
Πανεπιστήµιο Πειραιώς 

Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων – Ολική 
Ποιότητα 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ανάλυση του υποκλάδου της τσιµεντοβιοµηχανίας 
µε βάση το υπόδειγµα των πέντε δυνάµεων  

του ανταγωνισµού του Porter 
 
 
 
 

 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

∆ηµήτριος Χ. Μαρούλης 
 
 
 

 
Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Βικτώρια Πέκκα – Οικονόµου 

 
 
 
 

Πειραιάς 2007 
 

 



  
Ανάλυση του υποκλάδου της τσιµεντοβιοµηχανίας µε βάση το υπόδειγµα των πέντε δυνάµεων του ανταγωνισµού του Porter 

 1

Περιεχόµενα 

 

Κατάλογος Πινάκων και ∆ιαγραµµάτων............................................................. 5 

Ευχαριστίες.................................................................................................................. 6 

Σύνοψη.......................................................................................................................... 7 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Γενικευµένο Εξωτερικό Περιβάλλον 

 

1.1 Γενικά............................................................................................................. 8 

1.2 Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος...............................10 

1.3 Ανάλυση Ευρύτερου-Μάκρο Περιβάλλοντος.............................................. 11 

1.3.1  Πολιτικό/Νοµικό Περιβάλλον.................................................................. 12 

1.3.2 Οικονοµικό  Περιβάλλον......................................................................... 12 

1.3.3 Κοινωνικοπολιτιστικό Περιβάλλον............................................................. 12 

1.3.4 Τεχνολογικό Περιβάλλον....................................................................... 12 

1.3.5 ∆ηµογραφικό Περιβάλλον....................................................................... 13 

1.3.6 Παγκόσµιο Περιβάλλον...........................................................................13 

1.4 Επίλογος....................................................................................................... 13 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ανάλυση Άµεσου ή Μίκρο-Περιβάλλοντος 

 

2.1 Εισαγωγή...................................................................................................... 16 

2.2 Ανάλυση του Υποδείγµατος των 5 ∆υνάµεων του Porter.......................... 16 

2.2.1 Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο........................................... 18 

2.2.2 ∆ιαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών............................................. 20 

2.2.3 ∆ιαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών................................................. 21 

2.2.4 Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα......................................................... 23 

2.2.5 Ένταση ανταγωνισµού ανάµεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις στον κλάδο.. 24 

2.2.6 Μια έκτη δύναµη στη δοµική ανάλυση ενός κλάδου...................................... 26 

2.3  Κριτική και περιορισµοί του υποδείγµατος Porter.................................... 26 



  
Ανάλυση του υποκλάδου της τσιµεντοβιοµηχανίας µε βάση το υπόδειγµα των πέντε δυνάµεων του ανταγωνισµού του Porter 

 2

Κεφάλαιο 3 

∆ιαµόρφωση Ανταγωνιστικής Στρατηγικής 

 

3.1 Εισαγωγή...................................................................................................... 29 

3.2 Στρατηγικές σε επίπεδο οργανισµού ή οµίλου επιχειρήσεων.................... 29 

3.2.1 Ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος........................................... 30 

3.2.2 Βελτίωση διάρθρωσης του κλάδου............................................................31 

3.2.3 Ενίσχυση ανάπτυξης ενός κλάδου.............................................................31 

3.2.4 Αποτροπή νέας εισόδου.......................................................................... 31 

3.3 Στρατηγικές Ανταγωνισµού.........................................................................32 

3.3.1 Στρατηγική ηγεσίας κόστους................................................................... 32 

3.3.2 Στρατηγική διαφοροποίησης....................................................................32 

3.3.3 Στρατηγική εστίασης............................................................................. 33 

3.4  Τακτικές.......................................................................................................33 

3.4.1  Απόκτηση προβαδίσµατος...................................................................... 33 

3.4.2  Πλαγιοκόπηση..................................................................................... 33 

3.4.3  Κατάληψη νέας περιοχής....................................................................... 34 

3.4.4  Ανταρτοπόλεµος.................................................................................. 34 

 

 

Κεφάλαιο 4 

Στρατηγικές Οµάδες 

 

4.1 Εισαγωγή...................................................................................................... 36 

4.2 Ανάλυση κλάδου µε βάση τις στρατηγικές οµάδες.....................................37 

4.2.1 Η χαρτογράφηση των στρατηγικών οµάδων............................................... 38 

4.2.2 Στρατηγικές οµάδες και εµπόδια µετακίνησης.............................................. 40 

4.2.3 Συνθήκες ανταγωνισµού µεταξύ των στρατηγικών οµάδων............................ 41 

 

 

Κεφάλαιο 5 

Ο Κλάδος των ∆οµικών Υλικών 

 

5.1 Εισαγωγή...................................................................................................... 44 

5.2 Οικονοµική συγκυρία...................................................................................45 

5.2.1 Κλαδικές µεταβολές............................................................................... 49 



  
Ανάλυση του υποκλάδου της τσιµεντοβιοµηχανίας µε βάση το υπόδειγµα των πέντε δυνάµεων του ανταγωνισµού του Porter 

 3

5.3  Η ζήτηση στα ∆οµικά Υλικά........................................................................ 50 

5.4 ∆υνάµεις ανταγωνισµού.............................................................................. 51 

5.5 Στρατηγική................................................................................................... 52 

5.6 Συµπεράσµατα-Προοπτικές......................................................................... 53 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Γενικά Χαρακτηριστικά του Υποκλάδου της Τσιµεντοβιοµηχανίας 

 

6.1 Εισαγωγή-Ιστορικά στοιχεία....................................................................... 57 

6.1.1 Γενικά περί τσιµέντου............................................................................ 58 

6.2 Μέθοδοι παραγωγής τσιµέντου................................................................... 60 

6.2.1 Σύνθεση του κόστους παραγωγής............................................................ 61 

6.3 Τύποι και κατηγορίες των προϊόντων του τσιµέντου................................. 62 

6.4 Εξέλιξη της ελληνικής τσιµεντοβιοµηχανίας.............................................. 63 
6.5  Χρήσεις τσιµέντου...................................................................................... 64 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Η ζήτηση και προσφορά των προϊόντων του τσιµέντου 

 

7.1 Εισαγωγή...................................................................................................... 67 

7.2 Ζήτηση......................................................................................................... 67 

7.2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση.....................................................67 

7.2.2 Η τιµή του τσιµέντου.............................................................................68 

7.2.2.1 Το υπόδειγµα του CHAMBERLIN............................................................ 69 

7.3 Προσφορά.................................................................................................... 70 

7.3.1 Η ∆οµή-∆ιάρθρωση του κλάδου της Τσιµεντοβιοµηχανίας..............................70 

7.3.1.1 ΤΙΤΑΝ..................................................................................73 

7.3.1.2 Α.Γ.Ε.Τ. ...............................................................................73 

7.3.1.3 ΧΑΛΥΨ.................................................................................74 

7.3.2 Κανάλια διάθεσης του τσιµέντου.............................................................. 74 

 

 

 

 



  
Ανάλυση του υποκλάδου της τσιµεντοβιοµηχανίας µε βάση το υπόδειγµα των πέντε δυνάµεων του ανταγωνισµού του Porter 

 4

Κεφάλαιο 8 

Η αγορά των προϊόντων τσιµέντου 

 

8.1. Εισαγωγή..................................................................................................... 78 

8.2. Μερίδια αγοράς........................................................................................... 78 

8.3. Εισαγωγές....................................................................................................79 

8.4 Εξαγωγές...................................................................................................... 79 

8.5 Η εγχώρια αγορά του τσιµέντου................................................................. 81 

8.6 Η παγκόσµια αγορά του τσιµέντου............................................................. 83 

 

 

Κεφάλαιο 9 

Ο Ανταγωνισµός 

 

9.1 ∆ιεθνής Ανταγωνισµός................................................................................ 85 

9.2 Ανταγωνισµός στην εγχώρια αγορά............................................................ 87 

9.2.1 Μορφές εσωτερικού ανταγωνισµού...........................................................88 

9.2.2 Προστασία περιβάλλοντος...................................................................... 92 

9.3 Αγοραστές.................................................................................................... 94 

9.4 Υποκατάστατα.............................................................................................. 96 

9.5 Συµπληρωµατικά προϊόντα..........................................................................97 

9.6 Προµηθευτές................................................................................................ 97 

9.7 Απειλή από νέο-εισερχόµενες επιχειρήσεις................................................ 98 

 

 

Κεφάλαιο 10 

Συµπεράσµατα - Κίνδυνοι -  Προοπτικές - Προτάσεις 

 

10.1Συµπεράσµατα..........................................................................................100     

10.2 Κίνδυνοι..................................................................................................... 101 

10.3 Προοπτικές.................................................................................................102 

10.4 Προτάσεις...................................................................................................103 

 

 

Βιβλιογραφία........................................................................................................... 105 

 



  
Ανάλυση του υποκλάδου της τσιµεντοβιοµηχανίας µε βάση το υπόδειγµα των πέντε δυνάµεων του ανταγωνισµού του Porter 

 5

Κατάλογος Πινάκων και ∆ιαγραµµάτων 

 
Πίνακας 1.1: Βαθµός πολυπλοκότητας σε συνάρτηση µε το βαθµό αλλαγής του 

περιβάλλοντος.................................................................................................................... 9 

Πίνακας 4.1: Κριτήρια Ταξινόµησης των Επιχειρήσεων ενός Κλάδου σε 

Στρατηγικές οµάδες........................................................................................................... 39 

Πίνακας 5.1: ∆είκτες Οικονοµικού Κλίµατος (1990-2005=100, εποχικά εξοµαλυµένα  

στοιχεία)........................................................................................................................... 45 

Πίνακας 5.2: ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία.....................................47 

Πίνακας 6.1: Εξέλιξη ελληνικής τσιµεντοβιοµηχανίας.......................................................... 63 

Πίνακας 8.1: Εγχώρια κατανάλωση χύδην τσιµέντου.......................................................... 82 

Πίνακας 9.1: Εργοστάσια, κέντρα διανοµής και αποθήκες ελληνικών τσιµεντοβιοµηχανιών.... 89 

 

∆ιάγραµµα 1.1: Ανάλυση Ευρύτερου-Μάκρο Περιβάλλοντος µιας Επιχείρησης.....................10 

∆ιάγραµµα 2.1: Πλαίσιο 5 ∆υνάµεων του Porter................................................................ 17 

∆ιάγραµµα 5.1: ∆είκτες Οικονοµικού Κλίµατος Ε.Ε-25 και Ελλάδα (1990-2005=100, εποχικά 

εξοµαλυµένα στοιχεία).......................................................................................................46 

∆ιάγραµµα 5.2: ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία (1990 = 100)........... 48 

∆ιάγραµµα 6.1: Σύνθεση κόστους παραγωγής τσιµέντου................................................... 61 

∆ιάγραµµα 7.1: Η εξέλιξη της ελληνικής παραγωγής τσιµέντου 1990-2004.......................... 71 

∆ιάγραµµα 7.2: Πωλήσεις φαιού τσιµέντου για την περίοδο 1995-2004.............................. 72 

∆ιάγραµµα 7.3: Ετήσια παραγωγική δυναµικότητα.............................................................72 

∆ιάγραµµα 7.4: Παραγωγή τσιµέντου για την περίοδο 1995-2004...................................... 73 

∆ιάγραµµα 7.5: Πωλήσεις τσιµέντου................................................................................ 75 

∆ιάγραµµα 8.1: Μερίδια αγοράς εταιρειών παραγωγής τσιµέντου........................................79 

∆ιάγραµµα 8.2: Εξαγωγές τσιµέντου από την Ελλάδα και τις κύριες χώρες προορισµού την 

περίοδο 1995-2004............................................................................................................80 

∆ιάγραµµα 9.1: Κατανάλωση τσιµέντου............................................................................94 

∆ιάγραµµα 9.2: Κατανάλωση τσιµέντου και χύδην τσιµέντου την περίοδο 1990-2004.......... 95 

 

 

 

 

 

 

 



  
Ανάλυση του υποκλάδου της τσιµεντοβιοµηχανίας µε βάση το υπόδειγµα των πέντε δυνάµεων του ανταγωνισµού του Porter 

 6

Ευχαριστίες 

 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτριά µου, επίκουρο καθηγήτρια κ. 

Βικτώρια Πέκκα-Οικονόµου για την πολύτιµη βοήθεια που µου προσέφερε για την συγγραφή 

της ∆ιπλωµατικής εργασίας είτε στο στάδιο εύρεσης βιβλιογραφίας είτε παρέχοντας συµβουλές 

για τη δοµή και το περιεχόµενο της µελέτης. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον 

αναπληρωτή καθηγητή κ. Νικόλαο Γεωργόπουλο για τη συµβολή του στη διόρθωση της 

µελέτης.  Θέλω να τονίσω πως η άψογη συνεργασία που είχα και µε τους δυο οδήγησε στην 

επιτυχή κι έγκαιρη ολοκλήρωση της µελέτης.   

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους καθηγητές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος 

Σπουδών ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα και το σύνολο των καθηγητών του τµήµατος 

Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας για τη συµβολή τους στην πνευµατική και επιστηµονική 

µου υπόσταση, καρπός των οποίων αποτελεί η παρούσα διπλωµατική εργασία. 

Τέλος, είναι χρέος να ευχαριστήσω τους γονείς µου για την ηθική υποστήριξη που µου 

παρείχαν κατά τη διάρκεια συγγραφής της µελέτης.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Ανάλυση του υποκλάδου της τσιµεντοβιοµηχανίας µε βάση το υπόδειγµα των πέντε δυνάµεων του ανταγωνισµού του Porter 

 7

Σύνοψη 

 

Ο κλάδος της τσιµεντοβιοµηχανίας είναι ένας από τους παλαιότερους και πιο 

δυναµικούς κλάδους της ελληνικής βιοµηχανίας. Η Ελλάδα είναι η µεγαλύτερη εξαγωγική 

δύναµη στην Ευρώπη και δεύτερη µεγαλύτερη στον κόσµο. 

 

Το τσιµέντο αποτελεί ένα από τα βασικότερα δοµικά υλικά στον εγχώριο κλάδο των 

κατασκευών κι όχι µόνο. Αποτελεί δε ένα προϊόν το οποίο συµβάλλει τόσο στην οικονοµική και 

αναπτυξιακή πορεία όσο και στην ασφάλεια των κατασκευών, γι’ αυτό και χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής. Αξίζει να αναφέρουµε πως το σύνολο του κόσµου έχει αντιληφθεί την  αξία του και 

δίνει µεγάλη σηµασία στην παραγωγή αυτού. 

 

Το βιοµηχανοποιηµένο τσιµέντο είναι ένα σύγχρονο προϊόν. Ωστόσο, ακόµα και στην 

αρχαιότητα χρησιµοποιούνταν παραλλαγές αυτού που παρουσίαζαν συγκολλητικές ιδιότητες για 

πάσης φύσεως κατασκευές. Ερχόµενοι στη σηµερινή εποχή, το τσιµέντο βελτιώνεται µε σκοπό 

την βελτιστοποίηση των κατασκευών και την παροχή ολοένα και µεγαλύτερης ασφάλειας. 

Σκοπός λοιπόν της παρούσης διπλωµατικής εργασίας είναι η ανάλυση της Τσιµεντοβιοµηχανίας. 

 

Συγκεκριµένα, το αντικείµενο µελέτης της διπλωµατικής αυτής εργασίας είναι η 

ανάλυση του ανταγωνισµού στον υποκλάδο της Τσιµεντοβιοµηχανίας µε τη βοήθεια του 

υποδείγµατος των πέντε δυνάµεων του Porter. Θα γίνει αναφορά στις συνθήκες ανταγωνισµού 

τόσο του εγχώριου όσο και του παγκόσµιου. Γι’ αυτόν τον λόγο θα περιγραφεί θεωρητικά το 

ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον (PEST-DG analysis) και στη συνέχεια θα αναλυθεί το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον (υπόδειγµα Porter). Στη συνέχεια θα µιλήσουµε για τον τρόπο 

διαµόρφωσης της στρατηγικής και θα αναφερθούµε γενικά στις στρατηγικές οµάδες του 

κλάδου.  

 

Τα προαναφερθέντα αποτελούν µια εισαγωγή στη µελέτη για την τσιµεντοβιοµηχανία, 

ώστε να µπούµε στο κύριο µέρος αυτής. Θα γίνει αναφορά στον κλάδο των ∆οµικών Υλικών και 

πιο συγκεκριµένα θα αναφερθούµε στην οικονοµική συγκυρία. Στη συνέχεια θα µιλήσουµε 

εξειδικευµένα για τον υποκλάδο της τσιµεντοβιοµηχανίας, ο οποίος αποτελεί κοµµάτι του 

κλάδου των ∆οµικών Υλικών, παρέχοντας στοιχεία και πληροφορίες όσον αφορά την ένταση 

του ανταγωνισµού, την προσφορά και τη ζήτηση, τις ευκαιρίες και τις απειλές καθώς και τις  

συνθήκες της αγοράς. Τέλος, θα γίνουν κάποιες προτάσεις για βελτίωση, όπου κρίνεται 

απαραίτητο, µε σκοπό την παροχή βοήθειας στις εταιρείες ώστε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα και παράλληλα να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στο χώρο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Γενικευµένο Εξωτερικό Περιβάλλον 
 

 

1.1 Γενικά 

 

Σκοπός αυτού του κεφαλαίου είναι ο προσδιορισµός των παραγόντων που θα πρέπει να 

γνωρίζουν και να εξετάζουν οι επιχειρήσεις ώστε να µπορούν να διαµορφώσουν µια ορθή 

στρατηγική για να αντεπεξέλθουν µε ευκολία στο συνεχή ανταγωνισµό. Ένας τέτοιος 

παράγοντας είναι το εξωτερικό περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύσσεται η επιχείρηση.    

 

Το εξωτερικό περιβάλλον περιλαµβάνει τόσο ευκαιρίες όσο και απειλές. Αυτό που 

απαιτείται λοιπόν στο σύνολο των επιχειρήσεων είναι ο έγκαιρος και άµεσος εντοπισµός των 

απειλών, ώστε να αποφευχθούν από αυτές και συγχρόνως οι επιχειρήσεις  να εκµεταλλεύονται 

τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. 

 

Σήµερα παρατηρείται το φαινόµενο οι επιχειρήσεις να οδηγούνται σε αλµατώδεις 

µεταβολές, επηρεαζόµενες άµεσα ή έµµεσα από το εξωτερικό περιβάλλον. Στην προσπάθεια να 

εντοπιστούν µερικοί από τους παράγοντες που προξενούν αλλαγές στους κλάδους, θα 

παρατεθούν οι εξής: 

 Παγκοσµιοποίηση αγορών µε τη χρήση του ηλεκτρονικού εµπορίου και 

∆ιαδικτύου (internet) 

 Ανακατατάξεις στη διεθνή τραπεζική αγορά και καθιέρωση του Ευρώ 

 ∆ηµιουργία ηλεκτρονικών καταστηµάτων στο ∆ιαδίκτυο µε ταυτόχρονη αύξηση 

των συναλλαγών στο WWW  

 Αυξηµένες απαιτήσεις καταναλωτικού κοινού 

 

Τα προαναφερθέντα αποτελούν σηµαντικές αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον των 

ελληνικών επιχειρήσεων (και ειδικά των τσιµεντοβιοµηχανιών) οι οποίες θα πρέπει να 

εκτιµηθούν ποιοτικά και ποσοτικά για τη χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής. (Παπαδάκης Β., 

2004) 

 

Το γενικευµένο εξωτερικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, ο βαθµός του 

οποίου εξαρτάται από το βαθµό αλλαγής και το βαθµό πολυπλοκότητας. Ο βαθµός 

πολυπλοκότητας εξαρτάται από τον αριθµό των στοιχείων του κλάδου και τη γνώση που έχουν 
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οι εταιρείες για αυτά. Αν τα εν λόγω στοιχεία αλλάζουν τότε το περιβάλλον χαρακτηρίζεται 

δυναµικό ενώ αν οι αλλαγές είναι ελάχιστες και αργές το περιβάλλον χαρακτηρίζεται σταθερό. 

Ο πίνακας 1.1 αποτυπώνει την αποκαλούµενη περιβαλλοντική αβεβαιότητα, 

εµφανίζοντας στον οριζόντιο άξονα το σταθερό ή δυναµικό περιβάλλον και στον κάθετο το 

απλό ή σύνθετο. 

 

Πίνακας 1.1: Βαθµός πολυπλοκότητας σε συνάρτηση µε το βαθµό αλλαγής του περιβάλλοντος 

 
Πηγή: Γεωργόπουλος Ν., Στρατηγικό Μάνατζµεντ, εκδόσεις Γ. Μπένου, 2004 

 

Νεότερες έρευνες έχουν δείξει πως πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν τη σωστή αντίδραση 

στις µεταβολές του περιβάλλοντος. Επίσης, συχνό είναι το φαινόµενο να µένουν απαθείς στις 

µεταβολές αυτές, γεγονός που θέτει σε επισφαλή θέση τη βιωσιµότητά τους.  Στη συνέχεια του 

κεφαλαίου θα αναπτυχθούν οι τεχνικές οι οποίες µπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στη 

διερεύνηση του εξωτερικού τους περιβάλλοντος καθώς και των αλλαγών αυτού.   
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1.2 Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

 

Εξωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης είναι ο χώρος που κάθε επιχείρηση αναζητά 

ευκαιρίες και πιθανές απειλές και χωρίζεται σε δυο συνιστώσες: το ευρύτερο-µακρο 

περιβάλλον (που επηρεάζει την επιχείρηση αλλά και κάθε επιχείρηση στην ίδια χώρα) και το 

µίκρο περιβάλλον (άµεσο κλαδικό περιβάλλον της επιχείρησης ). (Παπαδάκης Β., 2004) 

 

Το ευρύτερο-µακρο περιβάλλον διαχωρίζεται σε έξι επιµέρους διαστάσεις: α) το 

πολιτικό - νοµικό περιβάλλον, β) το οικονοµικό περιβάλλον, γ) το κοινωνικό - πολιτιστικό 

περιβάλλον, δ) το τεχνολογικό περιβάλλον, ε) τα ο δηµογραφικό περιβάλλον και στ) το 

παγκόσµιο περιβάλλον (∆ιάγραµµα 1.1). Για τη µελέτη αυτών χρησιµοποιείται η ανάλυση 

PEST-DG  η οποία εστιάζει σε συγκεκριµένα στοιχεία που συνθέτουν τα επιµέρους 

χαρακτηριστικά του ευρύτερου-µάκρο περιβάλλοντος. Η επεξεργασία των στοιχείων αυτών 

βοηθά την επιχείρηση να αντιληφθεί τις µελλοντικές τάσεις  και να προετοιµαστεί για τις 

προκλήσεις του µέλλοντος. (Παπαδάκης Β., 2004) 

 

 

 
Πηγή: Παπαδάκης Β., Στρατηγική των Επιχειρήσεων, εκδόσεις Ε. Μπένου, 2004 

∆ιάγραµµα 1.1: Ανάλυση Ευρύτερου-Μάκρο Περιβάλλοντος µιας Επιχείρησης 

 

ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Εθνική δαπάνη για έρευνα & ανάπτυξη 
Βιοµηχανική δαπάνη για έρευνα & ανάπτυξη
Εστίαση τεχνολογικών προσπαθειών 
Προστασία ευρεσιτεχνιών 
Νέα προϊόντα  
Πρόοδος στη µεταφορά της τεχνολογίας 

    από το εργαστήριο στην αγορά 
Βελτίωση παραγωγικότητας µε αυτοµατισµό

ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Νοµοθεσία κατά των µονοπωλίων 
Νόµοι για την προστασία 

    του περιβάλλοντος 
Φορολογία 
Ειδικά κίνητρα 
Κανονισµοί εξωτερικού εµπορίου 
Κυβερνητική σταθερότητα 
Νόµοι για προσλήψεις και προαγωγές

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Α.Ε.Π. 
Επιτόκιο 
Προσφορά χρήµατος 
Πληθωριστικές τάσεις 
Επίπεδο ανεργίας 
Έλεγχοι τιµών/µισθών 
Υποτίµηση/ανατίµηση 
∆ιαθεσιµότητα και κόστος ενέργειας 
∆ιάθεση εισοδήµατος 

 
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Νέες διεθνείς αγορές 
Αλλαγές στις υφιστάµενες αγορές 
∆ιεθνή πολιτικά δρώµενα 
∆ιεθνή χαρακτηριστικά αγορών 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Αλλαγές στον τρόπο ζωής 
Καριέρα 
∆ραστηριοποίηση καταναλωτών 
Μετακίνηση πληθυσµού 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ρυθµός αύξησης του πληθυσµού 
Κατανοµή του πληθυσµού κατά ηλικία 
Ρυθµός γεννήσεων 
Εκτιµώµενη µέση διάρκεια ζωής 
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Στην ανάλυση του µίκρο περιβάλλοντος πολύ χρήσιµο είναι το πλαίσιο των πέντε 

δυνάµεων της δοµικής ανάλυσης µιας αγοράς (structural analysis of an industry). Το µοντέλο 

αυτό είναι γνωστό και ως µοντέλο του Porter το οποίο θα αναλυθεί εκτενέστατα στη 

συνέχεια. 

 

 

1.3 Ανάλυση Ευρύτερου-Μάκρο Περιβάλλοντος 

1.3.1  Πολιτικό/Νοµικό Περιβάλλον 

 

Το πολιτικό/νοµικό περιβάλλον αναφέρεται στην πολιτική/νοµική κατάσταση που 

επικρατεί σε µια χώρα και περιλαµβάνει το σύνολο των διατάξεων και νόµων, καθώς και τα 

κυβερνητικά όργανα και οργανισµούς που µπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της 

επιχείρησης που δραστηριοποιείται σε αυτή τη χώρα. Η σχέση ανάµεσα στις κυβερνήσεις των 

χωρών και των εταιρειών που δρουν εκεί, µπορεί να χαρακτηριστεί και ως αµφίδροµη καθώς και 

οι κυβερνήσεις µπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αλλά και οι 

επιχειρήσεις αυτές µπορούν να επηρεάσουν τις εκεί πολιτικές εξελίξεις. 

 

Είναι άξιο να αναφέρουµε πως η ψήφιση κάποιων διατάξεων-νόµων µπορεί να 

βοηθήσουν κάποιες επιχειρήσεις να πετύχουν υψηλή κερδοφορία εκµεταλλευόµενες 

συγκεκριµένες ευκαιρίες που απορρέουν από τους νόµους αυτούς. Ωστόσο οι νόµοι και οι 

κυβερνητικές παρεµβάσεις (όπως για παράδειγµα την επιβολή µιας έκτακτης φορολογίας) σε 

κάποιες χώρες έχουν και αρνητικές συνέπειες στη λειτουργία των επιχειρήσεων µε αποτέλεσµα 

να περιορίζουν αισθητά την επίτευξη κέρδους από αυτές. 

 

Η πολιτική κατάσταση που επικρατεί σε µια χώρα σε συνδυασµό µε κάποια πολιτικά 

γεγονότα όπως απαγόρευση εξαγωγής κερδών, κρατικοποιήσεις, απεργίες, φορολογικούς και 

νοµισµατικούς ελέγχους κ.α. καλείται πολιτικός κίνδυνος. Η αποφυγή λοιπόν αυτού του 

κινδύνου προϋποθέτει οι επιχειρήσεις να είναι γνώστες των πολιτικών ιδεολογιών των 

κοµµάτων, τις θέσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων για τον ανταγωνισµό  και τις πολιτικές 

συµφωνίες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.(Γεωργόπουλος Ν., 2002)   

 

 Είναι ευνόητο πως πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες 

από µια χώρες πρέπει να είναι ενήµερες για το σύνολο των διεθνών πολιτικών εξελίξεων. 

Πολλές φορές τέτοιες επιχειρήσεις εξαιτίας της οικονοµικής δύναµης που κατέχουν είναι σε 

θέση να επηρεάσουν άµεσα και να διαµορφώσουν τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα 

δραστηριότητας αυτών προς όφελός τους, όπως έχουµε προαναφέρει. Έτσι, και εξαιτίας της 
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ρευστότητας του πολιτικού/νοµικού περιβάλλοντος, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να χαράσσουν µια 

συνετή και ευέλικτη στρατηγική. (Παπαδάκης Β., 2004) 

 

 

1.3.2 Οικονοµικό  Περιβάλλον 

 

Το ευρύτερο µάκρο-οικονοµικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται µια επιχείρηση 

αποτελεί αναµφίβολα µια σηµαντική παράµετρο και είναι επιτακτική η ανάγκη της ορθής 

ανάλυσης αυτής. Τα επιτόκια, το ΑΕΠ, η ανεργία, το διαθέσιµο εισόδηµα, ο πληθωρισµός και 

άλλα οικονοµικά στοιχεία συνθέτουν το µάκρο-περιβάλλον και επηρεάζουν τις επιχειρηµατικές 

λειτουργίες κάθε επιχείρησης. 

  

Οι περισσότερες ελληνικές, αλλά και ξένες εταιρείες έχουν διαγνώσει τη σηµαντικότητα 

να είναι γνώστες του οικονοµικού περιβάλλοντος και προσπαθούν µέσω µεθόδων και πρακτικών 

να προβλέπουν και να εντοπίζουν ενδεχόµενες οικονοµικές µεταβολές. 

 

 

1.3.3 Κοινωνικοπολιτιστικό  Περιβάλλον 

 

Η κοινωνικοπολιτιστική διάσταση είναι εξαιρετικής σηµασίας και αναφέρεται στο 

ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της επιχείρησης και αντιπροσωπεύει τις 

αντιλήψεις και τα ιδανικά, καθώς και τους τρόπους που αλληλεπιδρούν τα άτοµα µεταξύ τους 

σε κάθε κοινωνία. Ενδεικτικά µπορούµε να αναφέρουµε κάποιους  κοινωνικοπολιτιστικούς πα-

ράγοντες που επηρεάζουν µια επιχείρηση: η θέση της γυναίκας στην εργασία, οι ηθικοί κανόνες, 

η διανοµή του εισοδήµατος, ο καταναλωτισµός,  το επίπεδο µόρφωσης των καταναλωτών και η 

στάση τους απέναντι στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο. 

 

 

1.3.4 Τεχνολογικό Περιβάλλον 

 

Το τεχνολογικό περιβάλλον αναφέρεται στη δηµιουργία νέας γνώσης και στη µεταφορά 

της σε προϊόντα, διαδικασίες κτλ. (Γεωργόπουλος Ν., 2004).  Αφορά δε το σύνολο των  

τεχνολογικών τάσεων που λαµβάνουν χώρα έξω από την αγορά και είναι δυνατόν να έχουν 

σηµαντική επίδραση στην επιχείρηση και τη στρατηγική που η ίδια η επιχείρηση ακολουθεί. 

(Παπαδάκης Β., 2004) 
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Είναι γενικώς αποδεκτό πως οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν το ρυθµό ανάπτυξης των 

εταιρειών σε πολύ σηµαντικό βαθµό και η µετάβαση σε µια νέα τεχνολογία µπορεί να είναι 

ιδιαιτέρως κρίσιµη για την επιβίωση αυτών. Βέβαια, η υιοθέτηση µιας νέας τεχνολογίας δεν 

αποτελεί πάντα σηµαντική ευκαιρία ανάπτυξης και απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

από τις επιχειρήσεις που την έχουν. Η εµπειρία έχει δείξει πως µια νέα τεχνολογία µπορεί να 

αποτελέσει απειλή για τις επιχειρήσεις, θέτοντας σε εξαιρετικά επισφαλή θέση τη βιωσιµότητα 

των επιχειρήσεων. Το συµπέρασµα που προκύπτει λοιπόν είναι πως η είσοδος µιας νέας 

τεχνολογίας σε οποιοδήποτε κλάδο µπορεί να έχει τόσο θετικές όσο κι αρνητικές συνέπειες.  

