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Περίληψη 

 

Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η εξαγωγική επέκταση των δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης γούνας στην αγορά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο κλάδος της γουνοποιίας έχει 

αναπτυχθεί στην Δυτική Ελλάδα, και συγκεκριμένα στις πόλεις της Καστοριάς και της 

Κοζάνης. 

Η γούνα θεωρείται εξαγωγικό προϊόν πολυτελείας.  Για αυτό το λόγο, όσοι εμπλέκονται 

στο επάγγελμα αναζητούν συνεχώς νέες τεχνικές ώστε να εξελιχτούν, να διατηρήσουν τις ήδη 

υπάρχουσες αγορές και να προσεγγίσουν νέες, με σκοπό να γίνουν περισσότερο γνωστοί, να 

προωθήσουν τα προϊόντα τους και τελικά να αυξήσουν τα κέρδη τους, και κατ' επέκταση να 

συμβάλλουν στην ελληνική οικονομία. 

Σε αυτή την εργασία γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης της αγοράς της Ρωσίας. Πιο 

συγκεκριμένα, η εργασία χωρίζεται σε πέντε (5) κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια 

ανάλυση των στόχων και σκοπών της παρούσας εργασίας, καθώς και η διάρθρωση της. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μια εισαγωγή στον κλάδο της γουνοποιίας. Στο επόμενο κεφάλαιο, 

κάνουμε μια ανάλυση σχετικά με την εκτροφή γουνοφόρων ζώων, αλλά και την άποψη του 

κόσμου και των διαφόρων οργανώσεων σε σχέση με αυτό. Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναλύεται η 

οικονομία της Ελλάδας, καθώς και η εξαγωγική – εισαγωγική της δραστηριότητα. Στο πέμπτο 

κεφάλαιο, αναλύεται η οικονομία της Ρωσίας και οι παγκόσμιες εισαγωγές της σε γουναρικά 

ανά χώρα του κόσμου. Επιπλέον, αναλύουμε τα διάφορα προβλήματα/απειλές που μπορεί να 

αντιμετωπίσει ένας υποψήφιος γουνοποιός στην προσπάθεια του να εισέλθει σ' αυτή την 

αγορά. Τέλος, αναλύονται τα τελικά συμπεράσματα της εργασίας. 
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Abstract 

 

The purpose of this project is the export expansion of the activities of a fur enterprise 

on the market of the Russian Federation. It is known that the field of fur making has been 

developed in Western Greece, particularly in the cities of Kastoria and Kozani. 

Furs are considered an export luxury product. For this reason, people who are involved 

in the fur industry are constantly looking for new techniques in order to approach new markets, 

to promote their products, to become known, and thus increase their profit and contribute to the 

growth of the Greek economy. 

The thesis is divided in five (5) chapters. Chapter 1 analyzes the objectives of this 

project as well as its structure. Chapter 2 provides an introduction to the fur industry. Chapter 3 

presents an analysis on the fur farming as well as the view of the world and the various 

organizations about it. Chapter 4 illustrates the Greek economy and its export - import activity. 

Chapter 5 analyzes the economy of Russia and its world imports of furs by country. In 

addition, it outlines the various problems/threats that may face prospective a fur exporter in his 

attempt to enter this market. Finally, sum up the results and provides a conclusion of its 

dissertation. 

 

 



10 

 

 Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγικά 

 

 1.1 Εισαγωγή 

Ο κλάδος της γουνοποιίας είναι από τους πιο σημαντικούς κλάδους στην περιοχή της 

Δυτικής Μακεδονίας, και συγκεκριμένα στις πόλεις της Καστοριάς και της Κοζάνης. Οι 

κάτοικοι των περιοχών αυτών, ως επί το πλείστον, απασχολούνται με το εμπόριο γούνας. Για 

αυτό το λόγο άλλωστε, αναζητούν συνεχώς νέες ευκαιρίες ώστε να εξελιχθούν, να 

προσεγγίσουν νέες αγορές, αλλά και να διατηρήσουν τις ήδη υπάρχουσες. Ωστόσο, τα 

τελευταία χρόνια κάτι τέτοιο ήταν αρκετά δύσκολο, αφού η οικονομική κρίση επηρέασε όχι 

μόνο την Ελλάδα, αλλά και πολλές άλλες χώρες. 

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γουνοποιοί συνέχισαν να αναζητούν τρόπους 

ώστε να εδραιώσουν τη θέση τους στις παγκόσμιες αγορές. Το αποτέλεσμα αυτής της 

προσπάθειας, είναι η εξαγωγή των γούνινων προϊόντων όχι μόνο σε ευρωπαϊκές χώρες, αλλά 

διεθνώς. Μερικές χώρες στις οποίες εξάγονται τα γούνινα ενδύματα είναι: Γερμανία, Ιταλία, 

Η.Π.Α., Ρωσία Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, και σχετικά πρόσφατα η αγορά της Κίνας. 

Για τον κλάδο της γουνοποιίας η αγορά της Ρωσίας αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες αγορές. Για αυτό το λόγο, θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε όλες τις 

παραμέτρους, θετικά και αρνητικά, που έχουν να αντιμετωπίσουν οι γουνέμποροι στην 

προσπάθεια τους να εξάγουν γούνινα προϊόντα στην προαναφερθείσα αγορά. 

 

 1.2 Στόχοι και σκοποί της εργασίας 

Στη παρούσα διπλωματική εργασία θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τον κλάδο της 

γουνοποιίας. Τα γούνινα προϊόντα παρουσιάζουν αρκετές ιδιαιτερότητες ως προς τον τρόπο 

επεξεργασίας τους. Για αυτό το λόγο θα προσπαθήσουμε να τις αναλύσουμε και να 

εντοπίσουμε την καταλληλότερη αγορά που μπορεί να στηρίξει και να καταναλώσει ένα τέτοιο 

προϊόν, που θεωρείται πολυτελείας. Αυτή η αγορά, δεν θα μπορούσε να είναι άλλη πέρα από 

τη Ρωσική. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι Ρώσοι αποτελούν τους μεγαλύτερους λάτρεις της 

γούνας σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε την ρωσική οικονομία 

καθώς και τις παγκόσμιες εισαγωγές της σε γουναρικά ανά χώρα του κόσμου, και έπειτα την 

κουλτούρα, τους κανόνες εμπορίου και  τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ένας 

υποψήφιος επενδυτής.  

Ωστόσο, θα αναλύσουμε την ελληνική οικονομία, τις εισαγωγές και εξαγωγές της και 

το εμπορικό ισοζύγιο. Όσον αφορά αυτούς τους παράγοντες, η ανάλυση θα γίνει για το 

ενδοκοινοτικό εμπόριο, για εμπόριο με τρίτες χώρες, και τελικά με τη χώρα της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας. Με αυτό το τρόπο θα σχηματίσουμε μια πλήρη εικόνα για την οικονομία της 
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Ελλάδας. 

Σκοπός της εργασίας είναι να εντοπισθούν οι ευκαιρίες, οι απειλές, τα δυνατά και τα 

αδύνατα σημεία στον κλάδο της γουνοποιίας, αλλά και τα εμπόδια – προβλήματα, και 

ευκαιρίες που μπορεί να συναντήσει κάποιος στην προσπάθεια του να εισέλθει στην αγορά της 

Ρωσίας. 

 

 1.3 Διάρθρωση της εργασίας 

Η παρούσα διπλωματική είναι οργανωμένη σε πέντε (5) κεφάλαια. Στο πρώτο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται ο σκοπός και οι στόχοι της. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μια περιγραφή του κλάδου της γουνοποιίας. 

Αναφέρονται οι συνδικαλιστικοί φορείς που εμπλέκονται στον κλάδο, τα διάφορα είδη 

δερμάτων και γουνοδερμάτων που χρησιμοποιούνται, αλλά και ο τρόπος που γίνεται η 

επεξεργασία τους. Επιπλέον, γίνεται μια ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος του κλάδου, αλλά και μια ανάλυση SWOT, ώστε να εντοπισθούν τα δυνατά – 

αδύνατα σημεία, οι ευκαιρίες και οι απειλές που περικυκλώνουν τον κλάδο. 

Στο επόμενο κεφάλαιο, προσπαθούμε να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η 

εκτροφή των γουνοφόρων ζώων. Επιπλέον, μέσα από έρευνες που έχουν γίνει αποδεικνύουμε 

ότι μια αληθινή γούνα δεν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον όπως μια τεχνητή. Ακόμη 

αναλύουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση, τη στάση διαφόρων οικολογικών και 

περιβαλλοντικών οργανώσεων, αλλά και την γνώμη του κοινού, χωρισμένη με βάση το φύλο. 

Στο κεφάλαιο τέσσερα, γίνεται μια ανάλυση της ελληνικής οικονομίας, μέσα από 

πίνακες και διαγράμματα που παρουσιάζουν τις εισαγωγές, εξαγωγές και το εμπορικό ισοζύγιο 

της χώρας. Τα αποτελέσματα αναλύονται για τα έτη 2012 – 2016, και χωρίζονται σύμφωνα με 

την αξία και την ποσότητα. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο, προσπαθούμε να αναλύσουμε την οικονομία, το νόμισμα, τη 

κουλτούρα, τους κανόνες εμπορίου της εξεταζόμενης χώρας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

Επιπλέον, αναλύουμε τις παγκόσμιες εισαγωγές που κάνει η Ρωσία, ανά χώρα του κόσμου. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται σύμφωνα με την κατηγορία των γουνοδερμάτων (ακατέργαστα, 

κατεργασμένα, έτοιμα), για τα έτη 2014 – 2016. Η ανάλυση γίνεται σε πίνακες, χωρισμένους 

σε αξία και σε ποσότητα, αλλά και σε γραφήματα, όπου παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς 

που κατέχει κάθε χώρα. Τέλος, εντοπίσαμε τις μεγαλύτερες δυσκολίες που ενδέχεται να 

αντιμετωπίσει ένας υποψήφιος γουνοποιός και τις αναλύσαμε. 

Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της εργασίας, ως μια σύνοψη των 

προηγούμενων κεφαλαίων, όσον αφορά την εξαγωγική δραστηριότητα μιας γουνοποιητικής 

επιχείρησης στην αγορά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Εισαγωγικά για τον κλάδο της γουνοποιίας 

 

 2.1 Ιστορική αναδρομή 

Ο κλάδος της γουνοποιίας γεννήθηκε και αναπτύχθηκε κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, 

και συγκεκριμένα στις πόλεις της Καστοριάς και της Κοζάνης (Σιάτιστας) εδώ και εξακόσια 

χρόνια. Οι γούνες αποτελούσαν ένα απαραίτητο ένδυμα, το οποίο προστάτευε από το κρύο 

κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Τους επόμενους αιώνες, ο κλάδος της γουνοποιίας 

άρχισε να αναπτύσσεται και να επεκτείνεται και στο εξωτερικό. Στα χρόνια της 

τουρκοκρατίας, καταγράφεται μια άνοδος στη ζήτηση γούνινων ενδυμάτων, αφού οι Τούρκοι 

αυτοκράτορες της εποχής εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον για αυτά τα προϊόντα. Αυτό μπορεί 

εύκολα να αιτιολογηθεί, αφού οι γούνες προσδίδουν κύρος. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία των 

γουνοποιών, οδήγησε στην ανάπτυξη και εξάπλωση του κλάδου παγκοσμίως. 

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, οι οικογενειακές επιχειρήσεις των περιοχών της 

Δυτικής Μακεδονίας πολλαπλασιάστηκαν και συνέχισαν να εργάζονται με τον ίδιο ζήλο. 

Απώτερος σκοπός ήταν η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου. Η τεχνογνωσία περνάει από τη μια 

γενιά στην επόμενη, εξελίσσεται και προσαρμόζεται στα δεδομένα της εποχής.  

Σήμερα πλέον, ο κλάδος της γούνας έχει λιγότερες, αλλά μεγαλύτερες και πιο 

οργανωμένες επιχειρήσεις. Αυτές λειτουργούν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και 

πρότυπα, δίνουν μεγάλη έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς όμως αυτό να 

σημαίνει ότι αλλοιώνεται η ποιότητα, ή ότι απομακρυνόμαστε από την παράδοση τόσων 

αιώνων. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε μεγάλα κέντρα παγκοσμίως υπάρχουν Έλληνες 

γουνέμποροι, οι οποίοι προωθούν τα γούνινα ενδύματα (Kastorialeather, 2017, Παραράς, 

2017). 

 

 2.2 Διάρθρωση του κλάδου   

Ο συνολικός αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο δεν είναι 

ακριβής, λόγω της εποχικής δραστηριότητας πολλών εξ' αυτών. Για αυτό το λόγο, τα στοιχεία 

που θα παρουσιάσουμε είναι κατά προσέγγιση. Σύμφωνα λοιπόν με εκτιμήσεις του Εμπορικού 

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Καστοριάς (ΕΒΕΚ), οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις 

προσεγγίζουν τις 2.000 (περίπου 1.500 στο Νομό Καστοριάς και 500 στη Σιάτιστα) και ο 

αριθμός των απασχολούμενων είναι περίπου 3.000. Πολλές από αυτές είναι εξαγωγικές. Πιο 

συγκεκριμένα, περίπου 550 επιχειρήσεις της Καστοριάς και 300 της Κοζάνης. Επιπλέον, 

υπάρχουν περίπου 45 εκτροφεία γουνοφόρων ζώων (mink), 15 επιχειρήσεις επεξεργασίας 

γούνας και μια επιχείρηση παραγωγής ζωοτροφών για γουνοφόρα ζώα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Καστοριάς, 
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το 86,8% του συνόλου των επιχειρήσεων του κλάδου είναι ατομικές επιχειρήσεις (1.300 επιχ.), 

το 8,4% Ομόρρυθμες Εταιρίες (120 επιχ.), το 3,4% Ανώνυμες Εταιρίες (60 επιχ.), το 0,7% 

Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (10 επιχ.), το 0,5% Ετερόρρυθμες Εταιρίες (10 επιχ.).  

Τέλος, στην ευρύτερη περιοχή του νομού Καστοριάς δραστηριοποιούνται 3 αγροτικοί 

συνεταιρισμοί (Αγροτικός συνεταιρισμός παραγωγής γουναρικών Καστοριάς, Αγροτικός 

συνεταιρισμός παραγωγής γουναρικών Νεστορίου και συνεταιρισμός παραγωγής γουναρικών 

Καλοχωρίου) (Kastoriachamber.gr, 2017). 

 

 2.3 Ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου 

Τα τελευταία χρόνια, ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου της γουνοποιίας είναι αρκετά 

ασταθής. Άλλοτε παρουσιάζει μια τάση σταθεροποίησης, και άλλοτε καταγράφεται αύξηση. 

Αυτό θα αιτιολογηθεί παρακάτω. 

Αρχικά, ένας σημαντικός παράγοντας, ίσως και ο σημαντικότερος, που επηρεάζει το 

ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου είναι η μόδα. Η γούνα είναι ένδυμα, και συγκεκριμένα θεωρείται 

αγαθό πολυτελείας και επηρεάζεται άμεσα από τη τάση της μόδας. Τα τελευταία χρόνια, τα 

γούνινα ενδύματα και αξεσουάρ, έχουν κατακλύσει και πάλι την αγορά, με πολλούς διάσημους 

οίκους να τα προωθούν στις νέες τους συλλογές. Χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί κανείς να 

βρει μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, καινούργια σχέδια – μοντέλα με πολλές ιδιαιτερότητες, 

καθώς και πολλά αξεσουάρ, ρούχα, ακόμη και υποδήματα που έχουν μια γούνινη λεπτομέρεια 

πάνω τους. Με αυτό τον τρόπο προσελκύονται και οι πιο δύσκολοι καταναλωτές. 

Οι Δυτικές χώρες αναπτύσσονται με γρήγορους ρυθμούς, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται ένα ευνοϊκό κλίμα για κατανάλωση γούνινων ενδυμάτων. Από την άλλη όμως, 

οι Ανατολικές χώρες έχουν εισέλθει στον κλάδο, όχι μόνο σαν καταναλωτές, αλλά και σαν 

παραγωγοί και έμποροι του προϊόντος. Επομένως, ο κλάδος αναπτύσσεται και προς άλλες 

κατευθύνσεις. 

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας έχει να κάνει με τις φιλοζωικές οργανώσεις, οι 

οποίες με το πέρασμα των χρόνων έχουν αποδυναμωθεί, όπως θα αναλύσουμε και σε επόμενο 

κεφάλαιο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όλα αυτά τα κινήματα να αφήνουν ανεπηρέαστους τους 

καταναλωτές και να μην καθορίζουν τις προτιμήσεις τους. Αυτό φυσικά, επηρεάζει θετικά τον 

ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου (Kastoriachamber.gr, 2017). 

  

 2.4 Κλαδικοί φορείς 

Ο κλάδος της γουνοποιίας αποτελείται από διάφορους φορείς, που είναι υπεύθυνοι για 

την υπεράσπιση των δικαιωμάτων που έχουν οι εμπλεκόμενοι. Σύμφωνα με το Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καστοριάς, οι φορείς διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, Αρχικά 
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είναι οι οργανισμοί, οι οποίοι παρέχουν στήριξη στις επιχειρήσεις. Έπειτα είναι οι σύνδεσμοι 

των γουνοποιών, οι οποίοι μάχονται για την προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων 

τους και τέλος, είναι συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων (Kastoriachamber.gr., 2017). 

Οι φορείς αυτοί παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω: 

1. Οργανισμοί 

 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καστοριάς: Ιδρύθηκε το 1948. Σκοπός του 

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

όλου του νομού. 

 Κέντρο Ελληνικής Γούνας Α.Ε.: Ιδρύθηκε το 1990 και λειτουργεί σαν ανώνυμη εταιρία 

του ευρύτερου δημόσιου φορέα. Σκοπός του είναι να παρέχει υποστήριξη στις 

επιχειρήσεις του κλάδου οδηγώντας τες στην ανάπτυξη. 

 Σχολή Γουνοποιίας: Είναι σχολή του ΟΑΕΔ και έχει έδρα την πόλη της Καστοριάς. 

Είναι τριετούς φοίτησης και στόχος της είναι να καταρτίζει το ανθρώπινο δυναμικό με 

τις απαραίτητες γνώσεις, τεχνικές και ικανότητες. 

2. Συνδικαλιστικά κινήματα και σύνδεσμοι 

 Ομοσπονδία Γούνας: Είναι μέλος της Διεθνούς και Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Γούνας. 

Σκοπός του είναι να αντιπροσωπεύει τον κλάδο σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο. 

 Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς “Ο Προφήτης Ηλίας”: Ιδρύθηκε το 1915 και τα 

μέλη του συνδέσμου ανέρχονται στα 1.000 περίπου. Ο σύνδεσμος αυτός είναι 

υπεύθυνος για τη διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Γούνας, που πραγματοποιείται 

στη πόλη της Καστοριάς μία φορά το χρόνο από το 1976. Σκοπός του είναι η 

ικανοποίηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων όλων 

των μελών του. 

 Σύνδεσμος Γουνοποιών και Γουνεμπόρων Σιάτιστας “Ο Προφήτης Ηλίας”: Ο 

σύνδεσμος αυτός έχει έδρα την περιοχή της Σιάτιστας. Ωστόσο, σκοπός του είναι η 

συνένωση όλων των γουνοποιών και γουνεμπόρων, καθώς και η προάσπιση των 

δικαιωμάτων τους. 

 Σύνδεσμος Ελλήνων Γουνοποιών: Ιδρύθηκε το 2008. Αποτελείται από επιχειρήσεις της 

Καστοριάς και της Σιάτιστας. Σκοπός του η επέκταση στις ήδη υπάρχουσες αλλά και 

σε νέες αγορές. 

 Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εκτροφέων Γουνοφόρων Ζώων: Σκοπός του είναι η εκτροφή 

γουνοφόρων ζώων σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. 

3. Συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων 

 Σωματείο Εργατοτεχνιτών Γούνας, Δέρματος, Ιματισμού, και Κλωστοϋφαντουργίας 
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Νομού Καστοριάς: Είναι ο συνδικαλιστικός φορέας των εργαζομένων του κλάδου. 

Σκοπός του είναι να προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και να τους 

καταρτίζει επαγγελματικά (Nestor.teipel.gr, 2017). 

 

2.5 Ανάλυση του κλάδου 

Σε αυτό το σημείο θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον του κλάδου της γουνοποιίας. Το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί μια 

επιχείρηση είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού επηρεάζει την πορεία της ίδιας αλλά και του 

κλάδου γενικότερα. 

Ο κλάδος συνεισφέρει σε ένα μεγάλο ποσοστό στην οικονομία των πόλεων της 

Καστοριάς και της Κοζάνης, μιας και εκεί υπάρχει η μεγαλύτερη συγκέντρωση. Επηρεάζει την 

ανεργία, τα εισοδήματα των κατοίκων, αλλά και το ΑΕΠ των περιοχών αυτών. Ωστόσο, ο 

κλάδος έχει μεγάλη επίδραση και στην οικονομία της Ελλάδας, αφού εισρέει στη χώρα 

συνάλλαγμα. 

 

 2.5.1 Μακροπεριβάλλον του κλάδου – Ανάλυση P.E.S.T. 

Το μακροπεριβάλλον αποτελεί τον ευρύτερο χώρο μέσα στον οποίο 

δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις ενός κλάδου. 

Η πορεία του κλάδου της γουνοποιίας επηρεάζεται από τους εξωτερικούς παράγοντες 

του περιβάλλοντος. Οι παράγοντες αυτοί είναι πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί και 

τεχνολογικοί. Αυτοί οι τομείς, αλλά και οι αρχές που τους διέπουν, είναι ικανοί να επηρεάσουν 

τη λειτουργία μιας επιχείρησης, αλλά και ενός κλάδου γενικότερα. Παρακάτω, θα γίνει 

εκτενής ανάλυση αυτών των παραγόντων. Συγκεκριμένα: 

 Πολιτικοί παράγοντες: Σ’ αυτό το περιβάλλον ανήκουν οι νόμοι, οι διατάξεις και οι 

κανονισμοί, που διέπουν και επηρεάζουν το εμπόριο της γούνας (Epiheirimatikotita.gr, 

2017, Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2001). Αναλυτικότερα, έχουν θεσπιστεί διάφοροι 

νόμοι που έχουν να κάνουν με δασμολογικές υποχρεώσεις, αλλά και νόμοι που 

καθορίζουν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια συνεργασία 

μεταξύ των χωρών. Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τις σχέσεις των ελληνικών 

επιχειρήσεων με αυτές τους εξωτερικού. 

 Οικονομικοί παράγοντες: Εδώ μελετάμε την ελληνική οικονομία, αλλά και οικονομίες 

άλλων χωρών με τις οποίες συναλλάσσεται η Ελλάδα.  Τα διάφορα οικονομικά μεγέθη, 

όπως είναι το επίπεδο του πληθωρισμού, η ανεργία, το φορολογικό σύστημα, τα 

εισοδήματα του εργατικού δυναμικού, επιδρούν στην ανταγωνιστικότητα των γούνινων 

προϊόντων και στην πορεία των ελληνικών γουνοποιητικών επιχειρήσεων 
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(Epiheirimatikotita.gr, 2017, Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2001). 

