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1. Εισαγωγική περίλπνι/η

Η μελέτη αυτή έχει σαν στόχο να προτείνει λύσεις για την αύξηση των πωλήσεων 

της εξεταζόμενης εταιρείας, αφού φυσικά λάβει υπόψη της

- την σημερινή κατάσταση του κλάδου

- τους ανταγωνιστές

- τους καταναλωτές

- τα δυνατά και αδύνατα σημεία (SWOT ανάλυση)
- και φυσικά την οργανωτική δομή του κλάδου και της επιχείρησης κλπ. 

τα οποία είναι σε γνώση του μελετητή.

Οι προτεινόμενες λύσεις οι οποίες εκφράζονται με συγκεκριμένους 

στρατηγικούς στόχους και προγράμματα μάρκετινγκ, προτάθηκαν μετά από βαθιά 

γνώση και μελέτη του προβλήματος, έτσι ώστε, να είναι ρεαλιστικές, εφικτές, 

υλοποιήσιμες ώστε να φέρουν άμεσα αποτελέσματα.

Φυσικά τα οράματα, οι στρατηγικές και τα προγράμματα μάρκετινγκ, δεν 

εξαντλούνται με όσα στην μελέτη προτείνονται. Αυτά είναι μόνο η απαρχή για την 

αντιστροφή του κλίματος και την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο και την 

εταιρεία.

Συνδέουμε δε, τον κλάδο με την εταιρεία, καθότι η εταιρεία παρά την μικρή 

οικονομική της συμμετοχή στα δρώμενα του κλάδου, πιστεύεται και είναι πεποίθηση 

των περισσοτέρων ότι εάν λειτουργήσει σωστά με αξιοποίηση του επιστημονικού 

μάνατζμεντ, θα μπορέσει σύντομα όχι μόνο να παίξει καθοριστικό ρόλο στα δρώμενα 
του κλάδου, αλλά και να αντιστρέφει το άσχημο κλίμα, που ταλανίζει την βιομηχανία 

της γούνας στην Ελλάδα.

Με αυτό το όραμα, την πίστη και την πεποίθηση, συντάχθηκε αυτή η μελέτη και 

τίθεται στη διάθεση του κλάδου και κάθε ενδιαφερομένου.
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2. Σύντοιια Ιστορικά στοιγεία του Κλάδου και στηιερινη κατάστασιι του κλάδου 

και της επιγείρηστις
Η γουνοποιία είναι αναμφισβήτητα ένα από τα αρχαιότερα επιτηδεύματα. Η 

ιστορία της είναι τόσο παλιά όσο και η ιστορία του ανθρώπου. Απ’ όλες τις 

ανακαλύψεις και από διάφορα γραπτά στοιχεία, παραμένει αναμφισβήτητο ότι από 

την παλιότερη ακόμη εποχή, τα γουνοφόρα δέρματα μαζί με το ήλεκτρον (κεχριμπάρι) 

αποτελούσαν τα σπουδαιότερα εμπορεύσιμα αγαθά των Ανατολικο-ευρωπαϊκών 

λαών, τα οποία αντήλλασαν με άλλα μέταλλα, όπως όπλα, αγγεία και διάφορα 

κοσμήματα του Νότου.

Στην Αίγυπτο είχαν αναπτυχθεί κατά την εποχή της αρχαιότητας όλες οι τότε 

γνωστές επιστήμες, τέχνες και βιοτεχνίες, μεταξύ των οποίων και αυτή της 

επεξεργασίας των γουναρικών και πιο συγκεκριμένα των γουνοφόρων δερμάτων. Τα 

δέρματα φυσικά δεν χρησίμευαν σαν πραγματική ενδυμασία, αλλά τα ωραιότερα από 

αυτά σαν κόσμημα ή τιμητική διάκριση. Από τα δέρματα των μεγαλύτερων ζώων, 

όπως βόδια και ζαρκάδια, κατασκεύαζαν κουβέρτες, φαρέτρες και ασπίδες.

Οι Έλληνες της Μυκηναϊκής εποχής χρησιμοποιούσαν ολόκληρο το γουνοφόρο 

δέρμα σαν επανωφόρι, όπως και οι υπόλοιποι λαοί. Αργότερα αναπτύχθηκε η 

περίφημη αρχαία Ελληνική ενδυμασία η οποία επηρέασε όλο τον Δυτικό πολιτισμό. 

Λόγω δε του ζεστού κλίματος υποχώρησε σχεδόν εντελώς το γουνοφόρο δέρμα σαν 

είδος ενδυμασίας. Οι πιο πλούσιοι χρησιμοποιούσαν τα εισαγόμενα από τους 

Φοίνικες λινά υφάσματα, τα οποία παραμέρισαν σχεδόν τα μάλλινα.

Οι πιο φτωχές τάξεις, καθώς επίσης και οι σκλάβοι, ήταν αναγκασμένοι εκ των 

πραγμάτων να αρκούνται στην ενδυμασία από χοντρό και βαρύ γουνοφόρο δέρμα. 

Στην εποχή του Ομήρου φορούσαν ενδυμασία από γουνοφόρα δέρματα, μόνο οι 
βοσκοί, οι κυνηγοί και οι πολεμιστές, ή τα χρησιμοποιούσαν στα σπίτια τους για 

εσωτερική επένδυση και καλλωπισμό.
Αν σκεφτεί κανείς ότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι παρουσίαζαν τους θεούς τους, 

συχνά με ένα γουνοφόρο δέρμα, π.χ. τον Ηρακλή με το δέρμα του Λέοντος της 

Νεμέας, τον Διόνυσο και τους ακολούθους του, που φορούσαν την «Νεβρίδα», ένα 
κοντό δέρμα από πάνθηρα, ελάφι, αιγόκερο ή αλεπού, μπορούμε να συμπεράνουμε 
ότι, η ενδυμασία του γουνοδέρματος έπαιζε ένα σπουδαίο ρόλο στην αρχαία εποχή. 

Εκτός αυτού, σε πολλά σημεία στα ποιήματα του Ομήρου, αναφέρονται ήρωες όπως ο 

Αγαμέμνονας, ο Μενέλαος κ.ά. να φορούν δέρματα λιονταριού, λεοπάρδαλης και 

άλλα.

Από τα ποιήματα του Ησίοδου (7ο π.Χ. αι.) μπορούμε να πάρουμε επίσης 

πληροφορίες για τις εμπορικές σχέσεις των αρχαίων προγόνων μας και συγκεκριμένα
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για τη χρησιμοποίηση της γούνας. Συμβουλεύει, λοιπόν, ο ποιητής τους συμπολίτες 

του, όταν έρθει το κρύο να ράψουν με ίνες βοδιού κατσικίσια δέρματα και να τα 
φορούν πάνω από τα παπούτσια και να τα δένουν με ένα λουρί γύρω από τους γοφούς, 

το δε κεφάλι να καλύπτουν με ένα πίλο (καπέλο). Θα ήταν παράλειψη εδώ να μην 

αναφέρουμε τα επαγγέλματα του πελορράφου και του δερματορράφου, που σημαίνει 
ότι στην γουναρική βιοτεχνία, υπήρχε ήδη από τότε η ειδίκευση και ο καταμερισμός 

της εργασίας.

Ο Ηρόδοτος στην περιγραφή του για τον Ξέρξη, ανέφερε ότι διάφορες φυλές του 

Περσικού Στρατού φορούσαν ενδυμασίες από δέρματα αλεπούς και κατσίκας.

Στην αρχαία Αθηναϊκή αγορά, μας πληροφορεί ο Αριστοφάνης, ότι οι χωρικοί 

συνάμα με τα γεωργικά τους προϊόντα έφερναν δέρματα από αλεπούδες, 

τυφλοπόντικες, βύδρες, κουνάβια, ελάφια, κατσίκες, πρόβατα και σκαντζόχοιρους για 

τις περικεφαλαίες.

Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν τα δέρματα των ζώων για εσωτερική επένδυση των 

κατοικιών τους, ενώ η φορεσιά γουνοφόρων δερμάτων θεωρείτο αναξιοπρέπεια. Στην 

αρχή μόνο η σκλάβοι και οι στρατιώτες - κυρίως Βόρειων λαών - ντύνονταν με 

γουνοδέρματα. Οταν άρχισαν όμως οι εκστρατείες των Ρωμαίων στα βόρεια κλίματα, 

άρχισε να αλλάζει σιγά - σιγά η νοοτροπία.
Άρχισε, λοιπόν, να προτιμάται το γουναρικό, τόσο καλαισθητικά όσο και 

κλιματολογικά. Παρά το διάταγμα του Καίσαρα Οναρίου το έτος 397 μ.Χ. - που 

απαγόρευσε στους αυλικούς το γουναρικό δέρμα - αυτό κυριάρχησε, όχι μόνο σαν 
προφυλακτικό κατά του ψύχους, αλλά και σαν κόσμημα. Έτσι μετά την κατάληψη 

των περιοχών του Ρήνου, αρχίζουν οι Ρωμαίοι να φορούν το Ρένο (Rheno) ένα είδος 

γούνινου επανωφοριού που το πήραν από τους Γερμανούς.
Στην αρχαία Ρώμη τους επεξεργαστές σισσυροδερμάτων τους ονόμαζαν 

«Pellioni». Εδώ δε θα ήταν απαραίτητο να αναφέρουμε την ίδρυση του «Coprus 
Pellionum» στην Ωστία (λιμάνι της Ρώμης) το 56 μ.Χ. και το διάταγμα του 
Διοκλητιανού, από το 304 μ.Χ. που είχε καθορίσει το ανώτατο όριο τιμών. Το 

«CORPUS PELLIONUM» δηλ. Το σωματείο των γουνοποιών, το βρίσκουμε 
αποδεικτικά πλέον στον LEX JULIA, νόμο που εξέδωσε ο Καίσαρ Αύγουστος. Στο 

δε λιμάνι της Ρώμης Ωστία, στις θεόρατες προκυμαίες που έφτιαξε ο Καίσαρ 

Κλαύδιος (42-54 μ.Χ.) βρίσκουμε μαζί με τις επιγραφές των άλλων βιοτεχνικών 

συνεταιρισμών και αυτήν των γουνοποιών:
«CORPUS PELLIONUM OSTIENSIUM ΕΤ PORTIENSIUM HICCONSTITIT»
Εδώ συνενώθη το σωματείο των γουνοποιών της Ωστία και του λιμανιού.
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Μια άλλη επιγραφή πάνω σε μαρμαρόπλακα έγραφε:

«GEWIO CORPORIS PELLIONUM OSTIENSIUM GUIBUS EXSENATUS 
COSULTO CORIE LICET MARCUS AURELIUS LAMPROCLES AUGUSTI 
LOBERTUS PAT ... SUA PECUNIA PONO DEDIT DEDICAVIT»

«Στον προστάτη του σωματίου των γουνοποιών, το οποίον δια αποφάσεως 

της συγκλήτου επετράπη να ιδρυθεί, ο Μάρκος Αυρίλιος Λαμπροκλής, 

οποίος από τον Αύγουστο σ’ελεύθερο εκηρύχθη, το έχει αυτό με δικά του 

έξοδα δωρίσει και αφιερώσει»1.

Τους Βυζαντινούς χρόνους, στην Κωνσταντινούπολη τα γουναρικά δεν φοριόταν 
μόνο λόγω του ψυχρού κλίματος που είχε η Κωνσταντινούπολη, αλλά και για 

καλλωπιστικούς λόγους. Η Κωνσταντινούπολη - γράφει ο Γ. Γεωργιάδης - λόγω της 

εξαιρετικής θέσης της, ευρισκόμενη πλησίον των χωρών, οι οποίες παρήγαγαν άφθονα 

γουναρικά, αποδείχθηκε όπως και για τους αρχαίους χρόνους (με την ονομασία 

Βυζάντιο), πολύ βολική διέξοδος, και ήταν μέχρι την άλωσή της από τους Τούρκους 

το σπουδαιότερο κέντρο γουναρικών του κόσμου. Την σημαντική αυτή θέση την 

διατήρησε 12 αιώνες περίπου. Η Κωνσταντινούπολη, λοιπόν, όσον αφορά τη μόδα, 

σαν πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, την οποία από άποψη πολυτέλειας 

και καλλωπισμού δεν την έφθανε τότε καμία άλλη πρωτεύουσα, είχε καταλάβει την 

ίδια θέση που είχε μεταπολεμικά το Παρίσι. Κατά τον 9ο, 10ο και 11ο μ.Χ. αιώνα, η 

Κωνσταντινούπολη ως προς το εμπόριο και την εμπορική ναυτιλία είχε φθάσει στο 

ζενίθ της εποχής. Όλα τα προϊόντα της ανατολής, μεταξύ των οποίων και τα 
γουναρικά, προορισμένα για την Ευρώπη, έπρεπε να περάσουν από τις αποθήκες του 

Βοσπόρου υπό την προστασία του Βυζαντινού στόλου.
Οι διαδεχθέντες τους Βυζαντινούς γουνεμπόρους μετά την άλωση της 

Κωνσταντινούπολης, Βενετοί, Γερμανοί, Γάλλοι, Ισπανοί, Πορτογάλοι, Ολλανδοί και 
άλλοι, ήταν όλοι εφήμεροι σε σύγκριση με τους Βυζαντινούς. Η υπεροχή όλων αυτών 

διήρκεσε μόνο λίγους μήνες σε σύγκριση με το Βυζάντιο και την επικράτηση γενικά 

του Ελληνικού εμπορικού πνεύματος.

Το Λονδίνο από την εποχή που απελευθερώθηκε από τους Ρωμαίους (445 μ.Χ. 

μέχρι τον 15ο αιώνα μ.Χ.) δεν είχε να προσθέσει τίποτα το αξιόλογο στην διεθνή

1 βλ. Λ. Θ. Πουλιόπουλος. «Ιστορική εξέλιξη της γουνοποιίας». Καστοριά 1994. σελ. 28
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ιστορία της γούνας. Μετά την εποχή εκείνη το εμπόριο της Αγγλίας ήταν 
αποκλειστικά στα χέρια των ξένων, κυρίως των Βενετών και Γερμανών. Οι Βενετοί 
εφάρμοσαν την ίδια εμπορική πολιτική όπως και στην Κωνσταντινούπολη. 

Απέσπασαν από τους βασιλείς της Αγγλίας προνόμια και ίδρυσαν στο Λονδίνο 

γραφεία και αποθήκες και με πλοία τους διενεργούσαν την εισαγωγή και εξαγωγή των 

εμπορευμάτων για λογαριασμό των Άγγλων, οι οποίοι μέχρι τότε τηρούσαν παθητική 

στάση. Μεγάλο μέρος επίσης του Αγγλικού εμπορίου διεξήγαγαν οι έμποροι της 

Ανσεατικής Ομοσπονδίας (Γερμανοί), οι οποίοι είχαν πολλούς εμπορικούς σταθμούς 

στη Γερμανία και στις χώρες της Βαλτικής. Μόλις μετά τον 16ο αιώνα άρχισε η 

Αγγλία να υποσκελίζει τους ξένους με την απόκτηση εμπορικού στόλου και να 

επιβάλλεται έτσι στις ξένες αγορές. Το Λονδίνο αναδείχθηκε διεθνές κέντρο

γουναρικών, μόνο όταν τα Αγγλικά στρατεύματα υπερίσχυσαν των Γαλλικών στον 

Καναδά και υπογράφηκε η συνθήκη των Παρισίων το 1763, οπότε περιήλθε το 

μονοπώλιο των δερμάτων στη γνωστή στον κόσμο της γούνας Αγγλική εταιρεία 

HUDSON BAY, η οποία υφίσταται μέχρι σήμερα.

