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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Με δεδοµένη την οικονοµική κρίση που διανύει η Ελλάδα κυρίως µετά το 

2008 και τις δυσοίωνες προοπτικές για την έξοδο από αυτήν τα επόµενα χρόνια είναι 

σίγουρο πως η ανάγκη για εξαγωγικό προσανατολισµό των επιχειρήσεων είναι 

ακόµα µεγαλύτερη. Μία κατηγορία στην οποία η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα έναντι άλλων χωρών είναι ο τοµέας των τροφίµων. Εάν το επιχείρηµα 

αυτό δεν είναι αυταπόδειχτο, τότε σίγουρα η Μεσογειακή ∆ιατροφή, γνωστή σε όλο 

τον κόσµο πλέον για τα οφέλη της στην υγεία και την µακροζωία των ανθρώπων, 

που βασίζεται σε προϊόντα που καλλιεργούνται παραδοσιακά σε χώρες όπως η 

Ελλάδα, η Ιταλία και η Τουρκία, µπορεί να αποτελέσει την βάση πάνω στην οποία 

θα χτίσει µία επιχείρηση την στρατηγική της για την είσοδό της στις αγορές άλλων 

χωρών. Εποµένως, η αρχική σκέψη είναι να δηµιουργηθεί ένα κατάστηµα που θα 

εµπορεύεται προϊόντα Μεσογειακής ∆ιατροφής και θα προσφέρει παράλληλα στους 

πελάτες του την δυνατότητα να δοκιµάσουν Μεσογειακές συνταγές δίνοντάς τους 

πληροφορίες για την διατροφική αξία του κάθε υλικού και την χρήση τους στο 

µαγείρεµα. 

 Το ερώτηµα που πρέπει όµως να απαντηθεί είναι σε ποια χώρα και ποια πόλη 

µια τέτοια επένδυση θα έχει τις µεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας και µε τι κόστος. 

Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να συντάξει ένα επιχειρηµατικό σχέδιο – εργαλείο για 

όποιον επιχειρηµατία θα ήθελε να ασχοληθεί µε την δηµιουργία ενός τέτοιου 

καταστήµατος στο Βελιγράδι. Η ίδρυση µίας επιχείρησης χονδρικής και λιανικής 

πώλησης προϊόντων Μεσογειακής ∆ιατροφής στο Βελιγράδι είναι το αντικείµενο της 

εργασίας. Στόχος είναι µέσα από την διεξοδική ανάλυση της παγκόσµιας αγοράς του 

παρθένου ελαιολάδου, που αποτελεί βασικό πυλώνα της Μεσογειακής ∆ιατροφής, να 

αναδειχτούν τα κριτήρια επιλογής των σωστών προϊόντων που θα πρέπει να 

εµπορευτεί η επιχείρηση, αλλά και να αναλυθεί η σχέση του κόστους και του 

προσδοκώµενου οφέλους του εγχειρήµατος µέσα από την παρουσίαση της 

στρατηγικής, του σχεδίου Marketing, του Λειτουργικού και Χρηµατοοικονοµικού 

Σχεδίου του καταστήµατος. Συµπερασµατικά, προκύπτει πως µία τέτοια επιχείρηση, 

αν στηθεί σωστά, έχει όλα τα προσδοκώµενα χαρακτηριστικά, που υποδεικνύουν την 

επιτυχία του εγχειρήµατος. 
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ABSTRACT  

After the explosion of the economic crisis in Greece especially after 2008 and 

the bleak prospects for emerging from this in the coming years, it is certain that there 

is a need for export-oriented businesses more than ever. One sector where Greece has 

a competitive advantage over other countries is the food sector. If this is not true for 

everyone, then surely the Mediterranean Diet, famous all over the world mostly for 

its benefits for health and longevity of people, based on products grown traditionally 

in countries like Greece, Italy and Turkey, can be the basis upon which a company 

builds an enterprise strategy for entering foreign markets. Therefore, the initial 

thought is to create a store that sells products of Mediterranean Diet and offers to the 

customers the chance to taste Mediterranean dishes, while sharing with them 

information about the nutritional value of each material and the use of them in  daily 

cooking. 

However, the question that has to be answered is in which country and in 

which city such an investment would have the greatest chance of success and at what 

cost. This study aims to conduct a business plan - tool for any entrepreneur who 

would like to deal with the establishment of such a store in Belgrade. Establishing a 

business that sells products that belong to Mediterranean Diet to wholesale and retail 

market in Belgrade is the scope of this study. The objective is through a 

comprehensive analysis of the global market of virgin olive oil, which is a key pillar 

of the Mediterranean Diet, to outline the criteria for selecting the right products 

business should trade, but also to analyze the relationship of costs and the expected 

benefits of the project through the presentation of the business strategy, of the 

Marketing plan, the Operational and Financial plan of the store. In conclusion, if 

such an enterprise is set up properly, it seems to have all the expected features that 

prove the success of this project. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α 

 

1.1 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1.1.1 Εισαγωγή 

 Το ελαιόλαδο, το χρυσό λάδι, όπως συνήθιζε να το αποκαλεί ο Όµηρος, 

προέρχεται από τους καρπούς της ελιάς. Το ελαιόλαδο είναι  το βασικό στοιχείο της 

Μεσογειακής διατροφής και θεωρείται προϊόν υγιεινής διατροφής. Οι αρετές της 

επονοµαζόµενης Μεσογειακής δίαιτας, που χαρακτηρίζεται από χαµηλή πρόσληψη 

κρέατος και ζωικού λίπους και υψηλή πρόσληψη φρούτων, λαχανικών, ψαριού και 

ελαιολάδου, έχουν διαπιστωθεί από επιστηµονικές µελέτες σε διάφορες χώρες. Οι 

Μεσογειακοί πληθυσµοί, και ιδιαίτερα οι Έλληνες και οι Ιταλοί, έχουν από τα 

υψηλότερα προσδόκιµα επιβίωσης στον κόσµο και από τα χαµηλότερα ποσοστά 

επίπτωσης ορισµένων µορφών καρκίνου που σχετίζονται µε τη διατροφή. Η 

Μεσογειακή διατροφή έχει καταστεί πρότυπο για τις διαιτητικές συστάσεις στις 

Ηνωµένες Πολιτείες και στις άλλες ανεπτυγµένες χώρες. Βασιζόµενη σε αυτήν την 

πραγµατικότητα, η εταιρεία Green Blue Savors, έχοντας σαν ορµητήριο την περιοχή 

της Έδεσσας όπου εδράζεται η σύγχρονη τυποποιητική εξαγωγική µονάδα 

ελαιολάδου της, επιθυµεί να  δηµιουργήσει ένα κατάστηµα λιανικής και χονδρικής 

πώλησης ελαιολάδου και άλλων προϊόντων Μεσογειακής ∆ιατροφής στο Βελιγράδι.  

 

1.1.2 Οι Σκοποί 

 Με την εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να µελετηθεί αναλυτικά η 

υλοποίηση του παραπάνω εγχειρήµατος από την κατασκευή µέχρι την λειτουργία 

του καταστήµατος, καθώς επίσης δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα οικονοµικά 

αποτελέσµατα που θα καταστήσουν την επένδυση κερδοφόρα. Η µελέτη αυτή αφορά 

κυρίως το ελαιόλαδο, καθώς αυτό θα αποτελεί και το βασικό προϊόν του 

καταστήµατος. Οποιοδήποτε άλλο προϊόν που θα προστεθεί στην προϊοντική σειρά 

θα πρέπει να ακολουθήσει ανάλογη ανάλυση, που να αποδεικνύει την 

καταλληλότητά του και να αναδεικνύει την ανάγκη που θα καλύπτει στην Σερβική 

αγορά.   
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1.1.3 Η ∆ιάρθρωση 

 Για την επίτευξη των σκοπών της εργασίας θα παρουσιαστούν στην Ενότητα 

Α πληροφορίες για την δραστηριότητα της εταιρείας στην Ελλάδα, ενώ στην 

Ενότητα Β και Γ θα αναλυθεί το Επιχειρηµατικό και το Χρηµατοοικονοµικό Σχέδιο 

της επένδυσης ίδρυσης επιχείρησης στο Βελιγράδι. 

 Στο Κεφάλαιο 1 θα γίνει αναφορά στην τρέχουσα οικονοµική κατάσταση της 

Ελλάδας  και της Σερβίας, καθώς και ανάλυση του κλάδου του ελαιολάδου των δύο 

χωρών. Στην συνέχεια θα γίνει αναφορά στην παρούσα κατάσταση της εταιρείας 

στην Ελλάδα, στους στόχους της, στα προϊόντα της, στις δραστηριότητές της, στις 

εγκαταστάσεις, το ανθρώπινο δυναµικό και τα χρηµατοοικονοµικά της 

αποτελέσµατα έως σήµερα. 

 Το δεύτερο Κεφάλαιο περιλαµβάνει την στρατηγική ανάλυση της επένδυσης 

και θα αποτελείται από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος, την ανάλυση 

PEST, την ανάλυση των 5 δυνάµεων του Porter, την ανάλυση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος και την SWOT ανάλυση. 

 Ο στρατηγικός σχεδιασµός της επιχείρησης στο Βελιγράδι θα είναι το 

αντικείµενο της µελέτης του τρίτου κεφαλαίου και θα περιλαµβάνει το όραµα και 

την αποστολή, τα προϊόντα που προτείνεται να πωλούνται, την ίδρυση της 

επιχείρησης, την εύρεση του κατάλληλου καταστήµατος, τους στόχους της 

επιχείρησης και την στρατηγική ανάπτυξης και επίτευξης ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος που θα ακολουθήσει. 

 Στο τέταρτο Κεφάλαιο θα παρουσιαστεί το σχέδιο Marketing. Η αρχή θα 

γίνει µε την ανάλυση της αγοράς και των ανταγωνιστών στην Σερβία. Θα 

ακολουθήσει η τµηµατοποίηση της και η περιγραφή των καταναλωτών (οµάδες 

στόχων). Στην συνέχεια θα γίνει αναφορά στην συσκευασία των προϊόντων, στην 

τιµολογιακή πολιτική που θα ακολουθηθεί, στον τρόπο διανοµής και προώθησής 

τους στην εγχώρια αγορά και τέλος στις δυνατότητες εξαγωγών τους σε άλλες 

αγορές. 

 Το λειτουργικό σχέδιο της επιχείρησης θα περιγραφεί στο πέµπτο Κεφάλαιο. 

Εδώ θα αναφερθεί η επιλεγείσα τοποθεσία, οι εγκαταστάσεις της καθώς και ο 

εξοπλισµός (αναλώσιµα και µη). Επίσης, θα καθοριστούν ο µηχανολογικός 

εξοπλισµός που έχει ανάγκη η επιχείρηση, οι πηγές προµήθειας εφοδίων και 
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ανταλλακτικών και τέλος το ανθρώπινο δυναµικό που χρειάζεται για να 

λειτουργήσει. 

 Αφού ολοκληρωθεί το επιχειρησιακό σχέδιο, θα ξεκινήσει το τελευταίο, αλλά 

και κρίσιµο τµήµα που αφορά τα οικονοµικά της επιχείρησης. Αυτό σηµαίνει την 

χρηµατοδότηση της επένδυσης στο Κεφάλαιο 6, τον ισολογισµό της επιχείρησης και 

τον προϋπολογισµό ροής µετρητών που θα γίνει στο Κεφάλαιο 7. 

 

1.2 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 
 Σύµφωνα µε την έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 

2014, το έτος 2014 σηµατοδοτεί την επιστροφή της οικονοµικής δραστηριότητας σε 

θετικούς ρυθµούς µεταβολής µετά από έξι έτη συνεχούς και βαθιάς οικονοµικής 

κρίσης, που αποτιµώνται σε σωρευτική υποχώρηση του AEΠ πάνω από 25%. Τα 

δηµοσιευµένα τριµηνιαία στοιχεία του ΑΕΠ δείχνουν σαφή αποκλιµάκωση της 

ύφεσης από το α τρίµηνο του 2014, µε αποτέλεσµα στο σύνολο του έτους να 

καταγράφεται θετικός ρυθµός µεγέθυνσης της τάξεως του 0,8%, για πρώτη φορά 

µετά το 2007. Κινητήριες δυνάµεις αυτής της εξέλιξης ήταν η αύξηση των εξαγωγών 

αγαθών και υπηρεσιών και η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Συγκεκριµένα, 

στο διάστηµα Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου του 2014: Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 

8,4%, σε µεγάλο βαθµό λόγω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Οι 

τουριστικές υπηρεσίες και η ναυτιλία είναι βασικοί τοµείς που παρουσίασαν ισχυρή 

επεκτατική εξαγωγική δυναµική. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1,5%, 

υποστηριζόµενη από τη σταθεροποίηση του πραγµατικού διαθέσιµου εισοδήµατος, 

τη µείωση του γενικού επιπέδου των τιµών, αλλά και τη µείωση της αβεβαιότητας. 

Σηµαντικές θετικές εξελίξεις αποτελούν επίσης η ανάκαµψη της συνολικής 

απασχόλησης κατά  0,3%  και  της  µισθωτής  απασχόλησης κατά 2,3%, ενώ ο 

αριθµός των ανέργων µειώθηκε κατά 3,3%, για πρώτη φορά µετά το 2008.  Παρά  

ταύτα, το ποσοστό ανεργίας παραµένει υψηλό και είναι το υψηλότερο στην ΕΕ. 

Επιπλέον, το ποσοστό των µακροχρόνια ανέργων συνεχίζει να αυξάνεται, µε κίνδυνο 

να απαξιωθεί ένα µεγάλο µέρος των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού. 

 Το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος µειώθηκε περαιτέρω το 2014, 

λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας και της µείωσης των εργοδοτικών  

ασφαλιστικών εισφορών, συµβάλλοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
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οικονοµίας. Η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας 

παρουσιάζει ενδείξεις βελτίωσης από το 2013. Συγκεκριµένα, η Ελλάδα ανέβηκε 

στην 81η από την 91η θέση το 2012 στο δείκτη παγκόσµιας  ανταγωνιστικότητας  

του World Economic Forum, ενώ σύµφωνα  µε  το  δείκτη “ευχέρειας του επιχειρείν” 

της Παγκόσµιας Τράπεζας η Ελλάδα ανέβηκε στην 61η από την 65η και 89η θέση 

αντιστοίχως τα δύο αµέσως προηγούµενα έτη. Ωστόσο, η πρόσβαση στη 

χρηµατοδότηση, η γραφειοκρατία και το συνεχώς µεταβαλλόµενο φορολογικό 

περιβάλλον παραµένουν πλέον τα σηµαντικότερα εµπόδια στη βελτίωση της 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.  

 Η υπερκάλυψη του δηµοσιονοµικού στόχου (όσον αφορά την επίτευξη 

πρωτογενούς πλεονάσµατος) του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής (ΠΟΠ) 

κατά 1,2% του ΑΕΠ το 2013 αποτέλεσε σηµαντική παρακαταθήκη, θέτοντας 

στέρεες βάσεις για την εκπλήρωση του δηµοσιονοµικού στόχου το 2014 για τρίτο 

συναπτό έτος. Εντούτοις, το τελικό δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα της γενικής 

κυβέρνησης για το 2014 υπόκειται σε επισφάλειες, που σχετίζονται σε µεγάλο βαθµό 

µε τις πολιτικές εξελίξεις σε συνδυασµό µε την οπισθοβαρή κατανοµή των εσόδων. 

Οι αβεβαιότητες αυτές έχουν ενταθεί µετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του 

κρατικού προϋπολογισµού του 2014, η οποία κατέγραψε σηµαντικές αποκλίσεις στο 

σκέλος των φορολογικών εσόδων, ειδικότερα κατά το µήνα ∆εκέµβριο. 

 Οι συνολικές επενδύσεις παραµένουν ιδιαίτερα χαµηλές, παρά την αύξηση 

των δηµοσίων επενδύσεων, αντανακλώντας τη µείωση των ιδιωτικών  επενδύσεων  

κυρίως  λόγω  του περιορισµού της τραπεζικής χρηµατοδότησης και του υψηλού 

κόστους δανεισµού. Η πτώση των ιδιωτικών επενδύσεων εντοπίζεται ιδίως στις 

επενδύσεις σε κατοικίες, ενώ οι παραγωγικές  επιχειρηµατικές  επενδύσεις έχουν 

αρχίσει να δείχνουν σηµάδια ανάκαµψης. Η αναιµική αύξηση των επενδύσεων κατά 

1% το γ τρίµηνο του 2014, που παρατηρήθηκε για πρώτη φορά µετά το 2008, 

πιθανώς σηµατοδοτεί ανάκαµψη των επενδύσεων η οποία ενδέχεται να συνεχιστεί τα 

επόµενα έτη. 

 Το 2014 χαρακτηρίστηκε από αρνητικό πληθωρισµό, ως συνέπεια της  

πτώσης του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, της χαµηλής συνολικής  

ζήτησης, της µειωτικής επίδρασης των έµµεσων φόρων στις τιµές και―ειδικά τους 

τελευταίους µήνες του έτους―της πτώσης των διεθνών τιµών του πετρελαίου. Στην 



 14 

ίδια αποπληθωριστική κατεύθυνση εκτιµάται ότι συνέβαλαν και οι διαρθρωτικές 

µεταρρυθµίσεις στις αγορές προϊόντων και εργασίας. 

 Βασικά στοιχεία αβεβαιότητας ως προς την προοπτική της οικονοµικής 

δραστηριότητας µεσοπρόθεσµα αφορούν τη διάρκεια και την έκβαση των 

διαπραγµατεύσεων µε τους εταίρους µας, την πιθανή συνακόλουθη χειροτέρευση 

των συνθηκών χρηµατοδότησης και τη χαλάρωση στην εφαρµογή των διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων. Αν περιοριστούν οι αβεβαιότητες αυτές, η οικονοµία µπορεί και 

αναµένεται να συνεχίσει την πορεία ανάκαµψης και το 2015. Ειδικότερα, οι 

εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και η ιδιωτική κατανάλωση θα δώσουν ώθηση στην 

οικονοµία, ενώ και η άνοδος των επιχειρηµατικών επενδύσεων θα συνδράµει στην 

ίδια κατεύθυνση. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναµένεται να συνεχίσουν να 

αποτελούν έναν από τους πυλώνες ανάπτυξης και το 2015, λόγω της αναµενόµενης 

βελτίωσης του διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος, µε επιτάχυνση των ρυθµών 

ανάπτυξης τόσο στις αγορές της ΕΕ όσο και στις λοιπές αγορές, και της ενίσχυσης 

του παγκόσµιου εµπορίου. Επίσης θετικά θα συµβάλει και η περαιτέρω βελτίωση 

της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας και ενδεχοµένως της ανταγωνιστικότητας 

κόστους, σε συνδυασµό αφενός µε την αποκατάσταση της οµαλής πρόσβασης των 

ελληνικών επιχειρήσεων σε χρηµατοδότηση και αφετέρου µε τη βελτίωση του 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Η εξέλιξη του διαθέσιµου εισοδήµατος, η µείωση 

του γενικού επιπέδου των τιµών, αλλά και η µείωση της αβεβαιότητας, εκτιµάται ότι 

θα επηρεάσουν θετικά την καταναλωτική δαπάνη κατά τη διάρκεια του 2015. 

Συνεπώς εκτιµάται ότι η ιδιωτική κατανάλωση στο σύνολο του έτους θα αυξηθεί,  

συνεπικουρούµενη και από την πτώση των τιµών του πετρελαίου, η οποία 

αναµένεται ότι θα ενισχύσει το πραγµατικό διαθέσιµο εισόδηµα των ελληνικών 

νοικοκυριών.  

 Στη θετική προοπτική των επενδύσεων εκτιµάται ότι θα συνεισφέρουν: (α) η 

αξιοποίηση από τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα και τις επιχειρήσεις της 

ρευστότητας του ΕΣΠΑ και των συγχρηµατοδοτήσεων  και  εγγυοδοσιών  της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EΤΕπ) και του Εθνικού Ταµείου 

Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), (β) η περαιτέρω πρόοδος των έργων 

υποδοµής ―κυρίως στους τέσσερις µεγάλους αυτοκινητοδρόµους―αλλά και  η  

δυναµική των συµπράξεων δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα (Σ∆ΙΤ), που προσδίδουν 
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άµεσο αναπτυξιακό αποτέλεσµα και κινητοποιούν επενδυτικούς πόρους στη 

βιοµηχανία υλικών και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες, (γ) το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό 

Σχέδιο που δροµολογείται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΤΕπ  

µέσω της δηµιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Ταµείου Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς 

και (δ) η εξαιρετικά διευκολυντική ενιαία νοµισµατική πολιτική, η οποία αναµένεται 

να συµβάλει στη βελτίωση των συνθηκών χρηµατοδότησης των υγιών  

επιχειρήσεων. Η υλοποίηση του στόχου των 6,4 δις. ευρώ του Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων για το 2015 θα συντελέσει επίσης στη θετική εξέλιξη των 

επενδύσεων. 

 Επιπροσθέτως, σηµαντική δυναµική στο επενδυτικό κλίµα θα µπορούσε να 

προσδώσει και η ολοκλήρωση σηµαντικών ιδιωτικοποιήσεων που βρίσκονται σε 

προχωρηµένο στάδιο. Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, οι ιδιωτικοποιήσεις 

εκείνες που συνιστούν ταυτόχρονα παραγωγικές ξένες άµεσες επενδύσεις µπορούν 

να συµβάλουν στην εισαγωγή τεχνογνωσίας, στον εκσυγχρονισµό και στην αύξηση 

της αποτελεσµατικότητας των επιχειρήσεων που ιδιωτικοποιούνται, στη βελτίωση 

της ανταγωνιστικότητας και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονοµίας, αλλά 

και στον περιορισµό των δανειακών αναγκών του Ελληνικού ∆ηµοσίου και 

―τελικά― στη µείωση του δηµόσιου χρέους µεσοπρόθεσµα. Η ενδεχόµενη 

συνέχιση της υποχώρησης του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, η χαµηλή 

συνολική ζήτηση και η πτώση των διεθνών τιµών πετρελαίου αναµένεται να  

επιδράσουν στη διαµόρφωση των τιµών και το 2015. Ο πληθωρισµός αναµένεται να 

παραµείνει σε αρνητικά επίπεδα. 

  

1.3 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

1.3.1 Τα ∆ηµογραφικά Στοιχεία 

 Η Σερβία έχει πληθυσµό 7,2 εκ. και πληθυσµιακή πυκνότητα 93 κατοίκων 

ανά τετρ.χλµ. Βάσει πληθυσµού, κατατάσσεται 20η, µεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών 

και 101η, διεθνώς. ∆ιοικητικά, η χώρα διακρίνεται στην Κυρίως Σερβία (Serbia 

Proper), την Αυτόνοµη Περιφέρεια της Βοϊβοντίνας και τη διαφιλονικούµενη  

Αυτόνοµη Περιφέρεια Κοσόβου-Μετοχίων, η οποία κήρυξε µονοµερώς την  
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ανεξαρτησία της, το 2008. Επίσης, διαιρείται σε 122 ∆ήµους και 23 Πόλεις. Εκτός 

από την πρωτεύουσα Βελιγράδι (Београд, Beograd), που έχει περίπου 1,1 εκ. 

κατοίκους, οι µεγαλύτερες πόλεις της χώρας είναι οι: 

 Νόβι Σαντ (НовиСад, Novi Sad), µε 250.000 κατοίκους 

 Νις (Ниш,Niš), µε 183.000 κατοίκους 

 Κραγκούιεβατς (Крагујевац, Kragujevac), µε 150.000 κατοίκους και 

 Σουµπότιτσα (Суботица, Subotica), µε 98.000 κατοίκους 

 Επίσηµη γλώσσα είναι η σερβική ενώ έπονται η ουγγρική (3,4%  του  

πληθυσµού), η βοσνιακή (1,9%), η γλώσσα των Ροµά (1,4%) κ.α. Επικρατούσα 

θρησκεία είναι η Σερβική Ορθόδοξη (84,6% του πληθυσµού), ενώ υπάρχουν πιστοί 

της Ρωµαιοκαθολικής (5,0%), της Μουσουλµανικής (3,1%), της Προτεσταντικής 

(1,0%) κ.α. θρησκειών. Το νόµισµα είναι το ∆ηνάριο (RSD). Η ισοτιµία µε ευρώ και 

δολάριο στις 23/09/2015 ήταν  

1 USD = 107,195 RSD 

1 € = 120,44 RSD 

 Η έκταση και ο πληθυσµός της Σερβίας και των γειτονικών χωρών 

παρουσιάζονται στον πίνακα 1.1.  

 

Πίνακας 1.1: Έκταση και πληθυσµός Σερβίας και γειτονικών χωρών 

 Σερβία Ελλάδα Αλβανία Βουλγαρία Ουγγαρία Ρουµανία 

Έκταση 

(χιλ. 

Km2) 

88,3 132,0 28,7 110,9 93,0 237,5 

Πληθ. 

(εκ.) 

(2008) 

7,5* 11,0 3,1 7,9 10,1 21,7 

*χωρίς το Κόσοβο 

πηγή: ετήσια έκθεση 2008, “Η οικονοµία της Σερβίας, οικονοµικές και εµπορικές 

σχέσεις µε την Ελλάδα” 
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1.3.2 Η Οικονοµική Κατάσταση της Σερβίας 

 

1.3.2.1 Γενικά Στοιχεία 

 Η σερβική οικονοµία χαρακτηρίζεται ως «υπό µετάβαση» («transition») και 

καθορίζεται κατά κύριο λόγο από τις δυνάµεις της αγοράς. Παρόλα αυτά, ο κρατικός 

τοµέας παραµένει προβληµατικά εκτεταµένος και πολυδαίδαλος και απαιτείται η 

διενέργεια σηµαντικού αριθµού θεσµικών µεταρρυθµίσεων. Η οικονοµία βασίζεται 

κατά κύριο λόγο στη µεταποίηση και τις εξαγωγές, τοµείς στους οποίους κυριαρχούν 

οι Ξένες Άµεσες Επενδύσεις. Η κακοδιαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών, κατά 

την εποχή του Milosevic, µία µεγάλη χρονική περίοδος οικονοµικών κυρώσεων, ο 

εµφύλιος πόλεµος, αλλά και η καταστροφή των υποδοµών και της βιοµηχανίας της 

Σερβίας, κατά τη διάρκεια των βοµβαρδισµών του 1999, προκάλεσαν τη 

συρρίκνωση της σερβικής οικονοµίας κατά το ήµισυ, σε σχέση µε το 1990. Μετά την 

αποµάκρυνση του Milosevic, η τότε κυβέρνηση εφάρµοσε ένα πακέτο µέτρων 

σταθεροποίησης της οικονοµίας και ξεκίνησε ένα πρόγραµµα µεταρρύθµισης της 

σερβικής αγοράς. Μετά την ανανέωση της συµµετοχής της στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο, το 2000, η Σερβία συνέχισε την πορεία επανένταξής της στην παγκόσµια 

οικονοµία, επανασυµµετέχοντας στην Παγκόσµια Τράπεζα και της Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Αξιόλογη πρόοδος σηµειώθηκε στην 

απελευθέρωση του εµπορίου και στην αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση των 

κρατικών επιχειρήσεων, παρόλο που αρκετές µεγάλες επιχειρήσεις, σε τοµείς όπως η 

ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, οι αεροµεταφορές κ.α., παραµένουν υπό κρατικό 

έλεγχο.  

 Εξάλλου, η Σερβία έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο και στην πορεία της 

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μάιο 2008, υπέγραψε τη Συµφωνία 

Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ενώ, από τον Φεβρουάριο 2010, εφαρµόζεται πλήρης 

η Ενδιάµεση Εµπορική Συµφωνία που έχουν συνυπογράψει τα δύο µέρη.  

 Οι διαπραγµατεύσεις της Σερβίας µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου 

βρίσκονται σε πολύ προχωρηµένο στάδιο, µε µόνο βασικό σηµείο τριβής την πλήρη 

απαγόρευση του εµπορίου και της καλλιέργειας προϊόντων αγροτικής 

βιοτεχνολογίας, την οποία έχει επιβάλει η Σερβία. 

 Η υψηλή ανεργία και τα στάσιµα εισοδήµατα των φυσικών προσώπων 
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παραµένουν τα βασικά οικονοµικά προβλήµατα, τα οποία βέβαια προκαλούν και 

έντονες πολιτικές αναταράξεις. Εξάλλου, οι ανησυχίες για τον πληθωρισµό και τη 

σταθερότητα της συναλλαγµατικής ισοτιµίας του σερβικού δηναρίου αποκλείουν την 

άσκηση επεκτατικής νοµισµατικής πολιτικής. Το 2010, η Σερβία υιοθέτησε ένα 

µακροπρόθεσµο Σχέδιο Οικονοµικής Ανάπτυξης, το οποίο προβλέπει τον 

τετραπλασιασµό των εξαγωγών, σε βάθος δεκαετίας, και την υλοποίηση σηµαντικών 

επενδύσεων σε βασικές υποδοµές.  

 Οι βασικές οικονοµικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει πλέον η Σερβία είναι: 

η καταπολέµηση της ανεργίας και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, η περικοπή 

των κρατικών δαπανών για µισθοδοσίες, συντάξεις και επιδόµατα ανεργίας, η 

συρρίκνωση του δηµοσίου και ιδιωτικού εξωτερικού χρέους και η προσέλκυση νέων 

ξένων άµεσων επενδύσεων. Άλλα προβλήµατα που θα πρέπει να απασχολήσουν τη 

σερβική κυβέρνηση είναι: η αναδιάρθρωση του δικαστικού συστήµατος της χώρας, 

το οποίο παρουσιάζει σηµαντικές ανεπάρκειες, η καταπολέµηση της διαφθοράς, 

όπως επίσης και η αντιµετώπιση της υπογεννητικότητας.  

 Από την άλλη µεριά, παράγοντες που ευνοούν την οικονοµική ανάπτυξη της 

Σερβίας είναι η στρατηγική της τοποθεσία (από αυτή διέρχονται οι κυριότερες 

οδικές διαδροµές που συνδέουν τη ∆υτική Ευρώπη µε την Τουρκία και τη Μέση 

Ανατολή), το σχετικά φτηνό και καταρτισµένο εργατικό της δυναµικό, όπως επίσης 

και οι Συµφωνίες Ελεύθερου Εµπορίου που έχει συνάψει µε τη Ρωσία, τη 

Λευκορωσία, το Καζακστάν, την Τουρκία και τα κ-µ της Κεντροευρωπαϊκής 

Συµφωνίας Ελεύθερου Εµπορίου (Central European Free Trade Agreement – 

CEFTA). 

 

1.3.2.2 Βασικά Οικονοµικά Μεγέθη 

 Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των βασικών µακρο-

οικονοµικών µεγεθών της σερβικής οικονοµίας, κατά την πενταετία 2009-2013. 

 

Α) Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

 Το 2013, το σερβικό Α.Ε.Π. ανήλθε σε περίπου 3,6 τρισεκατοµµύρια δηνάρια 

Σερβίας (~€ 32,0 δις), σηµειώνοντας αύξηση 2,5%, σε σχέση µε το 2012. Αξίζει να 

σηµειωθεί δε ότι, λόγω της έντονα κυµαινόµενης ισοτιµίας σερβικού δηναρίου/ευρώ, 
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παρόλο που, όταν εκφράζεται σε δηνάρια Σερβίας, η πορεία του σερβικού Α.Ε.Π. 

φαίνεται να είναι συνεχώς ανοδική, κατά την πενταετία 2009-2013, όταν εκφρασθεί 

σε ευρώ, η πορεία του, κατά την ίδια περίοδο, παρουσιάζεται ασταθής και µε 

συνεχείς διακυµάνσεις. Επίσης σηµειώνεται πως, η παρατηρούµενη θετική πορεία 

της σερβικής οικονοµίας ακολούθησε ένα έτος ύφεσης, το οποίο και χαρακτηρίστηκε 

από έντονες πολιτικές αναταράξεις, οδηγώντας στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 

2012. 

Β) Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

 Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της χώρας, εκπεφρασµένο σε ευρώ, διαµορφώθηκε 

σε περίπου € 4.500 παρουσιάζοντας αύξηση 8,1%, σε σχέση µε το 2012 και 

ξεπερνώντας µάλιστα το αντίστοιχο µέγεθος του 2011, κατά 2,4%. Για άλλη µια 

φορά, κατά την πενταετία 2009-2013, παρουσιάζεται συνεχής κυµαινόµενη πορεία 

του εν λόγω µεγέθους και συνεχείς διακυµάνσεις. 

 

Πίνακας 1.2 Βασικοί Μακροοικονοµικοί ∆είκτες της Σερβικής Οικονοµίας (2009-

2013) 

Πηγή: ∆ικτυακός τόπος του Υπουργείου Οικονοµικών της Σερβίας 

 

Γ) Πληθωρισµός 

 Ο πληθωρισµός παρουσιάζεται ιδιαίτερα χαµηλός, στο τέλος του 2013, και 

περιορίζεται σε µόλις 2,2%, έναντι 12,2%, στο τέλος του 2012. Τα αίτια της πολύ 

σηµαντικής ελάττωσής του (10 ποσοστιαίες µονάδες ή 82,0%) θα πρέπει να 
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αναζητηθούν τόσο στις διακυµάνσεις της ισοτιµίας σερβικού δηναρίου/ευρώ, όσο 

και στις παρεµβάσεις της Λαϊκής Τράπεζας της Σερβίας, η οποία ασκεί αρµοδιότητες 

Κεντρικής Τράπεζας. Σηµειώνεται ότι, η εν λόγω τιµή του πληθωρισµού είναι κατά 

πολύ κατώτερη του κάτω ορίου του διαστήµατος-στόχου που είχε συµφωνηθεί από 

κοινού, µεταξύ Λαϊκής Τράπεζας και ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. 

∆) Σερβικές Εξαγωγές 

 Η αξία των σερβικών εξαγωγών το 2013 ανήλθε σε € 11,0 δις, έναντι € 8,8 

δις, το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 25,8%. Σηµειώνεται ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια 

της πενταετίας 2009-2013, η αξία των σερβικών εξαγωγών εµφανίζει συνεχή άνοδο 

και έχει σχεδόν υπερδιπλασιαστεί (συνολική αύξηση: 84,5%). 

Ε) Σερβικές Εισαγωγές 

 Αντίστοιχα, η αξία των σερβικών εισαγωγών, το 2013, ανήλθε σε € 15,5 δις, 

έναντι € 14,8 δις, το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 5,1%. Και σε αυτήν την 

περίπτωση, παρατηρείται συνεχής αύξηση του συγκεκριµένου µεγέθους, κατά την 

πενταετία 2009-2013, όχι όµως εξίσου έντονη όπως εκείνη των εξαγωγών (συνολική 

αύξηση: 36,6%). 

ΣΤ) Ισοζύγιο Εξωτερικού Εµπορίου 

 Οι ως άνω εξελίξεις, έχουν σαν αποτέλεσµα τη συρρίκνωση του ελλείµµατος 

εξωτερικού εµπορίου το οποίο, το 2013, διαµορφώθηκε σε € 4,5 δις, έναντι € 6,0 δις, 

το 2012 (µείωση: 25,2%). Σηµειώνεται ότι, το κατά την πενταετία 2009-2013, το 

συγκεκριµένο µέγεθος εµφανίζει κυµαινόµενη πορεία µε σχεδόν συνεχείς 

διακυµάνσεις. Παρόλα αυτά, η συνολική συρρίκνωσή του, κατά την ως άνω χρονική 

περίοδο, ανέρχεται σε 16,7%. 

Η) Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 

 Το 2013, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών, εκπεφρασµένο σε ευρώ, 

υποδιπλασιάστηκε σε σχέση µε το 2012 και διαµορφώθηκε σε € 1,6 δις, έναντι € 3,2 

δις (µείωση 50,1%). Το ίδιο παρατηρείται εάν το έλλειµµα εκφρασθεί ως ποσοστό 

του Α.Ε.Π., οπότε ανέρχεται σε 5,0%, το 2013, έναντι 10,7%, το 2012 (µείωση 5,7 

ποσοστιαίων µονάδων ή 53,3%). Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η παρατηρούµενη πτώση 

έπεται µιας τριετίας συνεχούς αύξησης (2010-2012) και µένει να αποδειχθεί εάν θα 

εξακολουθήσει να υφίσταται το 2014. 
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Θ) Ξένες Άµεσες Επενδύσεις 

 Η αξία των Ξένων Άµεσων Επενδύσεων που υλοποιήθηκαν στη Σερβία, το 

2013, σχεδόν διπλασιάστηκε, σε σχέση µε το 2012, και ανήλθε σε € 1,3 δις (αύξηση 

83,6%). Παρόλα αυτά, εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα χαµηλή, απέχοντας πολύ από 

τα επίπεδα του 2011 (€ 1,8 δις). Η αιτίες του συγκεκριµένου φαινοµένου θα πρέπει 

να αναζητηθούν αφενός στην καλπάζουσα κατά τη συγκεκριµένη περίοδο 

οικονοµική κρίση, στις ευρωπαϊκές χώρες, αφετέρου στην πολιτική αστάθεια που 

διεγνώσθη κατά την διετία 2012-2013, η οποία µάλλον συνδέεται στενά µε την 

οριστικοποίηση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας και έδρασε ανασταλτικά στη 

λήψη των σχετικών επενδυτικών αποφάσεων. 

Ι) Συναλλαγµατική Ισοτιµία 

 Η ισοτιµία ευρώ/σερβικού δηναρίου, στο τέλος του 2013, διαµορφώθηκε σε 

114,64, επιβεβαιώνοντας για ακόµα ένα έτος τη συνεχή υποτίµηση του δηναρίου. Το 

ίδιο συµβαίνει και µε τη µέση ισοτιµία, η οποία µπορεί µεν να έµεινε πρακτικά 

σταθερή, κατά τη διετία 2012-2013, όµως κατά την περίοδο 2009-2013, έχει αυξηθεί 

κατά 20,4%. Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, η συγκρατηµένη και 

σταδιακή διολίσθηση της εν λόγω ισοτιµίας µπορεί αφενός να καθιστά 

ανταγωνιστικότερα τα σερβικά εξαγόµενα προϊόντα, όµως δηµιουργεί προβλήµατα 

στην εσωτερική αγορά, η οποία εν πολλοίς εξαρτάται από εισαγόµενα προϊόντα. 

Κ)Ανεργία 

 Το επίπεδο της ανεργίας είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήµατα της 

σερβικής οικονοµίας. Το 2013, 770.000 Σέρβοι πολίτες βρίσκονταν εκτός αγοράς 

εργασίας, έναντι 761.000, το 2012. Εάν αναγάγουµε τα ως άνω µεγέθη στον ενεργό 

πληθυσµό της Σερβίας, παρατηρούµε πως, παρά τη συρρίκνωσή της κατά 1,8 

ποσοστιαίες µονάδες (7,5%), σε σχέση µε το 2012, η ανεργία εξακολουθεί να 

παραµένει σε υψηλά επίπεδα και το 2013, ήτοι 22,1%. Μάλιστα, η αύξησή της, κατά 

την πενταετία 2009-2013, είναι εντυπωσιακή, δεδοµένου ότι ανέρχεται σε 6,0 

ποσοστιαίες µονάδες, ήτοι σε 37,3%. 

Λ) Επίπεδο Μισθών 

 Ο µέσος καθαρός µισθός των Σέρβων εργαζοµένων, το 2013, ανήλθε σε 

43.932 δηνάρια Σερβίας (~€ 388,30), παρουσιάζοντας αύξηση 6,2%, σε σχέση µε το 

2012 (41.377 δηνάρια Σερβίας ή ~€ 365,75). Σηµειώνεται ότι, παρόλο που, καθ’ όλη 
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τη διάρκεια της πενταετίας 2009-2013, παρουσιάζεται αύξηση του µέσου καθαρού 

µισθού, σε δηνάρια Σερβίας, οι έντονες διακυµάνσεις της ισοτιµίας του εθνικού 

νοµίσµατος έναντι του ευρώ, προκαλούν συνεχείς διακυµάνσεις και στο ύψος του 

µέσου καθαρού µισθού, εκπεφρασµένου σε ευρώ. Παρόλα αυτά, κατά την 

προαναφερθείσα πενταετία, η συνολική αύξηση του µέσου καθαρού µισθού 

ανέρχεται σε 38,4%, εάν εκφρασθεί σε δηνάρια Σερβίας, και 15,0%, εάν εκφρασθεί 

σε ευρώ. Εντούτοις, εάν ληφθεί υπ’ όψιν ο πληθωρισµός και η εκάστοτε 

διαµορφούµενη στάθµη τιµών, η πραγµατική µεταβολή του καθαρού µισθού, το 

2013, έναντι του 2012, είναι αρνητική, και εκτιµάται σε -1,5%. Σηµειώνεται πως, το 

2013 αποτελεί το µοναδικό έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου παρατηρείται 

αρνητική πραγµατική µεταβολή µισθών, δεδοµένου ότι, κατά την τετραετία 2009-

2012, παρατηρείται µία, έστω και οριακή, συνεχής αύξησή της. 

Μ) ∆ηµόσιο Χρέος 

 Το συνολικό ∆ηµόσιο Χρέος της χώρας, στο τέλος του 2013, διαµορφώθηκε 

σε € 20,1 δις, έναντι € 17,7 δις, το 2012, σηµειώνοντας αύξηση ύψους 13,7%. Το 

συγκεκριµένο µέγεθος παρουσιάζεται αυξανόµενο καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

πενταετίας 2009-2013, έχοντας µάλιστα υπερδιπλασιαστεί, σε σχέση µε το 2009 

(αύξηση 104,5%). Αν θεωρήσουµε το συνολικό ∆ηµόσιο Χρέος ως ποσοστό του 

Α.Ε.Π., θα παρατηρήσουµε πως, το 2013, τούτο ανέρχεται στο 63,8%, έναντι 60,2%, 

το 2012 (αύξηση 3,6 ποσοστιαίων µονάδων ή 6,0%). Σηµειώνεται ότι, ήδη από το 

2011, το συνολικό ∆ηµόσιο Χρέος της χώρας έχει υπερβεί το εκ της σχετικής 

νοµοθεσίας τεθέν όριο του 45% του Α.Ε.Π. και, πλέον, η συγκράτηση και µείωσή 

του αποτελεί πρώτο στόχο της οικονοµικής πολιτικής της κυβέρνησης. 

Ν) ∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα 

 Στο πρόβληµα το ∆ηµοσίου Χρέους έρχεται να προστεθεί και το 

∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα το οποίο, το 2013, ανήλθε σε 181,2 δις δηνάρια Σερβίας. 

Θεωρείται σκόπιµο όπως σηµειωθεί πως, το 2013, είναι η µοναδική χρονιά της 

πενταετίας 2009-2013, κατά την οποία µειώνεται το ∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα (-

17,6%), γεγονός που υποδεικνύει πως, η σερβική κυβέρνηση έχει µάλλον αρχίσει να 

αντιµετωπίζει το συγκεκριµένο πρόβληµα. Παρόλα αυτά, το ∆ηµοσιονοµικό 

Έλλειµµα το 2013 εξακολουθεί να είναι κατά 49,3% υψηλότερο εκείνου του 2009. 

Εάν τέλος θεωρήσουµε το ∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα ως ποσοστό του Α.Ε.Π., 
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παρατηρούµε επίσης πως, το 2013, είναι η πρώτη χρονιά της περιόδου 2009-2013, 

κατά την οποία παρουσιάζεται κάµψη του εν λόγω ποσοστού. Ειδικότερα, το 

∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα αντιστοιχεί στο 5,0% του σερβικού Α.Ε.Π., έναντι 6,6%, 

το 2012 (συρρίκνωση κατά 1,6 ποσοστιαία µονάδα ή 24,2%). Παρόλα αυτά, 

εξακολουθεί να είναι κατά µισή ποσοστιαία. 

  

1.3.3 Το Εξωτερικό Εµπόριο της Σερβίας 

 

1.3.3.1 Γενικά 

 Το 2013, η συνολική αξία του εξωτερικού εµπορίου της Σερβίας ανήλθε σε 

περίπου € 26,5 δις, σηµειώνοντας αύξηση ύψους 12,8%, σε σχέση µε το 2012. Εξ 

αυτών, τα € 11,0 δις (41,6%) αντιστοιχούν στην αξία των σερβικών εξαγωγών, ενώ 

τα υπόλοιπα € 15,5 δις (58,4%) σε εκείνη των εισαγωγών. Σηµειώνεται ότι, κατά το 

υπό εξέταση έτος, το µερίδιο της αξίας των εξαγωγών στη συνολική αξία του 

σερβικού εξωτερικού εµπορίου εµφανίζεται ιδιαίτερα αυξηµένο, έναντι εκείνων του 

2012 (37,3%) και του 2011 (37,2%). Η αξιοσηµείωτη αυτή µεταβολή της 

διάρθρωσης του εξωτερικού εµπορίου της χώρας, σε συνδυασµό µε τη µη αµελητέα 

αύξηση της συνολικής του αξίας, θα µπορούσε να αποδοθεί, αφενός στην 

απελευθέρωση του εµπορίου Σερβίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της 

διµερούς Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, αφετέρου στην αξιοποίηση των 

πλεονεκτηµάτων που προσφέρουν οι διµερείς Συµφωνίες Ελεύθερου Εµπορίου που 

έχει υπογράψει η Σερβία µε άλλες χώρες (Ρωσική Οµοσπονδία, Καζακστάν, 

Λευκορωσία, Τουρκία, χώρες Κεντροευρωπαϊκής Συµφωνίας Ελεύθερου Εµπορίου – 

CEFTA κλπ.).  

 Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, το 2013, εµφανίζεται σηµαντική συρρίκνωση 

του ελλείµµατος εξωτερικού εµπορίου της χώρας. Ειδικότερα, τούτο διαµορφώνεται 

σε περίπου € 4,5 δις έναντι € 6,0 δις, το 2012, και € 5,8 δις, το 2011, παρουσιάζοντας 

βελτίωση κατά 25,2%, σε σχέση µε το 2012. Η εξέλιξη αυτή προφανώς αποφέρει 

θετικά αποτελέσµατα, τόσο στα δηµόσια οικονοµικά της χώρας, όσο και στο βιοτικό 

επίπεδο των Σέρβων πολιτών. 
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1.3.3.2 Σερβικές Εξαγωγές 

 Η αξία των σερβικών εξαγωγών, το 2013, ανήλθε σε ~€ 11,0 δις, 

σηµειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 25,8%, σε σχέση µε το 2012 (~€ 8,7 δις). 

 Όσον αφορά στις Οικονοµικές Ζώνες, ο βασικότερος προορισµός των 

σερβικών εξαγωγών ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-µέλη της οποίας 

απορρόφησαν το 62,7% του συνόλου (~€ 6,9 δις). Μάλιστα, η αξία των εν λόγω 

εξαγωγών αυξήθηκε κατά 28,8%, σε σχέση µε το 2012. Σηµειώνεται ότι, κατά την 

τριετία 2011-2013, διαπιστώνεται συνεχής και σηµαντική αύξηση του µεριδίου των 

σερβικών εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που µάλλον θα πρέπει να 

αποδοθεί στη σταδιακή απελευθέρωση του εµπορίου Σερβίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

στο πλαίσιο της συναφούς διµερούς Συµφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. 

∆εύτερος κύριος προορισµός των σερβικών εξαγωγών είναι οι χώρες της Ευρω-

Μεσογειακής Συνεργασίας (~€ 1,8 δις ή 16,6% του συνόλου), τα κράτη της 

Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (~€ 0,9 δις ή 8,0% του συνόλου), οι χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (~€ 0,43 δις ή 3,9% του συνόλου) και οι χώρες 

της Συµφωνίας Ελεύθερου Εµπορίου Βορείου Αµερικής (~€ 0,38 δις ή 3,4% του 

συνόλου). 

 Σε επίπεδο χωρών, ο κυριότερος προορισµός των σερβικών εξαγωγών, το 

2013, ήταν η Ιταλία, η οποία απορρόφησε αγαθά αξίας ~€ 1,8 δις, ήτοι το 16,3% του 

συνόλου. Μάλιστα, η αξία των σερβικών εξαγωγών προς την Ιταλία σηµείωσε 

εντυπωσιακή αύξηση και σχεδόν διπλασιάστηκε, σε σχέση µε το 2012 (~€ 0,9 δις). 

Σηµειώνεται ότι, το 2013, αποτελεί το πρώτο έτος κατά το οποίο η Ιταλία 

καταλαµβάνει την πρώτη θέση µεταξύ των προορισµών των σερβικών εξαγωγών, 

υποβιβάζοντας τη Γερµανία στη δεύτερη θέση. Μένει να διαπιστωθεί εάν η Ιταλία 

θα παγιοποιήσει τη θέση της, κατά τα επόµενα έτη ή εάν θα επιστρέψει στη δεύτερη 

θέση, την οποία κατέχει διαχρονικά, έως το 2012. 

 Όπως προαναφέρθηκε, την Ιταλία ακολουθεί η Γερµανία, η οποία 

απορρόφησε αγαθά αξίας ~€ 1,3 δις (11,9% του συνόλου) και έπονται η Βοσνία-

Ερζεγοβίνη (~€ 0,9 δις ή 8,2% του συνόλου), η Ρωσική Οµοσπονδία (~€ 0,8 δις ή 

7,3% του συνόλου) και το Μαυροβούνιο (~€ 0,6 δις ή 5,8% του συνόλου). 

Σηµειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια 2011-2013, η αξία των σερβικών εξαγωγών προς 

τη Ρωσική Οµοσπονδία παρουσίασε αύξηση 40,9%, γεγονός που θα πρέπει να 
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αποδοθεί στην Συµφωνία Ελεύθερου Εµπορίου Σερβίας-Ρωσίας /Λευκορωσίας 

/Καζακστάν παρόλο που, όπως προαναφέρθηκε, οι Σέρβοι εξαγωγείς φαίνεται να µην 

έχουν αξιοποιήσει ικανοποιητικά τις ευνοϊκές δυνατότητες που παρέχει η ανωτέρω 

Συµφωνία. 

 Επίσης σηµειώνεται πως, οι πέντε προαναφερθείσες χώρες συγκεντρώνουν 

σχεδόν το 1/2 των σερβικών εξαγωγών (49,5%) γεγονός που µάλλον υποδεικνύει 

πως τούτες είναι έντονα εξαρτηµένες από τις πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις στις 

χώρες αυτές. Μάλιστα, εάν ληφθεί υπ’ όψιν πως, στις ως άνω χώρες 

συµπεριλαµβάνονται η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Ρωσική Οµοσπονδία, οι οποίες 

σήµερα εµπλέκονται σε γεωπολιτικές εξελίξεις περιφερειακού ή παγκοσµίου  

ενδιαφέροντος, µπορεί κανείς να συµπεράνει πως οι Σερβικές εξαγωγές βρίσκονται 

σε ιδιαίτερα ευαίσθητη φάση και µπορούν ανά πάσα στιγµή να πληγούν σε 

σηµαντικό βαθµό.  

 Παρά την κατά 29,6% αύξηση της αξίας των σερβικών εξαγωγών προς την 

Ελλάδα, σε σχέση µε το 2012, η χώρα µας υποχωρεί κατά δύο θέσεις και 

καταλαµβάνει την 19η θέση στον κατάλογο των κυριότερων προορισµών των 

σερβικών εξαγωγών, το 2013, απορροφώντας αγαθά αξίας € 163,8 εκ., ήτοι το 1,5% 

του συνόλου.  

 Το 2013, το 31,0% των σερβικών εξαγωγών (~€ 3,4 δις) αφορούσε σε 

µηχανήµατα και εξοπλισµό µεταφορών, η αξία των οποίων αυξήθηκε εντυπωσιακά 

κατά 72,3%, σε σχέση µε το 2012 (~€ 2,0 δις) και υπερδιπλασιάστηκε, σε σχέση µε 

το 2011 (~€ 1,4 δις). Σηµειώνεται ότι, το 2013, αποτελεί την πρώτη χρονιά κατά την 

οποία τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας καταλαµβάνουν την πρώτη θέση, µεταξύ 

των σερβικών εξαγωγών. Μένει να διευκρινιστεί εάν θα παγιοποιήσουν τη θέση 

τους, κατά τα επόµενα έτη, ή εάν θα επιστρέψουν στη δεύτερη θέση, την οποία 

καταλάµβαναν έως το 2012. Η εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών των εν λόγω 

προϊόντων οφείλεται αποκλειστικά στη λειτουργία και τις συναφείς εξαγωγείς του 

εργοστασίου της «Fiat Automibili Serbija», στο Kragujevac, η οποία αποτελεί και 

τον µεγαλύτερο Σέρβο εξαγωγέα του 2013.  

 Ακολούθησαν τα µεταποιηµένα αγαθά, ταξινοµηµένα κυρίως ανά υλικό (~€ 

2,2 δις ή 20,0%), τα τρόφιµα και ζώντα ζώα (~€ 1,6 δις ή 14,3%), διάφορα 

µεταποιηµένα αντικείµενα (~€ 1,4 δις ή 12,5%) και τα χηµικά και συναφή προϊόντα 
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(~€ 0,9 δις ή 8,6%). 

 Από τα προαναφερθέντα προκύπτει πως, άνω του 1/2 των σερβικών 

εξαγωγών του 2013, απαρτίζεται από προϊόντα µόλις δύο κατηγοριών και, µάλιστα, 

βιοµηχανικού/τεχνολογικού χαρακτήρα, γεγονός που ίσως να προοιωνίζεται τη 

µετατροπή του εξαγωγικού µοντέλου της χώρας αν και οι εν λόγω κατηγορίες 

αντιπροσωπεύουν διαχρονικά άνω του 45% της αξίας των σερβικών εξαγωγών. 

 

1.3.3.3 Σερβικές Εισαγωγές 

 Η αξία των Σερβικών εισαγωγών, το 2013, ανήλθε σε ~€ 15,5 δις, 

σηµειώνοντας µικρή αύξηση ύψους 5,1%, σε σχέση µε το 2012 (~€ 14,7 δις).  

 Από την εξέταση των Σερβικών εµπορικών συναλλαγών, ανά Οικονοµική 

Ζώνη, διαπιστώνεται πως, ο βασικότερος προµηθευτής της σερβικής αγοράς ήταν η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-µέλη της οποίας κάλυψαν το 61,9% των συνολικών 

σερβικών εισαγωγών (~€ 9,6 δις). Μάλιστα, η αξία των εν λόγω εξαγωγών αυξήθηκε 

κατά 6,8%, σε σχέση µε το 2012. Σηµειώνεται ότι, κατά την τριετία 2011-2013, 

παρατηρείται συνεχής µεν, επιβραδυνόµενη δε αύξηση του µεριδίου των Σερβικών 

εισαγωγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που µάλλον θα πρέπει να αποδοθεί 

κατά κύριο λόγο στην εξασθένιση της αγοραστικής δύναµης των Σέρβων, αλλά και 

στη συνεχιζόµενη διολίσθηση του σερβικού δηναρίου, έναντι του ευρώ, η οποία 

καθιστά τα προϊόντα προέλευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοένα και ακριβότερα.  

 ∆εύτερος κύριος προµηθευτής της σερβικής αγοράς είναι τα κράτη της 

Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών, από τις οποίες η Σερβία προµηθεύτηκε αγαθά 

~€ 2,3 δις ή το 15,2% των συνολικών εισαγωγών της. Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να 

σηµειωθεί το συνεχώς µειούµενο µερίδιο των σερβικών εισαγωγών ρωσικών 

προϊόντων, στο σύνολο των εν λόγω εισαγωγών, το οποίο, ενώ το 2011 

ισοδυναµούσε µε το 79,6%, το 2012, αντιστοιχεί σε 60,9%. Η σχετική συρρίκνωση 

των συγκεκριµένων εισαγωγών θα πρέπει µάλλον να αποδοθεί στην αξιοποίηση των 

ευνοϊκών προβλέψεων της Συµφωνίας Ελεύθερου Εµπορίου Σερβίας-Ρωσίας 

/Λευκορωσίας /Καζαχστάν, από τους εξαγωγείς του Καζακστάν, µε αποτέλεσµα την 

εντυπωσιακή αύξηση των σερβικών εισαγωγών καζάχικων προϊόντων και, κατά 

συνέπεια, την αύξηση του µεριδίου των προϊόντων αυτών, στις συναλλαγές της 

Σερβίας µε τις συγκεκριµένες χώρες.  
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 Ακολουθούν οι χώρες της Οικονοµικής Συνεργασίας Ασίας Ειρηνικού (~€ 

1,3 δις ή 8,2% του συνόλου), οι χώρες της Ευρώ-Μεσογειακής Συνεργασίας (~€ 0,9 

δις ή 6,1% του συνόλου) και οι χώρες της Συµφωνίας Ελεύθερου Εµπορίου Βορείου 

Αµερικής (~€ 0,3 δις ή 1,7% του συνόλου). 

 Σε επίπεδο χωρών, ο κυριότερος προµηθευτής της σερβικής αγοράς, το 2013, 

ήταν η Ιταλία, η οποία εξήγαγε στη Σερβία αγαθά αξίας ~€ 1,8 δις, ήτοι το 11,5% 

του συνόλου. Μάλιστα, η αξία των σερβικών εισαγωγών ιταλικών προϊόντων 

σηµείωσε σηµαντική αύξηση, ύψους 24,9%, σε σχέση µε το 2012 (~€ 1,4 δις). 

Σηµειώνεται ότι, το 2013, αποτελεί το πρώτο έτος κατά το οποίο η Ιταλία 

καταλαµβάνει την πρώτη θέση µεταξύ των προορισµών των σερβικών εξαγωγών, 

εκτοπίζοντας τη Ρωσική Οµοσπονδία και τη Γερµανία. Μένει να διαπιστωθεί εάν η 

Ιταλία θα παγιοποιήσει τη θέση της, κατά τα επόµενα έτη ή εάν θα επιστρέψει στην 

τρίτη θέση, την οποία κατέχει διαχρονικά, έως το 2012. Την Ιταλία ακολουθεί η 

Γερµανία, η οποία εξήγαγε αγαθά αξίας ~€ 1,7 δις (11,0% του συνόλου) και έπονται 

η Ρωσική Οµοσπονδία (~€ 1,4 δις ή 9,2% του συνόλου), η Κίνα (~€ 1,1 δις ή 7,3% 

του συνόλου) και η Ουγγαρία (~€ 0,8 δις ή 4,9% του συνόλου). 

 Στο σηµείο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί η συνεχιζόµενη πτωτική πορεία των 

σερβικών εισαγωγών ρωσικών προϊόντων, καθ΄ όλη τη διάρκεια της τριετίας 2011-

2013 (συνολική µείωση 25,0%), αλλά και η κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα, ήπια 

αλλά διαρκής, ανοδική πορεία των εισαγωγών κινεζικών προϊόντων (συνολική 

αύξηση 5,4%). Επίσης, θα πρέπει να εξετασθεί και η εντυπωσιακή αύξηση των 

σερβικών εισαγωγών καζάχικων προϊόντων, η αξία των οποίων (~€ 0,7 δις) 

υπερδιπλασιάστηκε, σε σχέση µε το 2012, και υπεροκταπλασιάστηκε, σε σχέση µε 

το 2011. Επίσης σηµειώνεται πως, το 1/2 σχεδόν των σερβικών εισαγωγών (48,7%) 

καλύπτεται από έξι χώρες (τις προαναφερθείσες και την Πολωνία), γεγονός που 

µάλλον υποδεικνύει πως τούτες είναι έντονα εξαρτηµένες από τις πολιτικές και 

οικονοµικές εξελίξεις στις χώρες αυτές.  

 Το 2013, η χώρα µας ήταν ο 21ος βασικότερος προµηθευτής της σερβικής 

αγοράς, εξάγοντας στη Σερβία αγαθά αξίας ~€ 0,2 δις (1,5% του συνόλου). 

Μάλιστα, σε σχέση µε το 2012, οπότε και η χώρα µας καταλάµβανε την 19η θέση, 

µεταξύ των προµηθευτών της σερβικής αγοράς, οι Σερβικές εισαγωγές ελληνικών 

προϊόντων εµφανίζονται µειωµένες κατά 4,6%.  
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 Το 2013, το 39,3% των σερβικών εξαγωγών (~€ 4,3 δις) αφορούσε σε 

µηχανήµατα και εξοπλισµό µεταφορών, η αξία των οποίων αυξήθηκε κατά 24,5%, 

σε σχέση µε το 2012 (~€ 3,5 δις) και κατά 33,0%, σε σχέση µε το 2011 (~€ 1,4 δις). 

