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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται τον κλάδο της µπίρας στην ελληνική 

αγορά και παρουσιάζει την ανάλυση στρατηγικής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας η 

οποία κατέχει ηγετική θέση στην αγορά. Ο κλάδος της µπίρας απαρτίζεται 

από µικρό αριθµό επιχειρήσεων και η παρουσία υποκατάστατων προϊόντων 

είναι έντονη. Λόγω της κατάστασης αυτής και της στασιµότητας που 

παρουσιάζει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια, ο ανταγωνισµός µεταξύ των 

επιχειρήσεων του κλάδου είναι έντονος.  

Λόγοι που οδήγησαν την υποφαινόµενη στην επιλογή του ανωτέρου κλάδου 

και της εταιρείας ως µελέτη περίπτωσης, είναι αφενός η ενασχόληση της σε 

οργανική θέση της ιδίας για µεγάλη χρονική περίοδο στο παρελθόν, αφετέρου 

το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο και δραστηριοποιείται.   

Η εργασία ξεκινώντας µε µια σύντοµη αναφορά στις βασικές έννοιες του 

στρατηγικού management  συνεχίζει οριοθετώντας και παρουσιάζοντας τον 

κλάδο της µπίρας, εντός της οποίας ανταγωνίζεται, και του εξωτερικού και 

εσωτερικού περιβάλλοντός της. Αναγνωρίζονται κύριοι και κρίσιµοι 

παράγοντες επιτυχίας που επιδρούν στις τρέχουσες στρατηγικές της 

επιχείρησης και διερευνώνται πόροι και ικανότητες οι οποίοι είναι 

καθοριστικοί για την επιτυχία της ακολουθούµενης στρατηγικής. Η ανάλυση 

στρατηγικής πραγµατοποιείται σε επιχειρησιακό, επιχειρηµατικό και 

λειτουργικό επίπεδο. Περαιτέρω, αξιολογούνται εναλλακτικές στρατηγικές σε 

σχέση µε τις θεµελιώδεις ικανότητες της επιχείρησης και το εξωτερικό 

περιβάλλον και παρέχονται προτάσεις για τη διατήρηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος. 

Τέλος, πρόταση αυτής της εργασίας είναι η συνέχιση της ακολουθούµενης 

από την επιχείρηση στρατηγικής προκειµένου να επιτύχει τους σκοπούς και 

στόχους που η διοίκηση έχει θέσει διαχειριζόµενη αναλόγως το χαρτοφυλάκιο 

προϊόντων που διαθέτει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT 

 

1.1. Ορισµός Στρατηγικού management & τα επίπεδά του. 

Στρατηγικό  management είναι το σύνολο των επιχειρηµατικών αποφάσεων 

και πράξεων που καθορίζουν τη µακροπρόθεσµη επίδοση µιας επιχείρησης1. 

Οι αποφάσεις που παίρνει µια επιχείρηση διαµορφώνουν τη στρατηγική της, 

ενώ οι πράξεις που πραγµατοποιεί την υλοποιούν. Ο σωστός συνδυασµός 

των δύο παραπάνω οδηγούν σε εφαρµογή της επιτυχηµένης στρατηγικής. 

Τα στοιχεία που διακρίνουν το στρατηγικό management είναι: οι πολλές 

γνωστικές περιοχές, η εξωτερική εστίαση, η εσωτερική εστίαση και η 

µελλοντική κατεύθυνση. 

Η συνεχώς αυξανόµενη αβεβαιότητα στο εξωτερικό περιβάλλον αποτελεί τη 

µεγαλύτερη πρόκληση κάθε σύγχρονου manager. 

To στρατηγικό management αναπτύχθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας για 

άριστη διαχείριση και αντιµετώπιση της αβεβαιότητας. Αναφέρεται στην 

επιχείρηση ως «όλον» και προσπαθεί να εξηγήσει γιατί µερικές επιχειρήσεις 

αναπτύσσονται ενώ άλλες µένουν στάσιµες  ή και χρεοκοπούν. Εποµένως, οι 

στρατηγικές αποφάσεις αφορούν το µακροχρόνιο σχεδιασµό, είναι σπάνιες 

και απαιτούν αναπτυγµένη κρίση και διαίσθηση2. 

Αναλύοντας όλα τα παραπάνω, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η στρατηγική 

είναι ένα περιεκτικό σχέδιο για την επίτευξη των οργανωσιακών σκοπών, ενώ 

το στρατηγικό management είναι µια περιεκτική και συνεχής διαδικασία 

management που στοχεύει στην διαµόρφωση και υλοποίηση 

αποτελεσµατικών στρατηγικών όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο 

διάγραµµα 1.1. Ένας τρόπος για προσέγγιση επιχειρηµατικών ευκαιριών και 

προκλήσεων. 
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∆ιάγραµµα 1.1 Υπόδειγµα Στρατηγικού
(Πηγή:  Wheelen & Hunger “

Τα βασικά στοιχεία της

φαίνονται και στο διάγραµµα

� Πού βρίσκεται η επιχείρηση

Περιβάλλοντος – Stimulation

� Πού θέλουµε να βρεθούµ

formulation ) 

� Πώς θα φτάσουµε

Στρατηγικής – Strategy

� Εάν πήγαν όλα καλά

∆ιάγραµµα 1.2 Βασικά στοιχεία
(Πηγή: Wheelen & Hunger “Concept

Στρατηγικού Management     
“Concept in strategic management σελ. 1)  

της διαδικασίας του  στρατηγικού management

διάγραµµα 1.2 είναι τα εξής:  

η επιχείρηση & ποια είναι η κατάστασή της

Stimulation Analysis Environmental scanning

να βρεθούµε; (∆ιαµόρφωση Στρατηγικής 

φτάσουµε εκεί που επιθυµούµε να βρεθούµε; (

Strategy  implementation ) 

καλά; (Αξιολόγηση & έλεγχος – Evaluation & 

στοιχεία της διαδικασίας του στρατηγικού management
Concept in strategic management σελ. 11) 

 

          

management όπως 

της; (Ανίχνευση 

scanning ) 

Στρατηγικής – Strategic 

; (Υλοποίηση 

& control )3 

 

management             



 

 

1. H Ανίχνευση Περιβάλλοντος

ανίχνευση, η αξιολόγηση

εξωτερικό και εσωτερικό

ανθρώπους εντός της

1.3. Σκοπός της είναι

οποίοι θα καθορίσουν

τρόπος για την ανίχνευση

Analysis (∆υνάµεις -

i. Το εξωτερικό περιβάλλον

µεταβλητές (Ευκαιρίες

της περιβάλλον και

υπάρχει και λειτουργεί

µπορούν να ελεγχ

ii. Το εσωτερικό περιβάλλον

και Αδυναµίες) οι

βραχυπρόθεσµα µπορούν

∆ιάγραµµα 1.3 Περιβαλλοντικές
(πηγή Wheelen & Ηunger “Concept

 

Περιβάλλοντος (Environmental scanning

αξιολόγηση και η µετάδοση των πληροφοριών

εσωτερικό περιβάλλον προς τους ενδιαφερόµενους

εντός της επιχείρησης όπως παρουσιάζεται στο

της είναι να προσδιορίσει στρατηγικούς παράγοντες

καθορίσουν τη µελλοντική πορεία της επιχείρησης. 

ανίχνευση του περιβάλλοντος είναι µέσω της

- Αδυναµίες - Ευκαιρίες - Απειλές).  

εξωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης απαρτίζεται

Ευκαιρίες και Απειλές) που βρίσκονται στο

περιβάλλον και διαµορφώνουν το περίγραµµα εντός

λειτουργεί η επιχείρηση και οι οποίες βραχυπρόθεσµα

ελεγχθούν από τη διοίκησή της. 

εσωτερικό περιβάλλον  απαρτίζεται από µεταβλητές

) οι οποίες ενυπάρχουν στην επιχείρηση και

βραχυπρόθεσµα µπορούν να ελεγχθούν από την ανώτατη

 

Περιβαλλοντικές µεταβλητές     
Concept in strategic management σελ.12) 
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scanning ) είναι η 

πληροφοριών από το 

ενδιαφερόµενους 

παρουσιάζεται στο διάγραµµα 

παράγοντες, οι 

επιχείρησης. Ο πιο απλός 

µέσω της S.W.O.T 

απαρτίζεται από 

βρίσκονται στο εξωτερικό 

εντός του οποίου 

βραχυπρόθεσµα δεν 

µεταβλητές (∆υνάµεις 

επιχείρηση και οι οποίες 

ανώτατη διοίκηση. 
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2. Η ∆ιαµόρφωση Στρατηγικής (Strategy formulation)  είναι η ανάπτυξη 

µακροχρόνιου σχεδιασµού για την αποτελεσµατική διαχείριση ευκαιριών 

και απειλών του περιβάλλοντος υπό το πρίσµα των δυνατών και 

αδύνατων σηµείων της επιχείρησης (S.W.O.T). Με άλλα λόγια είναι το 

σύνολο των διαδικασιών που περιλαµβάνονται στη δηµιουργία ή στον 

καθορισµό των στρατηγικών του οργανισµού και εστιάζεται στο 

περιεχόµενο των στρατηγικών4. 

i. Αποστολή (Mission) : Είναι ο  λόγος ή η αιτία ύπαρξης της 

επιχείρησης και απαντάει στο ερώτηµα ποίοι είµαστε και τι κάνουµε. Η 

αποστολή µιας επιχείρησης διακρίνεται  σε: 

o ∆ιευρυµένης προοπτικής (broad mission ): προσδιορίζει τον 

περιορισµό της δραστηριότητας µιας επιχείρησης σε έναν χώρο ή 

σε µια παραγωγική δραστηριότητα, αλλά αποτυγχάνει να 

προσδιορίσει ξεκάθαρα τον τοµέα κύριου ενδιαφέροντος (δηλ σε 

ποια αγορά ή προϊόν να εστιάσει) 

o Περιορισµένης προοπτικής (narrow mission ): Προσδιορίζει πολύ 

ξεκάθαρα τον πρωταρχικό ρόλο της επιχείρησης αλλά µπορεί να 

περιορίσει το σκοπό των δραστηριοτήτων της µόνο στα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες που προσφέρει, την τεχνολογία που χρησιµοποιεί  

και την αγορά που εξυπηρετεί. Άρα, το πρόβληµα εστιάζεται στις 

περιορισµένες µελλοντικές ευκαιρίες. 

ii. Σκοποί (Objectives):  Ως σκοποί θεωρούνται τα τελικά αποτελέσµατα 

µιας σχεδιασµένης δραστηριότητας. Οι αντικειµενικοί σκοποί πρέπει να 

δηλώνουν ΤΙ πρέπει να πραγµατοποιηθεί και έως ΠΟΤΕ. Εποµένως ο 

σκοπός προσδιορίζει τόσο το αποτέλεσµα όσο και το χρονικό 

διάστηµα για την εκπλήρωση του, σε αντίθεση µε τον στόχο  που 

αναφέρεται στην επίτευξη µη προσδιορισµένου αποτελέσµατος (π.χ. 

αύξηση απόδοσης). ∆εδοµένου ότι ο στόχος είναι µια ανοιχτή πρόταση 

και όχι κάτι συγκεκριµένο, δεν µπορούµε να χαράξουµε στρατηγική 

βασισµένη στον στόχο εφόσον δεν υπάρχει σκοπός. 



 

iii. Στρατηγικές (Strategies

τίποτα άλλο παρά

ΠΩΣ θα επιτύχουµε

iv. Πολιτικές (Policies

οδηγίες για τη λήψη

Είναι το τελευταίο

συνδέει άρρηκτα τη

επιχειρήσεις χρησιµοποιούν

προσωπικό τους αποφασίζει

αποστολή, τους σκοπούς

3. H Υλοποίηση της 

διαδικασία µέσω της οποίας

και έχει άρρηκτη σχέση

φαίνεται και στο διάγραµµα

στρατηγικές γίνονται

εστιάζεται στη διαδικασία

επιτυγχάνονται. Εκτός

τα µεσαία και κατώτερα

διαµόρφωση στρατηγικής

 

∆ιάγραµµα 1.4 Τρία Κυρίαρχα
(Πηγή: Σηµειώσεις, Ν.Γεωργόπουλος

 

Strategies ): Η στρατηγική µιας επιχείρησης

παρά ένα σχέδιο στο οποίο δηλώνεται /περιγράφεται

επιτύχουµε την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και τους ΣΚΟΠΟΥΣ.

Policies ) : Οι πολιτικές εξασφαλίζουν / παρέχουν

τη λήψη αποφάσεων από κάθε στέλεχος της επιχείρησης

τελευταίο βήµα για τη διαµόρφωση της στρατηγικής

κτα τη ∆ιαµόρφωση Στρατηγικής µε την Υλοποίηση

χρησιµοποιούν πολιτικές για να διασφαλίσουν

τους αποφασίζει και ενεργεί µε τρόπο που υποστηρίζει

τους σκοπούς και τις στρατηγικές της. 

της Στρατηγικής (Strategy implementation

της οποίας εφαρµόζονται οι στρατηγικές και

σχέση µε την διαµόρφωση της στρατηγικής

διάγραµµα 1.4. Άρα είναι οι µέθοδοι µέσω των

ίνονται λειτουργικές ή εκτελούνται σε έναν οργανισµό

διαδικασία µέσω των οποίων οι 

Εκτός εξαιρέσεων, η υλοποίηση πραγµατοποιείται

κατώτερα στελέχη της επιχείρησης (σε αντιδιαστολή

στρατηγικής που γίνεται από τα ανώτατα στελέχη

Κυρίαρχα Θέµατα στην εφαρµογή της στρατηγικής     
Γεωργόπουλος “Στρατηγικό management”) 
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επιχείρησης δεν είναι 

περιγράφεται το 

ΣΚΟΠΟΥΣ. 

παρέχουν γενικές 

της επιχείρησης. 

στρατηγικής και 

την Υλοποίηση. Οι 

διασφαλίσουν ότι το 

που υποστηρίζει την 

implementation ) είναι η 

στρατηγικές και οι πολιτικές 

στρατηγικής όπως 

µέσω των οποίων οι 

έναν οργανισµό και 

οι στρατηγικές 

πραγµατοποιείται  από 

αντιδιαστολή µε τη 

στελέχη). 
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Η υλοποίηση των στρατηγικών

προγραµµάτων, προϋπολογισµών

i. Τα Προγράµµατα

που απαιτούνται για

ii. Ο Προϋπολογισµός

της επιχείρησης (

προγράµµατος ζητείται

iii. Οι ∆ιαδικασίες  

απαιτείται για την ολοκλήρωση

4. H Αξιολόγηση και Έλεγχος

µέσω της οποίας τα

καταγράφονται και συγκρίνονται

σύγκρισης χρησιµοποιούνται

λύση των προβληµάτων

επισηµάνει αδυναµίες

οδηγήσει στην αναµόρφωσή

Η επίδοση είναι το τελικό

επιµέρους αποτελέσµατα

αξιολόγηση και ο έλεγχος

management6. 

∆ιάγραµµα 1.5 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης
(Πηγή: Wheelen & Hunger “Concept

 

 

στρατηγικών και πολιτικών πραγµατοποιείται µε

προϋπολογισµών και διαδικασιών .  

Προγράµµατα είναι η περιγραφή των ενεργειών και των

απαιτούνται για την επίτευξη ενός σχεδίου.  

Προϋπολογισµός είναι η περιγραφή σε αξία των προγραµµάτων

είρησης (σε πολλές επιχείρησης πριν την έγκριση

προγράµµατος ζητείται να υπολογιστεί η ποσοστιαία απόδοση

  περιγράφουν µε λεπτοµέρεια κάθε ενέργεια

την ολοκλήρωση ενός προγράµµατος.  

και Έλεγχος (Evaluation & Control) είναι η

οποίας τα πραγµατικά αποτελέσµατα διαφόρων

και συγκρίνονται µε τα επιθυµητά. Τα αποτελέσµατα

χρησιµοποιούνται για τη λήψη διαρθρωτικών µέτρων

προβληµάτων (συντονισµός). Το στάδιο αυτό

αδυναµίες στον στρατηγικό σχεδιασµό και συνεπώς

αναµόρφωσή του5.  

τελικό αποτέλεσµα των ενεργειών και περιλαµβάνει

αποτελέσµατα της διαδικασίας του στρατηγικού management

έλεγχος της επίδοσης ολοκληρώνει το µοντέλο στρατηγικού

Αξιολόγησης & Έλεγχος     
Concept in strategic management σελ 262)  

πραγµατοποιείται µε τη χρήση 

και των βηµάτων 

των προγραµµάτων 

έγκριση κάποιου 

απόδοση). 

κάθε ενέργεια που 

είναι η διαδικασία 

διαφόρων ενεργειών 

αποτελέσµατα της 

διαρθρωτικών µέτρων και τη 

αυτό µπορεί να 

συνεπώς µπορεί να 

περιλαµβάνει όλα τα 

management. Η 

µοντέλο στρατηγικού 
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Τα παραδοσιακά συστήµατα τα οποία µετρούσαν την επίδοση µιας 

επιχείρησης βασίζονταν σε βραχυπρόθεσµους χρηµατοοικονοµικούς 

στόχους. Τέτοια συστήµατα δεν θεωρούνται πλέον κατάλληλα για την 

υπερνίκηση των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην 

σηµερινή εποχή. Η µεθοδολογία Balanced Scorecard είναι ένα εργαλείο που 

µετατρέπει σε µετρήσιµους στόχους τη στρατηγική της επιχείρησης. 

Το  Balanced Scorecard αναπτύχθηκε από τους Kaplan & Norton ως ένα 

µέσο αξιολόγησης της εταιρικής επίδοσης από τέσσερις διαφορετικές οπτικές: 

� Την χρηµατοοικονοµική συνιστώσα – Πώς µας βλέπουν οι µέτοχοι; 

� Την πελατειακή συνιστώσα – Πώς µας βλέπουν οι αγοραστές; 

� Τη συνιστώσα των εσωτερικών διαδικασιών - Σε τι πρέπει να 

υπερέχουµε; 

� Τη συνιστώσα της µάθησης και ανάπτυξης – Μπορούµε να 

βελτιωθούµε και να δηµιουργούµε αξία; 

Τα παραπάνω προσφέρουν στα στελέχη µια γρήγορη, κατανοητή εικόνα για 

τη συνολική επίδοση της επιχείρησης. Εποµένως, πληροφορίες για την 

επίδοση ευρύτερες των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών είναι κρίσιµης 

σηµασίας7. 

 

1.2. Ανίχνευση Περιβάλλοντος 

 

1.2.1. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος  

Πριν µια επιχείρηση ξεκινήσει τη διαµόρφωση στρατηγικής πρέπει να 

ανιχνεύσει το εξωτερικό της περιβάλλον για αναγνώριση ευκαιριών και 

απειλών και του εσωτερικού της περιβάλλοντος για αναγνώριση δυνάµεων 

και αδυναµιών. Η ανίχνευση του περιβάλλοντος περιλαµβάνει την 

αποτύπωση, την αξιολόγηση και τη µετάδοση πληροφοριών από το 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον στα ενδιαφερόµενα άτοµα εντός της 

επιχείρησης. Μια επιχείρηση χρησιµοποιεί αυτό το εργαλείο για να αποφύγει 

στρατηγικές εκπλήξεις και να για να διασφαλίσει τη µακροχρόνια υγιή θέση 



 
21 

της. Έρευνες άλλωστε έχουν δείξει ότι υπάρχει µια θετική συσχέτιση µεταξύ 

της ανάλυσης του περιβάλλοντος και των κερδών8. 

Το εξωτερικό περιβάλλον χωρίζεται σε δύο µέρη: 

i. Το Γενικευµένο Περιβάλλον (societal environment) 

ii. Το Άµεσο περιβάλλον (task environment)  

Όταν το περιβάλλον είναι δυναµικό η διοίκηση της επιχείρησης δίνει έµφαση 

στην ανάλυση του άµεσου εξωτερικού περιβάλλοντος, ενώ στα σταθερά 

περιβάλλοντα εστιάζεται στο γενικευµένο περιβάλλον9. 

 

1.2.1.1. Γενικευµένο Περιβάλλον (societal environment) 

Το γενικευµένο περιβάλλον περιλαµβάνει παράγοντες (πίνακας 1.1) οι οποίοι 

επηρεάζουν µακροχρόνια την επιχείρηση και οι οποίοι είναι οι εξής 

i. Οικονοµικοί παράγοντες: οι οποίοι υπαγορεύουν την ανταλλαγή 

των προϊόντων, το νόµισµα, την ενέργεια, και την πληροφορία και 

όπως είναι φανερό έχουν άµεσο αποτέλεσµα στην επιχειρηµατική 

δραστηριότητα µιας επιχείρησης. 

ii. Τεχνολογικοί παράγοντες που δηµιουργούν την επίλυση 

προβληµάτων στις εφευρέσεις. 

iii. Πολιτικοί - Νοµικοί Παράγοντες οι οποίοι περιλαµβάνουν 

αποφάσεις και κανονισµούς που επηρεάζουν τους τυπικούς 

κανόνες. 

iv.  Κοινωνικοί Παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα ήθη και έθιµα, τις 

αξίες, την κουλτούρα µιας κοινωνίας.10 
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Πίνακας 1.1 Μερικοί Σηµαντικοί Παράγοντες του Γενικευµένου Περιβάλλοντος            
(Πηγή: Wheelen & Ηunger “Concept in strategic management σελ 74) 

 

1.2.1.2. Άµεσο Περιβάλλον (task environment) 

Όπως παρουσιάζεται και στο διάγραµµα 1.6, το άµεσο περιβάλλον 

περιλαµβάνει εκείνα τα στοιχεία που επηρεάζουν βραχυχρόνια την πορεία 

της επιχείρησης, αλλά και αυτά τα στοιχεία που µπορεί η ίδια να επηρεάσει, 

όπως κυβερνήσεις, τοπικές κοινωνίες, προµηθευτές, ανταγωνιστές, πελάτες, 

πιστωτές, εργαζοµένους, εργατικά συνδικάτα, οµάδες ειδικού ενδιαφέροντος 

και εµπορικές οργανώσεις . 

 

 

Οικονοµικό Τεχνολογικό Πολιτικό -Νοµικό Κοινωνικό

Τάσεις Α.Ε.Π Συνολική επένδυση της 
κυβέρνησης για 
Ανάπτυξη

Αντιµονοπωλιακός

νόµος

Αλλαγές στον τρόπο 
ζωής

Επιτόκια Συνολική Επένδυση 
κλάδου για Ανάπτυξη 

Πράσινη Οικονοµία Προσδοκίες

αναφορικά µε την 
καριέρα

Προσφορά 
Χρήµατος

Εστίαση στην 
τεχνολογία

Φορολογικοί Νόµοι ∆ραστηριοποίηση 
των καταναλωτών

Πληθωρισµός Parent προστασία Ειδικά κίνητρα Ρυθµός διάρθρωσης 
οικογένειας

Επίπεδα Ανεργίας Νέα Προϊόντα ∆ιεθνείς Εµπορικοί 
κανονισµοί

Ρυθµός ανάπτυξης 
Πληθυσµού

Μισθοί Μεταφορά τεχνολογίας 
σε νέα προϊόντα από το 
εργαστήρι στην αγορά

Στάση απέναντι στις 
ξένες εταιρείες

Ηλικιακή κατανοµή 
του πληθυσµού

Υποτίµηση/
Επανεκτίµηση

Αύξηση 
παραγωγικότητας µέσω 
αυτοµατισµού

Νόµοι σχετικά µε την 
πρόσληψη & 
προαγωγή

Μεταφορά 
πληθυσµού της 
περιφέρειας

∆ιαθεσιµότητα 
Ενεργειακών
Πόρων & κόστος

∆ιαθεσιµότητα 
διαδικτύου

Σταθερότητα της 
κυβέρνησης

Προσδοκίες 
αναφορικά µε τη ζωή

∆ιαθέσιµο

Εισόδηµα

Πλαίσιο 
Τηλεπικοινωνιών

Κανονισµοί  
Outsourcing

Ρυθµός γεννήσεων

Αγορά Νοµίσµατος Ασφάλεια τεχνολογικών

συστηµάτων

Συνταξιοδοτικά

προγράµµατα

Συστήµατα υγείας

Επίπεδο µόρφωσης
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∆ιάγραµµα 1.6 Ανίχνευση Άµεσου
(Πηγή: Wheelen & Ηunger “Concept

Ο ορισµός του ανταγωνιστικού

προσδιορίζεις και να αντιδράς

γρηγορότερα από τον ανταγωνισµό

Καµία επιχείρηση δεν µπορεί

τους εξωτερικούς παράγοντες

λαµβάνοντας υπόψιν ποιοί

διαίσθηση και η εµπειρία

επιτυχία της υπάρχουσας

αντίληψη για το τι είναι

περιβάλλον. 

Ένας τρόπος προσδιορισµού

περιβάλλον είναι η χρήση

Στον “Issues Priority Matrix

υπόψιν η πιθανότητα εµφάνισης

αντίκτυπος που θα έχει ο

Άµεσου Περιβάλλοντος     
Concept in strategic management σελ 80) 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος βασίζεται στην ικανότητα

να αντιδράς στις αλλαγές του περιβάλλοντος καλύτερα

τον ανταγωνισµό11. 

δεν µπορεί να αποτυπώσει πλήρως και επιτυχώς

παράγοντες. Οι επιλογές θα πρέπει 

υπόψιν ποιοί παράγοντες είναι σηµαντικοί και ποίοι

εµπειρία των ατόµων της διοίκησης καθώς επίσης

υπάρχουσας στρατηγικής είναι πιθανόν να επηρεάσουν

είναι σηµαντικό να αποτυπώσουν στο εξωτερικό

προσδιορισµού και ανάλυσης  της ανάπτυξης στο

χρήση του «Issues Priority Matrix”12.  

Matrix” όπως φαίνεται και στον πίνακα 1.2 

πιθανότητα εµφάνισης του εξωτερικού παράγοντα και

έχει ο παράγοντας αυτόν στην επιχείρηση.   

 

       

στην ικανότητα να 

περιβάλλοντος καλύτερα και 

και επιτυχώς όλους 

πρέπει να γίνονται 

και ποίοι όχι. Η 

καθώς επίσης και η 

επηρεάσουν την 

στο εξωτερικό τους 

ανάπτυξης στο εξωτερικό 

πίνακα 1.2 λαµβάνεται 

παράγοντα και ο πιθανός 
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Πίνακας 1.2 Issues Priority Matrix                  
(πηγή Campel “Foreign Activities in the U.S.A.:Time for a Re-Assessment?” σελ 46) 

 

Ανάλυση Άµεσου Περιβάλλοντος – Ανάλυση κλάδου 

Ως κλάδος ορίζεται µια οµάδα επιχειρήσεων που παράγει παρόµοια προϊόντα 

ή υπηρεσίες και τα οποία είναι στενά υποκατάστατα µεταξύ τους. Μια 

ανάλυση των κύριων παικτών, όπως των προµηθευτών και πελατών, στο 

άµεσο περιβάλλον είναι µέρος της ανάλυσης του κλάδου. 

Ο Michael Porter, ο δηµιουργός της θεωρίας του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος, υποστηρίζει ότι την επιχείρηση την απασχολεί πολύ το 

επίπεδο ανταγωνισµού εντός του κλάδου στον οποίο ανταγωνίζεται. Η 

ένταση του ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τον ίδιο, προσδιορίζεται από πέντε 

βασικές ανταγωνιστικές δυνάµεις όπως αυτές απεικονίζονται στο διάγραµµα 

1.713.  

Η συνολική δύναµη των δυνάµεων αυτών , προσδιορίζει το συγκεντρωτικό 

πιθανόν κέρδος του κλάδου, όπου το πιθανόν κέρδος είναι µετρήσιµο σε 

όρους µακροχρόνιου επενδυµένου κεφαλαίου14. 
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Όσο πιο δυνατές είναι αυτές

τη δυνατότητα να αυξάνουν

όµως, είναι πολύ πιθανόν

υιοθετήσει, να αλλάξει τη

όφελος της15. 

∆ιάγραµµα 1.7 ∆υνάµεις που
(Πηγή: Michael Porter “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 
Competitors”) 

 

i. Απειλή νεοεισερχόµενων

Οι νεοεισερχόµενοι σε έναν

επιθυµούν να πάρουν µερίδιο

αυξήσουν την ένταση του

του κλάδου. Η απειλή αυτή

Τέτοια εµπόδια αποτελούν

o Οι οικονοµίες κλίµακος

o Η διαφοροποίηση

o Οι απαιτήσεις σ

είναι αυτές οι δυνάµεις, τόσο λιγότερο οι επιχειρήσεις

αυξάνουν τιµές και να βγάλουν υψηλά κέρδη. Μακροχρόνια

πιθανόν µια επιχείρηση, µέσω της στρατηγικής

αλλάξει τη δύναµη ενός από τους παράγοντες αυτούς

που επηρεάζουν τον ανταγωνισµό εντός του κλάδου.
Michael Porter “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

νεοεισερχόµενων:  

νεοεισερχόµενοι σε έναν κλάδο αυξάνουν την παραγωγικότητα

πάρουν µερίδιο αγοράς και πόρους. Παράλληλα, µπορούν

ένταση του ανταγωνισµού και να µειώσουν την ελκυστικότητα

απειλή αυτή εξαρτάται από τα εµπόδια εισόδου του

αποτελούν: 

οικονοµίες κλίµακος 

διαφοροποίηση προϊόντος 

απαιτήσεις σε κεφάλαια 

επιχειρήσεις έχουν 

κέρδη. Μακροχρόνια 

στρατηγικής που θα 

παράγοντες αυτούς προς 

 

.          
Michael Porter “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

παραγωγικότητα του και 

Παράλληλα, µπορούν να 

την ελκυστικότητα 

εισόδου του κλάδου. 
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o Το κόστος αλλαγής προµηθευτή  

o Η πρόσβαση σε κανάλια διανοµής 

o Το µειονέκτηµα κόστους λόγω µεγέθους 

o Η κυβερνητική Πολιτική 

ii. Ανταγωνισµός µεταξύ Υπαρχόντων επιχειρήσεων 

Στους περισσότερους κλάδους, οι επιχειρήσεις είναι αµοιβαία εξαρτώµενες. 

Αυτό οφείλεται: 

o Στον αριθµό των ανταγωνιστών: Ο ανταγωνισµός είναι εντονότερος 

όταν υπάρχουν πολλές µικρές και ιδίου µεγέθους επιχειρήσεις. 

o Στον ρυθµό ανάπτυξης του κλάδου: Όταν ο ρυθµός ανάπτυξης της 

αγοράς είναι χαµηλός, ο ανταγωνισµός είναι µεγαλύτερος αφού ο 

µόνος τρόπος να αυξήσει το µερίδιο της η κάθε επιχείρηση είναι να 

πάρει µερίδιο από τους ανταγωνιστές.    

o Στα χαρακτηριστικά Προϊόντος ή Υπηρεσίας: Ένα προϊόν µπορεί να 

είναι µοναδικό, µε πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά που το 

διαφοροποιούν από τα αντίστοιχα του είδους τους ή µπορεί να είναι 

δηµόσιο αγαθό, όπου το προϊόν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά 

ανεξάρτητα ποιος το πουλάει. 

o Στο ύψος  σταθερού κόστους: Όταν τα σταθερά κόστη είναι υψηλά τότε 

ο ανταγωνισµός είναι υψηλότερος. 

o Στα εµπόδια εξόδου: Όταν τα εµπόδια εξόδου (υψηλό κόστος παύσης 

λειτουργιών) είναι µεγάλα, τότε ο ανταγωνισµός συνήθως είναι 

µεγαλύτερος. 

o Στο κόστος µετακίνησης: Στην περίπτωση όπου το κόστος 

µετακίνησης των αγοραστών είναι µεγάλο ο ανταγωνισµός είναι 

µικρότερος 

o Στους στρατηγικούς σκοπούς: Όταν οι ανταγωνιστές ακολουθούν 

επιθετικές αναπτυξιακές στρατηγικές ο ανταγωνισµός είναι 

µεγαλύτερος. 
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iii. Απειλή από υποκατάστατα:  

Υποκατάστατο είναι το προϊόν το οποίο φαίνεται διαφορετικό αλλά µπορεί να 

καλύψει την ίδια ανάγκη που µπορεί να καλύψει ένα άλλο προϊόν. Η 

παρουσία υποκατάστατων µειώνει την ελκυστικότητα του κλάδου και θέτει 

άνω όριο στα επίπεδα τιµών. Η απειλή αυτή εξαρτάται από: 

o Την πρόθεση του αγοραστή να προβεί σε υποκατάστατα 

o Τη σχετική τιµή και απόδοση του υποκατάστατου 

o Το κόστος αλλαγής σε υποκατάστατο. 

 

iv. ∆ιαπραγµατευτική δύναµη Αγοραστών 

Οι αγοραστές επηρεάζουν τον κλάδο µέσω της ικανότητας τους να πιέζουν 

για µείωση τιµών, τη διαπραγµάτευσή τους για υψηλότερη ποιότητα και 

περισσότερες υπηρεσίες και στο να βάζουν τους ανταγωνιστές να 

εναντιώνονται µεταξύ τους. Η δύναµή τους είναι µεγάλη όταν: 

o Ένας αγοραστής αγοράζει µεγάλη αναλογία από την προσφερόµενη 

ποσότητα προϊόντος ή υπηρεσίας 

o Μπορούν να µετακινηθούν προς την πλευρά του προµηθευτή.  

o Τα προϊόντα είναι τυποποιηµένα (standardized) 

o Το κόστος µετακίνησης σε άλλον προµηθευτή είναι πολύ µικρό (Οι 

αγοραστές είναι λίγοι και οι προµηθευτές πολλοί) 

o Το αγοραζόµενο προϊόν αποτελεί υψηλό ποσοστό του κόστους του 

αγοραστή 

o Ο αγοραστής βγάζει χαµηλό κέρδος και άρα είναι ευαίσθητος στο 

κόστος και στις διαφοροποιηµένες υπηρεσίες. Ο κλάδος δεν είναι 

κύρια προµηθευτική οµάδα για τους αγοραστές 

o Το αγοραζόµενο προϊόν δεν επηρεάζει την τελική ποιότητα του 

προϊόντος που συµµετέχει και µπορεί εύκολα να αντικατασταθεί χωρίς 

να αλλοιώσει το τελικό προϊόν. 
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v. ∆ιαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών:  

Οι προµηθευτές επηρεάζουν έναν κλάδο µέσω της ικανότητάς τους  να 

αυξάνουν  τις τιµές ή να µειώνουν την ποιότητα του προϊόντος και υπηρεσίας. 

Η δύναµη αυτή είναι µεγάλη όταν: 

o Υπάρχουν πολλοί αγοραστές και λίγοι προµηθευτές 

o Το προϊόν ή η υπηρεσία είναι µοναδική και έχει υψηλό κόστος 

µετακίνησης 

o Υποκατάστατα προϊόντα δεν είναι διαθέσιµα 

o Οι προµηθευτές έχουν τη δυνατότητα να µετακινηθούν προς τα εµπρός 

στην προµηθευτική αλυσίδα 

o Ο κλάδος δεν αποτελεί σηµαντική οµάδα πελατών για τον προµηθευτή. 

 

vi. Οµάδα ειδικού ενδιαφέροντος 

Μια έκτη δύναµη που προστίθεται στην λίστα του Porter είναι η οµάδα ειδικών 

ενδιαφερόντων (other stakeholders) και η οποία µπορεί να περιλαµβάνει 

οµάδες όπως τοπικές κοινωνίες, κυβερνήσεις, πιστωτές που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στους προµηθευτές, σωµατεία, µετόχους κ.α. Η 

σηµαντικότητα αυτής της οµάδας εξαρτάται από τον κλάδο16. 

 

1.2.2. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος. 

Η ανίχνευση και η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος για ευκαιρίες και 

απειλές δεν επαρκούν ώστε να εξασφαλίσουν στον οργανισµό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Θα πρέπει να αναλυθεί και το εσωτερικό του οργανισµού ώστε 

να προσδιοριστούν εσωτερικοί στρατηγικοί τοµείς – κρίσιµες δυνάµεις και 

αδυναµίες οι οποίες είναι πιθανόν να προσδιορίσουν πότε µια επιχείρηση έχει 

τη δυνατότητα να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες αποφεύγοντας τις απειλές. Οι 

δυνάµεις και οι αδυναµίες της επιχείρησης µπορούν βραχυπρόθεσµα να 

ελεγχθούν από την ανώτατη διοίκηση. Οι εσωτερικές δυνάµεις της 

επιχείρησης αφορούν:17 
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∆οµή της επιχείρησης 

a. Ιεραρχία 

b. Επικοινωνία 

c. Ροή εργασία 

Κουλτούρα της επιχείρησης 

a. Πιστεύω 

b. Αξίες  

c. Προσδοκίες 

Πόροι της επιχείρησης 

a. Ανθρώπινο  ∆υναµικό 

b. ∆ιοικητικές Ικανότητες  

c. Χρηµατοοικονοµικοί Πόροι 

d. Εγκαταστάσεις 

e. Τεχνολογία 

Έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες για την ανάλυση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος στηριζόµενοι στους πόρους και στις ικανότητες της 

επιχείρησης οι οποίες θα την βοηθήσουν να προσαρµοστεί η ίδια και η 

στρατηγική της στο εξελισσόµενο περιβάλλον. Η πιο γνωστή θεωρία είναι η 

θεωρία των πόρων και των ικανοτήτων (resource based view). 

 

1.2.2.1. H θεωρία των Πόρων και των Ικανοτήτων (The resource  
Based View Theory of Competitive Advantage). 

H θεωρία των πόρων και ικανοτήτων είναι µια µάλλον εσωστρεφής θεώρηση 

η οποία δεν παραγκωνίζει τη σηµασία του εξωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης, όµως βασίζεται κυρίως στο εσωτερικό της περιβάλλον. 

Υποστηρίζει, ότι κάθε επιχείρηση διαφέρει από τους ανταγωνιστές της ως 

προς τους πόρους και τις ικανότητες που διαθέτει καθώς επίσης και ως προς 

τον τρόπο µε τον οποίο τους εκµεταλλεύεται. Ειδικότερα, εκείνοι οι πόροι και 
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οι ικανότητες που είναι δύσκολο να αποκτηθούν ή να παραχθούν από τους 

ανταγωνιστές, µπορεί να οδηγήσουν σε στρατηγικό πλεονέκτηµα και κατά 

συνέπεια σε επικράτηση του ανταγωνισµού18.  

Πόροι (Resources): Είναι τα υλικά και άυλα στοιχεία της επιχείρησης που 

χρησιµοποιούνται από την ίδια προς την εφαρµογή της στρατηγικής της. 

Οι πόροι µιας επιχείρησης µπορούν να καταταχτούν στις ακόλουθες 

κατηγορίες:  

i. Υλικοί Πόροι:  

a. Χρηµατοοικονοµικοί πόροι: Η δανειοληπτική ικανότητα της 

επιχείρησης, η ικανότητα της να δηµιουργεί εσωτερικά κεφάλαια κτλ 

b. Φυσικοί Πόροι: Η τοποθεσία του εργοστασίου, η αρτιότητα του 

εξοπλισµού της, η πρόσβαση σε πρώτες ύλες, η κατοχή 

τεχνολογίας. 

c. Ανθρώπινοι Πόροι: Το ανθρώπινο δυναµικό, η εκπαίδευση, η  

εµπειρία, η κρίση, η προσαρµοστικότητα, η αφοσίωση των 

εργαζοµένων της επιχείρησης κτλ 

d. Οργανωτικοί Πόροι: Η δοµή της επιχείρησης, τα συστήµατα 

προγραµµατισµού, ελέγχου, συντονισµού κτλ 

ii. Άυλοι Πόροι 

a. Τεχνολογικοί Πόροι: Τεχνολογική ικανότητα (πατέντες, εµπορικά 

σήµατα, ικανότητες κτλ) και απαραίτητη γνώση για  υλοποίηση 

αυτού 

b. Πόροι Καινοτοµίας: Εργαζόµενοι µε σηµαντικές τεχνολογικές 

ικανότητες, ερευνητικές εγκαταστάσεις κτλ 

c. Φήµη: Φήµη µεταξύ των πελατών (brand name, αξιοπιστία, 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα προϊόντος κτλ), φήµη µεταξύ των 

προµηθευτών (για αποτελεσµατική, υποστηρικτική και αµοιβαία 

ωφέλιµη συνεργασία και σχέσεις)19 
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Ικανότητες (Capabilities): Αφορούν το σωστό συνδυασµό και την 

ολοκλήρωση οµάδας πόρων που διαθέτει η επιχείρηση. Οι ικανότητες από 

µόνες τους δεν  επιτρέπουν στην επιχείρηση να υλοποιήσει τις στρατηγικές 

της, αλλά είναι αυτές που κάνουν την επιχείρηση να χρησιµοποιεί 

αποτελεσµατικά τους πόρους της. 

Το πλεονέκτηµα µιας επιχείρησης αφορά την ολοκλήρωση όλων των 

λειτουργιών µιας επιχείρησης και τον συγχρονισµό των ικανοτήτων. Το κύριο 

πλεονέκτηµα µιας επιχείρησης, έχει να κάνει µε συνονθύλευµα 

πλεονεκτηµάτων πέραν από τις δοµές, είναι διάχυτο στην επιχείρηση και είναι 

κάτι το οποίο η επιχείρηση µπορεί να κάνει πάρα πολύ καλά. 

Όταν τα κύρια πλεονεκτήµατα υπερτερούν σε σχέση µε τον ανταγωνισµό 

λέγεται ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Μια εταιρεία µπορεί να έχει αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µε 

τέσσερις διαφορετικούς τρόπους: 

i) Μπορεί να κατέχει µια πατέντα 

ii) Μπορεί να αποκτηθεί από κάποιον άλλο 

iii) Μπορεί να το µοιραστεί µε άλλη επιχειρηµατική µονάδα ή 

συνεργάτη συµµαχία  

iv) Μπορεί να είναι προσεκτικά κατασκευασµένο και συσσωρεύτηκα 

κατά τη διάρκεια του χρόνου εντός της εταιρείας 

 

VRIO 

O Barney στο VRIO πλαίσιο που ανέπτυξε, προτείνει τέσσερις ερωτήσεις οι 

οποίες αξιολογούν την ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης20 

i) Ως προς την Αξία (Value) : Οι πόροι και οι Ικανότητες της παρέχουν 

αξία στον πελάτη και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα; 

ii) Ως προς τη Σπανιότητα (Rareness) : Οι άλλες ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις κατέχουν τον πολύτιµο αυτό πόρο ή ικανότητα; 
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iii) Ως προς τη Μίµηση (Imitability): Είναι κοστοβόρο για τις 

υπόλοιπες επιχειρήσεις να αποκτήσουν τον πόρο ή την ικανότητα 

σε σχέση µε αυτές που ήδη κατέχουν; 

iv) Ως προς την οργάνωση (Organizational) : Είναι οργανωµένη η 

επιχείρηση µε τέτοιον τρόπο ώστε να µπορεί να εκµεταλλευθεί 

πλήρως το ανταγωνιστικό δυναµικό των πόρων και ικανοτήτων της; 

Εάν η απάντηση σε καθεµία από τις παραπάνω ερωτήσεις είναι θετική σε 

συγκεκριµένη ικανότητα τότε είναι πολύ πιθανόν το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα, να είναι διατηρήσιµο. 

Στη διαδικασία αποτίµησης της δυνητικής απόδοσης των πόρων και των 

ικανοτήτων, επιβάλλεται να συνυπολογιστούν τόσο οι σχέσεις µεταξύ των 

πόρων και ικανοτήτων, όσο και η πολυπλοκότητα των σχέσεων αυτών. 

Βασικό κριτήριο είναι κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στην 

επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.  

Η δυνατότητα αυτή συνδέεται άµεσα µε το ρυθµό απαξίωσης των πόρων και 

ικανοτήτων, καθώς και τυχόν αντιγραφής τους από τους ανταγωνιστές. Τα 

παραπάνω εξαρτώνται άµεσα από ορισµένα χαρακτηριστικά τους, τα οποία 

είναι τα εξής: 

a. ∆ιάρκεια – Σταθερότητα (Durability).Είναι ο ρυθµός µε τον οποίο οι 

πόροι και οι ικανότητες µιας επιχείρησης αποσβένονται ή 

απαξιώνονται. Είναι προφανές ότι όσο µεγαλύτερο κύκλο ζωής 

παρουσιάζουν οι ικανότητες και οι πόροι, τόσο περισσότερο 

διατηρούνται και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα (τεχνολογία & 

πλουτοπαραγωγικές πηγές – µικρός κύκλος ζωής, φήµη & 

κουλτούρα  –  µεγαλύτερο βαθµό σταθερότητας) 

b. ∆ιαύγεια (Transparency). Είναι η ταχύτητα µε την οποία οι 

ανταγωνιστές µπορούν να αναλύσουν τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα της επιχείρησης, δηλαδή να προσδιορίσουν τις 

ικανότητες, τους πόρους και τη σχέση που τις συνδέει και παρέχει 

συγκριτικό πλεονέκτηµα. Εποµένως, αναφερόµαστε στο χρονικό 

διάστηµα που χρειάζεται να παρέλθει προκειµένου να είναι σε θέση 
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οι ανταγωνιστές να µιµηθούν τις θεµελιώδεις ικανότητες στις οποίες 

βασίζεται η στρατηγική της επιχείρησης. 

c. Μεταβασιµότητα (Transferability): Η µεταβασιµότητα είναι η 

δυνατότητα των ανταγωνιστών να συγκεντρώσουν τους πόρους και 

τις ικανότητες προκειµένου να µιµηθούν τη στρατηγική µιας 

επιχείρησης. Όσο πιο εύκολο είναι να συγκεντρώσουν αυτά τα 

στοιχεία, τόσο µικρότερη θα είναι η διάρκεια ζωής των 

ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της επιχείρησης. 

d. ∆υνατότητα Αντιγραφής (Duplicability): Πρόκειται για τη δυνατότητα 

των ανταγωνιστών να χρησιµοποιήσουν τους ίδιους πόρους και 

ικανότητες για να µιµηθούν την επιτυχία µιας επιχείρησης. Για 

παράδειγµα, ακόµη κι αν µια επιχείρηση προσλάβει διοικητικά 

στελέχη από έναν ανταγωνιστή της, αυτό δε σηµαίνει ότι 

αυτοµάτως θα αποκτήσει την αποτελεσµατική διοίκηση ή την 

κουλτούρα του ανταγωνιστή της21. 

Στόχος κάθε επιχείρησης είναι να κάνει όσο το δυνατόν πιο αποδοτική χρήση 

των θεµελιωδών ικανοτήτων της, καθώς επίσης και η διατήρηση και η 

επέκταση τους πιο  γρήγορα από τους ανταγωνιστές, ώστε να προκύπτουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. 

 

1.2.2.2. Αλυσίδα αξίας 

Η αναγνώριση των δυνάµεων και αδυναµιών µιας επιχείρησης, ή ακόµα και 

των µοναδικών ικανοτήτων, είναι συχνά ευκολότερη όταν υπάρχει µια 

αναλυτική άποψη για την επιχείρηση. Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί µε τη 

µέθοδο του διαχωρισµού κατά λειτουργία και αναζήτησης των πόρων και 

ικανοτήτων κάθε λειτουργίας ξεχωριστά. Μια διαφορετική προσέγγιση είναι 

αυτή της «Αλυσίδας Αξίας»22. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή του Porter, 

βλέπουµε την επιχείρηση από την πλευρά των δραστηριοτήτων που εκτελεί 

και παρέχει στους πελάτες της για το προϊόν ή την υπηρεσία της.  

Η αλυσίδα αξίας διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων, τις Κύριες 

και τις Υποστηρικτικές. Οι κύριες δραστηριότητες ξεκινούν µε τις λειτουργίες 



 

διαχειρισµού εισροών, συνεχίζουν

τη διαχείριση των εκροών

sales». Οι Υποστηρικτικές

δραστηριότητες όπως προµήθειες

ανθρώπινου δυναµικού και

οι κύριες δραστηριότητες

όπως φαίνεται στο διάγραµµα

 

 

∆ιάγραµµα 1.8 Αλυσίδα Αξίας
Porter  

 

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε

οι δραστηριότητες αξίας

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος

δηµιουργίας αξίας για τους

κατά την εκτίµηση της αποδοτικότητας

δραστηριότητες όπου υπάρχουν

 

 

, συνεχίζουν µε την παραγωγή και ολοκληρώνονται

εκροών και τις υπηρεσίες Marketing & Πωλήσεων

Υποστηρικτικές δραστηριότητες έχουν να κάνουν

όπως προµήθειες, τεχνολογίες νέων προϊόντων

δυναµικού και εσωτερικής υποδοµής οι οποίες διασφαλίζουν

δραστηριότητες θα λειτουργήσουν αποτελεσµατικά και

διάγραµµα 1.823. 

Αξίας: Creating and Sustaining Superior Performance by Michael 

συµπεραίνουµε ότι σύµφωνα µε το υπόδειγµα

αξίας αποτελούν το θεµέλιο λίθο για την

πλεονεκτήµατος24. Παράλληλα, επισηµαίνει τη σηµασία

για τους αγοραστές,  προσφέρει κατευθυντήριες

της αποδοτικότητας µιας επιχείρησης και επισηµαίνει

όπου υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης

34

ολοκληρώνονται µε 

Πωλήσεων και «after 

να κάνουν µε 

προϊόντων, διοίκηση 

διασφαλίζουν ότι 

αποτελεσµατικά και αποδοτικά, 

 

: Creating and Sustaining Superior Performance by Michael 

υπόδειγµα του Porter 

για την επίτευξη 

επισηµαίνει τη σηµασία της 

κατευθυντήριες οδηγίες 

και επισηµαίνει τις 

βελτίωσης25. 
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1.3. Η Στρατηγική και τα επίπεδα της 

Σύµφωνα µε τους Johnson και Scholes26, ‘Στρατηγική είναι η κατεύθυνση και 

το εύρος δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης µακροπρόθεσµα, η οποία 

εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την επιχείρηση, µέσω της 

διάταξης των πόρων της µέσα σε ένα εναλλασσόµενο περιβάλλον, µε στόχο 

να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αγορών και να ικανοποιήσει τις 

προσδοκίες των βασικών οµάδων ενδιαφεροµένων  (stakeholders). Με άλλα 

λόγια δεν είναι παρά ένα σχέδιο στο οποίο περιγράφεται το ‘Πώς θα 

πετύχουµε την Αποστολή και τους Σκοπούς της επιχείρησης. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της στρατηγικής είναι27: 

� Η προσαρµογή σε ένα εναλλασσόµενο περιβάλλον 

� Η δηµιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων µέσω της διάταξης 

των πόρων 

� Ο καθορισµός του εύρους δραστηριοτήτων αλλά και της κατεύθυνσης 

της επιχείρησης µακροπρόθεσµα 

� Η ανταπόκριση στις ανάγκες των αγορών και η ικανοποίηση των 

προσδοκιών των βασικών οµάδων ενδιαφεροµένων.  

Η στρατηγική έχει να κάνει µε το:28 

� Πού είµαστε τώρα και που θέλουµε να βρεθούµε (κατεύθυνση) 

� Σε ποιες αγορές η επιχείρηση πρέπει να ανταγωνιστεί και τι είδους 

δραστηριότητες εµπλέκονται σε αυτές τις αγορές (αγορά ,σκοποί) 

� Πώς µπορούν οι επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες να πετύχουν 

καλύτερη επίδοση από τον ανταγωνισµό στις επιλεγµένες αγορές 

(πλεονέκτηµα). 

� Τι πόρους (δεξιότητες, κεφάλαια, πάγια, ανθρώπινο δυναµικό, τεχνικές 

ικανότητες, εγκαταστάσεις, σχέσεις) χρειάζονται προκειµένου να 

αντεπεξέλθει η εταιρεία στον ανταγωνισµό. (Πόροι και ικανότητες) 

� Ποίοι εξωτερικοί παράγοντες επιδρούν στην ικανότητα της επιχείρησης 

να ανταγωνισθεί. (Περιβάλλον) 



 

� Ποιές είναι οι αξίες

στο επιχειρηµατικό

Τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα

� Ξεκάθαρη εικόνα

� Έντονη εστίαση

� Εις βάθος κατανόηση

Θα µπορούσαµε να πούµε

επιτύχει τους σκοπούς και

Μια τυπική επιχείρηση

(διάγραµµα 1.9) 

o Επιχειρησιακή Στρατηγική

o Επιχειρηµατική 

o Λειτουργική Στρατηγική

∆ιάγραµµα 1.9 Ιεραρχία Στρατηγικής
(πηγή Wheelen & Hunger “Concept in strategic management 

 

οι αξίες και προσδοκίες όλων αυτών που έχουν

επιχειρηµατικό περιβάλλον. (stakeholders) 

πλεονεκτήµατα της στρατηγικής είναι:29 

εικόνα για το στρατηγικό όραµα της επιχείρησης

εστίαση στο τι είναι στρατηγικά σηµαντικό. 

κατανόηση των ραγδαίων εξελίξεων του περιβάλλοντος

πούµε ότι η στρατηγική δηλώνει το πώς η επιχείρηση

σκοπούς και τους στόχους της.  

επιχείρηση συνήθως θεωρεί τρεις τύπους 

Στρατηγική (Corporate Strategy) 

Επιχειρηµατική Στρατηγική (Business Strategy)  

Στρατηγική (Functional Strategy)  

Στρατηγικής       
Wheelen & Hunger “Concept in strategic management σελ. 16) 

Επιχειρησιακή 
Στρατηγική:           
Η κατεύθυνση 

της επιχείρησης
& η ∆ιοίκηση 

κάθε Μονάδας

Επιχειρηµατική 
Στρατηγική: 

Ανταγωνιστική & 
Συνεργατική 
Στρατηγική

Λειτουργική 
Στρατηγική:

Μεγιστοποίηση 
της 

πραγωγικότητας 
των πόρων

36

έχουν επίδραση 

επιχείρησης. 

περιβάλλοντος  

πώς η επιχείρηση θα 

τύπους στρατηγικής 
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1.3.1. Επιχειρησιακή Στρατηγική (Corporate Strategy) 

 Περιγράφει τη γενική κατεύθυνση της εταιρείας ως προς την ανάπτυξη και 

την επιχειρηµατική δραστηριότητα των επιχειρηµατικών µονάδων και της 

παραγωγής30. Η επιχειρησιακή στρατηγική ασχολείται µε τρία κύρια θέµατα 

τα οποία αντιµετωπίζουν την επιχείρηση στο σύνολο: 

a) τη γενική κατεύθυνση της επιχείρησης ως προς την ανάπτυξη, 

στασιµότητα, ή υπαναχώρηση (directional strategy)   

b) τις επιχειρήσεις ή τις αγορές τις οποίες ανταγωνίζεται η 

επιχείρηση µέσω των προϊόντων της ή της επιχειρηµατικής της 

δραστηριότητας (portfolio strategy )  

c) τον τρόπο µε τον οποίο η διοίκηση συντονίζει τις 

δραστηριότητες και µεταφέρει πόρους και χρησιµοποιεί τις 

ικανότητες στην παραγωγική διαδικασία και στην επιχειρηµατική 

µονάδα (parenting strategy ).  

Αναλύοντας περαιτέρω τα παραπάνω ώστε να γίνει πιο κατανοητή η έννοια 

της επιχειρησιακής στρατηγικής έχουµε τα εξής: 

 

1.3.1.1. Επιχειρησιακή Στρατηγική Κατεύθυνσης  (Directional 
 Strategy)  

Σε κάθε παραγωγική ή επιχειρηµατική µονάδα πρέπει να ακολουθείται µια 

στρατηγική ώστε να βελτιώνεται η ανταγωνιστική της θέση. Κάθε επιχείρηση 

πρέπει να αποφασίσει την κατεύθυνση ανάπτυξης κάνοντας τις εξής 

ερωτήσεις: 

� Πρέπει να επεκταθούµε, να κάνουµε περικοπές ή να συνεχίσουµε τις 

δραστηριότητες µας; 

� Πρέπει να συγκεντρώσουµε τις δραστηριότητές µας στην τρέχουσα 

αγορά  ή πρέπει να προχωρήσουµε σε διαποίκιλση σε άλλες αγορές; 

� Εάν επιθυµούµε να αναπτυχθούµε ή να επεκταθούµε εγχώρια και /ή 

παγκόσµια , αυτό θα πραγµατοποιηθεί µέσω εσωτερικής ή εξωτερικής 

ανάπτυξης; 



 38

Η επιχειρησιακή στρατηγική κατεύθυνσης απαρτίζεται από τρείς γενικές 

συνιστώσες (διάγραµµα 1.10):31 

i) Ανάπτυξη (growth) - επέκταση των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. 

ii) Σταθεροποίηση (Stability) - χωρίς καµία αλλαγή στις υπάρχουσες 

δραστηριότητες. 

iii) Υπαναχώρηση (turnaround) - περικοπή στις υπάρχουσες 

δραστηριότητες. 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε, ότι η επιχειρησιακή στρατηγική 

πρωτίστως έχει να κάνει µε την επιλογή κατεύθυνσης για την επιχείρηση ως 

σύνολο και ως προς τον τρόπο διαχείρισης της επιχειρηµατικής και 

παραγωγικής δράσης, δηλ είναι οι κινήσεις που λαµβάνουν χώρα για την 

επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσω της επιλογής και της 

διαχείρισης ενός µίγµατος επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων οι οποίες µπορεί 

να βρίσκονται σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους ή αγορές32.  

 

 

∆ιάγραµµα 1.10 Επιχειρησιακή Στρατηγική Κατεύθυνσης               
(Πηγή: Wheelen & Hunger “Concept in strategic management” σελ. 166) 
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1.3.1.1.1. Στρατηγικές Aνάπτυξης 

Οι πιο δηµοφιλείς και ευρέως διαδεδοµένες επιχειρησιακές στρατηγικές 

επιλογές, είναι αυτές που έχουν σχεδιαστεί για να επιτύχουν ανάπτυξη των 

πωλήσεων, των κεφαλαίων, των κερδών ή κάποιο συνδυασµό αυτών. Η 

λογική που διέπει τις στρατηγικές ανάπτυξης, είναι ότι οι επιχειρήσεις 

λειτουργούν σε ένα δυναµικό και εναλλασσόµενο περιβάλλον και πρέπει να 

αναπτυχθούν για να επιβιώσουν. 

Υπάρχουν οι εξής βασικές κατηγορίες στρατηγικών ανάπτυξης 

1. Κάθετη ολοκλήρωση (vertical integration) 

2. Οριζόντια ολοκλήρωση (horizontal integration) 

3. ∆ιαποίκιλση - Ansoff’s Matrix (diversification) 

a. Συσχετισµένη (related diversification)  

b. Ασυσχέτιστη (unrelated diversification)  

4. Συγκέντρωση – διείσδυση αγοράς (market penetration)- Ansoff’s 

Matrix 

5. Ανάπτυξη αγοράς (market development)- Ansoff’s Matrix 

6. Ανάπτυξη προϊόντων (product development)- Ansoff’s Matrix 

 

1. Κάθετη ολοκλήρωση 

Ονοµάζουµε στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης, την προσπάθεια µιας 

επιχείρησης να αποκτήσει «παρουσία» είτε προς τα µπροστά (διανοµείς ή/και 

λιανοπωλητές των προϊόντων-υπηρεσιών της), είτε προς τα πίσω 

(προµηθευτές της). Η κάθετη ολοκλήρωση ενδείκνυται όταν:  

• Είναι ακριβοί ή αναξιόπιστοι οι προµηθευτές ή/και διανοµείς των 

προϊόντων 

• Είναι λίγοι διανοµείς/προµηθευτές και/ή χαµηλής ποιότητας, µε 

συνέπεια η ολοκλήρωση προς τα εµπρός/πίσω να προσφέρει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 
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• Ο κλάδος είναι ραγδαία αναπτυσσόµενος και οι µελλοντικές 

προοπτικές είναι καλές 

• Υπάρχει διαθεσιµότητα ανθρωπίνων και χρηµατοοικονοµικών πόρων, 

που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια στρατηγική κάθετης 

ολοκλήρωσης 

• Υπάρχουν πλεονεκτήµατα σταθερής παραγωγής. Η στρατηγική αυτή 

γενικά αυξάνει την προβλεψιµότητα της ζήτησης των προϊόντων και/ή 

την διαθεσιµότητα των πρώτων υλών. 

• Μπορεί να πραγµατοποιηθεί µείωση κόστους διανοµής και 

αποθήκευσης 

• Μπορεί να υπάρξει βελτίωση στο Marketing ή στην απόκτηση 

τεχνολογίας (απόκτηση εξειδικευµένων πόρων) 

• Είναι δυνατόν να χτιστούν εµπόδια εισόδου στους ανταγωνιστές 

 

2. Οριζόντια ολοκλήρωση 

Στρατηγική  οριζόντιας ολοκλήρωσης  σηµαίνει ότι µια επιχείρηση προσπαθεί 

να αναπτυχθεί µέσω εξαγοράς ή δηµιουργίας παρόµοιων επιχειρήσεων που 

λειτουργούν στο ίδιο στάδιο της αλυσίδας παραγωγής. 

Η οριζόντια ολοκλήρωση έχει σαν στόχο την απόκτηση µονοπωλιακών 

πλεονεκτηµάτων σε κάποια συγκεκριµένη αγορά, καθώς µέσω της 

στρατηγικής αυτής µειώνεται ή εξαλείφεται ο ανταγωνισµός. Συχνά την 

εφαρµόζουν επιχειρήσεις οι οποίες εκτιµούν ότι µπορούν να αποκοµίσουν 

σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας στην παραγωγή ή στη διάθεση του 

προϊόντος. 

 

3. ∆ιαποίκιλση (συσχετισµένη ή ασυσχέτιστη) 

Η στρατηγική της διαποίκιλσης διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Τη 

συσχετισµένη και την ασυσχέτιστη. 



 
41 

a) Συσχετισµένη διαποίκιλση είναι η πρόσθεση νέων, συσχετισµένων 

προϊόντων ή/και υπηρεσιών  (πχ µια επιχείρηση που παράγει µπισκότα 

να αποκτήσει παρουσία και στην παραγωγή προϊόντων σνακ πχ 

γαριδάκια). Οι λόγοι για τους οποίους µια επιχείρηση επιλέγει την 

εφαρµογή της στρατηγικής αυτής είναι: 

• Έλεγχο πηγών προµηθευτών και αγορών (επάρκεια προµηθειών, 

διασφάλιση ποιότητας, µείωση τιµών πρώτων υλών, έµµεση 

αντιµετώπιση ανταγωνισµού) 

• απόκτηση πληροφοριών (τεχνολογικές αλλαγές, τάσεις αγοράς) 

• µείωση κόστους  

• αναµενόµενα κέρδη (πχ ύπαρξη τοµέων στις «εισόδους» µε µεγάλα 

περιθώρια κέρδους) 

• διασπορά κινδύνου (αποφυγή εξάρτησης από ένα προϊόν ή αγορά, 

µείωση κυκλικότητας εσόδων) 

• αξιοποίηση πόρων (µεταβίβαση τεχνολογίας και ανταγωνιστικών 

ικανοτήτων της επιχείρησης σε άλλες) 

• κτίσιµο «αυτοκρατορίας» (ανθρώπινος παράγοντας – ρόλος δύναµης 

και εξουσίας σαν κίνητρο ανάπτυξης) 

b) Ασυσχέτιστη διαποίκιλση, αντίθετα σηµαίνει ότι η επιχείρηση προσθέτει 

ασυσχέτιστα νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις επιλέγουν τη 

στρατηγική αυτή γιατί θεωρούν ότι η απόκτηση κάποιων ασυσχέτιστων 

δραστηριοτήτων αντιπροσωπεύει τις πιο πολλά υποσχόµενες επενδυτικές 

ευκαιρίες. Η ασυσχέτιστη διαποίκιλση ενδείκνυται όταν η επιχείρηση33: 

• έχει ανάγκη επένδυσης πλεονασµατικών κεφαλαίων 

• ανταγωνίζεται σε κλάδο µε φθίνουσα ανάπτυξη και κέρδη 

• θέλει να επιτύχει διασπορά κινδύνου 

• υπάρχουν πόροι και διοικητικό ταλέντο για να ανταγωνιστεί η 

επιχείρηση σε ένα νέο κλάδο 
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• υπάρχει σηµαντική ευκαιρία απόκτησης µιας ασυσχέτιστης 

επιχείρησης 

• υπάρχει σηµαντική «συνέργια» µεταξύ αποκτηθείσας και 

εξαγοράζουσας επιχείρησης 

• η µονοπωλιακή δύναµη τιµωρείται και άρα αναζητείται ανάπτυξη εκτός 

του κλάδου 

• φιλοδοξίες ισχυρών στελεχών 

 

ANSOFF’s Matrix  

Οι στρατηγικές που έχουµε αναπτύξει µέχρι τώρα αναφέρονται στην 

επέκταση της επιχείρησης σε νέα προϊόντα αλλά και σε νέες αγορές. Η 

επιχείρηση έχει και άλλες επιλογές . 

Σύµφωνα µε τον Ansoff η επιχείρηση µπορεί να εστιάσει στα υπάρχοντα 

προϊόντα και στις υπάρχουσες αγορές (στρατηγική διείσδυσης), να 

επεκταθεί σε νέες αγορές µε τα υπάρχοντα προϊόντα της (στρατηγική 

ανάπτυξης αγοράς) ή να επεκταθεί µε νέα προϊόντα στις υπάρχουσες 

αγορές (στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων) και προσδιόρισε τέσσερα 

βασικά στρατηγικά συστατικά: 

 

a) καθαρή εικόνα της επιχειρηµατικής δράσης της επιχείρησης ή του 

προϊόντος  

b) ο τρόπος του πώς να είναι ελκυστικό να εξερευνάς την ανάπτυξη 

c) Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα – αυτά τα πλεονεκτήµατα τα οποία η 

επιχείρηση κατέχει και τα οποία µπορεί να αξιοποιήσει αποδοτικά 

d) Συνέργεια – Ο Ansoff εξήγησε την έννοια της συνέργειας  "2+2=5", 

ή πώς το όλο είναι µεγαλύτερο από το άθροισµα των επιµέρους, 

και απαιτείται µια εξέταση το πώς οι ευκαιρίες ταιριάζουν µε τις 

ικανότητες της επιχείρησης.34  

Ο πίνακας του ANSOFF είναι ένα εργαλείο που βοηθά στην επιλογή 

στρατηγικών. Σύµφωνα µε αυτό, οι προσπάθειες µιας εταιρείας να 

αναπτυχθεί εξαρτώνται από το αν παρέχει νέα ή υπάρχοντα προϊόντα και 
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υπηρεσίες σε νέες ή υπάρχουσες αγορές. Το αποτέλεσµα του πίνακα 

ANSOFF (πίνακας 1.3) είναι µια σειρά αναπτυξιακών στρατηγικών που 

δίνουν την κατεύθυνση της επιχειρησιακής στρατηγικής: 

 

Πίνακας 1.3 Οι Τρεις βασικές στρατηγικές Ανάπτυξης κατά ANSOFF             
(πηγή Philip Kotler Kevin lane Keller, Marketing Management  “Concept in strategic 
management” σελ. 48) 

 

1. ∆ιείσδυση (Market penetration). Σηµαίνει ότι η επιχείρηση αποφασίζει 

να διαθέσει τους πόρους της στην πιο επικερδή ανάπτυξη ενός προϊόντος 

µιας αγοράς ή µιας κυρίαρχης τεχνολογίας. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί  

µε:  

o την αύξηση της χρήσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας  από 

τους υπάρχοντες πελάτες 

o την προσέλκυση των πελατών των ανταγωνιστών 

o την στόχευση της επιχείρησης σε προσέλκυση µη χρηστών του 

προϊόντος 
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Η στρατηγική αυτή ενδείκνυται όταν: 

o oι παρούσες αγορές δεν είναι κορεσµένες 

o υπάρχει περιθώριο αύξησης της χρήσης του προϊόντος  από τους 

υπάρχοντες καταναλωτές 

o τα µερίδια αγοράς µειώνονται και η αγορά αναπτύσσεται, 

οικονοµίες κλίµακας προσφέρουν σηµαντικά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα 

o ο κλάδος δεν είναι αντικείµενο τεχνολογικών καινοτοµιών 

o υπάρχουν εµπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών. 

 

2. Ανάπτυξη αγοράς (product development).  Ένα υπάρχον προϊόν 

απευθύνεται σε νέα αγορά. Το προϊόν και τα χαρακτηριστικά τους 

παραµένουν τα ίδια αλλά απευθύνεται σε νέους καταναλωτές. Αυτό 

µπορεί να γίνει µε:  

o ανάπτυξη επιπλέον γεωγραφικών αγορών (πχ τοπική επέκταση, 

επέκταση σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο) 

o προσέλκυση πελατών από άλλα τµήµατα αγοράς (πχ παραλλαγές 

προϊόντων που ζητούνται από άλλα τµήµατα αγοράς) 

o είσοδο σε νέα κανάλια διανοµής. 

 

Η στρατηγική αυτή ενδείκνυται  όταν:  

o υπάρχουν νέα, όχι ακριβά και ταυτόχρονα αξιόπιστα κανάλια 

διανοµής 

o υπάρχουν ανεκµετάλλευτες ή µη κορεσµένες αγορές 

o υπάρχει υπερβάλλουσα παραγωγική δυναµικότητα η οποία πρέπει 

κάπου να διοχετευθεί. 

 

3. Ανάπτυξη προϊόντος (product development) . Η επιχείρηση 

αναπτύσσει νέα προϊόντα για τις υπάρχουσες αγορές ή επιχειρούνται 

σηµαντικές τροποποιήσεις των υπαρχόντων προϊόντων. Αυτή η 

στρατηγική µπορεί να απαιτεί την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων καθώς 

επίσης και να αναπτύξει προϊόντα τα οποία να είναι ελκυστικά.  
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 Η στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων ενδείκνυται όταν η επιχείρηση διαθέτει 

επιτυχηµένα προϊόντα που όµως βρίσκονται σε φάση ωρίµανσης. Επίσης, 

γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο ευνοούν τη στρατηγική 

ανάπτυξης προϊόντων. 

 

4. ∆ιαποίκιλση (diversification).  Σύµφωνα µε τον Ansoff πρόκειται για 

στρατηγική ανάπτυξης όπου η επιχείρηση εισάγει νέα προϊόντα σε νέες 

αγορές. Πρόκειται για την πιο ριψοκίνδυνη στρατηγική διότι η επιχείρηση 

µε άγνωστο προϊόν απευθύνεται σε αγορά για την οποία δεν γνωρίζει ή 

που έχει µικρή εµπειρία. Η επιχείρηση σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να 

έχει ξεκάθαρη εικόνα του τι µπορεί να περιµένει και να έχει αξιολογήσει 

όσο γίνεται ορθολογικότερα τους κινδύνους που µπορεί να αντιµετωπίσει. 

 

1.3.1.1.2. Στρατηγική Σταθερότητας 

Η στρατηγική σταθερότητας διαπνέεται από µια φιλοσοφία σταθερότητας. 

Καµία σηµαντική αλλαγή δε συµβαίνει. Η επιχείρηση διατηρεί την ίδια 

αποστολή καθώς και παρόµοιους αντικειµενικούς σκοπούς. Οι βασικές 

επιλογές της εστιάζουν στη βελτίωση της επίδοσης. Οι πόροι της επιχείρησης 

συγκεντρώνονται στις υπάρχουσες δραστηριότητες µε στόχο την εδραίωση 

και µεγέθυνση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. Υπάρχουν βασικά 

τέσσερις κατηγορίες στρατηγικών σταθερότητας: 

1. Στρατηγικό διάλειµµα (pause strategy). Μετά από µια περίοδο 

παρατεταµένης µεγάλης ανάπτυξης, η διοίκηση µιας επιχείρησης 

µπορεί να αισθάνεται ότι έχει αρχίσει να χάνει εσωτερικό έλεγχο ή να 

γίνεται αναποτελεσµατική.  

2. Στρατηγική καµίας αλλαγής (no-change strategy). Αυτή προϋποθέτει 

τη συνέχιση της υπάρχουσας στρατηγικής µε µια µικρή αύξηση στα 

επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. 

3. Στρατηγική συγκοµιδής κερδών (profit strategy) Η επιχείρηση 

αποφασίζει να θυσιάσει τη µελλοντική της ανάπτυξη για να επιτύχει 

άµεσα κέρδη. 
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1.3.1.1.3. Στρατηγική Υπαναχώρησης  

Μέχρι τώρα έχουµε ασχοληθεί µε στρατηγικές ανάπτυξης/επέκτασης. Όµως 

είναι ίσως αναπόφευκτο κάποιες επιχειρήσεις στη διάρκεια ζωής τους να 

αντιµετωπίσουν προβλήµατα και να προσπαθήσουν να αναστρέψουν κάποια 

αρνητικά αποτελέσµατα. Άλλες φορές, προσπαθούν να εφαρµόσουν 

στρατηγικές «διάσωσης», όχι γιατί πραγµατικά αντιµετωπίζουν προβλήµατα, 

αλλά για να προλάβουν πιθανά µελλοντικά προβλήµατα, ή γιατί αποφάσισαν 

να αλλάξουν τις βασικές µακροχρόνιες επιλογές τους (επανεστίαση 

δραστηριοτήτων). 

Η διάγνωση των αιτιών που οδηγούν µια επιχείρηση σε αποτυχία δεν είναι 

εύκολη υπόθεση δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν δύο απόλυτα ταυτόσηµες 

περιπτώσεις αποτυχίας. Ωστόσο, έρευνα  αποµόνωσε ορισµένα 

συµπτώµατα-ενδείξεις αποτυχηµένης επιχείρησης, τα οποία είναι: 

• κακή προσαρµογή της επιχείρησης  στο περιβάλλον της 

• απουσία εσωτερικού ελέγχου 

• υπερβολική ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου, ιδιαίτερα δε όταν 

οι επιχειρήσεις αποφασίζουν για επεκτατικές δραστηριότητες, όπως 

συγχωνεύσεις εισαγωγή νέου προϊόντος κτλ χωρίς να λάβουν 

υπόψη τους τη διαθεσιµότητα των πόρων. 

• ορισµένοι ανεξέλεγκτοι παράγοντες, όπως κυβερνητικές πολιτικές, 

τεχνολογικές εξελίξεις, φυσικές καταστροφές, που είναι πέρα από 

τον έλεγχο της επιχείρησης. 

• συνδυασµός των προηγουµένων, αφού συχνά ένα πρόβληµα 

αποτελεί αιτία δηµιουργίας άλλου. 

Οι βασικές στρατηγικές υπαναχώρησης είναι35: 

1. Ανόρθωση (Turnaround). Μια επιχείρηση έχει ανάγκη εφαρµογής 

στρατηγικών ανόρθωσης όταν η επίδοση της βρίσκεται για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα κάτω από ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο, δηλαδή τα 

κέρδη που πραγµατοποιεί δεν καλύπτουν το κόστος κεφαλαίου. Η 

στρατηγική αυτή χαρακτηρίζεται από περιορισµένους πόρους, κακό ηθικό 
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των εργαζοµένων, επιφυλακτικές οµάδες ενδιαφεροµένων και 

περιορισµένο χρόνο. 

2. Αποεπένδυση (divestment) Η στρατηγική αυτή περιλαµβάνει την πώληση 

ενός κοµµατιού µιας επιχείρησης. Συνήθως εφαρµόζεται όταν: 

• η στρατηγική ανόρθωσης εφαρµόστηκε αλλά τα αποτελέσµατα 

ήταν πενιχρά 

• απαιτούνται περισσότεροι πόροι στην συγκεκριµένη µονάδα απ’ ότι 

η ίδια είναι διατεθειµένη να επενδύσει σε αυτή 

• ένα κοµµάτι της δεν «ταιριάζει» µε το µακροχρόνιο όραµα που 

έχουν αναπτύξει για την επιχείρηση τα ανώτερα στελέχη της 

• υπάρχει κίνδυνος να υποστεί αυστηρές ποινές αντιµονοπωλιακών 

νόµων και αποφασίζει να αποεπενδύσει ένα κοµµάτι της και να 

θυσιάσει µέρος της δύναµής της στην αγορά 

3. «Αιχµαλωσία» (captive) υπόκειται µια επιχείρηση όταν επιλέγει να µειώσει 

το εύρος µερικών δραστηριοτήτων της και να γίνει εξαρτώµενη µια άλλης 

επιχείρησης. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι η στρατηγική «αιχµαλωσίας» δεν 

πρέπει απαραίτητα να θεωρείται ως κάτι αρνητικό, καθώς υπάρχουν 

διεθνώς παραδείγµατα «αιχµάλωτων επιχειρήσεων» που απολαµβάνουν 

γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και σηµαντική κερδοφορία. 

4. Ρευστοποίηση (liquidation). Με αυτήν, τερµατίζεται η ύπαρξη της 

επιχείρησης στο σύνολο. Είναι πλέον το τελευταίο στάδιο. Όλες οι 

προσπάθειες ανόρθωσης, αποεπένδυσης κλπ απέτυχαν και το µόνο που 

µένει είναι να τερµατιστεί η επιχείρηση και τα διάφορα «κοµµάτια» που 

έχουν ακόµα κάποια αξία στην αγορά να πουληθούν στην τρέχουσα τιµή 

τους. 

 

 

 



 

1.3.1.1.4. Επιλογή της

Πολλές µεταβλητές του εσωτερικού

να είναι καθοριστικές στην

Μια απλή µέθοδος είναι

ανταγωνιστική τους θέσης

βάση το κατά πόσο η αγορά

Αξίζει να τονιστεί ότι οι

παρακάτω δεν αποτελούν

που θα πρέπει να ακολουθηθούν

στον ίδιο κλάδο, και µε παρόµοια

διαφορετικές στρατηγικές

Πίνακας 1.4 Εναρµόνιση Στρατηγικής
(Πηγή: Μ. Παπαδάκης, “Στρατηγική

Επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής  

του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος

καθοριστικές στην τελική επιλογή της στρατηγικής. 

είναι να ταξινοµήσουµε τις επιχειρήσεις µε

θέσης στην αγορά στην οποία λειτουργούν

η αγορά αναπτύσσεται µε αργό ή γρήγορο ρυθµό

ότι οι στρατηγικές επιλογές οι οποίες παρουσιάζονται

αποτελούν «πανάκεια», ούτε και συνταγές σίγουρης

ακολουθηθούν. Είναι πιθανόν, διαφορετικές επιχειρήσεις

µε παρόµοια ανταγωνιστική θέση, να επιλέξουν

στρατηγικές βάση του πίνακα 1.436. 

Στρατηγικής µε το Περιβάλλον Λειτουργίας της επιχείρησης
Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική & ∆ιεθνής εµπειρία
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περιβάλλοντος µπορεί 

ις µε βάση την 

λειτουργούν αλλά και µε 

γρήγορο ρυθµό. 

παρουσιάζονται 

σίγουρης επιτυχίας 

διαφορετικές επιχειρήσεις 

επιλέξουν εντελώς 

 

επιχείρησης  
 εµπειρία» σελ285 
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1.3.1.2. Portfolio Strategy 

Η στρατηγική αυτή ασχολείται µε το πώς η κάθε παραγωγική δραστηριότητα 

ή επιχειρηµατική µονάδα µπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

στην αγορά χρησιµοποιώντας ανταγωνιστικό και συνεργατικό πλεονέκτηµα. 

Επιχειρήσεις µε πολλαπλές παραγωγικές γραµµές ή παραγωγικές µονάδες 

πρέπει να αναρωτηθούν πώς αυτά τα ποικίλα προϊόντα πρέπει να 

διαχειριστούν ώστε να δυναµώσουν τη συνολική απόδοση της επιχείρησης. 

Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να σκεφτούν πόσο χρόνο και χρήµα πρέπει να 

επενδύσουν στις καλύτερες επιχειρηµατικές µονάδες προκειµένου να 

συνεχίσουν να είναι επιτυχηµένες και πόσο χρόνο και χρήµα πρέπει να 

δαπανήσουν στην ανάπτυξη  νέων προϊόντων37. 

Οι τεχνικές χαρτοφυλακίου σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν για να 

βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και 

επηρεάζουν τη σκέψη και πρακτική πολλών διοικητικών στελεχών. Αρχικά, οι 

τεχνικές αυτές εφαρµόστηκαν για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων 

αναφορικά µε τα επιµέρους προϊόντα µιας επιχείρησης, όµως στη συνέχεια 

βρήκαν µεγάλη εφαρµογή και στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις επιµέρους 

στρατηγικές επιχειρηµατικές µονάδες, µεγάλων και διαφοροποιηµένων 

επιχειρήσεων. 

Οι πιο γνωστές τεχνικές χαρτοφυλακίου είναι η Boston Consulting Group , η 

7S Mc Kinsey  και δηµιουργήθηκαν µε έναν βασικό στόχο:  να βοηθήσουν τα 

στελέχη να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της διοίκησης και συντονισµού 

πολλών διευρυµένων µονάδων µέσα σ’ ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο 

επιχειρηµατικό τοπίο. 

 

1.3.1.2.1. Boston Consulting Group 

Το διάγραµµα Boston Consulting Group είναι ο πιο απλός τρόπος για την 

απεικόνιση των επενδύσεων της επιχείρησης σε επιχειρηµατικές µονάδες ή 

δραστηριότητες. Η κάθε επιχειρηµατική µονάδα ή γραµµή παραγωγής 

απεικονίζεται σε µια µήτρα που στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζεται το 

σχετικό µερίδιο αγοράς της επιχειρηµατικής µονάδας, δηλαδή ο λόγος του 

µεριδίου αγοράς της υπό εξέτασης επιχειρηµατικής µονάδας προς το µερίδιο 



 

αγοράς της ισχυρότερης µονάδας

ποσότητα µονάδων και όχι

τον κάθετο άξονα της µήτρας

Ο ρυθµός ανάπτυξης διακρίνεται

ποσοστό που καθορίζεται

συνήθως κυµαίνεται µεταξύ

αγοράς. Το ποσοστό αυτό

µήτρας που διακρίνει τις αγο

∆ιάγραµµα 1.11 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου
(πηγή Wheelen & hunger “Concept

 

Το µέγεθος των κύκλων

αντιπροσωπεύουν τις δ

το µέγεθος των µονάδων

είτε από τον όγκο των πωλήσεων

τους38. 

Το σύνολο των προϊόντων

µιας εταιρείας, τοποθετείται

λαµβάνει αντίστοιχο χαρακτηρισµό

φαίνεται στο διάγραµµα

δεξιά τεταρτηµόριο έχουµε

ισχυρότερης µονάδας του κλάδου. Το µερίδιο αγοράς

και όχι σε αξία. Η ανάπτυξη της αγοράς, που

της µήτρας, εκφράζεται ως ποσοστό.  

ανάπτυξης διακρίνεται σε υψηλό και σε χαµηλό 

καθορίζεται από τα ανώτερα στελέχη της επιχείρησης

κυµαίνεται µεταξύ 5%  και 15% ανάλογα µε τις δραστηριότητες

ποσοστό αυτό καθορίζει τη θέση της διαχωριστικής γραµµής

διακρίνει τις αγορές σε βραδέως και σε ταχέως αναπτυσσόµενες

Χαρτοφυλακίου Προϊόντων     
Concept in strategic management” σελ. 180) 

των κύκλων που απεικονίζονται στην 

τις διάφορες επιχειρηµατικές µονάδες, αντικατοπτρίζουν

µονάδων αυτών σε σχέση µε τις υπόλοιπες και καθορίζονται

των πωλήσεων τους είτε από το µέγεθος του

προϊόντων (ή επιχειρήσεων) που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο

τοποθετείται σε ένα από τα τέσσερα τεταρτηµόρια

χαρακτηρισµό, που περικλείει µια σειρά ιδιοτήτων

διάγραµµα 1.11. Αναλυτικότερα και ξεκινώντας από

έχουµε τα εξής: 
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αγοράς µετριέται σε 

, που αποτελεί 

χαµηλό µε βάση ένα 

επιχείρησης, και που 

δραστηριότητες της 

διαχωριστικής γραµµής της 

αναπτυσσόµενες. 

 

          

στην µήτρα και 

αντικατοπτρίζουν 

και καθορίζονται 

µέγεθος του ενεργητικού 

το χαρτοφυλάκιο 

τεταρτηµόρια και 

ιδιοτήτων, όπως 

ξεκινώντας από το πάνω 
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Ερωτηµατικά (Question Marks) : Είναι νέα προϊόντα µε  δυνατότητα για 

επιτυχία, αλλά για να αναπτυχθούν χρειάζεται να απορροφήσουν πολλούς 

πόρους & χρήµα. Εάν ένα τέτοιο προϊόν είναι να κερδίσει µεγάλο µερίδιο 

αγοράς για να γίνει ηγέτης και άρα «αστέρι», πόροι πρέπει να 

αποδεσµευτούν από πιο ώριµα προϊόντα και να επενδυθούν στα 

«ερωτηµατικά». 

Αστέρια (Stars): Προϊόντα  ηγέτες της αγοράς που βρίσκονται στο πιο ψηλό 

σηµείο του κύκλου ζωής και δηµιουργούν ρευστό έτσι ώστε να διατηρούν το 

µερίδιο τους. Όταν ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς χαµηλώνει, 

µετατρέπονται σε αγελάδες. 

Αγελάδες (Cash Cows) : Tα προϊόντα αυτά είναι ηγέτες σε µια ώριµη αγορά 

και δηµιουργούν περισσότερο ρευστό απ’ ότι χρειάζονται για να διατηρήσουν 

το µερίδιο τους. Αποτελούν πηγές ρευστού για χρηµατοδότηση νέων 

«ερωτηµατικών» προϊόντων. 

Σκυλιά (Dogs): Eίναι προϊόντα µε χαµηλό µερίδιο αγοράς και δεν έχουν τη 

δυνατότητα να αποφέρουν ρευστό στο µέλλον και αποτελούν παγίδες 

ρευστού αφού δεσµεύονται χρήµατα σε προϊόντα µε χαµηλή δυναµική. 

Σύµφωνα µε BCG τέτοια προϊόντα θα πρέπει είτε να πωλούνται είτε να 

διοικούνται προσεκτικά µε τα λίγα χρήµατα που δηµιουργούν. 

Αποτυπώνοντας την υπάρχουσα κατάσταση στην µήτρα, η επιχείρηση 

µπορεί να προβάλει την µελλοντική της θέση στην αγορά, υποθέτοντας ότι 

δεν θα υπάρξει αλλαγή στην στρατηγική της. Η παρουσίαση και η προβολή 

των µητρών µπορούν να διαπιστώσουν σηµαντικά στρατηγικά θέµατα που 

αντιµετωπίζει ο οργανισµός. Ο στόχος κάθε επιχείρησης είναι να διατηρήσει 

ένα ισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο ώστε να είναι αυτάρκης σε ρευστό και 

πάντα να εκµεταλλεύεται ώριµα προϊόντα σε κλάδους µε ύφεση ώστε να 

υποστηρίζει νέα σε αναπτυσσόµενους κλάδους 39.  

 

1.3.1.2.2. 7’s Mc Kinsey  

Το µοντέλο 7 S του McKinsey βασίζεται στη µελέτη της σχέσης µεταξύ 

στρατηγικής και δοµής προκειµένου η επιχείρηση να είναι επιτυχής. Τα 



 

αποτελέσµατα της µελέτης

να καθορίσει την επιτυχία

κύριο ρόλο.  

Επτά µεταβλητές άρρηκτα

• Στρατηγική (Strategy

µεταβαλλόµενο περιβάλλον

• ∆οµή (Structure

επιχείρησης, ανθρώπινων

• Συστήµατα (Systems

διέπουν 

• Προσωπικό (Staff

ικανότητες 

• Ικανότητες (Skills

• Στυλ (Style) – 

κουλτούρα του οργανισµού

• Αξίες (Shared values

όλα τα επίπεδα του

Το διάγραµµα 1.12 δείχνει

καθώς επίσης  τη σπουδαιότητα

ευθυγραµµισµένοι σε όλο

 

∆ιάγραµµα 1.12 Mc Kinsey 7S
(Πηγή: www.mckinseyquarterly.com.Reprinted by permission, McKinsey & Company

µελέτης κατέληξαν ότι καµία µονάδα ατοµικά

επιτυχία αλλά πολλές διαφορετικές µονάδες παίζουν

άρρηκτα συνδεδεµένες προσδιορίστηκαν: 

Strategy ) – Η αντίδραση του οργανισµού στο

µεταβαλλόµενο περιβάλλον  

Structure ) – Η οργάνωση των διάφορων λειτουργιών

ανθρώπινων µονάδων  

Systems ) – οι τυπικές και άτυπες διαδικασίες

Staff ) – Το ανθρώπινο δυναµικό και 

Skills ) – Οι µοναδικές ικανότητες του οργανισµού

 Το στυλ διοίκησης των ανώτατων στελεχών

του οργανισµού  

Shared values ) – Οι θεµελιώδεις αξίες που µοιράζονται

επίπεδα του οργανισµού 

δείχνει το πώς οι τοµείς αυτοί αλληλεπιδρούν µεταξύ

σπουδαιότητα που υπάρχει ώστε όλοι οι τοµείς

σε όλο τον οργανισµό 40.  

 

Mc Kinsey 7S µοντέλο " March 2008,                   
www.mckinseyquarterly.com.Reprinted by permission, McKinsey & Company
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ατοµικά δεν µπορεί 

µονάδες παίζουν τον 

οργανισµού στο συνεχώς 

λειτουργιών της 

διαδικασίες που το 

και πόροι και οι 

οργανισµού  

στελεχών και η 

µοιράζονται από 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους 

τοµείς να είναι 

         
www.mckinseyquarterly.com.Reprinted by permission, McKinsey & Company). 
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1.3.1.3. Parenting Strategy 

Σε αντιδιαστολή µε τις υπόλοιπες επιχειρησιακές στρατηγικές το parenting 

αντιµετωπίζει την επιχείρηση σε όρους πόρων και ικανοτήτων που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν στο να χτιστεί η αξία της επιχειρηµατικής µονάδας 

καθώς επίσης και να δηµιουργηθούν συνέργιες µεταξύ επιχειρηµατικών 

µονάδων. 

Το corporate parenting δηµιουργεί επιχειρησιακή στρατηγική µε το να εστιάζει 

στις θεµελιώδεις ικανότητες της µητρικής εταιρείας για δηµιουργία αξίας µέσω 

των σχέσεων µητρικής & θυγατρικής. Σύµφωνα µε τον Campbell, Goold and 

Alexander , εάν υπάρχει καλή αντιστοιχία µεταξύ των ικανοτήτων και πόρων 

της µητρικής επιχείρησης  και στις ανάγκες και ευκαιρίες της παραγωγικής 

µονάδας, είναι πολύ πιθανόν η επιχείρηση να δηµιουργήσει αξία. Εάν από 

την άλλη, δεν υπάρχει καλή αντιστοιχία τότε υπάρχει περίπτωση να 

καταστρέφει αξία41. 

 

1.3.2. Επιχειρηµατική Στρατηγική (Business Strategy) 

Η επιχειρηµατική στρατηγική συνήθως λαµβάνει χώρα στις επιχειρηµατικές 

µονάδες και στην γραµµή παραγωγής και δίνει έµφαση στη βελτίωση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος των προϊόντων ή υπηρεσιών της 

επιχείρησης στην επιλεχθείσα αγορά που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η 

επιχειρηµατική στρατηγική κατηγοριοποιείται σε42:  

i. ανταγωνιστική (competitive)  κατά την οποία η επιχείρηση 

µάχεται όλους τους ανταγωνιστές και  

ii. συνεργατική (cooperative)  κατά την οποία µπορεί να 

παρουσιαστεί συνεργασία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

ανταγωνιστών είτε προς ανάπτυξη της αγοράς είτε ενάντια σε 

άλλους ανταγωνιστές42. 

Η ανταγωνιστική στρατηγική προτάσσει δυο βασικά ερωτήµατα:  

Πρέπει να ανταγωνιστούµε έχοντας ως κανόνα το χαµηλό κόστος ή θα 

πρέπει να διαφοροποιήσουµε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σε κάποιο άλλο 

χαρακτηριστικό όπως είναι η ποιότητα ή η επιπρόσθετη υπηρεσία42; 
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Σύµφωνα µε τον Porter (πίνακας 1.5), υπάρχουν δύο βασικά είδη 

ανταγωνισµού πλεονεκτήµατος 

i. Η Ηγεσία κόστους (cost leadership).  Ανταγωνισµός µε βάση το 

κόστος, δηλ. ο σχεδιασµός, παραγωγή, διανοµή και πώληση 

προϊόντος ή υπηρεσίας πιο επαρκώς από τους ανταγωνιστές  

ii. Η διαφοροποίηση (differentiation) . Ανταγωνισµός µε βάση τη  

διαφοροποίηση,  δηλ. η ικανότητα της εταιρείας να παράγει ένα προϊόν 

ή υπηρεσία που παρέχει υψηλότερη προστιθέµενη αξία στον 

αγοραστή, σε όρους ποιότητας, ειδικών λειτουργιών και after sales 

υπηρεσιών. 

Και µε τους δύο αυτούς τρόπους, τα κέρδη της επιχείρησης αυξάνονται, στην 

πρώτη περίπτωση γιατί µειώνεται το κόστος λειτουργίας της και στη δεύτερη 

γιατί αυξάνονται τα συνολικά της έσοδα. 

Επιπλέον,  ο Porter πρότεινε το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της επιχείρησης 

σε έναν κλάδο να καθορίζεται από τον ανταγωνιστικό σκοπό. Η επιχείρηση 

πρέπει να διαλέξει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων που θα παράξει, τα 

κανάλια διανοµής, τον τύπο των καταναλωτών που θα απευθύνει τα 

προϊόντα της, τη γεωγραφική περιοχή που θα πουλήσει καθώς επίσης και τον 

κλάδο που θα ανταγωνιστεί. Ανάλογα µε τα παραπάνω και λαµβάνοντας 

υπόψη τους πόρους που διαθέτει απευθύνεται σε ένα ευρύ τµήµα της αγοράς 

(mass) ή στενό (niche).  

Στην περίπτωση της niche αγοράς έχουµε  

o Ανταγωνισµό  µε εστίαση στο κόστος, όταν ανταγωνιζόµαστε µε βάση 

το κόστος αλλά εστιάζουµε σε ένα συγκεκριµένο κοµµάτι της αγοράς ή 

o Ανταγωνισµό µε εστίαση στην διαφοροποίηση, όταν ανταγωνιζόµαστε 

µε βάση τη διαφοροποίηση αλλά εστιάζουµε σε ένα τµήµα της αγοράς.  

Ο Porter υποστηρίζει πως µια εταιρεία προκειµένου να επιτύχει 

µακροπρόθεσµα θα πρέπει να επιλέξει έναν από τους τρεις τύπους βασικών 

επιχειρησιακών στρατηγικών (generic), αλλιώς αν επιλέξει περισσότερους 

τότε µπορεί να παγιδευτεί στις στρατηγικές της (stuck in the middle)43. 
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Πίνακας 1.5 Οι τρεις βασικές στρατηγικές
(Πηγή: Wheelen & hunger “Concept

 

1.3.3. Λειτουργική στρατηγική

Είναι η προσέγγιση των

στοχεύουν στην επίτευξη

και στρατηγικών,  µεγιστοποιώντας

Η επιχείρηση εφαρµόζει

λειτουργική στρατηγική  υποστηρίζει

τη σειρά της υποστηρίζει

 

1.4. Στρατηγική λήψη

Το ιδιαίτερο & µοναδικό χαρακτηριστικό

έµφαση του στη στρατηγική

αναπτύσσεται και γίνεται

εξωτερικό περιβάλλον, οι

όλο και πιο δύσκολες και

Βάση των όσων έχουν αναφερθεί

πλαίσιο το οποίο βοηθάει

επιχείρηση, ανεξάρτητα από

επιχείρησης.  

βασικές στρατηγικές κατά Porter    
Concept in strategic management” σελ. 148) 

στρατηγική (Functional Strategy) 

προσέγγιση των λειτουργικών µονάδων της επιχείρησης

επίτευξη των επιχειρηµατικών και επιχειρησιακών

µεγιστοποιώντας την απόδοση των πόρων. 

εφαρµόζει και τους τρεις τύπους στρατηγικής. 

στρατηγική  υποστηρίζει την επιχειρηµατική η οποία

υποστηρίζει την επιχειρησιακή44. 

λήψη αποφάσεων 

µοναδικό χαρακτηριστικό του στρατηγικού management

στρατηγική λήψη αποφάσεων. Καθώς ο 

γίνεται πιο πολύπλοκος µε όλο και πιο 

περιβάλλον, οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφ

δύσκολες και πολύπλοκες. 

έχουν αναφερθεί µέχρι τώρα, προτείνεται ένα

βοηθάει τα στελέχη να λάβουν αποφάσεις

ανεξάρτητα από το επίπεδο που ανήκουν και τις λειτουργίες

 

  

επιχείρησης που 

επιχειρησιακών στόχων 

στρατηγικής. Άλλωστε η 

οποία και αυτή µε 

management είναι η 

Καθώς ο οργανισµός 

πιο αβέβαιο το 

ληφθούν γίνονται 

προτείνεται ένα στρατηγικό 

αποφάσεις για την 

τις λειτουργίες της 
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Σε σχέση µε πολλές άλλες αποφάσεις ο οποίες µπορούν να ληφθούν σε έναν 

οργανισµό, οι στρατηγικές αποφάσεις είναι µακροπρόθεσµες και αφορούν 

όλο τον οργανισµό και έχουν τρία χαρακτηριστικά: 

� Rare:  Οι Στρατηγικές αποφάσεις είναι ασυνήθιστες και τυπικά δεν 

έχουν κάτι άλλο προηγούµενο να ακολουθήσουν 

� Consequential:  Οι στρατηγικές αποφάσεις απαιτούν σηµαντικούς 

πόρους και απαιτούν µεγάλη δέσµευση από τους ανθρώπους σε όλα 

τα επίπεδα 

� Directive:  Οι στρατηγικές αποφάσεις θέτουν προηγούµενα για 

λιγότερες αποφάσεις και µελλοντικές ενέργειες από τον οργανισµό.  

Στο µοντέλο το οποίο θα στηριχθούµε για τη στρατηγική απόφαση της υπό 

εξέτασης εταιρείας είναι η προσέγγιση του Wheelen & Hunger. Το µοντέλο 

είναι περισσότερο αναλυτικό και περιορίζει τις πολιτικές επιρροές, αλλά 

παράλληλα είναι πιο κατάλληλο για επιχειρήσεις οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε πολύπλοκα και δυναµικά περιβάλλοντα. 

Πιο συγκεκριµένα, το µοντέλο αυτό ακολουθεί οχτώ βήµατα (διάγραµµα 1.13) 

για τον τρόπο λήψης στρατηγικής απόφασης45. 

 

∆ιάγραµµα 1.13 ∆ιαδικασία Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων               

(πηγή Wheelen & hunger “Concept in strategic management” σελ.22) 
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i. Αξιολόγηση Τρέχουσας Επίδοσης 

α) σε όρους R.O.I., Κερδοφορία, κλπ. και 

β) ως προς την αποστολή, σκοπούς, στρατηγικές και πολιτικές. 

ii. Αναθεώρηση Εταιρικής  ∆ιακυβέρνησης, δηλ. Η επίδοση της διοίκησης 

της επιχείρησης και των ανώτατων στελεχών 

iii. Ανίχνευση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος για τον προσδιορισµό 

στρατηγικών παραγόντων που αποτελούν ευκαιρίες και απειλές. 

iv. Ανίχνευση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος για τον προσδιορισµό 

στρατηγικών παραγόντων που είναι δυνάµεις (ιδίως βασικές ικανότητες) και 

αδυναµίες. 

v. Ανάλυση Στρατηγικών Παραγόντων (S.W.O.T.) για:  

α) τον εντοπισµό προβληµατικών περιοχών και  

β) αναθεώρηση και ανανέωση αν χρειάζεται της αποστολής και των σκοπών 

της επιχείρησης 

vi. ∆ηµιουργία, Αξιολόγηση και Επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής 

στρατηγικής, υπό το πρίσµα της ανάλυσης που διεξήχθη στο 5ο βήµα 

vii. Εφαρµογή της επιλεχθείσας στρατηγικής µέσω προγραµµάτων, 

προϋπολογισµών και διαδικασιών. 

viii. Αξιολόγηση της εφαρµοσµένης στρατηγικής µέσω συστηµάτων 

ανατροφοδότησης και ελέγχου των δραστηριοτήτων ώστε να διασφαλιστεί η 

µικρότερη δυνατή απόκλιση από τα σχέδια45. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΠΙΡΑΣ 

 

2.1. Κλάδος των ποτών  

Ο κλάδος των ποτών απαρτίζεται από ακλοολούχα και µη ποτά. Πιο 

αναλυτικά οι κατηγορίες των προϊόντων εµφανίζονται στον πίνακα 2.1:  

 

 

Πίνακας 2.1 Κατηγορίες προϊόντων κλάδου Ποτών      
            

∆ιαχρονικά, πάνω από το  80% του κλάδου κατέχουν τα µη αλκοολούχα 

ποτά, τα οποία µπορούν να καταναλωθούν όλη τη διάρκεια της ηµέρας 

καθώς επίσης και από όλες τις ηλικίες  

Συνολικά, η κατηγορία των ποτών µειώθηκε περίπου κατά 1% το 2009,  ως 

αποτέλεσµα της µειωµένης καταναλωτικής ζήτησης αλλά και τις ανεπιθύµητες 

καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τους κύριους µήνες του καλοκαιριού. 

Τα µη αλκοολούχα ποτά παρέµειναν σε σταθερό επίπεδο, κυρίως λόγω της 

συνεχόµενης αύξησης της κατηγορίας του εµφιαλωµένου νερού, αν και 

αυξήθηκε µε µικρότερο ρυθµό σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, σε 

συνδυασµό µε την συνεχόµενη επέκταση των κατηγοριών του κρύου τσαγιού 

και των ισοτονικών ποτών. 

Η κατηγορία των αλκοολούχων ποτών µειώθηκε πάνω από 5%, κυρίως  

λόγω χαµηλής κατανάλωσης στην κρύα αγορά οδηγούµενη από τη µειωµένη 

καταναλωτική δαπάνη. Παράλληλα, τον Φεβρουάριο του 2009 αυξήθηκε ο 
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φόρος κατά 20% και άρα και οι τιµές στα τελικά σηµεία, συµβάλλοντας ακόµα 

περισσότερο στην µείωση της κατανάλωσης1. 

 

2.1.1. Λόγοι κατανάλωσης Ποτών  

Η κατανάλωση ποτών συνδέεται µε όλου του είδους τα συναισθήµατα, 

στιγµές, περιστάσεις, φυσικές ανάγκες και ψυχολογικά ένστικτα. Πολλές 

φορές θεωρείται και µηχανική κίνηση. Όπως και να έχει η κατανάλωση ποτών 

είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής του ανθρώπου και καλύπτει 

διάφορες ανάγκες. Παρακάτω παρατίθενται οι κυριότεροι λόγοι κατανάλωσης 

ποτών. 

1. Ικανοποίηση της φυσικής ανάγκης της δίψας: Οι κύριες βασικές 

ανάγκες του ανθρώπου είναι δύο: η ανάγκη για τροφή και η ανάγκη 

ικανοποίησης της δίψας, δεδοµένου ότι το 80% του ανθρώπινου 

οργανισµού αποτελείται από νερό. Πολλές φορές όµως δεν αρκεί η 

κατάποση νερού για ικανοποίηση της δίψας. Οι περισσότεροι επιζητούν 

να γευτούν διαφορετικές γεύσεις γι’ αυτό επιλέγουν διαφορετικά ποτά. 

2. Το συστατικό για να περάσουµε καλά: Όλες οι καλές στιγµές της ζωής 

τις έχουµε συνδυάσει µε την συνοδεία κάποιου ποτού. Είτε πρόκειται για 

εορτασµό κάποιας περίστασης, είτε απλά για να περάσει καλά η παρέα, 

είτε για στιγµές άφθονου γέλιου και κεφιού. Η κατανάλωση ποτού 

συνοδεύει πάντα συζητήσεις φίλων που θέλουν να µοιραστούν την 

καθηµερινότητά τους, αλλά και σε περιστάσεις που  υπάρχει ανταλλαγή 

απόψεων είτε σε φιλικό είτε σε επαγγελµατικό επίπεδο. 

3. Έξαρση συναισθηµάτων: Το ποτό µεγιστοποιεί τις αισθήσεις και 

γενικότερα απενεχοποιεί τους ανθρώπους. Τους κάνει να εκφράζονται 

ελεύθερα χωρίς περιορισµούς και να είναι περισσότερο ο εαυτός τους. 

Πολλές φορές το ποτό δηµιουργεί το κατάλληλο κλίµα για διαπροσωπικές 

σχέσεις κυρίως µε το αντίθετο φύλο, αφού αρχίζουν να υποχωρούν οι 

ηθικοί φραγµοί.  
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4. Μέσο για να λησµονηθούν δυσάρεστα πράγµατα: Το ποτό διεγείρει τις 

αισθήσεις και καταπραΰνει τον πόνο είτε αυτός ο πόνος είναι σωµατικός 

είτε ψυχολογικός και θεωρείται βάλσαµο όταν επιδιώκεται να ξεχαστεί µια 

κακή στιγµή µια παλιά ανάµνηση. 

5. Χαλάρωση: Η κατανάλωση ποτού λαµβάνεται ως ένα ευχάριστο 

διάλειµµα το οποίο χαλαρώνει ψυχή και πνεύµα και ηρεµεί τον οργανισµό. 

Το ποτό βοηθάει στο να ονειρευτεί το µυαλό και να ελευθερωθεί και  να 

«ταξιδέψει» η σκέψη και το πνεύµα. 

6. Επιβράβευση/Κέρασµα στον εαυτό µας: Πάρα πολλές φορές όταν 

σηµειώνεται µια επιτυχία σε προσωπικό ή επαγγελµατικό επίπεδο η 

κατανάλωση ποτού είναι ένα είδος επιβράβευσης στον εαυτό µας, ένα 

είδος κεράσµατος και επιβράβευσης. 

7. Τρόπος επίδειξης/ show off: Από το είδος του ποτού που καταναλώνει 

κάποιος δείχνει εάν είναι µοντέρνος, εάν ακολουθεί τις τάσεις της εποχής. 

Πολλές φορές κάποιος πίνει όχι πραγµατικά το ποτό που θα ήθελε να πιεί, 

αλλά αυτό το οποίο θα ήθελε να τον βλέπουν οι άλλοι να πίνει. 

 

2.1.2. Κανάλια Κατανάλωσης Ποτών 

Η κατανάλωση ποτού πραγµατοποιείται σε ποικίλα µέρη 

• Σπίτι 

• Εργασιακό χώρο 

• Καθ’ οδόν (όταν περπατάµε, όταν είµαστε στο αυτοκίνητο) 

• Καφετέριες, καφενεία, bar, beach bar 

• Clubs, µπουζούκια 

• Εστιατόρια, ταβέρνες, µεζεδοπωλεία 

• Παραλία  

 

2.1.3. Περιστάσεις Κατανάλωσης Ποτών 

Ανάλογα µε την ανάγκη ή τις ανάγκες που ικανοποιεί κάθε φορά η 

κατανάλωση ποτού έχουµε καταλήξει στις παρακάτω περιστάσεις: 
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• Απόδραση από την ρουτίνα της ηµέρας: Κατά τη διάρκεια της 

ηµέρας  όλοι χρειάζονται ένα διάλειµµα για να γεµίσουν τις µπαταρίες 

τους, να χαλαρώσουν και να πάρουν δυνάµεις για να συνεχίσουν την 

ηµέρα. Η «απόδραση» διαδραµατίζεται κυρίως κατά την ώρα του 

εργασιακού διαλλείµατος είτε µε παρέα είτε εφόσον είναι επιθυµητή η 

ηρεµία και η αποµόνωση µοναχικά χωρίς παρέα.  

• Χαλάρωση στο τέλος της ηµέρας: Μετά από µια κουραστική και 

σκληρή ηµέρα στη δουλεία όλοι χρειάζονται λίγη χαλάρωση για να 

διώξουν από πάνω τους το στρες αλλά και την κούραση της ηµέρας. 

Προτιµάται η επίσκεψη σε ένα χαλαρό περιβάλλον («στέκι») µε 2-3 

κοντινούς φίλους ή συναδέλφους σε κάποιο καφέ κοντά στη δουλειά. 

Άλλες φορές επιλέγεται το χαλαρό περιβάλλον του σπιτιού µε κάποιον 

συνεργάτη ή κοντινό φίλο.  Η ώρα εκείνη είναι η κατάλληλη ώρα για 

συζήτηση γύρω από θέµατα που έχουν να κάνουν µε µελλοντικά 

σχέδια, δουλειά, ανησυχίες ή απογοητεύσεις, καλές και περίεργες 

στιγµές που συνέβησαν µέσα στην ηµέρα, κουτσοµπολιό, ώστε να 

ανταλλάξουν απόψεις και εµπειρίες και να φύγει όλη η νευρικότητα της 

ηµέρας. 

•  «Ζέσταµα» πριν από την βραδινή έξοδο: Πριν την βραδινή έξοδο 

υπάρχει  η ανάγκη για να ένα «ζέσταµα» ώστε να κανονιστούν οι 

λεπτοµέρειες της εξόδου αλλά και να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις για ανεβασµένη διάθεση. Η συνάντηση 

πραγµατοποιείται είτε σε κάποιο καφέ ή εστιατόριο είτε στο σπίτι 

κάποιου από τους συµµετέχοντες. Η ατµόσφαιρα είναι χαρούµενη και 

υπάρχει ζωντανή διάθεση από τους παρευρισκόµενους.  

• Κοινωνική συνεύρεση στο σπίτι: Είναι µια  περίσταση κατανάλωσης 

η οποία πραγµατοποιείται σε µια αυθεντική ατµόσφαιρα από φίλους 

κυρίως κατά τα Σαββατοκύριακα που υπάρχει χρόνος και χαλαρή 

διάθεση, και οι φίλοι κάνουν πράγµατα που τους ευχαριστούν 

παίζοντας παιχνίδια, συζητάνε, βλέπουν ταινία στην τηλεόραση και 

γενικότερα µοιράζονται πράγµατα και δένονται περισσότερο.  

• Οικογενειακή συνάθροιση: Πρόκειται για την ελληνική παραδοσιακή 

συνάθροιση της οικογένειας η οποία πραγµατοποιείται κυρίως την 
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Κυριακή το µεσηµέρι είτε στο σπίτι είτε σε κάποιο εστιατόριο/ ταβέρνα 

µέσα σε µια ζεστή ατµόσφαιρα. Είναι η στιγµή που η οικογένεια 

συζητάει µελλοντικά σχέδια αλλά και µοιράζεται εµπειρίες. 

• Αυθόρµητες συγκεντρώσεις/Καθηµερινές στιγµές: Είναι η 

περίσταση κατά την οποία οι φίλοι µοιράζονται προσωπικά θέµατα και 

προβληµατισµούς. Συνήθως κανονίζεται τελευταία στιγµή και 

αυθόρµητα είτε σε κάποιο µεζεδοπωλείο, ταβέρνα, καφέ, κωφέ µπαρ. 

Οι στιγµές αυτές έχουν πολύ κέφι και άφθονο γέλιο. 

• Υψηλής Κοινωνικοποίησης Συνάθροιση/Party: Πρόκειται για το 

απόλυτο ξεφάντωµα, ζωντάνιας, ελευθερίας και διασκέδασης. Η 

ατµόσφαιρα είναι γεµάτη ενέργεια και περιλαµβάνει δυνατή µουσική, 

πολύ χορό και τραγούδι. Κυρίως τα parties πραγµατοποιούνται 

Σαββατοκύριακα ή για κάποια ιδιαίτερη περίσταση όπως είναι τα 

γενέθλια, η γιορτή ή κάποια επιτυχία. 

•  «Αντρικές» στιγµές: Είναι οι  ιδιαίτερες στιγµές που µοιράζονται οι 

άντρες µεταξύ τους και αποκτούν βαθύ δέσιµο. Κυρίως πρόκειται για 

απογεύµατα που υπάρχει κάποιος αγώνας στην τηλεόραση που οι 

άντρες παρακολουθούν πάντα µε τους φίλους τους και σχολιάζουν, 

είτε σε κάποιο σπίτι είτε σε καφέ που µεταδίδεται ο αγώνας. Είναι 

στιγµή που οι άντρες λένε αστεία, σχολιάζουν συµπεριφέρονται 

αντρικά µε «άσχηµους» τρόπους, συζητάνε για γυναίκες και έχουν 

µικρούς φιλικούς τσακωµούς. 

• «Γυναικείες στιγµές»: Γυναικείες συναντήσεις µε «παιχνιδιάρικη» & 

χιουµοριστική διάθεση, µε πολύ κουτσοµπολιό, συζητήσεις γύρω από 

τη µόδα, τους άντρες και µε πολύ γέλιο. Οι  συναντήσεις αυτές είναι 

περισσότερο για να περνάνε χρόνο µαζί και να έρχονται πιο κοντά 

παρά για την σηµαντικότητα των θεµάτων που συζητούν. 

Πραγµατοποιούνται κυρίως σε καφέ, είτε τα απογεύµατα τις 

καθηµερινές είτε το Σάββατο το βράδυ. 

 

 

      



 
67 

2.2. Η κατηγορία της µπίρας στην Ελλάδα 

 

2.2.1. Ιστορία 

H µπίρα, το γνωστότερο αλκοολούχο ποτό, συνδέεται άµεσα µε τον 

εκπολιτισµό του ανθρώπινου γένους και το πέρασµά του από το νοµάδα 

κυνηγό στο µονίµως κατοικούντο γεωργό2. 

Ήταν τόσο σηµαντική στους αρχαίους πολιτισµούς, που από τις πινακίδες 

των Σουµερίων ξέρουµε ότι γύρω στο 4000 π.Χ. το 40% των παραγόµενων 

δηµητριακών µετατρέπονταν σε ζύθο. Η κατανάλωση της µπίρας θεωρείτο 

δείγµα πολιτισµού και ήταν για τις αρχαίες κοινωνίες τρόφιµο, ποτό χαράς, 

νόµισµα και λατρευτικό µέσο.  

Στην αρχαία Ελλάδα, ο Ιπποκράτης υπογραµµίζει την ευεργετική δράση της 

µπίρας στην υγεία, ενώ o Όµηρος και ο Ποσειδώνιος κάνουν λόγο για τον 

«κρίθινον οίνον». Στα χρόνια του Μεσαίωνα, η µπίρα θα αντικαταστήσει το 

νερό, κύρια πηγή εξάπλωσης χολέρας και πανώλης. Η µπίρα ήταν ασφαλής 

αφού τα µικρόβια δεν επιζούν µε το βράσιµο.  

Οι µοναχοί που παρασκεύαζαν την µπίρα στα µοναστήρια, ήταν οι γνώστες 

των απόκρυφων µυστικών της. Το µοναστηριακό µονοπώλιο τερµατίστηκε 

από τη Γαλλική Επανάσταση και το 19ο αιώνα ο Pasteur εξήγησε 

επιστηµονικά τη διαδικασία της αλκοολικής ζύµωσης. Με την παστερίωση, 

διευρύνονται τα όρια διάδοσης της µπίρας που σήµερα είναι πλέον ένα 

παγκόσµιο ποτό, το οποίο εµφανίζεται στους πιο σύγχρονους και πολυτελείς 

χώρους εστίασης. Οι sommeliers τη συνδυάζουν µε εκλεκτά & εκλεπτυσµένα 

πιάτα της παγκόσµιας γαστρονοµίας ορίζοντας τις χαρές του ουρανίσκου, τη 

νέα µόδα έκφρασης του σύγχρονου τρόπου ζωής. 

Η µπίρα παράγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1864, όταν η γερµανική 

εταιρεία Fuchs άρχισε να παράγει την ετικέτα Fix. Αυτή ήταν η µοναδική 

ελληνική µπίρα για έναν αιώνα. Στη συνέχεια, το 1963, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

Α.Ε. ιδρύθηκε από µια οµάδα Ελλήνων επιχειρηµατιών µαζί µε την Amstel 

Brouwerij BV. Το 1965, η πρώτη ζυθοποιία ιδρύθηκε στην Αθήνα, και 
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παρήγαγε  την  µπίρα Amstel  µε συνολική παραγωγική δυνατότητα 45.000 

εκατόλιτρα ανά έτος. Το 1971, η Henninger της Φρανκφούρτης άρχισε να 

παράγει Henninger µπίρα στην Ελλάδα. Αυτές οι τρεις ζυθοποιίες έλεγχαν την 

ελληνική αγορά µπίρας σε όλη τη δεκαετία του εβδοµήντα µε τη Φιξ στην 

πρώτη θέση µέχρι το 1975, όταν ανέλαβε η Amstel.  

Το 1981 ξέσπασε  αυτό που σήµερα είναι γνωστό ως ο πόλεµος της µπίρας. 

∆ύο νέες ζυθοποιίες εισήχθηκαν στην ελληνική αγορά µπίρας: η 

Carlsberg/Tuborg και η Loewenbrau. Επιπλέον, η ετικέτα Heineken ξεκίνησε 

να παράγεται από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ενώ η Φιξ άρχισε την παραγωγή 

της Spaten ετικέτας κατόπιν σχετικής αδείας. ∆εν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη 

το γεγονός ότι, αν και παρουσίαζε έντονη αύξηση η κατανάλωση της µπίρας, 

η αγορά δεν µπορούσε να ανταποκριθεί στην αύξηση της προσφοράς. Όλες 

οι εταιρείες υπέστησαν βαριές απώλειες και οι αυξήσεις των ειδικών φόρων & 

δασµών που επιβάλλονται από την κυβέρνηση το Μάρτιο 1982, δηµιούργησε 

περαιτέρω προβλήµατα. Μέχρι το τέλος του 1982, η Φιξ κήρυξε πτώχευση 

και η Carlsberg σταµάτησε την παραγωγή της. Με κυβερνητική παρέµβαση, 

το 1983, σχηµατίστηκε εταιρεία  για την παραγωγή της Φιξ και της Carlsberg, 

αλλά οι εργασίες της σταµάτησαν µετά από ένα έτος. Η Carlsberg συνέχισε 

από µόνη της κατά τα επόµενα έτη, αλλά τελικά διέκοψε τις εργασίες της, τον 

Απρίλιο του 1987.  

∆ύο χρόνια νωρίτερα, το 1985, η Loewenbrau σταµάτησε τις εργασίες της, 

πουλώντας τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η 

οποία παρήγαγε την Loewenbrau βάσει άδειας µέχρι το 1990. Όταν το πρώην 

εργοστάσιο της Carlsberg στην Αταλάντη αποκτήθηκε από Loewenbrau, η 

παραγωγή της  Loewenbrau ξεκίνησε ξανά στο εν λόγω εργοστάσιο.  

Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του ενενήντα, υπήρχαν τρεις ζυθοποιίες στην 

Ελλάδα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η Henninger Hellas και η Loewenbrau Hellas. 

Από αυτές, µόνο η Αθηναϊκή Ζυθοποιία φάνηκε να έχει επωφεληθεί από τις 

περιπέτειες των άλλων ζυθοποιιών στον πόλεµο της µπίρας τη δεκαετία του 

‘80.  
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2.2.2. Η αγορά της µπίρας  

Η εκτιµώµενη αγορά της µπίρας3 µε βάση τον εισπραχθέντα από το ∆ηµόσιο 

Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) παρουσίασε άνοδο από 4.179 εκατόλιτρα 

(hls) το 2004 σε 4.300 εκατόλιτρα το 2009 (διάγραµµα 2.1). Η άνοδος αυτή 

εκτιµάται ότι οφείλεται κυρίως στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν εκείνη 

την περίοδο στην Ελλάδα, στις αλλαγές των συνηθειών του καταναλωτή και 

στην αύξηση των προσφερόµενων εµπορικών σηµάτων. 

 

∆ιάγραµµα 2.1 Εκτίµηση ελληνικής αγοράς µπίρας (www.athenianbrewery.gr)  

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση το 2009 έφτασε στα 42 λίτρα, εξακολουθεί 

όµως να είναι µικρότερη από το µέσο όρο της υπόλοιπης ∆υτικής Ευρώπης 

(80 λίτρα). Η παραγωγή και η πώληση µπίρας στην Ελλάδα δύσκολα 

µπορούν να συγκριθούν µε αντίστοιχες δραστηριότητες σε άλλες χώρες του 

κόσµου, όπου η γεωγραφική διάχυση των ζυθοποιείων είναι εντελώς 

διαφορετική. Στη χώρα µας οι επιχειρήσεις ζυθοποιίας είναι µικρότερου 

µεγέθους και δεν διαθέτουν τις οικονοµίες κλίµακας των µεγαλυτέρων 

εταιριών άλλων περιοχών της Ευρώπης. Επίσης, λόγω της γεωγραφικής 

ιδιοµορφίας της Ελλάδας, η διανοµή των προϊόντων µπίρας γίνεται συχνά µε 

σύνθετους τρόπους µεταφοράς (πχ. οδικώς, µέσω θαλάσσης), ενώ 

παράλληλα οι ελληνικές ζυθοποιίες αντιµετωπίζουν αυξανόµενο κόστος, 

εξαιτίας της αύξησης των τιµών των πρώτων υλών και των υλικών 

συσκευασίας που εισάγονται.  
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2.3. Στάδια παραγωγής  

Νέες ιδέες και µέθοδοι εµπλουτίζουν µία επιτυχηµένη συνταγή. Κάθε µπίρα 

ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκει έχει το δικό της τρόπο 

παρασκευής. Οι πρώτες ύλες από τις οποίες παρασκευάζεται είναι η βύνη 

κριθαριού, η µαγιά, ο λυκίσκος και το νερό. Η βύνη ωστόσο µπορεί να 

προέρχεται από σιτάρι, σίκαλη, ρύζι ή κάποιο άλλο δηµητριακό ενώ συχνά οι 

µπίρες αρωµατίζονται µε κάποιο µπαχαρικό (π.χ. κύµινο ή κόλιανδρο)4. Τα 

στάδια παραγωγής είναι εξής (διάγραµµα 2.2) 

Βυνοποίηση: το κριθάρι αρχικά µουλιάζει και αφού βλαστήσει σε ειδικά 

δοχεία, ώστε να ενεργοποιηθούν τα ένζυµα, ακολουθεί η διαδικασία της 

φρύξης, δηλαδή της ξήρανσης, όπου η βύνη παίρνει τη χαρακτηριστική της 

γεύση, το χρώµα και το άρωµα, ανάλογα µε τη θερµοκρασία.  

Ζυθοποίηση: Στη συνέχεια, η βύνη αλέθεται, αναµιγνύεται µε νερό και 

οδηγείται στα δοχεία ανάµιξης, όπου τα ενεργοποιηµένα ένζυµα διασπούν το 

άµυλο της βύνης σε σάκχαρα. Το µείγµα που προκύπτει ονοµάζεται 

ζυθογλεύκος, φιλτράρεται και µετά βράζει στους 100° C ( διήθηση). Κατά το 

βράσιµο προστίθεται ο λυκίσκος, που δίνει στη µπίρα το χαρακτηριστικό της 

άρωµα και την ξεχωριστή της γεύση. Τέλος, το ζυθογλεύκος ψύχεται, 

αερίζεται και µετά από την προσθήκη της µαγιάς οδηγείται στις δεξαµενές 

ζύµωσης.  

Ζύµωση: Κατά τη ζύµωση, η µαγιά που προστίθεται µετατρέπει τα σάκχαρα 

σε αλκοόλη (οινόπνευµα) και διοξείδιο του άνθρακα (ανθρακικό). 

Ωρίµανση - Σίτευση - ∆ιήθηση - Ανθράκευση ζύθου: Μετά τη ζύµωση, 

ακολουθεί το στάδιο της ωρίµανσης, όπου η µπίρα ψύχεται στους 0° C για να 

σταθεροποιηθεί. Στη συνέχεια περνάει από ειδικά φίλτρα για να 

αποµακρυνθεί η µαγιά και άλλες ουσίες. Σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας 

παραγωγής η µπίρα αποκτά τη γνωστή της διαύγεια. Τώρα πια είναι έτοιµη 

για εµφιάλωση και στη συνέχεια για παστερίωση. 
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∆ιάγραµµα 2.2 Στάδια Παραγωγής µπίρας (πηγή: www.athenianbrewery.gr) 

 

2.4. Τύποι  Μπίρας 

O πιο µακρινός πρόγονος της µπίρας ήταν ένα ποτό, που έφτιαχναν οι λαοί 

της Μεσοποταµίας πριν από χιλιάδες χρόνια, µε βάση το κριθάρι. Τα βασικά 

συστατικά της µπίρας είναι το Κριθάρι, ο Λυκίσκος, η Μαγιά και το Νερό5.   

Υπάρχουν πολλά είδη και γεύσεις µπίρας σε όλο τον κόσµο. Οι βασικοί όµως 

τύποι είναι περιορισµένοι. Στην ελληνική αγορά οι κυρίαρχοι τύποι είναι οι 

µπίρες,  που ανήκουν στις κατηγορίες pilsen και lager. Φυσικά δεν λείπουν 

και τα άλλα είδη µπίρας, τα οποία όµως δεν παράγονται, αλλά εισάγονται 

από διάφορα µέρη της Ευρώπης και όχι µόνο. Ειδικότερα, οι διάφοροι τύποι 

µπίρας είναι: 

Lager:  Από τον Γερµανικό όρο lagern, που σηµαίνει “αποθηκεύω”. 

Πρωτοαναπτύχθηκε στην Γερµανία τον 8ο µχ. αιώνα. Συνήθως είναι ξανθιά 

µπίρα η οποία υπέστη “χαµηλή ζύµωση” σε πολύ κρύες θερµοκρασίες. 

Υπάρχουν όµως και σκούρες, όπως οι: vienna , bock και dortmunder export. 

Pilsener ή Pils . Πρόκειται για µπίρα “χαµηλής ζύµωσης”, η οποία 

παρασκευάζεται, όπως και οι ξανθιές lager µε έντονη γεύση βύνης λυκίσκου 
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και άρωµα λουλουδιού. Το όνοµα της το οφείλει στο χωριό της Βοηµίας, όπου 

πρωτοπαρασκευάστηκε το 1840. 

Ale:  Εξωτική, αρωµατική και συχνά φρουτώδης µπίρα “υψηλής ζύµωσης”,σε 

αντίθεση µε τις µπίρες “χαµηλής ζύµωσης”,  που είναι οι lager. Η µαγιά 

ανεβαίνει στην επιφάνεια του δοχείου βρασµού αφού έχει τελειώσει το έργο 

της µετατρέποντας τη ζάχαρη σε αλκοόλ και διοξείδιο του άνθρακα. Οι 

κυριότερες ale είναι η µέτρια ανοιχτόχρωµη, σκωτσέζικη και η σκούρα. 

Bocκ: Βαριά lager µε βαθύ καστανόξανθο χρώµα µε έντονη γεύση βύνης, η 

οποία ανήκει στις µπίρες “χαµηλής ζύµωσης”. Θεωρείται ότι αναπτύχθηκε 

στην Γερµανία γύρω στο 1200 µχ. Συχνά γλυκιά µπίρα, η οποία 

καταναλώνεται καλύτερα στους κρύους µήνες του χρόνου. 

Stout:  Αρωµατική µπίρα µε σχεδόν µαύρο χρώµα, είναι η πιο εύρωστη από 

της “υψηλής ζύµωσης” µπίρες. Η Stout παράγεται σε τρεις βασικούς τύπους: 

γλυκιά, ξηρή και Imperial.  Oι µπίρες αυτού του τύπου συνηθίζονται στην 

Ιρλανδία. 

Επίσης, υπάρχουν και άλλοι τύποι µπίρας όπως: οι πικρές, οι Lambic, oι 

Porter, η µπίρα ατµού, οι σταρένιες και οι εποχιακές.  

 

2.5. Ανάλυση Αγοράς µπίρας ανά κατηγορία προϊόντος 

Η αγορά αποτελείται από προϊόντα µπίρας που διαφέρουν ως προς το 

επίπεδο της τιµής. Χρησιµοποιώντας ως κριτήριο την τιµή (διάγραµµα 2.3), 

η αγορά χωρίζεται στις εξής πέντε κατηγορίες : 

� Mainstream Μπίρες: Τύπου lager που αποτελούν περίπου το 

60% της συνολικής κατανάλωσης µπίρας στην Ελλάδα. Υπάρχουν 

διαθέσιµες σε όλα τα κανάλια διανοµής. Η κατηγορία διαφηµίζεται πολύ. 

Κατηγορία µε µεσαίες τιµές. Ηγέτης: Amstel. 

� Premium Μπίρες: lager και pilsner που καταλαµβάνουν 30% της 

ελληνικής αγοράς µπίρας. Παρόλο που απευθύνονται σε ανθρώπους 

υψηλότερης οικονοµικής τάξης η διανοµή µπορεί να φτάνει το 95%. Η 

κατηγορία διαφηµίζεται αρκετά. Ηγέτης: Heineken 
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� Discount/ 

για συγκεκριµένες αλυσίδες

το 7%. Η κατηγορία δε

� Specialties

περισσότερες µάρκες

Η διανοµή τους είναι

καφετέριες και καταστήµατα

κατηγορία δε διαφηµίζεται

∆ιάγραµµα 2.3 Ανάλυση της ελληνικής

 

Επίσης, ανάλογα µε τα

διακρίνεται σε6:  

• On premise αγορά

ανήκουν τα σηµεία τα

παγωµένη και να την

καφετέριες, οι ταβέρνες

διατίθενται κατά κύριο

κατηγορία αυτή πραγµατοποείται

• Off premise αγορά

ανήκουν τα σηµεία 

κατανάλωση στο σπίτι

mini markets και στα οποία

«ζεστή αγορά» ενισχύει

/ Private-label: Μπίρες που παράγονται αποκλειστικά

συγκεκριµένες αλυσίδες supermarket. Το µερίδιο που κατέχουν

κατηγορία δε διαφηµίζεται και οι τιµές είναι χαµηλές. 

Specialties: αποτελούν το 3% της κατανάλωσης

µάρκες αυτές της κατηγορίας εισάγονται από το

τους είναι περιορισµένη σε συγκεκριµένες

καταστήµατα µε εκλεκτά προϊόντα. Παρόλο

διαφηµίζεται οι τιµές είναι πολύ υψηλές. 

της ελληνικής αγοράς µπίρας ανά κατηγορία προϊόντος

µε τα κανάλια διανοµής (διάγραµµα 2.

αγορά ή αλλιώς «κρύα αγορά». Στην κατηγορία

σηµεία τα οποία µπορεί ο καταναλωτής να βρει

να την απολαύσει επί τόπου. Τέτοια σηµεία

ταβέρνες, τα bar/clubs. Oι µεγαλύτερες

κύριο λόγο στις ταβέρνες και τα εστιατόρια

πραγµατοποείται το 65% της συνολικής κατανάλωσης

αγορά ή αλλιώς «ζεστή αγορά». Στην κατηγορία

σηµεία που ο καταναλωτής  αγοράζει τη µπίρα

στο σπίτι. Τέτοια σηµεία είναι: τα supermarkets

και στα οποία πραγµατοποιείται το 35% της κατανάλωσης

ενισχύει σταδιακά το µερίδιό της εξαιτίας των

παράγονται αποκλειστικά 

κατέχουν  φτάνει 

χαµηλές.  

κατανάλωσης µπίρας. Οι 

από το εξωτερικό. 

συγκεκριµένες µπιραρίες, 

Παρόλο που η 

 

προϊόντος  

διάγραµµα 2.4) η αγορά 

κατηγορία αυτή 

να βρει την µπίρα 

σηµεία είναι: οι 

µεγαλύτερες ποσότητες 

εστιατόρια. Στην 

κατανάλωσης. 

κατηγορία αυτή 

µπίρα ζεστή για 

supermarkets, οι κάβες τα 

κατανάλωσης. H 

των συνθηκών 



 

που επικρατούν στην

αύξηση της οικιακής

και εξάπλωσης των αλυσίδων

 

∆ιάγραµµα 2.4 Κανάλια διανοµής

             

Τέλος, ανάλογα µε τις

διακρίνεται σε 4 είδη (διάγραµµα

1. Μπίρα σε επιστρεφόµενη

Η επιστρεφόµενη φιάλη

2. Μπίρα σε κουτάκι µε

3. Μπίρα σε βαρέλι µε µερίδιο

4. Μπίρα σε µη περιστρεφόµενη

 

∆ιάγραµµα 2.5 Εκτίµηση µεριδίων
     

3

30%

8%

επικρατούν στην αγορά, (οικονοµική ύφεση µε αποτέλεσµα

οικιακής κατανάλωσης), και λόγω της µεγάλης ενδυνάµωσης

των αλυσίδων λιανεµπορίου.   

διανοµής της µπίρας στην Ελλάδα (www.all4beer.com

τις συσκευασίες που διατίθεται η µπίρα

διάγραµµα 2.5): 

επιστρεφόµενη φιάλη µε µερίδιο αγοράς της τάξεως

επιστρεφόµενη φιάλη διατίθεται σε φιάλη χωρητικότητας 0,

µε µερίδιο 30%. 

µε µερίδιο αγοράς  8%. 

περιστρεφόµενη φιάλη µε µερίδιο µόλις 7%. 

µεριδίων συσκευασιών µπίρας στην Ελλάδα 2009. 

65%

35%

Κανάλια ∆ιανοµής

On premise

Off premise

55%

7%

Συσκευασίες

Επιστρεφόµενη 
φιάλη

Κουτί

Βαρέλι

Μη επιστρεφόµενη
φιάλη
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αποτέλεσµα την 

µεγάλης ενδυνάµωσης 

 

com) 

µπίρα, η αγορά 

τάξεως του 55%. 

0,50L & 0,33L. 

 

 

  

On premise

Off premise

επιστρεφόµενη  
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 Εποµένως, η συσκευασία είναι τυποποιηµένη, µε την επιστρεφόµενη φιάλη  

50cl να είναι πιο σηµαντική και δηµοφιλής συσκευασία τόσο στην on pemise 

όσο και στο off premise κανάλι κατανάλωσης. 

Η συσκευασία του κουτιού έχει αυξηθεί κυρίως λόγω των πωλήσεων των 

πολυσυσκευασιών που καταναλώνονται στην off premise αγορά καθώς 

επίσης και την εισαγωγή φθηνών ετικετών που προέρχονται κυρίως από την 

Γερµανία.  

 

2.6. Οι σηµαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου στην Ελλάδα 

Η εγχώρια βιοµηχανία ζύθου ουσιαστικά ταυτιζόταν επί µακρά σειρά ετών µε 

την FIX, µοναδική υπάρχουσα παραγωγική µονάδα µέχρι τις αρχές της 

δεκαετίας του ‘60. Έκτοτε, σηµειώνεται για πρώτη φορά η είσοδος και άλλων 

εταιριών στον κλάδο. Στην παρούσα φάση, το προφίλ της Ελληνικής 

Βιοµηχανίας Ζύθου απαρτίζουν οι εξής εταιρείες: Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η 

Μύθος Ζυθοποιία, η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης και η Ζυθοποιία 

Μακεδονίας-Θράκης. Επίσης, το 2009 συστήθηκε µια νέα βιοµηχανία η 

Ολυµπιακή Ζυθοποιία η οποία θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, λόγω του 

επαναλανσαρίσµατος στην αγορά της µπίρας Fix. 

Παρακάτω, ακολουθεί µια σύντοµη παρουσίαση των βιοµηχανιών ζυθοποιίας 

οι οποίοι καθορίζουν την αγορά µπίρας στη χώρα µας, δεδοµένου ότι η 

κατανάλωση µπίρας καλύπτεται στη συντριπτική της πλειοψηφία από την 

εγχώρια παραγωγή. 

 

 Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1962 και αποτελεί θυγατρική της πολυεθνικής 

HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. Από την ίδρυσή της ακολούθησε 

εντυπωσιακή αναπτυξιακή πορεία, µε αποτέλεσµα να κυριαρχεί πλέον στην 

αγορά µπίρας στην Ελλάδα, αναδειχθείσα (µε µεγάλη διαφορά) η κορυφαία 

ζυθοβιοµηχανία και µεταξύ των βιοµηχανικών επιχειρήσεων στη χώρα µας. 
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Οι δραστηριότητες της περιλαµβάνουν την παραγωγή βύνης και µπίρας, την 

αντιπροσώπευση, εισαγωγή και χονδρική διάθεση µπίρας καθώς και την 

αποκλειστική διάθεση του εµφιαλωµένου νερού «Ιόλη». Tα εµπορικά σήµατα 

µπίρας που παράγει είναι: Amstel, Heineken, Fischer, Buckler, Amstel Bock, 

Άλφα, Amstel Pulse καθώς και τις Marathon και Atheniean (µόνο για 

εξαγωγή). Παράλληλα εισάγει και διακινεί στην Ελλάδα τα εµπορικά σήµατα: 

Amstel light, Erdinger, Murphy’s Irish Stout και Red, Duvel, Chimay, Kirin, 

McFarland, Carib, Desperados, Tiger, Moretti, Foster’s και Krusovice 

Kralovsky. 

 

Μύθος Ζυθοποιία 

Ιδρύθηκε το 1968 µε έδρα την Κρήτη µε την επωνυµία HENNINGER HELLAS 

AE, σαν θυγατρική της HENNINGER INTERNATIONAL. To έτος 1971 η έδρα 

της µεταφέρθηκε στην Αθήνα. Τον Ιούλιο του 1989 η πλειοψηφία των 

µετοχών της περιήλθε στη γαλλική BRASSERIES KRONENBOURG 

(θυγατρική του γαλλικού οµίλου BSN). Τέλος, το Φεβρουάριο του 1992 η 

πλειοψηφία των µετοχών περιήλθε στον ΟΜΙΛΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ και από την 1η 

Ιουλίου 1994 η επωνυµία της άλλαξε σε ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. 

To 1997, η Ζυθοποιία Βορείου Ελλάδος λανσάρει την µπίρα Mythos, την 

πρώτη αυθεντική ελληνική µπίρα σε µια στάσιµη και κατεστηµένη αγορά. Ο 

Mythos αποκτά αµέσως φανατικούς θαυµαστές και γρήγορα γίνεται η 3η σε 

προτίµηση µάρκα µπίρας στην ελληνική αγορά. Το 2000 η εταιρεία 

µετονοµάζεται σε Μύθος Ζυθοποιία AE. 

To 2002, η Scottish & Newcastle αποκτά µερίδο 47% της Μύθος Ζυθοποιίας 

Α.Ε ενώ το 2004 αυξάνει το µερίοδιο της στο 68% και το 2006 αποκτά το 

100%. 

Τον Απρίλιο το 2008  η Heineken και η Calsberg συστήνουν κονοπραξία και 

εξαγοράζουν την Scottish & Newcastle παγκοσµίως και η Μυθος Ζυθοποιία 

Α.Ε γίνεται µέλος του οµίλου Calsberg: την 4η µεγαλύτερη εταιρεία Ζύθου 

παγκοσµίως7.   
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 Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης 

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης Α.Ε ιδρύθηκε το 1988. Ωστόσο το εµπορικό 

σήµα "LOWENBRAU" στην Ελλάδα κυκλοφόρησε το 1981 µέσω της τότε 

λειτουργούσης ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ, η οποία είχε κατασκευάσει και 

το εργοστάσιο ζυθοποιίας στην Πάτρα, που το 1984 πουλήθηκε στην 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Το 1988 συστήθηκε η Lowenbrau Hellas AE, εξαγόρασε 

σε πλειστηριασµό το εργοστάσιο της ζυθοποιίας στην Αταλάντη, της 

επιχείρησης Ελληνική Βιοµηχανία Ζύθου που και αυτή διέκοψε 

δραστηριότητα το 1987. Τέλος, το 1996  άλλαξε την επωνυµία της σε 

Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης Α.Ε. 

 Τα εµπορικά παραγόµενα σήµατα είναι: Lowenbrau ,Pils Hellas, Rocks. 