 

Ο Porter υποστηρίζει πως οι επιχειρήσεις µπορούν εύκολα να δηµιουργήσουν ή να 

εξαφανίσουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα µη λαµβάνοντας υπόψη το παρελθόν αν και µόνο αν 

παρακολουθούν τις όποιες τεχνολογικές εξελίξεις. (Porter, 1980)   

 

 

1.3.5 ∆ηµογραφικό Περιβάλλον   

 

Η δηµογραφική διάσταση της περιβαλλοντικής ανάλυσης αφορά, µεταξύ άλλων, το 

µέγεθος του πληθυσµού, τη γεωγραφική κατανοµή, την ηλικιακή του δοµή και τη 

διανοµή του εισοδήµατος.  (Παπαδάκης Β., 2004)  

 

 

1.3.6 Παγκόσµιο Περιβάλλον     

 

Η παγκόσµια διάσταση περιλαµβάνει όλους τους παράγοντες που αφορούν τις νέες 

αγορές διεθνώς, τις ήδη υπάρχουσες διεθνείς αγορές που αλλάζουν, τα διεθνή πολιτικά και 

πολιτισµικά δρώµενα όπως επίσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε αγοράς.  

(Παπαδάκης Β., 2004) 

 

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη λοιπόν για κάθε επιχείρηση που θέλει να επιβιώσει και να 

οδηγηθεί σε περαιτέρω ανάπτυξη να µπορέσει να αντιλαµβάνεται  τις εξελίξεις και να 

προσαρµόζεται σε αυτές. 

 

 

1.4 Επίλογος 

 

Το συµπέρασµα που προκύπτει από τα προαναφερθέντα είναι πως οι επιχειρήσεις, 

ανεξαρτήτως κλάδου, πρέπει να έχουν επίγνωση των µεταβολών του µακρο-περιβάλλοντος. Οι 
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ίδιες πρέπει να τις ερµηνεύουν κατάλληλα, ώστε να εντοπίζουν πιθανές ευκαιρίες ή ακόµα κι 

απειλές µέσα σε αυτές. Ας µην ξεχνάµε πως µια µεταβολή στο µακρο-περιβάλλον µπορεί να 

επιφέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις στις επιχειρήσεις των διαφόρων κλάδων. Αυτό συνεπάγεται οι 

επιχειρήσεις να είναι πάντα σε εγρήγορση και συνεχή επαγρύπνηση, ώστε να προλαβαίνουν τις 

εξελίξεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ανάλυση Άµεσου ή Μίκρο-Περιβάλλοντος 
 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η παρουσίαση του ‘Υποδείγµατος των Πέντε 

∆υνάµεων του Porter’ γνωστή και ως δοµική ανάλυση ενός κλάδου. Το υπόδειγµα αυτό βοηθά 

κάθε επιχείρηση να επιλέξει µια ορθή στρατηγική, η οποία θα συµβάλλει στο να την κάνει 

περισσότερο ανταγωνιστική.  
 

Ο Porter ισχυρίζεται πως κάθε επιχείρηση ενδιαφέρεται για την ένταση του 

ανταγωνισµού στον κλάδο στον οποίο ανταγωνίζεται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο χαράσσει µια 

ανταγωνιστική στρατηγική που θα τη βοηθήσει να πετύχει υψηλή κερδοφορία στον κλάδο και 

παράλληλα να αµυνθεί έναντι των ανταγωνιστών της. Με το να είναι σε θέση να γνωρίζει το 

σύνολο των αιτιών που καθορίζουν τις δυνάµεις ανταγωνισµού, κάθε επιχείρηση µπορεί να 

αντιλαµβάνεται κινδύνους (απειλές) ή σηµαντικές ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη αυτής. 

Άλλωστε ένας κλάδος χαρακτηρίζεται ελκυστικός όταν µια επιχείρηση µπορεί να 

πραγµατοποιήσει κέρδη, ενώ αν η κερδοφορία είναι χαµηλή χαρακτηρίζεται µη ελκυστικός.    

 

Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως πως το Υπόδειγµα του Porter αναφέρεται σε ολόκληρο 

τον κλάδο και όχι σε µια µεµονωµένη επιχείρηση. Αποτελεί σύνηθες φαινόµενο η τοποθέτηση 

µιας επιχείρησης στο κέντρο του υποδείγµατος και όχι ολόκληρου του κλάδου, πράγµα το οποίο 

είναι λάθος και που οδηγεί σε εσφαλµένα συµπεράσµατα. (Παπαδάκης Β., 2004) 

 

 

2.2 Ανάλυση του Υποδείγµατος των 5 ∆υνάµεων του Porter 

 

Tο ανταγωνιστικό περιβάλλον της επιχείρησης προσδιορίζεται από τις εξής δυνάµεις, οι 

οποίες εµφανίζονται στο διάγραµµα 2.1. 

1) Την απειλή εισόδου από νέο-εισερχόµενες επιχειρήσεις στον κλάδο 

2) Τη διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών 

3) Τη διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών 

4) Την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα 

5) Την ένταση ανταγωνισµού ανάµεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις 

στον κλάδο    
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Πηγή: Στρατηγική των Επιχειρήσεων, Βασίλης Παπαδάκης, εκδόσεις Ε. Μπένου, 2004 

 

∆ιάγραµµα 2.1   Πλαίσιο 5 ∆υνάµεων του Porter 

 

Εδώ θα πρέπει να τονιστεί πως εκτός των παραπάνω δυνάµεων, υπάρχει και µια έκτη 

δύναµη που είναι τα συµπληρωµατικά προϊόντα (complementors). ∆υο προϊόντα 

χαρακτηρίζονται συµπληρωµατικά όταν το ένα χρειάζεται το άλλο για να λειτουργήσει ή απλά 

να λειτουργήσει καλύτερα. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελούν το CD player και το CD. 

(Παπαδάκης Β., 2004) 

 

Οι προαναφερθείσες δυνάµεις καθορίζουν την ένταση και τη φύση του ανταγωνισµού 

σε κάθε κλάδο. Βοηθούν όµως και τις επιχειρήσεις στη χάραξη µιας πετυχηµένης στρατηγικής. 

Προσδιορίζει τον τρόπο που η δοµή του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται επηρεάζει τον 

ανταγωνισµό που µε τη σειρά του καθορίζει την κερδοφορία που µπορεί η επιχείρηση να 

πετύχει. Με άλλα λόγια, η δοµική ανάλυση του κλάδου βοηθά κάθε επιχείρηση να εκτιµήσει τη 

συνολική ελαστικότητα του κλάδου. 

 

Μια εξίσου σηµαντική χρησιµότητα του υποδείγµατος του Porter είναι η πρόβλεψη  

πιθανών µεταβολών στον κλάδο. Έτσι η επιχείρηση µπορεί να εντοπίσει τις ευκαιρίες που 

µπορούν να αλλάξουν ακόµα και την ίδια δοµή του κλάδου που ανήκει. Στη συνέχεια θα 
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Ένταση ανταγωνισµού 
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επιχειρήσεων 
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ακολουθήσει µια εκτενέστατη παρουσίαση των προσδιοριστικών δυνάµεων του ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης. 

 

 

2.2.1 Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο   

 

Κάθε επιχείρηση ενός κλάδου απειλείται από τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις οι οποίες 

προσπαθούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων. Εκτός από την 

απειλή των υφιστάµενων επιχειρήσεων στον κλάδο, υπάρχει και µια άλλη απειλή, αυτή της 

εισόδου νέων επιχειρήσεων µε σκοπό την απόκτηση µεριδίου αγοράς. 

 

Η είσοδος νέων επιχειρήσεων σε κάποιο κλάδο συνήθως οξύνει τον ανταγωνισµό στον 

κλάδο. Ευνόητο είναι πως ο κλάδος αυτός αποτελεί πόλο έλξης για νέες επιχειρήσεις εξαιτίας 

των ευκαιριών που προσφέρει για επίτευξη σηµαντικών κερδών από αυτές. Βέβαια, η όξυνση 

του ανταγωνισµού θα έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των τιµών, άρα και των κερδών διότι το 

κόστος δεν µειώνεται ανάλογα. 

 

Για να αποφύγουν λοιπόν οι επιχειρήσεις κάθε κλάδου τη µείωση του περιθωρίου 

κέρδους τους θέτουν κάποια εµπόδια εισόδου στις επίδοξες νέες επιχειρήσεις. Αυτά τα εµπόδια 

εισόδου (φραγµοί) είναι οικονοµικές δυνάµεις που είτε επιβραδύνουν την είσοδο των νέων 

επιχειρήσεων είτε την εµποδίζουν τελείως. Οι φραγµοί αυτοί δε, αποτελούν χαρακτηριστικά του 

εκάστοτε κλάδου που σκοπό έχουν τελικά τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. 

Τέτοιοι φραγµοί-εµπόδια είναι τα παρακάτω:     

 Οι οικονοµίες κλίµακας  

 Οι απαιτήσεις σε κεφάλαια για την είσοδο 

 Τα κοστολογικά πλεονεκτήµατα ανεξάρτητα από το µέγεθος  

 Η διαφοροποίηση προϊόντος 

 Η πρόσβαση στα κανάλια διανοµής 

 Η κυβερνητική πολιτική-Νοµικοί περιορισµοί 

 Ο φόβος αντίδρασης από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις 

 

• Οι οικονοµίες κλίµακας. Κατά κανόνα αύξηση της ποσότητας ενός παραγόµενου 

προϊόντος έχει ως επακόλουθο τη µείωση του κόστους της παραγόµενης µονάδας. Τα 

οφέλη αυτά είναι γνωστά και ως οικονοµίες κλίµακας. Η ύπαρξη των οικονοµιών κλίµακας 

αποτρέπει τις νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις που έχουν µικρό όγκο παραγωγής και συνεπώς 
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υψηλά κόστη να εισέλθουν σε κάποιο κλάδο. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν ο όγκος 

παραγωγής τους είναι υψηλός, τότε µπορούν να επωφεληθούν.    

 

• Οι απαιτήσεις σε κεφάλαια για την είσοδο. Κατά την είσοδο µιας νέας επιχείρησης σε 

ένα κλάδο απαιτούνται κεφάλαια για εγκαταστάσεις, αποθέµατα, έρευνα κι ανάπτυξη, 

αγορά εξοπλισµού κτλ. Αν λοιπόν οι επενδύσεις που πραγµατοποιούνται δεν αποδώσουν 

άµεσα τίθεται θέµα επιβίωσης της επιχείρησης. Έτσι η είσοδος σε νέο κλάδο µπορεί να 

φαντάζει ελκυστική, ωστόσο η µη διαθεσιµότητα απαιτούµενων κεφαλαίων να καθιστούν 

απαγορευτική την είσοδο αυτή σε νέες επιχειρήσεις. 

 

• Τα κοστολογικά πλεονεκτήµατα ανεξάρτητα από το µέγεθος. Οι επιχειρήσεις που 

ήδη δραστηριοποιούνται σε κάποιο κλάδο κατέχουν πληθώρα γνώσεων όσον αφορά θέµατα 

για την παραγωγή των προϊόντων, πρόσβαση στις πρώτες ύλες κτλ. Οι νεοεισερχόµενες 

επιχειρήσεις δεν τις διαθέτουν οπότε αυτή η έλλειψη γνώσεων είναι ανασταλτικός 

παράγοντας εισόδου. 

 

• Η διαφοροποίηση του προϊόντος. Είναι συχνό το φαινόµενο πολλά προϊόντα να 

χαρακτηρίζονται µοναδικά εξαιτίας της διαφοροποίησης που αναφέρεται σε κάποιες 

αντιλαµβανόµενες διαφορές αυτών. Από το βαθµό που ένα προϊόν θεωρείται µοναδικό, 

προσδιορίζονται και τα κόστη αλλαγής (switching costs) για τους αγοραστές από ένα προϊόν 

σε κάποιο άλλο. Όσο πιο διαφοροποιηµένο είναι ένα προϊόν, τόσο πιο δύσκολο είναι για τις 

νέο-εισερχόµενες επιχειρήσεις να προσελκύσουν πελάτες, πράγµα που τις οδηγεί στην 

επένδυση πολλών κεφαλαίων. 

 

• Η πρόσβαση στα κανάλια διανοµής. Το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις σήµερα δεν είναι η επιτυχής κατασκευή ενός προϊόντος, αλλά η διανοµή αυτού 

στον πιθανό αγοραστή. Η µη διαθεσιµότητα στα κανάλια διανοµής των νέο-εισερχόµενων 

επιχειρήσεων αποτελεί φραγµό εισόδου και είναι επιτακτική η επιθετική προώθηση η οποία 

όµως έχει µεγάλο κόστος. 

 

• Η Κυβερνητική πολιτική-νοµικοί περιορισµοί. Η κυβέρνηση µπορεί να περιορίσει 

ακόµα και να εµποδίσει την είσοδο νέων επιχειρήσεων, µέσω νοµικών περιορισµών, αδειών 

και διαφόρων απαιτήσεων. 

 

• Ο φόβος αντίδρασης από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Οι ήδη υπάρχουσες 

επιχειρήσεις σε κάποιο κλάδο αναµένεται να προβούν σε κάποιες ενέργειες αντίδρασης εις 

βάρος των νεοεισερχόµενων επιχειρήσεων στον κλάδο, όπως µείωση των τιµών πώλησης 
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των προϊόντων, ενίσχυση της διαφηµιστικής τους καµπάνιας κτλ. Κατά αυτόν τον τρόπο οι 

νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις φοβούνται πως θα βρεθούν σε δυσχερή θέση και διστάζουν 

να εισέλθουν στον κλάδο.    

 

 

2.2.2 ∆ιαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών 

 

Προµηθευτής είναι ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (επιχείρηση) το οποίο αναλαµβάνει 

να εκτελεί κάποιες λειτουργίες και δραστηριότητες για λογαριασµό κάποιας άλλης επιχείρησης. 

Γίνεται κατανοητό πως ανάµεσα στους προµηθευτές και τις συνεργαζόµενες µε αυτούς 

επιχειρήσεις δηµιουργείται µια στενή σχέση, που ενδεχοµένως να κρύβει κινδύνους για τις 

επιχειρήσεις.    

Είναι γεγονός πως η αγορά α’ υλών και πάσης φύσεως προµηθειών καλύπτει ένα 

σηµαντικό κοµµάτι των γενικών εξόδων των επιχειρήσεων και συνεπώς του κόστους 

παραγωγής των προϊόντων. Καταλαβαίνει κανείς την αµεσότητα της σχέσης κόστους 

παραγωγής και προµηθευτών, και πόσο πολύ µπορούν αυτοί να το επηρεάσουν.  Η επιχείρηση 

καλείται να καλύψει µια ενδεχόµενη αύξηση του κόστους των προµηθειών µε την ένταξη αυτού 

στην τιµή πώλησης των προϊόντων της. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει, θα έχει µείωση 

στα έσοδά της. 

 

Κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών 

είναι οι εξής:  

 Ο αριθµός των προµηθευτών της επιχείρησης  

 Το µέγεθος και η σηµαντικότητα του αγοραστή 

 Ο βαθµός διαφοροποίησης των προϊόντων του προµηθευτή 

 Η δυνατότητα υποκατάστασης των προϊόντων του προµηθευτή 

  Η δυνατότητα κάθετης ολοκλήρωσης των προµηθευτών προς τα εµπρός 

 Το κατά πόσο το προϊόν των προµηθευτών αποτελεί  σηµαντική εισροή στην 

παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων του κλάδου 

 

• Ο Αριθµός των προµηθευτών. Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών αυξάνει, 

όσο µειώνεται ο αριθµός αυτών. Σε αυτήν την περίπτωση, οι προµηθευτές µπορούν να 

επιτύχουν καλύτερες για αυτούς τιµές πώλησης των προϊόντων τους φέρνοντας τις 

συνεργαζόµενες µε αυτούς επιχειρήσεις σε δυσχερή θέση. Όµως αν οι προµηθευτές είναι 

πολλοί σε αριθµό, µειώνεται η διαπραγµατευτική τους δύναµη και οι επιχειρήσεις του 

κλάδου πετυχαίνουν συµφωνίες µε ευνοϊκούς για αυτές όρους. 

 



  
Ανάλυση του υποκλάδου της τσιµεντοβιοµηχανίας µε βάση το υπόδειγµα των πέντε δυνάµεων του ανταγωνισµού του Porter 

 21

• Το µέγεθος και η σηµαντικότητα του αγοραστή.  Αν ο αγοραστής είναι µεγάλος και 

σηµαντικός για τους προµηθευτές, τότε η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών 

ελαττώνεται. 

 

• Ο βαθµός διαφοροποίησης των προϊόντων του προµηθευτή. Σε περιπτώσεις όπου 

τα προϊόντα των προµηθευτών χαρακτηρίζονται από µεγάλο βαθµό αντιληπτής 

διαφοροποίησης, τότε το κόστος αλλαγής (=επιπλέον κόστος που βαρύνει τους αγοραστές 

όταν αλλάζουν προµηθευτές)  για τους πελάτες είναι υψηλό. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 

διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών είναι αυξηµένη. 

 

• Η δυνατότητα υποκατάστασης των προϊόντων του προµηθευτή. Αν υπάρχουν 

υποκατάστατα των προϊόντων των προµηθευτών, τότε οι αγοραστές τους έχουν 

περισσότερες εναλλακτικές πηγές προµηθειών και τότε µειώνεται η διαπραγµατευτική 

δύναµη των προµηθευτών. Αν δεν υπάρχουν υποκατάστατα οι επιχειρήσεις του κλάδου θα 

πρέπει να αγοράζουν από τους υπάρχοντες προµηθευτές, οι οποίοι µπορούν να 

διαµορφώσουν τις τιµές όπως εκείνοι επιθυµούν. 

 

•  Η δυνατότητα κάθετης ολοκλήρωσης των προµηθευτών προς τα εµπρός. Με την 

καθετοποίηση προς τα εµπρός οι προµηθευτές µπορούν να ανταγωνισθούν άµεσα τους 

πρώην αγοραστές. Γενικότερα, όταν οι προµηθευτές έχουν τη δυνατότητα να 

ολοκληρωθούν προς τα εµπρός, αυξάνεται η διαπραγµατευτική τους δύναµη. 

 

• Το κατά πόσο το προϊόν των προµηθευτών αποτελεί  σηµαντική εισροή στην 

παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων του κλάδου. Ο παράγοντας αυτός 

αντιπροσωπεύει το βαθµό κατά τον οποίο το προϊόν των προµηθευτών είναι απαραίτητο για 

την παραγωγή των προϊόντων του βιοµηχανικού κλάδου. Στην περίπτωση που το προϊόν 

των προµηθευτών αποτελεί βαρόµετρο στην παραγωγή των προϊόντων της επιχείρησης, η 

διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών αυξάνεται. 

 

 

2.2.3 ∆ιαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών 

 

Οι αγοραστές αποτελούν τους τελικούς αποδέκτες των παραγόµενων προϊόντων των 

επιχειρήσεων. Στόχος των αγοραστών είναι η αγορά των προϊόντων να γίνεται στη χαµηλότερη 

δυνατή τιµή, καθώς και η ποιότητα αυτών να είναι η µέγιστη δυνατή. Όλα αυτά βέβαια 

έρχονται  σε άµεση αντίθεση µε την επιδίωξη των επιχειρήσεων που δεν είναι άλλη από τη 
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µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των επενδυµένων κεφαλαίων, µέσω της αύξησης της τιµής 

πώλησης των αγαθών που παράγει. 

 

Έτσι λοιπόν, οι αγοραστές που επιθυµούν ανώτερη ποιότητα των προϊόντων και 

καλύτερα επίπεδα εξυπηρέτησης σε χαµηλή για αυτούς τιµή, µπορούν να θεωρηθούν 

ανταγωνιστική απειλή, αποκτώντας έντονη διαπραγµατευτική δύναµη. Σε περίπτωση που οι 

αγοραστές δεν έχουν υψηλή διαπραγµατευτική δύναµη, προσφέρουν µια πρώτης τάξεως 

ευκαιρία στις ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις να αυξήσουν τόσο τις τιµές όσο και την απόδοση. 

 

Σύµφωνα µε τον Porter η διαπραγµατευτική δύναµη των  αγοραστών εξαρτάται από 

τους παρακάτω παράγοντες: 

 Το µέγεθος του αγοραστή 

 Ο αριθµός των  προµηθευτών των επιχειρήσεων 

 Το µέγεθος και η σηµασία των πληροφοριών που έχουν οι πελάτες για τα κόστη των 

εταιρειών 

 Η ευαισθησία των αγοραστών στην τιµή αγοράς 

 Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος 

 Η κάθετη ολοκλήρωση των αγοραστών προς τα πίσω 

 

• Το µέγεθος του αγοραστή. Όσο πιο µεγάλος και σηµαντικός είναι ο αγοραστής για την 

εταιρεία, τόσο πιο µεγαλύτερη είναι η διαπραγµατευτική δύναµη που κατέχει. 

 

• Ο αριθµός των προµηθευτών. Σε περίπτωση που ο αριθµός των προµηθευτών είναι 

µικρός, η διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών µειώνεται. 

 

• Το µέγεθος και η σηµασία των πληροφοριών που έχουν οι πελάτες για τα κόστη 

των εταιρειών. Σε περίπτωση που οι πελάτες της εταιρείας γνωρίζουν στοιχεία που 

αφορούν το κόστος της, είναι σε πλεονεκτική θέση και µπορούν να ασκούν πιέσεις για τον 

καθορισµό των τιµών. Αυτό µε άλλα λόγια σηµαίνει πως αν διαθέτουν ακριβείς πληροφορίες 

οι αγοραστές για το κόστος, έχουν αυξηµένη διαπραγµατευτική δύναµη. 

 

• Η ευαισθησία των αγοραστών στην τιµή. Οι αγοραστές ψάχνουν πάντα για τις 

καλύτερες τιµές στις ανταγωνιζόµενες επιχειρήσεις και ασκούν σε πολλές περιπτώσεις 

έντονες πιέσεις για χαµηλές τιµές.  
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• Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Αν το προϊόν είναι διαφοροποιηµένο, τότε οι 

πελάτες είναι άµεσα εξαρτηµένοι από την εταιρεία και έχουν χαµηλή διαπραγµατευτική 

δύναµη. Στην αντίθετη περίπτωση, η διαπραγµατευτική δύναµη των πελατών αυξάνεται. 

 

• Η κάθετη ολοκλήρωση των αγοραστών προς τα πίσω. Είναι συχνό το φαινόµενο 

πολλοί πελάτες επιχειρήσεων να µένουν ανικανοποίητοι από τις υπηρεσίες που τους 

παρέχουν αυτές. Έτσι αποφασίζουν να παράγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που αγοράζουν από 

αυτές, αυξάνοντας έτσι τη  διαπραγµατευτική τους  δύναµη. 

 

 

2.2.4 Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα 

 

 Όλες οι επιχειρήσεις ενός κλάδου ανταγωνίζονται µε άλλες άλλων κλάδων που 

παράγουν υποκατάστατα προϊόντα.  Τα υποκατάστατα προϊόντα θέτουν µια ανώτατη τιµή 

πώλησης των προϊόντων των ανταγωνιζόµενων  επιχειρήσεων. Η ύπαρξη υποκατάστατων 

προϊόντων έχει άµεση επίδραση στη ζήτηση των προϊόντων µιας επιχείρησης και συνήθως οι 

επιχειρήσεις που παράγουν υποκατάστατα προϊόντα ανταγωνίζονται η µια την άλλη. 

 

Σε γενικές γραµµές αυτό που ισχύει για την απειλή των υποκατάστατων προϊόντων 

είναι πως αυτή µεγαλώνει όταν οι αγοραστές αντιµετωπίζουν µικρό κόστος µετακίνησης και 

όταν η τιµή τους είναι χαµηλότερη από τα προϊόντα του κλάδου. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι 

επιχειρήσεις για να αντιµετωπίσουν την απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα είναι να 

διαφοροποιήσουν τα προϊόντα που προσφέρουν σε σχέση µε τα  χαρακτηριστικά που είναι 

σηµαντικά για τους αγοραστές.( Γεωργόπουλος Ν., 2002) 

 

Η ένταση της απειλής των υποκατάστατων προϊόντων και η σηµασία τους για τον 

προσδιορισµό του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης εξαρτάται από τους 

παρακάτω παράγοντες: 

 Η ύπαρξη ‘κοντινών’ υποκατάστατων 

 Η επίδραση των υποκατάστατων στην τιµή των προϊόντων  

 Η τάση που έχουν οι καταναλωτές προς τα υποκατάστατα 

 

• Η ύπαρξη ‘κοντινών’ υποκατάστατων. Η τεχνολογική πρόοδος συµβάλλει σηµαντικά 

στην παραγωγή εξαιρετικών υποκατάστατων. Είναι κατανοητό πως αν τα υποκατάστατα 

είναι το ίδιο ποιοτικά και αποδοτικά µε τα προϊόντα των επιχειρήσεων, τότε αυξάνεται ο 

κίνδυνος  υποκατάστασης. 
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• Η επίδραση των υποκατάστατων στην τιµή των προϊόντων. Τα κοντινά 

υποκατάστατα βάζουν ένα όριο στην τιµή των προϊόντων της επιχείρησης. Αν οι τιµές των 

προϊόντων είναι υψηλότερες από αυτές των κοντινών υποκατάστατων, τότε οι πελάτες 

λογικά σκεπτόµενοι θα επιλέξουν τα υποκατάστατα. 

• Η τάση που έχουν οι καταναλωτές προς τα υποκατάστατα. Τα υποκατάστατα 

προϊόντα αποτελούν ένα πόλο έλξης για τους αγοραστές. Το µέγεθος της επιθυµίας για 

δοκιµή των υποκατάστατων συνιστά απειλή  για τα παραγόµενα προϊόντα. Αν η επιθυµία 

είναι µεγάλη τότε αυξάνεται και το µέγεθος της απειλής. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε 

πως το κόστος διάθεσης των υποκατάστατων είναι εξαιρετικής σηµασίας για τους 

καταναλωτές, διότι αν αυτό είναι υψηλό τότε αυτοί δεν θα τα προτιµήσουν. 

 

 

2.2.5 Ένταση ανταγωνισµού ανάµεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις 

στον κλάδο    

 

Η ένταση του ανταγωνισµού σε κάθε κλάδο αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο που 

πρέπει να ληφθεί υπόψη στη διαµόρφωση της στρατηγικής µιας επιχείρησης. Αν η ένταση του 

ανταγωνισµού είναι υψηλή τότε οι επιχειρήσεις µπορούν να αυξήσουν τις τιµές επιδιώκοντας 

υψηλότερη κερδοφορία. Στην αντίθετη περίπτωση, δηλαδή σε χαµηλή ένταση ανταγωνισµού, ο 

ανταγωνισµός είναι οξύς περιορίζοντας κατά πολύ την επίτευξη κέρδους.  

 

Συνήθως κάθε σηµαντική στρατηγική κίνηση από µια επιχείρηση έχει ως αποτέλεσµα 

κάποια αντίδραση από τις άλλες επιχειρήσεις. Ο τρόπος και η ένταση µε την οποία αντιδρούν οι 

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στον 

κλάδο.(Παπαδάκης Β., 2004) 

 

Η αντίληψη του Porter για την ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ των υφιστάµενων 

επιχειρήσεων έχει να κάνει µε αυτό που παραδοσιακά θεωρούσαµε σαν ανταγωνισµό σε ένα 

επιχειρηµατικό περιβάλλον. Ο παράγοντας του  Porter αναφέρεται στη φύση του ανταγωνισµού 

στο σύνολο του κλάδου και στους παράγοντες εκείνους που διαµορφώνουν τον ανταγωνισµό. 

(Γεωργόπουλος Ν., 2002) 

 

Παρακάτω παραθέτονται παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση του ανταγωνισµού 

σε ένα βιοµηχανικό κλάδο: 

 Ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς 

 Τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστών 

 Τα υψηλά σταθερά κόστη και οικονοµίες κλίµακας 
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 Οι προσπάθειες για αύξηση του µεριδίου αγοράς 

 Η έλλειψη διαφοροποίησης στα προϊόντα 

  Η ύπαρξη υψηλών εµποδίων εξόδου από τον κλάδο 

 

• Ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς. Στην περίπτωση όπου ο ρυθµός ανάπτυξης της 

αγοράς είναι υψηλός, παρατηρείται αύξηση των αγοραστών. Οι επιχειρήσεις τότε για να 

προσελκύσουν το µέγιστο δυνατό ποσοστό από αυτούς προβαίνουν στην αποτελεσµατική 

χρήση πόρων µε σκοπό την εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Όµως, σε αγορές µε χαµηλό 

ρυθµό ανάπτυξης, έχουµε όξυνση του ανταγωνισµού εξαιτίας της µείωσης του 

καταναλωτικού κοινού. Συνεπώς οι επιχειρήσεις σε αυτήν την περίπτωση προσπαθούν να 

κερδίσουν το µερίδιο της αγοράς από τις ανταγωνίστριες.  

 

• Τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστών. Γενικά, η ένταση του ανταγωνισµού αυξάνει 

όσο αυξάνεται και ο αριθµός των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Συνήθως ο ανταγωνισµός 

είναι έντονος σε κάποιο κλάδο όταν οι επιχειρήσεις που ανήκουν εκεί είναι ίσης 

δυναµικότητας. 

 

• Το υψηλό σταθερό κόστος και οι οικονοµίες κλίµακας. Για να αντιµετωπίσουν οι 

επιχειρήσεις το υψηλό κόστος, προβαίνουν σε αύξηση του όγκου παραγωγής. Ο σκοπός 

αυτής της ενέργειας είναι ο καλύτερα δυνατός καταµερισµός του υψηλού κόστους, ώστε να 

επωφεληθούν από τις οικονοµίες κλίµακας. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις 

ακολουθούν µια επιθετική στρατηγική, µε πόλεµο των τιµών και όξυνση του υπάρχοντος 

ανταγωνισµού. 

 

• Οι προσπάθειες για αύξηση του µεριδίου αγοράς. Στην ένταση του ανταγωνισµού 

ανάµεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις, συµβάλλει η επιθυµία µιας επιχείρησης να 

αυξήσει το µερίδιο της αγοράς. Οι επιχειρήσεις για να το πετύχουν ρίχνουν ιδιαίτερο βάρος 

στους τρόπους προώθησης των προϊόντων, όπως η διαφήµιση, εξαγοράζουν άλλες 

εταιρείες ή εισάγουν νέα προϊόντα. Οι ανταγωνιστές τους αντιδρούν µε ίδια η άλλα µέσα µε 

άµεσο αποτέλεσµα να οξύνεται ο ανταγωνισµός. 

 

• Η έλλειψη διαφοροποίησης στα προϊόντα. Τα διαφοροποιηµένα προϊόντα προκαλούν 

την αναγνώρισή τους από τους ανταγωνιστές. Ο ανταγωνισµός είναι υψηλός σε αγορές µε 

έντονα διαφοροποιηµένα προϊόντα.  Αντίθετα έχουµε οξυµένο ανταγωνισµό σε αγορές µε 

αδιαφοροποίητα προϊόντα. Άλλωστε, όταν ο βαθµός διαφοροποίησης είναι υψηλός, το 

καταναλωτικό κοινό θα στραφεί σε προϊόντα των ανταγωνιστικών εταιρειών.   
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• Η ύπαρξη υψηλών εµποδίων εξόδου από τον κλάδο. Είναι συχνό το φαινόµενο του 

υψηλού κόστους εξόδου µιας επιχείρησης από ένα κλάδο, παρά να παραµείνει σε αυτόν. 

