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ΔΔΤΤΥΥΑΑΡΡΗΗΣΣΗΗΔΔ  

Αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ ζεξκά, ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θαη Πξφεδξν ηνπ 

Σκήκαηνο Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Παλ. Πεηξαηψο, θχξην Νηθφιαν 

Γεσξγφπνπιν γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα ζπλεξγαζηψ καδί ηνπ.  

Ζ παξαθνινχζεζε θαη θαηεχζπλζε απφ κέξνπο ηνπ, ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηεο εξγαζίαο, 

απνηέιεζε γηα κέλα πνιχηηκε βνήζεηα θαη ζηήξημε θαηά ηε ζπγγξαθή ηεο. Οη παξαηεξήζεηο 

ηνπ θαη ε γεληθή επνπηεία ηεο εξγαζίεο κνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο. 

 Θα ήζεια, ηέινο λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηε ζηήξημε, ηελ ππνκνλή θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ κνπ πξφζθεξαλ θαη ζπλερίδνπλ λα κνπ πξνζθέξνπλ. 
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ΠΠΔΔΡΡΗΗΛΛΖΖΦΦΖΖ  

Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ην θιάδν ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ ζηελ Διιάδα. Ζ εξγαζία 

απνηειείηαη απφ νρηψ θεθάιαηα. Γηα ηε θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ε αλάιπζε ηνπ 

θάζε θεθαιαίνπ πεξηιακβάλεη δχν κέξε. Σν πξψην πεξηέρεη ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε κε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά θαη ην δεχηεξν αλαθέξεη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ 

θιάδνπ πνπ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην. Έηζη, ην πξψην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε 

ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ. Αλαιχεηαη δηεμνδηθά ε έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο, ε ζεκαζία 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, πoηo είλαη ην βαζηθφ κνληέιν ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη 

θαη πσο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηγξάθνπκε 

ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ, ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δήηεζε θαη 

ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηα δίθηπα δηαλνκήο θαη ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηνπ θιάδνπ. 

ην επφκελν θεθάιαην αλαιχνπκε ηελ αγνξά ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ, ηελ εγρψξηα 

παξαγσγή, ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε θαη ην εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο ρψξαο καο. ην ηέηαξην 

θεθάιαην παξαζέηνπκε κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ γεληθεπκέλνπ (κάθξν πεξηβάιινληνο) 

πνπ πεξηιακβάλεη: ην πνιηηηθφ- λνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηζρχεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ, ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο, ην 

θνηλσληθφ -πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο. ην πέκπην θαηά ζεηξά θεθάιαην, θάλνπκε αλαθνξά 

ζην άκεζν ε κίθξν πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Porter. Σν 

ππφδεηγκα αλαθέξεηαη ζηηο πέληε δπλάκεηο ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ είλαη νη εμήο: ε 

πηζαλφηεηα εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ ζηνλ θιάδν, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

πξνκεζεπηψλ, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ, ε απεηιή απφ ηα ππνθαηάζηαηα 

πξντφληα, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. ζην ηέινο αλαθέξνληαη 

θαη θάπνηεο άιιεο νκάδεο ελδηαθεξφλησλ πνπ επεξεάδνπλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ηνλ 

αληαγσληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ. ην έθην θεθάιαην αλαιχνπκε ηελ έλλνηα ησλ 

ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ. Αλαθέξνπκε, ηνπο ηξφπνπο αλαγλψξηζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ, 

ηα εκπφδηα κεηαθίλεζεο απφ ηε κία νκάδα ζηελ άιιε θαη ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ 

ραξηνγξαθνχκε ηηο ππάξρνπζεο νκάδεο ηνπ θιάδνπ ζηελ ρψξα καο θαη εθαξκφδνπκε ην 

ππφδεηγκα ηνπ Porter.γηα ηελ πξψηε νκάδα. ην έβδνκν θεθάιαην επηρεηξνχκε κηα αλαθνξά 

ζηε δηεζλή αγνξά ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ θαη ζην φγδνν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην 

αλαθέξνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο απφ φιε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε θαη ηηο 

πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ. 
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ΜΜΔΔΘΘΟΟΓΓΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΑΑ  

Ο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δψζεη κηα επαξθή αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ησλ εκθηαισκέλσλ 

λεξψλ ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, φπνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν αληαγσληζκφ. Γηα ηελ 

επίηεπμε, απηνχ ηνπ ζηφρνπ, ζα αθνινπζεζνχλ ζπγθεθξηκέλνη κέζνδνη έξεπλαο. Ζ 

κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, αθνξά ηε ρξήζε βηβιηνγξαθίαο πνπ εμεγεί θαη 

αλαιχεη εηζαγσγηθέο έλλνηεο ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ, ην κάθξν πεξηβάιινλ ηνπ 

θιάδνπ, ην ππφδεηγκα ηνπ Porter θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ. Μέζσ ηνπ 

ζεσξεηηθνχ απηνχ ππφβαζξνπ θαη ζε ζπλδπαζκφ, κε ηελ θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP γηα ηα 

εκθηαισκέλα λεξά ην 2007, ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο αγνξάο, ησλ 

δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ησλ εηαηξηψλ αιιά θαη φπνηεο άιιεο 

πιεξνθνξίεο θαηνξζψζακε λα ζπιιέμνπκε απφ ην δηαδίθηπν, ζα θαηαιήμνπκε ζε 

ζπγθεθξηκέλα θαη ηεθκεξησκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ θιάδν. Να ππνγξακκίζνπκε πσο ε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ έγηλε κέζσ δηαδηθηχνπ κέζσ βηβιηνζεθψλ, ειεθηξνληθψλ θαη κε, 

απφ δεκνζηεπκέλεο κειέηεο, άξζξα ηνπ εκεξήζηνπ ηχπνπ θαη απφ νηθνλνκηθά πεξηνδηθά. 

Σέινο λα ηνλίζνπκε πσο, νη δηαγξακκαηηθέο παξνπζηάζεηο έρνπλ σο ζηφρν λα απνδψζνπλ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ψζηε ν εθάζηνηε αλαγλψζηεο απηήο ηεο εξγαζίαο, λα θαηαλνεί αιιά 

θαη λα πξνβαίλεη ζε άκεζεο ζπγθξίζεηο ησλ δεδνκέλσλ, πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηελ πνξεία θαη 

ηηο πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ. 
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ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΗΗΟΟ  11
νν
  ::  

ΔΔΝΝΝΝΟΟΗΗΑΑ  ΚΚΑΑΗΗ  ΥΥΑΑΡΡΑΑΚΚΣΣΖΖΡΡΗΗΣΣΗΗΚΚΑΑ  ΣΣΖΖ  ΣΣΡΡΑΑΣΣΖΖΓΓΗΗΚΚΖΖ  

1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

ην πξψην θεθάιαην, ζα πξνζεγγίζνπκε  αξρηθά ηελ έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο χπαξμεο ηεο ζε θάζε επηρείξεζε. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαιχζνπκε ην 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, πάλσ ζην νπνίν ζα 

ζηεξίμνπκε ηελ αλάπηπμε ηεο εξγαζίαο. θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη λα γίλεη θαηαλνεηή 

απφ ηνλ αλαγλψζηε, ε έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο αιιά θαη ηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη. 

1.2 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

ηξαηεγηθή είλαη ε επηζηήκε ή ε ηέρλε ηεο ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο, πνπ εθαξκφδεηαη γηα 

ηνλ ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηε δηεχζπλζε κεγάισλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ. Αξρηθά 

ινηπφλ, ε έλλνηα ηεο ιέμεο ζηξαηεγηθήο είρε θαζαξά ζηξαηησηηθή ζεκαζία. Ζ ζηξαηεγηθή 

ζεκαίλεη έλα ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε δπλάκεσλ θαη πιηθψλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πεδίν, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο. 

Γηα λα εθαξκνζηεί θάπνηα ζηξαηεγηθή ρξεηάδεηαη λα βαζίδεηαη ζε γλσζηά δεδνκέλα, φπσο ε 

ζέζε, ε δχλακε θαη ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηπάισλ θαζψο επίζεο, ε δχλακε θαη 

νη πφξνη έρεη ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ ν δηνηθεηήο αιιά θαη ε ηθαλφηεηα πξφβιεςεο πηζαλψλ 

αιιαγψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ δξακαηηθά λα αλαηξέςνπλ ηελ ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζηελ 

κάρε. Γηαπηζηψλνπκε πσο ε ζηξαηεγηθή απνηειεί θαη‘ νπζία έλα ζρέδην δξάζεο. κσο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ απηνχ, απαηηείηαη κηα ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ή 

ηαθηηθψλ ζρεηηθψλ κεηαμχ ηνπο. Σαθηηθή είλαη ε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε ε νπνία 

δηεπθνιχλεη ηελ πινπνίεζε ηνπ ζηφρνπ. Αθφκα, ζα πξέπεη λα γίλεη έλαο ζεκαληηθφο 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ ζηφρσλ θαη ζηξαηεγηθψλ. Ο ζηφρνο είλαη έλα επηζπκεηφ απνηέιεζκα, 

ελψ ε ζηξαηεγηθή απνηειεί έλα ζρέδην γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ ζηφρνπ. Δπηζεκαίλνπκε 

πσο, ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ, εθηειείηαη κε ηελ 

πινπνίεζε ηαθηηθψλ θηλήζεσλ, ή κε ηελ εθαξκνγή ιεπηνκεξψλ πξνγξακκάησλ. 

ην κάλαηδκελη, ε ζηξαηεγηθή απνηειεί έλα ελνπνηεκέλν, πεξηεθηηθφ θαη νινθιεξσκέλν 

ζρέδην πνπ αλαπηχζζεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη ζα επηηεπρζνχλ νη βαζηθνί 

ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, δχν είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληνπίδνληαη ζε 
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φινπο ηνπο νξηζκνχο ηεο ζηξαηεγηθήο: α) ε ζηξαηεγηθή αλαπηχζζεηαη πξηλ απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη, β) ε ζηξαηεγηθή αλαπηχζζεηαη ζπλεηδεηά θαη 

ζθφπηκα. χκθσλα κε ηνλ Σεξδίδε (2004) ε ζηξαηεγηθή επηδηψθεη λα απαληήζεη ζε δχν 

ζεκειηψδε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ: 

 ε πνηα επηρεηξεζηαθά πεδία επηζπκεί ε επηρείξεζε λα δξαζηεξηνπνηεζεί 

 Με πνηνλ ηξφπν ζα αληηκεησπίζεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηα πεδία απηά; 

Σν πξψην εξψηεκα αθνξά ζηελ επηινγή ηνπ πεδίνπ δξάζεο δειαδή ηνπ πξντφληνο θαη ηεο 

αγνξάο, ζηελ νπνία ε επηρείξεζε επηζπκεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί . Ζ εξψηεζε απνζθνπεί ζην 

λα δηεπθξηλίζεη αλ ε επηρείξεζε ζα παξακείλεη ζηηο παιηέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο, αλ ζα 

αλαιάβεη λέεο ή αλ επηζπκεί λα ηηο δηεπξχλεη (diversify).Έλα πεδίν δξάζεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη φρη κφλν πξντφληα ή ππεξεζίεο, αιιά  νκάδεο πειαηψλ ή θαη εμεηδηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα. 

Σν δεχηεξν εξψηεκα αθνξά ζηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο, δειαδή ην ζρέδην κε ην νπνίν ζα 

αληηκεησπηζηνχλ νη αληαγσληζηέο. Υξεηάδεηαη λα θαιπθζνχλ ηα θελά πνπ αθήλνπλ νη 

αληαγσληζηέο καο ζηελ αγνξά ή επηζπκνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε ην ρακειφ θφζηνο 

παξαγσγήο θαη λα ιάβνπκε ηελ εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά; ‗Ζ ηέινο, επηζπκνχκε λα 

εκπινπηίζνπκε ηα πξντφληα καο κε εμεηδηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ηα δηαθνξνπνηνχλ 

απφ ηα ππφινηπα;  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ζηξαηεγηθή, απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηεο χπαξμεο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Απηφ ζεκαίλεη, φηη εμεηάδεηαη αλ νη παξνχζεο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ην ηζρχνλ ζρέδην αληηκεηψπηζεο ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηιέρζεθε 

επηηξέπνπλ ζηελ επηρείξεζε λα παξακείλεη αληαγσληζηηθή θαη ζην κέιινλ ή αλ πξέπεη λα 

αλαδεηεζνχλ λέα πεδία δξάζεο ή λα αλαπηπρζνχλ λέεο ελέξγεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ. 

1.3 ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΑΗ ΔΠΗΓΟΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

χκθσλα κε ηνπο J. D. Hunger & T. L. Wheelen ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη είλαη εθείλν ην 

ζχλνιν ησλ απνθάζεσλ θαη πξάμεσλ ηεο δηνίθεζεο πνπ θαζνξίδεη ηε καθξνρξφληα επίδνζε 

ηεο επηρείξεζεο. Πεξηιακβάλεη ηελ αλίρλεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο (εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ), ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο, (ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο), ηελ πινπνίεζε 

ζηξαηεγηθήο, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν. Δπνκέλσο, ε κειέηε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

κάλαηδκελη δίλεη έκθαζε ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ εμσηεξηθψλ 
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επθαηξηψλ θαη απεηιψλ, έρνληαο ππφςε ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία κηαο επηρείξεζεο, κε 

απψηεξν ζηφρν ηε ράξαμε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο λέαο ζηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο γη απηή 

ηελ επηρείξεζε. Έξεπλεο απφ ακεξηθάληθα παλεπηζηήκηα, έρνπλ δείμεη φηη νη νξγαληζκνί πνπ 

εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη έρνπλ θαηά θαλφλα, θαιχηεξε επίδνζε απφ εθείλνπο 

πνπ δελ ην εθαξκφδνπλ. Ζ επίηεπμε ηεο θαηάιιειεο ζχκπησζεο αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ 

θαη ηε ζηξαηεγηθή, ηε δνκή θαη ηηο δηαδηθαζίεο, έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ επίδνζε ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

Βέβαηα, γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη δε ρξεηάδεηαη λα έρεη πάληα 

κηα επίζεκε δηαδηθαζία. Έξεπλεο γχξσ απφ πξαθηηθέο ζρεδηαζκνχ πξαγκαηηθψλ 

νξγαληζκψλ δείρλνπλ φηη ε αμία ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, βξίζθεηαη πεξηζζφηεξν ζην 

κειινληηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ παξά ζε έλα νπνηνδήπνηε γξαπηφ 

πνπ ζα ππάξμεη. Οη κηθξέο εηαηξείεο, κπνξεί λα θαηαζηξψλνπλ αλεπίζεκα ζρέδηα θαη ζε 

αθαλφληζηα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Αληίζεηα, ζηηο κεγάιεο εηαηξείεο, πνπ δηαζέηνπλ πνιιέο 

δηεπζχλζεηο, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα είλαη πνιχπινθνο θαη ρξνλνβφξνο. Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ρξεηάδνληαη παξαπάλσ απφ 12 κήλεο γηα λα πεξάζεη κηα εηαηξεία απφ 

ηελ αμηνιφγεζε κηαο θαηάζηαζεο ζε κηα ζπκθσλεκέλε ηειηθή απφθαζε. Δπεηδή ε 

ζηξαηεγηθή απφθαζε επεξεάδεη έλα ζρεηηθά κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ, κία κεγάιε 

επηρείξεζε ρξεηάδεηαη έλα πξφηππν θαη εμειηγκέλν ζχζηεκα, γηα λα είλαη βέβαηε φηη ν 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζα νδεγήζεη ζε πεηπρεκέλε επίδνζε. Γηαθνξεηηθά, ε δηνίθεζε 

απνκνλψλεηαη απφ ηηο εμειίμεηο ζηηο δηεπζχλζεηο ηεο θαη ηα θαηψηεξα ζηειέρε ράλνπλ ηελ 

επαθή κε ηελ απνζηνιή ηεο εηαηξείαο. 

1.4 ΣΟ ΒΑΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ  

πσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη απνηειείηαη απφ ηέζζεξα 

βαζηθά ζηνηρεία:  

1) Σελ αλίρλεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

2) Σε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο 

3) Σελ πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο 

4) Σελ αμηνιφγεζε θαη ηνλ έιεγρν. 
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Γηάγξακκα 1.1 Βαζηθφ κνληέιν ηνπ ηξαηεγηθνχ Μάλαηδκελη 

1o ηάδην                              2
 
ν ηάδην                               3

 
ν ηάδην                            4νηάδην 

Ανίσνεςζη ηος 

πεπιβάλλονηορ

(Environmental 

Scanning)

Γιαμόπθωζη ηηρ 

ζηπαηηγικήρ

(Strategy Formuletion)

Τλοποίηζη ηηρ 

ζηπαηηγικήρ

(Strategy 

Implementation)

Αξιολόγηζη και Έλεγσο

(Evaluation &Control)

Feedback/Learning

 

 

Σν δηάγξακκα 1.1 δείρλεη πσο αιιειεπηδξνχλ απηά ηα ηέζζεξα ζηνηρεία. Ζ θάζε επηρείξεζε 

ρξεηάδεηαη λα αληρλεχεη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ γηα πηζαλέο επθαηξίεο θαη απεηιέο θαη ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ γηα λα εληνπίζεη ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία. Οη παξάγνληεο 

πνπ είλαη πην ζεκαληηθνί γηα ην κέιινλ ηεο εηαηξείαο νλνκάδνληαη ζηξαηεγηθνί 

παξάγνληεο: ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία, νη επθαηξίεο θαη απεηιέο. 

Σν πξψην ζηάδην ηνπ ππνδείγκαηνο φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 1.1 είλαη ε αλίρλεπζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο. ην πξψην απηφ ζηάδην, αλαιχνπκε θαη εξκελεχνπκε ην εμσηεξηθφ θαη 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ρσξίδεηαη ζην 

γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ (societal environment) θαη ην άκεζν πεξηβάιινλ (task 

environment) πνπ είλαη νπζηαζηηθά ν θιάδνο (industry) ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

επηρείξεζε. Απαξηίδεηαη απφ κεηαβιεηέο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη 

ζπλήζσο είλαη εθηφο ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο. Απηέο κπνξεί λα είλαη 

γεληθνί παξάγνληεο θαη ηάζεηο κέζα ζην επξχηεξν κάθξν-πεξηβάιινλ ή ζπγθεθξηκέλνη 

παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ πνπ αλήθεη ε επηρείξεζε. Ζ αλάιπζε απηή δελ είλαη εχθνιε, αλ 

ζπλππνινγίζνπκε ην βαζκφ πνιππινθφηεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο κεηαβιεηέο αιιά θαη 

ηνπο ηαρείο ξπζκνχο αιιαγήο ηνπο. Σν απνηέιεζκά ηεο ζα ππνδείμεη ηηο επθαηξίεο θαη 
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απεηιέο πνπ ζα αληηκεησπίζεη ε θάζε επηρείξεζε. εκαληηθφ είλαη λα ηνλίζνπκε πσο 

επθαηξίεο θαη απεηιέο είλαη δηαθνξεηηθέο γηα θάζε επηρείξεζε. Δπθαηξία γηα κία επηρείξεζε, 

κπνξεί λα απνηειεί απεηιή γηα κία άιιε. 

Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ απνηειείηαη απφ κεηαβιεηέο φπσο ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα 

ζεκεία πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Οη κεηαβιεηέο απηέο δηακνξθψλνπλ ην 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν γίλνληαη νη δηάθνξεο εξγαζίεο θαη είλαη ε δνκή ηεο επηρείξεζεο, ε 

θνπιηνχξα ηεο αιιά θαη νη πφξνη πνπ δηαζέηεη. Μηα κεηαβιεηή ραξαθηεξίδεηαη σο δχλακε 

φηαλ κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Έηζη, αδπλακία είλαη κηα 

θαηάζηαζε πνπ ζέηεη ηελ επηρείξεζε ζε θαηάζηαζε αληαγσληζηηθνχ κεηνλεθηήκαηνο. Ζ 

αλάπηπμε ησλ αληαγσληζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ απαηηεί απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε λα 

θαηαλνήζνπλ πσο νη δπλάκεηο θαη νη αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο δηαθέξνπλ απφ απηέο ησλ 

αληαγσληζηψλ.  

Αθνχ έρνπκε αληρλεχζεη ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο, είκαζηε πιένλ ζε 

ζέζε λα εθαξκφζνπκε ηελ αλάιπζε SWOT κε ηελ κήηξα TOWS. Ζ αλάιπζε απηή, 

απνηειεί επξχηαηα γλσζηή κέζνδν ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ζηα πεδία κηαο κήηξαο 

αληηπαξαβάιινληαη ηα δπλαηά (=Strengthen) θαη ηα αδχλαηα (=Wreathen), κε ηηο επθαηξίεο 

(=Opportunities) θαη απεηιέο (=Threatens) ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Απφ ηνλ 

ζπζρεηηζκφ ησλ ζπλζεθψλ απηψλ, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζπλζήθεο νη νπνίεο 

αληηκεησπίδνληαη κε ζπγθξνηεκέλεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κεηαηξνπή 

ησλ αδπλακηψλ ζε δπλαηά ζεκεία θαζψο θαη ζηελ εμνπδεηέξσζε ησλ θηλδχλσλ ή ηελ 

κεηαηξνπή ηνπο ζε επθαηξίεο. Ηδηαίηεξν βάξνο πξέπεη λα δίλεηαη ζηε δηαθξίβσζε ηεο 

εηνηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο φζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, 

ε αλάιπζε ζα πξέπεη λα εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, φπσο ζπγθεθξηκέλε αγνξά, 

θαηεγνξία πειαηψλ, αληαγσληζηέο.  
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Γηάγξακκα 1.2 Ζ  SWOT  Αλάιπζε 

 

Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο αλάιπζεο ζηνπο πειάηεο, είλαη απαξαίηεηνο γηαηί πξνηξέπεη ηα 

ζηειέρε λα ζθέπηνληαη θαη λα δξνπλ κε επίθεληξν ηνλ θαηαλαισηή θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 

Πνιινί επηζηήκνλεο ζεσξνχλ πσο νηηδήπνηε δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ πειάηε σο 

πιενλέθηεκα ή αδπλακία ζα πξέπεη λα παξαιείπεηαη γηαηί δηαθνξεηηθά, κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Καη επίζεο ε αλάιπζε γηα λα είλαη αληηθεηκεληθή, πξέπεη νη 

επθαηξίεο θαη νη θίλδπλνη λα δηαπηζηψλνληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ή κε ηεο 

επηρείξεζεο. Σέινο, νη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα επηιέγνπλ απφ ηελ αλάιπζε SWOT, δε ζα 

πξνθχπηνπλ απιά απφ ηε ζπζρέηηζε ζπλζεθψλ ηνπ εζσηεξηθνχ κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

αιιά επηπιένλ ζα εμαξηψληαη απφ ηελ έληαζε ησλ ζπλζεθψλ απηψλ θαη ηελ πνξεία ηεο 

εμέιημεο ηνπο (πρ αλνδηθή, θαζνδηθή). 

Σν δεχηεξν ζηάδην ηνπ ππνδείγκαηνο, αθνινπζεί ε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο. Δμαηηίαο ηνπ 

γεγνλφηνο ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε θάζε επηρείξεζε, νθείιεη λα 

απνθαζίζεη αλάκεζα ζε θάπνηεο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο. Με ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο, ηα ζηειέρε νπζηαζηηθά ζα αλαπηχμνπλ καθξνπξφζεζκα ζρέδηα θαη ζα 

δεζκεχζνπλ ηελ επηρείξεζε γηα ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ αγνξψλ, πξντφλησλ, πφξσλ θαη 

ηερλνινγηψλ. Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο εζηηάδεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ ζηξαηεγηθψλ 

πνπ ζα αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε θαη πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή(mission), ηνπο 

ζθνπνχο(objectives), ηηο ζηξαηεγηθέο(strategies) θαη ηηο πνιηηηθέο(policies). Αλαιπηηθά: 

 Απνζηνιή: Ζ Απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο είλαη ε ηππνπνηεκέλε απάληεζε ηνπ 

management ζηελ εξψηεζε «Ση είλαη ε επηρείξεζή καο θαη ηη πξνζπαζνχκε λα 

θαηαθέξνπκε γηα ηνπο πειάηεο  καο;» Ζ απνζηνιή γεληθά, πεξηγξάθεη ηηο 
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δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ζε φηη αθνξά ηα πξντφληα, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ 

θνηλσληθή ηεο πξνζθνξά. 

  θνπνί: Οη ζθνπνί είλαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα κηαο πξνγξακκαηηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Γειψλνπλ ηη πξφθεηηαη λα επηηεπρζεί, κέρξη πφηε, θαη νθείινπλ λα 

είλαη πνζνηηθνπνίεκελνη. Γεληθά νη ζθνπνί, πξέπεη λα αληαλαθινχλ ηε βαζηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο, λα αλαθέξνληαη ζε μεθάζαξα θαη 

κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, λα είλαη ινγηθνί κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ζπκβαηνί 

κε ηηο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο. 

 ηξαηεγηθέο: Χο ζηξαηεγηθή ππελζπκίδνπκε φηη απνηειεί έλα ζρέδην κηαο ζεηξάο απφ 

απνθάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη δειαδή ζπλδπαζκνί 

ζρεδηαζκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ απνθαζίδνληαη πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα αληηδξάζεη 

ζε αλαδπζείζεο απεηιέο ή επθαηξίεο. Μηα ηππηθή επηρείξεζε εμεηάδεη ζπλήζσο ηξείο 

ηχπνπο ζηξαηεγηθήο: ηελ επηρεηξεζηαθή, ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη ηε ιεηηνπξγηθή 

ζηξαηεγηθή. 

Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή(corporate strategy) πεξηγξάθεη ηα πεδία δξάζεο θαη ηελ γεληθή 

ζηάζε ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζηελ αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

πξντφλησλ. Δπίζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θαηαλέκνληαη νη πφξνη ηεο επηρείξεζεο ζχκθσλα 

κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο. Ζ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή(business strategy) 

παξαηεξείηαη ζε επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο ή πξντφληνο θαη δίλεη έκθαζε ζηε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο ζην θιάδν φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ή 

ηκήκα ηεο αγνξάο φπνπ εμππεξεηεί. 

Ζ ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή(functional strategy) ζηνρεχεη ζηε δηαθπβέξλεζε ελφο 

ιεηηνπξγηθνχ πεδίνπ φπσο ην ηκήκα κάξθεηηλγθ, ην ηκήκα έξεπλαο θαη αλ αλάπηπμεο θιπ. 

Αλαπηχζζεηαη κε ζθνπφ λα νινθιεξσζνχλ νη ζθνπνί θαη νη ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο κε 

ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ πφξσλ.  

 Πνιηηηθέο: Ζ πνιηηηθή είλαη γεληθέο νδεγίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζπλδέεη ηε 

δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο κε ηελ πινπνίεζε ηεο. Οη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηξαηεγηθέο δηαζθαιίδνληαο φηη ην πξνζσπηθφ ηνπο ιεηηνπξγεί κε ηξφπν πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ απνζηνιή, ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο εηαηξείαο.  

Σν ηξίην ζηάδην ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη ε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο. Δίλαη ην ζχλνιν ησλ 

ελεξγεηψλ θαη ησλ επηινγψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηιερζείζαο ζηξαηεγηθήο. Με 

άιια ιφγηα, είλαη ε δηεξγαζία κε ηελ νπνία ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο απφ ην δεχηεξν 
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ζηάδην κπαίλνπλ ζε εθαξκνγή. Παξφιν πνπ ε πινπνίεζε εμεηάδεηαη κεηά απφ ηε 

δηακφξθσζε απνηειεί έλα βαζηθφ ηκήκα ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη θαη ζεσξείηαη ην 

δπζθνιφηεξν απφ φια ηα ζηάδηα. Ζ πινπνίεζε πεξηιακβάλεη ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξέπεη 

λα αλαπηπρζνχλ, ηνπο πξνυπνινγηζκνχο πνπ πξέπεη λα θαηαξηηζηνχλ θαη ηηο λέεο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ.  

 Σα πξνγξάκκαηα είλαη κία δήισζε ησλ ελεξγεηψλ ή ησλ βεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

λα θαηαζηξσζεί έλα ζρέδην. θνπφο ηνπο είλαη λα πξνζαλαηνιίζνπλ ηελ επηρείξεζε 

απφ ηε ζηξαηεγηθή ζηε δξάζε. 

 Οη πξνυπνινγηζκνί είλαη κηα δήισζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο επηρείξεζεο κε 

ρξεκαηηθνχο φξνπο. Απνηειεί έλα ιεπηνκεξέο ζρέδην ηεο ζηξαηεγηθήο ζηελ πξάμε θαη 

δεηείηαη γηα ηελ έγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ. Ζ θαηάξηηζε ηνπο είλαη ν ηειεπηαίνο 

πξαγκαηηθφο έιεγρνο πνπ δηαζέηεη κηα εηαηξία γηα λα δηαπηζηψζεη πφζν εθαξκφζηκε 

είλαη ε ζηξαηεγηθή πνπ επέιεμε. 

 Οη δηαδηθαζίεο πνπ ζπλήζσο νλνκάδνληαη θαη ¨Πξφηππεο Γηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο¨ 

είλαη έλα ζχζηεκα δηαδνρηθψλ βεκάησλ ή ηερληθψλ πνπ πεξηγξάθνπλ κε ιεπηνκέξεηα 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εθηειείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν ή εξγαζία κέζα ζηελ 

εηαηξεία. Αθνχ εγθξηζνχλ νη πξνυπνινγηζκνί ελφο πξνγξάκκαηνο, νη πξφηππεο 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο πξέπεη λα δηαηππσζνχλ ή αλαζεσξεζνχλ. Απηέο θπξίσο 

εθζέηνπλ αλαιπηηθά ηηο δηάθνξεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα νινθιεξσζνχλ 

ηα πξνγξάκκαηα κηαο εηαηξίαο. 

Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη είλαη ε 

αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο. Απηά απνηεινχλ κία δηεξγαζία κε ηελ νπνία παξαθνινπζνχληαη 

νη δξαζηεξηφηεηεο, έηζη ψζηε ε πξαγκαηηθή επίδνζε λα κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ 

επηζπκεηή απφδνζε. Ζ δηνίθεζε ηεο θάζε επηρείξεζεο ρξεζηκνπνηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην θαη πξνβαίλεη ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα λα 

επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Σν ζηάδην απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε 

λα επηζεκαίλνπλ ηηο αδπλακίεο ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζπλεπψο λα πξνρσξνχλ ζηελ 

αλακφξθσζή ηνπ. 

Γηα ην ιφγν απηφ ην κνληέιν ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη πεξηιακβάλεη κία δηαδηθαζία 

αλαηξνθνδφηεζεο θαη κάζεζεο. Με ηε δηαδηθαζία απηή, νη πιεξνθνξίεο απφ θάζε ζηνηρείν 

ηεο δηεξγαζίαο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πηζαλή πξνζαξκνγή ζε θάζε έλα απφ ηα πξνεγνχκελα 

ζηνηρεία ηεο δηεξγαζίαο. Καζψο ε επηρείξεζε δηακνξθψλεη θαη πινπνηεί ζηξαηεγηθέο, 
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νθείιεη ζπρλά λα γπξίδεη πίζσ γηα λα αλαζεσξεί θαη λα δηνξζψλεη απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ 

ζε πξνεγνχκελε θάζε ηεο δηεξγαζίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1
ΟΤ

 ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ  

 

HELLAS WATER SUPPLY Α.Δ. 

Κχθινο εξγαζηψλ 2006 951.046 

Πξνζσπηθφ   90 

Γξαζηεξηφηεηα Γηαθίλεζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ. Δκθηάισζε ζε εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ. 

Δκπνξηθά ήκαηα Εείξηα, Λνπηξάθη, Βίθνο 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 2005, θαηφπηλ εηζθνξάο θιάδνπ ηεο εηαηξείαο Hellas – Dust 

Controll Α.Β.&Δ.Δ. Γηαζέηεη εκθηαισκέλν λεξφ ζηηο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο, ζε 

ζπζθεπαζίεο pet 18,9lt θαη 10lt, ην νπνία εκθηαιψλεη ζε εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ 

Γηεχζπλζε Γεξβελίσλ 35, Δζλ. Οδφο Αζελψλ – Λακίαο (10 ρικ.), 144 51 Μεηακφξθσζε 

Σει. 210-283.4980, 210-281.7608, θαμ 210-281.7624 

 

NESTLE WATERS DIRECT Α.Δ. 

Κχθινο εξγαζηψλ 2006 4.865.793 

Πξνζσπηθφ  120 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε κεηαιιηθνχ λεξνχ. Δηζαγσγέο θαη εκπφξην ςπθηψλ λεξνχ 

Δκπνξηθά ήκαηα Aqua Spring (Nestle Waters Direct) 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 2000 κε ηελ επσλπκία Άθνπα πξίλγθ Α.Δ.Β.Δ.Δ. , ελψ ην 2006 

αλέιαβε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Ήληελ πξίλγθ Διιάο Α.Δ. Μέηνρνο ηεο 

εηαηξίαο είλαη ε Nestle Διιάο Α.Δ. Δκθηαιψλεη επηηξαπέδην λεξφ ζε 

ζπζθεπαζίεο pet 18,9lt. Γηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο θαηά κεγάιν πνζνζηφ 

απεπζείαο ζε επαγγεικαηηθνχο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο, ζε φιε ηελ Διιάδα. 

Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε HACCP. 

Γηεχζπλζε Πεηαιά 50, 143 43, Νέα Υαιθεδφλα, Αηηηθή 

Μειηγγί, Γσδψλε, 455 00, Ησάλληλα 

Σει. 210-2589333, θαμ 210-2520390 

 

ONE Α.Β.Δ.Δ. 

Κχθινο εξγαζηψλ 2006 2.500.000 (θαηά δήισζε) 

Πξνζσπηθφ  11 

Γξαζηεξηφηεηα Παξαγσγή θαη εκθηάισζε αλαςπθηηθψλ. Δκθηάισζε λεξνχ. 

Δκπνξηθά ήκαηα  Βίηζη 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 2002. Ζ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ηηηινχρνπ μεθίλεζε ην 

2005.Μέρξη ηφηε ε ηηηινχρνο αζρνιείην κε ην εκπφξην αλαςπθηηθψλ θαη ηελ 

παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηνχζε ε ζπγγελήο εηαηξεία Μνχιηηκεμ 

Α.Δ.Δ. εκεηψλεηαη φηη, ε εκθηάισζε ηνπ λεξνχ κε ην εκπνξηθφ ζήκα Βίηζη 

μεθίλεζε κέζα ζην 2006.Γηαηίζεηαη ζε ζπζθεπαζίεο pet ησλ 500ml, 1,5lt θαη 
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1lt. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 22000 

 

SANTE HELLAS Α.Δ. 

Κχθινο εξγαζηψλ 2006 483.486 

Πξνζσπηθφ  14 (βάζεη ζηνηρέησλ ICAP Databank) 

Γξαζηεξηφηεηα  Δκθηάισζε κεηαιιηθνχ λεξνχ. Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ, ζφδαο θαη 

ζηηγκηαίνπ θαθέ. 

Δκπνξηθά ήκαηα  Sante 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1997, έπεηηα απφ ζπγρψλεπζε ηεο εηαηξείαο Sante Hellas – 

Τηνί Κεληέξνγινπ Ο.Δ. θαη ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο Νηθ. Κεληέξνγινπ 

Γηεχζπλζε ΑΘΧ ΔΜΦΗΑΛΧΣΗΚΖ Α.Δ. Καξβάιεο 2, 681 00 Αιεμαλδξνχπνιε 

Σει. 25510-28001, θαμ 25510-20673 

 

ΑΓΝΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ Α.Δ. 

Κχθινο εξγαζηψλ 2006 54.000.000 (θαηά δήισζε) 

Πξνζσπηθφ  315 

Γξαζηεξηφηεηα Παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ, ηπξνθνκηθψλ πξντφλησλ, παγσηνχ θαη 

ρπκψλ 

θξνχησλ. Δκθηάισζε θπζηθνχ επηηξαπέδηνπ λεξνχ ζε εγθαηαζηάζεηο 

ηξίησλ. 

Δκπνξηθά ήκαηα Aqua Agno 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 2000 γηα λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Αγλφ Έλσζε 

Αγξνηηθψλ Γαιαθηνθνκηθψλ θαη Αγειαδνηξνθηθψλ πλεηαηξηζκψλ 

Θεζζαινλίθεο, ε νπνία είρε 

Γηεχζπλζε Οδφο Θεζζαινλίθεο – Λαγθαδά (14 ρικ.), 572 00 Λαγθαδάο, 

Θεζζαινλίθε Σει. 23940-29110, θαμ 23940-29127 

 

ΑΘΖΝΑΨΚΖ ΕΤΘΟΠΟΗΗΑ Α.Δ. 

Κχθινο εξγαζηψλ 2006 395.337.359 

Πξνζσπηθφ  1.400 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε θαη απνθιεηζηηθή δηάζεζε κεηαιιηθνχ λεξνχ. Παξαγσγή, 

αληηπξνζσπείεο, εηζαγσγέο θαη ρνλδξηθφ εκπφξην κπχξαο 

Δκπνξηθά ήκαηα Ηφιε, Ηφιε Fizzy 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1962. Σν 2003 απνξξφθεζε ηε ζπγγελή εηαηξεία Έπθν Α.Δ., 

ε νπνία πξνυπήξρε απφ ην 1970 (κε αξρηθφ ζθνπφ ηελ θνλζεξβνπνίεζε 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ). Απφ ην 1993 ε Έπθν Α.Δ. δξαζηεξηνπνηήζεθε 

ζηελ εκθηάισζε λεξνχ. 
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Ζ Αζελατθή Επζνπνηία Α.Δ. εκθηαιψλεη θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ (ζε 

πιαζηηθή ζπζθεπαζία 500ml θαη 1,5lt, θαζψο θαη ζε γπάιηλε θηάιε 1lt) 

θαη αλζξαθνχρν (ζε γπάιηλε θηάιε, 330ml 500 ml θαη 750ml) απφ ηελ 

πεγή Ηφιε ζηελ νξνζεηξά Οίηεο. 

Σα πξντφληα ηεο δηαηίζεληαη ζε φιε ηελ Διιάδα. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε 

ISO 9001, ISO 14001 θαη HACCP 

Γηεχζπλζε Κεθηζνχ 102, Σ.Θ. 3383, 122 41 Αηγάιεσ, Αηηηθή 

Σει. 210-538.4911-2, θαμ 210-538.4412 

 

ΑΘΧ ΔΜΦΗΑΛΧΣΗΚΖ Α.Δ. 

Κχθινο εξγαζηψλ 2006 3.136.330 (θαηά δήισζε) 

Πξνζσπηθφ  20 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε επηηξαπέδηνπ λεξνχ (θαη γηα ηξίηνπο). 

Δκπνξηθά ήκαηα Άζσο 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 2006 απφ κεηαηξνπή ηεο Άζσο Αθνί Αλαγλσζηφπνπινη & 

ία ΔΠΔ. Ζ ηειεπηαία ηδξχζεθε ην 1989. απφ κεηαηξνπή ηεο λνκηθήο 

κνξθήο ηεο εηαηξείαο Αλαγλσζηφπνπινη Αθνί & ία Ο.Δ., ε νπνία 

πξνυπήξρε απφ ην 1988. Δκθηαιψλεη κεηαιιηθφ λεξφ γηα ίδην ινγαξηαζκφ 

θαη γηα ηξίηνπο. Σν λεξφ Άζσο δηαηίζεηαη ζε φιε ηελ Διιάδα κέζσ 

ρνλδξεκπφξσλ, ζε θηάιεο pet ησλ 500ml, 1,5lt θαη 5lt. 

Γηεχζπλζε Καιχβεο, 631 00 Πνιχγπξνο, Υαιθηδηθή Σει. 23710-54200, θαμ 23710-

54191 

 

ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΡΓΔΡΖ Α.Δ. 

Κχθινο εξγαζηψλ 2006 7.060.000 (θαηά δήισζε) 

Πξνζσπηθφ  40 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε επηηξαπέδηνπ λεξνχ. 

Δκπνξηθά ήκαηα  Ρνχβαο 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1993 θαη μεθίλεζε δξαζηεξηφηεηεο ζηα κέζα ηνπ 1995. 

Δκθηαιψλεη επηηξαπέδην λεξφ, θαζψο θαη αλζξαθνχρν ζε ζπζθεπαζίεο 

pet 500ml, 750ml, 1t θαη 1,5lt. Σα πξντφληα ηεο δηαηίζεληαη ζηελ Κξήηε, 

ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηελ Αζήλα. 

Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001, HACCP θαη ISO 22000, ελψ ηελ 

ηειεπηαία δηεηία πξαγκαηνπνίεζε επέλδπζε ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ 

χςνπο 900.000€. 

Γηεχζπλζε Ρνχβα, 700 17 Γέξγεξε, Ζξάθιεην 

Σει. 28940-41090, θαμ 28940-41056 
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ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ Η. Κ. & ΤΗΟ Ο.Δ. “ΚΡΗΝΟ” 

Κχθινο εξγαζηψλ 2006 3.000.000 (θαηά δήισζε) 

Πξνζσπηθφ  25 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε κεηαιιηθνχ λεξνχ. Παξαγσγή νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ, 

ρπκψλ, ζφδαο θαη αλαςπθηηθψλ. Δκπφξην κπίξαο θαη αλαςπθηηθψλ. 

Δκπνξηθά ήκαηα Κξίλνο 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1971, γηα λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο αηνκηθήο 

επηρείξεζεο Αλαζηαζφπνπινο Η., ε νπνία πξνυπήξρε απφ ην 1938. 

Δκθηαιψλεη κεηαιιηθφ, επηηξαπέδην, θαζψο θαη αλζξαθνχρν λεξφ απφ ηελ 

πεγή Αλαζηαζφπνπινπ ζε ζπζθεπαζίεο pet ησλ 500ml, 1,5lt, 5lt θαη 10lt. 

Οη πσιήζεηο εκθηαισκέλνπ λεξνχ θάιπςαλ ην 50% πεξίπνπ ηνπ 

ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ην 2007. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 

9001, HACCP, IFS θαη ISO 22000, ελψ ηελ ηειεπηαία δηεηία 

πξαγκαηνπνίεζε επέλδπζε ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ χςνπο 

1.250.000€. 

Γηεχζπλζε Ρνδνδάθλε, 251 00 Αίγην, Αραΐα 

Σει. 26910-71456, θαμ 26910-71970 

 

ΑΡΗΑΓΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΗΚΟ ΤΝΔΣ. ΠΑΝΣΟΠΧΛΧΝ 

 

Κχθινο εξγαζηψλ 2006 52.491.024 

Πξνζσπηθφ   75 

Γξαζηεξηφηεηα Δηζαγσγέο θαη ρνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ ζνχπεξ κάξθεη. Παξαγσγή 

(θαζφλ) ραξηηθψλ tissue, νζπξίσλ, εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, θαζαξηζκνχ 

θαη επηηξαπέδηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ. 

Δκπνξηθά ήκαηα Αξηάδλε 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1982. Δκθηαιψλεη επηηξαπέδην λεξφ ζε εγθαηαζηάζεηο 

ηξίησλ ζε ζπζθεπαζίεο pet 500ml, 750ml, 0,5lt, 1,5lt θαη 2lt. 

Γηεχζπλζε Δηξήλεο & Φηιίαο 207-209, 714 10 Ζξάθιεην 

Σει. 2810-264.600, θαμ 2810-251.546 

www.e-ariadni.gr 

 

ΒΑΠ Π. ΚΟΤΓΗΟ Α.Β.Δ.Δ. 

Κχθινο εξγαζηψλ 2006 10.110.266 (θαηά δήισζε) 

Πξνζσπηθφ  65 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε λεξνχ. Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ θαη ρπκψλ. Δκπφξην ρπκψλ 

θαη κπίξαο. 

Δκπνξηθά ήκαηα  Απνιιψλην, Aqua Vita 
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Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1982. Πξνήιζε απφ κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο Κνπγηφο Π. & 

ία Ο.Δ., ε νπνία πξνυπήξρε απφ ην 1967. Δκθηαιψλεη θπζηθφ κεηαιιηθφ 

λεξφ (ζπζθεπαζίεο pet 500ml θαη 1,5lt), θαζψο θαη αλζξαθνχρν 

(ζπζθεπαζίεο pet 330ml, 500ml θαη 1,5lt) κε ην εκπνξηθφ ζήκα 

Απνιιψλην. Δπίζεο, εκθηαιψλεη επηηξαπέδην λεξφ (ζπζθεπαζίεο pet 

750ml, 1lt, 5lt θαη 10lt), θαζψο θαη αλζξαθνχρν (ζπζθεπαζία γπάιηλε θαη 

pet 1lt) κε ην εκπνξηθφ ζήκα Aqua Vita. Οη πσιήζεηο εκθηαισκέλνπ 

λεξνχ θάιπςαλ ην 30% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ην 

2007 

Γηεχζπλζε Αγία Βαξβάξα, 851 00 Ρφδνο Σει. 22410-60710-20, θαμ 22410-65668 

www.vap.gr 

 

ΒΔΛΟΤΥΗ ΓΡΑΜΜΖ ΝΔΡΟΤ Α.Δ. 

Κχθινο εξγαζηψλ 2006 272.757 

Πξνζσπηθφ   12 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε κεηαιιηθνχ λεξνχ θαη δηαθίλεζε ζηελ αγνξά. 

Δκπνξηθά ήκαηα  Βεινχρη. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 2003. Δκθηαιψλεη κεηαιιηθφ λεξφ κε ην εκπνξηθφ ζήκα 

Βεινχρη ζε ζπζθεπαζίεο 500ml, 1lt, 1.5lt, 10lt (κε επηζηξέςηκν) θαη 19lt 

(επηζηξέςηκν). 

Γηεχζπλζε Αγία Σξηάδα, 360 80 Φνπξλά, Δπξπηαλία 

Σει. 22370-80024, θαμ 22370-24197 

 

ΒΟΘΤΛΗΑ Α.Δ. 

Κχθινο εξγαζηψλ 2006 1.698.904 (θαηά δήισζε) 

Πξνζσπηθφ   15 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε θπζηθνχ κεηαιιηθνχ λεξνχ. 

Δκπνξηθά ήκαηα  ειηλάξη 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1993. Πξνήιζε απφ κεηαηξνπή ηεο Κνηλσλίαο Αζηηθνχ 

Γηθαίνπ ησλ Μελά θαη Διέλεο Μαξθνπιάθε πνπ πξνυπήξρε απφ ην ίδην 

έηνο. Δκθηαιψλεη θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο pet 500ml, 

750ml, 1lt, 1,5lt θαη 2lt. Σα πξντφληα ηεο δηαηίζεληαη θπξίσο ζηελ ηνπηθή 

αγνξά θαη ζηα λεζηά, κέζσ ρνλδξεκπφξσλ. 

Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη HACCP. 

Γηεχζπλζε 720 54 Βξαράζη, Λαζίζη 

Σει. 2810-341.852-3, θαμ 2810-286.734 

 

ΒΟΣΟΜΟ Α.Δ. 
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Κχθινο εξγαζηψλ 2006 6.445.973 

Πξνζσπηθφ   47 

Γξαζηεξηφηεηα  Δκθηάισζε επηηξαπέδηνπ λεξνχ. Δηζαγσγέο επαγγεικαηηθψλ κεραλψλ 

(ςχθηεο λεξνχ.) 

Δκπνξηθά ήκαηα Εαξφο 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1980. Δκθηαιψλεη επηηξαπέδην λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο pet ησλ 

500ml, 750ml, 1lt, 1,5lt, 2lt, 5lt, 10lt θαη 18,9lt, θαζψο θαη ζε γπάιηλε 

θηάιε ηνπ 1lt γηα ηo επηηξαπέδην θαη ησλ 330ml γηα ην αλζξαθνχρν. Σα 

πξντφληα ηεο δηαηίζεληαη ζε φιε ηελ Διιάδα κέζσ ρνλδξεκπφξσλ, 

μελνδνρείσλ θαη ζνχπεξ κάξθεη. Δμάγεη κηθξφ πνζνζηφ ησλ πξντφλησλ 

ηεο πξνο ηελ Κχπξν. Οη πσιήζεηο εκθηαισκέλνπ λεξνχ θάιπςαλ ην 95% 

πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ην 2007. Γηαζέηεη 

πηζηνπνίεζε ISO 9001, HACCP θαη ISO 22000. 

Γηεχζπλζε 700 02 Εαξφο, Ζξάθιεην 

Σει. 28940-31125-6, 28940-31624, θαμ 28940-31627 

www.votomos.gr 

  

ΓΚΡΑΝΗΝΗ Α.Δ. 

Πξνζσπηθφ  5 

Γξαζηεξηφηεηα  Δκθηάισζε κεηαιιηθνχ λεξνχ. Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ θαη ζφδαο. 

Δκπφξην πνηψλ θαη πξψησλ πιψλ. 

Δκπνξηθά ήκαηα Kean, Naida 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1982, γηα λα ζπλερίζεη ηηο εξγαζίεο ηεο εηαηξείαο Υξήζηνο 

θχβαινο & ία Ο.Δ., ε νπνία πξνυπήξρε απφ ην 1978. Δκθηαιψλεη 

κεηαιιηθφ λεξφ ζε πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο ησλ 500ml, 750ml, 1,5lt, 5lt 

θαζψο θαη ζε γπάιηλε 1lt. Γηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο ε ίδηα αιιά θαη κέζσ 

ρνλδξεκπφξσλ ζηελ ηνπηθή αγνξά. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001. 

Γηεχζπλζε Καζηέιιη, 721 00 Άγηνο Νηθφιανο, Λαζίζη 

Σει. 28410-22777, θαμ 28410-22777 

 

ΓΡΧΠΑ Π. ΑΦΟΗ Ο.Δ. 

Πξνζσπηθφ  3 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε επηηξαπέδηνπ λεξνχ. Παξαγσγή νχδνπ θαη ιηθέξ. Σνπηθφο 

αληηπξφζσπνο αλαςπθηηθψλ θαη κπίξαο. 

Δκπνξηθά ήκαηα Τξία 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1992. Δκθηαιψλεη επηηξαπέδην λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο pet 

500ml, 1,5lt 

Γηεχζπλζε ηξαβνπφδη & Αλαπαχζεσο, 291 00 Εάθπλζνο 
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ΓΔΚΑΝΗΚΑ ΥΡ. & ΗΑ Ο.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Τγεία Λνπηξάθη 

Πξνζσπηθφ  25 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε κεηαιιηθνχ λεξνχ. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1992. Δκθηαιψλεη κεηαιιηθφ λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο pet ησλ 

500ml, 1,5lt, 5lt, 10lt, θαη 18,9lt, ην νπνίν δηαζέηεη ζε φιε ηελ Διιάδα 

κέζσ ρνλδξεκπφξσλ. Δμάγεη κέξνο ησλ πξντφλησλ ηεο (10%-12%) πξνο 

ηε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηηο Ζ.Π.Α., ηελ Κχπξν θαη ηελ 

Απζηξαιία. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001, HACCP θαη ISO 22000. 

Γηεχζπλζε Καξκπνπλάξη, 203 00 Λνπηξάθη 

Σει. 27440-62180-1, θαμ 27440-62181 

 

ΓΗΡΦΤ Α.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Γίξθπο 

Πξνζσπηθφ  10 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε θπζηθνχ επηηξαπέδηνπ λεξνχ 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 2007. Πξνήιζε απφ ηε κεηαηξνπή ηεο εηαηξίαο Γεξαθίλεο Κ. 