Παράλληλα, εισάγει και εµπορεύεται χονδρικώς το σήµα  Lowenbrau Alcohol 

frei, ενώ από το 1998 ανέλαβε και την αποκλειστική αντιπροσώπευση και 

διακίνηση του γνωστού brand Stella Artois, καθώς και των σηµάτων Leffe, 

Hoegarden, Spaten Franziskaner & Labatt, Rolling Rock8. 

 

Ζυθοποιία Μακεδονίας – Θράκης  

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 µε έδρα την Κοµοτηνή και ξεκίνησε παραγωγικές 

δραστηριότητες τον Φεβρουάριο του 1998. Η εταιρεία αυτή παράγει µέχρι 

στιγµής µπίρα µε το εµπορικό σήµα Βεργίνα.(κατηγορίας premium). 

 

Ολυµπιακή Ζυθοποιία 

Από την 1η Ιανουαρίου του 2010 η εταιρία Ελληνικές Μικροζυθοποιίες Α.Ε. 

προχώρησε σε αλλαγή της εταιρικής της επωνυµίας σε Ολυµπιακή Ζυθοποιία 

ΑΕ, σε συνέχεια της εξαγοράς – το Φεβρουάριο του 2009 – και µετέπειτα 

απορρόφησης της “παλαιάς” Ολυµπιακής Ζυθοποιίας ΑΕ, πρώην 

συµφερόντων του κ. Β. Κουρτάκη, διατηρώντας όλα τα υπόλοιπα εταιρικά 

στοιχεία αµετάβλητα.  

Η «νέα» πλέον Ολυµπιακή Ζυθοποιία Α.Ε., µε 75 συνολικά εργαζόµενους, 

είναι κάτοχος των σηµάτων της παλαιότερης, καθώς και της πιο ιστορικής 
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ελληνικής µπίρας, της Fix Hellas, της οποίας η εµφιάλωση της πρώτης φιάλης 

έγινε το Μάρτιο του 2010. 

Η Ολυµπιακή Ζυθοποιία ΑΕ ιδρύθηκε το 2005, από τους κ.κ. Ηλία και 

Γεώργιο Γκρέκη. Από τον Απρίλιο του 2008, σε συνέχεια σχετικής 

συµφωνίας, ο κ. Χήτος είναι  κάτοχος του 51% των µετοχών της9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
79 

2.7. Βιβλιογραφία 
 

1. www.reporter.gr 

2. «Η ιστορία της µπίρας», έντυπο Αθηναϊκής Ζυθοποιίας  

3. www.athenianbrewery.gr 

4. www.athenianbrewery.gr 

5. «Η ιστορία της µπίρας», έντυπο Αθηναϊκής Ζυθοποιίας  

6. www.all4beer.com 

7. www.mythosbrewery.gr 

8. ICAP, Κλαδική µελέτη ζυθοποιίας, ∆ιεύθυνση µελετών ICAP, Αθήνα, 
2001.  

9. www.fix-beer.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

3.1. Γενικά για την Αθηναϊκή Ζυθοποία 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.1 είναι µία από τις σηµαντικότερες εταιρείες 

παραγωγής και εµπορίας µπίρας στην Ελλάδα.  Ιδρύθηκε το 1963 από µια 

οµάδα Ελλήνων επιχειρηµατιών και αποτελεί µέλος του Οµίλου Heineken 

N.V. Tο 1965, ξεκίνησε τη λειτουργία του πρώτο της εργοστάσιου στην 

Αθήνα, το οποίο παρήγαγε µπίρα Amstel. Το δεύτερο εργοστάσιο άνοιξε το 

1974 στη Θεσσαλονίκη, επεκτείνοντας την παραγωγή, ενώ το 1975 η Amstel 

έγινε µια από τις πιο δηµοφιλείς µπίρες στην ελληνική αγορά, γεγονός που 

ισχύει µέχρι και σήµερα. 

Το 1981 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ξεκίνησε την παραγωγή της µπίρας Heineken 

στην Ελλάδα και το 1985 άνοιξε τρίτο εργοστάσιο στην Πάτρα. Το 1990, η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία ξεκίνησε την παραγωγή της µη αλκοολούχου µπίρας 

Buckler. Το 1993, ήταν µια σηµαντική χρονιά για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, 

καθώς ξεκίνησε η παραγωγή του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Ιόλη στις 

καινούριες εγκαταστάσεις της στη Λαµία, µια περιοχή γνωστή για τις πηγές 

της. 

Το 1994 λαµβάνει το πρώτο πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9002, ενώ σήµερα 

όλες οι πιστοποιήσεις της συµπληρώνουν το Quality Management System 

της εταιρείας (Ποιότητα, Περιβάλλον, Εργασιακή Ασφάλεια και Υγιεινή, 

HACCP).  

Το 1999, λανσάρει τη Fischer και το 2000 την, ελληνικής καταγωγής,  ΑΛΦΑ. 

To 2001 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, µε τη Heineken, επιλέγεται ως Μέγας 

Εθνικός Χορηγός των Ολυµπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», έργο στο οποίο 

ανταποκρίθηκε µε επιτυχία. Tο 2006 εµπλουτίζει την προσφορά της µε την 

Amstel Pulse, µια µπίρα µε µοντέρνο µπουκάλι και δροσερή γεύση.  

Σήµερα, εκτός από τις µπίρες που παράγονται στην Ελλάδα η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία διακινεί και µια πληθώρα εισαγόµενων µαρκών όπως Erdinger, 
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Murphy’s Irish Stout και Red, Duvel, Chimay, Kirin, McFarland, Carib, 

Desperados, Tiger, Moretti, Foster’s και Krusovice Kralovsky ενώ εξάγει τα 

προϊόντα της σε πάνω από 30 χώρες στην Ευρώπη, την Αφρική και την 

Αµερική. 

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί, ότι η Αθηναϊκή  Ζυθοποιία, στο πλαίσιο της 

κοινωνικής της ευθύνης, έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια µία συνεχώς 

εξελισσόµενη, ουσιαστική, δυναµική κοινωνική και περιβαλλοντική δράση, 

αναπτύσσοντας προγράµµατα και ενέργειες που στόχο έχουν να βοηθήσουν 

στην περαιτέρω ανάδειξη και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για θέµατα 

που αφορούν την κοινωνική προσφορά. 

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί δέσµευση για την Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία και τους εργαζοµένους της. Η χρήση φυσικού αερίου στις 

εγκαταστάσεις της, η ανακύκλωση, το πρόγραµµα καθαρισµού ακτών κάτω 

από την οµπρέλα της εκστρατείας Amstel Eco σε συνεργασία µε τη Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση Med SOS και ο καθαρισµός των υγρών αποβλήτων 

αποτελούν απτά παραδείγµατα αυτής της δέσµευσης.  

H ευαισθησία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας εστιάζεται όµως και στην υπεύθυνη 

κατανάλωση αλκοόλ µε µία σειρά ενεργειών η οποία εµπλουτίζεται διαρκώς 

και ενισχύεται µε την υποστήριξη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης 

«Νηφάλιοι» «Στην υγειά µας». Στόχος είναι η ενηµέρωση όλων των οµάδων 

κοινού µε τα οποία έρχεται σε επαφή γύρω από τους κινδύνους της αλόγιστης 

κατανάλωσης αλκοόλ. 

46 Χρόνια Ανάπτυξης – Κυριότεροι Σταθµοί  

1963 Ίδρυση Αθηναϊκής Ζυθοποιίας A.E. 

1965 

Λειτουργία του πρώτου εργοστασίου στην Αθήνα µε δυνατότητα 

παραγωγής 45.000 εκατόλιτρων µπίρας. Εµφάνιση του σήµατος 

Amstel στην ελληνική αγορά 

1975 Νέο ζυθοποιείο στη Θεσσαλονίκη 

1975 Η Amstel αποκτά το προβάδισµα στις προτιµήσεις των Ελλήνων 
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καταναλωτών (γίνεται market leader) 

1981 Εµφάνιση του σήµατος της Heineken στην ελληνική αγορά 

1985 Νέο ζυθοποιείο στην Πάτρα 

1990-

1993 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία λανσάρει στην ελληνική αγορά την µπίρα 

χωρίς αλκοόλ Buckler και εισάγει 10 ακόµη σήµατα 

1993 Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία λανσάρει το φυσικό µεταλλικό νερό Ιόλη 

1996 
Πιστοποίηση των συστηµάτων διαχείρισης για την προστασία του 

Περιβάλλοντος 

1990-

1999 

Επενδύσεις για περαιτέρω εξοπλισµό των εργοστασίων και 

ανάπτυξη των εξαγωγικών της δραστηριοτήτων 

1999 Πιστοποίηση OHSAS για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού 

1999-

2000 
Λανσάρισµα των σηµάτων Fischer και ΑΛΦΑ στην ελληνική αγορά 

2000 Πιστοποίηση του συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 

2001 
Μέσω του σήµατος της Heineken γίνεται χορηγός των 

Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 

2002 

Πιστοποίηση BVQI (Bureau Veritas Quality International) HACCP 

DS 3027-2002 για την άρτια διοργάνωση του συστήµατος 

∆ιαχείρισης για την Ασφάλεια των Τροφίµων 

2006 Λανσάρισµα της Amstel Pulse και του 5λιτρου βαρελιού Heineken 

2007 
Λανσάρισµα καινοτόµων και συσκευασιών όπως το BeerTender 

της Heineken και το ποτό Segredo 

2009 Λανσάρισµα 8 νέων προϊόντων στην ελληνική αγορά 
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3.2. Τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης 

Στην παρούσα ενότητα θα ασχοληθούµε: 

α) µε την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας, αναφορικά µε την επίδοσή της 

όπως αυτή αποτυπώνεται στις δηµοσιευµένες λογιστικές καταστάσεις, καθώς 

επίσης και  

β) µε τη στρατηγική της τοποθέτηση (strategic posture). 

3.2.1. Επίδοση 

Στον πίνακα 3.1. αποτυπώνεται η εξέλιξη των βασικών µεγεθών της εταιρείας 

τη χρονιά 2009 : 

 

Πίνακας 3.1. Συνοπτική κατάσταση αποτελεσµάτων και βασικοί δείκτες 2008-2009.         
(Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε www.athenianbrewery.gr) 

 

31 ∆εκεµβριου 
2009

31 ∆εκεµβριου 
2008

µεταβολή 
 %

Πωλήσεις 448.302.418 460.847.879 -2,72%
Λοιπα λειτουργικά έσοδα 7.173.074 8.398.209
Κίνηση Αποθεµάτων (81.593.079) (84.567.944) -3,52%
Κόστος Πωληθέντων % 18,20% 18,35% -0,15%
Φόροι & τέλη (53.745.877) (48.325.671)
Έξοδα Προσωπικού (73.170.096) (73.650.331)

Μικτά κέρδη 246.966.440 262.702.142 -5,99%
Μικτά κέρδη % 55,09% 57,00% -1,91%
Λοιπα λειτουργικά έξοδα (116.783.881) (126.259.054) -7,50%
Λειτουργικά κέρδη προ 
χρηµατοοικονοµικών
 αποτελεσµάτων, φόρων και αποσβέσεων 130.182.559 136.443.088 -4,59%
Περιθώριο (EBITDA) 29,04% 29,61% -0,57%
Αποσβέσεις (29.048.354) (30.070.238)
Λειτουργικά κέρδη προ 
χρηµατοοικονοµικών
 αποτελεσµάτων, φόρων 101.134.205 106.372.850 -4,92%
Περιθώριο (EBIT) 22,56% 23,08% -0,52%
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1.433.211 6.484.766
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (100.168) (106.211)
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 1.333.043 6.378.555
Κέρδη προ φόρων 102.467.248 112.751.405 -9,12%
Φόρος εισοδήµατος (37.605.616) (29.034.815)
Κέρδη µετά φόρων 64.861.632 83.716.590 -22,52%

Κέρση µετά φόρων ανά µετοχή βασικά και
 προσαρµοσµένα (E.P.S) 35,65 46,01 -22,52%
Απόδοση Επενδυµενων κεφαλαίων (R.O.I) 53,06% 52,70% 0,36%
∆είκτης απόδοσης καθαράς θέσης (R.O.E) 32,90% 31,93% 0,97%
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Η χρήση του 20092 υπήρξε κερδοφόρα για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Τα προ 

φόρου κέρδη ανήλθαν σε 102,5 εκατ.ευρώ περίπου τα οποία είναι µειωµένα 

σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 9%. Οι κατά όγκοι πωλήσεις 

µειώθηκαν κατά 4,8% περίπου σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 

Η µείωση οφείλεται στην οικονοµική κρίση η οποία πλήττει δριµύτατα το 

σύνολο των εµπορικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και η οποία επηρέασε 

αρνητικά την εσωτερική κατανάλωση και τον τουρισµό καθώς και στις κακές 

καιρικές συνθήκες. 

Το κόστος πωληθέντων µειώθηκε κατά 0,15% . Τα κέρδη προ τόκων, φόρων 

και αποσβέσεων (EBITDA) την τελευταία χρονιά είναι στα 29,04% 

παρουσιάζοντας µείωση του περιθωρίου EBITDA κατά 0,57%  σε σχέση µε 

την προηγούµενη χρήση. 

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) µειώθηκαν κατά 4,92% ενώ το 

περιθώριο κερδών προ τόκων και φόρων κατά 0,52%. Τέλος στα καθαρά 

κέρδη υπήρξε µια µείωση της τάξεως του 22,52%. 

Στην ίδια περίοδο τα κέρδη ανά µετοχή µειώθηκαν κατά 22,52%, ενώ η 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και της καθαράς θέσης αυξήθηκαν 

οριακά κατά 0,36% και 0,97% αντίστοιχα. 

Οι βασικοί αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης για την εταιρεία 

εµφανίζονται στον πίνακα 3.2 

 

Πίνακας 3.2. Βασικοί δείκτες διάθρωσης 2008-2009.              
(Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε www.athenianbrewery.gr)  

 

 

31 ∆εκεµβριου 
2009

31 ∆εκεµβριου 
2008

∆είκτης Οικονοµικής αυτάρκειας 
Ίδια κεφάλαια/
Σύνολο Υποχρεώσεων 187% 205%

∆είκτης βαθµού χρηµατοδότησης
 των ακινητοποιήσεων από Ίδια Κεφάλαια Ίδια κεφάλαια/Πάγια 162% 166%

∆είκτης απεικονήσεως γενικής ρευστότητας

Κυκλοφορουν Ενεργητικό/
Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 267% 294%
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3.2.2. Στρατηγική τοποθέτηση 

 

Αποστολή 

Κύριο αντικείµενο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι η παραγωγή και εµπορία 

ποιοτικών προϊόντων µπίρας και η εµφιάλωση και εµπορία του φυσικού 

µεταλλικού νερού ΙΟΛΗ. Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση σε 

όλους τους τοµείς της δραστηριοποίησής της. 

Πιο συγκεκριµένα, η αποστολή της εταιρείας όπως διατυπώνεται από τον 

Γενικό ∆ιευθυντή της εταιρείας είναι: “να παράγουµε προϊόντα µπίρας υψηλής 

και σταθερής ποιότητας που θα καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών. 

Με την καλύτερη χρήση των πόρων της εταιρίας και µε την εξυπηρέτηση των 

πελατών καλύτερα και πιο αποτελεσµατικά από τους ανταγωνιστές µας, να 

πραγµατοποιούµε  υψηλή απόδοση κεφαλαίων  που θα χρηµατοδοτήσουν 

την ανάπτυξη µας και οι εργαζόµενοι να προσφέρουν υψηλή απόδοση σε όλα 

τα επίπεδα”.  

Όλοι οι µέτοχοι της εταιρείας ενστερνίζονται την αποστολή αυτή. 

Όραµα 

Το όραµα της Αθηναϊκής Ζυθοποίας είναι: 

• να διατηρήσει την πρωτοπορία της στην ελληνική αγορά ως ο 

καλύτερος προµηθευτής για τους πελάτες της,  

• να διαθέτει ένα δίκαιο και αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον για τους 

ανθρώπους της,  

• να λειτουργεί ως µια διαφανής και ακµαία επιχείρηση για τους 

µετόχους της και 

• να είναι ένας ευαισθητοποιηµένος και δραστήριος εταιρικός πολίτης για 

την κοινωνία. 
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Αξίες 

Η εταιρεία βασίζει το όραµά της σε επτά επιµέρους θεµελιώδεις αξίες, οι 

οποίες λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραµµές για τους εργαζοµένους της. 

Με αυτόν τον τρόπο καθίστανται ικανοί πρεσβευτές των αξιών αυτών, µέσα 

από την εργασία και τη συµπεριφορά τους, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό περιβάλλον.  

Κάθε αξία αντιπροσωπεύει την εταιρεία και όλες µαζί τη φιλοσοφία της:  

1. ΗΘΟΣ  

2. ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  

3. ΣΕΒΑΣΜΟΣ  

4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

5. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  

6. ΚΕΦΙ  

7. ΟΜΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

Στρατηγικός Στόχος 

Ο στρατηγικός στόχος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι να διατηρήσει την 

ηγετική της θέση στην αγορά µπίρας στην Ελλάδα βελτιώνοντας την 

“κουλτούρα της µπίρας”. 

Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η εταιρία έχει προχωρήσει σε 

συνεχείς επενδύσεις  σε αυτοµατοποιηµένα συστήµατα παραγωγής, τα οποία 

συµβάλλουν τόσο στην µείωση του κόστους παραγωγής, όσο και στην 

ικανότητα να παράγει συνεχώς διαφοροποιηµένα  προϊόντα/συσκευασίες 

σύµφωνα µε τις ανάγκες των καταναλωτών. 

 

 Σκοπός 

Οι επιχειρηµατικοί σκοποί, όπως έχουν τεθεί για το επόµενο 3ετές πλάνο, 

αφορούν αύξηση πωλήσεων και µείωση κόστους. 

• ∆ιατήρηση µεριδίου πωλήσεων στο 75% 

• Αύξηση κερδοφορίας κατά 10% 
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Στρατηγική 

Από την ηµέρα ανακοίνωσης των στόχων και προκειµένου για την επίτευξή 

τους, θα πρέπει η εταιρεία να εφαρµόσει στρατηγική ανάπτυξης σε 

επιχειρησιακό επίπεδο.  

Σύµφωνα µε την εταιρεία, η στρατηγική Ανάπτυξης θα είναι βασισµένη σε 

τρεις κύριους πυλώνες. 

� Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της µέσω: 

o Νέων προϊόντων 

o Εξέλιξη των υπαρχόντων 

o Βελτίωση  στην εξυπηρέτηση πελατών. 

� Επίτευξη των στρατηγικών σε επιχειρηµατικό επίπεδο 

� Συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας µε σκοπό τη διατήρηση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και της ηγετικής θέσης που έχει η 

εταιρεία. 

Στην πραγµατικότητα, οι τρείς πυλώνες δεν είναι κάτι το διαφορετικό από τα 

τρία επίπεδα της στρατηγικής (Επιχειρησιακή, Επιχειρηµατική, Λειτουργική). 

Πιο αναλυτικά, 

• Ως προς την κατεύθυνση (directional strategy), η εταιρεία έχει επιλέξει 

την Ανάπτυξη µέσω συσχετισµένης διαποίκιλσης την οποία θα την επιτύχει 

µέσω συγκεκριµένων πολιτικών στις οποίες θα αναφερθούµε στην πορεία 

(παράγραφος 6.10). 

• Όσον αφορά τις στρατηγικές σε επιχειρηµατικό επίπεδο αλλά και σε 

λειτουργικό επίπεδο, αν και θα αναφερθούµε στην συνέχεια της παρούσας 

εργασίας, εν τούτοις είναι σκόπιµο να αναφέρουµε ότι σε επιχειρηµατικό 

επίπεδο η στρατηγική εστιάζει στη βελτίωση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος των προϊόντων ή υπηρεσιών µιας εταιρείας και µπορεί να 

είναι ανταγωνιστική (competitive) ή συνεργατική (cooperative). Από τη µέχρι 

τώρα ανάλυση συνάγεται ότι η εταιρεία ακολουθεί στρατηγική 

διαφοροποίησης ενάντια στους ανταγωνιστές της. 

Στο ερώτηµα δηλαδή, αν πρέπει να ανταγωνιστεί µε βάση το κόστος (cost 

leadership) ή µε βάση τη διαφοροποίηση (differentiation strategy), η 
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απάντηση είναι ξεκάθαρη αφού η εταιρεία εισάγει συνεχώς νέα καινοτόµα 

προϊόντα και βελτιώνει τα υπάρχοντα προσφέροντας παράλληλα υπηρεσίες 

προστιθέµενης αξίας προς τους πελάτες, εποµένως ακολουθεί τη στρατηγική 

της διαφοροποίησης. Εντούτοις η εταιρεία έχει επωφεληθεί από τις οικονοµίες 

κλίµακος στα νέα υλικά συσκευασίας & εξοικονόµηση κόστους (cost saving) 

µε την απόκτηση νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας (Technology, new 

practices), µεγαλύτερη ευελιξία (Higher flexibility) δραστηριοποιούµενη σε µια 

αγορά κορεσµένη µε χαµηλά περιθώρια ανάπτυξης. 

Στο ερώτηµα αν πρέπει να ανταγωνιστεί σε όλα τα µέτωπα µε τους 

ανταγωνιστές (head to head) ή να εστιάσει σε ένα κοµµάτι της αγοράς (focus 

on a niche) κι εκεί η απάντηση είναι ξεκάθαρη σε όλα τα τµήµατα αφού 

στόχος είναι να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην αγορά. 

 

Πίνακας 3.3. Η θέση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στο υπόδειγµα γενικών επιχειρηµατικών 
στρατηγικών του Porter  

Εξετάζοντας προσεκτικότερα το όραµα της εταιρείας και σε συνδυασµό µε 

τους στόχους και στρατηγικές για την επίτευξη αυτών, παρατηρούµε ότι οι 

στόχοι είναι προσανατολισµένοι στην ανάπτυξη της εταιρείας και οι 

στρατηγικές συνακόλουθες των στόχων. Επιπροσθέτως, οι στρατηγικές µε 

τον τρόπο που έχουν διατυπωθεί είναι σε συµφωνία και µε τους στόχους 

αλλά και µε το όραµα.   
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3.3. Βιβλιογραφία 

 

1. www.athenianbrewery.gr,  

2. www.athenianbrewery.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ

 

4.1. Μετοχική Σύνθεση

Το µετοχικό κεφάλαιο της

δικαίωµα µιας ψήφους στις

µειώσεις του µετοχικού κεφαλαίου

Συνέλευσης των µετόχων

κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται

µετοχές ονοµαστικής αξίας

Το 98% των µετοχών της

εταιρεία Heineken International

επίσης και ο πρώην Γενικός

υπόλοιπο 2%.   

Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας

∆ιάγραµµα 4.1. Η µετοχική σύνθεση

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Σύνθεση: 

κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από κοινές

ψήφους στις γενικές συνελεύσεις των µετόχων

µετοχικού κεφαλαίου γίνονται κατόπιν αποφάσεως

µετόχων. Την 31η ∆εκεµβρίου του 2009 το

εταιρείας ανέρχεται σε 54.581.310€ διαιρούµενο σε

ονοµαστικής αξίας 30€ (σε απόλυτο ποσό) η καθεµία1.  

µετοχών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ανήκει στην

International. Πολλοί Έλληνες επιχειρηµατίες

πρώην Γενικός ∆ιευθυντής της κος Μηνάς Τάνες

της εταιρείας εµφανίζεται στο διάγραµµα 4.1

 σύνθεση 

98%

2%

Μετοχική Σύνθεση

HEINEKEN INTERNATIONAL ΛΟΙΠΟΙ

90

κοινές µετοχές µε 

µετόχων. Αυξήσεις ή 

αποφάσεως της Γενικής 

 2009 το µετοχικό 

διαιρούµενο σε 1.819.377 

 

στην πολυεθνική 

επιχειρηµατίες καθώς 

Τάνες κατέχουν το 

4.1: 
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4.2. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

Το ∆ιοικητικό συµβούλιο της εταιρείας αποτελείται από 7 µέλη εκ των οποίων 

µόνο ο Αντιπρόεδρος είναι εκτελεστικό µέλος, και συνεδριάζει σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα τα οποία είναι προκαθορισµένα, ή ανάλογα µε την 

περίπτωση όσο συχνά απαιτείται.  

Τα µέλη του ∆.Σ. φέρουν ευρύ φάσµα εµπειρίας και ικανοτήτων. Το ∆.Σ. 

περιοδικά εξετάζει τα συµφέροντα των µελών του ώστε να µην υπάρχει 

σύγκρουση συµφερόντων. 

Σύµφωνα µε το καταστατικό, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται 

από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, 

που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά 

τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν µπορεί όµως να περάσει την εξαετία. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µέτοχοι ή µη µέτοχοι, µπορούν να 

επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την 

ευθύνη της διοίκησης (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας4 και 

την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που 

αφορούν στην εταιρεία  (για παράδειγµα στη σύναψη δανείων, στην έγκριση 

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων), που περιλαµβάνουν και την παροχή 

εγγυήσεων υπέρ τρίτων και την ανάθεση της διαχείρισης της εταιρείας σε 

τρίτους, µέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που 

σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική 

αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, αποκλειστικά και µόνο εγγράφως και µε 

ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή µερικών από τις 

εξουσίες και αρµοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική 

ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα, µέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της 

ανάθεσης. Προκειµένου για καλύτερη κατανόηση των θέσεων που 

περιγράφονται παρακάτω θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η δοµή της διοίκησης 

έχει ως εξής: 
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1) ∆ιοικητικό Συµβούλιο: Πρόεδρος και µέλη 

2) ∆ιοικητική Επιτροπή (management committee) - ∆ιευθυντές 

∆ιευθύνσεων: Στόχος της είναι ο καθορισµός, έλεγχος των επιχειρησιακών 

λειτουργιών καθώς και η αξιολόγηση τους. Η επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα µια φορά την εβδοµάδα. Μέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής 

είναι οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων και λαµβάνουν αναφορά από τους 

∆ιευθυντές των τµηµάτων. 

Ο πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος είναι τα πιο σηµαντικά 

πρόσωπα της διοίκησης. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος  είναι αυτός που χαράζει 

και εφαρµόζει την επιχειρησιακή στρατηγική της εταιρείας την οποία και 

διαµορφώνει σε συνδυασµό µε το ∆.Σ.  Ειδικότερα, το ∆.Σ. είναι αρµόδιο για 

την έγκριση των στρατηγικών της εταιρείας, των πολιτικών και των 

επενδύσεων. Το ∆.Σ. εξασκεί τρεις βασικούς ρόλους: Επίβλεψη, Αξιολόγηση 

και Επιρροή.  

 

 

4.2.1. ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 7 µέλη: 

1. Πρόεδρος : Nicolaas Herman Nusmeier 

2. Αντιπρόεδρος Α’ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος : Jac van Herpen 

3. Αντιπρόεδρος Β’ : Εµµανουήλ Πριονάς 

4. Μέλος : Pierro Perron 

5. Μέλος : Επαµεινώνδας Λαµπαδάριος 

6. Μέλος : Ζαχαρίας Σιτινάς 

7. Μέλος : Ιωάννα Τριφύλλη 
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Πρόεδρος : Nicolaas Herman Nusmeier 2 

Ο Nicolas Herman Nusmeier εργάζεται για την Heineken International και 

είναι πρόεδρος της περιφέρειας Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης  στην 

οποία ανήκει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία. 

Ο Nicolas Herman Nusmeier ξεκίνησε στην Heineken το Σεπτέµβριο του 

1985 ως Management Trainee.  Όταν ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του, 

άρχισε τις σπουδές του στο τµήµα Ζυθοποίησης στο Βιοµηχανικό Ινστιτούτο 

της Gent στο Βέλγιο από το οποίο αποφοίτησε ως Master Brewer το 1988. 

Από τον Αύγουστο 1988 µέχρι το 1989, εργάστηκε στην Heineken 

Brouwerijen.  

Στις αρχές του 1990 πήρε τη θέση του ∆ιευθυντή Παραγωγής στην Cagliari 

Brewery στη Σαρδηνία. Τον Οκτώβριο του 1990, ανέλαβε ως Γενικός 

∆ιευθυντής  της Heineken Ιταλίας στην Ρώµη. 

Από το 1993 εώς και το 2001, ανέλαβε Γενικός ∆ιευθυντής σε διάφορα 

εργοστάσια της Heineken παγκοσµίως. 

Από το Μάιο 2001, είναι µέλος του management board Grupa Zywiec στο  

οποίο έγινε πρόεδρος τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου. Από τον Οκτώβριο του 

2005 είναι Πρόεδρος της Περιφέρειας Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης της 

Heineken International µε έδρα την Βιέννη. 

Mέλη:  

Pierro Perron 3: Ο Pierro Perron είναι Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ζυθοποιών. Είναι επίσης πρόεδρος του ∆.Σ της Heineken Ιταλίας, στο 

Εποπτικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Brau Union στην Αυστρία, µέλος 

Federalimentare Board και µέλος του ∆.Σ της CIAA. Ήταν πρόεδρος της 

Ένωσης Ζυθοποιών από τον Ιούνιου 2002 µέχρι και το Μάιο 2005. Αρχικά, 

εργάστηκε στην αυτοβιοµηχανία και σε συµβουλευτική εταιρεία, και το 1974 

πριν εισαχθεί στον χώρο της ζυθοβιοµηχανία εργάστηκε στην βιοµηχανία 

Poretti ως managing director το 1977. Από τότε εργάστηκε σε πολλές 

εταιρείες ζυθοποιίας συµπεριλαµβανοµένου Union Cervecera και Birra 

Moretti. 
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To 1997 εργάστηκε στην Heineken Ιταλίας ως Γενικός ∆ιευθυντής και από το 

2000 ως το 2003 ήταν ∆ιευθύνων Σύµβουλος στην Heineken Iσπανίας. Έχει 

εκπροσωπήσει την εταιρεία που εργάστηκε τόσο στην Ιταλική όσο και στην 

Ισπανική Ένωση Ζυθοποιών.  

Τέλος, είναι από τα ιδρυτικά µέλη της European Research Advisory Board 

(ERAB) και το 2006 έγινε επίτιµο µέλος του ERAB Board of Directors. 

 

4.2.2. ∆ιοικητική Επιτροπή –Management Commitee 4  
 

Jac van Herpen : ∆ιευθύνων Σύµβουλος & Πρόεδρος 

Ο Jac van Herpen γεννήθηκε στις 7 Απριλίου του 1951 στο Ρόττερνταµ. 

Με πτυχίο Οικονοµικών και ∆ικαίου από το Πανεπιστήµιο της Ουτρέχτης,  

µεταπτυχιακές σπουδές στο ∆ιεθνές Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήµιο του 

Cambridge και Executive MBA από το Πανεπιστήµιο του Harvard, ο κ. van 

Herpen έχει µια µακρόχρονη σταδιοδροµία σε εταιρείες ζυθοποιίας. 

Από το 1981 µέχρι το 1998 εργάστηκε στη Heineken International, 

κατέχοντας διάφορες θέσεις ευθύνης, αρχικά στα γραφεία της εταιρείας στην 

Ολλανδία και στη συνέχεια (από το 1994) αναλαµβάνοντας τη θέση του 

Regional Director στη Σιγκαπούρη. Από το 1998 έως το 2003 εργάστηκε στην 

DB Breweries στη Νέα Ζηλανδία, ως CEO, και ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 

Guinness Anchor Berhad στην Κουάλα Λουµπούρ. Το 2003, επανέρχεται 

στην Heineken International, αρχικά ως Director Corporate Brands στην 

Ολλανδία, ενώ από τον Οκτώβριο του 2005 ανέλαβε τη ∆ιοίκηση της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.  

Ο κ. van Herpen είναι Πρόεδρος της Ένωσης Ζυθοποιών Ελλάδος, 

αντιπρόεδρος του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσµου (HEDA) καθώς και µέλος 

πολλών διεθνών επιχειρηµατικών ενώσεων.  
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Αλέξανδρος ∆ανιηλίδης - Εµπορικός ∆ιευθυντής 

Ο Αλέξανδρος ∆ανιηλίδης γεννήθηκε στη Νίκαια του Πειραιά την 1η  Απριλίου 

του 1968. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Οικονοµικό τµήµα του      

Πανεπιστηµίου Πειραιά και έχει 20ετή εµπειρία στο χώρο των πωλήσεων. 

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1989 στο εµπορικό τµήµα της εταιρείας ΚΟΡΕ 

ΑΕ ενώ τον Αύγουστο του 1992 εντάσσεται πλέον στο δυναµικό της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ως Επιθεωρητής Πωλήσεων. Κατά τη διάρκεια της 

επαγγελµατικής του πορείας έχει αναλάβει τις αρµοδιότητες του 

Προϊσταµένου HO.RE.CA (1995), ∆ιευθυντή TAKE HOME (1997), ∆ιευθυντή 

Πωλήσεων Ν. Ελλάδος (1999), ∆ιευθυντή Πωλήσεων Χονδρεµπορίου & 

HO.RE.CA (2002) και ∆ιευθυντή Πωλήσεων Ελλάδας (2008). Τον Μάρτιο του 

2010 ανέλαβε τα καθήκοντα του Εµπορικού ∆ιευθυντή της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας.  

  

Νικόλαος Ζέρβας - Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

O Νικόλαος Ζέρβας γεννήθηκε στις 16 Σεπτεµβρίου του 1964, στο Καλαµάκι 

Aττικής. Είναι απόφοιτος του Οικονοµικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου 

Πειραιώς (πρώην ΑΒΣΠ) και του Πανεπιστηµίου του Southampton στην 

Αγγλία όπου ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές του σπουδές στο Finance (MSc) 

µε υποτροφία του Βρετανικού Συµβουλίου. 

Από το ∆εκέµβριο του 2008 κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Οικονοµικού 

∆ιευθυντή της Αθηναϊκής Ζυθοποϊας Α.Ε. ενώ από την 1η  Απριλίου 2009 

αναλαµβάνει καθήκοντα Οικονοµικού ∆ιευθυντή της εταιρείας. 

Ο Νίκος Ζέρβας διαθέτει εκτεταµένη επαγγελµατική εµπειρία στον Οικονοµικό 

τοµέα από πολλές ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Έχει διατελέσει 

Οικονοµικός ∆ιευθυντής του Οµίλου ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Οικονοµικός & 

Περιφερειακός ∆ιευθυντής για την Ελλάδα και την Τουρκία της Γερµανικής 

Εταιρείας FREUDENBERG καθώς και Financial Controller του Οµίλου 

Εταιρειών Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ. 
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Νίκος Ζώης - ∆ιευθυντής Πωλήσεων Ελλάδας 

Ο Νίκος Ζώης γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου του 1964 στη Θεσσαλονίκη. 

Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης 

µε πτυχίο Οικονοµικών και µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη ∆ιοίκηση 

Επιχειρήσεων  του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ενώ συνέχισε για ένα χρόνο 

ακόµα µε ειδίκευση στα πληροφοριακά συστήµατα και το διαδικτυακό 

εµπόριο. 

Το 1989 προσλαµβάνεται από την εταιρεία Τσάνταλης Α.Ε. ως επιθεωρητής 

πωλήσεων, ενώ το 1991 γίνεται µέλος της οικογένειας της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιϊας. Ξεκινάει ως επιθεωρητής πωλήσεων και το 1993 αναλαµβάνει 

καθήκοντα προϊστάµενου. Το 1999 συνεχίζει την καριέρα του στην Heineken 

Βουλγαρίας ως ∆ιευθυντής Πωλήσεων και το 2002 επιστρέφει στην Ελλάδα 

ως Regional Sales Manager. Από το 2005 έως το 2008 ασχολείται µε το 

change management και το channel strategy ενώ για τα επόµενα δύο χρόνια 

αναλαµβάνει τη θέση του Strategic HO.RE.CA Sales Manager.  

Μετά την πολυετή πείρα του σε όλα τα κανάλια, στη ∆ιεύθυνση Πωλήσεων, 

το Μάρτιο του 2010, ανέλαβε τη θέση του ∆ιευθυντή Πωλήσεων Ελλάδας. 

  

Έλενα Μαθιού - ∆ιευθύντρια Marketing 

Η Έλενα Μαθιού-Rose γεννήθηκε στις 19 Σεπτεµβρίου του 1966 στην Αθήνα.  

Σπούδασε Νοµική στο Πανεπιστήµιο Αθηνών ενώ κατέκτησε µεταπτυχιακούς 

τίτλους στα Οικονοµικά και την Ευρωπαϊκή Πολιτική (ΜSc) καθώς και στη 

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).  

Το 1991 προσλαµβάνεται στην Procter & Gamble Γερµανίας ως Οικονοµική 

Αναλύτρια ενώ µέχρι το 2000 αναλαµβάνει πολλές θέσεις στο τµήµα 

µάρκετινγκ της εταιρείας τόσο στη Γερµανία όσο και σε άλλες χώρες 

(Bαλτικές Χώρες, Λευκορωσία, Πολωνία, Λονδίνο). Πριν γίνει ∆ιευθύντρια 

Μάρκετινγκ της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας το Σεπτέµβριο του 2006 διετέλεσε 

∆ιευθύντρια Μάρκετινγκ στην εταιρεία Johnson & Johnson Hellas από τον 

Ιούλιο του 2001. 
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Ενεργό µέλος στον επαγγελµατικό χώρο, συµµετέχει στην Ελληνική Εταιρεία 

∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (EE∆Ε), στο Σύνδεσµο ∆ιαφηµιζοµένων Ελλάδος 

(Σ∆Ε) ενώ είναι ενεργό µέλος του Ελληνικού Συνδέσµου Ελέγχου 

Επικοινωνίας (ΣΕΕ) όπου και προεδρεύει συνεδριάσεων όποτε παραστεί 

ανάγκη.  

 

Μηνάς Μαυρικάκης - ∆ιευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων 

Ο Μηνάς Μαυρικάκης γεννήθηκε στην Ισµαηλία της Αιγύπτου και επέστρεψε 

στην Ελλάδα µε την οικογένειά του όταν ήταν δέκα ετών. Σπούδασε ∆ιοίκηση 

Επιχειρήσεων ενώ έχει παρακολουθήσει πολλά εκπαιδευτικά προγράµµατα 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Εργάζεται στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. από το 1976. Η καριέρα του 

ξεκίνησε από το Τεχνικό Τµήµα, ενώ, µετά την ολοκλήρωση των σπουδών 

του, µετακινήθηκε στη ∆ιεύθυνση Πωλήσεων, ως Promoter και στη συνέχεια 

έγινε Επιθεωρητής Πωλήσεων. Το 1985, ανέλαβε τη θέση του Product 

Manager Heineken ενώ από το 1989 ως Group Product Manager ήταν 

υπεύθυνος για το λανσάρισµα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΙΟΛΗ. Το 

1995, ως New Business Development Manager αναπτύσσει τις 

δραστηριότητες µάρκετινγκ της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

(Νοτιοανατολική Ευρώπη κυρίως) ενώ το 1999 λανσάρει στην ελληνική 

αγορά δύο νέα προϊόντα, τη Fischer και την ΑΛΦΑ. Το 2000 αναλαµβάνει τη 

θέση του Marketing Manager, ενώ γίνεται υπεύθυνος για τη χορηγία της 

Heineken στους Ολυµπιακούς Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004. Από το 2006 οδηγεί τη 

∆ιεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων προωθώντας τις σχέσεις της 

εταιρείας µε τα ΜΜΕ, ενισχύοντας το κοινωνικό της πρόσωπο καθώς και τις 

χορηγικές της δραστηριότητες. 

Ο Μηνάς Μαυρικάκης συµµετέχει ως ενεργό µέλος στο Σύνδεσµο 

∆ιαφηµιζοµένων Ελλάδος (Σ∆Ε), στον Ελληνικό Σύνδεσµο Ελέγχου 

Επικοινωνίας (ΣΕΕ), στον Πολιτιστικό µη κερδοσκοπικό οργανισµό Άλεκτον 

και στον Πολιτιστικό Οργανισµό Θεσσαλονίκης. 
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 Βαρβάρα Παναγοπούλου - ∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Η Βαρβάρα Παναγοπούλου γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 1962 στην 

Αθήνα. Σπούδασε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο Αµερικάνικο Κολλέγιο µε κύρια 

κατεύθυνση την οργανωσιακή συµπεριφορά και το µάρκετινγκ ενώ έχει 

παρακολουθήσει πολλά εκπαιδευτικά προγράµµατα στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό.  

Το 1988 προσλαµβάνεται στην Procter & Gamble Greece στο Τµήµα 

Μάρκετινγκ ενώ το 1992, αναλαµβάνει ∆/ντρια του τµήµατος Εκπαίδευσης 

στη ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού της εταιρείας µέχρι το 1996. Από το 1996 

µέχρι την πρόσληψή της στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. τον Οκτώβριο του 

2008, διετέλεσε ∆/ντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού σε µεγάλες εταιρείες όπως  

DHL, The Coca-Cola Company και Vodafone. 

Ενεργό µέλος στον επαγγελµατικό χώρο, συµµετέχει στο Σύνδεσµο Στελεχών 

∆ιοίκησης Προσωπικού (ΣΣ∆Π), στην Ελληνική Εταιρεία ∆ιοικήσεως 

Επιχειρήσεων (EE∆Ε) και στο Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο. 

   

Lorenzo Pomini - ∆ιευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Ο Lorenzo Pomini γεννήθηκε στο Τρεβίζο, µια µικρή πόλη κοντά στη Βενετία 

στις 13 Οκτωβρίου του 1961. Σπούδασε στο Πανεπιστήµιο του Μιλάνου όπου 

και συνάντησε για πρώτη φορά τη Heineken, µέσα από µια έρευνα για τη 

µείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή ήταν και η αρχή της 23άχρονης 

συνεργασίας του µε την εταιρεία. 

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Heineken από την παραγωγή, σαν χειριστής 

εττικετοµηχανής και αργότερα ως προϊστάµενος µιας γραµµής 

πακετοποίησης σε εργοστάσιο της Ολλανδίας. Εργάστηκε κατόπιν σαν 

Προϊστάµενος Συσκευαστηρίου, Προϊστάµενος Ζυθοβραστηρίου στο 

Εργοστάσιο της Massafra στην Ιταλία, καθώς επίσης στα τµήµατα Logistics 

και Προγραµµατισµού Παραγωγής στο Μιλάνο και στο τµήµα Ελέγχου 

Κόστους του Supply Chain. Μετά από αυτήν την πορεία, του ανατέθηκε για 

πρώτη φορά η ∆ιεύθυνση Εργοστασίου σε τρία διαφορετικά εργοστάσια, στην 
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Ιταλία και στη Γαλλία. Πριν ενσωµατωθεί στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. το 

Σεπτέµβριο του 2006, ήταν Τεχνικός ∆ιευθυντής στη Heineken Γαλλίας. 

   

Ταλίτα Μαρία Τσεκούρα - Νοµική Σύµβουλος 

Η Ταλίτα Μαρία Τσεκούρα γεννήθηκε στις 10 Νοεµβρίου 1973 στην Αθήνα. 

Σπούδασε Νοµικά (JD/ LL.M.) στο Πανεπιστήµιο Erasmus Universiteit 

Rotterdam στην Ολλανδία µε κύριες κατευθύνσεις το αστικό και εµπορικό 

δίκαιο. Κατόπιν σπούδασε στις ΗΠΑ στο Πανεπιστήµιο Harvard Law School 

(LL.M.) όπου επικεντρώθηκε κυρίως σε θέµατα εταιρικού δικαίου, 

συµβάσεων, δίκαιο ανταγωνισµού και διαπραγµατεύσης.  

Το 1998 γίνεται µέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης (New 

York State Bar Association) και µετά την επιστροφή της στην Ελλάδα το 2000 

γίνεται και µέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.  

Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα εργάστηκε σε µία µεγάλη δικηγορική 

εταιρεία στην Αθήνα, όπου ασχολήθηκε κυρίως µε θέµατα εταιρικού δικαίου, 

δίκαιο τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, ενώ αργότερα ίδρυσε δικό της 

δικηγορικό γραφείο µε ειδίκευση σε θέµατα εταιρικού και εµπορικού δικαίου. 

Η Ταλίτα Μαρία Τσεκούρα εργάζεται από το 2006 ως Νοµική Σύµβουλος της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, ενώ από το 2007 αποτελεί και µέλος της ∆ιοικητικής 

Επιτροπής.  

 

4.2.3. ∆ιαδοχή ∆ιευθύνοντα Συµβούλου (CEO): 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας έχει αλλάξει µόνο 3 φορές από τότε 

που ιδρύθηκε η εταιρεία το 1963.  

1963 – 1976 : Χατζηβασιλείου - ιδιοκτήτης 

1976 - 2006: Μ.Τάνες 

2006 – Σήµερα: Jac van Herpen  
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4.2.4. Σύνοψη Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Το ∆.Σ. αποτελείται από 7 µέλη εκ των οποίων 2 από αυτά εργάζονται στον 

Όµιλο Heineken και 2 από αυτά προέρχονται από την εταιρεία.  Οι 

περισσότεροι εξ αυτών έχουν διατελέσει ως µέλη σε ∆Σ άλλων εταιρειών και 

παράλληλα έχουν πολλά προσόντα µε γνώση του επιχειρηµατικού κόσµου. 

Ρόλος του ∆.Σ. στο Στρατηγικό Management: O ∆ιευθύνων Σύµβουλος (top 

management) είναι αυτός που χαράσσει το όραµα και τις στρατηγικές για την 

επίτευξη των στόχων, ενώ το ∆.Σ. εγκρίνει ή όχι και εποπτεύει τον ∆ιευθύνων 

Σύµβουλο ως προς την αποτελεσµατικότητά του. Στο Board of Directors 

Continuum ο ρόλος του ∆.Σ. θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ‘Active 

Participation’5, όπως εµφανίζεται στο διάγραµµα 4.2. 

 

Phantom     Rubber Stamp     Minimal Review      Nominal Participation    Active    Catalyst 

 

LOW          HIGH 

Βαθµός Συµµετοχής στην Στρατηγική ∆ιοίκηση 

∆ιάγραµµα 4.2. Θέση της ΑθηναΙκης Ζυθοποιίας στο υπόδειγµα ‘Board of Directors 

Continuum’ 

 

• Βαθµός Υπευθυνότητας του top management στην επίδοση: Οι συχνές 

συνεδριάσεις του ∆.Σ. αλλά και της ∆ιοικητικής Επιτροπής σε      

παραλληλισµό µε τις συχνές αναφορές στη µητρική εταιρεία Heineken 

International αποδίδει µεγάλο µέρος ευθυνών για την επίδοση της εταιρείας.  

• Κίνητρα: Τα κίνητρα τα οποία παρέχονται στο top management  έχουν 

άµεση σχέση µε την επίτευξη στόχων και είναι υπό µορφή bonus 

προκειµένου για βραχυπρόθεσµους στόχους  

• Ικανότητα top management στην επίτευξη στόχων: Ο τωρινός ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος έχει επιδείξει δυνατά αποτελέσµατα µε  µακρόχρονη επιτυχία σε 

όλες τις θέσεις που κατείχε µέχρι σήµερα στις εταιρείες του Οµίλου Heineken, 

µε άριστη γνώση της αγοράς της µπίρας παγκοσµίως. Παράλληλα, και τα 

Αθηναϊκή Ζυθοποία 
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υπόλοιπα µέλη του top management επίσης διαθέτουν διατµηµατική (cross 

fuction) εµπειρία είτε εντός είτε εκτός αυτής. 

• Ηθική: Όλοι οι εργαζόµενοι έχουν υπογράψει και αποδεχθεί τον κώδικα 

ηθικής και δεοντολογίας και κάθε ενέργεια εκτελείται σε συµφωνία µε αυτόν 

καθώς επίσης και ειδικό έγγραφο για την µη κατάχρηση της δεσπόζουσας 

θέσης της εταιρείας.  
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4.3. Βιβλιογραφία 

 

1. www.athenianbrewery.gr 

2. www.heineken.com 

3. www.erab.com 

4. www.athenianbrewery.gr 

5. Thomas L. Wheelen & J.David Hunger,  “Concepts in Strategic 
management  and Business Policy”,  10th Edition 2006, Pearson 
Prentice Hall. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σήµερα, γινόµαστε µάρτυρες της πιο θεµελιώδους µεταµόρφωσης του 

επιχειρηµατικού τοπίου των παγκοσµίων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

(world business landscape) των τελευταίων δεκαετιών. Οι πιο σηµαντικές 

προκλήσεις που αναγνωρίζονται είναι οι εξής1: 

1. 25 χρόνια πριν οι επιχειρηµατικοί ορίζοντες περιορίζονταν στην αγορά 

των Η.Π.Α., Ευρώπης και Ιαπωνίας, δηλαδή µια αγορά 580 εκατοµµυρίων 

ανθρώπων, ενώ σήµερα η παγκόσµια οικονοµία αναφέρεται σε µια αγορά 

6,3 δισ ανθρώπων. Επιπροσθέτως η αγορά αυτή µεγαλώνει κατά 1 δισ 

ανθρώπους ανά 15 χρόνια. 

2. Από φθηνό εργατικό µεταβαίνουµε σε φθηνό πνευµατικό κεφάλαιο 

(brainpower). H ανταγωνιστική δοµή των αναδυόµενων οικονοµιών 

αλλάζει γρήγορα. Κίνα, Ινδία και Ρωσία µαζί, παράγουν τον αριθµό 

φοιτητών των Η.Π.Α. Η Κίνα επενδύει περισσότερο από την Ιαπωνία σε 

Έρευνα & Ανάπτυξη και µέχρι το 2010 θα έχει ξεπεράσει την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η Ινδία έχει ανοίξει 120 κέντρα τηλεϊατρικής και αυτό είναι µόνο η 

αρχή. 

3. Η ισορροπία δυνάµεων αλλάζει δραµατικά. Τα αποθεµατικά σε ξένο 

συνάλλαγµα της Κίνας ξεπέρασαν τα 1.000 δισ και είναι το µεγαλύτερο 

στο κόσµο. Η ίδια αυξητική τάση παρατηρείται στην Ρωσία, Ταϊλάνδη, και 

χώρες του κόλπου. Παραδοσιακά, οι επενδύσεις νοούνταν σε Αµερικάνικα 

οµόλογα (US treasury bonds), ή σε ακίνητη περιουσία (real estate) σε 

Ευρώπη και Η.Π.Α. Τώρα αυτό δεν ισχύει. 

4. Οι αναπτυσσόµενες χώρες εστιάζουν στην απόκτηση δικών τους 

βιοµηχανικών παγίων. Πάνω από 700 Κινέζικες εταιρείες 

δραστηριοποιούνται στην Αφρική κυρίως στον ενεργειακό τοµέα. Αυτή τη 

στιγµή στο Dubai είναι σε εξέλιξη έργα (projects)  άνω των 700 δισ 

δολαρίων. 

5. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αλλάξουν από τη νοοτροπία παραγωγικότητας 

(productivity mentality) σε νοοτροπία ανάπτυξης (growth mentality). Τα 
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µερίδια αγοράς αποτελούν τους νέους όρους και ονόµατα του παιχνιδιού. 

Όµως στην αλλαγή στρατηγικής οι εταιρείες πρέπει να αποδεχθούν 

υψηλότερο κίνδυνο και να προσαρµοστούν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον 

και να το κάνουν ταχύτατα προκειµένου να αντιµετωπίσουν τον 

ανταγωνισµό.   

6. Οι αναδυόµενες αγορές µεταµορφώνονται σε αναδυόµενες δυνάµεις. 

Επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους πέραν των συνόρων και βλέπουµε 

ονοµασίες προϊόντων (brands) που δεν τα γνωρίζαµε. 

Στο τέλος όλα αυτά δεν αφήνουν αναλλοίωτο το γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι 

αναδυόµενες υπερδυνάµεις θα χρησιµοποιήσουν την οικονοµική τους δύναµη 

προς την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού.                             

    

5.1. Γενικευµένο Περιβάλλον (Societal Environment Ανάλυση 
       (P.E.S.T.)) 

Στην παρούσα ενότητα θα µελετήσουµε το Γενικευµένο Περιβάλλον µέσα στο 

οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και θα αναγνωρίσουµε τάσεις οι οποίες 

µπορεί να έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην επίδοση ολόκληρου του 

κλάδου. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος 

µπορεί να αποτελεί απειλή για τα µακροπρόθεσµα σχέδια των εταιρειών του 

κλάδου, αλλά µπορεί και να κρύβει ευκαιρίες αφού δηµιουργεί νέους κανόνες 

παιχνιδιού. 

Το γενικευµένο περιβάλλον περιλαµβάνει γενικά στοιχεία τα οποία δεν 

επηρεάζουν άµεσα τα βραχυπρόθεσµα σχέδια των εταιρειών, αλλά 

επηρεάζουν τα µακροπρόθεσµα. Τέτοιοι παράγοντες προέρχονται από το 

µακροπεριβάλλον Οικονοµικό, Πολιτικό-Νοµικό, Τεχνολογικό και 

Κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον.  

 

5.1.1. Πολιτικοί Παράγοντες 

Αφορά δυνάµεις που µπορούν να επηρεάσουν µακροπρόθεσµα την 

επιχείρηση  και περιλαµβάνουν νοµοθεσίες, κανονισµούς και κατανοµή 

εξουσίας. 
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i. Antitrust Law 

Ήδη από τα πρώτα στάδια δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

κοινότητας (ΕΟΚ) στη συνθήκη της Ρώµης είχε ληφθεί µνεία σύµφωνα µε τα 

άρθρα 81 EC και 82 EC για την αποφυγή δηµιουργίας µονοπωλίων και 

καρτέλ. Με βάση τα ανωτέρω άρθρα το 2004 η Ευρωπαϊκή ένωση 

προχώρησε στη ρυθµιστική διάταξη ECMR reg.139/2004 προκειµένου να 

ελέγξει τις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A). Βέβαια, υπάρχει και η 

παράγραφος 3 του άρθρου 81, ( 81 (3) EC) η οποία επιτρέπει εξαιρέσεις εάν 

τέτοιες συγχωνεύσεις οδηγούν σε τεχνολογική καινοτοµία και δεν µειώνουν 

τον ανταγωνισµό2&3. Στην Ελληνική αγορά  ο ρόλος της εποπτικής αρχής έχει 

ανατεθεί στην «Επιτροπή Ανταγωνισµού» η οποία και υπάγεται στο 

Υπουργείο Ανάπτυξης. 

 

ii. Έλεγχος τιµών  

Οι τιµές λιανικής υπόκεινται σε έλεγχο από το υπουργείο εµπορίου, σε µια 

προσπάθεια της Κυβέρνησης  να συγκρατήσει τυχόν πληθωριστικές τάσεις. 

 

iii. Αυστηρότεροι κανονισµοί και πρότυπα 

Θέσπιση αυστηρότερων κανονισµών σε θέµατα υγιεινής, ασφάλειας και 

εξυπηρέτησης (απαίτηση για καλύτερης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες) 

τόσο από την πλευρά των καταναλωτών όσο και από την πλευρά της 

πολιτείας µε τη δηµιουργία καταναλωτικών οργανώσεων.  

Για τον κλάδο των ποτών, έχει συνταχθεί ειδικός κώδικάς τροφίµων και 

ποτών, που στο άρθρο 144 αναφέρονται οι βασικές προδιαγραφές 

παρασκευής και διάθεσης του ζύθου στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε το άρθρο 

αυτό θα πρέπει να εφαρµόζονται οι διατάξεις και οι όροι που προβλέπονται 

από την ειδική για το ζύθο νοµοθεσία του γενικού χηµείου του κράτους, ως 

προς τα βασικά συστατικά, τα ένζυµα, τις ύλες του ζύθου κ.α.. Επίσης στο 

άρθρο 11 του κώδικα τροφίµων και ποτών αναφέρονται διατάξεις σχετικά µε 

τη συσκευασία, την επισήµανση και την παρουσίαση της µπίρας που 

προορίζεται για τη λιανική πώληση. Σηµειώνεται, ότι έχει γίνει 
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αναπροσαρµογή της νοµοθεσίας µε σκοπό της εναρµόνισή της µε τις         

κοινοτικές διατάξεις4.  

 

iv. Πράσινη Οικονοµία. 

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση έχει δεσµευθεί σε πολιτικές που περιλαµβάνουν 

επιδοτήσεις για τις ενναλακτικές πηγές ενέργειας, ενώ ενθαρρύνει τις 

επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες µε τεράστιες επιχορηγήσεις που σε κάποιες 

περιπτώσεις αγγίζουν το 60%. Στις αρχές του 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση 

ανακοίνωσε τα σχέδια της για παραγωγή του 20% της ενέργειας της από 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µέχρι το 20205. 

Παράλληλα, η Ευρωπαίκη ΄Ενωση απαιτούσε από τις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στα κράτη µέλη της να συµµετέχουν ενεργά στο 

πρόγραµµα ανακύκλωσης των απορριµµάτων συσκευασίας. 

Για την Ελλάδα, ο στόχος από το 2011 θα γίνει αυστηρότερος. Τουλάχιστον 

το 55% των συνολικών απορριµµάτων συσκευασίας πρέπει να 

ανακυκλώνονται, συµπεριλαµβανοµένων τουλάχιστον 60% σε βάρος γυαλί, 

60% σε χαρτί και χαρτόνι, 50%  µέταλλα, 22,5% όλων των πλαστικών και 

15% ξύλο. 

Ο ρόλος της ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης) είναι να  

ανακτήσει από τους καταναλωτές όσο το δυνατόν περισσότερες συσκευασίες 

για ανακύκλωση προκειµένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. 

Όλοι οι παραγωγοί της ΕΕ των καταναλωτικών αγαθών, που χρησιµοποιούν  

συσκευασίες µιας χρήσης στα προϊόντα τους απαιτείται να εγγραφτούν σε 

προγράµµατα ανακύκλωσης.  

 

v. Φορολογία 

Το 2009, ο ΦΠΑ που εισπράττεται από την πώληση τροφίµων και ποτών 

είναι 19%, και ισχύει από τον Απριλίο 2005. Ειδικότερα για την µπίρα, από τις  

6 Φεβρουαρίου 2009 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί του ζύθου αυξήθηκε 

κατά 20% σε € 1,36 ανά πλατό ανά εκατόλιτρο.  
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vi. Απαγόρευση καπνίσµατος 

Από την 1η Ιουλίου 2009, η µερική απαγόρευση του καπνίσµατος σε          

δηµόσιους χώρους εισάχθηκε στην Ελλάδα. Η ελληνική απαγόρευση 

επιτρέπει σε µπαρ µέχρι 70τµ να επιλέξει εάν θα επιτρέπει  το κάπνισµα ή 

οχι. 

Τον Απρίλιο του 2009, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι η ελληνική 

απαγόρευση είχε πρότυπο την ισπανική και την πορτογαλική απαγόρευση, 

όπου στις χώρες αυτές η εµπειρία έδειξε ότι η σταδιακή  µετάβαση για τους 

καπνιστές σε ένα νέο σύστηµα ήταν επιτυχής και βοήθησε την καταπολέµηση 

του παθητικού καπνίσµατος. 

 

5.1.2. Οικονοµικοί Παράγοντες 

Αφορά δυνάµεις που θέτουν το κανονιστικό πλαίσιο για την ανταλλαγή 

αγαθών, χρήµατος, ενέργειας και πληροφορίας και έχουν άµεση επίδραση όχι 

µόνο στον κλάδο των ποτών αλλά και σε ολόκληρή την οικονοµική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα. 

 

i. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν – GDP 

Ο αντίκτυπος της παγκόσµιας οικονοµικής επιβράδυνσης για την ελληνική 

οικονοµία ήταν αρχικά πιο περιορισµένη από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές 

αγορές, εν µέρει λόγω του γεγονότος ότι οι ελληνικές  τράπεζες είχαν 

λιγότερα sub-prime περιουσιακά  στοιχεία στους ισολογισµούς τους. 

Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2009 η Ελλάδα έγινε η πρώτη δυτική ευρωπαϊκή 

οικονοµία της οποία η πιστοληπτική ικανότητα υποβαθµίστηκε, τονίζοντας  

τους φόβους για υψηλό χρέος  στον δηµόσιο τοµέα της, το χειρότερο στην 

ευρωζώνη των 16 κρατών.  

Στην Ευρωζώνη το ΑΕΠ µειώθηκε κατά 3% σε σύγκριση µε το προηγούµενο 

έτος ενώ στην Ελλάδα η µείωση του ΑΕΠ δεν είναι τόσο µεγάλη και αγγίζει 

µόλις το -0,7%, γεγονός που δείχνει ότι η Ελλάδα δεν έχει εισέλθει ακόµα σε 

ύφεση (διάγραµµα 5.1) . 
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∆ιάγραµµα 5.1. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊον Ελληνικής Οικονοµίας και Ευρωζώνης       
(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, 2009)    

 

 Ο ρυθµός ανάπτυξης για την Ελλάδα µειώθηκε κατά 2% σε σχέση µε το 

προηγούµενο έτος ενώ ο ρυθµός ανάπτυξης για την Ευρωζώνη µειώθηκε 

κατά 4,1% σηµειώνοντας σηµαντική επιβράδυνση (διάγραµµα 5.2).   

 

∆ιάγραµµα 5.2. Ρυθµός Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας και της Ευρωζώνης          
(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, 2009) 

 

Ειδικότερα σύµφωνα µε τη Εurostat, το τέταρτο τρίµηνο του 2009 σε σχέση 

µε το τέταρτο τρίµηνο του 2008, ο ρυθµός ανάπτυξης στην Ελλάδα ήταν στο  

-2,6% ενώ την ίδια περίοδο στην ευρωζώνη το ΑΕΠ υποχώρησε. 
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ii. Πληθωρισµός 

Ο πληθωρισµός στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει επιβράδυνση 

φτάνοντας στο 3% αλλά σταθερά παραµένει σε υψηλότερες τιµές από το 

µέσο όρο της Ευρωζώνης. Το έτος 2008 παρουσιάσει σηµαντική άνοδο 

φτάνοντας στα επίπεδα του 4%.  Από την άλλη µεριά, ο πληθωρισµός στην 

Ευρωζώνη εµφανίζεται σε σταθερές τιµές µε την πάροδο των χρόνων 

(περίπου στο 2.2%) αντανακλώντας έτσι τη δηµοσιονοµική πολιτική που 

ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα6. 

Το 2009 όµως, ο µέσος  ρυθµός αύξησης του ∆είκτη τιµών Καταναλωτών 

κυµάνθηκε στο 1,3% κατά σχεδόν 2 µονάδες χαµηλότερα σε σχέση µε το 

2008 αλλά ακόµα σε υψηλότερα επίπεδα από την Ευρωζώνη. Το 2009 οι 

τιµές στα τρόφιµα και στα µη αλκοολούχα ποτά µειώθηκαν σηµαντικά, µετά 

την ραγδαία αύξηση που είχε σηµειωθεί στις αρχές του 2008. Παρ’ όλα αυτά 

οι τιµές στα µη τρόφιµα άρχισαν σιγά σιγά να ανεβαίνουν ξανά (διάγραµµα 

5.3). 

 

 

∆ιάγραµµα 5.3. Ρυθµός αύξησης γενικού δείκτη τιµών στην Ελλάδα και της Ευρωζώνης    

(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, 2009) 
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iii. Επιτόκια  

Μια άλλη συνιστώσα του Οικονοµικού Περιβάλλοντος είναι οι τιµές των 

επιτοκίων όπου βάσει αυτών καθορίζονται και οι µακροχρόνιες επενδύσεις 

τόσο στη Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως απεικονίζεται και 

στο διάγραµµα 5.4 τα επιτόκια παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία τόσο στην 

Ελλάδα άλλα και στην Ευρωζώνη. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια και 

συγκεκριµένα από το 2005 τα επιτόκια εµφανίζουν αυξητική τάση τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη καθιστώντας την εξεύρεση κεφαλαίων πιο 

δύσκολη αφού θα χρειαστούν περισσότεροι πόροι για την αποπληρωµή τους.    

 

∆ιάγραµµα 5.4. Ρυθµός αύξησης επιτοκίων µακρά διαρκείας στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη 

(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, 2009) 
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ένας επαρκής βαθµός συντονισµού σε ότι αφορά την φορολογία αλκοόλης, 

καθώς οι µεγάλες διαφορές που υπήρχαν µεταξύ των χωρών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επέτρεπε µια πλήρη σύγκλιση. 

Εκτός του ειδικού φόρου κατανάλωσης η µπίρα επιβαρύνεται επί τη βάσει του 

φόρου κατανάλωσης και σε φόρο περίπου 4% υπέρ του ΕΤΕΕΦΟ (Ειδικό 

Ταµείο εποπτών και ελεγκτών οινοπνεύµατος). Η µπίρα επιβαρύνεται επίσης 

και από τον Φ.Π.Α ο οποίος επιβάλλεται επί της τιµής παράδοσης (δηλαδή 

στην τιµή συνυπολογίζεται και ο φόρος κατανάλωσης). Ο συντελεστής Φ.Π.Α 

έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. 

 

vi. Τουρισµός 

Ένας άλλος κίνδυνος προέρχεται από τη στασιµότητα στις κορυφαίες 

εξαγωγικές αγορές στην Ελλάδα για τη ναυτιλία και τις τουριστικές υπηρεσίες. 

Ο Ελληνικός τουρισµός έχει ήδη αρχίσει να βλέπει τα πρώτα σηµάδια των          

συνέπειων της οικονοµικής κρίσης, µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Ελλάδα να  αναφορέρει Κάµψη 8% στις αφίξεις τουριστών το 2009 σε 

σύγκριση µε το 20088.  

 

vii. Εξωτερίκευση (Outsourcing) 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση όλο και περισσότερες εταιρείες να 

συγκεντρώνονται στις βασικές τους δραστηριότητες  (core competencies) 

προσδοκώντας να επωφεληθούν από: εστίαση στις βασικές δραστηριότητες 

(Focus on core activities), εξοικονόµηση κόστους (Cost saving Labor, 

Investment capital), απόκτηση νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας 

(Technology, new practices), µεγαλύτερη ευελιξία (Higher flexibility) 

Τµήµατα εταιρειών τα οποία δίδονται προς outsourcing και στα οποία 

υπάρχει µεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια, είναι τα τεχνολογικά τµήµατα 

καθώς και µέρη της προµηθευτικής αλυσίδας τα οποία δεν αποτελούν τη 

βασική δραστηριότητα (core ability) ή γενικά είναι έξω από το κέντρο βάρους 

της  εταιρείας9. 
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viii. Αύξηση τιµών πετρελαίου και πρώτων υλών. 

Τα τελευταία έτη η παγκόσµια οικονοµία βιώνει µια ραγδαία αύξηση τιµών 

στις ορυκτές πρώτες ύλες, µέταλλα και πετρέλαιο ως αποτέλεσµα της 

αύξησης ζήτησης κυρίως από τις αγορές της Άπω Ανατολής.  Άµεση 

συνέπεια είναι η αύξηση τιµών σε πληθώρα αγαθών (domino effect), αφού το 

πετρέλαιο είναι κύρια πηγή ενέργειας για τη λειτουργία εργοστασίων αλλά και 

πρώτη ύλη για τη µεταφορά αγαθών10. 

 

5.1.3. Κοινωνικοπολιτιστικοί Παράγοντες 

Αφορά τάσεις και δυνάµεις  που διαµορφώνουν αξίες, ήθη, έθιµα, συνειδήσεις 

και συνήθειες. 

  

i. ∆ηµογραφικά  

Ο πληθυσµός γερνάει, µε τα τελευταία στοιχεία να παρουσιάζουν πάνω από 

το 18% του πληθυσµού ηλικίας εξήντα πέντε και άνω σε σύγκριση µε το 15% 

πριν από δέκα χρόνια. Προβλέψεις δείχνουν ότι µέχρι το 2025, σχεδόν το 

23% του πληθυσµού θα είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. 

Η δηµογραφική σύνθεση της Ελλάδας αλλάζει δραµατικά, µε τις ηλικίες άνω 

των 60 να αντιπροσωπεύουν περίπου το 1:1 των ηλικιών 15 – 29 ενώ 

εκτιµάται στις επόµενες δύο δεκαετίες η αναλογία αυτή να ξεπεράσει το 2:1 

(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία)11.  Η αύξηση του προσδόκιµου ζωής 

συνεπάγεται περισσότερες ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας µε αντίστοιχη 

αύξηση φαρµάκων. 

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση του αριθµού των 

µεταναστών που ζουν στην Ελλάδα και προβλέπεται η αυξητική τάση να 

συνεχιστεί και στο µέλλον. 
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ii. Αυξηµένη περιβαλλοντική ευαισθησία 

Η κοινή γνώµη έχει στραφεί προς την καταπολέµηση των κλιµατικών 

αλλαγών, και έτσι ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν τεχνολογίες 

και µέτρα που αποσκοπούν στη µείωση των ρύπων που εκπέµπουν, στις 

εναλλακτικές πηγές ενέργειες που χρησιµοποιούν στην ανακύκλωση των 

συσκευασιών τους. Υπάρχει απαίτηση από τους καταναλωτές, προϊόντα 

υψηλής ποιότητας που πληρούν τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας και 

σεβασµού στο περιβάλλον. Επίσης, οι πολίτες ειδικότερα στις αναπτυγµένες 

χώρες απαιτούν καθαρότερο περιβάλλον µε αποτέλεσµα τα αυξηµένα µέτρα 

στον έλεγχο εκποµπών αυτοκινήτων. 

 

iii. Μετάβαση από µαζική παραγωγή (mass production) σε µαζική 

προσαρµοστικότητα (mass customization)  

Άνθρωποι και επιχειρήσεις αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες που             

ανταποκρίνονται περισσότερο στις ατοµικές τους ανάγκες. Το mass 

customization, δηλαδή η παραγωγή και η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών 

προσαρµοσµένων στις ανάγκες του πελάτη κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι 

της µαζικής παραγωγής. 

 

iv. Αύξηση ευαισθησίας πολιτών σε θέµατα υγιεινής & ασφάλειας 

Οι περισσότερες χώρες του κόσµου έχουν θεσπίσει αυστηρότερους            

κανονισµούς για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και προχωρούν σε  

εντατικούς ελέγχους των εταιρειών. Οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του 

εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί πλέον σηµαντικό κριτήριο επιλογής της 

εργασίας από τους εργαζοµένους και οι περισσότερες εταιρείες προσπαθούν 

να παρουσιάσουν και να διακριθούν ως προς το εργασιακό τους περιβάλλον 

µέσω πιστοποίησης Υγιεινής και Ασφάλειας (OHSAS 18001). 
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v. Αύξηση ευαισθησίας πολιτών για ασφάλεια και ποιότητα στα       

τρόφιµα 

Η ασφάλεια και η υγιεινή των τροφίµων αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία 

χρόνια καθώς όλο και περισσότεροι πολίτες θέλουν να γνωρίζουν τι τρώνε και 

από που προέρχεται. Οι συχνές κρίσεις των τελευταίων ετών οδήγησαν σε 

πιο αυστηρούς ποιοτικούς κανονισµούς. 

 

vi. Κοινωνικότητα, Σύµβολα Κύρους, Τρόπος ζωής 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ολοένα και πιο έντονα οι άνθρωποι να 

δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην καριέρα τους στον επαγγελµατικό τοµέα και   

λιγότερο στην οικογένεια. Στόχος των περισσοτέρων ανθρώπων, είναι η 

επιτυχηµένη και καταξιωµένη εργασιακή πορεία, ακόµα και ο χρόνος για 

διασκέδαση και οικογενειακή θαλπωρή είναι ελάχιστος. Η στροφή προς την         

απόκτηση ολοένα και περισσότερων υλικών αγαθών έχει προκαλέσει 

ανατροπή στις κοινωνικές ισορροπίες. Αξιοσηµείωτο αποτέλεσµα της 

αφοσίωσης και από τα δύο φύλλα στην επαγγελµατική καριέρα, είναι ότι 

ολοένα αυξάνεται τα τελευταία χρόνια η ηλικία στην οποία κάποιος 

αποφασίζει να δεθεί µε το αντίθετο φύλλο µε τα δεσµά του γάµου και να κάνει 

οικογένεια λόγω του περιορισµένου ελεύθερου χρόνου12. 

 

5.1.4. Τεχνολογικοί Παράγοντες 

Αφορά τεχνολογικούς παράγοντες οι οποίοι µπορούν να χαµηλώσουν τα   

εµπόδια εισόδου, να επηρεάσουν την παραγωγικότητα και να αλλάξουν το 

ανταγωνιστικό τοπίο. 

 

i. Συνεχής εξέλιξη της Πληροφοριακής Τεχνολογίας (ΙΤ) 

Συστήµατα Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιοίκησης (MIS) και 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Πόρων (ERP) έχουν αυξήσει 

την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων µέσω της έγκαιρης και ολοκληρωµένης 

διαχείρισης της πληροφορίας και λήψη αποφάσεων πάνω σε δεδοµένα. 
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Επιπλέον, η   χρήση της πληροφορικής έχει προκαλέσει µείωση του έµµεσου 

κόστους µιας επιχείρησης. 

 

ii. Μειούµενος κύκλος ζωής προϊόντων  

Στα περισσότερα καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες µε τη διαρκή εξέλιξη της 

τεχνολογίας µειώνεται ο κύκλος ζωής του προϊόντος. Παραδείγµατα 

αποτελούν µεταξύ άλλων οι αγορές των υπολογιστών και λογισµικού καθώς 

και των αυτοκινήτων. 

 

iii. Επανάσταση Τηλεπικοινωνιών 

Οικονοµικότερη επικοινωνία, µέσα από πολλά κανάλια όπως κινητά 

τηλέφωνα, Internet, fax, mails εξασφαλίζοντας πρόσβαση από οποιοδήποτε 

µέρος του κόσµου σε πραγµατικό χρόνο. 

 

iv. Επικέντρωση σε τεχνολογικές καινοτοµίες 

Το σύνολο των εταιρειών του κλάδου δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη 

ή εξεύρεση νέων τεχνολογιών όπου και θα επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων εξυπηρετώντας µε τον βέλτιστο δυνατόν τρόπο τις ανάγκες των 

καταναλωτών  

 

v. Αυτοµατισµός 

Η χρήση νέων αυτοµατισµών στην παραγωγική διαδικασία, συµβάλλει στην 

µείωση του παραγωγικού κόστους. 
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5.2. Άµεσο Περιβάλλον

 

5.2.1. Ο κλάδος της µπίρας

Ο κλάδος της µπίρας1

εσόδου όπως Brand 

επενδύσεις σε τεχνολογικό

Ο κλάδος της µπίρας απαρτίζεται

από το 85% της αγοράς

µικρότερες εταιρείες οι οποίες

διάγραµµα 5.5 απεικονίζονται

αγορά καθώς επίσης και

∆ιάγραµµα 5.5.Εκτίµηση Αγορά
   

 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

από το 75% της ελληνικής

Ζυθοποίας µειώθηκε τα

Private labels κερδίζουν

εταιρείας Amstel και Heineken

3%

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -ΘΡΑΚΗΣ

Περιβάλλον (Task Environment)  

της µπίρας 
13 στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλά

 name, φήµη, διανοµή και πάνω απ όλα

τεχνολογικό εξοπλισµό. 

µπίρας απαρτίζεται από 2 κύριους παίκτες που κατέχουν

αγοράς. Το υπόλοιπο µερίδιο της αγοράς το

εταιρείες οι οποίες εισάγουν και διακινούν προϊόντα

απεικονίζονται οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται

επίσης και τα αντίστοιχα µερίδια τους. 

Αγοράς µπίρας στην Ελλάδα 2009        

 είναι ηγέτης στην αγορά, και αντιπροσωπεύει

ελληνικής αγοράς µπίρας. Το µερίδιο της

τα τελευταία χρόνια καθώς οι µικροζυθοποι

κερδίζουν συνεχώς µερίδιο. Τα δύο βασικά προϊόντα

Heineken κατέχουν πάνω από το 70% της αγοράς

75%

11%

3%
4%

7%

Μερίδια Αγοράς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ AE ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ AE ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 

ΘΡΑΚΗΣ ΛΟΙΠΟΙ

υψηλά εµπόδια 

απ όλα µεγάλες 

που κατέχουν πάνω 

αγοράς το κατέχουν 

προϊόντα µπίρας. Στο 

δραστηριοποιούνται στην 

 

 

αντιπροσωπεύει πάνω  

µερίδιο της Αθηναϊκής 

µικροζυθοποιίες και τα 

προϊόντα της 

της αγοράς. 

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ AE



 

 Η Ζυθοποία Μύθος, είναι

αυξανόµενο µερίδιο άνω

µάρκες που παράγει και διακινεί

Όπως έχει αναφερθεί, το

µέχρι τότε στην παραγωγή

ετικέτα FIX. Η εταιρεία µετονοµάστηκε

ήταν η πρώτη µπίρα στην

από το 1984. Η Ελληνική

επαναλανσαρίσµατος, αλλά

 

5.2.2. Η διάθρωση της ελληνικής

Όπως παρουσιάζεται στο

αγορά κατέχοντας µερίδιο

µε παρδοσιακή γεύση 

Απευθύνεται σε αυθεντικούς

καλή µπίρα. Το γεγονός ότι

συνώνυµο µε την µπίρα στην

 

∆ιάγραµµα 5.6. Εκτίµηση µεριδίων

Η Heineken, προϊόν και

υψηλό µερίδιο (25%) στην

Ελλάδα. Η Heineken ανήκει

25%

7%

4%

2%

2%

1% 1% 1% 1%

11

είναι η δεύτερη µεγαλύτερη ζυθοποιία στην

άνω του 10% των εγχώριων πωλήσεων. Οι

παράγει και διακινεί είναι οι µπίρες Μύθος και Kaiser

αναφερθεί, το 2009 η εταιρεία Χήτος AE που δραστηριοποιούταν

παραγωγή και διακίνηση µεταλλικού νερού, απέκτησε

ία µετονοµάστηκε σε Ολυµπιακή Ζυθοποιία

µπίρα στην Ελλάδα, η οποία είχε σταµατήσει να

Ελληνική Ζυθοποιία είχε κάνει στο παρελθόν προσπάθεια

επαναλανσαρίσµατος, αλλά αποσύρθηκε από την αγορά το Μάιο

της ελληνικής αγοράς µπίρας  

παρουσιάζεται στο διάγραµµα 5.6, η Amstel είναι ηγέτης στην

µερίδιο αγοράς 45%. Η Amstel είναι µπίρα κλασική

γεύση και ανήκει στο mainstream κοµµάτι της

αυθεντικούς καταναλωτές, που ξέρουν και αναγνωρίζουν

γεγονός ότι υπάρχει στην Ελλάδα από το 1963, την

µπίρα στην Ελλάδα.  

µεριδίων αγοράς βασικών µαρκών µπίρας 2009  

και αυτή της Αθηναικής Ζυθοποίας, κατέχει

στην αγορά καθιστώντας την, τη δεύτερη

ανήκει στο premium κοµµάτι της αγοράς και

45%

11%

Amstel
Heineken
Mythos
Henninger Kaiser
Alfa
Vergina
Statelbrau
Corona
Lowerbrau
Fischer
Other
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στην Ελλάδα µε 

Οι κυριότερες 

Kaiser. 

δραστηριοποιούταν 

νερού, απέκτησε την 

. Η µπίρα FIX 

σταµατήσει να παράγεται 

παρελθόν προσπάθεια 

Μάιο του 2009. 

ηγέτης στην ελληνική 

µπίρα κλασική , µεστή 

κοµµάτι της αγοράς. 

αναγνωρίζουν την 

 1963, την έχει κάνει 

 

κατέχει και αυτή 

δεύτερη µπίρα στην 

αγοράς και στοχεύει 
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κυρίως τους πιο νέους καταναλωτές. Μαζί µε τη Amstel κατέχουν περίπου το 

70% της αγοράς. 

Ακολουθεί η Μυθος (7%) και η Kaiser (4%) , προϊόντα της εταιρείας Μύθος 

Ζυθοποιία, που µαζί µε την Amstel και την Heineken αποτελούν τις 4 πιο 

βασικές µάρκες στην αγορά που προτιµούν πάνω από το 80% των 

καταναλωτών. 

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται µείωση στις καταναλώσεις της Amstel. 

Έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές είναι ανοιχτοί να δοκιµάσουν νέες 

γεύσεις και προτιµούν να γεύονται νέα διαφοροποιηµένα προϊόντα. 

Αποτέλεσµα του παραπάνω, είναι η συνεχής ανάπτυξη των specialty 

προϊόντων καθώς επίσης και της Kaiser η οποία λαµβάνεται ως µια µπίρα µε 

διαφορετική άποψη που απευθύνεται σε καταναλωτές µε εκλεπτυσµένα 

γούστα.  
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5.2.3. Υπάρχουσα κατάσταση της ελληνικής αγοράς µπίρας και 
 σηµαντικές τάσεις 

Ο κλάδος της µπίρας το 2009 υποχώρησε κατά σχεδόν 6% λόγω της 

µείωσης της αγοραστικής δύναµης. Η αύξηση της ανεργίας και η µείωση της 

καταναλωτικής εµπιστοσύνης οδήγησαν στη µείωση της κατανάλωσης 

κυρίως στην κρύα αγορά. Οι καταναλωτές περιόρισαν τις εξόδους τους σε µια 

προσπάθεια εξοικονόµησης χρηµάτων14. 

Οι πωλήσεις της µπίρας επηρεάστηκαν επίσης από δύο κύριους παράγοντες:  

τη µείωση του τουρισµού (8%) και της µείωσης των χρηµάτων που 

επενδύουν οι τουρίστες, κυρίως από αυτούς που προέρχονται από χώρες µε 

έντονη την κουλτούρα της µπίρας, όπως είναι η Γερµανία και η Αγγλία. Η 

κατηγορία πλήγηκε επίσης και από τις απροσδόκητες καιρικές συνθήκες που 

σηµειώθηκαν, µε µείωση της θερµοκρασίας και βροχές, στους κατεξοχήν 

θερµότερους µήνες του καλοκαιριού15. 

Η αγορά κλειδωνήθηκε επίσης λόγω έλλειψης προϊόντων στους 

χονδρέµπορους. Οι χονδρέµποροι κατά τη διάρκεια της χρονιάς 

αντιµετώπισαν σηµαντικά πιστωτικά προβλήµατα, και  πολλοί εξ αυτών 

δήλωσαν χρεωκοπία. Το γεγονός αυτό, είχε ως αποτέλεσµα οι χονδρέµποροι 

να διατηρούν χαµηλά αποθέµατα προϊόντων και άρα σε πολλές περιπτώσεις 

να παρουσιάζονται ελλείψεις στην αγορά. 

Το κανάλι της κρύας αγοράς υποχώρησε περίπου κατά 8% το 2009, µε τους 

καταναλωτές να επιλέγουν να µειώνουν τις εξόδους τους ως αποτέλεσµα του 

µικρότερου διαθέσιµου εισοδήµατος αλλά και του φόβου µιας επερχόµενης 

οικονοµικής κρίσης. Μέσα στο 2009, οι καταναλωτές άρχισαν να αλλάζουν 

τον τρόπο διασκέδασης τους και επιλέγουν να γευµατίζουν στο σπίτι ή να 

συναντιούνται µε τους φίλους τους για ένα ποτό µετά τη δουλειά ή µετά το 

δείπνο, παρά να πηγαίνουν σε κάποιο εστιατόριο. 

Από την άλλη πλευρά, το κανάλι της ζεστής αγοράς υποχώρησε µόλις κατά 

2%, µε όλες σχεδόν τα τµήµατα της αγοράς να σηµειώνουν οριακή άνοδο και 

µόνο το mainstream τµήµα να µειώνεται περίπου κατά 6%16. 

Η µπίρα έχει χαρακτηριστεί ως ένα προϊόν που προτιµάται κατεξοχήν από 

τον αντρικό πληθυσµό, αφού µόλις µερικά προϊόντα απευθύνονται σε 
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γυναίκες. Η διείσδυση της κατηγορίας της µπίρας στα νεανικά κοινά συνεχίσει 

να αυξάνεται καθώς το κοινό αυτό είναι ανοιχτό σε νέες εµπειρίες και 

προϊόντα. 

Παρ όλο που η µπίρα σαν προϊόν παραµένει υποανάπτυκτο στην Ελλάδα, τα 

τελευταία χρόνια παρουσιάζεται βελτίωση γύρω από την κουλτούρα της 

µπίρας, µε τους καταναλωτές να είναι πιο µορφωµένοι σχετικά µε τις ποικιλίες 

που διατίθενται στην αγορά  Επιπρόσθετα, η µπίρα πλέον αναγνωρίζεται από 

τους περισσότερους ως ένα φυσικό προϊον, µε χαµηλή περιεκτικότητα σε 

αλκοόλ. Αξιοσηµείωτο είναι, ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται η τάση οι 

καταναλωτές να στρέφονται προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής περιορίζοντας 

την υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, κάτι το οποίο ευνοεί την κατανάλωση της 

µπίρας. Επιπλέον, οι αυστηροί νόµοι που υπάρχουν αναφορικά µε την 

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τονώνουν την κατανάλωση µπίρας σε 

σχέση µε τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά καθώς η περιεκτικότητα της σε 

αλκοόλ κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα. 

Τέλος, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η µπίρα είναι κατεξοχήν εποχιακό 

προϊόν. Περίπου το 60% των συνολικών καταναλώσεων πραγµατοποιείται 

τους µήνες από Μάιο έως και Σεπτέµβριο. Ο θερµός καιρός τους µήνες 

εκείνους καθώς επίσης και ο τουρισµός είναι δύο σηµαντικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τη ζήτηση και άρα τα επίπεδα κατανάλωσης17. 

 

5.2.4. Υπάρχουσα κατάσταση στην κατηγοριοποίηση της αγοράς 

Η ελληνική αγορά ηγείται από την lager – ξανθιά µπίρα στην οποία 

πραγµατοποιείται το 95% της εγχώριας κατανάλωσης. Η speciality µπίρες 

παρουσίασαν αύξηση κυρίως λόγω της επέκτασης της µπίρας 

«επαναζύµωσης». 

Οι Discouts µπίρες αυξήθηκαν περίπου κατά 4% κυρίως λόγω της συνεχής 

επέκτασης των εγχώριων discount µαρκών, οι οποίες παράγονται και 

διακινούνται από την Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης.  
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Παράλληλα, η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης κέρδισε όγκο και στην κρύα 

αγορά καθώς προσέφερε χαµηλής τιµής µπίρα στα all inclusive ξενοδοχεία. 

Το mainstream τµήµα, παρ όλο που διαχρονικά είναι το ηγετικό τµήµα της 

αγοράς το οποίο κατέχει πάνω από το 50% της συνολικής αγοράς, το 2009 

σηµείωσε σηµαντική µείωση κυρίως λόγω της σηµαντικής µείωσης του όγκου 

της µπίρας Amstel. H Amstel υπάρχει στην ελληνική αγορά από την δεκαετία 

του ‘60 και είναι συνώνυµο της µπίρας στην ελληνική αγορά. Παρ όλα αυτά, 

έρευνες έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές την έχουν βαρεθεί και ψάχνουν για 

καινούργια και διαφοροποιηµένα προϊόντα. Επίσης, η µπίρα Mythos 

υποχώρησε σηµαντικά το 2009. Απευθυνόµενη κυρίως στους τουρίστες ως η 

ελληνική µπίρα, υπέφερε λόγω της πτώσης του τουρισµού. 

Το premium τµήµα της αγοράς σηµείωσε µείωση περίπου κατά 5% λόγω της 

µείωσης της κατανάλωσης στην κρύα αγορά ως αποτέλεσµα της οικονοµικής 

κρίσης. Στη ζεστή αγορά το premium τµήµα αυξήθηκε οριακά, οδηγούµενο 

κυρίως από τις καταναλώσεις στις µάρκες Heineken & Kaiser, οι οποίες 

προτιµούνται από τους καταναλωτές που επιλέγουν να προσφέρουν στον 

εαυτό τους ένα premium προϊον σαν κέρασµα στον εαυτό τους όταν 

βρίσκονται στο σπίτι. 

Τέλος, το superpremium  τµήµα αναπτύσσεται στην κρύα αγορά και 

ελαφρώς στη ζεστή αγορά. Φαίνεται ότι παρ όλο που οι καταναλωτές έχουν 

περιορίσει τις εξόδους τους, όταν βγαίνουν έξω, επιλέγουν να καταναλώσουν 

µια µπίρα η οποία χαρακτηρίζεται ως «πολυτελής». 

 

5.2.5. Ανάλυση PORTER (5+1) 

Όπως έχουµε αναφέρει και στην παράγραφο 1.2.1.2 σύµφωνα µε τον 

Michael Porter, την επιχείρηση την απασχολεί πολύ το επίπεδο 

ανταγωνισµού εντός του κλάδου στον οποίο ανταγωνίζεται. Η ένταση του 

ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τον ίδιο, προσδιορίζεται από πέντε βασικές 

ανταγωνιστικές δυνάµεις όπως αυτές απεικονίζονται στο διάγραµµα 5.718.  
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∆ιάγραµµα 5.7  ∆υνάµεις που
(Πηγή Michael Porter “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 
Competitors”) 

Η συνολική δύναµη των

πιθανόν κέρδος του κλάδου

όρους µακροχρόνιου επενδυµένου

Όσο πιο δυνατές είναι αυτές

τη δυνατότητα να αυξάνουν

όµως, είναι πολύ πιθανόν

υιοθετήσει, να αλλάξει τη

όφελος της. 

 

i. Απειλή από είσοδο

Η απειλή εισόδου νέων

µικρή, λόγω του ότι η αγορά

παίκτες είναι καλά εδραιωµένοι

Η αγορά έχει υψηλά εµπόδια

που επηρεάζουν τον ανταγωνισµό στον κλάδο.       
Michael Porter “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

δύναµη των δυνάµεων αυτών, προσδιορίζει το συγκεντρωτικό

του κλάδου, όπου το πιθανόν κέρδος είναι µετρήσιµο

µακροχρόνιου επενδυµένου κεφαλαίου19. 

είναι αυτές οι δυνάµεις, τόσο λιγότερο οι επιχειρήσεις

αυξάνουν τιµές και να βγάλουν υψηλά κέρδη. Μακροχρόνια

πιθανόν µια επιχείρηση, µέσω της στρατηγικής

αλλάξει τη δύναµη ενός από τους παράγοντες αυτούς

είσοδο Νεοεισερχόµενων 

νέων ανταγωνιστών στην ελληνική αγορά µπ

ότι η αγορά είναι στο στάδιο ωρίµανσης και

εδραιωµένοι.  

εµπόδια εισόδου: 

 

   
Michael Porter “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

το συγκεντρωτικό 

είναι µετρήσιµο σε 

επιχειρήσεις έχουν 

κέρδη. Μακροχρόνια 

στρατηγικής που θα 

παράγοντες αυτούς προς 

αγορά µπίρας είναι 

ωρίµανσης και οι τωρινοί 
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• Απαιτήσεις σε κεφάλαιο: Προκειµένου µια εταιρεία να προχωρήσει 

σε παραγωγή µπίρας,  χρειάζεται υψηλά κεφάλαια επενδύσεων κυρίως 

λόγω των εγκαταστάσεων και τον ειδικό εξοπλισµό παραγωγής. Τα 

εµπόδια εισόδου, είναι µικρότερα για όσους στοχεύουν να κάνουν 

αποκλειστικά εισαγωγή µπίρας. 

• ∆ίκτυο ∆ιανοµής: Προκειµένου να καλύψει µια εταιρεία τους πελάτες, 

όπου και εάν αυτοί βρίσκονται, θα πρέπει να υπάρχει διαθεσιµότητα 

του προϊόντος µπίρας ακόµα και στην πιο αποµακρυσµένη περιοχή 

της Ελλάδας. Αυτό σηµαίνει, διαθεσιµότητα σε πάνω από 125.000 

καταστήµατα εστίασης και super market πανελλαδικά. Για να µπορεί 

να γίνει η διακίνηση των προϊόντων σε όλα αυτά τα σηµεία η εταιρεία 

χρειάζεται πρόσβαση στα κανάλια διανοµής, που στην περίπτωση του 

κλάδου των ποτών πρόκειται για να ένα δίκτυο πάνω από 2.000 

ανεξάρτητους  χονδρεµπόρους, που καλύπτουν απ’ άκρη σ’ ακρη τη 

χώρα. Πρόκειται για επιχειρήσεις τοπικής εµβέλειας που προσφέρουν 

σηµαντικές υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

• Οικονοµίες κλίµακας: Η φύση των προϊόντων και υπηρεσιών που 

παρέχονται απαιτούν πρώτες ύλες και τεχνολογικό εξοπλισµό. 

Προκειµένου να λειτουργήσουν αποδοτικά και να προσφέρουν τα 

προϊόντα στις τιµές της αγοράς θα πρέπει να εξασφαλιστεί ικανός 

αριθµός παραγωγής. 

• ∆ιαφοροποίηση του προϊόντος: Οι δυο σηµαντικότερες επιχειρήσεις 

του κλάδου που κατέχουν περίπου το 85% της αγοράς, έχουν 

δηµιουργήσει υψηλά εµπόδια εισόδου λόγω των πολύ µεγάλων 

επενδύσεων σε διαφήµιση και προγράµµατα προώθησή τους. 

 

ii. Ανταγωνισµός εντός των υπαρχόντων εταιρειών:  

• Αριθµός ανταγωνιστών: Η ελληνική αγορά µπίρας είναι διπολική, 

καθώς δύο µόνο τοπικοί παίκτες, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και η Μύθος 

Ζυθοποιία, κατέχουν περίπου το 85% της αγοράς.  Το υπόλοιπο 15% 

της αγοράς ανήκει σε τρεις τοπικούς παραγωγούς και σε 

πολυάριθµους εισαγωγείς.  
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• Ρυθµός ανάπτυξης αγοράς: Tα τελευταία 5 χρόνια υπήρξε 

στασιµότητα στην αγορά και µόνο το 2007 παρουσιάστηκε ανάπτυξη 

της τάξεως περίπου του 5% κυρίως λόγω των καλών καιρικών 

συνθηκών και της αύξησης του τουρισµού. 

• Εµπόδια εξόδου:  Οι εταιρείες ζυθοποίησης εγκλωβίζονται στον 

κλάδο δεδοµένου ότι τα αντίστοιχα εργοστάσια διαθέτουν 

εξειδικευµένο εξοπλισµό κατάλληλο µόνο για την παραγωγή µπίρας. 

• Τα χαρακτηριστικά του Προϊόντος ή Υπηρεσίας: Ο ανταγωνισµός 

στα διάφορα προϊόντα των εταιρειών είναι µεγάλος καθώς όλες οι 

εταιρείες του κλάδου προσφέρουν παρόµοια προϊόντα µε 

διαφοροποίηση µόνο στη γεύση. Εντούτοις, οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται στους πελάτες και στους καταναλωτές, αλλά και 

διάφορες προωθήσεις που γίνονται  στα σηµεία πώλησης τα κάνουν 

να  διαφοροποιούνται.  

 

iii. Απειλή από Υποκατάστατα 

Η απειλή υποκατάστατων είναι αρκετά υψηλή, καθώς τα βασικά 

υποκατάστατα της µπίρας που είναι το κρασί, τα «σκληρά» ποτά, τα 

ανθρακούχα αναψυκτικά, τα έτοιµα ποτά σε µπουκάλι (RTD’s) και το νερό 

έχουν παρόµοιες περιστάσεις κατανάλωσης. 

 

iv. ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη Αγοραστών 

 Όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις των καταναλωτικών προϊόντων, οι 

πελάτες των εταιρειών µπίρας δεν είναι αυτοί που την καταναλώνουν αλλά τα 

κανάλια διανοµής.  

• Ενδιάµεσοι: Η διαπραγµατευτική δύναµη των χονδρεµπόρων είναι 

µέτρια προς υψηλή καθώς αποτελούν τον κύριο σύνδεσµο ανάµεσα 

στις εταιρείες και στα τελικά σηµεία πώλησης.  

• Κόστος µετακίνησης:  Η αλλαγή από τη µια εταιρεία στην άλλη είναι 

πολύ εύκολη και χωρίς κόστος για τους χονδρεµπόρους και τους 
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τελικούς καταναλωτές. Για το λόγο αυτό,οι εταιρείες προσπαθούν να 

αναπτύξουν ισχυρούς δεσµούς µε τους πελάτες µε απώτερο στόχο τη 

διατήρηση τους ώστε η πίστη του πελάτη στο όνοµα του προϊόντος να 

είναι υψηλή. (customer loyalty). 

• ∆υνατότητα µετακίνησης του αγοραστή προς την πλευρά του 

προµηθευτή:  Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη των µεγάλων 

αλυσίδων  λιανικής,  εις  βάρος των µικροµεσαίων καταστηµάτων και 

σε συνδυασµό µε την εισαγωγή από την πλευρά τους φθηνών µαρκών 

(private labels) δηµιουργεί συγκέντρωση διαπραγµατευτικής 

ικανότητας.   

 

v. ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη Προµηθευτών 

• Αριθµός προµηθευτών: Η διαπραγµατευτική δύναµη των 

προµηθευτών α΄ υλών είναι περιορισµένη καθώς υπάρχουν πολλοί και 

το προϊόν που προσφέρουν δεν είναι διαφοροποιηµένο.  

• Μετακίνηση των προµηθευτών προς τα εµπρός : Oι προµηθευτές 

συσκευασίας που τηρούν τους κανονισµούς τυποποίησης και 

ασφάλειας που η Ε.Ε. έχει θέσει, είναι λίγοι αλλά αυτό δεν τους 

καθιστά «δυνατούς» καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης 

προς τα εµπρός καθώς απαιτείται εδικός εξοπλισµός για την 

παραγωγή µπίρας.  

 

vi. Σχετική δύναµη άλλων οµάδων 

Άλλες οµάδες όπως κυβερνήσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις, 

καταναλωτικές οργανώσεις και ρυθµιστικές αρχές, δηµιουργούν ευκαιρίες στο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον των εταιρειών αυτών αλλά παράλληλα µπορεί στο 

άµεσο µέλλον να αποκτήσουν µεγάλη δύναµη δεδοµένου ότι µπορούν µε 

διάφορες νοµοθετικές ρυθµίσεις να επηρεάσουν την εύρυθµη λειτουργία των 

εταιρειών. 
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Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται

µοντέλο Porter των πέντε

 

∆ιάγραµµα 5.8 Μοντέλο του Porter 

 

5.2.6. Κρίσιµοι Παράγοντες

Κρίσιµοι παράγοντες 

επηρεάσουν σηµαντικά τη

κλάδο. Συνήθως προσδιορίζονται

παράγοντες του κλάδου και

Αφού επιλέξουµε τους παράγοντες

επιτυχία στο κλάδο, τους

(Weight) και το άθροισµα

βαθµολογούµε από 1 ως

τους παράγοντες και προ

συνοψίζονται στο διάγραµµα 5.8, που παρουσιάζεται

πέντε δυνάµεων για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία

του Porter για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

Παράγοντες Επιτυχίας & Industry Matrix  

παράγοντες επιτυχίας είναι µεταβλητές που µπορούν

σηµαντικά τη γενική ανταγωνιστική θέση των εταιρειών

προσδιορίζονται από τους οικονοµικούς και τεχνολογικούς

κλάδου και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των

τους παράγοντες εκείνους που θεωρούνται κρίσιµοι

κλάδο, τους σταθµίζουµε ανάλογα µε την βαρύτητά

άθροισµα πρέπει να είναι µονάδα (1). Στη

 1 ως 5 την επίδοση κάθε εταιρείας του κλάδου

και προκύπτει το σταθµισµένο αποτέλεσµα.  

παρουσιάζεται το 

Ζυθοποιία. 

 

που µπορούν να 

εταιρειών σε ένα 

και τεχνολογικούς 

πλεονεκτήµατα των εταιρειών. 

θεωρούνται κρίσιµοι για την 

την βαρύτητά τους 

 (1). Στη συνέχεια 

κλάδου ως προς 
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Ο πίνακας 5.1. παρουσιάζει  την επίδοση των τριών κύριων παικτών του 

κλάδου ως προς τους κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας: 

 

Πίνακας 5.1 Κρίσιµοι Παράγοντες επιτυχίας Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

 

∆ιάγραµµα 5.9 Βαθµολογία Εταιρειών µε βάση την επίδοση στους κρίσιµους παράγοντες 

επιτυχίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 

                  

Outstanding 
above 
avg.  average  

below 
avg.  Poor 

     
Ζυθοποία  
Μύθος      

    
Αθηναϊκη 
Ζυθοποία 

 Μακεδονία- 
Θράκη         

 

rating

weighted
 score rating

weighted 
score rating

weighted
 score

Brand name 0,16 5 0,8 4 0,64 3 0,48

Χαρτοφυλάκιο Προϊόντων 0,15 4 0,6 4 0,6 2 0,3

∆ίκτυο ∆ιανοµής 0,2 4,5 0,9 4 0,8 3 0,6
Εύρος παρεχόµενων 
υποστηρικτών υπηρεσιών 0,1 4 0,4 3,5 0,35 3 0,3

Ποιότητα - Αξιοπιστία 0,14 5 0,7 4 0,56 3 0,42

Ακεραιότητα- Εµπιστοσύνη 0,05 4,5 0,225 4 0,2 4 0,2

Τεχνογνωσία 0,15 4,5 0,675 4 0,6 4 0,6

Παραγωγικότητα 0,05 4,5 0,225 4 0,2 4 0,2

1,00 4,525 3,95 3,1

Key Success Factors Weight

Αθηναϊκη Ζυθοποιία Ζυθοποία Μύθος Μακεδονιας-Θρακης
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5.3. Σύνολο εξωτερικών παραγόντων 

Συνοψίζοντας τους εξωτερικούς παράγοντες του παρόντος κεφαλαίου 

προκύπτει ο πίνακας 5.2. 

 

Πίνακας 5.2 Εξωτερικοί Παράγοντες Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

 

 

 

 

Εξωτερικοί παράγοντες

Ευκαιρίες

Οutsourcing

Πράσινη Οικονοµία

Αύξηση ευαισθησίας πολιτών σε θέµατα υγιεινής & ασφάλειας & ποιότητας προϊόντος

Μετάβαση από µαζική παραγωγή σε µαζική προσαρµοστικότητα 

Mειούµενος κύκλος ζωής προϊόντων 

Τεχνολογικές καινοτοµίες

Αυτοµατισµός

Υψηλά εµπόδια εισόδου

Λίγοι παίκτες στην αγορά

Χαµηλή διαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών

Έλλειψη κόστους µετακίνησης

Κλιµατικές συνθήκες/ επέκταση καλοκαιριού

Απειλές

Antritrust Law

Έλεγχος τιµών

Φορολογία

Απαγόρευση καπνίµατος

Μείωση Ρυθµού ανάπτυξης GDP

Πληθωρισµός - Μείωση Αγοραστικής δύναµης καταναλωτών

Αύξηση επιτοκίων µακροπρόθεσµου δανεισµού

Μείωση Τουρισµού

Αύξηση τιµών πετρελαίου & πρώτων υλών 

∆ηµογραφικό

Υψηλά εµπόδια εξόδου

Στάσιµη αγορά - Αγορά στο στάδιο ωρίµανσης

Υψηλή απειλή από υποκατάστατα

Είσοδος νεών ισχυρων επιχειρήσεων από συγχωνεύσεις
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

6.1. Αλυσίδα Αξίας 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι µια εταιρεία η οποία έχει πολλές λειτουργικές 

µονάδες. Προκειµένου να αναλύσουµε και να κατανοήσουµε τις λειτουργικές 

αυτές µονάδες, θα χρησιµοποιήσουµε το µοντέλο της Αλυσίδας Αξίας. 

Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, βλέπουµε την εταιρεία από την πλευρά 

των δραστηριοτήτων που εκτελεί και παρέχει στους πελάτες της για το προϊόν 

ή την υπηρεσίας της. 

Η αλυσίδα αξίας διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων, τις Κύριες 

και τις Υποστηρικτικές. Όπως έχει αναφερθεί στην παράγραφο 1.2.2.2, οι 

κύριες δραστηριότητες ξεκινούν µε τη διαχείριση εισροών, συνεχίζουν µε την 

παραγωγή και ολοκληρώνονται µε τη διαχείριση εκροών, τις υπηρεσίες 

Marketing & Πωλήσεων και τις Υπηρεσίες Υποστήριξης µετά την Πώληση. Οι 

Υποστηρικτικές δραστηριότητες έχουν να κάνουν µε δραστηριότητες όπως 

προµήθειες, τεχνολογίες νέων προϊόντων, διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού 

και εσωτερικής υποδοµής οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι κύριες 

δραστηριότητες θα λειτουργήσουν αποτελεσµατικά και αποδοτικά1. 

Η αλυσίδα αξίας αναλύει την επιχείρηση στις στρατηγικά κύριες 

δραστηριότητες της όπως παρουσιάζεται στο διάγραµµα 6.1, έτσι ώστε να 

εξετάζει την πορεία του κόστους (πλεονέκτηµα κόστους) που αντιµετωπίζει η 

επιχείρηση, καθώς και τις υπάρχουσες δυνατές πηγές διαφοροποίησής  της 

(πλεονέκτηµα διαφοροποίησης).  
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∆ιάγραµµα 6.1 Αλυσίδα Αξίας

 

6.1.1. Κύριες δραστηριότητες
 

- Λειτουργίες διαχείρισης

Η εταιρεία έχει αναπτύξει

ελέγχου και παρακολούθησης

σκοπό τη διασφάλιση προτύπων

κατά την διάρκεια της

σύστηµα ποιοτικού ελέγχου

υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες

πλάνα παραγωγής ανά εργοστάσιο

 

- Λειτουργίες παραγωγής

Η εταιρεία κάθε χρόνο επενδύει

τεχνολογίας που χρησιµοποιεί

εγκαταστάσεις. Η διαδικασία

υψηλά πρότυπα (standards

διασφαλίζουν υψηλή αλλά

Η εταιρεία έχει αναπτύξει

∆ιαχείρισης Ποιότητας ως

Αξίας Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος 

δραστηριότητες 

διαχείρισης εισροών (Inbound Logistics)  

αναπτύξει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισµό και

παρακολούθησης της ποιότητας όλων των διαδικασιών

διασφάλιση προτύπων υψηλής ποιότητας των προϊόντων

της παραλαβής των υλικών, υπάρχει ολοκληρω

ποιοτικού ελέγχου. Ένα σύγχρονο πληροφοριακό

τις λειτουργίες παραλαβής-διακίνησης, σύµφωνα

ανά εργοστάσιο.  

παραγωγής (Operations) 

χρόνο επενδύει σηµαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη

χρησιµοποιεί και διαθέτει σύγχρονες τεχνολογικές

διαδικασία παραγωγής πραγµατοποιείται σύµφωνα

standards), µε σύγχρονο αυτοποιηµένο εξοπλισµό

υψηλή αλλά και σταθερή ποιότητα των προϊόντων2

αναπτύξει και εφαρµόσει ολοκληρωµένα

Ποιότητας ως εργαλεία για την υλοποίηση της πολιτικής

 

 

εξοπλισµό και πολλά µέσα 

διαδικασιών, µε 

προϊόντων. Πριν και 

άρχει ολοκληρωµένο 

πληροφοριακό σύστηµα 

σύµφωνα µε τα 

την ανάπτυξη της 

σύγχρονες τεχνολογικές 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 

εξοπλισµό που 
2.  

ολοκληρωµένα Συστήµατα 

της πολιτικής της 
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∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Τα συστήµατα αυτά, διασφαλίζουν την ποιότητα 

και την ακεραιότητα των προϊόντων της. Άλλωστε, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει 

πιστοποιηθεί από τη Lloyd’s Register Quality Assurance Limited έκτος των 

άλλων µε ISO 9001-2000 για ποιότητα των προϊόντων & ISO 22000-2005 για 

την ασφάλεια των προϊόντων. 

 

- ∆ιαχείριση εκροών (Outbound Logistics) 

Για τη διάθεση-διανοµή των προϊόντων της στην ελληνική αγορά, η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία, βασίζεται σε ένα δίκτυο 1.700 ανεξάρτητων 

χονδρεµπόρων, οι οποίο καλύπτουν όλη τη χώρα. Συνολικά τα προϊόντα 

της διατίθενται σε περίπου 125.000 καταστήµατα – 65.000 σηµεία 

πώλησης «κρύας αγοράς» και 60.000 «ζεστής αγοράς». ∆ιαγραµµατικά το 

δίκτυο διανοµής παρουσιάζεται στο διάγραµµα 6.23. 

 

∆ιάγραµµα 6.2 ∆ίκτυο ∆ιανοµής Αθηναϊκής Ζυθοποιίας                                               

(Πηγή: www.athenianbrewery.gr) 

Η Πανελλαδική διανοµή, στους αντιπροσώπους-χονδρεµπόρους γίνεται µε  

τηλεφωνική παραγγελιοληψία και η διεκπεραίωση των παραγγελιών 

πραγµατοποιείται σε µία µε δύο ηµέρες από την λήψη τους. 
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- Marketing & Πωλήσεις 

Το Marketing είναι ο συνδετικός κρίκος µεταξύ του καταναλωτή και της 

εταιρείας. Στόχος του marketing της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι να 

δηµιουργεί προϊόντα υψηλής ποιότητας, που διατηρούν όλα τα 

χαρακτηριστικά και καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών, τα οποία 

απευθύνονται σε υπάρχοντα τµήµατα της αγοράς ή σε τµήµατα που δεν 

απευθύνονταν µέχρι σήµερα πάντα διατηρώντας την πιστότητα προϊόντος σε 

υψηλά επίπεδα.  

Για να το πετύχει αυτό, η εταιρεία πραγµατοποιεί εντατικά διάφορες 

δραστηριότητες όπως είναι διαφήµιση,  προωθητικές ενέργειες & χορηγίες για 

να προβάλει τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος και να δηµιουργήσει 

αναγνωρισιµότητα και ζήτηση του προϊόντος σε µια χώρα που υπάρχει 

έλλειψη κουλτούρας στα προϊόντα ζύθου αλλά παράλληλα και να ενισχύσει το 

συναισθηµατικό δέσιµο µε τους καταναλωτές της. Προκειµένου να γνωρίσει 

όµως τους καταναλωτές στου οποίους απευθύνει τα προϊόντα της καθώς και 

τις ανάγκες τους και τον βαθµό ικανοποίησης τους, προχωράει σε ποιοτικές 

και ποσοτικές έρευνες. 

Η δοµή των Πωλήσεων της εταιρείας είναι προσανατολισµένη ανά κανάλι 

διανοµής. Έτσι έχουµε: 

- ∆ιεύθυνση «Ζεστής αγοράς»: super markets, ψιλικατζίδικα και 

παραδοσιακά παντοπωλεία 

- ∆ιεύθυνση «Κρύας αγοράς» HO.RE.CA: εστιατόρια ταβέρνες, καφέ, 

club beach bar 

- ∆ιεύθυνση Χονδρεµπορίου: Οι πωλητές επισκέπτονται τους 

ενδιάµεσους οι οποίοι κάνουν τη διακίνηση των προϊόντων της 

πανελλαδικά. 

Συγκεκριµένα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία πουλά κυρίως απευθείας στα 

supermarkets, στα hypermarkets και σε επιλεγµένα  HO.RE.C.A . Πολλά, από 

αυτά τα καταστήµατα δεν εξυπηρετούνται απευθείας από την Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία, αλλά µέσω των χονδρεµπόρων.  
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- Υποστήριξη µετά την Πώληση 

Όλες οι δραστηριότητες που αφορούν το δίκτυο διανοµής της εταιρείας, έχουν 

ως στόχο την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή, ο οποίος βρίσκεται 

πάντα στο κέντρο του συστήµατος αξιών της. Για το λόγο αυτό και 

προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη και ταχύτερη διαχείριση και 

εξυπηρέτηση των σχέσεων µε τους πελάτες αλλά και µε τους καταναλωτές, 

αναπτύχθηκε συγκεκριµένο σύστηµα CRM (Customer Relationship 

Management) που λειτουργεί ολοκληρωµένα και αποτελεσµατικά. Με αυτόν 

τον σύγχρονο τρόπο δηµιουργούνται οι κατάλληλες προσβάσεις προς τον 

πελάτη και τον καταναλωτή και διευκολύνεται η επικοινωνία µαζί τους4. 

 

6.1.2. Υποστηρικτικές δραστηριότητες 
 

- Προµήθειες – Αγορές  

Εξειδικευµένο τµήµα Προµηθειών ασχολείται µε την εύρεση και την αγορά α΄ 

υλών και υλικών συσκευασίας. Οι Προµηθευτές επιλέγονται µε διαφάνεια και 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ποιότητας που επιβάλει η εταιρεία. 

Κάθε εργαζόµενος στο τµήµα αγορών, παρακολουθεί ένα ειδικό εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα το οποίο βασίζεται στους κανόνες του αγοραστικού εγχειριδίου, 

ώστε να ανταποκρίνεται µε τον καλύτερο δυνατόν τρόπο στις υποχρεώσεις 

του. 

- ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

Η επιχείρηση έχει αναπτύξει ένα δυναµικό τµήµα ανθρώπινου δυναµικού το 

οποίο είναι υπεύθυνο για το σύνολο των λειτουργιών της. Κύρια αρµοδιότητα 

του τµήµατος αυτού είναι η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού καθώς 

επίσης και η δηµιουργία όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ώστε ο 

εργαζόµενος να είναι ικανοποιηµένος και να εργάζεται σε ένα ασφαλές και 

αξιοκρατικό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία προσφέρει ίσες 

δυνατότητες διακρίσεις σε όλους του εργαζοµένους δίνοντας παράλληλα και 

κίνητρα για τη βελτίωση της απόδοσης τους. Η παροχή υψηλών 

προδιαγραφών εκπαιδευτικών προγραµµάτων,  ο σεβασµός στον άνθρωπο 

και στις αξίες που τον διέπουν, οριοθετούν τον πυρήνα της και δικαίως την 
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κατατάσσουν στις εταιρείες µε τη µεγαλύτερη αφοσίωση και δέσιµο µεταξύ 

των εργαζοµένων της5. 

 

- Τεχνολογική Ανάπτυξη  

Σε επίπεδο προϊόντων και σε συνδυασµό µε τις παραγωγικές δυνατότητες, 

επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό η ανάπτυξη νέων προϊόντων-συσκευασιών, 

που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της εταιρείας. Σε επίπεδο πελατών η έρευνα 

του βαθµού ικανοποίησης από το σύνολο των λειτουργιών, αποτελεί µία 

συνεχή διαδικασία. 

 

- Εσωτερική Υποδοµή  

Tο σύνολο των διοικητικών λειτουργιών είναι σε υψηλό επίπεδο και αυτό 

αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων 

της επιχείρησης. 

 

6.2. ∆οµή 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ακολουθεί Λειτουργική ∆οµή. Πρόκειται για εταιρεία 

µεσαίου µεγέθους η οποία λειτουργεί πολλές παραγωγικές µονάδες σε µια 

βιοµηχανία.  

 

∆ιάγραµµα 6.3 Οργανόγραµµα Αθηναϊκής Ζυθοποιίας  
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Όπως παρουσιάζεται στο διάγραµµα 6.3, στην κορυφή του διαγράµµατος 

βρίσκεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους 

Αντιπροέδρους και τα µέλη. Ακολουθεί η ∆ιοικητική Επιτροπή της εταιρεία η 

οποία απαρτίζεται από τον ∆ιευθύνοντα σύµβουλο και τα άλλα µέλη,  οι 

οποίοι είναι οι ∆ιευθυντές των λειτουργικών µονάδων.  

Ο ∆ιευθυντής έχει άµεση επικοινωνία µε τα τµήµατα που διευθύνει και 

συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου να ενηµερώνει τον 

∆ιευθύνοντα σύµβουλο για την πορεία των εργασιών. ∆εδοµένου ότι η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι θυγατρική της Heineken International,  ο ∆ιευθύνων 

σύµβουλος αναφέρεται στον Περιφερειακό ∆ιευθυντή της Ανατολικής και 

Κεντρικής Ευρώπης που ανήκει. Η Λειτουργική δοµή της εταιρείας πετυχαίνει 

διαφάνεια, αµεσότητα, ταχύτητα παράδοσης της πληροφορίας τόσο εντός της 

εταιρείας όσο και προς την µητρική εταιρεία.  

 

6.3. Εταιρική Κουλτούρα 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία6 αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της ελληνικής 

οικονοµίας και κοινωνίας. Ως παραγωγικό σύνολο, µε αποτελεσµατικότητα 

και πιστή τήρηση των αξιών και αρχών που την εκφράζουν, διατηρεί την 

πρωτοπορία στον κλάδο της. 

Το τρίπτυχο «Άνθρωπος, Περιβάλλον & Επιχειρηµατικότητα» είναι για την 

εταιρεία θεµελιώδες και βασικό στοιχείο. Είναι ο αρµονικός συγκερασµός της 

οικονοµικής ανάπτυξης µε σεβασµό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 

Πρακτική της εταιρείας είναι όλες της οι δραστηριότητες να είναι ανοιχτές στην 

κοινωνία και να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, εξωστρέφεια και σεβασµό.  

Άλλωστε η φιλοσοφία της εταιρείας στηρίζεται στις αξίες του ήθους, της 

δικαιοσύνης, της ποιότητας  και της οµαδικότητας καθιστώντας τον κάθε 

εργαζόµενο πρεσβευτή των αξιών αυτών τόσο εντός της εταιρείας όσο και 

εκτός µε σεβασµό πάντα στις αρχές του κώδικα ηθικής και ακεραιότητας. 
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∆ιαφάνεια και υπεύθυνη ανάπτυξη 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, µεριµνά διαρκώς ώστε να διασφαλίζει ότι όλες οι 

δραστηριότητές της πραγµατοποιούνται µε φροντίδα για την υγεία και 

ασφάλεια των εργαζοµένων, των πελατών και των καταναλωτών, µε τρόπο 

φιλικό προς το περιβάλλον και ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της 

ανταποκρίνονται στις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών. 

Κάθε ιδιόκτητη εγκατάσταση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, λειτουργεί µε 

σεβασµό προς την κοινωνία και πληροί τις απαιτήσεις που πηγάζουν από την 

νοµοθεσία όσον αφορά τα προϊόντα και τις δραστηριότητές της σε σχέση µε 

το περιβάλλον, τους προµηθευτές, τους εξωτερικούς συνεργάτες και τις 

δηµόσιες αρχές και την Υγεία και Ασφάλεια του προσωπικού, των πελατών 

και των καταναλωτών. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της αναλογεί 

απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον, δηµοσιοποιεί την πολιτική της 

και τις πρακτικές της σε όλους τους εργαζόµενους και συνεργάτες της, ενώ 

παράλληλα είναι ανοιχτή προς το κοινό. Η πρώτη Έκθεση Αειφόρου 

Ανάπτυξης (www.athenianbrewery.gr) γνωστοποιεί µε διαφάνεια και σεβασµό 

τα στοιχεία αυτά καθώς και τις δραστηριότητες της εταιρείας. 

Η Εταιρεία δεσµεύεται να παρέχει τους πόρους και τα µέσα που απαιτούνται 

για την επίτευξη των ακόλουθων κύριων στόχων: 

Στόχοι Ποιότητας 

• Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών.  

• Η εµπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία να αυξάνεται διαρκώς.  

• H διατήρηση της θέσης και εικόνας στην αγορά.  

• Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των προµηθευτών να ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις της εταιρείας.  
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Στόχοι Υγείας και Ασφάλειας  

• ∆ιασφάλιση της ασφάλειας και υγείας της εργασίας για όλο το 

προσωπικό.  

• Εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης ελέγχου κινδύνων.  

Στόχοι για την ασφάλεια του προϊόντος 

• ∆ιασφάλιση ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή και δεν βλάπτουν την υγεία 

των καταναλωτών.  

• Εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης ελέγχου κινδύνων.  

• Εφαρµογή των βέλτιστων βιοµηχανικών πρακτικών καθ’ όλη την 

παραγωγική αλυσίδα.  

Στόχοι υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ 

• Συνεργασία µε τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Νηφάλιοι. Στην Υγειά 

σας», και τη χορηγία του προγράµµατός τους Νηφάλιος Οδηγός.  

• Έκδοση φυλλαδίων, ενηµερωτικά προγράµµατα για εργαζοµένους και 

συνεργάτες  

• Σήµανση των προϊόντων, των εταιρικών φορτηγών και των 

συσκευασιών  

• ∆ιαφηµιστική Καµπάνια µε σκοπό την ενηµέρωση των καταναλωτών 

σχετικά µε τα οφέλη της ήπιας κατανάλωσης.  

Στόχοι Φροντίδας για το Περιβάλλον  

• Υιοθέτηση της καλύτερης διαθέσιµης και οικονοµικά βιώσιµης 

περιβαλλοντικής τεχνολογίας.  

• Κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων που δηµιουργούνται.  

• Εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων.  
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6.4. Κώδικας ηθικής 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία4 έχει θεσπίσει κώδικες και πολιτικές που καθορίζουν 

τη λειτουργία σε σχέση µε τους εργαζόµενους και τους συνεργάτες της, 

σύµφωνα µε τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και πιστή  στις αξίες και 

στο όραµα της εταιρείας. 

Η εταιρεία από το 2005, εφαρµόζει κώδικα επιχειρηµατικής δεοντολογίας. Ο 

κώδικας αυτός θέτει κανόνες και αρχές σε µια σειρά θεµάτων που άπτονται 

της δράσης των εργαζοµένων. Τα κύρια πεδία αναφοράς είναι η συµβατότητα 

µε την ελληνική νοµοθεσία και τις τοπικές αρχές, η πρόληψη της απάτης, η 

αντιµετώπιση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, η αντιµετώπιση 

περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και η υπευθυνότητα σε όλη την 

αλυσίδα παραγωγής. Παράλληλα, υπάρχει εσωτερική διαδικασία η οποία 

εφαρµόζεται προκειµένου να αναφερθούν τυχόν σηµαντικές παραβίασης 

εταιρικής πολιτικής. Για το σκοπό αυτό και προκειµένου το προσωπικό της 

εταιρείας να είναι ενηµερωµένο, διοργανώνονται διαρκώς ειδικά σεµινάρια 

ενώ παράλληλα έχει διανεµηθεί σε όλους τους εργαζοµένους εγχειρίδιο του 

κώδικα. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παράλληλα µε τον κώδικα συµπεριφοράς,  

ευθυγραµµίζεται και µε τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας 

περί ανταγωνισµού. Για τον σκοπό αυτό γίνεται εκπαίδευση στους 

εργαζοµένους και προσπάθεια µε κάθε τρόπο ώστε να µην παραβιαστεί, είτε 

εκούσια είτε ακούσια, η ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία περί ανταγωνισµού. 

Επιπρόσθετα, από το καλοκαίρι του 2007, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εφαρµόζει 

τις «Αρχές Συµπεριφοράς Προµηθευτών» ως µέρος του Κώδικα της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 
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6.5. Πόροι της επιχείρησης 

 

6.5.1. Ανθρώπινοι Πόροι 

Κεντρική φιλοσοφία8 και κατευθυντήρια γραµµή της εταιρείας είναι η 

υιοθέτηση όλων εκείνων των πρακτικών οι οποίες στοχεύουν στη διαρκή 

αξιοποίηση του ταλέντου των εργαζοµένων µέσω συστηµάτων και 

διαδικασιών και ταυτόχρονα οδηγούν στην προσέλκυση και τη διατήρηση 

ικανών στελεχών. Η διαρκής ανάπτυξη και παροχή κινήτρων προς τους 

εργαζοµένους αποτελεί µια άλλη σταθερά για την εξασφάλιση των 

κατάλληλων ατόµων στο σωστό χρόνο και τη σωστή θέση εργασίας. Αυτός 

είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής της εταιρείας στον τοµέα 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία καλλιεργεί ένα εργασιακό περιβάλλον, που προσφέρει 

δυνατότητες σε κάθε εργαζόµενο. Για τις θέσεις εργασίας υπάρχουν 

περιγραφές, που αναλύουν τις κύριες αρµοδιότητες της θέσης καθώς και τα 

απαραίτητα προσόντα µε σκοπό να αναλάβει τη θέση ο καταλληλότερος 

υποψήφιος. Η διαδικασία λαµβάνει µέρος σε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον,  

στο οποίο ενθαρρύνεται η διαφορετικότητα. 

Επίσης, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προσφέρει µια σειρά από ευκαιρίες 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι κάθε 

εργαζόµενος ανταποκρίνεται µε το βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες της εταιρείας, 

αλλά και στις προσδοκίες της προσωπικής του εξέλιξης. Στόχος της 

εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη των εργαζοµένων και η βελτίωση της 

απόδοσής τους, ώστε να µπορούν να υλοποιηθούν τα σχέδια επαγγελµατικής 

σταδιοδροµίας τους µέσα στην εταιρεία. 

Προκειµένου  να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο λειτουργίας της, η εταιρεία 

πραγµατοποιεί ετήσιες αξιολογήσεις εργαζοµένων, όπου σταθµίζεται η 

επίτευξη των ατοµικών και εταιρικών στόχων και συζητείται η ατοµική 

απόδοση του εργαζοµένου. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις επίσηµες 

διαδικασίες η εταιρεία ενθαρρύνει τον διάλογο µεταξύ προϊσταµένου και 

εργαζοµένου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
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Η εταιρεία χρησιµοποιεί επίσης διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα, 

εργαλεία και µεθόδους µε σκοπό να αναπτύξει τις δεξιότητες των 

εργαζοµένων της καθ’ όλη της διάρκεια της καριέρας τους. Οι εργαζόµενοι 

έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράµµατα τόσο 

εντός όσο και εκτός της εταιρείας, όπως: εισαγωγικά προγράµµατα γνωριµίας 

για την εταιρεία, συµµετοχή σε σεµινάρια του εταιρικού Πανεπιστηµίου της 

Heineken, γενικά προγράµµατα εκπαίδευσης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, 

προγράµµατα υγείας, ασφάλειας, περιβάλλοντος, που στοχεύουν στη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Παράλληλα, η εταιρεία δίνει τη 

δυνατότητα στους εργαζοµένους της να εργαστούν σε πολυεθνικό 

περιβάλλον της Heineken, έχοντας ως στόχο τη διατήρηση υψηλού επιπέδου 

απόδοσης µε βάση τα διεθνή πρότυπα.  

Τέλος, σύµφωνα µε διάφορες έρευνες αποδοχών οι οποίες έχουν 

διενεργηθεί, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προσφέρει ελκυστικές αποδοχές και 

παροχές στους εργαζοµένους. Το συνολικό πακέτο παροχών και αποδοχών 

περιλαµβάνει οικονοµικές παροχές, δηλαδή µισθό και bonus, 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, συνταξιοδοτικό πρόγραµµα, και κοινωνικές 

παροχές. Ταυτόχρονα, η εταιρεία υιοθετεί και άλλα προγράµµατα για τους 

εργαζοµένους όπως, διανοµή εισιτηρίων σε δραστηριότητες της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας, τράπεζα αίµατος, εκδροµές, συµµετοχή σε παιδικές 

κατασκηνώσεις, εκπαιδευτικές υποτροφίες κ.α. 

 

6.5.2. Εγκαταστάσεις / Τεχνολογία (R&D) 

Η τεχνολογική ικανότητα και η αλλαγή είναι δυνατόν να δώσει πολύ 

σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε µια εταιρεία ειδικά όταν 

δραστηριοποιείται σε έναν δυναµικό καταναλωτικό κλάδο, όπως είναι ο 

κλάδος της µπίρας.  

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποτελεί µια από τις πιο σύγχρονες βιοµηχανίες στην 

Ελλάδα. ∆ιαθέτει τρία υπερσύγχρονα εργοστάσια τα οποία βρίσκονται στις 

µεγαλύτερες πόλεις την Ελλάδος: στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. 

Τα τελευταία 10 χρόνια η εταιρεία επένδυσε περισσότερα από 370 εκατ. ευρώ 

µε στόχο τη βελτίωση και ανανέωση του εξοπλισµού της, µε αποτέλεσµα οι 
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εγκαταστάσεις της να θεωρούνται οι πιο σύγχρονες και παραγωγικές στην 

Ευρώπη. Ενδεικτικά, σηµειώνεται πως το εργοστάσιο της Πάτρας είναι από 

τα πιο σύγχρονα της  Ν. Ευρώπης, ενώ η µονάδα της Αθήνας παράγει κατά 

µέσο όρο 75.000 κιβώτια ή 1.500.000 φιάλες την ηµέρα. 

Επιπλέον, σηµειώνεται ότι στην Αθηναϊκή Ζυθοποιίας έχουν χορηγηθεί οι 

εξής διακρίσεις: από το BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL 

(BVQI) το ∆ιεθνές Πρότυπο ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001, το 

πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης της Ποιότητας των προϊόντων ISO 9002, το 

Ηazard Analysis Cristal Control Point (H.A.C.C.P) που απαιτείται για την 

ασφάλεια των προϊόντων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας 

καθώς και το πιστοποιητικό διασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας των 

εργαζοµένων (ΒS 8800). 

 

6.5.3. Συστήµατα Πληροφορικής (IT) 

Μέχρι το 2002, η επιχείρηση διατηρούσε διαφοροποιηµένα συστήµατα 

πληροφορικής ανάλογα µε το τµήµα. Από το 2002, υλοποιώντας την οδηγία 

της µητρικής εταιρείας, υιοθέτησε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ενηµέρωσης, 

διαχείρισης και ελέγχου το SAP. Η στρατηγική η οποία ακολουθείται στη 

λειτουργική αυτή µονάδα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως εξής: 

• Τυποποίηση των διαδικασιών. 

• Ενοποίηση µε στόχο όλοι οι ενδιαφερόµενοι να εισάγουν πληροφορίες 

σε ένα κοινό σύστηµα ώστε να υπάρχει ολοκληρωµένη πληροφορία, 

αλλά και απλούστευση των διαδικασιών. 

• Ευκολία στον τρόπο διαχείρισης στη βάση γνώσης από κάθε 

ενδιαφερόµενο. 

• Ολοκληρωµένη παρακολούθηση και εξυπηρέτηση του πελάτη 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα πληροφοριακά συστήµατα τα οποία έχει υιοθετήσει 

µια εταιρεία µπορεί να της παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των 

ανταγωνιστών της. 
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6.5.4. Marketing. 

Η αποστολή της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι να παράγει προϊόντα µπίρας 

υψηλής και σταθερής ποιότητας που θα καλύπτουν τις ανάγκες των 

καταναλωτών. Προσανατολισµένη προς την κατεύθυνση αυτή είναι και η 

στρατηγική του marketing. Πιο αναλυτικά , τα µέσα τα οποία χρησιµοποιεί για 

να είναι προσανατολισµένη προς τον σκοπό αυτόν είναι τα εξής: 

• Market Development Strategy: Με στόχο την αύξηση των µεριδίων 

αγοράς η εταιρεία χρησιµοποιεί τη στρατηγική διείσδυσης. Στην 

φαρέτρα της έχει µέσα όπως: η διαφήµιση και οι προωθητικές 

ενέργειες, οι οποίες αποσκοπούν στο να προσελκύσουν νέους πελάτες 

διατηρώντας παράλληλα και την ήδη πελατειακή βάση. 

•  Product development strategy: Προκειµένου να ικανοποιήσει όλες 

τις ανάγκες των καταναλωτών, η εταιρεία προχωράει στη δηµιουργία 

νέων προϊόντων τα οποία απευθύνονται στην υπάρχουσα αγορά ή 

προσπαθεί να επεκταθεί και σε άλλα τµήµατα της αγοράς στα οποία 

µέχρι και σήµερα δεν είχε δραστηριοποιηθεί. 

• Pull strategy: Κύριο µέληµα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι η αύξηση 

της αναγνωσιµότητας των προϊόντων της καθώς επίσης και της 

πιστότητας των καταναλωτών σε αυτά. Για το λόγο αυτό, προχωράει 

σε διαφήµιση των στρατηγικών της προϊόντων χρησιµοποιώντας όλα 

τα µέσα διαφήµισης καθ’ όλη της διάρκεια της χρονιάς µε βάρος 

κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες όπου και σηµειώνονται και οι 

υψηλότερες καταναλώσεις. 

• Χορηγίες: Οι χορηγίες αποτελούν στρατηγικής σηµασίας για το 

σύνδεσµό των προϊόντων µε σηµαντικές εκδηλώσεις µε στόχο το 

συναισθηµατικό δέσιµο µε τους καταναλωτές της. Αξίζει να σηµειωθεί, 

ότι προϊόντα της εταιρείας υπήρξαν και υπάρχουν χορηγοί κορυφαίων 

διοργανώσεων όπως: Ολυµπιακοί αγώνες Αθήνα 2004, Champions 

League, Eurovision Αθήνα 2006, Φεστιβάλ κινηµατογράφου, Super 

League, µεγάλες ποδοσφαιρικές οµάδες, µουσικά φεστιβάλ, 

καρναβαλιών κτλ 

 



 146

6.5.5. Φήµη 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διαθέτει δύο από τα πιο αναγνώσιµα προϊόντα στην 

Ελληνική αγορά, δύο ετικέτες µπίρας οι οποίες προτιµούνται από το 70% των 

καταναλωτών στην Ελλάδα. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αναγνωρίζεται από τους 

πελάτες της ως εταιρεία η οποία διαθέτει ποιότητα και αξιοπιστία στα 

προϊόντα της. Το πιο δηµοφιλές προϊόν της εταιρείας, η Amstel,  

λανσαρίστηκε στην ελληνική αγορά το 1963 και εδώ και 46 χρόνια είναι η 

αγαπηµένη µπίρα των Ελλήνων. Σχεδόν όλα τα προϊόντα που παράγει και 

εµπορεύεται έχουν υψηλά ποσοστά αναγνωρισιµότητας, µε πιστούς 

καταναλωτές, γεγονός που σηµατοδοτεί ότι η εταιρεία έχει τεχνογνωσία στο 

να δηµιουργεί brand awareness/loyalty 

Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει µακρόχρονη win – win συνεργασία µε τους 

προµηθευτές της. Έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση του τελικού πελάτη, η 

εταιρεία έχει µια αποτελεσµατική και αµοιβαία ωφέλιµη συνεργασία και σχέση 

µε τους συνεργάτες της. Αυτό την καθιστά στην ελληνική αλλά και διεθνή 

αγορά, ως µια αξιόπιστη εταιρεία µε την οποία οι προµηθευτές επιθυµούν να 

συνεργαστούν µαζί τους προσφέροντας στο ακέραιο τις υπηρεσίες τους.    

 

6.6. Κοινωνικό Πρόσωπο 

 
6.6.1. Φροντίδα για το περιβάλλον 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία6 εδώ και πολλά χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά σε 

θέµατα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο, µε έµφαση στην προστασία του 

περιβάλλοντος και στον εκσυγχρονισµό της παραγωγικής διαδικασίας. 

Στόχος της είναι η επαγρύπνηση για την προστασία του περιβάλλοντος όπου 

θα πρέπει να γίνει µέρος της καθηµερινότητάς σε όλους, µε ενέργειες που 

µπορούν να γίνουν συνήθεια, όπως η ανακύκλωση. 

Το µήνυµά της είναι προς όλες τις κατευθύνσεις, ξεκινώντας από τους 

εργαζόµενους της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, και αγγίζοντας στη συνέχεια τους 

καταναλωτές και το ευρύ κοινό. 
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Το µήνυµα αυτό ενισχύεται µε το πρόγραµµα «Amstel Eco», το οποίο 

ξεκίνησε το 2008 και περιλαµβάνει µία ευρεία γκάµα πρωτοβουλιών και 

δράσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Παράλληλα, η εταιρεία ενθαρρύνει την επιστροφή των φιαλών µέσω του 

ειδικού προγράµµατος «επιστρεφόµενων φιαλών» και την ανακύκλωση. 

Τέλος, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία φροντίζει ώστε η λειτουργία των εργοστασίων 

της να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο επιβαρυντική για το περιβάλλον µε την 

αποκλειστική χρήση φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις της, την ανακύκλωση 

και τον καθαρισµό των υγρών αποβλήτων. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αγκαλιάζει πρωτοβουλίες που αφορούν την 

προστασία του περιβάλλοντος και ενέργειες που ενώνουν όλους για ένα 

καθαρότερο, οµορφότερο και υγιές περιβάλλον. 

i. Λειτουργία Εργοστασίων  

H Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια µια ουσιαστική 

κοινωνική και περιβαλλοντική δράση η οποία εξελίσσεται συνεχώς και 

ξεκινάει από την εσωτερική λειτουργία της εταιρίας. 

Πρωταρχικός στόχος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι η όσο το δυνατόν 

λιγότερο επιβαρυντική λειτουργία των εργοστασίων της, οι προσπάθειες για 

εξοικονόµηση ενέργειας, για ανακύκλωση και για επιστροφή µπουκαλιών. 

ii. ∆ιαχείριση πόρων 

Πράσινη Λειτουργία – ∆είκτες.  

Η «Πράσινη» λειτουργία των τεσσάρων εργοστασίων της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας αποτελεί συνεχή δέσµευση για την εταιρεία και γίνεται πράξη µε 

τη βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων και της ενέργειας για την 

παραγωγή. Τα εργοστάσια της εταιρείας λειτουργούν µε φυσικό αέριο 

περιορίζοντας έτσι δραστικά την ατµοσφαιρική ρύπανση, ανακυκλώνεται το 

99% των αποβλήτων ενώ παράλληλα λειτουργεί βιολογικός καθαρισµός και 

γίνεται συνεχής προσπάθεια για µείωση της ενέργειας και των ρύπων. 
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Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της εταιρείας στη διαχείριση της 

ενέργειας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της περιβαλλοντικής στρατηγικής 

της. Με τη µείωση της κατανάλωσης θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας στα 

εργοστάσια, µειώνονται και οι εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2).  

 

Με ετήσιους µετρήσιµους στόχους, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επιδιώκει κάθε 

χρόνο να µειώσει: 

• την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.  

• την κατανάλωση θερµικής ενέργειας.  

• την κατανάλωση νερού.  

• τους ρύπους  

• και να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση αποβλήτων  

Ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης της ενέργειας αποτελεί αδιάλειπτο και 

συνεχή στόχο για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. 

 

6.6.2. Υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, είναι εταιρεία που παράγει και εµπορεύεται µπίρα 

υψηλής ποιότητας, και δίνει προτεραιότητα στην υπεύθυνη κατανάλωση 

αλκοόλ. Για το λόγο αυτό υλοποιεί µια σειρά από δράσεις που προβάλλουν 

τα οφέλη από την ήπια και υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ. 

Ο ορισµός της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ δε σχετίζεται αποκλειστικά 

µε τις µονάδες οινοπνεύµατος στον οργανισµό. Υπάρχει ένας και µοναδικός 

κανόνας που ισχύει για όλους τους ενήλικες καταναλωτές:    

«Πρέπει πάντα να πίνουµε µε µέτρο, στον κατάλληλο χρόνο και τόπο 

και για τους σωστούς λόγους». 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, µε συναίσθηση της ευθύνης της ως ο µεγαλύτερος 

όµιλος ζυθοποιίας στη χώρα, συµµετέχει ενεργά στις προσπάθειες 

ενηµέρωσης των καταναλωτών σχετικά µε τους κινδύνους που εγκυµονεί η 
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ανεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ. Θεωρεί χρέος της να συµβάλει µε όλες της τις 

δυνάµεις σε αυτήν την προσπάθεια, µε στόχο τη σταδιακή, αλλά και 

ουσιαστική, κατανόηση από την πλευρά των καταναλωτών της επίδρασης 

του οινοπνεύµατος στον ανθρώπινο οργανισµό.  

