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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο να παρουσιάσει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά  του κλάδου των ταχυµεταφορών δίνοντας έµφαση στην µελέτη 

περίπτωσης της εταιρείας ACS, την ανάλυση των στρατηγικών αποφάσεων που 

λαµβάνονται σε αυτήν καθώς και τα οικονοµικά µεγέθη που προκύπτουν από τη 

εφαρµογή των στρατηγικών αποφάσεων. Ταυτόχρονα γίνεται ανάλυση του κλάδου 

των ταχυµεταφορών και σύγκριση της εταιρίας υπό εξέταση, η οποία τυγχάνει να 

είναι ηγέτιδα, µε την άµεση ανταγωνίστριά της.  

Συγκεκριµένα στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται τα γενικά στοιχεία του 

κλάδου των ταχυµεταφορών. Αρχικά γίνεται µια αναφορά για τις ταχυµεταφορές 

στην Ελλάδα. Στη συνέχεια αναλύεται η προσφορά και η ζήτηση για το µεταφορικό 

προϊόν στην Ελλάδα καθώς και η ένταση ανταγωνισµού µεταξύ των υπαρχουσών 

επιχειρήσεων στον κλάδο και ιδιαίτερα µεταξύ των πέντε µεγαλύτερων που 

παρουσιάζουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τέλος παρατίθενται τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου καθώς και οι προοπτικές αυτού.   

Στον δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αρχικά µια σύντοµη περιγραφή της 

επιχείρησης. Έπειτα περιγράφεται η ιστορική της εξέλιξη από το έτος ίδρυσης έως 

και σήµερα καθώς και οι χρονολογίες σταθµοί για την εξέλιξή της. Στη συνέχεια 

γίνεται περιγραφή της ανάπτυξης της επιχείρησης σε οικονοµικά µεγέθη καθώς και οι 

προσφερόµενες υπηρεσίες της ανά κατηγορία µεταφερόµενων προϊόντων, είδος 

µεταφοράς και πελάτη. Τέλος γίνεται περιγραφή των αρχών της επιχείρησης που 

εγγυώνται υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια ανάλυσης του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης χρησιµοποιώντας αρχικά ως εργαλείο την PEST 

analysis και στη συνέχεια το υπόδειγµα των πέντε δυνάµεων του Porter. 

Συγκεκριµένα στην  Pest analysis αναλύονται τα εξής σηµεία του εξωτερικού 

περιβάλλοντος: α) το οικονοµικό περιβάλλον, β) το τεχνολογικό περιβάλλον, γ)το 

πολιτικό- νοµικό περιβάλλον, δ) το κοινωνικό- πολιτιστικό περιβάλλον ε) το 

δηµογραφικό περιβάλλον και στ) το παγκόσµιο περιβάλλον. Όσον αγορά το 

υπόδειγµα των πέντε δυνάµεων του Porter η ανάλυση εστιάζεται στις παρακάτω 

δυνάµεις του εξωτερικού περιβάλλοντος: α) η απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων 

στον κλάδο, β) η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα και υπηρεσίες, γ) η 

διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών µεταξύ δ) η διαπραγµατευτική δύναµη 
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των αγοραστών και ε) η ένταση ανταγωνισµού µεταξύ των υπαρχουσών 

επιχειρήσεων. Τέλος παρατίθενται οι ευκαιρίες και απειλές που παρουσιάζονται στην 

εταιρεία και εξαρτώνται από το εξωτερικό της περιβάλλον. Η ανάλυση των ευκαιριών 

και απειλών γίνεται σύµφωνα µε την τα στοιχεία που έχουν δοθεί σε όλο το 

κεφάλαιο.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης σύµφωνα µε τη θεωρεία των πόρων - ικανοτήτων της επιχείρησης. 

Συγκεκριµένα αναλύονται σηµεία όπως οι υλικοί και άυλοι πόροι της επιχείρησης 

καθώς και η επιχειρηµατικότητα και γίνεται αναφορά στην περίπτωση που οι πόροι 

οδηγούν την επιχείρηση σε ικανότητες για να αναπτυχθεί. Στην συνέχεια 

περιγράφεται η αλυσίδα αξίας της επιχείρησης. Η αλυσίδα αξίας χωρίζεται σε δύο 

λειτουργίες, τις κύριες και τις υποστηρικτικές. Ως σύνοψη των ανωτέρω 

παρουσιάζονται οι δυνάµεις και οι αδυναµίες της επιχείρησης. Τέλος γίνεται 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση της εταιρίας µε τη βοήθεια χρηµατοοικονοµικών 

δεικτών. Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες που παρουσιάζονται είναι οι αριθµοδείκτες 

ρευστότητας (δείκτης γενικής και άµεσης ρευστότητας), οι αριθµοδείκτες 

διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιµότητας (δείκτης ξένων κεφαλαίων προς ίδια) και 

αριθµοδείκτες αποδοτικότητας (δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων). 

Η σύγκριση της ACS µε τη µεγαλύτερη ανταγωνίστρια της, την DHL  

παρουσιάζεται στο πέµπτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Αρχικά γίνεται 

παρουσίαση του κύριου ανταγωνιστή της επιχείρησης, όσον αφορά την πορεία της 

στο χρόνο από την χρονολογία ίδρυσης έως και σήµερα, της προσφερόµενες 

υπηρεσίες, το δίκτυό της, τα στοιχεία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στη συνέχεια 

γίνεται χρηµατοοικονοµική ανάλυση µε τη βοήθεια χρηµατοοικονοµικών δεικτών 

όπως οι αριθµοδείκτες ρευστότητας (δείκτης γενικής και άµεσης ρευστότητας), οι 

αριθµοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιµότητας (δείκτης ξένων κεφαλαίων 

προς ίδια) και αριθµοδείκτες αποδοτικότητας (δείκτης αποδοτικότητας ιδίων 

κεφαλαίων). Μετά από την χρηµατοοικονοµική ανάλυση της DHL παρουσιάζονται 

τα µερίδια που κατέχουν οι δύο µεγαλύτερες αλλά και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις  

στην αγορά των ταχυµεταφορών κατά το 2007. Τέλος γίνεται µία σύγκριση των δύο 

µεγαλύτερων εταιριών σε χρηµατοοικονοµικό επίπεδο µε τη βοήθεια των δεικτών 

που περιγράφτηκαν παραπάνω.  

Στο  κεφάλαιο 6 γίνεται προσπάθεια να τοποθέτησης την εταιρία σε µήτρες. 

Οι µήτρες που χρησιµοποιούνται είναι οι παρακάτω:  
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1. Μήτρα ανάπτυξη/ µερίδιο αγοράς (Boston Consulting Group) 

2. Μήτρα δύναµη/ ελκυστικότητα αγοράς (GE-McKinsey) 

3. Μήτρα εξέλιξη προϊόντος/ αγοράς (Hofer) 

4. Μήτρα κύκλου ζωής (Arthur D. Little) 

Στο 7ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότερες στρατηγικές ανάπτυξης που 

χρησιµοποιούνται από την ACS. Οι στρατηγικές που χρησιµοποιούνται είναι:  

1.  Στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης (είτε προς τα εµπρός είτε προς τα πίσω) 

2. Στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης (κυρίως µέσω συνεργασιών µε 

µεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού) 

3.   Στρατηγική διαφοροποίησης δραστηριοτήτων  

4. Στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς (µε επέκταση στο εξωτερικό και 

διεύρυνση της αγοράς στο εσωτερικό) 

5.   Στρατηγική ανάπτυξης υπηρεσιών  

Στο 8ο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας δίνονται οι προοπτικές της 

επιχείρησης για το µέλλον, είτε αυτές είναι ευοίωνες είτε αυτές είναι δυσοίωνες είτε 

εάν το περιβάλλον παραµείνει σταθερό. Οι προοπτικές παρουσιάζονται µε τη µορφή 

σεναρίων, δηλαδή το πιθανό σενάριο, το αισιόδοξο και το απαισιόδοξο. Στο τέλος 

παρουσιάζονται κάποια γενικά συµπεράσµατα που προκύπτουν από την µελέτη του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, καθώς και από την 

ένταση ανταγωνισµού µέσα στον κλάδο.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Ζήτηση Ταχυδροµικών Υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
  

Οι ταχυδροµικές υπηρεσίες στην ΕΕ (25) είχαν έσοδα περίπου 91,7 δισ. ευρώ 

το 2006, και συνεχίζουν να έχουν σηµαντική συνεισφορά στην οικονοµία της ΕΕ 1. Η 

άµεση συνεισφορά του ταχυδροµικού τοµέα στο ΑΕΠ της ΕΕ εκτιµάται ότι ανέρχεται 

σε 37 δις. ευρώ (ή 0,4%) παρέχοντας απασχόληση σε 1,6 εκατ. άτοµα (ή 0,8% όλων 

των θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ). Πρόσθετα έσοδα περίπου 150 δισ. ευρώ και 3,5 

εκατ. θέσεις απασχόλησης προέρχονται από τοµείς σχετικούς ή εξαρτώµενους από τις 

ταχυδροµικές υπηρεσίες. Όσον αφορά στους πελάτες ή τους χρήστες των 

ταχυδροµικών υπηρεσιών, οι µεµονωµένοι χρήστες αποστέλλουν 12,5% αλλά 

λαµβάνουν 70% του συνόλου των ταχυδροµικών αντικειµένων. Οι χρήστες του 

επιχειρηµατικού τοµέα αποστέλλουν 87,5% και λαµβάνουν 30% των ταχυδροµικών 

αντικειµένων2. 

Σύµφωνα µε µια δεύτερη µελέτη που εκπονήθηκε από το Postal User’s Group 

τον Ιούλιο του 2007 επισηµάνεται ότι εκτός του ενός εκατοµµυρίου άµεσα 

απασχολούµενων στην ευρωπαϊκή ταχυδροµική αγορά, άλλα τέσσερα εκατοµµύρια 

θέσεις εργασίας εξαρτώνται από την πορεία του -υπό την στενή έννοια- ευρωπαϊκού 

ταχυδροµικού κλάδου. Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της παραπάνω µελέτης η ευρύτερη 

ενιαία ευρωπαϊκή ταχυδροµική αγορά συνεισφέρει περί τα 203 δισ. ευρώ σε όρους 

εσόδων στην Ευρωπαϊκή Οικονοµία3. Η έµµεση συνεισφορά τόσο σε όρους εσόδων 

όσο και σε όρους θέσεων εργασίας σχετίζεται µε παροχή υπηρεσιών τρίτων, στους 

ταχυδροµικούς οργανισµούς και παρόχους, στην πραγµατοποίηση επενδύσεων 

πάγιου και κεφαλαιουχικού εξοπλισµού από αυτούς και πιο συγκεκριµένα 

παραδείγµατα έµµεσης συνεισφοράς αποτελούν οι υπηρεσίες κοµιστών (mail orders) 

και των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce). 

Στον ταχυδροµικό τοµέα της ΕΕ συµβαίνουν σήµερα σηµαντικές αλλαγές, 

στις οποίες περιλαµβάνεται το σταδιακό άνοιγµα της αγοράς, η ταχεία ανάπτυξη και 

                                                 
1 Πηγή: http://www.upu.int/pls/ap/ssp_report.CreateReport 
 
2 Πηγή: WIK Consult, Main Developments in the Postal Sector (2004-2006), (WIK Consult GmbH – May 
2006) 
3 Πηγή: Postal User’s Group, The European Mail Manifesto 2006 (PUG July 2006, 1st Edition) 
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το µειούµενο κόστος των υποκατάστατων ηλεκτρονικών µέσων, η νέα τεχνολογία 

αυτοµατισµού και οι νέες δοµές ιδιοκτησίας. Οι αλλαγές αυτές αυξάνουν την πίεση 

στον τοµέα να καταστεί πιο ανταγωνιστικός και αποτελεσµατικός, για να µην 

υπάρξουν αρνητικές. συνέπειες για την απασχόληση και τη βιωσιµότητα των 

υπηρεσιών. Οι διαφορές του νοµοθετικού περιβάλλοντος όσο και του περιβάλλοντος 

της αγοράς, για τους ταχυδροµικούς φορείς της Ευρώπης προκαλούν στρεβλώσεις 

του ανταγωνισµού και αποθαρρύνουν τις περαιτέρω µεταρρυθµίσεις. Επιπλέον, 

υπάρχουν διάφοροι φραγµοί που παρεµποδίζουν τον ουσιαστικό ανταγωνισµό στην 

ταχυδροµική αγορά, π.χ. τα εναποµένοντα µονοπώλια ή τα διαφορετικά συστήµατα 

έγκρισης και αδειοδότησης. Η υποχρέωση παροχής καθολικής ταχυδροµικής 

υπηρεσίας µπορεί να συνεπάγεται δυσµενές κόστος σε πολλές περιοχές ορισµένων 

χωρών, έχει όµως ζωτική σηµασία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ η 

διατήρηση της παροχής Καθολικής Υπηρεσίας σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. 

Η ένταση του ανταγωνισµού διαφέρει στα διάφορα τµήµατα της 

ταχυδροµικής αγοράς. Οι ΦΠΚΥ (φορείς παροχής καθολικών υπηρεσιών) είναι 

κυρίαρχοι στην αγορά υπηρεσιών αλληλογραφίας (letter post). Αντίθετα η αγορά 

δεµάτων και υπηρεσιών ταχυµεταφορών χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό. 

Επίσης ιδιαίτερα υψηλό βαθµό ανταγωνισµού παρουσιάζουν οι αγορές business to 

business (Β2Β) και business to consumer (Β2C) ενώ µικρότερος είναι ο 

ανταγωνισµός στην αγορά consumer to consumer (C2C). Στην αγορά υπηρεσιών 

αλληλογραφίας, οι δηµόσιοι ταχυδροµικοί πάροχοι κατέχουν το 83% των συνολικών 

εσόδων, ενώ το υπόλοιπο 17% µοιράζεται σε ιδιωτικούς ταχυδροµικούς παρόχους. Η 

αγορά των δεµάτων και των υπηρεσιών επείγουσας διαβίβασης, από την άλλη 

πλευρά, χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό. Στην εν λόγω αγορά κυρίαρχοι 

παρουσιάζονται πέντε ιδιωτικοί πάροχοι. Αξίζει να σηµειωθεί όµως, ότι οι τέσσερις 

από αυτούς τους πέντε ιδιωτικούς παρόχους ανήκουν (σε κάποιο ποσοστό) σε 

δηµόσιους ταχυδροµικούς παρόχους. 

Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης για τα έτη 2006-2007 στην 

Ευρωπαϊκή αγορά είναι οι εξής:  

1. Η εξυπηρέτηση των πελατών 

2. Η αξιοπιστία της επιχείρησης  

3. Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας  

4. Το εισοδηµατικό επίπεδο των καταναλωτών  
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Σηµαντικότεροι πελάτες των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών παραµένουν και 

για το 2007 οι κλάδοι του εµπορίου µε ποσοστό 39% και των υπηρεσιών µε 31%. 

Ακολουθεί η βιοµηχανία µε ποσοστό 18% και τέλος µε ποσοστό 13% ο ∆ηµόσιος 

Τοµέας. 

Σύµφωνα µε την ανάλυση των ποιοτικών δεδοµένων που παρασχέθηκαν από 

τους φορείς της αγοράς ταχυµεταφορών, οι σηµαντικότεροι εταιρικοί πελάτες από 

πλευράς όγκου και εσόδων διακινούµενων αντικειµένων αναδεικνύονται οι 

διαφηµιστικές και οι τουριστικές επιχειρήσεις. Στην κατάταξη ακολουθούν µε 

µικρότερα µερίδια οι εκδοτικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις πληροφορικής, οι 

τραπεζοασφαλιστικοί οργανισµοί, οι φαρµακοβιοµηχανίες και επιχειρήσεις 

επικοινωνιών / τηλεπικοινωνιών. Ωστόσο σηµαντικοί εταιρικοί πελάτες για τις 

επιχειρήσεις ταχυµεταφορών προέρχονται και από άλλους τοµείς της οικονοµικής 

δραστηριότητας, όπως η Ναυτιλία, οι Κατασκευές, η Βιοµηχανία Ένδυσης, η 

Βιοµηχανία Τροφίµων κ.ά. 

 

Προσφορά Ταχυδροµικών Υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την προσφορά των υπηρεσιών 

ταχυµεταφορών, είναι σε σειρά κατάταξης (όπως επιλέχθηκαν από τις επιχειρήσεις 

που έλαβαν µέρος στην έρευνα) το γενικότερο οικονοµικό περιβάλλον, η µείωση των 

τιµών, ενώ ακολουθούν η Νοµοθεσία και οι ρυθµιστικοί κανόνες. 

Σύµφωνα µε την άποψη των παραγόντων της ταχυδροµικής αγοράς, οι 

κυριότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες διαµόρφωσης των τιµών των ταχυδροµικών 

υπηρεσιών θεωρούνται ο χρόνος επίδοσης του ταχυδροµικού αντικειµένου, το βάρος 

και ο τόπος προορισµού του. 

Για την ανάλυση του κόστους των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών, 

χρησιµοποιήθηκε ο µέσος όρος των απαντήσεων των παραγόντων της αγοράς. Πολύ 

σηµαντικός παράγοντας διαµόρφωσης του κόστους των επιχειρήσεων 

ταχυµεταφοράς, όπως είναι αναµενόµενο καθώς ο κλάδος είναι εντάσεως εργασίας, 

είναι οι αµοιβές προσωπικού. Ακολουθούν τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα 

συντήρησης και κίνησης των µεταφορικών µέσων της επιχείρησης. Στα λοιπά έξοδα 

περιλαµβάνονται, σύµφωνα µε τους επιχειρηµατίες του κλάδου, οι προµήθειες που 

δίδονται σε τρίτες επιχειρήσεις ταχυµεταφορών στα πλαίσια συνεργασίας των 
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επιχειρήσεων µεταξύ τους προκειµένου να επιτύχουν ενδυνάµωση της θέσης τους 

στην αγορά και ανάπτυξη των εργασιών τους. 

Ο αριθµός του συνολικού απασχολούµενου ανθρώπινου δυναµικού στον 

κλάδο παρουσιάζει συνεχή αύξηση τα τελευταία χρόνια, αλλά κατά την τελευταία 

τριετία  το µέγεθός του δείχνει να σταθεροποιείται. Γενικά, η απασχόληση στην 

αγορά δε απαιτεί υψηλές δεξιότητες και ακαδηµαϊκή κατάρτιση και για το λόγο αυτό 

χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό απασχόλησης αποφοίτων µέσης 

εκπαίδευσης. Επίσης, αξιοσηµείωτο είναι ότι το 2007 για πρώτη φορά διαπιστώνεται 

ότι η ισορροπία µεταξύ διανοµέων και λοιπού προσωπικού ανατρέπεται και έτσι 

ποσοστό 48% του ανθρώπινου δυναµικού των επιχειρήσεων και του ∆ικτύου τους, 

αποτελείται από διανοµείς ενώ το υπόλοιπο 52% αποτελείται από άλλες κατηγορίες 

προσωπικού. 

Η συνολική κτιριακή υποδοµή που χρησιµοποιείται από τις επιχειρήσεις 

ταχυµεταφορών βαίνει αυξανόµενη, ακολουθώντας την τάση αύξησης του αριθµού 

των αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων. Όσον αφορά στην µέση επιφάνεια των κτιριακών 

εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούνται, δεν φαίνεται να διαφοροποιείται σηµαντικά 

καθώς στην αγορά κατά κύριο λόγο εισέρχονται µικρού µεγέθους επιχειρήσεις οι 

οποίες δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

τους δεν απαιτούνται µεγάλου µεγέθους εγκαταστάσεις. 

Τα συνήθη µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούν οι ταχυδροµικές 

επιχειρήσεις αποτελούνται από αυτοκίνητα παραγωγής, δίκυκλα και λοιπά οχήµατα. 

Κατά κύριο λόγο βέβαια, και εξαιτίας της φύσης της ταχυµεταφορικής υπηρεσίας, τα 

κυριότερα µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιούνται είναι τα δίκυκλα. Για το 2006 για 

πρώτη φορά παρατηρείται µείωση του µεγέθους των µεταφορικών µέσων των 

επιχειρήσεων ταχυµεταφορών κατά 11% περίπου, καθώς όλα τα προηγούµενα χρόνια 

παρατηρείται συνεχής αύξηση. Η µείωση αυτή οφείλεται ουσιαστικά σε σηµαντική 

µείωση του αριθµού των µεταφορικών µέσων των επιχειρήσεων του υπολοίπου 

δικτύου και όχι των ίδιων των αδειοδοτηµένων ταχυµεταφορικών επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά την τεχνολογική υποδοµή για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς 

της, µία επιχείρηση ταχυµεταφορών πέραν του Ειδικού Συστήµατος 

Παρακολούθησης και Εντοπισµού του Ταχυδροµικού Αντικειµένου (ΕΣΠΕΤΑ) που 

υποχρεούται να διαθέτει, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Γενικών Αδειών, χρειάζεται να 

διαθέτει και αποτελεσµατικούς τρόπους επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των πελατών 

της. Οι περισσότερες επιχειρήσεις που έλαβαν µέρος στην έρευνα απάντησαν ότι 
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διαθέτουν οργανωµένο τηλεφωνικό κέντρο για την εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και 

άλλα πληροφοριακά συστήµατα εκτός ΕΣΠΕΤΑ. Σε µικρότερο ποσοστό και κυρίως 

οι µεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου διαθέτουν οργανωµένα Συστήµατα ∆ιαλογής 

καθώς και Scanner για τους διανοµείς τους. 

 

 

Ανταγωνισµός Ταχυδροµικών Υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Η αγορά ταχυµεταφορών χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθµό συγκέντρωσης σε 

µικρό αριθµό µεγάλων επιχειρήσεων. Οι πέντε µεγαλύτερες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο κατά το 2007 διακίνησαν άνω των 34 εκατοµµυρίων 

αντικειµένων ή ποσοστό 77% περίπου επί των συνολικών ταχυδροµικών 

αντικειµένων που διακινήθηκαν στην αγορά ταχυµεταφορών, εισπράττοντας το 69% 

περίπου επί των συνολικών εσόδων. Κατά τη διάρκεια του 2007 παρατηρήθηκε 

µείωση του µεριδίου αγοράς των πέντε µεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου κατά 

3,6% σε σύγκριση µε το 2006. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µία µόνο επιχείρηση 

συγκεντρώνει περί το 30% περίπου της αγοράς σε όρους όγκου διακίνησης 

ταχυδροµικών αντικειµένων, ενώ το αντίστοιχο µερίδιό της από πλευράς εσόδων 

διαµορφώνεται σε 24% περίπου, παραµένει δηλαδή στα αντίστοιχα επίπεδα του 2006. 

Η αγορά των ταχυµεταφορών χαρακτηρίζεται από υψηλό ανταγωνισµό, ο οποίος 

δείχνει να επικεντρώνεται στις τιµές και την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 

από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. 

Στην αγορά ταχυµεταφορών η έννοια των προµηθευτών περιλαµβάνει: 

− άλλες ταχυδροµικές εταιρείες διακίνησης ταχυδροµικών αντικειµένων 

εσωτερικού ή εξωτερικού που µεσολαβούν για τη διεκπεραίωση της ταχυδροµικής 

αποστολής µέσω συνδυασµένης διακίνησης, 

− επιχειρήσεις που προµηθεύουν τις επιχειρήσεις ταχυµεταφορών µε 

µεταφορικά µέσα (φορτηγά, µοτοσικλέτες) που χρησιµοποιούνται για την επιτέλεση 

του έργου τους, 

− τους κοµιστές – εκδοτικούς οίκους – τυπογραφικές εταιρείες, 

− επιχειρήσεις εµπορίας καυσίµων, 

− επιχειρήσεις πληροφοριακών συστηµάτων (hardware και software), 
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− επιχειρήσεις εµπορίας χάρτου, το οποίο χρησιµοποιείται για τα τιµολόγια, 

τις αποδείξεις, τα συνοδευτικά δελτία ταχυµεταφοράς (vouchers). 

Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών των επιχειρήσεων 

ταχυµεταφορών, όπως παρουσιάσθηκαν πιο πάνω, είναι µικρή και δεν επηρεάζει το 

ανταγωνιστικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι επιχειρήσεις. Εξαίρεση ίσως αποτελεί 

η οµάδα των άλλων ταχυδροµικών επιχειρήσεων που µεσολαβούν για τη 

διεκπεραίωση της ταχυδροµικής αποστολής σε περιοχές όπου η ίδια η ταχυδροµική 

επιχείρηση και το δίκτυό της δεν έχει παρουσία. Όπως φάνηκε και από την ανάλυση 

του κόστους των ταχυµεταφορικών επιχειρήσεων, σηµαντικός παράγοντας κόστους 

αναδείχθηκαν οι προµήθειες που δίδονται σε τρίτες επιχειρήσεις για τη διενέργεια 

αποστολών. Σε γενικές γραµµές πάντως, διαπιστώνεται ότι δεν είναι σηµαντικό το 

κόστος αντικατάστασης ενός τοπικού προµηθευτή από κάποιον άλλο, αλλά το κόστος 

αυτό µεταβάλλεται σηµαντικά σε περιπτώσεις όπου σε συγκεκριµένες περιοχές δεν 

δραστηριοποιείται µεγάλος αριθµός τοπικής εµβέλειας ταχυµεταφορικών 

επιχειρήσεων. Προσδιοριστικός παράγοντας αυτού του κόστους, βεβαίως, αποτελεί ο 

όγκος ταχυδροµικών αντικειµένων που προορίζονται για την περιοχή όπου 

δραστηριοποιείται ο προµηθευτής της ταχυµεταφορικής επιχείρησης. 

Σηµαντικός παράγοντας διαµόρφωσης του κόστους των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην αγορά των ταχυµεταφορών, είναι τα καύσιµα που 

χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία των µεταφορικών µέσων παραγωγής. Το γεγονός 

αυτό αποδίδει στην οµάδα των επιχειρήσεων προµήθειας καυσίµων σχετικά υψηλή 

διαπραγµατευτική δύναµη. Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις ταχυµεταφορών 

προκειµένου να µειώσουν τους κινδύνους που µπορεί να τις απειλούν από τις 

εταιρείες εµπορίας καυσίµων, δύνανται να συνάψουν συµβάσεις συνεργασίας µε 

σταθερούς προµηθευτές. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα για τις επιχειρήσεις ταχυµεταφορών έχει η οµάδα 

προµηθευτών - επιχειρήσεων που διενεργούν όλες τις εργασίες παραγωγής και 

προετοιµασίας των ταχυδροµικών αντικείµενων ή δεµάτων (κοµιστές – εκδοτικοί 

οίκοι – τυπογραφικές εταιρείες). 

Γενικά, διαπιστώνεται ότι η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών του 

κλάδου, δεν είναι τόσο σηµαντική, ώστε να δύναται να προκαλέσει πρόβληµα στη 

συνήθη λειτουργία των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών. Αυτό αντανακλάται και στις 

απόψεις των ίδιων των φορέων των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών, καθώς σε σχετική 

ερώτηση της έρευνας αναφορικά µε τη βαρύτητα που αποδίδουν στη 
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διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών τους, κατά µέσο όρο έχουν απαντήσει  

ότι ο παράγοντας αυτός θεωρείται σηµαντικός, αλλά όχι µε εξαιρετική βαρύτητα. 

Οι βασικές κατηγορίες των πελατών στην αγορά ταχυµεταφορών είναι τα 

φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) και οι επιχειρήσεις, οργανισµοί και λοιπά νοµικά πρόσωπα 

(εταιρικοί πελάτες). 

Όπως σε όλους τους κλάδους της οικονοµίας και στην αγορά των 

ταχυµεταφορών, οι µεµονωµένοι πελάτες / καταναλωτές που διαθέτουν προς 

διακίνηση µικρό όγκο ταχυδροµικών αντικειµένων, δεν έχουν υψηλή 

διαπραγµατευτική δύναµη. Αντίθετα οι πελάτες που διαθέτουν προς διακίνηση στις 

εταιρείες ταχυµεταφορών µεγαλύτερους όγκους ταχυδροµικών αντικειµένων -και 

κυρίως αυτό συµβαίνει από τους εταιρικούς πελάτες- εµφανίζουν υψηλότερη 

διαπραγµατευτική δύναµη. 

