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Παγκοζμιοποίεζε, Καινοηομία και Βιωζιμόηεηα:                         

        Οι ύγτρονες Προκλήζεις ηοσ ηραηεγικού Μάναηδμενη ζηις 

Δλλενικές Δπιτειρήζεις ηοσ Κλάδοσ Μεηαποίεζες ηες Δπιηραπέδιας 

Δλιάς 

 

εκαληηθνί όξνη: ηξαηεγηθό κάλαηδκελη, αλίρλεπζε πεξηβάιινληνο, 

δηακόξθσζε ζηξαηεγηθήο 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
Οη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη ν ππξήλαο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Οη 
επηρεηξήζεηο πνπ θχξην αληηθείκελν εξγαζηψλ έρνπλ παξαδνζηαθά Διιεληθά πξντφληα 
εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ,  φπσο ε ειηά, είλαη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 
δηπισκαηηθήο.   
 
θνπφο είλαη λα κειεηεζνχλ νη  βαζηθνί παξάγνληεο-θιεηδηά  πνπ επεξεάδνπλ ηε 
δξαζηεξηφηεηα  απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ 
λα αθνινπζήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ βηψζηκεο  κέζα ζε έλα έληνλα 
αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη κηα δχζθνιε γηα ηε ρψξα πεξίνδν ιφγσ ηεο  
παξαηεηακέλεο  νηθνλνκηθήο  χθεζεο. 
 
Θα αλαιπζεί ε  πεξίπησζε  κηαο θιαζηθήο κηθξνκεζαίαο ειιεληθήο επηρείξεζεο ζην 
θιάδν ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο ηεο Anolive  A.E. θαη ζα δνζεί έκθαζε ζηε βησζηκφηεηα 
θαη αλάπηπμή ηεο  κέζσ ηεο   επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ  ηεο  ζηε δηεζλή αγνξά.  
 
Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 
κάλαηδκελη.  Αξρηθά ζα γίλεη  αλίρλεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εθφζνλ ιεθζνχλ ππ‟ 
φςε νη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε, παξαηίζεληαη νη ελαιιαθηηθέο 
ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαη ηέινο πξνηείλνληαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ 
ζεσξνχληαη θαηάιιειεο ψζηε ε επηρείξεζε λα πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηεο. 
 
ην πξώην θεθάιαην γίλεηαη  κηα ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη 
κε ζθνπφ λα αλαιπζνχλ έλλνηεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα επφκελα θεθάιαηα γηα 
ηε κειέηε πεξίπησζεο . 
 
ην δεύηεξν  θεθάιαην  γίλεηαη αλάιπζε ηνπ θιάδνπ θαη  ηεο  ζέζεο  ησλ ειιεληθψλ 
κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ επηηξαπέδηαο ειηάο ζηε δηεζλή αγνξά.  
 
Σν ηξίην θεθάιαην   αθνξά ζηε κειέηε πεξίπησζεο Anolive  A.E. , ην  ηζηνξηθφ  θαη ηελ 

ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαη γίλεηαη αλίρλεπζε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη 
εζσηεξηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο. 
 
ην ηέηαξην  θεθάιαην  επηιέγνληαη νη  θπξηφηεξνη παξάγνληεο   πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ  ηελ ηξέρνπζα θαη κειινληηθή επίδνζε ηεο επηρείξεζεο , αλαθέξνληαη νη 
πθηζηάκελεο ζηξαηεγηθέο , αλαιχνληαη νη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη πξνηείλνληαη  νη 
θαηάιιειεο  ζηξαηεγηθέο ζε επηρεηξεκαηηθφ, επηρεηξεζηαθφ θαη ιεηηνπξγηθφ επίπεδν,  
ψζηε ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε λα επηιχζεη βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα 
πξνβιήκαηα θαη λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο  ζηξαηεγηθνχο παξάγνληεο.     
Αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε ζηξαηεγηθή αλάιπζε ηεο επηρείξεζεο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

«Δάλ απνζπλδέζεηο ηελ Διιάδα ζην ηέινο ζα δεηο λα ζνπ απνκέλνπλ κηα ειηά, έλα 

ακπέιη θη έλα θαξάβη πνπ ζεκαίλεη: κε άιια ηφζα ηελ μαλαθηηάρλεηο»  (Οδπζζέαο 

Διχηεο «Ο κηθξφο λαπηίινο»). 

Ζ ειηά απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ  απνηειεί γηα ηελ Διιάδα εζληθφ πξντφλ 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζεκαζίαο. Ο ππξήλαο, ε ξαρνθνθαιηά φπσο ιέγεηαη,  ηεο  

ειιεληθήο Οηθνλνκίαο είλαη ε κηθξνκεζαία επηρείξεζε. Δίλαη γλσζηφ φηη έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα, εάλ φρη ην βαζηθφηεξν, πξφβιεκα  ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ήηαλ θαη 

παξακέλεη αθφκα, ην κεγάιν εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο ρψξαο. Ζ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ 

ζεσξείηαη σο ε πην πγηήο  αληηκεηψπηζε ηνπ ελ ιφγσ πξνβιήκαηνο. Γελ είλαη ηπραίν 

ινηπφλ φηη ε θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ αγνξψλ ζην δηεζλή ρψξν,  είλαη κία απφ 

ηηο βαζηθφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε ειιεληθή νηθνλνκία.  

 

ια ηα παξαπάλσ, εζληθφ πξντφλ, κηθξνκεζαία επηρείξεζε, εμαγσγέο,  ζπλζέηνπλ ην 

θιάδν ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο. Έλα θιάδν πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη πνιιά ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαζψο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο βξψζηκεο 

ειηάο έρεη  εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.  

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ επηηξαπέδηα ειηά, ε ζέζε ηνπο ζηελ εγρψξηα 

θαη δηεζλή αγνξά θαη  ην δπλακηθφ πεξηβάιινλ πνπ αληηκεησπίδνπλ  είλαη ε θεληξηθή 

ηδέα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο.  

 

Οη απεηιέο γη‟ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο δελ πξνέξρνληαη κφλν απφ ην εγρψξην αιιά θαη 

απφ ην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα θαηλφκελα ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάξξεπζεο αιιά θαη ηεο χθεζεο πνπ ηα αθνινπζεί, νη απμαλφκελεο απαηηήζεηο θαη 

νη πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ γηα λέα  πνηνηηθά  πξντφληα,  εληείλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ 

ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ζηε δηεζλή  αγνξά θαη εγείξνπλ εξσηήκαηα ηνλίδνληαο  

φιν θαη πην έληνλα ηε ζεκαζία ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο.  

 

 Μηα επηρείξεζε πνπ επηρεηξεί ζ‟ απηφ ην ηνκέα  θαη πξνζπαζεί λα αλαπηπρζεί ζ‟ 

απηέο ηηο αγνξέο,  κε ηη ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο πξέπεη λα πξνρσξήζεη; Πνηεο είλαη νη 

επηινγέο ηεο; Πνηνπο παξάγνληεο πξέπεη  λα αλαιχζεη θαη πνηνπο  ηειηθά λα ιάβεη 

ππφςε ηεο; Απηά ηα εξσηήκαηα θαη πνιιά άιια πνπ πξνθχπηνπλ  ζηε δηάξθεηα ηεο 

κειέηεο, επηρεηξείηαη λα απαληεζνχλ κε ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή.  
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Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη  βαζίδεηαη ζην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη θαη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο πνιηηηθέο  ηφζν ηεο ειιεληθήο φζν θαη ηεο μελφγισζζεο 

βηβιηνγξαθίαο.  Ωο κεηνλέθηεκα κπνξεί λα ζεσξεζεί  ε ειιηπήο επηζηεκνληθή 

πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν.  Ζ  παγίδα είλαη  λα εζηηάζεη ε 

αλάιπζε ζε  ηεηξηκκέλεο θαη παγησκέλεο απφςεηο θαη ζεσξίεο θαη λα επηθξαηήζεη ε 

ππνθεηκεληθή άπνςε ηνπ αλαιπηή  επί ηνπ ζέκαηνο. 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε κειέηε πεξίπησζεο ηεο Anolive  A.E., 

κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο κεηαπνίεζεο , ζπζθεπαζίαο θαη εκπνξίνπ βξψζηκεο ειηάο. 

Ο ζθνπφο είλαη λα αλαιπζνχλ νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θαη λα πξνηαζνχλ νη 

θαηάιιειεο  ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε εηαηξεία γηα λα παξακείλεη  

βηψζηκε θαη αληαγσληζηηθή.  
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 

 

1.1 ηξαηεγηθό κάλαηδκελη 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη πξνθιήζεηο πνπ αληηµεησπίδνπλ νη εηαηξείεο είλαη πνιιέο θαη 

ζεµαληηθέο θαζψο ην επηρεηξεµαηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξνπλ µεηαβάιιεηαη µε 

ξαγδαίνπο ξπζµνχο. ην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θαη ερζξηθφ πεξηβάιινλ νη 

δηνηθήζεηο παζρίδνπλ λα δηαηεξήζνπλ αληαγσληζηηθέο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. «Σν ηη 

είλαη ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο βξίζθεηαη κε κηα ιέμε ζην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. Υσξίο αληαγσληζηέο δελ ζα ππήξρε αλάγθε γηα ζηξαηεγηθή. Ο θχξηνο 

ζθνπφο ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε λα θεξδίζεη, φζν 

απνηειεζκαηηθφηεξα γίλεηαη, κηα δηαηεξήζηκε αηρκή έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Γη‟ 

απηφ ζηξαηεγηθή ζεκαίλεη κηα πξνζπάζεηα λ‟ αιιάμεη ε δχλακε κηαο επηρείξεζεο ζε 

ζρέζε κε απηή ησλ αληαγσληζηψλ ηεο κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν» (Kenichi  

Ohmae,1982). 

 

Σν ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη είλαη έλα ζχλνιν δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ, 

πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηελ επηρείξεζε γηα λα δηαρεηξηζζεί κειινληηθά γεγνλφηα πνπ 

αλαπφθεπθηα ζα ηε επεξεάζνπλ. Ζ ζεκαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη απμάλεη κε 

ηελ αχμεζε παγθνζκίσο ησλ θαηλνκέλσλ νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο θαη χθεζεο πνπ 

αθνινπζεί απηά ηα θαηλφκελα. Γηα λα είλαη καθξνρξφληα επηηπρεκέλε κηα επηρείξεζε 

δελ αξθεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζηηο ππάξρνπζεο αγνξέο αιιά πξέπεη λα θαηαζηεί 

ηθαλή λα ηθαλνπνηήζεη λέεο θαη κεηαβαιιφκελεο αγνξέο (Wheelen, et. al. 2015). 

. 

1.2 Παγθνζκηνπνίεζε, θαηλνηνκία θαη βησζηκόηεηα: Οη ζύγρξνλεο 

πξνθιήζεηο ηνπ ζηξαηεγηθνύ κάλαηδκελη 

 

Βαζηθέο έλλνηεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη είλαη πιένλ ε παγθνζκηνπνίεζε, ε 

θαηλνηνκία θαη ε βησζηκφηεηα (Wheelen, et. al. 2015). 

 

Παγθνζκηνπνίεζε : “The  World  is  Flat” ε εξγαζία, ε γλψζε θαη ην θεθάιαην 

θηλνχληαη πιένλ κε κεγάιε ηαρχηεηα. Οη εηαηξείεο κπνξνχλ λα έρνπλ έδξα παληνχ θαη 

λα δνπιεχνπλ νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν. Δπίζεο κηα νηθνλνκηθή θξίζε (πρ USA  bank  
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mortgage  lending  problems) κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο νηθνλνκίεο παγθνζκίσο γηα 

ρξφληα.  

 

Καηλνηνκία: Νέα πξντφληα, ππεξεζίεο θαη πξνζεγγίζεηο. ηη ήηαλ εθπιεθηηθφ πέξζη, 

θέηνο είλαη κηα ζπλεζηζκέλε πξνζδνθία. Ζ θαηλνηνκία είλαη ζπάληα εχθνιε θαη 

ζρεδφλ πνηέ αλψδπλε. Παξ‟ φια απηά είλαη ην βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ επηηπρεκέλνπ 

ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη. Δλψ έρεη αμία λα είζαη πξσηνπφξνο επίζεο είλαη αλεθηίκεην 

ην λα είζαη δεχηεξνο ή ηξίηνο κε ηε ζσζηή εθηέιεζε. Δίλαη πνιιά ηα ζηνηρεία πνπ 

πξέπεη λα ζπληνληζηνχλ (right  timing) ψζηε κηα θαηλνηνκία λα θέξεη δηαηεξήζηκε 

επηηπρία ζε κηα εηαηξεία. 

 

Βησζηκόηεηα: Παιηά ε ιέμε βησζηκφηεηα ήηαλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

ήκεξα είλαη ε ηξηάδα: 

1. Ζ δηνίθεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ - θέξδνο/δεκία 

2. Οη άλζξσπνη. Ζ δηνίθεζε ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ηνπ νξγαληζκνχ 

3. Ο πιαλήηεο. Ζ δηνίθεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επζχλεο ηνπ νξγαληζκνχ 

 

Ζ εηαηξεία παξ‟ φιεο ηηο αιιαγέο πξέπεη λα επεκεξεί ζηoλ θιάδν, ζηελ θνηλσλία θαη 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Έρεη επζχλε απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο πειάηεο 

θαη ηελ θνηλφηεηα κέζα ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί. Οη εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ βηψζηκεο 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο έρνπλ δεη δξακαηηθή κείσζε ηνπ θηλδχλνπ, αχμεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη κηα γεληθή αίζζεζε επηρεηξεκαηηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 

 

Oη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ζπρλά επεξεάδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξνπο απφ ηνλ 

νξγαληζκφ ζηνλ νπνίν αθνξνχλ. Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ππνζέηεη φηη έλαο 

ηδησηηθφο νξγαληζκφο έρεη επζχλεο απέλαληη ζηελ θνηλσλία πνπ εθηείλνληαη πέξα απφ 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε θέξδνπο. Οη κάλαηδεξ πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα ρεηξίδνληαη ηα 

ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα θαη κε γλψκνλα ηελ εζηθή λα δηακνξθψλνπλ έλα βηψζηκν 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην.  

 

Ο Archie  Carrol δηαθξίλεη ζε ηέζζεξηο ηηο επζχλεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη κάλαηδεξ 

ησλ επηρεηξήζεσλ.  

1. Οηθνλνκηθέο επζχλεο: λα παξάγνπλ  αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ αμία 

γηα ηελ θνηλσλία, λα είλαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη λα 

απμάλνπλ ηνλ πινχην ησλ κεηφρσλ 

2. Ννκηθέο επζχλεο: λα ππαθνχνπλ ζηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο 
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3. Ζζηθέο επζχλεο: λα αθνινπζνχλ ηνπο γεληθά απνδεθηνχο απφ ηελ 

θνηλσλία θαλφλεο ( π.ρ. ζην ζέκα ησλ απνιχζεσλ). 

4. Πξναηξεηηθέο επζχλεο: είλαη νη θαζαξά εζεινληηθέο ππνρξεψζεηο πνπ 

ππνηίζεηαη πξέπεη λα έρεη ε επηρείξεζε (θηιαλζξσπηθέο ζπλεηζθνξέο, 

παηδηθνί ζηαζκνί, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θ.ι.π.). 

 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ εζηθψλ θαη πξναηξεηηθψλ επζπλψλ είλαη φηη ιίγνη άλζξσπνη 

πεξηκέλνπλ απφ ηελ επηρείξεζε λα εθπιεξψλεη ηηο δηαθξηηηθέο ηεο επζχλεο, αιιά 

ζρεδφλ φινη πεξηκέλνπλ λα αθνινπζνχληαη νη εζηθέο επζχλεο. Ζ επηρείξεζε 

ηθαλνπνηψληαο πξψηα ηηο δχν βαζηθέο ηεο ππνρξεψζεηο δει. ηηο νηθνλνκηθέο θαη ηηο 

λνκηθέο, ζχκθσλα κε ηνλ Carrol, πξέπεη κεηά λα ηθαλνπνηήζεη θαη ηηο θνηλσληθέο ηεο 

ππνρξεψζεηο δει. ηηο εζηθέο θαη θαηφπηλ ηηο πξναηξεηηθέο. Γηα λα είλαη κηα επηρείξεζε 

βηψζηκε δει. καθξνρξφληα επηηπρεκέλε πξέπεη λα ηθαλνπνηεί θαη ηηο ηέζζεξηο 

επζχλεο ηεο.  Οη πξναηξεηηθέο επζχλεο ηνπ ζήκεξα κπνξεί λα είλαη νη εζηθέο επζχλεο 

ηνπ αχξην.  

 

χκθσλα κε ηνπο  Porter θαη Kramer (2011) “θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί ζηφρνη δελ 

είλαη αληηθαηηθνί αιιά ζπλδένληαη νινθιεξσηηθά». ληαο γλσζηή κηα επηρείξεζε ζαλ 

θνηλσληθά ππεχζπλε ρηίδεη έλα θνηλσληθφ θεθάιαην πνπ παξέρεη κηα ζεηηθή ππφιεςε, 

δεκηνπξγεί ππεξαμία, θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

(Wheelen, et. al. 2015). 

 

 

 

1.3 Σν ππόδεηγκα ηνπ ηξαηεγηθνύ Μάλαηδκελη 

 

Οη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζε 

ηέζζεξηο θάζεηο (Γεσξγφπνπινο, 2013) : 

 Σελ αλίρλεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Σε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

 Σελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

 Σελ αμηνιφγεζε θαη έιεγρν ηεο ζηξαηεγηθήο 

 

ην δηάγξακκα 1.1 εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ηε δνκή ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

κάλαηδκελη. 
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Γηάγξακκα 1.1: Τπφδεηγκα ζηνηρείσλ ηνπ ηξαηεγηθνχ Μάλαηδκελη 

Πεγή: Νηθφιανο Β. Γεσξγφπνπινο, ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη, 2013 

 

 

1.3.1 Αλίρλεπζε Πεξηβάιινληνο 

 

Ζ αλίρλεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλεη παξαθνινχζεζε, ζπιινγή θαη 

αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ λα θαηαλνεζνχλ νη ηξέρνληεο ηάζεηο ζην θπζηθφ, 

επξχηεξν θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ πιεξνθνξία θαηφπηλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα γίλεη πξφβιεςε αλ απηέο νη ηάζεηο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα πθίζηαληαη ή αλ ζα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιιεο. Δπάλσ ζ‟ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο βαζίδνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο γηα ην κέιινλ, ππνζέζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. 

 

Έλα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ κπνξεί ηφζν λα βνεζήζεη φζν θαη λα πιήμεη κηα 

επηρείξεζε. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέεο επθαηξίεο φζν θαη λα θαηαζηξέςεη παιηέο. 

Πνιιέο πξσηνπφξεο επηρεηξήζεηο δελ ππάξρνπλ πηα γηαηί απέηπραλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο ή αθφκε ρεηξφηεξα γηαηί απέηπραλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ αιιαγέο. Τπάξρεη έλαο απιφο θαλφλαο. Μηα επηρείξεζε είλαη 

καθξνρξφληα επηηπρεκέλε φηαλ είλαη ζε αξκνλία κε ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. 

Πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζηξαηεγηθή πξνζαξκνγή κεηαμχ ηνπ ηη δεηά ην πεξηβάιινλ θαη 

Εξωτερικό 
περιβάλλον

Ευκαιρίεσ & 
Απειλζσ

Εςωτερικό 
περιβάλλον

Δυνάμεισ & 
Αδυναμίεσ

Αποςτολι τθσ 
επιχείρθςθσ

Διαμόρφωςθ 
ςτρατθγικισ

Υλοποίθςθ 
ςτρατθγικισ

Αξιολόγθςθ 
και ζλεγχοσ
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ηη έρεη λα πξνζθέξεη ε επηρείξεζε, φπσο επίζεο κεηαμχ ηνπ ηη ρξεηάδεηαη ε 

επηρείξεζε θαη ηη κπνξεί λα ηεο δψζεη ην πεξηβάιινλ. 

 

Ζ πνιππινθφηεηα θαη ν βαζκφο αιιαγήο πξνζδηνξίδνπλ ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Καζψο νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο γίλνληαη δηεζλείο θαη κε 

ηελ αλαθάιπςε λέαο ηερλνινγίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, απμάλνπλ ηφζν ζε κέγεζνο 

φζν θαη ζε βαζκφ δπζθνιίαο νη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηηο 

ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο  ησλ επηρεηξήζεσλ. Καη ελψ απφ κηα άπνςε ε αβεβαηφηεηα 

ηνπ πεξηβάιινληνο δπζθνιεχεη ηα καθξνρξφληα ζρέδηα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο 

απνθάζεηο, απφ ηε άιιε πιεπξά δεκηνπξγεί λέεο επθαηξίεο γηα δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

θαηλνηνκία (Wheelen, et. al. 2015). 

 

ην δηάγξακκα 1.2 παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο ηνπ πεξηβάιινληνο κηαο 

επηρείξεζεο. 

 

 

 

Γηάγξακκα 1.2 :Μεηαβιεηέο ηνπ πεξηβάιινληνο 

Πεγή: Concepts in Strategic Management and Business Policy, Thomas L. Wheelen, 

J. David Hunger, Alan N. Hoffman, Charles E. Bambord, 2015 

 

Φυςικό 
περιβάλλον 

Μάκρο-
περιβάλλον

Μίκρο-
περιβάλλον   

Εςωτερικό 
περιβάλλον    

Δομι       
Κουλτοφρα       

Πόροι

Εργαηόμενοι

Σωματεία Τοπικζσ 

Κοινωνίεσ 

Τεχνολογικό 

Ρολιτικό 

Ρελάτεσ 

Διάφορεσ 

ομάδεσ 

ενδιαφζροντοσ 

Κυβερνιςεισ 

Μζτοχοι 

Κοινωνικο-

πολιτιςτικό 

Οικονομικό 

Ανταγωνιςτζσ 

Ρρομθκευτζσ  

Ριςτωτζσ 

Άγρια 

Ηωι 

Κλίμα 

Φυςικοί 

Ρόροι 
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εκαληηθέο αιιαγέο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηείλνπλ λα επεξεάδνπλ ην κάθξν-

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο (δηαζεζηκφηεηα πφξσλ θαη θφζηνο) θαη ηειηθά ην κίθξν-

πεξηβάιινλ γηαηί απηφ έρεη αληίθηππν ζηελ αλάπηπμε ή ηελ χθεζε ηνπ ζπλφινπ ηεο 

βηνκεραλίαο. Ζ νπζία ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα 

πξνζδηνξηζκνχ θαη άκεζεο αληαπφθξηζεο ζηηο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο πξηλ ηνλ 

αληαγσληζκφ. Έλαο βαζηθφο ιφγνο πνπ κεξηθέο επηρεηξήζεηο πξνζαξκφδνληαη ζηηο 

αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαιχηεξα απφ φηη άιιεο είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ 

δηνηθνχλησλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ εμσηεξηθνχο ζηξαηεγηθνχο 

παξάγνληεο (Wheelen, et. al. 2015). 

 

 

1.3.1.1 Γηεξεύλεζε Δμσηεξηθνύ Πεξηβάιινληνο (SWOT)- 

Δπθαηξίεο θαη Απεηιέο (Opportunities and Threats) 

 

Σν θπζηθό πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη θπζηθέο πεγέο, άγξηα δσή θαη θιίκα. Μέρξη 

ηνλ 20ν αηψλα, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ήηαλ γηα ηνπο αλζξψπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θάηη πνπ εθκεηαιιεπφηαλ θαλείο (δσξεάλ πφξνη π.ρ λεξφ) θαη φρη θάηη πνπ δηαηεξείο. 

ην πιαίζην ηεο βησζηκφηεηαο ε ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα αλαλεψλεηαη γηα 

καθξνρξφληα επηηπρία θαη επηβίσζε, εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ 

θαη θνηλσληθφ ζχζηεκα ηνπ νπνίνπ είλαη κέξνο, αιιά θαη απφ ην θπζηθφ νηθνζχζηεκα 

ζην νπνίν ελζσκαηψλεηαη. 

 

Μηα επηρείξεζε πξέπεη λα εξεπλά ην θπζηθφ πεξηβάιινλ γηα παξάγνληεο πνπ πξηλ 

ζεσξνχζε δεδνκέλνπο φπσο ηε δηαζεζηκφηεηα θξέζθνπ λεξνχ θαη θαζαξνχ αέξα. Σν 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ δεκηνπξγεί αιιαγέο ζηνλ θαηξφ θαη ην θιίκα πνπ 

επεξεάδνπλ άκεζα ηνπο πφξνπο, φηαλ πξφθεηηαη γηα θπηηθά πξντφληα. Έξεπλεο 

απνθαιχπηνπλ φηη ε έξεπλα ηεο αγνξάο γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηε επίδνζε ηεο επηρείξεζεο γηαηί βνεζά φρη κφλν ζηελ πξφβιεςε ηεο δήηεζεο γηα 

νηθνινγηθά πξντφληα, ζπζθεπαζίεο θιπ αιιά θαη ζηελ πξφβιεςε ηεο παξαγσγήο θαη 

θαηά πφζνλ απηή ζα θαιχςεη ηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ (Wheelen, et. al. 2015). 

 

Σν γεληθεπκέλν ή κάθξν-πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, πεξηιακβάλεη παξάγνληεο 

πνπ δελ αγγίδνπλ άκεζα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ αιιά κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηηο καθξνπξφζεζκεο απνθάζεηο. Απηνί νη παξάγνληεο είλαη: 

 Πνιηηηθνί 

 Οηθνλνκηθνί 
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 Κνηλσληθν -πνιηηηζηηθνί 

 Σερλνινγηθνί 

 

Τπάξρεη έλαο πνιχ κεγάινο αξηζκφο παξαγφλησλ ζην κάθξν-πεξηβάιινλ πνπ 

κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε πέληε κεγάιεο θαηεγνξίεο θαη λα εξεπλεζνχλ κε ηε STEEP 

Analysis (Sociocultural, Technological, Economic, Ecological and Political-legal 

Environmental forces) ή PESTEL Analysis (Political, Economic, Sociolcultural, 

Technological, Ecological and Legal forces). Οη ηάζεηο ζε θάζε θαηεγνξία δηαθέξνπλ 

σο πξνο ηνλ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο απφ θιάδν ζε θιάδν. 

 

Σν κηθξν-πεξηβάιινλ ή άκεζν ή αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

πεξηιακβάλεη φια ηα ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ άκεζα έλα νξγαληζκφ θαη  αληίζηνηρα 

επεξεάδνληαη απφ απηφ. Απηά είλαη θπβέξλεζε, ηνπηθέο θνηλσλίεο, πειάηεο, 

πξνκεζεπηέο, αληαγσληζηέο, πηζησηέο, εξγαδφκελνη θαη ζσκαηεία εξγαδνκέλσλ, 

νκάδεο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη εκπνξηθνί ζχιινγνη. Δζηηάδεηαη θπξίσο ζηνλ θιάδν 

κέζα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. Ζ αλάιπζε θιάδνπ ή Αλάιπζε 

Porter είλαη κηα εηο βάζνο αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ θιεηδηά κέζα ζην άκεζν 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο (Wheelen, et. al. 2015). 

 

Ζ πξνζέγγηζε ηνπ PORTER ζηελ αλάιπζε ηνπ κηθξν-πεξηβάιινληνο 

 

O Michael Porter ππνζηεξίδεη φηη έλαο νξγαληζκφο ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ 

έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κέζα ζηνλ δηθφ ηνπ θιάδν. Απηή ε έληαζε θαζνξίδεηαη απφ 

πέληε βαζηθέο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο φπσο θαίλνληαη ζην δηάγξακκα 1.3.  

 

Ζ ζπγθεληξσηηθή ηζρχο απηψλ ησλ δπλάκεσλ θαζνξίδεη ηελ ηειηθή δπλεηηθή 

θεξδνθνξία ζηνλ θιάδν, ε νπνία κεηξάηαη ζε καθξνπξφζεζκνπο φξνπο απφδνζεο 

επελδπκέλνπ θεθαιαίνπ. ζν πην ηζρπξέο είλαη απηέο νη δπλάκεηο ηφζν πεξηζζφηεξν 

πεξηνξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο θαη λα έρνπλ 

κεγαιχηεξα θέξδε. Μηα πςειή δχλακε ζεσξείηαη απεηιή γηαηί κπνξεί λα κεηψζεη ηα 

θέξδε ελψ αληίζεηα κηα ρακειή δχλακε κπνξεί λα ιεθζεί ζαλ επθαηξία γηα αχμεζε 

θεξδψλ. Μαθξνπξφζεζκα φκσο ε εηαηξεία κε επηιεγκέλεο ζηξαηεγηθέο κπνξεί λα 

αιιάμεη ηελ έληαζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ δπλάκεσλ πξνο φθειφο ηεο. 
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Γηάγξακκα 1.3: Τπφδεηγκα ηνπ Porter: Γπλάκεηο πνπ Οδεγνχλ ηνλ Αληαγσληζκφ 

Πεγή: Concepts in Strategic Management and Business Policy, Thomas L. Wheelen, 

J.David Hunger, Alan N. Hoffman, Charles E. Bambord, 2015 

 

 

Απεηιή Δηζόδνπ Νέσλ Δπηρεηξήζεσλ 

 

Ζ είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν ζεσξείηαη απεηιή γηα ηηο πθηζηάκελεο 

επηρεηξήζεηο γηαηί ζπλεπάγεηαη λέεο ηθαλφηεηεο, δηεθδίθεζε κεξηδίνπ αγνξάο, θαη 

πηζαλφλ ζεκαληηθνχο πφξνπο. Ζ απεηιή εηζφδνπ εμαξηάηαη απφ ηα εκπφδηα εηζφδνπ 

θαη ηελ αληίδξαζε πνπ αλακέλεηαη απφ ηνπο ππάξρνληεο αληαγσληζηέο. 

 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο νη επηρεηξήζεηο είλαη ακνηβαία εμαξηψκελεο. Μηα 

αληαγσληζηηθή θίλεζε απφ κηα εηαηξεία κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνπο 

αληαγσληζηέο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο-αληίπνηλα. 

 

Απεηιή από Τπνθαηάζηαηα Πξντόληα 

 

αλ ππνθαηάζηαην ζεσξείηαη  ην πξντφλ πνπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφ, αιιά 

κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ίδηεο αλάγθεο. ηνλ βαζκφ πνπ ην θφζηνο κεηαθίλεζεο 

(switching cost) είλαη ρακειφ ηα ππνθαηάζηαηα κπνξεί λα έρνπλ πνιχ ηζρπξή 

επίδξαζε ζε έλα θιάδν. 

 

 

 

Δυνθτικι 
Κερδοφορία  
του  Κλάδου

Διαπραγματευτικι 
Δφναμθ  

Ρρομθκευτϊν

Καλφτερα ι 
χαμθλότερου 

κόςτουσ 
υποκατάςτατα 

προϊόντα

Ανταγωνιςμόσ 
μεταξφ των 

υπαρχόντων 
εταιρειϊν

Απειλι ειςόδου 
νζων επιχειριςεων

Διαπραγματευτικι 
Δφναμθ Αγοραςτϊν
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Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ Αγνξαζηώλ 

 

Οη αγνξαζηέο επεξεάδνπλ ηνλ θιάδν κέζσ ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα πηέδνπλ ηηο ηηκέο 

πξνο ηα θάησ, λα δηαπξαγκαηεχνληαη γηα πςειφηεξε πνηφηεηα θαη πεξηζζφηεξεο 

ππεξεζίεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο αληαγσληζηέο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο.  

 

 

Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ Πξνκεζεπηώλ 

 

Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ θιάδν κέζσ ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα 

απμήζνπλ ηηο ηηκέο ή λα κεηψζνπλ ηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο. 

 

ηηο δπλάκεηο απηέο ηνπ Porter πξνζηίζεηαη θαη κηα έθηε απηή ηεο ζρεηηθήο δύλακεο 

ησλ stakeholders (θνξείο δηαθχβεπζεο ζπκθεξφλησλ), γηα λα ηνληζηεί ε δχλακε ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ θαη άιισλ νκάδσλ απφ ην άκεζν 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε θαη επεξεάδνπλ ή 

επεξεάδνληαη απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο (Wheelen, et. al. 2015). 

 

 

1.3.1.1.1    ηξαηεγηθέο Οκάδεο 

 

Γηα λα είλαη  θαιχηεξα αληηιεπηφ  ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ,  είλαη πνιχ ρξήζηκν 

λα θαηεγνξηνπνηνχληαη νη εηαηξείεο ζε ζηξαηεγηθέο νκάδεο. Μία ζηξαηεγηθή νκάδα 

είλαη έλα ζχλνιν εηαηξεηψλ πνπ αθνινπζεί παξφκνηεο ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηψληαο 

παξφκνηνπο πφξνπο. Καζψο ε δνκή θαη ε θνπιηνχξα θάζε νξγαληζκνχ δηαθέξεη ν 

αληαγσληζκφο αλάκεζα ζε εηαηξείεο ηεο ίδηαο ζηξαηεγηθήο νκάδαο είλαη πνιχ πην 

ηζρπξφο  (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

 

 

1.3.1.1.2  Ο Κύθινο Εσήο ηνπ Κιάδνπ 

 

Γηαρξνληθά νη θιάδνη εμειίζζνληαη κέζσ δηαθφξσλ ζηαδίσλ απφ ηελ αλάπηπμε κέρξη 

ηελ σξηκφηεηα θαη ηειηθά ηελ ζηαδηαθή χθεζε. Ζ ηζρχο ησλ δπλάκεσλ ηνπ Porter 

πνηθίιεη αλάινγα κε ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ν θιάδνο. Ο θχθινο δσήο ηνπ θιάδνπ 

είλαη ρξήζηκνο γηα λα εμειηρζνχλ θαη λα πξνβιεθζνχλ ηάζεηο πνπ νδεγνχλ ηνλ 

αληαγσληζκφ. 
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ηαλ ν θιάδνο είλαη λένο ην πξντφλ αγνξάδεηαη αλεμαξηήησο ηηκήο γηαηί πξέπεη λα 

ηθαλνπνηήζεη κηα λέα αλάγθε. Απηφ ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζε έλα θαηαθεξκαηηζκέλν 

θιάδν φπνπ θακία επηρείξεζε δελ έρεη ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο θαη θάζε κηα 

εμππεξεηεί έλα κηθξφ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο. Καζψο λένη αληαγσληζηέο 

εηζέξρνληαη ζην ρψξν νη ηηκέο πέθηνπλ. Οη εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θακπχιε 

εκπεηξίαο θαη νηθνλνκηψλ θιίκαθαο γηα λα κεηψζνπλ ην θφζηνο πην γξήγνξα απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ. Δπηρεηξνχλ θάζεηε νινθιήξσζε γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο 

κέζσ πξνκεζεπηψλ θαη δηαλνκήο.  

 

ηαλ ν θιάδνο εηζέιζεη ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο ηα πξντφληα ηείλνπλ λα 

ζεσξνχληαη commodities. Οη αληαγσληζηέο πξνζπαζνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ην 

πξντφλ ηνπο γηα λα απνθχγνπλ ηνλ άγξην αληαγσληζκφ ηηκψλ πνπ ραξαθηεξίδεη έλαλ 

ψξηκν, ελνπνηεκέλν θιάδν. Ζ ηηκή πιένλ είλαη θπξίαξρε ππφζεζε γηα ηνπο 

ππνςηαζκέλνπο θαηαλαισηέο θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο κεηψλνληαη.  

 

Καζψο ν θιάδνο θηλείηαη απφ ηελ σξηκφηεηα ζε πηζαλή χθεζε, ε αλάπηπμε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ πσιήζεσλ κεηψλεηαη θαη ίζσο λα αξρίζεη θαη ε πηψζε. ηαλ ηα 

εκπφδηα εμφδνπ είλαη ρακειά νη επηρεηξήζεηο εθπνηνχλ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο θαη 

απνρσξνχλ αθήλνληαο ιηγφηεξνπο κα κεγαιχηεξνπο αληαγσληζηέο (Γεσξγφπνπινο, 

2013). 

 

 

1.3.1.2 Γηεξεύλεζε Δζσηεξηθνύ Πεξηβάιινληνο (SWOT),   

Γπλάκεηο θαη Αδπλακίεο (Strengths and Weaknesses) 

 

Ζ  έξεπλα θαη ε αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο γηα επθαηξίεο θαη απεηιέο 

είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα θαηαλνήζεη ε επηρείξεζε ην αληαγσληζηηθφ ηεο πεξηβάιινλ 

θαη ηε ζέζε ηεο κέζα ζ‟ απηφ. Απηφ φκσο δελ κπνξεί λα ηελ εθνδηάζεη κε 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Απαξαίηεηνο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ παξαγφλησλ –θξίζηκεο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο- πνπ κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ αλ ε επηρείξεζε κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο θαη λα 

απνθχγεη ηηο απεηιέο. Απηή ε εζσηεξηθή έξεπλα ή νξγαληθή αλάιπζε αζρνιείηαη κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ.  Οη ηθαλφηεηεο αλαθέξνληαη ζηε δπλαηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα εθκεηαιιεπηεί ηνπο πφξνπο ηεο.  
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Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηθαλνηήησλ κηαο επηρείξεζεο ν Barney πξνηείλεη ην VRIO 

framework: 

1. Value: Παξέρεη αμία ζηνλ πειάηε θαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα; 

2. Rareness:  Γελ ην θαηέρεη θαλέλαο άιινο αληαγσληζηήο; 

3. Imitability :  Δίλαη θνζηνβφξν γηα ηνπο άιινπο λα ην κηκεζνχλ;   

4. Organization:Δίλαη ε επηρείξεζε νξγαλσκέλε λα εθκεηαιιεπηεί ηνλ πφξν; 

 

Αλ ε απάληεζε ζηηο εξσηήζεηο απηέο είλαη ΝΑΗ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα, ηφηε 

απηή ε ηθαλφηεηα ζεσξείηαη δχλακε θαη κάιηζηα δηαθεθξηκέλε ηθαλόηεηα 

(distinctive competence). Μηα δηαθεθξηκέλε ηθαλφηεηα πνπ ζα ηελ κηκεζνχλ νη 

αληαγσληζηέο, κπνξεί θάιιηζηα λα απνβεί ην ειάρηζην απαηηνχκελν γηα λα 

αληαγσληζηεί κηα εηαηξεία κέζα ζηνλ θιάδν, άξα παχεη λα είλαη κνλαδηθή  (Wheelen, 

et. al. 2015). 

 

Οη παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη νη 

δπλάκεηο (strengths) θαη νη αδπλακίεο (weaknesses) ηεο επηρείξεζεο πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα εληζρχνπλ ή λα πεξηνξίδνπλ κηα πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή. Οη παξάγνληεο 

απηνί πεξηιακβάλνπλ ηε δνκή (structure), ηελ θνπιηνύξα (culture) θαη ηνπο 

πόξνπο (resources) ηεο επηρείξεζεο. 

 

Γνκή είλαη ν ηξφπνο πνπ κηα επηρείξεζε είλαη νξγαλσκέλε σο πξνο ηε ξνή 

επηθνηλσλίαο, ηε ξνή εμνπζίαο θαη ηε ξνή εξγαζίαο. Δίλαη ε ηππηθή δηάηαμε ησλ 

ξφισλ θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ αλζξψπσλ, ψζηε ε εξγαζία λα θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζθνπψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

ιεηηνπξγηθή δνκή (functional structure) πνπ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 1.4 είλαη 

θαηάιιειε γηα επηρεηξήζεηο κεζαίνπ κεγέζνπο κε νξηζκέλεο γξακκέο πξντφλησλ ζε 

έλαλ θιάδν  (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

 

 

Γηάγξακκα 1.4: Λεηηνπξγηθή Γνκή 

Πεγή: Νηθφιανο Β. Γεσξγφπνπινο, ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη, 2013 

Ανϊτατθ Διοίκθςθ

Ραραγωγι Ρωλιςεισ Χρθματοοικονομικι Ρροςωπικό
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Ζ εηαηξηθή θνπιηνύξα είλαη έλα ζχλνιν πεπνηζήζεσλ, πξνζδνθηψλ θαη αμηψλ πνπ 

καζαίλεηαη θαη κνηξάδεηαη απφ ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ θαη κεηαβηβάδεηαη απφ ηε κηα 

γεληά ππαιιήισλ ζηελ άιιε. Γεληθά αληαλαθιά ηηο αμίεο ησλ ηδξπηψλ θαη ηελ 

απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο. Γίλεη κηα αίζζεζε ηαπηφηεηαο ζηελ εηαηξεία: «Πνηνη 

είκαζηε, ηη θάλνπκε, ηη πηζηεχνπκε». πρλά πεξηιακβάλεη θαη κηα ζεηξά άγξαθσλ 

θαλφλσλ πνπ νη εξγαδφκελνη αθνινπζνχλ ρσξίο  εξσηήζεηο. Ζ  εηαηξηθή θνπιηνχξα 

έρεη δχν δηαθξηηέο ηδηφηεηεο: 

 ηελ έληαζε δει. ην βαζκφ πνπ ηα κέιε κηαο κνλάδαο δέρνληαη ηνπο θαλφλεο, 

ηηο αμίεο θαη φηη άιιν ζρεηηθφ κε ηελ θνπιηνχξα ηεο κνλάδαο θαη  

 ηελ νινθιήξσζε δει. ζε ηη έθηαζε κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ππάξρεη απηή ε 

θνηλή θνπιηνχξα 

 

Ζ εηαηξηθή θνπιηνχξα δηακνξθψλεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ θαη έρεη άκεζε 

επίδξαζε ζηελ επίδνζε. Δπεηδή έρεη ηζρπξή επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

αλζξψπσλ ζε φια ηα επίπεδα, κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

λα αιιάμεη ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε.  Αλ έλα δηαθεθξηκέλν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

είλαη βαζηά ξηδσκέλν ζηελ εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ ή ζηελ θνπιηνχξα ηεο 

επηρείξεζεο -ζησπεξή γλψζε (tacit knowledge)- δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα ην 

κηκεζνχλ νη αληαγσληζηέο. 

 

πσο κε ηε δνκή έηζη θαη κε ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα αλ είλαη ζπκβαηή κε ηε λέα 

ζηξαηεγηθή απηφ κπνξεί λα  ζεσξεζεί εζσηεξηθή δχλακε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε 

είλαη εζσηεξηθή αδπλακία γηαηί είλαη πνιχ δχζθνιε ε αιιαγή απνζηνιήο, ζηφρσλ, 

ζηξαηεγηθψλ ή πνιηηηθψλ,  αλ είλαη ζε αληίζεζε κε ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα  (Wheelen, 

et. al. 2015). 

 

Πόξνη κηαο επηρείξεζεο είλαη ηα ζηνηρεία πνπ απηή δηαζέηεη γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ζηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Οη δηαζέζηκνη ζε κηα επηρείξεζε πφξνη ζπλήζσο 

θαηαηάζζνληαη ζε κηα απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο: ρξεκαηννηθνλνκηθνί, θπζηθνί, 

ηερλνινγηθνί θαη αλζξψπηλνη (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί Πόξνη 

 

Ο νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηηο πεγέο, ηε ρξήζε θαη ηνλ 

έιεγρν θεθαιαίσλ. Ζ δνκή θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο επεξεάδεη άκεζα ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. Δπηρεηξήζεηο κε απμεκέλα δαλεηαθά θεθάιαηα είλαη 



15 
 

πεξηζζφηεξν risk-averse θαη ιηγφηεξν πξφζπκεο λα επελδχζνπλ ζε έξεπλα θαη 

αλάπηπμε. 

 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε δει. ν δείθηεο μέλσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα ζε ζρέζε 

κε ην ρξφλν θαη ηα πνζά ησλ θεθαιαίσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη εζσηεξηθά πξέπεη λα 

ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο, ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο. Ζ 

πςειή κφριεπζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ δχλακε ζε θαηξνχο επεκεξίαο θαη πςειψλ 

πσιήζεσλ (αλεβάδεη ην λεθξφ ζεκείν),  αιιά είλαη αδπλακία ζε πεξηφδνπο χθεζεο 

θαη κεησκέλσλ πσιήζεσλ. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη κεγαιχηεξε κφριεπζε έρεη ζεηηθή 

επίδξαζε ζηελ  απφδνζε γηα επηρεηξήζεηο ζε ζηαζεξφ πεξηβάιινλ, ελψ αληίζεηα έρεη 

αξλεηηθή επίδξαζε ζε δπλακηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Έλα θαιφ νηθνλνκηθφ ηκήκα πξέπεη λα θάλεη πξνυπνινγηζκφ θεθαιαίσλ δειαδή 

αλάιπζε θαη θαηάηαμε πηζαλψλ επελδχζεσλ ζε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία π.ρ.  γε, 

θηίξηα θαη εμνπιηζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξφζζεηεο εθξνέο θαη εηζξνέο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηηο επελδχζεηο απηέο θαη λα ηηο  θαηαηάζζεη ζχκθσλα κε απνδεθηά 

θξηηήξηα ή εκπφδηα (πρ years to payback investment, rate of return, time to break-

even point) κε ζθνπφ ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. Πξνγξάκκαηα 

πςειήο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο φπσο εηζρψξεζε ζε λέα αγνξά ή πξνζηαζία ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο έρνπλ ζαθψο ρακειφηεξα εκπφδηα (Wheelen, et. al. 2015). 

 

Φπζηθνί Πόξνη 

 

Οη θπζηθνί πφξνη ελφο νξγαληζκνχ αλαθέξνληαη ζηελ ηδηνθηεζία (πνηνο ηνπο θαηέρεη) 

θαζψο θαη ζηελ ηθαλφηεηα πξφζβαζεο ζε πξψηεο χιεο. Δίλαη ηα αθίλεηα, ν 

κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο θαη ηα απνζέκαηα πξψησλ πιψλ 

(Γεσξγφπνπινο, 2013). 

 

Σερλνινγηθνί Πόξνη θαη πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ 

 

Σν θαζήθνλ ηεο δηνίθεζεο είλαη λα παίξλεη απνθάζεηο σο πξνο:  

 ηελ επηινγή κεηαμχ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ρξήζε κέζα ζηελ επηρείξεζε  

 ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ ελζσκάησζεο λέαο ηερλνινγίαο ζε πξντφληα θαη 

δηαδηθαζίεο 

 ηελ αλάπηπμε πφξσλ ψζηε λα εθαξκνζηεί επηηπρψο ε λέα ηερλνινγία 

(εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ πξνζσπηθφ θ.ι.π.)  



16 
 

 ην πφηε λα πξέπεη λα αθήζεη ηελ παξνχζα ηερλνινγία θαη λα πηνζεηήζεη λέα 

θαη  

 ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ξνή πιεξνθνξηψλ ζηνλ νξγαληζκφ κε ηξφπνπο πνπ 

βειηηψλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 

Οη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη, λα απνζεθεχνληαη θαη λα ζπλδπάδνληαη 

ψζηε λα απαληνχλ ζε ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο θαη ζηξαηεγηθέο εξσηήζεηο. Σν 

ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ κηαο εηαηξείαο κπνξεί λα ζεσξεζεί δχλακε ή αδπλακία. Γελ 

κπνξεί λα είλαη κφλν βνεζεηηθφ ζηελ αλίρλεπζε πεξηβάιινληνο θαη ζηνλ έιεγρν ησλ 

εηαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,  αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ζηξαηεγηθφ φπιν 

γηα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 

Αλζξώπηλνη Πόξνη 

 

Έξεπλεο δείρλνπλ φηη εηαηξείεο κε θαιέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

έρνπλ πςειφηεξα θέξδε θαη θαιχηεξν πνζνζηφ επηβίσζεο. Ζ βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εξγαζηαθήο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα γίλεη: 

 κε ζπκκεηνρηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ, 

 κε αλαδηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο, 

 κε θαηλνηφκα ζπζηήκαηα αληακνηβήο, 

 κε βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

Απηέο νη βειηηψζεηο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξηθή 

θνπιηνχξα θαη ζε κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα θαη πνηνηηθά πξντφληα. O 

δεκνγξαθηθφο ράξηεο αιιάδεη θπξίσο ιφγσ κεηαλάζηεπζεο. Ζ πξφζιεςε  αηφκσλ 

κε άιιε θνπιηνχξα θαη ηζηνξηθφ (human diversity) θαζψο θαη ε πξφζιεςε αηφκσλ κε 

εηδηθέο ηθαλφηεηεο,    ελζσκαηψλεη ζηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο ηνλ ζεβαζκφ γηα 

ηε πνιηηηζκηθφηεηα, ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηε κε αλνρή ζηε κεξνιεςία θαη ηηο 

δηαθξίζεηο. 

 

Ζ δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ κπνξεί λα είλαη ην θιεηδί γηα λα επηηεπρζεί βηψζηκν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Σα πιενλεθηήκαηα ζηε  ηερλνινγία αληηγξάθνληαη 

άκεζα απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Οη αθνζησκέλνη άλζξσπνη φκσο είλαη θεθάιαην γηα 

ηελ επηρείξεζε. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο εθαξκφδνληαη 

επηηπρψο,  ζε εηαηξείεο κε ππαιιήινπο κε πςειφ επίπεδν αθνζίσζεο  (Wheelen, et. 

al. 2015). 
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 1.3.1.2.1  Αιπζίδα Αμίαο   

  

Κάζε νξγαληζκφο έρεη ηε  δηθή ηνπ εζσηεξηθή αιπζίδα αμίαο δξαζηεξηνηήησλ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα γλσξίδεη ε επηρείξεζε ζε πην ζεκείν ηεο αιπζίδαο αμίαο δεκηνπξγεί 

ρξήκα, θαζψο θαη πην πξντφλ (αλ ππάξρνπλ δηάθνξα πξντφληα) ζπλεηζθέξεη 

πεξηζζφηεξν ζηα θέξδε. Μηα ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ αμίαο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηεο 

επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηνλ Porter “νη δηαθνξέο ησλ αιπζίδσλ αμίαο κεηαμχ ησλ 

αληαγσληζηψλ είλαη ην θιεηδί γηα ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα”.  

 

Ο απινχζηεξνο ηξφπνο λα αξρίζεη κηα αλάιπζε ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο επηρείξεζεο 

είλαη ε πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ παξαδνζηαθψλ ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ γηα δπλάκεηο 

θαη αδπλακίεο. Οη ιεηηνπξγηθνί πφξνη θαη ηθαλφηεηεο δελ πεξηιακβάλνπλ κφλν ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά, ηα θπζηθά θαη ηα αλζξψπηλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αιιά ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ ζε θάζε πεξηνρή λα δηακνξθψλνπλ θαη λα πινπνηνχλ ηηο 

απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίεο, ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο πνπ αλ εθαξκνζηνχλ ζσζηά 

κπνξνχλ λα είλαη δπλάκεηο θαη λα ζηεξίμνπλ ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο (Wheelen, et. al. 

2015). 

 

 

1.3.2 Γηακόξθσζε ηξαηεγηθήο 

 

«Ζ αλάιπζε είλαη ην θξίζηκν ζεκείν αξρήο ηεο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο. Αληηκέησπνο κε 

ηα πξνβιήκαηα, ηηο ηάζεηο, ηα γεγνλφηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ θαίλνληαη λα 

απαξηίδνπλ έλα αξκνληθφ ζχλνιν, ν ζηξαηεγηθφο αλαιπηήο πξέπεη λα αλαιχεη φινπο 

απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζηα ζπζηαηηθά ηνπο, λα αλαθαιχπηεη ηε ζεκαζία ηνπο θαη λα 

ηνπο  επαλαζπλαξκνινγεί  κε ηξφπν πνπ λα  κεγηζηνπνηεί ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο.» 

(Kenichi Ohmae, 1982). 

 

Ζ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο ή ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο απνζηνιήο, ησλ ζηφρσλ, ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ελφο νξγαληζκνχ. 

Ξεθηλά κε ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, ηε δηαδηθαζία εχξεζεο 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο κεηαμχ εμσηεξηθψλ επθαηξηψλ θαη εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ θαη 

κεηαμχ εμσηεξηθψλ απεηιψλ θαη εζσηεξηθψλ αδπλακηψλ. SWOT είλαη ην αθξσλχκην 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα πεξηγξάςεη ηηο ηδηαίηεξεο Γπλάκεηο, Αδπλακίεο, Δπθαηξίεο θαη 

Απεηιέο πνπ είλαη πηζαλνί ζηξαηεγηθνί παξάγνληεο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. 
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Ζ πξνζέγγηζε  SWOT δελ βνεζά κφλν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δηαθεθξηκέλσλ 

ηθαλνηήησλ –ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ θαη πφξσλ πνπ ε επηρείξεζε θαηέρεη– 

αιιά βνεζά θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επθαηξηψλ πνπ ε επηρείξεζε δελ κπνξεί λα 

εθκεηαιιεπηεί ιφγσ ειιείςεσο ησλ θαηάιιεισλ πφξσλ. Μηα επθαηξία δελ έρεη αμία αλ 

ε επηρείξεζε ιφγσ ειιείςεσο δπλαηνηήησλ (πφξσλ) δελ κπνξεί λα ηελ εθκεηαιιεπηεί 

θαη απφ κφλε ηεο κηα δηαθεθξηκέλε ηθαλφηεηα δελ είλαη εγγχεζε γηα αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. 

 

Ζ SWOT αλάιπζε κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηνλ ηχπν: 

SA=O/(S-W) 

Δλαιιαθηηθέο ηξαηεγηθέο = Δπθαηξίεο/ Γπλάκεηο – Αδπλακίεο                  

(Strategic Alternatives=Opportunities/Strengths minus Weaknesses). 

Ο ηχπνο απηφο αληηθαηνπηξίδεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ πξνθχπηεη. Πξέπεη 

λα επελδχνπκε πεξηζζφηεξν ζηηο δπλάκεηο γηα λα γίλνπλ πην ηζρπξέο (δηαθεθξηκέλεο 

ηθαλφηεηεο) ή λα επελδχνπκε ζηηο αδπλακίεο ψζηε λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθέο; 

Μεηαμχ ησλ άιισλ θξηηηθψλ πνπ έρεη δερηεί ε SWOT αλάιπζε είλαη φηη 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ ππνθεηκεληθή γλψκε ηνπ αλαιπηή θαη φηη νη Γπλάκεηο κπνξνχλ 

ηαπηφρξνλα λα ζεσξεζνχλ θαη Αδπλακίεο θαη αλάινγα θαη νη Δπθαηξίεο κπνξεί λα 

ιεθζνχλ σο Απεηιέο  (Wheelen, et. al. 2015). 

 

Έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα αλαιχνληαο ηνπο ζηξαηεγηθνχο παξάγνληεο είλαη λα 

πξνζδηνξηζηεί κηα αληθαλνπνίεηε αλάγθε ζηελ αγνξά (niche) φπνπ ν νξγαληζκφο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο βαζηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη λα εθκεηαιιεπηεί κηα 

επθαηξία. Ο ζηφρνο είλαη λα βξεζεί κηα επλντθή niche πνπ ηαηξηάδεη απφιπηα ζην 

εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο νπνίαο ηε δήηεζε 

κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ε επηρείξεζε θαη πνπ είλαη δχζθνιν γηα άιιεο επηρεηξήζεηο 

λα ηελ δηεθδηθήζνπλ ή λα ηελ εθηνπίζνπλ. Δθφζνλ βξεζεί θαη ηθαλνπνηεζεί απηή ε 

αλάγθε δελ αμίδεη γηα ηνλ πηζαλφ αληαγσληζηή λα δηαζέζεη ρξφλν θαη ρξήκα λα ηε 

δηεθδηθήζεη. 

 

Απηνί πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη ζε ελαιιαθηηθέο 

πνξείεο δξάζεο παξά ζηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Γηφηη είλαη 

πνιχ πην εχθνιν λα αζρνιείηαη θαλείο κε ηξέρνπζεο θαηαζηάζεηο παξά λα ζθέθηεηαη 

ηη ζέιεη λα θαηαθέξεη ζην κέιινλ. Με απνηέιεζκα λα επηιέγνληαη ζηξαηεγηθέο πνπ 

ζέηνπλ ηνπο ζηφρνπο γηα καο παξά λα έρνπκε ζηφρνπο θαη απνζηνιή πνπ λα 

πεξηιακβάλεη ηηο επηινγέο καο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

επαλεμεηάδνληαη ε απνζηνιή θαη νη ζηφρνη πξηλ δεκηνπξγεζνχλ θαη αμηνινγεζνχλ 
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ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο. Μηα θαηάιιειε, μεθάζαξε θαη κε εληαίν ζέκα απνζηνιή, 

βνεζά ζε μεθάζαξνπο ζθνπνχο (objectives) θαη ζηξαηεγηθή θαη ηκήκαηα πνπ 

αληαγσλίδνληαη ηνλ εμσηεξηθφ αληαγσληζκφ θαη φρη κεηαμχ ηνπο. Οη  ζθνπνί πξέπεη 

λα είλαη θαηάιιεινη, νχηε πνιχ γεληθνί, νχηε λα εζηηάδνπλ ζε βξαρππξφζεζκνπο 

ζθνπνχο θαη λα κελ ππάξρεη ράζκα κεηαμχ ζρεδηαζκνχ θαη πξαγκαηνπνίεζεο. 