Προωθεί ενεργά τη µετριοπαθή και υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ, γιατί µόνο 

έτσι αποδεικνύει πως υιοθετεί µία κοινωνικά υπεύθυνη στάση. Υποστηρίζει 

ειδικά σχεδιασµένες ενέργειες, ώστε να ενηµερώνονται οι εργαζόµενοι, οι 

συνεργάτες και οι καταναλωτές της σχετικά µε το αλκοόλ, τα αναµφισβήτητα 

πλεονεκτήµατα αλλά και τους πιθανούς κινδύνους της ανεύθυνης χρήσης του. 

Με αυτόν τον τρόπο ενηµερώνει όλες τις οµάδες και ευαισθητοποιεί τους 

καταναλωτές, ώστε να πίνουν υπεύθυνα και να θέτουν κάθε στιγµή, όχι µόνο 

το νόµιµο επιτρεπτό όριο αλλά και το προσωπικό τους όριο. 

Οι στόχοι της πολιτικής αυτής είναι:  

• Προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ  

• Υποστήριξη προσπαθειών αποτροπής κακής και ανεύθυνης χρήσης 

του αλκοόλ  

• ∆ιασφάλιση ότι η υπεύθυνη κατανάλωση µπίρας παραµένει κοινωνικά 

αποδεκτή.  

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία θεωρεί πολύ σηµαντική την ύπαρξη µιας τέτοιας 

πολιτικής για το αλκοόλ, καθώς ο πρωταρχικός στόχος της εταιρείας, ως 

παραγωγού αλκοολούχων ποτών, είναι να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα της 

διαφηµίζονται, πωλούνται και καταναλώνονται µε υπεύθυνο τρόπο.   

Ήταν από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που αυτοδεσµεύτηκε σχετικά, 

και συνεχίζει να το κάνει  – ακολουθώντας βεβαίως παράλληλα τους κανόνες 

που θεσπίζει το κράτος. Για το λόγο αυτό, αναπτύσσει και υλοποιεί 

στοχευόµενα προγράµµατα προς όλες τις οµάδες κοινού µε τις οποίες έρχεται 

σε επαφή. 

Συγκεκριµένα, οι δραστηριότητές της σε αυτήν την κατεύθυνση για το 2009 

ήταν επικεντρωµένη γύρω από:  
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� Tη συνεργασία µε τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Νηφάλιοι.  

� Έντυπο και Ηλεκτρονικό Υλικό. 

Η έντυπη επικοινωνία της υπεύθυνης κατανάλωσης της εταιρείας εκφράζεται 

τόσο µε δελτία τύπου, που απευθύνονται στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και 

κατ’ επέκταση στους τελικούς καταναλωτές, όσο και µε εξειδικευµένα έντυπα 

που στοχεύουν στους εργαζόµενους και τους συνεργάτες.  

� Πρόγραµµα Cool@work 

Πρόγραµµα  ενηµέρωσης των εργαζοµένων στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία για την 

ήπια κατανάλωση, την αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ κατά τη διάρκεια της 

εργασίας αλλά και τις εφαρµογές της πολιτικής υπεύθυνης κατανάλωσης σε 

ότι αφορά χορηγικές δραστηριότητες της εταιρείας. 

� Τηλεόραση 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, υιοθετώντας τις αρχές αυτορρύθµισης του κλάδου, 

αυτοδεσµεύτηκε έγκαιρα για την προβολή των τηλεοπτικών διαφηµιστικών 

ετικετών της µετά τις 19:00 και πάντα µε το µήνυµα «Απολαύστε Υπεύθυνα». 

Παράλληλα, σύµφωνα µε την δέσµευση της εταιρείας, οι πρωταγωνιστές των 

διαφηµιστικών ταινιών της πρέπει να είναι ενήλικα άτοµα, ενώ το περιεχόµενο 

δεν πρέπει να συνδέει την κατανάλωση µπίρας µε κοινωνική επιτυχία. 

Επιπλέον, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δηµιούργησε ειδική τηλεοπτική ταινία µε την 

υπογραφή της Heineken και πρωταγωνιστή ένα συµπαθέστατο σκύλο, για να 

θυµίζει σε όλους ότι η διασκέδαση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη 

συµπεριφορά. Κύριο µήνυµα της ταινίας αυτής είναι: «Εάν πίνεις και οδηγείς, 

είσαι κίνδυνος και για τους άλλους. Σκέψου το». 

� Internet 

Οι ιστοσελίδες των προϊόντων της (www.heineken.gr και www.amstel.gr ) 

περιλαµβάνουν την ενότητα «Απολαύστε Υπεύθυνα», που ενηµερώνει και 

προτρέπει τους καταναλωτές για ήπια κατανάλωση αλκοόλ ενώ περιλαµβάνει 
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και τις «Αρχές της Πολιτικής για το Αλκοόλ» του οµίλου της. Παράλληλα, η 

ιστοσελίδα www.enjoyheinekenresponsibly.com είναι αφιερωµένη 

αποκλειστικά στην υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ. 

� Συσκευασίες 

Όλες οι συσκευασίες φέρουν το µήνυµα «Απολαύστε υπεύθυνα» που 

παραπέµπει τους καταναλωτές στην ειδική ενότητα στις ιστοσελίδες της 

Heineken και της Amstel.  

 

6.7. Ανάλυση 7S (McKinsey)  

Το µοντέλο 7 S του McKinsey3 βασίζεται στην µελέτη της σχέσης µεταξύ 

στρατηγικής και δοµής προκειµένου η επιχείρηση να είναι επιτυχής. Τα 

αποτελέσµατα της µελέτης κατέληξαν ότι καµία µονάδα ατοµικά δεν µπορεί 

να καθορίσει την επιτυχία αλλά πολλές διαφορετικές µονάδες παίζουν τον 

κύριο ρόλο. Αναλυτικά παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση του µοντέλου 7S 

για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. 

� ∆οµή (Structure) 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία απασχολεί περισσότερους από 1.400 εργαζόµενους 

στα 3 της εργοστάσια. Λόγω του µεγέθους της επιχείρησης αλλά και λόγω της 

κατεύθυνσής της στην παραγωγή και τη σωστά δοµηµένης οργάνωσής της 

εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους σκοπούς της. Παρόλο, που οι 

αποφάσεις και οι ευθύνες διανέµονται από πάνω προς τα κάτω, υπάρχουν 

περιθώρια για το προσωπικό να πάρει πρωτοβουλίες. Οι ρόλοι και οι 

αρµοδιότητες του καθενός είναι ξεκάθαρες αλλά σε µεγάλα projects 

προτιµάται η οµαδική εργασία. Οι εργαζόµενοι επίσης ενθαρρύνονται να 

παίρνουν µέρος στις διαδικασίες αποφάσεων. 

� Στυλ (Style) 

 Η εταιρεία αναγνωρίζει τους προσωπικούς στόχους των εργαζοµένων της 

και προσπαθεί να τους συµπεριλάβει στους εταιρικούς της στόχους, χτίζοντας 

µια σχέση δέσµευσης και εµπιστοσύνης µεταξύ τους. 
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� Αξίες (Shared Values) 

Η εταιρεία βασίζεται σε επτά επιµέρους θεµελιώδεις αξίες, οι οποίες 

λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραµµές για τους εργαζοµένους της. Με 

αυτόν τον τρόπο καθίστανται ικανοί πρεσβευτές των αξιών αυτών, µέσα από 

την εργασία και τη συµπεριφορά τους, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό περιβάλλον.  

1. ΗΘΟΣ  

2. ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  

3. ΣΕΒΑΣΜΟΣ  

4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

5. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  

6. ΚΕΦΙ  

7. ΟΜΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

 Εµπιστοσύνη και σεβασµό στους υπαλλήλους, συνεργάτες, προµηθευτές, 

καταναλωτές, κοινωνία και περιβάλλον, αντικατοπτρίζεται σε όλες τις 

καθηµερινές συναλλαγές της εταιρείας. Οι αξίες αυτές είναι άµεσα 

συνυφασµένες µε την αποστολή της εταιρείας. 

� Προσωπικό (Staff) 

 Οι υπάλληλοι είναι ιδιαίτερα πιστοί και αφοσιωµένοι στην εταιρεία, καθώς 

πολλοί από αυτούς εργάζονται εκεί από την ίδρυσή της. Σεµινάρια και 

προγράµµατα εκπαίδευσης προσφέρονται ανάλογα µε τις ανάγκες των 

εργαζοµένων. 

� Ικανότητες (Skills) 

• Ανάπτυξη µακροχρόνιων σχέσεων µε τους προµηθευτές και τους 

πελάτες.  

• Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντος που υποστηρίζεται από τη µητρική 

εταιρεία. 

• Τεχνογνωσία στη δηµιουργία brand loyalty 
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� Στρατηγική (Strategy) 

Η επιχειρηµατική στρατηγική που εφαρµόζει η εταιρεία είναι στρατηγική 

διαφοροποίησης διαθέτοντας όλους τους τύπους µπίρας, που συνδυάζονται 

σε όλες τις περιστάσεις κατανάλωσης έτσι ώστε να ικανοποιηθούν ακόµα και 

οι πιο απαιτητοί καταναλωτές.  

� Συστήµατα (Systems) 

Συγκεκριµένα πληροφορικά συστήµατα χρησιµοποιούνται για να 

υποστηριχθούν τόσο οι κύριες όσο και υποστηρικτικές δραστηριότητες της 

επιχείρησης. Το πρόγραµµα ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας είναι 

πολύ ανεπτυγµένο και πολύπλοκο, όπως είναι και τα υπόλοιπα συστήµατα 

που χρησιµοποιούνται.  

Υπάρχουν συστήµατα που διασφαλίζουν ποιότητα και ασφάλεια: ISO 14001, 

πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης της Ποιότητας των προϊόντων ISO 9001, Ηazard 

Analysis Cristal Control Point (H.A.C.C.P) που απαιτείται για την ασφάλεια 

των προϊόντων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και το 

πιστοποιητικό διασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζοµένων 

(ΒS 8800). 

Παράλληλα, έχει υιοθετήσει ολοκληρωµένα συστήµατα πληροφορικής, µε 

στόχο να υπάρχει κοινή βάση ενηµέρωσης, πληροφορίας, ελέγχου καθώς 

επίσης και τυποποίηση και απλούστευση των διαδικασιών. 

Σύµφωνα µε όσα αναφέραµε παραπάνω, τα 7S που αφορούν τη δοµή, τις 

ικανότητες και την κουλτούρα της εταιρείας συνάδουν µε την αποστολή και το 

όραµα της εταιρείας. 
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6.8. Σύνοψη Επιχειρηµατικής στρατηγικής 

Η επιχειρηµατική στρατηγική λαµβάνει χώρα στις επιχειρηµατικές µονάδες, 

στη γραµµή παραγωγής και εστιάζει στη βελτίωση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας. Η 

επιχειρηµατική στρατηγική µπορεί να είναι ή ανταγωνιστική , όταν µάχεται 

όλους τους ανταγωνιστές της ή συνεργατική κατά την οποία µπορεί να 

συνεργαστεί µε δύο ή περισσοτέρους ανταγωνιστές είτε προς ανάπτυξη της 

αγοράς είτε ενάντια σε άλλους ανταγωνιστές.  

Στο ερώτηµα εάν η επιχείρηση θα πρέπει να ανταγωνιστεί έχοντας ως κανόνα 

το χαµηλό κόστος ή τη διαφοροποίηση των προϊόντων της, είναι ξεκάθαρο ότι 

η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ανταγωνίζεται µε βάση τη διαφοροποίηση. Έχοντας 

στο χαρτοφυλάκιο της πλήθος παραγόµενων αλλά και εισαγόµενων µαρκών 

µπίρας, η εταιρεία ανταγωνίζεται προσφέροντας διαφοροποιηµένα προϊόντα 

προκειµένου να ικανοποιήσει τις ποικίλες καταναλωτικές ανάγκες. 

Στο ερώτηµα εάν η εταιρεία θα πρέπει να ανταγωνιστεί σε όλο τον κλάδο 

κατά µέτωπο µε τους ανταγωνιστές της ή θα πρέπει να εστιάσει σε ένα 

κοµµάτι της αγοράς και εδώ η απάντηση είναι ξεκάθαρη, αφού στόχος της 

εταιρείας είναι η διατήρησή της ως ηγέτης στην ελληνική αγορά µπίρας. Αυτό 

το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι η εταιρεία, στοχεύει σε διάφορα 

τµήµατα της αγοράς µε διαφορετικά προϊόντα που έχει στο χαρτοφυλάκιο της, 

χωρίς όµως να αποσύρεται από άλλα τµήµατα της αγοράς. 

Η στρατηγική είναι σύµφωνη µε το όραµα και την αποστολή της επιχείρησης. 
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6.9. Σύνοψη Λειτουργικών Στρατηγικών 

Σύµφωνα µε όσα έχουµε αναφέρει στο κεφάλαιο αυτό, συνοπτικά οι 

στρατηγικές που ακολουθεί η εταιρεία σε κάθε λειτουργική µονάδα είναι: 

Marketing 

• Στρατηγική Ανάπτυξης Προϊόντων 

• Ανάπτυξη αγοράς 

• ∆ιαποίκιλση 

• Pull strategy 

• Χορηγίες 

Πληροφοριακά συστήµατα 

• Τυποποίηση των διαδικασιών 

• Ενοποίηση των συστηµάτων σε όλα τα τµήµατα της εταιρείας αλλά και 

µε τη µητρική εταιρεία 

• Μείωση του αριθµού χρησιµοποιούµενου λογισµικού και απλούστευση 

Ανθρώπινο ∆υναµικό 

• Πρόσληψη ικανού προσωπικού 

• Επιλογή βάση αξιοκρατικών κριτηρίων/ µε γνώµονα την ακεραιότητα 

• Συνεχής εκπαίδευση/Εστίαση στην ανάπτυξη των ανθρώπων 

Εγκαταστάσεις/Τεχνολογία (R&D) 

• Νέες τεχνολογίες στην παραγωγή (αυτοµατισµός) 

Πωλήσεις 

• Έµφαση στην εξυπηρέτηση πελατών 

Προµήθειες 

• Επιλογή ποιοτικών & ακέραιων προµηθευτών 

Παραγωγή 

• Βελτίωση της παραγωγικότητας 
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6.10. Πολιτικές 

Οι πολιτικές που εφαρµόζει η εταιρεία µε βάση τις στρατηγικές που έχει 

υιοθετήσει είναι οι εξής: 

• Βελτίωση των προϊόντων, εισάγοντας καινοτόµα υλικά συσκευασίας 

για τα προϊόντα που παράγονται εγχώρια. 

• Νέα προϊόντα που εµπλουτίζουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο  

• Ενίσχυση της  επικοινωνίας ATL & BTL και πανελλαδική διανοµή των 

στρατηγικών της προϊόντων. BTL επικοινωνία και επιλεκτική διανοµή 

για το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο 

• Βελτίωση του συστήµατος δικτύων διαχείρισης πληροφοριών (SAP) 

που ενσωµατώνει τα logistics, την  παραγωγή, τα χρηµατοοικονοµικά, 

τη λογιστική,  τις διαδικασίες marketing και πωλήσεων και των 3 

εγκαταστάσεων (SAP) 

• Έµφαση στη βελτίωση της σχέσης της µε τους πελάτες της (CRM)  

• Οικονοµίες κλίµακας στην αγορά των νέων υλικών συσκευασίας, στη 

διαδικασία και το σχέδιο  της παραγωγής.   

• Έµφαση στην ποιότητα και ασφάλεια του προϊόντος 

• Οικονοµική διαφάνεια 

• Συµµόρφωση µε κανονισµούς, νόµους και των εργαζοµένων και των 

προµηθευτών µε τον κώδικα ηθικής 

• Ανάπτυξη των εργαζοµένων µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

• Αξιολόγηση των υπαλλήλων µε βάση την επίδοση 
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6.11. Portfolio analysis 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται

ακολουθεί η Αθηναϊκή Ζυθοποιία

είναι η διαφοροποίηση

µπίρας (lager, pils, stout, ale, Weiss 

κατανάλωσης  ικανοποιώντας

Προκειµένου όµως να διαπιστώσουµε

εταιρεία να συνεχίζει να

αποσύρει τις επενδύσεις

επενδύσει, ώστε να

χρησιµοποιήσουµε την τεχνική

Οι τεχνικές χαρτοφυλακίου

βοηθήσουν τις επιχειρήσεις

επηρεάζουν τη σκέψη και

Με την χρήση της «µήτρας

εναλλακτικές στρατηγικές

Ζυθοποιία, µε βάση τον ρυθµό

και σε σχέση µε το µερίδιο

παρακάτω πίνακα εµφανίζονται

∆ιάγραµµα 6.4.BCG µήτρα στρατηγικών

Portfolio analysis – BCG Matrix 

ναφέρονται παραπάνω, η επιχειρηµατική στρατηγική

Αθηναϊκή Ζυθοποιία προκειµένου να στηρίξει τους στόχους

διαφοροποίηση, παράγοντας και πουλώντας όλους τους

 (lager, pils, stout, ale, Weiss κτλ) απευθυνόµενη σε κάθε

ικανοποιώντας ακόµα και την πιο εξεζητηµένη ανάγκη

να διαπιστώσουµε σε ποια από τα προϊόντα θα

συνεχίζει να δαπανά χρήµα και χρόνο, σε ποιά θα

επενδύσεις της και σε ποιά νέα προϊόντα θα

να επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί 

την τεχνική χαρτοφυλακίου BCG Matrix. 

χαρτοφυλακίου σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν

επιχειρήσεις στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων

σκέψη και πρακτική πολλών διοικητικών στελεχών

µήτρας» Boston Consulting Group, θα αναλύσουµε

στρατηγικές που θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει

τον ρυθµό ανάπτυξης της αγοράς που δραστηριοποιείται

µερίδιο αγοράς που κατέχει το κάθε προϊόν

εµφανίζονται τα µερίδια των στρατηγικών προϊόντων

 στρατηγικών προϊόντων Αθηναϊκής Ζυθοποιίας   

επιχειρηµατική στρατηγική που 

τους στόχους της 

όλους τους τύπους 

σε κάθε περίσταση 

εξεζητηµένη ανάγκη.  

προϊόντα θα πρέπει η 

ποιά θα πρέπει να 

τα θα πρέπει να 

 στόχοι, θα 

αναπτύχθηκαν για να 

αποφάσεων και 

στελεχών9. 

θα αναλύσουµε τις 

χρησιµοποιήσει η Αθηναϊκή 

δραστηριοποιείται 

προϊόν της. Στον 

προϊόντων της:  
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Από το διάγραµµα 6.4 παρατηρούµε ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει στο 

χαρτοφυλάκιο της τα εξής προϊόντα:  

Ερωτηµατικό: Οι µπίρες Άλφα, Fischer, Buckler, Erdinger, Amstel Bock και 

Amstel Pulse  είναι προϊόντα «ερωτηµατικά» για την εταιρεία, τα οποία έχουν 

ένα υψηλό ρυθµό ανάπτυξης, αλλά ένα µικρό µερίδιο αγοράς. Αυτό βέβαια 

δεν σηµαίνει ότι το µερίδια τους θα είναι πάντα µικρά. Για να µπορούν να 

αυξήσουν το µερίδιο τους θα χρειαστεί να αποδεσµευτούν πόροι από ώριµα 

προϊόντα και να επενδυθούν σε αυτά. 

Αστέρι: Η µπίρα Heineken είναι αστέρι, που έχει ένα υψηλό µερίδιο σε µια 

αγορά που αναπτύσσεται σηµαντικά. Βρίσκεται στην ακµή του κύκλου ζωής 

της και δηµιουργεί αρκετή χρηµατική ροή για να διατηρήσει το υψηλό µερίδιό 

της στην αγορά.  

Αγελάδα: H Amstel είναι ένα προϊόν αγελάδα που χαρακτηρίζεται από 

χαµηλό ρυθµό ανάπτυξης και υψηλό µερίδιο αγοράς. Ο τύπος αυτός είναι και 

η κύρια πηγή εσόδων για την  επιχείρηση η οποία της επιτρέπει να επενδύει 

ένα µέρος τους σε νέα ερωτηµατικά προϊόντα, προκειµένου να γίνουν αστέρια  

Σκυλιά: Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν διαθέτει προϊόντα σκυλιά. Τέτοια 

προϊόντα είναι παγίδες ρευστών, αφού χρήµατα δεσµεύονται σε τµήµατα µε 

µικρή δυναµική. 

 

6.12. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι µια υγιής και κερδοφόρα επιχείρηση. Όπως 

φαίνεται και από την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως στον πίνακα 6.1 

κατά την οικονοµική χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, τα προ 

φόρου κέρδη της επιχείρησης ανήλθαν σε 102,5 εκατοµµύρια ευρώ περίπου 

τα οποία είναι µειωµένα σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 9%.  Οι 

όγκοι Πωλήσεων επίσης µειώθηκαν κατά 4,8% σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση. Η µείωση αυτή οφείλεται στην οικονοµική κρίση η οποία πλήττει 

δριµύτατα το σύνολο των εµπορικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και η 

οποία έχει επηρεάσει αρνητικά την εσωτερική κατανάλωση και τον τουρισµό 

καθώς και στις κακές καιρικές συνθήκες. 
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� Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 

Σύµφωνα µε την κατάσταση αποτελέσµατος χρήσης 2009 όπως 

παρουσιάζεται στον πίνακα 6.1, κατά την χρήση που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2009, τα καθαρά κέρδη µετά φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε 

Ευρώ 64,9 εκατοµµύρια περίπου, έναντι Ευρώ 83,7 εκατοµµύρια περίπου της 

προηγούµενης χρήσης, δηλαδή σηµείωσαν µείωση κατά 22% περίπου. Η 

ανωτέρω µεταβολή σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση οφείλεται στους 

κατωτέρω λόγους: 

 

Πίνακας 6.1 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεων Αθηναϊκής Ζυθοποιίας                
(πηγή www.athenianbrewery.gr ) 

• Οι καθαρές πωλήσεις µειώθηκαν κατά περίπου 2,7% κατ’ αξία, 

κυρίως λόγω της µείωσης του όγκου των πωλήσεων, η οποία 

αντισταθµίστηκε µερικώς από την περιορισµένη αύξηση των τιµών και 

την αλλαγή του µείγµατος των πωλήσεων. 

• Το κόστος της κίνησης των αποθεµάτων µειώθηκε κατά περίπου 

3,5% κατ’ αξία, λόγω κυρίως της µείωσης του όγκου των πωλήσεων. 

31 ∆εκεµβριου 31 ∆εκεµβριου

2009 2008

Πωλήσεις 448.302.418 460.847.879

Λοιπα λειτουργικά έσοδα 7.173.074 8.398.209

Κίνηση Αποθεµάτων (81.593.079) (84.567.944)

Φόροι & τέλη (53.745.877) (48.325.671)

Έξοδα Προσωπικού (73.170.096) (73.650.331)

Αποσβέσεις (29.048.354) (30.070.238)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (116.783.881) (126.259.054)
Λειτουργικά κέρδη προ 
χρηµατοοικονοµικών
 αποτελεσµάτων και φόρων 101.134.205 106.372.850

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1.433.211 6.484.766

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (100.168) (106.211)

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 1.333.043 6.378.555

Κέρδη προ φόρων 102.467.248 112.751.405

Φόρος εισοδήµατος (37.605.616) (29.034.815)

Κέρδη µετά φόρων 64.861.632 83.716.590

Λοιπα συνολικά έσοδα µετά από φορους

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 64.861.632 83.716.590
Κέρδη µετά φόρων ανά µετοχή βασικά και
 προσαρµοσµένα 35,65 46,01
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• Οι φόροι και τέλη αυξήθηκαν κατά περίπου 11% κατ’ αξία, λόγω της 

αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. 

• Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα µειώθηκαν κατά περίπου 7,5% κατ’ αξία, 

λόγω κυρίως της µείωσης των εξόδων προβολής και διαφήµισης, του 

κόστους ενέργειας, καθώς και χρήσης σήµατος (λόγω της µείωσης των 

πωλήσεων) 

• Οι αποσβέσεις µειώθηκαν κατά περίπου 3,4% κατ’ αξία, λόγω κυρίως 

της µείωσης των επενδύσεων. 

• Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα µειώθηκαν σηµαντικά, λόγω 

της µείωσης των επιτοκίων. 

• Ο φόρος εισοδήµατος αυξήθηκε, λόγω κυρίως της επιβάρυνσης στην 

τρέχουσα χρήση της έκτακτης εισφοράς 11,2 εκατοµµυρίων ευρώ. 

Επιπρόσθετα,  αναλύοντας την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως σε 

απόλυτα µεγέθη όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 6.2 , παρατηρούµε τις 

εξής τάσεις στα αποτέλεσµα της εταιρείας:  

• Η κίνηση των αποθεµάτων διαχρονικά κυµαίνεται στο 18% των 

συνολικών εσόδων της επιχείρησης. 

• Τα λειτουργικά έξοδα µειώθηκαν οριακά περίπου κατά 1%, σε µια 

προσπάθεια της εταιρείας να περιορίσει τα έξοδα της λόγω 

οικονοµικής ύφεσης. 

• Το λειτουργικό αποτέλεσµα καθώς και τα κέρδη προ φόρων 

παρουσίασαν σηµαντική πτώση της τάξεως του 3,5%. 
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Πίνακας 6.2 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεων Αθηναϊκής Ζυθοποιίας σε απόλυτα µεγέθη  
(πηγή www.athenianbrewery.gr ) 

 

Οικονοµική Θέση  

Κατά τη κυλιόµενη χρήση του 2009, συνέβησαν µεταβολές στην οικονοµική 

θέση της εταιρείας όπως παρατηρούµε από τον πίνακα 6.3 που αποτυπώνει 

τον Ισολογισµό της εταιρείας. Οι µεταβολές αυτές είναι οι κάτωθι: 

• Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία µειώθηκαν κατά 5,4% κατ’ αξία κυρίως 

λόγω των αποσβέσεων της χρήσης. 

• Τα αποθέµατα µειώθηκαν κατά περίπου 20,7% , λόγω της καλύτερης 

διαχείρισης και τη µείωση των τιµών των αποθεµάτων 

• Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις µειώθηκαν κατά 9,7% λόγω κυρίως 

της µείωσης των πωλήσεων 

• Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων µειώθηκε κατά 7,73%, λόγω κυρίως 

των κερδών της χρήσης και της διανοµής µερισµάτων. 

• Οι παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

µειώθηκαν κατά 6,6% λόγω κυρίως των αυξηµένων καταβολών 

αποζηµιώσεων λόγω συνταξιοδότησης. 

31 ∆εκεµβριου 31 ∆εκεµβριου

2009 2008

Πωλήσεις 100% 100%

Λοιπα λειτουργικά έσοδα 1,60% 1,82%

Κίνηση Αποθεµάτων 18,20% 18,35%

Φόροι & τέλη 11,99% 10,49%

Έξοδα Προσωπικού 16,32% 15,98%

Αποσβέσεις 6,48% 6,52%

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 26,05% 27,40%

Λειτουργικά κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών
 αποτελεσµάτων και φόρων 22,56% 23,08%

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0,32% 1,41%

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 0,02% 0,02%

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 0,30% 1,38%

Κέρδη προ φόρων 22,86% 24,47%

Φόρος εισοδήµατος 8,39% 6,30%

Κέρδη µετά φόρων 14,47% 18,17%

Λοιπα συνολικά έσοδα µετά από φορους

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 14,47% 18,17%

Κέρδη µετά φόρων ανά µετοχή βασικά και
 προσαρµοσµένα
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• Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά περίπου 

15,4% , λόγω κυρίως της αναβαλλόµενης φορολογίας των παγίων 

στοιχείων. 

• Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 3,2%, λόγω 

κυρίως των αυξηµένων αγορών στο τέλος της χρήσης. 

• Οι φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι κατά περίπου 20, λόγω κυρίως της 

επιβολής της έκτακτης εισφοράς 11,2 εκατ. ευρώ η οποία 

αντισταθµίστηκε µερικώς από τη µείωση των φορολογικών κερδών της 

χρήσης και της υψηλής προκαταβολής κατά την προηγούµενη χρήση. 

 

Πίνακας 6.3 Ισολογισµός Αθηναϊκής Ζυθοποιίας                 

(πηγή www.athenianbrewery.gr ) 

2009 2008 2007
Ενεργητικό
Πάγια περουσιακά στοιχεία 189.617.983 200.379.967 204.391.344
Άϋλα περουσιακά στοιχεία 291.605 783.793 1.392.467
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 396.185 396.185 396.185
Λοιπές επενδύσεις 88.041 88.041 88.041
Λοιπες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 206.183 202.083 195.102
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 190.599.997 201.850.069 206.463.139

Αποθέµατα 26.462.539 33.352.781 28.194.829
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 58.827.553 64.967.494 61.636.176
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 196.093.906 195.617.172 200.889.084
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 281.383.998 293.937.447 290.720.089
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Σύνολο ενεργητικού 471.983.995 495.787.516 497.183.228

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 54.581.310 54.581.310 54.581.310
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 1.365 1.365 1.365
Επιχορηγήσης επενδύσεων παγίου

Αποθεµατικά 92.983.192 92.983.192 92.983.192
Κέρδη εις νέον 159.856.312 185.617.848 193.270.371
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 307.422.179 333.183.715 340.836.238

Υποχρεώσεις
Παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 38.989.195 41.762.559 42.398.192
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 15.955.939 18.864.005 20.930.243
Προβλέψεις 1.065.930 1.927.360 985.000
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 56.011.064 62.553.924 64.313.435

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 91.682.332 88.644.062 84.042.681
Προβλέψεις 3.135.240
Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 13.733.180 11.405.815 7.990.874
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 108.550.752 100.049.877 92.033.555
Σύνολο υποχρεώσεων 164.561.816 162.603.801 156.346.990
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 471.983.995 495.787.516 497.183.228
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Ταµειακές ροές  

Όπως παρατηρούµε στον πίνακα 6.4, τα ταµειακά διαθέσιµα τα οποία 

διατηρεί η εταιρεία διαχρονικά κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα. Το 2009 λόγω 

και της οικονοµικής ύφεσης παρουσίασαν µικρή µείωση και έφτασαν τα 196 

εκατ. ευρώ. Παρατηρούµε επίσης, ότι η κύρια πηγή εσόδων της εταιρείας 

είναι  οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. 

Συγκρίνοντας παραπέρα, τις ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

παρατηρούµε ότι τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι πάντα χαµηλότερα από 

τις ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, γεγονός που 

χαρακτηρίζει την εταιρεία ως υγιής, αφού τα κέρδη δεν είναι αποτέλεσµα 

πώλησης παγίων , δανείων κτλ. 

Το σύνολο των ταµιακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες δηλώνει τα 

χρήµατα τα οποία η εταιρεία επένδυσε για ανάπτυξη, σε πάγια περιουσιακά 

στοιχεία. Το 2009, η εταιρεία επένδυσε µόλις το 3% των συνολικών της 

εσόδων για ανάπτυξη, βασισµένη στην στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθεί 

η εταιρεία. 

Τέλος, οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές προς χρηµατοοικονοµικές 

δραστηριότητες, οι οποίες περιγράφουν τις δραστηριότητες της επιχείρησης 

προς τους µετόχους και τους πιστωτές, αφορά εκροές γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η εταιρεία δεν είχε ανάγκη εξωτερικής χρηµατοδότησης. 
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2009 2008 2007
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη µετά φόρων 64.861.632 83.716.590 78.236.132
∆ιορθωτικές εγγραφές:
Αποσβέσεις 29.048.354 30.070.238 30.159.537
Προβλέψεις 3.430.016 1.704.990 512.000
Κέρδη από πώληση παγίων (980.316) (1.215.527) (382.046)
Έσοδα τόκων (1.316.037) (6.477.327) (7.106.432)
Έξοδα από παροχές σε εργαζοµένους 
µετά την έξοδο από την υπηρεσία 7.495.719 8.736.045 7.977.262
Φόρος εισοδήµατος 37.605.618 29.034.815 31.504.012
Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν 
τις µεταβολές από κεφάλαια κίνησης από προβλέψεις 140.144.986 145.569.824 140.900.465

Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων (4.100) (6.981) (14.701)
Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων 5.890.243 (5.270.582) (7.032.568)
Μείωση/(Αύξηση) πελατών και λοιπών απαιτήσεων 3.814.100 (4.581.317) (6.320.049)
Αύξηση προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 2.725.109 4.492.516 11.820.655
Τόκοι εισπραχθέντες 1.316.037 6.477.327 7.106.432
Παροχές σε εργαζόµενους καταβληθείσες (10.269.083) (9.371.678) (8.425460)
Φόρος εισοδήµατος καταβληθείς (35.703.522) (26.977.248) (38.830.251)
Καθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 107.913.770 110.331.861 99.204.523

Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πώληση παγίων περουσιακών στοιχείων 1.007.923 2.358.936 452.019
Απόκτηση άϋλων περουσιακών στοιχείων (188.219) (241.746) (243.092)
Απόκτηση παγίων περουσιακών στοιχείων (17.633.570) (26.351.850) (24.527.649)
Καθαρές ταµιακές ροές προς επενδυτικές δραστηριότητες (16.813.866) (24.234.660) (24.234.660)

Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - - 5
Μερίσµατα πληρωθέντα (90.623.168) (91.369.113) (82.068.017)
Καθαρές ταµιακές ροές προς χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (90.623.168) (91.369.113) (91.369.113)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα χρηµατικά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα 476.736 (5.271.912) (7.182.211)

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1η Ιαναουαρίου 195.617.172 200.889.074 208.071.295
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα την 31 ∆εκεµβρίου 196.093.908 195.617.162 200.889.084  

Πίνακας 6.4 Ταµειακές ροές Αθηναϊκής Ζυθοποιίας      

(πηγή www.athenianbrewery.gr ) 

Κυριότεροι Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι 

Η εταιρεία εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνου 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµίας της εταιρείας σε περίπτωση που 

ένας πελάτης ή τρίτοι σε συναλλαγή χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν 

εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται κατά κύριο λόγο 

µε τις απαιτήσεις από πελάτες. Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των 

πωλήσεων και εποµένως ο πιστωτικός κίνδυνος είναι κατανεµηµένος σε 

µεγάλο αριθµό πελατών. 
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Η διοίκηση εφαρµόζει συγκεκριµένη πιστωτική πολιτική και η έκθεση σε 

πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται συστηµικά. Πιστοληπτικές 

αξιολογήσεις διενεργούνται για όλους τους πελάτες και εµπράγµατες 

εγγυήσεις λαµβάνονται σε περιπτώσεις που αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Η εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη αποµείωσης που αντιπροσωπεύει την 

εκτίµηση της για ζηµιές σε σχέση µε τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις. Η 

πρόβλεψη αυτή αποτελείται κυρίως από ζηµίες αποµείωσης συγκεκριµένων 

απαιτήσεων σηµαντικού ρίσκου που εκτιµώνται βάση των δεδοµένων 

συνθηκών ότι θα πραγµατοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόµα οριστικοποιηθεί. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο της εταιρείας να µη δύναται 

να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές τις υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. 

Η προσέγγιση που υιοθετεί η εταιρεία για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι 

να διασφαλίζει, όσο γίνεται περισσότερο, ότι πάντα θα έχει αρκετή 

ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν, κάτω 

από συνήθεις συνθήκες χωρίς να υφίσταται µη αποδεκτές ή να 

διακινδυνεύεται η φήµη της εταιρείας. 

Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας η εταιρεία διενεργεί πρόβλεψη 

ταµειακών ροών για περίοδο ενός έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου 

προϋπολογισµού και µηνιαία κυλιόµενη πρόβλεψη ενός µήνα έτσι ώστε να 

εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταµειακά διαθέσιµα για να καλύψει τις 

λειτουργικές της ανάγκες, συµπεριλαµβανοµένης και της κάλυψης των 

χρηµατοοικονοµικών της υποχρεώσεων. Η πολιτική αυτή δεν λαµβάνει 

υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν µπορούν να 

προβλεφθούν. 

 Η εταιρεία όπως προκύπτει από τον πίνακα 6.4, εµφανίζει επαρκή 

ρευστότητα συνολικού ποσού 196 εκατ ευρώ περίπου και εποµένως ο 

σχετικός κίνδυνος δεν φαίνεται να µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της. 
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Κίνδυνος συνθηκών αγοράς 

Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο µεταβολής των 

επιτοκίων, που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της εταιρείας ή την αξία των 

χρηµατοοικονοµικών της µέσων. 

Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και 

µέσα αντιστάθµισης κινδύνου ώστε να διαχειριστεί τον κίνδυνο από τις 

συνθήκες αγοράς. 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και δευτερευόντως σε 

λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς το µέγιστο µέρος των 

συναλλαγών της γίνεται σε ευρώ. 

• Κίνδυνος επιτοκίων 

Τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά µέσα (χρηµατικά διαθέσιµα) της εταιρείας 

συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια τα οποία προσαρµόζονται µε τη 

διακύµανση του επιτοκίου Euribor. 

• Λειτουργικός κίνδυνος 

Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της άµεσης ή έµµεσης ζηµίας που 

προκύπτει από τις αιτίες που σχετίζονται µε τις διαδικασίες, το προσωπικό 

της εταιρείας, την τεχνολογία και τις υποδοµές, καθώς και από εξωτερικούς 

παράγοντες (πλην του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και 

ρευστότητας) όπως αυτές προκύπτουν από νοµικές και κανονιστικές 

απαιτήσεις και γενικώς αποδεκτά πρότυπα εταιρικής συµπεριφοράς. 

Λειτουργικοί κίνδυνοι προκύπτουν από το σύνολο των εργασιών της 

εταιρείας. Στόχος της εταιρείας είναι η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου , 

έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος οικονοµικών ζηµιών και προσβολής της 

φήµης της εταιρείας. 
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Για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου έχουν θεσπιστεί γενικά πρότυπα 

όπως κατάλληλος διαχωρισµός των καθηκόντων, συµφωνία και 

παρακολούθηση συναλλαγών, συµµόρφωση µε ρυθµιστικές και άλλες 

νοµικές απαιτήσεις κτλ. 

6.12.1. Σύγκριση Οικονοµικών αποτελεσµάτων Αθηναϊκής  
Ζυθοποιίας & Ζυθοποιίας Μύθος 

Από την ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

διαπιστώσαµε ότι πρόκειται για µια υγιής κερδοφόρα εταιρεία. Προκειµένου, 

να έχουµε ολοκληρωµένη εικόνα για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο των ποτών, θα προχωρήσουµε σε σύγκριση οικονοµικών 

καταστάσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας µε τον κύριο ανταγωνιστή της την 

Ζυθοποιία Μύθος. 

Σύµφωνα µα τα στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 6.5. Το 

κυκλοφορούν ενεργητικό της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι σε υψηλά επίπεδα, 

κυρίως λόγω των υψηλών χρηµατικών διαθεσίµων που έχει. Η διάθρωση  του 

ενεργητικού και στις δύο εταιρείες είναι παρόµοια µε το περίπου 60% να 

αφορά κυκλοφορούν ενεργητικό. 

Στον τοµέα της διαχείρισης των αποθεµάτων η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δείχνει να 

υστερεί, αφού διαµορφώνονται στο 5,6% έναντι 3,3% του ανταγωνισµού. 

Αξίζει να σηµειώσουµε, ότι η Ζυθοποιία Μύθος διαχρονικά παρουσιάζει 

ζηµίες στα καθαρά της κέρδη µε σηµαντική βελτίωση το εξεταζόµενο χρονικό 

διάστηµα. Το 60% των ιδίων κεφαλαίων της Μύθος αποτελείται από µετοχικό 

κεφάλαιο. 

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι υψηλότερη 

σε σχέση µε τον ανταγωνισµό κυρίως λόγω των αναβαλλόµενων 

φορολογικών της υποχρεώσεων. 

Με βάση τα παραπάνω, µπορούµε να αναφέρουµε ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

είναι πιο υγιής εταιρεία σε σχέση µε τον κύριο ανταγωνιστή της. Παρ’ όλα 

αυτά είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η θέση της Ζυθοποιίας Μύθος 
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βελτιώθηκε το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα, γεγονός το οποίο µπορεί να 

εξαρτάται από την εξαγορά της Ζυθοποιίας Μύθος από την πολυεθνική 

εταιρεία Calsberg. 

2009 2008 2009 2008
Ενεργητικό
Πάγια περουσιακά στοιχεία 189.617.983 200.379.967 23.810.952 22.249.084
Άϋλα περουσιακά στοιχεία 291.605 783.793
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 396.185 396.185
Λοιπές επενδύσεις 88.041 88.041 248.988 293.140
Λοιπές µακροπρόθεσµές απαιτήσεις 206.183 202.083 269.885 260.064
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 190.599.997 201.850.069 24.329.825 22.802.288

Αποθέµατα 26.462.539 33.352.781 2.055.146 2.504.050
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 58.827.553 64.967.494 17.989.205 19.483.904
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 196.093.906 195.617.172 18.164.002 11.395.864
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 281.383.998 293.937.447 38.208.353 33.383.818
Έξοδα επόµενων χρήσεων 35.811
Σύνολο ενεργητικού 471.983.995 495.787.516 62.573.989 56.186.106

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 54.581.310 54.581.310 39.405.498 39.405.498
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 1.365 1.365 26.828.182 26.828.182
Επιχορηγήσης επενδύσεων παγίου 78.103 269.939
Αποθεµατικά 92.983.192 92.983.192 261.713 261.713
Κέρδη εις νέον 159.856.312 185.617.848 (22.603.311) (28.223.669)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 307.422.179 333.183.715 43.970.185 38.541.663

Υποχρεώσεις
Παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 38.989.195 41.762.559 1.281.755 1.568.006
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 15.955.939 18.864.005
Προβλέψεις 1.065.930 1.927.360 257.431 404.055
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 56.011.064 62.553.924 1.539.186 1.972.061

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 91.682.332 88.644.062 12.379.891 9.138.543
Προβλέψεις 3.135.240 4.684.727 6.533.839
Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 13.733.180 11.405.815
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 108.550.752 100.049.877 17.064.618 15.672.382
Σύνολο υποχρεώσεων 164.561.816 162.603.801 18.603.804 17.644.443
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 471.983.995 495.787.516 62.573.989 56.186.106

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΥΘΟΣΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 

 

Πίνακας 6.5 Σύγκριση Ισολογισµών Αθηναϊκής Ζυθοποιίας & Ζυθοποιίας Μύθος            
(πηγές www.athenianbrewery.gr  & www.mythosbrewery.gr ) 

 

6.13. Ανάλυση ∆εικτών 

Με βάση τις τιµές στους πίνακες 6.1 & 6.3, γίνεται η ανάλυση των κυριότερων 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία αλλά και σε 

σύγκριση µε τον κυριότερο ανταγωνιστή της στον κλάδο της µπίρας τη 

Ζυθοποιία Μύθος. Παρουσιάζονται τρεις κατηγορίες δεικτών:  ∆είκτης 

Ρευστότητας, Αποδοτικότητας, ∆ραστηριότητας & Μόχλευσης (διάθρωσης 

κεφαλαίων)10. 
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Πίνακας 6.6 Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες Αθηναϊκής Ζυθοποιίας & Ζυθοποιίας Μύθος 

Αυτό το οποίο γίνεται κατανοητό  µε την πρώτη µατιά του πίνακα 6.6, είναι ότι 

η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν χρησιµοποιεί καθόλου ξένα κεφάλαια στην 

κεφαλαιακή της διάρθρωση. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

σηµαντικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες ανά κατηγορία11. 

i. ∆είκτες Ρευστότητας. Οι δείκτες ρευστότητας µετρούν την ικανότητα της 

επιχείρησης να αντιµετωπίσει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. 

 

• ∆είκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας (Current Ratio) 

Ο δείκτης αυτός δείχνει κατά πόσο το σύνολο του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού είναι επαρκές για την αντιµετώπιση βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων. Παρατηρούµε, ότι ο δείκτης έχει τιµή πάνω από 2,5, γεγονός 

που δηλώνει ότι η εταιρεία έχει πολύ καλό «περιθώριο ασφάλειας». 

Παράλληλα, ο δείκτης για τον κύριο ανταγωνιστή της εταιρείας είναι στο 2,3 ο 

οποίος είναι εξίσου ικανοποιητικός. 

• ∆είκτης άµεσης ρευστότητας (Acid Test) 

Ο δείκτης άµεσης ρευστότητας είναι παρόµοιος µε τον δείκτη κυκλοφοριακής 

ρευστότητας µε τη διαφορά ότι λαµβάνει υπόψη µόνο τα στοιχεία του 

κυκλοφορούν ενεργητικού που ρευστοποιούνται άµεσα, όπως είναι οι 

απαιτήσεις και τα ταµειακά διαθέσιµα. Ο δείκτης αυτός για να είναι 

ικανοποιητικός πρέπει να είναι πάνω από τη µονάδα. Για την εξεταζόµενη 

2009 2008 2009 2008

∆είκτης Κυκλοφοριακή ρευστότητας 2,59 2,94 2,24 2,13

∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας 2,35 2,60 2,12 1,97

∆είκτης Μετρητών 0,70 0,67 0,48 0,34

∆είκτης µικτού περιθωρίου κέρδους στις Πωλήσεις 29,04 29,61 11,67 4,72

∆είκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους στις Πωλήσεις 22,56 23,08

∆είκτης Απόδοσης Επενδυµένων κεφαλαίων 21,71 22,74 12,05 5,13

∆είκτης Απόδοσης Ιδίων κεφαλαίων 21,10 25,13 -0,51 -0,73

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα αποθεµάτων 7,26 7,28 28,33 26,95

Μέση διάρκεια παραµονής  αποθέµατων 50,27 50,14 12,88 13,55

Κυκλοφοριακή ταχύτητα Ενεργητικού 0,23 0,23 1,09 1,16

Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγιών περουσιακών στοιχείων 2,28 2,26 2,77 2,82

Μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων 50,40 50,14 105,90 109,24

∆είκτες Απόδοσης

∆είκτες ∆ραστηριότητας

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΥΘΟΣΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

∆είκτες Ρευστοτητας
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εταιρεία ο δείκτης είναι στο 2,35 ο οποίος είναι πολύ καλός. Ελάχιστα 

χαµηλότερος είναι και ο δείκτης του κύριου ανταγωνιστή της εταιρείας, ο 

οποίος ορίζεται στα 2,12. 

• ∆είκτης µετρητών (Cash Ratio) 

Ο δείκτης µετρητών δείχνει τη σχέση των µετρητών στο σύνολο των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και λαµβάνει τιµές από µηδέν έως 

τη µονάδα. Παρατηρούµε ότι ο δείκτης µετρητών για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

είναι πάνω από το µισό αγγίζοντας το 0,70, ενώ από την άλλη πλευρά ο 

κυρίως ανταγωνιστής βαθµολογείται µόλις στο 0,48. Άρα σε σχέση µε τον 

κύριο ανταγωνιστή η εξεταζόµενη εταιρεία στο επίπεδο µετρητών 

βαθµολογείται πολύ καλύτερα. 

ii. ∆είκτες αποδοτικότητας. Οι δείκτες απόδοσης δείχνουν το πόσο 

αποτελεσµατικά λειτουργεί η εταιρεία. Η εξέταση µπορεί να αναφέρεται 

στην απόδοση σε σχέση µε τις Πωλήσεις  ή σε σχέση µε το επενδυµένο 

κεφάλαιο. 

 

• ∆είκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους στις Πωλήσεις (Net 

Margin ratio) 

Το ποσοστό καθαρού περιθωρίου κέρδους είναι 22,56% επί της αξίας των 

Πωλήσεων και είναι ελαφρώς µειωµένο σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση.  

• ∆είκτης µεικτού περιθωρίου κέρδους στις Πωλήσεις  

Ο δείκτης αυτός αποτελεί το πρώτο επίπεδο κέρδους της εταιρείας και µας 

δείχνει πόσο αποτελεσµατικά η εταιρεία χρησιµοποιεί τους πόρους της για 

την παραγωγή του προϊόντος. Παρατηρούµε ότι ο δείκτης αυτός για την 

εξεταζόµενη εταιρεία αγγίζει το 29,04% . 
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• ∆είκτης Αποδοτικότητας Επενδυµένων Κεφαλαίων (R.O.I) 

Ο δείκτης αυτός είναι από τους πιο σηµαντικούς δείκτες καθώς δείχνει πόσο 

αποτελεσµατικά η διοίκηση της εταιρείας χρησιµοποιεί τα στοιχεία του 

ενεργητικού της για να δηµιουργεί κέρδη. Με  βάση το δείκτη αυτό 

καταλαβαίνουµε ότι η ετήσια απόδοση των συνολικών επενδυµένων 

κεφαλαίων της εξεταζόµενης επιχείρησης ανέρχεται σε 21% έναντι του 

ανταγωνισµού που είναι 12,5%. 

• ∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (R.O.Ε) 

Ο δείκτης αυτός είναι ένα µέτρο απόδοσης των κεφαλαίων των µετόχων στην 

επιχείρηση. Ο δείκτης αυτός είναι µειωµένος σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση µε τιµή 21,10% , αν και ικανοποιητικός.  

 

iii. ∆είκτες ∆ραστηριότητας.  

Οι δείκτες δραστηριότητας µετρούν τον βαθµό της αποτελεσµατικής 

χρησιµοποίησης των διαφορών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης.  

• Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων  

 Μετρά πόσες φορές στη διάρκεια του έτους τα αποθέµατα πωλήθηκαν. 

Σύµφωνα µε την τιµή του δείκτη αυτού, τα αποθέµατα της εταιρείας 

πωλήθηκαν 7,4 φορές µέσα στο έτος και υστερεί σε σχέση µε τον 

ανταγωνιστή του οποίου  πωλήθηκαν 28 φορές. 

• Μέση ∆ιάρκεια παραµονής αποθεµάτων 

Η µέση διάρκεια παραµονής των αποθεµάτων στις αποθήκες της επιχείρησης 

αποτελεί ένα δείκτη µέτρησης της χρονικής περιόδου, που απαιτείται να 

περιµένει η εταιρεία για την πώληση και αντικατάσταση των εµπορευµάτων 

της. Σύµφωνα µε την τιµή του δείκτη, η µέση διάρκεια παραµονής των 
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αποθεµάτων στην επιχείρηση είναι 50 ηµέρες αρκετά υψηλότερο σε σχέση µε 

τον ανταγωνιστή που είναι µόλις 13 ηµέρες. 

• Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 

Παρατηρούµε ότι η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού για την Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία είναι σε πολύ χαµηλή τιµή στο 0,23, η τιµή για τον ανταγωνιστή 

ξεπερνά τη µονάδα. 

• Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων περιουσιακών στοιχείων 

Ο δείκτης αυτός είναι ένα µέτρο εκτίµησης της παραγωγικότητας των παγίων 

ως προς τη δηµιουργία εσόδων. Η τιµή του δείκτη είναι 2,3 και θα πρέπει να 

τον έχει ιδιαίτερη υπόψιν του ο χρηµατοοικονοµικός διευθυντής, όταν εξετάζει 

προτάσεις των υπεύθυνων παραγωγής, οι οποίοι ζητούν κεφάλαια για την 

πραγµατοποίηση νέων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

• Μέση διάρκεια εισπράξεις απαιτήσεων 

Η µέση διάρκεια είσπραξης για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι 50 ηµέρες ενώ 

για τον ανταγωνισµό είναι διπλάσιο και ανέρχεται στις 105, ελαφρώς 

µειωµένη σε σχέση µε τον προηγούµενο έτος. 
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6.14. ∆ιακεκριµένες Ικανότητες & Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα 

Στην Παρούσα ενότητα λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω που 

αφορούν στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος , θα προχωρήσουµε 

στην ανακάλυψη  των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της εταιρείας µε 

βάση τους Πόρους (Resources), τις  Ικανότητες (capabilities) και τις 

διακεκριµένες ικανότητες (competencies). Το µοντέλο µε το οποίο θα 

βασιστούµε στην διερεύνηση των Πόρων και Ικανοτήτων είναι το VRIO. 

Συγκεντρώνοντας τους πόρους και ικανότητες που αναφέρθηκαν στις 

προηγούµενες ενότητες κατασκευάζουµε τον πίνακα 6.7. 

 

 

Πίνακας 6.7 ∆ιακεκριµένες Ικανότητες Αθηναϊκής Ζυθοποιίας  

 

Οι στήλες 2, 3, 4 και 5 περιγράφουν τον πόρο ως προς τις παραµέτρους του 

µοντέλου VRIO. Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης, όσον αφορά τους 

πόρους, ως σπάνιο θα θεωρήσουµε τον πόρο εκείνο που δεν τον έχει 

τουλάχιστον ένας από τους κύριους ανταγωνιστές. Στην ερώτηση αν είναι 

κοστοβόρος να αποκτηθεί, το κατά πόσο είναι, το λαµβάνουµε υπόψη µε 

βάση τις οικονοµικές δυνατότητες των ανταγωνιστών.  
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Στο πίνακα 6.7 τονίζουµε µε γαλάζιο εκείνους τους πόρους που θεωρούµε 

βασικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα.  

Έτσι συνοψίζοντας έχουµε: 

• Πολύ καλή χρηµατοοικονοµική κατάσταση µε θετικές ταµειακές ροές 

που µπορούν να υποστηρίξουν νέες επενδύσεις 

• Εκτεταµένη έρευνα αγοράς για ανάπτυξη νέων προϊόντων 

• Πολυετή εµπειρία στον κλάδο και ισχυρή θέση στην αγορά. 

• ∆υνατή παρουσία στα κανάλια διανοµής 

• Αφοσιωµένο προσωπικό 

• Μεγάλη ποικιλία στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων  

• Μεγάλο µερίδιο αγοράς και πιστότητα από τους καταναλωτές 

• Ισχυρά Brand names 

• Υψηλή ποιότητα προϊόντων - Πιστοποιήσεις ποιότητας 

• Οικονοµίες κλίµακας (Know-How,σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισµός) 

• Κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας µε ενέργειες που στηρίζουν την 

κοινωνία ουσιαστικά 

• Φιλοσοφία προσανατολισµένη στον καταναλωτή 

• H κουλτούρα µε έµφαση στην ακεραιότητα 
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6.15. Σύνολο εσωτερικών δυνάµεων 

Συνοψίζοντας όλους τους Εσωτερικούς παράγοντες που έχουν επίδραση 

στην επιχείρηση έχουµε το πίνακα 6.8. 

Εσωτερικοί παράγοντες

∆υνάµεις

Ισχυρή Οικονοµική Θέση

Ισχυροί µέτοχοι

Ικανό management που δίνουν προστιθέµενη αξία

Σύγχρονη Τεχνολογία

Έρευνα & Ανάπτυξη για νέες συσκευασίες για τη βελτίωση των προϊόντων

47 χρονη εµπειρία στον κλάδιο της µπίρας µε ηγετική θέση 

Πανελλαδική ∆ιανοµή σε πάνω από 125.000 σηµεία

Κουλτούρα µε έµφαση στην ακεραιότητα και στην εντιµότητα

Κώδικας Ηθικής 
Χαρτοφυλάκιο προϊόντων καλύπτοντας σχεδόν όλα τα τµήµατα  της αγοράς

Ισχυρά Brand names - Τα 2 µεγαλύτερα προϊόντα της αγοράς µε υψηλή αναγνωρισιµότητα

Ποιότητα & ασφάλεια προϊόντος µε αντίστοιχες πιστοποιήσεις

Μερίδιο Αγοράς/Brand loyalty 

Τεχνογνωσία στον τρόπο δηµιουργίας ενός προϊόντος και µιας µάρκας

Κοινωνικό Πρόσωπο µε πληθώρα κοινωνικές δραστηριότητες

Έµφαση στον καταναλωτή µε ειδικό τµήµα εξυπηρέτησης

Πληροφοριακά συστήµατα - ολοκληρωµένα

Αφοσίωση προσωπικού - χαµηλό turnover

Συνεργασία µεταξύ τµηµάτων - οµαδικό πνεύµα µε εστιάση στην υψηλή απόδοση

Επίδοση τµηµάτων

Αδυναµίες

Υψηλά σταθερά κόστη

Μικρή ευελιξία λόγω του όγκου µεγέθους της

Γραφειοκρατία

Μεγάλη εξάρτηση από την αγορά λόγω του εξειδικευµένου τεχνολογικού εξοπλισµού  

Πίνακας 6.8 ∆υνάµεις & Αδυναµίες της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

 

Στο εν λόγω κεφάλαιο θα προχωρήσουµε σε σύνοψη όλων εκείνων των 

παραγόντων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της εταιρείας που 

αναφέραµε στα κεφάλαια 5 & 6. Θα αναφερθούµε στις ευκαιρίες και απειλές 

που αντιµετωπίζει η εταιρεία στον κλάδο που δραστηριοποιείται καθώς 

επίσης και στις αδυναµίες και δυνάµεις που κατέχει προκειµένου να 

ανταποκριθεί στο περιβάλλον αυτό. Προκειµένου να αξιολογήσουµε τη 

συµπεριφορά της εταιρείας θα χρησιµοποιήσουµε µια τεχνική η οποία 

«βαθµολογεί» τους παράγοντες αυτούς αφενός ως προς τη σηµασία τους 

αφετέρου ως προς την επίδοση της εταιρείας απέναντι σε αυτούς.  

Συγκεκριµένα, η τεχνική αυτή, βασίζεται σε ένα σύστηµα βαθµολόγησης των 

8-10 βασικών παραγόντων ως προς τη σηµασία που έχουν για την 

επιχείρηση οι οποίοι αποτυπώνονται σε έναν πίνακα (στήλη 1) όπου κάθε 

παράγοντας βαθµολογείται από 0,0 -καθόλου σηµαντικός- ως 1,0 -πολύ 

σηµαντικός- (στήλη 2). Το άθροισµα αυτών ανεξαρτήτως του πλήθους των 

παραγόντων, θα πρέπει να είναι ίσο µε τη µονάδα. Στη συνέχεια η επόµενη 

στήλη του πίνακα θα βαθµολογεί από 1,0 –ισχνή- ως 5,00 (εξαιρετική) την 

επίδοση της επιχείρησης ως προς τους παράγοντες αυτούς. Η τελευταία 

στήλη, θα περιλαµβάνει τη σταθµισµένη βαθµολογία που είναι το γινόµενο 

των δυο προηγούµενων στηλών1.  

Η διαδικασία αυτή θα γίνει και για τους δύο πίνακες 5.2 και 6.8 µε στόχο τη 

δηµιουργία πίνακα που θα συνοψίζει τους κυριότερους παράγοντες και πώς η 

επιχείρηση ανταποκρίνεται ως προς αυτούς (SFAS) και τέλος τη δηµιουργία 

µήτρας TOWS όπου µέσω των ευκαιριών, απειλών, δυνάµεων και αδυναµιών 

θα δηµιουργήσουµε αντίστοιχες στρατηγικές που θα κάνουν χρήση ή των 

δυνάµεων και ευκαιριών (SO), ή των αδυναµιών και ευκαιριών (WO), ή των 

δυνάµεων και απειλών (ST) ή τέλος των αδυναµιών και απειλών (WT). Ο 

πίνακας 7.1 είναι χαρακτηριστικό του αποτελέσµατος που προσδοκούµε από 

αυτή τη διαδικασία. 
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Πίνακας 7.1 Πίνακας TOWS 

 

7.1. Μήτρα Εξωτερικών Παραγόντων (EFAS MATRIX) 

Εξωτερικοί παράγοντες Rating Weight
Weighted

score Σχόλια

Πράσινη Οικονοµία 0,05 4,50 0,23
Η εταιρεία είναι φιλική προς το περιβάλλον και πραγµατοποιεί 
πληθώρες ενέργειες σχετικά

Αύξηση ευαισθησίας πολιτών σε θέµατα 
υγιεινής & ασφάλειας & ποιότητας προϊόντος 0,1 5,00 0,50 Πιστοποίηση για ασφάλεια & ποιότητα.
Μετάβαση από µαζική παραγωγή σε

 µαζική προσαρµοστικότητα 0,15 4,50 0,68
Χαρτοφυλάκιο µαρκών για την κάλυψη όλων των αναγκών

των καταναλωτών. 

Τεχνολογικές καινοτοµίες 0,05 4,00 0,20

Σύγχρονα µηχανήµατα µε στόχο την αύξηση της 
παραγωγικότητας και τις οικονοµίες κλίµακος & σύγχρονα 
πληροφοριακά συστήµατα

Υψηλά εµπόδια εισόδου 0,05 5,00 0,25 Απαιτείται εξειδικευµένος εξοπλισµός. Ηγέτης

Μείωση Ρυθµού ανάπτυξης GDP 0,1 2,00 0,20

Μείωση των όγκων της εταιρείας, λόγω µείωσης

 της αγοραστικής δύναµης . Απουσία discount µαρκών από το 
χαρτοφυλάκιο µαρκών.

∆ηµογραφικό 0,05 3,00 0,15

Αύξηση τιµών πετρελαίου & πρώτων υλών 0,05 4,00 0,20
Μακροχρόνιες σχέσεις µε τους προµηθευτές -
 πολλοί προµηθευτές

Στάσιµη αγορά - Αγορά στο στάδιο ωρίµανσης 0,2 2,00 0,40 Στασιµότητα, ανταλλαγή µεριδίων µεταξύ υφιστάµενων παικτών

Υψηλή απειλή από υποκατάστατα 0,2 4,50 0,90 Προσφορά διαφοροποιηµένων προϊόντων

Σύνολο 1,00 3,70

Απειλές

Ευκαιρίες

 

Πίνακας 7.2 Πίνακας EFAS για Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

 

7.2. Μήτρα Εσωτερικών Παραγόντων (ΙFAS MATRIX) 

Εσωτερικοί παράγοντες Rating Weight
Weighted

score Σχόλια

Ποιότητα & ασφάλεια προϊόντος 0,10 5,00 0,50 Κατέχει αντίστοιχα πιστοποιητικά 
Μερίδιο Αγοράς/Brand loyalty/Ηγέτης 0,20 5,00 1,00 Είναι ηγέτης πάνω από 40 χρόνια

Χαρτοφυλάκιο προϊόντων 0,13 4,50 0,59 Εµπορεύεται πάνω από 10 µάρκες

Ισχυρή Οικονοµική Θέση 0,08 4,50 0,36 Υψηλά κέρδη

Σύγχρονη Τεχνολογία 0,07 4,00 0,28 Επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες

Κοινωνικό Πρόσωπο 0,10 4,50 0,45
Προσφορά στην κοινωνία µέσα από

 πληθώρα εκδηλώσεων

Κουλτούρα µε έµφαση στην ακεραιότητα και στην εντιµότητα 0,05 5,00 0,25 Αφοσίωση του προσωπικού

Έµφαση στον καταναλωτή µε ειδικό τµήµα εξυπηρέτησης 0,12 5,00 0,60 Τµήµα εξυπηρέτησης πελατών

Υψηλά σταθερά κόστη 0,05 3,00 0,15
Ακριβές τεχνολογκές εγκαταστάσεις 
ΜΟΝΟ για παραγωγή µπίρας

Μικρή ευελιξία λόγω του όγκου µεγέθους της 0,10 4,00 0,40 Παίρνονται δύσκολα αποφάσεις

Σύνολο 1,00 4,58

∆υνάµεις

Αδυναµίες

 

Πίνακας 7.3 Πίνακας ΙFAS για Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

∆υνάµεις (Strengths) Αδυναµίες (Weaknesses)

Εξωτερικοί παράγοντες

Ευκαιρίες (Opportunities) S-O Στρατηγικές W- O Στρατηγικές
Στρατηγικές 
που χρησιµοποιούν τις ∆υνάµεις 
για να εκµεταλλευτούν τις Ευκαιρίες

Στρατηγικές 
που εκµεταλλεύονται τις Ευκαιρίες 
ξεπερνώντας τις Αδυναµίες

Απειλές  (Threats) S-T  Στρατηγικές W- T Στρατηγικές
Στρατηγικές 
που χρησιµοποιούν τις ∆υνάµεις για

να αποφύγουν τις Απειλές

Στρατηγικές 
που ελαχιστοποιούν τις Αδυναµίες 
και αποφεύγουν τις Απειλές

Εσωτερικοί παράγοντες
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7.3. S.W.O.T 

Συγκεντρώνοντας όλους του παράγοντες εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος έχουµε τη µήτρα S.W.O.T του πίνακα 7.4.  

 

Πίνακας 7.4 Πίνακας SWOT για Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

 

7.4. Μήτρα Στρατηγικών Παραγόντων (SFAS MATRIX) 

Οι µήτρες EFAS & IFAS οι οποίες παρουσιάζονται στους πίνακες 7.2 & 7.3 

µαζί µε την SFAS µήτρα, έχουν δηµιουργηθεί προκειµένου να παρέχουν 

πληροφορίες για την αξιολόγηση της S.W.O.T ανάλυσης. Όταν 

χρησιµοποιούνται παράλληλα, είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο ανάλυσης 

στρατηγικής. Η SFAS µήτρα συνοψίζει τους στρατηγικού παράγοντες της 

εταιρείας συνδυάζοντας τους εξωτερικούς παράγοντες της EFAS µήτρας, µε 

∆υνάµεις Αδυναµίες

Ισχυρή Οικονοµική Θέση Υψηλά σταθερά κόστη

Ισχυροί µέτοχοι Μικρή ευελιξία λόγω του όγκου µεγέθους της

Ικανό management που δίνουν προστιθέµενη αξία Γραφειοκρατία

Σύχρονη Τεχνολογία

Μεγάλη εξάρτηση από την αγορά λόγω του

 εξειδικευµένου τεχνολογικού εξοπλισµού 

Έρευνα & Ανάπτυξη για νέες συσκευασίες για τη βελτίωση των προϊόντων

47 χρονη εµπειρία στον κλάδιο της µπίρας µε ηγετική θέση 

Πανελλαδική ∆ιανοµή σε πάνω από 125.000 σηµεία

Κουλτούρα µε έµφαση στην ακεραιότητα και την εντιµότητα

Κώδικας Ηθικής 

Χαρτοφυλάκιο προϊόντων καλύπτοντας σχεδόν όλα τα τµήµατα  της αγοράς

Ισχυρά Brand names - Τα 2 µεγαλύτερα προϊόντα της αγοράς

 µε υψηλή αναγνωρισιµότητα

Ποιότητα & ασφάλεια προϊόντος µε αντίστοιχες πιστοποιήσεις

Μερίδιο Αγοράς/Brand loyalty 

Τεχνογνωσία στον τρόπο δηµιουργίας ενός προϊόντος και µιας µάρκας

Κοινωνικό Πρόσωπο µε πληθώρα κοινωνικές δραστηριότητες

Έµφαση στον καταναλωτή µε ειδικό τµήµα εξυπηρέτησης

Πληροφοριακά συστήµατα - ολοκληρωµένα

Αφοσίωση προσωπικού - χαµηλό turnover
Συνεργασία µεταξύ τµηµάτων - οµαδικό πνεύµα µε 
εστιάση στην υψηλή απόδοση

Επίδοση τµηµάτων

Ευκαιρίες Απειλές

Οutsourcing Antritrust Law

Πράσινη Οικονοµία Έλεγχος τιµών

Αύξηση ευαισθησίας πολιτών σε θέµατα υγιεινής & 
ασφάλειας & ποιότητας προϊόντος Φορολογία

Μετάβαση από µαζική παραγωγή σε µαζική προσαρµοστικότητα Απαγόρευση καπνίµατος

Mειούµενος κύκλος ζωής προϊόντων Μείωση Ρυθµού ανάπτυξης GDP

Τεχνολογικές καινοτοµίες

Πληθωρισµός - Μείωση Αγοραστικής 
δύναµης καταναλωτών

Αυτοµατισµός Αύξηση επιτοκίων µακροπρόθεσµου δανεισµού

Υψηλά εµπόδια εισόδου Μείωση Τουρισµού

Λίγοι παίκτες στην αγορά Αύξηση τιµών πετρελαίου & πρώτων υλών 

Χαµηλή διαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών ∆ηµογραφικό

Έλλειψη κόστους µετακίνησης Υψηλά εµπόδια εξόδου

Κλιµατικές συνθήκες/ επέκταση καλοκαιριού Στάσιµη αγορά - Αγορά στο στάδιο ωρίµανσης

Υψηλή απειλή από υποκατάστατα

Είσοδος νεών ισχυρων επιχειρήσεων από συγχωνεύσεις
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τους εσωτερικούς παράγοντες της IFAS µήτρας. Στόχος της SFAS µήτρας, 

είναι να µειώσει τους παράγοντες εκείνους που παρουσιάζονται στις µήτρες 

αυτές επαναξιολογώντας τους συνδυαζόµενους µαζί. Οι  20 παραγόντες που 

παρουσιάζονται στις δύο µήτρες, περιορίζονται το πολύ σε 10 ανάλογα µε την 

βαρύτητά τους, αναθεωρούνται και επαβαθµολογούνται. Τα αναθεωρηµένα 

βάρη αντανακλούν τις προτεραιότητες των παραγόντων ως προς την επιτυχία 

της επιχείρησης2. 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω, η µήτρα SFAS για την Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία είναι η εξής (πίνακας 7.5): 

 

Πίνακας 7.5 Πίνακας SFAS για Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

 

Η βαθµολογία της εταιρείας όπως φαίνεται και στον πίνακα 7.5 είναι 4,11 η 

οποία είναι αρκετά υψηλή (µέγιστη βαθµολογια 5,00). 

 

 

 

 

 

 

Rating Weight
Weighted

score
S1 Ποιότητα & ασφάλεια προϊόντος µε αντίστοιχες πιστοποιήσεις 0,10 5,00 0,50
S2 Μερίδιο Αγοράς/Brand loyalty/ Ηγέτης 0,14 5,00 0,70
S3 Χαρτοφυλάκιο προϊόντων 0,13 4,50 0,59
S4 Κοινωνικό Πρόσωπο 0,08 5,00 0,40
S5 Έµφαση στον καταναλωτή µε ειδικό τµήµα εξυπηρέτησης 0,08 4,50 0,36
W1 Μικρή ευελιξία λόγω του όγκου µεγέθους της 0,08 3,50 0,28

O1
Αύξηση ευαισθησίας πολιτών σε θέµατα 
υγιεινής & ασφάλειας & ποιότητας προϊόντος 0,06 4,00 0,24

O2
Μετάβαση από µαζική παραγωγή σε
 µαζική προσαρµοστικότητα 0,05 4,00 0,20

Τ1 Στάσιµη αγορά - Αγορά στο στάδιο ωρίµανσης 0,15 3,00 0,45
Τ2 Υψηλή απειλή από υποκατάστατα 0,13 3,00 0,39

Σύνολο 1,00 4,11

Εξωτερικοί παράγοντες
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∆υνάµεις Αδυναµίες

Ποιότητα & ασφάλεια προϊόντος µε αντίστοιχες πιστοποιήσεις Υψηλά σταθερά κόστη

Μερίδιο Αγοράς/Brand loyalty/Ηγέτης Μικρή ευελιξία λόγω του όγκου µεγέθους της

Χαρτοφυλάκιο προϊόντων 
Ισχυρή Οικονοµική Θέση

Σύγχρονη Τεχνολογία

Κοινωνικό Πρόσωπο

Κουλτούρα µε έµφαση στην ακεραιότητα και στην εντιµότητα

Έµφαση στον καταναλωτή µε ειδικό τµήµα εξυπηρέτησης

Ευκαιρίες

Πράσινη Οικονοµία Προβολή του κοινωνικού προσώπου της εταιρείας

Αύξηση ευαισθησίας πολιτών σε θέµατα 
υγιεινής & ασφάλειας & ποιότητας προϊόντος Προβολή της έµφασης στην ποιότητα 
Μετάβαση από µαζική παραγωγή σε

 µαζική προσαρµοστικότητα 
Ανάπτυξη περαιτέρω του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου 
προκειµένου να καλύψει όλες τις ανάγκες

Τεχνολογικές καινοτοµίες

Υιοθέτηση νέων τεχνολογικών συστηµάτων & συνεχής

 εξέλιξη µε στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων & 
µείωση διαδικασιών (βελτίωση της ευελιξίας)

Υψηλά εµπόδια εισόδου Ηγέτης αγοράς

Απειλές

Μείωση Ρυθµού ανάπτυξης GDP
Λόγω οικονοµίας κλίµακος, παραγωγή προϊόντος

 χαµηλότερης τιµής

∆ηµογραφικό Προώθηση προϊόντων χαµηλών σε αλκοόλ

Αύξηση τιµών πετρελαίου & πρώτων υλών Οικονοµίες κλίµακας λόγω µεγάλου όγκου

Στάσιµη αγορά - Αγορά στο στάδιο ωρίµανσης Ενδυνάµωση της πιστότητας των καταναλωτών

Υψηλή απειλή από υποκατάστατα Ανάπτυξη νέων διαφοροποιηµένων προϊόντων
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Από τη µήτρα TOWS προκύπτουν οι εναλλακτικές στρατηγικές οι οποίες 

συνοψίζονται στον πίνακα 7.7. 

 

Πίνακας 7.7 Πίνακας TOWS για Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

 

Στο τεταρτηµόριο S-O εµφανίζονται στρατηγικές που κάνουν χρήση των 

δυνάµεων της επιχείρησης προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος3 . Εξετάζοντας αυτές τις στρατηγικές παρατηρούµε 

ότι είναι σε συµφωνία µε την επιχειρησιακή στρατηγική ανάπτυξης που 

ακολουθεί η επιχείρηση και περιγράφηκε στη παράγραφο 3.2.2. καθώς και 

την επιχειρηµατική στρατηγική.  

Στο τεταρτηµόριο W-O εµφανίζονται στρατηγικές που εκµεταλλεύονται 

ευκαιρίες µε αποφυγή και µείωση των αδυναµιών. Στο πλαίσιο αυτό 

προτείνεται η υιοθέτηση νέων τεχνολογικών συστηµάτων για την δηµιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος εκµεταλλευόµενη τη συνεχή εξέλιξη των 

πληροφοριακών συστηµάτων. Η ανάπτυξη αυτή θα βοηθήσει στη βελτίωση 

της ευελιξίας της εταιρείας και στον περιορισµό των χρονοβόρων διαδικασιών 

που επίσης  έρχεται σε συµφωνία µε τις ακολουθούµενες από την επιχείρηση 

στρατηγικές και πολιτικές.  

Στο τεταρτηµόριο S-T  περιγράφονται στρατηγικές που χρησιµοποιούν 

δυνάµεις για να αποφύγουν απειλές. Η προτεινόµενη στρατηγική ανάπτυξης 

µέσω ανάπτυξης νέων προϊόντων καλύπτοντας νέες ανάγκες και τύπου 

καταναλωτών παρατηρούµε ότι είναι σε συµφωνία αφενός µε την 

∆υνάµεις (Strengths) Αδυναµίες (Weaknesses)

S-O Στρατηγικές W- O Στρατηγικές
∆ιατήρηση του µεριδίου αγοράς, 
ενισχύοντας τα προϊόντα που διαθέτει & ανάπτυξη 
νέων προϊόντων

Προβολή του πλεονεκτήµατος ότι τα προϊόντα, είναι

φυσικά,ποιοτικά & ασφαλή

Εστίαση στην προβολή του κοινωνικού προσώπου της

εταιρείας και της κοινωνικής προσφοράς της

Περαιτέρω υιοθέτηση νέων καινοτόµων τεχνολογιών &
 βελτιωµένων πληροφοριακών συστηµάτων µε στόχο 
τη βελτίωση της ευελιξίας

S-T  Στρατηγικές W- T Στρατηγικές

Προώθηση προϊόντος χαµηλού σε αλκοόλ

Παραγωγή προϊοντος µε χαµηλή τιµή λόγω 
οικονοµίας κλίµακας

Ενδυνάµωση της πιστότητας των καταναλωτών Οικονοµίες κλίµακος λόγω µεγάλου όγκου παραγωγής

Εµπλούτιση του χαρτοφυλακίου, µε νέα προίόντα 
στοχεύοντας στα ανάλογα τµήµατα της αγοράς

Εσωτερικοί παράγοντες
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επιχειρησιακή στρατηγική ανάπτυξης αφετέρου µε την επιχειρηµατική 

στρατηγική διαφοροποίησης.  

Το τεταρτηµόριο W-T  περιλαµβάνει στρατηγικές που ελαχιστοποιούν τις 

αδυναµίες και αποφεύγουν τις απειλές. Σε αυτά τα πλαίσια προκύπτει η 

εκµετάλλευση περαιτέρω του υπάρχοντος τεχνολογικού εξοπλισµού για 

παραγωγή φθηνών προϊόντων. 

 

7.6. Μήτρα ANSOFF 

Στις στρατηγικές ανάπτυξης που έχουν αναλυθεί στην παράγραφο 1.3, 

σύµφωνα µε τον Ansoff  η επιχείρηση µπορεί να εστιάσει στα υπάρχοντα 

προϊόντα και στις υπάρχουσες αγορές (στρατηγική διείσδυσης), να επεκταθεί 

σε νέες αγορές µε τα υπάρχοντα προϊόντα της (στρατηγική ανάπτυξης 

αγοράς) ή να επεκταθεί µε νέα προϊόντα στις υπάρχουσες αγορές 

(στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων). Σύµφωνα µε όλα έχουµε αναφέρει µέχρι 

τώρα στο κεφάλαιο 7, ο πίνακας ANSOFF για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

παρουσιάζεται στον πίνακα 7.8. 

 

Πίνακας 7.8 Προτεινόµενες στρατηγικές για Αθηναϊκή Ζυθοποιία κατά ANSOFF 

 

 

 

 

Τρέχοντα (Current) Νέα (New)

Market Penetration Product Development

Προωθητικές ενέργειες

Λανσάρισµα νέων προϊόντων στο Super Premium & 
Premiun κοµµάτι της αγοράς (αναπτυσσόµενο)

Λανσάρισµα της Άλφα ως low mainstream brand

Market Development Diversification
Beer culture Νέες συσκευασίες/πολυσυσκευασίες

Στοχευµένη διαχείρηση των ήδη υπαρχόντων µαρκών Νέες εξελιγµένες υπηρεσίες προς τον πελάτη

Προϊόντα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε αλκόολ 
ακολουθώντας τον υγιεινό τρόπο ζωής

Λανσάρισµα νέων προϊόντων προκειµένου να 
δηµιουργήσουν νέες ανάγκες στους καταναλωτές

Προβολή του κοινωνικού προσώπου της εταιρείας

Προϊόντα (Products)
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7.7. Συµπέρασµα – Προτεινόµενη στρατηγική 

Συνοψίζοντας όσα έχουµε αναπτύξει γύρω από την Αθηναϊκή Ζυθοποία αλλά 

και τον κλάδο που δραστηριοποιείται, παρατηρούµε ότι τα τελευταία χρόνια ο 

ανταγωνισµός παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονος γεγονός που οφείλεται στη 

σχετική στασιµότητα που χαρακτηρίζει τον κλάδο. Σηµαντικός ανασταλτικός 

παράγοντας της εξέλιξης του κλάδου είναι η εποχικότητα που χαρακτηρίζει τη 

ζήτηση της µπίρας στη χώρας µας αλλά και η έλλειψη κουλτούρας. Για την 

αντιµετώπιση του ανταγωνισµού οι εταιρείες διευρύνουν το δίκτυο διανοµής 

τους, λανσάρουν καινούργια προϊόντα, βελτιώνουν ή αλλάζουν τη 

συσκευασία των προϊόντων που ήδη διαθέτουν στην αγορά και αυξάνουν τις 

δαπάνες για την προβολή των προϊόντων τους. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δραστηριοποιείται σε έναν περιβάλλον µε πολλές 

ιδιορρυθµίες και αρκετούς περιορισµούς. Επιπλέον, η αλλαγή των 

κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών και του εξωτερικού περιβάλλοντος 

γενικότερα (P.E.S.T.) δηµιουργούν νέες ευκαιρίες. Παράλληλα όµως την 

θέτουν αντιµέτωπη µε νέες απειλές τις οποίες θα πρέπει να αντιµετωπίσει µε 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειµένου να διατηρήσει την ανταγωνιστική 

της θέση. 

Ο κλάδος της µπίρας δεν εµφανίζεται ιδιαίτερα ελκυστικός εφόσον µιλάµε για 

µία ώριµη αγορά µε έντονο ανταγωνισµό και σχετικά µεγάλη απειλή από 

υποκατάστατα. Επιπλέον, η διαπραγµατευτική δύναµη τόσο των αγοραστών 

όσο και των προµηθευτών εµφανίζεται µέτρια. 

Σε επίπεδο εσωτερικού περιβάλλοντος η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, όπως κάθε 

πολυεθνική εταιρεία, χαρακτηρίζεται από άρτια οργάνωση και πληθώρα 

διαδικασιών. Παράλληλα, όµως προβάλλει και έναν ανθρωποκεντρικό 

χαρακτήρα έχοντας σαν κύριο µέληµά της «τον άνθρωπο». Αυτό το 

επιτυγχάνει µέσω συγκερασµού των προσωπικών στόχων µε τους εταιρικούς 

µε σεβασµό προς την ατοµικότητα. Ταυτόχρονα, φροντίζει ο κάθε 

εργαζόµενος να γνωρίζει το όραµα της εταιρείας και να ενστερνίζεται τις 

κοινές αξίες (shared values) που προβάλει η επιχείρηση. Επιπλέον, µεριµνά 

για την ανάπτυξη καλών µακροχρόνιων σχέσεων τόσο µε τους πελάτες της 

όσο και µε τους προµηθευτές της. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσει µια 
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µακροχρόνια σχέση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και αλληλοσεβασµού που 

δύσκολα κλονίζεται.  

Η ηγετική της θέση στην αγορά και η πληθώρα των δυνάµεών της, όπως τα 

ισχυρά brand names, το µεγάλο µερίδιο που κατέχει στην αγορά, η 

οικονοµική της ευρωστία και το κοινωνικό της πρόσωπο βάζουν ακόµα πιο 

ψηλά τον πήχη θέτοντας νέες προκλήσεις για το µέλλον. 

Αναφορικά µε τη στρατηγική που ακολουθεί, παρατηρούµε ότι όλα τα 

επίπεδα της είναι προσανατολισµένα για την επίτευξη των σκοπών και του 

οράµατος, καθώς επίσης και οι πολιτικές της εταιρείας, είναι σε άµεση 

συµφωνία µεταξύ τους αφού κάθε ιεραρχικό επίπεδο στηρίζει το αµέσως 

ανώτερό του. 

Ξεκινώντας λοιπόν από το όραµα της εταιρείας, αυτό στηρίζεται στο να 

διατηρήσει την ηγετική θέση της στην ελληνική αγορά ως ο καλύτερος 

προµηθευτής για τους πελάτες της, να διαθέτει ένα δίκαιο και αξιοκρατικό 

εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους της, να λειτουργεί ως µια 

διαφανής και ακµαία επιχείρηση για τους µετόχους της και να είναι ένας 

ευαισθητοποιηµένος, δραστήριος & υπεύθυνος εταιρικός πολίτης για την 

κοινωνία.  

Σε επιχειρησιακό επίπεδο η Αθηναϊκή ακολουθεί στρατηγική κατεύθυνσης 

Ανάπτυξη µέσω συσχετισµένης διαποίκιλσης. Η συσχετισµένη διαποίκιλση µε 

επικέντρωση (core business) στα προϊόντα µπίρας είναι µία στρατηγική 

επιλογή της εταιρίας, που θα της επιτρέψει να διατηρήσει το µερίδιο αγοράς 

που σήµερα κατέχει αξιοποιώντας τον εξειδικευµένο εξοπλισµό που διαθέτει, 

τη µακρόχρονη πείρα που έχει στην παραγωγή µπίρας ικανοποιώντας 

παράλληλα την πιο εξεζητηµένη ανάγκη του καταναλωτή. 

Σε επιχειρηµατικό επίπεδο,  η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ακολουθεί ανταγωνιστική 

στρατηγική και προκειµένου να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, 

ανταγωνίζεται «ξεκάθαρα» εφαρµόζοντας στρατηγική διαφοροποίησης, 

παρέχοντας υψηλής προστιθέµενης αξίας προϊόντα, δίνοντας ιδιαίτερη 

έµφαση στην ποιότητα και ασφάλεια του προϊόντος καλύπτοντας όλα τα 

τµήµατα της αγοράς µπίρας απευθυνόµενη σε κάθε περίσταση κατανάλωσης, 
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σε κάθε τύπο καταναλωτή και ικανοποιώντας ακόµα και την πιο εξεζητηµένη 

ανάγκη. 

Η ιστορία έχει δείξει ότι µία επιχείρηση είτε επεκτείνεται και παράλληλα 

δυναµώνει και µεγαλώνει περαιτέρω, είτε παρακµάζει και εντέλει χάνει το 

µερίδιο της στην αγορά. Το πιο δύσκολο για έναν δυνατό «παίκτη» σαν την 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι να κρατήσει την ηγετική του θέση. Άρα σε 

λειτουργικό επίπεδο, η εταιρεία για να το πετύχει αυτό, πρέπει να επενδύει 

συνεχώς σε έρευνα και ανάπτυξη, να εξειδικεύεται όλο και περισσότερο όσον 

αφορά την τµηµατοποίηση και την πληροφόρηση της αγορά ώστε να 

προσφέρει νέα προϊόντα και να τοποθετήσει τα προϊόντα του χαρτοφυλακίου 

της ορθότερα στην αγορά. Παράλληλα, θα πρέπει  να µειώσει και να 

απλοποιήσει  τις διαδικασίες της προκειµένου να βελτιώσει την ευελιξία της 

και να ενδυναµώσει ακόµα περισσότερο τη σχέση της µε τον πελάτη. Το 

µονοπάτι αυτό είναι σίγουρα πολύ δύσκολο αλλά πιστεύουµε ότι είναι ο 

µόνος δρόµος για να παραµείνει η εταιρεία ισχυρή αλλά και για να επεκταθεί, 

αναπτύσσοντας παράλληλα την κατηγορία της µπίρας στην Ελλάδα. 

Έχοντας ήδη ποικίλα προϊόντα στο χαρτοφυλάκιο της, γνωρίζοντας τις 

περιστάσεις κατανάλωσης και εκµεταλλευόµενη τις τάσεις της αγοράς θα 

µπορούσε να τοποθετήσει ανάλογα τα προϊόντα της προκειµένου να επιτύχει 

τον σκοπό αυτό. 

Μια σηµαντική τάση η οποία έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, είναι ότι οι 

καταναλωτές παρουσιάζονται πιο µορφωµένοι γύρω από τα θέµατα υγείας 

και γενικότερα προσέχουν τον τρόπο διατροφής τους. Οι καταναλωτές 

στρέφονται προς έναν υγιεινό τρόπο ζωής περιορίζοντας την υψηλή 

κατανάλωση αλκοόλ και τα ποτά µε πολλές θερµίδες. Η µπίρα, ως φυσικό 

προϊόν, έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ και µπορεί να είναι η 

εναλλακτική πρόταση ποτού στον υγιεινό τρόπο διασκέδασης. Η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία έχοντας ήδη στο χαρτοφυλάκιο της τις ετικέτες Amstel Pulse & 

Amstel Light οι οποίες έχουν χαµηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ και λιγότερες 

θερµίδες καθώς και την Buckler που δεν περιέχει καθόλου αλκοόλ, θα 

µπορούσε να τις τοποθετήσει σε ανάλογα τµήµατα της αγοράς και να 

απευθυνθεί στο κοινό αυτό. Και τα τρία προϊόντα µέχρι σήµερα είναι 
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«ερωτηµατικά» στα οποία η εταιρεία θα πρέπει να επενδύσει χρήµατα ώστε 

να τα µετατρέψει σε «αστέρια». 

Παράλληλα, αξίζει να σηµειωθεί ότι η µπίρα στην Ελλάδα είναι καθαρά 

εποχικό προϊόν το οποίο καταναλώνεται κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες 

λόγω των υψηλών θερµοκρασιών. Οι καταναλωτές την αντιλαµβάνονται σαν 

ένα ποτό που τους δροσίζει. Το ίδιο φαινόµενο δεν παρουσιάζεται σε άλλες 

χώρες στις οποίες παρόλο που οι θερµοκρασίες όλο το χρόνο είναι 

χαµηλότερες σε σχέση µε την Ελλάδα σηµειώνουν υψηλές καταναλώσεις 

µπίρας (Αγγλία, Γερµανία, Αυστρία). Προκειµένου να µειωθεί η εποχικότητα 

στην Ελλάδα θα πρέπει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ως ηγέτης της κατηγορίας να 

εκπαιδεύσει τους καταναλωτές ως προς την κουλτούρα της µπίρας και το 

πλήθος των τύπων µπίρας που υπάρχουν και µπορούν να καλύψουν κάθε 

περίσταση κατανάλωσης. Ιδιαίτερα για τη µείωση της εποχικότητας η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία µπορεί να τοποθετήσει την Amstel Bock και την Erdinger 

(ερωτηµατικά προϊόντα) σαν ετικέτες των τύπων µπίρας Bock & Weiss οι 

οποίες µπορούν  να καταναλωθούν τους χειµερινούς µήνες. Όπως έχουµε 

αναφέρει, οι κύριοι όγκοι της µπίρας στην Ελλάδα σηµειώνονται στην 

κατηγορία lager η οποία είναι και η πιο δηµοφιλής. Προωθώντας τους τύπους 

µπίρας Bock & Weiss  σαν τύπους «χειµερινής» µπίρας θα προσπαθήσει να 

αυξήσει την κατανάλωση όλη τη διάρκεια του χρόνου µειώνοντας την 

εποχικότητα. 

Επιπρόσθετα, αυτό το οποίο µπορεί κανείς να παρατηρήσει στην Ελληνική 

αγορά µπίρας είναι ότι το προϊόν απευθύνεται σε αντρικό πληθυσµό 

αφήνοντας εκτός της καταναλωτικής βάσης ένα µεγάλο ποσοστό, τις 

γυναίκες. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι τύποι µπίρας έχουν γευστικά 

χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι αρεστά στις γυναίκες, όπως είναι η 

πικράδα. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχοντας στο χαρτοφυλάκιο της την ετικέτα 

Mc Farland, µια κόκκινη µπίρα θα µπορούσε να είναι η πρόταση της για το 

niche κοµµάτι αυτό της αγορά και να την τοποθετήσει σαν τη «γυναικεία» 

µπίρα. 

Βεβαία, από την άλλη πλευρά και το αντρικό κοινό δεν θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί οµοιόµορφο. Αντίθετα, παρουσιάζει µεγάλη ανοµοιοµορφία 
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τόσο ανάλογα µε το ηλικιακό group αλλά και µε τον τρόπο ζωής του καθενός. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ολοένα και πιο έντονα, οι άντρες να δίνουν 

ιδιαίτερη έµφαση στην καριέρα και στο κοινωνικό status. Ο τρόπος αυτός 

ζωής αποτυπώνεται και στην επιλογή των προϊόντων που καταναλώνουν και 

µέσα από αυτά θέλουν πολλές φορές να «δείχνονται». Σε αυτό το κοινό θα 

πρέπει να στοχεύσει και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία µε ένα premium προϊόν της 

την Fischer. Να την τοποθετήσει σαν ένα εκλεπτυσµένο προϊόν, που είναι για 

ανθρώπους πιο ψαγµένους που θέλουν να ξεχωρίζουν από το σύνολο και να 

µην καταναλώνουν προϊόντα µαζικής παραγωγής.  

Η τοποθέτηση των προϊόντων Amstel Pulse, Amstel Light,  Buckler, Erdinger, 

Amstel Bock, Fischer & Mc Farland σε niche αγορές θα βοηθήσουν την 

επέκταση της εταιρείας σε νέα τµήµατα της αγοράς αλλά και γενικότερα θα 

αναπτύξει την κατηγορία την µπίρα στην Ελλάδα, αφού θα απευθυνθεί σε 

καταναλωτές οι οποίοι µέχρι σήµερα δεν άνηκαν στην καταναλωτική της 

βάση. Για να µπορέσει όµως η εταιρεία να διατηρήσει  την ηγετική της θέση 

στην αγορά, δεν θα πρέπει να λησµονεί τη συνεχή   βελτίωση και ανανέωση 

µέσω καινοτοµικών συσκευασιών των δύο κύριων προϊόντων της, την Amstel 

και την Heineken, διατηρώντας/αυξάνοντας την καταναλωτική τους βάση και 

ενδυναµώνοντας την εικόνα τους.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται τον κλάδο της µπίρας στην ελληνική 

αγορά και παρουσιάζει την ανάλυση στρατηγικής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας η 

οποία κατέχει ηγετική θέση στην αγορά. Ο κλάδος της µπίρας απαρτίζεται 

από µικρό αριθµό επιχειρήσεων και η παρουσία υποκατάστατων προϊόντων 

είναι έντονη. Λόγω της κατάστασης αυτής και της στασιµότητας που 

παρουσιάζει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια, ο ανταγωνισµός µεταξύ των 

επιχειρήσεων του κλάδου είναι έντονος.  

Λόγοι που οδήγησαν την υποφαινόµενη στην επιλογή του ανωτέρου κλάδου 

και της εταιρείας ως µελέτη περίπτωσης, είναι αφενός η ενασχόληση της σε 

οργανική θέση της ιδίας για µεγάλη χρονική περίοδο στο παρελθόν, αφετέρου 

το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο και δραστηριοποιείται.   

Η εργασία ξεκινώντας µε µια σύντοµη αναφορά στις βασικές έννοιες του 

στρατηγικού management  συνεχίζει οριοθετώντας και παρουσιάζοντας τον 

κλάδο της µπίρας, εντός της οποίας ανταγωνίζεται, και του εξωτερικού και 

εσωτερικού περιβάλλοντός της. Αναγνωρίζονται κύριοι και κρίσιµοι 

παράγοντες επιτυχίας που επιδρούν στις τρέχουσες στρατηγικές της 

επιχείρησης και διερευνώνται πόροι και ικανότητες οι οποίοι είναι 

καθοριστικοί για την επιτυχία της ακολουθούµενης στρατηγικής. Η ανάλυση 

στρατηγικής πραγµατοποιείται σε επιχειρησιακό, επιχειρηµατικό και 

λειτουργικό επίπεδο. Περαιτέρω, αξιολογούνται εναλλακτικές στρατηγικές σε 

σχέση µε τις θεµελιώδεις ικανότητες της επιχείρησης και το εξωτερικό 

περιβάλλον και παρέχονται προτάσεις για τη διατήρηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος. 

Τέλος, πρόταση αυτής της εργασίας είναι η συνέχιση της ακολουθούµενης 

από την επιχείρηση στρατηγικής προκειµένου να επιτύχει τους σκοπούς και 

στόχους που η διοίκηση έχει θέσει διαχειριζόµενη αναλόγως το χαρτοφυλάκιο 

προϊόντων που διαθέτει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT 

 

1.1. Ορισµός Στρατηγικού management & τα επίπεδά του. 

Στρατηγικό  management είναι το σύνολο των επιχειρηµατικών αποφάσεων 

και πράξεων που καθορίζουν τη µακροπρόθεσµη επίδοση µιας επιχείρησης1. 

Οι αποφάσεις που παίρνει µια επιχείρηση διαµορφώνουν τη στρατηγική της, 

ενώ οι πράξεις που πραγµατοποιεί την υλοποιούν. Ο σωστός συνδυασµός 

των δύο παραπάνω οδηγούν σε εφαρµογή της επιτυχηµένης στρατηγικής. 

Τα στοιχεία που διακρίνουν το στρατηγικό management είναι: οι πολλές 

γνωστικές περιοχές, η εξωτερική εστίαση, η εσωτερική εστίαση και η 

µελλοντική κατεύθυνση. 

Η συνεχώς αυξανόµενη αβεβαιότητα στο εξωτερικό περιβάλλον αποτελεί τη 

µεγαλύτερη πρόκληση κάθε σύγχρονου manager. 

To στρατηγικό management αναπτύχθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας για 

άριστη διαχείριση και αντιµετώπιση της αβεβαιότητας. Αναφέρεται στην 

επιχείρηση ως «όλον» και προσπαθεί να εξηγήσει γιατί µερικές επιχειρήσεις 

αναπτύσσονται ενώ άλλες µένουν στάσιµες  ή και χρεοκοπούν. Εποµένως, οι 

στρατηγικές αποφάσεις αφορούν το µακροχρόνιο σχεδιασµό, είναι σπάνιες 

και απαιτούν αναπτυγµένη κρίση και διαίσθηση2. 

Αναλύοντας όλα τα παραπάνω, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η στρατηγική 

είναι ένα περιεκτικό σχέδιο για την επίτευξη των οργανωσιακών σκοπών, ενώ 

το στρατηγικό management είναι µια περιεκτική και συνεχής διαδικασία 

management που στοχεύει στην διαµόρφωση και υλοποίηση 

αποτελεσµατικών στρατηγικών όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο 

διάγραµµα 1.1. Ένας τρόπος για προσέγγιση επιχειρηµατικών ευκαιριών και 

προκλήσεων. 
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∆ιάγραµµα 1.1 Υπόδειγµα Στρατηγικού
(Πηγή:  Wheelen & Hunger “

Τα βασικά στοιχεία της

φαίνονται και στο διάγραµµα

� Πού βρίσκεται η επιχείρηση

Περιβάλλοντος – Stimulation

� Πού θέλουµε να βρεθούµ

formulation ) 

� Πώς θα φτάσουµε

Στρατηγικής – Strategy

� Εάν πήγαν όλα καλά

∆ιάγραµµα 1.2 Βασικά στοιχεία
(Πηγή: Wheelen & Hunger “Concept

Στρατηγικού Management     
“Concept in strategic management σελ. 1)  

της διαδικασίας του  στρατηγικού management

διάγραµµα 1.2 είναι τα εξής:  

η επιχείρηση & ποια είναι η κατάστασή της

Stimulation Analysis Environmental scanning

να βρεθούµε; (∆ιαµόρφωση Στρατηγικής 

φτάσουµε εκεί που επιθυµούµε να βρεθούµε; (

Strategy  implementation ) 

καλά; (Αξιολόγηση & έλεγχος – Evaluation & 

στοιχεία της διαδικασίας του στρατηγικού management
Concept in strategic management σελ. 11) 

 

          

management όπως 

της; (Ανίχνευση 

scanning ) 

Στρατηγικής – Strategic 

; (Υλοποίηση 

& control )3 

 

management             



 

 

1. H Ανίχνευση Περιβάλλοντος

ανίχνευση, η αξιολόγηση

εξωτερικό και εσωτερικό

ανθρώπους εντός της

1.3. Σκοπός της είναι

οποίοι θα καθορίσουν

τρόπος για την ανίχνευση

Analysis (∆υνάµεις -

i. Το εξωτερικό περιβάλλον

µεταβλητές (Ευκαιρίες

της περιβάλλον και

υπάρχει και λειτουργεί

µπορούν να ελεγχ

ii. Το εσωτερικό περιβάλλον

και Αδυναµίες) οι

βραχυπρόθεσµα µπορούν

∆ιάγραµµα 1.3 Περιβαλλοντικές
(πηγή Wheelen & Ηunger “Concept

 

Περιβάλλοντος (Environmental scanning

αξιολόγηση και η µετάδοση των πληροφοριών

εσωτερικό περιβάλλον προς τους ενδιαφερόµενους

εντός της επιχείρησης όπως παρουσιάζεται στο

της είναι να προσδιορίσει στρατηγικούς παράγοντες

καθορίσουν τη µελλοντική πορεία της επιχείρησης. 

ανίχνευση του περιβάλλοντος είναι µέσω της

- Αδυναµίες - Ευκαιρίες - Απειλές).  

εξωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης απαρτίζεται

Ευκαιρίες και Απειλές) που βρίσκονται στο

περιβάλλον και διαµορφώνουν το περίγραµµα εντός

λειτουργεί η επιχείρηση και οι οποίες βραχυπρόθεσµα

ελεγχθούν από τη διοίκησή της. 

εσωτερικό περιβάλλον  απαρτίζεται από µεταβλητές

) οι οποίες ενυπάρχουν στην επιχείρηση και

βραχυπρόθεσµα µπορούν να ελεγχθούν από την ανώτατη

 

Περιβαλλοντικές µεταβλητές     
Concept in strategic management σελ.12) 
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scanning ) είναι η 

πληροφοριών από το 

ενδιαφερόµενους 

παρουσιάζεται στο διάγραµµα 

παράγοντες, οι 

επιχείρησης. Ο πιο απλός 

µέσω της S.W.O.T 

απαρτίζεται από 

βρίσκονται στο εξωτερικό 

εντός του οποίου 

βραχυπρόθεσµα δεν 

µεταβλητές (∆υνάµεις 

επιχείρηση και οι οποίες 

ανώτατη διοίκηση. 
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2. Η ∆ιαµόρφωση Στρατηγικής (Strategy formulation)  είναι η ανάπτυξη 

µακροχρόνιου σχεδιασµού για την αποτελεσµατική διαχείριση ευκαιριών 

και απειλών του περιβάλλοντος υπό το πρίσµα των δυνατών και 

αδύνατων σηµείων της επιχείρησης (S.W.O.T). Με άλλα λόγια είναι το 

σύνολο των διαδικασιών που περιλαµβάνονται στη δηµιουργία ή στον 

καθορισµό των στρατηγικών του οργανισµού και εστιάζεται στο 

περιεχόµενο των στρατηγικών4. 

i. Αποστολή (Mission) : Είναι ο  λόγος ή η αιτία ύπαρξης της 

επιχείρησης και απαντάει στο ερώτηµα ποίοι είµαστε και τι κάνουµε. Η 

αποστολή µιας επιχείρησης διακρίνεται  σε: 

o ∆ιευρυµένης προοπτικής (broad mission ): προσδιορίζει τον 

περιορισµό της δραστηριότητας µιας επιχείρησης σε έναν χώρο ή 

σε µια παραγωγική δραστηριότητα, αλλά αποτυγχάνει να 

προσδιορίσει ξεκάθαρα τον τοµέα κύριου ενδιαφέροντος (δηλ σε 

ποια αγορά ή προϊόν να εστιάσει) 

o Περιορισµένης προοπτικής (narrow mission ): Προσδιορίζει πολύ 

ξεκάθαρα τον πρωταρχικό ρόλο της επιχείρησης αλλά µπορεί να 

περιορίσει το σκοπό των δραστηριοτήτων της µόνο στα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες που προσφέρει, την τεχνολογία που χρησιµοποιεί  

και την αγορά που εξυπηρετεί. Άρα, το πρόβληµα εστιάζεται στις 

περιορισµένες µελλοντικές ευκαιρίες. 

ii. Σκοποί (Objectives):  Ως σκοποί θεωρούνται τα τελικά αποτελέσµατα 

µιας σχεδιασµένης δραστηριότητας. Οι αντικειµενικοί σκοποί πρέπει να 

δηλώνουν ΤΙ πρέπει να πραγµατοποιηθεί και έως ΠΟΤΕ. Εποµένως ο 

σκοπός προσδιορίζει τόσο το αποτέλεσµα όσο και το χρονικό 

διάστηµα για την εκπλήρωση του, σε αντίθεση µε τον στόχο  που 

αναφέρεται στην επίτευξη µη προσδιορισµένου αποτελέσµατος (π.χ. 

αύξηση απόδοσης). ∆εδοµένου ότι ο στόχος είναι µια ανοιχτή πρόταση 

και όχι κάτι συγκεκριµένο, δεν µπορούµε να χαράξουµε στρατηγική 

βασισµένη στον στόχο εφόσον δεν υπάρχει σκοπός. 



 

iii. Στρατηγικές (Strategies

τίποτα άλλο παρά

ΠΩΣ θα επιτύχουµε

iv. Πολιτικές (Policies

οδηγίες για τη λήψη

Είναι το τελευταίο

συνδέει άρρηκτα τη

επιχειρήσεις χρησιµοποιούν

προσωπικό τους αποφασίζει

αποστολή, τους σκοπούς

3. H Υλοποίηση της 

διαδικασία µέσω της οποίας

και έχει άρρηκτη σχέση

φαίνεται και στο διάγραµµα

στρατηγικές γίνονται

εστιάζεται στη διαδικασία

επιτυγχάνονται. Εκτός

τα µεσαία και κατώτερα

διαµόρφωση στρατηγικής

 

∆ιάγραµµα 1.4 Τρία Κυρίαρχα
(Πηγή: Σηµειώσεις, Ν.Γεωργόπουλος

 

Strategies ): Η στρατηγική µιας επιχείρησης

παρά ένα σχέδιο στο οποίο δηλώνεται /περιγράφεται

επιτύχουµε την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και τους ΣΚΟΠΟΥΣ.

Policies ) : Οι πολιτικές εξασφαλίζουν / παρέχουν

τη λήψη αποφάσεων από κάθε στέλεχος της επιχείρησης

τελευταίο βήµα για τη διαµόρφωση της στρατηγικής

κτα τη ∆ιαµόρφωση Στρατηγικής µε την Υλοποίηση

χρησιµοποιούν πολιτικές για να διασφαλίσουν

τους αποφασίζει και ενεργεί µε τρόπο που υποστηρίζει

τους σκοπούς και τις στρατηγικές της. 

της Στρατηγικής (Strategy implementation

της οποίας εφαρµόζονται οι στρατηγικές και

σχέση µε την διαµόρφωση της στρατηγικής

διάγραµµα 1.4. Άρα είναι οι µέθοδοι µέσω των

ίνονται λειτουργικές ή εκτελούνται σε έναν οργανισµό

διαδικασία µέσω των οποίων οι 

Εκτός εξαιρέσεων, η υλοποίηση πραγµατοποιείται

κατώτερα στελέχη της επιχείρησης (σε αντιδιαστολή

στρατηγικής που γίνεται από τα ανώτατα στελέχη

Κυρίαρχα Θέµατα στην εφαρµογή της στρατηγικής     
Γεωργόπουλος “Στρατηγικό management”) 
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επιχείρησης δεν είναι 

περιγράφεται το 

ΣΚΟΠΟΥΣ. 

παρέχουν γενικές 

της επιχείρησης. 

στρατηγικής και 

την Υλοποίηση. Οι 

διασφαλίσουν ότι το 

που υποστηρίζει την 

implementation ) είναι η 

στρατηγικές και οι πολιτικές 

στρατηγικής όπως 

µέσω των οποίων οι 

έναν οργανισµό και 

οι στρατηγικές 

πραγµατοποιείται  από 

αντιδιαστολή µε τη 

στελέχη). 
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Η υλοποίηση των στρατηγικών

προγραµµάτων, προϋπολογισµών

i. Τα Προγράµµατα

που απαιτούνται για

ii. Ο Προϋπολογισµός

της επιχείρησης (

προγράµµατος ζητείται

iii. Οι ∆ιαδικασίες  

απαιτείται για την ολοκλήρωση

4. H Αξιολόγηση και Έλεγχος

µέσω της οποίας τα

καταγράφονται και συγκρίνονται

σύγκρισης χρησιµοποιούνται

λύση των προβληµάτων

επισηµάνει αδυναµίες

οδηγήσει στην αναµόρφωσή

Η επίδοση είναι το τελικό

επιµέρους αποτελέσµατα

αξιολόγηση και ο έλεγχος

management6. 

∆ιάγραµµα 1.5 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης
(Πηγή: Wheelen & Hunger “Concept

 

 

στρατηγικών και πολιτικών πραγµατοποιείται µε

προϋπολογισµών και διαδικασιών .  

Προγράµµατα είναι η περιγραφή των ενεργειών και των

απαιτούνται για την επίτευξη ενός σχεδίου.  

Προϋπολογισµός είναι η περιγραφή σε αξία των προγραµµάτων

είρησης (σε πολλές επιχείρησης πριν την έγκριση

προγράµµατος ζητείται να υπολογιστεί η ποσοστιαία απόδοση

  περιγράφουν µε λεπτοµέρεια κάθε ενέργεια

την ολοκλήρωση ενός προγράµµατος.  

και Έλεγχος (Evaluation & Control) είναι η

οποίας τα πραγµατικά αποτελέσµατα διαφόρων

και συγκρίνονται µε τα επιθυµητά. Τα αποτελέσµατα

χρησιµοποιούνται για τη λήψη διαρθρωτικών µέτρων

προβληµάτων (συντονισµός). Το στάδιο αυτό

αδυναµίες στον στρατηγικό σχεδιασµό και συνεπώς

αναµόρφωσή του5.  

τελικό αποτέλεσµα των ενεργειών και περιλαµβάνει

αποτελέσµατα της διαδικασίας του στρατηγικού management

έλεγχος της επίδοσης ολοκληρώνει το µοντέλο στρατηγικού

Αξιολόγησης & Έλεγχος     
Concept in strategic management σελ 262)  

πραγµατοποιείται µε τη χρήση 

και των βηµάτων 

των προγραµµάτων 

έγκριση κάποιου 

απόδοση). 

κάθε ενέργεια που 

είναι η διαδικασία 

διαφόρων ενεργειών 

αποτελέσµατα της 

διαρθρωτικών µέτρων και τη 

αυτό µπορεί να 

συνεπώς µπορεί να 

περιλαµβάνει όλα τα 

management. Η 

µοντέλο στρατηγικού 
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Τα παραδοσιακά συστήµατα τα οποία µετρούσαν την επίδοση µιας 

επιχείρησης βασίζονταν σε βραχυπρόθεσµους χρηµατοοικονοµικούς 

στόχους. Τέτοια συστήµατα δεν θεωρούνται πλέον κατάλληλα για την 

υπερνίκηση των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην 

σηµερινή εποχή. Η µεθοδολογία Balanced Scorecard είναι ένα εργαλείο που 

µετατρέπει σε µετρήσιµους στόχους τη στρατηγική της επιχείρησης. 

Το  Balanced Scorecard αναπτύχθηκε από τους Kaplan & Norton ως ένα 

µέσο αξιολόγησης της εταιρικής επίδοσης από τέσσερις διαφορετικές οπτικές: 

� Την χρηµατοοικονοµική συνιστώσα – Πώς µας βλέπουν οι µέτοχοι; 

� Την πελατειακή συνιστώσα – Πώς µας βλέπουν οι αγοραστές; 

� Τη συνιστώσα των εσωτερικών διαδικασιών - Σε τι πρέπει να 

υπερέχουµε; 

� Τη συνιστώσα της µάθησης και ανάπτυξης – Μπορούµε να 

βελτιωθούµε και να δηµιουργούµε αξία; 

Τα παραπάνω προσφέρουν στα στελέχη µια γρήγορη, κατανοητή εικόνα για 

τη συνολική επίδοση της επιχείρησης. Εποµένως, πληροφορίες για την 

επίδοση ευρύτερες των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών είναι κρίσιµης 

σηµασίας7. 

 

1.2. Ανίχνευση Περιβάλλοντος 

 

1.2.1. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος  

Πριν µια επιχείρηση ξεκινήσει τη διαµόρφωση στρατηγικής πρέπει να 

ανιχνεύσει το εξωτερικό της περιβάλλον για αναγνώριση ευκαιριών και 

απειλών και του εσωτερικού της περιβάλλοντος για αναγνώριση δυνάµεων 

και αδυναµιών. Η ανίχνευση του περιβάλλοντος περιλαµβάνει την 

αποτύπωση, την αξιολόγηση και τη µετάδοση πληροφοριών από το 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον στα ενδιαφερόµενα άτοµα εντός της 

επιχείρησης. Μια επιχείρηση χρησιµοποιεί αυτό το εργαλείο για να αποφύγει 

στρατηγικές εκπλήξεις και να για να διασφαλίσει τη µακροχρόνια υγιή θέση 
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της. Έρευνες άλλωστε έχουν δείξει ότι υπάρχει µια θετική συσχέτιση µεταξύ 

της ανάλυσης του περιβάλλοντος και των κερδών8. 

Το εξωτερικό περιβάλλον χωρίζεται σε δύο µέρη: 

i. Το Γενικευµένο Περιβάλλον (societal environment) 

ii. Το Άµεσο περιβάλλον (task environment)  

Όταν το περιβάλλον είναι δυναµικό η διοίκηση της επιχείρησης δίνει έµφαση 

στην ανάλυση του άµεσου εξωτερικού περιβάλλοντος, ενώ στα σταθερά 

περιβάλλοντα εστιάζεται στο γενικευµένο περιβάλλον9. 

 

1.2.1.1. Γενικευµένο Περιβάλλον (societal environment) 

Το γενικευµένο περιβάλλον περιλαµβάνει παράγοντες (πίνακας 1.1) οι οποίοι 

επηρεάζουν µακροχρόνια την επιχείρηση και οι οποίοι είναι οι εξής 

i. Οικονοµικοί παράγοντες: οι οποίοι υπαγορεύουν την ανταλλαγή 

των προϊόντων, το νόµισµα, την ενέργεια, και την πληροφορία και 

όπως είναι φανερό έχουν άµεσο αποτέλεσµα στην επιχειρηµατική 

δραστηριότητα µιας επιχείρησης. 

ii. Τεχνολογικοί παράγοντες που δηµιουργούν την επίλυση 

προβληµάτων στις εφευρέσεις. 

iii. Πολιτικοί - Νοµικοί Παράγοντες οι οποίοι περιλαµβάνουν 

αποφάσεις και κανονισµούς που επηρεάζουν τους τυπικούς 

κανόνες. 

iv.  Κοινωνικοί Παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα ήθη και έθιµα, τις 

αξίες, την κουλτούρα µιας κοινωνίας.10 
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Πίνακας 1.1 Μερικοί Σηµαντικοί Παράγοντες του Γενικευµένου Περιβάλλοντος            
(Πηγή: Wheelen & Ηunger “Concept in strategic management σελ 74) 

 

1.2.1.2. Άµεσο Περιβάλλον (task environment) 

Όπως παρουσιάζεται και στο διάγραµµα 1.6, το άµεσο περιβάλλον 

περιλαµβάνει εκείνα τα στοιχεία που επηρεάζουν βραχυχρόνια την πορεία 

της επιχείρησης, αλλά και αυτά τα στοιχεία που µπορεί η ίδια να επηρεάσει, 

όπως κυβερνήσεις, τοπικές κοινωνίες, προµηθευτές, ανταγωνιστές, πελάτες, 

πιστωτές, εργαζοµένους, εργατικά συνδικάτα, οµάδες ειδικού ενδιαφέροντος 

και εµπορικές οργανώσεις . 

 

 

Οικονοµικό Τεχνολογικό Πολιτικό -Νοµικό Κοινωνικό

Τάσεις Α.Ε.Π Συνολική επένδυση της 
κυβέρνησης για 
Ανάπτυξη

Αντιµονοπωλιακός

νόµος

Αλλαγές στον τρόπο 
ζωής

Επιτόκια Συνολική Επένδυση 
κλάδου για Ανάπτυξη 

Πράσινη Οικονοµία Προσδοκίες

αναφορικά µε την 
καριέρα

Προσφορά 
Χρήµατος

Εστίαση στην 
τεχνολογία

Φορολογικοί Νόµοι ∆ραστηριοποίηση 
των καταναλωτών

Πληθωρισµός Parent προστασία Ειδικά κίνητρα Ρυθµός διάρθρωσης 
οικογένειας

Επίπεδα Ανεργίας Νέα Προϊόντα ∆ιεθνείς Εµπορικοί 
κανονισµοί

Ρυθµός ανάπτυξης 
Πληθυσµού

Μισθοί Μεταφορά τεχνολογίας 
σε νέα προϊόντα από το 
εργαστήρι στην αγορά

Στάση απέναντι στις 
ξένες εταιρείες

Ηλικιακή κατανοµή 
του πληθυσµού

Υποτίµηση/
Επανεκτίµηση

Αύξηση 
παραγωγικότητας µέσω 
αυτοµατισµού

Νόµοι σχετικά µε την 
πρόσληψη & 
προαγωγή

Μεταφορά 
πληθυσµού της 
περιφέρειας

∆ιαθεσιµότητα 
Ενεργειακών
Πόρων & κόστος

∆ιαθεσιµότητα 
διαδικτύου

Σταθερότητα της 
κυβέρνησης

Προσδοκίες 
αναφορικά µε τη ζωή

∆ιαθέσιµο

Εισόδηµα

Πλαίσιο 
Τηλεπικοινωνιών

Κανονισµοί  
Outsourcing

Ρυθµός γεννήσεων

Αγορά Νοµίσµατος Ασφάλεια τεχνολογικών

συστηµάτων

Συνταξιοδοτικά

προγράµµατα

Συστήµατα υγείας

Επίπεδο µόρφωσης
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∆ιάγραµµα 1.6 Ανίχνευση Άµεσου
(Πηγή: Wheelen & Ηunger “Concept

Ο ορισµός του ανταγωνιστικού

προσδιορίζεις και να αντιδράς

γρηγορότερα από τον ανταγωνισµό

Καµία επιχείρηση δεν µπορεί

τους εξωτερικούς παράγοντες

λαµβάνοντας υπόψιν ποιοί

διαίσθηση και η εµπειρία

επιτυχία της υπάρχουσας

αντίληψη για το τι είναι

περιβάλλον. 

Ένας τρόπος προσδιορισµού

περιβάλλον είναι η χρήση

Στον “Issues Priority Matrix

υπόψιν η πιθανότητα εµφάνισης

αντίκτυπος που θα έχει ο

Άµεσου Περιβάλλοντος     
Concept in strategic management σελ 80) 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος βασίζεται στην ικανότητα

να αντιδράς στις αλλαγές του περιβάλλοντος καλύτερα

τον ανταγωνισµό11. 

δεν µπορεί να αποτυπώσει πλήρως και επιτυχώς

παράγοντες. Οι επιλογές θα πρέπει 

υπόψιν ποιοί παράγοντες είναι σηµαντικοί και ποίοι

εµπειρία των ατόµων της διοίκησης καθώς επίσης

υπάρχουσας στρατηγικής είναι πιθανόν να επηρεάσουν

είναι σηµαντικό να αποτυπώσουν στο εξωτερικό

προσδιορισµού και ανάλυσης  της ανάπτυξης στο

χρήση του «Issues Priority Matrix”12.  

Matrix” όπως φαίνεται και στον πίνακα 1.2 

πιθανότητα εµφάνισης του εξωτερικού παράγοντα και

έχει ο παράγοντας αυτόν στην επιχείρηση.   

 

       

στην ικανότητα να 

περιβάλλοντος καλύτερα και 

και επιτυχώς όλους 

πρέπει να γίνονται 

και ποίοι όχι. Η 

καθώς επίσης και η 

επηρεάσουν την 

στο εξωτερικό τους 

ανάπτυξης στο εξωτερικό 

πίνακα 1.2 λαµβάνεται 

παράγοντα και ο πιθανός 
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Πίνακας 1.2 Issues Priority Matrix                  
(πηγή Campel “Foreign Activities in the U.S.A.:Time for a Re-Assessment?” σελ 46) 

 

Ανάλυση Άµεσου Περιβάλλοντος – Ανάλυση κλάδου 

Ως κλάδος ορίζεται µια οµάδα επιχειρήσεων που παράγει παρόµοια προϊόντα 

ή υπηρεσίες και τα οποία είναι στενά υποκατάστατα µεταξύ τους. Μια 

ανάλυση των κύριων παικτών, όπως των προµηθευτών και πελατών, στο 

άµεσο περιβάλλον είναι µέρος της ανάλυσης του κλάδου. 

Ο Michael Porter, ο δηµιουργός της θεωρίας του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος, υποστηρίζει ότι την επιχείρηση την απασχολεί πολύ το 

επίπεδο ανταγωνισµού εντός του κλάδου στον οποίο ανταγωνίζεται. Η 

ένταση του ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τον ίδιο, προσδιορίζεται από πέντε 

βασικές ανταγωνιστικές δυνάµεις όπως αυτές απεικονίζονται στο διάγραµµα 

1.713.  

Η συνολική δύναµη των δυνάµεων αυτών , προσδιορίζει το συγκεντρωτικό 

πιθανόν κέρδος του κλάδου, όπου το πιθανόν κέρδος είναι µετρήσιµο σε 

όρους µακροχρόνιου επενδυµένου κεφαλαίου14. 
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Όσο πιο δυνατές είναι αυτές

τη δυνατότητα να αυξάνουν

όµως, είναι πολύ πιθανόν

υιοθετήσει, να αλλάξει τη

όφελος της15. 

∆ιάγραµµα 1.7 ∆υνάµεις που
(Πηγή: Michael Porter “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 
Competitors”) 

 

i. Απειλή νεοεισερχόµενων

Οι νεοεισερχόµενοι σε έναν

επιθυµούν να πάρουν µερίδιο

αυξήσουν την ένταση του

του κλάδου. Η απειλή αυτή

Τέτοια εµπόδια αποτελούν

o Οι οικονοµίες κλίµακος

o Η διαφοροποίηση

o Οι απαιτήσεις σ

είναι αυτές οι δυνάµεις, τόσο λιγότερο οι επιχειρήσεις

αυξάνουν τιµές και να βγάλουν υψηλά κέρδη. Μακροχρόνια

πιθανόν µια επιχείρηση, µέσω της στρατηγικής

αλλάξει τη δύναµη ενός από τους παράγοντες αυτούς

που επηρεάζουν τον ανταγωνισµό εντός του κλάδου.
Michael Porter “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

νεοεισερχόµενων:  

νεοεισερχόµενοι σε έναν κλάδο αυξάνουν την παραγωγικότητα

πάρουν µερίδιο αγοράς και πόρους. Παράλληλα, µπορούν

ένταση του ανταγωνισµού και να µειώσουν την ελκυστικότητα

απειλή αυτή εξαρτάται από τα εµπόδια εισόδου του

αποτελούν: 

οικονοµίες κλίµακος 

διαφοροποίηση προϊόντος 

απαιτήσεις σε κεφάλαια 

επιχειρήσεις έχουν 

κέρδη. Μακροχρόνια 

στρατηγικής που θα 

παράγοντες αυτούς προς 

 

.          
Michael Porter “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

παραγωγικότητα του και 

Παράλληλα, µπορούν να 

την ελκυστικότητα 

εισόδου του κλάδου. 
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o Το κόστος αλλαγής προµηθευτή  

o Η πρόσβαση σε κανάλια διανοµής 

o Το µειονέκτηµα κόστους λόγω µεγέθους 

o Η κυβερνητική Πολιτική 

ii. Ανταγωνισµός µεταξύ Υπαρχόντων επιχειρήσεων 

Στους περισσότερους κλάδους, οι επιχειρήσεις είναι αµοιβαία εξαρτώµενες. 

Αυτό οφείλεται: 

o Στον αριθµό των ανταγωνιστών: Ο ανταγωνισµός είναι εντονότερος 

όταν υπάρχουν πολλές µικρές και ιδίου µεγέθους επιχειρήσεις. 

o Στον ρυθµό ανάπτυξης του κλάδου: Όταν ο ρυθµός ανάπτυξης της 

αγοράς είναι χαµηλός, ο ανταγωνισµός είναι µεγαλύτερος αφού ο 

µόνος τρόπος να αυξήσει το µερίδιο της η κάθε επιχείρηση είναι να 

πάρει µερίδιο από τους ανταγωνιστές.    

o Στα χαρακτηριστικά Προϊόντος ή Υπηρεσίας: Ένα προϊόν µπορεί να 

είναι µοναδικό, µε πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά που το 

διαφοροποιούν από τα αντίστοιχα του είδους τους ή µπορεί να είναι 

δηµόσιο αγαθό, όπου το προϊόν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά 

ανεξάρτητα ποιος το πουλάει. 

o Στο ύψος  σταθερού κόστους: Όταν τα σταθερά κόστη είναι υψηλά τότε 

ο ανταγωνισµός είναι υψηλότερος. 

o Στα εµπόδια εξόδου: Όταν τα εµπόδια εξόδου (υψηλό κόστος παύσης 

λειτουργιών) είναι µεγάλα, τότε ο ανταγωνισµός συνήθως είναι 

µεγαλύτερος. 

o Στο κόστος µετακίνησης: Στην περίπτωση όπου το κόστος 

µετακίνησης των αγοραστών είναι µεγάλο ο ανταγωνισµός είναι 

µικρότερος 

o Στους στρατηγικούς σκοπούς: Όταν οι ανταγωνιστές ακολουθούν 

επιθετικές αναπτυξιακές στρατηγικές ο ανταγωνισµός είναι 

µεγαλύτερος. 
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iii. Απειλή από υποκατάστατα:  

Υποκατάστατο είναι το προϊόν το οποίο φαίνεται διαφορετικό αλλά µπορεί να 

καλύψει την ίδια ανάγκη που µπορεί να καλύψει ένα άλλο προϊόν. Η 

παρουσία υποκατάστατων µειώνει την ελκυστικότητα του κλάδου και θέτει 

άνω όριο στα επίπεδα τιµών. Η απειλή αυτή εξαρτάται από: 

o Την πρόθεση του αγοραστή να προβεί σε υποκατάστατα 

o Τη σχετική τιµή και απόδοση του υποκατάστατου 

o Το κόστος αλλαγής σε υποκατάστατο. 

 

iv. ∆ιαπραγµατευτική δύναµη Αγοραστών 

Οι αγοραστές επηρεάζουν τον κλάδο µέσω της ικανότητας τους να πιέζουν 

για µείωση τιµών, τη διαπραγµάτευσή τους για υψηλότερη ποιότητα και 

περισσότερες υπηρεσίες και στο να βάζουν τους ανταγωνιστές να 

εναντιώνονται µεταξύ τους. Η δύναµή τους είναι µεγάλη όταν: 

o Ένας αγοραστής αγοράζει µεγάλη αναλογία από την προσφερόµενη 

ποσότητα προϊόντος ή υπηρεσίας 

o Μπορούν να µετακινηθούν προς την πλευρά του προµηθευτή.  

o Τα προϊόντα είναι τυποποιηµένα (standardized) 

o Το κόστος µετακίνησης σε άλλον προµηθευτή είναι πολύ µικρό (Οι 

αγοραστές είναι λίγοι και οι προµηθευτές πολλοί) 

o Το αγοραζόµενο προϊόν αποτελεί υψηλό ποσοστό του κόστους του 

αγοραστή 

o Ο αγοραστής βγάζει χαµηλό κέρδος και άρα είναι ευαίσθητος στο 

κόστος και στις διαφοροποιηµένες υπηρεσίες. Ο κλάδος δεν είναι 

κύρια προµηθευτική οµάδα για τους αγοραστές 

o Το αγοραζόµενο προϊόν δεν επηρεάζει την τελική ποιότητα του 

προϊόντος που συµµετέχει και µπορεί εύκολα να αντικατασταθεί χωρίς 

να αλλοιώσει το τελικό προϊόν. 
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v. ∆ιαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών:  

Οι προµηθευτές επηρεάζουν έναν κλάδο µέσω της ικανότητάς τους  να 

αυξάνουν  τις τιµές ή να µειώνουν την ποιότητα του προϊόντος και υπηρεσίας. 

Η δύναµη αυτή είναι µεγάλη όταν: 

o Υπάρχουν πολλοί αγοραστές και λίγοι προµηθευτές 

o Το προϊόν ή η υπηρεσία είναι µοναδική και έχει υψηλό κόστος 

µετακίνησης 

o Υποκατάστατα προϊόντα δεν είναι διαθέσιµα 

o Οι προµηθευτές έχουν τη δυνατότητα να µετακινηθούν προς τα εµπρός 

στην προµηθευτική αλυσίδα 

o Ο κλάδος δεν αποτελεί σηµαντική οµάδα πελατών για τον προµηθευτή. 

 

vi. Οµάδα ειδικού ενδιαφέροντος 

Μια έκτη δύναµη που προστίθεται στην λίστα του Porter είναι η οµάδα ειδικών 

ενδιαφερόντων (other stakeholders) και η οποία µπορεί να περιλαµβάνει 

οµάδες όπως τοπικές κοινωνίες, κυβερνήσεις, πιστωτές που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στους προµηθευτές, σωµατεία, µετόχους κ.α. Η 

σηµαντικότητα αυτής της οµάδας εξαρτάται από τον κλάδο16. 

 

1.2.2. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος. 

Η ανίχνευση και η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος για ευκαιρίες και 

απειλές δεν επαρκούν ώστε να εξασφαλίσουν στον οργανισµό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Θα πρέπει να αναλυθεί και το εσωτερικό του οργανισµού ώστε 

να προσδιοριστούν εσωτερικοί στρατηγικοί τοµείς – κρίσιµες δυνάµεις και 

αδυναµίες οι οποίες είναι πιθανόν να προσδιορίσουν πότε µια επιχείρηση έχει 

τη δυνατότητα να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες αποφεύγοντας τις απειλές. Οι 

δυνάµεις και οι αδυναµίες της επιχείρησης µπορούν βραχυπρόθεσµα να 

ελεγχθούν από την ανώτατη διοίκηση. Οι εσωτερικές δυνάµεις της 

επιχείρησης αφορούν:17 
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∆οµή της επιχείρησης 

a. Ιεραρχία 

b. Επικοινωνία 

c. Ροή εργασία 

Κουλτούρα της επιχείρησης 

a. Πιστεύω 

b. Αξίες  

c. Προσδοκίες 

Πόροι της επιχείρησης 

a. Ανθρώπινο  ∆υναµικό 

b. ∆ιοικητικές Ικανότητες  

c. Χρηµατοοικονοµικοί Πόροι 

d. Εγκαταστάσεις 

e. Τεχνολογία 

Έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες για την ανάλυση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος στηριζόµενοι στους πόρους και στις ικανότητες της 

επιχείρησης οι οποίες θα την βοηθήσουν να προσαρµοστεί η ίδια και η 

στρατηγική της στο εξελισσόµενο περιβάλλον. Η πιο γνωστή θεωρία είναι η 

θεωρία των πόρων και των ικανοτήτων (resource based view). 

 

1.2.2.1. H θεωρία των Πόρων και των Ικανοτήτων (The resource  
Based View Theory of Competitive Advantage). 

H θεωρία των πόρων και ικανοτήτων είναι µια µάλλον εσωστρεφής θεώρηση 

η οποία δεν παραγκωνίζει τη σηµασία του εξωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης, όµως βασίζεται κυρίως στο εσωτερικό της περιβάλλον. 

Υποστηρίζει, ότι κάθε επιχείρηση διαφέρει από τους ανταγωνιστές της ως 

προς τους πόρους και τις ικανότητες που διαθέτει καθώς επίσης και ως προς 

τον τρόπο µε τον οποίο τους εκµεταλλεύεται. Ειδικότερα, εκείνοι οι πόροι και 
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οι ικανότητες που είναι δύσκολο να αποκτηθούν ή να παραχθούν από τους 

ανταγωνιστές, µπορεί να οδηγήσουν σε στρατηγικό πλεονέκτηµα και κατά 

συνέπεια σε επικράτηση του ανταγωνισµού18.  

Πόροι (Resources): Είναι τα υλικά και άυλα στοιχεία της επιχείρησης που 

χρησιµοποιούνται από την ίδια προς την εφαρµογή της στρατηγικής της. 

Οι πόροι µιας επιχείρησης µπορούν να καταταχτούν στις ακόλουθες 

κατηγορίες:  

i. Υλικοί Πόροι:  

a. Χρηµατοοικονοµικοί πόροι: Η δανειοληπτική ικανότητα της 

επιχείρησης, η ικανότητα της να δηµιουργεί εσωτερικά κεφάλαια κτλ 

b. Φυσικοί Πόροι: Η τοποθεσία του εργοστασίου, η αρτιότητα του 

εξοπλισµού της, η πρόσβαση σε πρώτες ύλες, η κατοχή 

τεχνολογίας. 

c. Ανθρώπινοι Πόροι: Το ανθρώπινο δυναµικό, η εκπαίδευση, η  

εµπειρία, η κρίση, η προσαρµοστικότητα, η αφοσίωση των 

εργαζοµένων της επιχείρησης κτλ 

d. Οργανωτικοί Πόροι: Η δοµή της επιχείρησης, τα συστήµατα 

προγραµµατισµού, ελέγχου, συντονισµού κτλ 

ii. Άυλοι Πόροι 

a. Τεχνολογικοί Πόροι: Τεχνολογική ικανότητα (πατέντες, εµπορικά 

σήµατα, ικανότητες κτλ) και απαραίτητη γνώση για  υλοποίηση 

αυτού 

b. Πόροι Καινοτοµίας: Εργαζόµενοι µε σηµαντικές τεχνολογικές 

ικανότητες, ερευνητικές εγκαταστάσεις κτλ 

c. Φήµη: Φήµη µεταξύ των πελατών (brand name, αξιοπιστία, 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα προϊόντος κτλ), φήµη µεταξύ των 

προµηθευτών (για αποτελεσµατική, υποστηρικτική και αµοιβαία 

ωφέλιµη συνεργασία και σχέσεις)19 
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Ικανότητες (Capabilities): Αφορούν το σωστό συνδυασµό και την 

ολοκλήρωση οµάδας πόρων που διαθέτει η επιχείρηση. Οι ικανότητες από 

µόνες τους δεν  επιτρέπουν στην επιχείρηση να υλοποιήσει τις στρατηγικές 

της, αλλά είναι αυτές που κάνουν την επιχείρηση να χρησιµοποιεί 

αποτελεσµατικά τους πόρους της. 

Το πλεονέκτηµα µιας επιχείρησης αφορά την ολοκλήρωση όλων των 

λειτουργιών µιας επιχείρησης και τον συγχρονισµό των ικανοτήτων. Το κύριο 

πλεονέκτηµα µιας επιχείρησης, έχει να κάνει µε συνονθύλευµα 

πλεονεκτηµάτων πέραν από τις δοµές, είναι διάχυτο στην επιχείρηση και είναι 

κάτι το οποίο η επιχείρηση µπορεί να κάνει πάρα πολύ καλά. 

Όταν τα κύρια πλεονεκτήµατα υπερτερούν σε σχέση µε τον ανταγωνισµό 

λέγεται ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Μια εταιρεία µπορεί να έχει αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µε 

τέσσερις διαφορετικούς τρόπους: 

i) Μπορεί να κατέχει µια πατέντα 

ii) Μπορεί να αποκτηθεί από κάποιον άλλο 

iii) Μπορεί να το µοιραστεί µε άλλη επιχειρηµατική µονάδα ή 

συνεργάτη συµµαχία  

iv) Μπορεί να είναι προσεκτικά κατασκευασµένο και συσσωρεύτηκα 

κατά τη διάρκεια του χρόνου εντός της εταιρείας 

 

VRIO 

O Barney στο VRIO πλαίσιο που ανέπτυξε, προτείνει τέσσερις ερωτήσεις οι 

οποίες αξιολογούν την ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης20 

i) Ως προς την Αξία (Value) : Οι πόροι και οι Ικανότητες της παρέχουν 

αξία στον πελάτη και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα; 

ii) Ως προς τη Σπανιότητα (Rareness) : Οι άλλες ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις κατέχουν τον πολύτιµο αυτό πόρο ή ικανότητα; 
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iii) Ως προς τη Μίµηση (Imitability): Είναι κοστοβόρο για τις 

υπόλοιπες επιχειρήσεις να αποκτήσουν τον πόρο ή την ικανότητα 

σε σχέση µε αυτές που ήδη κατέχουν; 

iv) Ως προς την οργάνωση (Organizational) : Είναι οργανωµένη η 

επιχείρηση µε τέτοιον τρόπο ώστε να µπορεί να εκµεταλλευθεί 

πλήρως το ανταγωνιστικό δυναµικό των πόρων και ικανοτήτων της; 

Εάν η απάντηση σε καθεµία από τις παραπάνω ερωτήσεις είναι θετική σε 

συγκεκριµένη ικανότητα τότε είναι πολύ πιθανόν το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα, να είναι διατηρήσιµο. 

Στη διαδικασία αποτίµησης της δυνητικής απόδοσης των πόρων και των 

ικανοτήτων, επιβάλλεται να συνυπολογιστούν τόσο οι σχέσεις µεταξύ των 

πόρων και ικανοτήτων, όσο και η πολυπλοκότητα των σχέσεων αυτών. 

Βασικό κριτήριο είναι κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στην 

επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.  

Η δυνατότητα αυτή συνδέεται άµεσα µε το ρυθµό απαξίωσης των πόρων και 

ικανοτήτων, καθώς και τυχόν αντιγραφής τους από τους ανταγωνιστές. Τα 

παραπάνω εξαρτώνται άµεσα από ορισµένα χαρακτηριστικά τους, τα οποία 

είναι τα εξής: 

a. ∆ιάρκεια – Σταθερότητα (Durability).Είναι ο ρυθµός µε τον οποίο οι 

πόροι και οι ικανότητες µιας επιχείρησης αποσβένονται ή 

απαξιώνονται. Είναι προφανές ότι όσο µεγαλύτερο κύκλο ζωής 

παρουσιάζουν οι ικανότητες και οι πόροι, τόσο περισσότερο 

διατηρούνται και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα (τεχνολογία & 

πλουτοπαραγωγικές πηγές – µικρός κύκλος ζωής, φήµη & 

κουλτούρα  –  µεγαλύτερο βαθµό σταθερότητας) 

b. ∆ιαύγεια (Transparency). Είναι η ταχύτητα µε την οποία οι 

ανταγωνιστές µπορούν να αναλύσουν τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα της επιχείρησης, δηλαδή να προσδιορίσουν τις 

ικανότητες, τους πόρους και τη σχέση που τις συνδέει και παρέχει 

συγκριτικό πλεονέκτηµα. Εποµένως, αναφερόµαστε στο χρονικό 

διάστηµα που χρειάζεται να παρέλθει προκειµένου να είναι σε θέση 



 
33 

οι ανταγωνιστές να µιµηθούν τις θεµελιώδεις ικανότητες στις οποίες 

βασίζεται η στρατηγική της επιχείρησης. 

c. Μεταβασιµότητα (Transferability): Η µεταβασιµότητα είναι η 

δυνατότητα των ανταγωνιστών να συγκεντρώσουν τους πόρους και 

τις ικανότητες προκειµένου να µιµηθούν τη στρατηγική µιας 

επιχείρησης. Όσο πιο εύκολο είναι να συγκεντρώσουν αυτά τα 

στοιχεία, τόσο µικρότερη θα είναι η διάρκεια ζωής των 

ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της επιχείρησης. 

d. ∆υνατότητα Αντιγραφής (Duplicability): Πρόκειται για τη δυνατότητα 

των ανταγωνιστών να χρησιµοποιήσουν τους ίδιους πόρους και 

ικανότητες για να µιµηθούν την επιτυχία µιας επιχείρησης. Για 

παράδειγµα, ακόµη κι αν µια επιχείρηση προσλάβει διοικητικά 

στελέχη από έναν ανταγωνιστή της, αυτό δε σηµαίνει ότι 

αυτοµάτως θα αποκτήσει την αποτελεσµατική διοίκηση ή την 

κουλτούρα του ανταγωνιστή της21. 

Στόχος κάθε επιχείρησης είναι να κάνει όσο το δυνατόν πιο αποδοτική χρήση 

των θεµελιωδών ικανοτήτων της, καθώς επίσης και η διατήρηση και η 

επέκταση τους πιο  γρήγορα από τους ανταγωνιστές, ώστε να προκύπτουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. 

 

1.2.2.2. Αλυσίδα αξίας 

Η αναγνώριση των δυνάµεων και αδυναµιών µιας επιχείρησης, ή ακόµα και 

των µοναδικών ικανοτήτων, είναι συχνά ευκολότερη όταν υπάρχει µια 

αναλυτική άποψη για την επιχείρηση. Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί µε τη 

µέθοδο του διαχωρισµού κατά λειτουργία και αναζήτησης των πόρων και 

ικανοτήτων κάθε λειτουργίας ξεχωριστά. Μια διαφορετική προσέγγιση είναι 

αυτή της «Αλυσίδας Αξίας»22. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή του Porter, 

βλέπουµε την επιχείρηση από την πλευρά των δραστηριοτήτων που εκτελεί 

και παρέχει στους πελάτες της για το προϊόν ή την υπηρεσία της.  