Η διαπραγµατευτική δύναµη των πελατών αυξάνεται καθώς αυξάνεται η 

γνώση των τελευταίων για τα δρώµενα της αγοράς ταχυµεταφορών. Έτσι, η ευρεία 

γνώση της ύπαρξη µεγάλου αριθµού επιχειρήσεων ταχυµεταφορών από την µία 

πλευρά και των τιµολογίων και του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή από 

τους χρήστες από την άλλη πλευρά, βασικών στοιχείων της λειτουργίας των 

επιχειρήσεων, αυξάνει τη διαπραγµατευτική δύναµη των πελατών αφού ενδέχεται να 

χρησιµοποιούν αυτή τη γνώση για να επιτύχουν καλύτερες τιµές και καλύτερη 

ποιότητα προσφερόµενων υπηρεσιών. ∆εν θα πρέπει βεβαίως, να αγνοείται το 

γεγονός ότι µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων ταχυµεταφορών δραστηριοποιείται σε 

τοπικό επίπεδο και δε διαθέτει παρουσία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η ύπαρξη 

όµως συνεργασιών και η δηµιουργία δικτύων µεταξύ των επιχειρήσεων 

ταχυµεταφορών, αµβλύνει τις συνέπειες του τοπικού χαρακτήρα δραστηριοποίησης 

των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών. 

Από την πλευρά του θεσµικού πλαισίου, δεν υπάρχουν ουσιαστικά εµπόδια 

εισόδου στην αγορά ταχυµεταφορών, καθώς αυτή είναι πλήρως απελευθερωµένη. 

Το ύψος της αρχικής επένδυσης που απαιτείται προκειµένου να 

δραστηριοποιηθεί µία νέα επιχείρηση σε τοπικό επίπεδο στην αγορά των 

ταχυµεταφορών, είναι µικρό, καθώς πέραν της ύπαρξης ολοκληρωµένου συστήµατος 

ΕΣΠΕΤΑ, δεν απαιτείται ύπαρξη πρόσθετων υποδοµών, πέραν αυτών που ούτως ή 

άλλως απαιτούνται για τη λειτουργία οποιουδήποτε είδους επιχείρησης (π.χ. έδρα 

δραστηριότητας της επιχείρησης). Το ύψος των απαιτούµενων επενδύσεων 

µεταβάλλεται στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν 
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σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, λόγω των αναγκαίων υποδοµών που απαιτούνται 

τουλάχιστον αναφορικά µε τις κτιριακές εγκαταστάσεις, µηχανολογικό εξοπλισµό και 

µεταφορικά µέσα. 

Βασικά υποκατάστατα των προϊόντων και υπηρεσιών ταχυµεταφορών είναι οι 

λοιπές µορφές επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail), η 

τηλεοµοιοτυπία (fax), τα sms, τα mms, τα EDI. 

Οι πιο πάνω εναλλακτικές µορφές επικοινωνίας τυγχάνουν αυξηµένης χρήσης 

τόσο από το ευρύ καταναλωτικό κοινό όσο και από τις επιχειρήσεις, γεγονός που έχει 

εδώκαι καιρό επιδράσει στην αγορά των ταχυδροµικών υπηρεσιών. Η επίδραση αυτή 

περιορίζεται από το γεγονός ότι οι λοιπές –πέραν των ταχυδροµικών- µορφές 

επικοινωνίας, δεν µπορούν να µεταβιβάσουν πρωτότυπα ή εµπιστευτικά έγγραφα µε 

αποτέλεσµα να εξακολουθεί να προτιµάται σε αυτές τις περιπτώσεις η χρήση των 

ταχυδροµικών διαύλων επικοινωνίας. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην αγορά 

ταχυµεταφορών όπου η φύση του αντικειµένου που χρήζει ταχυµεταφοράς - 

διακινούνται ειδικής επείγουσας διαβίβασης ταχυδροµικά αντικείµενα- η απειλή 

υποκατάστασης της υπηρεσίας αυτής από τις πιο πάνω λοιπές µορφές επικοινωνίας, 

δε θεωρείται σηµαντική. 

 

 

Στρατηγικές  Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε εξάγονται κάποια συµπεράσµατα 

αναφορικά µε τις στρατηγικές που υιοθετούν οι επιχειρήσεις ταχυµεταφορών 

προκειµένου να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους και να εδραιώσουν τη θέση τους 

στην αγορά. Τα σηµεία όπου φαίνεται ότι επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις 

ταχυµεταφορών φαίνεται να είναι κυρίως δύο: α) η στενή παρακολούθηση του 

ανταγωνισµού όσον αφορά στην τιµολόγηση των παρεχόµενων υπηρεσιών, 

προκειµένου να παρέχουν όσο το δυνατό χαµηλά τιµολόγια µε σκοπό την 

προσέλκυση πελατών και την µετακίνηση µεριδίου αγοράς από τις ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις, και β) η εξειδικευµένη εξυπηρέτηση των πελατών µε σκοπό την όσο το 

δυνατό πληρέστερη κάλυψη ενδεχόµενων ιδιαίτερων αναγκών προκειµένου να 

καταστούν ελκυστικότεροι έναντι του ανταγωνισµού. Προκειµένου να µπορέσουν να 

υλοποιήσουν αυτές τις στρατηγικές, προβαίνουν σε ενέργειες που αφορούν σε 
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επενδύσεις για εκσυγχρονισµό της τεχνολογικής τους υποδοµής και επιµόρφωση του 

ανθρώπινου δυναµικού τους. 

Μία άλλη στρατηγική που ευρέως υιοθετείται από τις επιχειρήσεις του κλάδου 

προκειµένου να αυξήσουν το µερίδιο αγοράς τους, είναι η αύξηση των σηµείων 

εξυπηρέτησης των καταναλωτών, µέσω της σύναψης συµβάσεων / συνεργασιών µε 

άλλες επιχειρήσεις ταχυµεταφορών προκειµένου να διευρύνουν την περιοχή που 

δύνανται να καλύπτουν µε τις υπηρεσίες τους. 

Στην ελληνική αγορά, όσον αφορά στις πολυεθνικές επιχειρήσεις που το 

πλάνο διείσδυσής τους στην ελληνική αγορά δεν περιλαµβάνει την ανάπτυξη 

αυτόνοµου δικτύου, αυτές συνήθως συνεργάζονται µε άλλες (µεγάλες ή µικρές) 

επιχειρήσεις ταχυµεταφορών που λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή και τοπικό 

επίπεδο, προκειµένου να αποκτήσουν σηµεία εξυπηρέτησης σε όλη τη χώρα και να 

επεκταθούν στην ελληνική αγορά. Από την άλλη πλευρά, επιχειρήσεις που δεν 

διαθέτουν το απαραίτητο δίκτυο για διακίνηση ταχυδροµικών αντικειµένων στο 

εξωτερικό, συνάπτουν συνεργασίες µε πολυεθνικές επιχειρήσεις ταχυµεταφορών που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προκειµένου να καλύψουν και αυτό το κοµµάτι 

ταχυδροµικών υπηρεσιών για τους πελάτες τους. 

Όσον αφορά, τέλος, στις µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο, παρατηρείται το φαινόµενο να συνεργάζονται 

κυρίως µε µικρού µεγέθους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο, 

προκειµένου να επεκτείνουν το δίκτυό τους και να πετύχουν οικονοµίες κλίµακας. 

Με αυτό τον τρόπο επικουρείται η περαιτέρω οικονοµική τους ανάπτυξη και η 

διασφάλιση της παρουσίας τους στην αγορά ταχυµεταφορών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ο ΚΛΑ∆ΟΣ TΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

1.1  Γενικά για τον κλάδο των ταχυµεταφορών 
 

Στα επόµενα χρόνια οι εξελίξεις στον ταχυδροµικό κλάδο αναµένεται να είναι 

σηµαντικές, τόσο λόγω της επερχόµενης νέας ταχυδροµικής Οδηγίας, όσο και κυρίως 

λόγω της οριστικοποίησης του χρόνου απελευθέρωσης της ταχυδροµικής αγοράς και 

των προκλήσεων που το γεγονός αυτό συνεπάγεται. Απαιτείται, λοιπόν, συντονισµός 

των προσπαθειών όλων των εµπλεκόµενων στον ταχυδροµικό τοµέα φορέων για την 

εναρµόνιση των µεγεθών και των πρακτικών του ταχυδροµικού κλάδου της χώρας 

µας µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά. 

∆ιαχρονικά, ο κλάδος των ταχυµεταφορών ακολουθεί ανοδική πορεία και 

µάλιστα οι ρυθµοί ανάπτυξης παρουσίασαν αύξηση διψήφιου µεγέθους και κατά το 

2007. Ωστόσο, ο δρόµος που ως χώρα έχουµε να καλύψουµε για την περαιτέρω 

ανάπτυξη της ταχυδροµικής αγοράς είναι σηµαντικός, ιδιαίτερα αν αναλογισθεί 

κάποιος ότι ενώ ο ευρωπαϊκός µέσος όρος διακινούµενων ταχυδροµικών 

αντικειµένων ανά κάτοικο ανέρχεται σε 200 αντικείµενα σε ετήσια βάση, στην 

Ελλάδα το αντίστοιχο µέγεθος αγγίζει µόλις τα 60 ταχυδροµικά αντικείµενα ανά 

κάτοικο. Από πλευράς εσόδων, η συνολική αξία της ταχυδροµικής αγοράς ανήλθε σε 

671,5 εκ. ευρώ περίπου, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5% σε σύγκριση µε το 20064. Τα 

συνολικά έσοδα της ταχυδροµικής αγοράς κατανέµονται κατά 60,3% στον Φορέα 

Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ), 39,2% στις επιχειρήσεις ταχυµεταφορών 

και κατά 0,4% στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται υπό καθεστώς ειδικής 

άδειας. Ιδιαίτερα θετική είναι η συµµετοχή του κλάδου και στη δηµιουργία θέσεων 

εργασίας. Κατά το διάστηµα 2006-2007 οι συνολικές θέσεις απασχόλησης στον 

κλάδο αυξήθηκαν κατά 1,4%, φθάνοντας τις 22.100 συνολικά, ενώ παρατηρήθηκε 

µία µετατόπιση από το µερικώς απασχολούµενο προσωπικό σε προσωπικό πλήρους 

απασχόλησης.  

Θα πρέπει να τονιστεί η προσπάθεια ρύθµισης κι εποπτείας της ελληνικής 

ταχυδροµικής αγοράς από το κράτος, µε απώτερο σκοπό την αποτελεσµατική 

                                                 
4 Μελέτη του κλάδου των ταχυµεταφορών για το έτος 2007 από την Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και ταχυδροµείων, σελ. 3. 
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λειτουργία της αγοράς προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. 

 

1.2  Ζήτηση  υπηρεσιών ταχυµεταφοράς 
 

Η αξία της ελληνικής ταχυδροµικής αγοράς για το 2007 ανήλθε σε 671,5 εκ. 

ευρώ συµπεριλαµβανοµένων και των εσόδων από παροχή ταχυδροµικών υπηρεσιών 

ενώ σε µονάδες διακινηµένων αγαθών ανήλθε σε 52 εκατοµµύρια ταχυδροµικά 

αντικείµενα περίπου. Στην αγορά ταχυµεταφορών διακινήθηκαν 45 εκατοµµύρια 

ταχυδροµικά αντικείµενα έναντι 39,2 εκατοµµυρίων το 2006, παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 15,1%. 

Τα έσοδα από τη διακίνηση ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό της 

χώρας ανήλθαν σε 178 εκ. ευρώ ή 68% επί των συνολικών εσόδων της αγοράς 

ταχυµεταφορών. Αντίστοιχα ο όγκος των ταχυδροµικών αντικειµένων που 

διακινήθηκαν στο εσωτερικό ανήλθαν σε 40,6 εκ. έναντι 35,5 εκ. το 2006. Αυτά 

αντιστοιχούν στο 90% του συνόλου των ταχυδροµικών αντικειµένων που 

διακινήθηκαν στην αγορά ταχυµεταφορών. Από την άλλη πλευρά, σηµαντικά 

µικρότερη παρουσιάζεται η αξία και ο όγκος ταχυδροµικών αντικειµένων 

προέλευσης και προορισµού εξωτερικού, καθώς τα αντίστοιχα ποσοστά συµµετοχής 

είναι 11,9% και 20,03% σε όρους αξίας, και 6% και 3,5% σε όρους όγκου. 

Όσον αφορά στον χρόνο επίδοσης των ταχυδροµικών αντικειµένων, 

παρατηρείται ότι το 80,5% των ταχυδροµικών αντικειµένων ταχυµεταφορών 

εσωτερικού διακινείται σε µία ηµέρα (32,6 εκ. ταχ. αντικείµενα, αξίας 139,6 εκ. 

ευρώ), ενώ σε περισσότερες ηµέρες διακινείται το 15% των αντικειµένων (6,1 εκ. 

ταχ. αντικείµενα, αξίας 25,6 εκ. ευρώ). Αυθηµερόν διακινείται το 4,5% των 

αντικειµένων (1,8 εκ. αντικείµενα, αξίας 12,4 εκ. ευρώ). Από την άλλη πλευρά, όσον 

αφορά στα ταχυδροµικά αντικείµενα προέλευσης εξωτερικού, ποσοστό 65,3% (1,8 

εκ. αντικείµενα) διακινείται σε 1 ηµέρα, ενώ ποσοστό 34,7% (0,9 εκ. αντικείµενα) 

διακινείται σε περισσότερες ηµέρες. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα αντικείµενα 

προορισµού εξωτερικού δεν διαφέρουν σηµαντικά, καθώς διαµορφώνονται σε 71,6% 

(1,1 εκ. αντικ.) διακινούνται σε 1 ηµέρα, ενώ 28,4% (0,4 εκ. αντικ.) διακινούνται σε 

περισσότερες ηµέρες. 
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Αναφορικά µε την κατανοµή των διακινηθέντων ταχυδροµικών αντικειµένων 

ανά κλιµάκιο βάρους, παρατηρείται ότι το 51,2% των διακινούµενων ταχυδροµικών 

αντικειµένων βρίσκεται στην κατηγορία βάρους από 1-500γρ. (εκτός δεµάτων), 

31,6% των ταχυδροµικών αντικειµένων ανήκει στην κατηγορία από 500γρ. – 2 κιλά 

(εκτός δεµάτων) ενώ τα δέµατα έως 20 κιλά αποτελούν το 17,2% του συνολικού 

όγκου των ταχυδροµικών αντικειµένων. Σηµειώνεται ότι η κατανοµή αυτή δεν 

διαφέρει σηµαντικά σε σχέση µε το 2006. 

Εξετάζοντας τη διακίνηση των ταχυδροµικών αντικειµένων εσωτερικού (εκτός 

των ταχυδροµικών αντικειµένων προέλευσης εξωτερικού) ανά περιφέρεια 

προέλευσης, παρατηρείται ότι η µεγαλύτερη ποσότητα των διακινούµενων 

ταχυδροµικών αντικειµένων το 2007 προέρχεται από την Περιφέρεια της Αττικής 

(64%) ενώ ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (13%) και η Κρήτη (4%). Σχετικά µε 

την κατανοµή των διακινούµενων ταχυδροµικών αντικειµένων εξωτερικού προκύπτει 

ότι η σηµαντικότερη περιοχή προέλευσης / προορισµού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση µε 

µερίδια συµµετοχής 63% και 65% αντίστοιχα. Η υπόλοιπη κατάταξη στη συνέχεια 

διαφοροποιείται για τις περιφέρειες προέλευσης και προορισµού. Από την πλευρά 

της προέλευσης των ταχυδροµικών αντικειµένων, τη δεύτερη θέση καταλαµβάνει η 

Ασία µε ποσοστό 16% και ακολουθούν οι ΗΠΑ – Καναδάς µε ποσοστό 12%. Από 

την πλευρά όµως προορισµού των ταχυδροµικών αντικειµένων την δεύτερη θέση 

καταλαµβάνει η Λοιπή Ευρώπη (ευρωπαϊκές χώρες εκτός ΕΕ) µε ποσοστό 12% και 

ακολουθούν η Ασία µε ποσοστό 10% και οι ΗΠΑ – Καναδάς µε 9%.  

Σηµαντικότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες της ζήτησης των ταχυδροµικών 

υπηρεσιών είναι η εξυπηρέτηση των πελατών, η αξιοπιστία της επιχείρησης, η τιµή 

του προϊόντος ενώ σε µικρότερο ποσοστό η ζήτηση επηρεάζεται από το 

εισοδηµατικό επίπεδο των πελατών. 

Σηµαντικότεροι εταιρικοί πελάτες των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών 

αναδεικνύονται οι κλάδοι του εµπορίου (39%) και των υπηρεσιών (31%), ενώ 

ακολουθεί η µεταποίηση (18%) και ο ∆ηµόσιος Τοµέας (13%). 

  

1.3  Προσφορά υπηρεσιών ταχυµεταφοράς 
 

Ο αριθµός των αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων παροχής ταχυδροµικών 

υπηρεσιών έχει σχεδόν διπλασιασθεί κατά τα έτη 2000-2007. Σύµφωνα µε τα 
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στοιχεία του Μητρώου Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων της ΕΕΤΤ, ο αριθµός των 

εγγεγραµµένων ταχυδροµικών επιχειρήσεων στις 31/12/2007 ανήλθε σε 3415. 

Η αγορά των ταχυµεταφορών χαρακτηρίζεται από σηµαντικό βαθµό 

συγκέντρωσης σε µικρό αριθµό επιχειρήσεων. Έτσι, οι πέντε µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις του κλάδου συγκεντρώνουν µερίδιο αγοράς άνω του 76% των 

διακινούµενων ταχυδροµικών αντικειµένων (έναντι µεριδίου άνω του 80% το 2006), 

ενώ τα συνολικά έσοδα των ίδιων επιχειρήσεων αντιπροσωπεύουν το 69% των 

συνολικών εσόδων της αγοράς (έναντι 71% περίπου το 2006). Σηµειώνεται δε ότι η 

πρώτη από αυτές τις επιχειρήσεις διακινεί άνω του 29% των συνολικών 

ταχυδροµικών αντικειµένων και τα έσοδά της υπερβαίνουν το 23% της συνολικής 

αγοράς. 

Συσχετίζοντας τη γεωγραφική κατανοµή των αδειοδοτηµένων επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στις ταχυµεταφορές µε τη γεωγραφική κατανοµή των 

διακινηθέντων ταχυδροµικών αντικειµένων διαπιστώνεται ότι στις περιφέρειες που 

συγκεντρώνεται η µεγαλύτερη παραγωγή, δηλαδή, Αττική και Κεντρική Μακεδονία, 

συγκεντρώνεται και ο µεγαλύτερος αριθµός των επιχειρήσεων. Συγκεκριµένα, στην 

Αττική διαπιστώνεται ότι εδρεύει το 44% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στις ταχυµεταφορές και παράγεται το 64% του συνολικού όγκου των αντικειµένων 

που διακινούνται προς το εσωτερικό και το εξωτερικό, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά 

για την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι 16% των επιχειρήσεων και 13% 

των συνολικών ταχυδροµικών αντικειµένων αντίστοιχα. 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιών 

ταχυµεταφορών είναι το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον, η µείωση των τιµών των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, η Νοµοθεσία και οι Ρυθµιστικοί Κανόνες και σε µικρότερο 

ποσοστό οι Έλεγχοι και οι Κυρώσεις, όπως ιεραρχούνται από τους ταχυδροµικούς 

παρόχους. 

Σύµφωνα µε την πλειοψηφία των εκπροσώπων της αγορά, οι τιµές των 

ταχυδροµικών υπηρεσιών αναµένεται να παρουσιάσουν µεταβολή – θετική ή 

αρνητική. Για το 2007, η µεγαλύτερη µείωση τιµής παρατηρήθηκε στην 

ταχυµεταφορά εγγράφων ενώ η µεγαλύτερη αύξηση τιµής πραγµατοποιήθηκε στην 

ταχυµεταφορά δεµάτων. Επισηµαίνεται ότι οι παράγοντες που θεωρούνται 

                                                 
5 Μελέτη του κλάδου των ταχυµεταφορών για το έτος 2007 από την Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και ταχυδροµείων, σελ. 5. 
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σηµαντικοί στη διαµόρφωση των τιµών των ταχυδροµικών υπηρεσιών είναι ο χρόνος 

επίδοσης, το βάρος του ταχυδροµικού αντικειµένου και ο τόπος προορισµού του 

ταχυδροµικού αντικειµένου. Κυριότερος παράγοντας στην διαµόρφωση της τιµής των 

ταχυδροµικών υπηρεσιών σύµφωνα µε τους εκπροσώπους της αγοράς είναι ο χρόνος 

επίδοσης του ταχυδροµικού αντικειµένου. 

Η ανάλυση της κατανοµής των διαφόρων κατηγοριών κόστους που προκύπτουν 

από την παροχή υπηρεσιών ταχυµεταφορών, αναδεικνύει τις αµοιβές προσωπικού ως 

τον σπουδαιότερο παράγοντα (33%), ενώ ακολουθούν τα λειτουργικά έξοδα (23%) 

και τα έξοδα των µεταφορικών µέσων (22%), τα λοιπά έξοδα (13%) τα οποία κατά 

κύριο λόγο αφορούν στις προµήθειες που παρέχουν οι επιχειρήσεις ταχυµεταφορών 

σε άλλες συνεργαζόµενες µε αυτές επιχειρήσεις ταχυµεταφορών. 

Κατά το έτος 2007 οι αδειοδοτηµένες ταχυδροµικές επιχειρήσεις 

(συµπεριλαµβανοµένου και του ΕΛ.ΤΑ.) µαζί µε τις επιχειρήσεις – µέλη του ∆ικτύου 

τους, υπολογίζεται ότι απασχόλησαν περί τις 22.100 εργαζοµένους. Οι επιχειρήσεις 

ταχυµεταφορών απασχόλησαν άνω των 10.700 εργαζοµένων, εκ των οποίων 81% 

προσωπικό πλήρους απασχόλησης ενώ το υπόλοιπο 19% ήταν εργαζόµενοι µερικής 

απασχόλησης. Γενικά, η απασχόληση στον κλάδο δεν χαρακτηρίζεται από 

συγκεκριµένες δεξιότητες, γεγονός που εξηγεί και το υψηλό ποσοστό µερικώς 

απασχολούµενων, αλλά και το γεγονός ότι στην συντριπτική τους πλειοψηφία 

(92,5%) οι απασχολούµενοι στον κλάδο είναι απόφοιτοι µέσης (83%) ή 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης (9%). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να επισηµανθεί η 

ιδιαίτερα θετική συµµετοχή του κλάδου στην δηµιουργία θέσεων εργασίας, 

δεδοµένου ότι οι συνολικές θέσεις απασχόλησης στον κλάδο αυξήθηκαν από το 2006 

έως το 2007 κατά 1,4%, ενώ παρατηρήθηκε µία µετατόπιση του µερικώς 

απασχολούµενου προσωπικού σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

ταχυµεταφορών αντιµετωπίζει δυσκολίες στην εύρεση ανθρώπινου δυναµικού, ενώ 

υπάρχει και σηµαντικό πρόβληµα διακράτησης του προσωπικού. Πιο συγκεκριµένα, 

οι ειδικότητες στις οποίες παρουσιάζεται η µεγαλύτερη δυσκολία εύρεσης και 

διακράτησης προσωπικού είναι οι διανοµείς και οι οδηγοί µε ιδιόκτητα δίκυκλα. 

Από την πλευρά των υποδοµών που διαθέτουν οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην αγορά ταχυµεταφορών, το 2007 το πλήθος των 

καταστηµάτων ταχυµεταφορών, κέντρων διαλογής και αποθηκευτικών χώρων των 

επιχειρήσεων και του ∆ικτύου τους ανέρχεται σε 2.482 µε συνολική επιφάνεια 
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136.731 τετραγωνικά µέτρα. Οι επιχειρήσεις ταχυµεταφορών µαζί µε το ∆ίκτυό τους 

διαθέτουν άνω των 7.100 µεταφορικών µέσων για την εξυπηρέτηση των 

λειτουργικών τους αναγκών. Σχετικά µε την κατανοµή των µεταφορικών µέσων των 

επιχειρήσεων διαπιστώνεται ότι το 67% αποτελείται από δίκυκλα, το 25% από 

αυτοκίνητα παραγωγής και το 8% αφορά λοιπά οχήµατα. 

Σχετικά µε την τεχνολογική υποδοµή των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών, ένα 

µικρό µόνο ποσοστό των επιχειρήσεων διαθέτει σαρωτές (scanner) που 

χρησιµοποιούν οι διανοµείς και αυτοµατοποιηµένα συστήµατα διαλογής. Γεγονός 

λογικό, καθώς η πλειοψηφία των επιχειρήσεων του κλάδου είναι µικρού µεγέθους και 

η επένδυση για την απόκτηση προηγµένων τεχνολογιών είναι δυνατή µόνο για 

επιχειρήσεις µε σηµαντικό αριθµό διακινούµενων ταχυδροµικών αντικειµένων. 

 

1.4  Ανταγωνίστριες εταιρίες 
 

Η αγορά ταχυµεταφορών χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό λόγω του 

υψηλού βαθµού συγκέντρωσης που παρατηρείται στα µερίδια αγοράς. Κατά το 2007 

οι 5 µεγαλύτερες επιχειρήσεις διακίνησαν το 76,6% του συνολικού αριθµού των 

ταχυδροµικών αντικειµένων της αγοράς έναντι 80,2% το 2006 και κατέχουν το 69% 

των συνολικών εσόδων έναντι 71,3% το 2006. Η διαπραγµατευτική δύναµη των 

προµηθευτών της αγοράς είναι χαµηλή, σε αντίθεση µε τη δύναµη των πελατών της 

εν λόγω αγοράς, και ιδιαίτερα των εταιρικών πελατών, οι οποίοι έχουν υψηλή 

διαπραγµατευτική ισχύ και µπορούν να πετυχαίνουν σηµαντικές εκπτώσεις στην 

αγορά των υπηρεσιών ταχυµεταφορών. 

Μικρή φαίνεται να είναι η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα και υπηρεσίες 

για την αγορά ταχυµεταφορών στο άµεσο µέλλον. Μακροπρόθεσµα, όµως, θα πρέπει 

να περιµένουµε επιδράσεις στην αγορά από την χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου, των ηλεκτρονικών υπογραφών και του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. 

 

1.5  Προβλήµατα – Προοπτικές 
 

Το µεγαλύτερο πρόβληµα που επισηµαίνεται από τις µεγαλύτερες, κυρίως, 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, είναι η σηµαντική αύξηση των 

µεταφορικών εξόδων των επιχειρήσεων. Το πρόβληµα αυτό σε συνδυασµό µε την 
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τάση συνεχούς «πίεσης» προς τα κάτω των τιµών των παρεχόµενων υπηρεσιών που 

έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, έχει επιβαρύνει σηµαντικά τις επιχειρήσεις 

ταχυµεταφορών. 

 Ένα φαινόµενο που παρατηρείται στη συγκεκριµένη αγορά είναι η παρουσία 

αρκετών µικρών επιχειρήσεων κυρίως οικογενειακού τύπου. Το πρόβληµα έγκειται 

στο ότι η ελλιπής γνώση του θεσµικού πλαισίου, σε συνδυασµό µε τη µάλλον ελλιπή 

ενηµέρωση που παρέχουν οι κατά τόπους φορείς (επιµελητήρια, εφορίες) οδηγούν 

κάποιες από τις επιχειρήσεις αυτές σε δραστηριοποίηση που κινείται στο όριο της 

νοµιµότητας. 