Ακολούθησαν τα µεταποιηµένα αγαθά, ταξινοµηµένα κυρίως ανά υλικό (~€ 2,7 δις ή 

24,3%), τα χηµικά και συναφή προϊόντα (~€ 2,4 δις ή 22,2%), τα ορυκτά καύσιµα 

και λιπαντικά (~€ 2,3 δις ή 21,3%) και διάφορα µεταποιηµένα αντικείµενα (~€ 1,2 

δις ή 10,7%). Από τα προαναφερθέντα προκύπτει πως, τα 2/3 σχεδόν των σερβικών 

εισαγωγών του 2013, απαρτίζεται από προϊόντα µόλις δύο κατηγοριών, γεγονός που 

ίσως να αντικατοπτρίζει την παρωχηµένη κατάσταση της εθνικής βιοµηχανίας και 

την ανάγκη εκσυγχρονισµού της, αλλά και την ανεπαρκή εθνική παραγωγή 

µεταποιηµένων αγαθών. 

 

1.3.4 Οι ∆ιµερείς Οικονοµικές και Εµπορικές Σχέσεις 

 

1.3.4.1 Γενικά 

 Η Ελλάδα και η Σερβία διατηρούν, παραδοσιακά, ιδιαίτερα καλές σχέσεις 

συνεργασίας και γειτονίας, οι οποίες έχουν τις βάσεις τους σε στέρεους ιστορικούς, 

πολιτισµικούς και φιλικούς δεσµούς. Στο οικονοµικό και εµπορικό πεδίο, η χώρα µας 

είχε στο παρελθόν και συνεχίζει να έχει αξιοσηµείωτη εδώ παρουσία, η οποία 

ενισχύεται συνεχώς µε ταχείς ρυθµούς. Παράλληλα, η επανένταξη της Σερβίας στις 

περιφερειακές και διεθνείς δοµές, οι θεσµικές µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποίησε 

τα τελευταία χρόνια και συνεχίζει να πραγµατοποιεί και η απόφασή της για σταθερή 

πορεία προς την ΕΕ, διανοίγουν ακόµη µεγαλύτερες προοπτικές για περαιτέρω 

ενδυνάµωση της διµερούς επιχειρηµατικής και γενικότερα οικονοµικής συνεργασίας 

µε τη χώρα µας. 

 Στον πίνακα 1.3 παρατίθενται τα γενικά στοιχεία του διµερούς 

ελληνοσερβικού εµπορίου, κατά την τριετία 2011-2013. 
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Πίνακας 1.3 Γενικά Στοιχεία ∆ιµερούς Ελληνο-Σερβικού Εµπορίου (2011-2013) 

Πηγή: Ετήσια Έκθεση για την Σερβία 2013, Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Βελιγραδίου 

 

 Από τα εν λόγω στοιχεία, παρατηρούµε ότι, η αξία του διµερούς 

ελληνοσερβικού εµπορίου το 2013 ανήλθε σε $ 517,6 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 

ύψους 10,9%, σε σχέση µε το 2012. Η αύξηση αυτή φαίνεται να αντισταθµίζει την 

κάµψη που είχε παρουσιαστεί το προηγούµενο έτος, µε συνέπεια η αξία του 

διµερούς ελληνοσερβικού εµπορίου το 2013 να είναι κατά 2,0% υψηλότερη από 

εκείνη του 2011. Εκ του συνόλου, το 58,0% αφορά σε εξαγωγές ελληνικών 

προϊόντων στη Σερβία, ενώ το υπόλοιπο 42,0%, αφορά σε εξαγωγές σερβικών 

προϊόντων προς τη χώρα µας. Μάλιστα, η πλεονασµατική για τη χώρα µας 

κατάσταση του διµερούς ελληνοσερβικού εµπορίου είναι εµφανής, καθ’ όλη τη 

διάρκεια της υπό εξέτασης τριετίας. Ειδικότερα, το 2013, το πλεόνασµα του 

διµερούς εµπορίου για τη χώρα µας ανήλθε σε $ 82,4 εκ., έχοντας όµως συρρικνωθεί 

σηµαντικά (42,0%), σε σχέση µε εκείνο του 2012 ($ 142,1 εκ.). Η εξέλιξη αυτή 

φαίνεται να οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση της αξίας των σερβικών 

εξαγωγών προς τη χώρα µας. Μάλιστα, η παρατηρούµενη συρρίκνωση είναι τόσο 

έντονη, που αντισταθµίζει τη διεύρυνση του πλεονάσµατος που παρατηρήθηκε το 

2012, µε συνέπεια τούτο να είναι κατά 21,8% µικρότερο απ’ ότι το 2011. Τέλος, 

όπως προαναφέρθηκε, η χώρα µας καταλαµβάνει την 22η θέση, µεταξύ των 

εµπορικών εταίρων της Σερβίας το 2013. 

 

1.3.4.2 Ελληνικές εξαγωγές προς τη Σερβία 

 Η κυριότερη κατηγορία ελληνικών προϊόντων που εξήχθησαν στη Σερβία, το 

2013, ήταν τα ταξινοµηµένα κυρίως ανά υλικό µεταποιηµένα αγαθά, τα οποία 

κάλυψαν το 30,4% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη Σερβία. Η 

κατηγορία αυτή διατηρεί την πρώτη θέση, καθ΄ όλη τη διάρκεια της τριετίας 2011-

2013, παρουσιάζοντας µάλιστα έντονη αυξητική τάση. Σηµαντικότεροι τοµείς 

προϊόντων της εν λόγω κατηγορίας που εξήχθησαν στη Σερβία το 2013 ήταν: µη 

Κατηγορία SITC rev. 4
2013 2012 2011 Μεταβολή (%)

Αξία (χιλ. $) Μερίδιο (%) Αξία (χιλ. $) Μερίδιο (%) Αξία (χιλ. $) Μερίδιο (%) 2013-2012 2012-2011 2013-2011
Ελληνικές εξαγωγές στη Σερβία 300.010,9 57,96 304.412,3 65,22 306.388,1 60,38 -1,45 -0,64 -2,08

Σερβικές εξαγωγές στην Ελλάδα 217.578,1 42,04 162.343,8 34,78 201.004,2 39,62 34,02 -19,23 8,25

Συνολικός όγκος διµερούς εµπορίου 517.589,0 100,00 466.756,1 100,00 507.392,3 100,00 10,89 -8,01 2,01

Ελληνικό ισοζύγιο διµερούς εµπορίου 82.432,8 15,93 142.068,5 30,44 105.383,9 20,77 -41,98 34,81 -21,78
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σιδηρούχα µέταλλα, σίδηρος και χάλυβας, τεχνουργήµατα µετάλλων, τεχνουργήµατα 

από µη µεταλλικά ορυκτά, καθώς και χαρτί, χαρτόνι και αντικείµενα από 

χαρτοπολτό, χαρτί ή χαρτόνι. Των µεταποιηµένων αγαθών έπονται τα χηµικά και 

συναφή προϊόντα (17,4% του συνόλου) και τα τρόφιµα και ζώντα ζώα (16,8% του 

συνόλου). Οι τρεις προαναφερθείσες κατηγορίες καλύπτουν διαχρονικά άνω του 1/2 

των ελληνικών εξαγωγών προς τη Σερβία και µάλιστα, το 2013, καλύπτουν σχεδόν 

τα 2/3 αυτών (64,7%). Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί η εντυπωσιακή αύξηση των 

εξαγωγών ποτών και καπνού, η αξία των οποίων υπερδιπλασιάστηκε, σε σχέση µε το 

2012, και άγγιξε τα $ 13,3 εκ. Οµοίως σηµειώνεται και η εντυπωσιακή πτώση της 

αξίας των εξαγωγών ορυκτών καυσίµων, λιπαντικών και συναφών υλικών, η οποία 

µάλιστα έχει υποδεκαπλασιαστεί, σε σχέση µε το 2011. 

 Η κυριότερη οµάδα ελληνικών προϊόντων που εξήχθησαν στη Σερβία, το 

2013, ήταν τα µη ταξινοµηµένα αγαθά, τα οποία κάλυψαν το 16,7% των συνολικών 

ελληνικών εξαγωγών προς τη Σερβία, εµφανίζοντας µικρή κάµψη (2,7%), σε σχέση 

µε το 2012, οπότε και πάλι καταλάµβανε την πρώτη θέση. Των µη ταξινοµηµένων 

αγαθών έπονται τα νωπά ή αποξηραµένα φρούτα και καρποί (11,6% του συνόλου), 

το αργίλιο (11,1% του συνόλου), οι ράβδοι, δοκοί, γωνίες, σχήµατα και τοµές από 

σίδηρο και χάλυβα (4,8% του συνόλου), καθώς και τα πολυµερή στυρολίου, σε 

πρωτογενείς µορφές (4,4% του συνόλου). Οι προαναφερθείσες οµάδες καλύπτουν 

σχεδόν το 1/2 των ελληνικών εξαγωγών προς τη Σερβία, το 2013 (48,6%). 

Σηµειώνεται ότι το µερίδιο που καλύπτουν συνολικά οι ως άνω οµάδες προϊόντων 

αυξάνεται συνεχώς, κατά την τριετία 2011-2013 (συνολική αύξηση άνω των είκοσι 

ποσοστιαίων µονάδων). 

 Οι σηµαντικότερες οµάδες ελληνικών προϊόντων που καταγράφουν 

εντυπωσιακή αύξηση εξαγωγών είναι: 

 Αλκοολούχα ποτά (αξία $ 6,7 εκ., αύξηση 101,4%). 

 Μη µεταποιηµένος καπνός και απορρίµµατα καπνού (αξία $ 3,4 εκ., αύξηση 

159,4%). 

 Λαχανικά, ρίζες, και βολβοί, νωπά, σε απλή ψύξη, κατεψυγµένα ή απλά 

διατηρηµένα (αξία $ 3,2 εκ., αύξηση 138,9%). 

 Σαπούνια, παρασκευάσµατα καθαρισµού και στιλβώµατος (αξία $ 2,4 εκ., αύξηση 

118,1%). 
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 Χαρτί και χαρτόνι, σε συγκεκριµένο σχήµα ή µέγεθος, και αντικείµενα από χαρτί 

ή χαρτόνι (αξία $ 1,5 εκ., αύξηση 100,1%). 

Αντίστοιχα, οι σηµαντικότερες οµάδες ελληνικών προϊόντων που καταγράφουν 

ανησυχητική κάµψη εξαγωγών είναι: 

 Έλαια πετρελαίου και έλαια ασφαλτούχων ορυκτών (αξία $ 4,3 εκ., κάµψη 

81,7%). 

 Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και εποξειδικές ρυτίνες, σε πρωτογενείς 

µορφές (αξία $ 1,0 εκ., κάµψη 82,7%). 

 Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός πολιτικού µηχανικού και εργολάβου (αξία $ 1,0 

εκ., κάµψη 75,3%). 

 Αυτοκινούµενα οχήµατα για τη µεταφορά αγαθών και αυτοκινούµενα οχήµατα 

ειδικών χρήσεων (αξία $ 0,6 εκ., κάµψη 88,8%). 

 Εξοπλισµός ψύξης και θέρµανσης και µέρη αυτού (αξία $ 0,4 εκ., κάµψη 56,9%). 

 Τα κυριότερα ελληνικά προϊόντα που εξήχθησαν στη Σερβία, το 2013, ήταν 

τα µη ταξινοµηµένα αγαθά, τα οποία κάλυψαν το 16,7% των συνολικών ελληνικών 

εξαγωγών προς τη Σερβία, εµφανίζοντας µικρή κάµψη (2,7%), σε σχέση µε το 2012, 

οπότε και πάλι καταλάµβαναν την πρώτη θέση. Των µη ταξινοµηµένων αγαθών 

έπονται τα νωπά ή αποξηραµένα πορτοκάλια (7,26% του συνόλου), το διογκούµενο 

πολυστυρόλιο, σε πρωτογενή µορφή (4,4% του συνόλου), οι ράβδοι, δοκοί, και 

προφίλ αλουµινίου, από κράµατα αργιλίου (4,2% του συνόλου), καθώς και τα 

κράµατα αργιλίου (3,8% του συνόλου). Το 1/2 των ελληνικών εξαγωγών προς τη 

Σερβία διαµορφώνεται από 13 προϊόντα, γεγονός που υποδεικνύει αφενός τη σχετική 

διασπορά των ελληνικών εξαγωγών, αφετέρου υπογραµµίζει την απουσία ενός 

χαρακτηριστικού προϊόντος που να κυριαρχεί σε αυτές και να µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως πόλος έλξης και άλλων εξαγωγών. 

 Τα σηµαντικότερα ελληνικά προϊόντα που καταγράφουν µεγάλη αύξηση 

εξαγωγών είναι: 

 ∆ιογκούµενο πολυστυρόλιο, σε πρωτογενή µορφή (αξία $ 13,2 εκ., αύξηση 

78,1%). 

 Φαρµακευτικά παρασκευάσµατα, έτοιµα προς λιανική πώληση (αξία $ 6,2 εκ., 

αύξηση 134,2%). 

 Ουΐσκου (αξία $ 5,7 εκ., αύξηση 203,0%). 
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 Ράβδοι, δοκοί και προφίλ αλουµινίου, από µη κραµµατοποιηµένο αργίλιο (αξία $ 

2,3 εκ., αύξηση 102,4%). 

 Σιγαρέτα, που περιέχουν καπνό (αξία $ 3,1 εκ., αύξηση 87,1%). 

Αντίστοιχα, οι σηµαντικότερες οµάδες ελληνικών προϊόντων που καταγράφουν 

ανησυχητική κάµψη εξαγωγών είναι: 

 Ράβδοι και δοκοί θερµής έλασης, ακανόνιστου σχήµατος, περιελιγµένες σε 

σπείρες, από σίδηρο ή άλλο κραµµατοποιηµένο ή µη χάλυβα (αξία $ 5,0 εκ., κάµψη 

37,0%). 

 Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (αξία $ 3,6 εκ., κάµψη 82,6%). 

 Ανελκυστήρες και αναβατόρια (αξία $ 3,2 εκ., κάµψη 29,7%). 

 ∆οκοί και ράβδοι, σε ακανόνιστα περιελιγµένες σπείρες, από σίδηρο ή µη 

κραµατοποιηµένο άνθρακα, µε παραµορφώσεις κατά τη διαδικασία παραγωγής (αξία 

$ 2,5 εκ., κάµψη 33,8%). 

 Σύρµα, από σίδηρο ή µη κραµατοποιηµένο χάλυβα, χωρίς επιµετάλλωση ή 

επικάλυψη, γυαλισµένο ή όχι (αξία $ 1,1 εκ., κάµψη 36,7%).  

 

1.3.5 Οι Ελληνικές Επενδύσεις στη Σερβία 

 Η χώρα µας αποτελεί διαχρονικά τον τέταρτο µεγαλύτερο ξένο επενδυτή στη 

Σερβία, µετά την Ιταλία, την Αυστρία και τη Νορβηγία. Της Ελλάδος έπονται η 

Ολλανδία και η Γερµανία, ενώ άλλες χώρες που δραστηριοποιούνται επενδυτικά στη 

Σερβία είναι η Σλοβενία, η Ρωσία, η Γαλλία και το Λουξεµβούργο. 

 Οι κυριότεροι τοµείς δραστηριοποίησης των Ελλήνων επενδυτών είναι ο 

χρηµατοπιστωτικός, ο κατασκευαστικός, το λιανικό εµπόριο, οι τηλεπικοινωνίες και 

τεχνολογίες πληροφορικής, οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες, η παροχή συµβουλευτικών 

/νοµικών υπηρεσιών, η βιοµηχανία τροφίµων και ποτών κλπ. Αξίζει, επίσης, να 

σηµειωθεί η γεωγραφική αποκέντρωση των ελληνικών επενδύσεων στο σύνολο της 

σερβικής περιφέρειας. 

 Στην αγορά της Σερβίας εκτιµάται ότι δραστηριοποιούνται περίπου 200 

επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων, οι οποίες απασχολούν περί τους 25.000 

εργαζόµενους. Εκτιµάται ότι οι συνολικές άµεσες ελληνικές επενδύσεις ανέρχονται 

σε περίπου € 2,2 δις, το δε σύνολο (άµεσων και έµµεσων) υπερβαίνει τα € 2,5 δις. Οι 

ελληνικές επενδύσεις έχουν συµβάλλει και συµβάλλουν σηµαντικά στον 
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εκσυγχρονισµό της οικονοµίας της Σερβίας, την αύξηση της απασχόλησης, την 

ενίσχυση του επενδυτικού κλίµατος καθώς και την αύξηση των φορολογικών 

εσόδων. Μεταξύ των κυριότερων ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται 

στην Σερβία περιλαµβάνονται οι εξής: ΕΛ.ΠΕ., Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης, 

Τσιµέντα ΤΙΤΑΝ, Coca Cola, HBC, Βερόπουλος, Εθνική Τράπεζα, Αlpha Βank, 

Eurobank EFG, Τράπεζα Πειραιώς, Lamda Development, Καζίνο Λουτρακίου, 

Όµιλος ∆ασκαλαντωνάκη, Λάµψα Α.Ε., Mamidoil-Jetoil, Alumil, Isomat, Kleeman, 

Intracom, ICAP, Chipita κλπ. Ιδιαίτερης σηµασίας εξελίξεις για τις ελληνικές 

επενδύσεις στη Σερβία, το 2013, ήταν: 

 επένδυση ύψους € 10 εκ., της «Mamidoil-Jetoil», στην πόλη Smederevo, για τη 

δηµιουργία νέων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, χωρητικότητας, 

25.000 κ.µ., 

 επέκταση των εγκαταστάσεων της «Alumil», στη Stara Pazova, µέσω της 

ανέγερσης µονάδας παραγωγής, έκτασης 7.000 τ.µ. και της προσθήκης άλλης µίας 

γραµµής παραγωγής, ύψους € 6 εκ., 

 επένδυση ύψους € 5,0 εκ. της «Βερόπουλος», για την ανέγερση του νέου 

καταστήµατός του, στην περιοχή Zarkovo, του Βελιγραδίου, 

 αύξηση κεφαλαίου ύψους € 1,2 εκ., της «Autotechnica Serbia», για την ανανέωση 

και ενίσχυση του στόλου οχηµάτων της, 

 επένδυση ύψους € 0,6 εκ., για την αναδιαµόρφωση και αύξηση της 

χωρητικότητας, µέσω της κατασκευής νέων δωµατίων, του τελευταίου ορόφου του 

ξενοδοχείου «Exelsior» του Βελιγραδίου (Λάµψα Α.Ε.), 

 ολοκλήρωση της διετούς διαδικασίας (2012-2013) υποχρεωτικής εξαγοράς 

µετοχών από τους µικροµετόχους των εργοστασίων που λειτουργεί η «Ελληνική 

Βιοµηχανία Ζάχαρης», στη Σερβία, συνολικής αξίας € 15 εκ. 

 επέκταση των εγκαταστάσεων της «Kleeman», στο Simanovci, µε την ανέγερση 

µονάδας παραγωγής, η οποία είναι έτοιµη για λειτουργία. 

Κατά τα λοιπά, οι εδώ δραστηριοποιούµενες εταιρείες ελληνικών συµφερόντων, 

παρά τις τρέχουσες δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες, συνέχισαν τις προσπάθειές 

τους να λειτουργήσουν µε τον βέλτιστο δυνατό τρόπο και κατά τη διάρκεια του 

2013, εµφανίζοντας σταθερή και αναγνωρίσιµη παρουσία στη σερβική αγορά. 

Σηµειώνεται ότι, οι τοµείς της σερβικής οικονοµίας στους οποίους δίνει άµεση 
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προτεραιότητα η κυβέρνηση, σε ότι αφορά την υλοποίηση επενδύσεων, είναι η 

αυτοκινητοβιοµηχανία, η βιοµηχανία ηλεκτρονικών, οι τεχνολογίες πληροφορικής 

και επικοινωνιών και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

 

1.4 Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

 

1.4.1 Η Παγκόσµια Αγορά 

 Σήµερα, η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη σε παγκόσµιο επίπεδο βάσει της 

παραγωγής ελαιολάδου, µετά την Ισπανία και την Ιταλία. Η Ισπανία πέτυχε τον 

τετραπλασιασµό της παραγωγής της κατά την διάρκεια των τελευταίων 50 ετών 

µέσα από την αύξηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων αλλά και την εφαρµογή νέων 

συστηµάτων πυκνής φύτευσης, όπως αποδεικνύουν τα στατικά στοιχεία του 

Οργανισµού Τροφίµων και Γεωργίας (FAO). Έτσι, κατάφερε να πετύχει µία 

εκτίναξη της παραγωγής της κοντά στους 1,2 εκατ. τόνους το 2010, επίπεδο 

διπλάσιο έναντι του 1990. Την εκρηκτική αύξηση αυτής της παραγωγής δεν 

ακολούθησαν οι άλλες δύο βασικές ελαιοπαραγωγικές χώρες (Ιταλία και Ελλάδα) 

καθώς η σχετική τους παραγωγή αυξήθηκε το ίδιο χρονικό διάστηµα κατά 13% 

περίπου. Πλέον η Ισπανία παράγει σχεδόν το 1/3 της παγκόσµιας παραγωγής 

ελαιολάδου µε αποτέλεσµα η ισπανική αγορά να αποτελεί σηµείο αναφοράς για τη 

διεθνή αγορά του προϊόντος και να επιδρά σε µεγάλο βαθµό στις διεθνείς τιµές. 

Ιδιαίτερα κατά την διάρκεια της τελευταίας ελαιοκοµικής περιόδου (2013) το 65% 

της παγκόσµιας παραγωγής ελαιολάδου προήλθε από την Ισπανία. Παρόλα αυτά, 

διαχρονικά παρατηρείται µία τάση αύξησης των καλλιεργούµενων εκτάσεων και της 

παραγωγής ελαιολάδου σε παγκόσµιο επίπεδο µε αποτέλεσµα η παγκόσµια 

παραγωγή να φτάσει το 2013 τους 3,1 εκατ. τόνους, αυξηµένη κατά 60% σε σχέση 

µε το έτος 1990. Είναι χαρακτηριστικό πως η αγορά ανεβαίνει µε τέτοιους ρυθµούς 

που κάθε έξι ή επτά µήνες εµφανίζεται στον παγκόσµιο χάρτη και ένας νέος 

παραγωγός ελαιολάδου, µε αποτέλεσµα να µην σταµατάει ούτε µία ηµέρα τον χρόνο 

η παραγωγή ελαιολάδου στις συνολικά 47 ανά τον κόσµο χώρες που δηλώνουν 

παραγωγοί. Μάλιστα, ο αριθµός αναµένεται να αυξηθεί σε 49 καθώς έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αγορά παραγωγής και εξαγωγής ελαιολάδου ακόµη 

και η Μαδαγασκάρη και η Νότια Κορέα. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι στον κόσµο δεν 
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µπορούν να υπάρξουν παρά µόνο 54 χώρες που θα µπορούσαν να παράξουν 

ελαιόλαδο, εξαιτίας των κλιµατικών συνθηκών. Μάλιστα, µέχρι στιγµής το 80% της 

συνολικής ποσότητας ελαιολάδου παγκοσµίως παράγεται σε τέσσερις µόνο χώρες 

συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας (Ισπανία, Ιταλία και Τυνησία είναι οι 

υπόλοιπες τρεις), ενώ το 60% καταναλώνεται επίσης σε τέσσερις χώρες (Ισπανία, 

Ιταλία, Ελλάδα, Συρία). 

 

1.4.2 Η Ελληνική Αγορά 

 Η εγχώρια αγορά ελαιολάδου θεωρείται “ώριµη” µε αποτέλεσµα να µην 

παρουσιάζει αξιόλογες µεταβολές ετησίως. Η εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου 

υπερκαλύπτει την ζήτηση, ενώ µεγάλες ποσότητες εξάγονται. Το πραγµατικό 

µέγεθος της εγχώριας παραγωγής εκτιµάται σε 235.000 τόνους το 2010/2011. Η 

εγχώρια κατανάλωση ελαιολάδου εκτιµάται ότι διαµορφώθηκε στους 155.000 

τόνους την ίδια χρονιά. Το 25% περίπου (39.000 τόνοι) εξ' αυτών αφορά 

τυποποιηµένο προϊόν. Το 45% διατίθεται σε χύµα µορφή, ενώ το 30% αφορά 

αυτοκατανάλωση. Όσον αφορά τις εξαγωγές, το µεγαλύτερο ποσοστό αυτών αφορά 

επίσης χύµα ελαιόλαδο, το οποίο τυποποιείται και διακινείται στο εξωτερικό µε ξένα 

εµπορικά σήµατα, µε αποτέλεσµα το µερίδιο αγοράς του ελληνικού ελαιολάδου να 

εµφανίζεται χαµηλό.  

 Ο ελληνικός κλάδος ελαιολάδου αντιµετωπίζει προκλήσεις σε δύο επίπεδα: 

στην παραγωγή υψηλών αποδόσεων και στην αύξηση των µεριδίων του 

τυποποιηµένου προϊόντος.  Καταλύτης για να εκµεταλλευτεί πραγµατικά ο κλάδος 

ελληνικού ελαιολάδου τα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα είναι ο περιορισµός του 

τµήµατος της εγχώριας αγοράς που καλύπτεται από χύµα ελαιόλαδο (της τάξης των 

3/4 της εγχώριας κατανάλωσης). Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί αυτό απαιτείται 

οργάνωση και αυστηρός έλεγχος ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής καθώς και 

προώθηση πολιτικών περιορισµού της φοροδιαφυγής. Αν το µεγαλύτερο ποσοστό 

του ελαιολάδου κατευθυνόταν στις βιοµηχανίες τυποποίησης, η αύξηση του 

επιπέδου των πωλήσεων τους θα ήταν τέτοια ώστε το µέσο µέγεθος των ελληνικών 

εταιρειών θα προσέγγιζε τα επίπεδα των αντίστοιχων ιταλικών (1,5 εκατ. ευρώ 

πωλήσεις από 0,5 εκατ. ευρώ σήµερα) δηµιουργώντας οικονοµίες κλίµακας. Στην 

περίπτωση επίσης που η Ελλάδα κατάφερνε να καταλάβει στη διεθνή αγορά 
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τυποποιηµένου ελαιολάδου µερίδιο παρόµοιο µε εκείνο που κατέχει στην παραγωγή 

(άνω του 10% σε σχέση µε 3%) θα µπορούσε να αυξήσει τα έσοδα από εξαγωγές 

κατά 32%. Όσον αφορά την ελαιοπαραγωγή, τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης 

είναι περιορισµένα. Συγκεκριµένα, ο σταδιακός περιορισµός των κονδυλίων της 

ΚΑΠ για το ελληνικό ελαιόλαδο (στα 0,42 δισ. Ευρώ από το 2020, όταν το 2010 

είναι 0,55 δισ. Ευρώ) εκτιµάται ότι θα ασκήσει συσταλτική επίδραση κατά την 

επόµενη δεκαετία, καθώς οι επιδοτήσεις καλύπτουν περίπου το 1/3 των συνολικών 

εσόδων των ελαιοπαραγωγών. Ωστόσο, µεσοπρόθεσµα, η περιορισµένη στήριξη 

στην ΚΑΠ µπορεί να οδηγήσει σε αναγκαίες διαρθρωτικές µεταβολές. 

Συγκεκριµένα, ο περιορισµός των επιδοτήσεων θα θέσει εκτός αγοράς τους 

παραγωγούς που λειτουργούν µε εξαιρετικά χαµηλές αποδόσεις (ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι το 1/3 της ελαιοπαραγωγής γίνεται σε εκτάσεις µικρότερες των 5 

εκταρίων, που είναι σε µεγάλο βαθµό ζηµιογόνες). Συνεπώς, η παραγωγή πρέπει να 

συγκεντρωθεί σε περιοχές µε υψηλές αποδόσεις (κυρίως Κρήτη και Πελοπόννησος) 

σε όσο το δυνατόν µεγαλύτερες εκτάσεις και να προωθηθεί όπου είναι εφικτό η 

συλλογή καρπών µε χρήση µηχανηµάτων. 

 

1.4.3 Η Σερβική Αγορά 

 Λόγω κλιµατολογικών και εδαφολογικών συνθηκών, το ελαιόλαδο δεν 

αναπτύσσεται στη Σερβία και γι' αυτό το λόγο δεν υφίσταται εγχώρια παραγωγή 

ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς. Αντιθέτως είναι πολύ µεγάλη η παραγωγή σε 

σπορέλαια και ειδικότερα σε καλαµποκέλαιο και ηλιέλαιο. Η κατανάλωση 

ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς στη Σερβία έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία 

χρόνια, λόγω αφενός των επισκέψεων των Σέρβων στην Ελλάδα και σε άλλα 

µεσογειακά κράτη και της γνωριµίας τους µε τη µεσογειακή διατροφή, αφετέρου δε 

η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου οδηγεί σε αλλαγή διατροφικών συνηθειών µε 

τάση κατανάλωσης ποιοτικών και υγιεινών ειδών διατροφής. Παρόλα αυτά η 

κατανάλωση ελαιολάδου περιορίζεται στις σαλάτες, ενώ για την µαγειρική 

προτιµούν τα σπορέλαια. 
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1.5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

1.5.1 Το Ιστορικό, το Όραµα και η Αποστολή 

 Η εταιρεία Green Blue Savors Ο.Ε. ιδρύθηκε το 2011 από τον κ. Σάββα 

Χατζηδηµητρίου και αποτελεί οικογενειακή επιχείρηση, καθώς σε αυτήν εργάζονται 

πέρα από τον ίδιο και οι δύο γονείς του. Η εταιρεία εδρεύει στην πόλη της Έδεσσας 

στο χώρο δηλαδή όπου κατασκεύασε την ίδια χρονιά την σύγχρονη εξαγωγική 

τυποποιητική µονάδα ελαιολάδου. Ο κ. Χατζηδηµητρίου έχοντας σπουδάσει 

Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεών είναι ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας, 

ενώ αρωγοί της προσπάθειας του είναι ο πατέρας του, Νίκος, ιατρός-διαβητολόγος 

στο επάγγελµα και υπεύθυνος των Πωλήσεων στην Ελλάδα και η µητέρα του, 

Αναστασία, η οποία σπούδασε Νοµική και Οικονοµικά και είναι υπεύθυνη για την 

διαχείριση των Οικονοµικών. Ο κ. Νίκος Χατζηδηµητρίου αφιέρωσε τα τελευταία 15 

χρόνια της ιατρικής του καριέρας προσπαθώντας να βοηθήσει τους ασθενείς του να 

περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της ασθένειας του διαβήτη και να υιοθετήσουν 

έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής που θα βασίζεται στην Μεσογειακή ∆ιατροφή. Από την 

άλλη πλευρά, η µητέρα του, Αναστασία Χατζηδηµητρίου, εργάστηκε αρχικά σαν 

δικηγόρος, αλλά τα τελευταία 20 χρόνια εργαζόταν στην Οικονοµική ∆ιεύθυνση της 

Νοµαρχίας Πέλλης.  

 Το εγχείρηµα αυτό ξεκίνησε εξαιτίας της συνήθειας του ιδρυτή της 

επιχείρησης να επισκέπτεται διάφορα µέρη της Ελλάδας, να γνωρίζει  τα 

παραδοσιακά προϊόντα του τόπου και τους ανθρώπους που τα παράγουν και της 

επιµονής του να τα κάνει γνωστά και σε άλλους συνανθρώπους του, που δεν έχουν 

την ευκαιρία να τα γευτούν τοπικά.  Έτσι, το όραµα της Green Blue Savors είναι να 

βοηθήσει στην υιοθέτηση της Μεσογειακής ∆ιατροφής από όλο και περισσότερους 

καταναλωτές µε σεβασµό στην υγεία και στις διατροφικές συνήθειες της κάθε 

οµάδας. Η αποστολή της εταιρείας είναι να συλλέγει τα καλύτερα, νόστιµα και 

υγιεινά προϊόντα που περιλαµβάνονται στην Μεσογειακή ∆ιατροφή από τοπικούς 

παραγωγούς σε όλες τις Μεσογειακές χώρες για να τα εµπορεύεται στους πελάτες 

της στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. 

 Η πρώτη προσπάθεια επέκτασης έγινε το 2014 µε την λειτουργία ενός 

Ιταλικού εστιατορίου-καφέ στην πόλη της Έδεσσας. Η επιχειρηµατική κίνηση αυτή 
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έγινε ενώνοντας τις δυνάµεις της εταιρείας µε τις µαγειρικές ικανότητες του 

βραβευµένου Ιταλού συνιδιοκτήτη µε αποτέλεσµα την δηµιουργία ενός άρτιου και 

µοντέρνου χώρου στην περιοχή των Καταρραχτών της Έδεσσας, όπου µπορούν οι 

πελάτες να γευτούν αυθεντικές ιταλικές συνταγές ή  να απολαύσουν τον καφέ ή 

ακόµα  να αγοράσουν σπάνια ιταλικά προϊόντα και ελαιόλαδο. Το εγχείρηµα αυτό 

πέρα από τον προφανή σκοπό της κερδοφορίας µέσα από την λειτουργία του, έδωσε 

την δυνατότητα στην εταιρεία Green Blue Savors να προµηθευτεί και να εµπορευθεί 

γνήσια ιταλικά προϊόντα διευρύνοντας έτσι την προϊοντική της σειρά. Επίσης, της 

πρόσφερε την ευκαιρία για δηµιουργία ενός σηµείου λιανικής πώλησης των ειδών 

της πλήρως ελεγχόµενο από την ίδια, όπου θα µπορεί να λαµβάνει πληροφορίες για 

την απήχηση των προϊόντων της στους καταναλωτές. 

 Η λειτουργία της εταιρείας κατά τα τρία τελευταία χρόνια έχει επιφέρει 

ενθαρρυντικά αποτελέσµατα επιτυγχάνοντας αύξηση των πωλήσεων και του 

κέρδους της κάθε χρόνο. Οι πωλήσεις της εντοπίζονται γεωγραφικά µόνο στον 

Ελλαδικό χώρο, καθώς δεν έχει ακόµα καταφέρει να ξεκινήσει διεθνή 

δραστηριότητα. Έτσι, στον πίνακα 1.4 παρουσιάζονται βασικά οικονοµικά στοιχεία, 

όπως αυτά καταγράφηκαν στο τέλος κάθε έτους. 

 

Πίνακας 1.4 Πωλήσεις της εταιρείας Green Blue Savors (2012-2014) 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (€) ΠΩΛΗΣΕΙΣ (ton) ΚΕΡ∆ΟΣ (€) 

2012 35.000 10 10.000 

2013 70.000 20 20.000 

2014 87.500 25 25.000 

Πηγή: εταιρεία Green Blue Savors 

 

1.5.2 Η Εταιρική Στρατηγική και τα Προϊόντα 

 Η εταιρική στρατηγική στοχεύει στην απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος έναντι των άλλων επιχειρήσεων του κλάδου µέσω της 

διαφοροποίησης. Το επίπεδο της διαφοροποίησης είναι χαµηλό. Για αυτό το λόγο 

γίνονται προσπάθειες για την απόκτηση µοναδικών πλεονεκτηµάτων έναντι του 

ανταγωνισµού. Πιο αναλυτικά, οι πωλήσεις της εταιρείας µέχρι σήµερα 

συγκεντρώνονται στην περιοχή της Κεντρικής και ∆υτικής Μακεδονίας, µία περιοχή 
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που παραδοσιακά δεν είναι ελαιοπαραγωγική. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να υπάρχει 

µεγαλύτερο τµήµα του αγοραστικού κοινού σε σχέση µε άλλες περιοχές της Ελλάδος 

που να ζητάει ποιοτικό ελαιόλαδο και να µην είναι αυτοί ή κάποιο συγγενικό τους 

άτοµο παραγωγοί. Οι βασικές κατηγορίες πελατών που απευθύνεται η εταιρεία είναι: 

� εστιατόρια-ταβέρνες, όπου χρησιµοποιούν το ελαιόλαδο στην κουζίνα τους ή 

και πάνω στα τραπέζια εστίασης, ώστε να το χρησιµοποιούν οι πελάτες τους. 

� µαγαζιά delicatessen, τα οποία πωλούν διάφορα ποιοτικά είδη όπως 

ελαιόλαδο, αλλαντικά, γαλακτοκοµικά είδη, παραδοσιακά προϊόντα 

συγκεκριµένης προέλευσης, ζυµαρικά κ.α. 

� κρεοπωλεία και µανάβικα, τα οποία σε µία προσπάθειά τους το τελευταίο 

διάστηµα να διαφοροποιηθούν και να διευρύνουν την προϊοντική τους σειρά, 

προσφέρουν και αυτά ελαιόλαδο. 

� τουριστικά µαγαζιά σε περιοχές όπως η Χαλκιδική, Κατερίνη, Λουτράκι 

Πέλλας και Βέροια, τα οποία απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε αλλοδαπούς 

τουρίστες. 

� ιδιώτες, οι οποίοι καταναλώνουν το ελαιόλαδο στο µαγείρεµα και στις 

σαλάτες. 

Τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία στις παραπάνω κατηγορίες πελατών είναι 

αντίστοιχα: 

� συσκευασίες παρθένου ελαιολάδου των 3 και 5 λίτρων που τυποποιεί στην 

έδρα της, καθώς και συσκευασίες ηλιέλαιου των 10 λίτρων, τα οποία η 

εταιρεία κάνει εισαγωγή. Γενικά, επειδή η παραγωγή του ηλιέλαιου είναι 

πολύ µεγαλύτερη στις άλλες χώρες των Βαλκανίων (κυρίως Βουλγαρία) 

συγκριτικά µε την Ελλάδα, η Green Blue Savors επιλέγει την εισαγωγή για 

την επίτευξη καλύτερης τιµής αγοράς. Τα προϊόντα αυτά χρησιµοποιούνται 

από τα εστιατόρια για την παρασκευή των διαφόρων εδεσµάτων π.χ. παρθένο 

ελαιόλαδο για τις σαλάτες και ηλιέλαιο για τα τηγανητά. Επίσης, µία 

κατηγορία προϊόντων που αναπτύχθηκε  από την εταιρεία κατά την διάρκεια 

του 2014 και βρίσκει µεγάλη απήχηση σε αυτήν την κατηγορία πελατών είναι 

τα αρωµατικά ελαιόλαδα, τα οποία τυποποιούνται σε ειδικές συσκευασίες 

των 250ml µε δυνατότητα ψεκασµού του περιεχοµένου τους στο φαγητό και 

σε 4 διαφορετικές γεύσεις (ρίγανη, φασκόµηλο, βασιλικό και θυµάρι-
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µάραθο). Αυτές οι συσκευασίες, καθώς και απλά µπουκαλάκια µε extra 

παρθένο ελαιόλαδο 250ml τοποθετούνται κυρίως στα τραπέζια των 

καταστηµάτων.   

� Στα µαγαζιά αυτά προσφέρεται όλη η σειρά των προϊόντων της εταιρείας και 

ανάλογα µε τις προτιµήσεις του ιδιοκτήτη καταλήγουν στην ιδανικότερη για 

αυτούς επιλογή. Η προϊοντική σειρά αποτελείται από συσκευασίες 250ml, 

500ml, 1lit, 3 lit και 5 lit. Οι συσκευασίες αυτές περιέχουν είτε παρθένο 

ελαιόλαδο είτε extra παρθένο ελαιόλαδο. Επίσης, υπάρχει η επιλογή της 

µεταλλικής ή της πλαστικής συσκευασίας σε όλα τα είδη. Ακόµα η εταιρεία 

προσφέρει και πλαστικές συσκευασίες µε ηλιέλαιο των 10 λίτρων. Τέλος, την 

προϊοντική σειρά συµπληρώνουν τα αρωµατικά ελαιόλαδα. Γενικά, η 

τυποποιητική µονάδα παραγωγής προσφέρει µεγάλη ευελιξία στην επιλογή 

της συσκευασίας όσον αφορά το µέγεθος, το είδος του ελαιολάδου που 

περιέχεται, του υλικού και της ετικέτας µε εξαίρεση το ηλιέλαιο, το οποίο 

γίνεται απευθείας εισαγωγή σε συσκευασίες των 10 λίτρων µε την επωνυµία 

της Green Blue Savors.  

� Και εδώ οι ιδιοκτήτες των καταστηµάτων επιλέγουν είδη από όλη την σειρά 

µε προτίµηση βέβαια στις µικρότερες συσκευασίες. 

� Τα καταστήµατα που απευθύνονται στους τουρίστες δίνουν µεγαλύτερη 

βαρύτητα στην εµφάνιση των µπουκαλιών και προτιµούν τις µικρές 

συσκευασίες των 250 και 500ml µε extra παρθένο ελαιόλαδο χαµηλής 

οξύτητας. Οι βασικοί λόγοι είναι ότι για τους περισσότερους το ελαιόλαδο 

αποτελεί είδος πολυτελείας και το καταναλώνουν σε µικρότερες ποσότητες, 

καθώς και ότι τους βολεύει λόγω µεταφοράς το µικρό βάρος των 

συσκευασιών.  Σε αυτήν την κατηγορία πελατών η εταιρεία προσφέρει ακόµα 

µεγαλύτερη ποικιλία στο είδος της συσκευασίας (αλουµινένια, γυάλινη, 

µεταλλική, µέσα σε ξύλινο ή χάρτινο κουτί), αλλά και στην ετικέτα, η οποία 

µπορεί να είναι για τον κάθε πελάτη διαφορετική. Η εταιρεία συνεργάζεται 

µε εξωτερικό γραφίστα και σε συνεργασία µε τον πελάτη αποφασίζουν για 

την τελική εµφάνιση της συσκευασίας. Επιπλέον, στους πελάτες αυτούς 

προωθείτε έντονα τον τελευταίο χρόνο και η σειρά µε τα αρωµατικά 

ελαιόλαδα που περιγράφηκαν παραπάνω. 
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� Τέλος, οι ιδιώτες επιλέγουν συσκευασίες των 5 και 17 λίτρων παρθένου και 

extra παρθένου ελαιολάδου ανάλογα µε τις γευστικές προτιµήσεις του 

καθενός όσον αφορά το πόσο γλυκό ή πικρό είναι το ελαιόλαδο. 

Η Green Blue Savors στοχεύει να εξυπηρετήσει διαφορετικές ανάγκες της κάθε 

κατηγορίας πελατών µε σκοπό να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

� Στην πρώτη κατηγορία των εστιατορίων-ταβερνών η εταιρεία έχει 

κατανοήσει την ανάγκη των ιδιοκτητών για συχνή και άµεση τροφοδοσία µε 

ελαιόλαδο, η οποία θα καθορίζεται από τον όγκο εργασίας του µαγαζιού σε 

επίπεδο βδοµάδας. Έτσι, λοιπόν, επειδή δεν µπορούν να κρατούν µεγάλα 

αποθέµατα λόγω έλλειψης χώρου στις κουζίνες τους και δεν θέλουν να 

χάνουν χρόνο µε την αγορά ελαιολάδου και ηλιέλαιου από τα super markets, 

η εταιρεία κερδίζει παραδίδοντας τα προϊόντα της στο χώρο του πελάτη σε 

µία ή δύο µέρες µετά την παραγγελία. Αυτό το πετυχαίνει έχοντας 

ενηµερώσει τους πελάτες για τα συγκεκριµένα δροµολόγια που εκτελεί το 

αµάξι της εταιρείας, σύµφωνα µε τα οποία παραδίδονται προϊόντα δύο φορές 

την βδοµάδα στους γειτονικούς νοµούς και µία φορά την βδοµάδα στους πιο 

αποµακρυσµένους. 

� Στην κατηγορία των delicatessen ο ανταγωνισµός είναι δριµύς. Με δεδοµένο 

ότι οι Έλληνες καταναλωτές δεν συνηθίζουν να αγοράζουν το ελαιόλαδο που 

καταναλώνουν από τέτοιου είδους µαγαζιά, αποκτά νόηµα η προώθηση µόνο 

καινοτόµων προϊόντων όπως τα αρωµατικά ελαιόλαδα ή µικρές συσκευασίες 

µε αγουρέλαιο προέλευσης Χαλκιδικής που πρόσφατα απέκτησε την 

αναγνώριση ως Π.Ο.Π. Εποµένως, σε περίπτωση που επιλεγεί η προώθηση 

των συνηθισµένων συσκευασιών παρθένου ή extra παρθένου ελαιολάδου, η 

κύρια ανάγκη που θα πρέπει να καλυφθεί είναι αυτή για χαµηλή τιµή και 

καλύτερους όρους πληρωµής. Σε περίπτωση που επιλεγεί η προώθηση 

καινοτόµων προϊόντων δίνεται η δυνατότητα στον πελάτη να προσφέρει κάτι 

µοναδικό και να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές του. 

� Ισχύει και σε αυτήν την κατηγορία των κρεοπωλείων και µανάβικων ότι 

ισχύει για τους πελάτες µε τα µαγαζιά delicatessen. 

� Στην κατηγορία αυτή των τουριστικών καταστηµάτων ο κύριος στόχος είναι 

η δηµιουργία ενός προϊόντος που θα απευθύνεται στην κατηγορία των 
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τουριστών που στοχεύει το κάθε µαγαζί. π.χ. οι Ρώσοι τουρίστες επιλέγουν 

µόνο συσκευασίες µε extra παρθένο ελαιόλαδο µε οξύτητα <0,3. Θα πρέπει 

να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ετικέτα, η οποία θα περιγράφει στην 

γλώσσα των τουριστών-στόχοι όλα τα απαραίτητα στοιχεία του 

περιεχόµενου, αλλά και κάποιες επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε τον τόπο 

παραγωγής του ελαιολάδου. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δίνεται βαρύτητα 

στην καινοτοµία της συσκευασίας, καθώς πέρα από το ότι θα πρέπει να 

προστατευτεί το περιεχόµενο του µπουκαλιού κατά την διάρκεια του ταξιδιού 

της επιστροφής, θα πρέπει να προκαλεί εντύπωση και να παρακινεί τον 

ενδιαφερόµενο να το επιλέξει. Τις περισσότερες φορές η αγορά ενός 

µπουκαλιού ελληνικού ελαιολάδου προορίζεται για δώρο, οπότε η 

συσκευασία πολλές φορές µπορεί να είναι πιο σηµαντική από το 

περιεχόµενο. 

� Τέλος, οι ιδιώτες-καταναλωτές έχουν ανάγκη να συνδυάσουν στην αγορά 

τους τις χαµηλές τιµές µε την άριστη ποιότητα του ελαιολάδου µε κριτήριο 

την προσωπική τους γευστική προτίµηση. Αυτό σηµαίνει πως κάποιοι 

προτιµούν το ελαιόλαδο να έχει πιο γλυκιά επίγευση, ενώ άλλοι περισσότερο 

πικρή, όπως συνηθίζεται άλλωστε στο extra παρθένο ελαιόλαδο. Εδώ η 

εταιρεία µπορεί να δηµιουργήσει ένα µοναδικό πλεονέκτηµα δίνοντας 

δείγµατα στους πελάτες της ώστε να δοκιµάζουν το ελαιόλαδο και να είναι 

σίγουροι ότι ταιριάζει µε τις γευστικές τους συνήθειες.  

Όσο αφορά τέλος την διεθνή στρατηγική της, η εταιρεία αναζητά να εξάγει τα 

προϊόντα της σε niche αγορές που συγκεντρώνουν τα εξής χαρακτηριστικά: µικρό 

µέγεθος, ώστε αφενός ο ανταγωνισµός να µην είναι µεγάλος και αφετέρου η 

τυποποιητική µονάδα να µπορεί να ανταποκριθεί στην ζήτηση, αγοραστικό κοινό µε 

αυξανόµενο βιοτικό επίπεδο, αυξητικές τάσεις στην κατανάλωση ελαιολάδου και 

προτίµηση στα ελληνικά προϊόντα, ανεπτυγµένες εµπορικές δραστηριότητες µε την 

Ελλάδα και ξεκάθαρες εξαγωγικές διαδικασίες.  

 

1.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

 Στο Κεφάλαιο αυτό, αφού παρουσιάστηκε η οικονοµική κατάσταση της 



 43 

Ελλάδας και της Σερβίας, των χωρών δηλαδή που θα µας απασχολήσουν και στην 

συνέχεια της µελέτης, και οι διµερείς εµπορικές τους σχέσεις, έγινε  αναφορά στην 

αγορά του ελαιολάδου σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και στις δύο αυτές χώρες. Στην 

συνέχεια, περιγράφηκε το ιστορικό της ίδρυσης της εταιρείας Green Blue Savors, 

του οράµατος και της αποστολής της και δόθηκαν ορισµένα βασικά οικονοµικά 

στοιχεία για την µέχρι σήµερα πορεία της. Αναλύθηκαν ακόµα οι αγορές-στόχοι της, 

τα προϊόντα της επιχείρησης και η προσπάθεια που κάνει για την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.  

 Το βασικό συµπέρασµα που προέκυψε είναι πως η Ελληνική αγορά 

ελαιολάδου είναι κορεσµένη και χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό. Η 

διάρθρωση της εγχώριας κατανάλωσης  είναι 32% αυτοκατανάλωση, 43% χύµα και 

25% τυποποιηµένο ελαιόλαδο. Στην αγορά του τυποποιηµένου ελαιολάδου µερίδιο 

55% καταλαµβάνουν οι δύο πρώτες εταιρείες (Ελάνθη ΑΒ&ΕΕ Τροφίµων και 

Μινέρβα ΑΕ Ελαιουργικών Επιχειρήσεων). Εποµένως, το µερίδιο της αγοράς που 

είναι δυνατό να κερδηθεί είναι ιδιαίτερα µικρό και σε συνδυασµό µε την οικονοµική 

κρίση, η οποία διατηρεί τις τιµές λιανικής σε σχετικά χαµηλά επίπεδα, οδηγεί στον 

περιορισµό της κατανάλωσης ελαιολάδου και σε αύξηση της ζήτησης για προϊόντα 

ελαιολάδου ιδιωτικής ετικέτας. Όλα τα παραπάνω δηµιουργούν την ανάγκη για 

εύρεση νέων αγορών, που να µην χαρακτηρίζονται ως ελαιοπαραγωγικές, να 

βιώνουν αύξηση του βιοτικού τους επιπέδου και να εκτιµούν τα ελληνικά προϊόντα. 

Στην Ελλάδα η εταιρεία Green Blue Savors µπορεί να συνεχίσει την προσπάθεια 

προώθησης στους καταναλωτές καινοτόµων προϊόντων µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

εµφάνισης και γεύσης που να την διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές της. Από 

την άλλη πλευρά, όµως, θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στην διεθνή δραστηριότητά 

της και στην προσπάθεια εξαγωγών στην παγκόσµια αγορά, της οποίας η 

κατανάλωση ελαιολάδου αυξάνει σε µικρό ποσοστό κάθε χρόνο, απόδειξη της 

αναγνώρισης της ωφελιµότητας και υιοθέτησης µέχρι ενός βαθµού της Μεσογειακής 

∆ιατροφής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ 

 

2.1 Η Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ 

 

2.1.1 Η ∆ιάρθρωση της Επιχείρησης 

 Την ανάγκη για διεθνοποίηση έχει αντιληφθεί η εταιρεία Green Blue Savors, 

η οποία και επιθυµεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός Ελλάδας ιδρύοντας 

στο Βελιγράδι ένα κατάστηµα λιανικής και χονδρικής πώλησης ελαιολάδου και 

άλλων προϊόντων Μεσογειακής διατροφής. Πιο συγκεκριµένα, η εταιρεία στοχεύει 

να δηµιουργήσει ένα κατάστηµα delicatessen σε κεντρικό σηµείο της πόλης του 

Βελιγραδίου, το οποίο θα έχει διττό ρόλο. Ο πρώτος θα είναι η πώληση ειδών που 

κατά κύριο λόγο θα ανήκουν στην πυραµίδα της Μεσογειακής διατροφής και θα 

αντιπροσωπεύουν διατροφικές παραδόσεις και συνήθειες των λαών της Μεσογείου, 

όπως φυσικά η Ελλάδα, η Ιταλία και η Τουρκία. Θα περιλαµβάνονται όµως και 

προϊόντα από την εγχώρια αγορά που χρησιµοποιούνται στην τοπική κουζίνα και 

εκφράζουν τις γευστικές προτιµήσεις των Σέρβων. Ο δεύτερος ρόλος του θα είναι η 

λειτουργία ενός εστιατορίου που θα ετοιµάζει καθηµερινά ένα συγκεκριµένο µενού 

βασισµένο και πάλι στην Μεσογειακή διατροφή και το οποίο θα δίνει την 

δυνατότητα στους πελάτες αφενός να γευτούν και να απολαύσουν µεσογειακές 

συνταγές, αφετέρου να µάθουν τον τρόπο παρασκευής των συνταγών. Αυτό θα 

µπορεί να επιτευχθεί µε την βοήθεια της ανοιχτής κουζίνας για το κοινό που θα 

διαθέτει, οπότε και θα δίνεται η ευκαιρία σε όποιον επιθυµεί να παρακολουθήσει 

από κοντά την ετοιµασία του µενού και να µάθει τα µυστικά της µεσογειακής  

µαγειρικής και των συνταγών. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει πιο εύκολα και µε 

ιδανικό τρόπο η εξοικείωση των Σέρβων καταναλωτών µε γεύσεις και φαγητά που 

σε πολλούς πιθανότατα θα τους είναι άγνωστα. Η εταιρεία πιστεύει πως για να 

πειστεί ο Σέρβος καταναλωτής να αγοράσει προϊόντα από το κατάστηµα, θα πρέπει 

πρώτα να τα δοκιµάσει, να τα εκτιµήσει γευστικά και ποιοτικά  και εν συνεχεία όσοι 

το επιθυµούν να ενηµερωθούν για τον τρόπο χρήσης τους στα φαγητά και τον τρόπο 

µαγειρέµατός τους. 
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2.1.2 Τα Προϊόντα 

 Οι κατηγορίες των προϊόντων που προτείνεται να εµπορεύεται το κατάστηµα 

χωρισµένα ανάλογα µε την χώρα προέλευσης είναι: 

• Ελλάδα: ελαιόλαδο, ελιές, µέλι, ταχίνι, έτοιµα φύλλα για πίτες, πάστα ελιάς, 

προϊόντα µε µαστίχα Χίου, προϊόντα µε κρόκο Κοζάνης, κρασιά και 

τσίπουρο, βαζάκια µε λιαστή ντοµάτα, βαζάκια µε πιπεριές Φλωρίνης, 

σάλτσες ντοµάτας, γλυκά του κουταλιού και µαρµελάδες από φρούτα που δεν 

ευδοκιµούν στην Σερβία, σταφίδες. 

• Ιταλία: ζυµαρικά, προϊόντα µε λευκή και µαύρη τρούφα, κρασιά, µανιτάρια. 

• Τουρκία: µπαχαρικά, ξηροί καρποί, λουκούµια, χαλβάς, παστέλι, βότανα και 

είδη τσαγιού, καφές. 

• Σερβία: αραβοσιτέλαιο, ηλιέλαιο, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, όσπρια, 

δηµητριακά. 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί στους σκοπούς της µελέτης αυτής στην αρχή του 

Κεφαλαίου 1, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στα προϊόντα του ελαιολάδου, µέσα από 

την µελέτη των οποίων, θα γίνει προσπάθεια να  αναλυθούν η ελκυστικότητα του 

προϊόντος στην τοπική αγορά και οι διάφοροι κίνδυνοι που µπορούν να επηρεάσουν 

την ανταγωνιστικότητα του. Με παρόµοιο τρόπο θα πρέπει να µελετώνται και τα 

υπόλοιπα προτεινόµενα είδη, ώστε να µπουν στα ράφια του καταστήµατος και να 

αυξήσουν την ποικιλία των προσφερόµενων αγαθών. Παράλληλα, όµως, θα 

εξεταστεί και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, το στρατηγικό σχέδιο που 

θα πρέπει να ακολουθήσει, καθώς επίσης και ο σχεδιασµός Marketing και το 

λειτουργικό σχέδιο του καταστήµατος. 

 

2.2 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ 

 

 Στην προσπάθεια να γίνει κατανοητή η ελκυστικότητα της αγοράς και το 

ύψος του αντιλαµβανόµενου κινδύνου θα εξεταστεί η επίδραση του ευρύτερου 

περιβάλλοντος στην ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης.  

 

 

 



 46 

2.2.1 Η Πολιτική ∆ιάσταση 

 H Σερβία είναι Κοινοβουλευτική ∆ηµοκρατία µε αρχηγό της Κυβέρνησης 

τον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο ενός πολυκοµµατικού συστήµατος. Η εκτελεστική 

εξουσία ασκείται από την κυβέρνηση. Η νοµοθετική εξουσία ασκείται τόσο από την 

Κυβέρνηση όσο και από την Εθνοσυνέλευση. Η ∆ικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, τόσο 

από την εκτελεστική όσο και από τη νοµοθετική εξουσία. Αρχηγός του Κράτους της 

Σερβίας είναι ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. Από τις 31 Μαΐου 2012 Πρόεδρος της 

∆ηµοκρατίας είναι ο Τόµισλαβ Νίκολιτς. Αρχηγός της κυβέρνησης είναι ο 

Πρωθυπουργός ο οποίος διορίζει το υπουργικό συµβούλιο. Από τις 28 Απριλίου 

2014 το πόστο του πρωθυπουργού κατέχει ο προερχόµενος από το Προοδευτικό 

Κόµµα, Αλεξάνταρ Βούτσιτς (Βικιπαίδεια). 

  Η Σερβία ξεκίνησε τις ενταξιακές διαπραγµατεύσεις µε την ΕΕ, έχει µια 

σταθερή πολιτική κατάσταση και ξεκίνησε οικονοµικές µεταρρυθµίσεις. Οι 

συνοµιλίες της ένταξης αφορούν κυρίως την έννοµη τάξη, την οικονοµική 

προσαρµογή και τις σχέσεις µε το Κόσοβο, καθώς η Σερβία, όπως και η Ελλάδα, δεν 

αναγνωρίζουν το Κόσοβο ως ανεξάρτητο κράτος. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να 

απλοποιηθεί το αυστηρό και άκαµπτο γραφειοκρατικό σύστηµα διακυβέρνησης, 

καθώς και να µειωθεί ο χρόνος για την έκδοση των κτιριακών και λοιπών αδειών. Ο 

πρωθυπουργός της χώρας  στην προσπάθεια του να προσελκύσει ξένες επενδύσεις 

τόνισε ότι στη διάθεση των δυνητικών επενδυτών βρίσκεται προσωπικό µε υψηλό 

επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, µε σχετικά χαµηλό εισόδηµα, ενώ οι φόροι επί του 

εισοδήµατος και των κερδών είναι από τα χαµηλότερα στην Ευρώπη. Ανάλογα µε το 

ύψος των επενδύσεων, η Κυβέρνηση παρέχει και επιχορηγήσεις και διάφορα κίνητρα 

για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Επίσης, η Σερβία έχει υπογράψει συµφωνίες 

ελεύθερου εµπορίου µε τη Ρωσία, την Τουρκία και τις χώρες της CEFTA. Αυτό 

σηµαίνει ότι τα προϊόντα που παράγονται στη Σερβία έχουν µεγάλες δυνατότητες για 

εξαγωγή σε σηµαντικές αγορές. (Η οικονοµία της Σερβίας, οικονοµικές και 

εµπορικές σχέσεις µε την Ελλάδα, 2008) 

 Παρά το γεγονός, όµως, ότι η χώρα εδώ και 10 χρόνια βρίσκεται σε µία 

πορεία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης µε την Ευρώπη, καθώς από το 1993 µέχρι το 

2000 βρισκόταν πολιτικά και οικονοµικά αποµονωµένη, δεν έχει πετύχει τον στόχο 

της πλήρως. ∆εν έχει καταφέρει να γίνει µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει 
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γίνει µέλος το Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, παρότι οι αρχικές προβλέψεις 

ήταν να γίνει πλήρες µέλος εντός του 2010. Επιπρόσθετα, δεν είναι λίγες οι φορές 

που η κυβέρνηση µε αποφάσεις που παίρνει δηµιουργεί πολιτική αστάθεια και 

αναταραχή. Πρόσφατα παραδείγµατα είναι όταν µε νόµο που ορίζει πως οι τράπεζες 

θα   λειτουργούν σε όφελος της εθνικής οικονοµίας και των αναγκών του Σερβικού 

λαού και δεν υποχρεούνται να τηρούν τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας και του ∆ΝΤ αναστάτωσε κυριολεκτικά την διεθνή τραπεζική 

«σταθερότητα». Επίσης, η φιλορωσική πολιτική που εφαρµόζει λόγω των έντονων 

οικονοµικών δεσµών που έχει µε τη Ρωσία προκαλεί την δυσαρέσκεια των 

περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών και της Αµερικής. 