Η αλυσίδα αξίας διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων, τις Κύριες 

και τις Υποστηρικτικές. Οι κύριες δραστηριότητες ξεκινούν µε τις λειτουργίες 



 

διαχειρισµού εισροών, συνεχίζουν

τη διαχείριση των εκροών

sales». Οι Υποστηρικτικές

δραστηριότητες όπως προµήθειες

ανθρώπινου δυναµικού και

οι κύριες δραστηριότητες

όπως φαίνεται στο διάγραµµα

 

 

∆ιάγραµµα 1.8 Αλυσίδα Αξίας
Porter  

 

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε

οι δραστηριότητες αξίας

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος

δηµιουργίας αξίας για τους

κατά την εκτίµηση της αποδοτικότητας

δραστηριότητες όπου υπάρχουν

 

 

, συνεχίζουν µε την παραγωγή και ολοκληρώνονται

εκροών και τις υπηρεσίες Marketing & Πωλήσεων

Υποστηρικτικές δραστηριότητες έχουν να κάνουν

όπως προµήθειες, τεχνολογίες νέων προϊόντων

δυναµικού και εσωτερικής υποδοµής οι οποίες διασφαλίζουν

δραστηριότητες θα λειτουργήσουν αποτελεσµατικά και

διάγραµµα 1.823. 

Αξίας: Creating and Sustaining Superior Performance by Michael 

συµπεραίνουµε ότι σύµφωνα µε το υπόδειγµα

αξίας αποτελούν το θεµέλιο λίθο για την

πλεονεκτήµατος24. Παράλληλα, επισηµαίνει τη σηµασία

για τους αγοραστές,  προσφέρει κατευθυντήριες

της αποδοτικότητας µιας επιχείρησης και επισηµαίνει

όπου υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης

34

ολοκληρώνονται µε 

Πωλήσεων και «after 

να κάνουν µε 

προϊόντων, διοίκηση 

διασφαλίζουν ότι 

αποτελεσµατικά και αποδοτικά, 

 

: Creating and Sustaining Superior Performance by Michael 

υπόδειγµα του Porter 

για την επίτευξη 

επισηµαίνει τη σηµασία της 

κατευθυντήριες οδηγίες 

και επισηµαίνει τις 

βελτίωσης25. 



 
35 

1.3. Η Στρατηγική και τα επίπεδα της 

Σύµφωνα µε τους Johnson και Scholes26, ‘Στρατηγική είναι η κατεύθυνση και 

το εύρος δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης µακροπρόθεσµα, η οποία 

εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την επιχείρηση, µέσω της 

διάταξης των πόρων της µέσα σε ένα εναλλασσόµενο περιβάλλον, µε στόχο 

να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αγορών και να ικανοποιήσει τις 

προσδοκίες των βασικών οµάδων ενδιαφεροµένων  (stakeholders). Με άλλα 

λόγια δεν είναι παρά ένα σχέδιο στο οποίο περιγράφεται το ‘Πώς θα 

πετύχουµε την Αποστολή και τους Σκοπούς της επιχείρησης. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της στρατηγικής είναι27: 

� Η προσαρµογή σε ένα εναλλασσόµενο περιβάλλον 

� Η δηµιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων µέσω της διάταξης 

των πόρων 

� Ο καθορισµός του εύρους δραστηριοτήτων αλλά και της κατεύθυνσης 

της επιχείρησης µακροπρόθεσµα 

� Η ανταπόκριση στις ανάγκες των αγορών και η ικανοποίηση των 

προσδοκιών των βασικών οµάδων ενδιαφεροµένων.  

Η στρατηγική έχει να κάνει µε το:28 

� Πού είµαστε τώρα και που θέλουµε να βρεθούµε (κατεύθυνση) 

� Σε ποιες αγορές η επιχείρηση πρέπει να ανταγωνιστεί και τι είδους 

δραστηριότητες εµπλέκονται σε αυτές τις αγορές (αγορά ,σκοποί) 

� Πώς µπορούν οι επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες να πετύχουν 

καλύτερη επίδοση από τον ανταγωνισµό στις επιλεγµένες αγορές 

(πλεονέκτηµα). 

� Τι πόρους (δεξιότητες, κεφάλαια, πάγια, ανθρώπινο δυναµικό, τεχνικές 

ικανότητες, εγκαταστάσεις, σχέσεις) χρειάζονται προκειµένου να 

αντεπεξέλθει η εταιρεία στον ανταγωνισµό. (Πόροι και ικανότητες) 

� Ποίοι εξωτερικοί παράγοντες επιδρούν στην ικανότητα της επιχείρησης 

να ανταγωνισθεί. (Περιβάλλον) 



 

� Ποιές είναι οι αξίες

στο επιχειρηµατικό

Τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα

� Ξεκάθαρη εικόνα

� Έντονη εστίαση

� Εις βάθος κατανόηση

Θα µπορούσαµε να πούµε

επιτύχει τους σκοπούς και

Μια τυπική επιχείρηση

(διάγραµµα 1.9) 

o Επιχειρησιακή Στρατηγική

o Επιχειρηµατική 

o Λειτουργική Στρατηγική

∆ιάγραµµα 1.9 Ιεραρχία Στρατηγικής
(πηγή Wheelen & Hunger “Concept in strategic management 

 

οι αξίες και προσδοκίες όλων αυτών που έχουν

επιχειρηµατικό περιβάλλον. (stakeholders) 

πλεονεκτήµατα της στρατηγικής είναι:29 

εικόνα για το στρατηγικό όραµα της επιχείρησης

εστίαση στο τι είναι στρατηγικά σηµαντικό. 

κατανόηση των ραγδαίων εξελίξεων του περιβάλλοντος

πούµε ότι η στρατηγική δηλώνει το πώς η επιχείρηση

σκοπούς και τους στόχους της.  

επιχείρηση συνήθως θεωρεί τρεις τύπους 

Στρατηγική (Corporate Strategy) 

Επιχειρηµατική Στρατηγική (Business Strategy)  

Στρατηγική (Functional Strategy)  

Στρατηγικής       
Wheelen & Hunger “Concept in strategic management σελ. 16) 

Επιχειρησιακή 
Στρατηγική:           
Η κατεύθυνση 

της επιχείρησης
& η ∆ιοίκηση 

κάθε Μονάδας

Επιχειρηµατική 
Στρατηγική: 

Ανταγωνιστική & 
Συνεργατική 
Στρατηγική

Λειτουργική 
Στρατηγική:

Μεγιστοποίηση 
της 

πραγωγικότητας 
των πόρων

36

έχουν επίδραση 

επιχείρησης. 

περιβάλλοντος  

πώς η επιχείρηση θα 

τύπους στρατηγικής 
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1.3.1. Επιχειρησιακή Στρατηγική (Corporate Strategy) 

 Περιγράφει τη γενική κατεύθυνση της εταιρείας ως προς την ανάπτυξη και 

την επιχειρηµατική δραστηριότητα των επιχειρηµατικών µονάδων και της 

παραγωγής30. Η επιχειρησιακή στρατηγική ασχολείται µε τρία κύρια θέµατα 

τα οποία αντιµετωπίζουν την επιχείρηση στο σύνολο: 

a) τη γενική κατεύθυνση της επιχείρησης ως προς την ανάπτυξη, 

στασιµότητα, ή υπαναχώρηση (directional strategy)   

b) τις επιχειρήσεις ή τις αγορές τις οποίες ανταγωνίζεται η 

επιχείρηση µέσω των προϊόντων της ή της επιχειρηµατικής της 

δραστηριότητας (portfolio strategy )  

c) τον τρόπο µε τον οποίο η διοίκηση συντονίζει τις 

δραστηριότητες και µεταφέρει πόρους και χρησιµοποιεί τις 

ικανότητες στην παραγωγική διαδικασία και στην επιχειρηµατική 

µονάδα (parenting strategy ).  

Αναλύοντας περαιτέρω τα παραπάνω ώστε να γίνει πιο κατανοητή η έννοια 

της επιχειρησιακής στρατηγικής έχουµε τα εξής: 

 

1.3.1.1. Επιχειρησιακή Στρατηγική Κατεύθυνσης  (Directional 
 Strategy)  

Σε κάθε παραγωγική ή επιχειρηµατική µονάδα πρέπει να ακολουθείται µια 

στρατηγική ώστε να βελτιώνεται η ανταγωνιστική της θέση. Κάθε επιχείρηση 

πρέπει να αποφασίσει την κατεύθυνση ανάπτυξης κάνοντας τις εξής 

ερωτήσεις: 

� Πρέπει να επεκταθούµε, να κάνουµε περικοπές ή να συνεχίσουµε τις 

δραστηριότητες µας; 

� Πρέπει να συγκεντρώσουµε τις δραστηριότητές µας στην τρέχουσα 

αγορά  ή πρέπει να προχωρήσουµε σε διαποίκιλση σε άλλες αγορές; 

� Εάν επιθυµούµε να αναπτυχθούµε ή να επεκταθούµε εγχώρια και /ή 

παγκόσµια , αυτό θα πραγµατοποιηθεί µέσω εσωτερικής ή εξωτερικής 

ανάπτυξης; 
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Η επιχειρησιακή στρατηγική κατεύθυνσης απαρτίζεται από τρείς γενικές 

συνιστώσες (διάγραµµα 1.10):31 

i) Ανάπτυξη (growth) - επέκταση των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. 

ii) Σταθεροποίηση (Stability) - χωρίς καµία αλλαγή στις υπάρχουσες 

δραστηριότητες. 

iii) Υπαναχώρηση (turnaround) - περικοπή στις υπάρχουσες 

δραστηριότητες. 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε, ότι η επιχειρησιακή στρατηγική 

πρωτίστως έχει να κάνει µε την επιλογή κατεύθυνσης για την επιχείρηση ως 

σύνολο και ως προς τον τρόπο διαχείρισης της επιχειρηµατικής και 

παραγωγικής δράσης, δηλ είναι οι κινήσεις που λαµβάνουν χώρα για την 

επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσω της επιλογής και της 

διαχείρισης ενός µίγµατος επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων οι οποίες µπορεί 

να βρίσκονται σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους ή αγορές32.  

 

 

∆ιάγραµµα 1.10 Επιχειρησιακή Στρατηγική Κατεύθυνσης               
(Πηγή: Wheelen & Hunger “Concept in strategic management” σελ. 166) 
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1.3.1.1.1. Στρατηγικές Aνάπτυξης 

Οι πιο δηµοφιλείς και ευρέως διαδεδοµένες επιχειρησιακές στρατηγικές 

επιλογές, είναι αυτές που έχουν σχεδιαστεί για να επιτύχουν ανάπτυξη των 

πωλήσεων, των κεφαλαίων, των κερδών ή κάποιο συνδυασµό αυτών. Η 

λογική που διέπει τις στρατηγικές ανάπτυξης, είναι ότι οι επιχειρήσεις 

λειτουργούν σε ένα δυναµικό και εναλλασσόµενο περιβάλλον και πρέπει να 

αναπτυχθούν για να επιβιώσουν. 

Υπάρχουν οι εξής βασικές κατηγορίες στρατηγικών ανάπτυξης 

1. Κάθετη ολοκλήρωση (vertical integration) 

2. Οριζόντια ολοκλήρωση (horizontal integration) 

3. ∆ιαποίκιλση - Ansoff’s Matrix (diversification) 

a. Συσχετισµένη (related diversification)  

b. Ασυσχέτιστη (unrelated diversification)  

4. Συγκέντρωση – διείσδυση αγοράς (market penetration)- Ansoff’s 

Matrix 

5. Ανάπτυξη αγοράς (market development)- Ansoff’s Matrix 

6. Ανάπτυξη προϊόντων (product development)- Ansoff’s Matrix 

 

1. Κάθετη ολοκλήρωση 

Ονοµάζουµε στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης, την προσπάθεια µιας 

επιχείρησης να αποκτήσει «παρουσία» είτε προς τα µπροστά (διανοµείς ή/και 

λιανοπωλητές των προϊόντων-υπηρεσιών της), είτε προς τα πίσω 

(προµηθευτές της). Η κάθετη ολοκλήρωση ενδείκνυται όταν:  

• Είναι ακριβοί ή αναξιόπιστοι οι προµηθευτές ή/και διανοµείς των 

προϊόντων 

• Είναι λίγοι διανοµείς/προµηθευτές και/ή χαµηλής ποιότητας, µε 

συνέπεια η ολοκλήρωση προς τα εµπρός/πίσω να προσφέρει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 
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• Ο κλάδος είναι ραγδαία αναπτυσσόµενος και οι µελλοντικές 

προοπτικές είναι καλές 

• Υπάρχει διαθεσιµότητα ανθρωπίνων και χρηµατοοικονοµικών πόρων, 

που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια στρατηγική κάθετης 

ολοκλήρωσης 

• Υπάρχουν πλεονεκτήµατα σταθερής παραγωγής. Η στρατηγική αυτή 

γενικά αυξάνει την προβλεψιµότητα της ζήτησης των προϊόντων και/ή 

την διαθεσιµότητα των πρώτων υλών. 

• Μπορεί να πραγµατοποιηθεί µείωση κόστους διανοµής και 

αποθήκευσης 

• Μπορεί να υπάρξει βελτίωση στο Marketing ή στην απόκτηση 

τεχνολογίας (απόκτηση εξειδικευµένων πόρων) 

• Είναι δυνατόν να χτιστούν εµπόδια εισόδου στους ανταγωνιστές 

 

2. Οριζόντια ολοκλήρωση 

Στρατηγική  οριζόντιας ολοκλήρωσης  σηµαίνει ότι µια επιχείρηση προσπαθεί 

να αναπτυχθεί µέσω εξαγοράς ή δηµιουργίας παρόµοιων επιχειρήσεων που 

λειτουργούν στο ίδιο στάδιο της αλυσίδας παραγωγής. 

Η οριζόντια ολοκλήρωση έχει σαν στόχο την απόκτηση µονοπωλιακών 

πλεονεκτηµάτων σε κάποια συγκεκριµένη αγορά, καθώς µέσω της 

στρατηγικής αυτής µειώνεται ή εξαλείφεται ο ανταγωνισµός. Συχνά την 

εφαρµόζουν επιχειρήσεις οι οποίες εκτιµούν ότι µπορούν να αποκοµίσουν 

σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας στην παραγωγή ή στη διάθεση του 

προϊόντος. 

 

3. ∆ιαποίκιλση (συσχετισµένη ή ασυσχέτιστη) 

Η στρατηγική της διαποίκιλσης διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Τη 

συσχετισµένη και την ασυσχέτιστη. 
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a) Συσχετισµένη διαποίκιλση είναι η πρόσθεση νέων, συσχετισµένων 

προϊόντων ή/και υπηρεσιών  (πχ µια επιχείρηση που παράγει µπισκότα 

να αποκτήσει παρουσία και στην παραγωγή προϊόντων σνακ πχ 

γαριδάκια). Οι λόγοι για τους οποίους µια επιχείρηση επιλέγει την 

εφαρµογή της στρατηγικής αυτής είναι: 

• Έλεγχο πηγών προµηθευτών και αγορών (επάρκεια προµηθειών, 

διασφάλιση ποιότητας, µείωση τιµών πρώτων υλών, έµµεση 

αντιµετώπιση ανταγωνισµού) 

• απόκτηση πληροφοριών (τεχνολογικές αλλαγές, τάσεις αγοράς) 

• µείωση κόστους  

• αναµενόµενα κέρδη (πχ ύπαρξη τοµέων στις «εισόδους» µε µεγάλα 

περιθώρια κέρδους) 

• διασπορά κινδύνου (αποφυγή εξάρτησης από ένα προϊόν ή αγορά, 

µείωση κυκλικότητας εσόδων) 

• αξιοποίηση πόρων (µεταβίβαση τεχνολογίας και ανταγωνιστικών 

ικανοτήτων της επιχείρησης σε άλλες) 

• κτίσιµο «αυτοκρατορίας» (ανθρώπινος παράγοντας – ρόλος δύναµης 

και εξουσίας σαν κίνητρο ανάπτυξης) 

b) Ασυσχέτιστη διαποίκιλση, αντίθετα σηµαίνει ότι η επιχείρηση προσθέτει 

ασυσχέτιστα νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις επιλέγουν τη 

στρατηγική αυτή γιατί θεωρούν ότι η απόκτηση κάποιων ασυσχέτιστων 

δραστηριοτήτων αντιπροσωπεύει τις πιο πολλά υποσχόµενες επενδυτικές 

ευκαιρίες. Η ασυσχέτιστη διαποίκιλση ενδείκνυται όταν η επιχείρηση33: 

• έχει ανάγκη επένδυσης πλεονασµατικών κεφαλαίων 

• ανταγωνίζεται σε κλάδο µε φθίνουσα ανάπτυξη και κέρδη 

• θέλει να επιτύχει διασπορά κινδύνου 

• υπάρχουν πόροι και διοικητικό ταλέντο για να ανταγωνιστεί η 

επιχείρηση σε ένα νέο κλάδο 
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• υπάρχει σηµαντική ευκαιρία απόκτησης µιας ασυσχέτιστης 

επιχείρησης 

• υπάρχει σηµαντική «συνέργια» µεταξύ αποκτηθείσας και 

εξαγοράζουσας επιχείρησης 

• η µονοπωλιακή δύναµη τιµωρείται και άρα αναζητείται ανάπτυξη εκτός 

του κλάδου 

• φιλοδοξίες ισχυρών στελεχών 

 

ANSOFF’s Matrix  

Οι στρατηγικές που έχουµε αναπτύξει µέχρι τώρα αναφέρονται στην 

επέκταση της επιχείρησης σε νέα προϊόντα αλλά και σε νέες αγορές. Η 

επιχείρηση έχει και άλλες επιλογές . 

Σύµφωνα µε τον Ansoff η επιχείρηση µπορεί να εστιάσει στα υπάρχοντα 

προϊόντα και στις υπάρχουσες αγορές (στρατηγική διείσδυσης), να 

επεκταθεί σε νέες αγορές µε τα υπάρχοντα προϊόντα της (στρατηγική 

ανάπτυξης αγοράς) ή να επεκταθεί µε νέα προϊόντα στις υπάρχουσες 

αγορές (στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων) και προσδιόρισε τέσσερα 

βασικά στρατηγικά συστατικά: 

 

a) καθαρή εικόνα της επιχειρηµατικής δράσης της επιχείρησης ή του 

προϊόντος  

b) ο τρόπος του πώς να είναι ελκυστικό να εξερευνάς την ανάπτυξη 

c) Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα – αυτά τα πλεονεκτήµατα τα οποία η 

επιχείρηση κατέχει και τα οποία µπορεί να αξιοποιήσει αποδοτικά 

d) Συνέργεια – Ο Ansoff εξήγησε την έννοια της συνέργειας  "2+2=5", 

ή πώς το όλο είναι µεγαλύτερο από το άθροισµα των επιµέρους, 

και απαιτείται µια εξέταση το πώς οι ευκαιρίες ταιριάζουν µε τις 

ικανότητες της επιχείρησης.34  

Ο πίνακας του ANSOFF είναι ένα εργαλείο που βοηθά στην επιλογή 

στρατηγικών. Σύµφωνα µε αυτό, οι προσπάθειες µιας εταιρείας να 

αναπτυχθεί εξαρτώνται από το αν παρέχει νέα ή υπάρχοντα προϊόντα και 
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υπηρεσίες σε νέες ή υπάρχουσες αγορές. Το αποτέλεσµα του πίνακα 

ANSOFF (πίνακας 1.3) είναι µια σειρά αναπτυξιακών στρατηγικών που 

δίνουν την κατεύθυνση της επιχειρησιακής στρατηγικής: 

 

Πίνακας 1.3 Οι Τρεις βασικές στρατηγικές Ανάπτυξης κατά ANSOFF             
(πηγή Philip Kotler Kevin lane Keller, Marketing Management  “Concept in strategic 
management” σελ. 48) 

 

1. ∆ιείσδυση (Market penetration). Σηµαίνει ότι η επιχείρηση αποφασίζει 

να διαθέσει τους πόρους της στην πιο επικερδή ανάπτυξη ενός προϊόντος 

µιας αγοράς ή µιας κυρίαρχης τεχνολογίας. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί  

µε:  

o την αύξηση της χρήσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας  από 

τους υπάρχοντες πελάτες 

o την προσέλκυση των πελατών των ανταγωνιστών 

o την στόχευση της επιχείρησης σε προσέλκυση µη χρηστών του 

προϊόντος 
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Η στρατηγική αυτή ενδείκνυται όταν: 

o oι παρούσες αγορές δεν είναι κορεσµένες 

o υπάρχει περιθώριο αύξησης της χρήσης του προϊόντος  από τους 

υπάρχοντες καταναλωτές 

o τα µερίδια αγοράς µειώνονται και η αγορά αναπτύσσεται, 

οικονοµίες κλίµακας προσφέρουν σηµαντικά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα 

o ο κλάδος δεν είναι αντικείµενο τεχνολογικών καινοτοµιών 

o υπάρχουν εµπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών. 

 

2. Ανάπτυξη αγοράς (product development).  Ένα υπάρχον προϊόν 

απευθύνεται σε νέα αγορά. Το προϊόν και τα χαρακτηριστικά τους 

παραµένουν τα ίδια αλλά απευθύνεται σε νέους καταναλωτές. Αυτό 

µπορεί να γίνει µε:  

o ανάπτυξη επιπλέον γεωγραφικών αγορών (πχ τοπική επέκταση, 

επέκταση σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο) 

o προσέλκυση πελατών από άλλα τµήµατα αγοράς (πχ παραλλαγές 

προϊόντων που ζητούνται από άλλα τµήµατα αγοράς) 

o είσοδο σε νέα κανάλια διανοµής. 

 

Η στρατηγική αυτή ενδείκνυται  όταν:  

o υπάρχουν νέα, όχι ακριβά και ταυτόχρονα αξιόπιστα κανάλια 

διανοµής 

o υπάρχουν ανεκµετάλλευτες ή µη κορεσµένες αγορές 

o υπάρχει υπερβάλλουσα παραγωγική δυναµικότητα η οποία πρέπει 

κάπου να διοχετευθεί. 

 

3. Ανάπτυξη προϊόντος (product development) . Η επιχείρηση 

αναπτύσσει νέα προϊόντα για τις υπάρχουσες αγορές ή επιχειρούνται 

σηµαντικές τροποποιήσεις των υπαρχόντων προϊόντων. Αυτή η 

στρατηγική µπορεί να απαιτεί την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων καθώς 

επίσης και να αναπτύξει προϊόντα τα οποία να είναι ελκυστικά.  
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 Η στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων ενδείκνυται όταν η επιχείρηση διαθέτει 

επιτυχηµένα προϊόντα που όµως βρίσκονται σε φάση ωρίµανσης. Επίσης, 

γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο ευνοούν τη στρατηγική 

ανάπτυξης προϊόντων. 

 

4. ∆ιαποίκιλση (diversification).  Σύµφωνα µε τον Ansoff πρόκειται για 

στρατηγική ανάπτυξης όπου η επιχείρηση εισάγει νέα προϊόντα σε νέες 

αγορές. Πρόκειται για την πιο ριψοκίνδυνη στρατηγική διότι η επιχείρηση 

µε άγνωστο προϊόν απευθύνεται σε αγορά για την οποία δεν γνωρίζει ή 

που έχει µικρή εµπειρία. Η επιχείρηση σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να 

έχει ξεκάθαρη εικόνα του τι µπορεί να περιµένει και να έχει αξιολογήσει 

όσο γίνεται ορθολογικότερα τους κινδύνους που µπορεί να αντιµετωπίσει. 

 

1.3.1.1.2. Στρατηγική Σταθερότητας 

Η στρατηγική σταθερότητας διαπνέεται από µια φιλοσοφία σταθερότητας. 

Καµία σηµαντική αλλαγή δε συµβαίνει. Η επιχείρηση διατηρεί την ίδια 

αποστολή καθώς και παρόµοιους αντικειµενικούς σκοπούς. Οι βασικές 

επιλογές της εστιάζουν στη βελτίωση της επίδοσης. Οι πόροι της επιχείρησης 

συγκεντρώνονται στις υπάρχουσες δραστηριότητες µε στόχο την εδραίωση 

και µεγέθυνση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. Υπάρχουν βασικά 

τέσσερις κατηγορίες στρατηγικών σταθερότητας: 

1. Στρατηγικό διάλειµµα (pause strategy). Μετά από µια περίοδο 

παρατεταµένης µεγάλης ανάπτυξης, η διοίκηση µιας επιχείρησης 

µπορεί να αισθάνεται ότι έχει αρχίσει να χάνει εσωτερικό έλεγχο ή να 

γίνεται αναποτελεσµατική.  

2. Στρατηγική καµίας αλλαγής (no-change strategy). Αυτή προϋποθέτει 

τη συνέχιση της υπάρχουσας στρατηγικής µε µια µικρή αύξηση στα 

επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. 

3. Στρατηγική συγκοµιδής κερδών (profit strategy) Η επιχείρηση 

αποφασίζει να θυσιάσει τη µελλοντική της ανάπτυξη για να επιτύχει 

άµεσα κέρδη. 
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1.3.1.1.3. Στρατηγική Υπαναχώρησης  

Μέχρι τώρα έχουµε ασχοληθεί µε στρατηγικές ανάπτυξης/επέκτασης. Όµως 

είναι ίσως αναπόφευκτο κάποιες επιχειρήσεις στη διάρκεια ζωής τους να 

αντιµετωπίσουν προβλήµατα και να προσπαθήσουν να αναστρέψουν κάποια 

αρνητικά αποτελέσµατα. Άλλες φορές, προσπαθούν να εφαρµόσουν 

στρατηγικές «διάσωσης», όχι γιατί πραγµατικά αντιµετωπίζουν προβλήµατα, 

αλλά για να προλάβουν πιθανά µελλοντικά προβλήµατα, ή γιατί αποφάσισαν 

να αλλάξουν τις βασικές µακροχρόνιες επιλογές τους (επανεστίαση 

δραστηριοτήτων). 

Η διάγνωση των αιτιών που οδηγούν µια επιχείρηση σε αποτυχία δεν είναι 

εύκολη υπόθεση δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν δύο απόλυτα ταυτόσηµες 

περιπτώσεις αποτυχίας. Ωστόσο, έρευνα  αποµόνωσε ορισµένα 

συµπτώµατα-ενδείξεις αποτυχηµένης επιχείρησης, τα οποία είναι: 

• κακή προσαρµογή της επιχείρησης  στο περιβάλλον της 

• απουσία εσωτερικού ελέγχου 

• υπερβολική ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου, ιδιαίτερα δε όταν 

οι επιχειρήσεις αποφασίζουν για επεκτατικές δραστηριότητες, όπως 

συγχωνεύσεις εισαγωγή νέου προϊόντος κτλ χωρίς να λάβουν 

υπόψη τους τη διαθεσιµότητα των πόρων. 

• ορισµένοι ανεξέλεγκτοι παράγοντες, όπως κυβερνητικές πολιτικές, 

τεχνολογικές εξελίξεις, φυσικές καταστροφές, που είναι πέρα από 

τον έλεγχο της επιχείρησης. 

• συνδυασµός των προηγουµένων, αφού συχνά ένα πρόβληµα 

αποτελεί αιτία δηµιουργίας άλλου. 

Οι βασικές στρατηγικές υπαναχώρησης είναι35: 

1. Ανόρθωση (Turnaround). Μια επιχείρηση έχει ανάγκη εφαρµογής 

στρατηγικών ανόρθωσης όταν η επίδοση της βρίσκεται για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα κάτω από ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο, δηλαδή τα 

κέρδη που πραγµατοποιεί δεν καλύπτουν το κόστος κεφαλαίου. Η 

στρατηγική αυτή χαρακτηρίζεται από περιορισµένους πόρους, κακό ηθικό 
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των εργαζοµένων, επιφυλακτικές οµάδες ενδιαφεροµένων και 

περιορισµένο χρόνο. 

2. Αποεπένδυση (divestment) Η στρατηγική αυτή περιλαµβάνει την πώληση 

ενός κοµµατιού µιας επιχείρησης. Συνήθως εφαρµόζεται όταν: 

• η στρατηγική ανόρθωσης εφαρµόστηκε αλλά τα αποτελέσµατα 

ήταν πενιχρά 

• απαιτούνται περισσότεροι πόροι στην συγκεκριµένη µονάδα απ’ ότι 

η ίδια είναι διατεθειµένη να επενδύσει σε αυτή 

• ένα κοµµάτι της δεν «ταιριάζει» µε το µακροχρόνιο όραµα που 

έχουν αναπτύξει για την επιχείρηση τα ανώτερα στελέχη της 

• υπάρχει κίνδυνος να υποστεί αυστηρές ποινές αντιµονοπωλιακών 

νόµων και αποφασίζει να αποεπενδύσει ένα κοµµάτι της και να 

θυσιάσει µέρος της δύναµής της στην αγορά 

3. «Αιχµαλωσία» (captive) υπόκειται µια επιχείρηση όταν επιλέγει να µειώσει 

το εύρος µερικών δραστηριοτήτων της και να γίνει εξαρτώµενη µια άλλης 

επιχείρησης. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι η στρατηγική «αιχµαλωσίας» δεν 

πρέπει απαραίτητα να θεωρείται ως κάτι αρνητικό, καθώς υπάρχουν 

διεθνώς παραδείγµατα «αιχµάλωτων επιχειρήσεων» που απολαµβάνουν 

γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και σηµαντική κερδοφορία. 

4. Ρευστοποίηση (liquidation). Με αυτήν, τερµατίζεται η ύπαρξη της 

επιχείρησης στο σύνολο. Είναι πλέον το τελευταίο στάδιο. Όλες οι 

προσπάθειες ανόρθωσης, αποεπένδυσης κλπ απέτυχαν και το µόνο που 

µένει είναι να τερµατιστεί η επιχείρηση και τα διάφορα «κοµµάτια» που 

έχουν ακόµα κάποια αξία στην αγορά να πουληθούν στην τρέχουσα τιµή 

τους. 

 

 

 



 

1.3.1.1.4. Επιλογή της

Πολλές µεταβλητές του εσωτερικού

να είναι καθοριστικές στην

Μια απλή µέθοδος είναι

ανταγωνιστική τους θέσης

βάση το κατά πόσο η αγορά

Αξίζει να τονιστεί ότι οι

παρακάτω δεν αποτελούν

που θα πρέπει να ακολουθηθούν

στον ίδιο κλάδο, και µε παρόµοια

διαφορετικές στρατηγικές

Πίνακας 1.4 Εναρµόνιση Στρατηγικής
(Πηγή: Μ. Παπαδάκης, “Στρατηγική

Επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής  

του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος

καθοριστικές στην τελική επιλογή της στρατηγικής. 

είναι να ταξινοµήσουµε τις επιχειρήσεις µε

θέσης στην αγορά στην οποία λειτουργούν

η αγορά αναπτύσσεται µε αργό ή γρήγορο ρυθµό

ότι οι στρατηγικές επιλογές οι οποίες παρουσιάζονται

αποτελούν «πανάκεια», ούτε και συνταγές σίγουρης

ακολουθηθούν. Είναι πιθανόν, διαφορετικές επιχειρήσεις

µε παρόµοια ανταγωνιστική θέση, να επιλέξουν

στρατηγικές βάση του πίνακα 1.436. 

Στρατηγικής µε το Περιβάλλον Λειτουργίας της επιχείρησης
Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική & ∆ιεθνής εµπειρία
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περιβάλλοντος µπορεί 

ις µε βάση την 

λειτουργούν αλλά και µε 

γρήγορο ρυθµό. 

παρουσιάζονται 

σίγουρης επιτυχίας 

διαφορετικές επιχειρήσεις 

επιλέξουν εντελώς 

 

επιχείρησης  
 εµπειρία» σελ285 



 
49 

1.3.1.2. Portfolio Strategy 

Η στρατηγική αυτή ασχολείται µε το πώς η κάθε παραγωγική δραστηριότητα 

ή επιχειρηµατική µονάδα µπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

στην αγορά χρησιµοποιώντας ανταγωνιστικό και συνεργατικό πλεονέκτηµα. 

Επιχειρήσεις µε πολλαπλές παραγωγικές γραµµές ή παραγωγικές µονάδες 

πρέπει να αναρωτηθούν πώς αυτά τα ποικίλα προϊόντα πρέπει να 

διαχειριστούν ώστε να δυναµώσουν τη συνολική απόδοση της επιχείρησης. 

Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να σκεφτούν πόσο χρόνο και χρήµα πρέπει να 

επενδύσουν στις καλύτερες επιχειρηµατικές µονάδες προκειµένου να 

συνεχίσουν να είναι επιτυχηµένες και πόσο χρόνο και χρήµα πρέπει να 

δαπανήσουν στην ανάπτυξη  νέων προϊόντων37. 

Οι τεχνικές χαρτοφυλακίου σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν για να 

βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και 

επηρεάζουν τη σκέψη και πρακτική πολλών διοικητικών στελεχών. Αρχικά, οι 

τεχνικές αυτές εφαρµόστηκαν για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων 

αναφορικά µε τα επιµέρους προϊόντα µιας επιχείρησης, όµως στη συνέχεια 

βρήκαν µεγάλη εφαρµογή και στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις επιµέρους 

στρατηγικές επιχειρηµατικές µονάδες, µεγάλων και διαφοροποιηµένων 

επιχειρήσεων. 

Οι πιο γνωστές τεχνικές χαρτοφυλακίου είναι η Boston Consulting Group , η 

7S Mc Kinsey  και δηµιουργήθηκαν µε έναν βασικό στόχο:  να βοηθήσουν τα 

στελέχη να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της διοίκησης και συντονισµού 

πολλών διευρυµένων µονάδων µέσα σ’ ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο 

επιχειρηµατικό τοπίο. 

 

1.3.1.2.1. Boston Consulting Group 

Το διάγραµµα Boston Consulting Group είναι ο πιο απλός τρόπος για την 

απεικόνιση των επενδύσεων της επιχείρησης σε επιχειρηµατικές µονάδες ή 

δραστηριότητες. Η κάθε επιχειρηµατική µονάδα ή γραµµή παραγωγής 

απεικονίζεται σε µια µήτρα που στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζεται το 

σχετικό µερίδιο αγοράς της επιχειρηµατικής µονάδας, δηλαδή ο λόγος του 

µεριδίου αγοράς της υπό εξέτασης επιχειρηµατικής µονάδας προς το µερίδιο 



 

αγοράς της ισχυρότερης µονάδας

ποσότητα µονάδων και όχι

τον κάθετο άξονα της µήτρας

Ο ρυθµός ανάπτυξης διακρίνεται

ποσοστό που καθορίζεται

συνήθως κυµαίνεται µεταξύ

αγοράς. Το ποσοστό αυτό

µήτρας που διακρίνει τις αγο

∆ιάγραµµα 1.11 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου
(πηγή Wheelen & hunger “Concept

 

Το µέγεθος των κύκλων

αντιπροσωπεύουν τις δ

το µέγεθος των µονάδων

είτε από τον όγκο των πωλήσεων

τους38. 

Το σύνολο των προϊόντων

µιας εταιρείας, τοποθετείται

λαµβάνει αντίστοιχο χαρακτηρισµό

φαίνεται στο διάγραµµα

δεξιά τεταρτηµόριο έχουµε

ισχυρότερης µονάδας του κλάδου. Το µερίδιο αγοράς

και όχι σε αξία. Η ανάπτυξη της αγοράς, που

της µήτρας, εκφράζεται ως ποσοστό.  

ανάπτυξης διακρίνεται σε υψηλό και σε χαµηλό 

καθορίζεται από τα ανώτερα στελέχη της επιχείρησης

κυµαίνεται µεταξύ 5%  και 15% ανάλογα µε τις δραστηριότητες

ποσοστό αυτό καθορίζει τη θέση της διαχωριστικής γραµµής

διακρίνει τις αγορές σε βραδέως και σε ταχέως αναπτυσσόµενες

Χαρτοφυλακίου Προϊόντων     
Concept in strategic management” σελ. 180) 

των κύκλων που απεικονίζονται στην 

τις διάφορες επιχειρηµατικές µονάδες, αντικατοπτρίζουν

µονάδων αυτών σε σχέση µε τις υπόλοιπες και καθορίζονται

των πωλήσεων τους είτε από το µέγεθος του

προϊόντων (ή επιχειρήσεων) που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο

τοποθετείται σε ένα από τα τέσσερα τεταρτηµόρια

χαρακτηρισµό, που περικλείει µια σειρά ιδιοτήτων

διάγραµµα 1.11. Αναλυτικότερα και ξεκινώντας από

έχουµε τα εξής: 
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αγοράς µετριέται σε 

, που αποτελεί 

χαµηλό µε βάση ένα 

επιχείρησης, και που 

δραστηριότητες της 

διαχωριστικής γραµµής της 

αναπτυσσόµενες. 

 

          

στην µήτρα και 

αντικατοπτρίζουν 

και καθορίζονται 

µέγεθος του ενεργητικού 

το χαρτοφυλάκιο 

τεταρτηµόρια και 

ιδιοτήτων, όπως 

ξεκινώντας από το πάνω 
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Ερωτηµατικά (Question Marks) : Είναι νέα προϊόντα µε  δυνατότητα για 

επιτυχία, αλλά για να αναπτυχθούν χρειάζεται να απορροφήσουν πολλούς 

πόρους & χρήµα. Εάν ένα τέτοιο προϊόν είναι να κερδίσει µεγάλο µερίδιο 

αγοράς για να γίνει ηγέτης και άρα «αστέρι», πόροι πρέπει να 

αποδεσµευτούν από πιο ώριµα προϊόντα και να επενδυθούν στα 

«ερωτηµατικά». 

Αστέρια (Stars): Προϊόντα  ηγέτες της αγοράς που βρίσκονται στο πιο ψηλό 

σηµείο του κύκλου ζωής και δηµιουργούν ρευστό έτσι ώστε να διατηρούν το 

µερίδιο τους. Όταν ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς χαµηλώνει, 

µετατρέπονται σε αγελάδες. 

Αγελάδες (Cash Cows) : Tα προϊόντα αυτά είναι ηγέτες σε µια ώριµη αγορά 

και δηµιουργούν περισσότερο ρευστό απ’ ότι χρειάζονται για να διατηρήσουν 

το µερίδιο τους. Αποτελούν πηγές ρευστού για χρηµατοδότηση νέων 

«ερωτηµατικών» προϊόντων. 

Σκυλιά (Dogs): Eίναι προϊόντα µε χαµηλό µερίδιο αγοράς και δεν έχουν τη 

δυνατότητα να αποφέρουν ρευστό στο µέλλον και αποτελούν παγίδες 

ρευστού αφού δεσµεύονται χρήµατα σε προϊόντα µε χαµηλή δυναµική. 

Σύµφωνα µε BCG τέτοια προϊόντα θα πρέπει είτε να πωλούνται είτε να 

διοικούνται προσεκτικά µε τα λίγα χρήµατα που δηµιουργούν. 

Αποτυπώνοντας την υπάρχουσα κατάσταση στην µήτρα, η επιχείρηση 

µπορεί να προβάλει την µελλοντική της θέση στην αγορά, υποθέτοντας ότι 

δεν θα υπάρξει αλλαγή στην στρατηγική της. Η παρουσίαση και η προβολή 

των µητρών µπορούν να διαπιστώσουν σηµαντικά στρατηγικά θέµατα που 

αντιµετωπίζει ο οργανισµός. Ο στόχος κάθε επιχείρησης είναι να διατηρήσει 

ένα ισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο ώστε να είναι αυτάρκης σε ρευστό και 

πάντα να εκµεταλλεύεται ώριµα προϊόντα σε κλάδους µε ύφεση ώστε να 

υποστηρίζει νέα σε αναπτυσσόµενους κλάδους 39.  

 

1.3.1.2.2. 7’s Mc Kinsey  

Το µοντέλο 7 S του McKinsey βασίζεται στη µελέτη της σχέσης µεταξύ 

στρατηγικής και δοµής προκειµένου η επιχείρηση να είναι επιτυχής. Τα 



 

αποτελέσµατα της µελέτης

να καθορίσει την επιτυχία

κύριο ρόλο.  

Επτά µεταβλητές άρρηκτα

• Στρατηγική (Strategy

µεταβαλλόµενο περιβάλλον

• ∆οµή (Structure

επιχείρησης, ανθρώπινων

• Συστήµατα (Systems

διέπουν 

• Προσωπικό (Staff

ικανότητες 

• Ικανότητες (Skills

• Στυλ (Style) – 

κουλτούρα του οργανισµού

• Αξίες (Shared values

όλα τα επίπεδα του

Το διάγραµµα 1.12 δείχνει

καθώς επίσης  τη σπουδαιότητα

ευθυγραµµισµένοι σε όλο

 

∆ιάγραµµα 1.12 Mc Kinsey 7S
(Πηγή: www.mckinseyquarterly.com.Reprinted by permission, McKinsey & Company

µελέτης κατέληξαν ότι καµία µονάδα ατοµικά

επιτυχία αλλά πολλές διαφορετικές µονάδες παίζουν

άρρηκτα συνδεδεµένες προσδιορίστηκαν: 

Strategy ) – Η αντίδραση του οργανισµού στο

µεταβαλλόµενο περιβάλλον  

Structure ) – Η οργάνωση των διάφορων λειτουργιών

ανθρώπινων µονάδων  

Systems ) – οι τυπικές και άτυπες διαδικασίες

Staff ) – Το ανθρώπινο δυναµικό και 

Skills ) – Οι µοναδικές ικανότητες του οργανισµού

 Το στυλ διοίκησης των ανώτατων στελεχών

του οργανισµού  

Shared values ) – Οι θεµελιώδεις αξίες που µοιράζονται

επίπεδα του οργανισµού 

δείχνει το πώς οι τοµείς αυτοί αλληλεπιδρούν µεταξύ

σπουδαιότητα που υπάρχει ώστε όλοι οι τοµείς

σε όλο τον οργανισµό 40.  

 

Mc Kinsey 7S µοντέλο " March 2008,                   
www.mckinseyquarterly.com.Reprinted by permission, McKinsey & Company
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ατοµικά δεν µπορεί 

µονάδες παίζουν τον 

οργανισµού στο συνεχώς 

λειτουργιών της 

διαδικασίες που το 

και πόροι και οι 

οργανισµού  

στελεχών και η 

µοιράζονται από 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους 

τοµείς να είναι 

         
www.mckinseyquarterly.com.Reprinted by permission, McKinsey & Company). 



 
53 

1.3.1.3. Parenting Strategy 

Σε αντιδιαστολή µε τις υπόλοιπες επιχειρησιακές στρατηγικές το parenting 

αντιµετωπίζει την επιχείρηση σε όρους πόρων και ικανοτήτων που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν στο να χτιστεί η αξία της επιχειρηµατικής µονάδας 

καθώς επίσης και να δηµιουργηθούν συνέργιες µεταξύ επιχειρηµατικών 

µονάδων. 

Το corporate parenting δηµιουργεί επιχειρησιακή στρατηγική µε το να εστιάζει 

στις θεµελιώδεις ικανότητες της µητρικής εταιρείας για δηµιουργία αξίας µέσω 

των σχέσεων µητρικής & θυγατρικής. Σύµφωνα µε τον Campbell, Goold and 

Alexander , εάν υπάρχει καλή αντιστοιχία µεταξύ των ικανοτήτων και πόρων 

της µητρικής επιχείρησης  και στις ανάγκες και ευκαιρίες της παραγωγικής 

µονάδας, είναι πολύ πιθανόν η επιχείρηση να δηµιουργήσει αξία. Εάν από 

την άλλη, δεν υπάρχει καλή αντιστοιχία τότε υπάρχει περίπτωση να 

καταστρέφει αξία41. 

 

1.3.2. Επιχειρηµατική Στρατηγική (Business Strategy) 

Η επιχειρηµατική στρατηγική συνήθως λαµβάνει χώρα στις επιχειρηµατικές 

µονάδες και στην γραµµή παραγωγής και δίνει έµφαση στη βελτίωση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος των προϊόντων ή υπηρεσιών της 

επιχείρησης στην επιλεχθείσα αγορά που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η 

επιχειρηµατική στρατηγική κατηγοριοποιείται σε42:  

i. ανταγωνιστική (competitive)  κατά την οποία η επιχείρηση 

µάχεται όλους τους ανταγωνιστές και  

ii. συνεργατική (cooperative)  κατά την οποία µπορεί να 

παρουσιαστεί συνεργασία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

ανταγωνιστών είτε προς ανάπτυξη της αγοράς είτε ενάντια σε 

άλλους ανταγωνιστές42. 

Η ανταγωνιστική στρατηγική προτάσσει δυο βασικά ερωτήµατα:  

Πρέπει να ανταγωνιστούµε έχοντας ως κανόνα το χαµηλό κόστος ή θα 

πρέπει να διαφοροποιήσουµε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σε κάποιο άλλο 

χαρακτηριστικό όπως είναι η ποιότητα ή η επιπρόσθετη υπηρεσία42; 



 54

Σύµφωνα µε τον Porter (πίνακας 1.5), υπάρχουν δύο βασικά είδη 

ανταγωνισµού πλεονεκτήµατος 

i. Η Ηγεσία κόστους (cost leadership).  Ανταγωνισµός µε βάση το 

κόστος, δηλ. ο σχεδιασµός, παραγωγή, διανοµή και πώληση 

προϊόντος ή υπηρεσίας πιο επαρκώς από τους ανταγωνιστές  

ii. Η διαφοροποίηση (differentiation) . Ανταγωνισµός µε βάση τη  

διαφοροποίηση,  δηλ. η ικανότητα της εταιρείας να παράγει ένα προϊόν 

ή υπηρεσία που παρέχει υψηλότερη προστιθέµενη αξία στον 

αγοραστή, σε όρους ποιότητας, ειδικών λειτουργιών και after sales 

υπηρεσιών. 

Και µε τους δύο αυτούς τρόπους, τα κέρδη της επιχείρησης αυξάνονται, στην 

πρώτη περίπτωση γιατί µειώνεται το κόστος λειτουργίας της και στη δεύτερη 

γιατί αυξάνονται τα συνολικά της έσοδα. 

Επιπλέον,  ο Porter πρότεινε το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της επιχείρησης 

σε έναν κλάδο να καθορίζεται από τον ανταγωνιστικό σκοπό. Η επιχείρηση 

πρέπει να διαλέξει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων που θα παράξει, τα 

κανάλια διανοµής, τον τύπο των καταναλωτών που θα απευθύνει τα 

προϊόντα της, τη γεωγραφική περιοχή που θα πουλήσει καθώς επίσης και τον 

κλάδο που θα ανταγωνιστεί. Ανάλογα µε τα παραπάνω και λαµβάνοντας 

υπόψη τους πόρους που διαθέτει απευθύνεται σε ένα ευρύ τµήµα της αγοράς 

(mass) ή στενό (niche).  

Στην περίπτωση της niche αγοράς έχουµε  

o Ανταγωνισµό  µε εστίαση στο κόστος, όταν ανταγωνιζόµαστε µε βάση 

το κόστος αλλά εστιάζουµε σε ένα συγκεκριµένο κοµµάτι της αγοράς ή 

o Ανταγωνισµό µε εστίαση στην διαφοροποίηση, όταν ανταγωνιζόµαστε 

µε βάση τη διαφοροποίηση αλλά εστιάζουµε σε ένα τµήµα της αγοράς.  

Ο Porter υποστηρίζει πως µια εταιρεία προκειµένου να επιτύχει 

µακροπρόθεσµα θα πρέπει να επιλέξει έναν από τους τρεις τύπους βασικών 

επιχειρησιακών στρατηγικών (generic), αλλιώς αν επιλέξει περισσότερους 

τότε µπορεί να παγιδευτεί στις στρατηγικές της (stuck in the middle)43. 
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Πίνακας 1.5 Οι τρεις βασικές στρατηγικές
(Πηγή: Wheelen & hunger “Concept

 

1.3.3. Λειτουργική στρατηγική

Είναι η προσέγγιση των

στοχεύουν στην επίτευξη

και στρατηγικών,  µεγιστοποιώντας

Η επιχείρηση εφαρµόζει

λειτουργική στρατηγική  υποστηρίζει

τη σειρά της υποστηρίζει

 

1.4. Στρατηγική λήψη

Το ιδιαίτερο & µοναδικό χαρακτηριστικό

έµφαση του στη στρατηγική

αναπτύσσεται και γίνεται

εξωτερικό περιβάλλον, οι

όλο και πιο δύσκολες και

Βάση των όσων έχουν αναφερθεί

πλαίσιο το οποίο βοηθάει

επιχείρηση, ανεξάρτητα από

επιχείρησης.  

βασικές στρατηγικές κατά Porter    
Concept in strategic management” σελ. 148) 

στρατηγική (Functional Strategy) 

προσέγγιση των λειτουργικών µονάδων της επιχείρησης

επίτευξη των επιχειρηµατικών και επιχειρησιακών

µεγιστοποιώντας την απόδοση των πόρων. 

εφαρµόζει και τους τρεις τύπους στρατηγικής. 

στρατηγική  υποστηρίζει την επιχειρηµατική η οποία

υποστηρίζει την επιχειρησιακή44. 

λήψη αποφάσεων 

µοναδικό χαρακτηριστικό του στρατηγικού management

στρατηγική λήψη αποφάσεων. Καθώς ο 

γίνεται πιο πολύπλοκος µε όλο και πιο 

περιβάλλον, οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφ

δύσκολες και πολύπλοκες. 

έχουν αναφερθεί µέχρι τώρα, προτείνεται ένα

βοηθάει τα στελέχη να λάβουν αποφάσεις

ανεξάρτητα από το επίπεδο που ανήκουν και τις λειτουργίες

 

  

επιχείρησης που 

επιχειρησιακών στόχων 

στρατηγικής. Άλλωστε η 

οποία και αυτή µε 

management είναι η 

Καθώς ο οργανισµός 

πιο αβέβαιο το 

ληφθούν γίνονται 

προτείνεται ένα στρατηγικό 

αποφάσεις για την 

τις λειτουργίες της 
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Σε σχέση µε πολλές άλλες αποφάσεις ο οποίες µπορούν να ληφθούν σε έναν 

οργανισµό, οι στρατηγικές αποφάσεις είναι µακροπρόθεσµες και αφορούν 

όλο τον οργανισµό και έχουν τρία χαρακτηριστικά: 

� Rare:  Οι Στρατηγικές αποφάσεις είναι ασυνήθιστες και τυπικά δεν 

έχουν κάτι άλλο προηγούµενο να ακολουθήσουν 

� Consequential:  Οι στρατηγικές αποφάσεις απαιτούν σηµαντικούς 

πόρους και απαιτούν µεγάλη δέσµευση από τους ανθρώπους σε όλα 

τα επίπεδα 

� Directive:  Οι στρατηγικές αποφάσεις θέτουν προηγούµενα για 

λιγότερες αποφάσεις και µελλοντικές ενέργειες από τον οργανισµό.  

Στο µοντέλο το οποίο θα στηριχθούµε για τη στρατηγική απόφαση της υπό 

εξέτασης εταιρείας είναι η προσέγγιση του Wheelen & Hunger. Το µοντέλο 

είναι περισσότερο αναλυτικό και περιορίζει τις πολιτικές επιρροές, αλλά 

παράλληλα είναι πιο κατάλληλο για επιχειρήσεις οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε πολύπλοκα και δυναµικά περιβάλλοντα. 

Πιο συγκεκριµένα, το µοντέλο αυτό ακολουθεί οχτώ βήµατα (διάγραµµα 1.13) 

για τον τρόπο λήψης στρατηγικής απόφασης45. 

 

∆ιάγραµµα 1.13 ∆ιαδικασία Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων               

(πηγή Wheelen & hunger “Concept in strategic management” σελ.22) 
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i. Αξιολόγηση Τρέχουσας Επίδοσης 

α) σε όρους R.O.I., Κερδοφορία, κλπ. και 

β) ως προς την αποστολή, σκοπούς, στρατηγικές και πολιτικές. 

ii. Αναθεώρηση Εταιρικής  ∆ιακυβέρνησης, δηλ. Η επίδοση της διοίκησης 

της επιχείρησης και των ανώτατων στελεχών 

iii. Ανίχνευση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος για τον προσδιορισµό 

στρατηγικών παραγόντων που αποτελούν ευκαιρίες και απειλές. 

iv. Ανίχνευση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος για τον προσδιορισµό 

στρατηγικών παραγόντων που είναι δυνάµεις (ιδίως βασικές ικανότητες) και 

αδυναµίες. 

v. Ανάλυση Στρατηγικών Παραγόντων (S.W.O.T.) για:  

α) τον εντοπισµό προβληµατικών περιοχών και  

β) αναθεώρηση και ανανέωση αν χρειάζεται της αποστολής και των σκοπών 

της επιχείρησης 

vi. ∆ηµιουργία, Αξιολόγηση και Επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής 

στρατηγικής, υπό το πρίσµα της ανάλυσης που διεξήχθη στο 5ο βήµα 

vii. Εφαρµογή της επιλεχθείσας στρατηγικής µέσω προγραµµάτων, 

προϋπολογισµών και διαδικασιών. 

viii. Αξιολόγηση της εφαρµοσµένης στρατηγικής µέσω συστηµάτων 

ανατροφοδότησης και ελέγχου των δραστηριοτήτων ώστε να διασφαλιστεί η 

µικρότερη δυνατή απόκλιση από τα σχέδια45. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΠΙΡΑΣ 

 

2.1. Κλάδος των ποτών  

Ο κλάδος των ποτών απαρτίζεται από ακλοολούχα και µη ποτά. Πιο 

αναλυτικά οι κατηγορίες των προϊόντων εµφανίζονται στον πίνακα 2.1:  

 

 

Πίνακας 2.1 Κατηγορίες προϊόντων κλάδου Ποτών      
            

∆ιαχρονικά, πάνω από το  80% του κλάδου κατέχουν τα µη αλκοολούχα 

ποτά, τα οποία µπορούν να καταναλωθούν όλη τη διάρκεια της ηµέρας 

καθώς επίσης και από όλες τις ηλικίες  

Συνολικά, η κατηγορία των ποτών µειώθηκε περίπου κατά 1% το 2009,  ως 

αποτέλεσµα της µειωµένης καταναλωτικής ζήτησης αλλά και τις ανεπιθύµητες 

καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τους κύριους µήνες του καλοκαιριού. 

Τα µη αλκοολούχα ποτά παρέµειναν σε σταθερό επίπεδο, κυρίως λόγω της 

συνεχόµενης αύξησης της κατηγορίας του εµφιαλωµένου νερού, αν και 

αυξήθηκε µε µικρότερο ρυθµό σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, σε 

συνδυασµό µε την συνεχόµενη επέκταση των κατηγοριών του κρύου τσαγιού 

και των ισοτονικών ποτών. 

Η κατηγορία των αλκοολούχων ποτών µειώθηκε πάνω από 5%, κυρίως  

λόγω χαµηλής κατανάλωσης στην κρύα αγορά οδηγούµενη από τη µειωµένη 

καταναλωτική δαπάνη. Παράλληλα, τον Φεβρουάριο του 2009 αυξήθηκε ο 

ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΟΥΙΣΚΥ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 
ΝΕΡΟ ΒΟΤΚΑ 
ΓΑΛΑ ΟΥΖΟ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΜΠΡΑΝΤΥ

ΧΥΜΟΙ ΚΡΑΣΙ

ΤΣΑΙ ΜΠΙΡΑ

ΚΑΦΕΣ ΤΖΙΝ

ΙΣΟΤΟΝΙΚΑ ΛΙΚΕΡ

ΡΟΥΜΙ

ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ
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φόρος κατά 20% και άρα και οι τιµές στα τελικά σηµεία, συµβάλλοντας ακόµα 

περισσότερο στην µείωση της κατανάλωσης1. 

 

2.1.1. Λόγοι κατανάλωσης Ποτών  

Η κατανάλωση ποτών συνδέεται µε όλου του είδους τα συναισθήµατα, 

στιγµές, περιστάσεις, φυσικές ανάγκες και ψυχολογικά ένστικτα. Πολλές 

φορές θεωρείται και µηχανική κίνηση. Όπως και να έχει η κατανάλωση ποτών 

είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής του ανθρώπου και καλύπτει 

διάφορες ανάγκες. Παρακάτω παρατίθενται οι κυριότεροι λόγοι κατανάλωσης 

ποτών. 

1. Ικανοποίηση της φυσικής ανάγκης της δίψας: Οι κύριες βασικές 

ανάγκες του ανθρώπου είναι δύο: η ανάγκη για τροφή και η ανάγκη 

ικανοποίησης της δίψας, δεδοµένου ότι το 80% του ανθρώπινου 

οργανισµού αποτελείται από νερό. Πολλές φορές όµως δεν αρκεί η 

κατάποση νερού για ικανοποίηση της δίψας. Οι περισσότεροι επιζητούν 

να γευτούν διαφορετικές γεύσεις γι’ αυτό επιλέγουν διαφορετικά ποτά. 

2. Το συστατικό για να περάσουµε καλά: Όλες οι καλές στιγµές της ζωής 

τις έχουµε συνδυάσει µε την συνοδεία κάποιου ποτού. Είτε πρόκειται για 

εορτασµό κάποιας περίστασης, είτε απλά για να περάσει καλά η παρέα, 

είτε για στιγµές άφθονου γέλιου και κεφιού. Η κατανάλωση ποτού 

συνοδεύει πάντα συζητήσεις φίλων που θέλουν να µοιραστούν την 

καθηµερινότητά τους, αλλά και σε περιστάσεις που  υπάρχει ανταλλαγή 

απόψεων είτε σε φιλικό είτε σε επαγγελµατικό επίπεδο. 

3. Έξαρση συναισθηµάτων: Το ποτό µεγιστοποιεί τις αισθήσεις και 

γενικότερα απενεχοποιεί τους ανθρώπους. Τους κάνει να εκφράζονται 

ελεύθερα χωρίς περιορισµούς και να είναι περισσότερο ο εαυτός τους. 

Πολλές φορές το ποτό δηµιουργεί το κατάλληλο κλίµα για διαπροσωπικές 

σχέσεις κυρίως µε το αντίθετο φύλο, αφού αρχίζουν να υποχωρούν οι 

ηθικοί φραγµοί.  
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4. Μέσο για να λησµονηθούν δυσάρεστα πράγµατα: Το ποτό διεγείρει τις 

αισθήσεις και καταπραΰνει τον πόνο είτε αυτός ο πόνος είναι σωµατικός 

είτε ψυχολογικός και θεωρείται βάλσαµο όταν επιδιώκεται να ξεχαστεί µια 

κακή στιγµή µια παλιά ανάµνηση. 

5. Χαλάρωση: Η κατανάλωση ποτού λαµβάνεται ως ένα ευχάριστο 

διάλειµµα το οποίο χαλαρώνει ψυχή και πνεύµα και ηρεµεί τον οργανισµό. 

Το ποτό βοηθάει στο να ονειρευτεί το µυαλό και να ελευθερωθεί και  να 

«ταξιδέψει» η σκέψη και το πνεύµα. 

6. Επιβράβευση/Κέρασµα στον εαυτό µας: Πάρα πολλές φορές όταν 

σηµειώνεται µια επιτυχία σε προσωπικό ή επαγγελµατικό επίπεδο η 

κατανάλωση ποτού είναι ένα είδος επιβράβευσης στον εαυτό µας, ένα 

είδος κεράσµατος και επιβράβευσης. 

7. Τρόπος επίδειξης/ show off: Από το είδος του ποτού που καταναλώνει 

κάποιος δείχνει εάν είναι µοντέρνος, εάν ακολουθεί τις τάσεις της εποχής. 

Πολλές φορές κάποιος πίνει όχι πραγµατικά το ποτό που θα ήθελε να πιεί, 

αλλά αυτό το οποίο θα ήθελε να τον βλέπουν οι άλλοι να πίνει. 

 

2.1.2. Κανάλια Κατανάλωσης Ποτών 

Η κατανάλωση ποτού πραγµατοποιείται σε ποικίλα µέρη 

• Σπίτι 

• Εργασιακό χώρο 

• Καθ’ οδόν (όταν περπατάµε, όταν είµαστε στο αυτοκίνητο) 

• Καφετέριες, καφενεία, bar, beach bar 

• Clubs, µπουζούκια 

• Εστιατόρια, ταβέρνες, µεζεδοπωλεία 

• Παραλία  

 

2.1.3. Περιστάσεις Κατανάλωσης Ποτών 

Ανάλογα µε την ανάγκη ή τις ανάγκες που ικανοποιεί κάθε φορά η 

κατανάλωση ποτού έχουµε καταλήξει στις παρακάτω περιστάσεις: 
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• Απόδραση από την ρουτίνα της ηµέρας: Κατά τη διάρκεια της 

ηµέρας  όλοι χρειάζονται ένα διάλειµµα για να γεµίσουν τις µπαταρίες 

τους, να χαλαρώσουν και να πάρουν δυνάµεις για να συνεχίσουν την 

ηµέρα. Η «απόδραση» διαδραµατίζεται κυρίως κατά την ώρα του 

εργασιακού διαλλείµατος είτε µε παρέα είτε εφόσον είναι επιθυµητή η 

ηρεµία και η αποµόνωση µοναχικά χωρίς παρέα.  

• Χαλάρωση στο τέλος της ηµέρας: Μετά από µια κουραστική και 

σκληρή ηµέρα στη δουλεία όλοι χρειάζονται λίγη χαλάρωση για να 

διώξουν από πάνω τους το στρες αλλά και την κούραση της ηµέρας. 

Προτιµάται η επίσκεψη σε ένα χαλαρό περιβάλλον («στέκι») µε 2-3 

κοντινούς φίλους ή συναδέλφους σε κάποιο καφέ κοντά στη δουλειά. 

Άλλες φορές επιλέγεται το χαλαρό περιβάλλον του σπιτιού µε κάποιον 

συνεργάτη ή κοντινό φίλο.  Η ώρα εκείνη είναι η κατάλληλη ώρα για 

συζήτηση γύρω από θέµατα που έχουν να κάνουν µε µελλοντικά 

σχέδια, δουλειά, ανησυχίες ή απογοητεύσεις, καλές και περίεργες 

στιγµές που συνέβησαν µέσα στην ηµέρα, κουτσοµπολιό, ώστε να 

ανταλλάξουν απόψεις και εµπειρίες και να φύγει όλη η νευρικότητα της 

ηµέρας. 

•  «Ζέσταµα» πριν από την βραδινή έξοδο: Πριν την βραδινή έξοδο 

υπάρχει  η ανάγκη για να ένα «ζέσταµα» ώστε να κανονιστούν οι 

λεπτοµέρειες της εξόδου αλλά και να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις για ανεβασµένη διάθεση. Η συνάντηση 

πραγµατοποιείται είτε σε κάποιο καφέ ή εστιατόριο είτε στο σπίτι 

κάποιου από τους συµµετέχοντες. Η ατµόσφαιρα είναι χαρούµενη και 

υπάρχει ζωντανή διάθεση από τους παρευρισκόµενους.  

• Κοινωνική συνεύρεση στο σπίτι: Είναι µια  περίσταση κατανάλωσης 

η οποία πραγµατοποιείται σε µια αυθεντική ατµόσφαιρα από φίλους 

κυρίως κατά τα Σαββατοκύριακα που υπάρχει χρόνος και χαλαρή 

διάθεση, και οι φίλοι κάνουν πράγµατα που τους ευχαριστούν 

παίζοντας παιχνίδια, συζητάνε, βλέπουν ταινία στην τηλεόραση και 

γενικότερα µοιράζονται πράγµατα και δένονται περισσότερο.  

• Οικογενειακή συνάθροιση: Πρόκειται για την ελληνική παραδοσιακή 

συνάθροιση της οικογένειας η οποία πραγµατοποιείται κυρίως την 
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Κυριακή το µεσηµέρι είτε στο σπίτι είτε σε κάποιο εστιατόριο/ ταβέρνα 

µέσα σε µια ζεστή ατµόσφαιρα. Είναι η στιγµή που η οικογένεια 

συζητάει µελλοντικά σχέδια αλλά και µοιράζεται εµπειρίες. 

• Αυθόρµητες συγκεντρώσεις/Καθηµερινές στιγµές: Είναι η 

περίσταση κατά την οποία οι φίλοι µοιράζονται προσωπικά θέµατα και 

προβληµατισµούς. Συνήθως κανονίζεται τελευταία στιγµή και 

αυθόρµητα είτε σε κάποιο µεζεδοπωλείο, ταβέρνα, καφέ, κωφέ µπαρ. 

Οι στιγµές αυτές έχουν πολύ κέφι και άφθονο γέλιο. 

• Υψηλής Κοινωνικοποίησης Συνάθροιση/Party: Πρόκειται για το 

απόλυτο ξεφάντωµα, ζωντάνιας, ελευθερίας και διασκέδασης. Η 

ατµόσφαιρα είναι γεµάτη ενέργεια και περιλαµβάνει δυνατή µουσική, 

πολύ χορό και τραγούδι. Κυρίως τα parties πραγµατοποιούνται 

Σαββατοκύριακα ή για κάποια ιδιαίτερη περίσταση όπως είναι τα 

γενέθλια, η γιορτή ή κάποια επιτυχία. 

•  «Αντρικές» στιγµές: Είναι οι  ιδιαίτερες στιγµές που µοιράζονται οι 

άντρες µεταξύ τους και αποκτούν βαθύ δέσιµο. Κυρίως πρόκειται για 

απογεύµατα που υπάρχει κάποιος αγώνας στην τηλεόραση που οι 

άντρες παρακολουθούν πάντα µε τους φίλους τους και σχολιάζουν, 

είτε σε κάποιο σπίτι είτε σε καφέ που µεταδίδεται ο αγώνας. Είναι 

στιγµή που οι άντρες λένε αστεία, σχολιάζουν συµπεριφέρονται 

αντρικά µε «άσχηµους» τρόπους, συζητάνε για γυναίκες και έχουν 

µικρούς φιλικούς τσακωµούς. 

• «Γυναικείες στιγµές»: Γυναικείες συναντήσεις µε «παιχνιδιάρικη» & 

χιουµοριστική διάθεση, µε πολύ κουτσοµπολιό, συζητήσεις γύρω από 

τη µόδα, τους άντρες και µε πολύ γέλιο. Οι  συναντήσεις αυτές είναι 

περισσότερο για να περνάνε χρόνο µαζί και να έρχονται πιο κοντά 

παρά για την σηµαντικότητα των θεµάτων που συζητούν. 

Πραγµατοποιούνται κυρίως σε καφέ, είτε τα απογεύµατα τις 

καθηµερινές είτε το Σάββατο το βράδυ. 
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2.2. Η κατηγορία της µπίρας στην Ελλάδα 

 

2.2.1. Ιστορία 

H µπίρα, το γνωστότερο αλκοολούχο ποτό, συνδέεται άµεσα µε τον 

εκπολιτισµό του ανθρώπινου γένους και το πέρασµά του από το νοµάδα 

κυνηγό στο µονίµως κατοικούντο γεωργό2. 

Ήταν τόσο σηµαντική στους αρχαίους πολιτισµούς, που από τις πινακίδες 

των Σουµερίων ξέρουµε ότι γύρω στο 4000 π.Χ. το 40% των παραγόµενων 

δηµητριακών µετατρέπονταν σε ζύθο. Η κατανάλωση της µπίρας θεωρείτο 

δείγµα πολιτισµού και ήταν για τις αρχαίες κοινωνίες τρόφιµο, ποτό χαράς, 

νόµισµα και λατρευτικό µέσο.  

Στην αρχαία Ελλάδα, ο Ιπποκράτης υπογραµµίζει την ευεργετική δράση της 

µπίρας στην υγεία, ενώ o Όµηρος και ο Ποσειδώνιος κάνουν λόγο για τον 

«κρίθινον οίνον». Στα χρόνια του Μεσαίωνα, η µπίρα θα αντικαταστήσει το 

νερό, κύρια πηγή εξάπλωσης χολέρας και πανώλης. Η µπίρα ήταν ασφαλής 

αφού τα µικρόβια δεν επιζούν µε το βράσιµο.  

Οι µοναχοί που παρασκεύαζαν την µπίρα στα µοναστήρια, ήταν οι γνώστες 

των απόκρυφων µυστικών της. Το µοναστηριακό µονοπώλιο τερµατίστηκε 

από τη Γαλλική Επανάσταση και το 19ο αιώνα ο Pasteur εξήγησε 

επιστηµονικά τη διαδικασία της αλκοολικής ζύµωσης. Με την παστερίωση, 

διευρύνονται τα όρια διάδοσης της µπίρας που σήµερα είναι πλέον ένα 

παγκόσµιο ποτό, το οποίο εµφανίζεται στους πιο σύγχρονους και πολυτελείς 

χώρους εστίασης. Οι sommeliers τη συνδυάζουν µε εκλεκτά & εκλεπτυσµένα 

πιάτα της παγκόσµιας γαστρονοµίας ορίζοντας τις χαρές του ουρανίσκου, τη 

νέα µόδα έκφρασης του σύγχρονου τρόπου ζωής. 

Η µπίρα παράγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1864, όταν η γερµανική 

εταιρεία Fuchs άρχισε να παράγει την ετικέτα Fix. Αυτή ήταν η µοναδική 

ελληνική µπίρα για έναν αιώνα. Στη συνέχεια, το 1963, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

Α.Ε. ιδρύθηκε από µια οµάδα Ελλήνων επιχειρηµατιών µαζί µε την Amstel 

Brouwerij BV. Το 1965, η πρώτη ζυθοποιία ιδρύθηκε στην Αθήνα, και 
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παρήγαγε  την  µπίρα Amstel  µε συνολική παραγωγική δυνατότητα 45.000 

εκατόλιτρα ανά έτος. Το 1971, η Henninger της Φρανκφούρτης άρχισε να 

παράγει Henninger µπίρα στην Ελλάδα. Αυτές οι τρεις ζυθοποιίες έλεγχαν την 

ελληνική αγορά µπίρας σε όλη τη δεκαετία του εβδοµήντα µε τη Φιξ στην 

πρώτη θέση µέχρι το 1975, όταν ανέλαβε η Amstel.  

Το 1981 ξέσπασε  αυτό που σήµερα είναι γνωστό ως ο πόλεµος της µπίρας. 

∆ύο νέες ζυθοποιίες εισήχθηκαν στην ελληνική αγορά µπίρας: η 

Carlsberg/Tuborg και η Loewenbrau. Επιπλέον, η ετικέτα Heineken ξεκίνησε 

να παράγεται από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ενώ η Φιξ άρχισε την παραγωγή 

της Spaten ετικέτας κατόπιν σχετικής αδείας. ∆εν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη 

το γεγονός ότι, αν και παρουσίαζε έντονη αύξηση η κατανάλωση της µπίρας, 

η αγορά δεν µπορούσε να ανταποκριθεί στην αύξηση της προσφοράς. Όλες 

οι εταιρείες υπέστησαν βαριές απώλειες και οι αυξήσεις των ειδικών φόρων & 

δασµών που επιβάλλονται από την κυβέρνηση το Μάρτιο 1982, δηµιούργησε 

περαιτέρω προβλήµατα. Μέχρι το τέλος του 1982, η Φιξ κήρυξε πτώχευση 

και η Carlsberg σταµάτησε την παραγωγή της. Με κυβερνητική παρέµβαση, 

το 1983, σχηµατίστηκε εταιρεία  για την παραγωγή της Φιξ και της Carlsberg, 

αλλά οι εργασίες της σταµάτησαν µετά από ένα έτος. Η Carlsberg συνέχισε 

από µόνη της κατά τα επόµενα έτη, αλλά τελικά διέκοψε τις εργασίες της, τον 

Απρίλιο του 1987.  

∆ύο χρόνια νωρίτερα, το 1985, η Loewenbrau σταµάτησε τις εργασίες της, 

πουλώντας τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η 

οποία παρήγαγε την Loewenbrau βάσει άδειας µέχρι το 1990. Όταν το πρώην 

εργοστάσιο της Carlsberg στην Αταλάντη αποκτήθηκε από Loewenbrau, η 

παραγωγή της  Loewenbrau ξεκίνησε ξανά στο εν λόγω εργοστάσιο.  

Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του ενενήντα, υπήρχαν τρεις ζυθοποιίες στην 

Ελλάδα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η Henninger Hellas και η Loewenbrau Hellas. 

Από αυτές, µόνο η Αθηναϊκή Ζυθοποιία φάνηκε να έχει επωφεληθεί από τις 

περιπέτειες των άλλων ζυθοποιιών στον πόλεµο της µπίρας τη δεκαετία του 

‘80.  
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2.2.2. Η αγορά της µπίρας  

Η εκτιµώµενη αγορά της µπίρας3 µε βάση τον εισπραχθέντα από το ∆ηµόσιο 

Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) παρουσίασε άνοδο από 4.179 εκατόλιτρα 

(hls) το 2004 σε 4.300 εκατόλιτρα το 2009 (διάγραµµα 2.1). Η άνοδος αυτή 

εκτιµάται ότι οφείλεται κυρίως στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν εκείνη 

την περίοδο στην Ελλάδα, στις αλλαγές των συνηθειών του καταναλωτή και 

στην αύξηση των προσφερόµενων εµπορικών σηµάτων. 

 

∆ιάγραµµα 2.1 Εκτίµηση ελληνικής αγοράς µπίρας (www.athenianbrewery.gr)  

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση το 2009 έφτασε στα 42 λίτρα, εξακολουθεί 

όµως να είναι µικρότερη από το µέσο όρο της υπόλοιπης ∆υτικής Ευρώπης 

(80 λίτρα). Η παραγωγή και η πώληση µπίρας στην Ελλάδα δύσκολα 

µπορούν να συγκριθούν µε αντίστοιχες δραστηριότητες σε άλλες χώρες του 

κόσµου, όπου η γεωγραφική διάχυση των ζυθοποιείων είναι εντελώς 

διαφορετική. Στη χώρα µας οι επιχειρήσεις ζυθοποιίας είναι µικρότερου 

µεγέθους και δεν διαθέτουν τις οικονοµίες κλίµακας των µεγαλυτέρων 

εταιριών άλλων περιοχών της Ευρώπης. Επίσης, λόγω της γεωγραφικής 

ιδιοµορφίας της Ελλάδας, η διανοµή των προϊόντων µπίρας γίνεται συχνά µε 

σύνθετους τρόπους µεταφοράς (πχ. οδικώς, µέσω θαλάσσης), ενώ 

παράλληλα οι ελληνικές ζυθοποιίες αντιµετωπίζουν αυξανόµενο κόστος, 

εξαιτίας της αύξησης των τιµών των πρώτων υλών και των υλικών 

συσκευασίας που εισάγονται.  
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2.3. Στάδια παραγωγής  

Νέες ιδέες και µέθοδοι εµπλουτίζουν µία επιτυχηµένη συνταγή. Κάθε µπίρα 

ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκει έχει το δικό της τρόπο 

παρασκευής. Οι πρώτες ύλες από τις οποίες παρασκευάζεται είναι η βύνη 

κριθαριού, η µαγιά, ο λυκίσκος και το νερό. Η βύνη ωστόσο µπορεί να 

προέρχεται από σιτάρι, σίκαλη, ρύζι ή κάποιο άλλο δηµητριακό ενώ συχνά οι 

µπίρες αρωµατίζονται µε κάποιο µπαχαρικό (π.χ. κύµινο ή κόλιανδρο)4. Τα 

στάδια παραγωγής είναι εξής (διάγραµµα 2.2) 

Βυνοποίηση: το κριθάρι αρχικά µουλιάζει και αφού βλαστήσει σε ειδικά 

δοχεία, ώστε να ενεργοποιηθούν τα ένζυµα, ακολουθεί η διαδικασία της 

φρύξης, δηλαδή της ξήρανσης, όπου η βύνη παίρνει τη χαρακτηριστική της 

γεύση, το χρώµα και το άρωµα, ανάλογα µε τη θερµοκρασία.  

Ζυθοποίηση: Στη συνέχεια, η βύνη αλέθεται, αναµιγνύεται µε νερό και 

οδηγείται στα δοχεία ανάµιξης, όπου τα ενεργοποιηµένα ένζυµα διασπούν το 

άµυλο της βύνης σε σάκχαρα. Το µείγµα που προκύπτει ονοµάζεται 

ζυθογλεύκος, φιλτράρεται και µετά βράζει στους 100° C ( διήθηση). Κατά το 

βράσιµο προστίθεται ο λυκίσκος, που δίνει στη µπίρα το χαρακτηριστικό της 

άρωµα και την ξεχωριστή της γεύση. Τέλος, το ζυθογλεύκος ψύχεται, 

αερίζεται και µετά από την προσθήκη της µαγιάς οδηγείται στις δεξαµενές 

ζύµωσης.  

Ζύµωση: Κατά τη ζύµωση, η µαγιά που προστίθεται µετατρέπει τα σάκχαρα 

σε αλκοόλη (οινόπνευµα) και διοξείδιο του άνθρακα (ανθρακικό). 

Ωρίµανση - Σίτευση - ∆ιήθηση - Ανθράκευση ζύθου: Μετά τη ζύµωση, 

ακολουθεί το στάδιο της ωρίµανσης, όπου η µπίρα ψύχεται στους 0° C για να 

σταθεροποιηθεί. Στη συνέχεια περνάει από ειδικά φίλτρα για να 

αποµακρυνθεί η µαγιά και άλλες ουσίες. Σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας 

παραγωγής η µπίρα αποκτά τη γνωστή της διαύγεια. Τώρα πια είναι έτοιµη 

για εµφιάλωση και στη συνέχεια για παστερίωση. 
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∆ιάγραµµα 2.2 Στάδια Παραγωγής µπίρας (πηγή: www.athenianbrewery.gr) 

 

2.4. Τύποι  Μπίρας 

O πιο µακρινός πρόγονος της µπίρας ήταν ένα ποτό, που έφτιαχναν οι λαοί 

της Μεσοποταµίας πριν από χιλιάδες χρόνια, µε βάση το κριθάρι. Τα βασικά 

συστατικά της µπίρας είναι το Κριθάρι, ο Λυκίσκος, η Μαγιά και το Νερό5.   

Υπάρχουν πολλά είδη και γεύσεις µπίρας σε όλο τον κόσµο. Οι βασικοί όµως 

τύποι είναι περιορισµένοι. Στην ελληνική αγορά οι κυρίαρχοι τύποι είναι οι 

µπίρες,  που ανήκουν στις κατηγορίες pilsen και lager. Φυσικά δεν λείπουν 

και τα άλλα είδη µπίρας, τα οποία όµως δεν παράγονται, αλλά εισάγονται 

από διάφορα µέρη της Ευρώπης και όχι µόνο. Ειδικότερα, οι διάφοροι τύποι 

µπίρας είναι: 

Lager:  Από τον Γερµανικό όρο lagern, που σηµαίνει “αποθηκεύω”. 

Πρωτοαναπτύχθηκε στην Γερµανία τον 8ο µχ. αιώνα. Συνήθως είναι ξανθιά 

µπίρα η οποία υπέστη “χαµηλή ζύµωση” σε πολύ κρύες θερµοκρασίες. 

Υπάρχουν όµως και σκούρες, όπως οι: vienna , bock και dortmunder export. 

Pilsener ή Pils . Πρόκειται για µπίρα “χαµηλής ζύµωσης”, η οποία 

παρασκευάζεται, όπως και οι ξανθιές lager µε έντονη γεύση βύνης λυκίσκου 
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και άρωµα λουλουδιού. Το όνοµα της το οφείλει στο χωριό της Βοηµίας, όπου 

πρωτοπαρασκευάστηκε το 1840. 

Ale:  Εξωτική, αρωµατική και συχνά φρουτώδης µπίρα “υψηλής ζύµωσης”,σε 

αντίθεση µε τις µπίρες “χαµηλής ζύµωσης”,  που είναι οι lager. Η µαγιά 

ανεβαίνει στην επιφάνεια του δοχείου βρασµού αφού έχει τελειώσει το έργο 

της µετατρέποντας τη ζάχαρη σε αλκοόλ και διοξείδιο του άνθρακα. Οι 

κυριότερες ale είναι η µέτρια ανοιχτόχρωµη, σκωτσέζικη και η σκούρα. 

Bocκ: Βαριά lager µε βαθύ καστανόξανθο χρώµα µε έντονη γεύση βύνης, η 

οποία ανήκει στις µπίρες “χαµηλής ζύµωσης”. Θεωρείται ότι αναπτύχθηκε 

στην Γερµανία γύρω στο 1200 µχ. Συχνά γλυκιά µπίρα, η οποία 

καταναλώνεται καλύτερα στους κρύους µήνες του χρόνου. 

Stout:  Αρωµατική µπίρα µε σχεδόν µαύρο χρώµα, είναι η πιο εύρωστη από 

της “υψηλής ζύµωσης” µπίρες. Η Stout παράγεται σε τρεις βασικούς τύπους: 

γλυκιά, ξηρή και Imperial.  Oι µπίρες αυτού του τύπου συνηθίζονται στην 

Ιρλανδία. 

Επίσης, υπάρχουν και άλλοι τύποι µπίρας όπως: οι πικρές, οι Lambic, oι 

Porter, η µπίρα ατµού, οι σταρένιες και οι εποχιακές.  

 

2.5. Ανάλυση Αγοράς µπίρας ανά κατηγορία προϊόντος 

Η αγορά αποτελείται από προϊόντα µπίρας που διαφέρουν ως προς το 

επίπεδο της τιµής. Χρησιµοποιώντας ως κριτήριο την τιµή (διάγραµµα 2.3), 

η αγορά χωρίζεται στις εξής πέντε κατηγορίες : 

� Mainstream Μπίρες: Τύπου lager που αποτελούν περίπου το 

60% της συνολικής κατανάλωσης µπίρας στην Ελλάδα. Υπάρχουν 

διαθέσιµες σε όλα τα κανάλια διανοµής. Η κατηγορία διαφηµίζεται πολύ. 

Κατηγορία µε µεσαίες τιµές. Ηγέτης: Amstel. 

� Premium Μπίρες: lager και pilsner που καταλαµβάνουν 30% της 

ελληνικής αγοράς µπίρας. Παρόλο που απευθύνονται σε ανθρώπους 

υψηλότερης οικονοµικής τάξης η διανοµή µπορεί να φτάνει το 95%. Η 

κατηγορία διαφηµίζεται αρκετά. Ηγέτης: Heineken 
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� Discount/ 

για συγκεκριµένες αλυσίδες

το 7%. Η κατηγορία δε

� Specialties

περισσότερες µάρκες

Η διανοµή τους είναι

καφετέριες και καταστήµατα

κατηγορία δε διαφηµίζεται

∆ιάγραµµα 2.3 Ανάλυση της ελληνικής

 

Επίσης, ανάλογα µε τα

διακρίνεται σε6:  

• On premise αγορά

ανήκουν τα σηµεία τα

παγωµένη και να την

καφετέριες, οι ταβέρνες

διατίθενται κατά κύριο

κατηγορία αυτή πραγµατοποείται

• Off premise αγορά

ανήκουν τα σηµεία 

κατανάλωση στο σπίτι

mini markets και στα οποία

«ζεστή αγορά» ενισχύει

/ Private-label: Μπίρες που παράγονται αποκλειστικά

συγκεκριµένες αλυσίδες supermarket. Το µερίδιο που κατέχουν

κατηγορία δε διαφηµίζεται και οι τιµές είναι χαµηλές. 

Specialties: αποτελούν το 3% της κατανάλωσης

µάρκες αυτές της κατηγορίας εισάγονται από το

τους είναι περιορισµένη σε συγκεκριµένες

καταστήµατα µε εκλεκτά προϊόντα. Παρόλο

διαφηµίζεται οι τιµές είναι πολύ υψηλές. 

της ελληνικής αγοράς µπίρας ανά κατηγορία προϊόντος

µε τα κανάλια διανοµής (διάγραµµα 2.

αγορά ή αλλιώς «κρύα αγορά». Στην κατηγορία

σηµεία τα οποία µπορεί ο καταναλωτής να βρει

να την απολαύσει επί τόπου. Τέτοια σηµεία

ταβέρνες, τα bar/clubs. Oι µεγαλύτερες

κύριο λόγο στις ταβέρνες και τα εστιατόρια

πραγµατοποείται το 65% της συνολικής κατανάλωσης

αγορά ή αλλιώς «ζεστή αγορά». Στην κατηγορία

σηµεία που ο καταναλωτής  αγοράζει τη µπίρα

στο σπίτι. Τέτοια σηµεία είναι: τα supermarkets

και στα οποία πραγµατοποιείται το 35% της κατανάλωσης

ενισχύει σταδιακά το µερίδιό της εξαιτίας των

παράγονται αποκλειστικά 

κατέχουν  φτάνει 

χαµηλές.  

κατανάλωσης µπίρας. Οι 

από το εξωτερικό. 

συγκεκριµένες µπιραρίες, 

Παρόλο που η 

 

προϊόντος  

διάγραµµα 2.4) η αγορά 

κατηγορία αυτή 

να βρει την µπίρα 

σηµεία είναι: οι 

µεγαλύτερες ποσότητες 

εστιατόρια. Στην 

κατανάλωσης. 

κατηγορία αυτή 

µπίρα ζεστή για 

supermarkets, οι κάβες τα 

κατανάλωσης. H 

των συνθηκών 



 

που επικρατούν στην

αύξηση της οικιακής

και εξάπλωσης των αλυσίδων

 

∆ιάγραµµα 2.4 Κανάλια διανοµής

             

Τέλος, ανάλογα µε τις

διακρίνεται σε 4 είδη (διάγραµµα

1. Μπίρα σε επιστρεφόµενη

Η επιστρεφόµενη φιάλη

2. Μπίρα σε κουτάκι µε

3. Μπίρα σε βαρέλι µε µερίδιο

4. Μπίρα σε µη περιστρεφόµενη

 

∆ιάγραµµα 2.5 Εκτίµηση µεριδίων
     

3

30%

8%

επικρατούν στην αγορά, (οικονοµική ύφεση µε αποτέλεσµα

οικιακής κατανάλωσης), και λόγω της µεγάλης ενδυνάµωσης

των αλυσίδων λιανεµπορίου.   

διανοµής της µπίρας στην Ελλάδα (www.all4beer.com

τις συσκευασίες που διατίθεται η µπίρα

διάγραµµα 2.5): 

επιστρεφόµενη φιάλη µε µερίδιο αγοράς της τάξεως

επιστρεφόµενη φιάλη διατίθεται σε φιάλη χωρητικότητας 0,

µε µερίδιο 30%. 

µε µερίδιο αγοράς  8%. 

περιστρεφόµενη φιάλη µε µερίδιο µόλις 7%. 

µεριδίων συσκευασιών µπίρας στην Ελλάδα 2009. 

65%

35%

Κανάλια ∆ιανοµής

On premise

Off premise

55%

7%

Συσκευασίες

Επιστρεφόµενη 
φιάλη

Κουτί

Βαρέλι

Μη επιστρεφόµενη
φιάλη

74

αποτέλεσµα την 

µεγάλης ενδυνάµωσης 

 

com) 

µπίρα, η αγορά 

τάξεως του 55%. 

0,50L & 0,33L. 

 

 

  

On premise

Off premise

επιστρεφόµενη  



 
75 

 Εποµένως, η συσκευασία είναι τυποποιηµένη, µε την επιστρεφόµενη φιάλη  

50cl να είναι πιο σηµαντική και δηµοφιλής συσκευασία τόσο στην on pemise 

όσο και στο off premise κανάλι κατανάλωσης. 

Η συσκευασία του κουτιού έχει αυξηθεί κυρίως λόγω των πωλήσεων των 

πολυσυσκευασιών που καταναλώνονται στην off premise αγορά καθώς 

επίσης και την εισαγωγή φθηνών ετικετών που προέρχονται κυρίως από την 

Γερµανία.  

 

2.6. Οι σηµαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου στην Ελλάδα 

Η εγχώρια βιοµηχανία ζύθου ουσιαστικά ταυτιζόταν επί µακρά σειρά ετών µε 

την FIX, µοναδική υπάρχουσα παραγωγική µονάδα µέχρι τις αρχές της 

δεκαετίας του ‘60. Έκτοτε, σηµειώνεται για πρώτη φορά η είσοδος και άλλων 

εταιριών στον κλάδο. Στην παρούσα φάση, το προφίλ της Ελληνικής 

Βιοµηχανίας Ζύθου απαρτίζουν οι εξής εταιρείες: Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η 

Μύθος Ζυθοποιία, η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης και η Ζυθοποιία 

Μακεδονίας-Θράκης. Επίσης, το 2009 συστήθηκε µια νέα βιοµηχανία η 

Ολυµπιακή Ζυθοποιία η οποία θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, λόγω του 

επαναλανσαρίσµατος στην αγορά της µπίρας Fix. 

Παρακάτω, ακολουθεί µια σύντοµη παρουσίαση των βιοµηχανιών ζυθοποιίας 

οι οποίοι καθορίζουν την αγορά µπίρας στη χώρα µας, δεδοµένου ότι η 

κατανάλωση µπίρας καλύπτεται στη συντριπτική της πλειοψηφία από την 

εγχώρια παραγωγή. 

 

 Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1962 και αποτελεί θυγατρική της πολυεθνικής 

HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. Από την ίδρυσή της ακολούθησε 

εντυπωσιακή αναπτυξιακή πορεία, µε αποτέλεσµα να κυριαρχεί πλέον στην 

αγορά µπίρας στην Ελλάδα, αναδειχθείσα (µε µεγάλη διαφορά) η κορυφαία 

ζυθοβιοµηχανία και µεταξύ των βιοµηχανικών επιχειρήσεων στη χώρα µας. 
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Οι δραστηριότητες της περιλαµβάνουν την παραγωγή βύνης και µπίρας, την 

αντιπροσώπευση, εισαγωγή και χονδρική διάθεση µπίρας καθώς και την 

αποκλειστική διάθεση του εµφιαλωµένου νερού «Ιόλη». Tα εµπορικά σήµατα 

µπίρας που παράγει είναι: Amstel, Heineken, Fischer, Buckler, Amstel Bock, 

Άλφα, Amstel Pulse καθώς και τις Marathon και Atheniean (µόνο για 

εξαγωγή). Παράλληλα εισάγει και διακινεί στην Ελλάδα τα εµπορικά σήµατα: 

Amstel light, Erdinger, Murphy’s Irish Stout και Red, Duvel, Chimay, Kirin, 

McFarland, Carib, Desperados, Tiger, Moretti, Foster’s και Krusovice 

Kralovsky. 

 

Μύθος Ζυθοποιία 

Ιδρύθηκε το 1968 µε έδρα την Κρήτη µε την επωνυµία HENNINGER HELLAS 

AE, σαν θυγατρική της HENNINGER INTERNATIONAL. To έτος 1971 η έδρα 

της µεταφέρθηκε στην Αθήνα. Τον Ιούλιο του 1989 η πλειοψηφία των 

µετοχών της περιήλθε στη γαλλική BRASSERIES KRONENBOURG 

(θυγατρική του γαλλικού οµίλου BSN). Τέλος, το Φεβρουάριο του 1992 η 

πλειοψηφία των µετοχών περιήλθε στον ΟΜΙΛΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ και από την 1η 

Ιουλίου 1994 η επωνυµία της άλλαξε σε ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. 

To 1997, η Ζυθοποιία Βορείου Ελλάδος λανσάρει την µπίρα Mythos, την 

πρώτη αυθεντική ελληνική µπίρα σε µια στάσιµη και κατεστηµένη αγορά. Ο 

Mythos αποκτά αµέσως φανατικούς θαυµαστές και γρήγορα γίνεται η 3η σε 

προτίµηση µάρκα µπίρας στην ελληνική αγορά. Το 2000 η εταιρεία 

µετονοµάζεται σε Μύθος Ζυθοποιία AE. 

To 2002, η Scottish & Newcastle αποκτά µερίδο 47% της Μύθος Ζυθοποιίας 

Α.Ε ενώ το 2004 αυξάνει το µερίοδιο της στο 68% και το 2006 αποκτά το 

100%. 

Τον Απρίλιο το 2008  η Heineken και η Calsberg συστήνουν κονοπραξία και 

εξαγοράζουν την Scottish & Newcastle παγκοσµίως και η Μυθος Ζυθοποιία 

Α.Ε γίνεται µέλος του οµίλου Calsberg: την 4η µεγαλύτερη εταιρεία Ζύθου 

παγκοσµίως7.   
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 Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης 

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης Α.Ε ιδρύθηκε το 1988. Ωστόσο το εµπορικό 

σήµα "LOWENBRAU" στην Ελλάδα κυκλοφόρησε το 1981 µέσω της τότε 

λειτουργούσης ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ, η οποία είχε κατασκευάσει και 

το εργοστάσιο ζυθοποιίας στην Πάτρα, που το 1984 πουλήθηκε στην 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Το 1988 συστήθηκε η Lowenbrau Hellas AE, εξαγόρασε 

σε πλειστηριασµό το εργοστάσιο της ζυθοποιίας στην Αταλάντη, της 

επιχείρησης Ελληνική Βιοµηχανία Ζύθου που και αυτή διέκοψε 

δραστηριότητα το 1987. Τέλος, το 1996  άλλαξε την επωνυµία της σε 

Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης Α.Ε. 

 Τα εµπορικά παραγόµενα σήµατα είναι: Lowenbrau ,Pils Hellas, Rocks. 

Παράλληλα, εισάγει και εµπορεύεται χονδρικώς το σήµα  Lowenbrau Alcohol 

frei, ενώ από το 1998 ανέλαβε και την αποκλειστική αντιπροσώπευση και 

διακίνηση του γνωστού brand Stella Artois, καθώς και των σηµάτων Leffe, 

Hoegarden, Spaten Franziskaner & Labatt, Rolling Rock8. 

 

Ζυθοποιία Μακεδονίας – Θράκης  

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 µε έδρα την Κοµοτηνή και ξεκίνησε παραγωγικές 

δραστηριότητες τον Φεβρουάριο του 1998. Η εταιρεία αυτή παράγει µέχρι 

στιγµής µπίρα µε το εµπορικό σήµα Βεργίνα.(κατηγορίας premium). 

 

Ολυµπιακή Ζυθοποιία 

Από την 1η Ιανουαρίου του 2010 η εταιρία Ελληνικές Μικροζυθοποιίες Α.Ε. 

προχώρησε σε αλλαγή της εταιρικής της επωνυµίας σε Ολυµπιακή Ζυθοποιία 

ΑΕ, σε συνέχεια της εξαγοράς – το Φεβρουάριο του 2009 – και µετέπειτα 

απορρόφησης της “παλαιάς” Ολυµπιακής Ζυθοποιίας ΑΕ, πρώην 

συµφερόντων του κ. Β. Κουρτάκη, διατηρώντας όλα τα υπόλοιπα εταιρικά 

στοιχεία αµετάβλητα.  

Η «νέα» πλέον Ολυµπιακή Ζυθοποιία Α.Ε., µε 75 συνολικά εργαζόµενους, 

είναι κάτοχος των σηµάτων της παλαιότερης, καθώς και της πιο ιστορικής 
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ελληνικής µπίρας, της Fix Hellas, της οποίας η εµφιάλωση της πρώτης φιάλης 

έγινε το Μάρτιο του 2010. 

Η Ολυµπιακή Ζυθοποιία ΑΕ ιδρύθηκε το 2005, από τους κ.κ. Ηλία και 

Γεώργιο Γκρέκη. Από τον Απρίλιο του 2008, σε συνέχεια σχετικής 

συµφωνίας, ο κ. Χήτος είναι  κάτοχος του 51% των µετοχών της9.  
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2.7. Βιβλιογραφία 
 

1. www.reporter.gr 

2. «Η ιστορία της µπίρας», έντυπο Αθηναϊκής Ζυθοποιίας  

3. www.athenianbrewery.gr 

4. www.athenianbrewery.gr 

5. «Η ιστορία της µπίρας», έντυπο Αθηναϊκής Ζυθοποιίας  

6. www.all4beer.com 

7. www.mythosbrewery.gr 

8. ICAP, Κλαδική µελέτη ζυθοποιίας, ∆ιεύθυνση µελετών ICAP, Αθήνα, 
2001.  

9. www.fix-beer.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

3.1. Γενικά για την Αθηναϊκή Ζυθοποία 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.1 είναι µία από τις σηµαντικότερες εταιρείες 

παραγωγής και εµπορίας µπίρας στην Ελλάδα.  Ιδρύθηκε το 1963 από µια 

οµάδα Ελλήνων επιχειρηµατιών και αποτελεί µέλος του Οµίλου Heineken 

N.V. Tο 1965, ξεκίνησε τη λειτουργία του πρώτο της εργοστάσιου στην 

Αθήνα, το οποίο παρήγαγε µπίρα Amstel. Το δεύτερο εργοστάσιο άνοιξε το 

1974 στη Θεσσαλονίκη, επεκτείνοντας την παραγωγή, ενώ το 1975 η Amstel 

έγινε µια από τις πιο δηµοφιλείς µπίρες στην ελληνική αγορά, γεγονός που 

ισχύει µέχρι και σήµερα. 

Το 1981 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ξεκίνησε την παραγωγή της µπίρας Heineken 

στην Ελλάδα και το 1985 άνοιξε τρίτο εργοστάσιο στην Πάτρα. Το 1990, η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία ξεκίνησε την παραγωγή της µη αλκοολούχου µπίρας 

Buckler. Το 1993, ήταν µια σηµαντική χρονιά για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, 

καθώς ξεκίνησε η παραγωγή του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Ιόλη στις 

καινούριες εγκαταστάσεις της στη Λαµία, µια περιοχή γνωστή για τις πηγές 

της. 

Το 1994 λαµβάνει το πρώτο πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9002, ενώ σήµερα 

όλες οι πιστοποιήσεις της συµπληρώνουν το Quality Management System 

της εταιρείας (Ποιότητα, Περιβάλλον, Εργασιακή Ασφάλεια και Υγιεινή, 

HACCP).  

Το 1999, λανσάρει τη Fischer και το 2000 την, ελληνικής καταγωγής,  ΑΛΦΑ. 

To 2001 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, µε τη Heineken, επιλέγεται ως Μέγας 

Εθνικός Χορηγός των Ολυµπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», έργο στο οποίο 

ανταποκρίθηκε µε επιτυχία. Tο 2006 εµπλουτίζει την προσφορά της µε την 

Amstel Pulse, µια µπίρα µε µοντέρνο µπουκάλι και δροσερή γεύση.  

Σήµερα, εκτός από τις µπίρες που παράγονται στην Ελλάδα η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία διακινεί και µια πληθώρα εισαγόµενων µαρκών όπως Erdinger, 
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Murphy’s Irish Stout και Red, Duvel, Chimay, Kirin, McFarland, Carib, 

Desperados, Tiger, Moretti, Foster’s και Krusovice Kralovsky ενώ εξάγει τα 

προϊόντα της σε πάνω από 30 χώρες στην Ευρώπη, την Αφρική και την 

Αµερική. 

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί, ότι η Αθηναϊκή  Ζυθοποιία, στο πλαίσιο της 

κοινωνικής της ευθύνης, έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια µία συνεχώς 

εξελισσόµενη, ουσιαστική, δυναµική κοινωνική και περιβαλλοντική δράση, 

αναπτύσσοντας προγράµµατα και ενέργειες που στόχο έχουν να βοηθήσουν 

στην περαιτέρω ανάδειξη και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για θέµατα 

που αφορούν την κοινωνική προσφορά. 

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί δέσµευση για την Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία και τους εργαζοµένους της. Η χρήση φυσικού αερίου στις 

εγκαταστάσεις της, η ανακύκλωση, το πρόγραµµα καθαρισµού ακτών κάτω 

από την οµπρέλα της εκστρατείας Amstel Eco σε συνεργασία µε τη Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση Med SOS και ο καθαρισµός των υγρών αποβλήτων 

αποτελούν απτά παραδείγµατα αυτής της δέσµευσης.  

H ευαισθησία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας εστιάζεται όµως και στην υπεύθυνη 

κατανάλωση αλκοόλ µε µία σειρά ενεργειών η οποία εµπλουτίζεται διαρκώς 

και ενισχύεται µε την υποστήριξη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης 

«Νηφάλιοι» «Στην υγειά µας». Στόχος είναι η ενηµέρωση όλων των οµάδων 

κοινού µε τα οποία έρχεται σε επαφή γύρω από τους κινδύνους της αλόγιστης 

κατανάλωσης αλκοόλ. 

46 Χρόνια Ανάπτυξης – Κυριότεροι Σταθµοί  

1963 Ίδρυση Αθηναϊκής Ζυθοποιίας A.E. 

1965 

Λειτουργία του πρώτου εργοστασίου στην Αθήνα µε δυνατότητα 

παραγωγής 45.000 εκατόλιτρων µπίρας. Εµφάνιση του σήµατος 

Amstel στην ελληνική αγορά 

1975 Νέο ζυθοποιείο στη Θεσσαλονίκη 

1975 Η Amstel αποκτά το προβάδισµα στις προτιµήσεις των Ελλήνων 
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καταναλωτών (γίνεται market leader) 

1981 Εµφάνιση του σήµατος της Heineken στην ελληνική αγορά 

1985 Νέο ζυθοποιείο στην Πάτρα 

1990-

1993 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία λανσάρει στην ελληνική αγορά την µπίρα 

χωρίς αλκοόλ Buckler και εισάγει 10 ακόµη σήµατα 

1993 Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία λανσάρει το φυσικό µεταλλικό νερό Ιόλη 

1996 
Πιστοποίηση των συστηµάτων διαχείρισης για την προστασία του 

Περιβάλλοντος 

1990-

1999 

Επενδύσεις για περαιτέρω εξοπλισµό των εργοστασίων και 

ανάπτυξη των εξαγωγικών της δραστηριοτήτων 

1999 Πιστοποίηση OHSAS για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού 

1999-

2000 
Λανσάρισµα των σηµάτων Fischer και ΑΛΦΑ στην ελληνική αγορά 

2000 Πιστοποίηση του συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 

2001 
Μέσω του σήµατος της Heineken γίνεται χορηγός των 

Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 

2002 

Πιστοποίηση BVQI (Bureau Veritas Quality International) HACCP 

DS 3027-2002 για την άρτια διοργάνωση του συστήµατος 

∆ιαχείρισης για την Ασφάλεια των Τροφίµων 

2006 Λανσάρισµα της Amstel Pulse και του 5λιτρου βαρελιού Heineken 

2007 
Λανσάρισµα καινοτόµων και συσκευασιών όπως το BeerTender 

της Heineken και το ποτό Segredo 

2009 Λανσάρισµα 8 νέων προϊόντων στην ελληνική αγορά 
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3.2. Τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης 

Στην παρούσα ενότητα θα ασχοληθούµε: 

α) µε την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας, αναφορικά µε την επίδοσή της 

όπως αυτή αποτυπώνεται στις δηµοσιευµένες λογιστικές καταστάσεις, καθώς 

επίσης και  

β) µε τη στρατηγική της τοποθέτηση (strategic posture). 

3.2.1. Επίδοση 

Στον πίνακα 3.1. αποτυπώνεται η εξέλιξη των βασικών µεγεθών της εταιρείας 

τη χρονιά 2009 : 

 

Πίνακας 3.1. Συνοπτική κατάσταση αποτελεσµάτων και βασικοί δείκτες 2008-2009.         
(Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε www.athenianbrewery.gr) 

 

31 ∆εκεµβριου 
2009

31 ∆εκεµβριου 
2008

µεταβολή 
 %

Πωλήσεις 448.302.418 460.847.879 -2,72%
Λοιπα λειτουργικά έσοδα 7.173.074 8.398.209
Κίνηση Αποθεµάτων (81.593.079) (84.567.944) -3,52%
Κόστος Πωληθέντων % 18,20% 18,35% -0,15%
Φόροι & τέλη (53.745.877) (48.325.671)
Έξοδα Προσωπικού (73.170.096) (73.650.331)

Μικτά κέρδη 246.966.440 262.702.142 -5,99%
Μικτά κέρδη % 55,09% 57,00% -1,91%
Λοιπα λειτουργικά έξοδα (116.783.881) (126.259.054) -7,50%
Λειτουργικά κέρδη προ 
χρηµατοοικονοµικών
 αποτελεσµάτων, φόρων και αποσβέσεων 130.182.559 136.443.088 -4,59%
Περιθώριο (EBITDA) 29,04% 29,61% -0,57%
Αποσβέσεις (29.048.354) (30.070.238)
Λειτουργικά κέρδη προ 
χρηµατοοικονοµικών
 αποτελεσµάτων, φόρων 101.134.205 106.372.850 -4,92%
Περιθώριο (EBIT) 22,56% 23,08% -0,52%
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1.433.211 6.484.766
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (100.168) (106.211)
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 1.333.043 6.378.555
Κέρδη προ φόρων 102.467.248 112.751.405 -9,12%
Φόρος εισοδήµατος (37.605.616) (29.034.815)
Κέρδη µετά φόρων 64.861.632 83.716.590 -22,52%

Κέρση µετά φόρων ανά µετοχή βασικά και
 προσαρµοσµένα (E.P.S) 35,65 46,01 -22,52%
Απόδοση Επενδυµενων κεφαλαίων (R.O.I) 53,06% 52,70% 0,36%
∆είκτης απόδοσης καθαράς θέσης (R.O.E) 32,90% 31,93% 0,97%
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Η χρήση του 20092 υπήρξε κερδοφόρα για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Τα προ 

φόρου κέρδη ανήλθαν σε 102,5 εκατ.ευρώ περίπου τα οποία είναι µειωµένα 

σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 9%. Οι κατά όγκοι πωλήσεις 

µειώθηκαν κατά 4,8% περίπου σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 

Η µείωση οφείλεται στην οικονοµική κρίση η οποία πλήττει δριµύτατα το 

σύνολο των εµπορικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και η οποία επηρέασε 

αρνητικά την εσωτερική κατανάλωση και τον τουρισµό καθώς και στις κακές 

καιρικές συνθήκες. 

Το κόστος πωληθέντων µειώθηκε κατά 0,15% . Τα κέρδη προ τόκων, φόρων 

και αποσβέσεων (EBITDA) την τελευταία χρονιά είναι στα 29,04% 

παρουσιάζοντας µείωση του περιθωρίου EBITDA κατά 0,57%  σε σχέση µε 

την προηγούµενη χρήση. 

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) µειώθηκαν κατά 4,92% ενώ το 

περιθώριο κερδών προ τόκων και φόρων κατά 0,52%. Τέλος στα καθαρά 

κέρδη υπήρξε µια µείωση της τάξεως του 22,52%. 

Στην ίδια περίοδο τα κέρδη ανά µετοχή µειώθηκαν κατά 22,52%, ενώ η 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και της καθαράς θέσης αυξήθηκαν 

οριακά κατά 0,36% και 0,97% αντίστοιχα. 

Οι βασικοί αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης για την εταιρεία 

εµφανίζονται στον πίνακα 3.2 

 

Πίνακας 3.2. Βασικοί δείκτες διάθρωσης 2008-2009.              
(Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε www.athenianbrewery.gr)  

 

 

31 ∆εκεµβριου 
2009

31 ∆εκεµβριου 
2008

∆είκτης Οικονοµικής αυτάρκειας 
Ίδια κεφάλαια/
Σύνολο Υποχρεώσεων 187% 205%

∆είκτης βαθµού χρηµατοδότησης
 των ακινητοποιήσεων από Ίδια Κεφάλαια Ίδια κεφάλαια/Πάγια 162% 166%

∆είκτης απεικονήσεως γενικής ρευστότητας

Κυκλοφορουν Ενεργητικό/
Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 267% 294%
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3.2.2. Στρατηγική τοποθέτηση 

 

Αποστολή 

Κύριο αντικείµενο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι η παραγωγή και εµπορία 

ποιοτικών προϊόντων µπίρας και η εµφιάλωση και εµπορία του φυσικού 

µεταλλικού νερού ΙΟΛΗ. Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση σε 

όλους τους τοµείς της δραστηριοποίησής της. 

Πιο συγκεκριµένα, η αποστολή της εταιρείας όπως διατυπώνεται από τον 

Γενικό ∆ιευθυντή της εταιρείας είναι: “να παράγουµε προϊόντα µπίρας υψηλής 

και σταθερής ποιότητας που θα καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών. 

Με την καλύτερη χρήση των πόρων της εταιρίας και µε την εξυπηρέτηση των 

πελατών καλύτερα και πιο αποτελεσµατικά από τους ανταγωνιστές µας, να 

πραγµατοποιούµε  υψηλή απόδοση κεφαλαίων  που θα χρηµατοδοτήσουν 

την ανάπτυξη µας και οι εργαζόµενοι να προσφέρουν υψηλή απόδοση σε όλα 

τα επίπεδα”.  

Όλοι οι µέτοχοι της εταιρείας ενστερνίζονται την αποστολή αυτή. 

Όραµα 

Το όραµα της Αθηναϊκής Ζυθοποίας είναι: 

• να διατηρήσει την πρωτοπορία της στην ελληνική αγορά ως ο 

καλύτερος προµηθευτής για τους πελάτες της,  

• να διαθέτει ένα δίκαιο και αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον για τους 

ανθρώπους της,  

• να λειτουργεί ως µια διαφανής και ακµαία επιχείρηση για τους 

µετόχους της και 

• να είναι ένας ευαισθητοποιηµένος και δραστήριος εταιρικός πολίτης για 

την κοινωνία. 
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Αξίες 

Η εταιρεία βασίζει το όραµά της σε επτά επιµέρους θεµελιώδεις αξίες, οι 

οποίες λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραµµές για τους εργαζοµένους της. 

Με αυτόν τον τρόπο καθίστανται ικανοί πρεσβευτές των αξιών αυτών, µέσα 

από την εργασία και τη συµπεριφορά τους, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό περιβάλλον.  

Κάθε αξία αντιπροσωπεύει την εταιρεία και όλες µαζί τη φιλοσοφία της:  

1. ΗΘΟΣ  

2. ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  

3. ΣΕΒΑΣΜΟΣ  

4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

5. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  

6. ΚΕΦΙ  

7. ΟΜΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

Στρατηγικός Στόχος 

Ο στρατηγικός στόχος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι να διατηρήσει την 

ηγετική της θέση στην αγορά µπίρας στην Ελλάδα βελτιώνοντας την 

“κουλτούρα της µπίρας”. 

Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η εταιρία έχει προχωρήσει σε 

συνεχείς επενδύσεις  σε αυτοµατοποιηµένα συστήµατα παραγωγής, τα οποία 

συµβάλλουν τόσο στην µείωση του κόστους παραγωγής, όσο και στην 

ικανότητα να παράγει συνεχώς διαφοροποιηµένα  προϊόντα/συσκευασίες 

σύµφωνα µε τις ανάγκες των καταναλωτών. 

 

 Σκοπός 

Οι επιχειρηµατικοί σκοποί, όπως έχουν τεθεί για το επόµενο 3ετές πλάνο, 

αφορούν αύξηση πωλήσεων και µείωση κόστους. 

• ∆ιατήρηση µεριδίου πωλήσεων στο 75% 

• Αύξηση κερδοφορίας κατά 10% 
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Στρατηγική 

Από την ηµέρα ανακοίνωσης των στόχων και προκειµένου για την επίτευξή 

τους, θα πρέπει η εταιρεία να εφαρµόσει στρατηγική ανάπτυξης σε 

επιχειρησιακό επίπεδο.  

Σύµφωνα µε την εταιρεία, η στρατηγική Ανάπτυξης θα είναι βασισµένη σε 

τρεις κύριους πυλώνες. 

� Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της µέσω: 

o Νέων προϊόντων 

o Εξέλιξη των υπαρχόντων 

o Βελτίωση  στην εξυπηρέτηση πελατών. 

� Επίτευξη των στρατηγικών σε επιχειρηµατικό επίπεδο 

� Συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας µε σκοπό τη διατήρηση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και της ηγετικής θέσης που έχει η 

εταιρεία. 

Στην πραγµατικότητα, οι τρείς πυλώνες δεν είναι κάτι το διαφορετικό από τα 

τρία επίπεδα της στρατηγικής (Επιχειρησιακή, Επιχειρηµατική, Λειτουργική). 

Πιο αναλυτικά, 

• Ως προς την κατεύθυνση (directional strategy), η εταιρεία έχει επιλέξει 

την Ανάπτυξη µέσω συσχετισµένης διαποίκιλσης την οποία θα την επιτύχει 

µέσω συγκεκριµένων πολιτικών στις οποίες θα αναφερθούµε στην πορεία 

(παράγραφος 6.10). 

• Όσον αφορά τις στρατηγικές σε επιχειρηµατικό επίπεδο αλλά και σε 

λειτουργικό επίπεδο, αν και θα αναφερθούµε στην συνέχεια της παρούσας 

εργασίας, εν τούτοις είναι σκόπιµο να αναφέρουµε ότι σε επιχειρηµατικό 

επίπεδο η στρατηγική εστιάζει στη βελτίωση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος των προϊόντων ή υπηρεσιών µιας εταιρείας και µπορεί να 

είναι ανταγωνιστική (competitive) ή συνεργατική (cooperative). Από τη µέχρι 

τώρα ανάλυση συνάγεται ότι η εταιρεία ακολουθεί στρατηγική 

διαφοροποίησης ενάντια στους ανταγωνιστές της. 

Στο ερώτηµα δηλαδή, αν πρέπει να ανταγωνιστεί µε βάση το κόστος (cost 

leadership) ή µε βάση τη διαφοροποίηση (differentiation strategy), η 
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απάντηση είναι ξεκάθαρη αφού η εταιρεία εισάγει συνεχώς νέα καινοτόµα 

προϊόντα και βελτιώνει τα υπάρχοντα προσφέροντας παράλληλα υπηρεσίες 

προστιθέµενης αξίας προς τους πελάτες, εποµένως ακολουθεί τη στρατηγική 

της διαφοροποίησης. Εντούτοις η εταιρεία έχει επωφεληθεί από τις οικονοµίες 

κλίµακος στα νέα υλικά συσκευασίας & εξοικονόµηση κόστους (cost saving) 

µε την απόκτηση νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας (Technology, new 

practices), µεγαλύτερη ευελιξία (Higher flexibility) δραστηριοποιούµενη σε µια 

αγορά κορεσµένη µε χαµηλά περιθώρια ανάπτυξης. 

Στο ερώτηµα αν πρέπει να ανταγωνιστεί σε όλα τα µέτωπα µε τους 

ανταγωνιστές (head to head) ή να εστιάσει σε ένα κοµµάτι της αγοράς (focus 

on a niche) κι εκεί η απάντηση είναι ξεκάθαρη σε όλα τα τµήµατα αφού 

στόχος είναι να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην αγορά. 

 

Πίνακας 3.3. Η θέση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στο υπόδειγµα γενικών επιχειρηµατικών 
στρατηγικών του Porter  

Εξετάζοντας προσεκτικότερα το όραµα της εταιρείας και σε συνδυασµό µε 

τους στόχους και στρατηγικές για την επίτευξη αυτών, παρατηρούµε ότι οι 

στόχοι είναι προσανατολισµένοι στην ανάπτυξη της εταιρείας και οι 

στρατηγικές συνακόλουθες των στόχων. Επιπροσθέτως, οι στρατηγικές µε 

τον τρόπο που έχουν διατυπωθεί είναι σε συµφωνία και µε τους στόχους 

αλλά και µε το όραµα.   
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3.3. Βιβλιογραφία 

 

1. www.athenianbrewery.gr,  

2. www.athenianbrewery.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ

 

4.1. Μετοχική Σύνθεση

Το µετοχικό κεφάλαιο της

δικαίωµα µιας ψήφους στις

µειώσεις του µετοχικού κεφαλαίου

Συνέλευσης των µετόχων

κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται

µετοχές ονοµαστικής αξίας

Το 98% των µετοχών της

εταιρεία Heineken International

επίσης και ο πρώην Γενικός

υπόλοιπο 2%.   

Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας

∆ιάγραµµα 4.1. Η µετοχική σύνθεση

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Σύνθεση: 

κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από κοινές

ψήφους στις γενικές συνελεύσεις των µετόχων

µετοχικού κεφαλαίου γίνονται κατόπιν αποφάσεως

µετόχων. Την 31η ∆εκεµβρίου του 2009 το

εταιρείας ανέρχεται σε 54.581.310€ διαιρούµενο σε

ονοµαστικής αξίας 30€ (σε απόλυτο ποσό) η καθεµία1.  

µετοχών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ανήκει στην

International. Πολλοί Έλληνες επιχειρηµατίες

πρώην Γενικός ∆ιευθυντής της κος Μηνάς Τάνες

της εταιρείας εµφανίζεται στο διάγραµµα 4.1

 σύνθεση 

98%

2%

Μετοχική Σύνθεση

HEINEKEN INTERNATIONAL ΛΟΙΠΟΙ

90

κοινές µετοχές µε 

µετόχων. Αυξήσεις ή 

αποφάσεως της Γενικής 

 2009 το µετοχικό 

διαιρούµενο σε 1.819.377 

 

στην πολυεθνική 

επιχειρηµατίες καθώς 

Τάνες κατέχουν το 

4.1: 
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4.2. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

Το ∆ιοικητικό συµβούλιο της εταιρείας αποτελείται από 7 µέλη εκ των οποίων 

µόνο ο Αντιπρόεδρος είναι εκτελεστικό µέλος, και συνεδριάζει σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα τα οποία είναι προκαθορισµένα, ή ανάλογα µε την 

περίπτωση όσο συχνά απαιτείται.  

Τα µέλη του ∆.Σ. φέρουν ευρύ φάσµα εµπειρίας και ικανοτήτων. Το ∆.Σ. 

περιοδικά εξετάζει τα συµφέροντα των µελών του ώστε να µην υπάρχει 

σύγκρουση συµφερόντων. 

Σύµφωνα µε το καταστατικό, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται 

από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, 

που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά 

τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν µπορεί όµως να περάσει την εξαετία. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µέτοχοι ή µη µέτοχοι, µπορούν να 

επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την 

ευθύνη της διοίκησης (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας4 και 

την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που 

αφορούν στην εταιρεία  (για παράδειγµα στη σύναψη δανείων, στην έγκριση 

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων), που περιλαµβάνουν και την παροχή 

εγγυήσεων υπέρ τρίτων και την ανάθεση της διαχείρισης της εταιρείας σε 

τρίτους, µέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που 

σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική 

αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, αποκλειστικά και µόνο εγγράφως και µε 

ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή µερικών από τις 

εξουσίες και αρµοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική 

ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα, µέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της 

ανάθεσης. Προκειµένου για καλύτερη κατανόηση των θέσεων που 

περιγράφονται παρακάτω θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η δοµή της διοίκησης 

έχει ως εξής: 

 

 



 92

1) ∆ιοικητικό Συµβούλιο: Πρόεδρος και µέλη 

2) ∆ιοικητική Επιτροπή (management committee) - ∆ιευθυντές 

∆ιευθύνσεων: Στόχος της είναι ο καθορισµός, έλεγχος των επιχειρησιακών 

λειτουργιών καθώς και η αξιολόγηση τους. Η επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα µια φορά την εβδοµάδα. Μέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής 

είναι οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων και λαµβάνουν αναφορά από τους 

∆ιευθυντές των τµηµάτων. 

Ο πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος είναι τα πιο σηµαντικά 

πρόσωπα της διοίκησης. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος  είναι αυτός που χαράζει 

και εφαρµόζει την επιχειρησιακή στρατηγική της εταιρείας την οποία και 

διαµορφώνει σε συνδυασµό µε το ∆.Σ.  Ειδικότερα, το ∆.Σ. είναι αρµόδιο για 

την έγκριση των στρατηγικών της εταιρείας, των πολιτικών και των 

επενδύσεων. Το ∆.Σ. εξασκεί τρεις βασικούς ρόλους: Επίβλεψη, Αξιολόγηση 

και Επιρροή.  

 

 

4.2.1. ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 7 µέλη: 

1. Πρόεδρος : Nicolaas Herman Nusmeier 

2. Αντιπρόεδρος Α’ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος : Jac van Herpen 

3. Αντιπρόεδρος Β’ : Εµµανουήλ Πριονάς 

4. Μέλος : Pierro Perron 

5. Μέλος : Επαµεινώνδας Λαµπαδάριος 

6. Μέλος : Ζαχαρίας Σιτινάς 

7. Μέλος : Ιωάννα Τριφύλλη 
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Πρόεδρος : Nicolaas Herman Nusmeier 2 

Ο Nicolas Herman Nusmeier εργάζεται για την Heineken International και 

είναι πρόεδρος της περιφέρειας Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης  στην 

οποία ανήκει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία. 

Ο Nicolas Herman Nusmeier ξεκίνησε στην Heineken το Σεπτέµβριο του 

1985 ως Management Trainee.  Όταν ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του, 

άρχισε τις σπουδές του στο τµήµα Ζυθοποίησης στο Βιοµηχανικό Ινστιτούτο 

της Gent στο Βέλγιο από το οποίο αποφοίτησε ως Master Brewer το 1988. 

Από τον Αύγουστο 1988 µέχρι το 1989, εργάστηκε στην Heineken 

Brouwerijen.  

Στις αρχές του 1990 πήρε τη θέση του ∆ιευθυντή Παραγωγής στην Cagliari 

Brewery στη Σαρδηνία. Τον Οκτώβριο του 1990, ανέλαβε ως Γενικός 

∆ιευθυντής  της Heineken Ιταλίας στην Ρώµη. 

Από το 1993 εώς και το 2001, ανέλαβε Γενικός ∆ιευθυντής σε διάφορα 

εργοστάσια της Heineken παγκοσµίως. 

Από το Μάιο 2001, είναι µέλος του management board Grupa Zywiec στο  

οποίο έγινε πρόεδρος τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου. Από τον Οκτώβριο του 

2005 είναι Πρόεδρος της Περιφέρειας Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης της 

Heineken International µε έδρα την Βιέννη. 

Mέλη:  

Pierro Perron 3: Ο Pierro Perron είναι Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ζυθοποιών. Είναι επίσης πρόεδρος του ∆.Σ της Heineken Ιταλίας, στο 

Εποπτικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Brau Union στην Αυστρία, µέλος 

Federalimentare Board και µέλος του ∆.Σ της CIAA. Ήταν πρόεδρος της 

Ένωσης Ζυθοποιών από τον Ιούνιου 2002 µέχρι και το Μάιο 2005. Αρχικά, 

εργάστηκε στην αυτοβιοµηχανία και σε συµβουλευτική εταιρεία, και το 1974 

πριν εισαχθεί στον χώρο της ζυθοβιοµηχανία εργάστηκε στην βιοµηχανία 

Poretti ως managing director το 1977. Από τότε εργάστηκε σε πολλές 

εταιρείες ζυθοποιίας συµπεριλαµβανοµένου Union Cervecera και Birra 

Moretti. 
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To 1997 εργάστηκε στην Heineken Ιταλίας ως Γενικός ∆ιευθυντής και από το 

2000 ως το 2003 ήταν ∆ιευθύνων Σύµβουλος στην Heineken Iσπανίας. Έχει 

εκπροσωπήσει την εταιρεία που εργάστηκε τόσο στην Ιταλική όσο και στην 

Ισπανική Ένωση Ζυθοποιών.  

Τέλος, είναι από τα ιδρυτικά µέλη της European Research Advisory Board 

(ERAB) και το 2006 έγινε επίτιµο µέλος του ERAB Board of Directors. 

 

4.2.2. ∆ιοικητική Επιτροπή –Management Commitee 4  
 

Jac van Herpen : ∆ιευθύνων Σύµβουλος & Πρόεδρος 

Ο Jac van Herpen γεννήθηκε στις 7 Απριλίου του 1951 στο Ρόττερνταµ. 

Με πτυχίο Οικονοµικών και ∆ικαίου από το Πανεπιστήµιο της Ουτρέχτης,  

µεταπτυχιακές σπουδές στο ∆ιεθνές Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήµιο του 

Cambridge και Executive MBA από το Πανεπιστήµιο του Harvard, ο κ. van 

Herpen έχει µια µακρόχρονη σταδιοδροµία σε εταιρείες ζυθοποιίας. 

Από το 1981 µέχρι το 1998 εργάστηκε στη Heineken International, 

κατέχοντας διάφορες θέσεις ευθύνης, αρχικά στα γραφεία της εταιρείας στην 

Ολλανδία και στη συνέχεια (από το 1994) αναλαµβάνοντας τη θέση του 

Regional Director στη Σιγκαπούρη. Από το 1998 έως το 2003 εργάστηκε στην 

DB Breweries στη Νέα Ζηλανδία, ως CEO, και ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 

Guinness Anchor Berhad στην Κουάλα Λουµπούρ. Το 2003, επανέρχεται 

στην Heineken International, αρχικά ως Director Corporate Brands στην 

Ολλανδία, ενώ από τον Οκτώβριο του 2005 ανέλαβε τη ∆ιοίκηση της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.  

Ο κ. van Herpen είναι Πρόεδρος της Ένωσης Ζυθοποιών Ελλάδος, 

αντιπρόεδρος του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσµου (HEDA) καθώς και µέλος 

πολλών διεθνών επιχειρηµατικών ενώσεων.  
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Αλέξανδρος ∆ανιηλίδης - Εµπορικός ∆ιευθυντής 

Ο Αλέξανδρος ∆ανιηλίδης γεννήθηκε στη Νίκαια του Πειραιά την 1η  Απριλίου 

του 1968. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Οικονοµικό τµήµα του      

Πανεπιστηµίου Πειραιά και έχει 20ετή εµπειρία στο χώρο των πωλήσεων. 

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1989 στο εµπορικό τµήµα της εταιρείας ΚΟΡΕ 

ΑΕ ενώ τον Αύγουστο του 1992 εντάσσεται πλέον στο δυναµικό της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ως Επιθεωρητής Πωλήσεων. Κατά τη διάρκεια της 

επαγγελµατικής του πορείας έχει αναλάβει τις αρµοδιότητες του 

Προϊσταµένου HO.RE.CA (1995), ∆ιευθυντή TAKE HOME (1997), ∆ιευθυντή 

Πωλήσεων Ν. Ελλάδος (1999), ∆ιευθυντή Πωλήσεων Χονδρεµπορίου & 

HO.RE.CA (2002) και ∆ιευθυντή Πωλήσεων Ελλάδας (2008). Τον Μάρτιο του 

2010 ανέλαβε τα καθήκοντα του Εµπορικού ∆ιευθυντή της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας.  

  

Νικόλαος Ζέρβας - Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

O Νικόλαος Ζέρβας γεννήθηκε στις 16 Σεπτεµβρίου του 1964, στο Καλαµάκι 

Aττικής. Είναι απόφοιτος του Οικονοµικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου 

Πειραιώς (πρώην ΑΒΣΠ) και του Πανεπιστηµίου του Southampton στην 

Αγγλία όπου ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές του σπουδές στο Finance (MSc) 

µε υποτροφία του Βρετανικού Συµβουλίου. 

Από το ∆εκέµβριο του 2008 κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Οικονοµικού 

∆ιευθυντή της Αθηναϊκής Ζυθοποϊας Α.Ε. ενώ από την 1η  Απριλίου 2009 

αναλαµβάνει καθήκοντα Οικονοµικού ∆ιευθυντή της εταιρείας. 

Ο Νίκος Ζέρβας διαθέτει εκτεταµένη επαγγελµατική εµπειρία στον Οικονοµικό 

τοµέα από πολλές ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Έχει διατελέσει 

Οικονοµικός ∆ιευθυντής του Οµίλου ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Οικονοµικός & 

Περιφερειακός ∆ιευθυντής για την Ελλάδα και την Τουρκία της Γερµανικής 

Εταιρείας FREUDENBERG καθώς και Financial Controller του Οµίλου 

Εταιρειών Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ. 
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Νίκος Ζώης - ∆ιευθυντής Πωλήσεων Ελλάδας 

Ο Νίκος Ζώης γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου του 1964 στη Θεσσαλονίκη. 

Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης 

µε πτυχίο Οικονοµικών και µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη ∆ιοίκηση 

Επιχειρήσεων  του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ενώ συνέχισε για ένα χρόνο 

ακόµα µε ειδίκευση στα πληροφοριακά συστήµατα και το διαδικτυακό 

εµπόριο. 

Το 1989 προσλαµβάνεται από την εταιρεία Τσάνταλης Α.Ε. ως επιθεωρητής 

πωλήσεων, ενώ το 1991 γίνεται µέλος της οικογένειας της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιϊας. Ξεκινάει ως επιθεωρητής πωλήσεων και το 1993 αναλαµβάνει 

καθήκοντα προϊστάµενου. Το 1999 συνεχίζει την καριέρα του στην Heineken 

Βουλγαρίας ως ∆ιευθυντής Πωλήσεων και το 2002 επιστρέφει στην Ελλάδα 

ως Regional Sales Manager. Από το 2005 έως το 2008 ασχολείται µε το 

change management και το channel strategy ενώ για τα επόµενα δύο χρόνια 

αναλαµβάνει τη θέση του Strategic HO.RE.CA Sales Manager.  

Μετά την πολυετή πείρα του σε όλα τα κανάλια, στη ∆ιεύθυνση Πωλήσεων, 

το Μάρτιο του 2010, ανέλαβε τη θέση του ∆ιευθυντή Πωλήσεων Ελλάδας. 

  

Έλενα Μαθιού - ∆ιευθύντρια Marketing 

Η Έλενα Μαθιού-Rose γεννήθηκε στις 19 Σεπτεµβρίου του 1966 στην Αθήνα.  

Σπούδασε Νοµική στο Πανεπιστήµιο Αθηνών ενώ κατέκτησε µεταπτυχιακούς 

τίτλους στα Οικονοµικά και την Ευρωπαϊκή Πολιτική (ΜSc) καθώς και στη 

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).  

Το 1991 προσλαµβάνεται στην Procter & Gamble Γερµανίας ως Οικονοµική 

Αναλύτρια ενώ µέχρι το 2000 αναλαµβάνει πολλές θέσεις στο τµήµα 

µάρκετινγκ της εταιρείας τόσο στη Γερµανία όσο και σε άλλες χώρες 

(Bαλτικές Χώρες, Λευκορωσία, Πολωνία, Λονδίνο). Πριν γίνει ∆ιευθύντρια 

Μάρκετινγκ της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας το Σεπτέµβριο του 2006 διετέλεσε 

∆ιευθύντρια Μάρκετινγκ στην εταιρεία Johnson & Johnson Hellas από τον 

Ιούλιο του 2001. 
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Ενεργό µέλος στον επαγγελµατικό χώρο, συµµετέχει στην Ελληνική Εταιρεία 

∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (EE∆Ε), στο Σύνδεσµο ∆ιαφηµιζοµένων Ελλάδος 

(Σ∆Ε) ενώ είναι ενεργό µέλος του Ελληνικού Συνδέσµου Ελέγχου 

Επικοινωνίας (ΣΕΕ) όπου και προεδρεύει συνεδριάσεων όποτε παραστεί 

ανάγκη.  

 

Μηνάς Μαυρικάκης - ∆ιευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων 

Ο Μηνάς Μαυρικάκης γεννήθηκε στην Ισµαηλία της Αιγύπτου και επέστρεψε 

στην Ελλάδα µε την οικογένειά του όταν ήταν δέκα ετών. Σπούδασε ∆ιοίκηση 

Επιχειρήσεων ενώ έχει παρακολουθήσει πολλά εκπαιδευτικά προγράµµατα 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Εργάζεται στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. από το 1976. Η καριέρα του 

ξεκίνησε από το Τεχνικό Τµήµα, ενώ, µετά την ολοκλήρωση των σπουδών 

του, µετακινήθηκε στη ∆ιεύθυνση Πωλήσεων, ως Promoter και στη συνέχεια 

έγινε Επιθεωρητής Πωλήσεων. Το 1985, ανέλαβε τη θέση του Product 

Manager Heineken ενώ από το 1989 ως Group Product Manager ήταν 

υπεύθυνος για το λανσάρισµα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΙΟΛΗ. Το 

1995, ως New Business Development Manager αναπτύσσει τις 

δραστηριότητες µάρκετινγκ της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

(Νοτιοανατολική Ευρώπη κυρίως) ενώ το 1999 λανσάρει στην ελληνική 

αγορά δύο νέα προϊόντα, τη Fischer και την ΑΛΦΑ. Το 2000 αναλαµβάνει τη 

θέση του Marketing Manager, ενώ γίνεται υπεύθυνος για τη χορηγία της 

Heineken στους Ολυµπιακούς Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004. Από το 2006 οδηγεί τη 

∆ιεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων προωθώντας τις σχέσεις της 

εταιρείας µε τα ΜΜΕ, ενισχύοντας το κοινωνικό της πρόσωπο καθώς και τις 

χορηγικές της δραστηριότητες. 

Ο Μηνάς Μαυρικάκης συµµετέχει ως ενεργό µέλος στο Σύνδεσµο 

∆ιαφηµιζοµένων Ελλάδος (Σ∆Ε), στον Ελληνικό Σύνδεσµο Ελέγχου 

Επικοινωνίας (ΣΕΕ), στον Πολιτιστικό µη κερδοσκοπικό οργανισµό Άλεκτον 

και στον Πολιτιστικό Οργανισµό Θεσσαλονίκης. 
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 Βαρβάρα Παναγοπούλου - ∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Η Βαρβάρα Παναγοπούλου γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 1962 στην 

Αθήνα. Σπούδασε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο Αµερικάνικο Κολλέγιο µε κύρια 

κατεύθυνση την οργανωσιακή συµπεριφορά και το µάρκετινγκ ενώ έχει 

παρακολουθήσει πολλά εκπαιδευτικά προγράµµατα στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό.  

Το 1988 προσλαµβάνεται στην Procter & Gamble Greece στο Τµήµα 

Μάρκετινγκ ενώ το 1992, αναλαµβάνει ∆/ντρια του τµήµατος Εκπαίδευσης 

στη ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού της εταιρείας µέχρι το 1996. Από το 1996 

µέχρι την πρόσληψή της στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. τον Οκτώβριο του 

2008, διετέλεσε ∆/ντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού σε µεγάλες εταιρείες όπως  

DHL, The Coca-Cola Company και Vodafone. 

Ενεργό µέλος στον επαγγελµατικό χώρο, συµµετέχει στο Σύνδεσµο Στελεχών 

∆ιοίκησης Προσωπικού (ΣΣ∆Π), στην Ελληνική Εταιρεία ∆ιοικήσεως 

Επιχειρήσεων (EE∆Ε) και στο Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο. 

   

Lorenzo Pomini - ∆ιευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Ο Lorenzo Pomini γεννήθηκε στο Τρεβίζο, µια µικρή πόλη κοντά στη Βενετία 

στις 13 Οκτωβρίου του 1961. Σπούδασε στο Πανεπιστήµιο του Μιλάνου όπου 

και συνάντησε για πρώτη φορά τη Heineken, µέσα από µια έρευνα για τη 

µείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή ήταν και η αρχή της 23άχρονης 

συνεργασίας του µε την εταιρεία. 

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Heineken από την παραγωγή, σαν χειριστής 

εττικετοµηχανής και αργότερα ως προϊστάµενος µιας γραµµής 

πακετοποίησης σε εργοστάσιο της Ολλανδίας. Εργάστηκε κατόπιν σαν 

Προϊστάµενος Συσκευαστηρίου, Προϊστάµενος Ζυθοβραστηρίου στο 

Εργοστάσιο της Massafra στην Ιταλία, καθώς επίσης στα τµήµατα Logistics 

και Προγραµµατισµού Παραγωγής στο Μιλάνο και στο τµήµα Ελέγχου 

Κόστους του Supply Chain. Μετά από αυτήν την πορεία, του ανατέθηκε για 

πρώτη φορά η ∆ιεύθυνση Εργοστασίου σε τρία διαφορετικά εργοστάσια, στην 
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Ιταλία και στη Γαλλία. Πριν ενσωµατωθεί στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. το 

Σεπτέµβριο του 2006, ήταν Τεχνικός ∆ιευθυντής στη Heineken Γαλλίας. 

   

Ταλίτα Μαρία Τσεκούρα - Νοµική Σύµβουλος 

Η Ταλίτα Μαρία Τσεκούρα γεννήθηκε στις 10 Νοεµβρίου 1973 στην Αθήνα. 

Σπούδασε Νοµικά (JD/ LL.M.) στο Πανεπιστήµιο Erasmus Universiteit 

Rotterdam στην Ολλανδία µε κύριες κατευθύνσεις το αστικό και εµπορικό 

δίκαιο. Κατόπιν σπούδασε στις ΗΠΑ στο Πανεπιστήµιο Harvard Law School 

(LL.M.) όπου επικεντρώθηκε κυρίως σε θέµατα εταιρικού δικαίου, 

συµβάσεων, δίκαιο ανταγωνισµού και διαπραγµατεύσης.  

Το 1998 γίνεται µέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης (New 

York State Bar Association) και µετά την επιστροφή της στην Ελλάδα το 2000 

γίνεται και µέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.  

Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα εργάστηκε σε µία µεγάλη δικηγορική 

εταιρεία στην Αθήνα, όπου ασχολήθηκε κυρίως µε θέµατα εταιρικού δικαίου, 

δίκαιο τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, ενώ αργότερα ίδρυσε δικό της 

δικηγορικό γραφείο µε ειδίκευση σε θέµατα εταιρικού και εµπορικού δικαίου. 

Η Ταλίτα Μαρία Τσεκούρα εργάζεται από το 2006 ως Νοµική Σύµβουλος της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, ενώ από το 2007 αποτελεί και µέλος της ∆ιοικητικής 

Επιτροπής.  

 

4.2.3. ∆ιαδοχή ∆ιευθύνοντα Συµβούλου (CEO): 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας έχει αλλάξει µόνο 3 φορές από τότε 

που ιδρύθηκε η εταιρεία το 1963.  

1963 – 1976 : Χατζηβασιλείου - ιδιοκτήτης 

1976 - 2006: Μ.Τάνες 

2006 – Σήµερα: Jac van Herpen  
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4.2.4. Σύνοψη Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Το ∆.Σ. αποτελείται από 7 µέλη εκ των οποίων 2 από αυτά εργάζονται στον 

Όµιλο Heineken και 2 από αυτά προέρχονται από την εταιρεία.  Οι 

περισσότεροι εξ αυτών έχουν διατελέσει ως µέλη σε ∆Σ άλλων εταιρειών και 

παράλληλα έχουν πολλά προσόντα µε γνώση του επιχειρηµατικού κόσµου. 

Ρόλος του ∆.Σ. στο Στρατηγικό Management: O ∆ιευθύνων Σύµβουλος (top 

management) είναι αυτός που χαράσσει το όραµα και τις στρατηγικές για την 

επίτευξη των στόχων, ενώ το ∆.Σ. εγκρίνει ή όχι και εποπτεύει τον ∆ιευθύνων 

Σύµβουλο ως προς την αποτελεσµατικότητά του. Στο Board of Directors 

Continuum ο ρόλος του ∆.Σ. θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ‘Active 

Participation’5, όπως εµφανίζεται στο διάγραµµα 4.2. 

 

Phantom     Rubber Stamp     Minimal Review      Nominal Participation    Active    Catalyst 

 

LOW          HIGH 

Βαθµός Συµµετοχής στην Στρατηγική ∆ιοίκηση 

∆ιάγραµµα 4.2. Θέση της ΑθηναΙκης Ζυθοποιίας στο υπόδειγµα ‘Board of Directors 

Continuum’ 

 

• Βαθµός Υπευθυνότητας του top management στην επίδοση: Οι συχνές 

συνεδριάσεις του ∆.Σ. αλλά και της ∆ιοικητικής Επιτροπής σε      

παραλληλισµό µε τις συχνές αναφορές στη µητρική εταιρεία Heineken 

International αποδίδει µεγάλο µέρος ευθυνών για την επίδοση της εταιρείας.  

• Κίνητρα: Τα κίνητρα τα οποία παρέχονται στο top management  έχουν 

άµεση σχέση µε την επίτευξη στόχων και είναι υπό µορφή bonus 

προκειµένου για βραχυπρόθεσµους στόχους  

• Ικανότητα top management στην επίτευξη στόχων: Ο τωρινός ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος έχει επιδείξει δυνατά αποτελέσµατα µε  µακρόχρονη επιτυχία σε 

όλες τις θέσεις που κατείχε µέχρι σήµερα στις εταιρείες του Οµίλου Heineken, 

µε άριστη γνώση της αγοράς της µπίρας παγκοσµίως. Παράλληλα, και τα 

Αθηναϊκή Ζυθοποία 
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υπόλοιπα µέλη του top management επίσης διαθέτουν διατµηµατική (cross 

fuction) εµπειρία είτε εντός είτε εκτός αυτής. 