Αλλά και η Αγγλία δεν μπόρεσε να κρατήσει το εμπόριο της γούνας σε σχέση με 

το Βυζάντιο - Κωνσταντινούπολη παρά μόνο για λίγους αιώνες. Μετά τον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο, το κέντρο γούνας μετατοπίσθηκε στην Φραγκφούρτη και την 
Νέα Υόρκη.

Τον μεσαίωνα και τους νεότερους χρόνους, αναπτύσσονται οι περίφημες 

συντεχνίες μεταξύ των οποίων εκείνες των βυρσοδεψείων και των γουναράδων. Ο Θ. 

Μπαλλής2 στη διδακτορική του διατριβή αναφέρει τα εξής:

«Ήδη κατά το δεύτερο ήμισυ του 16ου αιώνα ευρίσκονται γουνοποιοί Καστοριείς εις 

την Κων/πολιν, ένθα εργάζονται εις την περίφημον συντεχνίαν των «γουναρέων», εις 

την οποίαν ο Πατριάρχης Ιερεμίας Β’ ανέθεσεν το 1574 τον έλεγχον της περιουσίας 

των Μονών του Αγίου Όρους. Εις την συντεχνίαν τούτην δεν αναφέρονται Εβραίοι 
γουνοποιοί, αλλά μόνον Έλληνες και δη Δυτικόμακεδόνες. Υπήρχον δε Εβραίοι εις 
Κωνσταντινούπολιν από τον ΙΟον αιώνα. Ιστορικώς είναι γνωστόν, ότι από του Που 

αιώνος και μέχρι των μέσων του 19ου η συντεχνία αυτή ήτο εις χείρας Καστοριέων 
γουνοποιών (του Εμμανουήλ εκ Καστοριάς - Μανωλάκι - Κυρίτζη, Χατζήμιχάλη, 

Ζημιτάκου, Παναγιωτάκη, Δημητρίου κ.ά) και ότι οι Καστοριείς διεξήγον κατά τους 

αιώνας αυτούς εμπόριον των γουναρικών με την Κων/πολιν και την Ανατολήν 

(Συρίαν, Περσία, Αίγυπτο), από δε του Που αιώνος και με την Δύσιν.»

2 Θεοχάρης Μπαλής. Διδακτορική διατριβή «Οικονομική και Οργανωτική Διερεύνησις των επιχειρήσεων 
γουνοποιίας», Αθήνα 1973. σελ. 18
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Το πρώτο ερώτημα που γεννάται εδώ λοιπόν είναι το εξής:

«Πως γεννήθηκε η τέχνη της επεξεργασίας της γούνας στην Καστοριά;»

Υπάρχουν πολλές απόψεις όπως π.χ. α) ότι η βιοτεχνία ξεκίνησε κατά τους 

βυζαντινούς χρόνους, β) ότι οι Καστοριανοί γνώριζαν την τέχνη της γούνας από πολύ 

παλιά χρόνια, διότι ασχολούνταν με την κατεργασία του δέρματος των καστόρων της 

λίμνης, γ) ότι οι Καστοριανοί διδάχθηκαν την τέχνη της γούνας από τους 

Ισπανοεβραίους, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην πόλη τους, απόψεις τις οποίες όμως, 

λόγω του περιορισμένου χώρου δεν μπορούμε να αναλύσουμε. Εκείνη δε η οποία 

φαίνεται επικρατέστερη είναι αυτή που αναφέρει ο Καθηγητής Θεοχάρης Μπαλλής 
στην διδακτορική του διατριβή, ότι οι Καστοριανοί έμαθαν την τέχνη της 

επεξεργασίας του δέρματος όσο και της κατεργασίας των δερμάτων στην Κων/πολη, 

περίπου τον 15 ον αιώνα.

Ήδη, κατά το πρώτο μισό του 16ου αιώνα βρίσκονται γουνοποιοί Καστοριανοί 

στην Κων/πολη όπου εργάζονται στην περίφημη συντεχνίαν των «γουναρέων» στην 

οποία ο Πατριάρχης Ιερεμίας ο Β’ ανέθεσε το 1574 τον έλεγχο της περιουσίας των 

Μονών του Αγίου Όρους. Φυσικά υπάρχουν κι άλλα πολλά στοιχεία τα οποία 

ενισχύουν την παραπάνω άποψη, τα οποία φυσικά λόγω χώρου δεν μπορούμε να 
αναπτύξουμε.

Ένα δεύτερο ερώτημα που γεννάται είναι το εξής:

«Γιατί σήμερα, όσον αφορά τον Ελλαδικό χώρο, η επεξεργασία της γούνας γίνεται 

μόνο στην Καστοριά και τη Σιάτιστα;»

Την απάντηση εδώ πάλι μας την δίνει ο προαναφερθείς συγγραφέας, στην 

εργασία του όπου διαβάζουμε: «... Τον 17ο αιώνα όταν άρχισε η μετανάστευση των 

Καστοριανών στην Δύση, αναπτύχθηκε στην Καστοριά «βιομηχανία - κατ’ οίκον» η 
οποία παρήγαγε γουναρικά για την πελατεία της Δύσης. ..»

Η Καστοριά δεν είχε το αποκλειστικό προνόμιο της επεξεργασίας της γούνας 
από παλαιοτάτων χρόνων όπως πιστεύεται. Υπήρχαν επί Οθωμανικής κυριαρχίας 

ανθούσες βιοτεχνίες πλην Καστοριάς και Σιάτιστας, στην Θεσσαλονίκη, στην Κοζάνη, 
στο Διδυμότειχο, στην Αδριανούπολη, Φιλιππούπολη, Καλλίπολη, Χίο, Ιωάννινα κλπ. 

Το ότι οι βιοτεχνίες αυτές δεν σώζονται μέχρι σήμερα, οφείλεται στο γεγονός ότι 

αυτές περιορίσθηκαν μόνο στην εγχώρια κατανάλωση. Έτσι, όταν στα τέλη του 18ου 

αιώνα σημειώθηκε μεταβολή στον τρόπο ενδυμασίας, δηλαδή άλλαξε η μόδα και τα 

γουναρικά υπερσκελίσθηκαν από τα λεπτά και φθηνά Ευρωπαϊκά υφάσματα, οι 

εργασίες των γουνοποιών σημείωσαν κάμψη. Οι γουνοποιοί, μη μπορώντας να
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ανταγωνισθούν τα φθηνά υφάσματα άλλαξαν επάγγελμα και έτσι σιγά-σιγά οι 
βιοτεχνίες έσβησαν. Το «μέγα ισνάφιον των γουναράδων» της Κων/πολης έχασε και 

αυτό την μεγάλη του αίγλη και περιήλθε σε παρακμή και χρεοκοπία.

Το ότι διατηρήθηκε η βιοτεχνία της γούνας στην Καστοριά και Σιάτιστα ακόμη 

και μετά την αποχώρηση των Τούρκων, οφείλεται λοιπόν σε οικονομικούς λόγους, 

καθότι οι βιοτεχνίες αυτές δεν αρκέσθηκαν στην εγχώρια κατανάλωση, αλλά 

διεύρυναν τις αγορές τους τόσο στην Ανατολή (Κων/πολη, Αλεξάνδρεια, Συρία, 

Βηρυτό) όσο και μετέπειτα στην Αμερική. Έτσι η βιοτεχνία της γούνας δεν ήταν 

εξαρτώμενη από την εγχώρια κατανάλωση όπως συνέβαινε αρχικά.

Χαρακτηριστικό είναι αυτό που αναφέρει ο Emil Brass στο βιβλίο του “Aus dem 

Reiche der Pelze”, για τους Έλληνες Καστοριανούς του 18ου αιώνα στην Λειψία. 

«Φυσικά, όσο αφορά την Γερμανία, το επίκεντρο της γούνας εκείνη την εποχή 

αποτελούσε η Λειψία. Ασφαλώς από εκεί δεν έλειπαν οι Έλληνες και οπωσδήποτε οι 

Καστοριανοί και Σιατιστινοί έμποροι, οι οποίοι με την γραφική τους ενδυμασία 

αναζωογονούσαν τους δρόμους της Λειψίας και περισσότερο φυσικά κατά την 

διάρκεια της έκθεσης, διότι από τους 300 εμπόρους στο σύνολό τους οι 100 ήταν 

Έλληνες. Ως μόνιμα μεσιτικά γραφεία που παραλαμβάνουν τα γουναρικά στην 

Λειψία, αναφέρονταν των : Κων/νου Παπά, Ναούμ Δέδου, Βούλτσοβ, Σκούταρη, 

Ζυγούρου, Κυρόπουλου, κ.ά».

Ένα άλλο πολύ γνωστό όνομα από την νεότερη Ελληνική ιστορία που το 

συναντάμε στην παροικία των γουναράδων της Ανατολικής Ευρώπης, είναι η 

οικογένεια Υψηλάντη, η οποία μαζί με τους γουνεμπόρους Νικόλαο Σκουφά και 

Αθανάσιο Τσακάλωφ - ιδρυτικά και ηγετικά μέλη της Φιλικής Εταιρίας, συνέβαλαν 

στην επανάσταση του 1821.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό που επιβεβαιώνει τα παραπάνω και δικαιολογεί το 

ερώτημα, γιατί η βιοτεχνία της γούνας επιβίωσε και επεκράτησε μόνο στην Καστοριά 
και Σιάτιστα, είναι αυτό που αναφέρει ο Φίλιππος Μπακάλης στην τοπική εφημερίδα 

«Καστοριά» το 1935:
«Μαγαζιά είχε πολλά την εποχή εκείνη η Καστοριά, εκείνα όμως που κάνανε 
συναλλαγές κατευθείαν με το εξωτερικό ήταν 5-6, μεταξύ των οποίων πρωτεύουσα 

θέση είχαν του Ναούμ Παπαμόσχου που συνεργαζόταν με την Γερμανία και την 

Τουρκία, μετά του Κωστάκη Πουλιόπουλου με το Λονδίνο, του Δημήτρη και 

Κωστάκη Λάζαρη ή Σίσκου και ο Καραγιάννης με τη Δαμασκό, των αδελφών 

Μουστάκα με την Κων/πολη, οι αδελφοί Παπαγεωργίου με την Θεσσαλονίκη και 

Γιάννης Δόικος κατασκεύαζε καπέλα αστρακάν για την Ρουμανία και Ρωσία
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Η Καστοριά έγινε γνωστή από την απαράμιλλη τέχνη της στην επεξεργασία των 
κομματιαστών, δηλαδή των υποπροϊόντων των γουνοφόρων δερμάτων (πόδια, 

κεφάλια, ουρές κλπ). Μέχρι τον 2ο παγκόσμιο πόλεμο αλλά και τις πρώτες δεκαετίες 

μετά τον πόλεμο, η Καστοριά και η Σιάτιστα σχεδόν αποκλειστικά κατασκεύαζαν 

ημιέτοιμα γουναρικά πλέτερ εξ αποκομμάτων.

Στο τέλος της δεκαετίας του ’60 με αποκορύφωμα την δεκαετία του ’70, η 

Καστοριά και η Σιάτιστα κάνουν μία μεγάλη μεταστροφή στην κατασκευή του 

ετοίμου γουναρικού από ολόκληρα δέρματα αλλά και αποκόμματα. Στη συνέχεια 

αναπτύσσονται προσπάθειες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.

Η βιοτεχνία της γούνας στις προαναφερθείσες περιοχές διήλθε όλα τα στάδια 

που πέρασαν και οι άλλες βιοτεχνίες στον Ευρωπαϊκό χώρο, με την εξής εξελικτική 

διαδικασία: Οικοτεχνία, Βιοτεχνία, Κατ’ οίκον Βιομηχανία, Εργαστηριακή

Βιομηχανία, Εργοστασιακή Βιομηχανία.

Την δεκαετία του ’80 η βιοτεχνία και εμπορία της γούνας δέχθηκε μεγάλα 

χτυπήματα κυρίως από το ανεξέλεγκτο ίσως και υποβουλημαίο Οικολογικό κίνημα 

των δήθεν φιλόζωων. Η Καστοριά και η Σιάτιστα όμως άντεξε, αντέχει και θα αντέχει 

όπως δείχνουν τα πράγματα ως παραγωγικό κέντρο, ενώ μεγάλα παραγωγικά κέντρα 

όπως η Φρανκφούρτη, η Νέα Υόρκη, Ιταλία, Ισπανία κλπ δεν άντεξαν. Η Καστοριά 

και η Σιάτιστα παρά την ομολογουμένη συρρίκνωση που υπέστησαν, λόγω της 

δυνατότητάς των και της ικανότητάς των να ελίσσονται και να βρίσκουν διεξόδους 

όπως έγινε πρόσφατα, την δεκαετία του ’90, με την Ρωσία και άλλες Ανατολικές 

χώρες, έχουν την δυνατότητα, λόγω της εξωστρέφειάς των και του ανήσυχου 

εμπορικού πνεύματος που συνεχίζει εδώ και αιώνες να υπάρχει, να διατηρήσουν ένα 

μεγάλο κομμάτι της επεξεργασίας και της εμπορίας των γουναρικών παρά τις αρχικές 

μεγάλες απώλειες.

Εξάλλου, ακμή και παρακμή ή ακόμη Κ.Ζ.Π. (Κύκλος Ζωής Προϊόντος) είναι 
μία νομοτελειακή εξέλιξη η οποία όταν συμβαίνει επιβεβαιώνει τον κανόνα και 

αναδεικνύει τις υγιείς δυνάμεις μιας οικονομικής δραστηριότητας.

Έτσι λοιπόν αποδεικνύεται ότι η Καστοριά και η Σιάτιστα είχαν προβλέψει κι 
είχαν ανακαλύψει τον προάγγελο της παγκοσμιοποίησης, που ήταν η Διεθνοποίηση, 

πολλούς αιώνες πριν και είναι πιστεύουμε, η μοναδική περίπτωση στον κόσμο όπου 

μια τόσο μικρή περιοχή, η οποία έχει τόσα πολλά συγκριτικά μειονεκτήματα, σε 

σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα π.χ. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Φρανκφούρτη, 

Λονδίνο, Παρίσι, Ν. Υ., να έχει ένα τόσο μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο να 

την διατηρεί ακόμη ως το μεγαλύτερο παραγωγικό (ανάλογα με τον πληθυσμό της)
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κέντρο γούνας με πολύ καλές προοπτικές σε σύντομο χρονικό διάστημα να 
αναπτυχθεί και σε ένα αξιόλογο εμπορικό κέντρο.

2.1 Φορείς της Γούνας στη Δυτική Μακεδονία

Ο κλάδος της βιομηχανίας της γούνας εκπροσωπείται από τους παρακάτω φορείς:

• Συνδικαλιστικοί Φορείς:
❖ Ομοσπονδία Γούνας: με έδρα την Καστοριά, μέλος της παγκόσμιας

Ομοσπονδίας γούνας IFTF, απασχολούμενοι 1-2.
❖ Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς: με έδρα την Καστοριά, είναι

διοργανωτής της ετήσιας Διεθνής Έκθεσης Γούνας 

Καστοριάς, απασχολούμενοι 2-4.
❖ Σύνδεσμος Γουνοποιών Άργους Ορεστικού και Περιχώρων : με έδρα το

Αργος Ορεστικό, χωρίς απασχολούμενους

❖ Σύνδεσμος Γουνοποιών και Γουνεμπόρων Σιατίστης: με έδρα τη Σιάτιστα

Κοζάνης

❖ Γουνεργατική Ένωση Καστοριάς, χωρίς απασχολούμενους.