& ία Ο.Δ.  πνπ ηδξχζεθε ην 1979. Δκθηαιψλεη θπζηθφ επηηξαπέδην λεξφ, 

ην νπνίν δηαηίζεηαη κέζσ ηνπηθψλ αληηπξνζψπσλ ζηελ Δχβνηα, ζηα 

Γσδεθάλεζα, ηε Βνησηία θαη ηελ Αηηηθή, ζε ζπζθεπαζίεο pet ησλ 500ml 

θαη 1,5lt. Δμάγεη κηθξή πνζφηεηα εκθηαισκέλνπ λεξνχ ζηε Γεξκαλία. To 

2008 ε εηαηξεία ζρεδηάδεη επέλδπζε ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ χςνπο 

€8,5 εθ. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2007 258.817 (01/07/2007-31/12/2007, θαηά δήισζε) 

Γηεχζπλζε 340 14 ηελή Γίξθπνο, Δχβνηα 

Σει. 2228-51166, θαμ 2228-51325 

 

ΔΣ.ΑΝ.ΑΠ. Α.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα ακαξηά 

Πξνζσπηθφ  20 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε κεηαιιηθνχ θαη αλζξαθνχρνπ λεξνχ. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1978. Δκθηαιψλεη θπζηθφ κεηαιιηθφ θαη αλζξαθνχρν λεξφ 

ζε ζπζθεπαζίεο pet ησλ 500ml, 750ml θαη 1,5lt, ζε γπάιηλε θηάιε ηνπ 

1lt, θαζψο θαη ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία ησλ 5lt θαη 10lt. Γηαζέηεη 

πηζηνπνίεζε ISO 9001. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2007 4.254.060 

Γηεχζπλζε ηχινο Απνθνξψλνπ, 730 03 Καιχβεο, Υαληά Σει. 28250-83310, θαμ 

28250-83312 www.etanap.gr 
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ΔΜΦΗΑΛΧΔΗ ΜΔΣΟΒΟΤ Α.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Κιεηλφο 

Πξνζσπηθφ  8 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε κεηαιιηθνχ λεξνχ. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 2003. Σν 2006 ε επηρείξεζε απνξξφθεζε ηελ εηαηξία 

Δκθηαιψζεηο Μεηζφβνπ Α.Δ. & ία Δ.Δ. θαη άιιαμε ηελ έδξα ηεο ζηε 

ζεκεξηλή. Δκθηαιψλεη θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο pet ησλ 

500ml, 1lt, 1,5lt θαη 18,9lt. Γηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο κέζσ ρνλδξεκπφξσλ 

ζε φιε ηελ Διιάδα. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 22000. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 1.000.000 (θαηά δήισζε) 

Γηεχζπλζε Κιεηλφο, 422 00 Καιακπάθα, Σξίθαια Σει. 24310-22200, θαμ 24310-

79952 www.metsovo-bottling.gr 

 

ΕΖΓΗΑΝΑΚΖ “ΦΖΜΖ” Α.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Φήκε 

Πξνζσπηθφ  10 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε αλζξαθνχρνπ λεξνχ. Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ θαη 

ζπκππθλσκέλσλ ρπκψλ θξνχησλ. Υνλδξηθφ εκπφξην εκθηαισκέλνπ 

λεξνχ 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 2000. Αλέιαβε κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζπγγελνχο 

επηρείξεζεο Εεδηαλάθεο Δπάγγεινο. Ζ ηηηινχρνο μεθίλεζε 

δξαζηεξηφηεηεο ην 2001. Δκθηαιψλεη αλζξαθνχρν λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο 

pet 500ml θαη 1,5lt. Σα πξντφληα ηεο δηαηίζεληαη ζηελ Κξήηε, ηε Ρφδν, 

ηελ Κέξθπξα, ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ Αζήλα, 

κέζσ ζνχπεξ κάξθεη θαη μελνδνρείσλ. Οη πσιήζεηο εκθηαισκέλνπ λεξνχ 

θάιπςαλ ην 30% πεξίπνπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ην 2007. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2006 1.892.615 

Γηεχζπλζε Αγηέο Παξαζθηέο, 701 00 Αξράλεο, Ζξάθιεην Σει. 2810-741.654, θαμ 

2810-742.343 

 

ΕΖΡΔΗΑ Γ. ΚΑΕΑ – Θ. ΑΡΓΤΡΗΟΤ Δ.Π.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Εήξεηα 

Πξνζσπηθφ  12 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε λεξνχ 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 2005 κε ηελ επσλπκία θάδαο Γ. – Θ. Αξγπξίνπ Δ.Π.Δ. θαη 

ην 2006 άιιαμε ηελ επσλπκία ηεο ζηε ζεκεξηλή. Δκθηαιψλεη κεηαιιηθφ 

λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο pet 0,5lt, 1,5lt θαη 10lt γηα ινγαξηαζκφ ηεο ίδηαο, 
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θαζψο θαη ζε ζπζθεπαζία ησλ 18,9lt γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Γηαζέηεη ηα 

πξντφληα ηεο κέζσ ρνλδξεκπφξσλ ζηελ ηνπηθή αγνξά. 

Γηεχζπλζε Κπιιήλε, ηπκθαιία, 200 16, Καιηάλνη, Κνξηλζία Σει. 2747-022550-1, 

θαμ 27470-22549 

 

ΚΑΡΑΜΠΟΤΛΑ Γ. & ΤΗΟΗ Ο.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Εέθπξνο, Καζηαιία 

Πξνζσπηθφ  10 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε επηηξαπέδηνπ λεξνχ. Δκθηάισζε θαη ηππνπνίεζε ρπκψλ 

θξνχησλ, dressing απφ θξνχηα θαη μηδηνχ. Παξαγσγή πιαζηηθψλ θηαιψλ 

θαη βάδσλ. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1988, γηα λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αηνκηθήο 

επηρείξεζεο Καξακπνχιαο Γεψξγηνο, ε νπνία πξνυπήξρε απφ ην 1964. 

Δκθηαιψλεη επηηξαπέδην λεξφ θαη εμάγεη κέξνο ησλ πξντφλησλ ηεο (5%-

8% πεξίπνπ) πξνο ηε Μέζε Αλαηνιή. Οη πσιήζεηο ηνπ εκθηαισκέλνπ 

λεξνχ θάιπςαλ ην 50% πεξίπν 

Γηεχζπλζε Φαζφππξγνο, 265 00 Πάηξα Σει. 2610-931.298, 2610-931.934, θαμ 

2610-931.085 

 

ΚΟΤΣΟΤΜΠΑ ΑΦΟΗ Ο.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Tzoumerka 

Πξνζσπηθφ  15 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε κεηαιιηθνχ λεξνχ 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1990. Δκθηαιψλεη κεηαιιηθφ λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο pet ησλ 

500ml, 1lt, 1,5lt θαη 19lt. Σα πξντφληα ηεο δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κέζσ 

ηνπηθψλ αληηπξνζψπσλ θαη ζνχπεξ κάξθεη. 

Γηεχζπλζε Μειηζζνπξγνί, 440 01 Πξάκαληα, Ησάλληλα Σει. 26810-52444, θαμ 

26810-51117 

 

ΚΡΤΣΑΛ ΚΡΖΣΖ Α.Β.Δ.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Κξπζηάι 

Πξνζσπηθφ  25 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε επηηξαπέδηνπ λεξνχ. Καηαζθεπή πιαζηηθψλ πσκάησλ θαη 

βαιβίδσλ. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1999 απφ κεηαηξνπή λνκηθήο κνξθήο ηεο εηαηξείαο Δ. & Γ. 

Πιαΐηεο & ία Δ.Δ., ε νπνία πξνυπήξρε απφ ην 1996. Δκθηαιψλεη 

επηηξαπέδην λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο pet ησλ 18,9lt. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε 

ISO 9001. 
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Κχθινο Δξγαζηψλ 2007 1.637.070 (θαηά δήισζε) 

Γηεχζπλζε 700 06 Καζηέιιη, Ζξάθιεην Σει. 2810-380.003, θαμ 2810-381.714 

www.krystal.gr 

 

ΚΤΜΖ ΔΜΦΗΑΛΧΣΗΚΖ Α.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Kimi 

Πξνζσπηθφ  11 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε θπζηθνχ κεηαιιηθνχ λεξνχ. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 2003, απφ κεηαηξνπή λνκηθήο κνξθήο ηεο εηαηξείαο Κχκε 

Δκθηαισηηθή Δ.Π.Δ., ε νπνία πξνυπήξρε απφ ην 1988. Δκθηαιψλεη 

κεηαιιηθφ λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο pet 125ml, 500ml, 1,5lt, 10lt θαη 18,9lt, 

θαζψο θαη γπάιηλε θηάιε 1lt, ην νπνίν δηαηίζεηαη απ‘ επζείαο απφ ηελ 

εηαηξεία θαη κέζσ ρνλδξεκπφξσλ. Δμάγεη κέξνο ησλ πξντφλησλ ηεο πξνο 

ηε Γεξκαλία. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2007 564.987 (θαηά δήισζε) 

Γηεχζπλζε Υσλεπηηθφ, 340 03 Κχκε, Δχβνηα Σει. 22220-22709, θαμ 22220-23788 

 

ΚΤΡΗΑΚΟΤΛΖ Φ. Δ.Π.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Αηηάβπξνο, Venus 

Πξνζσπηθφ  2 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε θπζηθνχ επηηξαπέδηνπ λεξνχ. Σππνπνίεζε ζηηγκηαίνπ θαθέ 

θαη εκπφξην δηαθφξσλ πξντφλησλ 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1989, απφ κεηαηξνπή ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο 

Κπξηαθνχιεο Φίιηππνο, ε νπνία πξνυπήξρε απφ ην 1972. Δκθηαιψλεη 

θπζηθφ επηηξαπέδην λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο pet 500ml, 750ml, 1lt, 1,5lt, 5lt 

θαη 18,9lt. Σα πξντφληα ηεο δηαηίζεληαη ζηα Γσδεθάλεζα κέζσ 

ρνλδξεκπφξσλ θαη ζηε Ρφδν απ‘ επζείαο απφ ηελ εηαηξεία θαη κέζσ 

ρνλδξεκπφξσλ. Οη πσιήζεηο εκθηαισκέλνπ λεξνχ θάιπςαλ ην 35% 

πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ην 2007. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2007 1.700.000 (θαηά δήισζε) 

Γηεχζπλζε Γακαηξία, 851 06 Παξαδείζη, Ρφδνο Σει. 22410-62510, θαμ 22410-

62040 

 

ΛΑ.ΒΔ. Α.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Δχδσξν 

Πξνζσπηθφ  19 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε κεηαιιηθνχ λεξνχ 
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Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 2006. Δκθηαιψλεη κεηαιιηθφ λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο pet 0,5lt 

θαη 1,5lt. Σα πξντφληα ηεο δηαηίζεληαη κέζσ ρνλδξεκπφξσλ θαη super 

market ζε φιε ηελ Διιάδα. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 22000. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2007 2.000.000 (θαηά δήισζε) 

Γηεχζπλζε Γνξγνπφηακνο, 351 00 Λακία, Φζηψηηδα Σει. 22310-59444, θαμ 22310-

59442 

 

ΛΔΝΣΑ Α.Β.Δ.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Λέληαο, Γφξηπο 

Πξνζσπηθφ  6 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε επηηξαπέδηνπ λεξνχ. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1996. Πξνήιζε απφ κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο Αθνί Η. 

Γαζθαιάθε Ο.Δ.Δ. Δκθηαιψλεη θπζηθφ επηηξαπέδην λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο 

pet ησλ 330ml, 500ml, 750ml, 1lt, 1,5lt, 2lt θαη 5lt θαη γπάιηλε θηάιε 1lt, 

θαζψο θαη αλζξαθνχρν λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο pet ησλ 500ml θαη 1,5lt . 

Γηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο ζηελ Κξήηε, ηελ Κάξπαζν, ηελ Πάηξα, ηελ 

Κχπξν θαη δηάθνξα λεζηά. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001, HACCP θαη 

ISO 22000. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2006 343.764 

Γηεχζπλζε Οδφο Απεζσθαξίνπ – Λέληα (1 ρικ.), 700 12 Άγηνη Γέθα, Ζξάθιεην 

Σει. 28920-71010, θαμ 28920-71454 

 

ΜΔΝΣΔΚΗΓΖ . Α.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα έιη 

Πξνζσπηθφ  25 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε κεηαιιηθνχ λεξνχ 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1992 θαη ην ίδην έηνο απνξξφθεζε ηελ εηαηξεία Δ. 

Μεληεθίδνπ & Τηφο Ο.Δ., ε νπνία είρε ηδξπζεί ην 1991. Ζ ηηηινχρνο 

μεθίλεζε πιήξεηο δξαζηεξηφηεηεο ηνλ Μάην ηνπ 1993. Δκθηαιψλεη 

κεηαιιηθφ λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο pet ησλ 500ml, 1,5lt θαη 18,9lt. Σα 

πξντφληα ηεο δηαηίζεληαη ζε φιε ηελ Διιάδα κέζσ ηνπηθψλ 

αληηπξνζψπσλ, ελψ πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο ζε Κχπξν, Γεξκαλία, 

Αγγιία θαη Βαιθαληθέο ρψξεο. Σελ δηεηία 2006-2007 πξαγκαηνπνίεζε 

επέλδπζε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο χςνπο €1,270 εθ 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2007 4.100.000 (θαηά δήισζε) 

Γηεχζπλζε πειηά, 502 00 Πηνιεκαΐδα, Κνδάλε 

Σει. 24630-51210, θαμ 24630-51356 
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ΜΖΛΑΚΖ ΒΔΝΗΕΔΛΟ Α.Δ.Σ.Β.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Κξήλε 

Πξνζσπηθφ  15 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε επηηξαπέδηνπ λεξνχ. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1995. Δκθηαιψλεη κεηαιιηθφ λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο pet ησλ 

500ml, 750ml, 1,5lt, 5lt θαη 10lt. Δμάγεη κηθξφ πνζνζηφ ησλ πξντφλησλ 

ηεο ζηελ Κχπξν. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001θαη HACCP. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2007 930.500 (θαηά δήισζε) 

Γηεχζπλζε ΒΗ.ΠΔ., Οδφο Θ, 716 01 Νέα Αιηθαξλαζζφο, Ζξάθιεην Σει. 2810-

390.260, θαμ 2810-381.583 

 

ΝΑΣΟΤΡΑ ΔΜΦΗΑΛΧΣΗΚΖ “NATURA M” Α.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Iris 

Πξνζσπηθφ  35 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε θαη εκπνξία κεηαιιηθνχ λεξνχ. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1994. Πξνήιζε απφ κεηαηξνπή λνκηθήο κνξθήο ηεο 

εηαηξείαο Iris Αθνί Μπνχθνπξα & ία Ο.Δ., ε νπνία πξνυπήξρε απφ ην 

1987 κε ηελ επσλπκία Iris Κ. Γέδεο & ία Ο.Δ. Σν 2005 άιιαμε ηελ 

επσλπκία ηεο απφ Ίξηο Δηαηξεία Δκθηάισζεο Λνπηξαθίνπ Α.Δ. ζηε 

ζεκεξηλή. Δκθηαιψλεη θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ ηεο πεγήο Λνπηξαθίνπ ζε 

ζπζθεπαζίεο pet ησλ 500ml, 750ml, 1lt θαη 1,5lt, θαζψο θαη ζε γπάιηλε 

ζπζθεπαζία 1lt. Δμάγεη κέξνο ησλ πξντφλησλ ηεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

ηελ Κχπξν θαη ηε Γεξκαλία. Σα πξντφληα ηεο δηαηίζεληαη ζε φιε ηελ 

Διιάδα κέζσ ηνπηθψλ αληηπξνζψπσλ, ρνλδξεκπφξσλ θαη ζνχπεξ 

κάξθεη. Σελ ηειεπηαία δηεηία πξαγκαηνπνίεζε επελδπζε ζε 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ χςνπο €1,2 εθ. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 

θαη HACCP θαη ISO 22000. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2007 6.675.015 (θαηά δήισζε) 

Γηεχζπλζε Λεσθ. Λνπηξαθίνπ – Αζελψλ (3 ρικ.), 203 00 Λνπηξάθη 

Σει. 27440-22693, 27440-28649, 27440-67777-8, θαμ 27440-64233 

 

ΝΔΡΑ ΚΡΖΣΖ Α.Β.&Δ.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Νεξά Κξήηεο, Bios 

Πξνζσπηθφ  45 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε κεηαιιηθνχ λεξνχ. Παξαγσγή πιαζηηθψλ θηαιψλ θαη 

πξνπιαζκάησλ pet. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 2000 θαη μεθίλεζε νπζηαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ην 2003. 

Δκθηαιψλεη κεηαιιηθφ λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο pet ησλ 500ml, 1lt, 1,5lt, 5lt 
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θαη 10lt. Γηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ζηελ 

Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε (ζπζθεπαζία ησλ 10lt). Μέζα ζην 2006 

αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί επέλδπζε γηα επέθηαζε θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, αμίαο €1 εθ. πεξίπνπ. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 

θαη HACCP. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2007 2.550.000 (θαηά δήισζε) 

Γηεχζπλζε Βαξχπεηξν, Γήκνο Θεξίζνπ, 731 00 Υαληά Σει. 210-240.0060, θαμ 210-

240.7060 

 

ΝΔΡΑ ΑΡΗΕΑ Α.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα άξηδα 

Πξνζσπηθφ  17 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε επηηξαπέδηνπ λεξνχ. Παξαγσγή ζφδαο. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1997. Πξνήιζε απφ κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο άξηδα Β. 

ηαπξφπνπινο & ία Ο.Δ., ε νπνία πξνυπήξρε απφ ην 1980 κε ηελ 

επσλπκία άξηδα Β. ηαπξφπνπινο – Κ. Κνινθνχηζαο Ο.Δ. Ζ ηηηινχρνο 

πξφθεηηαη λα απνξξνθεζεί απφηελ Βνπηζηλάο Γ. Α.Δ.Δ.. Δκθηαιψλεη 

επηηξαπέδην λεξφ πεγήο ζε ζπζθεπαζίεο pet 500ml θαη 1,5lt. Σα πξντφληα 

ηεο δηαηίζεληαη ζε φιε ηελ Διιάδα κέζσ ζνχπεξ κάξθεη θαη πξαηεξίσλ. 

Οη πσιήζεηο εκθηαισκέλνπ λεξνχ θάιπςαλ ην 40% πεξίπνπ ηνπ 

ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ην 2007. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 

9001 θαη HACCP 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2007 556.693 

Γηεχζπλζε Απνίθηα, 845 00 Άλδξνο Σει. 210-417.9050, 210-602.8975, θαμ 210-

664.6293 

 

ΝΔΡΟ ΠΗΝΓΟΤ Α.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Πίλδνο 

Πξνζσπηθφ  9 (βάζεη ζηνηρείσλ ICAP Databank) 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε επηηξαπέδηνπ λεξνχ. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 2002, απφ κεηαηξνπή λνκηθήο κνξθήο ηεο εηαηξείαο Πίλδνο 

Δ.Π.Δ., ε νπνία πξνυπήξρε απφ ην 1977. Δκθηαιψλεη επηηξαπέδην λεξφ ζε 

ζπζθεπαζίεο pet ησλ 500ml, 1lt θαη 1,5lt. Σα πξντφληα ηεο δηαηίζεληαη ζε 

φιε ηελ Διιάδα απ‘ επζείαο απφ ηελ εηαηξεία θαη κέζσ αληηπξνζψπσλ. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2006 493.025 

Γηεχζπλζε Εηάθαο, 511 00 Γξεβελά Σει. 2310-778.862, θαμ 2310-755.770 
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ΝΤΜΦΖ Α.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Νχκθε 

Πξνζσπηθφ  10 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε επηηξαπέδηνπ λεξνχ. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1992. Γξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ εκθηάισζε λεξνχ ην 

θαινθαίξη ηνπ 2004, ελψ κέρξη ηφηε ε εηαηξεία βξηζθφηαλ ζε αδξάλεηα. 

Δκθηαιψλεη επηηξαπέδην λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο pet ησλ 500ml, 750ml, 

1,5lt θαη 5lt. Γηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο κέζσ ρνλδξεκπφξσλ ζε 

Γσδεθάλλεζα, Ρφδν, άκν θαη Κχπξν. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2007 1.400.000 (θαηά δήισζε) 

Γηεχζπλζε άιαθνο, 851 06 Παξαδείζη, Ρφδνο Σει. 22460-22130, θαμ 22460-22073 

 

ΞΗΝΟ ΝΔΡΟ ΦΛΧΡΗΝΑ ΑΜΗΓΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

Δκπνξηθφ ήκα Ξηλφ Νεξφ Φιψξηλαο 

Πξνζσπηθφ  18 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε κεηαιιηθνχ λεξνχ. Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ θαη ζφδαο. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1992. Δκθηαιψλεη θπζηθφ κεηαιιηθφ αλζξαθνχρν λεξφ ζε 

γπάιηλεο ζπζθεπαζίεο ησλ 250ml, 750ml θαη 1lt. Σα πξντφληα ηεο 

δηαηίζεληαη ζε φιε ηελ Διιάδα κέζσ αληηπξνζψπσλ. Οη πσιήζεηο 

εκθηαισκέλνπ λεξνχ θάιπςαλ ην 80% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο ην 2007. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2007 859.000 (θαηά δήισζε) 

Γηεχζπλζε 530 72 Ξηλφ Μεξφ, Φιψξηλα Σει. 23860-81100, θαμ 23860-81567 

 

ΠΖΓΖ ΟΛΤΜΠΟΤ Α.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Πεγή Οιχκπνπ 

Πξνζσπηθφ  6 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε κεηαιιηθνχ λεξνχ. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1992 θαη μεθίλεζε δξαζηεξηφηεηεο ην επφκελν έηνο. 

Δκθηαιψλεη κεηαιιηθφ λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο pet ησλ 500ml θαη 1,5lt. 

εκεηψλεηαη φηη απηή ηε πεξίνδν ε ηηηινχρνο ιεηηνπξγεί θαλνληθά, κεηά 

ηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηεο (2004-2005), θαζψο 

εθζπγρξφληζε θαη αληηθαηέζηεζε ηα κεραλήκαηά ηεο. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2007 475.000 (θαηά δήισζε) 

Γηεχζπλζε Δζληθή Οδφο Καηεξίλεο – Λάξηζαο (2 ρικ.), Βνπιίθη, Σ.Θ. 2, 601 00 

Καηεξίλε Σει. 23510-27809, θαμ 23510-29441 
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ΠΡΟΒΖ Ν. Α.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Λνπηξάθη- Καξαληάλεο/Πξνβήο, Λνπηξάθη Evita, Λνπηξάθη Nama 

Πξνζσπηθφ  30 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε κεηαιιηθνχ λεξνχ. Παξαγσγή πιαζηηθψλ θηαιψλ. Δηζαγσγέο 

θαη ρνλδξηθφ εκπφξην εηδψλ ζνχπεξ κάξθεη. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1988. Πξνήιζε απφ ζπγρψλεπζε ησλ αηνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ: Πξνβήο Γεκήηξηνο Ν. (ηδξπζείζα ην 1976) θαη Πξνβή 

Μαξηγψ Ν. (ηδξπζείζα ην 1976). Σν  2000 κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηεο 

ηηηινχρνπ αλαιήθζεθαλ απφ ηε ζπγγελή εηαηξεία Υαξηνηερληθή Α.Δ. 

Δκθηαιψλεη κεηαιιηθφ λεξφ πεγήο Λνπηξαθίνπ ζε ζπζθεπαζίεο pet ησλ 

500ml, 1,5lt, 5lt θαη 18,9lt, θαζψο θαη γπάιηλε θηάιε 1lt. Δμάγεη κηθξφ 

κέξνο ησλ πξντφλησλ ηεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ην Ηζξαήι θαη ηελ 

Κχπξν (5% πεξίπνπ). Οη πσιήζεηο ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ θάιπςαλ ην 

70% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ην 2007. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2007 4.500.000 (θαηά δήισζε) 

Γηεχζπλζε Βηνκεραληθφ Πάξθν, Λνπηξάθη, 201 00 Κφξηλζνο Σει. 27410-48600, 

27410-49300, θαμ 27410-49164 

 

ΑΜΑΡΗΝΑ Α.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα ακαξίλα 

Πξνζσπηθφ  10 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε κεηαιιηθνχ λεξνχ 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1992 κε έδξα ηα Γξεβελά θαη μεθίλεζε δξαζηεξηφηεηεο ην 

1994. Σν 2007 κεηέθεξε ηελ έδξα ηεο ζηε ζεκεξηλή. Δκθηαιψλεη 

κεηαιιηθφ λεξφ ζε ζπζθεπαζίεο pet ησλ 500ml θαη 1,5lt. Γηαζέηεη ηα 

πξντφληα ηεο κέζσ ρνλδξεκπφξσλ, ηνπηθψλ αληηπξνζψπσλ θαη ζνχπεξ 

κάξθεη. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2006 739.136 

Γηεχζπλζε Παιαηά Οδφο Λάξηζαο - Βφινπ (3ρικ.), Σ.Θ. 1156, 411 10 Λάξηζα 

Σει. 2410-571.669, θαμ 2410-571.669 

 

ΟΤΡΧΣΖ Α.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα νπξσηή, Όδσξ νπξσηήο 

Πξνζσπηθφ  130 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε θαη εκπνξία κεηαιιηθνχ λεξνχ. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1998, απφ κεηαηξνπή λνκηθήο κνξθήο ηεο Κνηλνηηθήο 

Δπηρείξεζεο Δκθηάισζεο Μεηαιιηθνχ Νεξνχ νπξσηή, ε νπνία 

πξνυπήξρε απφ ην 1987. Δκθηαιψλεη αλζξαθνχρν θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ 
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ζε γπάιηλε θηάιε (επηζηξεθφκελε θαη κε) ησλ 250ml θαη 750ml, θαζψο 

θαη ζε θνπηί ησλ 330ml. Σν αλζξαθνχρν λεξφ δηαηίζεηαη κε γεχζε ιεκφλη, 

πνξηνθάιη θαη ξνδάθηλν ζε θνπηί 330ml. Δπηπιένλ, 

εκθηαιψλεη επηηξαπέδην λεξφ κε ην εκπνξηθφ ζήκα Όδσξ νπξσηήο ζε 

γπάιηλε θηάιε ηνπ 1lt θαη ζε ζπζθεπαζίεο pet ησλ 500ml, 1lt θαη 1,5lt. 

Δμάγεη κέξνο ησλ πξντφλησλ ηεο, πξνο ηε Γεξκαλία, ην Βέιγην, ηελ 

Κχπξν, ηε ανπδηθή Αξαβία, ηελ Απζηξαιία, ηε νπεδία θαη ηηο Ζ.Π.Α. 

Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη ISO 22000. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2007 15.788.592 (θαηά δήισζε) 

Γηεχζπλζε νπξσηή, 570 06 Βαζηιηθά, Θεζζαινλίθε Σει. 23960-41182, θαμ 

23960-41437 

 

ΣΑΜΑΣΑΚΖ Η. & ΤΗΟΗ Ο.Δ. “ΘΑΤΜΑ” 

Δκπνξηθφ ήκα Θαχκα 

Πξνζσπηθφ  45 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε αλζξαθνχρνπ λεξνχ. Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ, ζφδαο, ρπκψλ 

θξνχησλ θαη πιαζηηθψλ θηαιψλ. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1980 γηα λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αηνκηθήο 

επηρείξεζεο ηακαηάθεο Ησάλλεο, ε νπνία πξνυπήξρε απφ ην 1960. 

Δκθηαιψλεη αλζξαθνχρν λεξφ ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία 500ml θαη 1,5lt. 

Πξαγκαηνπνηεί κηθξνχ χςνπο εμαγσγέο ζηελ Κχπξν θαη ηελ Γαιιία. Οη 

πσιήζεηο εκθηαισκέλνπ λεξνχ θάιπςαλ 12%-13% πεξίπνπ ηνπ 

ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο ην 2007. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 

9001 θαη ISO 22.000. 

Γηεχζπλζε Καππαξηαλά, 704 00 Μνίξεο, Ζξάθιεην Σει. 28920-23850-3, θαμ 28920-

22412 

 

ΚΡΑ ΔΛΛΑ Δ.Π.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Πεγή Πάηθνπ 

Πξνζσπηθφ  9 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε επηηξαπέδηνπ λεξνχ. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1991. Δκθηαιψλεη επηηξαπέδην λεξφ ζε θηάιεο pet ησλ 

500ml, θαη 1,5lt, θαζψο θαη 18,9lt γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ. Γηαθηλεί απ‘ 

επζείαο ηα πξντφληα ηεο ζηε Βφξεηα Διιάδα. Δμάγεη κηθξφ κέξνο ησλ 

πξντφλησλ ηεο πξνο ην Κνζζπθνπέδην (10% πεξίπνπ επί ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο). Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001 θαη HACCP ελψ 

πξφθεηηαη λα μεθηλήζεη δηαδηθαζίεο ISO 22000. 

Γηεχζπλζε Πεγή Αμηνχπνιεο, 614 00 Κηιθίο Σει. 23430-32597, θαμ 23430-32598 
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ΣΟΤΡΝΑΒΗΣΖ Α.Δ.Β.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Αηιαληίδα 

Πξνζσπηθφ  20 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε (ζε εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ) επηηξαπέδηνπ λεξνχ, θξαζηψλ θαη 

νχδνπ. Σππνπνίεζε θαηεςπγκέλσλ αιηεπκάησλ. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1986. Πξνήιζε απφ κεηαηξνπή ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο 

Αζπαζία Σνπξλαβίηε, ε νπνία πξνυπήξρε απφ ην 1981. Δκθηαιψλεη 

επηηξαπέδην λεξφ ζε εγθαηαζηάζεηο ηξίησλ ζηε Υαιθηδηθή, ζε 

ζπζθεπαζίεο pet ησλ 500ml θαη 1,5lt, ην νπνίν δηαθηλεί ζηελ Αλ. 

Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2007 3.300.000 (θαηά δήισζε) 

Γηεχζπλζε Άζπξε Άκκνο, 652 01 Καβάια Σει. 2510-837.000, θαμ 2510-225.800 

 

ΤΓΡΗΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΝΔΡΑ Α.Δ.Β.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα Τδξία 

Πξνζσπηθφ  12 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε θπζηθνχ κεηαιιηθνχ λεξνχ (θαη γηα ηξίηνπο). Υνλδξηθφ 

εκπφξην ρπκψλ θξνχησλ, αλαςπθηηθψλ θαη έηνηκνπ ηζαγηνχ. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 1999, απφ κεηαηξνπή λνκηθήο κνξθήο ηεο εηαηξείαο Γ. 

Μεδίλεο & ία Ο.Δ., ε νπνία είρε ηδξπζεί ην 1986 ζαλ ζπλέρεηα ηεο 

αηνκηθήο επηρείξεζεο Γεκήηξηνο Μεδίλεο, ε νπνία είρε ζπζηαζεί ην 

1968. Δκθηαιψλεη θπζηθφ κεηαιιηθφ θαη αλζξαθνχρν λεξφ απφ ηελ πεγή 

Λνπηξαθίνπ γηα ίδην ινγαξηαζκφ, θαζψο θαη γηα ηξίηεο επηρεηξήζεηο, ζε 

ζπζθεπαζίεο pet ησλ 500ml, 750ml, 1lt, 1,5lt, 5lt θαη 10lt. Δμάγεη ην 10% 

πεξίπνπ ηεο πνζφηεηαο εκθηαισκέλνπ λεξνχ ζηε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ηηο Ζ.Π.Α., ηελ Κχπξν θαη ηελ Απζηξαιία. Οη πσιήζεηο 

εκθηαισκέλνπ λεξνχ θάιπςαλ ην 90% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο ην 2007. Γηαζέηεη ISO 9001 θαη HACCP. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2007 1.700.000 (θαηά δήισζε) 

Γηεχζπλζε ΒΗ.ΠΔ., 203 00 Λνπηξάθη Σει. 27440-64641, θαμ 27440-26327 

 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΗΓΖ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ Δ.Π.Δ. 

Δκπνξηθφ ήκα ιπκπνο 

Πξνζσπηθφ  4 

Γξαζηεξηφηεηα Δκθηάισζε επηηξαπέδηνπ λεξνχ. 

Άιια ζηνηρεία  Ηδξχζεθε ην 2004. Ο δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο ηηηινχρνπ είλαη ―Διιεληθφ 
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Γηακαληέλην Νεξφ Πεγήο Οιχκπνπ‖. χκθσλα κε δήισζε ππεπζχλσλ 

ηεο εηαηξείαο ζην ηέινο ηνπ 2006 μεθίλεζε ηελ εκθηάισζε κεηαιιηθνχ 

λεξνχ. Σν 2007 ε έδξα άιιαμε ζηε ζεκεξηλή (πξνεγνχκελε δηεχζπλζε: 

Κνκλελψλ 20, Θεζζαινλίθε). Δκθηαιψλεη επηηξαπέδην λεξφ κε ην 

εκπνξηθφ ζήκα ιπκπνο ζε ζπζθεπαζία ησλ 20lt. χκθσλα κε δήισζε 

ππεπζχλσλ ηεο εηαηξείαο κέρξη ην ηέινο ηνπ 2006 αλακέλεηαη λα 

μεθηλήζνπλ θαη ηελ εκθηάισζε κεηαιιηθνχ λεξνχ. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε 

ISO 9001 θαη ISO 22000. 

Κχθινο Δξγαζηψλ 2007 300.000 (θαηά δήισζε) 

Γηεχζπλζε Λεπηνθαξηά, 600 63 Γήκνο Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ Σει. 2310-272.000, 

2310-278.000, θαμ 2310-272.600 
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ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΗΗΟΟ  22
OO

  ::  

ΠΠΔΔΡΡΗΗΓΓΡΡΑΑΦΦΖΖ  ΣΣΟΟΤΤ  ΚΚΛΛΑΑΓΓΟΟΤΤ  ΣΣΧΧΝΝ  ΔΔΜΜΦΦΗΗΑΑΛΛΧΧΜΜΔΔΝΝΧΧΝΝ  ΝΝΔΔΡΡΧΧΝΝ  

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

ην δεχηεξν θεθάιαην ζα αλαθεξζνχκε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμεηαδφκελνπ θιάδνπ. 

ηελ αξρή, ζα αλαιπζεί ε ζπλήζεηα θαηαλάισζεο ηνπ Δκθηαισκέλνπ Νεξνχ θαη ζα 

παξνπζηαζηνχλ νη βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπο θαζψο θάπνηα γεληθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ. ηε 

ζπλέρεηα ζα γίλεη αλαθνξά  ζηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε ησλ 

εκθηαισκέλσλ λεξψλ αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά φπσο ηα 

θαλάιηα δηαλνκήο ηνπ θιάδνπ, ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε, θαζψο θαη ηα κεξίδηα ησλ 

θπξηφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. ην ηέινο ζα παξνπζηαζηνχλ ζηνηρεία ησλ 

πσιήζεσλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ.  

2.2 Ζ ΤΝΖΘΔΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ ζε έλαλ πην πγηεηλφ ηξφπν δηαηξνθήο, 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα κε αιθννινχρα πνηά, φπσο ηα 

εκθηαισκέλα λεξά, νη ρπκνί, ηα αλαςπθηηθά light θαη ηα ηζνηνληθά πνηά. Οη θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο, νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ε αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο κεηαμχ ησλ 

κελψλ Απξηιίνπ θαη Οθησβξίνπ νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε δήηεζε γηα εκθηαισκέλα λεξά. 

Παξάιιεια, ε αλεπάξθεηα ηνπ πδξνδνηηθνχ δηθηχνπ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη ε 

θαθή πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ηνπ πδξνδνηηθνχ δηθηχνπ, είλαη νξηζκέλνη απφ ηνπο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο, ηε δήηεζε ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ. 

ε παγθφζκην επίπεδν δηαθηλνχληαη 89 δηζεθαηνκκχξηα ιίηξα εκθηαισκέλνπ λεξνχ, πνπ 

θνζηίδνπλ 22 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ζ εηήζηα αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ είλαη 7% 

παγθνζκίσο. Σν 59% ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ πνπ δηαθηλείηαη παγθνζκίσο, είλαη 

θαζαξηζκέλν, επεμεξγαζκέλν λεξφ πνπ πξνέξρεηαη απφ επηθαλεηαθέο ή ππφγεηεο πεγέο 

(πνηάκηα, ιίκλεο, γεσηξήζεηο, ην δίθηπν χδξεπζεο) θη έρεη ππνζηεί επεμεξγαζία θαη 

θαζαξηζκφ, ψζηε λα είλαη θαηάιιειν γηα θαηαλάισζε. Σν 41% είλαη θπζηθφ κεηαιιηθψλ 

ζηνηρεηψλ ή λεξφ πεγψλ, πνπ πξνέξρεηαη απφ λεξά πξνζηαηεπκέλα απφ θηλδχλνπο ξχπαλζεο 

ή κφιπλζεο. ε θάπνηεο ρψξεο, ε θαηαλάισζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ απμάλεηαη θαηαθφξπθα 

ηα ηειεπηαία ηξηάληα ρξφληα ιφγσ ηεο αιιαγήο ζπλεζεηψλ: νη θάηνηθνη ησλ κεγαινππφιεσλ 

αιιά θαη νη ηνπξίζηεο ζπλεζίδνπλ λα εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ην εκθηαισκέλν λεξφ ζε 

ζρέζε κε ην λεξφ ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο. ε άιιεο ρψξεο, θπξίσο αλαπηπζζφκελεο, ε θαθή 
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πνηφηεηα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, αλαγθάδεη ηνπο πνιίηεο λα θαηαθχγνπλ ζε εκθηαισκέλν λεξφ, 

γηα λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο ζε πφζηκν λεξφ. 

 

2.3 ΒΑΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΧΝ ΝΔΡΧΝ 

Χο εκθηαισκέλν νξίδεηαη ην λεξφ πνπ πσιείηαη ζε ζθξαγηζκέλεο θηάιεο. Υαξαθηεξίδεηαη 

αθφκε θαη λεξφ 'πεγήο', ή 'κεηαιιηθφ', ελψ ππάξρεη θαη ην επηηξαπέδην (θνηλφ πφζηκν 

ζπζθεπαζκέλν λεξφ). Δπίζεο, κπνξεί λα πξνέξρεηαη θαη απφ άιιεο πδάηηλεο πεγέο, νη νπνίεο 

έπεηηα απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία είλαη πφζηκεο. ην εμσηεξηθφ, γηα παξάδεηγκα, 

ππάξρνπλ εηαηξείεο πνπ εκθηαιψλνπλ λεξφ γηα εηδηθέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο, φπσο νη 

ππνηαζηθνί, απηνί πνπ ππνθέξνπλ απφ δπζθνηιηφηεηα, θάλνπλ δίαηηα ή αζινχληαη. Σν 

εκθηαισκέλν λεξφ δηαθξίλεηαη ζηηο παξαθάησ βαζηθέο θαηεγνξίεο (ICAP 2007): 

Φσζικό Μεηαλλικό Νερό: Χο θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ νξίδεηαη ην λεξφ, ηνπ νπνίνπ ε 

ζχζηαζε (δειαδή ηα θπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά) παξακέλεη ζηαζεξή ζην πιαίζην 

θπζηθψλ δηαθπκάλζεσλ, είλαη κηθξνβηνινγηθά θαηάιιειν (φξηα 2,5 θνξέο απζηεξφηεξα απφ 

ηα ζπλήζε εκθηαισκέλα), έρεη ππφγεηα πξνέιεπζε θαη ππφθεηηαη ζε εθκεηάιιεπζε απφ κηα 

ή πεξηζζφηεξεο θπζηθέο εμφδνπο πεγήο ή ηερλεηέο εμφδνπο γεψηξεζεο. Σν θπζηθφ 

κεηαιιηθφ λεξφ δελ ππφθεηηαη ζε θακία επεμεξγαζία ή δηαδηθαζία απνιχκαλζεο θαη 

εκθηαιψλεηαη επί ηφπνπ ζηελ πεγή (ή γεψηξεζε). Δπηπιένλ, είλαη πινχζην ζε κεηαιιηθά 

ζηνηρεία θαη ηρλνζηνηρεία, ηα νπνία είλαη σθέιηκα γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, φπσο ην 

αζβέζηην, ην καγλήζην, ην θάιην θαη ην λάηξην (ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

433/83 θαη ηελ νδεγία 80/777 ηεο Δ.E.). 

Επιηραπέζιο Νερό: Χο επηηξαπέδην λεξφ αλαθέξεηαη ην θνηλφ πφζηκν λεξφ, είηε ππφγεηαο 

είηε επίγεηαο πξνέιεπζεο, ην νπνίν πξηλ δηαηεζεί ζηελ θαηαλάισζε πθίζηαηαη ζεηξά 

θπζηθνρεκηθψλ επεμεξγαζηψλ (π.ρ. νδφλσζε) πξνθεηκέλνπ λα απαιιαρζεί απφ κηθξφβηα ή 

άιια ζηνηρεία αθαηάιιεια γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη εκθηαιψλεηαη. 

Γελ είλαη απαξαίηεηα εκπινπηηζκέλν κε κεηαιιηθά ζηνηρεία. 

Ανθρακούτο Νερό: Σν αλζξαθνχρν λεξφ πεξηέρεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, είηε θπζηθήο, είηε 

ηερληθήο πξνέιεπζεο. Μπνξεί επίζεο λα είλαη κεηαιιηθφ ή επηηξαπέδην λεξφ. 

 

2.4 ΒΑΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

Ο θιάδνο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ αλαπηπζζφκελνπο 

θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ-πνηψλ. ηνλ θιάδν ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ 

δξαζηεξηνπνηείηαη κεγάινο αξηζκφο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νιηγάξηζκεο κεγάιεο 



MBA-TQM                                                            ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 
 

39 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είηε αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εκθηάισζε λεξνχ, είηε 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν θιάδν ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Οη ηειεπηαίεο αμηνπνηνχλ 

ηα ήδε εγθαηεζηεκέλα θαη νξγαλσκέλα δίθηπα πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηνπο 

(ρπκνί, αλαςπθηηθά, ηξφθηκα θ.ά.), επηηπγράλνληαο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ελψ νη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο απεπζχλνληαη ζπλήζσο ζηελ ηνπηθή αγνξά. Δπίζεο, νξηζκέλεο 

επηρεηξήζεηο θπξίσο κεγάινπ κεγέζνπο, εκθηαιψλνπλ λεξφ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ 

εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη επίζεο ζηνλ επξχηεξν θιάδν ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 

Τςειέο επελδχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ εκθηαισηεξίσλ ηνπο θαη ηελ θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, θαζψο θαη 

γηα ηελ αλάπηπμε ίδηαο παξαγσγήο πιαζηηθψλ θηαιψλ / πσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα 

ηελ εκθηάισζε ηνπ λεξνχ, ψζηε λα επηηχρνπλ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο. Δπίζεο δίλεηαη 

κεγάιε ζεκαζία ζηηο επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ 

πνπ εκθηαιψλεηαη θαζψο απηφ απνηειεί ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ηδηαίηεξα 

ζε φηη αθνξά ηελ εμσηεξηθή αγνξά. (ICAP, 2007) 

εκαληηθέο αιιαγέο έρνπλ ζπληειεζηεί κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ζε φηη αθνξά ηηο 

ζπζθεπαζίεο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε αληηθαηάζηαζε 

ησλ ζπζθεπαζηψλ pvc απφ ηηο πην αζθαιείο ζπζθεπαζίεο ηχπνπ pet, ελψ δηεπξχλεηαη ε 

ρξήζε γπάιηλσλ θηαιψλ ηνπ 1lt, θπξίσο ζε ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο. χκθσλα κε 

παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, ε ζπζθεπαζία ηεο γπάιηλεο θηάιεο ηνπ 1lt παξνπζηάδεη φιν θαη 

κεγαιχηεξε δήηεζε ζηνπο ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

ηελ θαηεγνξία ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ θπξηαξρνχλ νη εηαηξείεο Υήηνο (Εαγφξη), Σξία 

Δςηινλ (Αχξα), Nestle (Κνξπή), Pepsico-Ζβε (Ζβε Λνπηξαθίνπ), Ζπεηξσηηθή Βηνκεραλία 

Δκθηαιψζεσλ (Βίθνο) θαη Αζελατθή Επζνπνηία (Ηφιε), νη νπνίεο κνηξάδνληαη άλσ ηνπ 65% 

ησλ πσιήζεσλ ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο. Δπηπξφζζεηα, δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιιέο 

κηθξφηεξεο εηαηξείεο, θπξίσο ζηηο ηνπηθέο αγνξέο, θαη δε κφλν θαηά ηελ πεξίνδν αηρκήο ηεο 

δήηεζεο ηνπ πξντφληνο. εκεηψλεηαη φηη πεξίπνπ ην 98% ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ πνπ 

θπθινθνξνχλ ζηελ εγρψξηα αγνξά παξάγνληαη ζηελ Διιάδα, δειαδή κφιηο θαηά ην 2% 

είλαη εηζαγφκελα.  
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2.5 ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΕΖΣΖΖ ΣΟΤ 

ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ 

 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δήηεζεο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ είλαη ε επνρηθφηεηα. Ο 

κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ εηήζησλ πσιήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ ησλ κελψλ Απξηιίνπ 

θαη Οθησβξίνπ. Οη πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ε αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ κελψλ νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξε δήηεζε γηα εκθηαισκέλα 

λεξά. Δπηπιένλ, ε δήηεζε επεξεάδεηαη ζεηηθά θαη απφ ηελ αλεπάξθεηα ηνπ πδξνδνηηθνχ 

δηθηχνπ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Ζ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ ζην δίθηπν χδξεπζεο ζε νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο 

δήηεζεο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ. Παξάιιεια, ε θπζηθή έιιεηςε λεξνχ, ηδηαίηεξα ζηηο 

λεζησηηθέο πεξηνρέο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαηά ηνπο ζεξηλνχο 

κήλεο ιφγσ ηεο απμεκέλεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, επλνεί ηελ θαηαλάισζε εκθηαισκέλσλ 

λεξψλ. 

Καηά θαηξνχο εκθαλίδνληαη ζηα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο αξλεηηθά δεκνζηεχκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο ζπλζήθεο κεηαθνξάο, θχιαμεο θαη δηάζεζεο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ, νη 

νπνίεο δελ είλαη πάληα νη πξνβιεπφκελεο, κε απνηέιεζκα λα αιινηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη παξνδηθή επίδξαζε ζηελ θαηαλάισζε θαη ζπλήζσο δελ 

είλαη γεληθεπκέλε. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, επηδηψθνληαο λα θεξδίζνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ζεηηθή εηθφλα γηα ηα 

εκθηαισκέλα λεξά, πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ γξακκψλ 

εκθηάισζεο, εληαηηθνπνηνχλ ηνπο ειέγρνπο πνηφηεηαο θαη απμάλνπλ ηε δηαθεκηζηηθή 

πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

Ζ δήηεζε ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ επεξεάδεηαη ζεηηθά θαη απφ ηελ αιιαγή ησλ 

δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Ζ ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ ζε έλαλ 

πην πγηεηλφ ηξφπν δηαηξνθήο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

δήηεζεο γηα κε αιθννινχρα πνηά. Σα πξντφληα πνπ επλννχληαη θπξίσο είλαη ηα 

εκθηαισκέλα λεξά θαη νη  ρπκνί. Σν πξφηππν απηφ πξνβάιιεηαη δηαξθψο απφ φια ηα κέζα 

θαη επεξεάδεη ζεηηθά ηελ θαηαλάισζε εκθηαισκέλσλ λεξψλ. Ζ δήηεζε ησλ εμεηαδφκελσλ 

πξντφλησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ειαζηηθφηεηα σο πξνο ηελ ηηκή, παξάγνληαο ν νπνίνο είλαη 

κάιινλ θαζνξηζηηθφο γηα κεγάιν κέξνο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο ζπλδέεηαη άκεζα, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, κε ηελ αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

θίλεζεο ηελ ίδηα πεξίνδν. Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ηνπξηζκφ επεξεάδνπλ έληνλα 
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ηε δήηεζε γηα ηνλ θιάδν ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ, θαζψο απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ελ 

δπλάκεη θαηαλαισηψλ πνπ πξνκεζεχνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα. Γηα λα δνζεί 

θαιχηεξε εηθφλα ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, ζηνλ πίλαθα Π2.1 εκθαλίδεηαη ε εμέιημε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ αθίμεσλ ζηε ρψξα καο.. Ζ κεγάιε πηψζε ησλ αθίμεσλ Αιινδαπψλ Σνπξηζηψλ 

ην 2009 νθείιεηαη ζηηο δπζκελείο επηπηψζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ ζηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ 

απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο απνηειεί ηδηαίηεξε 

πεξίπησζε θαη δελ πξέπεη λα ζπγθξίλεηαη κε πξνεγνχκελεο. 

 

Πίλαθαο 2.1 Αθίμεηο αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ ζηελ Διιάδα (1999-2009) 

 

*Αθνξνχλ ηηο αθίμεηο Αιινδαπψλ Σνπξηζηψλ απφ Ηαλνπάξην-Ηνχιην 2009 ζχκθσλα κε ην Γειηίν Σχπνπ ηνπ 

ΗΣΔΠ. 

 

2.5.1 Μέζνο Όξνο Μεληαίσλ Αγνξψλ ησλ Ννηθνθπξηψλ 

χκθσλα κε ηελ Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ ηεο πεξηφδνπ Φεβξνπάξηνο 2004 

– Ηαλνπάξηνο 2005 (Δ..Τ.Δ.) ε νπνία δηελεξγήζεθε ζε ηειηθφ δείγκα 6.555 ηδησηηθψλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ζε 17.386 κέιε ηνπο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα, ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά 

δαπαλνχλ θαηά κέζν φξν €17,48 κεληαίσο γηα ηελ αγνξά κε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ 

Έηνο  Αθίμεηο  Ρπζκφο Μεηαβνιήο (%) 

1999 12.605.928 10,93 

2000 13.567.453 7,36 

2001 14.678.688 8,19 

2002 14.918.177 1,63 

2003 14.784.560 -0,90 

2004 14.267.420 -3,50 

2005 15.449.133 8,28 

2006 17.283.910 11,88 

2007 12.397.547 5,4 

2008 12.214.042 0,7 

2009 5.888.706* -8,6 

Πεγή: ICAP 2008 ηξνπνπνηεκέλε* 
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γεληθά. Σα κεηαιιηθά λεξά, νη ρπκνί θαη ηα αλαςπθηηθά θαιχπηνπλ απφ θνηλνχ ην 68,5% 

ησλ κεληαίσλ δαπαλψλ γηα ηα κε νηλνπλεπκαηψδε πνηά (€11,98). πγθεθξηκέλα, γηα ηα 

κεηαιιηθά θαη αλζξαθνχρα λεξά δαπαλψληαη κεληαίσο θαηά κέζν φξν €1,99 αλά 

λνηθνθπξηφ. Ζ δαπάλε γηα ηα ελ ιφγσ πξντφληα απμάλεηαη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

κειψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ θαη παξνπζηάδεηαη ζην πίλαθα Π2.2 Ο κέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ 

ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά πεξηνρέο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα Π2.3.Ζ κεγαιχηεξε κέζε 

κεληαία δαπάλε αλά λνηθνθπξηφ γηα κεηαιιηθά θαη αλζξαθνχρα λεξά ζεκεηψλεηαη ζηηο 

εκηαζηηθέο πεξηνρέο (€3,13), ελψ αθνινπζεί ε θαηεγνξία ησλ ινηπψλ αζηηθψλ πεξηνρψλ (κε 

€2,76) θαη ηεο Θεζζαινλίθεο (κε €2,63). 