• Ηθική: Όλοι οι εργαζόµενοι έχουν υπογράψει και αποδεχθεί τον κώδικα 

ηθικής και δεοντολογίας και κάθε ενέργεια εκτελείται σε συµφωνία µε αυτόν 

καθώς επίσης και ειδικό έγγραφο για την µη κατάχρηση της δεσπόζουσας 

θέσης της εταιρείας.  
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2. www.heineken.com 
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4. www.athenianbrewery.gr 

5. Thomas L. Wheelen & J.David Hunger,  “Concepts in Strategic 
management  and Business Policy”,  10th Edition 2006, Pearson 
Prentice Hall. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σήµερα, γινόµαστε µάρτυρες της πιο θεµελιώδους µεταµόρφωσης του 

επιχειρηµατικού τοπίου των παγκοσµίων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

(world business landscape) των τελευταίων δεκαετιών. Οι πιο σηµαντικές 

προκλήσεις που αναγνωρίζονται είναι οι εξής1: 

1. 25 χρόνια πριν οι επιχειρηµατικοί ορίζοντες περιορίζονταν στην αγορά 

των Η.Π.Α., Ευρώπης και Ιαπωνίας, δηλαδή µια αγορά 580 εκατοµµυρίων 

ανθρώπων, ενώ σήµερα η παγκόσµια οικονοµία αναφέρεται σε µια αγορά 

6,3 δισ ανθρώπων. Επιπροσθέτως η αγορά αυτή µεγαλώνει κατά 1 δισ 

ανθρώπους ανά 15 χρόνια. 

2. Από φθηνό εργατικό µεταβαίνουµε σε φθηνό πνευµατικό κεφάλαιο 

(brainpower). H ανταγωνιστική δοµή των αναδυόµενων οικονοµιών 

αλλάζει γρήγορα. Κίνα, Ινδία και Ρωσία µαζί, παράγουν τον αριθµό 

φοιτητών των Η.Π.Α. Η Κίνα επενδύει περισσότερο από την Ιαπωνία σε 

Έρευνα & Ανάπτυξη και µέχρι το 2010 θα έχει ξεπεράσει την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η Ινδία έχει ανοίξει 120 κέντρα τηλεϊατρικής και αυτό είναι µόνο η 

αρχή. 

3. Η ισορροπία δυνάµεων αλλάζει δραµατικά. Τα αποθεµατικά σε ξένο 

συνάλλαγµα της Κίνας ξεπέρασαν τα 1.000 δισ και είναι το µεγαλύτερο 

στο κόσµο. Η ίδια αυξητική τάση παρατηρείται στην Ρωσία, Ταϊλάνδη, και 

χώρες του κόλπου. Παραδοσιακά, οι επενδύσεις νοούνταν σε Αµερικάνικα 

οµόλογα (US treasury bonds), ή σε ακίνητη περιουσία (real estate) σε 

Ευρώπη και Η.Π.Α. Τώρα αυτό δεν ισχύει. 

4. Οι αναπτυσσόµενες χώρες εστιάζουν στην απόκτηση δικών τους 

βιοµηχανικών παγίων. Πάνω από 700 Κινέζικες εταιρείες 

δραστηριοποιούνται στην Αφρική κυρίως στον ενεργειακό τοµέα. Αυτή τη 

στιγµή στο Dubai είναι σε εξέλιξη έργα (projects)  άνω των 700 δισ 

δολαρίων. 

5. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αλλάξουν από τη νοοτροπία παραγωγικότητας 

(productivity mentality) σε νοοτροπία ανάπτυξης (growth mentality). Τα 
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µερίδια αγοράς αποτελούν τους νέους όρους και ονόµατα του παιχνιδιού. 

Όµως στην αλλαγή στρατηγικής οι εταιρείες πρέπει να αποδεχθούν 

υψηλότερο κίνδυνο και να προσαρµοστούν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον 

και να το κάνουν ταχύτατα προκειµένου να αντιµετωπίσουν τον 

ανταγωνισµό.   

6. Οι αναδυόµενες αγορές µεταµορφώνονται σε αναδυόµενες δυνάµεις. 

Επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους πέραν των συνόρων και βλέπουµε 

ονοµασίες προϊόντων (brands) που δεν τα γνωρίζαµε. 

Στο τέλος όλα αυτά δεν αφήνουν αναλλοίωτο το γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι 

αναδυόµενες υπερδυνάµεις θα χρησιµοποιήσουν την οικονοµική τους δύναµη 

προς την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού.                             

    

5.1. Γενικευµένο Περιβάλλον (Societal Environment Ανάλυση 
       (P.E.S.T.)) 

Στην παρούσα ενότητα θα µελετήσουµε το Γενικευµένο Περιβάλλον µέσα στο 

οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και θα αναγνωρίσουµε τάσεις οι οποίες 

µπορεί να έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην επίδοση ολόκληρου του 

κλάδου. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος 

µπορεί να αποτελεί απειλή για τα µακροπρόθεσµα σχέδια των εταιρειών του 

κλάδου, αλλά µπορεί και να κρύβει ευκαιρίες αφού δηµιουργεί νέους κανόνες 

παιχνιδιού. 

Το γενικευµένο περιβάλλον περιλαµβάνει γενικά στοιχεία τα οποία δεν 

επηρεάζουν άµεσα τα βραχυπρόθεσµα σχέδια των εταιρειών, αλλά 

επηρεάζουν τα µακροπρόθεσµα. Τέτοιοι παράγοντες προέρχονται από το 

µακροπεριβάλλον Οικονοµικό, Πολιτικό-Νοµικό, Τεχνολογικό και 

Κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον.  

 

5.1.1. Πολιτικοί Παράγοντες 

Αφορά δυνάµεις που µπορούν να επηρεάσουν µακροπρόθεσµα την 

επιχείρηση  και περιλαµβάνουν νοµοθεσίες, κανονισµούς και κατανοµή 

εξουσίας. 
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i. Antitrust Law 

Ήδη από τα πρώτα στάδια δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

κοινότητας (ΕΟΚ) στη συνθήκη της Ρώµης είχε ληφθεί µνεία σύµφωνα µε τα 

άρθρα 81 EC και 82 EC για την αποφυγή δηµιουργίας µονοπωλίων και 

καρτέλ. Με βάση τα ανωτέρω άρθρα το 2004 η Ευρωπαϊκή ένωση 

προχώρησε στη ρυθµιστική διάταξη ECMR reg.139/2004 προκειµένου να 

ελέγξει τις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A). Βέβαια, υπάρχει και η 

παράγραφος 3 του άρθρου 81, ( 81 (3) EC) η οποία επιτρέπει εξαιρέσεις εάν 

τέτοιες συγχωνεύσεις οδηγούν σε τεχνολογική καινοτοµία και δεν µειώνουν 

τον ανταγωνισµό2&3. Στην Ελληνική αγορά  ο ρόλος της εποπτικής αρχής έχει 

ανατεθεί στην «Επιτροπή Ανταγωνισµού» η οποία και υπάγεται στο 

Υπουργείο Ανάπτυξης. 

 

ii. Έλεγχος τιµών  

Οι τιµές λιανικής υπόκεινται σε έλεγχο από το υπουργείο εµπορίου, σε µια 

προσπάθεια της Κυβέρνησης  να συγκρατήσει τυχόν πληθωριστικές τάσεις. 

 

iii. Αυστηρότεροι κανονισµοί και πρότυπα 

Θέσπιση αυστηρότερων κανονισµών σε θέµατα υγιεινής, ασφάλειας και 

εξυπηρέτησης (απαίτηση για καλύτερης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες) 

τόσο από την πλευρά των καταναλωτών όσο και από την πλευρά της 

πολιτείας µε τη δηµιουργία καταναλωτικών οργανώσεων.  

Για τον κλάδο των ποτών, έχει συνταχθεί ειδικός κώδικάς τροφίµων και 

ποτών, που στο άρθρο 144 αναφέρονται οι βασικές προδιαγραφές 

παρασκευής και διάθεσης του ζύθου στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε το άρθρο 

αυτό θα πρέπει να εφαρµόζονται οι διατάξεις και οι όροι που προβλέπονται 

από την ειδική για το ζύθο νοµοθεσία του γενικού χηµείου του κράτους, ως 

προς τα βασικά συστατικά, τα ένζυµα, τις ύλες του ζύθου κ.α.. Επίσης στο 

άρθρο 11 του κώδικα τροφίµων και ποτών αναφέρονται διατάξεις σχετικά µε 

τη συσκευασία, την επισήµανση και την παρουσίαση της µπίρας που 

προορίζεται για τη λιανική πώληση. Σηµειώνεται, ότι έχει γίνει 
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αναπροσαρµογή της νοµοθεσίας µε σκοπό της εναρµόνισή της µε τις         

κοινοτικές διατάξεις4.  

 

iv. Πράσινη Οικονοµία. 

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση έχει δεσµευθεί σε πολιτικές που περιλαµβάνουν 

επιδοτήσεις για τις ενναλακτικές πηγές ενέργειας, ενώ ενθαρρύνει τις 

επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες µε τεράστιες επιχορηγήσεις που σε κάποιες 

περιπτώσεις αγγίζουν το 60%. Στις αρχές του 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση 

ανακοίνωσε τα σχέδια της για παραγωγή του 20% της ενέργειας της από 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µέχρι το 20205. 

Παράλληλα, η Ευρωπαίκη ΄Ενωση απαιτούσε από τις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στα κράτη µέλη της να συµµετέχουν ενεργά στο 

πρόγραµµα ανακύκλωσης των απορριµµάτων συσκευασίας. 

Για την Ελλάδα, ο στόχος από το 2011 θα γίνει αυστηρότερος. Τουλάχιστον 

το 55% των συνολικών απορριµµάτων συσκευασίας πρέπει να 

ανακυκλώνονται, συµπεριλαµβανοµένων τουλάχιστον 60% σε βάρος γυαλί, 

60% σε χαρτί και χαρτόνι, 50%  µέταλλα, 22,5% όλων των πλαστικών και 

15% ξύλο. 

Ο ρόλος της ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης) είναι να  

ανακτήσει από τους καταναλωτές όσο το δυνατόν περισσότερες συσκευασίες 

για ανακύκλωση προκειµένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. 

Όλοι οι παραγωγοί της ΕΕ των καταναλωτικών αγαθών, που χρησιµοποιούν  

συσκευασίες µιας χρήσης στα προϊόντα τους απαιτείται να εγγραφτούν σε 

προγράµµατα ανακύκλωσης.  

 

v. Φορολογία 

Το 2009, ο ΦΠΑ που εισπράττεται από την πώληση τροφίµων και ποτών 

είναι 19%, και ισχύει από τον Απριλίο 2005. Ειδικότερα για την µπίρα, από τις  

6 Φεβρουαρίου 2009 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί του ζύθου αυξήθηκε 

κατά 20% σε € 1,36 ανά πλατό ανά εκατόλιτρο.  
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vi. Απαγόρευση καπνίσµατος 

Από την 1η Ιουλίου 2009, η µερική απαγόρευση του καπνίσµατος σε          

δηµόσιους χώρους εισάχθηκε στην Ελλάδα. Η ελληνική απαγόρευση 

επιτρέπει σε µπαρ µέχρι 70τµ να επιλέξει εάν θα επιτρέπει  το κάπνισµα ή 

οχι. 

Τον Απρίλιο του 2009, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι η ελληνική 

απαγόρευση είχε πρότυπο την ισπανική και την πορτογαλική απαγόρευση, 

όπου στις χώρες αυτές η εµπειρία έδειξε ότι η σταδιακή  µετάβαση για τους 

καπνιστές σε ένα νέο σύστηµα ήταν επιτυχής και βοήθησε την καταπολέµηση 

του παθητικού καπνίσµατος. 

 

5.1.2. Οικονοµικοί Παράγοντες 

Αφορά δυνάµεις που θέτουν το κανονιστικό πλαίσιο για την ανταλλαγή 

αγαθών, χρήµατος, ενέργειας και πληροφορίας και έχουν άµεση επίδραση όχι 

µόνο στον κλάδο των ποτών αλλά και σε ολόκληρή την οικονοµική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα. 

 

i. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν – GDP 

Ο αντίκτυπος της παγκόσµιας οικονοµικής επιβράδυνσης για την ελληνική 

οικονοµία ήταν αρχικά πιο περιορισµένη από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές 

αγορές, εν µέρει λόγω του γεγονότος ότι οι ελληνικές  τράπεζες είχαν 

λιγότερα sub-prime περιουσιακά  στοιχεία στους ισολογισµούς τους. 

Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2009 η Ελλάδα έγινε η πρώτη δυτική ευρωπαϊκή 

οικονοµία της οποία η πιστοληπτική ικανότητα υποβαθµίστηκε, τονίζοντας  

τους φόβους για υψηλό χρέος  στον δηµόσιο τοµέα της, το χειρότερο στην 

ευρωζώνη των 16 κρατών.  

Στην Ευρωζώνη το ΑΕΠ µειώθηκε κατά 3% σε σύγκριση µε το προηγούµενο 

έτος ενώ στην Ελλάδα η µείωση του ΑΕΠ δεν είναι τόσο µεγάλη και αγγίζει 

µόλις το -0,7%, γεγονός που δείχνει ότι η Ελλάδα δεν έχει εισέλθει ακόµα σε 

ύφεση (διάγραµµα 5.1) . 
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∆ιάγραµµα 5.1. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊον Ελληνικής Οικονοµίας και Ευρωζώνης       
(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, 2009)    

 

 Ο ρυθµός ανάπτυξης για την Ελλάδα µειώθηκε κατά 2% σε σχέση µε το 

προηγούµενο έτος ενώ ο ρυθµός ανάπτυξης για την Ευρωζώνη µειώθηκε 

κατά 4,1% σηµειώνοντας σηµαντική επιβράδυνση (διάγραµµα 5.2).   

 

∆ιάγραµµα 5.2. Ρυθµός Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας και της Ευρωζώνης          
(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, 2009) 

 

Ειδικότερα σύµφωνα µε τη Εurostat, το τέταρτο τρίµηνο του 2009 σε σχέση 

µε το τέταρτο τρίµηνο του 2008, ο ρυθµός ανάπτυξης στην Ελλάδα ήταν στο  

-2,6% ενώ την ίδια περίοδο στην ευρωζώνη το ΑΕΠ υποχώρησε. 
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ii. Πληθωρισµός 

Ο πληθωρισµός στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει επιβράδυνση 

φτάνοντας στο 3% αλλά σταθερά παραµένει σε υψηλότερες τιµές από το 

µέσο όρο της Ευρωζώνης. Το έτος 2008 παρουσιάσει σηµαντική άνοδο 

φτάνοντας στα επίπεδα του 4%.  Από την άλλη µεριά, ο πληθωρισµός στην 

Ευρωζώνη εµφανίζεται σε σταθερές τιµές µε την πάροδο των χρόνων 

(περίπου στο 2.2%) αντανακλώντας έτσι τη δηµοσιονοµική πολιτική που 

ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα6. 

Το 2009 όµως, ο µέσος  ρυθµός αύξησης του ∆είκτη τιµών Καταναλωτών 

κυµάνθηκε στο 1,3% κατά σχεδόν 2 µονάδες χαµηλότερα σε σχέση µε το 

2008 αλλά ακόµα σε υψηλότερα επίπεδα από την Ευρωζώνη. Το 2009 οι 

τιµές στα τρόφιµα και στα µη αλκοολούχα ποτά µειώθηκαν σηµαντικά, µετά 

την ραγδαία αύξηση που είχε σηµειωθεί στις αρχές του 2008. Παρ’ όλα αυτά 

οι τιµές στα µη τρόφιµα άρχισαν σιγά σιγά να ανεβαίνουν ξανά (διάγραµµα 

5.3). 

 

 

∆ιάγραµµα 5.3. Ρυθµός αύξησης γενικού δείκτη τιµών στην Ελλάδα και της Ευρωζώνης    

(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, 2009) 
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iii. Επιτόκια  

Μια άλλη συνιστώσα του Οικονοµικού Περιβάλλοντος είναι οι τιµές των 

επιτοκίων όπου βάσει αυτών καθορίζονται και οι µακροχρόνιες επενδύσεις 

τόσο στη Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως απεικονίζεται και 

στο διάγραµµα 5.4 τα επιτόκια παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία τόσο στην 

Ελλάδα άλλα και στην Ευρωζώνη. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια και 

συγκεκριµένα από το 2005 τα επιτόκια εµφανίζουν αυξητική τάση τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη καθιστώντας την εξεύρεση κεφαλαίων πιο 

δύσκολη αφού θα χρειαστούν περισσότεροι πόροι για την αποπληρωµή τους.    

 

∆ιάγραµµα 5.4. Ρυθµός αύξησης επιτοκίων µακρά διαρκείας στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη 

(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, 2009) 
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ένας επαρκής βαθµός συντονισµού σε ότι αφορά την φορολογία αλκοόλης, 

καθώς οι µεγάλες διαφορές που υπήρχαν µεταξύ των χωρών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επέτρεπε µια πλήρη σύγκλιση. 

Εκτός του ειδικού φόρου κατανάλωσης η µπίρα επιβαρύνεται επί τη βάσει του 

φόρου κατανάλωσης και σε φόρο περίπου 4% υπέρ του ΕΤΕΕΦΟ (Ειδικό 

Ταµείο εποπτών και ελεγκτών οινοπνεύµατος). Η µπίρα επιβαρύνεται επίσης 

και από τον Φ.Π.Α ο οποίος επιβάλλεται επί της τιµής παράδοσης (δηλαδή 

στην τιµή συνυπολογίζεται και ο φόρος κατανάλωσης). Ο συντελεστής Φ.Π.Α 

έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. 

 

vi. Τουρισµός 

Ένας άλλος κίνδυνος προέρχεται από τη στασιµότητα στις κορυφαίες 

εξαγωγικές αγορές στην Ελλάδα για τη ναυτιλία και τις τουριστικές υπηρεσίες. 

Ο Ελληνικός τουρισµός έχει ήδη αρχίσει να βλέπει τα πρώτα σηµάδια των          

συνέπειων της οικονοµικής κρίσης, µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Ελλάδα να  αναφορέρει Κάµψη 8% στις αφίξεις τουριστών το 2009 σε 

σύγκριση µε το 20088.  

 

vii. Εξωτερίκευση (Outsourcing) 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση όλο και περισσότερες εταιρείες να 

συγκεντρώνονται στις βασικές τους δραστηριότητες  (core competencies) 

προσδοκώντας να επωφεληθούν από: εστίαση στις βασικές δραστηριότητες 

(Focus on core activities), εξοικονόµηση κόστους (Cost saving Labor, 

Investment capital), απόκτηση νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας 

(Technology, new practices), µεγαλύτερη ευελιξία (Higher flexibility) 

Τµήµατα εταιρειών τα οποία δίδονται προς outsourcing και στα οποία 

υπάρχει µεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια, είναι τα τεχνολογικά τµήµατα 

καθώς και µέρη της προµηθευτικής αλυσίδας τα οποία δεν αποτελούν τη 

βασική δραστηριότητα (core ability) ή γενικά είναι έξω από το κέντρο βάρους 

της  εταιρείας9. 
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viii. Αύξηση τιµών πετρελαίου και πρώτων υλών. 

Τα τελευταία έτη η παγκόσµια οικονοµία βιώνει µια ραγδαία αύξηση τιµών 

στις ορυκτές πρώτες ύλες, µέταλλα και πετρέλαιο ως αποτέλεσµα της 

αύξησης ζήτησης κυρίως από τις αγορές της Άπω Ανατολής.  Άµεση 

συνέπεια είναι η αύξηση τιµών σε πληθώρα αγαθών (domino effect), αφού το 

πετρέλαιο είναι κύρια πηγή ενέργειας για τη λειτουργία εργοστασίων αλλά και 

πρώτη ύλη για τη µεταφορά αγαθών10. 

 

5.1.3. Κοινωνικοπολιτιστικοί Παράγοντες 

Αφορά τάσεις και δυνάµεις  που διαµορφώνουν αξίες, ήθη, έθιµα, συνειδήσεις 

και συνήθειες. 

  

i. ∆ηµογραφικά  

Ο πληθυσµός γερνάει, µε τα τελευταία στοιχεία να παρουσιάζουν πάνω από 

το 18% του πληθυσµού ηλικίας εξήντα πέντε και άνω σε σύγκριση µε το 15% 

πριν από δέκα χρόνια. Προβλέψεις δείχνουν ότι µέχρι το 2025, σχεδόν το 

23% του πληθυσµού θα είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. 

Η δηµογραφική σύνθεση της Ελλάδας αλλάζει δραµατικά, µε τις ηλικίες άνω 

των 60 να αντιπροσωπεύουν περίπου το 1:1 των ηλικιών 15 – 29 ενώ 

εκτιµάται στις επόµενες δύο δεκαετίες η αναλογία αυτή να ξεπεράσει το 2:1 

(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία)11.  Η αύξηση του προσδόκιµου ζωής 

συνεπάγεται περισσότερες ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας µε αντίστοιχη 

αύξηση φαρµάκων. 

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση του αριθµού των 

µεταναστών που ζουν στην Ελλάδα και προβλέπεται η αυξητική τάση να 

συνεχιστεί και στο µέλλον. 
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ii. Αυξηµένη περιβαλλοντική ευαισθησία 

Η κοινή γνώµη έχει στραφεί προς την καταπολέµηση των κλιµατικών 

αλλαγών, και έτσι ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν τεχνολογίες 

και µέτρα που αποσκοπούν στη µείωση των ρύπων που εκπέµπουν, στις 

εναλλακτικές πηγές ενέργειες που χρησιµοποιούν στην ανακύκλωση των 

συσκευασιών τους. Υπάρχει απαίτηση από τους καταναλωτές, προϊόντα 

υψηλής ποιότητας που πληρούν τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας και 

σεβασµού στο περιβάλλον. Επίσης, οι πολίτες ειδικότερα στις αναπτυγµένες 

χώρες απαιτούν καθαρότερο περιβάλλον µε αποτέλεσµα τα αυξηµένα µέτρα 

στον έλεγχο εκποµπών αυτοκινήτων. 

 

iii. Μετάβαση από µαζική παραγωγή (mass production) σε µαζική 

προσαρµοστικότητα (mass customization)  

Άνθρωποι και επιχειρήσεις αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες που             

ανταποκρίνονται περισσότερο στις ατοµικές τους ανάγκες. Το mass 

customization, δηλαδή η παραγωγή και η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών 

προσαρµοσµένων στις ανάγκες του πελάτη κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι 

της µαζικής παραγωγής. 

 

iv. Αύξηση ευαισθησίας πολιτών σε θέµατα υγιεινής & ασφάλειας 

Οι περισσότερες χώρες του κόσµου έχουν θεσπίσει αυστηρότερους            

κανονισµούς για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και προχωρούν σε  

εντατικούς ελέγχους των εταιρειών. Οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του 

εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί πλέον σηµαντικό κριτήριο επιλογής της 

εργασίας από τους εργαζοµένους και οι περισσότερες εταιρείες προσπαθούν 

να παρουσιάσουν και να διακριθούν ως προς το εργασιακό τους περιβάλλον 

µέσω πιστοποίησης Υγιεινής και Ασφάλειας (OHSAS 18001). 
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v. Αύξηση ευαισθησίας πολιτών για ασφάλεια και ποιότητα στα       

τρόφιµα 

Η ασφάλεια και η υγιεινή των τροφίµων αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία 

χρόνια καθώς όλο και περισσότεροι πολίτες θέλουν να γνωρίζουν τι τρώνε και 

από που προέρχεται. Οι συχνές κρίσεις των τελευταίων ετών οδήγησαν σε 

πιο αυστηρούς ποιοτικούς κανονισµούς. 

 

vi. Κοινωνικότητα, Σύµβολα Κύρους, Τρόπος ζωής 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ολοένα και πιο έντονα οι άνθρωποι να 

δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην καριέρα τους στον επαγγελµατικό τοµέα και   

λιγότερο στην οικογένεια. Στόχος των περισσοτέρων ανθρώπων, είναι η 

επιτυχηµένη και καταξιωµένη εργασιακή πορεία, ακόµα και ο χρόνος για 

διασκέδαση και οικογενειακή θαλπωρή είναι ελάχιστος. Η στροφή προς την         

απόκτηση ολοένα και περισσότερων υλικών αγαθών έχει προκαλέσει 

ανατροπή στις κοινωνικές ισορροπίες. Αξιοσηµείωτο αποτέλεσµα της 

αφοσίωσης και από τα δύο φύλλα στην επαγγελµατική καριέρα, είναι ότι 

ολοένα αυξάνεται τα τελευταία χρόνια η ηλικία στην οποία κάποιος 

αποφασίζει να δεθεί µε το αντίθετο φύλλο µε τα δεσµά του γάµου και να κάνει 

οικογένεια λόγω του περιορισµένου ελεύθερου χρόνου12. 

 

5.1.4. Τεχνολογικοί Παράγοντες 

Αφορά τεχνολογικούς παράγοντες οι οποίοι µπορούν να χαµηλώσουν τα   

εµπόδια εισόδου, να επηρεάσουν την παραγωγικότητα και να αλλάξουν το 

ανταγωνιστικό τοπίο. 

 

i. Συνεχής εξέλιξη της Πληροφοριακής Τεχνολογίας (ΙΤ) 

Συστήµατα Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιοίκησης (MIS) και 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Πόρων (ERP) έχουν αυξήσει 

την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων µέσω της έγκαιρης και ολοκληρωµένης 

διαχείρισης της πληροφορίας και λήψη αποφάσεων πάνω σε δεδοµένα. 
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Επιπλέον, η   χρήση της πληροφορικής έχει προκαλέσει µείωση του έµµεσου 

κόστους µιας επιχείρησης. 

 

ii. Μειούµενος κύκλος ζωής προϊόντων  

Στα περισσότερα καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες µε τη διαρκή εξέλιξη της 

τεχνολογίας µειώνεται ο κύκλος ζωής του προϊόντος. Παραδείγµατα 

αποτελούν µεταξύ άλλων οι αγορές των υπολογιστών και λογισµικού καθώς 

και των αυτοκινήτων. 

 

iii. Επανάσταση Τηλεπικοινωνιών 

Οικονοµικότερη επικοινωνία, µέσα από πολλά κανάλια όπως κινητά 

τηλέφωνα, Internet, fax, mails εξασφαλίζοντας πρόσβαση από οποιοδήποτε 

µέρος του κόσµου σε πραγµατικό χρόνο. 

 

iv. Επικέντρωση σε τεχνολογικές καινοτοµίες 

Το σύνολο των εταιρειών του κλάδου δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη 

ή εξεύρεση νέων τεχνολογιών όπου και θα επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων εξυπηρετώντας µε τον βέλτιστο δυνατόν τρόπο τις ανάγκες των 

καταναλωτών  

 

v. Αυτοµατισµός 

Η χρήση νέων αυτοµατισµών στην παραγωγική διαδικασία, συµβάλλει στην 

µείωση του παραγωγικού κόστους. 
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5.2. Άµεσο Περιβάλλον

 

5.2.1. Ο κλάδος της µπίρας

Ο κλάδος της µπίρας1

εσόδου όπως Brand 

επενδύσεις σε τεχνολογικό

Ο κλάδος της µπίρας απαρτίζεται

από το 85% της αγοράς

µικρότερες εταιρείες οι οποίες

διάγραµµα 5.5 απεικονίζονται

αγορά καθώς επίσης και

∆ιάγραµµα 5.5.Εκτίµηση Αγορά
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -ΘΡΑΚΗΣ

Περιβάλλον (Task Environment)  

της µπίρας 
13 στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλά

 name, φήµη, διανοµή και πάνω απ όλα

τεχνολογικό εξοπλισµό. 

µπίρας απαρτίζεται από 2 κύριους παίκτες που κατέχουν

αγοράς. Το υπόλοιπο µερίδιο της αγοράς το

εταιρείες οι οποίες εισάγουν και διακινούν προϊόντα

απεικονίζονται οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται

επίσης και τα αντίστοιχα µερίδια τους. 

Αγοράς µπίρας στην Ελλάδα 2009        

 είναι ηγέτης στην αγορά, και αντιπροσωπεύει

ελληνικής αγοράς µπίρας. Το µερίδιο της

τα τελευταία χρόνια καθώς οι µικροζυθοποι

κερδίζουν συνεχώς µερίδιο. Τα δύο βασικά προϊόντα

Heineken κατέχουν πάνω από το 70% της αγοράς
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5.2.2. Η διάθρωση της ελληνικής
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αναφερθεί, το 2009 η εταιρεία Χήτος AE που δραστηριοποιούταν

παραγωγή και διακίνηση µεταλλικού νερού, απέκτησε

ία µετονοµάστηκε σε Ολυµπιακή Ζυθοποιία

µπίρα στην Ελλάδα, η οποία είχε σταµατήσει να

Ελληνική Ζυθοποιία είχε κάνει στο παρελθόν προσπάθεια

επαναλανσαρίσµατος, αλλά αποσύρθηκε από την αγορά το Μάιο

της ελληνικής αγοράς µπίρας  

παρουσιάζεται στο διάγραµµα 5.6, η Amstel είναι ηγέτης στην

µερίδιο αγοράς 45%. Η Amstel είναι µπίρα κλασική

γεύση και ανήκει στο mainstream κοµµάτι της

αυθεντικούς καταναλωτές, που ξέρουν και αναγνωρίζουν

γεγονός ότι υπάρχει στην Ελλάδα από το 1963, την

µπίρα στην Ελλάδα.  

µεριδίων αγοράς βασικών µαρκών µπίρας 2009  

και αυτή της Αθηναικής Ζυθοποίας, κατέχει

στην αγορά καθιστώντας την, τη δεύτερη

ανήκει στο premium κοµµάτι της αγοράς και

45%

11%

Amstel
Heineken
Mythos
Henninger Kaiser
Alfa
Vergina
Statelbrau
Corona
Lowerbrau
Fischer
Other
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στην Ελλάδα µε 

Οι κυριότερες 

Kaiser. 

δραστηριοποιούταν 

νερού, απέκτησε την 

. Η µπίρα FIX 

σταµατήσει να παράγεται 

παρελθόν προσπάθεια 

Μάιο του 2009. 

ηγέτης στην ελληνική 

µπίρα κλασική , µεστή 

κοµµάτι της αγοράς. 

αναγνωρίζουν την 

 1963, την έχει κάνει 

 

κατέχει και αυτή 

δεύτερη µπίρα στην 

αγοράς και στοχεύει 
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κυρίως τους πιο νέους καταναλωτές. Μαζί µε τη Amstel κατέχουν περίπου το 

70% της αγοράς. 

Ακολουθεί η Μυθος (7%) και η Kaiser (4%) , προϊόντα της εταιρείας Μύθος 

Ζυθοποιία, που µαζί µε την Amstel και την Heineken αποτελούν τις 4 πιο 

βασικές µάρκες στην αγορά που προτιµούν πάνω από το 80% των 

καταναλωτών. 

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται µείωση στις καταναλώσεις της Amstel. 

Έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές είναι ανοιχτοί να δοκιµάσουν νέες 

γεύσεις και προτιµούν να γεύονται νέα διαφοροποιηµένα προϊόντα. 

Αποτέλεσµα του παραπάνω, είναι η συνεχής ανάπτυξη των specialty 

προϊόντων καθώς επίσης και της Kaiser η οποία λαµβάνεται ως µια µπίρα µε 

διαφορετική άποψη που απευθύνεται σε καταναλωτές µε εκλεπτυσµένα 

γούστα.  
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5.2.3. Υπάρχουσα κατάσταση της ελληνικής αγοράς µπίρας και 
 σηµαντικές τάσεις 

Ο κλάδος της µπίρας το 2009 υποχώρησε κατά σχεδόν 6% λόγω της 

µείωσης της αγοραστικής δύναµης. Η αύξηση της ανεργίας και η µείωση της 

καταναλωτικής εµπιστοσύνης οδήγησαν στη µείωση της κατανάλωσης 

κυρίως στην κρύα αγορά. Οι καταναλωτές περιόρισαν τις εξόδους τους σε µια 

προσπάθεια εξοικονόµησης χρηµάτων14. 

Οι πωλήσεις της µπίρας επηρεάστηκαν επίσης από δύο κύριους παράγοντες:  

τη µείωση του τουρισµού (8%) και της µείωσης των χρηµάτων που 

επενδύουν οι τουρίστες, κυρίως από αυτούς που προέρχονται από χώρες µε 

έντονη την κουλτούρα της µπίρας, όπως είναι η Γερµανία και η Αγγλία. Η 

κατηγορία πλήγηκε επίσης και από τις απροσδόκητες καιρικές συνθήκες που 

σηµειώθηκαν, µε µείωση της θερµοκρασίας και βροχές, στους κατεξοχήν 

θερµότερους µήνες του καλοκαιριού15. 

Η αγορά κλειδωνήθηκε επίσης λόγω έλλειψης προϊόντων στους 

χονδρέµπορους. Οι χονδρέµποροι κατά τη διάρκεια της χρονιάς 

αντιµετώπισαν σηµαντικά πιστωτικά προβλήµατα, και  πολλοί εξ αυτών 

δήλωσαν χρεωκοπία. Το γεγονός αυτό, είχε ως αποτέλεσµα οι χονδρέµποροι 

να διατηρούν χαµηλά αποθέµατα προϊόντων και άρα σε πολλές περιπτώσεις 

να παρουσιάζονται ελλείψεις στην αγορά. 

Το κανάλι της κρύας αγοράς υποχώρησε περίπου κατά 8% το 2009, µε τους 

καταναλωτές να επιλέγουν να µειώνουν τις εξόδους τους ως αποτέλεσµα του 

µικρότερου διαθέσιµου εισοδήµατος αλλά και του φόβου µιας επερχόµενης 

οικονοµικής κρίσης. Μέσα στο 2009, οι καταναλωτές άρχισαν να αλλάζουν 

τον τρόπο διασκέδασης τους και επιλέγουν να γευµατίζουν στο σπίτι ή να 

συναντιούνται µε τους φίλους τους για ένα ποτό µετά τη δουλειά ή µετά το 

δείπνο, παρά να πηγαίνουν σε κάποιο εστιατόριο. 

Από την άλλη πλευρά, το κανάλι της ζεστής αγοράς υποχώρησε µόλις κατά 

2%, µε όλες σχεδόν τα τµήµατα της αγοράς να σηµειώνουν οριακή άνοδο και 

µόνο το mainstream τµήµα να µειώνεται περίπου κατά 6%16. 

Η µπίρα έχει χαρακτηριστεί ως ένα προϊόν που προτιµάται κατεξοχήν από 

τον αντρικό πληθυσµό, αφού µόλις µερικά προϊόντα απευθύνονται σε 
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γυναίκες. Η διείσδυση της κατηγορίας της µπίρας στα νεανικά κοινά συνεχίσει 

να αυξάνεται καθώς το κοινό αυτό είναι ανοιχτό σε νέες εµπειρίες και 

προϊόντα. 

Παρ όλο που η µπίρα σαν προϊόν παραµένει υποανάπτυκτο στην Ελλάδα, τα 

τελευταία χρόνια παρουσιάζεται βελτίωση γύρω από την κουλτούρα της 

µπίρας, µε τους καταναλωτές να είναι πιο µορφωµένοι σχετικά µε τις ποικιλίες 

που διατίθενται στην αγορά  Επιπρόσθετα, η µπίρα πλέον αναγνωρίζεται από 

τους περισσότερους ως ένα φυσικό προϊον, µε χαµηλή περιεκτικότητα σε 

αλκοόλ. Αξιοσηµείωτο είναι, ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται η τάση οι 

καταναλωτές να στρέφονται προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής περιορίζοντας 

την υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, κάτι το οποίο ευνοεί την κατανάλωση της 

µπίρας. Επιπλέον, οι αυστηροί νόµοι που υπάρχουν αναφορικά µε την 

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τονώνουν την κατανάλωση µπίρας σε 

σχέση µε τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά καθώς η περιεκτικότητα της σε 

αλκοόλ κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα. 

Τέλος, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η µπίρα είναι κατεξοχήν εποχιακό 

προϊόν. Περίπου το 60% των συνολικών καταναλώσεων πραγµατοποιείται 

τους µήνες από Μάιο έως και Σεπτέµβριο. Ο θερµός καιρός τους µήνες 

εκείνους καθώς επίσης και ο τουρισµός είναι δύο σηµαντικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τη ζήτηση και άρα τα επίπεδα κατανάλωσης17. 

 

5.2.4. Υπάρχουσα κατάσταση στην κατηγοριοποίηση της αγοράς 

Η ελληνική αγορά ηγείται από την lager – ξανθιά µπίρα στην οποία 

πραγµατοποιείται το 95% της εγχώριας κατανάλωσης. Η speciality µπίρες 

παρουσίασαν αύξηση κυρίως λόγω της επέκτασης της µπίρας 

«επαναζύµωσης». 

Οι Discouts µπίρες αυξήθηκαν περίπου κατά 4% κυρίως λόγω της συνεχής 

επέκτασης των εγχώριων discount µαρκών, οι οποίες παράγονται και 

διακινούνται από την Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης.  
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Παράλληλα, η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης κέρδισε όγκο και στην κρύα 

αγορά καθώς προσέφερε χαµηλής τιµής µπίρα στα all inclusive ξενοδοχεία. 

Το mainstream τµήµα, παρ όλο που διαχρονικά είναι το ηγετικό τµήµα της 

αγοράς το οποίο κατέχει πάνω από το 50% της συνολικής αγοράς, το 2009 

σηµείωσε σηµαντική µείωση κυρίως λόγω της σηµαντικής µείωσης του όγκου 

της µπίρας Amstel. H Amstel υπάρχει στην ελληνική αγορά από την δεκαετία 

του ‘60 και είναι συνώνυµο της µπίρας στην ελληνική αγορά. Παρ όλα αυτά, 

έρευνες έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές την έχουν βαρεθεί και ψάχνουν για 

καινούργια και διαφοροποιηµένα προϊόντα. Επίσης, η µπίρα Mythos 

υποχώρησε σηµαντικά το 2009. Απευθυνόµενη κυρίως στους τουρίστες ως η 

ελληνική µπίρα, υπέφερε λόγω της πτώσης του τουρισµού. 

Το premium τµήµα της αγοράς σηµείωσε µείωση περίπου κατά 5% λόγω της 

µείωσης της κατανάλωσης στην κρύα αγορά ως αποτέλεσµα της οικονοµικής 

κρίσης. Στη ζεστή αγορά το premium τµήµα αυξήθηκε οριακά, οδηγούµενο 

κυρίως από τις καταναλώσεις στις µάρκες Heineken & Kaiser, οι οποίες 

προτιµούνται από τους καταναλωτές που επιλέγουν να προσφέρουν στον 

εαυτό τους ένα premium προϊον σαν κέρασµα στον εαυτό τους όταν 

βρίσκονται στο σπίτι. 

Τέλος, το superpremium  τµήµα αναπτύσσεται στην κρύα αγορά και 

ελαφρώς στη ζεστή αγορά. Φαίνεται ότι παρ όλο που οι καταναλωτές έχουν 

περιορίσει τις εξόδους τους, όταν βγαίνουν έξω, επιλέγουν να καταναλώσουν 

µια µπίρα η οποία χαρακτηρίζεται ως «πολυτελής». 

 

5.2.5. Ανάλυση PORTER (5+1) 

Όπως έχουµε αναφέρει και στην παράγραφο 1.2.1.2 σύµφωνα µε τον 

Michael Porter, την επιχείρηση την απασχολεί πολύ το επίπεδο 

ανταγωνισµού εντός του κλάδου στον οποίο ανταγωνίζεται. Η ένταση του 

ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τον ίδιο, προσδιορίζεται από πέντε βασικές 

ανταγωνιστικές δυνάµεις όπως αυτές απεικονίζονται στο διάγραµµα 5.718.  
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∆ιάγραµµα 5.7  ∆υνάµεις που
(Πηγή Michael Porter “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 
Competitors”) 

Η συνολική δύναµη των

πιθανόν κέρδος του κλάδου

όρους µακροχρόνιου επενδυµένου

Όσο πιο δυνατές είναι αυτές

τη δυνατότητα να αυξάνουν

όµως, είναι πολύ πιθανόν

υιοθετήσει, να αλλάξει τη

όφελος της. 

 

i. Απειλή από είσοδο

Η απειλή εισόδου νέων

µικρή, λόγω του ότι η αγορά

παίκτες είναι καλά εδραιωµένοι

Η αγορά έχει υψηλά εµπόδια

που επηρεάζουν τον ανταγωνισµό στον κλάδο.       
Michael Porter “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

δύναµη των δυνάµεων αυτών, προσδιορίζει το συγκεντρωτικό

του κλάδου, όπου το πιθανόν κέρδος είναι µετρήσιµο

µακροχρόνιου επενδυµένου κεφαλαίου19. 

είναι αυτές οι δυνάµεις, τόσο λιγότερο οι επιχειρήσεις

αυξάνουν τιµές και να βγάλουν υψηλά κέρδη. Μακροχρόνια

πιθανόν µια επιχείρηση, µέσω της στρατηγικής

αλλάξει τη δύναµη ενός από τους παράγοντες αυτούς

είσοδο Νεοεισερχόµενων 

νέων ανταγωνιστών στην ελληνική αγορά µπ

ότι η αγορά είναι στο στάδιο ωρίµανσης και

εδραιωµένοι.  

εµπόδια εισόδου: 

 

   
Michael Porter “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

το συγκεντρωτικό 

είναι µετρήσιµο σε 

επιχειρήσεις έχουν 

κέρδη. Μακροχρόνια 

στρατηγικής που θα 

παράγοντες αυτούς προς 

αγορά µπίρας είναι 

ωρίµανσης και οι τωρινοί 
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• Απαιτήσεις σε κεφάλαιο: Προκειµένου µια εταιρεία να προχωρήσει 

σε παραγωγή µπίρας,  χρειάζεται υψηλά κεφάλαια επενδύσεων κυρίως 

λόγω των εγκαταστάσεων και τον ειδικό εξοπλισµό παραγωγής. Τα 

εµπόδια εισόδου, είναι µικρότερα για όσους στοχεύουν να κάνουν 

αποκλειστικά εισαγωγή µπίρας. 

• ∆ίκτυο ∆ιανοµής: Προκειµένου να καλύψει µια εταιρεία τους πελάτες, 

όπου και εάν αυτοί βρίσκονται, θα πρέπει να υπάρχει διαθεσιµότητα 

του προϊόντος µπίρας ακόµα και στην πιο αποµακρυσµένη περιοχή 

της Ελλάδας. Αυτό σηµαίνει, διαθεσιµότητα σε πάνω από 125.000 

καταστήµατα εστίασης και super market πανελλαδικά. Για να µπορεί 

να γίνει η διακίνηση των προϊόντων σε όλα αυτά τα σηµεία η εταιρεία 

χρειάζεται πρόσβαση στα κανάλια διανοµής, που στην περίπτωση του 

κλάδου των ποτών πρόκειται για να ένα δίκτυο πάνω από 2.000 

ανεξάρτητους  χονδρεµπόρους, που καλύπτουν απ’ άκρη σ’ ακρη τη 

χώρα. Πρόκειται για επιχειρήσεις τοπικής εµβέλειας που προσφέρουν 

σηµαντικές υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

• Οικονοµίες κλίµακας: Η φύση των προϊόντων και υπηρεσιών που 

παρέχονται απαιτούν πρώτες ύλες και τεχνολογικό εξοπλισµό. 

Προκειµένου να λειτουργήσουν αποδοτικά και να προσφέρουν τα 

προϊόντα στις τιµές της αγοράς θα πρέπει να εξασφαλιστεί ικανός 

αριθµός παραγωγής. 

• ∆ιαφοροποίηση του προϊόντος: Οι δυο σηµαντικότερες επιχειρήσεις 

του κλάδου που κατέχουν περίπου το 85% της αγοράς, έχουν 

δηµιουργήσει υψηλά εµπόδια εισόδου λόγω των πολύ µεγάλων 

επενδύσεων σε διαφήµιση και προγράµµατα προώθησή τους. 

 

ii. Ανταγωνισµός εντός των υπαρχόντων εταιρειών:  

• Αριθµός ανταγωνιστών: Η ελληνική αγορά µπίρας είναι διπολική, 

καθώς δύο µόνο τοπικοί παίκτες, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και η Μύθος 

Ζυθοποιία, κατέχουν περίπου το 85% της αγοράς.  Το υπόλοιπο 15% 

της αγοράς ανήκει σε τρεις τοπικούς παραγωγούς και σε 

πολυάριθµους εισαγωγείς.  
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• Ρυθµός ανάπτυξης αγοράς: Tα τελευταία 5 χρόνια υπήρξε 

στασιµότητα στην αγορά και µόνο το 2007 παρουσιάστηκε ανάπτυξη 

της τάξεως περίπου του 5% κυρίως λόγω των καλών καιρικών 

συνθηκών και της αύξησης του τουρισµού. 

• Εµπόδια εξόδου:  Οι εταιρείες ζυθοποίησης εγκλωβίζονται στον 

κλάδο δεδοµένου ότι τα αντίστοιχα εργοστάσια διαθέτουν 

εξειδικευµένο εξοπλισµό κατάλληλο µόνο για την παραγωγή µπίρας. 

• Τα χαρακτηριστικά του Προϊόντος ή Υπηρεσίας: Ο ανταγωνισµός 

στα διάφορα προϊόντα των εταιρειών είναι µεγάλος καθώς όλες οι 

εταιρείες του κλάδου προσφέρουν παρόµοια προϊόντα µε 

διαφοροποίηση µόνο στη γεύση. Εντούτοις, οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται στους πελάτες και στους καταναλωτές, αλλά και 

διάφορες προωθήσεις που γίνονται  στα σηµεία πώλησης τα κάνουν 

να  διαφοροποιούνται.  

 

iii. Απειλή από Υποκατάστατα 

Η απειλή υποκατάστατων είναι αρκετά υψηλή, καθώς τα βασικά 

υποκατάστατα της µπίρας που είναι το κρασί, τα «σκληρά» ποτά, τα 

ανθρακούχα αναψυκτικά, τα έτοιµα ποτά σε µπουκάλι (RTD’s) και το νερό 

έχουν παρόµοιες περιστάσεις κατανάλωσης. 

 

iv. ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη Αγοραστών 

 Όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις των καταναλωτικών προϊόντων, οι 

πελάτες των εταιρειών µπίρας δεν είναι αυτοί που την καταναλώνουν αλλά τα 

κανάλια διανοµής.  

• Ενδιάµεσοι: Η διαπραγµατευτική δύναµη των χονδρεµπόρων είναι 

µέτρια προς υψηλή καθώς αποτελούν τον κύριο σύνδεσµο ανάµεσα 

στις εταιρείες και στα τελικά σηµεία πώλησης.  

• Κόστος µετακίνησης:  Η αλλαγή από τη µια εταιρεία στην άλλη είναι 

πολύ εύκολη και χωρίς κόστος για τους χονδρεµπόρους και τους 



 126

τελικούς καταναλωτές. Για το λόγο αυτό,οι εταιρείες προσπαθούν να 

αναπτύξουν ισχυρούς δεσµούς µε τους πελάτες µε απώτερο στόχο τη 

διατήρηση τους ώστε η πίστη του πελάτη στο όνοµα του προϊόντος να 

είναι υψηλή. (customer loyalty). 

• ∆υνατότητα µετακίνησης του αγοραστή προς την πλευρά του 

προµηθευτή:  Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη των µεγάλων 

αλυσίδων  λιανικής,  εις  βάρος των µικροµεσαίων καταστηµάτων και 

σε συνδυασµό µε την εισαγωγή από την πλευρά τους φθηνών µαρκών 

(private labels) δηµιουργεί συγκέντρωση διαπραγµατευτικής 

ικανότητας.   

 

v. ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη Προµηθευτών 

• Αριθµός προµηθευτών: Η διαπραγµατευτική δύναµη των 

προµηθευτών α΄ υλών είναι περιορισµένη καθώς υπάρχουν πολλοί και 

το προϊόν που προσφέρουν δεν είναι διαφοροποιηµένο.  

• Μετακίνηση των προµηθευτών προς τα εµπρός : Oι προµηθευτές 

συσκευασίας που τηρούν τους κανονισµούς τυποποίησης και 

ασφάλειας που η Ε.Ε. έχει θέσει, είναι λίγοι αλλά αυτό δεν τους 

καθιστά «δυνατούς» καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης 

προς τα εµπρός καθώς απαιτείται εδικός εξοπλισµός για την 

παραγωγή µπίρας.  

 

vi. Σχετική δύναµη άλλων οµάδων 

Άλλες οµάδες όπως κυβερνήσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις, 

καταναλωτικές οργανώσεις και ρυθµιστικές αρχές, δηµιουργούν ευκαιρίες στο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον των εταιρειών αυτών αλλά παράλληλα µπορεί στο 

άµεσο µέλλον να αποκτήσουν µεγάλη δύναµη δεδοµένου ότι µπορούν µε 

διάφορες νοµοθετικές ρυθµίσεις να επηρεάσουν την εύρυθµη λειτουργία των 

εταιρειών. 
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Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται

µοντέλο Porter των πέντε

 

∆ιάγραµµα 5.8 Μοντέλο του Porter 

 

5.2.6. Κρίσιµοι Παράγοντες

Κρίσιµοι παράγοντες 

επηρεάσουν σηµαντικά τη

κλάδο. Συνήθως προσδιορίζονται

παράγοντες του κλάδου και

Αφού επιλέξουµε τους παράγοντες

επιτυχία στο κλάδο, τους

(Weight) και το άθροισµα

βαθµολογούµε από 1 ως

τους παράγοντες και προ

συνοψίζονται στο διάγραµµα 5.8, που παρουσιάζεται

πέντε δυνάµεων για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία

του Porter για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

Παράγοντες Επιτυχίας & Industry Matrix  

παράγοντες επιτυχίας είναι µεταβλητές που µπορούν

σηµαντικά τη γενική ανταγωνιστική θέση των εταιρειών

προσδιορίζονται από τους οικονοµικούς και τεχνολογικούς

κλάδου και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των

τους παράγοντες εκείνους που θεωρούνται κρίσιµοι

κλάδο, τους σταθµίζουµε ανάλογα µε την βαρύτητά

άθροισµα πρέπει να είναι µονάδα (1). Στη

 1 ως 5 την επίδοση κάθε εταιρείας του κλάδου

και προκύπτει το σταθµισµένο αποτέλεσµα.  

παρουσιάζεται το 

Ζυθοποιία. 

 

που µπορούν να 

εταιρειών σε ένα 

και τεχνολογικούς 

πλεονεκτήµατα των εταιρειών. 

θεωρούνται κρίσιµοι για την 

την βαρύτητά τους 

 (1). Στη συνέχεια 

κλάδου ως προς 
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Ο πίνακας 5.1. παρουσιάζει  την επίδοση των τριών κύριων παικτών του 

κλάδου ως προς τους κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας: 

 

Πίνακας 5.1 Κρίσιµοι Παράγοντες επιτυχίας Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

 

∆ιάγραµµα 5.9 Βαθµολογία Εταιρειών µε βάση την επίδοση στους κρίσιµους παράγοντες 

επιτυχίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 

                  

Outstanding 
above 
avg.  average  

below 
avg.  Poor 

     
Ζυθοποία  
Μύθος      

    
Αθηναϊκη 
Ζυθοποία 

 Μακεδονία- 
Θράκη         

 

rating

weighted
 score rating

weighted 
score rating

weighted
 score

Brand name 0,16 5 0,8 4 0,64 3 0,48

Χαρτοφυλάκιο Προϊόντων 0,15 4 0,6 4 0,6 2 0,3

∆ίκτυο ∆ιανοµής 0,2 4,5 0,9 4 0,8 3 0,6
Εύρος παρεχόµενων 
υποστηρικτών υπηρεσιών 0,1 4 0,4 3,5 0,35 3 0,3

Ποιότητα - Αξιοπιστία 0,14 5 0,7 4 0,56 3 0,42

Ακεραιότητα- Εµπιστοσύνη 0,05 4,5 0,225 4 0,2 4 0,2

Τεχνογνωσία 0,15 4,5 0,675 4 0,6 4 0,6

Παραγωγικότητα 0,05 4,5 0,225 4 0,2 4 0,2

1,00 4,525 3,95 3,1

Key Success Factors Weight

Αθηναϊκη Ζυθοποιία Ζυθοποία Μύθος Μακεδονιας-Θρακης
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5.3. Σύνολο εξωτερικών παραγόντων 

Συνοψίζοντας τους εξωτερικούς παράγοντες του παρόντος κεφαλαίου 

προκύπτει ο πίνακας 5.2. 

 

Πίνακας 5.2 Εξωτερικοί Παράγοντες Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

 

 

 

 

Εξωτερικοί παράγοντες

Ευκαιρίες

Οutsourcing

Πράσινη Οικονοµία

Αύξηση ευαισθησίας πολιτών σε θέµατα υγιεινής & ασφάλειας & ποιότητας προϊόντος

Μετάβαση από µαζική παραγωγή σε µαζική προσαρµοστικότητα 

Mειούµενος κύκλος ζωής προϊόντων 

Τεχνολογικές καινοτοµίες

Αυτοµατισµός

Υψηλά εµπόδια εισόδου

Λίγοι παίκτες στην αγορά

Χαµηλή διαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών

Έλλειψη κόστους µετακίνησης

Κλιµατικές συνθήκες/ επέκταση καλοκαιριού

Απειλές

Antritrust Law

Έλεγχος τιµών

Φορολογία

Απαγόρευση καπνίµατος

Μείωση Ρυθµού ανάπτυξης GDP

Πληθωρισµός - Μείωση Αγοραστικής δύναµης καταναλωτών

Αύξηση επιτοκίων µακροπρόθεσµου δανεισµού

Μείωση Τουρισµού

Αύξηση τιµών πετρελαίου & πρώτων υλών 

∆ηµογραφικό

Υψηλά εµπόδια εξόδου

Στάσιµη αγορά - Αγορά στο στάδιο ωρίµανσης

Υψηλή απειλή από υποκατάστατα

Είσοδος νεών ισχυρων επιχειρήσεων από συγχωνεύσεις
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

6.1. Αλυσίδα Αξίας 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι µια εταιρεία η οποία έχει πολλές λειτουργικές 

µονάδες. Προκειµένου να αναλύσουµε και να κατανοήσουµε τις λειτουργικές 

αυτές µονάδες, θα χρησιµοποιήσουµε το µοντέλο της Αλυσίδας Αξίας. 

Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, βλέπουµε την εταιρεία από την πλευρά 

των δραστηριοτήτων που εκτελεί και παρέχει στους πελάτες της για το προϊόν 

ή την υπηρεσίας της. 

Η αλυσίδα αξίας διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων, τις Κύριες 

και τις Υποστηρικτικές. Όπως έχει αναφερθεί στην παράγραφο 1.2.2.2, οι 

κύριες δραστηριότητες ξεκινούν µε τη διαχείριση εισροών, συνεχίζουν µε την 

παραγωγή και ολοκληρώνονται µε τη διαχείριση εκροών, τις υπηρεσίες 

Marketing & Πωλήσεων και τις Υπηρεσίες Υποστήριξης µετά την Πώληση. Οι 

Υποστηρικτικές δραστηριότητες έχουν να κάνουν µε δραστηριότητες όπως 

προµήθειες, τεχνολογίες νέων προϊόντων, διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού 

και εσωτερικής υποδοµής οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι κύριες 

δραστηριότητες θα λειτουργήσουν αποτελεσµατικά και αποδοτικά1. 

Η αλυσίδα αξίας αναλύει την επιχείρηση στις στρατηγικά κύριες 

δραστηριότητες της όπως παρουσιάζεται στο διάγραµµα 6.1, έτσι ώστε να 

εξετάζει την πορεία του κόστους (πλεονέκτηµα κόστους) που αντιµετωπίζει η 

επιχείρηση, καθώς και τις υπάρχουσες δυνατές πηγές διαφοροποίησής  της 

(πλεονέκτηµα διαφοροποίησης).  
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∆ιάγραµµα 6.1 Αλυσίδα Αξίας

 

6.1.1. Κύριες δραστηριότητες
 

- Λειτουργίες διαχείρισης

Η εταιρεία έχει αναπτύξει

ελέγχου και παρακολούθησης

σκοπό τη διασφάλιση προτύπων

κατά την διάρκεια της

σύστηµα ποιοτικού ελέγχου

υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες

πλάνα παραγωγής ανά εργοστάσιο

 

- Λειτουργίες παραγωγής

Η εταιρεία κάθε χρόνο επενδύει

τεχνολογίας που χρησιµοποιεί

εγκαταστάσεις. Η διαδικασία

υψηλά πρότυπα (standards

διασφαλίζουν υψηλή αλλά

Η εταιρεία έχει αναπτύξει

∆ιαχείρισης Ποιότητας ως

Αξίας Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος 

δραστηριότητες 

διαχείρισης εισροών (Inbound Logistics)  

αναπτύξει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισµό και

παρακολούθησης της ποιότητας όλων των διαδικασιών

διασφάλιση προτύπων υψηλής ποιότητας των προϊόντων

της παραλαβής των υλικών, υπάρχει ολοκληρω

ποιοτικού ελέγχου. Ένα σύγχρονο πληροφοριακό

τις λειτουργίες παραλαβής-διακίνησης, σύµφωνα

ανά εργοστάσιο.  

παραγωγής (Operations) 

χρόνο επενδύει σηµαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη

χρησιµοποιεί και διαθέτει σύγχρονες τεχνολογικές

διαδικασία παραγωγής πραγµατοποιείται σύµφωνα

standards), µε σύγχρονο αυτοποιηµένο εξοπλισµό

υψηλή αλλά και σταθερή ποιότητα των προϊόντων2

αναπτύξει και εφαρµόσει ολοκληρωµένα

Ποιότητας ως εργαλεία για την υλοποίηση της πολιτικής

 

 

εξοπλισµό και πολλά µέσα 

διαδικασιών, µε 

προϊόντων. Πριν και 

άρχει ολοκληρωµένο 

πληροφοριακό σύστηµα 

σύµφωνα µε τα 

την ανάπτυξη της 

σύγχρονες τεχνολογικές 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 

εξοπλισµό που 
2.  

ολοκληρωµένα Συστήµατα 

της πολιτικής της 
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∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Τα συστήµατα αυτά, διασφαλίζουν την ποιότητα 

και την ακεραιότητα των προϊόντων της. Άλλωστε, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει 

πιστοποιηθεί από τη Lloyd’s Register Quality Assurance Limited έκτος των 

άλλων µε ISO 9001-2000 για ποιότητα των προϊόντων & ISO 22000-2005 για 

την ασφάλεια των προϊόντων. 

 

- ∆ιαχείριση εκροών (Outbound Logistics) 

Για τη διάθεση-διανοµή των προϊόντων της στην ελληνική αγορά, η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία, βασίζεται σε ένα δίκτυο 1.700 ανεξάρτητων 

χονδρεµπόρων, οι οποίο καλύπτουν όλη τη χώρα. Συνολικά τα προϊόντα 

της διατίθενται σε περίπου 125.000 καταστήµατα – 65.000 σηµεία 

πώλησης «κρύας αγοράς» και 60.000 «ζεστής αγοράς». ∆ιαγραµµατικά το 

δίκτυο διανοµής παρουσιάζεται στο διάγραµµα 6.23. 

 

∆ιάγραµµα 6.2 ∆ίκτυο ∆ιανοµής Αθηναϊκής Ζυθοποιίας                                               

(Πηγή: www.athenianbrewery.gr) 

Η Πανελλαδική διανοµή, στους αντιπροσώπους-χονδρεµπόρους γίνεται µε  

τηλεφωνική παραγγελιοληψία και η διεκπεραίωση των παραγγελιών 

πραγµατοποιείται σε µία µε δύο ηµέρες από την λήψη τους. 
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- Marketing & Πωλήσεις 

Το Marketing είναι ο συνδετικός κρίκος µεταξύ του καταναλωτή και της 

εταιρείας. Στόχος του marketing της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι να 

δηµιουργεί προϊόντα υψηλής ποιότητας, που διατηρούν όλα τα 

χαρακτηριστικά και καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών, τα οποία 

απευθύνονται σε υπάρχοντα τµήµατα της αγοράς ή σε τµήµατα που δεν 

απευθύνονταν µέχρι σήµερα πάντα διατηρώντας την πιστότητα προϊόντος σε 

υψηλά επίπεδα.  

Για να το πετύχει αυτό, η εταιρεία πραγµατοποιεί εντατικά διάφορες 

δραστηριότητες όπως είναι διαφήµιση,  προωθητικές ενέργειες & χορηγίες για 

να προβάλει τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος και να δηµιουργήσει 

αναγνωρισιµότητα και ζήτηση του προϊόντος σε µια χώρα που υπάρχει 

έλλειψη κουλτούρας στα προϊόντα ζύθου αλλά παράλληλα και να ενισχύσει το 

συναισθηµατικό δέσιµο µε τους καταναλωτές της. Προκειµένου να γνωρίσει 

όµως τους καταναλωτές στου οποίους απευθύνει τα προϊόντα της καθώς και 

τις ανάγκες τους και τον βαθµό ικανοποίησης τους, προχωράει σε ποιοτικές 

και ποσοτικές έρευνες. 

Η δοµή των Πωλήσεων της εταιρείας είναι προσανατολισµένη ανά κανάλι 

διανοµής. Έτσι έχουµε: 

- ∆ιεύθυνση «Ζεστής αγοράς»: super markets, ψιλικατζίδικα και 

παραδοσιακά παντοπωλεία 

- ∆ιεύθυνση «Κρύας αγοράς» HO.RE.CA: εστιατόρια ταβέρνες, καφέ, 

club beach bar 

- ∆ιεύθυνση Χονδρεµπορίου: Οι πωλητές επισκέπτονται τους 

ενδιάµεσους οι οποίοι κάνουν τη διακίνηση των προϊόντων της 

πανελλαδικά. 

Συγκεκριµένα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία πουλά κυρίως απευθείας στα 

supermarkets, στα hypermarkets και σε επιλεγµένα  HO.RE.C.A . Πολλά, από 

αυτά τα καταστήµατα δεν εξυπηρετούνται απευθείας από την Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία, αλλά µέσω των χονδρεµπόρων.  
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- Υποστήριξη µετά την Πώληση 

Όλες οι δραστηριότητες που αφορούν το δίκτυο διανοµής της εταιρείας, έχουν 

ως στόχο την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή, ο οποίος βρίσκεται 

πάντα στο κέντρο του συστήµατος αξιών της. Για το λόγο αυτό και 

προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη και ταχύτερη διαχείριση και 

εξυπηρέτηση των σχέσεων µε τους πελάτες αλλά και µε τους καταναλωτές, 

αναπτύχθηκε συγκεκριµένο σύστηµα CRM (Customer Relationship 

Management) που λειτουργεί ολοκληρωµένα και αποτελεσµατικά. Με αυτόν 

τον σύγχρονο τρόπο δηµιουργούνται οι κατάλληλες προσβάσεις προς τον 

πελάτη και τον καταναλωτή και διευκολύνεται η επικοινωνία µαζί τους4. 

 

6.1.2. Υποστηρικτικές δραστηριότητες 
 

- Προµήθειες – Αγορές  

Εξειδικευµένο τµήµα Προµηθειών ασχολείται µε την εύρεση και την αγορά α΄ 

υλών και υλικών συσκευασίας. Οι Προµηθευτές επιλέγονται µε διαφάνεια και 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ποιότητας που επιβάλει η εταιρεία. 

Κάθε εργαζόµενος στο τµήµα αγορών, παρακολουθεί ένα ειδικό εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα το οποίο βασίζεται στους κανόνες του αγοραστικού εγχειριδίου, 

ώστε να ανταποκρίνεται µε τον καλύτερο δυνατόν τρόπο στις υποχρεώσεις 

του. 

- ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

Η επιχείρηση έχει αναπτύξει ένα δυναµικό τµήµα ανθρώπινου δυναµικού το 

οποίο είναι υπεύθυνο για το σύνολο των λειτουργιών της. Κύρια αρµοδιότητα 

του τµήµατος αυτού είναι η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού καθώς 

επίσης και η δηµιουργία όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ώστε ο 

εργαζόµενος να είναι ικανοποιηµένος και να εργάζεται σε ένα ασφαλές και 

αξιοκρατικό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία προσφέρει ίσες 

δυνατότητες διακρίσεις σε όλους του εργαζοµένους δίνοντας παράλληλα και 

κίνητρα για τη βελτίωση της απόδοσης τους. Η παροχή υψηλών 

προδιαγραφών εκπαιδευτικών προγραµµάτων,  ο σεβασµός στον άνθρωπο 

και στις αξίες που τον διέπουν, οριοθετούν τον πυρήνα της και δικαίως την 
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κατατάσσουν στις εταιρείες µε τη µεγαλύτερη αφοσίωση και δέσιµο µεταξύ 

των εργαζοµένων της5. 

 

- Τεχνολογική Ανάπτυξη  

Σε επίπεδο προϊόντων και σε συνδυασµό µε τις παραγωγικές δυνατότητες, 

επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό η ανάπτυξη νέων προϊόντων-συσκευασιών, 

που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της εταιρείας. Σε επίπεδο πελατών η έρευνα 

του βαθµού ικανοποίησης από το σύνολο των λειτουργιών, αποτελεί µία 

συνεχή διαδικασία. 

 

- Εσωτερική Υποδοµή  

Tο σύνολο των διοικητικών λειτουργιών είναι σε υψηλό επίπεδο και αυτό 

αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων 

της επιχείρησης. 

 

6.2. ∆οµή 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ακολουθεί Λειτουργική ∆οµή. Πρόκειται για εταιρεία 

µεσαίου µεγέθους η οποία λειτουργεί πολλές παραγωγικές µονάδες σε µια 

βιοµηχανία.  

 

∆ιάγραµµα 6.3 Οργανόγραµµα Αθηναϊκής Ζυθοποιίας  
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Όπως παρουσιάζεται στο διάγραµµα 6.3, στην κορυφή του διαγράµµατος 

βρίσκεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους 

Αντιπροέδρους και τα µέλη. Ακολουθεί η ∆ιοικητική Επιτροπή της εταιρεία η 

οποία απαρτίζεται από τον ∆ιευθύνοντα σύµβουλο και τα άλλα µέλη,  οι 

οποίοι είναι οι ∆ιευθυντές των λειτουργικών µονάδων.  

Ο ∆ιευθυντής έχει άµεση επικοινωνία µε τα τµήµατα που διευθύνει και 

συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου να ενηµερώνει τον 

∆ιευθύνοντα σύµβουλο για την πορεία των εργασιών. ∆εδοµένου ότι η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι θυγατρική της Heineken International,  ο ∆ιευθύνων 

σύµβουλος αναφέρεται στον Περιφερειακό ∆ιευθυντή της Ανατολικής και 

Κεντρικής Ευρώπης που ανήκει. Η Λειτουργική δοµή της εταιρείας πετυχαίνει 

διαφάνεια, αµεσότητα, ταχύτητα παράδοσης της πληροφορίας τόσο εντός της 

εταιρείας όσο και προς την µητρική εταιρεία.  

 

6.3. Εταιρική Κουλτούρα 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία6 αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της ελληνικής 

οικονοµίας και κοινωνίας. Ως παραγωγικό σύνολο, µε αποτελεσµατικότητα 

και πιστή τήρηση των αξιών και αρχών που την εκφράζουν, διατηρεί την 

πρωτοπορία στον κλάδο της. 

Το τρίπτυχο «Άνθρωπος, Περιβάλλον & Επιχειρηµατικότητα» είναι για την 

εταιρεία θεµελιώδες και βασικό στοιχείο. Είναι ο αρµονικός συγκερασµός της 

οικονοµικής ανάπτυξης µε σεβασµό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 

Πρακτική της εταιρείας είναι όλες της οι δραστηριότητες να είναι ανοιχτές στην 

κοινωνία και να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, εξωστρέφεια και σεβασµό.  

Άλλωστε η φιλοσοφία της εταιρείας στηρίζεται στις αξίες του ήθους, της 

δικαιοσύνης, της ποιότητας  και της οµαδικότητας καθιστώντας τον κάθε 

εργαζόµενο πρεσβευτή των αξιών αυτών τόσο εντός της εταιρείας όσο και 

εκτός µε σεβασµό πάντα στις αρχές του κώδικα ηθικής και ακεραιότητας. 
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∆ιαφάνεια και υπεύθυνη ανάπτυξη 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, µεριµνά διαρκώς ώστε να διασφαλίζει ότι όλες οι 

δραστηριότητές της πραγµατοποιούνται µε φροντίδα για την υγεία και 

ασφάλεια των εργαζοµένων, των πελατών και των καταναλωτών, µε τρόπο 

φιλικό προς το περιβάλλον και ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της 

ανταποκρίνονται στις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών. 

Κάθε ιδιόκτητη εγκατάσταση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, λειτουργεί µε 

σεβασµό προς την κοινωνία και πληροί τις απαιτήσεις που πηγάζουν από την 

νοµοθεσία όσον αφορά τα προϊόντα και τις δραστηριότητές της σε σχέση µε 

το περιβάλλον, τους προµηθευτές, τους εξωτερικούς συνεργάτες και τις 

δηµόσιες αρχές και την Υγεία και Ασφάλεια του προσωπικού, των πελατών 

και των καταναλωτών. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της αναλογεί 

απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον, δηµοσιοποιεί την πολιτική της 

και τις πρακτικές της σε όλους τους εργαζόµενους και συνεργάτες της, ενώ 

παράλληλα είναι ανοιχτή προς το κοινό. Η πρώτη Έκθεση Αειφόρου 

Ανάπτυξης (www.athenianbrewery.gr) γνωστοποιεί µε διαφάνεια και σεβασµό 

τα στοιχεία αυτά καθώς και τις δραστηριότητες της εταιρείας. 

Η Εταιρεία δεσµεύεται να παρέχει τους πόρους και τα µέσα που απαιτούνται 

για την επίτευξη των ακόλουθων κύριων στόχων: 

Στόχοι Ποιότητας 

• Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών.  

• Η εµπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία να αυξάνεται διαρκώς.  

• H διατήρηση της θέσης και εικόνας στην αγορά.  

• Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των προµηθευτών να ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις της εταιρείας.  
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Στόχοι Υγείας και Ασφάλειας  

• ∆ιασφάλιση της ασφάλειας και υγείας της εργασίας για όλο το 

προσωπικό.  

• Εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης ελέγχου κινδύνων.  

Στόχοι για την ασφάλεια του προϊόντος 

• ∆ιασφάλιση ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή και δεν βλάπτουν την υγεία 

των καταναλωτών.  

• Εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης ελέγχου κινδύνων.  

• Εφαρµογή των βέλτιστων βιοµηχανικών πρακτικών καθ’ όλη την 

παραγωγική αλυσίδα.  

Στόχοι υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ 

• Συνεργασία µε τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Νηφάλιοι. Στην Υγειά 

σας», και τη χορηγία του προγράµµατός τους Νηφάλιος Οδηγός.  

• Έκδοση φυλλαδίων, ενηµερωτικά προγράµµατα για εργαζοµένους και 

συνεργάτες  

• Σήµανση των προϊόντων, των εταιρικών φορτηγών και των 

συσκευασιών  

• ∆ιαφηµιστική Καµπάνια µε σκοπό την ενηµέρωση των καταναλωτών 

σχετικά µε τα οφέλη της ήπιας κατανάλωσης.  

Στόχοι Φροντίδας για το Περιβάλλον  

• Υιοθέτηση της καλύτερης διαθέσιµης και οικονοµικά βιώσιµης 

περιβαλλοντικής τεχνολογίας.  

• Κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων που δηµιουργούνται.  

• Εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων.  
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6.4. Κώδικας ηθικής 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία4 έχει θεσπίσει κώδικες και πολιτικές που καθορίζουν 

τη λειτουργία σε σχέση µε τους εργαζόµενους και τους συνεργάτες της, 

σύµφωνα µε τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και πιστή  στις αξίες και 

στο όραµα της εταιρείας. 

Η εταιρεία από το 2005, εφαρµόζει κώδικα επιχειρηµατικής δεοντολογίας. Ο 

κώδικας αυτός θέτει κανόνες και αρχές σε µια σειρά θεµάτων που άπτονται 

της δράσης των εργαζοµένων. Τα κύρια πεδία αναφοράς είναι η συµβατότητα 

µε την ελληνική νοµοθεσία και τις τοπικές αρχές, η πρόληψη της απάτης, η 

αντιµετώπιση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, η αντιµετώπιση 

περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και η υπευθυνότητα σε όλη την 

αλυσίδα παραγωγής. Παράλληλα, υπάρχει εσωτερική διαδικασία η οποία 

εφαρµόζεται προκειµένου να αναφερθούν τυχόν σηµαντικές παραβίασης 

εταιρικής πολιτικής. Για το σκοπό αυτό και προκειµένου το προσωπικό της 

εταιρείας να είναι ενηµερωµένο, διοργανώνονται διαρκώς ειδικά σεµινάρια 

ενώ παράλληλα έχει διανεµηθεί σε όλους τους εργαζοµένους εγχειρίδιο του 

κώδικα. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παράλληλα µε τον κώδικα συµπεριφοράς,  

ευθυγραµµίζεται και µε τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας 

περί ανταγωνισµού. Για τον σκοπό αυτό γίνεται εκπαίδευση στους 

εργαζοµένους και προσπάθεια µε κάθε τρόπο ώστε να µην παραβιαστεί, είτε 

εκούσια είτε ακούσια, η ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία περί ανταγωνισµού. 

Επιπρόσθετα, από το καλοκαίρι του 2007, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εφαρµόζει 

τις «Αρχές Συµπεριφοράς Προµηθευτών» ως µέρος του Κώδικα της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 
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6.5. Πόροι της επιχείρησης 

 

6.5.1. Ανθρώπινοι Πόροι 

Κεντρική φιλοσοφία8 και κατευθυντήρια γραµµή της εταιρείας είναι η 

υιοθέτηση όλων εκείνων των πρακτικών οι οποίες στοχεύουν στη διαρκή 

αξιοποίηση του ταλέντου των εργαζοµένων µέσω συστηµάτων και 

διαδικασιών και ταυτόχρονα οδηγούν στην προσέλκυση και τη διατήρηση 

ικανών στελεχών. Η διαρκής ανάπτυξη και παροχή κινήτρων προς τους 

εργαζοµένους αποτελεί µια άλλη σταθερά για την εξασφάλιση των 

κατάλληλων ατόµων στο σωστό χρόνο και τη σωστή θέση εργασίας. Αυτός 

είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής της εταιρείας στον τοµέα 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία καλλιεργεί ένα εργασιακό περιβάλλον, που προσφέρει 

δυνατότητες σε κάθε εργαζόµενο. Για τις θέσεις εργασίας υπάρχουν 

περιγραφές, που αναλύουν τις κύριες αρµοδιότητες της θέσης καθώς και τα 

απαραίτητα προσόντα µε σκοπό να αναλάβει τη θέση ο καταλληλότερος 

υποψήφιος. Η διαδικασία λαµβάνει µέρος σε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον,  

στο οποίο ενθαρρύνεται η διαφορετικότητα. 

Επίσης, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προσφέρει µια σειρά από ευκαιρίες 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι κάθε 

εργαζόµενος ανταποκρίνεται µε το βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες της εταιρείας, 

αλλά και στις προσδοκίες της προσωπικής του εξέλιξης. Στόχος της 

εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη των εργαζοµένων και η βελτίωση της 

απόδοσής τους, ώστε να µπορούν να υλοποιηθούν τα σχέδια επαγγελµατικής 

σταδιοδροµίας τους µέσα στην εταιρεία. 

Προκειµένου  να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο λειτουργίας της, η εταιρεία 

πραγµατοποιεί ετήσιες αξιολογήσεις εργαζοµένων, όπου σταθµίζεται η 

επίτευξη των ατοµικών και εταιρικών στόχων και συζητείται η ατοµική 

απόδοση του εργαζοµένου. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις επίσηµες 

διαδικασίες η εταιρεία ενθαρρύνει τον διάλογο µεταξύ προϊσταµένου και 

εργαζοµένου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
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Η εταιρεία χρησιµοποιεί επίσης διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα, 

εργαλεία και µεθόδους µε σκοπό να αναπτύξει τις δεξιότητες των 

εργαζοµένων της καθ’ όλη της διάρκεια της καριέρας τους. Οι εργαζόµενοι 

έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράµµατα τόσο 

εντός όσο και εκτός της εταιρείας, όπως: εισαγωγικά προγράµµατα γνωριµίας 

για την εταιρεία, συµµετοχή σε σεµινάρια του εταιρικού Πανεπιστηµίου της 

Heineken, γενικά προγράµµατα εκπαίδευσης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, 

προγράµµατα υγείας, ασφάλειας, περιβάλλοντος, που στοχεύουν στη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Παράλληλα, η εταιρεία δίνει τη 

δυνατότητα στους εργαζοµένους της να εργαστούν σε πολυεθνικό 

περιβάλλον της Heineken, έχοντας ως στόχο τη διατήρηση υψηλού επιπέδου 

απόδοσης µε βάση τα διεθνή πρότυπα.  

Τέλος, σύµφωνα µε διάφορες έρευνες αποδοχών οι οποίες έχουν 

διενεργηθεί, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προσφέρει ελκυστικές αποδοχές και 

παροχές στους εργαζοµένους. Το συνολικό πακέτο παροχών και αποδοχών 

περιλαµβάνει οικονοµικές παροχές, δηλαδή µισθό και bonus, 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, συνταξιοδοτικό πρόγραµµα, και κοινωνικές 

παροχές. Ταυτόχρονα, η εταιρεία υιοθετεί και άλλα προγράµµατα για τους 

εργαζοµένους όπως, διανοµή εισιτηρίων σε δραστηριότητες της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας, τράπεζα αίµατος, εκδροµές, συµµετοχή σε παιδικές 

κατασκηνώσεις, εκπαιδευτικές υποτροφίες κ.α. 

 

6.5.2. Εγκαταστάσεις / Τεχνολογία (R&D) 

Η τεχνολογική ικανότητα και η αλλαγή είναι δυνατόν να δώσει πολύ 

σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε µια εταιρεία ειδικά όταν 

δραστηριοποιείται σε έναν δυναµικό καταναλωτικό κλάδο, όπως είναι ο 

κλάδος της µπίρας.  

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποτελεί µια από τις πιο σύγχρονες βιοµηχανίες στην 

Ελλάδα. ∆ιαθέτει τρία υπερσύγχρονα εργοστάσια τα οποία βρίσκονται στις 

µεγαλύτερες πόλεις την Ελλάδος: στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. 

Τα τελευταία 10 χρόνια η εταιρεία επένδυσε περισσότερα από 370 εκατ. ευρώ 

µε στόχο τη βελτίωση και ανανέωση του εξοπλισµού της, µε αποτέλεσµα οι 
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εγκαταστάσεις της να θεωρούνται οι πιο σύγχρονες και παραγωγικές στην 

Ευρώπη. Ενδεικτικά, σηµειώνεται πως το εργοστάσιο της Πάτρας είναι από 

τα πιο σύγχρονα της  Ν. Ευρώπης, ενώ η µονάδα της Αθήνας παράγει κατά 

µέσο όρο 75.000 κιβώτια ή 1.500.000 φιάλες την ηµέρα. 

Επιπλέον, σηµειώνεται ότι στην Αθηναϊκή Ζυθοποιίας έχουν χορηγηθεί οι 

εξής διακρίσεις: από το BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL 

(BVQI) το ∆ιεθνές Πρότυπο ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001, το 

πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης της Ποιότητας των προϊόντων ISO 9002, το 

Ηazard Analysis Cristal Control Point (H.A.C.C.P) που απαιτείται για την 

ασφάλεια των προϊόντων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας 

καθώς και το πιστοποιητικό διασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας των 

εργαζοµένων (ΒS 8800). 

 

6.5.3. Συστήµατα Πληροφορικής (IT) 

Μέχρι το 2002, η επιχείρηση διατηρούσε διαφοροποιηµένα συστήµατα 

πληροφορικής ανάλογα µε το τµήµα. Από το 2002, υλοποιώντας την οδηγία 

της µητρικής εταιρείας, υιοθέτησε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ενηµέρωσης, 

διαχείρισης και ελέγχου το SAP. Η στρατηγική η οποία ακολουθείται στη 

λειτουργική αυτή µονάδα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως εξής: 

• Τυποποίηση των διαδικασιών. 

• Ενοποίηση µε στόχο όλοι οι ενδιαφερόµενοι να εισάγουν πληροφορίες 

σε ένα κοινό σύστηµα ώστε να υπάρχει ολοκληρωµένη πληροφορία, 

αλλά και απλούστευση των διαδικασιών. 

• Ευκολία στον τρόπο διαχείρισης στη βάση γνώσης από κάθε 

ενδιαφερόµενο. 

• Ολοκληρωµένη παρακολούθηση και εξυπηρέτηση του πελάτη 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα πληροφοριακά συστήµατα τα οποία έχει υιοθετήσει 

µια εταιρεία µπορεί να της παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των 

ανταγωνιστών της. 
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6.5.4. Marketing. 

Η αποστολή της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι να παράγει προϊόντα µπίρας 

υψηλής και σταθερής ποιότητας που θα καλύπτουν τις ανάγκες των 

καταναλωτών. Προσανατολισµένη προς την κατεύθυνση αυτή είναι και η 

στρατηγική του marketing. Πιο αναλυτικά , τα µέσα τα οποία χρησιµοποιεί για 

να είναι προσανατολισµένη προς τον σκοπό αυτόν είναι τα εξής: 

• Market Development Strategy: Με στόχο την αύξηση των µεριδίων 

αγοράς η εταιρεία χρησιµοποιεί τη στρατηγική διείσδυσης. Στην 

φαρέτρα της έχει µέσα όπως: η διαφήµιση και οι προωθητικές 

ενέργειες, οι οποίες αποσκοπούν στο να προσελκύσουν νέους πελάτες 

διατηρώντας παράλληλα και την ήδη πελατειακή βάση. 

•  Product development strategy: Προκειµένου να ικανοποιήσει όλες 

τις ανάγκες των καταναλωτών, η εταιρεία προχωράει στη δηµιουργία 

νέων προϊόντων τα οποία απευθύνονται στην υπάρχουσα αγορά ή 

προσπαθεί να επεκταθεί και σε άλλα τµήµατα της αγοράς στα οποία 

µέχρι και σήµερα δεν είχε δραστηριοποιηθεί. 

• Pull strategy: Κύριο µέληµα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι η αύξηση 

της αναγνωσιµότητας των προϊόντων της καθώς επίσης και της 

πιστότητας των καταναλωτών σε αυτά. Για το λόγο αυτό, προχωράει 

σε διαφήµιση των στρατηγικών της προϊόντων χρησιµοποιώντας όλα 

τα µέσα διαφήµισης καθ’ όλη της διάρκεια της χρονιάς µε βάρος 

κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες όπου και σηµειώνονται και οι 

υψηλότερες καταναλώσεις. 

• Χορηγίες: Οι χορηγίες αποτελούν στρατηγικής σηµασίας για το 

σύνδεσµό των προϊόντων µε σηµαντικές εκδηλώσεις µε στόχο το 

συναισθηµατικό δέσιµο µε τους καταναλωτές της. Αξίζει να σηµειωθεί, 

ότι προϊόντα της εταιρείας υπήρξαν και υπάρχουν χορηγοί κορυφαίων 

διοργανώσεων όπως: Ολυµπιακοί αγώνες Αθήνα 2004, Champions 

League, Eurovision Αθήνα 2006, Φεστιβάλ κινηµατογράφου, Super 

League, µεγάλες ποδοσφαιρικές οµάδες, µουσικά φεστιβάλ, 

καρναβαλιών κτλ 
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6.5.5. Φήµη 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διαθέτει δύο από τα πιο αναγνώσιµα προϊόντα στην 

Ελληνική αγορά, δύο ετικέτες µπίρας οι οποίες προτιµούνται από το 70% των 

καταναλωτών στην Ελλάδα. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αναγνωρίζεται από τους 

πελάτες της ως εταιρεία η οποία διαθέτει ποιότητα και αξιοπιστία στα 

προϊόντα της. Το πιο δηµοφιλές προϊόν της εταιρείας, η Amstel,  

λανσαρίστηκε στην ελληνική αγορά το 1963 και εδώ και 46 χρόνια είναι η 

αγαπηµένη µπίρα των Ελλήνων. Σχεδόν όλα τα προϊόντα που παράγει και 

εµπορεύεται έχουν υψηλά ποσοστά αναγνωρισιµότητας, µε πιστούς 

καταναλωτές, γεγονός που σηµατοδοτεί ότι η εταιρεία έχει τεχνογνωσία στο 

να δηµιουργεί brand awareness/loyalty 

Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει µακρόχρονη win – win συνεργασία µε τους 

προµηθευτές της. Έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση του τελικού πελάτη, η 

εταιρεία έχει µια αποτελεσµατική και αµοιβαία ωφέλιµη συνεργασία και σχέση 

µε τους συνεργάτες της. Αυτό την καθιστά στην ελληνική αλλά και διεθνή 

αγορά, ως µια αξιόπιστη εταιρεία µε την οποία οι προµηθευτές επιθυµούν να 

συνεργαστούν µαζί τους προσφέροντας στο ακέραιο τις υπηρεσίες τους.    

 

6.6. Κοινωνικό Πρόσωπο 

 
6.6.1. Φροντίδα για το περιβάλλον 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία6 εδώ και πολλά χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά σε 

θέµατα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο, µε έµφαση στην προστασία του 

περιβάλλοντος και στον εκσυγχρονισµό της παραγωγικής διαδικασίας. 

Στόχος της είναι η επαγρύπνηση για την προστασία του περιβάλλοντος όπου 

θα πρέπει να γίνει µέρος της καθηµερινότητάς σε όλους, µε ενέργειες που 

µπορούν να γίνουν συνήθεια, όπως η ανακύκλωση. 

Το µήνυµά της είναι προς όλες τις κατευθύνσεις, ξεκινώντας από τους 

εργαζόµενους της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, και αγγίζοντας στη συνέχεια τους 

καταναλωτές και το ευρύ κοινό. 
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Το µήνυµα αυτό ενισχύεται µε το πρόγραµµα «Amstel Eco», το οποίο 

ξεκίνησε το 2008 και περιλαµβάνει µία ευρεία γκάµα πρωτοβουλιών και 

δράσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Παράλληλα, η εταιρεία ενθαρρύνει την επιστροφή των φιαλών µέσω του 

ειδικού προγράµµατος «επιστρεφόµενων φιαλών» και την ανακύκλωση. 

Τέλος, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία φροντίζει ώστε η λειτουργία των εργοστασίων 

της να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο επιβαρυντική για το περιβάλλον µε την 

αποκλειστική χρήση φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις της, την ανακύκλωση 

και τον καθαρισµό των υγρών αποβλήτων. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αγκαλιάζει πρωτοβουλίες που αφορούν την 

προστασία του περιβάλλοντος και ενέργειες που ενώνουν όλους για ένα 

καθαρότερο, οµορφότερο και υγιές περιβάλλον. 

i. Λειτουργία Εργοστασίων  

H Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια µια ουσιαστική 

κοινωνική και περιβαλλοντική δράση η οποία εξελίσσεται συνεχώς και 

ξεκινάει από την εσωτερική λειτουργία της εταιρίας. 

Πρωταρχικός στόχος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι η όσο το δυνατόν 

λιγότερο επιβαρυντική λειτουργία των εργοστασίων της, οι προσπάθειες για 

εξοικονόµηση ενέργειας, για ανακύκλωση και για επιστροφή µπουκαλιών. 

ii. ∆ιαχείριση πόρων 

Πράσινη Λειτουργία – ∆είκτες.  

Η «Πράσινη» λειτουργία των τεσσάρων εργοστασίων της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας αποτελεί συνεχή δέσµευση για την εταιρεία και γίνεται πράξη µε 

τη βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων και της ενέργειας για την 

παραγωγή. Τα εργοστάσια της εταιρείας λειτουργούν µε φυσικό αέριο 

περιορίζοντας έτσι δραστικά την ατµοσφαιρική ρύπανση, ανακυκλώνεται το 

99% των αποβλήτων ενώ παράλληλα λειτουργεί βιολογικός καθαρισµός και 

γίνεται συνεχής προσπάθεια για µείωση της ενέργειας και των ρύπων. 
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Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της εταιρείας στη διαχείριση της 

ενέργειας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της περιβαλλοντικής στρατηγικής 

της. Με τη µείωση της κατανάλωσης θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας στα 

εργοστάσια, µειώνονται και οι εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2).  

 

Με ετήσιους µετρήσιµους στόχους, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επιδιώκει κάθε 

χρόνο να µειώσει: 

• την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.  

• την κατανάλωση θερµικής ενέργειας.  

• την κατανάλωση νερού.  

• τους ρύπους  

• και να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση αποβλήτων  

Ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης της ενέργειας αποτελεί αδιάλειπτο και 

συνεχή στόχο για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. 

 

6.6.2. Υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, είναι εταιρεία που παράγει και εµπορεύεται µπίρα 

υψηλής ποιότητας, και δίνει προτεραιότητα στην υπεύθυνη κατανάλωση 

αλκοόλ. Για το λόγο αυτό υλοποιεί µια σειρά από δράσεις που προβάλλουν 

τα οφέλη από την ήπια και υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ. 

Ο ορισµός της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ δε σχετίζεται αποκλειστικά 

µε τις µονάδες οινοπνεύµατος στον οργανισµό. Υπάρχει ένας και µοναδικός 

κανόνας που ισχύει για όλους τους ενήλικες καταναλωτές:    

«Πρέπει πάντα να πίνουµε µε µέτρο, στον κατάλληλο χρόνο και τόπο 

και για τους σωστούς λόγους». 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, µε συναίσθηση της ευθύνης της ως ο µεγαλύτερος 

όµιλος ζυθοποιίας στη χώρα, συµµετέχει ενεργά στις προσπάθειες 

ενηµέρωσης των καταναλωτών σχετικά µε τους κινδύνους που εγκυµονεί η 
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ανεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ. Θεωρεί χρέος της να συµβάλει µε όλες της τις 

δυνάµεις σε αυτήν την προσπάθεια, µε στόχο τη σταδιακή, αλλά και 

ουσιαστική, κατανόηση από την πλευρά των καταναλωτών της επίδρασης 

του οινοπνεύµατος στον ανθρώπινο οργανισµό.  

Προωθεί ενεργά τη µετριοπαθή και υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ, γιατί µόνο 

έτσι αποδεικνύει πως υιοθετεί µία κοινωνικά υπεύθυνη στάση. Υποστηρίζει 

ειδικά σχεδιασµένες ενέργειες, ώστε να ενηµερώνονται οι εργαζόµενοι, οι 

συνεργάτες και οι καταναλωτές της σχετικά µε το αλκοόλ, τα αναµφισβήτητα 

πλεονεκτήµατα αλλά και τους πιθανούς κινδύνους της ανεύθυνης χρήσης του. 

Με αυτόν τον τρόπο ενηµερώνει όλες τις οµάδες και ευαισθητοποιεί τους 

καταναλωτές, ώστε να πίνουν υπεύθυνα και να θέτουν κάθε στιγµή, όχι µόνο 

το νόµιµο επιτρεπτό όριο αλλά και το προσωπικό τους όριο. 

Οι στόχοι της πολιτικής αυτής είναι:  

• Προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ  

• Υποστήριξη προσπαθειών αποτροπής κακής και ανεύθυνης χρήσης 

του αλκοόλ  

• ∆ιασφάλιση ότι η υπεύθυνη κατανάλωση µπίρας παραµένει κοινωνικά 

αποδεκτή.  

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία θεωρεί πολύ σηµαντική την ύπαρξη µιας τέτοιας 

πολιτικής για το αλκοόλ, καθώς ο πρωταρχικός στόχος της εταιρείας, ως 

παραγωγού αλκοολούχων ποτών, είναι να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα της 

διαφηµίζονται, πωλούνται και καταναλώνονται µε υπεύθυνο τρόπο.   

Ήταν από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που αυτοδεσµεύτηκε σχετικά, 

και συνεχίζει να το κάνει  – ακολουθώντας βεβαίως παράλληλα τους κανόνες 

που θεσπίζει το κράτος. Για το λόγο αυτό, αναπτύσσει και υλοποιεί 

στοχευόµενα προγράµµατα προς όλες τις οµάδες κοινού µε τις οποίες έρχεται 

σε επαφή. 

Συγκεκριµένα, οι δραστηριότητές της σε αυτήν την κατεύθυνση για το 2009 

ήταν επικεντρωµένη γύρω από:  
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� Tη συνεργασία µε τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Νηφάλιοι.  

� Έντυπο και Ηλεκτρονικό Υλικό. 

Η έντυπη επικοινωνία της υπεύθυνης κατανάλωσης της εταιρείας εκφράζεται 

τόσο µε δελτία τύπου, που απευθύνονται στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και 

κατ’ επέκταση στους τελικούς καταναλωτές, όσο και µε εξειδικευµένα έντυπα 

που στοχεύουν στους εργαζόµενους και τους συνεργάτες.  

� Πρόγραµµα Cool@work 

Πρόγραµµα  ενηµέρωσης των εργαζοµένων στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία για την 

ήπια κατανάλωση, την αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ κατά τη διάρκεια της 

εργασίας αλλά και τις εφαρµογές της πολιτικής υπεύθυνης κατανάλωσης σε 

ότι αφορά χορηγικές δραστηριότητες της εταιρείας. 

� Τηλεόραση 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, υιοθετώντας τις αρχές αυτορρύθµισης του κλάδου, 

αυτοδεσµεύτηκε έγκαιρα για την προβολή των τηλεοπτικών διαφηµιστικών 

ετικετών της µετά τις 19:00 και πάντα µε το µήνυµα «Απολαύστε Υπεύθυνα». 

Παράλληλα, σύµφωνα µε την δέσµευση της εταιρείας, οι πρωταγωνιστές των 

διαφηµιστικών ταινιών της πρέπει να είναι ενήλικα άτοµα, ενώ το περιεχόµενο 

δεν πρέπει να συνδέει την κατανάλωση µπίρας µε κοινωνική επιτυχία. 

Επιπλέον, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δηµιούργησε ειδική τηλεοπτική ταινία µε την 

υπογραφή της Heineken και πρωταγωνιστή ένα συµπαθέστατο σκύλο, για να 

θυµίζει σε όλους ότι η διασκέδαση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη 

συµπεριφορά. Κύριο µήνυµα της ταινίας αυτής είναι: «Εάν πίνεις και οδηγείς, 

είσαι κίνδυνος και για τους άλλους. Σκέψου το». 

� Internet 

Οι ιστοσελίδες των προϊόντων της (www.heineken.gr και www.amstel.gr ) 

περιλαµβάνουν την ενότητα «Απολαύστε Υπεύθυνα», που ενηµερώνει και 

προτρέπει τους καταναλωτές για ήπια κατανάλωση αλκοόλ ενώ περιλαµβάνει 
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και τις «Αρχές της Πολιτικής για το Αλκοόλ» του οµίλου της. Παράλληλα, η 

ιστοσελίδα www.enjoyheinekenresponsibly.com είναι αφιερωµένη 

αποκλειστικά στην υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ. 

� Συσκευασίες 

Όλες οι συσκευασίες φέρουν το µήνυµα «Απολαύστε υπεύθυνα» που 

παραπέµπει τους καταναλωτές στην ειδική ενότητα στις ιστοσελίδες της 

Heineken και της Amstel.  

 

6.7. Ανάλυση 7S (McKinsey)  

Το µοντέλο 7 S του McKinsey3 βασίζεται στην µελέτη της σχέσης µεταξύ 

στρατηγικής και δοµής προκειµένου η επιχείρηση να είναι επιτυχής. Τα 

αποτελέσµατα της µελέτης κατέληξαν ότι καµία µονάδα ατοµικά δεν µπορεί 

να καθορίσει την επιτυχία αλλά πολλές διαφορετικές µονάδες παίζουν τον 

κύριο ρόλο. Αναλυτικά παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση του µοντέλου 7S 

για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. 

� ∆οµή (Structure) 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία απασχολεί περισσότερους από 1.400 εργαζόµενους 

στα 3 της εργοστάσια. Λόγω του µεγέθους της επιχείρησης αλλά και λόγω της 

κατεύθυνσής της στην παραγωγή και τη σωστά δοµηµένης οργάνωσής της 

εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους σκοπούς της. Παρόλο, που οι 

αποφάσεις και οι ευθύνες διανέµονται από πάνω προς τα κάτω, υπάρχουν 

περιθώρια για το προσωπικό να πάρει πρωτοβουλίες. Οι ρόλοι και οι 

αρµοδιότητες του καθενός είναι ξεκάθαρες αλλά σε µεγάλα projects 

προτιµάται η οµαδική εργασία. Οι εργαζόµενοι επίσης ενθαρρύνονται να 

παίρνουν µέρος στις διαδικασίες αποφάσεων. 

� Στυλ (Style) 

 Η εταιρεία αναγνωρίζει τους προσωπικούς στόχους των εργαζοµένων της 

και προσπαθεί να τους συµπεριλάβει στους εταιρικούς της στόχους, χτίζοντας 

µια σχέση δέσµευσης και εµπιστοσύνης µεταξύ τους. 
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� Αξίες (Shared Values) 

Η εταιρεία βασίζεται σε επτά επιµέρους θεµελιώδεις αξίες, οι οποίες 

λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραµµές για τους εργαζοµένους της. Με 

αυτόν τον τρόπο καθίστανται ικανοί πρεσβευτές των αξιών αυτών, µέσα από 

την εργασία και τη συµπεριφορά τους, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό περιβάλλον.  

1. ΗΘΟΣ  

2. ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  

3. ΣΕΒΑΣΜΟΣ  

4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

5. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  

6. ΚΕΦΙ  

7. ΟΜΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

 Εµπιστοσύνη και σεβασµό στους υπαλλήλους, συνεργάτες, προµηθευτές, 

καταναλωτές, κοινωνία και περιβάλλον, αντικατοπτρίζεται σε όλες τις 

καθηµερινές συναλλαγές της εταιρείας. Οι αξίες αυτές είναι άµεσα 

συνυφασµένες µε την αποστολή της εταιρείας. 

� Προσωπικό (Staff) 

 Οι υπάλληλοι είναι ιδιαίτερα πιστοί και αφοσιωµένοι στην εταιρεία, καθώς 

πολλοί από αυτούς εργάζονται εκεί από την ίδρυσή της. Σεµινάρια και 

προγράµµατα εκπαίδευσης προσφέρονται ανάλογα µε τις ανάγκες των 

εργαζοµένων. 

� Ικανότητες (Skills) 

• Ανάπτυξη µακροχρόνιων σχέσεων µε τους προµηθευτές και τους 

πελάτες.  

• Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντος που υποστηρίζεται από τη µητρική 

εταιρεία. 

• Τεχνογνωσία στη δηµιουργία brand loyalty 
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� Στρατηγική (Strategy) 

Η επιχειρηµατική στρατηγική που εφαρµόζει η εταιρεία είναι στρατηγική 

διαφοροποίησης διαθέτοντας όλους τους τύπους µπίρας, που συνδυάζονται 

σε όλες τις περιστάσεις κατανάλωσης έτσι ώστε να ικανοποιηθούν ακόµα και 

οι πιο απαιτητοί καταναλωτές.  

� Συστήµατα (Systems) 

Συγκεκριµένα πληροφορικά συστήµατα χρησιµοποιούνται για να 

υποστηριχθούν τόσο οι κύριες όσο και υποστηρικτικές δραστηριότητες της 

επιχείρησης. Το πρόγραµµα ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας είναι 

πολύ ανεπτυγµένο και πολύπλοκο, όπως είναι και τα υπόλοιπα συστήµατα 

που χρησιµοποιούνται.  

Υπάρχουν συστήµατα που διασφαλίζουν ποιότητα και ασφάλεια: ISO 14001, 

πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης της Ποιότητας των προϊόντων ISO 9001, Ηazard 

Analysis Cristal Control Point (H.A.C.C.P) που απαιτείται για την ασφάλεια 

των προϊόντων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και το 

πιστοποιητικό διασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζοµένων 

(ΒS 8800). 

Παράλληλα, έχει υιοθετήσει ολοκληρωµένα συστήµατα πληροφορικής, µε 

στόχο να υπάρχει κοινή βάση ενηµέρωσης, πληροφορίας, ελέγχου καθώς 

επίσης και τυποποίηση και απλούστευση των διαδικασιών. 

Σύµφωνα µε όσα αναφέραµε παραπάνω, τα 7S που αφορούν τη δοµή, τις 

ικανότητες και την κουλτούρα της εταιρείας συνάδουν µε την αποστολή και το 

όραµα της εταιρείας. 
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6.8. Σύνοψη Επιχειρηµατικής στρατηγικής 

Η επιχειρηµατική στρατηγική λαµβάνει χώρα στις επιχειρηµατικές µονάδες, 

στη γραµµή παραγωγής και εστιάζει στη βελτίωση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας. Η 

επιχειρηµατική στρατηγική µπορεί να είναι ή ανταγωνιστική , όταν µάχεται 

όλους τους ανταγωνιστές της ή συνεργατική κατά την οποία µπορεί να 

συνεργαστεί µε δύο ή περισσοτέρους ανταγωνιστές είτε προς ανάπτυξη της 

αγοράς είτε ενάντια σε άλλους ανταγωνιστές.  

Στο ερώτηµα εάν η επιχείρηση θα πρέπει να ανταγωνιστεί έχοντας ως κανόνα 

το χαµηλό κόστος ή τη διαφοροποίηση των προϊόντων της, είναι ξεκάθαρο ότι 

η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ανταγωνίζεται µε βάση τη διαφοροποίηση. Έχοντας 

στο χαρτοφυλάκιο της πλήθος παραγόµενων αλλά και εισαγόµενων µαρκών 

µπίρας, η εταιρεία ανταγωνίζεται προσφέροντας διαφοροποιηµένα προϊόντα 

προκειµένου να ικανοποιήσει τις ποικίλες καταναλωτικές ανάγκες. 

Στο ερώτηµα εάν η εταιρεία θα πρέπει να ανταγωνιστεί σε όλο τον κλάδο 

κατά µέτωπο µε τους ανταγωνιστές της ή θα πρέπει να εστιάσει σε ένα 

κοµµάτι της αγοράς και εδώ η απάντηση είναι ξεκάθαρη, αφού στόχος της 

εταιρείας είναι η διατήρησή της ως ηγέτης στην ελληνική αγορά µπίρας. Αυτό 

το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι η εταιρεία, στοχεύει σε διάφορα 

τµήµατα της αγοράς µε διαφορετικά προϊόντα που έχει στο χαρτοφυλάκιο της, 

χωρίς όµως να αποσύρεται από άλλα τµήµατα της αγοράς. 

Η στρατηγική είναι σύµφωνη µε το όραµα και την αποστολή της επιχείρησης. 
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6.9. Σύνοψη Λειτουργικών Στρατηγικών 

Σύµφωνα µε όσα έχουµε αναφέρει στο κεφάλαιο αυτό, συνοπτικά οι 

στρατηγικές που ακολουθεί η εταιρεία σε κάθε λειτουργική µονάδα είναι: 

Marketing 

• Στρατηγική Ανάπτυξης Προϊόντων 

• Ανάπτυξη αγοράς 

• ∆ιαποίκιλση 

• Pull strategy 

• Χορηγίες 

Πληροφοριακά συστήµατα 

• Τυποποίηση των διαδικασιών 

• Ενοποίηση των συστηµάτων σε όλα τα τµήµατα της εταιρείας αλλά και 

µε τη µητρική εταιρεία 

• Μείωση του αριθµού χρησιµοποιούµενου λογισµικού και απλούστευση 

Ανθρώπινο ∆υναµικό 

• Πρόσληψη ικανού προσωπικού 

• Επιλογή βάση αξιοκρατικών κριτηρίων/ µε γνώµονα την ακεραιότητα 

• Συνεχής εκπαίδευση/Εστίαση στην ανάπτυξη των ανθρώπων 

Εγκαταστάσεις/Τεχνολογία (R&D) 

• Νέες τεχνολογίες στην παραγωγή (αυτοµατισµός) 

Πωλήσεις 

• Έµφαση στην εξυπηρέτηση πελατών 

Προµήθειες 

• Επιλογή ποιοτικών & ακέραιων προµηθευτών 

Παραγωγή 

• Βελτίωση της παραγωγικότητας 
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6.10. Πολιτικές 

Οι πολιτικές που εφαρµόζει η εταιρεία µε βάση τις στρατηγικές που έχει 

υιοθετήσει είναι οι εξής: 

• Βελτίωση των προϊόντων, εισάγοντας καινοτόµα υλικά συσκευασίας 

για τα προϊόντα που παράγονται εγχώρια. 

• Νέα προϊόντα που εµπλουτίζουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο  

• Ενίσχυση της  επικοινωνίας ATL & BTL και πανελλαδική διανοµή των 

στρατηγικών της προϊόντων. BTL επικοινωνία και επιλεκτική διανοµή 

για το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο 

• Βελτίωση του συστήµατος δικτύων διαχείρισης πληροφοριών (SAP) 

που ενσωµατώνει τα logistics, την  παραγωγή, τα χρηµατοοικονοµικά, 

τη λογιστική,  τις διαδικασίες marketing και πωλήσεων και των 3 

εγκαταστάσεων (SAP) 

• Έµφαση στη βελτίωση της σχέσης της µε τους πελάτες της (CRM)  

• Οικονοµίες κλίµακας στην αγορά των νέων υλικών συσκευασίας, στη 

διαδικασία και το σχέδιο  της παραγωγής.   

• Έµφαση στην ποιότητα και ασφάλεια του προϊόντος 

• Οικονοµική διαφάνεια 

• Συµµόρφωση µε κανονισµούς, νόµους και των εργαζοµένων και των 

προµηθευτών µε τον κώδικα ηθικής 

• Ανάπτυξη των εργαζοµένων µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

• Αξιολόγηση των υπαλλήλων µε βάση την επίδοση 
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6.11. Portfolio analysis 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται

ακολουθεί η Αθηναϊκή Ζυθοποιία

είναι η διαφοροποίηση

µπίρας (lager, pils, stout, ale, Weiss 

κατανάλωσης  ικανοποιώντας

Προκειµένου όµως να διαπιστώσουµε

εταιρεία να συνεχίζει να

αποσύρει τις επενδύσεις

επενδύσει, ώστε να

χρησιµοποιήσουµε την τεχνική

Οι τεχνικές χαρτοφυλακίου

βοηθήσουν τις επιχειρήσεις

επηρεάζουν τη σκέψη και

Με την χρήση της «µήτρας

εναλλακτικές στρατηγικές

Ζυθοποιία, µε βάση τον ρυθµό

και σε σχέση µε το µερίδιο

παρακάτω πίνακα εµφανίζονται

∆ιάγραµµα 6.4.BCG µήτρα στρατηγικών

Portfolio analysis – BCG Matrix 

ναφέρονται παραπάνω, η επιχειρηµατική στρατηγική

Αθηναϊκή Ζυθοποιία προκειµένου να στηρίξει τους στόχους

διαφοροποίηση, παράγοντας και πουλώντας όλους τους

 (lager, pils, stout, ale, Weiss κτλ) απευθυνόµενη σε κάθε

ικανοποιώντας ακόµα και την πιο εξεζητηµένη ανάγκη

να διαπιστώσουµε σε ποια από τα προϊόντα θα

συνεχίζει να δαπανά χρήµα και χρόνο, σε ποιά θα

επενδύσεις της και σε ποιά νέα προϊόντα θα

να επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί 

την τεχνική χαρτοφυλακίου BCG Matrix. 

χαρτοφυλακίου σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν

επιχειρήσεις στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων

σκέψη και πρακτική πολλών διοικητικών στελεχών

µήτρας» Boston Consulting Group, θα αναλύσουµε

στρατηγικές που θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει

τον ρυθµό ανάπτυξης της αγοράς που δραστηριοποιείται

µερίδιο αγοράς που κατέχει το κάθε προϊόν

εµφανίζονται τα µερίδια των στρατηγικών προϊόντων

 στρατηγικών προϊόντων Αθηναϊκής Ζυθοποιίας   

επιχειρηµατική στρατηγική που 

τους στόχους της 

όλους τους τύπους 

σε κάθε περίσταση 

εξεζητηµένη ανάγκη.  

προϊόντα θα πρέπει η 

ποιά θα πρέπει να 

τα θα πρέπει να 

 στόχοι, θα 

αναπτύχθηκαν για να 

αποφάσεων και 

στελεχών9. 

θα αναλύσουµε τις 

χρησιµοποιήσει η Αθηναϊκή 

δραστηριοποιείται 

προϊόν της. Στον 

προϊόντων της:  
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Από το διάγραµµα 6.4 παρατηρούµε ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει στο 

χαρτοφυλάκιο της τα εξής προϊόντα:  

Ερωτηµατικό: Οι µπίρες Άλφα, Fischer, Buckler, Erdinger, Amstel Bock και 

Amstel Pulse  είναι προϊόντα «ερωτηµατικά» για την εταιρεία, τα οποία έχουν 

ένα υψηλό ρυθµό ανάπτυξης, αλλά ένα µικρό µερίδιο αγοράς. Αυτό βέβαια 

δεν σηµαίνει ότι το µερίδια τους θα είναι πάντα µικρά. Για να µπορούν να 

αυξήσουν το µερίδιο τους θα χρειαστεί να αποδεσµευτούν πόροι από ώριµα 

προϊόντα και να επενδυθούν σε αυτά. 

Αστέρι: Η µπίρα Heineken είναι αστέρι, που έχει ένα υψηλό µερίδιο σε µια 

αγορά που αναπτύσσεται σηµαντικά. Βρίσκεται στην ακµή του κύκλου ζωής 

της και δηµιουργεί αρκετή χρηµατική ροή για να διατηρήσει το υψηλό µερίδιό 

της στην αγορά.  

Αγελάδα: H Amstel είναι ένα προϊόν αγελάδα που χαρακτηρίζεται από 

χαµηλό ρυθµό ανάπτυξης και υψηλό µερίδιο αγοράς. Ο τύπος αυτός είναι και 

η κύρια πηγή εσόδων για την  επιχείρηση η οποία της επιτρέπει να επενδύει 

ένα µέρος τους σε νέα ερωτηµατικά προϊόντα, προκειµένου να γίνουν αστέρια  

Σκυλιά: Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν διαθέτει προϊόντα σκυλιά. Τέτοια 

προϊόντα είναι παγίδες ρευστών, αφού χρήµατα δεσµεύονται σε τµήµατα µε 

µικρή δυναµική. 

 

6.12. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι µια υγιής και κερδοφόρα επιχείρηση. Όπως 

φαίνεται και από την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως στον πίνακα 6.1 

κατά την οικονοµική χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, τα προ 

φόρου κέρδη της επιχείρησης ανήλθαν σε 102,5 εκατοµµύρια ευρώ περίπου 

τα οποία είναι µειωµένα σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 9%.  Οι 

όγκοι Πωλήσεων επίσης µειώθηκαν κατά 4,8% σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση. Η µείωση αυτή οφείλεται στην οικονοµική κρίση η οποία πλήττει 

δριµύτατα το σύνολο των εµπορικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και η 

οποία έχει επηρεάσει αρνητικά την εσωτερική κατανάλωση και τον τουρισµό 

καθώς και στις κακές καιρικές συνθήκες. 
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� Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 

Σύµφωνα µε την κατάσταση αποτελέσµατος χρήσης 2009 όπως 

παρουσιάζεται στον πίνακα 6.1, κατά την χρήση που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2009, τα καθαρά κέρδη µετά φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε 

Ευρώ 64,9 εκατοµµύρια περίπου, έναντι Ευρώ 83,7 εκατοµµύρια περίπου της 

προηγούµενης χρήσης, δηλαδή σηµείωσαν µείωση κατά 22% περίπου. Η 

ανωτέρω µεταβολή σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση οφείλεται στους 

κατωτέρω λόγους: 

 

Πίνακας 6.1 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεων Αθηναϊκής Ζυθοποιίας                
(πηγή www.athenianbrewery.gr ) 

• Οι καθαρές πωλήσεις µειώθηκαν κατά περίπου 2,7% κατ’ αξία, 

κυρίως λόγω της µείωσης του όγκου των πωλήσεων, η οποία 

αντισταθµίστηκε µερικώς από την περιορισµένη αύξηση των τιµών και 

την αλλαγή του µείγµατος των πωλήσεων. 

• Το κόστος της κίνησης των αποθεµάτων µειώθηκε κατά περίπου 

3,5% κατ’ αξία, λόγω κυρίως της µείωσης του όγκου των πωλήσεων. 

31 ∆εκεµβριου 31 ∆εκεµβριου

2009 2008

Πωλήσεις 448.302.418 460.847.879

Λοιπα λειτουργικά έσοδα 7.173.074 8.398.209

Κίνηση Αποθεµάτων (81.593.079) (84.567.944)

Φόροι & τέλη (53.745.877) (48.325.671)

Έξοδα Προσωπικού (73.170.096) (73.650.331)

Αποσβέσεις (29.048.354) (30.070.238)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (116.783.881) (126.259.054)
Λειτουργικά κέρδη προ 
χρηµατοοικονοµικών
 αποτελεσµάτων και φόρων 101.134.205 106.372.850

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1.433.211 6.484.766

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (100.168) (106.211)

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 1.333.043 6.378.555

Κέρδη προ φόρων 102.467.248 112.751.405

Φόρος εισοδήµατος (37.605.616) (29.034.815)

Κέρδη µετά φόρων 64.861.632 83.716.590

Λοιπα συνολικά έσοδα µετά από φορους

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 64.861.632 83.716.590
Κέρδη µετά φόρων ανά µετοχή βασικά και
 προσαρµοσµένα 35,65 46,01
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• Οι φόροι και τέλη αυξήθηκαν κατά περίπου 11% κατ’ αξία, λόγω της 

αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. 

• Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα µειώθηκαν κατά περίπου 7,5% κατ’ αξία, 

λόγω κυρίως της µείωσης των εξόδων προβολής και διαφήµισης, του 

κόστους ενέργειας, καθώς και χρήσης σήµατος (λόγω της µείωσης των 

πωλήσεων) 

• Οι αποσβέσεις µειώθηκαν κατά περίπου 3,4% κατ’ αξία, λόγω κυρίως 

της µείωσης των επενδύσεων. 

• Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα µειώθηκαν σηµαντικά, λόγω 

της µείωσης των επιτοκίων. 

• Ο φόρος εισοδήµατος αυξήθηκε, λόγω κυρίως της επιβάρυνσης στην 

τρέχουσα χρήση της έκτακτης εισφοράς 11,2 εκατοµµυρίων ευρώ. 

Επιπρόσθετα,  αναλύοντας την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως σε 

απόλυτα µεγέθη όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 6.2 , παρατηρούµε τις 

εξής τάσεις στα αποτέλεσµα της εταιρείας:  

• Η κίνηση των αποθεµάτων διαχρονικά κυµαίνεται στο 18% των 

συνολικών εσόδων της επιχείρησης. 

• Τα λειτουργικά έξοδα µειώθηκαν οριακά περίπου κατά 1%, σε µια 

προσπάθεια της εταιρείας να περιορίσει τα έξοδα της λόγω 

οικονοµικής ύφεσης. 

• Το λειτουργικό αποτέλεσµα καθώς και τα κέρδη προ φόρων 

παρουσίασαν σηµαντική πτώση της τάξεως του 3,5%. 
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Πίνακας 6.2 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεων Αθηναϊκής Ζυθοποιίας σε απόλυτα µεγέθη  
(πηγή www.athenianbrewery.gr ) 

 

Οικονοµική Θέση  

Κατά τη κυλιόµενη χρήση του 2009, συνέβησαν µεταβολές στην οικονοµική 

θέση της εταιρείας όπως παρατηρούµε από τον πίνακα 6.3 που αποτυπώνει 

τον Ισολογισµό της εταιρείας. Οι µεταβολές αυτές είναι οι κάτωθι: 

• Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία µειώθηκαν κατά 5,4% κατ’ αξία κυρίως 

λόγω των αποσβέσεων της χρήσης. 

• Τα αποθέµατα µειώθηκαν κατά περίπου 20,7% , λόγω της καλύτερης 

διαχείρισης και τη µείωση των τιµών των αποθεµάτων 

• Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις µειώθηκαν κατά 9,7% λόγω κυρίως 

της µείωσης των πωλήσεων 

• Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων µειώθηκε κατά 7,73%, λόγω κυρίως 

των κερδών της χρήσης και της διανοµής µερισµάτων. 

• Οι παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

µειώθηκαν κατά 6,6% λόγω κυρίως των αυξηµένων καταβολών 

αποζηµιώσεων λόγω συνταξιοδότησης. 

31 ∆εκεµβριου 31 ∆εκεµβριου

2009 2008

Πωλήσεις 100% 100%

Λοιπα λειτουργικά έσοδα 1,60% 1,82%

Κίνηση Αποθεµάτων 18,20% 18,35%

Φόροι & τέλη 11,99% 10,49%

Έξοδα Προσωπικού 16,32% 15,98%

Αποσβέσεις 6,48% 6,52%

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 26,05% 27,40%

Λειτουργικά κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών
 αποτελεσµάτων και φόρων 22,56% 23,08%

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0,32% 1,41%

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 0,02% 0,02%

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 0,30% 1,38%

Κέρδη προ φόρων 22,86% 24,47%

Φόρος εισοδήµατος 8,39% 6,30%

Κέρδη µετά φόρων 14,47% 18,17%

Λοιπα συνολικά έσοδα µετά από φορους

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 14,47% 18,17%

Κέρδη µετά φόρων ανά µετοχή βασικά και
 προσαρµοσµένα



 162

• Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά περίπου 

15,4% , λόγω κυρίως της αναβαλλόµενης φορολογίας των παγίων 

στοιχείων. 

• Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 3,2%, λόγω 

κυρίως των αυξηµένων αγορών στο τέλος της χρήσης. 

• Οι φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι κατά περίπου 20, λόγω κυρίως της 

επιβολής της έκτακτης εισφοράς 11,2 εκατ. ευρώ η οποία 

αντισταθµίστηκε µερικώς από τη µείωση των φορολογικών κερδών της 

χρήσης και της υψηλής προκαταβολής κατά την προηγούµενη χρήση. 

 

Πίνακας 6.3 Ισολογισµός Αθηναϊκής Ζυθοποιίας                 

(πηγή www.athenianbrewery.gr ) 

2009 2008 2007
Ενεργητικό
Πάγια περουσιακά στοιχεία 189.617.983 200.379.967 204.391.344
Άϋλα περουσιακά στοιχεία 291.605 783.793 1.392.467
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 396.185 396.185 396.185
Λοιπές επενδύσεις 88.041 88.041 88.041
Λοιπες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 206.183 202.083 195.102
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 190.599.997 201.850.069 206.463.139

Αποθέµατα 26.462.539 33.352.781 28.194.829
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 58.827.553 64.967.494 61.636.176
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 196.093.906 195.617.172 200.889.084
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 281.383.998 293.937.447 290.720.089
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Σύνολο ενεργητικού 471.983.995 495.787.516 497.183.228

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 54.581.310 54.581.310 54.581.310
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 1.365 1.365 1.365
Επιχορηγήσης επενδύσεων παγίου

Αποθεµατικά 92.983.192 92.983.192 92.983.192
Κέρδη εις νέον 159.856.312 185.617.848 193.270.371
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 307.422.179 333.183.715 340.836.238

Υποχρεώσεις
Παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 38.989.195 41.762.559 42.398.192
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 15.955.939 18.864.005 20.930.243
Προβλέψεις 1.065.930 1.927.360 985.000
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 56.011.064 62.553.924 64.313.435

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 91.682.332 88.644.062 84.042.681
Προβλέψεις 3.135.240
Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 13.733.180 11.405.815 7.990.874
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 108.550.752 100.049.877 92.033.555
Σύνολο υποχρεώσεων 164.561.816 162.603.801 156.346.990
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 471.983.995 495.787.516 497.183.228
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Ταµειακές ροές  

Όπως παρατηρούµε στον πίνακα 6.4, τα ταµειακά διαθέσιµα τα οποία 

διατηρεί η εταιρεία διαχρονικά κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα. Το 2009 λόγω 

και της οικονοµικής ύφεσης παρουσίασαν µικρή µείωση και έφτασαν τα 196 

εκατ. ευρώ. Παρατηρούµε επίσης, ότι η κύρια πηγή εσόδων της εταιρείας 

είναι  οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. 

Συγκρίνοντας παραπέρα, τις ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

παρατηρούµε ότι τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι πάντα χαµηλότερα από 

τις ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, γεγονός που 

χαρακτηρίζει την εταιρεία ως υγιής, αφού τα κέρδη δεν είναι αποτέλεσµα 

πώλησης παγίων , δανείων κτλ. 

Το σύνολο των ταµιακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες δηλώνει τα 

χρήµατα τα οποία η εταιρεία επένδυσε για ανάπτυξη, σε πάγια περιουσιακά 

στοιχεία. Το 2009, η εταιρεία επένδυσε µόλις το 3% των συνολικών της 

εσόδων για ανάπτυξη, βασισµένη στην στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθεί 

η εταιρεία. 

Τέλος, οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές προς χρηµατοοικονοµικές 

δραστηριότητες, οι οποίες περιγράφουν τις δραστηριότητες της επιχείρησης 

προς τους µετόχους και τους πιστωτές, αφορά εκροές γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η εταιρεία δεν είχε ανάγκη εξωτερικής χρηµατοδότησης. 
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2009 2008 2007
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη µετά φόρων 64.861.632 83.716.590 78.236.132
∆ιορθωτικές εγγραφές:
Αποσβέσεις 29.048.354 30.070.238 30.159.537
Προβλέψεις 3.430.016 1.704.990 512.000
Κέρδη από πώληση παγίων (980.316) (1.215.527) (382.046)
Έσοδα τόκων (1.316.037) (6.477.327) (7.106.432)
Έξοδα από παροχές σε εργαζοµένους 
µετά την έξοδο από την υπηρεσία 7.495.719 8.736.045 7.977.262
Φόρος εισοδήµατος 37.605.618 29.034.815 31.504.012
Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν 
τις µεταβολές από κεφάλαια κίνησης από προβλέψεις 140.144.986 145.569.824 140.900.465

Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων (4.100) (6.981) (14.701)
Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων 5.890.243 (5.270.582) (7.032.568)
Μείωση/(Αύξηση) πελατών και λοιπών απαιτήσεων 3.814.100 (4.581.317) (6.320.049)
Αύξηση προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 2.725.109 4.492.516 11.820.655
Τόκοι εισπραχθέντες 1.316.037 6.477.327 7.106.432
Παροχές σε εργαζόµενους καταβληθείσες (10.269.083) (9.371.678) (8.425460)
Φόρος εισοδήµατος καταβληθείς (35.703.522) (26.977.248) (38.830.251)
Καθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 107.913.770 110.331.861 99.204.523

Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πώληση παγίων περουσιακών στοιχείων 1.007.923 2.358.936 452.019
Απόκτηση άϋλων περουσιακών στοιχείων (188.219) (241.746) (243.092)
Απόκτηση παγίων περουσιακών στοιχείων (17.633.570) (26.351.850) (24.527.649)
Καθαρές ταµιακές ροές προς επενδυτικές δραστηριότητες (16.813.866) (24.234.660) (24.234.660)

Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - - 5
Μερίσµατα πληρωθέντα (90.623.168) (91.369.113) (82.068.017)
Καθαρές ταµιακές ροές προς χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (90.623.168) (91.369.113) (91.369.113)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα χρηµατικά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα 476.736 (5.271.912) (7.182.211)

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1η Ιαναουαρίου 195.617.172 200.889.074 208.071.295
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα την 31 ∆εκεµβρίου 196.093.908 195.617.162 200.889.084  

Πίνακας 6.4 Ταµειακές ροές Αθηναϊκής Ζυθοποιίας      

(πηγή www.athenianbrewery.gr ) 

Κυριότεροι Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι 

Η εταιρεία εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνου 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµίας της εταιρείας σε περίπτωση που 

ένας πελάτης ή τρίτοι σε συναλλαγή χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν 

εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται κατά κύριο λόγο 

µε τις απαιτήσεις από πελάτες. Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των 

πωλήσεων και εποµένως ο πιστωτικός κίνδυνος είναι κατανεµηµένος σε 

µεγάλο αριθµό πελατών. 
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Η διοίκηση εφαρµόζει συγκεκριµένη πιστωτική πολιτική και η έκθεση σε 

πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται συστηµικά. Πιστοληπτικές 

αξιολογήσεις διενεργούνται για όλους τους πελάτες και εµπράγµατες 

εγγυήσεις λαµβάνονται σε περιπτώσεις που αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Η εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη αποµείωσης που αντιπροσωπεύει την 

εκτίµηση της για ζηµιές σε σχέση µε τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις. Η 

πρόβλεψη αυτή αποτελείται κυρίως από ζηµίες αποµείωσης συγκεκριµένων 

απαιτήσεων σηµαντικού ρίσκου που εκτιµώνται βάση των δεδοµένων 

συνθηκών ότι θα πραγµατοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόµα οριστικοποιηθεί. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο της εταιρείας να µη δύναται 

να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές τις υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. 

Η προσέγγιση που υιοθετεί η εταιρεία για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι 

να διασφαλίζει, όσο γίνεται περισσότερο, ότι πάντα θα έχει αρκετή 

ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν, κάτω 

από συνήθεις συνθήκες χωρίς να υφίσταται µη αποδεκτές ή να 

διακινδυνεύεται η φήµη της εταιρείας. 

Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας η εταιρεία διενεργεί πρόβλεψη 

ταµειακών ροών για περίοδο ενός έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου 

προϋπολογισµού και µηνιαία κυλιόµενη πρόβλεψη ενός µήνα έτσι ώστε να 

εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταµειακά διαθέσιµα για να καλύψει τις 

λειτουργικές της ανάγκες, συµπεριλαµβανοµένης και της κάλυψης των 

χρηµατοοικονοµικών της υποχρεώσεων. Η πολιτική αυτή δεν λαµβάνει 

υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν µπορούν να 

προβλεφθούν. 

 Η εταιρεία όπως προκύπτει από τον πίνακα 6.4, εµφανίζει επαρκή 

ρευστότητα συνολικού ποσού 196 εκατ ευρώ περίπου και εποµένως ο 

σχετικός κίνδυνος δεν φαίνεται να µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της. 
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Κίνδυνος συνθηκών αγοράς 

Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο µεταβολής των 

επιτοκίων, που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της εταιρείας ή την αξία των 

χρηµατοοικονοµικών της µέσων. 

Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και 

µέσα αντιστάθµισης κινδύνου ώστε να διαχειριστεί τον κίνδυνο από τις 

συνθήκες αγοράς. 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και δευτερευόντως σε 

λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς το µέγιστο µέρος των 

συναλλαγών της γίνεται σε ευρώ. 

• Κίνδυνος επιτοκίων 

Τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά µέσα (χρηµατικά διαθέσιµα) της εταιρείας 

συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια τα οποία προσαρµόζονται µε τη 

διακύµανση του επιτοκίου Euribor. 

• Λειτουργικός κίνδυνος 

Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της άµεσης ή έµµεσης ζηµίας που 

προκύπτει από τις αιτίες που σχετίζονται µε τις διαδικασίες, το προσωπικό 

της εταιρείας, την τεχνολογία και τις υποδοµές, καθώς και από εξωτερικούς 

παράγοντες (πλην του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και 

ρευστότητας) όπως αυτές προκύπτουν από νοµικές και κανονιστικές 

απαιτήσεις και γενικώς αποδεκτά πρότυπα εταιρικής συµπεριφοράς. 

Λειτουργικοί κίνδυνοι προκύπτουν από το σύνολο των εργασιών της 

εταιρείας. Στόχος της εταιρείας είναι η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου , 

έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος οικονοµικών ζηµιών και προσβολής της 

φήµης της εταιρείας. 
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Για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου έχουν θεσπιστεί γενικά πρότυπα 

όπως κατάλληλος διαχωρισµός των καθηκόντων, συµφωνία και 

παρακολούθηση συναλλαγών, συµµόρφωση µε ρυθµιστικές και άλλες 

νοµικές απαιτήσεις κτλ. 

6.12.1. Σύγκριση Οικονοµικών αποτελεσµάτων Αθηναϊκής  
Ζυθοποιίας & Ζυθοποιίας Μύθος 

Από την ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

διαπιστώσαµε ότι πρόκειται για µια υγιής κερδοφόρα εταιρεία. Προκειµένου, 

να έχουµε ολοκληρωµένη εικόνα για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο των ποτών, θα προχωρήσουµε σε σύγκριση οικονοµικών 

καταστάσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας µε τον κύριο ανταγωνιστή της την 

Ζυθοποιία Μύθος. 

Σύµφωνα µα τα στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 6.5. Το 

κυκλοφορούν ενεργητικό της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι σε υψηλά επίπεδα, 

κυρίως λόγω των υψηλών χρηµατικών διαθεσίµων που έχει. Η διάθρωση  του 

ενεργητικού και στις δύο εταιρείες είναι παρόµοια µε το περίπου 60% να 

αφορά κυκλοφορούν ενεργητικό. 

Στον τοµέα της διαχείρισης των αποθεµάτων η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δείχνει να 

υστερεί, αφού διαµορφώνονται στο 5,6% έναντι 3,3% του ανταγωνισµού. 

Αξίζει να σηµειώσουµε, ότι η Ζυθοποιία Μύθος διαχρονικά παρουσιάζει 

ζηµίες στα καθαρά της κέρδη µε σηµαντική βελτίωση το εξεταζόµενο χρονικό 

διάστηµα. Το 60% των ιδίων κεφαλαίων της Μύθος αποτελείται από µετοχικό 

κεφάλαιο. 

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι υψηλότερη 

σε σχέση µε τον ανταγωνισµό κυρίως λόγω των αναβαλλόµενων 

φορολογικών της υποχρεώσεων. 

Με βάση τα παραπάνω, µπορούµε να αναφέρουµε ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

είναι πιο υγιής εταιρεία σε σχέση µε τον κύριο ανταγωνιστή της. Παρ’ όλα 

αυτά είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η θέση της Ζυθοποιίας Μύθος 



 168

βελτιώθηκε το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα, γεγονός το οποίο µπορεί να 

εξαρτάται από την εξαγορά της Ζυθοποιίας Μύθος από την πολυεθνική 

εταιρεία Calsberg. 

2009 2008 2009 2008
Ενεργητικό
Πάγια περουσιακά στοιχεία 189.617.983 200.379.967 23.810.952 22.249.084
Άϋλα περουσιακά στοιχεία 291.605 783.793
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 396.185 396.185
Λοιπές επενδύσεις 88.041 88.041 248.988 293.140
Λοιπές µακροπρόθεσµές απαιτήσεις 206.183 202.083 269.885 260.064
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 190.599.997 201.850.069 24.329.825 22.802.288

Αποθέµατα 26.462.539 33.352.781 2.055.146 2.504.050
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 58.827.553 64.967.494 17.989.205 19.483.904
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 196.093.906 195.617.172 18.164.002 11.395.864
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 281.383.998 293.937.447 38.208.353 33.383.818
Έξοδα επόµενων χρήσεων 35.811
Σύνολο ενεργητικού 471.983.995 495.787.516 62.573.989 56.186.106

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 54.581.310 54.581.310 39.405.498 39.405.498
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 1.365 1.365 26.828.182 26.828.182
Επιχορηγήσης επενδύσεων παγίου 78.103 269.939
Αποθεµατικά 92.983.192 92.983.192 261.713 261.713
Κέρδη εις νέον 159.856.312 185.617.848 (22.603.311) (28.223.669)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 307.422.179 333.183.715 43.970.185 38.541.663

Υποχρεώσεις
Παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 38.989.195 41.762.559 1.281.755 1.568.006
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 15.955.939 18.864.005
Προβλέψεις 1.065.930 1.927.360 257.431 404.055
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 56.011.064 62.553.924 1.539.186 1.972.061

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 91.682.332 88.644.062 12.379.891 9.138.543
Προβλέψεις 3.135.240 4.684.727 6.533.839
Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 13.733.180 11.405.815
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 108.550.752 100.049.877 17.064.618 15.672.382
Σύνολο υποχρεώσεων 164.561.816 162.603.801 18.603.804 17.644.443
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 471.983.995 495.787.516 62.573.989 56.186.106

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΥΘΟΣΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 

 

Πίνακας 6.5 Σύγκριση Ισολογισµών Αθηναϊκής Ζυθοποιίας & Ζυθοποιίας Μύθος            
(πηγές www.athenianbrewery.gr  & www.mythosbrewery.gr ) 

 

6.13. Ανάλυση ∆εικτών 

Με βάση τις τιµές στους πίνακες 6.1 & 6.3, γίνεται η ανάλυση των κυριότερων 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία αλλά και σε 

σύγκριση µε τον κυριότερο ανταγωνιστή της στον κλάδο της µπίρας τη 

Ζυθοποιία Μύθος. Παρουσιάζονται τρεις κατηγορίες δεικτών:  ∆είκτης 

Ρευστότητας, Αποδοτικότητας, ∆ραστηριότητας & Μόχλευσης (διάθρωσης 

κεφαλαίων)10. 
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Πίνακας 6.6 Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες Αθηναϊκής Ζυθοποιίας & Ζυθοποιίας Μύθος 

Αυτό το οποίο γίνεται κατανοητό  µε την πρώτη µατιά του πίνακα 6.6, είναι ότι 

η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν χρησιµοποιεί καθόλου ξένα κεφάλαια στην 

κεφαλαιακή της διάρθρωση. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

σηµαντικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες ανά κατηγορία11. 

i. ∆είκτες Ρευστότητας. Οι δείκτες ρευστότητας µετρούν την ικανότητα της 

επιχείρησης να αντιµετωπίσει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. 

 

• ∆είκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας (Current Ratio) 

Ο δείκτης αυτός δείχνει κατά πόσο το σύνολο του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού είναι επαρκές για την αντιµετώπιση βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων. Παρατηρούµε, ότι ο δείκτης έχει τιµή πάνω από 2,5, γεγονός 

που δηλώνει ότι η εταιρεία έχει πολύ καλό «περιθώριο ασφάλειας». 

Παράλληλα, ο δείκτης για τον κύριο ανταγωνιστή της εταιρείας είναι στο 2,3 ο 

οποίος είναι εξίσου ικανοποιητικός. 

• ∆είκτης άµεσης ρευστότητας (Acid Test) 

Ο δείκτης άµεσης ρευστότητας είναι παρόµοιος µε τον δείκτη κυκλοφοριακής 

ρευστότητας µε τη διαφορά ότι λαµβάνει υπόψη µόνο τα στοιχεία του 

κυκλοφορούν ενεργητικού που ρευστοποιούνται άµεσα, όπως είναι οι 

απαιτήσεις και τα ταµειακά διαθέσιµα. Ο δείκτης αυτός για να είναι 

ικανοποιητικός πρέπει να είναι πάνω από τη µονάδα. Για την εξεταζόµενη 

2009 2008 2009 2008

∆είκτης Κυκλοφοριακή ρευστότητας 2,59 2,94 2,24 2,13

∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας 2,35 2,60 2,12 1,97

∆είκτης Μετρητών 0,70 0,67 0,48 0,34

∆είκτης µικτού περιθωρίου κέρδους στις Πωλήσεις 29,04 29,61 11,67 4,72

∆είκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους στις Πωλήσεις 22,56 23,08

∆είκτης Απόδοσης Επενδυµένων κεφαλαίων 21,71 22,74 12,05 5,13

∆είκτης Απόδοσης Ιδίων κεφαλαίων 21,10 25,13 -0,51 -0,73

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα αποθεµάτων 7,26 7,28 28,33 26,95

Μέση διάρκεια παραµονής  αποθέµατων 50,27 50,14 12,88 13,55

Κυκλοφοριακή ταχύτητα Ενεργητικού 0,23 0,23 1,09 1,16

Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγιών περουσιακών στοιχείων 2,28 2,26 2,77 2,82

Μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων 50,40 50,14 105,90 109,24

∆είκτες Απόδοσης

∆είκτες ∆ραστηριότητας

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΥΘΟΣΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

∆είκτες Ρευστοτητας
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εταιρεία ο δείκτης είναι στο 2,35 ο οποίος είναι πολύ καλός. Ελάχιστα 

χαµηλότερος είναι και ο δείκτης του κύριου ανταγωνιστή της εταιρείας, ο 

οποίος ορίζεται στα 2,12. 

• ∆είκτης µετρητών (Cash Ratio) 

Ο δείκτης µετρητών δείχνει τη σχέση των µετρητών στο σύνολο των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και λαµβάνει τιµές από µηδέν έως 

τη µονάδα. Παρατηρούµε ότι ο δείκτης µετρητών για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

είναι πάνω από το µισό αγγίζοντας το 0,70, ενώ από την άλλη πλευρά ο 

κυρίως ανταγωνιστής βαθµολογείται µόλις στο 0,48. Άρα σε σχέση µε τον 

κύριο ανταγωνιστή η εξεταζόµενη εταιρεία στο επίπεδο µετρητών 

βαθµολογείται πολύ καλύτερα. 

ii. ∆είκτες αποδοτικότητας. Οι δείκτες απόδοσης δείχνουν το πόσο 

αποτελεσµατικά λειτουργεί η εταιρεία. Η εξέταση µπορεί να αναφέρεται 

στην απόδοση σε σχέση µε τις Πωλήσεις  ή σε σχέση µε το επενδυµένο 

κεφάλαιο. 

 

• ∆είκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους στις Πωλήσεις (Net 

Margin ratio) 

Το ποσοστό καθαρού περιθωρίου κέρδους είναι 22,56% επί της αξίας των 

Πωλήσεων και είναι ελαφρώς µειωµένο σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση.  

• ∆είκτης µεικτού περιθωρίου κέρδους στις Πωλήσεις  

Ο δείκτης αυτός αποτελεί το πρώτο επίπεδο κέρδους της εταιρείας και µας 

δείχνει πόσο αποτελεσµατικά η εταιρεία χρησιµοποιεί τους πόρους της για 

την παραγωγή του προϊόντος. Παρατηρούµε ότι ο δείκτης αυτός για την 

εξεταζόµενη εταιρεία αγγίζει το 29,04% . 
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• ∆είκτης Αποδοτικότητας Επενδυµένων Κεφαλαίων (R.O.I) 

Ο δείκτης αυτός είναι από τους πιο σηµαντικούς δείκτες καθώς δείχνει πόσο 

αποτελεσµατικά η διοίκηση της εταιρείας χρησιµοποιεί τα στοιχεία του 

ενεργητικού της για να δηµιουργεί κέρδη. Με  βάση το δείκτη αυτό 

καταλαβαίνουµε ότι η ετήσια απόδοση των συνολικών επενδυµένων 

κεφαλαίων της εξεταζόµενης επιχείρησης ανέρχεται σε 21% έναντι του 

ανταγωνισµού που είναι 12,5%. 

• ∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (R.O.Ε) 

Ο δείκτης αυτός είναι ένα µέτρο απόδοσης των κεφαλαίων των µετόχων στην 

επιχείρηση. Ο δείκτης αυτός είναι µειωµένος σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση µε τιµή 21,10% , αν και ικανοποιητικός.  

 

iii. ∆είκτες ∆ραστηριότητας.  

Οι δείκτες δραστηριότητας µετρούν τον βαθµό της αποτελεσµατικής 

χρησιµοποίησης των διαφορών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης.  

• Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων  

 Μετρά πόσες φορές στη διάρκεια του έτους τα αποθέµατα πωλήθηκαν. 