Σύµφωνα µε την άποψη που εκφράζουν οι εκπρόσωποι της αγοράς οι 

προοπτικές εξέλιξης της αγοράς ταχυµεταφορών για την περίοδο 2008-2010, 

θεωρείται ότι θα παρατηρηθεί αύξηση της ζήτησης σε όλες τις κατηγορίες των 

ταχυδροµικών κατηγοριών. Ειδικότερα, για τις ταχυµεταφορές εγγράφων 

προβλέπεται µέση ποσοστιαία αύξηση κατά 4,78%, για τις ταχυµεταφορές δεµάτων 

7,40%, για την διακίνηση διαφηµιστικών αντικειµένων χωρίς διεύθυνση παραλήπτη 

3,81%, ενώ ακολουθούν µε µικρότερα ποσοστά η προετοιµασία ταχυδροµικών 

αντικειµένων 1,83% και η ανταλλαγή εγγράφων µε ποσοστό 6,66%. 

Σηµαντικότερα εµπόδια εισόδου των επιχειρήσεων ταχυµεταφορών στην 

αγορά υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας θεωρούνται η ανάγκη ανάπτυξης επαρκούς 

δικτύου για την υποστήριξη της παροχής υπηρεσιών υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας, 

το ύψος των απαιτούµενων επενδύσεων καθώς και το χαµηλό τιµολόγιο των 

παρεχόµενων υπηρεσιών. Ειδικά ο τελευταίος παράγοντας οδηγεί σε µικρά περιθώρια 

κέρδους, που κατ’ επέκταση προϋποθέτουν την ύπαρξη εύρωστης οικονοµικά 

επιχείρησης προκειµένου να µπορεί να αντεπεξέλθει αλλά και να της είναι ελκυστικό 

ένα κοµµάτι αγοράς µε µικρά περιθώρια κέρδους. 

Η ανάπτυξη των εµπορικών ανταλλαγών στο βαλκανικό χώρο αναµένεται ότι 

θα δώσει ώθηση τόσο στις διεθνείς εταιρίες ταχυµεταφορών όσο και στις εγχώριες 

εταιρίες που δε διαθέτουν αυτόνοµο δίκτυο για να πραγµατοποιήσουν τη διακίνηση 

των ταχυδροµικών αντικειµένων στο εξωτερικό και σε συνεργασία µε τις διεθνείς 

εταιρίες. Ως εκ τούτου, η στροφή των ελληνικών επιχειρήσεων προς τις γειτονικές 

χώρες µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της αγοράς 

ταχυµεταφορών. 

Συµπερασµατικά, το κατάλληλο θεσµικό και οικονοµικό περιβάλλον καθώς 

και οι ενδεδειγµένες συνθήκες επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, µπορούν να  
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δηµιουργήσουν περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς ταχυµεταφορών έτσι 

όπως αυτές έχουν ήδη τεκµηριωθεί και από την κατά 15,1% αύξηση του δείκτη 

ταχυδροµικών αντικειµένων ανά κάτοικο το έτος 2007. Η µελλοντική εικόνα του 

κλάδου θα προσδιοριστεί από την ικανότητα των επιχειρήσεων να λειτουργούν 

αποτελεσµατικά και ιδιαίτερα να ελέγχουν την αυξανόµενη τάση συµπίεσης της 

κοστολογικής και τιµολογιακής τους βάσης. 

Μετά από την ανάλυση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κλάδου των 

ταχυµεταφορών θα ακολουθήσει η µελέτη περίπτωσης της ηγέτιδας επιχείρησης στον 

κλάδο για το 2007 και για τα ελληνικά δεδοµένα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΕΤΑΙΡΙΑ  
 

        2.1. Λίγα λόγια για την εταιρία      

 
  Η ACS Courier λειτουργεί στην Ελληνική αγορά από το 1981 και αποτελεί 

την ηγέτιδα εταιρεία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ταχυµεταφοράς (courier) για 

την αποστολή εγγράφων, µικροδεµάτων και δεµάτων στην Ελλάδα και στο 

Εξωτερικό, µε βασικό της στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε ανταγωνιστικές 

τιµές. Προσφέροντας επί 25 χρόνια στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά όλης της 

χώρας πλήρεις, αξιόπιστες, προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες για την αντιµετώπιση 

των επειγουσών ταχυδροµικών τους αναγκών, η ACS έχει ταυτίσει αναµφισβήτητα 

το όνοµά της µε την υπηρεσία Courier στην Ελλάδα. 

Έχοντας κερδίσει την εµπιστοσύνη και την προτίµηση των πελατών της, η 

ACS αποτελεί σήµερα τη µεγαλύτερη Ελληνική εταιρεία στην αγορά των ταχυ-

µεταφορών, καθώς: 

 

• ∆ιαθέτει το µεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και 

Βουλγαρία, µε περισσότερα από 350 καταστήµατα, τα οποία καλύπτουν τις 

ανάγκες επικοινωνίας εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και ιδιωτών σε 

200 χώρες σε όλο τον κόσµο, µε ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία.  

• ∆ιαθέτει την αρτιότερη οργάνωση και τεχνογνωσία στην εγχώρια αγορά 

ταχυµεταφορών στην Ελλάδα, ενώ είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9002.  

• ∆ιαθέτει τις αρτιότερες και πιο σύγχρονες υποδοµές σε µηχανογραφικό 

εξοπλισµό και αυτόµατα συστήµατα διαλογής και παρακολούθησης και 

εντοπισµού των αποστολών.  

• Κατέχει Ειδική & Εθνική Γενική Άδεια παροχής υπηρεσιών ταχυµεταφοράς 

στην Ελληνική Αγορά.  

• Συνεργάζεται µε διεθνούς εµβέλειας δίκτυα ταχυµεταφορών (TNT, FedEx, 

GLS) για τη διεκπεραίωση αποστολών, τόσο εντός Ελλάδας σαν 

αντιπρόσωπος–εργολήπτης,  όσο και στο εξωτερικό για τις αποστολές σε όλο 

τον κόσµο.  

• Αποτελεί εξέχον µέλος του δυναµικού επιχειρηµατικού οµίλου Info-Quest. 
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Η εταιρεία στην παρούσα φάση διαθέτει: 

 

• Συνολικές Εγκαταστάσεις 30.000 m2   

• 350 καταστήµατα (σε Ελλάδα, Κύπρο, Αλβανία και Βουλγαρία)   

• 13.000.000 διακινούµενες αποστολές ετησίως   

• εξυπηρετούµενους προορισµούς εντός Ελλάδος   

• 1.500 µεταφορικά µέσα διανοµής ΦΙΧ & δίκυκλα  

• 3.000 εξειδικευµένα άτοµα στελεχιακό δυναµικό  

• 10 κέντρα διαλογής (Hubs) σε όλη την Ελλάδα, µε αυτόµατα συστήµατα 

διαλογής αποστολών  

• Σύγχρονες µηχανογραφικές υποδοµές, που περιλαµβάνουν αυτοµατοποιηµένα 

Συστήµατα Track & Trace Αποστολών και Απόδοσης Αντικαταβολών.   

• Καθηµερινή διασύνδεση του ∆ικτύου Καταστηµάτων, σε όλη στην Ελλάδα, 

την Κύπρο, την Αλβανία και τη Βουλγαρία, µε 70 συνδυασµένους άξονες 

µεταφοράς (Οδικούς, Θαλάσσιους, Αεροπορικούς).  

• Αποκλειστικές πτήσεις Cargo προς κύριους νησιώτικους προορισµούς. 

 

Στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης των Πελατών της, η ACS επενδύει 

διαρκώς στην αναβάθµιση της οργάνωσής της, αλλά και στην ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναµικού και των στελεχών της.  

Η συνεχής υλοποίηση εκτεταµένων προγραµµάτων εσωτερικής εκπαίδευσης, 

εστιάζει τόσο στο προσωπικό της κεντρικής εταιρείας, όσο και στους 2.500 

εργαζόµενους που απασχολεί το ∆ίκτυο Καταστηµάτων των αποκλειστικών 

συνεργατών της.  

 

       2.2. Ιστορική εξέλιξη της εταιρίας 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη της επιχείρησης 

 

• 1981 - Η εταιρεία ιδρύεται µε τον διακριτικό τίτλο ACS AIR COURIER 

SERVICES INT’L και µε τη µορφή ετερόρρυθµης εταιρείας.  

• 1985 - Η ACS δραστηριοποιείται µε τη µορφή εταιρείας περιορισµένης 

ευθύνης µε τον ίδιο διακριτικό τίτλο.  
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• 1992 - Η εταιρεία επανιδρύεται µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας αλλάζοντας 

την επωνυµία της σε ACS - ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 

∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ Α.Ε.Ε. µε το διακριτικό τίτλο ACS S.A.  

• 1999 - H ACS γίνεται µέλος του Οµίλου Πληροφορικής Info-Quest.  

• 2002 - Γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων της ACS, µέσω της 

διεύρυνσης του ∆ικτύου της σε Αλβανία και Κύπρο. Παράλληλη έναρξη 

παροχής Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, σε συνεργασία µε την Q-Telecom. 

• 2004 - H ACS προχωρά σε εκτεταµένη αναδιάρθρωση του ∆ικτύου 

Καταστηµάτων της και ξεκινά πρόγραµµα αναβάθµισης της οργάνωσης, των 

δοµών και των διαδικασιών µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

Πελατών της. 

• 2005 - Έναρξη λειτουργίας νέου καταστήµατος ACS στη Σόφια της 

Βουλγαρίας.  

• 2006 - Η εταιρεία διευρύνει τους τοµείς δραστηριότητάς της, προσφέροντας 

από τα καταστήµατά της υπηρεσίες ηλεκτρονικής ταχυµεταφοράς χρηµάτων 

(money-transfer), υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων και υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

εξόφλησης λογαριασµών. 

• 2007 - Επέκταση παροχής Υπηρεσιών Τηλεφωνίας, σε συνεργασία µε την 

WIND.   

 

       2.3. ∆ιαδικασία ανάπτυξη της εταιρίας 
  

Η ACS κατά το 2007 παρουσίασε σηµαντική ανάπτυξη στα µεγέθη της. Οι Πωλήσεις 

(Revenue) ανήλθαν σε  €81 εκ.  παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12% σε σχέση µε το 

2006, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €4 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 

100% (EΑT/IAS) σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (∆ΛΠ). 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1, Πωλήσεις ACS για τα έτη 2005-2007 
 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2, Κέρδη ACS για τα έτη 2005-2007 
 

 

 
 

       2.4. Προσφερόµενες υπηρεσίες  
 

2.4.1 Βασικές υπηρεσίες ACS-EXPRESS 
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• Υπηρεσίες Door to Door. Παραλαβή και παράδοση κάθε αποστολής από την 

διεύθυνση του αποστολέα στη διεύθυνση του παραλήπτη. 

• Υπηρεσία Point to Point. Ο αποστολέας παραδίδει την αποστολή του σε 

γραφείο εξυπηρέτησης της ACS και ο παραλήπτης την παραλαµβάνει από το 

αντίστοιχο γραφείο εξυπηρέτησης της ACS  στον τόπο προορισµού. Η ACS 

αναλαµβάνει την τηλεφωνική ενηµέρωση του παραλήπτη για την άφιξη της 

αποστολής του. 

• Υπηρεσία Point to Door. Ο αποστολέας παραδίδει την αποστολή του σε 

γραφείο εξυπηρέτησης της ACS και η παράδοση της γίνεται στη διεύθυνση 

του παραλήπτη, µε οικονοµικότερη χρέωση εως και 20% φθηνότερα, 

συνδυάζοντας ταχύτητα και οικονοµία.  

• Υπηρεσίες Αυθηµερόν. Εγγυηµένη παράδοση αποστολών αυθηµερόν σε µια 

έως πέντε ώρες, για τις αποστολές εντός της ίδιας πόλης.  

• Υπηρεσίες Express Envelope. ∆ιεκπεραίωση αποστολών εγγράφων έως 500 

gr µε δωρεάν παροχή ασφαλούς τυποποιηµένης συσκευασίας. Προϋποθέτει 

παραλαβή από το γραφείο εξυπηρέτηση της ACS, µε χρέωση αποστολέα τοις 

µετρητής.  

 

2.4.2 Εξειδικευµένες Πρόσθετες Υπηρεσίες 

 

• Υπηρεσία αγοράς. Η ACS  αναλαµβάνει να αγοράσει για λογαριασµό του 

εντολέα το αντικείµενο που επιθυµεί και να του το παραδώσει. 

• Υπηρεσία Αντικαταβολής. Νέα αναβαθµισµένη υπηρεσία παράδοσης 

εµπορευµάτων µε είσπραξη της αξίας τους, που περιλαµβάνει άµεση 

απόδοση των εισπραττόµενων αξιών, αυτόµατη ηλεκτρονική κατάθεση σε 

τραπεζικό λογαριασµό ∆ικαιούχου και ενηµέρωση του εντολέα µέσω e-mail. 

• Υπηρεσίες Πρωινής Παράδοσης, Παράδοσης Σαββάτου και Παράδοσης την 

Επόµενη Εργάσιµη µέρα σε δυσπρόσιτες περιοχές (χερσαίους προορισµούς).  

• Υπηρεσία Ειδικών ∆ιανοµών. Παραλαβή ή παράδοση σε επίσηµες εθνικές ή 

τοπικές εορτές και αργίες.  

• Υπηρεσία Αποστολών Ειδικού Χειρισµού. Κάλυψη ειδικών απαιτήσεων κατά 

την παράδοση αποστολής για επιστροφή αριθµού πρωτοκόλλου ή λήψη και 

διαβίβαση θεωρηµένων εγγραφών και δικαιολογητικών στον αποστολέα.  



Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου των Ταχυµεταφορών στην Ελλάδα-Μελέτη περίπτωσης της ACS 
Ευγενία Μεστούση 

ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης, 2008 33

• Υπηρεσίες ACS info. Αυτόµατη ενηµέρωση κάθε ενδιαφερόµενου για τα 

στοιχεία παράδοσης της αποστολής του, µε σύντοµο γραπτό µήνυµα στο 

κινητό του ή µε email στον υπολογιστή του.  

• Υπηρεσία Μαζικών ∆ιανοµών. ∆ιεκπεραίωση οµαδικών αποστολών, 

εγγραφών, επιχειρηµατικών δώρων και κάθε είδους µεγάλου αριθµού 

αποστολών, µη υψηλής προτεραιότητας µε προνοµιακές χρεώσεις. 

• Ασφάλιση αποστολών. Κάθε αποστολή που διεκπεραιώνεται µέσω της ACS 

είναι αυτόµατα ασφαλισµένη για απώλεια ή καταστροφή, µέχρι το ποσό των 

70 ευρώ για έγγραφα και των 220 ευρώ για αντικείµενα που µεταφέρονται 

εντός Ελλάδας, προς Κύπρο, Αλβανία και Βουλγαρία, καθώς και µέχρι το 

ποσό των 85 ευρώ για αποστολές προς τον υπόλοιπο κόσµο. Επίσης, υπάρχει 

δυνατότητα ασφάλισης για µεγαλύτερα ποσά, µε επιβάρυνση ασφαλίστρου.  

 

2.4.3 ACS- Υπηρεσίες εξωτερικού 

 

• Υπηρεσίες ACS Net Exress- για αποστολές στα Βαλκάνια (Αλβανία, 

Βουλγαρία) και στην Κύπρο, µέσω του αυτόµατου δικτύου της ACS, µε τις 

οικονοµικότερες χρεώσεις. 

• Υπηρεσίες ACS World Express- για επείγουσες αποστολές προς το υπόλοιπο 

διεθνές δίκτυο, µε προνοµιακές χρεώσεις. 

• Υπηρεσίες ACS World Import Express- νέα υπηρεσία εισαγωγών από όλο τον 

κόσµο door-to-door, µε µοναδικά προνόµια για τον επαγγελµατία και την 

επιχείρηση.  

• Υπηρεσίες ACS Europe 5- για αποστολές προς και από τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης µε ιδιαίτερα χαµηλή χρέωση, πιστοποίηση παράδοσης 

και παράδοση εντός 3 έως 5 ηµερών, σε τιµές έως και 50% χαµηλότερες.  

 

2.4.4 Συσκευασίες ACS Express 

 

 Επειδή η ασφαλής παράδοση σηµαίνει σωστή συσκευασία, η ACS 

δηµιούργησε για µια σειρά προϊόντων για την ασφαλέστερη µεταφορά των εγγράφων 

και µικροδεµάτων που υπάρχουν στα σηµεία εξυπηρέτησης της ACS. 
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• Συσκευασία Exress Envelope. Ανθεκτικός φάκελος από χαρτόνι µε εξωτερική 

επίστρωση βερνικιού και αυτοκόλλητη ταινία ασφαλείας για ασφαλή 

µεταφορά αποκλειστικά εγγράφων, µικτού βάρους έως 500 γραµµάρια.  

• Συσκευασία Express Pack. Πλαστικός φάκελος για την αδιάβροχη προστασία 

της αποστολής κατά την ταχυµεταφορά. 

• Συσκευασία Express Box. Ανθεκτικό χαρτοφυλάκιο µε διεθνές προδιαγραφές 

υψηλής ποιότητας για την ασφαλή µεταφορά αντικειµένων µικτού βάρους έως 

και 5 κιλά.  

 

 2.4.5 ACS Online  

 

• ACS Track & Trace: ηλεκτρονική παρακολούθηση αποστολών. Τώρα µε τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει το site της ACS υπάρχει δυνατότητα 

εντοπισµού της αποστολής, χρησιµοποιώντας το εργαλείο Αναζήτηση 

Αποστολής έτσι ώστε να ενηµερώνεται αναλυτικά ο αποστολέας για την 

πορεία και τα στοιχεία παράδοσης όλων των αποστολών.  

• ACS Connect: πρόγραµµα ηλεκτρονικής διαχείρισης αλληλογραφίας για τον 

επαγγελµατία και την επιχείρηση. Με την καινοτοµική εφαρµογή ACS 

Connect µπορεί ο αποστολέας µέσω internet να συνδεθεί live µε την ACS για 

τη διαχείριση όλων των αποστολών.  

 

2.4.6 ACS Telecom 

 

 Η ACS σε συνεργασία µε τις εταιρίες WIND και Tellas, προσφέρει µέσω του 

δικτύου καταστηµάτων της τις παρακάτω υπηρεσίες. 

• Κινητή τηλεφωνία: εταιρικά προγράµµατα WIND BBEST, πρόγραµµα 

κλιµακωτής χρέωσης WIND1, καρτοκινητή QCard. 

• Σταθερή τηλεφωνία και DSL χωρίς πάγιο: Κάρτα σταθερής τηλεφωνίας Ya, 

σταθερή τηλεφωνία και σύνδεση DSL Tellas Zisto. 

 

2.4.7 ACS Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες 
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• ACS Bill Receipts: Νέα Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Εξόφλησης Λογαριασµών. 

Υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης λογαριασµών υπηρεσιών τρίτων (όπως 

λογαριασµούς τηλεφωνίας) από τα καταστήµατα ACS. H υπηρεσία προσφέρει 

ταχύτητα και αξιοπιστία, άµεση εξυπηρέτηση, καθώς και χαµηλότερο κόστος 

συναλλαγής 

• ACS Money Transfer: Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Ταχυµεταφοράς Χρηµάτων. 

Η ACS σε συνεργασία µε τη την εταιρία MoneyGram δίνει τη δυνατότητα να 

στέλνονται άµεσα χρήµατα σε 180 χώρες στον κόσµο µέσω 125.000 

καταστηµάτων, διευκολύνοντας την αποστολή µετρητών παγκοσµίως χωρίς 

τραπεζικό λογαριασµό ή πιστωτική κάρτα.  

 

2.4.8 ACS Tickets 

 

 Η ACS σε συνεργασία µε την TicketQuest.gr  προσφέρει τη δυνατότητα 

προµήθειας εισιτηρίων για ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και αθλητικά γεγονότα που 

λαµβάνουν χώρα σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Τα γεγονότα για τα 

οποία παρέχεται η υπηρεσία ACS ticket αφορά κυρίως µουσικά γεγονότα (συναυλίες, 

φεστιβάλ, παραστάσεις, κρατήσεις / είσοδοι σε κέντρα διασκεδάσεως κ.α.), αθλητικά 

γεγονότα (ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, αθλητικοί αγώνες κ.α.)  και καλλιτεχνικές 

παραστάσεις (θέατρο, χορός, κινηµατογράφος κ.λ.π.). Η υπηρεσία προσφέρεται από 

επιλεγµένα σηµεία εξυπηρέτησης του δικτύου της ACS, σε συνδυασµό µε την 

υπηρεσία παράδοσης των εισιτηρίων, που έχουν αγοραστεί από το internet, µε courier 

στην πόρτα του πελάτη. 

 

 Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι προσφερόµενες υπηρεσίες που περιγράφηκαν 

παραπάνω διαφοροποιούνται ανάλογα µε το χρήστη. Συγκεκριµένα οι πελάτες που 

εξυπηρετεί η ACS διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:  

 

Α) Τους ιδιώτες. Η ACS πρωτοπορώντας στον τοµέα των ταχυδροµικών 

υπηρεσιών και των ταχυµεταφορών από το 1980 και αναπτυσσόµενη σε συνεχή 

βάση, προσφέρει λύσεις ειδικά σχεδιασµένες για την εξυπηρέτηση των 

καθηµερινών αναγκών του κάθε ιδιώτη, µε γνώµονα την ταχύτητα, την ακρίβεια, 

την ασφάλεια και την οικονοµία. 
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• Εγγυάται την άµεση (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) ή εντός 24ώρου (υπόλοιπη 

Ελλάδα) παράδοση, καθώς και την πλήρη γεωγραφική κάλυψη της χώρας µε 

αυτόνοµο ∆ίκτυο 350 καταστηµάτων.   

• Παρέχει την δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της αποστολής, καθώς 

και τα στοιχεία παράδοσης, στον αποστολέα.    

• Εξασφαλίζει την συνέπεια των αποστολών µέσω ενός αυτοµατοποιηµένου και 

άρτια οργανωµένου συστήµατος µεταφοράς και διαλογής.  

•  ∆ιασφαλίζει  την διεκπεραίωση των αποστολών εξωτερικού συνεργαζόµενη 

µε διεθνείς  εταιρείες courier αναγνωρισµένου κύρους. 

 

Β) Τους επαγγελµατίες / επιχειρήσεις: Η ACS κατανοώντας τις σύγχρονες 

ανάγκες των επιχειρήσεων και των επαγγελµατιών προσφέρει ένα ευέλικτο 

σύνολο ταχυδροµικών υπηρεσιών προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις του χρήστη. 

Η εταιρεία µένοντας πιστή στις αρχές της εγγυάται υψηλή ποιότητα 

υπηρεσιών που συνδέεται άµεσα µε την αξιοπιστία στην οργάνωση. Για αυτό έχει 

σαν γνώµονα τα παρακάτω:  

• Έγκαιρη και ασφαλή διεκπεραίωση των αποστολών, µέσω 

αυτοµατοποιηµένου και άρτια οργανωµένου συστήµατος διακίνησης και 

διαλογής/ζύγισης φακέλων και µικροδεµάτων.  

• ∆υνατότητα παρακολούθησης της αποστολής σε πραγµατικό χρόνο (on-line) 

µέσω του συστήµατος διασύνδεσης των καταστηµάτων, καθώς και της 

καινοτοµικής εφαρµογής ACS Connect.  

• Σύγχρονες υποδοµές που εξασφαλίζουν αυτόµατη απόδοση αντικαταβολών 

και ηλεκτρονική εξόφληση λογαριασµών και τιµολογίων. 

• Πλήρη κάλυψη του ελληνικού γεωγραφικού χώρου, µε 350 καταστήµατα, 

1.500 µεταφορικά µέσα, 3.000 εξειδικευµένα άτοµα, 70 συνδυασµένους 

άξονες µεταφοράς (Οδικούς, Θαλάσσιους και Αεροπορικούς), αποκλειστικές 

πτήσεις Cargo προς κύριους νησιωτικούς προορισµούς 

• Πλήρη χαρτογράφηση των περιοχών-Πελατών και συστήµατα Fleet 

Management-GPS.  

• Υποστήριξη µεγάλων εταιρικών Πελατών, από έµπειρο και εξειδικευµένο 

προσωπικό (Key Account Service) .  

• Εφαρµογή CRM  

• Τηλεφωνική εξυπηρέτηση κοινού σε συνεχή βάση (24Χ7)   
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• Συνδυασµός υψηλή ποιότητας, σε κάθε στάδιο παροχής της υπηρεσίας, µε 

ανταγωνιστικές τιµές.  

 

Γ) Τους µεγάλους οργανισµούς: Η ACS δραστηριοποιούµενη στον 

νευραλγικό κλάδο των ταχυδροµικών υπηρεσιών δηµιούργησε ένα σύνολο 

υπηρεσιών που απευθύνονται στις ποσοτικά διευρυµένες και ποιοτικά υψηλές 

απαιτήσεις συγκεκριµένων φορέων και οργανισµών όπως τράπεζες, οργανισµούς 

∆ηµόσιο, φαρµακοβιοµηχανίες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ. 

Οι εξειδικευµένες αυτές υπηρεσίες που παρέχονται από την εταιρεία 

εξασφαλίζουν: 

• Συνεπή και ασφαλή παράδοση των αποστολών.  

• Λεπτοµερή και συνεχή ενηµέρωση για την πορεία της διεκπεραίωσης των 

αποστολών µέσω ηλεκτρονικού on-line συστήµατος.  

• Πλήρη γεωγραφική κάλυψη του ελληνικού χώρου.  

• ∆ιεκπεραίωση ποσοτικά αυξηµένου, προς διεκπεραίωση υλικού.  

• Μεταφορά και διαλογή του υλικού µέσω αυτοµατοποιηµένων και άρτια 

οργανωµένων συστηµάτων.  

 

Στο επόµενο κεφάλαιο θα ακολουθήσει η ανάλυση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης υπό εξέταση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
 

 

Ένας σηµαντικός παράγοντας για τη διαµόρφωση της στρατηγικής µιας 

επιχείρησης είναι η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος αυτής. Το εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης είναι ο χώρος όπου η διοίκηση πρέπει να αναζητεί 

ευκαιρίες και πιθανές απειλές. Το εξωτερικό περιβάλλον διαχωρίζεται περαιτέρω σε 

δύο επιµέρους συνιστώσες, το ευρύτερο-µάκρο περιβάλλον  (το οποίο επηρεάζει την 

επιχείρηση αλλά και κάθε άλλη επιχείρηση που λειτουργεί στον ίδιο χώρο) και το 

µίκρο περιβάλλον (δηλαδή το άµεσο κλαδικό περιβάλλον της επιχείρησης)6.  

 Το ευρύτερο µάκρο περιβάλλον έχει επίδραση στις λειτουργίες της 

επιχείρησης. Αυτό θα µπορούσε να διαχωριστεί σε έξι επιµέρους διαστάσεις α) το 

οικονοµικό περιβάλλον, β) το τεχνολογικό περιβάλλον, γ)το πολιτικό- νοµικό 

περιβάλλον, δ) το κοινωνικό- πολιτιστικό περιβάλλον ε) το δηµογραφικό περιβάλλον 

και στ) το παγκόσµιο περιβάλλον. Για τη µελέτη αυτών, µια ιδιαίτερα 

αποτελεσµατική µέθοδος είναι η ανάλυση PEST- DG (προερχόµενη από τα αρχικά 

των λέξεων Political, Economical, Social, Technological, Demographical και Global). 

Η ανάλυση PEST- DG εστιάζει σε συγκεκριµένα στοιχεία που συνθέτουν τα 

επιµέρους χαρακτηριστικά του ευρύτερου µάκρο περιβάλλοντος.  

 

 Μέσα από την επεξεργασία των στοιχείων αυτών η επιχείρηση µπορεί να 

προβλέψει τις µελλοντικές τάσεις στο ευρύτερο περιβάλλον της και µε αυτό τον 

τρόπο να προετοιµαστεί καλύτερα για τις προκλήσεις του µέλλοντος. 