Πξέπεη λα αλαζεσξνχληαη ζπλέρεηα ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο 

(Wheelen, et. al. 2015). 

 

ε κηα επηρείξεζε κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ηξία αιιειεμαξηψκελα επίπεδα 

ζηξαηεγηθήο: ην επηρεηξεζηαθφ επίπεδν (corporate-level strategy), ην επηρεηξεκαηηθφ 

επίπεδν (business-level strategy) θαη ην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν (functional-level 

strategy) (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

 

Σα αληηθείκελα ηνπ θάζε επηπέδνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1.1. 

 

Πίλαθαο 1.1: Σα Δπίπεδα ηξαηεγηθήο κε ηα αληίζηνηρα Αληηθείκελα 

Δπίπεδν ηξαηεγηθήο Αληηθείκελν ηξαηεγηθήο 

Δπηρεηξεζηαθφ Ζ ζηξαηεγηθή πξννπηηθή (εχξνο θαη 

πνηθηιία) ηνπ νξγαληζκνχ 

Δπηρεηξεκαηηθφ Ζ αλίρλεπζε γηα ηελ αλεχξεζε ελφο 

δηαθεθξηκέλνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο γηα θάζε κηα δηαθνξεηηθή 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ηνπ νξγαληζκνχ 

Λεηηνπξγηθφ Οη πεγέο ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ζηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο 

Πεγή: Νηθφιανο Β. Γεσξγφπνπινο, ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη, 2013 

 

 

1.3.2.1 Δπηρεηξεζηαθέο ηξαηεγηθέο (Corporate Strategies)  

 

Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή αλαθέξεηαη ζηελ επηινγή θαηεχζπλζεο ηεο επηρείξεζεο 

ζαλ ζχλνιν. Γηαπξαγκαηεχεηαη ηξία ζέκαηα θιεηδηά πνπ αληηκεησπίδεη ν νξγαληζκφο: 

(Γεσξγφπνπινο, 2013). 
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1) ηνλ ζπλνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εηαηξείαο πξνο ηελ αλάπηπμε, ηελ ζηαζεξφηεηα 

ή ηελ πεξηζπιινγή, 

2) ηνπο θιάδνπο ή ηηο αγνξέο εληφο ησλ νπνίσλ αληαγσλίδεηαη κε ηα πξντφληα ηεο ή 

ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, 

3) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε ζπληνλίδεη δξαζηεξηφηεηεο θαη κεηαβηβάδεη 

πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο κεηαμχ ησλ γξακκψλ παξαγσγήο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

κνλάδσλ. Απηά ηα δεηήκαηα αληηκεησπίδνληαη κε ηε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζεο, 

αλάιπζε ραξηνθπιαθίνπ θαη ηε γνληθή ζηξαηεγηθή.  

 

Οη κάλαηδεξ πξέπεη δηαξθψο λα εμεηάδνπλ ην ραξηνθπιάθην ησλ πξντφλησλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο επθαηξίεο ζαλ λα ζρεδηάδνπλ λα επαλεπελδχζνπλ 

φιν ην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο.Κάζε επηρείξεζε κηθξή ή κεγάιε κε θάπνην ηξφπν 

ζα αληηκεησπίζεη ζέκαηα επηινγήο πξνζαλαηνιηζκνχ ζαλ εηαηξεία, ζαλ δηνίθεζε ή 

ζαλ ραξηνθπιάθην πξντφλησλ. 

 

Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή αληηκεησπίδεη γεληθά ηξία αιιειεμαξηνχκελα δεηήκαηα: 

1. Σν γεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξεζεο πξνο ηελ αλάπηπμε (growth), 

ζηαζεξφηεηα (stability) ή πεξηζπιινγή (retrenchment). Απηά είλαη 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζηξαηεγηθή θαηεύζπλζεο (Directional 

strategy). 

2. Σηο αγνξέο ή ηνπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο ν νξγαληζκφο αληαγσλίδεηαη 

κέζσ ησλ πξντφλησλ ηνπ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ. Απηά είλαη 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζηξαηεγηθή ραξηνθπιαθίνπ (Portfolio 

analysis). 

3. Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο, κεηαθέξεη 

ηνπο πφξνπο θαη θαιιηεξγεί ηθαλφηεηεο κεηαμχ ησλ γξακκψλ πξντφλησλ 

θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ. Απηά είλαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

γνληθή ζηξαηεγηθή (Parenting strategy). 

 

1.3.2.1.1 ηξαηεγηθή θαηεύζπλζεο (Directional Strategy ) 

 

Ζ ζηξαηεγηθή απφ θαηεχζπλζεο απαξηίδεηαη ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ:   

 ηξαηεγηθέο αλάπηπμεο  (Growth strategies) 

Δπέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο 

 ηξαηεγηθέο ηαζεξόηεηαο (Stability Strategies)  

Κακία αιιαγή ζηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο 
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 ηξαηεγηθέο πεξηζπιινγήο (Retrenchment Strategies ) 

Μείσζε ηνπ επηπέδνπ δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξείαο 

 

 

 ηξαηεγηθέο αλάπηπμεο (Growth strategies ) 

 

Οη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο είλαη καθξάλ νη πην δεκνθηιείο ζηξαηεγηθέο ζηηο εηαηξείεο. 

Οη  κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα επηβηψλνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο κηθξέο θαη 

απηφ νθείιεηαη ζε κεγαιχηεξε δηαζεζηκφηεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ, νξγαλσζηαθήο 

ξνπηίλαο θαη εμσηεξηθψλ δεζκψλ. Ζ ζπλερήο αλάπηπμε ζεκαίλεη απμεκέλεο 

πσιήζεηο, εθκεηάιιεπζε ηεο θακπχιεο κάζεζεο, νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη σο εθ 

ηνχηνπ κείσζε ηνπ αλά κνλάδα θφζηνπο ησλ πσιεζέλησλ άξα απμεκέλα  θέξδε. 

Έλαο νξγαληζκφο κπνξεί λα αλαπηπρζεί κε εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή αλάπηπμε. Απφ 

ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο ε αλάπηπμε είλαη ειθπζηηθή γηα δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο: 

Κακνπθιάξηζκα ξνψλ ιφγσ απμεκέλεο δήηεζεο, ρξφλνο αλάθακςεο ζε πεξίπησζε 

ζηξαηεγηθνχ ιάζνπο, δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, επθαηξίεο γηα εμέιημε, πξναγσγέο, 

αζθάιεηα εξγαζίαο θαη θαιέο ακνηβέο, ειθπζηηθφηεηα γηα επελδπηέο, δπζθνιία 

εμαγνξάο (Wheelen, et. al. 2015). 

 

Γχν βαζηθέο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο είλαη ε ζπγθέληξσζε θαη ε δηαπνίθηιζε ή 

δηεύξπλζε . 

 

H πγθέληξσζε (Concentration) αλαθέξεηαη ζηελ εμεηδίθεπζε ζε έλα κφλν πξντφλ 

ή γξακκή παξαγσγήο ή ππεξεζία. Αλ ην πξντφλ ηεο επηρείξεζεο έρεη δπλαηφηεηεο 

πξαγκαηηθήο αλάπηπμεο, ε ζπγθέληξσζε πφξσλ ζ‟ απηή ηε γξακκή πξντφληνο 

θαίλεηαη ε θαηαιιειφηεξε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο. Οη δχν βαζηθέο ζηξαηεγηθέο 

ζπγθέληξσζεο είλαη ε θάζεηε αλάπηπμε θαη ε νξηδόληηα αλάπηπμε. Οη 

αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα δηαιέγνπλ κία απφ απηέο πξηλ 

πξνζπαζήζνπλ κε ηε ζηξαηεγηθή δηεχξπλζεο. 

 

Ζ θάζεηε αλάπηπμε ή νινθιήξσζε ή θαζεηνπνίεζε (Vertical Growth), 

επηηπγράλεηαη αλαιακβάλνληαο ιεηηνπξγίεο πνπ πξηλ εμππεξεηνχζαλ πξνκεζεπηέο ή 

δηαλνκείο. Ζ εηαηξεία αλαπηχζζεηαη θαηαζθεπάδνληαο ηηο πξνκήζεηέο ηεο ή 

δηαλέκνληαο ηα πξντφληα ηεο. Απηφ γίλεηαη γηα λα κεησζεί ην θφζηνο, γηα λα ειεγρζεί 

κηα ζπάληα πεγή, γηα λα ειέγρεηαη ε πνηφηεηα, ή γηα λα ππάξρεη πξφζβαζε ζε 

δπλεηηθνχο πειάηεο. Ζ αλάπηπμε κπνξεί λα επηηεπρζεί ή εζσηεξηθά κε επέθηαζε ηεο 
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ηξέρνπζαο ιεηηνπξγίαο ή εμσηεξηθά κε εμαγνξέο. Ζ θαζεηνπνίεζε κπνξεί λα είλαη 

πξνο ηα πίζσ (backward integration), φηαλ ε επέθηαζε ηνπ πεδίνπ δξάζεο 

πεγαίλεη πξνο ηα πίζσ ζην ζχζηεκα-αμίαο, πρ. ζηηο πξνκήζεηεο ή πξνο ηα εκπξφο 

(forward integration), φηαλ ε επέθηαζε ηνπ πεδίνπ δξάζεο πεγαίλεη πξνο ηα 

εκπξφο ζην ζχζηεκα-αμίαο πρ. ζηελ δηαλνκή . 

 

Ζ θάζεηε αλάπηπμε είλαη κηα ινγηθή ζηξαηεγηθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο κε δπλαηή 

αληαγσληζηηθή ζέζε ζε πνιχ ειθπζηηθνχο θιάδνπο. Ζ επηρείξεζε ρηίδεη ζε δηαθξηηηθφ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα επεθηείλνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαηά κήθνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο-αμίαο. Ζ πξνο ηα πίζσ θαζεηνπνίεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πςειά 

εκπφδηα εμφδνπ γηα ηελ επηρείξεζε (αγνξά αθξηβνχ πάγηνπ εμνπιηζκνχ) θαη λα 

κεηψζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο επειημία, αιιά ζπλήζσο έρεη πςειφηεξα πεξηζψξηα 

θέξδνπο απφ ηελ πξνο ηα εκπξφο θαζεηνπνίεζε (ρακειά πεξηζψξηα θέξδνπο ζην 

ιηαλεκπφξην). 

 

Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο ζπλαιιαγήο (transaction cost economics) θαζνξίδεη αλ νη 

επηρεηξήζεηο ζα επηιέμνπλ ηελ θαζεηνπνίεζε ή ην outsourcing γηα ζεκαληηθέο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Ζ θαζεηνπνίεζε κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ πιήξε ηδηνθηεζία 

φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο αιπζίδαο αμίαο έσο θακία ηδηνθηεζία. Τπφ απηφ ην πξίζκα 

δηαθξίλεηαη ζε πιήξε θαζεηνπνίεζε (full integration), κεξηθή (taper integration), νηνλεί 

(quasi-integration) θαη καθξνπξφζεζκα ζπκβφιαηα(long-term contract) (Wheelen, et. 

al. 2015). 

 

Ζ νξηδόληηα αλάπηπμε ή νινθιήξσζε (Horizontal Growth) επηηπγράλεηαη κε ηελ 

επέθηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη/ή κε ηελ δηεχξπλζε 

ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηηο ηξέρνληεο αγνξέο. Οη έξεπλεο 

δείρλνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη νξηδφληηα δηεπξχλνληαο ηε γξακκή 

ησλ πξντφλησλ ηνπο έρνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά επηβίσζεο. Ζ νξηδφληηα αλάπηπμε 

επηηπγράλεηαη κε εζσηεξηθή αλάπηπμε θαη εμσηεξηθή αλάπηπμε κε εμαγνξέο θαη 

ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κε άιιεο εηαηξείεο ηνπ ηδίνπ θιάδνπ. ήκεξα ε νξηδφληηα 

αλάπηπμε επηηπγράλεηαη ζε φιν θαη κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε δηεζλή επέθηαζε. 

Έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ε δηεζλήο επέθηαζε είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε  ηελ 

θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. Μηα εηαηξεία κπνξεί λα επηιέμεη απφ δηάθνξεο 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηελ πην θαηάιιειε κέζνδν γηα δηείζδπζε ζε δηεζλείο αγνξέο ή 

αθφκε θαη εγθαηάζηαζε παξαγσγηθψλ κνλάδσλ ζε άιιε ρψξα.  Οη επηινγέο 

πνηθίινπλ απφ απιέο εμαγσγέο έσο θαη εμαγνξέο (Wheelen, et. al. 2015). 
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χκθσλα κε ηνλ Richard Rumelt, νη εηαηξείεο αξρίδνπλ λα ζθέθηνληαη  ηηο 

ζηξαηεγηθέο δηαπνίθηιζεο ή δηεύξπλζεο (Diversification  Strategies), φηαλ ε 

αλάπηπμε ηνπο έρεη πιένλ θηάζεη ζε θάπνηα φξηα θαη νη επθαηξίεο γηα αλάπηπμε έρνπλ 

εμαληιεζεί. Απηφ ζπρλά ζπκβαίλεη φηαλ ν θιάδνο έρεη πιένλ σξηκάζεη θαη νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ έρνπλ εμαληιήζεη ηα φξηα ηεο αλάπηπμεο κε νξηδφληηα θαη θάζεηε 

αλάπηπμε. Δθηφο θαη αλ έρνπλ ηα πεξηζψξηα λα επεθηαζνχλ δηεζλψο ζε ιηγφηεξν 

ψξηκεο αγνξέο, αλ ζέινπλ λα ζπλερίζνπλ λα αλαπηχζζνληαη πξέπεη λα 

δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο  ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο.  Οη δχν 

βαζηθέο ζηξαηεγηθέο δηαπνίθηιζεο είλαη ε πζρεηηζκέλε (Concentric or related 

diversification) θαη ε Αζπζρέηηζηε Γηαπνίθηιζε (Conglomerate or unrelated 

diversification). Καη νη δχν ζηξαηεγηθέο απαηηνχλ πνιχ έκπεηξν ρεηξηζκφ απφ 

πιεπξάο δηνίθεζεο γηα λα δηαηεξεζνχλ ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο πνπ ζα ηελ 

θξαηήζνπλ πξνο ηελ ίδηα ζρεδφλ θαηεχζπλζε (Wheelen, et. al. 2015). 

 

πζρεηηζκέλε (Concentric or related diversification) είλαη ε επέθηαζε ηεο 

επηρείξεζεο ζε λέεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

ππάξρνπζεο ζε φξνπο ηερλνινγίαο, αγνξψλ ή πξντφλησλ θαη είλαη θαηάιιειε 

επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή φηαλ κηα επηρείξεζε έρεη ηζρπξή αληαγσληζηηθή ζέζε αιιά 

ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ είλαη ρακειή. Δζηηάδνληαο ζηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηεο 

έρνπλ πξνζδψζεη ηε δηαθεθξηκέλε ηθαλφηεηα, ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο ίδηεο 

δπλάκεηο (γλψζε πξντφληνο, ηθαλφηεηεο θαηαζθεπήο, δεμηφηεηεο κάξθεηηλγθ) ζαλ 

κέζα δηαπνίθηιζεο.   

 

ηαλ δηαπηζησζεί φηη ν θιάδνο δελ είλαη πιένλ ειθπζηηθφο θαη ε επηρείξεζε δελ έρεη 

θάπνηεο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ή δεμηφηεηεο πνπ λα κπνξεί λα κεηαθέξεη ζε 

ζπζρεηηζκέλα πξντφληα ή ππεξεζίεο ηφηε ε πην θαηάιιειε ζηξαηεγηθή είλαη ε 

Αζπζρέηηζηε Γηαπνίθηιζε (Conglomerate or unrelated diversification) δει. ε 

επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε λέεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ έρνπλ 

θάπνηα εκθαλή ζρέζε κε νπνηαδήπνηε ππάξρνπζα δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ δηαπνίθηιζε απηή κπνξεί λα ελέρεη κεγάιν θίλδπλν, αιιά κπνξεί επίζεο λα 

απνδεηρζεί πνιχ θαιή ζηξαηεγηθή γηα κηα εηαηξεία πνπ ε βαζηθή ηεο ηθαλφηεηα είλαη ε 

νξγαλσηηθή δνκή θαη ην ζηπι δηνίθεζεο. 

 

Ζ έκθαζε ζηε αζπζρέηηζηε δηαπνίθηιζε δίλεηαη ζηε ζσζηή επέλδπζε θαη ηελ 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αμία δηνίθεζε ελψ ζηε ζπζρεηηζκέλε δηαπνίθηιζε 

πεξηζζφηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο ζπλέξγεηεο πξντφληνο-αγνξάο. Μηα επηρείξεζε κε 

πνιιά ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαη ιίγεο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ζηνλ θιάδν ηεο κπνξεί 
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λα επηρεηξήζεη ζε άιιν θιάδν φπνπ ππάξρνπλ ζπνπδαίεο επθαηξίεο αιιά ην ξεπζηφ 

είλαη δχζθνιν λα βξεζεί. Δπίζεο κηα εηαηξεία κε επνρηαθέο,  άξα άληζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο ηακεηαθέο ξνέο, αγνξάζεη κηα εηαηξεία απφ δηαθνξεηηθφ θιάδν πνπ 

λα ζπκπιεξψλεη ηηο άληζεο ηακεηαθέο ξνέο (Γεσξγφπνπινο, 2013).   

 

Γηάθνξα εξσηήκαηα εγείξνληαη σο πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο φπσο: 

Δίλαη θαιχηεξε ε ζηξαηεγηθή ζπγθέληξσζεο απφ ηε ζηξαηεγηθή δηαπνίθηιζεο; 

Έξεπλα απνθαιχπηεη φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθή ζπζρεηηζκέλεο 

δηαπνίθηιζεο εκθαλίδνπλ πνιχ πςειφηεξε επίδνζε θαη επηβηψλνπλ πεξηζζφηεξν απφ 

επηρεηξήζεηο κε απζηεξή ζπγθεληξσηηθή ζηξαηεγηθή. Σν ζπκπέξαζκα απφ ηε κειέηε 

ζαξάληα επηηπρεκέλσλ Δπξσπατθψλ Δπηρεηξήζεσλ είλαη φηη νη επηρεηξήζεηο πξψηα 

πξέπεη λα εθκεηαιιεχνληαη ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο πξηλ αλαδεηήζνπλ 

λένπο, αιιά ζα πξέπεη επίζεο λα δηαθνξνπνηνχλ ην ραξηνθπιάθην ησλ πξντφλησλ 

ηνπο. 

 

Δίλαη θαιχηεξε ε εζσηεξηθή αλάπηπμε απφ ηελ εμσηεξηθή αλάπηπμε; Οη νξγαληζκνί 

αθνινπζνχλ ηηο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο θαη ηε ζπγθεληξσηηθή θαη ηεο δηαπνίθηιζεο 

κέζσ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ή κέζσ εμσηεξηθήο 

αλάπηπμεο κε εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο θαη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο. Οη έξεπλεο γεληθά 

θηάλνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κέζσ εμαγνξψλ 

δελ έρνπλ ηφζν θαιή νηθνλνκηθή απφδνζε φζν νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εζσηεξηθή 

αλάπηπμε. Απηφ νθείιεηαη ζην πςειφ ηίκεκα ηεο εμαγνξάο, ζην κηθξφηεξν θφζηνο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ζηε κηθξφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ απφ ηελ λέα 

εηαηξεία. Έλαο ζσζηφο ζπλδπαζκφο ζηξαηεγηθψλ ίζσο είλαη θαιχηεξνο απφ ηε κία ή 

ηελ άιιε ζηξαηεγηθή κφλν (Wheelen, et. al. 2015). 

 

 ηξαηεγηθέο  ηαζεξόηεηαο (Stability Strategies) 

 

Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη ηε ζηαζεξφηεηα ζπλερίδνληαο ηηο ηξέρνπζεο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο ρσξίο θακία ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ θαηεχζπλζε. Αλ θαη κεξηθέο 

θνξέο κπνξεί λα ζεσξεζεί έιιεηςε ζηξαηεγηθήο νη ζηξαηεγηθέο ζηαζεξφηεηαο κπνξεί 

λα είλαη θαηάιιειεο γηα κηα επηηπρεκέλε επηρείξεζε ζε έλα ζρεηηθά πξνβιεπφκελν 

πεξηβάιινλ. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο είλαη πνιχ δεκνθηιείο ζπλήζσο ζε κηθξέο 

πξνζσπηθέο εηαηξείεο πνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλεο κε ηελ επηηπρία ηνπο ζε θνκκάηηα 

αγνξάο θαη ην δηαρεηξίζηκν κέγεζνο ηεο εηαηξείαο. Απηέο νη ζηξαηεγηθέο κπνξεί λα 



25 
 

είλαη ρξήζηκεο βξαρππξφζεζκα αιιά επηθίλδπλεο αλ αθνινπζεζνχλ γηα καθξχ 

ρξνληθφ δηάζηεκα (Wheelen, et. al. 2015). 

 

ηξαηεγηθή παύζεο ή ζπλέρηζεο κε πξνζνρή είλαη κηα ζηξαηεγηθή δηαιείκκαηνο 

φπνπ ε επηρείξεζε εηνηκάδεηαη λα αθνινπζήζεη κηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ή 

πεξηζπιινγήο. 

ηξαηεγηθή θακίαο αιιαγήο  είλαη φηαλ ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο απνθαζίδεη λα 

ζπλερηζηεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε. 

ηξαηεγηθή θέξδνπο είλαη ε ζηξαηεγηθή λα κε γίλεηαη θάηη λέν ζε κηα επηδεηλσκέλε 

θαηάζηαζε θαη πνπ βνεζά νπζηαζηηθά ηελ επηρείξεζε λα αληαπεμέιζεη ζε κηα 

πξνζσξηλά δχζθνιε ζέζε. 

 

 ηξαηεγηθέο Πεξηζπιινγήο  (Retrenchment Strategies) 

 

Μηα επηρείξεζε είλαη δπλαηφλ λα επηδηψμεη θάπνηα ζηξαηεγηθή πεξηζπιινγήο φηαλ ε 

αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε είλαη αδχλαηε θαη ε επίδνζή ηεο θησρή (ρακειέο πσιήζεηο 

θαη αχμεζε δεκηψλ). Αλάινγα κε ην αλ ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ είλαη πςειή, κέζε 

ή ρακειή νη ζηξαηεγηθέο πεξηζπιινγήο κπνξνχλ λα πάξνπλ ηε κνξθή ηεο 

ζηξαηεγηθήο δηάζσζεο ή αλαζηξνθήο, ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο αηρκάισηεο επηρείξεζεο, 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο απνεπέλδπζεο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ξεπζηνπνίεζεο ή αθφκε 

θαη ηεο ρξενθνπίαο  (Wheelen, et. al. 2015). 

 

 

1.3.2.2    Δπηρεηξεκαηηθέο ηξαηεγηθέο  (Business Strategies)   

 

Καζψο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ γίλεηαη πην αβέβαην φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο δηαιέγνπλ ηαπηφρξνλα λα αληαγσλίδνληαη θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπο. Ζ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή εζηηάδεη ζην λα βειηηψζεη ηελ 

αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο κέζα ζηνλ θιάδν. Ζ ζηξαηεγηθή 

απηή κπνξεί λα είλαη αληαγσληζηηθή (ελάληηα ζε φινπο ηνπο αληαγσληζηέο γηα 

πιενλέθηεκα) θαη/ή ζπλεξγαηηθή (ζπλεξγαζία κε κία ή πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο γηα 

πιενλέθηεκα έλαληη ησλ άιισλ). Ζ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή απαληά ζην εξψηεκα 

πψο ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα αληαγσλίδεηαη ή λα ζπλεξγάδεηαη κέζα ζηνλ θιάδν. 
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1.3.2.2.1  Βαζηθέο ηξαηεγηθέο Αληαγσληζκνύ 

 

Ζ αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή εγείξεη ηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 

 Πξέπεη λα αληαγσληδφκαζηε κε βάζε ην ρακειφ θφζηνο, ή ζα πξέπεη λα 

δηαθνξνπνηνχκε ην πξντφλ ζε άιιε βάζε δει. ζε πνηφηεηα ή εμππεξέηεζε; 

 Θα πξέπεη λα αληαγσληδφκαζηε κε ηνπο θπξηφηεξνπο αληαγσληζηέο καο γηα 

κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο ή ζα πξέπεη λα εζηηάδνπκε ζε niche markets γηα 

λα ηθαλνπνηήζνπκε έλα ιηγφηεξν πεξηδήηεην αιιά επίζεο θεξδνθφξν ηκήκα 

ηεο αγνξάο; 

 

Ο Porter ππνζηεξίδεη φηη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κηαο επηρείξεζεο θαζνξίδεηαη 

απφ ην αληαγσληζηηθφ ηεο εχξνο. Αλ ε επηρείξεζε επηιέμεη έλα επξχ ζηφρν (mass  

market) ηφηε ζα αθνινπζήζεη εγεζία θφζηνπο ή δηαθνξνπνίεζε. Αλ επηιέμεη 

πεξηνξηζκέλν ζηφρν (niche  market) ηφηε ζα αθνινπζήζεη εζηίαζε κε βάζε ην θφζηνο 

ή  εζηίαζε κε βάζε ηε δηαθνξνπνίεζε. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο κε 

επξείο ζηφρνπο ππεξέρνπλ ζε ROA απφ ηηο επηρεηξήζεηο κε πεξηνξηζκέλνπο ζηφρνπο 

(Wheelen, et. al. 2015). 

 

 Ζγεζία Κόζηνπο είλαη ε ηθαλφηεηα κηαο εηαηξείαο λα ζρεδηάδεη, λα παξάγεη θαη λα 

πξνσζεί έλα ζπγθξίζηκν πξντφλ πην απνδνηηθά απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Ζ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο (απνδνηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θακπχιε εκπεηξίαο, 

ειαρηζηνπνίεζε θφζηνπο ζην R&D, ζηηο ππεξεζίεο, ζηε δηαθήκηζε θιπ) επηηξέπεη 

ζηελ εηαηξεία λα πνπιά ζε ρακειφηεξεο ηηκέο θαη πάιη λα έρεη ηθαλνπνηεηηθά θέξδε. 

Σν κεγάιν κεξίδην αγνξάο ηεο επηηξέπεη λα έρεη δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ζηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο θαη νη ρακειέο ηηκέο ιεηηνπξγνχλ ζαλ εκπφδην εηζφδνπ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ ην πιενλέθηεκα θφζηνπο.   

 

 Γηαθνξνπνίεζε είλαη ε ηθαλφηεηα κηαο εηαηξείαο λα παξέρεη κνλαδηθή θαη 

ππεξέρνπζα αμία ζηνλ αγνξαζηή ζηελ πνηφηεηα, ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηελ ηερλνινγία, 

ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ή ζηηο κεηά ηελ πψιεζε ππεξεζίεο. Παξέρνληαο έλα 

πξντφλ πνπ εθιακβάλεηαη ζαλ κνλαδηθφ ε επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεψλεη premium 

ηηκέο. Σν απμεκέλν θφζηνο ζπλήζσο κεηαθπιίεηαη ζηνλ αγνξαζηή. Ζ εκπηζηνζχλε 

ηνπ πειάηε ζηελ επηρείξεζε (buyer loyalty) επίζεο ρξεζηκεχεη θαη ζαλ εκπφδην 

εηζφδνπ. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο δεκηνπξγεί 

πςειφηεξα θέξδε δηφηη δεκηνπξγεί θαιχηεξα εκπφδηα εηζφδνπ, ελψ κε ηε ζηξαηεγηθή 

εγεζίαο θφζηνπο κπνξεί πην εχθνια ε επηρείξεζε λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο.  
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 Δζηίαζε κε βάζε ην θόζηνο(cost focus) είλαη ε δπλαηφηεηα κηαο εηαηξείαο λα 

παξέρεη κνλαδηθή θαη ππεξέρνπζα αμία ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αγνξαζηψλ ή 

ζε έλα γεσγξαθηθφ ηκήκα αγνξάο. Ζ επηρείξεζε ζηνρεχεη ζε πιενλέθηεκα θφζηνπο 

ζην ηκήκα-ζηφρν.  

 

 Δζηίαζε κε βάζε ηε δηαθνξνπνίεζε (differentiation focus) 

 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αγνξαζηψλ, ηκήκα 

γξακκήο πξντφλησλ, ή γεσγξαθηθφ ηκήκα αγνξάο πρ ηνπηθά παξαδνζηαθά 

θαηαζηήκαηα κε εζληθά πξντφληα. 

 

Γνκή θιάδνπ θαη αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

 

Ζ δνκή ηνπ θιάδνπ θαζνξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ. ε έλα 

θαηαθεξκαηηζκέλν θιάδν φπνπ πνιιέο κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο 

αληαγσλίδνληαη γηα ζρεηηθά κηθξά κεξίδηα αγνξάο, επηθξαηνχλ ζπλήζσο ζηξαηεγηθέο 

εζηίαζεο. Οη θαηαθεξκαηηζκέλνη θιάδνη είλαη ηππηθνί γηα πξντφληα πνπ ζπλήζσο 

βξίζθνληαη ζε πξψηκα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο. Αλ δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο ιφγσ κεγέζνπο δελ παξνπζηάδνληαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ηα 

εκπφδηα εηζφδνπ είλαη ρακειά κε απνηέιεζκα λα εηζέξρνληαη θχκαηα λέσλ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν. Καζψο ν θιάδνο σξηκάδεη, ν θαηαθεξκαηηζκφο 

μεπεξληέηαη, γίλεηαη πην ελνπνηεκέλνο θαη θπξηαξρείηαη απφ ιίγεο κεγάιεο εηαηξείεο νη 

νπνίεο αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθέο θφζηνπο ή δηαθνξνπνίεζεο ζε ζπλδπαζκφ ή θαη κε 

έκθαζε ζε κηα απφ απηέο. Οη θαηαλαισηέο είλαη πην ελεκεξσκέλνη θαη απαηηνχλ ην 

κίληκνπκ ηεο ηηκήο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν πνηφηεηαο. 

 

Ο D‟Aven ζην βηβιίν ηνπ Hypercompetition ππνζηεξίδεη φηη είλαη νινέλα θαη πην 

δχζθνιν λα δηαηεξεζεί βηψζηκν έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα καθξχ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. «Ζ ζηαζεξφηεηα ηεο αγνξάο απεηιείηαη απφ κηθξνχο θχθινπο δσήο 

πξντφληνο, ζχληνκνπο θχθινπο ζρεδηαζκνχ πξντφληνο, λέεο ηερλνινγίεο, ζπρλέο 

εηζφδνπο απφ αλαπάληερνπο μέλνπο, επαλαηνπνζέηεζε απφ εγθαηεζηεκέλεο 

επηρεηξήζεηο θαη ζπρλέο αλαθαηαηάμεηο ησλ ζπλφξσλ ηεο αγνξάο θαζψο αιιάδνπλ ηα 

πεξηζψξηα ησλ θιάδσλ» θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ρηίδνληαη δπλακηθέο ηθαλφηεηεο 

(dynamic capabilities) γηα λα πξνζαξκφδνληαη ζην αβέβαην πεξηβάιινλ  (Wheelen, 

et. al. 2015). 
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πλεπψο κηα επηρείξεζε πξέπεη ζπλερψο λα πξνζπαζεί λα βειηηψλεη ην 

αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα. Οη αληαγσληζηέο πξνθαλψο θάλνπλ ην ίδην 

ρξεζηκνπνηψληαο βειηησκέλα πξνγξάκκαηα γηα κείσζε θφζηνπο, βειηίσζε 

πνηφηεηαο θιπ. Οη εηαηξείεο πξέπεη λα βξίζθνπλ ηξφπνπο φρη κφλν γηα πεξαηηέξσ 

κείσζε ηνπ θφζηνπο αιιά θαη γηα λα πξνζζέηνπλ αμία ζην πξντφλ  πνπ παξέρνπλ. 

ηαλ πιένλ κηιάκε γηα βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα δελ είλαη έλα κφλν 

πιενλέθηεκα πνπ δηαηεξείηαη ζπλέρεηα, αιιά κηα ζεηξά πιενλεθηεκάησλ πνπ 

πξνζαξκφδνληαη δηαρξνληθά. 

 

Γχν ραξαθηεξηζηηθά θαζνξίδνπλ ηε βησζηκφηεηα ελφο αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. Ζ αλζεθηηθφηεηα-αληνρή δει. ν ξπζκφο απαμίσζεο θαη 

απαξραίσζεο ελφο πιενλεθηήκαηνο θαη ε δπλαηφηεηα κίκεζεο δει. ν ξπζκφο κε ηνλ 

νπνίν κπνξεί λα αληηγξαθεί ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη απηφ εμαξηάηαη απφ 

ην βαζκφ ηεο δηαθάλεηαο, ηεο κεηαβηβαζηκφηεηαο θαη ηεο αληηγξαςηκφηεηαο.  Δίλαη 

εχθνιν λα αληηγξαθεί έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα φηαλ πξνέξρεηαη απφ ζαθή 

γλψζε (explicit knowledge). Hζησπεξή γλψζε (tacit knowledge) αληίζεηα δελ είλαη 

εχθνιν λα κεηαβηβαζηεί δηφηη είλαη βαζεηά ξηδσκέλε ζηελ εκπεηξία ησλ εξγαδνκέλσλ 

ή ζηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο  (Wheelen, et. al. 2015). 

 

Ο αληαγσληζκφο πιένλ δελ αληηκεησπίδεηαη ζαλ έλαο ζρεηηθά ήξεκνο θπκαηηζκφο 

λεξνχ, αιιά ζαλ κηα ζεηξά θπκάησλ σθεαλνχ πνπ πξέπεη λα ρεηξίδνληαη κε ηνλ 

θαηάιιειν ηξφπν ην θαζέλα ρσξηζηά. Απηφ βέβαηα ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα δίλεηαη 

πεξηζζφηεξε έκθαζε ζε βξαρππξφζεζκεο ηαθηηθέο θαη λα ππνβαζκίδεηαη ε αμία ηεο 

καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο (Wheelen, et. al. 2015). 

 

 

1.3.2.2.2 πλεξγαηηθέο ηξαηεγηθέο   

 

Μηα επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα λα θεξδίζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζα ζηνλ θιάδν έλαληη ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ζπλεξγαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα λα θεξδίζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κέζα ζηνλ 

θιάδν δνπιεχνληαο καδί κε άιιεο επηρεηξήζεηο (Wheelen, et. al. 2015). 

 

ηνλ θιάδν νη ιφγνη πνπ επηδηψθνληαη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο είλαη: 

 Γηα πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο   
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 Γηα κείσζε θφζηνπο παξαγσγήο – Υξεζηκνπνηψληαο ζπλεξγαζίεο είλαη έλα 

δεκνθηιέο κέζν γηα outsourcing 

 Γηα κείσζε πνιηηηθνχ ξίζθνπ  φηαλ επηρεηξνχλ ζε δηεζλείο αγνξέο 

 

 

1.3.2.3  Λεηηνπξγηθέο ηξαηεγηθέο  (Functional Strategies) 

 

Δίλαη ε πξνζέγγηζε απφ κηα ιεηηνπξγηθή πεξηνρή γηα λα επηηεπρζνχλ νη 

επηρεηξεκαηηθνί θαη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη θαη ζηξαηεγηθέο κεγηζηνπνηψληαο ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ πφξσλ. Οη ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη 

θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππνζηεξίδνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο 

ζηξαηεγηθέο. Γηα λα είλαη πεηπρεκέλε κηα ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή πξέπεη λα ρηίδεηαη 

πάλσ ζε κηα δηαθεθξηκέλε ηθαλφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγηθή πεξηνρή, αιιηψο ε 

ιεηηνπξγηθή πεξηνρή πξέπεη λα είλαη ππνςήθηα γηα outsourcing (Wheelen, et. al. 

2015). 

 

Οη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηαπηφρξνλα θαη ηηο ηξεηο ζηξαηεγηθέο. Ζ ηεξαξρία ηεο 

ζηξαηεγηθήο είλαη ε νκαδνπνίεζε ησλ ηχπσλ ζηξαηεγηθήο ψζηε λα αιιειν-

ζπκπιεξψλνληαη θαη λα ππνζηεξίδνπλ ε κηα ηελ άιιε. «ηνλ πξαγκαηηθφ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν δελ ππάξρνπλ „ηέιεηεο‟ ζηξαηεγηθέο. Απηφ πνπ κεηξάεη δελ είλαη 

ε επίδνζε ζε απφιπηνπο φξνπο αιιά ε επίδνζε ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο. Μηα 

θαιή ζηξαηεγηθή ινηπφλ είλαη απηή κε ηελ νπνία ε επηρείξεζε κπνξεί λα θεξδίζεη 

ζεκαληηθφ έδαθνο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο κε έλα απνδεθηφ γηα ηελ ίδηα 

θφζηνο» (Kenichi Ohmae,1982). 

 

1.3.3 Τινπνίεζε ηξαηεγηθήο 

 

Ζ αλίρλεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο είλαη θξίζηκα ζην 

ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη, αιιά είλαη κφλν ε αξρή ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ απνηπρία λα 

εθαξκνζηεί έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ν βαζηθή 

αηηία πνπ  έλαο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο απνηπγράλεη λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο 

ηνπ. Γηα λα εθαξκνζηεί επηηπρψο ε ζηξαηεγηθή πξέπεη απηφ λα γίλεη κέζσ κηαο ζεηξάο 

πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο πεγέο θαη πεξηέρνπλ λέεο 

ιεπηνκεξείο δηαδηθαζίεο. Ζ ζηξαηεγηθή εθαξκφδεηαη κε ηξνπνπνηεκέλε δνκή, 

επηιέγνληαο ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο. Δηθάδεηαη φηη κηα επηηπρεκέλε επηρείξεζε 

είλαη πξνηηκφηεξν λα επηιέγεη θαη λα πξνσζεί αλζξψπνπο απφ ην εζσηεξηθφ ηεο, 
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παξά λα πξνζιακβάλεη λένπο δηεπζπληέο νη νπνίνη ζα ρξεηαζηνχλ έλα εχινγν 

ρξνληθφ δηάζηεκα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ θνπιηνχξα θαη ηα δεδνκέλα ηεο 

επηρείξεζεο (Wheelen, et. al. 2015). 

 

 

1.3.4 Αμηνιόγεζε θαη έιεγρνο 

 

Ζ αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο είλαη απφ ηα δπζθνιφηεξα ζηνηρεία ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

κάλαηδκελη. Κακία κέηξεζε επίδνζεο κεκνλσκέλα δελ κπνξεί λα δψζεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη. Οη εηδηθνί πξνηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιιαπιέο 

κεηξήζεηο γηα φια φζα παξέρνπλ κηα ζεκαληηθή θαη αμηφπηζηε εηθφλα ησλ γεγνλφησλ. 

Μέηξεζε ηνπ 20% ησλ παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ην 80% ηνπ απνηειέζκαηνο. Ζ 

κέηξεζε ηεο επίδνζεο επηηξέπεη ζηελ επαλαδηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο, ηε 

βειηίσζε ηεο πινπνίεζεο ή θαη ηε ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ 

αληαγσληζκφ (Wheelen, et. al. 2015). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Ο ΚΛΑΓΟ ΣΖ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΔΛΗΑ ΚΑΗ Ζ ΓΗΔΘΝΖ 

ΑΓΟΡΑ 

 

 

2.1     Σν Πξντόλ 

 

χκθσλα κε ην Γηεζλέο πκβνχιην Διαηνιάδνπ (1991), σο επηηξαπέδηα ειηά νξίδεηαη 

ν πγηήο θαξπφο θαζνξηζκέλσλ πνηθηιηψλ ηνπ θαιιηεξγνχκελνπ ειαηφδεληξνπ (Οlea 

europea L.), πνπ ζπγθνκίδεηαη ζην ζηάδην θαηάιιειεο σξίκαλζεο θαη πνηφηεηαο, 

ηέηνηαο ψζηε κεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία λα δψζεη έλα πξντφλ βξψζηκν θαη 

θαιά ζπληεξνχκελν. ηελ επεμεξγαζία απηή κπνξεί λα πξνζηεζνχλ δηάθνξα 

πξντφληα θαη αξσκαηηθέο νπζίεο θαιήο πνηφηεηαο. Κάζε κέζνδνο επεμεξγαζίαο 

ζηνρεχεη ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ θαηλνιηθνχ γιπθνδίηε «ειεπξσπατλε» πνπ 

πξνζδίδεη πηθξή γεχζε ζηνπο θαξπνχο θαη ηνπο θαζηζηά κε εδψδηκνπο1.  

Σα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά  έρνπλ ζεζπηζζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

επηηξαπέδησλ πνηθηιηψλ ηεο ειηάο  (ΓΟΔΠΔΛ):  

 Σν κεγάιν ζρεηηθά κέγεζνο ηνπ θαξπνχ θαη θπξίσο ε ζρέζε ηεο ζάξθαο πξνο 

ηνλ ππξήλα (/Π) πνπ ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θαη λα 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 5-12:1 

 Ζ κηθξφηεξε δπλαηή πεξηεθηηθφηεηα ηεο ζάξθαο ζε ιάδη 

 Ζ κεγαιχηεξε δπλαηή πεξηεθηηθφηεηα ηεο ζάξθαο ζε δπκψζηκα ζπζηαηηθά 

 Ζ ηξαγαλή ζάξθα πνπ ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηε ζπλεθηηθφηεηά ηεο ζηα 

δηάθνξα ζηάδηα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ειαηνθάξπνπ 

 Ο εχθνινο απνρσξηζκφο ηνπ ππξήλα απφ ηε ζάξθα θαηά ηελ ψξα πνπ ην 

πξντφλ ηξψγεηαη, δειαδή θαηά ηελ ψξα ηεο κάζεζεο ή ηεο εθππξήλσζεο 

 Ζ ιεπηή ή κεηξίνπ πάρνπο επηδεξκίδα πνπ ζα πξέπεη φκσο λα είλαη αλζεθηηθή 

θαηά ηα ζηάδηα ηεο κεηαπνηεηηθήο δηαδηθαζίαο 

 

 

                                                             
1
 (https://www.olivesearth.gr/faq) 
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2.1.1   Πνηθηιίεο Δπηηξαπέδηαο Διηάο 

Σα ειαηφδεληξα ησλ επηηξαπέδησλ πνηθηιηψλ ηνπ δέληξνπ, θαηαιακβάλνπλ ζπλήζσο 

γφληκεο θαη πνηηζηηθέο εθηάζεηο ζηηο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ θχνληαη θαη νη 

εθκεηαιιεχζεηο πνπ θαιιηεξγνχλ επηηξαπέδηεο πνηθηιίεο, είλαη ζπλήζσο εληαηηθήο 

κνξθήο εθκεηάιιεπζεο.   

Λφγσ ηεο πνηθηινκνξθίαο ηνπ εδάθνπο, ζηελ Διιάδα θαιιηεξγνχληαη δηάθνξεο 

πνηθηιίεο ειηψλ. Ζ ηειεπηαία πξνζπάζεηα εληφπηζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ πνηθηιηψλ 

αλήθεη ζηε Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 1998), ε 

νπνία εληφπηζε 538 πνηθηιίεο ειηψλ ειαηνπαξαγσγήο θαη επηηξαπέδησλ κε 1.300 

ζπλψλπκα2 . 

Δλδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηηο θπξηφηεξεο πνηθηιίεο βξσζίκσλ ειηψλ αλαθέξνληαη 

παξαθάησ  (ICAP 2014): 

 Κνλζεξβνιηά: Πξφθεηηαη γηα ηε κεγαιχηεξε πνηθηιία επηηξαπέδηαο ειηάο. 

Καιιηεξγείηαη θπξίσο ζηε ηεξεά Διιάδα (Άκθηζζα, Αγξίλην, Αηαιάληε, Αγ. 

Κσλ/λνο, Βφινο, Δχβνηα). Ζ ελ ιφγσ πνηθηιία πεξηιακβάλεη ηηο πξάζηλεο, ηηο 

καχξεο θαη ηηο μαλζέο (αζπξνθφθθηλεο ειηέο). Οη πξάζηλεο ειηέο ζπιιέγνληαη 

απφ ηα ηέιε επηεκβξίνπ έσο ηα κέζα Ννεκβξίνπ. Ο θαξπφο είλαη πξψηκα 

θνκκέλνο θαη κε ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία είλαη έηνηκνο πξνο βξψζε ζε 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ζπγθνκηδή ηνπ. Οη καχξεο ειηέο ζπιιέγνληαη 

απφ ηα κέζα Ννεκβξίνπ έσο ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ. Ο θαξπφο είλαη ψξηκνο 

φηαλ ζπγθνκίδεηαη απφ ην δέληξν. Οη μαλζέο ειηέο ζπιιέγνληαη απφ ηα ηέιε 

Οθησβξίνπ έσο ηα ηέιε Ννεκβξίνπ. Ο θαξπφο ζπγθνκίδεηαη κεζνπξψηκα απφ 

ην δέληξν.  

 Καιακώλ: Πξφθεηηαη γηα πνηθηιία επηηξαπέδηαο ειηάο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο. 

Καιιηεξγείηαη θπξίσο ζηε Μεζζελία θαη ζηε Λαθσλία θαη ζε ζεκαληηθή έθηαζε 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Αγξηλίνπ. Ο θαξπφο ζπιιέγεηαη ψξηκνο απφ ην 

Ννέκβξην έσο ηα Υξηζηνχγελλα. 

 Υαιθηδηθήο: Καιιηεξγείηαη ζρεδφλ εμ‟ νινθιήξνπ ζηε Υαιθηδηθή κε θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ θαξπνχ. 

                                                             
2
 (http://www.iliaoikonomia.gr/22449-html) 
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 Θξνπκπνειηά: Καιιηεξγείηαη ζηελ Αηηηθή, ζε λεζηά ηνπ Αηγαίνπ (Υίν, άκν, 

Νάμν), ζηελ Κξήηε θαη ηε Θάζν. Έρεη ηελ ηδηφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

σξίκαλζεο λα μεπηθξίδεη πάλσ ζην δέλδξν απφ κφλε ηεο. 

 

 ηνλ πίλαθα 2.1 απεηθνλίδεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο αλά 

πνηθηιία. χκθσλα κε ηνλ θ. Νηνχηζηα, πξφεδξν ηεο ΓΟΔΠΔΛ, νη πνζφηεηεο 

αλαθέξνληαη ζε θαλνληθή παξαγσγή (θπζηνινγηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο). Ζ 

εξηεκέλε εζνδεία βαίλεη απμαλφκελε ιφγσ λέσλ δεληξνθπηεχζεσλ. ηελ 

πνηθηιία  θνλζεξβνιηάο έλα κεγάιν  πνζνζηφ  πεξίπνπ 60%, θαηαιήγεη ζε 

ειαηνηξηβεία πξνο ειαηνπνίεζε, θπξίσο ιφγσ ηεο κε ζπζηεκαηηθήο θαιιηέξγεηαο 

ησλ θαηαθεξκαηηζκέλσλ θαιιηεξγεηψλ.  

 

Πίλαθαο 2.1: Αμηνπνίεζε πξντόληνο 

 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΑ ΔΛΗΑ 

ΔΣΟΗΜΟ 

ΜΔΣΑΠΟΗΖΜΔΝΟ 

ΠΡΟΗΟΝ 

Πνηθηιία Ζξηεκέλε 

εζνδεία 

Διαηόθαξπνο πξνο 

επηηξαπέδηα ρξήζε 

Αμηνπνίεζε πξντόληνο 

ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ 130.000 ηφλνη 95%   123.000 ηφλνη 100.000 ηόλνη 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

(ΚΑΛΑΜΧΝ) 

78.000 ηφλνη 90%     70.000 ηφλνη 55.000 -60.000 ηόλνη 

ΚΟΝΔΡΒΟΛΗΑ 190.000 ηφλνη 40%     77.000 ηφλνη 60.000 ηόλνη 

Πεγή: Γηεπαγγεικαηηθή Οξγάλσζε Δπηηξαπέδηαο Διηάο (ΓΟΔΠΔΛ, 2017)  

 

2.1.2  Δπηιεγκέλα Πξντόληα Π.Ο.Π. 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη επηβάιιεη γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (ηνπηθψλ θιπ) πνπ έρνπλ νξηζκέλα πξντφληα 

(ειαηφιαδν, επηηξαπέδηεο ειηέο, ηπξί θιπ) θάπνησλ πεξηνρψλ, πξνζηαηεπφκελεο 

θαηεγνξίεο πξντφλησλ κε ρξεζηκνπνηνχκελε έλδεημε Π.Ο.Π. (Πξνζηαηεπφκελε 

Ολνκαζία Πξνέιεπζεο).Γηα λα ηχρνπλ ηεο αλαγλψξηζεο ηεο έλδεημεο Π.Ο.Π., ηα 

πξντφληα πξέπεη λα παξάγνληαη, λα επεμεξγάδνληαη θαη λα κεηαπνηνχληαη ζε κηα 

νξηνζεηεκέλε πεξηνρή, πνπ δηαζέηεη θαη αλαγλσξηζκέλε κέζνδν-πξαθηηθή (know-

how). 
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ήκεξα έρνπλ αλαγλσξηζζεί επίζεκα θαη θαηνρπξσζεί βάζεη θαλνληζκψλ ηεο Δ.Δ., 

ηα αθφινπζα έληεθα (11) πξντφληα  ειηάο κε ηελ έλδεημε ΠΟΠ  (ICAP, 2014). 

1. Διηά Καιακάηαο 

2. Κνλζεξβνιηά Άκθηζζαο 

3. Κνλζεξβνιηά Άξηαο 

4. Κνλζεξβνιηά Αηαιάληεο 

5. Κνλζεξβνιηά Ρνβηψλ 

6. Κνλζεξβνιηά ηπιίδαο 

7. Κνλζεξβνιηά Πειίνπ Βφινπ 

8. Θξνχκπα Θάζνπ 

9. Θξνχκπα Υίνπ 

10. Θξνχκπα Ακπαδηάο Ρεζχκλεο Κξήηεο 

11. Πξάζηλεο Διηέο Υαιθηδηθήο 

 

2.1.3  Δπεμεξγαζία – πληήξεζε – πζθεπαζία 

 

Οη επηηξαπέδηεο ειηέο κεηά ηε ζπγθνκηδή ηνπο θαηαηάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο κεγέζνπο 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θαξπψλ πνπ πεξηέρνληαη αλά θηιφ θαη ππφθεηληαη ζε 

επεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε. Ζ επεμεξγαζία πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ πνηνηηθή 

θαηεγνξία, ην βαζκφ σξίκαλζεο ηεο ειηάο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ, απφ 

απιή επεμεξγαζία ζε άικε (καχξεο ειηέο) έσο εθπίθξαλζε (πξάζηλεο), παζηεξίσζε 

θιπ  Ζ ζπληήξεζε γίλεηαη ζπλήζσο ζε άικε ή κε μεξφ αιάηη. 

Οη ζπζθεπαζίεο πνηθίινπλ απφ ηππνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο γξακκαξίσλ έσο 

βαξέιηα 150 θηιψλ θαζαξνχ βάξνπο γηα ηα ρχκα πξντφληα. Οη επηηξαπέδηεο ειηέο 

επεμεξγάδνληαη θαη παξνπζηάδνληαη ζε δηάθνξεο κνξθέο φπσο νιφθιεξεο, 

εθππξελσκέλεο, γεκηζηέο κε δηάθνξα πιηθά (πηπεξηέο, ακχγδαιν, ζθφξδν θιπ), κηζέο 

εθππξελσκέλεο (barchetta),  ξνδέιιεο, ηζαθηζηέο θ.ι.π. 

 

 

2.2     Ο θιάδνο ηεο Δπηηξαπέδηαο Διηάο ζηελ Διιάδα 

 

2.2.1  Γνκή θαη Υαξαθηεξηζηηθά Μεγέζε ηνπ Κιάδνπ 

Οη επηηξαπέδηεο ειηέο είλαη έλαο απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο Διιεληθήο 

Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο. ηεξίδεηαη ζε έλα ειαηνθνκηθφ θεθάιαην πνπ αξηζκεί πεξίπνπ 
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ζαξάληα (40) εθαηνκκχξηα ειαηφδεληξα εθιεθηψλ επηηξαπέδησλ πνηθηιηψλ ηνπ 

δέληξνπ.  Ο θιάδνο εθπξνζσπείηαη απφ ηε Γηεπαγγεικαηηθή Οξγάλσζε Δπηηξαπέδηαο 

Διηάο (ΓΟΔΠΔΛ). 

 

 

Ο θιάδνο απνηειείηαη απφ: 

 

Α. Σνλ πξσηνγελή ηνκέα  ζηνλ νπνίν  δξαζηεξηνπνηνχληαη  παξαγσγνί θαη αξθεηνί 

αγξνηηθνί ζπλεηαηξηζκνί ή ελψζεηο αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ, πνπ ζπγθεληξψλνπλ 

πξντφληα ησλ κειψλ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα εκπνξεχνληαη.   χκθσλα κε ζηνηρεία 

ηεο ΓΟΔΠΔΛ, ν πξσηνγελήο ηνκέαο έρεη 286 εθαηνκκχξηα επξψ κεξίδην αγνξάο θαη 

πεξίπνπ 50.000 εξγαδφκελνπο.  Με ηε θαιιηέξγεηα θαη ηελ παξαγσγή ειαηνθάξπνπ 

επηηξαπέδησλ πνηθηιηψλ ηνπ δέληξνπ, αζρνινχληαη πεξίπνπ 65.000 ειαηνθνκηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηνπο λνκνχο: 

1. Καβάιαο 

2. Υαιθηδηθήο 

3. Λάξηζαο 

4. Μαγλεζίαο 

5. Φζηψηηδαο 

6. Δχβνηαο 

7. Φσθίδαο 

8. Αηησιναθαξλαλίαο 

9. Άξηαο 

10. Λαθσλίαο 

11. Μεζζελίαο 

Πξφθεηηαη γηα εμεηδηθεπκέλεο ειαηνθνκηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ ζε νξηζκέλεο 

πεξηθέξεηεο παξαγσγήο, ε παξάδνζε μεπεξλά ηα 100 ρξφληα. Ζ πνζφηεηα 

ειαηνθάξπνπ επηηξαπέδησλ πνηθηιηψλ ηνπ δέληξνπ πνπ παξάγεηαη, ζπιιέγεηαη θαη 

νδεγείηαη ζηελ επηηξαπέδηα ρξήζε,  κηα θαλνληθή εζνδεία αλέξρεηαη ζε 260-270.000 

ηφλνπο πεξίπνπ θαη θαηαλέκεηαη αλά πνηθηιία. 

 

Β. Σνλ δεπηεξνγελή ηνκέα πνπ δηαζέηεη ηηο νξγαλσκέλεο κνλάδεο ηεο 

επεμεξγαζίαο, κεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο, ζπζθεπαζίαο, δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο 

ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο.  



37 
 

Οη πθηζηάκελεο κνλάδεο δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθή πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε νπνία 

θαιχπηεη νπσζδήπνηε ηελ πξψηε κεηαπνίεζε ηνπ πξντφληνο, δειαδή ηελ 

παξαζθεπή ησλ νλνκαζηψλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ ηχπσλ θαη  πεξηιακβάλεη: 

- Τπνδνρή πξψηεο χιεο (ειαηνθάξπνπ) 

- Δθπίθξαλζε 

- Εχκσζε 

- Ωξίκαλζε - πληήξεζε 

εκαληηθφ κέξνο ησλ παξαπάλσ κνλάδσλ, δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλε πιηθνηερληθή 

ππνδνκή θαη γηα ηε δεπηεξνγελή κεηαπνίεζε ηνπ πξντφληνο. Οη κνλάδεο απηέο ηεο 

δεπηεξνγελνχο κεηαπνίεζεο δηαζέηνπλ επίζεο ζχγρξνλεο γξακκέο ζπζθεπαζίαο, ζε 

ζπζθεπαζίεο θαηαλαισηή  κε παζηεξίσζε ή / θαη απνζηείξσζε, ππφ θελφ ή 

ηξνπνπνηεκέλε αηκφζθαηξα θ.ι.π. θαη δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά κεγάιε γθάκα θσδηθψλ 

ηνπ πξντφληνο. 

 

ην δεπηεξνγελή ηνκέα  δξαζηεξηνπνηείηαη κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο 

αζρνινχληαη κε ηελ επεμεξγαζία ή/θαη ηελ ηππνπνίεζε επηηξαπέδησλ ειηψλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπο ή γηα ηξίηνπο. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη εμαγσγηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, θαζψο δηαζέηνπλ κεγάιν κέξνο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε αγνξέο 

ηνπ εμσηεξηθνχ ( ρχκα ή ηππνπνηεκέλε κνξθή).  