 Κοινωνικοί παράγοντες: Σ’ αυτόν τον τομέα, εντάσσονται όλες οι κοινωνικές ομάδες 

που ενδέχεται να επηρεάσουν την λειτουργία και την εξέλιξη μιας γουνοποιητικής 

επιχείρησης  (Epiheirimatikotita.gr, 2017, Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2001). Τα 

συνδικαλιστικά κινήματα και οι αποφάσεις που παίρνουν, τα οικολογικά κινήματα και 

η κινητοποίηση τους μπορούν να συμβάλλουν είτε με θετικό, είτε με αρνητικό τρόπο 

στην πορεία του κλάδου και των επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι τάσεις της μόδας και 

αλλαγές της, επηρεάζουν τον κλάδο της γουνοποιίας, ο οποίος θα πρέπει να τις 

παρακολουθεί τις αλλαγές και να προσαρμόζεται προκειμένου να εξασφαλίσει τη 

βιωσιμότητα του. 

 Τεχνολογικοί παράγοντες: Έχει να κάνει με όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις που μπορεί 

να επηρεάσουν την παραγωγή και επεξεργασία γουνοδερμάτων (π.χ. βελτίωση – 

εξέλιξη μηχανημάτων) (Epiheirimatikotita.gr, 2017, Τζωρτζάκης και Τζωρτζάκη, 2001). 

Με την πρόοδο της τεχνολογίας, οι γουνέμποροι μπορούν να επεξεργαστούν την πρώτη 

ύλη ως προς το χρώμα, το βάρος κ.α. Επομένως, επηρεάζει ποσοτικά και ποιοτικά το 

τελικό προϊόν, την απόδοση του εξοπλισμού, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων.  

 

 2.5.2 Μικροπεριβάλλον του κλάδου 

Το μικροπεριβάλλον αποτελείται από στοιχεία με τα οποία έρχεται σε άμεση και 

καθημερινή επαφή μια επιχείρηση. Οι κυριότεροι μη ελεγχόμενοι παράγοντες του 

μικροπεριβάλλοντος είναι οι πελάτες, οι ανταγωνιστές, οι προμηθευτές, οι μεσάζοντες, και το 

κοινό. 

 Πελάτες: Όπως όλες οι επιχειρήσεις, έτσι και αυτές του κλάδου της γουνοποιίας έχουν 

ανάγκη τους πελάτες προκειμένου να επιβιώσουν. Χωρίς αυτούς, μια επιχείρηση θα 

έχει μηδενικές εισπράξεις (lookingforwards, 2017). Η αγοραστική συμπεριφορά των 

πελατών είναι εξαιρετικά σημαντική για την πορεία μιας γουνοποιητικής επιχείρησης, 

αλλά και για την επίτευξη των στόχων της. Οποιαδήποτε γουνοποιητική επιχείρηση, 

πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά τους αγοραστές της και τις επιθυμίες τους, ώστε να 

προσαρμόσει τα προϊόντα της σύμφωνα με τις ανάγκες αυτών. 

 Ανταγωνιστές: Οποιαδήποτε επιχείρηση παράγει ή εμπορεύεται γουναρικά θεωρείται 

ανταγωνιστική έναντι μιας άλλης. Σκοπός της επιχείρησης είναι να μελετά προσεκτικά 

και να παρακολουθεί τις κινήσεις των ανταγωνιστών, ώστε να αναπτύξει τις 

κατάλληλες στρατηγικές αντιμετώπισης τους (lookingforwards, 2017). Μια επιχείρηση 

του κλάδου της γουνοποιίας μπορεί να διαφοροποιηθεί στα μάτια των καταναλωτών 

έναντι των άλλων, είτε στο ίδιο το προϊόν που παράγει (π.χ. να προσφέρει νέα 
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διαφοροποιημένα μοντέλα), είτε στις υπηρεσίες, στην εξυπηρέτηση, κ.α. (π.χ. να 

παρέχει δωρεάν καθαρισμό της γούνας για ένα έτος). 

 Προμηθευτές: Σ’ αυτή τη κατηγορία ανήκει οποιαδήποτε επιχείρηση προμηθεύει μια 

γουνοποιητική επιχείρηση με πρώτες ύλες (π.χ. γουνοδέρματα, αξεσουάρ, υφάσματα, 

κ.α.), με σκοπό τη διαμόρφωση του τελικού προϊόντος. 

 Μεσάζοντες: Έχει να κάνει με όλους τους ενδιάμεσους, από τον αντιπρόσωπο, 

εισαγωγέα μέχρι τον λιανοπωλητή. Μεσάζοντες μπορούν να θεωρηθούν ακόμη και οι 

τράπεζες ή άλλοι οργανισμοί που μεσολαβούν, ώστε να φθάσει το προϊόν στον τελικό 

καταναλωτή. (lookingforwards, 2017) Σε έναν εξαγωγικό κλάδο, όπως είναι αυτός της 

γουνοποιίας, οι μεσάζοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Για αυτό το λόγο, πρέπει να 

δίνεται μεγάλη προσοχή στην επιλογή των μεσαζόντων, γιατί είναι αυτοί που θα 

βοηθήσουν τελικά να επιτευχθούν οι στόχοι. 

 Κοινό: Το κοινό μπορεί να είναι διάφορες ομάδες πολιτών, τα ΜΜΕ, τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, οι φιλοζωικές οργανώσεις, και γενικότερα οποιαδήποτε ομάδα 

είναι σε θέση να επηρεάσει την κοινή γνώμη είτε με θετικό, είτε με αρνητικό τρόπο 

(lookingforwards, 2017).  Στην περίπτωση του κλάδου της γούνας, τα διάφορα 

φιλοζωικά κινήματα είναι σε θέση να επηρεάσουν αρνητικά τους καταναλωτές, 

απομακρύνοντας τους από την απόφαση της αγοράς μιας γούνας. Επιπλέον, για τον 

κλάδο, έχει μεγάλη σημασία η από στόμα σε στόμα διάδοση μιας κριτικής. Για 

παράδειγμα, μια θετική κριτική, μπορεί να οδηγήσει τον ακροατή σε μελλοντική 

αγορά. Ακόμη και τα διάφορα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να 

επηρεάσουν το κοινό. 

 

 2.6 Ανάλυση  SWOT 

Η SWOT ανάλυση μελετά δύο βασικά μέρη, την ανάλυση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος μιας επιχείρησης, δηλαδή τις ευκαιρίες και τις απειλές, καθώς και την ανάλυση 

του εσωτερικού περιβάλλοντος, δηλαδή τα δυνατά και αδύνατα σημεία της (Pappas, 2017). 

Στην περίπτωση μας, είναι ένα σημαντικό εργαλείο, με το οποίο θα γνωρίσουμε και θα 

κατανοήσουμε ακόμη καλύτερα τον κλάδο, αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξής του. 

Παρακάτω λοιπόν, θα γίνει η ανάλυση. 

 Δυνατά σημεία 

Ένα από τα σημαντικότερα δυνατά σημεία του κλάδου της γουνοποιίας είναι η τέχνη 

και οι γνώσεις γύρω από την επεξεργασία γούνας, η οποία με το πέρασμα των χρόνων 

εξελίσσεται και προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, χωρίς όμως να χάνει την παραδοσιακή της 

υπόσταση. Επιπλέον, το προσωπικό, είναι έμπειρο και εξειδικευμένο. Αυτό προσδίδει 
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μοναδικότητα στα ελληνικής κατασκευής γούνινα ενδύματα και τα κάνει να ξεχωρίζουν 

ποιοτικά σε σχέση με άλλα. 

Οι γούνες, ως επί το πλείστον είναι ένα εξαγωγικό προϊόν, το οποίο έχει ισχυρή 

παρουσία σε πολλές αγορές, με τις τιμές να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές έναντι αυτών του 

δυτικού κόσμου. Επομένως, είναι ένας εξωστρεφής κλάδος που χαρακτηρίζεται από διεθνή 

ανταγωνιστικότητα. 

Επίσης, δυνατό σημείο θεωρείται η μεγάλη συγκέντρωση των επιχειρήσεων στη Δυτική 

Μακεδονία, και συγκεκριμένα στη Καστοριά και τη Σιάτιστα. Η πρόσβαση στις περιοχές 

αυτές, έχει γίνει πλέον ακόμη πιο εύκολη με τη δημιουργία της Εγνατίας οδού, αλλά και τη 

ύπαρξη του αεροδρομίου στην περιοχή Άργος Ορεστικό, της Καστοριάς. Είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε ότι κατά την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης Γούνας που γίνεται στην πόλη της 

Καστοριάς, πραγματοποιούνται απευθείας πτήσεις από Ρωσία. Επιπλέον, οι πόλεις αυτές 

βρίσκονται κοντά στα σύνορα (Αλβανία, Βουλγαρία), όπου θα μπορούσαν να μεταφέρουν 

μέρος της παραγωγής εκεί με σκοπό να μειώσουν το κόστος. 

Τέλος, υπάρχουν πολλοί φορείς που μάχονται για την πορεία του κλάδου, αλλά και για 

την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στον κλάδο της γούνας. Ακόμη, υπάρχει 

κινητοποίηση από το κράτος, αφού χρηματοδοτεί και εξελίσσει τα διάφορα επενδυτικά 

προγράμματα, με σκοπό τη δημιουργία νέων μονάδων. 

 Αδύνατα σημεία  

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, ο κλάδος της γουνοποιίας είναι συγκεντρωμένος στις 

περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε αυτές τις περιοχές, είναι 

κυρίως μικρές και μικρομεσαίες, οι οποίες αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα 

κανάλια διανομής και προώθησης των προϊόντων τους. 

Επιπλέον, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των γουνεμπόρων, οι οποίοι τις 

περισσότερες φορές δρουν σε ατομικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένα κοινό 

πλάνο συνεργασίας και μια κοινή κουλτούρα. Αυτό φυσικά έχει αντίκτυπο και στις πολιτικές 

που εφαρμόζουν. Χαρακτηριστικό είναι ότι σημαντικά θέματα όπως είναι οι εξαγωγές, η 

προβολή και η προώθηση των γούνινων προϊόντων, θέματα δασμών χαρακτηρίζονται από μια 

ασάφεια. 

Ένα εξίσου σημαντικό αδύνατο σημείο, είναι ότι πολλές επιχειρήσεις του κλάδου 

αδυνατούν να προσαρμοστούν έγκαιρα στις αλλαγές της μόδας. Αυτό οφείλεται κυρίως στο 

γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού έχει πλέον γεράσει, επομένως δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις αλλαγές αυτές. Επίσης, υπάρχει υψηλό κόστος εργασίας σε σχέση 

με τους ανταγωνιστές, και ειδικά με τους Κινέζους που προσπαθούν να εισέλθουν για τα καλά 

στον κλάδο. 
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Η εξάρτηση από τους προμηθευτές των πρώτων υλών προστίθεται στα σημαντικότερα 

αδύνατα σημεία, αφού ο αναλογία της τιμής των πρώτων υλών και του τελικού προϊόντος είναι 

πολύ μεγάλη. 

Τέλος, ένα ακόμη αδύνατο σημείο, το οποίο θα αναλυθεί παρακάτω, είναι αυτό του 

ειδικού φόρου πολυτελείας για τις γούνες. Αυτός, τις περισσότερες φορές καθορίζει και 

επηρεάζει το εμπόριο. 

 Ευκαιρίες 

Ως μεγαλύτερη ευκαιρία μπορεί να θεωρηθεί η μόδα. Παρατηρούμε, ότι τα τελευταία 

χρόνια, η γούνα έχει εισβάλλει και πάλι στην αγορά, αυξάνοντας έτσι τη ζήτηση της. Μεγάλοι 

σχεδιαστές επώνυμων οίκων μόδας σχεδιάζουν και παράγουν ενδύματα, αξεσουάρ (παπούτσια, 

τσάντες, κ.α.) τοποθετώντας πάνω τους μια γούνινη λεπτομέρεια. Επομένως, υπάρχει μια 

θετική εξέλιξη της ζήτησης γούνινων ενδυμάτων στην παγκόσμια αγορά. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται προοπτικές για τη διατήρηση και επέκταση των ήδη 

υπαρχόντων αγορών, αλλά και την προσέλκυση νέων. 

Επιπλέον, η αξιοποίηση του διαδικτύου για την προώθηση των γούνινων ενδυμάτων 

αποτελεί μια ακόμη αξιόλογη ευκαιρία. Οι διαφημίσεις στα διάφορα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης θα προσελκύσει μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό. 

Εξίσου σημαντικές είναι οι προσπάθειες δια βίου μάθησης και κατάρτισης του 

εργατικού δυναμικού του κλάδου, με σκοπό την αναβάθμισή του. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η 

σχολή γουνοποιίας δίνει τη δυνατότητα κυρίως στη νέα γενιά, να γνωρίσει και να ασχοληθεί με 

το επάγγελμα. Αυτό θα παρουσιάσει νέες ευκαιρίες αφού στον κλάδο θα “κυλήσει νέο αίμα” 

με φρέσκες και πιο μοντέρνες ιδέες. 

 Απειλές 

Η σημαντικότερη απειλή είναι η ύπαρξη νέων αγορών με φθηνότερα και 

ανταγωνιστικότερα προϊόντα. Επομένως, υπάρχει μια διαρκής αύξηση του ανταγωνισμού στον 

κλάδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Κίνα και η Τουρκία, η οποία προσπαθεί να 

εισέλθει στο χώρο της γουνοποιίας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι πολλές ελληνικές γουνοποιητικές 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, με κίνδυνο τη μεταφορά της τεχνογνωσίας 

και τη δημιουργία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. 

Λόγω της οικονομικής κρίσης, τα ελληνικά προϊόντα έχουν υποβαθμιστεί σε μεγάλο 

βαθμό στα μάτια των ξένων. Τα γούνινα ενδύματα ενδέχεται να επηρεαστούν από αυτή τη 

κατάσταση στο μέλλον. 

Όλα τα οικολογικά και φιλοζωικά κινήματα που κινούνται ενάντια στο εμπόριο γούνας, 

μπορούν να αποτελέσουν μια τεράστια απειλή και να προκαλέσουν μεγάλη δυσφήμιση στον 

κλάδο. 
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Τέλος, η ανεξέλεγκτη και χωρίς αυστηρές προδιαγραφές δημιουργία φαρμών εκτροφής 

γουνοφόρων ζώων, αποτελεί μια εξίσου σημαντική απειλή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται στην αγορά γουνοδέρματα αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης. Σε βάθος 

χρόνου, μπορεί να αποδειχθεί τεράστια απειλή. 

 

 2.7 Ειδικός φόρος πολυτελείας 

Ο ειδικός φόρος πολυτελείας που έχει επιβληθεί για τις γούνες επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό το εμπόριο. Από το 2010, έπειτα από μια απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 

ισχύουν τα ακόλουθα: 

Με το άρθρο 87 παρ. 6 που τροποποιεί το άρθρο 17 παρ. 4 παλαιότερου νόμου, 

διευκρινίζεται ότι ο φόρος πολυτελείας για τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, και ειδικά για 

τα πωλούμενα λιανικής για τα οποία προηγούμενα δεν έχει επιβληθεί φόρος πολυτελείας λόγω 

παραγωγής τους από την ίδια την επιχείρηση, επιβάλλεται επί της τιμής λιανικής πώλησης προ 

ΦΠΑ, μειωμένης κατά 30%. Ο φόρος αυτός δεν επιβάλλεται αν τα αγαθά αυτά εξάγονται ή 

αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης. Χρόνος γένεσης της φορολογικής 

υποχρέωσης κατά των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων είναι ο χρόνος παραλαβής των ειδών από 

τον αποκτώντα, για τα δε εγχωρίως παραγόμενα, κατά την πώληση αυτών από τον παραγωγό. 

Επομένως: 

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

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την εξαγωγή προϊόντων ή την ενδοκοινοτική παράδοση 

προϊόντων, παραμένει το ίδιο καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα, δηλαδή δεν χρεώνεται 

στο τιμολόγιο φόρος πολυτελείας. 

2. Για τα είδη της παραγράφου 4 του άρθρου 17, δηλαδή σε ό,τι αφορά στα ενδύματα, 

εξαρτήματα της ένδυσης, και σε άλλα είδη από γουνοδέρματα (δασμολογική κλάση 

4303), που προέρχονται από τρίτες χώρες προς Ευρωπαϊκή Ένωση, ο φόρος 

πολυτελείας βεβαιώνεται και εισπράττεται από τις Τελωνειακές Αρχές κατά τη θέση 

αυτών σε ανάλωση, ενώ τα προερχόμενα από άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή τα εγχωρίως παραγόμενα ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας 

του επιτηδευματία. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου για τα μεν εγχωρίως 

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

κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , το πρόσωπο που πραγματοποιεί την 

ενδοκοινοτική απόκτηση. 

Για παράδειγμα: 

 Για τη λιανική πώληση: Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα γούνινο ένδυμα του οποίου 

η αξία είναι 1.000 €. Ο φόρος πολυτελείας που αντιστοιχεί για το προϊόν αυτό 
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ανέρχεται στο 7%, ενώ ο ΦΠΑ στο 21%. Επομένως, το προϊόν αυτό κοστίζει τελικά 

1.294,70 €. Άρα η τελική του τιμή έχει επιβαρυνθεί κατά 294,70 €. 

 Για χονδρική πώληση για γουνεμπόρους που απέκτησαν πρώτες ύλες από τρίτες 

χώρες ή χώρες της κοινότητας: Ας υποθέσουμε ότι έχουμε το ίδιο γούνινο ένδυμα, 

το οποίο κοστολογείται στην ίδια τιμή. Ο φόρος πολυτελείας για αυτό το προϊόν 

ανέρχεται στο 10%, ενώ ο ΦΠΑ στο 21%. Η τελική τιμή αυτού του προϊόντος είναι 

1.331 €. Άρα έχει επιβαρυνθεί κατά 331 €. 

 Για τη λιανική πώληση σε τουρίστες τρίτων χωρών: Ξεκινάμε με την ίδια υπόθεση. 

Ωστόσο, σε αυτή τη περίπτωση, ο φόρος πολυτελείας για τα προϊόντα τα οποία 

προορίζονται για εξαγωγή δεν υπολογίζεται. Το προϊόν επιβαρύνεται μόνο με το 

ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο 21%. Άρα η τελική τιμή του προϊόντος έχει 

επιβαρυνθεί κατά 210 € και είναι 1.210 €. (Παραράς, 2017)  

 Λιανική Πώληση Χονδρική πώληση για 

γουνεμπόρους που 

απόκτησαν α’ ύλες από 

τρίτες χώρες, ή χώρες 

της κοινότητας 

Λιανική Πώληση σε 

τουρίστες τρίτων 

χωρών 

Αξία προϊόντων 1.000 €  1.000 €  1.000 € 

Φόρος πολυτελείας (7%)      70 € (10%)     100 €  Δεν υπολογίζεται 

Μερικό σύνολο 1.070 €  1.100 €  - 

ΦΠΑ (21%)     224,7 € (21%)     231 € (21%)      210 € 

Συνολική αξία 1.294,70 €  1.331 €  1.210  

  

 

2.8  Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μια συνοπτική ανάλυση του κλάδου της γουνοποιίας. Πιο 

συγκεκριμένα, σε αυτή την ενότητα αναλύσαμε την ιστορία του κλάδου, από τα βυζαντινά 

χρόνια μέχρι και τη σημερινή εποχή. Προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τη διάρθρωση και τον 

ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου. 

Στη συνέχεια κατηγοριοποιήσαμε τα συνδικαλιστικά κινήματα του κλάδου, αφού αυτοί 

ουσιαστικά καθορίζουν τις απαιτήσεις και υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ανθρώπων που 

εμπλέκονται με το εμπόριο γούνας. 

Δύο από τα πιο σημαντικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την ενότητα είναι 

αυτά της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του κλάδου της 

γουνοποιίας, καθώς και η SWOT ανάλυση. Στην πρώτη περίπτωση αναλύσαμε τα 
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περιβάλλοντα που επηρεάζουν τον κλάδο. Το εξωτερικό περιβάλλον έχει να κάνει με 

οικονομικούς, κοινωνικούς, τεχνολογικούς, πολιτικούς παράγοντες, ενώ το εσωτερικό έχει να 

κάνει με όλους εκείνους που επηρεάζουν την πορεία μιας γουνοποιητικής επιχείρησης, όπως 

μπορεί να είναι προμηθευτές, μεσάζοντες, πελάτες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όσον αφορά 

την ανάλυση SWOT, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τις ευκαιρίες, απειλές, τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία, που μπορεί να αποφύγει, αλλά και να εκμεταλλευτεί κάποιος. 

Επιπλέον, έγινε μια αναφορά στον ειδικό φόρο πολυτελείας, μιας και αυτός έχει 

επιβληθεί για τις γούνες εδώ και κάποια χρόνια. Το μέγεθός του παίζει σημαντικό ρόλο, αφού 

μπορεί να επηρεάσει και να καθορίσει την πολιτική των επιχειρήσεων. 

Κλείνοντας αυτή την ενότητα, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι ο κλάδος της 

γουνοποιίας είναι από τους σημαντικότερους, αν όχι ο σημαντικότερος, στην περιοχή της 

Δυτικής Μακεδονίας. Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού των περιοχών Καστοριάς και Κοζάνης 

απασχολούνται στο κλάδο. Ωστόσο, για τη βιωσιμότητά του είναι απαραίτητο να ληφθούν 

υπόψη οι ευκαιρίες και τα δυνατά σημεία που αναλύθηκαν παραπάνω, και να προσπεραστούν 

οι απειλές και τα αδύνατα σημεία. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Πληροφορίες για τον κλάδο της γουνοποιίας 

 

 3.1 Η γούνα ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας 

Η γούνα είναι ένας φυσικός, ανανεώσιμος και βιώσιμος πόρος. Αυτό σημαίνει ότι 

χρησιμοποιείται μόνο ένα μέρος της φύσης, χωρίς να μειώνεται ο πληθυσμός των άγριων ζώων 

ή να βλάπτονται οι φυσικοί βιότοποι στους οποίους αναπτύσσονται. Όπως προκύπτει, στόχος 

είναι να διατηρηθεί η οικολογική ισορροπία. 

Η πραγματική γούνα είναι ένα οργανικό, ανθεκτικό και μακράς διαρκείας υλικό. 

Φροντίζοντας το σωστά θα παραμείνει λειτουργικό για πολλά χρόνια - πολύ περισσότερο από 

οποιοδήποτε άλλο υλικό ένδυσης. Στην πραγματικότητα, τα γούνινα προϊόντα είναι από τα 

λίγα είδη ένδυσης που χρησιμοποιούνται από δύο ή περισσότερες γενιές. Αυτό οφείλεται στη 

διαδικασία μαυρίσματος (dressing), που διατηρεί το δέρμα σε καλή κατάσταση για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Ωστόσο, μετά από πολλά χρόνια χρήσης θα στεγνώσει και θα αρχίσει να 

αλλοιώνεται, δηλαδή να βιοδιασπάται, επιστρέφοντας στη φύση. Επιπλέον, μια ιδιαιτερότητα 

που χαρακτηρίζει τα ενδύματα γούνας είναι ότι μπορούν να μεταποιηθούν (π.χ. τσάντες, 

μαξιλάρια, αξεσουάρ για το σπίτι). 