 

 Στην ανάλυση του κλαδικού µίκρο περιβάλλοντος, πολύ χρήσιµο είναι το 

πλαίσιο των πέντε δυνάµεων της δοµικής ανάλυσης µιας αγοράς. Αυτό, γνωστό και 

ως µοντέλο του Porter µας παρέχει έναν τρόπο να προσδιορίσουµε τη φύση του 

ανταγωνισµού στον κλάδο. Σύµφωνα µε αυτό οι πέντε δυνάµεις που καθορίζουν τον 

ανταγωνισµό είναι α) η απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο, β) η απειλή 

από υποκατάστατα προϊόντα και υπηρεσίες, γ) η διαπραγµατευτική δύναµη των 

                                                 
6 Β. Μ. Παπαδάκης, (2002), ‘Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής εµπειρία’ (Τόµος 
Ά ), Εκδόσεις Ε. Μπένου, σελ. 56. 
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προµηθευτών µεταξύ δ) η διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών και ε) η ένταση 

ανταγωνισµού µεταξύ των υπαρχουσών επιχειρήσεων.  

 

3.1. Pest Analysis 
 

3.1.1. Πολιτικό-Νοµικό Περιβάλλον 

 

Η πολιτική/ νοµική διάσταση αναφέρεται στους νόµους, τους κυβερνητικούς 

φορείς και τις διάφορες οµάδες πίεσης που επηρεάζουν τους σύγχρονους 

οργανισµούς είτε άµεσα είτε έµµεσα. Η προσθήκη ή η αφαίρεση ενός νοµοθετικού ή 

ρυθµιστικού περιορισµού από την κυβέρνηση µιας χώρας είναι δυνατόν να 

δηµιουργήσει σηµαντικές στρατηγικές απειλές όσο και ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις 

εκείνες που δραστηριοποιούνται στην συγκεκριµένη χώρα. 

 

 Τα χαρακτηριστικά του νοµικού περιβάλλοντος που διέπουν τις 

ταχυµεταφορές είναι:  

 Α) η ταχεία µεταφορά  

 Β) η µεταφορά φακέλων και µικροδεµάτων 

 Γ) η πιστοποίηση της παράδοσης που επιτυγχάνεται µε υπογραφή του 

παραλήπτη  

 ∆) η δυνατότητα εντοπισµού της αποστολής  

 

 Η ACS θέλοντας να συµµορφωθεί πλήρως µε αυτές τις οδηγίες που επιβάλει 

το νοµικό καθεστώς της χώρας µας έκανε κάποιες σηµαντικές αλλαγές στο εσωτερικό 

περιβάλλον της εταιρίας. Όσον αφορά την ταχεία µεταφορά, η εταιρία αύξησε το 

προσωπικό της αλλά και τα µέσα µεταφοράς της για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών της. Άλλωστε η επιχείρηση βάση του τιµοκαταλόγου της έχει δεσµευτεί 

έναντι των πελατών της σε ταχεία µεταφορά, αφού µεγαλύτερη ταχύτητα στην 

αποστολή σηµαίνει µεγαλύτερη τιµή.  

 Η ACS  έχει αναλάβει αποκλειστικά και µόνο τη µεταφορά φακέλων και 

µικροδεµάτων όπως προβλέπει η νοµοθεσία για τις επιχειρήσεις ταχυµεταφορών. 

Μάλιστα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, όσον αφορά την 

ασφαλέστερη µεταφορά φακέλων και µικροδεµάτων,  η επιχείρηση έχει σχεδιάσει και 
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πουλάει στα καταστήµατά της µια σειρά από ειδικές συσκευασίες. Επίσης θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι η εταιρία διαθέτοντας γενική άδεια ταχυδροµικών υπηρεσιών, 

µεταφέρει και φακέλους αλληλογραφίας, σήµερα µεγαλύτερους από 50 γραµµάρια, 

υπηρεσία η οποία βρίσκεται στην διαδικασία της σταδιακής απελευθέρωσης των 

ταχυδροµικών υπηρεσιών από το µονοπώλιο των ΕΛΤΑ 

 Όλες οι αποστολές κατά τη λήξη τους θα πρέπει να φέρουν υπογραφή δια 

χειρός του παραλήπτη. Αποστολές που δεν φέρουν υπογραφή θεωρούνται ως µη 

παραδοτέες, γεγονός που προκαλεί πρόβληµα τόσο στον αποστολέα όσο και στην 

καλή λειτουργία της εταιρίας.  

 Όλες οι αποστολές ανά πάσα στιγµή θα πρέπει να µπορούν να εντοπιστούν για 

να γνωρίζει είτε ο παραλήπτης είτε ο αποστολέας την πορεία της αποστολής καθώς 

και την ηµεροµηνία και ώρα παράδοσης. Έτσι η ACS εισήγαγε στην επιχείρηση το 

σύστηµα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των αποστολών ACS Track & Trace. Με τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει το site της ACS υπάρχει δυνατότητα εντοπισµού 

της αποστολής, χρησιµοποιώντας το εργαλείο Αναζήτηση Αποστολής έτσι ώστε να 

ενηµερώνεται αναλυτικά ο αποστολέας για την πορεία και τα στοιχεία παράδοσης 

όλων των αποστολών 

  

 

3.1.2. Οικονοµικό Περιβάλλον 

 

Εδώ η ανάλυση εστιάζεται στο µακρο- οικονοµικό περιβάλλον και στις 

επιδράσεις που αυτό ασκεί πάνω στην επιχείρηση. Αναφέρεται κυρίως στην 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα οικονοµικά µεγέθη της χώρας στην οποία 

δραστηριοποιείται µια επιχείρηση καθώς και στις γενικότερες οικονοµικές εξελίξεις 

που λαµβάνουν χώρα και είναι πιθανόν να επηρεάσουν τη λειτουργία µιας 

επιχείρησης. 

Οι αγορές χρειάζονται αγοραστική δύναµη αλλά και άτοµα. Η διαθέσιµη 

αγοραστική δύναµη σε µια οικονοµία εξαρτάται από το εισόδηµα, τις τιµές, τις 

αποταµιεύσεις, το χρέος και την πιστοληπτική ικανότητα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να 

προσέξουν ιδιαίτερα τις σηµαντικότερες τάσεις στο εισόδηµα και στον τρόπο µε τον 

οποίο ο καταναλωτής δαπανά το εισόδηµά του . 

Πιο συγκεκριµένα, αύξηση γενικά του πληθωρισµού σηµειώθηκε τον 

∆εκέµβριο του 2006 τόσο στον µέσο όρο των χωρών που ανήκουν στην ζώνη του 
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Ευρώ, όσο και στην Ευρώπη των 25. Η Ελλάδα βρισκόταν γύρω στο 4% µε αναµονή 

µικρής αύξησης για τον Ιανουάριο. Αποκλιµάκωση του σχετικά υψηλού 

πληθωρισµού στην Ελλάδα σε επίπεδα κάτω του 3% προβλέπεται στο αναθεωρηµένο 

πρόγραµµα Σταθερότητα και Ανάπτυξης, για το διάστηµα 2007-2009, που κατέθεσε 

το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του 

χρόνου, όπου υπολογίζεται και ρυθµός ανάπτυξης 4%, που θα οδηγήσει στην αύξηση 

της απασχόλησης, που θα έχει σύµφωνα µε τις προβλέψεις στην µείωση του 

ποσοστού ανεργίας στο 9%. 

  

Επίσης, οι σχετικές µε το Γενικό ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή τιµές φαίνονται 

στον πίνακα 1: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1, Γενικός ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή 

 

Έτος Μεταβολή 12µηνης περιόδου Μέση µεταβολή 12µηνης 

περιόδου 

 ∆είκτης 

∆εκεµβρίου 
Μεταβολή 
% 

Μέσος 

ετήσιος 

δείκτης 

Μεταβολή 

% 

     

2000 84,704 7,9 81,236 8,9 

2001 90,879 7,3 87,893 8,2 

2002 95,164 4,7 92,759 5,5 

2003 98,846 3,9 97,180 4,8 

2004 101,559 2,7 99,742 2,6 

2005 105,525 3,9 102,884 3,2 

2006 108,739 3,0 106,356 3,4 

2007 112,422 3,4 110,216 3,6 

 

 

Το ελληνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ ανήλθε το 2007 στο 82% του µέσου 

κοινοτικού όρου των 25 χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε 

στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat. Σύµφωνα µε τα ίδια 
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στοιχεία, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών µελών της ευρωζώνης ανέρχεται στο 

107% του µέσου κοινοτικού όρου των ‘25’. 

 

Όσον αφορά την ανεργία, οι σχετικές τιµές φαίνονται στον πίνακα 2: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2, Επίπεδο Ανεργίας για το έτος 2007 

 

 2006 2007 2008 2007 

Ελλάδα 11,2% 10,5% 9,9% 8,8% 

Ευρωζώνη 8,5% 8,0% 8,4% 8,8% 

 

 

 Σχετικά µε το εθνικό εισόδηµα, οι τιµές φαίνονται στον πίνακα 3 που 

ακολουθεί, σε εκατοµµύρια ευρώ: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3,  Εθνικό εισόδηµα 

 2005 2006 2007 

Ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε αγοραίες τιµές 123.094 131.749 141.505 

Καθαρό εθνικό εισόδηµα σε αγοραίες τιµές 112.093 
 

119.985 
 

129.029 
 

Καθαρό εθνικό διαθέσιµο εισόδηµα σε τρέχουσες 

τιµές 

115.159 
 

122.129 
 

130.928 
 

 

Σύµφωνα µε τις µεταβολές που παρουσιάζονται στο οικονοµικό περιβάλλον, 

δηλαδή την αύξηση του πληθωρισµού, του γενικού δείκτη τιµών, τη µείωση του ΑΕΠ 

και της ανεργίας η επιχείρηση πρέπει να εφαρµόσει τέτοια τιµολογιακή πολιτική 

ώστε να µπορούν οι καταναλωτές να χρησιµοποιούν τις προσφερόµενες υπηρεσίες 

αλλά και να υπάρχει βιωσιµότητα στην επιχείρηση.  

 

3.1.3. Κοινωνικό-Πολιτιστικό Περιβάλλον 

 

Η κοινωνικοπολιτιστική διάσταση αναφέρεται στο ευρύτερο κοινωνικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον της επιχείρησης. Οι σηµαντικότεροι κοινωνικοπολιτιστικοί 

παράγοντες που επηρεάζουν µια επιχείρηση είναι: η θέση της γυναίκας στην εργασία, 
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η διανοµή του εισοδήµατος, οι αλλαγές που συµβαίνουν στον τρόπο ζωής του 

σύγχρονου ανθρώπου, ο καταναλωτισµός, το επίπεδο µόρφωσης των καταναλωτών 

και η στάση τους απέναντι στην εργασία και στον ελεύθερο χρόνο. Ο τρόπος που 

αναµένεται να εξελιχθούν οι παραπάνω παράγοντες στο µέλλον αποτελούν για τις 

επιχειρήσεις τόσο επικείµενες απειλές όσο και ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη. 

 Το κοινωνικό -πολιτιστικό περιβάλλον σχετίζεται µε το σύνολο των αξιών, 

πεποιθήσεων και συµβολικών εννοιών και επιδρά σηµαντικά στη συµπεριφορά του 

καταναλωτή. Θα πρέπει να εντοπίζονται όχι µόνο τα υλικά στοιχεία του δεδοµένου 

κοινωνικού- πολιτιστικού περιβάλλοντος, που χαρακτηρίζονται από ένα 

συγκεκριµένο επίπεδο τεχνογνωσίας ή από τη δεδοµένη οικονοµική δοµή της 

κοινωνίας, αλλά να προσδιορίζει το ίδιο καλά στην ανάλυση του εκείνα τα στοιχεία 

του κοινωνικού- πολιτιστικού περιβάλλοντος που είναι λιγότερο φανερά και 

περισσότερο ασαφή.  

 Όσον αφορά την ACS πρέπει να σηµειωθεί ότι οι γρήγοροι ρυθµοί της ζωής 

συµβάλλουν στην αύξηση της ζήτησης για ταχύτατες µεταφορές. Πιο συγκεκριµένα 

τα άτοµα που ζουν και εργάζονται σε µια κοινωνία που κινείται µε γρήγορους 

ρυθµούς, περιµένουν από τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών γρήγορη εξυπηρέτηση. 

Έτσι η ACS έχει προβεί σε βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών της και διεύρυνση 

αυτών για να καλύψει µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς.  

 Η αυξηµένη ζήτηση για διασκέδαση και θεάµατα προκάλεσε τη δηµιουργία 

µιας υπηρεσίας πωλήσεων εισιτηρίων µέσω του δικτύου καταστηµάτων της ACS. Η 

επιχείρηση σε συνεργασία µε την ticket Quest προσφέρουν στους λάτρεις των 

θεαµάτων υπηρεσίες προπώλησης εισιτηρίων. 

 

 3.1.4. Τεχνολογικό Περιβάλλον 

 

Η διάσταση αυτή της περιβαλλοντικής ανάλυσης αφορά τις τεχνολογικές 

τάσεις ή τεχνολογικά επιτεύγµατα που λαµβάνουν χώρα έξω από την αγορά και είναι 

δυνατό να έχουν σηµαντική επίδραση στην επιχείρηση και τη στρατηγική της. Οι 

τάσεις αυτές µπορεί να αποτελούν ευκαιρίες για εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν τη 

δυνατότητα να τις εκµεταλλευτούν και να τις εισάγουν αποτελεσµατικά στις 

δραστηριότητές τους.  
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Ωστόσο µια νέα τεχνολογία είναι δυνατό να αποτελεί και µια πολύ σηµαντική 

απειλή για µια επιχείρηση, εάν η επιχείρηση δεν προσαρµοστεί αρµονικά στη νέα 

τεχνολογία. 

 

Είναι γεγονός ότι ο ρυθµός ανάπτυξης µιας εταιρίας επηρεάζεται σε 

σηµαντικό βαθµό από τις νέες τεχνολογίες που ανακαλύπτονται. Το να διαχειριστεί 

όµως µια επιχείρηση τη µετάβαση σε µια νέα τεχνολογία µπορεί να είναι όχι µόνο 

σηµαντικό αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτερα κρίσιµο για την επιβίωση της. Για το λόγο 

αυτό απαιτούνται προσεκτικά βήµατα και αποτελεσµατική ανάλυση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Ωστόσο θα πρέπει να τονισθεί ότι η εµφάνιση µιας νέας τεχνολογίας 

δε σηµαίνει απαραίτητα ότι οι επιχειρήσεις, οι οποίες εµµένουν στην προηγούµενη 

τεχνολογία, θα αντιµετωπίσουν το φάσµα της εξαφάνισης. Συχνά είναι δύσκολο να 

εκτιµηθούν µε οποιαδήποτε βεβαιότητα οι µακροχρόνιες συνέπειες που µια νέα 

τεχνολογία θα προκαλέσει σε ένα κλάδο. Συχνά οι πωλήσεις της παλαιάς τεχνολογίας 

εξακολουθούν να υπάρχουν για µια σηµαντική περίοδο, κυρίως διότι οι επιχειρήσεις 

που την έχουν υιοθετήσει συνεχίζουν να την στηρίζουν και να την βελτιώνουν 

συνεχώς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, µια νέα τεχνολογία δεν αποτελεί απαραίτητα της 

αρχή του τέλους της υπάρχουσας τεχνολογίας. 

Η ACS έχει προοδεύσει αρκετά τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τον 

τεχνολογικό τοµέα. Έχει εισάγει νέες τεχνολογίες που βοηθούν στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πελατών  της αλλά και στην διατήρηση της πρώτης θέσης της 

εταιρίας στην ελληνική αγορά.  

 Η χρήση µηχανογραφικού εξοπλισµού από τους υπαλλήλους καθώς και το 

αυτόµατο σύστηµα διαλογής, παρακολούθησης και εντοπισµού των αποστολών 

έφεραν µεγάλη τεχνολογική πρόοδο στην εταιρεία και αύξηση των κερδών. Επίσης 

στην αύξηση των κερδών βοήθησε και ο εντοπισµός των αποστολών µέσω Internet µε 

το σύστηµα track and trace καθώς και οι ηλεκτρονικές πωλήσεις µέσω του site 

www.you.gr  τις µητρικής εταιρίας Info Quest. Σύµφωνα µε τα προηγούµενα οι 

πωλήσεις ηλεκτρονικών αγαθών γίνονται µέσω διαδικτύου και οι µεταφορά αυτών 

στους παραλήπτες µέσω της ACS. Οπότε αύξηση των πωλήσεων της µητρικής 

εταιρίας σηµαίνει αύξηση των πωλήσεων στη θυγατρική.  

 

 3.1.5. ∆ηµογραφικό Περιβάλλον 
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Η δηµογραφική διάσταση αφορά, µεταξύ άλλων, το µέγεθος του πληθυσµού, τη 

γεωγραφική του κατανοµή, την ηλικιακή του δοµή και τη διανοµή του εισοδήµατος.  

 

 Κάθε επιχείρηση που επιθυµεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί θα πρέπει να 

µελετά τις δηµογραφικές τάσεις, έτσι ώστε όχι µόνο να ανακαλύπτει ευκαιρίες τις 

οποίες µπορεί να εκµεταλλευθεί προς όφελός της, αλλά και να προβλέπει επικείµενες 

απειλές.  

 

 Οι σηµαντικότερες δηµογραφικές τάσεις που παρατηρούνται τα τελευταία 

χρόνια και δηµιουργούν νέες συνθήκες στο ευρύτερο περιβάλλον των σύγχρονων 

επιχειρήσεων είναι η παγκόσµια πληθυσµιακή έκρηξη, η επιβράδυνση του ρυθµού 

γεννήσεων στον οικονοµικά ανεπτυγµένο κόσµο και η µετακίνηση από τις µαζικές 

αγορές στις µικρο-αγορές. Οι δηµογραφικές τάσεις είναι ίσως από τα λίγα στοιχεία 

που είναι αξιόπιστα τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και µεσοπρόθεσµα. Για αυτό το λόγο 

κάθε επιχείρηση υιοθετώντας µια ευέλικτη στρατηγική θα πρέπει να προσαρµόζεται 

διαρκώς στο εξελισσόµενο δηµογραφικό περιβάλλον. 

 Τα δηµογραφικά στοιχεία που θα πρέπει να λαµβάνει η ACS είναι η αύξηση 

του πληθυσµού στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια, η µετακίνηση ατόµων στα αστικά 

κέντρα καθώς και η αυξανόµενη µετανάστευση των κατοίκων βαλκανικών χωρών 

προς τη χώρα µας. Η αύξηση του πληθυσµού στη χώρα µας αυξάνει και τη ζήτηση 

για όλα τα προιόντα και τις υπηρεσίες αλλά και για τις υπηρεσίες ταχυµεταφορών 

ιδιαίτερα. Η µετακίνηση των ατόµων στα αστικά κέντρα είναι µια διάσταση του 

δηµογραφικού περιβάλλοντος που ωθεί την επιχείρηση να ανοίξει περισσότερα 

υποκαταστήµατα στα αστικά κέντρα. Τέλος η αυξανόµενη µετανάστευση ατόµων 

από βαλκανικές χώρες προς την Ελλάδα θα πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία να 

ανοίξουν και άλλα καταστήµατα στα Βαλκάνια όπου θα υπάρχει αυξηµένη 

µεταφορική κίνηση.  

 

 3.1.6. Παγκόσµιο Περιβάλλον 

 

Η παγκόσµια διάσταση περιλαµβάνει όλους τους παράγοντες που αφορούν τις 

νέες αγορές διεθνώς, τις ήδη υπάρχουσες διεθνείς αγορές που αλλάζουν, τα διεθνή 

και πολιτισµικά δρώµενα όπως επίσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε 

αγοράς. 
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Είναι αναγκαιότητα πλέον για µια επιχείρηση να µελετά τις αλλαγές σε 

παγκόσµιο επίπεδο και να προσπαθεί να προσαρµόζεται σε αυτές. Σε µια εποχή 

έντονης παγκοσµιοποίησης όλων σχεδόν των κλάδων δεν υπάρχουν πλέον σύνορα 

και περιορισµοί που να κρατούν µια αγορά σε εθνικό και µόνο επίπεδο. 

 Η ACS λόγο της κύρια δραστηριοποίησής της στην Ελλάδα δεν έχει 

αναπτύξει ιδιαίτερα την παγκόσµια διάσταση αν και ενηµερώνεται συνεχώς για τις 

εξελίξεις του κλάδου σε παγκόσµιο επίπεδο και ανάλογα κάνει προσαρµογές στη 

στρατηγική της.  

 

3.2. Ανάλυση του υποδείγµατος των 5 δυνάµεων του Porter 
 

Παράλληλα µε την ανάλυση του µάκρο περιβάλλοντος, µια ολοκληρωµένη 

ανάλυση του ανταγωνιστικού µίκρο περιβάλλοντος της επιχείρησης είναι απαραίτητη 

για τον προσδιορισµό και τη διαµόρφωση άρτιας στρατηγικής. Αυτή η ανάλυση 

µπορεί να βοηθηθεί από αρκετές υφιστάµενες τεχνικές, µια από τις οποίες είναι το 

υπόδειγµα των 5 δυνάµεων του Porter7. 

 

Το ανταγωνιστικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης προσδιορίζεται από τις εξής 

δυνάµεις:  

 

1) την απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων  

2) τη διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών της επιχείρησης  

3) τη διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών της επιχείρησης  

4) την απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα και 

5) την ένταση του ανταγωνισµού ανάµεσα στις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις 

στον κλάδο.  

 

 Οι δυνάµεις αυτές προσδιορίζουν την ένταση και τη φύση του ανταγωνισµού 

στα πλαίσια ενός κλάδου αλλά και τις στρατηγικές που µπορεί να ακολουθήσουν οι 

επιχειρήσεις. Μέσω της ανάλυσης των πέντε δυνάµεων η επιχείρηση συγκεντρώνει 

ένα σύνολο από στοιχεία βοηθητικά για το σχεδιασµό της στρατηγικής της. 
                                                 
7 Β. Μ. Παπαδάκης, (2002), ‘Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής εµπειρία’ (Τόµος 
Ά ), Εκδόσεις Ε. Μπένου, σελ. 67 
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Προσδιορίζει τον τρόπο που η δοµή του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται 

επηρεάζει τον ανταγωνισµό, ο οποίος µε τη σειρά του καθορίζει και την κερδοφορία 

που η επιχείρηση µπορεί να πετύχει. Κατά συνέπεια µέσα από τη δοµική ανάλυση του 

κλάδου, είναι δυνατόν µια επιχείρηση να εκτιµήσει τη συνολική ελκυστικότητα του 

κλάδου. 

 Επίσης είναι δυνατό να προβλέψει τις δυνάµεις αλλαγής του κλάδου. Με τον 

τρόπο αυτό µια επιχείρηση µπορεί να εντοπίσει τις ευκαιρίες που τυχόν της 

δίνονται να αλλάξει η ίδια η δοµή του κλάδου. 

 

3.2.1. Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο 

 

Όταν ένας κλάδος χαρακτηρίζεται από απόδοση κεφαλαίου υψηλότερη από το 

κόστος του και από µεγάλα περιθώρια κέρδους, τότε είναι φυσικό να προσελκύει 

καινούργιες επιχειρήσεις. Η είσοδος νέων επιχειρήσεων σε κάποιο κλάδο έχει ως 

αποτέλεσµα την αύξηση  του ανταγωνισµού µεταξύ των υπαρχουσών και των νέων 

επιχειρήσεων. Είναι εύλογο µια υφιστάµενη σε ένα κλάδο επιχείρηση να επιδιώκει να 

θέσει φραγµούς- εµπόδια εισόδου σε δυνητικούς ανταγωνιστές. Τα πιο σηµαντικά 

εµπόδια εισόδου αναφέρονται συνοπτικά παρακάτω:  

•  Οικονοµίες κλίµακας  

• Απαιτήσεις σε κεφάλαια 

• Κοστολογικά πλεονεκτήµατα ανεξάρτητα από το µέγεθος  

• ∆ιαφοροποίηση προϊόντος 

• Πρόσβαση στα κανάλια διανοµής 

• Νοµικοί περιορισµοί  

• Φόβος από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις  

 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση η επιχείρηση όντας ηγέτιδα προσπαθεί να 

διατηρήσει την θέση µέσα στο συγκεκριµένο κλάδο. Για να πετύχει όµως κάτι τέτοιο 

θα πρέπει να θέσει στις νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις κάποια εµπόδια που θα τις 

αποτρέψουν από την κίνηση να εισέλθουν στον κλάδο. Τις περισσότερες φορές τα 

εµπόδια που θέτονται είναι κυρίως οικονοµικά. Για παράδειγµα στο συγκεκριµένο 

κλάδο οι απαιτήσεις σε κεφάλαια είναι τεράστιες για να στηθεί ένα δίκτυο 

µεταφορών, για να εκπαιδευτεί σωστά το προσωπικό, για να εξοπλιστεί το δίκτυο 
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καθώς και να αναπτυχθεί. Επίσης σε µια νεοεισερχόµενη επιχείρηση στον κλάδο δεν 

είναι δυνατό να επιτευχθούν οικονοµίες κλίµακας γιατί το δίκτυο όσο και το 

πελατολόγιο θα είναι µικρό.  

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση του προϊόντος θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο 

συγκεκριµένο κλάδο οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι συγκεκριµένες σύµφωνα µε το 

νοµικό πλαίσιο που τις διέπει και τις καθορίζει. Στην µεταφορά προϊόντων δεν µπορεί 

να υπάρχει ιδιαίτερη διαφοροποίηση όµως µπορεί να παρατηρηθεί διαφοροποίηση 

στα χαρακτηριστικά της, δηλαδή στην ποιότητα, την ταχύτητα και την αξιοπιστία. Η 

ταχύτητα είναι ένα χαρακτηριστικό στις µεταφορές το οποίο µπορεί να επιτευχθεί 

άµεσα από µια επιχείρηση εφόσον εισέλθει στον κλάδο. Η ποιότητα και η αξιοπιστία 

στις µεταφορές όµως είναι χαρακτηριστικά τα οποία µπορούν να τα κερδίσουν οι 

επιχειρήσεις µε το πέρασµα του χρόνου και ύστερα από διαρκή συνεργασία µε τους 

πελάτες. 

Η πρόσβαση στα κανάλια διανοµής είναι αρκετά δύσκολή για τις 

νεοεισερχόµενες γιατί τα κανάλια συνήθως εµφανίζονται διστακτικά στις νέες 

υπηρεσίες και προτιµούν τις ήδη υπάρχουσες και καταξιωµένες. 

Όσον αφορά τους νοµικούς περιορισµούς, δεν υπάρχει κάποιος φραγµός ως 

προς την είσοδο νέων επιχειρήσεων στον κλάδο των ταχυµεταφορών. Ο κλάδος ως 

προς τα νοµικά χαρακτηριστικά είναι ανοιχτός για όλες τις επιχειρήσεις και σε καµία 

περίπτωση δεν χαρακτηρίζεται από µονοπώλιο ή ολιγοπώλιο.  

Οι νεοεισερχόµενες επιχειρήσεις θα πρέπει να αντιµετωπίσουν το φόβο της 

αντίδρασης των υπαρχουσών επιχειρήσεων. Σε τέτοια περίπτωση οι υπάρχουσες 

επιχειρήσεις στον κλάδο αντεπιτίθενται µε µειώσεις τιµών και αύξηση της 

διαφήµισης.  