Σύµφωνα µε την τιµή του δείκτη αυτού, τα αποθέµατα της εταιρείας 

πωλήθηκαν 7,4 φορές µέσα στο έτος και υστερεί σε σχέση µε τον 

ανταγωνιστή του οποίου  πωλήθηκαν 28 φορές. 

• Μέση ∆ιάρκεια παραµονής αποθεµάτων 

Η µέση διάρκεια παραµονής των αποθεµάτων στις αποθήκες της επιχείρησης 

αποτελεί ένα δείκτη µέτρησης της χρονικής περιόδου, που απαιτείται να 

περιµένει η εταιρεία για την πώληση και αντικατάσταση των εµπορευµάτων 

της. Σύµφωνα µε την τιµή του δείκτη, η µέση διάρκεια παραµονής των 
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αποθεµάτων στην επιχείρηση είναι 50 ηµέρες αρκετά υψηλότερο σε σχέση µε 

τον ανταγωνιστή που είναι µόλις 13 ηµέρες. 

• Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 

Παρατηρούµε ότι η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού για την Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία είναι σε πολύ χαµηλή τιµή στο 0,23, η τιµή για τον ανταγωνιστή 

ξεπερνά τη µονάδα. 

• Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων περιουσιακών στοιχείων 

Ο δείκτης αυτός είναι ένα µέτρο εκτίµησης της παραγωγικότητας των παγίων 

ως προς τη δηµιουργία εσόδων. Η τιµή του δείκτη είναι 2,3 και θα πρέπει να 

τον έχει ιδιαίτερη υπόψιν του ο χρηµατοοικονοµικός διευθυντής, όταν εξετάζει 

προτάσεις των υπεύθυνων παραγωγής, οι οποίοι ζητούν κεφάλαια για την 

πραγµατοποίηση νέων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

• Μέση διάρκεια εισπράξεις απαιτήσεων 

Η µέση διάρκεια είσπραξης για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι 50 ηµέρες ενώ 

για τον ανταγωνισµό είναι διπλάσιο και ανέρχεται στις 105, ελαφρώς 

µειωµένη σε σχέση µε τον προηγούµενο έτος. 
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6.14. ∆ιακεκριµένες Ικανότητες & Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα 

Στην Παρούσα ενότητα λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω που 

αφορούν στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος , θα προχωρήσουµε 

στην ανακάλυψη  των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της εταιρείας µε 

βάση τους Πόρους (Resources), τις  Ικανότητες (capabilities) και τις 

διακεκριµένες ικανότητες (competencies). Το µοντέλο µε το οποίο θα 

βασιστούµε στην διερεύνηση των Πόρων και Ικανοτήτων είναι το VRIO. 

Συγκεντρώνοντας τους πόρους και ικανότητες που αναφέρθηκαν στις 

προηγούµενες ενότητες κατασκευάζουµε τον πίνακα 6.7. 

 

 

Πίνακας 6.7 ∆ιακεκριµένες Ικανότητες Αθηναϊκής Ζυθοποιίας  

 

Οι στήλες 2, 3, 4 και 5 περιγράφουν τον πόρο ως προς τις παραµέτρους του 

µοντέλου VRIO. Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης, όσον αφορά τους 

πόρους, ως σπάνιο θα θεωρήσουµε τον πόρο εκείνο που δεν τον έχει 

τουλάχιστον ένας από τους κύριους ανταγωνιστές. Στην ερώτηση αν είναι 

κοστοβόρος να αποκτηθεί, το κατά πόσο είναι, το λαµβάνουµε υπόψη µε 

βάση τις οικονοµικές δυνατότητες των ανταγωνιστών.  



 174

Στο πίνακα 6.7 τονίζουµε µε γαλάζιο εκείνους τους πόρους που θεωρούµε 

βασικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα.  

Έτσι συνοψίζοντας έχουµε: 

• Πολύ καλή χρηµατοοικονοµική κατάσταση µε θετικές ταµειακές ροές 

που µπορούν να υποστηρίξουν νέες επενδύσεις 

• Εκτεταµένη έρευνα αγοράς για ανάπτυξη νέων προϊόντων 

• Πολυετή εµπειρία στον κλάδο και ισχυρή θέση στην αγορά. 

• ∆υνατή παρουσία στα κανάλια διανοµής 

• Αφοσιωµένο προσωπικό 

• Μεγάλη ποικιλία στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων  

• Μεγάλο µερίδιο αγοράς και πιστότητα από τους καταναλωτές 

• Ισχυρά Brand names 

• Υψηλή ποιότητα προϊόντων - Πιστοποιήσεις ποιότητας 

• Οικονοµίες κλίµακας (Know-How,σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισµός) 

• Κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας µε ενέργειες που στηρίζουν την 

κοινωνία ουσιαστικά 

• Φιλοσοφία προσανατολισµένη στον καταναλωτή 

• H κουλτούρα µε έµφαση στην ακεραιότητα 
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6.15. Σύνολο εσωτερικών δυνάµεων 

Συνοψίζοντας όλους τους Εσωτερικούς παράγοντες που έχουν επίδραση 

στην επιχείρηση έχουµε το πίνακα 6.8. 

Εσωτερικοί παράγοντες

∆υνάµεις

Ισχυρή Οικονοµική Θέση

Ισχυροί µέτοχοι

Ικανό management που δίνουν προστιθέµενη αξία

Σύγχρονη Τεχνολογία

Έρευνα & Ανάπτυξη για νέες συσκευασίες για τη βελτίωση των προϊόντων

47 χρονη εµπειρία στον κλάδιο της µπίρας µε ηγετική θέση 

Πανελλαδική ∆ιανοµή σε πάνω από 125.000 σηµεία

Κουλτούρα µε έµφαση στην ακεραιότητα και στην εντιµότητα

Κώδικας Ηθικής 
Χαρτοφυλάκιο προϊόντων καλύπτοντας σχεδόν όλα τα τµήµατα  της αγοράς

Ισχυρά Brand names - Τα 2 µεγαλύτερα προϊόντα της αγοράς µε υψηλή αναγνωρισιµότητα

Ποιότητα & ασφάλεια προϊόντος µε αντίστοιχες πιστοποιήσεις

Μερίδιο Αγοράς/Brand loyalty 

Τεχνογνωσία στον τρόπο δηµιουργίας ενός προϊόντος και µιας µάρκας

Κοινωνικό Πρόσωπο µε πληθώρα κοινωνικές δραστηριότητες

Έµφαση στον καταναλωτή µε ειδικό τµήµα εξυπηρέτησης

Πληροφοριακά συστήµατα - ολοκληρωµένα

Αφοσίωση προσωπικού - χαµηλό turnover

Συνεργασία µεταξύ τµηµάτων - οµαδικό πνεύµα µε εστιάση στην υψηλή απόδοση

Επίδοση τµηµάτων

Αδυναµίες

Υψηλά σταθερά κόστη

Μικρή ευελιξία λόγω του όγκου µεγέθους της

Γραφειοκρατία

Μεγάλη εξάρτηση από την αγορά λόγω του εξειδικευµένου τεχνολογικού εξοπλισµού  

Πίνακας 6.8 ∆υνάµεις & Αδυναµίες της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

 

Στο εν λόγω κεφάλαιο θα προχωρήσουµε σε σύνοψη όλων εκείνων των 

παραγόντων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της εταιρείας που 

αναφέραµε στα κεφάλαια 5 & 6. Θα αναφερθούµε στις ευκαιρίες και απειλές 

που αντιµετωπίζει η εταιρεία στον κλάδο που δραστηριοποιείται καθώς 

επίσης και στις αδυναµίες και δυνάµεις που κατέχει προκειµένου να 

ανταποκριθεί στο περιβάλλον αυτό. Προκειµένου να αξιολογήσουµε τη 

συµπεριφορά της εταιρείας θα χρησιµοποιήσουµε µια τεχνική η οποία 

«βαθµολογεί» τους παράγοντες αυτούς αφενός ως προς τη σηµασία τους 

αφετέρου ως προς την επίδοση της εταιρείας απέναντι σε αυτούς.  

Συγκεκριµένα, η τεχνική αυτή, βασίζεται σε ένα σύστηµα βαθµολόγησης των 

8-10 βασικών παραγόντων ως προς τη σηµασία που έχουν για την 

επιχείρηση οι οποίοι αποτυπώνονται σε έναν πίνακα (στήλη 1) όπου κάθε 

παράγοντας βαθµολογείται από 0,0 -καθόλου σηµαντικός- ως 1,0 -πολύ 

σηµαντικός- (στήλη 2). Το άθροισµα αυτών ανεξαρτήτως του πλήθους των 

παραγόντων, θα πρέπει να είναι ίσο µε τη µονάδα. Στη συνέχεια η επόµενη 

στήλη του πίνακα θα βαθµολογεί από 1,0 –ισχνή- ως 5,00 (εξαιρετική) την 

επίδοση της επιχείρησης ως προς τους παράγοντες αυτούς. Η τελευταία 

στήλη, θα περιλαµβάνει τη σταθµισµένη βαθµολογία που είναι το γινόµενο 

των δυο προηγούµενων στηλών1.  

Η διαδικασία αυτή θα γίνει και για τους δύο πίνακες 5.2 και 6.8 µε στόχο τη 

δηµιουργία πίνακα που θα συνοψίζει τους κυριότερους παράγοντες και πώς η 

επιχείρηση ανταποκρίνεται ως προς αυτούς (SFAS) και τέλος τη δηµιουργία 

µήτρας TOWS όπου µέσω των ευκαιριών, απειλών, δυνάµεων και αδυναµιών 

θα δηµιουργήσουµε αντίστοιχες στρατηγικές που θα κάνουν χρήση ή των 

δυνάµεων και ευκαιριών (SO), ή των αδυναµιών και ευκαιριών (WO), ή των 

δυνάµεων και απειλών (ST) ή τέλος των αδυναµιών και απειλών (WT). Ο 

πίνακας 7.1 είναι χαρακτηριστικό του αποτελέσµατος που προσδοκούµε από 

αυτή τη διαδικασία. 
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Πίνακας 7.1 Πίνακας TOWS 

 

7.1. Μήτρα Εξωτερικών Παραγόντων (EFAS MATRIX) 

Εξωτερικοί παράγοντες Rating Weight
Weighted

score Σχόλια

Πράσινη Οικονοµία 0,05 4,50 0,23
Η εταιρεία είναι φιλική προς το περιβάλλον και πραγµατοποιεί 
πληθώρες ενέργειες σχετικά

Αύξηση ευαισθησίας πολιτών σε θέµατα 
υγιεινής & ασφάλειας & ποιότητας προϊόντος 0,1 5,00 0,50 Πιστοποίηση για ασφάλεια & ποιότητα.
Μετάβαση από µαζική παραγωγή σε

 µαζική προσαρµοστικότητα 0,15 4,50 0,68
Χαρτοφυλάκιο µαρκών για την κάλυψη όλων των αναγκών

των καταναλωτών. 

Τεχνολογικές καινοτοµίες 0,05 4,00 0,20

Σύγχρονα µηχανήµατα µε στόχο την αύξηση της 
παραγωγικότητας και τις οικονοµίες κλίµακος & σύγχρονα 
πληροφοριακά συστήµατα

Υψηλά εµπόδια εισόδου 0,05 5,00 0,25 Απαιτείται εξειδικευµένος εξοπλισµός. Ηγέτης

Μείωση Ρυθµού ανάπτυξης GDP 0,1 2,00 0,20

Μείωση των όγκων της εταιρείας, λόγω µείωσης

 της αγοραστικής δύναµης . Απουσία discount µαρκών από το 
χαρτοφυλάκιο µαρκών.

∆ηµογραφικό 0,05 3,00 0,15

Αύξηση τιµών πετρελαίου & πρώτων υλών 0,05 4,00 0,20
Μακροχρόνιες σχέσεις µε τους προµηθευτές -
 πολλοί προµηθευτές

Στάσιµη αγορά - Αγορά στο στάδιο ωρίµανσης 0,2 2,00 0,40 Στασιµότητα, ανταλλαγή µεριδίων µεταξύ υφιστάµενων παικτών

Υψηλή απειλή από υποκατάστατα 0,2 4,50 0,90 Προσφορά διαφοροποιηµένων προϊόντων

Σύνολο 1,00 3,70

Απειλές

Ευκαιρίες

 

Πίνακας 7.2 Πίνακας EFAS για Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

 

7.2. Μήτρα Εσωτερικών Παραγόντων (ΙFAS MATRIX) 

Εσωτερικοί παράγοντες Rating Weight
Weighted

score Σχόλια

Ποιότητα & ασφάλεια προϊόντος 0,10 5,00 0,50 Κατέχει αντίστοιχα πιστοποιητικά 
Μερίδιο Αγοράς/Brand loyalty/Ηγέτης 0,20 5,00 1,00 Είναι ηγέτης πάνω από 40 χρόνια

Χαρτοφυλάκιο προϊόντων 0,13 4,50 0,59 Εµπορεύεται πάνω από 10 µάρκες

Ισχυρή Οικονοµική Θέση 0,08 4,50 0,36 Υψηλά κέρδη

Σύγχρονη Τεχνολογία 0,07 4,00 0,28 Επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες

Κοινωνικό Πρόσωπο 0,10 4,50 0,45
Προσφορά στην κοινωνία µέσα από

 πληθώρα εκδηλώσεων

Κουλτούρα µε έµφαση στην ακεραιότητα και στην εντιµότητα 0,05 5,00 0,25 Αφοσίωση του προσωπικού

Έµφαση στον καταναλωτή µε ειδικό τµήµα εξυπηρέτησης 0,12 5,00 0,60 Τµήµα εξυπηρέτησης πελατών

Υψηλά σταθερά κόστη 0,05 3,00 0,15
Ακριβές τεχνολογκές εγκαταστάσεις 
ΜΟΝΟ για παραγωγή µπίρας

Μικρή ευελιξία λόγω του όγκου µεγέθους της 0,10 4,00 0,40 Παίρνονται δύσκολα αποφάσεις

Σύνολο 1,00 4,58

∆υνάµεις

Αδυναµίες

 

Πίνακας 7.3 Πίνακας ΙFAS για Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

∆υνάµεις (Strengths) Αδυναµίες (Weaknesses)

Εξωτερικοί παράγοντες

Ευκαιρίες (Opportunities) S-O Στρατηγικές W- O Στρατηγικές
Στρατηγικές 
που χρησιµοποιούν τις ∆υνάµεις 
για να εκµεταλλευτούν τις Ευκαιρίες

Στρατηγικές 
που εκµεταλλεύονται τις Ευκαιρίες 
ξεπερνώντας τις Αδυναµίες

Απειλές  (Threats) S-T  Στρατηγικές W- T Στρατηγικές
Στρατηγικές 
που χρησιµοποιούν τις ∆υνάµεις για

να αποφύγουν τις Απειλές

Στρατηγικές 
που ελαχιστοποιούν τις Αδυναµίες 
και αποφεύγουν τις Απειλές

Εσωτερικοί παράγοντες
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7.3. S.W.O.T 

Συγκεντρώνοντας όλους του παράγοντες εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος έχουµε τη µήτρα S.W.O.T του πίνακα 7.4.  

 

Πίνακας 7.4 Πίνακας SWOT για Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

 

7.4. Μήτρα Στρατηγικών Παραγόντων (SFAS MATRIX) 

Οι µήτρες EFAS & IFAS οι οποίες παρουσιάζονται στους πίνακες 7.2 & 7.3 

µαζί µε την SFAS µήτρα, έχουν δηµιουργηθεί προκειµένου να παρέχουν 

πληροφορίες για την αξιολόγηση της S.W.O.T ανάλυσης. Όταν 

χρησιµοποιούνται παράλληλα, είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο ανάλυσης 

στρατηγικής. Η SFAS µήτρα συνοψίζει τους στρατηγικού παράγοντες της 

εταιρείας συνδυάζοντας τους εξωτερικούς παράγοντες της EFAS µήτρας, µε 

∆υνάµεις Αδυναµίες

Ισχυρή Οικονοµική Θέση Υψηλά σταθερά κόστη

Ισχυροί µέτοχοι Μικρή ευελιξία λόγω του όγκου µεγέθους της

Ικανό management που δίνουν προστιθέµενη αξία Γραφειοκρατία

Σύχρονη Τεχνολογία

Μεγάλη εξάρτηση από την αγορά λόγω του

 εξειδικευµένου τεχνολογικού εξοπλισµού 

Έρευνα & Ανάπτυξη για νέες συσκευασίες για τη βελτίωση των προϊόντων

47 χρονη εµπειρία στον κλάδιο της µπίρας µε ηγετική θέση 

Πανελλαδική ∆ιανοµή σε πάνω από 125.000 σηµεία

Κουλτούρα µε έµφαση στην ακεραιότητα και την εντιµότητα

Κώδικας Ηθικής 

Χαρτοφυλάκιο προϊόντων καλύπτοντας σχεδόν όλα τα τµήµατα  της αγοράς

Ισχυρά Brand names - Τα 2 µεγαλύτερα προϊόντα της αγοράς

 µε υψηλή αναγνωρισιµότητα

Ποιότητα & ασφάλεια προϊόντος µε αντίστοιχες πιστοποιήσεις

Μερίδιο Αγοράς/Brand loyalty 

Τεχνογνωσία στον τρόπο δηµιουργίας ενός προϊόντος και µιας µάρκας

Κοινωνικό Πρόσωπο µε πληθώρα κοινωνικές δραστηριότητες

Έµφαση στον καταναλωτή µε ειδικό τµήµα εξυπηρέτησης

Πληροφοριακά συστήµατα - ολοκληρωµένα

Αφοσίωση προσωπικού - χαµηλό turnover
Συνεργασία µεταξύ τµηµάτων - οµαδικό πνεύµα µε 
εστιάση στην υψηλή απόδοση

Επίδοση τµηµάτων

Ευκαιρίες Απειλές

Οutsourcing Antritrust Law

Πράσινη Οικονοµία Έλεγχος τιµών

Αύξηση ευαισθησίας πολιτών σε θέµατα υγιεινής & 
ασφάλειας & ποιότητας προϊόντος Φορολογία

Μετάβαση από µαζική παραγωγή σε µαζική προσαρµοστικότητα Απαγόρευση καπνίµατος

Mειούµενος κύκλος ζωής προϊόντων Μείωση Ρυθµού ανάπτυξης GDP

Τεχνολογικές καινοτοµίες

Πληθωρισµός - Μείωση Αγοραστικής 
δύναµης καταναλωτών

Αυτοµατισµός Αύξηση επιτοκίων µακροπρόθεσµου δανεισµού

Υψηλά εµπόδια εισόδου Μείωση Τουρισµού

Λίγοι παίκτες στην αγορά Αύξηση τιµών πετρελαίου & πρώτων υλών 

Χαµηλή διαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών ∆ηµογραφικό

Έλλειψη κόστους µετακίνησης Υψηλά εµπόδια εξόδου

Κλιµατικές συνθήκες/ επέκταση καλοκαιριού Στάσιµη αγορά - Αγορά στο στάδιο ωρίµανσης

Υψηλή απειλή από υποκατάστατα

Είσοδος νεών ισχυρων επιχειρήσεων από συγχωνεύσεις
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τους εσωτερικούς παράγοντες της IFAS µήτρας. Στόχος της SFAS µήτρας, 

είναι να µειώσει τους παράγοντες εκείνους που παρουσιάζονται στις µήτρες 

αυτές επαναξιολογώντας τους συνδυαζόµενους µαζί. Οι  20 παραγόντες που 

παρουσιάζονται στις δύο µήτρες, περιορίζονται το πολύ σε 10 ανάλογα µε την 

βαρύτητά τους, αναθεωρούνται και επαβαθµολογούνται. Τα αναθεωρηµένα 

βάρη αντανακλούν τις προτεραιότητες των παραγόντων ως προς την επιτυχία 

της επιχείρησης2. 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω, η µήτρα SFAS για την Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία είναι η εξής (πίνακας 7.5): 

 

Πίνακας 7.5 Πίνακας SFAS για Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

 

Η βαθµολογία της εταιρείας όπως φαίνεται και στον πίνακα 7.5 είναι 4,11 η 

οποία είναι αρκετά υψηλή (µέγιστη βαθµολογια 5,00). 

 

 

 

 

 

 

Rating Weight
Weighted

score
S1 Ποιότητα & ασφάλεια προϊόντος µε αντίστοιχες πιστοποιήσεις 0,10 5,00 0,50
S2 Μερίδιο Αγοράς/Brand loyalty/ Ηγέτης 0,14 5,00 0,70
S3 Χαρτοφυλάκιο προϊόντων 0,13 4,50 0,59
S4 Κοινωνικό Πρόσωπο 0,08 5,00 0,40
S5 Έµφαση στον καταναλωτή µε ειδικό τµήµα εξυπηρέτησης 0,08 4,50 0,36
W1 Μικρή ευελιξία λόγω του όγκου µεγέθους της 0,08 3,50 0,28

O1
Αύξηση ευαισθησίας πολιτών σε θέµατα 
υγιεινής & ασφάλειας & ποιότητας προϊόντος 0,06 4,00 0,24

O2
Μετάβαση από µαζική παραγωγή σε
 µαζική προσαρµοστικότητα 0,05 4,00 0,20

Τ1 Στάσιµη αγορά - Αγορά στο στάδιο ωρίµανσης 0,15 3,00 0,45
Τ2 Υψηλή απειλή από υποκατάστατα 0,13 3,00 0,39

Σύνολο 1,00 4,11

Εξωτερικοί παράγοντες
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∆υνάµεις Αδυναµίες

Ποιότητα & ασφάλεια προϊόντος µε αντίστοιχες πιστοποιήσεις Υψηλά σταθερά κόστη

Μερίδιο Αγοράς/Brand loyalty/Ηγέτης Μικρή ευελιξία λόγω του όγκου µεγέθους της

Χαρτοφυλάκιο προϊόντων 
Ισχυρή Οικονοµική Θέση

Σύγχρονη Τεχνολογία

Κοινωνικό Πρόσωπο

Κουλτούρα µε έµφαση στην ακεραιότητα και στην εντιµότητα

Έµφαση στον καταναλωτή µε ειδικό τµήµα εξυπηρέτησης

Ευκαιρίες

Πράσινη Οικονοµία Προβολή του κοινωνικού προσώπου της εταιρείας

Αύξηση ευαισθησίας πολιτών σε θέµατα 
υγιεινής & ασφάλειας & ποιότητας προϊόντος Προβολή της έµφασης στην ποιότητα 
Μετάβαση από µαζική παραγωγή σε

 µαζική προσαρµοστικότητα 
Ανάπτυξη περαιτέρω του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου 
προκειµένου να καλύψει όλες τις ανάγκες

Τεχνολογικές καινοτοµίες

Υιοθέτηση νέων τεχνολογικών συστηµάτων & συνεχής

 εξέλιξη µε στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων & 
µείωση διαδικασιών (βελτίωση της ευελιξίας)

Υψηλά εµπόδια εισόδου Ηγέτης αγοράς

Απειλές

Μείωση Ρυθµού ανάπτυξης GDP
Λόγω οικονοµίας κλίµακος, παραγωγή προϊόντος

 χαµηλότερης τιµής

∆ηµογραφικό Προώθηση προϊόντων χαµηλών σε αλκοόλ

Αύξηση τιµών πετρελαίου & πρώτων υλών Οικονοµίες κλίµακας λόγω µεγάλου όγκου

Στάσιµη αγορά - Αγορά στο στάδιο ωρίµανσης Ενδυνάµωση της πιστότητας των καταναλωτών

Υψηλή απειλή από υποκατάστατα Ανάπτυξη νέων διαφοροποιηµένων προϊόντων
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Από τη µήτρα TOWS προκύπτουν οι εναλλακτικές στρατηγικές οι οποίες 

συνοψίζονται στον πίνακα 7.7. 

 

Πίνακας 7.7 Πίνακας TOWS για Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

 

Στο τεταρτηµόριο S-O εµφανίζονται στρατηγικές που κάνουν χρήση των 

δυνάµεων της επιχείρησης προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος3 . Εξετάζοντας αυτές τις στρατηγικές παρατηρούµε 

ότι είναι σε συµφωνία µε την επιχειρησιακή στρατηγική ανάπτυξης που 

ακολουθεί η επιχείρηση και περιγράφηκε στη παράγραφο 3.2.2. καθώς και 

την επιχειρηµατική στρατηγική.  

Στο τεταρτηµόριο W-O εµφανίζονται στρατηγικές που εκµεταλλεύονται 

ευκαιρίες µε αποφυγή και µείωση των αδυναµιών. Στο πλαίσιο αυτό 

προτείνεται η υιοθέτηση νέων τεχνολογικών συστηµάτων για την δηµιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος εκµεταλλευόµενη τη συνεχή εξέλιξη των 

πληροφοριακών συστηµάτων. Η ανάπτυξη αυτή θα βοηθήσει στη βελτίωση 

της ευελιξίας της εταιρείας και στον περιορισµό των χρονοβόρων διαδικασιών 

που επίσης  έρχεται σε συµφωνία µε τις ακολουθούµενες από την επιχείρηση 

στρατηγικές και πολιτικές.  

Στο τεταρτηµόριο S-T  περιγράφονται στρατηγικές που χρησιµοποιούν 

δυνάµεις για να αποφύγουν απειλές. Η προτεινόµενη στρατηγική ανάπτυξης 

µέσω ανάπτυξης νέων προϊόντων καλύπτοντας νέες ανάγκες και τύπου 

καταναλωτών παρατηρούµε ότι είναι σε συµφωνία αφενός µε την 

∆υνάµεις (Strengths) Αδυναµίες (Weaknesses)

S-O Στρατηγικές W- O Στρατηγικές
∆ιατήρηση του µεριδίου αγοράς, 
ενισχύοντας τα προϊόντα που διαθέτει & ανάπτυξη 
νέων προϊόντων

Προβολή του πλεονεκτήµατος ότι τα προϊόντα, είναι

φυσικά,ποιοτικά & ασφαλή

Εστίαση στην προβολή του κοινωνικού προσώπου της

εταιρείας και της κοινωνικής προσφοράς της

Περαιτέρω υιοθέτηση νέων καινοτόµων τεχνολογιών &
 βελτιωµένων πληροφοριακών συστηµάτων µε στόχο 
τη βελτίωση της ευελιξίας

S-T  Στρατηγικές W- T Στρατηγικές

Προώθηση προϊόντος χαµηλού σε αλκοόλ

Παραγωγή προϊοντος µε χαµηλή τιµή λόγω 
οικονοµίας κλίµακας

Ενδυνάµωση της πιστότητας των καταναλωτών Οικονοµίες κλίµακος λόγω µεγάλου όγκου παραγωγής

Εµπλούτιση του χαρτοφυλακίου, µε νέα προίόντα 
στοχεύοντας στα ανάλογα τµήµατα της αγοράς

Εσωτερικοί παράγοντες
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επιχειρησιακή στρατηγική ανάπτυξης αφετέρου µε την επιχειρηµατική 

στρατηγική διαφοροποίησης.  

Το τεταρτηµόριο W-T  περιλαµβάνει στρατηγικές που ελαχιστοποιούν τις 

αδυναµίες και αποφεύγουν τις απειλές. Σε αυτά τα πλαίσια προκύπτει η 

εκµετάλλευση περαιτέρω του υπάρχοντος τεχνολογικού εξοπλισµού για 

παραγωγή φθηνών προϊόντων. 

 

7.6. Μήτρα ANSOFF 

Στις στρατηγικές ανάπτυξης που έχουν αναλυθεί στην παράγραφο 1.3, 

σύµφωνα µε τον Ansoff  η επιχείρηση µπορεί να εστιάσει στα υπάρχοντα 

προϊόντα και στις υπάρχουσες αγορές (στρατηγική διείσδυσης), να επεκταθεί 

σε νέες αγορές µε τα υπάρχοντα προϊόντα της (στρατηγική ανάπτυξης 

αγοράς) ή να επεκταθεί µε νέα προϊόντα στις υπάρχουσες αγορές 

(στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων). Σύµφωνα µε όλα έχουµε αναφέρει µέχρι 

τώρα στο κεφάλαιο 7, ο πίνακας ANSOFF για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

παρουσιάζεται στον πίνακα 7.8. 

 

Πίνακας 7.8 Προτεινόµενες στρατηγικές για Αθηναϊκή Ζυθοποιία κατά ANSOFF 

 

 

 

 

Τρέχοντα (Current) Νέα (New)

Market Penetration Product Development

Προωθητικές ενέργειες

Λανσάρισµα νέων προϊόντων στο Super Premium & 
Premiun κοµµάτι της αγοράς (αναπτυσσόµενο)

Λανσάρισµα της Άλφα ως low mainstream brand

Market Development Diversification
Beer culture Νέες συσκευασίες/πολυσυσκευασίες

Στοχευµένη διαχείρηση των ήδη υπαρχόντων µαρκών Νέες εξελιγµένες υπηρεσίες προς τον πελάτη

Προϊόντα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε αλκόολ 
ακολουθώντας τον υγιεινό τρόπο ζωής

Λανσάρισµα νέων προϊόντων προκειµένου να 
δηµιουργήσουν νέες ανάγκες στους καταναλωτές

Προβολή του κοινωνικού προσώπου της εταιρείας

Προϊόντα (Products)
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7.7. Συµπέρασµα – Προτεινόµενη στρατηγική 

Συνοψίζοντας όσα έχουµε αναπτύξει γύρω από την Αθηναϊκή Ζυθοποία αλλά 

και τον κλάδο που δραστηριοποιείται, παρατηρούµε ότι τα τελευταία χρόνια ο 

ανταγωνισµός παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονος γεγονός που οφείλεται στη 

σχετική στασιµότητα που χαρακτηρίζει τον κλάδο. Σηµαντικός ανασταλτικός 

παράγοντας της εξέλιξης του κλάδου είναι η εποχικότητα που χαρακτηρίζει τη 

ζήτηση της µπίρας στη χώρας µας αλλά και η έλλειψη κουλτούρας. Για την 

αντιµετώπιση του ανταγωνισµού οι εταιρείες διευρύνουν το δίκτυο διανοµής 

τους, λανσάρουν καινούργια προϊόντα, βελτιώνουν ή αλλάζουν τη 

συσκευασία των προϊόντων που ήδη διαθέτουν στην αγορά και αυξάνουν τις 

δαπάνες για την προβολή των προϊόντων τους. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δραστηριοποιείται σε έναν περιβάλλον µε πολλές 

ιδιορρυθµίες και αρκετούς περιορισµούς. Επιπλέον, η αλλαγή των 

κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών και του εξωτερικού περιβάλλοντος 

γενικότερα (P.E.S.T.) δηµιουργούν νέες ευκαιρίες. Παράλληλα όµως την 

θέτουν αντιµέτωπη µε νέες απειλές τις οποίες θα πρέπει να αντιµετωπίσει µε 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειµένου να διατηρήσει την ανταγωνιστική 

της θέση. 

Ο κλάδος της µπίρας δεν εµφανίζεται ιδιαίτερα ελκυστικός εφόσον µιλάµε για 

µία ώριµη αγορά µε έντονο ανταγωνισµό και σχετικά µεγάλη απειλή από 

υποκατάστατα. Επιπλέον, η διαπραγµατευτική δύναµη τόσο των αγοραστών 

όσο και των προµηθευτών εµφανίζεται µέτρια. 

Σε επίπεδο εσωτερικού περιβάλλοντος η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, όπως κάθε 

πολυεθνική εταιρεία, χαρακτηρίζεται από άρτια οργάνωση και πληθώρα 

διαδικασιών. Παράλληλα, όµως προβάλλει και έναν ανθρωποκεντρικό 

χαρακτήρα έχοντας σαν κύριο µέληµά της «τον άνθρωπο». Αυτό το 

επιτυγχάνει µέσω συγκερασµού των προσωπικών στόχων µε τους εταιρικούς 

µε σεβασµό προς την ατοµικότητα. Ταυτόχρονα, φροντίζει ο κάθε 

εργαζόµενος να γνωρίζει το όραµα της εταιρείας και να ενστερνίζεται τις 

κοινές αξίες (shared values) που προβάλει η επιχείρηση. Επιπλέον, µεριµνά 

για την ανάπτυξη καλών µακροχρόνιων σχέσεων τόσο µε τους πελάτες της 

όσο και µε τους προµηθευτές της. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσει µια 
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µακροχρόνια σχέση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και αλληλοσεβασµού που 

δύσκολα κλονίζεται.  

Η ηγετική της θέση στην αγορά και η πληθώρα των δυνάµεών της, όπως τα 

ισχυρά brand names, το µεγάλο µερίδιο που κατέχει στην αγορά, η 

οικονοµική της ευρωστία και το κοινωνικό της πρόσωπο βάζουν ακόµα πιο 

ψηλά τον πήχη θέτοντας νέες προκλήσεις για το µέλλον. 

Αναφορικά µε τη στρατηγική που ακολουθεί, παρατηρούµε ότι όλα τα 

επίπεδα της είναι προσανατολισµένα για την επίτευξη των σκοπών και του 

οράµατος, καθώς επίσης και οι πολιτικές της εταιρείας, είναι σε άµεση 

συµφωνία µεταξύ τους αφού κάθε ιεραρχικό επίπεδο στηρίζει το αµέσως 

ανώτερό του. 

Ξεκινώντας λοιπόν από το όραµα της εταιρείας, αυτό στηρίζεται στο να 

διατηρήσει την ηγετική θέση της στην ελληνική αγορά ως ο καλύτερος 

προµηθευτής για τους πελάτες της, να διαθέτει ένα δίκαιο και αξιοκρατικό 

εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους της, να λειτουργεί ως µια 

διαφανής και ακµαία επιχείρηση για τους µετόχους της και να είναι ένας 

ευαισθητοποιηµένος, δραστήριος & υπεύθυνος εταιρικός πολίτης για την 

κοινωνία.  

Σε επιχειρησιακό επίπεδο η Αθηναϊκή ακολουθεί στρατηγική κατεύθυνσης 

Ανάπτυξη µέσω συσχετισµένης διαποίκιλσης. Η συσχετισµένη διαποίκιλση µε 

επικέντρωση (core business) στα προϊόντα µπίρας είναι µία στρατηγική 

επιλογή της εταιρίας, που θα της επιτρέψει να διατηρήσει το µερίδιο αγοράς 

που σήµερα κατέχει αξιοποιώντας τον εξειδικευµένο εξοπλισµό που διαθέτει, 

τη µακρόχρονη πείρα που έχει στην παραγωγή µπίρας ικανοποιώντας 

παράλληλα την πιο εξεζητηµένη ανάγκη του καταναλωτή. 

Σε επιχειρηµατικό επίπεδο,  η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ακολουθεί ανταγωνιστική 

στρατηγική και προκειµένου να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, 

ανταγωνίζεται «ξεκάθαρα» εφαρµόζοντας στρατηγική διαφοροποίησης, 

παρέχοντας υψηλής προστιθέµενης αξίας προϊόντα, δίνοντας ιδιαίτερη 

έµφαση στην ποιότητα και ασφάλεια του προϊόντος καλύπτοντας όλα τα 

τµήµατα της αγοράς µπίρας απευθυνόµενη σε κάθε περίσταση κατανάλωσης, 
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σε κάθε τύπο καταναλωτή και ικανοποιώντας ακόµα και την πιο εξεζητηµένη 

ανάγκη. 

Η ιστορία έχει δείξει ότι µία επιχείρηση είτε επεκτείνεται και παράλληλα 

δυναµώνει και µεγαλώνει περαιτέρω, είτε παρακµάζει και εντέλει χάνει το 

µερίδιο της στην αγορά. Το πιο δύσκολο για έναν δυνατό «παίκτη» σαν την 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι να κρατήσει την ηγετική του θέση. Άρα σε 

λειτουργικό επίπεδο, η εταιρεία για να το πετύχει αυτό, πρέπει να επενδύει 

συνεχώς σε έρευνα και ανάπτυξη, να εξειδικεύεται όλο και περισσότερο όσον 

αφορά την τµηµατοποίηση και την πληροφόρηση της αγορά ώστε να 

προσφέρει νέα προϊόντα και να τοποθετήσει τα προϊόντα του χαρτοφυλακίου 

της ορθότερα στην αγορά. Παράλληλα, θα πρέπει  να µειώσει και να 

απλοποιήσει  τις διαδικασίες της προκειµένου να βελτιώσει την ευελιξία της 

και να ενδυναµώσει ακόµα περισσότερο τη σχέση της µε τον πελάτη. Το 

µονοπάτι αυτό είναι σίγουρα πολύ δύσκολο αλλά πιστεύουµε ότι είναι ο 

µόνος δρόµος για να παραµείνει η εταιρεία ισχυρή αλλά και για να επεκταθεί, 

αναπτύσσοντας παράλληλα την κατηγορία της µπίρας στην Ελλάδα. 

Έχοντας ήδη ποικίλα προϊόντα στο χαρτοφυλάκιο της, γνωρίζοντας τις 

περιστάσεις κατανάλωσης και εκµεταλλευόµενη τις τάσεις της αγοράς θα 

µπορούσε να τοποθετήσει ανάλογα τα προϊόντα της προκειµένου να επιτύχει 

τον σκοπό αυτό. 

Μια σηµαντική τάση η οποία έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, είναι ότι οι 

καταναλωτές παρουσιάζονται πιο µορφωµένοι γύρω από τα θέµατα υγείας 

και γενικότερα προσέχουν τον τρόπο διατροφής τους. Οι καταναλωτές 

στρέφονται προς έναν υγιεινό τρόπο ζωής περιορίζοντας την υψηλή 

κατανάλωση αλκοόλ και τα ποτά µε πολλές θερµίδες. Η µπίρα, ως φυσικό 

προϊόν, έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ και µπορεί να είναι η 

εναλλακτική πρόταση ποτού στον υγιεινό τρόπο διασκέδασης. Η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία έχοντας ήδη στο χαρτοφυλάκιο της τις ετικέτες Amstel Pulse & 

Amstel Light οι οποίες έχουν χαµηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ και λιγότερες 

θερµίδες καθώς και την Buckler που δεν περιέχει καθόλου αλκοόλ, θα 

µπορούσε να τις τοποθετήσει σε ανάλογα τµήµατα της αγοράς και να 

απευθυνθεί στο κοινό αυτό. Και τα τρία προϊόντα µέχρι σήµερα είναι 
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«ερωτηµατικά» στα οποία η εταιρεία θα πρέπει να επενδύσει χρήµατα ώστε 

να τα µετατρέψει σε «αστέρια». 

Παράλληλα, αξίζει να σηµειωθεί ότι η µπίρα στην Ελλάδα είναι καθαρά 

εποχικό προϊόν το οποίο καταναλώνεται κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες 

λόγω των υψηλών θερµοκρασιών. Οι καταναλωτές την αντιλαµβάνονται σαν 

ένα ποτό που τους δροσίζει. Το ίδιο φαινόµενο δεν παρουσιάζεται σε άλλες 

χώρες στις οποίες παρόλο που οι θερµοκρασίες όλο το χρόνο είναι 

χαµηλότερες σε σχέση µε την Ελλάδα σηµειώνουν υψηλές καταναλώσεις 

µπίρας (Αγγλία, Γερµανία, Αυστρία). Προκειµένου να µειωθεί η εποχικότητα 

στην Ελλάδα θα πρέπει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ως ηγέτης της κατηγορίας να 

εκπαιδεύσει τους καταναλωτές ως προς την κουλτούρα της µπίρας και το 

πλήθος των τύπων µπίρας που υπάρχουν και µπορούν να καλύψουν κάθε 

περίσταση κατανάλωσης. Ιδιαίτερα για τη µείωση της εποχικότητας η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία µπορεί να τοποθετήσει την Amstel Bock και την Erdinger 

(ερωτηµατικά προϊόντα) σαν ετικέτες των τύπων µπίρας Bock & Weiss οι 

οποίες µπορούν  να καταναλωθούν τους χειµερινούς µήνες. Όπως έχουµε 

αναφέρει, οι κύριοι όγκοι της µπίρας στην Ελλάδα σηµειώνονται στην 

κατηγορία lager η οποία είναι και η πιο δηµοφιλής. Προωθώντας τους τύπους 

µπίρας Bock & Weiss  σαν τύπους «χειµερινής» µπίρας θα προσπαθήσει να 

αυξήσει την κατανάλωση όλη τη διάρκεια του χρόνου µειώνοντας την 

εποχικότητα. 

Επιπρόσθετα, αυτό το οποίο µπορεί κανείς να παρατηρήσει στην Ελληνική 

αγορά µπίρας είναι ότι το προϊόν απευθύνεται σε αντρικό πληθυσµό 

αφήνοντας εκτός της καταναλωτικής βάσης ένα µεγάλο ποσοστό, τις 

γυναίκες. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι τύποι µπίρας έχουν γευστικά 

χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι αρεστά στις γυναίκες, όπως είναι η 

πικράδα. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχοντας στο χαρτοφυλάκιο της την ετικέτα 

Mc Farland, µια κόκκινη µπίρα θα µπορούσε να είναι η πρόταση της για το 

niche κοµµάτι αυτό της αγορά και να την τοποθετήσει σαν τη «γυναικεία» 

µπίρα. 

Βεβαία, από την άλλη πλευρά και το αντρικό κοινό δεν θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί οµοιόµορφο. Αντίθετα, παρουσιάζει µεγάλη ανοµοιοµορφία 
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τόσο ανάλογα µε το ηλικιακό group αλλά και µε τον τρόπο ζωής του καθενός. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ολοένα και πιο έντονα, οι άντρες να δίνουν 

ιδιαίτερη έµφαση στην καριέρα και στο κοινωνικό status. Ο τρόπος αυτός 

ζωής αποτυπώνεται και στην επιλογή των προϊόντων που καταναλώνουν και 

µέσα από αυτά θέλουν πολλές φορές να «δείχνονται». Σε αυτό το κοινό θα 

πρέπει να στοχεύσει και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία µε ένα premium προϊόν της 

την Fischer. Να την τοποθετήσει σαν ένα εκλεπτυσµένο προϊόν, που είναι για 

ανθρώπους πιο ψαγµένους που θέλουν να ξεχωρίζουν από το σύνολο και να 

µην καταναλώνουν προϊόντα µαζικής παραγωγής.  

Η τοποθέτηση των προϊόντων Amstel Pulse, Amstel Light,  Buckler, Erdinger, 

Amstel Bock, Fischer & Mc Farland σε niche αγορές θα βοηθήσουν την 

επέκταση της εταιρείας σε νέα τµήµατα της αγοράς αλλά και γενικότερα θα 

αναπτύξει την κατηγορία την µπίρα στην Ελλάδα, αφού θα απευθυνθεί σε 

καταναλωτές οι οποίοι µέχρι σήµερα δεν άνηκαν στην καταναλωτική της 

βάση. Για να µπορέσει όµως η εταιρεία να διατηρήσει  την ηγετική της θέση 

στην αγορά, δεν θα πρέπει να λησµονεί τη συνεχή   βελτίωση και ανανέωση 

µέσω καινοτοµικών συσκευασιών των δύο κύριων προϊόντων της, την Amstel 

και την Heineken, διατηρώντας/αυξάνοντας την καταναλωτική τους βάση και 

ενδυναµώνοντας την εικόνα τους.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται τον κλάδο της µπίρας στην ελληνική 

αγορά και παρουσιάζει την ανάλυση στρατηγικής της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας η 

οποία κατέχει ηγετική θέση στην αγορά. Ο κλάδος της µπίρας απαρτίζεται 

από µικρό αριθµό επιχειρήσεων και η παρουσία υποκατάστατων προϊόντων 

είναι έντονη. Λόγω της κατάστασης αυτής και της στασιµότητας που 

παρουσιάζει ο κλάδος τα τελευταία χρόνια, ο ανταγωνισµός µεταξύ των 

επιχειρήσεων του κλάδου είναι έντονος.  

Λόγοι που οδήγησαν την υποφαινόµενη στην επιλογή του ανωτέρου κλάδου 

και της εταιρείας ως µελέτη περίπτωσης, είναι αφενός η ενασχόληση της σε 

οργανική θέση της ιδίας για µεγάλη χρονική περίοδο στο παρελθόν, αφετέρου 

το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο και δραστηριοποιείται.   

Η εργασία ξεκινώντας µε µια σύντοµη αναφορά στις βασικές έννοιες του 

στρατηγικού management  συνεχίζει οριοθετώντας και παρουσιάζοντας τον 

κλάδο της µπίρας, εντός της οποίας ανταγωνίζεται, και του εξωτερικού και 

εσωτερικού περιβάλλοντός της. Αναγνωρίζονται κύριοι και κρίσιµοι 

παράγοντες επιτυχίας που επιδρούν στις τρέχουσες στρατηγικές της 

επιχείρησης και διερευνώνται πόροι και ικανότητες οι οποίοι είναι 

καθοριστικοί για την επιτυχία της ακολουθούµενης στρατηγικής. Η ανάλυση 

στρατηγικής πραγµατοποιείται σε επιχειρησιακό, επιχειρηµατικό και 

λειτουργικό επίπεδο. Περαιτέρω, αξιολογούνται εναλλακτικές στρατηγικές σε 

σχέση µε τις θεµελιώδεις ικανότητες της επιχείρησης και το εξωτερικό 

περιβάλλον και παρέχονται προτάσεις για τη διατήρηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος. 

Τέλος, πρόταση αυτής της εργασίας είναι η συνέχιση της ακολουθούµενης 

από την επιχείρηση στρατηγικής προκειµένου να επιτύχει τους σκοπούς και 

στόχους που η διοίκηση έχει θέσει διαχειριζόµενη αναλόγως το χαρτοφυλάκιο 

προϊόντων που διαθέτει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT 

 

1.1. Ορισµός Στρατηγικού management & τα επίπεδά του. 

Στρατηγικό  management είναι το σύνολο των επιχειρηµατικών αποφάσεων 

και πράξεων που καθορίζουν τη µακροπρόθεσµη επίδοση µιας επιχείρησης1. 

Οι αποφάσεις που παίρνει µια επιχείρηση διαµορφώνουν τη στρατηγική της, 

ενώ οι πράξεις που πραγµατοποιεί την υλοποιούν. Ο σωστός συνδυασµός 

των δύο παραπάνω οδηγούν σε εφαρµογή της επιτυχηµένης στρατηγικής. 

Τα στοιχεία που διακρίνουν το στρατηγικό management είναι: οι πολλές 

γνωστικές περιοχές, η εξωτερική εστίαση, η εσωτερική εστίαση και η 

µελλοντική κατεύθυνση. 

Η συνεχώς αυξανόµενη αβεβαιότητα στο εξωτερικό περιβάλλον αποτελεί τη 

µεγαλύτερη πρόκληση κάθε σύγχρονου manager. 

To στρατηγικό management αναπτύχθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας για 

άριστη διαχείριση και αντιµετώπιση της αβεβαιότητας. Αναφέρεται στην 

επιχείρηση ως «όλον» και προσπαθεί να εξηγήσει γιατί µερικές επιχειρήσεις 

αναπτύσσονται ενώ άλλες µένουν στάσιµες  ή και χρεοκοπούν. Εποµένως, οι 

στρατηγικές αποφάσεις αφορούν το µακροχρόνιο σχεδιασµό, είναι σπάνιες 

και απαιτούν αναπτυγµένη κρίση και διαίσθηση2. 

Αναλύοντας όλα τα παραπάνω, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η στρατηγική 

είναι ένα περιεκτικό σχέδιο για την επίτευξη των οργανωσιακών σκοπών, ενώ 

το στρατηγικό management είναι µια περιεκτική και συνεχής διαδικασία 

management που στοχεύει στην διαµόρφωση και υλοποίηση 

αποτελεσµατικών στρατηγικών όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στο 

διάγραµµα 1.1. Ένας τρόπος για προσέγγιση επιχειρηµατικών ευκαιριών και 

προκλήσεων. 
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∆ιάγραµµα 1.1 Υπόδειγµα Στρατηγικού
(Πηγή:  Wheelen & Hunger “

Τα βασικά στοιχεία της

φαίνονται και στο διάγραµµα

� Πού βρίσκεται η επιχείρηση

Περιβάλλοντος – Stimulation

� Πού θέλουµε να βρεθούµ

formulation ) 

� Πώς θα φτάσουµε

Στρατηγικής – Strategy

� Εάν πήγαν όλα καλά

∆ιάγραµµα 1.2 Βασικά στοιχεία
(Πηγή: Wheelen & Hunger “Concept

Στρατηγικού Management     
“Concept in strategic management σελ. 1)  

της διαδικασίας του  στρατηγικού management

διάγραµµα 1.2 είναι τα εξής:  

η επιχείρηση & ποια είναι η κατάστασή της

Stimulation Analysis Environmental scanning

να βρεθούµε; (∆ιαµόρφωση Στρατηγικής 

φτάσουµε εκεί που επιθυµούµε να βρεθούµε; (

Strategy  implementation ) 

καλά; (Αξιολόγηση & έλεγχος – Evaluation & 

στοιχεία της διαδικασίας του στρατηγικού management
Concept in strategic management σελ. 11) 

 

          

management όπως 

της; (Ανίχνευση 

scanning ) 

Στρατηγικής – Strategic 

; (Υλοποίηση 

& control )3 

 

management             



 

 

1. H Ανίχνευση Περιβάλλοντος

ανίχνευση, η αξιολόγηση

εξωτερικό και εσωτερικό

ανθρώπους εντός της

1.3. Σκοπός της είναι

οποίοι θα καθορίσουν

τρόπος για την ανίχνευση

Analysis (∆υνάµεις -

i. Το εξωτερικό περιβάλλον

µεταβλητές (Ευκαιρίες

της περιβάλλον και

υπάρχει και λειτουργεί

µπορούν να ελεγχ

ii. Το εσωτερικό περιβάλλον

και Αδυναµίες) οι

βραχυπρόθεσµα µπορούν

∆ιάγραµµα 1.3 Περιβαλλοντικές
(πηγή Wheelen & Ηunger “Concept

 

Περιβάλλοντος (Environmental scanning

αξιολόγηση και η µετάδοση των πληροφοριών

εσωτερικό περιβάλλον προς τους ενδιαφερόµενους

εντός της επιχείρησης όπως παρουσιάζεται στο

της είναι να προσδιορίσει στρατηγικούς παράγοντες

καθορίσουν τη µελλοντική πορεία της επιχείρησης. 

ανίχνευση του περιβάλλοντος είναι µέσω της

- Αδυναµίες - Ευκαιρίες - Απειλές).  

εξωτερικό περιβάλλον µιας επιχείρησης απαρτίζεται

Ευκαιρίες και Απειλές) που βρίσκονται στο

περιβάλλον και διαµορφώνουν το περίγραµµα εντός

λειτουργεί η επιχείρηση και οι οποίες βραχυπρόθεσµα

ελεγχθούν από τη διοίκησή της. 

εσωτερικό περιβάλλον  απαρτίζεται από µεταβλητές

) οι οποίες ενυπάρχουν στην επιχείρηση και

βραχυπρόθεσµα µπορούν να ελεγχθούν από την ανώτατη

 

Περιβαλλοντικές µεταβλητές     
Concept in strategic management σελ.12) 
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scanning ) είναι η 

πληροφοριών από το 

ενδιαφερόµενους 

παρουσιάζεται στο διάγραµµα 

παράγοντες, οι 

επιχείρησης. Ο πιο απλός 

µέσω της S.W.O.T 

απαρτίζεται από 

βρίσκονται στο εξωτερικό 

εντός του οποίου 

βραχυπρόθεσµα δεν 

µεταβλητές (∆υνάµεις 

επιχείρηση και οι οποίες 

ανώτατη διοίκηση. 
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2. Η ∆ιαµόρφωση Στρατηγικής (Strategy formulation)  είναι η ανάπτυξη 

µακροχρόνιου σχεδιασµού για την αποτελεσµατική διαχείριση ευκαιριών 

και απειλών του περιβάλλοντος υπό το πρίσµα των δυνατών και 

αδύνατων σηµείων της επιχείρησης (S.W.O.T). Με άλλα λόγια είναι το 

σύνολο των διαδικασιών που περιλαµβάνονται στη δηµιουργία ή στον 

καθορισµό των στρατηγικών του οργανισµού και εστιάζεται στο 

περιεχόµενο των στρατηγικών4. 

i. Αποστολή (Mission) : Είναι ο  λόγος ή η αιτία ύπαρξης της 

επιχείρησης και απαντάει στο ερώτηµα ποίοι είµαστε και τι κάνουµε. Η 

αποστολή µιας επιχείρησης διακρίνεται  σε: 

o ∆ιευρυµένης προοπτικής (broad mission ): προσδιορίζει τον 

περιορισµό της δραστηριότητας µιας επιχείρησης σε έναν χώρο ή 

σε µια παραγωγική δραστηριότητα, αλλά αποτυγχάνει να 

προσδιορίσει ξεκάθαρα τον τοµέα κύριου ενδιαφέροντος (δηλ σε 

ποια αγορά ή προϊόν να εστιάσει) 

o Περιορισµένης προοπτικής (narrow mission ): Προσδιορίζει πολύ 

ξεκάθαρα τον πρωταρχικό ρόλο της επιχείρησης αλλά µπορεί να 

περιορίσει το σκοπό των δραστηριοτήτων της µόνο στα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες που προσφέρει, την τεχνολογία που χρησιµοποιεί  

και την αγορά που εξυπηρετεί. Άρα, το πρόβληµα εστιάζεται στις 

περιορισµένες µελλοντικές ευκαιρίες. 

ii. Σκοποί (Objectives):  Ως σκοποί θεωρούνται τα τελικά αποτελέσµατα 

µιας σχεδιασµένης δραστηριότητας. Οι αντικειµενικοί σκοποί πρέπει να 

δηλώνουν ΤΙ πρέπει να πραγµατοποιηθεί και έως ΠΟΤΕ. Εποµένως ο 

σκοπός προσδιορίζει τόσο το αποτέλεσµα όσο και το χρονικό 

διάστηµα για την εκπλήρωση του, σε αντίθεση µε τον στόχο  που 

αναφέρεται στην επίτευξη µη προσδιορισµένου αποτελέσµατος (π.χ. 

αύξηση απόδοσης). ∆εδοµένου ότι ο στόχος είναι µια ανοιχτή πρόταση 

και όχι κάτι συγκεκριµένο, δεν µπορούµε να χαράξουµε στρατηγική 

βασισµένη στον στόχο εφόσον δεν υπάρχει σκοπός. 



 

iii. Στρατηγικές (Strategies

τίποτα άλλο παρά

ΠΩΣ θα επιτύχουµε

iv. Πολιτικές (Policies

οδηγίες για τη λήψη

Είναι το τελευταίο

συνδέει άρρηκτα τη

επιχειρήσεις χρησιµοποιούν

προσωπικό τους αποφασίζει

αποστολή, τους σκοπούς

3. H Υλοποίηση της 

διαδικασία µέσω της οποίας

και έχει άρρηκτη σχέση

φαίνεται και στο διάγραµµα

στρατηγικές γίνονται

εστιάζεται στη διαδικασία

επιτυγχάνονται. Εκτός

τα µεσαία και κατώτερα

διαµόρφωση στρατηγικής

 

∆ιάγραµµα 1.4 Τρία Κυρίαρχα
(Πηγή: Σηµειώσεις, Ν.Γεωργόπουλος

 

Strategies ): Η στρατηγική µιας επιχείρησης

παρά ένα σχέδιο στο οποίο δηλώνεται /περιγράφεται

επιτύχουµε την ΑΠΟΣΤΟΛΗ και τους ΣΚΟΠΟΥΣ.

Policies ) : Οι πολιτικές εξασφαλίζουν / παρέχουν

τη λήψη αποφάσεων από κάθε στέλεχος της επιχείρησης

τελευταίο βήµα για τη διαµόρφωση της στρατηγικής

κτα τη ∆ιαµόρφωση Στρατηγικής µε την Υλοποίηση

χρησιµοποιούν πολιτικές για να διασφαλίσουν

τους αποφασίζει και ενεργεί µε τρόπο που υποστηρίζει

τους σκοπούς και τις στρατηγικές της. 

της Στρατηγικής (Strategy implementation

της οποίας εφαρµόζονται οι στρατηγικές και

σχέση µε την διαµόρφωση της στρατηγικής

διάγραµµα 1.4. Άρα είναι οι µέθοδοι µέσω των

ίνονται λειτουργικές ή εκτελούνται σε έναν οργανισµό

διαδικασία µέσω των οποίων οι 

Εκτός εξαιρέσεων, η υλοποίηση πραγµατοποιείται

κατώτερα στελέχη της επιχείρησης (σε αντιδιαστολή

στρατηγικής που γίνεται από τα ανώτατα στελέχη

Κυρίαρχα Θέµατα στην εφαρµογή της στρατηγικής     
Γεωργόπουλος “Στρατηγικό management”) 
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επιχείρησης δεν είναι 

περιγράφεται το 

ΣΚΟΠΟΥΣ. 

παρέχουν γενικές 

της επιχείρησης. 

στρατηγικής και 

την Υλοποίηση. Οι 

διασφαλίσουν ότι το 

που υποστηρίζει την 

implementation ) είναι η 

στρατηγικές και οι πολιτικές 

στρατηγικής όπως 

µέσω των οποίων οι 

έναν οργανισµό και 

οι στρατηγικές 

πραγµατοποιείται  από 

αντιδιαστολή µε τη 

στελέχη). 
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Η υλοποίηση των στρατηγικών

προγραµµάτων, προϋπολογισµών

i. Τα Προγράµµατα

που απαιτούνται για

ii. Ο Προϋπολογισµός

της επιχείρησης (

προγράµµατος ζητείται

iii. Οι ∆ιαδικασίες  

απαιτείται για την ολοκλήρωση

4. H Αξιολόγηση και Έλεγχος

µέσω της οποίας τα

καταγράφονται και συγκρίνονται

σύγκρισης χρησιµοποιούνται

λύση των προβληµάτων

επισηµάνει αδυναµίες

οδηγήσει στην αναµόρφωσή

Η επίδοση είναι το τελικό

επιµέρους αποτελέσµατα

αξιολόγηση και ο έλεγχος

management6. 

∆ιάγραµµα 1.5 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης
(Πηγή: Wheelen & Hunger “Concept

 

 

στρατηγικών και πολιτικών πραγµατοποιείται µε

προϋπολογισµών και διαδικασιών .  

Προγράµµατα είναι η περιγραφή των ενεργειών και των

απαιτούνται για την επίτευξη ενός σχεδίου.  

Προϋπολογισµός είναι η περιγραφή σε αξία των προγραµµάτων

είρησης (σε πολλές επιχείρησης πριν την έγκριση

προγράµµατος ζητείται να υπολογιστεί η ποσοστιαία απόδοση

  περιγράφουν µε λεπτοµέρεια κάθε ενέργεια

την ολοκλήρωση ενός προγράµµατος.  

και Έλεγχος (Evaluation & Control) είναι η

οποίας τα πραγµατικά αποτελέσµατα διαφόρων

και συγκρίνονται µε τα επιθυµητά. Τα αποτελέσµατα

χρησιµοποιούνται για τη λήψη διαρθρωτικών µέτρων

προβληµάτων (συντονισµός). Το στάδιο αυτό

αδυναµίες στον στρατηγικό σχεδιασµό και συνεπώς

αναµόρφωσή του5.  

τελικό αποτέλεσµα των ενεργειών και περιλαµβάνει

αποτελέσµατα της διαδικασίας του στρατηγικού management

έλεγχος της επίδοσης ολοκληρώνει το µοντέλο στρατηγικού

Αξιολόγησης & Έλεγχος     
Concept in strategic management σελ 262)  

πραγµατοποιείται µε τη χρήση 

και των βηµάτων 

των προγραµµάτων 

έγκριση κάποιου 

απόδοση). 

κάθε ενέργεια που 

είναι η διαδικασία 

διαφόρων ενεργειών 

αποτελέσµατα της 

διαρθρωτικών µέτρων και τη 

αυτό µπορεί να 

συνεπώς µπορεί να 

περιλαµβάνει όλα τα 

management. Η 

µοντέλο στρατηγικού 
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Τα παραδοσιακά συστήµατα τα οποία µετρούσαν την επίδοση µιας 

επιχείρησης βασίζονταν σε βραχυπρόθεσµους χρηµατοοικονοµικούς 

στόχους. Τέτοια συστήµατα δεν θεωρούνται πλέον κατάλληλα για την 

υπερνίκηση των προκλήσεων που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην 

σηµερινή εποχή. Η µεθοδολογία Balanced Scorecard είναι ένα εργαλείο που 

µετατρέπει σε µετρήσιµους στόχους τη στρατηγική της επιχείρησης. 

Το  Balanced Scorecard αναπτύχθηκε από τους Kaplan & Norton ως ένα 

µέσο αξιολόγησης της εταιρικής επίδοσης από τέσσερις διαφορετικές οπτικές: 

� Την χρηµατοοικονοµική συνιστώσα – Πώς µας βλέπουν οι µέτοχοι; 

� Την πελατειακή συνιστώσα – Πώς µας βλέπουν οι αγοραστές; 

� Τη συνιστώσα των εσωτερικών διαδικασιών - Σε τι πρέπει να 

υπερέχουµε; 

� Τη συνιστώσα της µάθησης και ανάπτυξης – Μπορούµε να 

βελτιωθούµε και να δηµιουργούµε αξία; 

Τα παραπάνω προσφέρουν στα στελέχη µια γρήγορη, κατανοητή εικόνα για 

τη συνολική επίδοση της επιχείρησης. Εποµένως, πληροφορίες για την 

επίδοση ευρύτερες των χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών είναι κρίσιµης 

σηµασίας7. 

 

1.2. Ανίχνευση Περιβάλλοντος 

 

1.2.1. Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος  

Πριν µια επιχείρηση ξεκινήσει τη διαµόρφωση στρατηγικής πρέπει να 

ανιχνεύσει το εξωτερικό της περιβάλλον για αναγνώριση ευκαιριών και 

απειλών και του εσωτερικού της περιβάλλοντος για αναγνώριση δυνάµεων 

και αδυναµιών. Η ανίχνευση του περιβάλλοντος περιλαµβάνει την 

αποτύπωση, την αξιολόγηση και τη µετάδοση πληροφοριών από το 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον στα ενδιαφερόµενα άτοµα εντός της 

επιχείρησης. Μια επιχείρηση χρησιµοποιεί αυτό το εργαλείο για να αποφύγει 

στρατηγικές εκπλήξεις και να για να διασφαλίσει τη µακροχρόνια υγιή θέση 
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της. Έρευνες άλλωστε έχουν δείξει ότι υπάρχει µια θετική συσχέτιση µεταξύ 

της ανάλυσης του περιβάλλοντος και των κερδών8. 

Το εξωτερικό περιβάλλον χωρίζεται σε δύο µέρη: 

i. Το Γενικευµένο Περιβάλλον (societal environment) 

ii. Το Άµεσο περιβάλλον (task environment)  

Όταν το περιβάλλον είναι δυναµικό η διοίκηση της επιχείρησης δίνει έµφαση 

στην ανάλυση του άµεσου εξωτερικού περιβάλλοντος, ενώ στα σταθερά 

περιβάλλοντα εστιάζεται στο γενικευµένο περιβάλλον9. 

 

1.2.1.1. Γενικευµένο Περιβάλλον (societal environment) 

Το γενικευµένο περιβάλλον περιλαµβάνει παράγοντες (πίνακας 1.1) οι οποίοι 

επηρεάζουν µακροχρόνια την επιχείρηση και οι οποίοι είναι οι εξής 

i. Οικονοµικοί παράγοντες: οι οποίοι υπαγορεύουν την ανταλλαγή 

των προϊόντων, το νόµισµα, την ενέργεια, και την πληροφορία και 

όπως είναι φανερό έχουν άµεσο αποτέλεσµα στην επιχειρηµατική 

δραστηριότητα µιας επιχείρησης. 

ii. Τεχνολογικοί παράγοντες που δηµιουργούν την επίλυση 

προβληµάτων στις εφευρέσεις. 

iii. Πολιτικοί - Νοµικοί Παράγοντες οι οποίοι περιλαµβάνουν 

αποφάσεις και κανονισµούς που επηρεάζουν τους τυπικούς 

κανόνες. 

iv.  Κοινωνικοί Παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τα ήθη και έθιµα, τις 

αξίες, την κουλτούρα µιας κοινωνίας.10 
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Πίνακας 1.1 Μερικοί Σηµαντικοί Παράγοντες του Γενικευµένου Περιβάλλοντος            
(Πηγή: Wheelen & Ηunger “Concept in strategic management σελ 74) 

 

1.2.1.2. Άµεσο Περιβάλλον (task environment) 

Όπως παρουσιάζεται και στο διάγραµµα 1.6, το άµεσο περιβάλλον 

περιλαµβάνει εκείνα τα στοιχεία που επηρεάζουν βραχυχρόνια την πορεία 

της επιχείρησης, αλλά και αυτά τα στοιχεία που µπορεί η ίδια να επηρεάσει, 

όπως κυβερνήσεις, τοπικές κοινωνίες, προµηθευτές, ανταγωνιστές, πελάτες, 

πιστωτές, εργαζοµένους, εργατικά συνδικάτα, οµάδες ειδικού ενδιαφέροντος 

και εµπορικές οργανώσεις . 

 

 

Οικονοµικό Τεχνολογικό Πολιτικό -Νοµικό Κοινωνικό

Τάσεις Α.Ε.Π Συνολική επένδυση της 
κυβέρνησης για 
Ανάπτυξη

Αντιµονοπωλιακός

νόµος

Αλλαγές στον τρόπο 
ζωής

Επιτόκια Συνολική Επένδυση 
κλάδου για Ανάπτυξη 

Πράσινη Οικονοµία Προσδοκίες

αναφορικά µε την 
καριέρα

Προσφορά 
Χρήµατος

Εστίαση στην 
τεχνολογία

Φορολογικοί Νόµοι ∆ραστηριοποίηση 
των καταναλωτών

Πληθωρισµός Parent προστασία Ειδικά κίνητρα Ρυθµός διάρθρωσης 
οικογένειας

Επίπεδα Ανεργίας Νέα Προϊόντα ∆ιεθνείς Εµπορικοί 
κανονισµοί

Ρυθµός ανάπτυξης 
Πληθυσµού

Μισθοί Μεταφορά τεχνολογίας 
σε νέα προϊόντα από το 
εργαστήρι στην αγορά

Στάση απέναντι στις 
ξένες εταιρείες

Ηλικιακή κατανοµή 
του πληθυσµού

Υποτίµηση/
Επανεκτίµηση

Αύξηση 
παραγωγικότητας µέσω 
αυτοµατισµού

Νόµοι σχετικά µε την 
πρόσληψη & 
προαγωγή

Μεταφορά 
πληθυσµού της 
περιφέρειας

∆ιαθεσιµότητα 
Ενεργειακών
Πόρων & κόστος

∆ιαθεσιµότητα 
διαδικτύου

Σταθερότητα της 
κυβέρνησης

Προσδοκίες 
αναφορικά µε τη ζωή

∆ιαθέσιµο

Εισόδηµα

Πλαίσιο 
Τηλεπικοινωνιών

Κανονισµοί  
Outsourcing

Ρυθµός γεννήσεων

Αγορά Νοµίσµατος Ασφάλεια τεχνολογικών

συστηµάτων

Συνταξιοδοτικά

προγράµµατα

Συστήµατα υγείας

Επίπεδο µόρφωσης
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∆ιάγραµµα 1.6 Ανίχνευση Άµεσου
(Πηγή: Wheelen & Ηunger “Concept

Ο ορισµός του ανταγωνιστικού

προσδιορίζεις και να αντιδράς

γρηγορότερα από τον ανταγωνισµό

Καµία επιχείρηση δεν µπορεί

τους εξωτερικούς παράγοντες

λαµβάνοντας υπόψιν ποιοί

διαίσθηση και η εµπειρία

επιτυχία της υπάρχουσας

αντίληψη για το τι είναι

περιβάλλον. 

Ένας τρόπος προσδιορισµού

περιβάλλον είναι η χρήση

Στον “Issues Priority Matrix

υπόψιν η πιθανότητα εµφάνισης

αντίκτυπος που θα έχει ο

Άµεσου Περιβάλλοντος     
Concept in strategic management σελ 80) 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος βασίζεται στην ικανότητα

να αντιδράς στις αλλαγές του περιβάλλοντος καλύτερα

τον ανταγωνισµό11. 

δεν µπορεί να αποτυπώσει πλήρως και επιτυχώς

παράγοντες. Οι επιλογές θα πρέπει 

υπόψιν ποιοί παράγοντες είναι σηµαντικοί και ποίοι

εµπειρία των ατόµων της διοίκησης καθώς επίσης

υπάρχουσας στρατηγικής είναι πιθανόν να επηρεάσουν

είναι σηµαντικό να αποτυπώσουν στο εξωτερικό

προσδιορισµού και ανάλυσης  της ανάπτυξης στο

χρήση του «Issues Priority Matrix”12.  

Matrix” όπως φαίνεται και στον πίνακα 1.2 

πιθανότητα εµφάνισης του εξωτερικού παράγοντα και

έχει ο παράγοντας αυτόν στην επιχείρηση.   

 

       

στην ικανότητα να 

περιβάλλοντος καλύτερα και 

και επιτυχώς όλους 

πρέπει να γίνονται 

και ποίοι όχι. Η 

καθώς επίσης και η 

επηρεάσουν την 

στο εξωτερικό τους 

ανάπτυξης στο εξωτερικό 

πίνακα 1.2 λαµβάνεται 

παράγοντα και ο πιθανός 
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Πίνακας 1.2 Issues Priority Matrix                  
(πηγή Campel “Foreign Activities in the U.S.A.:Time for a Re-Assessment?” σελ 46) 

 

Ανάλυση Άµεσου Περιβάλλοντος – Ανάλυση κλάδου 

Ως κλάδος ορίζεται µια οµάδα επιχειρήσεων που παράγει παρόµοια προϊόντα 

ή υπηρεσίες και τα οποία είναι στενά υποκατάστατα µεταξύ τους. Μια 

ανάλυση των κύριων παικτών, όπως των προµηθευτών και πελατών, στο 

άµεσο περιβάλλον είναι µέρος της ανάλυσης του κλάδου. 

Ο Michael Porter, ο δηµιουργός της θεωρίας του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος, υποστηρίζει ότι την επιχείρηση την απασχολεί πολύ το 

επίπεδο ανταγωνισµού εντός του κλάδου στον οποίο ανταγωνίζεται. Η 

ένταση του ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τον ίδιο, προσδιορίζεται από πέντε 

βασικές ανταγωνιστικές δυνάµεις όπως αυτές απεικονίζονται στο διάγραµµα 

1.713.  

Η συνολική δύναµη των δυνάµεων αυτών , προσδιορίζει το συγκεντρωτικό 

πιθανόν κέρδος του κλάδου, όπου το πιθανόν κέρδος είναι µετρήσιµο σε 

όρους µακροχρόνιου επενδυµένου κεφαλαίου14. 
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Όσο πιο δυνατές είναι αυτές

τη δυνατότητα να αυξάνουν

όµως, είναι πολύ πιθανόν

υιοθετήσει, να αλλάξει τη

όφελος της15. 

∆ιάγραµµα 1.7 ∆υνάµεις που
(Πηγή: Michael Porter “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 
Competitors”) 

 

i. Απειλή νεοεισερχόµενων

Οι νεοεισερχόµενοι σε έναν

επιθυµούν να πάρουν µερίδιο

αυξήσουν την ένταση του

του κλάδου. Η απειλή αυτή

Τέτοια εµπόδια αποτελούν

o Οι οικονοµίες κλίµακος

o Η διαφοροποίηση

o Οι απαιτήσεις σ

είναι αυτές οι δυνάµεις, τόσο λιγότερο οι επιχειρήσεις

αυξάνουν τιµές και να βγάλουν υψηλά κέρδη. Μακροχρόνια

πιθανόν µια επιχείρηση, µέσω της στρατηγικής

αλλάξει τη δύναµη ενός από τους παράγοντες αυτούς

που επηρεάζουν τον ανταγωνισµό εντός του κλάδου.
Michael Porter “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

νεοεισερχόµενων:  

νεοεισερχόµενοι σε έναν κλάδο αυξάνουν την παραγωγικότητα

πάρουν µερίδιο αγοράς και πόρους. Παράλληλα, µπορούν

ένταση του ανταγωνισµού και να µειώσουν την ελκυστικότητα

απειλή αυτή εξαρτάται από τα εµπόδια εισόδου του

αποτελούν: 

οικονοµίες κλίµακος 

διαφοροποίηση προϊόντος 

απαιτήσεις σε κεφάλαια 

επιχειρήσεις έχουν 

κέρδη. Μακροχρόνια 

στρατηγικής που θα 

παράγοντες αυτούς προς 

 

.          
Michael Porter “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

παραγωγικότητα του και 

Παράλληλα, µπορούν να 

την ελκυστικότητα 

εισόδου του κλάδου. 
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o Το κόστος αλλαγής προµηθευτή  

o Η πρόσβαση σε κανάλια διανοµής 

o Το µειονέκτηµα κόστους λόγω µεγέθους 

o Η κυβερνητική Πολιτική 

ii. Ανταγωνισµός µεταξύ Υπαρχόντων επιχειρήσεων 

Στους περισσότερους κλάδους, οι επιχειρήσεις είναι αµοιβαία εξαρτώµενες. 

Αυτό οφείλεται: 

o Στον αριθµό των ανταγωνιστών: Ο ανταγωνισµός είναι εντονότερος 

όταν υπάρχουν πολλές µικρές και ιδίου µεγέθους επιχειρήσεις. 

o Στον ρυθµό ανάπτυξης του κλάδου: Όταν ο ρυθµός ανάπτυξης της 

αγοράς είναι χαµηλός, ο ανταγωνισµός είναι µεγαλύτερος αφού ο 

µόνος τρόπος να αυξήσει το µερίδιο της η κάθε επιχείρηση είναι να 

πάρει µερίδιο από τους ανταγωνιστές.    

o Στα χαρακτηριστικά Προϊόντος ή Υπηρεσίας: Ένα προϊόν µπορεί να 

είναι µοναδικό, µε πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά που το 

διαφοροποιούν από τα αντίστοιχα του είδους τους ή µπορεί να είναι 

δηµόσιο αγαθό, όπου το προϊόν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά 

ανεξάρτητα ποιος το πουλάει. 

o Στο ύψος  σταθερού κόστους: Όταν τα σταθερά κόστη είναι υψηλά τότε 

ο ανταγωνισµός είναι υψηλότερος. 

o Στα εµπόδια εξόδου: Όταν τα εµπόδια εξόδου (υψηλό κόστος παύσης 

λειτουργιών) είναι µεγάλα, τότε ο ανταγωνισµός συνήθως είναι 

µεγαλύτερος. 

o Στο κόστος µετακίνησης: Στην περίπτωση όπου το κόστος 

µετακίνησης των αγοραστών είναι µεγάλο ο ανταγωνισµός είναι 

µικρότερος 

o Στους στρατηγικούς σκοπούς: Όταν οι ανταγωνιστές ακολουθούν 

επιθετικές αναπτυξιακές στρατηγικές ο ανταγωνισµός είναι 

µεγαλύτερος. 
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iii. Απειλή από υποκατάστατα:  

Υποκατάστατο είναι το προϊόν το οποίο φαίνεται διαφορετικό αλλά µπορεί να 

καλύψει την ίδια ανάγκη που µπορεί να καλύψει ένα άλλο προϊόν. Η 

παρουσία υποκατάστατων µειώνει την ελκυστικότητα του κλάδου και θέτει 

άνω όριο στα επίπεδα τιµών. Η απειλή αυτή εξαρτάται από: 

o Την πρόθεση του αγοραστή να προβεί σε υποκατάστατα 

o Τη σχετική τιµή και απόδοση του υποκατάστατου 

o Το κόστος αλλαγής σε υποκατάστατο. 

 

iv. ∆ιαπραγµατευτική δύναµη Αγοραστών 

Οι αγοραστές επηρεάζουν τον κλάδο µέσω της ικανότητας τους να πιέζουν 

για µείωση τιµών, τη διαπραγµάτευσή τους για υψηλότερη ποιότητα και 

περισσότερες υπηρεσίες και στο να βάζουν τους ανταγωνιστές να 

εναντιώνονται µεταξύ τους. Η δύναµή τους είναι µεγάλη όταν: 

o Ένας αγοραστής αγοράζει µεγάλη αναλογία από την προσφερόµενη 

ποσότητα προϊόντος ή υπηρεσίας 

o Μπορούν να µετακινηθούν προς την πλευρά του προµηθευτή.  

o Τα προϊόντα είναι τυποποιηµένα (standardized) 

o Το κόστος µετακίνησης σε άλλον προµηθευτή είναι πολύ µικρό (Οι 

αγοραστές είναι λίγοι και οι προµηθευτές πολλοί) 

o Το αγοραζόµενο προϊόν αποτελεί υψηλό ποσοστό του κόστους του 

αγοραστή 

o Ο αγοραστής βγάζει χαµηλό κέρδος και άρα είναι ευαίσθητος στο 

κόστος και στις διαφοροποιηµένες υπηρεσίες. Ο κλάδος δεν είναι 

κύρια προµηθευτική οµάδα για τους αγοραστές 

o Το αγοραζόµενο προϊόν δεν επηρεάζει την τελική ποιότητα του 

προϊόντος που συµµετέχει και µπορεί εύκολα να αντικατασταθεί χωρίς 

να αλλοιώσει το τελικό προϊόν. 
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v. ∆ιαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών:  

Οι προµηθευτές επηρεάζουν έναν κλάδο µέσω της ικανότητάς τους  να 

αυξάνουν  τις τιµές ή να µειώνουν την ποιότητα του προϊόντος και υπηρεσίας. 

Η δύναµη αυτή είναι µεγάλη όταν: 

o Υπάρχουν πολλοί αγοραστές και λίγοι προµηθευτές 

o Το προϊόν ή η υπηρεσία είναι µοναδική και έχει υψηλό κόστος 

µετακίνησης 

o Υποκατάστατα προϊόντα δεν είναι διαθέσιµα 

o Οι προµηθευτές έχουν τη δυνατότητα να µετακινηθούν προς τα εµπρός 

στην προµηθευτική αλυσίδα 

o Ο κλάδος δεν αποτελεί σηµαντική οµάδα πελατών για τον προµηθευτή. 

 

vi. Οµάδα ειδικού ενδιαφέροντος 

Μια έκτη δύναµη που προστίθεται στην λίστα του Porter είναι η οµάδα ειδικών 

ενδιαφερόντων (other stakeholders) και η οποία µπορεί να περιλαµβάνει 

οµάδες όπως τοπικές κοινωνίες, κυβερνήσεις, πιστωτές που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στους προµηθευτές, σωµατεία, µετόχους κ.α. Η 

σηµαντικότητα αυτής της οµάδας εξαρτάται από τον κλάδο16. 

 

1.2.2. Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος. 

Η ανίχνευση και η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος για ευκαιρίες και 

απειλές δεν επαρκούν ώστε να εξασφαλίσουν στον οργανισµό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα. Θα πρέπει να αναλυθεί και το εσωτερικό του οργανισµού ώστε 

να προσδιοριστούν εσωτερικοί στρατηγικοί τοµείς – κρίσιµες δυνάµεις και 

αδυναµίες οι οποίες είναι πιθανόν να προσδιορίσουν πότε µια επιχείρηση έχει 

τη δυνατότητα να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες αποφεύγοντας τις απειλές. Οι 

δυνάµεις και οι αδυναµίες της επιχείρησης µπορούν βραχυπρόθεσµα να 

ελεγχθούν από την ανώτατη διοίκηση. Οι εσωτερικές δυνάµεις της 

επιχείρησης αφορούν:17 
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∆οµή της επιχείρησης 

a. Ιεραρχία 

b. Επικοινωνία 

c. Ροή εργασία 

Κουλτούρα της επιχείρησης 

a. Πιστεύω 

b. Αξίες  

c. Προσδοκίες 

Πόροι της επιχείρησης 

a. Ανθρώπινο  ∆υναµικό 

b. ∆ιοικητικές Ικανότητες  

c. Χρηµατοοικονοµικοί Πόροι 

d. Εγκαταστάσεις 

e. Τεχνολογία 

Έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες για την ανάλυση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος στηριζόµενοι στους πόρους και στις ικανότητες της 

επιχείρησης οι οποίες θα την βοηθήσουν να προσαρµοστεί η ίδια και η 

στρατηγική της στο εξελισσόµενο περιβάλλον. Η πιο γνωστή θεωρία είναι η 

θεωρία των πόρων και των ικανοτήτων (resource based view). 

 

1.2.2.1. H θεωρία των Πόρων και των Ικανοτήτων (The resource  
Based View Theory of Competitive Advantage). 

H θεωρία των πόρων και ικανοτήτων είναι µια µάλλον εσωστρεφής θεώρηση 

η οποία δεν παραγκωνίζει τη σηµασία του εξωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης, όµως βασίζεται κυρίως στο εσωτερικό της περιβάλλον. 

Υποστηρίζει, ότι κάθε επιχείρηση διαφέρει από τους ανταγωνιστές της ως 

προς τους πόρους και τις ικανότητες που διαθέτει καθώς επίσης και ως προς 

τον τρόπο µε τον οποίο τους εκµεταλλεύεται. Ειδικότερα, εκείνοι οι πόροι και 
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οι ικανότητες που είναι δύσκολο να αποκτηθούν ή να παραχθούν από τους 

ανταγωνιστές, µπορεί να οδηγήσουν σε στρατηγικό πλεονέκτηµα και κατά 

συνέπεια σε επικράτηση του ανταγωνισµού18.  

Πόροι (Resources): Είναι τα υλικά και άυλα στοιχεία της επιχείρησης που 

χρησιµοποιούνται από την ίδια προς την εφαρµογή της στρατηγικής της. 

Οι πόροι µιας επιχείρησης µπορούν να καταταχτούν στις ακόλουθες 

κατηγορίες:  

i. Υλικοί Πόροι:  

a. Χρηµατοοικονοµικοί πόροι: Η δανειοληπτική ικανότητα της 

επιχείρησης, η ικανότητα της να δηµιουργεί εσωτερικά κεφάλαια κτλ 

b. Φυσικοί Πόροι: Η τοποθεσία του εργοστασίου, η αρτιότητα του 

εξοπλισµού της, η πρόσβαση σε πρώτες ύλες, η κατοχή 

τεχνολογίας. 

c. Ανθρώπινοι Πόροι: Το ανθρώπινο δυναµικό, η εκπαίδευση, η  

εµπειρία, η κρίση, η προσαρµοστικότητα, η αφοσίωση των 

εργαζοµένων της επιχείρησης κτλ 

d. Οργανωτικοί Πόροι: Η δοµή της επιχείρησης, τα συστήµατα 

προγραµµατισµού, ελέγχου, συντονισµού κτλ 

ii. Άυλοι Πόροι 

a. Τεχνολογικοί Πόροι: Τεχνολογική ικανότητα (πατέντες, εµπορικά 

σήµατα, ικανότητες κτλ) και απαραίτητη γνώση για  υλοποίηση 

αυτού 

b. Πόροι Καινοτοµίας: Εργαζόµενοι µε σηµαντικές τεχνολογικές 

ικανότητες, ερευνητικές εγκαταστάσεις κτλ 

c. Φήµη: Φήµη µεταξύ των πελατών (brand name, αξιοπιστία, 

αντιλαµβανόµενη ποιότητα προϊόντος κτλ), φήµη µεταξύ των 

προµηθευτών (για αποτελεσµατική, υποστηρικτική και αµοιβαία 

ωφέλιµη συνεργασία και σχέσεις)19 
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Ικανότητες (Capabilities): Αφορούν το σωστό συνδυασµό και την 

ολοκλήρωση οµάδας πόρων που διαθέτει η επιχείρηση. Οι ικανότητες από 

µόνες τους δεν  επιτρέπουν στην επιχείρηση να υλοποιήσει τις στρατηγικές 

της, αλλά είναι αυτές που κάνουν την επιχείρηση να χρησιµοποιεί 

αποτελεσµατικά τους πόρους της. 

Το πλεονέκτηµα µιας επιχείρησης αφορά την ολοκλήρωση όλων των 

λειτουργιών µιας επιχείρησης και τον συγχρονισµό των ικανοτήτων. Το κύριο 

πλεονέκτηµα µιας επιχείρησης, έχει να κάνει µε συνονθύλευµα 

πλεονεκτηµάτων πέραν από τις δοµές, είναι διάχυτο στην επιχείρηση και είναι 

κάτι το οποίο η επιχείρηση µπορεί να κάνει πάρα πολύ καλά. 

Όταν τα κύρια πλεονεκτήµατα υπερτερούν σε σχέση µε τον ανταγωνισµό 

λέγεται ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Μια εταιρεία µπορεί να έχει αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µε 

τέσσερις διαφορετικούς τρόπους: 

i) Μπορεί να κατέχει µια πατέντα 

ii) Μπορεί να αποκτηθεί από κάποιον άλλο 

iii) Μπορεί να το µοιραστεί µε άλλη επιχειρηµατική µονάδα ή 

συνεργάτη συµµαχία  

iv) Μπορεί να είναι προσεκτικά κατασκευασµένο και συσσωρεύτηκα 

κατά τη διάρκεια του χρόνου εντός της εταιρείας 

 

VRIO 

O Barney στο VRIO πλαίσιο που ανέπτυξε, προτείνει τέσσερις ερωτήσεις οι 

οποίες αξιολογούν την ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης20 

i) Ως προς την Αξία (Value) : Οι πόροι και οι Ικανότητες της παρέχουν 

αξία στον πελάτη και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα; 

ii) Ως προς τη Σπανιότητα (Rareness) : Οι άλλες ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις κατέχουν τον πολύτιµο αυτό πόρο ή ικανότητα; 
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iii) Ως προς τη Μίµηση (Imitability): Είναι κοστοβόρο για τις 

υπόλοιπες επιχειρήσεις να αποκτήσουν τον πόρο ή την ικανότητα 

σε σχέση µε αυτές που ήδη κατέχουν; 

iv) Ως προς την οργάνωση (Organizational) : Είναι οργανωµένη η 

επιχείρηση µε τέτοιον τρόπο ώστε να µπορεί να εκµεταλλευθεί 

πλήρως το ανταγωνιστικό δυναµικό των πόρων και ικανοτήτων της; 

Εάν η απάντηση σε καθεµία από τις παραπάνω ερωτήσεις είναι θετική σε 

συγκεκριµένη ικανότητα τότε είναι πολύ πιθανόν το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα, να είναι διατηρήσιµο. 

Στη διαδικασία αποτίµησης της δυνητικής απόδοσης των πόρων και των 

ικανοτήτων, επιβάλλεται να συνυπολογιστούν τόσο οι σχέσεις µεταξύ των 

πόρων και ικανοτήτων, όσο και η πολυπλοκότητα των σχέσεων αυτών. 

Βασικό κριτήριο είναι κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στην 

επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.  

Η δυνατότητα αυτή συνδέεται άµεσα µε το ρυθµό απαξίωσης των πόρων και 

ικανοτήτων, καθώς και τυχόν αντιγραφής τους από τους ανταγωνιστές. Τα 

παραπάνω εξαρτώνται άµεσα από ορισµένα χαρακτηριστικά τους, τα οποία 

είναι τα εξής: 

a. ∆ιάρκεια – Σταθερότητα (Durability).Είναι ο ρυθµός µε τον οποίο οι 

πόροι και οι ικανότητες µιας επιχείρησης αποσβένονται ή 

απαξιώνονται. Είναι προφανές ότι όσο µεγαλύτερο κύκλο ζωής 

παρουσιάζουν οι ικανότητες και οι πόροι, τόσο περισσότερο 

διατηρούνται και τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα (τεχνολογία & 

πλουτοπαραγωγικές πηγές – µικρός κύκλος ζωής, φήµη & 

κουλτούρα  –  µεγαλύτερο βαθµό σταθερότητας) 

b. ∆ιαύγεια (Transparency). Είναι η ταχύτητα µε την οποία οι 

ανταγωνιστές µπορούν να αναλύσουν τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα της επιχείρησης, δηλαδή να προσδιορίσουν τις 

ικανότητες, τους πόρους και τη σχέση που τις συνδέει και παρέχει 

συγκριτικό πλεονέκτηµα. Εποµένως, αναφερόµαστε στο χρονικό 

διάστηµα που χρειάζεται να παρέλθει προκειµένου να είναι σε θέση 
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οι ανταγωνιστές να µιµηθούν τις θεµελιώδεις ικανότητες στις οποίες 

βασίζεται η στρατηγική της επιχείρησης. 

c. Μεταβασιµότητα (Transferability): Η µεταβασιµότητα είναι η 

δυνατότητα των ανταγωνιστών να συγκεντρώσουν τους πόρους και 

τις ικανότητες προκειµένου να µιµηθούν τη στρατηγική µιας 

επιχείρησης. Όσο πιο εύκολο είναι να συγκεντρώσουν αυτά τα 

στοιχεία, τόσο µικρότερη θα είναι η διάρκεια ζωής των 

ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της επιχείρησης. 

d. ∆υνατότητα Αντιγραφής (Duplicability): Πρόκειται για τη δυνατότητα 

των ανταγωνιστών να χρησιµοποιήσουν τους ίδιους πόρους και 

ικανότητες για να µιµηθούν την επιτυχία µιας επιχείρησης. Για 

παράδειγµα, ακόµη κι αν µια επιχείρηση προσλάβει διοικητικά 

στελέχη από έναν ανταγωνιστή της, αυτό δε σηµαίνει ότι 

αυτοµάτως θα αποκτήσει την αποτελεσµατική διοίκηση ή την 

κουλτούρα του ανταγωνιστή της21. 

Στόχος κάθε επιχείρησης είναι να κάνει όσο το δυνατόν πιο αποδοτική χρήση 

των θεµελιωδών ικανοτήτων της, καθώς επίσης και η διατήρηση και η 

επέκταση τους πιο  γρήγορα από τους ανταγωνιστές, ώστε να προκύπτουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. 

 

1.2.2.2. Αλυσίδα αξίας 

Η αναγνώριση των δυνάµεων και αδυναµιών µιας επιχείρησης, ή ακόµα και 

των µοναδικών ικανοτήτων, είναι συχνά ευκολότερη όταν υπάρχει µια 

αναλυτική άποψη για την επιχείρηση. Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί µε τη 

µέθοδο του διαχωρισµού κατά λειτουργία και αναζήτησης των πόρων και 

ικανοτήτων κάθε λειτουργίας ξεχωριστά. Μια διαφορετική προσέγγιση είναι 

αυτή της «Αλυσίδας Αξίας»22. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή του Porter, 

βλέπουµε την επιχείρηση από την πλευρά των δραστηριοτήτων που εκτελεί 

και παρέχει στους πελάτες της για το προϊόν ή την υπηρεσία της.  

Η αλυσίδα αξίας διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων, τις Κύριες 

και τις Υποστηρικτικές. Οι κύριες δραστηριότητες ξεκινούν µε τις λειτουργίες 



 

διαχειρισµού εισροών, συνεχίζουν

τη διαχείριση των εκροών

sales». Οι Υποστηρικτικές

δραστηριότητες όπως προµήθειες

ανθρώπινου δυναµικού και

οι κύριες δραστηριότητες

όπως φαίνεται στο διάγραµµα

 

 

∆ιάγραµµα 1.8 Αλυσίδα Αξίας
Porter  

 

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε

οι δραστηριότητες αξίας

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος

δηµιουργίας αξίας για τους

κατά την εκτίµηση της αποδοτικότητας

δραστηριότητες όπου υπάρχουν

 

 

, συνεχίζουν µε την παραγωγή και ολοκληρώνονται

εκροών και τις υπηρεσίες Marketing & Πωλήσεων

Υποστηρικτικές δραστηριότητες έχουν να κάνουν

όπως προµήθειες, τεχνολογίες νέων προϊόντων

δυναµικού και εσωτερικής υποδοµής οι οποίες διασφαλίζουν

δραστηριότητες θα λειτουργήσουν αποτελεσµατικά και

διάγραµµα 1.823. 

Αξίας: Creating and Sustaining Superior Performance by Michael 

συµπεραίνουµε ότι σύµφωνα µε το υπόδειγµα

αξίας αποτελούν το θεµέλιο λίθο για την

πλεονεκτήµατος24. Παράλληλα, επισηµαίνει τη σηµασία

για τους αγοραστές,  προσφέρει κατευθυντήριες

της αποδοτικότητας µιας επιχείρησης και επισηµαίνει

όπου υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης

34

ολοκληρώνονται µε 

Πωλήσεων και «after 

να κάνουν µε 

προϊόντων, διοίκηση 

διασφαλίζουν ότι 

αποτελεσµατικά και αποδοτικά, 

 

: Creating and Sustaining Superior Performance by Michael 

υπόδειγµα του Porter 

για την επίτευξη 

επισηµαίνει τη σηµασία της 

κατευθυντήριες οδηγίες 

και επισηµαίνει τις 

βελτίωσης25. 
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1.3. Η Στρατηγική και τα επίπεδα της 

Σύµφωνα µε τους Johnson και Scholes26, ‘Στρατηγική είναι η κατεύθυνση και 

το εύρος δραστηριοτήτων µιας επιχείρησης µακροπρόθεσµα, η οποία 

εξασφαλίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την επιχείρηση, µέσω της 

διάταξης των πόρων της µέσα σε ένα εναλλασσόµενο περιβάλλον, µε στόχο 

να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αγορών και να ικανοποιήσει τις 

προσδοκίες των βασικών οµάδων ενδιαφεροµένων  (stakeholders). Με άλλα 

λόγια δεν είναι παρά ένα σχέδιο στο οποίο περιγράφεται το ‘Πώς θα 

πετύχουµε την Αποστολή και τους Σκοπούς της επιχείρησης. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της στρατηγικής είναι27: 

� Η προσαρµογή σε ένα εναλλασσόµενο περιβάλλον 

� Η δηµιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων µέσω της διάταξης 

των πόρων 

� Ο καθορισµός του εύρους δραστηριοτήτων αλλά και της κατεύθυνσης 

της επιχείρησης µακροπρόθεσµα 

� Η ανταπόκριση στις ανάγκες των αγορών και η ικανοποίηση των 

προσδοκιών των βασικών οµάδων ενδιαφεροµένων.  

Η στρατηγική έχει να κάνει µε το:28 

� Πού είµαστε τώρα και που θέλουµε να βρεθούµε (κατεύθυνση) 

� Σε ποιες αγορές η επιχείρηση πρέπει να ανταγωνιστεί και τι είδους 

δραστηριότητες εµπλέκονται σε αυτές τις αγορές (αγορά ,σκοποί) 

� Πώς µπορούν οι επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες να πετύχουν 

καλύτερη επίδοση από τον ανταγωνισµό στις επιλεγµένες αγορές 

(πλεονέκτηµα). 

� Τι πόρους (δεξιότητες, κεφάλαια, πάγια, ανθρώπινο δυναµικό, τεχνικές 

ικανότητες, εγκαταστάσεις, σχέσεις) χρειάζονται προκειµένου να 

αντεπεξέλθει η εταιρεία στον ανταγωνισµό. (Πόροι και ικανότητες) 

� Ποίοι εξωτερικοί παράγοντες επιδρούν στην ικανότητα της επιχείρησης 

να ανταγωνισθεί. (Περιβάλλον) 



 

� Ποιές είναι οι αξίες

στο επιχειρηµατικό

Τα πιο σηµαντικά πλεονεκτήµατα

� Ξεκάθαρη εικόνα

� Έντονη εστίαση

� Εις βάθος κατανόηση

Θα µπορούσαµε να πούµε

επιτύχει τους σκοπούς και

Μια τυπική επιχείρηση

(διάγραµµα 1.9) 

o Επιχειρησιακή Στρατηγική

o Επιχειρηµατική 

o Λειτουργική Στρατηγική

∆ιάγραµµα 1.9 Ιεραρχία Στρατηγικής
(πηγή Wheelen & Hunger “Concept in strategic management 

 

οι αξίες και προσδοκίες όλων αυτών που έχουν

επιχειρηµατικό περιβάλλον. (stakeholders) 

πλεονεκτήµατα της στρατηγικής είναι:29 

εικόνα για το στρατηγικό όραµα της επιχείρησης

εστίαση στο τι είναι στρατηγικά σηµαντικό. 

κατανόηση των ραγδαίων εξελίξεων του περιβάλλοντος

πούµε ότι η στρατηγική δηλώνει το πώς η επιχείρηση

σκοπούς και τους στόχους της.  

επιχείρηση συνήθως θεωρεί τρεις τύπους 

Στρατηγική (Corporate Strategy) 

Επιχειρηµατική Στρατηγική (Business Strategy)  

Στρατηγική (Functional Strategy)  

Στρατηγικής       
Wheelen & Hunger “Concept in strategic management σελ. 16) 

Επιχειρησιακή 
Στρατηγική:           
Η κατεύθυνση 

της επιχείρησης
& η ∆ιοίκηση 

κάθε Μονάδας

Επιχειρηµατική 
Στρατηγική: 

Ανταγωνιστική & 
Συνεργατική 
Στρατηγική

Λειτουργική 
Στρατηγική:

Μεγιστοποίηση 
της 

πραγωγικότητας 
των πόρων

36

έχουν επίδραση 

επιχείρησης. 

περιβάλλοντος  

πώς η επιχείρηση θα 

τύπους στρατηγικής 
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1.3.1. Επιχειρησιακή Στρατηγική (Corporate Strategy) 

 Περιγράφει τη γενική κατεύθυνση της εταιρείας ως προς την ανάπτυξη και 

την επιχειρηµατική δραστηριότητα των επιχειρηµατικών µονάδων και της 

παραγωγής30. Η επιχειρησιακή στρατηγική ασχολείται µε τρία κύρια θέµατα 

τα οποία αντιµετωπίζουν την επιχείρηση στο σύνολο: 

a) τη γενική κατεύθυνση της επιχείρησης ως προς την ανάπτυξη, 

στασιµότητα, ή υπαναχώρηση (directional strategy)   

b) τις επιχειρήσεις ή τις αγορές τις οποίες ανταγωνίζεται η 

επιχείρηση µέσω των προϊόντων της ή της επιχειρηµατικής της 

δραστηριότητας (portfolio strategy )  

c) τον τρόπο µε τον οποίο η διοίκηση συντονίζει τις 

δραστηριότητες και µεταφέρει πόρους και χρησιµοποιεί τις 

ικανότητες στην παραγωγική διαδικασία και στην επιχειρηµατική 

µονάδα (parenting strategy ).  

Αναλύοντας περαιτέρω τα παραπάνω ώστε να γίνει πιο κατανοητή η έννοια 

της επιχειρησιακής στρατηγικής έχουµε τα εξής: 

 

1.3.1.1. Επιχειρησιακή Στρατηγική Κατεύθυνσης  (Directional 
 Strategy)  

Σε κάθε παραγωγική ή επιχειρηµατική µονάδα πρέπει να ακολουθείται µια 

στρατηγική ώστε να βελτιώνεται η ανταγωνιστική της θέση. Κάθε επιχείρηση 

πρέπει να αποφασίσει την κατεύθυνση ανάπτυξης κάνοντας τις εξής 

ερωτήσεις: 

� Πρέπει να επεκταθούµε, να κάνουµε περικοπές ή να συνεχίσουµε τις 

δραστηριότητες µας; 

� Πρέπει να συγκεντρώσουµε τις δραστηριότητές µας στην τρέχουσα 

αγορά  ή πρέπει να προχωρήσουµε σε διαποίκιλση σε άλλες αγορές; 

� Εάν επιθυµούµε να αναπτυχθούµε ή να επεκταθούµε εγχώρια και /ή 

παγκόσµια , αυτό θα πραγµατοποιηθεί µέσω εσωτερικής ή εξωτερικής 

ανάπτυξης; 



 38

Η επιχειρησιακή στρατηγική κατεύθυνσης απαρτίζεται από τρείς γενικές 

συνιστώσες (διάγραµµα 1.10):31 

i) Ανάπτυξη (growth) - επέκταση των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης. 

ii) Σταθεροποίηση (Stability) - χωρίς καµία αλλαγή στις υπάρχουσες 

δραστηριότητες. 

iii) Υπαναχώρηση (turnaround) - περικοπή στις υπάρχουσες 

δραστηριότητες. 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε, ότι η επιχειρησιακή στρατηγική 

πρωτίστως έχει να κάνει µε την επιλογή κατεύθυνσης για την επιχείρηση ως 

σύνολο και ως προς τον τρόπο διαχείρισης της επιχειρηµατικής και 

παραγωγικής δράσης, δηλ είναι οι κινήσεις που λαµβάνουν χώρα για την 

επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος µέσω της επιλογής και της 

διαχείρισης ενός µίγµατος επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων οι οποίες µπορεί 

να βρίσκονται σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους ή αγορές32.  

 

 

∆ιάγραµµα 1.10 Επιχειρησιακή Στρατηγική Κατεύθυνσης               
(Πηγή: Wheelen & Hunger “Concept in strategic management” σελ. 166) 
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1.3.1.1.1. Στρατηγικές Aνάπτυξης 

Οι πιο δηµοφιλείς και ευρέως διαδεδοµένες επιχειρησιακές στρατηγικές 

επιλογές, είναι αυτές που έχουν σχεδιαστεί για να επιτύχουν ανάπτυξη των 

πωλήσεων, των κεφαλαίων, των κερδών ή κάποιο συνδυασµό αυτών. Η 

λογική που διέπει τις στρατηγικές ανάπτυξης, είναι ότι οι επιχειρήσεις 

λειτουργούν σε ένα δυναµικό και εναλλασσόµενο περιβάλλον και πρέπει να 

αναπτυχθούν για να επιβιώσουν. 

Υπάρχουν οι εξής βασικές κατηγορίες στρατηγικών ανάπτυξης 

1. Κάθετη ολοκλήρωση (vertical integration) 

2. Οριζόντια ολοκλήρωση (horizontal integration) 

3. ∆ιαποίκιλση - Ansoff’s Matrix (diversification) 

a. Συσχετισµένη (related diversification)  

b. Ασυσχέτιστη (unrelated diversification)  

4. Συγκέντρωση – διείσδυση αγοράς (market penetration)- Ansoff’s 

Matrix 

5. Ανάπτυξη αγοράς (market development)- Ansoff’s Matrix 

6. Ανάπτυξη προϊόντων (product development)- Ansoff’s Matrix 

 

1. Κάθετη ολοκλήρωση 

Ονοµάζουµε στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης, την προσπάθεια µιας 

επιχείρησης να αποκτήσει «παρουσία» είτε προς τα µπροστά (διανοµείς ή/και 

λιανοπωλητές των προϊόντων-υπηρεσιών της), είτε προς τα πίσω 

(προµηθευτές της). Η κάθετη ολοκλήρωση ενδείκνυται όταν:  

• Είναι ακριβοί ή αναξιόπιστοι οι προµηθευτές ή/και διανοµείς των 

προϊόντων 

• Είναι λίγοι διανοµείς/προµηθευτές και/ή χαµηλής ποιότητας, µε 

συνέπεια η ολοκλήρωση προς τα εµπρός/πίσω να προσφέρει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 
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• Ο κλάδος είναι ραγδαία αναπτυσσόµενος και οι µελλοντικές 

προοπτικές είναι καλές 

• Υπάρχει διαθεσιµότητα ανθρωπίνων και χρηµατοοικονοµικών πόρων, 

που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια στρατηγική κάθετης 

ολοκλήρωσης 

• Υπάρχουν πλεονεκτήµατα σταθερής παραγωγής. Η στρατηγική αυτή 

γενικά αυξάνει την προβλεψιµότητα της ζήτησης των προϊόντων και/ή 

την διαθεσιµότητα των πρώτων υλών. 

• Μπορεί να πραγµατοποιηθεί µείωση κόστους διανοµής και 

αποθήκευσης 

• Μπορεί να υπάρξει βελτίωση στο Marketing ή στην απόκτηση 

τεχνολογίας (απόκτηση εξειδικευµένων πόρων) 

• Είναι δυνατόν να χτιστούν εµπόδια εισόδου στους ανταγωνιστές 

 

2. Οριζόντια ολοκλήρωση 

Στρατηγική  οριζόντιας ολοκλήρωσης  σηµαίνει ότι µια επιχείρηση προσπαθεί 

να αναπτυχθεί µέσω εξαγοράς ή δηµιουργίας παρόµοιων επιχειρήσεων που 

λειτουργούν στο ίδιο στάδιο της αλυσίδας παραγωγής. 

Η οριζόντια ολοκλήρωση έχει σαν στόχο την απόκτηση µονοπωλιακών 

πλεονεκτηµάτων σε κάποια συγκεκριµένη αγορά, καθώς µέσω της 

στρατηγικής αυτής µειώνεται ή εξαλείφεται ο ανταγωνισµός. Συχνά την 

εφαρµόζουν επιχειρήσεις οι οποίες εκτιµούν ότι µπορούν να αποκοµίσουν 

σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας στην παραγωγή ή στη διάθεση του 

προϊόντος. 

 

3. ∆ιαποίκιλση (συσχετισµένη ή ασυσχέτιστη) 

Η στρατηγική της διαποίκιλσης διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Τη 

συσχετισµένη και την ασυσχέτιστη. 
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a) Συσχετισµένη διαποίκιλση είναι η πρόσθεση νέων, συσχετισµένων 

προϊόντων ή/και υπηρεσιών  (πχ µια επιχείρηση που παράγει µπισκότα 

να αποκτήσει παρουσία και στην παραγωγή προϊόντων σνακ πχ 

γαριδάκια). Οι λόγοι για τους οποίους µια επιχείρηση επιλέγει την 

εφαρµογή της στρατηγικής αυτής είναι: 

• Έλεγχο πηγών προµηθευτών και αγορών (επάρκεια προµηθειών, 

διασφάλιση ποιότητας, µείωση τιµών πρώτων υλών, έµµεση 

αντιµετώπιση ανταγωνισµού) 

• απόκτηση πληροφοριών (τεχνολογικές αλλαγές, τάσεις αγοράς) 

• µείωση κόστους  

• αναµενόµενα κέρδη (πχ ύπαρξη τοµέων στις «εισόδους» µε µεγάλα 

περιθώρια κέρδους) 

• διασπορά κινδύνου (αποφυγή εξάρτησης από ένα προϊόν ή αγορά, 

µείωση κυκλικότητας εσόδων) 

• αξιοποίηση πόρων (µεταβίβαση τεχνολογίας και ανταγωνιστικών 

ικανοτήτων της επιχείρησης σε άλλες) 

• κτίσιµο «αυτοκρατορίας» (ανθρώπινος παράγοντας – ρόλος δύναµης 

και εξουσίας σαν κίνητρο ανάπτυξης) 

b) Ασυσχέτιστη διαποίκιλση, αντίθετα σηµαίνει ότι η επιχείρηση προσθέτει 

ασυσχέτιστα νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες. Οι επιχειρήσεις επιλέγουν τη 

στρατηγική αυτή γιατί θεωρούν ότι η απόκτηση κάποιων ασυσχέτιστων 

δραστηριοτήτων αντιπροσωπεύει τις πιο πολλά υποσχόµενες επενδυτικές 

ευκαιρίες. Η ασυσχέτιστη διαποίκιλση ενδείκνυται όταν η επιχείρηση33: 

• έχει ανάγκη επένδυσης πλεονασµατικών κεφαλαίων 

• ανταγωνίζεται σε κλάδο µε φθίνουσα ανάπτυξη και κέρδη 

• θέλει να επιτύχει διασπορά κινδύνου 

• υπάρχουν πόροι και διοικητικό ταλέντο για να ανταγωνιστεί η 

επιχείρηση σε ένα νέο κλάδο 
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• υπάρχει σηµαντική ευκαιρία απόκτησης µιας ασυσχέτιστης 

επιχείρησης 

• υπάρχει σηµαντική «συνέργια» µεταξύ αποκτηθείσας και 

εξαγοράζουσας επιχείρησης 

• η µονοπωλιακή δύναµη τιµωρείται και άρα αναζητείται ανάπτυξη εκτός 

του κλάδου 

• φιλοδοξίες ισχυρών στελεχών 

 

ANSOFF’s Matrix  

Οι στρατηγικές που έχουµε αναπτύξει µέχρι τώρα αναφέρονται στην 

επέκταση της επιχείρησης σε νέα προϊόντα αλλά και σε νέες αγορές. Η 

επιχείρηση έχει και άλλες επιλογές . 

Σύµφωνα µε τον Ansoff η επιχείρηση µπορεί να εστιάσει στα υπάρχοντα 

προϊόντα και στις υπάρχουσες αγορές (στρατηγική διείσδυσης), να 

επεκταθεί σε νέες αγορές µε τα υπάρχοντα προϊόντα της (στρατηγική 

ανάπτυξης αγοράς) ή να επεκταθεί µε νέα προϊόντα στις υπάρχουσες 

αγορές (στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων) και προσδιόρισε τέσσερα 

βασικά στρατηγικά συστατικά: 

 

a) καθαρή εικόνα της επιχειρηµατικής δράσης της επιχείρησης ή του 

προϊόντος  

b) ο τρόπος του πώς να είναι ελκυστικό να εξερευνάς την ανάπτυξη 

c) Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα – αυτά τα πλεονεκτήµατα τα οποία η 

επιχείρηση κατέχει και τα οποία µπορεί να αξιοποιήσει αποδοτικά 

d) Συνέργεια – Ο Ansoff εξήγησε την έννοια της συνέργειας  "2+2=5", 

ή πώς το όλο είναι µεγαλύτερο από το άθροισµα των επιµέρους, 

και απαιτείται µια εξέταση το πώς οι ευκαιρίες ταιριάζουν µε τις 

ικανότητες της επιχείρησης.34  

Ο πίνακας του ANSOFF είναι ένα εργαλείο που βοηθά στην επιλογή 

στρατηγικών. Σύµφωνα µε αυτό, οι προσπάθειες µιας εταιρείας να 

αναπτυχθεί εξαρτώνται από το αν παρέχει νέα ή υπάρχοντα προϊόντα και 
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υπηρεσίες σε νέες ή υπάρχουσες αγορές. Το αποτέλεσµα του πίνακα 

ANSOFF (πίνακας 1.3) είναι µια σειρά αναπτυξιακών στρατηγικών που 

δίνουν την κατεύθυνση της επιχειρησιακής στρατηγικής: 

 

Πίνακας 1.3 Οι Τρεις βασικές στρατηγικές Ανάπτυξης κατά ANSOFF             
(πηγή Philip Kotler Kevin lane Keller, Marketing Management  “Concept in strategic 
management” σελ. 48) 

 

1. ∆ιείσδυση (Market penetration). Σηµαίνει ότι η επιχείρηση αποφασίζει 

να διαθέσει τους πόρους της στην πιο επικερδή ανάπτυξη ενός προϊόντος 

µιας αγοράς ή µιας κυρίαρχης τεχνολογίας. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί  

µε:  

o την αύξηση της χρήσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας  από 

τους υπάρχοντες πελάτες 

o την προσέλκυση των πελατών των ανταγωνιστών 

o την στόχευση της επιχείρησης σε προσέλκυση µη χρηστών του 

προϊόντος 
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Η στρατηγική αυτή ενδείκνυται όταν: 

o oι παρούσες αγορές δεν είναι κορεσµένες 

o υπάρχει περιθώριο αύξησης της χρήσης του προϊόντος  από τους 

υπάρχοντες καταναλωτές 

o τα µερίδια αγοράς µειώνονται και η αγορά αναπτύσσεται, 

οικονοµίες κλίµακας προσφέρουν σηµαντικά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα 

o ο κλάδος δεν είναι αντικείµενο τεχνολογικών καινοτοµιών 

o υπάρχουν εµπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών. 

 

2. Ανάπτυξη αγοράς (product development).  Ένα υπάρχον προϊόν 

απευθύνεται σε νέα αγορά. Το προϊόν και τα χαρακτηριστικά τους 

παραµένουν τα ίδια αλλά απευθύνεται σε νέους καταναλωτές. Αυτό 

µπορεί να γίνει µε:  

o ανάπτυξη επιπλέον γεωγραφικών αγορών (πχ τοπική επέκταση, 

επέκταση σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο) 

o προσέλκυση πελατών από άλλα τµήµατα αγοράς (πχ παραλλαγές 

προϊόντων που ζητούνται από άλλα τµήµατα αγοράς) 

o είσοδο σε νέα κανάλια διανοµής. 

 

Η στρατηγική αυτή ενδείκνυται  όταν:  

o υπάρχουν νέα, όχι ακριβά και ταυτόχρονα αξιόπιστα κανάλια 

διανοµής 

o υπάρχουν ανεκµετάλλευτες ή µη κορεσµένες αγορές 

o υπάρχει υπερβάλλουσα παραγωγική δυναµικότητα η οποία πρέπει 

κάπου να διοχετευθεί. 

 

3. Ανάπτυξη προϊόντος (product development) . Η επιχείρηση 

αναπτύσσει νέα προϊόντα για τις υπάρχουσες αγορές ή επιχειρούνται 

σηµαντικές τροποποιήσεις των υπαρχόντων προϊόντων. Αυτή η 

στρατηγική µπορεί να απαιτεί την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων καθώς 

επίσης και να αναπτύξει προϊόντα τα οποία να είναι ελκυστικά.  
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 Η στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων ενδείκνυται όταν η επιχείρηση διαθέτει 

επιτυχηµένα προϊόντα που όµως βρίσκονται σε φάση ωρίµανσης. Επίσης, 

γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο ευνοούν τη στρατηγική 

ανάπτυξης προϊόντων. 

 

4. ∆ιαποίκιλση (diversification).  Σύµφωνα µε τον Ansoff πρόκειται για 

στρατηγική ανάπτυξης όπου η επιχείρηση εισάγει νέα προϊόντα σε νέες 

αγορές. Πρόκειται για την πιο ριψοκίνδυνη στρατηγική διότι η επιχείρηση 

µε άγνωστο προϊόν απευθύνεται σε αγορά για την οποία δεν γνωρίζει ή 

που έχει µικρή εµπειρία. Η επιχείρηση σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να 

έχει ξεκάθαρη εικόνα του τι µπορεί να περιµένει και να έχει αξιολογήσει 

όσο γίνεται ορθολογικότερα τους κινδύνους που µπορεί να αντιµετωπίσει. 

 

1.3.1.1.2. Στρατηγική Σταθερότητας 

Η στρατηγική σταθερότητας διαπνέεται από µια φιλοσοφία σταθερότητας. 

Καµία σηµαντική αλλαγή δε συµβαίνει. Η επιχείρηση διατηρεί την ίδια 

αποστολή καθώς και παρόµοιους αντικειµενικούς σκοπούς. Οι βασικές 

επιλογές της εστιάζουν στη βελτίωση της επίδοσης. Οι πόροι της επιχείρησης 

συγκεντρώνονται στις υπάρχουσες δραστηριότητες µε στόχο την εδραίωση 

και µεγέθυνση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. Υπάρχουν βασικά 

τέσσερις κατηγορίες στρατηγικών σταθερότητας: 

1. Στρατηγικό διάλειµµα (pause strategy). Μετά από µια περίοδο 

παρατεταµένης µεγάλης ανάπτυξης, η διοίκηση µιας επιχείρησης 

µπορεί να αισθάνεται ότι έχει αρχίσει να χάνει εσωτερικό έλεγχο ή να 

γίνεται αναποτελεσµατική.  

2. Στρατηγική καµίας αλλαγής (no-change strategy). Αυτή προϋποθέτει 

τη συνέχιση της υπάρχουσας στρατηγικής µε µια µικρή αύξηση στα 

επιδιωκόµενα αποτελέσµατα. 

3. Στρατηγική συγκοµιδής κερδών (profit strategy) Η επιχείρηση 

αποφασίζει να θυσιάσει τη µελλοντική της ανάπτυξη για να επιτύχει 

άµεσα κέρδη. 
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1.3.1.1.3. Στρατηγική Υπαναχώρησης  

Μέχρι τώρα έχουµε ασχοληθεί µε στρατηγικές ανάπτυξης/επέκτασης. Όµως 

είναι ίσως αναπόφευκτο κάποιες επιχειρήσεις στη διάρκεια ζωής τους να 

αντιµετωπίσουν προβλήµατα και να προσπαθήσουν να αναστρέψουν κάποια 

αρνητικά αποτελέσµατα. Άλλες φορές, προσπαθούν να εφαρµόσουν 

στρατηγικές «διάσωσης», όχι γιατί πραγµατικά αντιµετωπίζουν προβλήµατα, 

αλλά για να προλάβουν πιθανά µελλοντικά προβλήµατα, ή γιατί αποφάσισαν 

να αλλάξουν τις βασικές µακροχρόνιες επιλογές τους (επανεστίαση 

δραστηριοτήτων). 

Η διάγνωση των αιτιών που οδηγούν µια επιχείρηση σε αποτυχία δεν είναι 

εύκολη υπόθεση δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν δύο απόλυτα ταυτόσηµες 

περιπτώσεις αποτυχίας. Ωστόσο, έρευνα  αποµόνωσε ορισµένα 

συµπτώµατα-ενδείξεις αποτυχηµένης επιχείρησης, τα οποία είναι: 

• κακή προσαρµογή της επιχείρησης  στο περιβάλλον της 

• απουσία εσωτερικού ελέγχου 

• υπερβολική ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου, ιδιαίτερα δε όταν 

οι επιχειρήσεις αποφασίζουν για επεκτατικές δραστηριότητες, όπως 

συγχωνεύσεις εισαγωγή νέου προϊόντος κτλ χωρίς να λάβουν 

υπόψη τους τη διαθεσιµότητα των πόρων. 

• ορισµένοι ανεξέλεγκτοι παράγοντες, όπως κυβερνητικές πολιτικές, 

τεχνολογικές εξελίξεις, φυσικές καταστροφές, που είναι πέρα από 

τον έλεγχο της επιχείρησης. 

• συνδυασµός των προηγουµένων, αφού συχνά ένα πρόβληµα 

αποτελεί αιτία δηµιουργίας άλλου. 

Οι βασικές στρατηγικές υπαναχώρησης είναι35: 

1. Ανόρθωση (Turnaround). Μια επιχείρηση έχει ανάγκη εφαρµογής 

στρατηγικών ανόρθωσης όταν η επίδοση της βρίσκεται για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα κάτω από ένα ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο, δηλαδή τα 

κέρδη που πραγµατοποιεί δεν καλύπτουν το κόστος κεφαλαίου. Η 

στρατηγική αυτή χαρακτηρίζεται από περιορισµένους πόρους, κακό ηθικό 
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των εργαζοµένων, επιφυλακτικές οµάδες ενδιαφεροµένων και 

περιορισµένο χρόνο. 

2. Αποεπένδυση (divestment) Η στρατηγική αυτή περιλαµβάνει την πώληση 

ενός κοµµατιού µιας επιχείρησης. Συνήθως εφαρµόζεται όταν: 

• η στρατηγική ανόρθωσης εφαρµόστηκε αλλά τα αποτελέσµατα 

ήταν πενιχρά 

• απαιτούνται περισσότεροι πόροι στην συγκεκριµένη µονάδα απ’ ότι 

η ίδια είναι διατεθειµένη να επενδύσει σε αυτή 

• ένα κοµµάτι της δεν «ταιριάζει» µε το µακροχρόνιο όραµα που 

έχουν αναπτύξει για την επιχείρηση τα ανώτερα στελέχη της 

• υπάρχει κίνδυνος να υποστεί αυστηρές ποινές αντιµονοπωλιακών 

νόµων και αποφασίζει να αποεπενδύσει ένα κοµµάτι της και να 

θυσιάσει µέρος της δύναµής της στην αγορά 

3. «Αιχµαλωσία» (captive) υπόκειται µια επιχείρηση όταν επιλέγει να µειώσει 

το εύρος µερικών δραστηριοτήτων της και να γίνει εξαρτώµενη µια άλλης 

επιχείρησης. Θα πρέπει να τονιστεί, ότι η στρατηγική «αιχµαλωσίας» δεν 

πρέπει απαραίτητα να θεωρείται ως κάτι αρνητικό, καθώς υπάρχουν 

διεθνώς παραδείγµατα «αιχµάλωτων επιχειρήσεων» που απολαµβάνουν 

γρήγορους ρυθµούς ανάπτυξης και σηµαντική κερδοφορία. 

4. Ρευστοποίηση (liquidation). Με αυτήν, τερµατίζεται η ύπαρξη της 

επιχείρησης στο σύνολο. Είναι πλέον το τελευταίο στάδιο. Όλες οι 

προσπάθειες ανόρθωσης, αποεπένδυσης κλπ απέτυχαν και το µόνο που 

µένει είναι να τερµατιστεί η επιχείρηση και τα διάφορα «κοµµάτια» που 

έχουν ακόµα κάποια αξία στην αγορά να πουληθούν στην τρέχουσα τιµή 

τους. 

 

 

 



 

1.3.1.1.4. Επιλογή της

Πολλές µεταβλητές του εσωτερικού

να είναι καθοριστικές στην

Μια απλή µέθοδος είναι

ανταγωνιστική τους θέσης

βάση το κατά πόσο η αγορά

Αξίζει να τονιστεί ότι οι

παρακάτω δεν αποτελούν

που θα πρέπει να ακολουθηθούν

στον ίδιο κλάδο, και µε παρόµοια

διαφορετικές στρατηγικές

Πίνακας 1.4 Εναρµόνιση Στρατηγικής
(Πηγή: Μ. Παπαδάκης, “Στρατηγική

Επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής  

του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος

καθοριστικές στην τελική επιλογή της στρατηγικής. 

είναι να ταξινοµήσουµε τις επιχειρήσεις µε

θέσης στην αγορά στην οποία λειτουργούν

η αγορά αναπτύσσεται µε αργό ή γρήγορο ρυθµό

ότι οι στρατηγικές επιλογές οι οποίες παρουσιάζονται

αποτελούν «πανάκεια», ούτε και συνταγές σίγουρης

ακολουθηθούν. Είναι πιθανόν, διαφορετικές επιχειρήσεις

µε παρόµοια ανταγωνιστική θέση, να επιλέξουν

στρατηγικές βάση του πίνακα 1.436. 

Στρατηγικής µε το Περιβάλλον Λειτουργίας της επιχείρησης
Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική & ∆ιεθνής εµπειρία

48

περιβάλλοντος µπορεί 

ις µε βάση την 

λειτουργούν αλλά και µε 

γρήγορο ρυθµό. 

παρουσιάζονται 

σίγουρης επιτυχίας 

διαφορετικές επιχειρήσεις 

επιλέξουν εντελώς 

 

επιχείρησης  
 εµπειρία» σελ285 
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1.3.1.2. Portfolio Strategy 

Η στρατηγική αυτή ασχολείται µε το πώς η κάθε παραγωγική δραστηριότητα 

ή επιχειρηµατική µονάδα µπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

στην αγορά χρησιµοποιώντας ανταγωνιστικό και συνεργατικό πλεονέκτηµα. 

Επιχειρήσεις µε πολλαπλές παραγωγικές γραµµές ή παραγωγικές µονάδες 

πρέπει να αναρωτηθούν πώς αυτά τα ποικίλα προϊόντα πρέπει να 

διαχειριστούν ώστε να δυναµώσουν τη συνολική απόδοση της επιχείρησης. 

Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει να σκεφτούν πόσο χρόνο και χρήµα πρέπει να 

επενδύσουν στις καλύτερες επιχειρηµατικές µονάδες προκειµένου να 

συνεχίσουν να είναι επιτυχηµένες και πόσο χρόνο και χρήµα πρέπει να 

δαπανήσουν στην ανάπτυξη  νέων προϊόντων37. 

Οι τεχνικές χαρτοφυλακίου σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν για να 

βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και 

επηρεάζουν τη σκέψη και πρακτική πολλών διοικητικών στελεχών. Αρχικά, οι 

τεχνικές αυτές εφαρµόστηκαν για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων 

αναφορικά µε τα επιµέρους προϊόντα µιας επιχείρησης, όµως στη συνέχεια 

βρήκαν µεγάλη εφαρµογή και στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις επιµέρους 

στρατηγικές επιχειρηµατικές µονάδες, µεγάλων και διαφοροποιηµένων 

επιχειρήσεων. 

Οι πιο γνωστές τεχνικές χαρτοφυλακίου είναι η Boston Consulting Group , η 

7S Mc Kinsey  και δηµιουργήθηκαν µε έναν βασικό στόχο:  να βοηθήσουν τα 

στελέχη να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της διοίκησης και συντονισµού 

πολλών διευρυµένων µονάδων µέσα σ’ ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο 

επιχειρηµατικό τοπίο. 

 

1.3.1.2.1. Boston Consulting Group 

Το διάγραµµα Boston Consulting Group είναι ο πιο απλός τρόπος για την 

απεικόνιση των επενδύσεων της επιχείρησης σε επιχειρηµατικές µονάδες ή 

δραστηριότητες. Η κάθε επιχειρηµατική µονάδα ή γραµµή παραγωγής 

απεικονίζεται σε µια µήτρα που στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζεται το 

σχετικό µερίδιο αγοράς της επιχειρηµατικής µονάδας, δηλαδή ο λόγος του 

µεριδίου αγοράς της υπό εξέτασης επιχειρηµατικής µονάδας προς το µερίδιο 



 

αγοράς της ισχυρότερης µονάδας

ποσότητα µονάδων και όχι

τον κάθετο άξονα της µήτρας

Ο ρυθµός ανάπτυξης διακρίνεται

ποσοστό που καθορίζεται

συνήθως κυµαίνεται µεταξύ

αγοράς. Το ποσοστό αυτό

µήτρας που διακρίνει τις αγο

∆ιάγραµµα 1.11 Ανάλυση Χαρτοφυλακίου
(πηγή Wheelen & hunger “Concept

 

Το µέγεθος των κύκλων

αντιπροσωπεύουν τις δ

το µέγεθος των µονάδων

είτε από τον όγκο των πωλήσεων

τους38. 

Το σύνολο των προϊόντων

µιας εταιρείας, τοποθετείται

λαµβάνει αντίστοιχο χαρακτηρισµό

φαίνεται στο διάγραµµα

δεξιά τεταρτηµόριο έχουµε

ισχυρότερης µονάδας του κλάδου. Το µερίδιο αγοράς

και όχι σε αξία. Η ανάπτυξη της αγοράς, που

της µήτρας, εκφράζεται ως ποσοστό.  

ανάπτυξης διακρίνεται σε υψηλό και σε χαµηλό 

καθορίζεται από τα ανώτερα στελέχη της επιχείρησης

κυµαίνεται µεταξύ 5%  και 15% ανάλογα µε τις δραστηριότητες

ποσοστό αυτό καθορίζει τη θέση της διαχωριστικής γραµµής

διακρίνει τις αγορές σε βραδέως και σε ταχέως αναπτυσσόµενες

Χαρτοφυλακίου Προϊόντων     
Concept in strategic management” σελ. 180) 

των κύκλων που απεικονίζονται στην 

τις διάφορες επιχειρηµατικές µονάδες, αντικατοπτρίζουν

µονάδων αυτών σε σχέση µε τις υπόλοιπες και καθορίζονται

των πωλήσεων τους είτε από το µέγεθος του

προϊόντων (ή επιχειρήσεων) που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο

τοποθετείται σε ένα από τα τέσσερα τεταρτηµόρια

χαρακτηρισµό, που περικλείει µια σειρά ιδιοτήτων

διάγραµµα 1.11. Αναλυτικότερα και ξεκινώντας από

έχουµε τα εξής: 
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αγοράς µετριέται σε 

, που αποτελεί 

χαµηλό µε βάση ένα 

επιχείρησης, και που 

δραστηριότητες της 

διαχωριστικής γραµµής της 

αναπτυσσόµενες. 

 

          

στην µήτρα και 

αντικατοπτρίζουν 

και καθορίζονται 

µέγεθος του ενεργητικού 

το χαρτοφυλάκιο 

τεταρτηµόρια και 

ιδιοτήτων, όπως 

ξεκινώντας από το πάνω 
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Ερωτηµατικά (Question Marks) : Είναι νέα προϊόντα µε  δυνατότητα για 

επιτυχία, αλλά για να αναπτυχθούν χρειάζεται να απορροφήσουν πολλούς 

πόρους & χρήµα. Εάν ένα τέτοιο προϊόν είναι να κερδίσει µεγάλο µερίδιο 

αγοράς για να γίνει ηγέτης και άρα «αστέρι», πόροι πρέπει να 

αποδεσµευτούν από πιο ώριµα προϊόντα και να επενδυθούν στα 

«ερωτηµατικά». 

Αστέρια (Stars): Προϊόντα  ηγέτες της αγοράς που βρίσκονται στο πιο ψηλό 

σηµείο του κύκλου ζωής και δηµιουργούν ρευστό έτσι ώστε να διατηρούν το 

µερίδιο τους. Όταν ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς χαµηλώνει, 

µετατρέπονται σε αγελάδες. 

Αγελάδες (Cash Cows) : Tα προϊόντα αυτά είναι ηγέτες σε µια ώριµη αγορά 

και δηµιουργούν περισσότερο ρευστό απ’ ότι χρειάζονται για να διατηρήσουν 

το µερίδιο τους. Αποτελούν πηγές ρευστού για χρηµατοδότηση νέων 

«ερωτηµατικών» προϊόντων. 

Σκυλιά (Dogs): Eίναι προϊόντα µε χαµηλό µερίδιο αγοράς και δεν έχουν τη 

δυνατότητα να αποφέρουν ρευστό στο µέλλον και αποτελούν παγίδες 

ρευστού αφού δεσµεύονται χρήµατα σε προϊόντα µε χαµηλή δυναµική. 

Σύµφωνα µε BCG τέτοια προϊόντα θα πρέπει είτε να πωλούνται είτε να 

διοικούνται προσεκτικά µε τα λίγα χρήµατα που δηµιουργούν. 

Αποτυπώνοντας την υπάρχουσα κατάσταση στην µήτρα, η επιχείρηση 

µπορεί να προβάλει την µελλοντική της θέση στην αγορά, υποθέτοντας ότι 

δεν θα υπάρξει αλλαγή στην στρατηγική της. Η παρουσίαση και η προβολή 

των µητρών µπορούν να διαπιστώσουν σηµαντικά στρατηγικά θέµατα που 

αντιµετωπίζει ο οργανισµός. Ο στόχος κάθε επιχείρησης είναι να διατηρήσει 

ένα ισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο ώστε να είναι αυτάρκης σε ρευστό και 

πάντα να εκµεταλλεύεται ώριµα προϊόντα σε κλάδους µε ύφεση ώστε να 

υποστηρίζει νέα σε αναπτυσσόµενους κλάδους 39.  

 

1.3.1.2.2. 7’s Mc Kinsey  

Το µοντέλο 7 S του McKinsey βασίζεται στη µελέτη της σχέσης µεταξύ 

στρατηγικής και δοµής προκειµένου η επιχείρηση να είναι επιτυχής. Τα 



 

αποτελέσµατα της µελέτης

να καθορίσει την επιτυχία

κύριο ρόλο.  

Επτά µεταβλητές άρρηκτα

• Στρατηγική (Strategy

µεταβαλλόµενο περιβάλλον

• ∆οµή (Structure

επιχείρησης, ανθρώπινων

• Συστήµατα (Systems

διέπουν 

• Προσωπικό (Staff

ικανότητες 

• Ικανότητες (Skills

• Στυλ (Style) – 

κουλτούρα του οργανισµού

• Αξίες (Shared values

όλα τα επίπεδα του

Το διάγραµµα 1.12 δείχνει

καθώς επίσης  τη σπουδαιότητα

ευθυγραµµισµένοι σε όλο

 

∆ιάγραµµα 1.12 Mc Kinsey 7S
(Πηγή: www.mckinseyquarterly.com.Reprinted by permission, McKinsey & Company

µελέτης κατέληξαν ότι καµία µονάδα ατοµικά

επιτυχία αλλά πολλές διαφορετικές µονάδες παίζουν

άρρηκτα συνδεδεµένες προσδιορίστηκαν: 

Strategy ) – Η αντίδραση του οργανισµού στο

µεταβαλλόµενο περιβάλλον  

Structure ) – Η οργάνωση των διάφορων λειτουργιών

ανθρώπινων µονάδων  

Systems ) – οι τυπικές και άτυπες διαδικασίες

Staff ) – Το ανθρώπινο δυναµικό και 

Skills ) – Οι µοναδικές ικανότητες του οργανισµού

 Το στυλ διοίκησης των ανώτατων στελεχών

του οργανισµού  

Shared values ) – Οι θεµελιώδεις αξίες που µοιράζονται

επίπεδα του οργανισµού 

δείχνει το πώς οι τοµείς αυτοί αλληλεπιδρούν µεταξύ

σπουδαιότητα που υπάρχει ώστε όλοι οι τοµείς

σε όλο τον οργανισµό 40.  

 

Mc Kinsey 7S µοντέλο " March 2008,                   
www.mckinseyquarterly.com.Reprinted by permission, McKinsey & Company
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ατοµικά δεν µπορεί 

µονάδες παίζουν τον 

οργανισµού στο συνεχώς 

λειτουργιών της 

διαδικασίες που το 

και πόροι και οι 

οργανισµού  

στελεχών και η 

µοιράζονται από 

αλληλεπιδρούν µεταξύ τους 

τοµείς να είναι 

         
www.mckinseyquarterly.com.Reprinted by permission, McKinsey & Company). 
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1.3.1.3. Parenting Strategy 

Σε αντιδιαστολή µε τις υπόλοιπες επιχειρησιακές στρατηγικές το parenting 

αντιµετωπίζει την επιχείρηση σε όρους πόρων και ικανοτήτων που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν στο να χτιστεί η αξία της επιχειρηµατικής µονάδας 

καθώς επίσης και να δηµιουργηθούν συνέργιες µεταξύ επιχειρηµατικών 

µονάδων. 

Το corporate parenting δηµιουργεί επιχειρησιακή στρατηγική µε το να εστιάζει 

στις θεµελιώδεις ικανότητες της µητρικής εταιρείας για δηµιουργία αξίας µέσω 

των σχέσεων µητρικής & θυγατρικής. Σύµφωνα µε τον Campbell, Goold and 

Alexander , εάν υπάρχει καλή αντιστοιχία µεταξύ των ικανοτήτων και πόρων 

της µητρικής επιχείρησης  και στις ανάγκες και ευκαιρίες της παραγωγικής 

µονάδας, είναι πολύ πιθανόν η επιχείρηση να δηµιουργήσει αξία. Εάν από 

την άλλη, δεν υπάρχει καλή αντιστοιχία τότε υπάρχει περίπτωση να 

καταστρέφει αξία41. 

 

1.3.2. Επιχειρηµατική Στρατηγική (Business Strategy) 

Η επιχειρηµατική στρατηγική συνήθως λαµβάνει χώρα στις επιχειρηµατικές 

µονάδες και στην γραµµή παραγωγής και δίνει έµφαση στη βελτίωση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος των προϊόντων ή υπηρεσιών της 

επιχείρησης στην επιλεχθείσα αγορά που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η 

επιχειρηµατική στρατηγική κατηγοριοποιείται σε42:  

i. ανταγωνιστική (competitive)  κατά την οποία η επιχείρηση 

µάχεται όλους τους ανταγωνιστές και  

ii. συνεργατική (cooperative)  κατά την οποία µπορεί να 

παρουσιαστεί συνεργασία µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

ανταγωνιστών είτε προς ανάπτυξη της αγοράς είτε ενάντια σε 

άλλους ανταγωνιστές42. 

Η ανταγωνιστική στρατηγική προτάσσει δυο βασικά ερωτήµατα:  

Πρέπει να ανταγωνιστούµε έχοντας ως κανόνα το χαµηλό κόστος ή θα 

πρέπει να διαφοροποιήσουµε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σε κάποιο άλλο 

χαρακτηριστικό όπως είναι η ποιότητα ή η επιπρόσθετη υπηρεσία42; 
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Σύµφωνα µε τον Porter (πίνακας 1.5), υπάρχουν δύο βασικά είδη 

ανταγωνισµού πλεονεκτήµατος 

i. Η Ηγεσία κόστους (cost leadership).  Ανταγωνισµός µε βάση το 

κόστος, δηλ. ο σχεδιασµός, παραγωγή, διανοµή και πώληση 

προϊόντος ή υπηρεσίας πιο επαρκώς από τους ανταγωνιστές  

ii. Η διαφοροποίηση (differentiation) . Ανταγωνισµός µε βάση τη  

διαφοροποίηση,  δηλ. η ικανότητα της εταιρείας να παράγει ένα προϊόν 

ή υπηρεσία που παρέχει υψηλότερη προστιθέµενη αξία στον 

αγοραστή, σε όρους ποιότητας, ειδικών λειτουργιών και after sales 

υπηρεσιών. 

Και µε τους δύο αυτούς τρόπους, τα κέρδη της επιχείρησης αυξάνονται, στην 

πρώτη περίπτωση γιατί µειώνεται το κόστος λειτουργίας της και στη δεύτερη 

γιατί αυξάνονται τα συνολικά της έσοδα. 

Επιπλέον,  ο Porter πρότεινε το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της επιχείρησης 

σε έναν κλάδο να καθορίζεται από τον ανταγωνιστικό σκοπό. Η επιχείρηση 

πρέπει να διαλέξει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων που θα παράξει, τα 

κανάλια διανοµής, τον τύπο των καταναλωτών που θα απευθύνει τα 

προϊόντα της, τη γεωγραφική περιοχή που θα πουλήσει καθώς επίσης και τον 

κλάδο που θα ανταγωνιστεί. Ανάλογα µε τα παραπάνω και λαµβάνοντας 

υπόψη τους πόρους που διαθέτει απευθύνεται σε ένα ευρύ τµήµα της αγοράς 

(mass) ή στενό (niche).  

Στην περίπτωση της niche αγοράς έχουµε  

o Ανταγωνισµό  µε εστίαση στο κόστος, όταν ανταγωνιζόµαστε µε βάση 

το κόστος αλλά εστιάζουµε σε ένα συγκεκριµένο κοµµάτι της αγοράς ή 

o Ανταγωνισµό µε εστίαση στην διαφοροποίηση, όταν ανταγωνιζόµαστε 

µε βάση τη διαφοροποίηση αλλά εστιάζουµε σε ένα τµήµα της αγοράς.  

Ο Porter υποστηρίζει πως µια εταιρεία προκειµένου να επιτύχει 

µακροπρόθεσµα θα πρέπει να επιλέξει έναν από τους τρεις τύπους βασικών 

επιχειρησιακών στρατηγικών (generic), αλλιώς αν επιλέξει περισσότερους 

τότε µπορεί να παγιδευτεί στις στρατηγικές της (stuck in the middle)43. 
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Πίνακας 1.5 Οι τρεις βασικές στρατηγικές
(Πηγή: Wheelen & hunger “Concept

 

1.3.3. Λειτουργική στρατηγική

Είναι η προσέγγιση των

στοχεύουν στην επίτευξη

και στρατηγικών,  µεγιστοποιώντας

Η επιχείρηση εφαρµόζει

λειτουργική στρατηγική  υποστηρίζει

τη σειρά της υποστηρίζει

 

1.4. Στρατηγική λήψη

Το ιδιαίτερο & µοναδικό χαρακτηριστικό

έµφαση του στη στρατηγική

αναπτύσσεται και γίνεται

εξωτερικό περιβάλλον, οι

όλο και πιο δύσκολες και

Βάση των όσων έχουν αναφερθεί

πλαίσιο το οποίο βοηθάει

επιχείρηση, ανεξάρτητα από

επιχείρησης.  

βασικές στρατηγικές κατά Porter    
Concept in strategic management” σελ. 148) 

στρατηγική (Functional Strategy) 

προσέγγιση των λειτουργικών µονάδων της επιχείρησης

επίτευξη των επιχειρηµατικών και επιχειρησιακών

µεγιστοποιώντας την απόδοση των πόρων. 

εφαρµόζει και τους τρεις τύπους στρατηγικής. 

στρατηγική  υποστηρίζει την επιχειρηµατική η οποία

υποστηρίζει την επιχειρησιακή44. 