Αυτό µπορεί να συµβαίνει κυρίως γιατί έχει ήδη κάνει σοβαρές εξειδικευµένες επενδύσεις σε 

µηχανολογικό εξοπλισµό. Έτσι η ύπαρξη εµποδίων εξόδου επιβάλλει στις επιχειρήσεις να 

παραµένουν στον κλάδο και να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται, ακόµα κι αν έχουν 

ζηµία. Εµπόδια εξόδου µπορεί να είναι: (Γεωργόπουλος Ν., 2002) 

o Εξειδικευµένα περιουσιακά στοιχεία 

o Το κόστος εξόδου είναι υψηλό 

o Στρατηγικές αλληλεξαρτήσεις και σχέσεις 

o Εµπόδια συναισθηµατικού τύπου 

o Κρατικοί και κοινωνικοί περιορισµοί 

 

 

2.2.6 Μια έκτη δύναµη στη δοµική ανάλυση ενός κλάδου 

 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, το ανταγωνιστικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης µπορεί να 

προσδιοριστεί και από µια έκτη δύναµη, τα συµπληρωµατικά προϊόντα. Οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη δύναµη αυτή είναι: 

 Η ζήτηση για τα συµπληρωµατικά προϊόντα  

 Η επίδραση της τεχνολογίας στα παραγόµενα προϊόντα  

  

• Ζήτηση για τα συµπληρωµατικά προϊόντα. Αυτό που ισχύει είναι πως η ζήτηση για τα 

συµπληρωµατικά ενός προϊόντος είναι ανάλογη της ζήτησης του προϊόντος αυτού και 

συνεπώς οι επιχειρήσεις που τα παράγουν έχουν κοινά συµφέροντα. 

 

• Επίδραση της τεχνολογίας. Οι τεχνολογικές επιδράσεις έχουν ως αποτέλεσµα σηµαντικές 

αλλαγές και ενδεχόµενη ανατροπή των υφιστάµενων σχέσεων ανάµεσα στα υπάρχοντα 

προϊόντα. 

 

 

2.3  Κριτική και περιορισµοί του υποδείγµατος Porter  

 

Το υπόδειγµα του Porter αποτελεί µια σηµαντική τεχνική για την ανάλυση και 

κατανόηση του µίκρο-επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Από κάποιους όµως επιστήµονες 

υποστηρίζεται πως είναι ελλιπές σαν υπόδειγµα και παράλληλα έχει κάποιες αδυναµίες. Σε 

κάποια δε σηµεία του δεν είναι σαφής ως προς τους ορισµούς του. 
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Κατ’ αρχήν έχει χαρακτηρισθεί ως µοντέλο στατικό. Πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν 

πως χρησιµεύει στην περιγραφή του περιβάλλοντος κι όχι στην πρόβλεψη αυτού. Λόγω του ότι 

κάθε κλάδος χαρακτηρίζεται από σηµαντικές αλλαγές, ο καλύτερος τρόπος να προβλέψουµε 

είναι η εξέταση του κύκλου ζωής αυτού. Η ένταση κάθε δύναµης του Porter διαφέρει ανάλογα 

σε ποιο στάδιο είναι ο κλάδος. 

 

Μιλώντας για ανάλυση του περιβάλλοντος ενός κλάδου, το µοντέλο δεν 

διαπραγµατεύεται ζητήµατα για την εφαρµογή στρατηγικών µε στόχο την απόκτηση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Επίσης, µειονεκτεί στον τρόπο που δοµεί τις διεπιχειρηµατικές 

σχέσεις οι οποίες παρουσιάζονται σχετικά απλές και γραµµικές, ενώ ο ανταγωνισµός 

δηµιουργείται κυρίως µε πολύπλοκες σχέσεις δικτύων.(Λαρίσης, 2005) 

 

Ένα άλλο ζήτηµα που προκύπτει είναι το κατά πόσο επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά και είναι ξένης ιδιοκτησίας µπορούν να αποτελέσουν 

πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος για την ίδια τη χώρα. Ο Porter υποστηρίζει πως δεν 

µπορούν, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις µπορούν να χαρακτηρισθούν µέρος του εθνικού 

κεφαλαίου. 

 

Πολλές από τις πλέον επιτυχηµένες επιχειρήσεις δεν έχουν στηρίξει την επιτυχία τους 

στην προσπάθειά τους να φτάσουν τους ανταγωνιστές τους, αλλά σε αυτό που ονοµάζεται 

‘καινοτοµία αξίας’. Στα πλαίσια αυτού του τρόπου δράσης οι επιχειρήσεις δεν προσδιορίζουν τον 

τρόπο δράσης τους σύµφωνα µε αυτό των ανταγωνιστών τους, αλλά προσφέρουν εντελώς 

διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

Επιπλέον το µοντέλο του Porter έχει δεχθεί κριτική διότι δεν αναφέρεται στη 

δυνατότητα των επιχειρήσεων ενός κλάδου να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες που µπορούν να 

προκύψουν από τη συνεργασία τους. Η συνεργασία δεν αντικαθιστά τον ανταγωνισµό, αλλά 

συνυπάρχει µε αυτόν. (Παπαδάκης Β., 2004) 

 

Μια ακόµα κριτική που έχει ασκηθεί στο υπόδειγµα είναι ότι δεν γίνεται καµία 

σηµαντική αναφορά στον παράγοντα ‘ανθρώπινο δυναµικό’ της επιχείρησης και στον τρόπο µε 

τον οποίο µπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις του περιβάλλοντος. 

 

 Τελικά, η µελέτη του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης µε τη βοήθεια 

του Porter θα πρέπει να συνδυαστεί µε την ανάλυση του ευρύτερου περιβάλλοντος για να είναι 

όσο το δυνατό περισσότερο ολοκληρωµένη. (Παπαδάκης Β., 2004) 
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Κεφάλαιο 3 

∆ιαµόρφωση Ανταγωνιστικής Στρατηγικής 
 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Ένα πολύ σηµαντικό θέµα για κάθε επιχείρηση είναι η σωστή επιλογή µοναδικών 

ικανοτήτων οι οποίες θα τη βοηθήσουν να µπορέσει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των 

αγοραστών. Αυτό επιτυγχάνεται µε το να προσδιορίζει ορθώς τις δυνάµεις ανταγωνισµού που 

µε τη σειρά τους θα τη βοηθήσουν να αναγνωρίσει τις δυνάµεις και τις αδυναµίες αυτής. Η 

διαµόρφωση µιας επιτυχηµένης ανταγωνιστικής έχει δυο διαστάσεις, αµυντική και επιθετική, 

που βοηθούν κάθε επιχείρηση να επιβιώσει από τον ανταγωνισµό και περιλαµβάνει (Λαρίσσης 

Γ., 2005): 

 

• Τοποθέτηση της εταιρείας σε θέση που να µπορεί να αµυνθεί αποτελεσµατικά. 

Αφορά τη θέση που ο ανταγωνισµός είναι ισχνός και η επιχείρηση µπορεί να τον 

αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά χωρίς να δεχτεί ιδιαίτερες απειλές. 

 

• Επηρεασµός ισορροπιών µε καταλυτικές στρατηγικές κινήσεις. Πολλές φορές οι 

επιχειρήσεις επιλέγουν µια επιθετική στρατηγική προς αναδιάταξη των δυνάµεων 

ανταγωνισµού µε ίδιον όφελος. Η ισορροπία αυτών των δυνάµεων οφείλεται σε 

εξωτερικούς παράγοντες και στις κινήσεις στρατηγικής της κάθε επιχείρησης. 

 

• Αναµονή µεταβολών στις αιτίες που διαµορφώνουν τις  δυνάµεις ανταγωνισµού. 

Αφορά κατά κύριο λόγο τις διαρθρωτικές αλλαγές στον κλάδο κι όχι τις γενικότερες 

µεταβολές στην οικονοµία.  

 

 

3.2 Στρατηγικές σε επίπεδο οργανισµού ή οµίλου επιχειρήσεων 

 

Η παρουσία πολλών ανταγωνιστών εκκινεί διάφορες στρατηγικές οι οποίες µπορούν να 

συνοψιστούν στις εξής κατηγορίες (Lynch, 1990): 

1) Ενίσχυση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

2) Βελτίωση διάρθρωσης του κλάδου 

3) Ανάπτυξη της αγοράς 

4) Αποτροπή εισόδου νέων παικτών 
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3.2.1 Ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος  

 

 Απορρόφηση αυξοµειώσεων της ζήτησης. Στις αγορές που λειτουργούν µε 

εποχικότητα, είναι δύσκολο για µια εταιρεία να έχει αρκετά αποθέµατα για να καλύψει µια 

ενδεχόµενη ζήτηση, χωρίς να έχει ταυτόχρονα υψηλό κόστος διατήρησης αποθεµάτων. 

Αυτό που ενδείκνυται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο ηγέτης του κλάδου να αφήνεται να 

καλύπτει τις ανάγκες τις αγοράς σε περιόδους ύφεσης και να διαθέτει υψηλότερα µερίδια 

της αγοράς. Όµως σε περιόδους ανάκαµψης όταν ο ηγέτης έχει µειωµένη παραγωγική 

δυναµικότητα, οι ανταγωνιστές επωφελούνται. 

 

 Βελτίωση ικανότητας διαφοροποίησης. Στην περίπτωση αυτή, αυτό που γίνεται είναι 

οι ανταγωνιστές να συγκρίνονται µεταξύ τους. Η σύγκριση αυτή έχει ως αποτέλεσµα να 

ανιχνεύονται µέθοδοι και τεχνικές οι οποίες να τους κάνουν πιο ανταγωνιστικούς. 

 

 Εξυπηρέτηση µη ελκυστικών τµηµάτων της αγοράς. Πολλές φορές παρατηρείται το 

φαινόµενο κάποιες επιχειρήσεις να µην απευθύνονται σε κάποια τµήµατα της αγοράς και να 

αφήνουν τους ανταγωνιστές τους να δραστηριοποιούνται σε αυτά αποκτώντας 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η εξήγηση για το φαινόµενο είναι ότι τα συγκεκριµένα 

τµήµατα της αγοράς είναι πιθανόν ζηµιογόνα για αυτούς.   

 

 Παροχή προστασίας κόστους. Σε περιπτώσεις όπου ο ανταγωνιστής µιας επιχείρησης 

λειτουργεί µε υψηλό κόστος, και λαµβάνοντας υπόψη ότι η τιµή σε µια σταθεροποιηµένη 

αγορά διαµορφώνεται από τον παραγωγό µε το υψηλότερο κόστος, τότε προστατεύει τα 

υψηλά περιθώρια κέρδους της και αποσπάται η προσοχή του αγοραστή από την τιµή του 

προϊόντος.   

  

 Αύξηση διαπραγµατευτικής δύναµης έναντι των εργατικών συνδικάτων και των 

ρυθµιστικών αρχών της πολιτείας. Σε µια αγορά που χαρακτηρίζεται από έντονη 

συγκέντρωση οι επιχειρήσεις δέχονται έντονες πιέσεις από τα σωµατεία, τους νόµους κτλ 

 

 Χαµηλότερος κίνδυνος για αντιµονοπωλιακές διώξεις.  Αν ο αριθµός των 

ανταγωνιστών σε ένα κλάδο αυξάνει τα όρια ενός µονοπωλίου, οι επιχειρηµατίες µπορούν 

να κινηθούν πιο ελεύθερα. 

 

 Κινητοποίηση. Μια επιχείρηση για να µπορεί να επιβιώσει σε ένα κλάδο µε έντονο 

ανταγωνισµό, πρέπει να εξελίσσεται συνεχώς. 
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3.2.2 Βελτίωση διάρθρωσης του κλάδου 

 

 Αύξηση ζήτησης στον κλάδο. Σε ένα κλάδο όπου υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές, οπότε 

η συνολική διαφήµιση είναι έντονη, τότε σαφώς δηµιουργούνται συνθήκες ανάπτυξης. 

 

 Ενίσχυση της δοµής ενός κλάδου. Σε περιπτώσεις όπου οι ανταγωνιστές έχουν κοινές 

επιδιώξεις έναντι του εξωτερικού ανταγωνισµού, παρατηρείται το φαινόµενο να 

αλληλοβοηθούνται ώστε να αντεπεξέλθουν τελικά στις προκλήσεις. 

 

 Τµηµατοποίηση της αγοράς. Η βασική διαπίστωση ότι όλοι οι αγοραστές δεν είναι ίδιοι 

επειδή δεν έχουν τις ίδιες αντιλήψεις για τα προϊόντα, τις ίδιες ανάγκες και πόρους, οδήγησε 

στην έννοια της τµηµατοποίησης της αγοράς (Μάλλιαρης Π., 2001 ).Τα  κριτήρια 

τµηµατοποίησης της αγοράς µπορεί να είναι: 

 Γεωγραφικά 

 ∆ηµογραφικά 

 Ψυχογραφικά 

 Προϊοντικά   

 

 

3.2.3 Ενίσχυση ανάπτυξης ενός κλάδου 

 

 Μοίρασµα κόστους για την ανάπτυξη της αγοράς. Με ειδικές συµφωνίες οι 

ανταγωνιστές µπορούν να µοιράζονται το κόστος επένδυσης σε µια τεχνολογία, έξοδα R&D  

κτλ. 

 

 Ελάττωση κινδύνων για τον αγοραστή. Η ύπαρξη ανταγωνιστών σε µια νέα αγορά 

ελαττώνει τον κίνδυνο για τον αγοραστή να ασπαστεί  κάποιο νέο προϊόν . 

 

 Προώθηση εικόνας του κλάδου. Όταν µια εταιρεία ενός κλάδου έχει θετικές εξελίξεις, 

τότε και οι ανταγωνιστές της έχουν µια ανάλογη εξέλιξη. 

 

 

3.2.4 Αποτροπή νέας εισόδου 

 

 Αύξηση πιθανότητας και έντασης αντιποίνων. Σε µια αγορά µε ισχυρά συµφέροντα, 

είναι φυσικό µια νέα επιχείρηση που ενδιαφέρεται να εισέλθει στον κλάδο να υποστεί 

αντίποινα από τους υπολοίπους του κλάδου. 
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 Συµβολισµός της δυσκολίας εισόδου. Οι µικροί ανταγωνιστές που δεν έχουν µια 

κατοχυρωµένη θέση στην αγορά που ανήκουν αποτελούν παραδείγµατα προς αποφυγή για 

τους νέους επενδυτές. 

 

 Αποκλεισµός διόδων εισόδου. Οι νέες επιχειρήσεις που επιθυµούν να εισέλθουν  σε ένα 

κλάδο, δεν εµποδίζονται από τον ηγέτη του κλάδου αλλά από τις µικρότερες επιχειρήσεις, οι 

οποίες όµως ενισχύονται από τον ηγέτη για να το πράξουν αυτό. 

 

 Πλήρωση καναλιών διανοµής. Η ύπαρξη κάποιων ανταγωνιστών δηµιουργεί εµπόδια 

εισόδου σε µια αγορά εξαντλώντας τη δυναµικότητα στα κανάλια διανοµής των προϊόντων.   

 

 

3.3 Στρατηγικές Ανταγωνισµού 

 

Οι στρατηγικές ανταγωνισµού που µπορούν να εφαρµόζουν οι εταιρείες για την 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος συνοψίζονται στις εξής: 

• Στρατηγική ηγεσίας κόστους 

• Στρατηγική διαφοροποίησης 

• Στρατηγική εστίασης 

 

 

3.3.1 Στρατηγική ηγεσίας κόστους 

 

Η επιχείρηση που ακολουθεί ηγεσία κόστους πρέπει να αναπτύξει ικανότητες που να 

αυξάνουν την αποτελεσµατικότητά της και να µειώνουν το κόστος των προϊόντων της. Ο 

ηγέτης κόστους πρέπει να έχει εύκολη πρόσβαση σε κεφάλαιο, ώστε να κάνει κεφαλαιουχικές 

επενδύσεις. Γενικότερα ο ηγέτης κόστους θα πρέπει να µειώνει συνεχώς το κόστος των 

δραστηριοτήτων του προκειµένου να πετύχει και να διατηρήσει το ανταγωνιστικό του 

πλεονέκτηµα.(Παπαδάκης Β., 2004) 

 

 

3.3.2 Στρατηγική διαφοροποίησης  

 

Η επιχείρηση που ακολουθεί στρατηγική διαφοροποίησης πρέπει να αποκτήσει 

ικανότητες στα σηµεία εκείνα που παρέχουν και διατηρούν τη µοναδικότητα και τη 

διαφοροποίηση στα προϊόντα της. Η επιχείρηση που διαφοροποιεί τα προϊόντα της πρέπει να 

έχει εταιρική φήµη για ποιότητα, µακρά παράδοση στη βιοµηχανία, ευέλικτη παραγωγική 
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διαδικασία και αποτελεσµατική συνεργασία µε τα κανάλια διανοµής. Τέλος, θα πρέπει να 

προσέξει το κόστος των προϊόντων της και να προσπαθεί να το διατηρεί σε ορισµένο επίπεδο 

για να µη χάσει µερίδιο αγοράς. (Παπαδάκης Β., 2004) 

 

 

3.3.3 Στρατηγική εστίασης 

 

Η επιχείρηση που ακολουθεί στρατηγική εστίασης πρέπει να αναπτύξει ικανότητα στην 

κατασκευή προϊόντων χαµηλού κόστους σε µια περιοχή ή να αναπτύξει ικανότητα στην 

ανταπόκριση προς τους αγοραστές. Ουσιαστικά η επιχείρηση που εφαρµόζει αυτή την 

στρατηγική εστιάζεται σε ένα συγκεκριµένο κοινό και προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες αυτού. 

(Παπαδάκης Β., 2004) 

 

 

3.4  Τακτικές  

 

Όταν µια επιχείρηση θέλει να αποκτήσει µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς ώστε να 

µπορέσει να ανταγωνιστεί ένα µεγάλο παίχτη της αγοράς, τότε είναι επιτακτική η ανάγκη να 

εφαρµόσει κάποιες τακτικές, όπως: 

 Απόκτηση προβαδίσµατος 

 Πλαγιοκόπηση 

 Κατάληψη νέας περιοχής 

 Ανταρτοπόλεµος 

 

 

3.4.1  Απόκτηση προβαδίσµατος  

 

Όταν µια επιχείρηση, µε περιορισµένους πόρους, επιθυµεί να ‘χτυπήσει’ τον µεγάλο της 

ανταγωνιστή είναι σίγουρο πως δεν τη συµφέρει να το πράξει αυτό χρησιµοποιώντας µια 

µέθοδο αρκετά δαπανηρή και χρονοβόρα. Αυτό που τη συµφέρει να κάνει είναι να χτυπήσει στα 

αδύνατα σηµεία του αντιπάλου. 

 

 

3.4.2  Πλαγιοκόπηση 

 

Μια νέο-εισερχόµενη επιχείρηση σε ένα κλάδο µπορεί να εστιαστεί σε µια περιοχή όπου 

ο βασικός ανταγωνιστής δεν έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Ο ηγέτης του κλάδου δεν θα 
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µπορέσει να αντιδράσει, µε αποτέλεσµα η νέα επιχείρηση να αποκτήσει ένα σηµαντικό µερίδιο 

της αγοράς και παράλληλα ένα έντονο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Αργότερα µπορεί να 

εξαπολύσει µια νέα επίθεση στον ηγέτη σε περιοχές που αυτός αδυνατεί. 

 

 

3.4.3  Κατάληψη νέας περιοχής 

 

Σε περιοχές της αγοράς όπου είναι κορεσµένες ή κάποιες επιχειρήσεις-ηγέτες έχουν µια 

εδραιωµένη και συµπαγή θέση, αυτό που απαιτείται από τις λοιπές επιχειρήσεις είναι να 

στραφούν σε µια άλλη αγορά. Για να µπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτήν την αγορά µε χαµηλό 

όγκο πωλήσεων, αυτό που επιβάλλεται είναι να πωλούν σε υψηλή τιµή προϊόντα υψηλής 

ποιότητας. Είναι επίσης χρήσιµη η δηµιουργία εξειδικευµένων καναλιών διανοµής µε προσεκτική 

διαφήµιση που δεν θα προκαλέσει αντιδράσεις. (Λαρίσσης Γ., 2005) 

 

 

3.4.4  Ανταρτοπόλεµος 

 

Η τακτική αυτή εφαρµόζεται από νέο-εισερχόµενες επιχειρήσεις που θέλουν να 

εκµεταλλευτούν τις αδυναµίες και τα κενά του βασικού ανταγωνιστή τους, καθώς και των 

συγκυριών που επικρατούν. Οι νέο-εισερχόµενες επιχειρήσεις που εφαρµόζουν αυτήν τη 

στρατηγική θα πρέπει να έχουν διορατικότητα, ευελιξία και γρήγορες αντιδράσεις. Τέλος, όποτε 

κρίνεται σκόπιµο από τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν την τεχνική του ανταρτοπόλεµου, θα 

πρέπει να αποσύρονται από το ‘πεδίο µάχης’ και να µην οδηγούνται σε σκληρή αντιπαράθεση µε 

τους κύριους ανταγωνιστές τους. 
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Κεφάλαιο 4 

Στρατηγικές Οµάδες 
 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στρατηγική οµάδα είναι µια έννοια που χρησιµοποιείται στο στρατηγικό management 

όπου οµάδες επιχειρήσεων µέσα στη βιοµηχανία ή κλάδο έχουν κοινά επιχειρηµατικά µοντέλα ή 

παρόµοιους συνδυασµούς στρατηγικών. Για παράδειγµα, η βιοµηχανία των fast foods µπορεί να 

θεωρηθεί ότι αποτελείται από αρκετές στρατηγικές οµάδες. Ο αριθµός των οµάδων µέσα σε µια 

επιχείρηση καθώς και η οµοιογένεια αυτών στηρίζεται στις διαστάσεις που χρησιµοποιούµε για 

τον ορισµό των οµάδων. Στρατηγικοί αναλυτές συχνά χρησιµοποιούν ένα πλέγµα µε δυο 

διαστάσεις ώστε να υποδείξουν τη θέση κάθε εταιρείας κατά µήκος των δυο αυτών σηµαντικών 

διαστάσεων. Κάθε στρατηγική οµάδα αποτελείται από παρόµοιες επιχειρήσεις. Η οµοιογένεια 

που παρατηρείται στις οµάδες αυτές κάνει την ανάλυση του κλάδου ευκολότερη, αφού 

µειώνεται σηµαντικά ο αριθµός των επιχειρήσεων που θα αναλυθούν. (Γεωργόπουλος Ν., 2002) 

 

Ο όρος αυτός χρησιµοποιήθηκε από τον Hunt (1972) στην ανάλυση που έκανε για την 

εφαρµοσµένη βιοµηχανία, όπου ανακάλυψε µειωµένη ανταγωνιστικότητα µεταξύ των 

επιχειρήσεων, από όσο έπρεπε να δείχνουν οι δείκτες. Ο ίδιος το απέδωσε αυτό στην ύπαρξη 

υποοµάδων µέσε στη βιοµηχανία οι οποίες µειώνουν τον αριθµό των ανταγωνιστών σε κάθε 

αγορά. 

 

Ο Porter (1980) εφάρµοσε αυτήν την έννοια σε όλο το σύστηµα στρατηγικής ανάλυσης 

που έκανε. Κατά τον Porter στρατηγική οµάδα είναι το σύνολο των επιχειρηµατικών µονάδων, 

οι οποίες ακολουθούν ίδιες ή παρόµοιες στρατηγικές, χρησιµοποιώντας τους ίδιους ή 

παρόµοιους πόρους.  Ο ίδιος επίσης πιστεύει πως αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για την 

ανάλυση του κλάδου και είναι ένα ενδιάµεσο  πλαίσιο αναφοράς µεταξύ του κλάδου ως σύνολο 

και κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Κατά την οµαδοποίηση των εταιρειών σε µια στρατηγική 

οµάδα είναι δυνατόν να εκτιµηθεί η ελκυστικότητα της συγκεκριµένης δραστηριότητας 

συνολικά και να συγκριθεί µε άλλες στρατηγικές οµάδες. Κατά τον Porter, ο διαχωρισµός των 

στρατηγικών οµάδων γίνεται µε την επιλογή συγκεκριµένων µεταβλητών οι οποίες παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην βιωσιµότητα ή ακόµα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Τέτοιες 

µεταβλητές είναι (Γεωργόπουλος Ν., 2002): 

 Η εξειδίκευση 

 Η αναγνωρισιµότητα των προϊόντων  
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 Πολιτική πιέσεως ή πολιτική έλξης 

 Τα κανάλια διανοµής 

 Η ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών 

 Η επιθυµία της επιχείρησης να είναι ηγέτης στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών 

 Η έκταση της κάθετης ολοκλήρωσης 

 Η θέση του κόστους 

 Η τιµολογιακή πολιτική 

 Η έκταση της γεωγραφικής κάλυψης 

 Ο αριθµός των προϊόντων ή υπηρεσιών 

 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

 Το µέγεθος της επιχείρησης 

 

Αρχικά, η ανάλυση των έσω-βιοµηχανιών παραλλαγών στην ανταγωνιστική 

συµπεριφορά και επίδοση των εταιρειών στηρίζονταν κυρίως στη χρήση χρηµατοοικονοµικών 

πληροφοριών. Η µελέτη των στρατηγικών οµάδων από µια νοητική πλευρά όµως, έχει 

αποκτήσει προβάδισµα τα τελευταία χρόνια. (Hodgkinson, 1997). 

 

Ένα πολύ σηµαντικό ερώτηµα ωστόσο προκύπτει όσον αφορά στον τρόπο 

καταµερισµού και διαµόρφωσης των στρατηγικών οµάδων. ∆εν είναι πάντα σαφώς 

καθορισµένο το πεδίο που θα βοηθήσει στη σύσταση µιας στρατηγικής οµάδας. Πρώτα γίνεται 

η ανάλυση του κλάδου και των δυνάµεων ανταγωνισµού που επιδρούν και η ανίχνευση της 

θέσης της κάθε επιχείρησης σε αυτόν. Ακολουθεί ο προσδιορισµός των δυνάµεων και 

αδυναµιών της επιχείρησης. Από αυτές τις δυνάµεις και τις αδυναµίες προκύπτει το συγκριτικό 

πλεονέκτηµα, ανάλογα µε το οποίο διαµορφώνονται οι στρατηγικές οµάδες, οι οποίες έχουν την 

ικανότητα να αντιδρούν µε παρόµοιο τρόπο στις προκλήσεις του περιβάλλοντος. (Λαρίσσης Γ., 

2005) 

 

 

4.2 Ανάλυση κλάδου µε βάση τις στρατηγικές οµάδες  

 

Το πρώτο βήµα για την ανάλυση του κλάδου είναι ο χαρακτηρισµός των στρατηγικών 

που ακολουθούν όλοι οι ανταγωνιστές και έχουν κάποιες κοινές σηµαντικές διαστάσεις. Η δοµή 

του κλάδου περιλαµβάνει πληροφόρηση που δίνει τη δυνατότητα να αποτυπωθεί η στρατηγική 

των επιχειρήσεων. Από τον όγκο της πληροφορίας επιλέγεται (Λαρίσσης Γ., 2005): 

• Ο όγκος των πωλήσεων που καθορίζει την πορεία της εταιρείας 

• Ο αριθµός των εργαζοµένων, σηµαντικός παράγοντας για τον υπολογισµό της 

αποδοτικότητας της παραγωγικής διαδικασίας 
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• Ο αριθµός και το είδος των προϊόντων 

• Οι χώρες που γίνονται οι εξαγωγές 

• Τα εθνικά και διεθνή µερίδια της αγοράς που µας πληροφορούν για την ένταση 

του ανταγωνισµού 

• Η οργανωσιακή δοµή της επιχείρησης 

• Οι πηγές παραγωγικών πόρων που καθορίζουν τη διάρθρωση του κόστους 

 

Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια στρατηγική οµάδα µπορεί να είναι παρόµοιες µεταξύ 

τους σε ένα αριθµό διαφορετικών παραγόντων όπως (Γεωργόπουλος Ν., 2002): 

• Αριθµός παραγόµενων προϊόντων 

• Χρησιµοποιούµενη τεχνολογία 

• Αγοραστές που απευθύνονται 

• Σχετική έµφαση στην ποιότητα του προϊόντος 

• Χρησιµοποιούµενα κανάλια διανοµής 

• Αριθµός εξυπηρετούµενων αγορών 

 

Εποµένως, πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

ορίσουν µια συλλογή επιχειρήσεων σε µια στρατηγική οµάδα. Γενικά οι επιχειρήσεις που 

ανήκουν στην ίδια στρατηγική οµάδα έχουν παρόµοια µερίδια αγοράς, κοινούς στόχους αγοράς 

και επηρεάζονται ή αντιδρούν µε παρόµοιους τρόπους στις αλλαγές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος ή στις κινήσεις των ανταγωνιστών. (Γεωργόπουλος Ν., 2002) 

 

Στην περίπτωση που ολόκληρος ο κλάδος αντιµετωπίζεται ως µια στρατηγική οµάδα, 

τότε η επίδραση των πέντε δυνάµεων του ανταγωνισµού είναι ίδια για όλους τους παίχτες της 

αγοράς και διαµορφώνει κοινές συνθήκες για όλους. Με αυτό τον τρόπο πραγµατοποιείται η 

χαρτογράφηση του κλάδου και ο διαχωρισµός  των στρατηγικών οµάδων. 

 

 

4.2.1 Η χαρτογράφηση των στρατηγικών οµάδων 

 

Όπως έχει προαναφερθεί, µια στρατηγική οµάδα αποτελείται από οµοιογενείς 

επιχειρήσεις που ακολουθούν µια  κοινή στρατηγική. Για να µην οδηγούµαστε σε λάθος 

συµπεράσµατα, σε κάθε κλάδο θεωρούµε ότι δηµιουργούνται οµάδες οι οποίες στηρίζονται σε 

κάποιες επιµέρους στρατηγικές.  (Λαρίσσης Γ., 2005) 

 

Αφού εντοπισθούν οι πιο σηµαντικές µεταβλητές του κλάδου προχωρούµε στη 

χαρτογράφηση των στρατηγικών οµάδων. Στη µελέτη αυτή παίρνουµε ως δεδοµένο πως οι 
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επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει τις ίδιες µεταβλητές στο ίδιο επίπεδο ανήκουν στην ίδια 

στρατηγική οµάδα και διαλέγουµε δυο µεταβλητές οι οποίες προσδιορίζουν καλύτερα την 

τοποθέτηση των επιχειρήσεων µέσα στον κλάδο. Στον πίνακα 4.1 παραθέτουµε κάποιες από τις 

µεταβλητές που χρησιµοποιούνται ως κριτήρια ταξινόµησης των επιχειρήσεων ενός κλάδου σε 

στρατηγικές µονάδες: 

 

Πίνακας 4.1 Κριτήρια Ταξινόµησης των Επιχειρήσεων ενός Κλάδου σε 

Στρατηγικές οµάδες 

 

 Το εύρος της διαφοροποίησης του προϊόντος ή υπηρεσίας 

 Η γεωγραφική κάλυψη 

 Ο αριθµός των τµηµάτων της αγοράς που χρησιµοποιούνται 

 Οι ενέργειες των επιχειρήσεων για το µάρκετινγκ 

 Η ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

 Η τεχνολογία 

 Ο βαθµός καθετοποίησης 

 Η κοστολογική θέση 

 Οι ικανότητες όσον αφορά την έρευνα και την ανάπτυξη 

 Η τιµολογιακή πολιτική που ακολουθείται 

 Η χρηµατοοικονοµική µόχλευση 

 Η αξιοποίηση της παραγωγικής δυναµικότητας 

 Η δοµή της ιδιοκτησίας 

 Η σχέση µε τις οµάδες των ενδιαφεροµένων 

 Τα χρησιµοποιούµενα κανάλια διανοµής 

 

                             Πηγή: Παπαδάκης Β., Στρατηγική των Επιχειρήσεων, εκδόσεις Ε. Μπένου, 2004 

 

Στη συνέχεια τοποθετούµε την κάθε επιχείρηση σε ένα γράφηµα δυο αξόνων, όπου 

στον ένα άξονα απεικονίζεται η πρώτη µεταβλητή και στον άλλο η άλλη. Ακολουθεί µετά η 

οµαδοποίηση των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά σε σχέση µε τις 

µεταβλητές που έχουν επιλεγεί. Οι µεταβλητές αυτές µπορεί να σχετίζονται και µε άλλες.   