 Σε κάθε περίπτωση και µε δεδοµένο τις ιστορικές, φιλικές και πολιτικά 

στενές σχέσεις των δύο χωρών και των δύο λαών, Σερβίας και Ελλάδας, υπάρχουν 

όλοι οι όροι για τη διεύρυνση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. 

 

2.2.2 Η Οικονοµική ∆ιάσταση 

 Τα κυριότερα οικονοµικά στοιχεία έχουν αναφερθεί στην Ενότητα 3.2 του 

Κεφαλαίου 1. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί πως οι λόγοι που καθιστούν το εγχείρηµα 

αυτό ελκυστικό είναι: 

• η διαρκής αναπτυξιακή πορεία της οικονοµίας της Σερβίας. Εξαιρείται το 

2009 όπου η ανάπτυξη ήταν αρνητική κυρίως λόγω της παγκόσµιας κρίσης. 

• η σταθερότητα του νοµίσµατος. Το πρακτορείο Bloomberg αξιολόγησε το 

δηνάριο σαν το δεύτερο καλύτερο νόµισµα της Ευρώπης εξαιτίας της 

ικανότητας του να προσελκύει ξένα κεφάλαια. 

• η σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος, το οποίο προσφέρει ρευστότητα 

στην αγορά (το 16% των τραπεζών είναι ελληνικές). 

• η συνεχώς αυξανόµενη αγοραστική δύναµη των Σέρβων και η ισχυρή ροπή 

προς κατανάλωση. Η βελτίωση αυτή οδηγεί σε αλλαγή των διατροφικών 

συνηθειών µε τάση κατανάλωσης ποιοτικών και υγιεινών ειδών διατροφής 

(Doing Business in Serbia, 2013). 

 Βέβαια, από την άλλη πλευρά, ο µέσος µισθός δεν ξεπερνά τα 400€ µηνιαίως 

(ο µέσος µισθός στην Σερβία είναι το 35% του µέσου Ευρωπαϊκού µέσου όρου), 

πράγµα που σηµαίνει ότι το κατάστηµα θα απευθύνεται κυρίως σε καταναλωτές µε 
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εισοδήµατα  πάνω από τον µέσο όρο. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η κατηγορία των 

κατοίκων που εργάζονται σε ξένες εταιρείες, οι οποίες έχουν εγκατασταθεί τα 

τελευταία χρόνια στη Σερβία και συνεχώς αυξάνονται παράλληλα µε την πρόοδο της 

οικονοµίας. Εποµένως, γίνεται κατανοητό ότι η θυγατρική θα πρέπει να ιδρυθεί στο 

Βελιγράδι, όπου και οι παραπάνω κατηγορίες πελατών-στόχων είναι οι µεγαλύτερες. 

Σηµειώνεται, τέλος, πως σύµφωνα µε στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2013 ο µέσος 

µηνιαίος µισθός στο Βελιγράδι είναι 477€ έναντι 389€ της Σερβίας και πως το µέσο 

µηνιαίο ποσό που ξοδεύει µία οικογένεια στο Βελιγράδι είναι 557€ έναντι 457€ στην 

υπόλοιπη Σερβία.  

  

2.2.3 Η Κοινωνική ∆ιάσταση 

 Ένας ακόµα ενθαρρυντικός παράγοντας είναι τα αυξητικά νούµερα για τους 

τουρίστες από την Σερβία, για τους οποίους τόσο η Θεσσαλονίκη όσο και η 

ευρύτερη περιοχή αποτελούν δηµοφιλείς προορισµούς. Η Βόρεια Ελλάδα είναι ο 

νούµερο ένα προορισµός στις προτιµήσεις των Σέρβων τουριστών για την σεζόν 

2014. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης για 

το οκτάµηνο Ιανουάριος-Αύγουστος 2014 υπήρξε αύξηση στους τουρίστες από 

Σερβία και Μαυροβούνιο της τάξης του 49,74% σε σχέση µε το 2013. Αυτό που 

αξίζει επίσης να σηµειωθεί είναι πως στις προτιµήσεις των Σέρβων τουριστών 

συγκαταλέγονται οι παραλίες της Χαλκιδικής και της Πιερίας. <Υπολογίζουµε ότι 

φέτος στην Χαλκιδική έκαναν διακοπές πάνω από 100.000 Σέρβοι τουρίστες>, 

αναφέρει ο πρόεδρος ξενοδόχων του νοµού Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος στον 

Αγγελιοφόρο (10/10/2014).  Σύµφωνα µε τον ίδιο η περιοχή είναι δηµοφιλής 

προορισµός κυρίως για οικογένειες, η σεζόν τους διαρκεί 100 µέρες κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο και ο µέσος όρος δαπάνης τους  χαρακτηρίζεται µέτριος έως 

χαµηλός. Αυτό σηµαίνει πως κατά την διάρκεια των διακοπών τους έχουν την 

ευκαιρία να γνωρίσουν και να γευτούν νόστιµα και υγιεινά ελληνικά εδέσµατα και 

να υιοθετήσουν διατροφικές συνήθειες και συνταγές της Μεσογείου. Εποµένως, 

καθίσταται ευκολότερη η επίτευξη της αναγνωρισιµότητας των ελληνικών 

προϊόντων στην σερβική αγορά.  
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2.2.4 Η ∆ηµογραφική ∆ιάσταση 

 Τα δηµογραφικά στοιχεία της Σερβίας παρουσιάστηκαν αναλυτικά στην 

Ενότητα 1.3.1 του Κεφαλαίου 1. Σηµαντικό στοιχείο επίσης που χαρακτηρίζει τους 

Σέρβους καταναλωτές είναι το θρήσκευµα, όπου η συντριπτική πλειοψηφία είναι 

Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αυτό βοηθά το εγχείρηµα της Green Blue Savors, καθώς 

είναι γνωστό πως σε αρκετές περιπτώσεις η θρησκεία επηρεάζει και µέχρι ένα βαθµό 

καθορίζει τις διατροφικές συνήθειες. Εποµένως, µε δεδοµένη την κοινή θρησκεία µε 

την Ελλάδα θα µπορούσε να θεωρηθεί ευκολότερη η προσέγγιση των 

καταναλωτικών συνηθειών των Σέρβων σε σύγκριση µε οποιοδήποτε άλλο 

αλλόθρησκο καταναλωτικό κοινό. 

 

2.2.5 Η Νοµική ∆ιάσταση και το Θεσµικό Πλαίσιο της Επιχειρηµατικής 

∆ραστηριότητας 

 

2.2.5.1 Ίδρυση  Εταιρειών  

Τα  σχετικά µε την  ίδρυση, τις µορφές, τη δοµή και την εν γένει  

δραστηριότητα µίας επιχείρησης προβλέπονται από τον Νόµο για τις Επιχειρήσεις, ο 

οποίος διέπεται από τις εξής δύο βασικές αρχές:  

� αλλοδαπά πρόσωπα µπορούν να επενδύσουν στη Σερβία µε τους ίδιους 

όρους που παρέχονται στα εγχώρια.  

� διεθνής συµφωνία που χορηγεί ευνοϊκότερο καθεστώς σε αλλοδαπά 

πρόσωπα υπερισχύει της εσωτερικής νοµοθεσίας. 

Η διαδικασία σύστασης εταιρειών εξαρτάται από το συµβόλαιο ή τη 

συµφωνία επένδυσης και είναι η ίδια για όλους τους τύπους εταιρειών. Το 

συµβόλαιο ή η συµφωνία επένδυσης πρέπει να περιλαµβάνουν στοιχεία που 

αφορούν στην εγκατάσταση, την εκπροσώπηση και τη λειτουργία της εταιρείας. 

Πριν την έναρξη λειτουργίας της εταιρείας και ανάλογα µε τον τοµέα 

δραστηριοποίησης της, διεξάγονται αγορανοµικοί, υγειονοµικοί, εργασιακοί και 

περιβαλλοντικοί έλεγχοι. Από 01/01/2005, όλες οι εταιρείες καταχωρίζονται στα 

Μητρώα µιας ειδικής κρατικής υπηρεσίας (Αρχή Εµπορικών Μητρώων). Η εταιρεία 

υποχρεούται να ανοίξει λογαριασµό σε µία εµπορική τράπεζα της επιλογής της, µε 

ελάχιστο απαιτούµενο Κεφάλαιο € 500, για όλες τις µορφές των εταιρειών (ΕΠΕ, 
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ΟΕ, ΕΕ), πλην της ΑΕ, για την οποία απαιτούνται € 10.000. Επίσης, απαιτείται η 

εγγραφή στα µητρώα ΦΠΑ µε κόστος 400€. Συνεπώς, µαζί µε το κόστος ενός 

δικηγόρου, που θα βοηθήσει στην διαδικασία ίδρυσης της εταιρείας, περίπου 900€, 

το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 1.800€ (General information on Limited Liability 

Companies in Serbia, May 2012). 

Συγκεκριµένα, για την περίπτωση του καταστήµατος στο Βελιγράδι η 

καλύτερη λύση θεωρείται πως είναι η ίδρυση ατοµικής επιχείρησης από τον κ. 

Χατζηδηµητρίου Σάββα, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης της Green Blue Savors. Οι 

λόγοι της πρότασης αυτής: 

• ∆εν υπάρχει µέχρι σήµερα υποψήφιος συνεργάτης στη Σερβία, ο οποίος θα 

µπορούσε να συµβάλει είτε χρηµατικά είτε µε τις υπηρεσίες του στο 

εγχείρηµα αυτό. 

• Η επένδυση µπορεί να καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον ιδιοκτήτη. 

• Οποιαδήποτε βοήθεια κυρίως κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης σε θέµατα στησίµατος µαγαζιού, προώθησης προϊόντων, 

marketing, κτίσιµο εταιρικού προφίλ µπορεί να ζητηθεί από τοπική εταιρεία 

παροχής υπηρεσιών. 

 Εποµένως, το πιο συνετό θα ήταν η επιχείρηση να ξεκινήσει σαν ατοµική και 

στην συνέχεια και εφόσον αναπτυχθεί κάποια συνεργασία ή κριθεί απαραίτητη η 

συµµετοχή και βοήθεια από ένα γηγενή συνεργάτη, µπορεί να µετατραπεί είτε σε 

οµόρρυθµη είτε σε ετερόρρυθµη εταιρεία ανάλογα µε τον τύπο του συνεργάτη. 

Γενικά για τις ξένες επενδύσεις στην Σερβία ισχύει ότι ο επενδυτής (ξένο 

νοµικό πρόσωπο του οποίου η έδρα βρίσκεται στο εξωτερικό, ξένο φυσικό 

πρόσωπο) έχει δικαίωµα: 

• Να ελέγχει ή να λαµβάνει µέρος στη διοίκηση της επιχείρησης την οποία έχει 

ιδρύσει ή στην οποία έχει επενδύσει το Κεφάλαιο. 

• Να µεταφέρει δικαιώµατα και υποχρεώσεις (καθορισµένες στη σύµβαση 

επένδυσης ή έγγραφο ίδρυσης) σε άλλα ξένα ή εγχώρια άτοµα. 

• Να µοιράζεται και ελεύθερα να διευθετεί το κέρδος το οποίο προέρχεται από 

την επένδυση του. 

• Να εξετάζει τα λογιστικά βιβλία και επιχειρηµατικές λειτουργίες της 

επιχείρησης στην οποία έχει επενδύσει. 
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• Να ελέγχει προσωρινή και ετήσια οικονοµική έκθεση, είτε προσωπικά είτε 

µέσω του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου. 

• Να µεταφέρει ελεύθερα και χωρίς καθυστέρηση κάθε οικονοµική και άλλη 

περιουσία σχετική µε την ξένη επένδυση (κέρδος, µερίσµατα, πρόσθετες 

πληρωµές, ιδιοκτησία µετά τη διάλυση εταιρείας κλπ.) στο εξωτερικό σε 

µετατρέψιµο νόµισµα. 

• Να αγοράζει ακίνητη περιουσία-επιχειρηµατικές εγκαταστάσεις και 

διαµερίσµατα µε την προϋπόθεση να εκπληρώνει όρο αµοιβαιότητας 

(Hellenic Business Association). 

 

2.2.5.2 Φορολογικό Καθεστώς 

Α) ΦΠΑ 

 Τα  ποσοστά του ΦΠΑ είναι τα εξής: 

1. Βασικό ποσοστό του ΦΠΑ-18% (για τα περισσότερα φορολογούµενα 

εφόδια). 

2. Χαµηλότερο ποσοστό του ΦΠΑ-8% (για βασική τροφή, ηµερήσιες 

εφηµερίδες, υπηρεσίες κλπ.). 

3. Το ΦΠΑ και για τις δύο κατηγορίες ελαιολάδου είναι 8% και για τις 

επιτραπέζιες ελιές 18% και καταβάλλεται κατά την εισαγωγή. 

 Φόρος εισροών είναι ο ΦΠΑ ο οποίος υπολογίζεται και πληρώνεται από τον 

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

Φόρος εκροών είναι ο ΦΠΑ τον οποίο υπολογίζει ο φορολογούµενος και τον χρεώνει 

στον προµηθευτή του για τα προϊόντα και υπηρεσίες τις οποίες παρέχει στους 

πελάτες. Ο φορολογούµενος µπορεί να συµψηφίσει τον φόρο εισροών µε τον φόρο 

εκροών.  

 Ο ΦΠΑ είναι πληρωτέος σε κάθε φάση κύκλου εργασιών σχετικά µε τα 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και σε εισαγωγή αγαθών.  

 Η φορολογική βάση είναι προµήθεια για τα πωληµένα προϊόντα και 

υπηρεσίες, µαζί µε τους τελωνειακούς δασµούς, έµµεσους φόρους, κόστος 

µεταφοράς και ασφάλισης ή οποιοδήποτε άλλο κόστος σχετικό µε την πώληση 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

 Οφειλή φόρου εµφανίζεται την πρώτη µέρα που θα συµβεί ένα από τα 
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ακόλουθα: 

1. Πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. 

2. Είσπραξη προµήθειας εάν η προµήθεια ή ένα µέρος της έχει εισπραχθεί 

πριν την πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών. 

3. Την ηµέρα που εφαρµοστεί τελωνειακός δασµός (σε περίπτωση 

εισαγόµενων προϊόντων). 

 Υπάρχουν δύο περίοδοι αναφοράς για το ΦΠΑ: 

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

εργασιών για τους προηγούµενους 12 µήνες πάνω από 20.000.000 δηνάρια (ή 

περίπου 230.000€) ή οι οποίοι προβλέπουν ότι θα έχουν κύκλο εργασιών για 

τους επόµενους 12 µήνες πάνω από το όριο των 20.000.000. 

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

2.000.000 και 20.000.000 δηνάρια, περίοδος αναφοράς είναι κάθε 3 µήνες. 

 

Β) Ο φόρος εταιρικών κερδών 

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

µόνιµοι κάτοικοι φορολογούνται βάσει του εισοδήµατός τους στη Σερβία. 

 

Γ) Ο φόρος εισοδήµατος φυσικών προσώπων 

 Ο φορολογικός συντελεστής του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων 

είναι 12% για τις αποδοχές, ενώ άλλα προσωπικά εισοδήµατα φορολογούνται µε τον 

συντελεστή 20%. 

 Ο φορολογούµενος είναι φυσικό πρόσωπο, κάτοικος της Σερβίας, ο οποίος 

είναι φυσικό πρόσωπο που έχει κατοικία ή εγκαταστάσεις επιχείρησης και 

προσωπικά συµφέροντα στη Σερβία ή µένει τουλάχιστον 183 µέρες κατά την 

διάρκεια της περιόδου των 12 µηνών στη Σερβία. Οι κάτοικοι πληρώνουν φόρο 

εισοδήµατος φυσικών προσώπων επί εισοδήµατος κερδισµένου και στη χώρα και 

στο εξωτερικό, ενώ οι µη µόνιµοι κάτοικοι φορολογούνται βάσει του εισοδήµατός 

τους στη Σερβία µόνο. 

 Σε περίπτωση φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων επί των αποδοχών, το 

φορολογούµενο πρόσωπο είναι ο εργαζόµενος. Ωστόσο ο εργοδότης είναι υπεύθυνος 

για τον υπολογισµό και την πληρωµή του φόρου φυσικών προσώπων για 
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λογαριασµό των εργαζοµένων του. Η φορολογητέα βάση είναι το ακαθάριστο ποσό 

των αποδοχών, το οποίο συµπεριλαµβάνει το καθαρό ποσό αποδοχών και εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης. 

 Ο φόρος επί των αποδοχών δεν πληρώνεται για τις αποδείξεις του 

εργαζοµένου βασισµένες στα εξής: 

• Επίδοµα µεταφοράς (προς τον και από τον χώρο εργασίας) µέχρι του ποσού 

της τιµής του µηνιαίου εισιτηρίου ή µέχρι ποσού πραγµατικής τιµής εάν το 

µηνιαίο εισιτήριο δεν είναι διαθέσιµο, όχι όµως πάνω από το ποσό των 2.000 

δηναρίων. 

• Επίδοµα αποκατάστασης σε περίπτωση ασθένειας, ιατρικής αποκατάστασης 

ή αναπηρίας του εργαζοµένου ή του µέλους της οικογένειας του/της, µέχρι 

του ποσού των 20.000 δηναρίων. 

• ∆ώρο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς για τα παιδιά των εργαζοµένων 

ηλικίας µέχρι 15 ετών, µέχρι του ποσού των 5.000 δηναρίων για κάθε παιδί. 

• Αµοιβές για τους εργαζοµένους, µέχρι 10.000 δηνάρια ετησίως. 

Η φορολογητέα βάση µειώνεται κατά 5.000 δηνάρια µηνιαίως για τον εργαζόµενο ο 

οποίος εργάζεται πλήρες ωράριο. 

 

∆) Ο ετήσιος φόρος εισοδήµατος 

 Το ετήσιο εισόδηµα υποβάλλεται στον φορολογικό συντελεστή 10%. Ο 

φόρος ετησίου εισοδήµατος επιβάλλεται στο εισόδηµα κερδισµένο από τους 

κατοίκους. Αυτό το εισόδηµα συµπεριλαµβάνει το εισόδηµα λαµβανόµενο στη 

Σερβία καθώς και το εισόδηµα κερδισµένο παγκοσµίως. Ο ετήσιος φόρος 

εισοδήµατος εφαρµόζεται στο εισόδηµα το οποίο ξεπερνά το ποσό 3 φορές 

µεγαλύτερο από τον µέσο όρο του ετήσιου εισοδήµατος των Σέρβων πολιτών. Για 

τους ξένους ο ετήσιος φόρος εισοδήµατος φορολογείται εάν ξεπερνά το ποσό 5 

φορές µεγαλύτερο από τον µέσο όρο του ετήσιου εισοδήµατος στη Σερβία. Ο 

φορολογικός συντελεστής είναι 10% για το ετήσιο εισόδηµα κάτω του ποσού µέχρι 8 

φορές µεγαλύτερου από τον µέσο όρο του ετήσιου εισοδήµατος στη Σερβία και 15% 

για το ετήσιο εισόδηµα άνω του ποσού µέχρι 8 φορές µεγαλύτερου από τον µέσο 

όρο του ετήσιου εισοδήµατος στη Σερβία. Το φορολογητέο εισόδηµα επίσης 

µειώνεται για το ποσό του 40% του µέσου όρου των ετήσιων αποδοχών για τον 
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φορολογούµενο και για το ποσό του 15% του µέσου όρου του ετήσιου µισθού για 

κάθε εξαρτώµενο µέλος της οικογένειας. Το συνολικό ποσό των απαλλαγών δεν 

µπορεί να ξεπερνά το ποσό των 50% του φορολογητέου εισοδήµατος. 

 

Ε) Ο φόρος περιουσίας 

 Το ποσοστό του φόρου περιουσίας εξαρτάται από την διατήρηση ή µη 

διατήρηση των λογαριασµών από τον φορολογούµενο. 

 Για τους φορολογούµενους οι οποίοι διατηρούν τραπεζικό λογαριασµό, το 

ποσοστό είναι 0,4%. Για τους φορολογούµενους οι οποίοι δεν διατηρούν τραπεζικό 

λογαριασµό, το ποσοστό είναι προοδευτικό και εξαρτάται από την φορολογική βάση. 

Ο φόρος περιουσίας εφαρµόζεται στην ακίνητη περιουσία σε περίπτωση που το 

άτοµο έχει δικαίωµα ιδιοκτησίας, επικαρπίας, κατοικίας, χρησιµοποίησης, 

χρονοµεριστικής µίσθωσης, µακροχρόνια µίσθωση (για την περίοδο πάνω από ένα 

έτος), και χρησιµοποίησης του αστικού, δηµοσίου ή άλλου κρατικού κτήµατος 

µεγέθους µεγαλύτερης από 40 στρέµµατα.  

 Άτοµα ή νοµικές οντότητες οι οποίες κατέχουν κάποιο από τα αναφερόµενα  

δικαιώµατα στην ακίνητη περιουσία στη Σερβία πληρώνουν φόρο περιουσίας.  

 
Πίνακας 2.1 Φορολογικοί Συντελεστές στην Σερβία 

Πηγή: Hellenic Business Association 
 

 Εποµένως, η επιχείρηση θα πρέπει να δηλώνει ΦΠΑ ανά 3 ή 12 µήνες 

ανάλογα µε τον κύκλο εργασιών της, να πληρώνει φόρο εταιρικών κερδών, φόρο 

εισοδήµατος φυσικών προσώπων για τους εργαζόµενους της, ετήσιο φόρο 

εισοδήµατος και φόρο περιουσίας, καθώς θα µισθώνει κάποιο οίκηµα για να 

στεγάζεται.  
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ΣΤ) Φορολογικά κίνητρα 

 Επιπρόσθετα, το σέρβικο φορολογικό πλαίσιο προβλέπει: 

• Μείωση φόρου για τα πάγια στοιχεία σε ποσό του 40% των επενδύσεων κατά 

τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Η µείωση δεν επιτρέπεται να ξεπερνάει το 

70% του φόρου. Επίσης, ο φορολογούµενος, ο οποίος προσλαµβάνει 

καινούργιους εργαζοµένους έχει δικαίωµα µείωσης φόρου ανάλογης του 

100% των ακαθάριστων µισθών, και αυξανόµενης για τα σχετικά επιδόµατα 

που πληρώνει ο εργοδότης. Αυτή η µείωση φόρου ισχύει για την περίοδο 2 

ετών από την ηµέρα απασχόλησης καινούργιων εργαζοµένων, µε την 

προϋπόθεση ότι ο αριθµός των εργαζοµένων δεν θα µειωθεί κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου.  

• Μεταφορά των ζηµιών σε επόµενη χρήση για την περίοδο διάρκειας µέχρι 10 

χρόνια. 

• Εάν ο φορολογούµενος έχει κέρδη δραστηριοποιούµενος σε άλλη χώρα και 

πληρώνει φόρο επί αυτού του κέρδους, δικαιούται απαλλαγής φόρου στο 

λογαριασµό της εταιρείας του για το φόρο επί των κερδών. 

• Ο εργοδότης, ο οποίος προσλαµβάνει καινούργιους εργαζοµένους εξαιρείται 

από την πληρωµή φόρου επί των αποδοχών για τους καινούργιους 

εργαζόµενους κατά την διάρκεια της ακόλουθης περιόδου: 

- 3 χρόνια: α) για τους ασκούµενους ηλικίας κάτω των 30 οι οποίοι είναι δηλωµένοι 

ως άνεργοι από το Εθνικό Γραφείο Εύρεσης Εργασίας και β) για τα άτοµα µε 

αναπηρία.  

- 2 χρόνια: α) για τα άτοµα κάτω των 30 τα οποία είναι δηλωµένα ως άνεργα από το 

Εθνικό Γραφείο Εύρεσης Εργασίας όχι λιγότερο από 3 µήνες και β) για τα άτοµα 

ηλικίας 45 ή πάνω τα οποία είναι δηλωµένα ως άνεργα από το Εθνικό Γραφείο 

Εύρεσης Εργασίας όχι λιγότερο από 6 µήνες ή λαµβάνουν αποζηµίωση µισθού. 

- 1 χρόνο: για όλα τα άτοµα, ανεξαρτήτως ηλικίας ή άλλων κριτηρίων. 

• Απαλλαγή των επιδοµάτων κοινωνικής ασφάλισης. Το συνολικό ποσοστό 

των επιδοµάτων του 17,9% εφαρµόζεται και για τον εργοδότη και για τον 

εργαζόµενο. Η απαλλαγή ισχύει για: 

- 3 χρόνια: α) για τους ασκούµενους ηλικίας κάτω των 30 οι οποίοι είναι δηλωµένοι 

ως άνεργοι από το Εθνικό Γραφείο Εύρεσης Εργασίας και α) για τα άτοµα µε 
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αναπηρία. 

- 2 χρόνια: 1) για τα άτοµα κάτω των 30 τα οποία είναι δηλωµένα ως άνεργα από το 

Εθνικό Γραφείο Εύρεσης Εργασίας όχι λιγότερο από 3 µήνες και β) για τα άτοµα 

ηλικίας 50 ή πάνω τα οποία είναι δηλωµένα ως άνεργα από το Εθνικό Γραφείο 

Εύρεσης Εργασίας όχι λιγότερο από 6 µήνες και έλαβαν αποζηµίωση ανεργίας και γ) 

για τους εργαζόµενους ηλικίας ανάµεσα σε 45 και 50 χρόνων (απαλλαγή 80%), 

(Hellenic Business Association). 

 

 

 

Στην διπλανή εικόνα φαίνεται η 

κατάταξη των χωρών της κεντρικής 

Ευρώπης σε σχέση µε το ποσοστό 

του φόρου εταιρικών κερδών, 

εισοδήµατος και ΦΠΑ (Serbia, 

Food Industry). 

 

 

 

 

 

 

2.2.5.3 ∆ασµολογικό Καθεστώς 

Το τελωνειακό καθεστώς της Σερβίας είναι εναρµονισµένο προς εκείνο της 

ΕΕ και του ΠΟΕ. Οι ισχύοντες δασµοί κυµαίνονται από 1%-30%, µε τους 

υψηλότερους απ’ αυτούς να επιβάλλονται για την προστασία της γεωργικής 

παραγωγής, τη βιοµηχανία δέρµατος, επίπλων και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. 

Τα εκτελωνιστικά τέλη ανέρχονται σε 0,5%. Εξοπλισµός, ο οποίος εισάγεται στη 

Σερβία, ως µέρος ξένης επένδυσης, απαλλάσσεται των δασµών. Συγκεκριµένα, οι 

δασµοί για την τελωνειακή κατηγορία 150910 (παρθένο ελαιόλαδο) ανέρχονται σε 

5% και για την τελωνειακή κατηγορία 1510 (υπόλοιπα ελαιόλαδα και κλάσµατα 

αυτών) ανέρχονται σε 10%. Ο δασµός για τις επιτραπέζιες ελιές (κατηγορία 200570) 
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ανέρχεται σε 10%. 

 

2.2.5.4 Νοµοθεσία Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης (leasing)   

 Το Μάιο 2003, ψηφίσθηκε ο νόµος για το χρηµατοδοτικό leasing, τα κύρια 

σηµεία του οποίου είναι: 

◦ Το αντικείµενο του χρηµατοδοτικού leasing είναι µη αναλώσιµο κινητό 

αντικείµενο (εξοπλισµός, µεταφορικά µέσα κλπ.). 

◦ Ο αποδέκτης του χρηµατοδοτικού leasing µπορεί να είναι φυσικό ή 

νοµικό πρόσωπο. 

◦ Η ελάχιστη διάρκεια ισχύος ενός συµβολαίου leasing είναι 2 έτη, από την 

ηµεροµηνία υπογραφής του συµβολαίου. 

◦ Η συµµετοχή του λήπτη κυµαίνεται από 10% έως 25%. 

◦ Ο προµηθευτής δεν µπορεί να είναι και αποδέκτης. 

Λαµβάνοντας υπόψη τη δυσκολία πρόσβασης των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 

στον τραπεζικό δανεισµό, λόγω των απαιτήσεων για δυσβάστακτες εγγυήσεις, η αξία 

του leasing καθίσταται προφανής. Επίσης οι διαδικασίες παροχής και leasing είναι 

απλές και σύντοµες, µειώνοντας το κόστος των σχετικών συναλλαγών. 

 

2.2.5.5 Λογιστικό Σύστηµα 

∆ιεθνή λογιστικά πρότυπα 

 Η εφαρµογή των διεθνών λογιστικών προτύπων είναι υποχρεωτική για όλες 

τις νοµικές οντότητες από την 01/01/2003. 

Μέγεθος των εταιρειών 

 Η επιχείρηση λαµβάνοντας σαν δεδοµένο ότι δεν θα ξεπεράσει το ετήσιο 

ολικό εισόδηµα των 2.500.000€ ή η αξία της περιουσίας της δεν είναι µεγαλύτερη 

από 1.000.000€ θεωρείται µικρού µεγέθους εταιρεία. 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 

 Για µικρές επιχειρήσεις υποχρεωτικός είναι µόνο ο ισολογισµός και η 

κατάσταση εσόδων και εξόδων. 

Σχέδιο λογαριασµών και λογιστών 

 Οι καταγραφές πρέπει να τηρούνται σύµφωνα µε το Σχέδιο Λογαριασµών. Το 
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Υπουργείο Οικονοµικών εφάρµοσε το Καινούργιο Σχέδιο Λογαριασµών το Μάιο 

του 2004, που εφαρµόζεται στα υπόλοιπα εκ µεταφοράς και στις εναρκτήριες 

συναλλαγές από την 01/01/2004. Για τα καθήκοντα όπως τήρηση λογαριασµών ή 

προετοιµασία και παρουσίαση των Οικονοµικών καταστάσεων, κάθε νοµική 

οντότητα είναι υποχρεωµένη να προσλάβει επαγγελµατικό προσωπικό µε 

πιστοποίηση. 

 Το Καινούργιο Σχέδιο Λογαριασµών έχει συνταχθεί έτσι ώστε να παρέχει 

ταξινόµηση, καταχώριση, συστηµατοποίηση και παρουσίαση συναλλαγών και 

ισολογισµών σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) και τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ). Οι προσωρινοί κανονισµοί στο 

Σχέδιο Λογαριασµών ορίζουν τους τρόπους µεταφοράς των ισολογισµών από τους 

παλιούς στους καινούργιους λογαριασµούς, καθώς και τους τρόπους 

αναταξινόµησης και ρύθµισης λογαριασµών όπου χρειάζεται. Το καινούργιο Σχέδιο 

τέλος ορίζει τη λογιστική επεξεργασία ορισµένων στοιχείων ισολογισµού στα 

υπόλοιπα εκ µεταφοράς σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, τα οποία υποβάλλονται στην 

συµφιλίωση κεφαλαίων από την 1η Ιανουαρίου του 2008 και στην συµφιλίωση 

σχετικού κέρδους και ζηµίας (Hellenic Business Association). 

 

2.2.6 Παγκόσµια ∆ιάσταση 

 Γενικά, η Σερβία στο πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας, έχει συνάψει 

συµφωνίες ελεύθερου εµπορίου µε ένα µεγάλο αριθµό κρατών. Συγκεκριµένα, έχει 

υπογράψει Συµφωνίες Ελευθέρου Εµπορίου (βλ. κάτωθι πίνακα), κυρίως µε 

γειτονικές χώρες, µε στόχο τη δηµιουργία µιας περιφερειακής ζώνης ελευθέρου 

εµπορίου. Περιεχόµενο των Συµφωνιών αυτών είναι η ανάπτυξη των εµπορικών 

συναλλαγών, η βαθµιαία άρση των διοικητικών και τελωνειακών εµποδίων, ο 

περιορισµός των ποσοστώσεων και η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Στις 

χώρες αυτές συµπεριλαµβάνεται και η Ρωσία εξασφαλίζοντας έτσι την ελεύθερη 

πρόσβαση των προϊόντων της σε αγορές 800 εκατ. καταναλωτών (ετήσια έκθεση, η 

οικονοµία της Σερβίας, 2008).  
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Πίνακας 2.2 Συµφωνίες Ελεύθερου Εµπορίου µεταξύ Σερβίας και άλλων Κρατών 

Χώρα Υπογραφή Κύρωση Έναρξη Ισχύος 

Αλβανία 13.11.03 27.05.04  01.08.04 

Βοσνία & Ερζεγοβίνη 01.02.02 26.04.02  01.06.02 

Κροατία 22.12.02 26.03.04  01.07.04 

Π.Γ.∆.Μ 04.09.96 04.10.96  12.10.96 

Μολδαβία 13.11.03 27.05.04  01.09.04 

Ρωσία 28.08.00 09.05.01  19.05.01 

Λευκορωσία 31.03.09 Αναµένεται Μέσα στο 2010 

Τουρκία 01.06.09 16.07.09 Μέσα στο 2010 

Πηγή: ετήσια έκθεση, η οικονοµία της Σερβίας, 2008 

 

2.3 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 Στην προσπάθεια να αναλυθεί η ένταση και η φύση του ανταγωνισµού στον 

κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας θα χρησιµοποιηθεί το υπόδειγµα των πέντε 

δυνάµεων του Porter. Ο ανταγωνισµός καθορίζει την κερδοφορία που η επιχείρηση 

µπορεί να πετύχει, άρα φανερώνει την συνολική ελκυστικότητα του κλάδου των 

καταστηµάτων λιανικής πώλησης τροφίµων. 

 

2.3.1 Απειλή Εισόδου Νέων Επιχειρήσεων στον Κλάδο 

 Κρίνοντας από το γεγονός ότι οι επιχειρηµατικές προσπάθειες των ελληνικών 

Super Market, όπως ο Βερόπουλος, είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρες στην Σερβία, 

όπως προκύπτει από τον διαρκώς αυξανόµενο τζίρο των καταστηµάτων του στο 

Βελιγράδι (βλ. Κεφάλαιο 4, Ενότητα 4.3), καθώς και από το ότι φαίνεται πως στα 

µεγάλα αστικά κέντρα της Σερβίας τα delicatessen καταστήµατα συνεχώς 

αυξάνονται και τείνουν να γίνονται µόδα για τους καταναλωτές, προκύπτει το 

συµπέρασµα ότι ο κλάδος χαρακτηρίζεται από απόδοση κεφαλαίου υψηλότερη από 

το κόστος του και από ικανοποιητικά περιθώρια κέρδους. Αυτό σηµαίνει πως 

προσελκύει καινούργιες επιχειρήσεις, πως ο ανταγωνισµός είναι ιδιαίτερα έντονος 

και αναµένεται να γίνει ακόµα εντονότερος στο µέλλον. 

 Στην στρατηγική οµάδα που ανήκει η επιχείρηση, αυτή των µικρών  
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καταστηµάτων λιανικής πώλησης τοπικής εµβέλειας, δεν υπάρχουν σηµαντικά 

εµπόδια εισόδου νέων επιχειρήσεων. Το αρχικό απαιτούµενο Κεφάλαιο δεν 

θεωρείται υψηλό και νοµικοί περιορισµοί δεν υπάρχουν. Εποµένως, ο στόχος θα 

πρέπει να είναι η διαφοροποίηση των προϊόντων. Η εταιρεία θα πρέπει να 

τοποθετηθεί µε τέτοιον τρόπο στην αγορά, τονίζοντας δηλαδή την ιδέα ενός άλλου 

τρόπου ζωής βασισµένο στην υγιεινή µεσογειακή διατροφή και να κερδίσει την 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Με αυτόν τον τρόπο θα δηµιουργήσει ένα εµπόδιο 

στους ανταγωνιστές της να προσελκύσουν πελάτες. Επίσης, η επιχείρηση µπορεί να 

αποκτήσει κοστολογικά πλεονεκτήµατα απέναντι σε άµεσους ανταγωνιστές της, 

καθώς για τις ανάγκες της λειτουργίας του ιταλικού εστιατορίου-καφέ στην Έδεσσα 

έχει ήδη πρόσβαση σε πρώτες ύλες και προϊόντα και γνωρίζει την διαδικασία 

προµήθειας των προϊόντων είτε από την ελληνική αγορά, είτε από την ιταλική αγορά 

µέσω του Ιταλού συνεργάτη-σεφ, είτε από την Τούρκικη αγορά µέσω του κ. Ν. 

Χατζηδηµητρίου, ο οποίος γνωρίζει άπταιστα την τουρκική γλώσσα και έχει 

αναπτύξει αρκετές επαφές και γνωριµίες στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια. 

Σίγουρα, θα πρέπει να αναµένεται αντίδραση από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, οι 

οποίες θα µπορούν να πωλούν υποκατάστατα προϊόντα σε προνοµιακές τιµές, αλλά ο 

συνδυασµός των αυθεντικών ελληνικών, ιταλικών και τούρκικων προϊόντων της 

θυγατρικής θα είναι µοναδικός.  

 

2.3.2 Η ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη των Προµηθευτών 

 Η δύναµη των προµηθευτών της Green Blue Savors και κατ' επέκταση και 

της επιχείρησης στο Βελιγράδι δεν θεωρείται µεγάλη. Το γεγονός αυτό οφείλεται 

κυρίως στο ότι οι αγορές των προϊόντων γίνονται απευθείας από προµηθευτές που 

βρίσκονται στην χώρα προελεύσεως των προϊόντων και όχι από εισαγωγικές 

εταιρείες στην Ελλάδα. Αυτό έχει σαν αρνητική συνέπεια την δέσµευση κάποιων 

κεφαλαίων προκαταβολικά για κάθε αγορά και µεγαλύτερο χρόνο παράδοσης, αλλά 

συγχρόνως µειώνει σηµαντικά το κόστος των προϊόντων. Εποµένως, ο αριθµός των 

εναλλακτικών προµηθευτών είναι µεγάλος και τα προϊόντα τους δεν είναι µοναδικά, 

δηλαδή µπορούν να αντικατασταθούν από αντίστοιχα είδη άλλων προµηθευτών. 

 Από την άλλη πλευρά η εταιρεία στην Ελλάδα µετά την λειτουργία του 

καταστήµατος στο Βελιγράδι θα έχει την δυνατότητα να µεγαλώσει τις 
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παραγγελθείσες ποσότητες και ενδεχοµένως να πετύχει καλύτερους όρους στις 

συµφωνίες της µε τους προµηθευτές. 

 Στην περίπτωση ιδιαίτερα των προϊόντων του ελαιολάδου η επιχείρηση θα 

πλεονεκτεί έναντι των τοπικών ανταγωνιστών της, καθώς θα έχει την δυνατότητα µε 

χαµηλά κόστη να προµηθεύεται και να διαθέτει στην αγορά τις συσκευασίες 

ελαιολάδου που τυποποιούνται στην Ελλάδα µε τις απαιτούµενες ετικέτες για την 

Σερβική αγορά. 

 Όσο αφορά την δύναµη των προµηθευτών από την τοπική αγορά του 

Βελιγραδίου, από όπου, όπως έχουµε αναφέρει, η επιχείρηση θα προµηθεύεται 

φρούτα και λαχανικά, θεωρείται πως και πάλι δεν θα είναι µεγάλη. Υπάρχει πληθώρα 

προµηθευτών που θα πωλούν τα ίδια προϊόντα, οπότε ο ανταγωνισµός µεταξύ τους 

θα είναι µεγάλος. 

 

2.3.3 Η ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη των Αγοραστών 

 Η διαπραγµατευτική δύναµη των Σέρβων πελατών είναι µεγάλη. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στον µεγάλο αριθµό καταστηµάτων που πωλούν παρόµοια 

προϊόντα, όπως τα µεγάλα super markets, λαϊκές αγορές, καταστήµατα delicatessen, 

µικρά συνοικιακά markets. Επιπρόσθετα σε αυτό, η ευαισθησία των πελατών στην 

τιµή των προϊόντων, που πηγάζει από το χαµηλό τους εισόδηµα, θα περιορίσει ως 

προς ορισµένα είδη (π.χ. ελαιόλαδο) τις οµάδες-στόχους των καταναλωτών σε 

αυτούς που διαθέτουν εισόδηµα πάνω από τον µέσο όρο. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

προκύπτει ξανά η ανάγκη να προβληθεί στους καταναλωτές η διαφοροποίηση των 

προϊόντων, η αυθεντικότητά τους, η κατηγοριοποίηση τους ως είδη µεσογειακής 

διατροφής και η ωφέλεια για την υγεία. Τέλος, τα φρούτα και λαχανικά, καθώς και 

µία ποικιλία οσπρίων και δηµητριακών που θα προµηθεύονται από την τοπική 

αγορά, τα προϊόντα του καφέ, τα µπαχαρικά και οι ξηροί καρποί από Τουρκία θα 

έχουν επίσης σαν σκοπό να προσελκύσουν στο κατάστηµα και πελάτες µε µικρότερη 

αγοραστική δύναµη. 

 

2.3.4 Απειλή από Ανταγωνιστικά Προϊόντα 

 Η απειλή αυτή θεωρείται από τους µεγαλύτερους κινδύνους, καθώς υπάρχουν 

υποκατάστατα προϊόντα σε όλα τα είδη που θα εµπορεύεται το κατάστηµα 
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χαµηλότερης ποιότητας βέβαια, αλλά και αρκετά χαµηλότερης τιµής. Γενικά, οι 

Σέρβοι καταναλωτές, έχοντας ζήσει τα προηγούµενα χρόνια δύσκολες καταστάσεις 

εξαιτίας του πολέµου και των εσωτερικών τους πολιτικών προβληµάτων έχουν 

αναπτύξει διατροφικές συνήθειες που δεν περιλαµβάνουν προϊόντα µεσογειακής 

διατροφής, καθώς ήταν δυσεύρετα. Έτσι, λοιπόν, συνηθίζουν να καταναλώνουν 

γενικά τοπικά προϊόντα και όχι εισαγόµενα, π.χ. σπορέλαιο και όχι ελαιόλαδο, 

ζάχαρη και όχι µέλι. 

 

2.3.5 Ο Ανταγωνισµός Ανάµεσα στις Υπάρχουσες Επιχειρήσεις του Κλάδου 

 Η ένταση του ανταγωνισµού ανάµεσα στις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο είναι µία ακόµη δύναµη που προσδιορίζει την 

ελκυστικότητα του κλάδου. Οι βασικοί παράγοντες που προσδιορίζουν την ένταση 

του ανταγωνισµού είναι: 

 

Α) Ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς 

 Όπως έχει περιγραφεί αναλυτικά προηγούµενα, η Σερβία αναπτύσσεται τα 

τελευταία χρόνια µε ταχείς ρυθµούς, γεγονός που επιδρά θετικά στην µείωση της 

έντασης του ανταγωνισµού. Ιδιαίτερα εξαιτίας του αυξανόµενου µέσου µισθού και 

κατά συνέπεια της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου τα κεφάλαια που δίδονται για 

την αγορά τροφίµων έχουν αυξηθεί. 

 

Β) Η δυναµικότητα και το µέγεθος των ανταγωνιστών 

 Οι ανταγωνίστριες εταιρείες µε παρόµοιο µέγεθος και δυναµικότητα είναι 

πολλές. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν τα µεγάλα Super Markets, ορισµένα από τα 

οποία είναι ελληνικά, διαθέτουν ελληνικά προϊόντα και χρησιµοποιούν παρόµοιες 

στρατηγικές προώθησης. Οι καταναλωτές που επιθυµούν να αγοράσουν ελληνικά 

προϊόντα γνωρίζουν και επιλέγουν αυτά τα καταστήµατα µέχρι σήµερα.   

 

Γ) Η έλλειψη διαφοροποίησης στα προϊόντα 

 Όταν ο πραγµατικός ή ο αντιληπτικός βαθµός διαφοροποίησης των 

προϊόντων µίας επιχείρησης δεν είναι υψηλός, εύκολα οι πελάτες µπορούν να 

υποκαταστήσουν το προϊόν της επιχείρησης µε άλλα ανταγωνιστικών επιχειρήσεων 
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(Στρατηγική των Επιχειρήσεων, 2002). Για αυτό, θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια 

ώστε να διαχωρίζονται στο µυαλό των καταναλωτών τα προϊόντα αυτά από τα 

υποκατάστατα των ανταγωνιστών. ∆ιαφορετικά η κατάληξη θα είναι πόλεµος τιµών, 

όπου δύσκολα να µπορεί η επιχείρηση να ανταγωνιστεί τις τοπικές επιχειρήσεις. 

 

∆) Η ύπαρξη εµποδίων εξόδου 

 Τα εµπόδια εξόδου οποιαδήποτε επιχείρησης από τον κλάδο δεν θεωρούνται 

µεγάλα, καθώς δεν υπάρχουν υψηλές επενδύσεις σε µηχανολογικό ή κεφαλαιουχικό 

εξοπλισµό µε εξαίρεση την κατηγορία των µεγάλων Super Markets. 

 Εποµένως, ο ανταγωνισµός στον κλάδο αναµένεται δριµύς κυρίως λόγω της 

ύπαρξης αρκετών παρόµοιων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

λιανικής πώλησης τροφίµων, αλλά η διαφοροποίηση των προϊόντων της επιχείρησης 

έναντι του ανταγωνισµού στο µυαλό των καταναλωτών όσο αφορά την ποιότητα, 

την διατροφική αξία, την αυθεντικότητα της προέλευσης και της γεύσης µπορεί να 

µειώσει τον αριθµό των άµεσων ανταγωνιστών. 

 

2.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

 Στο Κεφάλαιο αυτό δόθηκε µία πρώτη εικόνα σχετικά µε την διάρθρωση του 

καταστήµατος, τον τρόπο λειτουργίας του και τα προτεινόµενα προϊόντα προς 

πώληση. Στην συνέχεια επιχειρήθηκε µία ανάλυση του γενικότερου εξωτερικού 

περιβάλλοντος της εταιρείας εξετάζοντας το πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό, 

δηµογραφικό και νοµικό καθεστώς της Σερβίας και το πως αυτό επηρεάζει την 

επιχείρηση, καθώς επίσης και τις διεθνείς εµπορικές συµφωνίες της Σερβίας µε τις 

άλλες χώρες. Τέλος, µέσα από το µοντέλο των 5 δυνάµεων του Porter 

παρουσιάστηκε το ανταγωνιστικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

 Μέσα από αυτές τις αναλύσεις προκύπτει το συµπέρασµα ότι το περιβάλλον 

για την περιγραφόµενη επένδυση είναι φιλικό. Η πολιτική κατάσταση στη χώρα είναι 

σταθερή σε γενικές γραµµές, η οικονοµία αναπτύσσεται οµαλά και µε ταχείς 

ρυθµούς, δεν υπάρχουν νοµικά εµπόδια, ο ΦΠΑ, η φορολογία εισοδήµατος και 

εταιρικών κερδών είναι λίγο καλύτερα από την Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία 

του αγοραστικού κοινού είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι και συµπαθούν την Ελλάδα, 
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τους Έλληνες και τα ελληνικά προϊόντα. Η Σερβία λόγω της γεωγραφικής θέσης που 

κατέχει και εξαιτίας των εµπορικών συµφωνιών που έχει συνάψει σχεδόν µε όλες τις 

γειτονικές χώρες της κεντρικής και νότιας Ευρώπης και την Ρωσία, έχει πρόσβαση 

σε αγορές 1 δισ. ανθρώπων. Τέλος, το κατάστηµα µε τον µοναδικό συνδυασµό 

προϊόντων για την αγορά του Βελιγραδίου που θα προέρχονται από Ελλάδα, Ιταλία, 

Τουρκία και Σερβία και τον καινοτόµο τρόπο που θα επιχειρήσει να τα γνωρίσει 

στους πελάτες µέσα από το εστιατόριό του µπορεί να δηµιουργήσει µία νέα 

κατηγορία στην λιανική αγορά τροφίµων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3   Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι 

 

3.1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 Το όραµα της επιχείρησης είναι να γίνει το πιο γνωστό κατάστηµα στην πόλη 

του Βελιγραδίου πώλησης ποιοτικών τροφίµων στην βάση της Μεσογειακής 

διατροφής, αλλά και ένας από τους καλύτερους γαστρονοµικούς προορισµούς 

προσφέροντας στους πελάτες της γεύσεις της Μεσογείου.  

 Αποστολή της είναι να κάνει γνωστές τις διατροφικές αξίες και την θετική 

συµβολή της Μεσογειακής δίαιτας στην υγεία, να βοηθήσει να αλλάξουν οι 

διατροφικές συνήθειες των Σέρβων καταναλωτών προσφέροντάς τους εξαιρετικά σε 

ποιότητα προϊόντα, αλλά και µαθαίνοντάς τους τα µυστικά της Μεσογειακής 

µαγειρικής.  

 

3.2 ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

 Είναι πολύ δύσκολο για µία εταιρεία που επιχειρεί για πρώτη φορά σε µία 

νέα χώρα να δηµιουργήσει ένα πρωτότυπο είδος µαγαζιού για την τοπική αγορά να 

θέσει ποσοτικούς και µετρήσιµους στόχους. Παρόλα αυτά, µέσα από τους 

αντικειµενικούς στόχους φανερώνεται ο οραµατισµός της εταιρείας για το µέλλον 

της αγοράς που δραστηριοποιείται ή ακόµα ο τρόπος µε τον οποίο θέλει η ίδια η 

επιχείρηση να επηρεάσει το περιβάλλον της, την αγορά και να καθορίσει τους όρους 

του παιχνιδιού στο µέλλον. 

 Έτσι, λοιπόν, ο πρώτος και πιο κρίσιµος στόχος που θα πρέπει να επιτευχθεί 

είναι να γίνει απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου µέχρι το τέλος του τρίτου έτους. 

Αυτό θα δώσει την απαραίτητη ρευστότητα στην επιχείρηση, εφόσον η δηµιουργία 

ενός τέτοιου καταστήµατος στο Βελιγράδι στεφθεί µε επιτυχία, να εξετάσει την 

επανάληψη της επένδυσης σε ακόµα ένα σηµείο της Σερβίας  ή σε µία διαφορετική 

χώρα. Στην συνέχεια και µετά τον τρίτο χρόνο, η επιχείρηση θα στοχεύσει το 30% 

των ετήσιων πωλήσεων να προέρχεται από προϊόντα που δεν υπήρχαν στην σειρά 

της µέχρι την προηγούµενη χρονιά. Για τον σκοπό αυτό, θα ξεκινήσει η πώληση 

τροφίµων που απαιτούν την ύπαρξη ψυγείων στο κατάστηµα, όπως 
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τυρογαλακτοκοµικά είδη και αλλαντικά. Η προσθήκη αυτή θα δώσει την δυνατότητα 

να πωλούνται τα νόστιµα, παραδοσιακά και µε µεγάλη ποικιλία, ελληνικά αλλά και 

ιταλικά τυριά και αλλαντικά, αλλά και η δηµοφιλής σε όλο τον κόσµο ελληνική 

φέτα. Μετά τον τέταρτο χρόνο και αφού η προϊοντική σειρά θα είναι ιδιαίτερα 

ευρεία, βαρύτητα θα δοθεί στην αύξηση των πωλήσεων του εστιατορίου κατά 20% 

κάθε χρόνο. Ενώ µέχρι εκείνο το διάστηµα ο βασικός στόχος του εστιατορίου θα 

είναι να βοηθά τις πωλήσεις των προϊόντων, που θα χρησιµοποιούνται σαν πρώτες 

ύλες στις συνταγές, µαθαίνοντας τους Σέρβους καταναλωτές τον τρόπο χρήσης και 

µαγειρέµατός τους σύµφωνα µε τις παραδόσεις των χωρών προέλευσής τους. 

Σύµφωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό το µαγαζί λιανικής θα λειτουργεί ∆ευτέρα µε 

Σάββατο από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, ενώ το εστιατόριο θα 

λειτουργεί τις ίδιες µέρες, αλλά µία βάρδια, δηλαδή από το πρωί έως αργά το 

µεσηµέρι (αναλυτικά οι λεπτοµέρειες δίνονται στο Κεφάλαιο 5). Μετά τον τέταρτο 

χρόνο ο στόχος θα είναι να λειτουργεί και το βράδυ προσφέροντας υψηλής 

ποιότητας και γαστρονοµικής αξίας πιάτα στους πελάτες του. Μετά και τον πέµπτο 

χρόνο, η γνώση και οι εµπειρίες της επιχείρησης από την Σερβική αγορά θα είναι 

τέτοιες, που θα µπορεί να αποφασίσει την επέκταση στην Σερβία µε ακόµα ένα 

κατάστηµα ή την δηµιουργία ενός νέου καταστήµατος σε µία άλλη χώρα 

εκµεταλλευόµενη ενδεχοµένως την καλή φήµη της στην αγορά της Σερβίας. Σε 10 

χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του καταστήµατος στο Βελιγράδι στόχος θα είναι 

να έχουν ανοίξει ακόµα 5 αντίστοιχα µαγαζιά στην Ευρώπη. 

 

3.3 Η ΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

   

 Στον κόσµο των επιχειρήσεων λέγεται ότι οι τρεις πιο σηµαντικές αποφάσεις 

που καλείται να πάρει ο επιχειρηµατίας είναι «Τοποθεσία, τοποθεσία, τοποθεσία». Η 

αξιολόγηση και η επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας είναι από τις πλέον 

σηµαντικές συνιστώσες επιτυχίας ενός καταστήµατος, µιας και καθορίζει την πορεία 

των πωλήσεών του στην περιοχή και µακροπρόθεσµα τη βιωσιµότητα και την 

απόδοση της επένδυσης. 

 Γενικά, θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ορθή η διαδικασία επιλογής της 

τοποθεσίας ενός καταστήµατος, όπου εκ πρώτης όψεως αξιολογείται αν το σηµείο 
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έχει ενδιαφέρον. Συγκεκριµένα, πρέπει να εξετάζεται η πυκνότητα των κατοίκων 

στην περιοχή, τα δηµογραφικά στοιχεία της περιοχής, ο ανταγωνισµός και η 

αξιολόγησή του (έτη δραστηριοποίησης στην περιοχή, σειρά προσφερόµενων 

υπηρεσιών, σχέση ποιότητας-τιµής κ.λπ.), η ύπαρξη συµβατών ή συµπληρωµατικών 

concept (αρτοποιείο, super market, φαρµακείο κλπ.), η εµπορικότητα της περιοχής, η 

ορατότητα, και βέβαια το ενοίκιο. Εάν κριθεί ότι αξίζει, τότε κατά τη δεύτερη  φάση 

πραγµατοποιείται µια εβδοµαδιαία παρακολούθηση του σηµείου, στα πλαίσια της 

οποίας ελέγχεται η κίνηση, το πέρασµα των πεζών, η δυνατότητα σύντοµου 

παρκαρίσµατος, αλλά και ο τζίρος των ανταγωνιστικών καταστηµάτων της περιοχής. 

Μέσα από αυτή τη µελέτη κρίνεται εάν το σηµείο διαθέτει όλες τις προοπτικές για 

να φιλοξενήσει µε επιτυχία το κατάστηµα. 

 Στο Βελιγράδι εδώ και περίπου 3 χρόνια έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν 

εµπορικά κέντρα, τα οποία φιλοξενούν δεκάδες επώνυµα και µη εµπορικά 

καταστήµατα δηµιουργώντας νέα εµπορικά στέκια για τους καταναλωτές. Τα πιο 

κύρια από αυτά είναι Stadion Shopping Center µε 30.000m2 στην περιοχή της 

Vozdovac. Εδώ στεγάζονται καταστήµατα όπως το H&M, Lilliy, Tom Taylor, C&A, 

New Yorker κ.α. Επίσης το Karaburma Shopping Center, όπου βρίσκονται 

καταστήµατα όπως το Takko Fashion, JYSK, C&A. Ακόµα υπάρχουν τα εµπορικά 

κέντρα Ada Mall (Cukarica, 30.000m2), Delta Planet (Autokomanda, 70.000m2), 

Visnjicka Plaza (Visnjica, 45.000m2), Skadarlija (Downtown, 42.000m2) και άλλα 

µικρότερα. Η δηµιουργία όλων αυτών των εµπορικών κέντρων µέσα σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα επιβεβαιώνει την τάση των Σέρβων καταναλωτών να ψωνίζουν 

από εκεί εκµεταλλευόµενοι το εύκολο παρκάρισµα, την συγκέντρωση των 

καταστηµάτων σε ένα χώρο και τις υπόλοιπες παροχές που προσφέρει το κάθε 

εµπορικό κέντρο ξεχωριστά. Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

διάγραµµα, ο συνολικός αριθµός των εµπορικών κέντρων σε τετραγωνικά µέτρα, 

καθώς και ο συντελεστής των τετραγωνικών µέτρων εµπορικού κέντρου ανά 1000 

κατοίκους είναι ο χαµηλότερος σε σύγκριση µε τις άλλες γειτονικές πρωτεύουσες. 
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 Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί πως παρά την συνεχή ανάπτυξη των 

εµπορικών κέντρων, τα καταστήµατα στους κεντρικούς δρόµους της πόλης 

διατηρούν την υψηλή εµπορικότητα τους κρατώντας τις τιµές των ενοικίων σε 

υψηλά επίπεδα. Παρακάτω παρουσιάζονται στον πίνακα 3.1 οι µέσοι όροι των 

ενοικίων (€/τ.µ.) στους πιο γνωστούς δρόµους της πόλης, αλλά και στα εµπορικά 

κέντρα.  
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Πίνακας 3.1 Μέσοι όροι Ενοικίων στο Βελιγράδι 

 

Εποµένως, έχοντας ξεκάθαρο στο µυαλό της η εταιρεία Green Blue Savors το 

κοινό-στόχο που θα απευθυνθεί το κατάστηµα και τους ανταγωνιστές της άµεσους 

και έµµεσους (στο Κεφάλαιο 4-Σχεδιασµός Marketing θα γίνει ανάλυση των 

πελατών και ανταγωνιστών) θα πρέπει να επισκεφτεί όλα τα εµπορικά κέντρα και 

τους κεντρικούς δρόµους της πόλης και να αξιολογήσει όλα τα πιθανά διαθέσιµα 

σηµεία τοποθέτησης του καταστήµατος µε βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια. 

Μερικά προτεινόµενα σηµεία τοποθέτησης, όπως έχουν προκύψει από την ανάλυση 

ως τώρα, είναι στο κέντρο του Βελιγραδίου, όπου έχουν την έδρα τους πολλές 

εταιρείες και εµπορικά καταστήµατα, κάτι που σηµαίνει ότι υπάρχουν πολλοί 

εργαζόµενοι, οι οποίοι είναι µια από τις βασικές κατηγορίες πελατών. Επίσης, 

περιοχές που θεωρούνται ακριβές εξαιτίας των υψηλών ενοικίων κατοικίας και 

µένουν εκεί άτοµα µε εισοδήµατα πάνω από τον µέσο όρο. Τέλος, σε οποιαδήποτε 

από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις , η τοποθεσία του καταστήµατος είναι καλό να 

βρίσκεται κοντά σε ανταγωνιστές. Όπως αναφέρει ο κ. Θεόδωρος ∆εσύπρης, 

∆ιευθύνων Σύµβουλος της αλυσίδας COFFEE TIME DONUTS, η οποία 

δραστηριοποιείται στον κλάδο της εστίασης προσφέροντας µέσα από τα 500 

καταστήµατα της σε όλο τον κόσµο στους πελάτες της καφέ και donuts, σε άρθρο µε 

τον τίτλο «Πώς να επιλέξετε το καλύτερο σηµείο για την επιχείρηση σας» που 

δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό “Νέος Επιχειρηµατίας”, «ο ανταγωνισµός δηµιουργεί 
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πιάτσα και µε το να τοποθετηθείς εκεί, ουσιαστικά επωφελείσαι από τις ενέργειες 

marketing που έχει πραγµατοποιήσει ο ανταγωνιστής σου για να προσελκύσει κόσµο 

και να δηµιουργήσει πέρασµα. Αντίθετα, αν δραστηριοποιηθείς µακριά από τον 

ανταγωνισµό σου θα χρειαστείς περισσότερο χρόνο και προσπάθεια για να κάνεις 

γνωστό το σηµείο. Η ύπαρξη ανταγωνισµού στην περιοχή δηλώνει 

συνειδητοποιηµένη ανάγκη της αγοράς. Ο υγιής ανταγωνισµός είναι ευλογία για τη 

λειτουργία όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως κλάδου. Οι ανταγωνιστές σας 

έχουν επιλέξει το κατάλληλο σηµείο βασισµένοι στα δηµογραφικά στοιχεία της 

περιοχής. Έχουν ήδη επενδύσει µεγάλα ποσά στη διαφήµιση προκειµένου να γίνουν 

γνωστοί και να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό. Γιατί, λοιπόν, να 

τοποθετήσετε την επιχείρησή σας σε κάποιο σηµείο, όπου θα αναγκαστείτε να 

ξοδέψετε χρόνο και χρήµα για να προσελκύσετε κόσµο, ενώ στην άλλη περίπτωση 

έχουν ήδη ξοδευτεί για εσάς από τους ανταγωνιστές σας;» Ιδιαίτερα για µία 

καινούργια ξένη εταιρεία που επιχειρεί για πρώτη φορά σε µία χώρα η τοποθέτηση 

κοντά σε ανταγωνιστές της µειώνει κατά πολύ το ρίσκο της λανθασµένης επιλογής 

τοποθεσίας. Επιπρόσθετα, όπως έχει αναφερθεί, επειδή η προϊοντική σειρά είναι 

µοναδική και καινοτόµα για την Σερβική αγορά, οι ανταγωνιστές της περιοχής θα 

διαθέτουν παρόµοια ή υποκατάστατα προϊόντα, αλλά όχι ίδια, προσφέροντας την 

δυνατότητα στην επιχείρηση να δηµιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

 Τέλος, η επιλογή τοποθεσίας από µόνη της σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί 

πανάκεια επιτυχίας. Όσο κεντρικό και αν είναι το σηµείο του καταστήµατος, είναι 

καταδικασµένο να αποτύχει αν δεν συνοδεύεται από µία ξεκάθαρη στρατηγική, ένα 

αποδοτικό σχέδιο marketing, ένα σωστό σύστηµα λειτουργίας και ειλικρινή 

υποστήριξη από τον ιδιοκτήτη.  