 

3.2.2. ∆ιαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών της  επιχείρησης 

 

Σε πολλούς κλάδους τα έξοδα για πρώτες ύλες και προµήθειες αποτελούν ένα 

σηµαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους του παραγόµενου προϊόντος. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις οι προµηθευτές µπορούν να επηρεάσουν σηµαντικά το κόστος 

παραγωγής του προϊόντος. Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών εξαρτάται 

από τους ακόλουθους παράγοντες:  

• Αριθµός των προµηθευτών 



Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου των Ταχυµεταφορών στην Ελλάδα-Μελέτη περίπτωσης της ACS 
Ευγενία Μεστούση 

ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης, 2008 49

• Μέγεθος και σηµασία του αγοραστή 

• Βαθµός διαφοροποίησης των προϊόντων του προµηθευτή 

• ∆υνατότητα υποκατάστασης των προϊόντων των προµηθευτών   

• ∆υνατότητα κάθετης ολοκλήρωσης των προµηθευτών προς τα εµπρός  

 

Στην ACS θα πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη εµπλοκή 

προµηθευτών στην παραγωγική διαδικασία λόγο της φύσης της παρεχόµενης 

υπηρεσίας. Η µεγαλύτερη εµπλοκή που µπορεί να παρατηρηθεί είναι από τους 

προµηθευτές καυσίµων.  

Η κύρια δραστηριότητα της ACS είναι η µεταφορική. Για να κινηθούν όµως 

τα επίγεια, θαλάσσια ή εναέρια µεταφορικά µέσα χρειάζονται καύσιµα. Άρα αµέσως 

συµπεραίνουµε ότι οι προµηθευτές καυσίµων παίζουν ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στην 

παραγωγική διαδικασία γιατί είναι εκείνοι που επηρεάζουν σηµαντικά το κόστος 

παραγωγής. Αύξηση της τιµής του πετρελαίου και κατ’ επέκταση των καυσίµων 

µπορεί να προκαλέσει αυτόµατα αύξηση στο κόστος παραγωγής των παρεχόµενων 

υπηρεσιών.  

Ο βαθµός διαφοροποίησης του προϊόντος του κύριου προµηθευτή είναι 

µεγάλος αφού το προϊόν θεωρείται µοναδικό άρα το κόστος αλλαγής για τους πελάτες 

δηλαδή την ACS είναι µεγάλο. Επίσης η δυνατότητα υποκατάστασης των καυσίµων 

δεν είναι δυνατή γιατί η τεχνολογία δεν έχει αναπτυχθεί τόσο ώστε οι νέες µορφές 

ενέργειας να είναι εύκολα χρησιµοποιήσιµες. 

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι παρόλο που υπάρχουν πολλές εταιρείες 

καυσίµων δεν είναι εύκολη η αλλαγή προµηθευτή. Αυτό συµβαίνει γιατί συνάπτονται 

ευνοϊκές συµφωνίες µε προκαθορισµένη χρονική διάρκεια, τιµή παροχής του 

προϊόντος και ποσότητες. Με αυτό τον τρόπο η ACS πετυχαίνει µικρότερες τιµές και 

κατά συνέπεια µικρό κόστος παραγωγής όµως δεσµεύεται να κρατήσει τη 

συνεργασία σε συγκεκριµένο προµηθευτή ανεξάρτητα από το αν οι υπόλοιποι 

προµηθευτές έχουν ευνοϊκότερες τιµές κατά διαστήµατα. 

 

3.2.3. ∆ιαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών 

 

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών είναι 

παρόµοιοι µε αυτούς που προσδιορίζουν τη διαπραγµατευτική δύναµη των 
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προµηθευτών. Οι πελάτες µιας εταιρίας µπορούν να την αναγκάζουν να µειώσει τις 

τιµές ή να απαιτήσουν καλύτερη ποιότητα µε τις ίδιες τιµές. Η διαπραγµατευτική 

δύναµη των αγοραστών εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:  

 

• Μέγεθος του αγοραστή  

• Αριθµός προµηθευτών  

• Πληροφορίες για το κόστος της εταιρίας  

• Ευαισθησία των αγοραστών στην τιµή 

• Χαρακτηριστικά του προϊόντος 

• Κάθετη ολοκλήρωση των αγοραστών προς τα πίσω 

 

Στην ACS  το µέγεθος του αγοραστή παίζει σηµαντικό ρόλο για τη 

διαµόρφωση του ευρύτερου µικροπεριβάλλοντος. Όσο µεγαλύτερος είναι ο 

αγοραστής, τόσο µεγαλύτερη διαπραγµατευτική δύναµη έχει. Οι µεµονωµένοι 

πελάτες που χρησιµοποιούν ευκαιριακά τις υπηρεσίες ταχυµεταφορών έχουν µικρή 

διαπραγµατευτική δύναµη έναντι των µεγάλων εταιρειών που διακινούν τόνους 

εµπορευµάτων κάθε µέρα. Οι µεγάλοι πελάτες έχουν τη δυνατότητα 

διαπραγµάτευσης της τιµής χρέωσης της µεταφορικής υπηρεσίας, πλεονέκτηµα που 

χάνετε για τους µικρούς πελάτες.   

Λόγο της αυξηµένης προσφοράς σε µεταφορικές υπηρεσίες οι αγοραστές 

ενισχύουν τη διαπραγµατευτική τους δύναµη. Η αύξηση της προσφοράς αυξάνει και 

τον ανταγωνισµό οπότε ο αγοραστής βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση έναντι του 

παραγωγού.  

Η διαπραγµάτευση σχετίζεται κυρίως µε την τιµή. Οι καταναλωτές είναι 

περισσότερο ευαίσθητοι, ως επί το πλείστον,  στο θέµα της τιµής από κάθε άλλο 

χαρακτηριστικό του προϊόντος. Απαιτούν χαµηλότερες τιµές για να αυξήσουν το 

κέρδος από τη χρήση της υπηρεσίας. 

Τέλος σηµαντικό ρόλο στην διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών 

παίζουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Στη συγκεκριµένη περίπτωση το 

χαρακτηριστικό εκείνο που το διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες εταιρείες είναι η 

συνέπεια και ταχύτητα στην παράδοση καθώς και η αξιοπιστία της επιχείρησης. Σε 

αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής δεν έχει ιδιαίτερη διαπραγµατευτική δύναµη 

αφού η υπηρεσία έχει υψηλό βαθµό διαφοροποίησης από τις υπόλοιπες εταιρίες.  
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3.2.4. Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα 

 

Θεωρούµε ότι δύο ή περισσότερα προϊόντα είναι υποκατάστατα, όταν το ένα µπορεί 

να αντικαταστήσει το άλλο σε µια συγκεκριµένη χρήση. 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. Η ένταση της απειλής των υποκατάστατων προϊόντων και η σηµασία τους 

για τον προσδιορισµό του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης εξαρτάται 

από ορισµένους παράγοντες οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω: 

• Ύπαρξη κοντινών υποκατάστατων 

• Επίδραση της τιµής 

• Τάση καταναλωτών προς τα υποκατάστατα 

 

Η ύπαρξη υποκατάστατων υπηρεσιών επηρεάζει σε πολύ µεγάλο βαθµό την 

ACS. Ειδικά αν τα υποκατάστατα είναι πολύ κοντινά τότε η επιχείρηση θα πρέπει να 

δώσει µεγάλη σηµασία στη βελτίωση των χαρακτηριστικών της υπηρεσίας. Για 

παράδειγµα αν η ποιότητα και η απόδοση είναι ίδια ή καλύτερη από τις υπηρεσίες της 

επιχείρησης τότε η απειλή από υποκατάστασης είναι µεγαλύτερη.  

Η ύπαρξη κοντινών υποκατάστατων θέτει επίσης ένα όριο και στην τιµή των 

παρεχόµενων µεταφορικών υπηρεσιών της επιχείρησης. Σε περιπτώσεις που οι τιµές 

της επιχείρησης είναι υψηλότερες από αυτές των κοντινών υποκατάστατων τότε οι 

πελάτες θα στραφούν προς τις φθηνότερες υπηρεσίες. Έτσι η επιχείρηση θα 

αναγκαστεί να µειώσει τις τιµές της για να διατηρήσει την ανταγωνιστική της θέση 

στην αγορά.  

Στο συγκεκριµένο κλάδο κατά καιρούς παρατηρείται η τάση για των πελατών 

να θέλουν να δοκιµάσουν υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες µεταφορικές εταιρίες. 

Η αύξηση της ροπής των καταναλωτών προς τα υποκατάστατα προιόντα είναι ένα 

λόγος που µειώνει τη δύναµη που ασκεί η επιχείρηση στον κλάδο. Η ροπή των 

πελατών προς τα υποκατάστατα προιόντα εξαρτάται φυσικά από το κόστος τους. Όσο 

ψηλότερα είναι αυτά τα κόστη τόσο λιγότερο πρόθυµοι είναι οι καταναλωτές µιας 

επιχείρησης να στραφούν προς τα υποκατάστατα.  
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3.2.5. Ανταγωνισµός ανάµεσα στις υπάρχουσες επιχειρήσεις 

 

Η ένταση του ανταγωνισµού ανάµεσα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

κάποιο κλάδο, είναι µια ακόµη δύναµη που προσδιορίζει την ελκυστικότητα του εν 

λόγο κλάδου. Η ένταση του ανταγωνισµού είναι αποτέλεσµα των κινήσεων των 

επιχειρήσεων να βελτιώνουν τη θέση τους στην αγορά. 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. Για τον 

προσδιορισµό της έντασης του ανταγωνισµού συνήθως εξετάζονται οι παράγοντες 

που παρουσιάζονται παρακάτω:  

 

• Ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς  

• Χαρακτηριστικά ανταγωνιστών  

• Υψηλά σταθερά κόστη και οικονοµίες κλίµακας  

• Προσπάθειες για αύξηση µεριδίου αγοράς  

• Έλλειψη διαφοροποίησης στα προϊόντα  

• Ύπαρξη υψηλών εµποδίων εξόδου  

 

Ο κλάδος των ταχυµεταφορών είναι διαρκώς αναπτυσσόµενος και η ζήτηση 

αυξάνεται συνεχώς. Στη συγκεκριµένη αγορά που αναπτύσσεται γρήγορα ο αριθµός 

των καταναλωτών αυξάνεται και οι επιχειρήσεις που υπάρχουν στον κλάδο 

επιδιώκουν να αυξήσουν τις πωλήσεις τους προσελκύοντας το µεγαλύτερο δυνατό 

µέρος του. Έτσι δεν είναι απόλυτα απαραίτητη για την ανάπτυξη η προσέλκυση 

πελατών από ανταγωνίστριες επιχειρήσεις.  

Στον κλάδο των ταχυµεταφορών υπάρχουν πολύ λίγες εταιρίες που µπορούν 

να ανταγωνιστούν σε δυναµικότητα και µέγεθος την ACS. Μεταξύ αυτών των 

επιχειρήσεων ο ανταγωνισµός είναι πολύ έντονος. Μεταξύ των µικρότερων 

επιχειρήσεων ο ανταγωνισµό µειώνεται. Επίσης η ένταση του ανταγωνισµού αυξάνει 

µε την πάροδο του χρόνου αφού αυξάνεται και ο αριθµός των ανταγωνιστριών 

επιχειρήσεων.  
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Η επιχείρηση δεν αντιµετωπίζει ιδιαίτερα υψηλά σταθερά κόστη οπότε δεν 

µπαίνει στη διαδικασία να αυξήσει τις προσφερόµενες υπηρεσίες για να επιτευχθεί 

µεγαλύτερος καταµερισµός τους και να επωφεληθεί η επιχείρηση από οικονοµίες 

κλίµακας. Οπότε σε αυτή τη περίπτωση η ένταση ανταγωνισµού µειώνεται, καθώς οι 

στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης γίνονται λιγότερο επιθετικές. 

Στην ένταση του ανταγωνισµού ανάµεσα στις υπάρχουσες επιχειρήσεις 

συµβάλλει και η επιθυµία της επιχείρησης να αυξήσει ακόµα περισσότερο το µερίδιο 

αγοράς της. Παρότι βρίσκεται στην πρώτη θέση σε πωλήσεις στην Ελλάδα προσπαθεί 

να πετύχει αύξηση του µεριδίου αγοράς µε αύξηση των προωθητικών ενεργειών, µε 

κυρίαρχη τη διαφήµιση.  Η αντίδραση των ανταγωνιστών φυσικά σε αυτές τις 

ενέργειες έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της έντασης του ανταγωνισµού.  

Ο βαθµός διαφοροποίησης των υπηρεσιών της ACS έναντι των υπολοίπων 

επιχειρήσεων είναι σχετικά µεγάλος οπότε οι πελάτες δεν είναι εύκολο να 

υποκαταστήσουν το προϊόν της επιχείρησης µε προϊόντα ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων. Αυτό φυσικά δεν είναι εύκολο να συµβεί γιατί το κόστος αλλαγής είναι 

ιδιαίτερα υψηλό.  

Στον κλάδο των ταχυµεταφορών οι επιχειρήσεις που εισέρχονται 

αντιµετωπίζουν εκτός από τα προβλήµατα εισόδου και προβλήµατα εξόδου. Για να 

δραστηριοποιηθούν οι επιχειρήσεις στον κλάδο θα πρέπει να δαπανήσουν τεράστια 

ποσά σε υποδοµές, τεχνολογικό και τεχνολογικό εξοπλισµό, εκπαίδευση κ.α. Αυτό 

σηµαίνει ότι για πολλές επιχειρήσεις είναι πολύ δύσκολο να σταµατήσουν τη 

λειτουργία τους ακόµα και εάν δεν µπορούν να πετύχουν τους οικονοµικούς στόχους 

που έχουν θέσει. Συνεχίζουν λοιπόν να λειτουργούν για την κάλυψη των παγίων 

εξόδων τους. Όταν υπάρχουν εµπόδια εξόδου η επιχείρηση έχει σοβαρά κίνητρα να 

συνεχίσει να δραστηριοποιείται στον κλάδο έστω και αν σηµαίνει µειωµένα κέρδη ή 

ακόµα και ζηµία. Σε αυτή την περίπτωση οι επιχειρήσεις που συνεχίζουν να 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ταχυµεταφορών και επιθυµούν να εξέλθουν από 

αυτών, συνεχίζουν να διεκδικούν µερίδιο αγοράς. Άρα καταλήγουµε ότι ακόµα και τα 

εµπόδια εισόδου στον συγκεκριµένο κλάδο αυξάνουν την ένταση του ανταγωνισµού.  
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3.3. Ευκαιρίες και απειλές 
 

 Παρακάτω παρουσιάζονται οι ευκαιρίες που εµφανίζονται στην επιχείρηση 

ύστερα από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος: 

• Ευµενείς όροι εθνικής οικονοµίας βοηθούν στην ανάπτυξη του κλάδου 

• Κατάργηση δασµών µεταξύ χωρών της Ευρωπαικής Ένωσης µειώνει το κόστος 

µεταφορές των αγαθών 

• Μη κορεσµένη αγορά 
Επίσης παρουσιάζονται και οι απειλές της επιχείρησης:  

•   Μικρό µέγεθος επιχείρησης σε σχέση µε το διεθνές περιβάλλον 

•   Αύξηση του πληθωρισµού και τις ανεργίας προκαλεί µείωση της ζήτησης  

για µεταφορικές υπηρεσίες 

•   Έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των µεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου. 

 

Μετά από την ολοκλήρωση της ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης ακολουθεί στο επόµενο κεφάλαιο η ανάλυση του εσωτερικού της 

περιβάλλοντος.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου των Ταχυµεταφορών στην Ελλάδα-Μελέτη περίπτωσης της ACS 
Ευγενία Μεστούση 

ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης, 2008 55

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Επιτυχηµένη επιχείρηση είναι αυτή που καταφέρνει να προσαρµοστεί 

αποτελεσµατικά σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο επιχειρησιακό περιβάλλον. Όπως 

υποστηρίζει και ο Porter8,  οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρµόζουν τη στρατηγική 

τους στο εξωτερικό περιβάλλον,  γιατί είναι δυνατόν να αποτύχουν αν δεν είναι 

ικανές να προβλέψουν και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και αλλαγές του 

περιβάλλοντος.  

Εκτός όµως από την προσαρµογή της επιχείρησης και της στρατηγικής της 

στο εξελισσόµενο περιβάλλον,  υπάρχει µια άλλη θεωρία η οποία εξηγεί την επιτυχία 

µιας επιχείρησης. Είναι η θεωρία των πόρων και των ικανοτήτων η οποία βασίζεται 

κυρίως στο εσωτερικό περιβάλλον και υποστηρίζει ότι κάθε επιχείρηση διαφέρει από 

τους ανταγωνιστές της ως προς τους πόρους και τις ικανότητες που διαθέτει και 

επίσης ως προς τον τρόπο µε τον οποίο τους εκµεταλλεύεται. 

Είναι φυσικό η ACS,  ως ηγέτιδα εταιρία του κλάδου των ταχυµεταφορών να 

διαθέτει περισσότερους πόρους από τους ανταγωνιστές της και κυρίως από τις 

µικροµεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις. Έχει τεράστια πλεονεκτήµατα µεγέθους τα 

οποία δηµιουργούν οικονοµίες κλίµακας στις διαδικασίες αγοράς,  διανοµής και 

Μάρκετινγκ,  οικονοµίες απαραίτητες για κάθε ανεπτυγµένο κλάδο και συγκεκριµένα 

στη περίπτωσή µας,  τον κλάδο των ταχυµεταφορών. 

Η ACS όταν πρωτοεισήλθε στον κλάδο ήταν σχετικά µια µικρή εταιρία,  η 

οποία κατάφερε όµως να αναπτυχθεί γρήγορα στην πιο µεγάλη επιχείρηση στο χώρο 

της. Η µεγάλη ανάπτυξη της εταιρίας µπορεί κανείς να πει  ότι οφείλεται στις 

χαµηλές τιµές των προσφερόµενων υπηρεσιών, στην ταχύτητα της εξυπηρέτησης,  

στο άριστο εργασιακό περιβάλλον και στην ευγένεια του προσωπικού απέναντι στον 

πελάτη. Επίσης η ανάπτυξη της εταιρίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πολύ καλή 

ποιότητα των υπηρεσιών. Με λίγα λόγια η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών 

της αποτέλεσε τον πυρήνα για την τεράστια ανάπτυξη της εταιρίας. 

 

                                                 
8 Β. Μ. Παπαδάκης, (2002), ‘Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής εµπειρία’ (Τόµος 
Ά ), Εκδόσεις Ε. Μπένου, σελ. 67 
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4.1. Η θεωρία των πόρων- ικανοτήτων της επιχείρησης (the resource-

based theory of competitive advantage) 
 

Για να µπορέσει µια επιχείρηση να διαµορφώσει µια αποτελεσµατική στρατηγική 

η οποία θα της επιτρέψει να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει εκτός από την γνώση 

του εξωτερικού περιβάλλοντος οφείλει να γνωρίζει και τους πόρους που έχει στη διάθεση 

της καθώς επίσης και πώς αυτοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να πετύχει τα 

παραπάνω. Για την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος χρησιµοποιούµε τη θεωρία 

των πόρων και των αξιών για να µπορέσουµε να προσδιορίσουµε τους πόρους της 

επιχείρησης που της προσδίδουν αξία και τη βοηθούν στην περαιτέρω εξέλιξη της9. 

Γενικά υπάρχουν τρεις κύριες κατηγορίες στην ανάλυση των πόρων µιας 

εταιρείας: α) οι υλικοί πόροι, β) οι άυλοι πόροι και γ) η επιχειρηµατικότητα. Αυτή η 

ανάλυση θα επικεντρωθεί κυρίως σε αυτούς τους πόρους που προσδίδουν αξία στην 

εταιρεία και την βοηθούν να αναδείξει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα. 

 

4.1.1. Υλικοί πόροι 

 

Στην ACS  ο σπουδαιότερος φυσικός πόρος που αποδίδει και τα περισσότερα 

οφέλη για την επιχείρηση είναι το δίκτυο καταστηµάτων της. Τα καταστήµατά της 

ACS  βρίσκονται τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και αριθµούνται µέχρι 

στιγµής περί τα 350. Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι περιοχές και το πλήθος 

των καταστηµάτων: 

1. Νοµός Αττικής - 56 καταστήµατα 

2. Νοµός Θεσσαλονίκης – 22 καταστήµατα 

3. Νησιά Αιγαίου – 9 καταστήµατα 

4. Νοµός Αιτωλοακαρνανίας – 9 καταστήµατα 

5. Νησιά Αργοσαρωνικού – 5 καταστήµατα 

6. ∆ωδεκάνησα – 13 καταστήµατα 

7. Επτάνησα – 10 καταστήµατα 

8. Νοµός Ηπείρου – 11 καταστήµατα 

9. Νοµός Θεσσαλίας & Σποράδες – 18 καταστήµατα 

                                                 
9 Β. Μ. Παπαδάκης, (2002), ‘Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής εµπειρία’ (Τόµος 
Ά ), Εκδόσεις Ε. Μπένου, σελ. 97 
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10.  Νοµός Θράκης – 7 καταστήµατα 

11. Νοµός Κρήτης – 22 καταστήµατα 

12. Κυκλάδες – 14 καταστήµατα 

13. Ανατολική Μακεδονία – 6 καταστήµατα 

14. ∆υτική Μακεδονία – 10 καταστήµατα 

15. Κεντρική Μακεδονία – 23 καταστήµατα 

16. Πελοπόννησος – 39 καταστήµατα 

17. Στερεά Ελλάδα και Εύβοια – 20 καταστήµατα 

18. Κύπρος – 18 καταστήµατα 

19. Αλβανία – 11 καταστήµατα 

20. Βουλγαρία – 1 κατάστηµα 

 

Εκτός από τα καταστήµατα και τα κεντρικά γραφεία της επιχείρησης που 

θεωρούνται από τους σηµαντικότερους υλικούς πόρους, στην κατηγορία 

συγκαταλέγεται και ο εξοπλισµός γραφείου καθώς και τα µεταφορικά µέσα της 

επιχείρησης. Τα ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα της επιχείρησης είναι τα αυτοκίνητα και 

οι µηχανές που γίνονται οι µεταφορές. Είναι πολύ σηµαντικό αυτά τα µέσα να είναι 

αξιόπιστα και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, για να γίνονται ταχύτερα οι 

µεταφορές.  

 

4.1.2. Άυλοι πόροι  

 

Η µεγάλη αναγνωρισηµότητα του ονόµατος της εταιρίας της παρέχει 

συγκριτικό πλεονέκτηµα. Ένας από τους πιο σηµαντικούς άυλους πόρους της 

επιχείρησης είναι η επωνυµία της. Η µεγάλη αναγνωρισιµότητα του λογότυπου της ACS 

είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα της. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η επωνυµία της 

εταιρείας είναι ο πολυτιµότερος κεφαλαιουχικός της πόρος.  

Η επιχείρηση θεωρεί τον ανθρώπινο παράγοντα κύριο ιστό της ιστορίας της 

και κινητήρια δύναµη της ανάπτυξής της. Η ACS απασχολεί περίπου 500 άτοµα στην 

κεντρική εταιρεία (Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και 2.500 περίπου στο ∆ίκτυο των 

Αντιπροσώπων της ανά την Ελλάδα. Στην ACS, o κάθε εργαζόµενος έχει την 

ευκαιρία να αξιοποιήσει τις γνώσεις, την εµπειρία και τις δεξιότητές του σε ένα 

δυναµικό και δηµιουργικό περιβάλλον, επιτυγχάνοντας προσωπική ικανοποίηση και 

επαγγελµατική εξέλιξη. 
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Οι εργαζόµενοι των καταστηµάτων πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους  

εκπαιδεύονται, ενώ παράλληλα ποικίλα εκπαιδευτικά προγράµµατα,  ενισχύουν κάθε 

χρόνο την κατάρτιση των στελεχών. Η συνεχής ενηµέρωση και αποτελεσµατική 

εκπαίδευση εξοπλίζουν τους εργαζόµενους µε γνώσεις και ικανότητες απαραίτητες 

για την επιτυχή αντιµετώπιση των τεχνολογικών,  οικονοµικών και κοινωνικών 

αλλαγών. Ταυτόχρονα συµβάλλει στην προσωπική ανάπτυξη και επαγγελµατική 

εξέλιξη,  υποστηρίζοντας τις εσωτερικές προαγωγές στελεχών. 

Εκτός από τη συνεχή επιµόρφωση,  η Εταιρία παρέχει στους εργαζόµενους 

ιατροφαρµακευτική και νοσηλευτική κάλυψη,  καθώς και  συνταξιοδοτικά 

προγράµµατα. Στον τοµέα των αµοιβών και των παροχών,  το 2007 εφαρµόστηκε 

πολιτική αποδοχών ευµενέστερη από τις αντίστοιχες πρακτικές της αγοράς. 

Παράλληλα συνεχίστηκε η εφαρµογή συστήµατος µεταβλητών αποδοχών για τα 

στελέχη,  µε βάση το οποίο τα στελέχη επιβραβεύονται,  σε διαφορετικούς βαθµούς,  

ανάλογα µε την επίτευξη των Οµιλικών ,  Εταιρικών,  Λειτουργικών αλλά και των 

Ατοµικών στόχων. 

Οι παροχές στο προσωπικό ενισχύθηκαν ακόµη περισσότερο µε την 

εισαγωγή πρωτοποριακού προγράµµατος Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και 

Ασφάλειας Ζωής, µε δυνατότητα Ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και των 

οικογενειών των εργαζοµένων. Προνοµιακές δε διευκολύνσεις παρέχονται στους 

εργαζοµένους µέσω του συστήµατος µισθοδοσίας και της συνεργασίας της εταιρίας 

µε µεγάλο τραπεζικό συνεργάτη. 

Η κοινωνική πολιτική προς τους εργαζόµενους της Goody’s,  

συµπληρώθηκε και µε σειρά άλλων ενεργειών και παροχών,  όπως : 

  

 Παροχή εορταστικών δωροεπιταγών 

 Επιδότηση µεταπτυχιακών σπουδών 

 Οµαδικές εορταστικές εκδηλώσεις εργαζοµένων 

 Οµαδικές εορταστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά των 

εργαζοµένων 

 Βραβεύσεις δεκαετούς προϋπηρεσίας  

 

Επίσης η άσκηση ανθρωποκεντρικής διοίκησης,  διασφαλίζει την άριστη 

ανάπτυξη των εργασιακών σχέσεων,  ενισχύοντας τις βάσεις για την περαιτέρω 

δυναµική της εταιρίας. 
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Τέλος η δυναµικότητα και η συνέπεια µπορούν να χαρακτηριστούν ως άυλος 

πόρος της επιχείρησης που προέρχεται από την καλή λειτουργία του συστήµατος. Η 

δυναµικότητα αναφέρεται στην ικανότητα του συστήµατος να διακινεί, µέσα στο 

χρονικό διάστηµα που έχει οριστεί, τις ζητούµενες ποσότητες. Η δυναµικότητα 

αναφέρεται στην ταχύτητα εκτέλεσης µιας µεταφορικής υπηρεσίες και στη συνέπεια, 

δηλαδή στην επίτευξη αυτής της ταχύτητας συνεχώς επί καθηµερινής βάσεως. Όσο 

για τη συνέπεια, είναι ένα στοιχείο της ποιότητας που δείχνει τη δυνατότητα του 

συστήµατος να παραδίδει, συνεχώς και επί καθηµερινής βάσης, στους χρήστες του 

συστήµατος, τα µεταφερόµενα προϊόντα σε καλή κατάσταση, χωρίς λάθη, σωστά 

επισηµασµένα. 

 

4.1.3. Επιχειρηµατικότητα 

 

Εκτός από τα παραπάνω ένας εξίσου σηµαντικός πόρος για την επιχείρηση 

θεωρείται και η επιχειρηµατικότητα. Τα υψηλά επίπεδα δέσµευσης της διοίκησης, 

πάθους, οράµατος, σκληρής δουλειάς και εργασιακής εµπειρίας είναι εκείνα τα 

χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας που προσδίδουν αξία στον οργανισµό. 

Επιπλέον, ο συνδυασµός των ηγετικών στυλ είναι µια σηµαντική οργανωτική ικανότητα 

των ηγετών της επιχείρησης.  