Αντιθέτως, οι ψεύτικες γούνες και τα περισσότερα συνθετικά παρασκευάζονται από 

πετροχημικά, που είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος. Όπως και άλλα πλαστικά, αυτά τα υλικά 

δεν διασπώνται εύκολα και παραμένουν στους χώρους υγειονομικής ταφής για αιώνες. 

Επομένως, η παραγωγή, μεταφορά και διάθεση πετροχημικών μπορεί να προκαλέσει 

περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η βιομηχανία γούνας είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα 

βιομηχανίας που βασίζεται στην αειφόρο χρήση. Καμιά γούνα δεν κατασκευάζεται από 

απειλούμενα είδη και αυτό διασφαλίζεται από αυστηρούς κρατικούς, εθνικούς και διεθνείς 

κανονισμούς. (Furisgreen.com, 2017, Fur Europe, 2017). 

 

 3.2 Η επεξεργασία μιας γούνας 

Η επεξεργασία και η βαφή μιας γούνας ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία που 

θέτει σε προτεραιότητα τη προστασία του περιβάλλοντος. Παρ' όλα αυτά, τίποτα δεν είναι εξ’ 

ολοκλήρου οικολογικό. Ωστόσο, η διαδικασία μαυρίσματος της γούνας (dressing) και ο 

χρωματισμός της γίνεται με απλό – οικολογικό τρόπο, για να παραμείνουν ανεπηρέαστα οι 

τρίχες και τα θυλάκια της γούνας. 

Οι κύριες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη κατασκευή ενός γουνοδέρματος 

είναι το αλάτι, το νερό, τα άλατα στυπτηρίας, το ανθρακικό νάτριο, το πριονίδι, το άμυλο 

καλαμποκιού, η λανολίνη και άλλα φυσικά συστατικά. Μικρές ποσότητες φορμαλδεΰδης 



24 

 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία των θυλάκων της γούνας κατά τη διάρκεια 

της βαφής της. Τα ήπια οξέα (π.χ. οξικό οξύ/ξίδι) ενεργοποιούν τη διαδικασία μαυρίσματος, 

χωρίς όμως να επιβαρύνεται το περιβάλλον με επιβλαβή απόβλητα. 

Αντίθετα, για την παραγωγή τριών συνθετικών σακακιών απαιτείται ένα γαλόνι 

πετρελαίου, το οποίο είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος. Η παραγωγή συνθετικών ινών 

περιλαμβάνει επίσης χημικές αντιδράσεις σε υψηλές θερμοκρασίες, δημιουργώντας επιβλαβείς 

ουσίες (Furisgreen.com, 2017, Fur Europe, 2017). 

 

 3.3 Η περιβαλλοντική επιρροή μιας αληθινής και τεχνητής γούνας 

Στο διάγραμμα που παρουσιάζεται παρακάτω, μπορεί να γίνει αντιληπτή η σύγκριση 

μεταξύ μιας αληθινής και τεχνητής γούνας κατά τη διάρκεια ζωής του κάθε προϊόντος. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν εκφράζονται σε χιλιοστά. 

Μια αληθινή γούνα μπορεί να επηρεάσει την υγεία του ανθρώπου κατά 90 μονάδες, 

ενώ μια τεχνητή γούνα, μπορεί να επηρεάσει κατά 110. Η ποιότητα του οικοσυστήματος δεν 

επηρεάζεται από την παραγωγή μιας αληθινής γούνας, ενώ αντίθετα από την παραγωγή μιας 

τεχνητής γούνας επηρεάζεται κατά 110 μονάδες. Το κλίμα και οι πηγές επηρεάζονται από την 

παραγωγή μιας αληθινής γούνας κατά 50 και 60 μονάδες αντίστοιχα. Αντίθετα, από την 

παραγωγή μια τεχνητής γούνας επηρεάζονται κατά 120 και 160 μονάδες αντίστοιχα. 

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι η παραγωγή μιας τεχνητής γούνας επηρεάζει σε πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό το περιβάλλον, την υγεία του ανθρώπου και το οικοσύστημα σε σχέση με 

μια αληθινή. Επιπλέον, το συμπέρασμα που προκύπτει από τη συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι, 

μια αληθινή γούνα μπορεί να αντέξει στο πέρασμα των χρόνων, μέχρι και 30 έτη. Αντίθετα, 

μια τεχνητή γούνα έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής μόλις 5 χρόνια (Fur Europe, 2017). 

 

Εικόνα 1: Η περιβαλλοντική επιρροή μιας αληθινής και μιας τεχνητής γούνας 

ΠΗΓΗ: www.fureurope.eu 
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 3.4 Η εκτροφή των γουνοφόρων ζώων 

Κατά τα πρώτα χρόνια της εμφάνισης του κλάδου, ο τρόπος συλλογής της γούνας 

στηριζόταν αποκλειστικά στο κυνήγι. Παρ' όλα αυτά λόγω των φθορών στο δέρμα και κατά 

συνέπεια στη γούνα του ζώου, το κυνήγι αντικαταστάθηκε από την εκτροφή γουνοφόρων 

ζώων. Η εκτροφή αυτών ξεκίνησε από τη Βόρεια Αμερική το 1890 περίπου. Μια από τις 

πρώτες χώρες που καταπιάστηκε με την εκτροφή γουνοφόρων ζώων ήταν η Νορβηγία. Το 

1914, οι πρώτες αλεπούδες εισήχθησαν από τον Καναδά στη Νορβηγία και στη Φινλανδία. 

Σήμερα, η εκτροφή γουνοφόρων ζώων είναι μια αγροτική διαδικασία που πραγματοποιείται σε 

22 Ευρωπαϊκές χώρες. Τα είδη που εκτρέφονται είναι τα εξής: βιζόν (mink), αλεπούδες 

(foxes), chinchillas, finnraccoons. Παρακάτω θα γίνει μια ανάλυση των χαρακτηριστικών 

αυτών των ζώων, αλλά και του τρόπου με τον οποίο διατηρούνται στα κλουβιά τους και που 

τελικά θανατώνονται (Fur Europe, 2017). 

 

Εικόνα 2: Είδη γουνοφόρων ζώων και ο τρόπος εκτροφής τους 

Πηγή: www.fureurope.eu 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω εικόνα συμπεραίνουμε τα εξής: 

 Βιζόν (mink) 

Είναι ένα γουνοφόρο ζώο, το οποίο έχει προέλευση από τη Βόρεια Αμερική, αλλά εκτρέφεται 

στην Ευρώπη από το 1920. Είναι σαρκοφάγο θηλαστικό της οικογένειας των μουστελίδων. Τα 

mink θεωρούνται εδαφικά και ερημικά ζώα. Αναπτύσσονται στους 6 με 7 μήνες. Το βάρος του 

ζώου διαφέρει ανάλογα το γένος. Το αρσενικό ζυγίζει περίπου 3 κιλά, ενώ το θηλυκό 1,5 κιλό. 

Το σώμα του είναι μακρόστενο, μήκους 40 με 50 εκατοστά, ενώ η ουρά του μπορεί να φτάσει 

μέχρι και τα 14 εκατοστά. Διαθέτει περισσότερα από 26 διαφορετικά χρώματα. Η διαδικασία 

της ευθανασίας του γίνεται με διοξείδιο του άνθρακα. Στην Ευρώπη εκτρέφεται σε 
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διαφορετικές χώρες όπως είναι: Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, 

Δανία, Ισπανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Ελβετία, Ιταλία, Τσεχία, Πολωνία, 

Λετονία,  Λιθουανία, Λευκορωσία. 

 Αλεπού (fox) 

Οι αλεπούδες έχουν προέλευση από την Ευρασία και τον Αρκτικό κύκλο (Βόρειος πολικός 

κύκλος) και στην Ευρώπη εκτρέφονται από το 1910. Θεωρείται το ανώτερο θηλαστικό και 

είναι παμφάγο. Είναι ζώα εδαφικά και κοινωνικά. Το βάρος του ζώου διαφέρει ανάλογα με το 

γένος. Οι αρσενικές αλεπούδες ζυγίζουν περίπου 9 με 10 κιλά, ενώ οι θηλυκές 7 με 8 κιλά. Το 

μήκος του ζώου φτάνει ως και τα 90 εκατοστά, ενώ η ουρά του τα 60 εκατοστά. 

Αναπτύσσονται στους 7 με 8 μήνες και έχουν ποικιλία χρωμάτων, συγκεκριμένα πάνω από 40. 

Το κλουβί τους περιέχει ράφια, ξύλινη δοκό, οστά (κόκκαλα), σκοινιά και μπάλες.  

Θανατώνονται με ηλεκτροσόκ στη φάρμα. Εκτρέφεται στη Νορβηγία, Φινλανδία, Δανία, 

Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία. 

 Chinchilla 

Το ζώο αυτό προέρχεται από τη Νότια Αμερική και εκτρέφεται στην Ευρώπη από το 1950. Η 

φύση του ζώου είναι κοινωνική. Το βάρος του είναι από 500 μέχρι 600 γραμμάρια, 

ανεξαρτήτου γένους, έχει μήκος σώματος 20 με 25 εκατοστά, ενώ το μήκος της ουράς του 

μπορεί να φτάσει τα 16 εκατοστά. Αναπτύσσεται στους 12 μήνες και έχει περισσότερα από 19 

χρώματα. Η μέθοδος που ακολουθείται για την ευθανασία του είναι το ηλεκτροσόκ. Στο 

κλουβί του υπάρχει άμμος. Εκτρέφεται στην Ευρώπη στις εξής χώρες: Δανία, Εσθονία, Βέλγιο, 

Ρουμανία. 

 Finnraccoon 

Προέρχεται από την Ανατολική Ασία. Παράγεται στην Ευρώπη από το 1970. Το ζώο 

ανεξαρτήτου γένους ζυγίζει 6 με 10 κιλά και αναπτύσσεται στους 8 μήνες. Στο κλουβί του 

υπάρχουν διάφορα αντικείμενα, όπως μπάλα, σκοινί, οστά. Μπορεί κανείς να το βρει σε 2 

διαφορετικά χρώματα. Εκτρέφεται κυρίως στη Φινλανδία. 

 

 3.5 Παραγωγική διαδικασία 

Οι επιχειρήσεις του κλάδου της γουνοποιίας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες σύμφωνα με 

την πρώτη ύλη που χρησιμοποιούν. Υπάρχουν οι επιχειρήσεις που επεξεργάζονται ολόκληρα 

γουνοδέρματα, και υπάρχουν και αυτές που επεξεργάζονται αποκόμματα (pleter). Το ολόκληρο 

γουνόδερμα αποτελείται από τον κορμό του δέρματος απ’ όπου έχουν αφαιρεθεί το κεφάλι, τα 

πόδια και η ουρά. Αντίθετα, τα αποκόμματα αποτελούνται από τα τεμάχια που αφαιρούνται 

από τον κορμό (κεφάλι, πόδια και ουρά, όπως αναφέρθηκε) και συρράπτονται σε ημιέτοιμα 

φύλλα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι γούνες που κατασκευάζονται από αποκόμματα 
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θεωρούνται κατώτερης ποιότητας. Τη δεκαετία του '60, η παραγωγή, ως επί το πλείστον, 

γινόταν με αποκόμματα. Συγκεκριμένα, το 80% γινόταν από αποκόμματα και μόλις το 20% 

από ολόκληρα γουνοδέρματα. Σήμερα, έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αφού το 95% της 

παραγωγής αφορά ολόκληρα γουνοδέρματα, και το 5% αποκόμματα.  

 Η παραγωγική διαδικασία περιλαμβάνει την εκτροφή των γουνοφόρων ζώων, την 

εκδορά, τη δέψη μαζί με το τριχωτό μέρος, τη βαφή του τριχώματος, τη συρραφή – 

επεξεργασία των δερμάτων και την τελική παράδοση στους καταναλωτές μέσα από τα 

διάφορα κανάλια διανομής. 

Ο κλάδος της γουνοποιίας αποτελεί μια παραδοσιακή δραστηριότητα, παρ' όλα αυτά, 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως σύνθετος, αλλά και διεθνοποιημένος. Είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε ότι κάποια στάδια της παραγωγικής διαδικασίας ολοκληρώνονται σε διαφορετικές 

χώρες και απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία (Piraeusbankgroup.com, 2017).  

Τα διάφορα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων εδρεύουν σε χώρες που έχουν τις κατάλληλες 

κλιματολογικές συνθήκες. Αυτά λειτουργούν κάτω από ορισμένες προδιαγραφές, κάτι που θα 

αναλυθεί και στο επόμενο κεφάλαιο. Η ταξινόμηση, η πιστοποίηση και η διαμόρφωση των 

τιμών των γουνοδερμάτων γίνεται σε δημοπρατήρια ανά τον κόσμο, με κυριότερα της 

Κοπεγχάγης (Δανία), της Φινλανδίας, του Σηάτλ (ΗΠΑ), του Καναδά (Τορόντο), της Ρωσίας 

και της Κωνσταντινούπολης. Η δέψη και η βαφή μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε χώρα, αφού 

δεν υπάρχει κάποια δέσμευση ως προς αυτό. Η κατασκευή γίνεται σε χώρες που έχουν έμπειρο 

προσωπικό και καταρτισμένο, ενώ η διάθεση των προϊόντων γίνεται παγκόσμια. Ως επί το 

πλείστον επιλέγονται χώρες με διεθνή κέντρα μόδας, τουριστικοί προορισμοί, κ.α. 

Αναφορικά με τα δέρματα που χρησιμοποιούνται διακρίνονται 3 κατηγορίες: 

 (Α). Ακατέργαστα γουνοδέρματα (συμπεριλαμβάνονται κεφάλια, ουρές, πόδια και 

οποιοδήποτε άλλο απόκομμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί) (δασμολογική κλάση 4301) 

(Madb.europa.eu, 2017). Μπορεί να είναι: 

 Mink (με κεφάλι ή χωρίς, ουρά, πόδια) 

 Διάφορα είδη αρνιού ( karakul, astrakhan, persian, άλλα είδη, όπως Ινδιάνικα, 

Μογγολικά, Κινέζικα, Θιβετιανά – με κεφάλι ή χωρίς, ουρά και πόδια) 

 Αλεπούδες (με κεφάλι ή χωρίς, ουρά, πόδια) 

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

 Είδη υπό εξαφάνιση 

 Άγρια είδη υπό εξαφάνιση 

 (Β). Κατεργασμένα γουνοδέρματα (συμπεριλαμβάνονται κεφάλια, ουρές, πόδια και 

άλλα αποκόμματα) (δασμολογική κλάση 4302) (Madb.europa.eu, 2017). Ολόκληρα 
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γουνοδέρματα τα οποία δεν έχουν συντεθεί. Τέτοια μπορεί να είναι: 

  Mink 

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

 Είδη υπό εξαφάνιση αλεπούς 

 Blue fox, silver fox 

 Είδη υπό εξαφάνιση από γκρι σκίουρο, ερμίνες, άλλα κουνάβια, otter, marmot, lynx 

 Κουνέλια, λαγοί 

 Διάφορα είδη αρνιού ( karakul, astrakhan, persian, άλλα είδη, όπως Ινδιάνικα, 

Μογγολικά, Κινέζικα, Θιβετιανά – με κεφάλι ή χωρίς, ουρά και πόδια) 

 Είδη υπό εξαφάνιση από λαγούς 

 (Γ). Γουνοδέρματα και τεχνητά γουνοδέρματα (δασμολογική κλάση 4303) 

(Madb.europa.eu, 2017): 

 Ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης από είδη εξαφάνισης άγριων ζώων 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου είναι η έλλειψη πρώτων υλών. Τα 

τελευταία χρόνια πολλαπλασιάστηκαν τα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων, ώστε να 

αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, τα αποτελέσματα δεν είναι 

αρκετά ικανοποιητικά. 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η παραγωγή μπορεί να γίνει είτε από ολόκληρα γουνοδέρματα, 

είτε από αποκόμματα (Piraeusbankgroup.com, 2017). Τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας 

που γίνονται στην Ελλάδα είναι τα εξής:   

 (Α). Παραγωγή από ολόκληρα γουνοδέρματα 

1. Παραλαβή των δεψασμένων δερμάτων γουνοφόρων ζώων. 

2. Σολτάρισμα δερμάτων (ταξινόμηση ανά 25 τεμάχια με βάση κοινά τους 

χαρακτηριστικά: μέγεθος, χρώμα, κ.α.). 

3. Άνοιγμα και τέντωμα - στέγνωμα των δερμάτων. 

4. Μιτσάρισμα (διαδικασία καθαρισμού των δερμάτων από κεφάλι, πόδια, ουρά και 

συνδυασμού των δερμάτων στη βάση κυρίως του χρωματισμού, του μήκους κλπ). 

5. Ξέσυρμα (κοπή των δερμάτων σε λεπτές λωρίδες). 

6.  Ράψιμο των λωρίδων και σχηματισμός του γουναρικού. 

7. Σταμάτωμα (τέντωμα) στις προδιαγραφές του μοντέλου. 

8. Πικίρισμα (τοποθέτηση εσωτερικής φόδρας). 

9. Μοντάρισμα του μοντέλου. 

10. Κλείσιμο και έλεγχος του παλτό. 

11. Τελικό φοδράρισμα του παλτό. 
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12. Τελικός έλεγχος και σιδέρωμα με ατμό. 

13. Αποθήκευση, μέχρι να γίνει η εξαγωγή.  

 (Β). Παραγωγή pleter (120 x 230) από αποκόμματα 

1. Επιλογή- διαλογή ειδών των αποκομμάτων. 

2. Κόψιμο- καθάρισμα του υλικού. 

3. Χρωμάτισμα (διαδικασία διαλογής των καθαρών αποκομμάτων με βάση το χρώμα 

τους). 

4. Ραφή των αποκομμάτων. 

5. Σταμάτωμα (τέντωμα) στις προδιαγραφές του pleter. 

6. Τελικός έλεγχος και σιδέρωμα με ατμό. 

7.  Αποθήκευση, μέχρι να γίνει η εξαγωγή.  

 (Γ). Παραγωγή παλτό από αποκόμματα  

1. Κοπή - ραφή του pleter στις προδιαγραφές του μοντέλου- πατρόν. 

2. Σταμάτωμα (τέντωμα) στις προδιαγραφές του μοντέλου- πατρόν. 

3. Ξέκομα των περιττών άκρων από την περίμετρο του μοντέλου. 

4. Πικίρισμα (τοποθέτηση εσωτερικής φόδρας). 

5. Μοντάρισμα του μοντέλου. 

6. Κλείσιμο και έλεγχος του παλτό. 

7. Τελικό φοδράρισμα. 

8. Τελικός έλεγχος και σιδέρωμα με ατμό. 

9. Αποθήκευση, μέχρι να γίνει η εξαγωγή. 

 

 3.6 Οι οργανώσεις ενάντια στη γούνα 

Η εταιρία Ipsos, το έτος 2013, πραγματοποίησε μια πανευρωπαϊκή έρευνα στις εξής 

χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Δανία, Γαλλία, Πολωνία και Ολλανδία. Σύμφωνα με αυτή 

την έρευνα, παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές όχι μόνο στο ποσοστό αποδοχής εκτροφής 

γουνοφόρων ζώων στην Ευρώπη, αλλά και στους παράγοντες που παίζουν ρόλο στον 

καθορισμό της άποψης του καθενός. Tο αποτέλεσμα που προκύπτει είναι το εξής: όσο 

περισσότερο έχουν πληροφορηθεί - ενημερωθεί οι Ευρωπαίοι για την εκτροφή γουνοφόρων 

ζώων, τόσο περισσότερο αποδέχονται τη διαδικασία. 

Συγκεκριμένα, το 69% των επισκεπτών μιας μονάδας εκτροφής γουνοφόρων ζώων, 

καθώς επίσης και το 35% των Ευρωπαίων που δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ μια μονάδα, είναι 

δεκτικοί στην εκτροφή τους (Fur Europe, 2017). 
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Εικόνα 3: Αποδοχή φαρμών εκτροφής γουνοφόρων ζώων 

Πηγή: www.fureurope.eu 

 

Ωστόσο, υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων ανά τον κόσμο που μάχεται κατά του 

εμπορίου γούνας. 

Αναλυτικότερα, οι διάφορες οικολογικές οργανώσεις αποκαλούν τον κλάδο της 

γουνοποιίας ως αιματοβαμμένο εμπόριο. Μάχονται κατά της εκτροφής γουνοφόρων ζώων, 

αφού υποστηρίζουν ότι τα ζώα είναι καταδικασμένα να ζήσουν αιχμάλωτα μια σύντομη ζωή. 

Θεωρούν ότι οι συνθήκες που μεγαλώνουν τα ζώα στα εκτροφεία, και εν τέλει θανατώνονται, 

με σκοπό να εκμεταλλευτεί η σάρκα τους για τη δημιουργία μιας γούνας, είναι βάναυσες. 

Υποστηρίζουν ότι μεγαλώνουν κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, αφού είναι εγκλωβισμένα σε 

μικρά συρμάτινα κλουβιά, και πολλές φορές είναι εκτεθειμένα στις ακραίες καιρικές 

συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι να παρουσιάζουν νευρωτική συμπεριφορά, να κάνουν κύκλους 

γύρω από τον εαυτό τους ή ακόμη και να αυτο-ακρωτηριάζονται. Ο θάνατος τους μπορεί να 

προέλθει από διάφορες βίαιες μεθόδους. Άλλοτε θανατώνονται εισπνέοντας τοξικά αέρια, 

άλλοτε γδέρνονται χωρίς να έχουν χάσει τις αισθήσεις τους και άλλοτε εφαρμόζεται η μέθοδος 

της ηλεκτροπληξίας. Οι παραπάνω τεχνικές χρησιμοποιούνται με σκοπό να μην αλλοιωθεί το 

δέρμα – γούνα του ζώου. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι για να παραχθεί μια και μόνο 

γούνα, δεν αρκεί να θανατωθεί ένα ζώο. Αντίθετα, για την ολοκλήρωση του απαιτούνται 

δεκάδες ζώα. Σύμφωνα λοιπόν με τις οικολογικές οργανώσεις, η γούνα δεν αποτελεί ένα 

αναγκαίο αγαθό. Για αυτό το λόγο, καταδικάζουν το εμπόριο γούνας και κρίνουν 

αδικαιολόγητη τη δολοφονία γουνοφόρων ζώων. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι οργανώσεις έχουν ορίσει την τελευταία Παρασκευή του 

Νοέμβρη ως παγκόσμια ημέρα κατά της χρήσης γούνας (Fur Free Friday). Μέσα στα διάφορα 

μηνύματα που περνάνε, υποστηρίζουν ότι η πολιτική μιας χώρας δεν πρέπει να βασίζεται μόνο 

στο κέρδος και να αψηφά τις πολιτιστικές αξίες του σεβασμού της φύσης και της ζωής, γιατί η 

χώρα αυτή σύντομα θα καταδικαστεί σε αποτυχία. Για αυτό το λόγο προσπαθούν να 
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σταματήσουν το εμπόριο γούνας μέσα από διάφορες διαμαρτυρίες σε όλο τον κόσμο. Μια από 

τις πιο πρόσφατες διαμαρτυρίες, έλαβε χώρα στη Βαρκελώνη (πραγματοποιήθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2016), όπου δεκάδες γυμνοί διαδηλωτές έβαψαν το κορμί τους με κόκκινη 

μπογιά, που αναπαριστούσε το αίμα, και ξεχύθηκαν στο κέντρο της πόλης (iefimerida.gr, 

2017).  Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλές Ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι το Ηνωμένο 

Βασίλειο, η Αυστρία, η Κροατία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Δανία, και πολλές 

άλλες έχουν προχωρήσει σε ρυθμίσεις, ώστε να σταματήσει η εκμετάλλευση των γουνοφόρων 

ζώων για την παραγωγή γούνας. Επιπλέον, πολλές διάσημες περσόνες αρνούνται να φορέσουν 

γούνινα ενδύματα. Έτσι, η άποψη των οικολογικών οργανώσεων ενισχύεται σε μεγαλύτερο 

βαθμό 

Στον αντίποδα όλων αυτών των διαμαρτυριών, υπάρχουν και πολλές οργανώσεις που 

μάχονται υπέρ του εμπορίου γούνας. Τέτοιου είδους οργανώσεις, υποστηρίζουν ότι μια 

αληθινή γούνα είναι ανανεώσιμη και φυσική πηγή. Αυτό σημαίνει ότι για την κατασκευή της 

δεν επιβαρύνεται το οικολογικό σύστημα. Επιπλέον, όπως όλοι γνωρίζουμε η ίδια η φύση 

φροντίζει να παράγει περισσότερους οργανισμούς από όσους μπορεί να αντέξει, με 

αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται ο πληθυσμός των ζώων. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι, όσο οι 

επιχειρήσεις του κλάδου λειτουργούν σύμφωνα με τους τοπικούς και διεθνείς κανονισμούς, 

δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την οικολογική ισορροπία. Επιπλέον, κάτω από αυτό το 

πρίσμα, το εμπόριο γούνας μετατρέπεται σε ένα παράδειγμα βιομηχανίας, το οποίο είναι 

κλάσεις ανώτερο από αυτό των συνθετικών, όπου χρησιμοποιούνται μη ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας για την κατασκευή τους. 