 

3.4 S.W.O.T. ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 Για να µπορέσει η επιχείρηση να πετύχει τους βραχυπρόθεσµους και 

µακροπρόθεσµους στόχους της αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και να 

χαράξει την στρατηγική που θα την οδηγήσει στην επίτευξη αυτών, θα πρέπει να 

γνωρίζει τα δυνατά και αδύνατα σηµεία της σε σχέση µε τους ανταγωνιστές της, 

καθώς επίσης και να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες, αλλά και να αντιµετωπίσει τις 
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απειλές στο εξωτερικό της περιβάλλον. 

 

3.4.1 Τα ∆υνατά Σηµεία 

Α. Η εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων. Η Ελλάδα διαθέτει προϊόντα µοναδικά 

στον κόσµο, όπως ανώτερης ποιότητας ελαιόλαδο, παρασκευάσµατα µε κρόκο 

Κοζάνης, προϊόντα µε µαστίχα Χίου, τυριά, κασέρια όπως η φέτα, η κεφαλογραβιέρα 

και γαλακτοκοµικά προϊόντα όπως το γιαούρτι. Αντίστοιχα και οι άλλες χώρες της 

Μεσογείου είναι ιδιαίτερες γνωστές για τα τοπικά παραγόµενα προϊόντα τους, όπως 

η Ιταλία για  ζυµαρικά, σάλτσες και ελαιόλαδο, η Τουρκία για µπαχαρικά, τσάι, 

καφέ, ξηρούς καρπούς κ.α. Αυτός ο συνδυασµός προϊόντων αναγνωρισµένης αξίας 

µπορεί να συνθέσει ένα διαφορετικό µαγαζί στην Σερβική αγορά.   

Β. Η καλή φήµη των προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά είναι ιδιαίτερα γνωστά στο 

παγκόσµιο κοινό και είναι ευρέως αποδεκτή η σύνδεση της ποιότητάς τους µε τον 

συγκεκριµένο τόπο προέλευσης.   

Γ. Η ιδανική επιλογή του σηµείου του καταστήµατος. Όπως έχει αναφερθεί, η 

επιλογή ενός σηµείου που θα δώσει την δυνατότητα στο κατάστηµα να βρίσκεται 

κοντά στις αγορές-στόχους του, µέσα σε γειτονιά µε αντίστοιχα ή συµπληρωµατικά 

µαγαζιά, µε δυνατότητα εύκολης πρόσβασης, µπορεί να ενισχύσει την δυναµική της 

επιχείρησης.  

∆. Η δυνατότητα γνωριµίας των πελατών µε τα προϊόντα δοκιµάζοντας τα στο 

εστιατόριο, αλλά και η ευκαιρία µάθησης του τρόπου µαγειρέµατός τους και των 

µυστικών της Μεσογειακής µαγειρικής προσδίδει επιπλέον αξία στα προϊόντα, 

βοηθά τον καταναλωτή να τα επιλέξει και ενισχύει την προσπάθεια της επιχείρησης 

για καινοτοµία. 

 

3.4.2 Τα Αδύνατα Σηµεία 

Α. Η έλλειψη εµπειρίας και γνώσης µίας ξένης αγοράς. Ένα σηµαντικό µειονέκτηµα 

της επιχείρησης είναι η έλλειψη γνώσης τόσο ως προς τις καταναλωτικές συνήθειες 

και την κουλτούρα των καταναλωτών, όσο και ως προς το εργασιακό καθεστώς και 

τους νόµους που διέπουν την χώρα. 

Β. Περιορισµένες δυνατότητες χρηµατοδότησης. Με δεδοµένο ότι αυτή η 

προσπάθεια επένδυσης στην Σερβική αγορά είναι η πρώτη που πραγµατοποιεί η 
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εταιρεία Green Blue Savors, δεν υπάρχουν χρηµατικές εισροές από άλλες πηγές που 

να επιτρέπουν την µακροχρόνια ανατροφοδότηση της επιχείρησης σε περίπτωση 

χαµηλής απόδοσης.   

Γ. ∆υσκολία δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακας. Επειδή η εγχώρια αγορά στο χώρο 

των ποιοτικών τροφίµων είναι µία ανερχόµενη αγορά, δεν θα είναι εύκολο στην 

αρχή τουλάχιστον η ζήτηση από την επιχείρηση στο Βελιγράδι να οδηγήσει σε 

σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας και µείωση του κόστους στην Green Blue Savors.  

∆. Αδύναµο εµπορικό σήµα. To κατάστηµα θα είναι µία νέα επιχείρηση στην 

Σερβική αγορά, της οποίας, ούτε το εµπορικό σήµα, αλλά ούτε και τα εµπορικά 

σήµατα των προϊόντων της, θα είναι γνωστά στους Σέρβους καταναλωτές. 

 

3.4.3 Οι Ευκαιρίες  

Α. Η αύξηση του βιοτικού επιπέδου και η τάση προς πιο υγιεινή διατροφή. Αυτή 

είναι µία αναµφισβήτητη πραγµατικότητα στην Σερβική κοινωνία, που συµβαδίζει 

µε την άνοδο των µέσων µηνιαίων αποδοχών των κατοίκων ιδιαίτερα του 

Βελιγραδίου. Επίσης, η τάση αυτή ενισχύεται από την κουλτούρα των Σέρβων για 

µία ισορροπηµένη διατροφή που θα τους βοηθά στην καλή υγεία και εµφάνιση του 

σώµατος τους.   

Β. Η προώθηση της αξίας των ελληνικών, ιταλικών και τούρκικων προϊόντων. Η 

Σερβική αγορά θεωρείται ακόµα ακόρεστη και καινούργια όσο αφορά την εισαγωγή 

νέων τροφίµων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, καθώς το εγχείρηµα της 

προώθησης των ξένων προϊόντων στην αγορά δεν ενισχύθηκε από κυβερνητικές ή 

ιδιωτικές πρωτοβουλίες. 

Γ. Η αναγνώριση της αξίας της µεσογειακής διατροφής. Αν και η Μεσογειακή 

διατροφή είναι γνωστή στους περισσότερους Ευρωπαίους καταναλωτές, ωστόσο δεν 

αποτελεί καθηµερινό οδηγό και σύµβουλο διατροφής τους. Επιπρόσθετα, τις 

περισσότερες φορές υπάρχει σύγχυση στους καταναλωτές µεταξύ των προϊόντων 

που αποτελούν την βάση της Μεσογειακής διατροφής και αυτών που απλά 

προέρχονται από τις χώρες της Μεσογείου. Αποτελεί  µέρος της αποστολής της 

επιχείρησης να µπορέσει να µεταφέρει στους Σέρβους καταναλωτές συνταγές που 

περιλαµβάνουν είδη που ανήκουν στην πυραµίδα της Μεσογειακής διατροφής και να 

τους οδηγήσει σε ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής.    



 73 

∆. Η Ελλάδα αποτελεί δηµοφιλή προορισµό για τους Σέρβους, όπως επίσης και στην 

Σερβία υπάρχει παρουσία της ελληνικής διασποράς. Όπως έχει αναφερθεί στο 

Κεφάλαιο 2, Ενότητα 2.2.3, η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική αποτελούν όλο και πιο 

δηµοφιλείς προορισµούς για τους Σέρβους επισκέπτες, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία 

να δοκιµάσουν αρκετά από τα ελληνικά προϊόντα και τις ελληνικές συνταγές, 

πράγµατα που θα προσπαθήσει η θυγατρική να τους τα παρέχει και από το 

κατάστηµα στο Βελιγράδι. Ακόµα, η επιχείρηση µπορεί να εκµεταλλευτεί την 

ευκαιρία της παρουσίας των Σέρβων καταναλωτών στην Ελλάδα και µέσα από 

στοχευµένες ενέργειες Marketing, που θα αναλυθούν παρακάτω στο Κεφάλαιο 4, να 

ενισχύσει την ζήτηση στο µαγαζί στο Βελιγράδι. Επίσης, η σηµαντική παρουσία 

Ελλήνων και ελληνικών επιχειρήσεων στο Βελιγράδι συνθέτουν ένα καταναλωτικό 

κοινό που είναι εξοικειωµένο µε τα ελληνικά και θεωρείται βέβαιο πως θα τα 

αναζητήσει. Κατά αντίστοιχο τρόπο, παρόµοιες προωθητικές ενέργειες θα 

µπορούσαν να γίνουν και στους δηµοφιλείς για τους Σέρβους επισκέπτες 

προορισµούς στην Τουρκία και στην Ιταλία που θα βοηθήσουν τις πωλήσεις του 

καταστήµατος στο Βελιγράδι, όπως επίσης και για να προσελκύσουν τους Ιταλούς 

και Τούρκους καταναλωτές που ζουν στο Βελιγράδι.  

 

3.4.4 Οι Απειλές 

Α. Υποκατάστατα προϊόντα. Είναι γεγονός πως υπάρχουν και άλλα προϊόντα που 

ανήκουν στην ίδια κατηγορία τροφίµων µε αυτά που επιθυµεί να πουλάει η 

επιχείρηση και µπορούν να καλύψουν παρόµοιες ανάγκες, π.χ. ηλιέλαιο αντί για 

ελαιόλαδο, τοπικά τυριά αντί για εισαγόµενα ελληνικά ή ιταλικά κτλ. Για αυτό το 

λόγο, είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί πως η ανάγκη που εξυπηρετούν τα είδη του 

καταστήµατος δεν είναι απλά η αγορά τροφίµων, αλλά η υιοθέτηση ενός υγιεινού 

τρόπου ζωής και διατροφής βασισµένου στην Μεσογειακή δίαιτα. 

Β. Ισχυρός ανταγωνισµός από µεγάλα Super Markets. Έχει αναφερθεί ξανά πως 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Σερβία µία αναπτυξιακή πορεία των 

µεγάλων Super Markets, καθώς προσφέρουν στο καταναλωτικό κοινό κυρίως την 

δυνατότητα να αγοράσουν µέσα στον ίδιο χώρο και σε ανταγωνιστικές τιµές όλα τα 

απαραίτητα προϊόντα για την καθηµερινή τους διατροφή, αλλά και για το νοικοκυριό 

τους. Για το λόγο αυτό, θα ήταν σωστό κατά την διαδικασία εύρεσης του 
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κατάλληλου χώρου για το µαγαζί να εξεταστεί και η περίπτωση κατά την οποία 

αυτός θα βρίσκεται κοντά σε ένα µεγάλο Super Market, ώστε να εκµεταλλευτεί η 

επιχείρηση την υπάρχουσα ροή του κόσµου στην περιοχή αυτή µε σκοπό να ψωνίσει 

τρόφιµα. 

Γ. Υψηλή τιµή των προϊόντων. Θα πρέπει µέσα από την στρατηγική Marketing που 

θα ακολουθηθεί να γίνει κατανοητό στους Σέρβους καταναλωτές ότι οι τιµές των 

προϊόντων είναι πιο ακριβές από παρόµοια υποκατάστατα είδη, αλλά τα οφέλη από 

την αγορά τους είναι πολλαπλάσια σε σχέση µε αυτά των ανταγωνιστών.  

∆. Αδύναµες εθνικές στρατηγικές προώθησης. Είναι γεγονός ότι η µέχρι τώρα 

προσπάθειες από κρατικούς φορείς προώθησης των ελληνικών προϊόντων στο 

εξωτερικό και ειδικά στα Βαλκάνια υπήρξαν ελλιπείς, χωρίς συντονισµό, 

σπασµωδικές, χωρίς να ακολουθούν µία συγκεκριµένη στρατηγική ανάπτυξης στην 

εκάστοτε αγορά. Εποµένως, οι προσπάθειες ανάδειξης της χρησιµότητας και 

ωφελιµότητας των ειδών της επιχείρησης θα πρέπει να είναι ισχυρές, στοχευµένες 

και επιτυχείς. 

 

3.5 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 

 Γνωρίζοντας την διάρθρωση και την οργάνωση της επιχείρησης, σύµφωνα µε 

την οποία υπάρχει η εταιρεία τυποποίησης ελαιολάδου στην Έδεσσα και σχεδιάζεται 

η ανάπτυξη νέας επιχείρησης στο Βελιγράδι, θα εξεταστεί η στρατηγική σε δύο 

επίπεδα. Το πρώτο είναι το επιχειρηµατικό επίπεδο και το δεύτερο είναι το επίπεδο 

επιχειρηµατικών µονάδων.  

 Με δεδοµένο ότι η Σερβική αγορά αναπτύσσεται ικανοποιητικά και ο κλάδος 

του τροφίµου, αλλά και πιο συγκεκριµένα ο κλάδος των τροφίµων, που 

συγκαταλέγονται στην κατηγορία της υγιεινής διατροφής, παρουσιάζει καλές 

προοπτικές ανάπτυξης, η Green Blue Savors µελετά να επενδύσει σε κάθετη 

ολοκλήρωση προς τα µπροστά, δηλαδή να δηµιουργήσει µε δικές της δυνάµεις µία 

άλλη επιχείρηση που θα αναλάβει την διανοµή και προώθηση των υπαρχόντων αλλά 

και νέων προϊόντων στην Σερβική αγορά. 

 Οι λόγοι της επένδυσης αυτής και τα πλεονεκτήµατα που στοχεύει η εταιρεία 

να αποκτήσει είναι: 
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• Να ξεπεράσει το εµπόδιο των χαµηλής ποιότητας διανοµέων, οι οποίοι στην 

πλειοψηφία τους, σύµφωνα µε τις µέχρι σήµερα επαφές, δεν µπορούν να 

κατανοήσουν το µοντέλο της µεσογειακής διατροφής και ως εκ τούτου δεν 

µπορούν να εφαρµόσουν ένα σχέδιο προώθησης που θα βασίζεται στην 

διαφοροποίηση. Ενδιαφέρονται για µεµονωµένα είδη, τα οποία επιθυµούν να 

εντάξουν στην δική τους σειρά προϊόντων µε βασικό και µοναδικό κριτήριο 

την άριστη τιµή. Επιπλέον, από την έρευνα αγοράς στα ράφια των 

καταστηµάτων delicatessen που έγινε, προέκυψε το συµπέρασµα ότι και οι 

διανοµείς, αλλά και τα καταστήµατα λιανικής στοχεύουν σε µεγάλα 

περιθώρια κέρδους σε είδη, όπως το ελαιόλαδο. Τέλος, ένα σηµαντικό 

µερίδιο διανοµέων και καταστηµαταρχών αναζητά να αγοράσει χύµα 

ελαιόλαδο, το οποίο και θα συσκευάσουν στην συνέχεια οι ίδιοι. Στο σηµείο 

αυτό θα µπορούσε να αναφερθεί πως δεν θα ήταν δύσκολο να νοθεύσει 

κάποιος τις συσκευασίες του ελαιόλαδου µε λάδια κατώτερης ποιότητας 

εκµεταλλευόµενος και την έλλειψη ενηµερωµένου αγοραστικού κοινού στην 

κατηγορία αυτή. 

• Εξοικονόµηση στο κόστος παραγωγής των συσκευασιών ελαιολάδου της 

τυποποιητικής µονάδας, καθώς γίνεται εξοµάλυνση της παραγωγής και 

καθίσταται ευκολότερος ο προγραµµατισµός και ο συντονισµός µεταξύ 

αυτής και της επιχείρησης στο Βελιγράδι. Επίσης, επιτυγχάνεται και 

ταχύτερη διανοµή των προϊόντων στην Σερβική αγορά. 

• Τέλος, η επιχείρηση στο Βελιγράδι θα µπορεί να αναπτύξει το δικό της 

µείγµα Marketing που θα βασίζεται στην προώθηση της µεσογειακής 

διατροφής, στην ανάδειξη ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής και την προσφορά 

έτοιµων, γευστικών πιάτων από το εστιατόριό του, που θα βοηθήσει το 

Σέρβικο καταναλωτικό κοινό να γνωρίσει τις µεσογειακές συνταγές.  

 Παρά τα σηµαντικά οφέλη που προκύπτουν από την συγκεκριµένη 

στρατηγική, δεν θα πρέπει να παραληφθεί να αναφερθούν και κάποιοι κίνδυνοι που 

µπορεί να αντιµετωπίσει η επιχείρηση. Συγκεκριµένα, εάν η Green Blue Savors 

εφησυχαστεί µε τις ικανοποιητικές πωλήσεις που µπορούν να προκύψουν µέσω του 

καταστήµατος στο Βελιγράδι και εξασθενίσει το κίνητρο της ελαχιστοποίησης του 

λειτουργικού τους κόστους, αλλά και της συνεχούς εύρεσης των καταλληλότερων 
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προµηθευτών για τα είδη που εµπορεύεται, µπορεί να δηµιουργηθεί µία κατάσταση, 

όπου θα υπάρχουν εξωτερικοί προµηθευτές ελαιολάδου και των άλλων ειδών µε 

φθηνότερα κοστολόγια, αλλά η επιχείρηση θα είναι “αναγκασµένη” να αγοράζει από 

την εταιρεία στην Ελλάδα. Πέρα από το µειονέκτηµα αυτό κόστους, η επένδυση 

αυτή καθιστά µελλοντικά την έξοδο από το συγκεκριµένο κλάδο πολύ δύσκολη. 

Κάθε αρνητική διακύµανση του κλάδου, όπως πτώση ζήτησης, θα έχει εµφανείς 

επιπτώσεις στο σύνολο της καθετοποιηµένης επιχείρησης. Η εταιρεία θα είναι 

ουσιαστικά “δεσµευµένη” µε το κλάδο και τις προοπτικές του. 

 Όσο αφορά την επιχείρηση τώρα η στρατηγική που προτείνεται να 

ακολουθηθεί για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος είναι η 

διαφοροποίηση. Στο κατάστηµα θα προσφέρονται προϊόντα ανώτερης ποιότητας, 

µοναδικά και καινοτοµικά, που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των 

πελατών για υγιεινή και ποιοτική διατροφή. Όπως έχουµε αναφέρει και 

προηγούµενα σε διάφορα σηµεία, παρά το γεγονός ότι το µαγαζί θα πρέπει να είναι 

προσιτό και κατά συνέπεια επισκέψιµο από όλες τις κοινωνικές οµάδες πελατών, οι 

οµάδες-στόχοι, στις οποίες κυρίως θα απευθύνεται είναι άτοµα µε εισόδηµα 

µεγαλύτερο από τον µέσο όρο, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, καθώς αυτές είναι 

υπεύθυνες για την διατροφή της οικογένειας, µε µέσο όρο ηλικίας άνω των 30 ετών, 

όπου η πλειοψηφία των καταναλωτών έχει συνειδητοποιήσει την ανάγκη για 

ποιοτικό τρόπο ζωής και διατροφής. Πέρα όµως από αυτές τις οµάδες, το κατάστηµα 

δεν θα πρέπει να βασίζεται στην ικανοποίηση µόνο αυτών των τµηµάτων της 

αγοράς, καθώς το µέγεθος και η δυναµική τους δεν µπορούν να εγγυηθούν την 

οικονοµική ευµάρεια της επιχείρησης. Χρειάζεται να προσπαθήσει να έχει µία 

ποικιλία προϊόντων τέτοια που να ικανοποιεί και άλλες οµάδες πελατών, π.χ. τοπικά, 

φρέσκα και φτηνά φρούτα και λαχανικά, που να είναι ελκυστικά για την µέση 

νοικοκυρά, ευρεία σειρά λαδιών από τοπικό ηλιέλαιο µέχρι ακριβά αρωµατικά 

ελαιόλαδα ή αγουρέλαιο Χαλκιδικής σε συσκευασίες δώρου. Η ανάγκη που θα 

πρέπει να καλυφθεί είναι προς ένα διαφορετικό τρόπο παρασκευής των φαγητών, 

ενός καινοτόµου τρόπου µαγειρικής µε καινούργιες πρώτες ύλες, πιο φυσικές, πιο 

υγιεινές, µε λιγότερες θερµίδες και πιο νόστιµες. Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη βαρύτητα 

θα δοθεί στην εξυπηρέτηση των πελατών όσο αφορά την γνωριµία µε τα προϊόντα 

και τον τρόπο χρήσης αυτών. Πέρα από το έµπειρο και εκπαιδευµένο προσωπικό 
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που θα βρίσκεται στο χώρο λιανικής πώλησης των ειδών, ο µάγειρας του 

εστιατορίου θα είναι στην διάθεση των πελατών καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου 

του για να λύσει οποιαδήποτε απορία στον τρόπο παρασκευής των φαγητών στην 

πράξη. Τέλος, η επιλογή της στρατηγικής διαφοροποίησης δεν θα σηµαίνει ότι η 

επιχείρηση δεν θα πρέπει να υπολογίζει το κόστος. Θα πρέπει οι τιµές πώλησης των 

ειδών να είναι όσο πιο κοντά γίνεται µε τους ανταγωνιστές που υιοθετούν 

στρατηγικές ηγεσίας κόστους. 

 

3.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

 Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε πιο αναλυτικά το όραµα και η αποστολή 

της επιχείρησης στο Βελιγράδι, οι στόχοι που θέτει για τα πρώτα 10 χρόνια, καθώς 

επίσης περιγράφτηκαν οι βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθήσει για την 

επιλογή του καταλληλότερου σηµείου έναρξης των δραστηριοτήτων της. Επίσης, 

έγινε ανάλυση των βασικών στρατηγικών που πρέπει να ακολουθήσει η εταιρεία 

στην Ελλάδα και η επιχείρηση στο Βελιγράδι προκειµένου να πετύχουν τους 

αντικειµενικούς τους στόχους και να εκπληρώσουν την αποστολή τους. Τέλος, 

παρουσιάστηκαν µέσα από την ανάλυση SWOT τα δυνατά και αδύνατα σηµεία του 

καταστήµατος,  καθώς και οι ευκαιρίες που θα πρέπει να εκµεταλλευτεί, αλλά και οι 

απειλές που θα πρέπει να αποφύγει στο δυναµικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον της 

αγοράς του Βελιγραδίου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4   ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ MARKETING  

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Στόχος του σχεδίου Marketing είναι να περιγράψει το πως η επιχείρηση 

προτίθεται να δηµιουργήσει και να διατηρήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις 

αγορές-στόχους που επέλεξε να υπηρετήσει. Στο σχέδιο αυτό θα γίνει µία 

προσπάθεια να περιγραφούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να 

πραγµατοποιηθούν προκειµένου τα προϊόντα προς πώληση και κατά συνέπεια το 

κατάστηµα στο Βελιγράδι να διαγράψει µία επιτυχηµένη πορεία στην αγορά. Σχέδια 

Marketing µπορούν να αναπτυχθούν είτε για ολόκληρη την επιχείρηση ή για τα πιο 

σηµαντικά προϊόντα της ή για τα ελληνικά ή ιταλικά ή τούρκικα προϊόντα ή τέλος 

για το κάθε συγκεκριµένο προϊόν ξεχωριστά. Τελικά επιλέχθηκε το σχέδιο να αφορά 

αποκλειστικά ένα προϊόν, το ελληνικό ελαιόλαδο, αφενός γιατί στόχος είναι να 

αποτελέσει ένα από τα βασικά είδη πώλησης και βάση  των µεσογειακών συνταγών 

που θα µαγειρεύονται εντός του καταστήµατος, αφετέρου για να αναδειχθεί η 

ανάγκη για κάθε είδος που θα περιλαµβάνεται στην προϊοντική σειρά να 

ακολουθείται ξεχωριστή έρευνα αγοράς και να συντάσσεται ένα αντίστοιχο σχέδιο 

Marketing. 

 

4.2 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

4.2.1 Η Ανάλυση Πωλήσεων 

 Η Σερβία, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν παράγει ελαιόλαδο και εξαιτίας αυτού 

η σχετική εσωτερική ζήτηση καλύπτεται αποκλειστικά από τις εισαγωγές. Στους 

πίνακες 4.1 έως και 4.8 που ακολουθούν παρουσιάζονται οι εισαγωγές παρθένου 

ελαιόλαδου (πίνακες 4.1, 4.2, 4.3, 4.4) και αγνού ελαιόλαδου (πίνακες 4.5, 4.6, 4.7, 

4.8) για την περίοδο από το 2001 έως και 2009, ως προς την ποσότητα και την αξία.  

 Ο κύριος όγκος εισαγωγών παρθένου ελαιολάδου προέρχεται από την 

Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, µε την Ιταλία το 2005 να κατέχει το µεγαλύτερο 

µερίδιο στη αγορά µε ποσοστό 55%, την Ισπανία να ακολουθεί µε ποσοστό 25%, 

ενώ η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση µε ποσοστό 18,3%. Η κατάταξη των χωρών 
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παρέµεινε η ίδια µέχρι το τέλος του 2009 αλλά µε διαφορετικά ποσοστά, η Ιταλία µε 

ποσοστό 75%, η Ισπανία µε ποσοστό 13,5% και τρίτη η Ελλάδα µε ποσοστό 11,2%. 

Στην κατηγορία των υπόλοιπων ελαιολάδων την πρώτη θέση κατείχε η Ισπανία 

µέχρι το 2005 µε ποσοστό 48,3% και ακολουθούσε η Ελλάδα µε ποσοστό 33,3%. 

Μετά το 2005 την πρώτη θέση καταλαµβάνει η Ιταλία και σε αυτήν την κατηγορία 

µε ποσοστό 49,5% και ακολουθούν η Ισπανία µε ποσοστό 35% και η Ελλάδα µε 

26,5%. Παρατηρείται επίσης ότι η Ελλάδα βελτίωνε κάθε χρόνο σηµαντικά τη θέση 

της και στις δύο κατηγορίες ελαιολάδων µέχρι το 2006, ενώ η Ισπανία έχανε 

σταδιακά τη θέση της στο παρθένο ελαιόλαδο, αυξάνοντας όµως σηµαντικά τις 

ποσότητες στην κατηγορία των υπόλοιπων ελαιολάδων. Το µερίδιο της Ισπανίας στις 

εισαγωγές παρθένου ελαιολάδου κέρδισε η Ιταλία. Μερικές σηµαντικές ακόµα 

παρατηρήσεις είναι πως οι εισαγωγές και στο παρθένο ελαιόλαδο και στα υπόλοιπα 

ελαιόλαδα αυξάνονται συνεχώς από το 2001 έως το 2009 και συγκεκριµένα κατά 

67% στο παρθένο και 50% στα υπόλοιπα ελαιόλαδα κατά την περίοδο 2005-2009. 

Συγχρόνως, όµως, σηµαντική είναι η αύξηση των εισαγωγών της κατηγορίας των 

υπόλοιπων ελαιολάδων σε σχέση µε το παρθένο ελαιόλαδο, όπου ενώ το 2002 το 

παρθένο ελαιόλαδο αποτελούσε το 73% επί του συνολικού όγκου εισαγωγών 

ελαιολάδου, το 2009 έχει µειωθεί στο 47,4%. ∆ιαχρονικά σηµειώνεται αύξηση του 

παρθένου ελαιολάδου ως προς τις ποσότητες κατά την περίοδο 2001-2009 κατά 

543% και ως προς την αξία κατά 838%, ενώ στην κατηγορία των υπόλοιπων 

ελαιολάδων παρατηρείται για την ίδια περίοδο πολύ µεγαλύτερη αύξηση κατά 

1.344% και 2.242% αντίστοιχα. Εποµένως, αν και αυξήθηκαν οι ποσότητες 

εξαγωγής της Ελλάδας προς την Σερβία όχι µόνο δεν βελτίωσε τη θέση της αλλά 

σηµείωσε µείωση στο ποσοστό της κατά 7%. Το µερίδιο της Ελλάδας και της 

Ισπανίας κερδίζει η Ιταλία. 
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Πίνακας 4.1 Εισαγωγές Παρθένου Ελαιολάδου σε Kgr 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Σερβίας 

 

Πίνακας 4.2 Εισαγωγές Παρθένου Ελαιολάδου σε ton 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Σερβίας 

 

Πίνακας 4.3 Εισαγωγές Παρθένου Ελαιολάδου σε Χιλ. $ 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Σερβίας 
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Πίνακας 4.4 Εισαγωγές Παρθένου Ελαιολάδου σε Χιλ. $  

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Σερβίας 

 

Πίνακας 4.5 Εισαγωγές Υπόλοιπων Ελαιολάδων σε Kgr 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Σερβίας 

 

Πίνακας 4.6 Εισαγωγές Υπόλοιπων Ελαιολάδων σε ton 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Σερβίας 
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Πίνακας 4.7 Εισαγωγές Υπόλοιπων Ελαιολάδων σε Χιλ. $ 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Σερβίας 

 

Πίνακας 4.8 Εισαγωγές Υπόλοιπων Ελαιολάδων σε Χιλ. $ 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Σερβίας 

 

4.2.2 Ανάλυση της Ελκυστικότητας του Κλάδου 

 

4.2.2.1 Γενικοί Παράγοντες της Αγοράς 

 Το µέγεθος της αγοράς της Σερβίας όλων των τύπων ελαιολάδου ήταν 702 

τόνοι το 2005 και 1.203 τόνοι το 2009. Με δεδοµένη την αυξητική πορεία της 

αγοράς σήµερα υπολογίζεται η αγορά να έχει ξεπεράσει τους 2.000 τόνους. Από 

αυτήν την ποσότητα, όπως φάνηκε και προηγούµενα από την ανάλυση των 

πωλήσεων, περισσότερο από το 50% αφορά υπόλοιπα ελαιόλαδα και κλάσµατα 

αυτών και όχι παρθένα ελαιόλαδα. Οπότε, η πραγµατική αγορά στόχος για την 

επιχείρηση είναι µικρότερη από 1.000 τόνους. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, 

συγκρινόµενη η αγορά αυτή µε την ελληνική ή µε οποιαδήποτε από τις κύριες χώρες 

κατανάλωσης ελαιολάδου στην ΕΕ (βλ. Πίνακα 4.9), θεωρείται πολύ µικρή. 

Εποµένως, από την άποψη του µεγέθους η Σερβική αγορά δεν καθίσταται ελκυστική. 
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Βέβαια είναι σωστό να σηµειωθεί εδώ ότι εξαιτίας του µικρού µεγέθους της 

Σερβικής αγοράς είναι λιγότερο πιθανό να προσελκύσει το ενδιαφέρον των µεγάλων 

ανταγωνιστριών εταιρειών από την Ιταλία και την Ισπανία. 

 

Πίνακας 4.9 Κατανάλωση Ελαιολάδου στην Ε.Ε (2003/4-2010/11) 

 

 Από την άλλη µεριά, όµως, η αγορά έχει σηµειώσει σηµαντικούς ρυθµούς 

ανάπτυξης και ο όγκος της έχει µεγαλώσει κατά 3,5 φορές κατά το διάστηµα 2001-

2005 και κατά 1,5 φορά το διάστηµα 2005-2009. Αντίστοιχα, αλλά σε µικρότερο 

βαθµό, αυξητικούς ρυθµούς ανάπτυξης παρουσιάζει και η παγκόσµια αγορά: 1,5% 

για το 2010 και 3,7% για το 2011 που σηµαίνει ότι το ελαιόλαδο διανύει ακόµη 

περίοδο ανάπτυξης, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα. Η αγορά δεν 

παρουσιάζει στοιχεία κυκλικότητας, ενώ οι αποκλίσεις εποχικότητας είναι σχετικά 

µεγάλες από χειµώνα σε καλοκαίρι, καθώς η κύρια χρήση του ελαιολάδου είναι στις 

σαλάτες και ιδιαίτερα στις ωµές καλοκαιρινές σαλάτες, ενώ για την µαγειρική 

προτιµούν τα φθηνότερα σπορέλαια. 
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Το ελαιόλαδο στην Σερβική αγορά διατίθεται µέσω δικτύου χονδρεµπόρων 

και λιανέµπορων. Οι κύριοι λιανέµποροι είναι τα super markets / υπεραγορές, τα 

συνοικιακά καταστήµατα «πολυτελείας» τα οποία εισάγουν ακριβά προϊόντα, τα 

παντοπωλεία και τα εστιατόρια. Κάποιες µικρές ποσότητες καταναλώνονται και από 

τον βιοµηχανικό κλάδο για την παραγωγή τροφίµων και καλλυντικών. Οι 

χονδρέµποροι και λιανέµποροι διακινούν ελαιόλαδο λαµβάνοντας κυρίως υπόψη 

τους την κερδοφορία, την πίστωση, την εξυπηρέτηση, το όνοµα (brand) και την 

εταιρεία. Το ενδιαφέρον τους για την ποιότητα, την χηµική σύσταση, την διατροφική 

αξία, την χρήση του στην κουζίνα και την ανάδειξη των γεύσεων του µεσογειακού 

µοντέλου διατροφής είναι µειωµένο.   

 

4.2.2.2 Παράγοντες Βιοµηχανίας 

 Είναι γνωστό πως περίπου τα 3/4 της διεθνούς παραγωγής 

πραγµατοποιούνται από  3 χώρες: Ισπανία (41%), Ιταλία (20%), Ελλάδα (12%). Στις 

κυριότερες χώρες που καταναλώνουν ελαιόλαδο οι βασικοί προµηθευτές είναι η 
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Ισπανία και η Ιταλία, κατά την τελευταία δε εικοσαετία οι εξαγωγές τυποποιηµένου 

ελαιολάδου της Ισπανίας τετραπλασιάστηκαν, ενώ τριπλασιάστηκαν της Ιταλίας και 

αυξήθηκαν κατά 2,5 φορές της Ελλάδας (µε πολύ χαµηλή βάση). Πιο συγκεκριµένα, 

η Ισπανία κάλυψε το 38% , η Ιταλία το 30% και η Ελλάδα µόνο το 3%.  

 Στην Σερβική αγορά το µερίδιο της Ελλάδας λόγω γειτνίασης µε την χώρα 

είναι µεγαλύτερο, αλλά παραµένει και εδώ στην τρίτη θέση έχοντας µεγάλη 

απόσταση από την πρώτη που καταλαµβάνει η Ιταλία. Το µεγαλύτερο µερίδιο της 

Σερβικής αγοράς ελαιολάδου ελέγχεται από µερικές µεγάλες Ιταλικές εξαγωγικές 

επιχειρήσεις. 

 Η δύναµη των αγοραστών χωρίζεται σε δύναµη των τελικών καταναλωτών, 

των χονδρεµπόρων και των καταστηµάτων λιανικής πώλησης ελαιολάδου. Η δύναµη 

των δύο τελευταίων είναι µεγάλη, καθώς το ελαιόλαδο δεν διαφοροποιείται εύκολα 

πέρα από την χώρα προέλευσης και την συσκευασία, µε αποτέλεσµα να πιέζουν τις 

τιµές προς τα κάτω και να οδηγούν τους προµηθευτές σε πόλεµο µεταξύ τους. Το 

πρόβληµα αυτό φυσικά λύνεται µε την ίδρυση της επιχείρησης και την 

καθετοποίηση προς τα εµπρός και µαζί µε αυτό λύνεται και το ζήτηµα της 

διασφάλισης των απαραίτητων ποσοτήτων ελαιολάδου για πώληση. Βέβαια, στο 

σηµείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ότι το µαγαζί δεν θα πρέπει να είναι 

εγκλωβισµένο στην προµήθεια του ελαιολάδου αποκλειστικά από την εταιρεία στην 

Ελλάδα. Θα πρέπει να πραγµατοποιεί έρευνα αγοράς κατά τακτά χρονικά 

διαστήµατα, να κρίνει και να επιλέγει τον καλύτερο για το συµφέρον της 

προµηθευτή. Οι τελικοί καταναλωτές έχουν µάλλον µικρή δύναµη, καθώς δεν 

γνωρίζουν πολλές πληροφορίες για το ελαιόλαδο. Από την άλλη µεριά όµως το 

γεγονός ότι στόχος είναι η επαναλαµβανόµενη χρήση του προϊόντος και η αλλαγή 

προµηθευτή δεν κοστίζει τίποτα στον καταναλωτή θα πρέπει µέσα από το σχέδιο 

Marketing να επιτυγχάνεται η πιστότητα του πελάτη στο προϊόν. 

 Η δύναµη των προµηθευτών είναι περιορισµένη επειδή υπάρχει αυξηµένη 

προσφορά. Για το λόγο ότι η αγορά δεν θεωρείται ώριµη και η επίδραση των brands 

είναι ακόµα µικρή. Ο κάθε λιανοπωλητής µπορεί να προµηθευτεί ελαιόλαδο από 

πάρα πολλές διαφορετικές πηγές µε ποικίλο κόστος χωρίς να ενδιαφέρεται τόσο για 

την ποιότητα όσο για το κόστος. Από την άλλη µεριά, τα υποκατάστατα προϊόντα, 

όπως τα σπορέλαια και η µαργαρίνη, παίζουν σηµαντικό ρόλο στην κουζίνα των 
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Σέρβων. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι παρατηρείται µία τάση προς αντικατάσταση 

αυτών των ειδών µε παρθένα ελαιόλαδα, αλλά το γενικά χαµηλό µέσο εισόδηµα δεν 

επιτρέπει µεγάλη ανάπτυξη στην κατηγορία των παρθένων ελαιολάδων. Γενικά, όχι 

µόνο στην Σερβική αγορά αλλά και στις γειτονικές παρατηρείται µεγάλη ευαισθησία 

µεταξύ της κατανάλωσης παρθένου ελαιολάδου και του εισοδήµατος της κάθε 

οικογένειας. Αυτό από την µία πλευρά επιβεβαιώνει την αναγνώριση της αξίας του 

ελαιολάδου από τους Σέρβους, αλλά από την άλλη και το ότι αποτελεί είδος 

πολυτελείας για τις περισσότερες οικογένειες, ειδικά εκτός Βελιγραδίου. Τέλος, η 

διαφοροποίηση των προϊόντων έγκειται κυρίως στην συσκευασία µε αποτέλεσµα να 

θεωρείται µικρή.   

 Η είσοδος νέων ανταγωνιστών στον κλάδο µπορεί να γίνει σχετικά εύκολα 

είτε εξασφαλίζοντας µία θέση στα ράφια ενός super market είτε συνάπτοντας µία 

συµφωνία µε έναν λιανοπωλητή. Το αρχικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που έχει η 

επιχείρηση είναι ότι θα προµηθεύεται τα προϊόντα ελαιολάδου από την εταιρεία στην 

Ελλάδα, οπότε θα διατηρεί χαµηλά κοστολόγια, θα µπορεί να δηµιουργήσει πιο 

εύκολα την επιθυµητή συσκευασία και ετικέτα στον προϊόν και θα έχει 

εξασφαλισµένη την ποιότητα των ειδών. Αυτό όµως δεν απαγορεύει στον κάθε 

ανταγωνιστή να εισέλθει στην αγορά, όπου λόγω του µικρού µεγέθους της δεν 

δηµιουργούνται οικονοµίες κλίµακας, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις, ενώ υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα κανάλια διανοµής και η 

διαφοροποίηση µεταξύ των παρθένων ελαιολάδων, όπως έχει αναφερθεί, είναι 

µικρή. 

 Εποµένως, όπως συνάγεται από τα παραπάνω, η ένταση του ανταγωνισµού 

είναι µεγάλη κυρίως εξαιτίας του ήδη µεγάλου µεριδίου που κατέχουν οι Ιταλικές 

και Ισπανικές µάρκες, της έντονης τάσης των καταναλωτών να ψωνίζουν από τα 

µεγάλα super market και της ύπαρξης πολύ πιο φτηνών υποκατάστατων προϊόντων, 

όπως τα σπορέλαια, σε συνδυασµό πάντα µε το χαµηλό µέσο εισόδηµα. 

 

4.2.2.3 Άλλοι Εξωτερικοί Παράγοντες 

 Το εξωτερικό περιβάλλον που επηρεάζει και τον κλάδο των ελαιολάδων 

περιγράφηκε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2, στην Ενότητα 2.2 «Ανάλυση του 

Εξωτερικού Περιβάλλοντος». Εδώ θα πρέπει επιπλέον να αναφερθεί πως τα 
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τελευταία χρόνια εξαιτίας της ανάπτυξης της Σερβικής οικονοµίας το εισόδηµα των 

Σέρβων αυξάνεται διαρκώς, ξεκινώντας από χαµηλή βάση βέβαια, γεγονός που 

επηρεάζει την συµπεριφορά τους προς την αναζήτηση επώνυµων και ποιοτικών 

προϊόντων, ανάγκη που θα πρέπει να καλύψει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο η 

επιχείρηση. Ακόµα, στο φορολογικό περιβάλλον οι δασµοί για την τελωνειακή 

κατηγορία 150910 (παρθένο ελαιόλαδο) ανέρχονται σε 5% και για την τελωνειακή 

κατηγορία 1510 (υπόλοιπα ελαιόλαδα και κλάσµατα αυτών) ανέρχονται σε 10%. 

Τέλος, υπάρχουν υποχρεωτικές ενδείξεις στη συσκευασία στα Σερβικά. Αυτές είναι: 

• Η ονοµασία πώλησης του προϊόντος 

• Πληροφορίες για την κατηγορία του ελαιολάδου 

• Η καθαρή ποσότητα του περιεχοµένου σε µονάδες όγκου 

• Ο παρασκευαστής ή ο συσκευαστής 

• Ο εισαγωγέας και ο διανοµέας 

• Η ηµεροµηνία ελάχιστης διατηρησιµότητας του προϊόντος 

• Συνθήκες συντήρησης 

 

4.3 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 

  

 Έχοντας περιγράψει το ανταγωνιστικό περιβάλλον µέσα στο οποίο πρέπει να 

αναπτυχθεί η επιχείρηση στο Βελιγράδι στην Ενότητα 2.3 µέσα από το υπόδειγµα 

των 5 δυνάµεων του Porter και στην Ενότητα 3.3 µέσα από την SWOT ανάλυση, στη 

συνέχεια θα παρουσιαστούν τα διάφορα επίπεδα ανταγωνισµού και το προφίλ των 

πιο βασικών από αυτούς µε βάση τη φύση του καθενός και την επιτυχία των πιθανών 

στρατηγικών τους µεταβολών. Το πρώτο επίπεδο ανταγωνισµού είναι τα διάφορα 

µικρά και µεγάλα σηµεία πώλησης ελαιολάδου και λοιπών προϊόντων µεσογειακής 

διατροφής, το δεύτερο επίπεδο είναι τα ελαιόλαδα κυρίως από την Ιταλία και την 

Ισπανία και τέλος όλα τα προϊόντα που µεταξύ τους θεωρούνται υποκατάστατα, 

αφού ικανοποιούν την ίδια ανάγκη.  

 Ο ανταγωνισµός προερχόµενος από τα Super Market ενισχύεται συνεχώς 

ανοίγοντας καταστήµατα σε όλες σχεδόν τις γειτονιές προκειµένου να είναι κοντά 

στον καταναλωτή. Επίσης δηµιουργούνται σε κεντρικά σηµεία της πόλης και τα 

λεγόµενα Hyper Markets, τα οποία προσφέρουν την µεγαλύτερη δυνατή ποικιλία 
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αγαθών στον καταναλωτή, καθώς και την ευκαιρία να απολαύσει την βόλτα του 

στους χώρους του πολυκαταστήµατος, οι οποίοι έχουν φτιαχτεί συµπληρωµατικά για 

αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Στους χώρους αυτούς µπορεί ο πελάτης να παρκάρει 

εύκολα, να πλύνει το αυτοκίνητό του, να πιει καφέ, να φάει σε κάποιο εστιατόριο, να 

ψωνίσει είδη ένδυσης και δώρα, να παίξουν τα παιδιά του µε ασφάλεια σε πάρκα και 

παιδικές χαρές. Ακόµα τα Super Markets προσφέρουν µία µεγάλη ευελιξία όσο 

αφορά τις ώρες λειτουργίας τους, καθώς είναι ανοιχτά από τις 06:30 µέχρι τις 21:00 

τις καθηµερινές και το Σάββατο και µέχρι τις 14:00 την Κυριακή. 

 Από την άλλη µεριά, υπάρχει και ο ανταγωνισµός που περιλαµβάνει τα 

συνοικιακά καταστήµατα delicatessen, τα µαγαζιά µε βιολογικά προϊόντα, τα 

παραδοσιακά µανάβικα και αλλαντοποιία. Σε αυτά µπορεί κανείς να βρει καλύτερης 

ποιότητας και πιο φτηνά προϊόντα. Οι Σέρβοι είναι ιδιαίτερα περήφανοι για την 

ποιότητα των φρέσκων φρούτων και λαχανικών τους. Τα περισσότερα από αυτά τα 

καταστήµατα είναι κλειστά την Κυριακή και την ∆ευτέρα και ανοίγουν καθηµερινές 

και Σάββατο από τις 06:00 µέχρι τις 17:00 το καλοκαίρι και από τις 08:00 µέχρι τις 

16:00 τον Χειµώνα. Γύρω από αυτά τα καταστήµατα συνήθως υπάρχουν χασάπικα, 

ιχθυοπωλεία, φούρνοι και µικρά µανάβικα. 

Τα µεγαλύτερα Super Market στο Βελιγράδι είναι:   

• MERCATOR - Καταστήµατα: 363 (www.mercator.rs) 

 Η εταιρεία Mercator-S είναι η µεγαλύτερη αλυσίδα καταστηµάτων σούπερ-

µάρκετ στη Σερβία, µε παρουσία σχεδόν σε 100 πόλεις. ∆ιαθέτει ένα ευρύ δίκτυο 

363 καταστηµάτων, που περιλαµβάνει καταστήµατα χονδρικής και λιανικής 

πώλησης µε τις επωνυµίες IDEA, Roda, Velpro, HoReCa, Mercator, και απασχολεί 

περισσότερους από 9.000 εργαζόµενους. Η εταιρεία Mercator-S λειτουργεί υπό την 

αιγίδα του κροατικού Οµίλου Agrokor.  

 Τα καταστήµατα της IDEA είναι ιδιαίτερα µεγάλα και σε αυτά πωλούνται και 

λαχανικά, κρέατα, ψάρια, ρούχα, είδη σπιτιού. Επίσης, υπάρχει χώρος για παιδιά. 

 Τα καταστήµατα Rodic είναι τα µεγαλύτερα και έχουν τις πιο ανταγωνιστικές 

τιµές. ∆ιαθέτουν µία µεγάλη ποικιλία από τοπικά και διεθνή κρασιά. και συνήθως 

έχουν και χώρο parking στο υπόγειο, όπου µπορεί κανείς να πλύνει το αυτοκίνητο 

του. Τα Σαββατοκύριακα προσφέρουν επιπλέον έκπτωση στους λογαριασµούς των 

πελατών τους. Τέλος, υπάρχει η φήµη ότι τα φρούτα και τα λαχανικά δεν είναι καλής 
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ποιότητας. 

 Τα καταστήµατα Mercator έχουν πρόσφατα ανακαινιστεί και αναβαθµιστεί. 

∆ιαθέτουν επιπλέον ρούχα, είδη σπιτιού, παιχνίδια και λαχανικά. Είναι γενικά πιο 

ακριβά από τα άλλα καταστήµατα του οµίλου, αλλά εκεί µπορεί κανείς να αγοράσει 

προϊόντα που είναι δύσκολο να τα βρει αλλού. Συνήθως βρίσκονται µέσα σε 

shopping malls, όπου υπάρχουν και άλλα µαγαζιά µε παπούτσια, παιχνίδια, αθλητικά 

είδη, είδη δώρων και καφετέριες. Υπάρχουν και µικροί χώροι για να παίξουν τα 

παιδιά.  

• METRO 

 Υπάρχουν 3 τέτοια καταστήµατα στο Βελιγράδι, το πρώτο είναι στο Pancevo 

(Zrenaninska Put 11M), το δεύτερο στο δρόµο για το Novi Sad (Autoput za Novi Sad 

120) και το τρίτο είναι κοντά στο Banovo Brdo στο Vidikovac (Ibarski put 20). Για 

να ψωνίσει κανείς σε αυτά τα καταστήµατα χρειάζεται κάρτα µέλους, όπως στα 

καταστήµατα Costco στις Η.Π.Α. ή όπως στα Μάκρο στη Θεσσαλονίκη. ∆ιαθέτουν 

µεγάλη ποικιλία από φρούτα και λαχανικά, ρούχα, παπούτσια, είδη σπιτιού, έπιπλα 

κήπου. Είναι γνωστά επίσης για την καλή ποιότητα των κρεάτων τους και των 

ψαριών.  

• DELHAIZE SERBIA - Καταστήµατα: 411 (www.maxi.rs | 

www.tempocentar.rs) 

 To 2000 η αλυσίδα καταστηµάτων σούπερ-µάρκετ MAXI εγκαινίασε το 

πρώτο της κατάστηµα στο Βελιγράδι. Μέσα σε 15 χρόνια κατάφερε να γίνει η 

σηµαντικότερη εταιρεία λιανικής πώλησης στη Σερβία µε 411 καταστήµατα σε 

διάφορες πόλεις της χώρας. Η MAXI λειτουργεί υπό την αιγίδα του βελγικού 

Οµίλου Delhaize και τα καταστήµατά της λειτουργούν υπό τις επωνυµίες MAXI, 

mini MAXI και TEMPOCENTAR. Η πλειοψηφία των καταστηµάτων αυτών είναι 

µικρά σχετικά, διαθέτουν ποικιλία προϊόντων όσο αφορά την ποιότητα και γενικά 

είναι ικανοποιητικά όσο αφορά τα βασική είδη. Πωλούνται είδη κρέατος και ψαριού 

και τέλος καινοτοµούν προσφέροντας υπηρεσίες παραγγελίας µέσω internet. Το 

µικρότερο κόστος παραγγελίας είναι 4500 δηνάρια. (http://www.shop.maxi.rs/index 

.php). Ιδιαίτερα δηµοφιλές είναι το κατάστηµα στο Pink TV. SuperMaxi κατάστηµα 

υπάρχει στο πολυκατάστηµα Delta City στην περιοχή Jurjia Gagarina, New Belgrade 

και Maxi Exclusive’s κατάστηµα υπάρχει στην Kralja Milana και στην Cika Ljubina. 
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• SUPER VERO 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ έχει 201 καταστήµατα. Σε 

πανελλαδική εµβέλεια έχει 185 καταστήµατα. Τα 94 από αυτά βρίσκονται στην 

περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής και τα 91 σε 47 επαρχιακές πόλεις. Το 2002 ο 

Όµιλος άνοιξε το πρώτο υπερµάρκετ µε την επωνυµία «Super Vero» στο Βελιγράδι 

µεγέθους 6.000 τ.µ. και ήταν η πρώτη ξένη εταιρεία που αγόρασε γη στη Σερβία. 

Έτσι οι δραστηριότητες του Οµίλου επεκτάθηκαν και στην αγορά της Σερβίας και 

σήµερα διαθέτει 6 καταστήµατα στο Βελιγράδι.  Τα καταστήµατα έχουν την φήµη 

πως µπορείς να βρεις προϊόντα που δύσκολα θα βρει κανείς αλλού. Το έκτο 

κατάστηµα άνοιξε τον Σεπτέµβριο του 2014 στην περιοχή του Νέου Βελιγραδίου µε 

υπόγειο parking, καφετέρια και παιδότοπους (Milutina Milankovića 86a). Τα 

κεντρικά καταστήµατα βρίσκονται στο Zira Centre, Nikodima Milasa 2 , στη 

Cvijiceva st.. Voždovac, στη Mis Irbijeve  και στην Vojislava Ilić. Τέλος, ο όµιλος 

βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητήσεις µε τη Jumbo για την επέκταση της 

συνεργασίας τους και την προοπτική λειτουργίας του πρώτου καταστήµατος 

παιχνιδιών σε ένα από τα σούπερ µάρκετ του Βελιγραδίου. Για τον σκοπό αυτό, ο 

όµιλος Βερόπουλος ήδη τροποποιεί, δια επέκτασης, µια από τις µονάδες του. Στον 

πίνακα 4.10 φαίνεται η κατανοµή του κύκλου εργασιών του Οµίλου στους 

διάφορους τοµείς δραστηριότητας του, όπως δηµοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα 

www.analyst.gr στις 30 Νοεµβρίου 2014: 

 

Πίνακας 4.10 Κατανοµή κύκλου εργασιών ανά χώρα Οµίλου Βερόπουλου 2009-

2013 

      

Πηγή: Αφοί Βερόπουλου ΑΕΒΕ (ΑΡΜΑΕ 53467)-Λεωνίδας Κουµάκης. 

Αναπροσαρµοσµένα µεγέθη µαζί µε ενδοεταιρικές συναλλαγές. 
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Στον πίνακα 4.11 παρουσιάζεται ο συνολικός αριθµός των καταστηµάτων του 

Οµίλου µέχρι και τον Σεπτέµβριο του 2014. Τα καταστήµατα σε Σκόπια και Σερβία 

αυξήθηκαν από 14 σε 16 µέσα στο 2014. 

 

Πίνακας 4.11 Καταστήµατα Οµίλου Βερόπουλος εντός & εκτός Ελλάδος 

Πηγή: Αφοί Βερόπουλου ΑΕΒΕ (ΑΡΜΑΕ 53467)-Λεωνίδας Κουµάκης. 

 

• Tempo  (www.tempocentar.com) 

 Μία αλυσίδα Super Market µε αρκετά µαγαζιά στο Βελιγράδι. Υπάρχει ένα 

µεγάλο κατάστηµα στην έξοδο για Novi Sad και άλλο ένα στο κεντρικό δρόµο για 

Ada Ciganlija. Καλή ποικιλία προϊόντων και κατεψυγµένων ειδών. Χαµηλές τιµές 

για µαζικές αγορές. Τα Σαββατοκύριακα προσφέρεται έκπτωση 10% στον 

λογαριασµό του πελάτη. 

• Όµιλος Μαρινόπουλος 

 Αναµένεται ως το τέλος του 2015 να κάνει αισθητή την παρουσία του στο 

Βελιγράδι, όπου έχει ήδη αποκτήσει τρία ακίνητα. 

Επίσης, µερικά από πιο σηµαντικά καταστήµατα delicatessen στο Βελιγράδι 

είναι:  

• Banjica Pijaca, Crnotravska 10/1, Vozdovac 

 Είναι ένα µεσαίου µεγέθους µαγαζί µε ποικιλία φρούτων, λαχανικών και 

ιδιαίτερων προϊόντων καλών για την υγεία (health food shop). Πωλούνται επίσης 

βιολογικά αυγά. Μπορεί κανείς να βρει εύκολα parking έξω από το µαγαζί στο 

δρόµο. 

• Banovo Brdo, Pozeska 41 
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 Ένα delicatessen κατάστηµα που εξυπηρετεί τους κυρίως τους κατοίκους του 

Banovo Brdo. 

• Kalenića Pijaca, Maksima Gorkog, Vračar 

 Το µεγαλύτερο µαγαζί delicatessen στο Βελιγράδι.  Εκεί µπορεί να βρει 

κανείς φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κρέας, ψάρια, τοπικά τυριά, ελαιόλαδο, 

βότανα, σπιτικές µαρµελάδες, καθώς επίσης και πάπιες, χήνες και γαλοπούλες. 

Λουλούδια πωλούνται επίσης σε χονδρική σε πολύ χαµηλές τιµές .   

• Biospajz,  

 Αυτό είναι ένα πολύ γνωστό health food shop, το οποίο βρίσκεται στην ίδια 

περιοχή µε το Kalenića Pijaca.   

• Senjak Market, Koste Glavinića 

 Είναι ένα πρακτικό µικρό delicatessen µαγαζί στην περιοχή Senjak και 

βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου Vase Pelagica. Οι τιµές είναι λίγο πιο ακριβές 

από τα αντίστοιχα µαγαζιά. Ακριβώς απέναντι υπάρχει κρεοπωλείο και ένα health 

food shop, καθώς επίσης και ένα µεσαίου µεγέθους super market Maxi. 

• Vidikovac Market.  Κοντά στο Garden Center και στο Vidikovac 

McDonald’s.  

 Μεγάλη ποικιλία, ιδιαίτερα ωραία φυτά, λογικές τιµές. Επίσης, διαθέτει µέλι, 

µαρµελάδες, σπιτικά προϊόντα, είδη φωτισµού και ρούχα. 

• Zeleni Venac Pijaca, Narodnog Fronta (δίπλα από το ξενοδοχείο Moskva) 

 Αυτό το µανάβικο είναι ανοιχτό µέχρι αργά το απόγευµα. Προσφέρει 

ποικιλία από αυγά, µέλι, ρούχα, σπιτικά προϊόντα, µακαρόνια, λουλούδια, καθώς 

επίσης και κρέας και τοπικά τυριά. 

• Zemun Market Masarikov trg 17, Zemun 

 Αυτή είναι µία κατά τα ελληνικά δεδοµένα λαϊκή αγορά, όπου τα προϊόντα 

έρχονται απευθείας από παραγωγούς και όχι µέσα από µεσάζοντες. Πέρα από 

φρέσκα φρούτα και λαχανικά µπορείς κανείς να βρει µέλι, µαρµελάδες, σπιτικά 

προϊόντα, είδη φωτισµού, ρούχα. Εδώ θα αγοράσει κανείς σπιτικό βούτυρο (στα 

Σερβικά "puter" ή “maslac”). Επίσης, υπάρχει καλό καπνιστό κρέας, µπαχαρικά και 

αυγά. 

• Perper   

 Το µαγαζί αυτό είναι χασάπικο και βρίσκεται στο τέλος του Bulevar Avnoj 
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στο New Belgrade.  Τα κρέατα που πωλούνται είναι πρώτης ποιότητας. Παράλληλα, 

προσφέρεται και µία µεγάλη ποικιλία delicatessen ειδών όπως προσούτο, αλλαντικά, 

λουκάνικα. Ακριβώς απέναντι από το µαγαζί υπάρχει ένα καλό µανάβικο και ένα 

δηµoφιλές εστιατόριο, του οποίου ιδιοκτήτης είναι ο ιδιοκτήτης  του Perper. 

• Cafe and Factory, Nevesinjska 21, 

 Εδώ πωλείται καλής ποιότητας φρεσκοαλεσµένος καφές espresso και 

φίλτρου. 

• Przionica 59 Dobracina, στο Dorcol deep NW. 

 Το ίδιο µε το προηγούµενο. 

• Salumeria All Italiania, Stur Menatti, Svetozara Markovica br 62, Beograd 

 ∆ιαθέτουν πολύ καλή ποιότητα αλλαντικών και τυριών, τα οποία είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο να βρει κανείς στο Βελιγράδι. Είναι αρκετά δύσκολο να βρει 

parking κάποιος στην περιοχή. 