 

4.1.4. Όταν οι πόροι οδηγούν σε  ικανότητες 

 

∆εν είναι όµως αρκετό η εταιρία να διαθέτει πόρους. Πρέπει να τους 

συνδυάζει και να δηµιουργεί ικανότητες. Μερικές από τις ικανότητες που διαθέτει η 

εταιρία ACS και συµβάλλουν στην επιτυχία της είναι: 

  

• Η στρατηγική της εστιάζει στον πελάτη,  προσπαθώντας να του 

προσφέρει τις υπηρεσίες που επιθυµεί στην πιο χαµηλή τιµή της 

αγοράς και στην καλύτερη ποιότητα. 

• Εφαρµόζει πρωτοποριακή προσέγγιση στη διοίκηση του προσωπικού. 

Προσφέρει στους εργαζόµενους παροχές,  µισθούς  και άλλα προνόµια 

όπως αναφέραµε και στους «ανθρώπινους πόρους» 
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Η ACS συνδυάζει τους πόρους της και τους µετατρέπει σε θεµελιώδεις 

ικανότητες. Αυτές και δύσκολες είναι να αποτελέσουν αντικείµενο µίµησης και 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της προσφέρουν,  αλλά είναι και η βάση πάνω στην 

οποία η εταιρία στηρίζει τη στρατηγική της. 

 

4.2. Μελέτη της επιχείρησης ως «Αλυσίδα Αξίας» 
 

Για να αναγνωρίσουµε τις δυνάµεις και τις αδυναµίες µι ας εταιρίας πρέπει να 

έχουµε µια αναλυτική άποψη της επιχείρησης. Για να το επιτύχουµε αυτό 

χρησιµοποιούµε τη µέθοδο διαχωρισµού κατά λειτουργία και αναζητούµε τους 

πόρους και τις ικανότητες κάθε λειτουργίας ξεχωριστά. Αυτή ακριβώς την τεχνική 

χρησιµοποιεί και η αλυσίδα αξίας.  

 Οι λειτουργίες µιας επιχείρησης χωρίζονται σε δύο βασικές οµάδες. Τις 

Κύριες και τις Υποστηρικτικές.  

 

 

 4.2.1. Κύριες λειτουργίες 

 

Σ’ αυτή την κατηγορία κατατάσσονται λειτουργίες του logistics 

management10, δηλαδή η παραλαβή, η αποθήκευση και διανοµή των µεταφερόµενων 

αγαθών.  

Ο όρος παραλαβή συνδέεται µε την εργασία εξεύρεσης του άριστου τρόπου 

της φυσικής µετακίνησης των αντικειµένων από το χώρο του πελάτη ή από τα 

καταστήµατα της ACS µέχρι τους χώρους αποθήκευσης της επιχείρησης. Η 

παραλαβή και ειδικά το κόστος παραλαβής αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα 

στοιχεία του συνολικού κόστους που πρέπει να µελετηθεί µε προσοχή κατά το 

σχεδιασµό του συστήµατος logistics. Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την προσπάθεια 

εξεύρεσης των κατάλληλων µέσων µεταφοράς, αν τα µέσα αυτά είναι ιδιόκτητα ή όχι. 

Για να υπολογιστεί το κόστος και για να γίνουν οι σωστές επιλογές πρέπει να 

µελετηθεί και ο χρόνος παράδοσης. 

                                                 
10 Κωνσταντινος Χ. Σιφνιώτης, (1997), Logistics Management, Θεωρία και Πράξη, 

Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 49. 
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Ο όρος αποθήκευση, που αναφέρεται στο σχεδιασµό, την οργάνωση και τη 

λειτουργία της αποθήκης σχετίζεται µε την εκτέλεση της εργασίας παραλαβής, 

φύλαξης, εξαγωγής και παράδοσης των αγαθών προς µεταφορά. Οι εργασίες που 

γίνονται στην αποθήκη είναι πολλές και ξεκινούν µε την οργάνωση των χώρων, την 

επιλογή των µέσων που θα χρησιµοποιηθούν για την µετακίνηση των αγαθών, την 

επιλογή του εξοπλισµού ραφιών και άλλων µηχανηµάτων, την εξασφάλιση από 

κλοπή, διαρροές ή φθορές και γενικά την εκτέλεση πολλών διεργασιών που βοηθούν 

αν φτάσει το αγαθό στον τελικό προορισµό του. Γενικά οι εργασίες που 

διενεργούνται στον τόπο αποθήκευσης είναι πάρα πολλές, πρέπει να εκτελούνται µε 

µεγάλη ακρίβεια, γρήγορα και οικονοµικά, γιατί παίζουν κρίσιµο ρόλο στην τελική 

διαµόρφωση του κόστους µεταφοράς.  

Τέλος, το θέµα των διανοµών αναφέρεται στη φυσική διακίνηση, στη 

µεταφορά των αγαθών από την αποθήκη προς τους τελικούς πελάτες. Είναι αντίθετη 

διαδικασία από την παραλαβή αλλά γίνεται συνήθως µε τα ίδια µέσα και συµβάλει 

εξίσου στη διαδικασία εξαγωγής του τελικού κόστους και χρειάζεται εξίσου ίδια 

ταχύτητα, ακρίβεια και ποιότητα στην εξυπηρέτηση των τελικών πελατών. Τόσο η 

παραλαβή, όσο και η διανοµή, είναι ενέργειες που συνδέονται άµεσα µε τον πελάτη 

οπότε η ποιότητα της εξυπηρέτηση παίζει µεγάλο ρόλο.  

 

4.2.2. Υποστηρικτικές λειτουργίες 

 

Υποστηρικτική λειτουργία της κύριας, δηλαδή τις λειτουργίας Logistics που 

αναφέρθηκε προηγουµένως, µπορεί να θεωρηθεί η λειτουργία του marketing µέσα 

στην επιχείρηση. Το τµήµα marketing επιδιώκει τη δηµιουργία ζήτησης, να 

δηµιουργήσει και να προβάλει τα προϊόντα της επιχείρησης έτσι ώστε να τα ζητούν οι 

καταναλωτές, οι πιθανοί πελάτες της επιχείρησης11. Οι αρµοδιότητες του τµήµατος 

είναι η ανάπτυξη του προϊόντος, η διαφήµιση, η προώθηση πωλήσεων. Η 

εµπορευµατοποίηση, η µελέτη για επιβολή της κατάλληλης τιµής καθώς και οι 

εκπτώσεις και η παραγγελιοληψία. Είναι µια πολύ σηµαντική δραστηριότητα για την 

επιχείρηση αλλά δεν παύει να είναι υποστηρικτική της κύριας.  

                                                 
11 Κωνσταντινος Χ. Σιφνιώτης, (1997), Logistics Management, Θεωρία και Πράξη, 

Εκδόσεις Παπαζήση, σελ.59. 
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Συχνά γίνεται σφάλµα στο σχεδιασµό και στο συντονισµό των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης και στην κατανοµή των αρµοδιοτήτων. Το σφάλµα 

αυτό έχει σχέση µε τους ορισµούς του τι κάνει το τµήµα του marketing και τι είναι 

και τι κάνει το τµήµα logistics. Και των δύο το έργο είναι πολυδιάστατο και καλύπτει 

πολλούς τοµείς και ταυτόχρονα και τα δύο τµήµατα επιδιώκουν άµεσα τη 

εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση της πελατείας της επιχείρησης.  

Η κυριότερη διαφορά µεταξύ των δύο τµηµάτων αναφέρεται στο ότι το 

marketing επιδιώκει τη διατήρηση, την αύξηση και τη δηµιουργία ζήτησης για τη 

µεταφορική υπηρεσία που εµπορεύεται η επιχείρηση, ενώ το logistics επιδιώκει την 

ικανοποίηση της ζήτησης των πελατών για τα προϊόντα της επιχείρησης. Επίσης τα 

κανάλια διανοµής των δύο τµηµάτων έχουν αντίθετη φορά. Το ένα µεταφέρει τις 

πληροφορίες από του καταναλωτές στην επιχείρηση και το δεύτερο µεταφέρει τα 

αγαθά από την επιχείρηση στους καταναλωτές.  

 

 

4.3 ∆υνάµεις και Αδυναµίες 
 

Μετά από την παραπάνω ανάλυση καταλήγουµε ότι οι επιχείρηση έχει τις 

εξής δυνάµεις:  

• Οι υλικοί και άυλοι πόροι της επιχείρησης  

• Οικονοµίες κλίµακας 

• Το µέγεθος του δικτύου καταστηµάτων 

• Η σωστή χρήση της τεχνολογίας κάνει πιο αποτελεσµατική την εξυπηρέτηση 

των πελατών 

• Επιτυχηµένη τιµολογιακή πολιτική 

• Οµοιοµορφία στον τρόπο λειτουργίας των καταστηµάτων 

• Άσκηση ανθρωποκεντρικής διοίκησης 
Εκτός από τις δυνάµεις όµως η επιχείρηση έχει κάποιες αδυναµίες τις οποίες εφόσον 

τις ανιχνεύσει πρέπει και να τις ελαχιστοποιήσει:  

• ∆ίνονται µικρά ποσά για διαφήµιση 

• Υστέρηση στην εξυπηρέτηση πελατών σε ορισµένα καταστήµατα 

• Η φήµη της επιχείρησης δεν χρησιµοποιείται σαν ένας από τους τρόπους 

προώθησης 
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4.4. Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες 
 

Οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες µιας επιχείρησης µας επιτρέπουν µαζί µε την 

ανάλυση των ισολογισµών της να αποκτήσουµε µια πλήρη εικόνα για την 

χρηµατοοικονοµική πορεία της επιχείρησης. 

Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι οι βασικές κατηγορίες των χρηµατοοικονοµικών 

δεικτών12 είναι: 

 

• οι αριθµοδείκτες ρευστότητας: µετρούν την ικανότητα της επιχείρησης να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της (liquidity ratios) 

 

• οι αριθµοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας ή δραστηριότητας: µετρούν το 

βαθµό αποτελεσµατικής χρησιµοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης (activity ratios) 

 

• οι αριθµοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιµότητας: µετρούν την 

επιβάρυνση της επιχείρησης από τη χρήση ξένων κεφαλαίων (leverage ratios 

and viability ratios) 

 

• οι αριθµοδείκτες αποδοτικότητας: µετρούν τη συνολική αποδοτικότητα της 

επιχείρησης (profitability ratios) 

 

 Παρακάτω παρουσιάζονται οι σηµαντικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 

για της εταιρίας ACS  για την χρονική περίοδο 2005 – 2007. 

 

4.4.1. Αριθµοδείκτες ρευστότητας 

 

Οι αριθµοδείκτες ρευστότητας χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της 

ικανότητας µιας επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις  βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

Όλοι οι αριθµοδείκτες που σχετίζονται µε τη ρευστότητα µιας επιχείρησης 

έχουν να κάνουν µε τα κεφάλαια κίνησης ή µέρος αυτών διότι το κεφάλαιο κίνησης 

                                                 
12  Financial Indicators, Σηµειώσεις κ. Αλεξάκη, 2007-2008  
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είναι εκείνο που χρησιµοποιείται για την εξόφληση των υποχρεώσεων της. Οι 

κυριότεροι αριθµοδείκτες που δείχνουν την ικανότητα µιας επιχείρησης να πληρώνει 

τις τρέχουσες υποχρεώσεις και να είναι σε θέση να εκµεταλλεύεται τυχόν 

παρουσιαζόµενες ευκαιρίες είναι: Ο αριθµοδείκτης γενικής και ειδικής Ρευστότητας. 

 

 

4.4.1.1. Αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας 

 

Ο αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας βρίσκεται αν διαιρέσουµε το 

κυκλοφορούν ενεργητικό µε τις τρέχουσες (βραχυχρόνιες) υποχρεώσεις. Ο σχετικός 

τύπος που χρησιµοποιείται είναι: 

 

Αριθµοδείκτης Απαιτήσεις+Αποθέµατα+∆ιαθέσιµο 
Γενικής Ρευστότητας   = —————————————————— 
 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές καλύπτονται οι βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της επιχείρησης από το κυκλοφορούν ενεργητικό: 

(∆ιαθέσιµο + Απαιτήσεις + Αποθέµατα). 

Όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας τόσο καλύτερη, από 

άποψης ρευστότητας είναι η θέση της επιχείρησης. 

 

 

Αριθµοδείκτης 2005 2006 2007 

Αριθµοδείκτης άµεσης 

ρευστότητας 

1,51 2,23 1,56 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3, Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας ACS  
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 Σύµφωνα µε τα παραπάνω στοιχεία συµπεραίνεται ότι από άποψη 

ρευστότητας η επιχείρηση παρουσίασε αύξηση από το 2005 έως το 2006, ενώ κατά 

την περίοδο του 2006-2007 υπήρξε µια µικρή πτώση.  

 

4.4.1.2. Αριθµοδείκτης άµεσης ρευστότητας 

 

Ένας δεύτερος αριθµοδείκτης ο οποίος µετρά τη ρευστότητα µιας επιχείρησης 

είναι ο αριθµοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας. Ο αριθµοδείκτης αυτός δεν λαµβάνει 

υπόψη του τα στοιχεία εκείνα τα οποία δεν είναι εύκολα και γρήγορα µετατρέψιµα σε 

ρευστά. Ο αριθµοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας βρίσκεται αν διαιρέσουµε το σύνολο 

των γρήγορα ρευστοποιήσιµων περιουσιακών στοιχείων (µετρητά + τραπεζικές 

καταθέσεις + χρεώγραφα + απαιτήσεις) µε το σύνολο των βραχυπροθέσµων 

υποχρεώσεων µιας επιχείρησης, δηλαδή: 

Αριθµοδείκτης Απαιτήσεις+∆ιαθέσιµο 
Ειδικής Ρευστότητας   = ————————————— 
 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 

Ο αριθµοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές καλύπτονται οι βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις µιας επιχείρησης από τα ταχέως ρευστοποιήσιµα περιουσιακά της 

στοιχεία. 
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Αριθµοδείκτης 2005 2006 2007 

Αριθµοδείκτης άµεσης 

ρευστότητας 

1,53 2,23 1,57 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4,  Αριθµοδείκτης Άµεσης Ρευστότητας ACS 
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 Σύµφωνα µε το διάγραµµα κατά την περίοδο 2005-2006 οι βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της επιχείρησης καλύπτονταν ικανοποιητικά από τα ταχέως 

ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία της, ενώ κατά το διάστηµα 2006- 2007 υπήρξε 

κάµψη. 

 

4.4.2. Αριθµοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιµότητας 

 

Η µακροχρόνια βιωσιµότητα µιας επιχείρησης έχει να κάνει µε την ικανότητά 

της να µπορεί να επιβιώσει για πολλά χρόνια. Ο σκοπός της ανάλυσης της 

µακροχρόνιας οικονοµικής κατάστασης µιας επιχείρησης έχει να κάνει µε τον 

έγκαιρο εντοπισµό τυχόν σηµείων που δείχνουν ότι η επιχείρηση βρίσκεται στο 

δρόµο της πτώχευσης. 

∆ιάφορες µελέτες έχουν δείξει ότι η χρησιµοποίηση διαφόρων λογιστικών 

αριθµοδεικτών µπορεί να προβλέψουν µια άσχηµη εξέλιξη µιας εταιρίας πέντε χρόνια 
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πριν. Μια πτωτική πορεία στους αριθµοδείκτες αποδοτικότητας και ρευστότητας 

αποτελεί σηµαντική ένδειξη ότι µπορεί η επιχείρηση ν' αποτύχει. Ένας άλλος 

αριθµοδείκτης που επίσης χρησιµοποιείται από τους αναλυτές, όταν εξετάζουν τη 

µακροχρόνια βιωσιµότητα µιας επιχείρησης είναι ο αριθµοδείκτης ξένα προς ίδια 

κεφάλαια και ο αριθµοδείκτης κάλυψης τόκων. 

Όταν τα ξένα κεφάλαια µιας επιχείρησης παρουσιάζουν ανοδική πορεία σε 

βάρος των ιδίων κεφαλαίων αυτό σηµαίνει ότι αυξάνει η δανειακή της επιβάρυνση. 

Αυτό το στοιχείο επηρεάζει αρνητικά της µακροχρόνια βιωσιµότητα της επιχείρησης 

διότι αυξάνει τις υποχρεώσεις της για την περιοδική καταβολή τόκων και επιστροφή 

των δανειακών κεφαλαίων ανεξάρτητα από την οικονοµική της θέση. 

Έτσι, όσο µεγαλύτερη είναι η αναλογία των ξένων κεφαλαίων, στο σύνολο των 

κεφαλαίων µιας επιχείρησης, τόσο περισσότερο χρεωµένη εµφανίζεται αυτή και τόσο 

µεγαλύτερες είναι οι σταθερές επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις της για την εξόφλησή 

τους. Υπάρχει δηλαδή µεγάλη πίεση στην επιχείρηση για την πληρωµή τόκων και την 

επιστροφή των δανειακών κεφαλαίων, όταν αυτά καταστούν ληξιπρόθεσµα. Η πίεση 

αυτή είναι περισσότερο αισθητή σε περίπτωση που σηµειωθεί κάµψη των πωλήσεων 

και των κερδών της επιχείρησης. 

 

4.4.2.1. ∆είκτης ξένων κεφαλαίων προς ίδια κεφάλαια 

 

Ειδικότερα, για την ανάλυση της µακροχρόνιας οικονοµικής κατάστασης µιας 

επιχείρησης χρησιµοποιούµε τον παρακάτω αριθµοδείκτη: 

 

Αριθµοδείκτης        Ξένα Κεφάλαια 
Ξένα Προς Ίδια Κεφάλαια     = = ————————— 
        Ίδια Κεφάλαια 

 

=
500 000 000
400 000 000

. .

. .
=  1,25 φορές 

  
 

Ο αριθµοδείκτης αυτός µετρά σε µια επιχείρηση τη διάρθρωση των κεφαλαίων 

της και τη δανειακή της επιβάρυνση µε το να δείχνει το ποσό των περιουσιακών 

στοιχείων το οποίο χρηµατοδοτείται από τους πιστωτές, σε σχέση µε τα κεφάλαια 

που παρέχουν οι µέτοχοι. Όσο µεγαλύτερος είναι αυτός ο αριθµοδείκτης τόσο η 
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εταιρία στηρίζεται, για τη χρηµατοδότηση των περιουσιακών της στοιχείων, στα ξένα 

κεφάλαια και λιγότερο στα δικά της κεφάλαια. 

 

 

Αριθµοδείκτης 2005 2006 2007 

∆είκτης ξένων κεφαλαίων 

προς ίδια κεφάλαια 

0,15 0,64 0,54 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5, ∆είκτης ξένων προς ίδια κεφάλαια ACS 
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Παραπάνω φαίνεται ότι την περίοδο 2005-2006 υπήρξε άνοδος του δείκτη 

ξένων προς ίδια κεφάλαια, γεγονός που χαρακτηρίζεται αρνητικό γιατί η εταιρεία 

δανείστηκε κεφάλαια για να καλύψει τις ανάγκες της. Κατά την περίοδο 2006-2007 ο 

δείκτης µειώθηκε άρα µειώθηκε και η δανειακή επιβάρυνση της επιχείρησης.  

 

4.4.3. Αριθµοδείκτες αποδοτικότητας 

 

Ο προσδιορισµός της αποδοτικότητας µιας επιχείρησης σχετίζεται µε την 

ικανότητα αυτής να επιτυγχάνει ικανοποιητικά κέρδη ώστε οι επενδυτές και οι 

µέτοχοι να τοποθετούν τα κεφάλαιά τους σ’αυτή. Η αποδοτικότητα µιας επιχείρησης 

συνδέεται στενά µε τη ρευστότητά της διότι τα κέρδη τελικά δηµιουργούν ταµειακή 

ροή. Για το λόγο αυτό η αξιολόγηση της αποδοτικότητας µιας επιχείρησης είναι πολύ 

σηµαντική τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους πιστωτές αυτής. 

 



Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου των Ταχυµεταφορών στην Ελλάδα-Μελέτη περίπτωσης της ACS 
Ευγενία Μεστούση 

ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης, 2008 69

 

 4.4.3.1. ∆είκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

 

Ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων είναι ένας ακόµη σπουδαίος 

δείκτης που απεικονίζει την κερδοφόρα δυναµικότητα µιας επιχείρησης και παρέχει 

ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγµατοποιήσεως ενός ικανοποιητικού 

αποτελέσµατος. 

Ο αριθµοδείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων εκφράζεται από το πηλίκο 

της διαιρέσεως των καθαρών λειτουργικών κερδών της χρήσης, µε το σύνολο των 

ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης (κεφάλαιο + αποθεµατικά), δηλαδή: 

 

Αριθµοδείκτης  Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη 
Αποδοτικότητας = 100 x ———————————————— 
ιδίων κεφαλαίων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 

 
= 100 x

   
5 000 000
25 000 000

. .
. .

 

 
 =  25%  

 

 
Αριθµοδείκτης 2005 2006 2007 

∆είκτης αποδοτικότητας 

ιδίων κεφαλαίων 

11,32% 12,40% 11,38% 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 6, ∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων ACS 
 

∆είκτης αποδοτικότητασ ιδίων κεφαλαίων

10,50%

11,00%

11,50%

12,00%

12,50%

2005 2006 2007

∆είκτης
αποδοτικότητασ
ιδίων κεφαλαίων

 
 
 
 Το 2006 παρατηρείται αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης ενώ κατά το 

2007 υπάρχει µία µικρή µείωση. Γενικότερα οι τιµές κατά τη διάρκεια των δύο ετών 

είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές παρά τη µικρή µείωση. 

 Στο επόµενο κεφάλαιο συγκρίνουµε τους ανωτέρω δείκτες µε αυτούς της 

µεγαλύτερης ανταγωνίστριας και παραθέτουµε τα αντίστοιχα συµπεράσµατα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ. 
 

5.1. Παρουσίαση κύριου ανταγωνιστή: DHL ΕΛΛΑΣ 
 

Στην Ελλάδα, η DHL ιδρύθηκε το 1978 και έως σήµερα αποτελεί την ηγέτιδα 

εταιρεία στον τοµέα των διεθνών αεροπορικών ταχυµεταφορών ενώ παρέχει 

εξειδικευµένες υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες εισαγωγών και εξαγωγών των 

µεγαλύτερων εµπορικών κλάδων στη χώρα µας όπως οι τράπεζες, η ναυτιλία, η 

κλωστοϋφαντουργία, εταιρίες υψηλής τεχνολογίας και φαρµακοβιοµηχανίες. 

H DHL Hellas έχει πιστοποιηθεί µε το ISO 9001:2000 για την διασφάλιση των 

διαδικασιών της.  

Το διαµετακοµιστικό κέντρο (hub) της DHL, βρίσκεται στις ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις της συνολικού εµβαδού 6.000 τ.µ. στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Ελ. 

Βενιζέλος. Στον χώρο αυτό διεκπεραιώνονται καθηµερινά πάνω από 10.000 

αποστολές που προωθούνται σε όλο τον κόσµο από ιδιόκτητο αεροσκάφος τύπου 

Airbus A300.  

H DHL στην Ελλάδα εξυπηρετεί πάνω από 10.000 επιχειρήσεις και ιδιώτες µε 

το αφοσιωµένο προσωπικό της που ξεπερνά τα 500 άτοµα. ∆ιαθέτει 190 οχήµατα και 

δίκυκλα για την κάλυψη αναγκών παράδοσης και παραλαβής αποστολών. Για την 

εξυπηρέτηση των πελατών της, λειτουργεί Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών 24 ώρες 

το 24ωρο αλλά και Γραφεία Εξυπηρέτησης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, 

Πάτρα, Λάρισα. Επίσης, διαθέτει δίκτυο αντιπροσώπων σε άλλα 13 µεγάλα αστικά 

κέντρα. 

 

5.1.1 Η ιστορία της DHL 

 

Το όνοµα DHL προκύπτει απο τα αρχικά των επωνύµων των τριών ιδρυτών 

της εταιρείας, Adrian Dalsey, Larry Hillblom και Robert Lynn. Το 1969 οι τρεις 

συνεργάτες άρχισαν οι ίδιοι να αποστέλλουν χαρτιά αεροπορικώς από το Σαν 

Φρανσίσκο στη Χονολουλού, ξεκινώντας τον εκτελωνισµό του φορτίου του σκάφους 

πριν από την ίδια την άφιξη του, µειώνοντας εξαιρετικά το χρόνο αναµονής στο 
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λιµένα. Στο τελωνείο κερδιζόταν µια περιουσία. Με την ιδέα αυτή, γεννήθηκε µια νέα 

βιοµηχανία: η υπηρεσία διεθνών αεροπορικών ταχυµεταφορών, η ταχεία παράδοση 

εγγράφων και πακέτων µε αεροπλάνο13. 

Το ∆ίκτυο της DHL απλώθηκε µε µεγάλη ταχύτητα. Η εταιρεία επεκτάθηκε 

δυτικά, από τη Χαβάη στην Άπω Ανατολή και την περιοχή του Ειρηνικού και 

κατόπιν στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ευρώπη.  

Μέχρι το 1977, είχε καταφέρει να επεκτείνει το φάσµα των υπηρεσιών της και 

ξεκίνησε την παράδοση µικρών πακέτων αλλά και εγγράφων. Το 1982 ήταν η αρχή 

της µεγάλης ανάπτυξης, µε 30 χώρες και περιοχές να προστίθενται µόνο κατά τη 

διάρκεια εκείνου του χρόνου. Το επόµενο έτος η DHL ήταν η πρώτη εταιρεία 

αεροπορικών ταχυµεταφορών που εγκαινίασε γραφεία στην Ανατολική Ευρώπη και 

το 1986 ξεκίνησε τις εµπορικές της δραστηριότητες στην Κίνα, και πάλι ως η πρώτη 

εταιρεία αεροπορικών ταχυµεταφορών στη χώρα. Το 1988, η DHL υπήρχε ήδη σε 

170 χώρες απασχολώντας 16.000 άτοµα. 

Το πρωτοποριακό πνεύµα της DHL αποτελεί ακόµα σηµαντικό µέρος της 

εταιρικής κουλτούρας της. Παρόλο, που το κύριο µέρος των δραστηριοτήτων της 

εταιρείας είναι η µεταφορά εγγράφων και δεµάτων, προσφέρει εφαρµογές logistics 

και λύσεις ηλεκτρονικού εµπορίου (e-Commerce), καθώς και εξειδικευµένες 

υπηρεσίες για διάφορους βιοµηχανικούς τοµείς, όπως η Αυτοκινητοβιοµηχανία και 

Φαρµακοβιοµηχανία, όπως επίσης και προσαρµοσµένες λύσεις για πελάτες 

παγκόσµιας εµβέλειας.  

Το 2003 ήταν η χρονιά της ενοποίησης των δραστηριοτήτων ταχυµεταφοράς 

και εφοδιασµού της εταιρείας σε ένα εµπορικό σήµα. Η εµπειρία της DHL 

εξασφαλίζεται από έναν αριθµό εταιρειών που εξαγόρασε η Deutsche Post World 

Net. Αναφέρουµε ορισµένες µόνο από αυτές: 

- Exel 

Όταν η Deutsche Post World Net ολοκλήρωσε την εξαγορά της Exel, τον 

∆εκέµβριο του 2005, η Exel απασχολούσε περίπου 111,000 υπαλλήλους σε 135 

χώρες παγκοσµίως. Η Exel παρέχει κυρίως, µεταφορικές και logistics υπηρεσίες σε 

µεγάλους πελάτες. 

- Danzas  

                                                 
13 www.dhl.gr 
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Μέχρι τη συγχώνευση του 2003 µε την DHL Worldwide Express και την 

Deutsche Post Euro Express, η Danzas ήταν παγκόσµια, η κορυφαία εταιρεία 

εφαρµογών logistics, καλύπτοντας τις εναέριες και θαλάσσιες µεταφορές, τις οδικές 

µεταφορές στην Ευρώπη, και παρέχοντας υπηρεσίες e-business και εφαρµογές 

logistics σε τρίτους. 

- Deutsche Post Euro Express 

Η Euro Express ιδρύθηκε από τα Γερµανικά Ταχυδροµεία (Deutsche Post) το 

1998, ως δίκτυο διανοµής δεµάτων στη Γερµανία και την Ευρώπη. Μέχρι τη 

συγχώνευση του 2003 µε την DHL Worldwide Express και την Danzas παρείχε 

υπηρεσίες οδικής µεταφοράς αποστολών µέσω ενός εκτεταµένου και αξιόπιστου 

οδικού δικτύου τόσο για επιχειρήσεις, όσο και για ιδιώτες πελάτες της.  