Γ.  Σνλ ηξηηνγελή ηνκέα δειαδή ηε δηάζεζε – εκπνξία (δηαθίλεζε θαη εμαγσγέο). Ο 

ηξηηνγελήο ηνκέαο ελζσκαηψλεηαη θαηά κεγάιν πνζνζηφ ζην δεπηεξνγελή ηνκέα ηνπ 

θιάδνπ. Δπνκέλσο νη επηρεηξήζεηο  πνπ δηαζέηνπλ ηηο νξγαλσκέλεο Μνλάδεο 

Δπεμεξγαζίαο, Μεηαπνίεζεο, Σππνπνίεζεο θαη πζθεπαζίαο αζρνινχληαη θαη κε ηελ 

εκπνξία, θπξίσο εμαγσγή, ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 ρψξεο. 

Ο δεπηεξνγελήο θαη ηξηηνγελήο  ηνκέαο απνηππψλεηαη ζε πάλσ απφ 100 επηρεηξήζεηο 

κε πεξίπνπ 5.000 εξγαδφκελνπο, κέγεζνο αγνξάο πεξίπνπ 450 εθαηνκκχξηα επξψ 

θαη παξαγσγή εηνίκνπ πξντφληνο πάλσ απφ 170.000 ηφλνπο, εθ ησλ νπνίσλ 

εμάγεηαη πεξίπνπ ην 90% ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 ρψξεο κε θπξηφηεξεο αγνξέο ηηο 

Ζ.Π.Α (33%), Γεξκαλία (20%), Ζλσκέλν Βαζίιεην (10%). 

 

ηνλ πίλαθα 2.2 απεηθνλίδνληαη ηα κεγέζε ηνπ θιάδνπ φπσο δφζεθαλ απφ ηνλ θ. 

Γεψξγην Νηνχηζηα,  πξφεδξν ηεο ΓΟΔΠΔΛ. 
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Πίλαθαο 2.2: Μεγέζε ηνπ θιάδνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή  : ΓΟΔΠΔΛ ( 2017)  

 

 

2.2.2   Εήηεζε 

Ζ ηηκή ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ 

θαηαλαισηψλ, επεξεάδεη, σο έλα βαζκφ ηε δήηεζή ηνπο. Ζ ηηκή επεξεάδεηαη άκεζα 

απφ ην κέγεζνο ηεο πξνζθνξάο, πνπ παξνπζηάδεη εηεζίσο δηαθπκάλζεηο, θαζψο 

εμαξηάηαη απφ ηελ θπθιηθφηεηα παξαγσγήο θαη ην χςνο ησλ απνζεκάησλ. χκθσλα 

κε ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., ν κέζνο εηήζηνο δείθηεο ηηκψλ γηα ηηο ειηέο θπκαίλεηαη απφ 

ην 2010 ζε επίπεδα ρακειφηεξα ηνπ κέζνπ γεληθνχ δείθηε ηηκψλ, παξακέλνληαο 

νπζηαζηηθά ζηαζεξφο ζηε δηάξθεηα ηεο 5εηίαο.  

€ 420 + εκατ. 

ΜΕΓΕΘΟ 

ΑΓΟΡΑ 

65.000 + 
ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

8% 

ΠΑΓΚΟΜΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

200.000 
ΣΟΝΟΙ 
ΕΣΗΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΔΙΠΛΑΙΑΜΟ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΗΝ  

ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ 10ετία 

100 + ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ 

Επεξεργαςία, διακίνθςθ, μεταποίθςθ, τυποποίθςθ, 

εμπορία (διακίνθςθ και εξαγωγι) 

 

100 + 

ΧΩΡΕ 

90% + ΕΞΑΓΩΓΕ 

9,2%                                           

ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 
2θ 

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ 
ΧΩΡΑ 

ΣΟΝ ΚΟΜΟ 
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Απφ ηελ ηειεπηαία Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., 

πξνθχπηεη φηη ν κέζνο φξνο ησλ κεληαίσλ δαπαλψλ αλά λνηθνθπξηφ γηα ηελ αγνξά 

ζπληεξεκέλσλ ειηψλ, αλήιζε ζην 2013 ζε κφιηο 1,14 επξψ (πνιχ ρακειή ζπκκεηνρή 

ησλ κεληαίσλ αγνξψλ ειηψλ ζην ζχλνιν ησλ αγνξψλ εηδψλ δηαηξνθήο). χκθσλα κε 

πνζνηηθά ζηνηρεία ηεο ίδηαο έξεπλαο, παξαηεξείηαη φηη, ηα λνηθνθπξηά φισλ ησλ 

πεξηνρψλ απέθηεζαλ θαηά κέζν φξν κεληαίσο πεξίπνπ 236 γξακκάξηα ειηψλ βάζεη 

αγνξψλ ην 2013 θαη πεξίπνπ 89 γξακκάξηα κε άιιν ηξφπν θηήζεο (δηθή ηνπο 

παξαγσγή)  (ICAP, 2014) 

2.2.3 Πξνζθνξά 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη επηηξαπέδηεο ειηέο απνηεινχλ παξαδνζηαθά πξντφληα 

δηαηξνθήο ησλ Διιήλσλ, ε πξνβνιή ηνπο είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε. Απηφ νθείιεηαη 

θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ δηαθηλείηαη ζε 

ρχκα κνξθή. Άιισζηε ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε δήηεζε επηθεληξψλεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο δηάθνξεο πνηθηιίεο ειηψλ (Καιακψλ, Θξνχκπεο θιπ) θαη φρη ζε 

ζπγθεθξηκέλα εκπνξηθά ζήκαηα. 

Ζ δηαθεκηζηηθή δαπάλε ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξνβνιή ησλ 

εμεηαδφκελσλ πξντφλησλ ζηελ εγρψξηα αγνξά είλαη πεξηνξηζκέλε, θαζψο νη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο θπξίσο ζε ρχκα κνξθή 

(βαξέιηα) θαη ζε πνιχ κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε ηππνπνηεκέλε κνξθή. 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο επηηξαπέδησλ ειηψλ θπξίσο ζην εμσηεξηθφ 

έρεη ε πξνβνιή –δηαθήκηζε ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ ζηηο μέλεο αγνξέο. Ο 

Οξγαληζκφο Πξνψζεζεο Δμαγσγψλ (ΟΠΔ) θαη ε Παλειιήληα Έλσζε Μεηαπνηεηψλ, 

Σππνπνηεηψλ, Δμαγσγέσλ, Δπηηξαπέδησλ Διηψλ (ΠΔΜΔΣΔ), θαηαβάιινπλ 

πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο ησλ ειιεληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζην εμσηεξηθφ 

(ICAP, 2014). 

 

2.2.4  Δγρώξηα Παξαγσγή 

Ζ εγρψξηα παξαγσγή επηηξαπέδησλ ειηψλ ππεξθαιχπηεη ηελ εγρψξηα  δήηεζε, ελψ 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηηξαπέδηαο ειηάο  δηαηίζεηαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν 

κέγεζνο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο εηεζίσο, θαζψο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηηο 

ειαηνπαξαγσγηθέο πεξηνρέο. Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο παξαγσγήο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ είλαη ε θπθιηθφηεηα (ελαιιαγή κεηαμχ «θαιψλ» θαη 
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«θαθψλ» ειαηνθνκηθψλ εηψλ), ε πεξίνδνο ηεο νπνίαο θπκαίλεηαη κεηαμχ δχν θαη 

ηξηψλ εηψλ. χκθσλα κε ηε ΓΟΔΠΔΛ, δχν πνηθηιίεο επηηξαπέδηαο ειηάο, απηή ηεο 

Υαιθηδηθήο θαη ε Καιακψλ, ζε βάζνο δεθαεηίαο πξνβιέπεηαη λα δηπιαζηάζνπλ ηελ 

παξαγσγή ηνπο απφ 130 ρηι. ζε 200 ρηι. ηφλνπο θαη απφ 55 ρηι. ζε 100 ρηι. ηφλνπο 

αληίζηνηρα. 

 

 

 

2.2.5  Γηεζλέο Δκπόξην – Δμαγσγέο 

 

Οη επηηξαπέδηεο ειηέο έρνπλ παξνπζία ζηηο μέλεο αγνξέο απφ ην 1900 απνηειψληαο έλα 

απφ ηα πξψηα εμαγψγηκα πξντφληα. ηηο Ζ.Π.Α. νη επηηξαπέδηεο ειηέο αλαδεηθλχνληαη ζην 

πξψην εμαγψγηκν αγξνηηθφ πξντφλ ηεο ρψξαο κε ηδίξν 110 εθαη. δνι., ελψ ζηελ πξψηε 

ζέζε βξίζθεηαη ε ειηά θαη ζηελ αγνξά ηεο Απζηξαιίαο.  Πεξίπνπ ην 90% ή 170.000 

ηφλνη ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, εμάγνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ 100 ρψξεο θαη‟ 

έηνο, πξνζαπμάλνληαο ην εζληθφ πξντφλ πεξίπνπ  θαηά 400 εθαη. επξψ. 

 

 ην  δηάγξακκα 2.1 απεηθνλίδνληαη νη θπξηφηεξεο μέλεο αγνξέο ηεο εγρψξηαο 

παξαγσγήο. 

 

Γηάγξακκα 2.1: Διιεληθέο εμαγσγέο  

Πεγή: ΓΟΔΠΔΛ,  2017 

Ευρϊπθ
49%   

Αμερικι
31%    

Αςία
11%  

Αυςτραλία
4%  

ωςία
3% 

Αφρικι 
2% 
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Με πξφζθαηα νξηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛ. ΣΑΣ (31.10.2017) νη ειιεληθέο εμαγσγέο ην 

έηνο 2015 αλήιζαλ ζε 166.066 ηφλνπο θαη ε αμία ηνπο ζε επξψ αλήιζε ζηα 

393.504.166 επξψ. Οη δέθα κεγαιχηεξνη εηζαγσγείο ησλ ειιεληθψλ επηηξαπέδησλ 

ειηψλ γηα ην 2015  απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.3:  

Πίλαθαο 2.3: Δμαγσγέο αλά ρώξα επηηξαπέδηαο ειηάο θαηά  ην 2015 

ΥΧΡΑ ΑΞΗΑ Δ ( ρηι. US$) ΠΟΟΣΖΣΑ (ηόλνη) 

Ζ.Π.Α 105.262 36.184 

Ηηαιία 30.751 17.771 

Γεξκαλία 45.406 17.013 

Ρνπκαλία 23.265 14.387 

Βνπιγαξία 13.969 9.444 

Απζηξαιία 23.394 9.106 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 23.712 8.583 

Βέιγην 13.130 7.441 

Καλαδάο 15.952 6.401 

Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή 

Γεκνθξαηία Μαθεδνλίαο 

3.739 6.218 

Πεγή: ΔΛ.ΣΑΣ (31.10.2017) 

 

2.3   Ζ Καηάζηαζε ζηε Γηεζλή Αγνξά Δπηηξαπέδηαο Διηάο 

 
2.3.1  Παξαγσγή 

  
Ζ παγθφζκηα παξαγσγή επηηξαπέδηαο ειηάο αλήιζε θαηά ηελ πεξίνδν 2013/14 ζε 

2.595 ρηιηάδεο ηφλνπο κε κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2001 

ζπλ 4,7%. εκεηψλεηαη φηη ε ειαηνθνκηθή πεξίνδνο μεθηλά ηνλ επηέκβξην θαη ιήγεη 

ζην ηέινο Απγνχζηνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε θαιχπηεη 

δηαρξνληθά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο επηηξαπέδησλ ειηψλ θαη 

αλέξρεηαη ζε 738 ρηιηάδεο ηφλνπο (κεξίδην 28,4% ην 2013/14). Ζ Ηζπαλία κε 574 ρηι. 

ηφλνπο, ε Διιάδα κε 100 ρηι. ηφλνπο θαη ε Ηηαιία κε 42 ρηι. ηφλνπο θαιχπηνπλ ην 

97% ηεο Δπξσπατθήο παξαγσγήο (ICAP, 2014).  

ην δηάγξακκα 2.2 θαίλνληαη νη θπξηφηεξεο παξαγσγηθέο ρψξεο επηηξαπέδησλ ειηψλ 

παγθνζκίσο.  
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Γηάγξακκα 2.2:Κπξηφηεξεο παξαγσγηθέο ρψξεο επηηξαπέδησλ ειηψλ παγθνζκίσο 

(2013/2014) 

Πεγή: Γηεζλέο πκβνχιην Διαηνιάδνπ (ICAP, 2014)  

 

2.3.2  Καηαλάισζε 

Σελ πεξίνδν 2013/2014 ε παγθφζκηα θαηαλάισζε εθηηκάηαη ζηνπο 2.540 ρηιηάδεο 

ηφλνπο, κε κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο γηα ηελ πεξίνδν 2014-2001 ζπλ 5,0%. Σν 

22% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ πξνήιζε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ θαηαλάισζε 

επηηξαπέδησλ ειηψλ ζηελ Δ.Δ. εθηηκάηαη ην 2013/14 ζηνπο 583 ρηιηάδεο ηφλνπο. Ζ 

Ηηαιία θαη ε Ηζπαλία ζπγθέληξσζαλ απφ θνηλνχ ην ήκηζπ πεξίπνπ ηεο θαηαλάισζεο 

ζηελ Δ.Δ. (ICAP, 2014). 

ην δηάγξακκα 2.3 παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο θαηαλαιψηξηεο ρψξεο 

επηηξαπέδησλ ειηψλ παγθνζκίσο.  

 

 

Ε.Ε. 28,4%

Λοιποί 17,5%

Τουρκία 16,6%

Αίγυπτοσ 15,4%

Αλγερία 8%

Αργεντινι 5,4%

Συρία 4,8% Μαρόκο 3,9%
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Γηάγξακκα 2.3:  Κπξηόηεξεο θαηαλαιώηξηεο ρώξεο επηηξαπέδησλ ειηώλ 

παγθνζκίσο (2013/14) 

Πεγή: Γηεζλέο πκβνχιην Διαηνιάδνπ (ICAP, 2014)  

 

2.3.3  Σάζεηο  ζηελ  παγθόζκηα θαηαλάισζε επηηξαπέδηαο ειηάο 

Καηά ηε δηάξθεηα 25εηίαο κεηαμχ ηνπ 1990/91 θαη 2015/16, ε παγθφζκηα θαηαλάισζε 

επηηξαπέδηαο ειηάο απμήζεθε 2,8 θνξέο (+173%). Ζ άλνδνο νθείιεηαη θπξίσο ζε 

πεξηπηψζεηο ρσξψλ φπσο ε Αίγππηνο, ε νπνία θαηαλάισλε 11.000 ηφλνπο ην 

1990/91 θαη ηψξα θαηαλαιψλεη 360.000 ηφλνπο, ε Σνπξθία φπνπ ε θαηαλάισζε 

εθηνμεχηεθε απφ 110.000 ηφλνπο ζηνπο 327.500 ηφλνπο θαη ε Αιγεξία απφ 14.000 

ηφλνπο έθηαζε λα θαηαλαιψλεη 231.500 ηφλνπο. Ζ θαηαλάισζε απμήζεθε επίζεο θαη 

ζε άιιεο ρψξεο αιιά ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ. Σν 2015/16 νη θνξπθαίεο 

θαηαλαιψηξηεο ρψξεο παγθνζκίσο ήηαλ νη: Αίγππηνο, Σνπξθία, Αιγεξία, Ζ.Π.Α., 

Ηζπαλία, πξία, Ηηαιία, Βξαδηιία, Ηξάλ, Γαιιία θαη Ρσζία  (Γηεζλέο πκβνχιην 

Διαηνιάδνπ, 2016). 

Λοιποί
31%

Ε.Ε
23%

Τουρκία
14%

Αίγυπτοσ
11,8%

ΘΡΑ
8,3%

Αλγερία
8,1% Συρία

3,9%
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ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ε θαηαλάισζε επηηξαπέδηαο ειηάο απμήζεθε 70,6%, απφ 

346.400 ηφλνπο ην 1990/91 ζηνπο 591.000 ηφλνπο ηελ πεξίνδν 2015/16. Ζ Ηζπαλία 

είλαη ε θνξπθαία ρψξα παξαγσγφο θαη θαηαλαιψηξηα κε εηήζηα θαηά θεθαιήλ 

θαηαλάισζε 3,5 θηιά. Ζ Κχπξνο έξρεηαη δεχηεξε κε 3,1 θηιά θαη αθνινπζνχλ ε 

Μάιηα (3 θηιά) θαη ε Ηηαιία (2 θηιά).  

 

 ην δηάγξακκα 2.4 παξνπζηάδεηαη ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε επηηξαπέδηαο ειηάο 

ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ην 2014. 

 

 

Γηάγξακκα 2.4:  Δηήζηα θαηά θεθαιή θαηαλάισζε επηηξαπέδηαο ειηάο ( θηιά) ζηελ Δ.Δ ην 2014. 

Πεγή: International Olive Council (I.O.C), MARKET NEWSLETTER No 103-March 2016 

 

2.4  Ζ Καηάζηαζε ζην Γηεζλέο Δκπόξην 

(εκ. Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηηο εηζαγσγέο-εμαγσγέο αλαθέξνληαη ζε εκεξνινγηαθό έηνο θαη 

έρνπλ αληιεζεί από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ International Trade Centre ITC
3
 2015,  Ζ Γηεζλήο Αγνξά ηεο 

Δπηηξαπέδηαο Διηάο ζε Αξηζκνύο, Balance Analysis). 

                                                             
3
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2.4.1 Δμαγσγέο 

Ζγέηηδα ζηηο εμαγσγέο επηηξαπέδηαο ειηάο είλαη ε Ηζπαλία κε 432.767 ηφλνπο  ην 2014. Αθνινπζεί 

ε Διιάδα, ε Αξγεληηλή, ην Μαξφθν θαη ε Σνπξθία. Μεγάιε κέζε εηήζηα αχμεζε ηε ηειεπηαία 

δεθαπεληαεηία παξνπζηάδνπλ ε Αίγππηνο θαη ην Πεξνχ (πνπ απεπζχλεηαη θπξίσο ζηελ αγνξά ηεο 

Βξαδηιίαο). 

 Οη δέθα κεγαιχηεξεο εμαγσγηθέο ρψξεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 2.4. 

Πίλαθαο 2.4: Δμαγσγέο αλά ρώξα επηηξαπέδηαο ειηάο ζε αμία (ρηι. US$), 2001-2014 

Υώξεο 2001 2014 Μ.Δ.Ρ.Μ 

Ηζπαλία 251.538 432.767 4,26% 

Διιάδα 52.133 112.913 6,13% 

Αξγεληηλή 28.836 (2013) 110.322  

Μαξόθν 62.894 88.899 2,7% 

Σνπξθία 35.993 69.432 5,18% 

Αίγππηνο 1.146 36.119 30,4% 

Πνξηνγαιία 7.490 23.513 9,2% 

Ηηαιία 5.398 17.738 9,58% 

Πεξνύ 320 22.451 38,68% 

Βέιγην 1.163 10.505 18,45% 

Πεγή:  Ηnternational Trade Centre ITC  ( www.trademap.org) 

 

2.4.2  Δηζαγσγέο 

ην πίλαθα 2.5 παξνπζηάδνληαη νη δέθα κεγαιχηεξεο ρψξεο- εηζαγσγείο επηηξαπέδηαο ειηάο 

παγθνζκίσοκε πξσηνπφξν ηηο Ζ.Π.Α. θαη ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο (Μ.Δ.Ρ.Μ)  γηα ηελ 

πεξίνδν 2001 έσο 2014. 

 

 

 

http://www.trademap.org/
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Πίλαθαο 2.5: Δηζαγσγέο αλά ρώξα επηηξαπέδηαο ειηάο ζε αμία (ρηι. US$), 2001-2014 

Υώξεο 2001 2014 Μ.Δ.Ρ.Μ 

Ζ.Π.Α 220.761 454.507 5,71% 

Βξαδηιία 14.594 133.092 18,53% 

Γεξκαλία 46.293 131.892 8,39% 

Γαιιία 57.107 139.869 7,13% 

Ρσζία 14.648 100.231 15,94% 

Ηηαιία 79.292 118.893 3,17% 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 21.958 71.042 9,45% 

Βέιγην 10.413 51.215 13,04% 

Καλαδάο 14.783 57.888 11,07% 

Απζηξαιία 7.835 39.722 13,30% 

Πεγή: Ηnternational Trade Centre ITC  ( www.trademap.org) 

2.4.3 Μεξίδηα αγνξάο ζηηο κεγαιύηεξεο εηζαγσγηθέο αγνξέο 

ηηο αγνξέο ησλ δέθα κεγαιχηεξσλ ρσξψλ εηζαγσγήο επηηξαπέδησλ ειηψλ, ε  Διιάδα θαηέρεη ηε  

δεχηεξε ζέζε ζηηο αγνξά ησλ Ζ.Π.Α., ηνπ Καλαδά θαη ηεο Ρσζίαο(φπνπ θπξηαξρεί ε Ηζπαλία), 

θαζψο θαη κεγάισλ Δπξσπατθψλ αγνξψλ φπσο ηεο Γεξκαλίαο, Γαιιίαο, Ηηαιίαο θαη Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ θαη ηελ πξψηε ζέζε  ζηελ αγνξά ηεο Απζηξαιίαο κε κεξίδην 50% φπσο  απεηθνλίδεηαη 

ζηνλ πίλαθα 2.6. 

Πίλαθαο 2.6: Μεξίδηα αγνξάο ζηηο θπξηόηεξεο εηζαγσγηθέο αγνξέο 

Υώξεο παγθόζκηεο 

εηζαγσγέο -

2013 

Νν 1 Νν 2 Νν 3 Νν 4 Μεξίδην  αγνξάο       

-2014 

 

Ζ.Π.Α 24,0% Ηζπαλία Διιάδα Μαξόθν Ηηαιία 51% 26% 9% 5% 

Βξαδηιία 6,9% Αξγεληηλή Ηζπαλία Πεξνύ Πνξηνγαιία 49% 28% 20% 1% 

Γεξκαλία 6,8% Ηζπαλία Διιάδα Σνπξθία Ηηαιία 37% 30% 20% 4% 

Γαιιία 6,8% Μαξόθν Ηζπαλία Βέιγην Σνπξθία 45% 41% 6% 1% 

Ρσζία 5,9% Ηζπαλία Διιάδα Ηηαιία Σνπξθία 89% 5% 2% 2% 

Ηηαιία 5,7% Ηζπαλία Διιάδα Μαξόθν Αίγππηνο 59% 27% 7% 4% 

Ζλ.Βαζίιεην 3,9% Ηζπαλία Διιάδα Μαξόθν Ηηαιία 37% 30% 12% 7% 

Βέιγην 2,9% Μαξόθν Διιάδα Σνπξθία Ηζπαλία 34% 26% 17% 9% 

Καλαδάο 2,9% Ηζπαλία Διιάδα Ηηαιία Μαξόθν 39% 35% 7% 6% 

Απζηξαιία 2,2% Διιάδα Ηζπαλία Ζ.Π.Α. Υηιή 50% 29% 7% 6% 

http://www.trademap.org/
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Πεγή: Ηnternational Trade Centre ITC 4  

 

2.5    Πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ 

Ζ επηηξαπέδηα ειηά απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο  θιάδνπο ηεο αγξνηηθήο  νηθνλνκίαο 

ζηελ Διιάδα θαη έλα θαηεμνρήλ εμαγσγηθφ πξντφλ θαζψο ην 90% ησλ ειιεληθψλ επηηξαπέδησλ 

ειηψλ απνηεινχλ αληηθείκελν δηεζλνχο εκπνξίνπ. Ο θιάδνο ζηεξίδεηαη ζηηο εμαγσγέο, αλ δελ 

ππήξρε ε εμαγσγή δελ ζα ππήξρε ν θιάδνο. Σα ηειεπηαία δψδεθα ρξφληα ε εμαγσγή 

δηπιαζηάζηεθε , απφ  85.000 ηφλνπο ηελ πεξίνδν 2004/05, ζε 170.000 ηφλνπο ζήκεξα. χκθσλα 

κε ηνλ θχξην Νηνχηζηα, πξφεδξν ηεο ΓΟΔΠΔΛ, εάλ πηνζεηεζεί κηα εζληθή ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο 

θαη θπξίσο ζσξάθηζεο ηνπ πξντφληνο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, επηιπζνχλ θάπνηα ρξφληα δεηήκαηα 

ηνπ θιάδνπ θαη κέζσ κηαο ζηνρεπκέλεο πνιηηηθήο δηεχξπλζεο ηεο παξνπζίαο ζε αγνξέο φπσο 

ΖΠΑ, Καλαδάο, Β. Δπξψπε (ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο), ε δπλακηθή ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο 

θπξίσο ζηηο πνηθηιίεο Καιακψλ θαη Υαιθηδηθήο,  δχλαηαη λα δηπιαζηαζηεί αγγίδνληαο ζε αμία ηα 

900 εθαη. επξψ. 

ηηο  δηεζλείο αγνξέο νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο- ηππνπνίεζεο επηηξαπέδησλ ειηψλ 

αληηκεησπίδνπλ έληνλν αληαγσληζκφ απφ άιιεο κεζνγεηαθέο ρψξεο, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο 

Δ.Δ., νη νπνίεο έρνπλ απνζπάζεη ζεκαληηθά κεξίδηα αγνξάο, ιφγσ ρακειφηεξσλ ηηκψλ. ζνλ 

αθνξά ζηελ εγρψξηα αγνξά ν αληαγσληζκφο νμχλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο, ε νπνία  δελ επηηξέπεη αχμεζε ηεο δήηεζεο. Σν πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί κε ζπζηεκαηηθή  πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο ζηνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

                                                             
4
 ( www.trademap.org) 
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KΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΑΝΟLIVE   A.E 

ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

3.1  Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

 

3.1.1 Δηζαγσγή 

Ο ειαηψλαο ηεο Άκθηζζαο είλαη ν 

παιαηφηεξνο ειαηψλαο ηνπ θφζκνπ θαη ν 

κεγαιχηεξνο ηεο Διιάδαο. Δίλαη ν 

κνλαδηθφο θιεηζηφο ειαηψλαο ηεο 

Μεζνγείνπ. Σα φξηά ηνπ είλαη βνπλά θαη 

ζάιαζζα. Γελ έρεη ελδηάκεζα άιιεο 

θαιιηέξγεηεο ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ ηνπ 

Γειθηθνχ Σνπίνπ. Δίλαη ηδαληθφο γηα λα 

απνηειέζεη έλαλ ηεξάζηην βηνινγηθφ 

ειαηψλα πνπ ζα έρεη έλα κνλαδηθφ 

πξντφλ. Σν κφλν ηνπ κεηνλέθηεκα είλαη φηη είλαη θαηαθεξκαηηζκέλνο απφ άπνςε 

ηδηνθηεζίαο. 

Σε δεθαεηία ηνπ 1960 ην ιηκάλη ηεο Ηηέαο έζθπδε απφ δσή κε ηα θνξηεγά πινία πνπ 

θφξησλαλ ειηέο ζε κεγάια μχιηλα βαξέιηα κε πξννξηζκφ φια ηα κεγάια ιηκάληα ηεο 

Μεζνγείνπ θαη ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. Ο ειαηψλαο ηεο Άκθηζζαο ζε πιήξε αθκή. 

ιε ε πεξηνρή ήηαλ έλα ηεξάζηην εξγνηάμην. Μεηαπνηεηηθέο κνλάδεο θαη βαξειάδηθα 

δνχιεπαλ ππξεησδψο. Ζ ηνπηθή θαη επξχηεξε θνηλσλία επεκεξνχζαλ κε πιήξε 

απαζρφιεζε θαη επεηδή δελ επαξθνχζε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, είραλ έξζεη εξγάηεο 

απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο νη νπνίνη κε ηα ρξφληα ελζσκαηψζεθαλ κφληκα 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο άιιαμαλ φια. Νένη ειαηψλεο αλαπηχρζεθαλ ζηελ Διιάδα θαη 

ζηηο άιιεο Μεζνγεηαθέο ρψξεο κε πξσηνπφξν ηελ Ηζπαλία. Άξρηζαλ λα ρηίδνληαη 

κεγάιεο ζχγρξνλεο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο. ηνλ Διιαδηθφ ρψξν ε αλάπηπμε 

εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ Βφξεηα Διιάδα φπνπ θπηεχηεθαλ κεγάιεο θαιιηέξγεηεο, 

αλαπηχρζεθε ην νδηθφ δίθηπν θαη έγηλαλ ππεξζχγρξνλεο κνλάδεο θαζψο δελ 
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ππήξραλ πεξηνξηζκνί δφκεζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ φπσο ζπλέβε ζηελ πεξηνρή ησλ 

Γειθψλ (Γειθηθφ Σνπίν).  Οη κεγάιεο κνλάδεο ζηελ πεξηνρή ηεο Φσθίδαο άξρηζαλ 

λα θιείλνπλ ε κηα κεηά ηελ άιιε ιφγσ ζνβαξψλ νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ 

πεξηνρή επιήγε απφ αλεξγία θαη νηθνλνκηθή απαμίσζε. Ο ειαηψλαο άξρηζε λα 

παξακειείηαη θαη λα έρεη κηθξή απφδνζε. Ο θφζκνο θαη εηδηθά νη λένη έθεπγαλ ζε 

αζηηθέο πεξηνρέο. Λίγεο κνλάδεο επηβίσζαλ θαη απηέο κεηψζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν 

φηαλ άξρηζε ε ηειεπηαία κεγάιε θαη παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2009. 

3.1.2 Σαπηόηεηα θαη ηζηνξία ηεο επηρείξεζεο 

 

Ζ επηρείξεζε μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία 

ηεο ην 1972 κε ηελ επσλπκία 

«ΗΩΑΝΝΖ Π. ΑΝΑΓΝΩΣΑΚΟ & 

ΤΗΟΗ Ο.Δ.», ελψ ην 1993 

κεηαηξέπεηαη ζε Αλψλπκε κε ηελ 

επσλπκία «ANOLIVE Αλψλπκε 

Δηαηξεία Δπεμεξγαζίαο, 

πζθεπαζίαο θαη Δκπνξίνπ 

Βξσζίκσλ Διαηψλ» κε εκπνξηθφ 

ζήκα ην «Anolive”. Ζ παξαγσγηθή κνλάδα ηεο επηρείξεζεο βξίζθεηαη ζην 3ν ρικ. 

Δζληθήο Οδνχ Ηηέαο- Άκθηζζαο φπνπ ζηεγάδεηαη θαη ε έδξα ηεο. Ζ ηνπνζεζία ηεο 

εηαηξείαο είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαζψο βξίζθεηαη κέζα ζηνλ παξαδνζηαθφ 

ειαηψλα ηεο Άκθηζζαο, ηνλ παιαηφηεξν ειαηψλα ηεο Μεζνγείνπ. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε 

ησλ ηδηφθηεησλ νηθνπέδσλ είλαη 39.500 η.κ. θαη ν ζηεγαζκέλνο ρψξνο είλαη ζπλνιηθά 

5.200 η.κ. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη αλεθκεηάιιεπην ππνθαηάζηεκα έλα ρηιηφκεηξν καθξηά 

απφ ηηο θχξηεο εγθαηαζηάζεηο. 

Ζ εηαηξεία έρεη ζπλερηδφκελε δξαζηεξηφηεηα θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «κηθξή 

νληφηεηα». Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο είλαη ε επεμεξγαζία, ηππνπνίεζε θαη εκπνξία 

ηεο βξψζηκεο ειηάο. πλνιηθά απαζρνιεί 36 κφληκνπο εξγαδφκελνπο εθ ησλ νπνίσλ 

νη 30 είλαη ζηελ παξαγσγή (κεηαπνίεζε θαη ζπζθεπαζία) θαη νη 6 ζηα γξαθεία ηεο 

δηνίθεζεο φπνπ ζηεγάδεηαη  ην ηκήκα ινγηζηεξίνπ, ην ηκήκα εμαγσγψλ θαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηεχζπλζε. 

Οη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο μεθίλεζαλ απφ Αζήλα θαη Πεηξαηά θαη 

κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 1976 είραλ επεθηαζεί ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. 

Απφ ην 1983 μεθίλεζε ζηαδηαθά ν δηεζλήο πξνζαλαηνιηζκφο απφ ηηο αγνξέο ησλ 
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Αλαηνιηθψλ ρσξψλ φπσο Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, ανπδηθή Αξαβία θαη Αίγππην. 

ήκεξα ε εηαηξεία εμάγεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξντφλησλ ηεο (95%) ζε πνιιέο 

αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θπξίσο ζηελ Δπξψπε κε θπξηφηεξεο αγνξέο ηελ Ηηαιία θαη ην 

Βέιγην θαη  ζηελ Απζηξαιία, ηηο ΖΠΑ θαη ηνλ Καλαδά. 

Σν εξγνζηάζην ειέγρεηαη εηήζηα σο πξνο ηε ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηα δηεζλή πξφηππα 

πνηφηεηαο θαη έρεη πηζηνπνίεζε κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο FSSC:22000. 

 

3.2  Ζ Σξέρνπζα Καηάζηαζε ηεο Δπηρείξεζεο 

3.2.1 Γξαζηεξηόηεηα 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο ραξαθηεξίδεηαη βηνκεραληθή θαη πξνέξρεηαη 

απφ ηελ επεμεξγαζία θαη ηππνπνίεζε ηεο ειηάο. Ζ θαζαξά εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, 

δειαδή αγνξά ε εηνίκσλ πξντφλησλ θαη ε πψιεζή ηνπο, είλαη ειάρηζηε θαη γίλεηαη 

θπξίσο γηα ηελ εμππεξέηεζε εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. ηνλ πίλαθα 3.1 

εκθαλίδεηαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ρξήζεο 2016 αλά δξαζηεξηφηεηεο θαη 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. 

Πίλαθαο 3.1: Αλάιπζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ αλά θαηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο 

θαη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο έηνπο 2016 

 Αλάιπζε θύθινπ εξγαζηώλ Υξήζε 2016 

Καηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο   

Βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα 6.356.359,70 

Δκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα 38.818,30 

ύλνιν 6.395.178,00 

Γεσγξαθηθέο αγνξέο   

Δζσηεξηθή αγνξά 335.759,79  

Δπξσπατθή αγνξά 3.573.009,05 

Αγνξέο ηξίησλ ρσξψλ 2.486.409,16 

ύλνιν 6.395.178,00 

 

3.2.2   Σξέρνπζα Απόδνζε 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε εηαηξεία ιεηηνπξγεί κε ίδηα θεθάιαηα  θαη είλαη θεξδνθφξα κε 

ζεηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Έρεη ειάρηζην έσο κεδεληθφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Με ηε 

ιήμε ηεο εηαηξηθήο Υξήζεο έηνο 2016 ε εηαηξεία παξνπζηάδεη, ζχκθσλα κε ηηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ηα παξαθάησ νηθνλνκηθά ζηνηρεία φπσο 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.2: 
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Πίλαθαο 3.2: Σξέρνπζεο απνδφζεηο 

 2015 2016 Αύμεζε % 

Καζαξέο Πσιήζεηο 5.633.920,19€ 6.395.178,00€, 13,51%. 

Μηθηά Κέξδε 1.750.694,79€ 2.287.945,16€ 30,69%. 

Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ηόθσλ 

θαη απνζβέζεσλ (ΔΒΗΣDA) 

439.446,49€ 588.792,20€ 33,98%. 

Απνδνηηθόηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

(ROI): 

4,17% 5,93% 42,21% 

 

ηνλ πίλαθα 3.3 παξαηίζεληαη νη ηζνινγηζκνί ησλ πέληε ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο. 

 

Πίλαθαο 3.3: Ηζνινγηζκνί  θαη Απνηειέζκαηα Υξήζεο  2012 – 2016 

 

ΙΟΛΟΓΙΜΟΙ 2012 2013 2014 2015 2016 

ΡΑΓΙΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ 2.882.730 2.624.814 2.487.691 2.493.859 2.399.948 

ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ 1.102.695 1.125.551 1.493.321 1.885.752 1.260.662 

ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ 1.545.520 1.320.703 1.339.815 2.161.321 1.686.122 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.235.681 2.078.998 3.055.232 2.017.580 3.284.911 

ΡΟΡΛΘΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 7.759 11.022 7.713 6.790 12.883 

ΚΥΚΛΟΦΟΟΥΝ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ 4.891.655 4.536.274 5.896.081 6.071.443 6.244.578 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ 7.774.385 7.161.088 8.383.772 8.565.302 8.644.526 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 6.727.715 6.755.379 7.249.733 7.346.806 7.420.417 

ΞΕΝΑ ΜΑΚΟΡΟΘΕΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0 0 0 0 0 

ΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0 0 0 117.926 204.587 

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ 1.046.670 405.709 1.134.039 1.100.570 1.019.522 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΘΤΙΚΟΥ 7.774.385 7.161.088 8.383.772 8.565.302 8.644.526 
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΟΣ/ΣΩΝ ΚΑΣA 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 2.012 2013 2014 2015 2016 

Κακαρζσ πωλιςεισ 5.169.651 4.642.330 4.601.717 5.633.920 6.395.178 

Κόςτοσ πωλθκζντων 2.899.350 3.244.427 2.759.112 3.915.943 4.180.045 

Μικτό Αποτζλεςμα 2.270.301 1.397.903 1.842.605 1.717.977 2.215.133 

Λοιπά  Ζςοδα εκμετάλλευςθσ 34.263 26.463 70.655 32.718 72.813 

 Μικτά Κζρδθ 2.304.564 1.424.366 1.913.260 1.750.695 2.287.946 

Ζξοδα Διοίκθςθσ &  Διάκεςθσ 1.170.500 1.084.303 1.046.860 1.450.507 1.846.840 

Αποςβζςεισ 241.030 290.291 155.042 141.288 148.584 

Λοιπά  Ζξοδα και Ηθμίεσ 19.481 1.265   2.030 3.897 

Αποτζλεςμα προ Τόκων & Φόρων 873.553 48.507 711.358 298.158 440.208 

Ριςτωτικοί Τόκοι & Συναφι Ζςοδα 21.397 56.748 35.157 8.444 92 

Αποτζλεςμα προ φόρων 894.950 105.255 746.515 306.602 440.300 

Φόροι ειςοδιματοσ 193.473 37.591 194.970 91.602 131.090 

Αποτζλεςμα περιόδου μετά από 
φόρουσ 701.477 67.664 551.545 215.000 309.210 

EBITDA 1.114.583 338.798 866.400 439.466 588.792 

 

 

3.2.3  ηξαηεγηθή ζηάζε 

Ζ απνζηνιή, νη ζθνπνί, νη ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο αλαθέξνληαη 

ζηελ εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο. 

 

3.2.3.1  Αμίεο 

Ζ ANOLIVE Α.Δ. είλαη κηα θαζαξά νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, πνπ έρεη επηιέμεη φια 

απηά ηα ρξφληα λα ιεηηνπξγεί ππεχζπλα θαη κε ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ, ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ηνπο πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηνπο 

λφκνπο θαη πξνο φια γεληθά ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders) ζηα νπνία 

απεπζχλεηαη θαη ηα νπνία επεξεάδεη. 

Οη αμίεο ησλ ηδξπηψλ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ δηαδφρσλ ηνπο φπσο απνηππψλνληαη 

ζηελ εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο είλαη : 

 «Αθεξαηόηεηα» θαζψο ελεξγνχκε κε εηιηθξίλεηα ζεβφκελνη ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ καο.  

 «εβαζκόο ζηνλ άλζξσπν» είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο επηηπρίαο καο. Ζ 

εηαηξεία ζπκπεξηθέξεηαη ζην πξνζσπηθφ κε ζεβαζκφ θαη αμηνπξέπεηα. 
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 «Τςειέο επηδόζεηο» κε ζπλερή βειηίσζε ηεο επίδνζήο καο, κειεηψληαο 

πξνζεθηηθά ηα απνηειέζκαηα θαη θξνληίδνληαο λα κε δηαθπβεχεηαη πνηέ ε 

αθεξαηφηεηά καο θαη ν ζεβαζκφο πξνο ηνλ άλζξσπν. 

 «Οκαδηθόηεηα» θαζψο κνηξαδφκαζηε γλψζεηο, ηδέεο θαη εκπεηξία, δείρλνπκε 

εκπηζηνζχλε ζηνπο ζπλαδέιθνπο καο γηα λα επηηχρνπκε ηα θαιχηεξα δπλαηά 

απνηειέζκαηα. 

 

ηηο αμίεο απηέο θαη ζην πλεχκα ζπλεξγαζίαο πνπ ππάξρεη ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

επηρείξεζεο νθείιεηαη ε καθξφρξνλε θαη επηηπρεκέλε παξνπζία ηεο εηαηξείαο ζην 

θιάδν. 

 

    3.2.3.2 Όξακα 

 

Σν φξακα ησλ ηδξπηψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο είλαη λα θηηάμνπλ κηα 

ππεξζχγρξνλε κνλάδα- πξφηππν πνπ ζα έρεη κηα δπλακηθή θαη επηθεξδή παξνπζία 

ζηνλ θιάδν. Με έδξα πάληα ζηε θαξδηά ηνπ ειαηψλα, ζε αξκνλία κε ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, κε ζεβαζκφ ζην νηθνζχζηεκα ζην νπνίν αλήθεη θαη κε ηε δηαηήξεζε 

άξηζησλ ζρέζεσλ κε πειάηεο, πξνκεζεπηέο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ επηρείξεζε 

(θαζψο ε αθιφλεηε πεπνίζεζή ηνπο είλαη φηη γηα λα πεηχρνπλ νη επηρεηξεκαηηθνί 

ζηφρνη ηεο είλαη απαξαίηεηε ε ζπλδξνκή φισλ) λα ζπλερίζεη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

ηνπηθή θαη  επξχηεξε θνηλσλία ηεο νπνίαο είλαη κέινο.  

3.2.3.3 Πξόηαζε Απνζηνιήο 

 

Ζ ζπλεηζθνξά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θαη εζληθήο νηθνλνκίαο θαη ζηε 

ζηαζεξφηεηα θαη επεκεξία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ ηεο νκάδαο,  κέζσ ηεο 

πξνψζεζεο ηεο ειηάο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο ζηελ εγρψξηα θαη παγθφζκηα αγνξά, κε 

άκεζε θαη πνηνηηθή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ.  

3.2.3.4 θνπνί (Objectives)  

 

Η δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο παξέρεη θαηεύζπλζε, εγεζία θαζώο θαη έλα θαηάιιειν 

πεξηβάιινλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη όηη όινη νη δηαζέζηκνη πόξνη 

ηεο, δξαζηεξηνπνηνύληαη πιήξωο γηα ηελ επίηεπμε ηωλ αληηθεηκεληθώλ ζθνπώλ ηεο.  
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Ο θπξηφηεξνο ζθνπφο ηεο δηνίθεζεο γηα ην επφκελν δηάζηεκα ηξηψλ έσο πέληε εηψλ 

είλαη ε πιήξεο εθκεηάιιεπζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηε δεκηνπξγία λέσλ γξακκψλ 

γηα ζπζθεπαζία θαηαλαισηή θαη εθζπγρξνληζκφ ηνπ ππάξρνληνο κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ, γηα ηε βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ πξντφλησλ θαη αλάπηπμε λέσλ 

πξντφλησλ πςειήο  πξνζηηζέκελεο αμίαο. Απηέο νη ελέξγεηεο ζα ζπληειέζνπλ ζε: 

 αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπιάρηζηνλ 40% ζε δηάζηεκα πεληαεηίαο πνπ ζα 

νθείιεηαη θπξίσο ζηηο λέεο γξακκέο παξαγσγήο θαη ηελ θάιπςε αλαγθψλ γηα 

λέεο ζπζθεπαζίεο ηφζν ησλ ππαξρφλησλ φζν θαη λέσλ πειαηψλ. 

 Αχμεζε ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαηά 40% κε 

αμηνπνίεζε ησλ αλεθκεηάιιεπησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

3.2.3.5 ηξαηεγηθέο 

 

Ζ εηαηξεία αθνινπζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα ζηξαηεγηθή ζπγθξαηεκέλεο αλάπηπμεο, 

κε δηαιείκκαηα πεξηζηαζηαθήο ζηαζεξφηεηαο πνπ ηεο παξέρεη αζθάιεηα, ηεο 

επηηξέπεη λα έρεη απφιπην έιεγρν ζηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ειαρηζηνπνηεί ηνλ 

θίλδπλν.  Κπξίσο κεηά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2009 θαη ηελ παξαηεηακέλε δπζκελή 

θαηάζηαζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ε ακπληηθή ζηάζε ηεο εηαηξείαο νθείιεηαη ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο λα δηαηεξήζεη ηα θεθηεκέλα.  

H ζηξαηεγηθή απηή ειαρηζηνπνηεί κελ ηνπο θηλδχλνπο αιιά δελ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα εθκεηαιιεπηεί ηνπο ππάξρνληεο πφξνπο ηεο ζε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ξεπζηφηεηα θαη επνκέλσο ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη 

θεξδψλ είλαη κηθξή. 

Πξν ηξηψλ εηψλ  εληάρζεθε ζε αλαπηπμηαθφ πξφγξακκα (κέηξν 123.Α) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Λφγσ δξακαηηθψλ εμειίμεσλ ζηε Διιεληθή 

Οηθνλνκία ην 2015 θαη ησλ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ (capital  controls) πνπ 

αθνινχζεζαλ, ε εηαηξεία αλέβαιε ηα ζρέδηά ηεο. Ζ επέλδπζε αθνξνχζε ζε 

εθκεηάιιεπζε εγθαηαζηάζεσλ ηδηνθηεζίαο ηεο πνπ βξίζθνληαη 1 ρικ. καθξηά απφ ηηο 

θχξηεο εγθαηαζηάζεηο ηεο θαη ηελ εθεί ιεηηνπξγία απηνκαηνπνηεκέλσλ γξακκψλ 

θαηαλαισηή γηα παζηεξίσζε θαη κηθξή ζπζθεπαζία πνπ ζα ηεο επηηξέςεη λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηεο ππάξρνπζαο πειαηείαο θαη ηελ επέθηαζή ηεο ζε λέα 

ηκήκαηα αγνξάο. Ζ επέλδπζε ππνινγίδεηαη φηη ζα δεκηνπξγνχζε ηνπιάρηζηνλ 20 λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο. ηα άκεζα ζρέδηά ηεο είλαη ε επαλεμέηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζθνπεχνληαο ζηε βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη ηε δηεχξπλζε ζε λέα πξντφληα 
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πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο κε ζηφρν ηε δηεχξπλζε ζε ππάξρνπζεο θαη επέθηαζε ζε 

λέεο αγνξέο . 

3.2.3.6 Πνιηηηθέο 

 

Οη πνιηηηθέο ηεο εηαηξείαο, νη νπνίεο ηείλνπλ λα είλαη θαη κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηεο, 

είλαη ε άκεζε θαη ζσζηή εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε θαζψο θαη ε παξνρή πςειήο 

πνηφηεηαο πξντφλησλ. 

 

Πάλσ ζ‟ απηέο ηηο πνιηηηθέο έρεη δηακνξθσζεί θαη ε παξαγσγηθή θαη ιεηηνπξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηε δηνίθεζε έσο ηελ παξαγσγή φινη νη 

εξγαδφκελνη είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. Ζ άκεζε 

εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ, ε άκεζε παξάδνζε, ε θαηαλφεζε θαη ε επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ πειαηψλ είλαη πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ επηρείξεζε.   

 

 

3.3   Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

3.3.1   Γηνηθεηηθό πκβνύιην  

Σα κέιε ηνπ Γ.. εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ε ζεηεία ηνπο είλαη 

πεληαεηήο, κε δηθαίσκα επαλεθινγήο ή επαλαδηνξηζκνχ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

απνηειείηαη απφ δχν εθηειεζηηθά θαη ηέζζεξα κε εθηειεζηηθά κέιε (Γ.Δ.Μ.Ζ. 

Αξ.Πξση.1327 14/10/2016): 

 Αλαγλσζηάθνο Ησάλλεο ηνπ Γεκεηξίνπ (Πξφεδξνο θαη Γ/λσλ χκβνπινο)  

 Αλαγλσζηάθνπ Αλαζηαζία ηνπ Γεσξγίνπ (Αλαπιεξψηξηα Πξφεδξνο) 

 Αλαγλσζηάθνπ νθία ηνπ Γεκεηξίνπ, Σερλνιφγνο Σξνθίκσλ (κέινο) 

 Αλαγλσζηάθνπ νθία ηνπ Πνιπθάξπνπ, Γηθεγφξνο (κέινο) 

 Αλαγλσζηάθνπ Μαξηάλλα ηνπ Πνιπθάξπνπ, θνηηήηξηα (κέινο) 

 Αλαγλσζηάθνο Ησάλλεο ηνπ Πνιπθάξπνπ, θνηηεηήο (κέινο) 

Ζ ζεηεία ηνπ αλσηέξσ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιήγεη ηελ 22/09/2021. 

To κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε εθαηφλ δψδεθα ρηιηάδεο ηξηαθφζηεο 

εβδνκήληα έμη (112.376) νλνκαζηηθέο κεηνρέο. Κάζε κεηνρή παξέρεη ην δηθαίσκα κηαο 

ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε.  
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Οπζηαζηηθά ε δηνίθεζε ζηελ Anolive Α.Δ., αζθείηαη κε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ 

κεηφρσλ – ηδξπηψλ, Πνιπθάξπνπ Αλαγλσζηάθνπ (πνζνζηφ επί ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ 50%), Γεκεηξίνπ Αλαγλσζηάθνπ (πνζνζηφ επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

32,78%), ηνπ Πξνέδξνπ θαη  Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ Ησάλλε Γ. Αλαγλσζηάθνπ (κε 

πνζνζηφ επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 17,22%)θαη ηεο Αλαπιεξψηξηαο Πξνέδξνπ θαη 

Οηθνλνκηθήο Γηεπζχληξηαο Αλαζηαζίαο Γ. Αλαγλσζηάθνπ. 

 

Απφ ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ε νθία Γ. Αλαγλσζηάθνπ (ηερλνιφγνο ηξνθίκσλ) θαη ε 

νθία Π. Αλαγλσζηάθνπ (δηθεγφξνο) ζπλεηζθέξνπλ ζπκβνπιεπηηθά ζηελ εηαηξεία κε 

ηηο γλψζεηο ηνπο, ε κελ πξψηε ζηα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο θαη ε δεχηεξε ζηα λνκηθά 

ζέκαηα. 

 

3.3.2  Αλώηαηε Γηνίθεζε 

 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ρνξεγήζεη δηθαηψκαηα εθπξνζψπεζεο θαη δέζκεπζεο 

ζηνπο Αλαγλσζηάθν Ησάλλε ηνπ Γεκεηξίνπ, Πξφεδξν θαη Γ/ληα χκβνπιν θαη 

Αλαγλσζηάθνπ Αλαζηαζία ηνπ Γεσξγίνπ, αλαπιεξψηξηα Πξφεδξν θαη Οηθνλνκηθή 

Γηεπζχληξηα, νη νπνίνη ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο θαη δεζκεχνπλ απηή 

ελνρηθψο θαη εκπξαγκάησο, έλαληη ηξίησλ ν θαζέλαο ρσξηζηά.  

 

Ο Πξφεδξνο θαη Γ/λσλ χκβνπινο κε ζπνπδέο ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ θαη πνιχ 

ζεκαληηθέο γλψζεηο κεραλνινγηθέο θαη ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα έρεη ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο βαζκίδεο ηεο επηρείξεζεο απφ ηε δηνίθεζε έσο 

ηελ παξαγσγή . 

 

Ζ Αλαπιεξψηξηα Πξφεδξνο κε παηδεία ζηε Γηνίθεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ έρεη πνιπεηή 

εκπεηξία ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη έρεη αλαιάβεη ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο. 

 
 

3.4  τρατθγικζσ Ομάδεσ και  το  φςτθμα Αξίασ του Κλάδου 
  
 
3.4.1  ηξαηεγηθέο νκάδεο 

 

ην θιάδν ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο αλήθεη ν πξσηνγελήο ηνκέαο κε νκάδεο 

παξαγσγψλ θαη ζπλεηαηξηζκνχο θαη ν δεπηεξνγελήο θαη ηξηηνγελήο ηνκέαο πνπ 
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δηαζέηεη ηηο νξγαλσκέλεο κνλάδεο ηεο επεμεξγαζίαο, κεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο, 

ζπζθεπαζίαο θαη εκπνξίαο (θπξίσο εμαγσγήο), ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο (ΓΟΔΠΔΛ). 

 

Λφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ αληηθεηκέλνπ ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ 

αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, είλαη 

ρξήζηκν λα δηαρσξηζηνχλ  νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζε δχν ζηξαηεγηθέο νκάδεο 

(strategic  groups). ηελ νκάδα πνπ πεξηιακβάλεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ πξσηνγελή 

ηνκέα θαη ζε κηα δεχηεξε νκάδα πνπ πεξηιακβάλεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ δεπηεξνγελή 

θαη ηξηηνγελή ηνκέα ζηελ νπνία αλήθεη θαη ε Αnolive  A.E. 

 

Ζ αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ σθειεί  ζηελ θαηαλφεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ν 

νπνίνο είλαη εληνλφηεξνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζηξαηεγηθή 

νκάδα δηφηη παξάγνπλ ηα ίδηα πξντφληα γηα ηνπο ίδηνπο αγνξαζηέο θαη ζηνλ 

εληνπηζκφ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη πηζαλφλ λα κεηαπεδήζνπλ απφ ηε κηα ζηξαηεγηθή 

νκάδα ζηελ άιιε  (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

 

Γεληθά ηα εκπφδηα ζηε θηλεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ δχν ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ (mobility  

barriers) είλαη ζρεηηθά  ρακειά, θαζψο θαη νη παξαγσγνί θαη νη ζπλεηαηξηζκνί 

επηρεηξνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηεο εκπνξίαο θπξίσο «ρχκα» 

πξντφλησλ. Απηφ ελ κέξεη νθείιεηαη θαη ζην φηη πνιινί εμαγσγείο πξνηηκνχλ λα 

αγνξάδνπλ απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, έηνηκν, επεμεξγαζκέλν 

πξντφλ, πξνθεηκέλνπ λα κεηψλνπλ ην θφζηνο θαη ηηο δπζθνιίεο ηεο επεμεξγαζίαο 

(δηαζέζηκνο ρψξνο, ιχκαηα θιπ). Γελ παχνπλ φκσο νη δχν ζηξαηεγηθέο νκάδεο λα 

έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ θαη ζηνπο πφξνπο πνπ 

δηαζέηνπλ, φπσο επίζεο θαη ζε άιινπο παξάγνληεο, φπσο ζηε ηερλνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, ζηα πξντφληα πνπ παξάγνπλ (πνηφηεηα θαη είδε) θαη ζηηο αγνξέο πνπ 

απεπζχλνληαη. 

 

Σν δηάγξακκα 3.1 είλαη κηα ελδεηθηηθή εηθφλα ηεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο θαη ζε ηη 

επίπεδα αληαγσλίδνληαη νη επηρεηξήζεηο απφ άπνςε θχθινπ εξγαζηψλ θαη θεξδψλ 

πξν θφξσλ κε ζηνηρεία Balance  Analysis, 2015.  
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Γηάγξακκα 3.1:  Δπηρεηξήζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο 

εκ. Ζ ζέζε ηεο Αnolive  A.E. ηνλίδεηαη κε θφθθηλν ρξψκα. 

 

Ζ ζέζε ηνπ εγέηε (leader) ηεο αγνξάο αλήθεη ζηελ εηαηξεία INTERCOMM FOODS 

A.E ε νπνία εηζήιζε ζηε ζηξαηεγηθή νκάδα κε δηαθνξνπνίεζε απφ ηνλ θιάδν ησλ 

ηππνπνηεκέλσλ θξνχησλ θαη  ην 65-70% ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο  πξνέξρεηαη πιένλ 

απφ ηηο πσιήζεηο ειηψλ. 

Οη δηεθδηθεηέο (challengers) είλαη νη εηαηξείεο ΓΔΑ Α.Δ. θαη ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ 

«OLYMP” A.E. θαη έπνληαη νη ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ (followers) κε εηήζηνπο 

ηδίξνπο έσο είθνζη πέληε πεξίπνπ εθαηνκκχξηα  επξψ. 

 

3.4.2  Σν ύζηεκα Αμίαο   (Value  System) 

 

Σν ζχζηεκα αμίαο ρσξίδεηαη ζε δχν ηνκείο: upstream θαη downstream. Σν upstream 

αλαθέξεηαη ζηελ θαιιηέξγεηα, ζπγθνκηδή θαη ελίνηε απνζήθεπζε ηεο πξψηεο χιεο 

(ειηάο) θαη κε απηφ ηνλ ηνκέα αζρνιείηαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο θαη ην downstream 

αλαθέξεηαη ζηελ απνζήθεπζε, επεμεξγαζία-κεηαπνίεζε (εθπίθξαλζε,  εθππξήλσζε, 

ηεκαρηζκφ, γέκηζε) ηεο ειηάο, ηελ ηππνπνίεζε θαη ηε δηαλνκή-πψιεζε ζηνπο 

ρνλδξέκπνξνπο ή ζην ιηαλεκπφξην, κε ην νπνίν αζρνιείηαη ν δεπηεξνγελήο θαη 

ηξηηνγελήο ηνκέαο ηνπ θιάδνπ. 