 

Πίλαθαο 2.2 Μέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηα είδε δηαηξνθήο 

θαηά κέγεζνο λνηθνθπξηνχ 

 

Καηεγνξία Πξντφλησλ / 

Τπεξεζηψλ 

Όια ηα 

Ννηθνθπξηά 

1 κέινο 2 κέιε 3 κέιε 4 κέιε 5 κέιε 6 κέιε 

θαη άλσ 

Δίδε Γηαηξνθήο 288,96 146,03 254,27 328,69 378.48 421,65 470,28 

Με Οηλνπλεπκαηψδε 

Πνηά 

17,48 9,24 13,64 19,90 24,76 24,68 30,01 

Καθέο, ηζάη θαη θαθάν 5,50 3,22 4,65 6,26 7,27 7,01 8,91 

Μεηαιιηθά λεξά, 

αλαςπθηηθά, ρπκνί 

11,98 6,02 8,99 13,64 17,49 17,67 21,1 

Μεηαιιηθά θαη 

αλζξαθνχρα λεξά 

1,99 1,19 1,78 2,25 2,57 2,69 2,45 

Πνξηνθαιάδεο, 

ηζνηνληθά πνηά 

5,90 2,78 4,46 6,72 8,51 8,98 11,39 

Υπκνί θξνχησλ, 

αλάκηθηνη ρπκνί  

3,98 1,98 2,68 4,57 6,27 5,83 6,97 

πκππθλσκέλνη ρπκνί 

θξνχησλ, ζηξφπηα 

0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,12 

Υπκνί Λαραληθψλ  0,09 0,05 0,07 0,08 0,12 0,16 0,16 

Πεγή: Δ..Τ.Δ - Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ (Φεβξνπάξηνο 2004- Ηαλνπάξηνο 2005   



MBA-TQM                                                            ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010                                                                                                                              43 
 

 

Πίλαθαο 2.3 Μέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ θαηά πεξηνρέο 

 

 

2.6 ΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

Ο θιάδνο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ αληαγσληζκφ θαη 

πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο. Οπζηαζηηθά, ν θιάδνο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ 

ειέγρεηαη απφ ιίγεο επηρεηξήζεηο κεγάινπ κεγέζνπο, νη νπνίεο είηε αζρνινχληαη 

απνθιεηζηηθά κε ηελ εκθηάισζε λεξνχ, είηε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν θιάδν 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Οη εηαηξείεο απηέο αμηνπνηνχλ ηα ήδε εγθαηεζηεκέλα θαη 

νξγαλσκέλα δίθηπα πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο πξντφλησλ ηνπο, επηηπγράλνληαο έηζη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο. ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηείηαη κεγάινο αξηζκφο κηθξνκεζαίσλ 

Καηεγνξία 

Πξντφλησλ / 

Τπεξεζηψλ 

ιεο νη 

πεξηνρέο 

χλνιν 

Αζηηθψλ 

Πεξηνρψλ 

Πεξηθέξεηα 

Πξσηεχνπζαο 

Πνιενδνκηθφ 

πγθξφηεκα  

Θεζζαινλίθεο 

Λνηπέο 

Αζηηθέο 

Πεξηνρέο 

Ζκηαζηηθέο  

Πεξηνρέο  

Αγξνηηθέο 

Πεξηνρέο 

Δίδε Γηαηξνθήο 288,96 297,02 305.84 287,55 286,9 307,4 251,61 

Με 

Οηλνπλεπκαηψδε 

Πνηά 

17,48 18,10 18.60 17,93 17,39 18,12 15,06 

Καθέο, ηζάη θαη 

θαθάν 

5,50 5,62 6,02 5,23 5,15 5,55 5,05 

Μεηαιιηθά λεξά, 

αλαςπθηηθά, ρπκνί 

11,98 12,48 12,58 12,7 12,24 12,57 10,01 

Μεηαιιηθά θαη 

αλζξαθνχρα λεξά 

1,99 1,97 1,29 2,63 2,76 3,13 1,41 

Πνξηνθαιάδεο, 

ηζνηνληθά πνηά 

5,90 6,21 7,03 4,88 5,42 5,23 5,29 

Υπκνί θξνχησλ, 

αλάκηθηνη ρπκνί  

3,98 4,21 4,16 5,16 3,95 4,10 3,18 

πκππθλσκέλνη 

ρπκνί θξνχησλ, 

ζηξφπηα 

0,02 0,01 0,01 0,00 0,03 0,02 0,03 

Υπκνί Λαραληθψλ  0,09 0,08 0,09 0,03 0,08 0,11 0,10 

Πεγή ΔΤΔ –Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ(Φεβξνπάξηνο 2004-Ηαλνπάξηνο 2005)  
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επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζηελ ηνπηθή αγνξά, φπνπ ηα πξντφληα ηνπο είλαη 

αλαγλσξίζηκα θαη πξνηηκψληαη πην εχθνια απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Οξηζκέλεο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο, πξαγκαηνπνηνχλ πςειέο επελδχζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

εκθηαισηεξίσλ ηνπο θαη ηελ θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, ψζηε λα παξάγνπλ νη ίδηεο 

ηηο πιαζηηθέο θαη γπάιηλεο θηάιεο θαη ηα πψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηε ζπζθεπαζία 

ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο. 

Παξάιιεια, θάπνηεο εηαηξείεο αζρνινχληαη θαη κε ηελ εκθηάισζε λεξνχ γηα 

ινγαξηαζκφ ηξίησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν θιάδν 

ησλ εηδψλ δηαηξνθήο. Αξθεηέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

θιάδν ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ αζρνινχληαη θαη κε άιια είδε δηαηξνθήο θαη πνηά, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ρπκνχο θαη αλαςπθηηθά. Ο πςειφο αληαγσληζκφο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ησλ θιάδν ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ νδεγεί ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ λα δηαζέηνπλ πςειά θνλδχιηα γηα δηαθεκηζηηθέο θαη 

πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπο 

απφ φιν θαη κεγαιχηεξν κέξνο θαηαλαισηψλ. ηνλ πίλαθα Π2.4 παξνπζηάδεηαη ε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο κεηαιιηθψλ λεξψλ θαη 

αλαςπθηηθψλ γηα ην 2003, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δ..Τ.Δ. (Γηεχζπλζε 

Απνγξαθψλ- Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ). χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ζηνλ θιάδν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη 105 επηρεηξήζεηο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, κε ζπλνιηθφ θχθιν 

εξγαζηψλ €919,05 εθ. πεξίπνπ ην 2003. Με βάζε ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ ελ ιφγσ 

επηρεηξήζεσλ αλά λνκφ, ζηελ πξψηε ζέζε βξίζθεηαη ν λνκφο Αηηηθήο κε 8 επηρεηξήζεηο 

θαη ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ €772,3 εθ. Αθνινπζνχλ νη λνκνί Ζξαθιείνπ (14 

επηρεηξήζεηο κε θχθιν εξγαζηψλ €16,9 εθ.), Θεζζαινλίθεο (επηρεηξήζεηο κε θχθιν 

εξγαζηψλ €13,1 εθ.) θαη Υαλίσλ (5 επηρεηξήζεηο κε θχθιν εξγαζηψλ €10,7 εθ. πεξίπνπ). 
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 Πίλαθαο 2.4 Γεσγξαθηθή θαηαλνκή επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο κεηαιιηθψλ λεξψλ 

θαη αλαςπθηηθψλ (2003) 

 

 

 

Ννκφο Αξηζκφο Δπηρεηξήζεσλ Κχθινο Δξγαζηψλ 

Αξγνιίδαο 1 - 

Αξθαδίαο 1 - 

Αηηηθήο 8 777.322.806 

Αραΐαο 2 - 

Βνησηίαο 2 - 

Γξεβελψλ 1 - 

Γσδεθαλήζνπ 3 - 

Έβξνπ 4 3.416.236 

Δπβνίαο 1 - 

Ζκαζίαο 3 - 

Ζξαθιείνπ 14 16.904.403 

Θεζζαινλίθεο 6 13.126.092 

Ησαλλίλσλ 2 - 

Κεξθχξαο 1 - 

Κηιθίο 1 - 

Κνδάλεο 2 - 

Κνξηλζίαο 3 - 

Κπθιάδσλ 2 - 

Λαθσλίαο 1 - 

Λάξηζαο 3 - 

Λαζηζίνπ 4 - 

Λέζβνπ 3 613.550 

Μαγλεζίαο 5 9.053.741 

Μεζζελίαο 1 - 

Πέιιαο 1 - 

Πηεξίαο 1 - 

Ρεζχκλεο 4 855.442 

άκνπ 2 - 

εξξψλ 7 5.147.530 

Σξηθάισλ 2 - 

Φζηψηηδαο 2 - 

Φισξίλεο 4 1.938.015 

Υαλίσλ 5 10.733.285 

Υίνπ 1 - 

χλνιν 105 919.050.000 

εκείσζε: ε λνκνχο κε 3 ή ιηγφηεξεο επηρεηξήζεηο αλά θιάδν, δελ εκθαλίδεηαη ν θχθινο 

εξγαζηψλ αιιά ζπλππνινγίδεηαη ζην ζχλνιν. 

 

Πεγή: Δ..Τ.Δ (Γηεχζπλζε Απνγξαθψλ – Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ) 2003 
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2.6.1 Γηαθεκηζηηθή Γαπάλε θαη δίθηπα δηαλνκήο 

Ο έληνλνο αληαγσληζκφο πνπ ηζρχεη ζηνλ θιάδν ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ σζεί ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηε δηάζεζε ζεκαληηθψλ θνλδπιίσλ γηα ηε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ 

ηνπο, κέζσ ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη ε ελίζρπζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο θαη ε 

δηαηήξεζε ηεο ζεηηθήο εηθφλαο ησλ εκπνξηθψλ ηνπο ζεκάησλ. Ζ δηαθεκηζηηθή δαπάλε 

αθνξά εκπνξηθά ζήκαηα πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο θαηέρνπλ θαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα κεξίδηα ζηελ αγνξά. 

Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ησλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ γηα ηα εκθηαισκέλα λεξά, θαζψο 

θαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπο κεηαμχ ηειεφξαζεο, πεξηνδηθψλ, εθεκεξίδσλ θαη 

ξαδηνθψλνπ, παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 3.1 πνπ αθνινπζεί. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο 

παξνπζηάδεηαη θαη ην ζχλνιν ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ 

(αλαςπθηηθά, ρπκνί θξνχησλ, αλαςπθηηθά light, ηζάη αλαςπθηηθφ, ρσλεπηηθά πνηά, 

εκθηαισκέλα λεξά) γηα ηελ πεξίνδν 2003-2007. 

 

 

 

Ζ ζπλνιηθή δηαθεκηζηηθή δαπάλε ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ, παξνπζηάδνληαο 

δηαθπκάλζεηο θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεληαεηία, δηακνξθψζεθε ζε €5,8 εθ. πεξίπνπ ην 

2007. (αχμεζε θαηά 44,3% έλαληη ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο).Δμεηάδνληαο ηε ζπλνιηθή 

δηαθεκηζηηθή δαπάλε ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ αλά κέζν ελεκέξσζεο, δηαπηζηψλεηαη 

φηη ε ηειεφξαζε απνξξφθεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 2003-2007. πγθεθξηκέλα, ην 2007 ε ηειεφξαζε θάιπςε ην 52,4% 

πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ. 

Αθνινχζεζαλ ηα πεξηνδηθά κε 34,6%, ην ξαδηφθσλν κε 8,3% θαη νη εθεκεξίδεο κε 

4,7%. Ζ δηαθεκηζηηθή δαπάλε γηα ην ζχλνιν ησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ απμήζεθε 
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θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν κε κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο 24,3% θαη αλήιζε ζε 

€38,8 εθ. πεξίπνπ ην 2007 (έλαληη €27,3 εθ. ην 2003). Ζ ηειεφξαζε ήηαλ ην κέζν ην 

νπνίν απέζπαζε ην κεγαιχηεξν κεξίδην (71,5%) ην 2007 επί ηεο ζπλνιηθή 

δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ. Αθνινχζεζαλ ηα πεξηνδηθά κε 

17,1%, ην ξαδηφθσλν κε 7,6% θαη νη εθεκεξίδεο κε 3,9% πεξίπνπ. Απφ ηε ζχγθξηζε 

ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ πξνθχπηεη φηη ην κεξίδην ζπκκεηνρήο ησλ εκθηαισκέλσλ 

λεξψλ (ζηε ζπλνιηθή δηαθεκηζηηθή δαπάλε κε αιθννινχρσλ πνηψλ γεληθά) 

ππνρψξεζε, απφ 19% ην 2004 ζε 15% ην 2007. 

 

2.6.2 Γίθηπα Γηαλνκήο - Μέζνδνη Πξνψζεζεο Πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ ηνπ 

θιάδνπ 

Ζ αγνξά ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ, βάζεη ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ, 

δηαθξίλεηαη ζε «θξχα» θαη «δεζηή». Ζ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη ηα πεξίπηεξα, 

ηνπο ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο, ηα κπαξ, ηα μελνδνρεία θιπ. θαη αθνξά ηελ 

«απζφξκεηε» ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ, ελψ ε δεχηεξε 

πεξηιακβάλεη ηα supermarket θαη γεληθφηεξα ηα θαηαζηήκαηα εηδψλ δηαηξνθήο θαη 

θαιχπηεη θπξίσο ηελ πξνγξακκαηηζκέλε νηθηαθή θαηαλάισζε. 

Οη επηρεηξήζεηο εκθηάισζεο λεξνχ δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαηά θχξην ιφγν κέζσ 

supermarket, πξαηεξίσλ πνηψλ, θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ, πεξηπηέξσλ θαη ρψξσλ 

καδηθήο εζηίαζεο. Οη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ δηαζέηνπλ αλαπηπγκέλα δίθηπα 

δηαλνκήο πνπ θαιχπηνπλ φιε ηελ Διιάδα, ζηεξηδφκελεο ζε ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο 

θαη ρνλδξεκπφξνπο, ελψ παξάιιεια πξαγκαηνπνηνχλ θαη απεπζείαο πσιήζεηο ζε 

αιπζίδεο supermarket. Αληίζεηα, νη επηρεηξήζεηο κηθξνχ κεγέζνπο πνπ δελ έρνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηα δίθηπα δηαλνκήο ηνπο, βαζίδνληαη θπξίσο 

ζηελ απ‘ επζείαο δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ ηνπηθή αγνξά, γεγνλφο πνπ ηηο 

ηνπνζεηεί ζε κεηνλεθηηθφηεξε ζέζε ζε ζρέζε κε ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

Ο θιάδνο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν αληαγσληζκφ, κε 

απνηέιεζκα ε νξγάλσζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο λα απνηειεί 

πξνυπφζεζε γηα ηε δηείζδπζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο θάζε εηαηξείαο ζηελ αγνξά. 

Σν δίθηπν πσιήζεσλ απνηειεί επίζεο ζεκαληηθφηαηε πεγή πιεξνθφξεζεο γηα κηα 

εηαηξεία, θαζψο ηεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληιεί ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ηηο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο. 

Ο έληνλνο αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ έρεη 

νδεγήζεη ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ ζηελ αλαδήηεζε θαη 
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πηνζέηεζε πνηθίισλ κεζφδσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, κε ζηφρν ηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ πσιήζεψλ ηνπο. Ζ δεκηνπξγία ζεηηθήο εηθφλαο, ηφζν ηεο εηαηξείαο 

φζν θαη ησλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη, επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο 

θαη άιισλ ελεξγεηψλ, φπσο νη δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ε αλάιεςε ρνξεγηψλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εθδειψζεσλ (αζιεηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θιπ.). Δπίζεο, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα νη εηαηξείεο δίλνπλ έκθαζε θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπο δξάζε, γεγνλφο πνπ 

εθδειψλεηαη κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο εκεξίδσλ θαη ζεκηλαξίσλ, θηιαλζξσπηθψλ 

εθδειψζεσλ θαη ελίζρπζεο θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ θαη λνζνθνκείσλ, ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλερήο πξνβνιή ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ πνπ δηαζέηεη. 

Παξάιιεια, νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πξνβαίλνπλ ζε παξνρέο θαη πξνζθνξέο πξνο ηηο 

αιπζίδεο supermarket, ηνπο ρνλδξεκπφξνπο θαη πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. ηηο δπν 

πξψηεο πεξηπηψζεηο, πξνζθέξνληαη επλντθφηεξνη φξνη πιεξσκήο, εθπηψζεηο θαη 

παξνρή δσξεάλ πξντφλησλ αλάινγα κε ηνλ φγθν παξαγγειίαο, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε 

ελφο ηζρπξνχ δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ηελ θαιχηεξε ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ζηα 

θαηαζηήκαηα. ηελ ηξίηε πεξίπησζε πξνζθέξεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο είηε έθπησζε 

ζηελ ηηκή, είηε επηπιένλ πνζφηεηα πξντφληνο δσξεάλ. 

Ζ ζπζθεπαζία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο εηαηξείεο σο κέζν δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηνπο θαη πξνζέιθπζεο ησλ θαηαλαισηψλ. Γη‘ απηφ ην ιφγν, νη εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο γηα ηελ αλαλέσζε θαη 

δηαθνξνπνίεζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ησλ πξντφλησλ ηνπο. χκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ 

θιάδνπ, ε «πνιπηειήο» γπάιηλε θηάιε ηνπ 1 ιίηξνπ, πνπ πξνζθέξεηαη θπξίσο ζε 

ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο, εκθαλίδεη ζεκαληηθή αλάπηπμε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ 

αζιεηηθή ζπζθεπαζία pet κε εηδηθφ θαπάθη, έρεη σο ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 

ζηνπο ρψξνπο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

εηθφλαο γηα ην πξντφλ. Δπηπιένλ, νξηζκέλεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πξνζθέξνπλ θαη 

ζπζθεπαζία ησλ 5lt, 10lt θαη ησλ 18,9lt θαη κάιηζηα νξηζκέλεο έρνπλ εμεηδηθεπζεί ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία, κε ζηφρν ηελ πψιεζε ζε ρψξνπο γξαθείσλ, παλεπηζηεκίσλ, 

θαηαζηεκάησλ θ.ά., φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζπρλή θαηαλάισζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ, 

αιιά θαη ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο φπνπ ε πνηφηεηα ηνπ λεξνχ βξχζεο δελ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή. 

Δθηφο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, νξηζκέλεο αιπζίδεο supermarket δηαζέηνπλ ζηελ 

αγνξά εκθηαισκέλα λεξά κε ην δηθφ ηνπο εκπνξηθφ ζήκα. Χζηφζν, ην θαηλφκελν απηφ 

δελ είλαη ηδηαίηεξα έληνλν, ζε ζχγθξηζε κε άιιεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ. Σα πξντφληα 
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ηδησηηθήο εηηθέηαο (own label ή private label) παξάγνληαη ή/θαη ζπζθεπάδνληαη απφ 

ηξίηεο εηαηξείεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ supermarket, θέξνπλ δε ην εκπνξηθφ ζήκα πνπ 

αλήθεη ζηελ αιπζίδα ή ηνλ φκηιν. 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νξηζκέλα γεληθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηα πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο, ζχκθσλα κε ηελ θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP «Supermarket», ε νπνία 

εθπνλήζεθε ην επηέκβξην ηνπ 2007. Ζ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο 

απφ κεγάιεο θπξίσο βηνκεραλίεο, ζηεξίδεηαη ζηε δηαζέζηκε ηερλνινγία θαη ζε ίδηεο ή 

παξφκνηεο πξνδηαγξαθέο κε απηέο ησλ «επψλπκσλ πξντφλησλ». ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ε επηρείξεζε supermarket ζπκκεηέρεη ζην θφζηνο ζρεδηαζκνχ θαη 

αλάπηπμεο ηνπ πξντφληνο. Ζ δηάζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ζηεξίδεηαη ζην 

θαζηεξσκέλν φλνκα ηνπ supermarket θαη ζηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ζε απηφ. 

Οη ηηκέο απηψλ είλαη ρακειφηεξεο έλαληη ησλ «επψλπκσλ» πξντφλησλ, κε απνηέιεζκα 

πξνζειθχνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. 

2.7 Πσιήζεηο Δπηρεηξήζεσλ Δκθηαισκέλνπ Νεξνχ  

χκθσλα κε ηελ ειεθηξνληθή εθεκεξίδα Capital.gr ε κεησκέλε πξνζέιεπζε ηνπξηζηψλ 

ζηε ρψξα καο θέξλεη θαη κεησκέλεο πσιήζεηο εκθηαισκέλσλ λεξψλ. Οη εθηηκήζεηο ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ γηα ην θαινθαίξη 2009 θαη 2010 είλαη αξλεηηθέο απφ πιεπξάο 

ηδίξνπ, χκθσλα κε έγθπξεο πιεξνθνξίεο ζηα ίδηα επίπεδα πσιήζεσλ ηα έηε 2008 θαη 

2009 θηλήζεθαλ ηα λεξά ηεο Cocα cola 3E (Αχξα, Λχηηνο θ.ά.) θαηαγξάθνληαο κηθξέο 

απμεηηθέο ηάζεηο. Δπίζεο ζηειέρε ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο αλέθεξαλ φηη νη πσιήζεηο 

ηνπ λεξνχ Ηφιε πνπ δηαζέηεη ζηελ αγνξά ε εηαηξεία, παξνπζίαζαλ νξηαθή αχμεζε ην 

2009 ζε ζρέζε κε ην 2008.Τπελζπκίδνπκε ζην ζεκείν απηφ, φηη ε αγνξά ηνπ 

εκθηαισκέλνπ λεξνχ «έηξερε» ηα ηειεπηαία ρξφληα κε μέθξελνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο 

πνπ μεπεξλνχζαλ ην 7%. Κάζε ρξφλν ζηελ Διιάδα αλνίγνληαη πεξηζζφηεξα απφ 850 

εθαη. κπνπθάιηα εκθηαισκέλνπ λεξνχ. πλνιηθά επηά εηαηξείεο -Coca Cola 3Δ, Νestle, 

ΡepsiCo, Αζελατθή Επζνπνηία, Υήηνο ΑΒΔΔ, Ζπεηξσηηθή Βηνκεραλία Δκθηαιψζεσλ, 

νπξσηή, ειέγρνπλ ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο αγνξάο. Σν κέγεζνο ηεο, αλέξρεηαη ζηα 

επίπεδα ησλ 400 εθαη. επξψ, απφ ηα νπνία 80 εθαη. επξψ αθνξνχλ ηηο αγνξέο 

εκθηαισκέλνπ λεξνχ απφ ηα supermarket. ηελ πεξίπησζε ηεο «ΥΖΣΟ ΑΔΒΔΔ» πνπ 

εκπνξεχεηαη ην λεξφ «Εαγφξη» ν αληηπξφεδξνο ηεο εηαηξείαο θ. Βαζίιεο Υήηνο 

αλέθεξε πσο «ε κείσζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο πνπ παξαηεξήζεθε ην 2009 ζηε ρψξα 
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καο αιιά θαη νη αζηαζείο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ θαινθαίξη δελ βνεζνχλ 

ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο εκθηαισκέλνπ λεξνχ».  

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 2
ΟΤ

 ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 ICAP, (2008), Δκθηαισκέλα Νεξά, Κιαδηθή Μειέηε 

 Δ..Τ.Δ. Γηεχζπλζε Απνγξαθψλ - Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ 

 Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ θαη Πξνβιέςεσλ, (Οθηψβξηνο 2008), Γειηίν Σχπνπ 

Δπίδνζε ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζηηθνχ Σνκέα 

 ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΟΤΡΗΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ, Γειηίν 

Σχπνπ Οη επηδφζεηο Ηαλνπαξίνπ-Ηνπιίνπ 2009 ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα απφ ην 

ΗΣΔΠ 

Internet 

 www.zagoriwater.gr 

 www.pbg.com 

 www.nestle.gr 

 www.vikoswater.gr 

 www.cocacala.com 

 www.capital.gr/news.asp?id=780449 Ζ ηνπξηζηηθή θάκςε πιήηηεη θαη ην λεξφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zagoriwater.gr/
http://www.pbg.com/
http://www.nestle.gr/
http://www.vikoswater.gr/
http://www.cocacala.com/
http://www.capital.gr/news.asp?id=780449


MBA-TQM                                                            ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010                                                                                                                              51 
 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΣΟΤ 2
ΟΤ

 ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 

Οη εγέηεο ηνπ θιάδνπ είλαη απηνί νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηα δξψκελα ζηνλ θιάδν θαη νη 

απνθάζεηο απηψλ δχλαηαη λα αιιάμνπλ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ. ην ζεκείν απηφ, ζα επηρεηξήζνπκε λα δψζνπκε κηα εηθφλα ησλ κεγαιχηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Να ηνλίζνπκε εδψ, φηη ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ επηιέμακε ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη ηα κεξίδηα αγνξάο πνπ θαηέρνπλ ζην θιάδν. 

 

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕ ΕΣΑΙΡΙΕ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ 

 

COCA – COLA ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΜΦΗΑΛΧΔΧ Α.Δ. 

Πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ. Δδξεχεη ζην Μαξνχζη θαη 

δηαζέηεη  εξγνζηάζηα ζηηο πφιεηο Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Αίγην, Βφιν, Βνησηία, 

Ζξάθιεην θαη Μάιηα . Απαζρνιεί πξνζσπηθφ  2.476 αηφκσλ θαη ν θχθινο εξγαζηψλ 

ηεο εηαηξία ην 2007 ήηαλ 686.600.000 Δπξψ. Γξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηελ 

παξαγσγή, εκθηάισζε θαη εκπνξία ρπκψλ, αλαςπθηηθψλ θαη λεξνχ θαζψο επίζεο θαη 

ζηελ εηζαγσγή λεξνχ απφ ην εμσηεξηθφ. Σα Δκπνξηθά ζήκαηα πνπ δηαζέηεη είλαη ην 

Avra, WaterBlue, Littos, Dorna. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε πνηφηεηαο ISO 9001, ISO 

14001 θαη HACCP. Ηδξχζεθε ην 1969 κε ηελ επσλπκία Διιεληθή Δηαηξεία 

Δκθηαιψζεσο Α.Δ., ε νπνία άιιαμε ζηε ζεκεξηλή ην 2001. Σν 1997 απνξξφθεζε ηελ 

ζπγγελή εηαηξεία Πέη Πιαζηηθά & Δίδε πζθεπαζίαο Α.Β.Δ.Δ. Σν 2000 απνξξφθεζε 

ηελ εηαηξεία Three I ―3-I‖ Α.Δ Σν 2001 απνξξφθεζε ηηο εηαηξείεο Can Drinks Διιάο 

Α.Δ., Βαζππέηξνπ Α.Δ., Ρνδηαθή Πνηνπνηΐα Α.Δ. θαη Βέιθ Α.Δ. Σν 2002 απνξξφθεζε 

ηελ εηαηξεία Κξεηηθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο Α.Δ. Δκθηαιψλεη κεηαιιηθφ, θαζψο θαη 

αλζξαθνχρν λεξφ. Σν λεξφ Αχξα πξνέξρεηαη απφ ηελ νκψλπκε πεγή ζην Αίγην θαη ην 

λεξφ Λχηηνο απφ ηελ νκψλπκε γεψηξεζε ζηα Μάιηα. Σν 2002 εμαγφξαζε απφ θνηλνχ 

κε ηελ «The Coca-Cola Company» ηελ ειβεηηθή εηαηξεία εκθηάισζεο θπζηθνχ λεξνχ 

Valser Minerquellen AG θαη ηε ξνπκαληθή Dorna Apemin SA. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2003 

αλαθνίλσζε ηελ εμαγνξά ηεο απζηξηαθήο εηαηξείαο εκθηαισκέλνπ λεξνχ θαη πνηψλ 

πγείαο θαη επεμίαο Romerquelle Gmbh. Σν 2004 εμαγφξαζε ην ππφινηπν κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο θξναηηθήο εηαηξείαο εκθηαιψζεσο λεξνχ Gotalka D.O.O. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2005 εμαγφξαζε απφ θνηλνχ κε ηελ The Coca-Cola Company, ηελ 
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εηαηξεία κεηαιιηθνχ λεξνχ Vlasinka D.O.O. ζηε εξβία-Μαπξνβνχλην, ηελ εηαηξεία 

εκθηάισζεο κεηαιιηθνχ λεξνχ Bankya Mineral Waters Bottling Company E.O.O.D. 

ζηε Βνπιγαξία, ηελ εηαηξεία Vemdit Ltd, παξαγσγφ απηφκαησλ κεραλεκάησλ 

πψιεζεο ζηε Γεκνθξαηία ηεο Ηξιαλδίαο θαη ηνλ φκηιν Multon Z.A.O., παξαγσγφ 

ρπκψλ ζηελ αγνξά ηεο Ρσζίαο, Σν Μάξηην ηνπ 2006 αλαθνίλσζε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εμαγνξάο ηεο εξβηθήο εηαηξείαο παξαγσγήο ρπκψλ θξνχησλ Fresh & Co, απφ θνηλνχ 

κε ηελ «The Coca-Cola Company». Σνλ Ηνχιην ηνπ 2006 αλαθνίλσζε ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εμαγνξάο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο Traficante Group, παξαγσγφ 

θπζηθνχ κεηαιιηθνχ λεξνχ ζηελ Ηηαιία, απφ θνηλνχ κε ηελ «The Coca-Cola 

Company». Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2006 απνξξφθεζε ηελ Σειεξεμ Α.Δ. 

Δκθηαιψλεη κεηαιιηθφ λεξφ κε ηελ επσλπκία Αχξα ζε γπάιηλε ζπζθεπαζία ησλ 330ml 

θαζψο θαη ην Αχξα αλζξαθνχρν ζε ζπζθεπαζία pet ησλ 500ml θαη γπάιηλε ηνπ 1lt. 

Δπίζεο εκθηαιψλεη κεηαιιηθφ λεξφ ζε ζπθεπαζία pet κε ηελ επσλπκία Λχηηνο (750ml) 

θαη κε ηελ επσλπκία Water Blue (1,5lt θαη 18,9lt). Δηζάγεη θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ 

Dorna (θπζηθψο αλζξαθνχρν) απφ ηε Ρνπκαλία. εκεηψλεηαη φηη ην εκθηαισκέλν λεξφ 

κε ην εκπνξηθφ ζήκα Αχξα ήηαλ επίζεκνο ρνξεγφο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 

2004. Οη κεηνρέο ηεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ απφ ην 

1991, θαζψο θαη ζηα ρξεκαηηζηήξηα ηνπ Λνλδίλνπ, ηνπ ίλδευ θαη ηεο Νέαο Τφξθεο. 

 

ΥΖΣΟ Α.Β.Δ.Δ. 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ παξαγσγή αλαςπθηηθνχ ην 1955 ε ΥΖΣΟ ΑΒΔΔ, πιένλ, 

δηαζέηεη δχν ηδηφθηεηεο πεγέο θπζηθνχ κεηαιιηθνχ λεξνχ κε ηδηαίηεξα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, επίζεκα αλαγλσξηζκέλεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη δχν 

εξγνζηάζηα εκθηάισζεο, ζηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλεο επηά παξαγσγηθέο γξακκέο. 

Οη πεγέο βξίζθνληαη ζηελ επξχηεξε δηνηθεηηθή πεξηνρή ηνπ Εαγνξίνπ (Πεξίβιεπηνο 

θαη Κξαλνχια), κηαο απφ ηηο πην φκνξθεο, παξζέλεο θαη πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδνο θαη θαη' επέθηαζε ηεο Δπξψπεο. Ζ δπλαηφηεηα εκθηάισζεο θηάλεη ζηα 

130.000 ιίηξα αλά ψξα. 

Παξάιιεια δηαζέηεη κηα ηξίηε βηνκεραληθή κνλάδα, ζηε Βηνκεραληθή Πεξηνρή (ΒΗΠΔ) 

Ησαλλίλσλ, ε νπνία παξάγεη pet–performs θαη πιαζηηθά πψκαηα θαζεηνπνηψληαο θαη 

ππνζηεξίδνληαο ηε ιεηηνπξγία ησλ δχν εκθηαισηεξίσλ. 

Ζ εηαηξία ΥΖΣΟ ΑBΔΔ είλαη κία απφ ηηο πην ζχγρξνλεο θαη πξσηνπφξεο βηνκεραλίεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο εκθηάισζεο λεξνχ ζηελ Διιάδα. Ζ εκθηάισζε ηνπ λεξνχ ΕΑΓΟΡΗ 

γίλεηαη κε κεραλήκαηα πςειήο ηερλνινγίαο ηχπνπ "COMΒI", πνπ επηηπγράλνπλ 
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παξαγσγή απνζηεηξσκέλεο θηάιεο θαη ηαπηφρξνλε εκθηάισζε θαη πσκαηηζκφ ηεο, ζε 

πεξηβάιινλ απνιχησο θιεηζηφ θαη κηθξνβηνινγηθά ζηείξν θαη κάιηζηα κέζσ κηαο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ δηαξθεί ιηγφηεξν απφ πέληε δεχηεξα αλά θηάιε, ρσξίο λα 

κεζνιαβεί ζε θαλέλα ζηάδην αλζξψπηλνο παξάγνληαο. 

Ζ ρξήζε ησλ πην εμειηγκέλσλ ηερλνινγηθά ζπζηεκάησλ εκθηάισζεο θαη δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο, ε κεγάιε γθάκα πξντφλησλ θαη ζπζθεπαζηψλ, νη δπλαηφηεηεο παξαγσγήο 

πνπ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ θάζε αλάγθε θαη ην ηζρπξφ δίθηπν δηαλνκήο ζηελ 

Διιάδα θαη ζε επηιεγκέλεο ρψξεο ζην εμσηεξηθφ, θαζηζηνχλ ηελ εηαηξεία ζε εγεηηθή 

ζέζε ζηνλ θιάδν ηεο. Ζ ΥΖΣΟ ΑΒΔΔ, αμηνπνηεί αλζξψπηλν δπλακηθφ πεξηζζφηεξν 

ησλ 225 αηφκσλ ελψ ππνινγίδνληαο ην επξχηεξν θάζκα ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο, φπσο 

νδεγνχο θνξηεγψλ θαη άιινπο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηνπο νπνίνπο απαζρνιεί 

θαζεκεξηλά, μεπεξλά ηα 1200 άηνκα. 

Ζ θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ν πιήξεο έιεγρνο φισλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ απφ ηελ άληιεζε ηνπ λεξνχ κέρξη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, νδήγεζαλ ζηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο απφ ην 1999 κε Πηζηνπνηεηηθφ Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ISO 

9002. 

ηα επφκελα ρξφληα αθνινχζεζαλ θαη άιιεο πηζηνπνηήζεηο: Σν 2003, Πηζηνπνίεζε 

ISO 9001:2000 θαη Πηζηνπνίεζε HACCP ΔΛΟΣ 1416 θαη ην 2004 Πηζηνπνίεζε 

HACCP Codex Alimetntarius Commision. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο αλήιζε  ην 2007 ζε 

40.867.045 Δπξψ. 

 

Nestle ΔΛΛΑ Α. Δ 

Ηδξχζεθε ην 1970, θαηφπηλ ζπγρσλεχζεσο ησλ εηαηξεηψλ Διιεληθή Βηνκεραλία 

νθνιάηαο Καθάνπ Λνπκίδεο Δ.Π.Δ., ε νπνία είρε ηδξπζεί ην 1958 θαη Τηνί Αλ. & Η. 

Λνπκίδε Ο.Δ. Ζ αξρηθή επσλπκία ηεο ηηηινχρνπ, ήηαλ Λνπκίδεο Αλψλπκνο 

Βηνκεραληθή Δηαηξεία Καθέ-νθνιάηεο-Καθάν Α.Δ., ε νπνία άιιαμε ζε Λνπκίδεο 

Α.Δ. ην 1988 θαη ζηε ζεκεξηλή ην 1998. Σν 1992 απνξξφθεζε ηηο εηαηξείεο νπξάι 

Α.Δ. (ηδξπζείζα ην 1982) θαη Ready Foods Α.Β.Δ. (ηδξπζείζα ην 1978). Σν 1995 

απνξξφθεζε ηελ επηρείξεζε Μεηαιιηθά Νεξά Κνξπήο Α.Β.Δ.Δ., ε νπνία είρε ηδξπζεί 

ην 1987. Σν 1998 απνξξφθεζε ηηο εηαηξείεο Πξφηππνο Βηνκεραλία Γάιαθηνο Α.Δ. θαη 

Βηνκεραλία Γάιαθηνο Nestle Α.Β.Δ., ελψ ην 2006 ε εηαηξία Δπξσηξνθέο Α.Β.Δ.Δ. 

εηζέθεξε ζηελ ηηηινχρν ηνλ θιάδν ηεο παξαγσγήο γάιαθηνο. 

Δκθηαιψλεη θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ απφ ηα Αθαξλαληθά ξε (ζε ζπζθεπαζίεο pet θαη 

γπάιηλε 500ml, 750ml, 1lt θαη 1,5lt), θαζψο θαη αλζξαθνχρν (ζε γπάιηλε θηάιε ησλ 
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330ml θαη 1lt). Δπηπιένλ, εηζάγεη απφ ηε Γαιιία ην αλζξαθνχρν κεηαιιηθφ λεξφ 

Perrier, ην νπνίν θπθινθνξεί θαη κε γεχζε ιεκφλη θαη lime, ζε γπάιηλε θηάιε ησλ 

200ml, 330ml θαη 750ml θαη ζε ζπζθεπαζία pet ησλ 500ml, ην θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ 

Vittel ζε ζπζθεπαζίεο pet ησλ 500ml θαη 1,5lt θαη ην θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ Contrex 

ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1lt. Δπίζεο, εηζάγεη απφ ηελ Ηηαιία ην αλζξαθνχρν κεηαιιηθφ λεξφ 

S. Pellegrino ζε γπάιηλε θηάιε ησλ 250ml, 500ml θαη 750ml. Δμάγεη κέξνο ησλ 

πξντφλησλ ηεο πξνο ηελ Αιβαλία, ηελ Κχπξν, ηε Γεξκαλία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη 

ηα θφπηα. Ζ Έδξα ηεο εηαηξίαο βξίζθεηε ζην Μαξνχζη  θαη ην εξγνζηάζην  βξίζθεηαη 

ζηε Βφληηζα. Απαζρνιεί 800 άηνκα πξνζσπηθφ θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο ην 2006 

έθηαζε ην 345.093.468 Δπξψ. 

 

Pepsico – ΖΒΖ Λνπηξάθη 

Σν HBH Λνπηξάθη είλαη ην θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ πνπ θηάλεη ζηνπο θαηαλαισηέο 

αγλφ, ρσξίο αλζξψπηλε παξέκβαζε, φπσο ην γέλλεζε ε θχζε. Με πξνέιεπζε ηα 

Γεξάληα ξε, ην ΖΒΖ Λνπηξάθη θηιηξάξεηαη κε θπζηθφ ηξφπν απφ ηα δηάθνξα 

πεηξψκαηα πνπ ζπλαληά ζηελ πνξεία ηνπ, ηα νπνία ηνπ πξνζδίδνπλ ηα πνιχηηκα 

ζηνηρεία θαη ηνπ ραξίδνπλ ηελ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε καγλήζην. Έηζη, 

αλαδσνγνλεί ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, ραξίδνληαο δσληάληα, επεμία θαη γίλεηαη πεγή 

δσήο. Ζ ηδαληθή ηζνξξνπία ζψκαηνο θαη πλεχκαηνο ρξσζηά πνιιά ζην καγλήζην. Σν 

πνιχηηκν απηφ θπζηθφ κεηαιιηθφ ζηνηρείν βνεζάεη ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο, 

ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ θαιή λεπξηθή θαη κπτθή ιεηηνπξγία, θαζψο θαη ζηελ 

αχμεζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ καο.  Ζ εκθηάισζε ηνπ λεξνχ ΖΒΖ Λνπηξάθη ππνβάιιεηαη 

ζε φια ηα ζηάδηα ζε ζπλερείο απζηεξνχο ειέγρνπο πγηεηλήο, ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO9002 θαη ηνπ δηεζλνχο νξγαληζκνχ 

πηζηνπνίεζεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο NSF INTERNATIONAL. 

 

ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΜΦΗΑΛΧΔΧΝ Α.Δ.' 

Ζ Ζπεηξσηηθή  Βηνκεραλία Δκθηαιψζεσο Α.Δ.' (ΒΗΚΟ Α.Δ.) είλαη απφ ηηο πιένλ 

γλσζηέο θαη θαηαμησκέλεο εηαηξείεο ζην ρψξν ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ. Πξφθεηηαη 

γηα κηα ειιεληθή εηαηξεία πνπ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αιιά θαη μέλε αγνξά ην Φπζηθφ 

Μεηαιιηθφ Νεξφ 'ΒΗΚΟ' ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί ηνλ βαζηθφ πξνκεζεπηή πέληε 

κεγάισλ αιπζίδσλ supermarket. ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εκθηαιψλνληαη ηα θπζηθά 

επηηξαπέδηα λεξά ( private label): ' ΑΒ ' γηα ινγαξηαζκφ ησλ S/M ΑΒ Βαζηιφπνπινπ, 
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'Γάξγαξν' γηα ινγαξηαζκφ ησλ S/M cash and carry METRO, 'Μηηζηθέιη ' γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ S/M Carrefour, 'Δβίβα' γηα ινγαξηαζκφ ησλ S/M LIDL θαη 'Μαξάηα' 

γηα ινγαξηαζκφ ησλ S/M ΚΛΑΒΔΝΗΣΖ. Ζ εηαηξεία δηαζέηεη ηδηφθηεηεο 

εγθαηαζηάζεηο 26.756 m2 ζε έθηαζε 110 ζηξεκκάησλ ζηα Εαγνξνρψξηα θαη απαζρνιεί 

275 εξγαδφκελνπο. Ζ επξχηεξε πεξηνρή πξνζηαηεχεηαη νηθηζηηθά θαη νηθνινγηθά απφ 

ην Π.Γ. 26-1979. Σν θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ 'ΒΗΚΟ' ηεο νκψλπκεο πεγήο, 

εκθηαιψλεηαη ζηελ πεγή ηνπ, κε ππεξζχγρξνλα κεραλήκαηα, ρσξίο θακία παξέκβαζε 

απφ αλζξψπηλν ρέξη ζε φιε ηε δηαδηθαζία απφ ηελ άληιεζε έσο θαη ηελ δηάζεζε ηνπ 

πξντφληνο, θαη ρσξίο λα πθίζηαηαη θακία επεμεξγαζία. Σα θπζηθά επηηξαπέδηα λεξά 

'ΑΒ ', 'Γάξγαξν', 'Μηηζηθέιη ', 'Δβίβα' θαη 'Μαξάηα' πξνέξρνληαη απφ ηελ πεγή 

'ΔΠΔΣΑ '.'Ζ πνηφηεηα ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ απφ ηελ παξαγσγή κέρξη θαη ηνλ 

θαηαλαισηή' είλαη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο ΖΠΔΗΡΧΣΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΔΜΦΗΑΛΧΔΧΝ Α.Δ. απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ην 1992.ια ηα πξντφληα ηεο 

εηαηξείαο παξάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο πην απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή πνηφηεηα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



MBA-TQM                                                            ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010                                                                                                                              56 
 

ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΗΗΟΟ  33
ΟΟ

::  

  ΖΖ  ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑ  ΣΣΧΧΝΝ  ΔΔΜΜΦΦΗΗΑΑΛΛΧΧΜΜΔΔΝΝΧΧΝΝ  ΝΝΔΔΡΡΧΧΝΝ  

3.1ΔΗΑΓΧΓΖ 

ηελ Διιάδα, ην εκθηαισκέλν λεξφ κπνξεί λα άξγεζε λα θεξδίζεη ην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ, σζηφζν ζήκεξα δηεθδηθεί ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο απφ ηα αλαςπθηηθά θαη 

ηα άιια αλζξαθνχρα αθεςήκαηα. Ο θιάδνο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ παξνπζηάδεη 

πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, θαζψο επλνείηαη απφ ηελ ηάζε πνπ επηθξαηεί γηα ζηξνθή 

ζε έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δηαηξνθήο. Παξάιιεια, ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο, ν νπνίνο 

επηβάιιεη πνιιέο θνξέο  ηε δηακνλή ησλ αηφκσλ εθηφο ζπηηηνχ γηα αξθεηέο ψξεο θαη 

ηελ θαηαλάισζε πνηψλ – γεπκάησλ εθηφο νηθίαο, επλνεί ηελ θαηαλάισζε 

εκθηαισκέλνπ λεξνχ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. 

Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ βαζηθφηεξσλ ζηνηρείσλ ηεο δήηεζεο  θαη πξνζθνξάο ησλ 

εκθηαισκέλσλ λεξψλ ζην παξφλ θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ην κέγεζνο ηεο αγνξάο. ηα 

πιαίζηα απηά, ζα παξνπζηάζνπκε ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ γηα 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2000 – 2006 αιιά θαη ηελ εγρψξηα παξαγσγή ηνπ εκθηαισκέλνπ 

λεξνχ. ηελ ηειεπηαία ελφηεηα ζα παξνπζηαζηεί ην εμσηεξηθφ εκπφξην ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδαο (Δ..Τ.Δ .)  

3.2 Ζ ΔΓΥΧΡΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ  

 

Ζ Διιάδα βξίζθεηαη πηα ζηελ πξψηε δεθάδα ησλ ρσξψλ κε ηε κεγαιχηεξε 

θαηαλάισζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ αλά άηνκν ζηελ Δπξψπε. Ζ θαηαλάισζε 

εκθηαισκέλνπ λεξνχ, ην 1998 ήηαλ 380.000.000 ιίηξα, έθηαζε ηα 627.000.000 ιίηξα 

ην 2003, ελψ ην 2005 πξνζέγγηζε ηα 1.000.000.000 ιίηξα .Σν 2006, ζχκθσλα κε ηελ 

εθηίκεζε ηεο ICAP, ε εγρψξηα θαηαλάισζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ αλήιζε ζηα 

1.263.000.000 ιίηξα, πνπ αληηζηνηρεί ζε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 6,1% ζε ζρέζε κε ην 

2005 (Πίλαθαο 3.1) 
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Πίλαθαο 3.1 Δγρψξηα Καηαλάισζε Δκθηαισκέλσλ Νεξψλ ηελ Πεξίνδν 2000-2006 

(1000 ιίηξα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καηά άηνκν, ε θαηαλάισζε αλέξρεηαη ζε 98-100 πεξίπνπ ιίηξα εκθηαισκέλν λεξφ, 

δειαδή έλα πεξίπνπ κηθξφ κπνπθάιη ηε κέξα. Ζ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε γίλεηαη ην 

θαινθαίξη. Χζηφζν, ζε πνιιέο πεξηνρέο κε θαθή πνηφηεηα λεξνχ, νη άλζξσπνη πίλνπλ 

φιν ην ρξφλν εκθηαισκέλν λεξφ. Πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, φπνπ νη πνιίηεο θαηαθεχγνπλ 

ζηελ θαηαλάισζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ εμαηηίαο ηεο θαθήο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ ησλ 

δηθηχσλ είλαη: 

 Αίγηλα, νξηζκέλα λεζηά ησλ Κπθιάδσλ θαη ησλ Γσδεθαλήζσλ, Εάθπλζνο  

 Αξγνιίδα (ιφγσ ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο ληηξηθψλ) 

 Βνησηία (Οξρνκελφο Βνησηίαο θά) 

 Ζιεία (Γήκνη Ακαιηάδαο, Αλδξαβίδαο, Βαξζνινκηνχ, Γαζηνχλεο, Λεραηλψλ, 

Πελείαο, Σξαγαλνχ θά) 

 Θεζζαιία (δηάθνξα ρσξηά εμαηηίαο ηεο πςειήο ζπγθέληξσζεο ληηξηθψλ) 

 Θεζζαινλίθε (π.ρ. Πνιίρλε, Δπθαξπία, Δπμεηλνχπνιε, Αλζφθεπνη θα),  

 Υαιθηδηθή (παξάθηηεο πεξηνρέο ηζσλίαο) 

 Κφξηλζνο 

 Κξήηε (Γήκνο Ζξαθιείνπ, Βηάλλνπ θά) 

Καηά θαηξνχο, πξνβιήκαηα ζην λεξφ ηνπ δηθηχνπ έρνπλ εκθαληζηεί θαη ζε δηάθνξεο 

άιιεο πεξηνρέο, κε απνηέιεζκα νη θάηνηθνη λα θαηαθεχγνπλ ζε εκθηαισκέλν λεξφ 

αθφκα θαη γηα λα καγεηξέςνπλ ή θαη λα πιπζνχλ. Οη εηαηξείεο εκθηάισζεο λεξνχ, 

έρνληαο αληηιεθζεί θαιά ηηο ηάζεηο απηέο ζην εζσηεξηθφ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο -πνπ 

Έηνο Καηαλάισζε 

2000 667.240 

2001 752.900 

2002 850.400 

2003 972.400 

2004 1.084.000 

2005 1.190.000 

2006
* 

1.263.000 

                                                                   Πεγή :Δθηηκήζεηο Αγνξάο – ICAP 
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ζεκεησηένλ, ζηνλ δείθηε θαηαλάισζεο εκθηαισκέλσλ βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ 

επξσπατθφ κέζν φξν-, ιαλζάξνπλ λέα πξντφληα (λεξά κε δηάθνξεο «γεχζεηο», λέεο 

ζπζθεπαζίεο θ.ιπ.), ελψ νη δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ είλαη 

εληππσζηαθέο θαη ζπλερείο.  

χκθσλα κε ηελ ICAP (Ηνχληνο 2008) ηε δεθαεηία 1996 - 2005 ε θαηαλάισζε 

εκθηαισκέλνπ λεξνχ παξνπζίαδε κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10%. χκθσλα 

κε ζπλδπαζκέλα ζηνηρεία απφ ηηο εηαηξείεο εκθηάισζεο, νη Έιιελεο θαηαλαιψλνπλ 

πεξίπνπ 1 δηζ. ιίηξα εκθηαισκέλν λεξφ ην ρξφλν, έλαληη 870 εθαη. ιίηξσλ ην 2002. Ζ 

εγρψξηα θαηλνκεληθή θαηαλάισζε ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ αθνινχζεζε αλνδηθή 

πνξεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ (1990-2007) κε κέζν εηήζην 

ξπζκφ κεηαβνιήο 11,9%. Σν 2007 εθηηκάηαη φηη δηακνξθψζεθε ζε 1.419 εθ. ιίηξα, 

εκθαλίδνληαο αχμεζε θαηά 14,2% ζε ζχγθξηζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο (2006: 1.242 

εθ. ιίηξα)( Πίλαθαο 3.2) Ζ αμία ηεο εγρψξηαο αγνξάο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ 

εθηηκάηαη φηη ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ €184,5 εθ. πεξίπνπ γηα ην 2007 (ηηκέο ρνλδξηθήο).  

 

Πίλαθαο 3.2 Μέγεζνο εγρψξηαο θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο εκθηαισκέλσλ λεξψλ 1990-

2007 

Έηνο  Παξαγσγή Δηζαγσγέο  Δμαγσγέο  Φαηλνκεληθή 

Καηαλάισζε 

1990 205.700 6.500 2.200 210.000 

1991 278.640 5.350 3.990 280.000 

1992 358.350 6.330 4.680 360.000 

1993 408.300 5.300 3.600 410.000 

1994 438.370 7.850 6.220 440.000 

1995 461.100 6.910 8.010 470.000 

1996 475.320 6.970 12.290 494.740 

1997 502.200 6.210 13.670 538.780 

1998 550.000 6.150 17.370 606.280 

1999 620.000 7.470 21.190 667.240 

2000 700.000 7.340 40.100 752.900 

2001 780.000 12.400 39.500 850.400 

2002 870.000 13.900 33.500 972.400 
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ηνλ πίλαθα 3.3 παξνπζηάδεηαη ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε εκθηαισκέλσλ λεξψλ γηα 

ηε ρξνληθή πεξίνδν 2000-2007. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, παξαηεξείηαη φηη ε θαηά 

θεθαιή θαηαλάισζε λεξψλ ζηε Διιάδα απμήζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο 

11,2%. Γηα ην 2007 εθηηκάηαη ζε 127 ιίηξα / άηνκν. 

 

Πίλαθαο 3.3 Δγρψξηα Καηά Κεθαιήλ Καηαλάισζε Δκθηαισκέλσλ Νεξψλ ηελ 

Πεξίνδν 2000-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

ζνλ αθνξά ζηε δηάξζξσζε ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο εκθηαισκέλσλ λεξψλ, ην 

2005, ην θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ θαηείρε ην 70,6% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο πνπ 

θαηαλαιψζεθε. Αθνινπζνχζε ην επηηξαπέδην λεξφ κε πνζνζηφ 24,9% θαη ην 

αλζξαθνχρν λεξφ κε πνζνζηφ 4,5% (Πίλαθαο 3.4 

 

Πίλαθαο 3.4 Γηάξζξσζε Δγρψξηαο Καηαλάισζεο Δκθηαισκέλσλ Νεξψλ ην 2005 

(1000 ιίηξα) 

2003 1.000.000 24.400 52.000 1.084.000 

2004 1.100.000 27.000 43.000 1.190.000 

2005 1.200.000 30.000 40.000 1.242.800 

2006 1.260.000 23.000 40.200 1.419.500 

2007 1.450.000 16.500 47.000  

Πνζφηεηα: ζε ρηιηάδεο ιίηξα                                                                                 Πεγή: Δθηηκήζεηο Αγνξάο – ICAP 

Έηνο Καηά Κεθαιήλ Καηαλάισζε 

2000 63 

2001 69 

2002 77 

2003 88 

2004 98 

2005 108 

2006
 

114 

2007 127 

Πεγή: Δθηηκήζεηο Αγνξάο – ICAP 
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3.3ΔΓΥΧΡΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΟΤ ΝΔΡΟΤ 

ηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηνχληαη πάλσ απφ 100 επηρεηξήζεηο εκθηάισζεο λεξνχ. Γχν 

απφ απηέο δηαθηλνχλ ην 29% ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ. ηνλ Πίλαθα 3.5 παξνπζηάδεηαη 

ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο εκθηαισκέλσλ λεξψλ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2000-2007. 

Ζ ζπλνιηθή εγρψξηα παξαγσγή εκθάληζε αλνδηθή πνξεία θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ. Γεληθά, ε ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ ζε έλαλ πην πγηεηλφ ηξφπν  

δηαηξνθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο έληνλνπο ξπζκνχο δσήο,  πνπ αλαγθάδνπλ ηνπο 

θαηαλαισηέο λα πξαγκαηνπνηνχλ γεχκαηα ζε ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο  είλαη ηα αίηηα 

πνπ νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη θαη‘ επέθηαζε θαη ηεο παξαγσγήο ηνπ 

εκθηαισκέλνπ λεξνχ. Σν 2007 εθηηκάηαη φηη ε εγρψξηα παξαγσγή εθηηκάηαη ζε 1.450 

εθαη. ιίηξα, παξνπζηάδνληαο αχμεζε 15,1% ζε ζρέζε κε ην 2006.  