 

 3.7 Η άποψη ανδρών - γυναικών για τη γούνα 

Εικόνα 4: Ποσοστό αποδοχής εκτροφής γουνοφόρων ζώων σύμφωνα με το φύλο 

Πηγή: www.fureurope.eu 

 

Κατά την διεξαγωγή της ίδιας έρευνας, από την εταιρία Ipsos (το ίδιο έτος, στις ίδιες 
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χώρες) φαίνεται να διαφέρουν οι απόψεις των ανδρών και γυναικών σχετικά με τη γούνα και 

την εκτροφή γουνοφόρων ζώων σε αρκετές περιοχές. 

Όπως παρατηρούμε και στην εικόνα 4, οι άνδρες αποδέχονται την εκτροφή 

γουνοφόρων ζώων σε ποσοστό 45,2%, ενώ το επικρίνουν σε ποσοστό 54,8%. Όσον αφορά τις 

γυναίκες, το 32,6% αποδέχεται την όλη διαδικασία,  ενώ το 67,4%, σχεδόν διπλάσιο, είναι 

ενάντια (Fur Europe, 2017). 

 

Εικόνα 5: Οι “κινήσεις” των φύλων σε σχέση με τη γούνα 

Πηγή: www.fureurope.eu 

 

Σύμφωνα με την εικόνα 5, στο γυναικείο πληθυσμό αρέσουν οι γούνες σε ποσοστό 

21,1%, το οποίο είναι σχεδόν το μισό σε σχέση με αυτό των ανδρών που αγγίζει το 41,1%. 

Παρ' όλο που οι γυναίκες παρουσιάζουν μικρότερο ποσοστό αρεσκείας και μεγαλύτερο 

ποσοστό επικριτικότητας (όσον αφορά την εκτροφή γουνοφόρων ζώων), το 21,1% θα 

φορούσαν μια γούνα.  Αντίθετα, οι άντρες, στους οποίους φαίνεται να αρέσουν περισσότερο οι 

γούνες, βάσει του ποσοστού αρεσκείας, και που είναι λιγότερο ενάντια στην εκτροφή 

γουνοφόρων ζώων, θα φορούσαν μια γούνα σε ποσοστό που αγγίζει μόλις το 15,4%. 

Οι γυναίκες έχουν αγοράσει σαν δώρο μια γούνα σε ποσοστό 9,6%, ενώ έχουν 

αγοράσει γούνα για τις ίδιες σε ποσοστό 22,8%. Αντίθετα, οι άνδρες έχουν αγοράσει μια γούνα 

σαν δώρο σε ποσοστό 18,3%, ενώ για τον εαυτό τους σε ποσοστό 15,9%. 

 

3.8  Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση 

Η ζήτηση των γούνινων ενδυμάτων μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες. 

Η ζήτηση μπορεί να αυξηθεί, ή αντίστοιχα να μειωθεί ανάλογα με τις τάσεις της μόδας, τις 

μεταβολές των τιμών, τις καιρικές συνθήκες και τις κινητοποιήσεις των ακτιβιστών κατά της 

γούνας.  



33 

 

Παλαιότερα, υπήρχαν πολλά κινήματα που μάχονταν ενάντια στη κατασκευή γουνών. 

Το αποτέλεσμα αυτών των κινητοποιήσεων ήταν να μειωθεί σημαντικά η ζήτηση κυρίως στις 

Δυτικές χώρες. Σήμερα πλέον, αυτά  τα κινήματα έχουν εξασθενίσει και οι καταναλωτές, 

ανεπηρέαστοι σε ένα μεγάλο βαθμό, διαμορφώνουν τις προτιμήσεις τους. Έτσι, ολοένα και 

περισσότερο αυξάνεται η ζήτηση τους. 

Από τους σημαντικότερους παράγοντες επηρεασμού της ζήτησης γούνινων ειδών είναι 

οι καιρικές συνθήκες. Χώρες, στις οποίες το κλίμα είναι ιδιαίτερα ψυχρό υπάρχει μεγάλη 

ζήτηση. Αντίθετα, χώρες που έχουν θερμό κλίμα η ζήτηση είναι σχεδόν μηδενική, με 

αποτέλεσμα τέτοιες αγορές να μην αποτελούν στόχο. Η Ρωσία είναι από τα πιο 

χαρακτηριστικά παραδείγματα ψυχρών χωρών, αφού οι θερμοκρασίες είναι πολικές, οπότε η 

γούνα αποτελεί ένα απαραίτητο μέσο προστασίας από το κρύο. 

Οι μεταβολές των τιμών επηρεάζουν εξίσου την ζήτηση γούνινων ενδυμάτων. Η τιμή 

εξαρτάται από τη προσφορά και τη ζήτηση των προϊόντων, αλλά και από τη διαθεσιμότητα 

των πρώτων υλών. Στην περίπτωση μας, τα εξεταζόμενα αγαθά έχουν ένα παράδοξο, αφού 

κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας ολοκληρώνεται σε άλλη περιοχή. Τα εκτροφεία 

γουνοφόρων ζώων εδρεύουν κυρίως Ευρώπη. Τα δημοπρατήρια, που είναι υπεύθυνα για την 

τιμολόγηση και την ταξινόμηση των γουνοδερμάτων βρίσκονται στην Ευρώπη. Η παραγωγή 

των πρώτων υλών (γουνοδερμάτων) γίνεται σε χώρες που κατέχουν την εμπειρία και την 

τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ελλάδα. Τέλος, η κατανάλωση των 

γούνινων ενδυμάτων γίνεται από χώρες που παρουσιάζουν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. 

Μερικές από αυτές είναι η Ρωσία, η Βόρεια Αμερική και η Βόρεια Ευρώπη. 

 

 3.9 Η γούνα στις επιδείξεις μόδας 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, οι διάφοροι διάσημοι οίκοι μόδας εμπλουτίζουν τις 

συλλογές τους με γούνινα ενδύματα και αξεσουάρ. Το παρακάτω γράφημα παρουσιάζει σε τι 

ποσοστό περιέχεται η γούνα στις επιδείξεις μόδας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής 

αφορούν το έτος 2016. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των διεθνών εκθέσεων σε Μιλάνο, 

Παρίσι, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, η γούνα εντάχθηκε στις επιδείξεις σε ένα ικανοποιητικό 

ποσοστό. Πάνω από τα 2/3 των συλλογών που παρουσιάστηκαν από τους οίκους μόδας 

περιείχαν γούνινα είδη (Fur Europe, 2017).  

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την Εικόνα 6, παρατηρούμε ότι στην έκθεση του Μιλάνου 

η γούνα φορέθηκε σε ποσοστό 85% από τις γυναίκες, ενώ σε ποσοστό 92% από τους άνδρες. 

Στο Παρίσι, 55% των γυναικών και 65% των ανδρών φορούσαν γούνινα ενδύματα. Στη Νέα 

Υόρκη τα ποσοστά ήταν παρόμοια με αυτά του Παρισιού και για τα δύο φύλα, ενώ στο 

Λονδίνο τα ποσοστά ήταν λίγο κάτω από το μισό, αγγίζοντας το 47% για τις γυναίκες και το 
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48% για τους άνδρες. Ωστόσο, για όλες τις επιδείξεις μόδας τα ποσοστά και τα αποτελέσματα 

ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι τα γούνινα ενδύματα και αξεσουάρ 

κάνουν όλο και πιο έντονη την παρουσία τους στις επιδείξεις μόδας. Συμπεραίνουμε λοιπόν 

ότι η αποδοχή του κοινού απέναντι σε αυτά τα είδη αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Το 

αποτέλεσμα είναι ότι με το πέρασμα των χρόνων θα αυξηθεί η ζήτηση τους. 

 

Εικόνα 6: Η γούνα στις επιδείξεις μόδας σε σχέση με το φύλο 

ΠΗΓΗ: www.fureurope.eu 

 

 3.10 Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μια προσπάθεια να καταρρίψουμε κάποιους μύθους που 

υπάρχουν γύρω από τη γούνα. 

Πιο συγκεκριμένα, προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι η γούνα είναι ένας φυσικός και 

βιώσιμος πόρος, έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και θεωρείται περισσότερο οικολογικό προϊόν σε 

σχέση με μια ψεύτικη γούνα. Αυτό τεκμηριώνεται και μέσα από μια έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε, όπου μας παρουσιάζει την περιβαλλοντική επιρροή που έχει μια αληθινή 

και μια τεχνητή γούνα. 

Στη συνέχεια αναλύσαμε τις κατηγορίες ζώων που εκτρέφονται, καθώς και τα 

χαρακτηριστικά τους. Αυτά διαφέρουν ανάλογα το ζώο ως προς το μέγεθός του, το μέγεθος της 

ουράς τους, το χρώμα τους, κ.α. Ακόμη, ο τρόπος που μεγαλώνουν στα κλουβιά, αλλά και ο 

τρόπος με τον οποίο θανατώνονται διαφέρει ανάλογα το είδος. Στη συνέχεια, περιγράψαμε το 

στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Το στάδιο αυτό έπεται της εκτροφής. Αυτό έγινε ώστε να 

κατανοήσει κανείς ευκολότερα τα διάφορα είδη γουνοδερμάτων που υπάρχουν στην αγορά. 

Ακολούθησε μια ανάλυση σχετικά με τις οργανώσεις που είναι υπέρ και κατά της 

εκτροφής γουνοφόρων ζώων και του εμπορίου γούνας. Η ανάλυση έγινε από δυο σκοπιές. Από 
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τη μια έχουμε τις φιλοζωικές οργανώσεις που υποστηρίζουν ότι τα γουνοφόρα ζώα 

κακομεταχειρίζονται καθ’  όλη τη διάρκεια της ζωής τους, και θατανώνονται με το χειρότερο 

τρόπο, και από την άλλη έχουμε τις περιβαλλοντικές οργανώσεις που μάχονται υπέρ του 

εμπορίου αληθινής γούνας, αφού η κατασκευή μιας αληθινής γούνας είναι μια διαδικασία 

φιλική προς το περιβάλλον σε σχέση με αυτή μιας ψεύτικης γούνας. 

Επιπλέον, μέσα από μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε, κατηγοριοποιήσαμε την 

γνώμη του κοινού για το εμπόριο γούνας. Η έρευνα διακρίνει τις απαντήσεις σύμφωνα με το 

φύλο των ερωτηθέντων. Διαπιστώσαμε ότι οι άνδρες μπορεί να μη προτιμούν να φορέσουν μια 

γούνα, ωστόσο τους αρέσουν σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το γυναικείο φύλο και θα 

την αγόραζαν με μεγαλύτερη ευκολία ως δώρο. 

Τέλος, αναλύσαμε τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση γούνινων ενδυμάτων 

και αξεσουάρ. Μη ξεχνάμε ότι είναι ένα προϊόν που επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις 

καιρικές συνθήκες, τα διάφορα κινήματα, τις μεταβολές των τιμών, αλλά και από τις τάσεις 

της μόδας. Για αυτό το λόγο αναλύσαμε και μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε και μας 

αποδεικνύει ότι πλέον όλο και περισσότεροι οίκοι μόδας προσθέτουν μια γούνινη λεπτομέρεια 

στις συλλογές τους. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Η Ελλάδα και το εμπόριο γούνας 

 

 4.1 Η παγκόσμια οικονομία 

Το 2016, ήταν μια χρονιά γεμάτη αβεβαιότητα για τον επιχειρηματικό κόσμο. Αυτό 

οφείλεται κυρίως στα δύο μεγαλύτερα γεγονότα που αναμένονταν, στις προεδρικές εκλογές 

των Η.Π.Α. και στο δημοψήφισμα της Μεγάλης Βρετανίας, για παραμονή ή όχι στην ΕΕ, το 

γνωστό πλέον Brexit. 

Οι επιχειρηματίες παγκοσμίως και ιδιαιτέρως των Η.Π.Α. και της Κίνας προβλέπουν 

ότι το 2017 θα κυλήσει με ευνοϊκότερες προοπτικές. Για αυτό το λόγο ο δείκτης αισιοδοξίας 

αυξήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2016 στο 38%, σε σχέση με το 33% που ήταν το 

προηγούμενο. Μάλιστα, αυτό το ποσοστό ήταν το υψηλότερο των τελευταίων χρόνων. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέψουμε κάποια γεγονότα που επικρατούν αυτή τη περίοδο στη 

παγκόσμια οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, τα επίπεδα χρέους της Κίνας είναι σε ανησυχητικό 

στάδιο, τα μέτρα για τη καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ινδία προκάλεσαν πολλά 

προβλήματα στις εμπορικές συναλλαγές, ενώ οι τραπεζικές ανησυχίες στην Ιταλία προκαλούν 

τριγμούς  στην Ευρώπη. 

Η αισιοδοξία των ευρωπαίων επιχειρηματιών αυξήθηκε στο 34%, σε σχέση με το 28% 

που ήταν πριν, παρά τις ανησυχίες για Brexit αλλά και για τις διακυμάνσεις στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οι προοπτικές για τις τιμές πώλησης και την κερδοφορία 

παρουσιάζουν ανοδική τάση. Επιπλέον, τα σχέδια που γίνονται για περαιτέρω επενδύσεις σε 

εγκαταστάσεις και μηχανήματα βρίσκονται στο υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων δύο ετών.  

Παρ' όλα αυτά, δεν ισχύει η ίδια κατάσταση για όλες τις χώρες. Στο Μεξικό, η 

επιχειρηματική αισιοδοξία έχει μειωθεί κατά 6%, ενώ στη Ρωσία κατά 13%. Επίσης, χώρες 

όπως είναι η Ιαπωνία και η Σιγκαπούρη, αναφέρουν απαισιόδοξες προβλέψεις. Οι Ευρωπαίοι 

επιχειρηματίες θεωρούν ότι θα επηρεαστούν όχι μόνο από τις διακυμάνσεις στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, αλλά και από τις εκλογές της Γαλλίας και της Γερμανίας. Αυτό 

ενδέχεται να παγώσει την ανάπτυξη και να προκαλέσει αστάθεια στην ΕΕ. 

Κλείνοντας, οι επιχειρηματίες που θα καταφέρουν να προσαρμοστούν στις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες παγκόσμιες αλλαγές θα είναι τελικά οι κερδισμένοι 

(http://www.tovima.gr/files/1/2017/04/07/grglobal.pdf). 

 

 4.2 Η Ευρωπαϊκή οικονομία 

Την τελευταία δεκαετία, η Ευρωπαϊκή οικονομία έχει κλονιστεί αρκετά. Το πιο 

πρόσφατο πλήγμα που δέχτηκε είναι αυτό του Brexit, το οποίο φυσικά επηρεάζει την πορεία 

της Ευρώπης σε όλους τους τομείς. Ωστόσο, για το 2017, οι επιχειρηματίες προσπαθούν να 
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βρουν νέες διεξόδους με σκοπό να αυξήσουν τις επενδύσεις τους, με αποτέλεσμα το κλίμα να 

γίνεται ευνοϊκότερο. 

Σύμφωνα με μελέτες που έγιναν, η επιχειρηματική αισιοδοξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

άγγιξε το 34%, ενώ στην Ευρωζώνη το 37%. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, τα ποσοστά 

κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα, παρά το γεγονός ότι αποφάσισε να αποχωρήσει από την ΕΕ. 

Ωστόσο, η απόφαση αυτή φαίνεται να επηρέασε χώρες που έχουν στενούς δεσμούς με την 

Αγγλία, όπως είναι η Ιρλανδία και η Πολωνία. Οι χώρες αυτές φαίνονται λιγότερο αισιόδοξες, 

και σχεδόν όλοι οι επιχειρηματικοί δείκτες κατέγραψαν φθίνουσα πορεία. Σε χώρες όπου 

διαμορφώνονται προσδοκίες βελτίωσης των εσόδων και της κερδοφορίας, τα παραπάνω 

αποτελέσματα της έρευνας είναι πιο ευδιάκριτα. Τέτοια παραδείγματα είναι η Ισπανία, η 

Γαλλία και η Ολλανδία. Επίσης, οι Ευρωπαίοι και συγκεκριμένα οι Άγγλοι, οι Ιταλοί, οι 

Ολλανδοί και οι Γερμανοί, φαίνεται να συμμετέχουν όλο και περισσότερο σε προγράμματα 

απασχόλησης εργατικού δυναμικού.  

Φυσικά, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι πολλές χώρες εξακολουθούν 

να υποφέρουν και να είναι απαισιόδοξες από τη κρίση χρέους που έπληξε την Ευρωζώνη το 

2009. Σε αυτό το κομμάτι φυσικά συντελεί και η πολιτική αστάθεια. Παράδειγμα αποτελεί η 

Ιταλία, όπου η αισιοδοξία των επιχειρήσεων μειώθηκε σημαντικά. Ωστόσο, οι δείκτες σχετικά 

με την απόδοση των επιχειρήσεων, παραμένουν υψηλοί με αυξημένες προσδοκίες για έσοδα 

αγγίζοντας το 52%, για κερδοφορία το 48% και για εξαγωγές το 28% 

(http://www.tovima.gr/files/1/2017/04/07/grglobal.pdf). 

 

 4.3 Η Ελληνική οικονομία 

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βιώνει μια δύσκολη κατάσταση λόγω της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης. Οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι απαισιόδοξοι, με αποτέλεσμα να 

καταγράφεται μια συνεχής μείωση στα ποσοστά αισιοδοξίας αγγίζοντας το -56%. Η 

οικονομική αβεβαιότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά 

όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως. Αυτό μπορεί εύκολα να αιτιολογηθεί, αφού η 

χώρα δεν μπορεί να ξεπεράσει τη κρίση χρέους 

(http://www.tovima.gr/files/1/2017/04/07/grglobal.pdf). 

Για τους παραπάνω λόγους, πολλές από τις ελληνικές επιχειρήσεις αποφασίζουν να 

στραφούν σε καινούργιες αγορές προκειμένου να αποκτήσουν νέους πελάτες και κατά 

συνέπεια περισσότερα κέρδη. Μια συνήθη τακτική που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις στην 

προσπάθεια τους να επεκταθούν, είναι αυτή των εξαγωγών. Κάποιοι από τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την εξαγωγική δραστηριότητα μιας χώρας είναι: 

 Οι τιμές συναλλάγματος 
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 Το κόστος μεταφοράς από χώρα σε χώρα 

 Οι προτιμήσεις των καταναλωτών 

 Το επίπεδο των εγχωρίων και των ξένων νομισμάτων 

 Οι κυβερνητικές πολιτικές που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο 

 Οι τιμές των εγχώριων και εισαγόμενων προϊόντων 

(http://users.uom.gr/~esartz/teaching/macro/Kef29.pdf). 

Για αυτό το λόγο, θα εξετάσουμε την εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας προς τις 

χώρες της ΕΕ (ενδοκοινοτικό εμπόριο), αλλά και προς τρίτες χώρες. Η ανάλυση αφορά τα έτη 

2010 έως και 2016 και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε αξία (ευρώ) και σε ποσότητα 

(κιλά). 

 

Πίνακας 1: Συνολικές εξαγωγές της Ελλάδας προς ΕΕ και τρίτες χώρες 

Ιδία επεξεργασία 

Πηγή: Διεύθυνση Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών, Τμήμα Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου 

 

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα 1, οι εξαγωγές της Ελλάδας σε αξία κυμαίνονται 

από τα 11 δις. ως και τα 14 δις. ευρώ. Υπάρχει μια ανοδική πορεία από το ένα έτος στο 

επόμενο, με εξαίρεση το 2012, όπου καταγράφεται μια πολύ μικρή πτώση σε σχέση με τον 

προηγούμενο χρόνο. Όσον αφορά τις ποσότητες που εξάγονται στην  ΕΕ, οι τιμές κυμαίνονται 

από 10 δις. ως και περίπου 14 δις. ευρώ. Τα έτη 2010 ως και 2012 υπάρχει μια πτωτική τάση, 

με αποκορύφωμα το 2012 όπου έφτασε στα 10.176.396.283 €. Από το επόμενο έτος, 

αυξάνονται οι ποσότητες που εξάγονται φτάνοντας τα 13.847.303.492 €. 

Η εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας προς τις τρίτες χώρες φαίνεται να έχει 

διαφορετική πορεία σε σχέση με αυτή του ενδοκοινοτικού εμπορίου. Η αξία για τα έτη 2010 

έως και 2012 ακολουθεί μια ανοδική τάση, με αποκορύφωμα το 2012 που άγγιξε τα 

15.385.653.535 €. Τα επόμενα έτη η αξία μειώνεται, χωρίς όμως να φτάσει στα επίπεδα του 
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2010 που ήταν πολύ χαμηλά. Αντίθετα, οι ποσότητες που εξάγονται καταγράφουν ανοδική 

πορεία, με εξαίρεση το 2011 όπου υπάρχει μια μικρή πτώση. Το 2016 σημειώνεται η 

υψηλότερη τιμή στα 27.547.106.984 €. 