- Air Express International 

O µεγαλύτερος παροχέας εµπορικών αεροµεταφορών της Αµερικής, 

ενσωµατώθηκε στον όµιλο Danzas το 2001. 

 

5.1.2 Υπηρεσίες DHL 

 

Με τις δυνάµεις των DHL Worldwide Express, Danzas και Deutsche Post 

Euro Express ενωµένες πλέον κάτω από την οµπρέλα του ονόµατος της DHL, η 

εταιρεία πλέον προσφέρει νέες και πρωτοποριακές υπηρεσίες µεταφορών. Η DHL 

καλύπτει πλέον όλο το φάσµα των µεταφορών.  

DHL Express: Η DHL Express παρέχει υπηρεσίες ταχυµεταφορών, εγγράφων 

και δεµάτων, σε όλο τον κόσµο. Το ∆ίκτυό της καλύπτει περισσότερα από 4.000 

υποκαταστήµατα και σταθµούς και πάνω από 120.000 προορισµούς σε όλο τον 

κόσµο.  

DHL Freight: Η DHL Freight προσφέρει διεθνείς και εθνικές λύσεις για την 

µεταφορά οµαδικών και πλήρων φορτίων στην Ευρώπη, καθώς αναλαµβάνει 

µεταφορές και συσκευασίες Οικοσκευών/Εκθέσεων. 

Η DHL Freight καλύπτει τις δραστηριότητες που δεν περιλαµβάνονταν στις 

κατηγορίες εγγράφων και δεµάτων, όπως επίσης και τις υπηρεσίες οδικών µεταφορών 

της πρώην Danzas Eurocargo. 

DHL Danzas Air & Ocean: Η DHL Danzas Air & Ocean προσφέρει 

προσαρµοσµένες λύσεις logistics σε όλο τον κόσµο για υπηρεσίες αποστολών 

µεγάλου όγκου δια θαλάσσης και αέρος, ανεξαρτήτως µεγέθους και βάρους. Παρέχει 
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επίσης εξειδικευµένες υπηρεσίες, όπως ολοκληρωµένες λύσεις υπηρεσιών project 

forwarding για τοµείς της βιοµηχανίας και υπηρεσίες διαχειρίσεως cargo, όπως η 

υπηρεσία Customer Program Management.  

DHL Solutions:Η DHL Solutions προσφέρει πλήρως προσαρµοσµένες λύσεις 

και εφαρµογές logistics για βιοµηχανικούς τοµείς, συµβουλευτικές υπηρεσίες, 

σχεδιασµό αλυσίδας εφοδιασµού, διαχείριση παραγωγής και παραγγελιών. Οι λύσεις 

logistics είναι προσαρµοσµένες έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες εξειδικευµένων 

βιοµηχανικών τοµέων, όπως Αγαθά Ταχείας Κατανάλωσης (FMCG), 

Αυτοκινητοβιοµηχανία, Φαρµακοβιοµηχανία και Ηλεκτρονικών. 

 

5.1.3. Το δίκτυο της DHL 

 

Συνδυάζοντας την παγκόσµια κάλυψη µε τη βαθιά γνώση των αγορών, η DHL 

αποτελεί τον παγκόσµιο ηγέτη στις υπηρεσίες express και στις εναέριες µεταφορές 

φορτίων. Είναι επίσης η Νο.1 εταιρεία στις θαλάσσιες µεταφορές φορτίων και 

συµβολαίων logistics. Η DHL προσφέρει µία πλήρη γκάµα υπηρεσιών 

προσαρµοσµένων στις ανάγκες σας - από την ταχυµεταφορά εγγράφων έως την 

διαχείριση αλυσίδας ανεφοδιασµού. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα παγκόσµια στοιχεία του µεγαλύτερου 

δικτύου υπηρεσιών express και logistics σε όλο τον κόσµο.  

 

DHL - Παγκόσµια εταιρικά δεδοµένα 

Προσωπικό : περίπου 285,000 

Κέντρα Εξυπηρέτησης: περίπου 6,500 

Αριθµός Αποθηκών: πάνω από 450 

Αριθµός Αεροσκαφών*: 420 

Κέντρα ∆ιαλογής: 240 

Αριθµός Οχηµάτων: 76,200 

Γεωγραφική Κάλυψη Χωρών: πάνω από 220 

Αριθµός Αποστολών τον χρόνο: πάνω από 1,5 δις  

Εξυπηρετούµενοι Προορισµοί: 120,000 

 

5.1.4 Εταιρική κοινωνική ευθύνη 
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Η αποστολή της DHL ως παγκόσµιος προµηθευτής υπηρεσιών logistics είναι 

η δικτυακή κάλυψη του κόσµου. Ο σκοπός της είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες στους πελάτες της µε τον καλύτερο φιλικά προς το περιβάλλον τρόπο, σε 

ανταγωνιστικές τιµές, λαµβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές της ευθύνες. 

Το όραµά της DHL για τη σωστή Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη βασίζεται στη γνώση 

για το τι είναι η εταιρεία και ποιο είναι το συστατικό στοιχείο που την έκανε 

επιτυχηµένη.  

∆ραστηριοποιείται σε περισσότερες από 220 χώρες και περιοχές σε όλο τον 

κόσµο, συµπεριλαµβανοµένων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην Κίνα και στην 

περιοχή του Ειρηνικού. Ανταποκρινεται άµεσα στις ανάγκες των πελατών της, 

συνεργάζεται µαζί τους για να τους παρέχει λύσεις σε οποιαδήποτε εµπορική τους 

ανάγκη. 

Στην DHL, πιστεύουν ότι όσο σηµαντικό είναι να είσαι εταιρεία , εξίσου σηµαντικό 

είναι να είσαι πολίτης. 

 

5.1.5 DHL Airlines 

 

Η DHL Airlines παρέχει τη δυνατότητα µεταφορών για την υποστήριξη των 

εµπορικών δραστηριοτήτων της DHL.  

Η DHL κατέχει τέσσερις αεροπορικές εταιρείες : 

Η European Air Transport µε έδρα τις Βρυξέλλες, παρέχει τις µεταφορές του 

Ευρωπαϊκού δικτύου της DHL, όπως επίσης και τις υπηρεσίες longhaul για τη Μέση 

Ανατολή και Αφρική, χρησιµοποιώντας αεροσκάφη τύπου Boeing 757SF/PF και 

Airbus A300B4. 

Η DHL Air UK είναι η νεότερη αεροπορική εταιρεία της DHL και έχει έδρα 

στο αεροδρόµιο των East Medlands του Ηνωµένου Βασιλείου. Η DHL Air UK 

προσφέρει υπηρεσίες στο Ευρωπαϊκό δίκτυο της DHL, χρησιµοποιώντας αεροσκάφη 

τύπου Boeing 757SF. 

Η αεροπορική εταιρεία της DHL για τη Μέση Ανατολή έχει έδρα στο ∆ιεθνές 

Αεροδρόµιο του Μπαχρέιν και εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσµα προορισµών στη Μέση 

Ανατολή, συµπεριλαµβανοµένων χωρών όπως το Αφγανιστάν και το Ιράκ, 

χρησιµοποιώντας διάφορα αεροσκάφη. 
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Η αεροπορική εταιρεία της DHL για τη Λατινική Αµερική έχει έδρα στον 

Παναµά και εξυπηρετεί ένα ευρύ φάσµα προορισµών στην Κεντρική και Νότια 

Αµερική, χρησιµοποιώντας αεροσκάφη τύπου Boeing 727. 

 

5.2. Αριθµοδείκτες 

 
5.2.1. Αριθµοδείκτες ρευστότητας 

 

5.2.1.1. Αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας 

 

Χρηµατοοικονοµικός δείκτης 2005 2006 2007 

Αριθµοδείκτης γενικής 

ρευστότητας 

2,4 1,7 0,5 

  

ΓΡΑΦΗΜΑ 7, Αριθµοδείκτης Γενικής Ρευστότητας της DHL 

Αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας
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 Όπως φαίνεται και από το διάγραµµα η εταιρία εµφανίζει καλούς δείκτες  

γενικής ρευστότητας για το διάστηµα 2005 – 2006, κάτι που οφείλεται στην απουσία 

τραπεζικών υποχρεώσεων. Ωστόσο το 2006 ο δείκτης παίρνει την τιµή 0,5 (λόγω ενός 

µεγάλου επενδυτικού προγράµµατος) κάτι που συνεπάγεται ότι η εταιρεία σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης δεν θα διαθέτει τα απαιτούµενα κεφάλαια για να την 

αντιµετωπίσει. 
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5.2.1.2. Αριθµοδείκτης άµεσης ρευστότητας 

 

Χρηµατοοικονοµικός δείκτης 2005 2006 2007 

Αριθµοδείκτης άµεσης  

ρευστότητας 

1,4 0,7 0 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 8,  Αριθµοδείκτης Άµεσης Ρευστότητας της DHL 

 

Αριθµοδείκτης άµεσης ρευστότητας
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 Ο δείκτης άµεσης ρευστότητας (quick ratio ή acid test) υπολογίζεται 

αφαιρώντας τα αποθέµατα από το κυκλοφορούν ενεργητικό και διαιρώντας το 

υπόλοιπο µε τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Ο δείκτης όπως βλέπουµε ακολουθεί 

πτωτική πορεία για να καταλήξει το 2007 στο 0 λόγω του µεγάλου επενδυτικού 

προγράµµατος µε το οποίο επιβαρύνθηκε η εταιρία.  

 

5.2.2. Αριθµοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιµότητας 

 

5.2.2.1. ∆είκτης ξένων κεφαλαίων προς ίδια κεφάλαια 

 

Χρηµατοοικονοµικός δείκτης 2005 2006 2007 

∆είκτης ξένων κεφαλαίων προς 

ίδια κεφάλαια 

0,16 0,25 0,35 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 9, ∆είκτης Ξένων Κεφαλαίων προς Ίδια της DHL 

 

∆είκτης ξένων κεφαλαίων προς ίδια κεφάλαια
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Ο δείκτης αυτός δείχνει τη σχέση των ξένων και των ιδίων κεφαλαίων και 

ακολούθησε ανοδική πορεία στην περίοδο που εξετάζουµε. Αυτό σηµαίνει ότι η 

εταιρία κάθε χρόνο χρησιµοποιεί τα ξένα κεφάλαια για την πραγµατοποίηση 

επενδύσεων σε µεγαλύτερο ποσοστό. Πρέπει όµως να τονίσουµε το γεγονός ότι αν 

και παρατηρείται αυτή η ανοδική πορεία του δείκτη, ο λόγος των ξένων προς των 

ίδιων κεφαλαίων  εξακολουθεί να κινείται σε µικρά επίπεδα. 

 

5.2.3. Αριθµοδείκτες αποδοτικότητας 

5.2.3.1. ∆είκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 

 

Χρηµατοοικονοµικός δείκτης 2005 2006 2007 

∆είκτης αποδοτικότητας ιδίων 

κεφαλαίων 

11,8% 13,9% 17,8% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Στρατηγική Ανάλυση του Κλάδου των Ταχυµεταφορών στην Ελλάδα-Μελέτη περίπτωσης της ACS 
Ευγενία Μεστούση 

ΜΠΣ Οικονοµικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής, Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης, 2008 79

ΓΡΑΦΗΜΑ 10, ∆είκτης Αποδοτικότητας της DHL 

 

∆είκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων
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Ο δείκτης αυτός δείχνει την αποδοτικότητα των επενδύσεων των µετόχων.   Η 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων κινείται ανοδικά την περίοδο 2005 – 2007. Το 

2007 η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι 17,8% έναντι 11,8% που ήταν δυο 

χρόνια πριν.  

 

 

5.3. Μερίδια αγοράς 
 

Παρακάτω παρατίθεται το µερίδιο αγοράς που κατέχει η ACS στην αγορά των 

ταχυµεταφορών αλλά και τα µερίδια αγοράς των ανταγωνιστών της για το έτος 2007.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 11, Μερίδια Αγοράς 

ΜΕΡΙ∆ΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

23,7

15,960,3

ACS
DHL
ΛΟΙΠΕΣ

 
 

5.4. Σύγκριση εταιριών 

 

 5.4.1 Σύγκριση βάση αριθµοδεικτών 
ΓΡΑΦΗΜΑ 12, Αριθµοδείκτες γενικής ρευστότητας για τις εταιρίες DHL και ACS 

 

Αριθµοδείκτης γενικής ρευστότητας για τις εταιρίες DHL 
και  ACS
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Όπως παρατηρούµε για το µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα ο δείκτης 

ρευστότητας της εταιρίας ACS βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από ότι ο δείκτης 

ρευστότητας της εταιρίας DHL. Από τον Ιούλιο του 2006 ο δείκτης ακολουθεί 

πτωτική πορεία και για τις δύο εταιρίες. Ωστόσο, όπως παρατηρούµε, µέχρι τον 

Ιανουάριο του 2007 και οι δυο εταιρίες είναι σε θέση να καλύψουν τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις τους και να διατηρήσουν αποθέµατα για την 

αντιµετώπιση µιας περίπτωσης έκτακτης ανάγκης. Τον Ιούλιο του 2007, ο δείκτης για 

την εταιρία DHL  είναι οριακά πάνω από την µονάδα, κάτι που συνεπάγεται το ότι η 

εταιρία έχει βέβαια τη δυνατότητα να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της, 

αλλά δε διαθέτει αποθέµατα. Μετά τον Ιούλιο του 2007 η εταιρία δεν είναι σε θέση 

να καλύψει τις βραχυπρόθεσµες ανάγκες της. 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 13, Αριθµοδείκτες άµεσης ρευστότητας για τις εταιρίες DHL και ACS 

 

Αριθµοδείκτης άµεσης ρευστότητας για τις εταιρίες ACS 
και DHL
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Και στον αριθµοδείκτη άµεσης ρευστότητας η εταιρία DHL υπερτερεί της 

εταιρίας ACS. Επίσης αξίζει να αναφέρουµε ότι ο δείκτης της εταιρίας DHL 

ακολουθεί ανοδική πορεία µέχρι τον Ιούλιο του 2006, οπότε και φτάνει στην 

υψηλότερη τιµή του για την εξεταζόµενη περίοδο. Αντίθετα, ο δείκτης ακολουθεί 

πτωτική πορεία για την εταιρία DHL από την αρχή της εξεταζόµενης περιόδου µέχρι 

το τέλος, οπότε και αγγίζει την τιµή µηδέν. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 14,  ∆είκτης Ξένων Κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια για τις εταιρίες 

DHL και ACS 

 

∆είκτης ξένων κεφαλαίων προς ίδια κεφάλαια των 
εταιριών  ACS και DHL
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  Εδώ οι τιµές που παίρνει ο δείκτης ξένων κεφαλαίων προς ίδια 

κεφάλαια της εταιρίας DHL είναι πιο χαµηλές γεγονός που σηµαίνει ότι η εταιρία 

βασίζεται περισσότερο στα δικά της κεφάλαια από ότι η ACS. Κάτι που πρέπει να 

επισηµάνουµε είναι το γεγονός ότι τον Ιούλιο του 2005 η τιµή που πήρε ο δείκτης για 

την εταιρία ACS είναι περίπου στα ίδια επίπεδα µε την τιµή του δείκτη τον Ιανουάριο 

του 2006 για την εταιρία DHL. Ωστόσο, η αύξηση του δείκτη της εταιρίας ACS είναι 

πολύ πιο απότοµη και συνεχίζεται µέχρι τον Ιούλιο του 2006. Μετά από αυτό το 

σηµείο ο δείκτης αρχίζει να ακολουθεί µια οµαλή αλλά πτωτική πορεία. Παρόλα αυτά 

κυµαίνεται ακόµα σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Από την άλλη πλευρά ο δείκτης της 

εταιρίας DHL ακολουθεί συνεχώς µια ανοδική, αλλά πιο οµαλή πορεία και 

κυµαίνεται σε πιο ικανοποιητικά επίπεδα. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 15,  ∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων για τις εταιρίες DHL και 

ACS 

 

∆είκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων  για τις 
εταιρίες ACS και DHL
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 Βλέπουµε το δείκτη να έχει περίπου τις ίδιες τιµές και για τις δύο εταιρίες 

µέχρι τον Ιανουάριο του 2006. Ωστόσο στη συνέχεια και µέχρι τον Ιανουάριο του 

2007,  ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων της DHL ακολουθεί ανοδική 

πορεία, κάτι που δείχνει τη σωστή χρήση των ιδίων κεφαλαίων από την εταιρία. 

Αντίστοιχα ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας ACS ακολουθεί 

καθοδική πορεία.  

Μετά από τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση γίνεται προσπάθεια τοποθέτησης 

της εταιρίας υπό εξέταση σε µήτρες στρατηγικής και χαρτοφυλακίου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΕ ΜΗΤΡΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να τοποθετήσουµε την εταιρία σε 

µήτρες στρατηγικής και χαρτοφυλακίου προϊόντων. Οι µήτρες που θα 

χρησιµοποιηθούν είναι:  

1. Μήτρα ανάπτυξη/ µερίδιο αγοράς (Boston Consulting Group) 

2. Μήτρα δύναµη/ ελκυστικότητα αγοράς (GE-McKinsey) 

3. Μήτρα εξέλιξη προϊόντος/ αγοράς (Hofer) 

4. Μήτρα κύκλου ζωής (Arthur D. Little) 

 

6.1. Μήτρα ανάπτυξη/ µερίδιο αγοράς (Boston Consulting Group)14 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια ένταξης της επιχείρησης ACS σε 

µήτρες. Πρώτα απ’ όλα θα αναπτυχθεί η τεχνική Boston Consulting Group. H BCG 

παίρνει ως δεδοµένο ότι η ACS ασχολείται µε πολλές δραστηριότητες όπως 

υπηρεσίες door to door, υπηρεσίες µαζικών διανοµών, ασφάλιση αποστολών κ.α. Οι 

δραστηριότητες αυτές αποτελούν το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

Η τεχνική κατατάσσει τις δραστηριότητες σε οµάδες έπειτα από το συνδυασµό δύο 

παραµέτρων: α)του ρυθµού ανάπτυξης του κλάδου β) της ανταγωνιστικής θέσης 

(µερίδιο αγοράς) της δραστηριότητας. Παρακάτω παραθέτεται σε σχηµατική 

απεικόνιση η ανάλυση της µήτρας ανάπτυξης /µεριδίου αγοράς. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Β. Μ. Παπαδάκης, (2002), ‘Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής 

εµπειρία’ (Τόµος Ά), Εκδόσεις Ε. Μπενου, σελ. 576. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 16, Μήτρα ανάπτυξη / µερίδιο αγοράς  

 

Υψηλός   

 

 
 
 
 
 
                    
  

 
 
 
 

 

 

  

Χαµηλός                                  

                                        Υψηλός                                       Χαµηλός  

 

                                                        Σχετικό µερίδιο αγοράς  

 

 

Σύµφωνα µε την παραπάνω τοποθέτηση, η εταιρία ACS ανήκει στην 

κατηγορία αστέρια γιατί ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς καθώς και το µερίδιο που 

κατέχει η εταιρία στην αγορά είναι υψηλά (κόκκινος κύκλος). Βέβαια θα πρέπει να 

αναφέρουµε σε αυτό το σηµείο ότι ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς δεν είναι τόσο 

µεγάλος σε σχέση µε το µερίδιο αγοράς που κατέχει η επιχείρηση. Αυτό συµβαίνει 

γιατί η ACS κατέχει ηγετική θέση στην αγορά ενώ ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς 

ταχυµεταφορών δεν είναι τόσο υψηλός. Για το µέλλον προβλέπεται αύξηση του 

µεριδίου της αγοράς καθώς και υψηλός ρυθµός ανάπτυξης (µπλε κύκλος).  

Η κατηγορία αστέρια στην οποία κατατάσσεται η εταιρία, λόγο της υψηλής 

ανάπτυξης απαιτεί µεγάλα χρηµατικά ποσά για να διατηρήσει τη θέση της σε µία 
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έντονα ανταγωνιστική αγορά. Ταυτόχρονα τα υψηλά µερίδια αγοράς αποφέρουν 

µεγάλα ποσά διαθεσίµων. Έτσι το τελικό χρηµατικό αποτέλεσµα από άποψη 

χρηµατορροών είναι θετικό οπότε η επιχείρηση αυτοχρηµατοδοτείται και η 

χρηµατοδότηση από τους πόρους της επιχείρησης δεν υφίσταται.  

Τέλος στη θέση στην οποία βρίσκεται η εταιρία υπάρχουν οι καλύτερες 

ευκαιρίες για αύξηση των κερδών και πραγµατοποιούνται επενδύσεις για την 

επιχείρηση ώστε να γίνει περισσότερο ανταγωνιστική η θέση της στην αγορά. 

 

 

6.2. Μήτρα ∆ύναµη Εταιρίας/ Ελκυστικότητα αγοράς15 

 

Η βασική µέθοδος ανάλυσης της εταιρίας σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά του 

τοµέα των ταχυµεταφορών και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης γίνετε µε τη 

µήτρα δύναµη εταιρίας/ ελκυστικότητα αγοράς. 

Η τεχνική αυτή δηµιουργήθηκε από την ανάγκη ανάπτυξης µίας µεθόδου για 

την εκτίµηση των προγραµµάτων ανάπτυξης σαράντα περίπου δραστηριοτήτων µε 

σκοπό την υποστήριξη εκείνων των προγραµµάτων τα οποία παρουσιάζουν 

µεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης. Για την αξιολόγηση κάθε δραστηριότητας 

χρησιµοποιήθηκαν τα κριτήρια: δυνατότητες δραστηριότητας και ελκυστικότητα 

βιοµηχανίας. Οι δυνάµεις της δραστηριότητας έχουν ταξινοµηθεί σε τρεις βασικές 

κατηγορίες: χαµηλή, µεσαία και υψηλή. Η ελκυστικότητα επίσης ταξινοµείται σε 

χαµηλή, µεσαία και υψηλή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Β. Μ. Παπαδάκης, (2002), ‘Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής 

εµπειρία’ (Τόµος Ά), Εκδόσεις Ε. Μπενου, σελ. 584. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 17, Μήτρα ∆ύναµη Εταιρίας / Ελκυστικότητα αγοράς 

 

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Ή ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 
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 Επιλεκτική Επενδύσεις και 

αποεπένδυση 

Επενδύσεις και 

αποεπένδυση 

 

Στην συγκεκριµένη περίπτωση, βάση της έρευνας που έχει προηγηθεί, 

φαίνεται ότι η ανταγωνιστική ικανότητα της εταιρίας είναι µέτρια στο 

παρόν(κόκκινος κύκλος)  αλλά δεν αναµένεται να µεταβληθεί ιδιαίτερα στο µέλλον( 

µπλε κύκλος). Όσον αφορά την ελκυστικότητα του κλάδου, είναι σαφές ότι είναι 

ιδιαίτερα ικανοποιητική αφού δεν υπάρχουν ιδιαίτερα εµπόδια εισόδου και είναι 

κερδοφόρα. Στο µέλλον προβλέπεται να αυξηθεί η ζήτηση για προϊόντα µεταφορικές 

υπηρεσίες, οπότε η ελκυστικότητα αυξάνεται. 

 

6.3. Μήτρα εξέλιξη προϊόντος/ αγοράς (Hofer)16 

 

 

Η µήτρα Hofer αξιολογεί τη στρατηγική ή τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης. Οι δραστηριότητες σχεδιάζονται βάσει του σταδίου εξέλιξης της 

                                                 
16 P. Kotler, (2000), Μάρκετινγκ Μάνατζµεντ, Ανάλυση, Σχεδιασµός, Υλοποίηση και 

έλεγχος (Ά και ΄Β Τόµος), Εκδόσεις Interbooks. 
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αγοράς, καθώς και της ανταγωνιστικής θέσης τους. Οι κύκλοι αντιπροσωπεύουν το 

σχετικό µέγεθος των κλάδων, ενώ τα τµήµατα εντός των κύκλων αντιπροσωπεύουν 

το µερίδιο της αγοράς που κατέχουν τα προϊόντα της επιχείρησης. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 18, Μήτρα εξέλιξη προϊόντος / αγοράς 

 

                       Ανταγωνιστική Θέση 

 

 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, η εταιρία βρίσκεται στο στάδιο της 

τελικής ανάπτυξης ενώ η ανταγωνιστική της θέση κρίνεται µέτρια (µπλε κύκλος). Στο 

µέλλον προβλέπεται αύξηση της ανταγωνιστικότητας ενώ η επιχείρηση θα περιέλθει 

στο πρώιµο στάδιο της σταθερότητας (κόκκινος κύκλος).   

 

 Ισχυρή Μέση  Ασθενής  

Εισαγωγή     

Ανάπτυξη    

Σταθερότητα     

Ωριµότητα 

(κορεσµός) 

   

Παρακµή     
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6.4.  Μήτρα κύκλου ζωής (Arthur D. Little)17 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 19, Μήτρα κύκλου ζωής  

 
 Εµβρυϊκή 

 
Ανάπτυξης 
 

Ωριµότητας 
 

Γήρατος 
 

Κυρίαρχη 
 

Γρήγορη Ανάπτυξη 
Ξεκίνηµα 
 

Γρήγορη Ανάπτυξη 
Επιτυχία ηγεσίας 
κόστους 
Ανανέωση 
Υπεράσπιση Θέσης 
 

Υπεράσπιση Θέσης 
Επιτυχία ηγεσίας 
κόστους 

Ανανέωση 
Γρήγορη Ανάπτυξη 
 

Υπεράσπιση Θέσης 
Συγκέντρωση 
Ανανέωση 
Ανάπτυξη µαζί µε 
κλάδο 
 

∆υνατή 
 

Ξεκίνηµα 
∆ιαφοροποίηση 
Γρήγορη Ανάπτυξη 
 

Συγχρονισµός 
Επιτυχία ηγεσίας 
κόστους 
∆ιαφοροποίηση 
 

Επιτυχία ηγεσίας 
κόστους 
Ανανέωση, 
Συγκέντρωση 

∆ιαφοροποίηση 
Ανάπτυξη µαζί µε 
κλάδο 
 

Εύρεση 
Συγκράτηση 
Ανάπτυξη µαζί µε 
κλάδο 
«Συγκοµιδή» 
 

Ευνοϊκή 
 

Ξεκίνηµα 
∆ιαφοροποίηση 
Συγκέντρωση 
Γρήγορη Ανάπτυξη 
 

∆ιαφοροποίηση 
Συγκέντρωση 
Συγχρονισµός 
Ανάπτυξη µαζί µε 
κλάδο 
 

«Συγκοµιδή» 
Συγχρονισµός, 
Εύρεση 
Συγκράτηση, 
Ανανέωση 
∆ιαφοροποίηση,Αλ
λαγή πλεύσης 
 

Αλλαγή πλεύσης 
Περικοπές 
 

Υπερασπίσιµη 
 

Ξεκίνηµα 
Ανάπτυξη µαζί µε 
κλάδο 
Συγκέντρωση 
 

«Συγκοµιδή», 
Συγχρονισµός 
Εύρεση, 
Συγκράτηση 
Αλλαγή πλεύσης 
Ανάπτυξη µαζί µε 
κλάδο 
Συγκέντρωση 
 

«Συγκοµιδή»,  
Αλλαγή πλεύσης 
Εύρεση 
Περικοπές 
 

Περικοπές 
Εκτροπή 
 

 

 

Η µήτρα κύκλου ζωής περιγράφει τη θέση της εταιρίας σε σχέση µε τη φάση 

του κύκλου ζωής της από τη µια πλευρά και την θέση της στην αγορά από την άλλη. 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα η εταιρία βρίσκεται στη φάση ωριµότητας, δεδοµένου 

των χρόνων που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ταχυµεταφορών. Όσον αφορά τη 

                                                 
17 P. Kotler, (2000), Μάρκετινγκ Μάνατζµεντ, Ανάλυση, Σχεδιασµός, Υλοποίηση και 

έλεγχος (Ά και ΄Β Τόµος), Εκδόσεις Interbooks. 
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θέση της στον κλάδο, η εταιρία βρίσκεται σε πολύ δυνατή θέση (κόκκινο πεδίο) και 

αναµένεται στο µέλλον να κατακτήσει την κυρίαρχη θέση (µπλε πεδίο). 