• Επατ/ελιιατικοί και Επιστημονικοί ιρορείς:
❖ Εμπορικό Επιμελητήριο Καστοριάς: με έδρα την Καστοριά,

απασχολούμενοι 6
❖ Κέντρο Ελληνικής Γούνας: με έδρα την Καστοριά, απασχολούμενοι 6-10.

• ΕπίΥείρηιιατικοί Φορείς:
❖ Εκθετήριο Δημοπρατήριο Γούνας Καστοριάς, Ε.ΑΗ.ΚΑ. Α.Ε.: με έδρα

Καστοριά, απασχολούμενοι 22
❖ Βιοτεχνικό Πάρκο, ΒΙΟΠΑ : με έδρα τη Σιάτιστα, απασχολούμενοι 4.
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2.2 Οργανωτική Δομή της Επιχείρησης
Η Ε.ΔΗ.ΚΑ. Α.Ε. (Εκθετήριο Δημοπρατήριο Γούνας Καστοριάς) ιδρύθηκε το 

1982 με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς, με σκοπό την 

εκμετάλλευση και διαχείριση του Εκθετηρίου Γούνας Καστοριάς, ένα κτιριακό 

συγκρότημα 24.000 τ.μ. περίπου, το οποίο ιδιοκτησιακά ανήκει στο Επιμελητήριο 

Καστοριάς, η δε χρηματοδότηση του έργου εντάχθηκε στο ΜΟΠ το Ιο και 2ο ΚΠΣ 

(κοινώς πακέτο Ντελόρ).

Η Ε.ΔΗ.ΚΑ. Α.Ε. από το 1983 έως το 1994 δραστηριοποιούνταν κυρίως στην 

εμπορία βοηθητικών υλικών. Από το 1995 και μετά, παράλληλα με την 

προαναφερθείσα δραστηριότητα, ξεκινά η λειτουργία του Εκθετηρίου με τις 

επιμέρους δραστηριότητες:

• πωλήσεις γουναρικών για λογαριασμό τρίτων

• εκμετάλλευση συνεδριακού κέντρου

• εκθέσεις, επιδείξεις, δημοπρασίες δερμάτων, κλπ.

Ο κύκλος εργασιών που γίνεται για λογαριασμό τρίτων, ξεπερνά τα 3 δις δρχ. ή 8,8 

εκ. Ευρώ ετησίως, κατά μέσο όρο τα 5 τελευταία χρόνια. Στο μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας, συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000 γουνοποιοί και ο ΕΟΜΜΕΧ.
Η εταιρεία με την επιχειρηματική της δραστηριότητα από το 1983, έχει να 

επιδείξει τα παρακάτω:

• Οι άμεσες πωλήσεις σε έτοιμα γουναρικά στο διάστημα 1995-2001 

υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τα 100.000 τεμάχια.

• Η εισροή συναλλάγματος για το προαναφερθέν διάστημα υπολογίζεται ότι θα 

φτάσει τα 100.000.000 δολ. ΗΠΑ.

• Οι εκθέτες - γουνοποιοί οι οποίοι λειτουργούν σε μόνιμους εκθεσιακούς 

χώρους μέσα στο εκθετήριο, κατά μέσο όρο ετησίως υπολογίζεται ότι 

ξεπερνούν τους 100, καλύπτοντας εκθεσιακούς χώρους 5.000 τ.μ. περίπου.
• Έχουν γίνει δημοπρασίες και πωλήσεις δερμάτων, καθώς και άλλες εμπορικές 

δραστηριότητες από ξένες εταιρείες της Αμερικής και του Καναδά.

• Μείωσε το κόστος παραγωγής τουλάχιστον κατά 25-30% στις βοηθητικές ύλες.

• Εξαιτίας της λειτουργίας του εκθετηρίου επισκέφθηκαν την Καστοριά 

περισσότεροι από 100.000 ξένοι αγοραστές την περίοδο 1995-2001.

• Έγιναν περισσότερες από 150.000 επιπλέον διανυκτερεύσεις, λόγω της 

προσέλκυσης των Ρώσων αγοραστών στο διάστημα 1995-2001.

• Δημιούργησε περισσότερες από 100 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

• Παρεχώρησε δωρεάν για 5 χρόνια, τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο ΤΕΙ 

Δυτ. Μακεδονίας.
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• Συνέβαλε οργανωτικά και οικονομικά στην ίδρυση της Σχολής Γουνοποιίας, 

ξοδεύοντας σε τιμές 1989, περισσότερα από 10.000.000 δρχ.

• Προβάλλει την Καστοριά και την ελληνική γούνα στο εξωτερικό.

• Συνετέλεσε στην αναβάθμιση του θεσμού της Διεθνούς Έκθεσης Γούνας.

• Επιτελεί κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο (συμμετοχή σε εταιρεία του 
ΟΚΑΝΑ, κλπ).

Η εταιρεία διοικείται από Ιίμελές διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο 

συμβουλευτικά συμμετέχουν ο ΕΟΜΜΕΧ, ο Δήμος Καστοριάς και το Επιμελητήριο 

Καστοριάς.

Το οργανόγραμμα της εταιρείας η οποία το έτος 2000 απέκτησε Σ.Δ.Π. ISO 9002 
παρουσιάζει την ακόλουθη οργανωτική δομή.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ Ε.ΔΗ.ΚΑ. Α.Ε.
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3. Ανάλυση me παρούσας κατάστασης

3.1 Ανάλυση πωλήσεων και προβλέψεις 

Στην δραστηριότητα του εκθετηρίου

Με δεδομένο ότι η εταιρεία ξεκίνησε την δραστηριότητα της πώλησης 

γουναρικών για λογαριασμό τρίτων από το 1995-6 με τις επιδόσεις που αναφέρονται 

στον παρακάτω πίνακα, στην δραστηριότητα του εκθετηρίου, είναι λογικό και εφικτό 

για το 2002 να θέσει στόχους όπως αναφέρονται στο κεφ. 5 - Στόχοι ΜΚΤ.

ΠΙΝΑΚΑΣ No 1

r [ ΐ r rϋσοοα απο παροχή
Λ * VU#VI| Κβ ΟVFO υπηρεσιών του εκθετηρίου*ICflUlyflUL clUlfiUiV Fvnnrirvmi Έσοδα Μέσος ορος

Ετος γουναρικών
(παλτό, ζακέτες. και λοιπές Πωλήσεων Προμήθ/Τεμάχιο

r Λ γ r s. παροχές (Προμήθειες)ετολ, αςεσουαρ;
t t

1996 17.796 237.306 317.764 17,86

1997 29.424 255.316 599.166 20,36

1998 * 12.760 374.292 274.641 21,52

1999 10.308 339.645 230.224 22,33

2000 8.629 255.296 189.808 22,00

2001 11.483 252.084 244.522 21,30

2002 15.066 295.327 307.678 20,50

2003 14.611 303.329 249.381 17,06

2004 11.142 269.136 244.329 21,9

2005 12.039 279.034 247.149 20,5

* Τον Αύγουστο μεσολάβησε η οικονομική κρίση στη Ρωσία με την υποτίμηση του Ρσυβλίου.
• Οι προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια (2002-2005), έγιναν με την μέθοδο των κινητών μέσων 

(moving average), λαμβάνοντας υπόψη τα 6 τελευταία χρόνια.
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3.2. Ανάλυση ελκυστικότητας της βιομηχανίας

Η ανάλυση ελκυστικότητας της βιομηχανίας (ή για συντομία: Ανάλυση 

Βιομηχανίας) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τμήματα του Σχεδίου ΜΚΤ, και 

συγκεκριμένα της Ανάλυσης της Παρούσας Κατάστασης που προηγείται της 

ανάπτυξης του σχεδίου ΜΚΤ. Σκοπός της Ανάλυσης της Βιομηχανίας είναι η 

διεξοδική επεξεργασία και ανάλυση παραγόντων που περιγράφουν την αγορά και την 

βιομηχανία, καθώς και εξωγενών παραγόντων του περιβάλλοντος ΜΚΤ της 

επιχείρησης.3

3.2.1 Γενικοί παράγοντες της εγχώριας αγοράς

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ Πριν αναφερθούμε στην εγχώρια αγορά, θα κάνουμε μία 

ΑΓΟΡΑΣ παρένθεση, προκειμένου να αναφέρουμε ενημερωτικά
(Market size) και μόνο κάποια στοιχεία της παγκόσμιας αγοράς, αφού

αυτή επηρεάζει πολύ την εγχώρια αγορά.

Δεδομένο ότι παράγονται και πωλούνται παγκοσμίως 

περίπου 30.000.000 δέρματα βιζόν και 10.000.000 λοιπά 

δέρματα π.χ. αλεπούδες, ρακούνια, κλπ. υπολογίζεται ότι 

κατασκευάζονται και πωλούνται περισσότερα από 

1.000.000 τεμάχια γούνας, δηλαδή έτοιμα γουναρικά 
ενδύματα χωρίς να υπολογίζουμε τα δερμάτινα ή τα 

επενδυμένα με γιακάδες, μανσέτες κλπ, έτοιμα 

ενδύματα.
Ο παγκόσμιος τζίρος σε τιμές λιανικής πώλησης, 

υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 2,5 δις δολάρια ΗΠΑ, εκ 

των οποίων 1,5 δις γίνεται στις ΗΠΑ και το υπόλοιπο 1 

και πλέον δις στην Ρωσία, Καναδά και Ευρώπη κλπ.

Η εγχώρια αγορά σήμερα, παρουσιάζει την εξής εικόνα:

3 βλ. Σιώμκος Γεώργιος, Στρατηγική Μάρκετινγκ, τόμος Α, Αθήνα 1999, σελ. 260-1
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΓΧΩΡΙΑΣ
ΑΓΟΡΑΣ
(Market Growth)

Πρώτον: Υπάρχει πολύ μικρή κατανάλωση σε ότι 
αφορά τον Έλληνα καταναλωτή, η οποία εκτιμάται ότι 

κυμαίνεται στο 1-2%.

Δεύτερον: Υπάρχει ένα σημαντικό καταναλωτικό κοινό, 

κυρίως ξένοι, οι οποίοι αγοράζουν από τα τουριστικά 

θέρετρα, όπως π.χ. Ρόδος, Κρήτη, Χαλκιδική, Κέρκυρα, 

κλπ.

Τρίτον και σπουδαιότερο, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο 

καταναλωτικό κοινό, κυρίως Ρώσοι, οι οποίοι το 
καλοκαίρι κατά την διάρκεια των διακοπών τους 

αγοράζουν γουναρικά, κυρίως από την Παραλία της 
Κατερίνης και την Καστοριά.

Κατά την διάρκεια του φθινοπώρου μέχρι την άνοιξη, η 

κύρια αγορά είναι κυρίως η Δυτική Μακεδονία με 

επίκεντρο την Καστοριά.

Τέταρτον: εκτός από τους αγοραστές λιανικής, οι οποίοι 

έρχονται στην Ελλάδα συνδυάζοντας τουρισμό και 

αγορά ευκαιρίας, υπάρχουν και οι έμποροι οι οποίοι 

αγοράζουν μικροποσότητες μεν (10-30 τεμάχια) αλλά 

επαναλαμβανόμενες.

Η εγχώρια αγορά, τα τελευταία 10 χρόνια γνώρισε όλους 

τους ρυθμούς ανάπτυξης. Υπήρξε φθίνουσα, αυξάνουσα 

και σταθερή πορεία ανάπτυξης.

Τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα μετά την κρίση 

του ρουβλίου στη Ρωσία τον Αύγουστο του 1998, η 
εγχώρια αγορά παρουσιάζει σταθεροποιητικούς και 
σταδιακούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Ως προς τα παραδοσιακά έτοιμα γουναρικά (παλτό, 

ζακέτες), ο κλάδος βρίσκεται στο στάδιο της παρακμής. 

Ως προς τα νέα προϊόντα τα οποία λανσάρουν οίκοι 

μόδας διεθνούς φήμης, ο κλάδος βρίσκεται στο στάδιο 

της ανάπτυξης.

Όσον αφορά τις ξένες αγορές, πληροφοριακά 

αναφέρονται τα εξής:

Η Κίνα βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης.
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ΚΥΚΑΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
(Cyclically)

ΚΕΡΔΗ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ
(Seasonality)

Η Ρωσία στο τρίτο στάδιο, δηλαδή του κλονισμού.
Η Δυτική Ευρώπη, η Αμερική και ο Καναδάς στο στάδιο 
της παρακμής. Κάποιες εξάρσεις που παρουσιάζονται 

στην Αμερική κατά καιρούς οφείλονται κυρίως στους 

ψυχρούς χειμώνες.

Η κυκλικότητα των πωλήσεων στον κλάδο της γούνας, 

ήταν και παραμένει σημαντική. Επηρεάζεται από την 

διεθνή συγκυρία και κυρίως την οικονομική, όπως π.χ. 

υποτιμήσεις νομισμάτων, χρηματιστηριακές κρίσεις, 

ΑΕΠ, πληθωρισμός, κλπ.

Η κυκλικότητα των πωλήσεων, τόσο από τις 

παλαιότερες παρατηρήσεις, όσο και από τις πρόσφατες, 
διαρκεί περίπου 4-5 χρόνια. Ήδη η τελευταία κάμψη 

που παρουσιάσθηκε το 1998, παρουσιάζει σταδιακή 

ανάκαμψη, η οποία πιστεύεται ότι θα συνεχισθεί μέχρι 

το 2002, εφόσον δεν συμβούν γεγονότα απρόβλεπτα.

Τα κέρδη του κλάδου μπορούν να χαρακτηρισθούν ως 

σταθερά και μικρά. Τα κέρδη στην χονδρική από 10- 

20%, συρρικνώθηκαν σε 3-5% με αποτέλεσμα, πολλές 

επιχειρήσεις κυρίως μικρές, να μην μπορούν να 

αντεπεξέλθουν στα έξοδα και να κλείνουν.
Όσο αφορά την αγορά της Ελλάδος και πιο 

συγκεκριμένα της Δυτ. Μακεδονίας η οποία απευθύνεται 

κυρίως σε Ρώσους αγοραστές, μετά την κρίση του 1998, 
τα κέρδη πολλών επιχειρήσεων συρρικνώθηκαν, ενώ 

άλλες επιχειρήσεις λόγω του μικρού μεγέθους τους και 

της πιστωτικής πολιτικής, έκλεισαν ή χρεοκόπησαν.

Υπάρχει μεγάλη εποχικότητα, η οποία παρουσιάζεται 

κατά τη χειμερινή περίοδο. Η αύξηση των πωλήσεων 

ξεκινά από το β’ εξάμηνο και κορυφώνεται τον 

Οκτώβριο-Νοέμβριο και μειώνεται πάλι στη συνέχεια.
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3.2.2 Παράγοντες βιομηχανίας

ΒΑΘΜΟΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
(Concentration)

ΑΠΕΙΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 
ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Υπήρξε αθρόα είσοδος, από τα τέλη της δεκαετίας του 

’60 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’80, πολλών μικρών 

παραγωγών, στοιχείο που επηρέασε το βαθμό 

συγκέντρωσης στον κλάδο, δηλαδή από λίγες

μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υπήρχαν έγιναν πολλές, 

κυρίως μικρές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα ο βαθμός 

συγκέντρωσης να μειωθεί. Το φαινόμενο αυτό 

αντιστρέφεται σήμερα και ο αριθμός των επιχειρήσεων 

συνεχώς μειώνεται ενώ η διασπορά των μεριδίων 

συγκεντρώνεται όλο και σε λιγότερες επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο δεν 

διαφαίνεται να υπάρχει απειλή εισόδου νέων 

ανταγωνιστών.