Η αξία των εξαγωγών προς την ΕΕ, αλλά και προς τις τρίτες χώρες αποτυπώνεται και 

σε διαγραμματική αναπαράσταση, στα Διαγράμματα 1 και 2. Στον οριζόντιο άξονα έχουμε τα 

έτη, ενώ στον κάθετο άξονα την αξία εκφρασμένη σε ευρώ. Παρατηρούμε ότι στο διάγραμμα 

που αφορά τις εξαγωγές προς την ΕΕ (Διάγραμμα 1), η κατάσταση είναι σχεδόν σταθερή, με 

μικρές αυξομειώσεις. Αντιθέτως, για τις τρίτες χώρες υπάρχουν μεγαλύτερες αποκλίσεις από το 

ένα έτος στο επόμενο. 

 

Διάγραμμα 1: Εξαγωγές της Ελλάδας στην ΕΕ (σε αξία) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Διάγραμμα 2: Εξαγωγές της Ελλάδας σε τρίτες χώρες (σε αξία) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Για να έχουμε όμως μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία της οικονομίας της 

Ελλάδας, θα πρέπει να αναλύσουμε και τις εισαγωγές που έγιναν τις ίδιες χρονολογίες. 

Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα 2, οι εισαγωγές της Ελλάδας από την ΕΕ σε αξία 
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για τα έτη 2010 - 2016, κυμαίνονται από 22 δις. έως και 27 δις. ευρώ. Οι εισαγωγές από το 

2010 μέχρι και το 2013 ακολουθούν μια πτωτική τάση, με τη χαμηλότερη τιμή να είναι τα 22 

δις. ευρώ. Τα επόμενα έτη υπάρχει μια ανοδική τάση. Ωστόσο, η υψηλότερη τιμή των 

εισαγωγών καταγράφηκε το 2010, όπου έφτασαν τα 27 δις. ευρώ. Οι ποσότητες που 

εισάγονται από τις χώρες της ΕΕ, ακολουθούν μια ανάλογη πορεία με αυτή της αξίας. Τα έτη 

2010-2013, οι ποσότητες μειώνονται μέχρι και τα 11 δις. ευρώ. Από τον επόμενο χρόνο 

ακολουθούν ανοδική πορεία. Το 2016 καταγράφεται η μεγαλύτερη ποσότητα που εισήγαγε η 

Ελλάδα (στα 12 περίπου δις. ευρώ). 

Η εισαγωγική δραστηριότητα από τις τρίτες χώρες, φαίνεται να έχει περισσότερες 

αυξομειώσεις. Παρατηρώντας τον πίνακα 2, θα διαπιστώσουμε ότι από το ένα έτος στο 

επόμενο υπάρχει διαφορετική πορεία στις εισαγωγές. Η υψηλότερη τιμή σε ευρώ που 

καταγράφηκε είναι 26 δις. ευρώ το 2012, ενώ η μικρότερη 20 δις. ευρώ το 2016. Κάτι ανάλογο 

συμβαίνει και με τις ποσότητες που εισήγαγε η Ελλάδα από τις τρίτες χώρες. Η μεγαλύτερη 

ποσότητα εισήχθη το 2016 (41 δις. ευρώ), ενώ η μικρότερη το 2011 (περίπου 33 δις. Ευρώ). 

 

Πίνακας 2: Συνολικές εισαγωγές της Ελλάδας από ΕΕ και τρίτες χώρες 

Ιδία επεξεργασία 

Πηγή: Διεύθυνση Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών, Τμήμα Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου 

 

Η αξία των εισαγωγών από την ΕΕ και από τις τρίτες χώρες, αποτυπώνεται και σε 

διαγραμματική αναπαράσταση, στα διαγράμματα 3 και 4 Όπως θα δούμε στο διάγραμμα 3, 

που αφορά τις εισαγωγές από την ΕΕ, υπάρχει μια πιο σταθερή κατάσταση, σε σχέση με τις 

εισαγωγές που γίνονται από τις τρίτες χώρες (Διάγραμμα 4). 
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Διάγραμμα 3: Εισαγωγές της Ελλάδας από την ΕΕ (σε αξία) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Διάγραμμα 4: Εισαγωγές της Ελλάδας από τρίτες χώρες (σε αξία) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Πίνακας 3: Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας 

Ιδία επεξεργασία 

Πηγή: Διεύθυνση Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών, Τμήμα Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου 
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Το εμπορικό ισοζύγιο είναι μια απεικόνιση της διαφοράς των εισαγωγών από τις 

εξαγωγές μιας χώρας, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Στον πίνακα 3, παρουσιάζεται η 

πορεία του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας σε σχέση με την ΕΕ, τις τρίτες χώρες και το 

άθροισμα των δύο για τα εξεταζόμενα έτη. Παρατηρούμε ότι και για τις δύο περιπτώσεις, οι 

τιμές ακολουθούν την ίδια πορεία. Από το 2010 ως και το 2013 μειώνεται, το 2014 

καταγράφεται μια μικρή αύξηση, το 2015 μειώνεται και πάλι, ενώ το 2016 υπάρχει μια μικρή 

άνοδος. 

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και σε διαγραμματική αναπαράσταση, στα 

διαγράμματα 5, 6 και 7. Όπως φαίνεται λοιπόν στο Διάγραμμα 6, το έλλειμμα εμπορικού 

ισοζυγίου της Ελλάδας σε σχέση με την ΕΕ, παρουσιάζει μια καθοδική πορεία από το 2010 

μέχρι και το 2013 όπου καταγράφεται και η χαμηλότερη τιμή. Το 2014 αυξάνεται λίγο, το 2015 

μειώνεται, ενώ το 2016 αυξάνεται και πάλι.  

 

Διάγραμμα 5: Συνολικό εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

Διάγραμμα 6: Εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας (ΕΕ) 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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Διάγραμμα 7:  Εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας (τρίτες χώρες) 

 Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

  

 

 4.4 Οι εξαγωγές στη Ρωσία 

Το 2016, μετά από κάποια χρόνια, καταγράφεται και πάλι μια μικρή αύξηση στις 

εξαγωγές προς τη Ρωσία. Η αύξηση αυτή δεν ξεπερνά το 1%, δεν παύει όμως να δημιουργεί 

θετικά συναισθήματα για το μέλλον. 

Η πτώση στις εξαγωγές τα προηγούμενα έτη προς τη Ρωσική Ομοσπονδία οφείλεται 

κυρίως στη μείωση του εισοδήματος των Ρώσων, αλλά και στο εμπάργκο, κάτι που δεν έχει 

ξεπεραστεί ακόμη. Ωστόσο, πολλοί Έλληνες που εξάγουν τα προϊόντα τους στη Ρωσία, 

εξακολουθούν να το προσπαθούν παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Μάλιστα, σε 

πολλές περιπτώσεις μεταφέρουν τα προϊόντα τους στη Ρωσία, μέσω της Λευκορωσίας. 

Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό να επισημάνουμε, ότι η αγορά της Ρωσίας δεν 

αποτελείται μόνο από τη Μόσχα. Οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν στρέψει το 

ενδιαφέρον τους κυρίως εκεί, λόγω του π πληθυσμού. Όμως, η Ρωσική αγορά είναι τεράστια, 

για αυτό θα ήταν καλό να στραφούν και προς άλλες κατευθύνσεις. Επιπλέον, η αγορά της 

Ρωσίας, διαφέρει σε πολλά σημεία σε σχέση με την Ελληνική. Μια καλή ιδέα θα ήταν οι 

μικρές επιχειρήσεις να συντονιστούν και να προσπαθήσουν να συνεργαστούν, ούτος ώστε να 

αποφύγουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με πιστοποιήσεις, φόρους κ.α. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές γούνινων ενδυμάτων και αξεσουάρ είναι από τις 

σημαντικότερες διαδικασίες στη Ρωσική Ομοσπονδία. Για αρκετά χρόνια, κατείχαν τη πρώτη ή 

και τη δεύτερη θέση στη λίστα με τα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα. Τα τελευταία έτη γνώρισε 

μια πτώση, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να άγγιξε και το 70%. Αυτό μπορεί να 

αιτιολογηθεί με διάφορους τρόπους. Οι πολιτικές εξελίξεις μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας, η 

πτώση του ρουβλίου, οι μειώσεις στα εισοδήματα των Ρώσων, προκάλεσαν αυτές τις μειώσεις 

στις εξαγωγές. 
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Ωστόσο, μετά το 2017 οι εμπλεκόμενοι με τον κλάδο της γουνοποιίας  υποστηρίζουν 

ότι θα υπάρξουν προϋποθέσεις για ανάκαμψη, χωρίς όμως να θεωρείται δεδομένο. Φυσικά 

κάτι τέτοιο δεν θα γίνει από τη μια στιγμή στην άλλη, προϋποθέτει χρόνο, κόπο και 

προσπάθεια από τις γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Επομένως, κάτω από αυτές της συνθήκες, η 

αγορά της Ρωσίας παραμένει βασικός στόχος των γουνεμπόρων (Insider.gr, 2017).  

 

 4.5 Το εμπόριο γούνας 

Αφού λοιπόν αναλύσαμε το εξαγωγικό και εισαγωγικό εμπόριο της Ελλάδας, τώρα θα 

επικεντρωθούμε στο βασικό θέμα αυτής της εργασίας που έχει να κάνει με το εμπόριο γούνας. 

Παλαιότερα, οι βασικοί πελάτες – καταναλωτές γούνινων ενδυμάτων ήταν χώρες της 

Ευρώπης (Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, κ.α.), αλλά και των Η.Π.Α. Τα τελευταία χρόνια, η 

αγορά έχει αναπτυχθεί περισσότερο, και πλέον έχει προστεθεί στο παιχνίδι η Ρωσία, και οι 

ανατολικές χώρες, οι οποίες συγκαταλέγονται στους καλύτερους πελάτες αυτών των 

προϊόντων. Για αυτό λοιπόν αρχικά θα γίνει μια ανάλυση των εξαγωγών γούνινων ενδυμάτων 

προς τις χώρες της ΕΕ, και στη συνέχεια προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, που αποτελεί και τη 

χώρα που εξετάζουμε στη παρούσα εργασία. 

Οι αναλύσεις θα γίνουν για τα έτη 2012 – 2016, και τα στοιχεία παρουσιάζονται σε 

ποσότητες (κιλά) και σε αξία (ευρώ). Στην αριστερή στήλη του πίνακα 4 που παρουσιάζεται 

παρακάτω, εμφανίζονται οι κατηγορίες δερμάτων και γουνοδερμάτων σύμφωνα με τους 

κωδικούς τους (δασμολογική κλάση). Η ανάλυση του πίνακα θα γίνει οριζοντίως. 

Σύμφωνα με τον πίνακα 4, παρατηρούμε ότι οι εξαγωγές  γουνοδερμάτων, γουναρικών 

και τεχνητών γουνοδερμάτων (κωδικός 43) προς τις χώρες της Ε.Ε., δεν παρουσιάζουν μια 

συγκεκριμένη τάση. Αναλυτικότερα, τα έτη 2012 και 2013, οι εξαγωγές αυξήθηκαν και άγγιξαν 

τα 80.936.824 εκ. ευρώ, το 2013 αυξήθηκαν σε 91.449.481 εκ. ευρώ, το 2014 οι εξαγωγές 

μειώθηκαν κατά 10 εκ. ευρώ περίπου. Αντίθετα, το 2015, οι εξαγωγές αυξήθηκαν σε 

101.735.995 εκ. ευρώ, ενώ το 2016 εμφάνισαν και πάλι μια μείωση αγγίζοντας τα 92.065.266 

εκ. ευρώ. Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι εξαγωγές για τον κωδικό 43, άλλοτε αυξάνονται και 

άλλοτε μειώνονται. 

Ο κωδικός 4301 αφορά γουνοδέρματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνονται και 

τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

κατασκευή γουνοδερμάτων). Όπως παρατηρούμε από τον πίνακα 4, οι εξαγωγές της Ελλάδας 

προς την  Ε.Ε. τα έτη 2012 και 2013 παρουσιάζουν αύξηση. Συγκεκριμένα το 2012, οι 

εξαγωγές ήταν περίπου 30 εκ. ευρώ, ενώ το 2013 αυξήθηκαν κατά 8 εκ. ευρώ περίπου. Το 

2014 οι εξαγωγές παρουσιάζουν μια μείωση, αγγίζοντας τα 35 εκ. ευρώ. Το έτος 2015 οι 

εξαγωγές αυξάνονται και πάλι φτάνοντας τα 53 εκ. ευρώ. Τέλος, το 2016, έχουμε πτώση 
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αγγίζοντας τα 52.780.989 εκ. ευρώ. Παρατηρούμε για τον συγκεκριμένο κωδικό, ότι οι 

εξαγωγές δεν παρουσιάζουν μια τάση. Υπάρχουν χρονιές που οι εξαγωγές σε αξία αυξάνονται, 

και υπάρχουν άλλες χρονιές που μειώνονται. 

Ο κωδικός 4301 10 αφορά γουνοδέρματα βιζόν, είτε ολόκληρα, είτε χωρίς κεφάλια, 

ουρές ή πόδια. Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια αυξητική τάση, με εξαίρεση το έτος 2014, που 

παρουσιάζει μια μικρή μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Αναλυτικά, το 2012, οι 

εξαγωγές προς τις χώρες της Ε.Ε. άγγιξαν  τα 24.691.331 εκ. ευρώ. Το 2013, αυξάνονται οι 

εξαγωγές στα 32 εκ. ευρώ περίπου. Αντίθετα, το 2014 μειώνονται κατά 1 εκ. ευρώ. Τα έτη 

2015 και 2016  καταγράφεται αύξηση αγγίζοντας περίπου τα 49  και τα 51 εκ. ευρώ 

αντιστοίχως. 

Ο κωδικός 4301 30 αφορά γουνοδέρματα αρνιών με την ονομασία «αστρακάν», 

«breitschwanz», «καρακιούλ», «persianer» ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας 

ή του Θιβέτ, είτε ολόκληρα, είτε χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια. Σύμφωνα με τα δεδομένα του 

πίνακα 4, από το 2012 στο 2013 έχουμε μια αύξηση.  Συγκεκριμένα, από τα 775.000 χιλ. ευρώ 

που ήταν τον ένα χρόνο, οι εξαγωγές αυξήθηκαν σε περίπου 3 εκ. ευρώ τον επόμενο. Τα έτη 

2014 -2016, παρατηρούμε ότι οι εξαγωγές μειώνονται σε μεγάλο βαθμό, φτάνοντας τις 

286.449 χιλ. ευρώ το 2016. 

Ο κωδικός 4301 60 αφορά γουνοδέρματα αλεπούδων, είτε ολόκληρα, είτε χωρίς 

κεφάλια, ουρές ή πόδια. Παρατηρούμε ότι οι εξαγωγές για αυτό το κωδικό παρουσιάζουν 

έντονες διακυμάνσεις. Αναλυτικά, το 2012 οι εξαγωγές στις χώρες της Ε.Ε. άγγιξαν τις 381.508 

χιλ. ευρώ, ενώ το 2013, μειώθηκαν σε 7.785 ευρώ. Τα έτη 2014 -15 οι εξαγωγές είναι 

μηδενικές, ενώ το 2016 η Ελλάδα εξήγαγε γουνοδέρματα αυτού του τύπου, αξίας 3.454  ευρώ. 

Ο κωδικός 4301 80 αφορά άλλα γουνοδέρματα, είτε ολόκληρα, είτε χωρίς κεφάλια, ουρές ή 

πόδια. Οι εξαγωγές για αυτό τον κωδικό παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές από χρόνο σε χρόνο. 

Συγκεκριμένα, το 2012 οι εξαγωγές ήταν περίπου 4,5 εκ. ευρώ, ενώ το 2013 μειώθηκαν κατά 1 

εκ. περίπου, αγγίζοντας τα 3.228.136 εκ. ευρώ. Τα έτη 2014 και 2015 οι εξαγωγές αυξήθηκαν 

σε 3.511.781 εκ. ευρώ και 4.137.187 εκ. ευρώ αντίστοιχα. Αντίθετα, το 2016 οι εξαγωγές 

πέφτουν στα 1.741.539 εκ. ευρώ 

Ο κωδικός 4301 90 αφορά κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή γουνοδερμάτων. Οι εξαγωγές παρουσιάζουν έντονες 

αποκλίσεις από το ένα έτος στο επόμενο. Συγκεκριμένα, το 2012, οι εξαγωγές ήταν 1.490 

ευρώ, ενώ το 2013, μόλις 60 ευρώ. Το 2014, οι εξαγωγές είναι μηδενικές. Το 2015 αυξάνονται 

στα 3.220 ευρώ, ενώ το 2016 μειώνονται στα 1.160 ευρώ. 

Παρατηρούμε, ότι για οποιονδήποτε κωδικό, από το ένα έτος στο επόμενο υπάρχουν 

μεγάλες αποκλίσεις. Άλλοτε αυξάνονται πολύ οι εξαγωγές σε αξία, και άλλοτε πέφτουν 
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κατακόρυφα. 

 

Πίνακας 4: Εξαγωγές γουνοδερμάτων της Ελλάδας στην ΕΕ 

Πηγή: Eurostat 

  

Σχετικά με τις εξαγωγές γουνοδερμάτων στη χώρα της Ρωσίας, τα στοιχεία θα 

παρουσιαστούν πρώτα σε αξία, και στη συνέχεια σε ποσότητες. με τον ίδιο τρόπο. 

Στον πίνακα 5, εμφανίζονται οι κατηγορίες δερμάτων και γουνοδερμάτων που 

εξήχθησαν σύμφωνα με τους κωδικούς τους (μόνο σε αξία). Αναλυτικά, ο κωδικός 43 αφορά 

τα γουνοδέρματα και τα γουναρικά, καθώς και τα τεχνητά γουνοδέρματα. Ο κωδικός 4301 60 

αφορά τα ακατέργαστα δέρματα αλεπούδων, είτε ολόκληρα, είτε χωρίς κεφάλια, ουρές ή 

πόδια. Ο κωδικός 4302 αφορά γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα (στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και 

απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί, χωρίς προσθήκη 

άλλων υλών. Ο κωδικός 4302 11 αφορά γουνοδέρματα βιζόν (mink) είτε ολόκληρα, είτε χωρίς 

κεφάλια, ουρές ή πόδια που δεν έχουν συναρμολογηθεί. Ο κωδικός 4302 19 αφορά 

γουνοδέρματα είτε ολόκληρα, είτε χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια, τα οποία μπορεί να 

προέρχονται από τα εξής:  

 4302 19 15 - Κάστορες, μοσχοπόντικες ή αλεπούδες 

 4302 19 35 - Κουνέλια ή λαγούς 

 4302 19 - φώκιας ή οταρίας (otarias) 

 4302 19 41 - από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες 

λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες) 

 4302 19 49 - άλλων προβατοειδών 

 αρνιών με την ονομασία «αστρακάν», «breitschwanz», «καρακιούλ», «persianer» ή 

παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ (4302 19 75) 

Ο κωδικός 4302 20 αφορά κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και 

απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί. Ο κωδικός 4302 30 αφορά γουνοδέρματα 

ολόκληρα και τα κομμάτια και απορρίμματά τους, που έχουν συναρμολογηθεί:  

Ο κωδικός 4303 αφορά ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα. 
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Ο συγκεκριμένος κωδικός έχει τις εξής υποκατηγορίες : 

 4303 10 - Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης όπως, γούνινα γάντια και δερμάτινα 

γάντια, υποδήματα, κουκούλες και κομμάτια αυτής. 

 4303 10 10 - Από γουνοδέρματα από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή 

νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες) 

 4303 10 90 -  Άλλα 

Ο κωδικός 4303 90 αφορά εξαρτήματα από γουνοδέρματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα 

είδη, όπως παιχνίδια και αθλητικός εξοπλισμός. 

Η ανάλυση του πίνακα θα γίνει οριζοντίως. Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 5, για τον 

κωδικό 43, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς τη χώρα της Ρωσίας άγγιξαν τα 108.819.446 εκ. 

ευρώ. Τα επόμενα έτη υπάρχει μια αισθητή μείωση στις εξαγωγές, και αυτό μπορεί να 

οφείλεται στην οικονομική κρίση. Συγκεκριμένα, το έτος 2013 οι εξαγωγές έφτασαν τα 

88.201.002 εκ. ευρώ, το 2014 τα 76.001.205 εκ. ευρώ, το 2015 τα 47.936.838 εκ. ευρώ, και το 

2016 τα 49.470.812 εκ. ευρώ. Παρατηρούμε, ότι κάθε χρόνο η αξία των εξαγωγών μειώνεται, 

άλλοτε με πολύ μεγάλη διαφορά και άλλοτε με λιγότερη. Η μέση ετήσια τάση των ετών 2012 -

2016 είναι -18%. 

Όσον αφορά τον κωδικό 4301 60, παρατηρούμε ότι τα έτη 2012, 2013, 2015 και 2016 

δεν πραγματοποιήθηκαν εξαγωγές. Το έτος 2014 έγιναν εξαγωγές αξίας 50 ευρώ. Η μέση 

ετήσια τάση για τα έτη αυτά, δεν μπορεί να υπολογισθεί (non available). 

Για τον κωδικό 4302, το έτος 2012 έγιναν εξαγωγές αξίας 402.885 ευρώ. Το επόμενο 

έτος, η αξία των εξαγωγών είναι περίπου διπλάσια και αγγίζει τα 890.507 ευρώ. Για το έτος 

2014 οι εξαγωγές σε αξία μειώθηκαν, σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο, στα 558.994 ευρώ. 

Τα έτη 2015 και 2016, υπάρχει μια τεράστια αύξηση των εξαγωγών για τον συγκεκριμένο 

κωδικό που αγγίζει περίπου το 1 εκ. ευρώ και τα 4 εκ. ευρώ αντίστοιχα. Η μέση ετήσια τάση 

για τα έτη 2012 -2016 είναι 78%. 

Για τον κωδικό 4302 11, παρατηρούμε ότι από χρόνο σε χρόνο υπάρχει μια αύξηση στις 

εξαγωγές. Το έτος 2012, οι εξαγωγές σε ευρώ, έφτασαν, μόλις τα 13.050 ευρώ. Το έτος 2013 

ήταν 106.524 ευρώ, το επόμενο έτος σχεδόν διπλασιάστηκε το ποσό. Συγκεκριμένα έφτασε τα 

363.636 ευρώ. Το 2015, οι εξαγωγές άγγιξαν τα 805.593 ευρώ, ενώ το έτος 2016 οι εξαγωγές 

εκτινάχτηκαν στα περίπου 2,5 εκ ευρώ. Η μέση ετήσια τάση για αυτά τα έτη είναι 272%. 

Για τον κωδικό 4302 19, παρατηρούμε ότι τα έτη 2013 -2014 υπάρχει μείωση στις 

εξαγωγές. Συγκεκριμένα, το έτος 2012 οι εξαγωγές έφτασαν τα 235.239 ευρώ, τον επόμενο 

χρόνο μειώθηκαν σε 141.923 €, ενώ το 2014 μειώθηκαν ακόμα περισσότερο φτάνοντας τα 

87.647 ευρώ. Τα έτη 2015 και 2016 οι εξαγωγές αυξήθηκαν σε 174.929 χιλ. ευρώ και 

1.504.000 εκ. ευρώ. Η μέση ετήσια τάση για τα έτη αυτά, σε ποσοστό είναι 59%. 
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Για τον κωδικό 4302 20, τα έτη 2012, 2015 και 2016 δεν υπάρχουν εξαγωγές. Αντίθετα, 

τα έτη 2013 και 2014, οι εξαγωγές είναι 37.071 χιλ. ευρώ και 21.895 χιλ. ευρώ. Παρατηρούμε 

για τον συγκεκριμένο κωδικό, ότι από το ένα έτος στο άλλο οι εξαγωγές μειώνονται. Η μέση 

ετήσια τάση δεν μπορεί να υπολογισθεί (non available). 

