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Κεθάλαιο 1: ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

1.1. Γεληθά 

Ζ ηδηαίηεξε θχζε ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, αθξηβψο ιφγσ 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο ραξαθηήξα, θαη ε επηβίσζε ηνπο, πνπ νθείιεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε δηνηθεηηθή θαη ηδηνθηεζηαθή δηαδνρή, 

απνηεινχλ νπζηαζηηθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ 

ρψξν ζε καθξννηθνλνκηθφ θαη κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν ζηελ Διιάδα, αιιά θαη 

δηεζλψο.  ε αηνκηθφ επίπεδν, ε ελαζρφιεζε απφ κηθξή ειηθία ηνπ γξάθνληα κε 

ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ζηελ νπνία ππήξμε ζπληδξπηήο ν παηέξαο ηνπ θαη 

ζηελ νπνία εξγάδεηαη ζήκεξα θαη ν ίδηνο, απνηέιεζε ην θίλεηξν γηα ηελ εθπφλεζε 

ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. Οη νηθνγέλεηεο πνπ επηρεηξνχλ θαίλεηαη φηη έρνπλ 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηη 

ππφινηπεο επηρεηξήζεηο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ 

αιιεινεπηθάιπςε ησλ δχν θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζπλππάξρνπλ: ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ ζπλχπαξμε ζπλαηζζήκαηνο θαη 

επηρεηξεκαηηθήο ζθέςεο θαίλεηαη φηη δεκηνπξγεί κεραληζκνχο ιήςεο απνθάζεσλ 

πνπ είλαη κνλαδηθνί θαη πνπ δελ εληάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο ή κεζνδνινγίεο 

ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. Οη ελδερφκελεο ζπγθξνχζεηο ή 

αληηπαιφηεηεο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο έρεη απνδεηρζεί φηη κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ επηρείξεζε.  Ζ ζηήξημε φκσο, πνπ κπνξεί λα δερζεί ε 

επηρείξεζε απφ ηελ νηθνγέλεηα, ζε νπνηαδήπνηε δχζθνιε πεξίνδν, θαίλεηαη λα 

είλαη ηεξάζηηα.   

Οη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, δηαρξνληθά, έπαηδαλ ηεξάζηην ξφιν 

ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ δηεζλψο. ηελ 

Διιάδα νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο αληηπξνζσπεχνπλ ην 90% ησλ ελεξγψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη παξάγνπλ ζρεδφλ ην 50% ηνπ ΑΔΠ, απαζρνιψληαο πάλσ απφ 
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ην 50% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ
1
.  Αξθεηέο απφ απηέο ζεκεηψλνπλ ηεξάζηηα 

αλάπηπμε, απνθηνχλ επηξξνή θαη ζπλεηζθέξνπλ ηα κέγηζηα ζηελ νηθνλνκία.  Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά σζηφζν, ην πνζνζηφ θζνξάο ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

είλαη πςειφ, κε ηηο έξεπλεο λα ππνδεηθλχνπλ φηη ειάρηζηεο επηβηψλνπλ πέξα απφ 

ηελ ηξίηε γεληά.  χκθσλα κε ζρεηηθέο έξεπλεο, ζρεδφλ νη κηζέο νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν δελ έρνπλ έλα ζρέδην πνπ λα πεξηγξάθεη ην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπο ζην κέιινλ
2
.  Σν πνζνζηφ απηφ θηάλεη μεπεξλά ην 

50%, φζνλ αθνξά εηαηξίεο κε θχθιν εξγαζηψλ κηθξφηεξν ησλ 50 εθαη. επξψ θαη' 

έηνο, θαη ην 60% φζνλ αλαθνξά εηαηξίεο πνπ ηδξχζεθαλ θαηά ηα ηειεπηαία 20 

ρξφληα.  ε παγθφζκην επίπεδν, ην 25% ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, αλακέλεηαη λα αιιάμνπλ ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο κέζα ζηα επφκελα πέληε ρξφληα, ελψ νη κηζέο αλακέλεηαη λα 

παξακείλνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο. 

ηελ Διιάδα, νη πεξηζζφηεξεο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

εμεηάζεη ην δήηεκα ηεο δηνηθεηηθήο δηαδνρήο.  Απφ απηέο, νη δχν ζηηο ηξεηο ζα 

εμέηαδαλ ην ελδερφκελν λα αλαιάβεη ηε δηνίθεζε θάπνην κε – κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπο θαη παξαπάλσ απφ ηηο κηζέο ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ πκβνχινπο 

Δπηρεηξήζεσλ γηα λα ζπλδξάκνπλ ηε δηαδηθαζία δηνηθεηηθήο δηαδνρήο.  Όπσο ζα 

δνχκε ζηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, ην δήηεκα ηεο δηαδνρήο είλαη έλα ηδηαίηεξα 

θξίζηκν ζηνηρείν θαη θαηαιακβάλεη κεγάιν ηκήκα ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ 

εθπνλεζεί γηα ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο.  ε θάζε επηρείξεζε, ν ππξήλαο 

είλαη νη άλζξσπνη θαη νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, φπσο θαηαδεηθλχεηαη απφ ηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία, νθείινπλ λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο.   

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εμεηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζε επίπεδν δηαδνρήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

                                                   

1 Υνιέβα Δ. (2009), «Δπηζηξνθή ζηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο», http://www.e-

erevna.gr/portal/story.aspx?ID=61156, (πξφζβαζε 3/10/2010) 

2 Price Waterhouse Coopers, (2007), «Οηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, 1 ζηηο 2 πσινχληαη θαη 1ζηηο 4 

θιεξνλνκνχληαη», http://www.greekmoney.gr/index.php?news=2759, (πξφζβαζε: 5/9/2010) 
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πξνηεξαηνηήησλ. Δπηδηψθεηαη λα ηνληζηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπο θαη γίλεηαη ζπζρεηηζκφο ηνπο κε ηελ νηθνγέλεηα ζηελ νπνία 

αλήθεη ε επηρείξεζε. Σέινο, παξνπζηάδνληαη πξνηάζεηο γηα δηεπθφιπλζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ.  Ζ θαηάθηεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

επηηπρίαο είλαη κηα ππφζεζε πνπ πξνυπνζέηεη πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ, γλψζεηο, 

νηθνλνκηθά θεθάιαηα, αιιά θαη εξγαηηθφηεηα, επηκνλή, ζάξξνο, αθφκα θαη ηχρε. 

Ο εληνπηζκφο ελφο επηθεξδνχο θιάδνπ ή ελφο ηνκέα κε πξννπηηθέο είλαη κνλάρα 

έλα κηθξφ βήκα πξνο ηε δεκηνπξγία κηαο επηηπρεκέλεο επηρείξεζεο. Ζ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ θαη ε αληίζηαζε ζε θάζε δπζθνιία πνπ 

ζα παξνπζηαζηεί, απνηειεί έλα κεγαιχηεξν θαη αξθεηά δπζθνιφηεξν ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζή ηνπ βήκα. 

ηε ζπλέρεηα ηεο δηπισκαηηθήο, κειεηάηαη κηα ηππηθή κηθξνκεζαία 

ειιεληθή νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ε ΚΡΖΣΗΚΟ – ΝΣΑΗΡΣΕΔ ΑΔ.  Οη δχν 

ηδξπηέο ηεο, Νίθνο Κξεηηθφο θαη Γηψξγνο Νηατξηδέο γλσξίζηεθαλ κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο ζηελ Υαξηνπνηεία Αηγίνπ
3
, φπνπ θαη δηαπίζησζαλ ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηηο επθαηξίεο ηνπ θιάδνπ ραξηηνχ. Σν πέξαζκα απφ ηελ 

ππαιιειηθή εξγαζία ζηελ ηδηφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία ήηαλ γηα απηνχο κηα 

θπζηνινγηθή εμέιημε ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. ηελ εξγαζία 

πεξηγξάθεηαη ην αληηθείκελν πνπ εκπνξεχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε θαη ε 

αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. Παξάιιεια, παξνπζηάδνληαη νη δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεηψπηζε γηα λα εδξαησζεί θαη λα αλαπηπρζεί ζηελ αγνξά.  Μέζα απφ 

ηελ παξαηήξεζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεηψπηζε, 

θαζψο θαη απφ ηηο αληηδξάζεηο θαη ιχζεηο πνπ πξνζπάζεζε λα δψζεη ζε απηά, 

κειεηψληαη νη νκνηφηεηεο θαη νη απνθιίζεηο απφ ηηο επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηηο νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο.                     

                                                   

3 Ζ ραξηνπνηία Αηγίνπ ππήξμε κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ειιεληθέο βηνκεραλίεο ζην λνκφ 

Αραΐαο.  Απφ ην 1927, νπφηε άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην εξγνζηάζην, έσο ην 1991, νπφηε θαη έθιεηζε 

νξηζηηθά, ε επηρείξεζε δηέγξαςε ζεκαληηθή πνξεία, απνθηψληαο παλειιαδηθή εκβέιεηα, πνπ θαηά 

ηηο πεξηφδνπο αθκήο ηεο επεθηεηλφηαλ θαη εθηφο ζπλφξσλ. 
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1.2. Σηόρνο 

Αληηθεηκεληθφο ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη αθ‟ ελφο λα 

δηεξεπλεζεί ε κειέηε πεξίπησζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο, ηεο νπνίαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηελ θαηαηάζζνπλ αλάκεζα ζηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο.  Αθ‟ 

εηαίξνπ, λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία 

αληαπνθξίλεηαη, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, ζε ηξεηο θχξηεο ζηξαηεγηθνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο (πνχ βξηζθφκαζηε -απφ αληαγσληζηηθήο ζέζεο- ζην παξφλ, πνπ 

ζέινπκε λα πάκε θαη πψο/κε πνην ηξφπν πξέπεη λα πνξεπηνχκε ψζηε λα θηάζνπκε 

ζε ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζην κέιινλ), ζην ζεκεξηλφ επκεηάβιεην πεξηβάιινλ 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Με απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, ν ζπγγξαθέαο ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο πηζηεχεη φηη ζα αλαδεηρζεί ην θαηά πφζν κία ειιεληθή 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ζθέθηεηαη ζηξαηεγηθά θαη ζα δνζεί ε επθαηξία λα 

δηαηππσζνχλ νη πεξηνξηζκνί θαζψο θαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, ψζηε ε 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε λα επζπγξακκηζζεί -ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ- πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ηξαηεγηθήο θέςεο.  

 

1.3. Μεζνδνινγία 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ην ζέκα, πηνζεηήζεθε θαη΄ αξρήλ ε 

κέζνδνο ηεο ζεσξεηηθήο επηζθφπεζεο ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο 

γηα ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαη ησλ εξεπλψλ θαη κειεηψλ πνπ είλαη 

ζρεηηθέο κε ηνλ θιάδν ηεο ραξηνβηνκεραλίαο θαη ηνπ ρνλδξηθνχ εκπνξίνπ ηνπ 

ράξηνπ ζηελ Διιάδα. ηε ζπλέρεηα, δηεμήρζε εκπεηξηθή έξεπλα κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο κειέηεο πεξίπησζεο, ζρεηηθήο κε ηελ εκπνξηθή εηαηξεία ΚΡΖΣΗΚΟ-

ΝΣΑΪΡΣΕΔ ΑΔ.  εκεηψλεηαη φηη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο απηήο δελ κπνξνχλ 

λα γεληθεπηνχλ θαη λα απνηειέζνπλ ηνλ θαλφλα γηα νκνεηδείο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ. Ωζηφζν, είλαη δπλαηφλ λα δψζνπλ κία αίζζεζε γηα ην ηη ίζσο λα 

ζπκβαίλεη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ θαη λα απνηειέζνπλ ηελ 

αθεηεξία γηα λα δηεξεπλεζνχλ θαη άιιεο παξφκνηεο επηρεηξήζεηο. Έηζη, 

επειπηζηνχκε φηη ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηνκέα ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. 
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1.4. Δηάξζξωζε ηεο Δηπιωκαηηθήο 

Ζ εξγαζία ππνδηαηξείηαη ζε έμη ελφηεηεο– θεθάιαηα:   

 ηελ πξψηε ελφηεηα, γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο θαη πεξηγξάθνληαη ν ζηφρνο θαη ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε γηα 

ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο.  