λήψη αποφάσεων 

µοναδικό χαρακτηριστικό του στρατηγικού management

στρατηγική λήψη αποφάσεων. Καθώς ο 

γίνεται πιο πολύπλοκος µε όλο και πιο 

περιβάλλον, οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφ

δύσκολες και πολύπλοκες. 

έχουν αναφερθεί µέχρι τώρα, προτείνεται ένα

βοηθάει τα στελέχη να λάβουν αποφάσεις

ανεξάρτητα από το επίπεδο που ανήκουν και τις λειτουργίες

 

  

επιχείρησης που 

επιχειρησιακών στόχων 

στρατηγικής. Άλλωστε η 

οποία και αυτή µε 

management είναι η 

Καθώς ο οργανισµός 

πιο αβέβαιο το 

ληφθούν γίνονται 

προτείνεται ένα στρατηγικό 

αποφάσεις για την 

τις λειτουργίες της 
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Σε σχέση µε πολλές άλλες αποφάσεις ο οποίες µπορούν να ληφθούν σε έναν 

οργανισµό, οι στρατηγικές αποφάσεις είναι µακροπρόθεσµες και αφορούν 

όλο τον οργανισµό και έχουν τρία χαρακτηριστικά: 

� Rare:  Οι Στρατηγικές αποφάσεις είναι ασυνήθιστες και τυπικά δεν 

έχουν κάτι άλλο προηγούµενο να ακολουθήσουν 

� Consequential:  Οι στρατηγικές αποφάσεις απαιτούν σηµαντικούς 

πόρους και απαιτούν µεγάλη δέσµευση από τους ανθρώπους σε όλα 

τα επίπεδα 

� Directive:  Οι στρατηγικές αποφάσεις θέτουν προηγούµενα για 

λιγότερες αποφάσεις και µελλοντικές ενέργειες από τον οργανισµό.  

Στο µοντέλο το οποίο θα στηριχθούµε για τη στρατηγική απόφαση της υπό 

εξέτασης εταιρείας είναι η προσέγγιση του Wheelen & Hunger. Το µοντέλο 

είναι περισσότερο αναλυτικό και περιορίζει τις πολιτικές επιρροές, αλλά 

παράλληλα είναι πιο κατάλληλο για επιχειρήσεις οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε πολύπλοκα και δυναµικά περιβάλλοντα. 

Πιο συγκεκριµένα, το µοντέλο αυτό ακολουθεί οχτώ βήµατα (διάγραµµα 1.13) 

για τον τρόπο λήψης στρατηγικής απόφασης45. 

 

∆ιάγραµµα 1.13 ∆ιαδικασία Λήψης Στρατηγικών Αποφάσεων               

(πηγή Wheelen & hunger “Concept in strategic management” σελ.22) 
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i. Αξιολόγηση Τρέχουσας Επίδοσης 

α) σε όρους R.O.I., Κερδοφορία, κλπ. και 

β) ως προς την αποστολή, σκοπούς, στρατηγικές και πολιτικές. 

ii. Αναθεώρηση Εταιρικής  ∆ιακυβέρνησης, δηλ. Η επίδοση της διοίκησης 

της επιχείρησης και των ανώτατων στελεχών 

iii. Ανίχνευση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος για τον προσδιορισµό 

στρατηγικών παραγόντων που αποτελούν ευκαιρίες και απειλές. 

iv. Ανίχνευση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος για τον προσδιορισµό 

στρατηγικών παραγόντων που είναι δυνάµεις (ιδίως βασικές ικανότητες) και 

αδυναµίες. 

v. Ανάλυση Στρατηγικών Παραγόντων (S.W.O.T.) για:  

α) τον εντοπισµό προβληµατικών περιοχών και  

β) αναθεώρηση και ανανέωση αν χρειάζεται της αποστολής και των σκοπών 

της επιχείρησης 

vi. ∆ηµιουργία, Αξιολόγηση και Επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής 

στρατηγικής, υπό το πρίσµα της ανάλυσης που διεξήχθη στο 5ο βήµα 

vii. Εφαρµογή της επιλεχθείσας στρατηγικής µέσω προγραµµάτων, 

προϋπολογισµών και διαδικασιών. 

viii. Αξιολόγηση της εφαρµοσµένης στρατηγικής µέσω συστηµάτων 

ανατροφοδότησης και ελέγχου των δραστηριοτήτων ώστε να διασφαλιστεί η 

µικρότερη δυνατή απόκλιση από τα σχέδια45. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΠΙΡΑΣ 

 

2.1. Κλάδος των ποτών  

Ο κλάδος των ποτών απαρτίζεται από ακλοολούχα και µη ποτά. Πιο 

αναλυτικά οι κατηγορίες των προϊόντων εµφανίζονται στον πίνακα 2.1:  

 

 

Πίνακας 2.1 Κατηγορίες προϊόντων κλάδου Ποτών      
            

∆ιαχρονικά, πάνω από το  80% του κλάδου κατέχουν τα µη αλκοολούχα 

ποτά, τα οποία µπορούν να καταναλωθούν όλη τη διάρκεια της ηµέρας 

καθώς επίσης και από όλες τις ηλικίες  

Συνολικά, η κατηγορία των ποτών µειώθηκε περίπου κατά 1% το 2009,  ως 

αποτέλεσµα της µειωµένης καταναλωτικής ζήτησης αλλά και τις ανεπιθύµητες 

καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τους κύριους µήνες του καλοκαιριού. 

Τα µη αλκοολούχα ποτά παρέµειναν σε σταθερό επίπεδο, κυρίως λόγω της 

συνεχόµενης αύξησης της κατηγορίας του εµφιαλωµένου νερού, αν και 

αυξήθηκε µε µικρότερο ρυθµό σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια, σε 

συνδυασµό µε την συνεχόµενη επέκταση των κατηγοριών του κρύου τσαγιού 

και των ισοτονικών ποτών. 

Η κατηγορία των αλκοολούχων ποτών µειώθηκε πάνω από 5%, κυρίως  

λόγω χαµηλής κατανάλωσης στην κρύα αγορά οδηγούµενη από τη µειωµένη 

καταναλωτική δαπάνη. Παράλληλα, τον Φεβρουάριο του 2009 αυξήθηκε ο 
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φόρος κατά 20% και άρα και οι τιµές στα τελικά σηµεία, συµβάλλοντας ακόµα 

περισσότερο στην µείωση της κατανάλωσης1. 

 

2.1.1. Λόγοι κατανάλωσης Ποτών  

Η κατανάλωση ποτών συνδέεται µε όλου του είδους τα συναισθήµατα, 

στιγµές, περιστάσεις, φυσικές ανάγκες και ψυχολογικά ένστικτα. Πολλές 

φορές θεωρείται και µηχανική κίνηση. Όπως και να έχει η κατανάλωση ποτών 

είναι ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής του ανθρώπου και καλύπτει 

διάφορες ανάγκες. Παρακάτω παρατίθενται οι κυριότεροι λόγοι κατανάλωσης 

ποτών. 

1. Ικανοποίηση της φυσικής ανάγκης της δίψας: Οι κύριες βασικές 

ανάγκες του ανθρώπου είναι δύο: η ανάγκη για τροφή και η ανάγκη 

ικανοποίησης της δίψας, δεδοµένου ότι το 80% του ανθρώπινου 

οργανισµού αποτελείται από νερό. Πολλές φορές όµως δεν αρκεί η 

κατάποση νερού για ικανοποίηση της δίψας. Οι περισσότεροι επιζητούν 

να γευτούν διαφορετικές γεύσεις γι’ αυτό επιλέγουν διαφορετικά ποτά. 

2. Το συστατικό για να περάσουµε καλά: Όλες οι καλές στιγµές της ζωής 

τις έχουµε συνδυάσει µε την συνοδεία κάποιου ποτού. Είτε πρόκειται για 

εορτασµό κάποιας περίστασης, είτε απλά για να περάσει καλά η παρέα, 

είτε για στιγµές άφθονου γέλιου και κεφιού. Η κατανάλωση ποτού 

συνοδεύει πάντα συζητήσεις φίλων που θέλουν να µοιραστούν την 

καθηµερινότητά τους, αλλά και σε περιστάσεις που  υπάρχει ανταλλαγή 

απόψεων είτε σε φιλικό είτε σε επαγγελµατικό επίπεδο. 

3. Έξαρση συναισθηµάτων: Το ποτό µεγιστοποιεί τις αισθήσεις και 

γενικότερα απενεχοποιεί τους ανθρώπους. Τους κάνει να εκφράζονται 

ελεύθερα χωρίς περιορισµούς και να είναι περισσότερο ο εαυτός τους. 

Πολλές φορές το ποτό δηµιουργεί το κατάλληλο κλίµα για διαπροσωπικές 

σχέσεις κυρίως µε το αντίθετο φύλο, αφού αρχίζουν να υποχωρούν οι 

ηθικοί φραγµοί.  
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4. Μέσο για να λησµονηθούν δυσάρεστα πράγµατα: Το ποτό διεγείρει τις 

αισθήσεις και καταπραΰνει τον πόνο είτε αυτός ο πόνος είναι σωµατικός 

είτε ψυχολογικός και θεωρείται βάλσαµο όταν επιδιώκεται να ξεχαστεί µια 

κακή στιγµή µια παλιά ανάµνηση. 

5. Χαλάρωση: Η κατανάλωση ποτού λαµβάνεται ως ένα ευχάριστο 

διάλειµµα το οποίο χαλαρώνει ψυχή και πνεύµα και ηρεµεί τον οργανισµό. 

Το ποτό βοηθάει στο να ονειρευτεί το µυαλό και να ελευθερωθεί και  να 

«ταξιδέψει» η σκέψη και το πνεύµα. 

6. Επιβράβευση/Κέρασµα στον εαυτό µας: Πάρα πολλές φορές όταν 

σηµειώνεται µια επιτυχία σε προσωπικό ή επαγγελµατικό επίπεδο η 

κατανάλωση ποτού είναι ένα είδος επιβράβευσης στον εαυτό µας, ένα 

είδος κεράσµατος και επιβράβευσης. 

7. Τρόπος επίδειξης/ show off: Από το είδος του ποτού που καταναλώνει 

κάποιος δείχνει εάν είναι µοντέρνος, εάν ακολουθεί τις τάσεις της εποχής. 

Πολλές φορές κάποιος πίνει όχι πραγµατικά το ποτό που θα ήθελε να πιεί, 

αλλά αυτό το οποίο θα ήθελε να τον βλέπουν οι άλλοι να πίνει. 

 

2.1.2. Κανάλια Κατανάλωσης Ποτών 

Η κατανάλωση ποτού πραγµατοποιείται σε ποικίλα µέρη 

• Σπίτι 

• Εργασιακό χώρο 

• Καθ’ οδόν (όταν περπατάµε, όταν είµαστε στο αυτοκίνητο) 

• Καφετέριες, καφενεία, bar, beach bar 

• Clubs, µπουζούκια 

• Εστιατόρια, ταβέρνες, µεζεδοπωλεία 

• Παραλία  

 

2.1.3. Περιστάσεις Κατανάλωσης Ποτών 

Ανάλογα µε την ανάγκη ή τις ανάγκες που ικανοποιεί κάθε φορά η 

κατανάλωση ποτού έχουµε καταλήξει στις παρακάτω περιστάσεις: 
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• Απόδραση από την ρουτίνα της ηµέρας: Κατά τη διάρκεια της 

ηµέρας  όλοι χρειάζονται ένα διάλειµµα για να γεµίσουν τις µπαταρίες 

τους, να χαλαρώσουν και να πάρουν δυνάµεις για να συνεχίσουν την 

ηµέρα. Η «απόδραση» διαδραµατίζεται κυρίως κατά την ώρα του 

εργασιακού διαλλείµατος είτε µε παρέα είτε εφόσον είναι επιθυµητή η 

ηρεµία και η αποµόνωση µοναχικά χωρίς παρέα.  

• Χαλάρωση στο τέλος της ηµέρας: Μετά από µια κουραστική και 

σκληρή ηµέρα στη δουλεία όλοι χρειάζονται λίγη χαλάρωση για να 

διώξουν από πάνω τους το στρες αλλά και την κούραση της ηµέρας. 

Προτιµάται η επίσκεψη σε ένα χαλαρό περιβάλλον («στέκι») µε 2-3 

κοντινούς φίλους ή συναδέλφους σε κάποιο καφέ κοντά στη δουλειά. 

Άλλες φορές επιλέγεται το χαλαρό περιβάλλον του σπιτιού µε κάποιον 

συνεργάτη ή κοντινό φίλο.  Η ώρα εκείνη είναι η κατάλληλη ώρα για 

συζήτηση γύρω από θέµατα που έχουν να κάνουν µε µελλοντικά 

σχέδια, δουλειά, ανησυχίες ή απογοητεύσεις, καλές και περίεργες 

στιγµές που συνέβησαν µέσα στην ηµέρα, κουτσοµπολιό, ώστε να 

ανταλλάξουν απόψεις και εµπειρίες και να φύγει όλη η νευρικότητα της 

ηµέρας. 

•  «Ζέσταµα» πριν από την βραδινή έξοδο: Πριν την βραδινή έξοδο 

υπάρχει  η ανάγκη για να ένα «ζέσταµα» ώστε να κανονιστούν οι 

λεπτοµέρειες της εξόδου αλλά και να δηµιουργηθούν οι κατάλληλες 

προϋποθέσεις για ανεβασµένη διάθεση. Η συνάντηση 

πραγµατοποιείται είτε σε κάποιο καφέ ή εστιατόριο είτε στο σπίτι 

κάποιου από τους συµµετέχοντες. Η ατµόσφαιρα είναι χαρούµενη και 

υπάρχει ζωντανή διάθεση από τους παρευρισκόµενους.  

• Κοινωνική συνεύρεση στο σπίτι: Είναι µια  περίσταση κατανάλωσης 

η οποία πραγµατοποιείται σε µια αυθεντική ατµόσφαιρα από φίλους 

κυρίως κατά τα Σαββατοκύριακα που υπάρχει χρόνος και χαλαρή 

διάθεση, και οι φίλοι κάνουν πράγµατα που τους ευχαριστούν 

παίζοντας παιχνίδια, συζητάνε, βλέπουν ταινία στην τηλεόραση και 

γενικότερα µοιράζονται πράγµατα και δένονται περισσότερο.  

• Οικογενειακή συνάθροιση: Πρόκειται για την ελληνική παραδοσιακή 

συνάθροιση της οικογένειας η οποία πραγµατοποιείται κυρίως την 
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Κυριακή το µεσηµέρι είτε στο σπίτι είτε σε κάποιο εστιατόριο/ ταβέρνα 

µέσα σε µια ζεστή ατµόσφαιρα. Είναι η στιγµή που η οικογένεια 

συζητάει µελλοντικά σχέδια αλλά και µοιράζεται εµπειρίες. 

• Αυθόρµητες συγκεντρώσεις/Καθηµερινές στιγµές: Είναι η 

περίσταση κατά την οποία οι φίλοι µοιράζονται προσωπικά θέµατα και 

προβληµατισµούς. Συνήθως κανονίζεται τελευταία στιγµή και 

αυθόρµητα είτε σε κάποιο µεζεδοπωλείο, ταβέρνα, καφέ, κωφέ µπαρ. 

Οι στιγµές αυτές έχουν πολύ κέφι και άφθονο γέλιο. 

• Υψηλής Κοινωνικοποίησης Συνάθροιση/Party: Πρόκειται για το 

απόλυτο ξεφάντωµα, ζωντάνιας, ελευθερίας και διασκέδασης. Η 

ατµόσφαιρα είναι γεµάτη ενέργεια και περιλαµβάνει δυνατή µουσική, 

πολύ χορό και τραγούδι. Κυρίως τα parties πραγµατοποιούνται 

Σαββατοκύριακα ή για κάποια ιδιαίτερη περίσταση όπως είναι τα 

γενέθλια, η γιορτή ή κάποια επιτυχία. 

•  «Αντρικές» στιγµές: Είναι οι  ιδιαίτερες στιγµές που µοιράζονται οι 

άντρες µεταξύ τους και αποκτούν βαθύ δέσιµο. Κυρίως πρόκειται για 

απογεύµατα που υπάρχει κάποιος αγώνας στην τηλεόραση που οι 

άντρες παρακολουθούν πάντα µε τους φίλους τους και σχολιάζουν, 

είτε σε κάποιο σπίτι είτε σε καφέ που µεταδίδεται ο αγώνας. Είναι 

στιγµή που οι άντρες λένε αστεία, σχολιάζουν συµπεριφέρονται 

αντρικά µε «άσχηµους» τρόπους, συζητάνε για γυναίκες και έχουν 

µικρούς φιλικούς τσακωµούς. 

• «Γυναικείες στιγµές»: Γυναικείες συναντήσεις µε «παιχνιδιάρικη» & 

χιουµοριστική διάθεση, µε πολύ κουτσοµπολιό, συζητήσεις γύρω από 

τη µόδα, τους άντρες και µε πολύ γέλιο. Οι  συναντήσεις αυτές είναι 

περισσότερο για να περνάνε χρόνο µαζί και να έρχονται πιο κοντά 

παρά για την σηµαντικότητα των θεµάτων που συζητούν. 

Πραγµατοποιούνται κυρίως σε καφέ, είτε τα απογεύµατα τις 

καθηµερινές είτε το Σάββατο το βράδυ. 
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2.2. Η κατηγορία της µπίρας στην Ελλάδα 

 

2.2.1. Ιστορία 

H µπίρα, το γνωστότερο αλκοολούχο ποτό, συνδέεται άµεσα µε τον 

εκπολιτισµό του ανθρώπινου γένους και το πέρασµά του από το νοµάδα 

κυνηγό στο µονίµως κατοικούντο γεωργό2. 

Ήταν τόσο σηµαντική στους αρχαίους πολιτισµούς, που από τις πινακίδες 

των Σουµερίων ξέρουµε ότι γύρω στο 4000 π.Χ. το 40% των παραγόµενων 

δηµητριακών µετατρέπονταν σε ζύθο. Η κατανάλωση της µπίρας θεωρείτο 

δείγµα πολιτισµού και ήταν για τις αρχαίες κοινωνίες τρόφιµο, ποτό χαράς, 

νόµισµα και λατρευτικό µέσο.  

Στην αρχαία Ελλάδα, ο Ιπποκράτης υπογραµµίζει την ευεργετική δράση της 

µπίρας στην υγεία, ενώ o Όµηρος και ο Ποσειδώνιος κάνουν λόγο για τον 

«κρίθινον οίνον». Στα χρόνια του Μεσαίωνα, η µπίρα θα αντικαταστήσει το 

νερό, κύρια πηγή εξάπλωσης χολέρας και πανώλης. Η µπίρα ήταν ασφαλής 

αφού τα µικρόβια δεν επιζούν µε το βράσιµο.  

Οι µοναχοί που παρασκεύαζαν την µπίρα στα µοναστήρια, ήταν οι γνώστες 

των απόκρυφων µυστικών της. Το µοναστηριακό µονοπώλιο τερµατίστηκε 

από τη Γαλλική Επανάσταση και το 19ο αιώνα ο Pasteur εξήγησε 

επιστηµονικά τη διαδικασία της αλκοολικής ζύµωσης. Με την παστερίωση, 

διευρύνονται τα όρια διάδοσης της µπίρας που σήµερα είναι πλέον ένα 

παγκόσµιο ποτό, το οποίο εµφανίζεται στους πιο σύγχρονους και πολυτελείς 

χώρους εστίασης. Οι sommeliers τη συνδυάζουν µε εκλεκτά & εκλεπτυσµένα 

πιάτα της παγκόσµιας γαστρονοµίας ορίζοντας τις χαρές του ουρανίσκου, τη 

νέα µόδα έκφρασης του σύγχρονου τρόπου ζωής. 

Η µπίρα παράγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1864, όταν η γερµανική 

εταιρεία Fuchs άρχισε να παράγει την ετικέτα Fix. Αυτή ήταν η µοναδική 

ελληνική µπίρα για έναν αιώνα. Στη συνέχεια, το 1963, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

Α.Ε. ιδρύθηκε από µια οµάδα Ελλήνων επιχειρηµατιών µαζί µε την Amstel 

Brouwerij BV. Το 1965, η πρώτη ζυθοποιία ιδρύθηκε στην Αθήνα, και 
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παρήγαγε  την  µπίρα Amstel  µε συνολική παραγωγική δυνατότητα 45.000 

εκατόλιτρα ανά έτος. Το 1971, η Henninger της Φρανκφούρτης άρχισε να 

παράγει Henninger µπίρα στην Ελλάδα. Αυτές οι τρεις ζυθοποιίες έλεγχαν την 

ελληνική αγορά µπίρας σε όλη τη δεκαετία του εβδοµήντα µε τη Φιξ στην 

πρώτη θέση µέχρι το 1975, όταν ανέλαβε η Amstel.  

Το 1981 ξέσπασε  αυτό που σήµερα είναι γνωστό ως ο πόλεµος της µπίρας. 

∆ύο νέες ζυθοποιίες εισήχθηκαν στην ελληνική αγορά µπίρας: η 

Carlsberg/Tuborg και η Loewenbrau. Επιπλέον, η ετικέτα Heineken ξεκίνησε 

να παράγεται από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, ενώ η Φιξ άρχισε την παραγωγή 

της Spaten ετικέτας κατόπιν σχετικής αδείας. ∆εν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη 

το γεγονός ότι, αν και παρουσίαζε έντονη αύξηση η κατανάλωση της µπίρας, 

η αγορά δεν µπορούσε να ανταποκριθεί στην αύξηση της προσφοράς. Όλες 

οι εταιρείες υπέστησαν βαριές απώλειες και οι αυξήσεις των ειδικών φόρων & 

δασµών που επιβάλλονται από την κυβέρνηση το Μάρτιο 1982, δηµιούργησε 

περαιτέρω προβλήµατα. Μέχρι το τέλος του 1982, η Φιξ κήρυξε πτώχευση 

και η Carlsberg σταµάτησε την παραγωγή της. Με κυβερνητική παρέµβαση, 

το 1983, σχηµατίστηκε εταιρεία  για την παραγωγή της Φιξ και της Carlsberg, 

αλλά οι εργασίες της σταµάτησαν µετά από ένα έτος. Η Carlsberg συνέχισε 

από µόνη της κατά τα επόµενα έτη, αλλά τελικά διέκοψε τις εργασίες της, τον 

Απρίλιο του 1987.  

∆ύο χρόνια νωρίτερα, το 1985, η Loewenbrau σταµάτησε τις εργασίες της, 

πουλώντας τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η 

οποία παρήγαγε την Loewenbrau βάσει άδειας µέχρι το 1990. Όταν το πρώην 

εργοστάσιο της Carlsberg στην Αταλάντη αποκτήθηκε από Loewenbrau, η 

παραγωγή της  Loewenbrau ξεκίνησε ξανά στο εν λόγω εργοστάσιο.  

Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του ενενήντα, υπήρχαν τρεις ζυθοποιίες στην 

Ελλάδα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η Henninger Hellas και η Loewenbrau Hellas. 

Από αυτές, µόνο η Αθηναϊκή Ζυθοποιία φάνηκε να έχει επωφεληθεί από τις 

περιπέτειες των άλλων ζυθοποιιών στον πόλεµο της µπίρας τη δεκαετία του 

‘80.  
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2.2.2. Η αγορά της µπίρας  

Η εκτιµώµενη αγορά της µπίρας3 µε βάση τον εισπραχθέντα από το ∆ηµόσιο 

Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ) παρουσίασε άνοδο από 4.179 εκατόλιτρα 

(hls) το 2004 σε 4.300 εκατόλιτρα το 2009 (διάγραµµα 2.1). Η άνοδος αυτή 

εκτιµάται ότι οφείλεται κυρίως στις καιρικές συνθήκες που επικράτησαν εκείνη 

την περίοδο στην Ελλάδα, στις αλλαγές των συνηθειών του καταναλωτή και 

στην αύξηση των προσφερόµενων εµπορικών σηµάτων. 

 

∆ιάγραµµα 2.1 Εκτίµηση ελληνικής αγοράς µπίρας (www.athenianbrewery.gr)  

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση το 2009 έφτασε στα 42 λίτρα, εξακολουθεί 

όµως να είναι µικρότερη από το µέσο όρο της υπόλοιπης ∆υτικής Ευρώπης 

(80 λίτρα). Η παραγωγή και η πώληση µπίρας στην Ελλάδα δύσκολα 

µπορούν να συγκριθούν µε αντίστοιχες δραστηριότητες σε άλλες χώρες του 

κόσµου, όπου η γεωγραφική διάχυση των ζυθοποιείων είναι εντελώς 

διαφορετική. Στη χώρα µας οι επιχειρήσεις ζυθοποιίας είναι µικρότερου 

µεγέθους και δεν διαθέτουν τις οικονοµίες κλίµακας των µεγαλυτέρων 

εταιριών άλλων περιοχών της Ευρώπης. Επίσης, λόγω της γεωγραφικής 

ιδιοµορφίας της Ελλάδας, η διανοµή των προϊόντων µπίρας γίνεται συχνά µε 

σύνθετους τρόπους µεταφοράς (πχ. οδικώς, µέσω θαλάσσης), ενώ 

παράλληλα οι ελληνικές ζυθοποιίες αντιµετωπίζουν αυξανόµενο κόστος, 

εξαιτίας της αύξησης των τιµών των πρώτων υλών και των υλικών 

συσκευασίας που εισάγονται.  
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2.3. Στάδια παραγωγής  

Νέες ιδέες και µέθοδοι εµπλουτίζουν µία επιτυχηµένη συνταγή. Κάθε µπίρα 

ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία ανήκει έχει το δικό της τρόπο 

παρασκευής. Οι πρώτες ύλες από τις οποίες παρασκευάζεται είναι η βύνη 

κριθαριού, η µαγιά, ο λυκίσκος και το νερό. Η βύνη ωστόσο µπορεί να 

προέρχεται από σιτάρι, σίκαλη, ρύζι ή κάποιο άλλο δηµητριακό ενώ συχνά οι 

µπίρες αρωµατίζονται µε κάποιο µπαχαρικό (π.χ. κύµινο ή κόλιανδρο)4. Τα 

στάδια παραγωγής είναι εξής (διάγραµµα 2.2) 

Βυνοποίηση: το κριθάρι αρχικά µουλιάζει και αφού βλαστήσει σε ειδικά 

δοχεία, ώστε να ενεργοποιηθούν τα ένζυµα, ακολουθεί η διαδικασία της 

φρύξης, δηλαδή της ξήρανσης, όπου η βύνη παίρνει τη χαρακτηριστική της 

γεύση, το χρώµα και το άρωµα, ανάλογα µε τη θερµοκρασία.  

Ζυθοποίηση: Στη συνέχεια, η βύνη αλέθεται, αναµιγνύεται µε νερό και 

οδηγείται στα δοχεία ανάµιξης, όπου τα ενεργοποιηµένα ένζυµα διασπούν το 

άµυλο της βύνης σε σάκχαρα. Το µείγµα που προκύπτει ονοµάζεται 

ζυθογλεύκος, φιλτράρεται και µετά βράζει στους 100° C ( διήθηση). Κατά το 

βράσιµο προστίθεται ο λυκίσκος, που δίνει στη µπίρα το χαρακτηριστικό της 

άρωµα και την ξεχωριστή της γεύση. Τέλος, το ζυθογλεύκος ψύχεται, 

αερίζεται και µετά από την προσθήκη της µαγιάς οδηγείται στις δεξαµενές 

ζύµωσης.  

Ζύµωση: Κατά τη ζύµωση, η µαγιά που προστίθεται µετατρέπει τα σάκχαρα 

σε αλκοόλη (οινόπνευµα) και διοξείδιο του άνθρακα (ανθρακικό). 

Ωρίµανση - Σίτευση - ∆ιήθηση - Ανθράκευση ζύθου: Μετά τη ζύµωση, 

ακολουθεί το στάδιο της ωρίµανσης, όπου η µπίρα ψύχεται στους 0° C για να 

σταθεροποιηθεί. Στη συνέχεια περνάει από ειδικά φίλτρα για να 

αποµακρυνθεί η µαγιά και άλλες ουσίες. Σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας 

παραγωγής η µπίρα αποκτά τη γνωστή της διαύγεια. Τώρα πια είναι έτοιµη 

για εµφιάλωση και στη συνέχεια για παστερίωση. 
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∆ιάγραµµα 2.2 Στάδια Παραγωγής µπίρας (πηγή: www.athenianbrewery.gr) 

 

2.4. Τύποι  Μπίρας 

O πιο µακρινός πρόγονος της µπίρας ήταν ένα ποτό, που έφτιαχναν οι λαοί 

της Μεσοποταµίας πριν από χιλιάδες χρόνια, µε βάση το κριθάρι. Τα βασικά 

συστατικά της µπίρας είναι το Κριθάρι, ο Λυκίσκος, η Μαγιά και το Νερό5.   

Υπάρχουν πολλά είδη και γεύσεις µπίρας σε όλο τον κόσµο. Οι βασικοί όµως 

τύποι είναι περιορισµένοι. Στην ελληνική αγορά οι κυρίαρχοι τύποι είναι οι 

µπίρες,  που ανήκουν στις κατηγορίες pilsen και lager. Φυσικά δεν λείπουν 

και τα άλλα είδη µπίρας, τα οποία όµως δεν παράγονται, αλλά εισάγονται 

από διάφορα µέρη της Ευρώπης και όχι µόνο. Ειδικότερα, οι διάφοροι τύποι 

µπίρας είναι: 

Lager:  Από τον Γερµανικό όρο lagern, που σηµαίνει “αποθηκεύω”. 

Πρωτοαναπτύχθηκε στην Γερµανία τον 8ο µχ. αιώνα. Συνήθως είναι ξανθιά 

µπίρα η οποία υπέστη “χαµηλή ζύµωση” σε πολύ κρύες θερµοκρασίες. 

Υπάρχουν όµως και σκούρες, όπως οι: vienna , bock και dortmunder export. 

Pilsener ή Pils . Πρόκειται για µπίρα “χαµηλής ζύµωσης”, η οποία 

παρασκευάζεται, όπως και οι ξανθιές lager µε έντονη γεύση βύνης λυκίσκου 
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και άρωµα λουλουδιού. Το όνοµα της το οφείλει στο χωριό της Βοηµίας, όπου 

πρωτοπαρασκευάστηκε το 1840. 

Ale:  Εξωτική, αρωµατική και συχνά φρουτώδης µπίρα “υψηλής ζύµωσης”,σε 

αντίθεση µε τις µπίρες “χαµηλής ζύµωσης”,  που είναι οι lager. Η µαγιά 

ανεβαίνει στην επιφάνεια του δοχείου βρασµού αφού έχει τελειώσει το έργο 

της µετατρέποντας τη ζάχαρη σε αλκοόλ και διοξείδιο του άνθρακα. Οι 

κυριότερες ale είναι η µέτρια ανοιχτόχρωµη, σκωτσέζικη και η σκούρα. 

Bocκ: Βαριά lager µε βαθύ καστανόξανθο χρώµα µε έντονη γεύση βύνης, η 

οποία ανήκει στις µπίρες “χαµηλής ζύµωσης”. Θεωρείται ότι αναπτύχθηκε 

στην Γερµανία γύρω στο 1200 µχ. Συχνά γλυκιά µπίρα, η οποία 

καταναλώνεται καλύτερα στους κρύους µήνες του χρόνου. 

Stout:  Αρωµατική µπίρα µε σχεδόν µαύρο χρώµα, είναι η πιο εύρωστη από 

της “υψηλής ζύµωσης” µπίρες. Η Stout παράγεται σε τρεις βασικούς τύπους: 

γλυκιά, ξηρή και Imperial.  Oι µπίρες αυτού του τύπου συνηθίζονται στην 

Ιρλανδία. 

Επίσης, υπάρχουν και άλλοι τύποι µπίρας όπως: οι πικρές, οι Lambic, oι 

Porter, η µπίρα ατµού, οι σταρένιες και οι εποχιακές.  

 

2.5. Ανάλυση Αγοράς µπίρας ανά κατηγορία προϊόντος 

Η αγορά αποτελείται από προϊόντα µπίρας που διαφέρουν ως προς το 

επίπεδο της τιµής. Χρησιµοποιώντας ως κριτήριο την τιµή (διάγραµµα 2.3), 

η αγορά χωρίζεται στις εξής πέντε κατηγορίες : 

� Mainstream Μπίρες: Τύπου lager που αποτελούν περίπου το 

60% της συνολικής κατανάλωσης µπίρας στην Ελλάδα. Υπάρχουν 

διαθέσιµες σε όλα τα κανάλια διανοµής. Η κατηγορία διαφηµίζεται πολύ. 

Κατηγορία µε µεσαίες τιµές. Ηγέτης: Amstel. 

� Premium Μπίρες: lager και pilsner που καταλαµβάνουν 30% της 

ελληνικής αγοράς µπίρας. Παρόλο που απευθύνονται σε ανθρώπους 

υψηλότερης οικονοµικής τάξης η διανοµή µπορεί να φτάνει το 95%. Η 

κατηγορία διαφηµίζεται αρκετά. Ηγέτης: Heineken 
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� Discount/ 

για συγκεκριµένες αλυσίδες

το 7%. Η κατηγορία δε

� Specialties

περισσότερες µάρκες

Η διανοµή τους είναι

καφετέριες και καταστήµατα

κατηγορία δε διαφηµίζεται

∆ιάγραµµα 2.3 Ανάλυση της ελληνικής

 

Επίσης, ανάλογα µε τα

διακρίνεται σε6:  

• On premise αγορά

ανήκουν τα σηµεία τα

παγωµένη και να την

καφετέριες, οι ταβέρνες

διατίθενται κατά κύριο

κατηγορία αυτή πραγµατοποείται

• Off premise αγορά

ανήκουν τα σηµεία 

κατανάλωση στο σπίτι

mini markets και στα οποία

«ζεστή αγορά» ενισχύει

/ Private-label: Μπίρες που παράγονται αποκλειστικά

συγκεκριµένες αλυσίδες supermarket. Το µερίδιο που κατέχουν

κατηγορία δε διαφηµίζεται και οι τιµές είναι χαµηλές. 

Specialties: αποτελούν το 3% της κατανάλωσης

µάρκες αυτές της κατηγορίας εισάγονται από το

τους είναι περιορισµένη σε συγκεκριµένες

καταστήµατα µε εκλεκτά προϊόντα. Παρόλο

διαφηµίζεται οι τιµές είναι πολύ υψηλές. 

της ελληνικής αγοράς µπίρας ανά κατηγορία προϊόντος

µε τα κανάλια διανοµής (διάγραµµα 2.

αγορά ή αλλιώς «κρύα αγορά». Στην κατηγορία

σηµεία τα οποία µπορεί ο καταναλωτής να βρει

να την απολαύσει επί τόπου. Τέτοια σηµεία

ταβέρνες, τα bar/clubs. Oι µεγαλύτερες

κύριο λόγο στις ταβέρνες και τα εστιατόρια

πραγµατοποείται το 65% της συνολικής κατανάλωσης

αγορά ή αλλιώς «ζεστή αγορά». Στην κατηγορία

σηµεία που ο καταναλωτής  αγοράζει τη µπίρα

στο σπίτι. Τέτοια σηµεία είναι: τα supermarkets

και στα οποία πραγµατοποιείται το 35% της κατανάλωσης

ενισχύει σταδιακά το µερίδιό της εξαιτίας των

παράγονται αποκλειστικά 

κατέχουν  φτάνει 

χαµηλές.  

κατανάλωσης µπίρας. Οι 

από το εξωτερικό. 

συγκεκριµένες µπιραρίες, 

Παρόλο που η 

 

προϊόντος  

διάγραµµα 2.4) η αγορά 

κατηγορία αυτή 

να βρει την µπίρα 

σηµεία είναι: οι 

µεγαλύτερες ποσότητες 

εστιατόρια. Στην 

κατανάλωσης. 

κατηγορία αυτή 

µπίρα ζεστή για 

supermarkets, οι κάβες τα 

κατανάλωσης. H 

των συνθηκών 



 

που επικρατούν στην

αύξηση της οικιακής

και εξάπλωσης των αλυσίδων

 

∆ιάγραµµα 2.4 Κανάλια διανοµής

             

Τέλος, ανάλογα µε τις

διακρίνεται σε 4 είδη (διάγραµµα

1. Μπίρα σε επιστρεφόµενη

Η επιστρεφόµενη φιάλη

2. Μπίρα σε κουτάκι µε

3. Μπίρα σε βαρέλι µε µερίδιο

4. Μπίρα σε µη περιστρεφόµενη

 

∆ιάγραµµα 2.5 Εκτίµηση µεριδίων
     

3

30%

8%

επικρατούν στην αγορά, (οικονοµική ύφεση µε αποτέλεσµα

οικιακής κατανάλωσης), και λόγω της µεγάλης ενδυνάµωσης

των αλυσίδων λιανεµπορίου.   

διανοµής της µπίρας στην Ελλάδα (www.all4beer.com

τις συσκευασίες που διατίθεται η µπίρα

διάγραµµα 2.5): 

επιστρεφόµενη φιάλη µε µερίδιο αγοράς της τάξεως

επιστρεφόµενη φιάλη διατίθεται σε φιάλη χωρητικότητας 0,

µε µερίδιο 30%. 

µε µερίδιο αγοράς  8%. 

περιστρεφόµενη φιάλη µε µερίδιο µόλις 7%. 

µεριδίων συσκευασιών µπίρας στην Ελλάδα 2009. 

65%

35%

Κανάλια ∆ιανοµής

On premise

Off premise

55%

7%

Συσκευασίες

Επιστρεφόµενη 
φιάλη

Κουτί

Βαρέλι

Μη επιστρεφόµενη
φιάλη
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αποτέλεσµα την 

µεγάλης ενδυνάµωσης 

 

com) 

µπίρα, η αγορά 

τάξεως του 55%. 

0,50L & 0,33L. 

 

 

  

On premise

Off premise

επιστρεφόµενη  
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 Εποµένως, η συσκευασία είναι τυποποιηµένη, µε την επιστρεφόµενη φιάλη  

50cl να είναι πιο σηµαντική και δηµοφιλής συσκευασία τόσο στην on pemise 

όσο και στο off premise κανάλι κατανάλωσης. 

Η συσκευασία του κουτιού έχει αυξηθεί κυρίως λόγω των πωλήσεων των 

πολυσυσκευασιών που καταναλώνονται στην off premise αγορά καθώς 

επίσης και την εισαγωγή φθηνών ετικετών που προέρχονται κυρίως από την 

Γερµανία.  

 

2.6. Οι σηµαντικότερες επιχειρήσεις του κλάδου στην Ελλάδα 

Η εγχώρια βιοµηχανία ζύθου ουσιαστικά ταυτιζόταν επί µακρά σειρά ετών µε 

την FIX, µοναδική υπάρχουσα παραγωγική µονάδα µέχρι τις αρχές της 

δεκαετίας του ‘60. Έκτοτε, σηµειώνεται για πρώτη φορά η είσοδος και άλλων 

εταιριών στον κλάδο. Στην παρούσα φάση, το προφίλ της Ελληνικής 

Βιοµηχανίας Ζύθου απαρτίζουν οι εξής εταιρείες: Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η 

Μύθος Ζυθοποιία, η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης και η Ζυθοποιία 

Μακεδονίας-Θράκης. Επίσης, το 2009 συστήθηκε µια νέα βιοµηχανία η 

Ολυµπιακή Ζυθοποιία η οποία θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο, λόγω του 

επαναλανσαρίσµατος στην αγορά της µπίρας Fix. 

Παρακάτω, ακολουθεί µια σύντοµη παρουσίαση των βιοµηχανιών ζυθοποιίας 

οι οποίοι καθορίζουν την αγορά µπίρας στη χώρα µας, δεδοµένου ότι η 

κατανάλωση µπίρας καλύπτεται στη συντριπτική της πλειοψηφία από την 

εγχώρια παραγωγή. 

 

 Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1962 και αποτελεί θυγατρική της πολυεθνικής 

HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. Από την ίδρυσή της ακολούθησε 

εντυπωσιακή αναπτυξιακή πορεία, µε αποτέλεσµα να κυριαρχεί πλέον στην 

αγορά µπίρας στην Ελλάδα, αναδειχθείσα (µε µεγάλη διαφορά) η κορυφαία 

ζυθοβιοµηχανία και µεταξύ των βιοµηχανικών επιχειρήσεων στη χώρα µας. 
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Οι δραστηριότητες της περιλαµβάνουν την παραγωγή βύνης και µπίρας, την 

αντιπροσώπευση, εισαγωγή και χονδρική διάθεση µπίρας καθώς και την 

αποκλειστική διάθεση του εµφιαλωµένου νερού «Ιόλη». Tα εµπορικά σήµατα 

µπίρας που παράγει είναι: Amstel, Heineken, Fischer, Buckler, Amstel Bock, 

Άλφα, Amstel Pulse καθώς και τις Marathon και Atheniean (µόνο για 

εξαγωγή). Παράλληλα εισάγει και διακινεί στην Ελλάδα τα εµπορικά σήµατα: 

Amstel light, Erdinger, Murphy’s Irish Stout και Red, Duvel, Chimay, Kirin, 

McFarland, Carib, Desperados, Tiger, Moretti, Foster’s και Krusovice 

Kralovsky. 

 

Μύθος Ζυθοποιία 

Ιδρύθηκε το 1968 µε έδρα την Κρήτη µε την επωνυµία HENNINGER HELLAS 

AE, σαν θυγατρική της HENNINGER INTERNATIONAL. To έτος 1971 η έδρα 

της µεταφέρθηκε στην Αθήνα. Τον Ιούλιο του 1989 η πλειοψηφία των 

µετοχών της περιήλθε στη γαλλική BRASSERIES KRONENBOURG 

(θυγατρική του γαλλικού οµίλου BSN). Τέλος, το Φεβρουάριο του 1992 η 

πλειοψηφία των µετοχών περιήλθε στον ΟΜΙΛΟ ΜΠΟΥΤΑΡΗ και από την 1η 

Ιουλίου 1994 η επωνυµία της άλλαξε σε ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ. 

To 1997, η Ζυθοποιία Βορείου Ελλάδος λανσάρει την µπίρα Mythos, την 

πρώτη αυθεντική ελληνική µπίρα σε µια στάσιµη και κατεστηµένη αγορά. Ο 

Mythos αποκτά αµέσως φανατικούς θαυµαστές και γρήγορα γίνεται η 3η σε 

προτίµηση µάρκα µπίρας στην ελληνική αγορά. Το 2000 η εταιρεία 

µετονοµάζεται σε Μύθος Ζυθοποιία AE. 

To 2002, η Scottish & Newcastle αποκτά µερίδο 47% της Μύθος Ζυθοποιίας 

Α.Ε ενώ το 2004 αυξάνει το µερίοδιο της στο 68% και το 2006 αποκτά το 

100%. 

Τον Απρίλιο το 2008  η Heineken και η Calsberg συστήνουν κονοπραξία και 

εξαγοράζουν την Scottish & Newcastle παγκοσµίως και η Μυθος Ζυθοποιία 

Α.Ε γίνεται µέλος του οµίλου Calsberg: την 4η µεγαλύτερη εταιρεία Ζύθου 

παγκοσµίως7.   
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 Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης 

Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης Α.Ε ιδρύθηκε το 1988. Ωστόσο το εµπορικό 

σήµα "LOWENBRAU" στην Ελλάδα κυκλοφόρησε το 1981 µέσω της τότε 

λειτουργούσης ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ, η οποία είχε κατασκευάσει και 

το εργοστάσιο ζυθοποιίας στην Πάτρα, που το 1984 πουλήθηκε στην 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Το 1988 συστήθηκε η Lowenbrau Hellas AE, εξαγόρασε 

σε πλειστηριασµό το εργοστάσιο της ζυθοποιίας στην Αταλάντη, της 

επιχείρησης Ελληνική Βιοµηχανία Ζύθου που και αυτή διέκοψε 

δραστηριότητα το 1987. Τέλος, το 1996  άλλαξε την επωνυµία της σε 

Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης Α.Ε. 

 Τα εµπορικά παραγόµενα σήµατα είναι: Lowenbrau ,Pils Hellas, Rocks. 

Παράλληλα, εισάγει και εµπορεύεται χονδρικώς το σήµα  Lowenbrau Alcohol 

frei, ενώ από το 1998 ανέλαβε και την αποκλειστική αντιπροσώπευση και 

διακίνηση του γνωστού brand Stella Artois, καθώς και των σηµάτων Leffe, 

Hoegarden, Spaten Franziskaner & Labatt, Rolling Rock8. 

 

Ζυθοποιία Μακεδονίας – Θράκης  

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 µε έδρα την Κοµοτηνή και ξεκίνησε παραγωγικές 

δραστηριότητες τον Φεβρουάριο του 1998. Η εταιρεία αυτή παράγει µέχρι 

στιγµής µπίρα µε το εµπορικό σήµα Βεργίνα.(κατηγορίας premium). 

 

Ολυµπιακή Ζυθοποιία 

Από την 1η Ιανουαρίου του 2010 η εταιρία Ελληνικές Μικροζυθοποιίες Α.Ε. 

προχώρησε σε αλλαγή της εταιρικής της επωνυµίας σε Ολυµπιακή Ζυθοποιία 

ΑΕ, σε συνέχεια της εξαγοράς – το Φεβρουάριο του 2009 – και µετέπειτα 

απορρόφησης της “παλαιάς” Ολυµπιακής Ζυθοποιίας ΑΕ, πρώην 

συµφερόντων του κ. Β. Κουρτάκη, διατηρώντας όλα τα υπόλοιπα εταιρικά 

στοιχεία αµετάβλητα.  

Η «νέα» πλέον Ολυµπιακή Ζυθοποιία Α.Ε., µε 75 συνολικά εργαζόµενους, 

είναι κάτοχος των σηµάτων της παλαιότερης, καθώς και της πιο ιστορικής 
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ελληνικής µπίρας, της Fix Hellas, της οποίας η εµφιάλωση της πρώτης φιάλης 

έγινε το Μάρτιο του 2010. 

Η Ολυµπιακή Ζυθοποιία ΑΕ ιδρύθηκε το 2005, από τους κ.κ. Ηλία και 

Γεώργιο Γκρέκη. Από τον Απρίλιο του 2008, σε συνέχεια σχετικής 

συµφωνίας, ο κ. Χήτος είναι  κάτοχος του 51% των µετοχών της9.  
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2.7. Βιβλιογραφία 
 

1. www.reporter.gr 

2. «Η ιστορία της µπίρας», έντυπο Αθηναϊκής Ζυθοποιίας  

3. www.athenianbrewery.gr 

4. www.athenianbrewery.gr 

5. «Η ιστορία της µπίρας», έντυπο Αθηναϊκής Ζυθοποιίας  

6. www.all4beer.com 

7. www.mythosbrewery.gr 

8. ICAP, Κλαδική µελέτη ζυθοποιίας, ∆ιεύθυνση µελετών ICAP, Αθήνα, 
2001.  

9. www.fix-beer.gr 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

3.1. Γενικά για την Αθηναϊκή Ζυθοποία 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.1 είναι µία από τις σηµαντικότερες εταιρείες 

παραγωγής και εµπορίας µπίρας στην Ελλάδα.  Ιδρύθηκε το 1963 από µια 

οµάδα Ελλήνων επιχειρηµατιών και αποτελεί µέλος του Οµίλου Heineken 

N.V. Tο 1965, ξεκίνησε τη λειτουργία του πρώτο της εργοστάσιου στην 

Αθήνα, το οποίο παρήγαγε µπίρα Amstel. Το δεύτερο εργοστάσιο άνοιξε το 

1974 στη Θεσσαλονίκη, επεκτείνοντας την παραγωγή, ενώ το 1975 η Amstel 

έγινε µια από τις πιο δηµοφιλείς µπίρες στην ελληνική αγορά, γεγονός που 

ισχύει µέχρι και σήµερα. 

Το 1981 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ξεκίνησε την παραγωγή της µπίρας Heineken 

στην Ελλάδα και το 1985 άνοιξε τρίτο εργοστάσιο στην Πάτρα. Το 1990, η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία ξεκίνησε την παραγωγή της µη αλκοολούχου µπίρας 

Buckler. Το 1993, ήταν µια σηµαντική χρονιά για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, 

καθώς ξεκίνησε η παραγωγή του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Ιόλη στις 

καινούριες εγκαταστάσεις της στη Λαµία, µια περιοχή γνωστή για τις πηγές 

της. 

Το 1994 λαµβάνει το πρώτο πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9002, ενώ σήµερα 

όλες οι πιστοποιήσεις της συµπληρώνουν το Quality Management System 

της εταιρείας (Ποιότητα, Περιβάλλον, Εργασιακή Ασφάλεια και Υγιεινή, 

HACCP).  

Το 1999, λανσάρει τη Fischer και το 2000 την, ελληνικής καταγωγής,  ΑΛΦΑ. 

To 2001 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, µε τη Heineken, επιλέγεται ως Μέγας 

Εθνικός Χορηγός των Ολυµπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004», έργο στο οποίο 

ανταποκρίθηκε µε επιτυχία. Tο 2006 εµπλουτίζει την προσφορά της µε την 

Amstel Pulse, µια µπίρα µε µοντέρνο µπουκάλι και δροσερή γεύση.  

Σήµερα, εκτός από τις µπίρες που παράγονται στην Ελλάδα η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία διακινεί και µια πληθώρα εισαγόµενων µαρκών όπως Erdinger, 
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Murphy’s Irish Stout και Red, Duvel, Chimay, Kirin, McFarland, Carib, 

Desperados, Tiger, Moretti, Foster’s και Krusovice Kralovsky ενώ εξάγει τα 

προϊόντα της σε πάνω από 30 χώρες στην Ευρώπη, την Αφρική και την 

Αµερική. 

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί, ότι η Αθηναϊκή  Ζυθοποιία, στο πλαίσιο της 

κοινωνικής της ευθύνης, έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια µία συνεχώς 

εξελισσόµενη, ουσιαστική, δυναµική κοινωνική και περιβαλλοντική δράση, 

αναπτύσσοντας προγράµµατα και ενέργειες που στόχο έχουν να βοηθήσουν 

στην περαιτέρω ανάδειξη και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης για θέµατα 

που αφορούν την κοινωνική προσφορά. 

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί δέσµευση για την Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία και τους εργαζοµένους της. Η χρήση φυσικού αερίου στις 

εγκαταστάσεις της, η ανακύκλωση, το πρόγραµµα καθαρισµού ακτών κάτω 

από την οµπρέλα της εκστρατείας Amstel Eco σε συνεργασία µε τη Μη 

Κυβερνητική Οργάνωση Med SOS και ο καθαρισµός των υγρών αποβλήτων 

αποτελούν απτά παραδείγµατα αυτής της δέσµευσης.  

H ευαισθησία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας εστιάζεται όµως και στην υπεύθυνη 

κατανάλωση αλκοόλ µε µία σειρά ενεργειών η οποία εµπλουτίζεται διαρκώς 

και ενισχύεται µε την υποστήριξη της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης 

«Νηφάλιοι» «Στην υγειά µας». Στόχος είναι η ενηµέρωση όλων των οµάδων 

κοινού µε τα οποία έρχεται σε επαφή γύρω από τους κινδύνους της αλόγιστης 

κατανάλωσης αλκοόλ. 

46 Χρόνια Ανάπτυξης – Κυριότεροι Σταθµοί  

1963 Ίδρυση Αθηναϊκής Ζυθοποιίας A.E. 

1965 

Λειτουργία του πρώτου εργοστασίου στην Αθήνα µε δυνατότητα 

παραγωγής 45.000 εκατόλιτρων µπίρας. Εµφάνιση του σήµατος 

Amstel στην ελληνική αγορά 

1975 Νέο ζυθοποιείο στη Θεσσαλονίκη 

1975 Η Amstel αποκτά το προβάδισµα στις προτιµήσεις των Ελλήνων 
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καταναλωτών (γίνεται market leader) 

1981 Εµφάνιση του σήµατος της Heineken στην ελληνική αγορά 

1985 Νέο ζυθοποιείο στην Πάτρα 

1990-

1993 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία λανσάρει στην ελληνική αγορά την µπίρα 

χωρίς αλκοόλ Buckler και εισάγει 10 ακόµη σήµατα 

1993 Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία λανσάρει το φυσικό µεταλλικό νερό Ιόλη 

1996 
Πιστοποίηση των συστηµάτων διαχείρισης για την προστασία του 

Περιβάλλοντος 

1990-

1999 

Επενδύσεις για περαιτέρω εξοπλισµό των εργοστασίων και 

ανάπτυξη των εξαγωγικών της δραστηριοτήτων 

1999 Πιστοποίηση OHSAS για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού 

1999-

2000 
Λανσάρισµα των σηµάτων Fischer και ΑΛΦΑ στην ελληνική αγορά 

2000 Πιστοποίηση του συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 

2001 
Μέσω του σήµατος της Heineken γίνεται χορηγός των 

Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 

2002 

Πιστοποίηση BVQI (Bureau Veritas Quality International) HACCP 

DS 3027-2002 για την άρτια διοργάνωση του συστήµατος 

∆ιαχείρισης για την Ασφάλεια των Τροφίµων 

2006 Λανσάρισµα της Amstel Pulse και του 5λιτρου βαρελιού Heineken 

2007 
Λανσάρισµα καινοτόµων και συσκευασιών όπως το BeerTender 

της Heineken και το ποτό Segredo 

2009 Λανσάρισµα 8 νέων προϊόντων στην ελληνική αγορά 
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3.2. Τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης 

Στην παρούσα ενότητα θα ασχοληθούµε: 

α) µε την τρέχουσα κατάσταση της εταιρείας, αναφορικά µε την επίδοσή της 

όπως αυτή αποτυπώνεται στις δηµοσιευµένες λογιστικές καταστάσεις, καθώς 

επίσης και  

β) µε τη στρατηγική της τοποθέτηση (strategic posture). 

3.2.1. Επίδοση 

Στον πίνακα 3.1. αποτυπώνεται η εξέλιξη των βασικών µεγεθών της εταιρείας 

τη χρονιά 2009 : 

 

Πίνακας 3.1. Συνοπτική κατάσταση αποτελεσµάτων και βασικοί δείκτες 2008-2009.         
(Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε www.athenianbrewery.gr) 

 

31 ∆εκεµβριου 
2009

31 ∆εκεµβριου 
2008

µεταβολή 
 %

Πωλήσεις 448.302.418 460.847.879 -2,72%
Λοιπα λειτουργικά έσοδα 7.173.074 8.398.209
Κίνηση Αποθεµάτων (81.593.079) (84.567.944) -3,52%
Κόστος Πωληθέντων % 18,20% 18,35% -0,15%
Φόροι & τέλη (53.745.877) (48.325.671)
Έξοδα Προσωπικού (73.170.096) (73.650.331)

Μικτά κέρδη 246.966.440 262.702.142 -5,99%
Μικτά κέρδη % 55,09% 57,00% -1,91%
Λοιπα λειτουργικά έξοδα (116.783.881) (126.259.054) -7,50%
Λειτουργικά κέρδη προ 
χρηµατοοικονοµικών
 αποτελεσµάτων, φόρων και αποσβέσεων 130.182.559 136.443.088 -4,59%
Περιθώριο (EBITDA) 29,04% 29,61% -0,57%
Αποσβέσεις (29.048.354) (30.070.238)
Λειτουργικά κέρδη προ 
χρηµατοοικονοµικών
 αποτελεσµάτων, φόρων 101.134.205 106.372.850 -4,92%
Περιθώριο (EBIT) 22,56% 23,08% -0,52%
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1.433.211 6.484.766
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (100.168) (106.211)
Καθαρά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 1.333.043 6.378.555
Κέρδη προ φόρων 102.467.248 112.751.405 -9,12%
Φόρος εισοδήµατος (37.605.616) (29.034.815)
Κέρδη µετά φόρων 64.861.632 83.716.590 -22,52%

Κέρση µετά φόρων ανά µετοχή βασικά και
 προσαρµοσµένα (E.P.S) 35,65 46,01 -22,52%
Απόδοση Επενδυµενων κεφαλαίων (R.O.I) 53,06% 52,70% 0,36%
∆είκτης απόδοσης καθαράς θέσης (R.O.E) 32,90% 31,93% 0,97%
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Η χρήση του 20092 υπήρξε κερδοφόρα για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Τα προ 

φόρου κέρδη ανήλθαν σε 102,5 εκατ.ευρώ περίπου τα οποία είναι µειωµένα 

σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 9%. Οι κατά όγκοι πωλήσεις 

µειώθηκαν κατά 4,8% περίπου σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. 

Η µείωση οφείλεται στην οικονοµική κρίση η οποία πλήττει δριµύτατα το 

σύνολο των εµπορικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και η οποία επηρέασε 

αρνητικά την εσωτερική κατανάλωση και τον τουρισµό καθώς και στις κακές 

καιρικές συνθήκες. 

Το κόστος πωληθέντων µειώθηκε κατά 0,15% . Τα κέρδη προ τόκων, φόρων 

και αποσβέσεων (EBITDA) την τελευταία χρονιά είναι στα 29,04% 

παρουσιάζοντας µείωση του περιθωρίου EBITDA κατά 0,57%  σε σχέση µε 

την προηγούµενη χρήση. 

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) µειώθηκαν κατά 4,92% ενώ το 

περιθώριο κερδών προ τόκων και φόρων κατά 0,52%. Τέλος στα καθαρά 

κέρδη υπήρξε µια µείωση της τάξεως του 22,52%. 

Στην ίδια περίοδο τα κέρδη ανά µετοχή µειώθηκαν κατά 22,52%, ενώ η 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων και της καθαράς θέσης αυξήθηκαν 

οριακά κατά 0,36% και 0,97% αντίστοιχα. 

Οι βασικοί αριθµοδείκτες οικονοµικής διάρθρωσης για την εταιρεία 

εµφανίζονται στον πίνακα 3.2 

 

Πίνακας 3.2. Βασικοί δείκτες διάθρωσης 2008-2009.              
(Πηγή: ∆ηµοσιευµένοι Ισολογισµοί Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε www.athenianbrewery.gr)  

 

 

31 ∆εκεµβριου 
2009

31 ∆εκεµβριου 
2008

∆είκτης Οικονοµικής αυτάρκειας 
Ίδια κεφάλαια/
Σύνολο Υποχρεώσεων 187% 205%

∆είκτης βαθµού χρηµατοδότησης
 των ακινητοποιήσεων από Ίδια Κεφάλαια Ίδια κεφάλαια/Πάγια 162% 166%

∆είκτης απεικονήσεως γενικής ρευστότητας

Κυκλοφορουν Ενεργητικό/
Βραχυπρόθεσµες 
Υποχρεώσεις 267% 294%
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3.2.2. Στρατηγική τοποθέτηση 

 

Αποστολή 

Κύριο αντικείµενο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι η παραγωγή και εµπορία 

ποιοτικών προϊόντων µπίρας και η εµφιάλωση και εµπορία του φυσικού 

µεταλλικού νερού ΙΟΛΗ. Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής βελτίωση σε 

όλους τους τοµείς της δραστηριοποίησής της. 

Πιο συγκεκριµένα, η αποστολή της εταιρείας όπως διατυπώνεται από τον 

Γενικό ∆ιευθυντή της εταιρείας είναι: “να παράγουµε προϊόντα µπίρας υψηλής 

και σταθερής ποιότητας που θα καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών. 

Με την καλύτερη χρήση των πόρων της εταιρίας και µε την εξυπηρέτηση των 

πελατών καλύτερα και πιο αποτελεσµατικά από τους ανταγωνιστές µας, να 

πραγµατοποιούµε  υψηλή απόδοση κεφαλαίων  που θα χρηµατοδοτήσουν 

την ανάπτυξη µας και οι εργαζόµενοι να προσφέρουν υψηλή απόδοση σε όλα 

τα επίπεδα”.  

Όλοι οι µέτοχοι της εταιρείας ενστερνίζονται την αποστολή αυτή. 

Όραµα 

Το όραµα της Αθηναϊκής Ζυθοποίας είναι: 

• να διατηρήσει την πρωτοπορία της στην ελληνική αγορά ως ο 

καλύτερος προµηθευτής για τους πελάτες της,  

• να διαθέτει ένα δίκαιο και αξιοκρατικό εργασιακό περιβάλλον για τους 

ανθρώπους της,  

• να λειτουργεί ως µια διαφανής και ακµαία επιχείρηση για τους 

µετόχους της και 

• να είναι ένας ευαισθητοποιηµένος και δραστήριος εταιρικός πολίτης για 

την κοινωνία. 
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Αξίες 

Η εταιρεία βασίζει το όραµά της σε επτά επιµέρους θεµελιώδεις αξίες, οι 

οποίες λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραµµές για τους εργαζοµένους της. 

Με αυτόν τον τρόπο καθίστανται ικανοί πρεσβευτές των αξιών αυτών, µέσα 

από την εργασία και τη συµπεριφορά τους, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό περιβάλλον.  

Κάθε αξία αντιπροσωπεύει την εταιρεία και όλες µαζί τη φιλοσοφία της:  

1. ΗΘΟΣ  

2. ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  

3. ΣΕΒΑΣΜΟΣ  

4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

5. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  

6. ΚΕΦΙ  

7. ΟΜΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

Στρατηγικός Στόχος 

Ο στρατηγικός στόχος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι να διατηρήσει την 

ηγετική της θέση στην αγορά µπίρας στην Ελλάδα βελτιώνοντας την 

“κουλτούρα της µπίρας”. 

Προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η εταιρία έχει προχωρήσει σε 

συνεχείς επενδύσεις  σε αυτοµατοποιηµένα συστήµατα παραγωγής, τα οποία 

συµβάλλουν τόσο στην µείωση του κόστους παραγωγής, όσο και στην 

ικανότητα να παράγει συνεχώς διαφοροποιηµένα  προϊόντα/συσκευασίες 

σύµφωνα µε τις ανάγκες των καταναλωτών. 

 

 Σκοπός 

Οι επιχειρηµατικοί σκοποί, όπως έχουν τεθεί για το επόµενο 3ετές πλάνο, 

αφορούν αύξηση πωλήσεων και µείωση κόστους. 

• ∆ιατήρηση µεριδίου πωλήσεων στο 75% 

• Αύξηση κερδοφορίας κατά 10% 
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Στρατηγική 

Από την ηµέρα ανακοίνωσης των στόχων και προκειµένου για την επίτευξή 

τους, θα πρέπει η εταιρεία να εφαρµόσει στρατηγική ανάπτυξης σε 

επιχειρησιακό επίπεδο.  

Σύµφωνα µε την εταιρεία, η στρατηγική Ανάπτυξης θα είναι βασισµένη σε 

τρεις κύριους πυλώνες. 

� Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της µέσω: 

o Νέων προϊόντων 

o Εξέλιξη των υπαρχόντων 

o Βελτίωση  στην εξυπηρέτηση πελατών. 

� Επίτευξη των στρατηγικών σε επιχειρηµατικό επίπεδο 

� Συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας µε σκοπό τη διατήρηση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και της ηγετικής θέσης που έχει η 

εταιρεία. 

Στην πραγµατικότητα, οι τρείς πυλώνες δεν είναι κάτι το διαφορετικό από τα 

τρία επίπεδα της στρατηγικής (Επιχειρησιακή, Επιχειρηµατική, Λειτουργική). 

Πιο αναλυτικά, 

• Ως προς την κατεύθυνση (directional strategy), η εταιρεία έχει επιλέξει 

την Ανάπτυξη µέσω συσχετισµένης διαποίκιλσης την οποία θα την επιτύχει 

µέσω συγκεκριµένων πολιτικών στις οποίες θα αναφερθούµε στην πορεία 

(παράγραφος 6.10). 

• Όσον αφορά τις στρατηγικές σε επιχειρηµατικό επίπεδο αλλά και σε 

λειτουργικό επίπεδο, αν και θα αναφερθούµε στην συνέχεια της παρούσας 

εργασίας, εν τούτοις είναι σκόπιµο να αναφέρουµε ότι σε επιχειρηµατικό 

επίπεδο η στρατηγική εστιάζει στη βελτίωση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος των προϊόντων ή υπηρεσιών µιας εταιρείας και µπορεί να 

είναι ανταγωνιστική (competitive) ή συνεργατική (cooperative). Από τη µέχρι 

τώρα ανάλυση συνάγεται ότι η εταιρεία ακολουθεί στρατηγική 

διαφοροποίησης ενάντια στους ανταγωνιστές της. 

Στο ερώτηµα δηλαδή, αν πρέπει να ανταγωνιστεί µε βάση το κόστος (cost 

leadership) ή µε βάση τη διαφοροποίηση (differentiation strategy), η 
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απάντηση είναι ξεκάθαρη αφού η εταιρεία εισάγει συνεχώς νέα καινοτόµα 

προϊόντα και βελτιώνει τα υπάρχοντα προσφέροντας παράλληλα υπηρεσίες 

προστιθέµενης αξίας προς τους πελάτες, εποµένως ακολουθεί τη στρατηγική 

της διαφοροποίησης. Εντούτοις η εταιρεία έχει επωφεληθεί από τις οικονοµίες 

κλίµακος στα νέα υλικά συσκευασίας & εξοικονόµηση κόστους (cost saving) 

µε την απόκτηση νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας (Technology, new 

practices), µεγαλύτερη ευελιξία (Higher flexibility) δραστηριοποιούµενη σε µια 

αγορά κορεσµένη µε χαµηλά περιθώρια ανάπτυξης. 

Στο ερώτηµα αν πρέπει να ανταγωνιστεί σε όλα τα µέτωπα µε τους 

ανταγωνιστές (head to head) ή να εστιάσει σε ένα κοµµάτι της αγοράς (focus 

on a niche) κι εκεί η απάντηση είναι ξεκάθαρη σε όλα τα τµήµατα αφού 

στόχος είναι να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην αγορά. 

 

Πίνακας 3.3. Η θέση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στο υπόδειγµα γενικών επιχειρηµατικών 
στρατηγικών του Porter  

Εξετάζοντας προσεκτικότερα το όραµα της εταιρείας και σε συνδυασµό µε 

τους στόχους και στρατηγικές για την επίτευξη αυτών, παρατηρούµε ότι οι 

στόχοι είναι προσανατολισµένοι στην ανάπτυξη της εταιρείας και οι 

στρατηγικές συνακόλουθες των στόχων. Επιπροσθέτως, οι στρατηγικές µε 

τον τρόπο που έχουν διατυπωθεί είναι σε συµφωνία και µε τους στόχους 

αλλά και µε το όραµα.   
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3.3. Βιβλιογραφία 

 

1. www.athenianbrewery.gr,  

2. www.athenianbrewery.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ

 

4.1. Μετοχική Σύνθεση

Το µετοχικό κεφάλαιο της

δικαίωµα µιας ψήφους στις

µειώσεις του µετοχικού κεφαλαίου

Συνέλευσης των µετόχων

κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται

µετοχές ονοµαστικής αξίας

Το 98% των µετοχών της

εταιρεία Heineken International

επίσης και ο πρώην Γενικός

υπόλοιπο 2%.   

Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας

∆ιάγραµµα 4.1. Η µετοχική σύνθεση

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Σύνθεση: 

κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από κοινές

ψήφους στις γενικές συνελεύσεις των µετόχων

µετοχικού κεφαλαίου γίνονται κατόπιν αποφάσεως

µετόχων. Την 31η ∆εκεµβρίου του 2009 το

εταιρείας ανέρχεται σε 54.581.310€ διαιρούµενο σε

ονοµαστικής αξίας 30€ (σε απόλυτο ποσό) η καθεµία1.  

µετοχών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ανήκει στην

International. Πολλοί Έλληνες επιχειρηµατίες

πρώην Γενικός ∆ιευθυντής της κος Μηνάς Τάνες

της εταιρείας εµφανίζεται στο διάγραµµα 4.1

 σύνθεση 

98%

2%

Μετοχική Σύνθεση

HEINEKEN INTERNATIONAL ΛΟΙΠΟΙ

90

κοινές µετοχές µε 

µετόχων. Αυξήσεις ή 

αποφάσεως της Γενικής 

 2009 το µετοχικό 

διαιρούµενο σε 1.819.377 

 

στην πολυεθνική 

επιχειρηµατίες καθώς 

Τάνες κατέχουν το 

4.1: 
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4.2. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

Το ∆ιοικητικό συµβούλιο της εταιρείας αποτελείται από 7 µέλη εκ των οποίων 

µόνο ο Αντιπρόεδρος είναι εκτελεστικό µέλος, και συνεδριάζει σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα τα οποία είναι προκαθορισµένα, ή ανάλογα µε την 

περίπτωση όσο συχνά απαιτείται.  

Τα µέλη του ∆.Σ. φέρουν ευρύ φάσµα εµπειρίας και ικανοτήτων. Το ∆.Σ. 

περιοδικά εξετάζει τα συµφέροντα των µελών του ώστε να µην υπάρχει 

σύγκρουση συµφερόντων. 

Σύµφωνα µε το καταστατικό, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται 

από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, 

που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά 

τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν µπορεί όµως να περάσει την εξαετία. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µέτοχοι ή µη µέτοχοι, µπορούν να 

επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητοί. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την 

ευθύνη της διοίκησης (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας4 και 

την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που 

αφορούν στην εταιρεία  (για παράδειγµα στη σύναψη δανείων, στην έγκριση 

των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων), που περιλαµβάνουν και την παροχή 

εγγυήσεων υπέρ τρίτων και την ανάθεση της διαχείρισης της εταιρείας σε 

τρίτους, µέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που 

σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική 

αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, αποκλειστικά και µόνο εγγράφως και µε 

ειδική απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση όλων ή µερικών από τις 

εξουσίες και αρµοδιότητές του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική 

ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα, µέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της 

ανάθεσης. Προκειµένου για καλύτερη κατανόηση των θέσεων που 

περιγράφονται παρακάτω θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η δοµή της διοίκησης 

έχει ως εξής: 
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1) ∆ιοικητικό Συµβούλιο: Πρόεδρος και µέλη 

2) ∆ιοικητική Επιτροπή (management committee) - ∆ιευθυντές 

∆ιευθύνσεων: Στόχος της είναι ο καθορισµός, έλεγχος των επιχειρησιακών 

λειτουργιών καθώς και η αξιολόγηση τους. Η επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα µια φορά την εβδοµάδα. Μέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής 

είναι οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων και λαµβάνουν αναφορά από τους 

∆ιευθυντές των τµηµάτων. 

Ο πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος είναι τα πιο σηµαντικά 

πρόσωπα της διοίκησης. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος  είναι αυτός που χαράζει 

και εφαρµόζει την επιχειρησιακή στρατηγική της εταιρείας την οποία και 

διαµορφώνει σε συνδυασµό µε το ∆.Σ.  Ειδικότερα, το ∆.Σ. είναι αρµόδιο για 

την έγκριση των στρατηγικών της εταιρείας, των πολιτικών και των 

επενδύσεων. Το ∆.Σ. εξασκεί τρεις βασικούς ρόλους: Επίβλεψη, Αξιολόγηση 

και Επιρροή.  

 

 

4.2.1. ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από 7 µέλη: 

1. Πρόεδρος : Nicolaas Herman Nusmeier 

2. Αντιπρόεδρος Α’ & ∆ιευθύνων Σύµβουλος : Jac van Herpen 

3. Αντιπρόεδρος Β’ : Εµµανουήλ Πριονάς 

4. Μέλος : Pierro Perron 

5. Μέλος : Επαµεινώνδας Λαµπαδάριος 

6. Μέλος : Ζαχαρίας Σιτινάς 

7. Μέλος : Ιωάννα Τριφύλλη 
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Πρόεδρος : Nicolaas Herman Nusmeier 2 

Ο Nicolas Herman Nusmeier εργάζεται για την Heineken International και 

είναι πρόεδρος της περιφέρειας Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης  στην 

οποία ανήκει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία. 

Ο Nicolas Herman Nusmeier ξεκίνησε στην Heineken το Σεπτέµβριο του 

1985 ως Management Trainee.  Όταν ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του, 

άρχισε τις σπουδές του στο τµήµα Ζυθοποίησης στο Βιοµηχανικό Ινστιτούτο 

της Gent στο Βέλγιο από το οποίο αποφοίτησε ως Master Brewer το 1988. 

Από τον Αύγουστο 1988 µέχρι το 1989, εργάστηκε στην Heineken 

Brouwerijen.  

Στις αρχές του 1990 πήρε τη θέση του ∆ιευθυντή Παραγωγής στην Cagliari 

Brewery στη Σαρδηνία. Τον Οκτώβριο του 1990, ανέλαβε ως Γενικός 

∆ιευθυντής  της Heineken Ιταλίας στην Ρώµη. 

Από το 1993 εώς και το 2001, ανέλαβε Γενικός ∆ιευθυντής σε διάφορα 

εργοστάσια της Heineken παγκοσµίως. 

Από το Μάιο 2001, είναι µέλος του management board Grupa Zywiec στο  

οποίο έγινε πρόεδρος τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου. Από τον Οκτώβριο του 

2005 είναι Πρόεδρος της Περιφέρειας Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης της 

Heineken International µε έδρα την Βιέννη. 

Mέλη:  

Pierro Perron 3: Ο Pierro Perron είναι Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ζυθοποιών. Είναι επίσης πρόεδρος του ∆.Σ της Heineken Ιταλίας, στο 

Εποπτικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Brau Union στην Αυστρία, µέλος 

Federalimentare Board και µέλος του ∆.Σ της CIAA. Ήταν πρόεδρος της 

Ένωσης Ζυθοποιών από τον Ιούνιου 2002 µέχρι και το Μάιο 2005. Αρχικά, 

εργάστηκε στην αυτοβιοµηχανία και σε συµβουλευτική εταιρεία, και το 1974 

πριν εισαχθεί στον χώρο της ζυθοβιοµηχανία εργάστηκε στην βιοµηχανία 

Poretti ως managing director το 1977. Από τότε εργάστηκε σε πολλές 

εταιρείες ζυθοποιίας συµπεριλαµβανοµένου Union Cervecera και Birra 

Moretti. 
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To 1997 εργάστηκε στην Heineken Ιταλίας ως Γενικός ∆ιευθυντής και από το 

2000 ως το 2003 ήταν ∆ιευθύνων Σύµβουλος στην Heineken Iσπανίας. Έχει 

εκπροσωπήσει την εταιρεία που εργάστηκε τόσο στην Ιταλική όσο και στην 

Ισπανική Ένωση Ζυθοποιών.  

Τέλος, είναι από τα ιδρυτικά µέλη της European Research Advisory Board 

(ERAB) και το 2006 έγινε επίτιµο µέλος του ERAB Board of Directors. 

 

4.2.2. ∆ιοικητική Επιτροπή –Management Commitee 4  
 

Jac van Herpen : ∆ιευθύνων Σύµβουλος & Πρόεδρος 

Ο Jac van Herpen γεννήθηκε στις 7 Απριλίου του 1951 στο Ρόττερνταµ. 

Με πτυχίο Οικονοµικών και ∆ικαίου από το Πανεπιστήµιο της Ουτρέχτης,  

µεταπτυχιακές σπουδές στο ∆ιεθνές Μάρκετινγκ από το Πανεπιστήµιο του 

Cambridge και Executive MBA από το Πανεπιστήµιο του Harvard, ο κ. van 

Herpen έχει µια µακρόχρονη σταδιοδροµία σε εταιρείες ζυθοποιίας. 

Από το 1981 µέχρι το 1998 εργάστηκε στη Heineken International, 

κατέχοντας διάφορες θέσεις ευθύνης, αρχικά στα γραφεία της εταιρείας στην 

Ολλανδία και στη συνέχεια (από το 1994) αναλαµβάνοντας τη θέση του 

Regional Director στη Σιγκαπούρη. Από το 1998 έως το 2003 εργάστηκε στην 

DB Breweries στη Νέα Ζηλανδία, ως CEO, και ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος της 

Guinness Anchor Berhad στην Κουάλα Λουµπούρ. Το 2003, επανέρχεται 

στην Heineken International, αρχικά ως Director Corporate Brands στην 

Ολλανδία, ενώ από τον Οκτώβριο του 2005 ανέλαβε τη ∆ιοίκηση της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.  

Ο κ. van Herpen είναι Πρόεδρος της Ένωσης Ζυθοποιών Ελλάδος, 

αντιπρόεδρος του Ελληνο-Ολλανδικού Συνδέσµου (HEDA) καθώς και µέλος 

πολλών διεθνών επιχειρηµατικών ενώσεων.  
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Αλέξανδρος ∆ανιηλίδης - Εµπορικός ∆ιευθυντής 

Ο Αλέξανδρος ∆ανιηλίδης γεννήθηκε στη Νίκαια του Πειραιά την 1η  Απριλίου 

του 1968. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Οικονοµικό τµήµα του      

Πανεπιστηµίου Πειραιά και έχει 20ετή εµπειρία στο χώρο των πωλήσεων. 

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1989 στο εµπορικό τµήµα της εταιρείας ΚΟΡΕ 

ΑΕ ενώ τον Αύγουστο του 1992 εντάσσεται πλέον στο δυναµικό της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ως Επιθεωρητής Πωλήσεων. Κατά τη διάρκεια της 

επαγγελµατικής του πορείας έχει αναλάβει τις αρµοδιότητες του 

Προϊσταµένου HO.RE.CA (1995), ∆ιευθυντή TAKE HOME (1997), ∆ιευθυντή 

Πωλήσεων Ν. Ελλάδος (1999), ∆ιευθυντή Πωλήσεων Χονδρεµπορίου & 

HO.RE.CA (2002) και ∆ιευθυντή Πωλήσεων Ελλάδας (2008). Τον Μάρτιο του 

2010 ανέλαβε τα καθήκοντα του Εµπορικού ∆ιευθυντή της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας.  

  

Νικόλαος Ζέρβας - Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

O Νικόλαος Ζέρβας γεννήθηκε στις 16 Σεπτεµβρίου του 1964, στο Καλαµάκι 

Aττικής. Είναι απόφοιτος του Οικονοµικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου 

Πειραιώς (πρώην ΑΒΣΠ) και του Πανεπιστηµίου του Southampton στην 

Αγγλία όπου ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές του σπουδές στο Finance (MSc) 

µε υποτροφία του Βρετανικού Συµβουλίου. 

Από το ∆εκέµβριο του 2008 κατέχει τη θέση του Αναπληρωτή Οικονοµικού 

∆ιευθυντή της Αθηναϊκής Ζυθοποϊας Α.Ε. ενώ από την 1η  Απριλίου 2009 

αναλαµβάνει καθήκοντα Οικονοµικού ∆ιευθυντή της εταιρείας. 

Ο Νίκος Ζέρβας διαθέτει εκτεταµένη επαγγελµατική εµπειρία στον Οικονοµικό 

τοµέα από πολλές ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες. Έχει διατελέσει 

Οικονοµικός ∆ιευθυντής του Οµίλου ΓΕΡΜΑΝΟΣ, Οικονοµικός & 

Περιφερειακός ∆ιευθυντής για την Ελλάδα και την Τουρκία της Γερµανικής 

Εταιρείας FREUDENBERG καθώς και Financial Controller του Οµίλου 

Εταιρειών Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ. 
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Νίκος Ζώης - ∆ιευθυντής Πωλήσεων Ελλάδας 

Ο Νίκος Ζώης γεννήθηκε στις 2 Μαρτίου του 1964 στη Θεσσαλονίκη. 

Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης 

µε πτυχίο Οικονοµικών και µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη ∆ιοίκηση 

Επιχειρήσεων  του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας ενώ συνέχισε για ένα χρόνο 

ακόµα µε ειδίκευση στα πληροφοριακά συστήµατα και το διαδικτυακό 

εµπόριο. 

Το 1989 προσλαµβάνεται από την εταιρεία Τσάνταλης Α.Ε. ως επιθεωρητής 

πωλήσεων, ενώ το 1991 γίνεται µέλος της οικογένειας της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιϊας. Ξεκινάει ως επιθεωρητής πωλήσεων και το 1993 αναλαµβάνει 

καθήκοντα προϊστάµενου. Το 1999 συνεχίζει την καριέρα του στην Heineken 

Βουλγαρίας ως ∆ιευθυντής Πωλήσεων και το 2002 επιστρέφει στην Ελλάδα 

ως Regional Sales Manager. Από το 2005 έως το 2008 ασχολείται µε το 

change management και το channel strategy ενώ για τα επόµενα δύο χρόνια 

αναλαµβάνει τη θέση του Strategic HO.RE.CA Sales Manager.  

Μετά την πολυετή πείρα του σε όλα τα κανάλια, στη ∆ιεύθυνση Πωλήσεων, 

το Μάρτιο του 2010, ανέλαβε τη θέση του ∆ιευθυντή Πωλήσεων Ελλάδας. 

  

Έλενα Μαθιού - ∆ιευθύντρια Marketing 

Η Έλενα Μαθιού-Rose γεννήθηκε στις 19 Σεπτεµβρίου του 1966 στην Αθήνα.  

Σπούδασε Νοµική στο Πανεπιστήµιο Αθηνών ενώ κατέκτησε µεταπτυχιακούς 

τίτλους στα Οικονοµικά και την Ευρωπαϊκή Πολιτική (ΜSc) καθώς και στη 

∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).  

Το 1991 προσλαµβάνεται στην Procter & Gamble Γερµανίας ως Οικονοµική 

Αναλύτρια ενώ µέχρι το 2000 αναλαµβάνει πολλές θέσεις στο τµήµα 

µάρκετινγκ της εταιρείας τόσο στη Γερµανία όσο και σε άλλες χώρες 

(Bαλτικές Χώρες, Λευκορωσία, Πολωνία, Λονδίνο). Πριν γίνει ∆ιευθύντρια 

Μάρκετινγκ της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας το Σεπτέµβριο του 2006 διετέλεσε 

∆ιευθύντρια Μάρκετινγκ στην εταιρεία Johnson & Johnson Hellas από τον 

Ιούλιο του 2001. 
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Ενεργό µέλος στον επαγγελµατικό χώρο, συµµετέχει στην Ελληνική Εταιρεία 

∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (EE∆Ε), στο Σύνδεσµο ∆ιαφηµιζοµένων Ελλάδος 

(Σ∆Ε) ενώ είναι ενεργό µέλος του Ελληνικού Συνδέσµου Ελέγχου 

Επικοινωνίας (ΣΕΕ) όπου και προεδρεύει συνεδριάσεων όποτε παραστεί 

ανάγκη.  

 

Μηνάς Μαυρικάκης - ∆ιευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων 

Ο Μηνάς Μαυρικάκης γεννήθηκε στην Ισµαηλία της Αιγύπτου και επέστρεψε 

στην Ελλάδα µε την οικογένειά του όταν ήταν δέκα ετών. Σπούδασε ∆ιοίκηση 

Επιχειρήσεων ενώ έχει παρακολουθήσει πολλά εκπαιδευτικά προγράµµατα 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Εργάζεται στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. από το 1976. Η καριέρα του 

ξεκίνησε από το Τεχνικό Τµήµα, ενώ, µετά την ολοκλήρωση των σπουδών 

του, µετακινήθηκε στη ∆ιεύθυνση Πωλήσεων, ως Promoter και στη συνέχεια 

έγινε Επιθεωρητής Πωλήσεων. Το 1985, ανέλαβε τη θέση του Product 

Manager Heineken ενώ από το 1989 ως Group Product Manager ήταν 

υπεύθυνος για το λανσάρισµα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΙΟΛΗ. Το 

1995, ως New Business Development Manager αναπτύσσει τις 

δραστηριότητες µάρκετινγκ της εταιρείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

(Νοτιοανατολική Ευρώπη κυρίως) ενώ το 1999 λανσάρει στην ελληνική 

αγορά δύο νέα προϊόντα, τη Fischer και την ΑΛΦΑ. Το 2000 αναλαµβάνει τη 

θέση του Marketing Manager, ενώ γίνεται υπεύθυνος για τη χορηγία της 

Heineken στους Ολυµπιακούς Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004. Από το 2006 οδηγεί τη 

∆ιεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων προωθώντας τις σχέσεις της 

εταιρείας µε τα ΜΜΕ, ενισχύοντας το κοινωνικό της πρόσωπο καθώς και τις 

χορηγικές της δραστηριότητες. 

Ο Μηνάς Μαυρικάκης συµµετέχει ως ενεργό µέλος στο Σύνδεσµο 

∆ιαφηµιζοµένων Ελλάδος (Σ∆Ε), στον Ελληνικό Σύνδεσµο Ελέγχου 

Επικοινωνίας (ΣΕΕ), στον Πολιτιστικό µη κερδοσκοπικό οργανισµό Άλεκτον 

και στον Πολιτιστικό Οργανισµό Θεσσαλονίκης. 
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 Βαρβάρα Παναγοπούλου - ∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Η Βαρβάρα Παναγοπούλου γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου του 1962 στην 

Αθήνα. Σπούδασε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο Αµερικάνικο Κολλέγιο µε κύρια 

κατεύθυνση την οργανωσιακή συµπεριφορά και το µάρκετινγκ ενώ έχει 

παρακολουθήσει πολλά εκπαιδευτικά προγράµµατα στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό.  

Το 1988 προσλαµβάνεται στην Procter & Gamble Greece στο Τµήµα 

Μάρκετινγκ ενώ το 1992, αναλαµβάνει ∆/ντρια του τµήµατος Εκπαίδευσης 

στη ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού της εταιρείας µέχρι το 1996. Από το 1996 

µέχρι την πρόσληψή της στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. τον Οκτώβριο του 

2008, διετέλεσε ∆/ντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού σε µεγάλες εταιρείες όπως  

DHL, The Coca-Cola Company και Vodafone. 

Ενεργό µέλος στον επαγγελµατικό χώρο, συµµετέχει στο Σύνδεσµο Στελεχών 

∆ιοίκησης Προσωπικού (ΣΣ∆Π), στην Ελληνική Εταιρεία ∆ιοικήσεως 

Επιχειρήσεων (EE∆Ε) και στο Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο. 

   

Lorenzo Pomini - ∆ιευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Ο Lorenzo Pomini γεννήθηκε στο Τρεβίζο, µια µικρή πόλη κοντά στη Βενετία 

στις 13 Οκτωβρίου του 1961. Σπούδασε στο Πανεπιστήµιο του Μιλάνου όπου 

και συνάντησε για πρώτη φορά τη Heineken, µέσα από µια έρευνα για τη 

µείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή ήταν και η αρχή της 23άχρονης 

συνεργασίας του µε την εταιρεία. 

Ξεκίνησε την καριέρα του στην Heineken από την παραγωγή, σαν χειριστής 

εττικετοµηχανής και αργότερα ως προϊστάµενος µιας γραµµής 

πακετοποίησης σε εργοστάσιο της Ολλανδίας. Εργάστηκε κατόπιν σαν 

Προϊστάµενος Συσκευαστηρίου, Προϊστάµενος Ζυθοβραστηρίου στο 

Εργοστάσιο της Massafra στην Ιταλία, καθώς επίσης στα τµήµατα Logistics 

και Προγραµµατισµού Παραγωγής στο Μιλάνο και στο τµήµα Ελέγχου 

Κόστους του Supply Chain. Μετά από αυτήν την πορεία, του ανατέθηκε για 

πρώτη φορά η ∆ιεύθυνση Εργοστασίου σε τρία διαφορετικά εργοστάσια, στην 



 
99 

Ιταλία και στη Γαλλία. Πριν ενσωµατωθεί στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. το 

Σεπτέµβριο του 2006, ήταν Τεχνικός ∆ιευθυντής στη Heineken Γαλλίας. 

   

Ταλίτα Μαρία Τσεκούρα - Νοµική Σύµβουλος 

Η Ταλίτα Μαρία Τσεκούρα γεννήθηκε στις 10 Νοεµβρίου 1973 στην Αθήνα. 

Σπούδασε Νοµικά (JD/ LL.M.) στο Πανεπιστήµιο Erasmus Universiteit 

Rotterdam στην Ολλανδία µε κύριες κατευθύνσεις το αστικό και εµπορικό 

δίκαιο. Κατόπιν σπούδασε στις ΗΠΑ στο Πανεπιστήµιο Harvard Law School 

(LL.M.) όπου επικεντρώθηκε κυρίως σε θέµατα εταιρικού δικαίου, 

συµβάσεων, δίκαιο ανταγωνισµού και διαπραγµατεύσης.  

Το 1998 γίνεται µέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου της Νέας Υόρκης (New 

York State Bar Association) και µετά την επιστροφή της στην Ελλάδα το 2000 

γίνεται και µέλος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.  

Μετά την επιστροφή της στην Ελλάδα εργάστηκε σε µία µεγάλη δικηγορική 

εταιρεία στην Αθήνα, όπου ασχολήθηκε κυρίως µε θέµατα εταιρικού δικαίου, 

δίκαιο τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, ενώ αργότερα ίδρυσε δικό της 

δικηγορικό γραφείο µε ειδίκευση σε θέµατα εταιρικού και εµπορικού δικαίου. 

Η Ταλίτα Μαρία Τσεκούρα εργάζεται από το 2006 ως Νοµική Σύµβουλος της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, ενώ από το 2007 αποτελεί και µέλος της ∆ιοικητικής 

Επιτροπής.  

 

4.2.3. ∆ιαδοχή ∆ιευθύνοντα Συµβούλου (CEO): 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας έχει αλλάξει µόνο 3 φορές από τότε 

που ιδρύθηκε η εταιρεία το 1963.  

1963 – 1976 : Χατζηβασιλείου - ιδιοκτήτης 

1976 - 2006: Μ.Τάνες 

2006 – Σήµερα: Jac van Herpen  
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4.2.4. Σύνοψη Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

Το ∆.Σ. αποτελείται από 7 µέλη εκ των οποίων 2 από αυτά εργάζονται στον 

Όµιλο Heineken και 2 από αυτά προέρχονται από την εταιρεία.  Οι 

περισσότεροι εξ αυτών έχουν διατελέσει ως µέλη σε ∆Σ άλλων εταιρειών και 

παράλληλα έχουν πολλά προσόντα µε γνώση του επιχειρηµατικού κόσµου. 

Ρόλος του ∆.Σ. στο Στρατηγικό Management: O ∆ιευθύνων Σύµβουλος (top 

management) είναι αυτός που χαράσσει το όραµα και τις στρατηγικές για την 

επίτευξη των στόχων, ενώ το ∆.Σ. εγκρίνει ή όχι και εποπτεύει τον ∆ιευθύνων 

Σύµβουλο ως προς την αποτελεσµατικότητά του. Στο Board of Directors 

Continuum ο ρόλος του ∆.Σ. θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως ‘Active 

Participation’5, όπως εµφανίζεται στο διάγραµµα 4.2. 

 

Phantom     Rubber Stamp     Minimal Review      Nominal Participation    Active    Catalyst 

 

LOW          HIGH 

Βαθµός Συµµετοχής στην Στρατηγική ∆ιοίκηση 

∆ιάγραµµα 4.2. Θέση της ΑθηναΙκης Ζυθοποιίας στο υπόδειγµα ‘Board of Directors 

Continuum’ 

 

• Βαθµός Υπευθυνότητας του top management στην επίδοση: Οι συχνές 

συνεδριάσεις του ∆.Σ. αλλά και της ∆ιοικητικής Επιτροπής σε      

παραλληλισµό µε τις συχνές αναφορές στη µητρική εταιρεία Heineken 

International αποδίδει µεγάλο µέρος ευθυνών για την επίδοση της εταιρείας.  

• Κίνητρα: Τα κίνητρα τα οποία παρέχονται στο top management  έχουν 

άµεση σχέση µε την επίτευξη στόχων και είναι υπό µορφή bonus 

προκειµένου για βραχυπρόθεσµους στόχους  

• Ικανότητα top management στην επίτευξη στόχων: Ο τωρινός ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος έχει επιδείξει δυνατά αποτελέσµατα µε  µακρόχρονη επιτυχία σε 

όλες τις θέσεις που κατείχε µέχρι σήµερα στις εταιρείες του Οµίλου Heineken, 

µε άριστη γνώση της αγοράς της µπίρας παγκοσµίως. Παράλληλα, και τα 

Αθηναϊκή Ζυθοποία 
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υπόλοιπα µέλη του top management επίσης διαθέτουν διατµηµατική (cross 

fuction) εµπειρία είτε εντός είτε εκτός αυτής. 

• Ηθική: Όλοι οι εργαζόµενοι έχουν υπογράψει και αποδεχθεί τον κώδικα 

ηθικής και δεοντολογίας και κάθε ενέργεια εκτελείται σε συµφωνία µε αυτόν 

καθώς επίσης και ειδικό έγγραφο για την µη κατάχρηση της δεσπόζουσας 

θέσης της εταιρείας.  
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4.3. Βιβλιογραφία 

 

1. www.athenianbrewery.gr 

2. www.heineken.com 

3. www.erab.com 

4. www.athenianbrewery.gr 

5. Thomas L. Wheelen & J.David Hunger,  “Concepts in Strategic 
management  and Business Policy”,  10th Edition 2006, Pearson 
Prentice Hall. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Σήµερα, γινόµαστε µάρτυρες της πιο θεµελιώδους µεταµόρφωσης του 

επιχειρηµατικού τοπίου των παγκοσµίων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 

(world business landscape) των τελευταίων δεκαετιών. Οι πιο σηµαντικές 

προκλήσεις που αναγνωρίζονται είναι οι εξής1: 

1. 25 χρόνια πριν οι επιχειρηµατικοί ορίζοντες περιορίζονταν στην αγορά 

των Η.Π.Α., Ευρώπης και Ιαπωνίας, δηλαδή µια αγορά 580 εκατοµµυρίων 

ανθρώπων, ενώ σήµερα η παγκόσµια οικονοµία αναφέρεται σε µια αγορά 

6,3 δισ ανθρώπων. Επιπροσθέτως η αγορά αυτή µεγαλώνει κατά 1 δισ 

ανθρώπους ανά 15 χρόνια. 

2. Από φθηνό εργατικό µεταβαίνουµε σε φθηνό πνευµατικό κεφάλαιο 

(brainpower). H ανταγωνιστική δοµή των αναδυόµενων οικονοµιών 

αλλάζει γρήγορα. Κίνα, Ινδία και Ρωσία µαζί, παράγουν τον αριθµό 

φοιτητών των Η.Π.Α. Η Κίνα επενδύει περισσότερο από την Ιαπωνία σε 

Έρευνα & Ανάπτυξη και µέχρι το 2010 θα έχει ξεπεράσει την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η Ινδία έχει ανοίξει 120 κέντρα τηλεϊατρικής και αυτό είναι µόνο η 

αρχή. 

3. Η ισορροπία δυνάµεων αλλάζει δραµατικά. Τα αποθεµατικά σε ξένο 

συνάλλαγµα της Κίνας ξεπέρασαν τα 1.000 δισ και είναι το µεγαλύτερο 

στο κόσµο. Η ίδια αυξητική τάση παρατηρείται στην Ρωσία, Ταϊλάνδη, και 

χώρες του κόλπου. Παραδοσιακά, οι επενδύσεις νοούνταν σε Αµερικάνικα 

οµόλογα (US treasury bonds), ή σε ακίνητη περιουσία (real estate) σε 

Ευρώπη και Η.Π.Α. Τώρα αυτό δεν ισχύει. 

4. Οι αναπτυσσόµενες χώρες εστιάζουν στην απόκτηση δικών τους 

βιοµηχανικών παγίων. Πάνω από 700 Κινέζικες εταιρείες 

δραστηριοποιούνται στην Αφρική κυρίως στον ενεργειακό τοµέα. Αυτή τη 

στιγµή στο Dubai είναι σε εξέλιξη έργα (projects)  άνω των 700 δισ 

δολαρίων. 

5. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αλλάξουν από τη νοοτροπία παραγωγικότητας 

(productivity mentality) σε νοοτροπία ανάπτυξης (growth mentality). Τα 
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µερίδια αγοράς αποτελούν τους νέους όρους και ονόµατα του παιχνιδιού. 

Όµως στην αλλαγή στρατηγικής οι εταιρείες πρέπει να αποδεχθούν 

υψηλότερο κίνδυνο και να προσαρµοστούν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον 

και να το κάνουν ταχύτατα προκειµένου να αντιµετωπίσουν τον 

ανταγωνισµό.   

6. Οι αναδυόµενες αγορές µεταµορφώνονται σε αναδυόµενες δυνάµεις. 

Επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους πέραν των συνόρων και βλέπουµε 

ονοµασίες προϊόντων (brands) που δεν τα γνωρίζαµε. 

Στο τέλος όλα αυτά δεν αφήνουν αναλλοίωτο το γεωπολιτικό περιβάλλον. Οι 

αναδυόµενες υπερδυνάµεις θα χρησιµοποιήσουν την οικονοµική τους δύναµη 

προς την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού.                             

    

5.1. Γενικευµένο Περιβάλλον (Societal Environment Ανάλυση 
       (P.E.S.T.)) 

Στην παρούσα ενότητα θα µελετήσουµε το Γενικευµένο Περιβάλλον µέσα στο 

οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και θα αναγνωρίσουµε τάσεις οι οποίες 

µπορεί να έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην επίδοση ολόκληρου του 

κλάδου. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η αβεβαιότητα του περιβάλλοντος 

µπορεί να αποτελεί απειλή για τα µακροπρόθεσµα σχέδια των εταιρειών του 

κλάδου, αλλά µπορεί και να κρύβει ευκαιρίες αφού δηµιουργεί νέους κανόνες 

παιχνιδιού. 

Το γενικευµένο περιβάλλον περιλαµβάνει γενικά στοιχεία τα οποία δεν 

επηρεάζουν άµεσα τα βραχυπρόθεσµα σχέδια των εταιρειών, αλλά 

επηρεάζουν τα µακροπρόθεσµα. Τέτοιοι παράγοντες προέρχονται από το 

µακροπεριβάλλον Οικονοµικό, Πολιτικό-Νοµικό, Τεχνολογικό και 

Κοινωνικοπολιτιστικό περιβάλλον.  

 

5.1.1. Πολιτικοί Παράγοντες 

Αφορά δυνάµεις που µπορούν να επηρεάσουν µακροπρόθεσµα την 

επιχείρηση  και περιλαµβάνουν νοµοθεσίες, κανονισµούς και κατανοµή 

εξουσίας. 
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i. Antitrust Law 

Ήδη από τα πρώτα στάδια δηµιουργίας της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

κοινότητας (ΕΟΚ) στη συνθήκη της Ρώµης είχε ληφθεί µνεία σύµφωνα µε τα 

άρθρα 81 EC και 82 EC για την αποφυγή δηµιουργίας µονοπωλίων και 

καρτέλ. Με βάση τα ανωτέρω άρθρα το 2004 η Ευρωπαϊκή ένωση 

προχώρησε στη ρυθµιστική διάταξη ECMR reg.139/2004 προκειµένου να 

ελέγξει τις συγχωνεύσεις και εξαγορές (M&A). Βέβαια, υπάρχει και η 

παράγραφος 3 του άρθρου 81, ( 81 (3) EC) η οποία επιτρέπει εξαιρέσεις εάν 

τέτοιες συγχωνεύσεις οδηγούν σε τεχνολογική καινοτοµία και δεν µειώνουν 

τον ανταγωνισµό2&3. Στην Ελληνική αγορά  ο ρόλος της εποπτικής αρχής έχει 

ανατεθεί στην «Επιτροπή Ανταγωνισµού» η οποία και υπάγεται στο 

Υπουργείο Ανάπτυξης. 

 

ii. Έλεγχος τιµών  

Οι τιµές λιανικής υπόκεινται σε έλεγχο από το υπουργείο εµπορίου, σε µια 

προσπάθεια της Κυβέρνησης  να συγκρατήσει τυχόν πληθωριστικές τάσεις. 

 

iii. Αυστηρότεροι κανονισµοί και πρότυπα 

Θέσπιση αυστηρότερων κανονισµών σε θέµατα υγιεινής, ασφάλειας και 

εξυπηρέτησης (απαίτηση για καλύτερης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες) 

τόσο από την πλευρά των καταναλωτών όσο και από την πλευρά της 

πολιτείας µε τη δηµιουργία καταναλωτικών οργανώσεων.  

Για τον κλάδο των ποτών, έχει συνταχθεί ειδικός κώδικάς τροφίµων και 

ποτών, που στο άρθρο 144 αναφέρονται οι βασικές προδιαγραφές 

παρασκευής και διάθεσης του ζύθου στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε το άρθρο 

αυτό θα πρέπει να εφαρµόζονται οι διατάξεις και οι όροι που προβλέπονται 

από την ειδική για το ζύθο νοµοθεσία του γενικού χηµείου του κράτους, ως 

προς τα βασικά συστατικά, τα ένζυµα, τις ύλες του ζύθου κ.α.. Επίσης στο 

άρθρο 11 του κώδικα τροφίµων και ποτών αναφέρονται διατάξεις σχετικά µε 

τη συσκευασία, την επισήµανση και την παρουσίαση της µπίρας που 

προορίζεται για τη λιανική πώληση. Σηµειώνεται, ότι έχει γίνει 
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αναπροσαρµογή της νοµοθεσίας µε σκοπό της εναρµόνισή της µε τις         

κοινοτικές διατάξεις4.  

 

iv. Πράσινη Οικονοµία. 

Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση έχει δεσµευθεί σε πολιτικές που περιλαµβάνουν 

επιδοτήσεις για τις ενναλακτικές πηγές ενέργειας, ενώ ενθαρρύνει τις 

επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες µε τεράστιες επιχορηγήσεις που σε κάποιες 

περιπτώσεις αγγίζουν το 60%. Στις αρχές του 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση 

ανακοίνωσε τα σχέδια της για παραγωγή του 20% της ενέργειας της από 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µέχρι το 20205. 

Παράλληλα, η Ευρωπαίκη ΄Ενωση απαιτούσε από τις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στα κράτη µέλη της να συµµετέχουν ενεργά στο 

πρόγραµµα ανακύκλωσης των απορριµµάτων συσκευασίας. 

Για την Ελλάδα, ο στόχος από το 2011 θα γίνει αυστηρότερος. Τουλάχιστον 

το 55% των συνολικών απορριµµάτων συσκευασίας πρέπει να 

ανακυκλώνονται, συµπεριλαµβανοµένων τουλάχιστον 60% σε βάρος γυαλί, 

60% σε χαρτί και χαρτόνι, 50%  µέταλλα, 22,5% όλων των πλαστικών και 

15% ξύλο. 

Ο ρόλος της ΕΕΑΑ (Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης) είναι να  

ανακτήσει από τους καταναλωτές όσο το δυνατόν περισσότερες συσκευασίες 

για ανακύκλωση προκειµένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. 

Όλοι οι παραγωγοί της ΕΕ των καταναλωτικών αγαθών, που χρησιµοποιούν  

συσκευασίες µιας χρήσης στα προϊόντα τους απαιτείται να εγγραφτούν σε 

προγράµµατα ανακύκλωσης.  

 

v. Φορολογία 

Το 2009, ο ΦΠΑ που εισπράττεται από την πώληση τροφίµων και ποτών 

είναι 19%, και ισχύει από τον Απριλίο 2005. Ειδικότερα για την µπίρα, από τις  

6 Φεβρουαρίου 2009 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί του ζύθου αυξήθηκε 

κατά 20% σε € 1,36 ανά πλατό ανά εκατόλιτρο.  
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vi. Απαγόρευση καπνίσµατος 

Από την 1η Ιουλίου 2009, η µερική απαγόρευση του καπνίσµατος σε          

δηµόσιους χώρους εισάχθηκε στην Ελλάδα. Η ελληνική απαγόρευση 

επιτρέπει σε µπαρ µέχρι 70τµ να επιλέξει εάν θα επιτρέπει  το κάπνισµα ή 

οχι. 

Τον Απρίλιο του 2009, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι η ελληνική 

απαγόρευση είχε πρότυπο την ισπανική και την πορτογαλική απαγόρευση, 

όπου στις χώρες αυτές η εµπειρία έδειξε ότι η σταδιακή  µετάβαση για τους 

καπνιστές σε ένα νέο σύστηµα ήταν επιτυχής και βοήθησε την καταπολέµηση 

του παθητικού καπνίσµατος. 

 

5.1.2. Οικονοµικοί Παράγοντες 

Αφορά δυνάµεις που θέτουν το κανονιστικό πλαίσιο για την ανταλλαγή 

αγαθών, χρήµατος, ενέργειας και πληροφορίας και έχουν άµεση επίδραση όχι 

µόνο στον κλάδο των ποτών αλλά και σε ολόκληρή την οικονοµική 

δραστηριότητα στην Ελλάδα. 

 

i. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν – GDP 

Ο αντίκτυπος της παγκόσµιας οικονοµικής επιβράδυνσης για την ελληνική 

οικονοµία ήταν αρχικά πιο περιορισµένη από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές 

αγορές, εν µέρει λόγω του γεγονότος ότι οι ελληνικές  τράπεζες είχαν 

λιγότερα sub-prime περιουσιακά  στοιχεία στους ισολογισµούς τους. 

Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2009 η Ελλάδα έγινε η πρώτη δυτική ευρωπαϊκή 

οικονοµία της οποία η πιστοληπτική ικανότητα υποβαθµίστηκε, τονίζοντας  

τους φόβους για υψηλό χρέος  στον δηµόσιο τοµέα της, το χειρότερο στην 

ευρωζώνη των 16 κρατών.  

Στην Ευρωζώνη το ΑΕΠ µειώθηκε κατά 3% σε σύγκριση µε το προηγούµενο 

έτος ενώ στην Ελλάδα η µείωση του ΑΕΠ δεν είναι τόσο µεγάλη και αγγίζει 

µόλις το -0,7%, γεγονός που δείχνει ότι η Ελλάδα δεν έχει εισέλθει ακόµα σε 

ύφεση (διάγραµµα 5.1) . 
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∆ιάγραµµα 5.1. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊον Ελληνικής Οικονοµίας και Ευρωζώνης       
(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, 2009)    

 

 Ο ρυθµός ανάπτυξης για την Ελλάδα µειώθηκε κατά 2% σε σχέση µε το 

προηγούµενο έτος ενώ ο ρυθµός ανάπτυξης για την Ευρωζώνη µειώθηκε 

κατά 4,1% σηµειώνοντας σηµαντική επιβράδυνση (διάγραµµα 5.2).   

 

∆ιάγραµµα 5.2. Ρυθµός Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονοµίας και της Ευρωζώνης          
(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, 2009) 

 

Ειδικότερα σύµφωνα µε τη Εurostat, το τέταρτο τρίµηνο του 2009 σε σχέση 

µε το τέταρτο τρίµηνο του 2008, ο ρυθµός ανάπτυξης στην Ελλάδα ήταν στο  

-2,6% ενώ την ίδια περίοδο στην ευρωζώνη το ΑΕΠ υποχώρησε. 
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ii. Πληθωρισµός 

Ο πληθωρισµός στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει επιβράδυνση 

φτάνοντας στο 3% αλλά σταθερά παραµένει σε υψηλότερες τιµές από το 

µέσο όρο της Ευρωζώνης. Το έτος 2008 παρουσιάσει σηµαντική άνοδο 

φτάνοντας στα επίπεδα του 4%.  Από την άλλη µεριά, ο πληθωρισµός στην 

Ευρωζώνη εµφανίζεται σε σταθερές τιµές µε την πάροδο των χρόνων 

(περίπου στο 2.2%) αντανακλώντας έτσι τη δηµοσιονοµική πολιτική που 

ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα6. 

Το 2009 όµως, ο µέσος  ρυθµός αύξησης του ∆είκτη τιµών Καταναλωτών 

κυµάνθηκε στο 1,3% κατά σχεδόν 2 µονάδες χαµηλότερα σε σχέση µε το 

2008 αλλά ακόµα σε υψηλότερα επίπεδα από την Ευρωζώνη. Το 2009 οι 

τιµές στα τρόφιµα και στα µη αλκοολούχα ποτά µειώθηκαν σηµαντικά, µετά 

την ραγδαία αύξηση που είχε σηµειωθεί στις αρχές του 2008. Παρ’ όλα αυτά 

οι τιµές στα µη τρόφιµα άρχισαν σιγά σιγά να ανεβαίνουν ξανά (διάγραµµα 

5.3). 

 

 

∆ιάγραµµα 5.3. Ρυθµός αύξησης γενικού δείκτη τιµών στην Ελλάδα και της Ευρωζώνης    

(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, 2009) 
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iii. Επιτόκια  

Μια άλλη συνιστώσα του Οικονοµικού Περιβάλλοντος είναι οι τιµές των 

επιτοκίων όπου βάσει αυτών καθορίζονται και οι µακροχρόνιες επενδύσεις 

τόσο στη Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως απεικονίζεται και 

στο διάγραµµα 5.4 τα επιτόκια παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία τόσο στην 

Ελλάδα άλλα και στην Ευρωζώνη. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια και 

συγκεκριµένα από το 2005 τα επιτόκια εµφανίζουν αυξητική τάση τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη καθιστώντας την εξεύρεση κεφαλαίων πιο 

δύσκολη αφού θα χρειαστούν περισσότεροι πόροι για την αποπληρωµή τους.    

 

∆ιάγραµµα 5.4. Ρυθµός αύξησης επιτοκίων µακρά διαρκείας στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη 

(Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, 2009) 
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ένας επαρκής βαθµός συντονισµού σε ότι αφορά την φορολογία αλκοόλης, 

καθώς οι µεγάλες διαφορές που υπήρχαν µεταξύ των χωρών µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επέτρεπε µια πλήρη σύγκλιση. 

Εκτός του ειδικού φόρου κατανάλωσης η µπίρα επιβαρύνεται επί τη βάσει του 

φόρου κατανάλωσης και σε φόρο περίπου 4% υπέρ του ΕΤΕΕΦΟ (Ειδικό 

Ταµείο εποπτών και ελεγκτών οινοπνεύµατος). Η µπίρα επιβαρύνεται επίσης 

και από τον Φ.Π.Α ο οποίος επιβάλλεται επί της τιµής παράδοσης (δηλαδή 

στην τιµή συνυπολογίζεται και ο φόρος κατανάλωσης). Ο συντελεστής Φ.Π.Α 

έχει αυξηθεί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. 

 

vi. Τουρισµός 

Ένας άλλος κίνδυνος προέρχεται από τη στασιµότητα στις κορυφαίες 

εξαγωγικές αγορές στην Ελλάδα για τη ναυτιλία και τις τουριστικές υπηρεσίες. 

Ο Ελληνικός τουρισµός έχει ήδη αρχίσει να βλέπει τα πρώτα σηµάδια των          

συνέπειων της οικονοµικής κρίσης, µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της 

Ελλάδα να  αναφορέρει Κάµψη 8% στις αφίξεις τουριστών το 2009 σε 

σύγκριση µε το 20088.  

 

vii. Εξωτερίκευση (Outsourcing) 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει η τάση όλο και περισσότερες εταιρείες να 

συγκεντρώνονται στις βασικές τους δραστηριότητες  (core competencies) 

προσδοκώντας να επωφεληθούν από: εστίαση στις βασικές δραστηριότητες 

(Focus on core activities), εξοικονόµηση κόστους (Cost saving Labor, 

Investment capital), απόκτηση νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας 

(Technology, new practices), µεγαλύτερη ευελιξία (Higher flexibility) 

Τµήµατα εταιρειών τα οποία δίδονται προς outsourcing και στα οποία 

υπάρχει µεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια, είναι τα τεχνολογικά τµήµατα 

καθώς και µέρη της προµηθευτικής αλυσίδας τα οποία δεν αποτελούν τη 

βασική δραστηριότητα (core ability) ή γενικά είναι έξω από το κέντρο βάρους 

της  εταιρείας9. 
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viii. Αύξηση τιµών πετρελαίου και πρώτων υλών. 

Τα τελευταία έτη η παγκόσµια οικονοµία βιώνει µια ραγδαία αύξηση τιµών 

στις ορυκτές πρώτες ύλες, µέταλλα και πετρέλαιο ως αποτέλεσµα της 

αύξησης ζήτησης κυρίως από τις αγορές της Άπω Ανατολής.  Άµεση 

συνέπεια είναι η αύξηση τιµών σε πληθώρα αγαθών (domino effect), αφού το 

πετρέλαιο είναι κύρια πηγή ενέργειας για τη λειτουργία εργοστασίων αλλά και 

πρώτη ύλη για τη µεταφορά αγαθών10. 

 

5.1.3. Κοινωνικοπολιτιστικοί Παράγοντες 

Αφορά τάσεις και δυνάµεις  που διαµορφώνουν αξίες, ήθη, έθιµα, συνειδήσεις 

και συνήθειες. 

  

i. ∆ηµογραφικά  

Ο πληθυσµός γερνάει, µε τα τελευταία στοιχεία να παρουσιάζουν πάνω από 

το 18% του πληθυσµού ηλικίας εξήντα πέντε και άνω σε σύγκριση µε το 15% 

πριν από δέκα χρόνια. Προβλέψεις δείχνουν ότι µέχρι το 2025, σχεδόν το 

23% του πληθυσµού θα είναι ηλικίας 65 ετών και άνω. 

Η δηµογραφική σύνθεση της Ελλάδας αλλάζει δραµατικά, µε τις ηλικίες άνω 

των 60 να αντιπροσωπεύουν περίπου το 1:1 των ηλικιών 15 – 29 ενώ 

εκτιµάται στις επόµενες δύο δεκαετίες η αναλογία αυτή να ξεπεράσει το 2:1 

(Εθνική Στατιστική Υπηρεσία)11.  Η αύξηση του προσδόκιµου ζωής 

συνεπάγεται περισσότερες ανάγκες σε υπηρεσίες υγείας µε αντίστοιχη 

αύξηση φαρµάκων. 

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση του αριθµού των 

µεταναστών που ζουν στην Ελλάδα και προβλέπεται η αυξητική τάση να 

συνεχιστεί και στο µέλλον. 
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ii. Αυξηµένη περιβαλλοντική ευαισθησία 

Η κοινή γνώµη έχει στραφεί προς την καταπολέµηση των κλιµατικών 

αλλαγών, και έτσι ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν τεχνολογίες 

και µέτρα που αποσκοπούν στη µείωση των ρύπων που εκπέµπουν, στις 

εναλλακτικές πηγές ενέργειες που χρησιµοποιούν στην ανακύκλωση των 

συσκευασιών τους. Υπάρχει απαίτηση από τους καταναλωτές, προϊόντα 

υψηλής ποιότητας που πληρούν τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας και 

σεβασµού στο περιβάλλον. Επίσης, οι πολίτες ειδικότερα στις αναπτυγµένες 

χώρες απαιτούν καθαρότερο περιβάλλον µε αποτέλεσµα τα αυξηµένα µέτρα 

στον έλεγχο εκποµπών αυτοκινήτων. 

 

iii. Μετάβαση από µαζική παραγωγή (mass production) σε µαζική 

προσαρµοστικότητα (mass customization)  

Άνθρωποι και επιχειρήσεις αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες που             

ανταποκρίνονται περισσότερο στις ατοµικές τους ανάγκες. Το mass 

customization, δηλαδή η παραγωγή και η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών 

προσαρµοσµένων στις ανάγκες του πελάτη κερδίζει συνεχώς έδαφος έναντι 

της µαζικής παραγωγής. 

 

iv. Αύξηση ευαισθησίας πολιτών σε θέµατα υγιεινής & ασφάλειας 

Οι περισσότερες χώρες του κόσµου έχουν θεσπίσει αυστηρότερους            

κανονισµούς για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και προχωρούν σε  

εντατικούς ελέγχους των εταιρειών. Οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του 

εργασιακού περιβάλλοντος αποτελεί πλέον σηµαντικό κριτήριο επιλογής της 

εργασίας από τους εργαζοµένους και οι περισσότερες εταιρείες προσπαθούν 

να παρουσιάσουν και να διακριθούν ως προς το εργασιακό τους περιβάλλον 

µέσω πιστοποίησης Υγιεινής και Ασφάλειας (OHSAS 18001). 
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v. Αύξηση ευαισθησίας πολιτών για ασφάλεια και ποιότητα στα       

τρόφιµα 

Η ασφάλεια και η υγιεινή των τροφίµων αυξάνει σηµαντικά τα τελευταία 

χρόνια καθώς όλο και περισσότεροι πολίτες θέλουν να γνωρίζουν τι τρώνε και 

από που προέρχεται. Οι συχνές κρίσεις των τελευταίων ετών οδήγησαν σε 

πιο αυστηρούς ποιοτικούς κανονισµούς. 

 

vi. Κοινωνικότητα, Σύµβολα Κύρους, Τρόπος ζωής 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ολοένα και πιο έντονα οι άνθρωποι να 

δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην καριέρα τους στον επαγγελµατικό τοµέα και   

λιγότερο στην οικογένεια. Στόχος των περισσοτέρων ανθρώπων, είναι η 

επιτυχηµένη και καταξιωµένη εργασιακή πορεία, ακόµα και ο χρόνος για 

διασκέδαση και οικογενειακή θαλπωρή είναι ελάχιστος. Η στροφή προς την         

απόκτηση ολοένα και περισσότερων υλικών αγαθών έχει προκαλέσει 

ανατροπή στις κοινωνικές ισορροπίες. Αξιοσηµείωτο αποτέλεσµα της 

αφοσίωσης και από τα δύο φύλλα στην επαγγελµατική καριέρα, είναι ότι 

ολοένα αυξάνεται τα τελευταία χρόνια η ηλικία στην οποία κάποιος 

αποφασίζει να δεθεί µε το αντίθετο φύλλο µε τα δεσµά του γάµου και να κάνει 

οικογένεια λόγω του περιορισµένου ελεύθερου χρόνου12. 

 

5.1.4. Τεχνολογικοί Παράγοντες 

Αφορά τεχνολογικούς παράγοντες οι οποίοι µπορούν να χαµηλώσουν τα   

εµπόδια εισόδου, να επηρεάσουν την παραγωγικότητα και να αλλάξουν το 

ανταγωνιστικό τοπίο. 

 

i. Συνεχής εξέλιξη της Πληροφοριακής Τεχνολογίας (ΙΤ) 

Συστήµατα Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ιοίκησης (MIS) και 

Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Πόρων (ERP) έχουν αυξήσει 

την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων µέσω της έγκαιρης και ολοκληρωµένης 

διαχείρισης της πληροφορίας και λήψη αποφάσεων πάνω σε δεδοµένα. 
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Επιπλέον, η   χρήση της πληροφορικής έχει προκαλέσει µείωση του έµµεσου 

κόστους µιας επιχείρησης. 

 

ii. Μειούµενος κύκλος ζωής προϊόντων  

Στα περισσότερα καταναλωτικά αγαθά και υπηρεσίες µε τη διαρκή εξέλιξη της 

τεχνολογίας µειώνεται ο κύκλος ζωής του προϊόντος. Παραδείγµατα 

αποτελούν µεταξύ άλλων οι αγορές των υπολογιστών και λογισµικού καθώς 

και των αυτοκινήτων. 

 

iii. Επανάσταση Τηλεπικοινωνιών 

Οικονοµικότερη επικοινωνία, µέσα από πολλά κανάλια όπως κινητά 

τηλέφωνα, Internet, fax, mails εξασφαλίζοντας πρόσβαση από οποιοδήποτε 

µέρος του κόσµου σε πραγµατικό χρόνο. 

 

iv. Επικέντρωση σε τεχνολογικές καινοτοµίες 

Το σύνολο των εταιρειών του κλάδου δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη 

ή εξεύρεση νέων τεχνολογιών όπου και θα επιτρέψουν την ανάπτυξη νέων 

προϊόντων εξυπηρετώντας µε τον βέλτιστο δυνατόν τρόπο τις ανάγκες των 

καταναλωτών  

 

v. Αυτοµατισµός 

Η χρήση νέων αυτοµατισµών στην παραγωγική διαδικασία, συµβάλλει στην 

µείωση του παραγωγικού κόστους. 
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5.2. Άµεσο Περιβάλλον

 

5.2.1. Ο κλάδος της µπίρας

Ο κλάδος της µπίρας1

εσόδου όπως Brand 

επενδύσεις σε τεχνολογικό

Ο κλάδος της µπίρας απαρτίζεται

από το 85% της αγοράς

µικρότερες εταιρείες οι οποίες

διάγραµµα 5.5 απεικονίζονται

αγορά καθώς επίσης και

∆ιάγραµµα 5.5.Εκτίµηση Αγορά
   

 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

από το 75% της ελληνικής

Ζυθοποίας µειώθηκε τα

Private labels κερδίζουν

εταιρείας Amstel και Heineken

3%

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -ΘΡΑΚΗΣ

Περιβάλλον (Task Environment)  

της µπίρας 
13 στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από υψηλά

 name, φήµη, διανοµή και πάνω απ όλα

τεχνολογικό εξοπλισµό. 

µπίρας απαρτίζεται από 2 κύριους παίκτες που κατέχουν

αγοράς. Το υπόλοιπο µερίδιο της αγοράς το

εταιρείες οι οποίες εισάγουν και διακινούν προϊόντα

απεικονίζονται οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται

επίσης και τα αντίστοιχα µερίδια τους. 

Αγοράς µπίρας στην Ελλάδα 2009        

 είναι ηγέτης στην αγορά, και αντιπροσωπεύει

ελληνικής αγοράς µπίρας. Το µερίδιο της

τα τελευταία χρόνια καθώς οι µικροζυθοποι

κερδίζουν συνεχώς µερίδιο. Τα δύο βασικά προϊόντα

Heineken κατέχουν πάνω από το 70% της αγοράς

75%

11%

3%
4%

7%

Μερίδια Αγοράς

ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ AE ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ AE ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 

ΘΡΑΚΗΣ ΛΟΙΠΟΙ

υψηλά εµπόδια 

απ όλα µεγάλες 

που κατέχουν πάνω 

αγοράς το κατέχουν 

προϊόντα µπίρας. Στο 

δραστηριοποιούνται στην 

 

 

αντιπροσωπεύει πάνω  

µερίδιο της Αθηναϊκής 

µικροζυθοποιίες και τα 

προϊόντα της 

της αγοράς. 

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ AE



 

 Η Ζυθοποία Μύθος, είναι

αυξανόµενο µερίδιο άνω

µάρκες που παράγει και διακινεί

Όπως έχει αναφερθεί, το

µέχρι τότε στην παραγωγή

ετικέτα FIX. Η εταιρεία µετονοµάστηκε

ήταν η πρώτη µπίρα στην

από το 1984. Η Ελληνική

επαναλανσαρίσµατος, αλλά

 

5.2.2. Η διάθρωση της ελληνικής

Όπως παρουσιάζεται στο

αγορά κατέχοντας µερίδιο

µε παρδοσιακή γεύση 

Απευθύνεται σε αυθεντικούς

καλή µπίρα. Το γεγονός ότι

συνώνυµο µε την µπίρα στην

 

∆ιάγραµµα 5.6. Εκτίµηση µεριδίων

Η Heineken, προϊόν και

υψηλό µερίδιο (25%) στην

Ελλάδα. Η Heineken ανήκει

25%

7%

4%

2%

2%

1% 1% 1% 1%

11

είναι η δεύτερη µεγαλύτερη ζυθοποιία στην

άνω του 10% των εγχώριων πωλήσεων. Οι

παράγει και διακινεί είναι οι µπίρες Μύθος και Kaiser

αναφερθεί, το 2009 η εταιρεία Χήτος AE που δραστηριοποιούταν

παραγωγή και διακίνηση µεταλλικού νερού, απέκτησε

ία µετονοµάστηκε σε Ολυµπιακή Ζυθοποιία

µπίρα στην Ελλάδα, η οποία είχε σταµατήσει να

Ελληνική Ζυθοποιία είχε κάνει στο παρελθόν προσπάθεια

επαναλανσαρίσµατος, αλλά αποσύρθηκε από την αγορά το Μάιο

της ελληνικής αγοράς µπίρας  

παρουσιάζεται στο διάγραµµα 5.6, η Amstel είναι ηγέτης στην

µερίδιο αγοράς 45%. Η Amstel είναι µπίρα κλασική

γεύση και ανήκει στο mainstream κοµµάτι της

αυθεντικούς καταναλωτές, που ξέρουν και αναγνωρίζουν

γεγονός ότι υπάρχει στην Ελλάδα από το 1963, την

µπίρα στην Ελλάδα.  

µεριδίων αγοράς βασικών µαρκών µπίρας 2009  

και αυτή της Αθηναικής Ζυθοποίας, κατέχει

στην αγορά καθιστώντας την, τη δεύτερη

ανήκει στο premium κοµµάτι της αγοράς και

45%

11%

Amstel
Heineken
Mythos
Henninger Kaiser
Alfa
Vergina
Statelbrau
Corona
Lowerbrau
Fischer
Other
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στην Ελλάδα µε 

Οι κυριότερες 

Kaiser. 

δραστηριοποιούταν 

νερού, απέκτησε την 

. Η µπίρα FIX 

σταµατήσει να παράγεται 

παρελθόν προσπάθεια 

Μάιο του 2009. 

ηγέτης στην ελληνική 

µπίρα κλασική , µεστή 

κοµµάτι της αγοράς. 

αναγνωρίζουν την 

 1963, την έχει κάνει 

 

κατέχει και αυτή 

δεύτερη µπίρα στην 

αγοράς και στοχεύει 
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κυρίως τους πιο νέους καταναλωτές. Μαζί µε τη Amstel κατέχουν περίπου το 

70% της αγοράς. 

Ακολουθεί η Μυθος (7%) και η Kaiser (4%) , προϊόντα της εταιρείας Μύθος 

Ζυθοποιία, που µαζί µε την Amstel και την Heineken αποτελούν τις 4 πιο 

βασικές µάρκες στην αγορά που προτιµούν πάνω από το 80% των 

καταναλωτών. 

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται µείωση στις καταναλώσεις της Amstel. 

Έρευνες δείχνουν ότι οι καταναλωτές είναι ανοιχτοί να δοκιµάσουν νέες 

γεύσεις και προτιµούν να γεύονται νέα διαφοροποιηµένα προϊόντα. 

Αποτέλεσµα του παραπάνω, είναι η συνεχής ανάπτυξη των specialty 

προϊόντων καθώς επίσης και της Kaiser η οποία λαµβάνεται ως µια µπίρα µε 

διαφορετική άποψη που απευθύνεται σε καταναλωτές µε εκλεπτυσµένα 

γούστα.  
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5.2.3. Υπάρχουσα κατάσταση της ελληνικής αγοράς µπίρας και 
 σηµαντικές τάσεις 

Ο κλάδος της µπίρας το 2009 υποχώρησε κατά σχεδόν 6% λόγω της 

µείωσης της αγοραστικής δύναµης. Η αύξηση της ανεργίας και η µείωση της 

καταναλωτικής εµπιστοσύνης οδήγησαν στη µείωση της κατανάλωσης 

κυρίως στην κρύα αγορά. Οι καταναλωτές περιόρισαν τις εξόδους τους σε µια 

προσπάθεια εξοικονόµησης χρηµάτων14. 

Οι πωλήσεις της µπίρας επηρεάστηκαν επίσης από δύο κύριους παράγοντες:  

τη µείωση του τουρισµού (8%) και της µείωσης των χρηµάτων που 

επενδύουν οι τουρίστες, κυρίως από αυτούς που προέρχονται από χώρες µε 

έντονη την κουλτούρα της µπίρας, όπως είναι η Γερµανία και η Αγγλία. Η 

κατηγορία πλήγηκε επίσης και από τις απροσδόκητες καιρικές συνθήκες που 

σηµειώθηκαν, µε µείωση της θερµοκρασίας και βροχές, στους κατεξοχήν 

θερµότερους µήνες του καλοκαιριού15. 

Η αγορά κλειδωνήθηκε επίσης λόγω έλλειψης προϊόντων στους 

χονδρέµπορους. Οι χονδρέµποροι κατά τη διάρκεια της χρονιάς 

αντιµετώπισαν σηµαντικά πιστωτικά προβλήµατα, και  πολλοί εξ αυτών 

δήλωσαν χρεωκοπία. Το γεγονός αυτό, είχε ως αποτέλεσµα οι χονδρέµποροι 

να διατηρούν χαµηλά αποθέµατα προϊόντων και άρα σε πολλές περιπτώσεις 

να παρουσιάζονται ελλείψεις στην αγορά. 

Το κανάλι της κρύας αγοράς υποχώρησε περίπου κατά 8% το 2009, µε τους 

καταναλωτές να επιλέγουν να µειώνουν τις εξόδους τους ως αποτέλεσµα του 

µικρότερου διαθέσιµου εισοδήµατος αλλά και του φόβου µιας επερχόµενης 

οικονοµικής κρίσης. Μέσα στο 2009, οι καταναλωτές άρχισαν να αλλάζουν 

τον τρόπο διασκέδασης τους και επιλέγουν να γευµατίζουν στο σπίτι ή να 

συναντιούνται µε τους φίλους τους για ένα ποτό µετά τη δουλειά ή µετά το 

δείπνο, παρά να πηγαίνουν σε κάποιο εστιατόριο. 

Από την άλλη πλευρά, το κανάλι της ζεστής αγοράς υποχώρησε µόλις κατά 

2%, µε όλες σχεδόν τα τµήµατα της αγοράς να σηµειώνουν οριακή άνοδο και 

µόνο το mainstream τµήµα να µειώνεται περίπου κατά 6%16. 

Η µπίρα έχει χαρακτηριστεί ως ένα προϊόν που προτιµάται κατεξοχήν από 

τον αντρικό πληθυσµό, αφού µόλις µερικά προϊόντα απευθύνονται σε 
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γυναίκες. Η διείσδυση της κατηγορίας της µπίρας στα νεανικά κοινά συνεχίσει 

να αυξάνεται καθώς το κοινό αυτό είναι ανοιχτό σε νέες εµπειρίες και 

προϊόντα. 

Παρ όλο που η µπίρα σαν προϊόν παραµένει υποανάπτυκτο στην Ελλάδα, τα 

τελευταία χρόνια παρουσιάζεται βελτίωση γύρω από την κουλτούρα της 

µπίρας, µε τους καταναλωτές να είναι πιο µορφωµένοι σχετικά µε τις ποικιλίες 

που διατίθενται στην αγορά  Επιπρόσθετα, η µπίρα πλέον αναγνωρίζεται από 

τους περισσότερους ως ένα φυσικό προϊον, µε χαµηλή περιεκτικότητα σε 

αλκοόλ. Αξιοσηµείωτο είναι, ότι τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται η τάση οι 

καταναλωτές να στρέφονται προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής περιορίζοντας 

την υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, κάτι το οποίο ευνοεί την κατανάλωση της 

µπίρας. Επιπλέον, οι αυστηροί νόµοι που υπάρχουν αναφορικά µε την 

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τονώνουν την κατανάλωση µπίρας σε 

σχέση µε τα υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά καθώς η περιεκτικότητα της σε 

αλκοόλ κυµαίνεται σε χαµηλά επίπεδα. 

Τέλος, είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η µπίρα είναι κατεξοχήν εποχιακό 

προϊόν. Περίπου το 60% των συνολικών καταναλώσεων πραγµατοποιείται 

τους µήνες από Μάιο έως και Σεπτέµβριο. Ο θερµός καιρός τους µήνες 

εκείνους καθώς επίσης και ο τουρισµός είναι δύο σηµαντικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τη ζήτηση και άρα τα επίπεδα κατανάλωσης17. 

 

5.2.4. Υπάρχουσα κατάσταση στην κατηγοριοποίηση της αγοράς 

Η ελληνική αγορά ηγείται από την lager – ξανθιά µπίρα στην οποία 

πραγµατοποιείται το 95% της εγχώριας κατανάλωσης. Η speciality µπίρες 

παρουσίασαν αύξηση κυρίως λόγω της επέκτασης της µπίρας 

«επαναζύµωσης». 

Οι Discouts µπίρες αυξήθηκαν περίπου κατά 4% κυρίως λόγω της συνεχής 

επέκτασης των εγχώριων discount µαρκών, οι οποίες παράγονται και 

διακινούνται από την Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης.  
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Παράλληλα, η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης κέρδισε όγκο και στην κρύα 

αγορά καθώς προσέφερε χαµηλής τιµής µπίρα στα all inclusive ξενοδοχεία. 

Το mainstream τµήµα, παρ όλο που διαχρονικά είναι το ηγετικό τµήµα της 

αγοράς το οποίο κατέχει πάνω από το 50% της συνολικής αγοράς, το 2009 

σηµείωσε σηµαντική µείωση κυρίως λόγω της σηµαντικής µείωσης του όγκου 

της µπίρας Amstel. H Amstel υπάρχει στην ελληνική αγορά από την δεκαετία 

του ‘60 και είναι συνώνυµο της µπίρας στην ελληνική αγορά. Παρ όλα αυτά, 

έρευνες έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές την έχουν βαρεθεί και ψάχνουν για 

καινούργια και διαφοροποιηµένα προϊόντα. Επίσης, η µπίρα Mythos 

υποχώρησε σηµαντικά το 2009. Απευθυνόµενη κυρίως στους τουρίστες ως η 

ελληνική µπίρα, υπέφερε λόγω της πτώσης του τουρισµού. 

Το premium τµήµα της αγοράς σηµείωσε µείωση περίπου κατά 5% λόγω της 

µείωσης της κατανάλωσης στην κρύα αγορά ως αποτέλεσµα της οικονοµικής 

κρίσης. Στη ζεστή αγορά το premium τµήµα αυξήθηκε οριακά, οδηγούµενο 

κυρίως από τις καταναλώσεις στις µάρκες Heineken & Kaiser, οι οποίες 

προτιµούνται από τους καταναλωτές που επιλέγουν να προσφέρουν στον 

εαυτό τους ένα premium προϊον σαν κέρασµα στον εαυτό τους όταν 

βρίσκονται στο σπίτι. 

Τέλος, το superpremium  τµήµα αναπτύσσεται στην κρύα αγορά και 

ελαφρώς στη ζεστή αγορά. Φαίνεται ότι παρ όλο που οι καταναλωτές έχουν 

περιορίσει τις εξόδους τους, όταν βγαίνουν έξω, επιλέγουν να καταναλώσουν 

µια µπίρα η οποία χαρακτηρίζεται ως «πολυτελής». 

 

5.2.5. Ανάλυση PORTER (5+1) 

Όπως έχουµε αναφέρει και στην παράγραφο 1.2.1.2 σύµφωνα µε τον 

Michael Porter, την επιχείρηση την απασχολεί πολύ το επίπεδο 

ανταγωνισµού εντός του κλάδου στον οποίο ανταγωνίζεται. Η ένταση του 

ανταγωνισµού, σύµφωνα µε τον ίδιο, προσδιορίζεται από πέντε βασικές 

ανταγωνιστικές δυνάµεις όπως αυτές απεικονίζονται στο διάγραµµα 5.718.  
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∆ιάγραµµα 5.7  ∆υνάµεις που
(Πηγή Michael Porter “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 
Competitors”) 

Η συνολική δύναµη των

πιθανόν κέρδος του κλάδου

όρους µακροχρόνιου επενδυµένου

Όσο πιο δυνατές είναι αυτές

τη δυνατότητα να αυξάνουν

όµως, είναι πολύ πιθανόν

υιοθετήσει, να αλλάξει τη

όφελος της. 

 

i. Απειλή από είσοδο

Η απειλή εισόδου νέων

µικρή, λόγω του ότι η αγορά

παίκτες είναι καλά εδραιωµένοι

Η αγορά έχει υψηλά εµπόδια

που επηρεάζουν τον ανταγωνισµό στον κλάδο.       
Michael Porter “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

δύναµη των δυνάµεων αυτών, προσδιορίζει το συγκεντρωτικό

του κλάδου, όπου το πιθανόν κέρδος είναι µετρήσιµο

µακροχρόνιου επενδυµένου κεφαλαίου19. 

είναι αυτές οι δυνάµεις, τόσο λιγότερο οι επιχειρήσεις

αυξάνουν τιµές και να βγάλουν υψηλά κέρδη. Μακροχρόνια

πιθανόν µια επιχείρηση, µέσω της στρατηγικής

αλλάξει τη δύναµη ενός από τους παράγοντες αυτούς

είσοδο Νεοεισερχόµενων 

νέων ανταγωνιστών στην ελληνική αγορά µπ

ότι η αγορά είναι στο στάδιο ωρίµανσης και

εδραιωµένοι.  

εµπόδια εισόδου: 

 

   
Michael Porter “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 

το συγκεντρωτικό 

είναι µετρήσιµο σε 

επιχειρήσεις έχουν 

κέρδη. Μακροχρόνια 

στρατηγικής που θα 

παράγοντες αυτούς προς 

αγορά µπίρας είναι 

ωρίµανσης και οι τωρινοί 
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• Απαιτήσεις σε κεφάλαιο: Προκειµένου µια εταιρεία να προχωρήσει 

σε παραγωγή µπίρας,  χρειάζεται υψηλά κεφάλαια επενδύσεων κυρίως 

λόγω των εγκαταστάσεων και τον ειδικό εξοπλισµό παραγωγής. Τα 

εµπόδια εισόδου, είναι µικρότερα για όσους στοχεύουν να κάνουν 

αποκλειστικά εισαγωγή µπίρας. 

• ∆ίκτυο ∆ιανοµής: Προκειµένου να καλύψει µια εταιρεία τους πελάτες, 

όπου και εάν αυτοί βρίσκονται, θα πρέπει να υπάρχει διαθεσιµότητα 

του προϊόντος µπίρας ακόµα και στην πιο αποµακρυσµένη περιοχή 

της Ελλάδας. Αυτό σηµαίνει, διαθεσιµότητα σε πάνω από 125.000 

καταστήµατα εστίασης και super market πανελλαδικά. Για να µπορεί 

να γίνει η διακίνηση των προϊόντων σε όλα αυτά τα σηµεία η εταιρεία 

χρειάζεται πρόσβαση στα κανάλια διανοµής, που στην περίπτωση του 

κλάδου των ποτών πρόκειται για να ένα δίκτυο πάνω από 2.000 

ανεξάρτητους  χονδρεµπόρους, που καλύπτουν απ’ άκρη σ’ ακρη τη 

χώρα. Πρόκειται για επιχειρήσεις τοπικής εµβέλειας που προσφέρουν 

σηµαντικές υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

• Οικονοµίες κλίµακας: Η φύση των προϊόντων και υπηρεσιών που 

παρέχονται απαιτούν πρώτες ύλες και τεχνολογικό εξοπλισµό. 

Προκειµένου να λειτουργήσουν αποδοτικά και να προσφέρουν τα 

προϊόντα στις τιµές της αγοράς θα πρέπει να εξασφαλιστεί ικανός 

αριθµός παραγωγής. 

• ∆ιαφοροποίηση του προϊόντος: Οι δυο σηµαντικότερες επιχειρήσεις 

του κλάδου που κατέχουν περίπου το 85% της αγοράς, έχουν 

δηµιουργήσει υψηλά εµπόδια εισόδου λόγω των πολύ µεγάλων 

επενδύσεων σε διαφήµιση και προγράµµατα προώθησή τους. 

 

ii. Ανταγωνισµός εντός των υπαρχόντων εταιρειών:  

• Αριθµός ανταγωνιστών: Η ελληνική αγορά µπίρας είναι διπολική, 

καθώς δύο µόνο τοπικοί παίκτες, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και η Μύθος 

Ζυθοποιία, κατέχουν περίπου το 85% της αγοράς.  Το υπόλοιπο 15% 

της αγοράς ανήκει σε τρεις τοπικούς παραγωγούς και σε 

πολυάριθµους εισαγωγείς.  



 
125 

• Ρυθµός ανάπτυξης αγοράς: Tα τελευταία 5 χρόνια υπήρξε 

στασιµότητα στην αγορά και µόνο το 2007 παρουσιάστηκε ανάπτυξη 

της τάξεως περίπου του 5% κυρίως λόγω των καλών καιρικών 

συνθηκών και της αύξησης του τουρισµού. 

• Εµπόδια εξόδου:  Οι εταιρείες ζυθοποίησης εγκλωβίζονται στον 

κλάδο δεδοµένου ότι τα αντίστοιχα εργοστάσια διαθέτουν 

εξειδικευµένο εξοπλισµό κατάλληλο µόνο για την παραγωγή µπίρας. 