Για τον κωδικό 4302 30, παρατηρούμε ότι τα έτη 2012 και 2013 υπάρχει μια αύξηση 

στις εξαγωγές. Οι τιμές αγγίζουν τα 154.596 χιλ ευρώ και τα 604.989 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Τα 

επόμενα έτη, υπάρχει μια μεγάλη μείωση στις εξαγωγές. Για το έτος 2014, οι εξαγωγές σε αξία 

ήταν 85.816 χιλ. ευρώ, για το έτος 2015, ήταν 25.805 χιλ. ευρώ, ενώ για το έτος 2016 ήταν 

μόλις 3.367 €. Η μέση ετήσια τάση για τα έτη 2012-2016 σε ποσοστό ήταν -62%. 

Για τον κωδικό 4303, παρατηρούμε ότι από χρόνο σε χρόνο υπάρχει μείωση των 

εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία. Συγκεκριμένα, το έτος 2012, οι εξαγωγές ήταν 

108.407.892 εκ. ευρώ, ενώ το έτος 2016 έφτασαν να είναι 45.471.090 εκ. ευρώ. Η μέση ετήσια 

τάση για τα έτη αυτά είναι -20%. 

Για τον κωδικό 4303 10, παρατηρούμε ότι υπάρχει μείωση στις εξαγωγές όλα τα έτη. 

Το 2012 οι εξαγωγές ήταν 108.407.892 εκ. ευρώ, ενώ το 2016 οι εξαγωγές έφτασαν τα 

45.453.609 εκ. ευρώ. Η μέση ετήσια τάση για τα έτη 2012 -2016 σε ποσοστό είναι -20%. 

Για τον κωδικό 4303 90, οι εξαγωγές άλλοτε αυξάνονται και άλλοτε μειώνονται. Για το 

έτος 2012, οι εξαγωγές ήταν 8.669 ευρώ, ενώ για το έτος 2013 αυξήθηκαν σε 11.333 χιλ. ευρώ. 

Αντίθετα, το 2014 μειώθηκαν στα 750 ευρώ. Τα έτη 2015 και 2016 αυξήθηκαν στα 15.811 χιλ. 

ευρώ και 17.481 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Η μέση ετήσια τάση γι τα έτη αυτά είναι 19%. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Εξαγωγές γουνοδερμάτων της Ελλάδας στη Ρωσία (σε αξία) 

Πηγή: Eurostat 

 

Στον παρακάτω πίνακα 6 θα γίνει μια συνοπτική ανάλυση των εξαγωγών της Ελλάδας 

προς τη χώρα της Ρωσίας, σε ποσότητες για τα έτη 2012-2016. 

 Για τον κωδικό 43, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη τάση στις 
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εξαγωγές. Το 2012, οι εξαγωγές σε ποσότητες άγγιξαν τα 1.392 κιλά, Το 2013 και το 2014, οι 

εξαγωγές είναι σχεδόν ίδιες (1.063 κιλά), με μια πολύ μικρή αύξηση το 2014. Το 2015, 

καταγράφεται μια μείωση στις ποσότητες, φτάνοντας τα 829 κιλά, ενώ το 2016 έχουμε και 

πάλι αύξηση φτάνοντας τα 954 κιλά. Παρατηρούμε λοιπόν, ότι η μέση ετήσια τάση για τα έτη 

2012 έως και 2016 είναι -9%. 

Για τον κωδικό 4302, παρατηρούμε ότι από το 2012 προς το 2013 υπάρχει μια αύξηση 

στις εξαγωγές, από 27 κιλά σε 89. Τα έτη 2014 και 2015, οι εξαγωγές έχουν μειωθεί σε 38 και 

36 κιλά αντίστοιχα. Τέλος, το 2016, καταγράφεται αύξηση αγγίζοντας τα 22 κιλά. Η μέση 

ετήσια τάση για τα έτη αυτά είναι 71%. 

Για τον κωδικό 4302 11, παρατηρούμε ότι υπάρχει μια ανοδική τάση από έτος σε έτος. 

Αναλυτικά το 2012, δεν πραγματοποιήθηκαν εξαγωγές, το 2013, έγιναν εξαγωγές 2 κιλών, το 

2014 8 κιλών, το 2015 23 και το 2016 έφτασαν τα 98 κιλά. Η μέση ετήσια τάση δεν είναι 

δυνατόν να υπολογισθεί. 

Για τον κωδικό 4302 19, πραγματοποιήθηκαν οι εξής εξαγωγές: το 2012 οι εξαγωγές σε 

ποσότητες προς τη χώρα της Ρωσίας ήταν 7 κιλά. Το 2013 αυξήθηκαν σε 19 κιλά. Το 2014 και 

2015 μειώθηκαν φτάνοντας τα 9 και τα 8 κιλά αντίστοιχα. Το 2016 οι ποσότητες που εξήγαγε 

η Ελλάδα προς τη Ρωσία άγγιξαν τα 133 κιλά. Η μέση ετήσια τάση για τα έτη αυτά είναι109%. 

Για τον κωδικό 4302 20, παρατηρούμε ότι μόνο τα έτη 2013 και 2014 έγιναν εξαγωγές, 

οι οποίες ήταν μόλις 3 κιλά. Η μέση ετήσια τάση για τα έτη 2012-2016 δεν μπορεί να 

υπολογισθεί. 

Για τον κωδικό 4302 30, έγιναν οι εξής εξαγωγές: Το 2012 οι εξαγωγές ήταν 21 κιλά, το 

2013 αυξήθηκαν σε 64 κιλά. Το 2014 μειώθηκαν σε 16 κιλά, το 2015 μειώθηκαν σε 5 κιλά, 

ενώ το 2016 οι εξαγωγές ήταν μηδενικές. Η μέση ετήσια τάση δεν μπορεί να υπολογισθεί. 

Για τον κωδικό 4303, παρατηρούμε ότι το 2012 οι εξαγωγές ήταν 1.365 κιλά, ενώ το 

2013 μειώθηκαν σε 973 κιλά. Το 2014, καταγράφεται αύξηση σε 1.029 κιλά, ενώ τα έτη 2015 

και 2016, οι εξαγωγές μειώθηκαν φτάνοντας τα 793 και 725 κιλά αντίστοιχα. Η μέση ετήσια 

τάση για τα έτη αυτά είναι -15%. 

Για τον κωδικό 4303 10, παρατηρούμε ότι οι εξαγωγές κινήθηκαν στα ίδια πλαίσια με 

ον κωδικό 4303. 

Τέλος, για τον κωδικό 4303 90, οι εξαγωγές ήταν μηδενικές με εξαίρεση το 2015, όπου 

ήταν  1 κιλό. 
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 Πίνακας 6: Εξαγωγές γουνοδερμάτων της Ελλάδας στη Ρωσία (σε ποσότητες) 

Πηγή: Eurostat 

  

 4.6 Προτάσεις 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, πολλοί παράγοντες έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε αυτή 

την ασταθή πορεία των ελληνικών εξαγωγών στις διεθνείς αγορές. Είναι σημαντικό για την 

Ελλάδα να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της, ώστε εν τέλει, να μπορέσει να βελτιώσει και 

τη θέση της. Παρακάτω θα προτείνουμε μερικές προτάσεις στις οποίες μπορεί να εστιάσει 

Αρχικά, μια καλή ιδέα θα ήταν να αυξηθεί η παραγωγικότητα σε κλάδους οι οποίοι δεν 

είναι και τόσο ανεπτυγμένοι. Θα μπορούσαν να γίνουν επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, σε 

παραγωγικό εξοπλισμό, καθώς και σε νέες τεχνολογίες. 

Σημαντικό είναι να μειωθούν οι τιμές των ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων σε σχέση 

με αυτές των ανταγωνιστών της. Αυτό μπορεί να αφορά οποιονδήποτε τομέα, όπως στον 

τουρισμό, στη βιομηχανία, στη γεωργία και μπορεί να επιτευχθεί μέσω συγκράτησης του 

περιθωρίου κέρδους και των μισθών. 

Ένα ακόμη κίνητρο θα μπορούσε να είναι ο διαχωρισμός της τιμής των εμπορεύσιμων 

και των μη εμπορεύσιμων προϊόντων. Αυτό θα δώσει μια ώθηση στους επιχειρηματίες ώστε να 

ασχοληθούν με τα εμπορεύσιμα αγαθά. 

Επιπλέον, οι άμεσες ξένες επενδύσεις μπορούν να ενισχύσουν το συγκριτικό 

πλεονέκτημα  της Ελλάδας, αλλά μπορούν να προσφέρουν και πολλά οφέλη στις χώρες. Ένα 

ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον στις επενδύσεις και στην επιχειρηματικότητα θα μπορούσαν 

να οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της κατάστασης. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα της Ελλάδας είναι ότι παράγει και εξάγει προϊόντα χαμηλής 

αξίας, ποιότητας και τεχνολογικού περιεχομένου, τα οποία φυσικά ανταγωνίζονται με άλλα 

ανώτερα. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνει μια στροφή της Ελλάδας προς τη παραγωγή 

αγαθών που θα διακρίνονται από εξαιρετική ποιότητα, αλλά και από τεχνολογική πρωτοπορία. 

Έτσι με αυτό το τρόπο θα καταφέρει να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της ως χώρα και να 

αναπτυχθεί. Αυτό προϋποθέτει γρήγορους ελιγμούς, γιατί η ζήτηση για προϊόντα αυξάνεται 
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συνεχώς και πάντα θα υπάρχει μια αναπτυσσόμενη χώρα που θα το κάνει με πολύ χαμηλότερο 

κόστος εργασίας. 

Κλείνοντας, ακολουθώντας τις παραπάνω προτάσεις, η Ελλάδα θα μπορούσε να 

βελτιώσει η θέση της και να αυξήσει την ανταγωνιστικότητας της, με αποτέλεσμα να καλύψει 

πολλές από τις προσδοκίες της.  

 

4.7 Σύνοψη 

Στην ενότητα αυτή προσπαθήσαμε να αναλύσουμε συνοπτικά την πορεία της ελληνικής 

οικονομίας. Για να σχηματίσουμε μια πλήρη εικόνα, αρχικά αναλύσαμε την παγκόσμια 

οικονομία, εν συνεχεία την ευρωπαϊκή και τέλος την ελληνική. Το ελληνικό εμπόριο, αλλά και 

η ελληνική οικονομία γενικότερα χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, για αυτό πολλοί 

επιχειρηματίες έχουν στραφεί στις διεθνείς αγορές σε μια προσπάθεια να παραμείνουν 

ζωντανοί και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη τους. 

Έγινε μια παρουσίαση του εμπορικού ισοζυγίου, δηλαδή της διαφοράς των εισαγωγών 

από τις εξαγωγές εκφρασμένο σε ευρώ. Τα αποτελέσματα καταγράφηκαν σε πίνακες και 

διαγραμματικές αναπαραστάσεις. Το χωρίσαμε με βάση το ενδοκοινοτικό εμπόριο, αλλά και το 

εμπόριο με τρίτες χώρες. 

Στη συνέχεια έγινε μια ανάλυση των ελληνικών εξαγωγών και εισαγωγών, χωρισμένο 

σε ενδοκοινοτικό εμπόριο και σε εμπόριο με τρίτες χώρες. Αναλύσαμε μέσα από πίνακες τις 

ελληνικές εξαγωγές προς τη Ρωσία. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται για τα έτη 2010 – 2016, 

και καταγράφονται σύμφωνα με τους κωδικούς (δασμολογική κλάση) με τους οποίους 

εισάγονται στη Ρωσία. 

Μέσα από την παραπάνω ανάλυση προσπαθήσαμε να εξετάσουμε την 

ανταγωνιστικότητα της χώρας. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Ελλάδα πρέπει να 

αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της προκειμένου να βελτιώσει και τη θέση της. Αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί με έναν συνδυασμό καλύτερης ποιότητας και τιμής των εμπορεύσιμων 

προϊόντων, καθώς και τη μετατόπιση πόρων από τα μη εμπορεύσιμα στα εμπορεύσιμα αγαθά. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Η Ρωσία και το εμπόριο γούνας 

 

 5.1 Η χώρα της Ρωσίας 

Η Ρωσία (Ρωσική ομοσπονδία) βρίσκεται στη βόρεια Ευρασία και αποτελείται από 85 

ομοσπονδιακά κρατίδια. Συνορεύει με πολλές ευρωπαϊκές χώρες και μη, μερικές εκ των 

οποίων είναι οι εξής: Νορβηγία, Φινλανδία, Ουκρανία, Κίνα, κ.α. 

(En.portal.santandertrade.com, 2017) 

Η χώρα της Ρωσίας σε έκταση αγγίζει τα 17.098.246 τ. xλμ. Ο πληθυσμός της 

σύμφωνα με την καταγραφή του 2016 είναι 144.300.000 εκ. κάτοικοι, ξεπερνώντας την 

Ιαπωνία που έχει 127 εκ. κατοίκους (El.wikipedia.org, 2017). 

Η Ρωσία είναι μια χώρα που διαθέτει αρκετά πλεονεκτήματα. Το μέγεθος της, η 

γεωγραφική της θέση επάρκεια της σε πρώτες ύλες, ο υψηλός βαθμός εκπαίδευσης και τα 

χαμηλά εργατικά κόστη, την αναδεικνύουν ως μια ενδιαφέρουσα αγορά για τις ευρωπαϊκές και 

τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι η 

σταθερή οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων ετών. Για αυτούς τους λόγους, η Ρωσία 

προσελκύει κάθε χρόνο όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και επενδυτές, που ενδιαφέρονται 

να εισέλθουν στην αγορά. 

 

 5.2 Η οικονομία της Ρωσίας 

Όπως είναι γνωστό η Ρωσική οικονομία εισήλθε σε ύφεση το 2014. Παρ' όλα αυτά 

φαίνεται να παρουσιάζει ενθαρρυντικά σημάδια υπέρβασης της ύφεσης. Σύμφωνα με μελέτες, 

το 2017 αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,3%. Το 2018 και 2019 με ρυθμό 1,4%. 

Οι παράγοντες που συντελούν στην αναμενόμενη ανάκαμψη είναι η αυξανόμενη 

μακροοικονομική σταθερότητα, η οποία έχει επιτευχθεί χάρη στην υιοθέτηση μέτρων από την 

Κυβέρνηση για ευέλικτη συναλλαγματική ισοτιμία, για περικοπές των δαπανών και για 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αλλά και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου. 

Το πρώτο τρίμηνο του 2017, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5%, ο αγροτικός τομέας κατά 

0,7% η βιομηχανική παραγωγή κατά 0,7%. Ο πληθωρισμός της χώρας βελτιώθηκε κατά πολύ. 

Το 2015 ήταν 15,6%, ενώ το 2016 μειώθηκε σε 7,1%. Επιπλέον, η ανεργία έχει μειωθεί 

σημαντικά. Η σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος έχει αυξηθεί, και η κερδοφορία έχει 

επανέλθει στο επίπεδο που ήταν προ κρίσης. Οι βασικοί δείκτες πιστωτικού κινδύνου και 

επιδόσεων, παρέμειναν αμετάβλητοι, υποδεικνύοντας ότι τα χειρότερα έχουν τελειώσει. 

Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, για τα έτη 2017 – 2019, ο 

πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί ακόμη και κάτω από 4%. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα 

να αυξηθούν οι μισθοί, και εν τέλει να αυξηθεί η ιδιωτική κατανάλωση κατά 1,8% το 2017. Το 
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2018 και 2019 εκτιμάται ότι θα φτάσει 2,5%. Το ποσοστό φτώχειας αναμένεται να μειωθεί σε 

13% για το έτος 2017 (το 2016 ήταν 13,5%). Τα έτη 2018 και 2019 αναμένεται ότι θα μειωθεί 

σε  λόγω της μείωσης του πληθωρισμού και της αύξησης των εισοδημάτων και της 

κατανάλωσης. Έτσι, κατά το 2017 ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται κάτω από το όριο 

φτώχειας προβλέπεται να μειωθεί σε 12,3% και 11,6% αντίστοιχα (The Huffington Post, 

2017). 

 

5.3 Η πορεία του νομίσματος της Ρωσίας 

Η πορεία του εθνικού νομίσματος της Ρωσίας δεν θα μπορούσε να αφήσει 

ανεπηρέαστη τη χώρα μας καθώς και τη πορεία του επιχειρηματικού κόσμου της. Το 2013 η 

ισοτιμία κυμαινόταν περίπου στα 28 ρούβλια/ευρώ. Σήμερα, κυμαίνεται στα 67 ρούβλια/ευρώ, 

κάτι που είναι αρκετά καταστροφικό για την αγοραστική δύναμη των Ρώσων. Η Ελλάδα έχει 

επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από αυτό το γεγονός, αφού έχει προκληθεί πτώση τζίρου σε 

πολλούς κλάδους (Synallagma.gr, 2017). 

Αυτό φυσικά έχει επηρεάσει σε κάποιο βαθμό τον κλάδο της γουνοποιίας, αφού το 

85% των γούνινων προϊόντων έχει ως προορισμό τη Ρωσία. Οι γουνέμποροι καταβάλλουν 

προσπάθεια ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, άλλοτε προσφέροντας καλύτερες τιμές και 

άλλοτε προσπαθώντας να διαφοροποιηθούν στις αγορές όπου κατευθύνονται οι εξαγωγές τους 

(Σεϊτανίδης, 2017). 

Ωστόσο είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι πολλές γουνοποιητικές επιχειρήσεις, 

κυρίως οι μεγάλες, επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους σε δολάρια, επειδή 

είναι ένα δυνατό νόμισμα. Αυτό συνέβαινε από την εποχή όπου το νόμισμα της Ελλάδας ήταν 

η δραχμή και πλέον συνεχίζει να επικρατεί αυτή η τακτική. Για αυτό το λόγο θα αναλύσουμε 

και την ισοτιμία ρούβλι – δολάριο. 

Τους πρώτους μήνες του 2017, το ρούβλι κατέγραψε άνοδο έναντι του δολαρίου κατά 

26%. Τον Απρίλιο 2017, η τιμή του ρουβλίου έναντι του δολαρίου διαμορφώθηκε στα 56,5 

ρούβλια/δολάριο. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η ανοδική πορεία του ρωσικού νομίσματος θα 

σταματήσει και θα σταθεροποιηθεί στα 62 ρούβλια/δολάριο. Για να ισχύσει όμως κάτι τέτοιο, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι δεν θα προκύψουν πολιτικές αναταράξεις. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ανοδική πορεία του νομίσματος οφείλεται σε 

πραγματικούς οικονομικούς λόγους, αλλά και στις κερδοσκοπικές ενέργειες των επενδυτών 

στην αγορά συναλλάγματος. Αντίθετα, σύμφωνα με την Υποδιοικητή της Ρωσικής Κεντρικής 

Τράπεζας Ksenia Yudaeva, η άνοδος οφείλεται στα έσοδα από τις εξαγωγές αγαθών. Ωστόσο, 

είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε περίπτωση που επέλθει πολιτική κρίση, το ρούβλι 

μπορεί να καταγράψει μεγάλες μεταβολές (agora.mfa.gr, 2017). 
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Τέλος, σύμφωνα με την τοποθέτηση των αναλυτών, προτεραιότητα της Κεντρικής 

Τράπεζας αποτελεί η σταθερότητα του νομίσματος και η αποφυγή οποιασδήποτε διακύμανσης 

(agora.mfa.gr, 2017). 

 

 5.4 Η κουλτούρα των Ρώσων επιχειρηματιών 

Από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά στην κουλτούρα των Ρώσων είναι η 

εμπιστοσύνη, ο σεβασμός και η ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων. 

Όσον αφορά το επιχειρηματικό κομμάτι, οι Ρώσοι επιχειρηματίες προτιμούν την 

αμεσότητα της προσωπικής επαφής, από την απλή αποστολή επιστολών. Εκτιμούν το 

ειλικρινές ενδιαφέρον των ξένων συνεργατών τους. Ένας ξένος συνεργάτης μπορεί να δείξει 

ενδιαφέρον για τον ρωσικό πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα. Για αυτό το λόγο, πριν από το 

ταξίδι του στην Ρωσία θα ήταν καλό να μελετήσει τα κυριότερα σημεία της ρωσικής ιστορίας. 

Επιπλέον, μπορεί να δείξει ενδιαφέρον ακόμη και για τη προσωπική και οικογενειακή ζωή του 

Ρώσου. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι Ρώσοι επιχειρηματίες είναι αρκετά 

επιφυλακτικοί στις τελικές τους αποφάσεις και αντιδρούν με καχυποψία σε άτομα που 

χαμογελούν συνεχώς, αφού το λαμβάνουν ως περιφρόνηση.  Επίσης, είναι σημαντικό ένας 

ξένος συνεργάτης να γνωρίζει έστω και λίγες ρωσικές λέξεις. Παρ' όλα αυτά, οι συζητήσεις 

μεταξύ των συνεργατών διεξάγονται συνήθως στην αγγλική γλώσσα (iefimerida.gr, 2017).  

Οι ξένοι συνεργάτες δεν θα πρέπει να είναι υπερόπτες και θα πρέπει να είναι τυπικοί 

και προσεκτικοί στις προκαθορισμένες συναντήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η τήρηση του 

ωραρίου είναι αυστηρή. Τα επαγγελματικά γεύματα έχουν μεγάλη αξία για τους Ρώσους, όπως 

συμβαίνει και στις άλλες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν περιπτώσεις, όπου οι Ρώσοι 

συνεργάτες προτιμούν μια συνάντηση σε ένα ευχάριστο περιβάλλον ξενοδοχείου ή στην 

εταιρία τους. Η παραμονή στην Ρωσία για προώθηση προϊόντων και επενδύσεων, είναι καλό 

να διαρκεί τουλάχιστον μια εβδομάδα. Επιπλέον, δεν χρειάζεται ο ξένος επιχειρηματίας να 

επιμένει να ολοκληρωθεί το συμβόλαιο, αν ο Ρώσος συνομιλητής του οδηγεί την συζήτηση σε 

άλλο σημείο. Κατά τη σύνθεση συμβολαίου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.  

Οι ρωσικές εταιρίες έχουν συγκεντρωτική διοίκηση. Για αυτό το λόγο, στις 

συναντήσεις θα πρέπει να παρευρίσκονται συνεργάτες που κατέχουν καίριες θέσεις, όπως είναι 

οι διευθυντές. Ο ξένος εκπρόσωπος θα πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένος, να είναι σε 

θέση να δώσει σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα που αφορούν το 

προϊόν και την εταιρία. Κατά την διάρκεια των επιχειρηματικών συναντήσεων 

ανταλλάσσονται ελεύθερα επαγγελματικές κάρτες, οι οποίες είναι γραμμένες στην αγγλική 

γλώσσα, και θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφουν το e-mail. Τέλος, εάν κάποιος ξένος 

συνεργαζόμενος επιθυμεί να προσφέρει ένα δώρο στον Ρώσο, ο τελευταίος θα το δεχτεί και θα 
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το εκτιμήσει. Κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση μικρά δώρα που αντιπροσωπεύουν την χώρα 

προέλευσης του ξένου επιχειρηματία. 