 ηε δεχηεξε ελφηεηα, παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην ζέκα ησλ νηθνγελεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ, πιενλεθηήκαηα θαη αδπλακίεο, ελψ πεξηγξάθνληαη θαη απφςεηο 

εηδηθψλ θαη εξεπλεηψλ ηνπ ζέκαηνο, πξνο βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 ηελ ηξίηε ελφηεηα, αλαιχεηαη ε αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία 

πνπ κειεηάηαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή θαη παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ην πξντφλ πνπ εκπνξεχεηαη. 

 ηελ ηέηαξηε ελφηεηα, παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πεξίπησζεο ηεο ππφ δηεξεχλεζε 

εηαηξείαο. Πεξηγξάθεηαη ην ηζηνξηθφ ηεο, νη ηδξπηέο ηεο, ν ηξφπνο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά θαη ηα νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία.  

 ηελ πέκπηε ελφηεηα αλαιχνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεηψπηζε θαηά ηελ πνξεία ηεο θαη νη ιχζεηο πνπ εθάξκνζε γηα λα ηα 

αληηκεησπίζεη θαη λα ζπλερίζεη ηελ αλάπηπμή ηεο.  

 ηελ έθηε θαη ηειεπηαία ελφηεηα, ζπζρεηίδνληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεηψπηζε ε εηαηξεία κε θάπνηα απφ ηα αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, έηζη φπσο απηά θαηαγξάθνληαη ζην δεχηεξν 

θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

ζπλφινπ ηεο κειέηεο.  
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Κεθάλαιο 2: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 

2.1. Γεληθά γηα ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο 

Ζ καθξνβηφηεξε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ζηνλ θφζκν άλνημε ηα 

επαγγεικαηηθά ηεο θηεξά πξηλ απφ 1.431 ρξφληα!  Ολνκάδεηαη “Kongo Gumi” θαη 

είλαη αζηαηηθή θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία κε έδξα 

ηελ Ηαπσλία θαη εμεηδίθεπζε 

ζηνπο παξαδνζηαθνχο λανχο
4
. Ξεθίλεζε ην 578 κΥ. θαη 

ζήκεξα ηα ελία ηεο δηνίθεζεο έρεη αλαιάβεη ε 46ε γεληά.  

Αλ θαη ε πεξίπησζε απηή είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα, νη νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη παγθνζκίσο φηη είλαη ε ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο 

νηθνλνκίαο θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νηθνλνκίεο φισλ ησλ 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ειέγρεηαη θαη δηνηθείηαη απφ νηθνγέλεηεο
5
 ελψ παξάιιεια 

έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσλία σο έλα δπλακηθφ ζρνιείν θαη πεγή αμηψλ 

πνπ νθείιεηαη ζηελ επηξξνή ηεο νηθνγέλεηαο, έλα ζεζκφ πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ 

θνηλσλία.  Οη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη ε παιαηφηεξε νξγαλσκέλε 

κνξθή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, σζηφζν δελ ππάξρεη έλαο θνηλά 

απνδεθηφο νξηζκφο γηα απηέο.  Οη δηάθνξνη νξηζκνί, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 

εζηηάδνπλ ζε νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γηα λα ηηο δηαρσξίζνπλ απφ 

ηηο ππφινηπεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηδηνθηεζία ηνπο, ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηνπο 

θαζψο θαη ν ηξφπνο δηαδνρήο πνπ κπνξεί λα επηιέμνπλ.  Γεληθά αλεμάξηεηα απφ 

ην κέγεζφο ηνπο νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο νξίδνληαη κε ηελ πξνυπφζεζε ε 

ηδηνθηεζία ή θαη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο λα αλήθνπλ θαη λα αζθνχληαη απφ ηα 

κέιε κηαο νηθνγέλεηαο. 

                                                   

4 άιηνπ Δ., Κνπθνπκάθνο Κ. (2009) “Αλζνχλ νη επηρεηξήζεηο απφ... ζπίηη”, 

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4533277, (πξφζβαζε 2/7/2010) 

5 Drucker P. (1995), Managing in a time of great change, Λνλδίλν: BCA  
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ηηο πεξηζζφηεξεο δπηηθέο νηθνλνκίεο νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο 

μεπεξλνχλ ην 80% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ
6
 θαη ζπκβάιινπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ζην Δζληθφ Πξντφλ θάζε ρψξαο ελψ παξάιιεια απαζρνινχλ έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ.  Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο είλαη πνιχ κηθξέο, 

κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, εθηηκάηαη φηη παξάγνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 40% 

ηνπ εθάζηνηε Δζληθνχ Πξντφληνο θαη απαζρνινχλ πεξηζζφηεξν απφ ην 35% ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  Δπίζεο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ακεξηθαληθνχ πινχηνπ βαζίδεηαη 

ζηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο θαζψο απηέο απνηεινχλ ην 80% - 90% φισλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηε Βφξεηα Ακεξηθή.  Δηδηθφηεξα, νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο 

ζηηο ΖΠΑ παξάγνπλ ην 64% ηνπ ΑΔΠ ή 5,9 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη 

απαζρνινχλ ην 62% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηνπο
7
.  ηελ Μεγάιε Βξεηαλία 

ηξεηο ζηηο ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο (75%) είλαη νηθνγελεηαθέο θαη απαζρνινχλ ην 

50% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο
8
.  Δληνχηνηο φκσο ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαηεξνχλ ησλ νηθνγελεηαθφ ραξαθηήξα πέξα απφ 

ηελ ηξίηε γεληά είλαη κηθξφ.  Μηα παιηά θηλεδηθή παξνηκία αλαθέξεη φηη «ε πξψηε 

γεληά θάλεη ηα ρξήκαηα, ε δεχηεξε ηα μνδεχεη θαη ε ηξίηε ηα ράλεη».  ηελ 

Διιάδα ην πνζνζηφ ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ππνινγίδεηαη ζην 80% ηνπ 

ζπλφινπ θαη κφιηο ην 10% απηψλ θαηαθέξλεη λα θηάζεη κέρξη ηελ ηξίηε γεληά 

δηνίθεζεο
9
.  Μεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη παγθνζκίσο (Ford, Toyota, Carrefour, Fiat) αιιά θαη ζηελ 

Διιάδα (θιαβελίηεο, Eurobank, Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα, Βηνράιθν, Κνξξέο) 

                                                   

6 Παππάο Β. (2008), «10 εληνιέο επηβίσζεο & επηηπρίαο γηα ηηο Οηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο», 

http://epixeirein.gr/2008/03/25/%E2%80%9C10%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%B

B%CE%AD%CF%82%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B2%CE%AF%CF%89%CF%83%CE

%B7%CF%82%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1%C

F%82%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84/, (πξφζβαζε 19/6/2010) 

7 Price Waterhouse Coopers, (2007), «Οηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, 1 ζηηο 2 πσινχληαη θαη 1ζηηο 4 

θιεξνλνκνχληαη», http://www.greekmoney.gr/index.php?news=2759, (πξφζβαζε: 5/9/2010) 

8 Harvey D. (2004), Keeping it in the family, Λνλδίλν: ACCA 

9 Πεξξήο Γ. (2006), «Ζ δηαδνρή ζηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο», http://keta-

ba.gr/files/NEWSLETTER5-June2006.pdf, (πξφζβαζε 20/9/2010) 
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ειέγρνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα πνπ ηηο ίδξπζε, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηε 

ζεκαζία ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ παγθνζκίσο.  Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ 

πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί, ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ 20 πην θεξδνθφξσλ 

επηρεηξήζεσλ αλά θιάδν αλήθεη ή ειέγρεηαη απφ νηθνγέλεηεο. ηνλ πίλαθα απηφλ 

παξνπζηάδεηαη επίζεο θαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ γηα 

ηελ Διιεληθή πεξηθέξεηα. 

 

Πίλαθαο 110:   Ζ πκκεηνρή ησλ Οηθνγελεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ (Ο.Δ.) ζηελ Διιεληθή Οηθνλνκία 

  

O.Δ. ζηηο 20 

κεγαιχηεξεο 

ηνπ θιάδνπ* 

Δηζεγκέλεο 

ζην ΥΑΑ 

Έδξα εθηφο 

Αηηηθήο 

Ξελνδνρεία & Δζηηαηφξηα 17 2 11 

Γεσξγία & Αιηεία 15 3 10 

Καηαζθεπέο 15 5 0 

Οξπρεία & Λαηνκεία 12 0 7 

Δκπφξην 10 6 0 

Μεηαπνίεζε θαη Δπηθνηλσλίεο 8 7 2 

Μεηαθνξέο θαη Δπηθνηλσλίεο 5 2 1 

Σξάπεδεο 3 3 0 

ΠΖΓΖ: Γξαθνπνχινπ – Νηνη . (2009) Οηθνγελεηαθέο Δπηρεηξήζεηο: Δξγαιεία Απηνΐαζεο, ΑLBA 

 

Οη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο 

θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, απφ ηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο έσο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο, θαη κπνξνχλ λα έρνπλ νπνηαδήπνηε λνκηθή 

κνξθή (αηνκηθέο, Ο.Δ., Α.Δ. θ.ιπ.).  ηελ Διιάδα φηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη νη κηθξνκεζαίεο νη νπνίεο απνηεινχλ θαη 

ηελ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη.  Ο παξαπάλσ νξηζκφο είλαη απζαίξεηνο θαζψο ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο μεθεχγεη απφ ηα ζηελά πιαίζηα 

ηεο κηθξήο ή κεζαίαο επηρείξεζεο.  Άιισζηε, ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

                                                   

10
 Γξαθνπνχινπ – Νηνη . (2009) Οηθνγελεηαθέο Δπηρεηξήζεηο: Δξγαιεία Απηνΐαζεο, ΑLBA 
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νηθνγελεηαθή επηρείξεζε δελ ζρεηίδνληαη νχηε κε ην κέγεζνο νχηε κε ην 

αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο.  Αληίζεηα νη πξνθιήζεηο πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ  νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ζπκπίπηνπλ.  Σέηνηεο είλαη αθ‟ 

ελφο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη νη ηξφπνη επηρεηξεκαηηθήο 

αλάπηπμεο θαη απφ ηελ άιιε ε δηνηθεηηθή θαη ηδηνθηεζηαθή δηαδνρή. 

 

2.2. Αλάπηπμε θαη Χξεκαηννηθνλνκηθέο πξνηεξαηόηεηεο 

Οη ηδηνθηήηεο ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ κεγάιε 

απηνπεπνίζεζε.  ε έξεπλα ηεο Price Waterhouse Coopers
11

 γηα ηηο νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο ζε επξσπατθφ επίπεδν, βξέζεθε πσο αλεμάξηεηα απφ ηελ ρψξα 

πξνέιεπζεο νη επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ηέζζεξηο θνηλέο πξνθιήζεηο ζηνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα: ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο, ηε βειηίσζε ησλ ηακεηαθψλ 

ξνψλ, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ην θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ.   

ε φιν ηνλ θφζκν, παξνπζηάδνληαη θάπνηεο αμηνζεκείσηεο 

πεξηθεξεηαθέο δηαθνξέο. Γηα παξάδεηγκα, ην 71% ησλ δηαρεηξηζηψλ 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε Βφξεην Ακεξηθή θαη ην 64% ζηηο αλαδπφκελεο 

αγνξέο πηζηεχνπλ φηη νη εηαηξίεο ηνπο είλαη "πνιχ αληαγσληζηηθέο", έλαληη ηνπ 

48% ζηελ Δπξψπε.  Σα ζηειέρε ζηε Βφξεην Ακεξηθή πηζηεχνπλ ππεξηεξνχλ απφ 

ηνπο νκνιφγνπο ηνπο ζε άιια κέξε ηνπ θφζκνπ, φζνλ αθνξά ζηε δηεθδίθεζε 

έξγσλ θαη ζηε ζπγθξάηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο.   

Οη πξνηεξαηφηεηεο απηέο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο 

θαη κάιηζηα θαίλεηαη φηη ζηελ Διιάδα ηνπο δίλεηαη αθφκα κεγαιχηεξε έκθαζε, 

φπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 1. 