 Βιολογικά προϊόντα και είδη για χορτοφάγους µπορεί κανείς να βρει σε 

µαγαζιά υγιεινής διατροφής στην περιοχή Zdrava hrana, στα µεγάλα super makets, 

τα οποία διαθέτουν ειδικά τµήµατα υγιεινής και βιολογικής διατροφής. Τέλος, στα 

µεγάλα Maxi super markets και στα καταστήµατα Mali Kalenic προσφέρεται µία 

περιορισµένη ποικιλία βιολογικών λαχανικών. 

 Σε ότι αφορά, τώρα, τους άµεσους ανταγωνιστές του ελληνικού ελαιολάδου 

που θα πωλείται από την επιχείρηση, προέρχονται κυρίως από την Ιταλία και την 

Ισπανία. Τα αποτελέσµατα δυστυχώς µέχρι σήµερα είναι ιδιαίτερα αρνητικά για τα 

εγχώρια ελαιόλαδα. Στο τέλος του 2009 τα ποσοστά στην Σερβία ήταν 75% για την 

Ιταλία, 13,5% για την Ισπανία και τρίτη η Ελλάδα µε ποσοστό 11,2%. Όλα αυτά 

συµβαίνουν παρά το γεγονός ότι διεθνώς αναγνωρίζεται η ποιοτική υπεροχή του 

ελληνικού ελαιόλαδου, η σηµαντική ποικιλοµορφία και διαφοροποίηση της εγχώριας 

παραγωγής και η διατροφολογική του αξία. 

 Την πρώτη θέση κατέχει η Ελλάδα παγκοσµίως στην παραγωγή εξαιρετικά 

παρθένου ελαιολάδου, παρά το γεγονός ότι είναι η τρίτη ελαιοπαραγωγός χώρα όσον 

αφορά τη συνολική παραγωγή. Συγκεκριµένα, το 80% του ελληνικού ελαιολάδου 

είναι εξαιρετικά παρθένο, µε το ποσοστό για την Κρήτη να φτάνει στο 90%, ενώ τη 

δεύτερη θέση καταλαµβάνει η Ιταλία µε ποσοστό 40-45% και την τρίτη η Ισπανία µε 

ποσοστό 25-30%. Το πρόβληµα όµως είναι πως η µεγαλύτερη ποσότητα ελληνικού 
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ελαιολάδου καταναλώνεται εγχώρια και η υπόλοιπη εξάγεται κυρίως στην Ιταλία, 

όπου εµφιαλώνεται και αναµειγνύεται µε διάφορα άλλα ελαιόλαδα. Το ελληνικό 

εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο αναγνωρίζεται από τους εµφιαλωτές ως συστατικό 

που αυξάνει την ποιότητα και την γεύση κατά την πρόσµειξη του µε άλλα 

ελαιόλαδα. Είναι δυνατή η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού 

ελαιολάδου µε την “απεξάρτηση” από τις χύδην εξαγωγές και επικέντρωση στην 

προώθηση και πώληση ενός διαφοροποιηµένου προϊόντος. Στην Ελλάδα για πολλά 

χρόνια ο κλάδος του ελαιολάδου είχε επαναπαυθεί στην εύκολη λύση της διάθεσης 

του προϊόντος στην εγχώρια αγορά µε αποτέλεσµα να κατευθύνονται στα κανάλια 

εξαγωγής ως τυποποιηµένο προϊόν µόλις 20.000 τόνοι. Έως τώρα, οι εξαγωγές του 

ελληνικού τυποποιηµένου ελαιολάδου έχουν κινηθεί σε κανάλια προώθησης τα 

οποία περιέχουν µικρές δυνητικές δυνατότητες ανάπτυξης και όχι σε µαζικές αγορές 

όπως τα εκτεταµένα δίκτυα λιανικής πώλησης. Αυτό είναι ένα άµεσο αποτέλεσµα 

του τρόπου που το ελαιόλαδο παράγεται και προωθείται στην εγχώρια αγορά, αλλά 

το τελικό συµπέρασµα είναι πως η παρουσία του ελληνικού ελαιολάδου στη διεθνή 

αγορά παραµένει περιορισµένη για πολλά χρόνια. Σε αντίθεση, οι διεθνείς 

καταναλωτές είναι πιο συνηθισµένοι να ψάχνουν και τελικά να βρίσκουν ελαιόλαδο 

ιταλικής είτε ισπανικής προέλευσης.  

 Η δηµιουργικότητα στη συσκευασία και την ετικέτα έχει καταφέρει τα 

τελευταία χρόνια να δώσει σηµαντική υπεραξία στο ελληνικό ελαιόλαδο 

καλύπτοντας ως ένα βαθµό την απόσταση από τους Ιταλούς και Ισπανούς 

ανταγωνιστές του. Παρόλα αυτά η συσκευασία ναι µεν δηµιουργεί υπεραξία αλλά 

δεν είναι πανάκεια, όπως αναφέρει ο σύµβουλος επικοινωνίας της Forlabels, 

Αντώνης Παπαϊωάννου. «∆εν πουλάµε συσκευασίες, αλλά προϊόν. Η συσκευασία 

δεν καθορίζει το προϊόν, αλλά το εκφράζει. Το προϊόν είναι αυτό που καθορίζει την 

συσκευασία. ∆εν αρκεί η συσκευασία για τις εξαγωγές, αλλά η στρατηγική, η 

απόφαση του τι συσκευάζεις και γιατί». «Ειδικά σε ότι αφορά το ελαιόλαδο έχουµε 

φτιάξει το ...Johny Walker Blue Label, όµως ξεχάσαµε να παράξουµε το Red και το 

Black Label», σηµείωσε µε αρκετή δόση χιούµορ, ο κ. ∆ηµήτρης Καραβασίλης, 

διευθύνων σύµβουλος της DK Consultants θέλοντας έτσι να καταδείξει την εµµονή 

πολλών εξαγωγέων-παραγωγών να στοχεύουν στο premium (αλλά µικρό στον 

αριθµό) κοµµάτι της αγοράς παραµελώντας τις χαµηλότερες (µεσαίες και 
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µικροµεσαίες κατηγορίες) στις οποίες «αλωνίζουν» ανενόχλητες οι ισπανικές και 

ιταλικές µπράντες. Όπως λέει ο κ. Καραβασίλης, «Η χώρα µας είναι παγκόσµιος 

πρωταθλητής στις δαχτυλιές. Ο ξένος καταναλωτής πιάνει το οµολογουµένως 

πανέµορφο και εντυπωσιακό µπουκάλι, το θαυµάζει αλλά το αφήνει πάλι πίσω στο 

ράφι». Κι αυτό γιατί είναι πολύ ακριβότερο από τους ανταγωνιστές του. Σύµφωνα µε 

τα στοιχεία του επικεφαλής της DK Consultants, η καθαρή τιµή πώλησης του 

εγχώριου ελαιολάδου στο εξωτερικό σήµερα είναι 4,091€/Kgr. Ενώ το ισπανικό 

πωλείται έναντι 3,071€/Kgr, το ιταλικό 3,725€/Kgr και το τυνησιακό 2,812€/Kgr. 

Εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι σε σύνολο 2.463 διαφορετικών ετικετών, ο 

µέσος όρος ζωής στο ξένο ράφι δεν ξεπερνάει τους 14 µήνες, ενώ το 63,4% αυτών 

δεν επανεµφανίστηκε. Το φαινόµενο αυτό περιγράφει την κατάσταση µε της µικρής 

δυναµικότητας ελληνικές µονάδες, οι οποίες άρχισαν αίφνης να αναφύονται σε 

πολλές περιοχές της χώρας, ελαιοτριβεία πρόσθεσαν στις εγκαταστάσεις τους 

εµφιάλωση που τους επέτρεπαν να παράγουν τη δική τους ετικέτα, ενώ πολλοί 

καλλιεργητές, επαγγελµατίες και µη, έσπευσαν να διεκδικήσουν το δικό τους 

κοµµάτι από την πίτα της υπεραξίας που προσδίδουν η τυποποίηση και η 

συσκευασία. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ένας κατακερµατισµός που απειλεί 

να ακυρώσει στην πράξη την υπεραξία και για ένα άσκοπο ανταγωνισµό, ο οποίος 

σπαταλά πόρους και κεφάλαια και συνάµα εµποδίζει την ανάδειξη διεθνώς 

αναγνωρίσιµων brands. ∆εν θα πρέπει τέλος να αµελείται ότι το ελληνικό ελαιόλαδο 

σε αντίθεση µε το ιταλικό και το ισπανικό δεν έχει κατορθώσει να δηµιουργήσει 

αυτό που ονοµάζεται «αγοραστική συνήθεια». Αυτήν την πραγµατικότητα θα πρέπει 

να λάβει υπόψη του το κατάστηµα στο Βελιγράδι, ώστε να µην οδηγηθεί σε ακριβές 

συσκευασίες που ανεβάσουν το κόστος του προϊόντος, αλλά να εφαρµόσει µία 

συνετή τιµολογιακή πολιτική, που θα έχει στόχο να αποκτήσει θέση στην καρδιά των 

Σέρβων καταναλωτών. 

 Από την άλλη πλευρά, η Ιταλία απολαµβάνει την πρωτιά στους 

περισσότερους εξαγωγικούς προορισµούς έχοντας µία επιθετική εθνικά 

υποστηριζόµενη στρατηγική Marketing που στοχεύει να αναδείξει την υπεροχή στην 

ποιότητα έναντι όλων των ανταγωνιστών της. Οι Ιταλοί έµποροι, οι οποίοι 

απορροφούν το µεγαλύτερο µέρος των ελληνικών εξαγωγών σε µορφή χύµα, αλλά 

και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια ισπανικό ελαιόλαδο κυρίως ποικιλίας arbequino, 
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το αναµιγνύουν µε το ιταλικό ελαιόλαδο και επιτυγχάνουν µερίδια στις εξαγωγές 

µεγαλύτερα από αυτά που κατέχουν στην παγκόσµια παραγωγή. Οι ιταλικές 

εταιρείες τυποποίησης µε 1,5 εκατ. Ευρώ µέσο όρο πωλήσεων δηµιουργούν 

οικονοµίες κλίµακας και δεν αντιµετωπίζουν τα ελληνικά προβλήµατα που 

δηµιουργούν ο κατακερµατισµός των ελαιοτριβείων και τυποποιητικών εξαγωγικών 

µονάδων. Συγκεντρωτικά, οι ιταλικές ετικέτες είναι κυρίαρχες στις εξαγωγές µε 

ισχυρή παρουσία σε όλα τα εκτεταµένα δίκτυα λιανικής πώλησης. 

 Τον τετραπλασιασµό της παραγωγής της πέτυχε κατά την διάρκεια των 

τελευταίων 50 ετών στο ελαιόλαδο η Ισπανία, µέσα από την αύξηση των 

καλλιεργούµενων εκτάσεων αλλά και την εφαρµογή νέων συστηµάτων πυκνής 

φύτευσης, όπως αποδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία του Οργανισµού Τροφίµων 

και Γεωργίας (FAO). Την εκρηκτική αύξηση αυτής της παραγωγής, δεν 

ακολούθησαν οι Ιταλία και Ελλάδα, καθώς η σχετική τους παραγωγή αυξήθηκε το 

ίδιο χρονικό διάστηµα κατά 13% περίπου. Η Ισπανία πλέον παράγει το 1/3 της 

παγκόσµιας παραγωγής ελαιολάδου, µε αποτέλεσµα η ισπανική αγορά να αποτελεί 

σηµείο αναφοράς για την διεθνή αγορά του προϊόντος και να επιδρά σε µεγάλο 

βαθµό στις διεθνείς τιµές. Έτσι, χρονιές που η παραγωγή στην Ισπανία είναι 

µειωµένη, οι τιµές του ελαιολάδου ανεβαίνουν, ενώ χρονιές που η παραγωγή είναι 

αυξηµένη, οι τιµές του ελαιολάδου πέφτουν και αυτό συµβαίνει ανεξάρτητα από την 

παραγωγή σε Ιταλία και Ελλάδα. Αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα προσπαθούν 

να εκµεταλλευτούν οι ισπανικές εξαγωγικές εταιρείες ελαιολάδου, το οποίο τους 

προσφέρει την δυνατότητα να ανταποκριθούν µε αξιοπιστία σε µεγάλες ζητήσεις µε 

καλή ποιότητα και τιµή βασιζόµενοι στις οικονοµίες κλίµακας που δηµιουργούν. 

 Στο τελευταίο επίπεδο ανταγωνισµού περιλαµβάνονται τα υποκατάστατα 

προϊόντα αυτών που θα πουλάει η επιχείρηση. Συγκεκριµένα για το ελαιόλαδο αυτά 

είναι τα µίγµατα εξευγενισµένων ελαιολάδων, τα σπορέλαια και η µαργαρίνη.  

 Το εξευγενισµένο ελαιόλαδο είναι χηµικά επεξεργασµένο λάδι που προκύπτει 

απ' τον εξευγενισµό κατώτερων, ακατάλληλων προς κατανάλωση παρθένων 

ελαιολάδων , χωρίς φυσικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά,  την ισχυρή γεύση και την 

θρεπτική αξία των παρθένων ελαιολάδων. Εξευγενισµός σηµαίνει χηµική 

επεξεργασία για να «βελτιωθεί» η ποιότητα διαφόρων λαδιών είτε από πλευράς 

οξύτητας ή άλλων κακών χαρακτηριστικών. Αυτή όµως η διεργασία αφαιρεί εντελώς 
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από τα λάδια τα ευεργετικά τους χαρακτηριστικά, ενώ αφήνει πάρα πολλές υποψίες 

για την ύπαρξη χηµικών καταλοίπων σε αυτά  

 Σε γενικές γραµµές η διαδικασία ραφιναρίσµατος-εξευγενισµού αποτελείται 

από τρία στάδια:  

• «Εξουδετέρωση». Κατά την εξουδετέρωση των ελεύθερων λιπαρών οξέων , 

προστίθεται στο ελαιόλαδο µια σηµαντική ποσότητα καυστικού νατρίου το 

οποίο ανακατεύεται µε το ελαιόλαδο.  

• «Αποχρωµατισµός». Ο αποχρωµατισµός γίνεται µε την προσθήκη ουσιών, 

πάνω στις οποίες προσκολλούνται οι χρωστικές ουσίες του ελαιολάδου. 

Μετά, αυτές αφαιρούνται και µένει το ελαιόλαδο αποχρωµατισµένο.  

• «Απόσµηση». Οι πτητικές ουσίες που δεν είναι ευχάριστες αφαιρούνται 

ζεσταίνοντας το ελαιόλαδο πολύ γρήγορα στους 180˚C σε κενό οξυγόνου και 

έτσι οι οσµές εξατµίζονται. 

 Από τη διαδικασία αυτή, προκύπτει το ραφιναρισµένο προϊόν που προέρχεται 

από ελαιόλαδα, τα οποία για κάποιο λόγο έγιναν ακατάλληλα για κατανάλωση 

επειδή οι ελιές ήταν χαλασµένες, ή ήταν φυλαγµένα σε αποθήκες πολύ ζεστές ή 

βρώµικες και περιείχαν ακαθαρσίες, ή απλώς πέρασαν χρόνια από την παραγωγή 

τους. Είναι χαµηλής οξύτητας προϊόν, αλλά χωρίς γεύση, άρωµα, χρώµα και φυσικά 

χωρίς καµία διατροφική αξία. Τα ραφιναρισµένα ελαιόλαδα αποτελούν πάνω από το 

50% της κατανάλωσης στην αγορά! 

 Το δεύτερο προϊόν που µπορεί να χρησιµοποιηθεί να υποκαταστήσει την 

χρήση παρθένων ελαιολάδων είναι τα σπορέλαια. Τα σηµαντικότερα σπορέλαια είναι 

το σογιέλαιο, το ηλιέλαιο, το αραβοσιτέλαιο, το κραµβέλαιο και το φοινικέλαιο. Από 

αυτά το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο είναι το ηλιέλαιο, λάδι εδώδιµο που 

παράγεται από τους σπόρους του φυτού Ηλίανθος και το αραβοσιτέλαιο, που 

παράγεται ως υποπροϊόν κατά τη διαδικασία της άλεσης του καλαµποκιού για την 

παραγωγή αµύλου. Το έλαιο αυτό που προορίζεται για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο υφίσταται κατάλληλη επεξεργασία, έτσι ώστε να προκύψει ένα υψηλής 

ποιότητας προϊόν, διαυγές, µε ξανθωπό χρώµα και ελαφρά γλυκιά γεύση, πλούσιο σε 

πολυακόρεστα λιπαρά οξέα και ελεύθερο από τοξικές ουσίες. Χρησιµοποιούνται 

κυρίως στη µαγειρική και στο τηγάνισµα όπου είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά λόγω της 

υψηλής θερµοκρασίας στην οποία καπνίζουν, δηλαδή ξεκινούν οι αντιδράσεις που 
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απελευθερώνουν τοξικές ουσίες και ελεύθερες ρίζες, και η οποία φτάνει στους 230 

βαθµούς Κελσίου (από τη Βικιπαίδεια). Εποµένως, καταλήγουµε ότι το ελαιόλαδο 

είναι το έλαιο που λαµβάνεται από τους καρπούς του ελαιόδεντρου µε µέσα 

µηχανικά και επεξεργασία φυσική, χωρίς να αλλοιώνεται η σύστασή του. Τα 

σπορέλαια προέρχονται από την επεξεργασία των ελαιούχων σπόρων και ανήκουν 

στις κατηγορίες των ελαίων και των λιπών. Η µεγάλη διαφορά τους είναι στη 

σύσταση των λιπαρών οξέων. Το ελαιόλαδο είναι πλούσιο σε µονοακόρεστα λιπαρά 

οξέα, τα οποία έχουν υψηλή βιολογική αξία έναντι των πολυακόρεστων λιπαρών 

οξέων, στα οποία είναι πλούσια τα σπορέλαια. Μάλιστα η αναλογία τον 

πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στα σπορέλαια αυξάνει την χοληστερόλη και 

συγκεκριµένα την κακή χοληστερόλη, αλλά επιβαρύνει και µε άλλους τρόπους την 

ανθρώπινη υγεία. 

 Τέλος, η µαργαρίνη είναι τρόφιµο βιοµηχανικής προελεύσεως που 

αποτελείται κυρίως από φυτικά λίπη και πολύ λιγότερο έως καθόλου πλέον από 

ζωικά λίπη, υπό µορφή γαλακτώµατος. Η µαργαρίνη έχει ηµιστερεά µορφή που 

συνήθως επιτυγχάνεται µε γαλακτοµατοποίηση και λιγότερο συχνά µε υδρογόνωση, 

µοιάζει στο βούτυρο στην εµφάνιση και στην υφή της, και χρησιµοποιείται κατά 

κύριο λόγο στη µαγειρική και ζαχαροπλαστική. Η µαργαρίνη περιέχει και νερό, σε 

ορισµένες παραλλαγές της και αλάτι ενώ συνήθως είναι εµπλουτισµένη και µε 

βιταµίνες (από τη Βικιπαίδεια). 

 Το πλεονέκτηµα όλο των παραπάνω υποκατάστατων του παρθένου 

ελαιολάδου είναι η πολύ χαµηλή τιµή τους. Σήµερα η λιανική τιµή του 

τυποποιηµένου έξτρα παρθένου ελαιολάδου κυµαίνεται από 6 ως και 12 ευρώ ανά 

λίτρο στο Βελιγράδι ανάλογα µε την ποιότητα και την χώρα προέλευσης. Είναι 

προφανές ότι η χαµηλή τιµή αφορά το τυποποιηµένο ελαιόλαδο «ιδιωτικής 

ετικέτας», το οποίο έχει κερδίσει υψηλό µερίδιο στην κατανάλωση. Και η 

υψηλότερη τιµή αφορά το επώνυµο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Αντιθέτως η λιανική 

τιµή για το αραβοσιτέλαιο, το σπορέλαιου µε τη µεγαλύτερη κατανάλωση, έχει 

καθοριστεί σε 1,74 ευρώ ανά λίτρο και για το ηλιέλαιο σε 1,53 ευρώ ανά λίτρο. 

Εποµένως, ο πιο σοβαρός κίνδυνος σε µία αγορά όπως αυτής της Σερβίας µε 

δεδοµένο το χαµηλό εισόδηµα των κατοίκων προέρχεται από τα αυτά τα προϊόντα, 

στα οποία εύκολα µπορεί να καταλήξει ένας µη σωστά ενηµερωµένος καταναλωτής. 



 99 

4.4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 

 

 Οι κατηγορίες των πελατών που η επιχείρηση προγραµµατίζει να 

εξυπηρετήσει είναι: 

• Καταναλωτές που εργάζονται, µεσαίου και ανώτερου οικονοµικού επιπέδου, 

ηλικίας από 25 ετών και πάνω, κυρίως γυναίκες, που αναζητούν την ποιότητα 

στα προϊόντα που διαλέγουν για την καθηµερινή διατροφή τους.  

• Καταναλωτές, οι οποίοι κατοικούν στην περιοχή που θα γίνει το µαγαζί, 

χαµηλού οικονοµικού επιπέδου, κυρίως γυναίκες, οι οποίοι θα θελήσουν να 

αγοράσουν από το µαγαζί προϊόντα µε χαµηλή τιµή, αλλά καλής ποιότητας, 

όπως φρούτα και λαχανικά βιολογικής καλλιέργειας, όσπρια, µπαχαρικά, 

καφέ, ξηρούς καρπούς, λουκούµια, χαλβά, παστέλια, βότανα και είδη 

τσαγιού, σπορέλαιο, δηµητριακά κ.α. 

• Εργαζόµενοι, οι οποίοι δουλεύουν σε εταιρείες στο κέντρο κοντά στο µαγαζί 

και επιθυµούν στο µεσηµεριανό τους να απολαύσουν ένα υγιεινό, νόστιµο 

και πλήρες γεύµα βασιζόµενο στην µεσογειακή διατροφή. 

• Έλληνες, Ιταλοί και Τούρκοι καταναλωτές, οι οποίοι ζουν µόνιµα στο 

Βελιγράδι και επιθυµούν να ψωνίσουν αυθεντικά προϊόντα από τον τόπο 

τους. 

• Μεταπωλητές, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες παρόµοιων καταστηµάτων, τα οποία 

δεν βρίσκονται κοντά στο κέντρο του Βελιγραδίου, και θέλουν να 

εµπορευθούν κάποια από τα προϊόντα που πουλάει η επιχείρηση. 

 Οι πελάτες της πρώτης κατηγορίας προσέχουν πολύ την διατροφή την δική 

τους και της οικογένειας τους. Θέλουν να καταναλώνουν υγιεινά προϊόντα, µε µικρή 

σχετικά θερµιδική αξία. Συνήθως στην κατηγορία αυτή οι καταναλωτές δίνουν 

µικρότερη σηµασία στην τιµή και ενδιαφέρονται κυρίως για τα οφέλη στην υγεία 

τους που αποκοµίζουν καταναλώνοντας τα συγκεκριµένα προϊόντα. Επηρεάζονται 

συχνά από εκποµπές µαγειρικής, από εκποµπές που ασχολούνται µε την διατροφή 

και την υγεία, από τους γιατρούς (κάποιοι από αυτούς επισκέπτονται και 

διατροφολόγο). ∆εν είναι εξοικειωµένοι µε τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα, 

αλλά είναι πρόθυµοι να τα δοκιµάσουν, εφόσον πειστούν για την αυθεντικότητα και 

την ποιότητα τους. ∆εν µαγειρεύουν καθηµερινά εξαιτίας του περιορισµένου χρόνου 
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λόγω δουλείας, για αυτό αρκετές φορές τρώνε έξω από το σπίτι ή επιλέγουν 

προϊόντα που απαιτούν µικρό χρόνος µαγειρέµατος. Αυτή η κατηγορία είναι πιθανό 

να επισκεφτεί τον χώρο της κουζίνας του καταστήµατος προκειµένου να δοκιµάσει 

διάφορες µεσογειακές συνταγές και να µάθει τον τρόπο µαγειρέµατος τους. 

Ορισµένοι επίσης από αυτούς βλέπουν την µεσογειακή διατροφή, µε δεδοµένη την 

υψηλή τιµή κάποιων ειδών, σαν έναν τρόπο να διαφοροποιηθούν από τους 

υπόλοιπους. Κατά κύριο λόγο τα προϊόντα αυτά τα αγοράζουν από τα Super Markets 

ή από µανάβικα, αλλαντοποιία και delicatessen.  

 Πιο συγκεκριµένα, το ελαιόλαδο το χρησιµοποιούν κυρίως στις σαλάτες 

κατά τους καλοκαιρινούς µήνες και το αγοράζουν σε µικρές συσκευασίες των 

250ml, 500ml ή 1lit από τα Super Markets ή τα delicatessen καταστήµατα. Οι 

τοπικές συνταγές παραδοσιακά δεν περιλαµβάνουν ελαιόλαδο και για αυτό τον λόγο 

δεν το θεωρούν απαραίτητο στην διατροφή τους. Οι παράγοντες που τους 

επηρεάζουν να επιλέξουν κάποιο συγκεκριµένο προϊόν είναι από τον µεγαλύτερο 

προς τον µικρότερο: η χώρα προέλευσης (επηρεάζονται αρκετοί από τα ταξίδια που 

κάνουν σε Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία), η τιµή, η συσκευασία και τελευταία η 

ποιότητα του ελαιολάδου, καθώς δεν είναι γνώστες των κατηγοριών και σε τι 

ποιότητα ελαιολάδου αντιστοιχούν. ∆εν είναι πιστοί σε κάποια µάρκα, αλλά 

προτιµούν γενικά το Ιταλικό ελαιόλαδο, καθώς το θεωρούν ανώτερο ποιοτικά από 

όλα τα υπόλοιπα. 

 Οι καταναλωτές της δεύτερης κατηγορίας προσέχουν το κόστος των 

προϊόντων πολύ περισσότερο από τους αυτούς της πρώτης. Πολλοί από αυτούς 

γνωρίζουν ελάχιστα ή καθόλου προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, ταχίνι, κρόκο, µαστίχα, 

ζυµαρικά και σάλτσες από Ιταλία. Αυτοί οι πελάτες θα αγοράσουν καλής ποιότητας 

και σε καλή τιµή όσπρια, δηµητριακά, σπορέλαιο, µπαχαρικά, τσάι, µαρµελάδες, 

µέλι, καφέ. Τρώνε σπάνια εκτός σπιτιού και µαγειρεύουν καθηµερινά στο σπίτι τους. 

Ενδιαφέρονται για καινούργιες συνταγές και επηρεάζονται πολύ από εκποµπές 

µαγειρικής. Προµηθεύονται τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα από τα Super 

Market σε µεγάλες συσκευασίες µία φορά την εβδοµάδα ή ανά 15 µέρες ή από 

συνοικιακά µανάβικα και mini markers.  

 Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν εργαζόµενοι κυρίως ηλικίας 25-45 που 

δουλεύουν κατά µέσο όρο περισσότερες από οχτώ ώρες και επιλέγουν πολλές φορές 



 101

το µεσηµέρι να τρώνε κάτι υγιεινό και ελαφρύ που θα τους κρατήσει µέχρι το 

απόγευµα που θα βρεθούν σπίτι τους. Όσο πιο συχνά τρώει κάποιος έξω κατά την 

ώρα αυτή, τόσο περισσότερο προσπαθεί να καταναλώσει κάτι φτηνό, µε λίγες 

θερµίδες, όπως µία σαλάτα ή ένα µαγειρεµένο φαγητό, όπως θα το ετοίµαζε και ο 

ίδιος σπίτι του. Η κατηγορία αυτή των πελατών θεωρείται η πιο σηµαντική για την 

λειτουργία του εστιατορίου του καταστήµατος. 

 Στην τέταρτη κατηγορία πελατών ανήκουν οι κάτοικοι του Βελιγραδίου, οι 

οποίοι δεν είναι Σέρβοι, αλλά ζουν στο Βελιγράδι είτε λόγω της δουλείας τους είτε 

επειδή παντρεύτηκαν Σέρβο ή Σέρβα και µετακόµισαν στο Βελιγράδι. Αυτοί οι 

καταναλωτές είναι εξοικειωµένοι µε την  παραδοσιακή µαγειρική της χώρας και 

αναζητούν αυθεντικά προϊόντα από την περιοχή καταγωγής τους. ∆εν δίνουν µεγάλη 

σηµασία στην τιµή αρκεί η ποιότητα να είναι η ίδια µε αυτή που απολάµβαναν στην 

χώρα τους. Ενδεχοµένως να αξίζει για αυτήν την συγκεκριµένη κατηγορία πελατών 

η επιχείρηση να εµπορεύεται κάποιες συγκεκριµένες ετικέτες προϊόντων µόνο και 

µόνο για την ικανοποίηση των δικών τους αναγκών. 

 Από αυτές τις 4 κατηγορίες πελατών η δεύτερη είναι η πιο µεγάλη σε αριθµό 

καταναλωτών, η πρώτη είναι η πιο σηµαντική για την επιχείρηση, ενώ η τρίτη και η 

τέταρτη είναι µικρές σε αριθµό πελατών και οι ανάγκες τους, όπως περιγράφηκε, 

διαφοροποιούνται σηµαντικά από τις πρώτες δύο. 

 Η πέµπτη και τελευταία κατηγορία είναι αυτή των µεταπωλητών, οι οποίοι 

δεν αγοράζουν για τον εαυτό τους, αλλά για τους πελάτες τους. Το προφίλ των 

πελατών αυτών είναι συνήθως παρόµοιο µε αυτό της επιχείρησης, αλλά βρίσκονται 

σε διαφορετική περιοχή. Οι περιοχές αυτές µπορεί να είναι στο Βελιγράδι ή σε άλλες 

πόλεις της Σερβίας ή ακόµα και σε πόλεις γειτονικών χωρών. Στην κατηγορία αυτή 

ανήκουν ιδιοκτήτες που διαθέτουν παρόµοια σε µέγεθος µαγαζιά ή και µικρότερα, οι 

οποίοι επιθυµούν να καλύψουν την ανάγκη των πελατών τους για καινοτόµα είδη  µε 

υψηλή διατροφική αξία και επιλέγουν να τα εντάξουν στην προϊοντική σειρά τους. 

Επηρεάζονται έντονα και πείθονται να τα εµπορευθούν εφόσον διαπιστώσουν ότι οι 

πωλήσεις της επιχείρησης είναι ικανοποιητικές. Για αυτούς τους πελάτες τα πιο 

σηµαντικά κριτήρια αγοράς είναι η τιµή, ο χρόνος παράδοσης και ο τρόπος 

πληρωµής. Θα πρέπει να τονιστεί πως σε βάθος χρόνου θα επιδιώξουν να 

προµηθευτούν τα προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς στις χώρες προέλευσης 
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τους, αλλά πρώτα θα θελήσουν να τα δοκιµάσουν στην αγορά αγοράζοντας µία 

µικρή ποσότητα από το κατάστηµα. 

 Με δεδοµένες τις πολλές διαφορετικές οµάδες πελατών, αλλά και την 

ποικιλία των προϊόντων που θα εµπορεύεται η επιχείρηση, προκύπτει η ανάγκη να 

ακολουθήσει µία διαφοροποιηµένη στρατηγική προώθησης, η οποία θα εστιάζει στο 

κάθε τµήµα της αγοράς ξεχωριστά. Τέλος, κρίνεται θετικά η ύπαρξη ευρείας 

προϊοντικής σειράς της επιχείρησης, η οποία αποτελείται από είδη µε διαφορετική 

θέση στο µυαλό του καταναλωτή, δηλαδή κάποια, όπως το ελαιόλαδο, µέλι, ιταλικά 

ζυµαρικά, τούρκικοι ξηροί καρποί, θεωρούνται premium προϊόντα υψηλής ποιότητας 

και τιµής, ενώ άλλα, όπως τα φρούτα και τα λαχανικά, το τούρκικο τσάι και ο καφές, 

βιολογικά όσπρια και δηµητριακά, έχουν χαµηλή ή µέτρια τιµή και υψηλή ποιότητα. 

Για κάποια προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο που αναλύσαµε και παραπάνω, καλό είναι 

να υπάρχουν ετικέτες µε διαφορετική χώρα προέλευσης, αλλά και διαφορετική 

ποιότητα. Με άλλα λόγια, θα πρέπει σε αρκετά είδη να υπάρχουν εναλλακτικές 

προτάσεις στον καταναλωτή µε µέτρια ποιότητα, τα οποία θα προσφέρονται σε πιο 

προσιτές τιµές. 

 

4.5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

 

 Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η θέση που θα καταλάβει η επιχείρηση στο µυαλό 

των Σέρβων καταναλωτών. Αυτό θα είναι ένα αποτέλεσµα του µείγµατος προϊόντων 

που θα εµπορευθεί, της τιµής που θα τα πουλάει, το πώς θα είναι το εσωτερικό του 

καταστήµατος (διακόσµηση, ράφια, προσωπικό, εξυπηρέτηση) και των πελατών που 

θα στοχεύσει να απευθυνθεί. 

 Εάν υποτεθεί ένας αντιληπτικός χάρτης µε δύο διαστάσεις που αφορούν την 

τιµή και την ποιότητα, που θεωρείται ότι είναι δύο από πιο σηµαντικά κριτήρια 

επιλογής καταστήµατος αγοράς τροφίµων για τους Σέρβους καταναλωτές, τότε στο 

πρώτο τεταρτηµόριο (υψηλή ποιότητα, υψηλή τιµή) θα τοποθετούσαν οι 

καταναλωτές τα υπάρχοντα delicatessen. Στο δεύτερο τεταρτηµόριο (χαµηλή 

ποιότητα, υψηλή τιµή) δεν θα πρέπει να βρίσκεται καµία εταιρεία, που επιθυµεί την 

βιωσιµότητα της. Στο τρίτο τεταρτηµόριο (χαµηλή τιµή, χαµηλή ποιότητα) 

κατατάσσουν οι Σέρβοι τα περισσότερα Super Market, όπου µπορεί κανείς να βρει 
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κυρίως υποκατάστατα προϊόντα από αυτά που στοχεύει να εµπορευθεί η επιχείρηση. 

Τέλος, στο τέταρτο τεταρτηµόριο (υψηλή ποιότητα, χαµηλή τιµή) βρίσκονται κάποια 

µανάβικα, κρεοπωλεία και παντοπωλεία τα οποία πωλούν τοπικά προϊόντα. Τα κενά 

που εντοπίζονται στην αγορά είναι σε µαγαζιά που θα πωλούν καινοτόµα, ποιοτικά 

προϊόντα, που θα προέρχονται από χώρες που φηµίζονται για την ποιότητα της 

παραγωγής τους,  σε χαµηλή αλλά και υψηλή τιµή.  

 Αυτό σηµαίνει πως θα πρέπει, όπως έχει αναφερθεί, να υπάρχουν προϊόντα 

που θα προσελκύσουν τους καταναλωτές µε χαµηλά εισοδήµατα, αλλά και αυτούς 

µε υψηλότερα. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει η προσέγγιση του κάθε τµήµατος 

της αγοράς να γίνεται µε διαφορετική στρατηγική τοποθέτησης των προϊόντων. 

Κάποια θα πρέπει να λάβουν µία διακριτή θέση στο µυαλό των καταναλωτών βάσει 

της ωφέλειας για την υγεία τους (πελάτες µε υψηλότερα εισοδήµατα) και κάποια 

θα πρέπει τοποθετηθούν βάσει της σχέσης τιµής-ποιότητας, δηλαδή να δοθεί 

έµφαση στην αξία των χρηµάτων που δίνει ο πελάτης (πελάτες µε χαµηλότερα 

εισοδήµατα). Η ανάπτυξη ενός τέτοιου καταστήµατος θα µπορέσει να “κλέψει” 

πελάτες από επιχειρήσεις που ανήκουν στις δύο κατηγορίες (πρώτο και τέταρτο 

τεταρτηµόριο), κάτι που αυτόµατα όµως θα σηµαίνει ότι θα υπάρξει άµεση 

αντίδραση από τους ανταγωνιστές. Εποµένως, ο πιο βασικός στρατηγικός στόχος της 

επιχείρησης θα πρέπει να είναι οι Σέρβοι καταναλωτές να µάθουν και να αγαπήσουν 

την Μεσογειακή διατροφή και τα προϊόντα της.  

 

4.6 ΣΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 Μία ακόµα σηµαντική στρατηγική απόφαση που καλείται να πάρει η 

επιχείρηση αναφορικά µε τα προϊόντα που θα εµπορεύεται είναι εάν θα τα πουλάει 

µε το σήµα του προµηθευτή ή µε δικό της σήµα. Ο κύριος παράγοντας που 

επηρεάζει την απόφαση αυτή είναι η θέση της επιχείρησης στην τοπική αγορά, 

δηλαδή πόσο ισχυρό και αναγνωρίσιµο είναι το brand της επιχείρησης. Για το λόγο 

αυτό προτείνεται στην αρχή να ξεκινήσει η εµπορεία των προϊόντων µε το σήµα των 

προµηθευτών και στην συνέχεια κάποια προϊόντα µπορούν να ζητηθούν από τους 

προµηθευτές να στέλνονται µε το σήµα της επιχείρησης.  
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4.7 ΜΕΙΓΜΑ MARKETING 

 

4.7.1 Προϊόντα-Συσκευασία 

 “Από τα µάτια πιάνεται” ο καταναλωτής, αφού, βασική αρχή του µάρκετινγκ 

είναι κάθε προϊόν αγοράζεται πρώτη φορά µε τα µάτια, στην συνέχεια ο αγοραστής 

συγκρίνει την τιµή του µε αυτές των ανταγωνιστικών προϊόντων και καταλήγει να 

αγοράζει πάλι το ίδιο προϊόν λόγω της απόδοσης του. Η πιο άµεση και 

αδιαµεσολάβητη επαφή του καταναλωτή µε το προϊόν γίνεται µέσω της 

συσκευασίας. Αυτό από µόνο του λέει πολλά για το ρόλο και τη θέση που έχει σε µία 

σωστή στρατηγική branding η συσκευασία. Όπως σχολιάζει ο κ. Καραβασίλης, 

διευθύνων σύµβουλος της DK Consultants, «η συσκευασία αντιπροσωπεύει το brand 

ακριβώς όπως οι υπάλληλοι, τα γραφεία και το website», ενώ το προωθεί και το 

συνδέει άµεσα µε την ετικέτα. Έρευνες έχουν δείξει ότι µόλις µέσα σε 7 

δευτερόλεπτα ο καταναλωτής κρίνει υποσυνείδητα το προϊόν βασιζόµενος στη 

γρήγορη πληροφόρηση που λαµβάνει από τη συσκευασία µε την πρώτη κιόλας 

µατιά. Σε συνδυασµό µε τα σήµατα και εικονίδια του brand µπορούν να µιλήσουν 

στον υποψήφιο αγοραστή και να εγείρουν αναµνήσεις και εµπειρίες συνδεδεµένες µε 

το brand. Εποµένως, η συσκευασία, όταν η ποιότητα του προϊόντος είναι δεδοµένη, 

αποτελεί το “Α” και το “Ω” για την ανταγωνιστικότητά του στην αγορά. 

 Ιδιαίτερα στην περίπτωση της επιχείρησης στο Βελιγράδι, όπου τα 

περισσότερα προϊόντα είναι άγνωστα στην πλειοψηφία των καταναλωτών, µία 

πρωτότυπη και καλαίσθητη συσκευασία µπορεί να τα αναδείξει. Σε συνέχεια, όµως, 

της ανάλυσης που έγινε προηγούµενα σχετικά µε την στρατηγική τοποθέτησης των 

προϊόντων, σηµαντικό είναι σε πολλά είδη να υπάρχουν περισσότερες από µία 

συσκευασίες ανάλογα µε την κατηγορία των καταναλωτών που στοχεύει (target 

group). Με άλλα λόγια, µε διαφορετική συσκευασία θα πρέπει να προσεγγιστεί ο 

καταναλωτής µε χαµηλό εισόδηµα και αλλιώς µε υψηλό, ο ώριµος καταναλωτής που 

είναι εξοικειωµένος µε ένα προϊόν και τα οφέλη του και αλλιώς ο νέος καταναλωτής 

που δοκιµάζει κάτι πρώτη φορά, διαφορετική συσκευασία επίσης θα πρέπει να 

υπάρξει και ανάλογα µε την χρήση του προϊόντος, π.χ. καθηµερινής χρήσης είδος για 

την οικογένεια ή premium προϊόν πολυτελείας που µπορεί να προσφερθεί και σαν 

δώρο και τέλος διαφορετική συσκευασία ανάλογα µε το αν το προϊόν απευθύνεται 
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στην χονδρική ή λιανική αγορά. 

 Καταρχάς, κάθε προϊόν θα πρέπει να φέρει ετικέτα στην οποία θα 

αναγράφονται όλες οι απαραίτητες ενδείξεις για την Σερβική αγορά στην Σερβική 

γλώσσα, π.χ. για το ελαιόλαδο έχει γίνει η αντίστοιχη αναφορά στην Ενότητα 4.2.2.3 

«Παράγοντες Περιβάλλοντος». Επιπρόσθετα, στόχος της συσκευασίας πέραν της 

αισθητικής είναι να προφυλάσσει το προϊόν. Στην περίπτωση του ελαιολάδου, το 

χρώµα του µπουκαλιού επηρεάζει την ποιότητα, καθώς το πράσινο και γενικά τα 

σκούρα χρώµατα προστατεύουν το προϊόν από τον ήλιο, που αποτελεί ένα από τους 

τρεις εχθρούς του ελαιολάδου καθώς προκαλούνται οξειδώσεις και υποβαθµίζεται η 

ποιότητα του. Από την άλλη µεριά, όµως, το ελαιόλαδο µέσα από το διαφανές 

µπουκάλι φαίνεται καλύτερα. Ακόµη, το γυάλινο µπουκάλι θεωρείται πιο υγιεινό, 

προστατεύει καλύτερα το περιεχόµενο και προσφέρει καλύτερη εικόνα στο προϊόν, 

ενώ το πλαστικό και το αλουµινένιο µπουκάλι είναι αρκετά πιο ελαφρύ και φτηνό. 

Έτσι, προκύπτει και πάλι το συµπέρασµα, πως ανάλογα µε την αγορά-στόχο θα 

πρέπει να επιλεχθεί το κατάλληλο σχήµα, χρώµα, υλικό και µέγεθος του µπουκαλιού, 

ώστε να εξυπηρετούνται οι πραγµατικές ανάγκες της αγοράς και του κοινού στο 

οποίο απευθύνεται. 

 Μία από τις πιο σύγχρονες λύσεις στη συσκευασία υγρών τροφίµων η οποία 

µπορεί να προσφέρει πρακτικότητα στον παραγωγό και τον καταναλωτή και 

παράλληλα, διαφοροποίηση στο ράφι είναι το Pouch Top. Πρόκειται για µία 

συσκευασία τύπου doypack, όπως φαίνεται και στο σχήµα 4.1, µε βρυσάκι που 

χρησιµοποιείται τα τελευταία χρόνια µε επιτυχία στο εξωτερικό (ΗΠΑ, Ε.Ε, Ν. 

Αφρική) και εσχάτως, και από εταιρείες στην Ελλάδα. Την χρήση µία τέτοιας 

συσκευασίας θα µπορούσε να εξετάσει η Green Blue Savors για να απευθυνθεί στην 

κατηγορία των αγοραστών µε χαµηλό εισόδηµα, καθώς µεταξύ των άλλων 

προσφέρει: 

• Καλύτερη συντήρηση λόγω του πολυστρωµατικού υλικού κατασκευής. ∆εν 

επιτρέπει την εισροή οξυγόνου. 

• Υψηλή προστασία από την UV ακτινοβολία. 

• Κατάλληλο για ζεστό γέµισµα. 

• Μοντέρνα εµφάνιση που διαφοροποιεί το προϊόν στο ράφι. 

• Όταν είναι άδειο µεταφέρεται και αποθηκεύεται ευκολότερα (βάρος 40γρ.). 
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Σχήµα 4.1 Συσκευασία Τύπου Doypack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Παρόλο την σπουδαιότητα της σωστής και καλαίσθητης συσκευασίας στην 

ανάπτυξη των προϊόντων στην Σερβική και όχι µόνο αγορά, θα πρέπει να τονιστεί 

πως δεν παύει να είναι ένα µόνο µέρος της όλης διαδικασίας και σε καµία περίπτωση 

δεν αποτελεί πανάκεια. Τα προϊόντα στα ράφια του καταστήµατος θα πρέπει να 

παρουσιάζονται ελκυστικά και µοναδικά, αλλά παράλληλα θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα δεν θα είναι ακριβότερα από τους ανταγωνιστές. 

Συγκεκριµένα για το ελαιόλαδο, έρευνες έχουν δείξει πως µε νέα, όµορφα 

µπουκάλια που δεν µπορούν να διαφοροποιηθούν ουσιαστικά, δεν είναι εύκολο να 

ενταχθεί το προϊόν στις καταναλωτικές συνήθειες των αγοραστών. Ενδεικτικό είναι 

ότι το 63,4% των ετικετών του 2011 δεν εµφανίστηκε ξανά στην αγορά µετά από 2 

χρόνια. Σηµαντική συµβολή στην ανάδειξη των προϊόντων µπορεί να έχει χωρίς 

κόστος η παρουσία «story telling» προσέγγισής τους. Αυτό αναφέρεται στην 

προώθηση µίας ετικέτας που θα βασίζεται στην ιστορία του τόπου παραγωγής ή των 

ανθρώπων που την εµπνεύστηκαν. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να επιτευχθεί είτε µέσα 

από την ετικέτα είτε µέσα από τα σηµεία πώλησης των ειδών εντός του 

καταστήµατος π.χ. µε ταµπελάκι µπροστά από το κάθε είδος. 

 Συµπερασµατικά, η σηµασία που έχει το «περιτύλιγµα» προκειµένου τα 

ποιοτικά προϊόντα που θα βρεθούν στα ράφια του καταστήµατος να κατακτήσουν 

µία θέση στην καρδιά των Σέρβων καταναλωτών είναι µεγάλη και για αυτό θα 

πρέπει να δοθεί η κατάλληλη βαρύτητα κατά την επιλογή των προµηθευτών και των 

προϊόντων τους. Από την άλλη µεριά, όµως, δεν θα πρέπει να παρασυρθεί κανείς και 
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να αγνοήσει τις πραγµατικές ανάγκες των καταναλωτών που ανάλογα την οµάδα 

στην οποία ανήκουν ζητούν χαµηλές τιµές ή ποιοτικά προϊόντα στην σωστή τιµή ή 

συσκευασίες δώρου ή πρακτικές συσκευασίες για καθηµερινή χρήση. 

 

4.7.2 Τιµολογιακή Πολιτική 

 Σε µία ευαίσθητη σε θέµατα τιµής αγορά όπως του Βελιγραδίου το ζήτηµα 

του καθορισµού των τιµών των προϊόντων είναι ίσως το πιο σηµαντικό. Η 

διαδικασία αυτή για την επιχείρηση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη καθώς εξαιτίας των 

πολλών προϊόντων θα απαιτηθεί αρκετές φορές διαφορετική πολιτική τιµολόγησης, 

καθώς το κάθε είδος µπορεί να πωλείται µε διαφορετικό περιθώριο κέρδους. Η τιµή 

πώλησης του κάθε είδους θα πρέπει να καθορίζεται από το κόστος αγοράς του, τον 

ανταγωνισµό και την αξία του προϊόντος για τον καταναλωτή.  

 Συγκεκριµένα, οι παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον 

καθορισµό των τιµών είναι: 

• Οι στόχοι και η στρατηγική µάρκετινγκ της επιχείρησης, σύµφωνα µε την 

οποία η επιχείρηση θα προσπαθήσει να γίνει αρχικά γνωστή στην αγορά και 

να αποκτήσει µία καλή φήµη όσο αφορά τις τιµές της. Για αυτό το λόγο κατά 

το πρώτο εξάµηνο λειτουργίας ωφέλιµο θα ήταν να ακολουθηθεί µία 

στρατηγική διείσδυσης, όπου τα είδη θα προσφέρονται σε χαµηλές τιµές. Η 

χαµηλή τιµή θα προτρέψει τους καταναλωτές να δοκιµάσουν τα προϊόντα, 

κάτι που το έχει ανάγκη η επιχείρηση δεδοµένου ότι πολλά από τα είδη της 

είναι άγνωστα στο ευρύ κοινό και θα εδραιώσει µία φήµη πως είναι 

οικονοµικό κατάστηµα. Επίσης, το χρονικό διάστηµα αυτό των 6 µηνών θα 

δώσει την ευκαιρία στην εταιρεία να αναπτύξει την εµπειρία της στην αγορά 

µαθαίνοντας καλύτερα τις συµπεριφορές των καταναλωτών και τους 

ανταγωνιστές της, ώστε στην συνέχεια να προσαρµόσει κατά το καλύτερο 

δυνατό τρόπο την τιµολογιακή της πολιτική. Έτσι λοιπόν, στην αρχή θα 

πρέπει να δοθεί προτεραιότητα να επιτευχθούν µη χρηµατοοικονοµικοί 

στόχοι, όπως η κατάκτηση µεριδίου αγοράς, και στην συνέχεια θα έρθει 

ευκολότερα και η επίτευξη χρηµατοοικονοµικών στόχων, όπως συγκεκριµένο 

περιθώριο κέρδους.   

• Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και κυρίως το αν αποτελούν 
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πρωτοποριακό είδος για την αγορά, η ποιότητα τους, η συσκευασία τους και 

η φήµη τους. Όλα αυτά θα πρέπει να προσµετρηθούν και να δώσουν 

επιπλέον αξία στον προϊόν και άρα υψηλότερη τιµή, π.χ. τα προϊόντα της 

µαστίχας Χίου θα είναι ένα µοναδικό προϊόν χωρίς άµεσο υποκατάστατο. 

Αυτό µπορεί να πωληθεί µε µεγαλύτερο περιθώριο κέρδους (τιµολόγηση 

κύρους) σε σχέση µε τα όσπρια και τα δηµητριακά, που θα αγοράζονται από 

την τοπική αγορά και θα απευθύνονται κυρίως στην µέση νοικοκυρά σε 

αντίθεση τα είδη της µαστίχας Χίου που θα απευθύνονται στους 

καταναλωτές µε υψηλότερο εισόδηµα. Επίσης, όπως αναφέρθηκε και στην 

Ενότητα 4.7.1, καλό θα είναι να υπάρχει ποικιλία ετικετών για το ίδιο είδος 

που να συνδυάζει διαφορετικές συσκευασίες και ποιότητες. Έτσι, στην 

περίπτωση του ελαιολάδου θα πρέπει να υπάρχει η επιλογή στον καταναλωτή 

για γυάλινη και για µεταλλική συσκευασία, για ελαιόλαδο προερχόµενο από 

την Ελλάδα και από την Ιταλία και σε συσκευασίες των 250ml, 500ml, 

750ml, 1L και 3L. Χρειάζεται όµως µεγάλη προσοχή στις διαφορές των 

τιµών µεταξύ των προϊόντων γραµµής, καθώς πολύ µικρές διαφορές µπορεί 

να δηµιουργήσουν σύγχυση στον πελάτη, ενώ πολύ µεγάλες µπορεί να 

αφήσουν περιθώρια στους ανταγωνιστές να κερδίσουν σηµαντικό µερίδιο 

στα συγκεκριµένα προϊόντα. 

• Παράγοντες της Αγοράς. Αυτοί είναι τα χαρακτηριστικά των πελατών και 

των ανταγωνιστών, όπως αναλύθηκαν στις Ενότητες 4.4 και 4.3 αντίστοιχα. 

Τίποτα δεν έχει τόσο σηµασία όσο η αξία που πιστεύουν ότι λαµβάνουν οι 

πελάτες από το προϊόν και καθορίζει την αγοραστική τους συµπεριφορά. Η 

τιµή θα πρέπει να είναι τέτοια που θα είναι αποδεκτή από τον πελάτη και 

ταυτόχρονα θα βρίσκεται µέσα στις δυνατότητες της αγοράς-στόχου. Εδώ 

έξυπνη επιλογή θεωρείται η πώληση των «ακριβών» ειδών σε µικρές 

συσκευασίες. Από την άλλη µεριά, ο ανταγωνισµός είναι ένα άλλος 

σηµαντικός παράγοντας για την τιµολόγηση. Οι τιµές των προϊόντων της 

επιχείρησης επιτρέπεται να είναι υψηλότερες από αυτές των Super Markets 

εξαιτίας της ανώτερης ποιότητας, ποικιλίας και εξυπηρέτησης που θα 

προσφέρεται προς τους πελάτες ώστε να επιλέξουν το κατάλληλο είδος, αλλά 

δεν επιτρέπεται να είναι πολύ υψηλότερες από άλλα αντίστοιχα delicatessen 
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ιδιαίτερα εάν αυτά προσφέρουν σχεδόν ίδια ή παρόµοια είδη. Για το λόγο 

αυτό, θα πρέπει συνεχώς να γίνεται έρευνα για τις εφαρµοζόµενες πολιτικές 

των ανταγωνιστών και πρόβλεψη των αντιδράσεων τους στις τιµολογιακές 

πολιτικές της επιχείρησης. 

 Λαµβάνοντας υπόψη η επιχείρηση όλα τα παραπάνω στοιχεία µπορεί 

υπολογίζοντας την σχετική ζήτηση, το κόστος αγοράς και τα επιδιωκόµενα κέρδη 

από το κάθε είδος να εφαρµόσει την Μέθοδο Περιθωρίου Κέρδους (Markup) και να 

καταλήξει στις συγκεκριµένες τελικές τιµές για τα προϊόντα. Σύµφωνα µε την 

προτεινόµενη αυτή µέθοδο στο κόστος αγοράς του είδους προστίθεται ένα περιθώριο 

µικτού κέρδους π.χ. 20%. Για προσδιοριστεί το κόστος αγοράς θα πρέπει πέρα από 

την τιµή που θα συµφωνηθεί µε τον εκάστοτε προµηθευτή να συνυπολογιστούν τα 

διαχειριστικά έξοδα, το κόστος ανασυσκευασίας σε όσα είδη χρειάζεται, τα έξοδα 

διαφήµισης, τα κόστη λειτουργίας της επιχείρησης, το ενοίκιο, ο Φόρος 

Προστιθέµενης Αξίας και οι δασµοί, το κόστος και η ασφάλεια των µεταφορών σε 

περίπτωση βέβαια που δεν τα αναλαµβάνει ο προµηθευτής. 

 Έτσι λοιπόν, αφού διαµορφωθεί ένα βασικός κατάλογος τιµών, µπορεί η 

επιχείρηση να εφαρµόσει ορισµένες πολιτικές τιµολόγησης, δηλαδή τακτικές 

κινήσεις προσαρµογής της τιµολόγησης των προϊόντων της που στόχο θα έχουν να 

κάνουν την τελική τιµή του προϊόντος πιο ελκυστική στους καταναλωτές. Πρώτα 

από όλα, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι σε περίπτωση χονδρικής πώλησης κάποιων 

ειδών σε µεταπωλητές θα πρέπει να γίνει κάποια επιπλέον έκπτωση επί του βασικού 

τιµοκαταλόγου, η οποία θα εξαρτάται από τους όρους πληρωµής και την γεωγραφική 

θέση του καταστήµατος του πελάτη. Πέρα όµως από αυτήν την διαφοροποιηµένη 

τιµολόγηση λόγω της διαφορετικής κατηγορίας πελατών, προτείνεται η παροχή 

εκπτώσεων-προσφορών εντός του καταστήµατος για τους πελάτες. Αυτό µπορεί να 

σηµαίνει εποχικές εκπτώσεις, δηλαδή κάποια είδη, των οποίων η ζήτηση πέφτει 

κάποια περίοδο του χρόνου, να προσφέρονται µε ειδική έκπτωση, π.χ. η κατανάλωση 

του ελαιολάδου, το οποίο κυρίως χρησιµοποιείται στην σαλάτα, αυξάνεται κατά τους 

καλοκαιρινούς µήνες και µειώνεται αισθητά τους χειµερινούς. Επιπρόσθετα, 

µπορούν να δηµιουργηθούν ειδικές συσκευασίες που θα περιλαµβάνουν 

περισσότερα του ενός είδη, π.χ. µία συσκευασία 250ml extra παρθένου ελαιόλαδου 

και µία 250ml µε βαλσαµικό ξίδι ή µία συσκευασία 500ml µέλι και µία αντίστοιχη 
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µε ταχίνι, και θα προσφέρονται µε επιπλέον έκπτωση επί του αθροίσµατος των δύο 

τιµών. Συνήθως τα προϊόντα που επιλέγονται να συνδυαστούν και να πωληθούν σε 

µία συσκευασία είναι είτε συµπληρωµατικά µεταξύ τους ή άσχετα µεταξύ τους µε τη 

λογική ότι κάποια από αυτά τα προϊόντα δεν θα τα αγόραζαν οι πελάτες 

µεµονωµένα. Ακόµη, µπορούν να εφαρµοστούν πολιτικές όπως η τιµολόγηση 

“κράχτης”, κατά την οποία ένα προϊόν προσφέρεται σε µία χαµηλή τιµή ακόµη και 

κάτω του κόστους, για να προσελκύσει πελάτες στους οποίους θα πουληθούν άλλα 

προϊόντα σε κανονικές τιµές.  

 Όσο αφορά την περίπτωση του ελαιολάδου στην Σερβική αγορά αυτό 

διατίθεται σε γυάλινες συσκευασίες των 250 ml, 500 ml, 750 ml και 1 L, όπως και σε 

µεταλλικές 1 L και 3 L. Η µεγαλύτερη κατανάλωση παρθένου ελαιολάδου 

παρατηρείται στις γυάλινες συσκευασίες των 500 ml και 750 ml. Οι Σέρβοι 

καταναλωτές προτιµούν την γυάλινη συσκευασία διότι δίδεται η εικόνα ενός 

προϊόντος υψηλής ποιότητας. 

 Στον πίνακα 4.11 συνοψίζονται οι κυριότερες συσκευασίες ελαιολάδου 

καθώς και οι λιανικές τιµές αυτών. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι λιανικές τιµές 

σπορέλαιων τα οποία συναντώνται σε πλαστικές συσκευασίες του 1 L κυµαίνονται 

από 80–90 δην. Αυτό σηµαίνει πως το ελαιόλαδο είναι έως και 7,5 φορές ακριβότερο 

από τα ντόπια σπορέλαια. Για το ελαιόλαδο οι τιµές αναφέρονται σε έξτρα παρθένο 

ελαιόλαδο. 

 

Πίνακας 4.12 Οι κυριότερες Συσκευασίες και οι Λιανικές τους Τιµές (σε δην.) 

ΧΩΡΑ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΒΑΡΟΣ ΤΙΜΗ(σε δην.) 

Ελλάδα Γυάλινη 250 ml 277 

Ελλάδα Γυάλινη 500 ml 475 - 508 

Ελλάδα Γυάλινη 750 ml 419 - 726 

Ελλάδα Γυάλινη 1 L 726,10 

Ιταλία Γυάλινη 250 ml 316,10 

Ιταλία Γυάλινη 500 ml 455 - 565 

Ιταλία Γυάλινη 750 ml 805 - 815 
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Ιταλία Γυάλινη 1 L 810 - 1030 

Ισπανία Γυάλινη 500 ml 448 

Ελλάδα Μεταλλική 1 L 640 

Ελλάδα Μεταλλική 3 L 1590 - 2450 

Ισοτιµία: 1 Ευρώ=85 δην. 

   

4.7.3 Τοποθεσία-∆ιανοµή 

 Όπως έχει γίνει παρουσιαστεί µέχρι τώρα, η εταιρεία Green Blue Savors 

επιλέγει να διεισδύσει στην αγορά της Σερβίας ιδρύοντας την επιχείρηση στο 

Βελιγράδι και προωθώντας τα προϊόντα της µέσω αυτής κατευθείαν στον τελικό 

καταναλωτή, δηλαδή µε όρους δικτύων διανοµής επιλέγει ένα ολοκληρωµένο 

σύστηµα διανοµής. Οι βασικοί λόγοι αυτής της επιλογής είναι ο άµεσος έλεγχος των 

επαφών µε τους πελάτες και της διαδικασίας των πωλήσεων, καθώς και η επίτευξη 

µεγαλύτερου όγκου πωλήσεων µέσω της επιχείρησης σε σχέση µε την χρήση 

µεσαζόντων. Όπως έχει αναφερθεί, η βασική στρατηγική διαφοροποίησης που θα 

ακολουθήσει η επιχείρηση είναι η επίτευξη πωλήσεων µέσω της παράλληλης 

ανάπτυξης της συνήθειας για µεσογειακή διατροφή, κάτι που απαιτεί τον απόλυτο 

έλεγχο των δικτύων διανοµής και πωλήσεων και την ολοκληρωµένη εφαρµογή του 

στρατηγικού σχεδίου marketing. Θεωρείται δεδοµένο πως η επιτυχία του 

καταστήµατος είναι συνυφασµένη µε την επιτυχία της διάδοσης της µεσογειακής 

κουλτούρας και διατροφής στους Σέρβους καταναλωτές όχι µόνο µέσω του 

εστιατορίου που θα λειτουργεί στον ίδιο χώρο, αλλά και µέσω συγκεκριµένων 

στρατηγικών προώθησης που θα αναλυθούν στην επόµενη Ενότητα. Με άλλα λόγια, 

η εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επένδυση αυτή, 

επιθυµεί µε την δηµιουργία του µαγαζιού να εξασφαλίσει: 

1. Έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για την αγορά-στόχο. 