Σν ελδηαθέξνλ ησλ εηαηξεηψλ έρεη ζηξαθεί ηειεπηαία ζηηο εγθαηαζηάζεηο ζε εηαηξείεο 

θαη δεκφζηνπο ρψξνπο θαη ζηαδηαθά νη ςχθηεο κε εκθηαισκέλν λεξφ γίλνληαη 

πξαγκαηηθφηεηα ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ αλάγθε γηα εχθνιε 

θαη εχρξεζηε πξφζβαζε ζε εκθηαισκέλν λεξφ ζε ρψξνπο εξγαζίαο, νδήγεζε νξηζκέλεο 

κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ζηελ εκθηάισζε λεξνχ ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 5lt, 10lt θαη 

18,9lt, πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ αλαδπφκελε ηάζε. εκεηψλεηαη δε φηη 

νξηζκέλεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ έρνπλ εμεηδηθεπηεί ζηελ 

εκθηάισζε λεξνχ ζε απηέο ηηο ζπζθεπαζίεο. Με απηά θαη κε εθείλα, ε θαηαλάισζε 

εκθηαισκέλνπ λεξνχ απμάλεη εγρψξηα. 

 

 

 

 

 

 

Καηεγνξία Πνζφηεηα 

Φπζηθφ Μεηαιιηθφ Νεξφ 840.000 

Δπηηξαπέδην Νεξφ 296.000 

Αλζξαθνχρν Νεξφ 54.000 

ΤΝΟΛΟ 1.190.000 

Πεγή: ICAP, 2006 
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Πίλαθαο 3.5 Δγρψξηα Παξαγσγή Δκθηαισκέλσλ Νεξψλ (1999-2007) 

 

ηνλ πίλαθα 3.6 παξνπζηάδεηαη κηα κέζε πξνζέγγηζε ηεο δηάξζξσζεο ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο εκθηαισκέλσλ λεξψλ, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο παξαγφλησλ ηνπ θιάδνπ θαη 

ηεο ICAP AE. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαηαιακβάλνπλ ηα πιηθά 

ζπζθεπαζίαο κε κεξίδην πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 65%- 70%. Ζ ζπλερήο αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, επεξεάδεη ηελ θεξδνθνξία ησλ 

εηαηξεηψλ εκθηάισζεο εθ‘ φζνλ ν ηζρπξφο αληαγσληζκφο δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα 

γηα αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ηνπο. Ζ ζπκβνιή ησλ εξγαηηθψλ εμφδσλ 

θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 20% - 25%. Σα ινηπά έμνδα εθηηκάηαη φηη θαιχπηνπλ ην 

ππφινηπν 10% - 15% ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ελψ ν κηθξφηεξνο ζπληειεζηήο θφζηνπο 

είλαη ε πξψηε χιε, δειαδή ην λεξφ ησλ πεγψλ ( πεξίπνπ 2% - 5%). 

Πίλαθαο 3.6 Γηάξζξσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο εκθηαισκέλσλ λεξψλ 

 

 

 

 

 

 

Έηνο  Παξαγσγή Ρπζκφο Μεηαβνιήο (%) 

1999 700.000 - 

2000 780.000 11,4% 

2001 870.000 11,5% 

2002 1.000.000 14,9% 

2003 1.100.000 10,0% 

2004 1.200.000 9,1% 

2005 1.260.000 5,0% 

2006 1.450.000 15,1% 

2007 700.000 - 

Πεγή: Δθηηκήζεηο Αγνξάο – ICAP AE   

Τιηθά πζθεπαζίαο  65% - 70% 

Πξψηεο Όιεο  2% - 5% 

Δξγαηηθά Έμνδα  10% - 15% 

Λνηπά Έμνδα 10% - 15%. 

χλνιν 100% 

Πεγή: Δθηηκήζεηο Αγνξάο – ICAP AE 
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3.4 ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟ ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΧΝ ΝΔΡΧΝ 

3.4.1Γεληθά ηνηρεία 

χκθσλα κε ην ΚΔΣΑ Ζπείξνπ ε αμία ησλ εγρψξησλ εμαγσγψλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ, 

ην 2006 αλήιζε ζηα €6,7 εθ., ζεκεηψλνληαο άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 3,8% ζε ζρέζε κε ην 

2005 (Πίλαθαο 3.7). Γεληθά φκσο νη εμαγσγέο εκθηαισκέλσλ λεξψλ βξίζθνληαη ζε 

ρακειφηεξα επίπεδα απφ φηη βξίζθνληαλ κέρξη ην 2003. ζνλ αθνξά ζηε γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή ησλ εμαγσγψλ, ην 2006, ην 79,6% ηεο αμίαο ηνπο πξνσζήζεθε ζε ρψξεο-

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κέρξη θαη ην 2003, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εμαγσγψλ πξνσζνχληαλ ζε ηξίηεο ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ελψ απφ ην 2004 θαη κεηά ζπκβαίλεη ην αληίζεην 

Πίλαθαο 3.7 Αμία Δμαγσγψλ Δκθηαισκέλσλ Νεξψλ ηελ Πεξίνδν 2000-2006(€) 

 

Γηάγξακκα 3.4 Αμία Δμαγσγψλ (€) Δκθηαισκέλσλ Νεξψλ θαη Γεσγξαθηθή 

Καηαλνκή ηελ Πεξίνδν 2000-2006 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Δθηφο Δ.Δ. 

27 

8.387.496 6.631.202 5.929.234 6.494.073 1.864.742 1.347.564 1.364.454 

Δληφο Δ.Δ. 

27 

3.559.140 4.260.156 4.458.007 4.914.102 5.229.986 5.100.561 5.331.130 

ΤΝΟΛΟ 11.946.636 10.891.358 10.387.241 11.408.175 7.094.728 6.448.125 6.695.584 

Πεγή: Eurostat Δπεμεξγαζία ηνηρείσλ: Γηεχζπλζε Σεθκεξίσζεο θαη Μειεηψλ ΒΒΔ 
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Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εκθηαισκέλνπ λεξνχ νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ έληνλε 

εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζα κειεηεζνχλ αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα απηή είλαη νη 

εμήο:  

 Αλζξαθνχρν θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ πνπ δελ πεξηέρεη δάραξε ή άιιεο γιπθαληηθέο 

ή αξσκαηηθέο νπζίεο (22011019)
1
. 

 Φπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ, κε αλζξαθνχρν, πνπ δελ πεξηέρεη δάραξε ή άιιεο 

γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέο νπζίεο (22011011). 

 Δπεμεξγαζκέλν κεηαιιηθφ λεξφ πνπ δελ πεξηέρεη δάραξε ή άιιεο γιπθαληηθέο ή 

αξσκαηηθέο νπζίεο (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αεξηνχρα λεξά) (22011090).  

 Νεξά (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαιιηθψλ θαη ησλ αεξηνχρσλ) κε δάραξε, 

γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέο νπζίεο γηα άκεζε θαηαλάισζε σο πνηφ (22021000) 

Ζ αμία ησλ εμαγσγψλ φισλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ απφ ην 2001 θαη κεηά 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 3.8 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Κωδικοί ςνδςαζμένηρ Ονομαηολογίαρ καηά CN8 
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Πίλαθαο 3.8 Αμία Δμαγσγψλ Κπξηφηεξσλ Καηεγνξηψλ Δκθηαισκέλσλ Νεξψλ ηελ 

Πεξίνδν 2000-2005 

Καηεγνξία 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Αλζξαθνχρν θπζηθφ 

κεηαιιηθφ λεξφ πνπ δελ 

πεξηέρεη δάραξε ή άιιεο 

γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέο 

νπζίεο 

1.773.728 2.063.615 2.284.487 4.536.346 2.279.780 2.465.431 

Φπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ, κε 

αλζξαθνχρν, πνπ δελ 

πεξηέρεη δάραξε ή άιιεο 

γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέο 

νπζίεο 

5.547.348 4.047.265 3.770.580 2.845.390 2.409.374 2.287.640 

Δπεμεξγαζκέλν κεηαιιηθφ 

λεξφ πνπ δελ πεξηέρεη δάραξε 

ή άιιεο γιπθαληηθέο ή 

αξσκαηηθέο 

νπζίεο(ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ηα αεξηνχρα λεξά)   

 166.164 132.673 63.795 96.696 9.392 

Νεξά(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ κεηαιιηθψλ θαη ησλ 

αεξηνχρσλ) κε δάραξε, 

γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέο 

νπζίεο γηα άκεζε 

θαηαλάισζε σο πνηφ 

4.132.414 3.442.259 2.542.435 2.344.241 1.424.397 1.229.386 

ΤΝΟΛΟ 11.453.490 9.719.303 8.730.175 9.789.772 6.210.247 5.991.849 

Πεγή: Eurostat Δπεμεξγαζία ηνηρείσλ: Γηεχζπλζε Σεθκεξίσζεο θαη Μειεηψλ ΒΒΔ 

 

ζνλ αθνξά ζηα επηκέξνπο πξντφληα, ζηελ πξψηε ζέζε ησλ εμαγσγψλ εκθηαισκέλσλ 

λεξψλ βξίζθεηαη ην ―αλζξαθνύρν θπζηθό κεηαιιηθό λεξό πνπ δελ πεξηέρεη δάραξε ή 

άιιεο γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέο νπζίεο‖. Ζ αμία ησλ εμαγσγψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

ην 2006 αλήιζε ζηα €2,4 εθ πεξίπνπ θαη αληηπξνζψπεπε ην 37,84% ηεο αμίαο ησλ 

εγρψξησλ εμαγσγψλ  εκθηαισκέλσλ λεξψλ (Πίλαθαο 3.8). Αθνινπζεί ε θαηεγνξία 

πξντφλησλ ―θπζηθό κεηαιιηθό λεξό, κε αλζξαθνύρν, πνπ δελ πεξηέρεη δάραξε ή άιιεο 
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γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέο νπζίεο”. Ζ αμία ησλ εμαγσγψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ην 

2006 αλήιζε ζηα €2,2 εθ. θαη αληηπξνζψπεπε ην 35,03% ηεο αμίαο ησλ εγρψξησλ 

εμαγσγψλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ. Δπίζεο, αμία ησλ εμαγσγψλ ηεο θαηεγνξίαο 

πξντφλησλ ―λεξά (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαιιηθώλ θαη ησλ αεξηνύρσλ) κε 

δάραξε, γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέο νπζίεο γηα άκεζε θαηαλάισζε σο πνηό ‖ ην 2006 

αλήιζε ζε €1,7 εθ. θαη αληηπξνζψπεπε ην 26,99% ηεο αμίαο ησλ εγρψξησλ εμαγσγψλ 

εκθηαισκέλσλ λεξψλ. 

 

Πίλαθαο 3.9 Μεξίδηα Δμαγσγψλ Κπξηφηεξσλ Καηεγνξηψλ Δκθηαισκέλσλ Νεξψλ 

ηελ πεξίνδν 2000-2006 

Καηεγνξία 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Αλζξαθνχρν θπζηθφ κεηαιιηθφ 

λεξφ πνπ δελ πεξηέρεη δάραξε ή 

άιιεο γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέο 

νπζίεο 

15,49% 21,23% 26,17% 46,34% 36,71% 41,15% 

Φπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ, κε 

αλζξαθνχρν, πνπ δελ πεξηέρεη 

δάραξε ή άιιεο γιπθαληηθέο ή 

αξσκαηηθέο νπζίεο 

48,43% 41,64% 43,19% 29,06% 38,80% 38,18% 

Φπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ, κε 

αλζξαθνχρν, πνπ δελ πεξηέρεη 

δάραξε ή άιιεο γιπθαληηθέο ή 

αξσκαηηθέο νπζίεο 

0,00% 1,71% 1,52% 0,65% 1,56% 0,16% 

Νεξά (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ κεηαιιηθψλ θαη ησλ 

αεξηνχρσλ) κε δάραξε, 

γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέο 

νπζίεο γηα άκεζε θαηαλάισζε 

σο πνηφ 

36,08% 35,42% 29,12% 23,95% 22,94% 20,52% 

Πεγή: Eurostat Δπεμεξγαζία ηνηρείσλ: Γηεχζπλζε Σεθκεξίσζεο θαη Μειεηψλ ΒΒΔ 

 

3.4.2Αλζξαθνχρν θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ πνπ δελ πεξηέρεη δάραξε ή άιιεο 

γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέο νπζίεο (22011019) 



MBA-TQM                                                            ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010                                                                                                                              66 
 

εκαληηθή είλαη ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηεγνξίαο πξντφλησλ ―Αλζξαθνχρν 

θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ πνπ δελ πεξηέρεη δάραξε ή άιιεο γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέο 

νπζίεο‖, πνπ φπσο έρνπκε αλαθέξεη αληηπξνζσπεχεη ην 37,84% ηεο αμίαο ησλ 

εγρψξησλ εμαγσγψλ  εκθηαισκέλσλ λεξψλ. Σν 2006 νη εμαγσγέο απηήο ηεο θαηεγνξίεο 

αλήιζαλ ζηα €2.376.611 ζεκεηψλνληαο πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3,7% ζε ζρέζε κε ην 

2005. ζνλ αθνξά ζηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ εμαγσγψλ, ην 75,6% ηεο αμίαο ηνπο 

πξνσζείηαη ζε ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. εκαληηθφηεξνη πξννξηζκνί εληφο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε Κχπξνο θαη ε Γεξκαλία. Ζ αμία ησλ εμαγσγψλ πξνο ηελ 

Κχπξν ην 2006 αλήιζε ζηα €1,2 εθ. πεξίπνπ θαη αληηπξνζψπεπε ην 66,6% ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Χζηφζν, ε αμία ησλ εμαγσγψλ πξνο 

Κχπξν ζεκείσζε πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 15,4% ζε ζρέζε κε ην 2005. Παξάιιεια, αμία 

ησλ εμαγσγψλ πξνο Γεξκαλία ην 2006 αλήιζε ζηα €544.751 ζεκεηψλνληαο άλνδν ηεο 

ηάμεσο ηνπ 19,9% ζε ζρέζε κε ην 2005. Οη εμαγσγέο πξνο Γεξκαλία αληηπξνζσπεχνπλ 

ην 30,3 % ησλ εμαγσγψλ εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ζνλ αθνξά ζηε γεσγξαθηθή 

θαηαλνκή ησλ εμαγσγψλ, ην 75,6% ηεο αμίαο ηνπο πξνσζείηαη ζε ρψξεο-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. εκαληηθφηεξνη πξννξηζκνί εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε 

Κχπξνο θαη ε Γεξκαλία. Ζ αμία ησλ εμαγσγψλ πξνο ηελ Κχπξν ην 2006 αλήιζε ζηα 

€1,2 εθ. πεξίπνπ θαη αληηπξνζψπεπε ην 66,6% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ εληφο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  Χζηφζν, ε αμία ησλ εμαγσγψλ πξνο Κχπξν ζεκείσζε πηψζε 

ηεο ηάμεσο ηνπ 15,4% ζε ζρέζε κε ην 2005. Παξάιιεια, αμία ησλ εμαγσγψλ πξνο 

Γεξκαλία ην 2006 αλήιζε ζηα €544.751 ζεκεηψλνληαο άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 19,9% ζε 

ζρέζε κε ην 2005. Οη εμαγσγέο πξνο Γεξκαλία αληηπξνζσπεχνπλ ην 30,3 % ησλ 

εμαγσγψλ εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

εκαληηθφηεξνη πξννξηζκνί εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη νη ΖΠΑ, ε Απζηξαιία 

θαη ν Καλαδάο. Ζ αμία ησλ εμαγσγψλ πξνο ηηο ΖΠΑ ην 2006 αλήιζε ζηα €144.080 

ζεκεηψλνληαο άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 37,5% ζε ζρέζε κε ην 2005 θαη αληηπξνζψπεπε ην 

24,8% ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ αμία ησλ εμαγσγψλ 

πξνο Απζηξαιία ην 2006 αλήιζε ζηηο €134.659 ζεκεηψλνληαο άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 

7,4% ζε ζρέζε κε ην 2005 θαη αληηπξνζψπεπε ην 23,22% ησλ εμαγσγψλ εθηφο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο, αμία ησλ εμαγσγψλ πξνο Καλαδά ην 2006 αλήιζε ζηηο 

€134.478 ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4,6% ζε ζρέζε κε ην 2005 θαη 

αληηπξνζψπεπε ην 23,2% ησλ εμαγσγψλ εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σέινο, ζεκαληηθή 

αχμεζε γλσξίδνπλ νη εμαγσγέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο πξντφλησλ πξνο ην Κφζζνβν. 
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ρεηηθά κε ην πιήζνο ησλ ρσξψλ-πξννξηζκψλ, απηφ θπκαίλεηαη απφ 20 έσο 24 ρψξεο, 

ελψ ην 2006 πξαγκαηνπνηήζεθαλ εμαγσγέο πξνο 21 ρψξεο. ια ηα παξαπάλσ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3.10 πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 3.10 Αλζξαθνχρν θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ πνπ δελ πεξηέρεη δάραξε ή 

άιιεο γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέο νπζίεο: Αμία Δμαγσγψλ (€) θαη εκαληηθνί Πξννξηζκνί 

ηελ Πεξίνδν 2000-2006 

Υψξα 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ζλσκέλα Αξαβηθά 

Δκηξάηα 

 9.451  5.800    

Αιβαλία 4.385 845 8.036 3.059 3.752 6.850 14.541 

Απζηξαιία 25.150 37.891 82.025 90.632 87.434 125.362 134.659 

Βέιγην  1.286 3.731 6.495 9.095 7.752 9.795 

Βνπιγαξία  552 4.505     

Μπαρξέηλ  5.141     1.952 

Καλαδάο 34.036 86.495 186.811 130.796 157.271 128.508 134.478 

Διβεηία 38  3.304  2.809 935 402 

Κίλα 124  188     

εξβία/ Μαπξνβνχλην      6.017  

Κνχβα 2.098       

Κχπξνο 778.173 913.900 1.080.267 909.552 1.164.308 1.413.887 1.195.758 

Σζερία      1.030  

Γεξκαλία 144.624 174.264 274.036 400.532 400.132 454.306 544.751 

Γαλία     1.679  2.590 

Δθηφο Δ.Δ. 27 827.306 958.471 898.438 3.155.309 664.430 529.557 579.972 

Δληφο Δ.Δ. 27 946.422 1.105.144 1.386.049 1.381.037 1.615.350 1.935.874 1.796.639 

Γαιιία 434  1.408 2.410 2.112 1.760 1.701 

Γεσξγία 99       

Υνλγθ Κνλγθ    3.132    

Οπγγαξία 4.502       

Ηζξαήι 250.018 250.389 51.350 13.479    

Ηλδία       1.230 

Ηηαιία 211    3.800   

Ηνξδαλία     6.002   
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3.4.3Φπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ, κε αλζξαθνχρν, πνπ δελ πεξηέρεη δάραξε ή άιιεο 

γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέο νπζίεο 

εκαληηθή είλαη ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηεγνξίαο πξντφλησλ ―Φπζηθφ 

κεηαιιηθφ λεξφ, κε αλζξαθνχρν, πνπ δελ πεξηέρεη δάραξε ή άιιεο γιπθαληηθέο ή 

αξσκαηηθέο νπζίεο‖. Σν 2006 νη εμαγσγέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο αλήιζαλ ζηα 

€2.199.859 ζεκεηψλνληαο πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3,9% ζε ζρέζε κε ην 2005 θαη 

αληηπξνζψπεπαλ ην 35,03% ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ. 

ζνλ αθνξά ζηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή, ην 77% ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ 

εκθηαισκέλσλ λεξψλ πξνσζείηαη ζε ρψξεο – κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Βαζηθφηεξνη πξννξηζκνί εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε Γεξκαλία θαη ε Κχπξνο. Ζ 

αμία ησλ εμαγσγψλ πξνο ηε Γεξκαλία ην 2006 αλήιζε ζηα €1.169.630 ζεκεηψλνληαο 

αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 8,2% ζε ζρέζε κε ην 2005 θαη αληηπξνζψπεπε ην 29% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εμαγσγψλ εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπίζεο, νη εμαγσγέο απηήο 

ηεο θαηεγνξίαο πξνο Κχπξν αλήιζαλ ζηηο €328.693 ζεκεηψλνληαο πηψζε ηεο ηάμεσο 

ηνπ 31% ζε ζρέζε κε ην 2005 θαη αληηπξνζψπεπαλ ην 19,4% ησλ εμαγσγψλ εληφο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Βαζηθνί πξννξηζκνί εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε ΠΓΓΜ 

Ηαπσλία 4.306 8.752 10.361 14.041 4.174 7.809  

Κνπβέηη    2.492.625    

Νεζηά Καυκάλ 2.153       

Π.Γ.Γ.Μ. 417.270 431.433 395.186 252.769 268.602 96.941 15.450 

Μάιηα 6.206 8.396 3.335 25.832  12.836  

Μαιδίβεο    4.868 5.015   

Οιιαλδία 1.088 2.220 6.345 11.013 18.194 15.458 18.825 

Παλακάο    529 260   

Φηιηππίλεο  120    904  

Ρσζία 78 71      

ανπδηθή Αξαβία 3.546 27.680 48.162 10.890 25.700 29.583 9.757 

νπεδία  998 352 3.803 5.084 5.638 5.745 

Διβεηία  2.519      

ΖΠΑ 51.286 68.592 106.960 119.696 97.740 104.768 144.080 

Κφζζνβν(απφ1/6/2005)      16.966 86.484 

Νφηηνο Αθξηθή 5.564 16.658 5.448 8.061 5.671 4.914 8.977 

ΤΝΟΛΟ 1.773.728 2.063.615 2.284.487 4.536.346 2.279.780 2.465.431 2.376.611 

Πεγή: Eurostat Δπεμεξγαζία ηνηρείσλ: Γηεχζπλζε Σεθκεξίσζεο θαη Μειεηψλ ΒΒΔ 
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θαη ε Αιβαλία. Οη εμαγσγέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο εκθηαισκέλσλ λεξψλ πξνο ηελ 

ΠΓΓΜ αλήιζαλ ζηηο €281.583 ζεκεηψλνληαο άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 20,3%  ζε ζρέζε 

κε ην 2005 θαη αληηπξνζψπεπαλ ην 55,7% ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ εθηφο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Δπηπιένλ, νη εμαγσγέο πξνο Αιβαλία ην 2006 αλήιζαλ ζε €182.446 

ζεκεηψλνληαο άλνδν ηεο ηάμεσο ηνπ 23,7% θαη αληηπξνζψπεπαλ ην 36,1% ηεο αμίαο 

ησλ εμαγσγψλ εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ρεηηθά κε ην πιήζνο ησλ ρσξψλ - 

πξννξηζκψλ, απηφ θπκαίλεηαη κεηαμχ 17 θαη 21 ρσξψλ, ελψ ην 2006 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εμαγσγέο πξνο 18 ρψξεο. ια ηα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 3.11 πνπ αθνινπζεί. 

 Πίλαθαο 3.11 Φπζηθφ Μεηαιιηθφ λεξφ, κε αλζξαθνχρν, πνπ δε πεξηέρεη δάραξε ή άιιεο 

γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέο νπζίεο: Αμία Δμαγσγψλ (€) θαη ζεκαληηθνί Πξννξηζκνί ηελ 

πεξίνδν 2000-2006 

Υψξα 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Αιβαλία 212.031 271.026 353.660 252.568 197.561 147.439 182.446 

Απζηξία   888 4.508 2.697 2.985 5.524 

Απζηξαιία 9.542 5.160 8.834 10.285 3.364 7.422 12.436 

Βέιγην   11.233 11.903 6.617 9.700 3.240 

Βνπιγαξία   4.640     

Μπαράκεο  203   536   

Καλαδάο     5.505  2.772 

Διβεηία   42.011 14.582 9.450   

εξβία/ Μαπξνβνχλην      45.303  

Κχπξνο 1.069.277 471.548 458.913 413.675 429.654 473.192 328.693 

Γεξκαλία 473.411 584.371 469.178 783.273 970.486 1.081.367 1.169.630 

Γαλία   25.449 101.066 81.240 25.532 514 

Ηζπαλία    321  107  

Αηζηνπία 2.697 854      

Δθηφο Δ.Δ. 27 3.822.768 2.862.261 2.617.026 1.358.624 671.669 464.595 505.891 

Δληφο Δ.Δ. 27 1.724.580 1.185.004 1.153.554 1.486.766 1.737.705 1.823.045 1.693.968 

Γαιιία 6.389 6.060 7.585 11.224 13.237 10.372 3.981 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 127.150 95.296 37.775 100.801 122.605 133.848 120.269 

Γεσξγία 522       
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3.4.4 Δπεμεξγαζκέλν κεηαιιηθφ λεξφ πνπ δελ πεξηέρεη δάραξε ή άιιεο γιπθαληηθέο 

ή αξσκαηηθέο νπζίεο (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αεξηνχρα λεξά) (22011090). 

Πνιχ κηθξή είλαη ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηεγνξίαο ―Δπεμεξγαζκέλν 

κεηαιιηθφ λεξφ πνπ δελ πεξηέρεη δάραξε ή άιιεο γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέο νπζίεο 

(ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αεξηνχρα λεξά)‖.To 2006 νη εμαγσγέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο 

δε μεπέξαζαλ ηηο €9.097. Οη ρψξεο πξνο ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εμαγσγέο ην 

2006 ήηαλ ε Γεξκαλία, ε Κχπξνο θαη ε Αιβαλία (Πίλαθαο 3.12).  

Πίλαθαο 3.12 Δπεμεξγαζκέλν κεηαιιηθφ λεξφ πνπ δελ πεξηέρεη δάραξε ή άιιεο 

γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέ) νπζίεο (ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αεξηνχρα λεξά):Αμία 

Δμαγσγψλ (€) θαη ζεκαληηθνί Πεξηνξηζκνί ηελ πεξίνδν 2001-2006 

 

Υνλγθ Κνλγθ   6.124 6.241    

Οπγγαξία 3.630 4.206   2.483  1.299 

Ηζξαήι 205.875 56.118 60.683 52.304 22.693 6.549 6.599 

Ηηαιία 818  4.476    12.894 

Ηαπσλία       2.685 

Κνπβέηη    495.562    

Λίβαλνο 114       

Ληβχε  3.187      

ΠΓΓΜ 3.076.440 2.417.978 2.107.527 494.805 421.843 234.010 281.583 

Μάιηα 27.215 8.273 18.819 11.635 30.293 10.253  

Οιιαλδία 12.243 2.344  3.959 10.850 23.891 19.879 

Παλακάο  2.918 41 82    

Φηιηππίλεο    2.855    

Πνισλία  2.248      

Ρνπκαλία   6.291     

νπεδία 4.447 10.658 6.227 44.401 67.543 51.798 28.045 

ηέξα Λεφλε  7.973      

ΖΠΑ 35.523 24.432 24.016 20.027 8.303 19.323 17.370 

Νφηηνο Αθξηθή  820 736     

ΤΝΟΛΟ 5.547.348 4.047.265 3.770.580 2.845.390 2.409.374 2.287.640 2.199.859 

Πεγή: Eurostat Δπεμεξγαζία ηνηρείσλ: Γηεχζπλζε Σεθκεξίσζεο θαη Μειεηψλ ΒΒΔ 

Υψξα 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Αιβαλία 523 2.688 4.266   1.422 
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3.4.5 Νεξά (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαιιηθψλ θαη ησλ αεξηνχρσλ) κε 

δάραξε, γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέο νπζίεο γηα άκεζε θαηαλάισζε σο πνηφ 

εκαληηθή είλαη ε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαηεγνξίαο ―Νεξά 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαιιηθψλ θαη ησλ αεξηνχρσλ) κε δάραξε, γιπθαληηθέο ή 

αξσκαηηθέο νπζίεο γηα άκεζε θαηαλάισζε σο πνηφ‖. Ζ αμία ησλ ελ ιφγσ εμαγσγψλ ην 

2006 αλήιζε ζε €1.695.206 ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 37,9% ζε ζρέζε κε 

ην 2005 θαη αληηπξνζψπεπε ην 26,99% ηεο αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ 

εκθηαισκέλσλ λεξψλ. ζνλ αθνξά ζηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή, ην 83,6% ησλ 

εμαγσγψλ πξνσζείηαη ζε ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Βαζηθφηεξνο 

πξννξηζκφο εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε Κχπξνο πνπ απνξξνθά ην 93,1% ηεο 

αμίαο ησλ εμαγσγψλ εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Βαζηθφο εμαγσγηθφο πξννξηζκφο 

Απζηξαιία   3.408    

Διβεηία  114.464 6.012 37.272   

εξβία/ 

Μαπξνβνχλην 

    2.827  

Κχπξνο 15.431 2.983 14.108 16.357  4.341 

Γεξκαλία 4.146  1.293  4.316 3.334 

Γαλία 7.746 757     

Δθηφο Δ.Δ. 27 138.758 128.154 48.394 80.339 5.076 1.422 

Δληφο Δ.Δ. 27 27.406 4.519 15.401 16.357 4.316 7.675 

Π.Γ.Γ.Μ. 137.311 6.776  25.656 2.249  

Μάιηα 83 779     

Παλακάο   2.970    

Φηιηππίλεο  381     

ηγθαπνχξε  1.617     

πξία   2.600    

πξία   2.600    

Οπθξαλία   24.451    

ΖΠΑ    16.196   

ΤΝΟΛΟ 166.164 132.673 63.795 96.696 9.392 9.097 

Πεγή: Eurostat Δπεμεξγαζία ηνηρείσλ: Γηεχζπλζε Σεθκεξίσζεο θαη Μειεηψλ ΒΒΔ 
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εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε Αιβαλία, ε νπνία ζπγθεληξψλεη ην 66,6% ηεο αμίαο 

ησλ εμαγσγψλ εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  ρεηηθά κε ην πιήζνο ησλ ρσξψλ-

πξννξηζκψλ, απηφ θπκαίλεηαη κεηαμχ 12 θαη 29 ρσξψλ, ελψ ην 2006 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ εμαγσγέο πξνο 18 ρψξεο. ια ηα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 3.13 πνπ αθνινπζεί. 

Πίλαθαο 3.13 Νεξά (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαιιηθψλ θαη ησλ αεξηνχρσλ) 

κε δάραξε, γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέο νπζίεο γηα άκεζε θαηαλάισζε σο πνηφ: 

Αμία Δμαγσγψλ (€) θαη εκαληηθνί Πξννξηζκνί ηελ Πεξίνδν 2001-2006 

Υψξα 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Αιβαλία 1.677.846 1.000.203 403.170 382.638 214.107 184.686 

Αξκελία  668     

Απζηξία 3.289     1.081 

Απζηξαιία 6.130 607 288    

Αδεξκπατηδάλ       

Βνζλία/ Δξδεγνβίλε  89.998 98.928    

Βέιγην 11.205      

Βνπιγαξία  23.001 41.049 31.685   

Μπαράκεο       

Καλαδάο 3.638  4.006 1.050 2.944 4.462 

Διβεηία  12.522 2.774    

Κχπξνο 118.726 35.653 132.381 551.837 813.407 1.320.772 

Σζερία      2.525 

Γεξκαλία 218.248 8.617 21.833 24.143 38.856 42.666 

Ηζπαλία 1.259   865  2.632 

Δθηφο Δ.Δ. 27 2.671.712 2.285.616 1.931.746 448.304 348.336 277.169 

Δληφο Δ.Δ. 27 770.547 256.819 412.495 976.093 881.050 1.418.037 

Φηλιαλδία       

Γαιιία    44   

Ζλσκέλν Βαζίιεην    6.998 5.013 17.801 

Γεσξγία 3.104      

Οπγγαξία       
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3.5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ε παγθφζκηα θαηαλάισζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ απμάλεηαη 

ζπλερψο. Σν 2006, ε παγθφζκηα θαηαλάισζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ φπσο έρνπκε 

αλαθέξεη πιεζίαζε ηα 180 δηζεθαηνκκχξηα ιίηξα, θαη ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο 

ηεο θαηαλάισζεο πξνβιέπεηαη 7-8%. πλεπψο, ε παξαγσγή εκθηαισκέλνπ λεξνχ ζα 

πξέπεη λα απμεζεί πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ε απμεκέλε δήηεζε. Παξάιιεια φκσο 

δεκηνπξγνχληαη επθαηξίεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο 

Διιάδαο θαη θπζηθά ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ πνπ ζέινπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε 

απηφλ ηνλ θιάδν. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν κπνξνχλ λα 

Ηξιαλδία 349.709      

Ηζξαήι  5.832     

Ηηαιία   3.643   11.784 

Κνπβέηη   246.442    

Ληβεξία 84.748      

Μαξφθν 23.570 19.900     

ΠΓΓΜ 377.992 294.960 249.706 20.621 88.545 40.790 

Μαπξηηαλία 56.154      

Μάιηα    23.913 20.734 8.984 

Νηγεξία 32.082      

Παλακάο       

Ρνπκαλία 68.111 178.362 212.533 334.473 2.061 9.436 

νπεδία  2.763 1.056 2.112 979  

Σνπξθκεληζηάλ       

Σνπξθία      2.280 

Οπθξαλία  48.902 765.284 30.768   

ΖΠΑ 16.552 6.424 2.389 5.492 7.309 8.892 

Κφζνβν     1.164 11.233 

εξβία(απφ1/6/2005)      5.528 

χλνιν 3.442.259 2.542.435 2.344.241 1.424.397 1.229.386 1.695.206 

Πεγή: Eurostat Δπεμεξγαζία ηνηρείσλ: Γηεχζπλζε Σεθκεξίσζεο θαη Μειεηψλ ΒΒΔ 
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εθκεηαιιεπηνχλ επθαηξίεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο εμήο θαηεγνξίεο εκθηαισκέλσλ λεξψλ: 

 Νεξά (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαιιηθψλ θαη ησλ αεξηνχρσλ) κε δάραξε, 

γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέο νπζίεο γηα άκεζε θαηαλάισζε σο πνηφ. 

 Αλζξαθνχρν θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ πνπ δελ πεξηέρεη δάραξε ή άιιεο γιπθαληηθέο 

ή αξσκαηηθέο νπζίεο. 

 Φπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ, κε αλζξαθνχρν, πνπ δελ πεξηέρεη δάραξε ή άιιεο 

γιπθαληηθέο ή αξσκαηηθέο νπζίεο. 

 

Οη ρψξεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα επηθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο νη επηρεηξήζεηο 

πνπ ζέινπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ εμαγσγηθά εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε 

Γεξκαλία θαη ε Κχπξνο. Δθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη ρψξεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην 

ελδηαθέξνλ είλαη νη ΖΠΑ, ν Καλαδάο, ε Απζηξαιία, ε Αιβαλία θαη ε ΠΓΓΜ. Οη 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ζα πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο 

επθαηξίεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο 

θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εκθηαισκέλσλ λεξψλ πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηηο 

πσιήζεηο ηνπο θαη λα αλαπηπρζνχλ. 
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ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΗΗΟΟ  44
ΟΟ

::    

ΣΣΟΟ  ΜΜΑΑΚΚΡΡΟΟ--ΠΠΔΔΡΡΗΗΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝ  ΣΣΧΧΝΝ  ΔΔΠΠΗΗΥΥΔΔΗΗΡΡΖΖΔΔΧΧΝΝ  ΔΔΜΜΦΦΗΗΑΑΛΛΧΧΜΜΔΔΝΝΧΧΝΝ  

ΝΝΔΔΡΡΧΧΝΝ  

4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν κάθξν- πεξηβάιινλ ή γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο είλαη απηφ πνπ 

θαζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή, ηηο επηδηψμεηο θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο ζήκεξα. Δίλαη έλαο 

παξάγνληαο κείδνλνο ζεκαζίαο ηνλ νπνίν θακία επηρείξεζε δελ κπνξεί λα αςεθήζεη 

εθφζνλ ζέιεη λα επηβηψζεη θαη λα επεθηαζεί. Θα κπνξνχζακε λα ραξαθηεξίζνπκε ην 

κάθξν- πεξηβάιινλ σο κηα ζχλζεηε έλλνηα, πνπ πεξηιακβάλεη παξάγνληεο, άιινπο 

απηνλφεηνπο θαη άιινπο φρη γηα ηελ επηβίσζε κηαο εηαηξίαο. ηελ ζπλέρεηα ηνπ 

παξφληνο θεθαιαίνπ, ζα επηρεηξήζνπκε κία αλάιπζε ηνπ γεληθεπκέλνπ πεξηβάιινληνο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί θαιχηεξα ε έλλνηα απηή θαη παξάιιεια λα εληνπηζζνχλ 

φινη εθείλνη νη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο 

ζχγρξνλεο επηρείξεζεο. 

Σν κάθξν- πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο είλαη ινηπφλ κία πνιπδηάζηαηε έλλνηα ε νπνία 

επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα κηα επηρείξεζε αλεμάξηεηα ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ ζηνλ 

νπνίν απηή δξαζηεξηνπνηείηαη. ε απηφ ην ζεκείν λα ηνλίζνπκε, φηη ην κάθξν- 

πεξηβάιινλ θαη ε αλάιπζε απηνχ, αλαθέξνληαη ζπρλά κε ην αθξψλπκν PEST απφ ηηο 

ιέμεηο Political, Economical, Sociocultural θαη Technological. Ζ αλάιπζε PEST 

πεξηιακβάλεη: 

1) Πνιηηηθό (Political): 

Ο παξάγνληαο απηφο εμεηάδεη «ηε γεληθή πνιηηηθή θαηάζηαζε ησλ ρσξψλ πνπ έλαο 

νξγαληζκφο δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ζηάζε πνπ ε εθιεγκέλε 

θπβέξλεζε έρεη έλαληη ησλ επηρεηξήζεσλ». (Γεσξγφπνπινο, Μάλαηδκελη, 2004). Οη 

πνιηηηθέο απνθάζεηο ζπρλά επεξεάδνπλ δξακαηηθά ηελ πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ 

επεηδή κε ην λνκνζεηηθφ έξγν θαη ηελ θαηνρή εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, νη πνιηηηθνί είλαη 

εθείλνη πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ θαλφλα ηνπ παηρληδηνχ. Αιιαγέο ηεο θπβεξλεηηθήο 

πνιηηηθήο απέλαληη ζηε βηνκεραλία είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο κε 

δηαθφξνπο ηξφπνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα κέζσ ηεο θνξνινγίαο, ηεο λνκνζεζίαο, ηηο 



MBA-TQM                                                            ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010                                                                                                                              77 
 

πινπνηνχκελεο θξαηηθνπνηήζεηο θ.η.ι. Δπίζεο, ε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζε κηα ρψξα θαη 

ε πηζαλφηεηα δξαζηηθήο αιιαγήο ή αλαηξνπήο ηεο, ζεκαηνδνηεί αιιαγή ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη έηνηκεο λα ηελ 

αληηκεησπίζνπλ. Έηζη, είλαη απαξαίηεην γηα κηα επηρείξεζε λα κειεηά ηηο πνιηηηθέο 

φισλ ησλ θνκκάησλ, ηηο πνιηηηθέο ζπκθσλίεο ζην εζσηεξηθφ αιιά θαη ζην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ, θαη ηε ζρέζε ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο κε ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο.  

2) Οηθνλνκηθό (Economical): 

Ο νηθνλνκηθφο παξάγνληαο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο θαζψο επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηηο απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ άλνδνο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, ε άλνδνο 

ησλ επηηνθίσλ, ην ΑΔΠ, ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ, ε απαζρφιεζε 

θαζψο θαη ε πξνζθνξά ρξήκαηνο κε ηε λνκηζκαηηθή ζηαζεξφηεηα είλαη κεξηθέο 

παξάκεηξνη νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Δμεηάδνπκε δειαδή, 

ηφζν ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ην εζληθφ θαη ην επξχηεξν παγθφζκην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία. Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αιιά 

θαη ν ηξφπνο πνπ επεξεάδνληαη θάζε κηα απφ ηηο αιιαγέο θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη. Τπάξρνπλ 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο πνπ επηρεηξήζεηο δελ θαηάθεξαλ λα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο αιιαγέο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζαλ απνηέιεζκα δελ θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ 

ηε βησζηκφηεηα ηνπο. 

3) Κνηλσληθν-πνιηηηζκηθό (Sociocultural): 

Δδψ αλαθεξφκαζηε ζε εθείλεο ηηο δπλάκεηο νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ην θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Οη αμίεο θαη ηα ηδαληθά, ε ζέζε ηεο γπλαίθαο 

ζηελ εξγαζία, ηα επίπεδα θαηαλάισζεο θαζψο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζέηεη ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ζε ζρέζε κε ηελ εξγαζία θαη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, είλαη κεξηθέο 

παξάκεηξνη πνπ ζθηαγξαθνχλ ην Κνηλσληθνπνιηηηθφ πεξηβάιινλ. Οη επηρεηξήζεηο ζα 

πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά, γηαηί κηα κηθξή απφθιηζε απφ 

ηα θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά απνδεθηά δξψκελα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα. Δίλαη ινηπφλ πςίζηεο ζεκαζίαο νη επηρεηξεκαηίεο λα γλσξίδνπλ γηα ην 

πψο νη παξάγνληεο απηνί επεξεάδνπλ ηηο δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο. 
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4) Σερλνινγηθό (Technological):  

Οη ηερλνινγηθέο ηάζεηο θαη ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα, έρνπλ 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ επηρείξεζε. Δίλαη απηά, πνπ θαζνξίδνπλ ζε έλα πνιχ κεγάιν 

βαζκφ, ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ πξάμε. 

Άιιεο παξνπζηάδνληαη ζαλ κεγάιεο επθαηξίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη άιιεο ζαλ 

απεηιέο, αλ δελ ππάξρεη αξκνληθή πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Δπεηδή φκσο 

δνχκε ζηελ επνρή ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ, ην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ είλαη ην 

πεξηβάιινλ πνπ αιιάδεη πην γξήγνξα απφ ηα ππφινηπα. Δλδεηθηηθφ ηεο ηαρχηεηαο ηεο 

αιιαγήο ηνπ, είλαη φηη νξηζκέλεο εηαηξείεο δελ πξνιαβαίλνπλ θαλ λα αθνκνηψζνπλ 

πιήξσο απηέο ηηο αιιαγέο. Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ, πφζν ζεκαληηθή είλαη ε κειέηε 

ηνπ ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο γηα κηα επηρείξεζε θαη πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

πξνζαξκνγή ηνπο ζε απηφ ηνλ ξπζκφ ησλ ζπλερφκελσλ αιιαγψλ. (Παπαδάθεο, 1999). 

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ ηελ χπαξμε κηαο νκάδαο ελλνηψλ νη νπνίεο 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην κάθξν-πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο. ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζεί δηεμνδηθά θάζε δηάζηαζε θαη ζα επηρεηξεζεί ε 

απνηχπσζε ηεο ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

4.2 Ζ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΔΤΜΔΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

ΣΧΝ ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΧΝ ΝΔΡΧΝ. 

4.2.1 Πνιηηηθφ - Ννκηθφ Πεξηβάιινλ 

4.2.1.1Σν Γηθαίσκα ζην λεξφ θαη ζηελ Τγηεηλή 

Ζ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα χδξεπζεο θαη ζηελ πγηεηλή αλαγλσξίδεηαη, επξέσο, σο 

ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα. Ζ Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα 

Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα πηνζέηεζε ην Γηθαίσκα ζην λεξφ 

ζηηο 26 Ννεκβξίνπ 2002. Απηφ ππνρξεψλεη ηηο θπβεξλήζεηο λα επεθηείλνπλ ηελ 

πξφζβαζε, ζε επαξθέο, νηθνλνκηθά αλεθηφ θαη αζθαιέο λεξφ θαη ζε ππεξεζίεο 

πγηεηλήο, πξννδεπηηθά, γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, ρσξίο δηαθξίζεηο. Σν δηθαίσκα απηφ 

αλαγλσξίδεηαη, επίζεο, ζηελ Αηδέληα 21, ζηε Γηαθήξπμε ηνπ 2002, ηεο πλφδνπ 

Κνξπθήο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε θαη απφ ηελ 4ε χλνδν Κνξπθήο ησλ Δπηά, γηα ην 

Νεξφ (ζπλάληεζε κε ζέκα ηηο θησρφηεξεο ρψξεο ζηνλ θφζκν). Γηα λα κεησζεί ν 
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αξηζκφο ησλ αηφκσλ, πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζην λεξφ θαη ζηα ζπζηήκαηα πγηεηλήο, 

θαηά ην ήκηζπ, κέρξη ην 2015, ζηα πιαίζηα ησλ Αλαπηπμηαθψλ ηφρσλ γηα ηε Υηιηεηία, 

πξέπεη λα γίλνληαη 400.000 ζπλδέζεηο λεξνχ, ηελ εκέξα θαη 500.000 ζπλδέζεηο γηα ηελ 

πγηεηλή. Απηφ απαηηεί επελδχζεηο, πνπ θηάλνπλ ην πνζφ ησλ 25 δηζ δνιαξίσλ, ην ρξφλν 

Οη αλαθνξέο γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ λεξνχ, εζηηάδνληαη ζηελ εμεχξεζε ρξεκαηηθψλ 

πφξσλ, γηα κηα ηέηνηα κεγάιε επέλδπζε θαη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ 

πφξσλ, ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη βαζηθέο αλάγθεο φισλ. Παξάιιεια, έρνπλ 

δηαηππσζεί νμχηαηεο δηαθσλίεο, σο πξνο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ. Ζ έξεπλα ηεο Γηεζλνχο ησλ Καηαλαισηψλ δείρλεη φηη ε εκπινθή 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ήηαλ πεηπρεκέλε κφλν ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο φπσο ζηε γξήγνξε 

επέθηαζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο, ζηελ εκπινθή ηεο θνηλσλίαο, ζηελ ειάηησζε 

απσιεηψλ θ.ιπ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, ε εκπινθή ησλ ηδησηηθψλ ππήξμε θαηαζηξνθηθή 

γηα ηνπο θαηαλαισηέο, γηαηί νδήγεζε ζηε γξήγνξε αχμεζε ηηκψλ, ζηελ πξφσξε 

επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ ζπκβνιαίσλ, ζηελ απνηπρία λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ 

επέθηαζε ησλ δηθηχσλ θ.ιπ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, θάπνηα δεκφζηα ζπζηήκαηα 

εθνδηαζκνχ θξίλνληαη άςνγα, ελψ άιια πνιχ θησρά. Πξέπεη λα ππάξρεη έλαο Κψδηθαο 

Γενληνινγίαο, γηα ηνπο πξνκεζεπηέο λεξνχ, είηε είλαη ηδηψηεο, είηε είλαη ην δεκφζην. Ζ 

Γηεζλήο ησλ Καηαλαισηψλ, επνκέλσο, πξνσζεί έλα ζχλνιν αξρψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη, ζε φια ηα ζπζηήκαηα χδξεπζεο, είηε ηε δηαρείξηζε λεξνχ ηελ θάλεη ν 

δεκφζηνο ηνκέαο, είηε ν ηδησηηθφο, είηε γίλεηαη απφ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. Οη αξρέο 

απηέο αληαλαθινχλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο ζέζεηο, πνπ πηνζεηήζεθαλ, απφ ηα Ζλσκέλα 

Έζλε. 

4.2.1.2 Αξρέο Καηαλαισηψλ 

1. Σν λεξφ απνηειεί βαζηθή αλάγθε θαη ε πξφζβαζε ζε απηφ αλαγλσξίδεηαη, σο 

πξσηαξρηθφ, ζηα νθηψ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα δηθαηψκαηα ησλ Καηαλαισηψλ. 

Ζ πξφζβαζε ζε επαξθέο θαη αζθαιέο λεξφ είλαη ζεκαληηθή, γηα ηελ ίδηα ηε 

δσή, σο βαζηθφο ζπληειεζηήο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηεο πξνζσπηθήο 

αμηνπξέπεηαο θαη νινθιήξσζεο. Απνηειεί βαζηθή ππνρξέσζε ησλ ππεχζπλσλ 

θπβεξλήζεσλ λα θάλνπλ ην δηθαίσκα ζην λεξφ πξαγκαηηθφηεηα. 

2. Σν λεξφ είλαη δεκφζην αγαζφ θαη έηζη πξέπεη λα παξακείλεη. Σα δηθαηψκαηα, γηα 

εμαγσγή λεξνχ απφ πεγέο, φπσο θπζηθνχο απνηακηεπηήξεο, πνηάκηα θαη 

πδαηνθαιιηέξγεηεο πξέπεη λα ειέγρνληαη, απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο, κε γλψκνλα 
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ηηο αλάγθεο ησλ Παξαγσγψλ, ησλ Καηαλαισηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

3. Οη θπζηθέο πεγέο λεξνχ κνηξάδνληαη, αλάκεζα ζηα θξάηε θαη πέξα απφ ηα 

ζχλνξά ηνπο. Ζ πξφζβαζε ζην λεξφ, γηα φινπο ηνπο Καηαλαισηέο, πξέπεη λα 

είλαη ην πξσηαξρηθφ θξηηήξην, γηα δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο, γηα ην λεξφ. 

4. Ζ ρξήζε ηνπ λεξνχ θαη ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο πξέπεη λα ππφθεηληαη, ζε 

απνηειεζκαηηθή, θξαηηθή λνκνζεζία, ε νπνία λα πξνσζεί θαη λα πξνζηαηεχεη 

ην δεκφζην ζπκθέξνλ, απφ νπνηνλδήπνηε θαη αλ γίλεηαη ε δηαρείξηζε, ηδησηηθφ 

ηνκέα, δεκφζην ηνκέα ή απφ ζπλδπαζκφ ησλ δχν ηνκέσλ. Ζ λνκνζεζία πξέπεη 

λα θαιχπηεη ηελ πξφζβαζε, ηελ ηηκνιφγεζε, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ ππεξεζηψλ (γηα παξάδεηγκα, δηαθνπέο, δηαηήξεζε ηεο πίεζεο, ηηκέο, θ.ιπ.). 

Ζ λνκνζεζία πξέπεη, επίζεο, λα θαιχπηεη θαη ηνπο κηθξνπσιεηέο, φπνπ απηνί 

αλακεηγλχνληαη. 

5. Οη θαηαλαισηέο, πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζηελ θαζηέξσζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

λνκνζεζίαο απηήο. Ζ εκπινθή ησλ εηαίξσλ πξέπεη λα μεθηλά, απφ ηελ εθηίκεζε 

ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ζθνπψλ θαη λα θηάλεη έσο ηελ αλάιπζε ησλ πηζαλψλ 

κνληέισλ δηνίθεζεο ησλ θνηλσθειψλ ππεξεζηψλ. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ, ζε φια ηα επίπεδα, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

νινθιεξσκέλε θαη έγθαηξε πιεξνθφξεζε. 

6. Ζ ηηκνιφγεζε ηνπ λεξνχ θαη ε ρξήζε νπνησλδήπνηε επηδνηήζεσλ πξέπεη λα 

γίλνληαη, κε δηαθάλεηα. Δπίζεο, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε ηζφηεηα ησλ 

δηάθνξσλ νκνεηδψλ νκάδσλ ρξεζηψλ. Ζ θηψρεηα δελ πξέπεη, κε θαλέλα ηξφπν, 

λα απνηειεί εκπφδην, ζηελ πξφζβαζε, ζην θαζαξφ λεξφ θαη ζηελ πγηεηλή. 

7. Ζ θνζηνιφγεζε, γηα ηελ χδξεπζε, ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαηάιιεια θαη νη 

ηξφπνη πιεξσκήο πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη θαη λα ζρεδηάδνληαη. Ζ 

θνζηνιφγεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ην θεθάιαην θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο. Ζ απιή εκπνξηθή βησζηκφηεηα (π.ρ. απφζβεζε φισλ ησλ δαπαλψλ, 

κέζσ ρξεψζεσλ ζηνπο ρξήζηεο) δελ πξέπεη λ' απνηειεί ηε κφλε απαίηεζε. Οη 

ζηφρνη ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο ε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ε 

παξνρή δπλαηνηήησλ, ζηηο θνηλσλίεο, λα μεθχγνπλ, απφ ην κε-παξαγσγηθφ 

κφρζν, γηα ηε καθξνρξφληα ζπιινγή λεξνχ, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη, 

αλ θξίλεηαη απαξαίηεην, λα ππνζηεξίδνληαη, κε επηδνηήζεηο.  

8. Σν λεξφ είλαη ζπάληνο πφξνο θαη ην λα θαηαζηεί δηαζέζηκν, ζε φινπο, θπξίσο 

ζηνπο θησρνχο, απνηειεί πξφθιεζε, γηα φιεο ηηο ρψξεο θαη ηηο θνηλσλίεο. Οη 
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θαηαλαισηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζέβνληαη ην γεληθφηεξν δεκφζην 

ζπκθέξνλ, κε ηελ απνθπγή ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα 

κνιχλνπλ ηα απνζέκαηα θαη λα πιεξψλνπλ ην κεξίδην, πνπ νθείινπλ, γηα ηηο 

δαπάλεο, γηα ηελ χδξεπζε.  