  

 

 

 

 

 

                                                   

11 Έξεπλα γηα ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, (2006) Price Waterhouse Coopers 
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 Γξάθεκα 1: Υξεκαηννηθνλνκηθέο πξνηεξαηφηεηεο 

 

ΠΖΓΖ: Έξεπλα γηα ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, Price Waterhouse Coopers (2006)  

Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο πσο ην 98% ησλ εξσηεζέλησλ ζηελ 

έξεπλα δήισζε πσο ιακβάλεη ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ ινγαξηαζκνχ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ην 

68% ιακβάλεη ιεπηνκέξεηεο πξνυπνινγηζκνχ γηα ηε ζρεηηθή πεξίνδν ελψ ην 90% 

ιακβάλεη ην πξνβιεπφκελν απνηέιεζκα ζην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο δηαρεηξηζηηθήο 

ρξήζεο.  Δπίζεο ε νκάδα δηνίθεζεο ζην 24% ησλ επξσπατθψλ νηθνγελεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ ιακβάλεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζε εβδνκαδηαία βάζε, 

ην 52% ζε κεληαία βάζε θαη κφιηο ην 14% ζε ηξηκεληαία (πνζνζηφ πνπ ζπλήζσο 

αθνξά ηεο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο φπνπ δελ έρνπλ είηε ηε δπλαηφηεηα είηε ηε 

λννηξνπία).  Αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ ε έξεπλα θαηέδεημε 

σο ζεκαληηθφηεξε πξφθιεζε ηε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, ηε 

πξφζιεςε / δηαηήξεζε πξνζσπηθνχ θαη ηξίηε ηε δηνηθεηηθή δηαδνρή.  

 

2.3. Δηνηθεηηθή θαη Ιδηνθηεζηαθή δηαδνρή 

Ζ πιεηνςεθία ησλ λεντδξπζέλησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπλεπψο δελ κπνξεί λα 

αγλνεζεί ε αλάκημε ηεο νηθνγέλεηαο ζηε δεκηνπξγία ηνπο.  Οηθνγέλεηα ζηελ 
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πεξίπησζε απηή δελ ζεσξείηαη κφλν ε ππξεληθή (νη δχν ζχδπγνη κε ηα παηδηά 

ηνπο) αιιά θαη ε δηεπξπκέλε (γνλείο, αδέιθηα θ.ά.), αλεμάξηεηα αλ ηα κέιε ηεο 

ζπκβηψλνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε ή φρη.  Οη νηθνγέλεηεο πνπ επηρεηξνχλ 

ππεξηεξνχλ θαη κεηνλεθηνχλ ζε ζρέζε κε ηη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο αλάινγα κε 

ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ αιιεινεπηθάιπςε ησλ δχν θνηλσληθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ζπλππάξρνπλ: ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο νηθνγέλεηαο.  Ζ 

ζπλχπαξμε ζπλαηζζήκαηνο θαη επηρεηξεκαηηθήο ζθέςεο δεκηνπξγεί κεραληζκνχο 

ιήςεο απνθάζεσλ πνπ είλαη κνλαδηθνί θαη πνπ δελ εληάζζνληαη ζε θαηεγνξίεο ή 

κεζνδνινγίεο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ.   

Γηα παξάδεηγκα, ζπρλά παξαηεξείηαη νη ηδηνθηήηεο νηθνγελεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ λα πξνηηκνχλ ιηγφηεξα θέξδε παξά παξαρψξεζε κεξηδίνπ ζε άηνκα 

εθηφο ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ θχθινπ.  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο 

ηδηαηηεξφηεηαο ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ε απφθαζε ηνπ 

Γεξκαλνχ επηρεηξεκαηία Adolf Merckle λα ηεξκαηίζεη ηε δσή ηνπ
12

.  Ζ απφθαζε 

ήηαλ ην επαθφινπζν ζεηξάο ιαλζαζκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ πνπ, κε 

ηελ επηδείλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, κείσζαλ ηελ πεξηνπζία ηεο 

νηθνγέλεηαο.  Απνηέιεζκα απηήο ηεο κείσζεο ήηαλ λα κεηαθηλεζεί απφ ηελ 44ε 

ζέζε ηεο ιίζηαο Forbes ησλ πινπζηφηεξσλ αλζξψπσλ ην 2007 ζηελ 94ε ην 2008.  

Ζ πεξηνπζία ηνπ κεηψζεθε απφ $12,8 δηο ζε $9,2 αληίζηνηρα.  Παξφκνηα θαη ε 

ηζηνξία ηνπ Ηξιαλδνχ επηρεηξεκαηία θαη ζπλερηζηή ηεο νηθνγελεηαθήο 

επηρείξεζεο, Patrick Rocca
13

. Μπνξεί λα είλαη απηνλφεην φηη νπνηαδήπνηε 

κείσζε ηεο πεξηνπζίαο δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη κηα ηέηνηα πξάμε, αιιά φζνη 

κειεηνχλ ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ πηζαλφηεξν ε απφθαζε απηή λα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αξλεηηθή δεκνζηφηεηα θαη ηελ επηβάξπλζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

νλφκαηνο. εκαληηθφο παξάγνληαο επίζεο, ζεσξείηαη θαη ε απνηίκεζε ηεο 

                                                   

12 Dougherty C. (2009), «Facing losses, German billionaire takes own life», 

http://www.nytimes.com/2009/01/06/business/worldbusiness/06iht-07merckle.19132390.html, 

(πξφζβαζε 15/6/2010) 

13 Sharrock D (2009), «Patrick Rocca, 'poster boy' of Ireland's Celtic Tiger, kills himself», 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/europe/article5555823.ece (πξφζβαζε 14/6/2010) 



MSc in E.B.S.  2010,  ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ                          ΑΡΣΔΜΖ ΚΡΖΣΗΚΟ 

 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ  –  ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΑΡΣΟΤ                  12 

 

απνηπρίαο ζε ζρέζε κε ηελ παξαθαηαζήθε πνπ άθεζαλ νη πξνεγνχκελεο γελεέο, 

αιιά θαη ε επζχλε απέλαληη ζηηο επφκελεο.  Δίλαη δχζθνιν λα δερηεί έλα 

επηρεηξεκαηίαο φηη είλαη ν θξίθνο πνπ δελ ζα αληέμεη θαη ζα δηαξξήμεη ηηο ζρέζεηο 

νηθνγέλεηαο θαη επηρείξεζεο.   

Βαζηθφ κεηνλέθηεκα ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο κεηάβαζεο κηα 

επηρείξεζεο κεηαμχ ησλ γελεψλ θαίλεηαη φηη είλαη ε απνπζία ζνβαξνχ ζρεδίνπ 

δηαδνρήο ζην «ηηκφλη» ηεο επηρείξεζεο, (π.ρ. γηα ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο 

θαίλεηαη ην ζέκα ηεο δηαδνρήο λα αληηκεησπίδεηαη σο ηξίηε θαηά ζεηξά 

πξφθιεζε
14

).  Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ε δηνηθεηηθή δηαδνρή είλαη κηα 

δηαδηθαζία θαη φρη έλα θνηλσληθφ γεγνλφο.  Έρεη απνδεηρζεί φηη ηξεηο είλαη νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο: ην επξχηεξν 

νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ην θαζαξφ ηδηνθηεζηαθφ πεξηβάιινλ, ην επηρεηξεζηαθφ 

πεξηβάιινλ.  Δλψ φκσο νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ, ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνχ, λα ειέγμνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαζνξίδνληαο κεζφδνπο θαη 

δηαδηθαζίεο, ειάρηζηεο επηρεηξήζεηο αζρνινχληαη κε ην νηθνγελεηαθφ θαη ην 

ηδηνθηεζηαθφ πεξηβάιινλ.  Απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα αιιά θαη απφ πνιιέο 

άιιεο πεξηπηψζεηο έρεη απνδεηρζεί πσο ην λα γίλεη ε δηνηθεηηθή κεηάβαζε νκαιά 

θαη θπξίσο απνηειεζκαηηθά είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαη λα 

εθαξκνζηεί ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή θαη κε ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία.  

Έξεπλα ηεο McKinsey θαη ηνπ London School of Economics
15

 θαηαδεηθλχεη ζε 

γεληθέο γξακκέο φηη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πξνζιάβεη κάλαηδεξ 

απφ ηελ αγνξά έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ απηέο πνπ “δηνξίδνπλ” ηνλ 

πξσηφηνθν γην ζηελ ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ.   

Φπζηθά φιεο νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη ζπλζήθεο 

ππεχζπλεο ηδηνθηεζίαο γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε.  Γηα 

ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ππεχζπλεο ηδηνθηεζίαο ρξεηάδεηαη ε νηθνγέλεηα λα θάλεη ηελ 

απηνθξηηηθή ηεο, λα ζπγθξηζεί κε ηελ αγνξά θαη λα εηζαγάγεη κεραληζκνχο 

                                                   

14 βιέπε θεθάιαην 2, Έξεπλα γηα ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, (2006) Price Waterhouse Coopers  

15 Κνκζειήο Α. (2007), «Μαθξηά νη γηνη απφ ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο», 

http://www.knowhow.gr/?p=493, (πξφζβαζε 1/9/2010) 
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ειέγρνπ γηα λα εληνπίζεη ηπρφλ ειιείκκαηα ζηηο ηθαλφηεηεο εγεζίαο θαη δηνίθεζεο 

ησλ κειψλ ηεο πνπ δηαρεηξίδνληαη ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.  Ζ 

ππεχζπλε ηδηνθηεζία αλαγλσξίδεη φηη δελ ζπλεπάγεηαη ε ηδηνθηεζία κηαο 

επηρείξεζεο θαη ηε δηνηθεηηθή γλψζε ή ηθαλφηεηα.  Αθφκα θαη αλ απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηαπηίδνληαη ζηελ πξψηε γεληά δελ είλαη απαξαίηεην φηη απηή ε 

ηαχηηζε ζα ηζρχεη θαη γηα ηηο επφκελεο.  Ζ δηαδνρή ζε νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο 

είλαη πεξίπινθε θαη, ζε ζχγθξηζε κε ηελ δηαδνρή ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ 

κηαο κε νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο, πεξηιακβάλεη ηελ ςπρνινγηθή παξάκεηξν θαη 

ηε ζπκκεηνρή ηεο νηθνγέλεηαο.  Έηζη, αλ θαη ν επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα επηιέμεη 

ην θαιχηεξν γηα ηελ επηρείξεζε – φπσο ζα έθαλε αλ δελ ήηαλ ε επηρείξεζε 

νηθνγελεηαθή – πνιιέο θνξέο αλαγθάδεηαη λα ππνθχςεη είηε ζηηο πηέζεηο ηεο 

νηθνγέλεηαο είηε ζηε δηθή ηνπ ζθεβξσκέλε αληίιεςε ηνπ πσο ζα κείλεη ε 

επηρείξεζε ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηνλ κεγαιχηεξν γην (ζα 

κπνξνχζε θάπνηνο λα ην νλνκάζεη “Σν χλδξνκν ηεο Γπλαζηείαο”).  Οη 

πεξηζζφηεξνη γνλείο ζεσξνχλ απηνλφεην φηη ηα παηδηά «ζα κπνπλ ζηε δνπιεηά» 

ηνπ παηέξα ή ηεο κεηέξαο, νη νπνίνη «φηαλ έξζεη ν θαηξφο» ζα ηνπο κάζνπλ ηα 

απαξαίηεηα, ψζηε λα αλαιάβνπλ
16

.  Όκσο, πνιιά παηδηά δελ αθνινπζνχλ ηε 

δνπιεηά ησλ γνληψλ, ελψ θαη φζα ην πξάηηνπλ δελ γίλνληαη απηφκαηα θαινί 

καζεηέο, φπσο νχηε νη γνλείο θαινί δάζθαινη. 

Ζ απηφκαηε επηινγή ηνπ πξσηφηνθνπ γηνπ σο δηαδφρνπ είλαη έλα 

δήηεκα πνπ καο έξρεηαη απφ ηελ επνρή ησλ θενπδαξρψλ θαη πθίζηαηαη ζε φιν ηνλ 

θφζκν.  Σν δφγκα Primogeniture είρε ζεζπηζηεί αθφκα θαη λνκηθά ηνλ Μεζαίσλα 

γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο πεξηνπζίαο θαη ρξεηάζηεθαλ λνκηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο γηα λα δνζεί ην δηθαίσκα ηεο θιεξνλνκηάο ζε φια ηα ηέθλα θαη 

θπξίσο ηα θνξίηζηα.  Αθελφο, απηή ε δηαδηθαζία απνηειεί κηα θαιή δηθαηνινγία 

γηα ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ θαη ελδφ-νηθνγελεηαθψλ θξίζεσλ, αιιά, αθεηέξνπ, 

κπνξεί θαη λα ζεκάλεη ηελ θαηαζηξνθή ηεο επηρείξεζεο.  Απηή ε θαηαζηξνθή ζα 

                                                   

16 Κεθαιάο Α. (2008), Οικογενειακές Επιτειρήζεις ζηε Νέα Οικονομία, Αζήλα: Κξηηηθή 
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κπνξνχζε λα επέιζεη απφ ηελ έιιεηςε ηθαλνηήησλ αιιά θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ 

πξσηφηνθνπ ζηελ αλαγθαζηηθή ηνπ ελαζρφιεζε κε ηελ επηρείξεζε.   