Υπάρχει όμως κίνδυνος από τους ήδη υπάρχοντες 

ανταγωνιστές, να γίνουν προσπάθειες με ειδικές 
συνεργασίες (μικτές επιχειρήσεις. Joint Ventures) να 

ανταγωνισθούν την Ε.ΔΗ.ΚΑ. Α.Ε. εφόσον η εταιρεία 

δεν αναπτύξει το συντομότερο Έρευνα και Ανάπτυξη 

(R&D).

Στάδιο στο οποίο εντοπίζονται εμπόδια εισόδου: 

Προμήθεια πρώτων υλών
Οι πρώτες ύλες συνήθως αφορούν ακατέργαστα 

ολόκληρα γουνοδέρματα και τα αποκόμματά τους.

Η προμήθεια πρώτων υλών από ολόκληρα δέρματα 

γίνεται από: α) Δημοπρατήρια, β) Χονδρέμπορους, γ) 

από Φάρμες.

α) Δημοπρατήρια·. Μπορεί να αγοράσει κανείς μέσω
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δημοπρασιών είτε μόνος του, εάν είναι μεγάλη 
επιχείρηση, είτε μέσω ντήλερ, εάν είναι μικρότερη 

επιχείρηση. Η παρουσία των μικρών επιχειρήσεων 

στα δημοπρατήρια είναι ασύμφορη διότι τα έξοδα 

μετάβασης και παραμονής, είναι σημαντικά. Οι 
μικρές επιχειρήσεις αγοράζουν μέσω ντήλερ 

επιβαρυνόμενες έτσι την προμήθεια του ντήλερ. 

Σημειώνεται ότι η εξεταζόμενη επιχείρηση Ε.ΔΗ.ΚΑ. 

Α.Ε. θα μπορούσε να παίξει το ρόλο του ντήλερ και 

να αγοράζει δέρματα για λογαριασμό των 

μικρό μεσαίων.

β) Χονδρέμποροι. Οι χονδρέμποροι αγοράζουν από τα 

δημοπρατήρια και μεταπωλούν τα δέρματα στις 

μικρές επιχειρήσεις με το ανάλογο εμπορικό κέρδος. 

Το θετικό για τον αγοραστή εδώ είναι ότι αγοράζει το 

εμπόρευμα όποτε το χρειάζεται, δεν δεσμεύει τα 

χρήματά του καθότι οι χονδρέμποροι κάνουν 

πιστώσεις και διευκολύνσεις, αλλά από την άλλη 

πωλούν με αυξημένες τιμές σε σχέση με την 

δημοπρασία.

γ) Φάρμες: Εκεί υπάρχει η δυνατότητα να βρεί κανείς 

φθηνότερες τιμές από ότι στην δημοπρασία, αλλά δεν 

μπορεί πάντα να ικανοποιηθεί ως προς την ποιότητα ή 

την ποσότητα, καθότι οι φαρμαδόροι ως επι το 

πλείστον προμηθεύουν πρώτα τις δημοπρασίες και 

μετά ότι περισσέψει το διαθέτουν στους αγοραστές.
Οι βασικότεροι παραγωγοί γουνοδερμάτων σήμερα 

είναι:
Οι σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Φιλανδία) που 

παράγουν σχεδόν το 80% της συνολικής παραγωγής της 

Ε.Ε.

- ΗΠΑ, Καναδάς, Ρωσία μαζί με τις προαναφερθείσες 

χώρες της Ε.Ε. παράγουν το 75% περίπου της 

παγκόσμιας παραγωγής δερμάτων, από εκτρεφόμενα σε 

οργανωμένες φάρμες γουνοφόρα ζώα. Να σημειωθεί ότι 

η Δανία παράγει μόνη της το 45% της παγκόσμιας
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παραγωγής σε μινγκ (βιζόν) και η Φιλανδία το 63% της 
παγκόσμιας παραγωγής αλεπούς.
Κατά συνέπεια η διαπραγματευτική δύναμη των 

προαναφερθέντων προμηθευτών στην ελληνική αγορά 

πρώτων υλών γουνοδερμάτων, είναι υψηλή.

Παραγωγή
Απαιτεί γνώσεις, εξειδικευμένο προσωπικό και ειδικά 

μηχανήματα. Το προσωπικό για να ειδικευτεί χρειάζεται 

ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρις ότου 

αποκτήσει τις γνώσεις και να αρχίσει να γίνεται 

παραγωγικό.

Αιαφήαιση
Είναι πολυδάπανη και καθότι δεν πρόκειται για είδος 

μαζικής κατανάλωσης, η διαφήμιση μέσω τηλεόρασης 

είναι σχεδόν απαγορευτική. Η διαφήμιση κυρίως για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πραγματικά ένα μεγάλο 

εμπόδιο για την επέκταση των δραστηριοτήτων τους. 

Σημ.: Εδώ μπορεί να συμβάλλει η ΕΔΗΚΑ α.ε. ακόμη 

περισσότερο από ότι μέχρι στιγμής. Έχει ήδη συμβάλλει 

στο θέμα της άμεσης και έμμεσης διαφήμισης, 

προβάλλοντας την ίδια την εταιρεία αλλά και τον κλάδο 

γενικότερα, με ποσά που ξεπερνούν τα 100.000.000 δρχ. 
περίπου (€ 293.470,29) για την περίοδο 1995-2001.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Στην έρευνα και ανάπτυξη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

δεν είναι σε θέση να επενδύσουν. Οι μόνες εταιρείες οι 

οποίες τα τελευταία χρόνια θεωρούνται ότι επενδύουν 
στην έρευνα και ανάπτυξη είναι οι ξένες εταιρείες των 

δημοπρατηρίων δερμάτων. Τέτοιες εταιρείες, όπως π.χ. 

η SAGA, έχουν αναπτύξει τεχνοτροπίες όσο αφορά την 

επεξεργασία των δερμάτων τις οποίες γνωστοποιούν 

στους γουνοποιούς με διάφορους τρόπους, όπως π.χ. 

προβάλλοντας αυτές σε οθόνη κατα την διάρκεια των 

εκθέσεων, διανέμοντας επίσης σχετικά CD, κλπ, κλπ.
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ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΗ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών είναι 
ακόμη υψηλή καθότι υπάρχει μικρή σχετικά ζήτηση και 

μεγάλη προσφορά, όσον αφορά τα κλασικά και μη 

διαφοροποιημένα έτοιμα ενδύματα γούνας.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Οι βασικοί προμηθευτές του κλάδου βρίσκονται εκτός 

Ελλάδας αφού στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι 

πρώτες ύλες είναι εισαγόμενες. Έτσι η

διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών στον κλάδο 

είναι εξαιρετικά υψηλή αφού στην ελληνική αγορά δεν 

υπάρχουν υποκατάστατα α’ ύλης ικανά να καλύψουν τις 

παραγωγικές ανάγκες της αγοράς.

ΕΝΤΑΣΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Είναι πολύ μεγάλη και αναμένεται να οξυνθεί ακόμα 

περισσότερο στο άμεσο μέλλον καθώς η ζήτηση δεν 

αναμένεται να ανακάμψει σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι 

επαρκής για την διατήρηση όλων των μεταποιητικών 

μονάδων γούνας.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Υπήρχε μεγάλη ικανότητα παραγωγής, η οποία όμως 

εξασθένησε, λόγω της μείωσης της ζήτησης και η οποία 

είναι δύσκολο να ανακάμψει λόγω της μη ύπαρξης πλέον 

εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, καθότι δεν 

υπάρχει ανανέωση.

3.2.3 Παράγοντες περιβάλλοντος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Το οικονομικό περιβάλλον μετά και την νομισματική 

ένωση της Ε.Ε. θεωρείται σταθερό γιατί δεν θα 

υπάρχουν διακυμάνσεις και υποτιμήσεις που θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις εξαγωγές.
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΝΟΜΟΙ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Οι συναλλαγές με πολλές από τις προμηθεύτριες χώρες 
θα γίνονται στο ενιαίο νόμισμα €.

Προβλέπεται να διατεθεί το ποσό της τάξης πλέον των 

30 δις από το Γ’ ΚΠΣ, για όλο τον κλάδο της γούνας.

Υπάρχει σταθερότητα στο πολιτικό περιβάλλον αφού η 

Ελλάδα συμμετέχει και σε οικονομικούς και σε 

στρατιωτικούς συνασπισμούς που τις εξασφαλίζουν ένα 

σχετικά σταθερό πολιτικό περιβάλλον.

Σύντομα θα υπάρξει προεδρικό διάταγμα που θα 

κατοχυρώνει το επάγγελμα των γουνοποιών.

Υπάρχει η διεθνής συνθήκη CITES (Conference of 

International Trade on Endangered Species) που θέτει το 

διεθνές εμπορικό πλαίσιο για τα άγρια είδη της χλωρίδας 

και πανίδας.

Φορολογικά κίνητρα (παραμεθόρια περιοχή). 

Αναπτυξιακοί νόμοι με αυξημένα κίνητρα επιδοτήσεων 

λόγω ένταξης της Καστοριάς στις φθίνουσες περιοχές. 

Υπάρχει επίσης ο ΟΑΕΠ του οποίου η δυνατότητα σε 

ότι αφορά την ασφάλιση του εμπορικού κινδύνου για τα 

προϊόντα του κλάδου είναι σημαντική.

Προκειμένου να βελτιωθεί διεθνώς η ανταγωνιστικότητα 

του κλάδου είναι επιβεβλημένη η εκ νέου τροποποίηση 

των υπαρχόντων νομοθετικών διατάξεων που αφορούν 

στους δασμούς, η μείωση των οποίων θα βελτίωνε την 
ανταγωνιστική θέση των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Σημαντική επίσης είναι και η βελτίωση των όρων και 
κανονισμών που αφορούν στην προστασία των 
εμπορικών συναλλαγών.

Υπάρχει πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης του εργατικού 

δυναμικού που οφείλεται στην υπογεννητικότητα καθώς 

και μετατόπιση πληθυσμού εκτός νομών Καστοριάς και 

Κοζάνης λόγω οικονομικών συνθηκών στα αστικά 

κέντρα.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Υψηλή εξειδίκευση.

Τάση για νέες τεχνοτροπίες κατασκευής οι οποίες 

εισάγονται κυρίως από το εξωτερικό.

Η επεξεργασία της γούνας χωρίζεται στις εξής κύριες 

ειδικότητες:

Χρωιιατιστάς ή Σορταριστάς: Είναι ο τεχνίτης που

φροντίζει να σορτάρει τα δέρματα κατά χρώμα, 

ποσότητα, ποιότητα τριχώματος κλπ, επάνω στο 

μοντέλο.

Μηγανικός: ράβει τα δέρματα στην ραπτική μηχανή, 

εξού και μηχανικός

Σταρατωτάς: προσαρμόζει καρφώνοντας το ημιέτοιμο 

ένδυμα επάνω στο συγκεκριμένο μοντέλο για να 

προσαρμοσθεί στο ανάλογο σχέδιο ή μοντέλο. 

Μονταριστάς: Συναρμολογεί το σώμα, τα μανίκια, τον 

γιακά, του γουναρικού.

Φυσικά υπάρχουν και άλλες βοηθητικές εργασίες και 

ειδικότητες οι οποίες όμως δεν χρειάζονται τόσο υψηλή 

εξειδίκευση όπως οι δύο προαναφερθείσες.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ - Σύντομη ολοκλήρωση της Εγνατίας οδού και του

Διεθνούς Αεροδρομίου Καστοριάς «Αριστοτέλης».

- Σχολή Γουνοποιίας στην οποία δεν υπάρχει 

προσέλευση μαθητών

- Εκθετήριο Γούνας (υπάρχουν προβληματισμοί ως 
προς τον τρόπο λειτουργίας του)

Στη συνέχεια βάση της ανάλυσης που έγινε στις σελίδες 16-23 συνοψίζουμε 

στον πίνακα Νο2 την ανάλυση ελκυστικότητας της βιομηχανίας της γούνας στην 

Ελλάδα.4

4 Συγκ. Σιώμκος Γεώργιος. Στρατηγική Μάρκετινγκ, τόμος Α. Αθήνα 1999. σελ 284
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ΠΙΝΑΚΑΣ No 2
Περίληψη Ανάλυσης Ελκυστικότητας Βιομηχανίας Γούνας

στην Ελλάδα

Γενικοί παράγοντες αγοράς
Μέγεθος αγοράς:

Ανάπτυξη αγοράς:

Στάδιο στον ΚΖΠ: 

Κυκλικότητα πωλήσεων:

Κέρδη:

1.000.000 περίπου έτοιμα γουναρικά ενδύματα

παγκοσμίως

1-2% ετησίως

Αργή ανάπτυξη

ΝΑΙ κάθε 4-5 χρόνια ανάλογα με τους οικονομικούς 

κύκλους. Υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης από τις 

δημοπρασίες λόγω ελέγχου της παραγωγής τους.

Πολύ χαμηλά, περίπου 5%

Παράγοντες βιοιιιιγανίας
Βαθμός συγκέντρωσης: 

Απειλή εισόδου νέων 

ανταγωνιστών: 

Εμπόδια:

Διαπραγματευτική δύναμη 

αγοραστών:
Διαπραγματευτική δύναμη 

προμηθευτών: 

Ένταση ανταγωνισμού: 
Πίεση από υποκατάστατα 

προϊόντα:

Ικανότητα παραγωγής της 

βιομηχανίας:

Μικρός 15-20%, στην Ελλάδα. Μεγάλος στην Κίνα. 

Πολύ μικρή.

Σημαντική τεχνογνωσία - τεχνολογία, υψηλά 

κεφάλαια, μικρά εμπόδια εισόδου.

Μεγάλη γιατί η ζήτηση ακόμη υπολείπεται της 

προσφοράς.
Μεγάλη, καθότι ελέγχουν την παραγωγή και την 
πώληση.
Μεγάλη λόγω μικρής ζήτησης κυρίως στην Ελλάδα. 

Περιορισμένη. Τα ενδύματα απομίμησης γούνας 
απέτυχαν καθότι αποδείχθηκαν αντιοικολογικά. 

Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα λόγω μη ανανέωσης του 

εργατικού δυναμικού.
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Παράγοντες ΙΙεριβάλλοντος 
Νομικό:

Πολιτικό:

Οικονομικό:

Περιβαλλοντικό:

Κοινωνικό-Δη μογραφικό:

Τεχνολογικό:

Υπάρχουν περιορισμοί (CITES) όσον αφορά την 

εκμετάλλευση γουνοφόρων ζώων.

Ασήμαντο.

Οχι σημαντικοί περιορισμοί.
Ζεστοί χειμώνες, αύξηση της θερμοκρασίας του 

πλανήτη.

Αυξημένος αριθμός ατόμων με υψηλά εισοδήματα 

κυρίως στις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 

λόγω αύξησης του ΑΕΠ και της αποδοχής των 

κανόνων της ελεύθερης αγοράς.