 

5.5 Εξωτερικό εμπόριο γούνας της Ρωσίας 

Παρακάτω θα γίνει μια παρουσίαση των εισαγωγών γούνας στη Ρωσία, μιας και αυτές 

αποτελούν το βασικό κριτήριο  για να εκτιμήσουμε τις προτιμήσεις και τις ανάγκες που έχει η 

αγορά της Ρωσίας. Η ανάλυση θα γίνει σύμφωνα με τους κωδικούς που εισάγονται για τα έτη 

2014 – 2016 και τα αποτελέσματα θα καταγραφούν σε αξία (ευρώ) και σε ποσότητες (κιλά). 

Επιπλέον, μέσα από αυτή την ανάλυση θα εντοπίσουμε τους κυριότερους ανταγωνιστές που 

έχει μια ελληνική επιχείρηση γούνας που θέλει να επεκταθεί στην εν λόγω αγορά. Επομένως, η 

ανάλυση μας χωρίζεται με βάση: 

 Κωδικός 4301 -  γουνοδέρματα ακατέργαστα, στα οποία περιλαμβάνονται κεφάλια, 

ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή 

γουνοδερμάτων. 

 Κωδικός 4302 – γουνοδέρματα δεψεσμένα ή κατεργασμένα, στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια, και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και 

απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί, ή έχουν συναρμολογηθεί, χωρίς 

προσθήκη άλλων υλικών. 

 Κωδικός 4303 – ενδύματα, εξαρτήματα ένδυσης και άλλα είδη γουνοδέρματα. 

 

Πίνακας 7: Εισαγωγές γουνοδερμάτων στη Ρωσία ανά χώρα του κόσμου (σε αξία) (δασμ. κλάση 4301) 

Πηγή: Inernational Trade Center (ITC) 

 

 

Για τον 4301, παρατηρούμε ότι η Ελλάδα δεν εξάγει τον συγκεκριμένο κωδικό.  Ωστόσο, σε 

αυτή τη κατηγορία γουνοδερμάτων, την πρώτη θέση κατέχει η Φινλανδία με 9.528 χιλ. Ευρώ 

το 2014, 4.211 χιλ. Ευρώ το 2015 και 4.893 χιλ. Ευρώ το 2016. Όπως παρατηρούμε από τη μια 

χρονιά στην επόμενη η τάση δεν είναι σταθερή. Το 2015 η μείωση είναι αισθητή σε σχέση με 

τον προηγούμενο χρόνο, ενώ το 2016 καταγράφεται μια μικρή άνοδος. Η δεύτερη θέση ανήκει 
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στη Λευκορωσία με 1.552 χιλ. Ευρώ, 4.334 χιλ. Ευρώ, 4.107 χιλ. Ευρώ για τα έτη που 

αναφέραμε αντίστοιχα. Τρίτος είναι ο Καναδάς με 708, ευρώ 393 ευρώ, 672 ευρώ. Οι 

επόμενες θέσεις ανήκουν  στη Γερμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Ηνωμένο Βασίλειο, και Η.Π.Α 

αντίστοιχα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι για αυτές τις χώρες, οι εξαγωγές κάποιες 

χρονιές είναι μηδενικές (όπως παρατηρούμε και στον πίνακα 7). 

 

Πίνακας 8: Εισαγωγές γουνοδερμάτων στη Ρωσία ανά χώρα του κόσμου (σε ποσότητες) (δασμ. κλάση 4301) 

Πηγή: Inernational Trade Center (ITC) 

  

Όσον αφορά τις ποσότητες (σε κιλά) που εισάγονται από τη Ρωσία, η σειρά των χωρών 

παραμένει ακριβώς ίδια. Πρώτη είναι η Φινλανδία με 54 κιλά για το 2014, 28 κιλά για το 

2015, και 52 κιλά για το 2016. Δεύτερη είναι η Λευκορωσία με 17 κιλά, 48 κιλά και 38 κιλά 

αντίστοιχα. Τρίτος είναι ο Καναδάς, με 10, 3, και 7 αντίστοιχα. Ακολουθούν Γερμανία, Ρωσική 

Ομοσπονδία, Ηνωμένο Βασίλειο, και Η.Π.Α. 

Όπως ήδη αναφέραμε, παρατηρούμε ότι η Ελλάδα δεν κατέχει κανένα μερίδιο σε αυτή 

τη κατηγορία γουνοδερμάτων. Τα αποτελέσματα για το έτος 2016 σε αξία, παρουσιάζονται και 

στο παρακάτω γράφημα σύμφωνα με τα μερίδια που κατέχουν οι προαναφερθείσες χώρες. 

 

Γράφημα 1: Μερίδια εισαγωγών ακατέργαστων γουναρικών (δασμ. κλάση 4301) για το 2016 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 
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Πίνακας 9: Εισαγωγές γουνοδερμάτων στη Ρωσία ανά χώρα του κόσμου (σε αξία) (δασμ. κλάση 4302) 

 

Πηγή: Inernational Trade Center (ITC) 

 

Για τον κωδικό 4302, τη πρώτη θέση κατέχει η Κίνα (σε αξία) κατέχει η Κίνα, με 3.608 

χιλ. Ευρώ για το 2014, 2.051 χιλ. Ευρώ για το 2015, και 3.656 χιλ. Ευρώ για το 2016. Η 

δεύτερη θέση ανήκει στη Σλοβακία, με 1.109 χιλ. Ευρώ, 1.710 χιλ. ευρώ, και 2.036 χιλ. Ευρώ 

αντίστοιχα. Τρίτη είναι η Ελλάδα με 111 ευρώ, 12 ευρώ και 958 ευρώ αντίστοιχα. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η τέταρτη θέση ανήκει στην Ιταλία. 

 

Πίνακας 10: Εισαγωγές γουνοδερμάτων στη Ρωσία ανά χώρα του κόσμου (σε ποσότητες) (δασμ. κλάση 4302) 

Πηγή: Inernational Trade Center (ITC) 

 

Όσον αφορά τις ποσότητες που εισάγει η Ρωσία, η σειρά των χωρών διαφέρει σε σχέση 

με αυτή παραπάνω. Πρώτη παραμένει η Κίνα με 440, 218, και 310 κιλά για τα έτη 2014, 2015, 

και 2016 αντίστοιχα. Δεύτερη είναι η Σλοβακία με 103, 132, 139 κιλά αντίστοιχα, ενώ τρίτη 

είναι η Λευκορωσία με 4, 0, 39 κιλά αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα σε αυτόν 

τον πίνακα κατέχει την 11η θέση με 2, 0 και 4 κιλά για τα αντίστοιχα έτη. 

Τα αποτελέσματα για όλες τις χώρες συνολικά για το έτος 2016, σε αξία, 

παρουσιάζονται και στο παρακάτω γράφημα σύμφωνα με τα μερίδια αγοράς που κατέχουν. 
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Γράφημα 2: Μερίδια εισαγωγών κατεργασμένων γουναρικών (δασμ. κλάση 4302) για το 2016 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

  

Πίνακας 11: Εισαγωγές γουνοδερμάτων στη  Ρωσία ανά χώρα του κόσμου (σε αξία) (δασμ. κλάση 4303) 

 

Πηγή: Inernational Trade Center (ITC) 

 

Για τον κωδικό 4303, τη πρώτη θέση κατέχει η Κίνα με 73.794 χιλ. Ευρώ για το 2014, 

56.835 χολ/ ευρώ για το 2015, και 66.691 χιλ. Ευρώ για το 2016. Δεύτερη είναι η Τουρκία με 

31,546 χιλ. Ευρώ, 22.769 χιλ. Ευρώ και 14.827 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα. Τρίτη είναι η Ιταλία με 

17.399 χιλ. Ευρώ για το 2014, 10.160 χιλ. Ευρώ για το 2015 και 14.487 χιλ. Ευρώ για το 2016. 

Η Ελλάδα κατέχει τη τέταρτη θέση με 12.888 χιλ. Ευρώ, 3.960 χιλ. Ευρώ και 13.937 χιλ. Ευρώ 

αντίστοιχα. 

  

Πίνακας 12: Εισαγωγές γουνοδερμάτων στη Ρωσία ανά χώρα του κόσμου (σε ποσότητες) (δασμ. κλάση 4303) 

Πηγή: Inernational Trade Center (ITC) 

 

Όσον αφορά τις ποσότητες που εισάγονται από τη Ρωσία, τη πρώτη θέση κατέχει η 

Κίνα με 319 κιλά για το έτος 2014, 185 κιλά για το 2015 και 274 κιλά για το 2016. Δεύτερη 



59 

 

είναι η Τουρκία με  212, 154, και 123 κιλά αντίστοιχα, ενώ τρίτη είναι η Ελλάδα με 19, 6 και 

25 αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιταλία κατέχει την 5η θέση. 

Τα αποτελέσματα για όλες τις χώρες συνολικά, για το έτος 2016, σε αξία, 

παρουσιάζονται και στο παρακάτω γράφημα σύμφωνα με τα μερίδια αγοράς που κατέχουν. 

 

Γράφημα 3: Μερίδια εισαγωγών γουναρικών και έτοιμων γουναρικών (δασμ. κλάση 4303) για το 2016 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία 

 

 5.6 Στρατηγικές εισόδου στην αγορά της Ρωσίας 

Για να μπορέσει μια ελληνική γουνοποιητική επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί με 

επιτυχία στο ρωσικό περιβάλλον, θα πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη στρατηγική εισόδου 

στην αγορά. Η μεγάλη γεωγραφική έκταση της χώρας, “αναγκάζει” τους επιχειρηματίες 

γουναράδες να προσεγγίσουν την αγορά σε τμήματα. Έτσι, πρώτα προσπαθούν να εισέλθουν 

στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, που αποτελούν τις πόλεις με τον περισσότερο 

πληθυσμό, και τα πιο οργανωμένα κανάλια διανομής. 

Οι γουνοποιητικές επιχειρήσεις κατά διαστήματα επιλέγουν διάφορες στρατηγικές, 

ώστε να προωθήσουν τα γούνινα προϊόντα στη Ρωσία. Μερικές από αυτές είναι: 

 Συνεργασία με αντιπροσώπους – διανομείς.  

1. Με αντιπροσώπους: Δεν είναι συνήθης πρακτική στην Ρωσία για τις ξένες 

εταιρείες, καθώς αποφεύγουν να στηριχθούν αποκλειστικά στις υπηρεσίες ενός 

αντιπροσώπου.  

2. Με διανομείς: Είναι πιο συνηθισμένη στρατηγική εισόδου στην αγορά της Ρωσίας. 

Μπορεί να γίνει επιλογή ενός ή περισσοτέρων διανομέων, ανάλογα με τα προϊόντα 

που πρόκειται να εισαχθούν. Ένας διανομέας προωθεί τα προϊόντα ξένης 

παραγωγής στον καταναλωτή (λιανική πώληση). Επίσης, παρέχει στήριξη όσον 

αφορά τις τελωνειακές άδειες, την αποθήκευση, τη μεταφορά κ.α. 

 Ίδρυση γραφείου αντιπροσωπείας/υποκαταστήματος-θυγατρικής εταιρείας. 
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 Άνοιγμα ενός Γραφείου Αντιπροσωπείας. Με αυτό το τρόπο μπορεί να πετύχει κανείς 

καλύτερη συνεργασία με τους καταναλωτές και καλύτερο έλεγχο κατά τη προώθηση 

και τη διανομή των προϊόντων. Η είσοδος στην αγορά με αυτή τη μορφή, ενδυναμώνει 

τον έλεγχο του ξένου παραγωγού κατά τη διαδικασία της διανομής, και μειώνει κατά 

ένα μεγάλο ποσοστό τη πιθανότητα αποτυχίας. Όμως, τα γραφεία αντιπροσωπείας δεν 

είναι σε θέση να εκτελέσουν εμπορικές δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής 

(πωλήσεις, άνοιγμα τραπεζικών εμπορικών λογαριασμών σύμφωνα με την Ρωσική 

νομοθεσία) 

 Ίδρυση εταιρείας στην Ρωσία. Η ίδρυση εταιρίας είναι μια από τις πιο προχωρημένες 

μορφές προώθησης προϊόντων στη Ρωσία. Μέσα από αυτή τη μορφή, μπορεί κανείς να 

έχει τον πλήρη έλεγχο από την εισαγωγή μέχρι και την πώληση του προϊόντος. 

 

 5.7 Κανόνες εμπορίου 

Τα προϊόντα που εισάγονται στη Ρωσίας υπόκεινται σε 3 είδη επιβαρύνσεων: 

 εισαγωγικούς δασμούς,  

 ΦΠΑ,  

 και ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος επιβάλλεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες 

αγαθών. Από το 2000, και σύμφωνα με την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της 

Ρωσίας, για να εισάγει κανείς εμπόρευμα από το εξωτερικό, θα πρέπει να καταθέσει το 

αντίστοιχο ποσό σε ρούβλια σε μια από τις ρωσικές τράπεζες, οι οποίες είναι 

εξουσιοδοτημένες για διεθνείς συναλλαγές.  

 

 5.8 Επιβαρύνσεις κατά την εισαγωγή προϊόντων στη Ρωσία 

 5.8.1 Τελωνειακοί Δασμοί 

Οι δασμοί είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν 

οι Έλληνες που θέλουν να προσεγγίσουν την ρωσική αγορά γούνας. Για όλα τα προϊόντα 

πρέπει να πληρωθεί δασμός, ανάλογα βέβαια με τη δασμολογική τους κλάση. Τα προϊόντα 

κωδικοποιούνται, και για αυτό το σκοπό χρησιμοποιείται ένα εναρμονισμένο σύστημα. Το 

ύψος των δασμών ανέρχεται από 3% έως και 25% επί της αξίας. Είναι σημαντικό να 

αναφέρουμε ότι για κάποια αγαθά ορίζονται κατώτατα όρια. Η μορφή των τελωνειακών 

δασμών ορίζεται από τον τελωνειακό κώδικα. 

Σύμφωνα με το δασμολόγιο εισαγωγών – εξαγωγών της Ρωσίας για το έτος 2017, οι 

δασμοί εισαγωγής έχουν ως εξής: 

 Ο κωδικός 4301 και όλοι οι υπό-κωδικοί που εμπεριέχονται σε αυτόν έχουν δασμό 
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εισαγωγής της τάξης του 3%. Ο κωδικός αυτός αφορά ακατέργαστα γουνοδέρματα 

(στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, οι ουρές, τα πόδια και άλλα τεμάχια ή 

μοσχεύματα, κατάλληλα για τη χρησιμοποίηση γουναρικών) 

 Ο κωδικός 4302 και όλοι οι υπό-κωδικοί που εμπεριέχονται σε αυτόν έχουν δασμό 

εισαγωγής της τάξης του 5%. Ο κωδικός αυτός αφορά γουνοδέρματα κεφαλών, ουρών, 

ποδιών και άλλων τεμαχίων ή μοσχευμάτων, μη συναρμολογημένα ή 

συναρμολογημένα (χωρίς προσθήκη άλλων υλών). 

 Ο κωδικός 4303 και όλοι οι υπό-κωδικοί που εμπεριέχονται σε αυτόν έχουν δασμό 

εισαγωγής της τάξης του 10%. Ο κωδικός αυτός αφορά ενδύματα, αξεσουάρ και άλλα 

αντικείμενα από γουνοδέρμα. Εξαιρείται ο υπό-κωδικός 4303 10 90 70 που έχει 7,5% 

και αφορά παιδικά ενδύματα από δέρμα προβάτων και γουναρικά κουνελιού ή λαγού, 

μήκους έως 164 cm και θωρακικού τοιχώματος έως και 84 cm. 

 

 5.9 Προϊόντα υπό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής 

Κατά την εισαγωγή προϊόντων στη Ρωσία, ο εισαγωγέας θα πρέπει να έχει 

απαραιτήτως κάποια απαιτούμενα παραστατικά. Αυτά είναι τα εξής: 

1. τιμολόγιο εξαγωγής, 

2. παραστατικό μεταφοράς, 

3. πιστοποιητικό προέλευσης,  

4. και κάποια επιπλέον πιστοποιητικά, όπως είναι η προέλευση του προϊόντος, η ποιότητα 

του, η άδεια.  

Επιπλέον, ο εισαγωγέας θα πρέπει να συμπληρώσει στην Ρωσική γλώσσα το 

τελωνειακό παραστατικό μεταφοράς “customs freight declaration”, το οποίο περιέχει τα εξής 

έγγραφα:  

 συμβόλαιο,  

 εμπορικά έγγραφα, (π.χ. τιμολόγια, λίστες αποστολής και συσκευασίας, παραστατικό 

μεταφοράς, άδεια εισαγωγής όπου απαιτείται),  

 πιστοποιητικό εναρμόνισης (conformity),  

 πιστοποιητικό ασφάλειας,  

 πιστοποιητικό προέλευσης, όπου απαιτείται,  

 άλλα παραστατικά που εγγυώνται την νομιμότητα των δηλουμένων στοιχείων από τους 

εξαγωγείς και εισαγωγείς. 

Ωστόσο, πολλά προϊόντα ενδέχεται να εισάγονται στην ρωσική αγορά για προσωρινή 

χρήση. Αυτά τυγχάνουν μερικής ή ακόμη και ολικής απαλλαγής από επιβαρύνσεις. Αυτό 
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καθορίζεται από κυβερνητικές διατάξεις. Επομένως, για τα απαλλαγμένα αγαθά δεν προκύπτει 

κάποιο ζήτημα. Αντιθέτως, για τα προϊόντα που έχουν υποστεί μερική απαλλαγή, ισχύουν 

περιοδικές πληρωμές για κάθε μήνα παραμονής του στη χώρα. Οι πληρωμές αυτές ανέρχονται 

στο 3% των τελωνειακών επιβαρύνσεων (δασμοί και ΦΠΑ) που θα αντιστοιχούσαν στο 

προϊόν, αν αυτό εισαγόταν κανονικά στη χώρα.  

Οι τελωνειακές αρχές έχουν το δικαίωμα να απαιτούν εγγύηση των δασμών και ΦΠΑ 

κατά την διασάφηση. Η άδεια προσωρινής εισαγωγής εκδίδεται από τα τελωνεία της Ρωσίας 

κατόπιν σχετικής αίτησης του εισαγωγέα. Το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής εμπορευμάτων 

στη Ρωσία μπορεί να διαρκέσει έως και δύο χρόνια. Με το πέρας της περιόδου αυτής, τα 

προϊόντα πρέπει να εξαχθούν. Σε περίπτωση όμως που παραμείνουν στη χώρα πρέπει να 

γίνουν όλες οι απαραίτητες πληρωμές. 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που πρόκειται να κάνουν προσωρινή εισαγωγή των 

προϊόντων τους στη Ρωσία και να λάβουν μέρος σε εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές ή 

δειγματισμό των προϊόντων τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα έγγραφα. Ένα 

από αυτά το παραστατικό CARNET ATA, το οποίο θα το αναλύσουμε στην επόμενη 

υποενότητα. 

Τα ελληνικά επιμελητήρια είναι υποχρεωμένα να εκδώσουν το συγκεκριμένο 

πιστοποιητικό, το οποίο περιλαμβάνει τρία έντυπα που σφραγίζονται από τα τελωνεία 

εξαγωγής.  

Σε περίπτωση που μια ελληνική εταιρία συνάψει συνεργασία με Ρώσο εισαγωγέα, θα 

πρέπει η πρώτη να στείλει εκ των προτέρων δείγματα. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με τη 

βοήθεια του εκτελωνιστικού γραφείου που συνεργάζεται ο Ρώσος εισαγωγέας. 

Σε περίπτωση που μια ελληνική εταιρία επιθυμεί να συμμετάσχει σε έκθεση, θα πρέπει 

να συνεργαστεί με το εκτελωνιστικό γραφείο του διοργανωτή της συγκεκριμένης έκθεσης, 

ώστε να γίνει ευκολότερα ο εκτελωνισμός των εκθεμάτων. 

Σε περίπτωση που μια ελληνική εταιρία δεν έχει το παραστατικό CARNET ATA, τότε 

ενδείκνυται να περάσει από την κόκκινη γραμμή του τελωνείου και να δηλώσει τα προϊόντα 

εκεί (hrcc.gr, 2017). 

 

 5.10 Το παραστατικό CARNET ATA  

Η  συμφωνία CARNET ATA ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 1961 στις Βρυξέλλες. 

Η Ρωσία την υπέγραψε τον Μάιο του 2002.  

Πρόκειται για ένα παραστατικό το οποίο είναι απαραίτητο να υπάρχει κατά την 

εισαγωγή προϊόντων στη Ρωσία και τα απαλλάσσει από την καταβολή τελωνειακών δασμών ή 

άλλων φόρων εισαγωγής. Υπεύθυνος για αυτά τα προϊόντα είναι πάντα ο εξαγωγέας που τα 
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συνοδεύει. Τα προϊόντα υπό αυτό το καθεστώς ελέγχονται και καταμετρούνται όχι μόνο κατά 

την εισαγωγή τους στη χώρα, αλλά και κατά την έξοδό τους. Σε περίπτωση που μέρος αυτών 

έχει πωληθεί ή υποστεί ζημία, πρέπει να καταβληθεί τελωνειακός δασμός και φόρος 

εισαγωγής. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στην Ελλάδα το παραστατικό CARNET ATA εκδίδεται από τα 

κατά τόπους επιμελητήρια σε τρία αντίτυπα διαφορετικού χρώματος. Το πρώτο αντίτυπο 

σφραγίζεται από το τελωνείο εξαγωγής, το δεύτερο το κρατάει το τελωνείο εισαγωγής και το 

τρίτο το κρατάει ο εισαγωγέας που συνοδεύει τα προϊόντα. Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος 

(σύνθεση, περιγραφή, κ.α.) θα πρέπει να είναι ορθά γραμμένα, ώστε να γίνεται ευκολότερος 

και συντομότερος ο έλεγχος στο τελωνείο. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι για τα ρωσικά 

τελωνεία το πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι μεταφρασμένο και δακτυλογραφημένο στα 

ρωσικά, χωρίς τυπογραφικά λάθη. Επιπλέον, θα πρέπει να έχουν καταγραφεί στις ανάλογες 

στήλες οι μονάδες και οι διάφορες πληροφορίες. 

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την συμπλήρωση του πιστοποιητικού. Τα 

σημεία που πρέπει να προσέξει κανείς είναι τα εξής: 

 Θα πρέπει να διαχωρίζεται εξ' αρχής ποιος είναι ο αντιπρόσωπος και ποιος είναι ο 

κάτοχος των προϊόντων. Σε περίπτωση που δεν είναι το ίδιο άτομο, απαιτείται 

εξουσιοδότηση. 

 Σε περίπτωση που γίνει λάθος κατά τη συμπλήρωσή του, είναι προτιμότερο να 

αλλαχθεί εξ' ολοκλήρου. 

 Στην πρώτη σελίδα του πιστοποιητικού θα πρέπει να υπάρχει η σφραγίδα του 

ελληνικού τελωνείου. 