 Μετά από την παραπάνω ανάλυση θα ακολουθήσει η ανάλυση των 

στρατηγικών ανάπτυξης της ACS.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 Έχοντας ολοκληρώσει τη µελέτη του εξωτερικού και εσωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης θα ασχοληθούµε µε την ανάλυση των 

επιχειρηµατικών στρατηγικών που χρησιµοποιεί η ACS. Επιχειρηµατική στρατηγική 

είναι οι κινήσεις που λαµβάνουν χώρα για την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος µέσω της επιλογής και διαχείρισης ενός µείγµατος επιχειρηµατικών 

δραστηριοτήτων οι οποίες µπορεί να βρίσκονται σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους 

της αγοράς.  Η επιχειρηµατική στρατηγική που χρησιµοποιεί η επιχείρηση αποσκοπεί 

στο συντονισµό και την καλύτερη απόδοση του χαρτοφυλακίου της.  

 Η επιχείρηση λόγο του σηµείου του κύκλου ζωής που βρίσκεται αλλά και 

λόγο της υψηλής ανταγωνιστικότητας του κλάδου εφαρµόζει στρατηγικές ανάπτυξης 

όσον αφορά το εταιρικό επίπεδο. Η στρατηγικές ανάπτυξης επιβάλλονται σε 

περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα δυναµικό και διαρκώς 

εξελισσόµενο περιβάλλον και πρέπει να αναπτυχθούν για να επιβιώσουν. Η ACS 

χρησιµοποιεί της παρακάτω στρατηγικές ανάπτυξης18:  

 

1. Στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης  

2. Στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης  

3. Στρατηγική διαφοροποίησης δραστηριοτήτων  

4. Στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς  

5. Στρατηγική ανάπτυξης υπηρεσιών  

 

 

7.1. Στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης 

 

Η στρατηγική της κάθετης ολοκλήρωσης είναι µια προσπάθεια της εταιρίας να 

αποκτήσει ‘παρουσία’ είτε προς τα µπρος  (διανοµείς ή / και λιανοπωλητές των 

προϊόντων – υπηρεσιών της) είτε προς τα πίσω (προµηθευτές της). Η απόκτηση 
                                                 
18 Douglas R. Emery, John D. Finnerty, John D. Stowe, (2007), Corporate financial 

management, Person Prentice Hall 
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παρουσίας είναι δυνατό να σηµαίνει ότι η επιχείρηση δηµιουργεί µε δικές της 

δυνάµεις µια άλλη εταιρία που αναλαµβάνει τη διανοµή των προϊόντων / 

υπηρεσιών ή την προµήθεια των πρώτων υλών, είτε εξαγοράζει / συγχωνεύεται σε 

µια υπάρχουσα επιχείρηση. 

Η ACS έχει εφαρµόσει στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης προς τα εµπρός µε τη 

δηµιουργία µεγάλου ιδιόκτητου δικτύου καταστηµάτων σε όλη την Ελλάδα και σε 

χώρες του εξωτερικού. Σε αυτό το δίκτυο καταστηµάτων γίνονται συνεχείς έλεγχοι 

για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών καθώς και για την 

εναρµονισµένη λειτουργία των καταστηµάτων µεταξύ τους.  

Η κατοχή ιδιόκτητων αποθηκών αλλά και ιδιόκτητων µέσων µεταφοράς των 

αντικειµένων είναι µια κίνηση στρατηγικής ολοκλήρωσης προς τα πίσω. Με αυτή 

την κίνηση η επιχείρηση επιτυγχάνει τεράστια εξοικονόµηση κόστους και 

οικονοµίες κλίµακας κατά την παραγωγική διαδικασία.  

 

 

7.2. Στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης 

 

Στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης σηµαίνει ότι µια επιχείρηση προσπαθεί 

να αναπτυχθεί µέσω αγοράς ή δηµιουργίας παρόµοιων επιχειρήσεων που λειτουργούν 

στο ίδιο στάδιο της αλυσίδας παραγωγής. Σκοπός της οριζόντιας ολοκλήρωσης είναι 

η απόκτηση µονοπωλιακών και ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων σε κάποια 

συγκεκριµένη αγορά, καθώς µέσω της στρατηγικής αυτής η επιχείρησης αυξάνει τα 

µερίδια αγοράς της κι έτσι µειώνεται ή εξαλείφεται ο ανταγωνισµός. Επίσης, πολλές 

φορές, επιχειρήσεις επιλέγουν να εξαγοράσουν ανταγωνιστές τους οι οποίοι 

αντιµετωπίζουν χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα.  

Πιο συγκεκριµένα ως παράδειγµα οριζόντιας ολοκλήρωσης αναφέρουµε ότι η  

ACS έχει αναπτύξει συνεργασία µε διεθνούς εµβέλειας δίκτυα ταχυµεταφορών (TNT, 

FedEx, GLS) για τη διεκπεραίωση αποστολών, τόσο εντός Ελλάδας σαν 
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αντιπρόσωπος – εργολήπτης,  όσο και στο εξωτερικό για τις αποστολές σε όλο τον 

κόσµο. Αυτή η ενέργεια έχει σαν στόχο την απόκτηση µονοπωλιακού 

πλεονεκτήµατος αφενός και την ενδυνάµωση της παρουσίας της στο χώρο των 

ταχυµεταφορών αφετέρου. Η υλοποίηση της οριζόντιας ολοκλήρωσης µε την 

επίτευξη συνεργασίας εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήµατα έχει και κάποια 

µειονεκτήµατα. Ένα από αυτά είναι ο δύσκολος συντονισµός µεταξύ των 

διαφορετικών επιχειρηµατικών µονάδων λόγο της διαφορετικής επιχειρησιακής 

κουλτούρας αλλά και λόγο των διαφορετικών επιχειρησιακών στόχων που θέτει η 

κάθε µονάδα.  

 

7.3. Στρατηγική διαφοροποίησης δραστηριοτήτων 

 

 Η στρατηγική διαφοροποίησης δραστηριοτήτων διακρίνεται σε δύο 

κατηγορίες: τη συσχετισµένη και την ασυσχέτιστη. Μια επιχείρηση εφαρµόζει 

συσχετισµένη διαφοροποίηση όταν οι δραστηριότητες µε τις οποίες ασχολείται 

συνδέονται µεταξύ τους. Αντίθετα µία επιχείρηση εφαρµόζει ασυσχέτιστη 

διαφοροποίηση όταν οι δραστηριότητες της δε συνδέονται µεταξύ τους.  

 Η ACS εφαρµόζει στρατηγική ασυσχέτιστης στρατηγικής. Συγκεκριµένα ο 

όµιλος INFO QUEST στον οποίο ανήκει η ACS δραστηριοποιείται σε κλάδους οι 

οποίοι δε σχετίζονται µεταξύ τους όπως οι πληροφορική, η τηλεφωνία, η ψυχαγωγία 

και η ταχυµεταφορές. Ο όµιλος επέλεξε τη συγκεκριµένη στρατηγική γιατί η 

διαφοροποίηση στις δραστηριότητες είναι αναγκαία για την επιβίωση των 

επιχείρησης αφού προκύπτουν κατ΄ αυτό τον τρόπο µεγαλύτερες επενδυτικές 

ευκαιρίες. Επίσης η στρατηγική ασυσχέτιστης διαφοροποίησης µειώνει την 

αβεβαιότητα για τις µελλοντικές πωλήσεις στον κλάδο και πετυχαίνει διασπορά 

κινδύνου.  

 

7.4. Στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς  

 

 Η στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς πρακτικά σηµαίνει ότι η επιχείρηση 

προσπαθεί να προωθήσει υπάρχοντα νέα προϊόντα σε νέες αγορές. Αυτό µπορεί να 

γίνει µε την ανάπτυξη επιπλέον γεωγραφικών αγορών.  

 Η ACS  επεκτείνεται σε νέες αγορές στην Ελλάδα όπως σε αποµακρυσµένα 

νησιά, καθώς και σε χώρες του εξωτερικού και ιδιαίτερα στα Βαλκάνια.  
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7.5. Στρατηγικές ανάπτυξης υπηρεσιών  

 

 Η στρατηγική ανάπτυξη των προϊόντων σηµαίνει ότι αναπτύσσονται νέες 

υπηρεσίες για τις υπάρχουσες αγορές ή τροποποιούνται σηµαντικά οι ήδη 

υπάρχουσες. Η στρατηγική ανάπτυξης νέων υπηρεσιών ενδείκνυται όταν η 

επιχείρηση διαθέτει επιτυχηµένες υπηρεσίες οι οποίες βρίσκονται στη φάση της 

ωρίµανσης.  

 Στην ACS οι παρεχόµενες υπηρεσίες αναπτύσσονται π.χ. υπηρεσίες 

ανίχνευσης των αποστολών, υπηρεσίες door to door, µαζικές αποστολές. Η εταιρία 

παρέχει πιο ολοκληρωµένες µεταφορικές υπηρεσίες οι οποίες εµπλουτίζονται µε 

διάφορα στοιχεία τα οποία κάνουν την ποιότητα των υπηρεσιών µεγαλύτερη και 

βοηθούν στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρίας. Επίσης η ανάπτυξη των υπηρεσιών 

γίνεται ακόµα µεγαλύτερη µε την ένταξη καινοτοµιών στις µεταφορικές υπηρεσίες 

που παρέχονται.  

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω η επιχείρηση, ακολουθώντας τις περιγραφόµενες 

στρατηγικές θα µπορούσε να έχει κάποια αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα αυτά 

ποικίλουν ανάλογα µε τις συγκυρίες του εξωτερικού περιβάλλοντος που επικρατούν. 

Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης των µελλοντικών σεναρίων 

στρατηγικής της επιχείρησης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 

8.1. Πιθανό σενάριο 
 

 Ως πιθανό σενάριο θεωρείται η επέκταση της ACS στην αγορά των Σκοπίων. 

Μετά την αγορά των Σκοπίων η επιχείρηση σχεδιάζει την επέκτασή της στη Σερβία 

και τη Ρουµανία, χώρες οι οποίες δεν έχουν ανεπτυγµένο δίκτυο ταχυµεταφορών 

Σύµφωνα µε στελέχη της εταιρείας, η επέκταση στις βαλκανικές χώρες θα 

λειτουργήσει συµπληρωµατικά µε την υπάρχουσα δραστηριότητα στην Αλβανία και 

τη Βουλγαρία, σε συνάρτηση πάντοτε µε τις δραστηριότητες της µητρικής εταιρείας, 

της Info – Quest, στις ανωτέρω χώρες.  

Όπως και οι λοιπές εταιρείες του κλάδου, η ACS προχωρά στην ανακαίνιση 

του συνόλου των καταστηµάτων της, ενέργεια η οποία εκτιµάται ότι θα έχει 

υλοποιηθεί αρχές του 2009. Όσον αφορά την αναβάθµιση των υπηρεσιών της, ήδη 

πραγµατοποιούνται συνεχείς αναβαθµίσεις στο µηχανογραφικό και πληροφοριακό 

σύστηµα της εταιρείας.  

Τέλος ως συνέπεια όλων αυτών των αλλαγών η επιχείρηση θα αυξήσει σε 

σηµαντικό βαθµό το προσωπικό της και έτσι θα ανοίξουν πολλές θέσεις εργασία τόσο 

στην Ελλάδα, µε τη διεύρυνση του δικτύου αντιπροσώπων, όσο και στα Βαλκάνια µε 

την εξάπλωση της επιχείρησης σε Ρουµανία, Σερβία και Σκόπια. Η προσφορά 

εργασία σε περιοχές µε υψηλή ζήτησης θα συµβάλει θετικά στην προσφορά της 

επιχείρησης στο κοινωνικό σύνολο αλλά και στη βελτίωση του κοινωνικού προφίλ 

της επιχείρησης.  

 

8.2. Αισιόδοξο σενάριο 
 

Το αισιόδοξο σενάριο προβλέπει απρόσµενα  θετική εξέλιξη των µεγεθών της 

οικονοµίας όπως το ΑΕΠ, ο πληθωρισµός και η ανεργία. Επίσης µία θετική εξέλιξη 

στις φορολογικές διατάξεις θα επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στο µέλλον της 

εταιρίας. Τα παραπάνω στοιχεία θα οδηγούσαν σε αύξηση της κερδοφορίας της 

εταιρίας, καθώς σε αυτά τα µεγέθη στηρίζεται η οικονοµία. 
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Το αισιόδοξο σενάριο περιλαµβάνει επίσης την εισαγωγή νέων καινοτοµικών 

υπηρεσιών που θα αυξήσουν τη ζήτηση για µεταφορικό προϊόν και την µεγάλη 

αύξηση του αριθµού καταστηµάτων της εταιρίας, έτσι ώστε να αυξηθεί κατά πολύ το 

µερίδιο αγοράς της. 

Τέλος η εταιρία θα αυξήσει τον αριθµό του δικτύου πωλήσεων και  του 

εξωτερικού σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και θα κερδίζει όλο και περισσότερους 

πελάτες στα άλλα κράτη. Σε αυτό θα βοηθήσει ιδιαίτερα η αύξηση της ζήτησης στις 

αγορές του εξωτερικού.  

 

8.3. Απαισιόδοξο σενάριο 
 

 Οι απαισιόδοξες εκτιµήσεις προβλέπουν ότι η οικονοµική κάµψη που 

παρατηρείται στους περισσότερους τοµείς της αγοράς θα επηρεάσει και των τοµέα 

των ταχυµεταφορών και κατ΄ επέκταση την ACS. Αυτή η κάµψη είναι αποτέλεσµα 

του υψηλού πληθωρισµού, της µεγάλης ανεργίας, της αυστηρής φορολογίας και του 

σταθερού εισοδήµατος των καταναλωτών. Ως αποτέλεσµα η επιχείρηση δεν θα 

µπορέσει να υλοποιήσει άµεσα τα επεκτατικά της σχέδια στα Βαλκάνια ενώ θα είναι 

συγκρατηµένη και στις επενδύσεις της στο Ελληνικό δίκτυο.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

1. Συµπεράσµατα κλάδου 
 

 Σύµφωνα µε τα παραπάνω ο κλάδος των ταχυµεταφορών στην Ελλάδα 

παρουσιάζει ανοδική πορεία. Η αύξηση αυτή όµως δεν είναι τόσο µεγάλη σε σχέση 

µε τα ευρωπαϊκά δεδοµένα στη διακίνηση προϊόντων.   

Παρατηρείται αύξηση της ζήτησης για ταχυµεταφορές ενώ υπάρχει πτώση της 

ζήτησης για ταχυδροµικό προϊόν. Η µεγαλύτερη ποσότητα διακινούµενων προϊόντων 

προέρχεται  από την Αττική και η ζήτηση προέρχεται από τους κλάδους του 

εµπορίου, των υπηρεσιών, της µεταποίησης και του δηµόσιου τοµέα.  

Η αγορά ταχυµεταφορών χαρακτηρίζεται από σηµαντικό βαθµό 

συγκέντρωσης σε µικρό αριθµό επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως 

στην Αττική. Τα κυριότερα κόστη των επιχειρήσεων του κλάδου προέρχονται από τις 

αµοιβές προσωπικού, τα λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα µεταφορικών µέσων. Οι 

απασχολούµενοι στις ταχυδροµικές  υπηρεσίες είναι 22.100 και στις ταχυµεταφορές 

είναι 10.700.  

Η αγορά χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό λόγο του υψηλού βαθµού 

συγκέντρωσης που παρατηρείται στα µερίδια αγοράς. Ως τάση που αναµένεται να 

συµβεί στον κλάδο την επόµενη χρονιά είναι η αύξηση των µεταφορικών εξόδων των 

επιχειρήσεων και η πτώση των τιµών των παρεχόµενων υπηρεσιών. Για το 2008-2010 

αναµένεται αύξηση της ζήτησης για ταχυµεταφορές και αύξηση των εµπορικών 

συναλλαγών στο Βαλκανικό χώρο.  

 

2. Γενικά συµπεράσµατα ACS  
 

Η ACS λειτουργεί από το 1981 και αποτελεί την ηγέτιδα εταιρία στον κλάδο 

των ταχυµεταφορών. ∆ιαθέτει 350 καταστήµατα, 3000 εργαζοµένους, 1500 

µεταφορικά µέσα και είναι µέλος του επιχειρηµατικού οµίλου της Info-Quest.  

Το 2007 οι πωλήσεις της επιχείρησης έφτασαν τα 81 εκ ευρώ, αύξηση κατά 

12 % από το προηγούµενο έτος, ενώ τα κέρδη προ φόρων έφτασαν τα 4 εκ ευρώ, 

αύξηση 100% από το 2006.  
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Οι παρεχόµενες υπηρεσίες της επιχείρησης ποικίλουν ανάλογα µε το είδος της 

µεταφοράς, το µεταφερόµενο προϊόν, τις εξειδικευµένες ανάγκες του κάθε πελάτη και 

τις δυνατότητες για ανάπτυξη νέων υπηρεσιών από την επιχείρηση. Οι πελάτες της 

ACS διακρίνονται σε ιδιώτες, επαγγελµατίες και µεγάλους οργανισµούς.  

 

3. Συµπεράσµατα εξωτερικού περιβάλλοντος  
 

Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης χωρίζεται στο µάκροπεριβάλλον 

και το µικροπεριβάλλον.  

Στο µακροπεριβάλλον η επιχείρηση προσαρµόζει την στρατηγική της µε τα 

νέα δεδοµένα που ισχύουν κάθε χρόνο σε αυτό. Συγκεκριµένα όσον αφορά το 

πολιτικο-νοµικό περιβάλλον η επιχείρηση αύξησε το προσωπικό και τα µέσα 

µεταφοράς για την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, εισήγαγε ειδικές 

συσκευασίες για την καλύτερη προστασία των µεταφερόµενων αγαθών, κατέχει άδεια 

ταχυδροµικών υπηρεσιών και δηµιούργησε σύστηµα ανίχνευσης αποστολών.  

Όσον αφορά το οικονοµικό περιβάλλον, την προσαρµογή της τιµολογιακής 

πολιτικής της επιχείρησης ενίσχυσαν φαινόµενα όπως η αύξηση του πληθωρισµού, η 

αύξηση του γενικού δείκτη τιµών, η µείωση του ΑΕΠ και της ανεργίας.  

Στο κοινονικοπολιτιστικό περιβάλλον η αλλαγή που συνέβη είναι ότι οι 

γρήγοροι ρυθµοί της ζωής συµβάλλουν στην αύξηση της ζήτησης για ταχυµεταφορές.  

Η αλλαγή στο τεχνολογικό περιβάλλον επέφερε και αλλαγή στη στρατηγική 

της επιχείρησης µε τη χρήση πιο σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισµού από τους 

υπαλλήλους , µε το αυτόµατο σύστηµα διαλογής, παρακολούθησης και εντοπισµού 

και µε το σύστηµα παρακολούθησης εντοπισµού των αποστολών.  

Στο δηµογραφικό περιβάλλον η αύξηση του πληθυσµού, η µετακίνηση 

ατόµων προς τα αστικά κέντρα και η µετανάστευση κατοίκων Βαλκανικών χωρών 

προς τη χώρα µας προκάλεσε αλλαγές την παρούσα στρατηγική της επιχείρησης.  

 Η στρατηγική της επιχείρηση επηρεάζεται και από τις πέντε δυνάµεις του 

Porter. Συγκεκριµένα η απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο επηρεάζεται 

από την έλλειψη οικονοµιών κλίµακας και καναλιών διανοµής, από τη µικρή  

διαφοροποίηση των προσφερόµενων υπηρεσιών, από τη δύσκολη πρόσβαση στα 

κανάλια διανοµής και από αύξηση του φόβου αντίδρασης των υπαρχουσών 

επιχειρήσεων στον κλάδο.  
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 Η διαπραγµατευτική δύναµη των προµηθευτών εξαρτάται από τον αριθµό των 

προµηθευτών, το µέγεθος αυτών, τη σηµασία των αγοραστών και το βαθµό 

διαφοροποίησης της υπηρεσίας.  

 Η διαπραγµατευτική δύναµη των αγοραστών εξαρτάται από το µέγεθος του 

αγοραστή, τον αριθµός προµηθευτών, τις πληροφορίες για το κόστος της εταιρίας, 

την ευαισθησία των αγοραστών στην τιµή,  τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την 

κάθετη ολοκλήρωση των αγοραστών προς τα πίσω. 

 Η απειλή εισόδου από υποκατάστατα επηρεάζεται από την ύπαρξη κοντινών 

υποκατάστατων,  την επίδραση της τιµής και την τάση των καταναλωτών προς τα 

υποκατάστατα.  

 Ο ανταγωνισµός ανάµεσα στις υπάρχουσες επιχειρήσεις επηρεάζεται από το 

ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς, τα χαρακτηριστικά ανταγωνιστών, τα υψηλά σταθερά 

κόστη και οικονοµίες κλίµακας, τις προσπάθειες για αύξηση µεριδίου αγοράς,   την 

έλλειψη διαφοροποίησης στα προϊόντα και την ύπαρξη υψηλών εµποδίων εξόδου. 

  

4. Συµπεράσµατα εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης  

 
 Βασικότερος υλικός πόρος της ACS είναι τα 350 καταστήµατα σε Ελλάδα και 

εξωτερικό ενώ βασικότεροι άυλοι πόροι είναι η αναγνωρισιµότητα του λογοτύπου 

της επιχείρησης, το ανθρώπινο δυναµικός που στελεχώνει την επιχείρηση και η 

επιχειρηµατικότητα. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι θεωρείται θετικό σηµείο η 

ικανότητα της επιχείρησης να µετατρέπει τους πόρους σε ικανότητες.  

 Οι κύριες λειτουργίες της επιχείρησης είναι η παραλαβή, αποθήκευση και η 

διανοµή των µεταφερόµενων προϊόντων ενώ ως υποστηρικτική λειτουργία θεωρείται 

το marketing.  

 Από τη µελέτη των χρηµατοοικονοµικών δεικτών συµπεραίνουµε ότι κατά το 

2007 η επιχείρηση κατάφερε µείωση της κάλυψης των βραχυπρόθεσµων από το 

κυκλοφορούν ενεργητικό και από τα ταχέως ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία. 

Κατά το έτος 2007 η επιχείρηση στηρίχθηκε περισσότερο στα δικά της κεφάλαια για 

τη χρηµατοδότηση των περιουσιακών της στοιχείων που σηµαίνει ότι µειώθηκε η 

δανειακή επιβάρυνση ενώ είχαµε µικρή πτώση της κερδοφορίας.  
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5.Συµπεράσµατα από τη σύγκριση µε τη µεγαλύτερη ανταγωνίστρια 
 

 Η DHL ιδρύθηκε το 1978 και δραστηριοποιείται σε 220 χώρες σε όλο τον 

κόσµο. Στην Ελλάδα εργάζονται 500 εργαζόµενοι, διαθέτει δίκτυο αντιπροσώπων σε 

13 µεγάλα αστικά κέντρα και 190 οχήµατα. Η DHL κατέχει την πρώτη θέση στην 

παγκόσµια αγορά ενώ έχει την δεύτερη θέση στην Ελληνική αγορά.  

 Σύµφωνα µε τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση παρατηρείται µείωση του 

αριθµοδείκτη ρευστότητας λόγο του µεγάλου επενδυτικού προγράµµατος της 

επιχείρησης. Επίσης υπάρχει αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης κατά το 2007 καθώς 

και αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων.  

 Τα µερίδια στην ελληνική αγορά είναι τα εξής:  

• ACS  23,7 % 

• DHL 15,9 % 

• Υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου  60,3 %.  

 Μέχρι το 2006 η DHL καλύπτει σε µεγαλύτερο βαθµό της βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις απ ότι η ACS ενώ από τον Ιούνιο του 2006 έως και το τέλος του 2007 

ισχύει το αντίστροφο. Η ACS καλύπτει καλύτερα τις βραχυπρόθεσµες  υποχρεώσεις 

της από τα ταχέως ρευστοποιήσιµα περιουσιακά της στοιχεία σε σχέση µε τη DHL  

κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Η ACS υπερτερεί σε κερδοφορία από τη DHL. Παρ΄ 

όλα αυτά η κερδοφορία της DHL παραµένει σταθερή σε όλο το διάστηµα προς 

εξέταση.  

 

6. Συµπεράσµατα τοποθέτησης της εταιρείας σε µήτρες στρατηγικής 

και τοποθέτησης προϊόντος  
 

 Σύµφωνα µε τη µήτρα BCG η ACS βρίσκεται στην κατηγορία αστέρια γιατί ο 

ρυθµός ανάπτυξής της αγοράς καθώς και το µερίδιο που κατέχει στην αγορά είναι 

ιδιαίτερα υψηλά.  

 Στη µήτρα δύναµη εταιρείας / ελκυστικότητα αγοράς η επιχείρηση έχει µέτρια 

ανταγωνιστική ικανότητα σε έναν κλάδο µε υψηλή ελκυστικότητα.  

 Στη µήτρα Hofer η επιχείρηση κατατάγεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξης 

και οδηγείται στο στάδιο της σταθερότητας και η ανταγωνιστική της θέση είναι 

δυνατή ενώ στο µέλλον θα εξελιχθεί σε κυρίαρχη.  
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 Τέλος στη µήτρα του κύκλου ζωής ACS βρίσκεται σε ωριµότητα και η 

ανταγωνιστική της θέση είναι δυνατή ενώ στο µέλλον θα εξελιχθεί σε κυρίαρχη.  

 

7.  Συµπεράσµατα στρατηγικών ανάπτυξης 
 

 Οι στρατηγικές που χρησιµοποίησε η επιχείρηση είναι οι παρακάτω: 

• Στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης προς τα εµπρός µε δηµιουργία ιδιόκτητου 

δικτύου καταστηµάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό και προς τα πίσω µε την 

κατοχή αποθηκών και ιδιόκτητων µέσων µεταφοράς.  

• Στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης που υλοποιείται µε συνεργασία µε 

διεθνούς εµβέλειας δίκτυα µεταφοράς όπως tnt, fedex, gls.  

• Στρατηγική διαφοροποίησης δραστηριοτήτων. Ο όµιλος info-quest  που 

ανήκει η ACS δραστηριοποιείται σε κλάδους που δεν σχετίζονται µε τις 

ταχυµεταφορές, όπως η πληροφορική.  

• Στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς µε επέκταση της ACS στα Βαλκάνια. 

• Στρατηγική ανάπτυξης υπηρεσιών µε εισαγωγή νέων υπηρεσιών όπως 

υπηρεσίες ανίχνευσης αποστολών, door to door, υπηρεσίες µαζικών 

αποστολών.  

 

8.  Συµπεράσµατα για µάνατζερς  
  
 Τέλος, η όλη ανάλυση µας οδηγεί στο παρακάτω ως προς τους λόγους 

υπεροχής της ACS  στον κλάδο ταχυµεταφορών στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα αυτοί οι 

λόγοι αντιπροσωπεύουν και πρακτικά συµπεράσµατα για µάνατζερς:  

• Ανάπτυξη άρτιου καναλιού διανοµής  

• ∆ηµιουργία καλής φήµης της εταιρείας µε την προσφορά υψηλής ποιότητας 

υπηρεσιών 

• Παροχή υπηρεσιών µε γνώµονα την ικανοποίηση του πελάτη 

• Προσεκτικές επενδυτικές κινήσεις όσον αφορά τα χρηµατοοικονοµικά σχέδια 

της επιχείρησης 

• ∆ηµιουργία συµµαχιών µε τις κατάλληλες εταιρίες. 
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