• Τα χαρακτηριστικά του Προϊόντος ή Υπηρεσίας: Ο ανταγωνισµός 

στα διάφορα προϊόντα των εταιρειών είναι µεγάλος καθώς όλες οι 

εταιρείες του κλάδου προσφέρουν παρόµοια προϊόντα µε 

διαφοροποίηση µόνο στη γεύση. Εντούτοις, οι υπηρεσίες που 

προσφέρονται στους πελάτες και στους καταναλωτές, αλλά και 

διάφορες προωθήσεις που γίνονται  στα σηµεία πώλησης τα κάνουν 

να  διαφοροποιούνται.  

 

iii. Απειλή από Υποκατάστατα 

Η απειλή υποκατάστατων είναι αρκετά υψηλή, καθώς τα βασικά 

υποκατάστατα της µπίρας που είναι το κρασί, τα «σκληρά» ποτά, τα 

ανθρακούχα αναψυκτικά, τα έτοιµα ποτά σε µπουκάλι (RTD’s) και το νερό 

έχουν παρόµοιες περιστάσεις κατανάλωσης. 

 

iv. ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη Αγοραστών 

 Όπως και στις περισσότερες περιπτώσεις των καταναλωτικών προϊόντων, οι 

πελάτες των εταιρειών µπίρας δεν είναι αυτοί που την καταναλώνουν αλλά τα 

κανάλια διανοµής.  

• Ενδιάµεσοι: Η διαπραγµατευτική δύναµη των χονδρεµπόρων είναι 

µέτρια προς υψηλή καθώς αποτελούν τον κύριο σύνδεσµο ανάµεσα 

στις εταιρείες και στα τελικά σηµεία πώλησης.  

• Κόστος µετακίνησης:  Η αλλαγή από τη µια εταιρεία στην άλλη είναι 

πολύ εύκολη και χωρίς κόστος για τους χονδρεµπόρους και τους 
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τελικούς καταναλωτές. Για το λόγο αυτό,οι εταιρείες προσπαθούν να 

αναπτύξουν ισχυρούς δεσµούς µε τους πελάτες µε απώτερο στόχο τη 

διατήρηση τους ώστε η πίστη του πελάτη στο όνοµα του προϊόντος να 

είναι υψηλή. (customer loyalty). 

• ∆υνατότητα µετακίνησης του αγοραστή προς την πλευρά του 

προµηθευτή:  Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη των µεγάλων 

αλυσίδων  λιανικής,  εις  βάρος των µικροµεσαίων καταστηµάτων και 

σε συνδυασµό µε την εισαγωγή από την πλευρά τους φθηνών µαρκών 

(private labels) δηµιουργεί συγκέντρωση διαπραγµατευτικής 

ικανότητας.   

 

v. ∆ιαπραγµατευτική ∆ύναµη Προµηθευτών 

• Αριθµός προµηθευτών: Η διαπραγµατευτική δύναµη των 

προµηθευτών α΄ υλών είναι περιορισµένη καθώς υπάρχουν πολλοί και 

το προϊόν που προσφέρουν δεν είναι διαφοροποιηµένο.  

• Μετακίνηση των προµηθευτών προς τα εµπρός : Oι προµηθευτές 

συσκευασίας που τηρούν τους κανονισµούς τυποποίησης και 

ασφάλειας που η Ε.Ε. έχει θέσει, είναι λίγοι αλλά αυτό δεν τους 

καθιστά «δυνατούς» καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης 

προς τα εµπρός καθώς απαιτείται εδικός εξοπλισµός για την 

παραγωγή µπίρας.  

 

vi. Σχετική δύναµη άλλων οµάδων 

Άλλες οµάδες όπως κυβερνήσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις, 

καταναλωτικές οργανώσεις και ρυθµιστικές αρχές, δηµιουργούν ευκαιρίες στο 

επιχειρηµατικό περιβάλλον των εταιρειών αυτών αλλά παράλληλα µπορεί στο 

άµεσο µέλλον να αποκτήσουν µεγάλη δύναµη δεδοµένου ότι µπορούν µε 

διάφορες νοµοθετικές ρυθµίσεις να επηρεάσουν την εύρυθµη λειτουργία των 

εταιρειών. 
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Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται

µοντέλο Porter των πέντε

 

∆ιάγραµµα 5.8 Μοντέλο του Porter 

 

5.2.6. Κρίσιµοι Παράγοντες

Κρίσιµοι παράγοντες 

επηρεάσουν σηµαντικά τη

κλάδο. Συνήθως προσδιορίζονται

παράγοντες του κλάδου και

Αφού επιλέξουµε τους παράγοντες

επιτυχία στο κλάδο, τους

(Weight) και το άθροισµα

βαθµολογούµε από 1 ως

τους παράγοντες και προ

συνοψίζονται στο διάγραµµα 5.8, που παρουσιάζεται

πέντε δυνάµεων για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία

του Porter για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

Παράγοντες Επιτυχίας & Industry Matrix  

παράγοντες επιτυχίας είναι µεταβλητές που µπορούν

σηµαντικά τη γενική ανταγωνιστική θέση των εταιρειών

προσδιορίζονται από τους οικονοµικούς και τεχνολογικούς

κλάδου και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των

τους παράγοντες εκείνους που θεωρούνται κρίσιµοι

κλάδο, τους σταθµίζουµε ανάλογα µε την βαρύτητά

άθροισµα πρέπει να είναι µονάδα (1). Στη

 1 ως 5 την επίδοση κάθε εταιρείας του κλάδου

και προκύπτει το σταθµισµένο αποτέλεσµα.  

παρουσιάζεται το 

Ζυθοποιία. 

 

που µπορούν να 

εταιρειών σε ένα 

και τεχνολογικούς 

πλεονεκτήµατα των εταιρειών. 

θεωρούνται κρίσιµοι για την 

την βαρύτητά τους 

 (1). Στη συνέχεια 

κλάδου ως προς 
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Ο πίνακας 5.1. παρουσιάζει  την επίδοση των τριών κύριων παικτών του 

κλάδου ως προς τους κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας: 

 

Πίνακας 5.1 Κρίσιµοι Παράγοντες επιτυχίας Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

 

∆ιάγραµµα 5.9 Βαθµολογία Εταιρειών µε βάση την επίδοση στους κρίσιµους παράγοντες 

επιτυχίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 

                  

Outstanding 
above 
avg.  average  

below 
avg.  Poor 

     
Ζυθοποία  
Μύθος      

    
Αθηναϊκη 
Ζυθοποία 

 Μακεδονία- 
Θράκη         

 

rating

weighted
 score rating

weighted 
score rating

weighted
 score

Brand name 0,16 5 0,8 4 0,64 3 0,48

Χαρτοφυλάκιο Προϊόντων 0,15 4 0,6 4 0,6 2 0,3

∆ίκτυο ∆ιανοµής 0,2 4,5 0,9 4 0,8 3 0,6
Εύρος παρεχόµενων 
υποστηρικτών υπηρεσιών 0,1 4 0,4 3,5 0,35 3 0,3

Ποιότητα - Αξιοπιστία 0,14 5 0,7 4 0,56 3 0,42

Ακεραιότητα- Εµπιστοσύνη 0,05 4,5 0,225 4 0,2 4 0,2

Τεχνογνωσία 0,15 4,5 0,675 4 0,6 4 0,6

Παραγωγικότητα 0,05 4,5 0,225 4 0,2 4 0,2

1,00 4,525 3,95 3,1

Key Success Factors Weight

Αθηναϊκη Ζυθοποιία Ζυθοποία Μύθος Μακεδονιας-Θρακης
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5.3. Σύνολο εξωτερικών παραγόντων 

Συνοψίζοντας τους εξωτερικούς παράγοντες του παρόντος κεφαλαίου 

προκύπτει ο πίνακας 5.2. 

 

Πίνακας 5.2 Εξωτερικοί Παράγοντες Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

 

 

 

 

Εξωτερικοί παράγοντες

Ευκαιρίες

Οutsourcing

Πράσινη Οικονοµία

Αύξηση ευαισθησίας πολιτών σε θέµατα υγιεινής & ασφάλειας & ποιότητας προϊόντος

Μετάβαση από µαζική παραγωγή σε µαζική προσαρµοστικότητα 

Mειούµενος κύκλος ζωής προϊόντων 

Τεχνολογικές καινοτοµίες

Αυτοµατισµός

Υψηλά εµπόδια εισόδου

Λίγοι παίκτες στην αγορά

Χαµηλή διαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών

Έλλειψη κόστους µετακίνησης

Κλιµατικές συνθήκες/ επέκταση καλοκαιριού

Απειλές

Antritrust Law

Έλεγχος τιµών

Φορολογία

Απαγόρευση καπνίµατος

Μείωση Ρυθµού ανάπτυξης GDP

Πληθωρισµός - Μείωση Αγοραστικής δύναµης καταναλωτών

Αύξηση επιτοκίων µακροπρόθεσµου δανεισµού

Μείωση Τουρισµού

Αύξηση τιµών πετρελαίου & πρώτων υλών 

∆ηµογραφικό

Υψηλά εµπόδια εξόδου

Στάσιµη αγορά - Αγορά στο στάδιο ωρίµανσης

Υψηλή απειλή από υποκατάστατα

Είσοδος νεών ισχυρων επιχειρήσεων από συγχωνεύσεις
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

6.1. Αλυσίδα Αξίας 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι µια εταιρεία η οποία έχει πολλές λειτουργικές 

µονάδες. Προκειµένου να αναλύσουµε και να κατανοήσουµε τις λειτουργικές 

αυτές µονάδες, θα χρησιµοποιήσουµε το µοντέλο της Αλυσίδας Αξίας. 

Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, βλέπουµε την εταιρεία από την πλευρά 

των δραστηριοτήτων που εκτελεί και παρέχει στους πελάτες της για το προϊόν 

ή την υπηρεσίας της. 

Η αλυσίδα αξίας διαχωρίζεται σε δύο κατηγορίες δραστηριοτήτων, τις Κύριες 

και τις Υποστηρικτικές. Όπως έχει αναφερθεί στην παράγραφο 1.2.2.2, οι 

κύριες δραστηριότητες ξεκινούν µε τη διαχείριση εισροών, συνεχίζουν µε την 

παραγωγή και ολοκληρώνονται µε τη διαχείριση εκροών, τις υπηρεσίες 

Marketing & Πωλήσεων και τις Υπηρεσίες Υποστήριξης µετά την Πώληση. Οι 

Υποστηρικτικές δραστηριότητες έχουν να κάνουν µε δραστηριότητες όπως 

προµήθειες, τεχνολογίες νέων προϊόντων, διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού 

και εσωτερικής υποδοµής οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι κύριες 

δραστηριότητες θα λειτουργήσουν αποτελεσµατικά και αποδοτικά1. 

Η αλυσίδα αξίας αναλύει την επιχείρηση στις στρατηγικά κύριες 

δραστηριότητες της όπως παρουσιάζεται στο διάγραµµα 6.1, έτσι ώστε να 

εξετάζει την πορεία του κόστους (πλεονέκτηµα κόστους) που αντιµετωπίζει η 

επιχείρηση, καθώς και τις υπάρχουσες δυνατές πηγές διαφοροποίησής  της 

(πλεονέκτηµα διαφοροποίησης).  
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∆ιάγραµµα 6.1 Αλυσίδα Αξίας

 

6.1.1. Κύριες δραστηριότητες
 

- Λειτουργίες διαχείρισης

Η εταιρεία έχει αναπτύξει

ελέγχου και παρακολούθησης

σκοπό τη διασφάλιση προτύπων

κατά την διάρκεια της

σύστηµα ποιοτικού ελέγχου

υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες

πλάνα παραγωγής ανά εργοστάσιο

 

- Λειτουργίες παραγωγής

Η εταιρεία κάθε χρόνο επενδύει

τεχνολογίας που χρησιµοποιεί

εγκαταστάσεις. Η διαδικασία

υψηλά πρότυπα (standards

διασφαλίζουν υψηλή αλλά

Η εταιρεία έχει αναπτύξει

∆ιαχείρισης Ποιότητας ως

Αξίας Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήµατος 

δραστηριότητες 

διαχείρισης εισροών (Inbound Logistics)  

αναπτύξει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισµό και

παρακολούθησης της ποιότητας όλων των διαδικασιών

διασφάλιση προτύπων υψηλής ποιότητας των προϊόντων

της παραλαβής των υλικών, υπάρχει ολοκληρω

ποιοτικού ελέγχου. Ένα σύγχρονο πληροφοριακό

τις λειτουργίες παραλαβής-διακίνησης, σύµφωνα

ανά εργοστάσιο.  

παραγωγής (Operations) 

χρόνο επενδύει σηµαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη

χρησιµοποιεί και διαθέτει σύγχρονες τεχνολογικές

διαδικασία παραγωγής πραγµατοποιείται σύµφωνα

standards), µε σύγχρονο αυτοποιηµένο εξοπλισµό

υψηλή αλλά και σταθερή ποιότητα των προϊόντων2

αναπτύξει και εφαρµόσει ολοκληρωµένα

Ποιότητας ως εργαλεία για την υλοποίηση της πολιτικής

 

 

εξοπλισµό και πολλά µέσα 

διαδικασιών, µε 

προϊόντων. Πριν και 

άρχει ολοκληρωµένο 

πληροφοριακό σύστηµα 

σύµφωνα µε τα 

την ανάπτυξη της 

σύγχρονες τεχνολογικές 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε 

εξοπλισµό που 
2.  

ολοκληρωµένα Συστήµατα 

της πολιτικής της 
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∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Τα συστήµατα αυτά, διασφαλίζουν την ποιότητα 

και την ακεραιότητα των προϊόντων της. Άλλωστε, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει 

πιστοποιηθεί από τη Lloyd’s Register Quality Assurance Limited έκτος των 

άλλων µε ISO 9001-2000 για ποιότητα των προϊόντων & ISO 22000-2005 για 

την ασφάλεια των προϊόντων. 

 

- ∆ιαχείριση εκροών (Outbound Logistics) 

Για τη διάθεση-διανοµή των προϊόντων της στην ελληνική αγορά, η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία, βασίζεται σε ένα δίκτυο 1.700 ανεξάρτητων 

χονδρεµπόρων, οι οποίο καλύπτουν όλη τη χώρα. Συνολικά τα προϊόντα 

της διατίθενται σε περίπου 125.000 καταστήµατα – 65.000 σηµεία 

πώλησης «κρύας αγοράς» και 60.000 «ζεστής αγοράς». ∆ιαγραµµατικά το 

δίκτυο διανοµής παρουσιάζεται στο διάγραµµα 6.23. 

 

∆ιάγραµµα 6.2 ∆ίκτυο ∆ιανοµής Αθηναϊκής Ζυθοποιίας                                               

(Πηγή: www.athenianbrewery.gr) 

Η Πανελλαδική διανοµή, στους αντιπροσώπους-χονδρεµπόρους γίνεται µε  

τηλεφωνική παραγγελιοληψία και η διεκπεραίωση των παραγγελιών 

πραγµατοποιείται σε µία µε δύο ηµέρες από την λήψη τους. 
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- Marketing & Πωλήσεις 

Το Marketing είναι ο συνδετικός κρίκος µεταξύ του καταναλωτή και της 

εταιρείας. Στόχος του marketing της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι να 

δηµιουργεί προϊόντα υψηλής ποιότητας, που διατηρούν όλα τα 

χαρακτηριστικά και καλύπτουν τις ανάγκες των καταναλωτών, τα οποία 

απευθύνονται σε υπάρχοντα τµήµατα της αγοράς ή σε τµήµατα που δεν 

απευθύνονταν µέχρι σήµερα πάντα διατηρώντας την πιστότητα προϊόντος σε 

υψηλά επίπεδα.  

Για να το πετύχει αυτό, η εταιρεία πραγµατοποιεί εντατικά διάφορες 

δραστηριότητες όπως είναι διαφήµιση,  προωθητικές ενέργειες & χορηγίες για 

να προβάλει τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος και να δηµιουργήσει 

αναγνωρισιµότητα και ζήτηση του προϊόντος σε µια χώρα που υπάρχει 

έλλειψη κουλτούρας στα προϊόντα ζύθου αλλά παράλληλα και να ενισχύσει το 

συναισθηµατικό δέσιµο µε τους καταναλωτές της. Προκειµένου να γνωρίσει 

όµως τους καταναλωτές στου οποίους απευθύνει τα προϊόντα της καθώς και 

τις ανάγκες τους και τον βαθµό ικανοποίησης τους, προχωράει σε ποιοτικές 

και ποσοτικές έρευνες. 

Η δοµή των Πωλήσεων της εταιρείας είναι προσανατολισµένη ανά κανάλι 

διανοµής. Έτσι έχουµε: 

- ∆ιεύθυνση «Ζεστής αγοράς»: super markets, ψιλικατζίδικα και 

παραδοσιακά παντοπωλεία 

- ∆ιεύθυνση «Κρύας αγοράς» HO.RE.CA: εστιατόρια ταβέρνες, καφέ, 

club beach bar 

- ∆ιεύθυνση Χονδρεµπορίου: Οι πωλητές επισκέπτονται τους 

ενδιάµεσους οι οποίοι κάνουν τη διακίνηση των προϊόντων της 

πανελλαδικά. 

Συγκεκριµένα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία πουλά κυρίως απευθείας στα 

supermarkets, στα hypermarkets και σε επιλεγµένα  HO.RE.C.A . Πολλά, από 

αυτά τα καταστήµατα δεν εξυπηρετούνται απευθείας από την Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία, αλλά µέσω των χονδρεµπόρων.  
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- Υποστήριξη µετά την Πώληση 

Όλες οι δραστηριότητες που αφορούν το δίκτυο διανοµής της εταιρείας, έχουν 

ως στόχο την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή, ο οποίος βρίσκεται 

πάντα στο κέντρο του συστήµατος αξιών της. Για το λόγο αυτό και 

προκειµένου να επιτευχθεί η καλύτερη και ταχύτερη διαχείριση και 

εξυπηρέτηση των σχέσεων µε τους πελάτες αλλά και µε τους καταναλωτές, 

αναπτύχθηκε συγκεκριµένο σύστηµα CRM (Customer Relationship 

Management) που λειτουργεί ολοκληρωµένα και αποτελεσµατικά. Με αυτόν 

τον σύγχρονο τρόπο δηµιουργούνται οι κατάλληλες προσβάσεις προς τον 

πελάτη και τον καταναλωτή και διευκολύνεται η επικοινωνία µαζί τους4. 

 

6.1.2. Υποστηρικτικές δραστηριότητες 
 

- Προµήθειες – Αγορές  

Εξειδικευµένο τµήµα Προµηθειών ασχολείται µε την εύρεση και την αγορά α΄ 

υλών και υλικών συσκευασίας. Οι Προµηθευτές επιλέγονται µε διαφάνεια και 

εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ποιότητας που επιβάλει η εταιρεία. 

Κάθε εργαζόµενος στο τµήµα αγορών, παρακολουθεί ένα ειδικό εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα το οποίο βασίζεται στους κανόνες του αγοραστικού εγχειριδίου, 

ώστε να ανταποκρίνεται µε τον καλύτερο δυνατόν τρόπο στις υποχρεώσεις 

του. 

- ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 

Η επιχείρηση έχει αναπτύξει ένα δυναµικό τµήµα ανθρώπινου δυναµικού το 

οποίο είναι υπεύθυνο για το σύνολο των λειτουργιών της. Κύρια αρµοδιότητα 

του τµήµατος αυτού είναι η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού καθώς 

επίσης και η δηµιουργία όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων ώστε ο 

εργαζόµενος να είναι ικανοποιηµένος και να εργάζεται σε ένα ασφαλές και 

αξιοκρατικό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία προσφέρει ίσες 

δυνατότητες διακρίσεις σε όλους του εργαζοµένους δίνοντας παράλληλα και 

κίνητρα για τη βελτίωση της απόδοσης τους. Η παροχή υψηλών 

προδιαγραφών εκπαιδευτικών προγραµµάτων,  ο σεβασµός στον άνθρωπο 

και στις αξίες που τον διέπουν, οριοθετούν τον πυρήνα της και δικαίως την 
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κατατάσσουν στις εταιρείες µε τη µεγαλύτερη αφοσίωση και δέσιµο µεταξύ 

των εργαζοµένων της5. 

 

- Τεχνολογική Ανάπτυξη  

Σε επίπεδο προϊόντων και σε συνδυασµό µε τις παραγωγικές δυνατότητες, 

επιτυγχάνεται σε µεγάλο βαθµό η ανάπτυξη νέων προϊόντων-συσκευασιών, 

που συµβάλλουν στην ανάπτυξη της εταιρείας. Σε επίπεδο πελατών η έρευνα 

του βαθµού ικανοποίησης από το σύνολο των λειτουργιών, αποτελεί µία 

συνεχή διαδικασία. 

 

- Εσωτερική Υποδοµή  

Tο σύνολο των διοικητικών λειτουργιών είναι σε υψηλό επίπεδο και αυτό 

αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων 

της επιχείρησης. 

 

6.2. ∆οµή 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ακολουθεί Λειτουργική ∆οµή. Πρόκειται για εταιρεία 

µεσαίου µεγέθους η οποία λειτουργεί πολλές παραγωγικές µονάδες σε µια 

βιοµηχανία.  

 

∆ιάγραµµα 6.3 Οργανόγραµµα Αθηναϊκής Ζυθοποιίας  
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Όπως παρουσιάζεται στο διάγραµµα 6.3, στην κορυφή του διαγράµµατος 

βρίσκεται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους 

Αντιπροέδρους και τα µέλη. Ακολουθεί η ∆ιοικητική Επιτροπή της εταιρεία η 

οποία απαρτίζεται από τον ∆ιευθύνοντα σύµβουλο και τα άλλα µέλη,  οι 

οποίοι είναι οι ∆ιευθυντές των λειτουργικών µονάδων.  

Ο ∆ιευθυντής έχει άµεση επικοινωνία µε τα τµήµατα που διευθύνει και 

συλλέγει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου να ενηµερώνει τον 

∆ιευθύνοντα σύµβουλο για την πορεία των εργασιών. ∆εδοµένου ότι η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι θυγατρική της Heineken International,  ο ∆ιευθύνων 

σύµβουλος αναφέρεται στον Περιφερειακό ∆ιευθυντή της Ανατολικής και 

Κεντρικής Ευρώπης που ανήκει. Η Λειτουργική δοµή της εταιρείας πετυχαίνει 

διαφάνεια, αµεσότητα, ταχύτητα παράδοσης της πληροφορίας τόσο εντός της 

εταιρείας όσο και προς την µητρική εταιρεία.  

 

6.3. Εταιρική Κουλτούρα 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία6 αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της ελληνικής 

οικονοµίας και κοινωνίας. Ως παραγωγικό σύνολο, µε αποτελεσµατικότητα 

και πιστή τήρηση των αξιών και αρχών που την εκφράζουν, διατηρεί την 

πρωτοπορία στον κλάδο της. 

Το τρίπτυχο «Άνθρωπος, Περιβάλλον & Επιχειρηµατικότητα» είναι για την 

εταιρεία θεµελιώδες και βασικό στοιχείο. Είναι ο αρµονικός συγκερασµός της 

οικονοµικής ανάπτυξης µε σεβασµό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 

Πρακτική της εταιρείας είναι όλες της οι δραστηριότητες να είναι ανοιχτές στην 

κοινωνία και να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, εξωστρέφεια και σεβασµό.  

Άλλωστε η φιλοσοφία της εταιρείας στηρίζεται στις αξίες του ήθους, της 

δικαιοσύνης, της ποιότητας  και της οµαδικότητας καθιστώντας τον κάθε 

εργαζόµενο πρεσβευτή των αξιών αυτών τόσο εντός της εταιρείας όσο και 

εκτός µε σεβασµό πάντα στις αρχές του κώδικα ηθικής και ακεραιότητας. 
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∆ιαφάνεια και υπεύθυνη ανάπτυξη 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, µεριµνά διαρκώς ώστε να διασφαλίζει ότι όλες οι 

δραστηριότητές της πραγµατοποιούνται µε φροντίδα για την υγεία και 

ασφάλεια των εργαζοµένων, των πελατών και των καταναλωτών, µε τρόπο 

φιλικό προς το περιβάλλον και ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της 

ανταποκρίνονται στις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών. 

Κάθε ιδιόκτητη εγκατάσταση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, λειτουργεί µε 

σεβασµό προς την κοινωνία και πληροί τις απαιτήσεις που πηγάζουν από την 

νοµοθεσία όσον αφορά τα προϊόντα και τις δραστηριότητές της σε σχέση µε 

το περιβάλλον, τους προµηθευτές, τους εξωτερικούς συνεργάτες και τις 

δηµόσιες αρχές και την Υγεία και Ασφάλεια του προσωπικού, των πελατών 

και των καταναλωτών. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της αναλογεί 

απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον, δηµοσιοποιεί την πολιτική της 

και τις πρακτικές της σε όλους τους εργαζόµενους και συνεργάτες της, ενώ 

παράλληλα είναι ανοιχτή προς το κοινό. Η πρώτη Έκθεση Αειφόρου 

Ανάπτυξης (www.athenianbrewery.gr) γνωστοποιεί µε διαφάνεια και σεβασµό 

τα στοιχεία αυτά καθώς και τις δραστηριότητες της εταιρείας. 

Η Εταιρεία δεσµεύεται να παρέχει τους πόρους και τα µέσα που απαιτούνται 

για την επίτευξη των ακόλουθων κύριων στόχων: 

Στόχοι Ποιότητας 

• Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της εταιρείας να ανταποκρίνονται στις 

απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών.  

• Η εµπιστοσύνη των πελατών στην εταιρεία να αυξάνεται διαρκώς.  

• H διατήρηση της θέσης και εικόνας στην αγορά.  

• Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των προµηθευτών να ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις της εταιρείας.  
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Στόχοι Υγείας και Ασφάλειας  

• ∆ιασφάλιση της ασφάλειας και υγείας της εργασίας για όλο το 

προσωπικό.  

• Εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης ελέγχου κινδύνων.  

Στόχοι για την ασφάλεια του προϊόντος 

• ∆ιασφάλιση ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή και δεν βλάπτουν την υγεία 

των καταναλωτών.  

• Εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης ελέγχου κινδύνων.  

• Εφαρµογή των βέλτιστων βιοµηχανικών πρακτικών καθ’ όλη την 

παραγωγική αλυσίδα.  

Στόχοι υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ 

• Συνεργασία µε τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Νηφάλιοι. Στην Υγειά 

σας», και τη χορηγία του προγράµµατός τους Νηφάλιος Οδηγός.  

• Έκδοση φυλλαδίων, ενηµερωτικά προγράµµατα για εργαζοµένους και 

συνεργάτες  

• Σήµανση των προϊόντων, των εταιρικών φορτηγών και των 

συσκευασιών  

• ∆ιαφηµιστική Καµπάνια µε σκοπό την ενηµέρωση των καταναλωτών 

σχετικά µε τα οφέλη της ήπιας κατανάλωσης.  

Στόχοι Φροντίδας για το Περιβάλλον  

• Υιοθέτηση της καλύτερης διαθέσιµης και οικονοµικά βιώσιµης 

περιβαλλοντικής τεχνολογίας.  

• Κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων που δηµιουργούνται.  

• Εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος ελέγχου περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων.  
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6.4. Κώδικας ηθικής 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία4 έχει θεσπίσει κώδικες και πολιτικές που καθορίζουν 

τη λειτουργία σε σχέση µε τους εργαζόµενους και τους συνεργάτες της, 

σύµφωνα µε τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και πιστή  στις αξίες και 

στο όραµα της εταιρείας. 

Η εταιρεία από το 2005, εφαρµόζει κώδικα επιχειρηµατικής δεοντολογίας. Ο 

κώδικας αυτός θέτει κανόνες και αρχές σε µια σειρά θεµάτων που άπτονται 

της δράσης των εργαζοµένων. Τα κύρια πεδία αναφοράς είναι η συµβατότητα 

µε την ελληνική νοµοθεσία και τις τοπικές αρχές, η πρόληψη της απάτης, η 

αντιµετώπιση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, η αντιµετώπιση 

περιπτώσεων σύγκρουσης συµφερόντων και η υπευθυνότητα σε όλη την 

αλυσίδα παραγωγής. Παράλληλα, υπάρχει εσωτερική διαδικασία η οποία 

εφαρµόζεται προκειµένου να αναφερθούν τυχόν σηµαντικές παραβίασης 

εταιρικής πολιτικής. Για το σκοπό αυτό και προκειµένου το προσωπικό της 

εταιρείας να είναι ενηµερωµένο, διοργανώνονται διαρκώς ειδικά σεµινάρια 

ενώ παράλληλα έχει διανεµηθεί σε όλους τους εργαζοµένους εγχειρίδιο του 

κώδικα. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παράλληλα µε τον κώδικα συµπεριφοράς,  

ευθυγραµµίζεται και µε τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας 

περί ανταγωνισµού. Για τον σκοπό αυτό γίνεται εκπαίδευση στους 

εργαζοµένους και προσπάθεια µε κάθε τρόπο ώστε να µην παραβιαστεί, είτε 

εκούσια είτε ακούσια, η ελληνική και κοινοτική νοµοθεσία περί ανταγωνισµού. 

Επιπρόσθετα, από το καλοκαίρι του 2007, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εφαρµόζει 

τις «Αρχές Συµπεριφοράς Προµηθευτών» ως µέρος του Κώδικα της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας. 
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6.5. Πόροι της επιχείρησης 

 

6.5.1. Ανθρώπινοι Πόροι 

Κεντρική φιλοσοφία8 και κατευθυντήρια γραµµή της εταιρείας είναι η 

υιοθέτηση όλων εκείνων των πρακτικών οι οποίες στοχεύουν στη διαρκή 

αξιοποίηση του ταλέντου των εργαζοµένων µέσω συστηµάτων και 

διαδικασιών και ταυτόχρονα οδηγούν στην προσέλκυση και τη διατήρηση 

ικανών στελεχών. Η διαρκής ανάπτυξη και παροχή κινήτρων προς τους 

εργαζοµένους αποτελεί µια άλλη σταθερά για την εξασφάλιση των 

κατάλληλων ατόµων στο σωστό χρόνο και τη σωστή θέση εργασίας. Αυτός 

είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής της εταιρείας στον τοµέα 

διαχείρισης του ανθρώπινου δυναµικού. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία καλλιεργεί ένα εργασιακό περιβάλλον, που προσφέρει 

δυνατότητες σε κάθε εργαζόµενο. Για τις θέσεις εργασίας υπάρχουν 

περιγραφές, που αναλύουν τις κύριες αρµοδιότητες της θέσης καθώς και τα 

απαραίτητα προσόντα µε σκοπό να αναλάβει τη θέση ο καταλληλότερος 

υποψήφιος. Η διαδικασία λαµβάνει µέρος σε ένα αξιοκρατικό περιβάλλον,  

στο οποίο ενθαρρύνεται η διαφορετικότητα. 

Επίσης, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προσφέρει µια σειρά από ευκαιρίες 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι κάθε 

εργαζόµενος ανταποκρίνεται µε το βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες της εταιρείας, 

αλλά και στις προσδοκίες της προσωπικής του εξέλιξης. Στόχος της 

εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη των εργαζοµένων και η βελτίωση της 

απόδοσής τους, ώστε να µπορούν να υλοποιηθούν τα σχέδια επαγγελµατικής 

σταδιοδροµίας τους µέσα στην εταιρεία. 

Προκειµένου  να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο λειτουργίας της, η εταιρεία 

πραγµατοποιεί ετήσιες αξιολογήσεις εργαζοµένων, όπου σταθµίζεται η 

επίτευξη των ατοµικών και εταιρικών στόχων και συζητείται η ατοµική 

απόδοση του εργαζοµένου. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τις επίσηµες 

διαδικασίες η εταιρεία ενθαρρύνει τον διάλογο µεταξύ προϊσταµένου και 

εργαζοµένου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
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Η εταιρεία χρησιµοποιεί επίσης διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα, 

εργαλεία και µεθόδους µε σκοπό να αναπτύξει τις δεξιότητες των 

εργαζοµένων της καθ’ όλη της διάρκεια της καριέρας τους. Οι εργαζόµενοι 

έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικά προγράµµατα τόσο 

εντός όσο και εκτός της εταιρείας, όπως: εισαγωγικά προγράµµατα γνωριµίας 

για την εταιρεία, συµµετοχή σε σεµινάρια του εταιρικού Πανεπιστηµίου της 

Heineken, γενικά προγράµµατα εκπαίδευσης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, 

προγράµµατα υγείας, ασφάλειας, περιβάλλοντος, που στοχεύουν στη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Παράλληλα, η εταιρεία δίνει τη 

δυνατότητα στους εργαζοµένους της να εργαστούν σε πολυεθνικό 

περιβάλλον της Heineken, έχοντας ως στόχο τη διατήρηση υψηλού επιπέδου 

απόδοσης µε βάση τα διεθνή πρότυπα.  

Τέλος, σύµφωνα µε διάφορες έρευνες αποδοχών οι οποίες έχουν 

διενεργηθεί, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προσφέρει ελκυστικές αποδοχές και 

παροχές στους εργαζοµένους. Το συνολικό πακέτο παροχών και αποδοχών 

περιλαµβάνει οικονοµικές παροχές, δηλαδή µισθό και bonus, 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, συνταξιοδοτικό πρόγραµµα, και κοινωνικές 

παροχές. Ταυτόχρονα, η εταιρεία υιοθετεί και άλλα προγράµµατα για τους 

εργαζοµένους όπως, διανοµή εισιτηρίων σε δραστηριότητες της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας, τράπεζα αίµατος, εκδροµές, συµµετοχή σε παιδικές 

κατασκηνώσεις, εκπαιδευτικές υποτροφίες κ.α. 

 

6.5.2. Εγκαταστάσεις / Τεχνολογία (R&D) 

Η τεχνολογική ικανότητα και η αλλαγή είναι δυνατόν να δώσει πολύ 

σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε µια εταιρεία ειδικά όταν 

δραστηριοποιείται σε έναν δυναµικό καταναλωτικό κλάδο, όπως είναι ο 

κλάδος της µπίρας.  

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποτελεί µια από τις πιο σύγχρονες βιοµηχανίες στην 

Ελλάδα. ∆ιαθέτει τρία υπερσύγχρονα εργοστάσια τα οποία βρίσκονται στις 

µεγαλύτερες πόλεις την Ελλάδος: στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. 

Τα τελευταία 10 χρόνια η εταιρεία επένδυσε περισσότερα από 370 εκατ. ευρώ 

µε στόχο τη βελτίωση και ανανέωση του εξοπλισµού της, µε αποτέλεσµα οι 
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εγκαταστάσεις της να θεωρούνται οι πιο σύγχρονες και παραγωγικές στην 

Ευρώπη. Ενδεικτικά, σηµειώνεται πως το εργοστάσιο της Πάτρας είναι από 

τα πιο σύγχρονα της  Ν. Ευρώπης, ενώ η µονάδα της Αθήνας παράγει κατά 

µέσο όρο 75.000 κιβώτια ή 1.500.000 φιάλες την ηµέρα. 

Επιπλέον, σηµειώνεται ότι στην Αθηναϊκή Ζυθοποιίας έχουν χορηγηθεί οι 

εξής διακρίσεις: από το BUREAU VERITAS QUALITY INTERNATIONAL 

(BVQI) το ∆ιεθνές Πρότυπο ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος ISO 14001, το 

πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης της Ποιότητας των προϊόντων ISO 9002, το 

Ηazard Analysis Cristal Control Point (H.A.C.C.P) που απαιτείται για την 

ασφάλεια των προϊόντων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας 

καθώς και το πιστοποιητικό διασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας των 

εργαζοµένων (ΒS 8800). 

 

6.5.3. Συστήµατα Πληροφορικής (IT) 

Μέχρι το 2002, η επιχείρηση διατηρούσε διαφοροποιηµένα συστήµατα 

πληροφορικής ανάλογα µε το τµήµα. Από το 2002, υλοποιώντας την οδηγία 

της µητρικής εταιρείας, υιοθέτησε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ενηµέρωσης, 

διαχείρισης και ελέγχου το SAP. Η στρατηγική η οποία ακολουθείται στη 

λειτουργική αυτή µονάδα θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως εξής: 

• Τυποποίηση των διαδικασιών. 

• Ενοποίηση µε στόχο όλοι οι ενδιαφερόµενοι να εισάγουν πληροφορίες 

σε ένα κοινό σύστηµα ώστε να υπάρχει ολοκληρωµένη πληροφορία, 

αλλά και απλούστευση των διαδικασιών. 

• Ευκολία στον τρόπο διαχείρισης στη βάση γνώσης από κάθε 

ενδιαφερόµενο. 

• Ολοκληρωµένη παρακολούθηση και εξυπηρέτηση του πελάτη 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα πληροφοριακά συστήµατα τα οποία έχει υιοθετήσει 

µια εταιρεία µπορεί να της παρέχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των 

ανταγωνιστών της. 
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6.5.4. Marketing. 

Η αποστολή της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι να παράγει προϊόντα µπίρας 

υψηλής και σταθερής ποιότητας που θα καλύπτουν τις ανάγκες των 

καταναλωτών. Προσανατολισµένη προς την κατεύθυνση αυτή είναι και η 

στρατηγική του marketing. Πιο αναλυτικά , τα µέσα τα οποία χρησιµοποιεί για 

να είναι προσανατολισµένη προς τον σκοπό αυτόν είναι τα εξής: 

• Market Development Strategy: Με στόχο την αύξηση των µεριδίων 

αγοράς η εταιρεία χρησιµοποιεί τη στρατηγική διείσδυσης. Στην 

φαρέτρα της έχει µέσα όπως: η διαφήµιση και οι προωθητικές 

ενέργειες, οι οποίες αποσκοπούν στο να προσελκύσουν νέους πελάτες 

διατηρώντας παράλληλα και την ήδη πελατειακή βάση. 

•  Product development strategy: Προκειµένου να ικανοποιήσει όλες 

τις ανάγκες των καταναλωτών, η εταιρεία προχωράει στη δηµιουργία 

νέων προϊόντων τα οποία απευθύνονται στην υπάρχουσα αγορά ή 

προσπαθεί να επεκταθεί και σε άλλα τµήµατα της αγοράς στα οποία 

µέχρι και σήµερα δεν είχε δραστηριοποιηθεί. 

• Pull strategy: Κύριο µέληµα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι η αύξηση 

της αναγνωσιµότητας των προϊόντων της καθώς επίσης και της 

πιστότητας των καταναλωτών σε αυτά. Για το λόγο αυτό, προχωράει 

σε διαφήµιση των στρατηγικών της προϊόντων χρησιµοποιώντας όλα 

τα µέσα διαφήµισης καθ’ όλη της διάρκεια της χρονιάς µε βάρος 

κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες όπου και σηµειώνονται και οι 

υψηλότερες καταναλώσεις. 

• Χορηγίες: Οι χορηγίες αποτελούν στρατηγικής σηµασίας για το 

σύνδεσµό των προϊόντων µε σηµαντικές εκδηλώσεις µε στόχο το 

συναισθηµατικό δέσιµο µε τους καταναλωτές της. Αξίζει να σηµειωθεί, 

ότι προϊόντα της εταιρείας υπήρξαν και υπάρχουν χορηγοί κορυφαίων 

διοργανώσεων όπως: Ολυµπιακοί αγώνες Αθήνα 2004, Champions 

League, Eurovision Αθήνα 2006, Φεστιβάλ κινηµατογράφου, Super 

League, µεγάλες ποδοσφαιρικές οµάδες, µουσικά φεστιβάλ, 

καρναβαλιών κτλ 
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6.5.5. Φήµη 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διαθέτει δύο από τα πιο αναγνώσιµα προϊόντα στην 

Ελληνική αγορά, δύο ετικέτες µπίρας οι οποίες προτιµούνται από το 70% των 

καταναλωτών στην Ελλάδα. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αναγνωρίζεται από τους 

πελάτες της ως εταιρεία η οποία διαθέτει ποιότητα και αξιοπιστία στα 

προϊόντα της. Το πιο δηµοφιλές προϊόν της εταιρείας, η Amstel,  

λανσαρίστηκε στην ελληνική αγορά το 1963 και εδώ και 46 χρόνια είναι η 

αγαπηµένη µπίρα των Ελλήνων. Σχεδόν όλα τα προϊόντα που παράγει και 

εµπορεύεται έχουν υψηλά ποσοστά αναγνωρισιµότητας, µε πιστούς 

καταναλωτές, γεγονός που σηµατοδοτεί ότι η εταιρεία έχει τεχνογνωσία στο 

να δηµιουργεί brand awareness/loyalty 

Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει µακρόχρονη win – win συνεργασία µε τους 

προµηθευτές της. Έχοντας ως στόχο την ικανοποίηση του τελικού πελάτη, η 

εταιρεία έχει µια αποτελεσµατική και αµοιβαία ωφέλιµη συνεργασία και σχέση 

µε τους συνεργάτες της. Αυτό την καθιστά στην ελληνική αλλά και διεθνή 

αγορά, ως µια αξιόπιστη εταιρεία µε την οποία οι προµηθευτές επιθυµούν να 

συνεργαστούν µαζί τους προσφέροντας στο ακέραιο τις υπηρεσίες τους.    

 

6.6. Κοινωνικό Πρόσωπο 

 
6.6.1. Φροντίδα για το περιβάλλον 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία6 εδώ και πολλά χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά σε 

θέµατα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο, µε έµφαση στην προστασία του 

περιβάλλοντος και στον εκσυγχρονισµό της παραγωγικής διαδικασίας. 

Στόχος της είναι η επαγρύπνηση για την προστασία του περιβάλλοντος όπου 

θα πρέπει να γίνει µέρος της καθηµερινότητάς σε όλους, µε ενέργειες που 

µπορούν να γίνουν συνήθεια, όπως η ανακύκλωση. 

Το µήνυµά της είναι προς όλες τις κατευθύνσεις, ξεκινώντας από τους 

εργαζόµενους της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, και αγγίζοντας στη συνέχεια τους 

καταναλωτές και το ευρύ κοινό. 
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Το µήνυµα αυτό ενισχύεται µε το πρόγραµµα «Amstel Eco», το οποίο 

ξεκίνησε το 2008 και περιλαµβάνει µία ευρεία γκάµα πρωτοβουλιών και 

δράσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Παράλληλα, η εταιρεία ενθαρρύνει την επιστροφή των φιαλών µέσω του 

ειδικού προγράµµατος «επιστρεφόµενων φιαλών» και την ανακύκλωση. 

Τέλος, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία φροντίζει ώστε η λειτουργία των εργοστασίων 

της να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο επιβαρυντική για το περιβάλλον µε την 

αποκλειστική χρήση φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις της, την ανακύκλωση 

και τον καθαρισµό των υγρών αποβλήτων. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αγκαλιάζει πρωτοβουλίες που αφορούν την 

προστασία του περιβάλλοντος και ενέργειες που ενώνουν όλους για ένα 

καθαρότερο, οµορφότερο και υγιές περιβάλλον. 

i. Λειτουργία Εργοστασίων  

H Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια µια ουσιαστική 

κοινωνική και περιβαλλοντική δράση η οποία εξελίσσεται συνεχώς και 

ξεκινάει από την εσωτερική λειτουργία της εταιρίας. 

Πρωταρχικός στόχος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι η όσο το δυνατόν 

λιγότερο επιβαρυντική λειτουργία των εργοστασίων της, οι προσπάθειες για 

εξοικονόµηση ενέργειας, για ανακύκλωση και για επιστροφή µπουκαλιών. 

ii. ∆ιαχείριση πόρων 

Πράσινη Λειτουργία – ∆είκτες.  

Η «Πράσινη» λειτουργία των τεσσάρων εργοστασίων της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας αποτελεί συνεχή δέσµευση για την εταιρεία και γίνεται πράξη µε 

τη βέλτιστη διαχείριση των φυσικών πόρων και της ενέργειας για την 

παραγωγή. Τα εργοστάσια της εταιρείας λειτουργούν µε φυσικό αέριο 

περιορίζοντας έτσι δραστικά την ατµοσφαιρική ρύπανση, ανακυκλώνεται το 

99% των αποβλήτων ενώ παράλληλα λειτουργεί βιολογικός καθαρισµός και 

γίνεται συνεχής προσπάθεια για µείωση της ενέργειας και των ρύπων. 
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Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της εταιρείας στη διαχείριση της 

ενέργειας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της περιβαλλοντικής στρατηγικής 

της. Με τη µείωση της κατανάλωσης θερµικής και ηλεκτρικής ενέργειας στα 

εργοστάσια, µειώνονται και οι εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2).  

 

Με ετήσιους µετρήσιµους στόχους, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επιδιώκει κάθε 

χρόνο να µειώσει: 

• την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.  

• την κατανάλωση θερµικής ενέργειας.  

• την κατανάλωση νερού.  

• τους ρύπους  

• και να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση αποβλήτων  

Ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης της ενέργειας αποτελεί αδιάλειπτο και 

συνεχή στόχο για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. 

 

6.6.2. Υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, είναι εταιρεία που παράγει και εµπορεύεται µπίρα 

υψηλής ποιότητας, και δίνει προτεραιότητα στην υπεύθυνη κατανάλωση 

αλκοόλ. Για το λόγο αυτό υλοποιεί µια σειρά από δράσεις που προβάλλουν 

τα οφέλη από την ήπια και υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ. 

Ο ορισµός της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ δε σχετίζεται αποκλειστικά 

µε τις µονάδες οινοπνεύµατος στον οργανισµό. Υπάρχει ένας και µοναδικός 

κανόνας που ισχύει για όλους τους ενήλικες καταναλωτές:    

«Πρέπει πάντα να πίνουµε µε µέτρο, στον κατάλληλο χρόνο και τόπο 

και για τους σωστούς λόγους». 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, µε συναίσθηση της ευθύνης της ως ο µεγαλύτερος 

όµιλος ζυθοποιίας στη χώρα, συµµετέχει ενεργά στις προσπάθειες 

ενηµέρωσης των καταναλωτών σχετικά µε τους κινδύνους που εγκυµονεί η 
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ανεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ. Θεωρεί χρέος της να συµβάλει µε όλες της τις 

δυνάµεις σε αυτήν την προσπάθεια, µε στόχο τη σταδιακή, αλλά και 

ουσιαστική, κατανόηση από την πλευρά των καταναλωτών της επίδρασης 

του οινοπνεύµατος στον ανθρώπινο οργανισµό.  

Προωθεί ενεργά τη µετριοπαθή και υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ, γιατί µόνο 

έτσι αποδεικνύει πως υιοθετεί µία κοινωνικά υπεύθυνη στάση. Υποστηρίζει 

ειδικά σχεδιασµένες ενέργειες, ώστε να ενηµερώνονται οι εργαζόµενοι, οι 

συνεργάτες και οι καταναλωτές της σχετικά µε το αλκοόλ, τα αναµφισβήτητα 

πλεονεκτήµατα αλλά και τους πιθανούς κινδύνους της ανεύθυνης χρήσης του. 

Με αυτόν τον τρόπο ενηµερώνει όλες τις οµάδες και ευαισθητοποιεί τους 

καταναλωτές, ώστε να πίνουν υπεύθυνα και να θέτουν κάθε στιγµή, όχι µόνο 

το νόµιµο επιτρεπτό όριο αλλά και το προσωπικό τους όριο. 

Οι στόχοι της πολιτικής αυτής είναι:  

• Προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ  

• Υποστήριξη προσπαθειών αποτροπής κακής και ανεύθυνης χρήσης 

του αλκοόλ  

• ∆ιασφάλιση ότι η υπεύθυνη κατανάλωση µπίρας παραµένει κοινωνικά 

αποδεκτή.  

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία θεωρεί πολύ σηµαντική την ύπαρξη µιας τέτοιας 

πολιτικής για το αλκοόλ, καθώς ο πρωταρχικός στόχος της εταιρείας, ως 

παραγωγού αλκοολούχων ποτών, είναι να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα της 

διαφηµίζονται, πωλούνται και καταναλώνονται µε υπεύθυνο τρόπο.   

Ήταν από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που αυτοδεσµεύτηκε σχετικά, 

και συνεχίζει να το κάνει  – ακολουθώντας βεβαίως παράλληλα τους κανόνες 

που θεσπίζει το κράτος. Για το λόγο αυτό, αναπτύσσει και υλοποιεί 

στοχευόµενα προγράµµατα προς όλες τις οµάδες κοινού µε τις οποίες έρχεται 

σε επαφή. 

Συγκεκριµένα, οι δραστηριότητές της σε αυτήν την κατεύθυνση για το 2009 

ήταν επικεντρωµένη γύρω από:  
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� Tη συνεργασία µε τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Νηφάλιοι.  

� Έντυπο και Ηλεκτρονικό Υλικό. 

Η έντυπη επικοινωνία της υπεύθυνης κατανάλωσης της εταιρείας εκφράζεται 

τόσο µε δελτία τύπου, που απευθύνονται στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και 

κατ’ επέκταση στους τελικούς καταναλωτές, όσο και µε εξειδικευµένα έντυπα 

που στοχεύουν στους εργαζόµενους και τους συνεργάτες.  

� Πρόγραµµα Cool@work 

Πρόγραµµα  ενηµέρωσης των εργαζοµένων στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία για την 

ήπια κατανάλωση, την αποφυγή κατανάλωσης αλκοόλ κατά τη διάρκεια της 

εργασίας αλλά και τις εφαρµογές της πολιτικής υπεύθυνης κατανάλωσης σε 

ότι αφορά χορηγικές δραστηριότητες της εταιρείας. 

� Τηλεόραση 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, υιοθετώντας τις αρχές αυτορρύθµισης του κλάδου, 

αυτοδεσµεύτηκε έγκαιρα για την προβολή των τηλεοπτικών διαφηµιστικών 

ετικετών της µετά τις 19:00 και πάντα µε το µήνυµα «Απολαύστε Υπεύθυνα». 

Παράλληλα, σύµφωνα µε την δέσµευση της εταιρείας, οι πρωταγωνιστές των 

διαφηµιστικών ταινιών της πρέπει να είναι ενήλικα άτοµα, ενώ το περιεχόµενο 

δεν πρέπει να συνδέει την κατανάλωση µπίρας µε κοινωνική επιτυχία. 

Επιπλέον, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δηµιούργησε ειδική τηλεοπτική ταινία µε την 

υπογραφή της Heineken και πρωταγωνιστή ένα συµπαθέστατο σκύλο, για να 

θυµίζει σε όλους ότι η διασκέδαση πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη 

συµπεριφορά. Κύριο µήνυµα της ταινίας αυτής είναι: «Εάν πίνεις και οδηγείς, 

είσαι κίνδυνος και για τους άλλους. Σκέψου το». 

� Internet 

Οι ιστοσελίδες των προϊόντων της (www.heineken.gr και www.amstel.gr ) 

περιλαµβάνουν την ενότητα «Απολαύστε Υπεύθυνα», που ενηµερώνει και 

προτρέπει τους καταναλωτές για ήπια κατανάλωση αλκοόλ ενώ περιλαµβάνει 
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και τις «Αρχές της Πολιτικής για το Αλκοόλ» του οµίλου της. Παράλληλα, η 

ιστοσελίδα www.enjoyheinekenresponsibly.com είναι αφιερωµένη 

αποκλειστικά στην υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ. 

� Συσκευασίες 

Όλες οι συσκευασίες φέρουν το µήνυµα «Απολαύστε υπεύθυνα» που 

παραπέµπει τους καταναλωτές στην ειδική ενότητα στις ιστοσελίδες της 

Heineken και της Amstel.  

 

6.7. Ανάλυση 7S (McKinsey)  

Το µοντέλο 7 S του McKinsey3 βασίζεται στην µελέτη της σχέσης µεταξύ 

στρατηγικής και δοµής προκειµένου η επιχείρηση να είναι επιτυχής. Τα 

αποτελέσµατα της µελέτης κατέληξαν ότι καµία µονάδα ατοµικά δεν µπορεί 

να καθορίσει την επιτυχία αλλά πολλές διαφορετικές µονάδες παίζουν τον 

κύριο ρόλο. Αναλυτικά παρακάτω παρουσιάζεται η ανάλυση του µοντέλου 7S 

για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία. 

� ∆οµή (Structure) 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία απασχολεί περισσότερους από 1.400 εργαζόµενους 

στα 3 της εργοστάσια. Λόγω του µεγέθους της επιχείρησης αλλά και λόγω της 

κατεύθυνσής της στην παραγωγή και τη σωστά δοµηµένης οργάνωσής της 

εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους σκοπούς της. Παρόλο, που οι 

αποφάσεις και οι ευθύνες διανέµονται από πάνω προς τα κάτω, υπάρχουν 

περιθώρια για το προσωπικό να πάρει πρωτοβουλίες. Οι ρόλοι και οι 

αρµοδιότητες του καθενός είναι ξεκάθαρες αλλά σε µεγάλα projects 

προτιµάται η οµαδική εργασία. Οι εργαζόµενοι επίσης ενθαρρύνονται να 

παίρνουν µέρος στις διαδικασίες αποφάσεων. 

� Στυλ (Style) 

 Η εταιρεία αναγνωρίζει τους προσωπικούς στόχους των εργαζοµένων της 

και προσπαθεί να τους συµπεριλάβει στους εταιρικούς της στόχους, χτίζοντας 

µια σχέση δέσµευσης και εµπιστοσύνης µεταξύ τους. 
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� Αξίες (Shared Values) 

Η εταιρεία βασίζεται σε επτά επιµέρους θεµελιώδεις αξίες, οι οποίες 

λειτουργούν ως κατευθυντήριες γραµµές για τους εργαζοµένους της. Με 

αυτόν τον τρόπο καθίστανται ικανοί πρεσβευτές των αξιών αυτών, µέσα από 

την εργασία και τη συµπεριφορά τους, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό περιβάλλον.  

1. ΗΘΟΣ  

2. ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  

3. ΣΕΒΑΣΜΟΣ  

4. ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

5. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  

6. ΚΕΦΙ  

7. ΟΜΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

 Εµπιστοσύνη και σεβασµό στους υπαλλήλους, συνεργάτες, προµηθευτές, 

καταναλωτές, κοινωνία και περιβάλλον, αντικατοπτρίζεται σε όλες τις 

καθηµερινές συναλλαγές της εταιρείας. Οι αξίες αυτές είναι άµεσα 

συνυφασµένες µε την αποστολή της εταιρείας. 

� Προσωπικό (Staff) 

 Οι υπάλληλοι είναι ιδιαίτερα πιστοί και αφοσιωµένοι στην εταιρεία, καθώς 

πολλοί από αυτούς εργάζονται εκεί από την ίδρυσή της. Σεµινάρια και 

προγράµµατα εκπαίδευσης προσφέρονται ανάλογα µε τις ανάγκες των 

εργαζοµένων. 

� Ικανότητες (Skills) 

• Ανάπτυξη µακροχρόνιων σχέσεων µε τους προµηθευτές και τους 

πελάτες.  

• Έρευνα και ανάπτυξη προϊόντος που υποστηρίζεται από τη µητρική 

εταιρεία. 

• Τεχνογνωσία στη δηµιουργία brand loyalty 
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� Στρατηγική (Strategy) 

Η επιχειρηµατική στρατηγική που εφαρµόζει η εταιρεία είναι στρατηγική 

διαφοροποίησης διαθέτοντας όλους τους τύπους µπίρας, που συνδυάζονται 

σε όλες τις περιστάσεις κατανάλωσης έτσι ώστε να ικανοποιηθούν ακόµα και 

οι πιο απαιτητοί καταναλωτές.  

� Συστήµατα (Systems) 

Συγκεκριµένα πληροφορικά συστήµατα χρησιµοποιούνται για να 

υποστηριχθούν τόσο οι κύριες όσο και υποστηρικτικές δραστηριότητες της 

επιχείρησης. Το πρόγραµµα ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας είναι 

πολύ ανεπτυγµένο και πολύπλοκο, όπως είναι και τα υπόλοιπα συστήµατα 

που χρησιµοποιούνται.  

Υπάρχουν συστήµατα που διασφαλίζουν ποιότητα και ασφάλεια: ISO 14001, 

πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης της Ποιότητας των προϊόντων ISO 9001, Ηazard 

Analysis Cristal Control Point (H.A.C.C.P) που απαιτείται για την ασφάλεια 

των προϊόντων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και το 

πιστοποιητικό διασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζοµένων 

(ΒS 8800). 

Παράλληλα, έχει υιοθετήσει ολοκληρωµένα συστήµατα πληροφορικής, µε 

στόχο να υπάρχει κοινή βάση ενηµέρωσης, πληροφορίας, ελέγχου καθώς 

επίσης και τυποποίηση και απλούστευση των διαδικασιών. 

Σύµφωνα µε όσα αναφέραµε παραπάνω, τα 7S που αφορούν τη δοµή, τις 

ικανότητες και την κουλτούρα της εταιρείας συνάδουν µε την αποστολή και το 

όραµα της εταιρείας. 
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6.8. Σύνοψη Επιχειρηµατικής στρατηγικής 

Η επιχειρηµατική στρατηγική λαµβάνει χώρα στις επιχειρηµατικές µονάδες, 

στη γραµµή παραγωγής και εστιάζει στη βελτίωση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας. Η 

επιχειρηµατική στρατηγική µπορεί να είναι ή ανταγωνιστική , όταν µάχεται 

όλους τους ανταγωνιστές της ή συνεργατική κατά την οποία µπορεί να 

συνεργαστεί µε δύο ή περισσοτέρους ανταγωνιστές είτε προς ανάπτυξη της 

αγοράς είτε ενάντια σε άλλους ανταγωνιστές.  

Στο ερώτηµα εάν η επιχείρηση θα πρέπει να ανταγωνιστεί έχοντας ως κανόνα 

το χαµηλό κόστος ή τη διαφοροποίηση των προϊόντων της, είναι ξεκάθαρο ότι 

η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ανταγωνίζεται µε βάση τη διαφοροποίηση. Έχοντας 

στο χαρτοφυλάκιο της πλήθος παραγόµενων αλλά και εισαγόµενων µαρκών 

µπίρας, η εταιρεία ανταγωνίζεται προσφέροντας διαφοροποιηµένα προϊόντα 

προκειµένου να ικανοποιήσει τις ποικίλες καταναλωτικές ανάγκες. 

Στο ερώτηµα εάν η εταιρεία θα πρέπει να ανταγωνιστεί σε όλο τον κλάδο 

κατά µέτωπο µε τους ανταγωνιστές της ή θα πρέπει να εστιάσει σε ένα 

κοµµάτι της αγοράς και εδώ η απάντηση είναι ξεκάθαρη, αφού στόχος της 

εταιρείας είναι η διατήρησή της ως ηγέτης στην ελληνική αγορά µπίρας. Αυτό 

το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι η εταιρεία, στοχεύει σε διάφορα 

τµήµατα της αγοράς µε διαφορετικά προϊόντα που έχει στο χαρτοφυλάκιο της, 

χωρίς όµως να αποσύρεται από άλλα τµήµατα της αγοράς. 

Η στρατηγική είναι σύµφωνη µε το όραµα και την αποστολή της επιχείρησης. 
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6.9. Σύνοψη Λειτουργικών Στρατηγικών 

Σύµφωνα µε όσα έχουµε αναφέρει στο κεφάλαιο αυτό, συνοπτικά οι 

στρατηγικές που ακολουθεί η εταιρεία σε κάθε λειτουργική µονάδα είναι: 

Marketing 

• Στρατηγική Ανάπτυξης Προϊόντων 

• Ανάπτυξη αγοράς 

• ∆ιαποίκιλση 

• Pull strategy 

• Χορηγίες 

Πληροφοριακά συστήµατα 

• Τυποποίηση των διαδικασιών 

• Ενοποίηση των συστηµάτων σε όλα τα τµήµατα της εταιρείας αλλά και 

µε τη µητρική εταιρεία 

• Μείωση του αριθµού χρησιµοποιούµενου λογισµικού και απλούστευση 

Ανθρώπινο ∆υναµικό 

• Πρόσληψη ικανού προσωπικού 

• Επιλογή βάση αξιοκρατικών κριτηρίων/ µε γνώµονα την ακεραιότητα 

• Συνεχής εκπαίδευση/Εστίαση στην ανάπτυξη των ανθρώπων 

Εγκαταστάσεις/Τεχνολογία (R&D) 

• Νέες τεχνολογίες στην παραγωγή (αυτοµατισµός) 

Πωλήσεις 

• Έµφαση στην εξυπηρέτηση πελατών 

Προµήθειες 

• Επιλογή ποιοτικών & ακέραιων προµηθευτών 

Παραγωγή 

• Βελτίωση της παραγωγικότητας 
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6.10. Πολιτικές 

Οι πολιτικές που εφαρµόζει η εταιρεία µε βάση τις στρατηγικές που έχει 

υιοθετήσει είναι οι εξής: 

• Βελτίωση των προϊόντων, εισάγοντας καινοτόµα υλικά συσκευασίας 

για τα προϊόντα που παράγονται εγχώρια. 

• Νέα προϊόντα που εµπλουτίζουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο  

• Ενίσχυση της  επικοινωνίας ATL & BTL και πανελλαδική διανοµή των 

στρατηγικών της προϊόντων. BTL επικοινωνία και επιλεκτική διανοµή 

για το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο 

• Βελτίωση του συστήµατος δικτύων διαχείρισης πληροφοριών (SAP) 

που ενσωµατώνει τα logistics, την  παραγωγή, τα χρηµατοοικονοµικά, 

τη λογιστική,  τις διαδικασίες marketing και πωλήσεων και των 3 

εγκαταστάσεων (SAP) 

• Έµφαση στη βελτίωση της σχέσης της µε τους πελάτες της (CRM)  

• Οικονοµίες κλίµακας στην αγορά των νέων υλικών συσκευασίας, στη 

διαδικασία και το σχέδιο  της παραγωγής.   

• Έµφαση στην ποιότητα και ασφάλεια του προϊόντος 

• Οικονοµική διαφάνεια 

• Συµµόρφωση µε κανονισµούς, νόµους και των εργαζοµένων και των 

προµηθευτών µε τον κώδικα ηθικής 

• Ανάπτυξη των εργαζοµένων µέσω εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

• Αξιολόγηση των υπαλλήλων µε βάση την επίδοση 
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6.11. Portfolio analysis 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται

ακολουθεί η Αθηναϊκή Ζυθοποιία

είναι η διαφοροποίηση

µπίρας (lager, pils, stout, ale, Weiss 

κατανάλωσης  ικανοποιώντας

Προκειµένου όµως να διαπιστώσουµε

εταιρεία να συνεχίζει να

αποσύρει τις επενδύσεις

επενδύσει, ώστε να

χρησιµοποιήσουµε την τεχνική

Οι τεχνικές χαρτοφυλακίου

βοηθήσουν τις επιχειρήσεις

επηρεάζουν τη σκέψη και

Με την χρήση της «µήτρας

εναλλακτικές στρατηγικές

Ζυθοποιία, µε βάση τον ρυθµό

και σε σχέση µε το µερίδιο

παρακάτω πίνακα εµφανίζονται

∆ιάγραµµα 6.4.BCG µήτρα στρατηγικών

Portfolio analysis – BCG Matrix 

ναφέρονται παραπάνω, η επιχειρηµατική στρατηγική

Αθηναϊκή Ζυθοποιία προκειµένου να στηρίξει τους στόχους

διαφοροποίηση, παράγοντας και πουλώντας όλους τους

 (lager, pils, stout, ale, Weiss κτλ) απευθυνόµενη σε κάθε

ικανοποιώντας ακόµα και την πιο εξεζητηµένη ανάγκη

να διαπιστώσουµε σε ποια από τα προϊόντα θα

συνεχίζει να δαπανά χρήµα και χρόνο, σε ποιά θα

επενδύσεις της και σε ποιά νέα προϊόντα θα

να επιτευχθούν οι επιχειρησιακοί 

την τεχνική χαρτοφυλακίου BCG Matrix. 

χαρτοφυλακίου σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν

επιχειρήσεις στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων

σκέψη και πρακτική πολλών διοικητικών στελεχών

µήτρας» Boston Consulting Group, θα αναλύσουµε

στρατηγικές που θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει

τον ρυθµό ανάπτυξης της αγοράς που δραστηριοποιείται

µερίδιο αγοράς που κατέχει το κάθε προϊόν

εµφανίζονται τα µερίδια των στρατηγικών προϊόντων

 στρατηγικών προϊόντων Αθηναϊκής Ζυθοποιίας   

επιχειρηµατική στρατηγική που 

τους στόχους της 

όλους τους τύπους 

σε κάθε περίσταση 

εξεζητηµένη ανάγκη.  

προϊόντα θα πρέπει η 

ποιά θα πρέπει να 

τα θα πρέπει να 

 στόχοι, θα 

αναπτύχθηκαν για να 

αποφάσεων και 

στελεχών9. 

θα αναλύσουµε τις 

χρησιµοποιήσει η Αθηναϊκή 

δραστηριοποιείται 

προϊόν της. Στον 

προϊόντων της:  

 



 158

Από το διάγραµµα 6.4 παρατηρούµε ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει στο 

χαρτοφυλάκιο της τα εξής προϊόντα:  

Ερωτηµατικό: Οι µπίρες Άλφα, Fischer, Buckler, Erdinger, Amstel Bock και 

Amstel Pulse  είναι προϊόντα «ερωτηµατικά» για την εταιρεία, τα οποία έχουν 

ένα υψηλό ρυθµό ανάπτυξης, αλλά ένα µικρό µερίδιο αγοράς. Αυτό βέβαια 

δεν σηµαίνει ότι το µερίδια τους θα είναι πάντα µικρά. Για να µπορούν να 

αυξήσουν το µερίδιο τους θα χρειαστεί να αποδεσµευτούν πόροι από ώριµα 

προϊόντα και να επενδυθούν σε αυτά. 

Αστέρι: Η µπίρα Heineken είναι αστέρι, που έχει ένα υψηλό µερίδιο σε µια 

αγορά που αναπτύσσεται σηµαντικά. Βρίσκεται στην ακµή του κύκλου ζωής 

της και δηµιουργεί αρκετή χρηµατική ροή για να διατηρήσει το υψηλό µερίδιό 

της στην αγορά.  

Αγελάδα: H Amstel είναι ένα προϊόν αγελάδα που χαρακτηρίζεται από 

χαµηλό ρυθµό ανάπτυξης και υψηλό µερίδιο αγοράς. Ο τύπος αυτός είναι και 

η κύρια πηγή εσόδων για την  επιχείρηση η οποία της επιτρέπει να επενδύει 

ένα µέρος τους σε νέα ερωτηµατικά προϊόντα, προκειµένου να γίνουν αστέρια  

Σκυλιά: Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν διαθέτει προϊόντα σκυλιά. Τέτοια 

προϊόντα είναι παγίδες ρευστών, αφού χρήµατα δεσµεύονται σε τµήµατα µε 

µικρή δυναµική. 

 

6.12. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι µια υγιής και κερδοφόρα επιχείρηση. Όπως 

φαίνεται και από την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως στον πίνακα 6.1 

κατά την οικονοµική χρήση που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2009, τα προ 

φόρου κέρδη της επιχείρησης ανήλθαν σε 102,5 εκατοµµύρια ευρώ περίπου 

τα οποία είναι µειωµένα σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση κατά 9%.  Οι 

όγκοι Πωλήσεων επίσης µειώθηκαν κατά 4,8% σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση. Η µείωση αυτή οφείλεται στην οικονοµική κρίση η οποία πλήττει 

δριµύτατα το σύνολο των εµπορικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και η 

οποία έχει επηρεάσει αρνητικά την εσωτερική κατανάλωση και τον τουρισµό 

καθώς και στις κακές καιρικές συνθήκες. 
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� Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 

Σύµφωνα µε την κατάσταση αποτελέσµατος χρήσης 2009 όπως 

παρουσιάζεται στον πίνακα 6.1, κατά την χρήση που έληξε την 31η 

∆εκεµβρίου 2009, τα καθαρά κέρδη µετά φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε 

Ευρώ 64,9 εκατοµµύρια περίπου, έναντι Ευρώ 83,7 εκατοµµύρια περίπου της 

προηγούµενης χρήσης, δηλαδή σηµείωσαν µείωση κατά 22% περίπου. Η 

ανωτέρω µεταβολή σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση οφείλεται στους 

κατωτέρω λόγους: 

 

Πίνακας 6.1 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεων Αθηναϊκής Ζυθοποιίας                
(πηγή www.athenianbrewery.gr ) 

• Οι καθαρές πωλήσεις µειώθηκαν κατά περίπου 2,7% κατ’ αξία, 

κυρίως λόγω της µείωσης του όγκου των πωλήσεων, η οποία 

αντισταθµίστηκε µερικώς από την περιορισµένη αύξηση των τιµών και 

την αλλαγή του µείγµατος των πωλήσεων. 

• Το κόστος της κίνησης των αποθεµάτων µειώθηκε κατά περίπου 

3,5% κατ’ αξία, λόγω κυρίως της µείωσης του όγκου των πωλήσεων. 

31 ∆εκεµβριου 31 ∆εκεµβριου

2009 2008

Πωλήσεις 448.302.418 460.847.879

Λοιπα λειτουργικά έσοδα 7.173.074 8.398.209

Κίνηση Αποθεµάτων (81.593.079) (84.567.944)

Φόροι & τέλη (53.745.877) (48.325.671)

Έξοδα Προσωπικού (73.170.096) (73.650.331)

Αποσβέσεις (29.048.354) (30.070.238)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (116.783.881) (126.259.054)
Λειτουργικά κέρδη προ 
χρηµατοοικονοµικών
 αποτελεσµάτων και φόρων 101.134.205 106.372.850

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 1.433.211 6.484.766

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (100.168) (106.211)

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 1.333.043 6.378.555

Κέρδη προ φόρων 102.467.248 112.751.405

Φόρος εισοδήµατος (37.605.616) (29.034.815)

Κέρδη µετά φόρων 64.861.632 83.716.590

Λοιπα συνολικά έσοδα µετά από φορους

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 64.861.632 83.716.590
Κέρδη µετά φόρων ανά µετοχή βασικά και
 προσαρµοσµένα 35,65 46,01
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• Οι φόροι και τέλη αυξήθηκαν κατά περίπου 11% κατ’ αξία, λόγω της 

αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. 

• Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα µειώθηκαν κατά περίπου 7,5% κατ’ αξία, 

λόγω κυρίως της µείωσης των εξόδων προβολής και διαφήµισης, του 

κόστους ενέργειας, καθώς και χρήσης σήµατος (λόγω της µείωσης των 

πωλήσεων) 

• Οι αποσβέσεις µειώθηκαν κατά περίπου 3,4% κατ’ αξία, λόγω κυρίως 

της µείωσης των επενδύσεων. 

• Τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα µειώθηκαν σηµαντικά, λόγω 

της µείωσης των επιτοκίων. 

• Ο φόρος εισοδήµατος αυξήθηκε, λόγω κυρίως της επιβάρυνσης στην 

τρέχουσα χρήση της έκτακτης εισφοράς 11,2 εκατοµµυρίων ευρώ. 

Επιπρόσθετα,  αναλύοντας την κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως σε 

απόλυτα µεγέθη όπως παρουσιάζεται στον πίνακα 6.2 , παρατηρούµε τις 

εξής τάσεις στα αποτέλεσµα της εταιρείας:  

• Η κίνηση των αποθεµάτων διαχρονικά κυµαίνεται στο 18% των 

συνολικών εσόδων της επιχείρησης. 

• Τα λειτουργικά έξοδα µειώθηκαν οριακά περίπου κατά 1%, σε µια 

προσπάθεια της εταιρείας να περιορίσει τα έξοδα της λόγω 

οικονοµικής ύφεσης. 

• Το λειτουργικό αποτέλεσµα καθώς και τα κέρδη προ φόρων 

παρουσίασαν σηµαντική πτώση της τάξεως του 3,5%. 
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Πίνακας 6.2 Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεων Αθηναϊκής Ζυθοποιίας σε απόλυτα µεγέθη  
(πηγή www.athenianbrewery.gr ) 

 

Οικονοµική Θέση  

Κατά τη κυλιόµενη χρήση του 2009, συνέβησαν µεταβολές στην οικονοµική 

θέση της εταιρείας όπως παρατηρούµε από τον πίνακα 6.3 που αποτυπώνει 

τον Ισολογισµό της εταιρείας. Οι µεταβολές αυτές είναι οι κάτωθι: 

• Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία µειώθηκαν κατά 5,4% κατ’ αξία κυρίως 

λόγω των αποσβέσεων της χρήσης. 

• Τα αποθέµατα µειώθηκαν κατά περίπου 20,7% , λόγω της καλύτερης 

διαχείρισης και τη µείωση των τιµών των αποθεµάτων 

• Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις µειώθηκαν κατά 9,7% λόγω κυρίως 

της µείωσης των πωλήσεων 

• Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων µειώθηκε κατά 7,73%, λόγω κυρίως 

των κερδών της χρήσης και της διανοµής µερισµάτων. 

• Οι παροχές σε εργαζόµενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 

µειώθηκαν κατά 6,6% λόγω κυρίως των αυξηµένων καταβολών 

αποζηµιώσεων λόγω συνταξιοδότησης. 

31 ∆εκεµβριου 31 ∆εκεµβριου

2009 2008

Πωλήσεις 100% 100%

Λοιπα λειτουργικά έσοδα 1,60% 1,82%

Κίνηση Αποθεµάτων 18,20% 18,35%

Φόροι & τέλη 11,99% 10,49%

Έξοδα Προσωπικού 16,32% 15,98%

Αποσβέσεις 6,48% 6,52%

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 26,05% 27,40%

Λειτουργικά κέρδη προ χρηµατοοικονοµικών
 αποτελεσµάτων και φόρων 22,56% 23,08%

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0,32% 1,41%

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 0,02% 0,02%

Καθαρά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα 0,30% 1,38%

Κέρδη προ φόρων 22,86% 24,47%

Φόρος εισοδήµατος 8,39% 6,30%

Κέρδη µετά φόρων 14,47% 18,17%

Λοιπα συνολικά έσοδα µετά από φορους

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 14,47% 18,17%

Κέρδη µετά φόρων ανά µετοχή βασικά και
 προσαρµοσµένα
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• Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις µειώθηκαν κατά περίπου 

15,4% , λόγω κυρίως της αναβαλλόµενης φορολογίας των παγίων 

στοιχείων. 

• Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 3,2%, λόγω 

κυρίως των αυξηµένων αγορών στο τέλος της χρήσης. 

• Οι φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι κατά περίπου 20, λόγω κυρίως της 

επιβολής της έκτακτης εισφοράς 11,2 εκατ. ευρώ η οποία 

αντισταθµίστηκε µερικώς από τη µείωση των φορολογικών κερδών της 

χρήσης και της υψηλής προκαταβολής κατά την προηγούµενη χρήση. 

 

Πίνακας 6.3 Ισολογισµός Αθηναϊκής Ζυθοποιίας                 

(πηγή www.athenianbrewery.gr ) 

2009 2008 2007
Ενεργητικό
Πάγια περουσιακά στοιχεία 189.617.983 200.379.967 204.391.344
Άϋλα περουσιακά στοιχεία 291.605 783.793 1.392.467
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 396.185 396.185 396.185
Λοιπές επενδύσεις 88.041 88.041 88.041
Λοιπες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 206.183 202.083 195.102
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 190.599.997 201.850.069 206.463.139

Αποθέµατα 26.462.539 33.352.781 28.194.829
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 58.827.553 64.967.494 61.636.176
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 196.093.906 195.617.172 200.889.084
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 281.383.998 293.937.447 290.720.089
Έξοδα επόµενων χρήσεων
Σύνολο ενεργητικού 471.983.995 495.787.516 497.183.228

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 54.581.310 54.581.310 54.581.310
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 1.365 1.365 1.365
Επιχορηγήσης επενδύσεων παγίου

Αποθεµατικά 92.983.192 92.983.192 92.983.192
Κέρδη εις νέον 159.856.312 185.617.848 193.270.371
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 307.422.179 333.183.715 340.836.238

Υποχρεώσεις
Παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 38.989.195 41.762.559 42.398.192
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 15.955.939 18.864.005 20.930.243
Προβλέψεις 1.065.930 1.927.360 985.000
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 56.011.064 62.553.924 64.313.435

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 91.682.332 88.644.062 84.042.681
Προβλέψεις 3.135.240
Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 13.733.180 11.405.815 7.990.874
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 108.550.752 100.049.877 92.033.555
Σύνολο υποχρεώσεων 164.561.816 162.603.801 156.346.990
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 471.983.995 495.787.516 497.183.228
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Ταµειακές ροές  

Όπως παρατηρούµε στον πίνακα 6.4, τα ταµειακά διαθέσιµα τα οποία 

διατηρεί η εταιρεία διαχρονικά κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα. Το 2009 λόγω 

και της οικονοµικής ύφεσης παρουσίασαν µικρή µείωση και έφτασαν τα 196 

εκατ. ευρώ. Παρατηρούµε επίσης, ότι η κύρια πηγή εσόδων της εταιρείας 

είναι  οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. 

Συγκρίνοντας παραπέρα, τις ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

παρατηρούµε ότι τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι πάντα χαµηλότερα από 

τις ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, γεγονός που 

χαρακτηρίζει την εταιρεία ως υγιής, αφού τα κέρδη δεν είναι αποτέλεσµα 

πώλησης παγίων , δανείων κτλ. 

Το σύνολο των ταµιακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες δηλώνει τα 

χρήµατα τα οποία η εταιρεία επένδυσε για ανάπτυξη, σε πάγια περιουσιακά 

στοιχεία. Το 2009, η εταιρεία επένδυσε µόλις το 3% των συνολικών της 

εσόδων για ανάπτυξη, βασισµένη στην στρατηγική ανάπτυξης που ακολουθεί 

η εταιρεία. 

Τέλος, οι ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές προς χρηµατοοικονοµικές 

δραστηριότητες, οι οποίες περιγράφουν τις δραστηριότητες της επιχείρησης 

προς τους µετόχους και τους πιστωτές, αφορά εκροές γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η εταιρεία δεν είχε ανάγκη εξωτερικής χρηµατοδότησης. 
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2009 2008 2007
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη µετά φόρων 64.861.632 83.716.590 78.236.132
∆ιορθωτικές εγγραφές:
Αποσβέσεις 29.048.354 30.070.238 30.159.537
Προβλέψεις 3.430.016 1.704.990 512.000
Κέρδη από πώληση παγίων (980.316) (1.215.527) (382.046)
Έσοδα τόκων (1.316.037) (6.477.327) (7.106.432)
Έξοδα από παροχές σε εργαζοµένους 
µετά την έξοδο από την υπηρεσία 7.495.719 8.736.045 7.977.262
Φόρος εισοδήµατος 37.605.618 29.034.815 31.504.012
Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν 
τις µεταβολές από κεφάλαια κίνησης από προβλέψεις 140.144.986 145.569.824 140.900.465

Αύξηση λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων (4.100) (6.981) (14.701)
Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων 5.890.243 (5.270.582) (7.032.568)
Μείωση/(Αύξηση) πελατών και λοιπών απαιτήσεων 3.814.100 (4.581.317) (6.320.049)
Αύξηση προµηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων 2.725.109 4.492.516 11.820.655
Τόκοι εισπραχθέντες 1.316.037 6.477.327 7.106.432
Παροχές σε εργαζόµενους καταβληθείσες (10.269.083) (9.371.678) (8.425460)
Φόρος εισοδήµατος καταβληθείς (35.703.522) (26.977.248) (38.830.251)
Καθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 107.913.770 110.331.861 99.204.523

Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πώληση παγίων περουσιακών στοιχείων 1.007.923 2.358.936 452.019
Απόκτηση άϋλων περουσιακών στοιχείων (188.219) (241.746) (243.092)
Απόκτηση παγίων περουσιακών στοιχείων (17.633.570) (26.351.850) (24.527.649)
Καθαρές ταµιακές ροές προς επενδυτικές δραστηριότητες (16.813.866) (24.234.660) (24.234.660)

Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου - - 5
Μερίσµατα πληρωθέντα (90.623.168) (91.369.113) (82.068.017)
Καθαρές ταµιακές ροές προς χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (90.623.168) (91.369.113) (91.369.113)

Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα χρηµατικά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα 476.736 (5.271.912) (7.182.211)

Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1η Ιαναουαρίου 195.617.172 200.889.074 208.071.295
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα την 31 ∆εκεµβρίου 196.093.908 195.617.162 200.889.084  

Πίνακας 6.4 Ταµειακές ροές Αθηναϊκής Ζυθοποιίας      

(πηγή www.athenianbrewery.gr ) 

Κυριότεροι Χρηµατοοικονοµικοί Κίνδυνοι 

Η εταιρεία εκτίθεται στους παρακάτω κινδύνου 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζηµίας της εταιρείας σε περίπτωση που 

ένας πελάτης ή τρίτοι σε συναλλαγή χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν 

εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται κατά κύριο λόγο 

µε τις απαιτήσεις από πελάτες. Κανένας πελάτης δεν ξεπερνά το 10% των 

πωλήσεων και εποµένως ο πιστωτικός κίνδυνος είναι κατανεµηµένος σε 

µεγάλο αριθµό πελατών. 
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Η διοίκηση εφαρµόζει συγκεκριµένη πιστωτική πολιτική και η έκθεση σε 

πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται συστηµικά. Πιστοληπτικές 

αξιολογήσεις διενεργούνται για όλους τους πελάτες και εµπράγµατες 

εγγυήσεις λαµβάνονται σε περιπτώσεις που αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Η εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη αποµείωσης που αντιπροσωπεύει την 

εκτίµηση της για ζηµιές σε σχέση µε τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις. Η 

πρόβλεψη αυτή αποτελείται κυρίως από ζηµίες αποµείωσης συγκεκριµένων 

απαιτήσεων σηµαντικού ρίσκου που εκτιµώνται βάση των δεδοµένων 

συνθηκών ότι θα πραγµατοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόµα οριστικοποιηθεί. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο της εταιρείας να µη δύναται 

να εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές τις υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. 

Η προσέγγιση που υιοθετεί η εταιρεία για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι 

να διασφαλίζει, όσο γίνεται περισσότερο, ότι πάντα θα έχει αρκετή 

ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν, κάτω 

από συνήθεις συνθήκες χωρίς να υφίσταται µη αποδεκτές ή να 

διακινδυνεύεται η φήµη της εταιρείας. 

Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας η εταιρεία διενεργεί πρόβλεψη 

ταµειακών ροών για περίοδο ενός έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου 

προϋπολογισµού και µηνιαία κυλιόµενη πρόβλεψη ενός µήνα έτσι ώστε να 

εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταµειακά διαθέσιµα για να καλύψει τις 

λειτουργικές της ανάγκες, συµπεριλαµβανοµένης και της κάλυψης των 

χρηµατοοικονοµικών της υποχρεώσεων. Η πολιτική αυτή δεν λαµβάνει 

υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν µπορούν να 

προβλεφθούν. 

 Η εταιρεία όπως προκύπτει από τον πίνακα 6.4, εµφανίζει επαρκή 

ρευστότητα συνολικού ποσού 196 εκατ ευρώ περίπου και εποµένως ο 

σχετικός κίνδυνος δεν φαίνεται να µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της. 
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Κίνδυνος συνθηκών αγοράς 

Ο κίνδυνος συνθηκών αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο µεταβολής των 

επιτοκίων, που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της εταιρείας ή την αξία των 

χρηµατοοικονοµικών της µέσων. 

Η εταιρεία δεν χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα και 

µέσα αντιστάθµισης κινδύνου ώστε να διαχειριστεί τον κίνδυνο από τις 

συνθήκες αγοράς. 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και δευτερευόντως σε 

λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς το µέγιστο µέρος των 

συναλλαγών της γίνεται σε ευρώ. 

• Κίνδυνος επιτοκίων 

Τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά µέσα (χρηµατικά διαθέσιµα) της εταιρείας 

συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια τα οποία προσαρµόζονται µε τη 

διακύµανση του επιτοκίου Euribor. 

• Λειτουργικός κίνδυνος 

Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της άµεσης ή έµµεσης ζηµίας που 

προκύπτει από τις αιτίες που σχετίζονται µε τις διαδικασίες, το προσωπικό 

της εταιρείας, την τεχνολογία και τις υποδοµές, καθώς και από εξωτερικούς 

παράγοντες (πλην του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και 

ρευστότητας) όπως αυτές προκύπτουν από νοµικές και κανονιστικές 

απαιτήσεις και γενικώς αποδεκτά πρότυπα εταιρικής συµπεριφοράς. 

Λειτουργικοί κίνδυνοι προκύπτουν από το σύνολο των εργασιών της 

εταιρείας. Στόχος της εταιρείας είναι η διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου , 

έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος οικονοµικών ζηµιών και προσβολής της 

φήµης της εταιρείας. 
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Για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου έχουν θεσπιστεί γενικά πρότυπα 

όπως κατάλληλος διαχωρισµός των καθηκόντων, συµφωνία και 

παρακολούθηση συναλλαγών, συµµόρφωση µε ρυθµιστικές και άλλες 

νοµικές απαιτήσεις κτλ. 

6.12.1. Σύγκριση Οικονοµικών αποτελεσµάτων Αθηναϊκής  
Ζυθοποιίας & Ζυθοποιίας Μύθος 

Από την ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

διαπιστώσαµε ότι πρόκειται για µια υγιής κερδοφόρα εταιρεία. Προκειµένου, 

να έχουµε ολοκληρωµένη εικόνα για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

στον κλάδο των ποτών, θα προχωρήσουµε σε σύγκριση οικονοµικών 

καταστάσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας µε τον κύριο ανταγωνιστή της την 

Ζυθοποιία Μύθος. 

Σύµφωνα µα τα στοιχεία όπως παρουσιάζονται στον πίνακα 6.5. Το 

κυκλοφορούν ενεργητικό της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι σε υψηλά επίπεδα, 

κυρίως λόγω των υψηλών χρηµατικών διαθεσίµων που έχει. Η διάθρωση  του 

ενεργητικού και στις δύο εταιρείες είναι παρόµοια µε το περίπου 60% να 

αφορά κυκλοφορούν ενεργητικό. 

Στον τοµέα της διαχείρισης των αποθεµάτων η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δείχνει να 

υστερεί, αφού διαµορφώνονται στο 5,6% έναντι 3,3% του ανταγωνισµού. 

Αξίζει να σηµειώσουµε, ότι η Ζυθοποιία Μύθος διαχρονικά παρουσιάζει 

ζηµίες στα καθαρά της κέρδη µε σηµαντική βελτίωση το εξεταζόµενο χρονικό 

διάστηµα. Το 60% των ιδίων κεφαλαίων της Μύθος αποτελείται από µετοχικό 

κεφάλαιο. 

Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι υψηλότερη 

σε σχέση µε τον ανταγωνισµό κυρίως λόγω των αναβαλλόµενων 

φορολογικών της υποχρεώσεων. 

Με βάση τα παραπάνω, µπορούµε να αναφέρουµε ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

είναι πιο υγιής εταιρεία σε σχέση µε τον κύριο ανταγωνιστή της. Παρ’ όλα 

αυτά είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η θέση της Ζυθοποιίας Μύθος 
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βελτιώθηκε το εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα, γεγονός το οποίο µπορεί να 

εξαρτάται από την εξαγορά της Ζυθοποιίας Μύθος από την πολυεθνική 

εταιρεία Calsberg. 

2009 2008 2009 2008
Ενεργητικό
Πάγια περουσιακά στοιχεία 189.617.983 200.379.967 23.810.952 22.249.084
Άϋλα περουσιακά στοιχεία 291.605 783.793
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 396.185 396.185
Λοιπές επενδύσεις 88.041 88.041 248.988 293.140
Λοιπές µακροπρόθεσµές απαιτήσεις 206.183 202.083 269.885 260.064
Σύνολο µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 190.599.997 201.850.069 24.329.825 22.802.288

Αποθέµατα 26.462.539 33.352.781 2.055.146 2.504.050
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 58.827.553 64.967.494 17.989.205 19.483.904
Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα 196.093.906 195.617.172 18.164.002 11.395.864
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 281.383.998 293.937.447 38.208.353 33.383.818
Έξοδα επόµενων χρήσεων 35.811
Σύνολο ενεργητικού 471.983.995 495.787.516 62.573.989 56.186.106

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 54.581.310 54.581.310 39.405.498 39.405.498
∆ιαφορά υπέρ το άρτιο 1.365 1.365 26.828.182 26.828.182
Επιχορηγήσης επενδύσεων παγίου 78.103 269.939
Αποθεµατικά 92.983.192 92.983.192 261.713 261.713
Κέρδη εις νέον 159.856.312 185.617.848 (22.603.311) (28.223.669)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 307.422.179 333.183.715 43.970.185 38.541.663

Υποχρεώσεις
Παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία 38.989.195 41.762.559 1.281.755 1.568.006
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 15.955.939 18.864.005
Προβλέψεις 1.065.930 1.927.360 257.431 404.055
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 56.011.064 62.553.924 1.539.186 1.972.061

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 91.682.332 88.644.062 12.379.891 9.138.543
Προβλέψεις 3.135.240 4.684.727 6.533.839
Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι 13.733.180 11.405.815
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων 108.550.752 100.049.877 17.064.618 15.672.382
Σύνολο υποχρεώσεων 164.561.816 162.603.801 18.603.804 17.644.443
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 471.983.995 495.787.516 62.573.989 56.186.106

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΥΘΟΣΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 

 

Πίνακας 6.5 Σύγκριση Ισολογισµών Αθηναϊκής Ζυθοποιίας & Ζυθοποιίας Μύθος            
(πηγές www.athenianbrewery.gr  & www.mythosbrewery.gr ) 

 

6.13. Ανάλυση ∆εικτών 

Με βάση τις τιµές στους πίνακες 6.1 & 6.3, γίνεται η ανάλυση των κυριότερων 

χρηµατοοικονοµικών δεικτών για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία αλλά και σε 

σύγκριση µε τον κυριότερο ανταγωνιστή της στον κλάδο της µπίρας τη 

Ζυθοποιία Μύθος. Παρουσιάζονται τρεις κατηγορίες δεικτών:  ∆είκτης 

Ρευστότητας, Αποδοτικότητας, ∆ραστηριότητας & Μόχλευσης (διάθρωσης 

κεφαλαίων)10. 
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Πίνακας 6.6 Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες Αθηναϊκής Ζυθοποιίας & Ζυθοποιίας Μύθος 

Αυτό το οποίο γίνεται κατανοητό  µε την πρώτη µατιά του πίνακα 6.6, είναι ότι 

η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν χρησιµοποιεί καθόλου ξένα κεφάλαια στην 

κεφαλαιακή της διάρθρωση. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

σηµαντικότεροι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες ανά κατηγορία11. 

i. ∆είκτες Ρευστότητας. Οι δείκτες ρευστότητας µετρούν την ικανότητα της 

επιχείρησης να αντιµετωπίσει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της. 

 

• ∆είκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας (Current Ratio) 

Ο δείκτης αυτός δείχνει κατά πόσο το σύνολο του κυκλοφορούντος 

ενεργητικού είναι επαρκές για την αντιµετώπιση βραχυπρόθεσµων 

υποχρεώσεων. Παρατηρούµε, ότι ο δείκτης έχει τιµή πάνω από 2,5, γεγονός 

που δηλώνει ότι η εταιρεία έχει πολύ καλό «περιθώριο ασφάλειας». 

Παράλληλα, ο δείκτης για τον κύριο ανταγωνιστή της εταιρείας είναι στο 2,3 ο 

οποίος είναι εξίσου ικανοποιητικός. 

• ∆είκτης άµεσης ρευστότητας (Acid Test) 

Ο δείκτης άµεσης ρευστότητας είναι παρόµοιος µε τον δείκτη κυκλοφοριακής 

ρευστότητας µε τη διαφορά ότι λαµβάνει υπόψη µόνο τα στοιχεία του 

κυκλοφορούν ενεργητικού που ρευστοποιούνται άµεσα, όπως είναι οι 

απαιτήσεις και τα ταµειακά διαθέσιµα. Ο δείκτης αυτός για να είναι 

ικανοποιητικός πρέπει να είναι πάνω από τη µονάδα. Για την εξεταζόµενη 

2009 2008 2009 2008

∆είκτης Κυκλοφοριακή ρευστότητας 2,59 2,94 2,24 2,13

∆είκτης Άµεσης Ρευστότητας 2,35 2,60 2,12 1,97

∆είκτης Μετρητών 0,70 0,67 0,48 0,34

∆είκτης µικτού περιθωρίου κέρδους στις Πωλήσεις 29,04 29,61 11,67 4,72

∆είκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους στις Πωλήσεις 22,56 23,08

∆είκτης Απόδοσης Επενδυµένων κεφαλαίων 21,71 22,74 12,05 5,13

∆είκτης Απόδοσης Ιδίων κεφαλαίων 21,10 25,13 -0,51 -0,73

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα αποθεµάτων 7,26 7,28 28,33 26,95

Μέση διάρκεια παραµονής  αποθέµατων 50,27 50,14 12,88 13,55

Κυκλοφοριακή ταχύτητα Ενεργητικού 0,23 0,23 1,09 1,16

Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγιών περουσιακών στοιχείων 2,28 2,26 2,77 2,82

Μέση διάρκεια είσπραξης απαιτήσεων 50,40 50,14 105,90 109,24

∆είκτες Απόδοσης

∆είκτες ∆ραστηριότητας

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΜΥΘΟΣΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

∆είκτες Ρευστοτητας
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εταιρεία ο δείκτης είναι στο 2,35 ο οποίος είναι πολύ καλός. Ελάχιστα 

χαµηλότερος είναι και ο δείκτης του κύριου ανταγωνιστή της εταιρείας, ο 

οποίος ορίζεται στα 2,12. 

• ∆είκτης µετρητών (Cash Ratio) 

Ο δείκτης µετρητών δείχνει τη σχέση των µετρητών στο σύνολο των 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και λαµβάνει τιµές από µηδέν έως 

τη µονάδα. Παρατηρούµε ότι ο δείκτης µετρητών για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

είναι πάνω από το µισό αγγίζοντας το 0,70, ενώ από την άλλη πλευρά ο 

κυρίως ανταγωνιστής βαθµολογείται µόλις στο 0,48. Άρα σε σχέση µε τον 

κύριο ανταγωνιστή η εξεταζόµενη εταιρεία στο επίπεδο µετρητών 

βαθµολογείται πολύ καλύτερα. 

ii. ∆είκτες αποδοτικότητας. Οι δείκτες απόδοσης δείχνουν το πόσο 

αποτελεσµατικά λειτουργεί η εταιρεία. Η εξέταση µπορεί να αναφέρεται 

στην απόδοση σε σχέση µε τις Πωλήσεις  ή σε σχέση µε το επενδυµένο 

κεφάλαιο. 

 

• ∆είκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους στις Πωλήσεις (Net 

Margin ratio) 

Το ποσοστό καθαρού περιθωρίου κέρδους είναι 22,56% επί της αξίας των 

Πωλήσεων και είναι ελαφρώς µειωµένο σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση.  

• ∆είκτης µεικτού περιθωρίου κέρδους στις Πωλήσεις  

Ο δείκτης αυτός αποτελεί το πρώτο επίπεδο κέρδους της εταιρείας και µας 

δείχνει πόσο αποτελεσµατικά η εταιρεία χρησιµοποιεί τους πόρους της για 

την παραγωγή του προϊόντος. Παρατηρούµε ότι ο δείκτης αυτός για την 

εξεταζόµενη εταιρεία αγγίζει το 29,04% . 
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• ∆είκτης Αποδοτικότητας Επενδυµένων Κεφαλαίων (R.O.I) 

Ο δείκτης αυτός είναι από τους πιο σηµαντικούς δείκτες καθώς δείχνει πόσο 

αποτελεσµατικά η διοίκηση της εταιρείας χρησιµοποιεί τα στοιχεία του 

ενεργητικού της για να δηµιουργεί κέρδη. Με  βάση το δείκτη αυτό 

καταλαβαίνουµε ότι η ετήσια απόδοση των συνολικών επενδυµένων 

κεφαλαίων της εξεταζόµενης επιχείρησης ανέρχεται σε 21% έναντι του 

ανταγωνισµού που είναι 12,5%. 

• ∆είκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (R.O.Ε) 

Ο δείκτης αυτός είναι ένα µέτρο απόδοσης των κεφαλαίων των µετόχων στην 

επιχείρηση. Ο δείκτης αυτός είναι µειωµένος σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρήση µε τιµή 21,10% , αν και ικανοποιητικός.  

 

iii. ∆είκτες ∆ραστηριότητας.  

Οι δείκτες δραστηριότητας µετρούν τον βαθµό της αποτελεσµατικής 

χρησιµοποίησης των διαφορών κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης.  

• Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων  

 Μετρά πόσες φορές στη διάρκεια του έτους τα αποθέµατα πωλήθηκαν. 

Σύµφωνα µε την τιµή του δείκτη αυτού, τα αποθέµατα της εταιρείας 

πωλήθηκαν 7,4 φορές µέσα στο έτος και υστερεί σε σχέση µε τον 

ανταγωνιστή του οποίου  πωλήθηκαν 28 φορές. 

• Μέση ∆ιάρκεια παραµονής αποθεµάτων 

Η µέση διάρκεια παραµονής των αποθεµάτων στις αποθήκες της επιχείρησης 

αποτελεί ένα δείκτη µέτρησης της χρονικής περιόδου, που απαιτείται να 

περιµένει η εταιρεία για την πώληση και αντικατάσταση των εµπορευµάτων 

της. Σύµφωνα µε την τιµή του δείκτη, η µέση διάρκεια παραµονής των 
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αποθεµάτων στην επιχείρηση είναι 50 ηµέρες αρκετά υψηλότερο σε σχέση µε 

τον ανταγωνιστή που είναι µόλις 13 ηµέρες. 

• Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 

Παρατηρούµε ότι η κυκλοφοριακή ταχύτητα του ενεργητικού για την Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία είναι σε πολύ χαµηλή τιµή στο 0,23, η τιµή για τον ανταγωνιστή 

ξεπερνά τη µονάδα. 

• Κυκλοφοριακή ταχύτητα παγίων περιουσιακών στοιχείων 

Ο δείκτης αυτός είναι ένα µέτρο εκτίµησης της παραγωγικότητας των παγίων 

ως προς τη δηµιουργία εσόδων. Η τιµή του δείκτη είναι 2,3 και θα πρέπει να 

τον έχει ιδιαίτερη υπόψιν του ο χρηµατοοικονοµικός διευθυντής, όταν εξετάζει 

προτάσεις των υπεύθυνων παραγωγής, οι οποίοι ζητούν κεφάλαια για την 

πραγµατοποίηση νέων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

• Μέση διάρκεια εισπράξεις απαιτήσεων 

Η µέση διάρκεια είσπραξης για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι 50 ηµέρες ενώ 

για τον ανταγωνισµό είναι διπλάσιο και ανέρχεται στις 105, ελαφρώς 

µειωµένη σε σχέση µε τον προηγούµενο έτος. 
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6.14. ∆ιακεκριµένες Ικανότητες & Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα 

Στην Παρούσα ενότητα λαµβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω που 

αφορούν στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος , θα προχωρήσουµε 

στην ανακάλυψη  των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της εταιρείας µε 

βάση τους Πόρους (Resources), τις  Ικανότητες (capabilities) και τις 

διακεκριµένες ικανότητες (competencies). Το µοντέλο µε το οποίο θα 

βασιστούµε στην διερεύνηση των Πόρων και Ικανοτήτων είναι το VRIO. 

Συγκεντρώνοντας τους πόρους και ικανότητες που αναφέρθηκαν στις 

προηγούµενες ενότητες κατασκευάζουµε τον πίνακα 6.7. 

 

 

Πίνακας 6.7 ∆ιακεκριµένες Ικανότητες Αθηναϊκής Ζυθοποιίας  

 

Οι στήλες 2, 3, 4 και 5 περιγράφουν τον πόρο ως προς τις παραµέτρους του 

µοντέλου VRIO. Για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης, όσον αφορά τους 

πόρους, ως σπάνιο θα θεωρήσουµε τον πόρο εκείνο που δεν τον έχει 

τουλάχιστον ένας από τους κύριους ανταγωνιστές. Στην ερώτηση αν είναι 

κοστοβόρος να αποκτηθεί, το κατά πόσο είναι, το λαµβάνουµε υπόψη µε 

βάση τις οικονοµικές δυνατότητες των ανταγωνιστών.  
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Στο πίνακα 6.7 τονίζουµε µε γαλάζιο εκείνους τους πόρους που θεωρούµε 

βασικότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα.  

Έτσι συνοψίζοντας έχουµε: 

• Πολύ καλή χρηµατοοικονοµική κατάσταση µε θετικές ταµειακές ροές 

που µπορούν να υποστηρίξουν νέες επενδύσεις 

• Εκτεταµένη έρευνα αγοράς για ανάπτυξη νέων προϊόντων 

• Πολυετή εµπειρία στον κλάδο και ισχυρή θέση στην αγορά. 

• ∆υνατή παρουσία στα κανάλια διανοµής 

• Αφοσιωµένο προσωπικό 

• Μεγάλη ποικιλία στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων  

• Μεγάλο µερίδιο αγοράς και πιστότητα από τους καταναλωτές 

• Ισχυρά Brand names 

• Υψηλή ποιότητα προϊόντων - Πιστοποιήσεις ποιότητας 

• Οικονοµίες κλίµακας (Know-How,σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισµός) 

• Κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας µε ενέργειες που στηρίζουν την 

κοινωνία ουσιαστικά 

• Φιλοσοφία προσανατολισµένη στον καταναλωτή 

• H κουλτούρα µε έµφαση στην ακεραιότητα 
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6.15. Σύνολο εσωτερικών δυνάµεων 

Συνοψίζοντας όλους τους Εσωτερικούς παράγοντες που έχουν επίδραση 

στην επιχείρηση έχουµε το πίνακα 6.8. 

Εσωτερικοί παράγοντες

∆υνάµεις

Ισχυρή Οικονοµική Θέση

Ισχυροί µέτοχοι

Ικανό management που δίνουν προστιθέµενη αξία

Σύγχρονη Τεχνολογία

Έρευνα & Ανάπτυξη για νέες συσκευασίες για τη βελτίωση των προϊόντων

47 χρονη εµπειρία στον κλάδιο της µπίρας µε ηγετική θέση 

Πανελλαδική ∆ιανοµή σε πάνω από 125.000 σηµεία

Κουλτούρα µε έµφαση στην ακεραιότητα και στην εντιµότητα

Κώδικας Ηθικής 
Χαρτοφυλάκιο προϊόντων καλύπτοντας σχεδόν όλα τα τµήµατα  της αγοράς

Ισχυρά Brand names - Τα 2 µεγαλύτερα προϊόντα της αγοράς µε υψηλή αναγνωρισιµότητα

Ποιότητα & ασφάλεια προϊόντος µε αντίστοιχες πιστοποιήσεις

Μερίδιο Αγοράς/Brand loyalty 

Τεχνογνωσία στον τρόπο δηµιουργίας ενός προϊόντος και µιας µάρκας

Κοινωνικό Πρόσωπο µε πληθώρα κοινωνικές δραστηριότητες

Έµφαση στον καταναλωτή µε ειδικό τµήµα εξυπηρέτησης

Πληροφοριακά συστήµατα - ολοκληρωµένα

Αφοσίωση προσωπικού - χαµηλό turnover

Συνεργασία µεταξύ τµηµάτων - οµαδικό πνεύµα µε εστιάση στην υψηλή απόδοση

Επίδοση τµηµάτων

Αδυναµίες

Υψηλά σταθερά κόστη

Μικρή ευελιξία λόγω του όγκου µεγέθους της

Γραφειοκρατία

Μεγάλη εξάρτηση από την αγορά λόγω του εξειδικευµένου τεχνολογικού εξοπλισµού  

Πίνακας 6.8 ∆υνάµεις & Αδυναµίες της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

 

Στο εν λόγω κεφάλαιο θα προχωρήσουµε σε σύνοψη όλων εκείνων των 

παραγόντων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της εταιρείας που 

αναφέραµε στα κεφάλαια 5 & 6. Θα αναφερθούµε στις ευκαιρίες και απειλές 

που αντιµετωπίζει η εταιρεία στον κλάδο που δραστηριοποιείται καθώς 

επίσης και στις αδυναµίες και δυνάµεις που κατέχει προκειµένου να 

ανταποκριθεί στο περιβάλλον αυτό. Προκειµένου να αξιολογήσουµε τη 

συµπεριφορά της εταιρείας θα χρησιµοποιήσουµε µια τεχνική η οποία 

«βαθµολογεί» τους παράγοντες αυτούς αφενός ως προς τη σηµασία τους 

αφετέρου ως προς την επίδοση της εταιρείας απέναντι σε αυτούς.  

Συγκεκριµένα, η τεχνική αυτή, βασίζεται σε ένα σύστηµα βαθµολόγησης των 

8-10 βασικών παραγόντων ως προς τη σηµασία που έχουν για την 

επιχείρηση οι οποίοι αποτυπώνονται σε έναν πίνακα (στήλη 1) όπου κάθε 

παράγοντας βαθµολογείται από 0,0 -καθόλου σηµαντικός- ως 1,0 -πολύ 

σηµαντικός- (στήλη 2). Το άθροισµα αυτών ανεξαρτήτως του πλήθους των 

παραγόντων, θα πρέπει να είναι ίσο µε τη µονάδα. Στη συνέχεια η επόµενη 

στήλη του πίνακα θα βαθµολογεί από 1,0 –ισχνή- ως 5,00 (εξαιρετική) την 

επίδοση της επιχείρησης ως προς τους παράγοντες αυτούς. Η τελευταία 

στήλη, θα περιλαµβάνει τη σταθµισµένη βαθµολογία που είναι το γινόµενο 

των δυο προηγούµενων στηλών1.  

Η διαδικασία αυτή θα γίνει και για τους δύο πίνακες 5.2 και 6.8 µε στόχο τη 

δηµιουργία πίνακα που θα συνοψίζει τους κυριότερους παράγοντες και πώς η 

επιχείρηση ανταποκρίνεται ως προς αυτούς (SFAS) και τέλος τη δηµιουργία 

µήτρας TOWS όπου µέσω των ευκαιριών, απειλών, δυνάµεων και αδυναµιών 

θα δηµιουργήσουµε αντίστοιχες στρατηγικές που θα κάνουν χρήση ή των 

δυνάµεων και ευκαιριών (SO), ή των αδυναµιών και ευκαιριών (WO), ή των 

δυνάµεων και απειλών (ST) ή τέλος των αδυναµιών και απειλών (WT). Ο 

πίνακας 7.1 είναι χαρακτηριστικό του αποτελέσµατος που προσδοκούµε από 

αυτή τη διαδικασία. 
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Πίνακας 7.1 Πίνακας TOWS 

 

7.1. Μήτρα Εξωτερικών Παραγόντων (EFAS MATRIX) 

Εξωτερικοί παράγοντες Rating Weight
Weighted

score Σχόλια

Πράσινη Οικονοµία 0,05 4,50 0,23
Η εταιρεία είναι φιλική προς το περιβάλλον και πραγµατοποιεί 
πληθώρες ενέργειες σχετικά

Αύξηση ευαισθησίας πολιτών σε θέµατα 
υγιεινής & ασφάλειας & ποιότητας προϊόντος 0,1 5,00 0,50 Πιστοποίηση για ασφάλεια & ποιότητα.
Μετάβαση από µαζική παραγωγή σε

 µαζική προσαρµοστικότητα 0,15 4,50 0,68
Χαρτοφυλάκιο µαρκών για την κάλυψη όλων των αναγκών

των καταναλωτών. 

Τεχνολογικές καινοτοµίες 0,05 4,00 0,20

Σύγχρονα µηχανήµατα µε στόχο την αύξηση της 
παραγωγικότητας και τις οικονοµίες κλίµακος & σύγχρονα 
πληροφοριακά συστήµατα

Υψηλά εµπόδια εισόδου 0,05 5,00 0,25 Απαιτείται εξειδικευµένος εξοπλισµός. Ηγέτης

Μείωση Ρυθµού ανάπτυξης GDP 0,1 2,00 0,20

Μείωση των όγκων της εταιρείας, λόγω µείωσης

 της αγοραστικής δύναµης . Απουσία discount µαρκών από το 
χαρτοφυλάκιο µαρκών.

∆ηµογραφικό 0,05 3,00 0,15

Αύξηση τιµών πετρελαίου & πρώτων υλών 0,05 4,00 0,20
Μακροχρόνιες σχέσεις µε τους προµηθευτές -
 πολλοί προµηθευτές

Στάσιµη αγορά - Αγορά στο στάδιο ωρίµανσης 0,2 2,00 0,40 Στασιµότητα, ανταλλαγή µεριδίων µεταξύ υφιστάµενων παικτών

Υψηλή απειλή από υποκατάστατα 0,2 4,50 0,90 Προσφορά διαφοροποιηµένων προϊόντων

Σύνολο 1,00 3,70

Απειλές

Ευκαιρίες

 

Πίνακας 7.2 Πίνακας EFAS για Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

 

7.2. Μήτρα Εσωτερικών Παραγόντων (ΙFAS MATRIX) 

Εσωτερικοί παράγοντες Rating Weight
Weighted

score Σχόλια

Ποιότητα & ασφάλεια προϊόντος 0,10 5,00 0,50 Κατέχει αντίστοιχα πιστοποιητικά 
Μερίδιο Αγοράς/Brand loyalty/Ηγέτης 0,20 5,00 1,00 Είναι ηγέτης πάνω από 40 χρόνια

Χαρτοφυλάκιο προϊόντων 0,13 4,50 0,59 Εµπορεύεται πάνω από 10 µάρκες

Ισχυρή Οικονοµική Θέση 0,08 4,50 0,36 Υψηλά κέρδη

Σύγχρονη Τεχνολογία 0,07 4,00 0,28 Επενδύει συνεχώς σε νέες τεχνολογίες

Κοινωνικό Πρόσωπο 0,10 4,50 0,45
Προσφορά στην κοινωνία µέσα από

 πληθώρα εκδηλώσεων

Κουλτούρα µε έµφαση στην ακεραιότητα και στην εντιµότητα 0,05 5,00 0,25 Αφοσίωση του προσωπικού

Έµφαση στον καταναλωτή µε ειδικό τµήµα εξυπηρέτησης 0,12 5,00 0,60 Τµήµα εξυπηρέτησης πελατών

Υψηλά σταθερά κόστη 0,05 3,00 0,15
Ακριβές τεχνολογκές εγκαταστάσεις 
ΜΟΝΟ για παραγωγή µπίρας

Μικρή ευελιξία λόγω του όγκου µεγέθους της 0,10 4,00 0,40 Παίρνονται δύσκολα αποφάσεις

Σύνολο 1,00 4,58

∆υνάµεις

Αδυναµίες

 

Πίνακας 7.3 Πίνακας ΙFAS για Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

∆υνάµεις (Strengths) Αδυναµίες (Weaknesses)

Εξωτερικοί παράγοντες

Ευκαιρίες (Opportunities) S-O Στρατηγικές W- O Στρατηγικές
Στρατηγικές 
που χρησιµοποιούν τις ∆υνάµεις 
για να εκµεταλλευτούν τις Ευκαιρίες

Στρατηγικές 
που εκµεταλλεύονται τις Ευκαιρίες 
ξεπερνώντας τις Αδυναµίες

Απειλές  (Threats) S-T  Στρατηγικές W- T Στρατηγικές
Στρατηγικές 
που χρησιµοποιούν τις ∆υνάµεις για

να αποφύγουν τις Απειλές

Στρατηγικές 
που ελαχιστοποιούν τις Αδυναµίες 
και αποφεύγουν τις Απειλές

Εσωτερικοί παράγοντες
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7.3. S.W.O.T 

Συγκεντρώνοντας όλους του παράγοντες εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος έχουµε τη µήτρα S.W.O.T του πίνακα 7.4.  

 

Πίνακας 7.4 Πίνακας SWOT για Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

 

7.4. Μήτρα Στρατηγικών Παραγόντων (SFAS MATRIX) 

Οι µήτρες EFAS & IFAS οι οποίες παρουσιάζονται στους πίνακες 7.2 & 7.3 

µαζί µε την SFAS µήτρα, έχουν δηµιουργηθεί προκειµένου να παρέχουν 

πληροφορίες για την αξιολόγηση της S.W.O.T ανάλυσης. Όταν 

χρησιµοποιούνται παράλληλα, είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο ανάλυσης 

στρατηγικής. Η SFAS µήτρα συνοψίζει τους στρατηγικού παράγοντες της 

εταιρείας συνδυάζοντας τους εξωτερικούς παράγοντες της EFAS µήτρας, µε 

∆υνάµεις Αδυναµίες

Ισχυρή Οικονοµική Θέση Υψηλά σταθερά κόστη

Ισχυροί µέτοχοι Μικρή ευελιξία λόγω του όγκου µεγέθους της

Ικανό management που δίνουν προστιθέµενη αξία Γραφειοκρατία

Σύχρονη Τεχνολογία

Μεγάλη εξάρτηση από την αγορά λόγω του

 εξειδικευµένου τεχνολογικού εξοπλισµού 

Έρευνα & Ανάπτυξη για νέες συσκευασίες για τη βελτίωση των προϊόντων

47 χρονη εµπειρία στον κλάδιο της µπίρας µε ηγετική θέση 

Πανελλαδική ∆ιανοµή σε πάνω από 125.000 σηµεία

Κουλτούρα µε έµφαση στην ακεραιότητα και την εντιµότητα

Κώδικας Ηθικής 

Χαρτοφυλάκιο προϊόντων καλύπτοντας σχεδόν όλα τα τµήµατα  της αγοράς

Ισχυρά Brand names - Τα 2 µεγαλύτερα προϊόντα της αγοράς

 µε υψηλή αναγνωρισιµότητα

Ποιότητα & ασφάλεια προϊόντος µε αντίστοιχες πιστοποιήσεις

Μερίδιο Αγοράς/Brand loyalty 

Τεχνογνωσία στον τρόπο δηµιουργίας ενός προϊόντος και µιας µάρκας

Κοινωνικό Πρόσωπο µε πληθώρα κοινωνικές δραστηριότητες

Έµφαση στον καταναλωτή µε ειδικό τµήµα εξυπηρέτησης

Πληροφοριακά συστήµατα - ολοκληρωµένα

Αφοσίωση προσωπικού - χαµηλό turnover
Συνεργασία µεταξύ τµηµάτων - οµαδικό πνεύµα µε 
εστιάση στην υψηλή απόδοση

Επίδοση τµηµάτων

Ευκαιρίες Απειλές

Οutsourcing Antritrust Law

Πράσινη Οικονοµία Έλεγχος τιµών

Αύξηση ευαισθησίας πολιτών σε θέµατα υγιεινής & 
ασφάλειας & ποιότητας προϊόντος Φορολογία

Μετάβαση από µαζική παραγωγή σε µαζική προσαρµοστικότητα Απαγόρευση καπνίµατος

Mειούµενος κύκλος ζωής προϊόντων Μείωση Ρυθµού ανάπτυξης GDP

Τεχνολογικές καινοτοµίες

Πληθωρισµός - Μείωση Αγοραστικής 
δύναµης καταναλωτών

Αυτοµατισµός Αύξηση επιτοκίων µακροπρόθεσµου δανεισµού

Υψηλά εµπόδια εισόδου Μείωση Τουρισµού

Λίγοι παίκτες στην αγορά Αύξηση τιµών πετρελαίου & πρώτων υλών 

Χαµηλή διαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών ∆ηµογραφικό

Έλλειψη κόστους µετακίνησης Υψηλά εµπόδια εξόδου

Κλιµατικές συνθήκες/ επέκταση καλοκαιριού Στάσιµη αγορά - Αγορά στο στάδιο ωρίµανσης

Υψηλή απειλή από υποκατάστατα

Είσοδος νεών ισχυρων επιχειρήσεων από συγχωνεύσεις
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τους εσωτερικούς παράγοντες της IFAS µήτρας. Στόχος της SFAS µήτρας, 

είναι να µειώσει τους παράγοντες εκείνους που παρουσιάζονται στις µήτρες 

αυτές επαναξιολογώντας τους συνδυαζόµενους µαζί. Οι  20 παραγόντες που 

παρουσιάζονται στις δύο µήτρες, περιορίζονται το πολύ σε 10 ανάλογα µε την 

βαρύτητά τους, αναθεωρούνται και επαβαθµολογούνται. Τα αναθεωρηµένα 

βάρη αντανακλούν τις προτεραιότητες των παραγόντων ως προς την επιτυχία 

της επιχείρησης2. 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παραπάνω, η µήτρα SFAS για την Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία είναι η εξής (πίνακας 7.5): 

 

Πίνακας 7.5 Πίνακας SFAS για Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

 

Η βαθµολογία της εταιρείας όπως φαίνεται και στον πίνακα 7.5 είναι 4,11 η 

οποία είναι αρκετά υψηλή (µέγιστη βαθµολογια 5,00). 

 

 

 

 

 

 

Rating Weight
Weighted

score
S1 Ποιότητα & ασφάλεια προϊόντος µε αντίστοιχες πιστοποιήσεις 0,10 5,00 0,50
S2 Μερίδιο Αγοράς/Brand loyalty/ Ηγέτης 0,14 5,00 0,70
S3 Χαρτοφυλάκιο προϊόντων 0,13 4,50 0,59
S4 Κοινωνικό Πρόσωπο 0,08 5,00 0,40
S5 Έµφαση στον καταναλωτή µε ειδικό τµήµα εξυπηρέτησης 0,08 4,50 0,36
W1 Μικρή ευελιξία λόγω του όγκου µεγέθους της 0,08 3,50 0,28

O1
Αύξηση ευαισθησίας πολιτών σε θέµατα 
υγιεινής & ασφάλειας & ποιότητας προϊόντος 0,06 4,00 0,24

O2
Μετάβαση από µαζική παραγωγή σε
 µαζική προσαρµοστικότητα 0,05 4,00 0,20

Τ1 Στάσιµη αγορά - Αγορά στο στάδιο ωρίµανσης 0,15 3,00 0,45
Τ2 Υψηλή απειλή από υποκατάστατα 0,13 3,00 0,39

Σύνολο 1,00 4,11

Εξωτερικοί παράγοντες
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∆υνάµεις Αδυναµίες

Ποιότητα & ασφάλεια προϊόντος µε αντίστοιχες πιστοποιήσεις Υψηλά σταθερά κόστη

Μερίδιο Αγοράς/Brand loyalty/Ηγέτης Μικρή ευελιξία λόγω του όγκου µεγέθους της

Χαρτοφυλάκιο προϊόντων 
Ισχυρή Οικονοµική Θέση

Σύγχρονη Τεχνολογία

Κοινωνικό Πρόσωπο

Κουλτούρα µε έµφαση στην ακεραιότητα και στην εντιµότητα

Έµφαση στον καταναλωτή µε ειδικό τµήµα εξυπηρέτησης

Ευκαιρίες

Πράσινη Οικονοµία Προβολή του κοινωνικού προσώπου της εταιρείας

Αύξηση ευαισθησίας πολιτών σε θέµατα 
υγιεινής & ασφάλειας & ποιότητας προϊόντος Προβολή της έµφασης στην ποιότητα 
Μετάβαση από µαζική παραγωγή σε

 µαζική προσαρµοστικότητα 
Ανάπτυξη περαιτέρω του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου 
προκειµένου να καλύψει όλες τις ανάγκες

Τεχνολογικές καινοτοµίες

Υιοθέτηση νέων τεχνολογικών συστηµάτων & συνεχής

 εξέλιξη µε στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων & 
µείωση διαδικασιών (βελτίωση της ευελιξίας)

Υψηλά εµπόδια εισόδου Ηγέτης αγοράς

Απειλές

Μείωση Ρυθµού ανάπτυξης GDP
Λόγω οικονοµίας κλίµακος, παραγωγή προϊόντος

 χαµηλότερης τιµής

∆ηµογραφικό Προώθηση προϊόντων χαµηλών σε αλκοόλ

Αύξηση τιµών πετρελαίου & πρώτων υλών Οικονοµίες κλίµακας λόγω µεγάλου όγκου

Στάσιµη αγορά - Αγορά στο στάδιο ωρίµανσης Ενδυνάµωση της πιστότητας των καταναλωτών

Υψηλή απειλή από υποκατάστατα Ανάπτυξη νέων διαφοροποιηµένων προϊόντων
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Από τη µήτρα TOWS προκύπτουν οι εναλλακτικές στρατηγικές οι οποίες 

συνοψίζονται στον πίνακα 7.7. 

 

Πίνακας 7.7 Πίνακας TOWS για Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

 

Στο τεταρτηµόριο S-O εµφανίζονται στρατηγικές που κάνουν χρήση των 

δυνάµεων της επιχείρησης προκειµένου να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος3 . Εξετάζοντας αυτές τις στρατηγικές παρατηρούµε 

ότι είναι σε συµφωνία µε την επιχειρησιακή στρατηγική ανάπτυξης που 

ακολουθεί η επιχείρηση και περιγράφηκε στη παράγραφο 3.2.2. καθώς και 

την επιχειρηµατική στρατηγική.  

Στο τεταρτηµόριο W-O εµφανίζονται στρατηγικές που εκµεταλλεύονται 

ευκαιρίες µε αποφυγή και µείωση των αδυναµιών. Στο πλαίσιο αυτό 

προτείνεται η υιοθέτηση νέων τεχνολογικών συστηµάτων για την δηµιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος εκµεταλλευόµενη τη συνεχή εξέλιξη των 

πληροφοριακών συστηµάτων. Η ανάπτυξη αυτή θα βοηθήσει στη βελτίωση 

της ευελιξίας της εταιρείας και στον περιορισµό των χρονοβόρων διαδικασιών 

που επίσης  έρχεται σε συµφωνία µε τις ακολουθούµενες από την επιχείρηση 

στρατηγικές και πολιτικές.  

Στο τεταρτηµόριο S-T  περιγράφονται στρατηγικές που χρησιµοποιούν 

δυνάµεις για να αποφύγουν απειλές. Η προτεινόµενη στρατηγική ανάπτυξης 

µέσω ανάπτυξης νέων προϊόντων καλύπτοντας νέες ανάγκες και τύπου 

καταναλωτών παρατηρούµε ότι είναι σε συµφωνία αφενός µε την 

∆υνάµεις (Strengths) Αδυναµίες (Weaknesses)

S-O Στρατηγικές W- O Στρατηγικές
∆ιατήρηση του µεριδίου αγοράς, 
ενισχύοντας τα προϊόντα που διαθέτει & ανάπτυξη 
νέων προϊόντων

Προβολή του πλεονεκτήµατος ότι τα προϊόντα, είναι

φυσικά,ποιοτικά & ασφαλή

Εστίαση στην προβολή του κοινωνικού προσώπου της

εταιρείας και της κοινωνικής προσφοράς της

Περαιτέρω υιοθέτηση νέων καινοτόµων τεχνολογιών &
 βελτιωµένων πληροφοριακών συστηµάτων µε στόχο 
τη βελτίωση της ευελιξίας

S-T  Στρατηγικές W- T Στρατηγικές

Προώθηση προϊόντος χαµηλού σε αλκοόλ

Παραγωγή προϊοντος µε χαµηλή τιµή λόγω 
οικονοµίας κλίµακας

Ενδυνάµωση της πιστότητας των καταναλωτών Οικονοµίες κλίµακος λόγω µεγάλου όγκου παραγωγής

Εµπλούτιση του χαρτοφυλακίου, µε νέα προίόντα 
στοχεύοντας στα ανάλογα τµήµατα της αγοράς

Εσωτερικοί παράγοντες
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επιχειρησιακή στρατηγική ανάπτυξης αφετέρου µε την επιχειρηµατική 

στρατηγική διαφοροποίησης.  

Το τεταρτηµόριο W-T  περιλαµβάνει στρατηγικές που ελαχιστοποιούν τις 

αδυναµίες και αποφεύγουν τις απειλές. Σε αυτά τα πλαίσια προκύπτει η 

εκµετάλλευση περαιτέρω του υπάρχοντος τεχνολογικού εξοπλισµού για 

παραγωγή φθηνών προϊόντων. 

 

7.6. Μήτρα ANSOFF 

Στις στρατηγικές ανάπτυξης που έχουν αναλυθεί στην παράγραφο 1.3, 

σύµφωνα µε τον Ansoff  η επιχείρηση µπορεί να εστιάσει στα υπάρχοντα 

προϊόντα και στις υπάρχουσες αγορές (στρατηγική διείσδυσης), να επεκταθεί 

σε νέες αγορές µε τα υπάρχοντα προϊόντα της (στρατηγική ανάπτυξης 

αγοράς) ή να επεκταθεί µε νέα προϊόντα στις υπάρχουσες αγορές 

(στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων). Σύµφωνα µε όλα έχουµε αναφέρει µέχρι 

τώρα στο κεφάλαιο 7, ο πίνακας ANSOFF για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

παρουσιάζεται στον πίνακα 7.8. 

 

Πίνακας 7.8 Προτεινόµενες στρατηγικές για Αθηναϊκή Ζυθοποιία κατά ANSOFF 

 

 

 

 

Τρέχοντα (Current) Νέα (New)

Market Penetration Product Development

Προωθητικές ενέργειες

Λανσάρισµα νέων προϊόντων στο Super Premium & 
Premiun κοµµάτι της αγοράς (αναπτυσσόµενο)

Λανσάρισµα της Άλφα ως low mainstream brand

Market Development Diversification
Beer culture Νέες συσκευασίες/πολυσυσκευασίες

Στοχευµένη διαχείρηση των ήδη υπαρχόντων µαρκών Νέες εξελιγµένες υπηρεσίες προς τον πελάτη

Προϊόντα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε αλκόολ 
ακολουθώντας τον υγιεινό τρόπο ζωής

Λανσάρισµα νέων προϊόντων προκειµένου να 
δηµιουργήσουν νέες ανάγκες στους καταναλωτές

Προβολή του κοινωνικού προσώπου της εταιρείας

Προϊόντα (Products)
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7.7. Συµπέρασµα – Προτεινόµενη στρατηγική 

Συνοψίζοντας όσα έχουµε αναπτύξει γύρω από την Αθηναϊκή Ζυθοποία αλλά 

και τον κλάδο που δραστηριοποιείται, παρατηρούµε ότι τα τελευταία χρόνια ο 

ανταγωνισµός παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονος γεγονός που οφείλεται στη 

σχετική στασιµότητα που χαρακτηρίζει τον κλάδο. Σηµαντικός ανασταλτικός 

παράγοντας της εξέλιξης του κλάδου είναι η εποχικότητα που χαρακτηρίζει τη 

ζήτηση της µπίρας στη χώρας µας αλλά και η έλλειψη κουλτούρας. Για την 

αντιµετώπιση του ανταγωνισµού οι εταιρείες διευρύνουν το δίκτυο διανοµής 

τους, λανσάρουν καινούργια προϊόντα, βελτιώνουν ή αλλάζουν τη 

συσκευασία των προϊόντων που ήδη διαθέτουν στην αγορά και αυξάνουν τις 

δαπάνες για την προβολή των προϊόντων τους. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δραστηριοποιείται σε έναν περιβάλλον µε πολλές 

ιδιορρυθµίες και αρκετούς περιορισµούς. Επιπλέον, η αλλαγή των 

κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών και του εξωτερικού περιβάλλοντος 

γενικότερα (P.E.S.T.) δηµιουργούν νέες ευκαιρίες. Παράλληλα όµως την 

θέτουν αντιµέτωπη µε νέες απειλές τις οποίες θα πρέπει να αντιµετωπίσει µε 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο προκειµένου να διατηρήσει την ανταγωνιστική 

της θέση. 

Ο κλάδος της µπίρας δεν εµφανίζεται ιδιαίτερα ελκυστικός εφόσον µιλάµε για 

µία ώριµη αγορά µε έντονο ανταγωνισµό και σχετικά µεγάλη απειλή από 

υποκατάστατα. Επιπλέον, η διαπραγµατευτική δύναµη τόσο των αγοραστών 

όσο και των προµηθευτών εµφανίζεται µέτρια. 

Σε επίπεδο εσωτερικού περιβάλλοντος η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, όπως κάθε 

πολυεθνική εταιρεία, χαρακτηρίζεται από άρτια οργάνωση και πληθώρα 

διαδικασιών. Παράλληλα, όµως προβάλλει και έναν ανθρωποκεντρικό 

χαρακτήρα έχοντας σαν κύριο µέληµά της «τον άνθρωπο». Αυτό το 

επιτυγχάνει µέσω συγκερασµού των προσωπικών στόχων µε τους εταιρικούς 

µε σεβασµό προς την ατοµικότητα. Ταυτόχρονα, φροντίζει ο κάθε 

εργαζόµενος να γνωρίζει το όραµα της εταιρείας και να ενστερνίζεται τις 

κοινές αξίες (shared values) που προβάλει η επιχείρηση. Επιπλέον, µεριµνά 

για την ανάπτυξη καλών µακροχρόνιων σχέσεων τόσο µε τους πελάτες της 

όσο και µε τους προµηθευτές της. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσει µια 
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µακροχρόνια σχέση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και αλληλοσεβασµού που 

δύσκολα κλονίζεται.  

Η ηγετική της θέση στην αγορά και η πληθώρα των δυνάµεών της, όπως τα 

ισχυρά brand names, το µεγάλο µερίδιο που κατέχει στην αγορά, η 

οικονοµική της ευρωστία και το κοινωνικό της πρόσωπο βάζουν ακόµα πιο 

ψηλά τον πήχη θέτοντας νέες προκλήσεις για το µέλλον. 

Αναφορικά µε τη στρατηγική που ακολουθεί, παρατηρούµε ότι όλα τα 

επίπεδα της είναι προσανατολισµένα για την επίτευξη των σκοπών και του 

οράµατος, καθώς επίσης και οι πολιτικές της εταιρείας, είναι σε άµεση 

συµφωνία µεταξύ τους αφού κάθε ιεραρχικό επίπεδο στηρίζει το αµέσως 

ανώτερό του. 

Ξεκινώντας λοιπόν από το όραµα της εταιρείας, αυτό στηρίζεται στο να 

διατηρήσει την ηγετική θέση της στην ελληνική αγορά ως ο καλύτερος 

προµηθευτής για τους πελάτες της, να διαθέτει ένα δίκαιο και αξιοκρατικό 

εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώπους της, να λειτουργεί ως µια 

διαφανής και ακµαία επιχείρηση για τους µετόχους της και να είναι ένας 

ευαισθητοποιηµένος, δραστήριος & υπεύθυνος εταιρικός πολίτης για την 

κοινωνία.  

Σε επιχειρησιακό επίπεδο η Αθηναϊκή ακολουθεί στρατηγική κατεύθυνσης 

Ανάπτυξη µέσω συσχετισµένης διαποίκιλσης. Η συσχετισµένη διαποίκιλση µε 

επικέντρωση (core business) στα προϊόντα µπίρας είναι µία στρατηγική 

επιλογή της εταιρίας, που θα της επιτρέψει να διατηρήσει το µερίδιο αγοράς 

που σήµερα κατέχει αξιοποιώντας τον εξειδικευµένο εξοπλισµό που διαθέτει, 

τη µακρόχρονη πείρα που έχει στην παραγωγή µπίρας ικανοποιώντας 

παράλληλα την πιο εξεζητηµένη ανάγκη του καταναλωτή. 

Σε επιχειρηµατικό επίπεδο,  η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ακολουθεί ανταγωνιστική 

στρατηγική και προκειµένου να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, 

ανταγωνίζεται «ξεκάθαρα» εφαρµόζοντας στρατηγική διαφοροποίησης, 

παρέχοντας υψηλής προστιθέµενης αξίας προϊόντα, δίνοντας ιδιαίτερη 

έµφαση στην ποιότητα και ασφάλεια του προϊόντος καλύπτοντας όλα τα 

τµήµατα της αγοράς µπίρας απευθυνόµενη σε κάθε περίσταση κατανάλωσης, 
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σε κάθε τύπο καταναλωτή και ικανοποιώντας ακόµα και την πιο εξεζητηµένη 

ανάγκη. 

Η ιστορία έχει δείξει ότι µία επιχείρηση είτε επεκτείνεται και παράλληλα 

δυναµώνει και µεγαλώνει περαιτέρω, είτε παρακµάζει και εντέλει χάνει το 

µερίδιο της στην αγορά. Το πιο δύσκολο για έναν δυνατό «παίκτη» σαν την 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι να κρατήσει την ηγετική του θέση. Άρα σε 

λειτουργικό επίπεδο, η εταιρεία για να το πετύχει αυτό, πρέπει να επενδύει 

συνεχώς σε έρευνα και ανάπτυξη, να εξειδικεύεται όλο και περισσότερο όσον 

αφορά την τµηµατοποίηση και την πληροφόρηση της αγορά ώστε να 

προσφέρει νέα προϊόντα και να τοποθετήσει τα προϊόντα του χαρτοφυλακίου 

της ορθότερα στην αγορά. Παράλληλα, θα πρέπει  να µειώσει και να 

απλοποιήσει  τις διαδικασίες της προκειµένου να βελτιώσει την ευελιξία της 

και να ενδυναµώσει ακόµα περισσότερο τη σχέση της µε τον πελάτη. Το 

µονοπάτι αυτό είναι σίγουρα πολύ δύσκολο αλλά πιστεύουµε ότι είναι ο 

µόνος δρόµος για να παραµείνει η εταιρεία ισχυρή αλλά και για να επεκταθεί, 

αναπτύσσοντας παράλληλα την κατηγορία της µπίρας στην Ελλάδα. 

Έχοντας ήδη ποικίλα προϊόντα στο χαρτοφυλάκιο της, γνωρίζοντας τις 

περιστάσεις κατανάλωσης και εκµεταλλευόµενη τις τάσεις της αγοράς θα 

µπορούσε να τοποθετήσει ανάλογα τα προϊόντα της προκειµένου να επιτύχει 

τον σκοπό αυτό. 

Μια σηµαντική τάση η οποία έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, είναι ότι οι 

καταναλωτές παρουσιάζονται πιο µορφωµένοι γύρω από τα θέµατα υγείας 

και γενικότερα προσέχουν τον τρόπο διατροφής τους. Οι καταναλωτές 

στρέφονται προς έναν υγιεινό τρόπο ζωής περιορίζοντας την υψηλή 

κατανάλωση αλκοόλ και τα ποτά µε πολλές θερµίδες. Η µπίρα, ως φυσικό 

προϊόν, έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ και µπορεί να είναι η 

εναλλακτική πρόταση ποτού στον υγιεινό τρόπο διασκέδασης. Η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία έχοντας ήδη στο χαρτοφυλάκιο της τις ετικέτες Amstel Pulse & 

Amstel Light οι οποίες έχουν χαµηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ και λιγότερες 

θερµίδες καθώς και την Buckler που δεν περιέχει καθόλου αλκοόλ, θα 

µπορούσε να τις τοποθετήσει σε ανάλογα τµήµατα της αγοράς και να 

απευθυνθεί στο κοινό αυτό. Και τα τρία προϊόντα µέχρι σήµερα είναι 
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«ερωτηµατικά» στα οποία η εταιρεία θα πρέπει να επενδύσει χρήµατα ώστε 

να τα µετατρέψει σε «αστέρια». 

Παράλληλα, αξίζει να σηµειωθεί ότι η µπίρα στην Ελλάδα είναι καθαρά 

εποχικό προϊόν το οποίο καταναλώνεται κυρίως τους καλοκαιρινούς µήνες 

λόγω των υψηλών θερµοκρασιών. Οι καταναλωτές την αντιλαµβάνονται σαν 

ένα ποτό που τους δροσίζει. Το ίδιο φαινόµενο δεν παρουσιάζεται σε άλλες 

χώρες στις οποίες παρόλο που οι θερµοκρασίες όλο το χρόνο είναι 

χαµηλότερες σε σχέση µε την Ελλάδα σηµειώνουν υψηλές καταναλώσεις 

µπίρας (Αγγλία, Γερµανία, Αυστρία). Προκειµένου να µειωθεί η εποχικότητα 

στην Ελλάδα θα πρέπει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ως ηγέτης της κατηγορίας να 

εκπαιδεύσει τους καταναλωτές ως προς την κουλτούρα της µπίρας και το 

πλήθος των τύπων µπίρας που υπάρχουν και µπορούν να καλύψουν κάθε 

περίσταση κατανάλωσης. Ιδιαίτερα για τη µείωση της εποχικότητας η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία µπορεί να τοποθετήσει την Amstel Bock και την Erdinger 

(ερωτηµατικά προϊόντα) σαν ετικέτες των τύπων µπίρας Bock & Weiss οι 

οποίες µπορούν  να καταναλωθούν τους χειµερινούς µήνες. Όπως έχουµε 

αναφέρει, οι κύριοι όγκοι της µπίρας στην Ελλάδα σηµειώνονται στην 

κατηγορία lager η οποία είναι και η πιο δηµοφιλής. Προωθώντας τους τύπους 

µπίρας Bock & Weiss  σαν τύπους «χειµερινής» µπίρας θα προσπαθήσει να 

αυξήσει την κατανάλωση όλη τη διάρκεια του χρόνου µειώνοντας την 

εποχικότητα. 

Επιπρόσθετα, αυτό το οποίο µπορεί κανείς να παρατηρήσει στην Ελληνική 

αγορά µπίρας είναι ότι το προϊόν απευθύνεται σε αντρικό πληθυσµό 

αφήνοντας εκτός της καταναλωτικής βάσης ένα µεγάλο ποσοστό, τις 

γυναίκες. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι τύποι µπίρας έχουν γευστικά 

χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι αρεστά στις γυναίκες, όπως είναι η 

πικράδα. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχοντας στο χαρτοφυλάκιο της την ετικέτα 

Mc Farland, µια κόκκινη µπίρα θα µπορούσε να είναι η πρόταση της για το 

niche κοµµάτι αυτό της αγορά και να την τοποθετήσει σαν τη «γυναικεία» 

µπίρα. 

Βεβαία, από την άλλη πλευρά και το αντρικό κοινό δεν θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί οµοιόµορφο. Αντίθετα, παρουσιάζει µεγάλη ανοµοιοµορφία 
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τόσο ανάλογα µε το ηλικιακό group αλλά και µε τον τρόπο ζωής του καθενός. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ολοένα και πιο έντονα, οι άντρες να δίνουν 

ιδιαίτερη έµφαση στην καριέρα και στο κοινωνικό status. Ο τρόπος αυτός 

ζωής αποτυπώνεται και στην επιλογή των προϊόντων που καταναλώνουν και 

µέσα από αυτά θέλουν πολλές φορές να «δείχνονται». Σε αυτό το κοινό θα 

πρέπει να στοχεύσει και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία µε ένα premium προϊόν της 

την Fischer. Να την τοποθετήσει σαν ένα εκλεπτυσµένο προϊόν, που είναι για 

ανθρώπους πιο ψαγµένους που θέλουν να ξεχωρίζουν από το σύνολο και να 

µην καταναλώνουν προϊόντα µαζικής παραγωγής.  

Η τοποθέτηση των προϊόντων Amstel Pulse, Amstel Light,  Buckler, Erdinger, 

Amstel Bock, Fischer & Mc Farland σε niche αγορές θα βοηθήσουν την 

επέκταση της εταιρείας σε νέα τµήµατα της αγοράς αλλά και γενικότερα θα 

αναπτύξει την κατηγορία την µπίρα στην Ελλάδα, αφού θα απευθυνθεί σε 

καταναλωτές οι οποίοι µέχρι σήµερα δεν άνηκαν στην καταναλωτική της 

βάση. Για να µπορέσει όµως η εταιρεία να διατηρήσει  την ηγετική της θέση 

στην αγορά, δεν θα πρέπει να λησµονεί τη συνεχή   βελτίωση και ανανέωση 

µέσω καινοτοµικών συσκευασιών των δύο κύριων προϊόντων της, την Amstel 

και την Heineken, διατηρώντας/αυξάνοντας την καταναλωτική τους βάση και 

ενδυναµώνοντας την εικόνα τους.  

 

.   
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