9. Οη ηδησηηθέο εηαηξείεο, πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο χδξεπζεο, είλαη ππνρξεσκέλεο 

λα ζέβνληαη θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή λνκνζεζία, λα παίδνπλ 

ππεχζπλα ην ξφιν ηνπο, ζηελ επίηεπμε ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ θαη λα 

παξέρνπλ ηελ ίδηα αζθάιεηα θαη πνηφηεηα, ζηηο ππεξεζίεο, ζε φιεο ηηο ρψξεο, ζε 

πεξίπησζε πνπ δηεμάγνπλ επηρεηξήζεηο δηεζλψο.  

10. Ζ αξρή ηεο ππνρξέσζεο λα απνδεκηψλεη απηφο πνπ κνιχλεη, θαιχπηνληαο ην 

θφζηνο θαη ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηψλ, 

πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαη ζηηο θπζηθέο πεγέο λεξνχ θαη ζηα ζπζηήκαηα 

δηαλνκήο λεξνχ θαη ζηα ζπζηήκαηα πγηεηλήο. 

4.2.1.3 Οδεγίεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε αλαιακβάλνληαο κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη έρνληαο ηελ 

ππνρξέσζε λα πξνζηαηέςεη ηηο εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα πνιηηψλ ηεο, αλαιακβάλεη 

ελεξγφ ξφιν θαη θαζνξίδεη ην λνκηθφ-ζεζκηθφ πιαίζην πνπ πεξηβάιιεη φια ηα ζηάδηα 

απφ ηνλ παξαγσγφ σο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ησλ ηξνθίκσλ. Με κηα ζσξεία θαλφλσλ, 

δηαηάμεσλ θαζψο θαη ηε ζπλερή αλαζθφπεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξί ηξνθίκσλ ε 

Δπξσπατθή Έλσζε ζέηεη σο ζηφρν ηεο, ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ 

αζθάιεηα ηνπ θαηαλαισηή θαζψο θαη ηελ απφδνζε επζχλεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. Ζ 

πην ζεκαληηθή θνηλνηηθή νδεγία είλαη  93/43 «Πεξί πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ», κε ηελ 

νπνία έρεη ελαξκνληζηεί ε εζληθή λνκνζεζία (474/ΦΔΚ!219/4-10-2000) θαη ε νπνία 

ππνρξεψλεη φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξαζθεπή, κεηαπνίεζε, 

δηαλνκή, δηαθίλεζε ή πξνζθνξά πξνο πψιεζε ηξνθίκσλ, λα εθαξκφδνπλ ην ζχζηεκα 

Hazard Analysis Critical Control Points. Χζηφζν, ε ππνρξέσζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP δελ είλαη ε κφλε ζπλεηζθνξά ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζηελ πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή. πσο αλαθέξζεθε, ππάξρεη 

κηα ζεηξά νδεγηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ην πιαίζην ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 

πγθεθξηκέλα:  
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 Οδεγία 80/777/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15
εο

 Ηνπιίνπ  1980 γηα ηελ πξνζέγγηζε 

ησλ λνκνζεζηψλ ησλ Κξαηψλ Μειψλ ζρεηηθά κε ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ηε ζέζε 

ζην εκπφξην ησλ θπζηθψλ κεηαιιηθψλ λεξψλ. 

 Οδεγία 89/397/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 14
εο

 Ηνπλίνπ 1989 ζρεηηθά κε ηνλ 

επίζεκν έιεγρν ησλ ηξνθίκσλ. 

 Οδεγία 90/128/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 23
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1990 ζρεηηθά κε ηα 

πιαζηηθά θαη ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο, ηα νπνία δελ πξέπεη λα κεηαθέξνπλ 

ζπζηαηηθά ηνπο ζηα ηξφθηκα θαη ηα νπνία κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

πγεία ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Οδεγία 92/5/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1990 ζρεηηθά κε ηελ 

επηζήκαλζε ησλ ηξνθίκσλ θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπο. 

 Οδεγία 92/11/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3
εο

 Μαξηίνπ 1992 ε νπνία θαζνξίδεη 

επαθξηβψο ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ «παξηίδα» θαζψο θαη ε ζήκαλζε ε νπνία πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηξφθηκα ηα νπνία παξάγνληαη, παξαζθεπάδνληαη ή 

ζπζθεπάδνληαη ζε παλνκνηφηππεο ζπλζήθεο. 

 Οδεγία 92/59/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29
εο

 Ηνπλίνπ 1992 ε νπνία ζρεηίδεηαη κε 

ζέκαηα πεξί ηεο γεληθήο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. 

  Οδεγία 93/94 ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, ε νπνία ηίζεηαη 

απηνκάησο ζε ηζρχ απφ 14/01/96 θαη νξηνζεηεί γεληθνχο θαλφλεο πγηεηλήο ησλ 

ηξνθίκσλ θαη παξάιιεια πηνζεηψληαο ην πξφηππν HACCP επηβάιιεη ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο ηξνθίκσλ αλεμαξηήησο 

πξντφληνο. 

 Οδεγία 96/70/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28
εο

 

Οθησβξίνπ 1996 γηα ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 80/777/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ 

πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε θαη ηε ζέζε ζην εκπφξην ησλ θπζηθψλ κεηαιιηθψλ λεξψλ θαη 

πεξηέιαβε θαη ηα λεξά πεξψλ. 

 Οδεγία 2003/40/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 16
εο

 Μαΐνπ 2003 γα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

θαηαιφγνπ ησλ νξηαθψλ ηηκψλ ζπγθεληξψζεσλ θαη ησλ ελδείμεσλ γηα ηελ 

επηζήκαλζε ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ θπζηθψλ κεηαιιηθψλ λεξψλ, θαζψο  θαη ησλ 

φξσλ ρξήζεο ηνπ εκπινπηηζκέλνπ κε φδνλ αέξα ζηελ θαηεξγαζία νξηζκέλσλ 

κεηαιιηθψλ λεξψλ θαη λεξψλ πεγψλ. 

 Καλνληζκφο 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

29
εο

 Απξηιίνπ 2004 γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ 
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4.2.1.4 Καηεγνξίεο εκθηαισκέλσλ λεξψλ 

Α) Καηεγνξίεο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ 

Δπηηξαπέδηα: Δίλαη ην πφζηκν λεξφ πνπ πξνζθέξεηαη ζπζθεπαζκέλν ζην εκπφξην 

αεξνζηεγψο (ζε γπάιηλεο ή πιαζηηθέο θηάιεο) θαη πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε 

θαηαλάισζε. Οη θπζηθνρεκηθνί ηνπ ραξαθηήξεο (παξάκεηξνη) είλαη ζχκθσλνη κε 

εθείλνπο ηνπ θνηλνχ πφζηκνπ λεξνχ.  

Φπζηθά Μεηαιιηθά: Δίλαη ηα λεξά πνπ έρνπλ ππφγεηα πξνέιεπζε θαη ζηαζεξή 

ζχζηαζε. Δκθηαιψλνληαη επί ηφπνπ ζηελ πεγή πδξνιεςίαο ( πεγή ή γεψηξεζε) θαη δελ 

ππφθεηληαη ζε θακία δηαδηθαζία απνιχκαλζεο. Γηαθέξνπλ απφ ην θνηλφ πφζηκν λεξφ 

φζνλ αθνξά ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπο ζε δηάθνξα ηρλνζηνηρεία ή άιια ζπζηαηηθά. 

Νεξά Πεγήο: Δίλαη ηα λεξά πνπ έρνπλ ππφγεηα πξνέιεπζε, εκθηαιψλνληαη επί ηφπνπ 

ζηελ πεγή πδξνιεςίαο (πεγή ή γεψηξεζε). Γελ ππφθεηληαη ζε θακία δηαδηθαζία 

απνιχκαλζεο, νη θπζηθνρεκηθνί ηνπο δε παξάκεηξνη, είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο. 

Αλζξαθνχρα λεξά: Γελ ζπληζηνχλ ηδηαίηεξε θαηεγνξία εκθηαισκέλσλ λεξψλ αιιά 

επηηξέπεηαη λα αλήθνπλ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ λεξψλ πνπ ήδε αλαθέξζεθαλ. 

Γηα ηελ θπθινθνξία ησλ πξντφλησλ απηψλ απαηηείηαη νπσζδήπνηε ε αλαγξαθή ζηελ 

εηηθέηα ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντφληνο ε ζρεηηθή έλδεημε (θπζηθά αλζξαθνχρν – κε 

πξνζζήθε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα – εληζρπκέλν κε αέξην ηεο πεγήο). 

Απαγνξεχεηαη λα δηαηίζεηαη ζηε θαηαλάισζε Δκθηαισκέλν λεξφ πνπ δειψλεηαη κε 

άιιν ηξφπν φπσο : 

 «Θεξαπεπηηθφ» 

 «Ηακαηηθφ» 

 «Φπζηθφ Νεξφ» 

 «Μεηαιιηθφ λεξφ» 

 «Φπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ πεγήο» θιπ 
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Β) Δηζαγφκελα Δκθηαισκέλα Νεξά 

Σα εηζαγφκελα εκθηαισκέλα λεξά νθείινπλ λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

ζρεηηθέο Κνηλνηηθέο θαη Δζληθέο δηαηάμεηο. Καηά ηελ εηζαγσγή ησλ πξντφλησλ ζηε 

ρψξα καο πξνζθνκίδνληαη φια ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε λνκνζεζία θαηάιιεια 

δηθαηνινγεηηθά. Δθφζνλ δε έρνπλ επίζεκε άδεηα ραξαθηεξηζκνχ θαη θπθινθνξίαο 

ηνπο, απφ άιιε ρψξα ηεο Δ.Δ., πξνεγείηαη απαξαίηεηα ε ζρεηηθή έγθξηζή ηνπο. Δπίζεο, 

ζηελ επηζήκαλζε ησλ πξντφλησλ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη φιεο νη πξνβιεπφκελεο 

ελδείμεηο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

 

Γ) Τπνρξεσηηθέο Δλδείμεηο πζθεπαζίαο 

 Δκπνξηθή νλνκαζία 

 Δκπνξηθφο ηίηινο ηεο επηρείξεζεο 

 Αξηζκφο αδείαο ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

 Αξηζκφο αλαγλψξηζεο (γηα ηα θπζηθά κεηαιιηθά θαη ηα λεξά πεγήο) 

 Ολνκαζία ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ηνπ λεξνχ 

 Σφπνο εθκεηάιιεπζεο ηνπ λεξνχ 

 Φπζηθή θαη ρεκηθή αλάιπζε ηνπ λεξνχ. 

 Καηεξγαζίεο απνιχκαλζεο θαη θαζαξηζκνχ ηνπ λεξνχ 

 Πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο 

 Υξνλνινγία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο (κέξα/κήλαο/ρξφλνο) 

 Παξηίδα παξαγσγήο 

 Ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο θαη ρξήζεο 

 λνκα ή εκπνξηθή επσλπκία θαη Γ/λζε ηνπ παξαζθεπαζηή (ή πσιεηή 

εγθαηεζηεκέλνπ ζε ρψξα ηεο Δ.Δ). 

 Δπί κέξνπο ελδείμεηο γηα ηα θπζηθά κεηαιιηθά λεξά θαη ηα λεξά πεγήο 

Γ)Τπνρξεσηηθέο ελδείμεηο ζηελ Διιεληθή γιψζζα 

 Ολνκαζία πψιεζεο  

 Υεκηθή αλάιπζε 

 Πνζφηεηα πξντφληνο 

 Υξνλνινγία ειάρηζηεο δηαηεξεζηκφηεηαο 

 Ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο 

 Ολνκαζία πεγήο πδξνιεςίαο 
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 Σφπνο εθκεηάιιεπζεο. 

 Ολνκαζία ή εκπνξηθή επσλπκία παξαζθεπαζηή 

 

Δ) Απαγνξεπηηθέο Δλδείμεηο 

 Δλδείμεηο πνπ απνδίδνπλ ζην λεξφ ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο. 

 Φξάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ επίδξαζε ηνπ λεξνχ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ. 

 Γήισζε ή δηαθήκηζε ηνπ πξντφληνο, θαηά ηξφπν πνπ άκεζα ή έκκεζα ππνλνεί 

φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ έρεη ηδηφηεηεο πνπ δελ ππάξρνπλ πξαγκαηηθά ζε 

απηφ ή πνπ ην θάλνπλ θαη ππεξέρεη απφ φια ηα παξφκνηα πξντφληα, 

απνζθνπψληαο ζηελ παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 

 Γήισζε ή δηαθήκηζε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πνπ άκεζα ή έκκεζα ππνλνεί φηη 

ην πξντφλ είλαη ηδηαίηεξα πινχζην ή ηδηαίηεξα πησρφ ( θαηά πεξίπησζε) σο πξνο 

έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ηνπ ή φηη πεξηέρεη απηά ζε 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο απφ ην ζπλεζηζκέλν, έζησ θαη αλ απηφ είλαη αιεζηλφ.  

 Δθθξάζεηο πνπ ππαηλίζζνληαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ λεξνχ πνπ δελ ππάξρεη 

πξαγκαηηθά ζε απηφ. 

 Ζ αλαγξαθή ηεο πεξηεθηηθφηεηαο σο πξνο έλαλ ζπζηαηηθφ ζε θάπνην εκθαλέο 

ζεκείν, ην νπνίν είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην ζεκείν ζην νπνίν αλαγξάθνληαη φια 

ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά. 

 Ζ δηάζεζε ζηε θαηαλάισζε ελφο λεξνχ, πνπ ελψ πξνέξρεηαη απφ νξηζκέλε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή, θπθινθνξεί κε εκπνξηθφ φλνκα ην νπνίν παξαπέκπεη ζε 

φλνκα άιιεο πεξηνρήο. 

 Κάζε είδνπο επηζήκαλζε πνπ παξαπιαλά ηνλ θαηαλαισηή, φζνλ αθνξά ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ πξντφληεο, ηελ αλαιπηηθή ζχλζεζε, ηελ πνζφηεηα, ηε 

δηαηεξεζηκφηεηα ηνπ, ηνλ ηφπν παξαγσγήο ή πξνέιεπζεο, ηνλ ηξφπν 

παξαζθεπήο ή θαηεξγαζίαο. 
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Σ) πκπεξάζκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ 

 

1. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εηαηξεηψλ εκθηάισζεο ηεο ρψξαο καο, έρεη ήδε 

ζπκκνξθσζεί κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη νη επηρεηξήζεηο εκθηάισζεο λεξνχ 

ιεηηνπξγνχλ εθαξκφδνληαο ζηαδηαθά ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο (HACCP), 

εθαξκφδνληαο ηνλ «Οδεγφ Οξζήο Τγηεηλήο Πξαθηηθήο». 

2. Σα πεξηζζφηεξα εξγνζηάζηα εκθηάισζεο λεξνχ ηεο Διιάδαο ζπλαγσλίδνληαη 

επάμηα ηα αληίζηνηρα εξγνζηάζηα ησλ ινηπψλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

3. Ο επίζεκνο έιεγρνο γίλεηαη κε ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ ζπλαξκνδίσλ θνξέσλ, 

ζπζηεκαηηθά θαη ζπληνληζκέλα θαη θαιχπηεη: α) ηελ πεγή πδξνιεςίαο θαη ηε 

δηαδηθαζία εκθηάισζεο, β) ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πεξηεθηψλ ηνπ λεξνχ, γ) ηε 

ζπληήξεζε θαη ηε δηαθίλεζε ηνπ έηνηκνπ πξντφληνο. 

4. Με ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ ζπλαξκνδίσλ θνξέσλ ειέγρνπ, επηηπγράλεηαη ζε πνιχ 

κεγάιν βαζκφ ή πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή, αθνχ ζην εκπφξην δηαηίζεληαη 

άξηζηεο πνηφηεηαο εκθηαισκέλα λεξά. 

 

4.2.2 Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ  

Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζε κεγάιν βαζκφ είλαη απηφ ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο εμειίμεηο 

ζηνλ θιάδν θαζψο θαη ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο. ηελ ζπγθεθξηκέλε παξάγξαθν ζα 

εμεηάζνπκε ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ θαηαλάισζε ηνπ εκθηαισκέλνπ 

λεξνχ. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη:  

4.2.2.1 Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο καο (2009) 

 

Οη επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο αξρηθά, ήηαλ επηφηεξεο ζηε ρψξα 

καο. χκθσλα κε ην Οηθνλνκηθφ Γειηίν 2009 ηεο Alpha Bank, ε πηψζε ηνπ ΑΔΠ 

αλήιζε ζην 1% ην 2009, έλαληη -4% ζηε Εψλε ηνπ Δπξψ, ράξε ζηε ζηαζεξφηεηα ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο αληηκεηψπηζαλ κε επηηπρία ηηο πνιχ δχζθνιεο 

πξνθιήζεηο ησλ παγθνζκίσλ αγνξψλ ηα ηειεπηαία δχν έηε. Ο εληππσζηαθφο ξπζκφο 

αλάπηπμεο ηεο ρψξαο καο ζην 3,8% γηα ηελ πεξίνδν 1997-2008 νθείιεηαη: α) ζηε 

ζηαζεξνπνίεζε θαη εμπγίαλζε ηεο νηθνλνκίαο απφ ην 1990 θαη κεηά, αιιά θαη απφ ηελ 

έληαμε ζηε Εψλε ηνπ επξψ, β) ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ 

παξαγσγηθή αλαδηάξζξσζε ζηνπο δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο πνπ 

απειεπζεξψζεθαλ απφ ηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ θαη επεθηάζεθαλ γξήγνξα ζηελ 
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εγρψξηα αγνξά θαη ηελ ΝΑ Δπξψπε θαη γ) ζηηο κεγάιεο επελδχζεηο ζε ππνδνκέο πνπ 

αλαβάζκηζαλ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ππνδνκή ηεο ρψξαο. 

κσο ε παγθφζκηα θξίζε, καο ππελζχκηζε φηη πίζσ απφ ηελ Διιάδα ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη ε άιιε Διιάδα ηνπ 

δηνγθνχκελνπ επξχηεξνπ ηνκέα, ζηνλ νπνίν ε απαζρφιεζε μεπέξαζε ην 1.000.000 

άηνκα ην 2008, φπνπ ε κνληκφηεηα θαη ε πνιηηηθή κηζζψλ δελ ζπλδπάδεηαη κε ην 

παξαγφκελν έξγν, άιια αληίζεηα παξαηεξείηαη ζπλερήο ππνβάζκηζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ κε πςειφ θφζηνο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία. 

Παξαδφμσο ε έληαμε ηεο ρψξαο ζηελ Δπξσδψλε θαη ε επαθνινπζήζαζα ζεκαληηθή 

αχμεζε ηεο εηζξνήο θεθαιαίσλ απφ ην εμσηεξηθφ θαίλεηαη φηη ζπλέιαβαλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο Διιάδαο. Ζ παγθφζκηα θξίζε επέηεηλε ηηο αληζνξξνπίεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα ηεο ρψξαο καο, κε ην έιιεηκκα θαη ην ρξένο λα εθηηκψληαη ζην 12,7% θαη ζην 

112% αληηζηνίρσο ην 2009. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα ζηελ ππνβάζκηζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο αμηνινγήζεσο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηελ ζεκαληηθή άλνδν ηνπ 

θφζηνπο δαλεηζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ . 

πκπεξαζκαηηθά, ε εμέιημε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηα επφκελα έηε, ζα εμαξηεζεί 

απφ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε πνιηηηθή πνπ ζα εθαξκνζηεί γηα ηελ αλαγθαία 

δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή ζα βαζηζηεί ζε κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα εμαιείςνπλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ ζεκεξηλή θαηάζηαζε. Οη κεηαξξπζκίζεηο απηέο πξέπεη 

λα απνηεινχλ επθαηξία εληζρχζεσο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ δπλακηθψλ θιάδσλ 

ηεο νηθνλνκίαο φπσο απηφο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ. Αλ αληίζεηα, ε δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή επηδησρζεί κε κεγαιχηεξε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ βαζηθψλ 

παξαγσγηθψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο, ησλ ήδε βαξηά θνξνινγνχκελσλ κηζζσηψλ ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, ηφηε ε αλάπηπμε ζα εμειηρζεί ζε ρακειά επίπεδα θαη ε 

δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή δε ζα πεηχρεη. Κχξην κέιεκα ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο 

πξέπεη λα είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε επηβξάβεπζε ησλ 

ζπλεπψλ θνξνινγνχκελσλ θαη φρη ε ιήςε κέηξσλ πνπ λα ζπληεινχλ ζηελ πεξαηηέξσ 

ραιάξσζε ηεο ζπλαιιαθηηθήο πεηζαξρίαο. Σα απνηειέζκαηα κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο ζα 

επηδεηλψζνπλ πεξαηηέξσ ηα ζεκεξηλά πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκίαο. 

Δλ θαηαθιείδη, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, ζήκεξα λα κελ ηίζεληαη εκπφδηα ζηηο πγηείο 

επηρεηξήζεηο ζηνπο δπλακηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκία πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

ζηελ επαλαθνξά ηεο νηθνλνκίαο ζε πνξεία αλαπηχμεσο θαη ζηελ δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή. 
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4.2.2.2 Ζ Αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ Διιάδα 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα, είλαη κία έλλνηα επξεία θαη πνιπεπίπεδε θαη κπνξεί λα δηαθέξεη 

θαηά πεξίπησζε. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ ην Διιεληθφ Δζληθφ 

πκβνχιην Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (ΔΑΑ), ε Αληαγσληζηηθφηεηα 

νξίδεηαη σο «ε ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο θαη βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

πνιηηψλ ηεο ρψξαο, αλαβάζκηζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ελίζρπζεο ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ζπλνρήο, ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ηεο 

δηαξθνχο βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη αχμεζεο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ππφ 

ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο».  

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο νηθνλνκίαο εμαξηάηαη απφ πιήζνο παξαγφλησλ, φπσο ην 

καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ πξντφληνο, ην 

επίπεδν θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, 

ηελ ηθαλφηεηα γηα θαηλνηνκία, ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ, ηελ επάξθεηα θαη 

πνηφηεηα ησλ ππνδνκψλ θ.ά. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα είλαη, ζπλεπψο, ην «θιεηδί» γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο επεκεξίαο κηαο θνηλσλίαο θαη ε βειηίσζή ηνπ 

εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο. 

ζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ε Γηεζλήο Έθζεζε Αληαγσληζηηθφηεηαο 2009-2010 ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ αλέθεξε, ηε ζπλερή κείσζε ηεο δηεζλνχο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο, ηα ηειεπηαία νθηψ ρξφληα. Ζ ρψξα καο απφ ηελ 33
ε
 ζέζε ηνπ 

2002 έρεη θαηξαθπιήζεη ζηελ 71
ε
 ζέζε ην 2009. Παξφηη ε κεγάιε δηαθνξά πηζαλφλ λα 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ππήξμε αιιαγή κεζφδνπ κεηξήζεσλ ην 2005, ε ζπλνιηθή 

πνξεία είλαη ζηαζεξά θαζνδηθή. ηνλ αθφινπζν πίλαθα παξνπζηάδνπκε ηε δηεζλή 

θαηάηαμε ηεο ρψξαο καο σο πξνο ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα απφ ην 2002-2009. 

Πίλαθαο:4.1 Γηεζλήο θαηάηαμε Διιάδαο σο πξνο ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα   (2002-

2009) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

33 35 37 47 61 65 67 71 

Πεγή: www.weforum.org 
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πσο αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα 4.2, ε ρψξα κε ηελ πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία είλαη ε 

Διβεηία, ε νπνία πέξαζε ηελ πεξζηλή πξσηαζιήηξηα, ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Οη ΖΠΑ 

έραζαλ ηελ πξσηηά ιφγσ ησλ ηεξάζηησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηζαλ εμαηηίαο ηεο 

δηεζλνχο θξίζεο πνπ έρεη πιήμεη νιφθιεξν ηνλ θφζκν ην ηειεπηαίν δσδεθάκελν ηνπ 

2009. ηηο επφκελεο ζέζεηο κε ηηο πην αληαγσληζηηθέο νηθνλνκίεο αθνινπζνχλ, 

ζχκθσλα κε ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ, ε ηγθαπνχξε, ε νπεδία, ε Γαλία, ε 

Φηλιαλδία, ε Γεξκαλία, ε Ηαπσλία, ν Καλαδάο θαη ε Οιιαλδία. Αμηνζεκείσην είλαη φηη 

ε νηθνλνκία ηεο Διιάδαο βξίζθεηαη ζε ρεηξφηεξε ζέζε απφ άιιεο φπσο ηεο Σπλεζίαο, 

ηνπ Αδεξκπατηδάλ, ηεο Μπνηζνπάλαο, ηνπ Καδαρζηάλ θαη ηεο Σνπξθίαο 

Πίλαθαο 4.2: Ζ θαηάηαμε ησλ πην αληαγσληζηηθψλ νηθνλνκηψλ ην 2009-2010 απφ 

ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ  

Υψξα Θέζε  Υψξα Θέζε  

Διβεηία 1 Υηιή 30 

ΖΠΑ 2 Σπλεζία 40 

ηγθαπνχξε 3 Αδεξκπατηδάλ  51 

νπεδία 4 Μπνηζνπάλα  66 

Γαλία 5 Καδαρζηάλ  67 

Φηιαλδία 6 Αίγππηνο 70 

Γεξκαλία 7 Διιάδα 71 

Ηαπσλία 8 Σζαλη  131 

Καλαδάο  9 Εηκπάκπνπε 132 

Οιιαλδία 10 Μπνπξνχληη 133 

νπεδ. Αξαβία 28 Μπνηζνπάλα  66 

Πεγή: www.weforum.gr 
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Ο παγθφζκηνο δείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πεξηιακβάλεη δψδεθα ππιψλεο πνπ δίλνπλ 

ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε ρψξαο γηα ηελ θαηάηαμε ηνπο ζηηο πην αληαγσληζηηθέο 

νηθνλνκίεο δηεζλψο. Οη δψδεθα δείθηεο είλαη νη ζεζκνί, νη ππνδνκέο, ε 

καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ε πγεία, ε βαζηθή εθπαίδεπζε, ε αλψηεξε εθπαίδεπζε, 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο αγαζψλ, ε επάξθεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ε εμέιημε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ, ε ηερλνινγηθή πξφνδνο, ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, ε 

επηρεηξεκαηηθή πξφνδνο θαη ε θαηλνηνκία. Ζ Διιάδα θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ 

νπξαγψλ ζηνπο καθξννηθνλνκηθνχο δείθηεο θαηαιακβάλνληαο ηελ 103ε ζέζε, ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο ηελ 16ε ζέζε θαη ζηελ εμέιημε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ ηελ 83ε ζέζε. Ζ ρψξα καο θαηαιακβάλεη ηελ 70ή ζέζε 

φζνλ αθνξά ηνπο ζεζκνχο, ηελ 47ε ζηηο ππνδνκέο, ηελ 41ε ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη 

ηελ πγεία, ηελ 43ε ζέζε ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε, ηελ 75ε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο αγνξάο αγαζψλ θαη ηελ 53ε ζέζε ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. Σν ζπλνιηθφ 

ζπκπέξαζκα απφ ηε κειέηε ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ αλαδεηθλχεηαη απφ ην αξαρλνεηδέο 

δηάγξακκα 4.1 πνπ αθνινπζεί θαη ζπγθξίλεη βαζηθνχο δείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θάζε ρψξαο κε ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ησλ ρσξψλ πνπ βξίζθνληαη ζε αλάινγν 

επίπεδν αλάπηπμεο. 

Γηάγξακκα 4.1: Γείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο Διιάδαο / Μέζνο φξνο δεηθηψλ 

ρσξψλ αληίζηνηρνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο 
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Πεγή: http://leftengineers.wordpress.com/2009/09/09/competitiveness 

Ζ εζσηεξηθή θπθιηθή γξακκή αληηθαηνπηξίδεη ηε ζέζε πνπ έρεη ε ρψξα καο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο 133 ρψξεο αληίζηνηρνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο. πσο 

δηαπηζηψλνπκε ην αξαρλνεηδέο δηάγξακκα απνθιίλεη δξακαηηθά απφ ηηο ππφινηπεο 

ρψξεο. Ο κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ηεο Διιάδαο δελ ππεξέρεη ζε θαλέλα δείθηε 

πέξα απφ ηελ Τπεξθαηαλάισζε (κέγεζνο εγρψξηαο αγνξάο) θαη ηηο ζπλζήθεο Τγείαο. 

Σε κεγαιχηεξε πζηέξεζε παξνπζηάδεη σο πξνο ηελ ηερλνινγηθή εηνηκφηεηα, ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ νξγαλσζηαθή εηνηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ εμεγεί θαη ηνπο 

ιφγνπο ηεο ζπλερνχο ρεηξνηέξεπζεο ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο φισλ ησλ επηζηεκφλσλ 

ζηε ρψξα καο. Σελ ίδηα ζηηγκή ε Διιάδα θεξδίδεη πφληνπο αληαγσληζηηθφηεηαο, 

βξηζθφκελε ζηελ 20
ε
 ζέζε σο πξνο ηε δηαζεζηκφηεηα επηζηεκφλσλ θαη κεραληθψλ, 

ηνπο νπνίνπο σζηφζν απαμηψλεη. Παξάιιεια ε ρψξα θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε σο πξνο 

ηελ απειεπζέξσζε ηνπ επηρεηξείλ (Γαζκνί – θφξνη 5ε ζέζε, εκπφδηα ζην εκπφξην 32ε 

ζέζε, πεξηνξηζκνί ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ 47ε ζέζε). 

4.2.2.3 Σν νηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε  

Σα επηηφθηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

Σα επηηφθηα ζηε δψλε ηνπ επξψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2009 βξηζθφηαλ ζηα ρακειφηεξα 

επηηφθηα ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ. Ζ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα πξνζπαζψληαο λα 

αληηκεησπίζεη ηελ πξσηνθαλή θξίζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία 

πιήηηεη φιεο ηηο ρψξεο ηηο επξσπατθήο έλσζεο ηελ κία κεηά ηελ άιιε πξνέβε ζε 

δηαηήξεζε ησλ επηηνθίσλ ζην 1%, έλα πνζνζηφ πνπ ζα δηαηεξεζεί θαζ φιε ηε δηάξθεηα 

ηνπ 2010. 

 

4.2.2.4 Σν Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 

Ο αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ κεζαίνπ εηζνδήκαηνο αλακέλεηαη λα απμεζεί παγθνζκίσο 

θαηά 800 εθαηνκκχξηα άηνκα έσο ην 2030, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Citigroup Ηng. Οη κηζνί πεξίπνπ 

απφ απηνχο ζα βξίζθνληαη ζηελ Κίλα θαη ηελ Ηλδία, φπσο εθηηκάηαη, ελψ ε δηφγθσζε 

ηεο κεζαίαο ηάμεο παγθνζκίσο, πνπ ζήκεξα αληηζηνηρεί ζε κία αγνξά 12,5 

ηξηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, ζα ζπλνδεπηεί απφ επελδπηηθέο επθαηξίεο, αιιαγή ηεο 

θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη κία κεγάιε άλνδν ηεο ζπλνιηθήο αγνξαζηηθήο 

δχλακεο. Αλεζπρεηηθφο παξάγνληαο κέρξη ζηηγκήο έρεη απνδεηρζεί ε ηαρεία αχμεζε 
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ησλ εηζνδεκάησλ ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο, πνπ «ζπξψρλεη» φιν θαη κεγαιχηεξεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο ζηε ιεγφκελε «κεζαία ηάμε». Καη πξφθεηηαη γηα κία ηάζε ηφζν 

ηζρπξή, πνπ αλακέλεηαη φηη ζα εμνπδεηεξψζεη πιήξσο ηελ επηβξαδπλφκελε αχμεζε ησλ 

εηζνδεκάησλ ζηηο αλεπηπγκέλεο αγνξέο. ζν κάιηζηα απμάλεηαη ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα απηψλ ησλ θαηαλαισηψλ, αιιάδνπλ θαη νη θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο, 

ζεκεηψλεη ε Citigroup Ηng, ππνγξακκίδνληαο φηη απηφ είλαη ήδε επδηάθξηην ζηελ Κίλα 

θαη ηελ Ηλδία, φπνπ νη θαηαλαισηέο ζηξέθνληαη πιένλ απφ ηηο αγνξέο βαζηθψλ 

θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη ξνπρηζκνχ ζε άιινπ είδνπο αγαζά θαη ππεξεζίεο. Ζ 

Παγθφζκηα Σξάπεδα εθηηκά φηη ε «κεζαία ηάμε» ησλ θαηαλαισηψλ φρη κφλν ζα 

απμεζεί ξαγδαία ζε κέγεζνο παγθνζκίσο, αιιά θαη ην θαηά θεθαιήλ δηαζέζηκν 

εηζφδεκα ζα εληζρπζεί. 

Γηάγξακκα 4.2 

 

Πεγή:www.capital.gr 

χκθσλα κε ηηο ίδηεο εθηηκήζεηο ηεο ίδηαο ηξάπεδαο, ζηελ πεξίνδν 2005-2015 ν αξηζκφο 

ησλ θαηαλαισηψλ κεζαίνπ εηζνδήκαηνο ζα έρεη απμεζεί παγθνζκίσο θαηά πεξίπνπ 600 

εθαηνκκχξηα άηνκα, κε ζπλνιηθή αγνξαζηηθή δχλακε εληζρπκέλε θαηά 50%. 
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Γηάγξακκα 4.3 

 

Πεγή:www.capital.gr 

4.2.3 Κνηλσληθφ-πνιηηηζηηθφ Πεξηβάιινλ 

Οη Έιιελεο θαηαλαισηέο ζηξέθνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζε έλα πξντφλ γηα ην νπνίν 

ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο θαλείο δελ είρε θαληαζηεί ηελ αγνξά ηνπ απφ ηα ζνχπεξ 

κάξθεη. Σα πξνβιήκαηα θαηαιιειφηεηαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ πνπ θαηά δηαζηήκαηα 

έξρνληαη ζηελ επηθαηξφηεηα δεκηνπξγψληαο αλαζθάιεηα ζηνπο θαηαλαισηέο, αιιά θαη 

ε ιεηςπδξία ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θπξίσο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο έρεη 

αιιάμεη ηα δεδνκέλα ζηελ θαηαλάισζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. Μφλν κέζα ζην 2007 

ππνινγίδεηαη φηη θαηαλαιψζεθαλ πάλσ απφ 200 δηζ. ιίηξα εκθηαισκέλνπ λεξνχ, 

παγθνζκίσο, πνζφηεηα πνπ απνηειεί ξεθφξ- απφ απηά ηνπιάρηζηνλ ην 1 

δηζεθαηνκκχξην ιίηξα θαηαλαιψζεθαλ ζηελ Διιάδα.  

Σν θπζηθφ κεηαιιηθφ λεξφ, επηηξαπέδην ή αλζξαθνχρν λεξφ απνηειεί έλα απφ ηα 

βαζηθά είδε δηαηξνθήο ησλ ειιήλσλ θαηαλαισηψλ. ηελ Διιάδα νη εηαηξείεο ηνπ 

θιάδνπ πξνρσξνχλ ζε λέεο επηρεηξεκαηηθέο θηλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζνπλ 

κεγάιν κεξίδην αγνξάο, πνπ εθηηκάηαη φηη μεπεξλά ηα 400 εθαη. επξψ. πσο 

αλαθέξνπλ επηρεηξεκαηίεο ηνπ θιάδνπ, ν ξπζκφο αχμεζεο ηεο αγνξάο θπκαίλεηαη απφ 

8% έσο θαη 10% θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα κε 

ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ απφ ην πδξεπηηθφ δίθηπν ή πξνβιήκαηα αλεπάξθεηαο φπσο 
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ζπκβαίλεη ζηηο Κπθιάδεο, ηα Γσδεθάλεζα θαη ζε άιιεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. ηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο πξνβιέπεηαη ξαγδαία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Σα έμη 

δηζεθαηνκκχξηα θάηνηθνη ηνπ πιαλήηε καο αλακέλεηαη, κέρξη ην 2025, λα γίλνπλ ελλέα 

δηζεθαηνκκχξηα. χκθσλα κε ηελ Παγθφζκηα Δπηηξνπή Νεξνχ, γηα λα θαιπθζνχλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ απαηηείηαη αχμεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ γιπθνχ λεξνχ θαηά 

20%. κσο απηά αληί λα απμάλνληαη κεηψλνληαη ζπλερψο. Οη εηδηθνί πξνεηδνπνηνχλ φηη 

ζηνλ πιαλήηε ζα μεζπάζεη ζχληνκα κηα ζεηξά απφ "πνιέκνπο ηνπ λεξνχ", θαζψο θάζε 

θξάηνο ζα πξνζπαζήζεη λ' απνθηήζεη ηνλ απνθιεηζηηθφ έιεγρν ησλ πνιχηηκσλ 

απνζεκάησλ. Ήδε ζηελ Αξαβηθή Υεξζφλεζν, ζηελ Κχπξν, ζην Ηζξαήι, ζηελ Ηνξδαλία, 

ζηε Μάιηα θαη ζηε Γπηηθή ρζε ηα απνζέκαηα γιπθνχ λεξνχ ηεο επηθάλεηαο θαη ηνπ 

ππεδάθνπο έρνπλ κεησζεί αηζζεηά. 

 

4.2.4 Σερλνινγηθφ Πεξηβάιινλ 

4.2.4.1 Ζ έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζηε ρψξα καο 

Ζ έξεπλα ζηε ρψξα καο πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο απφ εξεπλεηηθά θέληξα θαη 

παλεπηζηήκηα. Οη θνξείο πνπ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

ζηελ Διιάδα είλαη θξαηηθά εξεπλεηηθά θέληξα, ηα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

νη επηρεηξήζεηο θαη ιίγα ηδησηηθά Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (ΝΠΗΓ) κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Σα κεγαιχηεξα παλεπηζηήκηα φπσο ην Δζληθφ Μεηζφβην 

Πνιπηερλείν, ην Δζληθφ, Καπνδηζηξηαθφ θαη Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

δηαδξακαηίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν, φρη κφλν δηεμάγνληαο βαζηθή έξεπλα αιιά θαη 

πξνεηνηκάδνληαο επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο παγθφζκηεο 

ηάζεηο ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζην πεδίν ηεο ηερλνινγίαο, ε Διιάδα έρεη 

εθζπγρξνλίζεη ην ηερλνινγηθφ ηεο πεξηβάιινλ, κέζσ κηαο πνιηθήο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο πνπ εθαξκφδεηαη θπξίσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Χζηφζν, θχξηνο αξσγφο 

θαη ρξεκαηνδφηεο ηεο ηερλνινγηθήο έξεπλαο ζηελ ρψξα καο απφ ηε κεξηά ησλ 

θξαηηθψλ θνξέσλ είλαη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο πνπ ραξάζζεη ηηο 

ζηξαηεγηθέο θαη ηηο δξάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα θηλεζεί ε έξεπλα θαη αλάπηπμε ζηε 

ρψξα καο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ξφινο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο είλαη λα: 
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 Δληζρχεη κέζσ αληαγσληζηηθψλ Δ & Σ πξνγξακκάησλ, ηηο εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ εξεπλεηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ θνξέσλ ζε ηνκείο 

ζεκαληηθνχο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηε βειηίσζε ηεο δσήο ηνπ πνιίηε. 

 ηεξίδεη ηε κεηαθνξά θαη ηε δηάρπζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ πξνο ηνπο 

παξαγσγηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο, επηηπγράλνληαο έηζη ηελ άκεζε αμηνπνίεζε 

ησλ πξντφλησλ ηεο έξεπλαο. 

 πκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο . 

 Δθπξνζσπεί ηε ρψξα ζηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ελαξκνλίδνληαο ηηο εξεπλεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. 

 Πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, κε άιιεο ρψξεο 

θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο.  

 Ηδξχεη ηλζηηηνχηα θαη ηερλνινγηθνχο θνξείο ζε ηνκείο πςειήο πξνηεξαηφηεηαο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 Δπνπηεχεη θαη ρξεκαηνδνηεί ηελ πάγηα ιεηηνπξγία θαη ζηεξίδεη δπλακηθά 19 

απφ ηνπο γλσζηφηεξνπο θαη ζεκαληηθφηεξνπο εξεπλεηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο 

θνξείο ηεο ρψξαο. 

  Πξνσζεί ηε δηάδνζε ησλ Δ&Σ πιεξνθνξηψλ ζε εζληθή θιίκαθα κε ηε βνήζεηα 

ηερλνινγηθήο πιεξνθφξεζεο. 

 Τπνζηεξίδεη δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζε ζέκαηα 

Έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο. 

Πξέπεη εδψ λα ηνλίζνπκε φηη εθηφο απφ ηε ράξαμε ησλ αμφλσλ πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα 

θηλεζνχλ νη ηνκείο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζηε ρψξα καο, ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη ηερλνινγηψλ είλαη θαη ε επνπηεχνπζα αξρή γηα κηα πιεηάδα 

θνξέσλ θαη επηηξνπψλ. Απηνί είλαη: 

 Δπηηξνπέο: Δπηηξνπή Απνηίκεζεο Σερλνινγίαο, Δπηηξνπή Βηνεζηθήο, Διιεληθή 

Αζηξνλνκηθή Δπηηξνπή 

 Δξεπλεηηθνί Φνξείο φπσο: (κε βάζε ηηο ηξνπνπνηήζεηο 3/6/2009) 

1. Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ / Δ.Α.Α  

2. Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ¨Γεκφθξηηνο¨ 

3. Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ ( Δ.Η.Δ) 

4. Δζληθφ Κέληξν Βηνηαηξηθψλ Δπηζηεκψλ(Δ.Κ.Δ.Β.Δ)¨Αιέμαλδξνο Φιέκηλγθ¨ 
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5. Αζελά-Δξεπλεηηθφ Κέληξν Καηλνηνκίαο ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο, ησλ 

Δπηθνηλσληψλ θαη ηεο Γλψζεο. 

6. Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Κ.Α.Π.Δ.) 

7. Διιεληθφ Κέληξν Θαιαζζηψλ Δξεπλψλ (ΔΛΚΑΘΔ) 

8. Διιεληθφ Ηλζηηηνχην PASTEUR / Δ.Η.Π  

9. Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (Δ.Κ.Δ.Σ.Α) 

10. Ίδξπκα Σερλνινγίαο & Έξεπλαο (Η.Σ.Δ) 

 

 Σερλνινγηθνί Φνξείο φπσο: 

1. Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο (Δ.Δ.Α.Δ.) 

2. Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο & Σερλνινγίαο (Δ.Γ.Δ.Σ) 

3. Οξγαληζκφο Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο (ΟΒΗ) 

4. Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ΔΛΟΣ) 

 

4.2.4.2 Ζ ηερλνινγία ζηνλ θιάδν ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ  

Ζ Παξαγσγηθή Γηαδηθαζία εκθηάισζεο λεξνχ 

Ζ εκθηάισζε θαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ λεξνχ κπνξεί λα θαίλεηαη απιή θαηά ην 

κεγαιχηεξφ ηεο κέξνο. Αληίζεηα, είλαη κηα ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ηδηαίηεξε 

πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή επηκνιχλζεσλ θαη θπζηθά γηα ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο 

παξαγσγήο θαη έπεηηα γηα ην θέξδνο ηεο θάζε επηρείξεζεο. Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

πεξλά απφ ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα, ηα νπνία εμαξηψληαη απφ ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ, απφ ηα κεραλήκαηα, ηελ ηερλνινγία πνπ αθνινπζνχλ θαη απφ ην έκπεηξν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ.  

Αξρηθά, ην λεξφ αληιείηαη απφ ηελ πεγή πδξνιεςίαο-γεψηξεζε θαη πεξλάεη απφ ην 

πξψην θίιηξν (20-30κm) φπνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ καλφκεηξνπ ειέγρεηαη ε πίεζε ηνπ 

λεξνχ, πξάγκα απαξαίηεην γηα ηε ζσζηή παξνρή θαη θπθινθνξία ηνπ. 

Έπεηηα κέζσ ησλ αλνμείδσησλ ζσιελψζεσλ ην λεξφ κεηαθέξεηαη ζηε πξψηε δεμακελή 

φπνπ θαη εξεκεί γηα ιίγν θαη ζπλερίδεη γηα ην δεχηεξν θηιηξάξηζκα κε ην απφιπην 

θίιηξν αθξηβείαο 0.6κm, ψζηε λα γίλεη θαιχηεξνο θαζαξηζκφο ηνπ λεξνχ απφ ηνπο 

κηθξννξγαληζκνχο. Ζ επηινγή ζσζηνχ θίιηξνπ αλάκεζα ζε φζα θπθινθνξνχλ ζηελ 

αγνξά αιιά θαη ε ζσζηή ζπληήξεζε ηνπ είλαη ζεκείν θξίζηκν γηα φζνπο παξαγσγνχο 
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ζέινπλ αθφκα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ηνπο. Αθνχ 

θηιηξαξηζηεί θαη γηα δεχηεξε θνξά εηζέξρεηαη ζηε δεχηεξε δεμακελή θαη 

πξνεηνηκάδεηαη γηα ην ηξίην θαη ηειηθφ θηιηξάξηζκα κε θίιηξν ηεο ηάμεσο ηνπ 0,2κm 

Μεηά απφ ζπλερείο κηθξνβηνινγηθνχο ειέγρνπο θαη αζθαιείο πιένλ γηα ηε θαζαξφηεηα 

ηνπ λεξνχ πξνρσξάκε ζην ζχζηεκα εκθηάισζεο. Σε κεραλή εκθηάισζεο 

ηξνθνδνηνχκε κε θελέο θηάιεο ηηο νπνίεο πξνκεζεπφκαζηε απφ θαηάιιειεο εηαηξείεο 

παξαζθεπήο θηαιψλ, ελψ πνιιέο εηαηξείεο δηαζέηνπλ ζηηο κέξεο καο νη ίδηεο κεραλέο 

θαηαζθεπήο γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Σα πξνπιάζκαηα (preform), ηα νπνία 

αξρηθά ζεξκαίλνληαη θαηά δψλεο ζηνπο 120
o
C κε ππέξπζξε αθηηλνβνιία απνηεινχλ ηε 

πξψηε χιε γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεραλέο. Παίξλνπλ ηε ηειηθή ηνπο κνξθή αθνχ 

ςπρζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε αεξνκεηαθνξείο θαη ρσξίο αλζξψπηλε επαθή 

κεηαθέξνληαη ζηε κεραλή εκθηάισζεο ε νπνία παξακέλεη θιεηζηή ζε πιήξσο 

απνζηεηξσκέλν πεξηβάιινλ γηα απνθπγή επηκνιχλζεσλ. ην θιεηζηφ απηφ ζχζηεκα 

ηεο κεραλήο, νη θηάιεο πιέλνληαη γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο θαη γηα ηελ ηειηθή 

απνζηείξσζε ηνπο θαη γεκίδνληαη κε ην ηειηθφ πξντφλ, ην λεξφ. Αθνχ πσκαηηζηνχλ 

βγαίλνπλ ζην ειεχζεξν πεξηβάιινλ κε ηε βνήζεηα γξακκψλ κεηαθνξάο ή αιιηψο κε ηε 

βνήζεηα κεηαθνξηθψλ ηαηληψλ γηα ηηο ππφινηπεο δηαδηθαζίεο. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη ε 

επηθφιιεζε εηηθεηψλ ζηε κεραλή εηηθεηνπνίεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα θσδηθνπνηνχληαη νη 

θηάιεο κε ην ιεγφκελν load number, ην νπνίν θαη καο δείρλεη ηελ εκεξνκελία 

παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο, ηελ εκεξνκελία ιήμεο θαη ηνλ αξηζκφ παξαγσγήο ηεο 

παξηίδαο. Σέινο, νη θηάιεο πξνσζνχληαη θαη ζπζθεπάδνληαη αλάινγα κε ηε δήηεζε ζηε 

θαηάιιειε ζπζθεπαζία ραξηνθηβσηίσλ ή ζπξξηθλσκέλνπ θηικ ζπζθεπαζίαο ζε 6, 12 ή 

24 θηάιεο θαη παιεηνπνηνχληαη ελψ νη παιέηεο ηπιίγνληαη κε πξνζηαηεπηηθέο 

κεκβξάλεο θαη ηνπνζεηνχληαη ζην ρψξν απνζήθεπζεο ζηνπο 18
ν
 C. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνπκε ην δηάγξακκα ξνήο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο εκθηάισζεο λεξνχ. Ζ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα φπσο ε άληιεζε, ε 

εκθηάισζε, ε πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ν πσκαηηζκφο. 
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Γηάγξακκα 4.4:Ζ δηαδηθαζία εκθηάισζεο λεξνχ . 

 

Πεγή: http://www.infowine.gr/enology/General/?&nid=253 
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4.2.4.3 Ζ Πηζηνπνίεζε ISO 9001 ζηνλ θιάδν ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ  

Ο θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ είλαη έλαο θιάδνο φπνπ νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο παίδνπλ 

πνιχ κεγάιν ξφιν. Ζ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ βξαρππξφζεζκα αιιά θαη 

καθξνπξφζεζκα απνηεινχλ ηνλ νδεγφ ησλ εμειίμεσλ ζε απηφ ην ηνκέα. Πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε εδψ φηη: «ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ 852/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ επί ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ απαηηεί νη ππεχζπλνη ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηξνθίκσλ λα ζεζπίζνπλ, εθαξκφζνπλ θαη λα δηαηεξνχλ πάγηεο δηαδηθαζίεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηνπ HACCP». Χζηφζν, ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ, φπσο έρεη δηαπηζησζεί, πηζηνπνηείηαη θαη θαηά ISO 9001, ελψ πνιιέο θέξνπλ 

θαη ηελ πηζηνπνίεζε θαηά ISO 22000. 

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο ISO 9001 απνηειεί κηα δηεξγαζία πνπ θαιχπηεη 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο πειάηεο θαη ηνπο θαηαλαισηέο απφ ηε 

δεκηνπξγία ελφο πξντφληνο έσο θαη ηελ θαηαλάισζε ηνπ. Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο 

εηαηξείαο γηα ηελ πνηφηεηα, ηελ αζθάιεηα ηνπ θαηαλαισηή, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία 

φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο αιιά θαη γηα ην πεξηβάιινλ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

ηξνθνδνηηθήο αιπζίδαο επηθνηλσλνχληαη θαη απνθιηκαθψλνληαη ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο 

θάζε εηαηξείαο. Ζ δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θαιχπηεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

παξαθάησ: πκκφξθσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ, 

πκκφξθσζε ζε φιεο ηηο Ννκνζεηηθέο Απαηηήζεηο, πκκφξθσζε ηεο Πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ θαη πκκφξθσζε ζε φηη αθνξά Αζθάιεηα, Τγεία θαη 

Πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, ε Οκάδα Γηαρείξηζεο ηνπ Δξγνζηαζίνπ θέξεη ηελ επζχλε γηα ηα 

παξαθάησ:  

• Θέζπηζε ησλ ζηφρσλ ηνπ εξγνζηαζίνπ ζε εηήζηα βάζε  

• Καζνξηζκφ ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη  

• Αλαζθφπεζε ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί θαη νξηζκφο 

πιάλνπ ελεξγεηψλ πξνο βειηίσζε , φπνπ απηφ απαηηείηαη  

• Γηαζθάιηζε φηη φινη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ 

πξντφληνο, ηηο Ννκνζεηηθέο δηαηάμεηο αιιά θαη φια ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε Πνηφηεηα, Τγεία, Αζθάιεηα θαη Πεξηβάιινλ έρνπλ θαιπθζεί  

• ηελή παξαθνινχζεζε ησλ εζσηεξηθψλ αμηνινγήζεσλ, αιιά θαη ησλ 

αλαθνξψλ ησλ επηζεσξήζεσλ απφ εμσηεξηθνχο πηζηνπνηεηηθνχο νξγαληζκνχο. 
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Σν χζηεκα ηεθκεξίσζεο πνπ πξνυπνζέηεη ην ΗSO 9001 πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

Πνιηηηθή Πνηφηεηαο, Πνιηηηθή Τγείαο, ηφρνπο Δξγνζηαζίνπ, Δγρεηξίδην Πνηφηεηα, 

Παγθφζκηεο Πξνυπνζέζεηο θαη Πξφηππα Πνηφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο 

Πξντφλησλ, Αξρεία θαη Γηαδηθαζίεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην χζηεκα δηαρείξηζεο εγγξάθσλ θαη Αξρείσλ πνπ 

πξνυπνζέηεη ην ΗSO 9001 πεξηγξάθεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο αλαζεψξεζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ, ηεο έγθξηζεο ηνπο, ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο δηάζεζεο ηνπο θαζψο 

θαη ηεο θαηαζηξνθήο ησλ παιηψλ δηαδηθαζηψλ. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν θαζηζηά 

εχθνιε ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζην ζεκείν ρξήζεο ηνπο θαζψο θαη ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ αλαγθψλ εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ 

πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ηεο Δηαηξείαο ππεχζπλνη είλαη ν Γηεπζπληήο ηνπ 

Δξγνζηαζίνπ θαη νη Δπηθεθαιήο ησλ ηκεκάησλ ηνπ εξγνζηαζίνπ. Ο νξγαληζκφο 

Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο είλαη ν Θεκαηνθχιαθαο ηεο Πνηφηεηαο θαη ηεο Αζθάιεηαο ησλ 

Πξντφλησλ βάζε ησλ Ννκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ ζε φιε ηελ ηξνθνδνηηθή αιπζίδα, ν 

νπνίνο ηαπηφρξνλα ππνζηεξίδεη φιεο ηηο δηεξγαζίεο θαη νδεγεί ζηελ ζπλερή βειηίσζε. 