Μηα νηθνγέλεηα πνπ ζέιεη λα δηαρεηξηζηεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν ηελ νηθνγελεηαθή πεξηνπζία, είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

θαιχηεξν δπλαηφ management, είηε κέζα απφ ηελ νηθνγέλεηα είηε εληνπίδνληαο 

θαηάιιεια ζηειέρε ζηελ αγνξά.  Δίλαη ρξήζηκν ινηπφλ, λα εδξαησζεί έλαο 

κεραληζκφο αμηνιφγεζεο, ψζηε κφλν ηα ηθαλά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο λα 

πξνζιακβάλνληαη θαη λα πξνσζνχληαη ζηελ επηρείξεζε.  Μεγάινη νηθνγελεηαθνί 

νίθνη ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ επηδείμεη σξηκφηεηα θαη ζπλέπεηα ζηελ πξνζπάζεηα 

λα αλαπηπρζεί ε επηρείξεζε. Πνιιέο θνξέο, αλ θαη ε ηδηνθηεζία παξακέλεη ζηα 

ζηελά νηθνγελεηαθά φξηα, ε εθηειεζηηθή εμνπζία δίλεηαη ζε αλζξψπνπο ηεο 

αγνξάο θαη κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηεο. Οπφηε, αλ θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηαο 

κπνξεί λα θάλεη ηε δνπιεηά ηφηε θαιψο, αιιηψο πξέπεη λα πξνζιακβάλνληαη 

ζηειέρε εθηφο νηθνγέλεηαο.  Γπζηπρψο, έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νηθνγελεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ε επλνηνθξαηία ή, αιιηψο, ε απαζρφιεζε ζπγγελψλ ζε ζέζε 

πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο γηα ιφγνπο μέλνπο πξνο ηελ 

επηρείξεζε.  Καηά ηελ ππεχζπλε ηδηνθηεζία, αιιά θαη γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ θξίζε, ε επλνηνθξαηία ζα πξέπεη λα κεησζεί ζην ειάρηζην.  ηελ έξεπλα 

ηεο Price Waterhouse Coopers θαηαδεηθλχεηαη πσο παλεπξσπατθά έλαο ζρεηηθά 

κηθξφο αξηζκφο νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ έρεη θαζνξίζεη πνηνο απφ ην ζηελφ 

θαη επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ κπνξεί ή δελ κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ 

επηρείξεζε.  Ζ Διιάδα βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ θνξπθαίσλ ζηε ζρεηηθή 

θαηάηαμε, κε ην 34% ησλ επηρεηξήζεσλ λα έρεη ζέζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

φπσο θαίλεηαη ζην γξάθεκα 2.  
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ΠΖΓΖ: Έξεπλα γηα ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, (2006), Price Waterhouse Coopers,  

Δπίζεο, έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη ε νξζή δηαπίζησζε ησλ 

αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο. Δθηηκάηαη φηη νη νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ηελ ζηηγκή 

ηεο δηαδνρήο αλήθνπλ θαηά βάζε ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε αθνξά 

επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί δπλακηθά θαη βξίζθνληαη ζε κηα θάζε 

πξνρσξεκέλε ζηνλ θχθιν δσήο ηνπο. Ζ δεχηεξε αθνξά επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

έρνπλ αλαπηπρζεί θαη φπνπ ν δηάδνρνο ζα θιεζεί λα γίλεη ν θαζνδεγεηήο ηεο 

αλάπηπμεο. Ζ πξψηε πεξίπησζε απαηηεί εθηειεζηηθή εμνπζία κε ζηξαηεγηθφ 

νξίδνληα θαη νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηελ εδξαίσζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο θαη ηελ δφκεζε ηεο επηρείξεζεο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. ε 

απηφ ην ζηάδην, ε εκπεηξία ελφο ζηειέρνπο ηεο αγνξάο κπνξεί λα είλαη πνιχ 

ρξήζηκε θαη λα απνηειέζεη ηνλ παξάγνληα πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηε καθξνβηφηεηα 

ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε απαηηεί εθηειεζηηθή 

εμνπζία κε φξακα θαη επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα – κε δηάζεζε γηα αλάιεςε ξίζθνπ. 

ε απηφ ην ζηάδην, έλα ζσζηά πξνεηνηκαζκέλν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηνλ εγέηε-επηρεηξεκαηία πνπ απαηηνχλ νη πεξηζηάζεηο.  Αμίδεη λα 
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ζεκεησζεί φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ έρεη 

ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή ζεκαζία, ε ηνπνζέηεζε ζε απηήλ ελφο κέινπο ηεο 

νηθνγέλεηαο εμαζθαιίδεη ζηαζεξή ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ζηα ζέκαηα ηεο 

επηρείξεζεο. Αληίζεηα, ηα ζηειέρε ηεο αγνξάο παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

θηλεηηθφηεηα θαη αιιάδνπλ επηρεηξήζεηο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  Βέβαηα  

ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ επηινγή έμσ-νηθνγελεηαθνχ δηαδφρνπ ζην επίπεδν ηεο 

εθηειεζηηθήο εμνπζίαο, παξακέλεη ε δηαζθάιηζε ηεο γαιήλεο θαη ε απνθπγή ηεο 

ξήμεο κεηαμχ αδειθψλ ή άιισλ πηζαλψλ δηαδφρσλ.  

Οη πην επηηπρεκέλεο επξσπατθέο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

αλαγλψξηζε ην δηηηφ ραξαθηήξα ηεο δηαδνρήο ζηε δηνίθεζε αιιά θαη ζην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ην φηη πξέπεη λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ 

ιεπηνκεξψο θαη γηα ηα δχν. 

 

 

ΠΖΓΖ: Έξεπλα γηα ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, (2006), Price Waterhouse Coopers  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 62% (γξάθεκα 3) ησλ ειιεληθψλ 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ έρεη εμεηάζεη ην δήηεκα ηεο δηνηθεηηθήο δηαδνρήο, 

απφ ηηο νπνίεο ην 67% ζα εμέηαδε ην ελδερφκελν λα αλαιάβεη ηε δηνίθεζε έλα κε 
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Γράφημα 3: Έκταςη ςχεδιαςμοφ διοικητικήσ διαδοχήσ ςτισ Ευρωπαϊκζσ 
οικογενειακζσ επιχειρήςεισ 
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– κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο θαη ην 54% ζα ρξεζηκνπνηνχζε πκβνχινπο 

Δπηρεηξήζεσλ γηα λα ζπλδξάκνπλ ηε δηαδηθαζία δηνηθεηηθήο δηαδνρήο
17

.   

Καηά ζπλέπεηα, ε νκαιή κεηάβαζε πξέπεη λα είλαη ην απνηέιεζκα 

πξνζεθηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πξνεηνηκαζίαο ηφζν ησλ ηδξπηψλ - δηαρεηξηζηψλ, 

φζν θαη ησλ παηδηψλ ηνπο, ζην πιαίζην κηαο δηαδηθαζίαο, πνπ κπνξεί λα θξαηήζεη 

αθφκε θαη δεθαεηίεο. 

 

2.4. Κξίζε θαη Πξνθιήζεηο γηα ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο 

Καηά ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε πνιιέο νηθνγέλεηεο ζα 

αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο θαη είλαη πηζαλφ λα ρξεηαζηεί λα πάξνπλ δχζθνιεο 

απνθάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη ζηελ νηθνγέλεηα γηα 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα γελεέο.  Σέηνηεο πξνθιήζεηο κπνξεί λα είλαη είηε εμσηεξηθέο 

(ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, αληαγσληζκφο, θπβεξλεηηθή πνιηηηθή),  είηε εζσηεξηθέο 

ελδννηθνγελεηαθέο δηακάρεο θαη ζπγθξνχζεηο) ή θαη ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο εμσηεξηθέο πξνθιήζεηο, ην 44% ησλ δηαρεηξηζηψλ 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ πηζηεχνπλ πσο νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ζα 

επεξεάζνπλ πεξηζζφηεξν ηηο εηαηξίεο ηνπο ηα επφκελα ρξφληα, ην 39% ν 

αληαγσληζκφο θαη ην 33% ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή.  Σα ζηειέρε ζηε Βφξεην 

Ακεξηθή θαη ζηελ Δπξψπε αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, 

παξά γηα νπνηνδήπνηε άιιν εμσηεξηθφ θίλδπλν (59% θαη 43% αληηζηνίρσο), ελψ 

φζνη δηνηθνχλ εηαηξίεο ζε αλαδπφκελεο αγνξέο, βιέπνπλ ηελ πξννπηηθή 

κεηαβνιψλ ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο σο ηε κεγαιχηεξε απεηιή (37%)
18

.  

ε ζρέζε κε ηηο εζσηεξηθέο πξνθιήζεηο, δελ ππάξρνπλ ζαθείο 

απφςεηο εθ κέξνπο ησλ επηρεηξεκαηηψλ.  Καηά ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο, ν 

εγέηεο ηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί, εθηφο απφ ην 

                                                   

17 Γεσξγίνπ Μ (2006), «Έξεπλα γηα ηηο Οηθνγελεηαθέο Δπηρεηξήζεηο», 

http://sup.kathimerini.gr/xtra/marketview/Meletes/pdf/Mel120706.pdf,         (πξφζβαζε 1/6/2010) 

18 Price Waterhouse Coopers, (2007), «Οηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, 1 ζηηο 2 πσινχληαη θαη 1ζηηο 4 

θιεξνλνκνχληαη», http://www.greekmoney.gr/index.php?news=2759, (πξφζβαζε: 5/9/2010)  
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επηρεηξεκαηηθφ πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη, θαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νηθνγέλεηαο εκπιέθεηαη ζηελ επηρείξεζε θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.  

Σέηνηεο δηακάρεο κπνξεί λα πξνθχςνπλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή κέζα ζε κηα 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε αιιά ζίγνπξα ζε πεξηφδνπο θξίζεο είλαη πηζαλφ λα είλαη 

ζπρλφηεξεο θαη εληνλφηεξεο.  Γηακάρεο πξνθχπηνπλ φηαλ νη θαηαζηάζεηο δελ είλαη 

μεθάζαξεο, πξνβιέςηκεο θαη θαηαλνεηέο.   

Όηαλ ζηηο θαηαζηάζεηο ππεηζέξρνληαη νη πξνζσπηθέο πξνζδνθίεο είλαη 

αλαπφθεπθηε ε αζπκθσλία ζηηο απφςεηο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο γηα ην πσο 

πξέπεη λα δηνηθεζεί ε επηρείξεζε.  Μεξηθέο απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο αηηίεο 

δηακάρεο ζε νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζε επξσπατθφ 

επίπεδν παξνπζηάδνληαη ζην γξάθεκα 4. 

 

γξάθεκα 4: αηηίεο δηακάρεο 

 

ΠΖΓΖ: Έξεπλα γηα ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, (2006) Price Waterhouse Coopers  

 

Μηα κεγάιε πξφθιεζε πνπ είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίζεη κηα 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε κπνξεί λα πξνθχςεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

ηδηνθηεζηαθήο ή δηνηθεηηθήο κεηάβαζεο ζηελ επφκελε γεληά θαη πνπ κπνξεί λα 

έρεη θαη ζνβαξέο επηπηψζεηο θαη ζηηο ελδννηθνγελεηαθέο ζρέζεηο είλαη ε δίθαηε 

δηαλνκή ηεο πεξηνπζίαο, είηε αθνξά πξνζσπηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είηε 
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εηαηξηθά.  Απηή ε πξφθιεζε γίλεηαη αθφκα πην ζχλζεηε φηαλ θάπνηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο αζρνινχληαη κε ηελ επηρείξεζε ζε θαζεκεξηλή βάζε ελψ άιια φρη.  

Γηα απνθπγή ηέηνησλ δπζάξεζησλ θαηαζηάζεσλ ζπλίζηαηαη ν έγθαηξνο 

θαζνξηζκφο ζρεδίνπ ηδηνθηεζηαθήο δηαδνρήο κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

είλαη δηαζέζηκα γηα δηαλνκή.   