 Ο κατάλογος των προϊόντων θα πρέπει να είναι στην αγγλική και ρωσική γλώσσα. 

 Στο τέλος του καταλόγου των προϊόντων τα συνολικά ποσά να μεταφέρονται στην 

επόμενη σελίδα. 

 Η αξία των προϊόντων θα πρέπει να υπολογίζεται σε ένα ενιαίο νόμισμα. 

Σε περιπτώσεις όπου τα τελωνεία κρίνουν ότι το παραστατικό δεν μπορεί να γίνει 

αποδεκτό, τότε τα προϊόντα μεταφέρονται στις τελωνειακές αποθήκες όπου πληρώνονται 

αποθήκευτρα (hrcc.gr, 2017). 

 

 5.11 Ετικέτες προϊόντων  

Οι ετικέτες των προϊόντων που εισάγονται στην αγορά της Ρωσίας θα πρέπει, 

απαραιτήτως, να είναι και στη ρωσική γλώσσα. Κάθε προϊόν έχει τη δική του ετικέτα, η οποία 

μπορεί να τοποθετηθεί είτε από την ελληνική εξαγωγική εταιρία, είτε από τον Ρώσο 
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εισαγωγέα, κατά την άφιξη του προϊόντος στο τελωνείο.  

Στις ετικέτες θα πρέπει να αναγράφονται διάφορα στοιχεία, ανάλογα με τη κατηγορία 

του προϊόντος. Από τις πλέον απαραίτητες πληροφορίες είναι οι εξής: η σύνθεση του 

προϊόντος, η ποιότητα του, ο τρόπος αποθήκευσης του, η χώρα προέλευσης του, τα στοιχείου 

του παραγωγού (hrcc.gr, 2017, agora.mfa.gr, 2017). 

 

 5.12 Δυσκολίες Ευρωπαίων επιχειρηματιών στην Ρωσική Ομοσπονδία 

Ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (Association of European Businesses – AEB) 

της Ρωσίας διεξήγαγε μια έρευνα σχετικά με τις στρατηγικές και προοπτικές που 

παρουσιάζονται στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στη Ρωσία. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε 

υπό τη μορφή ερωτηματολογίων τον Μάρτιο – Απρίλιο 2017. Συμμετείχαν 79 ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις – μέλη ΑΕΒ που εδρεύουν στη Ρωσία. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι κυριότεροι λόγοι για να εισέλθει μια 

ευρωπαϊκή επιχείρηση στη ρωσική αγορά αποτελούν το μέγεθος της αγοράς, αλλά και η 

δυναμικότητα της. 

Αντίθετα, οι κυριότερες δυσκολίες που καταγράφηκαν για την είσοδο μιας ευρωπαϊκής 

επιχείρησης στην ρωσική αγορά ήταν οι εξής: 

 Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. 

 Η τιμή του πετρελαίου. 

 Τα ρωσικά αντίμετρα κατά της ΕΕ και των ΗΠΑ. 

 Η οικονομική πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 

 Τα υψηλά επιτόκια και η περιορισμένη πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό. 

 Η κακή συνεργασία με τις νομοθετικές, τελωνειακές και φορολογικές αρχές. 

 Η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού. 

 Οι κανονιστικοί περιορισμοί. 

 Η ανεπαρκής αξιοπιστία της αλυσίδας εφοδιασμού (agora.mfa.gr, 2017). 

 

 5.13 Δυσκολίες Ελλήνων γουνεμπόρων στη Ρωσική Ομοσπονδία 

Οι Έλληνες γουνέμποροι δικαίως θεωρούν τη Ρωσία ως μια αχανή χώρα. Η 

γεωγραφική της θέση (βρίσκεται μεταξύ Ανατολής και Δύσης), ο πληθυσμός της, (το μεγάλο 

μέγεθος της αγοράς), καθώς και η θετική δυναμική της αγοράς, την κάνουν να φαντάζει ως μια 

εξαιρετική χώρα που γεννά συνεχώς νέες ευκαιρίες. 

Η ελκυστικότητα της χώρας αυτής εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Αρχικά, όσοι 

Έλληνες γουνέμποροι έχουν επιχειρήσεις – καταστήματα στη Ρωσία έχουν χαμηλή φορολογία. 
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Επιπλέον, για να αποκτήσει ένας γουνέμπορος το προνομιακό καθεστώς  “φορολογικού 

κατοίκου” της Ρωσίας, χρειάζεται να παραμείνει στη χώρα για 183 ημέρες στη διάρκεια του 

ημερολογιακού έτους. 

Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλά σημεία που κάνουν τη Ρωσία απρόβλεπτη, και αυτό θα 

πρέπει να το γνωρίζουν οι Έλληνες επιχειρηματίες. 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η διαφθορά. Η Ρωσία θεωρείται μία από τις 

πιο διεφθαρμένες χώρες. Για αυτό το λόγο παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο στο διεθνές επιχειρείν.  

Επομένως, αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας για να γυρίσουν τη πλάτη στη Ρωσία οι 

Έλληνες γουνέμποροι. 

Η έλλειψη ευέλικτης και αποτελεσματικής νομοθεσίας είναι ένα ακόμη σημαντικό 

πρόβλημα. Χαρακτηριστικό είναι ότι η νομοθεσία μπορεί να διαφέρει από περιφέρεια σε 

περιφέρεια. Η έλλειψη εμπιστοσύνης στο δικαστικό σύστημα της Ρωσίας δεν επιτρέπει στους 

επιχειρηματίες να βασίζονται σε κανόνες που αφορούν την αντιμετώπιση και την προστασία 

των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους. 

Για να ανοίξει ένας Έλληνας γουνέμπορος εταιρία – κατάστημα στη Ρωσία 

προϋποθέτει τεράστια έξοδα. Η μεγάλη διαφθορά, η γραφειοκρατία, τα ακριβά ενοίκια των 

επαγγελματικών χώρων, αλλά και οι συνεχείς έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες 

δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο τη κατάσταση. 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι ελληνικές εταιρίες δύσκολα μπορούν να 

ανταγωνιστούν τις ρωσικές. Αυτό οφείλεται στην στήριξη που παρέχει το κράτος στους 

ντόπιους επιχειρηματίες. 

Επομένως, οι Έλληνες γουνέμποροι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά την 

ενδεχόμενη απόφαση τους για εξαγωγική επέκταση στην αγορά της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

(Analyst.gr - Οικονομικές ειδήσεις, Γεωοικονομικές αναλύσεις, Πολιτική, Αγορές, 2017, TO 

BHMA, 2017).  

 

 5.14 Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε μια συνοπτική παρουσίαση της εξεταζόμενης χώρας, της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η Ρωσία τα τελευταία χρόνια έχει εισέλθει στη φάση της ύφεσης, αλλά 

σύμφωνα με μελετητές μέσα στο 2017 θα μπει και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης. Οι οικονομικοί 

της δείκτες, αλλά και το νόμισμα της ήδη παρουσιάζουν εμφανή βελτίωση. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι πρόκειται για μια ξένη αγορά σε σχέση με 

αυτή της Ελληνικής. Οι γουνέμποροι που επιθυμούν να επενδύσουν στη χώρα είτε με τη 

μορφή απλών άμεσων επενδύσεων, είτε με την ίδρυση επιχειρήσεων, θα πρέπει να έχουν κάνει 

μια ενδελεχή έρευνα σχετικά με τη κουλτούρα τους, ώστε να γνωρίζουν πως να τους 
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προσεγγίσουν. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Ρώσοι εκτιμούν την αμεσότητα, τον σεβασμό και 

το ειλικρινές ενδιαφέρον. Επιπλέον, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε τις 

σημαντικότερες στρατηγικές εισόδου για την αγορά της Ρωσίας. Οι καταλληλότερες από αυτές 

για το εμπόριο γούνας που αναλύσαμε και στη παρούσα εργασία και είναι αυτή της 

συνεργασίας με αντιπροσώπους - διανομείς, αλλά και η ίδρυση θυγατρικής εταιρίας. 

Στη συνέχεια, έχοντας αναλύσει τις εισαγωγές - εξαγωγές της Ελλάδας σε προηγούμενο 

κεφάλαιο, σε αυτό το κεφάλαιο προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τις παγκόσμιες εισαγωγές της 

Ρωσίας, ανά χώρα του κόσμου. Κατηγοριοποιήσαμε τις εισαγωγές της σε ακατέργαστα και 

κατεργασμένα γουνοδέρματα (δασμολογική κλάση 4301, 4302 αντίστοιχα), αλλά και σε 

έτοιμα γουναρικά (δ.κ. 4303). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε πίνακες αλλά και σε 

γραφήματα, τα οποία μας δείχνουν το μερίδιο αγοράς που κατέχει κάθε χώρα. Η ανάλυση 

χωρίζεται με βάση την αξία (σε ευρώ) και την ποσότητα (κιλά) και έγινε για τα έτη 2014 – 

2016. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Ελλάδα δεν εξάγει ακατέργαστα γουνοδέρματα 

στη Ρωσία. Όσον αφορά τα κατεργασμένα, η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση σε αξία, αλλά την 

ενδέκατη σε ποσότητες. Τέλος, για τα έτοιμα γουνοδέρματα κατέχει την τέταρτη θέση σε αξία, 

αλλά την τρίτη σε ποσότητες. 

Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να αναλύσουμε τους κανόνες εμπορίου που ισχύουν στην 

αγορά της Ρωσίας. Προκειμένου να εισαχθούν τα προϊόντα στην εκεί αγορά, είναι απαραίτητο 

να καταβληθούν δασμοί. Χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε κατηγορία γουνοδερμάτων ορίζεται 

από διαφορετικούς τελωνειακούς δασμούς. Ωστόσο, τα αγαθά πρέπει να συνοδεύονται και με 

κάποια απαραίτητα παραστατικά, όπως είναι το τιμολόγιο, και διάφορα άλλα που 

καταγράφουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Επιπλέον, για προϊόντα τα οποία 

προορίζονται για προσωρινή παραμονή στη χώρα, όπως είναι για παράδειγμα τα εκθέματα, θα 

πρέπει να συνοδεύονται με άλλα παραστατικά, και απαραιτήτως με το παραστατικό CARNET 

ATA. Αυτό όπως αναλύεται και στην ενότητα, είναι ένα παραστατικό το οποίο επιτρέπει την 

εισαγωγή των προϊόντων χωρίς να καταβληθούν τελωνειακοί δασμοί. 

Τέλος, αναλύσαμε τις δυσκολίες που πρόκειται να αντιμετωπίσει ένας Έλληνας 

γουνοποιός κατά την είσοδό του στην αγορά της Ρωσίας. 
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 Τελικά Συμπεράσματα - Προτάσεις 

 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, ο κλάδος της γουνοποιίας επηρεάζει θετικά σε ένα μεγάλο 

ποσοστό τις περιοχές της Καστοριάς και της Κοζάνης. Συμβάλει στην αύξηση της τοπικής 

απασχόλησης και κατ’ επέκταση στη μείωση της τοπικής ανεργίας, στο επίπεδο των 

εισοδημάτων. Μεγάλο μερίδιο του πληθυσμού αυτών των πόλεων εξαρτώνται από τη γούνα 

και τη πορεία της στην εγχώρια, και κυρίως στις διεθνείς αγορές. 

Η γούνα χαρακτηρίζεται ως επί το πλείστον ως ένα εξαγωγικό προϊόν πολυτελείας. 

Προωθείται κυρίως σε χώρες που έχουν ψυχρό κλίμα, όπως είναι η Ρωσική Ομοσπονδία που 

εξετάσαμε σε αυτή την εργασία. Η Ρωσία, ήταν και συνεχίζει να είναι μια από τις 

σημαντικότερες αγορές στην κατανάλωση γούνινων ενδυμάτων. Ωστόσο, πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες, και όχι μόνο, εμπλέκονται με το εμπόριο της γούνας. Κάποιες από αυτές είναι η Ιταλία, 

η Γερμανία, αλλά και Τουρκία, Βουλγαρία, Η.Π.Α, Εμιράτα, και πρόσφατα η Κίνα. 

Στην παρούσα εργασία, πραγματοποιήθηκε μια εισαγωγική ανάλυση για τον κλάδο της 

γουνοποιίας, ο οποίος φαίνεται να έχει τις ρίζες του από τα βυζαντινά χρόνια ακόμη. Οι πόλεις 

της Καστοριάς και της Κοζάνης έχουν τη μεγαλύτερη απασχόληση σε αυτό το κλάδο, 

επομένως φροντίζουν για την βιωσιμότητα και την εξέλιξή του. Στο πέρασμα των αιώνων, οι 

γουνέμποροι έκαναν γνωστή την τέχνη τους στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να αναγνωρίζεται 

πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο. Η επεξεργασία των πρώτων υλών είναι μια χρονοβόρα και 

δύσκολη διαδικασία. Τα διάφορα είδη δερμάτων ποικίλλουν, και πολλές φορές ποικίλλουν και 

οι διάφορες διαδικασίες που λαμβάνουν μέρος ώστε να δημιουργηθεί το τελικό προϊόν. 

Ωστόσο, ο κλάδος της γουνοποιίας επηρεάζει και επηρεάζεται από πολλούς 

παράγοντες. Συγκεκριμένα, η κινητοποίηση των γουναράδων για την προάσπιση των 

δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους είναι μεγάλη. Υπάρχει μεγάλος αριθμός κλαδικών 

φορέων, όχι μόνο στην Καστοριά, και την Κοζάνη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, οι οποίοι 

μάχονται για την πορεία του κλάδου. Παρ’ όλα αυτά, μην ξεχνάμε ότι η γούνα είναι προϊόν 

όπου πολλές φορές έχει προκαλέσει την κοινή γνώμη και κατακραυγή. Οι διάφορες φιλοζωικές 

οργανώσεις μάχονται κατά του εμπορίου γούνας, καθώς όπως υποστηρίζουν, το εμπόριο 

γίνεται εις βάρος των ζώων. Η επιρροή αυτών των οργανώσεων έχει μειωθεί αρκετά στις μέρες 

μας. Αντιθέτως, υπάρχουν περιβαλλοντικές οργανώσεις που δέχονται την κατασκευή γούνινων 

ενδυμάτων και υποστηρίζουν ότι η γούνα αποτελεί μια φυσική ανανεώσιμη πηγή, η οποία δεν 

διαταράσσει την οικολογική ισορροπία και δεν βλάπτει το περιβάλλον. Αυτό το έχουμε 

αναλύσει στο κεφάλαιο 2, όπου φαίνεται καθαρά ότι κάτι τέτοιο έχει ισχύ. Μη ξεχνάμε ότι μια 

τεχνητή γούνα έχει περιορισμένη διάρκεια ζωής, ενώ μια αληθινή γούνα μπορεί να αντέξει στο 

πέρασμα των χρόνων. 
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Όπως μπορούμε να αντιληφθούμε, ο κλάδος της γουνοποιίας, επηρεάζει διάφορους 

τομείς όχι μόνο στις πόλεις της Καστοριάς και της Κοζάνης, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας. 

Όσον αφορά τον οικονομικό τομέα επηρεάζει το συνάλλαγμα που εισέρχεται στη χώρα, αλλά 

και τα επίπεδα των εισαγωγών και εξαγωγών. Στον κοινωνικό τομέα, επηρεάζει ένα πλήθος 

παραγόντων. Επηρεάζει πολιτικούς, τεχνολογικούς, θεσμικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς 

παράγοντες, αλλά επηρεάζει και όλους εκείνους που έρχονται σε άμεση επαφή με τον κλάδο 

(ανταγωνιστές, πελάτες, μεσάζοντες, κ.α.). Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι οι τεχνολογικές 

εξελίξεις, οι τάσεις της μόδας, οι νόμοι που διέπουν το εμπόριο γούνας, ο ειδικός φόρος 

πολυτελείας που έχει επιβληθεί και στις γούνες, οι κλιματολογικές συνθήκες, η πορεία της 

οικονομίας της Ελλάδας, αλλά και η παγκόσμια οικονομία. 

Ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία ήταν και η SWOT 

ανάλυση. Μέσα από αυτή, ο αναγνώστης, αλλά και ο επιχειρηματίας - γουναράς μπορεί να 

κατανοήσει τις ευκαιρίες, τις απειλές, τα δυνατά και αδύνατα σημεία του κλάδου. Επομένως, 

είναι σε θέση να αναγνωρίσει και να αντιληφθεί τι πρέπει να προσέξει – εκμεταλλευτεί 

μπαίνοντας στην αγορά γούνας. 

Στο κεφάλαιο 3 γίνεται μια συνοπτική ανάλυση της οικονομίας της Ελλάδας. Αρχικά 

εξετάζουμε την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, της ευρωπαϊκής οικονομίας, για να 

καταλήξουμε στην ελληνική οικονομία, η οποία συνεχίζει να βιώνει μια δύσκολη κατάσταση. 

Για αυτό το λόγο, όχι μόνο οι Έλληνες γουναράδες, αλλά και οι επιχειρηματίες γενικά, έχουν 

στραφεί στις εξαγωγές. Έτσι, εξετάζουμε τις εισαγωγές – εξαγωγές που γίνονται σε τρίτες 

χώρες και στις ευρωπαϊκές χώρες. Η τάση για κάθε μια περίπτωση διαφέρει, είναι άλλοτε 

αύξουσα και άλλοτε φθίνουσα. Επιπλέον, αναλύσαμε και το εμπορικό ισοζύγιο. Το εμπορικό 

ισοζύγιο είναι μια απεικόνιση των εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας, εκφρασμένο σε 

χρηματικές μονάδες. Στην εργασία παρουσιάζεται το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας 

συνολικά, αλλά και ως προς τις ευρωπαϊκές χώρες και τις τρίτες χώρες. Στη συνέχεια, 

εξετάζουμε τις εξαγωγές που γίνονται στη Ρωσική Ομοσπονδία. Γίνεται εκτενής ανάλυση των 

δερμάτων και γουνοδερμάτων που εξάγονται σύμφωνα με τους κωδικούς τους. Τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται σε ποσότητες (κιλά), και αξία (ευρώ). 

Στη συνέχεια, εξετάζουμε την οικονομία και την πορεία της Ρωσίας. Όπως αναφέρεται 

στο κεφάλαιο 5 η Ρωσία εισήλθε σε ύφεση το 2014, αλλά προσπαθεί να το ξεπεράσει. Όπως 

υπολογίζεται από ειδικούς, με το πέρας του 2017 θα μπει σε διαδικασία ανάκαμψης. Σε αυτό 

το συμπέρασμα μας οδηγούν διάφοροι παράγοντες, όπως είναι ο πληθωρισμός που μειώνεται, 

η αύξηση του  ΑΕΠ, και η μείωση της ανεργίας.  Επιπλέον, το ρωσικό νόμισμα/ρούβλι, 

ακολουθεί ανοδική πορεία, κάτι που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την πορεία της ρωσικής 

οικονομίας. Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι μια 
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κατάλληλη χώρα, ώστε να επενδύσουν οι Έλληνες γουνοποιοί. Αυτό βέβαια, δεν σημαίνει ότι 

μπορεί να κρύβονται και πολλοί κίνδυνοι κατά την προσπάθεια εισόδου στην αγορά. Η 

διαφορετική κουλτούρα των ανθρώπων – επιχειρηματιών, το διαφορετικό θεσμικό και νομικό 

πλαίσιο, οι διαφορετικοί κανόνες εμπορίου, η γραφειοκρατία και οι δασμοί, είναι λόγοι που 

ενδέχεται να δημιουργήσουν εμπόδια στους Έλληνες γουναράδες. Για αυτό το λόγο, 

προσπαθούμε να αποκρυπτογραφήσουμε την κουλτούρα τους, αλλά και τις καταλληλότερες 

στρατηγικές εισόδου στην αγορά τους. Αυτοί, εκτιμούν και δίνουν ιδιαίτερη βάση στο 

ειλικρινές ενδιαφέρον, την αμεσότητα και τον σεβασμό. Όσον αφορά τις στρατηγικές εισόδου, 

για το εμπόριο γούνας ενδείκνυται η συνεργασία με ντόπιους αντιπροσώπους – διανομείς, 

αλλά και η ίδρυση υποκαταστήματος – θυγατρικής εταιρίας. Επομένως, ένας ξένος 

επιχειρηματίας πρέπει μα είναι γνώστης όλων των παραμέτρων ώστε να μπορέσει να 

ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε δυσκολία και αν προκύψει. 

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, ο κλάδος της γουνοποιίας απευθύνεται ως επί το πλείστον 

στις αγορές του εξωτερικού. Επομένως, εύκολα μπορούν να προκύψουν προοπτικές για τον 

κλάδο, αρκεί βέβαια να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες σε επίπεδο οργάνωσης και 

αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων. Αυτό θα είναι περισσότερο αποτελεσματικό αν 

εκμεταλλευθούν τα δυνατά σημεία, καθώς και οι ευκαιρίες που προκύπτουν. Η επίτευξη αυτού 

του στόχου προϋποθέτει τα ακόλουθα: 

 Επιχειρησιακή αναδιάρθρωση του κλάδου με στόχο τη δημιουργία ανταγωνιστικών 

μονάδων μέσω παραγωγικού, εμπορικού, οργανωτικού και διοικητικού 

εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων 

 Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων του κλάδου, με στόχο την 

απόκτηση αναγνωρισμένου διεθνώς τοπικού σήματος 

 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του συστήματος εμπορίας του κλάδου της γουνοποιίας 

μέσω δημιουργίας σύγχρονων καναλιών διάθεσης του προϊόντων και μέσω της 

οργανωμένης προβολής στις σημαντικότερες αγορές 

 Εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου θεσμικού περιβάλλοντος, όπως η σύναψη 

διακρατικών συμφωνιών, δημιουργία μητρώου επιχειρήσεων, κάλυψη εξαγωγικών 

κινδύνων και διευκόλυνση της πρόσβασης επιχειρήσεων σε χρηματοδοτήσεις 

 Εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού 

 Ανάπτυξη της εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην Καστοριά με σύγχρονες 

προδιαγραφές. 

Κλείνοντας, συμπεραίνουμε ότι ο κλάδος της γουνοποιίας έχει περάσει από πολλά 

σκαμπανεβάσματα στο πέρασμα των χρόνων. Τα τελευταία έτη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
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τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Αυτό άλλωστε επισημαίνουν και οι εμπλεκόμενοι με τον 

κλάδο. Ωστόσο, οι κάτοικοι της Καστοριάς και της Κοζάνης, πρέπει να συνεχίσουν να 

φροντίζουν με τον ίδιο ζήλο για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα του κλάδου, για την βελτίωση 

των γούνινων ενδυμάτων και αξεσουάρ, αλλά και για την αναβάθμιση της εικόνας του κλάδου 

και των προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Η Ρωσία, αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί μια 

από τις σημαντικότερες αγορές για επενδύσεις και εξαγωγές. Αυτό όμως προϋποθέτει την 

κατάλληλη προετοιμασία του υποψήφιου εξαγωγέα – γουνοποιού. Όπως αναφέραμε και 

προηγουμένως, εμπόδια και παράγοντες θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν πριν την είσοδο 

στην αγορά της Ρωσίας. Με την κατάλληλη προετοιμασία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι 

γουνέμποροι θα επιτύχουν και θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 
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