2. Άµεσες επαφές και διαπραγµάτευση µε τους τοπικούς αγοραστές και 

τελικούς χρήστες, ώστε να αποκτά γνώση των αναγκών και απαιτήσεων τους. 

3. Την αποθήκευση και φυσική διανοµή των προϊόντων της. 

4. Ελαχιστοποίηση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων και αποφυγή των 

κινδύνων µη πληρωµής των προϊόντων. 

5. Απόλυτο έλεγχο των τιµών, του δικτύου προβολής και επικοινωνίας στην 
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Σερβική αγορά. 

6. Την διάθεση των προϊόντων της σε άλλες περιοχές της Σερβίας και σε άλλες 

χώρες που δεν υπάρχουν τα κατάλληλα δίκτυα διανοµής. 

7. Την εξυπηρέτηση των πελατών της µετά την πώληση των προϊόντων. 

8. Την ορθολογική και όσο γίνεται χωρίς λάθη διευθέτηση των παραγγελιών. 

9. Την διατήρηση του κατάλληλου ύψους αποθεµάτων. 

 Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί πως ορισµένες φορές η ίδρυση µίας 

επιχείρησης σε µία ξένη χώρα µε  έναν τοπικό εταίρο (joint venture) και η από 

κοινού ανάληψη της διάθεσης και πώλησης των προϊόντων είναι προτιµητέα σε 

σχέση µε τη δηµιουργία αυστηρών ιδιόκτητων δικτύων. Η προσέγγιση αυτή δίνει 

την ευκαιρία στην επιχείρηση να αυξήσει τον έλεγχο και την κάλυψη της αγοράς, 

εκµεταλλευόµενη τη γνώση της αγοράς και των τοπικών συνθηκών από µέρους της 

τοπικής επιχείρησης. Συνήθως η απόφαση αυτή εξαρτάται από το εάν βρεθεί 

κατάλληλος εταίρος που να κερδίσει την εµπιστοσύνη του επιχειρηµατία και µέσω 

γραπτής συµφωνίας να υπάρξει δέσµευση για ανάληψη και διεκπεραίωση 

συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων από την κάθε πλευρά. 

 Στην περίπτωση της δηµιουργίας ολοκληρωµένων συστηµάτων διανοµής 

χωρίς την συνεργασία µε έναν τοπικό εταίρο προκύπτουν συγκεκριµένα 

µειονεκτήµατα για την επιχείρηση, τα οποία είναι σηµαντικό να αναλυθούν, ώστε να 

αντιµετωπιστούν έγκαιρα και η επιρροή τους να είναι η µικρότερη δυνατή. Αυτά 

είναι: 

1. Η επιχείρηση στο Βελιγράδι δεν διαθέτει ισχυρό brand στην αγορά, καθώς µη 

έχοντας πραγµατοποιήσει πωλήσεις ως σήµερα εκεί, δεν την γνωρίζουν οι 

καταναλωτές. Το πρόβληµα αυτό θα ήταν µικρότερο σε περίπτωση που είχαν 

προηγηθεί πωλήσεις µέσω µεσαζόντων ή µεταπωλητών. 

2. Εξαιτίας της διαφορετικότητας των ειδών που θα εµπορεύεται το µαγαζί 

απευθύνεται σε πολλά τµήµατα της αγοράς µε διαφορετικές απαιτήσεις και 

αγοραστικές συνήθειες, όπως για παράδειγµα, από πού αγοράζει, πόσο συχνά 

αγοράζει, τι επίπεδο εξυπηρέτησης απαιτεί κ.λ.π. Αυτό έχει σαν συνέπεια 

ιδρύοντας το κατάστηµα σε συγκεκριµένη περιοχή κάποιοι πελάτες να 

αποκλείονται είτε γιατί δεν τους βολεύει γεωγραφικά είτε γιατί δεν θα 

αγόραζαν ποτέ από ένα τέτοιο µαγαζί. Αντίθετα, σε περίπτωση επιλογής 
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µεσαζόντων υπάρχει η δυνατότητα τα προϊόντα της εταιρείας στην Ελλάδα 

να διατίθενται από πολλά διαφορετικά  καταστήµατα που απευθύνονται σε 

πολλές και διαφορετικές οµάδες καταναλωτών. Για το λόγο αυτό είναι 

απαραίτητο η επιχείρηση να αναζητήσει πέρα από τους πελάτες που θα 

αγοράσουν απευθείας από το µαγαζί και τους χονδρέµπορους που θα 

µεταπωλήσουν τα προϊόντα της σε άλλες περιοχές χρησιµοποιώντας ένα 

διαφορετικό µείγµα marketing.  

3. Αυξηµένες απαιτήσεις κεφαλαίου, καθώς περιλαµβάνονται σε αυτές το 

κόστος των αποθεµάτων (και για το κατάστηµα και για το εστιατόριο), το 

κόστος των προϊόντων που βρίσκονται στη διαδικασία µεταφοράς, το κόστος 

του δυναµικού πωλήσεων. Για την αντιµετώπιση του ζητήµατος αυτού θα 

πρέπει η επιχείρηση να έχει προβλέψει και να έχει εξασφαλίσει κάποιο 

ελάχιστο Κεφάλαιο κίνησης.  

4. Το υψηλό κόστος ίδρυσης και λειτουργίας του µαγαζιού µπορεί να οδηγήσει 

σε υψηλές τιµές των προϊόντων σε επίπεδο καταναλωτή. Εποµένως, θα 

πρέπει να γίνει µία σύγκριση των τιµών των ειδών που θα πουλάει η 

επιχείρηση µε τις τιµές που θα πωλούνταν τα ίδια είδη σε περίπτωση που 

επιλεγόταν η προώθηση τους µέσω των καναλιών διάθεσης στους τελικούς 

χρήστες.  

 

4.7.4 Προώθηση-∆ιαφήµιση 

 Είναι γεγονός ότι τα τελευταία 5 χρόνια η αγορά των προϊόντων µεσογειακής 

διατροφής και  ελαιολάδου στη Σερβία έχει παρουσιάσει σηµαντική αύξηση, στα 

πλαίσια της τάσης αλλαγής καταναλωτικών συνηθειών προς ένα πιο υγιεινό τρόπο 

διατροφής. Γι΄αυτό επιβάλλεται η δροµολόγηση µιας σειράς δράσεων για την 

αύξηση του µεριδίου σε αρκετά µεσογειακά είδη στη σερβική αγορά. Οι δράσεις 

αυτές θα πρέπει να αξιοποιούν τη γενικότερη εικόνα που επικρατεί για την 

µεσογειακή κουζίνα, ως ιδιαίτερα εύγευστης και υγιεινής. Έχοντας αναλύσει την 

κατάσταση στην αγορά της Σερβίας και περιγράψει τις αγορές-στόχους των 

προϊόντων, η επιχείρηση µπορεί µε στοχευµένες και συνδυασµένες ενέργειες να 

αναπτύξει µία διαφηµιστική καµπάνια που να την βοηθήσει να εισέλθει και να 

εδραιώσει την παρουσία της στη Σερβική αγορά. Συγκεκριµένα, οι στόχοι που 
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πρέπει να επιτευχθούν είναι: 

a) Αναγνωρισιµότητα, ανάκληση και αναγνώριση των προϊόντων. 

b) Γνώση των ωφέλιµων χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους για την υγεία.  

c) ∆οκιµή. 

d) Επιθυµία, πρόθεση αγοράς. 

e) Επαναγορά. 

f) Αυξηµένη κατανάλωση των ειδών  

Τέτοιες ενέργειες άµεσου και έµµεσου αποτελέσµατος που απευθύνονται στους 

πελάτες χοντρικής µπορεί να είναι: 

I. Πρόσληψη ενός πωλητή, που θα επισκέπτεται µαγαζιά που πουλάνε 

παρόµοια προϊόντα µε  αυτά της επιχείρησης σε άλλες περιοχές του 

Βελιγραδίου και άλλες κοντινές πόλεις. Επίσης, θα πρέπει να επιδιώξει την 

διείσδυση στον τοµέα των εστιατορίων. Η ενέργεια αυτή, προκειµένου στην 

αρχή να παραµείνει ο προϋπολογισµός προβολής-διαφήµισης χαµηλά, µπορεί 

να ξεκινήσει µετά το πρώτο εξάµηνο και αφού έχει αποδειχτεί η αποδοχή των 

ειδών από τους καταναλωτές.  

a) Συµµετοχή στη µεγάλη διεθνή αγροτική έκθεση που πραγµατοποιείται κάθε 

Μάιο στο Novi Sad. 

b) Προετοιµασία δειγµάτων, δηλαδή µικρών συσκευασιών από τα βασικά 

προϊόντα για να µπορεί να δοκιµάζει ο µεταπωλητής και να αντιλαµβάνεται 

την γευστική διαφορά. 

c) ∆ηµιουργία ενός καταλόγου-µπροσούρας µε όλα τα προϊόντα, µέσα στο 

οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά λεπτοµέρειες, όπως ο τρόπος 

καλλιέργειας και παρασκευής των ειδών, η σπουδαιότητα του τόπου 

προέλευσης, οι ευεργετικές ιδιότητες για την υγεία και δύο προτεινόµενες 

συνταγές µαγειρέµατος για το κάθε προϊόν. Το βιβλιαράκι αυτό θα µπορεί να 

διανέµεται και σε πελάτες λιανικής σε εκθέσεις ή από το κατάστηµα. 

Αντίστοιχες ενέργειες που απευθύνονται στους βασικούς πελάτες λιανικής µπορεί να 

είναι: 

i. Ανάδειξη και προβολή των πλεονεκτηµάτων της µεσογειακής µαγειρικής και 

ιδιαίτερα των ευεργετικών ιδιοτήτων του παρθένου ελαιολάδου µε συνεχείς 

επιστηµονικές και µη δηµοσιεύσεις στον έντυπο τύπο και σε περιοδικά που 
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έχουν σχέση µε την υγεία, την διατροφή, τον αθλητισµό. 

ii.  Βασική προτεραιότητα πρέπει να αποτελέσει η πραγµατοποίηση εκστρατειών 

που βοηθούν τον καταναλωτή να γνωρίσει και να εκτιµήσει τις µεσογειακές 

συνταγές και το παρθένο ελαιόλαδο, αλλά και να δηµιουργηθεί η απαραίτητη 

κουλτούρα κατανάλωσης τους εκµεταλλευόµενοι το συγκριτικό πλεονέκτηµα 

τιµής – ποιότητας. Τέτοιες ενέργειες πέρα από την ανοιχτή προς το κοινό 

κουζίνα εντός του καταστήµατος που θα λειτουργεί καθηµερινά ∆ευτέρα µε 

Σάββατο και θα παρουσιάζει τον τρόπο µαγειρέµατος και στην συνέχεια θα 

πουλάει έτοιµες µερίδες φαγητού,  µπορεί να είναι ηµέρες γευσιγνωσίας 

ελληνικών ή ιταλικών ή τούρκικων προϊόντων. Αυτό θα σηµαίνει πως οι 

ενδιαφερόµενοι περαστικοί θα µπορούν να δοκιµάσουν δωρεάν έξω από το 

κατάστηµα προϊόντα είτε σε απλή µορφή είτε µέσα από έτοιµες συνταγές. Η 

ενέργεια αυτή µπορεί να ενισχυθεί για κάποιους πελάτες που θα δείξουν 

επιπλέον ενδιαφέρον και µε την προσφορά κάποιον δειγµάτων για δοκιµή 

στο σπίτι.   

iii.  Χρήση ετικέτας συσκευασίας στα σερβικά, όπου είναι καλό να αναγράφονται 

και προτάσεις χρήσης και συνταγές των προϊόντων. 

iv. ∆ιαφηµίσεις στον έντυπο τύπο και σε περιοδικά που απευθύνονται κυρίως µε 

ηλικίες µεταξύ 20-40 ετών, µε τις οποίες θα προβάλλονται περιοχές της 

Ελλάδας, της Ιταλίας και της Τουρκίας, οι οποίες φηµίζονται για 

συγκεκριµένα προϊόντα. π.χ. η Χίος και η Κοζάνη, οι οποίες παράγουν κατά 

αποκλειστικότητα την µαστίχα και τον κρόκο, η Κρήτη, η Λακωνία, αλλά και 

η Κατάνια και το Βιτέρµπο της Ιταλίας που είναι γνωστές περιοχές εξαιτίας 

της εξαιρετικής ποιότητας του παρθένου ελαιολάδου που παράγουν και τέλος 

µπαχαρικά απευθείας από την γνωστή αγορά της Τουρκίας, το Καπαλί 

Τσαρσί. 

v. Επίσης, πίσω από τα ράφια του µαγαζιού όπου θα βρίσκονται τα ελληνικά, 

ιταλικά και τούρκικα προϊόντα να υπάρχει µία έγχρωµη εκτύπωση από µία 

χαρακτηριστική εικόνα καλλιέργειας και παρασκευής των προϊόντων για την 

κάθε χώρα. Η εικόνα αυτή θα καλύπτει όλη την επιφάνεια του τοίχου. 

vi. Όπως έγινε γνωστό κυρίως µέσα από την προσπάθεια έρευνας των 

καταναλωτικών συνηθειών των Σέρβων µε τα ερωτηµατολόγια (βλ. 
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Παράρτηµα ΙI), οι Σέρβοι καταναλωτές έχουν την τάση να αγοράζουν µε την 

χρήση εκπτωτικών κουπονιών. Εποµένως, θα είχε θετικές συνέπειες στην 

αύξηση της πιστότητας των πελατών εάν µε την αγορά προϊόντων άνω µίας 

συγκεκριµένης αξίας, ο καταναλωτής έπαιρνε ένα εκπτωτικό κουπόνι για τις 

επόµενες αγορές του. Ο ίδιος στόχος θα µπορούσε να επιτευχθεί και σε 

συνεργασία µε άλλα καταστήµατα ή εστιατόρια, όπου η επιχείρηση θα δώσει 

δωρεάν κάποια είδη της και εις αντάλλαγµα οι συνεργάτες θα δίνουν στους 

πελάτες τους εκπτωτικά κουπόνια για εξαργύρωση από το κατάστηµα. Η 

ενέργεια αυτή θα βοηθήσει ιδιαίτερα στο ξεκίνηµα να γίνει γνωστό το µαγαζί 

και να έρθουν πελάτες να δοκιµάσουν τα προϊόντα. π.χ. η συνεργασία αυτή 

θα µπορούσε να προταθεί σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα, όπου κατά κύριο λόγο 

φιλοξενούνται Σέρβοι πελάτες από το Βελιγράδι. Σε συσκευασία δώρου θα 

προσφέρονται δειγµατάκια από διάφορα είδη µαζί µε ένα εκπτωτικό κουπόνι 

για εξαργύρωση από το µαγαζί στο Βελιγράδι. Το ίδιο θα µπορούσε να 

συµβεί και σε συνεργασία µε διάφορα εστιατόρια στο Βελιγράδι. 

vii.  Συνεργασία µε διατροφολόγους στο Βελιγράδι. Θα πρέπει να γίνει µία 

προσπάθεια δηµιουργίας καλών σχέσεων και ενηµέρωσης των 

διατροφολόγων σχετικά µε τα προϊόντα που πωλούνται από την επιχείρηση, 

της ποιότητας τους και της αξίας αυτών στην υγεία και στην διατροφή των 

καταναλωτών. Θα πρέπει ο πωλητής που θα αναλάβει να επισκεφτεί τους 

ανθρώπους αυτούς να µπορεί να τους υποστηρίξει στην σύνταξη µεσογειακής 

δίαιτας, να τους δώσει επιστηµονικό υλικό και έρευνες για την διατροφική 

αξία του ελαιολάδου, των µπαχαρικών, του τσαγιού, της µαστίχας, του 

κρόκου, των λαχανικών και των οσπρίων κ.α. Τέλος, λογικό είναι να τους 

προσφέρει επιπλέον και κάποια εκπτωτικά κουπόνια για τους πελάτες τους. 

viii.  Τέλος, χορηγία σε µία δηµοφιλή τηλεοπτική εκποµπή µαγειρικής, όπου θα 

παρουσιάζονται συνταγές ίδιες µε αυτές που µαγειρεύονται και πωλούνται 

από την κουζίνα του καταστήµατος. Κατά την προετοιµασία των φαγητών 

στην εκποµπή θα χρησιµοποιούνται και θα προβάλλονται προϊόντα του 

καταστήµατος. Εξαιτίας του µεγάλου κόστους αυτής της προωθητικής 

δράσης, καθώς και η πρόσληψη του πωλητή, προτείνεται να εφαρµοστούν 

µετά το πέρας του πρώτου εξαµήνου, ενώ όλες οι υπόλοιπες δράσεις µπορούν 
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να εφαρµοστούν άµεσα.  

 Η βασική στρατηγική της προωθητικής αυτής προσπάθειας είναι να 

αναδειχτεί η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της επιχείρησης έναντι του 

ανταγωνισµού που βασίζεται στα µοναδικά φυσικά χαρακτηριστικά και τα οφέλη 

τους για την υγεία των καταναλωτών, καθώς επίσης να ευαισθητοποιήσει και να 

οδηγήσει σε δράση, δηλαδή υιοθέτηση της µεσογειακής διατροφής που στηρίζεται 

σε προϊόντα που πωλούνται από το κατάστηµα, τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται 

για την υγεία την δικής τους και της οικογένειας τους. 

 Ο καθορισµός του προωθητικού-διαφηµιστικού προϋπολογισµού αποτελεί 

ένα πολύπλοκο και δύσκολο πρόβληµα, ειδικά για µία εταιρεία που βρίσκεται στο 

ξεκίνηµα της και δεν έχει στοιχεία πωλήσεων των προηγούµενων ετών. Για το λόγο 

αυτό για τον καθορισµό του ποσού που θα πρέπει να διατεθεί για τον σκοπό αυτό θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψη το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον, το επίπεδο 

πωλήσεων του κλάδου και των κυριότερων ανταγωνιστών, οι προωθητικές ενέργειες 

των ανταγωνιστών και το σχέδιο Marketing που ακολουθεί η επιχείρηση. Σύµφωνα 

µε την µέθοδο του Ποσοστού επί των Πωλήσεων καθορίζεται ο προϋπολογισµός 

προβολής ως ένα ποσοστό επί των αναµενόµενων πωλήσεων. Αυτό το ποσοστό 

προτείνεται να µην ξεπερνά το 3% των πωλήσεων εκτός από την πρώτη χρονιά 

λειτουργίας της θυγατρικής κατά την οποία µπορεί να φτάσει έως και το 5%. 

 Το πιο σηµαντικό όµως µέρος του σχεδιασµού της διαφηµιστικής καµπάνιας 

είναι η αξιολόγηση των δράσεων που θα γίνουν βάση συγκεκριµένων µετρήσιµων 

αποτελεσµάτων, ώστε ενέργειες που δεν βοήθησαν στην επίτευξη των στόχων που 

τέθηκαν να µην επαναλαµβάνονται. Έτσι λοιπόν όσο αφορά τις ενέργειες που 

απευθύνονται στους πελάτες χονδρικής ο πωλητής θα πρέπει να καταγράφει τα 

µαγαζιά που επισκέπτεται και πόσοι από αυτούς έγιναν πελάτες της επιχείρησης, 

ώστε να προκύπτει το ποσοστό επιτυχίας του, να σηµειώνει όλες τις επαφές που 

γίνονται κατά την διάρκεια των εκθέσεων και αφού τους επισκεφτεί, να ενηµερώνει 

τον υπεύθυνο του καταστήµατος για την επιτυχία της συµµετοχής στην έκθεση, να 

κρατά λίστες µε τις εταιρείες που έδωσε δωρεάν δειγµατάκια και κατάλογο των 

προϊόντων και πόσο αυτό βοήθησε στην επίτευξη συµφωνίας µε τον µεταπωλητή. 

Όσο αφορά τις ενέργειες που απευθύνονται σε πελάτες λιανικής θα πρέπει η 

επιχείρηση να γνωρίζει πόσοι αναγνώστες αγόρασαν και διάβασαν το τεύχος του 
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περιοδικού όπου καταχωρήθηκε η διαφήµιση και σε περίπτωση που η διαφήµιση 

περιλάµβανε και εκπτωτικό κουπόνι να µην είναι όµοιο µε κουπόνια από άλλες 

προωθητικές δράσεις ώστε να µπορεί να αξιολογηθεί η επιτυχία της συγκεκριµένης 

διαφήµισης. Αντίστοιχα θα πρέπει να συλλέγονται και να καταγράφεται από την 

επιχείρηση ο αριθµός των κουπονιών από άλλες αντίστοιχες προωθητικές ενέργειες 

µε στόχο να αναδειχτεί ο βαθµός επιτυχίας της καθεµίας. Τέλος, είναι σηµαντικό να 

γνωρίζει η επιχείρηση πως οι πελάτες της έµαθαν για το µαγαζί και τα προϊόντα της 

π.χ. µέσα από την εκποµπή µαγειρικής, µέσα από κάποιον διατροφολόγο, τυχαία 

κτλπ. Αυτό µπορεί πιο εύκολα, αλλά λιγότερα συστηµατικά να γίνει µε προφορική 

συζήτηση. Εποµένως, βάσει των αποτελεσµάτων είναι απαραίτητο να εντοπίζονται 

προβλήµατα που έχουν να κάνουν είτε µε λανθασµένη προωθητική ενέργεια ή µε 

αναποτελεσµατική εφαρµογή της στην πράξη και να γίνονται φυσικά οι κατάλληλες 

παρεµβάσεις για την διόρθωση τους.   

 

4.8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ MARKETING 

 

 Παρά το γεγονός ότι η επιχείρηση δεν στοχεύει να παραδίδει τα προϊόντα της 

µακριά από την έδρα της, το διαδίκτυο είναι ένας καλός τρόπος να προσελκύσει 

πελάτες. Επίσης, ενώ η πλειοψηφία των πελατών που στοχεύει το κατάστηµα δεν 

χρησιµοποιήσει το διαδίκτυο για να ενηµερωθεί ή να αγοράσει καταναλωτικά 

προϊόντα καθηµερινής χρήσης, είναι σηµαντικό για µία επιχείρηση να διαθέτει 

δικτυακό τόπο ώστε να δίνει την εντύπωση ότι είναι σύγχρονη και ακολουθεί τις 

εξελίξεις. Με αυτόν τον τρόπο µπορούν οι δυνητικοί πελάτες να ενηµερώνονται για 

τα προϊόντα µε τα οποία δεν είναι εξοικειωµένοι ή δεν τα γνωρίζουν, να µαθαίνουν 

για την ιστορία τους, λεπτοµέρειες για τον τρόπο καλλιέργειας τους και παραγωγής 

τους, για την ωφέλεια που έχουν στην υγεία τους µέσα από ιατρικές έρευνες ή 

πληροφορίες για τον τόπο καταγωγής τους. Ακόµη, οι πελάτες µπορούν να 

ενηµερώνονται για το εβδοµαδιαίο µενού του εστιατορίου, να βρίσκουν συνταγές, να 

παρακολουθούν βιντεάκια από το µαγείρεµα µέσα στο εστιατόριο και µε αυτόν τον 

τρόπο να ανακαλύπτουν νέους τρόπους µαγειρέµατος των αγαθών, να ασκούν 

κριτική ή να εκφράζουν τα παράπονα τους προς την επιχείρηση. Από την άλλη 

µεριά, το κατάστηµα µπορεί να χρησιµοποιήσει τον ιστότοπο του για διαφήµιση των 
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προϊόντων του µέσω ενός on-line καταλόγου προϊόντων ή µέσω της παρουσίασης 

των προσφορών του προς τους πελάτες. Σε κάθε περίπτωση φτιάχνοντας τον 

δικτυακό τόπο η επιχείρηση πέρα από τους πελάτες λιανικής θα πρέπει να έχει στο 

µυαλό της και τους πελάτες χονδρικής, για τους οποίους χρήσιµες πληροφορίες είναι 

ένας κατάλογος προϊόντων στην γλώσσα τους, λεπτοµέρειες που αφορούν την 

συσκευασία του κάθε είδους, όπως διαστάσεις, βάρος, αριθµό τεµαχίων ανά παλέτα, 

ελάχιστο αριθµό παραγγελίας. 

 Με δεδοµένο ότι η επιχείρηση στοχεύει µέσω του δικτυακού της τόπου στους 

εξοικειωµένους µε το διαδίκτυο πελάτες, συνήθως νεαρούς σε ηλικία, µε ανησυχίες 

και επιθυµία να γνωρίζουν απόλυτα το τι αγοράζουν, σε αυτούς που θα θελήσουν να 

µαγειρέψουν κάποιες από τις µεσογειακές συνταγές που θα προτείνονται και στους 

χονδρέµπορους, προκύπτει το συµπέρασµα πως είναι ωφέλιµο να σχεδιαστεί ένας 

λειτουργικός και ενηµερωτικός ιστότοπος, αλλά δεν χρειάζεται να ξοδευτούν πολλά 

χρήµατα και χρόνος για αυτό. Βασικός στόχος είναι η διαδικτυακή προώθηση των 

προϊόντων, που ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο λειτουργίας της επιχείρησης, δεν είναι 

πρωταρχικής σηµασίας. 

 Πέρα από την ιστοσελίδα η επιχείρηση θα πρέπει να αποκτήσει διεύθυνση 

στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (email), εργαλείο που θα την βοηθήσει να επικοινωνεί 

µε πελάτες και προµηθευτές. Είναι σηµαντικό, όπως και το όνοµα στο διαδίκτυο, 

έτσι και το email, να είναι ένα όνοµα της µορφής www. η εταιρεία.com και info@η 

εταιρεία.com αντίστοιχα. 

 Η δηµιουργία του διαδικτυακού τόπου από µόνη της δεν είναι αρκετή για να 

προσελκύσει πελάτες. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός θα πρέπει η επιχείρηση: 

a) Να κοινοποιήσει τον ιστότοπο της σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό, για 

παράδειγµα στα διαφηµιστικά φυλλάδια, στα mail προς τους πελάτες, στο 

χώρο του καταστήµατος, σε καταχωρήσεις σε περιοδικά και στον τύπο, σε 

κάθε είδος διαφήµισης που θα κάνει. 

b) Να εξασφαλίσει τη συµπερίληψη του δικτυακού τόπου στα πρώτα 

αποτελέσµατα των µηχανών αναζήτησης. 

c) Να αναπτύξει παράλληλα και άλλες διαδικτυακές εφαρµογές, που βοηθούν 

την επικοινωνία µε τον πελάτη και την πρώτη γνωριµία µε την 

δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως είναι το facebook, το linkedin και το 
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twitter µε tweets για νέα γεύµατα, νέες συνταγές, νέα προϊόντα κ.α. 

 

4.9 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

 Όπως το µάρκετινγκ είναι η καρδιά της επιχείρησης, έτσι το σχέδιο 

µάρκετινγκ που µόλις περιγράφηκε είναι η καρδιά του Επιχειρηµατικού Σχεδίου. Το 

Κεφάλαιο αυτό ξεκίνησε µε την ανάλυση της παρούσας κατάστασης, δηλαδή του 

που βρίσκεται τώρα η επιχείρηση και ποιο είναι το άµεσο περιβάλλον που την 

επηρεάζει. Περιγράφηκαν µε λίγα λόγια οι πόροι και ικανότητες της επιχείρησης, οι 

ανταγωνιστές, οι καταναλωτές και το περιβάλλον ΜΚΤ. Στην συνέχεια, αφού 

εντοπίστηκαν µέσα από την ανάλυση τα προβλήµατα και οι ευκαιρίες που θα πρέπει 

να επιλύσει και εκµεταλλευτεί αντίστοιχα η επιχείρηση, περιγράφηκε ο πυρήνας του 

σχεδίου µάρκετινγκ, όπου διατυπώθηκαν προτάσεις όσο αφορά την συσκευασία, την 

τιµολογιακή πολιτική, την διανοµή, αλλά και τις προωθητικές ενέργειες.   Μέσα από 

το σχέδιο µάρκετινγκ έγινε προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στο πώς θα πάει η 

επιχείρηση εκεί που επιθυµεί, δηλαδή µε ποιες στρατηγικές και προγράµµατα θα 

πετύχει την υλοποίηση των στόχων της. Τέλος, είναι σηµαντικό να αναφερθεί πως το 

σχέδιο µάρκετινγκ δεν είναι κάτι που φτιάχνεται µία φορά και ισχύει για πάντα, 

αλλά θα πρέπει συνεχώς να ανανεώνεται, να τροποποιείται και να προσαρµόζεται 

στις συνεχείς αλλαγές του δυναµικού περιβάλλοντος που δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5   ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

5.1 ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

 

 Στην Ενότητα αυτή θα περιγραφεί αναλυτικά το πρόγραµµα λειτουργίας του 

καταστήµατος και θα αναδειχτούν οι ανάγκες για προσωπικό. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, το µαγαζί θα λειτουργεί συγχρόνως σε δύο διαφορικούς χώρους, όπου 

στον πρώτο θα υπάρχει το κατάστηµα λιανικής πώλησης ελαιολάδου και των 

υπολοίπων προϊόντων Μεσογειακής διατροφής και στον δεύτερο χώρο θα υπάρχει το 

καφέ-εστιατόριο, όπου τις πρωινές ώρες θα σερβίρονται οι πελάτες καφέ, χυµό ή 

τσάι µαζί µε κάποια συνοδευτικά και το µεσηµέρι θα µπορούν να αγοράσουν το 

φαγητό που θα έχει µαγειρευτεί σύµφωνα µε το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα. 

 Αναλυτικότερα, στον πρώτο χώρο θα βρίσκεται η κεντρική είσοδος του 

καταστήµατος, από την οποία θα εισέρχονται και θα εξέρχονται όλοι οι πελάτες. 

Εκεί θα εκθέτονται σε ράφια όλα τα προϊόντα της επιχείρησης σύµφωνα µε την 

γεωγραφική προέλευση τους, δηλαδή στην µία πλευρά τα ελληνικά προϊόντα, στην 

άλλη τα ιταλικά και τούρκικα σαφώς διαχωρισµένα, στην τρίτη πλευρά θα είναι τα 

Σερβικά προϊόντα, κυρίως φρούτα, λαχανικά και όσπρια, ενώ στην τέταρτη πλευρά 

θα είναι  ένας πάγκος δοκιµής και το ταµείο. Αργότερα η τέταρτη αυτή πλευρά θα 

διατεθεί για την τοποθέτηση των ψυγείων και ο πάγκος θα µεταφερθεί ή στο κέντρο 

του χώρου ή µέσα στο χώρο του καφέ-εστιατορίου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 

δοθεί στην διακόσµηση του χώρου αυτού µε εικόνες εµπνευσµένες από τις χώρες 

προέλευσης ώστε να τονίζεται η αυθεντικότητα τους και να γίνεται η σύνδεση µε την 

χώρα παραγωγής. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστεί η βοήθεια ενός επαγγελµατία 

διακοσµητή προκειµένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσµα. Επίσης, είναι 

σηµαντικό στα πρώτα βήµατα που θα κάνει ο πελάτης µέσα στο µαγαζί ή στην 

εικόνα που βλέπει ο περαστικός διερχόµενος από έξω από το µαγαζί να δει προϊόντα, 

τα οποία του είναι γνωστά και µε τα οποία είναι εξοικειωµένος, καθώς και προϊόντα, 

τα οποία δεν είναι ακριβά, ώστε να προσελκύουν τον οποιοδήποτε να εισέλθει στο 

κατάστηµα. Από εκεί και πέρα, στο εσωτερικό του µαγαζιού σε θέσεις και µε τρόπο 

που θα προτείνει ο διακοσµητής µπορούν να τοποθετηθούν και τα πιο ακριβά 

προϊόντα. Παράλληλα, θα ήταν καλό δίπλα στα προϊόντα, τα οποία δεν είναι 
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ιδιαίτερα γνωστά, να υπάρχει µία ανοιχτή συσκευασία και µία µικρή ταµπέλα που να 

προτρέπει τον πελάτη να το δοκιµάσει. Στον πάγκο δοκιµής θα µπορεί ο πωλητής να 

δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που ενδιαφέρουν τον πελάτη, να 

προσπαθήσει να µάθει όσα περισσότερα στοιχεία µπορεί για τις διατροφικές του 

συνήθειες, να καταγράψει την άποψη του για αυτό ή αυτά που δοκίµασε και να τον 

καθοδηγήσει στην αγορά των προϊόντων που θα τον βοηθήσουν να πετύχει τον 

στόχο του, όπως να εκτελέσει µία συνταγή, να κρατήσει χαµηλά την θερµική αξία 

του γεύµατος του, να δώσει ένταση, άρωµα στον τρόπο µαγειρέµατος, να ενισχύσει 

την γεύση κάποιων φαγητών ή να εντυπωσιάσει µε κάτι πρωτότυπο τους 

καλεσµένους του κ.α. Εποµένως, γίνεται αντιληπτό πως για την εξυπηρέτηση των 

πελατών στον χώρο αυτό απαιτείται η πρόσληψη ενός υπαλλήλου-πωλητή. Οι ώρες 

εργασίας του καταστήµατος θα είναι ίδιες µε τα εµπορικά καταστήµατα, δηλαδή από 

τις 09:00 µέχρι τις 21:00. Εποµένως, ένας πωλητής θα εργάζεται από τις 09:00 το 

πρωί µέχρι τις 17:00 και τις υπόλοιπες ώρες µέχρι τις 21:00 θα τις καλύπτει ένας 

δεύτερος πωλητής, ο οποίος θα εργάζεται λιγότερες συνολικά ώρες την βδοµάδα. Το 

πρόγραµµα αυτό θα ισχύει για τις καθηµερινές και το Σάββατο, ενώ την Κυριακή το 

κατάστηµα θα είναι κλειστό.   

 Στο δεύτερο χώρο του καφέ-εστιατορίου θα αποκτά κανείς πρόσβαση αφού 

περάσει από το χώρο µε τα προϊόντα και δει τις προσφορές. Στο χώρο αυτό θα 

µπορεί από το πρωί να απολαύσει έναν τούρκικο καφέ, ένα φρέσκο χυµό, ένα 

τούρκικο τσάι ή έναν ιταλικό espresso, καθώς επίσης και να γευτεί µία παραδοσιακή 

ελληνική πίτα ή ένα ελαφρύ κέικ µε φρούτα ή µε µαρµελάδα, χαµηλό σε θερµίδες ή 

ένα αντίστοιχο έδεσµα, που θα παρασκευάζεται από τον µάγειρα χρησιµοποιώντας 

βασικά προϊόντα του καταστήµατος. Ο µάγειρας θα ξεκινά την εργασία του στις 

09:00. Έχοντας αγοράσει τις απαραίτητες πρώτες ύλες για την ετοιµασία του 

γεύµατος την προηγούµενη µέρα ο µάγειρας θα ξεκινά το µαγείρεµα της 

απαραίτητης ποσότητας σύµφωνα µε τις προβλέψεις πωλήσεων. Οι προβλέψεις 

αυτές θα βελτιώνονται συνεχώς παράλληλα µε την εµπειρία των ανθρώπων και την 

καταγραφή των πωλήσεων των προηγούµενων µηνών και χρόνων. Αφού 

ολοκληρώσει την εργασία αυτή µέχρι τις 12:00, θα συνεχίζει µε την παρουσίαση 

στους πελάτες της ετοιµασίας της συνταγής αυτής σε ποσότητα αρκετή για µία 

οικογένεια στην κουζίνα. Ο λόγος είναι κυρίως ότι είναι πολύ πιο όµορφο και 
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κατανοητό από τους ενδιαφερόµενους να παρακολουθούν την εκτέλεση µίας 

συνταγής σε ποσότητα µέχρι 4 ατόµων, ενώ θα ήταν πιο δύσκολο εάν αυτή 

αφορούσε πολύ µεγάλη ποσότητα. Η διαδικασία του µαγειρέµατος θα γίνεται σε µία 

ανοιχτή προς το κοινό κουζίνα ορατή από όσο το δυνατόν περισσότερα τραπέζια 

γίνεται. Γύρω από την κουζίνα θα υπάρχει ένα µπαρ  µε ατοµικά σκαµπό όπου θα 

µπορούν να κάθονται οι άµεσα ενδιαφερόµενοι για την συνταγή και την 

προετοιµασία του φαγητού. Ο µάγειρας θα περιγράφει µε λόγια την διαδικασία 

στους ανθρώπους που κάθονται στο µπαρ και θα τους εξηγεί βήµα βήµα την 

διαδικασία, θα εφιστά την προσοχή τους στις δυσκολίες της συνταγής, θα τονίζει την 

χρήση απαραίτητων υλικών που θα πωλούνται από το κατάστηµα και θα απαντάει σε 

οποιαδήποτε απορία των πελατών. Οι πελάτες θα έχουν την δυνατότητα σε ειδικά 

µπλοκάκια να καταγράψουν την συνταγή και οποιαδήποτε παρατήρηση θεωρούν 

χρήσιµη. Μετά τις 13:00 το µενού θα είναι έτοιµο και διαθέσιµο προς τους πελάτες 

είτε να σερβιριστούν στο κατάστηµα ή να το πάρουν σε µορφή πακέτου µαζί τους. 

Το προσφερόµενο µενού θα περιλαµβάνει πάντα ένα κυρίως πιάτο, µία σαλάτα και 

ένα γλυκό. Εποµένως, γίνεται κατανοητό ότι για την οµαλή λειτουργία του χώρου 

αυτού θα χρειαστεί αρχικά ένας µάγειρας και ένας βοηθός µάγειρα, που θα βοηθά 

στην προετοιµασία κάποιων συστατικών και των σαλατών, στο πλύσιµο των πιάτων 

και ποτηριών, καθώς επίσης και ένας υπάλληλος που θα παίρνει παραγγελίες και θα 

σερβίρει. Οι υπάλληλοι αυτοί θα εργάζονται συνεχόµενα από τις 09:00 µέχρι και τις 

17:00 όπου και θα κλείνει η κουζίνα, οπότε θα συνεχίζει να λειτουργεί µόνο ο 

πρώτος χώρος. Ο µάγειρας θα µπορεί να ξεκινά και να τελειώνει την εργασία του πιο 

νωρίς προκειµένου να προλαβαίνει να αγοράζει τις προµήθειες για την επόµενη 

µέρα. 

 

5.2 Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

 Αφού περιγράφηκε αναλυτικά µε ποια κριτήρια θα πρέπει να γίνει η επιλογή 

της κατάλληλης τοποθεσίας για την επιχείρηση και το πώς πρέπει να είναι ο χώρος 

στον οποίο θα εγκατασταθεί προκειµένου να µπορέσουν να δηµιουργηθούν το 

κατάστηµα λιανικής και το εστιατόριο, ακολουθεί στον παρακάτω πίνακα η 

περιγραφή των απαραίτητων επίπλων και υλικών, αλλά και του απαραίτητου 
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εξοπλισµού και µηχανηµάτων για την λειτουργία των δύο αυτών ξεχωριστών, αλλά 

αλληλένδετων χώρων. Έχοντας η Green Blue Savors την εµπειρία της δηµιουργίας  

και λειτουργίας του ιταλικού εστιατορίου στην Έδεσσα µπορεί να προδιαγράψει µε 

ικανοποιητική ακρίβεια τις ανάγκες της επιχείρησης στο Βελιγράδι για έπιπλα, 

εξοπλισµό, µηχανήµατα, αλλά και τα απαραίτητα αναλώσιµα υλικά για το ξεκίνηµα. 

Έτσι, ενδεικτικά αναφέρονται στον πίνακα 5.1 η χρήση και τα προϋπολογιστικά 

κόστη του απαραίτητου εξοπλισµού. 

 

Πίνακας 5.1 Κόστη Εξοπλισµού 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΧΡΗΣΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΑ (€)
ΕΠΙΠΛΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

1
2 πάγκοι εργασίας και αποθήκευσης 
υλικών 2m

ο ένας πάγκος είναι για την ανοιχτή 
κουζίνα και ο άλλος για την κλειστή

600

2 Νιπτήρας
για τον πλύσιµο των πιάτων και 
ποτηριών, αλλά και των λαχανικών

200

3 6 τραπεζάκια για σάλα και 30 καρέκλες τα τραπεζοκαθίσµατα 900

4 Ντουλάπια κουζίνας
για την φύλαξη των πιάτων και των 
ποτηριών

200

1.900
ΕΠΙΠΛΑ ΜΑΓΑΖΙΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

1
Ράφια έκθεσης προιόντων συνολικού 
µήκους 50m

υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν 3 
σειρές από ράφια σε κάθε τοίχο 
(5Χ3m)

500

2
Πάγκος δοκιµής προιόντων µε 
δυνατότητα αποθηκευτικού χώρου

στον πάγκο αυτό θα γίνεται η 
δοκιµή των προιόντων 

200

3 Γραφείο υποδοχής και καρέκλα
βασικό γραφείο όπου θα κάθεται ο 
πωλητής και θα βρίσκεται και η 
ταµειακή µηχανή

400

1.100
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
1 Μηχ/µα κοπής αλλαντικών 0.16 kw 400
2 Blender επαγγελµατικό 800W 140
3 Αποχυµωτής 200W για την παρασκευή φυσικών χυµών 350
4 Τοστιέρια διπλή τοστ για πρωινό 250

5 Φραπιέρα επαγγελµατική
για την παρασκευή ελληνικου 
"φραπέ"

60

6 Πληντύριο πιάτων και ποτηριών 500

7 Μηχανή espresso 
για την παρασκευή ιταλικού 
espresso

1.500

8
Επιτραπέζια κουζίνα  υγραερίου µε 4 
εστίες

550

9 Ανοξείδωτο τραπέζι εργασίας 150
10 Ζυγαριά κουζίνας ψηφιακή χρήση στην ζαχαροπλαστική 50
11 2 ψυγεία πάγκοι 1.500  
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Πίνακας 5.1 (συνέχεια) Κόστη Εξοπλισµού 

12 Πίνακας menu µε πόδια
εδώ θα αναγράφεται το menu της 
ηµέρας και θα βρίσκεται στην 
είσοδο του µαγαζιού

100

13 Βιτρίνα συντήρησης επιτραπέζια 100 lit
εδώ θα υπάρχουν γλυκά και 
οτιδήποτε απαιτεί συντήρηση και θα 
προβάλλεται στους πελάτες

440

14
Καταψύκτης µε 4 συρτάρια 150 lit 
Inventor

500

15 Κυκλοθερµικός φούρνος ηλεκτρικός 1.500

16
Ποτηριέρα 1.50 µέτρα µε γυάλινα 
συρόµενα τζάµια

200

17
Πιάτα κανονικά 100τµχ και µεγαλύτερα 
(πιατέλες) 30τµχ

400

18 Ποτήρια  κρασιού µάρκα Bormiolli 48τµχ 240
19 Ποτήρια για ούζο ή τσίπουρο 48τµχ 144
20 Ποτήρια για ρετσίνα 48τµ 144
21 Κύπελα-φλυτζάνια 48τµχ 100
22 6 επαγγελµατικά µαχαίρια 60

23
Πηρούνια, κουτάλια, µαχαίρια (µικρά και 
µεγάλα), όλα απο 48τµχ

160

24 Σκεύη µαγειρικής κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά 350
25 Φορολογική ταµειακή µηχανή net online 400
26 Κλιµατιστικό inverter 600

27 Ηλεκτρονικός υπολογιστής + 4 ηχεία

ένα laptop από το οποίο θα γίνονται 
και οι εργασίες που έχουν σχέση µε 
το internet, π.χ. ενηµέρωση 
facebook, twitter, απάντηση στα 
mails, αλλά και ηχεία από τα οποία 
θα ακούγεται µουσική και στους 
δύο χώρους

1.000

11.788
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΜΑΓΑΖΙΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
1 Ταµειακή µηχανή 400

2
Σκεύη αποθήκευσης και παρουσίασης 
των προιόντων

κουτιά, καλάθια και τελάρα για τα 
όσπρια, δηµητριακά, φρούτα και 
λαχανικά

200

3 Πίνακας ανακοινώσεων µαύρος

εδώ θα αναγράφονται κάποια 
βασικά προιόντα που θα πωλούνται 
και θα είναι ορατός από τους 
περαστικούς

50

4 Κλιµατιστικό inverter 600
1.250

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 16.038

 

5.3 ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

 

 Η καλή συνεργασία µε συνεπείς και ανταγωνιστικούς προµηθευτές είναι 

σηµαντική για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης. Για να επιλεγούν οι 

κατάλληλοι προµηθευτές πρέπει να εξεταστούν θέµατα όπως: 
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• Ποιοι είναι και που βρίσκονται οι προµηθευτές που υπάρχουν στην αγορά? 

• Τι προϊόντα ή υπηρεσίες διαθέτουν και σε τι ποιότητα και τιµή? 

• Με τις όρους µπορεί να υπάρξει συνεργασία µαζί τους? Τι ευκολίες παρέχουν 

(οικονοµικοί διακανονισµοί, χρόνοι παράδοσης κτλ)? 

• Τι είδους εξυπηρέτηση και υποστήριξη προσφέρουν? Πόσο σηµαντική είναι 

αυτή? 

 

5.3.1 Βασικές Αρχές Προµηθειών 

 Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ο εργαζόµενος που θα εµπλέκεται 

στην επιλογή αγαθών και υπηρεσιών για λογαριασµό της επιχείρησης θα πρέπει να 

ενεργεί εφαρµόζοντας τις παρακάτω αρχές: 

1.   Επιλογή του καλύτερου συνδυασµού Κόστους-Ποιότητας-Ποσότητας. 

2. Επιλογή προµηθευόµενων ειδών & υπηρεσιών µε βάση ανταγωνιστικές και 

ασφαλείς προσφορές. Στην έννοια αυτή περιλαµβάνονται: 

• λήψη τουλάχιστον δύο προσφορών  

• τήρηση των συµφωνηθέντων χρονικών προθεσµιών από όλους τους 

εµπλεκόµενους στον χειρισµό των προσφορών 

• εφαρµογή απόλυτης εχεµύθειας από όλους τους εµπλεκόµενους στον 

χειρισµό των προσφορών 

• όχι υπογραφή µακροχρόνιων δεσµευτικών συµβάσεων. 

3. Προµήθεια υλικών και υπηρεσιών από αξιόπιστους προµηθευτές. Στην έννοια 

αυτή περιλαµβάνονται η αξιολόγηση προµηθευτών και δηµιουργία εγκεκριµένου 

προµηθευτολογίου. 

4. Συνεχής έρευνα για νέους προµηθευτές, υλικά και υπηρεσίες. 

5. Σε περιπτώσεις ισοδύναµων προσφορών και χωρίς να πλήττεται ο υγιής 

ανταγωνισµός να προτιµούνται οι προµηθευτές που προέρχονται από την χώρα 

παραγωγής του προϊόντος, πχ. ζυµαρικά από την Ιταλία, µπαχαρικά από την 

Τουρκία. 

6. Οι εργαζόµενοι που ασχολούνται µε τις προµήθειες δεν πρέπει να έχουν 

οποιαδήποτε σχέση συµφέροντος µε τους προµηθευτές της επιχείρησης. 

7. Σαν αρχή, οι υπάλληλοι και τα µέλη των οικογενειών τους δεν πρέπει να δέχονται 

δώρα ή άλλες οποιαδήποτε µορφής παροχές από τους προµηθευτές. 
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5.3.2 Αιτίες για Προµήθεια Υλικών και Υπηρεσιών 

 Οι γενεσιουργές αιτίες για προµήθεια υλικών και υπηρεσιών είναι: 

� Αναπλήρωση αποθεµάτων µε βάση τις εκτιµήσεις του υπεύθυνου του 

καταστήµατος λιανικής και του βασικού µάγειρα. 

� Αποκατάσταση έκτακτων και επειγουσών βλαβών µετά από έγκριση του 

υπεύθυνου του καταστήµατος. 

� Ετήσιες συντηρήσεις. 

� Αγορές παγίων, όπως αυτές αποφασίζονται από τον υπεύθυνο του 

καταστήµατος. 

� Λοιπές προµήθειες που αφορούν οτιδήποτε άλλο (υλικό ή άυλο), το οποίο 

δεν µπορεί να καταταχθεί στις παραπάνω κατηγορίες. 

 

5.3.3 Αξιολόγηση Προµηθευτών 

 Η ένταξη και η διατήρηση ενός προµηθευτή στο προµηθευτολόγιο 

συνεπάγεται την εκ των προτέρων αξιολόγηση και επαναξιολόγηση σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα, όχι µεγαλύτερα του ενός  έτους, σύµφωνα µε τα παρακάτω 

κριτήρια. 

�  Κριτήρια ποιότητας: συστήµατα διαχείρισης (ποιότητα / περιβάλλον / υγεία 

& ασφάλεια), πιστοποιητικά ποιότητας και απαιτούµενες πιστοποιήσεις, 

ποιότητα προµηθευόµενων υλικών και υπηρεσιών. 

� Κριτήρια τιµής και όρων πληρωµής. 

� Κριτήρια αρτιότητας παραδόσεων: αξιολογείται ο χρόνος που απαιτείται για 

τις παραδόσεις του προµηθευτή µε τους µέσους όρους του ανταγωνισµού, 

αξιολογείται επίσης ο τρόπος και η ευελιξία παραδόσεων. 

� Κριτήρια εξυπηρέτησης: customer service, πολιτική επιστροφών, ελάχιστες ή 

µέγιστες απαιτήσεις συνεργασίας (Min or Max order Qnt), δηλαδή 

αξιολογείται ο προµηθευτής µε βάση των πολιτική που ακολουθεί σχετικά µε 

την ύπαρξη ελάχιστων ή και µέγιστων ποσοτήτων ανά παραγγελία. 

� Λοιπά κριτήρια, όπως αντικαταστασιµότητα, όπου αξιολογείται ο 

προµηθευτής µε βάση το brand name που τυχόν έχει το προϊόν που 

προµηθεύει και η δυνατότητα να αντικατασταθεί είτε ο προµηθευτής είτε το 

προϊόν µε σχετική ευκολία, όπως stock protection, δηλαδή αξιολόγηση µε 
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βάση την δυνατότητα του προµηθευτή να τηρεί stock ασφαλείας στις 

εγκαταστάσεις του για λογαριασµό της εταιρείας, όπως η γενική εικόνα του 

προµηθευτή µε βάση οικονοµικά κριτήρια (τζίρος, δανειακή επιβάρυνση, 

ρευστότητα, εικόνα στην αγορά). 

 

5.4 Η ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ 

 

 Είναι γεγονός πως είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσλάβει µία εταιρεία 

κατάλληλο προσωπικό. Κάποιες φορές ακόµα και εάν βρει τους κατάλληλους 

υπαλλήλους είναι επίσης δύσκολο να συνεχίσουν να δουλεύουν για αυτήν για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η πρόσληψη προσωπικού είναι κάτι που απαιτεί 

προσπάθεια, αλλά τα αποτελέσµατα µπορεί να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην 

επιχείρηση. 

 Για τους παραπάνω λόγους πριν αρχίσει η επιχείρηση να αναζητά το 

κατάλληλο άτοµο, χρειάζεται να ξέρει ακριβώς τι είδους άτοµα είναι κατάλληλα για 

την κάθε θέση, έτσι όπως αυτή περιγράφηκε στο λειτουργικό σχέδιο. Με άλλα λόγια, 

χρειάζεται να συντάξει αναλυτικές περιγραφές θέσης εργασίας. Στο Παράρτηµα Ι 

παρουσιάζονται οι περιγραφές των θέσεων του υπάλληλου-πωλητή για τον πρώτο 

χώρο της λιανική πώλησης ειδών, του µάγειρα, του βοηθού µάγειρα και του 

σερβιτόρου που θα εργάζονται στον δεύτερο χώρο του εστιατορίου και τέλος του 

πωλητή χονδρικής, ο οποίος θα βρίσκεται κατά κύριο λόγο εκτός του καταστήµατος. 

 Μετά την δηµιουργία των εντύπων µε τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί 

ο κάτοχος της κάθε θέσης, ξεκινά η αναζήτηση των ανθρώπων. Αυτό θα µπορούσε 

να γίνει είτε µε δηµοσίευση αγγελίας στον τύπο ή στο internet, είτε µε την βοήθεια 

εταιρειών εύρεσης προσωπικού, είτε µέσω γνωστών και φιλών. Πολύτιµη βοήθεια 

στην επιλογή προσωπικού θα µπορούσε να προσφέρει ένας πιθανός τοπικός 

συνέταιρος. ∆ιαφορετικά, το ρόλο αυτό θα µπορούσαν να το παίξουν οι φίλοι και οι 

συνεργάτες-προµηθευτές. Για αυτό το λόγο είναι καλό να γνωρίζουν το προφίλ του 

προσωπικού που αναζητά η επιχείρηση. Στην συνέχεια, αφού δηµιουργηθεί ένας 

κατάλογος µε τους επικρατέστερους υποψηφίους για κάθε θέση, ο υπεύθυνος του 

καταστήµατος θα πρέπει να ακολουθήσει την διαδικασία της συνέντευξης µε τον 

καθένα από αυτούς. Κατά την διάρκεια αυτής είναι καλό να έχει µία συγκεκριµένη 
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λίστα ερωτήσεων που θα υποβάλει σε όλους τους υποψήφιους για την ίδια θέση 

ώστε να είναι πιο εύκολη η σύγκριση µεταξύ τους και η αξιολόγηση τους. Επίσης, 

είναι πολύ σηµαντικό η συνέντευξη να αποτελείται και από πρακτικές εξετάσεις, 

καθώς για τις περισσότερες θέσεις πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις απαιτείται και 

ικανότητα στην πράξη, όπως στο µαγείρεµα ή στο σερβίρισµα ή στην προσπάθεια να 

πείσει κανείς ένα πελάτη να αγοράσει τα προϊόντα της επιχείρησης. Τέλος, εφόσον 

είναι δυνατό, ο υπεύθυνος της επιχείρησης θα πρέπει να ζητήσει από τους 

υποψηφίους συστάσεις από τις προηγούµενες θέσεις εργασίας και να επιβεβαιώσει 

τα στοιχεία, τις αρµοδιότητες και τα επιτεύγµατα των επικρατέστερων υποψηφίων. 

Όταν καταλήξει ο υπεύθυνος στους τελικούς ανθρώπους που θα στελεχώσουν την 

επιχείρηση θα πρέπει γραπτά να τους καταστήσει σαφή: 

a) Τον τίτλο και την περιγραφή της θέσης εργασίας τους. 

b) Τον µισθό τους, τον τρόπο καταβολής του, τι προβλέπεται σε περίπτωση 

υπερωριών, τυχόν µπόνους.  

c) Το κανονικό ωράριο εργασίας. 

d) Την άδεια. 

e) Τις διαδικασίες υποβολής παραπόνων. 

f) Κάθε άλλο επιχειρησιακό κανόνα. 

 

5.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

 Στο Κεφάλαιο αυτό έγινε περιγραφή του λειτουργικού σχεδίου της 

επιχείρησης. Αναλυτικότερα, αναλύθηκε το πρόγραµµα και ο τρόπος εργασίας του 

κάθε υπαλλήλου καθηµερινά στο χώρο του µαγαζιού λιανικής και του εστιατορίου 

σύµφωνα µε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις περιγραφές των 

θέσεων εργασίας. Στην συνέχεια έγινε αναφορά στον απαραίτητο µηχανολογικό 

εξοπλισµό και στα έπιπλα που έχει ανάγκη το µαγαζί για να ξεκινήσει την λειτουργία 

του, καθώς επίσης και στον τρόπο εύρεσης των πηγών προµήθειας εφοδίων και 

ανταλλακτικών. Τέλος, καθορίστηκε το ανθρώπινο δυναµικό που χρειάζεται η 

επιχείρηση για να λειτουργήσει. Αυτό που πρέπει να τονιστεί κατά τον σχεδιασµό 

του λειτουργικού πλάνου είναι ότι αυτό είναι δυναµικό, θα πρέπει να αναθεωρείται 

και να τροποποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από τον υπεύθυνο του 
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καταστήµατος ώστε να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες του µαγαζιού 

στην εκάστοτε χρονική περίοδο. Με απλά λόγια ο υπεύθυνος θα πρέπει να κρίνει τις 

αρµοδιότητες του κάθε υπαλλήλου και να αξιολογεί τον βαθµό επίτευξης των 

προσωπικών στόχων του κάθε υπαλλήλου, αλλά και του συνολικού στόχου του 

µαγαζιού, να αποφασίζει για την ενοικίαση ή αγορά κάποιου νέου εξοπλισµού και 

την πώληση κάποιου παλιού που δεν χρειάζεται και τέλος να ορίζει τον απαιτούµενο 

αριθµό των εργαζοµένων ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της εταιρείας µε το 

µικρότερο δυνατό κόστος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

  

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Στην τελευταία ενότητα του επιχειρησιακού σχεδίου για την ίδρυση της 

επιχείρησης στο Βελιγράδι αναλύεται ο χρηµατοοικονοµικός σχεδιασµός, ο οποίος 

στηρίζεται στις στρατηγικές και τα προγράµµατα που παρουσιάστηκαν στο 

Κεφάλαιο 4, µεταφράζει τους στόχους που τέθηκαν στο Κεφάλαιο 3 σε οικονοµικά 

µεγέθη, συγκρίνει τα αποτελέσµατα µε τις προσπάθειες και δίνει αποτελέσµατα που 

ο επιχειρηµατίας µπορεί να τα συγκρίνει µε τα αποτελέσµατα των ανταγωνιστών του 

ή ακόµα πιο απλά µε τα αποτελέσµατα, δηλαδή τα κέρδη που θα είχε αν τα όποια 

χρήµατα του τα τοποθετούσε σε άλλες επενδύσεις. Ο χρηµατοοικονοµικός 

σχεδιασµός και η διαχείριση των οικονοµικών πόρων της επιχείρησης εγγυάται όχι 

µόνο την µακροηµέρευση της επιχείρησης, αλλά και την ανάπτυξη της. Κάθε χρόνο 

χιλιάδες είναι αυτές οι επιχειρήσεις που κλείνουν, όχι γιατί δεν έχουν πελάτες, αλλά 

γιατί δεν έχουν κάποιο σύστηµα οικονοµικής διαχείρισης. 

 Για να είναι αποτελεσµατικός ο χρηµατοοικονοµικός σχεδιασµός της 

επιχείρησης πρέπει να έχει σχετικά µεγάλο χρονικό ορίζοντα, που εξαρτάται άµεσα 

από το ύψος της αναγκαίας επένδυσης (συνήθως από 3-5 χρόνια), ενώ οπωσδήποτε 

για τον πρώτο χρόνο να είναι όσο το δυνατό λεπτοµερής και στο σύνολο του πρέπει 

να δίνει πληροφορίες για τα παρακάτω: 

· το προβλεπόµενο κόστος έναρξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και τις 

πηγές άντλησης των αναγκαίων πόρων, 

· το προβλεπόµενο κόστος λειτουργίας της επιχείρησης αναλυτικά ανά κατηγορία, 

· τα προβλεπόµενα έσοδα από την επιχειρηµατική δραστηριότητα και το νεκρό 

σηµείο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 

· µε βάση τα παραπάνω το πρόγραµµα ταµειακών ροών, καθώς και τα, 

· τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα της δραστηριότητας, και τους δείκτες απόδοσης 

της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
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6.2 Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 

 

 Το κόστος έναρξης για το κατάστηµα στο Βελιγράδι αποτελείται από τα 

παρακάτω επιµέρους κόστη: 

· Κόστος κτιριακών εγκαταστάσεων, στο οποίο περιλαµβάνεται το κόστος 

ενοικίασης και διαµόρφωσης των απαραίτητων χώρων. 