Μεξηθέο πνιχ κηθξέο εηαηξείεο πνπ απεπζχλνληαη ζε niche  αγνξέο είλαη θάζεηα 

νινθιεξσκέλεο κε ηελ έλλνηα φηη θαιιηεξγνχλ, επεμεξγάδνληαη θαη ηππνπνηνχλ ην 
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πξντφλ. Απηφ δελ είλαη εθηθηφ γηα ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ επεμεξγάδνληαη 

κεγάιν φγθν παξαγσγήο. 

 

ην δηάγξακκα 3.2 απεηθνλίδεηαη ην ζχζηεκα αμίαο ηνπ θιάδνπ.  

 

 

 

Γηάγξακκα 3.2: Σν χζηεκα Αμίαο ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο 

 

 

3.5   Δμσηεξηθό Πεξηβάιινλ: Δπθαηξίεο θαη Απεηιέο (SWOT) 

 

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ επηρεηξνχλ ζε έλα ζρεηηθά απιφ πεξηβάιινλ, φζνλ αθνξά 

ζην κηθξφ αξηζκφ πξντφλησλ θαη ηνλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αγνξαζηψλ, πξνκεζεπηψλ 

θαη αληαγσληζηψλ, αιιά  ηαπηφρξνλα ζε έλα δπλακηθφ θαη κε πξνβιέςηκν 

πεξηβάιινλ θαζψο ππάξρνπλ αβέβαηνη παξάγνληεο, πνπ δελ αγγίδνπλ κελ άκεζα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο 

καθξνπξφζεζκεο απνθάζεηο.  εκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαλφεζε ησλ αιιαγψλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ νη εμήο εμειίμεηο  

(Γεσξγφπνπινο, 2013): 

 

1. Ζ νινέλα απμαλφκελε δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ θαη θαηά ζπλέπεηα νη 

αδηάθνπεο πηέζεηο πνπ δέρνληαη νη επηρεηξήζεηο απφ ην δηεζλέο αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

2. Οη επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα πξνζηαηεπζνχλ πιένλ απφ ηηο δηαξθψο θαη 

ζπρλφηεξα παξνπζηαδφκελεο απεηιέο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

3. Οη ηερλνινγηθέο θαη δηνηθεηηθέο δπλαηφηεηεο δηαρένληαη αλάκεζα ζε θνηλσλίεο 

θαη επηρεηξήζεηο 

  

 

 

Καλλιζργεια υγκομιδι Αποκικευςθ Επεξεργαςία Συποποίθςθ Διανομι

Ρ 

Δευτερογενισ - Σριτογενισ Σομζασ Πρωτογενισ Σομζασ 

Upstream Downstream 
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3.5.1  Φπζηθό Πεξηβάιινλ: Εεηήκαηα Βησζηκόηεηαο 

 

Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ δεκηνπξγεί αιιαγέο ζηνλ θαηξφ θαη ην θιίκα, πνπ 

επεξεάδνπλ άκεζα ηελ πξψηε χιε. Ζ απμαλφκελε ζεξκνθξαζία ζηνλ πιαλήηε 

επηθέξεη αθξαία θιηκαηηθά θαηλφκελα φπσο έληνλεο βξνρνπηψζεηο θαη ραιάδη (πνπ 

πιήηηνπλ ή/θαη θαηαζηξέθνπλ ην άλζνο ή ηνλ θαξπφ ηεο ειηάο), πιεκκχξεο θαη 

μεξαζία πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηηο δεληξνθαιιηέξγεηεο.  

Σα έληνλα θιηκαηηθά θαηλφκελα είραλ ηα ηειεπηαία έηε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ζε 

πνιιέο κεγάιεο ειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ. Ζ Ηζπαλία πιήηηεηαη απφ 

εθηεηακέλε μεξαζία θαη ππξθαγηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε άκεζε επίπησζε ζηελ 

παξαγσγή ηεο, ηα δέληξα ζηελ Ηηαιία ην 2016 εκθάληζαλ αζζέλεηα πνπ επέθεξε ηελ 

μήξαλζε κεγάισλ εθηάζεσλ ειαηνθαιιηεξγεηψλ θαη ε νπνία αθφκε, έλα έηνο κεηά, 

δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο 

ηεο. 

Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο, πγξαζία θαη βξνρέο ηελ επνρή ηεο αλζνθνξίαο, φπσο θαη ε 

αλνκβξία ην θζηλφπσξν επλννχλ θπηηθά παξάζηηα πνπ πξνθαινχλ αζζέλεηεο ζηα 

ειαηφδεληξα θαη  επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα (εκθάληζε θαη γεχζε) ηνπ ειαηνθάξπνπ. 

Δπθαηξίεο 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 Μείσζε παξαγσγήο αληαγσληζηξηψλ ρσξψλ ιφγσ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη 

αζζελεηψλ. 

 Δμαηξεηηθή πνηφηεηα ειαηνθάξπνπ ιφγσ ηεο εδαθηθήο ηδηνκνξθίαο θαη ησλ  

θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. 

 

Απεηιέο 

 Απξφζκελεο θαη κε ειεγρφκελεο θαηξηθέο ζπλζήθεο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ην χςνο 

ηεο παξαγσγήο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ. 

 Ρχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κφιπλζε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. 

 Μεηάιιαμε αζζελεηψλ πνπ πξνζβάιινπλ ηα ειαηφδεληξα, ηαπηφρξνλα κε ηε θπζηθή 

θαζπζηέξεζε αληίδξαζεο ηεο βηνκεραλίαο θπηνθαξκάθσλ. 

 Αλάγθεο κεγάισλ πνζνηήησλ λεξνχ ζηελ επεμεξγαζία ηεο πξψηεο χιεο, πνπ 

εθηφο απφ ηε ρξήζε θπζηθνχ πφξνπ ζπλεπάγεηαη θαη πεξηζζφηεξα ιχκαηα. 
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3.5.2  Γεληθεπκέλν ή  Μάθξν-πεξηβάιινλ 

 

«Σν γεληθεπκέλν ή καθξν-πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα ζεσξείηαη ζαλ κηα 

κηθξή ιίκλε ζηελ νπνία εθαηνληάδεο δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζπλππάξρνπλ. 

ηαλ κηα πέηξα ξίρλεηαη ζηε ιίκλε, δεκηνπξγεί πνιιαπινχο θπκαηηζκνχο πνπ φιεο νη 

επηρεηξήζεηο ζα αληηιεθζνχλ. Άκεζα ή έκκεζα άιιεο επηρεηξήζεηο ζα σθειεζνχλ, 

ελψ άιιεο ζα δεκησζνχλ. Αθφκε, θακία επηρείξεζε απφ κφλε ηεο δελ είλαη πηζαλφλ 

λα επεξεάζεη δξακαηηθά ή λα κεηαβάιεη ην καθξν-πεξηβάιινλ» (Γεσξγφπνπινο, 

2012). 

Σν θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη ηδηαίηεξα πνιχπινθν γηα επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο. Πξέπεη λα αλαιπζνχλ κεηαβιεηέο πνπ κπνξεί λα είλαη 

ακειεηέεο ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο θαη εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο αιιά πνπ κπνξεί 

λα είλαη πνιχ ζεκαληηθέο ζηηο ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. Κάζε 

ρψξα ή έλσζε ρσξψλ αληηκεησπίδεη έλα ηδηαίηεξν καθξν-πεξηβάιινλ κε δηαθνξεηηθέο 

κεηαβιεηέο ζην θνηλσληθν-πνιηηηθφ, ηερλνινγηθφ, νηθνλνκηθφ, νηθνινγηθφ θαη πνιηηηθν-

λνκηθφ ηνκέα. Οη δηαθνξέο απηέο ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ έρνπλ ηζρπξή επηξξνή 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη δηεζλψο, 

αληηκεησπίδεη ην κάξθεηηλγθ, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, ηελ παξαγσγή θαη άιιεο 

ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Οη παξάγνληεο-δπλάκεηο πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ θιάδν ηεο 

επηηξαπέδηαο ειηάο εληάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο (Κνηλσληθνπνιηηηζηηθέο, Σερλνινγηθέο, 

Οηθνλνκηθέο, Οηθνινγηθέο θαη Πνιηηηθέο- Ννκηθέο δπλάκεηο) θαη δηεξεπλψληαη  κε ηελ 

αλάιπζε STEEP (Sociolcultural, Technological, Economic, Ecological  and   

Political-Legal  forces). 

Δξεπλψληαο ην καθξν-πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ 

ππφςε ηάζεηο πνπ κεηακνξθψλνπλ ην ζχγρξνλν θφζκν (Wheelen, et. al. 2015). 

Απηέο νη ηάζεηο άιιεο ζε κηθξφηεξν θαη άιιεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ επεξεάδνπλ ηνλ 

θιάδν ησλ ηξνθίκσλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηνλ θιάδν ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο. 

 

3.5.2.1  Κνηλσληθνπνιηηηζηηθέο Σάζεηο 

1. Ζ απμαλόκελε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη δεηήκαηα φπσο ε 

αλαθχθισζε, ε ζσζηή ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ε δηάζεζε απνβιήησλ δελ 

αλήθνπλ πηα κφλνλ ζηηο εζηθέο ππεπζπλφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά 

ηείλνπλ λα είλαη πην θνληά απφ πνηέ ζηηο λνκηθέο ππεπζπλφηεηεο.  
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2. Σν απμαλόκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ πγεία, πνπ ππξνδνηεί ηελ ηάζε γηα  

θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, πην πγηεηλφ ηξφπν δσήο, θαηαπνιέκεζε ηεο 

παρπζαξθίαο.  

3. Ζ αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ αηόκσλ άλσ ησλ 55εηώλ, πνπ είλαη θαη  ην 

κεγαιχηεξν ειηθηαθφ πνζνζηφ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη εηδηθά ζηελ 

Δπξψπε, θαζηζηά ηε δηεχξπλζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο πνιχ ζεκαληηθή. 

4. Ζ επίδξαζε ησλ Millennials  (γελλεκέλνη κεηαμχ ηνπ 1977 θαη 1992) ζε 

κειινληηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. 

5. Ζ πηώζε ησλ πξντόλησλ καδηθήο θαηαλάισζεο (mass  market) θαη ε 

αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ αγνξώλ (niche  markets). Οη άλζξσπνη 

ρξεηάδνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζαξκφδνληαη πεξηζζφηεξν ζηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ζπλήζεηεο. 

6. Αιιαγή ηνπ ηξόπνπ δσήο. Οη θαηαλαισηέο ςάρλνπλ πξνηάζεηο γηα εχθνιν 

θαη γξήγνξν θαγεηφ πνπ δελ ρξεηάδεηαη ρξνλνβφξα πξνεηνηκαζία, snack ζε 

κηθξά, εχρξεζηα κεγέζε πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε ελ θηλήζεη.  Ζ 

ηερλνινγία κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηηο 

παξαγγειίεο κέζσ Γηαδηθηχνπ έρνπλ αιιάμεη ηνλ ηξφπν δηαθήκηζεο θαη 

πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ. 

7. Αιιαγή ηνπ ηόπνπ δσήο. Ζ κεηαλάζηεπζε θαη ε δεκηνπξγία εζληθψλ 

θνηλνηήησλ ζε πνιιέο ρψξεο,  έρεη δεκηνπξγήζεη αλάγθεο γηα δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν δηαηξνθήο κε εζληθέο θνπδίλεο, θαγεηά, εζηηαηφξηα. 

  Δπθαηξίεο 

 

 Ζ  ζεκαληηθή αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ν αθηηβηζκφο  ησλ 

θαηαλαισηψλ, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί, κε ζηξαηεγηθέο γηα «πξάζηλε» 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαηλνηφκα πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή θαη 

εληζρχνπλ ηε θνηλσληθή ππφιεςε ηεο επηρείξεζεο.  Ζζηθνί θαλφλεο θαη θνηλσληθή 

ππεπζπλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ (business ethics and social responsibility). Ζ 

θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα εθνδηάδεη ηελ επηρείξεζε κε θνηλσληθφ θεθάιαην, 

θνηλσληθή ππφιεςε, δηθαίσκα γηα ρξέσζε premium prices θαη brand loyalty θαη 

άιια πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ ζε ζεηηθή νηθνλνκηθή 

απφδνζε (Wheelen, et. al. 2015). 

 Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Αλ θαη ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο έρεη απμεζεί 

απφ ην 1970 απφ ηα 3,71 δηζ. ζηα 7,03 δηζ. ην 2012 θαη αλακέλεηαη κέρξη ην 2040 

λα θηάζεη ζηα 8,72 δηζ., ε κεγαιχηεξε αχμεζε παξαηεξείηαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ θαη λεφηεξν πιεζπζκφ ζε ζρέζε κε ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 
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 Τςειφ πνζνζηφ λέσλ ειηθηαθά θαη πνιπάζρνισλ θαηαλαισηψλ ςάρλνπλ γηα 

γξήγνξεο, βνιηθέο θαη ηαπηφρξνλα πγηεηλέο  ιχζεηο δηαηξνθήο. 

 Οη λένη είλαη αλνηρηνί ζηηο γεχζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμαλφκελε αλεζπρία γηα 

ηε   δηαηξνθή ηνπο (πγηεηλή δηαηξνθή, fitness, έιεγρνο βάξνπο).  

 Ζ ειηθηαθή δηαζπνξά ηνπ πιεζπζκνχ. Οη baby boomers (γελλεκέλνη κεηά ηνλ 

Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, 1946-1965) θαη νη Millennials (γελλεκέλνη 1977-1992) 

είλαη ζπλνιηθά ην 64% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Ζ.Π.Α. θαη επεξεάδνπλ ηε δήηεζε ζε 

κεγάιν βαζκφ. 

 Ζ αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ. Μεγάιε αλά ηελ πθήιην 

δηαζπνξά κεζνγεηαθψλ ιαψλ νη νπνίνη θαηαλαιψλνπλ πνιχ ηελ ειηά (Απζηξαιία, 

Ακεξηθή). 

 Δζλνθεληξηζκφο: νη θαηαλαισηέο είλαη ζπλήζσο εζλνθεληξηθνί θαη πξνηηκνχλ 

πξντφληα απφ ηε ρψξα ηνπο, απηφ επλνεί ηελ αγνξά ηεο ειιεληθήο ειηάο θαζψο 

ππάξρνπλ πνιππιεζείο θνηλφηεηεο ειιεληθήο θαη ηηαιηθήο θαηαγσγήο ζε πνιιέο 

ρψξεο θαη  νη θαηαλαισηέο είλαη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνη κε ηε κεζνγεηαθή δηαηξνθή. 

 Ζ παγθνζκίσο απμαλφκελε ηάζε γηα πγηεηλή δηαηξνθή επλνεί ην πξντφλ ηεο ειηάο 

θαζψο ζεσξείηαη απφ ηηο πιένλ πγηεηλέο ηξνθέο(premiumεηθφλα) θαη εληάζζεηαη ζηε 

Μεζνγεηαθή δηαηξνθή πνπ αλαδεηθλχεηαη ζε πξφηππν ηζνξξνπεκέλεο δηαηξνθήο. 

 Γηεχξπλζε ηεο ρξήζεο ηεο ειηάο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο ζηε καγεηξηθή, coctail, 

snacking θαη ε πξνβνιή ηεο ζαλ gourmet-premium  πξντφλ. 

 Θξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο(πεξίνδνη λεζηείαο). 

 Δπίδξαζε ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο (Country of origin effects).  Γηα ηηο ειιεληθέο 

πνηθηιίεο επηηξαπέδησλ ειηψλ ε θαηαγσγή ηνπο απνηειεί ζεκαληηθφ πνηνηηθφ θαη 

εκπνξηθφ πιενλέθηεκα γηα ηηο εμαγσγέο ηνπ πξντφληνο ζηε δηεζλή αγνξά. Ζ 

Διιάδα θεκίδεηαη γηα ηελ ειηά πνπ απνηειεί έλα απφ ηα δπλακηθφηεξα αγξνηηθά 

ηεο πξντφληα θαη ηελ παξάδνζή ηεο ζηελ επεμεξγαζία θαη κεηαπνίεζε ηεο.  

 

Απεηιέο 

 

 Ζ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε θαη ε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

λνηθνθπξηψλ. 

 Σξφπνο δσήο θαη ηάζε γηα δίαηηεο. Σν πξντφλ είλαη κεγάιεο ζξεπηηθήο αμίαο.  

 Ζ ζηαδηαθή γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ. Οη ειηθησκέλνη 

απνθεχγνπλ ηηο ειηέο ιφγσ ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αιάηη. 
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 Καηαλάισζε ηεο ειηάο ηεκαρηζκέλε (sliced) θαη καγεηξεκέλε θαη φρη νιφθιεξε σο 

ζπλνδεπηηθφ. πλεπψο, ν πειάηεο απνδέρεηαη θαη ρακειφηεξε θαη θζελφηεξε 

πνηφηεηα. 

 Γιψζζα, αμίεο, πηζηεχσ θαη ζπλήζεηεο θαηνίθσλ δηαθνξεηηθψλ  ρσξψλ. Πξέπεη λα 

δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηηο νλνκαζίεο ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ζε ζπζηαηηθά ηα 

νπνία ελδέρεηαη λα πεξηέρνπλ θαζψο απηά δελ είλαη θνηλψο απνδεθηά παγθνζκίσο. 

Γηα παξάδεηγκα νη ιέμεηο ζε κηα γιψζζα κπνξεί λα έρνπλ εληειψο δηαθνξεηηθφ 

λφεκα απφ φηη  ζε κηα άιιε. Σν ίδην κπνξεί λα ζπκβεί γηα ρξψκαηα (ζπζθεπαζία)  ή 

γηα πξφζζεηα ζπζηαηηθά ζην πξντφλ πνπ κπνξεί λα κελ είλαη απνδεθηά ζε 

δηάθνξεο ζξεζθείεο ή ρψξεο.  

 Αθηηβηζκφο θαηαλαισηψλ νδεγεί ζε ελέξγεηεο πνπ ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξν 

θφζηνο. 

 Ζζηθνί θαλφλεο θαη θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ (business ethics 

and social responsibility). χκθσλα κε ηνλ Milton Friedman ε κφλε θνηλσληθή 

ππεπζπλφηεηα ηεο επηρείξεζεο είλαη λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο πφξνπο ηεο γηα 

δεκηνπξγία θέξδνπο ιεηηνπξγψληαο πάληα κέζα ζηνπο θαλφλεο. Γξψληαο κε 

θίλεηξα πέξα απφ ηα νηθνλνκηθά ε επηρείξεζε κπνξεί λα γίλεη ιηγφηεξν απνδνηηθή 

θαη καθξνπξφζεζκα λα βιάςεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν πνπ ζέιεη λα σθειήζεη. 

 Δζλνθεληξηζκφο: νη θαηαλαισηέο είλαη ζπλήζσο εζλνθεληξηθνί θαη πξνηηκνχλ 

πξντφληα απφ ηε ρψξα ηνπο, εθηφο αλ πξνέξρνληαη απφ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο. 

  Δπίδξαζε ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο (Country of origin effects). Άζρεκε εηθφλα ηεο 

Διιάδαο  ζην εμσηεξηθφ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο. 

 

 

3.5.2.2  Σερλνινγηθέο Σάζεηο 

 

Αιιαγέο ζην ηερλνινγηθφ ηνκέα ηνπ κάθξν-πεξηβάιινληνο έρνπλ κεγάιε επίδξαζε 

ζηηο επηρεηξήζεηο. χκθσλα κε θιαδηθή κειέηε ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθήο 

Αλάιπζεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο (2015),  ζπλνιηθφ εηήζην φθεινο  12,2 δηζ. ή 6,9% 

ηνπ ΑΔΠ θαη δπλεηηθά πεξίπνπ 200.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο κπνξεί λα πξνζθέξεη ν 

αγξνδηαηξνθηθφο ηνκέαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα 

εμαξηάηαη ε αγξνηηθή δξαζηεξηφηεηα πεξηζζφηεξν απφ ηελ πςειή ηερλνινγία, λα 

αιιάμεη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ θαη βεβαίσο λα δνζεί έκθαζε ζηελ 

παξαγσγή επψλπκσλ, ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο.  
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ηεξηδφκελε ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο επηδνηήζεηο θαη ζηελ πξνζθνξά ρχκα πξντφλησλ, 

ε ειιεληθή αγξνηηθή παξαγσγή απμήζεθε θαηά ιηγφηεξν απφ 1% εηεζίσο ηελ 

ηειεπηαία 25εηία, θαιχπηνληαο ην 0,3% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο, απφ 0,8% ην 

1993. Δπηπιένλ, ν βαζκφο ηππνπνίεζεο ζηελ Διιάδα παξακέλεη ρακειφο (κε ηε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ λα πξνζθέξεη πξνζηηζέκελε αμία ηεο ηάμεο ηνπ 40% ζηελ 

ειιεληθή αγξνηηθή παξαγσγή, έλαληη 70% θαηά κέζν φξν ζηε Γπηηθή Δπξψπε). Ωο 

απνηέιεζκα, ν αγξνηηθφο θιάδνο εκθαλίδεη εκπνξηθφ έιιεηκκα ηεο ηάμεο ηνπ 1,2 δηζ. 

επξψ ην 2014 (ή 2,3 δηζ. επξψ αλ  ιεθζνχλ ππ‟ φςηλ θαη νη θαζαξέο εηζαγσγέο 

πξψησλ πιψλ, φπσο ζπφξνη, ιηπάζκαηα, δσνηξνθέο), ελψ ε Δ.Δ. ζπλνιηθά 

εκθαλίδεη εκπνξηθφ πιεφλαζκα ηεο ηάμεο ησλ 9 δηζ. επξψ.  

 

Σα παξαπάλσ νθείινληαη ζε ρξφληεο ζηξεβιψζεηο ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο, φπσο, γηα 

παξάδεηγκα ν θαηαθεξκαηηζκέλνο θιήξνο, νη ιηγνζηέο επελδχζεηο ζηελ αγξνηηθή 

έξεπλα θαη ν ρακειφο βαζκφο εμεηδίθεπζεο ησλ αγξνηψλ.5 

 
 

Δπθαηξίεο 

 

 Πξφζβαζε ζε άκεζε θαη επξεία πιεξνθφξεζε σο πξνο ηε θαηάζηαζε ζηε δηεζλή 

αγνξά, ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εηήζηαο παξαγσγήο απφ ηα νπνία 

εμαξηάηαη άκεζα ε ηηκή ηνπ πξντφληνο. Αξηηφηεξε επηθνηλσλία γηα ιήςε 

πιεξνθνξηψλ, αλαδήηεζε επθαηξηψλ θαη πξνζδηνξηζκφ απεηιψλ κε ρξήζε 

δηαδηθηχνπ.  Μεγαιχηεξε δηεζλήο  εκπεηξία ζηειερψλ ηεο αγνξάο. 

 Καιιηέξγεηεο αθξηβείαο νη νπνίεο απμάλνπλ θαη βειηηψλνπλ ηελ παξαγσγή.  

Δμειίμεηο ζηε βηνκεραλία ιηπαζκάησλ κε αλάπηπμε νπζηψλ πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηελ 

παξαγσγή. 

 Δμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επεμεξγαζίαο θαη 

ηππνπνίεζεο, κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο  πνηφηεηαο θαη ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο.  Γηαξθήο βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο 

(ρξσκαηνδηαινγείο, εθππξελσηηθέο, γεκηζηηθέο θαη δπγηζηηθέο κεραλέο, αληρλεπηέο 

κεηάιισλ).  

 Αλάπηπμε πξντφλησλ κεγαιχηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ειηέο γεκηζηέο, 

εθππξελσκέλεο, πάζηα ειηάο). 

 

 

                                                             
5 (www.nbg.gr/el/the-group/press-office/e-spot/reports/agriculture-2015). 
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Απεηιέο 

 

 Μεγάιεο επελδχζεηο γηα αλάπηπμε ειαηψλσλ ζε Αίγππην, Σνπξθία θαη Μαξφθν 

(παξαγσγή ζε πξνρσξεκέλν επίπεδν), θαζψο θαη ζε ρψξεο φπσο ε Απζηξαιία, ε 

Κίλα θαη νη ΖΠΑ (Καιηθφξληα). Δάλ ππάξμεη πιήξεο παξαγσγή ζηηο ηειεπηαίεο, ηφηε 

ε αγνξά επηηξαπέδηαο ειηάο αλαηξέπεηαη ξηδηθά. 

 Δμειίμεηο ζηε βηνκεραλία ιηπαζκάησλ κε αλάπηπμε νπζηψλ πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηελ 

παξαγσγή, αιιά ζπλεπάγνληαη θηλδχλνπο αιινίσζεο ηεο πνηφηεηαο θαη αγλφηεηαο 

ηνπ πξντφληνο. 

 

 

3.5.2.3  Οηθνλνκηθέο  ηάζεηο 

 

Ζ νηθνλνκηθή χθεζε φρη κφλν ζηνλ ειιαδηθφ αιιά θαη ζηνλ παγθφζκην ρψξν θαη ε 

πνιηηηθή αζηάζεηα, επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ θιάδνπ θαη πνιιαπιαζηάδνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο. Ζ παξαηεηλφκελε δπζκελήο θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαη νη αλαηαξάμεηο 

ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δεκηνπξγνχλ γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πξνβιήκαηα 

φπσο έιιεηςε ξεπζηφηεηαο κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ επηζθαιεηψλ θαη 

πξνβιήκαηα ζηηο εηζαγσγέο. Ζ αλάπηπμε ηεο ζπκβνιαηαθήο θαιιηέξγεηαο είλαη έλα 

πιενλέθηεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηηο βνεζά ζηελ εμαζθάιηζε ηεο αλαγθαίαο 

ξεπζηφηεηαο (ρνξήγεζε θεθαιαίνπ θίλεζεο εηδηθνχ ζθνπνχ) γηα ηε δηεχξπλζε θαη 

βειηίσζε ηεο δηάζεζεο θαη ηεο εμαγσγήο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο.  

Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο αλεπαξθνχο αχμεζεο ή αθφκε θαη ηεο ππνρψξεζεο ηεο 

θαηαλάισζεο είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε  θαη νη κεηαβνιέο ζην δηαζέζηκν εηζφδεκα, 

πνπ δελ πιήηηεη κφλν ηηο γλσζηέο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ αιιά αθφκε θαη 

ρψξεο φπσο νη ΖΠΑ, πνπ απνηεινχλ ηελ παγθφζκηα –θαη κέρξη ηψξα 

αλαληηθαηάζηαηε– αηκνκεραλή ησλ εηζαγσγψλ. 

Γηεζλψο ε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ζεκαίλεη επηβάξπλζε ησλ δαλείσλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ. Γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζ‟ απηή ηελ αχμεζε νη θαηαλαισηέο κπνξεί λα 

πεξηνξίζνπλ είδε πνπ δελ ζεσξνχληαη πξψηεο αλάγθεο φπσο ε ειηά. Ζ αιιαγή ζηελ 

ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ έρεη άκεζν αληίθηππν ζην θφζηνο ζπζθεπαζίαο, κεηαθνξψλ θιπ. 
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Ζ ξαγδαία νηθνλνκηθή αλάπηπμε ρσξψλ φπσο ε Βξαδηιία, Ρσζία, Ηλδία θαη Κίλα 

(ΒRICS) έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηνλ ππφινηπν θφζκν. χκθσλα κε ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έρνπλ ιηγφηεξν απφ ην έλα ηξίην ηνπ 

Παγθφζκηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο, αιιά ππνινγίδεηαη φηη έρνπλ 

πεξηζζφηεξε απφ ηε κηζή αλάπηπμε ηνπ Παγθφζκηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ 

Πξντφληνο (Wheelen, et. al. 2015). 

 

Απφ ηε ηξηκεληαία αλαθνξά ηεο ALPHABANK (Navigator - Γηεζλείο Αγνξέο & 

Δπελδπηηθή ηξαηεγηθή, Γ' Σξίκελν 2017) γηα ηε καθξννηθνλνκηθή εηθφλα θαη ηηο 

δηαθαηλφκελεο ηάζεηο ζηηο θπξηφηεξεο δηεζλείο αγνξέο, παξαηίζεληαη νξηζκέλα 

ζηνηρεία γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία πνπ επεξεάδνπλ ηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ. 

 

 Σν ΓΝΣ εθηηκά φηη ε παγθφζκηα νηθνλνκία ζα παξνπζηάζεη ην 2017 ην 

κεγαιχηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο (3,5%) απφ ην 2012. Γηα ην 2018 εθηηκάηαη 

ελίζρπζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο (3,6%). Δθηηκάηαη φηη ε αλάπηπμε ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο είλαη ζπγρξνληζκέλε, θαζψο απφ ηηο νηθνλνκίεο πνπ 

παξαθνινπζεί ην ΓΝΣ ην 95% βξίζθεηαη ζε αλάπηπμε, φπσο θαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα 3.3. 

 Ο πεξηνξηζκφο ησλ αλεζπρηψλ γηα ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη ηα επλντθφηεξα 

ησλ εθηηκήζεσλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αλαθνηλψζεθαλ ζηελ Δπξσδψλε 

ζπλέβαιιαλ ζηε ζεκαληηθή αλάθακςε ηνπ επξψ απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο 

(+12%).  

 Ζ ελίζρπζε ηνπ επξψ, αλακέλεηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εμαγσγψλ ηεο Δπξσδψλεο. Δθηηκάηαη φηη ε ζεκαληηθή 

ελίζρπζε ηνπ επξψ ην β‟ θαη γ‟ ηξίκελν ηνπ έηνπο ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο 

εμαγσγέο.  Ζ ζπλεηζθνξά ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ 

εθηηκάηαη φηη ην γ‟ θαη δ‟ ηξίκελν ζα είλαη αξλεηηθή κε απνηέιεζκα λα 

πεξηνξηζζεί ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. 

 Οη γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο θαη νη ξνέο θεθαιαίσλ έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε 

ζηελ ηζνηηκία. Παξαδνζηαθά ζε επεηζφδηα γεσπνιηηηθψλ θηλδχλσλ ε ηζνηηκία 

παξνπζηάδεη ππνρψξεζε ιφγσ ηνπ ξφινπ ηνπ δνιαξίνπ σο παγθφζκην 

απνζεκαηηθφ λφκηζκα. Ωζηφζν, ε πξφζθαηε ελίζρπζε ηεο αλεζπρίαο γηα ηηο 

γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο ζηε Β. Κνξέα, ζπλδπάζηεθε κε άλνδν ηεο ηζνηηκίαο. 

 εκαληηθή αλάθακςε γηα ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ πξνβιέπεηαη γηα ην γ‟ 

ηξίκελν ιφγσ πξνζδνθίαο ηεο ελίζρπζεο ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο. Θεηηθφ 
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παξάγνληα γηα ηελ ηηκή απνηειεί ε εθηίκεζε γηα κεγαιχηεξε κείσζε ηεο 

εκεξήζηαο παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαη ρξνληθή επέθηαζε πέξαλ ηνπ α‟ 

ηξηκήλνπ ηνπ 2018 ηεο ζπκθσλίαο ησλ κειψλ ηνπ ΟΠΔΚ θαη εθηφο ΟΠΔΚ.  

 

 

 

Γηάγξακκα 3.3: Καηαλνκή ξπζκνχ αλάπηπμεο νηθνλνκηψλ 2017 

Πεγή:  Αλάιπζε Αγνξψλ θαη Πξντφλησλ ΓΝΣ. 
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Δπθαηξίεο 

 Δλίζρπζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

 Οη γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο πνπ γεληθά επλννχλ ηελ ηζνηηκία ηνπ δνιαξίνπ ΖΠΑ θαη 

θαζηζηνχλ αληαγσληζηηθά ηα Δπξσπατθά Πξντφληα. 

 Σν άλνηγκα αλαδπφκελσλ αγνξψλ φπσο ε Κίλα θαη ε Ηλδία πξνο ηηο δπηηθέο 

ζπλήζεηεο απμάλεηαη ζπλερψο θαη νη θαηαλαισηέο αξρίδνπλ λα εληάζζνπλ ζηνηρεία 

ηεο Μεζνγεηαθήο δηαηξνθήο ζηε δσή ηνπο. 

 Ζ ηάζε ελίζρπζεο ηεο ζπκβνιαηαθήο θαιιηέξγεηαο. 

Απεηιέο 

 

 Σν κεηνχκελν δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ ησλ δπηηθψλ θνηλσληψλ, θαζψο 

ε ειηά ζεσξείηαη premium πξντφλ. 

 Αλαηίκεζε ηνπ επξψ πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ. 

 Γηαθπκάλζεηο ζην θφζηνο ζπζθεπαζίαο θαη κεηαθνξάο ιφγσ αλάινγεο δηαθχκαλζεο 

ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. 

 Αχμεζε επηζθαιεηψλ, ζρεδφλ θαζνιηθή θαηάξγεζε ηεο αζθάιηζεο ησλ εγρψξησλ 

πηζηψζεσλ θαη πξνβιήκαηα ζηελ αζθάιηζε ησλ εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ. 

 Κεθαιαηαθνί έιεγρνη ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο (Capital  Controls) κε πνιιά 

επαθφινπζα φπσο: 

 Κίλδπλνο γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο νη πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ δεηνχλ άκεζε θαη νιηθή εμφθιεζε ησλ 

παξαγγειηψλ ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, πιηθά επεμεξγαζίαο, πιηθά ζπζθεπαζίαο 

θιπ.  

 Γπζιεηηνπξγία ζηηο κεηαθνξέο θαζψο απμάλεηαη ε δπζθνιία αλεχξεζεο θνξηεγψλ γηα 

ηε δηεμαγσγή ησλ εμαγσγψλ αθνχ απμάλνληαη ζεκαληηθά ηα θφκηζηξα θαη νη 

κεηαθνξείο δελ κπνξνχλ λα αλαινγίζνπλ ηε δαπάλε ηνπ ηαμηδηνχ εθφζνλ έρνπλ 

κεησζεί δξακαηηθά νη εηζαγσγέο. 

 Έιιεηςε ξεπζηφηεηαο  θαη πξνβιεκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ εμαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηβάξπλζε θφξνπ 

Ν.128/75 0,6% επί ησλ ηξαπεδηθψλ εμαγσγηθψλ δαλεηνδνηήζεσλ. 

 

 

3.5.2.4  Οηθνινγηθέο 

Οη ηάζεηο ζην νηθνινγηθφ θνκκάηη ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ ξαγδαίεο εμειίμεηο πνπ 

είλαη αξθεηά δχζθνιν λα αθνινπζήζεη θαλείο θαη εζηηάδνπκε ζηα ζηνηρεία ηνπ 
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θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη 

επηδξάζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο  κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε έμη θαηεγνξίεο 

θηλδχλσλ: (Wheelen, et. al. 2015). 

 

1. Κίλδπλνο απφ θαλνληζκνχο γηα εθπνκπή αεξίσλ, κφιπλζε πδξνθφξνπ 

νξίδνληα, ρξήζε λεξνχ θιπ  

2. Κίλδπλνο αιπζίδαο πξνκεζεηψλ απφ ηπθψλεο, πιεκκχξεο, ππξθαγηέο, 

μεξαζίεο, αιιαγή ζεξκνθξαζίαο, αχμεζε θφζηνπο κεηαθνξψλ απφ έιιεηςε 

νξπθηψλ θαπζίκσλ 

3. Κίλδπλνο πξντφλησλ θαη ηερλνινγίαο   Σν 60% ησλ εξσηεζέλησλ ζε έξεπλα 

ζηηο ΖΠΑ απάληεζε φηη ζα πξνηηκνχζε λα αγνξάζεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

απφ  εηαηξείεο πνπ έρνπλ επίγλσζε ηεο επίδξαζήο ηνπο ζην πεξηβάιινλ θαη 

ηελ θνηλσλία. 

4. Γηθαζηηθφο θίλδπλνο 

5. Κίλδπλνο ππφιεςεο  Μηα εηαηξεία κε θαιφ ηζηνξηθφ ζηελ πεξηβαιινληηθή 

βησζηκφηεηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη λα 

πξνζειθχζεη φζν θαη λα δηαηεξήζεη πηζηνχο πειάηεο, εξγαδφκελνπο θαη 

επελδπηέο. 

6. Φπζηθφο θίλδπλνο δειαδή  ν θίλδπλνο απφ θπζηθά θαηλφκελα φπσο μεξαζίεο, 

πιεκκχξεο, αχμεζε ζεξκνθξαζίαο, θαηαηγίδεο θιπ  επεξεάδεη άκεζα ην 

πεξηβάιινλ ησλ βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ. 

 

Δπθαηξίεο 

 

 Αλάπηπμε ηεο δήηεζεο πξντφλησλ βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο 

 Αλαθχθισζε λεξνχ, ζπζθεπαζίαο, αλαισζίκσλ 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

 Αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο ειηάο ζηελ παξαγσγή βηνθαπζίκνπ, 

ππξήλα ή βηνκάδαο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, pellets  θιπ ηελ Ηζπαλία 

ρξεζηκνπνηείηαη ήδε γηα παξαγσγή ελέξγεηαο ζηηο βηνκεραλίεο επηηξαπέδηαο 

ειηάο. 

 

Απεηιέο  

 

 Παξάλνκε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ. Σα παξάλνκα θπηνθάξκαθα εηζάγνληαη 

θπξίσο απφ ηελ Σνπξθία (κέζσ Βνπιγαξίαο), ηε Βνπιγαξία θαη ηα θφπηα 
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ιφγσ ρακεινχ θφζηνπο. Ήδε δελ ππάξρνπλ φξηα αλνρήο ζε ρψξεο εμαγσγήο 

ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ θαη ηνπ ειαηνιάδνπ (H.Π.Α) ζε νξηζκέλεο δξαζηηθέο 

νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε θπηνθάξκαθα φπσο ε νπζία Chlotpyrifos, ε νπνία 

έρεη πεξάζεη ζηηο ειαηνθαιιηέξγεηεο κέζσ ησλ παξαθείκελσλ  θαιιηεξγεηψλ. 

Απηφ επηθέξεη ζεκαληηθέο δεκηέο ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο θαζψο 

θαηαγξάθεθαλ επηζηξνθέο απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, θνξηίσλ επηηξαπέδησλ 

ειηψλ, γηαηί εληνπίζηεθαλ νπζίεο κε εγθεθξηκέλσλ θαξκάθσλ. 

 Υξήζε κεγάιεο πνζφηεηαο θπζηθνχ λεξνχ θαηά ηελ επεμεξγαζία. 

 Απζηεξή λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 

3.5.2.5  Πνιηηηθν-λνκηθέο 

 

Οη ηάζεηο ζηνλ πνιηηηθν-λνκηθφ ηνκέα ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ ζεκαληηθφ 

αληίθηππν φρη κφλν ζε επίπεδα αληαγσληζκνχ εληφο ηνπ θιάδνπ αιιά θαη ζε πνηεο 

ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα είλαη πεηπρεκέλεο. Τςειά επίπεδα θνξνινγίαο, πςειά 

εξγαηηθά θφζηε θαη απζηεξή εξγαηηθή λνκνζεζία  ζηε Γπηηθή Δπξψπε κεηψλνπλ ηηο 

επηδφζεηο θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη πξνθαινχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα εληείλνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή ηνπο κε πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο θαη ρξέσζε premium 

ηηκψλ ή λα αλαδεηήζνπλ αιινχ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ηεο θνξνινγηθήο έδξαο. 

 

Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα πνπ έρεη αληηκεησπίζεη ε ρψξα ηα ηειεπηαία έηε, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ  αηειείσηε γξαθεηνθξαηία, κε παξάιιειε πνιππινθφηεηα ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο, ηε ζπλερή κεηαβιεηφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αξγή 

απνλνκή δηθαηνζχλεο, δεκηνπξγνχλ ηελ αίζζεζε ζηηο ζπλεπείο επηρεηξήζεηο φηη ην 

θξάηνο είλαη απέλαληί ηνπο θαη δπζθνιεχνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηνπο. Γηφηη δελ αξθεί λα έρνπλ εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ κφλν νη επηρεηξήζεηο. 

Πξέπεη λα ρξήδνπλ θαη ηεο αλάινγεο αληηκεηψπηζεο θαη ζηήξημεο απφ θπβεξλήζεηο 

κε ζεηηθή θνπιηνχξα απέλαληη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηνλ αλάινγν εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ. 

Ζ θαζπζηεξεκέλε έγθξηζε αδεηνδνηήζεσλ, ε πνιπδηάζπαζε θαη αιιεινεπηθάιπςε 

αξκνδηνηήησλ απφ θνξείο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αζάθεηα νξηζκέλσλ λνκνζεηηθψλ 

δηαηάμεσλ δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, επηβαξχλνληαο ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη πεξηνξίδνληαο ηηο επθαηξίεο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε, ζε 
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ζπλδπαζκφ πάληα φηη άιιεο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο δελ αληηκεησπίδνπλ παξφκνηα 

πξνβιήκαηα ή ηα αληηκεησπίδνπλ ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ. 

Κιαζηθφ παξάδεηγκα πξντφληνο Π.Ο.Π./Π.Γ.Δ. πνπ αληί λα βνεζά ηηο ειιεληθέο 

εμαγσγέο, δεκηνπξγεί ηξνρνπέδε θαη ηηο κεηψλεη είλαη πεξίπησζε ηεο ειηάο πνηθηιίαο 

Καιακάηα. Ζ ζχγρπζε ζηελ νλνκαζία πνπ έρεη πξνθαιέζεη ην ίδην ην ειιεληθφ 

θξάηνο ζε εζληθφ θαη θπξίσο επξσπατθφ επίπεδν έρεη πξνθαιέζεη πνιιαπιά 

πξνβιήκαηα ζηηο εμαγσγέο ηνπ πξντφληνο.  Μεηά ηελ Ηηαιία ην 2013 θαη ηε ινβελία 

ην 2015, πξφζθαηα ε Γαιιία,ε Γαλία, ε Ννξβεγία θαη ε νπεδία πξνρσξνχλ ζε 

δηαθνπή ησλ εκπνξηθψλ ζπλεξγαζηψλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία κε ειιεληθέο 

εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο, ζην βαζκφ πνπ ην πξντφλ δελ θέξεη ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ 

ΠΟΠ.  

 

Ζ ειιηπήο πξνβνιή θαη δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο ζην εμσηεξηθφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

θξάηνπο (Οξγαληζκνχ Πξνψζεζεο Δμαγσγψλ) είλαη αλεπαξθήο ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

πξνβνιή πνπ έρεη ην πξντφλ μέλσλ ρσξψλ φπσο ε Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία. Ζ ΓΟΔΠΔΛ 

πξνηείλεη ηε ζέζπηζε ειιεληθνχ ζήκαηνο γηα ηηο επηηξαπέδηεο ειηέο, θαζψο θαη ηε 

ράξαμε ζηξαηεγηθψλ δξάζεσλ πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ κε ηε δπλαηφηεηα 

πηνζέηεζεο ηνπ ηζπαληθνχ κνληέινπ, πνπ πξνβιέπεη ζε φιε ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία fee 5,1 επξψ/1.000 θηιά ηα νπνία ζα δηαηίζεληαη ζε ζηνρεπκέλεο πξαθηηθέο 

marketing γηα ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ηνπ πξντφληνο6. 

 

Δπθαηξίεο 

 

 Αλαπηπμηαθνί λφκνη θαη πνιηηηθέο πνπ βνεζνχλ  ηηο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο. 

 Δζληθά θαη Κνηλνηηθά Πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο γηα ηα αγξνηηθά πξντφληα. 

 Κπβεξλεηηθή κέξηκλα θαη θαλνληζκνί γηα ηελ ηήξεζε πξνδηαγξαθψλ πξνο 

εθζπγρξνληζκφ ησλ κνλάδσλ ζηα πξφηππα ησλ κνλάδσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 ρέδηα γηα ζχζηαζε Μεηξψνπ Μεηαπνηεηηθψλ Μνλάδσλ Δπηηξαπέδηαο Διηάο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζσξαθηζηεί ν θιάδνο απφ αζέκηηεο πξαθηηθέο ηφζν γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ Διιήλσλ παξαγσγψλ θαη ηε δηαζθάιηζε πιεξσκήο ησλ 

πξντφλησλ ηνπο, φζν θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λφκηκσλ εμαγσγηθψλ κνλάδσλ 

ηνπ θιάδνπ πνπ δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα γηα ηελ 

πξνβνιή θαη δηαθίλεζε ησλ Διιεληθψλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ ηφζν ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά (Δ.Δ), φζν θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο (ηξίηεο ρψξεο) . 

 

                                                             
6
 (dalex@naftemporiki.gr). 

http://www.naftemporiki.gr/k/gallia-%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
mailto:dalex@naftemporiki.gr


74 
 

 

Απεηιέο 

 

 Πνιηηηθή αζηάζεηα ζηνλ επξσπατθφ λφην (Ηζπαλία, Ηηαιία, Διιάδα), νδεγεί ζε 

αχμεζε αλαζθάιεηαο, πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλάισζεο, αχμεζε ησλ αζθαιίζηξσλ 

πηζηψζεσλ. 

 Αλαζθάιεηα ζην ηξαπεδηθφ ηνκέα 

   Τςειά επίπεδα θνξνινγίαο πνπ κεηψλνπλ ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα θαη 

πξνθαινχλ θαηλφκελα θνξνδηαθπγήο ηφζν ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη 

ζηνλ ηνκέα ησλ παξαγσγψλ νη νπνίνη δηαθηλνχλ πνζφηεηεο πξντφλησλ ρσξίο 

παξαζηαηηθά. 

 Καζπζηεξήζεηο ζηελ επηζηξνθή ΦΠΑ, ζηελ απφδνζε ησλ επηδνηήζεσλ γηα ηνλ 

αλαπηπμηαθφ λφκν θαη γηα άιια επελδπηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Γξαθεηνθξαηία ζηελ έθδνζε αδεηψλ, πηζηνπνηεηηθψλ, πξνβιήκαηα επηβεβαίσζεο 

ΑΦΜ ζπλαιιαζζφκελσλ εκπφξσλ ζηηο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο.  

 Αζαθείο θπβεξλεηηθνί θαλνληζκνί  θαη νιηγσξία πνπ δεκηνπξγνχλ ζχγρπζε θαη 

βιάπηνπλ ηηο εμαγσγέο. 

 Αλεπαξθήο πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο απφ ην θξάηνο. 

 Μεησκέλε παξαγσγηθφηεηα ιφγσ απζηεξήο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο (ιηγφηεξεο 

ψξεο εξγαζίαο, πεξηνξηζκνί ησλ απνιχζεσλ, απεξγίεο), απζηεξνί θαλνληζκνί  

απφ ηε Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο.  

 Απμαλφκελε πίεζε απφ ηξίηεο αληαγσλίζηξηεο ειαηνθνκηθέο ρψξεο (Αίγππην, 

Σνπξθία) πνπ εκθαλίδνληαη ζηε δηεζλή αγνξά κε θζελέο ηηκέο ιφγσ θζελνχ 

εξγαηηθνχ θφζηνπο, κε ηήξεζεο θαλνληζκψλ πνηφηεηαο (HACCP) θαη 

αλεμέιεγθηεο ρξήζεο ηεο νλνκαζίαο ησλ ειιεληθψλ πνηθηιηψλ. 

 Πιεκκειήο θξαηηθφο έιεγρνο κε απνηέιεζκα ηε ιεηηνπξγία παξάλνκσλ κνλάδσλ 

ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο κε ζπλέπεηεο ηνλ αζέκηην 

αληαγσληζκφ θαη ηελ «αξλεηηθή» πξνβνιή ηνπ πξντφληνο.  

 Αζέκηηνο αληαγσληζκφο απφ «εγθαηαζηάζεηο»- «εμαγσγείο» πνπ εθκεηαιιεχνληαη 

ηελ αζπλέπεηά ηνπο πξνο ηνπο παξαγσγνχο, εξγάηεο, ηηο θνξνινγηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. 

 Πεξηνξηζκνί θαη θαζπζηεξήζεηο ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε δψλεο αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 Γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο γηα θπην-πγεηνλνκηθνχο 

θαη πνηνηηθνχο ειέγρνπο ζηηο επξσπατθέο θαη ηξίηεο ρψξεο. 
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 Σεισλεηαθέο δεζκεχζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά πνπ πξέπεη λα ζπλνδεχνπλ ην 

εκπφξεπκα εμαγσγήο.  

 Τπνρξεσηηθή λνκνζεζία απφ ηνλ ΔΦΔΣ (Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ) θαη 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Σα 

εκπνξεχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνληαη απφ ην ηκήκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηεο  

Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο,.   

 Πξνζηαηεπηηζκφο ησλ εζληθψλ αγνξψλ κε κέηξα anti-dumping θαη ηελ επηβνιή 

δαζκψλ ζην εμαγσγηθφ εκπφξην. 

 Γηαθίλεζε πξντφληνο ρσξίο ζήκαλζε κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε δπζθήκηζε ηνπ πξντφληνο. 

 Ζ Διιεληθή ηδηαηηεξφηεηα ιφγσ γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη κνξθνινγίαο, ην 

αλεπαξθέο ζηδεξνδξνκηθφ δίθηπν θαη ε απφζηαζε επηρεηξήζεσλ απφ θχξηεο 

νδηθέο αξηεξίεο θαη ιηκάληα, παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ  ην θφζηνο κεηαθνξάο. 

 

ην καθξν-πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνιιέο επθαηξίεο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ θαη 

ζαλ απεηιέο ή θαη ην αληίζηξνθν. Δμαξηάηαη απφ ην πψο ην εθιακβάλεη ε επηρείξεζε 

θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα εθκεηαιιεπηεί κηα απεηιή ζαλ επθαηξία γηα εμέιημε θαη 

θαηλνηνκία. 

 

 

3.5.3 Μηθξν-πεξηβάιινλ ή Άκεζν ή Αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ 

(Task Environment) 

ηνλ εμεηαδφκελν θιάδν δξαζηεξηνπνηείηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 

επεμεξγαζίαο ή θαη ηππνπνίεζεο επηηξαπέδησλ ειηψλ, ελψ ππάξρνπλ θαη εηαηξείεο νη 

νπνίεο αζρνινχληαη κε ην ρνλδξηθφ εκπφξην ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ. Οη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο είλαη εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, θαζψο δηαζέηνπλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζε «ρχκα» ή 

ηππνπνηεκέλε κνξθή (ICAP 2014). 

 

Οη κεγαιχηεξεο θαη δπλαηφηεξεο επηρεηξήζεηο –νη εγέηεο ηνπ θιάδνπ– δίλνπλ έκθαζε 

θπξίσο ζηελ θεξδνθνξία κέζσ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Οη κηθξφηεξεο αληαγσλίδνληαη γηα επηιεθηηθή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο, ζηνρεχνληαο θπξίσο ζε ηκήκαηα επηθεξδή θαη ρακεινχ θηλδχλνπ. 
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3.5.3.1 Απεηιή Δηζόδνπ Νέσλ Δπηρεηξήζεσλ 

Ζ είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν ζεσξείηαη απεηιή γηα ηηο πθηζηάκελεο 

επηρεηξήζεηο γηαηί ζπλεπάγεηαη λέεο ηθαλφηεηεο, δηεθδίθεζε κεξηδίνπ αγνξάο, θαη 

πηζαλφλ ζεκαληηθψλ πφξσλ. Ζ απεηιή εηζφδνπ εμαξηάηαη απφ ηα εκπφδηα εηζφδνπ 

θαη ηελ αληίδξαζε πνπ αλακέλεηαη απφ ηνπο ππάξρνληεο αληαγσληζηέο 

(Γεσξγφπνπινο, 2013). 

 

Πνιιέο  λέεο επηρεηξήζεηο επηρεηξνχλ ιφγσ αλεξγίαο θαη ζηξνθήο ησλ επαγγεικαηηψλ 

ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη αγξνηηθέο εξγαζίεο. Δίλαη κηθξήο δπλακηθφηεηαο θαη 

εμππεξεηνχλ πνιχ ζπγθεθξηκέλα θαη πεξηνξηζκέλα ηκήκαηα αγνξάο.  ην παξειζφλ 

φηαλ ππήξρε πξφζβαζε ζε εχθνιε ρξεκαηνδφηεζε, πνιιέο κηθξέο επηρεηξήζεηο 

δηεθδίθεζαλ θνκκάηη αγνξάο. Μεηά φκσο ηελ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε θαη ηε 

κείσζε ηεο ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, πνιιέο απφ απηέο αληηκεηψπηζαλ κεγάια 

πξνβιήκαηα. Ζ κεγάιε απεηιή πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο δηεχξπλζεο 

(diversification) κεγάισλ επηρεηξήζεσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ θιάδν κε άιιε 

δπλακηθφηεηα θαη δηεθδηθνχλ ηθαλά κεξίδηα αγνξάο. 

ηελ εγρψξηα αγνξά δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα εκπφδηα (ζεζκηθά θιπ) γηα ηελ είζνδν 

κηαο λέαο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν ηεο επεμεξγαζίαο ή/θαη ηππνπνίεζεο 

επηηξαπέδησλ ειηψλ.  Ζ θαηαλάισζε ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ αθνξά θαηά θχξην ιφγν 

«αλψλπκν» πξντφλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ηπρφλ λέν-εηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο δελ 

αληηκεησπίδνπλ έληνλν αληαγσληζκφ απφ εδξαησκέλα εκπνξηθά ζήκαηα πξντφλησλ, 

εθφζνλ ε δήηεζε είλαη θαηά θαλφλα «αλψλπκε», θαη εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ ηνπηθή 

πξνέιεπζε ή πνηθηιία ειηάο. 

Ωζηφζν, ιφγσ ηνπ έληνλνπ εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ επηηξαπέδησλ ειηψλ 

ζηε δηεζλή αγνξά, νη λέν-εηζεξρφκελεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ζα πξέπεη λα επηδηψμνπλ 

ηε δηείζδπζή ηνπο ζε κεγάιεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, κέζσ ηεο εδξαίσζεο 

ζπλεξγαζίαο κε brokers, μέλνπο ρνλδξέκπνξνπο ή αιπζίδεο ιηαληθήο. ηελ 

πεξίπησζε απηή έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη απφ πξντφληα 

άιισλ ρσξψλ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα (ζε επίπεδν ηηκψλ 

θαη branding). Ωο εθ ηνχηνπ, νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα επελδχζνπλ θαη 

ζηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηά ηνπο. (ICAP, 2014). 
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ηε δηεζλή αγνξά ε κεγάιε απεηιή πξνέξρεηαη απφ ηηο πνιπεζληθέο εηαηξείεο, νη 

νπνίεο εληάζζνπλ ζηαδηαθά ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπο ειιεληθά ηξφθηκα, πνπ έρνπλ ηελ 

πξνηίκεζε ρηιηάδσλ θαηαλαισηψλ αλά ηνλ θφζκν. Σα ππέξνγθα θεθάιαηα, ην 

εθηεηακέλν δίθηπν δηαλνκήο, ε πξφζβαζε ζε αιπζίδεο Supermarket(S/M) θαη θπξίσο 

ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πνπ έρνπλ νη πνιπεζληθέο θαη νπσζδήπνηε ηα γλσζηά 

brand, δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ θαηά πιεηνςεθία 

αληηκεησπίδνπλ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη ηε δπζπηζηία ηεο δηεζλνχο αγνξάο ζηα 

ειιεληθά brand. 

 Δκπόδηα Δηζόδνπ/Δμόδνπ 

 

Σα εκπφδηα εηζφδνπ δελ είλαη απαγνξεπηηθά ςειά φηαλ αθνξά ζε κνλάδεο ρακειήο 

παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο, πνπ δελ απαηηνχλ πςειέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, 

θαζψο  κάιηζηα νη λένη επηρεηξεκαηίεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα βξίζθνπλ πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ εζληθά θαη θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα. Οη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο απεηινχληαη απφ ηηο αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο 

κεγάισλ εηαηξηψλ νη νπνίεο εθκεηαιιεπφκελεο ην ήδε ππάξρνλ πειαηνιφγηφ ηνπο θαη 

ην δίθηπν δηαλνκήο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη, δηεπξχλνπλ ηελ γθάκα ησλ πξντφλησλ ηνπο 

κε πξντφληα ειηάο. 

Σα εκπφδηα εμφδνπ είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξα, θαζψο ν πάγηνο εμνπιηζκφο αθνξά 

ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ θαη απαμηψλεηαη γξήγνξα ηφζν ιφγσ θζνξάο απφ ην πγξφ 

θαη αικπξφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί, φζν θαη ιφγσ ηεο λέαο ηερλνινγίαο 

πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη. Σν ίδην ηζρχεη γηα ηηο πάγηεο εγθαηαζηάζεηο φπνπ ε αγνξά 

βηψλεη θαζίδεζε. Πνιιέο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη εγθισβηζκέλεο ζηνλ θιάδν κε 

ζνβαξά πξνβιήκαηα έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο. 