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ελδννηθνγελεηαθήο ζχγθξνπζεο είλαη ε 

πεξίπησζε ηεο νηθνγέλεηαο Γαζθαιαλησλάθε ηνπ νκψλπκνπ νκίινπ
19

.  Πξηλ απφ 

πεξίπνπ δχν ρξφληα ν φκηινο Γαζθαιαλησλάθε, ν νπνίνο ειέγρεη πάλσ απφ 31 

μελνδνρεία ζηελ Διιάδα θαη απαζρνιεί πεξίπνπ 6.500 εξγαδνκέλνπο, 

αληηκεηψπηζε -γηα πξψηε θνξά ζηε 40ρξνλε δξαζηεξηφηεηά ηνπ- δπζθνιίεο.  Οη 

πην νξαηέο απφ απηέο (δαλεηαθά αλνίγκαηα, ιήμεηο ζπκβνιαίσλ δηαρείξηζεο 

νξηζκέλσλ κνλάδσλ ηεο αιπζίδαο «Grecotel») νμχλζεθαλ εμαηηίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  ε απηέο πξνζηέζεθαλ θαη νη δεκνζίσο άγλσζηεο, έσο 

πξνζθάησο, πξνβιεκαηηθέο ζρέζεηο εληφο ηεο πεληακεινχο νηθνγέλεηαο, ε νπνία 

δηαρεηξηδφηαλ, κε πνζνζηφ 20% έθαζηνο, ηελ ηχρε ηνπ νκίινπ.  Ο παηέξαο Νίθνο 

Γαζθαιαλησλάθεο, ε ζχδπγφο ηνπ Πφπε θαη ηα ηξία παηδηά ηνπο εκθαλίδνληαλ 

επί ρξφληα λα δηαηεξνχλ ηζρπξνχο δεζκνχο θαη ελδνεηαηξηθή αιιειεγγχε.  Έσο 

φηνπ μέζπαζε ε ζχειια κε νιέζξηεο ζπλέπεηεο γηα φηη εκθαληδφηαλ σο 

αδηαηάξαθηε νηθνγελεηαθή ελφηεηα.  Ο γηνο ηνπο Γηάλλεο, ν νπνίνο είλαη 

παληξεκέλνο κε ηε Μεξίλε, ζπγαηέξα ηνπ εθνπιηζηή Θεφδσξνπ Βεληάκε, θαη ε 

κηθξφηεξε θφξε Σίλα, ζχδπγνο ηνπ επηρεηξεκαηία ζηνλ ρψξν ηεο έλδπζεο Πάλνπ 

Βνγηαηδή, ζεψξεζαλ φηη ν παηέξαο ηνπο κεξνιεπηεί ππέξ ηεο κεγαιχηεξεο 

αδειθήο ηνπο Μάξη, ζπδχγνπ ηνπ Ρεζπκληψηε αξρηηέθηνλα θαη ζεκεξηλνχ 

αλαπιεξσηή ππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο Νίθνπ εθνπλάθε. 

Σν πξφβιεκα δελ εκθαλίζηεθε μαθληθά, δεδνκέλνπ φηη νη δηαθνξέο 

ησλ παηδηψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνπζίαο 

είραλ απνηππσζεί ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο. Παξφηη νη 

αξκνδηφηεηεο ησλ παηδηψλ είραλ απφ θαηξφ θαζνξηζηεί θαη θαηαλεκεζεί ζην 

                                                   

19 Εακπνχλεο Υ. (2010), «Ζ “Γπλαζηεία” ηνπ Διιεληθνχ ηνπξηζκνχ», 

http://www.protothema.gr/greece/article/?aid=82669, (πξφζβαζε 29/9/2010) 
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πιαίζην ηνπ Γ.., νη ελδνεηαηξηθνί δηαμηθηζκνί εηζρψξεζαλ ζην παηξηθφ ζπίηη, 

θαζψο ε κεηέξα ηνπο Πφπε, επίζεο κέινο ηνπ Γ.., ηάρζεθε κε ην κέξνο ηνπ 

Γηάλλε θαη ηεο Σίλαο.  Σν ςπρξφ θιίκα δπλακηηίζηεθε αηθληδίσο ηνλ πεξαζκέλν 

Γεθέκβξην φηαλ πεηζκσκέλνο ν Νίθνο Γαζθαιαλησλάθεο, εκθαληδφκελνο σο 

θάηνρνο ηνπ 100% ησλ κεηνρψλ, έζεζε θαη ηα ηξία απηά κέιε, Πφπε, Γηάλλε θαη 

Σίλα, εθηφο Γ.. ζεσξψληαο ηνπο εηθνληθνχο κεηφρνπο. Γεγνλφο πνπ επηβεβαίσζε 

κε απφθαζή ηνπ πξηλ απφ έλαλ κήλα ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν Ρεζχκλεο, 

αλνίγνληαο έλα αθφκα θεθάιαην ζε απηή ηελ ηδηφηππε νηθνγελεηαθή 

αληηπαξάζεζε πνπ εμειίζζεηαη  ζε επηρεηξεκαηηθή βεληέηα. 

Οη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο φκσο είλαη έλα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ 

νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ αθνχ κπνξνχλ θαη ζπλδπάδνπλ ην ζπλαίζζεκα κε 

ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λα δεκηνπξγνχλ κηα κνλαδηθή δπλακηθή απνθάζεσλ.  

Κάζε νηθνγελεηαθή επηρείξεζε πνπ έρεη επελδχζεη ζηελ ζρέζε επηρείξεζεο θαη 

νηθνγέλεηαο, είλαη φρη κφλν ηζρπξή λα αληηκεησπίζεη ηελ θξίζε, αιιά θαη ηθαλή λα 

δεκηνπξγήζεη δπλακηθή αλάπηπμεο, ελ κέζσ θξίζεο.  Δπίζεο, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ηδηαηηέξσο ζε κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, ππάξρεη κεγαιχηεξε επθνιία 

ζηελ θαηάξηηζεο ελφο επέιηθηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ, πην ιηηνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ, φηαλ απαηηείηαη, αθνχ φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κνηξάδνληαη ηηο 

αγσλίεο θαη ηα εθάζηνηε πξνβιήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Έηζη φινη κπνξνχλ λα 

εξγαζηνχλ, ρσξίο πεξηνξηζκφ σξαξίνπ, γηα κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν κε 

κεησκέλεο αθφκα θαη κεδεληθέο ακνηβέο, ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ έλα κεγάιν 

κέξνο ηεο ξεπζηφηεηαο πνπ απαηηείηαη, γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο.  Οη 

πην επηηπρεκέλεο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο επηβίσζαλ γηα πνιιέο γεληέο, 

βαζηδφκελεο ζηε δεκηνπξγία Οηθνγελεηαθψλ πκβνπιίσλ.  Σα ζπκβνχιηα απηά 

παξέρνπλ πνιχηηκεο επθαηξίεο γηα ζπδήηεζε θαη επίιπζε δηαθνξψλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα απνκαθξχλνπλ ην ελδερφκελν πξνζθπγήο ζηα δηθαζηήξηα γηα 

νηθνγελεηαθά ζέκαηα θαη δεηήκαηα ηδηνθηεζίαο.  Απηά ηα ζπκβνχιηα κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ηνπο κεηφρνπο – κέιε ηεο νηθνγέλεηαο λα γίλνπλ “ελεξγνί ηδηνθηήηεο” 

αθφκα θαη αλ δελ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο.  Έλα ηέηνην 

φξγαλν κπνξεί λα παξέρεη δηαθάλεηα γηα φιεο ηηο νκάδεο ζπκθεξφλησλ θαη λα 
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πεξηνξίζεη ην ελδερφκελν νηθνγελεηαθέο δηαθσλίεο λα επεξεάζνπλ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο.  

 

2.5. Σπκπεξάζκαηα από ηε ζεωξεηηθή επηζθόπεζε ηνπ 

δεηήκαηνο ηωλ νηθνγελεηαθώλ επηρεηξήζεωλ 

 
πλνςίδνληαο, βαζηδφκελνη ζηηο κέρξη ζήκεξα πξνζεγγίζεηο ησλ 

δεηεκάησλ ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, κπνξνχκε λα θσδηθνπνηήζνπκε 

δέθα πξνηάζεηο
20

 – πξνηξνπέο πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ βηβιηνγξαθία θαη 

απεπζχλνληαη πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο - δηαρεηξηζηέο ησλ νηθνγελεηαθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ επηδηψθνπλ ηε δηαξθή επηρεηξεκαηηθή επηηπρία θαη 

δηαρξνληθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ ηνπο, δηά κέζνπ ησλ γελεψλ.   

i. Πξνζδηνξίζεηε ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ζαο γηα ην κέιινλ ηεο 

επηρείξεζεο, ειέγρνληαο ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηηο αμίεο ζαο, π.ρ. έιεγρνο, 

εκπηζηνζχλε ζε άηνκα εθηφο νηθνγέλεηαο, ζηάζε έλαληη ηνπ ελδερνκέλνπ 

αλάιεςεο ξίζθνπ, ξαγδαίαο αλάπηπμεο θαη πεξίπινθεο ρξεκαηνδνηηθέο 

επηινγέο θιπ.  

ii. Γηακνξθψζεηε έλα ζηξαηεγηθφ επηρεηξεζηαθφ ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο ζα είλαη 

αλνηρηφο ζε νξγαληθέο θαη άιιεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο απμεκέλνπ ξίζθνπ, 

π.ρ. εμαγνξέο, δηεζλνπνίεζε θιπ.  

iii. Αλαπηχμεηε εμειηζζφκελεο δηνηθεηηθέο δνκέο θαη θαλάιηα επηθνηλσλίαο. Ζ 

ηξνθνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο απαηηεί αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ζπζηήκαηα. 

Καζψο ε επηρείξεζε αλαπηχζζεηαη θαη μεπεξλά ηε βάζε δπλαηνηήησλ ησλ 

νηθνγελεηαθψλ πφξσλ, νη «αξρεγνί» ηεο νηθνγέλεηαο πξέπεη λα αγθαιηάζνπλ 

πηζηνχο ραξηζκαηηθνχο δηεπζπληέο εθηφο νηθνγέλεηαο θαη λα θξαηήζνπλ 

φινπο ηνπο «ελεξγεηηθνχο θαη παζεηηθνχο» κεηφρνπο, ζπλδεδεκέλνπο κε ην 

επφκελν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο.  

                                                   

20 Παππάο Β (2008), «10 εληνιέο επηβίσζεο & επηηπρίαο γηα ηηο Οηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο», 

http://epixeirein.gr/2008, (πξφζβαζε 19/6/2010) 
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iv. Αλαπηχμεηε έλα πιάλν δηνίθεζεο γηα ρεηξηζκφ ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (the business of the business). Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζα 

πξέπεη λα ζπληνλίζεη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη λα δηαζθαιίζεη κέζσ ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη εμνπζηνδφηεζεο φηη ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα 

αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά απφ ηηο εθηειεζηηθέο νκάδεο.  

v. Ζ νηθνγέλεηα πξέπεη ελσκέλε λα θαζηεξψζεη έλα πιάλν νηθνγελεηαθήο 

δηνίθεζεο, ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο νηθνγελεηαθήο 

επηρείξεζεο (governance for the business of the family in business). Δίλαη 

αλαγθαίν λα δεκηνπξγεζεί ην «νηθνγελεηαθφ ζπκβνχιην κεηφρσλ», πνπ ζα 

αληηπξνζσπεχεη φια ηα κέιε θαη ηηο κνλάδεο ηεο νηθνγέλεηαο.  

vi. Απηή ε νκάδα ζα δηαηππψζεη ην «Οηθνγελεηαθφ χληαγκα», έηζη ψζηε λα 

ξπζκίδεη ην ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ επηρείξεζε. Απηφ είλαη έλα 

πξσηφθνιιν ζπκθσλίαο, κε ζαθείο νδεγίεο γηα ακθηζβεηνχκελα δεηήκαηα, 

φπσο: πνιηηηθή εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζπγγελψλ, θαλφλεο γηα ηελ 

πξφζιεςε, ηελ αληακνηβή, ηελ πξνψζεζε θαη ηα θίλεηξα, ηελ νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή θαη πνιηηηθή κεξηζκάησλ, θαλφλεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

δηαδνρήο, ηελ επίιπζε ησλ δηακαρψλ θιπ.  