· Κόστος εξοπλισµού, στο οποίο περιλαµβάνεται το κόστος του παραγωγικού 

εξοπλισµού, ειδικών εγκαταστάσεων απαραίτητων για την λειτουργία του 

εξοπλισµού, καθώς και ο απαραίτητος για την λειτουργία της επιχείρησης 

εξοπλισµός (µεταφορικό µέσο, γραφείο, έπιπλα και µηχανολογικός εξοπλισµός κλπ). 

· Προλειτουργικές δαπάνες, στις οποίες περιλαµβάνονται δαπάνες απαραίτητες για 

την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης (µελέτες, άδειες, σήµατα λειτουργίας), 

διαφήµιση, προσωπικό κλπ. 

· Λοιπές δαπάνες, είναι οι δαπάνες που δεν µπορούν να ενταχθούν σε καµία από τις 

παραπάνω κατηγορίες. 

· Απρόβλεπτες δαπάνες, είναι ένα ποσοστό, συνήθως 10%, του συνόλου των 

υπολοίπων δαπανών, µε το οποίο θα καλυφθούν κάποιες δαπάνες που δεν έχουν 

υπολογιστεί και µπορεί να εµφανιστούν στην πορεία. 

 Στην Ενότητα 3.3 “Εύρεση του κατάλληλου καταστήµατος” έχει περιγραφεί 

αναλυτικά ο τύπος και τα φυσικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτει ο 

επαγγελµατικός χώρος που θα πρέπει να βρεθεί και να διαµορφωθεί εσωτερικά µε 

τέτοιον τρόπο, ώστε να δηµιουργηθούν οι δύο ανεξάρτητοι, αλλά µε δυνατότητα 

επικοινωνίας χώροι, το µαγαζί λιανικής και το εστιατόριο. Όσο αφορά το µέγεθος 

των χώρων που επηρεάζει άµεσα και το κόστος ενοικίασης, σύµφωνα και µε την 

εµπειρία του ιδιοκτήτη της Green Blue Savors, θα πρέπει να είναι περίπου 20m2 για 

τον χώρο της έκθεσης των προϊόντων λιανικής πώλησης και 30m2 για το εστιατόριο, 

όπου 10m2 θα καταλαµβάνει η κλειστή κουζίνα, 5m2 η ανοιχτή κουζίνα µαζί µε τα 

σκαµπό όπου θα κάθονται και θα παρακολουθούν την εκτέλεση των συνταγών οι 

άµεσα ενδιαφερόµενοι πελάτες και 15m2 η “σάλα”, το χώρο δηλαδή µε τα 

τραπεζοκαθίσµατα, αλλά και η τουαλέτα. Επίσης, απαραίτητο είναι να υπάρχει και 

ένας µικρός χώρος περίπου 10m2 που θα χρησιµοποιηθεί σαν αποθήκη πρώτων υλών 

και κάποιων ποσοτήτων των προϊόντων πώλησης λιανικής, ώστε να µπορεί να 
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υποστηριχθεί και η χονδρική πώληση σε πελάτες παρόµοιων καταστηµάτων. 

Εποµένως, η συνολική επιφάνεια είναι 60m2 περίπου. Με βάση τον πίνακα της 

Ενότητας 3.3, όπου παρουσιάζονται οι µέσοι όροι των ενοικίων στους βασικούς 

δρόµους στο κέντρο της πόλης του Βελιγραδίου και στα µεγάλα εµπορικά 

κατάστηµα ανάλογα µε τα ενοικιαζόµενα τετραγωνικά, προκύπτει πως 50€/m2 είναι 

ένα µέσο αντιπροσωπευτικό κόστος που θα µπορούσε να επιτύχει η επιχείρηση για 

την στέγαση της. Άρα, για τα 60m2, αυτό θα σηµαίνει ένα µηνιαίο ενοίκιο της τάξης 

των 3.000€. Τέλος θα πρέπει να προστεθούν και τα κόστη διαµόρφωσης των χώρων 

που ποικίλουν ανάλογα και µε την πρότερη χρήση των χώρου. Σε κάθε περίπτωση η 

πρόσληψη ενός επαγγελµατία διακοσµητή, ο οποίος θα αναλάβει την διαµόρφωση 

και την διακόσµηση των χώρων, η δηµιουργία  υποδοµών για τους χώρους της 

κουζίνας και της τουαλέτας, στοκάρισµα και βάψιµο, τοποθέτηση των κλιµατιστικών 

υπολογίζεται πως θα κοστίσουν περίπου 2.000€. 

 Όσο αφορά το κόστους των επίπλων και του εξοπλισµού, αυτό έχει αναλυθεί 

στον πίνακα 5.1 της Ενότητας 5.2 “Ο Εξοπλισµός” και ανέρχεται σε 16.038€. Στην 

κατηγορία αυτή θα πρέπει να προστεθεί και το κόστος ενοικίασης µε την µέθοδο 

leasing ενός αυτοκινήτου, το οποίο θα χρησιµοποιεί ο µάγειρας νωρίς το πρωί ή 

αργά το µεσηµέρι για να πραγµατοποιεί τα ψώνια για το εστιατόριο, αλλά κυρίως θα 

χρησιµοποιεί ο πωλητής χονδρικής πώλησης, είτε για τις επισκέψεις του σε 

διάφορους πελάτες εντός και εκτός του Βελιγραδίου, είτε για την µεταφορά των 

προϊόντων στους πελάτες. Ύστερα από έρευνα αγοράς το κόστος αυτό ανέρχεται σε 

100€/µήνα για την ενοικίαση ενός αυτοκινήτου έως 1.300cc.  

 Τρίτη κατηγόρια στα κόστη έναρξης της επιχείρησης είναι τα προλειτουργικά 

κόστη, που καλύπτουν κυρίως γραφειοκρατικές απαιτήσεις που µπορεί να 

αντιµετωπίσει η επιχείρηση σε περιπτώσεις όπως: 

� Συνεργασία µε τρίτους (τοπικό συνεργάτη), το οποίο προτείνεται για την 

περίπτωση της Green Blue Savors που επιχειρεί για πρώτη φορά σε ένα ξένο για 

αυτήν περιβάλλον. Για µία τέτοια συνεργασία θα απαιτούνται δικηγόρος και 

συµβολαιογράφος. 

� Άδεια λειτουργίας. 

� Κανονισµοί υγείας, εργασιακού χώρου και περιβάλλοντος. 

� Κατοχύρωση του εµπορικού σήµατος και του ονόµατος στην Σερβία.  
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� Σύσταση της ατοµικής επιχείρησης, στην περίπτωση που προτιµηθεί αυτή η 

µορφή. 

Τα κόστη αυτά ανέρχονται συνολικά περίπου στα 1.000€ βάση των στοιχείων που 

προέκυψαν µετά από συζητήσεις µε Έλληνες επιχειρηµατίες που ίδρυσαν 

καταστήµατα στο Βελιγράδι και δραστηριοποιούνται εκεί.   

 Στην κατηγορία “λοιπές δαπάνες” είναι απαραίτητο να συµπεριληφθούν 

έξοδα συντήρησης του κτιρίου (εάν υπάρχουν), των παροχών (ηλεκτρικό, 

τηλεπικοινωνίες, ύδρευση) και έξοδα ασφάλισης. Τα κόστη αυτά είναι αρκετά 

φτηνότερα συγκριτικά µε τα αντίστοιχα στην Ελλάδα. Αναλυτικότερα, σύµφωνα 

πάντα µε τις µαρτυρίες Ελλήνων επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται στο 

Βελιγράδι τα κόστη για το νερό και τις τηλεπικοινωνίες (σταθερό, κινητό και 

internet) είναι τα µισά από την Ελλάδα, ενώ για το ηλεκτρικό ρεύµα είναι το 1/3. Τα 

έξοδα συντήρησης του κτιρίου και η ασφάλιση ανέρχονται επίσης στα µισά από ότι 

στην Ελλάδα.  

 Τέλος, όσο καλή έρευνα και να γίνει, πάντα υπάρχουν κάποια έξοδα που δεν 

µπορούν να προβλεφθούν, ειδικά όταν επιχειρεί κανείς σε µία ξένη χώρα για πρώτη 

φορά. Για το λόγο αυτό είναι σωστό να υπολογιστεί επιπλέον ότι τα έκτακτα έξοδα 

είναι περίπου το 10% της συνολικής δαπάνης της έναρξης της επιχείρησης. 

 Έτσι ο πίνακας 6.1 υπολογισµού του κόστους έναρξης και χρονικής 

κλιµάκωσης δαπανών, µπορεί να πάρει την παρακάτω µορφή. 
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Πίνακας 6.1 Ανάλυση Κόστους Επένδυσης 

Στοιχεία κόστους επένδυσης σε 
τρέχουσες τιµές

1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Κτιριακές εγκαταστάσεις
Ενοικίαση κτιριακών εγκαταστάσεων 9.000 Τα ενοίκια 3 µηνών
∆ιαµόρφωση κτιριακών εγκαταστάσεων 2.000

Σύνολο Α 11.000
Β. Εξοπλισµός (Μηχανήµατα, έπιπλα)
Β1. Μαγαζί λιανικής

Υποσύνολο Β1 2.400
Β2. Εστιατόριο

Υποσύνολο Β2 13.700
Β3. Αυτοκίνητο (leasing)

Υποσύνολο Β3 100

Θα ενοικιαστεί ένα επαγγελµατικό 
αυτοκίνητο τύπου station vagon το 
τελευταίο µήνα πριν ανοίξει το 
µαγαζί

Σύνολο Β1+Β2+Β3 16.200
Γ. Προλειτουργικές δαπάνες
Έκδοση άδειας λειτουργίας
Κανονισµοί υγείας και εργασιακού χώρου
Κατοχύρωση του εµπορικού σήµατος και 
του ονόµατος στην Σερβία
Σύσταση της ατοµικής επιχείρησης

Σύνολο Γ 1.000 €
∆. Λοιπές ∆απάνες
Νερό 100 30€ ανά µήνα

∆ΕΗ 750
250€ ανά µήνα (συµπεριλαµβάνεται 
και η κατανάλωση για ψύξη και 
θέρµανση των δύο κλιµατιστικών)

Σταθερό και κινητό τηλέφωνο, internet 90

30€ ανά µήνα (συµπεριλαµβάνονται 
ένα σταθερό µε internet για το 
κατάστηµα και δύο κινητά για τον 
υπεύθυνο του καταστήµατος και 
τον πωλητή χονδρικής)

Ασφάλιση 150 50€ ανά µήνα
Έξοδα συντήρησης κτιρίου 30 10€ ανά µήνα

Σύνολο ∆ 1120
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
(Α+Β+Γ+∆)

29.320 €

Απρόβλεπτα έξοδα (10% του συνόλου) 2.932 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 32.252 €

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ

 

 

6.3 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 Σύµφωνα µε την µαρτυρία του ιδιοκτήτη της Green Blue Savors υπάρχει η 

δυνατότητα να χρηµατοδοτηθεί στο σύνολο της η επένδυση της ιδρύσεως 
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καταστήµατος στο Βελιγράδι µε πόρους της εταιρείας. Παρόλα αυτά, είναι σωστό να 

διερευνηθεί η πιθανότητα αξιοποίησης κάποιου προγράµµατος επιχορήγησης 

εθνικού ή ευρωπαϊκού προσανατολισµένο στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. 

Αυτό µπορεί να γίνει µε την βοήθεια µίας συµβουλευτικής εταιρείας µε έδρα είτε 

στην Ελλάδα (αξιοποίηση ευρωπαϊκού προγράµµατος) είτε στη Σερβία (αξιοποίηση 

εθνικού προγράµµατος) και εξειδικεύεται στην εκµετάλλευση τέτοιων 

προγραµµάτων από τους πελάτες τους. Επιπρόσθετα, καλό θα ήταν να εξεταστούν 

και οι προϋποθέσεις και οι όροι ενός δανείου, το οποίο, εφόσον δεν απαιτεί 

εγγυήσεις ή υποθήκες, θα µπορούσε να βοηθήσει στις µελλοντικές χρηµατοροές της 

επιχείρησης. Τέλος, σηµειώνεται στο σηµείο αυτό πως στο Βελιγράδι 

δραστηριοποιούνται αρκετές ελληνικές τράπεζες, οι οποίες προσφέρουν δάνεια σε 

υγιείς επιχειρήσεις του εξωτερικού που θέλουν να επενδύσουν στην Σερβία. 

 

6.4 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 

 Στην Ενότητα αυτή θα γίνει προσπάθεια να εκτιµηθούν µε ρεαλισµό οι 

πωλήσεις της επιχείρησης για τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας της (2016, 2017 και 

2018), κάτι που αποτελεί την βάση για τον χρηµατοοικονοµικό σχεδιασµό. Για κάθε 

κατηγορία πωλήσεων ανάλογα µε το εάν προέρχονται από το µαγαζί λιανικής ή 

χονδρικής ή το εστιατόριο θα πραγµατοποιούνται 2 εκτιµήσεις. Η πρώτη θα αποτελεί 

το “βασικό σενάριο”, δηλαδή αυτό που πραγµατικά αναµένεται βασισµένο σε 

συγκεκριµένες παραδοχές και µία που θα είναι “η χειρότερη περίπτωση”, δηλαδή 

αυτό που θα επιτευχθεί σίγουρα ανεξάρτητα από οποιοδήποτε απρόβλεπτο 

παράγοντα. Για την πραγµατοποίηση των εκτιµήσεων τα προϊόντα θα χωριστούν σε 

δύο βασικές κατηγορίες κυρίως λόγω της διαφορετικής τιµολογιακής πολιτικής που 

θα ακολουθήσουν: 

a) «είδη πολυτελείας», στην οποία θα ανήκουν τα είδη που διαφοροποιούνται 

από τα υπόλοιπα της αγοράς εξαιτίας των µοναδικών χαρακτηριστικών τους 

που αφορούν την ποιότητα, την αυθεντικότητα, την καινοτοµία κ.α., όπως το 

ελληνικό ελαιόλαδο, τα ιταλικά ζυµαρικά και τα τούρκικα µπαχαρικά και θα 

πωλούνται µε περιθώριο κέρδους κοντά στο 40%, και 

b) «βασικά είδη», στην οποία θα ανήκουν όλα τα υπόλοιπα είδη που είναι ήδη 
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γνωστά στο καταναλωτικό κοινό, όπως είναι τα τοπικά όσπρια και 

δηµητριακά και θα πωλούνται µε το µικρότερο δυνατό κέρδος, δηλαδή κοντά 

στο 10%. 

Η εκτίµηση των πωλήσεων θα γίνει µε την τεχνική της Μέσης Τιµής, δηλαδή για 

την κάθε κατηγορία προϊόντων θα ορίζεται µία µέση τιµή (ποσότητα και αξία), όπως 

παρουσιάζεται στον πίνακα 6.2. Για την διευκόλυνση της πρόβλεψης των πωλήσεων 

θα οριστούν αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα προϊόντων για την κάθε κατηγορία. 

Συγκεκριµένα, για τα “είδη πολυτελείας” ορίζεται το παρθένο ελαιόλαδο και για τα 

“βασικά είδη” το τοπικά παραγόµενο ηλιέλαιο. Η προϊοντική σειρά του 

καταστήµατος θα αποτελείται από 20 είδη που θα ακολουθούν παρόµοια 

τιµολογιακή πολιτική µε το παρθένο ελαιόλαδο και 20 είδη παρόµοια µε το ηλιέλαιο.  

 Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρατίθενται στην Ενότητα 

4.2.2.1 “Γενικοί Παράγοντες της Αγοράς” η αγορά των παρθένων ελαιολάδων στην 

Σερβία είναι περίπου 1.000 τόνοι και από αυτούς το σηµερινό ποσοστό των 

ελληνικών ελαιολάδων είναι κοντά στο 12%, δηλαδή 120 τόνοι. Από αυτήν την 

ποσότητα εκτιµάται ότι οι κάτοικοι του Βελιγραδίου αγοράζουν το 60% ή 72 τόνους, 

κυρίως εξαιτίας του µεγαλύτερου µέσου εισοδήµατος τους και της καλύτερης 

ενηµέρωσης τους σχετικά µε τα οφέλη του ελαιολάδου στην υγεία σε σχέση µε τους 

κατοίκους της υπόλοιπης Σερβίας. Εποµένως, υπολογίζεται ότι τα µεγάλα Super 

Markets, κυρίως τα ελληνικά που εµπορεύονται ελληνικά προϊόντα, κατέχουν το 

70% της αγοράς των ελληνικών παρθένων ελαιολάδων και το υπόλοιπο 30% ανήκει 

στα κατά τόπους εµπορικά καταστήµατα delicatessen. Ο στόχος να κερδηθεί το 3% 

του µεριδίου των Super Markets (1,512 τόνοι) και το 3% του µεριδίου των 

καταστηµάτων delicatessen (0,648 τόνοι), σύνολο 2,16 τόνοι, κρίνεται ρεαλιστικός 

σύµφωνα µε το “βασικό σενάριο”, ενώ η µισή ποσότητα, 1,08 τόνοι, θεωρείται η 

“χειρότερη περίπτωση”. Στην συνέχεια των υπολογισµών λαµβάνεται η γυάλινη 

συσκευασία του ενός λίτρου ως η συσκευασία µε τις µεγαλύτερες πωλήσεις 

παρθένου ελαιολάδου. Συνεπώς, οι 2,16 τόνοι αντιστοιχούν σε 2.160 συσκευασίες, 

ενώ οι 1,08 τόνοι αντιστοιχούν σε  1.080 συσκευασίες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

Ενότητας 4.7.2 “Τιµολογιακή Πολιτική” η µέση τιµή λιανικής πώλησης της 

παραπάνω συσκευασίας ανέρχεται σε 8,5€. Άρα, βάση της στρατηγικής που ορίζει 

πως ένα νέον προϊόν πρέπει να εισάγεται σε µία νέα αγορά µε τιµή µικρότερη του 
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µέσου όρου ώστε να το γνωρίσουν οι καταναλωτές, η τιµή λιανικής πώλησης θα 

είναι 8€/λίτρο και χονδρικής πώλησης 6,5€/λίτρο. Επίσης, όπως έχει αναφερθεί, 

επειδή οι πωλήσεις του ελαιολάδου χαρακτηρίζονται από εποχικότητα στην Σερβία, 

καθώς καταναλώνονται περισσότερο τους καλοκαιρινούς µήνες στις σαλάτες, το 

50% των πωλήσεων θα πραγµατοποιείται τους 3 καλοκαιρινούς µήνες και το 

υπόλοιπο 50% τους υπόλοιπους µήνες. Ακόµα εκτιµάται ότι το 50% των πωλήσεων 

θα γίνει από το µαγαζί λιανικής και το 50% σε πελάτες χονδρικής. Τέλος, επειδή η 

αγορά των παρθένων ελαιολάδων στην Σερβία είναι σε φάση ανάπτυξης και οι 

ποσότητες που καταναλώνονται αυξάνονται κάθε χρόνο, αναµένεται τον δεύτερο και 

τρίτο χρόνο οι πωλήσεις να αυξηθούν κατά 0,5% κάθε χρόνο. 

 Από την άλλη πλευρά, προϊόντα όπως το ηλιέλαιο µπορούν να πουληθούν 

µόνο στην λιανική αγορά, καθώς οι πελάτες χονδρικής µπορούν να τα προµηθευτούν 

απευθείας από τους τοπικούς παραγωγούς. Άρα, είτε σε συσκευασία ενός λίτρου είτε 

σε συσκευασία προσφοράς µαζί µε ένα λίτρο ελαιόλαδο εκτιµάται ότι οι πωλήσεις 

µπορούν να φτάσουν τα 2/3 των αντίστοιχων του παρθένου ελαιόλαδου από το 

µαγαζί λιανικής, δηλαδή τις 1.440 συσκευασίες, στην περίπτωση του “βασικού 

σεναρίου” και τις 720 συσκευασίες στην “χειρότερη περίπτωση”. Η µέση τιµή του 

ηλιέλαιου σύµφωνα µε τους ανταγωνιστές είναι 2€/λίτρο. Οι πωλήσεις δεν 

διακρίνονται από εποχικότητα, ενώ οι ποσότητες που καταναλώνονται είναι 

σταθερές από χρόνο σε χρόνο. 

 Όσο αφορά τις πωλήσεις του εστιατορίου ο στόχος του “βασικού σεναρίου” 

είναι να πουλάει φαγητό σε 30 πελάτες ανά ηµέρα. Για να είναι ανταγωνιστικές οι 

τιµές θα πρέπει να µπορεί ένας πελάτης µε 5€ να αγοράσει ένα ολοκληρωµένο γεύµα 

µαγειρευτού φαγητού που θα αποτελείται από κυρίως πιάτο, ατοµική σαλάτα και 

γλυκό ή φρούτο. Αυτό σηµαίνει πως για τις 6 ηµέρες ανά βδοµάδα που θα λειτουργεί 

το κατάστηµα θα εξυπηρετούνται 180 πελάτες ή 720 πελάτες ανά µήνα ή 3.600€ σε 

πωλήσεις. Αντίθετα, η “χειρότερη περίπτωση” θα ήταν να εξυπηρετεί 20 πελάτες ανά 

ηµέρα ή 480 ανά µήνα ή 2.400€ σε πωλήσεις. 
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Πίνακας 6.2 Εκτιµώµενες Πωλήσεις 

Μέση 
Τιµή

Ποσ/τα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1ο Έτος 2ο 'Ετος 3ο 'Ετος

Α. ΕΙ∆Η 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 
(20 είδη)

€/τµχ Τµχ

Προιόντα (µαγαζί 
λιανικής)

8,0 43.200 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 57.600 57.60057.600 19.200 19.200 19.200 19.200 345.600 362.880 381.024

Προιόντα 
(χονδρική 
πώληση)

6,5 43.200 15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 46.800 46.80046.800 15.600 15.600 15.600 15.600 280.800 294.840 309.582

Σύνολο Α 34.800 34.800 34.800 34.800 34.800 104.400 104.400 104.40034.800 34.800 34.800 34.800 626.400 657.720 690.606
Β. ΒΑΣΙΚΑ 
ΕΙ∆Η (20 είδη)
Προιόντα (µαγαζί 
λιανικής)

2 28.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 57.600 60.480 63.504

Προιόντα 
(χονδρική 
πώληση)

_ _

Σύνολο Β 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 57.600 60.480 63.504
€/άτοµ

ο
Άτοµα

Γεύµατα 
(εστιατόριο)

5,0 720 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.6003.600 3.600 3.600 43.200 45.360 47.628

Σύνολο Γ 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 43.200 45.360 47.628
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 112.800 112.800 112.80043.200 43.200 43.200 43.200 727.200 763.560 801.738

Μέση 
Τιµή

Ποσότ
ητα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1ο Έτος 2ο 'Ετος 3ο 'Ετος

Α. ΕΙ∆Η 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 
(20 είδη)

€/τµχ Τµχ

Προιόντα (µαγαζί 
λιανικής)

8,0 21.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 28.800 28.800 28.800 9.600 9.600 9.600 9.600 172.800 181.440 190.512

Προιόντα 
(χονδρική 
πώληση)

6,5 21.600 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 23.400 23.400 23.400 7.800 7.800 7.800 7.800 140.400 147.420 154.791

Σύνολο Α 17.400 17.400 17.400 17.400 17.400 52.200 52.200 52.200 17.400 17.400 17.400 17.400 313.200 328.860 345.303
Β. ΒΑΣΙΚΑ 
ΕΙ∆Η (20 είδη)
Προιόντα (µαγαζί 
λιανικής)

2 14.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 28.800 30.240 31.752

Προιόντα 
(χονδρική 
πώληση)

_ _

Σύνολο Β 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 28.800 30.240 31.752
€/άτοµ

ο
Άτοµα

Γεύµατα 
(εστιατόριο)

5,0 480 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.4002.400 2.400 2.400 28.800 30.240 31.752

Σύνολο Γ 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 28.800 30.240 31.752
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

22.200 22.200 22.200 22.200 22.200 57.000 57.000 57.000 22.200 22.200 22.200 22.200 370.800 389.340 408.807

1o έτος

1o έτος

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ € (ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ € (ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 

 

6.5 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

 

 Οι προβλέψεις για τα αποτέλεσµα χρήσεως (κέρδη και ζηµιές) είναι 

σηµαντικές για την επιχείρηση, γιατί δίνουν την δυνατότητα στον υπεύθυνο του 

καταστήµατος σε τακτική βάση (µήνα, τρίµηνο, έτος) να ελέγχει το σύνολο των 

εσόδων που δηµιούργησε ή θα δηµιουργήσει, βασισµένος σε στοιχειά και 

προβλέψεις για την διακύµανση των πωλήσεων και δαπανών, ενώ ταυτόχρονα 

µπορεί να συγκρίνει αυτά τα αποτελέσµατα µε αντίστοιχες περιόδους βγάζοντας έτσι 

χρήσιµα συµπεράσµατα για την πορεία της δραστηριότητας όλης της επιχείρησης. 

 Συγκεκριµένα, µετά την ανάλυση των προβλεπόµενων πωλήσεων γίνεται 
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εκτίµηση και του συνολικού κόστους των πωληθέντων ειδών. Ακολουθώντας και για 

τα κόστη τις παραδοχές που έγιναν για τις πωλήσεις και σύµφωνα πάντα µε την 

εµπειρία του ιδιοκτήτη της Green Blue Savors, κ. Χατζηδηµητρίου Σάββα, στον 

τοµέα της λιανικής και χονδρικής πώλησης παρόµοιων ειδών, καθώς και στον τοµέα 

της εστίασης µέσω του Ιταλικού εστιατορίου, υπολογίζουµε µέσο κόστος για τα 

«είδη πολυτελείας» 4€/τµχ, για τα «βασικά είδη» 1,7€/τµχ, ενώ για το εστιατόριο 

2,5€/άτοµο. Τα κόστη πωληθέντων παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 6.3. 

 

Πίνακας 6.3 Εκτιµώµενα Κόστη 

Μέση 
Τιµή

Ποσότητα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1ο Έτος 2ο 'Ετος 3ο 'Ετος

Α. ΕΙ∆Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 
(20 είδη)

€/τµχ Τµχ

Προιόντα (µαγαζί λιανικής) 4,0 43.200 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 28.800 28.800 28.800 9.600 9.600 9.600 9.600 172.800 181.440 190.512

Προιόντα (χονδρική πώληση) 4,0 43.200 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 28.800 28.800 28.800 9.600 9.600 9.600 9.600 172.800 181.440 190.512

Σύνολο Α 19.200 19.200 19.200 19.200 19.200 57.600 57.600 57.600 19.200 19.200 19.200 19.200 345.600 362.880 381.024

Β. ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η (20 είδη)

Προιόντα (µαγαζί λιανικής) 1,7 28.800 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 48.960 51.408 53.978

Προιόντα (χονδρική πώληση) _ _

Σύνολο Β 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 4.080 48.960 51.408 53.978
€/άτοµο Άτοµα

Γεύµατα (εστιατόριο) 2,5 720 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 21.600 22.680 23.814
Σύνολο Γ 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 21.600 22.680 23.814
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.080 25.080 25.080 25.080 25.080 63.480 63.480 63.480 25.080 25.080 25.080 25.080 416.160 436.968 458.816

Μέση 
Τιµή

Ποσότητα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1ο Έτος 2ο 'Ετος 3ο 'Ετος

Α. ΕΙ∆Η ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 
(20 είδη)

€/τµχ Τµχ

Προιόντα (µαγαζί λιανικής) 4,0 21.600 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 14.400 14.400 14.400 4.800 4.800 4.800 4.800 86.400 90.720 95.256

Προιόντα (χονδρική πώληση) 4,0 21.600 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 14.400 14.400 14.400 4.800 4.800 4.800 4.800 86.400 90.720 95.256

Σύνολο Α 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 28.800 28.800 28.800 9.600 9.600 9.600 9.600 172.800 181.440 190.512

Β. ΒΑΣΙΚΑ ΕΙ∆Η (20 είδη)

Προιόντα (µαγαζί λιανικής) 1,7 14.400 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 24.480 25.704 26.989

Προιόντα (χονδρική πώληση) _ _

Σύνολο Β 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 2.040 24.480 25.704 26.989
€/άτοµο Άτοµα

Γεύµατα (εστιατόριο) 2,5 480 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 14.400 15.120 15.876
Σύνολο Γ 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 14.400 15.120 15.876
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12.840 12.840 12.840 12.840 12.840 32.040 32.040 32.040 12.840 12.840 12.840 12.840 211.680 222.264 233.377

1o έτος

1o έτος

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ ΣΕ € (ΒΑΣΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΚΟΣΤΗ ΣΕ € (ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)

 

  

Πέρα από όµως από τα κόστη που σχετίζονται άµεσα µε την αξία αγοράς των 

πωληθέντων ειδών, υπάρχουν επιπλέον δαπάνες που αφορούν την διαδικασία της 

πώλησης και χωρίς αυτές δεν θα ήταν δυνατή η επίτευξη των πωλήσεων. Αυτές 

είναι: 

� Τα λειτουργικά κόστη του καταστήµατος (ηλεκτρικό ρεύµα, νερό, σταθερό 

τηλέφωνο, ένα κινητό τηλέφωνο για τον πωλητή χονδρικής και ένα για τον 

υπεύθυνο καταστήµατος, σύνδεση internet). Οι δαπάνες αυτές σε γενικές 
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γραµµές ανέρχονται στο µισό των αντίστοιχων ελληνικών για το ίδιο µαγαζί 

για νερό και τηλεπικοινωνίες και στο 1/3 για το ηλεκτρικό ρεύµα. 

� Το κόστος ενοικίασης του αυτοκινήτου που θα χρησιµοποιεί κυρίως ο 

πωλητής χονδρικής κατά τις επισκέψεις του σε πελάτες είτε για ενηµέρωση, 

είτε για την επίτευξη συµφωνίας, είτε για την παράδοση µικρών σε µέγεθος 

παραγγελιών. Επίσης, το αυτοκίνητο αυτό θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

κατόπιν συνεννόησης από τον υπεύθυνο του καταστήµατος µε σκοπό να  

επισκεφτεί συνεργάτες και προµηθευτές, αλλά και από τον βασικό µάγειρα 

για την πραγµατοποίηση των καθηµερινών αγορών. Σύµφωνα µε έρευνα 

αγοράς που πραγµατοποιήθηκε µέσω internet στις πιο δηµοφιλείς εταιρείες 

ενοικίασης αυτοκινήτων στο Βελιγράδι όπως η Herz, η Europcar κ.α., το 

µέσο µηνιαίο κόστος για την ενοικίαση ενός αυτοκινήτου µέχρι 1300cc είναι 

100€. 

� Οι αµοιβές του προσωπικού. Σύµφωνα µε την εµπειρία επιχειρηµατιών που 

δραστηριοποιούνται εµπορικά στο Βελιγράδι µε παρόµοια καταστήµατα και 

απασχολούν υπαλλήλους µε τα ίδια προσόντα που απαιτούνται για την 

κάλυψη των θέσεων της επιχείρησης (βλ. Παράρτηµα Ι “Περιγραφές Θέσεων 

Εργασίας”), το κόστος µισθοδοσίας για τον βοηθό µάγειρα και τον πωλητή 

λιανικής είναι 350€ “καθαρά” µηνιαίως, για τον βασικό µάγειρα και τον 

πωλητή χονδρικής είναι 450€, ενώ για τον υπεύθυνο του καταστήµατος είναι 

500€. Το συνολικό κόστους προσωπικού για την επιχείρηση λαµβάνοντας 

υπόψη και τις εργοδοτικές εισφορές (ασφάλεια, εφορία) είναι το διπλάσιο. 

Υπολογίζεται µία αύξηση µισθού κατά 5% για όλους τους εργαζόµενους 

κάθε χρόνο.  

� Τα έξοδα µετακινήσεων (βενζίνες) για τον πωλητή χονδρικής και για τον 

υπεύθυνο του καταστήµατος προκειµένου να συναντούν πελάτες και 

προµηθευτές. Το κόστος της βενζίνης είναι περίπου 28% χαµηλότερο σε 

σχέση µε την Ελλάδα. 

� Έκτακτα κόστη επισκευής µηχανηµάτων, ανταλλακτικών και εργαλείων, 

καθώς και έξοδα συντήρησης που έχουν να κάνουν µε την θέρµανση (air 

condition), επαγγελµατικές ηλεκτρικές συσκευές (καφετιέρα, φούρνος, κ.α.). 

� Το ενοίκιο και τα κοινόχρηστα. Όπως έχει αναφερθεί στην Ενότητα 6.2 “Ο 
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Προϋπολογισµός Κόστους Έναρξης”, το ενοίκιο υπολογίζεται 3.000€ 

µηνιαίως, ενώ τα κοινόχρηστα, εάν υπάρχουν, θεωρούνται ελάχιστα. 

Υπολογίζεται µία αύξηση του ενοικίου κάθε χρόνο 5%. 

� Έξοδα διοικητικής λειτουργίας, στα οποία περιλαµβάνονται έξοδα ταξιδιών 

του ιδιοκτήτη της Green Blue Savors προς και από το Βελιγράδι. Προτείνεται 

να επισκέπτεται και να ελέγχει την λειτουργία του καταστήµατος µία φορά 

ανά µήνα. Το κόστος του κάθε ταξιδιού µαζί µε διαµονή υπολογίζεται 200€, 

καθώς µπορεί να πραγµατοποιείται και οδικώς.  

� Έξοδα προβολής και διαφήµισης, δηλαδή τα έξοδα που συνεπάγονται οι 

προωθητικές ενέργειες όπως περιγράφτηκαν στην Ενότητα 4.7.4 

“Προώθηση-∆ιαφήµιση”. Αυτά εάν και µπορεί κυµαίνονται από µήνα σε 

µήνα υπολογίζονται περίπου 1.000€ µηνιαίως. Τον δεύτερο και το τρίτο 

χρόνο υπολογίζεται να αυξηθούν κατά 50%. 

Κατά την εκτίµηση των εξόδων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η απόσβεση της αρχικής 

επένδυσης, καθώς και τυχόν τόκοι από τραπεζικό δανεισµό που στην περίπτωση της 

επιχείρησης στο Βελιγράδι είναι µηδενικοί. Όσο αφορά την απόσβεση των παγίων 

(16.100€) η Σερβική νοµοθεσία προσφέρει την ευελιξία στις επιχειρήσεις να γίνεται 

µέσα σε 3 έως 10 χρόνια. Στην περίπτωση του καταστήµατος υπολογίζεται να γίνει 

κατά τα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας του (συντελεστής 0,333). Τέλος, µετά την 

εκτίµηση των εσόδων και των εξόδων της επιχείρησης προκύπτουν τα προβλεπόµενα 

κέρδη ή ζηµίες για τα 3 πρώτα χρόνια. Αναλυτικά τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται 

στον πίνακα 6.4. 
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Πίνακας 6.4 Προβλεπόµενος Λογαριασµός Εκµεταλλεύσεως και Αποτελεσµάτων 

Χρήσης 

2ο έτος 3ο έτος
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ετος %

Α. Σύνολο Κύκλου Εργασιών 
(πωλήσεων)
Προιόντα (µαγαζί λιανικής) 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 62.400 62.400 62.400 24.000 24.000 24.000 24.000 403.200 55,4% 423.360 444.528
Έσοδα από την χονδρική πώληση 
των προιόντων

15.600 15.600 15.600 15.600 15.600 46.800 46.800 46.800 15.600 15.600 15.600 15.600 280.800 38,6% 294.840 309.582

Φαγητά (εστιατόριο) 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.6003.600 3.600 43.200 5,9% 45.360 47.628
Σύνολο Α 43.200 43.200 43.200 43.200 43.200 112.800 112.800 112.80043.200 43.200 43.200 43.200 727.200 100,0% 763.560 801.738
Β. Κόστος Πωληθέντων
Προιόντα (µαγαζί λιανικής) 15.048 15.048 15.048 15.048 15.048 36.168 36.168 36.168 15.048 15.048 15.048 15.048 243.936 47,5% 256.133 268.939
Κόστος πωληθέντων προιόντων 
(χονδρική πώληση)

10.560 10.560 10.560 10.560 10.560 31.680 31.680 31.680 10.560 10.560 10.560 10.560 190.080 37,0% 199.584 209.563

Ά & βοηθητικές ύλες (εστιατόριο) 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.9801.980 1.980 23.760 4,6% 24.948 26.195

Leasing αυτοκινήτου για τον 
πωλητή χονδρικής + βενζίνες

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 0,4% 1800 1800

Έξοδα λειτουργίας (∆ΕΗ-
Τηλεπικοινωνίες-Νερό)

215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 2.580 0,5% 2.580 2.580

Ανταλλακτικά-Εργαλεία, Έξοδα 
συντήρησης

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 0,1% 600 600

Αµοιβές προσωπικού 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 50.400 9,8% 52.920 55.566
Σύνολο Β 32.203 32.203 32.203 32.203 32.203 74.443 74.443 74.443 32.203 32.203 32.203 32.203 513.156 100,0% 538.565 565.244
Μικτό Κέρδος Εκµετάλλευσης = 
(Α-Β)

10.997 10.997 10.997 10.997 10.997 38.357 38.357 38.357 10.997 10.997 10.997 10.997 214.044 224.995 236.494

περιθώριο κέρδους = (µικτό κέρδος 
εκµετάλλευσης / σύνολο κύκλου 
εργασιών * 100)

25,5% 25,5% 25,5% 25,5% 25,5% 34,0% 34,0% 34,0% 25,5% 25,5% 25,5% 25,5% 29,4% 29,5% 29,5%

µείον
Ενοίκιο, κοινόχρηστα 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 36.000 37.800 39.690
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400 2.400 2.400
Έξοδα προβολής & διάθεσης 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 18.000 27.000
ίσον Λειτουργικό Αποτέλεσµα ή 
Αποτελέσµατα Προ Τόκων, 
Αποσβέσεων & Φόρων 
(EBITDA)

6.797 6.797 6.797 6.797 6.797 34.157 34.157 34.157 6.797 6.797 6.797 6.797 163.644 166.795 167.404

µείον αποσβέσεις (συντελεστής 
0,333)

447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 447 5.367 5.367 5.367

ίσον Κέρδη Προ Τόκων 6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 33.710 33.710 33.710 6.350 6.350 6.350 6.350 158.277 161.429 162.037
µείον τόκοι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ίσον Καθαρό Αποτέλεσµα 
Χρήσης (προ φόρων)

6.350 6.350 6.350 6.350 6.350 33.710 33.710 33.710 6.350 6.350 6.350 6.350 158.277 161.429 162.037

µείον φόροι 635 635 635 635 635 3.371 3.371 3.371 635 635 635 635 15.828 16.143 16.204

Καθαρό Αποτέλεσµα 5.715 5.715 5.715 5.715 5.715 30.339 30.339 30.339 5.715 5.715 5.715 5.715 142.450 145.286 145.834

1ο έτος
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

  

6.6 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

 Η πρόβλεψη των ταµειακών ροών είναι µία εκ των προτέρων µατιά του 

λογαριασµού όψεως. Θα πρέπει να προσδιοριστεί πότε αναµένεται να γίνουν οι 

πληρωµές σε µετρητά από τις πωλήσεις της επιχείρησης και πότε θα πρέπει να 

εκδοθούν επιταγές για τα έξοδα, κυρίως την αγορά αποθεµάτων. Οι πωλήσεις και οι 

αγορές αποθεµάτων θα πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς καθώς έχουν µεγάλη 

επίπτωση στις ταµειακές ροές. 

 Αρχικά, όσο αφορά τα έξοδα των δαπανών έναρξης, σύµφωνα µε τον 

προϋπολογισµό που έγινε στην Ενότητα 5.2, απαιτείται ένα αρχικό κεφάλαιο της 

τάξης των 16.100€, που όπως έχει αναφερθεί θα καλυφθεί εξολοκλήρου από τον 

ιδιοκτήτη της Green Blue Savors. Πέρα όµως από αυτά τα έξοδα θα χρειαστεί να 

αγοραστούν τα αποθέµατα για τις πωλήσεις λιανικής και χονδρικής για το πρώτο 
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τρίµηνο. Λαµβάνοντας υπόψη τους χρόνους παράδοσης των προµηθευτών και την 

ανάγκη για τήρηση ασφαλών σε ποσότητα αποθεµάτων λόγω ελλιπούς γνώσης της 

ζήτησης των Σέρβων καταναλωτών προτείνεται η αναπλήρωση των αποθεµάτων να 

γίνεται περίπου ανά 3 µήνες. Τα κόστη που αντιστοιχούν στις αναµενόµενες 

πωλήσεις του ά τριµήνου, όπως παρουσιάστηκαν στον πίνακα “εκτιµώµενα κόστη”, 

είναι 69.840€ για τις πωλήσεις λιανικής και χονδρικής και 1.800€ για το εστιατόριο 

ανά µήνα. Οι ποσότητες των αποθεµάτων όµως θεωρείται πως πρέπει να είναι 

περίπου 10% µεγαλύτερες από τις πωλήσεις λιανικής και χονδρικής και 10% 

µεγαλύτερες από τις πωλήσεις του εστιατορίου, καθώς όπως είναι λογικό, αφενός 

κάποια προϊόντα θα µείνουν απούλητα, ενώ και κάποια φαγητά στο εστιατόριο δεν 

θα διατεθούν. Οι δαπάνες για το εστιατόριο θα πρέπει να πληρώνονται τοις 

µετρητοίς καθώς θα γίνονται καθηµερινά από την εγχώρια αγορά. Οι δαπάνες για 

την προµήθεια των προϊόντων, η οποία θα γίνεται από τις αγορές της Ελλάδος, της 

Ιταλίας και της Τουρκίας, θα είναι χρήσιµο για την επίτευξη καλών ταµειακών ροών 

να γίνονται µε κάποια πίστωση. Η πίστωση αυτή µπορεί να διαφέρει ανάλογα το 

προϊόν, τον προµηθευτή ή την ποσότητα παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση όµως θα 

πρέπει να είναι µεγαλύτερη σε χρονική διάρκεια από αυτήν που θα επιτρέπεται στον 

πωλητή χονδρικής να προσφέρει στους πελάτες του.  Ύστερα από έρευνα αγοράς 

που έγινε σε παρόµοια προϊόντα θεωρείται εφικτός στόχος η επίτευξη της πληρωµής 

του 30% του συνολικού ποσού κατά την παραγγελία και του υπολοίπου 70% µε 

επιταγή 30 ηµερών. 

 Όσο αφορά τώρα τα έσοδα που πραγµατοποιούνται από τις πωλήσεις 

λιανικής και το εστιατόριο αυτά θα πληρώνονται τοις µετρητοίς, ενώ κατά την 

χονδρική πώληση των προϊόντων µπορεί σε κάποιους φερέγγυους οικονοµική 

πελάτες να προσφέρεται πίστωση όµοια µε αυτήν που προσφέρεται από τους 

προµηθευτές, δηλαδή 30% µε την παραγγελία και 70% µε επιταγή 30 ηµερών.   

 Επίσης, τα υπόλοιπα έξοδα, όπως το leasing του αυτοκινήτου, τα έξοδα 

λειτουργίας του καταστήµατος (∆ΕΗ, νερό, τηλεπικοινωνίες), αµοιβές προσωπικού 

και ενοίκιο θα εξοφλούνται στην αρχή του επόµενου µήνα, ενώ έξοδα, όπως οι 

βενζίνες του αυτοκινήτου, έξοδα προβολής και διαφήµισης, διοικητικά έξοδα, η 

συντήρηση και επισκευή συσκευών, οι αγορές εξοπλισµού και οι αναλήψεις των 

ιδιοκτητών θεωρείται ότι πραγµατοποιούνται µέσα στον τρέχοντα µήνα. Τέλος, ο 
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φόρος εταιρικών κερδών πληρώνεται µε σταθερό ποσοστό του 10% στο τέλος του 

λογιστικού έτους, όπου προς χάριν διευκόλυνσης θεωρείται ότι είναι το τέλος του 

χρόνου. Αναλυτικά οι ταµειακές ροές παρουσιάζονται για την διάρκεια του πρώτου 

έτους στον πίνακα 6.5. 

 Ελέγχοντας τα καθαρά αποτελέσµατα της λειτουργίας της επιχείρησης κάθε 

µήνα προκύπτει το συµπέρασµα πως παρά το γεγονός ότι στο τέλος του έτους το 

κατάστηµα εµφανίζει κέρδη 144.461€ πραγµατοποιώντας τις πωλήσεις του βασικού 

σεναρίου, υπάρχουν µήνες µε αρνητικές ταµειακές ροές. Με άλλα λόγια τον 

Φεβρουάριο και τον Μάιο η επιχείρηση θα χρειαστεί επιπλέον κεφάλαια για να 

καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες. Εποµένως, το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο που 

απαιτείται για την υγιή ταµειακή λειτουργία της επιχείρησης είναι 32.252€ (αρχική 

επένδυση) + 78.804€ (κόστος αγοράς ά υλών για το µαγαζί για το ά τρίµηνο και το 

εστιατόριο το πρώτο µήνα) + 37.218€ (κάλυψη των ταµειακών αναγκών) = 

148.274€. 

 

Πίνακας 6.5 Προβλεπόµενες Ταµειακές Ροές 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Σύνολο 
Έτους

(+) Έσοδα απόµαγαζί λιανικής 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 62.400 62.400 62.400 24.000 24.000 24.000 24.000
(+) Έσοδα απόεστιατόριο 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
(+) Έσοδα από πωλήσεις χονδρικής 4.680 15.600 15.600 15.600 15.600 24.960 46.800 46.800 37.440 15.600 15.600 15.600
(-) Ενοίκιο 0 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.0003.000
(-) Κόστος προιόντων (λιανική και 
χονδρική πώληση)

23.047 53.777 0 35.719 83.345 0 48.391 112.913 0 23.047 53.777 0

(-) Κόστος υλικών για το εστιατόριο 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980
(-) Λειτουργικά έξοδα καταστήµατος 0 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365 365
(-) Έξοδα πωλήσεων 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250 1.250
(-) Πληρωµές προσωπικού 0 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.2004.200
(-) Πληρωµές τόκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(-) Πληρωµές φόρων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.828
Καθαρές Ταµειακές Ροές 6.003 -21.372 32.405 -3.314 -50.940 80.165 53.614 -10.908 54.245 9.358 -21.372 16.577

(+) Ροές από την προηγούµενη περίοδο 0 6.003 -15.369 17.036 13.722 -37.218 42.947 96.561 85.653 139.898 149.256 127.884

(=) Ροές στο τέλος της περιόδου (για 
µεταφορά)

6.003 -15.369 17.036 13.722 -37.218 42.947 96.561 85.653 139.898 149.256 127.884 144.461 144.461

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (CASH FLOW)

 

 

6.7 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

 Ο ισολογισµός, µαζί µε τα αποτελέσµατα χρήσεως, αποτελούν ταυτόχρονα, 

εκτός από βασικά εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής 

δραστηριότητας και βασικά στοιχεία της λογιστικής. Ο ισολογισµός είναι από τις 

πλέον βασικές οικονοµικές καταστάσεις που χρειάζεται µια επιχείρηση για 

ενηµέρωση και για την οικονοµική διαχείριση. Ο ισολογισµός δείχνει τι αντικείµενα 
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αξίας έχει η επιχείρηση (ενεργητικό) και ποια είναι τα χρέη της (παθητικό ή 

υποχρεώσεις). 

 Έχοντας κάνει την υπόθεση ότι η επιχείρηση ξεκινά την λειτουργία 

01/01/2016, ο ισολογισµός θα παρουσιάσει στον πίνακα 6.6 την εκτιµώµενη 

κατάσταση στο τέλος κάθε χρόνου για τα τρία πρώτα χρόνια. Συγκεκριµένα, στο 

ενεργητικό παρουσιάζονται τα πάγια, δηλαδή ο εξοπλισµός της επιχείρησης 

(µηχανήµατα, έπιπλα), καθώς δεν έχει στην ιδιοκτησία της κτίρια και οι αποσβέσεις 

(συντελεστής 0,333). Επίσης, περιλαµβάνονται τα αποθέµατα στο τέλος κάθε 

χρόνου, οι εισπρακτέες επιταγές από τους πελάτες, όπου σύµφωνα µε την εµπορική 

πολιτική επιτρέπεται στις πωλήσεις χονδρικής η εξόφληση του 70% της παραγγελίας 

µε επιταγή 30 ηµερών και τέλος τα ταµειακά διαθέσιµα της επιχείρησης που είναι το 

σύνολο των χρηµάτων που υπάρχουν στο ταµείο της και στην τράπεζα. Από την 

άλλη πλευρά, στο παθητικό παρουσιάζονται το κεφάλαιο του ιδιοκτήτη που επενδύει 

στην επιχείρηση, τα κέρδη ή ζηµίες που έχει από την λειτουργία του καταστήµατος 

στο τέλος κάθε χρόνου σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα χρήσεως, τα τραπεζικά δάνεια 

που στην περίπτωση του καταστήµατος στο Βελιγράδι δεν υπάρχουν και τέλος οι 

υποχρεώσεις της επιχείρησης προς το δηµόσιο (ασφαλιστικές εισφορές και εφορία 

εργαζοµένων, φόροι) και προς τους προµηθευτές. Οι ασφαλιστικές εισφορές και η 

εφορία των εργαζοµένων είναι 50% του µισθού τους και πρέπει να πληρώνεται από 

τον εργοδότη κάθε µήνα. Ο φόρος αφορά τα κέρδη της επιχείρησης, είναι 10% και 

πληρώνεται στο τέλος του χρόνου. 
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Πίνακας 6.6 Εκτιµώµενος Ισολογισµός 

1ο Έτος 2ο Έτος 3ο Έτος
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια
Κτίρια 0 0 0
Μηχανήµατα-Έπιπλα 16.100 16.100 16.100
Αποσβέσεις (συντελεστής 0,333) -5.367 -10.733 -16.100
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέµατα 25.776 27.065 28.418
Απαιτήσεις (Επιταγές εισπρακτέες) 10.920 11.466 12.039
∆ιαθέσιµα 144.461 151.684 159.268
Σύνολο Ενεργητικού 191.890 195.582 199.726
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια
Κεφάλαιο 32.252 32.252 32.252
Αποθεµατικά 0 0 0
Κέρδη εις νέον/ζηµίες εις νέον 142.450 145.286 145.834
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές (Επιταγές πληρωτέες) 17.926 18.822 19.763

Τράπεζες 0 0 0
∆ηµόσιο (ασφαλιστικές εισφορές, 
εφορία εργαζοµένων)

2.100 2.205 2.315

∆ηµόσιο (εφορία) 635 667 700
Σύνολο Παθητικού 195.362 199.231 200.864

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

 

 

6.8 ΤΟ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

 

 Ο υπολογισµός του  νεκρού σηµείου (break-even point) προβλέπει τον όγκο 

των πωλήσεων, σε κάποια δεδοµένη τιµή, που απαιτείται για να καλυφθούν όλα τα 

κόστη. Με άλλα λόγια, είναι το επίπεδο των πωλήσεων κάτω του οποίου η 

επιχείρηση είναι ζηµιογόνα και άνω του οποίου είναι  κερδοφόρα.  

Η παρακάτω µαθηµατική φόρµουλα υπολογίζει το νεκρό σηµείο: 

 

Πωλήσεις νεκρού σηµείου = Σταθερά κόστη / (1- Μεταβλητά κόστη) 
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Με βάση την ίδια φιλοσοφία που εκτιµήθηκαν οι πωλήσεις και τα κόστη και 

συµβολίζοντας τις ποσότητες παρθένου ελαιολάδου που πωλούνται από µαγαζί 

λιανικής µε Χ, έχουµε: 

Για τις πωλήσεις (σε ετήσια βάση): 

� 8*20*Χ (των ειδών πολυτελείας από το µαγαζί λιανικής) 

� 6,5*20*Χ (των ειδών πολυτελείας µέσω της χονδρικής πώλησης) 

� 2*20* (2/3)Χ (των βασικών ειδών από το µαγαζί λιανικής) 

� 3.600€ (προς διευκόλυνση των υπολογισµών θεωρούνται σταθερές οι 

πωλήσεις από το εστιατόριο) 

Τα µεταβλητά ετήσια έξοδα: 

� 4*20*Χ (των ειδών πολυτελείας από το µαγαζί λιανικής) 

� 4*20*Χ (των ειδών πολυτελείας µέσω της χονδρικής πώλησης) 

� 1,7*20* (2/3)Χ (των βασικών ειδών από το µαγαζί λιανικής) 

� 1.800€ (προς διευκόλυνση των υπολογισµών θεωρούνται σταθερά) 

Τα σταθερά ετήσια έξοδα: 

� Leasing αυτοκινήτου για τον πωλητή χονδρικής και βενζίνες, 1.800€ 

� Έξοδα λειτουργίας (∆ΕΗ, Τηλεπικοινωνίες, νερό), 2.580€ 

� Ανταλλακτικά-εργαλεία, έξοδα συντήρησης, 600€ 

� Αµοιβές προσωπικού, 50.400€ 

� Ενοίκιο, κοινόχρηστα, 36.000€ 

� Έξοδα διοικητικής λειτουργίας, 2.400€ 

� Έξοδα προβολής και διάθεσης, 12.000€ 

� Αποσβέσεις, 5.367€ 

� Φόροι, 15.828€ 

Άρα, από τα παραπάνω προκύπτει πως Χ=934 ή ότι για να µην υπάρχουν ζηµιές στο 

µαγαζί θα πρέπει να πουληθούν κατά την διάρκεια του χρόνου 934 τεµάχια από το 

καθένα από τα 20 είδη πολυτελείας και 623 τεµάχια από το καθένα από τα 20 βασικά 

είδη. Με όρους λαδιού αυτό σηµαίνει 994 συσκευασίες του ενός λίτρου παρθένου 

ελαιολάδου  και 623 συσκευασίες του ενός λίτρου ηλιέλαιου.   

 

 

 



 149

6.9 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

 

 Από την εξέταση των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στο 

χρηµατοοικονοµικό σχέδιο εύκολα προκύπτει το συµπέρασµα πως η επένδυση στην 

δηµιουργία του καταστήµατος λιανικής και χονδρικής πώλησης ελαιολάδου και 

προϊόντων Μεσογειακής ∆ιατροφής είναι προσοδοφόρα και µπορεί να γίνει 

αποδεκτή. Συγκεκριµένα, µε βάση τον υπολογισµό του νεκρού σηµείου προκύπτει 

πως οι απαραίτητες ποσότητες που πρέπει να πωλούνται από το µαγαζί για να 

εξασφαλίζει το ελάχιστο κέρδος είναι µικρότερες από τις προβλεπόµενες πωλήσεις 

βάση του χειρότερου σεναρίου. Επιπλέον βοήθεια στην αξιολόγηση της επένδυσης 

µπορούν να προσφέρουν και οι µέθοδοι της Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV) και 

του Εσωτερικού Βαθµού Απόδοσης (IRR). Χρησιµοποιώντας στην περίπτωση αυτή 

για λόγους ευκολίας αντί τις χρηµατοροές των 3 χρόνων τα αποτελέσµατα χρήσης, 

καθώς οι αποσβέσεις της αγοράς του εξοπλισµού είναι µικρές και δεν διαφοροποιούν 

σηµαντικά τα αποτελέσµατα, και λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι η απαιτούµενη 

απόδοση είναι 15%  προκύπτει: 

 

ΚΠΑ= -16.100 + 142.450/(1+0,15) + 145.286/(1+0,15)2 + 145.834/(1+0,15)3 = 

313.515>0 

 

ΚΠΑ = 0 ↔ -16.100 + 142.450/(1+IRR) + 145.286/(1+IRR)2 + 145.834/(1+IRR)3 = 

0 ↔ IRR= 419% 

Η απόφαση που θα κρίνει την απόδοση της επένδυσης είναι η επιλογή των 20 αυτών 

προϊόντων που θα έχουν παρόµοια χαρακτηριστικά µε το ελαιόλαδο και το ηλιέλαιο 

και θα γίνουν αποδεκτά από την Σερβική αγορά.  

 

6.10 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

 

 Ο χρηµατοοικονοµικός σχεδιασµός έρχεται στο τέλος της αλυσίδας της 

ανάπτυξης του επιχειρησιακού σχεδίου της επιχείρησης και στηρίζεται σε υποθέσεις, 

παραδοχές και προβλέψεις. Στηριζόµενος στα αποτελέσµατα αυτά ο επιχειρηµατίας 

έχει αρκετές πιθανότητες, η απόφαση που θα πάρει, αν δηλαδή πρέπει να µπει στη 
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συγκεκριµένη επιχειρηµατική περιπέτεια ή όχι, να µην είναι απόφαση σε συνθήκες 

αβεβαιότητας, ούτε βέβαια βεβαιότητας, αλλά ελεγχόµενου κινδύνου. Το γεγονός 

αυτό φανερώνει πόσο σηµαντικές είναι οι εκτιµήσεις του αρχικού κόστους της 

επένδυσης που έγιναν, καθώς και των πωλήσεων. Η επιχείρηση θα πρέπει να 

στοχεύσει από την αρχή να πραγµατοποιήσει τις πωλήσεις που προέβλεψε ο 

χρηµατοοικονοµικός σχεδιασµός. Πώς θα το καταφέρει αυτό? Οι απαντήσεις 

βρίσκονται στο σχέδιο Marketing και στο Λειτουργικό σχέδιο των Κεφαλαίων 4 και 

5 αντίστοιχα. Στην περίπτωση που επιτευχθούν οι στόχοι, τα κέρδη θα είναι 

ικανοποιητικά, εφόσον βέβαια καταφέρει να περιορίσει και τα έξοδα στα επίπεδα 

που περιγράφηκαν στα Προβλεπόµενα Αποτελέσµατα Χρήσεως. Σε οποιαδήποτε 

άλλη περίπτωση µικρότερων πωλήσεων µέχρι του νεκρού σηµείου η επιχείρηση θα 

συνεχίσει να έχει κέρδη. Τέλος, επειδή δόθηκε µεγάλη βαρύτητα στα προγράµµατα 

και στις πολιτικές που θα πρέπει να εφαρµόσει η επιχείρηση και στα νούµερα που θα 

πρέπει να επιτύχει, δεν θα πρέπει να λησµονείται πως όλα αυτά θα τα πετύχουν οι 

άνθρωποι που θα επιλεγούν από τον ιδιοκτήτη να στελεχώσουν το κατάστηµα και 

από τις ικανότητες τους, την θέληση τους, την φιλοδοξία τους να κάνουν 

πραγµατικότητα το όραµα και την αποστολή του µαγαζιού στο Βελιγράδι. Εποµένως, 

θα πρέπει  µε υποµονή, επαγγελµατισµό, µε την βοήθεια ίσως εταιρείας ευρέσεως 

προσωπικού να επιλεγούν οι κατάλληλοι άνθρωποι, να εκπαιδευτούν και να 

ανταµειφθούν βάση ενός αντικειµενικού συστήµατος αξιολόγησης.   
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ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

 Στην εργασία αυτή συντάχθηκε ένα ολοκληρωµένο επιχειρηµατικό σχέδιο, 

όπου περιγράφηκε η ίδρυση και η ανάπτυξη µίας θυγατρικής επιχείρησης στο 

Βελιγράδι της εταιρείας Green Blue Savors, µίας ελληνικής τυποποιητικής µονάδας 

ελαιολάδου. Η νέα αυτή επιχείρηση θα εµπορεύεται ελαιόλαδο και προϊόντα 

Μεσογειακής ∆ιατροφής από χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Τουρκία στην 

τοπική αγορά του Βελιγραδίου (λιανική), αλλά στις γειτονικές αγορές των κοντινών 

πόλεων, ακόµα και εκτός Σερβίας (χονδρική).  Η απόφαση για την εξέταση των 

προϋποθέσεων ίδρυσης της θυγατρικής στο Βελιγράδι βασίστηκε στο γεγονός ότι 

δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου, αλλά και αρκετών ακόµα Μεσογειακών 

προϊόντων στην Σερβία, όπως επίσης και στο γεγονός ότι η Σερβική οικονοµία 

βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε µία συνεχώς ανοδική πορεία και ότι οι Σέρβοι 

καταναλωτές παραδοσιακά εκτιµούν τα ελληνικά προϊόντα, κάτι που ενισχύεται και 

µέσα από τον αυξανόµενο τουρισµό από την Σερβία προς την Βόρειο Ελλάδα. Η 

απόφαση αυτή όµως σε καµιά περίπτωση δεν αποκλείει πως µία αντίστοιχη 

επιχειρηµατική κίνηση σε µία άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα θα είχε χειρότερα 

αποτελέσµατα, γεγονός που θα µπορούσε να αποτελέσει πρόταση για µελλοντική 

έρευνα.  