Σημαντικές αλλαγές όσον αφορά την εμφάνιση και το 

ντιζάιν. Π.χ. Κουρεμένα, ποικιλία χρωμάτων, ύφασμα 

γούνα κλπ.

Σγόλια:
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, συμπεραίνουμε ότι ο βαθμός ελκυστικότητας της 

βιομηχανίας με τα σημερινά δεδομένα είναι χαμηλός.
- Επιχειρήσεις μικρές οι οποίες δεν είναι σε θέση να επενδύσουν και να 

αναπτυχθούν επενδύοντας νέα κεφάλαια, είναι καταδικασμένες να μην επιβιώσουν 

ή να μην αναπτυχθούν.
Θα πρέπει να προχωρήσουν σε κοινοπρακτικές ή συνεργατικές πρωτοβουλίες, 
κυρίως σε επιμέρους τομείς, ή να αναπτύξουν τις ήδη υπάρχουσες π.χ. ΕΔΗΚΑ 

α.ε. η οποία αποτελεί την τελευταία σανίδα σωτηρίας για την ελληνική όχι μόνο 
μικρομεσαία αλλά και για την λεγόμενη μεγάλη επιχείρηση γουνοποιίας.

- Για να εισέλθει ένας νέος ανταγωνιστής στην αγορά, θα πρέπει:

■ να διαθέτει μεγάλα κεφάλαια

■ να προσφέρει διαφοροποιημένο προϊόν

■ να προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές τις οποίες μπορεί να πετύχει εφόσον 

αγοράζει από τις πηγές (Δημοπρατήρια) σε μεγάλες ποσότητες

■ να αναπτύξει έρευνα και ανάπτυξη (R&D)
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3.2.4 Μήτρα ελκυστικότητας βιομηχανίας — δυνατοτήτων επιχείρησης Ε.ΑΗ.ΚΛ. 
Α.Ε.5

ΠΙΝΑΚΑΣ No 3

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΨΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗ

ΕΛΚΥΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ

ΥΨΗΛΗ Ολικός Αγώνας 
(all-out struggle)

Επιλεκτική 
Ανάπτυξη 

(selective growth)

Σοβαρή Είσοδος 
στην Αγορά 

(serious entry into 
the market)

ΒΙΟΜΗ
ΧΑΝΙΑΣ

ι~ιι ή

ΜΕΤΡΙΑ

Διατήρηση 
Υπεροχής 

(maintenance of 
superiority)

Επιλεκτική
Εξάπλωση
(selective

expansion)

Περιορισμένη 
Εξάπλωση ή 
Αποχώρηση 

(limited expansion 
or withdrawal)

ΑΓΟΡΑΣ
ΧΑΜΗΛΗ

Περιορισμένη 
Συγκομιδή 

(limited harvesting)

Συνολική 
Συγκομιδή 

(overall harvesting)

Ελαχιστοποίηση
Ζημιάς

(loss-minimizing)

ΣΧΟΛΙΑ:
Εάν βάση του πίνακα θελήσουμε να προσδιορίσουμε την θέση της επιχείρησης 

Ε.ΔΗ.ΚΑ. Α.Ε., θα την κατατάσσαμε σήμερα ως προς την δυνατότητα της 
επιχείρησης στο επίπεδο «ΜΕΤΡΙΑ», ως προς την ελκυστικότητα της βιομηχανίας ή 
αγοράς επίσης «ΜΕΤΡΙΑ». Επομένως η εταιρεία θα πρέπει να συγκεντρώσει τις 
δυνάμεις της στο πεδίο Επιλεκτικά Ε£άπλωση που σημαίνει: Συγκέντρωση

επένδυσης και εξάπλωσης μόνο σε τμήματα της αγοράς στα οποία τα κέρδη είναι 

ικανοποιητικά και ο ρίσκος σχετικά χαμηλός.
Διευκρίνιση του ορισμού Επιλεκτική Εξάπλωση:

Η ΕΔΗΚΑ α.ε. κατά 99% είναι προσανατολισμένη στη Ρώσικη αγορά. Η Ρώσικη 

αγορά6 απορροφά άμεσα από την Ελλάδα 95.475.000 € (μέσω των Η.Α. Εμιράτων 

€20.230 επιπλέον) ήτοι το 50% περίπου των ελληνικών εξαγωγών, όπως φαίνεται 

στην ακόλουθη σελίδα.

5 Συγκ. Σιώμκος Γεώργιος, Στρατηγική Μάρκετινγκ, τόμος Α, Αθήνα 1999, σελ 286
6 Συγκ, Στατιστικά Στοιχεία ΣΕΒΕ (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος)
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ελληνικές εξαγωγές σε γουνοδέρματα για το 2000, εκφρασμένες σε αξία (1000 ΕΥΡΩ)

Period : 00-52 Reporting countries : 009 Greece
Units : 1000 ECU Flow : Expeditions/Export Statistical procedures : SP4
Partner countries Products

4301 4302 4303 4304

001 France 0 1.186 2.430 0
003 Netherlands 0 69 17 0
004 Fr Germany 19 6.323 17.851 23
005 Italy 72 4.834 7.061 0
006 Utd. Kingdom 0 38 83 0
007 Ireland 0 0 17 0
008 Denmark 34 237 1.506 0
010 Portugal 0 3 54 0
011 Spain 234 1.187 9.580 0
017 Belgium 0 53 164 0
024 Iceland 0 0 183 0
028 Norway 0 203 431 5
030 Sweden 0 99 366 38
032 Finland 0 174 612 1
037 Liechtenstein 0 0 11 0
038 Austria 0 32 873 0
039 Switzerland 0 183 608 0
043 Andorra 0 0 6 0
047 San Marino 0 4 68 0
052 Turkey 0 603 554 69
054 Latvia 0 0 221 0
055 Lithuania 0 1 1.067 0
060 Poland 17 625 216 0
061 Czech Rep. 0 33 77 0
064 Hungary 0 11 172 0
066 Romania 0 0 237 0
068 Bulgaria 0 17 64 0
070 Albania 0 181 108 0
072 Ukraine 0 0 480 0
073 Belarus 0 0 120 0
074 Moldova 0 0 18 0

4301 4302 4303 4304

075 Russia 0 641 95.475 0
076 Georgia 0 125 29 0
077 Armenia 0 0 13 0
078 Azerbaijan 0 0 1.372 0
079 Kasakhstan 0 0 213 0
092 Croatia 0 4 3 0
093 Bosnia-Herz. 0 0 102 0
096 For.JRep.Mac 0 2.328 408 27
212 Tunisia 0 1.170 37 0
220 Egypt 0 0 32 0
264 Sierra Leone 0 4 5 0
388 South Africa 0 0 14 0
400 USA 0 2.464 20.031 0
404 Canada 0 1.226 1.119 0
412 Mexico 0 3 8 0
456 Dominican R. 0 2 0 0
478 Nl Antilles 0 0 56 0
524 Uruguay 0 116 4 0
528 Argentina 0 0 93 0
600 Cyprus 0 2 902 6
608 Syria 0 0 0 32
632 Saudi Arabia 0 0 96 0
647 U.A.Emirates 0 64 20.230 0
664 India 0 35 0 0
676 Myanmar 0 1 0 0
720 China 0 274 81 0
728 South Korea 0 953 342 0
732 Japan 0 22 138 0
740 Hong Kong 0 118 67 0
743 Macao 0 0 2 0
800 Australia 0 2 23 0
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Η Ε.ΔΗ.ΚΑ. α.ε. εξάγει στην Ρωσία περίπου το 12% των άμεσων εξαγωγών. Ο 
τζίρος αυτός, περίπου € 11-12 εκατ., γίνεται κυρίως από τουρίστες και

μικροεμπόρους.

Άρα η Ε.ΔΗ.ΚΑ. α.ε. έχει τις εξής εφικτές δυνατότητες, στο μέλλον:

■ Να προσελκύσει με σχετική πολιτική και τους μεγαλεμπόρους.

■ Να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες (αξιοποίηση Διεθνούς αεροδρομίου).

■ Να ιδρύσει υποκατάστημα στη Μόσχα.

Είναι τρεις κινήσεις οι οποίες είναι ρεαλιστικές, σχετικά εύκολες, χωρίς μεγάλο ρίσκο.

Εφόσον επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, οι επόμενοι στόχοι της εταιρείας θα 

πρέπει να είναι:

■ Πώληση ενός μέρους των προϊόντων γούνας για ίδιο λογαριασμό και όχι για 

λογαριασμό τρίτων όπως συμβαίνει σήμερα.

■ Αγορά γουνοδερμάτων για λογαριασμό των μετόχων της. (Σήμερα γίνεται αγορά 

μόνο βοηθητικών υλικών γούνας).

■ Δημιουργία τμήματος R & D.
Στη συνέχεια θα τεθούν άλλοι στόχοι και προτεραιότητες, ανάλογα βέβαια με τις τότε 

(μελλοντικές) διαμορφωμένες συνθήκες της αγοράς.
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3.3. Ανάλυση ανταγωνιστών

3.3.1. Εγχώριος ανταγωνισμός

Ο εγχώριος ανταγωνισμός απέναντι στην Ε.ΔΗ.ΚΑ. Α.Ε. εντοπίζεται κυρίως, 

όσον αφορά την Σιάτιστα, σε ανάλογη εταιρεία η οποία προωθεί την παραγωγή των 

γουνοποιών της Σιάτιστας, και έχει έδρα την Σιάτιστα Κοζάνης με την επωνυμία 

ΒΙΟΠΑ (Βιοτεχνικό Πάρκο). Όσον αφορά την περιοχή της Καστοριάς, οι κυριότεροι 

ανταγωνιστές είναι 3-4, για τα ελληνικά δεδομένα, μεγάλες επιχειρήσεις, τις οποίες 

για ευνόητους λόγους δεν θα κατονομάσουμε, αλλά θα κωδικοποιήσουμε, έτσι ώστε 

αναφερόμενοι σε όλες μαζί θα τις χαρακτηρίσουμε με τον όρο «ομάδα 
επιχειρήσεων» ή χάριν συντομίας (ΟΜ.Ε.).

Αναφερόμενοι δε, σε κάθε μία χωριστά, την πρώτη την ονομάζουμε Ρ1, την 

δεύτερη Κ2 και την τρίτη Β3.

Βασικοί στόγοι τους:
ΒΙΟΠΑ: Αρχικός της στόχος με το σύστημα των «κωδικών»* που ξεκίνησε, ήταν η 

διατήρηση. Επειδή όμως ο στόχος της διατήρησης κινδύνευε άλλαξε 

σύστημα πώλησης, καταργώντας τους «κωδικούς» και υιοθέτησε τα 

επώνυμα περίπτερα διατηρώντας έτσι τον πρωταρχικό στόχο που ήταν η 

διατήρηση.
Ρ1: Βασικός της στόχος η διατήρηση. Επενδύει σημαντικό ποσό στην

διαφήμιση και σχεδιάζει άμεσα να διπλασιάσει τον εκθεσιακό της χώρο.

Κ2: Βασικός στόχος η διατήρηση, με διαφημιστικές δαπάνες μικρότερες από ότι

η επιχείρηση Ρ1.
Β3: Βασικός στόχος επίσης η διατήρηση, χωρίς να γίνονται αξιόλογες

προσπάθειες στον τομέα της διαφήμισης, αλλά στις δημόσιες σχέσεις.

Και οι τρεις επικεντρώνουν την προσοχή τους κυρίως στις δημόσιες σχέσεις που 
προσπαθούν να έχουν τόσο με τους αγοραστές, όσο και με τα τουριστικά γραφεία που 

διακινούν τους πελάτες.

* «Κωδικοί»: σημαίνει ότι οι πωλήσεις εμπορευμάτων γίνονται ανώνυμα χωρίς να γνωρίζει ο αγοραστής το 
όνομα του κατασκευαστή. Οι πωλήσεις γίνονται για λογαριασμό τρίτων χωρίς την συμμετοχή της επιχείρησης 
στην οποία ανήκουν τα εμπορεύματα.
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Τωρινή στρατηγικά ανταγωνισαού
ΒΙΟΠΑ: Σε ότι αφορά την εταιρεία αυτή, μετά την αλλαγή του συστήματος πώλησης 

που προαναφέρθηκε, λόγω του ότι αρκείται απλώς στην ενοικίαση των 
χωρών και απέχει από κάθε άλλη δραστηριότητα, δεν υπάρχει λόγος 

εκτίμησης των στρατηγικών, αφού δεν εφαρμόζουν καμία στρατηγική. Άρα 

και σαν ανταγωνιστής στη φάση αυτή, δεν θεωρείται καθόλου σημαντικός. 

Πρέπει όμως να παρακολουθείται διότι ανα πάσα στιγμή μπορεί να αλλάξει 

πολιτική και να γίνει υπολογίσιμος ανταγωνιστής.

Ρ1: α. Έχει κάνει επιλογή των αγορών-στόχων του, προσελκύοντας τουριστικά

γραφεία τα οποία διακινούν Ρώσους τουρίστες-αγοραστές στην Ελληνική 

αγορά.

β. Εφαρμόζει στρατηγική πυρήνα, επικεντρώνοντας την προσοχή της στην 

ποιοτική διαφοροποίηση (πλούσια και ελκυστικά μοντέλα) και εξυπηρέτηση 

(service).
γ. Στην εφαρμογή του μείγματος μάρκετινγκ, δεν εφαρμόζεται η 

στρατηγική της φθηνής τιμής, αλλά οι τεχνική προώθησης είτε μέσω 

διαφήμισης, είτε μέσω επίδειξης (πασαρέλα), εκθέσεως, κλπ.
Κ2: α. Στο σημείο αυτό εφαρμόζει το ίδιο όπως και η εταιρεία Ρ1.

β. Στο σημείο αυτό (στρατηγική πυρήνα), υπολείπεται της εταιρείας Ρ1. 

γ. Στο μείγμα μάρκετινγκ, βρίσκεται μεταξύ των εταιρειών Ρ1 και Β3.

Β3: α. Σε ότι αφορά την επιλογή αγοράς-στόχου, εφαρμόζει την ίδια στρατηγική

όπως και η εταιρεία Ρ1.

β. Στην στρατηγική πυρήνα, υπολείπεται πολύ της Ρ1, σε τέτοιο σημείο 

που ίσως ούτε και να εφαρμόζεται.

γ. Στην περίπτωση της εφαρμογής στρατηγική - μείγμα μάρκετινγκ, 
εφαρμόζεται κυρίως η στρατηγική της φθηνής τιμής και λιγότερο οι τεχνικές 

προώθησης μέσω διαφήμισης και πολύ λιγότερο μέσω επίδειξης.

Δυνατά και Αδύνατα σημεία

ΒΙΟΠΑ: Λόγω συμμετοχής κοινωνικών φορέων (τοπική αυτοδιοίκηση,

συνδικαλιστικοί φορείς), υπήρξε άμεση χρηματοδότηση του λειτουργικού 

κόστους, στοιχείο το οποίο αποτελεί ένα από τα δυνατά σημεία της 

εταιρείας.
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Στα αδύνατα σημεία μπορούν να συγκαταλεγούν οι περιορισμένοι 
εκθεσιακοί χώροι (μόλις 800 τ.μ. σε σχέση με τα 7.500 τ.μ. της ΕΔΗΚΑ 

α.ε.) οι οποίοι βρίσκονται σε απομονωμένη περιοχή. Η εταιρεία μπορεί να 

ξεπεράσει τα αδύνατα σημεία, δημιουργώντας μεγαλύτερους εκθεσιακούς 

χώρους και αποκτώντας διαφορετική οργανωτική και διοικητική υποδομή, 

στοιχεία όμως τα οποία είναι δύσκολο να διαφοροποιηθούν στο άμεσο 

μέλλον.