 Οηθνλνκίεο Κιίκαθαο 

Πνιχ δχζθνια ν λενεηζεξρφκελνο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί άκεζα νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο θαζψο απηφ ζα απαηηνχζε ηελ θαηαζθεπή κεγάιεο κνλάδαο κε ηαπηφρξνλε 

ηνπνζέηεζε νκνεηδψλ παξαγγειηψλ ψζηε ην αλά κνλάδα πξντφληνο θφζηνο λα κελ 

είλαη απαγνξεπηηθφ. Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη νη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο δηεπξπκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ιφγσ ππάξρνπζαο ππνδνκήο εθκεηαιιεχνληαη  γξήγνξα ηηο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 
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 Γηαθνξνπνίεζε πξντόληνο 

Γελ ππάξρνπλ πςειά εκπφδηα ιφγσ ηνπ φηη δελ ππάξρνπλ θαηαμησκέλα brands, ε 

δήηεζε είλαη «αλψλπκε»  θαη εζηηάδεηαη θπξίσο ζηελ ηνπηθή πξνέιεπζε ή πνηθηιία 

ειηάο  θαη ε πξνζθνξά είλαη θαηά θαλφλα ζε ρχκα πξντφλ. 

 Κόζηνο αιιαγήο 

Σν πξντφλ είλαη ζρεηηθά νκνηνγελέο ζηελ αληίιεςε ηνπ πειάηε κε ζπλέπεηα λα κελ 

ππάξρεη θφζηνο αιιαγήο (switching  cost) γηα ηνλ θαηαλαισηή, ηέηνην πνπ λα 

απνζαξξχλεη κηα επηρείξεζε γηα λα κπεη ζηνλ θιάδν. 

 Πξόζβαζε ζε θαλάιηα δηαλνκήο 

Μηα κηθξή λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε αξρηθά ζα επηδηψμεη πξφζβαζε θπξίσο ζηελ 

εγρψξηα αγνξά. ζνλ αθνξά ζηε μέλε αγνξά ζα απεπζπλζεί ζε brokers ή ζα εμάγεη 

έκκεζα κε ηελ ππνζηήξημε κηαο κεγαιχηεξεο θαη θαζηεξσκέλεο εηαηξίαο (θαζφλ). Οη 

κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο  εθκεηαιιεχνληαη ην πθηζηάκελν δίθηπν δηαλνκήο ηνπο θαη 

ηελ επθνιία πξφζβαζεο ζηα ξάθηα ησλ S/M, θαζψο νη κεγάινη retailers ρξεψλνπλ ην 

ρψξν ησλ ξαθηψλ θαη δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε brand πνπ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλ 

γηα ηε δηαθήκηζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα δεκηνπξγεζεί θαηαλαισηηθή δήηεζε. 

 

 Μεηνλεθηήκαηα θόζηνπο αλεμάξηεηα από ην κέγεζνο 

Οη πθηζηάκελεο εδξαησκέλεο επηρεηξήζεηο φηαλ είλαη θεξέγγπεο θαη αμηφπηζηεο 

δηαζέηνπλ πιενλεθηήκαηα θφζηνπο φπσο ε πξφζβαζε ζηελ πξψηε χιε, νη ηξφπνη 

πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ, επθνιία δαλεηζκνχ, πιενλεθηήκαηα ηα νπνία ζπλήζσο 

δελ έρεη κηα λέα επηρείξεζε. Δπίζεο ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ πξντφληνο ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο απψιεηεο θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ζ θακπχιε εκπεηξίαο (know-

how) κηαο θαηεζηεκέλεο επηρείξεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ θάλεη ηελ 

ηειεπηαία λα ππεξηεξεί αμηνζεκείσηα έλαληη ελφο λενεηζεξρφκελνπ ηνπ νπνίνπ 

κνηξαία νη απψιεηεο ζα είλαη κεγαιχηεξεο. 

 Κπβεξλεηηθή Πνιηηηθή 

Οη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο αλέθαζελ ζηήξηδαλ κε πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηε λέα 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε θιάδνπο πνπ άπηνληαη ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, γεγνλφο πνπ, 

κεηαμχ άιισλ, πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ. 
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 Αλακελόκελε Αληίδξαζε 

Ζ αληίδξαζε απφ ηηο πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο 

λενεηζεξρφκελεο επηρείξεζεο θαζψο κηα κηθξή κνλάδα δελ ζα απνηειέζεη ζνβαξή 

απεηιή, ελψ κηα κεγαιχηεξε ζα πξνθαιέζεη θηλήζεηο άκπλαο. 

 

Ζ δνκή ηεο αγνξάο (ε πιεηνςεθία είλαη κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο) 

δελ επηηξέπεη πφιεκν ηηκψλ θαη πξνζθνξέο σο ηξφπν επίζεζεο ζηηο 

λενεηζεξρφκελεο. ηηο κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ππάξρεη πεξίζζεπκα 

παξαγσγηθφηεηαο αιιά ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο είλαη αξθεηά πςειφο ψζηε 

λα κελ πξνθαιεί έληνλεο αληηδξάζεηο. 

 

3.5.3.2 Αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ  επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

πσο εθηηκνχλ νη παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, ζηηο δηεζλείο αγνξέο νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο-ηππνπνίεζεο επηηξαπέδησλ ειηψλ αληηκεησπίδνπλ έληνλν 

αληαγσληζκφ απφ άιιεο κεζνγεηαθέο ρψξεο, ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο Δ.Δ., νη 

νπνίεο έρνπλ απνζπάζεη ζεκαληηθά κεξίδηα αγνξάο, είηε ιφγσ αλαγλσξηζηκφηεηαο, 

είηε ιφγσ ρακειψλ ηηκψλ.  

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη Έιιελεο  ηππνπνηεηέο  /εμαγσγείο λα αληηκεησπίδνπλ 

νμχ αληαγσληζκφ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηεηζδχζνπλ 

ή λα απμήζνπλ ην κεξίδηφ ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηελ εγρψξηα αγνξά, ν αληαγσληζκφο 

νμχλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο χθεζεο, ε νπνία έρεη 

νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο δήηεζεο γεληθά (ICAP, 2014). 

Ζ παγθφζκηα παξαγσγή –θπξίσο ιφγσ Ηζπαλίαο, αιιά φρη κφλν- απμάλεη κε ξπζκνχο 

πην γξήγνξνπο απφ ηελ θαηαλάισζε. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηε ζπζζψξεπζε 

απνζεκάησλ θαη ηελ ζπλερή πίεζε ησλ ηηκψλ, πνπ βξίζθνληαη θαζεισκέλεο ζε 

επίπεδα αζχκθνξα γηα ην κνληέιν ηεο παξαδνζηαθήο ειαηνθαιιηέξγεηαο, ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεη θπξίσο ηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία.  

Ο ζθιεξφο αληαγσληζκφο ζηηο ίδηεο αγνξέο, θαηαιήγεη ζε πίεζε ηηκψλ πξνο ηα θάησ 

θαη κείσζε θεξδνθνξίαο. Οη πεξηζζφηεξνη αληαγσληζηέο αλαζεσξνχλ θαη 

πξνζαξκφδνπλ ηνλ ηηκνθαηάινγφ ηνπο πεξηζζφηεξεο απφ 4 θνξέο ηνλ ρξφλν 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ πειάηεο. Πνιιέο  θνξέο ε κείσζε ησλ ηηκψλ είλαη 

απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα πσιείηαη ην εππαζέο πξντφλ, λα αμηνπνηείηαη ε 

δπλακηθφηεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη λα θαιχπηνληαη νη ππνρξεψζεηο ζηηο ηξάπεδεο θαη 

ηνπο πηζησηέο. Σν πξντφλ πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε σο πξνο ηελ 
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επεμεξγαζία θαη ηε ζπζθεπαζία, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ν έληνλνο 

αληαγσληζκφο.  Γεληθά φκσο νη επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη ζθιεξά θαη ζηελ αγνξά 

πξψηεο χιεο θαη γηα ηε δηαηήξεζε ή θαη αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. 

 Πιήζνο θαη κέγεζνο αληαγσληζηώλ 

 

ηελ εγρψξηα αγνξά ππάξρεη αξθεηά κεγάινο αξηζκφο αληαγσληζηψλ δηαθφξσλ 

κεγεζψλ απφ άπνςε δπλακηθφηεηαο θαη θχθινπ εξγαζηψλ. Σν γεγνλφο απηφ απμάλεη 

ηνλ αληαγσληζκφ.  Πεξίπνπ ην 22% είλαη επηρεηξήζεηο κε θχθιν εξγαζηψλ κεγαιχηεξν 

ησλ δέθα (10) εθαηνκκπξίσλ επξψ, 33% κε θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν απφ δχν (2) 

εθαηνκκχξηα επξψ θαη ε πιεηνςεθία πεξίπνπ 45% είλαη επηρεηξήζεηο κε εηήζην θχθιν 

εξγαζηψλ απφ δχν (2) έσο δέθα (10) εθαηνκκχξηα επξψ.  ε θάζε επίπεδν κεγέζνπο 

ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ κε παξφκνηνπο πφξνπο θαη παξφκνηεο 

ζηξαηεγηθέο θαη νη αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο παξαηεξνχλ πξνζεθηηθά ε κηα ηηο 

θηλήζεηο ηεο άιιεο ψζηε ζε κηα αληαγσληζηηθή θίλεζε λα αληηδξάζνπλ αλάινγα. 

ην κεηαμχ, ε απφζηαζε, ή κάιινλ ην ράζκα, αληαγσληζηηθφηεηαο απφ ηηο άιιεο 

ρψξεο νινέλα θαη απμάλεη. Ζ Ηζπαλία παξακέλεη εγέηηδα ζην ειαηφιαδν θαη ηηο 

βξψζηκεο ειηέο κε εηαηξείεο θνινζζνχο πνπ ε δπλακηθφηεηά ηνπο θηάλεη ηελ ζπλνιηθή 

ειιεληθή παξαγσγή. 

 Ρπζκόο αλάπηπμεο αγνξάο 

 

Οη Διιεληθέο εμαγσγέο ζηνλ ηνκέα ηεο επηηξαπέδηαο ειηάο ζε αμία είραλ ζεηηθφ κέζν 

εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο 13,28% ζην δηάζηεκα 2001-2014 (BALANCE ANALYSIS, 

2015). Παξά ην γεγνλφο φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο είλαη πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθφο, ε δηεχξπλζε κεξηδίσλ αγνξάο απφ αληαγσλίζηξηεο ρψξεο ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο γηα κεγαιχηεξα κεξίδηα αγνξάο απφ 

ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο δελ αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα ραιάξσζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 Γπλακηθόηεηα θαη ηαζεξό θόζηνο 

 

Οη επηρεηξήζεηο κε κεγάιε δπλακηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ην ζηαζεξφ 

θφζηνο αλά κνλάδα πξντφληνο επηδηψθνπλ ηελ επεμεξγαζία κεγάισλ πνζνηήησλ κε 

απνηέιεζκα κεγάιεο πξνζθνξάο πξντφληνο θαη αλάινγεο κείσζεο ηηκψλ. 

Ζ θζαξηφηεηα ηνπ πξντφληνο  θαη ε εκεξνκελία ιήμεο (ε δήηεζε αθνξά πξντφλ 

παξαγσγήο ελφο ή δχν ην πνιχ εηψλ) θάλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαπξνζαξκφδνπλ 
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ζπρλά ηελ ηηκνινγηαθή ηνπο πνιηηηθή ψζηε λα κε κέλνπλ απνζέκαηα πάλσ απφ έλα 

έσο δχν ην πνιχ έηε θαη απσιέζνπλ ηελ αμία ηνπο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

δηαηαξάζζεηαη ε ζρέζε κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

 Υαξαθηεξηζηηθά πξντόληνο θαη  βαζκόο δηαθνξνπνίεζεο 

 

Σν δπλαηφ ζεκείν ηεο Διιεληθήο Διηάο έλαληη ηεο ειηάο ησλ αληαγσληζηξηψλ ρσξψλ 

είλαη ε εμαηξεηηθή γεχζε θαη νη πνιιέο πνηθηιίεο ηνπ πξντφληνο κε δηαθνξεηηθά 

γεπζηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

Παξφια απηά φκσο ε νκνηνγέλεηα ηνπ πξντφληνο ζηελ αληίιεςε ηνπ θαηαλαισηή,  ε 

ρξήζε ηνπ νλφκαηνο ειιεληθψλ πνηθηιηψλ απφ ηξίηεο αληαγσλίζηξηεο ρψξεο θαη ε 

αλππαξμία ηνπ Διιεληθνχ brand  θαζψο ν κεγαιχηεξνο φγθνο επηηξαπέδησλ ειηψλ 

δηαθηλείηαη ζε ρχκα κνξθή (αλψλπκν πξντφλ), ρακειψλεη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο θαη 

θάλεη ην θφζηνο κεηαθίλεζεο ησλ αγνξαζηψλ ρακειφ  εγείξνληαο πφιεκν ηηκψλ. Οη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ  λα αλαπηχμνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ ην 

πειαηνιφγηφ ηνπο δίλνληαο  έκθαζε ζηε ηηκή θαη ζηελ εμππεξέηεζε. 

 Ύςνο εκπνδίσλ εμόδνπ 

 

ηνλ θιάδν ηεο κεηαπνίεζεο  ηα εκπφδηα εμφδνπ είλαη θπξίσο ε δχζθνιε εθπνίεζε 

θηηξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (πνπ αθνξά κφλν 

ζηελ επεμεξγαζία ειηάο),  κε απνηέιεζκα λα αληαγσλίδνληαη ζηνλ θιάδν ρσξίο θέξδε 

επηρεηξήζεηο κε ρακειή ή θαη αξλεηηθή απφδνζε θεθαιαίσλ, κε ζπλέπεηα ηελ 

ππεξβάιινπζα πξνζθνξά πνπ απμάλεη ηνλ αληαγσληζκφ.  

 

 Γηαθνξεηηθόηεηα ησλ  αληαγσληζηώλ 

 

Ζ δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα αληηκεηψπηζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κε ελέξγεηεο πνπ πνιιέο 

θνξέο μεπεξλνχλ ηα φξηα ηνπ ζεκηηνχ, εγείξεη αληηδξάζεηο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ. 

 

3.5.3.3  Απεηιή από Τπνθαηάζηαηα Πξντόληα 

αλ ππνθαηάζηαην ελλννχκε ην πξντφλ πνπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθφ αιιά κπνξεί 

λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ίδηεο αλάγθεο. Ζ ειηά δελ ζεσξείηαη θχξην γεχκα. Αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ νξεθηηθψλ ή ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ησλ θπξίσλ γεπκάησλ. Τπάξρεη 
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πιήζνο πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο νξεθηηθά ή ζπκπιεξσκαηηθά ησλ 

θπξίσο γεπκάησλ, κε ρακειφηεξε ηηκή, ηα νπνία κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηηο 

βξψζηκεο ειηέο.  πλεπψο ην θφζηνο κεηαθίλεζεο είλαη ρακειφ θαη  ε απεηιή απφ 

ππνθαηάζηαηα θαη ε επίδξαζή ηνπο ζηνλ θιάδν είλαη πνιχ πςειή. 

 

3.5.3.4  Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ Αγνξαζηώλ 

Οη αγνξαζηέο ησλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηνπλ νη εμεηαδφκελεο επηρεηξήζεηο ζηελ 

εγρψξηα αγνξά είλαη θπξίσο ηα Supermarket θαη γεληθφηεξα ηα θαηαζηήκαηα 

ηξνθίκσλ delicatessen. χκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, ηα Supermarket 

δηαζέηνπλ ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε απέλαληη ζηηο επηρεηξήζεηο ηππνπνίεζεο 

επηηξαπέδησλ ειηψλ. Δπηπιένλ, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εμεηαδφκελσλ 

πξντφλησλ δηαθηλείηαη ζε ρχκα κνξθή (αλππαξμία ζρεδφλ «επψλπκεο» δήηεζεο, 

ρακειφ πνζνζηφ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο), κε απνηέιεζκα λα εληζρχεηαη 

παξαπάλσ ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ κεγάισλ πειαηψλ. 

 

ην εμσηεξηθφ αγνξαζηέο ησλ ειιεληθψλ επηηξαπέδησλ ειηψλ είλαη θπξίσο νη 

ρνλδξέκπνξνη θαζψο θαη κεγάιεο αιπζίδεο  Supermarket. Οη ελ ιφγσ αγνξαζηέο 

έρνπλ ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε έλαληη ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ. ε απηφ 

ζπκβάιιεη θαη ην γεγνλφο φηη νη ειιεληθέο επηηξαπέδηεο ειηέο ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο πζηεξνχλ σο πξνο ηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ζην εμσηεξηθφ, ζε ζρέζε κε 

ηα πξντφληα άιισλ αληαγσληζηξηψλ ρσξψλ (π.ρ. Ηηαιία, Ηζπαλία), απνηέιεζκα λα 

ζπλαληνχλ ζνβαξά «εκπφδηα» εηζφδνπ. (ICAP, 2014). 

 

Οη αγνξαζηέο επεξεάδνπλ ηνλ θιάδν κέζσ ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα πηέδνπλ ηηο ηηκέο 

πξνο ηα θάησ, λα δηαπξαγκαηεχνληαη γηα πςειφηεξε πνηφηεηα θαη πεξηζζφηεξεο 

ππεξεζίεο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο αληαγσληζηέο πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο.  

 

 πγθέληξσζε Αγνξαζηώλ 

 

ηελ εγρψξηα αγνξά νη αγνξαζηέο είλαη ιίγνη θαη κεγάινη, ηα  Supermarket, θαη απηφ 

απμάλεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε ζεκαληηθά. Οη κηθξφηεξνη αγνξαζηέο ελψ 

είλαη πνιινί ζηνλ αξηζκφ, έρνπλ κεδακηλφ θφζηνο αιιαγήο πνπ ελ ηέιεη ηζνζηαζκίδεη 

ηελ απψιεηα δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο πνπ ην πιήζνο ηνπο πξνθαιεί. 

ηελ αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ, ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο 

παξαγσγήο ειηάο, ε πξνψζεζε γίλεηαη θαηά θχξην ιφγσ κέζσ ρνλδξεκπφξσλ νη 
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νπνίνη είλαη ιίγνη ηνλ αξηζκφ, αγνξάδνπλ κεγάιν φγθν πξντφλησλ θαη απηφ ηνπο 

ραξίδεη δηαπξαγκαηεπηηθφ πιενλέθηεκα (ηηκψλ, ππεξεζηψλ, ρξφλσλ παξάδνζεο, 

πηζηψζεσλ αθφκε θαη πξνζαξκνγήο πξντφλησλ) ζηα ζπκβφιαηα πνπ ζπλάπηνληαη, 

θαζψο φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ αλεμαξηήησο κεγέζνπο δεκηψλνληαη απφ ηελ 

απψιεηα ελφο κεγάινπ πειάηε. 

 

 Αξηζκόο Πξνκεζεπηώλ 

 

Δίηε ζηε κία πεξίπησζε (εγρψξηα αγνξά), είηε ζηελ άιιε (αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ), ν 

αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη κεγάινο θαη ην πξντφλ νκνηνγελέο, γεγνλφο πνπ 

κεηψλεη ην θφζηνο αιιαγήο θαη ζπλεπψο απμάλεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

αγνξαζηψλ πνπ απεπζχλεηαη άκεζα ζηνλ αληαγσληζηή αλ δελ επηηχρεη ηνπο φξνπο 

πνπ επηδηψθεη. Αληαγσλίζηξηεο ειαηνθνκηθέο ρψξεο (Σνπξθία, Υηιή, Αίγππηνο) 

εκθαλίδνληαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο κε θζελφηεξεο ηηκέο πψιεζεο πνπ νθείινληαη ζε 

κεγάιεο παξαγσγηθέο πνζφηεηεο θαη  θζελφ εξγαηηθφ θφζηνο. Νέεο αλαπηπζζφκελεο 

ειαηνπαξαγσγηθέο ρψξεο φπσο ην Πεξνχ απνθηνχλ ειηέο κε νλνκαζία πξνέιεπζεο 

θαη πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηνπο (ιφγσ εγγχηεηαο) ζηελ ακεξηθαληθή αγνξά.  

 Γηάξζξσζε θόζηνπο θαη πιεξνθόξεζε 

 

Τπάξρνπλ αγνξαζηέο πνπ  εκπνξεχνληαη κφλν πξντφληα ειηάο θαη αγνξαζηέο κε 

κεγάιε γθάκα πξντφλησλ φπσο νη αιπζίδεο ιηαληθήο πψιεζεο. Καη νη δχν 

πεξηπηψζεηο γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο είλαη επαίζζεηνη ζηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο.  Οη 

κελ πξψηνη επεηδή είλαη ην θχξην πξντφλ ηνπο θαη νη δεχηεξνη ιφγσ ησλ ρακειψλ 

πεξηζσξίσλ θέξδνπο πνπ ππάξρνπλ ζην ιηαλεκπφξην.  Δθηφο απφ ηελ επαηζζεζία 

ζηελ ηηκή θαη άιιεο παξάκεηξνη φπσο ε πνηφηεηα, ε επειημία ζηελ παξάδνζε, ε 

αμηνπηζηία ηνπ πξνκεζεπηή σο πξνο ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαζψο πξφθεηηαη γηα 

Β2Β ζπλεξγαζίεο, ζπληεινχλ ζηελ αιιαγή πξνκεζεπηή. 

Οη αγνξαζηέο έρνπλ κεγάιε πιεξνθφξεζε γηα ηηο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη ηα ηξέρνληα 

επίπεδα ηηκψλ κέρξη θαη ηα επίπεδα θφζηνπο παξαγσγήο (θαζψο κεξηθνί είλαη θαη νη 

ίδηνη ηππνπνηεηέο) θαη αζθνχλ ηελ αλάινγε πίεζε ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 Βαζκόο Γηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντόληνο 

 

Δλψ ππάξρνπλ πνηνηηθέο δηαθνξέο θπξίσο κεηαμχ ηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο θαη 

απηνχ ησλ μέλσλ ρσξψλ, ιφγσ ηεο νκνηνγέλεηαο ηνπ πξντφληνο δελ αμηνινγνχληαη 

ηφζν ζεκαληηθέο απφ ηνπο αγνξαζηέο ψζηε λα είλαη δχζθνιν ην θφζηνο αιιαγήο. 
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Γηα ηα ηειηθά πξντφληα πνπ έρνπλ νξηζκέλνη αγνξαζηέο ε πνηφηεηα ηεο ειιεληθήο 

ειηάο δελ είλαη ηφζν ζεκαληηθή δηφηη αλακεηγλχεηαη κε άιια ζπζηαηηθά (πρ θαγεηά, 

ςσκί , πίηζα θιπ) θαη κπνξνχλ λα αλαδεηήζνπλ αλάινγν ππνδεέζηεξν θαη ζαθψο 

θζελφηεξν πξντφλ απφ άιιεο ρψξεο π.ρ.  Αξγεληηλή, Υηιή, Αίγππην, Σνπξθία.  

 

 Γπλαηόηεηα θάζεηεο νινθιήξσζεο ησλ αγνξαζηώλ πξνο ηα πίζσ 

 

Μεγάινη πειάηεο απφ επξσπατθέο θπξίσο  ρψξεο επηρεηξνχλ θάζεηε νινθιήξσζε 

πξνο ηα πίζσ, πξνζεγγίδνληαο κεγαινπαξαγσγνχο  θαη αγνξάδνληαο «ρχκα» πξψηε 

χιε, ηελ νπνία επεμεξγάδνληαη θαη ηππνπνηνχλ κφλνη ηνπο. Απηφ είλαη έλα αθφκε 

κεγάιν πξφβιεκα ηνπ Διιεληθνχ  πξντφληνο θαζψο νη μέλνη αγνξαζηέο 

επσθεινχληαη ηελ πξφζζεηε αμία πξνσζψληαο ην κε δηθφ ηνπο brand name θαη 

δειψλνληαο σο ρψξα θαηαγσγήο ηε ρψξα ηππνπνίεζεο. 

 

3.5.3.5 Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ησλ  Πξνκεζεπηώλ 

Οη επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο ή θαη ηππνπνίεζεο επηηξαπέδησλ ειηψλ πξνκεζεχνληαη 

ηελ πξψηε χιε απφ ηελ εγρψξηα αγνξά φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη πιήζνο 

ειαηνπαξαγσγψλ θαη ελψζεσλ αγξνηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ. Ωο εθ ηνχηνπ νη 

εμεηαδφκελεο εηαηξείεο έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε πξψηεο χιεο θαζψο θαη ηελ 

επρέξεηα επηινγήο πξνκεζεπηψλ, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ησλ ηειεπηαίσλ. Δπηπιένλ, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ κεγαιχηεξσλ 

κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη αθφκε πην ηζρπξή έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπο, 

ιφγσ θαη ηνπ φγθνπ ησλ πνζνηήησλ πνπ πξνκεζεχνληαη γηα λα ηππνπνηήζνπλ. 

(ICAP, 2014).   

 

 πγθέληξσζε πξνκεζεπηώλ 

 

Οη πξνκεζεπηέο ηεο πξψηεο χιεο είλαη εγρψξηνη θαη αιινδαπνί (ζε έθηαθηεο 

πεξηπηψζεηο). Οη εγρψξηνη είλαη δηαθφξσλ κεγεζψλ (κηθξνί, κεζαίνη, κεγάινη), ελψ νη 

ζπλεηαηξηζκνί ειαηνπαξαγσγψλ, ηνπο ζπγθεληξψλνπλ ζε ζρήκαηα κε ηζρπξφηεξε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε αλά πεξηνρή. Οη κεγάινη  πξνκεζεπηέο θαη νη 

ζπλεηαηξηζκνί  κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνλ θιάδν κέζσ ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα 

απνζεθεχνπλ ηελ πξψηε χιε πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο, ή λα επηιέμνπλ λα 

δψζνπλ ζηα ειαηνηξηβεία κεγάιεο πνζφηεηεο  επηηξαπέδηαο ειηάο, φηαλ ην ειαηφιαδν 
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έρεη πςειή ηηκή ή λα κεηψζνπλ ηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ  θαη ππεξεζηψλ ηνπο. Οη 

πξνκεζεπηέο ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο, αιιά ην γεγνλφο φηη 

απνηεινχλ πνιχ κηθξφ κέξνο ηεο ειιεληθήο κεηαπνηεηηθήο θαη ηππνπνηεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο δελ ζπλεπάγνληαη ηζρπξή απεηιή. 

 Υαξαθηεξηζηηθά πξντόληνο θαη θόζηνο αιιαγήο 

 

Οη ειηέο δηαθέξνπλ ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή 

πεξηνρή απ‟ φπνπ παξάγνληαη. Απηφ απνηειεί θάπνηαο κνξθήο δηαθνξνπνίεζε ε 

νπνία πεξηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ πηζαλψλ πξνκεζεπηψλ (γηα θάζε ηχπν ειηάο θαη 

ζπλεπψο δεκηνπξγεί θφζηνο αιιαγήο θαζψο πεγαίλνληαο ζε άιιεο πεξηνρέο 

ζπζηάδεηο πνιχηηκα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά). Απηφ ζπλαληάηαη θπξίσο ζηα πξντφληα 

ΠΟΠ θαη ηδηαίηεξα ζηηο ειηέο ηχπνπ Καιακψλ θαη Υαιθηδηθήο πνπ έρνπλ ηε 

κεγαιχηεξε εμαγσγηθή δπλακηθή. Δλαιιαθηηθή πεγή αλεθνδηαζκνχ είλαη νη εηζαγσγέο 

απφ Σξίηεο Υψξεο (Αίγππην, Σνπξθία) πξντφληνο κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά 

ρακειφηεξε πνηφηεηα. 

 Γπλαηόηεηα θάζεηεο νινθιήξσζεο ησλ πξνκεζεπηώλ  

 

Οη παξαγσγνί ζε πνιιέο πεξηνρέο, κε βαζηθφ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, πξνρσξνχλ 

ζε πξψηε κεηαπνίεζε θαη πξνζθέξνπλ «ρχκα» πξντφλ επηρεηξψληαο θάζεηε 

νινθιήξσζε πξνο ηα εκπξφο,  πξνζεγγίδνληαο απεπζείαο θπξίσο ηνπο Δπξσπαίνπο 

αγνξαζηέο. 

 Μέγεζνο θαη ζεκαζία ηνπ αγνξαζηή γηα ηνλ πξνκεζεπηή 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ αλεμάξηεησλ πξνκεζεπηψλ-παξαγσγψλ  είλαη κηθξνχ κεγέζνπο. 

Ζ αγνξά ιεηηνπξγεί κέζσ κεζηηψλ νη νπνίνη έρνπλ γλσξηκίεο θαη έρνπλ αλαπηχμεη 

ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο- παξαγσγνχο  ηεο πεξηνρήο ηνπο. Οη 

κεζίηεο ζπλάπηνπλ ζπκβφιαηα γηα δηακεζνιάβεζε, ζπγθέληξσζε θαη κεηαθνξά ηεο 

πξψηεο χιεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη κεγάινη αγνξαζηέο 

δηακνξθψλνπλ ζπλήζσο ην ηνπίν ηεο αγνξάο σο πξνο ηηο πνζφηεηεο πνπ ζα 

απνξξνθήζνπλ θαη ηηο ηειηθέο ηηκέο αγνξάο ηεο πξψηεο χιεο.  

Γεληθά  ην θφζηνο αιιαγήο είλαη κηθξφ δηφηη νη πεξηζζφηεξνη πξνκεζεπηέο 

ζπλεξγάδνληαη κε πνιινχο κεζίηεο θαη αγνξαζηέο θαη απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ ηηκή 

θαζψο γίλεηαη έλα είδνο πιεηζηεξηαζκνχ, ηδηαίηεξα φηαλ κηα ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία  

βξίζθεηαη ζε έιιεηςε. Έλαο άιινο παξάγνληαο αιιαγήο είλαη  ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο 
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ή θαη  ε αζέηεζε ρξφλνπ ζπκθσλεκέλεο πιεξσκήο ιφγσ ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο.  

3.5.3.6 ρεηηθή Γύλακε ησλ άιισλ stakeholders 

Απφ ηηο νκάδεο ζην άκεζν πεξηβάιινλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο 

απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη: 

 

 Ζ θπβέξλεζε 

 

Οη εθάζηνηε θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο επεξεάδνπλ άκεζα θαη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ 

αληαγσληζκφ θπξίσο κε ηνπο μέλνπο αληαγσληζηέο. Ο εμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 

ηεο θπβέξλεζεο, ε θνξνινγία, ε εξγαηηθή λνκνζεζία, νη αλαπηπμηαθνί λφκνη, νη 

ραξαθηεξηζκνί ΠΟΠ πξντφλησλ, νη ππνδνκέο ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ νη 

επηρεηξήζεηο, είλαη κεξηθνί βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εγρψξηεο 

επηρεηξήζεηο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

 Οη Σνπηθέο θνηλσλίεο 

 

Σα κέιε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, 

θπξίσο γηα ζέκαηα δηάζεζεο απνβιήησλ θαη πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε πηέδνπλ 

αξθεηά. Παξάιιεια φκσο, ε ηνπηθέο θνηλσλίεο αληηκεησπίδνληαο ζηε πιεηνςεθία 

ηνπο πξνβιήκαηα αλεξγίαο βιέπνπλ ζεηηθά επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ θπξίσο 

κέιε ηεο. Καζψο ινηπφλ ε θχζε ηεο εξγαζίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ δελ 

ζπλεπάγεηαη πνιινχο ζρεηηθνχο θηλδχλνπο( πεξηβαιινληηθνχο), ε ζεκαζία ηνπ 

παξάγνληα απηνχ θξίλεηαη ρακειήο ηζρχνο. 

 σκαηεία 

 

Γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

Γελ απαζρνινχλ ηφζν ζεκαληηθφ αξηζκφ ππαιιήισλ-εξγαηψλ πνπ λα δηεπθνιχλεη ηε 

δεκηνπξγία εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ. Ο ηνπηθφο ραξαθηήξαο ησλ πεξηζζφηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ ζπλεπάγεηαη κηα «ζρέζε» κεηαμχ εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδφηε πνπ δελ 

επλνεί ηε δεκηνπξγία εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ θαη ε ελ κέξεη ρξήζε επνρηαθψλ 

εξγαδνκέλσλ απνδπλακψλεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο ηζρχ. 
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 Μέηνρνη 

 

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ είλαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νηθνγελεηαθέο θαη νη ηδηνθηήηεο 

είλαη ηαπηφρξνλα θαη νη ιήπηεο ησλ απνθάζεσλ. 

 

Οη  παξάγνληεο θιεηδηά ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο είλαη νη αγνξαζηέο, νη 

αληαγσληζηέο θαη νη πξνκεζεπηέο θαη νη αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο έρνπλ σο εμήο: 

 Ο αληαγσληζκφο είλαη πςειφο  

 Ζ απεηιή εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ είλαη πςειή 

 Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ είλαη πςειή. 

 Ζ απεηιή ππνθαηάζηαησλ είλαη πςειή. 

 Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη κέηξηα κα απμαλφκελε. 

 Ζ απεηιή ησλ άιισλ stakeholders είλαη κέηξηα πξνο πςειή (θπβεξλεηηθνί 

θαλνληζκνί, λνκνζεζία θαη πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο απμάλνληαη). 

Ο έληνλνο  αληαγσληζκφο θαη ν θίλδπλνο απψιεηαο ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ αγνξάο ζην 

δηεζλή ρψξν, είλαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν ηνκέαο ηεο 

επηηξαπέδηαο ειηάο. Οη επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα νινέλα θαη πην 

αβέβαην νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ θαη ε πίεζε γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 

απμάλεηαη δηαξθψο. Ο θιάδνο αλ θαη ψξηκνο ζεσξείηαη αθφκε αξθεηά ειθπζηηθφο κε 

ηθαλνπνηεηηθφ ξπζκφ αλάπηπμεο θαη κε πεξηζψξηα πεξαηηέξσ εμέιημεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηππνπνίεζεο θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζην πξντφλ θαη ηελ παξαγσγή 

πξσηφηππσλ πξντφλησλ κε βάζε ηελ ειηά. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε ζα επηηξέςεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα μεθχγνπλ απφ ηνλ άγξην αληαγσληζκφ ησλ ηηκψλ, κεηψλνληαο ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πειαηψλ θαη ζα απμήζεη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο, 

θαζψο νη αγνξαζηέο ηνπ «ρχκα» πξντφληνο είλαη πιένλ ελήκεξνη θαη πηέδνπλ ηηο ηηκέο 

πξνο ηα θάησ κε απνηέιεζκα ρακειά πεξηζψξηα θέξδνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

Δθφζνλ ηα εκπφδηα εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζα ζπλερίζνπλ λα είλαη ρακειά, ην 

επίπεδν έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν ζα παξακείλεη πςειφ πνπ ζεκαίλεη 

φηη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο, ζα απμάλνληαη νη πσιήζεηο αιιά ηα 

πεξηζψξηα θέξδνπο ζα ζπλερίζνπλ λα παξακέλνπλ κέηξηα γηα ηνλ θιάδν ζαλ ζχλνιν. 

Οη  επηρεηξήζεηο αληηδξνχλ ζηνλ αληαγσληζκφ ρξεζηκνπνηψληαο θακπχιε εκπεηξίαο 

θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο γηα λα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαζψο θαη θάζεηε νινθιήξσζε 

γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζσ πξνκεζεηψλ θαη δηαλνκήο.  
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3.6  Δζσηεξηθό Πεξηβάιινλ : Γπλάκεηο θαη Αδπλακίεο (SWOT) 

 

Οη παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη νη 

δπλάκεηο (strengths) θαη νη αδπλακίεο (weaknesses) ηεο επηρείξεζεο πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα εληζρχνπλ ή λα πεξηνξίδνπλ κηα πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή. Οη παξάγνληεο 

απηνί πεξηιακβάλνπλ ηε δνκή (structure), ηελ θνπιηνύξα (culture) θαη ηνπο 

πόξνπο (resources) ηεο επηρείξεζεο (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

 

3.6.1  Δηαηξηθή Γνκή 

 

Ζ Anolive Α.Δ. είλαη κηθξνκεζαία επηρείξεζε πνπ μεθίλεζε κε απιή νξγαλσηηθή δνκή 

θαηά ηελ νπνία νη ηδηνθηήηεο/επηρεηξεκαηίεο ειάκβαλαλ φιεο ηηο θχξηεο απνθάζεηο θαη 

παξαθνινπζνχζαλ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. Μεγαιψλνληαο ζε κέγεζνο ε επηρείξεζε 

δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κε ηελ ίδηα δνκή, κε 

απνηέιεζκα λα δηαρσξηζηνχλ νη αξκνδηφηεηεο ζηα βαζηθά ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα πνπ 

είλαη νη αγνξέο, ε παξαγσγή, νη πσιήζεηο-εμαγσγέο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηεχζπλζε 

θαη ην Λνγηζηήξην, νη πξντζηάκελνη ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε 

θαη απηή, κε ηε ζεηξά ηεο, απνθαζίδεη γηα ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο. Ωο εθ ηνχηνπ ε 

επηρείξεζε είλαη πιένλ πην θνληά ζην ζηάδην ΗΗ κε ηε βαζηθή Λεηηνπξγηθή Γνκή, πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα 3.4. 

 

 

Γηάγξακκα 3.4 : Λεηηνπξγηθή Γνκή 

Πεγή: Νηθφιανο Β. Γεσξγφπνπινο, ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη, 2013 

 

Ο Γ/λσλ χκβνπινο θαη ε Αλαπιεξψηξηα Πξφεδξνο έρνπλ καθξά ζεηεία ζην Γ.., 

θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη πνιχ ζεκαληηθή εκπεηξία ζηε ιεηηνπξγία 

Ανϊτατθ Διοίκθςθ

Αγορζσ Ραραγωγι Ρωλιςεισ - Εξαγωγζσ
Χρθματοοικονομικι 

Διεφκυνςθ
Λογιςτιριο
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ηεο επηρείξεζεο θαη ζηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.  Καη νη δχν δηαζέηνπλ ηερληθέο, 

αλζξσπηζηηθέο, ζεσξεηηθέο θαη δηαγλσζηηθέο επηδεμηφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί 

θπξίσο δνπιεχνληαο επί ζεηξά εηψλ δίπια ζηνπο έκπεηξνπο ηδξπηέο– κεηφρνπο θαη 

αληηκεησπίδνληαο θαζεκεξηλά πνηθίια γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο. Ζ πξνζσπηθή ηνπο 

επαθή κε ηνπο εξγαδφκελνπο φισλ ησλ ηκεκάησλ, επηηξέπεη ηε ζσζηή επηθνηλσλία 

θαη επίβιεςε ηεο επίδνζεο. Δπίζεο έρνπλ πνιχ ζεκαληηθή γλψζε θαη εκπεηξία ηεο  

αγνξάο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε θαη ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

πνιπεηή πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εηαηξείαο ζηε δηεζλή αγνξά θαη ηε ζπλερή επαθή ηνπο 

κε ηνπο πειάηεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

πσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζηηο κηθξέο ηδησηηθέο εηαηξείεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηα κε εθηειεζηηθά κέιε, πνπ είλαη ζπγγελείο ησλ κεηφρσλ, έρνπλ ειάρηζηε 

έσο θαζφινπ ζπκκεηνρή ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη θαηέρνπλ ηππηθφ ξφιν γηα 

λα ηθαλνπνηνχληαη νη απαξαίηεηεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο.   

 

Οπζηαζηηθά ηδηνθηεζία θαη δηνίθεζε ηαπηίδνληαη ζε επίπεδν πξνζψπσλ, θαζψο νη 

ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ιακβάλνληαη πάληα κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θπξίσλ κεηφρσλ 

ηεο εηαηξείαο, νη νπνίνη είλαη θαη νη ηδξπηέο θαη έρνπλ πνιχηηκεο γλψζεηο θαη εκπεηξία 

ζηηο αγνξέο, ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ηηο πσιήζεηο θαη γεληθά ηεο θαηάζηαζεο 

θαη ησλ ηάζεσλ ηνπ θιάδνπ, φπσο επίζεο θαη πνιχ ζεκαληηθέο γλσξηκίεο θαη 

δηαζπλδέζεηο κε άηνκα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηνπ θιάδνπ, 

φπσο παξαγσγνχο, ζπλαδέιθνπο, πξνκεζεπηέο, πειάηεο. Ωο εθ ηνχηνπ ε 

αληηπξνζψπεπζε θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ ηθαλνπνηνχληαη πιήξσο ρσξίο λα 

είλαη απαξαίηεηε ε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηνπ Γ.. 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο, σζηφζν, νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο φπνπ ε ζηειέρσζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ εθηειεζηηθψλ νξγάλσλ γίλεηαη απφ κέιε ηεο ίδηαο 

νηθνγέλεηαο, απηφ ζπλεπάγεηαη θαη θφζηνο επθαηξίαο ηεο εθκεηάιιεπζεο 

εμεηδηθεπκέλνπ, έκπεηξνπ, ηθαλνχ θαη ηαιαληνχρνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ. Γειαδή 

ζηειέρε ηεο αγνξάο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ πξνζηηζέκελε αμία ζηε 

δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο. Γηα ηελ Anolive Α.Δ., σζηφζν, ηζρχεη φηη ηα κέιε ηεο 

Αλψηαηεο Γηνίθεζεο θέξνπλ εκπεηξία, γλψζε ηεο αγνξάο, δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη 

ηερληθέο γλψζεηο πνπ κεηψλνπλ πξνο ην παξφλ ην θφζηνο επθαηξίαο ζην ειάρηζην. Σα 

κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ.. κπνξεί λα κελ έρνπλ βαξχλνληα ιφγν ζηηο απνθάζεηο, 

πξνζθέξνπλ παξφια απηά  ζηελ εηαηξεία κε ηηο γλψζεηο ηνπο ζε εμεηδηθεπκέλα 

ζέκαηα (λνκηθά, ζπζηήκαηα πνηφηεηαο).  
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Θα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη νη κελ κέηνρνη-ηδξπηέο έρνπλ θαηά ηνλ Mintzberg ηνλ 

ελδνπξνζσπηθφ ξφιν (ζπκβνιηθέο θεθαιέο ηεο επηρείξεζεο, δίθηπα επαθψλ θαη 

πιεξνθνξηαθψλ πεγψλ κε ηνπο θαηάιιεινπο αλζξψπνπο ζην άκεζν πεξηβάιινλ), ε 

νηθνλνκηθή δηεπζχληξηα ηνλ πιεξνθνξηαθφ ξφιν (παξαθνινπζεί, ειέγρεη, κεηαβηβάδεη 

πιεξνθνξίεο) θαη ν Γ/λσλ χκβνπινο ην ξφιν ηνπ ιήπηε απνθάζεσλ (θαηλνηφκνο, 

επίιπζε πξνβιεκάησλ, δηαλνκέαο πφξσλ, αληηπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο ζηηο 

δηαπξαγκαηεχζεηο) (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

 

Απφ ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο πξνθχπηεη φηη νη επηρεηξεκαηίεο εθκεηαιιεχνληαη 

κέρξη ζηηγκήο ηα ζεηηθά ηεο ζπλνρήο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ κπνξεί λα παξέρεη 

κηα θαιή ζπγγεληθή ζρέζε. Οη θαζνξηζκέλεο αξκνδηφηεηεο, νη θαζεκεξηλέο 

ζπλαληήζεηο γηα ζπληνληζκφ, παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ πεπξαγκέλσλ θαίλεηαη 

λα έρνπλ ειαρηζηνπνηήζεη επηθαιχςεηο θαη ηπρφλ αγθπιψζεηο πνπ ε ζπγγεληθή ζρέζε 

ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη. Απφ ηελ άιιε, ε κέρξη ηψξα θαιή εηθφλα δελ 

εμαζθαιίδεη θαη ηε δηαηψληζή ηεο. Ο νηθνγελεηαθφο ραξαθηήξαο ηεο επηρείξεζεο 

ειινρεχεη θηλδχλνπο. Τπάξρεη πάληα ν θίλδπλνο θαηάρξεζεο ηεο ζπγγεληθήο ζρέζεο. 

Σν γεγνλφο ηεο ζπληδηνθηεζίαο ηεο επηρείξεζεο απφ ζπγγελείο, εγείξεη εκπφδηα 

εμφδνπ (exit  barriers) θαζψο θαζίζηαηαη δχζθνιε ε «απνβνιή» ελφο κέινπο ηεο πνπ 

δελ «ηθαλνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο» ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο πέξαλ απφ ηε 

ζπληδηνθηεζία νη κέηνρνη έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε, ε νπνία δχλαηαη λα 

πξνηάζζεηαη κε δηαζιαζηηθφ γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα ξφιν. Ο θίλδπλνο ηνπ 

λεπνηηζκνχ είλαη θάηη πνπ δελ κπνξεί λα αγλνεζεί θαζψο είλαη θπζηθφ, ζε κηα 

θαζαξά νηθνγελεηαθή επηρείξεζε νη επηρεηξεκαηίεο λα εθκεηαιιεχνληαη ηε ζέζε ηνπο 

γηα λα εμαζθαιίζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο ζε ζπγγεληθά θαη θηιηθά ηνπο πξφζσπα πέξα 

απφ θάζε έλλνηα αμηνθξαηίαο θαη ηδηαίηεξα φηαλ νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο ην 

επηβάινπλ εζηθά (αλεξγία).  

αλ ζπκπέξαζκα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε Anolive A.E έρεη ην ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα λα δηνηθείηαη απφ έκπεηξνπο, ηθαλνχο θαη κε γλψζεηο αλζξψπνπο, αιιά 

έρεη ηνπο θηλδχλνπο κηαο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο θαη κηαο κε απνιχησο ζαθνχο 

ιεηηνπξγηθήο δνκήο.  ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αθνινπζείηαη αθφκε παξαδνζηαθά ε 

ζπγθεληξσηηθή δνκή ιήςεο απνθάζεσλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ απιή νξγαλσηηθή 

δνκή πνπ ππήξρε γηα πνιιά ρξφληα ζηελ επηρείξεζε. Απηφ θάπνηεο θνξέο βαίλεη 

θαηά ηεο απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ, θαζψο κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρείξεζεο είλαη πνιχ δχζθνιν γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα παξαθνινπζνχλ φιεο ηηο 
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εμειίμεηο θαη λα αληηδξνχλ άκεζα κε απνηέιεζκα λα ράλνληαη επθαηξίεο εμαηηίαο ηεο 

κε επέιηθηεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

Γπλάκεηο 

 ηειέρε κε ηθαλφηεηεο, εκπεηξία θαη γλψζε ηεο αγνξάο 

 Γηνηθεηηθή ζπλνρή 

 Τςειή επίγλσζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο απφ ηε Γηνίθεζε 

Αδπλακίεο 

 Αζάθεηεο ζηε ιεηηνπξγηθή δνκή 

 πγθεληξσηηθή δνκή ιήςεο απνθάζεσλ 

 Κίλδπλνο θαηάρξεζεο ηεο ζπγγεληθήο ζρέζεο 

 

3.6.2 Δηαηξηθή Κνπιηνύξα 

 

Έλα παιηφ ξεηφ ιέεη φηη ππάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη λα θάλεηο ηε δνπιεηά ζνπ. Ο ζσζηφο 

ηξφπνο, ν ιάζνο ηξφπνο θαη ν ηξφπνο ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα (Wheelen, et. al. 2015). 

 

Ζ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο αληαλαθιά ηηο αμίεο ησλ ηδξπηψλ θαη ηελ απνζηνιή ηεο 

θαη νη επηρεηξεκαηηθέο ηεο απνθάζεηο νξίδνληαη απφ ηε θηινζνθία ηεο πνπ 

ζπλνςίδεηαη ζηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

 

1 Εζηίαζη ζηον πελάηη. Ζ θνπιηνχξα είλαη «πειαηνθεληξηθή», κε ηελ έλλνηα φηη 

γίλεηαη ζπλερήο πξνζπάζεηα θαη ελέξγεηεο λα εληζρπζνχλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πνηνηηθή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ηηο δπλακηθέο 

πσιήζεηο θαη ηελ αλάπηπμε καθξνπξφζεζκσλ ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κε ηνπο 

πειάηεο.  Ζ πειαηνθεληξηθή θνπιηνχξα ζπλδέεηαη ζαθψο κε ην φξακα ηεο 

επηρείξεζεο θαη δεκηνπξγείηαη «αίζζεζε επείγνληνο» ή αλαγθαηφηεηαο, ιφγσ ησλ 

αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα έρεη ε έιιεηςή ηεο. 

 

2 Έμθαζη ζηη μείωζη ηος κόζηοςρ. Πξνζπάζεηα γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο ψζηε λα 

δηαηεξνχληαη ινγηθέο νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ. Οη παξαγγειίεο εθηεινχληαη 

εκπξφζεζκα θαη κε αθξίβεηα. Οη πειάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο 

δηθαηνχληαη λα έρνπλ ηε  δπλαηφηεηα ζε έλα δίθαην πνζνζηφ θέξδνπο.  
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3 Έμθαζη ζηιρ ανθπώπινερ ζσέζειρ θαη δίθαηε κεηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ, πνπ 

εθθξάδεηαη κε ππεπζπλφηεηα θαη ζεβαζκφ απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπο.  

 

4 Δηαιπική εςθύνη απένανηι ζηην ηοπική και εςπύηεπη κοινωνία κε ππνζηήξημε 

θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ, αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ, ηδξπκάησλ θαη ζρνιείσλ. 

Γηαξθείο επελδχζεηο ζε εγθαηαζηάζεηο γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

(βηνινγηθή δηάζεζε ιπκάησλ) θαη εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ (δεμακελέο 

αλαθχθισζεο λεξνχ, αλαθχθισζε πιηθψλ ζπζθεπαζίαο). Ζ εηαηξεία, αλαγλσξίδεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ θαη ηεο αλάγθεο ζπλερνχο 

βειηίσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεψλ ηεο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεη κηα 

ηζνξξνπεκέλε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε αξκνλία κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 

5 Έμθαζη ζηην αποηελεζμαηική αξιοποίηζη ηων πόπων θαζψο ε ηειηθή επζχλε ηεο 

επηρείξεζεο είλαη απέλαληη ζηνπο κεηφρνπο θαη ηε  βησζηκφηεηα ηεο. 

Δπελδχνληαο θαη εμειίζζνληαο ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, κε ζηελή 

παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

δεκηνπξγνχληαη θέξδε πνπ επηηξέπνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ κεηφρσλ θαη ηε  

βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

 

Ζ εθαξκνγή ηεο θνπιηνχξαο πξνθχπηεη απφ αξρέο θαη θαλφλεο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ απηή.   

 Οη δηνηθνχληεο κε ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε φιε ηελ παξαγσγηθή αιπζίδα 

ηεο επηρείξεζεο δίλνπλ έλα πξφηππν ζπκπεξηθνξάο ζηνπο εξγαδφκελνπο. «Ζ 

εγεζία κέζσ παξαδείγκαηνο απνηειεί ίζσο ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν 

επηθνηλσλίαο θαη δηάδνζεο ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο. Οη άλζξσπνη θαηαλννχλ 

θαη πείζνληαη πνιχ θαιχηεξα κέζσ παξαδεηγκάησλ θαη πξνηχπσλ 

ζπκπεξηθνξψλ, παξά κέζσ ηνπ ιφγνπ. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ δηνηθνχλησλ 

απνηεινχλ «παξάδεηγκα πξνο κίκεζε» γηα ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο θαη ηνπο 

πθηζηάκελνχο ηνπο»  (Μπνπξαληάο, 2005) 

 Ζ έκθαζε ζηνλ πειάηε, σο ζπκπεξηθνξά θαη σο επηδφζεηο, απνηειεί βαζηθφ 

θξηηήξην ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Σα ζπζηήκαηα, ηα κέζα θαη νη δηαδηθαζίεο πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα 

ππνζηεξίδνπλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πνηνηηθή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ 
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(π.ρ. δηαδηθαζίεο παξαγγειηψλ, ηειεθσληθή εμππεξέηεζε, ππνδνρή θαη 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαπφλσλ, ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο 

 Ζ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο εζηηάδεηαη ζηε: 

 Γηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ, δίλνληαο 

πξνηεξαηφηεηα ζηε   ρσξηζηή ζπιινγή ηνπο θαη ηελ αλαθχθισζε  

 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε ηελ αλάπηπμε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο 

θαηαλάισζεο θπζηθψλ πφξσλ  

 Γηαξθήο ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο  

 Αλαθχθισζε πιηθψλ θαη αλαισζίκσλ. Σα απνξξίκκαηα φπσο π.ρ. ραξηί, 

toner θαη κπαηαξίεο αλαθπθιψλνληαη ζε ηαθηηθή βάζε ζπκβάιινληαο ζηε 

κείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο. 

 

Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απηνχ ηνπ κεγέζνπο εζηηάδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ 

απφδνζε ηνπ εξγαδνκέλνπ, παξά ζηνλ ζπλδπαζκφ απφδνζεο-ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ 

εξγαζία, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ξσγκέο ζηε δέζκεπζε-ζχλδεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ 

κε ηελ επηρείξεζε γηα ηελ νπνία εξγάδεηαη. Σν κηθξφ κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο ελέρεη 

ηνλ θίλδπλν ηεο δηνηθεηηθήο απζαηξεζίαο ή θαη ησλ επηθαιχςεσλ ιφγσ ηεο απνπζίαο 

πεξηγξαθήο εξγαζίαο, ζαθψλ δνκψλ, θαηαγεγξακκέλσλ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη 

ππεξάζπηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ζσκαηεία ή ηελ πνιηηεία. 

 ηελ Anolive Α.Δ. δελ επαιεζεχεηαη θάηη ηέηνην. Οη ζρεδφλ κεδακηλέο νηθεηνζειείο 

απνρσξήζεηο θαη απνιχζεηο θαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη εξγαδφκελνη 

παίξλνπλ ζχληαμε απφ ηελ ππφ εμέηαζε εηαηξεία, νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ππάξρεη κηα ηζρπξή ζπλεθηηθή δχλακε εληφο ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα πνπ ηε 

ζηειερψλεη. 

Ζ θνπιηνχξα είλαη ελζσκαησκέλε ζε φιν ην εχξνο ηεο επηρείξεζεο θαη κεηαβηβάδεηαη 

άηππα απφ ηε κηα γεληά εξγαδνκέλσλ ζηελ άιιε.  Δθ θχζεσο, κηα ηέηνηα θαηεζηεκέλε 

θνπιηνχξα ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί θαη ζαλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαζψο 

είλαη βαζεηά ξηδσκέλε ζηελ εκπεηξία ησλ δηνηθνχλησλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζαλ 

ζησπεξή γλψζε (tacit knowledge) δελ είλαη εχθνια αληηγξάςηκε απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο. 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ε θνπιηνχξα είλαη 

«νηθνγελεηνθξαηηθή» θαη απνηειεί εκπφδην ζηνλ εθζπγρξνληζκφ, ζηελ πξνζαξκνγή 

ζηηο λέεο ζπλζήθεο, ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Λφγσ ηεο 
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άκεζεο ζπκκεηνρήο ζηε δηνίθεζε ησλ κεηφρσλ – ηδξπηψλ είλαη δχζθνιν λα 

εθαξκνζηνχλ αιιαγέο πνπ δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ πθηζηάκελε θνπιηνχξα πνπ έρεη 

ελζσκαησζεί ζε φιν ην εχξνο ηεο επηρείξεζεο. Έλαο ζνβαξφο θίλδπλνο πνπ 

ειινρεχεη είλαη ε ζηξαηεγηθή κπσπία (strategic myopia). Οη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζσπηθέο αμίεο, ιεηηνπξγηθέο εκπεηξίεο θαη επηηπρεκέλεο πθηζηάκελεο κέρξη ηψξα 

ζηξαηεγηθέο, δεκηνπξγνχλ έλα ηξφπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο σζψληαο ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο κεξηθέο θνξέο λα αγλννχλ ή λα επηιέγνπλ λα αγλνήζνπλ πνιχ 

θξίζηκνπο παξάγνληεο κε απνηέιεζκα λα απνξξίπηνπλ κε ζπλεζηζκέλεο ή θαη 

αξλεηηθέο πιεξνθνξίεο (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

Εψληαο ζε κηα ρψξα πεξηζζφηεξν relationship-based παξά rule-based θαη 

αληηκεησπίδνληαο δηαθνξέο ζε αμίεο, ην λα ζέηεη θαλείο νξηζκέλεο πξνηεξαηφηεηεο 

ζηηο επζχλεο κηαο επηρείξεζεο είλαη έλαο δηαξθήο αγψλαο ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ 

παιαηψλ κεηφρσλ θαη ηδηνθηεηψλ θαη ηεο λέαο δηνίθεζεο, φηαλ νη πξψηνη είλαη 

πεπεηζκέλνη φηη ε κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο θαη ε έκθαζε ζηα βξαρππξφζεζκα θέξδε, 

είλαη ν ζηφρνο θιεηδί ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη αξθεηά δχζθνιν λα πεηζηνχλ φηη ν 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πιένλ είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

 

Δπίζεο έλα ζνβαξφ ζέκα πνπ πξνθχπηεη ζε νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο αθνξά ζην 

θνηλσληθφ εζηθφ ζρεηηθηζκφ (social group relativism) δειαδή λα λνκηκνπνηνχληαη 

απνθάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε ζπλεζηζκέλεο πξαθηηθέο εηψλ θαη ζεσξνχληαη θνηλψο 

απνδεθηέο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη (Wheelen, et. al. 2015). 