Ο ππεχζπλνο γηα ηελ Τγεία, ηελ Αζθάιεηα ησλ Δξγαδνκέλσλ θαη ηελ Πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο είλαη ν Θεκαηνθχιαθαο ηεο ηήξεζεο ησλ Ννκνζεηηθψλ απαηηήζεσλ ζε 

φιε ηελ ηξνθνδνηηθή αιπζίδα, ν νπνίνο ηαπηφρξνλα ππνζηεξίδεη φιεο ηηο δηεξγαζίεο 

θαη νδεγεί ζηελ ζπλερή βειηίσζε. ινη νη Τπεχζπλνη θαζψο θαη ππνζηεξηθηηθνί 

παξάγνληεο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ηξνθνδνηηθήο αιπζίδαο, έρνπλ ηελ επζχλε ηεο 

δηαρείξηζεο θαη ησλ κεηξήζεσλ ησλ δηεξγαζηψλ ηνπο κε ζθνπφ λα επηηεπρζνχλ φινη νη 

ζηφρνη πνηφηεηα. 

πλνςίδνληαο, παξαηεξνχκε πσο πξψηε επηδίσμε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ είλαη, 

λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ πειάηε γηα έλα πξντφλ πνπ είλαη πνιχ επαίζζεην 

θαηά ηελ παξαγσγή, ηελ ζπζθεπαζία θαη ηελ δηαλνκή ηνπ, θαη ρξεηάδεηαη λα παξζνχλ 

φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξσζνχλ ηα παξαπάλσ, φπσο νξίδεη ν 

λφκνο. Έηζη, ην πξντφλ λα θηάζεη ζηνλ θαηαλαισηή πιεξψληαο φιεο ηηο πξνδηαγξαθέο 

παξαγσγήο 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 4
ΟΤ

 ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

 Γεσξγφπνπινο Ν., (2004) ―ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη‖, Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ, Δηζαγσγηθή Έθζεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2009 

 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

 Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην έηνο 2005 

 L 126/34 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο : Οδεγία 2003/40/ΔΚ 

ηεο Δπηηξνπήο ηεο 16
εο

 Μαΐνπ 2003 γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαηαιφγνπ, ησλ 

νξηαθψλ ηηκψλ ζπγθεληξψζεσλ θαη ησλ ελδείμεσλ γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ 

ζπζηαηηθψλ ησλ θπζηθψλ κεηαιιηθψλ λεξψλ. 

 Οδεγία 96/70/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 28
εο

 

Οθησβξίνπ 1996 γηα ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 80/777/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ 

πεξί πξνζεγγίζεσο ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηηθψλ κειψλ ζρεηηθά κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε. 

 25.6.2004 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 Δζληθφ πκβνχιην Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αλάπηπμεο, Δηήζηα Έθζεζε γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα  

 Έξεπλα επελδχζεσλ ηνπ ΗΟΒΔ, Οθηψβξηνο 2005 

 ICAP, Κιαδηθή κειέηε ζηνλ θιάδν ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ,  

 ICAP, Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο 

 ΔΦΔΣ 

 Οηθνλνκηθφ Γειηίν Alpha Bank Σξηκεληαία Έθδνζε/ Φεβξνπάξηνο 2010/ 

Σεχρνο 111/ ζει 2 

 Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 2007-2013/ ηξαηεγηθή Αλαθνξά 

(Ηνχιηνο 2006) 

 Σδέλε Παληνχιε :Assistant Quality Manager: Νεξφ Κνξπή, Βφληηζα 

 Μηράιεο Παπαηδηηδέο Λνγηζηήο Tax Planet 

 

Ηinternet 

 Κεληξηθφ εξγαζηήξην αλαιχζεσλ Νεξψλ ΗΓΜΔ Υεκηθέο θαη Μηθξνβηνινγηθέο 

αλαιχζεηο πφζηκνπ λεξνχ: Γηςνχλ γηα εκθηαισκέλν λεξφ νη Έιιελεο 

http://igmeaqualab.spaces.live.com/Blog/cns!2885800A72F151CC!128.entry 

 http://www.didefth.gr/menu7/view12_sw.php?i=3350&p=0 

 http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf ζει 84 

http://www.weforum.org/pdf/GCR09/GCR20092010fullreport.pdf
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 http://www.i-live.gr/ecb-reduce-interest-rates/ 

 Αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο: ην απνηέιεζκα ηνπ Γηθνκκαηηζκνχ 

http://leftengineers.wordpress.com/2009/09/09/competitiveness/. 

  Αλαδπφκελνη Καηαλαισηέο αιιάδνπλ ηελ παγθφζκηα κεζαία ηάμε 

http://62.1.2.134/News.asp?id=816352  

  Παξαγσγηθή Γηαδηθαζία παξαγσγήο εκθηαισκέλνπ λεξνχ 

http://www.infowine.gr/enology/General/?&nid=253 

 Βνπηηά ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Διιάδαο 

http://agiosgr.blogspot.com/2009/09/blog-post_7480.html 

 Νεξά Κξήηεο-Αξρέο Καηαλαισηψλ http://www.nerakritis.gr/0010000037 

 http://3.bp.blogspot.com/_xYCej0alFc4/Sqihxn9i3JI/AAAAAAAACBU/vkQZ

TmiSpbw/s1600-h/2 

  

 

http://www.i-live.gr/ecb-reduce-interest-rates/
http://leftengineers.wordpress.com/2009/09/09/competitiveness/
http://62.1.2.134/News.asp?id=816352
http://www.infowine.gr/enology/General/?&nid=253
http://agiosgr.blogspot.com/2009/09/blog-post_7480.html
http://www.nerakritis.gr/0010000037
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Παξάξηεκα 1 

πζηαηηθά πνπ είλαη παξφληα κε θπζηθφ ηξφπν ζηα θπζηθά κεηαιιηθά λεξά θαη 

αλψηαηεο νξηαθέο ηηκέο ησλ νπνίσλ ε ππέξβαζε κπνξεί λα παξνπζηάδεη θίλδπλν 

γηα ηε δεκφζηα πγεία. 

πζηαηηθά Αλψηαηεο νξηαθέο ηηκέο (mg/l) 

Αληηκφλην  0,0050 

Αξζεληθφ 0,010 

Βάξην 1,0 

Βφξην Να θαζνξηζηεί(*) 

Κάδκην 0,003 

Υξψκην 0,050 

Υαιθφο 1,0 

Κπαληνχρα 0,070 

Φζνξηνχρα 5,0 

Μφιπβδνο 0,010 

Μαγγάλην 0,50 

Τδξάξγπξνο 0,0010 

Νηθέιην 0,020 

Νηηξηθά 50 

Νηηξψδε 0,1 

ειήλην 0,010 

(*) Σν αλψηεξν φξην γηα ην βφξην ζα νξηζζεί, εάλ είλαη αλαγθαίν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη βάζεη  πξφηαζεο ηεο Δπηηξνπήο 

πξηλ απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2006. 
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Παξάξηεκα 2 

Αλψηαηεο νξηαθέο ηηκέο γηα ηα θαηάινηπα θαηεξγαζίαο ησλ θπζηθψλ 

κεηαιιηθψλ λεξψλ θαη ησλ λεξψλ πεγήο κε εκπινπηηζκέλν κε φδνλ αέξα. 

Καηάινηπα θαηεξγαζίαο  Αλψηαηεο νξηαθέο ηηκέο (mg/l) 

Γηαιπκέλν φδνλ 50  

Βξσκηθά άιαηα 3 

Βξσκνθφξκηα 1 

(*) Ζ ηήξεζε ησλ αλψηαησλ ηηκψλ ειέγρεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ ζε 

επίπεδν εκθηάισζεο ή άιιεο ζπζθεπαζίαο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. 

 

Παξάξηεκα 3 

Υαξαθηεξηζηηθά (*) επηδφζεσλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο 1  

πζηαηηθά Πηζηφηεηα%  ηεο 

παξακεηξηθήο ηηκήο 

(εκείσζε 1 ) 

Αθξίβεηα% ηεο 

παξακεηξηθήο ηηκήο 

(εκείσζε 2) 

ξην αλίρλεπζεο% ηεο 

παξακεηξηθήο ηηκήο 

(εκείσζε 3) 

εκεηψζεηο 

Αληηκφλην  25 25 25  

Αξζεληθφ 10 10 10  

Βάξην 25 25 25  

Βφξην    Παξαξη 1 

Κάδκην 10 10 10  

Υξψκην 10 10 10  

Υαιθφο 10 10 10  

Κπαληνχρα 10 10 10 εκείσζε 4 

Φζνξηνχρα 10 10 10  

Μφιπβδνο 10 10 10  

Μαγγάλην 10 10 10  

Τδξάξγπξνο 20 10 20  

Νηθέιην 10 10 10  
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Νηηξηθά 10 10 10  

Νηηξψδε 10 10 10  

ειήλην 10 10 10  

Αληηκφλην  10 10 10  

 

(*) Οη κέζνδνη αλάιπζεο γηα ηε κέηξεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ 

παξαξηήκαηνο Η πξέπεη λα ηζρχνπλ γηα ηε κέηξεζε, ηνπιάρηζηνλ, ησλ ζπγθεληξψζεσλ πνπ 

ηζνχληαη κε ηελ παξακεηξηθή αμία κε ζπγθεθξηκέλε πηζηφηεηα, αθξίβεηα, θαη φξην αλίρλεπζεο. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ επαηζζεζία ηεο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπ αλάιπζεο, ην απνηέιεζκα 

εθθξάδεηαη κε ηε ρξήζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ ίδηνπ αξηζκνχ δεθαδηθψλ ςεθίσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλψηαηε νξηαθή ηηκή πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξάξηεκα 1. 

 

εκείσζε 1: Πηζηφηεηα είλαη ην ζπζηεκαηηθφ ζθάικα θαη είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο κέζεο 

ηηκήο κεγάινπ αξηζκνχ επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ θαη ηεο πξαγκαηηθήο ηηκήο. 

 

εκείσζε 2: Αθξίβεηα είλαη ην ηπραίν ζθάικα θαη εθθξάδεηαη ζπλήζσο σο ε θαλνληθή 

απφθιηζε (εληφο θαη κεηαμχ κηαο νκάδαο) ηνπ θάζκαηνο απνηειεζκάησλ γχξσ απφ ην κέζν 

φξν. Απνδεθηή αθξίβεηα είλαη ε δηπιάζηα ζρεηηθή ζπλήζεο απφθιηζε. 

 

εκείσζε 3: ξην αλίρλεπζεο είλαη: 

— ε ηξηπιάζηα ζρεηηθή ζπλήζεο απφθιηζε, εληφο κηαο νκάδαο, ελφο θπζηθνχ δείγκαηνο πνπ 

πεξηέρεη κηθξή ζπγθέληξσζε ηεο παξακέηξνπ, 

— ή, ε πεληαπιάζηα ζρεηηθή ζπλήζεο απφθιηζε, εληφο κηαο νκάδαο, ελφο ηπθινχ δείγκαηνο. 

 

εκείσζε 4: Ζ κέζνδνο πξνζδηνξίδεη νιηθά θπαληνχρα θάζε κνξθήο 
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ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΗΗΟΟ  55
ΟΟ

::  

  ΑΑΝΝΑΑΛΛΤΤΖΖ  ΣΣΟΟΤΤ  ΑΑΜΜΔΔΟΟΤΤ  ΖΖ  ΜΜΗΗΚΚΡΡΟΟ  ––  ΠΠΔΔΡΡΗΗΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΣΣΟΟ  

ΤΤΜΜΦΦΧΧΝΝΑΑ  ΜΜΔΔ  ΣΣΟΟ  ΤΤΠΠΟΟΓΓΔΔΗΗΓΓΜΜΑΑ  ΣΣΟΟΤΤ  PPOORRTTEERR..  

5.1ΔΗΑΓΧΓΖ  

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην είδακε πσο νη παξάγνληεο ηνπ κάθξν-πεξηβάιινληνο 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ άκεζα ή έκκεζα ηηο επηρεηξήζεηο. πσο δηαπηζηψζεθε,  ε 

αλάιπζε απηή είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ ε θάζε επηρείξεζε λα επηιέμεη κηα 

νξζή ζηξαηεγηθή θαη λα γίλεη πην αληαγσληζηηθή. ηφρνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, 

είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ άκεζνπ ή κίθξν – πεξηβάιινληνο ησλ επηρεηξήζεσλ ελφο 

θιάδνπ ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Porter, γλσζηή σο δνκηθή αλάιπζε ελόο θιάδνπ. 

Ο θαζεγεηήο Michael Porter, καο εθζέηεη έλα ππφδεηγκα, πνπ εμεηάδεη ην 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλλνηεο ηεο 

βηνκεραληθήο νηθνλνκηθήο. Σν ππφδεηγκα, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζε έλαλ θιάδν ρξεζηκνπνηεί πέληε δπλάκεηο: Απηέο είλαη: 

 Ζ πηζαλφηεηα εηζφδνπ λέαο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν 

 Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ 

 Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ 

 Ζ απεηιή απφ ηελ χπαξμε ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ 

 Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

«Ζ ζπιινγηθή ηζρχο απηψλ ησλ δπλάκεσλ», ππνζηεξίδεη, «θαζνξίδεη ηηο ηειηθέο 

δπλαηφηεηεο θέξδνπο ηνπ θιάδνπ, φπνπ ην θέξδνο κεηξηέηαη κε βάζε ηε καθξνρξφληα 

απφδνζε ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ». ζν πην ηζρπξή είλαη θάζε κία απφ απηέο ηηο 

δπλάκεηο, ηφζν πην πεξηνξηζκέλεο είλαη νη δπλαηφηεηεο ησλ εηαηξεηψλ λα απμάλνπλ ηηο 

ηηκέο ηνπο θαη λα απνθνκίδνπλ κεγαιχηεξα θέξδε. Παξφιν πνπ ν Porter αλαθέξεη κφλν 

πέληε δπλάκεηο, ζηελ ¨πξάμε¨ νη παξάγνληεο απηνί, δελ κπνξνχζαλ λα απνδψζνπλ κε 

επάξθεηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπσο απηή απνηππψλεηαη ζε έλα θιάδν. Αξγφηεξα 

ινηπφλ, πξνζηέζεθε θαη κηα έθηε δχλακε ζην ππφδεηγκα γηα λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθφ. Ο λένο παξάγνληαο πεξηιακβάλεη άιιεο νκάδεο ελδηαθεξφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε φπσο ε θπβέξλεζε, ηα δηάθνξα ζσκαηεία, ν πηζησηέο 
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ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο εληφο ησλ νπνίσλ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ε επηρείξεζε. 

Σν ππφδεηγκα ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter βαζίζηεθε ζηελ θαηάζηαζε ησλ αγνξψλ 

ηελ δεθαεηία ηνπ ΄80. Δθείλε ηελ πεξίνδν ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αγνξψλ 

ραξαθηεξηδφηαλ απφ έληνλν αληαγσληζκφ ρσξίο σζηφζν λα ιείπεη ε ζρεηηθή 

ζηαζεξφηεηα ελψ ππήξραλ θαη νη εθάζηνηε θπθιηθέο δηαθπκάλζεηο. Σν ππφδεηγκα 

βαζηδφκελν ζε απηά ηα δεδνκέλα, πξνζπαζνχζε λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα εθείλεο 

ηεο πεξηφδνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ηνπο επηκέξνπο παξάγνληεο. Αθφκα θαη ηφηε, ην 

ππφδεηγκα απηφ δελ ήηαλ ην κνλαδηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα ζηειέρε γηα 

ηελ αλίρλεπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο επηινγήο ησλ θαηάιιεισλ 

ζηξαηεγηθψλ. Ήηαλ έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν, ην νπνίν ζε ζπλεξγαζία κε άιια 

κπνξνχζε ζε κεγάιν βαζκφ λα πξνβιέςεη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επξφθεηην λα ζπκβνχλ ζε απηφ.  

Δηδηθφηεξα, ζήκεξα ην ππφδεηγκα ηνπ Porter δελ είλαη ηθαλφ λα ζηαζεί κφλν ηνπ ζηελ 

πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ησλ αγνξψλ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ εληφο απηψλ. Σα ζεκεξηλά 

ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, έρνληαο ζηε δηάζεζε ηνπο κία πιεηάδα ζηνηρείσλ, 

εξγαιείσλ θαη ππνδεηγκάησλ, νδεγνχληαη πην εχθνια ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

πηνζέηεζε ηεο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθήο. Χζηφζν λα ηνλίζνπκε εδψ, φηη ε 

αβεβαηφηεηα πνπ θπξηαξρεί ζην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ θαη ε αζηάζεηα πνπ επηθξαηεί, 

είλαη κεγαιχηεξε απφ πνηέ θαζψο θαλείο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη αλά πάζα 

ζηηγκή ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηελ αγνξά ή ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε 

απηή. Παξ φιεο ηηο αδπλακίεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ην ππφδεηγκα ησλ πέληε 

δπλάκεσλ ηνπ Porter είλαη κηα πνιχ ρξήζηκε θαη απνδνηηθή κεζνδνινγία πνπ ππάξρεη 

γηα ηελ αλάιπζε ελφο θιάδνπ, ηηο πξννπηηθέο εμέιημεο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνπκε 

ην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηνπ ππνδείγκαηνο. 

5.2 ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΟΤ PORTER  

ε απηφ ην ζεκείν ζα εμεηάζνπκε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ ππνδείγκαηνο, γηα θάζε 

έλαλ παξάγνληα μερσξηζηά. ηελ αλάιπζε καο, δελ ζα επηκείλνπκε ζηελ εμέηαζε ηνπ 

βαζηθνχ ππνδείγκαηνο, αιιά ζα επεθηαζνχκε θαη ζηελ εμέηαζε ηεο έθηεο δχλακεο. 
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5.2.1 Νέν-εηζεξρφκελνη ζηνλ θιάδν 

χκθσλα κε ηνπο Hunger D & Wheelen T 2004, λέεο επηρεηξήζεηο, είλαη απηέο πνπ 

εηζέξρνληαη γηα πξψηε θνξά ζε έλαλ ππάξρνληα θιάδν. πλήζσο, δηαζέηνπλ λέεο 

ηθαλφηεηεο, ζεκαληηθνχο πφξνπο θαη επηζπκία γηα εμαζθάιηζε κεξηδίνπ αγνξάο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ν θιάδνο ζηνλ νπνίν εηζέξρνληαη, γηα λα είλαη ειθπζηηθφο πξέπεη νη 

ήδε εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο ζε απηφλ, λα πξαγκαηνπνηνχλ θέξδε. ζν πην κεγάιν 

είλαη ην πεξηζψξην θέξδνπο, ηφζν πην έληνλν ελδηαθέξνλ, ζα παξνπζηάδεη ν θιάδνο. 

Φπζηθφ είλαη νη εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο λα κελ επηζπκνχλ ηελ παξνπζία θαη 

άιινπ αληαγσληζηή ζηνλ θιάδν θαη θάλνπλ φηη κπνξνχλ γηα λα απνηξέςνπλ απηή ηελ 

είζνδν. Γειαδή πξαγκαηνπνηνχλ, ηα ιεγφκελα εκπφδηα ή θξαγκνχο εηζφδνπ. Δκπφδηα 

εηζφδνπ είλαη θάηη πνπ δπζθνιεχεη κηα επηρείξεζε λα εηζέιζεη ζε έλα θιάδν. Μεξηθά 

απφ ηα πηζαλά εκπφδηα εηζφδνπ είλαη ηα παξαθάησ: 

Οηθνλνκίεο θιίκαθαο: φηαλ ην θφζηνο θάζε κνλάδαο παξαγφκελνπ πξντφληνο, 

κεηψλεηαη, ελψ ν φγθνο παξαγσγήο απμάλεηαη, ηφηε εκθαλίδνληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. 

Γε ζπλδένληαη απαξαίηεηα κε ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαζψο κπνξνχλ λα 

πξνέξρνληαη απφ νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο φπσο πξνκήζεηεο, 

κεηαθνξέο, έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη γεληθφηεξα απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

εμνηθνλνκεί πφξνπο γηα ηελ επηρείξεζε. Απνηεινχλ ζεκαληηθφ «φπιν» ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, δηφηη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ 

πφξσλ ηνπο, επηηπγράλνπλ ρακειφηεξν θφζηνο θαη δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε 

ρακειφηεξεο ηηκέο. Έηζη θαζίζηαληαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθά, ζε ζρέζε κε ηα 

αληίζηνηρα πξντφληα ησλ λενεηζεξρνκέλσλ (θαη πην κηθξψλ ζε κέγεζνο) επηρεηξήζεσλ 

ηνπ θιάδνπ. 

Αλάγθεο ζε θεθάιαηα: επελδχζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αγνξά εγθαηαζηάζεσλ θαη ηε 

δηακφξθσζε ηνπο, ηελ αγνξά εμνπιηζκνχ, θαη γεληθφηεξα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ 

ηεο θάζε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, είλαη αλαγθαίεο γηα κία λέα επηρείξεζε πνπ 

επηζπκεί λα εηζέιζεη ζε έλα θιάδν. Σν θφζηνο απφθηεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ, 

ζπλήζσο είλαη ηφζν πςειφ πνπ απνηειεί απφ κφλν ηνπ, θξαγκφ-εκπφδην ζε κηα 

επηρείξεζε, λα εηζέιζεη ηειηθά ζηνλ θιάδν. 

Γηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο: Αλαθέξεηαη ζε πξαγκαηηθέο ή ζηηο αληηιακβαλφκελεο 

δηαθνξέο πνπ θαζηζηνχλ έλα πξντφλ ηδηαίηεξν ή κνλαδηθφ γηα ηνπο αγνξαζηέο, νη νπνίνη 

δεζκεχνληαη απφ απηφ. Μηα λέα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πείζεη ηνπο θαηαλαισηέο, γηα 
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ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθνχ ηεο πξντφληνο, πξνθεηκέλνπ νη θαηαλαισηέο λα ην 

πξνηηκήζνπλ. Καηά ζπλέπεηα, γηα λα απνζπάζνπλ κεξίδην αγνξάο απφ ηηο 

εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο, ζα πξέπεη λα επελδχζνπλ πνιιά θεθάιαηα ζε έξεπλα θαη 

αλάπηπμε, ζε ελέξγεηεο πξνψζεζεο ηνπ λένπ πξντφληνο ή θαη πνιιέο θνξέο θαη ζηα 

δχν. 

Πξφζβαζε ζηα δίθηπα δηαλνκήο: έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ησλ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ε αδπλακία ηνπο λα επηδείμνπλ ην πξντφλ ηνπο ζηνλ πηζαλφ 

αγνξαζηή. Αηηία γηα απηφ, είλαη ε επηζεηηθή πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ησλ 

εγθαηαζηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη πεδίν ειεχζεξν ζε 

θάπνην ζεκείν πψιεζεο γηα ην λέν πξντφλ. ηαλ φκσο ην πξντφλ, φζν θαηλνηφκν θαη 

λα είλαη, δελ θηάζεη ζηνλ θαηαλαισηή, ηφηε απνηειεί δεκία γηα ηελ επηρείξεζε. 

Σαπηφρξνλα, ε λέα επηρείξεζε αληηκεησπίδεη θαη ηελ απξνζπκία ησλ ίδησλ ησλ 

θαλαιηψλ δηαλνκήο λα πξνσζήζνπλ ηα λέα πξντφληα. Αληίζεηα, ππάξρεη κία πξνηίκεζε 

ζηα θαηαμησκέλα ζηε ζπλείδεζε ηνπ θαηαλαισηή πξντφληα, ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ 

ηηο κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ πνπ πιενλεθηνχλ έλαληη ησλ λενεηζεξρφκελσλ θαη ηηο 

αλαγθάδνπλ λα δηαζέηνπλ ππέξνγθα πνζά ζηε δηαθήκηζε, ζε εθπηψζεηο, πξνζθνξέο, 

θαη άιιεο παξφκνηνπ είδνπο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο. 

Μεηνλεθηήκαηα - θφζηνπο  αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο: νη επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ήδε ζε έλα θιάδν, έρνπλ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα απέλαληη ζηηο 

λενεηζαρζείζεο επηρεηξήζεηο, ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηε καθξνρξφληα παξνπζία ηνπο 

ζηνλ θιάδν. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά είλαη: 

 Ζ θαηνρή ηεο απαξαίηεηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη θαη θαηνρπξσκέλε 

απφ παηέληα. Απηφ είλαη αλππέξβιεην εκπφδην γηα ηελ λενεηζεξρφκελε 

επηρείξεζε θαζψο δελ είλαη ζε ζέζε λα αληαγσληζηεί «επί ίζνηο φξνηο». 

 Ζ πξόζβαζε ζηηο πξώηεο ύιεο κέζσ καθξνρξφλησλ ζπκθσληψλ γηα απνθιεηζηηθή 

εθκεηάιιεπζε ηεο πξψηεο χιεο 

 Ζ επηινγή θαηαιιειόηεξεο ηνπνζεζίαο γηα παξαγσγή, δηάζεζε, θαη δηαθίλεζε ησλ 

πξντφλησλ. 

 Οη θξαηηθέο εληζρύζεηο θαη επηρνξεγήζεηο κέζσ ησλ νπνίσλ αλαδσνγνλνχληαη 

νηθνλνκηθά θαη απνιακβάλνπλ πξνλφκηα. 

 Ζ θακπύιε κάζεζεο ή θακπύιε εκπεηξίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εμνηθείσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ησλ ππαξρφλησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ ηερλνινγία θαη ηηο κεζφδνπο 



MBA-TQM                                                            ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010                                                                                                                              110 
 

παξαγσγήο κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη ε πνζφηεηα ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ 

θαη ην θφζηνο ηεο επηρείξεζεο θαη λα απμάλεηαη ε θεξδνθνξία ηεο. 

Κπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο: νη θπβεξλήζεηο κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ είζνδν ζε έλαλ 

θιάδν κε ηε ρνξήγεζε αδεηψλ θαη απαηηήζεσλ φπσο ε πξφζβαζε ζε πξψηεο χιεο. 

Αλακελφκελε αληίδξαζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ: νη ήδε ππάξρνπζεο 

επηρεηξήζεηο ζε θάπνην θιάδν αλακέλεηαη λα πξνβνχλ ζε θάπνηεο ελέξγεηεο αληίδξαζεο 

ζε βάξνο ησλ λενεηζεξρνκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν, φπσο ε κείσζε ησλ ηηκψλ 

πψιεζεο ησλ πξντφλησλ, ε ελίζρπζε ηεο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο θηι. Καη‘ απηφλ 

ηνλ ηξφπν νη λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο θνβνχληαη πσο ζα βξεζνχλ ζε δπζρεξή 

ζέζε θαη δηζηάδνπλ λα εηζέιζνπλ ζηνλ θιάδν. 

5.2.2Ζ Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πξνκεζεπηψλ 

Πξνκεζεπηήο είλαη έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν (επηρείξεζε) ην νπνίν αλαιακβάλεη 

λα εθηειεί δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηαο θάπνηαο άιιεο επηρείξεζεο. 

Γίλεηαη θαηαλνεηφ, πσο αλάκεζα ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηηο ζπλεξγαδφκελεο κε απηνχο 

επηρεηξήζεηο, δεκηνπξγείηαη κία ζηελή ζρέζε, πνπ ελδερνκέλσο λα θξχβεη θηλδχλνπο 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα πηέδνπλ πνηθηινηξφπσο ηηο 

επηρεηξήζεηο γηα λα πεηχρνπλ θαιχηεξεο ηηκέο γηα ηα πξντφληα ηνπο. Απηφ πνιιέο θνξέο 

θέξλεη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε ηελ επηρείξεζε θαζψο εθφζνλ δελ κπνξεί λα κεηαθπιήζεη 

ηελ αχμεζε απηή, απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο ησλ πξντφλησλ 

ηεο, αλαγθάδεηαη λα απνξξνθήζεη ε ίδηα ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πξψησλ πιψλ 

θαη λα κεηψζεη ηελ θεξδνθνξία ηεο. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη θάπνηνη απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ: 

Αξηζκφο Πξνκεζεπηψλ: Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ απμάλεη, φζν 

κεηψλεηαη ν αξηζκφο απηψλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα 

επηηχρνπλ θαιχηεξεο ηηκέο πψιεζεο γηα ηα πξντφληα ηνπο, θέξλνληαο ηηο 

ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο, ζε δπζκελή ζέζε. κσο, αλ νη πξνκεζεπηέο είλαη πνιινί 

ζε αξηζκφ, κεηψλεηαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

πεηπραίλνπλ ζπκθσλίεο κε επλντθνχο φξνπο . 

Σν κέγεζνο θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ αγνξαζηή: Αλ ε επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ δελ 

απνηειεί ζεκαληηθφ πειάηε γηα ηνλ πξνκεζεπηή ηεο, ηφηε ν ηειεπηαίνο βξίζθεηαη ζε 
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ζέζε ηζρχνο ζπγθξηλφκελνο κε ηελ επηρείξεζε θαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ δχλακε 

απμάλεηαη. 

Ο βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ πξνκεζεπηή: ηαλ ππάξρεη πςειφ 

θφζηνο κεηαθίλεζεο(=ην επηπιένλ θφζηνο πνπ βαξαίλεη ηνπο αγνξαζηέο φηαλ αιιάδνπλ 

πξνκεζεπηέο) ηφηε νη πξνκεζεπηέο είλαη θεξδηζκέλνη δηφηη δεζκεχνπλ ηνπο ηηο 

επηρεηξήζεηο-αγνξαζηέο. Σν θφζηνο κεηαθίλεζεο κπνξεί λα έρεη ηελ κνξθή ρξεκαηηθνχ 

θφζηνπο, ρξνληθνχ θφζηνπο κέρξη λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην λέν πξντφλ, θφζηνπο 

εθπαίδεπζεο ησλ ππαιιήισλ ζηηο λέεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη γεληθφηεξα 

νπνηαδήπνηε κεηάβαζε απφ ην παιηφηεξν ζην λέν πξντφλ. 

Ζ δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ πξνκεζεπηή: Αλ ππάξρνπλ 

ππνθαηάζηαηα ησλ πξντφλησλ ησλ πξνκεζεπηψλ, ηφηε κεηψλεηαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή 

ηνπο δχλακε, γηαηί νη αγνξαζηέο ηνπο έρνπλ πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο πεγέο 

πξνκεζεηψλ. Αλ δελ ππάξρνπλ ππνθαηάζηαηα, νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζα πξέπεη λα 

αγνξάδνπλ απφ ηνπο ππάξρνληεο πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηηο 

ηηκέο φπσο επηζπκνχλ. 

Ζ δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ησλ πξνκεζεπηψλ πξνο ηα εκπξφο: φηαλ έλαο 

πξνκεζεπηήο εηζέξρεηαη σο λέα επηρείξεζε κέζα ζε έλαλ θιάδν, ηφηε ζπληεξεί θαη 

ελδπλακψλεη ην δηαπξαγκαηεπηηθφ ηνπ πιενλέθηεκα θαη κπνξεί λα αληαγσληζηεί άκεζα 

ηνπο πξψελ αγνξαζηέο. 

Σν πξντφλ ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ: Ο 

παξάγνληαο απηφο αληηπξνζσπεχεη ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ην πξντφλ ησλ 

πξνκεζεπηψλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ παξαγσγή ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ. ηαλ ην 

πξντφλ απνηειεί βαξφκεηξν ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ απμάλεηαη. 

5.2.3 Ζ Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ 

Οη αγνξαζηέο, επεξεάδνπλ έλα θιάδν κε ηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ λα πηέδνπλ ηηο ηηκέο 

πξνο ηα θάησ, κε ην λα δηαπξαγκαηεχνληαη γηα θαιχηεξεο θαη πνηνηηθφηεξεο ππεξεζίεο 

θαη κε ην λα ζηξέθνπλ ηνλ έλα αληαγσληζηή ελαληίνλ ηνπ άιινπ Hunger D & Wheelen 

2004. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ πςειή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, πξνζθέξνπλ 

κηα πξψηεο ηάμεσο επθαηξία ζηηο αληαγσληδφκελεο επηρεηξήζεηο λα απμήζνπλ ηφζν ηηο 
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ηηκέο φζν θαη ηελ απφδνζε ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Porter νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ είλαη νη εμήο: 

Σν κέγεζνο ηνπ αγνξαζηή: ηαλ νη αγνξαζηέο πξνκεζεχνληαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

πξντφληνο ηνπ θιάδνπ, ηφηε είλαη ζε ζέζε λα επηβάιινπλ ηνπο φξνπο πνπ απηνί 

επηζπκνχλ ζηηο δηάθνξεο ζπκθσλίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ. 

Ζ πιεξνθφξεζε ησλ αγνξαζηψλ γηα ηα θφζηνο ησλ εηαηξεηψλ: ε πεξίπησζε πνπ νη 

πειάηεο δηαζέηνπλ ζηνηρεία γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά ησλ 

πξνκεζεπηψλ, είλαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε θαη κπνξνχλ λα πηέζνπλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ ηηκψλ. Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηίδεηαη κε θφζηνο παξαγσγήο, πεξηζψξην 

θέξδνπο, ζπλζήθεο δήηεζεο ζηελ αγνξά ησλ πξνκεζεπηψλ, ζπλίζηαηαη ζε 

δηαπξαγκαηεπηηθφ κεηνλέθηεκα θαηά ηε δηάξθεηα δηαπξαγκαηεχζεσλ κε αγνξαζηέο. 

Ζ θάζεηε νινθιήξσζε ησλ αγνξαζηψλ πξνο ηα πίζσ: ηαλ κία επηρείξεζε-

αγνξαζηήο, δελ κέλεη ηθαλνπνηεκέλε απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ησλ πξνκεζεπηψλ 

ηεο θαη έρεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα, απνθαζίδεη λα παξάγεη ε ίδηα ηα πξντφληα ηεο. 

Γηαζθαιίδεη ηελ απξφζθνπηε ηξνθνδνζία ηεο κε πιηθά θαη πξψηεο χιεο θαη 

απνζπλδέεηαη απφ ηα δηάθνξα επηρεηξεκαηηθά παηρλίδηα πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ 

θεξδνθνξία ηεο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο: Αλ ην πξντφλ ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη άθζνλν θαη 

αδηαθνξνπνίεην αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ην πξνζθέξνπλ, ηφηε ν αγνξαζηήο 

βξίζθεηαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε. Γελ ππάξρεη θφζηνο κεηαθίλεζεο, ν αγνξαζηήο δελ 

είλαη δέζκηνο ηνπ εθάζηνηε πξνκεζεπηή θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ δεκηνπξγεί ζηελ 

κεηαθίλεζε απφ ηνλ έλαλ ζηνλ άιιν(πξνκεζεπηή). 

Ζ επαηζζεζία ησλ αγνξαζηψλ ζηελ ηηκή: Οη αγνξαζηέο ςάρλνπλ πάληα γηα ηηο 

θαιχηεξεο ηηκέο ζηηο αληαγσληδφκελεο επηρεηξήζεηο θαη αζθνχλ πνιιέο θνξέο έληνλεο 

πηέζεηο γηα ρακειέο ηηκέο. 

5.2.4 Ζ απεηιή απφ ηελ χπαξμε ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ 

Τπνθαηάζηαηα πξντφληα είλαη εθείλα πνπ θαίλνληαη δηαθνξεηηθά, αιιά κπνξνχλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο κε έλα άιιν πξντφλ. χκθσλα κε ηνλ Porter, ηα 

ππνθαηάζηαηα πξντφληα πεξηνξίδνπλ ηηο πηζαλέο απνδφζεηο ελφο θιάδνπ κε ηνλ 

θαζνξηζκφ κηαο αλψηεξεο ηηκήο, ζηηο ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα επηβάινπλ επηθεξδψο νη 
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επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. ην βαζκφ πνπ ην θφζηνο κεηαθίλεζεο ησλ αγνξαζηψλ είλαη 

κηθξφ θαη ε ηηκή ησλ ππνθαηάζηαησλ είλαη ρακειή, απηά κπνξεί λα έρνπλ ηζρπξή 

επίπησζε ζηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ. Οη επηρεηξήζεηο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ απεηιή 

απφ ηα ππνθαηάζηαηα, νθείινπλ λα δηαθνξνπνηνχλ ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξνπλ, ζε 

ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηνπο αγνξαζηέο. Ζ έληαζε ηεο 

απεηιήο ησλ ππνθαηάζηαησλ εμαξηάηαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο: 

Ζ χπαξμε ¨θνληηλψλ¨ ππνθαηάζηαησλ: ζν πην δηαθνξνπνηεκέλα εκθαλίδνληαη ηα 

πξντφληα ελφο θιάδνπ, ηφζν πην κηθξή είλαη ε απεηιή απφ ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα. 

ηαλ ε επηρείξεζε βειηηψλεη ηα πξντφληα ηεο ζε ηνκείο φπσο ε πνηφηεηα, ε δηαλνκή, ε 

εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε, θεξδίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ θαη 

κεηψλεη ηνλ θίλδπλν απφ ηα ππνθαηάζηαηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ηερλνινγηθή 

πξφνδνο ζπκβάιιεη ζηελ δεκηνπξγία θαιψλ ππνθαηάζηαησλ, θαη ζπλεπψο ε 

επηρείξεζε νθείιεη λα ¨πξνζηαηεχεη ¨ηα πξντφληα ηεο (π.ρ δηπιψκαηα επξεζηηερληψλ). 

Ζ ηηκή ησλ πξντφλησλ: Σα θνληηλά ππνθαηάζηαηα βάδνπλ έλα φξην ζηελ ηηκή ησλ 

πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο φπσο αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο. ηαλ νη ηηκέο ησλ 

πξντφλησλ είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξεο απφ ηηο αληίζηνηρεο πνπ επηβάινπλ νη 

παξαγσγνί ππνθαηάζηαησλ, ηφηε νη θαηαλαισηέο ζηξέθνληαη πξνο ηνπο ηειεπηαίνπο. 

Ζ ηάζε ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηα ππνθαηάζηαηα: Σα ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα ηνπο αγνξαζηέο θαη απεηινχλ ηα πξντφληα ελφο θιάδνπ. 

κσο ε χπαξμε πςειψλ εκπνδίσλ, απνζαξξχλεη ηνπο θαηαλαισηέο απφ ηελ επηινγή 

άιισλ πξντφλησλ θαη έηζη ε επηρείξεζε, δηαηεξεί ακεηάβιεην ην κεξίδην αγνξάο ηεο 

θαη αθιφλεηε ηελ ζέζε ηεο. 

5.2.5 Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ, απνηειεί έλαλ θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ εμέηαζε ηεο δνκήο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζε 

έλαλ θιάδν φπσο ηα κεξίδηα αγνξάο, νη ζηξαηεγηθέο θαη νη αληηδξάζεηο ησλ 

αληαγσληζηψλ. Κάζε επηρείξεζε επηδηψθνληαο ηε βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο ζηελ αγνξά, 

πξνβαίλεη ζε θηλήζεηο φπσο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, αχμεζε ησλ θνλδπιίσλ γηα 

έξεπλα θαη αλάπηπμε, λέεο δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο θαη ζπλνδεπηηθέο ππεξεζίεο. 

πλήζσο, κηα ηέηνηα ζηξαηεγηθή θίλεζε έρεη σο απνηέιεζκα θάπνηα αληίδξαζε απφ ηηο 

άιιεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο θαηαθεχγνπλ ζε αλάινγεο ζηξαηεγηθέο πξνζπαζψληαο λα 
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δηαηεξήζνπλ ηα κεξίδηα ηνπο. Έηζη, δεκηνπξγείηαη έλαο ¨πφιεκνο ηηκψλ¨ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ κε δηαξθείο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ, ν νπνίνο 

νδεγεί θάπνηεο επηρεηξήζεηο ζηε δηαθνπή ηεο παξαγσγήο θαη ηελ αλαζηνιή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ο πφιεκνο ηηκψλ, είλαη ε πιένλ κε ελδεηθλπφκελε κνξθή 

αληαγσληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, δηφηη πξνθαιεί αζηάζεηα ζηνλ θιάδν, ελψ 

ζηξαγγαιίδεη νηθνλνκηθά ηηο επηρεηξήζεηο θαη εηδηθφηεξα ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο 

πνπ αληαγσλίδνληαη ζε απηφλ.  

Παξαθάησ παξαηίζεληαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ: 

Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο: ηαλ ν ξπζκφο αλάπηπμεο ζηελ αγνξά είλαη 

πςειφο, παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ αγνξαζηψλ. Οη επηρεηξήζεηο ηφηε γηα λα 

πξνζειθχζνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο, πξνβαίλνπλ ζε απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπο. Αληίζεηα, ζε αγνξέο κε ρακειφ ξπζκφ αλάπηπμεο, έρνπκε 

φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ, εμαηηίαο ηεο κείσζεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ πλεπψο, 

νη επηρεηξήζεηο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξνζπαζνχλ, λα θεξδίζνπλ ην κεξίδην ηεο 

αγνξάο απφ ηηο αληαγσλίζηξηεο. 

Ο αξηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ: ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν, ηφζν πην έληνλνο παξνπζηάδεηαη ν αληαγσληζκφο 

ζηα πιαίζηα απηήο ηεο αγνξάο. Δπίζεο, έληνλνο ζα είλαη ν αληαγσληζκφο, φηαλ νη 

επηρεηξήζεηο είλαη ίζεο δπλακηθφηεηαο. 

Οκνηνγελέο πξντφλ: Ζ έιιεηςε δηαθνξνπνίεζεο αλάκεζα ζηα πξντφληα ελφο θιάδνπ 

ηνλ θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθφ. ηαλ δειαδή, νη παξαγσγνί παξάγνπλ 

νκνεηδή πξντφληα ή έηζη ηνπιάρηζηνλ ηα αληηιακβάλνληαη νη θαηαλαισηέο, ππάξρεη 

έληνλνο αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηηο εγθαηεζηεκέλεο ηνπ θιάδνπ θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο  παξαηεξείηαη πφιεκνο ηηκψλ. 

Σν πςειφ ζηαζεξφ θφζηνο θαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο: Γηα λα αληηκεησπίζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο ην πςειφ θφζηνο, πξνβαίλνπλ ζε απμήζεηο ηνπ φγθνπ παξαγσγήο. Ο 

ζθνπφο απηήο ηεο ελέξγεηαο είλαη ν θαιχηεξνο δπλαηφο θαηακεξηζκφο ηνπ πςεινχ 

θφζηνπο, ψζηε λα επσθειεζνχλ απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο νη 

επηρεηξήζεηο αθνινπζνχλ κηα επηζεηηθή ζηξαηεγηθή, κε πφιεκν ηηκψλ θαη φμπλζε ηνπ 

ππάξρνληνο αληαγσληζκνχ. 
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Οη πξνζπάζεηεο γηα αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο: Οη επηρεηξήζεηο, ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα απμήζνπλ ην κεξίδην ηεο αγνξάο, ξίρλνπλ ηδηαίηεξν βάξνο ζηνπο ηξφπνπο 

πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ φπσο ε δηαθήκηζε, εμαγνξάδνπλ άιιεο εηαηξείεο ή εηζάγνπλ 

λέα πξντφληα. Οη αληαγσληζηέο ηνπο αληηδξνχλ κε ίδηα ε άιια κέζα κε άκεζν 

απνηέιεζκα λα νμχλεηαη ν αληαγσληζκφο. 

Ζ χπαξμε εκπνδίσλ εμφδνπ απφ ηνλ θιάδν: Έρεη παξαηεξεζεί ην παξάδνμν, 

επηρεηξήζεηο λα αξλνχληαη λα δηαθφςνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο αιιά θαη λα εμέιζνπλ απφ 

ηνλ θιάδν αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηνχλ θέξδε. ηαλ ηα 

εκπφδηα εμφδνπ είλαη πςειά, ηφηε ε επηρείξεζε κπνξεί λα επηιέμεη λα κελ εμέιζεη απφ 

ηνλ θιάδν θαη λα ζπλερίζεη ηελ παξαγσγή ηεο. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα, λα απμάλεη ηελ 

ζπλνιηθή πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ θαη λα κεηψλεη ηελ ηηκή πψιεζεο ησλ πξντφλησλ, θάηη 

ην νπνίν νμχλεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ ηνπ θιάδνπ. Δκπφδηα εμφδνπ 

κπνξεί λα είλαη εμήο: 

 Σα εμεηδηθεπκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή θαη 

παξνπζηάδνπλ ρακειή ξεπζηνπνίεζε θαη πςειφ θφζηνο κεηαθνξάο. 

 Τςειό θόζηνο εμόδνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο πςειέο απνδεκηψζεηο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο. 

 Η αιιειεμάξηεζε ησλ επηκέξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο φπσο  

 πλαηζζεκαηηθό θόζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αδπλακία ηεο δηνίθεζεο λα ιάβεη 

ηελ νηθνλνκηθά νξζή απφθαζε εμαηηίαο ησλ θαιψλ ηεο ζρέζεσλ κε ην 

πξνζσπηθφ, ε ηαχηηζε κε ηνλ θιάδν, ε αβεβαηφηεηα ηνπο γηα ηελ κειινληηθή 

θαξηέξα. 

 Κπβεξλεηηθνί θαη θνηλσληθνί πεξηνξηζκνί πνπ απαγνξεχνπλ ηελ παχζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ιφγνπο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

5.2.6 Ζ δχλακε ησλ άιισλ νκάδσλ Δλδηαθεξφλησλ 

πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θάζε επηρείξεζεο κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί, θαη απφ κία έθηε δχλακε, ηε ζρεηηθή δχλακε ησλ άιισλ νκάδσλ 

ελδηαθεξφλησλ. Μεξηθέο απφ απηέο ηηο νκάδεο είλαη νη ηνπηθέο θνηλσλίεο, νη πηζησηέο, 

νη εκπνξηθέο ελψζεηο, νη νκάδεο εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ, νη κέηνρνη θαη νη 

ζπκπιεξσκαηηθνί θνξείο. πκπιεξσκαηηθφο θνξέαο είλαη κία εηαηξεία ή έλαο θιάδνο 

πνπ παξάγεη έλα πξντφλ ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη θαιά κε ην πξντφλ κηαο επηρείξεζεο θαη 
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πνπ ρσξίο απηφ, ην πξντφλ ζα έραλε κεγάιν κέξνο ηεο αμίαο ηνπ. Ζ ζεκαζία απηψλ ησλ 

νκάδσλ πνηθίιεη απφ θιάδν ζε θιάδν. 

5.3 Ζ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ ΣΟΤ PORTER 

ην ζεκείν απηφ ζα εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ 

Porter, ζην θιάδν ησλ εκθηαισκέλσλ ρσξψλ. ηελ αλάιπζε καο, ζα πεξηνξηζηνχκε 

ζηελ εμέηαζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ έρνπκε 

αλαθέξεη κέρξη ζε απηφ ην ζεκείν. 

5.3.1 Ζ πηζαλφηεηα εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ ζηνλ θιάδν ησλ Δκθηαισκέλσλ 

Νεξψλ 

Οηθνλνκίεο θιίκαθαο. Ζ είζνδνο κηαο θαηλνχξηαο εηαηξείαο ζηνλ θιάδν ηεο 

εκθηάισζεο λεξνχ δελ είλαη εχθνιε, θαζψο απαηηείηαη πςειφ θεθάιαην γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ απαξαίηεηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ελψ απαηηείηαη θαη θάπνην αμηφινγν ελ δπλάκεη δίθηπν δηαλνκήο, 

θαζψο, ζχκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, ζηελ αγνξά θαίλεηαη λα ηζρπξνπνηνχληαη 

νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηελ πξνκεζεχνπλ κε ηηο κεγαιχηεξεο 

πνζφηεηεο. Δπηπιένλ, ν αληαγσληζκφο είλαη πνιχ ηζρπξφο θαζψο ην πξντφλ είλαη 

νκνηνγελέο θαη ηα πεξηζψξηα δηαθνξνπνίεζεο είλαη κηθξά. Έηζη, νη επελδχζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηαθήκηζε αιιά θαη ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εκθηαισκέλνπ 

λεξνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηε βησζηκφηεηα ελφο λένπ εκθηαισηεξίνπ. ζνλ 

αθνξά ηνλ εηζαγσγηθφ ηνκέα, κία λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε πξέπεη λα ηελ 

αληαγσληζηεί θπξίσο ηα εγρψξηα αιιά θαη ηα εηζαγφκελα θαζηεξσκέλα εκπνξηθά 

ζήκαηα, κε απνηέιεζκα λα απαηηνχληαη πςειέο δαπάλεο γηα δηαθήκηζε, πξνψζεζε θαη 

νξγάλσζε δηθηχνπ δηαλνκήο. Γηα ην ιφγν απηφ νη ππάξρνπζεο εηζαγσγηθέο εηαηξείεο 

είλαη ειάρηζηεο, ε δε εηζαγσγή εκθηαισκέλνπ λεξνχ απνηειεί γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα πνπ θαηαιακβάλεη κηθξφ πνζνζηφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ηνπο. 

Μεηνλεθηήκαηα θφζηνπο αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

κεηνλέθηεκα ηνπ θιάδνπ ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ είλαη ε επαηζζεζία ηνπ λεξνχ ζε 

δηάθνξνπο κνιπζκαηηθνχο παξάγνληεο. πσο πξναλαθέξζεθε, νη επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ δαπαλνχλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ εηήζησλ δαπαλψλ ηνπο ζηνλ πνηνηηθφ 

έιεγρν ηεο πξψηεο χιεο. Παξάιιεια, ε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη 
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απαξαίηεηνο γηα ηελ νκαιή δηεθπεξαίσζε ηεο παξαγσγήο είλαη ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ηνπ θιάδνπ. Οη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ, έρνληαο ηεξάζηηα εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ έρνπλ 

αλαπηχμεη δηαδηθαζίεο θαη πξνζεγγίζεηο ζηελ παξαγσγή, ζπληήξεζε θαη απνζήθεπζε 

ηνπ, νη νπνίεο είλαη δχζθνιν λα αληηγξαθνχλ απφ ηνλ εθάζηνηε αληαγσληζηή ηνπο. 

Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή. Ζ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ 

ζηνλ θιάδν ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί ηδηαηηέξσο ραιαξή. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν θαλεξψλεη φηη ην θξάηνο δελ εγείξεη 

ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε απηή ηελ αγνξά. αλ κνλαδηθφ 

πεξηνξηζκφ ζα αλαθέξακε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP θαη παξάιιεια έλα 

ηδηαίηεξα θαλνληζηηθφ πιαίζην.  

Αθφκα, ην θνκκάηη ηεο γξαθεηνθξαηίαο, είλαη έλα ζέκα ην νπνίν, ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξίζεη φρη κφλν ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά, 

αιιά νιφθιεξν ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζηε ρψξα καο πνπ παξνπζηάδεηαη 

ηδηαίηεξα δπζθίλεην ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξάζεσλ. 

5.3.2 Ζ Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ θιάδνπ ησλ 

εκθηαισκέλσλ λεξψλ 

Ζ βαζηθή πξψηε χιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο εκθηάισζεο λεξνχ είλαη ην λεξφ πνπ 

πξνκεζεχνληαη απφ θπζηθέο πεγέο θαη απνηειεί εμαηξεηηθά ειάρηζην παξάγνληα 

θφζηνπο. εκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη πξνκεζεπηέο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, ηα νπνία θαηά 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη απφ πιαζηηθφ. Με ηελ ξαγδαία αχμεζε πνπ ζεκεηψλεη ε 

ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ απμάλεηαη παξάιιεια θαη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. 