(Γεωργόπουλος Ν., 2002) 

 

Αφού γίνει η χαρτογράφηση του κλάδου σε στρατηγικές οµάδες, τότε είναι αναγκαίο να 

γίνουν κάποιες αναλύσεις οι οποίες θα διαφωτίσουν χαρακτηριστικά όπως (Λαρίσσης Γ., 2005): 

α. Ο προσδιορισµός των εµποδίων µετακίνησης 

β. Η ανίχνευση των οριακών οµάδων ή επιχειρήσεων 

γ. Ο σχεδιασµός των τάσεων των στρατηγικών επιλογών 
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δ. Η ανάλυση των τάσεων που προκύπτουν από το γενικευµένο περιβάλλον 

ε. Η πρόβλεψη  αντιδράσεων της στρατηγικής οµάδας σε κάποιο γεγονός 

 

 

4.2.2 Στρατηγικές οµάδες και εµπόδια µετακίνησης   

 

Είναι γεγονός πως οι επιχειρήσεις κάθε στρατηγικής οµάδας δεν µπορούν να 

µετακινηθούν σε κάποια άλλη οµάδα και εξαιτίας αυτού εύκολα µπορούν να ξεχωρίσουν µεταξύ 

τους. Η δυσκολία αντιγραφής των στρατηγικών των οµάδων κάθε κλάδου δηµιουργεί εµπόδια 

µετακίνησης και απαιτεί σπατάλη πόρων για να γίνει µια πετυχηµένη αντιγραφή στρατηγικής 

µιας επιχείρησης από µια άλλη. 

 

Αξίζει να προσθέσουµε πως ο ανταγωνισµός γίνεται ακόµα πιο έντονος για τις 

επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια στρατηγική οµάδα διότι παράγουν τα ίδια προϊόντα για τους 

ίδιους τους καταναλωτές. Εννοείται πως όσο πιο έντονος είναι ο ανταγωνισµός, τόσο µικραίνουν 

τα περιθώρια κέρδους για τις επιχειρήσεις. (Γεωργόπουλος Ν., 2002) 

 

Εµπόδια εισόδου λοιπόν δεν αντιµετωπίζουν µόνο οι νέο-εισερχόµενες επιχειρήσεις σε 

ένα κλάδο αλλά και οι ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις  που επιθυµούν να τοποθετηθούν σε άλλη 

στρατηγική οµάδα σε αυτόν. Είναι τα λεγόµενα εµπόδια κινητικότητας που παρατηρούνται σε 

κάθε κλάδο. 

 

Αυτά τα εµπόδια κινητικότητας αποτελούν µια σηµαντική αιτία ανοµοιογένειας σε ένα 

κλάδο. Ο λόγος δηλαδή που κάποιες επιχειρήσεις είναι περισσότερο ή λιγότερο προσοδοφόρες ή 

αποδοτικές από κάποιες άλλες. Επίσης εξηγούν το λόγο που οι µικροί παίκτες της αγοράς δεν 

αλλάζουν στρατηγική, παρόλο που δεν λειτουργούν µε τον πλέον αποδοτικότερο τρόπο. Έτσι 

για να ασπαστεί µια στρατηγική που είναι αποδοτική από τους ανταγωνιστές σε µια αγορά, θα 

πρέπει να µην υπάρχουν εµπόδια µετακίνησης. Όταν η καινούρια στρατηγική βελτιστοποιεί την 

απόδοση µε τη βελτίωση των διαδικασιών της  επιχείρησης, είναι δυνατόν να εφαρµοστεί από 

άλλους, σε αντίθεση µε τις περιπτώσεις όπου για να αλλάξει η κατάσταση πρέπει να γίνουν 

ριζοσπαστικές αλλαγές στη δοµή του κλάδου. 

 

Με το πέρασµα του χρόνου, τα εµπόδια µετακίνησης αλλάζουν είτε από µεταβολές του 

γενικευµένου περιβάλλοντος είτε του ανταγωνισµού και µεταβάλλουν τη σταθερότητα της 

δοµής της αγοράς καθώς και τα µερίδια που κατέχουν οι εταιρείες. 
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Μια στρατηγική οµάδα απειλείται άµεσα από τις νέο-εισερχόµενες επιχειρήσεις όταν 

υπόκειται σε µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές. Κατά αυτόν τον τρόπο πολλοί εκµεταλλεύονται την 

ευκαιρία που τους παρουσιάζεται και κερδίζουν σηµαντικό χώρο στις νέες συνθήκες της αγοράς 

µε συγκριτικό πλεονέκτηµά τους κάποια από τις νέες εξελίξεις. 

 

 

Τα εµπόδια κινητικότητας ελαττώνονται σε περιπτώσεις όπου η αγορά είναι στη φάση 

της ωρίµανσης, οπότε δεν υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και οι επενδύσεις είναι ελάχιστες. Η 

αγορά οµογενοποιείται µε αργούς αλλά σταθερούς ρυθµούς, αφού ακόµα και οι πιο 

αποκλεισµένοι ανταγωνιστές βρίσκουν τον τρόπο να ανταποκριθούν στην αργά πλέον 

αναπτυσσόµενη αγορά (Λαρίσσης Γ., 2005). 

 

 

4.2.3 Συνθήκες ανταγωνισµού µεταξύ των στρατηγικών οµάδων 

 

Οι παράγοντες που καθορίζουν το βαθµό της αλληλεπίδρασης των εταιρειών ενός 

κλάδου µεταξύ τους στην αναζήτηση µεριδίου αγοράς είναι (Λαρίσσης Γ., 2005): 

• Ο βαθµός  ελευθερίας των στρατηγικών οµάδων 

• Ο βαθµός διαφοροποίησης του προϊόντος 

• Ο αριθµός των οµάδων και το µέγεθός τους 

• Η διαφοροποίηση των στρατηγικών 

 

Είναι γεγονός πως ο ανταγωνισµός αυξάνει όταν στρατηγικές οµάδες από διάφορους 

κλάδους προσπαθούν να κερδίσουν τους ίδιους αγοραστές. Παρατηρείται δε το αντίθετο 

φαινόµενο, όταν δηλαδή τα όρια µιας στρατηγικής οµάδας είναι στεγανά και η πελατεία αυτής 

είναι αυστηρά καθορισµένη. 

 

Αναφέραµε προηγουµένως πως το µέγεθος και ο αριθµός των οµάδων σε ένα κλάδο 

είναι πολύ σηµαντικά στοιχεία. Σε περίπτωση που οι οµάδες είναι πολυάριθµες και ίδιου 

µεγέθους, τότε είναι πολύ πιθανό µια στρατηγική κίνηση κάποιας οµάδας να προκαλέσει µια 

σηµαντική µεταβολή στον κλάδο. Αυτό συµβαίνει εξαιτίας της δύναµης που έχει στον κλάδο 

λόγω µεγέθους καθώς και της δυσκολίας ελέγχου µέσα στο πλήθος των παικτών του κλάδου. 

 

Τέλος, δε σηµαίνει πως αν µια στρατηγική οµάδα έχει πλήρως καθορισµένα όρια ότι δεν 

απειλείται από διάφορους εξωγενείς παράγοντες.  Μια στρατηγική οµάδα η οποία έχει µεγάλο 

µερίδιο αγοράς και διατηρεί υψηλά εµπόδια κινητικότητας, µπορεί να διατηρήσει την 

κερδοφορία της. Τα χαρακτηριστικά κάθε στρατηγικής οµάδας καθορίζονται από τα εµπόδια 
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κινητικότητας, την ευπάθεια σε υποκατάστατα προϊόντα, τη διαπραγµατευτική δύναµη και την 

έκθεση στον ανταγωνισµό (Λαρίσσης Γ., 2005). 
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Κεφάλαιο 5 

Ο Κλάδος των ∆οµικών Υλικών 
 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Ο όρος δοµικά υλικά περιλαµβάνει τα προϊόντα που κατασκευάζονται µε σκοπό την 

ενσωµάτωση αυτών σε δοµικά έργα εν γένει, που καλύπτουν τόσο τα κτίρια  όσο και τα έργα 

του πολιτικού µηχανικού. Τα δοµικά υλικά χωρίζονται σε δυο µεγάλες κατηγορίες: α) τα χύδην 

και β) τα συσκευασµένα. 

 

Στην κατηγορία των χύδην δοµικών υλικών ανήκουν η άµµος, το ξύλο, το χαλίκι και ο 

σίδηρος. Η φύση των συγκεκριµένων βασικών δοµικών υλικών δεν απαιτεί τη συσκευασία τους, 

αλλά ούτε τίθεται θέµα ειδικής διαχείρισης της αποθήκευσής τους. 

 

Στην κατηγορία των συσκευασµένων ανήκουν το τσιµέντο και τα τούβλα. Πρόκειται για 

δύο είδη δοµικών υλικών που απαιτούν ειδική διαχείριση στην αποθήκευση και µεταφορά 

αντίστοιχα. Οι τσιµεντοβιοµηχανίες, λόγου χάρη, συσκευάζουν το τσιµέντο σε χάρτινη 

συσκευασία. Επειδή το τσιµέντο είναι ένα δοµικό υλικό µε ηµεροµηνία λήξης και ιδιαίτερα 

ευάλωτο στην υγρασία και τη βροχή, επινοήθηκε επιπρόσθετη συσκευασία, η οποία αφενός δεν 

επιβαρύνει το κόστος του τελικού προϊόντος, αφετέρου παρέχει πλήρη προστασία στη 

διατήρηση της ποιότητας του. 

 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ (CPD), η οποία ενσωµατώθηκε στην ελληνική 

νοµοθεσία µε το Π.∆. 334/94 ΦΕΚ 176/Α/25.10.1994, αφορά στη συµµόρφωση των προϊόντων 

του τοµέα δοµικών κατασκευών (∆οµικά Υλικά) και τη χρήση του σήµατος ‘CE’. 

 

Με βάση αυτή την Οδηγία, εκδίδονται Ευρωπαϊκά Πρότυπα µε σκοπό τη συµµόρφωση, 

ως προς τις καθοριζόµενες από αυτά απαιτήσεις, των εκάστοτε οµάδων ή µεµονωµένων 

προϊόντων, µεταξύ των οποίων αρχικά συγκαταλέγονται τα µονωτικά προϊόντα, το τσιµέντο, τα 

αδρανή υλικά, η δοµική άσβεστος, τα πρόσθετα σκυροδέµατος, τα προϊόντα ξύλου κλπ 

 

Η σήµανση  ‘CE’  υποδηλώνει ότι το προϊόν πληροί συγκεκριµένες απαιτήσεις και 

αποτελεί για τις εταιρείες απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτραπεί η χρήση των προϊόντων 

αυτών στην ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς προσαρµογή ή επανέλεγχο των προϊόντων τους.     



  
Ανάλυση του υποκλάδου της τσιµεντοβιοµηχανίας µε βάση το υπόδειγµα των πέντε δυνάµεων του ανταγωνισµού του Porter 

 45

5.2 Οικονοµική συγκυρία 

 

Για να µελετηθεί η Ελληνική Βιοµηχανία ∆οµικών υλικών  θα πρέπει πρώτα από όλα να 

εξεταστεί το γενικευµένο εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον το οποίο µπορεί να συµβάλλει είτε  

στην οικονοµική άνθηση των επιχειρήσεων ή τον οικονοµικό µαρασµό αυτών. 

 

Ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ύστερα από οριακή 

µείωση τον Αύγουστο του 2006, αυξάνεται το Σεπτέµβριο στις 111,0 µονάδες και αγγίζει την 

ανώτερη τιµή του από τις αρχές του 2001, όπως εµφανίζεται στον πίνακα 5.1. Η άνοδος του 

δείκτη οφείλεται στη θετική πορεία των επιµέρους ∆εικτών Επιχειρηµατικών Προσδοκιών σε 

όλους τους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας, πλην των υπηρεσιών, ενώ αµετάβλητος 

παρέµεινε ο ∆είκτης Εµπιστοσύνης Καταναλωτών.  

 

Το Σεπτέµβριο του 2006 ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία 

αυξάνεται κατά τρεις ποσοστιαίες µονάδες και διαµορφώνεται στην υψηλότερη τιµή από το 

2000. Η αύξηση του δείκτη είναι απόρροια των θετικότερων προβλέψεων για την παραγωγή και 

των ευνοϊκότερων εκτιµήσεων για τα επίπεδα παραγγελιών και αποθεµάτων. 

 

Πίνακας 5.1 ∆είκτες Οικονοµικού Κλίµατος (1990-2005=100, εποχικά εξοµαλυµένα στοιχεία) 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin  
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG Ecfin 

 

∆ιάγραµµα 5.1  ∆είκτες Οικονοµικού Κλίµατος Ε.Ε-25 και Ελλάδα (1990-2005=100, εποχικά 

εξοµαλυµένα στοιχεία) 

 

 

Ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ευρωζώνη αυξάνεται στις 109,3 µονάδες τιµή 

ανώτερη της περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου του 2006 σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα 5.1. Η 

άνοδος του δείκτη οφείλεται στις θετικότερες εκτιµήσεις από την πλευρά των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στους κλάδους της Βιοµηχανίας, των Κατασκευών και του Λιανικού 

Εµπορίου. Επίσης η αύξηση του ∆είκτη Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία συνδέεται 

µε βελτίωση των προβλέψεων για την παραγωγή. 

 

Στη Ελλάδα η άνοδος του ∆είκτη Οικονοµικού Κλίµατος ήταν ιδιαίτερα έντονη τον 

Σεπτέµβριο του 2006, όταν ο δείκτης φτάνει στις 109,5 µονάδες, που είναι η υψηλότερη τιµή 

του από το Μάιο του 2004. Σε σύγκριση µε την εξέλιξη του αντίστοιχου δείκτη στην ΕΕ-25, ο 

οποίος επίσης παρουσιάζει άνοδο, η βελτίωση του ελληνικού δείκτη ήταν ταχύτερη και η τιµή 

του προσεγγίζει τον ∆είκτη Οικονοµικού Κλίµατος της ΕΕ-25. Η σύγκλιση άρχισε τον Μάιο του 

2005 και συνεχίσθηκε µε σταδιακή µείωση της απόκλισης όλους τους επόµενους µήνες. Έτσι, 

τον Σεπτέµβριο του 2006 η τιµή του ελληνικού δείκτη υπολείπεται µόνο κατά 1,5 ποσοστιαία 

µονάδα του ευρωπαϊκού, ενώ ένα χρόνο πριν (Σεπτέµβριος 2005) η διαφορά υπερέβαινε τις 10 

ποσοστιαίες µονάδες. 
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Η βελτίωση του Σεπτεµβρίου οφείλεται στις θετικότερες εκτιµήσεις και προοπτικές σε 

όλους τους κλάδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ενώ οριακά µόνο βελτιώνεται ο ∆είκτης 

Εµπιστοσύνης Καταναλωτών. 

 

Σύµφωνα µε τον πίνακα 5.2 ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία 

εµφανίζεται ότι αυξήθηκε ελαφρά τον Αύγουστο του 2006, ύστερα από αντίστοιχη υποχώρηση 

τον Ιούλιο του 2006. Η ανοδική τάση επιβεβαιώνεται µε σαφήνεια το Σεπτέµβριο, όταν ο 

δείκτης προσεγγίζει τις 107,9 µονάδες που είναι η υψηλότερη τιµή των τελευταίων 30 µηνών. Η 

βελτίωση οφείλεται πρωτίστως στη ρευστοποίηση των αποθεµάτων, ενώ θετική ήταν η 

συµβολή και των ευνοϊκότερων εκτιµήσεων για το επίπεδο παραγγελιών. 

 

Πίνακας 5.2  ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία 

 
Πηγή: ΙΟΒΕ 

 

Οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για το επίπεδο παραγγελιών είναι σαφώς θετικότερες 

των προηγούµενων µηνών. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που κρίνουν ότι το επίπεδο 

παραγγελιών είναι ανώτερο του κανονικού υπερβαίνει, το αντίστοιχο ποσοστό αυτών που 

θεωρούν τα επίπεδα αυτά κατώτερα του κανονικού και η σχετική διαφορά θετικών – αρνητικών 

απαντήσεων φτάνει την ανώτερη τιµή της από το 2001. Παράλληλα, η πλειονότητα των 

επιχειρήσεων, 73%, δηλώνει ότι το επίπεδο παραγγελιών είναι κανονικό για την εποχή. Επίσης 

θετικές είναι οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων και για τα επίπεδα των παραγγελιών εξωτερικού. 
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Πηγή: IOBE 

 

∆ιάγραµµα 5.2  ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στη Βιοµηχανία (1990 = 100) 

 

 

Οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων υποδηλώνουν ενδεχόµενη ρευστοποίηση των 

αποθεµάτων τον µήνα αυτό. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που κρίνει το επίπεδο αποθεµάτων 

ανώτερο του κανονικού περιορίζεται στη χαµηλότερη τιµή του έτους, ενώ το 78% δηλώνει ότι 

κυµαίνονται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. 

 

Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για την εξέλιξη βασικών µεγεθών παραµένουν θετικές. 

Το ποσοστό των επιχειρήσεων που αναµένει αύξηση των πωλήσεων και εξαγωγών τους 

προσεχείς µήνες βελτιώνεται και φτάνει το 45% και 38% αντίστοιχα. Οι µήνες εξασφαλισµένης 

παραγωγής διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα 4,9. Το ποσοστό χρησιµοποίησης εργοστασιακού 

δυναµικού περιορίζεται οριακά σε 77,8%, τιµή που όµως παραµένει ανώτερη του µέσου όρου 

της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεµβρίου. 

 

Οι επιχειρήσεις κάθε τρεις µήνες καλούνται να εκτιµήσουν την ανταγωνιστική τους 

θέση στην εγχώρια αγορά και στις αγορές του εξωτερικού. Οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για 

την θέση τους στις αγορές του εξωτερικού δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά έναντι του 

Ιουνίου, µε την πλειονότητα αυτών να δηλώνει ότι η ανταγωνιστική θέση τους παρέµεινε 

αµετάβλητη. Στην εγχώρια αγορά, αυξάνεται το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι η θέση τους 

βελτιώθηκε, ενώ η πλειονότητα των επιχειρήσεων αναφέρεται σε σταθερότητα. 
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5.2.1 Κλαδικές µεταβολές  

 

Οι εξελίξεις στις επιµέρους οµάδες αγαθών της Βιοµηχανίας, όπως προκύπτουν από την 

έρευνα του Σεπτεµβρίου, ήταν οι ακόλουθες: 

 

Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στην οµάδα των Καταναλωτικών Αγαθών 

αυξάνεται ουσιαστικά στις 113,5 µονάδες, ανώτερη τιµή του από τις αρχές του 2004. Η άνοδος 

οφείλεται στη βελτίωση των εκτιµήσεων για το επίπεδο παραγγελιών, στις θετικότερες 

προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής αλλά και στην ρευστοποίηση των αποθεµάτων. 

Συγκεκριµένα, αυξάνεται το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνει ότι οι παραγγελίες 

κυµαίνονται σε ανώτερα του κανονικού για την εποχή επίπεδα, ενώ το 71% κρίνει ότι οι 

παραγγελίες εξωτερικού είναι σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι µήνες εξασφαλισµένης 

παραγωγής αυξάνονται σε 4,8, ένδειξη που συνδέεται µε την άνοδο σε 41% του ποσοστού των 

επιχειρήσεων που προβλέπουν αύξηση της παραγωγής. Τέλος, ευνοϊκότερες είναι οι προσδοκίες 

για τις εξαγωγές. Οι εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για την εξέλιξη της ανταγωνιστικής τους 

θέσης στην εγχώρια αγορά και τις αγορές του εξωτερικού δεν φαίνεται να διαφοροποιούν 

ουσιαστικά έναντι του Ιουνίου καθώς η πλειονότητα των επιχειρήσεων κρίνει ότι παρέµεινε 

αµετάβλητη. 

 

Ύστερα από σηµαντική µείωση του ∆είκτη Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στα 

Κεφαλαιουχικά Αγαθά τον Ιούλιο, το Σεπτέµβριο το κλίµα φαίνεται να βελτιώνεται. Οι 

εκτιµήσεις των επιχειρήσεων για τα επίπεδα παραγγελιών βελτιώνονται, αν και παραµένει 

υψηλό το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι οι παραγγελίες τους κινούνται σε επίπεδα κατώτερα 

του κανονικού. Σηµαντική είναι η αύξηση του ποσοστού των επιχειρήσεων που αναµένουν 

άνοδο της παραγωγής και των πωλήσεων τους προσεχείς µήνες, ενώ µετριοπαθέστερη είναι η 

στάση τους για την πορεία των εξαγωγών. Τέλος, ένδειξη για τη δυναµικότητα της 

παραγωγικής δραστηριότητας αποτελεί η αύξηση των µηνών εξασφαλισµένης παραγωγής και 

του ποσοστού χρησιµοποίησης εργοστασιακού δυναµικού. 

 

Ο ∆είκτης Επιχειρηµατικών Προσδοκιών στην οµάδα των Ενδιάµεσων Αγαθών 

αυξήθηκε στις 108,5 µονάδες έναντι 106,4 µονάδων τον Ιούλιο. Η άνοδος του δείκτη οφείλεται 

κυρίως στην ενδεχόµενη ρευστοποίηση των αποθεµάτων. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

κρίνει το επίπεδο παραγγελιών κατώτερο του κανονικού περιορίζεται για δεύτερο κατά σειρά 

µήνα ενώ η πλειονότητα των επιχειρήσεων δηλώνει ότι αυτό κυµαίνεται σε κανονικά για την 

εποχή επίπεδα. Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για τις πωλήσεις και τις εξαγωγές εµφανίζονται 

πιο αισιόδοξες καθώς διευρύνονται τα ποσοστά των επιχειρήσεων που αναµένουν άνοδο. 

Αντίθετα, πιο συγκρατηµένες είναι οι προβλέψεις για την εξέλιξη της παραγωγής, ενώ οι µήνες 
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εξασφαλισµένης παραγωγής διαµορφώνονται σε 4,2 και το ποσοστό χρησιµοποίησης 

εργοστασιακού δυναµικού σε 76,8%. Τέλος, αυξάνεται το ποσοστό των επιχειρήσεων που 

αναφέρεται σε βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην εγχώρια αγορά και τις αγορές 

του εξωτερικού. 

 

 

5.3  Η ζήτηση στα ∆οµικά Υλικά 

∆ικαίως η πλειοψηφία των δοµικών υλικών  έχει χαρακτηριστεί από πολλούς ως υλικά-

«χρυσάφι». Και όχι άδικα, αφού η ζήτηση αυτών είναι στενά συνδεδεµένη µε τον ευρύτερο 

κλάδο των κατασκευών και συγκεκριµένα µε τα δηµόσια και ιδιωτικά τεχνικά - οικοδοµικά έργα. 

Τα έργα του Γ’ ΚΠΣ και η οικοδοµή εξακολουθούν να «θερµαίνουν» τον κλάδο. 

Η εγχώρια ζήτηση δοµικών υλικών σκυροδέµατος εξακολουθεί να κινείται µε ανοδικούς 

ρυθµούς, µε µοναδική εξαίρεση τους τσιµεντόλιθους, η ζήτηση των οποίων κινείται µε ελαφρώς 

καθοδικούς ρυθµούς, σύµφωνα µε τα στοιχεία πρόσφατης µελέτης της ICAP για την αγορά 

δοµικών υλικών. 

Σύµφωνα µε την έκθεση αυτή, ο κλάδος των δοµικών υλικών από σκυρόδεµα ο οποίος 

συνδέεται άµεσα µε τον κλάδο της τσιµεντοβιοµηχανίας, καθώς το τσιµέντο αποτελεί την κύρια 

συστατική ύλη, απαραίτητη για την παρασκευή τους, βρίσκεται σε ιδιαίτερη άνθηση την 

τελευταία πενταετία. Σε αυτό συνέβαλαν, εκτός από τα διάφορα έργα υποδοµής σε όλη την 

Ελλάδα, όλες οι κατασκευές οι οποίες συνδέονται µε την ανάληψη των Ολυµπιακών Αγώνων 

που έγιναν το 2004. 

 Αναφορικά µε τους λόγους που βοήθησαν στην ανοδική πορεία του κλάδου, εκτός από 

τη χρηµατοδότηση για βασικά έργα υποδοµής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω του Γ’ ΚΠΣ 

παρατίθενται και οι µέθοδοι αυτοχρηµατοδότησης που αναπτύσσονται σταδιακά από τις 

τεχνικές εταιρίες, αυξάνοντας την κατασκευαστική δραστηριότητα, και η µείωση των επιτοκίων 

των στεγαστικών δανείων που σηµειώθηκε τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας. 

 Λοιποί παράγοντες που επηρεάζουν τον κλάδο των κατασκευών και κατ’ επέκταση τη 

ζήτηση δοµικών υλικών, είναι: 

- η επέκταση του σχήµατος ΒΟΤ (Built Operate Transfer) όσον αφορά τα δηµόσια έργα (που 

καθιστά ελκυστική για τις τεχνικές εταιρίες την πρόθεση για επενδύσεις),  

- οι αυξανόµενες επενδυτικές ευκαιρίες στο βαλκανικό χώρο,  
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- το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συµβάσεων,  

- καθώς και η δυνατότητα δανειοδότησης από τραπεζικούς οργανισµούς. 

 

5.4 ∆υνάµεις ανταγωνισµού 

α. Ανταγωνισµός 

Ο κλάδος αποτελείται από µικρές και µεγάλες σε µέγεθος επιχειρήσεις. Οι µικρές 

επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε τοπικό κυρίως επίπεδο, ενώ οι πιο µεγάλες τόσο σε τοπικό 

όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Ο ανταγωνισµός που επικρατεί στην αγορά είναι έντονος, δηµιουργώντας πληθώρα 

προβληµάτων στις µικρές επιχειρήσεις που καλούνται να επιβιώσουν από της σκληρές συνθήκες 

και τους όρους αγοράς που έχουν διαµορφωθεί. Αντίθετα οι µεγάλες επιχειρήσεις δεν 

αντιµετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήµατα λόγω του οικονοµικού τους υπόβαθρου και της 

πολύ καλής οργάνωσης που τις διακρίνει.  

β. Υποκατάστατα 

Επειδή ο κλάδος των δοµικών υλικών περιλαµβάνει το σύνολο των υλικών που 

χρησιµεύουν για το σύνολο των κατασκευών, αυτό που µπορεί κανείς να ισχυριστεί είναι πως 

δεν υφίσταται απειλή από υποκατάστατα. Οι υποκατηγορίες όµως των δοµικών υλικών 

διακρίνονται από έντονο ανταγωνισµό καθώς τα προϊόντα της µιας µπορούν να 

υποκαταστήσουν τα προϊόντα της άλλης. Πιο συγκεκριµένα, τα µεταλλικά ορυκτά όπως ο 

χάλυβας µπορεί να υποκαταστήσει τα µη µεταλλικά ορυκτά όπως το τσιµέντο, και το 

αντίστροφο.  

γ. Συµπληρωµατικά προϊόντα 

Η επιτυχής µίξη των δοµικών υλικών έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας ποιοτικής 

και ασφαλούς κατασκευής. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι κατηγορίες των δοµικών υλικών 

είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. Όµως, κάποιες κατηγορίες όπως το σκυρόδεµα,  χρειάζονται 

κάποια άλλα δοµικά υλικά για να φτιαχτούν. Συγκεκριµένα το σκυρόδεµα χρειάζεται το τσιµέντο 

για να φτιαχτεί. Αυτό δε σηµαίνει πως έχουµε απειλή από υποκατάστατα διότι οι εταιρείες που 

παράγουν το τσιµέντο, παράγουν και σκυρόδεµα, βάση της ζήτησης και των αναγκών της 

αγοράς. 
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δ. Αγοραστές  

Η διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών εξαρτάται από το µέγεθός τους και από το 

βαθµό συγκέντρωσης που έχουν στον κλάδο των δοµικών υλικών. Αυτοί οι αγοραστές ανήκουν 

κατά κανόνα στον κλάδο των κατασκευών. 

Εξαιτίας της ύπαρξης πολλών εταιρειών δοµικών υλικών στην Ελλάδα, οι αγοραστές 

διαθέτουν έντονη διαπραγµατευτική δύναµη, επιδιώκοντας να κλείνουν συµφέρουσες γι’ αυτούς 

µακροχρόνιες συµφωνίες. 

ε. Προµηθευτές  

Οι προµηθευτές πρώτων υλών επιχειρήσεων που δεν διαθέτουν δικά τους λατοµεία και 

τόπους εξόρυξης πρώτων υλών έχουν έντονη διαπραγµατευτική δύναµη. Όµως, οι επιχειρήσεις 

οι οποίες διαθέτουν λατοµεία και τόπους εξόρυξης πρώτων υλών δεν εξαρτώνται από τους 

προµηθευτές.   

στ. Απειλή από νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις  

Όσον αφορά την απειλή από νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις, αυτό που ισχύει είναι πως 

είναι µηδαµινή επί του παρόντος. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο σε οικονοµικούς λόγους. 

Είναι γεγονός πως απαιτούνται υψηλά κεφάλαια επένδυσης για τους νέους «παίχτες» ενώ τα 

κέρδη δεν είναι άµεσα, γεγονότα που τους αποτρέπουν  να εισέλθουν στον κλάδο. Επίσης, οι 

ήδη υπάρχοντες παίχτες στον κλάδο, κατέχουν την απαραίτητη γνώση, ελέγχουν τα δίκτυα 

διανοµής και διακίνησης προϊόντων µε αποτέλεσµα να έχουν έντονο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα έναντι των άλλων. 

 

5.5 Στρατηγική 

Η στρατηγική που εφαρµόζει η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου αποτελεί µια 

εφαρµογή της αρχής της οικονοµικότητας. Κοινώς γίνεται µια συντονισµένη προσπάθεια 

βελτιστοποίησης του αποτελέσµατος, δηλαδή η επίτευξη του µέγιστου κέρδους µε το ελάχιστο 

δυνατό κόστος.  

Ανάµεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου συνάπτονται στρατηγικές συµµαχίες, γίνονται 

εξαγορές αλλά και συγχωνεύσεις, µε σκοπό την οριζόντια ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων 
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τους προς τα εµπρός. Κατ’ αυτόν τον τρόπο  µπορούν και επιτυγχάνουν οικονοµίες κλίµακας, 

αξιοποιούν στοιχεία του ενεργητικού µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και καταµερίζουν τις 

επιµέρους δραστηριότητες µειώνοντας έτσι το κόστος. 

Όσον αφορά τους προµηθευτές του κλάδου, αυτοί ως επί τω πλείστον είναι λατοµεία 

και  εταιρείες εξόρυξης ορυκτών. Οι µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου προβαίνουν σε εξαγορά 

των εν λόγω προµηθευτών µε σκοπό την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων τους και τη 

µείωση του κόστους προµηθειών. 

Στο τεχνολογικό κοµµάτι, παρατηρείται πως γίνεται µια αξιόλογη προσπάθεια από τις 

επιχειρήσεις εκσυγχρονισµού του εξοπλισµού τους, µε σκοπό τη σταθερή ανάπτυξη και τη 

µείωση του µεταφορικού κόστους. Ειδικότερα οι τσιµεντοβιοµηχανίες, διαθέτουν τον πιο 

σύγχρονο εξοπλισµό στον κόσµο. 