 

Γπλάκεηο 

 Δληαία εηαηξηθή θνπιηνχξα (βάζνο θαη έθηαζε) 

 Απνπζία ππνθνπιηνχξαο πνπ λα επλνεί ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ή 

ησλ νκάδσλ ηεο εηαηξείαο 

 ρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε stakeholders (πειάηεο, πηζησηέο, πξνκεζεπηέο, 

εξγαδφκελνπο, ηνπηθή θνηλσλία) 

 Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε 

 

Αδπλακίεο 

 

 Οηθνγελεηνθξαηηθή θνπιηνχξα (relationship-based) 

 Δδξαησκέλε θνπιηνχξα – ηξαηεγηθή κπσπία 

 Γπζθνιία πξνζαξκνγήο ζηηο αιιαγέο 
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3.6.3   Δηαηξηθνί Πόξνη 

Οη πφξνη  ηεο επηρείξεζεο είλαη ηα ζηνηρεία πνπ απηή δηαζέηεη γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Οη δηαζέζηκνη ζε κηα επηρείξεζε 

πφξνη ζπλήζσο θαηαηάζζνληαη ζε κηα απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο: θπζηθνί, 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί, ηερλνινγηθνί θαη αλζξψπηλνη (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

 

3.6.3.1  Μάξθεηηλγθ 

 

Ζ αγνξά ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε Anolive A.E. είλαη Β2Β. Οη πειάηεο είλαη έκπνξνη 

θαη εηζαγσγείο ηξνθίκσλ πνπ θάλνπλ ρνλδξηθφ εκπφξην κε ηειηθφ θαηαλαισηή Super 

Markets, HORECA (μελνδνρεία, εζηηαηφξηα, catering), ηξνθνδνζίεο πινίσλ, 

εξγαζηήξηα ηξνθίκσλ θ.ι.π, φπσο επίζεο θαη κεγάιεο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πνπ αγνξάδνπλ ρχκα πξντφλ θαη ην ηππνπνηνχλ ζε ζπζθεπαζία 

θαηαλαισηή.  

 

Οη αγνξαζηέο είλαη θπξίσο ζην εμσηεξηθφ θαη νη πσιήζεηο γίλνληαη κε άκεζεο 

εμαγσγέο ηηο δηαδηθαζίεο ησλ νπνίσλ εθηειεί ην ηκήκα εμαγσγψλ ηεο εηαηξείαο. Σν 

2016 νη πσιήζεηο εζηηάζηεθαλ ζηηο αθφινπζεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο: 

 

Δπξψπε  55,87% 

Σξίηεο Υψξεο  38,88 % 

Διιάδα   5,25% 

 

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξνζεγγίδεη ε εηαηξεία  ην κίγκα κάξθεηηλγθ είλαη ν 

αθφινπζνο: 

 

Πξντόλ (Product) 

 

Ζ ειηά δηαηίζεηαη ζε πνιιέο πνηθηιίεο θαη ηξφπνπο επεμεξγαζίαο. Ζ πνηφηεηα θαη ε 

πνηθηιία είλαη ε πην ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο ζπγθξηλφκελεο κε ηηο άιιεο κεηαβιεηέο 

ηνπ πξντφληνο φπσο brand, κέγεζνο, ζπζθεπαζία. Σα ζπζηήκαηα πνηφηεηαο θαη νη 

δηαξθείο δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη εγγπψληαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. 

 

Έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πξντφληνο πσιείηαη ζε κνξθή ρχκα (κεγάια βαξέιηα) σο 

εθ ηνχηνπ δελ ππάξρεη αλαγλσξίζηκν Brand  name, θαη ζην πνζνζηφ πνπ πσιείηαη 
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ζε κηθξφηεξεο ζπζθεπαζίεο ν θαηαλαισηήο πεξηζζφηεξν ελδηαθέξεηαη γηα ηελ 

πνηθηιία πνπ αγνξάδεη παξά γηα ην Brand name. 

 

Ζ επεμεξγαζία πνπ γίλεηαη ζην πξντφλ ηνπ πξνζθέξεη δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηα 

νπνία είλαη επηζπκεηά ζε δηαθνξεηηθφ είδνο θαηαλαισηψλ. Παξάδεηγκα ε Ακεξηθή 

πξνηηκά ηηο εθππξελσκέλεο ειηέο ηχπνπ Καιακψλ, ε Απζηξαιία ηηο Πξάζηλεο 

εθππξελσκέλεο θαη γεκηζηέο Ηζπαληθνχ ηχπνπ, ε Ηηαιία ηηο θπζηθέο πξάζηλεο θαη 

καχξεο Άκθηζζαο. Ζ εκπεηξία ησλ επηρεηξεκαηηψλ πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο 

επεμεξγαζίαο θαη ηεο γλψζεο ηεο αγνξάο, είλαη πνιχηηκε θαζψο εθκεηαιιεχνληαη 

φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πξντφληνο αθφκε θαη ηα εβγάικαηα πνπ κέλνπλ απφ ηελ 

επεμεξγαζία (ν ππξήλαο πσιείηαη γηα βηνθαχζηκα, νη ειηέο απφ δηαινγή γηα 

βηνκεραληθά έιαηα, θιπ).  Ζ ζπζθεπαζία επίζεο πνηθίιεη αλάινγα κε ηε ρψξα 

εμαγσγήο.  Γνρεία ιεπθνζηδεξά θαη βαξέιηα πιαζηηθά δηαθφξσλ κεγεζψλ απφ κηθξή 

ζπζθεπαζία 1-2 θηιψλ έσο 150 θηιά θαζαξφ βάξνο. 

 

Σόπνο (Place) 

 

Μειεηψληαο ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη εθηηκψληαο ηελ πξνβιεπφκελε δήηεζε ε 

εηαηξεία θξνληίδεη λα ππάξρεη απφζεκα πνπ επαξθεί γηα ηα θιεηζκέλα ζπκβφιαηα θαη 

γηα έθηαθηε δήηεζε. Σα κεγάια ζπκβφιαηα θπξίσο θιείλνληαη ζηελ αξρή ηεο ζαηδφλ 

απφ Οθηψβξην έσο Ηαλνπάξην. Οη Απζηξαινί, Ακεξηθάλνη, Βέιγνη θιείλνπλ ζηελ αξρή 

ηεο εζνδείαο ηηο παξαγγειίεο ηνπο, ελψ άιινη πειάηεο θπξίσο νη Ηηαινί, αγνξάδνπλ κε 

βξαρππξφζεζκα ζπκβφιαηα φηαλ πξνθχπηεη ε αλάγθε θαη  κε δηακφξθσζε ηηκψλ αλά 

θνξηίν. 

 

Οη ππεξεζίεο κεηαθνξψλ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνπο φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ ή ηε 

ρψξα, απφ FOB ζηα ιηκάληα ηεο ρψξαο Πεηξαηά, Θεζζαινλίθε, Βφιν, CIF ή  C&F ζηα 

ιηκάληα ηεο ρψξαο εμαγσγήο ΖΠΑ, Απζηξαιία, ανπδηθή Αξαβία θαη κεηαθνξέο κε 

containers ή θνξηεγά απηνθίλεηα δηεζλψλ κεηαθνξψλ, ληαιίθεο, ςπγεία ή κε βαγφληα 

ηξαίλνπ γηα ηελ Δπξψπε. Γηα νξηζκέλνπο πειάηεο ε παξάδνζε γίλεηαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο (EX FACTORY) θαη αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη ηε 

κεηαθνξά θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ εκπνξεχκαηνο θαη  γηα ηνπο εγρψξηνπο πειάηεο, 

λεζηά θιπ.  ηα εκπνξεχκαηα παξαδίδνληαη ζε πξαθηνξεία ηεο Αζήλαο. Ζ δηαλνκή  

θαη αζθάιηζε κεηαθνξψλ είλαη σο επί ην πιείζηνλ επζχλε ηεο εηαηξείαο θαη γη‟ απηφ 

ππάξρεη ζπλεξγαζία κε κεηαθνξηθέο εηαηξείεο (ληαιίθεο θαη ςπγεία) θαη ηξαίλα γηα ηηο 

νδηθέο κεηαθνξέο εληφο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο, θαζψο θαη λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο (containers) γηα ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο CIF θαη C&F, εθηφο ησλ 
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πεξηπηψζεσλ FOB παξαδφζεσλ φπνπ ε επζχλε ηεο εηαηξείαο είλαη κέρξη ηνλ 

ειιεληθφ ιηκέλα παξάδνζεο. Σηο ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο ηηο αλαιακβάλεη ην ηκήκα 

εμαγσγψλ ηεο επηρείξεζεο θαη δηεθπεξαηψλνληαη κέζσ ηνπ ηεισλείνπ ηεο Ηηέαο θαη 

γηα έθηαθηεο πεξηπηψζεηο κέζσ ηνπ ηεισλείνπ ηνπ Πεηξαηά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

εμνηθνλνκείηαη πνιχηηκνο ρξφλνο κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή  γξαθεηνθξαηία.  

 

Πξνώζεζε (Promotion)  

 

Οη πσιήζεηο γίλνληαη κε επαθέο κε ηνπο ρνλδξέκπνξνπο, ηφζν κε πξνζσπηθέο 

επηζθέςεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο ή ζηηο ρψξεο ηνπο φζν θαη κε brokers  

πνπ δξνπλ είηε γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο είηε γηα ινγαξηαζκφ ησλ αγνξαζηψλ θαη 

νη νπνίνη εδξεχνπλ είηε ζηελ Διιάδα είηε  ζηε ρψξα ηνπ αγνξαζηή. Ο ξφινο ησλ 

brokers  πεξηνξίδεηαη ζην λα θέξλνπλ ζε επαθή ηελ επηρείξεζε κε ηνπο αγνξαζηέο 

(ρνλδξέκπνξνπο – εηζαγσγείο) κε πξνζπκθσλεκέλε πξνκήζεηα παξνρήο 

ππεξεζηψλ θαη δελ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ εμαγσγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηεο κεηαθνξάο. 

 

Ζ ζπκκεηνρή θαη επηζθέςεηο ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο ζε Γηεζλείο εθζέζεηο ζηηο 

Ζ.Π.Α, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηηαιία, ανπδηθή Αξαβία θαη Διιάδα έρεη ην πιενλέθηεκα 

ηεο πξνζσπηθήο επαθήο (face to face) κε πειάηεο απφ καθξηλέο ρψξεο φζν θαη 

πξνκεζεπηέο θαη αληαγσληζηέο θαη πιείζηα άιια πιενλεθηήκαηα φπσο: 

 Βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο πξνζαξκνγήο ζηα δεδνκέλα ηεο αγνξάο θαη ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ θαηλνηνκηψλ 

 Παξαθνινχζεζεο ησλ γεληθφηεξσλ εμειίμεσλ ηνπ θιάδνπ θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ 

 Αλαβάζκηζε ηεο εηθφλαο (image) θχξνπο θαη επξχηεξα ηελ εηαηξηθήο 

ηαπηφηεηαο 

 Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ζρέζεσλ κε ζπλεξγάηεο, θαζψο αληηπξφζσπνη, 

δηαλνκείο αιιά θαη κεζάδνληεο ζρεηηθψλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ βξίζθνληαη 

αλάκεζα ζηνπο επηζθέπηεο ηεο έθζεζεο 

 Δλδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κε ππάξρνληεο πειάηεο θαη εληνπηζκφο λέσλ ησλ 

νπνίσλ ηα νλφκαηα θαη νη δηεπζχλζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

κεηαγελέζηεξεο ζπλεξγαζίεο. 

 

Ζ  δηαθήκηζε δελ επεξεάδεη ηηο πσιήζεηο θαη ε πξνζέγγηζε ησλ πειαηψλ γίλεηαη 

κέζα απφ πξνζσπηθέο επαθέο θαη κέζσ κεζαδφλησλ (brokers). 
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Σηκή (Price) 

Ζ ηηκή ηνπ πξντφληνο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ εηήζηα παξαγσγή θαη δήηεζε. Οη 

ηηκέο δηακνξθψλνληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαζψο ηα ζπλνιηθά απνζέκαηα 

δελ είλαη γλσζηά θαη ε δήηεζε θπκαίλεηαη θαη εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη 

θπξίσο απφ ηνλ αληαγσληζκφ. Δθηφο απφ ηα ήδε θιεηζκέλα ζπκβφιαηα ππάξρεη κηα 

ζρεηηθή αλαπξνζαξκνγή ηηκψλ γηα λα πσιεζνχλ ηα πξντφληα κέρξη ην ηέινο ηεο 

ζαηδφλ θαη λα απνθεπρζεί ε απαμίσζε. Οη εθπηψζεηο εμαξηψληαη απφ ηνλ πειάηε. 

Έλαο θεξέγγπνο θαη επηθεξδήο πειάηεο ηπγράλεη θαη ηεο αλάινγεο ζπκπεξηθνξάο.  

Γεληθά ππάξρεη κεγάιε ειαζηηθφηεηα ζην ρξφλν πιεξσκήο πνπ θπκαίλεηαη απφ 

πξνθαηαβνιή έσο 3-4 κήλεο πνπ είλαη ην ζχλεζεο αιιά κπνξεί λα παξαηαζεί θαη 

πεξηζζφηεξν αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Ο ηξφπνο πιεξσκήο είλαη απφ αλνηρηή 

πίζησζε, θνξησηηθά έγγξαθα κέζσ ηξαπέδεο, αλέθθιεηεο πηζηψζεηο, επηηαγέο 

κεηαρξνλνινγεκέλεο θαη εμαξηάηαη επίζεο απφ ηε ρψξα θαη ηνπο πειάηεο. Οη φξνη 

πιεξσκήο ζε ρψξεο θαη πειάηεο πςεινχ θηλδχλνπ είλαη κε αλέθθιεην πίζησζε, ή 

πιεξσκή έλαληη θνξησηηθψλ εγγξάθσλ θαη κε πειάηεο κε ρξφληα ζπλεξγαζία θαη 

ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε αλνηρηή πίζησζε ή κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο. 

Πιεξνθνξίεο γηα ην πξνθίι ησλ πειαηψλ ιακβάλνληαη απφ έγθπξεο πεγέο (εηαηξείεο 

ζπκβνχισλ, δηεζλείο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θιπ). 

Δηαηξηθή Φήκε θαη Βrand 

 

Ζ Anolive Α.Δ. δελ έρεη θάπνην ζεκαληηθφ θαη αλαγλσξίζηκν Brand name ζηα 

πξντφληα ηεο. Σν πξντφλ ηεο κνηξάδεηαη ηελ ίδηα ηνπνζέηεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο  

επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν ηεο  επηηξαπέδηαο ειηάο. Ζ νκνηνγέλεηα ηνπ πξντφληνο 

θαζψο θαη ε έιιεηςε νξγαλσκέλεο πξνσζεηηθήο εθζηξαηείαο απφ ηελ επηρείξεζε ή 

θάπνηνλ θνξέα δελ επηηξέπεη ηελ εχθνιε δηαθνξνπνίεζε ηεο αμίαο πνπ λα γίλεηαη 

αληηιεπηή απφ ηνλ πειάηε. 

Έρεη φκσο εμαηξεηηθή εηαηξηθή θήκε πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθφο ζηξαηεγηθφο πφξνο. 

Δίλαη γλσζηή γηα ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα παξάγεη πνηνηηθά πξντφληα θαη ηε   

θεξεγγπφηεηά ηεο θαη αμηνπηζηία ηεο έλαληη ησλ stakeholders. Σν κάξθεηηλγθ δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πειάηεο αιιά θαη ζηε δηαρείξηζε ζρέζεσλ 

κε ηνπο ζπλεξγάηεο– θιεηδηά ηεο επηρείξεζεο απφ πξνκεζεπηέο θαη κεζάδνληεο κέρξη  

αληαγσληζηέο. 
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H εηαηξηθή θήκε πξνζθέξεη ζην κάξθεηηλγθ ζαλ ζεκάδη θαη ζχλνξν εηζφδνπ. πσο 

επίζεο ηεο επηηξέπεη λα έρεη ζε πνιιά πξντφληα premium ηηκή. H εηαηξηθή θήκε 

κπνξεί λα ζεσξεζεί βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηαηί θξαηάεη κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη είλαη δχζθνιν λα αληηγξαθεί. Έρεη επίζεο ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηελ αμία ηεο επηρείξεζεο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ θήκεο θαη 

νηθνλνκηθήο απφδνζεο (Wheelen, et. al. 2015). 

 

Ζ εηαηξεία αλαγλσξίδεη ην ξφιν ηνπ πξνζσπηθνχ ζηνηρείνπ θαη ηελ επίδξαζε ηνπ λα 

έρνπλ νη πειάηεο θπζηθή επαθή κε ηελ εηαηξεία. Ζ δηνίθεζε θαη νη εξγαδφκελνη είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηελ εμππεξέηεζε θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Σπρφλ 

παξάπνλα αληηκεησπίδνληαη κε θαηαλφεζε θαη πξνζπάζεηα λα ιχλνληαη ηα 

πξνβιήκαηα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ. Οη πειάηεο δηαθέξνπλ ζε πηζηφηεηα, 

θεξδνθνξία, θίλδπλν θαη άιινπο παξάγνληεο (Kotler, 2016).  Ζ εκπεηξία ηεο αγνξάο 

θαη νη πιεξνθνξίεο γηα θάζε πειάηε, βνεζνχλ ηε δηνίθεζε λα δηαρεηξίδεηαη ηε βάζε 

ησλ πειαηψλ (Managing The Customer Base) δίλνληαο κεγαιχηεξε έκθαζε ζηνπο 

επηθεξδείο πειάηεο θαη κε ηνπο θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο λα θάλεη ηνπο ιηγφηεξν 

επηθεξδείο πειάηεο πην επηθεξδείο απμάλνληαο ηηο πσιήζεηο θαη δηεπξχλνληαο ηε 

βάζε ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ.  

 

Γπλάκεηο  

 

 Πνιπεηήο δηεζλήο εκπνξηθή εκπεηξία 

 πλερήο θαη πξνζσπηθή επαθή κε ηνπο πειάηεο εληζρχεη ηελ ελδπλάκσζε 

ησλ πσιήζεσλ θαη επλνεί ηνπο φξνπο ησλ ζπκβνιαίσλ σο πξνο ηηο 

πνηφηεηεο, ηνπο φξνπο παξάδνζεο θαη πιεξσκήο  

 πλερήο ελεκέξσζε γηα ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη ηνπ θιάδνπ κέζσ 

θιαδηθψλ εξεπλψλ θαη εθζέζεσλ 

 Πνιχ θαιή Δηαηξηθή θήκε (αμηνπηζηία θαη εκπνξηθή θεξεγγπφηεηα)  

 Πνιχ θαιέο ζρέζεηο (relationship  marketing) κε φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο 

 Δζηίαζε ζηνπο επηθεξδείο πειάηεο  CVM (Customer Value Management) 

 

Αδπλακίεο 

 

 Μεγάιν πνζνζηφ πσιήζεσλ ζε «ρχκα» πξντφλ, κεγάιεο ζπζθεπαζίεο 

 Αλαθιαζηηθή αληίδξαζε ζηηο επηζπκίεο ησλ πειαηψλ 

 Αλαγλσξηζηκφηεηα  Brand 

 Πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε 
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3.6.3.2 Υξεκαηννηθνλνκηθνί Πόξνη 

ια ηα ζηξαηεγηθά δεηήκαηα έρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνεθηάζεηο. Ωο εθ ηνχηνπ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ αλαιπηηθά νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη ηεο 

εηαηξείαο. 

Σν έηνο 2016 ε εηαηξεία ΑΝΟLIVE Α.Δ παξνπζηάδεη, ζχκθσλα κε ηηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ηα παξαθάησ νηθνλνκηθά ζηνηρεία, πνπ 

απεηθνλίδνπλ ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο:  

 

α) Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο ρξήζεο 2016 αλήιζε ζε 6.395.178 € θαη ηα απνηειέζκαηα 

πξν θφξσλ 440.300 €. Ζ εηαηξεία πξαγκαηνπνίεζε θέξδνο ρξήζεο 309.210 €, θαη ε 

θνξνινγηθή ηεο ππνρξέσζε αλήιζε ζε 131.090 €.  

β) Σα ίδηα θεθάιαηα έρνπλ δηακνξθσζεί ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 7.420.417 € θαη έρεη 

ζπλνιηθέο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο, αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο 

πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη πξνκεζεπηέο - πηζησηέο ζπλνιηθνχ πνζνχ 1.019.522 €. 

γ) Οη θαζαξέο πσιήζεηο αλήιζαλ ην 2016 ζε 6.395.178 €, έλαληη 5.633.920 € ην 

2015 θαη παξνπζίαζαλ εληφο ηνπ 2016 κία αχμεζε θαηά 761.258 € ή πνζνζηφ 

13,51%. Γεληθά νη πσιήζεηο θαηά ηελ πεληαεηία 2012-2016 παξνπζίαζαλ αχμεζε 

23.8 %. 

δ) Σα κηθηά θέξδε αλήιζαλ ην 2016 ζε 2.287.946 € έλαληη 1.750.695 € ην 2015, 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε θαηά 537.251 € ή πνζνζηφ 30,69%. 

ε) Ο EBITDA ηεο εηαηξείαο ην 2016 αλήιζε ζε 588.792€ έλαληη 439.446€ ην 2015 

παξνπζηάδνληαο κία αχμεζε θαηά 149.346 €, πνζνζηηαία κεηαβνιή 33,98€. 

ζη) Ζ απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (ROI) αλήιζε θαηά ην έηνο 2016 ζην 5,93% 

έλαληη 4,17% ην 2015. 

ηνλ πίλαθα 3.4 παξαηίζεληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο γηα 

ηα έηε 2012-2016 θαη γίλεηαη ζχγθξηζε κε ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

θιάδνπ. Οη αξηζκνδείθηεο  ηαμηλνκήζεθαλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

1. Ρεπζηφηεηαο θαη θεθαιαίνπ θίλεζεο 

2. Γξαζηεξηφηεηαο 

3. Κεξδνθνξίαο 

4. Απνδνηηθφηεηαο 

5. Οηθνλνκηθήο Γηάξζξσζεο 
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Πίλαθαο 3.4:  Αξηζκνδείθηεο 

 
Αρικμοδείκτεσ/ Χριςεισ 2012 2013 2014 2015 2016 

 
Μ.Ο. ΚΛΑΔΟΤ* 

Αρικμοδείκτεσ Ρευςτότθτασ   και Κεφάλαιο Κίνθςθσ            ΜΟΔ ICAP 20** ICAP 38** 

Γενικισ ι ζμμεςθσ ρευςτότθτασ (CurrentRatio) 4,67 11,18 5,2 5,52 6,13 6,54 1,86 1,87 

Ειδικισ ι άμεςθσ ρευςτότθτασ(Quick/AcidtestRatio) 3,62 8,41 3,88 3,8 4,89 4,92 1,15 1,14 

Ταμειακισ ευςτότθτασ (Cash Ratio) 2,14 5,12 2,69 1,83 3,22 3,00 0,21 0,26 

Κεφάλαιο Κίνθςθσ (ςε χιλ. ευρϊ) 3.845 4.131 4.762 4.971 5.225 4.587 3.006 1.695 

Κεφάλαιο Κίνθςθσ / Σφνολο Ενεργθτικοφ 0,49 0,58 0,57 0,58 0,60 0,56     

(EBITDA) / Σφνολο Υποχρεϊςεων 1,06 0,84 0,76 0,40 0,58 0,73     

Αρικμοδείκτεσ Δραςτθριότθτασ                

Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Ενεργθτικοφ (ΑssetTurnover) 0,66 0,65 0,55 0,66 0,74 0,65 1,06 0,95 

Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Ραγίων (FixedΑssetTurnover) 1,79 1,77 1,85 2,26 2,66 2,07     

Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Κεφαλαίου Κίνθςθσ 1,06 1,02 0,78 0,93 1,02 0,96     

Ταχ. Είςπρ. Απαιτιςεων (Αccounts Receivable Turnover) 3,34 3,52 3,43 2,61 3,79 3,34     

Ρερίοδοσ Είςπραξθσ Απαιτιςεων (θμζρεσ) (ΜΡΕΑ) 109 104 106 140 96 111 139 138 

Ταχφτθτα Εξοφλθςθσ Ρρομθκευτϊν 4,24 11,06 3,73 4,78 5,46 5,85     

Ρερίοδοσ Εξόφλθςθσ Εμπορικϊν Υποχρεϊςεων (ΜΡΕΡ) 86 33 98 76 67 72 103 109 

Κυκλοφοριακι Ταχφτθτα Αποκεμάτων 
(ΙnventoryTurnover) 2,63 2,88 1,85 2,08 3,32 

2,55 
    

Μζςθ Διάρκεια Επζνδυςθσ ςε Αποκζματα (ΜΡΑΑ) 139 127 197 175 110 150 130 150 

Λειτουργικόσ Κφκλοσ (θμζρεσ)    (ΜΡΕΑ + ΜΡΑΑ) 248 231 303 315 206 261     

Εμπορικόσ Κφκλοσ   (θμζρεσ)   (ΛΚ - ΜΡΕΡ) 162 198 205 239 139 189 166 177 

Αρικμοδείκτεσ  Κερδοφορίασ                

Κακαρό Ρερικϊριο Κζρδουσ (NetProfitMargin)  % 17,31 2,27 16,22 5,44 6,88 9,62 2,61 0,61 

Μικτό Ρερικϊριο Κζρδουσ (GrossProfitMargin)  % 43,92 30,11 40,04 30,49 34,64 35,84 13,41 13,99 

Λειτουργικό Ρερικϊριο Κζρδουσ  % 17,69 2,29 16,22 5,48 6,95 9,73 2,74 0,76 

Ρερικϊριο Κακαροφ Κζρδουσ EBITDA % 22,35 8,55 19,59 7,99 9,27 13,55 8,78 8,17 

Αρικμοδείκτεσ Αποδοτικότθτασ                

ΑποδοτικότθταΕνεργθτικοφ (Return on Investment ROI) 11,24 0,68 8,48 3,48 5,09 5,79 2,42 1,53 

Αποδοτικότθτα Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity ROE) 13,3 1,56 10,3 4,17 5,93 7,05 2,71 -1,38 

Οικονομικι Μόχλευςθ 1,18 2,29 1,21 1,2 1,17 1,41  1,12 -0,90  

Αρικμοδείκτεσ χρθματοοικονομικισ διάρκρωςθσ                

Δείκτθσ Ραγιοποίθςθσ % 37,08 36,65 29,67 29,12 27,76 32,06 27,32 31,33 

Κεφαλαιακι Διάρκρωςθ (Ενεργθτικό /Κδια Κεφάλαια) 1,16 1,06 1,16 1,17 1,16 1,14     

Κάλυψθ Χρθματοοικονομικϊν Δαπανϊν 398,30 115,63 939,17 239,88 62,88 352,45 12,98 18,43 

Τραπεηικόσ Δανειςμόσ προσ Ρωλιςεισ 0 0 0 0 0 0 28,95 42,85 

Τραπεηικόσ Δανειςμόσ προσ Κδια Κεφάλαια 0 0 0 0 0 0 83,35 80,97 

Ξζνα/Κδια Κεφάλαια 0,16 0,06 0,16 0,15 0,14 0,13 2,71 2,71 

Ξζνα Κεφάλαια / Σφνολο Ενεργθτικοφ 0,13 0,06 0,14 0,13 0,12 0,12     

* (Μέζνο φξνο εηαηξεηψλ θιάδνπ 2009-2013, κε ζηνηρεία ηεο ICAP).  

**εκ. ην (ICAP20) αλαθέξεηαη ζηηο 20 κεγαιχηεξεο βάζεη  θχθινπ εξγαζηψλ  (ην 2013) 

επηρεηξήζεηο θαη ην (ICAP 38) ζην ζχλνιν ησλ εηαηξεηψλ πνπ ε πψιεζε επηηξαπέδησλ 

ειηψλ ζπληζηά ηνπιάρηζηνλ ην 30% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο. 
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Απφ ηε δηαρξνληθή αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αξηζκνδεηθηψλ  ηεο εηαηξείαο 

γηα ηελ πεληαεηία 2012-2016 ζε ζρέζε πάληα κε ηνλ αληαγσληζκφ πξνθχπηεη φηη: 

1. Απφ πιεπξάο ξεπζηφηεηαο θαη θεθαιαίνπ θίλεζεο ε επηρείξεζε θηλείηαη ζε 

πνιχ πςειφηεξα επίπεδα απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ηνπ θιάδνπ. Σα δηαζέζηκα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο θαιχπηνπλ κε άλεζε ηηο 

ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο επηηπγράλνληαο επλντθνχο φξνπο θαη ηηκέο 

ζηηο αγνξέο, ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα.  

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ε πεξίνδνο εμφθιεζεο εκπνξηθψλ ππνρξεψζεσλ 

είλαη αξθεηά ρακειφηεξε απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ κε απνηέιεζκα λα 

είλαη κεγαιχηεξνο ν Δκπνξηθφο Κχθινο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ αληινχληαη 

απφ ηνπο αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο ζηεξίδνληαη θαη απφ ηε ρακειή πεξίνδν 

είζπξαμεο ησλ εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ πνπ απνηειεί έλδεημε γηα ηελ 

πνηφηεηα θαη ηε ξεπζηφηεηα ησλ απαηηήζεσλ. 

 

2. Οη πνιχ πςεινί δείθηεο ξεπζηφηεηαο κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ θαη ζε κε 

απνδνηηθή θαηαλνκή θεθαιαίσλ. Μπνξεί δειαδή ε επηρείξεζε λα κε 

ρξεζηκνπνηεί ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηεο δπλαηφηεηεο, κε απνηέιεζκα λα κε 

κεγεζχλεηαη ζηελ αγνξά ηεο, φζν ζα κπνξνχζε ή δελ ηα ρξεζηκνπνηεί ζε 

απνδνηηθφηεξεο επελδχζεηο. Απηφ ελ κέξεη νθείιεηαη ζηε ζπληεξεηηθή 

ζηξαηεγηθή ζηαζεξφηεηαο πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε ηα ηειεπηαία έηε ιφγσ 

ηεο γεληθά άζρεκεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ε νπνία απνηξέπεη ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο λα εθζέζνπλ ηελ εηαηξεία ζην θίλδπλν λέσλ επελδχζεσλ.  

 

3. Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ ή εθκεηάιιεπζε ελεξγεηηθνχ είλαη 

ρακειφηεξε απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ πνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ε 

επηρείξεζε δελ αμηνπνηεί πιήξσο ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο ή έρεη ζηε θαηνρή ηεο θηίξηα θαη 

νηθφπεδα ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη παξαγσγηθά θαη δελ κπνξεί λα 

ξεπζηνπνηήζεη ή λα εθκεηαιιεπηεί πιήξσο κε ηελ απαμίσζεο ηεο αγνξάο 

αθηλήησλ. Παξαηεξείηαη κηα αλνδηθή ηάζε (ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

ρξήζε) αμηνπνίεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο. 

 

4. Οη αξηζκνδείθηεο θεξδνθνξίαο θαη απνδνηηθφηεηαο ππεξβαίλνπλ θαηά πνιχ 

ηνπο δείθηεο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ.  Σν κηθηφ πεξηζψξην 

θέξδνπο θπκαίλεηαη ζην 35% ελψ αληίζηνηρα ηνπ θιάδνπ είλαη ζην 13.5% θαη 

δειψλνπλ ηελ θαιή πνιηηηθή ηεο δηνίθεζεο ζην ηνκέα ησλ αγνξψλ θαη ησλ 
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πσιήζεσλ θαη πιενλέθηεκα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο παξέρεη 

ζηελ εηαηξεία έλα ηθαλνπνηεηηθφ πεξηζψξην αζθαιείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

αλεπηζχκεησλ εμειίμεσλ ζην θφζηνο πσιεζέλησλ θαη ζηηο πσιήζεηο. 

 

5. Οη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ελεξγεηηθνχ (ROI) θαη ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE) 

είλαη επίζεο πςεινί θαη δειψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

δεκηνπξγεί θέξδε κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ θεθαιαίσλ ηεο, 

απφ ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο θπξίσο φκσο απφ ηελ θχξηα 

δξαζηεξηφηεηά ηεο. Ζ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο είλαη ην απνηέιεζκα 

ελφο κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ηεο 

ηηκνινγηαθήο θαη πηζησηηθήο πνιηηηθήο πνπ αθνινπζεί.  

6. πσο πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε Ξέλα/ Ίδηα Κεθάιαηα δελ ππάξρεη δαλεηαθή 

επηβάξπλζε ζηελ επηρείξεζε θαζψο ιεηηνπξγεί εμ νινθιήξνπ κε ίδηα 

θεθάιαηα. Ωο εθ ηνχηνπ ηελ πεξαζκέλε πεληαεηία δελ είρε ππνρξέσζε 

θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ θαη ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ φπσο 

θαίλεηαη απφ ηηο πνιχ πςειέο ηηκέο ηνπ δείθηε θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δαπαλψλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ε εηαηξεία είλαη πιήξσο ζσξαθηζκέλε ζε 

νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαη δελ κπνξεί λα επεξεαζηεί έληνλα απφ δπζκελείο 

κεηαβνιέο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο γεγνλφο  πνπ απνδείρηεθε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο χθεζεο πνπ αθνινχζεζε. 

 
Ζ κε δαλεηαθή επηβάξπλζε ζπληζηά ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα 

ηελ εηαηξεία ζήκεξα θαζψο  φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ 

γηα ηνλ δείθηε δαλεηαθήο επηβάξπλζεο (Ξέλα/ Ίδηα Κεθάιαηα), νη 

αληαγσλίζηξηεο εηαηξίεο έρνπλ ζεκαληηθή έθζεζε ζηνλ επηηνθηαθφ θίλδπλν 

αιιά θαη ζηνλ θίλδπλν αγνξάο πνπ πνιιαπιαζηάδεηαη ζην ηξέρνλ δπλακηθφ 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Γπλάκεηο  

 

 Πνιχ θαιή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ εληζρχεη ηελ εηθφλα  ηεο 

εηαηξείαο. 

 Δπαξθήο ξεπζηφηεηα γεληθή, άκεζε θαη ηακεηαθή πνπ ζπληειεί ζε 

εθκεηάιιεπζε επθαηξηψλ φπσο αγνξά πξψησλ πιψλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο 

ζε πξνλνκηαθέο ηηκέο θαη ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κε 

πξνκεζεπηέο, πηζησηέο, εξγαδφκελνπο θιπ 
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 Δπάξθεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα απνπιεξψλεη κε 

επθνιία ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο, λα ιακβάλεη πηζηψζεηο κε 

επλντθνχο φξνπο θαη λα δηαηεξεί απνζέκαηα ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ψζηε 

λα θαιχπηεηαη ε δήηεζε 

 Μεγάιν θεθάιαην θίλεζεο θαη απνπζία δαλεηαθήο επηβάξπλζεο επηηξέπνπλ 

ζηελ επηρείξεζε λα πηζηψλεη ηνπο κεγάινπο θαη θεξέγγπνπο πειάηεο 

εληζρχνληαο ηηο πσιήζεηο. 

 Σν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο είλαη ππεξδηπιάζην απφ απηφ ηνπ κέζνπ φξνπ 

ηνπ θιάδνπ. Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε θαιή πνιηηηθή ηεο δηνίθεζεο ζηνλ ηνκέα 

αγνξψλ θαη πσιήζεσλ θαη ηθαλνπνηεηηθφ πεξηζψξην αζθαιείαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε αλεπηζχκεησλ εμειίμεσλ ζην θφζηνο πσιεζέλησλ θαη ζηηο 

πσιήζεηο 

 Αλχπαξθηε δαλεηαθή επηβάξπλζε πνπ ζεσξείηαη δχλακε ζε πεξηφδνπο 

χθεζεο. 

 Γηαθνξνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ ιφγσ γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο ησλ πειαηψλ. 
 
 

Αδπλακίεο 

 

 Μεγάιε ξεπζηφηεηα ιφγσ ππεξβνιηθήο ηνπνζέηεζεο θεθαιαίσλ ζε 

θπθινθνξηαθά ζηνηρεία κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε ρακειέο επελδχζεηο ζε 

πάγηα παξαγσγηθά ζηνηρεία (κεραλήκαηα, λέεο ηερλνινγίεο) κε άκεζε 

ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

θεξδνθνξίαο. 

 Ζ κέζε πεξίνδνο είζπξαμεο απαηηήζεσλ είλαη πεξίπνπ 3-4 κήλεο θαη ελέρεη 

θηλδχλνπο επηζθάιεηαο πειαηψλ θαη εθκεηάιιεπζεο απφ κέξνπο ησλ πειαηψλ 

γηα λα πεηχρνπλ εθπηψζεηο ζε εκπνξεχκαηα ηα νπνία ελδερνκέλσο 

αδπλαηνχζαλ λα πνπιήζνπλ. 

 Ζ ρακειή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ θαη είζπξαμεο απαηηήζεσλ 

θαη ε πςειφηεξε ηαρχηεηα εμφθιεζεο πξνκεζεπηψλ έρεη αξλεηηθή επίδξαζε 

ζηελ εηθφλα ηνπ Δκπνξηθνχ Κχθινπ ηεο επηρείξεζεο ε νπνία φκσο 

αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ επάξθεηα ξεπζηφηεηαο θαη απφ ηελ αδπλακία 

ηνπνζέηεζεο (ιφγσ νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο) ζε πην αζθαιείο επηθεξδείο 

επελδχζεηο. 

 Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα ελεξγεηηθνχ ή εθκεηάιιεπζε ελεξγεηηθνχ είλαη 

ρακειφηεξε απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ πνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ε 

επηρείξεζε δελ αμηνπνηεί πιήξσο ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ 

λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο ή ζα πξέπεη λα ξεπζηνπνηήζεη θάπνηα 
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απφ ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία αθνχ είλαη πηζαλφ λα κε ρξεζηκνπνηνχληαη 

παξαγσγηθά. Παξαηεξείηαη κηα αλνδηθή ηάζε ( ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

ρξήζε ) αμηνπνίεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο. 

 πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο ιφγσ έθζεζεο ζηε δηεζλή αγνξά 

       

3.6.3.3  Λεηηνπξγίεο θαη Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα 

 

Παξαγσγηθέο Δγθαηαζηάζεηο 

Ζ παξαγσγηθή έδξα ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη νη δεχηεξεο αλεθκεηάιιεπηεο αθφκε 

εγθαηαζηάζεηο ηεο, βξίζθνληαη ζηελ Εψλε Α ηνπ Γειθηθνχ Σνπίνπ, φπνπ 

απαγνξεχεηαη απζηεξά θάζε λέα δφκεζε ή επέθηαζε ππαξρνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Δπηηξέπεηαη κφλν ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ήδε ππαξρφλησλ εγθαηαζηάζεσλ κε πνιχ 

απζηεξνχο φξνπο θαη κέζα απφ κεγάιε γξαθεηνθξαηία.  

Οη ππνδνκέο ζην Ννκφ Φσθίδαο είλαη πνιχ ππνβαζκηζκέλεο ζε ζρέζε κε άιιεο 

πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Βξίζθεηαη καθξηά απφ θεληξηθά νδηθά δίθηπα (Δγλαηία, Ηφληα 

νδφ), απφ ιηκάληα (Πεηξαηάο, Θεζζαινλίθε, Πάηξα) θαη απφ ζηδεξνδξνκηθνχο 

ζηαζκνχο γεγνλφο πνπ απμάλεη ην θφζηνο κεηαθνξψλ. Οη εγθαηαζηάζεηο, ελψ 

βξίζθνληαη ζηνλ ειαηψλα ηεο Άκθηζζαο θαη ε επηρείξεζε έρεη  εχθνιε πξφζβαζε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία ειηάο, είλαη καθξηά απφ παξαγσγηθέο πεξηνρέο απφ φπνπ 

αγνξάδεηαη ν θχξηνο φγθνο πξψησλ πιψλ (Υαιθηδηθή, Καβάια, Άξηα, πάξηε). 

Οη πιεζηέζηεξεο ζε ιεηηνπξγία βηνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη ζηελ Άκθηζζα, νδηθή 

απφζηαζε 7 ρηιηφκεηξα απφ ηελ  θχξηα έδξα ηεο επηρείξεζεο. 

 

Παξαγσγηθή Γηαδηθαζία 

Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία μεθηλά απφ ηελ αγνξά πξψησλ πιψλ θαη ινηπψλ 

εηζξνψλ θαη κέζα απφ κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ θαηαιήγεη ζηε δηαλνκή ηνπ 

έηνηκνπ πξντφληνο. Μία απινπζηεπκέλε εηθφλα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 3.5. 
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Πίλαθαο 3.5:  Παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

 
 
 
 
 

 

Δηζξνέο  θαη δηαρείξηζε απνζεκάησλ 

 

Δηζξνέο γηα ηε κεηαπνηεηηθή κνλάδα ζεσξνχληαη νη πξψηεο χιεο (νη δηάθνξεο 

πνηθηιίεο ειηψλ), ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο (ηα νπνία πνηθίινπλ ζε κέγεζνο θαη πιηθφ απφ 

πιαζηηθά βαξέιηα, PVC, ιεπθνζηδεξά δνρεία), ηα πιηθά επεμεξγαζίαο (αιάηη, μχδη, 

ιάδη, θαπζηηθή ζφδα, θηηξηθφ νμχ θιπ) θαη ηα πξφζζεηα πιηθά γηα δηάθνξα πξντφληα 

ειηάο (πηπεξηέο, ακχγδαια, ιεκφληα θιπ).  

 

Έλα απφ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε δηνίθεζε κηαο κεηαπνηεηηθήο 

κνλάδαο είλαη ν ηξφπνο πνπ ζα θάλεη ρξήζε απνζεκάησλ ζε δηάθνξεο θάζεηο 

επεμεξγαζίαο (πξψηεο χιεο, πιηθά ζπζθεπαζίαο, πιηθά επεμεξγαζίαο,  

εκηθαηεξγαζκέλα θαη ηειηθά πξντφληα) πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηφζν ηελ 

επάξθεηα πξψηεο χιεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ φζν θαη ηελ εμνκάιπλζε 

ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο.  

αλ επνρηαθφ γεσξγηθφ πξντφλ ε ειηά έρεη πεξίνδν ζπγθνκηδήο απφ ηέιε 

επηεκβξίνπ έσο θαη ηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ έηνπο θαη ε εηήζηα παξαγσγή ηειεί ππφ 

θαζεζηψο έληνλεο αβεβαηφηεηαο θαζψο εμαξηάηαη ηα κέγηζηα απφ ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, αζζέλεηεο θιπ.  

 

Ζ επηρείξεζε αγνξάδεη ην λσπφ πξντφλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

ηεο απφ φιε ηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα απφ παξαγσγνχο κε ηνπο νπνίνπο δηαηεξεί 

ρξφληεο ζρέζεηο θαιήο ζπλεξγαζίαο. Σν λσπφ πξντφλ πθίζηαηαη ηελ πξψηε 

επεμεξγαζία ακέζσο κφιηο θζάλεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο (δηαινγή ζε κεγέζε) θαη κεηά 

απνζεθεχεηαη εληφο άικεο ζαλ εκηθαηεξγαζκέλν πξντφλ ζε ππφγεηεο θαη ππέξγεηεο 

δεμακελέο ησλ 10.000 θηιψλ γηα δχκσζε θαη ζπληήξεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δχκσζεο ρξεηάδεηαη παξαθνινχζεζε θαη ζπκπιήξσκα ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ. 

ηαλ πξνθχςεη ε παξαγγειία ην εκηθαηεξγαζκέλν πξντφλ βγαίλεη απφ ηηο δεμακελέο 

θχιαμεο, ππφθεηηαη ζε λέα δηαινγή γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ ειαηησκαηηθψλ ειηψλ 

θαη ή ζπζθεπάδεηαη σο έρεη (νιφθιεξεο ειηέο) ή κεηαπνηείηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο  

(εππξελσκέλεο, γεκηζηέο, ηζαθηζηέο, ξνδέιιεο,  barchetta, πάζηα θιπ) ζχκθσλα κε 

Εκροζσ Τυποποίθςθ Μεταποίθςθ Ειςροζσ 
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ηηο αλάγθεο  ηεο παξαγγειίαο. Ζ επηρείξεζε αγνξάδεη ηελ επνρή ηεο ζπγθνκηδήο ηελ 

πξψηε χιε πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζπκβνιαίσλ 

θαη ηδηαίηεξα ηηο πνηθηιίεο θαη ηα κεγέζε ειηψλ πνπ εθηηκά φηη ζα είλαη ζε έιιεηςε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 

Ζ δηνίθεζε ηεο παξαγσγήο δηέπεηαη απφ ηε θηινζνθία θαη ηηο αξρέο ηεο ιηηήο 

παξαγσγήο (lean operations) και  ηνπ JIT (Just-In-Time) και πποζπαθεί να μειώζει 

έωρ και να θαηαξγήζεη θάζε κνξθήο πεξηηηψλ απνζεκάησλ ηφζν ζε επηπιένλ 

πνζφηεηεο γηα έθηαθηεο παξαγγειίεο πνπ ζεσξεί φηη κπνξεί λα βξεη δηαζέζηκεο  φηαλ 

ηηο ρξεηαζηεί απφ άιινπο εκπφξνπο ή παξαγσγνχο φζν θαη κε ηηο ινηπέο εηζξνέο ζε 

πιηθά ζπζθεπαζίαο θαη επεμεξγαζίαο, ζηα νπνία ππάξρεη κφλν απφζεκα αζθαιείαο. 

Οη παξαγγειίεο εηνηκάδνληαη ζην ρξφλν δήηεζεο ψζηε λα κεηψλνληαη ζην ειάρηζην νη 

απψιεηεο απφ απνζέκαηα θάζε κνξθήο. 

 

Απηφ ην επηηπγράλεηαη ηφζν κε ηελ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ ηεο ζηε πξφβιεςε θαη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηε γλψζε ηεο αγνξάο γηα ην πψο ζα δηακνξθσζεί ε δήηεζε φζν 

θαη κε ηε δηαζχλδεζε θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία  κε πξνκεζεπηέο πνπ είλαη ζε ζέζε 

λα θάλνπλ ζπρλέο θαη έγθαηξεο παξαδφζεηο ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη άκεζα ηα είδε 

πνπ ρξεηάδεηαη,  κεηψλνληαο  κε απηφ ηνλ ηξφπν ην θφζηνο ζπληήξεζεο απνζεκάησλ. 

 

Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο θαη ηππνπνίεζε 

Ζ επηρείξεζε είλαη εθνδηαζκέλε κε ζχγρξνλν απηνκαηνπνηεκέλν κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ, γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηππνπνίεζε ηνπ πξντφληνο. Σνλ εμνπιηζκφ 

ρεηξίδεηαη έκπεηξν εξγαηηθφ δπλακηθφ. Γηα εηδηθέο επεμεξγαζίεο, φπσο παζηεξίσζε, 

επεηδή δελ ππάξρεη πξνο ην παξφλ ν αλάινγνο εμνπιηζκφο ιφγσ έιιεηςεο ρψξνπ 

θαη ππνδνκήο, ην πξντφλ δίλεηαη πξνο επεμεξγαζία ζε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο 

(outsourcing). Ο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ειέγρεηαη δηαξθψο φπσο θαη ε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη νη απψιεηεο, λα ζπλδπάδνληαη ηα 

πξντφληα ψζηε λα ππάξρνπλ νηθνλνκίεο εχξνπο θαη λα παξάγεηαη ε απαηηνχκελε 

πνζφηεηα πξντφλησλ ζε δεδνκέλν ρξφλν, κε ζπγθεθξηκέλε πνηφηεηα θαη ζσζηέο 

πξνδηαγξαθέο. Σα εβγάικαηα απφ ηελ επεμεξγαζία (ζπαζκέλεο, θνκκέλεο, καιαθέο 

ειηέο θαη ππξήλαο ) πνπ κπνξεί λα θηάλνπλ ζην 20-25% ηεο παξαγσγήο, δηαηίζεληαη 

γηα δηάθνξεο ρξήζεηο (γηα θαχζηκε χιε ή βηνκεραληθά έιαηα), ζε εηδηθέο κνλάδεο 

βηνθαπζίκσλ ή ππξελειαηνπξγεία. 
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Κόζηνο παξαγσγήο 

 

ην πιαίζην απηφ επηδηψθεηαη ε επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο φηαλ νη παξαγγειίεο 

είλαη παλνκνηφηππεο. Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή, ζηα πιηθά 

ζπζθεπαζίαο, αιιά αθφκε θαη ζηηο κεηαθνξέο κε εηδηθά ζπκβφιαηα λαχισλ ιφγσ 

κεγάινπ φγθνπ κεηαθεξνκέλσλ αγαζψλ (πξψησλ πιψλ θαη πξντφλησλ) θαη 

ζπλδπαζκφο θνξηίσλ ζε θνληηλέο κεηαμχ ηνπο πεξηνρέο γηα εμνηθνλφκεζε λαχισλ.   

Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ κεγάισλ ζπζθεπαζηψλ (ηα νπνία επαλεηζάγνληαη κε ηα 

ίδηα θνξηεγά κε ηα νπνία εμάγνληαη ζηηο Δπξσπατθέο Υψξεο) κεηψλεη ην θφζηνο ηνπ 

πξντφληνο αιιά θαη ηθαλνπνηεί ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία ηεο επηρείξεζεο κέζσ 

ηεο αλαθχθισζεο. 

 

Ζ επηρείξεζε εθκεηαιιεπφκελε ηελ θακπχιε εκπεηξίαο (Experience  Curve) έρεη 

επηηχρεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ απφ ηελ είζνδν κηαο 

παξαγγειίαο κέρξη ηελ νινθιήξσζε θαη απνζηνιή ηεο. 

 

Ζ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εκπιέθεηαη άκεζα θαη θαζεκεξηλά ζε φιεο ηηο παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο έρνληαο ηδία άπνςε γηα ηα ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαη επεκβαίλνληαο 

φπνπ ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ βειηηψζεηο ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη λα 

ζπλδπαζηνχλ ελέξγεηεο γηα νηθνλνκίεο εχξνπο θαη κείσζε ηνπ αλά κνλάδα θφζηνπο 

παξαγσγήο. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη νη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία ιακβάλνληαη ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο θαη φρη ζηα γξαθεία 

ηεο δηνίθεζεο. 

 

πζηήκαηα Πνηόηεηαο 

 

Ζ εηαηξεία δηαζέηεη ην ζχζηεκα FSSC 22000 (Food Safety System  Certification), έλα 

νινθιεξσκέλν ζρήκα πηζηνπνίεζεο γηα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ν κε θεξδνζθνπηθφο νιιαλδηθφο νξγαληζκφο Foundation for Food 

Safety Certification. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα βαζίδεηαη ζην δηεζλέο πξφηππν ISO 22000 «πζηήκαηα 

Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ – Απαηηήζεηο γηα ηνπο Οξγαληζκνχο ηεο 

Αιπζίδαο Σξνθίκσλ» θαη ζην ISO/ TS22002-1:2009 “Prerequisite programmes on 

food safety for food manufacturing”.  
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To FSSC 22000 εθαξκφδεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο αιπζίδαο ηξνθίκσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηελ επεμεξγαζία θαη κεηαπνίεζε ηξνθίκσλ, φπσο ε 

εηαηξεία Anolive Α.Δ. 

To ζρήκα Food Safety System  Certification 22000 είλαη ηζφηηκν ησλ απαηηεηηθψλ 

πξνηχπσλ BRC, ηνπ Βξεηαληθνχ Οξγαληζκνχ Ληαλεκπνξίνπ (γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

παξάγνπλ πξντφληα private  label, πξντφληα πξνο εμαγσγή θαη απεπζχλνληαη θπξίσο 

ζε supermarkets) θαη IFS, ην αληίζηνηρν πξφηππν ηεο Γεξκαληθήο θαη Γαιιηθήο 

Έλσζεο Πσιεηψλ Ληαληθήο. 

Ζ εθαξκνγή θαη πηζηνπνίεζε θαηά FSSC 22000 πξνζθέξεη ζηελ επηρείξεζε 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηηο εμαγσγέο θαη εηδηθά ζηε ζχλαςε ζπλεξγαζηψλ κε 

super markets θαη θνξπθαίεο επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ ζε φινλ ηνλ θφζκν. Με ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο δεκηνπξγείηαη εκπηζηνζχλε  

θαη ηθαλνπνίεζε ζηνπο πειάηεο φζνλ αθνξά ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο.  

Σν πξνζσπηθφ φισλ ησλ βαζκίδσλ εθπαηδεχεηαη ζε ζέκαηα πνηφηεηαο θαη ν έιεγρνο 

δηελεξγείηαη ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο παξαγσγήο. Ζ θηινζνθία είλαη φηη είλαη 

πξνηηκφηεξν λα ειέγρεηαη φιν ην πνζνζηφ ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ εξγάηε πνπ ην 

επεμεξγάδεηαη θαη ην ζπζθεπάδεη παξά έλα πνζνζηφ π.ρ 10% απφ ηνλ ππεχζπλν 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Απηφ κεηψλεη ην πνζνζηφ ησλ ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ, ηα 

παξάπνλα ησλ πειαηψλ θαη ηηο επηζηξνθέο. 

 

Τπάξρεη ζπλερήο   επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο. Έηζη ειαρηζηνπνηνχληαη νη απψιεηεο απφ 

επηζηξνθέο θαη απαηηήζεηο γηα αληηθαηάζηαζε ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ.  

 

Γπλάκεηο 

 

 Σφπνο εγθαηάζηαζεο κέζα ζε παξαδνζηαθφ ειαηψλα (image) 

 Δπθνιία πξφζβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία ειηάο ΠΟΠ ΔΛΗΑ ΑΜΦΗΖ 

 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο, εχξνπο θαη θακπχιε κάζεζεο 

 Απνηειεζκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη δηαρείξηζε εηζξνψλ απφ ηε κεηαθνξά, 

παξαιαβή θαη δηαρείξηζε ησλ πξψησλ πιψλ, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη πιηθψλ 

επεμεξγαζίαο 
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 Καηάξγεζε θάζε κνξθήο πεξηηηνχ απνζέκαηνο θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

θφζηνπο απνζεκάησλ (Just-In-Time). 

 Γηαζθάιηζε πειαηψλ κε ξνή παξαγγειηψλ πνπ ζπκβάιιεη ζε έλα νκαιφ 

ξπζκφ παξαγσγήο θαη ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο παξαγσγήο γηα 

εμνκάιπλζε ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο θαη πεξηνξηζκφ ησλ επελδχζεσλ γηα 

πιενλαζκαηηθή δπλακηθφηεηα. 

 Τςειή επίδνζε ζηελ εθηέιεζε κηαο παξαγγειίαο (κείσζε ρξφλσλ απφ ηελ 

είζνδν κέρξη ηελ απνζηνιή ηεο) κέζσ απηνκαηνπνίεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

(Lean  Operations) 

 Δπειημία ζηελ παξαγσγή γηα γξήγνξε πξνζαξκνγή ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

πειαηψλ. 

 Τπνζηήξημε θαη άκεζε εκπινθή ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο 

 Πεξηνξηζκέλε γξαθεηνθξαηία 

 Άκεζε επηθνηλσλία 

 Άκεζεο δηαδηθαζίεο θαη πινπνίεζε 

 Φπζηθφο νπηηθφο έιεγρνο 

 Άκεζε δηαρείξηζε θξίζεσλ 

 Γηαζθάιηζε πνηφηεηαο κε πνηνηηθνχο ειέγρνπο ζε φιε ηε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία 

Αδπλακίεο 

 

 Σφπνο εγθαηάζηαζεο ζηε δψλε Α ηνπ Γειθηθνχ  

 Δγθαηαζηάζεηο εθηφο βηνκεραληθήο πεξηνρήο 

 Έιιεηςε ππνδνκψλ 

 Απμεκέλν θφζηνο κεηαθνξψλ (εγθαηαζηάζεηο καθξηά απφ πεγέο πξψησλ 

πιψλ θαη απφ κεγάιν νδηθφ δίθηπν, ζηδεξνδξνκηθνχο ζηαζκνχο θαη ιηκάληα 

εμαγσγήο) 

 Αλεθκεηάιιεπηε δπλακηθφηεηα ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Μηθξή δπλακηθφηεηα εγθαηαζηάζεσλ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζε ζρέζε 

κε ηε δήηεζε 

 Αλάγθε γηα outsourcing θαη απνζήθεπζε ζε εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ 

 Αδπλακία απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ιπκάησλ 
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3.6.3.4 Γηνίθεζε Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 

 

Ζ εηαηξεία απαζρνιεί ηξηάληα έμη (36) κφληκνπο εξγαδφκελνπο θαη έρεη κεδελίζεη ηηο 

αλάγθεο γηα επνρηαθφ έθηαθην πξνζσπηθφ κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

εμνκάιπλζε ηεο δήηεζεο πνπ έρεη εθαξκφζεη. ηελ παξαγσγή απαζρνινχληαη σο 

επί ην πιείζηνλ αλεηδίθεπηνη εξγάηεο. Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο είλαη ζηελ 

επαξρία θαη ηα άηνκα πνπ απαζρνιεί θαηάγνληαη απφ ηηο γχξσ πεξηνρέο. Απηφ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηε ζεηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Ζ ηεξαξρηθή 

δνκή είλαη ζαθήο, νη δηνηθεηηθέο απνθάζεηο αδηακθηζβήηεηεο, ν επηκεξηζκφο ησλ 

ππνρξεψζεσλ μεθάζαξνο θαη ν ζηφρνο θνηλφο. 