ΟΜ.Ε.: Δυνατά σημεία θεωρούνται:

■ ότι υπάρχει μεγάλη ευελιξία στις διαπραγματεύσεις και στην αλλαγή 

πολιτικής, λόγω του ότι οι εταιρείες αυτές είναι ατομικές και οι 

αποφάσεις παίρνονται γρήγορα

■ υπάρχει καλύτερος έλεγχος της ποιότητας και ικανότητα έγκαιρης 

διαφοροποίησης του προϊόντος όσον αφορά τον σχεδιασμό.

Ως αδύνατα σημεία θεωρούνται οι μικροί εκθεσιακοί χώροι, η μη ύπαρξη 

τμήματος Μάρκετινγκ και η δύσκολη χρηματοδότηση λόγω του ότι ο 

κλάδος δεν αντιμετωπίζεται ευμενώς από τις τράπεζες (ανεξόφλητα δάνεια, 

ρυθμίσεις, κλπ)

Ικανότιιτα σύλληνι/Tic και σγεδιασιιού νέων προϊόντων και ικανότητα παραγωγής 

ιί κατασκευής προϊόντων
ΒΙΟΠΑ: Δεν υπάρχει ανάλογη υποδομή ώστε να αντεπεξέλθει στους συγκεκριμένους 

στόχους καθότι το ΒΙΟΠΑ όπως και η ΕΔΗΚΑ α.ε. δεν διαθέτουν δικές 

τους παραγωγικές μονάδες. Αυτά όμως μπορούν να γίνουν από την κάθε 

επιχείρηση που εκθέτει στο αντίστοιχο εκθεσιακό κέντρο.
ΟΜ.Ε.: Υπάρχει δυνατότητα και ικανότητα παραγωγής. Οσο για την σύλληψη και

σχεδιασμό νέων προϊόντων, αυτό γίνεται κυρίως από εξωτερικούς (ξένους) 

σχεδιαστές μόδας οι οποίοι στη συνέχεια πωλούν σε όλους τους 
γουνοποιούς τα σχέδιά τους.
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Ικανότιιτα προώθησης και προβολής προϊόντων στην αγορά και ικανότητα 
γρτιιιατοδότηστκ
ΒΙΟΠΑ: Η ικανότητα προώθησης και προβολής είναι πολύ περιορισμένη καθότι 

γίνεται μόνο μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις και την έκδοση διαφημιστικών 

φυλλαδίων (προσπέκτους). Η χρηματοδότηση από τις εμπορικές τράπεζες 

είναι περιορισμένη ή και ανύπαρκτη, λόγω μικρού κύκλου εργασιών και τον 

χαρακτήρα της εταιρείας (κοινοπρακτική). Υπάρχει δυνατότητα 

χρηματοδότησης, όπως μέσω των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

ΟΜ.Ε.: Μέτρια ικανότητα όσον αφορά την προώθηση και την προβολή, καθώς

επίσης και την ικανότητα χρηματοδότησης.

Ικανότητα διαγείοισης

ΒΙΟΠΑ: Περιορισμένη λόγω έλλειψης εμπειριών του στελεχιακού δυναμικού, το 

οποίο υποκαθίσταται τις περισσότερες φορές από τα μέλη των Διοικητικών 

Συμβουλίων, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν αποδέχονται τους 

κανόνες της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

ΟΜ.Ε.: Μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική λόγω ελέγχου της λειτουργίας και των 

διαδικασιών της εταιρείας από τον επιχειρηματία.

Μελλοντική στρατηγική ανταγωνισαού

ΒΙΟΠΑ: Αντιγράφοντας στρατηγικούς στόχους της κύριας ανταγωνίστριας εταιρείας 

ΕΔΗΚΑ α.ε., εισχωρώντας ταυτόχρονα στους συνεργάτες και πελάτες της.

ΟΜ.Ε.: Προσέλκυση τουριστών και εμπόρων δίνοντας κίνητρα στα τουριστικά 

γραφεία που διακινούν αυτούς τους πελάτες, π.χ. Επιχορήγηση του 
εισιτηρίου, των μεταφορικών μέσων, και άλλα θεμιτά και αθέμιτα μέσα 
προκειμένου να αυξήσουν την προσέλευση αγοραστών στις επιχειρήσεις 

τους.
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3.4 Ανάλυση καταναλωτών (της Ε.ΔΗ.ΚΑ. α,ε.)

Πελάτες της εταιρείας είναι κυρίως μικροέμποροι και τελικοί καταναλωτές οι 

οποίοι προέρχονται από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
Οι πελάτες ταξινομούνται ως:

■ Πελάτες χονδρικής

■ Πελάτες λιανικής και

■ Πελάτες μεταπώλησης

Η πλέον σημαντική ταξινόμηση για την εταιρεία αλλά και για τους ανταγωνιστές της 

είναι η τμηματοποίηση όσον αφορά τον πελάτη (χονδρική, λιανική, μεταπώληση) και 
όσον αφορά την γεωγραφική περιοχή (Ευρωπαϊκή Ρωσία, Σιβηρία).

Οι πελάτες αγοράζουν κατά κύριο λόγο για να προστατευθούν από το ψύχος 

(αγορά ανάγκης) και κατά δεύτερο λόγο για να δείχνουν ότι έχουν κύρος, καθότι το 

γουναρικό θεωρείται στις περιοχές στις οποίες απευθύνεται, ως χαρακτηριστικό 

κοινωνικού status όπως συνέβαινε και παλαιότερα στην Δυτική Ευρώπη.

Η απόφαση της αγοράς δεν θεωρείται πολύπλοκη (πρόκειται για καταναλωτικό 

αγαθό), αλλά ούτε και σύντομη επειδή πρόκειται για ένα προϊόν υψηλού κόστους.

Στόχοι του κάθε πελάτη είναι να ικανοποιεί τις προσωπικές και βιολογικές του 

ανάγκες, να ακολουθεί τη μόδα και να απολαμβάνει προσιτές τιμές σε καλή ποιότητα.

Οι πιο σημαντικοί στόχοι από τους παραπάνω αναφερόμένους είναι η ποιότητα, 

σε συνδυασμό με προσιτές τιμές.

Οι σύγχρονες τάσεις στην κατανάλωση του προϊόντος καταγράφονται σαν τάσεις 

μόδας που αφορούν την εξωτερική εμφάνιση του προϊόντος, ταυτόχρονα με 

διαφοροποίηση από την κλασσική γραμμή.

Οσον αφορά τη στάση των καταναλωτών και τις αλλαγές τους, υπάρχει μία 

μεταστροφή στις προτιμήσεις τους κατά τα τελευταία χρόνια, καθότι αποδείχθηκε στη 

συνείδηση του καταναλωτή, ότι το προϊόν από γουνοφόρα ζώα δεν προέρχεται από 

άγρια ζώα, αλλά από εκτρεφόμενα, όπως συμβαίνει με τα άλλα καταναλωτικά 
προϊόντα ζωικής προέλευσης.

Η αγορά των προϊόντων γίνεται από τον τόπο εγκατάστασης της εταιρείας. Οι εν 
δυνάμει αγοραστές μεταφέρονται στην έδρα της επιχείρησης μέσω ειδικών 
συνεργαζόμενών τουριστικών γραφείων, τα οποία προσφέρουν τουριστικά πακέτα 
αναψυχής και αγορές ευκαιρίας. Τα προγράμματα αυτά διακοπών κατά τους 

καλοκαιρινούς μήνες, περιλαμβάνουν δήμερη παραμονή στην Ελλάδα (εκ των οποίων 

οι δύο μέρες στην πόλη της Καστοριάς) και κατά τους χειμερινούς μήνες 3ήμερη 

παραμονή στην Ελλάδα με δύο διανυκτερεύσεις στην Καστοριά. Η αγορά των 

προϊόντων γίνεται καθ’όλο τον χρόνο με έξαρση τους μήνες Σεπτέμβριο - Δεκέμβριο.
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Αγοράζουν γουναρικά κυρίως μεγάλων μεγεθών και προσιτών τιμών, τα οποία τα 
χρησιμοποιούν τόσο για ιδιόχρηση, όσο και για μεταπώληση εξασφαλίζοντας έτσι από 

τα κέρδη, τόσο την κάλυψη των εξόδων, όσο και ένα αξιόλογο κέρδος. Τα γουναρικά 
τα αγοράζουν τοις μετρητοίς, η δε επιλογή γίνεται από τους ίδιους με κριτήριο την 

τιμή, την ποιότητα και το είδος (βιζόν, αλεπού, κ.ά.)

Στον παρακάτω πίνακα No 4 φαίνονται οι προτιμήσεις των αγοραστών ανα είδος 

γουνοφόρου δέρματος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ No. 4 (Πηγή: Στατιστικά στοιχεία της Ε.ΔΗ.ΚΑ. α.ε.)
Ποσοστό επί των συνολικών πωλήσεων ανά είδος (σε τεμάχια)

Etoc Βιζόν Αλεπού Ρακούν Λοιπά ζώα Διάφορα
1996 51,6% 8,1 % 10,3 % 16,4% 13,6%

17.812 τεμ 1.443 τεμ

1997 47,1 % 10,4% 7,7 % 13,4% 21,4%
28.362 τεμ 2.950 τεμ 2.184 τεμ 3.801 τεμ 6.069 τεμ

1998 48,3 % 10,2% 6,7 % 12,8% 21,9%
12.107 τεμ 8ΐι m

1999 54,7 % 7,8 % 6,3 % 16,3 % 14,9 %
9.224 τεμ 5.046 τεμ 581 τεμ 1.504 τεμ

2000 58,0 % 4,3 % 9,0 % 18,2% 10,4%
7.779 τεμ 4.512 τεμ 700 τεμ 1.416 τεμ

2001 66,4 % 4,7 % 5,2 % 12,9 % 10,8%
484 τεμ 1.110 τεμ

1996 Λοιπά ζωα

Ρακούν

10·3% /j»tTro0g.1% ____________

1997

.....................

1998

1999

2000

2001

10,4% ===___
Ρακουν
7.7%

Βιζόν
47.1%

10,2%

Διάφορα
21.9%

Λοιπά ζώα 
12,8%

7.8%

4.3%

ΑΛεττοί
4.7% ΒίζΟί

66.4%
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ΑΕία του προϊόντος για τον καταναλωτή (customer value)
Από έρευνες και συζητήσεις που έγιναν με Ρώσους καταναλωτές (γυναίκες) έχει 

διαπιστωθεί ότι οι Ρώσοι καταναλωτές θεωρούν την γούνα ως ένα είδος το οποίο, όχι 

μόνο θα τους προφυλάξει από το κρύο, αλλά και ως είδος επίδειξης ή κοινωνικού 

status. Δηλαδή κυριαρχεί η εντύπωση και η ψυχολογία που κυριάρχησε στον δυτικό 
κόσμο πριν είκοσι περίπου χρόνια, με αποκορύφωμα τη δεκαετία του ’70.

Φυσικά, αυτή η θέση θα ανατραπεί στο μέλλον για τους εξής κυρίως λόγους:

1. Η αντίληψη ότι το γουναρικό προσδίδει κύρος ή κοινωνικό status θα ανατραπεί 

ίσως και με την συμβολή των πολέμιων της γούνας (antifur).

2. Οι ήπιοι χειμώνες που επικρατούν και η χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου (Ι.Χ.) 

λόγω του οποίου δεν εκτίθεται ο καταναλωτής στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

Το ερώτημα που ενδιαφέρει στην περίπτωσή μας,, είναι γιατί οι Ρώσοι έρχονται

στην Ελλάδα να προμηθευτούν το γουναρικό τους και δεν το προμηθεύονται από 
κάπου αλλού.

Εκτός από τους δύο παραπάνω λόγους που αναφέρονται και αφορούν την 

γενικότερη αντίληψή τους αλλά και την χρησιμότητα του γουναρικού, οι λόγοι που 

προτιμούν την Ελλάδα και κυρίως την Καστοριά, είναι οι εξής:

1. Οι τουρίστες - αγοραστές εκμεταλλεύονται την άφιξή τους το καλοκαίρι για 

διακοπές στην Ελλάδα με την αγορά ενός γουναρικού.

2. Γνωρίζουν ότι η Ελλάδα, κυρίως η Δυτ. Μακεδονία, είναι τόπος παραγωγής, άρα 

προσιτή τιμή - ή τιμή παραγωγού.

Ταηαατοποιηστι tuc αγοράς

Το καταναλωτικό κοινό το οποίο απευθύνεται στην αγορά της Καστοριάς, είναι 
κυρίως Ρώσοι αγοραστές, στη συντριπτική του πλειοψηφία γυναίκες χαμηλού 
εισοδήματος, το οποίο προσέρχεται στην εταιρεία μέσω τουριστικών γραφείων. 

Επομένως, η εταιρεία σήμερα έχει την δυνατότητα να τμηματοποιήσει την αγορά 

βάση των παρακάτω χαρακτηριστικών:

Καταναλωτική αγορά Ρώσων:

1. Δημογραφικοί παράγοντες (ηλικία, φύλλο, εισόδημα)

2. Στάσεις για το προϊόν και για ανταγωνιστικά προϊόντα.

Βάση των στοιχείων που διαθέτει η εταιρεία, η προσέλευση των καταναλωτών έχει 

τα εξής χαρακτηριστικά:
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Από το σύνολο των 10.000 περίπου καταναλωτών που καταφθάνουν στην 
Καστοριά, το 90% είναι γυναίκες. Το 80% είναι ηλικία πάνω των 30 χρόνων. Το 
95% είναι καταναλωτές μικρό μεσαίου εισοδήματος.

Επομένως, η εταιρεία με την κατάλληλη στρατηγική που θα χρησιμοποιήσει, 

μπορεί να προσελκύσει:

α) περισσότερους άνδρες (γουναρικά και για άνδρες) 

β) καταναλωτές με υψηλότερο εισόδημα 

γ) νεότερες ηλικίες κάτω των 30 ετών.

Όσο για την στάση απέναντι στο προϊόν, επειδή υπάρχει σχετική δυσφήμιση στο 

σήμα προέλευσης Made in Greece, μπορεί να αντικατασταθεί από το Made in 

Kastoria, το οποίο μέσω της στρατηγικής της προβολής και διαφήμισης να το 

καταστήσει γνωστό και απαιτητό από τον καταναλωτή.

4. Προβλήματα και Ευκαιρίες (SWOT ανάλυση)

4.1 Δυνατά και αδύνατα σημεία του κλάδου - αγοράς γενικά

4.1.1 Ισχυρά Σημεία (STRENGTHS)
■ Ικανοποιητικές κλιματολογικές συνθήκες για ανάπτυξη της εκτροφής γουνοφόρων 

ζώων στην Καστοριά και την Κοζάνη (Σιάτιστα). Δημιουργία σύγχρονης μονάδας 
παρασκευής τροφής (στα σύνορα του νομού Κοζάνης με την Καστοριά) για την 

τροφοδοσία των μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων. Θα είναι έτοιμη σε 

σύντομο χρονικό διάστημα.

■ Υψηλή γεωγραφική συγκέντρωση των μονάδων παραγωγής ενδυμάτων γούνας 
στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (πολλές επιχειρήσεις συγκεντρωμένες σε 

ένα μικρό γεωγραφικά χώρο). Σημαντική συμβολή του κλάδου στα οικονομικά 

μεγέθη της.