Το ∆ιαδίκτυο έχει µπει για τα καλά στον κλάδο, αλλά η χρήση του είναι ακόµα 

περιορισµένη και  συνίσταται στην παραγγελιοληψία, την παραγγελιοδοσία και την πελατειακή 

υποστήριξη. Επίσης, µέσω της χρήσης του ∆ιαδικτύου, γίνεται πιο εύκολη η αναζήτηση 

προµηθευτών και πελατών.   

  

5.6 Συµπεράσµατα-Προοπτικές 

Η ζήτηση για δοµικά υλικά είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τον κλάδο των κατασκευών, 

είτε αυτός αφορά δηµόσια είτε ιδιωτικά έργα. Συνεπώς, είναι εύλογο να υποθέσει κανείς πως η 

αγορά των δοµικών υλικών  εξαρτάται από το γενικότερο οικονοµικό κλίµα. Επιπλέον, η 

χορήγηση στεγαστικών δανείων από τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα επηρεάζει άµεσα τον 

κλάδο των δοµικών υλικών. 

Ορισµένοι τοµείς του κλάδου αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Κάποια από τα προβλήµατα 

αυτά, πιο συγκεκριµένα, σχετίζονται µε την προµήθεια πρώτων υλών και πιο ειδικά µε 

νοµοθετικά ζητήµατα σχετικά µε την έκδοση και την ανανέωση των αδειών εκµετάλλευσης των 

λατοµείων. Εδώ, για καθαρά πληροφοριακούς λόγους, µπορεί να ειπωθεί πως για την έκδοση 

άδειας εκµετάλλευσης ενός λατοµείου, απαιτείται η γνωµοδότηση πολλών υπηρεσιών όπως η 

Αρχαιολογική Υπηρεσία, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε,  η Υπηρεσία Επιθεώρησης των Αδειών Λατοµείων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών των Νοµαρχιών, το ∆ασαρχείο κτλ. 

Ευνόητο είναι πως η γραφειοκρατία αυτή παρακωλύει και σε πολλές περιπτώσεις εµποδίζει τη 

χορήγηση αδειών. 
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Ένα άλλο πρόβληµα, το οποίο αντιµετωπίζουν οι εταιρείες παραγωγής αδρανών υλικών 

σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος λόγω της ένταξης στο πρόγραµµα «Φύση 2000», είναι η 

απαγόρευση οποιασδήποτε λατοµικής, τουριστικής, κτηνοτροφικής και άλλης δραστηριότητας. 

Επίσης, ένα ακόµη πρόβληµα που καλείται να επιλύσει ο συγκεκριµένος κλάδος, είναι η 

άνοδος της τιµής του πετρελαίου και γενικά των καυσίµων, που επιβαρύνει σηµαντικά το 

κόστος µεταφοράς των προϊόντων. Ένα πρόβληµα που ταλανίζει βέβαια και άλλους κλάδους 

εκτός από αυτόν των δοµικών. 

Η κατηγορία των δοµικών υλικών από ινοτσιµέντο εξαιτίας της οδηγίας  της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 26.6.1999/77 («για την έκτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο του 

παραρτήµατος Ι της 76/769 του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν περιορισµούς 

κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων 

όπως και ο αµίαντος») η οποία ισχύει από 1.1.2005 έχει επιφέρει ένα κλίµα αβεβαιότητας στην 

αγορά των εν λόγω προϊόντων. Οι εταιρείες που χρησιµοποιούν αµίαντο σκέφτονται να τον 

υποκαταστήσουν µε φιλικότερα ως προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον υλικά. 

Τέλος, ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου είναι αρκετά έντονος και 

οξύς. Το µεγαλύτερο πρόβληµα το αντιµετωπίζουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες 

καλούνται να επιβιώσουν από τις σκληρές συνθήκες της αγοράς. Αντίθετα, συγκριτικό 

πλεονέκτηµα έχουν οι µεγάλες σε µέγεθος επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν το know-how της 

αγοράς και έχουν καλύτερη πρόσβαση στους προµηθευτές πρώτων υλών. 

Όσον αφορά τις προοπτικές του κλάδου, αυτές µπορούν να χαρακτηριστούν σε γενικές 

γραµµές ευνοϊκές. Ειδικότερα ο ευρύτερος κλάδος των κατασκευών θα συνεχίσει την ανοδική 

πορεία των τελευταίων ετών. Στο γεγονός αυτό συντελούν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των 

συµβάσεων αρκετών τεχνικών εταιρειών, η ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, η µείωση των 

επιτοκίων χορηγήσεων και η συνέχιση των µεγάλων έργων υποδοµής. Η τετραετία 2001-2004 

διακρίνεται για την άνοδο της οικοδοµικής δραστηριότητας που έχει επηρεάσει σηµαντικά την 

εν λόγω αγορά. ∆εν πρέπει να αµεληθεί πως πολλά έργα που τελέστηκαν µε αφορµή τους 

Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην άνθηση της αγοράς των δοµικών 

υλικών.  

Οι συνθήκες και οι τάσεις της αγοράς µπορούν να θεωρηθούν ιδιαιτέρως ευνοϊκές για 

τα δοµικά υλικά από σκυρόδεµα, βασικό συστατικό του οποίου αποτελεί το τσιµέντο. Αν 

εξαιρέσουµε τους τσιµεντόλιθους, η ζήτηση των οποίων αναµένεται να ακολουθήσει καθοδικούς 

ρυθµούς, το µέγεθος της αγοράς των υπόλοιπων προϊόντων (κράσπεδα, κυβόλιθοι και πλάκες 
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επίστρωσης) εκτιµάται πως θα διατηρήσει την ανοδική πορεία στους ρυθµούς της διετίας 2003-

2004. 

Όσον αφορά την αγορά των συστηµάτων ξηρής δόµησης, οι γυψοσανίδες 

παρουσιάζουν µια ανοδική τάση. Οι προοπτικές του εν λόγω υλικού είναι πολύ καλές, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι ο βαθµός διείσδυσης του συγκεκριµένου τρόπου δόµησης  στην 

εγχώρια αγορά υπολείπεται σηµαντικά του ευρωπαϊκού µέσου όρου. Παράγοντες του κλάδου 

υποστηρίζουν οι γυψοσανίδες γίνονται ολοένα και πιο γνωστές στο καταναλωτικό κοινό, 

γεγονός που έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του µεριδίου αυτών στη δόµηση έναντι των 

άλλων χωρισµάτων. Οι γυψοσανίδες έχουν τεράστια απήχηση  σε παντός τύπου επαγγελµατικά 

κτίρια. Αντίθετα, όσον αφορά τις κατοικίες, η χρήση τους είναι αρκετά περιορισµένη. 

Πλεονεκτήµατα του εν λόγω προϊόντος αποτελούν η ταχύτητα της εφαρµογής και η 

οικονοµικότητα. Μειονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι το κοινό δεν είναι επαρκώς ενηµερωµένο, 

οπότε διστάζει να τις χρησιµοποιήσει.  

Το Γ’ΚΠΣ αποτελεί ένα εξαιρετικό παράγοντα και µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την 

εκτέλεση πολλών έργων υποδοµής, η πραγµατοποίηση των οποίων θα απαιτήσει πληθώρα 

δοµικών υλικών, πράγµα που συνεπάγεται τη συνεχή ανοδική πορεία του εν λόγω κλάδου.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Γενικά Χαρακτηριστικά του Υποκλάδου της 

Τσιµεντοβιοµηχανίας 
 

 

6.1 Εισαγωγή-Ιστορικά στοιχεία 

 

Οι συγκολλητικές ύλες για τη σύνδεση των αδρανών οικοδοµικών υλικών (χαλίκι, 

άµµος) ως µίγµα από ασβέστη, τριµµένο τούβλο ή ηφαιστειακή τέφρα έχει πολύ παλιά ιστορία. 

Ήδη πριν από 14000 χρόνια χρησιµοποιούσαν λαοί της ανατολικής Μικράς Ασίας ως 

συγκολλητική ύλη για να κατασκευάσουν τοίχους από τούβλα της εποχής, λάσπη από ασβέστη 

και άµµο (αµµοκονία). Οι Φοίνικες ανακάτευαν πριν από 3000 χρόνια στη λάσπη τέφρα 

ηφαιστείου και δηµιουργούσαν ένα µίγµα που στερεοποιείται και σκληραίνει µε την προσθήκη 

νερού. Τις ίδιες περίπου τεχνικές χρησιµοποιούσαν και οι αρχαίοι Έλληνες οικοδόµοι και 

γνωρίζουµε σήµερα ότι κατασκεύαζαν ναούς, βιβλιοθήκες, στάδια και θέατρα, τα οποία αν δεν 

είχαν υποστεί καθαιρέσεις από απρόβλεπτους σεισµούς και προβλεπτά εµπαθή χέρια, θα 

βρίσκονταν σήµερα ακόµα στην αρχική τους µορφή. 

 

Οι ίδιες τεχνικές υιοθετήθηκαν από τους Ρωµαίους µέχρι που τον πρώτο µ.Χ. αιώνα 

επινοήθηκε η παραγωγή ανθεκτικών δοµικών στοιχείων, κάτι σαν τους σηµερινούς 

τσιµεντόλιθους, από άµµο και θρυµµατισµένη πέτρα, συγκολληµένα µε υδραυλική κονία. Αυτό 

το µίγµα ονοµάστηκε «Opus Caementitium» ή ρωµαϊκό τσιµέντο, όπως λέγεται σήµερα, και µε 

τη χρήση του δηµιουργήθηκαν τα  κτήρια, τα υδραγωγεία, οι γέφυρες, τα λιµάνια και οι 

ρωµαϊκοί δρόµοι που βρίσκονται ακόµα  στη θέση τους, όπως κατασκευάστηκαν. Έκτοτε δεν 

παρατηρείται οποιαδήποτε αλλαγή στην παραγωγή φυσικού τσιµέντου και µόνο από το 1700 

και µετά αρχίζουν να χρησιµοποιούνται διάφορες παραλλαγές υλών για τη δηµιουργία της 

υδραυλικής κονίας, µε σηµαντικότερη πάντα την τέφρα από τα ηφαίστεια. 

 

Η σύγχρονη ιστορία του τσιµέντου αρχίζει  το έτος 1824, όταν ένας Άγγλος οικοδόµος, 

ο Joseph Aspdin (1778-1855) δηµιούργησε ένα µίγµα αργίλου και ασβεστόλιθου, το οποίο 

«έψησε» σε κλίβανο. Αυτό το µίγµα ήταν ο τελευταίος πρόδροµος του σηµερινού υδρυαλικού 

τσιµέντου και ονοµάστηκε «τσιµέντο Πόρτλαντ», λόγω του χρώµατός του που µοιάζει µε το 

πέτρωµα της χερσονήσου Portland στην Αγγλία. Το σηµερινό τσιµέντο πέτυχε να δηµιουργήσει 

είκοσι χρόνια αργότερα ο Isaac Charles Johnson, ο οποίος ψήνοντας το µίγµα αργίλου και 

ασβεστόλιθου σε θερµοκρασίες περί τους 1400 βαθµούς Κελσίου, το έφερε σε ρευστή 

κατάσταση. Στο τέλος, αφού κρύωσε το προϊόν που σήµερα ονοµάζεται klinker (κλίνκερ), το 
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έτριψε σε λεπτόκοκκη σκόνη. Αυτή η γκρίζα λεπτή σκόνη αποδείχθηκε ένα άριστο συγκολλητικό 

υλικό για την άµµο και το χαλίκι, τα οποία, µε την προσθήκη νερού, αποτελούν το λεγόµενο 

«σκυρόδεµα»  (µπετόν) που στερεοποιείται και σκληραίνει. 

 

Ο υιός William Aspdin  ίδρυσε εκείνα τα χρόνια, µαζί µε συνεταίρους του, το πρώτο 

εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου στην Αγγλία. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν αυτές τις 

επινοήσεις, έγιναν διάφορες τροποποιήσεις για τη βελτίωση των υδραυλικών ιδιοτήτων του 

τσιµέντου, αλλά και για τη µείωση της τιµής του. Έτσι, από τα τέλη του 19ου αιώνα προστίθεται 

στο κλίνκερ και τέφρα από υψικαµίνους ή τέφρα θερµοηλεκτρικών σταθµών που καίνε λιγνίτη 

κλπ. 

 

Το έτος 1849 ο Γάλλος κηπουρός Joseph Monier γέµισε γλάστρες φυτών µε µπετόν, 

στο οποίο τοποθέτησε µέσα ένα πλέγµα από βέργες σιδήρου. Στόχος του ήταν να 

σταθεροποιήσει τις γλάστρες που παρασύρονταν από τους δυνατούς ανέµους. Αυτός ο 

συνδυασµός, µπετόν µε µεταλλικές βέργες, δηµιούργησε ένα στέρεο σύνολο και ακριβώς αυτή 

η ιδέα αποτέλεσε το πρώτο βήµα για το λεγόµενο σήµερα «οπλισµένο σκυρόδεµα» (µπετόν 

αρµέ). (Φραγκόπουλος, 2000-07) 

 

 

6.1.1 Γενικά περί τσιµέντου 

 

∆εσπόζουσα θέση µεταξύ όλων των δοµικών υλικών που χρησιµοποιούνται κατέχει 

αναµφίβολα το τσιµέντο. Σύµφωνα µε την ταξινόµηση της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας η 

παραγωγή τσιµέντου κατατάσσεται µε τον τριψήφιο κωδικό 334, ο οποίος περιλαµβάνεται στον 

κλάδο 33 «Βιοµηχανίες προϊόντων εκ µη µεταλλικών ορυκτών, εκτός των παραγώγων 

πετρελαίου και άνθρακος». Όσον αφορά την ταξινόµηση ΣΤΑΚΟ∆-91 ο υποκλάδος της 

παραγωγής τσιµέντου έχει κωδικό 265.1 ο οποίος περιλαµβάνεται στον κλάδο 26 «Κατασκευή 

άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά». 

 

Πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο ανήκει στις επονοµαζόµενες κονίες ή συνδετικές 

ύλες. Χαρακτηρίζουµε ως κονία κάθε υλικό το οποίο µε κατάλληλη προεργασία µπορεί να 

πλαστικοποιηθεί και να παρουσιάσει συγκολλητικές ιδιότητες, στερεοποιούµενο βαθµιαία και 

σχηµατίζοντας σκληρή και συµπαγή µάζα. 
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Οι κονίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

• Φυσικές κονίες, όπως είναι ο πηλός, η ποζολάνη κτλ, οι οποίες είναι ελεύθερες στη 

φύση και µπορούν να χρησιµοποιηθούν χωρίς τη µεσολάβηση οποιασδήποτε 

κατεργασίας 

 

• Τεχνητές κονίες, όπως ο ασβέστης, το τσιµέντο κτλ, οι οποίες παρασκευάζονται 

συνθετικά µε τη χρήση φυσικών ή χηµικών  µεθόδων 

 

Οι περισσότερες κονίες πλαστικοποιούνται εφόσον αναµιχθούν µε νερό, παίρνοντας τη 

µορφή πολτού. Οι κονίες αυτές στερεοποιούνται επειδή το νερό που περιέχουν εξατµίζεται ή 

επειδή προκαλούνται χηµικές αντιδράσεις. Άλλες κονίες, όπως οι ασφαλτικές, πλαστικοποιούνται 

όταν θερµανθούν και στερεοποιούνται όταν ψυχθούν. 

 

Ανάλογα µε το µέσο στερεοποίησης των κονιών έχουµε τις εξής κατηγορίες: 

• Αερικές κονίες, όπως ο πηλός, ο ασβέστης κτλ, οι οποίες στερεοποιούνται όταν έλθουν 

σε επαφή µε τον ατµοσφαιρικό αέρα 

• Υδραυλικές κονίες, όπως το τσιµέντο, οι ασφαλτοκονίες κτλ, οι οποίες έχουν τη 

δυνατότητα στερεοποίησης µέσα στο νερό και στον αέρα.  

 

Τα µόρια των κονιών δε συνδέονται µόνο µεταξύ τους, αλλά µπορούν να συνδεθούν 

και µε κόκκους άλλων υλικών, όπως είναι οι κόκκοι διαφόρων λίθινων προϊόντων. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις έχουµε το σχηµατισµό σωµάτων µεγάλης αντοχής, τα οποία είναι κατάλληλα για 

κατασκευές. Τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται αδρανή επειδή οι κόκκοι των λίθινων 

προϊόντων δε συµµετέχουν ενεργά στην όλη τη διαδικασία συγκόλλησης. 

 

Το πλαστικό µίγµα µιας κονίας µε νερό και άµµο ονοµάζεται γενικότερα κονίαµα και σε 

ειδικές περιπτώσεις ασβεστοκονίαµα, τσιµεντοκονίαµα κτλ. Το µίγµα ενός κονιάµατος και 

σκύρων (τεχνητά τεµαχισµένων χαλικιών) ονοµάζεται σκυρόδεµα και ανάλογα µε το 

χρησιµοποιούµενο κονίαµα ονοµάζεται ασφαλτοσκυρόδεµα, τσιµεντοσκυρόδεµα κτλ. 

 

Εκτός από τη χρησιµοποίηση του τσιµέντου για την παρασκευή πολτού, κονιαµάτων και 

απλού σκυροδέµατος, το τσιµέντο χρησιµοποιείται ευρύτατα στην παραγωγή του 

επονοµαζόµενου οπλισµένου σκυροδέµατος. Η ισχυρή πρόσφυση του τσιµέντου µε τον 

χάλυβα, η ισχυρή προστασία που του παρέχει από την οξείδωση, το χαµηλό κόστος καθώς και 

οι µηχανικές ιδιότητες του σύνθετου σώµατος, έχουν καταστήσει το οπλισµένο σκυρόδεµα ως 

το πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο υλικό. 
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Με το οπλισµένο σκυρόδεµα κατασκευάζονται σήµερα σχεδόν αποκλειστικά οι σκελετοί 

των σύγχρονων κτηρίων. Οι τοίχοι από τούβλα ή πέτρες έπαψαν να φέρουν πια το βάρος της 

οικοδοµής, ενώ ο σκελετός από µπετόν αρµέ έχει και την ελαστικότητα που απαιτείται ώστε να 

αντέξει ένα κτήριο στις καταπονήσεις από σεισµούς. 

 

 

6.2 Μέθοδοι παραγωγής τσιµέντου 

 

 Το τσιµέντο είναι ένα υλικό το οποίο ενωµένο µε νερό αναπτύσσει αντοχές και 

εµφανίζει συγκολλητικές ιδιότητες, συνδεόµενο µε τα αδρανή. Είναι ένα βιοµηχανικό προϊόν το 

οποίο του οποίου η παραγωγή ακολουθεί τα εξής στάδια: 

 Εξόρυξη ασβεστολιθικών και αργιλοπυριτικών πετρωµάτων τα οποία περιέχουν οξείδια 

του ασβεστίου, του αργιλίου, του πυριτίου και του σιδήρου. Ο σίδηρος, το ασβέστιο, το 

αργίλιο και το πυρίτιο αποτελούν τα βασικά συστατικά του σύγχρονου τσιµέντου, ενώ 

σε µικρές αναλογίες περιέχονται και τα στοιχεία µαγνήσιο και θείο, σε µορφή οξειδίων. 

 Θραύση των παραπάνω πετρωµάτων σε σπαστήρες, µε σκοπό τον τεµαχισµό τους και 

απόκτηση διαµέτρου µερικών εκατοστών 

 Προοµογενοποίηση  των θραυσµένων πετρωµάτων, δηλαδή ανάµειξη αυτών µετά τους 

σπαστήρες 

 Άλεση του προοµογενοποιηµένου µίγµατος σε µύλους ώστε να προκύψει προϊόν σε 

µορφή άµµου. Το προϊόν αυτό λέγεται φαρίνα. 

 Εισαγωγή της φαρίνας στο άνω άκρο κεκλιµένης κυλινδρικής καµίνου, η οποία 

περιστρέφεται αργά γύρω από τον άξονά της. Η θερµότητα παράγεται στο κάτω άκρο 

από την καύση του πετρελαίου ή άνθρακα και η θερµοκρασία φτάνει µέχρι και τους 

1500 ºC. Το προϊόν που παράγεται είναι µαυροπράσινο και ονοµάζεται κλίνκερ.  

 Συνάλεση κλίνκερ, προσθέτων  και γύψου σε µύλους, από τους οποίους προκύπτει το 

τσιµέντο. Στο τέλος της όλης διαδικασίας προστίθεται και γύψος σε µικρή αναλογία µε 

σκοπό τη ρύθµιση της ταχύτητας πήξης του τσιµέντου. 
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Εικόνα 6.1 Παραγωγική ροή Τσιµέντου 

 

 
Πηγή: Ένωση Τσιµεντοβιοµηχανιών 

 

 

6.2.1 Σύνθεση του κόστους παραγωγής 

 

Ο σηµαντικότερος συντελεστής διαµόρφωσης του κόστους παραγωγής τσιµέντου είναι 

οι αµοιβές του προσωπικού των τσιµεντοβιοµηχανιών, µε ποσοστό κοντά στο 29%. Η δαπάνη 

για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτει το 19%. Τα καύσιµα καλύπτουν το 16% του 

κόστους. Περίπου 14% του κόστους της παραγωγής αντιστοιχεί στην αγορά πρώτων υλών και 

12% αυτού αφορούν τη συντήρηση. Τέλος, το υπόλοιπο 10% αφορά διάφορα βιοµηχανικά 

έξοδα. 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

29%

19%16%

14%

12%
10%

ΑΜΟΙΒΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

∆ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΥΣΙΜΑ

Α' ΥΛΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ
ΕΞΟ∆Α

 
∆ιάγραµµα 6.1 Σύνθεση κόστους παραγωγής τσιµέντου 
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6.3 Τύποι και κατηγορίες των προϊόντων του τσιµέντου 

 

Σύµφωνα µε απόφαση της Ε.Ε από 1.4.2001 τα τσιµέντα που κυκλοφορούν σε όλες τις 

χώρες µέλη πρέπει να είναι πιστοποιηµένα, να φέρουν σήµανση CE και να είναι σύµφωνα µε τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 197-1 και ΕΝ 197-2. Τα  ευρωπαϊκά πρότυπα είναι επικυρωµένα από 

τον ΕΛΟΤ  µε την έκδοση των αντίστοιχων ελληνικών προτύπων (ΕΛΟΤ 197-1 και ΕΛΟΤ 197-2). 

 

Τα παραγόµενα τσιµέντα διακρίνονται ως προς τη σύνθεση και την αντοχή τους. Η 

σύνθεση καθορίζεται από τον “τύπο” και η αντοχή από την  “κατηγορία” του τσιµέντου. Η 

Ελληνική νοµοθεσία προβλέπει πέντε τύπους τσιµέντου και τρεις κατηγορίες αντοχής. 

 

 

Οι πέντε τύποι τσιµέντου είναι: 

1. CEM I (τσιµέντο πόρτλαντ)  

2. CEM II (τσιµέντο πόρτλαντ-σύνθετο)      

3. CEM III (σκωριοτσιµέντο)      

4. CEM IV (ποζολανικό τσιµέντο)      

5. CEM V (σύνθετο τσιµέντο)  

 

Οι τρεις βασικές κατηγορίες που αποτελούν και δείκτες αντοχής µετρούµενοι σε megapascal 

είναι: 

• 32,5    (µικρή αντοχή) 

• 42,5    (µεσαία αντοχή) 

• 52,5    (µεγάλη αντοχή) 

 

Οι τιµές αυτές είναι «χαρακτηριστικές». Αυτό σηµαίνει ότι εξασφαλίζονται µε ασφάλεια 

95%. Επιπλέον σε κάθε κατηγορία αντοχής εισάγονται και κατηγορίες πρώιµης αντοχής Ν και R 

µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται συνολικά έξι κατηγορίες αντοχής. 

 

Ο κάθε τύπος τσιµέντου µπορεί να συνδυασθεί µε κάθε µια από τις τρεις κατηγορίες. 

Τα τσιµέντα ωστόσο που χρησιµοποιούνται στην αγορά και η αντίστοιχη αντοχή αυτών είναι: 

α) CEM I                  42,5     52,5 

β) CEM II/ A-M       42,5 

γ) CEM II/ B-M       32,5     42,5 

δ) CEM II/ A-L        42,5 

ε) CEM IV/ B           32,5 
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6.4 Εξέλιξη της ελληνικής τσιµεντοβιοµηχανίας 

 

Το 1902 ιδρύθηκε το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου «ΤΙΤΑΝ» και το 1911 

ιδρύθηκε η τσιµεντοβιοµηχανία «ΗΡΑΚΛΗΣ». Η εταιρεία «ΤΙΤΑΝ» το 1914 χρησιµοποίησε την 

περιστροφική κάµινο, ενώ ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» τη χρησιµοποίησε το 1922. Το 1925 ιδρύθηκαν τα 

εργοστάσια «ΟΛΥΜΠΟΣ» και «ΧΑΛΚΙΣ» και το 1939 τα εργοστάσια «ΑΤΛΑΣ» και «ΧΑΛΥΨ». 

Ενδιάµεσα από αυτά είχε ιδρυθεί η εταιρεία «ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ Α.Ε.» το 1926. Το 1943 η 

εταιρεία «Σ.ΚΟΤΣΙΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» που ιδρύθηκε το 1934, µετονοµάζεται σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΧΑΛΥΨ Α.Ε.». Το 2001 γίνεται η συγχώνευση της Α.Γ.Ε.Τ ΗΡΑΚΛΗΣ µε τα 

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ. Ο πίνακας 6.1 παρουσιάζει την εξέλιξη της ελληνικής 

τσιµεντοβιοµηχανίας. 

 

Πίνακας 6.1 Εξέλιξη ελληνικής τσιµεντοβιοµηχανίας 

 
1902 

Ίδρυση της Ανωνύµου Εταιρείας Τσιµέντων 

"ΤΙΤΑΝ"  

 1911 
Ίδρυση της Ανωνύµου Γενικής Εταιρίας 

Τσιµέντων "ΗΡΑΚΛΗΣ"  

 1926 
Ίδρυση της Εταιρίας "ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ 

Α.Ε." 

1934 
Πρώτη ίδρυση της Εταιρίας µε την Επωνυµία 

''Σ. ΚΟΤΣΙΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε."  

 

1943 

Επανίδρυση της Εταιρίας "Σ. ΚΟΤΣΙΡΑΣ & ΣΙΑ 

Ε.Π.Ε." µε νέα επωνυµία "ΕΤΑΙΡΑ 

ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΧΑΛΥΨ Α.Ε."  

 

 

2001 

Συγχώνευση της Ανωνύµου Γενικής Εταιρίας 

Τσιµέντων "ΗΡΑΚΛΗΣ" και "ΤΣΙΜΕΝΤΑ 

ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ Α.Ε." 

Πηγή: HCIA 

 

Την περίοδο 1911-1922 η ελληνική τσιµεντοβιοµηχανία κάλυπτε τις εσωτερικές ανάγκες 

της χώρας µας, οι οποίες ήταν αρκετά µικρές και δεν ξεπερνούσαν τους 37500 τόνους ετησίως. 

Λόγω της µικρασιατικής καταστροφής είχαµε αύξηση του πληθυσµού της χώρας µε συνέπεια να 

κατακόρυφη αύξηση στην κατανάλωση του τσιµέντου την περίοδο 1923-1932 που έφτανε 

περίπου τους 195000 τόνους ετησίως. Επειδή όµως η εγχώρια παραγωγή δεν ήταν αρκετή, 

περίπου το 28% της κατανάλωσης καλύφθηκε από εισαγωγές. 

Α.Γ.Ε.Τ. 

Τσιµέντα 
Χαλκίδος 

ΧΑΛΥΨ

Α.Γ.Ε.Τ. 

Τσιµέντα 
Χαλκίδος 
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Ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος σταµάτησε την ανάπτυξη του κλάδου. Μεταπολεµικά όµως 

έφθασε και ξεπέρασε το επίπεδο που ήταν και πριν και µάλιστα οι ελληνικές 

τσιµεντοβιοµηχανίες πραγµατοποίησαν και εξαγωγές. Η ανάκαµψη και δυναµική του κλάδου 

οφείλονταν στην αυξανόµενη ζήτηση τσιµέντου για επιδιορθώσεις ζηµιών, κατασκευές κτιρίων 

κτλ 

 

Οι πλεονάζουσες ποσότητες εξάγονταν µέχρι το 1956. Από το 1957 έως το 1966 το 

ποσοστό των εξαγωγών επί της παραγωγής δεν ξεπέρασε το 4,2%. Από το 1967 παρατηρείται 

µια αξιόλογη αύξηση στις εξαγωγές.  

 

Στην εικοσαετία 1970-1990 πραγµατοποιούνται εξαγωγές τσιµέντου τόσο στις  

αραβικές όσο και στις ευρωπαϊκές χώρες, µε αποτέλεσµα η Ελλάδα να κατακτήσει τη δεύτερη 

θέση ως εξαγωγική δύναµη στον κόσµο. Οι εταιρείες που είχαν το µεγαλύτερο µερίδιο στις 

εξαγωγές ήταν ο ΗΡΑΚΛΗΣ και ο ΤΙΤΑΝ. Οι εξαγωγές σε αυτές τις χώρες συνεχίζονται και επί 

των ηµερών µας, παρουσιάζοντας αυξοµειώσεις. 

 

Από όλες τις τσιµεντοβιοµηχανίες, µόνο ο ΤΙΤΑΝ είναι αµιγώς ελληνική εταιρεία. Οι 

άλλες εταιρείες ελέγχονται από αντίστοιχες ξένες. Όπως θα δούµε και παρακάτω το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς ορισµένων από αυτές, έχει περάσει από πολλά στάδια µέχρι να 

οριστικοποιηθεί. 

 

Η εταιρεία ΧΑΛΥΨ εξαγοράστηκε από την ΛΙΘΟΣ Α.Ε. το 1990. Η ΛΙΘΟΣ  ανήκει στη 

CIMENT FRANCAIS η οποία ελέγχεται από την ITALCIMENTI. Τα ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ, µετά 

από µακροχρόνιες διαδικασίες και διαβουλεύσεις, κατέληξαν να ανήκουν στην Α.Γ.Ε.Τ 

ΗΡΑΚΛΗΣ. Τέλος, το πλειοψηφικό πακέτο των µετοχών  της  Α.Γ.Ε.Τ ΗΡΑΚΛΗΣ  πέρασε από 

την εταιρεία CAL-NAT to 1992, στην BLU INDUSTRIES το 2000 και κατέληξε το 2001 έως και 

σήµερα να ελέγχεται από την εταιρεία LAFARGE. 