vii. Ζ αλάπηπμε κηαο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ δηαδνρήο ζα εμαζθαιίζεη 

ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ γεληά ζε γεληά. Σν ζρέδην ζα πεξηγξάθεη πψο 

γίλεηαη ε δηαδνρή, πψο ζα γαινπρεζεί θαη ζα εθπαηδεπηεί ν δηάδνρνο θαη, 

θπζηθά, πφηε ζα απνζπξζεί ν πθηζηάκελνο «εγέηεο». Πξέπεη επίζεο λα 

εμεηαζηνχλ νη νηθνλνκηθέο θαη θνξνινγηθέο επηπηψζεηο ηεο δηαδνρήο.  

viii. Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο πξέπεη λα πξνβιέπεη ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ απαξαίηεηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε 

ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηεο ξεπζηφηεηαο γηα θάιπςε αλαγθψλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ αθππεξεηήζεσλ θαη πηζαλψλ ξεπζηνπνηήζεσλ απφ 

«παζεηηθνχο» κεηφρνπο.  

ix. Ο θνξνινγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη θξίζηκνο, έηζη ψζηε ε νηθνγέλεηα θαη ε 

επηρείξεζε λα κελ πθίζηαληαη ηελ πεξηηηή δηπιή θνξνινγία, απφξξνηα ηνπ 

εηαηξηθνχ αιιά θαη ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο.  
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x. Σέινο ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην είλαη απαξαίηεην, ηδίσο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ε νηθνγέλεηα αλαπηχζζεηαη γξεγνξφηεξα απφ ηελ επηρείξεζε θαη ην 

«νηθνγελεηαθφ δέληξν πξέπεη λα θιαδεπηεί». Θεσξείηαη αλαγθαία ε επέλδπζε 

ζηελ εθπαίδεπζε ηεο επφκελεο γεληάο θαη ε ζηήξημε ησλ λέσλ αλζξψπσλ πνπ 

δηαζέηνπλ επηρεηξεκαηηθφ νίζηξν κε θεθάιαηα πςεινχ ξίζθνπ γηα ηε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζε ελαιιαθηηθέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

ηελ ζπλέρεηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζα κειεηήζνπκε κηα 

κηθξνκεζαία ζπκκεηνρηθή νηθνγελεηαθή επηρείξεζε. Θα αλαθεξζνχκε ζηνλ 

θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζηα πξνβιήκαηα θαη ζηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδεη.  Δλ ζπλερεία, ζα πεξηγξάςνπκε ηελ πνξεία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο απφ ηελ ίδξπζε ηεο, ηε κεηεμέιημε ηεο απφ θαζαξά 

νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα ζε αλψλπκε εηαηξεία θαη ηελ πξνζπάζεηα ηεο λα 

εμειίμεη ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ζε επίπεδα δηνίθεζεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ηελ εκπινθή κειψλ ησλ νηθνγελεηψλ ησλ ηδξπηψλ ζηελ εηαηξεία. 

Δπίζεο,  δηεξεπλάηαη ην πσο ε κέρξη ζήκεξα πνξεία ηεο κπνξεί λα επεξέαζε ηελ 

απφδνζε ηεο θαη, ηέινο, θαζνξίδνληαη νη πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη θαηά ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή θξίζεο πνπ πεξλά ε Διιάδα. 
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Κεθάλαιο 3:  

Ο ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΥΑΡΣΗΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ  

 

ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα γεληθή επηζθφπεζε ηνπ θιάδνπ ηνπ 

ράξηνπ πνπ απνηειεί θαη ηελ αληαγσληζηηθή αγνξά εληφο ηεο νπνίαο ιεηηνπξγεί ε 

ππφ δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. 

 

3.1. Τν ραξηί 

Σν ραξηί είλαη ε πξψηε χιε ησλ ζεκεξηλψλ βηβιίσλ, ησλ εθεκεξίδσλ 

θαη πεξηνδηθψλ θαη γεληθά φισλ ησλ εληχπσλ. Σαπηφρξνλα φκσο είλαη έλα είδνο 

ρξεζηκφηαην ζε πνιπάξηζκεο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ (πεξηηχιημε, κνλψζεηο, 

πξνζσπηθέο ρξήζεηο πγηεηλήο θιπ).  Μπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε, φηη ε δηάδνζε 

ησλ γξακκάησλ θαηά ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ βηβιίνπ θαη απηή πάιη, είλαη απνηέιεζκα ηεο αλαθάιπςεο ηεο 

ηππνγξαθίαο θαη ηεο αθζνλίαο ηνπ ραξηηνχ, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαγσγήο.  

Σν Υαξηί είλαη πιηθφ απνηεινχκελν θπξίσο απφ θπηηθέο ίλεο ή απφ   

ηκήκαηα θπηηθψλ ηλψλ δηαπιεγκέλα ή 

ζπκπηεζκέλα ζε ζπλεθηηθφ εληαίν ζχλνιν, 

δηακνξθσκέλν ζε ιεπηά θαη μεξά θχιια, 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηδίσο γηα γξαθή θαη 

εθηχπσζε, αιιά θαη γηα πνηθίιεο άιιεο 

ρξήζεηο φπσο πεξηηχιηγκα, πιηθφ 

ζπζθεπαζίαο, απνηχπσζε θσηνγξαθηψλ, δηήζεζε δηαθφξσλ πγξψλ θ.ά.. Βάζε 

ηεο ζεκεξηλήο Υαξηνβηνκεραλίαο είλαη ην μχιν απφ έιαηα, ιεχθεο, επθαιχπηνπο 

θαη δηάθνξα βηνκεραληθά θπηά, φπσο ην κπακπάθη, ην ιηλάξη, ην άρπξν ηνπ 

ζηηαξηνχ φπνπ πεξηέρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο θπηηαξίλεο
21

. 

                                                   

21 Πεγή: Παλειιήληα Έλσζε Δκπφξσλ Υάξηνπ (Π.Δ.Δ.ΥΑ.) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Papiermaschin
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Σν ραξηί ήηαλ γλσζηφ ζηνπο Κηλέδνπο απφ ηνλ δεχηεξν αηψλα κΥ. θαη 

ηνπο εμππεξέηεζε πνιχ ηελ επνρή εθείλε ζηελ πλεπκαηηθή ηνπο πξφνδν πξάγκα 

πνπ κε δπζθνιία πξαγκαηνπνηνχζε ν πάππξνο θαη ε πεξγακελή πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Αξραίνη Έιιελεο. Σν ραξηί ήηαλ θαξπφο ηεο 

εθεπξεηηθφηεηαο ηνπ Κηλέδνπ Σζάη - Λνχλ θαη ήηαλ θαηαζθεπαζκέλν απφ θπηηθέο 

ίλεο θαλλαβηνχ, κνπξηάο θαη κπακπνχ, πνπ ηηο ζπκπίεδε θη έθηηαρλε έλα 

ζπκπίιεκα.  Σν πξσηφγνλν απηφ ραξηί ήηαλ ρνληξφ, αιιά εμππεξεηνχζε αξθεηά 

ηηο αλάγθεο ησλ Κηλέδσλ γξακκαηηζκέλσλ.  

Ύζηεξα απφ κεξηθνχο αηψλεο, έκαζαλ ην 

κπζηηθφ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ραξηηνχ νη Ηάπσλεο 

θαη, κφλν κεηά ηνλ 8ν κΥ. αηψλα ην κπζηηθφ 

απηφ βγήθε απφ ηα φξηα ηεο Άπσ Αλαηνιήο.  Ζ 

Πεξζία, ε Αξαβία, ε Αίγππηνο ήηαλ ζε ιίγα 

ρξφληα ηα κεγάια θέληξα θαηαζθεπήο ραξηηνχ 

βειηησκέλεο πνηφηεηαο.  Καηφπηλ ε Υαξηνπνηία 

πέξαζε ζηε Β. Αθξηθή θαη απφ ην Μαξφθν νη 

Άξαβεο ηελ έθεξαλ ζηελ Ηζπαλία. Καηά ηνλ 12ν 

αηψλα θαηαζθεπάζηεθε ζηε Βαιέλζηα ην πξψην εξγνζηάζην Υαξηνπνηίαο ηεο 

Δπξψπεο.  Οη Άξαβεο, σζηφζν, θξαηνχζαλ ζηα ρέξηα ηνπο ην εκπφξην ραξηηνχ γηα 

φιε ηελ Μεζφγεην, ελψ παξάιιεια ζε νιφθιεξε ηελ Ηηαιία (ηθειία, Βελεηία, 

Φισξεληία, Πάδνβα, Πάξκα) ηδξχνληαλ εξγνζηάζηα θαηαζθεπήο ραξηηνχ.  Σν 

ραξηί απφ ηελ πφιε ηνπ Fabriano ζηελ Ηηαιία ζεσξνχληαλ απφ ηα θαιχηεξα, ελψ 

πιένλ ε εηαηξεία Cartiere Miliani Fabriano φπνπ ιεηηνπξγεί ζηνλ ίδην ρψξν έρεη 

πνιχ θαιή θήκε γηα ηα ηδηαίηεξα ραξηηά πνπ θαηαζθεπάδεη.  Σν 1189 ηδξχζεθε ην 

πξψην εξγνζηάζην Υαξηνπνηίαο ζηε Γαιιία.  Μεηά απφ δχν ηξείο αηψλεο φιεο νη 

κεγάιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο (θαη νη Ζ.Π.Α απφ ην 1699) έρνπλ Υαξηνπνηία.  Σα 

πξψηα ρξφληα παξαγσγήο θαη ζηελ Δπξψπε ην ραξηί θαηαζθεπαδφηαλ απφ ίλεο 

ιηλαξηνχ θαη θάλλαβεο.  Έλαο ηεξέαο απφ ηε Ραηηζβφλε ηεο Γεξκαλίαο 

θαηαζθεχαζε γηα πξψηε θνξά ραξηί απφ ίλεο μχινπ θαη ν Γεξκαλφο Βέιηεξ (ην 

1847) αλαθάιπςε ηελ κέζνδν θαηαζθεπήο ραξηηνχ, κε μπιφκαδα, πνπ 

εθαξκφδεηαη σο θαη ζήκεξα.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Paper_productio
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ήκεξα ην ραξηί είλαη έλα ηππηθά βηνκεραληθφ πξντφλ θαη νη κνλάδεο 

παξαγσγήο ηνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ηεο βαξηάο βηνκεραλίαο.  Με ηελ πιήξε 

βηνκεραλνπνίεζε πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ ραξηηνχ θαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο έρνπλ πξνθχςεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο ραξηηψλ (ηεο ζπζθεπαζίαο, ησλ εηδψλ πγείαο-θαζαξηφηεηαο θαη ησλ 

πξντφλησλ γξαθήο-εθηχπσζεο).  Ζ χπαξμε ησλ παξαπάλσ ηξηψλ ππνθιάδσλ είλαη 

ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ ηνπ ραξηηνχ ζε παγθφζκηα θιίκαθα, 

θαζψο δελ ππάξρνπλ εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ ραξηί θαη ησλ ηξηψλ θαηεγνξηψλ 

θαζψο γηα ηελ θάζε θαηεγνξία απαηηείηαη θαη ειαθξά δηαθνξεηηθφο ηξφπνο 

παξαγσγήο.  Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο παξαγσγήο 

ηεο θάζε θαηεγνξίαο ραξηηνχ θαζψο θαη ζε πνηνπο ρξήζηεο απηή απεπζχλεηαη. 

πλνπηηθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο: 

 Σα ραξηηά πγείαο - θαζαξηφηεηαο είλαη ηα ραξηηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φινη νη 

άλζξσπνη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο φπσο ηα θνπδίλαο, πγείαο, 

ραξηνπεηζέηεο, ραξηνκάληηια θιπ ε παξαγσγή ηνπο είλαη αξθεηά απιή 

αιιά πνιχ επηβαξπληηθή γηα ην πεξηβάιινλ ελψ ν ηειηθφο ρξήζηεο είλαη ν 

θαηαλαισηήο αθνχ νη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο παξαγσγήο είλαη πιήξσο 

θαζεηνπνηεκέλεο θαη πξνζθέξνπλ έηνηκν πξντφλ πνπ ρξεηάδεηαη κφλν ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ζήκαηνο (brand) αλά πειάηε. 