■ Γειτνίαση και κοινωνικοπολιτικές διασυνδέσεις της Ελλάδας με τις χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης.
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Υψηλός βαθμός εξωστρέφειας (95% των προϊόντων γούνας εξάγονται), ο οποίος 

παρά την κάμψη που έχει υποστεί εξακολουθεί να είναι σημαντικός.

4.1.2 Αδύνατα Σημεία (WEAKNESSES)
■ Έλλειψη οργάνωσης και σχεδιασμού σε ότι αφορά τις προδιαγραφές δημιουργίας 

οργανωμένων μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων. Έλλειψη επαρκών 

ποσοτήτων γουνοδερμάτων για την κάλυψη της ζήτησης. Υψηλή εξάρτηση από 

προμηθευτές γουνοδερμάτων (διεθνή δημοπρατήρια και χονδρέμποροι). Αδυναμία 

ελέγχου του κόστους απόκτησης, σαν συνέπεια του μικρού μεγέθους των 

επιχειρήσεων.

■ Έντονη διασπορά της παραγωγής (πολλές μικρές βιοτεχνίες και πάρα πολύ λίγες 

μεγάλες) και εξαιρετικά μικρός βαθμός καθετοποίησής της. Έλλειψη 

διαφοροποίησης των ενδυμάτων γούνας και αδυναμία έγκαιρης προσαρμογής τους 

στη μόδα.

■ Υψηλή εξάρτηση των εξαγωγών από οίκους μόδας και κυκλώματα μεσαζόντων. 

Αδυναμία ελέγχου καναλιών διάθεσης σαν συνέπεια της έλλειψης οργάνωσης και 

της πλημμελούς παρουσίας των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Αδυναμία 

σχεδιασμού και εφαρμογής σύγχρονων και δοκιμασμένων προωθητικών 

πρακτικών.

■ Έλλειψη διαφοροποίησης των ενδυμάτων γούνας και αδυναμία της έγκαιρης 

προσαρμογής τους στις αλλαγές της μόδας. Αδυναμία ανταπόκρισης των 

επιχειρήσεων σε μεγάλες παραγγελίες, εξαιτίας του μικρού τους μεγέθους.

■ Υψηλό κόστος εργασίας, σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές (Κίνα), παρότι οι 

αμοιβές σε όλες τις ειδικότητες του κλάδου είναι χαμηλές για τα ελληνικά 

δεδομένα. Υψηλός βαθμός ανεργίας στον κλάδο και γήρανση του δυναμικού.
■ Μη ορθολογική διάρθρωση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων και 

ιδιαίτερα υψηλή δανειακή επιβάρυνση.
■ Έλλειψη Πιστοποίησης Ποιότητας, στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων. Έλλειψη 

οργάνωσης και πλημμελής παρουσία τους σε διεθνείς Εκθέσεις και γενικότερα σε 

εκδηλώσεις που αφορούν τη γούνα. Αδυναμία των επιχειρήσεων να 

ακολουθήσουν σύγχρονες προωθητικές πρακτικές. Ελλιπής κατάρτιση των 

στελεχών.

■ Η έλλειψη διακρατικών συμφωνιών για μείωση των εισαγωγικών δασμών και 

φόρων.
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Ανεπαρκής κάλυψη των εμπορικών συναλλαγών των ελληνικών επιχειρήσεων στις 
ξένες αγορές.

Ανεπαρκείς υποδομές, κυρίως σε συγκοινωνιακά μέσα.

4.1.3 Ευκαιρίες (OPPOR ΤUNITIES)
■ Προβλέψεις για θετική εξέλιξη της ζήτησης ενδυμάτων γούνας στην παγκόσμια 

αγορά.

■ Ανάπτυξη της εκτροφής γουνοφόρων ζώων με στόχο την κάλυψη σημαντικού 

τμήματος της ζήτησης. Αποδοχή της άποψης ότι η οργανωμένη ανάπτυξη της 

εκτροφής θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Συνειδητοποίηση των μεγάλων 

επιχειρήσεων ότι πρέπει να ενισχύσουν την εκτροφή.

■ Επαναφορά της γούνας στη μόδα από επώνυμους σχεδιαστές των οίκων μόδας.

■ Αυξημένη ζήτηση για ενδύματα ή δέρματα γαρνιρισμένα με γούνα.

■ Δημιουργία συνεργατικών δομών (Joint Venture) με επιχειρήσεις ένδυσης και 

δέρματος σε συνδυασμό με το άνοιγμα νέων αγορών (Α. Ευρώπη, Κίνα, κλπ).

■ Πιθανή διαταραχή των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας, θα αποβεί προς όφελος του κλάδου 

λόγω μεταστροφής των επιχειρήσεων των ΗΠΑ από την Κίνα στην Ελλάδα.

4.1.4 Απειλές (THREATS)
■ Ανεξέλεγκτη και χωρίς αυστηρές προδιαγραφές ανάπτυξη της εκτροφής 

γουνοφόρων ζώων σε συνδυασμό με την αυξανόμενη διείσδυση γουνοδερμάτων 

αμφίβολης ποιότητας και προέλευσης.
■ Διατήρηση της μονοπωλιακής κατάστασης, σε ότι αφορά την προμήθεια πρώτων 

υλών (δημοπρατήρια, κλπ).
■ Υψηλός βαθμός δυσκολίας άρσης του συγκριτικού μειονεκτήματος της 

δυσφήμισης του κλάδου.
■ Αδυναμία οργανωμένης εισαγωγικής διείσδυσης σε νέες αναδυόμενες αγορές, σαν 

συνέπεια των διαρθρωτικών προβλημάτων και του χαμηλού βαθμού συνοχής που 

παρουσιάζει ο κλάδος.

■ Η όξυνση του ανταγωνισμού από την αυξανόμενη εισαγωγική διείσδυση στην 

παγκόσμια αγορά χωρών, όπως είναι η Αργεντινή, η Κορέα και η Κίνα.

40



ΠΙΝΑΚΑΣ No 5

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΛΑΔΟΥ-ΑΓΟΡΑΣ

Ισγυοά Σηιιεία (Strengths)
■ Δημιουργία υποδομών για την παραγωγή 

γουνοδερμάτων στην περιοχή.

■ Πολλές επιχειρήσεις συγκεντρωμένες σε 

μία μικρή σχετικά περιοχή.

■ Ισχυρές διασυνδέσεις με τις χώρες της 

ανατολικής Ευρώπης και κυρίως την 

Ρωσία, που είναι ο μεγαλύτερος 

καταναλωτής των προϊόντων γούνας της 

περιοχής.

Αδύνατα Σηαεία (Weaknesses)
■ Υψηλή εξάρτηση πρώτων υλών από 

αγορές του εξωτερικού.

■ Αδυναμία δημιουργίας συνεργατικών 

προσπαθειών στους τομείς διάθεσης, 

παραγωγής, διαφήμισης, μόδας, κλπ.

■ Αδυναμία χρησιμοποίησης 

εξειδικευμένων στελεχών σε υπηρεσίες 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (management), 

σε έρευνες αγοράς (marketing).

■ Αδυναμία πιστοποίησης ποιότητας.

■ Αδυναμία ανανέωσης εργατικού 

δυναμικού.

Ευκαιρίες (Opportunities)
■ Προβλεπόμενη αύξηση της παγκόσμιας 

ζήτησης γουναρικού, κυρίως στην Ρωσία 

και Κίνα.

■ Δημιουργία κεντρικής κουζίνας εκτροφής 

γουνοφόρων ζώων άμεσα.

Απειλές (Threats)
■ Διατήρηση της μονοπωλιακής 

κατάστασης σε ότι αφορά την προμήθεια 

πρώτων υλών από τα υπάρχοντα 

δημοπρατήρια του εξωτερικού, λόγω 

αδυναμίας της Ελληνικής αγοράς.

■ Κίνδυνος να μην μπορέσει να ανατρέψει 

την δυσφήμιση που υπέστη ο κλάδος, 
κυρίως τα πρώτα χρόνια που άνοιξε η 

Ρώσικη αγορά.
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ΠΙΝΑΚΑΣ No 6
SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ισγυοά Σημεία (Strengths) Αδύνατα Σημεία (Weaknesses)
Ανταγωνιστής ΒΙΟΠΑ
Συνεταιριστική εταιρεία των φορέων της 
Σιάτιστας. Δικές της εγκαταστάσεις. Υπάρχουν 
οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των 
λειτουργικών τους αναγκών.

Ανταγωνιστής ΒΙΟΠΑ
Δεν έχει δική της παραγωγή. Οι εκθεσιακοί της 
χώροι δεν βρίσκονται σε κομβικό σημείο. Η 
συνεταιριστική της μορφή και ο μη 
κερδοσκοπικός της χαρακτήρας δεν την 
καθιστούν ανταγωνίσιμη.

Ανταγωνιστής Ρ1
Μεγάλη, ιδιωτική επιχείρηση με δική της 
παραγωγή και πώληση χονδρική-λιανική. 
Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 2.000 τ.μ. σε κομβικό 
σημείο. Πολύ καλή ποιότητα, ποικιλία.

Ανταγωνιστής Ρ1
Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια επέκτασης των 
εκθεσιακών της χώρων. To management και 
γενικά όλα τα υπόλοιπα εργαλεία της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, ελέγχονται και διεκπεραιώνονται 
από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν έχουν 
εξειδικευμένες γνώσεις.

Ανταγωνιστής Κ2
Μεσαία ιδιωτική επιχείρηση, με δική της 
παραγωγή και πώληση χονδρική-λιανική. 
Εγκαταστάσεις περίπου 1.000 τ.μ. σε κομβικό 
σημείο. Ποιότητα αρκετά καλή, ποικιλία, 
επίπεδο τιμών μέτριο.

Ανταγωνιστής Κ2
Ισχύουν τα ίδια όπως στον ανταγωνιστή Ρ1.

Ανταγωνιστής Β3
Μεσαία ιδιωτική επιχείρηση, με δική της 
παραγωγή και πώληση χονδρική-λιανική. 
Εγκαταστάσεις περίπου 1.000 τ.μ. σε κεντρικό 
κομβικό σημείο.

Ανταγωνιστής Β3
Ισχύουν τα ίδια όπως στον ανταγωνιστή Ρ1.

Ευκαιρίες (Opportunities)
(για εμάς) ΕΔΗΚΑ α.ε. 

Ανταγωνιστές Ρ1, Κ2, Β3.
Η δημιουργία εργαστηρίου παραγωγής στις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας, για επιδιορθώσεις 
κλπ., μπορεί να κερδίσει μερίδιο αγοράς σε βάρος 
των ανταγωνιστών.

Απειλεί (Threats)
(εναντίον μας)

Ανταγωνιστής Ρ1
Έχει τις προϋποθέσεις για την γρήγορη 
διαφοροποίηση και προσαρμογή στα νέα 
δεδομένα της αγοράς.

Ανταγωνιστής Κ2
Πρόσβαση σε αγορές με φθηνή πρώτη ύλη και 
δυνατότητα μείωσης του κόστους παραγωγής 
λόγω χρησιμοποίησης εξωτερικών συνεργείων' 
παραγωγής.

Ανταγωνιστής Β3
το ίδιο που ισχύει και για τον Κ2 και επιπλέον ότι 
έχει ειδική εξειδίκευση στην παραγωγή 
προϊόντων με πολύ φθηνές τιμές.
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5. Στόγοι Μάρκετινγκ

5.1 Στον τομέα του εκθετηρίου (εμπορία γουναρικών)

Έχοντας δεδομένο ότι:

α. η Ρώσικη αγορά θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία και η οικονομική της 

κατάσταση συνεχώς βελτιώνεται,

β. οι ρυθμοί ανάπτυξης και η προσαρμογή της Ρωσίας στο σύστημα της ελεύθερης 

αγοράς, συνεχώς βελτιώνεται,
γ. το πρόσφατο τρομοκρατικό γεγονός δεν επηρέασε και ούτε θα επηρεάσει όπως 

δείχνουν τα πράγματα, την προσέλευση Ρώσων αγοραστών., 

δ. υπάρχει το ενδεχόμενο να γίνει σημαντική μετατόπιση Ρώσων αγοραστών από το 

Ντουμπάι στην Καστοριά, λόγω των γεγονότων της 11ης Σεπτεμβρίου, κλπ. 

ε. ότι το οργανωμένο εμπόριο με την πάροδο του χρόνου κερδίζει έδαφος, διότι το 

κράτος θέλει να ελέγχει την νόμιμη διακίνηση για να μην υπάρχει φοροδιαφυγή, 

στ. οι προβλέψεις των πωλήσεων κατά το 2002 θα αυξηθούν σημαντικά λόγω του 

βαρύ χειμώνα που επικράτησε,

είναι λογικά εφικτό για το 2002 η εταιρεία να θέσει ως στόχο την αύξηση των 

πωλήσεων, κατά 15%. δηλαδή οι πωλήσεις των γουναρικών από 11.483 τεμ. το 2001 

να αυξηθούν στα 13.205 τεμ. για το 2002, ήτοι 1.722 τεμ. επιπλέον

Αιτιολόγηση του στόγου
Ο στόχος αυτός θεωρείται τόσο εφικτός όσο και ρεαλιστικός καθότι:

■ Οι πωλήσεις από το 2000 στο 2001 παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 33 %, 
από 8.626 τεμάχια σε 11.483 τεμάχια

■ Η εταιρεία το 1997, δηλαδή πριν την χρηματιστηριακή κρίση, πούλησε 

περισσότερα από 29.000 τεμάχια γουναρικών.

■ Υπήρξε αύξηση των πωλήσεων στα γουναρικά τους τελευταίους μήνες, κυρίως 
λόγω του βαρύ χειμώνα, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

αντικαταστήσουν το πωληθέν εμπόρευμα.

■ Υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης με την στρατηγική της προβολής και διαφήμισης 

που προτείνεται.

■ Η λειτουργία του Διεθνούς αεροδρομίου από το καλοκαίρι του 2002, θα συμβάλλει 

στην καλύτερη πρόσβαση στην Καστοριά.
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6. Στρατηγικά Μάρκετινγκ tmc εταιρείας)

Στον τοιιέα tuc πώληση c γουναρικών
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία σήμερα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα: 

α. μεγάλων εγκαταστάσεων 

β. οργανωμένο σύνολο 

γ. ποσότητα - ποικιλία προϊόντων, κλπ.

μπορεί να δημιουργήσει Στρατηγική Ανάπτυξης, η οποία θα εστιασθεί (strategic 

focus) στην αγορά της Ρωσίας, και ιδιαίτερα στους καταναλωτές που επισκέπτονται ή 

που επιθυμούν να επισκεφθούν την Ελλάδα, δίνοντας έμφαση σε μία στρατηγική του 

μείγματος μάρκετινγκ, την προβολή και διαφήμιση, ακολουθώντας στρατηγική 

διείσδυσης στην αγορά, μέσω διαφήμισης και προβολής, εκπτωτικών κουπονιών, 

λαχειοφόρων αγορών, κλπ.

6.1 Αιτιολόγηση της στρατηγικής

Οι λόγοι που επιλέγεται η παραπάνω στρατηγική σε συγκεκριμένη χώρα, είναι οι

εξής:
■ Η Ρωσία είναι σήμερα από τις βασικότερες καταναλώτριες χώρες γουναρικών 

(50% ελληνικών εξαγωγών γούνας)

■ Η ζήτηση αναμένεται να συνεχισθεί τα επόμενα 10 χρόνια.