 

 

6.5  Χρήσεις τσιµέντου  

 

Το τσιµέντο αποτελεί το βασικότερο και σηµαντικότερο συστατικό στην παραγωγή ενός 

δοµικού υλικού, του σκυροδέµατος. Το σκυρόδεµα αποτελείται από τσιµέντο, αδρανή υλικά 

και νερό. Οι δραστηριότητες που συµµετέχει το σκυρόδεµα, άρα και το τσιµέντο, ως δοµικό 

υλικό είναι:  

• Κατασκευαστική δραστηριότητα 

• Ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα 



  
Ανάλυση του υποκλάδου της τσιµεντοβιοµηχανίας µε βάση το υπόδειγµα των πέντε δυνάµεων του ανταγωνισµού του Porter 

 65

• Οικοδοµική δραστηριότητα ξενοδοχειακών µονάδων 

• Μεγάλα δηµόσια έργα 

 

Η χρήση του τσιµέντου στην παραγωγή του λεγόµενου οπλισµένου σκυροδέµατος 

αποτέλεσε κάτι το ξεχωριστό και συνάµα κάτι το επαναστατικό στα δοµικά υλικά. Η ισχυρή 

πρόσφυση τσιµέντου µε το χάλυβα, η προστασία αυτού από την οξείδωση, η αντοχή που 

προσφέρει από κάθε είδους θλιπτικές και εφελκυστικές δυνάµεις, αλλά και το χαµηλό κόστος 

καθιέρωσαν το οπλισµένο σκυρόδεµα ως το ευρύτερα χρησιµοποιούµενο δοµικό υλικό, το οποίο 

έχει αντικαταστήσει πλήρως το ξύλο από τις κατασκευές και µερικώς το χάλυβα.   
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Βιβλιογραφία  Κεφαλαίου 6 

 

• ΙΟΒΕ, Κλαδική Μελέτη Τσιµεντοβιοµηχανίας, 1997  

• ICAP, Κλαδική Μελέτη Σκυροδέµατος, 2005 

• ICAP, Κλαδική Μελέτη ∆οµικών Υλικών, 2003 

• Ένωση Ελληνικών Τσιµεντοβιοµηχανιών, www.hcia.gr 

• Φραγκόπουλος Σ.’Ιστορία της Τεχνολογίας’, 2000-07 http://sfrang.com/historia/default.htm 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Η ζήτηση και προσφορά των προϊόντων του τσιµέντου 
 

 

7.1 Εισαγωγή 

 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιαστούν το σύνολο των παραγόντων και 

συνθηκών που επηρεάζουν τη ζήτηση των προϊόντων του τσιµέντου και διαµορφώνουν τελικώς 

την τιµή του, καθώς επίσης και την προσφορά τους. Όσον αφορά την προσφορά θα γίνει 

αναφορά στη δοµή-διάρθρωση του κλάδου και της αγοράς, τις επιχειρήσεις αυτού καθώς και 

στα κανάλια διάθεσης των προϊόντων.  

 

 

7.2 Ζήτηση 

7.2.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το τσιµέντο είναι το βασικότερο δοµικό υλικό. Συνεπώς 

βασική πηγή ζήτησης αυτού είναι οι κάθε τύπου κατασκευές. Αυτό συνεπάγεται πως οι 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη ζήτηση για επενδύσεις σε δηµόσια έργα, κατοικίες και 

λοιπά κτίρια προσδιορίζουν αυτόµατα και τη ζήτηση για τσιµέντο. 

 

Πιο συγκεκριµένα, µερικοί από τους πιο κύριους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη 

ζήτηση για κατοικίες θεωρούνται το διαθέσιµο προσωπικό εισόδηµα, η τιµή αγοράς ή το κόστος 

κατασκευής κατοικίας, τα στεγαστικά δάνεια και οι όροι προσφοράς αυτών, η φορολογική 

πολιτική που ακολουθείται γύρω από την αγορά και µεταβίβαση ακινήτων, το υπάρχον απόθεµα 

κατοικιών και η ύπαρξη εναλλακτικών ευκαιριών για επενδύσεις. Η αγορά ή η κατασκευή 

κατοικίας αποτελεί µια µεγάλη επένδυση για τον καταναλωτή. Αυτό µας οδηγεί στο 

συµπέρασµα πως σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης, καθώς και σε περιόδους όπου 

παρατηρείται περιορισµός στην προσφορά των στεγαστικών δανείων, θα έχουµε µια σηµαντική 

µείωση στη ζήτηση για κατοικίες. 

 

Όσον αφορά τη ζήτηση για βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, συγκροτήµατα γραφείων κτλ, 

αυτή εξαρτάται από τη φάση του οικονοµικού κύκλου που βρίσκεται η κάθε χώρα καθώς και 

από τις προβλέψεις για τα επόµενα χρόνια. Παρατηρείται πως οι επενδύσεις σε Πάγια Κεφάλαια 

ελαττώνονται σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης, ενώ όταν έχουµε οικονοµική άνοδο η ζήτηση 

για Πάγια Κεφάλαια αυξάνει. 
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Η κατασκευή πάσης φύσεως δηµοσίων έργων απαιτεί τη χρήση µεγάλων ποσοτήτων 

τσιµέντου. Άρα για να πραγµατοποιηθεί το σύνολο των έργων αυτών θα εξαρτηθεί σε 

σηµαντικό βαθµό από τη ∆ηµοσιονοµική Πολιτική που ακολουθείται και ειδικότερα από τα 

Προγράµµατα ∆ηµοσίων Επενδύσεων που διαµορφώνονται.  

 

Παραπάνω έγινε αναφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν την εσωτερική ζήτηση 

για τσιµέντο. Όσον αφορά τώρα τη ζήτηση από την εξωτερική αγορά, αυτή εξαρτάται από τη 

σχέση προσφοράς και ζήτησης τσιµέντου στις αγορές του εξωτερικού. Η κατανάλωση και η 

ζήτηση τσιµέντου στις χώρες του εξωτερικού επηρεάζεται από τις κλιµατολογικές συνθήκες και 

τις ιδιοµορφίες από κοινωνικής και οικονοµικής άποψης  που επικρατούν  εκεί. Ανάλογα µε τη 

φάση της οικονοµικής ανάπτυξης που βρίσκεται η κάθε χώρα, θα έχουµε και διαφορετική 

διάρθρωση και διαφορετικό µέγεθος στην κατασκευαστική δραστηριότητα. 

 

Επίσης, οι τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν ή αναπτύσσονται για 

υποκαταστάσεις µεταξύ των δοµικών υλικών αποτελεί ένα ακόµα παράγοντα της ζήτησης 

τσιµέντου. Τέλος, το ελληνικό τσιµέντο λόγω της υψηλής ποιότητας του που ικανοποιεί κάθε 

κατασκευαστική δραστηριότητα καθώς και η σχετικά ανταγωνιστική τιµή πώλησης, παρουσιάζει 

υψηλότερη ζήτηση έναντι των ξένων. 

 

 

7.2.2 Η τιµή του τσιµέντου 

 

  Η τιµή του τσιµέντου παρουσιάζει µια προοδευτική αύξηση. Οι τιµές και οι αυξήσεις 

διαφέρουν από κατηγορία σε κατηγορία και από έτος σε έτος. Ενδεικτικό αυτής της αυξητικής 

πορείας είναι ότι η συνολική µέση ετήσια αύξηση των εργοστασιακών τιµών της περιόδου 1980-

1995 ήταν της τάξης του 17% κατά µέσο όρο. 

 

Βέβαια, είναι διαφορετική η πορεία, η διαµόρφωση και οι διακυµάνσεις των 

εργοστασιακών τιµών αν αφαιρεθούν από αυτές οι εκπτώσεις προς τους πελάτες καθώς και οι 

προµήθειες των αντιπροσώπων. Οι εκπτώσεις αυτές αντανακλούν το µέγεθος του 

ανταγωνισµού στην αγορά των επιχειρήσεων και προσανατολίζονται από αυτόν. Η µείωση των 

τιµών εξαιτίας των εκπτώσεων και προµηθειών ανέρχεται στο 6%-7% περίπου. 

 

Οι ελληνικές τσιµεντοβιοµηχανίες αντιµετωπίζουν ένα πρόβληµα ρευστότητας εξαιτίας 

των υπερβολικών πιστώσεων και εκπτώσεων που επέβαλε ο ανταγωνισµός. Παρόλα  αυτά, οι 

επιχειρήσεις περιορίζουν τις εκπτώσεις και τις πιστώσεις πετυχαίνοντας έτσι αύξηση των 

περιθωρίων κέρδους. 
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Η ελληνική αγορά του τσιµέντου µπορεί να χαρακτηριστεί ως ολιγοπωλιακή, καθότι 

υπάρχει ένας µικρός αριθµός επιχειρήσεων, συγκεκριµένα τρεις, (Α.Γ.Ε.Τ., ΤΙΤΑΝ, ΧΑΛΥΨ) που 

ασχολείται µε την παραγωγή αυτού. Κύριο χαρακτηριστικό της ολιγοπωλιακής αγοράς είναι η 

ισχυρή αλληλεξάρτηση που υπάρχει στις ολιγοπωλιακές επιχειρήσεις, πράγµα που ισχύει κατά 

κόρον στις ελληνικές τσιµεντοβιοµηχανίες. Πληροφοριακά, λέγεται πως αν το προϊόν είναι  

οµοιογενές, τότε έχουµε καθαρό ολιγοπώλιο, ενώ αν είναι διαφοροποιηµένο τότε έχουµε 

διαφοροποιηµένο ολιγοπώλιο. Η ελληνική αγορά τσιµέντου είναι ένα καθαρό ολιγοπώλιο. 

(Salvatore, 1996) 

 

Στις ολιγοπωλιακές αγορές ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων δε γίνεται µέσω 

των τιµών όσο κυρίως µέσω της διαφοροποίησης του προϊόντος, το οποίο είναι λίγο έως πολύ 

οµοιογενές µε εκείνο που παράγουν οι άλλες επιχειρήσεις. Ο ποιοτικός διαφορισµός των αγαθών 

αποτελεί µια σηµαντική µέθοδο ανταγωνισµού µεταξύ των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων. Η 

σπουδαιότερη όµως µέθοδος ανταγωνισµού µεταξύ των ολιγοπωλιακών είναι η διαφήµιση, η 

οποία συνιστά την πιο αποτελεσµατική µέθοδο προσέλκυσης πελατών. 

 

 

7.2.2.1 Το υπόδειγµα του CHAMBERLIN  

 

Το υπόδειγµα του CHAMBERLIN είναι συνήθως υπεύθυνο για τη διαµόρφωση των 

τιµών στον κλάδο της τσιµεντοβιοµηχανίας. Στην εκάστοτε ολιγοπωλιακή αγορά, η οποιαδήποτε 

ενέργεια κάποιας επιχείρησης σε σχέση µε την τιµή και την παραγωγή ενός προϊόντος έχει 

σηµαντική επίδραση στους ανταγωνιστές, προκαλώντας την άµεση αντίδραση αυτών. Οι 

αντιδράσεις αυτές των επιχειρήσεων είναι συνήθως απρόβλεπτες και εξαιτίας της 

αλληλεξάρτησης   που υπάρχει µεταξύ τους, οι επιχειρήσεις είναι πολύ προσεκτικές. 

(∆ρανδάκης, Μπήτρος, Μπαλτάς, 2003) 

 

Ο Edward Chamberlin παρατήρησε ότι οι ολιγοπωλητές αναγνωρίζουν την 

αλληλεξάρτηση των ενεργειών τους. Το υπόδειγµά του είναι πιο ρεαλιστικό και βασίζεται στην 

υπόθεση ότι αν ένας ολιγοπωλητής µεταβάλει την τιµή του προϊόντος, τότε και οι ανταγωνιστές 

δε θα µείνουν αδρανείς και θα προχωρήσουν σε ανάλογες κινήσεις. Οι δράσεις και αντιδράσεις 

των ολιγοπωλητών οδηγούν σε κατάσταση ισορροπίας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται µια 

καλά το δυνατόν µονοπωλιακή λύση, διότι οι ολιγοπωλητές αναγνωρίζουν τις αλληλεπιδράσεις 

των ενεργειών τους, διδάσκονται από τις εµπειρίες του παρελθόντος και εφαρµόζουν την 

καλύτερη δυνατή λύση που συνίσταται στον καθορισµό εν δυνάµει µονοπωλιακής τιµής για το 

προϊόν τους. (∆ρανδάκης, Μπήτρος, Μπαλτάς, 2003) 
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Στον κλάδο του τσιµέντου στην Ελλάδα αποτελεί σύνηθες φαινόµενο, µια 

τσιµεντοβιοµηχανία να αυξάνει ή να µειώνει την τιµή πώλησης των προϊόντων της και οι λοιπές 

να αντιδρούν αναλόγως, υπακούοντας ουσιαστικά στις παραδοχές του υποδείγµατος του  

Chamberlin. Το σπουδαιότερο πλεονέκτηµα του υποδείγµατος είναι πως οι ολιγοπωλητές 

αναγνωρίζουν την πραγµατικότητα και ενεργούν σύµφωνα µε αυτή. Αναγνωρίζουν µε άλλα 

λόγια την αλληλεξάρτηση των ενεργειών τους και µπορούν να φθάσουν σε µια ευσταθή 

ισορροπία. 

 

Ένα αδύνατο σηµείο του υποδείγµατος είναι ότι αγνοεί την είσοδο νέων επιχειρήσεων 

στον κλάδο. Η είσοδος των νέων επιχειρήσεων στον κλάδο είναι απολύτως βέβαιο πως δε θα 

βοηθήσει στην επίτευξη σταθερής ισορροπίας. 

 

 

7.3 Προσφορά 

7.3.1 Η ∆οµή-∆ιάρθρωση του κλάδου της Τσιµεντοβιοµηχανίας 

 

Ο εξεταζόµενος κλάδος αποτελείται από τρεις επιχειρήσεις παραγωγής τσιµέντου, ενώ 

παράλληλα αποτελεί έναν από τους βασικότερους υποκλάδους της µεταποίησης, συµµετέχοντας 

σε ποσοστό κοντά στο 3% σε αυτή. Η συµµετοχή της τσιµεντοβιοµηχανίας στο σύνολο των 

απασχολούµενων στη µεταποίηση κυµαίνεται µεταξύ 1% και 2%.  Η µέση παραγωγικότητα 

εργασίας του κλάδου είναι σηµαντικά υψηλότερη του µέσου όρου της µεταποίησης. 

 

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες – συντελεστές οι οποίοι διαµορφώνουν το κόστος 

παραγωγής του τσιµέντου. Ο σηµαντικότερος συντελεστής είναι οι αµοιβές των εργαζοµένων. 

Άλλοι συντελεστές διαµόρφωσης του κόστους είναι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η 

δαπάνη για αγορά καυσίµων και πρώτων υλών, τα έξοδα συντήρησης καθώς και το κόστος 

εξόρυξης και µεταφοράς των βασικών πρώτων υλών. 

 

Ο κλάδος της τσιµεντοβιοµηχανίας είναι εντάσεως κεφαλαίου. Οι ελληνικές 

τσιµεντοβιοµηχανίες διαθέτουν µηχανολογικό εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας, τον οποίο 

συνεχώς αναβαθµίζουν για να αυξήσουν την παραγωγικότητα. Οι ανταγωνιστές της ελληνικής 

τσιµεντοβιοµηχανίας δε διαθέτουν αντίστοιχο εξοπλισµό, µε αποτέλεσµα οι ελληνικές 

τσιµεντοβιοµηχανίες να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων. 

 

Οι τρεις ελληνικές τσιµεντοβιοµηχανίες (Α.Γ.Ε.Τ., ΤΙΤΑΝ και ΧΑΛΥΨ) διαθέτουν 

συνολικά 8 εργοστάσια παραγωγής τσιµέντου, πολλά κέντρα διανοµής και αποθήκες σε όλη την 
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Ελλάδα και απασχολούν περίπου 3500 άτοµα, εκτός του προσωπικού που απασχολούν οι 

εργολάβοι που έχουν σύµβαση µε αυτές τις εταιρείες. 

 

Όσον αφορά στην εξέλιξη της παραγωγής του τσιµέντου, αυτή παρουσιάζει 

διακυµάνσεις. Οι διακυµάνσεις αυτές οφείλονται κατά κύριο λόγο στην κατασκευαστική 

δραστηριότητα, αλλά και στις αυξοµειώσεις της ζήτησης από το εξωτερικό. Η εξέλιξη της 

παραγωγής τσιµέντου για τα έτη 1990-2004 παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα: 

 

 

 

Πηγή: Ένωση Τσιµεντοβιοµηχανιών 

 

∆ιάγραµµα 7.1: Η εξέλιξη της ελληνικής παραγωγής τσιµέντου 1990-2004 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι πωλήσεις φαιού τσιµέντου για την περίοδο 1995-2004 

(διάγραµµα 7.2), η ετήσια παραγωγική δυναµικότητα της κάθε επιχείρησης (διάγραµµα 7.3), 

καθώς και η παραγωγή τσιµέντου για το ίδιο χρονικό διάστηµα (διάγραµµα 7.4) 
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Πηγή: Ένωση Τσιµεντοβιοµηχανιών 

 

∆ιάγραµµα 7.2: Πωλήσεις φαιού τσιµέντου για την περίοδο 1995-2004 

 

 

 
Πηγή: Ένωση Τσιµεντοβιοµηχανιών 

 

∆ιάγραµµα 7.3: Ετήσια παραγωγική δυναµικότητα 

 

 

ΧΑΛΥΨ

Α.Γ.Ε.Τ. 
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Πηγή: Ένωση Τσιµεντοβιοµηχανιών 

 

∆ιάγραµµα 7.4: Παραγωγή τσιµέντου για την περίοδο 1995-2004 

 

 

7.3.1.1 ΤΙΤΑΝ 

Η Α.Ε. τσιµέντων ΤΙΤΑΝ έχει ως αντικείµενο την παραγωγή και διάθεση τσιµέντου στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό και ιδρύθηκε το 1902. Το τσιµέντο παράγεται στα 4 εργοστάσια της 

Ελευσίνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Καµαρίου Βοιωτίας. ∆ιαθέτει επίσης κέντρα διανοµής 

στην Ελλάδα, στις Η.Π.Α., στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ιταλία και στην Ισπανία. Έχει 

λατοµικές, θυγατρικές εταιρείες, µεταφορικές, ναυτιλιακές, εµπορικές, εξαγωγικές, παροχής 

υπηρεσιών, έτοιµου σκυροδέµατος, που αποτελούν τον Όµιλο ΤΙΤΑΝ. Το εννιάµηνο του 2006 

είχε κύκλο εργασιών 1188 εκατοµµύρια ευρώ. Σήµερα απασχολεί 1106 εργαζοµένους. 

(www.titan.gr) 

 

7.3.1.2 Α.Γ.Ε.Τ. 

Η Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ιδρύθηκε το 1911. ∆ιαθέτει 3 µεγάλα εργοστάσια, το ΟΛΥΜΠΟΣ 

στο Βόλο, το ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ στο Αλιβέρι Ευβοίας και  το ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙΙ στη Χαλκίδα (πρόκειται για 

το εργοστάσιο των ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ, που εξαγοράστηκαν από την Α.Γ.Ε.Τ.). ∆ιαθέτει 7 

κέντρα διανοµής στην Ελλάδα (∆ραπετσώνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ηγουµενίτσα, Ρίο, 

Ηράκλειο και Ρόδο). Εκτός από την παραγωγή, εγχώρια διανοµή και εξαγωγή τσιµέντου, η 

εταιρεία διαθέτει µεγάλο αριθµό θυγατρικών εταιρειών εντός κι εκτός Ελλάδος µε τις οποίες 

καλύπτει ναυτιλιακές εργασίες σχετικές µε τη µεταφορά τσιµέντου και πρώτων υλών, την 
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παραγωγή και εµπορία ετοίµου σκυροδέµατος, τη διακίνηση και εµπορία άνθρακα, την 

παραγωγή χαρτόσακων και ειδών συσκευασίας, εξορυκτικές εργασίες πρώτων υλών τσιµέντου, 

γύψου και ελαφρόπετρας, µεταλλικές κατασκευές, µετασκευές πλοίων κτλ. Ο Όµιλος Α.Γ.Ε.Τ. 

απασχολεί περίπου 2500 άτοµα. Το πρώτο εννιάµηνο του 2006 είχε πωλήσεις 513 εκατοµµύρια 

ευρώ. Από το 2001 ανήκει στον όµιλο Lafarge. (www.aget.gr) 

 

7.3.1.3 ΧΑΛΥΨ 

Η εταιρεία ΧΑΛΥΨ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1934 στον Ασπρόπυργο και 

ασχολείται µε την παραγωγή και διακίνηση τσιµέντου. Ανήκει στον όµιλο Italcementi. 

Απασχολεί περίπου 170 άτοµα και ο κύκλος εργασιών το 2006 ήταν 108.85 εκατοµµύρια ευρώ. 

(www.halyps.gr) 

 

 

7.3.2 Κανάλια διάθεσης του τσιµέντου 

 

Καθοριστικής σηµασίας για την πορεία µιας τσιµεντοβιοµηχανίας είναι το δίκτυο 

εµπορίας και ο βαθµός οργάνωσης του. Από αυτό εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό η παρουσία 

της εταιρείας σε όσον το δυνατόν περισσότερα σηµεία στην Ελλάδα και το µερίδιο της αγοράς 

που θα αποσπάσει. Γι’ αυτό το λόγο οι τσιµεντοβιοµηχανίες και κυρίως οι δύο µεγαλύτερες 

διαθέτουν, όπως έχουµε προαναφέρει, εργοστάσια παραγωγής, σταθµούς διανοµής και 

αποθήκες σε όλη την Ελλάδα κατανεµηµένα ορθολογικά ώστε να καλύπτουν ολόκληρη την 

αγορά. Παρακάτω παρουσιάζεται ο χάρτης των ελληνικών εργοστασίων παραγωγής τσιµέντου 

και των κέντρων διανοµής αυτών: 
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Πηγή: Ένωση Τσιµεντοβιοµηχανιών 

 

Εικόνα 7.1: Χάρτης ελληνικών εργοστασίων παραγωγής τσιµέντου και κέντρων διανοµής 

 

 

Οι τσιµεντοβιοµηχανίες διαθέτουν διαφορετικά δίκτυα εµπορίας για το χύµα και το 

σακευµένο τσιµέντο. Το χύµα τσιµέντο αντιπροσωπεύει τα 2/3 των πωλήσεων και το υπόλοιπο 

1/3 το σακευµένο, όπως εµφανίζεται στο διάγραµµα 7.5. 

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

68%

32%
ΧΥΜΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ

 
∆ιάγραµµα 7.5: Πωλήσεις τσιµέντου 
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Οι επιχειρήσεις διαθέτουν επίσης εµπορικά τµήµατα τα οποία περιλαµβάνουν τους 

επιθεωρητές πωλήσεων, το οικονοµικό τµήµα και το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών. Το έργο 

των πωλητών είναι να επισκέπτονται τους υπάρχοντες ή υποψήφιους πελάτες, να 

παρακολουθούν την τοπική αγορά και να εισηγούνται στα κεντρικά τµήµατα στρατηγικές 

αριστοποίησης των κατά τόπους πωλήσεων. Σύµφώνα µε την µελέτη της Ι.Ο.Β.Ε. (1997) η 

στρατηγική αριστοποίησης πωλήσεων περιλαµβάνει: 

 Αξιόλογα στελέχη 

 Ικανοποιητικό αριθµό σιλοφόρων 

 Σύγχρονες εγκαταστάσεις φόρτωσης 

 Συνεπή ως προς τις οικονοµικές υποχρεώσεις πελατεία 

 Πραγµατοποίηση πωλήσεων κυρίως σε περιοχές όπου κάθε επιχείρηση έχει 

πλεονέκτηµα 

 Μερίδιο αγοράς 10%-15% στις αποµακρυσµένες από τα κέντρα περιοχές 

 Πωλήσεις προϊόντων µε υψηλό περιθώριο κέρδους 

 ∆ιατήρηση µεριδίου αγοράς 

 Μικρότερο κόστος µεταφοράς από τους ανταγωνιστές 

 Ικανοποιητική παρουσία στα νησιά 

 Όσον το δυνατόν µικρότερες παροχές (πιστώσεις και εκπτώσεις) 

  Παρακολούθηση της αγοράς και εκτέλεση διορθωτικών κινήσεων όπου επιβάλλεται 

 

Στο δίκτυο εµπορίας σακευµένου περιλαµβάνονται οι πωλητές και οι αντιπρόσωποι ανά 

νοµό. Οι αντιπρόσωποι δεν είναι στελέχη της εταιρείας, αλλά συνεργάζονται µε την επιχείρηση 

και αµείβονται µε προµήθεια επί των πωλήσεων. Ο αντιπρόσωπος επισκέπτεται τους πελάτες, 

δέχεται παραγγελίες, εισπράττει τα έσοδα και τα προωθεί στην εταιρεία. Οι πελάτες 

τιµολογούνται από την εταιρεία. Οι αντιπρόσωποι βρίσκονται σε επαφή µε τους πωλητές οι 

οποίοι είναι στελέχη της εταιρείας και είναι αρµόδιοι για τον εκάστοτε νοµό. Οι πωλητές 

έρχονται σε επαφή µε τους κυριότερους πελάτες ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση της 

συνεργασίας σε περίπτωση απώλειας κάποιου αντιπροσώπου. 

 

Για τη µεταφορά του χύµα τσιµέντου οι επιχειρήσεις διαθέτουν ιδιόκτητα επικαθήµενα 

σιλό, τα οποία µεταφέρονται µε αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης. Το συσκευασµένο τσιµέντο 

διακινείται µε ελεύθερους µεταφορείς. 
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Κεφάλαιο 8 

Η αγορά των προϊόντων τσιµέντου 
 

 

8.1. Εισαγωγή  

 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στην αγορά των προϊόντων του 

τσιµέντου τόσο στον ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο. Αναφορά επίσης θα γίνει στις 

εισαγωγές και εξαγωγές αυτών στην Ελλάδα. 

 

Η εξέταση της κατανάλωσης του τσιµέντου, που αποτελεί ένα αξιόπιστο δείκτη της 

κατασκευαστικής δραστηριότητας, είναι απαραίτητη για την εκτίµηση της αγοράς των 

προϊόντων αυτού. Μελέτες έχουν δείξει πως το 70%-75% της κατανάλωσης τσιµέντου στην 

Ελλάδα διακινείται χύδην και χρησιµοποιείται είτε για την παραγωγή σκυροδέµατος, είτε για την 

παραγωγή δοµικών προϊόντων όπως σωλήνες, κολώνες κτλ. Το υπόλοιπο συσκευάζεται σε 

σάκους και διατίθεται στην αγορά. 

 

Στην ελληνική αγορά χρησιµοποιούνται 9 τύποι τσιµέντου. Από αυτά το τσιµέντο 

Portland µε ποζολάνη II/35 κατέχει µερίδιο της αγοράς κοντά στο 70%. ∆εύτερο σε 

κατανάλωση έρχεται το τσιµέντο Portland I/45, το οποίο κατέχει µερίδιο αγοράς κοντά στο 

20%. Οι  λοιποί 7 τύποι τσιµέντου είναι το I/35, II/45, IV/45, III/35, API 10, I/45 λευκό και το 

τσιµέντο τοιχοποιίας και καλύπτουν το 10% της κατανάλωσης τσιµέντου στην ελληνική αγορά. 

 

 

8.2. Μερίδια αγοράς  

 

Οι δυο µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ και ΤΙΤΑΝ Α.Ε., 

κατέχουν ένα ποσοστό της τάξεως του 93% της αγοράς τσιµέντου στην Ελλάδα. Η τρίτη 

επιχείρηση, ΧΑΛΥΨ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., κατέχει ένα ποσοστό της τάξεως του 6%. Είναι δε 

ευνόητο πως κάθε επιχείρηση διαθέτει υψηλότερα µερίδια της αγοράς σε µέρη κοντά στα 

εργοστάσια και τους σταθµούς διανοµείς της. Πιο συγκεκριµένα τα µερίδια αγοράς για κάθε 

εταιρεία εµφανίζονται στο διάγραµµα 8.1. 
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ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

53%41%

6%

Α.Γ.Ε.Τ
ΤΙΤΑΝ
ΧΑΛΥΨ

 
∆ιάγραµµα 8.1: Μερίδια αγοράς εταιρειών  

παραγωγής τσιµέντου 

 

 

8.3. Εισαγωγές 

 

Ο κλάδος της τσιµεντοβιοµηχανίας στην Ελλάδα είναι ολιγοπωλιακός µε υψηλό βαθµό 

συγκέντρωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να µην πραγµατοποιούνται εισαγωγές τσιµέντου από 

άλλες χώρες.  

 

Πληροφοριακά αυτό που µπορεί να ειπωθεί είναι πως εισάγονται αµελητέες ποσότητες 

τσιµέντου (περίπου 35000 τόνοι ετησίως, ποσοστό 0,5% της ετήσιας κατανάλωσης τσιµέντου). 

Σε επόµενο κεφάλαιο θα γίνει εκτενής αναφορά στις ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στην ελληνική αγορά. 

 

 

8.4 Εξαγωγές  

 

Όπως έχει προαναφερθεί, η Ελλάδα αποτελεί την πρώτη χώρα σε παραγωγή τσιµέντου 

στην Ευρώπη και τη δεύτερη στον κόσµο. Επειδή η παραγωγή καλύπτει τις εσωτερικές ανάγκες 

και την εγχώρια ζήτηση, οι ελληνικές τσιµεντοβιοµηχανίες καταφεύγουν σε εξαγωγές. 

 

Οι εξαγωγές τσιµέντου έχουν αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια κι αυτό οφείλεται σε 

αρκετούς παράγοντες, όπως: 

• Η πραγµατοποίηση επενδύσεων από τις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να αυξήσουν την 

παραγωγική τους δυναµικότητα, να µειώσουν το κόστος της παραγωγής και να 

βελτιώσουν έτσι την ανταγωνιστικότητά τους. Προέβησαν σε συνεργασίες µεταξύ τους, 
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αλλά και µε ξένους φορείς για να δηµιουργήσουν κέντρα διανοµής τσιµέντου σε λιµάνια 

του εξωτερικού και να οργανώσουν δίκτυα για την πώληση και τη µεταφορά του 

τσιµέντου. 

• Η γεωγραφική θέση της Ελλάδος αποτελεί ένα παράγοντα που της δίνει έντονο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων χωρών, διότι έχει µεγαλύτερη 

προσβασιµότητα στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Τα δε εργοστάσια της βρίσκονται 

κοντά σε ορυχεία και λιµάνια πράγµα που σηµαίνει ότι πετυχαίνουν µείωση του 

κόστους µεταφοράς. 

• Τέλος, άλλος παράγοντας είναι και οι πολύ καλές διπλωµατικές σχέσεις που έχει η 

Ελλάδα µε τον Αραβικό κόσµο.  

 

Η εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων παρουσιάζει αυξοµειώσεις 

εξαιτίας των διεθνών πολιτικών εξελίξεων και της κάµψης ή ανάκαµψης της οικοδοµικής 

δραστηριότητας που παρατηρείται παγκοσµίως. Το διάγραµµα 8.2 αποτυπώνει τις εξαγωγές 

τσιµέντου από την Ελλάδα και τις κύριες χώρες προορισµού την περίοδο 1995-2004: 

 

 
Πηγή: Ένωση Τσιµεντοβιοµηχανιών 

∆ιάγραµµα 8.2: Εξαγωγές τσιµέντου από την Ελλάδα και τις κύριες χώρες προορισµού την 

περίοδο 1995-2004 

 

Από το 1995 έως και το 2001 παρατηρείται µια αύξηση των εξαγωγών. Από το 2001 και 

µετά παρατηρείται µια ελαφρά πτώση αυτών. Το 1996 είχαµε εξαγωγή 7.600.000 τόνων. Το 

2001 είχαµε περίπου 6.000.000 τόνους και το 2004 5.500.000 τόνους εξαγόµενου τσιµέντου. 
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Το 80% του εξαγόµενου τσιµέντου αποτελεί τσιµέντο portland, το 19,9% αφορά clinker  και το 

υπόλοιπο λευκό τσιµέντο. 

 

Από τις συνολικές εξαγωγές τσιµέντου της Ελλάδος, η Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ κατέχει την 

πρώτη θέση µε ποσοστό 62%. Κύριες χώρες προορισµού του τσιµέντου αποτέλεσαν οι χώρες 

της Μεσογείου και τα Αραβικά κράτη. Ακολούθησε η αγορά της ∆.Ευρώπης. η εταιρεία αύξησε 

την παρουσία της και στην αµερικανική ήπειρο και ιδιαίτερα στις Η.Π.Α., µε πωλήσεις που 

πλησίασαν το 17% των εξαγωγών της. Η Α.Γ.Ε.Τ. πραγµατοποιεί εξαγωγές σε 14 χώρες στον 

κόσµο. Η διακίνηση γίνεται µέσω των σταθµών των ίδιων των πελατών ή µέσω των τοπικών 

σταθµών εισαγωγής τσιµέντου. Για τη µεταφορά του χρησιµοποιούνται ιδιόκτητα πλοία της 

εταιρείας. 