Αξηζκφο Πξνκεζεπηψλ. ε γεληθέο γξακκέο ν ηνκέαο παξαγσγήο θαη εηζαγσγήο 

πιαζηηθψλ θηαιψλ ζηε ρψξα καο πεξηιακβάλεη ζεκαληηθφ αξηζκφ εηαηξεηψλ κε ηηο 

ηέζζεξηο (4) κεγαιχηεξεο λα απνζπνχλ πεξίπνπ ην 35% ηεο ζρεηηθήο αγνξάο γηα ην 

2006 (Κιαδηθή Μειέηε «Πιαζηηθή πζθεπαζία», ICAP –Οθηψβξηνο 2007). ζνλ 

αθνξά ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ελφο εκθηαισηεξίνπ απέλαληη ζηνλ πξνκεζεπηή 

πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, απηή είλαη αλάινγε κε ην χςνο ησλ παξαγγειηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη αξθεηέο, θπξίσο κεγάιεο, εηαηξείεο ηνπ 

θιάδνπ, έρνπλ επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαη ζηελ θαηαζθεπή ησλ 
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απαξαίηεησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, θαζεηνπνηψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ παξαγσγή 

ηνπο θαη ειαρηζηνπνηψληαο ην θφζηνο ηεο. 

Σν κέγεζνο ησλ αγνξψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. Οη 

εηαηξείεο εκθηαιψζεσο λεξνχ, πξαγκαηνπνηνχλ κεγάιν κέγεζνο αγνξψλ απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πξντφλ ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ην νπνίν ελ κέξεη απνηειεί κεηνλέθηεκα γηα 

ηα εκθηαισηήξηα πνπ ππφθεηληαη ζε δηαξθή πεξηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ηνπο. 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη ε χπαξμε θφζηνπο κεηαθίλεζεο. Σα πξντφληα 

ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ δελ παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ θακία 

δηαθνξνπνίεζε θαη επνκέλσο ην θφζηνο κεηαθίλεζεο απφ ηνλ έλα πξνκεζεπηή ζηνλ 

άιιν είλαη θαη‘ νπζίαλ αλχπαξθην. ζνλ αθνξά ην κεραλνινγηθφ θαη ηερλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ γεληθφηεξα, ε κεηαθίλεζε ηεο εηαηξείαο απφ πξνκεζεπηή ζε πξνκεζεπηή 

είλαη πνιπδάπαλε θαη ρξνλνβφξα. Έηζη, ε θάζε επηρείξεζε παξνπζηάδεηαη απξφζπκε 

λα πξνρσξήζεη ζηελ αιιαγή απηή θαη επηκέλεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο. Άξα ην θφζηνο κεηαθίλεζεο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε γηα ηελ ηππηθή 

επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ, είλαη πςειφ. Αλαινγηδφκελνη κάιηζηα φηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηνπ θιάδνπ είλαη κηθξνχ κεγέζνπο θαη ηνπηθήο εκβέιεηαο, δελ πεξηκέλνπκε 

απφ απηέο λα πξνρσξνχλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηελ αλαδηάξζξσζε ησλ 

ηερλνινγηψλ ηνπο ππνδνκψλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ. Άξα, θαη απηφο 

ν παξάγνληαο ζπληειεί ζηελ δηαηήξεζε ησλ ππαξρφλησλ δνκψλ. 

 

5.3.3 Ζ Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε Αγνξαζηψλ ηνπ θιάδνπ ησλ Δκθηαισκέλσλ 

λεξψλ 

Ζ χπαξμε κηαο κεγάιεο νκάδαο αγνξαζηψλ πνπ πξνκεζεχνληαη ην πξντφλ ηνπ θιάδνπ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αγνξάδνπλ θαη κεηαπσινχλ ην 

εκθηαισκέλν λεξφ επεξεάδεη άκεζα θαη ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε. πλεπψο, 

ηε κεγαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε σο αγνξαζηέο, ζχκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ 

θιάδνπ έρνπλ νη εηαηξείεο, super market νη κεγαιχηεξεο απφ ηηο νπνίεο πξνκεζεχνληαη 

απεπζείαο ηα πξντφληα απφ ηα εκθηαισηήξηα. Ζ «δχλακε» ησλ αιπζίδσλ super market 

δελ πεγάδεη κφλν απφ ηηο ηδηαίηεξα κεγάιεο πνζφηεηεο πνπ πξνκεζεχνληαη, αιιά θαη 

απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα ζπκβάινπλ ζηελ αλαγλσζηκφηεηα ελφο πξντφληνο 

δηαπξαγκαηεπφκελεο κε ηνλ πξνκεζεπηή κηα θαιχηεξε ζέζε ζηα ξάθηα ησλ 

θαηαζηεκάησλ.  
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Κφζηνο κεηαθίλεζεο. Σν πξντφλ ηνπ ππφ εμέηαζε θιάδνπ, ραξαθηεξίδεηαη 

αδηαθνξνπνίεην απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε. Έηζη φπσο πξναλαθέξακε ην θφζηνο 

κεηαθίλεζεο ησλ αγνξαζηψλ είλαη αλχπαξθην.  

Γπλαηφηεηα θαζεηνπνίεζεο ησλ αγνξαζηψλ πξνο ηα πίζσ. Ζ θαζεηνπνίεζε ηνπ 

αγνξαζηή πξνο ηα πίζσ είλαη αδηαλφεην ζε έλαλ θιάδν φπσο ησλ εκθηαισκέλσλ 

λεξψλ. Σν γεγνλφο φηη ην πξντφλ δηαηίζεηαη ζαλ ηειηθφ πξντφλ ζην θαηαλαισηή 

(δηακέζνπ super market, ρνλδξεκπφξσλ θηι) θαζηζηά ην φιν εγρείξεκα απαγνξεπηηθφ 

γηα ηνλ νπνηνδήπνηε θαηαλαισηή θαζφηη ε επέλδπζε γηα ηελ έλαξμε κηαο ηέηνηαο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη πνιπδάπαλε. 

Ζ επαηζζεζία ησλ αγνξαζηψλ ζηελ ηηκή: Ζ δήηεζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ είλαη πνιχ 

επαίζζεηε σο πξνο ηελ ηηκή πψιεζήο ηνπ, ιφγσ ηεο νκνηνγέλεηαο ηνπ πξντφληνο θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ είλαη δχζθνιν ην ρηίζηκν ηζρπξψλ δεζκψλ 

ηνπ εθάζηνηε εκπνξηθνχ ζήκαηνο κε ηνπο θαηαλαισηέο. Χο απνηέιεζκα, νη αγνξαζηέο 

αζθνχλ πνιιέο θνξέο έληνλεο πηέζεηο γηα ρακειέο ηηκέο ζηηο επηρεηξήζεηο. 

5.3.4 Απεηιή απφ ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα  

χκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ ην λεξφ απνηειεί έλα αγαζφ πξψηεο αλάγθεο ην 

νπνίν δελ είλαη εχθνιν λα αληηθαηαζηαζεί απφ θάπνην άιιν πξντφλ. Ηδηαίηεξα ζηηο 

κέξεο καο φπνπ παξαηεξείηαη φιν θαη κεγαιχηεξε ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ ζε πην 

πγηεηλνχο ηξφπνπο δηαηξνθήο, ηα ππφινηπα κε αλζξαθνχρα πνηά δελ κπνξνχλ λα 

απνζπάζνπλ κεξίδην απφ ηελ θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ ην νπνίν ζηελ ζπλείδεζε ηνπ 

θνηλνχ είλαη ην πην αζθαιέο θαη ην ιηγφηεξν επηβιαβέο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ 

πνηφ. Σν πην ζεκαληηθφ ππνθαηάζηαην ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ απνηειεί ην πφζηκν 

λεξφ βξχζεο, ην νπνίν φκσο ζχκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, ζε αξθεηέο πεξηνρέο 

ηεο ρψξαο είλαη ρακειφηεξεο πνηφηεηαο, παξαρσξψληαο έηζη φιν θαη κεγαιχηεξν 

κεξίδην ζην εκθηαισκέλν λεξφ. 

 

5.3.5Αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

Ο αξηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ θαη ην κέγεζνο απηψλ. ηνλ θιάδν ησλ 

εκθηαισκέλσλ λεξψλ επηθξαηνχλ ζπλζήθεο έληνλνπ αληαγσληζκνχ, ελψ 

ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο. ηελ εγρψξηα αγνξά 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νξηζκέλεο κεγάινπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

ζπγθεληξψλνπλ ην πιεηνςεθηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο. Έρνπλ αλαπηχμεη νξγαλσκέλα 

δίθηπα δηαλνκήο πνπ θαιχπηνπλ φιε ηελ ειιεληθή αγνξά θαη δηαζέηνπλ πςειά 
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θνλδχιηα ζε δηαθεκηζηηθέο θαη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο, φπσο πνζνηηθέο πξνζθνξέο θαη 

εθπηψζεηο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο θαη παξνρή θηλήηξσλ πξνο ηνπο ιηαλέκπνξνπο γηα 

ηελ θαιχηεξε ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, ψζηε λα επηηχρνπλ ηε κεγαιχηεξε 

δπλαηή αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

Παξάιιεια, ζηνλ θιάδν ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη αξθεηέο 

επηρεηξήζεηο κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο, νη νπνίεο απεπζχλνληαη θπξίσο ζε ηνπηθέο 

αγνξέο, φπνπ ηα πξντφληα ηνπο είλαη ζε γεληθέο γξακκέο αλαγλσξίζηκα θαη επκελψο 

απνδεθηά απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Ο γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

έιιεηςε νηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο γηα ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο ηνπο θαη γηα 

ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε επξχηεξε γεσγξαθηθή θιίκαθα. 

Ο ρακειφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο. Ο θιάδνο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ  κεηά 

απφ αξθεηά ρξφληα αλφδνπ θηλείηαη ζηηο κέξεο καο πησηηθά ιφγσ ηεο κείσζεο ζηελ 

θαηαλάισζε θαη ηεο θάκςεο ζηνλ ηνπξηζκφ. χκθσλα κε ηνπο ηειεπηαίνπο 

ππνινγηζκνχο, ε θαηαλάισζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ έρεη ππνρσξήζεη θαηά 1%-2% ζην 

ζχλνιν ηεο αγνξάο γηα πξψηε θνξά κεηά απφ κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ «έηξερε» 

κε δηςήθηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο (άλσ ηνπ 10%). «Ζ θξίζε πνπ έπιεμε γηα ηα θαιά 

θαη ην «ηειεπηαίν νρπξφ» ηεο αγνξάο ησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ, ηαιαηπσξεί γηα 

αξθεηφ δηάζηεκα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη θπξίσο ηηο κηθξφηεξεο, νη νπνίεο 

δέρνληαη εληνλφηεξα ηηο πηέζεηο απφ ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο». 

Παξάιιεια, ηα κελχκαηα πνπ θζάλνπλ ηφζν απφ ην κέησπν ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο, 

ε νπνία αλακέλεηαη κεησκέλε θαηά 5%-10% ην 2010 φζν θαη νη κεζνπξφζεζκεο 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο εγρψξηαο αγνξάο είλαη ηνπιάρηζηνλ αξλεηηθέο. Καζνξηζηηθφ 

ξφιν ην επφκελν δηάζηεκα αλακέλεηαη λα παίμεη ε δπλαηφηεηα ησλ κηθξφηεξσλ θπξίσο 

παηθηψλ ηνπ ρψξνπ λα εηζπξάμνπλ ηα πνζά πνπ εθθξεκνχλ απφ κεηαρξνλνινγεκέλεο 

επηηαγέο θαζψο θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα αληιήζνπλ ξεπζηφηεηα γηα λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο ζε θεθάιαην θίλεζεο. 

 Τςειφ ζηαζεξφ θφζηνο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. πσο αλαθέξακε θαη 

πξνεγνπκέλσο, νη κεγάιεο βηνκεραλίεο εκθηάισζεο λεξνχ, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

παίμνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ αγνξά θαη λα επσθειεζνχλ απφ ηηο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο, εγθαζηζηνχλ κεγάιεο παξαγσγηθέο δπλακηθφηεηεο. Ζ επηινγή απηή φκσο, 

ζπλδέεηαη θαη απφ πςειφ ζηαζεξφ θφζηνο, ην νπνίν γηα λα θαιπθηεί ηηο αλαγθάδεη λα 
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παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο. Οη επφκελνη πίλαθεο απεηθνλίδνπλ, ηα ελεξγεηηθά 

ζηνηρεία γηα δχν απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ.  

Πίλαθαο 5.3. Δλεξγεηηθά ηνηρεία Coca – Cola 3E ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

ΔΜΦΗΑΛΧΔΧ Α. Δ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΗΑ 2.552.800 2.542.900.000 2.545.500.000 

ΓΖΠΔΓΑ-ΟΗΚΟΠΔΓΑ 0 0 0 

ΚΣΗΡΗΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 99.000.000 97.000.000 103.400.000 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 320.900.000 313.200.000 316.800.000 

ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠ. 7.500.000 7.500.000 7.500.000 

(-) ΤΧΡΔΤΜΔΝΔ 

ΑΠΟΒΔΔΗ 

237.600.000 233.000.000 316.800.000 

ΑΠΟΒΔΔΗ ΚΣΗΡΗΧΝ –

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

36.400.000 29.200.000 36.500.000 

ΑΠΟΒΔΔΗ ΜΖΥ. 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

201.200.000 203.800.000 211.100.000 

ΑΠΟΒΔΔΗ ΑΧΜΑΣ. 

ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ  

0 

 

0 

 

0 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

10.400.000 10.500.000 12.000.000 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ 2.352.600.000 2.347.700.000 2.353.400.000 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 34.000.000 37.100.000 47.200.000 

ΔΣΟΗΜΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 17.500.000 15.000.000 22.700.000 

ΖΜΗΚΑΣΔΡΓΑΜ.ΠΡΟΗΟΝΣΑ 0 0 0 

ΤΛΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ 16.500.000 22.100.000 24.500.000 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 118.200.000 126.400.000 111.700.000 

ΑΠΑΗΣ.ΠΔΛΑΣΧΝ 97.600.000 109.500.000 22.700.000 

ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ 0 1.800.000 0 

ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 20.600.000 15.100.000 15.700.000 

ΣΑΜΔΗΟ – ΣΡΑΠΔΕΔ 21.200.000 17.100.000 400.000 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

(πνζά ζε επξψ) 

2.726.200.000 2.723.500.000 2.704.800.000 
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Πίλαθαο 5.4 Δλεξγεηηθά ηνηρεία ΥΖΣΟ Α. Β. Δ. Δ 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 

ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΗΑ 6.222.522 7.116.817 7.188.989 

ΓΖΠΔΓΑ-ΟΗΚΟΠΔΓΑ 1.169.334 1.169.334 1.132.022 

ΚΣΗΡΗΑ-ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 5.320.661 6.267.117 6.860.375 

ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 13.895.475 15.050.098 15.780.750 

ΑΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠ. 22.422 

 

22.422 26.851 

(-) ΤΧΡΔΤΜΔΝΔ 

ΑΠΟΒΔΔΗ 

14.223.294 15.432.113 16.659.815 

ΑΠΟΒΔΔΗ ΚΣΗΡΗΧΝ –

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

3.271.628 3.464.216 3.814.771 

ΑΠΟΒΔΔΗ ΜΖΥ. 

ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

10.937.638 11.951.567 12.823.334 

ΑΠΟΒΔΔΗ ΑΧΜΑΣ. 

ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ 

14.128 16.330 21.710 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

38.025 39.959 48.715 

ΤΜΜΔΣΟΥΔ 0 0 0 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 1.359.937 1.504.990 1.804.656 

ΔΣΟΗΜΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 123.522 160.020 235.908 

ΖΜΗΚΑΣΔΡΓΑΜ.ΠΡΟΗΟΝΣΑ 0 0 0 

ΤΛΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ 1.236.414 1.344.970 1.568.748 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 12.837.710 13.344.970 18.056.270 

ΑΠΑΗΣ.ΠΔΛΑΣΧΝ 9.406.856 10.839.058 13.737.083 

ΥΡΔΧΓΡΑΦΑ 3.400.000 3.000.000 4.100.000 

ΛΟΗΠΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 30.857 51.328 219.187 

ΣΑΜΔΗΟ – ΣΡΑΠΔΕΔ 888.253 820.070 1.162.622 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

(πνζά ζε επξψ) 

21.308.421 23.332.263 28.212.447 
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Αδηαθνξνπνίεην πξντφλ. Σν πξντφλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ παξνπζηάδεηαη 

αδηαθνξνπνίεην απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη κηθξφηεξεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ  νη νπνίεο θαηέρνπλ έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο αγνξάο θαη 

ζπλήζσο πεξηνξίδεηαη ζε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο φπνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, 

αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ απφθηεζε εγεηηθψλ κεξηδίσλ ζηελ αγνξά. 

Δπηδηψμεηο γηα αχμεζε κεξηδίνπ αγνξάο. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, ζέινληαο λα 

δηαηεξήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά πξνβαίλνπλ ζε δηάθνξεο 

αλαλεψζεηο ζηε κνξθή θαη εκθάληζε ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ ηνπο, κε ζηφρν 

ηελ ηφλσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θαηαλαισηψλ. Αθφκε εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ πξνψζεζε θαη θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, φπσο είλαη ηα εκπινπηηζκέλα 

λεξά, πνπ απεπζχλνληαη ζε εηδηθέο νκάδεο πρ. παηδηά, εγθχνπο, αζιεηέο θιπ., θαζψο 

θαη ηα λεξά κε γεχζεηο. Ηδηαίηεξε αλάπηπμε παξνπζηάδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ε 

αγνξά ησλ ςπθηψλ εκθηαισκέλνπ λεξνχ, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ δηεπξχλεηαη ζε ρψξνπο 

εξγαζίαο θαη δεκφζηνπο ρψξνπο ελ γέλεη. Ζ ελ ιφγσ αγνξά ραξαθηεξίδεηαη σο 

αλαπηπζζφκελε, κε απνηέιεζκα νξηζκέλεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ λα έρνπλ επεθηείλεη 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηελ εκθηάισζε λεξνχ ζε ζπζθεπαζίεο pet 5lt, 10lt θαη 18,9lt, 

ελψ λεντδξπζείζεο εηαηξείεο έρνπλ εμεηδηθεπηεί ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

Ύπαξμε εκπνδίσλ εμφδνπ. Σα εκπφδηα εμφδνπ ζηνλ θιάδν ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ 

είλαη αξθεηά πςειά. Σν πςειφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο πνπ ζπλεπάγεηαη ε είζνδνο ζηνλ 

θιάδν θαη ην ρακέλν θφζηνο φηαλ ην νη πξνζπάζεηεο απνβνχλ άθαξπεο, είλαη 

ελδερφκελα απνζαξξπληηθά γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε. Απηφ ηζρχεη φηαλ ε λενεηζεξρφκελε 

επηρείξεζε ζηνλ θιάδν επηδηψθεη λα παίμεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο ηνπ 

θιάδνπ. Οη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζηνρεχνληαο ζε κηθξφηεξν 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ, δηαγξάθνπλ ηέηνηεο ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο ππαγνξεχνληαη απφ 

ρακειφ θφζηνο θαη κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο. 

5.3.6 Άιιεο Οκάδεο πκθεξφλησλ 

Οη πηέζεηο πνπ δέρεηαη ν θιάδνο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ απφ ηηο άιιεο νκάδεο 

ζπκθεξφλησλ είλαη θπξίσο νκάδεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ελδηαθέξνληαη 

γηα ηελ αχμεζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα πιαζηηθά κπνπθάιηα. 

Έηζη,  

Σα ζηεξεά απφβιεηα απφ ην εκθηαισκέλν λεξφ 
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Αλ θαη ζε θάπνηεο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχληαη γπάιηλα ή θαη πιαζηηθά κπνπθάιηα 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πνπ επηζηξέθνληαη, θαζαξίδνληαη θαη επαλαρξεζηκνπνηνχληαη, ην 

70% ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ θπθινθνξεί ζε πιαζηηθέο ζπζθεπαζίεο κηαο ρξήζεο. 

Παγθνζκίσο θαηαλαιψλεηαη ην ρξφλν κηα πνζφηεηα 1.500.00 ηφλσλ πιαζηηθνχ θπξίσο 

ΠΔΣ, θαη ιηγφηεξν PVC γηα ηελ παξαγσγή κπνπθαιηψλ εκθηάισζεο λεξνχ. Ζ κεγάιε 

θαηαλάισζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ ζε κπνπθάιηα, πνπ δελ επηζηξέθνληαη θαη δελ 

μαλαρξεζηκνπνηνχληαη, έρεη απμήζεη θαηαθφξπθα ηελ παξαγσγή ζηεξεψλ απνβιήησλ 

παγθνζκίσο, θαη θπζηθά ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο κεζνγεηαθέο θη επξσπατθέο ρψξεο. 

Έλα κεγάιν πνζνζηφ, ησλ κπνπθαιηψλ κηαο ρξήζεο, ζπλήζσο θαηαιήγεη ζην 

πεξηβάιινλ, ζε ραξάδξεο, ξέκαηα, ρείκαξξνπο, θαη ηειηθά ζηε ζάιαζζα, 

αληηπξνζσπεχνληαο έηζη κηα ζνβαξή πεγή ξχπαλζεο ησλ λεξψλ, αιιά θαη κηα απεηιή 

γηα ηηο δηάθνξεο κνξθέο δσήο. Πνιιέο έξεπλεο δηαπηζηψλνπλ φηη ηέηνηνπ είδνπο 

απφβιεηα ηαμηδεχνπλ ζπρλά ζηε ζάιαζζα. 

Ζ ελεξγεηαθή ζπαηάιε ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ. 

Καηαζηξνθηθφ είλαη ην ελεξγεηαθφ απνηχπσκα πνπ αθήλεη έλα πιαζηηθφ κπνπθάιη, 

ζχκθσλα κε κειέηε εξεπλεηψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Παζίθηθ, ζην θιαλη ηεο 

Καιηθφξληαο. Έλα πιαζηηθφ κπνπθάιη, εθηφο ηνπ φηη δελ δηαζπάηαη πνηέ, γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ ρξεηάδνληαη 150εθ. βαξέιηα πεηξειαίνπ ην ρξφλν. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

εκθηαισκέλνπ λεξνχ θαηαλαιψλεηαη κεγάιε πνζφηεηα ελέξγεηαο. Δλέξγεηα 

θαηαλαιψλεηαη θαη γηα ηε δεκηνπξγία ηεο εηηθέηαο, ηελ εκθηάισζε, ηε κεηαθνξά θαη ε 

δηαλνκή ηνπ. Δπηπιένλ, ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ πιαζηηθνχ κπνπθαιηνχ, έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ εθπνκπή εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ ξχπσλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

απνθεπρζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ. 

Ζ παγθφζκηα θαηαλάισζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εθηηλαρηεί 

ζηα χςε, δεδνκέλνπ φηη ην 2007 πνπιήζεθαλ πεξίπνπ 200 δηο. ιίηξα εκθηαισκέλνπ 

λεξνχ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 70% ζε ζρέζε κε ην  2001. εκεηψλεηαη 

φηη έρεη μεπεξάζεη πιένλ θαη ηηο πσιήζεηο γάιαηνο θαη κπχξαο, παγθνζκίσο. 

Οη επηζηήκνλεο ππνιφγηζαλ φηη, ε ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ 

λεξνχ ηεο βξχζεο είλαη εθαηνληάδεο θνξέο κηθξφηεξε, απφ εθείλε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ην εκθηαισκέλν λεξφ. Ζ επηβάξπλζε πνπ πξνθαινχλ ηα πιαζηηθά κπνπθάιηα ζην 
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πεξηβάιινλ είλαη ηεξάζηηα, δεδνκέλνπ φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πνζφηεηαο ηνπο 

δελ αλαθπθιψλεηαη θαη θαηαιήγεη ζηα ζθνππίδηα. 

5.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 5
ΟΤ

 ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

1. Ζ είζνδνο κηαο λέαο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ είλαη κία 

ππφζεζε πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί δηεμνδηθά απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο. Σα 

πιενλεθηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ είλαη αξθεηά ζεκαληηθά γηα λα 

απνηξέςνπλ κηα λέα είζνδν ζε απηφλ. Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ην απφιπην 

πιενλέθηεκα θφζηνπο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ, ηα κεγάια θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ είζνδν ζηνλ θιάδν θαη ην φλνκα ησλ εγθαηεζηεκέλσλ δελ κπνξνχλ λα 

αλαηξαπνχλ απφ νπνηνλδήπνηε. Γελ ζεσξνχκε πηζαλή ηελ είζνδν λέσλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν. 

2. ηελ πεξίπησζε ησλ πξνκεζεπηψλ, νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δε δηαηξέρνπλ 

θάπνην ηδηαίηεξν θίλδπλν. Ο κεγάινο αξηζκφο ηνπο, νη καθξνρξφληεο ζπλεξγαζίεο 

αιιά θαη ε δπλαηφηεηα λα ππνθαζηζηνχλ νη ίδηεο νη εηαηξίεο ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο, 

θαζηζηνχλ ηνλ θιάδν αξθεηά ειθπζηηθφ ζε πηζαλφλ λένπο αληαγσληζηέο. 

3. ηελ πεξίπησζε ησλ αγνξαζηψλ, ε κεγάιε κάδα ηνπο γηα ην πξντφλ ηνπ θιάδνπ 

είλαη ζηελ νπζία αλίζρπξε λα επηβάιιεη ηηο επηζπκίεο ηεο, θαζψο νη αγνξέο ηηο 

νπνίεο πξαγκαηνπνηεί, είλαη κεκνλσκέλεο. Παξάιιεια, ε αλππαξμία θφζηνπο 

κεηαθίλεζεο θαη ην γεγνλφο φηη ην πξντφλ δελ παξνπζηάδεη νπζηαζηηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο, ιεηηνπξγεί πξνζηαηεπηηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. 

4. Ζ απεηιή απφ ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα είλαη πνιχ κηθξή θαζψο ε αλεπάξθεηα ηεο 

πδξνδφηεζεο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο επηδξά ζεηηθά ζηε δήηεζε ηνπ 

εκθηαισκέλνπ λεξνχ. 

5. Ο θιάδνο ησλ εκθηαισκέλσλ είλαη αξθεηά αληαγσληζηηθφο. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, ε νκνηνκνξθία ηνπ πξντφληνο απμάλνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θιάδνπ. Έλα κηθξφ πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ, 

επελδχνληαο ζεκαληηθά πνζά ζε δηαθήκηζε θαη αλαβάζκηζε ηεο ζεηξάο ησλ 

πξντφλησλ πνπ παξάγεη, επηδηψθεη ηελ αχμεζε ησλ κεξηδίσλ πνπ θαηέρεη. Αληίζεηα 

νη κηθξέο επηρεηξήζεηο, πεξηνξίδνληαη ζε ξφιν αθφινπζνπ κελ έρνληαο λα 

επηδείμνπλ ζεκαληηθή πιηθνηερληθή ππνδνκή απέλαληη ζηνπο εγέηεο ηνπ θιάδνπ.  

6.  Ο θιάδνο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ δέρεηαη έληνλεο πηέζεηο απφ δηάθνξεο 

πεξηβαιινληηθέο νκάδεο. 
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ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΗΗΟΟ  66
ΟΟ

::  

ΣΣΡΡΑΑΣΣΖΖΓΓΗΗΚΚΔΔ  ΟΟΜΜΑΑΓΓΔΔ  

6.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Μηα ρξήζηκε έλλνηα γηα ηελ αλάιπζε ηεο βηνκεραλίαο, είλαη ζπρλά ν πξνζδηνξηζκφο 

ηων ζηραηηγικών ομάδων κέζα ζε έλα θιάδν. Απηή, γεθπξψλεη ην ράζκα κεηαμχ ηεο 

εμέηαζεο ηνπ θιάδνπ ζπλνιηθά θαη ηεο εμέηαζεο ηεο ζηάζεο θάζε επηρείξεζεο 

ρσξηζηά. χκθσλα κε ηνπο Hunger D Wheelen (2004), «ζηξαηεγηθή νκάδα» είλαη κία 

νκάδα επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ θνηλά επηρεηξεκαηηθά κνληέια ή 

παξφκνηνπο ζπλδπαζκνχο ζηξαηεγηθψλ. Ο αξηζκφο ησλ νκάδσλ κέζα ζε έλα θιάδν, 

θαζψο θαη ε νκνηνγέλεηα απηψλ βαζίδεηαη ζηηο νπνηαδήπνηε δηαζηάζεηο 

ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηνλ νξηζκφ ησλ νκάδσλ. Ζ ηαμηλφκεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ελφο 

θιάδνπ ζε κηα ζεηξά απφ ζηξαηεγηθέο νκάδεο, είλαη πνιχ ρξήζηκε γηα ηα ζηειέρε 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, πνπ νθείινπλ λα θαηαλνήζνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. Δπεηδή ε δνκή θαη ε θνπιηνχξα κηαο εηαηξείαο αληηθαηνπηξίδεη ηα είδε 

ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ εθαξκφδεη, νη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζηξαηεγηθή νκάδα, έρνπλ ηελ ηάζε λα είλαη ηζρπξνί αληίπαινη κεηαμχ ηνπο απφ φηη νη 

αληαγσληζηέο ζε άιιεο ζηξαηεγηθέο νκάδεο κέζα ζηνλ ίδην θιάδν.  

ηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ νξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ, 

ζηηο κεζφδνπο αλαγλψξηζεο ηνπο, ζηα εκπφδηα κεηαθίλεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ θαζψο θαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο χπαξμεο ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ 

κέζα ζηνλ θιάδν. 

6.2 ΟΡΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 

Τπάξρεη έλα ηεξάζηην κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ πεξηγξάθεη ηελ αξρή ησλ 

ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ. Ο Hunt ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ (1972) φξηζε ηε 

δηαθνξνπνίεζε ζην βαζκφ πξντφληνο, σο «ζεκείν ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο» θαη ηηο 

δηαθνξέο ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο, σο «ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία 

ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ». Παξφκνηα εμήγεζε, ε νπνία είλαη ε πην δηαδεδνκέλε ζηηο κέξεο 

καο, δφζεθε απφ ηνλ Porter (1980) φπνπ αλαθέξεη φηη «ζηξαηεγηθή νκάδα είλαη ε 

νκάδα ησλ επηρεηξήζεσλ ζε έλα θιάδν πνπ αθνινπζεί ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή δηακήθνπο 

ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαζηάζεσλ», κε ηελ εμεηδίθεπζε, ηελ αλαγλσζηκφηεηα ηνπ 
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εκπνξηθνχ ζήκαηνο, ηελ επηινγή πξντφληνο θαη ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο, ηελ πνηφηεηα 

πξντφληνο θαη ηελ ηερλνινγηθή εγεζία, λα απνηεινχλ παξαδείγκαηα ζηξαηεγηθψλ 

δηαζηάζεσλ.  

Ο Porter καδί κε ηνπο Hatten & Hatten (1987) θάλνπλ κηα ελδηαθέξνπζα ηνπνζέηεζε 

γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ. Αξρηθά, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ δηάθνξεο 

αληίζηξνθεο ηνπνζεηήζεηο ξίζθνπ (risk aversion postures) θαζψο νη επελδχζεηο γηα ηε 

δεκηνπξγία πεξηνξηζκψλ κεηαθίλεζεο πξνο ηηο άιιεο εηαηξείεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κεγάιν ξίζθν. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

νκάδσλ, πνπ βαζίδνληαη ζε ακπληηθνχο πεξηνξηζκνχο κεηαθίλεζεο φπσο είλαη ηα έμνδα 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο. Δπηπιένλ, ε δήηεζε ελφο πξντφληνο 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο ηνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ ηζηνξηθή αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ) επεξεάδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθά πιενλεθηήκαηα θαη θαζηεξψλνπλ κηα ζηξαηεγηθή νκάδα. Ο 

Porter (1979) ηφληζε πσο νη εζσηεξηθέο αιιαγέο ζηε δνκή ηνπ θιάδνπ κπνξνχλ λα 

θαηαζηήζνπλ ηε δεκηνπξγία νκάδαο πην εχθνιε ή λα δεκηνπξγήζνπλ κηα νκνηνγελή 

νκάδα. Σερλνινγηθέο αιιαγέο ή αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αγνξαζηή ζπληεινχλ 

ζηε δεκηνπξγία λέσλ νκάδσλ, κε ηελ αχμεζε ή κείσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

πξντφληνο, αιιάδνληαο ηα ζρεηηθά φξηα ηνπ θιάδνπ. 

Δπίζεο, νη ζηξαηεγηθέο νκάδεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ 

δείρλνπλ δηαθνξέο, ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηε κεηξηθή επηρείξεζε θαη κπνξνχλ λα 

δηαθέξνπλ ζηνπο ζηφρνπο αιιά θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πινπνηνχλ ηελ ζηξαηεγηθή 

ηνπο. πσο παξαηεξήζεθε απφ ηνλ Koller (2001) νη ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνπλ ηα 

κέιε κηαο νκάδαο είλαη σο έλα αηζζεηφ βαζκφ νη ίδηεο, ελψ νη δηαθνξέο κεηαμχ 

ηδηαίηεξσλ νκάδσλ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ζρεηηθά εχθνια. 

 Σέινο, νη Bogner, Mogoney, θαη Thomas (1993) θαηέιεμαλ φηη, νη ζηξαηεγηθέο νκάδεο 

καδί κε ηνπο πεξηνξηζκνχο κεηαθίλεζεο είλαη «ελ κέξεη δνκηθέο θαη ελδνγελείο, θαη 

θαζηεξψλνληαη απφ ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη  ηελ ζηξαηεγηθή επηινγή θάζε 

επηρείξεζεο». 
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6.3 ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΧΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 

Γηα λα αλαιπζεί ε δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ησλ 

εκθηαισκέλσλ λεξψλ, είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα εμήο θξηηήξηα:  

 Ο βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη 

νκάδεο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Γεσγξαθηθή θάιπςε ησλ πξντφλησλ 

 Σα ηκήκαηα ηεο αγνξάο πνπ ηθαλνπνηεί 

 Ζ πιεζψξα ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο 

 Ζ έληαζε ρξήζεο ηνπ κάξθεηηλγθ 

 Ζ θαζεηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Πνηφηεηα πξντφληνο ή ππεξεζίαο 

 Οη θαηλνηνκίεο ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα 

 Οη θαηλνηνκίεο σο απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

 Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο 

 Οη πξνζπάζεηεο γηα πιήξε αμηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο 

 Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ ηα κέιε ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε 

 Γνκή ηδηνθηεζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη ζρέζεηο ηνπο κε νκίινπο 

επηρεηξήζεσλ ή φρη. 

 ρέζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ εθηφο ηνπ θιάδνπ φπσο ε 

θπβέξλεζε θηι.  

Ο Porter ζεσξνχζε πσο νη ζηξαηεγηθέο νκάδεο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν 

γηα ηελ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ θαη ιεηηνπξγνχλ σο έλα ελδηάκεζν πιαίζην αλαθνξάο 

κεηαμχ ηνπ θιάδνπ θαη θάζε επηρείξεζεο μερσξηζηά. Καηά ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ, είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζεί ε ειθπζηηθφηεηα ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζπλνιηθά ζηνλ θιάδν θαη λα ζπγθξηζεί κε άιιεο ζηξαηεγηθέο 

νκάδεο. Ζ αλάιπζε απηή, καο νδεγεί ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηηο επηκέξνπο νκάδεο. 

Σα ζηειέρε πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο, κπνξνχλ λα 

αληηιεθζνχλ έγθαηξα ηηο δηαθνξέο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηα εκπφδηα πνπ 

πξνθχπηνπλ φηαλ θάπνηα επηρείξεζε επηζπκεί λα εηζέιζεη ζε κία λέα νκάδα θαη 

θαη‘ επέθηαζε ζε έλα λέν ηνκέα. 
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Άιιε κία κέζνδνο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ απνηειεί ε γλσζηηθή 

πξνζέγγηζε. (Regner & Huff, 1993). Σν γλσζηηθφ cognitive mapping (φπσο αλαθέξεηαη 

ζηε βηβιηνγξαθία) αλαιχεηαη απφ ηνπο κάλαηδεξ ή ηελ νκάδα δηνίθεζεο. χκθσλα κε 

απηφ, νη κάλαηδεξ ζπκκεηέρνπλ ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ κε ζθνπφ λα κεηψζνπλ 

ηελ αβεβαηφηεηα θαη λα ζπκπιεχζνπλ κε απφιπην νξζνινγηζκφ. Με ηελ νινθιήξσζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ, σο ζηξαηεγηθή νκάδα ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ 

νπνίσλ νη κάλαηδεξ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα ζηξαηεγηθά κνληέια γηα ηε δηνίθεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπο. Να επηζεκάλνπκε ζην ζεκείν απηφ, φηη ε κεηαπήδεζε απφ κία 

ζηξαηεγηθή νκάδα ζε κία άιιε, απνηειεί έλα ηδηαίηεξα δχζθνιν εγρείξεκα, δηφηη 

ππάξρνπλ πνιιά εκπφδηα. Ζ επηρείξεζε πνπ επηζπκεί, ηε κεηαθίλεζε ηεο ζε λέν 

ππνζχλνιν ζα πξέπεη λα δαπαλήζεη αξθεηά θεθάιαηα θαη ρξφλν, ελψ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα δελ είλαη πάληα εμαζθαιηζκέλν. Οη πεξηνξηζκνί κεηαθίλεζεο 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηελ επφκελε παξάγξαθν. 

6.4 ΔΜΠΟΓΗΑ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ (MOBILITY BARRIERS)  

Ο φξνο εκπφδηα κεηαθίλεζεο κηαο νκάδαο αλαθέξεηαη ζηα εκπφδηα εηζφδνπ πνπ 

ρσξίδνπλ κηα νκάδα απφ ηνλ εμσηεξηθφ ηεο αληαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ηνλ Porter 

(1997). Οη ιφγνη πνπ πξνθαινχλ εκπφδηα κεηαθίλεζεο θαη απνηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε 

θίλεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ρσξίδνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο κε βάζεη ηελ αγνξά, ηηο 

πξνκήζεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ηνλ Ferguson 

(2000) έλαο απφ ηα εκπφδηα κεηαθίλεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αηηία γηα κηα θαιή 

ζέζε ζηελ αγνξά, ηελ αλαγλψξηζε επσλπκίαο ή ηελ θαιή θήκε κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο νκάδαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη πεξηνξηζκνί κεηαθίλεζεο 

κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ, σο απνηέιεζκα απφ αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ή απφ ηελ πξνζθνξά παξφκνηνπ ηχπνπ πξντφληνο ζηνπο πειάηεο. Σν 

γεγνλφο φηη νη επηρεηξήζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο παξάγνπλ ην ίδην πξντφλ απνηειεί 

εκπφδην γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπο ζε άιιε νκάδα. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ε 

θηλεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ νκάδσλ είλαη ρακειή. 

Οη Zochowski θαη Halaj (2006) παξέρνπλ ηξία ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ χπαξμε 

εκπνξίσλ κεηαθίλεζεο. Αξρηθά, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηεξαξρίαο κέζα ζε 

κία ζηξαηεγηθή νκάδα. Οκάδεο νη νπνίεο απνηεινχληαη απφ πην επηηπρεκέλεο 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ πςειφηεξεο πεξηνξηζκνχο κεηαθίλεζεο 

ζπγθξηηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο κε ρακειφηεξε απνδνηηθφηεηα. Δπηπιένλ, νη 
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νκάδεο κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ δηαθνξεηηθά ζηηο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο, εμαηηίαο 

ηεο δηαθνξεηηθήο επηξξνήο ησλ εμσγελψλ παξαγφλησλ. Παξφια απηά, επηρεηξήζεηο πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα νκάδα ζα αληηδξάζνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηηο αιιαγέο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ. 

Ζ αδπλακία πνπ αξθεηέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζην λα θαηαλνήζνπλ ηηο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηηο ζηξαηεγηθέο νκάδεο, είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπρλά απνηπγράλνπλ 

φηαλ εηζέξρνληαη ζε λέεο γη απηέο αγνξέο κέζσ εμαγνξάο ζρεηηθψλ εηαηξεηψλ. 

6.5 ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΣΖ ΤΠΑΡΞΖ ΣΧΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 

Ο Porter (1979) φξηζε ηελ ππφζεζε φηη ε παξνπζία ησλ νκάδσλ ζε έλαλ θιάδν κπνξεί 

λα αιιάμεη ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ ζε απηφ. ζεο πεξηζζφηεξεο νκάδεο κε ίζα 

κεξίδηα αγνξάο ππάξρνπλ ζε έλα θιάδν, ηφζν κεγαιχηεξνο αληαγσληζκφο ζα ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Δπηπξνζζέησο, φζν κεγαιχηεξε ε «αλεμαξηεζία αγνξάο» (ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν νη νκάδεο έρνπλ σο ζηφρν ηηο ίδηεο νκάδεο θαηαλαισηψλ), ηφζν 

κεγαιχηεξνο ζα είλαη ν αληαγσληζκφο ζε επίπεδν θιάδνπ. Παξάιιεια ν Porter (1979) 

ηφληζε φηη ην επίπεδν αληαγσληζκνχ ζε έλα θιάδν κπνξεί λα κεησζεί εμαηηίαο ηεο 

χπαξμεο ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε 

ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ κίαο νκάδαο, θάηη ην νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα λα 

κεησζεί ν αληαγσληζκφο ζηελ ίδηα νκάδα φρη φκσο θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ. 

Ζ ζεσξία ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ αλαπηχρηεθε βαζηδφκελε ζηηο εμεγήζεηο ησλ 

δηαθφξσλ απνηειεζκάησλ, ηα νπνία επεηεχρζεζαλ απφ ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο 

ζηελ ίδηα αγνξά. Χζηφζν, ε ζεσξία ησλ πεξηνξηζκψλ κεηαθίλεζεο, δε κπνξεί λα 

εμεγήζεη ηηο δηαθνξέο ζηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί απηή ε 

εμήγεζε, ν Porter (1980) ρξεζηκνπνίεζε ην παξάδεηγκα ηεο δνκηθήο ζπκπεξηθνξάο –

απφδνζεο. χκθσλα κε απηφ, ε δνκή ηεο αγνξάο, κε βάζε ην κέγεζνο θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα θαζνξίζεη ηε ζέζε ηνπο ζηελ ππφ αλάιπζε αγνξά θαη λα 

νξίζεη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ επεξεάδεη ηελ θεξδνθνξία ηνπο. 

Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ αξρηθά ε χπαξμε ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ ζπλδέζεθε κε ην 

κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Δλψ ζηε 

ζπλέρεηα ε αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ επεθηάζεθε ζε έλα κεγαιχηεξν αξηζκφ 

πεδίσλ. 
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Ο πξψηνο πνπ ηφληζε ηελ αμία ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ σο αλαιπηηθφ ηέρλαζκα 

ππήξμε ν Porter (1985). Ζ νκαδνπνίεζε επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα κειεηήζεη ηνλ 

θιάδν σο ζχλνιν αιιά ηαπηφρξνλα ηνπ επηηξέπεη λα κειεηήζεη ηελ θάζε επηρείξεζε 

μερσξηζηά. Δπίζεο, βνεζάεη ζηελ ιεπηνκεξή εμέηαζε ηεο δνκήο ηεο νκάδαο, 

ππνινγίδνληαο ηφζν ηνλ εζσηεξηθφ αληαγσληζκφ φζν θαη ηνλ εμσηεξηθφ ησλ νκάδσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ αγνξά. Δπηπιένλ, ν Porter δήισζε φηη νη ζηξαηεγηθέο νκάδεο 

βνεζνχλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αληαγσλίδνληαη γηα ην κεξίδην ηεο 

αγνξάο. Απηή ε άπνςε, πηνζεηήζεθε αξγφηεξα θαη απφ άιινπο ζπγγξαθείο φπσο ηνλ 

Aaker (1989) πνπ ηφληζε ηε ζεκαζία ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ σο έλα εξγαιείν κε ην 

νπνίν εμεγείηαη ε πνηθηιία ζηελ απφδνζε ησλ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ. 

6.6 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 

ηελ πξνζπάζεηά καο λα απνηππψζνπκε ηηο ζηξαηεγηθέο νκάδεο πνπ πθίζηαληαη ζηνλ 

θιάδν ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ, ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχκε γηα ηνλ εληνπηζκφ 

ηνπο, απνηειείηαη απφ ηξία ζηάδηα: 1) εληνπίδνπκε ηνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 2) ραξηνγξαθνχκε ηηο επηρεηξήζεηο-αληαγσληζηέο κε βάζεη 

ηνπο παξάγνληεο επηηπρίαο θαη 3) εληάζζνπκε επηρεηξήζεηο κε παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ζηελ ίδηα ζηξαηεγηθή νκάδα. Ζ πνηνηηθή αλάιπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο είλαη βαζηζκέλε ζε δεπηεξνγελή δεδνκέλα, φπσο απηά είλαη δεκνζηεπκέλα 

ζηνπο επίζεκνπο ηζηηνρψξνπο, ησλ επηρεηξήζεσλ. Απφ απηέο ηηο πεγέο ζπιιέρηεθαλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο, κε ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο 

θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ην δηάγξακκα 6.1 παξνπζηάδνληαη ηξεηο ζηξαηεγηθέο νκάδεο θαη νη κεηαβιεηέο ζηνπο 

δχν άμνλεο, είλαη ηα θέξδε θαη ην κεξίδην αγνξάο. ηελ πξψηε ζηξαηεγηθή νκάδα 

δηαθξίλνπκε αλαγλσξηζκέλεο κάξθεο εκθηαισκέλσλ λεξψλ πνπ δηαλέκνληαη ζε φιε 

ηελ Διιάδα θαη δηαζέηνπλ κεγάιν δίθηπν πσιήζεσλ. Δίλαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο απνηεινχλ ηνπο εγέηεο ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Αλήθνπλ ζηηο εθαηφ 

θαιχηεξεο βηνκεραλίεο, δηαζέηνπλ ζηελ αγνξά θαη άιια πξντφληα εθηφο απφ ηελ 

εκθηάισζε λεξνχ ελψ νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηνπο μεπεξλνχλ ηα 700 εθαηνκκχξηα 

επξψ. Οη επηρεηξήζεηο απηέο είλαη νη εμήο: ην «Δκθηαισκέλν λεξφ Aura» απφ ηελ Coca 

cola Διιεληθή εηαηξεία εκθηαιψζεσο ΑΔ ην «Κνξπή» απφ ηελ Nestle Διιάο ΑΔ, ην 

«Εαγφξη» απφ ηελ Υήηνο Α.Δ.Β.Δ, ν «Βίθνο» απφ ηελ Ζπεηξσηηθή Βηνκεραλία 

Δκθηαιψζεσλ «Βίθνο» ΑΔ, ε «Ηφιε» απφ ηελ Αζελατθή Επζνπνηία ΑΔ, ε «Ήβε» 
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Λνπηξάθη απφ ηελ Pepsico- Ήβε Α.Β.Δ. Σν αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα 

βαζίδεηαη ζηνπο ηερλνινγηθνχο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ θαζψο θαη ζην κεγάιν εχξνο ηεο 

γεσγξαθηθήο θάιπςεο ηνπ πξντφλ ηνπο.  

ηε δεχηεξε ζηξαηεγηθή νκάδα δηαθξίλνπκε κάξθεο εκθηαισκέλσλ λεξψλ private label 

πνπ παξαζθεπάδνληαη απφ ηελ Ζπεηξσηηθή Βηνκεραλία Δκθηαιψζεσο Α.Δ (ΒΗΚΟ 

Α.Δ.). Οη κάξθεο απηέο είλαη: «ΑΒ» γηα ινγαξηαζκφ ησλ ζνχπεξ κάξθεη ΑΒ 

Βαζηιφπνπινπ, «Γάξγαξν» γηα ινγαξηαζκφ ησλ ζνχπεξ κάξθεη cash and carry 

METRO, «Μηηζηθέιη» γηα ινγαξηαζκφ ησλ ζνχπεξ κάξθεη Carrefour, «Δβίβα» γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ ζνχπεξ κάξθεη LIDL θαη «Μαξάηα» γηα ινγαξηαζκφ ησλ ζνχπεξ 

κάξθεη θιαβελίηεο.  

ηελ ηξίηε νκάδα δηαθξίλνπκε φιεο ηηο ηνπηθέο κάξθεο εκθηαισκέλσλ λεξψλ πνπ 

παξάγνληαη ζε πεξηνρέο αλά ηελ Διιάδα θαη παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξα θέξδε θαη 

δίθηπν δηαλνκήο ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο.  
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AYRA, ΕΑΓΟΡΗ, ΒΗΚΟ,

ΗΟΛΖ, ΚΟΡΠΖ,ΛΟΤΣΡΑΚΗ 

ΜΗΣΗΚΔΛΗ, EVIVA,MARATA,AB,

ΓΑΡΓΑΡΟ, ΔΛΗ, AQUA AGNO

SANTE (ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ),   ΑΘΧ (ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ)

ΑΣΛΑΝΣΗΓΑ (ΚΑΒΑΛΑ)   ΠΖΓΖ ΠΑΗΚΟΤ (ΚΗΛΚΗ)

ΞΗΝΟ ΝΔΡΟ (ΦΛΧΡΗΝΑ)  ΟΤΡΧΣΖ (ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ)

ΠΗΝΓΟ (ΓΡΔΒΔΝΑ)  ΔΛΗ (ΚΟΕΑΝΖ)

ΣΕΟΤΜΔΡΚΑ (ΗΧΑΝΝΗΝΑ) ΑΜΑΡΗΝΑ (ΛΑΡΗΑ)

ΚΛΔΗΝΟ (ΣΡΗΚΑΛΑ),  ΒΔΛΟΤΥΗ (ΔΤΡΤΣΑΝΗΑ)

KIMI (ΔΤΒΟΗΑ), ΔΤΓΧΡΟ (ΛΑΜΗΑ), ΚΑΣΑΛΗΑ (ΠΑΣΡΑ)

ΤΓΡΗΑ (ΛΟΤΣΡΑΚΗ), ΚΡΗΝΟ(ΑΗΓΗΟ), ΑΡΗΕΑ (ΑΝΓΡΟ)

ΕΑΡΟ (ΚΡΖΣΖ), ΔΛΖΝΑΡΗ (ΚΡΖΣΖ),

ΓΟΡΣΤ (ΚΡΖΣΖ), ΑΡΗΑΓΝΖ (ΚΡΖΣΖ), ΑΜΑΡΗΑ (ΚΡΖΣΖ)

ΝAIDA (ΚΡΖΣΖ), ΦΖΜΖ(ΚΡΖΣΖ), ΒΗΟ (ΚΡΖΣΖ),ΘΑΤΜΑ 

(ΚΡΖΣΖ), ΑΠΟΛΛΧΝΗΟ (ΡΟΓΟ), ΜΤΛΟ (ΡΟΓΟ)

ΝΤΜΦΖ (ΡΟΓΟ), VENUS (ΡΟΓΟ)

PRIVATE LABEL 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΜΔΝΔ ΜΑΡΚΔ

Γ Δ Χ Γ Ρ Α Φ Η Κ Ζ  Κ Α ΛΤ Φ Ζ

ΣΟΠΗΚΔ ΜΑΡΚΔ ΔΜΦΗΑΛΧΜΔΝΧΝ

ΝΔΡΧΝ

Κ Δ Ρ Γ Ζ

Γ Η Α Γ Ρ Α Μ Μ Α  6. 1

ΜΔΓΑΛΖ
Μ Η Κ Ρ Ζ

Λ Η Γ Α

Π Ο Λ Λ Α 
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6.7 ΑΝΑΛΤΖ PORTER ΓΗΑ ΣΖΝ 1
Ζ

 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ 

ην ζεκείν απηφ ζα αλαθέξνπκε πσο νη πέληε δπλάκεηο ηνπ ππνδείγκαηνο PORTER 

επεξεάδνπλ ηε πξψηε νκάδα ηνπ παξαδείγκαηφο καο. ηελ αλάιπζή καο,  

πεξηνξηζηνχκε ζηελ εμέηαζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ έρνπκε αλαθέξεη 

κέρξη ην ζεκείν απηφ. Οη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε βαζίδνληαη ζε δεπηεξνγελή 

δεδνκέλα, ηα νπνία ζπιιέρηεθαλ απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απφ ηηο 

κειέηεο ηεο ΗCAP.  