Οη λενπξνζιακβαλφκελνη θαζνδεγνχληαη θαη εθπαηδεχνληαη γηα λα αθνκνηψζνπλ ηελ 

θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο. Ζ εθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ ζε πνιιαπιέο εμεηδηθεχζεηο, 

ζέζεηο εξγαζίαο θαη δηαδηθαζίεο είλαη κηα απνηειεζκαηηθή ηαθηηθή ηεο δηνίθεζεο ψζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ν νκαιφο ξπζκφο παξαγσγήο θαη λα κεηψλεηαη ε πιενλαζκαηηθή 

δπλακηθφηεηα ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

Δπίζεο κεηψλεηαη ε αλάγθε δηαηήξεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

/δξαζηεξηνηήησλ (γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο, έιεγρν απνζεκάησλ, επηζθεπή  θαη 

ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ θιπ). 

ην ρψξν εξγαζίαο δεκηνπξγνχληαη θπζηθέο νκάδεο εξγαζίαο θαη ν ζπλδπαζκφο 

πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο βνεζά ζηελ απνθπγή ηεο ππεξβνιηθήο 

επαλαιεπηηθφηεηαο πνπ νδεγεί ζε κνλνηνλία θαη πιήμε. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα  

δίλεη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηαπηφηεηα θαη ηαπηφρξνλα πξνζθέξεη ζηαζεξφηεηα ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. Οη επηηειηθέο ζέζεηο είλαη πεξηνξηζκέλεο ζην ειάρηζην θαη 

ην πξνζσπηθφ ιεηηνπξγεί κε αίζζεκα αλεμαξηεζίαο θαη επζχλεο θαη ππνθηλείηαη κε 

βάζε ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε ζπλνιηθή πξνζπάζεηα. Απηφ επηηπγράλεηαη θαη κε ηε 

ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο δηνίθεζεο ζηνπο ρψξνπο ηεο παξαγσγήο. Ζ «δηνίθεζε δηα ηνπ 

παξαδείγκαηνο» θαη ε θηινζνθία TPS (Toyota Production System) ζηηο ζρέζεηο ηνπο 

κε ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηδηαίηεξα ε ελεξγή εκπινθή ηνπο ζην ρψξν ηεο παξαγσγήο 

(Genchi Genbutsu - ε ζεκαζία ηνπ λα ιεξψλεη θαλείο ηα ρέξηα ηνπ θαη λα καζαίλεη 

κέζα απφ πξάμεηο - Liker, 2014) ηνπο εκπλέεη ηνλ ζεβαζκφ θαη ηνπο παξνηξχλεη λα 

δψζνπλ ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο. 

Οπζηαζηηθά ν ηξφπνο πνπ ε επηρείξεζε δηεπθξηλίδεη πψο πεξηκέλεη λα 

ζπκπεξηθέξνληαη νη εξγαδφκελνη φηαλ βξίζθνληαη ζε ρψξν εξγαζίαο είλαη ν θψδηθαο 

εζηθήο  πνπ αλαπηχζζεηαη κέζα ζηελ επηρείξεζε. Σα πξνβιήκαηα θαη νη 
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παξεμεγήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ζην ρψξν εξγαζίαο επηιχνληαη άκεζα απφ ηε 

δηνίθεζε. 

 

Ζ εηαηξεία θαηαλνεί φηη ε δηαηήξεζε θαη ε θαηά δχλακε αχμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο 

απνηειεί ππνρξέσζή ηεο απέλαληη ζηελ θνηλφηεηα θαη ηελ θνηλσλία. Οη εξγαδφκελνη 

γλσξίδνπλ πσο ε ζπλέπεηα ζηελ εξγαζία αλαγλσξίδεηαη θαη νη εμαηξεηηθέο επηδφζεηο 

επηβξαβεχνληαη. Αηζζάλνληαη κέιε κηαο νηθνγέλεηαο πνπ ηνπο πξνζθέξεη κνληκφηεηα 

θαη αζθάιεηα θαη, εθηφο ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, απνρσξνχλ κφλν θαηά ηε 

ζπληαμηνδφηεζή ηνπο. Απηφ πξνζδίδεη έλα πιενλέθηεκα ζηελ επηρείξεζε θαζψο ζηε 

πιεηνςεθία ηνπο νη εξγαδφκελνη έρνπλ ζεκαληηθή εκπεηξηθή εμεηδίθεπζε θαη είλαη 

αθνζησκέλνη ζηελ επηρείξεζε. 

Ζ επηρείξεζε θξνληίδεη γηα ην θαηάιιειν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ηε  δηαζθάιηζε ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηελ ηήξεζε ησλ βαζηθψλ θαλφλσλ πγείαο θαη 

αζθάιεηαο κε ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ελφο αζθαινχο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ρσξίο 

θίλδπλν εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο. Γηαζέηεη ηερληθφ αζθαιείαο ζχκθσλα κε ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη  ηε   

ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία ηεξψληαο ηελ εξγαηηθή Ννκνζεζία. ε φινπο ηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο δηαηεξεί πιηθά πξψησλ βνεζεηψλ θαη γίλεηαη ζπζηεκαηηθή εθπαίδεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ  είηε κε εζσηεξηθά  είηε  κε εμσηεξηθά ζεκηλάξηα.  

 

Ζ δηαζθάιηζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, απνηειεί βαζηθφ δήηεκα γηα ηελ 

εηαηξεία κε γλψκνλα ηε δηαζθάιηζε ηεο ηζνηηκίαο, ηελ ίζε κεηαρείξηζε, ηνλ ζεβαζκφ 

ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη απνηξέπεη θάζε είδνπο ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ 

πιεξσκή ησλ εξγαδνκέλσλ γίλεηαη εγθαίξσο ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε. 

 

Γπλάκεηο 

 

 εβαζκφο ζηνπο εξγαδφκελνπο (απνπζία νηθεηνζειψλ ε κε  

απνρσξήζεσλ) ελδπλάκσζε εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο  

 Αθνζησκέλνη θαη έκπεηξνη εξγαδφκελνη 

 Δθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ ζε πνιιαπιέο εμεηδηθεχζεηο, ζέζεηο εξγαζίαο 

θαη δηαδηθαζίεο   

 Πεξηνξηζκφο ηεο εζσηεξηθήο γξαθεηνθξαηίαο 
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 Απνηειεζκαηηθφηεηα ζην ηξφπν νξγάλσζεο θαη επίβιεςεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν παξαγσγήο 

 Τπνθίλεζε εξγαδνκέλσλ απφ ηε ζπλερή παξνπζία ηεο δηνίθεζεο ζην 

ρψξν παξαγσγήο 

 Φηινζνθία TPS(Toyota  Production  System) ζηε δηνίθεζε παξαγσγήο 

 

 

Αδπλακίεο 

 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζε βάξνο ηεο απφδνζεο 

 Ζ ζηελή ζρεδφλ πξνζσπηθή ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο δπζθνιεχεη ηελ 

εθαξκνγή κέηξσλ ζε πεξίπησζε άζρεκεο αμηνιφγεζεο 

 Γπζθνιία εμεχξεζεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ιφγσ ηεο ηνπνζεζίαο 

εγθαηάζηαζεο 

 Δμάξηεζε απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία γηα ζηειέρσζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 

 

3.6.3.5  Σερλνινγηθνί πόξνη θαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα 

 

Ζ Anolive   A.E. ζπλερψο εκπινπηίδεη θαη ελζσκαηψλεη ζην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 

ηεο πξντφληα λέαο ηερλνινγίαο γηα απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαη έιεγρν 

πνηφηεηαο φπσο αληρλεπηέο κεηάιισλ, ρξσκαηνδηαινγείο, αθηίλεο Υ θιπ. 

 

Έρεη πιήξεο κεραλνγξαθεκέλν ινγηζηήξην, ηκήκα εμαγσγψλ θαη κεραλνγξάθεζε 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνζήθεο πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ηεο θαη 

πιήξσο θαηαξηηζκέλνπο αλζξψπνπο πνπ ηα ρεηξίδνληαη (νη πέληε είλαη απφθνηηνη 

Αλψηαησλ Οηθνλνκηθψλ  Ηδξπκάησλ).  

 

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαηαζθεχαζε ν ίδηνο θαη αλέπηπμε ζχζηεκα ERP 

(Enterprise Resource Planning) ην νπνίν έρεη πξνζαξκφζεη θαη δηακνξθψζεη 

απνθιεηζηηθά ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο θαη έρεη ν ίδηνο εθπαηδεχζεη ηνπο 

αξκφδηνπο ρξήζηεο. Δπίζεο βξίζθεηαη ζην ηειηθφ ζηάδην ελεκέξσζεο θαη 

πξνζαξκνγήο ζπζηήκαηνο CRM (Customer Relationship Management) ζην ERP, ην 

νπνίν ζα επηηξέςεη ζηελ εηαηξεία λα δηαρεηξίδεηαη κε κεγαιχηεξε επθνιία θαη επηηπρία  

ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πειάηεο ηεο. 
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Σν ζχζηεκα ERP θαιχπηεη φιεο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. 

Παξαθνινπζεί πνζνηηθνπνηεκέλα φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο θαη εκπνξηθήο 

δηαδηθαζίαο. Σε δηαδηθαζία ηεο αγνξάο, κε άκεζε πιεξνθφξεζε γηα ηηο πνζφηεηεο, 

ηηο πνηφηεηεο αλά πνηθηιία ειηάο πνπ εηζέξρνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ή ζηηο απνζήθεο 

ηξίησλ, ηελ ηρλειαζηκφηεηα θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ. Σε δηνίθεζε ηεο  

παξαγσγήο, ηελ παξαθνινχζεζε παξαγγειηψλ, ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο θαη ηηο 

πσιήζεηο. Δλζσκαηψλεη θαη απηνκαηνπνηεί ηηο ιεηηνπξγίεο- θιεηδηά ηεο επηρείξεζεο 

θαη θπξίσο παξάγεη πιεξνθνξία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη κε ξνή πνπ βειηηψλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ.  

 

Γπλάκεηο 

 Enterprise Resource Planning (ERP) απνθιεηζηηθά δηακνξθσκέλν γηα 

ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο 

Αδπλακίεο 

 Αλεθκεηάιιεπηα πεξηζψξηα βειηίσζεο ζην ηερλνινγηθφ ηνκέα 

 

3.6.4  Αιπζίδα Αμίαο 
 
 
Οη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ αθνινπζνχλ ην απιφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν δειαδή  

παξέρνπλ πξντφλ πνπ κπνξεί λα πσιεζεί ψζηε ηα έζνδα λα ππεξβαίλνπλ ην θφζηνο 

θαη φια ηα έμνδα.   

 

Αθνινπζψληαο ην κνληέιν ηνπ Porter ζε κηα κεηαπνηεηηθή εηαηξεία νη πξσηαξρηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο μεθηλνχλ κε ηελ αγνξά θαη δηαρείξηζε ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηελ 

απνζήθεπζή ηνπο (inbound logistics). Αθνινπζνχλ νη ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο θαη 

ηππνπνίεζεο θαη ζην ηέινο ε απνζήθεπζε εηνίκσλ θαη δηαλνκή, marketing θαη 

πσιήζεηο (outbound logistics). Γηάθνξεο βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο αγνξέο 

πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη πιηθψλ επεμεξγαζίαο, κεραλεκάησλ, πξνκεζεηψλ, 

δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ θαη ππνδνκέο ηεο επηρείξεζεο (ινγηζηήξην, 

ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο) εμαζθαιίδνπλ φηη νη 

πξσηαξρηθέο ιεηηνπξγίεο ζα είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη απνδνηηθέο. 

 

Σν ζχζηεκα αμίαο ηεο Anolive  A.E απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα 3.6. 
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Πίλαθαο 3.6: Αιπζίδα Αμίαο Anolive  A.E 

 

     Κφριεσ δραςτθριότθτεσ 
 

Π
ε
ξ

ηζ
ώ

ξ
ην

 

Κ
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δ
ν
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ο

 

Δραςτθριότθτεσ Τποςτιριξθσ 
 

 
 
 
Σν ζχζηεκα αμίαο ηεο εηαηξείαο μεθηλά απφ ηελ αιπζίδα αμίαο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο. 

Ζ Anolive  A.E έρνληαο ζπλάςεη ρξφληεο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο κε 

ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο έρεη εμαζθαιίζεη ηνλ άξηζην ζπληνληζκφ, ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

πνηφηεηα, ηελ έγθαηξε παξάδνζε παξαγγειηψλ, θαη επλντθνχο φξνπο πιεξσκήο θαη 

θφζηνπο πξνκεζεηψλ. Ζ έγθαηξε παξαιαβή πξψησλ πιψλ κεηαθξάδεηαη ζε έγθαηξε 

εηνηκαζία ησλ παξαγγειηψλ θαη έγθαηξε παξάδνζε κε απνηέιεζκα επραξηζηεκέλνπο 

πειάηεο. 

 

Οη ζσζηέο-πνηνηηθέο αγνξέο απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη κεηψλνπλ ην θφζηνο 

πσιεζέλησλ, ηφζν κε ηε κείσζε απσιεηψλ φζν θαη ηε   κείσζε ρξφλνπ δηαινγήο. 

Βειηησκέλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη επραξηζηεκέλνη εξγαδφκελνη κεηαθξάδνληαη ζε 

ζσζηή πνηνηηθή εξγαζία κε απνηέιεζκα ιηγφηεξα ιάζε, πην πνηνηηθφ πξντφλ θαη πην 

ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο.  Άξηζηεο ζρέζεηο κε κεηαθνξείο κεηαθξάδεηαη ζε 

αζθάιεηα, ηαρχηεηα θαη επειημία κεηαθνξψλ ηφζν ησλ πξψησλ πιψλ φζν θαη ησλ 

έηνηκσλ  πξντφλησλ.  

 

Διαχείριςθ 

Ειςροών 

Μεταφορά, 

παραλαβι και 

διαχείριςθ των 

πρϊτων υλϊν 

Λειτουργίεσ 

Επεξεργαςία-

Μετατροπι 

πρϊτων 

υλϊν ςε 

προϊόντα 

Διαχείριςθ 

εκροών  

Αποκικευςθ, 

ζλεγχοσ 

αποκεμάτων, 

διαδικαςία 

παραγγελιϊν 

Μάρκετινγκ 

και πωλιςεισ 

Ρροϊκθςθ - 

τιμολόγθςθ 

Τποδομι Επιχείρθςθσ(γενικι διεφκυνςθ, λογιςτιριο, οικονομικι διαχείριςθ, 

ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ) 

 

 

 

 

Διαχείριςθ Ανκρώπινου Δυναμικοφ  (προςλιψεισ, εκπαίδευςθ, ανάπτυξθ) 

 
Ανάπτυξθ Σεχνολογίασ(βελτίωςθ προϊόντοσ , ζλεγχοσ ποιότθτασ, βελτίωςθ   

διαδικαςίασ) 

Προμικειεσ(αγορζσ υλικϊν ςυςκευαςίασ και  επεξεργαςίασ, μθχανθμάτων, 

προμθκειϊν) 
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χκθσλα κε ηε θηινζνθία ηεο ιηηήο παξαγσγήο θαη ηνπ JIT ε δηνίθεζε επηβιέπεη 

θαζεκεξηλά θαη νπζηαζηηθά δηνηθεί απφ ηνλ ρψξν ηεο παξαγσγήο, κε απνηέιεζκα ηε 

βέιηηζηε απφδνζε ησλ ιεηηνπξγηψλ παξαγσγήο Ο ζπλδπαζκφο νκνεηδψλ 

παξαγσγψλ θαη ε ζσζηή ρξήζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηαρχηεξνπο ρξφλνπο παξαγσγήο θαη απμεκέλε παξαγσγηθφηεηα. 

 

Με ην ζχζηεκα ERP  ν έιεγρνο δηαζεζίκσλ θαηά ηελ απνδνρή παξαγγειηψλ, ν 

έιεγρνο θαη πξνγξακκαηηζκφο πιηθψλ θαη πξνκεζεηψλ βνεζνχλ ζηε κείσζε 

απνζεκάησλ, ζηελ εμνκάιπλζε ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. 

 

Σν πςειφ κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο (πνιχ πςειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ) 

πξνθχπηεη απφ  αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ην νπνίν είλαη δχζθνιν λα αληηγξαθεί 

θαζψο δελ είλαη πξντφλ κφλν κηαο ιεηηνπξγίαο. Ξεθηλά απφ ηελ αξρή ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηηο αγνξέο θαη ηε δηαρείξηζε α‟ πιψλ θαη ινηπψλ 

πξνκεζεηψλ θαη κέζσ ηεο απζηεξά ειεγρφκελεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαηαιήγεη 

ζην ηειηθφ πξντφλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ κέζσ ηηκήο θαη πνηφηεηαο. 

 

πλήζσο ζε κηα νηθνγελεηαθή επηρείξεζε νη ζηξαηεγηθνί εγθέθαινη κηαο επηρείξεζεο 

είλαη έλαο έσο δχν θαζψο απνπζηάδνπλ εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε. ηελ ππφ εμέηαζε 

επηρείξεζε πξάγκαηη ε ςήθνο ησλ κεγαινκεηφρσλ έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα, 

σζηφζν επεηδή θαη νη κέηνρνη θαη ηα κέιε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ραίξνπλ κεγάιεο 

εκπεηξίαο γηα ηελ αγνξά, ηνλ θιάδν, ην εκπφξην θαη ηηο δηεζλείο εμειίμεηο,  ε 

ζχκπησζε ηεζζάξσλ ηθαλψλ γηα ηνλ θιάδν ζηειερψλ ζε κηα νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 

δελ κπνξεί παξά λα απνηειέζεη ζεηηθφ ζπγθξηηηθφ ζηνηρείν.  Απηφ απνηειεί θαη 

δηαθξηηηθφ πιενλέθηεκα,  θαζψο ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε αγγίδεη θαη αθνξά φιεο 

ηηο ιεηηνπξγίεο-θξίθνπο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. Σν πιενλέθηεκα ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο δελ είλαη αθεξεκέλν αιιά γίλεηαη ζπγθεθξηκέλν κέζα ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο, νη αξκνδηφηεηεο θάζε ζηειέρνπο απφ ηα 

παξαπάλσ είλαη δηαρσξηζκέλεο. Άιινο έρεη αλαιάβεη ηηο πσιήζεηο, άιινο ηηο 

πξνκήζεηεο ησλ πξψησλ πιψλ, άιινο ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θνθ. πλεπψο, ε 

δηνηθεηηθή ππεξνρή εκπεηξίαο ζπγθεθξηκελνπνηείηαη εληφο ησλ αληίζηνηρσλ θξίθσλ 

ηεο αιπζίδαο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Οη ηερληθέο επηδεμηφηεηεο, αλζξσπηζηηθέο, ζεσξεηηθέο θαη δηαγλσζηηθέο επηδεμηφηεηεο 

ησλ ζηειερψλ πνπ είλαη ζπλδπαζκφο εθπαίδεπζεο, εκπεηξίαο θαη καζήηεπζεο δίπια 
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ζηνπο κεγαιχηεξνπο δηαρένληαη ζε φιε ηελ αιπζίδα αμίαο θαη ζηεξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο.  

 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζηηο θηινζνθίεο JIT (Just in Time) γηα κείσζε απσιεηψλ απφ 

πιενλάδνληα απνζέκαηα, TPS (Toyota Production System) γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ εξγαζηαθψλ πξαθηηθψλ θαη Ληηήο Παξαγσγήο (Lean 

Operations) γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ 

απσιεηψλ θαη ζπλεπψο ηνπ θφζηνπο θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία  (Heizer, 

Render, 2014). 

Ζ έκθαζε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπγθεληξσηηθή δνκή 

ιήςεο απνθάζεσλ, βαίλεη ελίνηε εηο βάξνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζε 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. Ζ αλαβνιή επέθηαζεο ηεο 

εηαηξείαο έρεη επηθέξεη δπζθνιία ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απμαλφκελσλ θαη 

δηεπξπκέλσλ  αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ, κε 

απνηέιεζκα έλα κέξνο ησλ πξντφλησλ λα δίλεηαη γηα επεμεξγαζία θαη ηππνπνίεζε ζε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο (outsourcing) κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα  πνπ έρεη ε εηαηξεία ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

 

 

3.6.5  Βαζηθέο ηθαλόηεηεο – εκεία Τπεξνρήο   (Core   competencies) 

 

Οη ιεηηνπξγηθνί πφξνη θαη ηθαλφηεηεο δελ πεξηιακβάλνπλ κφλν ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, 

ηα θπζηθά θαη ηα αλζξψπηλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αιιά θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

αλζξψπσλ ζε θάζε πεξηνρή λα δηακνξθψλνπλ θαη λα πινπνηνχλ ηηο απαξαίηεηεο 

ιεηηνπξγίεο, ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο πνπ αλ εθαξκνζηνχλ ζσζηά κπνξνχλ λα είλαη  

δπλάκεηο θαη λα ζηεξίμνπλ ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο (Wheelen, et. al. 2015). 

 

Οη βαζηθέο ηθαλφηεηεο ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο θαη ζε 

ζχγθξηζε πάληα κε ηνπο αληαγσληζηέο θαη ηνλ θιάδν ζαλ ζχλνιν  ζεσξνχληαη νη 

εμήο: 

1. Μεγάιε εκπεηξία θαη γλψζε εηο βάζνο (tacit  knowledge) ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ 

ηε δηνίθεζε (know-how) –διακεκπιμένη ικανόηηηα (distinctive  competence). 

2. Υξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

3. Πξνζαξκνζκέλν ERP ζχζηεκα κε άκεζε ξνή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ 

4. Απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε παξαγσγήο κε απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε 

παξαγσγηθφηεηα θαη κεγάια πεξηζψξηα κηθηνχ θέξδνπο 
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5. Απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ ησλ πειαηψλ κε  ηαρχηεηα, 

αμηνπηζηία θαη επειημία  

6. Αλάπηπμε ζρέζεσλ κε πξνκεζεπηέο, πειάηεο, εξγαδφκελνπο κε απνηέιεζκα 

ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία θαη ηηο βειηησκέλεο επηδφζεηο 

 

ηηο ηθαλφηεηεο απηέο ε επηρείξεζε βαζίδεη ηε δπλαηφηεηά ηεο λα εθκεηαιιεχεηαη ηνπο 

πφξνπο ηεο θαη  κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη ζηξαηεγηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη ζα 

ιεθζνχλ ππφςε ζε ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

4.1   Δηζαγσγή 

 

Μεηά ηελ αλίρλεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο απνηειεί ην 

δεχηεξν βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ ηξαηεγηθνχ Μάλαηδκελη. Ζ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο ή 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο απνζηνιήο, ησλ ζηφρσλ, 

ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο εηαηξείαο. 

 

Αξρίδεη κε ηελ αλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ ζηξαηεγηθψλ παξαγφλησλ (SWOT) πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηξέρνπζα θαη κειινληηθή επίδνζε ηεο επηρείξεζεο. 

Γίλεηαη κηα επαλεμέηαζε ηεο απνζηνιήο θαη ησλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο  ψζηε λα 

είλαη βέβαην φηη ε απνζηνιή θαη νη ζθνπνί ζα δηακνξθψζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη φρη 

ην αληίζεην.  Καηφπηλ παξνπζηάδεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο σο 

πξνο ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζεί θαη παξαηίζεληαη νη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ηηο 

νπνίεο ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα 

ηνπο. 

 

Σέινο πξνηείλνληαη νη πιένλ θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο κε ηηο νπνίεο ε εηαηξεία ζα 

επηρεηξήζεη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη φζν είλαη δπλαηφλ 

ηηο εμσηεξηθέο απεηιέο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλάκεηο ηεο θαη κεηψλνληαο ηελ 

επίδξαζε ησλ αδπλακηψλ ηεο (είηε είλαη πξαγκαηηθέο ή αληηιεπηέο),ζηνρεχνληαο ζηελ 

επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

 

4.2  Αλάιπζε ηξαηεγηθώλ Παξαγόλησλ (SWOT) 

 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο ζπλζέηνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Ο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο 

αλάιπζεο SWOT ή αλάιπζεο  ΓΑΔΑ  (Γπλάκεηο, Αδπλακίεο, Δπθαηξίεο, Απεηιέο) είλαη 

ν πξνζδηνξηζκφο ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ νη 

δπλάκεηο θαη λα δηνξζσζνχλ ή λα εμαιεηθζνχλ νη αδπλακίεο ηεο ηξέρνπζαο 

ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο λα θαζνξίζεη απηά πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε ε επηρείξεζε λα 

εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο θαη λα απνθχγεη ηηο απεηιέο ηνπ εμσηεξηθνχ 



122 
 

πεξηβάιινληνο. Καζψο θακία επηρείξεζε δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη επηηπρψο 

φινπο ηνπο ζηξαηεγηθνχο παξάγνληεο, ρξεηάδεηαη πξνζπάζεηα θαη ζσζηή εθηίκεζε 

απφ ηα ζηειέρε ψζηε λα αλαιχζνπλ απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζηα ζπζηαηηθά ηνπο, λα 

εθηηκήζνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπο θαη ηε δπλεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε ηξέρνπζα θαη 

κειινληηθή επίδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη λα ηνπο ελνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά κε 

ηξφπν πνπ λα κεγηζηνπνηεί ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

 

 

4.2.1  Μήηξα πλνπηηθήο Αλάιπζεο ηξαηεγηθώλ Παξαγόλησλ  

          (SFAS   Matrix) 

 

Ζ αλάιπζε  SWOT έρεη δερηεί αξλεηηθή θξηηηθή ζε πνιιέο παξακέηξνπο. Κπξίσο ζην 

πφζν αληηθεηκεληθή είλαη ή εθθξάδεη απιψο ηε γλψκε ηνπ αλαιπηή θαη ζην φηη 

θαηλνκεληθά νη επθαηξίεο κπνξεί λα εθιεθζνχλ θαη ζαλ απεηιέο θαη νη δπλάκεηο ζαλ 

αδπλακίεο. Πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε ηζρχο απηψλ ησλ θξηηηθψλ ρξεζηκνπνηείηαη ε 

κήηξα SFAS  (Strategic  Factor  Analysis  Summary) ε νπνία είλαη ην απνηέιεζκα 

ησλ ΗFAS (Internal  Factor Analysis Summary) θαη EFAS (External Factor Analysis 

Summary) θαη αληαλαθιά ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ θπξηφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ είλαη 

θαζνξηζηηθνί γηα ηε κειινληηθή επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ  (Wheelen, et. al. 2015). 

 

ηνλ πίλαθα 4.1 γίλεηαη αλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ εζσηεξηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

παξαγφλησλ (ΗFAS) ζε φξνπο δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ θαη ησλ θπξηφηεξσλ 

εμσηεξηθψλ ζηξαηεγηθψλ παξαγφλησλ (EFAS) ζε φξνπο επθαηξηψλ θαη απεηιψλ. 

 

Οη  πίλαθεο ΗFAS θαη EFAS (παξφιν πνπ έρεη γίλεη επηινγή ησλ θπξηφηεξσλ 

παξαγφλησλ), πεξηέρνπλ  αξθεηά κεγάιν αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ είλαη δχζθνιν λα 

δηαρεηξηζηεί έλαο απιφο αλαιπηήο, γηα ηνλ ιφγν απηφ επηρεηξείηαη λα κεησζνχλ νη 

παξάγνληεο ζε 10 ην πνιχ, φπσο απεηθνλίδνληαη ζην SFAS   Matrix (πίλαθαο 4.2)  

αλάινγα κε ηε βαξχηεηά ηνπο θαη ηε δπλεηηθή ηνπο  επίδξαζε ζηηο ζηξαηεγηθέο 

απνθάζεηο ηεο επηρείξεζεο (Wheelen, et. al. 2015). 
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Πίλαθαο 4.1: Δζσηεξηθνί θαη Δμσηεξηθνί ηξαηεγηθνί Παξάγνληεο  

                      (IFAS & EFAS) 

Δζσηεξηθνί ηξαηεγηθνί Παξάγνληεο 
ΗFAS (Internal Factor Analysis Summary) Βαρφτθτα Βακμόσ 

Στακμιςμζνο 
αποτζλεςμα ρόιηα 

Γπλάκεηο 

    S1   Ικανι & ζμπειρθ διοίκθςθ .10 4.5 0.450 Κnow-How 

S2   Εταιρικι Φιμθ .05 3.5 0.175 Φερεγγυότθτα 

S3   Ιςχυρι Χρθματοοικονομικι Θζςθ .15 4.5 0.675 Μεγάλθ ρευςτότθτα 

S4   Αποτελεςματικι Διοίκθςθ Ραραγωγισ .15 4.0 0.600 
Μεγάλο περικϊριο 
μικτοφ κζρδουσ 

S5   Σχζςεισ με stakeholders .05 3.8 0.190 Συνεργαςίεσ 

Aδπλακίεο 

    W1  Tόποσ εγκατάςταςθσ .10 1.0 0.100 Αρχαιολογικό Τοπίο 

W2  Δυναμικότθτα εγκαταςτάςεων .15 2.0 0.300 Ανεπαρκισ 

W3   Ανϊνυμο - Χφμα προϊόν .15 2.0 0.300 
Μθ αναγνωρίςιμο 
Brand 

W4   Αςαφισ Στρατθγικι κατεφκυνςθ .05 2.0 0.100 Stuck in the middle 

W5  Συγκεντρωτικι δομι λιψθσ αποφάςεων .05 2.0 0.100 Συγκεντρωτιςμόσ 

ύλνιν 1.00 
 

2.990 
  

 
    Δμσηεξηθνί ηξαηεγηθνί Παξάγνληεο 

EFAS(External Factor Analysis Summary) Βαρφτθτα Βακμόσ 
Στακμιςμζνο 
αποτζλεςμα ρόιηα 

Δπθαηξίεο 

    Ο1  Μεςογειακι- υγιεινι  διατροφι .10 3.0 0.300 Τάςθ αγοράσ 
Ο2  Ρροϊόντα μεγαλφτερθσ  προςτικζμενθσ      
αξίασ .10 3.5 0.350 Επϊνυμα προϊόντα 

Ο3  Ανάπτυξθ νζων αναδυόμενων αγορϊν .10 3.0 0.300 Ανάπτυξθ πωλιςεων 

Ο4  Φιμθ Ελλθνικισ Ελιάσ .10 2.8 0.280 Μάρκετινγκ 

Ο5  Βελτιωμζνθ Τεχνολογία .10 2.9 0.290 Ροιότθτα 

Απεηιέο 

    Τ1  Διεκνισ και εγχϊριοσ  ανταγωνιςμόσ .15 3.5 0.525 Μείωςθ τιμϊν 

Τ2  Οικονομικι φφεςθ .05 2.8 0.140 
Μείωςθ ειςοδι-
ματοσ καταναλωτι 

Τ3  Φυςικζσ καταςτροφζσ-αςκζνειεσ .10 2.9 0.290 
Δυςκολία εξεφρεςθσ 
πόρων (  α’ φλεσ) 

Τ4  Κυβερνθτικι  Ρολιτικι .10 3.5 0.350 Φορολογία 

Τ5  Απειλι από υποκατάςτατα .10 2.9 0.290 
Εναλλακτικζσ 
καταναλωτι 

ύλνιν 1.00 
 

3.115 
 Πεγή: Concepts in Strategic Management and Business Policy, Thomas L. Wheelen, 

J.David Hunger, Alan N. Hoffman, Charles E. Bambord, 2015 
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εκ. Ζ Βαξχηεηα κεηξά ηελ πηζαλή επίδξαζε ηνπ παξάγνληα ζηε ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο (απφ 1.0 ζεκαληηθφηεξνο έσο 0.0 θαζφινπ ζεκαληηθφο)  

Ο Βαζκφο κεηξά ηελ αληαπφθξηζε ηεο επηρείξεζεο ζηνλ παξάγνληα (απφ 5.0 κεγαιχηεξε έσο 

1.0 ε κηθξφηεξε). 

 

Πίλαθαο 4.2: Μήηξα ηξαηεγηθώλ Παξαγόλησλ (SFAS Matrix) 

ηξαηεγηθνί  Παξάγνληεο (SFAS 
Matrix)Strategic Factor Analysis 
Summary Βαρφτθτα Βακμόσ 

τακμιςμζνο 
αποτζλεςμα ρόιηα 

S1  Ικανι & ζμπειρθ διοίκθςθ  (Δ) .10 4.5 0.450 Κnow-How 

S3  Ιςχυρι Χρθματοοικονομικι Θζςθ (Δ) .15 4.5 0.675 Μεγάλθ ρευςτότθτα 
S4  Αποτελεςματικι Διοίκθςθ 
Ραραγωγισ(Δ) .15 4.5 0.675 

Μεγάλο περικϊριο 
μικτοφ κζρδουσ 

W2  Δυναμικότθτα εγκαταςτάςεων (Α) .10 2.0 0.200 Ανεπαρκισ 

W3  Ανϊνυμο - Χφμα προϊόν  (Α) .10 2.0 0.200 
Μθ αναγνωρίςιμο 
Brand 

Ο2  Ρροϊόντα μεγαλφτερθσ  προςτικζμενθσ 
αξίασ  (Ε) .10 3.5 0.350 Ανάπτυξθ προϊόντοσ 
Ο3  Ανάπτυξθ νζων αναδυόμενων 
αγορϊν(Ε) .10 3.0 0.300 Ανάπτυξθ αγοράσ 

Τ1  Διεκνισ και εγχϊριοσ  ανταγωνιςμόσ (Α) .15 3.5 0.525 Μείωςθ τιμϊν 

Τ4  Κυβερνθτικι  Ρολιτικι  (Α) .05 3.5 0.175 Φορολογία 

υνολικό Αποτζλεςμα 1.00 
 

3.550 
 

     Πεγή: Concepts in Strategic Management and Business Policy, Thomas L. Wheelen, 

J.David Hunger, Alan N. Hoffman, Charles E. Bambord, 2015 

 

Δμεηάδνληαο ηνπο ζηξαηεγηθνχο παξάγνληεο φπσο απηνί δηακνξθψλνληαη ζην SFAS  

matrix (πίλαθαο 4.2) θαίλεηαη φηη ε επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δπλάκεηο 

ηεο ζην know-how, ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηεο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία γηα λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη γηα αλάπηπμε 

αγνξάο θαη πξντφληνο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηνλ εγρψξην θαη δηεζλή 

αληαγσληζκφ. Δπίζεο πξέπεη λα εμεηαζηεί αλ ζα επελδχζεη ζηηο αδπλακίεο ηεο πνπ 

αθνξνχλ ζηε δπλακηθφηεηα θαη ην brand  ψζηε λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθέο. 

 

4.3    Δπαλεμέηαζε Απνζηνιήο  θαη   ηόρσλ 

 

ε επηρεηξήζεηο ζαλ ηελ Anolive  A.E., ζπλήζσο νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη σο 

αληίδξαζε ζηηο δηάθνξεο εμειίμεηο. Δίλαη πνιχ πην εχθνιν λα αζρνιείηαη θαλείο κε 

ηξέρνπζεο θαηαζηάζεηο θαη λα επηθεληξψλεηαη ζε ελαιιαθηηθέο πνξείεο δξάζεο παξά 

λα πξνγξακκαηίδεη  γηα ην κέιινλ, ηδηαίηεξα φηαλ  ε επηρείξεζε δελ αληηκεησπίδεη 

πηεζηηθά ζέκαηα επηβίσζεο. Σν απνηέιεζκα είλαη αληί ε απνζηνιή θαη νη ζηφρνη λα 
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θαζνξίδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα επηιεγνχλ, αληίζεηα λα επηιέγνληαη ζηξαηεγηθέο 

πνπ ζέηνπλ ηνπο  ζθνπνχο γηα ηελ επηρείξεζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξηλ 

δεκηνπξγεζνχλ θαη αμηνινγεζνχλ ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη ζθφπηκν λα 

επαλεμεηαζηνχλ ε απνζηνιή θαη νη ζθνπνί ηεο επηρείξεζεο. 

 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ην φξακα ησλ ηδξπηψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο 

είλαη λα θηηάμνπλ κηα ππεξζχγρξνλε κνλάδα-πξφηππν πνπ ζα έρεη κηα δπλακηθή θαη 

επηθεξδή παξνπζία ζηνλ θιάδν. πσο μεθάζαξα αλαθέξεηαη ζηελ απνζηνιή ηεο 

ζέιεη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη (εμσηεξηθνί κέηνρνη). Να ζπλεηζθέξεη ζηε 

ζηαζεξφηεηα θαη ηελ επεκεξία ησλ κειψλ ηεο νκάδαο (εζσηεξηθνί κέηνρνη). Ο 

ζθνπφο ηεο εηαηξείαο  είλαη λα έρεη κηα καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε θαη ακνηβαία νθέιε 

γηα φινπο ηνπο stakeholders. 

 

Σα πνηνηηθά πξντφληα, ε ζσζηή θαη άξηηα εμππεξέηεζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

είλαη ε πξνυπφζεζε γηα λα πεηχρεη ηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Γηα λα 

ηθαλνπνηεζεί ν πειάηεο πξέπεη λα αλαπηχμεη ηα πξντφληα ηεο ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη 

ηε δήηεζε, γηα λα παξακείλεη ζηελ έδξα πνπ έρεη ηψξα, δελ κπνξεί κελ λα 

αλαπηπρζεί απφ ζέκα εγθαηαζηάζεσλ αιιά κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο αλεθκεηάιιεπηεο εγθαηαζηάζεηο ηεο. Αλ απηφ δελ είλαη αξθεηφ γηα λα 

ηθαλνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο γηα αχμεζε πσιήζεσλ θαη θεξδψλ πξέπεη λα 

επηδηψμεη κεηεγθαηάζηαζε ή ζπλεξγαζία κε άιιεο εηαηξείεο, πνπ βξίζθνληαη ζε πην 

επλντθφ εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.  

 

 

4.4  ηξαηεγηθέο 

 

4.4.1  Τθηζηάκελε ζηξαηεγηθή 

 

Ζ Αnolive  A.E. αλήθεη ζηε θαηεγνξία ησλ ζπληεξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σα ηειεπηαία 

έηε αθνινπζεί  ζηξαηεγηθή ζηαζεξφηεηαο (stability  strategy), θαη ζπγθεθξηκέλα 

παχζεο θαη ζπλέρηζεο κε πξνζνρή (pause / proceed with caution strategy). Ζ 

ζηξαηεγηθή απηή ηεο παξέρεη αζθάιεηα, ηεο επηηξέπεη λα έρεη απφιπην έιεγρν ζηηο 

ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν. Κπξίσο κεηά ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε ηνπ 2009 θαη ηελ παξαηεηακέλε δπζκελή θαηάζηαζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο 

ε ακπληηθή ζηάζε ηεο εηαηξείαο νθείιεηαη ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα δηαηεξήζεη ηα 
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θεθηεκέλα.  ληαο επηηπρεκέλε ζην θνκκάηη ηεο αγνξάο πνπ ηεο αλαινγεί θαη κε 

πνιχ θαιέο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο έρεη δηαιέμεη απηή ηε ζηξαηεγηθή πνπ ηεο επηηξέπεη 

ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ κεγέζνπο ηεο. 

Ζ εηαηξεία αλήθεη ζηε θαηεγνξία ησλ „Reactors‟ θαη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη σο 

αληίδξαζε ζηηο δηάθνξεο εμειίμεηο ηεο αγνξάο θαη σο θηλήζεηο πξνζαξκνγήο ζην 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, σζψληαο ηελ εηαηξεία ζηαδηαθά κπξνζηά ρσξίο 

μεθάζαξε ζηξαηεγηθή ηφζν ζε επηρεηξεζηαθφ, φζν θαη ζε επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν, κε 

απνηέιεζκα λα βξίζθεηαη απνθιεηζκέλε ζηε κέζε (stuck in the middle). Απηφ 

νθείιεηαη αθελφο κελ ζηε θάιπςε ησλ πξνζσπηθψλ πξνζδνθηψλ ησλ κεηφρσλ θαη 

αθεηέξνπ ζηελ απνζάξξπλζε ράξαμεο καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθήο ιφγσ ησλ 

νηθνλνκηθψλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ. 7 

 

ληαο απνθιεηζκέλε ζην κέζνλ θαη κελ έρνληαο ζαθή ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα εγθισβηζηεί ζε ιάζνο θαηαζηάζεηο φπσο: (Wheelen, et. al. 

2015). 

1. Να αθνινπζήζεη ηε ζηξαηεγηθή ελφο αληαγσληζηή ίζσο θαη ηνπ εγέηε ηεο 

αγνξάο ρσξίο λα ιάβεη ππφ φςηλ ζε ηη ζπλζήθεο ιεηηνπξγεί ε αληαγσλίζηξηα 

εηαηξεία θαη ηα αληαγσληζηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα αθφκε θαη ην γεγνλφο απηή 

ε ζηξαηεγηθή λα είλαη ιάζνο. 

2. Να ζπλερίζεη κε ηηο ίδηεο πνιηηηθέο πνπ ζην παξειζφλ είραλ απνδεηρηεί 

επηηπρεκέλεο ελψ ηψξα αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ. 

3. Να κπεη ζηε δηαδηθαζία έληνλνπ αληαγσληζκνχ κε άιιε/ άιιεο επηρεηξήζεηο 

γηα δηεθδίθεζε κεξηδίνπ αγνξάο ρσξίο λα ππνινγίζεη ηηο ζπλέπεηεο ζηνπο 

πφξνπο ηεο 

4. Να αληαπνθξίλεηαη ζε φιεο ηηο ελδηαθέξνπζεο εθ πξψηεο φςεσο επθαηξίεο 

πνπ απαηηνχλ δπζαλάινγνπο γη‟ απηήλ πφξνπο 

5. Να ζπλερίδεη λα ρξεκαηνδνηεί ιάζνο ζηξαηεγηθέο κε ην ζθεπηηθφ φηη εθφζνλ 

έρεη ήδε θαηαλαιψζεη πφξνπο θαη ρξφλν ζ‟ απηέο δελ πξέπεη λα 

εγθαηαιεηθζνχλ αθφκε θαη αλ είλαη απνηπρεκέλεο.  

 

Παξά ηηο πςειέο επηδφζεηο,  ε δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηεο χπαξμεο ηεο επηρείξεζεο 

θαη αληαπφθξηζεο ζην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ απφ ην λέν CEO, ν 

έληνλνο αληαγσληζκφο, ε απμαλφκελε δήηεζε θαη νη αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ ππνδεηθλχνπλ μεθάζαξα φηη ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε ζηξαηεγηθφ 

                                                             
7
(https://academlib.com/3737/management/miles_snows_typology_defender_prospector_ana

lyzer_reactor). 

https://academlib.com/3737/management/miles_snows_typology_defender_prospector_analyzer_reactor
https://academlib.com/3737/management/miles_snows_typology_defender_prospector_analyzer_reactor
https://academlib.com/3737/management/miles_snows_typology_defender_prospector_analyzer_reactor
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ζεκείν θάκςεο – strategic inflection point (Andy Grove, CEO of Intel Corporation) θαη 

δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα ζηξαηεγηθή αιιαγή ψζηε λα παξακείλεη ε επηρείξεζε 

βηψζηκε   (Wheelen, et. al. 2015). 

 

4.4.2  Δλαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο 

 

ε κηα επηρείξεζε κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ηξία αιιειεμαξηψκελα επίπεδα 

ζηξαηεγηθήο: ην επηρεηξεζηαθφ επίπεδν (corporate-level  strategy),ην επηρεηξεκαηηθφ 

επίπεδν (business-level strategy), θαη ην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν (functional-level  

strategy). Οη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηαπηφρξνλα θαη ηηο ηξεηο ζηξαηεγηθέο. 

 

4.4.2.1  Δπηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο (Corporate   Strategies) 

 

Οη επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Σν φξακα 

ηεο δηνίθεζεο γηα ην πψο επηζπκεί λα δεη ηελ επηρείξεζε, ην ηζηνξηθφ ηεο επηρείξεζεο, 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ή θαη λα πεξηνξίζνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ζηξαηεγηθήο (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

Ζ ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζεο αθνξά ζην γεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξεζεο πξνο 

ηελ αλάπηπμε (growth) δειαδή ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ηε 

ζηαζεξφηεηα (stability) πνπ κεηαθξάδεηαη ζε θακία αιιαγή ζηηο ηξέρνπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο ή ηελ πεξηζπιινγή. Ζ ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζεο 

απαξηίδεηαη απφ ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 4.3: 

 

Πίλαθαο 4.3 : Δπηρεηξεζηαθέο ηξαηεγηθέο Καηεύζπλζεο 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ 

πγθέληξσζεο 

Καζεηνπνίεζεο 

Οξηδφληηαο Οινθιήξσζεο 

Γηαπνίθηιζεο 

πζρεηηζκέλεο δηαπνίθηιζεο 

Αζπζρέηηζηεο δηαπνίθηιζεο 

Παχζεο ή ζπλέρηζεο κε 

πξνζνρή 

Κακίαο αιιαγήο 

Κέξδνπο 

Γηάζσζεο ή Αλαζηξνθήο 

ΑηρκάισηεοΔπηρείξεζεο 

Απνεπέλδπζεο 

Ρεπζηνπνίεζεο 

Υξενθνπίαο 

 

Πεγή: Concepts in Strategic Management and Business Policy, Thomas L. Wheelen, 

J.David Hunger, Alan N. Hoffman, Charles E. Bambord, 2015 
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Πίλαθαο 4.4:  Τπόδεηγκα Δπηρεηξεζηαθώλ ηξαηεγηθώλ Καηεύζπλζεο 
Δ
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ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΘΔΖ 

Ηζρπξή                                Μέηξηα                                        Αδύλαηε 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 πγθέληξσζε 

 Καζεηνπνίεζε 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 πγθέληξσζε 

 Οξηδφληηα 

Οινθιήξσζε 

ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ 

 Γηάζσζε-

Αλαζηξνθή 

(Turnaround) 

ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ 

 Παχζε ή 

ζπλέρηζε κε 

πξνζνρή 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 πγθέληξσζε 

 Οξηδφληηα 

Οινθιήξσζε 

ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ 

 Κακία αιιαγή 

ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ 

 Αηρκάισηε 

επηρείξεζε 

 Απνεπέλδπζε 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 πζρεηηζκέλε 

Γηαπνίθηιζε 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 Αζπζρέηηζηε 

Γηαπνίθηιζε 

ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ 

 Υξενθνπία 

 Ρεπζηνπνίεζε 

Πεγή: Νηθφιανο Β. Γεσξγφπνπινο, ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη, 2013 

 

ηνλ πίλαθα 4.4   απεηθνλίδνληαη νη επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο θαηεχζπλζεο πνπ 

έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε.  Λακβάλνληαο ππφςε ηε κέηξηα 

αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ (κέηξηα πξνο 

πςειή), νη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηεχζπλζεο ηεο εηαηξείαο είλαη ε αλάπηπμε θαη 

ε ζηαζεξφηεηα. 

Ζ ζπγθέληξσζε επηηπγράλεηαη κε εζσηεξηθή αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο, ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ 

επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα αληηθείκελν κε κεγάιε απνδνηηθφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα  (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

 

ηνλ πίλαθα 4.5 παξνπζηάδνληαη νη επηινγέο ζηξαηεγηθήο ζπγθέληξσζεο πνπ έρεη 

ζηε δηάζεζή ηεο ε επηρείξεζε: 
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Πίλαθαο 4.5: Δπηινγέο ηξαηεγηθήο «πγθέληξσζεο» 

Ρροϊόντα 

 Ραρόντα Νζα 

 
 
 

Αγοραςτζσ 

 
Σθμερινοί 

 
Εκμετάλλευςθ προϊόντοσ / 
Αγοράσ 

 
Ανάπτυξθ προϊόντοσ 

 
Νζοι 

 
Ανάπτυξθ Αγοράσ 

 
Εξάπλωςθ προϊόντοσ / 
Αγοράσ 

Πεγή: Νηθόιανο Β. Γεσξγόπνπινο, ηξαηεγηθό Μάλαηδκελη, 2013 

 

 

 Οξηδόληηα αλάπηπμε ή νινθιήξσζε (Horizontal  Growth) 

 

Ζ νξηδφληηα αλάπηπμε επηηπγράλεηαη κε ηελ επέθηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ζε άιιεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο εγρψξηεο θαη δηεζλείο θαη/ή κε ηε δηεχξπλζε ησλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηηο ηξέρνληεο αγνξέο. Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί εζσηεξηθά, επεθηείλνληαο ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπηθά 

ή παγθνζκίσο, ή κπνξεί λα αλαπηπρζεί εμσηεξηθά κέζσ ζπγρσλεχζεσλ, εμαγνξψλ ή 

ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ κε άιιεο εηαηξείεο ηνπ ηδίνπ θιάδνπ (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

 

 

 Κάζεηε αλάπηπμε ή νινθιήξσζε ή θαζεηνπνίεζε (Vertical  Growth) 

 

Δπηηπγράλεηαη αλαιακβάλνληαο ιεηηνπξγίεο πνπ πξηλ εμππεξεηνχζαλ πξνκεζεπηέο ή 

δηαλνκείο. Ζ εηαηξεία αλαπηχζζεηαη θαηαζθεπάδνληαο ηηο πξνκήζεηέο ηεο ή 

δηαλέκνληαο ηα πξντφληα ηεο. Ζ θαζεηνπνίεζε κπνξεί λα είλαη πξνο ηα πίζσ 

(backward integration) φηαλ ε επέθηαζε ηνπ πεδίνπ δξάζεο πεγαίλεη πξνο ηα πίζσ 

ζην ζχζηεκα-αμίαο, ζηηο πξνκήζεηεο πξψησλ πιψλ ή πιηθψλ ζπζθεπαζίαο ή πξνο ηα 

εκπξφο (forward integration) φηαλ ε επέθηαζε ηνπ πεδίνπ δξάζεο πεγαίλεη πξνο ηα 

εκπξφο ζην ζχζηεκα-αμίαο πρ. ζηελ δηαλνκή . 

 

Ζ πξνο ηα πίζσ θαζεηνπνίεζε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πςειά εκπφδηα εμφδνπ γηα 

ηελ επηρείξεζε (αγνξά θαιιηεξγεκέλσλ εθηάζεσλ αλ αθνξά α‟ χιε ή αγνξά αθξηβνχ 

πάγηνπ εμνπιηζκνχ αλ είλαη γηα πιηθά ζπζθεπαζίαο) θαη λα κεηψζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

επειημία, αιιά ζπλήζσο έρεη πςειφηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο απφ ηελ πξνο ηα εκπξφο 
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θαζεηνπνίεζε (πςειά έμνδα κάξθεηηλγθ, ρακειά πεξηζψξηα θέξδνπο ζην 

ιηαλεκπφξην). 

 

 ηξαηεγηθέο δηαπνίθηιζεο  ή δηεύξπλζεο  (Diversification  Strategies) 

 

Ζ ζπζρεηηζκέλε δηαπνίθηιζε ζε πξντφληα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ειηά πρ. ειαηφιαδν 

ζε φξνπο αγνξψλ θαη αγνξαζηψλ είλαη κηα ελαιιαθηηθή επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο. Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηηο γλψζεηο ηεο ζηελ αγνξά ησλ α‟ 

πιψλ, ηηο ηθαλφηεηέο ηεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ην δίθηπν δηαλνκήο θαη ην 

ππάξρνλ πειαηνιφγην ζαλ κέζα δηαπνίθηιζεο.   

 

Ζ επηρείξεζε δελ έρεη εμαληιήζεη ηα πεξηζψξηα θαη ηηο επθαηξίεο πνπ έρεη γηα 

αλάπηπμε ψζηε λα πξέπεη λα εξεπλήζεη ην ελδερφκελν αζπζρέηηζηεο δηαπνίθηιζεο. 

Δίλαη πξνηηκφηεξν λα εθκεηαιιεπηεί ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηεο ζηα 

ππάξρνληα θαη ζπζρεηηζκέλα πξντφληα ζηα νπνία έρεη ην know-how   θαη πνπ έρνπλ 

αθφκε κεγάιε πξννπηηθή αλάπηπμεο. 

 

 ηξαηεγηθέο ηαζεξόηεηαο     (Stability strategies) 

Οη ζηξαηεγηθέο ζηαζεξφηεηαο,  είηε είλαη ζηξαηεγηθή ηεο θακίαο αιιαγήο (no change 

strategy) δειαδή λα ζπλερηζηεί ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε είηε είλαη ζηξαηεγηθή 

παχζεο/ζπλέρηζεο κε πξνζνρή (pause  /proceed   with  caution  strategy) έρεη λφεκα 

φηαλ ην πεξηβάιινλ παξνπζηάδεη πνιεκηθνχ ραξαθηήξα δπλακηθή ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο θξίζεο θαη ε επηρείξεζε δελ ληψζεη αζθαιήο ζην λα 

δεζκεχζεη πφξνπο. ην θνκβηθφ ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ηψξα ε επηρείξεζε, κηα 

θαζπζηέξεζε ζηελ αιιαγή ηεο ελέρεη θηλδχλνπο. Πξψηνλ λα κελ κπνξεί λα 

ηθαλνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, δεχηεξνλ λα κε κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηε δήηεζε 

ιφγσ κηθξήο δπλακηθφηεηαο παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη ηξίηνλ θάπνηνη αληαγσληζηέο 

λα θηλεζνχλ πξψηνη θαη δπλακηθά κε ζαθείο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ηελ ψξα πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ην turnaround ηεο Οηθνλνκίαο. 

 

Οη κνξθέο  ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ θαζψο θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα ηνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηελ εηαηξεία, παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ πίλαθα 4.6. 