 

Οι εξαγωγές της ΤΙΤΑΝ Α.Ε. αποτελούν το 37% των ελληνικών εξαγωγών τσιµέντου. 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών της κατευθύνεται στις Η.Π.Α.. Στην Ευρώπη εξάγει 

τσιµέντο σε Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, όπου και διαθέτει δικούς της σταθµούς 

διανοµής. Λόγω της στασιµότητας της ευρωπαϊκής αγοράς, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της και 

στις χώρες της Βορείου και ∆υτικής Αφρικής, καθώς και σε αυτές της Μέσης Ανατολής. 

 

Τέλος, η εταιρεία ΧΑΛΥΨ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. συµµετέχει µε ποσοστό 1% στις 

ελληνικές εξαγωγές τσιµέντου, µε χώρες προορισµού την Αλβανία και την Κάµπια της 

∆.Αφρικής. Σύµφωνα µε στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η τσιµεντοβιοµηχανία συµµετέχει 

µε ποσοστό κοντά στο 3% στη συνολική εισροή συναλλάγµατος από εξαγωγές, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής των τσιµέντων στην εισροή συναλλάγµατος από εξαγωγές 

βιοµηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων είναι 6% περίπου. 

 

 

8.5 Η εγχώρια αγορά του τσιµέντου 

 

Η εξέλιξη της κατανάλωσης τσιµέντου, και συνεπώς της αγοράς αυτού, ακολουθεί σε 

αρκετό βαθµό την πορεία των ακαθάριστων επενδύσεων στις κατασκευές. Το κόστος 

κατασκευής και τα στεγαστικά δάνεια που διατίθενται στις οικοδοµικές εταιρείες συµβάλλουν 

θετικά ή αρνητικά στην κατασκευαστική δραστηριότητα. Επίσης τα εκάστοτε µέτρα που 

λαµβάνει το κράτος στα πλαίσια της φορολογικής του πολιτικής και περιφερειακής ανάπτυξης 

µπορούν να δώσουν µια ώθηση στην οικοδοµική δραστηριότητα, αλλά µπορούν και να την 

επιβραδύνουν. 
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Η κατανάλωση χύδην τσιµέντου για την περίοδο 1990-2004, παρουσιάζεται στον 

πίνακα 8.1: 

 

Πίνακας 8.1: Εγχώρια κατανάλωση χύδην τσιµέντου 

Έτος 
Εγχώρια κατανάλωση 

χύδην τσιµέντου 

1990 5.039.004   

1991 5.079.024   

1992 5.005.232   

1993 4.701.796   

1994 4.400.000   

1995 4.700.000   

1996 5.100.000   

1997 5.450.000   

1998 5.820.000   

1999 6.150.000   

2000 6.560.000   

2001 7.000.000   

2002 8.000.000   

2003 8.500.000   

2004 8.200.000   

 Πηγή: ICAP 

 

H κατανάλωση χύδην τσιµέντου παρουσιάζει µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 3,5% την 

εξεταζόµενη περίοδο 1990-2004. Το έτος 2004 έχουµε ποσοστιαία µείωση της τάξεως του 3,5% 

σε σχέση µε το 2003. Ιδιαίτερα, µετά το 1995 παρουσιάζεται µια αλµατώδης αύξηση η οποία 

οφείλεται στην άνοδο της ιδιωτικής οικοδοµικής δραστηριότητας και   την αύξηση των 

δηµοσίων έργων. 

 

Οι προοπτικές για την εγχώρια αγορά τσιµέντου θα είναι θετικές αν και εφόσον η 

απορροφητικότητα των δηµοσίων έργων βελτιωθεί και το µακροοικονοµικό πλαίσιο 

σταθεροποιηθεί. Θετικές θα είναι αν τα επιτόκια συνεχίσουν να πέφτουν. 
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8.6 Η παγκόσµια αγορά του τσιµέντου  

 

Το παγκόσµιο εµπόριο του τσιµέντου αποτελεί µόλις το 6% της συνολικής παραγωγής. 

Η κύρια αιτία για το µικρό αυτό το ποσοστό είναι το υψηλό κόστος της χερσαίας µεταφοράς 

του. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος οι µεγαλύτερες ποσότητες διακινούνται από τη θάλασσα. Ο 

συγκεκριµένος τρόπος µεταφοράς προϋποθέτει ειδικές λιµενικές εγκαταστάσεις, σταθµούς 

διανοµής και εµπορικά πλοία.  

Ποσοστό µεγαλύτερο του 50% των εξαγωγών τσιµέντου παγκοσµίως προέρχεται από 7 

χώρες, την Ιαπωνία, την Ελλάδα, την Κορέα, τον Καναδά, την Ισπανία, την Πολωνία και την 

Τουρκία. Επίσης το 40% των εισαγωγών πραγµατοποιείται από 6 χώρες, τις Η.Π.Α., την 

Σιγκαπούρη, τη Γερµανία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ταϊβάν.   

 

Σε όλη την Ευρώπη εκτελούνται µεγάλα έργα, οπότε οι τσιµεντοβιοµηχανίες µπορούν 

και ανακάµπτουν και προωθούν νέα µεγάλα επενδυτικά σχέδια. Στη Γερµανία έχουν δαπανηθεί 

αρκετά κονδύλια για να εκτελεστούν µεγάλα έργα υποδοµής στις ανατολικές περιοχές της 

χώρας. Στις νότιες χώρες της Ευρώπης, η απορρόφηση σηµαντικών ποσών από το 2ο Κοινοτικό 

Πλαίσιο Στήριξης έχει βοηθήσει τις τσιµεντοβιοµηχανίες να αυξήσουν τον όγκο της παραγωγής 

τους. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές τσιµεντοβιοµηχανίες πραγµατοποιούν σηµαντικού ύψους 

εξαγωγές στις αγορές της Βορείου Αµερικής. 

 

Η στρατηγική επιδίωξη των µεγάλων µονάδων είναι να αποκτήσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα και προχωρούν σε εσωτερικές αναδιαρθρώσεις, σε εξαγορές µικρότερων 

τσιµεντοβιοµηχανιών και στη σύναψη συµµαχιών. Γίνεται διασύνδεση των δικτύων τους µε 

σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων τους και σε άλλες αγορές. Γίνονται προσπάθειες 

µείωσης του κόστους παραγωγής, βελτίωσης της ποιότητας των παραγόµενων τσιµέντων και 

βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πελάτες.      
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Βιβλιογραφία Κεφαλαίου 8 

 

• ΙΟΒΕ, Κλαδική Μελέτη Τσιµεντοβιοµηχανίας, 1997  

• ICAP, Κλαδική Μελέτη Σκυροδέµατος, 2005 

• ICAP, Κλαδική Μελέτη ∆οµικών Υλικών, 2003 

• Ένωση Ελληνικών Τσιµεντοβιοµηχανιών, www.hcia.gr. 

• ∆ικτυακοί τόποι: www.titan.gr, www.aget.gr, www.halyps.gr. 
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Κεφάλαιο 9 

Ο Ανταγωνισµός 
 

 

9.1 ∆ιεθνής Ανταγωνισµός 

 

Ο κλάδος παραγωγής τσιµέντου παρουσιάζει µια έντονη τάση συγκέντρωσης τα 

τελευταία χρόνια. Έτσι, σήµερα, το 43% της παγκόσµιας παραγωγής (πλην της Κίνας) βρίσκεται 

στην κατοχή των πέντε µεγαλύτερων οµίλων του κλάδου (Lafarge, Holcim, Cemex, 

Helderberger, Italcementi).  

 

Βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής τσιµεντοβιοµηχανίας είναι ο βαθµός 

εξωστρέφειας αυτής. Πιο συγκεκριµένα, το 1985 εξάγονταν το 55,9% της ελληνικής παραγωγής 

τσιµέντου, το 1990 το 43,6% και το 1995 το 51,7%, µε προορισµό πληθώρα χωρών στον 

κόσµο. Τα πλεονεκτήµατα των ελληνικών τσιµεντοβιοµηχανιών έναντι των ξένων 

ανταγωνιστών συνοψίζονται στα εξής: 

 

α. Η µορφολογία του ελλαδικού χώρου επιτρέπει στις παραγωγικές µονάδες να 

βρίσκονται ταυτόχρονα κοντά στον τόπο εξόρυξης των πρώτων υλών, δηλαδή σε ορεινές ή 

ηµιορεινές περιοχές και στα σηµεία φόρτωσης του τελικού προϊόντος για τη µεταφορά του 

µέσω θαλάσσης. Όπως αναφέρθηκε, η διακίνηση του τσιµέντου µέσω θαλάσσης αποτελεί τον 

οικονοµικά πιο συµφέρον τρόπο µεταφοράς για µεγάλες αποστάσεις. Η δυνατότητα 

εγκατάστασης των εργοστασίων τσιµέντου σε παραθαλάσσιες περιοχές έχει βοηθήσει 

σηµαντικά την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών. 

 

β. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν µικρό κόστος παραγωγής, διότι διαθέτουν 

µεγαλύτερες παραγωγικές µονάδες από τους ξένους ανταγωνιστές. Ένας σηµαντικός 

παράγοντας για την παραγωγή τσιµέντου µε αρκετά ανταγωνιστικό κόστος είναι η δηµιουργία 

µεγάλων µονάδων παραγωγής. Στις χώρες που ανήκουν στη ∆υτική Ευρώπη οι νόµοι για την 

προστασία του περιβάλλοντος είναι πιο αυστηροί από τον υπόλοιπο κόσµο. Αυτό συνεπάγεται 

ότι το κόστος προστασίας από τη ρύπανση αυξάνει δυσανάλογα µε την αύξηση του µεγέθους 

των µονάδων, πράγµα που από µόνο του αποτελεί ένα σηµαντικό αντικίνητρο για την ίδρυση 

µεγάλων µονάδων. Στην Ελλάδα  µε το προεδρικό διάταγµα 1180/81 για τα ανώτατα όρια 

ρύπων παραβλέπει το µέγεθος της παραγωγής και συνεπώς το µέγεθος των µονάδων. 

 



  
Ανάλυση του υποκλάδου της τσιµεντοβιοµηχανίας µε βάση το υπόδειγµα των πέντε δυνάµεων του ανταγωνισµού του Porter 

 86

γ. Οι ελληνικές τσιµεντοβιοµηχανίες διαθέτουν στην πλειοψηφία τους σύγχρονες ε-

γκαταστάσεις οι οποίες επιτρέπουν µεγάλους ρυθµούς φόρτωσης τσιµέντου, γεγονός που 

συρρικνώνει το κόστος διακίνησης των εξαγόµενων προϊόντων.      

 

δ. Οι µεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις διαθέτουν δικά τους εµπορικά πλοία για τη 

µεταφορά του τσιµέντου. 

 

ε. Οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι πολύ καλοί γνώστες της παγκόσµιας αγοράς, λόγω της 

µακρόχρονης εξαγωγικής δραστηριότητας και της εµπειρίας που έχουν αποκτήσει. 

 

Παρόλα αυτά, ο έντονος ανταγωνισµός που αντιµετωπίζουν τα ελληνικά προϊόντα στις 

ξένες αγορές και εποµένως οι χαµηλές σχετικά τιµές στις οποίες διατίθενται, δεδοµένου του 

κόστους µεταφοράς και διακίνησης έχει ως αποτέλεσµα οι εξαγωγές να µην αποφέρουν 

σηµαντικά κέρδη. Κρίνεται αναγκαία όµως η πραγµατοποίηση αυτών για τον εξής απλό λόγο: το 

εγκατεστηµένο παραγωγικό δυναµικό των επιχειρήσεων είναι πολύ µεγαλύτερο από αυτό που 

επιβάλλει η αγορά και απαιτείται για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών. Εποµένως, η επιπλέον 

παραγωγή που πραγµατοποιείται ώστε να επιτυγχάνονται οικονοµίες κλίµακας και να 

λειτουργούν πιο αποτελεσµατικά οι παραγωγικές µονάδες, διοχετεύεται στις ξένες αγορές. Άρα 

οι εξαγωγές υποστηρίζουν την ελληνική τσιµεντοβιοµηχανία παρόλο που δεν αποφέρουν κέρδη. 

 

Οι υψηλές ελληνικές εξαγωγές έχουν επανειληµµένα ενοχλήσει ανταγωνιστές, έχουν 

προκαλέσει αντιδράσεις και οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν υποχρεωθεί να αντιµετωπίζουν 

αθέµιτες πρακτικές και προσπάθειες για περιορισµό των εξαγωγών τους. Έχουν δε κατηγορηθεί 

για συµµετοχή σε συµφωνίες µεταξύ ευρωπαϊκών τσιµεντοβιοµηχανιών για περιορισµό των 

εξαγωγών τους στις ευρωπαϊκές αγορές. 

 

Οι διαφορετικές προδιαγραφές τσιµέντου που έχει η κάθε χώρα, αποτελούν ένα αρκετά 

σηµαντικό πρόβληµα για την εξαγωγή του τσιµέντου. Κάποιες χώρες αποδέχονται τις 

δοκιµασίες καθώς και τους ελέγχους που έχουν γίνει στις χώρες εξαγωγής, ενώ άλλες απαιτούν 

το εισαγόµενο τσιµέντο να ελέγχεται από δικές τους υπηρεσίες. Επίσης, πολλές χώρες του 

Τρίτου Κόσµου δέχονται τις ευρωπαϊκές ή αµερικάνικες προδιαγραφές, διότι δεν έχουν 

αναπτύξει δικές τους καθότι οι διαδικασίες για την απόκτηση σήµατος είναι ιδιαίτερα 

χρονοβόρες και έχουν υψηλό κόστος. 

 

Για τη µεταφορά του τσιµέντου χύµα απαιτούνται ειδικές εγκαταστάσεις. Συγκεκριµένα, 

η τσιµεντοβιοµηχανία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. έχει 6 σταθµούς διανοµής τσιµέντου στο εξωτερικό. Πιο 

συγκεκριµένα στο New Jersey, στο Norfolk, στην Αγγλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία και στη 
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Γαλλία. Το τσιµέντο µεταφέρεται σε µερικούς σταθµούς διανοµής µε ιδιόκτητα εµπορικά πλοία 

της εταιρείας. Οι πωλήσεις γίνονται µέσω των σταθµών διανοµής. Η συγκεκριµένη εταιρεία 

εξάγει τσιµέντο και σε χώρες όπου δε διαθέτει σταθµούς διανοµής, χρησιµοποιώντας τοπικούς 

σταθµούς εισαγωγής τσιµέντου. 

 

Η Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ δε διαθέτει δικά της κέντρα διανοµής στο εξωτερικό. Συνεργάζεται 

µε πελάτες που έχουν δικούς τους σταθµούς διανοµής ή µε  τοπικούς σταθµούς εισαγωγής 

τσιµέντου. Η µεταφορά του τσιµέντου γίνεται εν µέρει µε εµπορικά πλοία της εταιρείας. 

 

 

9.2 Ανταγωνισµός στην εγχώρια αγορά  

 

Η εγχώρια αγορά χαρακτηρίζεται ως ολιγοπωλιακή. Στον κλάδο δραστηριοποιούνται 

σήµερα τρεις εταιρείες παραγωγής τσιµέντου. Οι δυο µεγαλύτερες (Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ και 

ΤΙΤΑΝ) καλύπτουν µαζί ποσοστό 93% της αγοράς. 

 

Αυτό που ισχύει είναι ότι καµία από τις δυο µεγάλες επιχειρήσεις δεν κατέχει 

δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Πρόκειται για δυο εταιρείες οι οποίες κατέχουν ισχυρή θέση, 

υψηλό µερίδιο αγοράς, χρηµατοοικονοµική δύναµη και αξιόλογη διεθνή παρουσία. Συνεπώς 

καµία δεν είναι σε θέση να µπορεί να δράσει ανεξάρτητα χωρίς να λαµβάνει υπόψη τη 

συµπεριφορά και την αντίδραση του ανταγωνιστή. Η ΤΙΤΑΝ είναι αµιγώς ελληνική εταιρεία. Οι 

λοιπές εταιρείες ελέγχονται κατά πλειοψηφία από ξένες πολυεθνικές. 

 

Όσον αφορά τον εισαγόµενο ανταγωνισµό, αυτό που ισχύει είναι πως αυτός είναι 

µηδαµινός έως ανύπαρκτος. Οι εισαγωγές ξένου τσιµέντου κινούνται σε αµελητέες ποσότητες 

(περίπου 35000 τόνοι ετησίως, ποσοστό 0,5% επί της συνολικής κατανάλωσης τσιµέντου το 

χρόνο ). Οι ποσότητες αυτές εισάγονται κυρίως από τη γαλλική εταιρεία LAFARGE µέσω της 

θυγατρικής HELLANAT. Η πολυεθνική εταιρεία HOLDERBANK διαθέτει σταθµό διανοµής 

τσιµέντου στην Ελλάδα, εταιρείες ετοίµου σκυροδέµατος και λατοµεία, αλλά δεν εισάγει 

τσιµέντο. Στην ελληνική αγορά δραστηριοποιείται µέσω της εταιρείας ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. 

 

Οι δυο προαναφερθείσες τσιµεντοβιοµηχανίες, προσπάθησαν στο πρόσφατο παρελθόν 

να εισάγουν και να προµηθεύσουν την αγορά µε τσιµέντο. Όµως αυτό δεν επιτεύχθηκε διότι το 

κόστος µεταφοράς και διακίνησης ήταν ιδιαιτέρως υψηλό και οι τιµές της αγοράς (εγχώριας)  

δεν κάλυπταν ούτε το κόστος του εισαγόµενου τσιµέντου. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 

για είναι ανταγωνιστικό το εισαγόµενο τσιµέντο και να κερδίσει ένα σηµαντικό µερίδιο της 
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αγοράς θα πρέπει να πωλείται σε χαµηλότερες τιµές από αυτές που πωλείται το εγχώρια 

παραγόµενο. 

 

Όπως φαίνεται, τα αποτελέσµατα ήταν άκρως ζηµιογόνα για τις πολυεθνικές εταιρείες 

που επιχείρησαν αυτό το εγχείρηµα. Έτσι, περιορίστηκαν στην εισαγωγή τσιµέντου µόνο για 

προµήθεια των δικών τους θυγατρικών εταιρειών ή χρησιµοποιούν ελληνικό τσιµέντο. Θα 

πρέπει να επισηµάνουµε εδώ πως η παρουσία των ξένων τσιµεντοβιοµηχανιών µε σταθµούς 

διανοµής και θυγατρικές εταιρείες υφίσταται για λόγους καθαρά στρατηγικούς. ∆εδοµένου ότι 

και οι ελληνικές τσιµεντοβιοµηχανίες δραστηριοποιούνται στις κύριες αγορές των πολυεθνικών 

εταιρειών, διατηρείται κάποια ισορροπία, ώστε σε µια διαµάχη τιµών ή οποιαδήποτε άλλη 

περίπτωση αυξηµένου ανταγωνισµού, οι εταιρείες αυτές έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν 

αστάθεια άµεσα και στην ελληνική αγορά, γεγονός που θα είναι εις βάρος των ελληνικών 

επιχειρήσεων. Σηµαντικό πλεονέκτηµα των ξένων επιχειρήσεων έναντι των ελληνικών είναι πως 

αυτές είναι µεγάλοι πολυεθνικοί όµιλοι οι οποίοι δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από το 

χρηµατοοικονοµικό κόστος τέτοιων πρακτικών. 

 

Ένα µέσο αντιµετώπισης του ανταγωνισµού στην εγχώρια αγορά, είτε αυτός 

προέρχεται από ελληνικές επιχειρήσεις είτε από ξένες, είναι ο υψηλός βαθµός καθετοποίησης 

που έχουν επιτύχει οι ελληνικές τσιµεντοβιοµηχανίες. Οι εταιρείες αυτές είναι όµιλοι οι οποίοι 

περιλαµβάνουν ένα σηµαντικό αριθµό θυγατρικών εταιρειών ώστε να καλύπτουν όλο το φάσµα 

των σχετικών προς την παραγωγή, διακίνηση, εµπορία και χρήση του τσιµέντου 

δραστηριότητες. Έχουν εξαγοράσει ή ιδρύσει επιχειρήσεις ετοίµου σκυροδέµατος, λατοµικές, 

ναυτιλιακές, εµπορικές και παροχής υπηρεσιών. 

 

 

9.2.1 Μορφές εσωτερικού ανταγωνισµού 

          Κατανοµή αγοράς- τιµές - εκπτώσεις- πιστώσεις-ποιότητα 

 

Οι δυο µεγάλες εταιρείες (Α.Γ.Ε.Τ. και ΤΙΤΑΝ) δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα. 

Η εταιρεία ΧΑΛΥΨ Α.Ε. δραστηριοποιείται κυρίως στο νοµό της Αττικής και τα νησιά του 

Αιγαίου. Τα ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΟΣ (τα οποία εξαγοράστηκαν από την Α.Γ.Ε.Τ.) 

δραστηριοποιούνταν στην Αττική, τη Βοιωτία, την Εύβοια και περιοχές της Βορείου Ελλάδος. 

 

Συνεπώς η ένταση του ανταγωνισµού διαφέρει στις περισσότερες περιφέρειες της 

Ελλάδος. Κάθε επιχείρηση δραστηριοποιείται εντονότερα στις περιοχές που έχει συγκριτικό 

πλεονέκτηµα. Οι περιοχές αυτές είναι οι πλησιέστερες στα εργοστάσια και τα κέντρα διανοµής 
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καθότι το µεταφορικό κόστος εκεί είναι µικρότερο. Στις υπόλοιπες περιοχές οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν απλά να έχουν µια παρουσία, έστω και διακριτική. 

 

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας 9.1 ο οποίος παρουσιάζει τις ελληνικές τσιµεντο-

βιοµηχανίες, µε τον αριθµό των εργοστασίων τους, τα κέντρα διανοµής και τις αποθήκες αυτών 

στην Ελλάδα. 

 

Πίνακας 9.1: Εργοστάσια, κέντρα διανοµής και αποθήκες ελληνικών τσιµεντοβιοµηχανιών 

 

 

         

2 εργοστάσια: ΒΟΛΟΣ-

ΑΛΙΒΕΡΙ - ΧΑΛΚΙ∆Α 

9 κέντρα διανοµής: 

ΚΑΒΑΛΑ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ- 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΡΙΟ –

∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

- ΡΟ∆ΟΣ 

 

4 εργοστάσια: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - 

ΚΑΜΑΡΙ - ΠΑΤΡΑ- 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 

2 σταθµοί διανοµής: 

ΡΟ∆ΟΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

4 αποθήκες: ΚΑΒΑΛΑ – 

ΛΑΡΙΣΑ – ΧΑΛΚΙ∆Α - 

ΚΟΡΩΠΙ 

 

 

 

ΧΑΛΥΨ ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 

1 εργοστάσιο: 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
- 

   Πηγή: ΙΟΒΕ 

 

Η εγχώρια αγορά τσιµέντου κατανέµεται σε τρεις κύριες εµπορικές περιοχές Αττική, 

Μακεδονία και Πελοπόννησο, οι οποίες απορροφούν το 65% των συνολικών πωλήσεων 

τσιµέντου και σε µικρότερης σηµασίας εµπορικές περιοχές, οι οποίες έχουν µερίδιο αγοράς 7%-

9% η κάθε µια, όπως είναι η Κρήτη, η Θεσσαλία κ.α. Το εναποµείναντα ποσοστό αποτελεί το 

µερίδιο της αγοράς των λοιπών περιοχών της Ελλάδος. 

 

Οι τιµές των διαφόρων τύπων τσιµέντου αποτελούν το σηµαντικότερο σηµείο 

ανταγωνισµού µεταξύ των τσιµεντοβιοµηχανιών. Αποτελεί δε βασικό κριτήριο επιλογής 

πελατών, σε συνδυασµό µε το ύψος των εκπτώσεων και τη διάρκεια των πιστώσεων που τους 

προσφέρονται από την κάθε επιχείρηση.  

 

Στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν χρονικές περίοδοι όπου ο πόλεµος των τιµών, 

εκπτώσεων και πιστώσεων ήταν ιδιαίτερα έντονος και οδήγησε σε σηµαντική πτώση των τιµών 

Α.Γ.Ε.Τ. 
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της αγοράς, συρρίκνωση των κερδών των επιχειρήσεων και προβλήµατα ρευστότητας λόγω 

των µακροχρόνιων πιστώσεων. 

 

Η διάρκεια των πιστώσεων που δίνουν οι επιχειρήσεις στους πελάτες τους αρχίζει από 

60 µέρες και ανέρχεται στους 6 µήνες ανάλογα µε την πολιτική που ακολουθεί η κάθε 

επιχείρηση και την ένταση του ανταγωνισµού τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Οι εκπτώσεις 

κυµαίνονται στο 3%-4% επί των τιµών πώλησης. 

 

Η σταθερότητα της ποιότητας αποτελεί επίσης ένα πολύ ουσιαστικό στοιχείο 

ανταγωνισµού µεταξύ των παραγωγικών µονάδων. Οι βασικοί  πελάτες των 

τσιµεντοβιοµηχανιών, εταιρείες ετοίµου σκυροδέµατος και µεγάλες τεχνικές εταιρείες διαθέτουν 

συγκεκριµένες γραµµές και µηχανολογικό εξοπλισµό. 

 

 Η γρήγορη εξυπηρέτηση και η τεχνική υποστήριξη αποτελούν τέλος ουσιαστικά 

κριτήρια επιλογής εταιρείας για την αγορά τσιµέντου. 

 

 

∆ίκτυο Εµπορίας - Προώθηση Πωλήσεων 

 

Καθοριστικής σηµασίας για την πορεία µιας τσιµεντοβιοµηχανίας είναι το δίκτυο 

εµπορίας και ο βαθµός οργάνωσης αυτού. Από αυτό εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό η παρουσία 

της εταιρείας σε όσον το δυνατόν περισσότερα σηµεία στην Ελλάδα και το µερίδιο της αγοράς 

που θα αποσπάσει. Γι’ αυτό το λόγο οι τσιµεντοβιοµηχανίες και κυρίως οι δύο µεγαλύτερες 

διαθέτουν, όπως έχουµε προαναφέρει, εργοστάσια παραγωγής, σταθµούς διανοµής και 

αποθήκες σε όλη την Ελλάδα κατανεµηµένα ορθολογικά ώστε να καλύπτουν ολόκληρη την 

αγορά. 

 

Οι τσιµεντοβιοµηχανίες διαθέτουν διαφορετικά δίκτυα εµπορίας για το χύµα και το 

σακευµένο τσιµέντο. Το χύµα τσιµέντο αντιπροσωπεύει τα 2/3 των πωλήσεων και το υπόλοιπο 

1/3 το σακευµένο. Οι επιχειρήσεις διαθέτουν επίσης εµπορικά τµήµατα. Κάθε εµπορικό τµήµα 

περιλαµβάνει τους επιθεωρητές πωλήσεων, το οικονοµικό τµήµα και το τµήµα εξυπηρέτησης 

πελατών. Οι πωλητές επισκέπτονται πελάτες και υποψήφιους πελάτες, παρακολουθούν την 

τοπική αγορά και εισηγούνται στα κεντρικά τµήµατα στρατηγικές αριστοποίησης των κατά 

τόπους πωλήσεων. 

 

Το δίκτυο εµπορίας σακευµένου περιλαµβάνει πωλητές, κυρίως ανά νοµό, και σε πολλές 

περιπτώσεις αντιπροσώπους επίσης ανά νοµό. Οι αντιπρόσωποι δεν είναι στελέχη της εταιρείας. 
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Είναι προσωπικότητες των νοµών οι οποίοι συνεργάζονται µε την επιχείρηση και αµείβονται µε 

προµήθεια επί των πωλήσεων. Ο αντιπρόσωπος επισκέπτεται τους πελάτες, δέχεται 

παραγγελίες, εισπράττει τα έσοδα και τα δίνει στην εταιρεία. Οι πελάτες τιµολογούνται από την 

εταιρεία. Οι αντιπρόσωποι βρίσκονται σε επαφή µε τους πωλητές οι οποίοι είναι στελέχη της 

εταιρείας και είναι αρµόδιοι για τον εκάστοτε νοµό. Οι πωλητές έρχονται σε επαφή µε τους 

κυριότερους πελάτες ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση της συνεργασίας σε περίπτωση 

απώλειας κάποιου αντιπροσώπου. 

 

Για τη µεταφορά του τσιµέντου χύµα οι επιχειρήσεις διαθέτουν ιδιόκτητα επικαθήµενα 

σιλό, τα οποία µεταφέρονται µε αυτοκίνητα δηµόσιας χρήσης. Το συσκευασµένο τσιµέντο 

διακινείται µε ελεύθερους µεταφορείς. 

 

 

∆ιασφάλιση ποιότητας 

 

Οι σύγχρονες ελληνικές τσιµεντοβιοµηχανίες που επιδιώκουν να παράγουν ποιοτικά και 

ανταγωνιστικά προϊόντα, πρέπει να εφαρµόζουν ένα άρτια οργανωµένο σύστηµα διασφάλισης 

ποιότητας. Με τον όρο διασφάλιση ποιότητας εννοούµε το σύνολο των προγραµµατισµένων και 

συστηµατικών ενεργειών που πρέπει να υλοποιηθούν για τη δηµιουργία εµπιστοσύνης ότι το 

προϊόν ή υπηρεσία µπορεί να ικανοποιήσει συγκεκριµένες απαιτήσεις ποιότητας (ISO-9000). Οι 

ελληνικές τσιµεντοβιοµηχανίες είναι πιστοποιηµένες µε το πρότυπο ISO-9001. (www.aget.gr) 

 

Η εισαγωγή, εφαρµογή καθώς και η συνεχής βελτίωση ενός συστήµατος διασφάλισης 

ποιότητας κατά ISO προϋποθέτει τη δέσµευση και την ολοκληρωτική υποστήριξη από την 

ηγεσία της κάθε εταιρείας. Παράλληλα, το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας εκφράζει και την 

πολιτική ποιότητας της εταιρείας. 

 

Το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κάνει επιτακτική την ανάγκη δηµιουργίας ενός 

αντίστοιχου τµήµατος διασφάλισης ποιότητας. Το συγκεκριµένο τµήµα αποτελεί τον λεγόµενο 

αισθητήρα της εταιρείας το οποίο εντοπίζει τα προβλήµατα και προσπαθεί να τα επιλύσει. Είναι 

δε ανεξάρτητο από το τµήµα της παραγωγής και αναφέρεται απευθείας στη διοίκηση της 

εταιρείας. Ο ρόλος του είναι καθαρά επιτελικός, καθώς εποπτεύει το σύνολο των 

δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στην εταιρεία, από την προµήθεια των πρώτων υλών, την 

παραγωγή των προϊόντων και τη διάθεση αυτών στον τελικό καταναλωτή-πελάτη. (Λαγοδήµος, 

2006) 
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Εύλογο είναι το συµπέρασµα που προκύπτει από τα παραπάνω, ότι το τµήµα 

διασφάλισης ποιότητας είναι επιφορτισµένο µε τους ποιοτικούς ελέγχους που διεξάγονται στις 

τσιµεντοβιοµηχανίες για τον εντοπισµό µη συµµορφωµένων, ως προς το πρότυπο ποιότητας, 

πρώτων υλών και προϊόντων. Οι ελληνικές τσιµεντοβιοµηχανίες διαθέτουν υπερσύγχρονα 

εργαστήρια-χηµεία τα οποία ελέγχουν τη σύσταση του παραγόµενου τσιµέντου και προβαίνουν 

σε αναγκαίες βελτιώσεις όταν χρειαστεί. 