Με γνώµονα πάντα την αντικειµενικότητα το επιχειρηµατικό αυτό σχέδιο 

συµπεραίνει εξετάζοντας ένα αισιόδοξο και ένα απαισιόδοξο σενάριο πωλήσεων πως 

η εξαγωγική αυτή προσπάθεια µπορεί να στεφθεί µε επιτυχία και περιγράφει 

συγκεκριµένα τις πολιτικές και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει και τους 

κινδύνους που πρέπει να προσέξει. ∆ύο είναι τα ζητήµατα που θα πρέπει να επιλύσει 

ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο το επιχειρηµατικό ρίσκο. Πρώτον, η επιλογή των 

κατάλληλων προϊόντων που θα εµπορεύεται, τα οποία αφενός θα ανήκουν στην 

πυραµίδα της Μεσογειακής ∆ιατροφής και θα θεµελιώνουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, 

αφετέρου θα είναι αρεστά και οικονοµικά αποδεκτά από τους Σέρβους καταναλωτές. 

∆εύτερον, η εύρεση του κατάλληλου ντόπιου συνεργάτη, µε τον οποίο θα 

συνεργαστεί η εταιρεία Green Blue Savors, ώστε να γνωρίσει καλύτερα τον τρόπο 

λειτουργίας της εγχώριας αγοράς, αλλά και των συνηθειών των Σέρβων 

καταναλωτών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

Εδώ παρουσιάζονται οι περιγραφές των θέσεων του υπάλληλου-πωλητή για τον 

πρώτο χώρο της λιανική πώλησης ειδών, του µάγειρα, του βοηθού µάγειρα και του 

σερβιτόρου που θα εργάζονται στον δεύτερο χώρο της κουζίνας, του πωλητή 

χονδρικής, ο οποίος θα βρίσκεται κατά κύριο λόγο εκτός του καταστήµατος και του 

υπεύθυνου καταστήµατος. 
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 ΠΕΡΙΟΧΗ: Βελιγράδι 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ (Μια περιληπτική φράση που εξηγεί τους λόγους ύπαρξης 
της θέσης) 
Μεριµνά  για την πώληση και την συµβουλευτική υποστήριξη των προϊόντων του 
καταστήµατος σε πελάτες λιανικής, πριν και µετά την πώλησή τους. 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ (Οι βασικές υπευθυνότητες ή / και 
καθήκοντα για τα οποία είστε υπόλογοι) 
 

 

 

 

 

 

 

 

� Καταγράφει τις παρατηρήσεις των πελατών όταν δοκιµάζουν τα 
προϊόντα. 

� Συνεργάζεται µε το τµήµα του εστιατορίου και τους παρέχει 
καθηµερινά τα υλικά που τον ενηµερώνουν ότι χρειάζονται. 

� Είναι υπεύθυνος για το ταµείο του καταστήµατος και άρα φροντίζει 
για την πληρωµή των προϊόντων από τους πελάτες. 

� Ενηµερώνει τους πελάτες για τα προϊόντα της εταιρίας και τους 
συµβουλεύει τι να αγοράσουν ανάλογα µε τις ανάγκες τους. 

� Επικοινωνεί τηλεφωνικά µε πελάτες προκειµένου να τους ενηµερώσει 
για την διαθεσιµότητα των προϊόντων ή για να δεχτεί κρατήσεις. 

� ∆ιατηρεί καλές σχέσεις µε τους πελάτες προσπαθώντας να 
ικανοποιήσει τα αιτήµατα τους. 

� Ενηµερώνει καθηµερινά τον υπεύθυνο του καταστήµατος για 
οποιοδήποτε πρόβληµα ή δυσλειτουργία. 

� Παραδίδει το ταµείο στο τέλος κάθε ηµέρας στον υπεύθυνο του 
καταστήµατος. 

� Ενηµερώνει το υπεύθυνο του καταστήµατος για τυχόν ελλείψεις σε 
κάποια είδη προκειµένου να παραγγελθούν από τους προµηθευτές. 

� Ενηµερώνει τους πελάτες για την φιλοσοφία της Μεσογειακής 
κουζίνας και συζητάει µαζί τους τον τρόπο παρασκευής των φαγητών. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ  (Οι 
συµπληρωµατικές  υπευθυνότητες ή / και καθήκοντα που είστε υπόλογοι) 
 �  Ενηµερώνει τους πελάτες για την λειτουργία του εστιατορίου και για τις 

ευκαιρίες που προσφέρει στους πελάτες ανάλογα την ώρα που θα το 
επισκεφτούν. 

�  Ενηµερώνει τους πελάτες για τις προσφορές που ισχύον κάθε µέρα στο 
κατάστηµα. 

�  Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου.  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΓΝΩΣΕΙΣ (Τι ικανότητες / εµπειρία / εκπαίδευση 
θα πρέπει να έχει ο κάτοχος της θέσεως) 
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 
 

Κοινωνικός και δραστήριος  
Ικανότητες πειθούς 
Ετοιµόλογος 
Κατανοεί θέµατα διατροφής και µαγειρικής 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ Απαραίτητη εµπειρία σε θέσεις που αφορούν σε πώληση 
προϊόντων λιανικής   
Επιθυµητή εµπειρία στο χώρο της εστίασης ή της διατροφής 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
 

Απόφοιτος Λυκείου 
Άριστη γνώση Αγγλικών απαραίτητη 

ΚΥΡΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ / ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ (Κύριες αποφάσεις που πρέπει να λάβετε 
ως κάτοχοι της θέσεως) 
Αξιολογεί τους πελάτες και τους προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα ανάλογα την 
αγοραστική τους δύναµη και τις διατροφικές τους συνήθειες.  

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ( Τα πιο συνηθισµένα και πολύπλοκα προβλήµατα που 
έχετε να αντιµετωπίσετε) 
� Ενηµέρωση και πώληση των προϊόντων σε πελάτες.  
� Άµεση ανταπόκριση στις επείγουσες, ενδεχοµένως και παράλογες απαιτήσεις των 

πελατών 
� Συµβουλή προς τον πελάτη να αγοράσει το κατάλληλο υλικό ανάλογα την 

συνταγή που θέλει να µαγειρέψει. 
ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (Αποτελέσµατα που 
πρέπει να επιτευχθούν και αντίστοιχη µέτρηση απόδοσης) 

� Αύξηση των πωλήσεων. 
� Σωστή λειτουργία του ταµείου. 
� Ικανοποιητική εξυπηρέτηση των πελατών. 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αναφέρετε τον σκοπό και συχνότητα 
της συνεργασίας µε άλλες θέσεις µέσα στην εταιρία)  
Πάνω από το 
επίπεδο της 
Θέσεως εκτός 
από τον 
Προϊστάµενο 
σας 

 
 

Κάτω από το 
επίπεδο της 
Θέσεως εκτός 
από τους 
Υφισταµένους 
σας 

 

Άλλες Θέσεις Μάγειρα 
Βοηθό Μάγειρα 
Σερβιτόρο 
Πωλητή χονδρικής πώλησης 
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Αναφέρετε τους φορείς, τον σκοπό 
και την συχνότητα της συνεργασίας) 
Επικοινωνία καθηµερινά µε τους Σέρβους προµηθευτές για να συνεννοηθεί για τις 
παραγγελίες και τις παραδόσεις των προϊόντων.                                                                  
Κωδικός Θέσεως:                                                                 

Ηµεροµηνία: 
15/07/2015 

Κάτοχος Θέσεως: 
 
 

 

Έγκριση του 
Άµεσου 

Προϊστάµενου: 
  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΜΕΣΟΥ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ: Υπεύθυνος 
Καταστήµατος 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΕΩΣ: Βασικός Μάγειρας 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α:  ΤΜΗΜΑ: Εστιατορίου 
 

 ΠΕΡΙΟΧΗ: Βελιγράδι 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ (Μια περιληπτική φράση που εξηγεί τους λόγους ύπαρξης 
της θέσης) 
Μεριµνά  για την προµήθεια των υλικών και την προετοιµασία του φαγητού για τους 
πελάτες βάση του εβδοµαδιαίου προγράµµατος, καθώς επίσης παρουσιάζει την 
συνταγή καθηµερινά εντός του καταστήµατος στους ενδιαφερόµενους πελάτες.  
ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ (Οι βασικές υπευθυνότητες ή / και 
καθήκοντα για τα οποία είστε υπόλογοι) 
 

 

 

 

 

 

 

 

� Φροντίζει καθηµερινά για την προµήθεια των απαραίτητων υλικών για 
την προετοιµασία των φαγητών. 

� Συνεργάζεται µε το τµήµα πωλήσεων και προµηθεύεται καθηµερινά 
τα υλικά του καταστήµατος που χρειάζονται για την παρασκευή των 
φαγητών. 

� Παρουσιάζει την προετοιµασία της συνταγής και ενηµερώνει τους για 
τις σωστές ποσότητες των υλικών. 

� Συµβουλεύει και ενηµερώνει τους πελάτες για το σωστό µαγείρεµα 
των προϊόντων και προτείνει νέες συνταγές. 

� Ενηµερώνει τους πελάτες για τα προϊόντα της εταιρίας και τους 
συµβουλεύει τι να αγοράσουν από το κατάστηµα λιανικής ανάλογα µε τις 
ανάγκες τους. 

� Ενηµερώνει καθηµερινά τον υπεύθυνο του καταστήµατος για 
οποιοδήποτε πρόβληµα ή δυσλειτουργία. 

� Ενηµερώνει τον υπεύθυνο του καταστήµατος για τυχόν ελλείψεις σε 
κάποια είδη είτε αφορούν το φαγητό είτε εξοπλισµό του εστιατορίου 
προκειµένου να παραγγελθούν από τους προµηθευτές. 

� Εκπαιδεύει, ορίζει τις εργασίες, καθοδηγεί και ελέγχει τον βοηθό 
µάγειρα. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ  (Οι 
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συµπληρωµατικές  υπευθυνότητες ή / και καθήκοντα που είστε υπόλογοι) 
 �  Ενηµερώνει τους πελάτες για την φιλοσοφία της Μεσογειακής ∆ιατροφής. 

�  ∆ιατηρεί καλές σχέσεις µε τους πελάτες και απαντά σε όλες τις ερωτήσεις 
τους σχετικά µε τις συνταγές του εστιατορίου. 

�  Είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου της κουζίνας. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΓΝΩΣΕΙΣ (Τι ικανότητες / εµπειρία / εκπαίδευση 
θα πρέπει να έχει ο κάτοχος της θέσεως) 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 
 

Κοινωνικός και δραστήριος 
Γρήγορος στην παρασκευή των φαγητών 
Επικοινωνιακός και µεταδοτικός 
Γνώστης θεµάτων διατροφής και της Μεσογειακής Κουζίνας 
Να δηµιουργεί συνεχώς νέες και εύγευστες Μεσογειακές 
συνταγές 
∆ιοικητικές 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ Απαραίτητη εµπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε θέσεις βασικού 
µάγειρα σε εστιατόρια  
Απαραίτητη εµπειρία στην παρασκευή συνταγών µε βάση την 
Μεσογειακή ∆ιατροφή 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
 

Απόφοιτος Λυκείου 
Σπουδές σε σχολή Μαγειρικής 
Καλή γνώση Αγγλικών απαραίτητη 

ΚΥΡΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ / ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ (Κύριες αποφάσεις που πρέπει να λάβετε 
ως κάτοχοι της θέσεως) 
� Επιλέγει τους προµηθευτές των υλικών που χρειάζεται για την κουζίνα. 
� Ορίζει το εβδοµαδιαίο µενού. 
� Επιλέγει τον βοηθό µάγειρα. 

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ( Τα πιο συνηθισµένα και πολύπλοκα προβλήµατα που 
έχετε να αντιµετωπίσετε) 
� Προετοιµασία των πιάτων έγκαιρα ώστε να είναι νόστιµα, υγιεινά και 

ευπαρουσίαστα.   
� Παρουσίαση της συνταγής µε µεταδοτικό τρόπο στους πελάτες τονίζοντας την 

χρήση των προϊόντων του καταστήµατος. 
� Συµβουλές προς τους πελάτες να αγοράσουν τα κατάλληλα υλικά ανάλογα την 

συνταγή που θέλουν να µαγειρέψουν. 
ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (Αποτελέσµατα που 
πρέπει να επιτευχθούν και αντίστοιχη µέτρηση απόδοσης) 

� Αύξηση των πωλήσεων του εστιατορίου. 
� Ικανοποίηση των πελατών από την παρουσίαση της συνταγής. 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αναφέρετε τον σκοπό και συχνότητα 
της συνεργασίας µε άλλες θέσεις µέσα στην εταιρία)  
Πάνω από το 
επίπεδο της 
Θέσεως εκτός 
από τον 
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Προϊστάµενο 
σας 

Κάτω από το 
επίπεδο της 
Θέσεως εκτός 
από τους 
Υφισταµένους 
σας 

 

Άλλες Θέσεις Πωλητής λιανικής πώλησης 
Σερβιτόρος 
Πωλητής χονδρικής πώλησης 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Αναφέρετε τους φορείς, τον σκοπό 
και την συχνότητα της συνεργασίας) 
Επικοινωνία καθηµερινά µε τους Σέρβους προµηθευτές για να συνεννοηθεί για τις 
παραγγελίες και τις παραδόσεις των προϊόντων.                                                                  
Κωδικός Θέσεως:                                                                 

Ηµεροµηνία: 
15/07/2015  

Κάτοχος Θέσεως: 
 
 

 
 

Έγκριση του 
Άµεσου 

Προϊστάµενου: 
  

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΜΕΣΟΥ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ: Βασικός 
Μάγειρας 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΕΩΣ: Βοηθός Μάγειρα 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α:  ΤΜΗΜΑ: Εστιατορίου 
 

 ΠΕΡΙΟΧΗ: Βελιγράδι 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ (Μια περιληπτική φράση που εξηγεί τους λόγους ύπαρξης 
της θέσης) 
Ακολουθεί τις οδηγίες του βασικού µάγειρα. Κατά κύριο λόγο ασχολείται µε την 
προετοιµασία των πρώτων υλών, µε την παρασκευή των σαλατών (πλύσιµο, 
κόψιµο), καθώς επίσης και µε το πλύσιµο των πιάτων. 
ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ (Οι βασικές υπευθυνότητες ή / και 
καθήκοντα για τα οποία είστε υπόλογοι) 
 

 

 

 

 

 

� Φροντίζει για την καθαριότητα τις κουζίνας. 
� Αναλαµβάνει το πλύσιµο των πιάτων, ποτηριών κ.α. 
� Προετοιµάζει τις πρώτες ύλες π.χ. καθάρισµα και κόψιµο λαχανικών, 

ζύγιση ή µέτρηση των σωστών ποσοτήτων βάση της συνταγής και των 
οδηγιών του µάγειρας. 

� Φροντίζει για την προετοιµασία των σαλατών (πλύσιµο, καθάρισµα, 
κόψιµο). 

� Παραλαµβάνει τις πρώτες ύλες στο κατάστηµα και τις τοποθετεί στην 
θέση τους. 
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� Προετοιµάζει σε πιάτα τις σωστές ποσότητες των πρώτων υλών που 
θα χρησιµοποιήσει ο µάγειρας κατά την παρουσίαση της συνταγής. 

� Σερβίρει τα πιάτα των πελατών που είναι σε πακέτο . 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ  (Οι 
συµπληρωµατικές  υπευθυνότητες ή / και καθήκοντα που είστε υπόλογοι) 
 �  Ετοιµάζει κάποια φαγητά που σερβίρονται για πρωινό, όπως sandwiches ή 

στήνει τα πιάτα µε το παρασκεύασµα που έχει ετοιµάσει ο µάγειρας από 
την προηγούµενη µέρα, όπως κέικ, πίτες. 

�  Ετοιµάζει τα ροφήµατα, όπως καφές, φυσικοί χυµοί, τσάι. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΓΝΩΣΕΙΣ (Τι ικανότητες / εµπειρία / εκπαίδευση 
θα πρέπει να έχει ο κάτοχος της θέσεως) 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 
 

Επικοινωνιακός και δραστήριος 
Γρήγορος στην παρασκευή των πρώτων υλών και των φαγητών 
Εξυπηρετικός 
Εργασία υπό την πίεση του χρόνου 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ Απαραίτητη εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε θέσεις βοηθού 
µάγειρα σε εστιατόρια  
Επιθυµητή εµπειρία ή γνώση συνταγών µε βάση την Μεσογειακή 
∆ιατροφή 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
 

Απόφοιτος Λυκείου 

ΚΥΡΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ / ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ (Κύριες αποφάσεις που πρέπει να λάβετε 
ως κάτοχοι της θέσεως) 
Οι εργασίες που επιτελεί θα πρέπει γίνονται βάση των διαδικασιών του εστιατορίου 
και των οδηγιών του µάγειρα. ∆εν θα πρέπει να λαµβάνει αυτοβούλως αποφάσεις. 
Για θέµατα που δεν γνωρίζει θα πρέπει να ενηµερώνει τον µάγειρα. 

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ( Τα πιο συνηθισµένα και πολύπλοκα προβλήµατα που 
έχετε να αντιµετωπίσετε) 
� Πίεση χρόνου ώστε να εκτελέσει τις οδηγίες του µάγειρα 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (Αποτελέσµατα που 
πρέπει να επιτευχθούν και αντίστοιχη µέτρηση απόδοσης) 

� Σωστή εκτέλεση των καθηκόντων 
� εύρυθµη λειτουργία της κουζίνας 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αναφέρετε τον σκοπό και συχνότητα 
της συνεργασίας µε άλλες θέσεις µέσα στην εταιρία)  
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Πάνω από το 
επίπεδο της 
Θέσεως εκτός 
από τον 
Προϊστάµενο 
σας 

 
 

Κάτω από το 
επίπεδο της 
Θέσεως εκτός 
από τους 
Υφισταµένους 
σας 

 

Άλλες Θέσεις Πωλητής λιανικής πώλησης 
Σερβιτόρος 
Πωλητής χονδρικής πώλησης 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Αναφέρετε τους φορείς, τον σκοπό 
και την συχνότητα της συνεργασίας) 
                                                                

Κωδικός Θέσεως:                                                                 
Ηµεροµηνία: 

15/07/2015  

Κάτοχος Θέσεως: 
 
 

 
 

Έγκριση του 
Άµεσου 

Προϊστάµενου: 
  

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΜΕΣΟΥ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ: Βασικός 
Μάγειρας 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΕΩΣ: Σερβιτόρος 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α:  ΤΜΗΜΑ: Εστιατορίου 
 

 ΠΕΡΙΟΧΗ: Βελιγράδι 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ (Μια περιληπτική φράση που εξηγεί τους λόγους ύπαρξης 
της θέσης) 
Ακολουθεί τις οδηγίες του βασικού µάγειρα. Κατά κύριο λόγο ασχολείται µε το 
σερβίρισµα των ποτών και φαγητών στους πελάτες. 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ (Οι βασικές υπευθυνότητες ή / και 
καθήκοντα για τα οποία είστε υπόλογοι) 
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� Φροντίζει για την καθαριότητα του χώρου του εστιατορίου. 
� Υποδέχεται τους πελάτες στον χώρο του εστιατορίου. 
� Καταγράφει την παραγγελία και την µεταφέρει στον µάγειρα και τον 

βοηθό του. 
� Σερβίρει την παραγγελία στους πελάτες. 
� Είναι υπεύθυνος για την πληρωµή της αξίας της παραγγελίας. 
� Συλλέγει τα άπλυτα πιάτα και ποτήρια από τα τραπέζια και τα 

µεταφέρει στο χώρο της κουζίνας. 
� Φροντίζει για την καθαριότητα των τραπεζιών µετά από κάθε αλλαγή 

πελατών. 
� Ενηµερώνει τους πελάτες για το µενού της ηµέρας και το πρόγραµµα 

της παρουσίασης της συνταγής από τον βασικό µάγειρα. 
� Προτείνει στους πελάτες να δοκιµάσουν ροφήµατα και φαγητά 

ανάλογα µε τις γευστικές τους συνήθειες, καθώς επίσης και τους εξηγεί 
τον τρόπο παρασκευής τους. 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ  (Οι 
συµπληρωµατικές  υπευθυνότητες ή / και καθήκοντα που είστε υπόλογοι) 
 �  Βοηθά τον πωλητή λιανικής πώλησης που εργάζεται στον χώρο των 

προϊόντων σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. 
�  Προσελκύει πελάτες από τον χώρο των προϊόντων στον χώρο του 

εστιατορίου. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΓΝΩΣΕΙΣ (Τι ικανότητες / εµπειρία / εκπαίδευση 
θα πρέπει να έχει ο κάτοχος της θέσεως) 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 
 

Επικοινωνιακός και δραστήριος 
Εξυπηρετικός 
Εργασία υπό την πίεση του χρόνου 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ Απαραίτητη εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε θέσεις σερβιτόρου 
Επιθυµητή εµπειρία ή γνώση συνταγών µε βάση την Μεσογειακή 
∆ιατροφή 

 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
 

Απόφοιτος Λυκείου 
Θεωρητικές γνώσεις σχετικά µε την µαγειρική και τις πρώτες 
ύλες 
 

 
ΚΥΡΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ / ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ (Κύριες αποφάσεις που πρέπει να λάβετε 
ως κάτοχοι της θέσεως) 
Οι εργασίες που επιτελεί θα πρέπει γίνονται βάση των διαδικασιών του εστιατορίου 
και των οδηγιών του µάγειρα. ∆εν θα πρέπει να λαµβάνει αυτοβούλως αποφάσεις. 
Για θέµατα που δεν γνωρίζει θα πρέπει να ενηµερώνει τον µάγειρα ή τον υπεύθυνο 
του καταστήµατος. 

 
 
ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ( Τα πιο συνηθισµένα και πολύπλοκα προβλήµατα που 
έχετε να αντιµετωπίσετε) 
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� Πίεση χρόνου. 
� Αποµνηµόνευση του τιµοκαταλόγου και των τιµών, καθώς και των εκάστοτε 

αλλαγών που µπορεί να συµβούν. 
 
ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (Αποτελέσµατα που 
πρέπει να επιτευχθούν και αντίστοιχη µέτρηση απόδοσης) 

� Σωστή εκτέλεση των καθηκόντων. 
� Αποτελεσµατικό σερβίρισµα των ποτών και φαγητών στους πελάτες. 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αναφέρετε τον σκοπό και συχνότητα 
της συνεργασίας µε άλλες θέσεις µέσα στην εταιρία)  
Πάνω από το 
επίπεδο της 
Θέσεως εκτός 
από τον 
Προϊστάµενο 
σας 

 
 

Κάτω από το 
επίπεδο της 
Θέσεως εκτός 
από τους 
Υφισταµένους 
σας 

 

Άλλες Θέσεις Πωλητής λιανικής πώλησης 
Σερβιτόρος 
Πωλητής χονδρικής πώλησης 
Βοηθός µάγειρα 
 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Αναφέρετε τους φορείς, τον σκοπό 
και την συχνότητα της συνεργασίας) 
                                                                

Κωδικός Θέσεως:                                                                 
Ηµεροµηνία: 

15/07/2015  

Κάτοχος Θέσεως: 
 
 

 
 

Έγκριση του 
Άµεσου 

Προϊστάµενου: 
  

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΜΕΣΟΥ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ: Υπεύθυνος 
Καταστήµατος 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΕΩΣ: Πωλητής χονδρικής 
πώλησης ειδών Μεσογειακής κουζίνας 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  
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ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α:  ΤΜΗΜΑ: Πωλήσεων 
 

 ΠΕΡΙΟΧΗ: Βελιγράδι 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ (Μια περιληπτική φράση που εξηγεί τους λόγους ύπαρξης 
της θέσης) 
Είναι υπεύθυνος  για την πώληση και την υποστήριξη των προϊόντων του 
καταστήµατος σε πελάτες χονδρικής πριν και µετά την πώλησή τους. 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ (Οι βασικές υπευθυνότητες ή / και 
καθήκοντα για τα οποία είστε υπόλογοι) 
 

 

 

 

 

 

 

 

� Εύρεση νέων πελατών στον Βελιγράδι, σε άλλες πόλεις της Σερβίας, 
αλλά και σε γειτονικές χώρες. 

� Καταγράφει τις παρατηρήσεις των πελατών όταν δοκιµάζουν τα 
προϊόντα και ενηµερώνει τον υπεύθυνο του καταστήµατος 

� Είναι υπεύθυνος για τις πληρωµές των πελατών. 
� Ενηµερώνει τους πελάτες για τα προϊόντα της εταιρίας και τους 

συµβουλεύει τι να αγοράσουν ανάλογα µε τις ανάγκες τους. 
� Ενηµερώνεται για νέα προϊόντα που µπορούν να προστεθούν στην 

προϊοντική σειρά της επιχείρησης. 
� Επικοινωνεί τηλεφωνικά µε πελάτες προκειµένου να τους ενηµερώσει 

για την διαθεσιµότητα των προϊόντων ή για να δεχτεί παραγγελίες. 
� ∆ιατηρεί καλές σχέσεις µε τους πελάτες προσπαθώντας να 

ικανοποιήσει τα αιτήµατα τους. 
� Ενηµερώνει καθηµερινά τον υπεύθυνο του καταστήµατος για 

οποιοδήποτε πρόβληµα ή δυσλειτουργία. 
� Ενηµερώνει το υπεύθυνο του καταστήµατος για τυχόν ελλείψεις σε 

κάποια είδη προκειµένου να παραγγελθούν από τους προµηθευτές. 
� Είναι υπεύθυνος για την αποστολή των προϊόντων στους πελάτες είτε 

µε µέσα των πελατών είτε µε µεταφορικές εταιρείες είτε µε δικό του 
µεταφορικό µέσο 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ  (Οι 
συµπληρωµατικές  υπευθυνότητες ή / και καθήκοντα που είστε υπόλογοι) 
 � Ενηµερώνεται για τις κινήσεις των ανταγωνιστών στην αγορά. 

� Ενηµερώνει τους πελάτες για τις προσφορές που ισχύουν κατά περιόδους.  
� Βοηθά τον πωλητή λιανικής πώλησης σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΓΝΩΣΕΙΣ (Τι ικανότητες / εµπειρία / εκπαίδευση 
θα πρέπει να έχει ο κάτοχος της θέσεως) 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 
 

Κοινωνικός και δραστήριος  
Ικανότητες πειθούς 
Ετοιµόλογος 
Κατανοεί θέµατα διατροφής και µαγειρικής 
Άδεια οδήγησης 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ Απαραίτητη εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε θέσεις που αφορούν 
σε λιανική και χονδρική πώληση προϊόντων κατανάλωσης. 
Επιθυµητή εµπειρία στο χώρο των πωλήσεων ειδών διατροφής 
και µαγειρικής. 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
 

Απόφοιτος Λυκείου 
Επιθυµητές σπουδές στα οικονοµικά 
Άριστη γνώση Αγγλικών απαραίτητη 

 
ΚΥΡΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ / ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ (Κύριες αποφάσεις που πρέπει να λάβετε 
ως κάτοχοι της θέσεως) 
Αξιολογεί τους πελάτες ανάλογα την θέση του καταστήµατος τους, την δυναµική 
τους, το αγοραστικό κοινό που εξυπηρετούν και τους προσφέρει τις ανάλογες 
εκπτώσεις. 
∆ιαλέγει τους πελάτες και στην συνέχεια προσέχει ώστε να µην λειτουργούν 
ανταγωνιστικά απέναντι στην επιχείρηση. 
Αποφασίζει σε συνεργασία µε τον υπεύθυνο του καταστήµατος τους όρους 
πληρωµής µε κάθε πελάτη. 
ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ( Τα πιο συνηθισµένα και πολύπλοκα προβλήµατα που 
έχετε να αντιµετωπίσετε) 
� Ενηµέρωση και πώληση των προϊόντων σε πελάτες.  
� Άµεση ανταπόκριση στις επείγουσες, ενδεχοµένως και παράλογες απαιτήσεις των 

πελατών. 
� Έγκαιρη και ασφαλή µεταφορά των προϊόντων στους πελάτες. 

 
ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (Αποτελέσµατα που 
πρέπει να επιτευχθούν και αντίστοιχη µέτρηση απόδοσης) 

� Αύξηση των πωλήσεων χονδρικής. 
� Ικανοποιητική εξυπηρέτηση των πελατών. 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αναφέρετε τον σκοπό και συχνότητα 
της συνεργασίας µε άλλες θέσεις µέσα στην εταιρία)  
Πάνω από το 
επίπεδο της 
Θέσεως εκτός 
από τον 
Προϊστάµενο 
σας 

 
 

Κάτω από το 
επίπεδο της 
Θέσεως εκτός 
από τους 
Υφισταµένους 
σας 

 

Άλλες Θέσεις  
Πωλητή λιανικής πώλησης 
 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Αναφέρετε τους φορείς, τον σκοπό 
και την συχνότητα της συνεργασίας) 
 

Κωδικός Θέσεως:                                                                 
Ηµεροµηνία: 

15/07/2015  
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Κάτοχος Θέσεως: 
 
 

 
 

Έγκριση του 
Άµεσου 

Προϊστάµενου: 
  

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΕΩΣ ΑΜΕΣΟΥ 
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ: Γενικός 
∆ιευθυντής µητρικής 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΕΩΣ: Υπεύθυνος 
καταστήµατος 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α:  ΤΜΗΜΑ: Πωλήσεων 
 

 ΠΕΡΙΟΧΗ: Βελιγράδι 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ (Μια περιληπτική φράση που εξηγεί τους λόγους ύπαρξης 
της θέσης) 
Είναι υπεύθυνος  για την οµαλή και εύρυθµη λειτουργία του καταστήµατος που 
περιλαµβάνει και τους δύο χώρους, της λιανικής πώλησης και του εστιατορίου, 
καθώς επίσης και για την τήρηση των καθηκόντων των υπαλλήλων-υφισταµένων 
του. 
ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ (Οι βασικές υπευθυνότητες ή / και 
καθήκοντα για τα οποία είστε υπόλογοι) 
 

 

 

 

 

 

 

 

� Ορίζει, ανανεώνει βάση των αναγκών του καταστήµατος τις θέσεις 
εργασίας των υπαλλήλων, τους καθοδηγεί, τους συµβουλεύει για την ορθή 
εκτέλεση των καθηκόντων τους και τους αξιολογεί. 

� Υποστηρίζει, συµβουλεύει και ελέγχει τον πωλητή χονδρικής 
πώλησης. 

� Αξιολογεί τις παρατηρήσεις των πελατών όταν δοκιµάζουν τα 
προϊόντα είτε στο χώρο των δοκιµών του καταστήµατος λιανικής είτε στο 
εστιατόριο και προτείνει τα κατάλληλα µέτρα. 

� Είναι υπεύθυνος για την σωστή και βάση νόµων λειτουργία των δύο 
ταµείων. 

� Ενηµερώνεται για νέα προϊόντα που µπορούν να προστεθούν στην 
προϊοντική σειρά της επιχείρησης και αποφασίζει για την προσθήκη τους 
µαζί µε το τµήµα πωλήσεων και τον βασικό µάγειρα. 

� ∆ιατηρεί καλές σχέσεις µε τους πελάτες προσπαθώντας να 
ικανοποιήσει τα αιτήµατα τους. 

� Ενηµερώνεται καθηµερινά από τους υπαλλήλους για οποιοδήποτε 
πρόβληµα ή δυσλειτουργία του καταστήµατος και αποφασίζει για την 
λύση τους. 

� Ενηµερώνεται για τις ελλείψεις στα είδη από τους υπεύθυνους 
πωλητές λιανικής και χονδρικής και στα είδη του εστιατορίου από τον 
µάγειρα προκειµένου να παραγγείλει αναπλήρωση από τους προµηθευτές. 

� Φροντίζει για την εκπαίδευση των υπαλλήλων σε θέµατα που αφορά η 
θέση εργασίας του καθενός και για την ενηµέρωση όλων των υπαλλήλων 
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για οποιαδήποτε προσθήκη, αλλαγή ή νέο που αφορά το κατάστηµα, την 
προϊοντική σειρά, το µενού του εστιατορίου και την µεσογειακή διατροφή 
γενικά.  

� Ενηµερώνει τον γενικό διευθυντή της θυγατρικής για τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα του καταστήµατος και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σε 
εβδοµαδιαία βάση. 

� Είναι υπεύθυνος για όλα τα θέµατα του προσωπικού, όπως πληρωµές, 
άδειες, ασφάλεια. 

� Είναι υπεύθυνος για την τήρηση από το κατάστηµα όλων των νόµων 
και των κανονισµών λειτουργίας. 

 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ / ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ  (Οι 
συµπληρωµατικές  υπευθυνότητες ή / και καθήκοντα που είστε υπόλογοι) 
 �  Ενηµερώνεται για τις κινήσεις των ανταγωνιστών στην αγορά 

�  Βοηθά στην εύρεση νέων πελατών στον Βελιγράδι, σε άλλες πόλεις της 
Σερβίας, αλλά και σε γειτονικές χώρες 

�  Συναποφασίζει µε τον µάγειρα για το µενού της εβδοµάδας. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΓΝΩΣΕΙΣ (Τι ικανότητες / εµπειρία / εκπαίδευση 
θα πρέπει να έχει ο κάτοχος της θέσεως) 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
 
 

Επικοινωνιακός και δραστήριος  
Ηγετικές 
Κατανοεί θέµατα διατροφής και µαγειρικής 
∆ίκαιος 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ Απαραίτητη εµπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε θέσεις που αφορούν 
σε λιανική και χονδρική πώληση προϊόντων κατανάλωσης. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε θέση διοίκησης καταστήµατος µε 
προσωπικό άνω των 5 ατόµων. 

 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
 

Απαραίτητες σπουδές στα οικονοµικά ή στην διοίκηση 
επιχειρήσεων 
Άριστη γνώση Αγγλικών απαραίτητη 
Επιθυµητή η γνώση γερµανικών 

 
ΚΥΡΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ / ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΕΣ (Κύριες αποφάσεις που πρέπει να λάβετε 
ως κάτοχοι της θέσεως) 
Αποφασίζει για την τιµολογιακή και εκπτωτική πωλητή τόσο στο κοµµάτι της 
λιανικής όσο και στο κοµµάτι της χονδρικής πώλησης. 
Αποφασίζει για τις προωθητικές ενέργειες του καταστήµατος, όπως διαφήµιση, 
δωρεάν δείγµατα, προσφορές κ.α. 
Αποφασίζει σε συνεργασία µε µάγειρα για τις συνταγές που θα παρουσιάζονται και 
θα πωλούνται από το εστιατόριο. 
Αποφασίζει σε συνεργασία µε τον µάγειρα για τον τιµοκατάλογο του εστιατορίου. 
Αποφασίζει για την αγορά ή την επισκευή του εξοπλισµού. 
Επιλέγει τους βασικούς προµηθευτές. 
ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ( Τα πιο συνηθισµένα και πολύπλοκα προβλήµατα που 
έχετε να αντιµετωπίσετε) 
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� Καλή σχέση, συνεργασία και επικοινωνία µε τους υπαλλήλους. 
� Επίλυση των προβληµάτων µεταξύ των υπαλλήλων 
� Βοήθεια στην επίλυση των πιο σοβαρών προβληµάτων των πωλητών µε τους 

πελάτες. 
� ∆ιατήρηση της ικανοποίησης των πελατών σε υψηλά επίπεδα 

 
ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ (Αποτελέσµατα που 
πρέπει να επιτευχθούν και αντίστοιχη µέτρηση απόδοσης) 

� Αύξηση των πωλήσεων λιανικής και χονδρικής πώλησης, καθώς και του 
εστιατορίου. 

� Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. 
� Εύρυθµη λειτουργία του καταστήµατος τηρώντας τους νόµους και τις 

διαδικασίες της επιχείρησης. 
� Αύξηση της ικανοποίησης των υπαλλήλων. 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Αναφέρετε τον σκοπό και συχνότητα 
της συνεργασίας µε άλλες θέσεις µέσα στην εταιρία)  
Πάνω από το 
επίπεδο της 
Θέσεως εκτός 
από τον 
Προϊστάµενο 
σας 

 
 

Κάτω από το 
επίπεδο της 
Θέσεως εκτός 
από τους 
Υφισταµένους 
σας 

 

Άλλες Θέσεις  
Με όλους τους υπαλλήλους 
 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Αναφέρετε τους φορείς, τον σκοπό 
και την συχνότητα της συνεργασίας) 
Με τους προµηθευτές και τους σηµαντικούς πελάτες 

Κωδικός Θέσεως:                                                                 
Ηµεροµηνία: 

15/07/2015  

Κάτοχος Θέσεως: 
 
 

 
 

Έγκριση του 
Άµεσου 

Προϊστάµενου: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

Εδώ παρατίθεται το ερωτηµατολόγιο που συνάχτηκε προκειµένου να διερευνηθούν  

στην πράξη οι συνήθειες των Σέρβων καταναλωτών αναφορικά µε την κατανάλωση 

του παρθένου ελαιολάδου και να αποκτηθεί µία πιο ρεαλιστική εικόνα της 

συµπεριφορά των καταναλωτών απέναντι στα καταστήµατα που πωλούν ελαιόλαδα. 

Το ερωτηµατολόγιο συντάχθηκε στην αγγλική και Σερβική γλώσσα προκειµένου να 

µπορεί να απαντηθεί από Σέρβους, αλλά και ευρωπαίους καταναλωτές που ζουν 

µόνιµα στο Βελιγράδι. Επίσης, στάλθηκε σε σερβικές εταιρείες που εδρεύουν στο 

κέντρο του Βελιγραδίου, «ανέβηκε» στο facebook της εταιρείας Green Blue Savors 

από τον Ιανουάριο του 2013 µέχρι το Ιούλιο του 2015, µοιράστηκε σε τουρίστες 

στην περιοχή της Χαλκιδικής , αλλά δυστυχώς το δείγµα των ανθρώπων που 

ανταποκρίθηκε και απάντησε το ερωτηµατολόγιο είναι πολύ µικρό µε αποτέλεσµα 

να µην µπορούν να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα και να χρησιµοποιηθούν για τις 

ανάγκες της µελέτης. Παρόλα αυτά παρατίθεται το ερωτηµατολόγιο στην αρχική του 

µορφή σε περίπτωση που η επιχείρηση το χρησιµοποιήσει είτε µετά το άνοιγµα του 

καταστήµατος είτε προσεγγίζοντας µε άλλο τρόπο το σέρβικο καταναλωτικό κοινό.  

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΣΤΗΝ ΣΕΡΒΙΑ 

To ερωτηµατολόγιο στοχεύει στην καταγραφή της συµπεριφοράς των καταναλωτών 

απέναντι στην αγορά και χρήση του ελαιολάδου στην καθηµερινή τους κουζίνα.  

Οι απαντήσεις σας θα µείνουν αυστηρά εµπιστευτικές. 

Παρακαλούµε να µας στείλετε συµπληρωµένο το ερωτηµατολόγιο στο email 

p.chatzidimitriou@alumil.com ή µε fax στον αριθµό 0030 2310 692473, υπ’ όψιν κ. 

Χατζηδηµητρίου Π. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά µε την 

έρευνα, επικοινωνήστε µε τον κ. Χατζηδηµητρίου Π. στο τηλέφωνο 0030 2310 

692472. 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Παρακαλώ δηλώστε το φύλο σας: 

Άνδρας       Γυναίκα  

2. Παρακαλώ δηλώστε την ηλικία σας: 
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<30 ετών       30<x<50 ετών      >50 ετών  

3. Παρακαλώ δηλώστε το επάγγελµα σας: 

………………………………………………………………… 

4. Παρακαλώ δηλώστε το µέσο µηνιαίο οικογενειακό εισόδηµα σας: 

<35.000 δην.       35.000<x<70.000 δην.      >70.000 δην.  

5. Από πόσα άτοµα αποτελείται η οικογένεια σας? 

1 άτοµο       2 άτοµα       3 άτοµα      4 άτοµα    5 άτοµα   >5 άτοµα  

 

Β. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

6. Ποια είδη λαδιού χρησιµοποιείτε*? 

ηλιέλαιο       ελαιόλαδο       αραβοσιτέλαιο      πυρηνέλαιο    σογιέλαιο   

σπορέλαιο  

7. Ταξινοµήστε από το 1 µέχρι το 5 ποια είδη λαδιού χρησιµοποιείτε σε µεγαλύτερη 

ποσότητα. (αποκλείστε όσο είδη δεν χρησιµοποιείτε) 

ηλιέλαιο       ελαιόλαδο       αραβοσιτέλαιο      πυρηνέλαιο    σογιέλαιο   

σπορέλαιο  

8. Θεωρείτε την κατανάλωση ελαιολάδου πιο υγιεινή σε σχέση µε την κατανάλωση 

των υπολοίπων ειδών λαδιού? 

Ναι       Όχι        ∆εν ξέρω/δεν απαντώ       

9. Γνωρίζεται τις κατηγορίες του ελαιολάδου και σε τι διαφέρουν τα ποιοτικά τους 

χαρακτηριστικά? (κατηγορίες: extra παρθένο ελαιόλαδο, παρθένο ελαιόλαδο, 

εξευγενισµένο ελαιόλαδο) 

Ναι, πολύ καλά       Ναι, ελάχιστα      Όχι, καθόλου       ∆εν υπάρχουν 

διαφορές   

10. Με ποια κριτήρια αξιολογείται την ποιότητα στο ελαιόλαδο*? 

Χώρα προέλευσης       Κατηγορία ελαιολάδου      Γεύση       Χρώµα και 

άρωµα   ∆εν βρίσκω διαφορά    Άλλο ……………………       

11. Το ελαιόλαδο ποιας χώρας θεωρείται καλύτερο όσο αφορά την ποιότητα? 



 175

Ελλάδα       Ιταλία      Ισπανία       Άλλη  ………………………   ∆εν 

βρίσκω διαφορά  

12. Το ελαιόλαδο ποιας χώρας θεωρείται καλύτερο όσο αφορά την γεύση? 

Ελλάδα       Ιταλία      Ισπανία       Άλλη  ……………………..   ∆εν 

βρίσκω διαφορά  

13. Το ελαιόλαδο ποιας χώρας θεωρείται καλύτερο όσο αφορά την τιµή? 

Ελλάδα       Ιταλία      Ισπανία       Άλλη  ……………………..   ∆εν 

βρίσκω διαφορά  

14. Που κυρίως χρησιµοποιείτε το ελαιόλαδο*? 

Σαλάτες       τηγανιτά       µαγειρευτά   γλυκά        Άλλο  

………………………………. 

15. Ποια περίοδο του χρόνου καταναλώνεται το περισσότερο ελαιόλαδο? 

Καλοκαίρι       Φθινόπωρο      Χειµώνα    Άνοιξη    Σε όλες το ίδιο  

16. Ποιο ή ποια φαγητά µαγειρεύετε πάντα µε ελαιόλαδο? 

…α)………………………….. 

…β)………………………….. 

…γ)………………………….. 

17. Θα αγοράζατε κάποια συσκευασία ελαιολάδου σαν δώρο? 

Ναι       Όχι  

18. Αν ναι, ποια συσκευασία θα επιλέγατε? 

250ml       500ml      750ml        1lit        3lit  

 

*Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία απαντήσεις. 

 

Γ. ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

19. Περίπου πόση ποσότητα ελαιολάδου καταναλώνεται οικογενειακώς κάθε χρόνο: 

<=1lit             1<x<=5 lit               5<x<=20 lit                x>20 lit  

20. Πόσο συχνά αγοράζεται ελαιόλαδο? 

1 φορά/χρόνο   1<x<=3 φορές/χρόνο   3<x<=10 φορές/χρόνο x>10 

φορές/χρόνο  

21. Από αγοράζεται συχνότερα ελαιόλαδο? 

Super Markets       Μπακάλικα         Απευθείας από την χώρα προέλευσης                   
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Σε ειδικά µαγαζιά µε gourmet προϊόντα           Από αλλού    

……………………….   

22. Μπορείτε να βρείτε ιταλικό ελαιόλαδο στην αγορά του Βελιγραδίου? 

Ναι       Όχι      ∆εν ξέρω/ δεν απαντώ       

23. Μπορείτε να βρείτε ελληνικό ελαιόλαδο στην αγορά του Βελιγραδίου? 

Ναι       Όχι      ∆εν ξέρω/ δεν απαντώ       

24. Μπορείτε να βρείτε ισπανικό ελαιόλαδο στην αγορά του Βελιγραδίου? 

Ναι       Όχι      ∆εν ξέρω/ δεν απαντώ       

25. Ποια συσκευασία ελαιολάδου αγοράζεται συνήθως? 

250ml       500ml      750ml        1lit        3lit  

26. Ποια συσκευασία ελαιολάδου θεωρείται πιο πρακτική? 

25ml       500ml      750ml        1lit        3lit  

27. Ποιο υλικό προτιµάτε στην συσκευασία του µπουκαλιού του ελαιολάδου? 

γυάλινο          πλαστικό        µεταλλικό     άλλο  …………………. 

28. Ποιο ποσό θα πληρώνατε για 1lit παρθένο ελαιόλαδο σε γυάλινη συσκευασία 

(από 600 µέχρι 1000 δηνάρια)? 

  …………………. 

29. Ποιο στοιχείο είναι το πιο σηµαντικό για εσάς κατά την επιλογή ενός 

µπουκαλιού ελαιολάδου*? 

τιµή          συσκευασία        χώρα προέλευσης     κατηγορία του ελαιολάδου 

 µάρκα           άλλο …………………. 

30. Πότε συνήθως διαλέγεται την µάρκα του ελαιολάδου που θα αγοράσετε*? 

Από την διαφήµιση                     από πληροφορία από γνωστό-φίλο µου                                  

στο ράφι του Super Market       επιλέγω πάντα την ίδια µάρκα                                   

επιλέγω αυτό που θα µου συστήσει ο πωλητής           άλλο …………………. 

 

*Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από µία απαντήσεις. 

 

∆. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

31. Σε περίπτωση που αποφασίζατε να αγοράσετε ελληνικό ελαιόλαδο, ποια περιοχή 

της Ελλάδος θεωρείτε ότι παράγει το καλύτερο ελαιόλαδο? 

Κρήτη            Καλαµάτα           Μυτιλήνη         Χαλκιδική          άλλη 
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…………………. 

32. Έχετε δοκιµάσει ποτέ ελληνικό ελαιόλαδο από την περιοχή της Χαλκιδικής? 

Ναι       Όχι       

33. Αν ναι, σας άρεσε η γεύση του? Μου άρεσε: 

Καθόλου            Λίγο         αρκετά         πάρα πολύ         δεν θυµάµαι   

34. Θα αγοράζατε 1lit extra παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο από την περιοχή της 

Χαλκιδικής, σε περίπτωση που µπορούσατε να το βρείτε στην αγορά του 

Βελιγραδίου? 

Αποκλείεται            ίσως, εάν το µαγαζί ήταν κοντά στο σπίτι µου         

σίγουρα, εάν το µαγαζί ήταν κοντά στο σπίτι µου         θα το αγόραζα οπουδήποτε 

και εάν ήταν το µαγαζί στο Βελιγράδι         δεν ξέρω/δεν απαντώ   

 

Σας ευχαριστούµε πολύ για τη συµβολή σας 

 

QUESTIONNAIRE: OLIVE OIL IN SERBIA  

Questionnaire’s aim is to write down the Serbian consumers’ behavior towards the 

purchase and usage of olive oil in their daily life. 

The answers will remain strictly confidential. 

Please send us the questionnaire to the e-mail p.chatzidimitriou@alumil.com or to 

the fax number 0030 2310692473. For any further information or clarification 

concerning the questionnaire, feel free to contact with Mr. Chatzidimitriou Panagiotis 

(tel. num. 0030 2310 692472). 

 

A. GENERAL INFORMATION  

1. Please register your sex: 

Male       Female  

2. Please register your age: 

<30 years old       30<x<50 years old      >50 years old  

3. Please register your profession: 
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………………………………………………………………… 

4. Please register your average family income per month: 

<35.000 din.       35.000<x<70.000 din.      >70.000 din.  

5. Of how many members does your family consist? 

1 person       2 persons       3 persons      4 persons    5 persons   >5 

persons  

6. Where do you live in Serbia? 

North Serbia   ……………………………………………... 

Middle Serbia ……………………………………………… 

South Serbia   ……………………………………………… 

 

B. USAGE OF THE OLIVE OIL  

6. Which kind of oils do you usually use*? 

Sunflower oil       olive oil       corn oil      olive pomace oil    soy oil   

seed oil  

7. Classify from 1 to 5 which kinds of oils do you use in larger amounts? (Exclude 

the kinds of oil that you do not use) 

Sunflower oil       olive oil       corn oil      olive pomace oil    soy oil   

seed oil  

8. Do you regard the consumption of olive oil healthier than the consumption of the 

other kinds of oil?  

Yes       No        N/A       

9. Do you know the olive oil categories and the qualitative differences between 

them? (Categories are: Extra Virgin Olive Oil, Virgin Olive Oil, Olive Oil Composed 

of Refined Olive Oils and Virgin Olive oils) 

Yes, very well       yes, I hardly know      no, not at all       there are no 

differences   

10. Based on which criteria do you evaluate the quality of olive oil*? 

Country of origin       olive oil category      Flavor       Color and fragrance 
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  I find no difference    other ……………………       

11. The olive oil of which country do you regard as premium regarding the quality? 

Greece       Italy      Spain       Other  ………………………   I find no 

difference  

12. The olive oil of which country do you regard as premium regarding the flavor? 

Greece       Italy      Spain       Other  ………………………   I find no 

differences  

13. The olive oil of which country do you regard as premium regarding the price? 

Greece       Italy      Spain       Other  ………………………   I find no 

differences  

14. Where do you mainly use the olive oil*? 

Salads       fried foods       cooked foods   sweets        other  

…………………………… 

15. Which period of the year do you consume the largest amount of olive oil? 

Summer       Autumn      Winter    Spring    the same amount in all periods 

 

16. Which foods do you cook always using olive oil? 

…a)………………………….. 

…b)………………………….. 

…c)………………………….. 

17. Would you ever purchase any olive oil package as a gift? 

Yes       No  

18. If yes, which package would you prefer? 

250ml       500ml      750ml        1lit        3lit  

 

* You can choose more than one answers. 

 

C. PURCHASE OF OLIVE OIL  

19. How much olive oil do you consume as family during the year? 

<=1lit             1<x<=5 lit               5<x<=20 lit                x>20 lit  

20. How often do you purchase olive oil? 

1 time/year         1<x<=3 times/year       3<x<=10 times/year       x>10 
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times/year  

21. From which places do you prefer to buy most often olive oil? 

Super Markets       groceries         directly from the country of origin           

from special shops with gourmet products           somewhere else    

……………………….   

22. Is it possible for you to find Italian olive oil in the Belgrade market? 

Yes         No         N/A       

23. Is it possible for you to find Greek olive oil in the Belgrade market? 

Yes         No         N/A       

24. Is it possible for you to find Spanish olive oil in the Belgrade market? 

Yes         No         N/A       

25. Which package of olive oil do you purchase more often? 

250ml       500ml      750ml        1lit        3lit  

26. Which package of olive oil do you think is the most practical? 

250ml       500ml      750ml        1lit        3lit  

27. Which material do you prefer the package of olive oil to be made of? 

Glass          PVC        metal     other  …………………. 

28. Which amount of money are you willing to pay for 1lit virgin olive oil in glass 

package (from 600 to 1000 din.)? 

 ……..…………………. 

29. What are the most important criteria for you when choosing an olive oil 

package*? 

Price          package      country of origin     category of olive oil    brand 

          other …………………. 

30. When do you usually decide which olive oil brand are you going to purchase*? 

From the advertisement                     from a friend’s recommendation                                   

in front of Super Market’s shelf         I always purchase the same brand                                   

I trust the recommendation of the salesman           other 

…………………………………… 

 

* You can choose more than one answers. 

D. GREEK OLIVE OIL  
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31. In case you chose to buy Greek olive oil, which region of Greece do you think 

that is produces the best olive oil? 

Crete            Kalamata           Lesbos (Mytilene)         Chalkidiki          

other …………………. 

32. Have you ever tasted Greek olive oil from the origin of Chalkidiki? 

Yes         No       

33. If yes, did you like the taste? 

Not at all            I liked it a little bit         I quite liked it           I liked it very 

much             I do not remember   

34. Would you purchase 1lit Greek extra virgin olive oil from the origin of 

Chalkidiki, in case you could find it in Belgrade market?  

I would never buy it            maybe, in case the shop is near my house         

surely, in case the shop is near my house         I would definitely buy it 

irrespectively where the shop is in Belgrade         N/A   

 

Thank you very much for your assistance! 

 

UPITNIK: MASLINOVO ULJE U SRBIJI  

Cilj ovog upitnika je da zabeleži ponašanje srpskih potrošača pri kupovini i 

korišćenju maslinovog ulja u svakodnevnom životu. 

Odgovori ostaju strogo poverljivi. 

Molimo Vas da pošaljete upitnik na e-mail adresu p.chatzidimitriou@alumil.com 

ili na broj faksa 0030 2310 692473. Za sve dodatne informacije ili objašnjenja koja 

se tiču upitnika, slobodno kontaktirajte sa gospodinom Hadžidimitriu Panajotis (broj 

telefona 0030 2310 692472). 

 

A. OPŠTE INFORMACIJE  

1. Molim Vas upišite Vaš pol: 

Muško ____              Žensko ____ 

2. Molim Vas upišite Vaš uzrast: 
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<od 30 godina ____          30<x<50 godina ____        >50 godina ____ 

3. Molim Vas napišite Vašu profesiju: 

__________________________________________________ 

4. Molim Vas napišite Vaša prosečna porodična primanja u mesecu: 

<35.000 din ___        35.000<x<70.000 din. ___         >70.000 din. ___ 

5. Od koliko članova se sastoji Vaša porodica? 

1 osoba____  

2 osobe ____  

3 osobe____ 

4 osobe____  

5 osoba____ 

>od 5 osoba ____ 

6. Gde zivite u Srbiji? Molim Vas upisite Vase mesto boravka: 

Severna Srbija _________________ 

Centralna Srbija ________________ 

Juzna Srbija ___________________ 

 

B. UPOTREBA MASLINOVOG ULJA  

7. Koju vrsta ulja obično koristite? 

Suncokretovo ulje _____ 

Maslinovo ulje _____ 

Kukuruzovo ulje _____ 

Maslinovo ulje komine _____ 

Sojino ulje ____ 

Semeno ulje ____ 

8. Poređajte od 1 do 5 koje vrste ulja koristite u većim količinama (isključite one 

vrste ulja koje ne koristite): 

Suncokretovo ulje _____ 

Maslinovo ulje _____ 

Kukuruzno ulje _____ 
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Maslinovo ulje komine ____ 

Sojino ulje ____ 

Semeno ulje _____ 

9. Da li smatrate da je korišćenje maslinovog ulja zdravije od korišćenja bilo koje 

druge vrste ulja? 

Da ____                Ne ____              Bez odgovora ____ 

10. Da li znate kategorije maslinovog ulja i razlike između njih? 

(Kategorije su: ekstra devičansko maslinovo ulje, devičansko maslinovo ulje, ulje 

napravljeno od prefinjenog maslinovog ulja i devičanskog maslinovog ulja) 

Da, vrlo dobro _____ 

Jedva da znam razliku _____ 

Uopšte ne znam razliku _____ 

Ne postoji razlika _____ 

11. Na osnovu kog kriterijuma određujete kvalitet maslinovog ulja?* 

Zemlja porekla ____ 

Kategorija maslinovog ulja ____ 

Ukus _____ 

Boja i miris _____  

Ne pravim razliku _____ 

Ostalo ______ 

12. Koju zemlju smatrate najboljom u pogledu kvaliteta maslinovog ulja? 

Grčka _____ 

Italija _____ 

Španija _____ 

Ostale _____ 

Ne pravim razliku _____ 

13. Koju zemlju smatrate najboljom u pogledu ukusa maslinovog ulja? 

Grčka ____ 

Italija _____ 
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Španija _____ 

Ostale _____ 

Ne pravim razliku ______ 

14. Koju zemlju smatrate najboljom u pogledu cene maslinovog ulja? 

Grčka _____ 

Italija _____ 

Spanija _____ 

Ostale _____ 

Ne pravim razliku _____ 

15. U čemu najčešće koristite maslinovo ulje?* 

Salata _____ 

Pržena hrana _____ 

Kuvana hrana _____ 

Slatkiši _____ 

Ostalo _____ 

16. U kom periodu godine najviše koristite maslinovo ulje? 

Leto ____ 

Jesen _____ 

Zima _____ 

Proleće _____ 

Cele godine isto _____ 

17.Koja jela stalno kuvate koristeći maslinovo ulje? 

a)___________________ 

b)___________________ 

c)___________________ 

18. Da li biste ikada kupili paket maslinovog ulja kao poklon? 

Da _____         Ne _____  

19. Ako da, koji biste paket izabrali? 

250ml____      500ml ____     750ml _____     1lit _____     3lit ____ 
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*Možete da izaberete više od jednog odgovora. 

 

C. KUPOVINA MASLINOVOG ULJA  

19. Koliko maslinovog ulja konzumirate na porodičnom nivou u toku jedne godine? 

<=1lit _____    1<x<=5 lit _____       5<x<=20 lit _____      x>20 lit _____ 

20. Koliko često kupujete maslinovo ulje? 

1 godišnje_____   

1<x<=3 godišnje _____   

3<x<=10 godišnje ____  

x>10 godišnje ____ 

21. Gde najčešće kupujete maslinovo ulje? 

Supermarket _____ 

Bakalnica _____ 

Zemlja porekla ______ 

Specijalne prodavnice sa gurmet proizvodima _____ 

Ostalo _____ 

22. Da li je moguće da nađete italijansko maslinovo ulje na beogradskom tržištu? 

Da ______         Ne _____           Bez odgovora ______ 

23. Da li je moguće da nađete grčko maslinovo ulje na beogradskom tržištu? 

Da _____           Ne ______         Bez odgovora _____ 

24. Da li je moguće da nađete špansko maslinovo ulje na beogradskom tržištu? 

Da _____           Ne _____           Bez odgovora _____ 

25. Koje pakovanje maslinovog ulja kupujete najčešće? 

250ml _____      500ml _____     750ml _____     1lit _____     3lit _____ 

26. Koje pakovanje maslinovog ulja smatrate najpraktičnijim? 

250ml _____     500ml _____     750ml _____     1lit _____      3lit _____ 

26. Od kog materijala preferirate da bude pakovanje maslinovog ulja? 
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Staklo ____          PVC ____        Metal ____       Ostalo _____ 

27. Koliko ste spremni da platite za 1 litar devičanskog maslinovog ulja u staklenom 

pakovanju (od 600 do 1000 dinara)? 

 

 

28. Koji Vam je najvažniji kriterijum pri odabiru pakovanja maslinovog ulja?* 

Cena ____ 

Pakovanje ____ 

Zemlja porekla ______ 

Kategorija maslinovog ulja _____ 

Brend _____ 

Ostalo _____ 

29. Kada se obično odlučite koji brend maslinovog ulja da kupite?* 

Reklame ____ 

Preporuka prijatelja _____ 

U supermarketu, ispred police ______ 

Uvek kupujem isti brend _____ 

Verujem preporuci prodavca _____ 

Ostalo ______ 

 

*Možete da izaberete više od jednog odgovora. 

 

D. GRČKO MASLINOVO ULJE  

30. U slučaju da se odlučite da kupite grčko maslinovo ulje, koji region Grčke 

smatrate kao najboljim proizvođačem maslinovog ulja? 

Krit ____   Kalamata _____   Lesbos (Mitilini) _____   Halkidiki _______ 

31. Da li ste ikada probali grčko maslinovo ulje sa podneblja Halkidikija? 

Da _____           Ne _____  

32. Ako jeste, da li Vam se dopao ukus? 

Nimalo _____  
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Malo mi se dopalo _____  

Vrlo mi se dopalo ______ 

Dosta mi se dopalo _____ 

Ne sećam se ______ 

33. Da li biste kupili litar grčkog, ekstra devičanskog maslinovog ulja sa podneblja 

Halkidikija ako biste ga našli na beogradskom tržištu? 

Nikad ga ne bih kupio _____ 

Možda, u slučaju da je radnja blizu moje kuće _____ 

Sigurno, u slučaju da je radnja blizu moje kuće _____ 

Definitivno bih ga kupio, ne mareći gde se nalazi radnja u Beogradu ____ 

Bez odgovora _____ 

 

HVALA VAM PUNO NA POMOĆI! 

 