Πίλαθαο 4.6: Δλαιιαθηηθέο Δπηρεηξεζηαθέο ηξαηεγηθέο  
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ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 
Α

Ν
Α

Π
ΣΤ

ΞΗ
 

υγκζντρωςθ 
(concentration) 
εξειδίκευςθ ςτο 
υπάρχον προϊόν 

 

 
1. Ρολφ καλι γνϊςθ των 
δραςτθριοτιτων μιασ επιχείρθςθσ και 
εξειδίκευςθ των ςτελεχϊν  
2.  Πλοι οι πόροι κατευκφνονται ςτθν 
εκτζλεςθ μιασ δραςτθριότθτασ και θ 
επιχείρθςθ βρίςκεται ςε καλφτερθ κζςθ 
για τθν ανάπτυξθ μιασ διακεκριμζνθσ 
ικανότθτασ ι ενόσ διαρκοφσ 
ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ 
3.  Oι stakeholders αντιλαμβάνονται 
καλφτερα τθν αποςτολι τθσ επιχείρθςθσ 
4.  Ρεριοριςμζνοι ανκρϊπινοι ι 
χρθματοοικονομικοί πόροι 
5.  Γνωςτόσ ανταγωνιςμόσ 

 

1. Κίνδυνοσ από τθ ςυγκζντρωςθ 
όλων των πόρων τθσ επιχείρθςθσ 
ςε μια δραςτθριότθτα 
2.  Δυςκολία των επιχειρθματιϊν 
να μεταπθδιςουν ςε άλλεσ 
δραςτθριότθτεσ λόγω   
ωρίμανςθσ  του 
προϊόντοσ/κλάδου 

Οριηόντια ολοκλιρωςθ 
(horizontal integration) 
με εςωτερικι ανάπτυξθ  

1. Ανάπτυξθ ςε νζεσ αγορζσ λόγω 

κορεςμοφ τθσ  τρζχουςασ αγοράσ 

2.  Αυξθμζνεσ πωλιςεισ 

3. Οικονομίεσ κλίμακασ και εφρουσ 

4. Βελτιωμζνο προϊόν 

 

1. Διαφορζσ PESTEL 
 

2. Υψθλό κόςτοσ 
μάρκετινγκ και 
προϊκθςθσ 
 

3. Κίνδυνοσ χϊρασ 

Κάκετθ ολοκλιρωςθ 
(Vertical integration) 
προσ τα  πίςω 

1. Μείωςθ εξάρτθςθσ από προμθκευτζσ 
Ρρόςβαςθ ςε ςθμαντικοφσ πόρουσ α’ 
υλϊν και υλικϊν ςυςκευαςίασ και 
εξαςφάλιςθ ποςοτικισ ροισ και 
ποιότθτασ 

2. Ζλεγχοσ ςε δραςτθριότθτεσ 
προςτικζμενθσ αξίασ που ςχετίηονται 
με το βαςικό προϊόν 

3. Μεγαλφτερα περικϊρια κζρδουσ 

1. Αδυναμία κεντρικοφ ελζγχου 
των δραςτθριοτιτων 

2. Αδυναμία ελζγχου των 
απειλϊν του εξωτερικοφ 
περιβάλλοντοσ 

3. Μειωμζνθ ευελιξία 
4. Δθμιουργία υψθλϊν 

ςυνόρων εξόδου (υψθλό 
κόςτοσ περιουςιακϊν 
ςτοιχείων που είναι δφςκολο 
να εκποιθκοφν) 
 

    Κάκετθ ολοκλιρωςθ 
(Vertical integration) 

προσ τα εμπρόσ 

1. Μείωςθ εξάρτθςθσ από αγοραςτζσ 
2. Μεγαλφτερα περικϊρια κζρδουσ 
3. Μειωμζνεσ τιμζσ ςτον τελικό 

καταναλωτι 

1. Αδυναμία κεντρικοφ ελζγχου 
του δικτφου διανομισ 

2. Αδυναμία ελζγχου απειλϊν 
του εξωτερικοφ 
περιβάλλοντοσ κακϊσ οι 
πελάτεσ είναι 
διαςκορπιςμζνοι ςε όλο τον 
κόςμο 

3. Υψθλό κόςτοσ μάρκετινγκ 

υςχετιςμζνθ 
Διαποίκιλςθ 
(Concentric 

diversification) 

1. Θ επιχείρθςθ χρθςιμοποιεί τισ 
λειτουργικζσ τθσ ικανότθτεσ 

2. Κδια δίκτυα διανομισ 
3. Ραρόμοια τεχνολογία 
4. Υπάρχον πελατολόγιο 
5. Know- how 

1. Μερικι ςυγκζντρωςθ 
κινδφνου 
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4.4.2.2 Δπηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο (Business Strategies) 

 

Ζ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή απαληά ζην εξψηεκα πψο ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα 

αληαγσλίδεηαη ή λα ζπλεξγάδεηαη κέζα ζηνλ θιάδν. Ζ ζηξαηεγηθή απηή κπνξεί λα 

είλαη αληαγσληζηηθή (ελάληηα ζε φινπο ηνπο αληαγσληζηέο γηα πιενλέθηεκα) θαη/ή 

ζπλεξγαηηθή (ζπλεξγαζία κε κία ή πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο γηα πιενλέθηεκα έλαληη 

ησλ άιισλ) (Wheelen, et. al. 2015). 

 

Σηξαηεγηθή ζπκκαρία είλαη ε καθξνπξφζεζκε ζπκθσλία κεηαμχ δχν εηαηξεηψλ γηα 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε θνηλφ νηθνλνκηθφ φθεινο. πλεξγαζία αμίαο είλαη 

ε καθξνπξφζεζκε ζπκθσλία πνπ ζπλάπηεη κηα εηαηξεία κε έλα ζεκαληηθφ 

πξνκεζεπηή ή κε έλα δηαλνκέα– θιεηδί κε ακνηβαία ζπκθέξνληα.  ηνλ πίλαθα 4.7 

απεηθνλίδνληαη νη αληαγσληζηηθέο θαη ζπλεξγαηηθέο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο κε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο. 

 

Πίλαθαο 4.7: Δλαιιαθηηθέο Δπηρεηξεκαηηθέο ηξαηεγηθέο 

Α
Ν

ΣΑ
ΓΩ

Ν
Ι

ΣΙ
Κ

Ε
 

ΣΡ
Α

ΣΗ
ΓΙ

Κ
Ε

 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ 

Ηγεςία Κόςτουσ 

(Cost Leadership) 

1. Υψθλότερο μερίδιο αγοράσ 

2. Χαμθλότερθ τιμι για τουσ 

πελάτεσ-αφξθςθ πωλιςεων 

3. Υψθλά ςφνορα ειςόδου για 

νεοειςερχόμενουσ λόγω 

χαμθλισ τιμισ 

1. Ανταγωνιςμόσ-μίμθςθ 

2. Απαξίωςθ τθσ 

αντιλαμβανόμενθσ 

τιμισ του προϊόντοσ 

Διαφοροποίθςθ 

(Differentiation) 

1. Ρελάτεσ πιςτοί ςτα προϊόντα και 

λιγότερο ευαίςκθτοι ςτθν τιμι 

2. Υψθλά περικϊρια κζρδουσ 

3. Ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα 

1. Ανταγωνιςμόσ-

αντιγραφι 

2. Αυξθμζνο  κόςτοσ 

Εςτίαςθ  (Focus) 1. Ρεριοριςμζνθ αγορά  

1. Ανταγωνιςμόσ- μίμθςθ 

2. Κίνδυνοσ υψθλοφ 

κόςτουσ 

Αςυςχζτιςτθ 
Διαποίκιλςθ 

(Conglomerate 
diversification) 

1. Μεγάλα περικϊρια κζρδουσ 
2. Διαςπορά κινδφνου 

1. Μειϊνεται ο κεντρικόσ 
ζλεγχοσ 

2. Μικρό Know-How 
3. Μεγάλοσ κίνδυνοσ νζασ 

δραςτθριότθτασ 

ΣΑΘΕΡΟΣΗΣΑ 

1. Στακερι απόδοςθ 
2. Μικρόσ κίνδυνοσ 
3. Ρεριοριςμζνοι πόροι 
4. Ζλεγχοσ 

1. Μθ εκμετάλλευςθ 
δυνάμεων και ικανοτιτων 

2. Μθ εκμετάλλευςθ ευκαιριϊν 
3. Μικρι ανάπτυξθ πωλιςεων 

και κερδϊν 
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Τ
Ν

ΕΡ
ΓΑ

ΣΙ
Κ

Ε
 

ΣΡ
Α

ΣΗ
ΓΙ

Κ
Ε

 

τρατθγικζσ 

ςυμμαχίεσ(Strategic 

Alliances) 

1.Ρρόςβαςθ ςε νζεσ ικανότθτεσ  

2.Ρρόςβαςθ ςε ςυγκεκριμζνεσ  

αγορζσ   

 3.Μείωςθ κινδφνων νζων  

αγορϊν 

 4. Μείωςθ κόςτουσ παραγωγισ 

(outsourcing) 

1.Διαφορετικοί ςτόχοι 

2.Απϊλεια ελζγχου 

3. Ανταγωνιςμόσ ςτισ 

ίδιεσ αγορζσ  

4. Αβεβαιότθτα 

5. Ρολιτιςμικζσ 

διαφορζσ  

6.Ατομικά ςυμφζροντα 

7.Ακοφςια μεταβίβαςθ 

know-how 

υνεργαςίεσ  Αξίασ 

(Value Chain 

Partnerships) 

1.Βελτίωςθ ποιότθτασ αγορϊν 

2.Οutsourcing 

3.Βελτίωςθ διαχείριςθσ  

καναλιϊν διανομισ 

1. Αβεβαιότθτα 

2. Διαφωνίεσ ςτθ 

διαχείριςθ 

 

 

4.4.3 Πξνηεηλόκελεο  ζηξαηεγηθέο 

 

Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο είλαη ηαπηφρξνλα θαη νη ηδηνθηήηεο θαη είλαη θπζηθφ αθφκε 

θαη ε πην ειθπζηηθή ελαιιαθηηθή ζηξαηεγηθή λα κε γίλεη απνδεθηή αλ δελ ζπκβαδίδεη 

κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο. Έρνληαο ρξφληα πείξαο θαη απφιπηε θαηαλφεζε 

ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηεο επηρείξεζεο βαζίδνληαη πνιιέο θνξέο ζην έλζηηθηφ θαη ηε 

δηαίζζεζε ηνπο, πνπ έρεη απνδεηρηεί απνηειεζκαηηθή θαη κέρξη ηψξα ηνπο έρεη 

νδεγήζεη ζε ζπγθξαηεκέλε αλάπηπμε θαη ζίγνπξεο απνδφζεηο θαη ίζσο είλαη δχζθνιν 

λα απνδερζνχλ ζηξαηεγηθέο πνπ δελ είλαη ζπλεζηζκέλεο πξαθηηθέο γηα εηαηξείεο ηνπ 

κεγέζνπο ηεο Anolive Α.Δ. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ νη πξνηεηλφκελεο επηινγέο δελ ελέρνπλ κεγάινπο θηλδχλνπο θαη 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο ζηαδηαθήο θαη αζθαινχο αλάπηπμεο. Δθφζνλ νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ πξνηείλνληαη δελ απαηηνχλ πιήξε δέζκεπζε πφξσλ εμαξρήο, κε ηελ 

πξνζέγγηζε real-option,  νη επελδχζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα αθνινπζεζνχλ νη 

ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηαδηαθά ψζηε αλ θάπνηα δελ έρεη ηελ αλακελφκελε 

απφδνζε κπνξεί λα εγθαηαιεηθζεί ρσξίο κεγάιεο απψιεηεο θαη λα πηνζεηεζεί ε 

επφκελε ή θάπνηα άιιε. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε ρξήζε ηεο πξνζέγγηζεο real-option 

βειηηψλεη ηηο επηδφζεηο ηνπ νξγαληζκνχ  (Wheelen, et. al. 2015). 

 

Σν πην ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ είλαη ε 

ηθαλφηεηα απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηξαηεγηθνχο 

παξάγνληεο πνπ αλαιχζεθαλ ζηελ πξνζέγγηζε ΓΑΔΑ.  Ζ ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα 
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κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο θαη ηηο δπλάκεηο ηεο επηρείξεζεο θαη λα 

απνδπλακψζεη ηηο απεηιέο θαη ηηο αδπλακίεο. Άιιν ζεκαληηθφ θξηηήξην πνπ πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε είλαη νη πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθέο λα ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο 

ηεο επηρείξεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ειάρηζηνπο δπλαηφλ πφξνπο θαη κε ηηο 

ιηγφηεξεο δπλαηφλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο (Wheelen, et. al. 2015). 

 

Ζ ειθπζηηθφηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο εμαξηάηαη απφ ηνλ θίλδπλν πνπ 

απηή πεξηέρεη. Καη ν θίλδπλνο αλαθέξεηαη φρη κφλν ζηελ πηζαλφηεηα απηή ε 

ζηξαηεγηθή λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθή αιιά θαη ζηνπο πφξνπο πνπ ζα δεζκεπηνχλ 

θαη ην δηάζηεκα πνπ απηνί δελ ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα άιιε ρξήζε. Λακβάλνληαο 

ππφςε ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο έλαο επηπιένλ ζεκαληηθφο 

θίλδπλνο πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη νη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ εμαγσγήο. 

 

4.4.3.1  Δπηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο 

 

Ζ εηαηξεία νθείιεη λα απεγθισβηζηεί απφ ηε ζηξαηεγηθή ζηαζεξφηεηαο πνπ αθνινπζεί 

αλ ζέιεη λα ζπλερίζεη λα είλαη αληαγσληζηηθή,  λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

ηεο αιιά θαη λα είλαη ζπλεπήο ζηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. πλερήο 

αλάπηπμε ζεκαίλεη απμεκέλεο πσιήζεηο, εθκεηάιιεπζε ηεο θακπχιεο κάζεζεο, 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη σο εθ ηνχηνπ κείσζε ηνπ αλά κνλάδα θφζηνπο ησλ 

πσιεζέλησλ άξα απμεκέλα  θέξδε (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

Ζ Anolive  Α.Δ.  έρεη ζηε δηάζεζή ηεο πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο 

αιιά κελ έρνληαο εμαληιήζεη ηηο επθαηξίεο γηα αλάπηπμε ζηε βαζηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα είλαη πξνηηκφηεξν λα κε ζηξαθεί αθφκε ηηο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο 

ηεο δηαπνίθηιζεο. Οη θαιχηεξεο επθαηξίεο είλαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο βάζεο ηεο 

(core) εζηηάδνληαο ζηα πην θεξδνθφξα πξντφληα ηεο θαη ζηηο πην επηηπρεκέλεο 

ιεηηνπξγίεο θαη αγνξέο. Ζ παγίδα ηεο ζθέςεο φηη “grass is always greener” κπνξεί λα 

ππνηηκήζεη ηνπο θηλδχλνπο δηείζδπζεο ζε κηα αραξηνγξάθεηε πεξηνρή. Ζ αλάπηπμε 

ηεο βάζεο (the   core) ελέρεη ιηγφηεξνπο θηλδχλνπο απφ ηε δηεχξπλζε ζε λέα 

πξντφληα. (Kotler, Keller, 2016). 

 

Έρνληαο ζπλεπψο πεξηζψξηα αλάπηπμεο ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ζα ήηαλ πην 

ζπλεηφ θαη αζθαιέο, ε εηαηξεία  λα ζπγθεληξψζεη θαη λα θαηεπζχλεη ηνπο πφξνπο ηεο 

ζηελ αχμεζε ηεο  παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο κε επελδχζεηο ζηηο αλεθκεηάιιεπηεο 



135 
 

εγθαηαζηάζεηο ηεο, λέν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη πξφζιεςε εξγαδνκέλσλ ψζηε 

λα εθκεηαιιεπηεί θαη λα αμηνπνηήζεη πιήξσο ηηο δηαθεθξηκέλεο ηθαλφηεηέο  ηεο, ηελ 

εκπεηξία θαη ην know-how  πνπ δηαζέηεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε παξαγσγήο.  

Απηή ε ζηξαηεγηθή ζπγθέληξσζεο (Concentration) ησλ πφξσλ, δελ ελέρεη 

ηδηαίηεξνπο θηλδχλνπο γηα ηελ επηρείξεζε, ζα θηλεζεί ζε γλψξηκν αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ζα ηεο επηηξέςεη λα αλαπηχμεη ηηο ηθαλφηεηέο ηεο θαη λα επηηχρεη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο. 

Έλα κεηνλέθηεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα αληηκεησπίζεη ζην κέιινλ είλαη ε σξίκαλζε 

ηνπ πξντφληνο θαη ηνπ θιάδνπ. Απηφ κπνξεί λα ην αληηκεησπίζεη κε κηα παξάιιειε 

ζηξαηεγηθή  νξηδόληηαο  αλάπηπμεο (Horizontal  Growth) ζε λέεο αγνξέο. Ζ 

νξηδφληηα αλάπηπμε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε δηεζλή επέθηαζε (Wheelen, et. al. 2015). 

 

 Ζ εηαηξεία κπνξεί λα ην επηηχρεη κε επέθηαζε ησλ εμαγσγψλ ηεο ζε άιιεο ρψξεο θαη 

δηείζδπζε ζε λέεο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο. Έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ δηείζδπζεο ζε 

κηα αλαπηπζζφκελε ρψξα κπνξεί λα εθπξνζσπεί κηα ζεκαληηθή επθαηξία 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο κεγάινπο πιεζπζκνχο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ.  

Απηφ κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί θαη κε αλάπηπμε ησλ πξντόλησλ ηεο, ζε ζπζθεπαζίεο 

θαηαλαισηή κε θαηλνηφκα πξντφληα ειηάο πνπ ζα απεπζχλνληαη ηφζν ζε 

πθηζηάκελεο, φζν θαη λέεο αγνξέο. ηελ θαηεχζπλζε απηή ε  Anolive  ζα 

εθκεηαιιεπηεί φια ηα πξναλαθεξφκελα νθέιε θαη ζα δηεπξχλεη ην ραξηνθπιάθην ηεο 

κε πξντφληα ζε θάζε αλάπηπμεο. 

 

4.4.3.2  Δπηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο 

 

Ζ δνκή ηνπ θιάδνπ θαζνξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ. ε έλα 

θαηαθεξκαηηζκέλν θιάδν φπνπ πνιιέο κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο 

αληαγσλίδνληαη γηα ζρεηηθά κηθξά κεξίδηα αγνξάο, επηθξαηνχλ ζπλήζσο ζηξαηεγηθέο 

εζηίαζεο. Γεληθά ηα κεξίδηα αγνξάο παξνπζηάδνπλ κεγάιε ζηαζεξφηεηα. 

Βξαρππξφζεζκεο θηλήζεηο γηα αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αλεπηζχκεηεο αληηδξάζεηο (πφιεκν ηηκψλ). 

 

Ζ εηαηξεία παξφιε ηελ εκπεηξία πνπ έρεη πάλσ ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ 

παξαγσγηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηα κεγάια πεξηζψξηα κηθηνχ θέξδνπο, ιφγσ ηνπ 

κεγέζνπο ηεο θαη ηεο θχζεο ηνπ πξντφληνο, δελ κπνξεί λα αθνινπζήζεη απνθιεηζηηθά 

ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο ή δηαθνξνπνίεζεο. Υηίδνληαο πάλσ ζηηο ηθαλφηεηέο ηεο 

θαη ηε ζηαδηαθή ηεο αλάπηπμε κπνξεί λα απμήζεη ζηαδηαθά θαη καθξνπξφζεζκα ην 
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κεξίδην αγνξάο ηεο ρσξίο επηπηψζεηο, κε ηξφπν πνπ λα ηθαλνπνηεί ηελ απνζηνιή θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο.   Με ηε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή λα κπνξεί λα δηαθπιάμεη ηνπο 

ηξέρνληεο πειάηεο ηεο θαη λα θεξδίζεη έλα δίθαην κεξίδην απφ ηνπο λένπο πειάηεο 

πξνσζψληαο ηα αληαγσληζηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα. Πξέπεη επίζεο λα είλαη έηνηκε λα 

εηζέιζεη ζηηο λέεο αγνξέο κφιηο απηέο αλνίγνπλ.  

 

Ζ δηνίθεζε, ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, νη πφξνη θαη νη δπλάκεηο ηεο επηρείξεζεο 

κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ζηξαηεγηθή εζηίαζεο πνπ δηαθέξεη θαη 

πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο πεξηνρέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη δηεζλψο.  

 

πσο πξναλαθέξζεθε έλα απφ ηα δπλαηά ζεκεία ηεο εηαηξείαο είλαη νη ζρέζεηο θαη ε 

νηθεηφηεηα πνπ έρεη θαιιηεξγήζεη κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο πειάηεο ηεο πνπ ζεκαίλεη 

φηη βξίζθεηαη ηφζν θνληά ζηνλ πειάηε πνπ δεκηνπξγείηαη θφζηνο κεηαθίλεζεο θαη 

απηφο δχζθνια ζα ζειήζεη λα αιιάμεη πξνκεζεπηή. 

 

Kαηά ηνπο M. Treacy  F. Wierseman (1995) απηή ε νηθεηφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

δηαθνξνπνίεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επειημία πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο ηνπ 

πειάηε, ηελ άκεζε εμππεξέηεζε θαη αθφκε ην πιενλέθηεκα θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη  

απφ ηελ ππεξνρή ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη πιενλεθηήκαηα αμίαο κε ηα 

νπνία ε επηρείξεζε κπνξεί λα αληαγσληζηεί επηηπρεκέλα ζηνλ θιάδν ηεο 

μεθεχγνληαο απφ ηoλ απνθιεηζκφ ζηε κέζε (stuck in the middle) πνπ έρεη πεξηέιζεη 

αθνινπζψληαο θαη αληηδξψληαο ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ αληαγσληζκνχ (Γεσξγφπνπινο, 

2013). 

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε απφ ηνπο αληαγσληζηέο κπνξεί λα επηηεπρζεί εζηηάδνληαο ζηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ ζε ηκήκα αγνξάο θαη επηηπγράλνληαο θπξίαξρν κεξίδην αγνξάο 

ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, φπνπ ζα κπνξέζεη λα επηηχρεη πςειά πεξηζψξηα θέξδνπο 

κε geographic specialist πσιήζεηο δειαδή πσιήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο πνπ 

ιφγσ κηθξήο δήηεζεο θαη ηδηαηηεξνηήησλ δελ ειθχνπλ ηελ πξνζνρή ησλ 

αληαγσληζηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ νπζηαζηηθά κεηψλεη ηελ εμάξηεζή ηεο απφ αγνξέο 

φπνπ ν αληαγσληζκφο είλαη πνιχ έληνλνο. 

 

Μέξνο ηεο θηινζνθίαο ηεο επηρείξεζεο είλαη νη αξκνληθέο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο 

stakeholders. Δπελδχνληαο ζ‟ απηά ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη κε ην δπλαηφ 

νηθνλνκηθφ ππφβαζξν πνπ έρεη, κπνξεί λα ζπλάςεη καθξνπξόζεζκα ζπκβόιαηα 

(Long-Term  Contracts) θαη ζπλεξγαζίεο αμίαο (Value-chain  Partnerships) κε 

πειάηεο, πξνκεζεπηέο θαη αληαγσληζηέο. Απηφ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί 
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θαζεηνπνίεζε θαζψο ηα ζπκβφιαηα είλαη πνιχ δχζθνιν λα είλαη απνθιεηζηηθά ιφγσ 

ηνπ κεγέζνπο ηεο επηρείξεζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν πξνκεζεπηήο ή ν πειάηεο 

(ρνλδξέκπνξνο) ζα είλαη κηα captive  company εμ νινθιήξνπ αλεμάξηεηε ηεο νπνίαο 

έλα κεγάιν κέξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζα είλαη κε ηελ Anolive Α.Δ. κέζσ 

καθξνπξφζεζκσλ ζπκβνιαίσλ. Με ηνπο αληαγσληζηέο ε ζρέζε απηή κπνξεί λα 

θπκαίλεηαη απφ outsourcing κέρξη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο. Μηα ζπλεξγαζία κε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

πην θηιηθφ εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απφ πιεπξάο πιενλεθηεκάησλ ζέζεο ή θνξνινγίαο 

είλαη κηα επηινγή γηα λα παξαθακθζνχλ νη ηξέρνπζεο αδπλακίεο. 

 

Καηά ηνλ Michael  Porter κηα εηαηξεία κε αδπλακίεο ζηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε κε 

κεγάινπο πειάηεο, ζηελ ηερλνινγία, ζην κάξθεηηλγθ θαη ζηε δηαλνκή έρεη ιίγα λα 

ράζεη θαη πνιιά λα θεξδίζεη κε ηελ επαθή θαη ζπλεξγαζία κε αληαγσλίζηξηεο 

εηαηξείεο. Μαζαίλεη απφ ηηο άιιεο εηαηξείεο θαζψο ηηο αληαγσλίδεηαη (Wheelen, et. al. 

2015). 

 

 

4.4.3.3 Λεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο 

 

Οη ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο πξέπεη λα δηακνξθψλνληαη θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

ππνζηεξίδνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο. Γηα λα είλαη 

πεηπρεκέλε κηα ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή πξέπεη λα ρηίδεηαη πάλσ ζε κηα δηαθεθξηκέλε 

ηθαλφηεηα ζηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγηθή πεξηνρή.  Καζψο ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ ζηξαηεγηθψλ ππαγνξεχεηαη απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο νη αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ απφ ηε κία πεξηνρή ζηελ άιιε θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κπνξεί λα δηαθέξνπλ 

θαη νη ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο  (Wheelen, et. al. 2015). 

 

Με ηε ζηξαηεγηθή ζπγθέληξσζεο πνπ πξνηείλεηαη, ε επηρείξεζε κπνξεί λα ζπλερίζεη 

ηηο θαιέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζεί ζε ζέκαηα αγνξψλ, παξαγσγήο θαη αλζξσπίλσλ 

πφξσλ. Παξφια απηά πξνθχπηνπλ νξηζκέλα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πξντφλ, 

ηδηαίηεξα κάξθεηηλγθ θαη εμσηεξηθήο αλάζεζεο ηα νπνία πξέπεη λα εμεηαζηνχλ. 
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4.4.3.3.1 ηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ζπκκαρία κε νκνεηδή εηαηξεία ηνπ εμσηεξηθνχ ζε ρψξα πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε ή ζε ρψξα ζηελ νπνία δελ έρεη εκπεηξία (λέα αγνξά) 

ζα ηεο επηηξέςεη λα αλαπηχμεη ηα πξντφληα ηεο κε ηελ ηερλνινγία ηεο άιιεο εηαηξείαο 

θαη λα επεθηείλεη ην δίθηπν δηαλνκήο ηεο.  

 

Ζ ζπλεξγαζία κε ρνλδξέκπνξνπο ζα ηεο εμαζθαιίζεη ηελ νξηδφληηα αλάπηπμε 

αγνξάο, κέζσ εμαγσγψλ κε κεησκέλν ην θίλδπλν πεηξακαηηζκνχ δηείζδπζεο ζε λέεο 

αγνξέο ζηηο νπνίεο ε επηρείξεζε δελ έρεη εκπεηξία. Με ηνλ ηξφπν απηφ επίζεο 

κπνξνχλ λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθέο νη αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο ζηηο θξίζηκεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηεο πξνψζεζεο, κεηαθέξνληαο ην θφζηνο ηεο  

ζηξαηεγηθήο  push, ζηνπο πειάηεο/ρνλδξέκπνξνπο. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε ρνλδξέκπνξνπο είλαη: (Kotler, Keller, 2016). 

 Έρνληαο πεξηζζφηεξεο δηαζπλδέζεηο νη αγνξαζηέο ηνπο εκπηζηεχνληαη 

πεξηζζφηεξν απφ φηη κηα άγλσζηε επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη ζε κηα καθξηλή 

ρψξα. 

 Μπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ πνιινχο κηθξνχο πειάηεο κε ζρεηηθά κηθξφ 

θφζηνο 

 Δπηηπγράλνπλ νηθνλνκίεο γηα ηνπο κηθξνχο αγνξαζηέο αγνξάδνληαο κεγάιε 

πνζφηεηα θαη κνηξάδνληάο ηε ζε κηθξφηεξεο κνλάδεο 

 Κξαηνχλ απνζέκαηα ειαρηζηνπνηψληαο ην θφζηνο απνζέκαηνο γηα ηελ 

επηρείξεζε 

 ληαο θνληά ζηνπο αγνξαζηέο παξέρνπλ άκεζε παξάδνζε άκα ηε δεηήζεη, 

ηδίσο ζε καθξηλέο ρψξεο φπσο ε Απζηξαιία, Ακεξηθή θιπ. 

 Απνξξνθνχλ θάπνηνπο θηλδχλνπο φπσο θινπήο, δεκηάο θαηά ηηο κεηαθνξέο, 

απαμίσζεο εκπνξεπκάησλ 

 Παξέρνπλ πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ, λέα 

πξντφληα, εμέιημε ηηκψλ θιπ 

Ζ ζπλεξγαζία αμίαο καδί ηνπο ειαρηζηνπνηεί ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ ππάξρνπλ 

φπσο: 

 λα δξνπλ ζαλ ιήπηεο παξαγγειηψλ, 

  λα κε δέρνληαη αξθεηφ απφζεκα ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο παξαγγειίεο ησλ 

πειαηψλ αξθεηά γξήγνξα, 

 λα κε δίλνπλ ζηελ επηρείξεζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αγνξά θαη 

ηνπο αληαγσληζηέο   θαη  
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 λα ρξεψλνπλ πνιιά γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

 
ρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζέκαηα/ δηιήκκαηα: 

 
1. Πξνζαξκνγή ή ηππνπνίεζε 

 
Ο Σ. Levitt κεγάινο ππέξκαρνο ηεο ηππνπνίεζεο ζην άξζξν πνπ δεκνζίεπζε ζην 

Harvard Business Review (1983), The Globalization of Markets ππνζηήξημε φηη ηα 

ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη κε δηεζλείο αγνξέο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε ηελ 

ππφζεζε φηη ν θφζκνο είλαη κηα κεγάιε αγνξά, αγλνψληαο επηθαλεηαθέο, 

πεξηθεξεηαθέο θαη εζληθέο δηαθνξέο. Παξφιν φκσο πνπ ε παγθφζκηα εληαία 

ηνπνζέηεζε είλαη γεληθά επηζπκεηή, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη πνιηηηζκηθέο 

δηαθνξέο, νη αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο, ν θχθινο δσήο ηνπ πξντφληνο θαη ε 

αγνξαζηηθή δχλακε ηεο αγνξάο ζηφρνπ ζε θάζε ρψξα θάλνπλ αλαγθαία ηελ 

πξνζαξκνγή ή ηελ πιήξε δηαθνξνπνίεζή ηεο. 

 

Γηεηζδχνληαο ζε κηα λέα αγνξά απαηηεί πνιχ ζπρλά πξνζαξκνγή ζηηο δηαθνξέο ηεο 

λέαο αγνξάο. Ζ πξνζαξκνγή πξντφληνο (product   adaptation) ζε κεξηθέο δηαζηάζεηο 

ηνπ φπσο ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπζθεπαζία, ψζηε λα είλαη ζχκθσλν κε ηηο ηνπηθέο 

ζπλζήθεο θαη πξνηηκήζεηο είλαη πνιιέο θνξέο απαξαίηεηε. Ζ πνιηηηθή ησλ ηηκψλ 

επίζεο δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ αγνξά ζε θάζε ρψξα θαη ηελ εθιακβαλφκελε 

απφ ηνλ πειάηε αμία. 

 

ηε δηεζλή αγνξά πνιχ θξίζηκνη παξάγνληεο είλαη νη δηαθνξέο ζηελ θνπιηνχξα θαη ην 

νηθνλνκηθφ επίπεδν. Άιιε είλαη ε πξνζέγγηζε ζηελ Δπξσπατθή αγνξά θαη άιιε ζε 

ρψξεο ηεο Ακεξηθήο ή ηεο Αζίαο κε κεγάιε ςπρηθή απφζηαζε (psychic distance). 

Παξφιν πνπ ππάξρεη ζαθήο εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ζηελ ηππνπνίεζε ε επηηπρία 

ζπρλά βαζίδεηαη ζηελ πξνζαξκνγή ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ ( Hollensen, 2017). 

 

Δμ νξηζκνχ ε ζηξαηεγηθή ηεο πξνζαξκνγήο είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηνλ πειάηε, θαζψο ε εθαξκνγή ηεο απαηηεί κηα ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε ηεο 

αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο ζε θάζε κηα 

μέλε ρψξα. πλεπψο ε επηρείξεζε κπνξεί λα πξνβιέςεη θαιχηεξα θαη λα 

αληαπνθξηζεί ζε νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζηε δήηεζε ηεο αγνξάο. Ζ πξνζαξκνγή 

κπνξεί λα είλαη ζην πξντφλ (ραξαθηεξηζηηθά, ζπζθεπαζία –ρξψκα θαη κέγεζνο, ηηκέο) 

φπσο επίζεο θαη ζηα θαλάιηα δηαλνκήο.  
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Οη πξνζαξκνγέο είλαη ζπλήζσο εζεινχζηεο (voluntary) θαη αλήθνπλ ζηε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ηεο δηνίθεζεο. Οη πξνζαξκνγέο πνπ είλαη αλαγθαζηηθέο (mandatory) είλαη 

ζπλήζσο ιφγσ αλάγθεο πξνζαξκνγήο ζηα παγθφζκηα standards πνηφηεηαο. Οη 

παξάγνληεο πνπ σζνχλ ηελ επηρείξεζε ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ πξντφληνο ζε 

νξηζκέλεο ρψξεο είλαη : 

 Σν πξντφλ είλαη θαηαλαισηηθφ 

 Οη αγνξέο είλαη ζρεηηθά κηθξνχ κεγέζνπο 

 Ηζρχο ησλ αληαγσληζηψλ ζην πεξηβάιινλ είλαη πςειή 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο πξνζαξκνγήο είλαη: 

 ε δπλαηφηεηα ηεο επηθεξδνχο εθκεηάιιεπζεο ηεο επηινγήο ηεο επηρείξεζεο 

λα ζηνρεχζεη ζε κηθξά ηκήκαηα (niche segments) κηαο ρψξαο αγνξάο –

ζηφρνπ.  

 Πιεξέζηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ νξηζκέλσλ ηκεκάησλ 

κηαο δηεζλνχο αγνξάο 

 Οηθνδφκεζε ζηελ αληίιεςε ηνπ δηεζλνχο αγνξαζηή, εηθφλαο φηη ε επηρείξεζε: 

α) ιακβάλεη ππφςε ηηο επηζπκίεο ηνπ, β) αλαγλσξίδεη φηη απηέο κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο ησλ αγνξαζηψλ κηαο άιιεο αγνξάο-ζηφρνπ, 

θαη γ) ζέβεηαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πνιηηηθνχ, λνκηθνχ ηερλνινγηθνχ θαη 

θπξίσο ηνπ πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο ηνπ.  

 Απνζάξξπλζε πξνζέζεσλ αληηγξαθήο ηνπ πξντφληνο ηεο επηρείξεζεο – 

παξαγσγνχ απφ ηνλ αληαγσληζκφ 

 

Ζ επηρείξεζε δελ έρεη εγεηηθή ζέζε θαη αλαγλσξίζηκν brand θαη αθνινπζεί ηνπο 

αληαγσληζηέο ή αληηδξά ζηελ αγνξά. Ωο εθ ηνχηνπ ε πηνζέηεζε δηαθνξεηηθήο 

πξνζέγγηζεο ζε θάζε αγνξά είλαη κηα θαηάιιειε ζηξαηεγηθή ψζηε λα δηαθνξνπνηήζεη 

ην πξντφλ ηεο  θαη ηηο ππεξεζίεο απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Ζ επειημία θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ππάξρεη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία επηηξέπεη ζηελ 

επηρείξεζε λα ην θάλεη εχθνια ζε δηάθνξα επίπεδα. Ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο θαη 

ηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ ε επηρείξεζε θεξδίδεη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζε 

ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο θαη έηζη ηζρπξνπνηεί ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά. Με ηε 

ιεηηνπξγηθή δνκή ηεο επηρείξεζεο ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο πξνζαξκνγήο δελ είλαη 

αλππέξβιεηα θαζψο δελ ππάξρεη ζέκα ζχγθξνπζεο κάξθεηηλγθ θαη παξαγσγήο, ή 

πςειφ θφζηνο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο ή ζέκαηα νηθνδφκεζεο εληαίαο εηθφλαο ηνπ 

πξντφληνο ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. Σα ζέκαηα εθηέιεζεο δηαδηθαζηψλ θφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ηνπ πξντφληνο κε πξνθαζνξηζκέλν ηξφπν επηιχνληαη κε ηξνπνπνηήζεηο 
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ζηα πιηθά θαη ηνλ ηξφπν ζπζθεπαζίαο (πρ. Stowage in loose vs. Stowage on pallets) 

ζηηο δηαζηάζεηο παιέηαο, θνξηεγνχ ή εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ (container). 

H πιήξεο πξνζαξκνγή πνπ νχησο ή άιισο δελ ζα επηδίσθε ε επηρείξεζε δελ 

πηνζεηείηαη ακηγψο ιφγσ ηνπ α) πςεινχ θφζηνπο εθαξκνγήο ηεο θαη β) ηεο κε 

αλαγθαηφηεηάο ηεο, θαζψο ππάξρεη έλαο ειάρηζηνο θνηλφο παξνλνκαζηήο (lowest  

common denominator) ζηηο επηζπκίεο ησλ αγνξαζηψλ θαη ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο (PESTEL) κεηαμχ δπν ή πεξηζζνηέξσλ εμαγσγηθψλ αγνξψλ       

(Σζφγθαο, 2017). 

 

 
2. Private  Label ή επώλπκν πξντόλ 

 
Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα αληαγσληζηεί αιιά θαη λα ζπλεξγαζηεί κε ηα πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο (private  labels). Λφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο θαη νκνηνγέλεηαο ηνπ 

πξντφληνο θαη κελ έρνληαο γλσζηφ brand  ε επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα εηζέιζεη ζην 

ιηαλεκπφξην επηδηψθνληαο win-win ζρέζεηο θαη επηδηψθνληαο απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία κε ην Private Label ηνπ πειάηε ιηαλέκπνξνπ ή ρνλδξέκπνξνπ, 

θξαηψληαο ρακειά ην θφζηνο θαη ειαρηζηνπνηψληαο ηα έμνδα δηαθήκηζεο θαη 

πξνψζεζεο. Απηφ ζα ήηαλ κηα θαιή ζηξαηεγηθή γηα ρψξεο φπσο νη  ΖΠΑ θαη 

Καλαδάο φπνπ νη πσιήζεηο Private  Label έρνπλ ξαγδαία αλάπηπμε. Απηφ νθείιεηαη 

αθελφο κελ ζηελ χθεζε θαη αθεηέξνπ ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ έρεη ν θαηαλαισηήο ζε 

κεγάια store brands. Σελ πεξαζκέλε δεθαεηία νη εηήζηεο πσιήζεηο πνπ αθνξνχζαλ 

store brands είραλ απμεζεί ζηηο ΖΠΑ θαηά 40%. Σν 64% ησλ αγνξαζηψλ είπε φηη ην 

50% ησλ αγνξψλ ηνπο αθνξνχζαλ store brands. Σν 66% ησλ θαηαλαισηψλ 

απάληεζε φηη αγνξάδεη store brands επεηδή ήηαλ θζελφηεξα θαη ην 87% είπε φηη ζα 

αγφξαδαλ επψλπκα πξντφληα κφλν αλ ήηαλ ζηελ ίδηα ηηκή κε ηα store brands   

(Kotler, Keller, 2016).  

 

Ζ δηείζδπζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο κε Private Label είλαη θαη έλαο ηξφπνο λα 

αληηκεησπηζηεί ν εζλνθεληξηζκφο θαζψο νη θαηαλαισηέο ζε πνιιέο ρψξεο γίλνληαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν εζλνθεληξηθνί θαη βιέπνπλ ηα πξντφληα ζεκαληηθά γηα ηε 

δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο ζηε δηθή ηνπο ρψξα. Πεξηζζφηεξνη απφ ηα ηξία ηέηαξηα 

ησλ θαηαλαισηψλ ησλ ΖΠΑ είπαλ φηη αλ έρνπλ επηινγή ζα πξνηηκήζνπλ ην δηθφ ηνπο 

πξντφλ απφ έλα ίδην ηνπ εμσηεξηθνχ. Υψξεο κε strong uncertainty avoidance πνπ 

δχζθνια εκπηζηεχνληαη μέλα πξντφληα θαη ρξεηάδεηαη λα θεξδεζεί ε εκπηζηνζχλε 

ηνπο κε ηελ αλάινγε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ, έλαο επθνιφηεξνο ηξφπνο λα 

θαηαλαιψζνπλ έλα λέν πξντφλ είλαη έλα γλσζηφ Private  Label.  
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Σηκή 

ζνλ αθνξά ζηηο ηηκέο δελ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε δηφηη  ζπλήζσο 

βαζίδνληαη ζηε δήηεζε, ζηα ηκήκαηα αγνξάο θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα ηνπ πξντφληνο. Ζ 

επηρείξεζε εθκεηαιιεπφκελε ηε κεγάιε ξεπζηφηεηα πνπ δηαζέηεη κπνξεί λα 

πξνζθέξεη κεγαιχηεξε πίζησζε ειθχνληαο λένπο πειάηεο θαη ηθαλνπνηψληαο ηνπο 

ηξέρνληεο . 

 

4.4.3.3.2  ηξαηεγηθή αγνξώλ 

Οη ζπλεξγαζίεο αμίαο Value Chain Partnerships κε ζεκαληηθνχο πξνκεζεπηέο/θιεηδηά 

ζα επηηξέςνπλ ζηελ επηρείξεζε πνζνηηθή, πνηνηηθή θαη άκεζε (on  time) πξφζβαζε 

ζηηο πξψηεο χιεο ή/θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο.   

 

 

4.4.3.3.3   ηξαηεγηθή Παξαγσγήο  
 

 

Με ηελ απφθηεζε κεγαιχηεξεο πειαηεηαθήο βάζεο ε εηαηξεία ζα κπνξέζεη λα 

επηηχρεη κεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη εχξνπο. Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο 

ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα, κε επηπιένλ κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ ηα νπνία ε επηρείξεζε έρεη ηηο ηθαλφηεηεο λα 

δηαρεηξηζηεί βειηηψλνληαο δηαξθψο ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο  εθαξκφδνληαο ηηο 

αξρέο ηεο ιηηήο παξαγσγήο (lean  operations) και ηνπ JIT (Just-In-Time) και 

δεζκεχνληαο ηνπο  εξγαδφκελνπο  γηα αχμεζε παξαγσγηθφηεηαο. 

 

Σν δήηεκα ηεο δπλακηθφηεηαο εγείξεη εξσηήκαηα πνπ είλαη βαζηθά γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ. Αλ ζεσξήζνπκε δεδνκέλε ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο πξέπεη ε αχμεζε 

ηεο δπλακηθφηεηαο λα ζπκβαδίδεη κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα 

αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε. Γειαδή λα ηθαλνπνηεί ηελ επειημία θαη ηελ αλάγθε γηα 

πξνζαξκνγέο πνπ ρξεηάδεηαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ψζηε λα ππάξμεη ε 

δηαθνξνπνίεζε πνπ επηδηψθεη ε επηρείξεζε. Δπίζεο ζην θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο κνλάδαο παξαγσγήο λα ππνινγηζζεί ην θφζηνο εθαξκνγήο 

λέαο ηερλνινγίαο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηα ζέκαηα πνηφηεηαο θαη επειημίαο. 

 

Καζψο ε εηαηξεία ιφγσ πεξηνξηζκψλ επέθηαζεο ζα επηρεηξήζεη λα εθκεηαιιεπηεί 

κφλν ηηο πιενλάδνπζεο εγθαηαζηάζεηο ηεο ππάξρεη ην ελδερφκελν λα ππάξμεη θαη 

πεξαηηέξσ έιιεηςε δπλακηθφηεηαο. Σν πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε 
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κηα ζηξαηεγηθή ζπκκαρία κε νκνεηδή εηαηξεία ηνπ θιάδνπ θαζψο είλαη κηα ζηξαηεγηθή 

ζπλεξγαζίαο πνπ ζα αλαπηχμεη ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη κηα θαιή 

ελαιιαθηηθή  έλαληη ηνπ outsourcing. 

 

Ο θαζνξηζκφο ηνπ ηη πξέπεη λα παξαρζεί εζσηεξηθά θαη ηη πξέπεη λα γίλεη κε 

εμσηεξηθή αλάζεζε είλαη κηα βαζηθή ζηξαηεγηθή απφθαζε ηεο εηαηξείαο. Σα θξηηήξηα 

είλαη ε δπλακηθφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ε ηαρχηεηα θαη ε επειημία. Ζ εμσηεξηθή 

αλάζεζε (outsourcing) είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή απφθαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

επηρείξεζεο θαζψο κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ απνδνηηθφηεηα θαη πνιχ ζπρλά 

θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Δπίζεο κπνξεί λα ιχζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα 

απνζεκάησλ (buffer  stocks) θαη απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ, πξνβιήκαηα ελαπφζεζεο 

ιπκάησλ θαζψο θαη άκεζεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. 

 

Σν κεηνλέθηεκα είλαη λα ππνηηκεζεί  ην θξπκκέλν θφζηνο ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

δίλεηαη outsourcing φπσο είλαη ην πιενλέθηεκα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηα 

ζέκαηα πνηφηεηαο. Άιια ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα ζην outsourcing είλαη νη 

θαζπζηεξήζεηο παξάδνζεο ιφγσ πξνβιεκάησλ ζηελ παξαγσγή ηνπ πξνκεζεπηή θαη 

ην θξπκκέλν θφζηνο ζπλαιιαγήο (transaction  cost) πνπ ελίνηε ππεξβαίλεη ην φθεινο 

απφ ην outsourcing. Μηα παξάπιεπξε απψιεηα ζε καθξνρξφληεο εμσηεξηθέο 

αλαζέζεηο είλαη ε αδξάλεηα ηεο επηρείξεζεο ζηελ εθκάζεζε λέσλ δεμηνηήησλ θαη 

αλάπηπμεο ζεκείσλ ππεξνρήο, θαζψο θαη ε κείσζε ηεο δέζκεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

(Wheelen, et. al. 2015). 

 

 

4.4.3.3.4 Υξεκαηννηθνλνκηθή ηξαηεγηθή  

 

Ζ θηινζνθία ηεο Anolive  Α.Δ., είλαη λα απνθεχγεη νπνηαδήπνηε εμσηεξηθή πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ εμσηεξηθέο εκπινθέο θαη λα θξαηεζεί ν 

έιεγρνο ζηελ νηθνγέλεηα. Σν πξνθίι θαη ε ηζρπξή ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ζέζε ηεο 

επηηξέπνπλ λα έρεη πξφζβαζε ζε πςειά φξηα ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. Ζ πνιηηηθή ηεο 

είλαη λα αλαλεψλεη ηα εηήζηα φξηα ηεο κε ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε ηα νπνία 

ζπλεξγάδεηαη, ψζηε λα έρεη δηαζέζηκε άκεζε ρξεκαηνδφηεζε ηφζν γηα θεθάιαην 

θίλεζεο φζν θαη καθξνπξφζεζκν δαλεηζκφ φηαλ θαη αλ ηνλ ρξεηαζηεί. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ζπγθέληξσζεο πνπ πξνηείλεηαη δελ απαηηεί δέζκεπζε κεγάινπ 

θεθαιαίνπ εμαξρήο θαη ηδηαίηεξα κε ηελ πξνζέγγηζε real-option νη επελδχζεηο πνπ 
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ρξεηάδνληαη κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηαδηαθά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ έληαμε ζε θάπνην 

επελδπηηθφ πξφγξακκα,  λα ρξεκαηνδνηεζνχλ εμ νινθιήξνπ απφ ίδηα θεθάιαηα. 

 
 

4.4.3.3.5 ηξαηεγηθή Αλζξσπίλσλ Πόξσλ 
 

Γηα λα ππνζηεξίμεη ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο, ε εηαηξεία πξέπεη λα δψζεη έκθαζε 

ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ πνπ ζα αθνξά ζε: 

 Δπί πιένλ πξνζιήςεηο εηδηθεπκέλνπ θαη αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ 

 Παξνρή εθπαίδεπζεο θαη εμέιημεο 

 Γηαρείξηζε εζσηεξηθψλ κεηαθηλήζεσλ πξνζσπηθνχ  

 Αχμεζε ηεο δέζκεπζεο θαη ππνθίλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηνίθεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Αληαγσληζηηθέο ακνηβέο 

 ρέδηα δηαδνρήο ζηειερψλ 

 

 

4.4.3.3.6 ηξαηεγηθή Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

 
 
Οη ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο ππνζηεξίδνληαη ήδε απφ ην πιήξσο πξνζαξκνζκέλν 

ζηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο  ζχζηεκα ERP (Enterprise Resource Planning). Με ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο CRM (Customer Relationship Management) ζην ERP, ε 

εηαηξεία ζα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη κε κεγαιχηεξε επθνιία θαη επηηπρία ηηο ζρέζεηο 

ηεο κε πειάηεο-θιεηδηά θαζψο νη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζεί θαη πνπ πξνηείλνληαη 

είλαη θαζαξά πειαηνθεληξηθέο. ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ζα 

βνεζήζεη θαη ε ρξήζε πξνγξακκάησλ competitive  intelligence πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο επηρείξεζεο 

θαζψο φπσο ππνζηεξίδεη έξεπλα ηεο McKinsey & Company, ε απμαλφκελε έληαζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν πξνέξρεηαη απφ ηηο βειηησκέλεο ηθαλφηεηεο ησλ 

αληαγσληζηψλ  (Wheelen, et. al. 2015). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
“ Σν ζηξαηεγηθφ κπαιφ είλαη έλα εμαηξεηηθά ηζρπξφ φπιν, έλα ιέηδεξ πνπ αλ αθεζεί 

αδέζκεπην, ζα δεκηνπξγήζεη κηα αιιειέλδεηε παγθφζκηα νηθνλνκία, φπνπ ηα άηνκα 

είλαη ειεχζεξα λα δεκηνπξγνχλ, λα αληαγσλίδνληαη θαη λα θαηαλαιψλνπλ φηη 

θαιχηεξν παξάγεηαη νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν” (Kenichi Ohmae ,1982). 

 

Ζ εηαηξεία  Anolive Α.Δ. δελ είλαη κφλν κηα κηθξή  νηθνγελεηαθή  εηαηξεία  κε ζεκείν 

αλαθνξάο ηε κηθξή επαξρηαθή πφιε ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. Δίλαη  κηα πγηήο 

επηρείξεζε  κε δηεζλή εμαγσγηθή  δξαζηεξηφηεηα.  Απηφ ην έρεη επηηχρεη ζηεξηδφκελε 

ζηελ εκπεηξία θαη ηηο γλψζεηο ησλ ηδηνθηεηψλ  ηεο, ηελ έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ηεο,  ζηελ θαιή ηεο θήκε θαη ηηο ζηέξεεο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο stakeholders 

απφ ηνπο πειάηεο θαη  πξνκεζεπηέο έσο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο  θαη ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηεο.    

Έρνληαο ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηελ πεξηνρή θαη  φξακα γηα ηελ αλάπηπμή ηεο, νη 

ηδηνθηήηεο αξλνχληαη λα κεηαθέξνπλ ηελ έδξα ηεο επηρείξεζεο ζε πην θηιφμελν 

πεξηβάιινλ. Οη βαζηθέο δπλάκεηο ηεο εηαηξείαο, ηαπηίδνληαη νπζηαζηηθά µε ηηο αμίεο 

πνπ έρεη ρηίζεη κέζα ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Ζ απζεληηθφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο, 

ε αμία ηεο παξάδνζεο πνπ δηαηεξείηαη ζην ζχλνιν ηεο παξαγσγηθήο ηεο δηαδηθαζίαο, 

ε ζηαζεξή πνηφηεηα, ε πξνζηηζέκελε αμία πνπ πξνζθέξεηαη ζηνλ θαηαλαισηή, έρνπλ 

ζπλδεζεί άξξεθηα µε ην φλνκα ηεο εηαηξίαο ζηε δηεζλή θαη εγρψξηα αγνξά.  

Ζ ζηξαηεγηθή ζηαζεξφηεηαο πνπ αθνινπζείηαη κέρξη ζηηγκήο ήηαλ, φπσο 

απνδεηθλχεηαη ε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή,  ε νπνία  δεκηνχξγεζε γχξσ ηεο έλα 

αζθαιέο θέιπθνο πξνζηαζίαο απέλαληη ζην δπζκελέο πνιηηηθννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ.   Ωζηφζν ε εηαηξεία  πξέπεη λα βειηηψζεη ηε ζέζε  ηεο γηα λα 

αληηκεησπίζεη ηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ ζην δπλακηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ. Σν 

θιεηδί ηεο επηηπρίαο ηεο  είλαη λα αληηιεθζεί φηη ηα δεδνκέλα ζηνλ θιάδν αιιάδνπλ  

θαη ε  επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη  ζε ζέζε λα επσθειεζεί απφ  απηέο ηηο αιιαγέο. Σν 

λα εζηηάδεη κφλν ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη ζηηο ζπλήζεηο αγνξέο κπνξεί λα ηεο 

ζηνηρίζεη ζπνπδαίεο επθαηξίεο.  Αλ θαη νξηζκέλεο ρψξεο δελ έρνπλ θηάζεη ζην ζεκείν 

λα έρνπλ ζεκαληηθή δήηεζε γηα ην ζπγθεθξηκέλν  πξντφλ,  κπνξεί πνιχ ζχληνκα λα 

ππάξμεη ξαγδαία άλνδνο ηεο δήηεζεο. Καη ηφηε ε επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη έηνηκε 

λα ηθαλνπνηήζεη απηή ηελ αγνξά.   
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Ζ αλάπηπμε ηεο  επηρείξεζεο δελ είλαη απαξαίηεην   λα βαζηζηεί ζε παξάηνικεο θαη 

επηθίλδπλεο θηλήζεηο. Με ζσζηφ ζπλδπαζκφ ζηξαηεγηθψλ κπνξεί λα εζηηάζεη  ζηε 

βάζε ηεο θαη λα εθκεηαιιεπηεί πιήξσο ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηεο. Γίλνληαο 

έκθαζε ζε δηαρεηξίζηκνπο παξάγνληεο φπσο ε επθηλεζία θαη ε επειημία ηνπ 

νξγαληζκνχ κε εζσηεξηθή αλάπηπμε  θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ επλντθψλ ζρέζεσλ κε 

ηηο νκάδεο ελδηαθεξφκελσλ (stakeholders), κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ην πθηζηάκελν 

αξλεηηθφ θιίκα.  

 

 Γηαηεξψληαο  έλα πςειφ επίπεδν εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο,  νδεγεί ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζε κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα, πνπ νδεγεί ζε πςειφηεξεο πνηφηεηαο 

πξντφληα, πνπ δεκηνπξγνχλ πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε ζηνπο πειάηεο, πνπ νδεγεί ζε 

πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο, πνπ νδεγνχλ ζε πςειφηεξε αλάπηπμε θαη θέξδε, πνπ 

νδεγνχλ ζε πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ κεηφρσλ, πνπ νδεγεί ζε πεξηζζφηεξεο 

επελδχζεηο θ.ν.θ. Απηφο ν ελάξεηνο θχθινο ζεκαίλεη θέξδε θαη αλάπηπμε (Kotler, 

Keller, 2016).  

 

Γηα ηελ  επηηπρεκέλε πνξεία  κηαο επηρείξεζεο είλαη θξίζηκνο ν ξφινο πνιιψλ 

κεηαβιεηψλ θαη παξαγφλησλ θαη ηειηθά είλαη ζην πνηφλ ηνπ ιήπηε ηεο απφθαζεο 

πψο ζα ηα ζπλδπάζεη,  πψο ζα ηα ελνπνηήζεη θαη πψο ζα πάξεη ηε θαιχηεξε δπλαηφλ 

απφθαζε γηα ην κέιινλ ηεο επηρείξεζήο ηνπ. ζνη εξγάδνληαη  ρξφληα ζην θφζκν ησλ 

επηρεηξήζεσλ  έρνπλ  δεη επαλεηιεκκέλα κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ δηνηθνχληαη απφ 

πνιχ δπλαηά ζρήκαηα,   αλζξψπνπο κε επηζηεκνληθέο γλψζεηο  θαη θαιά κειεηεκέλεο 

ζηξαηεγηθέο  λα απνηπγράλνπλ  θαη άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ αλ ηηο κειεηήζεηο 

θαιχηεξα δελ έρνπλ νχηε καθξνπξφζεζκεο ζηξαηεγηθέο, νχηε ηδηαίηεξνπο πφξνπο λα 

ρηίδνπλ ζηαδηαθά ην κεξίδην αγνξάο ηνπο θαη λα παξάγνπλ πινχην παξά ηηο 

θαηλνκεληθέο ηνπο αδπλακίεο (Ohmae, 1982).  Έλα ζέκα πνπ ίζσο ρξήδεη πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο  είλαη αλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο  

κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ εκεξνκελία ιήμεο  ηνπ θαη πνηνο είλαη ν  ξφινο ηνπ  

αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηελ επηηπρία ή απνηπρία ελφο νξγαληζκνχ θαη ηδηαίηεξα 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα πνπ είλαη νπζηαζηηθά ν 

ππξήλαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.   

 

Δίλαη εληππσζηαθφ φηη ζε δηάζηεκα πέληε ρξφλσλ, νη εμαγσγέο επηηξαπέδηαο ειηάο 

απμήζεθαλ θαηά πεξίπνπ 100 εθαηνκκχξηα επξψ πιεζηάδνληαο πιένλ ηα 400 εθαη. 

επξψ.  Οη εμαγσγέο γίλνληαη θαη ζα ζπλερίζνπλ λα γίλνληαη. Σν πξφβιεκα είλαη φηη ζε 

κεγάιν πνζνζηφ αθνξνχλ   κεγάιεο ζπζθεπαζίεο. Σελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ 

αθνξά πξντφληα πνπ εθηίζεληαη ζηα ξάθηα ησλ ζνχπεξ κάξθεη ηελ θαξπνχληαη μέλνη 
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αληαγσληζηέο, πνπ θεξδίδνπλ ζπλερψο έδαθνο ζηε ιηαληθή αγνξά.  Πεξαηηέξσ 

έξεπλα ρξήδεη ην ζέκα ηεο αλάπηπμεο  ηεο αγνξάο κε ηππνπνηεκέλν πξντφλ θαη  

ζπζθεπαζία θαηαλαισηή, πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ελίζρπε ηελ αμία ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 200 εθαη. επξψ εηεζίσο. 

 
Ο ζθνπφο , ζην ηέινο ηεο εκέξαο, δελ  είλαη πψο ζα θξαηεζεί ην  θνκκαηάθη απφ κηα 

ηφζε δα πίηα, αιιά πψο ζα κεγαιψζεη  κε   αληαγσληζηηθέο θαη βηψζηκεο  

επηρεηξήζεηο πνπ ζα απνηειέζνπλ ην φρεκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. 
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