 

 

Πιστοποίηση ποιότητας  

 

Βέβαια, η διατήρηση και η συνεχής βελτίωση ενός συστήµατος πιστοποιηµένου µε ISO 

προβλέπει και την επιθεώρηση αυτού από οµάδα ανεξάρτητων επιθεωρητών. Η επιθεώρηση 

είναι η συστηµατική, ανεξάρτητη και τεκµηριωµένη διεργασία για τη λήψη αποδεικτικού υλικού 

και την αντικειµενική αξιολόγηση αυτού µε σκοπό τον προσδιορισµό του βαθµού στον οποίο 

πληρούνται τα κριτήρια επιθεώρησης. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τις 

επιθεωρήσεις ποιότητας µπορούν να ληφθούν µέτρα βελτίωσης. (Λαγοδήµος, 2006) 

 

 

9.2.2 Προστασία περιβάλλοντος 

 

Όπως κάθε βιοµηχανική µονάδα, έτσι και η λειτουργία των τσιµεντοβιοµηχανιών έχει 

σηµαντικές επιδράσεις στην ατµόσφαιρα και το οικοσύστηµα της χώρας µας. Οι κυβερνήσεις 

αλλά και το σύνολο του κόσµου απαιτούν το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και τα 

παραγόµενα προϊόντα του τσιµέντου να εναρµονίζονται µε συγκεκριµένους κανόνες υγιεινής και 

ασφάλειας, φιλικούς ως προς το περιβάλλον.  

 

Το σύνολο των περιβαλλοντικών ζητηµάτων έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην 

κερδοφορία και στην πορεία των µετοχών των εταιρειών στο χρηµατιστήριο. Αναγνωρίζοντας 

λοιπόν αυτό, οι διοικήσεις των εταιρειών προσπαθούν να υιοθετήσουν µια αποτελεσµατική 

περιβαλλοντική πολιτική που θα αποτελέσει το κύριο µοχλό ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. 

Άξονες αυτής της πολιτικής είναι (www.aget.gr/aget/env_rep.htm) : 

• Συνεισφορά στην οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιµότητα 

• Συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης όλων των µονάδων 

• Σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος και περιορισµός των επιπτώσεων σε αυτό  

• Ενσωµάτωση του περιβαλλοντικού παράγοντα στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα 

επίπεδα 

• ∆ιαρκής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού 
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• Ανοικτή επικοινωνία και συνεργασία µε όλους τους πάνω σε θέµατα περιβάλλοντος 

 

Οι εταιρείες παραγωγής τσιµέντου έχουν κάνει µεγάλα βήµατα στην περιβαλλοντική 

διαχείριση και απόδοση, τηρώντας τη νοµοθεσία και τις κρατικές απαιτήσεις ώστε να 

ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κοινωνίας. Όλες οι διαδικασίες που ακολουθούνται 

εξασφαλίζουν ότι δίνεται υψηλή προτεραιότητα στα θέµατα περιβάλλοντος και ότι αυτά 

µελετώνται παράλληλα µε κάθε άλλο παράγοντα κατά την λήψη αποφάσεων. 

 

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον που έχει το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας των 

τσιµεντοβιοµηχανιών είναι (www.halyps.gr): 

 Αλλοίωση του φυσικού τοπίου και επίδραση στη χλωρίδα 

 Εκποµπή σκόνης, θορύβου, δονήσεων και αερίων ρύπων, όπως διοξειδίου του 

άνθρακα 

 Όχληση των γειτονικών κοινοτήτων 

 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

 Ανάλωση φυσικών πόρων (πρώτων υλών, ορυκτών καυσίµων, νερού) 

 ∆ιάθεση υγρών αποβλήτων 

 

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον αντιµετωπίζονται µε συγκεκριµένα προγράµµατα σε κάθε 

εταιρεία. Οι δείκτες κλειδιά της περιβαλλοντικής απόδοσης περιλαµβάνουν την ενέργεια, τη 

χρήση του νερού και υλικών συσκευασίας, τη χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών και καυσίµων, 

τις εκποµπές στην ατµόσφαιρα σκόνης, διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και 

διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και την παραγωγή αποβλήτων. Κάθε εταιρεία έχει προσδιορίσει 

συγκεκριµένους σκοπούς και στόχους για τη βελτίωση των δεικτών που την αφορούν, τους 

οποίους παρακολουθεί και ελέγχει συστηµατικά. Μέτρα αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων είναι (www.titan.gr): 

• Σχεδιασµός και εγκατάσταση συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 

14001 ή EMAS 

• Ορθολογική επιλογή και εκµετάλλευση λατοµείων, µε στόχο την βέλτιστη 

αξιοποίηση των πρώτων υλών και ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών επιπτώσεων 

• Αποκατάσταση των λατοµείων καθ’ όλη  τη διάρκεια εκµετάλλευσης αυτών 

• Εφαρµογή νέων τεχνολογιών µε σκοπό τη µείωση του θορύβου, των δονήσεων 

από τις εκρήξεις και της σκόνης 

• Εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού 
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• Χρήση εναλλακτικών καυσίµων, παραπροϊόντων και αποβλήτων. Η προώθηση της 

ανακύκλωσης των αποβλήτων γίνεται µέσω των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών 

(Β.Α.Τ.) 

• Χρήση ειδικών φίλτρων 

• Θέσπιση µέτρων αποκονίωσης κατά τη φόρτωση και µεταφορά υλικών για τον 

περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 

 

9.3 Αγοραστές 

  

Οι πελάτες των τσιµεντοβιοµηχανιών διακρίνονται σε δυο κατηγορίες, σε αυτούς που 

καταναλώνουν το χύµα τσιµέντο και σε αυτούς που καταναλώνουν το τσιµέντο σε σάκους. 

Τσιµέντο χύµα χρησιµοποιούν οι εταιρείες παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος, οι µεγάλες 

τεχνικές εταιρείες που αναλαµβάνουν την τέλεση δηµοσίων έργων και βιοτεχνίες παραγωγής 

τσιµεντόλιθων, σωλήνων κτλ. Από αυτούς, κυριότεροι και παράλληλα σηµαντικότεροι πελάτες 

είναι οι εταιρείες παραγωγής ετοίµου σκυροδέµατος οι οποίες καταναλώνουν περίπου το 80% 

του τσιµέντου χύµα. Οι εταιρείες αυτές προµηθεύουν σε ποσοστό 80% τον ιδιωτικό 

κατασκευαστικό τοµέα και το υπόλοιπο 20% πηγαίνει στα δηµόσια έργα (διάγραµµα 9.1). 

 

 
Πηγή: ΙΟΒΕ 

∆ιάγραµµα 9.1: Κατανάλωση τσιµέντου 
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Σύµφωνα µε τη µελέτη της ΙΟΒΕ (1997), οι µεγάλες τεχνικές εταιρείες, οι οποίες 

αναλαµβάνουν την περάτωση µεγάλων δηµοσίων έργων καταναλώνουν το 12%-15% περίπου 

του τσιµέντου χύµα και οι βιοτεχνίες το υπόλοιπο 5%-8%. Το τσιµέντο το οποίο συσκευάζεται 

σε σάκους καλύπτει το 32% της αγοράς. Χρήστες του συγκεκριµένου τσιµέντου αποτελούν οι 

µικροί έµποροι, οι µεγάλοι έµποροι οι οποίοι διαθέτουν µεγάλες µάντρες µε δοµικά υλικά και οι 

µικρές βιοτεχνίες. Στο διάγραµµα 9.2 απεικονίζεται  η κατανάλωση του τσιµέντου και χύδην 

τσιµέντου για την περίοδο 1990-2004 στη χώρα µας: 

 

 
 Πηγή: ICAP 

 

∆ιάγραµµα 9.2: Κατανάλωση τσιµέντου και χύδην τσιµέντου την περίοδο 1990-2004 

 

 

Όσον αφορά τη διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών, αυτή είναι πολύ ισχυρή, 

ιδιαιτέρως των εταιρειών ετοίµου σκυροδέµατος. Παρατηρείται το φαινόµενο σε περιόδους 

έντονου ανταγωνισµού να ενισχύεται ακόµα περισσότερο. Το κόστος του τσιµέντου καλύπτει 

το 35% περίπου του κόστους πώλησης ετοίµου σκυροδέµατος. Εποµένως, οι τιµές πώλησης 

του τσιµέντου αποτελούν για αυτούς καθοριστικό παράγοντα διαµόρφωσης κόστους και 

προσδιορισµού περιθωρίων κέρδους. 

 

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες επιλογής εταιρείας για αγορά τσιµέντου από πελάτες 

χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: οικονοµικοί παράγοντες, µη οικονοµικοί παράγοντες και η 

γεωγραφική θέση των σηµείων πώλησης της κάθε εταιρείας. Οι οικονοµικοί παράγοντες 

περιλαµβάνουν την τιµή, το ύψος της έκπτωσης και τη χρονική διάρκεια της πίστωσης. 
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Οι µη οικονοµικοί παράγοντες περιλαµβάνουν τη θέση και παρουσία της 

τσιµεντοβιοµηχανίας στην αγορά, την τεχνική υποστήριξη που προσφέρει η κάθε εταιρεία, τις 

προσωπικές σχέσεις και επαφές της εταιρείας µε τον πελάτη, την προσφερόµενη σταθερή 

ποιότητα. Σε αυτά µπορεί να προστεθεί και η συνήθεια, δηλαδή από ποια εταιρεία παραδοσιακά 

προµηθεύεται τσιµέντο ο κάθε πελάτης. 

 

Η γεωγραφική θέση των σηµείων πώλησης της επιχείρησης αποτελεί επίσης πρωταρ-

χικό προσδιοριστικό παράγοντα, διότι οι πελάτες απευθύνονται κατεξοχήν στα πλησιέστερα 

εργοστάσια παραγωγής ή σταθµούς διανοµής.        

 

 

9.4 Υποκατάστατα 

 

Όπως έχει τονιστεί επανειληµµένα, το τσιµέντο αποτελεί το κυρίαρχο δοµικό υλικό, όχι 

όµως και το µοναδικό, καθώς υπάρχουν υποκατάστατα αυτού που απειλούν τη δεσπόζουσα 

παρουσία του στις εκάστοτε κατασκευές. Τέτοια υποκατάστατα είναι το ξύλο και ο χάλυβας.  

 

Παλιότερα το ξύλο χρησιµοποιούνταν κατά κόρον στην κατασκευή των σπιτιών. Βέβαια 

αυτό σχετίζονταν µε το είδος των σπιτιών που ήταν ως επί των πλείστων διώροφα και 

µονοκατοικίες. Από τη στιγµή όµως που το, κατά πολύ φθηνότερο και ασφαλέστερο από το 

ξύλο, τσιµέντο καθιερώθηκε και στις κατασκευές των σπιτιών, η χρήση του ξύλου περιορίστηκε 

στην κατασκευή σκεπών. Άλλωστε το τσιµέντο παρουσιάζει αντοχές µεγαλύτερες του ξύλου, 

για αυτό και προτιµάται περισσότερο πλέον. Το συµπέρασµα που προκύπτει είναι πως το 

τσιµέντο δεν απειλείται από το ξύλο σήµερα. 

 

Όσον αφορά το χάλυβα αυτό που ισχύει είναι πως αποτελεί έναν ισχυρό ανταγωνιστή 

και παράλληλα ένα σηµαντικό υποκατάστατο του τσιµέντου, και πιο συγκεκριµένα του 

σκυροδέµατος. Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια να χρησιµοποιείται ο χάλυβας στις 

κατασκευές εξαιτίας των πλεονεκτηµάτων στην ευκολία κατασκευής και στη δοµική 

συµπεριφορά έναντι του σκυροδέµατος. Παρόλη την αύξηση της χρήσης του χάλυβα, τα 

πρωτεία τα διατηρεί το τσιµέντο διότι παρέχει µεγάλη διάρκεια ζωής.  
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9.5 Συµπληρωµατικά προϊόντα  

 

Το τσιµέντο είναι ένα προϊόν που ‘λειτουργεί’, χωρίς να έχει την ανάγκη κατασκευής 

άλλων προϊόντων (συµπληρωµατικών). Έτσι, συµπεραίνουµε πως δεν αντιµετωπίζει κάποια 

απειλή από συµπληρωµατικά προϊόντα ο κλάδος της τσιµεντοβιοµηχανίας. 

 

 

9.6 Προµηθευτές 

 

Οι προµηθευτές των τσιµεντοβιοµηχανιών διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 

1. Προµηθευτές πρώτων υλών παραγωγής 

2. Προµηθευτές ενέργειας και καυσίµων 

3. Προµηθευτές ανταλλακτικών και µηχανηµάτων 

4. Προµηθευτές µεταφορικών και µηχανικών µέσων 

5. Προµηθευτές λοιπών υλικών 

 

Προµηθευτές πρώτων υλών παραγωγής. Ως επί το πλείστον οι εταιρείες για τα βασικά 

υλικά παραγωγής (ασβεστόλιθο – άργιλο - σχιστόλιθο)  έχουν τα δικά τους λατοµεία. Πλην 

όµως για την παραγωγή του τσιµέντου χρειάζονται κι άλλα υλικά όπως γύψος, τέφρες και 

σιδηροχώµατα τα οποία οι εταιρείες είτε τα προµηθεύονται από την εγχώρια αγορά είτε τα 

εισάγουν. Επειδή οι προµηθευτές αυτών των υλικών είναι αρκετοί, οι τσιµεντοβιοµηχανίες 

µπορούν να επιλέξουν τους συµφερότερους, πράγµα που σηµαίνει πως η διαπραγµατευτική 

δύναµη των προµηθευτών αυτών είναι µειωµένη. 

 

Προµηθευτές ενέργειας και καυσίµων. Προµηθευτής ενέργειας για τα εργοστάσια είναι η 

∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.). Η εξάρτηση των εργοστασίων είναι άµεση από το 

συγκεκριµένο προµηθευτή διότι προς το παρόν µονοπωλεί την παραγωγή και παροχή 

ηλεκτρικού ρεύµατος.  

 

Όσον αφορά τα καύσιµα οι εταιρείες  προσπαθούν να µειώσουν το κόστος αφενός µεν 

µε τη χρήση εναλλακτικών καυσίµων. Έτσι παρατηρείται πως µε την πάροδο του χρόνου το 

µαζούτ το οποίο ήταν η κύρια µορφή καύσιµου έχει αντικατασταθεί σχεδόν 100% από το 

κάρβουνο και άλλα καύσιµα τα οποία είναι φθηνότερα και περισσότερα. Η προσπάθεια για τη 

χρήση των εναλλακτικών καυσίµων δε σταµατά και εξακολουθούν να γίνονται µελέτες και 

σχεδιασµοί για το µέλλον. 
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Προµηθευτές ανταλλακτικών και µηχανηµάτων. Τα ανταλλακτικά και τα µηχανήµατα 

κυρίως εισάγονται από τα κράτη που έχουν αγορασθεί. Έτσι µπορεί κανείς να υποθέσει πως οι 

εταιρείες εξαρτώνται από αυτούς τους προµηθευτές διότι δεν µπορούν να διακινδυνεύσουν την 

αγορά µη αυθεντικών προϊόντων τα οποία µπορεί να προξενήσουν ζηµιά µε αποτέλεσµα 

απώλεια παραγωγής. 

 

Προµηθευτές µεταφορικών και µηχανικών µέσων. Σε αυτή την κατηγορία 

συµπεριλαµβάνονται οι διάφοροι εργολάβοι που ασχολούνται µε την µεταφορά των πρώτων 

υλών και των προσθέτων στις διάφορες µονάδες των εργοστασίων. Επειδή το κόστος είναι 

αξιόλογο οι εταιρείες προσπαθούν µε διάφορες βελτιώσεις να ελαχιστοποιήσουν τη µεταφορά 

των υλών µε µηχανικά µέσα. 

 

Προµηθευτές λοιπών υλικών. Στην τελευταία κατηγορία υπάγονται οι προµηθευτές 

αναλώσιµων υλικών (γραφικής ύλης – µηχανογράφησης - εξοπλισµού γραφείων κτλ). Επειδή 

υπάρχει επάρκεια προµηθευτών αυτού του είδους οι εταιρείες έχουν το πλεονέκτηµα της πιο 

συµφέρουσας επιλογής. 

 

 

9.7 Απειλή από νέο-εισερχόµενες επιχειρήσεις 

 

Η απειλή από είσοδο νέων παικτών είναι ελάχιστη έως και ανύπαρκτη, διότι υπάρχουν αρκετά 

εµπόδια εισόδου όπως: 

 ∆υσκολία εύρεσης πρώτων υλών. Οι ήδη υπάρχοντες παίκτες του κλάδου είτε 

έχουν καθετοποιήσει τις δραστηριότητές τους προς τα πίσω αγοράζοντας λατοµεία, 

είτε έχουν κλείσει συµφωνίες µε άλλες επιχειρήσεις που ασχολούνται µε εξόρυξη 

πρώτων υλών για αποκλειστική προµήθεια αυτών. 

 

 Απαιτούνται  υψηλά κεφαλαία για την είσοδο, η εξεύρεση των οποίων είναι αρκετά 

δύσκολη και αρκετά αποτρεπτική για τους επίδοξους παίχτες. 

 

 Οι υπάρχοντες παίχτες του κλάδου έχουν εξειδικευτεί αρκετά, κατέχοντας το know-

how της αγοράς. Μπορούν να ελιχτούν καλύτερα και να αποφύγουν πιθανές 

δυσκολίες που θα τους παρουσιαστούν, σε αντίθεση µε τους νέους παίχτες, οι 

οποίοι έχοντας µια σχετική άγνοια της αγοράς θα βρεθούν σε δεινή θέση σε 

ανάλογες περιπτώσεις.   
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Κεφάλαιο 10 

Συµπεράσµατα - Κίνδυνοι - Προοπτικές - Προτάσεις 
 

 

10.1 Συµπεράσµατα 

 

Ο κλάδος της τσιµεντοβιοµηχανίας στην Ελλάδα παρουσιάζει µια έντονη συγκέντρωση 

και είναι πλέον κορεσµένος. Αυτό σηµαίνει πως δεν καθίσταται ελκυστικός για µια νέα 

επένδυση, δηλαδή τη δηµιουργία µιας νέας εταιρείας τσιµέντου. 

 

Βασική πηγή ζήτησης του τσιµέντου είναι οι κάθε τύπου κατασκευές. Εποµένως, οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για επενδύσεις σε κατοικίες, λοιπά κτίρια και δηµόσια 

έργα προσδιορίζουν και τη ζήτηση για τσιµέντο και γενικότερα δοµικά υλικά. Η γενικότερη 

πορεία της οικονοµίας, η δηµοσιονοµική πολιτική που ακολουθείται και το πρόγραµµα δηµόσιων 

επενδύσεων, το διαθέσιµο προσωπικό εισόδηµα, η τιµή αγοράς ή το κόστος κατασκευής µιας 

κατοικίας, το υπάρχον απόθεµα κατοικιών, η φορολογική πολιτική, η διαθεσιµότητα 

στεγαστικών δανείων και η ύπαρξη εναλλακτικών ευκαιριών για  επενδύσεις αποτελούν τους 

κυριότερους παράγοντες εξέλιξης της κατασκευαστικής δραστηριότητας. 

 

Ο κλάδος της τσιµεντοβιοµηχανίας είναι εντάσεως κεφαλαίου και ενέργειας. Ο υπάρχον 

µηχανολογικός εξοπλισµός του κλάδου θεωρείται πιο σύγχρονος των αντιστοίχων επιχειρήσεων 

της Ε.Ε., διότι εκσυγχρονίζεται συνεχώς. 

 

Όσον αφορά την προσφορά τσιµέντου στον ελλαδικό χώρο, αυτό που µπορεί να 

ειπωθεί είναι πως η παραγωγή προέρχεται από τρεις βιοµηχανίες. Έχουµε µε άλλα λόγια 

συνθήκες ολιγοπωλίου που καθορίζουν την τιµή και ζήτηση του τσιµέντου. Οι εταιρείες για να 

προωθήσουν τις πωλήσεις τους προβαίνουν σε πιστώσεις και εκπτώσεις στους πελάτες. 

 

Ο εγχώριος ανταγωνισµός είναι αρκετά οξύς. Οι δυο µεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου 

(Α.Γ.Ε.Τ. και ΤΙΤΑΝ) κατέχουν το µεγαλύτερο µερίδιο της αγοράς, χωρίς ωστόσο κάποια από τις 

δυο να αποκτήσει δεσπόζουσα θέση έναντι της άλλης. 

 

Οι αγοραστές τσιµέντου διακρίνονται σε αυτούς που καταναλώνουν χύµα τσιµέντο και 

σε αυτούς που καταναλώνουν σακευµένο τσιµέντο. Η διαπραγµατευτική δύναµη των 

αγοραστών είναι ιδιαιτέρως ισχυρή και αυξάνει σε περιόδους έντονου ανταγωνισµού. 
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Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών ποικίλει. Οι προµηθευτές πρώτων υλών 

και καυσίµων, καθώς και µηχανών-ανταλλακτικών έχουν έντονη και ισχυρή διαπραγµατευτική 

δύναµη. Οι υπόλοιποι έχουν αρκετά περιορισµένη διαπραγµατευτική δύναµη.  

 

Απειλή εισόδου νέων “παικτών” στον κλάδο είναι ελάχιστη έως µηδαµινή, καθότι 

υπάρχουν εµπόδια εισόδου όπως η δυσκολία εύρεσης πρώτων υλών, η υψηλή απαίτηση σε 

κεφάλαια και η εξειδίκευση υπαρχόντων εταιρειών. 

 

Οι εργοστασιακές τιµές του εξαγόµενου τσιµέντου είναι αρκετά χαµηλότερες των τιµών 

στις οποίες πωλείται αυτό στην εγχώρια αγορά, ενώ οι τελικές τιµές στις οποίες 

περιλαµβάνονται τα ναύλα και τα λοιπά έξοδα διακίνησης βρίσκονται στα ίδια περίπου επίπεδα. 

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι εξαγωγές να µην είναι ιδιαιτέρως κερδοφόρες για τις 

επιχειρήσεις. Είναι όµως αναγκαίες γιατί επιτυγχάνονται οικονοµίες κλίµακας και λειτουργούν πιο 

αποτελεσµατικά οι παραγωγικές µονάδες. 

 

Τα βασικότερα πλεονεκτήµατα των ελληνικών τσιµεντοβιοµηχανιών έναντι των ξένων 

είναι η επάρκεια και η καλή ποιότητα των πρώτων υλών, που συνεπάγεται την καλή ποιότητα 

του παραγόµενου τσιµέντου. Επίσης, η µικρή απόσταση των εργοστασίων από τους τόπους 

εξόρυξης µειώνει το κόστος παραγωγής αλλά και µεταφοράς. 

 

 

10.2 Κίνδυνοι 

 

Κίνδυνο για εξαγωγές προς την Ελλάδα αποτελεί το γεγονός της δηµιουργίας νέων 

εργοστασίων στις χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.∆. και της Μέσης Ανατολής. Τα εργοστάσια αυτά 

έχουν παραγωγική δυναµικότητα πολύ υψηλότερη των τοπικών αναγκών. Ορατός είναι και ο 

κίνδυνος εισαγωγών τσιµέντου από τις Βαλκανικές χώρες µετά από την αλλαγή του πολιτικού 

καθεστώτος στις χώρες αυτές και τις ιδιωτικοποιήσεις των επιχειρήσεων που 

πραγµατοποιήθηκαν και πραγµατοποιούνται. 

 

Η Ισπανία και η Τουρκία θα µπορούσαν να εξελιχθούν σε εξαγωγικές προς την Ελλάδα 

χώρες τσιµέντου εξαιτίας των εκτενών τους παραλίων, την αξιόλογη βιοµηχανική υποδοµή και 

τη µικρή τους γεωγραφική απόσταση από την Ελλάδα. 

 

Ανταγωνισµός από ∆. Ευρώπη  και Αµερική δε διαφαίνεται στον ορίζοντα, λόγω των 

χαµηλότερων κατά κανόνα τιµών στην ελληνική αγορά. Οι περιβαλλοντικοί κανόνες και η άδεια 

εγκατάστασης, το µεταφορικό κόστος αλλά και οι οικονοµίες κλίµακας που είναι καθοριστικής 
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σηµασίας για βιοµηχανίες εντάσεως κεφαλαίου, όπως είναι η τσιµεντοβιοµηχανία, αποτελούν 

αποτρεπτικούς λόγους εισόδου ξένων επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά. 

 

Οι δυνητικοί ανταγωνιστές γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα 

αντιδράσουν βλέποντας τα µερίδιά στην αγορά να ελαττώνονται, ασκώντας µια έντονη 

επιθετική πολιτική τιµών, την οποία είναι σε θέση να χρηµατοδοτήσουν εξαιτίας των 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων στην εγχώρια αγορά. Λαµβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες 

παραµέτρους αντιλαµβάνεται κανείς ότι τα προσδοκώµενα οφέλη θα είναι ελάχιστα. 

 

 

10.3 Προοπτικές  

 

Οι προοπτικές για την κατανάλωση τσιµέντου είναι ευνοϊκές µε την προϋπόθεση της 

σταθερότητας του µακροοικονοµικού πλαισίου και της υλοποίησης των δηµόσιων έργων. 

Θετικές αναµένονται να είναι και οι επιπτώσεις της πτωτικής πορείας των επιτοκίων και της 

συγκράτησης των τιµών των λοιπών στοιχείων του κατασκευαστικού κόστους. 

 

Ευνοϊκές εµφανίζονται και οι προοπτικές της ελληνικής τσιµεντοβιοµηχανίας στην 

εγχώρια αγορά, παρά το δυσµενές κλίµα που έχει διαµορφωθεί εξαιτίας της ολοκλήρωσης όλων 

των ολυµπιακών έργων και των διαφόρων έργων υποδοµής, της επιβολής Φ.Π.Α. στις νέες 

κατοικίες και την αύξηση των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων. 

 

Συγκριτικό πλεονέκτηµα για τις ελληνικές  τσιµεντοβιοµηχανίες θα αποτελέσει από εδώ 

και στο εξής η µέχρι τώρα αποκτηθείσα εµπειρία και τεχνογνωσία. Παράλληλα το Γ’ Κ.Π.Σ. 

αναµένεται να ενισχύσει τις επενδύσεις έως το 2008, πράγµα που σηµαίνει πως η ζήτηση για 

τσιµέντο θα ενισχυθεί. Επίσης, ο ρυθµός ανόδου του Α.Ε.Π. αλλά και το σχετικά υψηλό 

ανεκτέλεστο του υπολοίπου των συµβάσεων αρκετών τεχνικών εταιρειών, θα βοηθήσουν στην 

περαιτέρω άνθηση της αγοράς τσιµέντου. Άλλωστε οι τεχνικές εταιρείες έχουν ισχυροποιηθεί 

λόγω των εξαγορών και των συγχωνεύσεων για την αντιµετώπιση τόσο του εγχώριου όσο και 

του διεθνούς ανταγωνισµού. 

 

Ισορροπία στην αγορά των κατασκευών αναµένεται να φέρει ο ιδιωτικός τοµέας καθώς 

στα πλαίσια ανάπτυξης του κλάδου του real estate, πέρα από την αύξηση της ζήτησης για 

ποιοτική και σύγχρονη κατοικία , προγραµµατίζεται η κατασκευή οικιστικών συγκροτηµάτων, 

γραφείων, εµπορικών κέντρων κτλ. Οι τουριστικές επενδύσεις αποτελούν και όπως πιστεύουν 

ειδικοί θα αποτελέσουν ένα σηµαντικό δέλεαρ για ελληνικές ή και ξένες ακόµα κατασκευαστικές 
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επιχειρήσεις πράγµα που σηµαίνει πως η υλοποίηση αυτών θα απαιτήσει την κατανάλωση 

σηµαντικού αριθµού ποσοτήτων τσιµέντου. 

 

 

10.4 Προτάσεις  

 

Με την παρούσα διπλωµατική επιχειρήθηκε η ανάλυση των πτυχών του κλάδου της 

τσιµεντοβιοµηχανίας στην Ελλάδα. Τα συµπεράσµατα της έρευνας αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Αυτό που αποµένει είναι η υποβολή κάποιων προτάσεων, η υιοθέτηση των οποίων από τις 

εταιρείες θα τις βοηθήσει στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.   

 

Οι εταιρείες θα πρέπει να προβούν σε µια ανάλυση των ανταγωνιστών τους και µέσω 

της S.W.O.T. analysis να εντοπίσουν τις δυνάµεις και αδυναµίες τους, καθώς και τις ευκαιρίες 

και απειλές που τις διέπουν. Σκοπός της συγκεκριµένης ανάλυσης δεν είναι άλλος από τη 

χάραξη µιας στρατηγικής προσαρµοσµένης στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της 

εκάστοτε επιχείρησης και η εφαρµογή αυτής στις επιµέρους λειτουργίες της επιχείρησης µε 

αποτέλεσµα την εκπλήρωση τόσο των βραχυπρόθεσµων όσο και των µακροχρόνιων στόχων 

της. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές και διαστάσεις της ∆ιοίκησης 

Ολικής Ποιότητας, µε έµφαση τη συνεχή βελτίωση και την ικανοποίηση του πελάτη. 

 

Θέλοντας να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι στις προτάσεις µας για βελτίωση, παραθέτουµε 

τις εξής απόψεις: 

 

Οι ελληνικές τσιµεντοβιοµηχανίες, µέσω στρατηγικών συµµαχιών µε εταιρείες του 

εξωτερικού, θα πρέπει να συνεχίσουν τη διεθνή τους επέκταση στον κλάδο τσιµέντου µε σκοπό 

την περιφερειακή τους παρουσία στις περιοχές που έχουν αναπτύξει εµπορική δραστηριότητα. 

Επίσης, µέσω αυτών των συµµαχιών µπορούν να επεκταθούν και σε νέες αγορές, όπως σε αυτή 

της Κίνας. Ας µην ξεχνάµε το γεγονός πως το Πεκίνο θα αναλάβει την ∆ιεξαγωγή των 

Ολυµπιακών Αγώνων το 2008, πράγµα που σηµαίνει πως θα απαιτηθούν µεγάλες ποσότητες 

τσιµέντου για την υλοποίηση των έργων. 

 

Η συνεχής βελτίωση του κόστους και της παραγωγικότητας αποτελούν δυο 

σηµαντικούς παράγοντες που µπορούν να εγγυηθούν την βιωσιµότητα και περαιτέρω ανάπτυξη 

µιας επιχείρησης. 

 

Η βελτίωση του συνολικού κόστους (το οποίο επιµερίζεται σε επιµέρους κόστη) από τις 

ελληνικές τσιµεντοβιοµηχανίες µπορεί να επιτευχθεί µε αρκετούς τρόπους. Το κόστος 
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προµήθειας ενέργειας µπορεί να ελαττωθεί µε τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, 

φιλικών προς το περιβάλλον. Επίσης, µείωση του συνολικού κόστους µπορεί να επιτευχθεί µε 

την περαιτέρω καθετοποίηση των δραστηριοτήτων τους όπου η οι συνθήκες της αγοράς και 

ανταγωνισµού την ευνοούν. Η καθετοποίηση µπορεί να γίνει είτε προς τα πίσω µε την αγορά 

και εκµετάλλευση λατοµείων για την προµήθεια πρώτων υλών, είτε προς τα µπρος µε την 

δηµιουργία εταιρειών παραγωγής σκυροδέµατος. Τέλος, για τη µείωση του κόστους του 

προσωπικού, το οποίο είναι από τα υψηλότερα κόστη, οι εταιρείες θα πρέπει να 

αυτοµατοποιήσουν τις εργασίες που εκτελούνται. 

 

Όσον αφορά τη βελτίωση της παραγωγικότητας, αυτή µπορεί να επιτευχθεί µε τη 

βέλτιστη αξιοποίηση των γνώσεων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού και την 

προσαρµογή αυτού στη διεθνοποιηµένη του µορφή. 
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