 Σα ραξηηά ζπζθεπαζίαο είλαη ζπλήζσο ραξηηά κε ρακειφηεξα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή πξντφλησλ φπσο 

θάθεινη, θνπηηά, ραξηνθηβψηηα, ηζάληεο θαη ζαθνχιεο, ραξηί 

πεξηηπιίγκαηνο, ιαδφθνιιεο θιπ θαη έρνπλ σο ηειηθνχο ρξήζηεο κνλάδεο 

επεμεξγαζίαο γηα λα παξάμνπλ ηα παξαπάλσ πξντφληα. 

 Σα ραξηηά γξαθήο - εθηππψζεσλ είλαη απηφ πνπ ν πεξηζζφηεξνο θφζκνο 

έρεη ζην κπαιφ ηνπ φηαλ αθνχεη ηνλ φξν ραξηί. Πξντφληα φπσο βηβιία, 

εθεκεξίδεο, θπιιάδηα, ηεηξάδηα, αθίζεο, πεξηνδηθά, πξνζθιεηήξηα, θάξηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηέηνηα ραξηηά γηα λα παξαρζνχλ. Έρνπλ κεγαιχηεξν εχξνο 

πξντφλησλ απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο θαηεγνξίεο κε πιεζψξα επηινγψλ ζε 

βάξε, δηαζηάζεηο, ρξσκαηηζκνχο, ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θαηά 

ζπλέπεηα απαηηνχλ αλψηεξεο πνηφηεηαο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο.  



MSc in E.B.S.  2010,  ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ                          ΑΡΣΔΜΖ ΚΡΖΣΗΚΟ 

 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ  –  ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΑΡΣΟΤ                  27 

 

Σν εκπφξην ράξηνπ ζε φιεο ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο παγθνζκίσο 

είλαη ζπλπθαζκέλν κε ην εκπφξην ησλ δχν ηειεπηαίσλ θαηεγνξηψλ.  Αθνχ ηα 

πξντφληα απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ γηα λα θηάζνπλ ζηνλ ηειηθφ ρξήζηε 

(ηππνγξάθνη, εθηππσηέο, ιηζνγξάθνη, επεμεξγαζηέο) δηαθηλνχληαη κέζσ θαηά 

ζπλζήθε κέζσ εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ θαη φρη απεπζείαο απφ ηνλ παξαγσγφ.  Ζ 

αηηία ηνπ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθνχ νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ε κεγάιε 

πνζφηεηα παξαγσγήο ησλ ραξηηψλ γξαθήο – εθηχπσζεο θαη ραξηηψλ 

ζπζθεπαζίαο ζπλδπάδεηαη κε ηεξάζηηα πνηθηιία ραξαθηεξηζηηθψλ. Απηφ 

δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε χπαξμεο απφ κηα εηαηξεία ηθαλνπνηεηηθψλ απνζεκάησλ 

απφ αξθεηά είδε ραξηηψλ δηαθνξεηηθψλ εξγνζηαζίσλ ηα νπνία ζα είλαη δηαζέζηκα 

ζηνπο πειάηεο ηεο.  Οη ραξηνβηνκεραλίεο φπνπ παξάγνπλ ραξηηά πγείαο – 

θαζαξηφηεηαο κπνξνχλ λα δηαθηλνχλ θαη λα πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηνπο 

απεπζείαο ζηνπο πειάηεο ηνπο (επεμεξγαζηή ή θαηαλαισηή αληίζηνηρα).   

Αληίζεηα νη βηνκεραλίεο ραξηηψλ γξαθήο εθηχπσζεο θαη ραξηηψλ 

ζπζθεπαζίαο δελ είλαη ζε ζέζε λα ην πξνζθέξνπλ απηφ θαζψο ε θάζε εηαηξεία 

εηδηθεχεηαη ζε θάπνηνπο ηχπνπο ραξηηψλ πξνθεηκέλνπ λα έρεη θαιχηεξε πνηφηεηα 

θαη ρακειφηεξν θφζηνο.  Παξάιιεια είλαη αλαγθαζκέλε λα παξάγεη πνιχ 

κεγάιεο πνζφηεηεο, κε δηαρσξίζηκεο απφ ηε πιεηνλφηεηα ησλ πειαηψλ απηψλ ησλ 

ραξηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα έρεη ζσζηφ ζπλδπαζκφ θφζηνπο - σθέιεηαο ζηελ 

παξαγσγή.  Δπηπιένλ ιφγν απφζηαζεο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο απφ ηα θέληξα 

θαηαλάισζεο δελ ππάξρεη ε επειημία θαη ε απαξαίηεηε ηαρχηεηα γηα ηελ έγθαηξε 

παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζε κηθξφηεξεο πνζφηεηεο θαη ζε ξπζκνχο πνπ λα 

εμππεξεηεί ηελ παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηνπ πειάηε.  Οη εκπνξηθέο εηαηξείεο 

θαιχπηνπλ απηά ηα θελά αθνχ έρνπλ απνζήθεο ζηα αζηηθά θέληξα φπνπ 

δεκηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθά απνζέκαηα απφ επξεία γθάκα ραξηηψλ δηαθφξσλ 

ηχπσλ θαη εξγνζηαζίσλ ζε δηαρσξίζηκεο πνζφηεηεο ελψ παξάιιεια κπνξνχλ κε 

θνξηεγά λα εθνδηάδνπλ ηελ αγνξά κε ηηο απαηηνχκελεο πνζφηεηεο ηε ζηηγκή θαη 

κε ην ξπζκφ πνπ ην επηζπκνχλ.  ηελ Διιάδα παξαηεξνχληαη θάπνηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηα πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα 

αλαθεξζνχλ παξαθάησ θεθάιαηα. 
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3.2. Ο θιάδνο ηνπ ραξηηνύ ζηελ Ειιάδα 

H αγνξά ράξηνπ ζηελ Διιάδα απνηειείηαη απφ ραξηνβηνκεραλίεο, 

αληηπξνζσπείεο μέλσλ εξγνζηαζίσλ, εηζαγσγηθέο - εκπνξηθέο εηαηξείεο θαη ηέινο 

επεμεξγαζηέο (ηππνγξάθνπο, εθηππσηέο, ιηζνγξάθνπο, θπηηνπνηίαο, θαθεινπνηνχο 

θιπ).  ηελ Διιάδα ε πεξηνξηζκέλε παξαγσγή ηεο κηθξήο εγρψξηάο 

ραξηνβηνκεραλίαο πεξηνξίδεηαη ζηα επίπεδα ησλ 100 ρηιηάδσλ ηφλσλ
22

 εηεζίσο 

θπξίσο ζε είδε ραξηηνχ ρακειφηεξεο πνηφηεηαο (ην 60% απηήο λα πξννξίδεηαη γηα 

ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ζπζθεπαζίαο, ην 30% γηα είδε πγείαο-θαζαξηφηεηαο θαη 

ην 10% γηα πξντφληα γξαθήο-εθηχπσζεο) θαη θαιχπηεη έλα κηθξφ κφλν κέξνο απφ 

ηεο αλάγθεο ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο - θαηαλάισζεο.  Σν κεγαιχηεξν κέξνο 

θαιχπηεηαη απφ εηζαγσγέο, θπξίσο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αιιά θαη απφ 

ρψξεο ηηο Αζίαο (Κίλα, Ηλδία, Ηλδνλεζία, θ.α.). 

Ο θιάδνο ηεο αγνξάο ηνπ ραξηηνχ έρεη κεηαβιεζεί αξθεηά ηε 

ζεκεξηλή επνρή ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχζε κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 

1990.  Μέρξη ηφηε ην εκπφξην ράξηνπ ήηαλ κηα ζρεηηθά θιεηζηή αγνξά κε ιίγεο 

εηαηξείεο (ζε Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε) λα ειέγρνπλ ηελ αγνξά, κε πνιχ 

ηθαλνπνηεηηθά πεξηζψξηα θέξδνπο, πςειή ξεπζηφηεηα θαη ρακειφ δαλεηζκφ. Με 

ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ε λέα ρηιηεηία βξήθε ην εκπφξην ράξηνπ λα ιεηηνπξγεί ζε 

έλα άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ κε πνιιέο, γηα ην κέγεζνο ηεο αγνξάο, 

εηαηξείεο θαη πνιχ πξνβιεκαηηθή πνιηηηθή πιεξσκψλ.  Ζ αγνξά ηελ νπνία 

ζηνρεχνπλ νη έκπνξνη ράξηνπ απνηειείηαη απφ πεξίπνπ απφ 2.500 επηρεηξήζεηο 

παλειιαδηθά
23

, φισλ ησλ κεγεζψλ, πνπ επεμεξγάδνληαη, ρξεζηκνπνηνχλ ε 

ζρεηίδνληαη κε ρξήζεηο ηνπ ραξηηνχ.  Απφ απηέο άιιεο είλαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο 

ελφο ή δχν αηφκσλ (κηθξά ηππνγξαθεία, αηειηέ θ.α.) θαη άιιεο κεγάιεο Αλψλπκεο 

Δηαηξείεο κε θχθιν εξγαζηψλ πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ επξψ.  Σν ζπλνιηθφ κέγεζνο 

ηεο αγνξάο ππνινγίδεηε απφ ηελ Π.Δ.Δ.ΥΑ. ζηνπο 600.000 ηφλνπο ελψ ζε αμία 

μεπεξλά ηα πεληαθφζηα εθαηνκκχξηα επξψ.    

                                                   

22 Πεγή: Παλειιήληα Έλσζε Δκπφξσλ Υάξηνπ (Π.Δ.Δ.ΥΑ.) 

23 Πεγή: Παλειιήληα Έλσζε Δκπφξσλ Υάξηνπ (Π.Δ.Δ.ΥΑ.) 
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Κχξην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ είλαη ην κηθξφ 

πνζνζηφ θέξδνπο, ζε ζρέζε κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη νη καθξηλέο πιεξσκέο.  

Παξάιιεια ν ηξφπνο πιεξσκήο ηεο αγνξάο πξνο ηνπο εκπφξνπο είλαη ηδηαίηεξα 

καθξηλφο αθνχ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, μεπεξλά ηνπο έμη κήλεο θαη θηάλεη κέρξη 

θαη ηνλ έλα ρξφλν.  Απηφ δεκηνπξγεί απμεκέλεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο απφ ηηο 

εκπνξηθέο εηαηξείεο ράξηνπ θαη γηα ηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία αιιά θπξίσο 

γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ εηζαγσγψλ ηνπο.  Ο ηξφπνο πιεξσκήο πνπ νξίδνπλ νη  

ραξηνβηνκεραλίεο θπκαίλεηαη απφ κεηξεηήο κε βάζε ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο 

ηνπ εκπνξεχκαηνο κέρξη ηελ εμφθιεζε κεηά απφ ηξεηο κήλεο απφ ηελ παξαγσγή.  

Αλάινγα κε ηε ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ κε ηνλ θάζε έκπνξν θαζνξίδνπλ θαη ε 

αληίζηνηρε πιεξσκή.  Δίλαη θαλεξφ πσο γηα λα κπνξέζεη λα θαιπθζεί ε πζηέξεζε 

ησλ κελψλ πνπ αλαπφθεπθηα πξνθχπηεη κεηαμχ ησλ δχν ηξφπσλ πιεξσκήο 

ρξεηάδεηαη πνιχ πξνζεθηηθφο ππνινγηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο θάζε 

εηαηξείαο.  Άιισζηε απηή ε ρξνληθή πζηέξεζε κεηαμχ ησλ δχν ηξφπσλ πιεξσκήο 

ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα ζηάζε πιεξσκψλ ελφο ζεκαληηθνχ πειάηε έρεη 

νδεγήζεη αξθεηέο εκπνξηθέο εηαηξείεο ζηελ πηψρεπζε.  