■ Υπάρχει αύξηση του Α.Ε.Π. τα τελευταία 2 χρόνια και αναμένεται να συνεχισθεί.

■ Η εταιρεία έχει εμπειρία και διαθέτει πρόσβαση στην εν λόγω αγορά.

■ Έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τα οποία αναφέρθηκαν σε προηγούμενα 

κεφάλαια, τα οποία της εξασφαλίζουν την επιτυχία των στόχων και στρατηγικών 
που θα εφαρμοσθούν.

6.2 Διείσδυση στην αγορά μέσω προβολής και διαφήμισης

Ο ρόλος που παίζει ή μπορεί να παίξει μία σωστή διαφήμιση, είναι σε όλους μας 

λίγο πολύ κατανοητός. Στην προκειμένη περίπτωση, όταν μιλάμε για διαφήμιση 

εννοούμε την διαφήμιση, η οποία στοχεύει να προσελκύσει περισσότερους Ρώσους 

αγοραστές. Επομένως, εννοούμε μία διαφημιστική καμπάνια η οποία θα γίνει μέσα 

στη Ρωσία.
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Η διαφήμιση για την προσέλκυση πελατών στην Καστοριά και το εκθετήριο 
γούνας (Ε.ΔΗ.ΚΑ. α.ε.) γίνεται κυρίως έμμεσα, από τα τουριστικά γραφεία, με τρόπο 

ερασιτεχνικό και μη ενδεδειγμένο από επιστημονικής πλευράς, καθότι η διαφήμιση 

είναι πλέον εδώ και πολλά χρόνια επιστήμη.

Υπάρχουν τουριστικά γραφεία τα οποία δεν συμπεριλαμβάνουν στις διαφημίσεις τους 

ούτε την Καστοριά, ούτε την Ε.ΔΗ.ΚΑ. α.ε. και κάποια άλλα την συμπεριλαμβάνουν 

με τέτοιο τρόπο που δεν πείθουν αλλά ούτε είναι ο πλέον ενδεδειγμένος.

Για τους παραπάνω λόγους ίσως και πολλούς άλλους, επιβάλλεται η Ε.ΔΗ.ΚΑ. 

α.ε. να αναλάβει μόνη της την διαφημιστική καμπάνια στην Ρωσία, με τρόπο που είναι 

από την επιστήμη της επικοινωνίας και της διαφήμισης αποδεκτός.

Τα μέσα δε που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να
είναι:

1. Τηλεόραση
2. Εφημερίδες, περιοδικά, και

3. Προσπέκτους της εταιρείας, κ.λ.π.

Πλεονεκτη ιιατα:

Εκτός των γενικών πλεονεκτημάτων που μπορεί να έχει μία διαφήμιση, όπως 

π.χ. αύξηση των πωλήσεων, αύξηση του γοήτρου της εταιρείας κλπ, μπορεί η 

διαφήμιση αυτή λόγω μεγαλύτερης ζήτησης, από μέρους των Ρώσων αγοραστών, να 

έρθουν στην Ελλάδα, στην Καστοριά και στην ΕΔΗΚΑ, να αυξηθούν τα τουριστικά 

γραφεία τα οποία διακινούν αυτόν τον κόσμο, έτσι ώστε από ολιγοπώλιο να πάμε σε 

ένα πολυπώλιο τουριστικών γραφείων

Μειονεκτύιιατα:
■ Το κόστος διαφήμισης είναι σημαντικό και θα έχει επιπτώσεις στην ταμειακή 

ρευστότητα της εταιρείας.
■ Τα κεφάλαια που θα επενδυθούν ίσως δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα οφέλη.
■ Κίνδυνος, η διαφήμιση να δημιουργήσει άλλη εικόνα για το προϊόν ή την 

επιχείρηση από ότι η πραγματική.
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7. Προγράμματα Μάρκετινγκ / Εφαρμογή Στρατηγικής Μάρκετινγκ
Για την προαναφερθείσα στρατηγική, είναι ευνόητο ότι πρέπει να ακολουθηθεί 

κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα μάρκετινγκ

Με βάση τους στόχους που θέσαμε, στην συγκεκριμένη περίπτωση την αύξηση 

των πωλήσεων σε γουναρικά, της τάξης του 15% για το 2002 και την στρατηγική που 

προτείναμε, διαμορφώνουμε τον παρακάτω πίνακα προκειμένου να 

συγκεκριμενοποιηθούν τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής και οι τρόποι 

παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου και εφαρμογής του σχεδίου μάρκετινγκ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Νο7

Στόχοι - Στρατηγική - Προγράμματα Μάρκετινγκ8

Στόχοι
ΜΚΤ

Στρατηγικές
ΜΚΤ

Στόχοι
Προγραμμάτων

Προγράμματα
ΜΚΤ

Αύξηση των
πωλήσεων
του
εκθετηρίου 
(γουναρικά) 
κατά 15% για 
το 2002

Στρατηγική
Ανάπτυξης

Διαφήμιση του 
προϊόντος και των 
υπηρεσιών της 
εταιρείας άμεσα μέσα 
στη Ρωσία από 1-2-02 
μέχρι 30-11-2002

Θα απαγορευθεί να χρησιμοποιούν τα 
τουριστικά γραφεία το σήμα της Ε.ΔΗ.ΚΑ 
α.ε. στο διαφημιστικό τους φυλλάδιο 
ανεξέλεγκτα.
Τη διαφήμιση της Ε.ΔΗ.ΚΑ. α.ε. θα 
αναλάβει επαγγελματικό γραφείο στη 
Μόσχα, το οποίο θα καθορίσει και την 
πολιτική της διαφήμισης.
Το τμήμα ΜΚΤ της εταιρείας θα 
παρακολουθεί τα αποτελέσματα της 
διαφήμισης τόσο μέσω των πωλήσεων όσο 
και μέσω ερωτηματολογίου που θα 
συμπληρώνουν οι Ρώσοι καταναλωτές.

Εκπτωτικά κουπόνια 
βάση τζίρου

Έκπτωση 5% για τζίρο από $5.000 και 
πάνω
Έκπτωση 8% για τζίρο από $10.000 και 
πάνω

Κλήρωση
λαχειοφόρου αγοράς

Σε κάθε άφιξη (2 φορές την εβδομάδα) θα 
γίνεται κλήρωση δωροεπιταγής $500, την 
οποία θα μπορεί να εξαργυρώσει ο 
τυχερός αγοραστής, με ένα γουναρικό.

Προβολή Συμμετοχή στην έκθεση τουρισμού στη 
Μόσχα στα τέλη Μαρτίου με περίπτερο. 
Συμμετοχή στην έκθεση γούνας στη 
Μόσχα τον Οκτώβριο.

8 Συγκρ. Σιώμκος Γεώργιος, ο.π., σελ 102
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7.1 Εφαρμογή Προγραμμάτων

7.1.1 Διαφήμιση και άλλα κίνητρα
Η διαφήμιση μέσα στην Ρωσία μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους:

1. Μέσω τηλεόρασης

2. Μέσω ραδιοφώνου

3. Μέσω τύπου (εφημερίδων και περιοδικών)

Τηλεόραση
Προτείνεται η διαφήμιση μέσω των καναλιών TV 6 και TV Center, με την 

δημιουργία μιας τηλεοπτικής εκπομπής που θα έχει θέματα από την Ελλάδα, (π.χ. 

τουρισμός, πολιτισμός, αγορές ευκαιρίας, Ολυμπιάδα, θρησκευτικός τουρισμός, κλπ.) 

και μέσα από τα θέματα αυτά θα περνιέται το μήνυμα για αγορές γουναρικών από το 

μοναδικό στον κόσμο εκθετήριο γούνας Καστοριάς (ΕΔΗΚΑ α.ε.)

Η εκπομπή αυτή μπορεί να σπονσοράρεται από διάφορες επιχειρήσεις ή φορείς, 

έτσι ώστε τα έξοδα να είναι ανταποδοτικά, το δε όφελος για την ΕΔΗΚΑ α.ε. θα είναι 

η δωρεάν διαφήμισή της. Για την δημιουργία μιας τέτοιας εκπομπής, υπάρχει από την 

ΕΔΗΚΑ και το know-how και οι ανάλογες προσβάσεις.

Ραδιόφωνο
Προτείνονται η άμεση διαφήμιση μέσω σποτ και η έμμεση μέσω ρεπορτάζ μέσω 

του ραδιοφώνου Majak, το οποίο είναι το ποιο γνωστό και με την μεγαλύτερη 

ακροαματικότητα στην Μόσχα.

Τύπος: Εφημερίδες, Περιοδικά
Προτείνονται οι εφημερίδες: Isvestia και Moskofski Komsomelet (πολιτικές), 

Isruk Vruky και Extra Μ (εμπορικές).

Από περιοδικά προτείνεται το «Tourism & Vacations»
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7.1.2 Προβολή
Συμμετοχή σε εκθέσεις:

Έκθεση Τουρισμού Μόσχας:
Συμμετοχή σε περίπτερο 20 τ.μ. περίπου, όπου θα διαφημίζεται το εκθετήριο καθώς 

και το τουριστικό πακέτο της Καστοριάς, σε συνδυασμό ή όχι με τις καλοκαιρινές 

διακοπές, ανάλογα πότε επιθυμεί να επισκεφθεί την Ελλάδα ο κάθε ενδιαφερόμενος.

Έκθεση Γούνας Μόσχας
Συμμετοχή στην Έκθεση Γούνας στη Μόσχα το φθινόπωρο με περίπτερο τουλάχιστον 

40 τ.μ. όπου θα υπάρχουν γουναρικά υψηλής ποιότητας και προβολή επίσης της 

εταιρείας και της Καστοριάς με ανάλογο διαφημιστικό υλικό.
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8. Οικονομικά Στοιχεία

Έσοδα

Όπως αναφέρεται στον πίνακα No 1, σελ.14, η εταιρεία εισπράττει προμήθεια 

επι των πωλήσεων, η οποία ανέρχεται σε 22€ ανα τεμάχιο.

Για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, δεν επαρκούν τα κέρδη που θα αποκομίσει 

από την αύξηση των πωλήσεων κατά 15%, δηλ. 1722 τεμάχια επιπλέον.

Επομένως, για την υλοποίηση του προγράμματος της, θα πρέπει να αυξήσει τόσο 

την προμήθειά της κατα 10% (δηλαδή στα 2/3 της αύξησης των πωλήσεων), καθώς 

και την εφάπαξ εισφορά που πληρώνει κάθε εκθέτης από την αρχή της σεζόν για 

έξοδα προβολής και διαφήμισης.

Τα επιπλέον έσοδα λοιπόν, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη στρατηγική 

προβολής και διαφήμισης, είναι τα ακόλουθα:

Επιπλέον εφάπαξ εισφορά 100 εκθέτες X 200€ = 
11.483 τεμάχια X 2,2€ (22 X 10%) =
1.722 τεμ. (11.483 X 15%) X 22.2 =

20.000 € 
25.262 € 
38,236 € 
83.498 € 
16,502 € 

100.000 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΙΔΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛ. & ΔΙΑΦ.

Έξοδα Προβολής & Διαφήμισης 
■ Προβολή

Έκθεση Τουρισιιού

Κόστος περιπτέρου 20 τ.μ. X 
Λοιπά κόστη συμμετοχής = 
Απρόβλεπτα =

200 = 4.000 €
4.000 € 

500 6 
8.500 €ΣΥΝΟΛΟ

Έκθεση Μόσχας
Κόστος περιπτέρου 40 τ.μ. X 20' 
Έξοδα μεταφοράς 150 τεμ. X 25 
Έξοδα αποστολής κλπ. = 
Απρόβλεπτα =
ΣΥΝΟΛΟ

Έσοδα από πωλήσεις 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

200 = 8.000 € 

25 = 4.500 €
6.000 € 
1.000 €

19.500 € 
-8,000 €

11.500 €
ΣΥΝΟΛΟΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 20.000 €
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■ Διαφήμιση
Τηλεόραση

Την δημιουργία μιας ημίωρης εβδομαδιαίας εκπομπής,, τα έξοδα της οποίας θα 

καλύπτονται από σπόνσορες, την κοστολογούμε για τον πρώτο χρόνο με το ποσό των 

10.000 €, αμοιβή η οποία θα πληρωθεί στον υπεύθυνο της εκπομπής.

Ραδιόφωνο

Για το ραδιόφωνο, σε καθημερινή βάση γα 15 λεπτά ημερησίως, από Απρίλιο 

μέχρι Μάιο, κοστολογούμε το ποσό των 20.000 €.

Το υπόλοιπο ποσό των 50.000 €, διατίθεται στις εφημερίδες και κυρίως στο 

περιοδικό «Tourism & Vacations» το οποίο είναι μηνιαίο και κοστίζει 900 € η 

ολοσέλιδη καταχώρηση.

Έτσι έχουμε:

Καταχώρηση στο περιοδικό «Διακοπές και Τουρισμός» Φεβρουάριο-Σεπτέμβριο 
8 X 900 = 7.200

Τα υπόλοιπα 42.800 θα διατίθενται στις εφημερίδες:

Isvestia: 22.800

Moskofski Komsomelet: 20.000

Έτσι ο προϋπολογισμός εξόδων διαμορφώνεται:
Εφημερίδες 42.800

Περιοδικά 7.200

Ραδιόφωνο 20.000

Τηλεόραση 10.000

Εκθέσεις 20.000
ΣΥΝΟΛΟ 100.000 €

Φυσικά, αυτός ο προϋπολογισμός μπορεί να υλοποιηθεί στο ακέραιο εφόσον 
επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης των πωλήσεων κατά 15%.

Σε περίπτωση που υπάρξει απόκλιση από τον στόχο, η εταιρεία έχει δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσει κεφάλαια από την άλλη της δραστηριότητα που είναι ο τομέας των 

βοηθητικών υλικών, του οποίου τα κέρδη είναι σημαντικά και οι προβλέψεις για την 

επόμενη χρονιά είναι πάρα πολύ καλές. Έτσι λοιπόν, η εταιρεία δεν χρειάζεται 

κάποιο σχέδιο έκτακτης ανάγκης, εφόσον οι δραστηριότητα της εμπορίας βοηθητικών 

υλικών γούνας δεν είναι τόσο ευάλωτη όσο ο τομέας της εμπορίας γουναρικών,
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φθάνοντας το 2001 σε κύκλο εργασιών τα 1.483.000 Ευρώ, ήτοι αύξηση κατά 25% 
περίπου από τον αντίστοιχο του 2000, ο οποίος ανερχόταν σε 1.191.000 € περίπου.
Τα έξοδα για την κάλυψη των δωροεπιταγών δεν υπολογίσθηκαν καθότι αυτά 

προτείνεται να μην καλυφθούν από την εταιρεία αλλά από τα συνεργαζόμενα 

τουριστικά γραφεία.
Έτσι λοιπόν, το προτεινόμενο πρόγραμμα μάρκετινγκ είναι ρεαλιστικό, εφικτό 

και υλοποιήσιμο, αρκεί η εταιρεία να καταβάλλει τις ανάλογες προσπάθειες 

ενεργοποιώντας κυρίως τα επαγγελματικά της στελέχη, τα οποία πρέπει να τα 

καθορίσει στόχους και να τα δημιουργήσει οράματα για να υπάρξει ανάπτυξη τόσο 

στην εταιρεία όσο και στον κλάδο γενικότερα.
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