Ζ πηζαλφηεηα εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ ζηελ πξψηε ζηξαηεγηθή νκάδα είλαη αξθεηά 

κηθξή. ηελ νκάδα, ηζρπξνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο 

δηφηη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πςειφ θεθάιαην ζε κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ θαη έρνπλ 

κεγάιε πξφζβαζε ζηα θαλάιηα δηαλνκήο πνπ απμάλεη ηηο πσιήζεηο ζνπο θαη ησλ θχθιν 

εξγαζηψλ ηνπο. Απηφ δεκηνπξγεί εκπφδηα ζηηο επηρεηξήζεηο ησλ άιισλ νκάδσλ λα 

κεηαπεδήζνπλ ζ‘ εθείλε, θαζψο ρξεηάδεηαη λα δαπαλήζνπλ ππέξνγθα πνζά γηα ηνλ 

εμνπιηζκφ ηνπο. Δπίζεο, νη λενεηζεξρφκελεο ζηελ νκάδα, επεηδή ζα αληαγσληζηνχλ ηα 

θαζηεξσκέλα εκπνξηθά ζήκαηα, νθείινπλ λα δαπαλήζνπλ πςειά πνζά ζε δηαθήκηζε, 

πξνψζεζε θαη νξγάλσζε δηθηχνπ δηαλνκήο ηνπο πνπ θαζηζηά ηελ έληαμε ηνπο ζηελ 

νκάδα δχζθνιε. Παξάιιεια, νη επηρεηξήζεηο ηεο πξψηεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο, έρνπλ 

κεγάιε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ, έρνπλ αλαπηχμεη δηαδηθαζίεο 

ζηελ παξαγσγή, ζπληήξεζε θαη απνζήθεπζε ηνπο πνπ δελ είλαη εχθνιν λα 

αληηγξαθνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ησλ άιισλ νκάδσλ. 

ζνλ αθνξά ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ, νη επηρεηξήζεηο ηεο 

πξψηεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο, επεηδή παξαγγέιλνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο πιαζηηθψλ θαη 

γπάιηλσλ θηαιψλ έρνπλ αξθεηά κεγάιε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε. Σν κέγεζνο ησλ 

αγνξψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο είλαη πνιχ κεγάιν ζε ζρέζε 

κε ηηο αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο απφ ηηο άιιεο νκάδεο. ζνλ αθνξά 

ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ησλ πξνκεζεπηψλ, απηά δελ παξνπζηάδνπλ θακία 

δηαθνξά, θαη επνκέλσο ην θφζηνο κεηαθίλεζεο απφ ηνλ έλαλ πξνκεζεπηή ζηνλ άιιν 

είλαη κεδακηλφ. Αληίζεηα, ε αιιαγή ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο επηρεηξήζεηο 

απνηειεί κηα πνιπδάπαλε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο πξψηεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο. Δπεηδή, ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ θιάδνπ εληάζζεηε ζηελ ηξίηε ζηξαηεγηθή νκάδα πνπ απνηειείηαη απφ ηηο κηθξέο 
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επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, δελ πξνρσξνχλ ζε ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηελ 

αλαδηάξζξσζε ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ ηνπο. 

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πξψηεο 

ζηξαηεγηθήο νκάδαο, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί αξθεηά έληνλε. πσο έρνπκε 

αλαθέξεη, νη αγνξαζηέο ηνπ θιάδνπ είλαη νη κεγαιχηεξεο αιπζίδεο ησλ super market 

ζηε ρψξα καο θαζψο θαη φια ηα ηνπηθά super market, κίλη market, πεξίπηεξα, 

ςηιηθαηδίδηθα, θπιηθεία θαη θαθεηέξηεο πνπ πξνκεζεχνληαη εκθηαισκέλα λεξά. Ζ 

δχλακε ησλ super market πεγάδεη απφ ηηο ηδηαίηεξεο κεγάιεο πνζφηεηεο πνπ 

πξνκεζεχνληαη αιιά θαη απφ ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο θάζε 

κάξθαο, δηαπξαγκαηεπφκελεο κε ηελ εηαηξεία γηα κηα θαιχηεξε ζέζε ζηα ξάθηα ησλ 

θαηαζηεκάησλ. Αθφκα, επεηδή ην πξντφλ είλαη νκνηνγελέο θαη αδηαθνξνπνίεην είλαη 

εκθαλήο ε δπζθνιία ρηηζίκαηνο ηζρπξψλ δεζκψλ ηνπ εθάζηνηε εκπνξηθνχ ζήκαηνο, κε 

ηνπο θαηαλαισηέο. Έηζη νη αγνξαζηέο, αζθνχλ πηέζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ρακειέο 

ηηκέο θαη γηα κείσζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηνπο. 

ζνλ αθνξά ηνλ αληαγσληζκφ πνπ επηθξαηεί αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο 

ζηξαηεγηθήο νκάδαο πνπ αλαιχνπκε, είλαη πνιχ κεγάινο θαη επεξεάδεηαη απφ 

δηάθνξνπο παξάγνληεο. Πξψηνλ, νη επηρεηξήζεηο πνπ παίδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν 

φπσο ε Coca cola Διιεληθή εηαηξεία εκθηαιψζεσο ΑΔ κε ην λεξφ «Aura» δηαζέηνπλ 

έλα πνιχ κεγάιν δίθηπν δηαλνκήο ζε φιε ηελ Διιάδα. ε απηφ έρεη ζπκβάιιεη ε 

επηζεηηθή πνιηηηθή κάξθεηηλγθ πνπ έρεη αθνινπζήζεη ε εηαηξεία απφ ηελ αξρή ηεο 

αλάπηπμήο ηεο. ηφρνο ήηαλ ζε θάζε γεηηνληά πφιεσλ θαη ρσξηψλ λα ππάξρεη έλα 

ζεκείν πψιεζεο ηεο Coca cola ΑΔ, έηζη ψζηε ν θάζε πειάηεο λα έξρεηαη ζε επαθή, 

φπνπ θαη λα βξίζθεηαη, κε ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο. χκθσλα κε απηή, εθνδηάδνπλ 

φια ηα ζεκεία δηαλνκήο ησλ super market θαη ιηαλνπσιεηψλ, κε ςπγεία-θαηαςχθηεο 

πνπ θέξνπλ ην ινγφηππν ηεο γηα λα δηαηεξνχλ ην πξντφλ παγσκέλν, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ηνπνζεηνχλ κφλν ηε δηθή ηνπο κάξθα. Οη θαηαλαισηέο θπξίσο ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο πνπ απμάλεηαη ε θαηαλάισζε λεξνχ, αγνξάδνπλ ην λεξφ «Aura» 

πνπ βξίζθεηαη ζηα πεξηζζφηεξα ζεκεία δηαλνκήο παγσκέλν, ελψ ζε ιηγφηεξα ζεκεία 

δηαλνκήο βξίζθνληαη παγσκέλεο νη άιιεο κάξθεο λεξνχ. Μαδί κε ηελ Coca cola πνπ 

απνηειεί ην βαζηθφ ηνπο πξντφλ, ην λεξφ Aura δηαηίζεηαη ζε φια ηα super market, ζηα 

ξάθηα αιιά θαη ζηα ςπγεία, δεκηνπξγψληαο έηζη, νμχ αληαγσληζκφ ζηηο άιιεο 

επηρεηξήζεηο πνπ δχζθνια κπνξνχλ λα αληηγξάςνπλ απηή ηελ ηαθηηθή ιφγσ πςεινχ 

θφζηνπο. Οη ηειεπηαίεο ζπλήζσο, επηρεηξνχλ λα πσινχλ ηελ δηθή ηνπο κάξθα έσο θαη 
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0,08 επξψ θηελφηεξα γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη λα πξνηηκψληαη απφ 

ηνπο θαηαλαισηέο. Σν ίδην επηρεηξνχλ ηα private label θαη ηνπηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

πσινχλ θηελφηεξα ην λεξφ ηνπο. Σα private label πσινχληαη απνθιεηζηηθά ζηα ζεκεία 

φπνπ βξίζθνληαη ηα super market πνπ έρνπλ ζπκθσλήζεη κε ηελ «ΒΗΚΟ Α.Δ» λα 

εκθηαιψλεη λεξφ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. (θιαβελίηεο, Carrefour, METRO, LIDL, ΑΒ, 

Βαζηιφπνπινο) 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο 

πξψηεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο είλαη ε χπαξμε πςεινχ ζηαζεξνχ θφζηνπο θαη εκπνδίσλ 

εμφδνπ απφ ηνλ θιάδν. Οη επηρεηξήζεηο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα απνηειέζνπλ ηνπο 

εγέηεο ηνπ θιάδνπ θαη λα σθειεζνχλ απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, έρνπλ 

εγθαηαζηήζεη κεγάιεο θαη δαπαλεξέο παξαγσγηθέο δπλακηθφηεηεο. Απηφ δεκηνπξγεί 

πςειφ ζηαζεξφ θφζηνο πνπ ηηο αλαγθάδεη λα παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο. Δπίζεο, ζε 

πεξίπησζε πνπ απνθαζίζνπλ ηελ έμνδν ηνπο απφ ηνλ θιάδν ζα αληηκεησπίζνπλ πςειά 

εκπφδηα εμφδνπ γηαηί έρνπλ δαπαλήζεη πάξα πνιιά ρξήκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο ηνπο. 

Σέινο, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ επεξεάδεηαη απφ ηε 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο εκθηαισκέλνπ λεξνχ θπξίσο απφ ηελ πηψζε ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Δηδηθφηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηε κείσζε ηνπ ηνπξηζκνχ 

πνπ ππέζηε ε ρψξα καο (Καινθαίξη 2010) ε θαηαλάισζε ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ 

ππνρψξεζε θαηά 1%-2%. Πνιιέο επηρεηξήζεηο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηελ θξίζε, ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο κε θαθεηεξίεο (πνπ πσινχλ θαθέ γηα 

ην δξφκν) θαη καδί κε ηνλ θαθέ πξνζθέξνπλ θαη έλα κπνπθάιη εκθηαισκέλν λεξφ. Με 

απηή ηελ πνιηηηθή κάξθεηηλγθ, νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ απμάλνπλ ηα ζεκεία 

δηαλνκήο ηνπο θαη ηηο πσιήζεηο ηνπο αιιά θαη βειηηψλνπλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ 

πξντφληνο ηνπο κέζσ ηεο αλαβάζκηζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ησλ 

θαθεηεξηψλ ζηνπο θαηαλαισηέο. 
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ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΗΗΟΟ  77
νν
::  

ΖΖ  ΓΓΗΗΔΔΘΘΝΝΖΖ  ΑΑΓΓΟΟΡΡΑΑ  ΔΔΜΜΦΦΗΗΑΑΛΛΧΧΜΜΔΔΝΝΧΧΝΝ  ΝΝΔΔΡΡΧΧΝΝ  

 

7.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

πκπιεξσκαηηθά, αλαιχνπκε θαη ηε δηεζλή αγνξά ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ, θαζψο ε 

πξνζθνξά θαη ε δήηεζε επεξεάδεη φπσο είλαη θπζηθφ ηνλ θιάδν θαη ζην εζσηεξηθφ ζηε 

ρψξα καο. ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην εμεηάδνπκε ηε δηεζλή αγνξά ησλ 

εκθηαισκέλσλ λεξψλ θαζψο θαη ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηα θαηαλάισζε 

θαη ηελ παξαγσγή εκθηαισκέλνπ λεξνχ. ην ηέινο ζα θάλνπκε κηα αλαθνξά ζην 

εμαγσγηθφ εκπφξην ηεο ρψξαο καο.  

 

7.2 ΓΗΔΘΝΖ ΑΓΟΡΑ 

Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε κε αιθννινχρσλ πνηψλ (αλζξαθνχρα αλαςπθηηθά, 

εκθηαισκέλα λεξά, ρπκνί θξνχησλ θαη λέθηαξ, άιια κε αιθννινχρα πνηά) ζε 22 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δπξσπατθνχ πλδέζκνπ 

Βηνκεραληψλ Αλαςπθηηθψλ (UNESDA), εκθάληζε αλνδηθή πνξεία θαη αλήιζε ζε 

126.464 εθ. ιίηξα ην 2006 απφ 105.293 εθ. ιίηξα ην 2000. Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε 

ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ ζηηο 22 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 2000-2006 απμήζεθε, κε κέζν εηήζην ξπζκφ 4,6% θαη αλήιζε ζε 58.848 εθ. 

ιίηξα ην 2006, έλαληη 45.001 εθ. ιίηξσλ ην 2000. Ζ θαηαλάισζε ησλ εκθηαισκέλσλ 

λεξψλ ήηαλ πςειφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο, θαη θαηέιαβε κεξίδην 

ην νπνίν θπκάλζεθε κεηαμχ 42,7%-45,8% επί ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο κε 

αιθννινχρσλ πνηψλ γηα ηελ επηαεηία 2000-2006.  

 

7.3 Ζ ΣΑΖ ΠΟΤ ΔΠΗΚΡΑΣΔΗ 

Ζ αγνξά εκθηαισκέλσλ λεξψλ απμάλεηαη παγθνζκίσο δηφηη ε θαηαλάισζε ηνπ 

εκθηαισκέλνπ λεξνχ δελ πξννξίδεηαη κφλν γηα λα μεδηςάζεη θάπνηνλ ζχκθσλα κε ηελ 

κεληαία ελεκεξσηηθή έθδνζε γηα ην ιηαλεκπφξην θαη αγνξά θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ. 

Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη κεηαιιηθνχ λεξνχ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πγείαο, 

φπσο ην αδπλάηηζκα, ηελ θαιχηεξε ρψλεςε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ κεηαιιηθψλ 

ζηνηρείσλ, απαξαίηεησλ γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ηα θπζηθά 
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αλζξαθνχρα λεξά, επηδηψθνπλ λα πξνζδψζνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο, επραξίζηεζε, 

ηθαλνπνίεζε ηεο δίςαο θαη ζε ιηγφηεξν βαζκφ βειηίσζε ηεο πγείαο.  

Αμηνζεκείσηε θαηλνηνκία απηνχ ηνπ θιάδνπ, είλαη ε παξαγσγή θαη δηάζεζε 

αξσκαηηζκέλνπ λεξνχ, πνπ ππάξρεη εδψ θαη δέθα ρξφληα ζηηο δηεζλήο αγνξέο. Ζ αξρηθή 

θάζε απηήο ηεο θαηλνηνκίαο ζηεξίρηεθε ζε αξσκαηηζκέλν λεξφ κε παξαδνζηαθέο 

γεχζεηο. (φπσο ιεκφλη, κέληα, πνξηνθάιη) κε ζηφρν λα μεδηςάζεη ηνπο ελήιηθεο. Ζ 

δεχηεξε θάζε, εμεηδηθεχεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηα παηδηά θαη 

ηνπο πξνζθέξεη λεξφ κε γεχζεηο γξελαδίλε, θξάνπια θαη ξνδάθηλν ζε ζπζθεπαζία 

PET. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ζηηο γπλαίθεο πνπ πξνηηκνχλ απιά ρσλεπηηθά 

λεξά επηδηψθνληαο κηα ιεπηή ζηινπέηα. Ζ γθάκα ησλ γεχζεσλ έρεη απμεζεί αξθεηά 

(γθέηπθξνχη, βεξίθνθν, αλαλάο), ζε κηα πξνζπάζεηα ησλ παξαγσγψλ λα εηζρσξήζνπλ 

ζηελ αγνξά ησλ θαινθαγάδσλ. Οξηζκέλεο απφ ηηο κάξθεο πνπ πξνζθέξνπλ ηα 

παξαπάλσ πξντφληα, ζπλαγσλίδνληαη αθφκα θαη πνηά γηα ηνπο αζιεηέο. 

 

7.4 ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 

Ζ παγθφζκηα θαηαλάισζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ ην 2006 πιεζίαζε ηα 177 δηζ. ιίηξα 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 50,5% ζε ζρέζε κε ην 2001 (Πίλαθαο 1 θαη 

δηάγξακκα 1). Ο κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο 

εκθηαισκέλνπ λεξνχ είλαη 8,5%. Πξψηε ρψξα ζε ζπλνιηθή θαηαλάισζε 

εκθηαισκέλνπ λεξνχ είλαη νη ΖΠΑ θαη αθνινπζνχλ ην Μεμηθφ θαη ε Κίλα. Δπίζεο, ε 

Ηλδία παξνπζηάδεη ηνλ κεγαιχηεξν κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο 

εκθηαισκέλνπ λεξνχ (24,6%).  

Πίνακας 7.1 Παγκόζμια Καηανάλωζη Εμθιαλωμένοσ Νερού (2001,2006) 

  Δθ. γαιφληα Δθ. ιίηξα 

Θέζε ην 2006 Υψξα 2001 2006 2001 2006 

1 ΖΠΑ 5.185,3 8.253,6 19.475,99 31.000,52 

2 Μεμηθφ 3.496,5 5.360,4 13.132,85 20.133,66 

3 Κίλα 1.783,1 4.387,7 6.697,32 16.480,20 

4 Βξαδηιία 2.155,9 3.301,6 8.097,56 12.400,81 
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5 Ηηαιία 2.502,6 3.115,5 9.399,77 11.701,82 

6 Γεξκαλία 2.257,7 2.808,9 8.479,92 10.550,23 

7 Γαιιία 2.064,6 2.394,3 7.754,64 8.992,99 

8 Ηλδνλεζία 1.352,1 2.155,9 5.078,49 8.097,56 

9 Ηλδία 704,3 2.112,9 2.645,35 7.936,05 

10 Ηζπαλία 1.146,9 1.343,8 4.307,76 5.047,31 

 χλνιν ησλ 10 22.648,9 35.234,9 85.069,27 132.342,28 

 Τπφινηπεο Υψξεο 8.585,7 11.767,6 32.247,89 44.199,11 

    ΤΝΟΛΟ 31.234,6 47.002,4 117.317,16 176.541,01 

                                                                          Πεγή: Beverage Marketing Corporation 

Γηάγξακκα 7.1 Παγθφζκηα Καηαλάισζε Δκθηαισκέλνπ Νεξνχ (2001,2006) ζε εθ. 
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Πεγή: UNESDA-CISDA 

Πξψηε ρψξα ζε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε εκθηαισκέλνπ λεξνχ είλαη ε Ηηαιία κε 

201,32 ιίηξα αλά άηνκν (Πίλαθαο 7.2, Γηάγξακκα 7.2). Αθνινπζνχλ ηα Ζλσκέλα 

Αξαβηθά Δκηξάηα (194,94 ιίηξα) θαη ην Μεμηθφ (189,68 ιίηξα). 
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Πίνακας7.2 Καηά Κεθαλήν Καηανάλωζη Εμθιαλωμένων Νερών ζε Επιλεγμένες Χώρες  

(2001, 2006) 

  Γαιφληα/ άηνκν Λίηξα/ άηνκν 

Θέζε ην 2006 Υψξα 2001 2006 2000 2006 

1 Ηηαιία 43,4 53,6 136,97 201,32 

2 
Ζλσκέλα Αξαβηθά 

Δκηξάηα  
31,3 51,9 98,78 194,94 

3 Μεμηθφ 34,3 50,5 108,25 189,68 

4 Γαιιία  34,7 39,3 109,51 147,61 

5 Βέιγην-Λνπμεκβνχξγν 31,2 38,3 98,47 143,85 

6 Γεξκαλία 27,2 34,1 85,84 128,08 

7 Ηζπαλία 28,6 33,3 90,26 125,07 

8 Λίβαλνο 22,5 31 71,01 116,44 

9 Διβεηία 23,8 29 75,11 108,92 

10 ΖΠΑ 18,2 27,6 57,44 103,67 

11 Κχπξνο 20,2 27,1 63,75 101,79 

12 ανπδηθή Αξαβία 22,5 25,7 71,01 96,53 

13 Πνξηνγαιία 19,3 24,3 60,91 91,27 

14 Σζερία 19,6 23,3 61,86 87,51 

15 Καηάξ 17,7 22,3 55,86 83,76 

 Μέζνο Όξνο 5,1 7,2 16,10 27,04 

                                                                          Πεγή: Beverage Marketing Corporation 
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Γηάγξακκα 7.2 Καηά Κεθαιήλ Καηαλάισζε Δκθηαισκέλνπ Νεξνχ ζε Δπηιεγκέλεο 

Υψξεο (2001, 2006) (Λίηξα/ άηνκν) 
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                                                                                                 Πεγή: UNESDA-CISDA 

Ζ κέζε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2005 ήηαλ 101,2 ιίηξα 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3,5% ζε ζρέζε κε ην 2004.  

Γηάγξακκα 7.3 Καηά Κεθαιήλ θαηαλάισζε Δκθηαισκέλνπ Νεξνχ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ηελ Πεξίνδν2000-2005 (ιίηξα/ άηνκν) 
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                                                                                         Πεγή: UNESDA-CISDA 
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7.5 ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Ζ παγθφζκηα παξαγσγή εκθηαισκέλσλ λεξψλ απμάλεηαη ζπλερψο. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ International Council of Bottled Water Associations (ICBWA), ε 

παγθφζκηα παξαγσγή εκθηαισκέλσλ λεξψλ ην 2003 αλήιζε ζηα 153 δηο ιίηξα. Πξψηε 

ζε παξαγσγή εκθηαισκέλνπ λεξνχ ην 2003 ήηαλ ε Γπηηθή Δπξψπε, ελψ 

αθνινπζνχζαλ ε Αζία, ε Λαηηληθή Ακεξηθή θαη νη ΖΠΑ (Πίλαθαο 7.3). 

Πίνακας 7.3 Παγκόζμια Παραγωγή Εμθιαλωμένων Νερών (εκ. 

λίηρα) ηην Περίοδο 2000-2003 

 2000 2001 2002 2003 

Αθξηθή 8.720 9.200 11.220 12.400 

Αζία 19.990 24.030 30.100 33.465 

Απζηξαιία 740 850 650 695 

Καλαδάο 820 920 1.310 1.490 

Αλαηνιηθή Δπξψπε 6.010 6.770 8.330 9.500 

Λαηηληθή Ακεξηθή 25.150 26.950 26.060 27.050 

ΖΠΑ 22.020 24.414 23.803 24.463 

Γπηηθή Δπξψπε 36.350 38.210 39.970 44.020 

χλνιν 119.800 131.344 141.443 153.083 

                                                                                     Πεγή: UNESDA-CISDA 
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Γηάγξακκα 7.4 Παγθφζκηα Παξαγσγή Δκθηαισκέλσλ Νεξψλ (εθ. ιίηξα) ηελ 

Πεξίνδν 2000-2003 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2000 2001 2002 2003

 

                                                                                         Πεγή: UNESDA-CISDA 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 7
ΟΤ

 ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

Ο θιάδνο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ είλαη απφ ηνπο πην δπλακηθά αλαπηπζζφκελνπο 

ζηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ πνηψλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. πγθεθξηκέλα, ε 

αγνξά ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ ζηηο Ζ.Π.Α. παξνπζίαζε αλνδηθή πνξεία θαηά ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 2002- 2007 (πίλαθαο 5.3) θαη εθηηκήζεθε φηη αλήιζε ζε 9.075 εθ. 

γαιφληα ην 2007, έλαληη 5.795,7εθ. γαινληψλ ην 2002, ζεκεηψλνληαο κέζν εηήζην 

ξπζκφ αχμεζεο 9,3%. Σν 2005 πξαγκαηνπνηήζεθε ε κεγαιχηεξε εηήζηα αχμεζε 

(10,8%) ζε πνζφηεηα ζηελ αγνξά ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ ζηηο Ζ.Π.Α. ηνλ πίλαθα 

7.4 παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο εκθηαισκέλσλ λεξψλ 

ζηηο Ζ.Π.Α. γηα ηελ πεξίνδν 2002-2007. πσο παξαηεξείηαη, ε θαηά θεθαιήλ 

θαηαλάισζε αλήιζε ζηα 30,2 γαιφληα / άηνκν ην 2007 (πξνζσξηλά ζηνηρεία), απφ 20,1 

γαιφληα/άηνκν ην 2002. ηελ αγνξά ησλ Ζ.Π.Α. νη εθζέζεηο γηα ηελ παρπζαξθία ησλ 

Ακεξηθαλψλ θαη ην θφζηνο ζην ζχζηεκα ηαηξηθήο θξνληίδαο εμνπζηάδνπλ ηα κέζα κε 

απνηέιεζκα φιν θαη πεξηζζφηεξε πξνζνρή λα δίλεηαη θαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη 

απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ζηα πγηέζηεξα κε αιθννινχρα πνηά. Οη θπζηθνί πγηείο ρπκνί 

κε αληηνμεηδσηηθά, φπσο ην ξφδη θαη ην βαθθίλην, απνιακβάλνπλ ηζρπξά θέξδε 

πσιήζεσλ. Σα πξάζηλα, άζπξα θαη θφθθηλα ηζάγηα RTD (ready-to-drink) κε ηα πηφ 

πςειά θπζηθά αληηνμεηδσηηθά επίπεδα ζπλερίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ζηελ αγνξά, ελψ ε 

γεληθφηεξε αχμεζε θαηαλάισζεο κε αιθννινχρσλ πνηψλ νθείιεηαη θαηά ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ζηελ άλνδν πσιήζεσλ ιεηηνπξγηθψλ θαη αζιεηηθψλ λεξψλ θαη πνηψλ. Ζ 

ζπλνιηθή αμία ηεο αγνξάο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ ζηηο Ζ.Π.Α. εθηηκάηαη φηη αλήιζε 

ζε $11.905 εθ. ην 2007, έλαληη $10.980 εθ. ην 2006, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 8,4%. 

 

Γαιιία 

Μεηά απφ ηηο απμαλφκελεο αλεζπρίεο πγείαο ζηε Γαιιία, πνπ βαζίζηεθαλ ζηηο 

θπβεξλεηηθέο εθζηξαηείεο θαη ηε εηδεζενγξαθηθή θάιπςε, νη Γάιινη θαηαλαισηέο 

έςαρλαλ ηα πγηέζηεξα θαη θπζηθφηεξα πξντφληα ην 2006. Οη επηρεηξήζεηο κε 

αιθννινχρσλ πνηψλ έπξεπε λα αθνινπζήζνπλ απηήλ ηελ ηάζε, θαη αλέπηπμαλ ηηο 

ειαθξηέο εθδφζεηο ησλ ππαξρνπζψλ ζεηξψλ ηνπο. Σα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο 

αληηπξνζψπεπζαλ κηα απμαλφκελε απεηιή γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο κε αιθννινχρσλ 

πνηψλ ζηε Γαιιία ην 2006. Γεδνκέλνπ φηη νη θαηαλαισηέο επηδίσμαλ φιν θαη 
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πεξηζζφηεξν ηελ θαιή αμία ζηα θαζεκεξηλά πξντφληα ηνπο, ηα «επψλπκα» εκπνξηθά 

ζήκαηα έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ ησλ ηδησηηθψλ. Οη 

ηηκέο κεηψζεθαλ γηα ηα αλζξαθηθά άιαηα θαη ην εκθηαισκέλν λεξφ, ελψ γηα ην ηζάη 

RTD (readyto- drink) παξαηεξήζεθε έθξεμε πξνζθνξψλ ρακειήο ηηκήο. Ο 

αληαγσληζκφο ηηκψλ δελ αθνξνχζε πιένλ κφλν ηηο ηδησηηθέο εηηθέηεο, αιιά θαη ηα 

ρακειήο ηηκήο εκπνξηθά ζήκαηα. Με ηελ άθημε ηεο λέαο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηα 

πνηά πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε δάραξε, νη επηρεηξήζεηο εζηίαζαλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηα πγηεηλά πξντφληα ηνπο. Ζ δηαθήκηζε θαη ε πξνψζεζε πσιήζεσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα κεγάιεο αμίαο πξντφληα φπσο ρπκνί θξνχησλ θαη ιαραληθψλ 

(100% θπζηθνί). Ζ βηνκεραλία κε αιθννινχρσλ πνηψλ ήηαλ πξαγκαηηθά 

αληαγσληζηηθή ζηε Γαιιία ην 2006, θαη ε απμαλφκελε επηξξνή ηδησηηθψλ εηηθεηψλ δελ 

βειηίσζε ηελ θαηάζηαζε. Γεδνκέλνπ φηη ζεκαληηθνί ηνκείο ηεο αγνξάο κε 

αιθννινχρσλ πνηψλ, φπσο ην εκθηαισκέλν λεξφ ή ηα αλζξαθνχρα πνηά, ήηαλ αξθεηά 

ψξηκνη, ε αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ πξνήιζε κφλν απφ ηα ρακειήο ηηκήο εκπνξηθά 

ζήκαηα. Σν on-trade θαλάιη (δει ζεκεία πψιεζεο φπσο κπαξ, εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο 

θιπ) απέηπρε λα αθνινπζήζεη ηελ ηάζε πγείαο πνπ επεξέαζε ηηο off-trade πσιήζεηο 

(δει ζεκεία πψιεζεο φπσο πεξίπηεξα, ζνππεξκάξθεη, θάβεο θιπ). Οη ειαθξηέο 

εθδφζεηο ησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ δελ δηαλεκήζεθαλ επξέσο δεδνκέλνπ φηη ε 

απαίηεζε δελ ήηαλ ηφζν ηζρπξή φζν ζην off-trade θαλάιη. Ζ on-trade θαηαλάισζε 

ζπλδέεηαη κε ηελ αλνρή θαη ηελ επραξίζηεζε ηεο ζηηγκήο. Γεδνκέλνπ φηη ηα λέα 

πξντφληα φπσο ην αξσκαηηθφ εκθηαισκέλν λεξφ ή ηα ζπγθεθξηκέλα αλζξαθηθά άιαηα 

δελ ήηαλ δηαζέζηκα ζηα on-trade ζεκεία πψιεζεο, έπαζραλ απφ ηε ρακειή 

αλαγλσξηζηκφηεηα εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη δελ ζεκείσζαλ κεγάιε επηηπρία.  

(Πεγή:www.euromonitor.com) 

 

Ηηαιία 

Οη γεληθέο πσιήζεηο ησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ ζεκείσζαλ κηα πνιχ ζεηηθή απφδνζε 

ην 2006. Απηφ ήηαλ θπξίσο ην απνηέιεζκα ηνπ θαινχ θαηξνχ θαη ηεο βειηίσζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. ηα πιαίζηα ηεο ηηαιηθήο αγνξάο, ηα ιεηηνπξγηθά πνηά θαη ην 

ηζάη RTD (ready-todrink) ήηαλ νη δπλακηθφηεξνη ηνκείο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ 

αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ απφ ηνπο θνξπθαίνπο θνξείο ηνπ θιάδνπ, ε νπνία νδήγεζε 

ζηηο πσιήζεηο πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, θαζψο επίζεο θαη ηελ απμαλφκελε 

θαηαλαισηηθή πξνηίκεζε γηα ηα πγηή πνηά. Ζ θαηαλαισηηθή αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ 
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πγεία θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αχμεζε ηνπ αλζξψπηλνπ βάξνπο 

ηξνθνδφηεζαλ ηελ ηάζε πξνο πνηά, φπσο ην ηζάη RTD (ready-to-drink), ηα ιεηηνπξγηθά 

πνηά θαη ην εκθηαισκέλν λεξφ, ηα νπνία ζεσξνχληαη σο πγηέζηεξε επηινγή έλαληη ησλ 

αλζξαθνχρσλ. Πην αλαιπηηθά, ηα πξντφληα κε κεησκέλα πνζνζηά δάραξεο θαηέγξαςαλ 

ηελ θαιχηεξε απφδνζε ζε φινπο ηνπο ηνκείο κέζα ζηελ αγνξά. Παξ‘ φια απηά κέζα 

ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο ειαθξηψλ πξντφλησλ, αθφκε 

θαη ηα αλζξαθνχρα πνηά θαηφξζσζαλ λα ζεκεηψζνπλ κηα ζεηηθή απφδνζε, παξά ηελ 

αλζπγηεηλή εηθφλα ηνπο. Ζ ηηαιηθή αγνξά κε αιθννινχρσλ πνηψλ παξέκεηλε αξθεηά 

παγησκέλε ην 2006, κε ηηο κεγάιεο ηξεηο - SAN Pellegrino, Acqua Minerale SAN 

Benedetto θαη Coca-Cola – λα εγνχληαη ησλ πσιήζεσλ ηνπ 2006. Υάξε ζηε 

ζηξαηεγηθή επέθηαζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο, πνπ νδήγεζε ζηελ απφθηεζε ηεο 

νκάδαο Traficante θαη ηεο εηζφδνπ ηεο ζην κεηαιιηθφ εκθηαισκέλν λεξφ, ε Coca-Cola 

θαηφξζσζε λα επηηχρεη ηελ θπξηάξρε ζέζε σο πξνο ηελ αμία, μεπεξλψληαο θαη ηελ SAN 

Pellegrino θαη ηελ Acqua Minerale SAN Benedetto. Σα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο 

ζπλερίδνπλ λα πεγαίλνπλ θαιά, πξνζθέξνληαο κηα βηψζηκε θαη ιηγφηεξν αθξηβή 

ελαιιαθηηθή ιχζε. Σα ιεηηνπξγηθά πνηά, ην ηζάη RTD θαη ν θαθέο RTD (ready-to-

drink) αλακέλνληαη λα είλαη νη δπλακηθφηεξνη ηνκείο κεζνπξφζεζκα. Σν εκθηαισκέλν 

λεξφ ζα ζπλερίζεη λα απνηειεί ηελ πιεηνςεθία ησλ πσιήζεσλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ, 

θαη επνκέλσο ζα ζπκβάιεη ζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο ζε 

πξαγκαηηθνχο φξνπο. Ζ σξηκφηεηα ηνκέσλ φπσο ηα αλζξαθνχρα πνηά θαη ην 

εκθηαισκέλν λεξφ, ζα απνηξέςεη ηελ αγνξά απφ ηελ θαηαγξαθή κεγαιχηεξεο αχμεζεο 

φγθνπ. Αθφκε, νη θαηαζθεπαζηέο είλαη πηζαλφ λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηα 

ελεξγεηαθά πνηά, ην ηζάη RTD (ready-to-drink) θαη ηνπο ρπκνχο θξνχησλ πνπιψληαο 

ηα κε θαηαιιειφηεξα θαη πην «κνδάηα» ζρήκαηα ζπζθεπαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

πην αλαγλσξίζηκε ε παξνπζία ηνπο ζηα ξάθηα (Πεγή: www.euromonitor.com). 

 

Γεξκαλία 

Ζ αλάπηπμε ηεο θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζεο κε αιθννινχρσλ πνηψλ ζπλερίζηεθε ην 

2006. Ζ αχμεζε φγθνπ πσιήζεσλ απνδίδεηαη θπξίσο ζηελ απμαλφκελε ζπλείδεζε ζε 

ζέκαηα πγείαο ηνπ γεξκαληθνχ πιεζπζκνχ. Οη ληθεηέο ηεο απμαλφκελεο απηήο ηάζεο 

είλαη πξντφληα βαζηζκέλα ζην κεηαιιηθφ λεξφ, φπνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ην αξσκαηηθφ 

λεξφ. πγρξφλσο, ε αλεζπρία γηα ηελ παρπζαξθία, εηδηθά κεηαμχ ησλ παηδηψλ, έρεη 

νδεγήζεη ζηε κεησκέλε δήηεζε γηα ηα κε αιθννινχρα πνηά κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα 



MBA-TQM                                                            ΚΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010                                                                                                                            150         
                                                                                                        

 

ζε δάραξε. Καηά ζπλέπεηα, νη πσιήζεηο ησλ αλζξαθνχρσλ πνηψλ, φπσο ε ιεκνλάδα 

θαη πνξηνθαιάδα, κεηψλνληαη. Παξά ηε κηθξή νηθνλνκηθή άλνδν, νη ζπλεηδεηνί 

γεξκαλνί θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν πξντφληα ηδησηηθψλ εηηθεηψλ 

απφ ηα θαηαζηήκαηα discount. Σν 2006, ε αχμεζε φγθνπ ησλ πεξηζζφηεξσλ ηνκέσλ 

ησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ πξνήιζε θπξίσο απφ ηα discounters θαη ηα ηδησηηθά 

πξντφληα ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2006, ηα κε αιθννινχρα πνηά ηδησηηθψλ εηηθεηψλ 

αχμεζαλ ην κεξίδην ηνπο πεξηζζφηεξν απφ 10%. Σα discounters θαηέβαιιαλ ηζρπξέο 

πξνζπάζεηεο λα αθνινπζήζνπλ ην ξεχκα ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο γηα ηα λέα είδε 

κε αιθννινχρσλ πνηψλ. Δάλ ηα λέα επψλπκα πξντφληα εηζάγνληαη επηηπρψο ζηελ 

αγνξά, ηα κεγαιχηεξα discounters αληαπνθξίλνληαη γξήγνξα ζηε λέα ηάζε. ε κεξηθέο 

έληνλα απμαλφκελεο θαηεγνξίεο, φπσο ην αξσκαηηθφ λεξφ, ε εηζαγσγή ησλ λέσλ 

πξντφλησλ ηδησηηθψλ εηηθεηψλ δελ άζθεζε αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο πσιήζεηο ησλ 

επψλπκσλ πξντφλησλ, αιιά δεκηνχξγεζε επηπιένλ δήηεζε. Απφ ην Μάην ηνπ 2006, ηα 

κε αλζξαθνχρα - κε αιθννινχρα πνηά δελ απαιιάζζνληαη πιένλ ηνπ Dosenpfand 

(αληίηηκν επηζηξνθήο ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζπζθεπαζηψλ). ηελ νπζία, απηφ ζεκαίλεη φηη 

ην αληίηηκν γηα ηε κε επαλαρξεζηκνπνηήζηκε ζπζθεπαζία ηψξα πξέπεη λα πιεξσζεί θαη 

γηα ηα κε αλζξαθνχρα πνηά, ην ηζάη RTD ηνλ θαθέ RTD θαη ηα πνηά πνπ βαζίδνληαη 

ζε ρπκνχο. Οη ρπκνί 100% αθφκα απαιιάζζνληαη ηνπ αληηηίκνπ. Οη λένη θαλνληζκνί 

πξνθάιεζαλ πεξαηηέξσ αιιαγέο ζηελ αγνξά κε αιθννινχρσλ πνηψλ. ζν ηα λέθηαξ, 

ζε αληίζεζε κε ηα πνηά ρπκνχ, παξέκεηλαλ εθηφο πιαηζίσλ ηνπ πξνζηίκνπ, πνιινί 

θαηαζθεπαζηέο άιιαμαλ ηε ζχλζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη πσινχλ ηψξα ηα λέθηαξ 

κε κηα πςειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε ρπκφ αληί ησλ πνηψλ ρπκνχ. Καηά ζπλέπεηα, ην 

2006 είδε κηα απνθαηάζηαζε ζηηο πσιήζεηο ησλ λέθηαξ. Οη πσιήζεηο ησλ αζιεηηθψλ 

πνηψλ κεηψζεθαλ έληνλα ην 2006, δεδνκέλνπ φηη ζρεδφλ φια ηα αζιεηηθά πνηά είλαη 

κε αζξαθνχρα θαη έξρνληαη ζε κε επαλαρξεζηκνπνηήζηκα κπνπθάιηα. Ζ ζπζθεπαζία 

είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα γηα ηε γεξκαληθή βηνκεραλία κε αιθννινχρσλ 

πνηψλ. Ζ πιαζηηθή ζπζθεπαζία PET είλαη απηήλ ηελ πεξίνδν ν κεγάινο ληθεηήο ζηνπο 

πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ, δεδνκέλνπ φηη φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ ηελ επθνιία απηήο ηεο ειαθξηάο ζπζθεπαζίαο. 

Έλαο άιινο ιφγνο γηα ηε δεκνηηθφηεηα ησλ κπνπθαιηψλ PET είλαη ην γεγνλφο φηη είλαη 

θαηαιιειφηεξν γηα ηα παηδηά, απφ ηα κπνπθάιηα γπαιηνχ. Οη εκπεηξνγλψκνλεο ηεο 

βηνκεραλίαο αλακέλνπλ ηελ πεξαηηέξσ ηζρπξή αχμεζε ησλ επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ 

θαη κε επαλαρξεζηκνπνηήζηκσλ κπνπθαιηψλ PET. Ζ απμαλφκελε δεκνηηθφηεηα ηεο 
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ζπζθεπαζίαο PET είλαη πξφβιεκα γηα κεγάιν αξηζκφ κηθξφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ζηε 

βηνκεραλία κε αιθννινχρσλ πνηψλ. Πξνζθέξνπλ παξαδνζηαθά ηα πξντφληα ηνπο ζηα 

κπνπθάιηα γπαιηνχ θαη δελ είλαη ζπρλά ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο νπζηαζηηθέο 

επελδχζεηο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ζπζθεπαζίαο PET (Πεγή: www.euromonitor.com). 
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ΚΚΔΔΦΦΑΑΛΛΑΑΗΗΟΟ  88
νν
::
  

ΤΤΝΝΟΟΦΦΖΖ--ΤΤΜΜΠΠΔΔΡΡΑΑΜΜΑΑΣΣΑΑ--ΠΠΡΡΟΟΟΟΠΠΣΣΗΗΚΚΔΔ  ΣΣΟΟΤΤ  ΚΚΛΛΑΑΓΓΟΟΤΤ  

8.1 ΤΝΟΦΖ ΚΛΑΓΟΤ ΔΜΦΗΛΑΧΜΔΝΧΝ ΝΔΡΧΝ 

ην παξφλ θεθάιαην ζα επηρεηξεζεί ε παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

ζπκπεξαζκάησλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε. Οη κεγαιχηεξεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ ειέγρνπλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη 

ηεο αγνξάο έρνληαο μεθάζαξεο ζηξαηεγηθέο θαη ζηφρνπο. Οη ζεκαληηθέο επελδχζεηο 

ζηηο νπνίεο πξνρσξνχλ γηα ηελ αλαδηάξζξσζε θαη ελδπλάκσζε ηεο παξαγσγηθήο ηνπο 

δπλακηθφηεηαο, νη δηαθεκηζηηθέο εθζηξαηείεο ηηο νπνίεο νξγαλψλνπλ θαη ε δηαξθήο 

πξνψζεζε ζε λέεο αγνξέο, ηνπο δίλνπλ έλα ζαθέο πξνβάδηζκα ζηε δηεθδίθεζε 

εγεηηθψλ κεξηδίσλ ζηελ αγνξά ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ. Αμηνπνηψληαο ηα ήδε 

εγθαηεζηεκέλα θαη νξγαλσκέλα δίθηπα πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηνπο 

(ρπκνί, αλαςπθηηθά, ηξφθηκα θ.α.) επηηπγράλνληαο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ελψ νη 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο απεπζχλνληαη ζπλήζσο ζηελ ηνπηθή αγνξά. Δπίζεο, 

νξηζκέλεο εηαηξείεο, εμαηηίαο θπξίσο ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο ηνπο, εκθηαιψλνπλ λεξφ 

γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν θιάδν 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη αλνδηθή πνξεία ζηελ αγνξά ησλ ςπθηψλ 

εκθηαισκέλνπ λεξνχ.  

Ζ πξψηε χιε ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ νξίδεηαη ην λεξφ πνπ πσιείηαη ζε ζθξαγηζκέλεο 

θηάιεο. Υαξαθηεξίδεηαη αθφκε θαη λεξφ 'πεγήο', ή 'κεηαιιηθφ', ελψ ππάξρεη θαη ην 

επηηξαπέδην (θνηλφ πφζηκν ζπζθεπαζκέλν λεξφ). Δπίζεο, κπνξεί λα πξνέξρεηαη θαη απφ 

άιιεο πδάηηλεο πεγέο, νη νπνίεο έπεηηα απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία είλαη πφζηκεο.  

Ζ αλάγθε γηα εχθνιε θαη εχρξεζηε πξφζβαζε ζε εκθηαισκέλν λεξφ ζε ρψξνπο 

εξγαζίαο, νδήγεζε νξηζκέλεο κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ζηελ εκθηάισζε λεξνχ ζε 

ζπζθεπαζίεο ησλ 5lt, 10lt θαη 18,9lt, πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ αλαδπφκελε 

ηάζε. εκεηψλεηαη δε, φηη νξηζκέλεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, έρνπλ εμεηδηθεπηεί ζηελ 

εκθηάισζε λεξνχ ζε απηέο ηηο ζπζθεπαζίεο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ φληαο πεξηνξηζκέλεο 

παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο δηαλέκνπλ ζε έλα πεξηνξηζκέλν δίθηπν θαηαλαισηψλ. Ζ 

ρακεινχ επηπέδνπ πιηθνηερληθή ππνδνκή απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη άξξεθηα 
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ζπλδεδεκέλε κε ην κηθξφ ηνπο κέγεζνο θαη ηελ κνξθή νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο πνπ 

ζπλήζσο έρνπλ. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

αληαγσληζηέο ηνπο θαη πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ, πξνσζνχλ πξντφληα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη δηαθνξνπνηεκέλα απφ ηα 

αληίζηνηρα ησλ κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. 

Ο θιάδνο ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ απαξηίδεηαη απφ έλα κεγάιν ζχλνιν 

αληαγσληδφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

νδεγεί ζε απμεκέλν αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο. Απνηέιεζκα απηνχ είλαη ε εκθάληζε 

ζπγθεληξσηηθψλ ηάζεσλ θαζψο νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ απνζπνχλ 

ζπλερψο κεγαιχηεξα κεξίδηα αγνξάο κε ζπλέπεηα πνιιέο κηθξφηεξεο λα κελ κπνξνχλ 

λα αληαπεμέιζνπλ. 

Παξάιιεια, ε επηβεβιεκέλε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο θαη ζηνπ ζπζηήκαηνο 

HACCP θαη ISO 9001:2008 νδεγεί ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζηελ πηνζέηεζε ηνπο, 

ελψ νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηή είλαη 

αλαγθαζκέλεο λα απνρσξήζνπλ απφ ηνλ θιάδν.  

Ζ βαζηθή πξψηε χιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο εκθηάισζεο λεξνχ είλαη ην λεξφ πνπ 

πξνκεζεχνληαη απφ θπζηθέο πεγέο θαη απνηειεί εμαηξεηηθά ειάρηζην παξάγνληα 

θφζηνπο. εκαληηθφ ξφιν παίδνπλ νη πξνκεζεπηέο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, ηα νπνία θαηά 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη απφ πιαζηηθφ. Με ηελ ξαγδαία αχμεζε πνπ ζεκεηψλεη ε 

ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ απμάλεηαη παξάιιεια θαη ην θφζηνο ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο. 

ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα πεξηνξίζνπλ ην θφζηνο θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ πνηφηεηα, 

πνιιέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ έρνπλ πξνβεί ζε θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο. 

Οη κεγάιεο επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ππνδνκή ηνπο, 

απαηηνχλ κεγάιεο επελδχζεηο νη νπνίεο φκσο ράξε ζηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, νη νπνίεο 

επηηπγράλνληα, κεηψλνπλ ην θαηά κνλάδα θφζηνο 

Σα θαλάιηα δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ απνηεινχλ κία ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ 

αγνξά ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ. Οη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δηαλέκνπλ 

θαη πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηνπο θπξίσο κέζσ ησλ ζνχπεξ κάξθεη. Δθεί ην θφζηνο ηεο 

πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηηο πξνζήθεο θαη ζηα ςπγεία είλαη πνιχ πςειφ γηα ηηο 

κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο. Καηά ζπλέπεηα πνιιέο απφ απηέο επηιέγνπλ λα κελ 

πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο κέζσ απηνχ ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο, αιιά λα ηα 
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δηνρεηεχνπλ ζηελ αγνξά έκκεζα κέζσ ζπκθσληψλ κε εηαηξείεο εκπνξίνπ θαθέ πνπ 

καδί κε ην πξντφλ ηνπο, πξνζθέξνπλ θαη έλα κπνπθάιη εκθηαισκέλν λεξφ. 

Με ην ππφδεηγκα ηνπ Porter εμεηάζακε ηνλ θιάδν θαη δηαπηζηψζακε ηηο δπζθνιίεο κε 

ηηο νπνίεο ζα βξεζεί αληηκέησπε κηα λέα επηρείξεζε, ε νπνία ζα επηρεηξήζεη λα εηζέιζεη 

ζηνλ θιάδν. ηε ζπλέρεηα, είδακε ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πνπ έρνπλ νη 

πξνκεζεπηέο ηνπ θιάδνπ πνπ είλαη θπξίσο νη πξνκεζεπηέο πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη 

θπξίσο πιαζηηθψλ. 

Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο αγνξαζηέο ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ, ελψ ε αλάιπζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ, καο έδεημε φηη απηφο παξνπζηάδεηαη αξθεηά έληνλνο ηφζν, ιφγσ ησλ 

πςειψλ εκπνδίσλ εμφδνπ, φζν θαη ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ θαζψο θαη ησλ ρακειψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο.  

8.2 ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ είλαη ν κηθξφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο. 

Ζ εγρψξηα παξαγσγή απμάλεηαη θαηά 3% πεξίπνπ ην ρξφλν θάηη ην νπνίν δελ 

αλακέλεηαη λα κεηαβιεζεί ζεκαληηθά ηα επφκελα ρξφληα. Οη κηθξνί ξπζκνί αλάπηπμεο 

ηνπ θιάδνπ αλακέλεηαη λα θέξνπλ ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο ηα επφκελα ρξφληα, 

θαζψο αλακέλεηαη θάπνηεο επηρεηξήζεηο λα βξεζνχλ εθηφο ηνπ θιάδνπ, δεδνκέλνπ φηη ν 

κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ ηνλ θαζηζηά εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθφ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ζηξνθή ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ζε έλαλ πγηεηλφ ηξφπν 

δσήο ηνλ νδήγεζε ζηελ θαηαλάισζε πεξηζζφηεξνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ. Ζ ζπλερψο 

απμαλφκελε δήηεζε πνπ ππάξρεη ην εκθηαισκέλν λεξφ, καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα 

φηη θαη ηα επφκελα ρξφληα ε αλνδηθή πνξεία ζηε δήηεζε απηψλ ζα ζπλερηζηεί κε ηηο 

εηαηξείεο λα εζηηάδνπλ ζε απηφ ην δπλακηθά αλαπηπζζφκελν θνκκάηη ηεο αγνξάο. 

Έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην ζηνλ θιάδν ησλ εκθηαισκέλσλ λεξψλ είλαη νη εμαγσγέο. Οη 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε εζσζηξέθεηα. Σν θνκκάηη ηεο 

παξαγσγήο ην νπνίν εμάγεηαη ζήκεξα είλαη πνιχ κηθξφ ζε ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ φγθν 

παξαγσγήο. Οη ρψξεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα επηθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ εμαγσγηθά εληφο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

είλαη ε Γεξκαλία θαη ε Κχπξνο. Δθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη ρψξεο πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ είλαη νη ΖΠΑ, ν Καλαδάο, ε Απζηξαιία, ε Αιβαλία θαη 
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ε ΠΓΓΜ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ζα πξέπεη λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηηο επθαηξίεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εκθηαισκέλσλ λεξψλ 

πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο θαη λα αλαπηπρζνχλ 

Ζ δηείζδπζε ησλ ειιεληθψλ βηνκεραληψλ ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, είλαη έλα δήηεκα 

ην νπνίν απαζρνιεί πνιχ έληνλα ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Ζ αλάπηπμε 

φκσο δηθηχσλ δηαλνκήο, ην brand name θαη ε δηαθήκηζε είλαη ίζσο ηα πην ζεκαληηθά 

δεηήκαηα γηα ηελ είζνδν ζε κία λέα αγνξά θαζψο νη ειιείςεηο ησλ ειιεληθψλ 

πξντφλησλ, είλαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθέο. Οη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

θάλνληαο κηθξέο εμαγσγέο ζηηο ρψξεο φπσο Γεξκαλία θαη Κχπξνο δηαβιέπνπλ 

πεξηζψξην θέξδνπο πνπ ππάξρεη γηα ηελ πψιεζε ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, ηα νπνία 

είλαη αληαγσληζηηθά, ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα πξντφληα απφ άιιε ρψξα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Οινθιεξψλνληαο, ηνλίδεηαη γηα αθφκε κία θνξά, έλα ζέκα πνιχ ζεκαληηθφ ην νπνίν 

επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηηο επηκέξνπο πσιήζεηο ηνπ θιάδνπ. Σα δηαηξνθηθά 

ζθάλδαια ηα νπνία βγαίλνπλ θαηά θαηξνχο ζηελ επηθάλεηα επεξεάδνπλ ζαθψο ηηο 

θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο ησλ αηφκσλ. Οη επηρεηξήζεηο απφ κεξηάο ηνπο 

θαηαβάιινπλ ζπλερψο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ ζπλερψο ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ηφζν ζε επίπεδν ηειηθνχ πξντφληνο φζν θαη ζε επίπεδν πιψλ 

ζπζθεπαζίαο. Ζ νπνηαδήπνηε πξσηνβνπιία ησλ επηρεηξήζεσλ ζην θνκκάηη ηεο 

πνηφηεηαο έρεη ζαλ ζθνπφ ηε βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα παξνρή θαη δηακνλή άξηζηεο πνηφηεηαο εκθηαισκέλνπ λεξνχ. 
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ΤΤΝΝΟΟΛΛΗΗΚΚΖΖ  ΒΒΗΗΒΒΛΛΗΗΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΑΑ  
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