Σέινο έλα ηδηαίηεξν θαη πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ 

παξαηεξείηαη ζηελ ειιεληθή αγνξά ζρεηίδεηαη κε ηελ εκηκάζεηα ηεο πιεηνςεθίαο 

ησλ επεμεξγαζηψλ γηα ην ραξηί θαη ηηο δπλαηφηεηεο – ηερλνινγίεο πνπ ππάξρνπλ 

γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ.  Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ 

αγνξά αθνχ δίλεηαη ζρεδφλ πάληα πξνηεξαηφηεηα ζηε πην καθξηλή πιεξσκή θαη 

ζηε ρακειφηεξε ηηκή θαη φρη ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ραξηηνχ θαη ζην απνηέιεζκα 

πνπ κπνξεί λα επηηχρεη.  Γηα απηφ ην ιφγν θαη ε Διιάδα είλαη ε ρψξα κε ηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά εηζαγσγψλ Αζηαηηθψλ ραξηηψλ, πνπ είλαη ζπλήζσο 

ρακειφηεξεο πνηφηεηαο θαη αξθεηά θζελφηεξα, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  Απηή ε 

εκηκάζεηα απφ ηνπο επεμεξγαζηέο απφ ηε κία θαη απφ ηελ άιιε ε άγλνηα ηνπ 

ειιεληθνχ θνηλνχ ζε πξαγκαηηθά πςεινχ επηπέδνπ δνπιεηέο κε ραξηί έρεη θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο. Ζ δεκηνπξγία ρψξνπ γηα είζνδν ζηελ αγνξά ράξηνπ ζε 

επαγγεικαηίεο – θνκήηεο φπνπ ζέινπλ λα δηεθδηθήζνπλ έλα εχθνιν θέξδνο θαη 

αξθεηέο θνξέο λα θνξντδέςνπλ άιινπο επαγγεικαηίεο είλαη ην πιένλ 

ραξαθηεξηζηηθφ.  Καη βέβαηα απμάλεηε έηζη ν θίλδπλνο ησλ επηζθαιεηψλ γηα ηελ 
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αγνξά ζπλνιηθά θαη ηνπο εκπφξνπο ράξηνπ εηδηθφηεξα.  Λεηηνπξγψληαο 

πξνζζεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο πνπ δηεθδηθεί (θαη παίξλεη) ε αγνξά 

πξνθχπηεη έλαο ζπλδπαζκφο πξνβιεκάησλ πνπ ζπληζηά ηε κεγαιχηεξε πξφθιεζε 

γηα θάζε επηρεηξεκαηία ηνπ εκπνξίνπ ράξηνπ.  

 

3.3. Τν αληαγωληζηηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρεηξήζεηο 

O αληαγσληζκφο γηα κηα επηρείξεζε πνπ εκπνξεχεηαη ραξηί γξαθήο – 

εθηχπσζεο, πξνέξρεηαη θπξίσο απφ αληίζηνηρεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη 

δεπηεξεπφλησο απφ εγρψξηεο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ δηάθνξεο μέλεο ραξηνβηνκεραλίεο.   

πλνιηθά, ζε νιφθιεξε ηε ρψξα δξαζηεξηνπνηνχληαη δεθαέμη 

εηαηξείεο, φπνπ εκπνξεχνληαη ραξηί γξαθήο – εθηχπσζεο θαη ραξηί ζπζθεπαζίαο, 

νη πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη Αλψλπκεο Δηαηξείεο.  Απφ απηέο νη δέθα 

εδξεχνπλ ζηελ Αηηηθή, νη πέληε ζηε Θεζζαινλίθε θαη κία ζηελ Κξήηε, αιιά 

εθηφο απφ ηελ πεξηνρή φπνπ εδξεχνπλ πξνκεζεχνπλ θαη ηελ ππφινηπε ρψξα είηε 

άκεζα, είηε κέζσ ππνθαηαζηεκάησλ ή ζπλεξγαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ ζηηο θαηά 

ηφπνπο πεξηνρέο.  Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε θάζε εηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

αγνξά είλαη παξφκνηνο θαη ην πιαίζην αληαγσληζκνχ βαζίδεηαη ζηε ηηκή πνπ 

πξνζθέξνπλ θαη ζην ηξφπν πιεξσκήο πνπ δέρνληαη απφ ηνπο πειάηεο θαη 

ιηγφηεξν ζην ηχπν θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξηηνχ πνπ πξνζθέξεηαη
24

.   

Δθηφο φκσο απφ ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ραξηεκπφξσλ, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα νη εηαηξείεο ράξηνπ βξίζθεηαη ζηε δπζάξεζηε ζέζε λα δέρνληαη 

αληαγσληζκφ θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ μέλεο 

ραξηνβηνκεραλίεο ζηελ Διιάδα.  Έλα θαζαξά ελδεκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ αθνχ ζε 

θακηά άιιε αλεπηπγκέλε αγνξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ηνπ θφζκνπ δε 

παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηνπ πξνκεζεπηή λα αληαγσλίδεηαη επζέσο ηνλ πειάηε 

ηνπ.  κε ζπλέπεηα λα βξίζθεηαη κφληκα ζε αληαγσληζηηθά κεηνλεθηηθή ζέζε αθνχ 

δε κπνξεί λα πξνζέγγηζε ηα επίπεδα ηηκψλ.  Δίλαη άιιε κία πξφθιεζε πνπ πξέπεη 

λα αληηκεησπίζεη κηα εκπνξηθή επηρείξεζε θαζψο κε ηηο απεπζείαο εηζαγσγέο απφ 

                                                   

24 βιέπε ππνθεθάιαην 3.2. 
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ηνπο αληηπξνζψπνπο πξνο ηνπο επεμεξγαζηέο ράλεηε έλα κεγάιν θνκκάηη ηνπ 

ηδίξνπ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ειιεληθή αγνξά.  Έλα θνκκάηη ηδίξνπ ην νπνίν 

είλαη πνιχ πγηέο, θαζψο νη αληηπξφζσπνη ζηνρεχνπλ πάληα ζε κεγάιεο θαη 

εχξσζηεο εηαηξείεο (ηελ αθξφθξεκα ηεο αγνξάο) αθνχ ηα εξγνζηάζηα δε 

ξηζθάξνπλ λα δίλνπλ ραξηί ζε πειάηεο κε απμεκέλεο επηζθάιεηεο.  Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη δπλαηφηεηεο αληηδξάζεηο ησλ εκπφξσλ είλαη πξαθηηθά αλχπαξθηεο 

αθνχ βξίζθνληαη κφληκα ζε αληαγσληζηηθά κεηνλεθηηθή ζέζε θαζψο δε κπνξνχλ 

λα πξνζεγγίζνπλ ηηο ηηκέο πνπ πξνζθέξνπλ ηα εξγνζηάζηα ράξηνπ.  Σηκέο νη 

νπνίεο θπκαίλνληαη ζε ειαθξά πςειφηεξα επίπεδα απφ ηηο ηηκέο πνπ αγνξάδνπλ 

νη έκπνξνη. Έηζη νη αληηπξφζσπνη θαη ηα εξγνζηάζηα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ 

απμάλνπλ ηηο εηζαγσγέο ηνπο πξνο ηελ ειιεληθή αγνξά πνπιψληαο θαιχηεξν 

ραξηί ζε παξφκνηα ηηκή κε ηνπο Αζηάηεο αληαγσληζηέο αθαηξψληαο ηελ 

πξνζηηζέκελε αμία πνπ ζα έβαδαλ νη ραξηέκπνξνη.  

Οη αηηίεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ εληνπίδνληαη ζε έλα ζπλδπαζκφ 

ζηνηρείσλ ηεο Διιεληθήο αγνξάο.  Σν πξψην είλαη ε εκηκάζεηα γχξσ απφ ην ραξηί 

απφ ηνπο επεμεξγαζηέο κε απνηέιεζκα ηελ αλαδήηεζε ζπλδπαζκνχ ρακειφηεξεο 

ηηκήο - καθξηλφηεξεο πιεξσκήο θαη φρη πνηνηηθψλ θαη ζπλήζσο αθξηβφηεξσλ 

ραξηηψλ.  Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 λα 

απμάλνληαη νη πνζφηεηεο ραξηηψλ απφ Αζηαηηθέο ραξηνβηνκεραλίεο πνπ είλαη 

θζελφηεξα θαη ζπλήζσο ππνδεέζηεξα πνηνηηθά.  Δπηπιένλ παξά ηελ αχμεζε πνπ 

ζεκεηψζεθε ησλ εηζαγσγψλ ηα πνζνζηά ησλ παξαδνζηαθψλ επξσπαίσλ 

ραξηνβηνκεραληψλ (θαη ηα θέξδε ησλ ελ Διιάδη αληηπξνζψπσλ ηνπο) 

κεησλφληνπζαλ. Απηήλ ηελ απψιεηα πξνζπάζεζαλ λα ηελ αληηζηαζκίζνπλ κέζσ 

ησλ απεπζείαο πσιήζεσλ, παξαθάκπηνληαο ηνπο εκπφξνπο,  ζε θαινχο πειάηεο, 

επεμεξγαζίαο ραξηηνχ.  Σν δεχηεξν εληνπίδεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ επξσπατθέο ραξηνβηνκεραλίεο θαη ηε κείσζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγνζηαζίσλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ν θάζε αληηπξφζσπνο κε 

ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ θεξδψλ ηνπο.  
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Κεθάλαιο 4: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΜΗΑ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΥΑΡΣΟΤ 

 

Ζ εηαηξεία Κξεηηθφο – Νηατξηδέο ΑΔ απνηειεί ηππηθφ παξάδεηγκα 

Διιεληθήο Οηθνγελεηαθήο Μηθξνκεζαίαο Δπηρείξεζε.  Οη ηδξπηέο ηεο ζέινληαο λα 

έρνπλ ηελ επηινγή ησλ θηλήζεσλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή μεθίλεζαλ ηελ 

επηρείξεζε ηνπο ζε κηα αγνξά κε πξννπηηθέο αιιά θαη δπζθνιίεο.  Αληηκεηψπηζαλ 

πιεζψξα δπζθνιηψλ θαη πξνθιήζεσλ ελψ δελ έιεηςαλ θαη ηα ιάζε.  Λάζε πνπ 

βιέπνπκε λα γίλνληαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ, φκσο 

κε πείζκα, ππνκνλή, επηκνλή θαη εξγαηηθφηεηα ηα θαηάθεξαλ θαη δεκηνχξγεζαλ 

κηα εχξσζηε εηαηξεία.  Μηα εηαηξεία κε πεξηζζφηεξα απφ 20 ρξφληα ιεηηνπξγίαο 

κε αιιαγέο ζηε λνκηθή ηεο κνξθή, ζπγρσλεχζεηο, απμήζεηο θεθαιαίνπ θαη είζνδν 

πεξηζζνηέξσλ κεηφρσλ.  Απηή ε εηαηξεία θαιείηαη ηψξα λα δηαρεηξηζηεί ηελ 

ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε κε ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ κπνξεί λα 

θξχβεη θαζψο θαη ηελ πξφθιεζε ηεο κεηάβαζεο ζε κνξθή ζχγρξνλεο εηαηξηθήο 

ιεηηνπξγίαο ζηα πξφηππα κεγάισλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ.   

 

4.1. Αληηθείκελν δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο   

Ζ ΚΡΖΣΗΚΟ - ΝΣΑΪΡΣΕΔ ΑΔ ηδξχζεθε πξηλ απφ 22 ρξφληα ζηελ 

Αζήλα.  Βαζηθή δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε εηζαγσγή, ε εμαγσγή 

θαη ε εκπνξία (θχιαμε θαη δηαλνκή) ραξηηψλ γξαθήο – εθηχπσζεο θαη ραξηηψλ 

ζπζθεπαζίαο δηαθφξσλ ηχπσλ.  Πην ζπγθεθξηκέλα ε εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε ηηο 

κεγαιχηεξεο ραξηνβηνκεραλίεο ηεο Δπξψπεο αιιά θαη ηνπ θφζκνπ απφ ηηο νπνίεο 

εηζάγεη πξντφληα ραξηηνχ φισλ ησλ ηχπσλ θαηάιιεια γηα γξαθηθέο ηέρλεο.  Σα 

ραξηηά ζε κνξθή ξνιψλ ή θχιισλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ θπιάζζνληαη ζε 

ηδηφθηεηε απνζήθε ηεο εηαηξείαο, είηε ζπαληφηεξα, ζε ελνηθηαδφκελνπο ρψξνπο, 

φπνπ ζηε ζπλέρεηα κε ηα θνξηεγά ηεο εηαηξείαο δηαλέκεηε ζε πειάηεο ηεο 

Αηηηθήο, αιιά θαη ζε ζπλεξγαζία κε κεηαθνξηθέο εηαηξίεο ζε πειάηεο θαη ηεο 

ππφινηπεο Διιάδαο.  Δπίζεο ε εηαηξεία πξνβαίλεη ζε εμαγσγέο πνζνηήησλ 

ραξηηψλ ζε φκνξεο ρψξεο (Αιβαλία, Κχπξνο, Σνπξθία, FYROM), γηα ηελ ψξα 
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φκσο νη εμαγσγέο απνηεινχλ πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ ηδίξνπ ηεο εηαηξείαο.  

ηφρνο είλαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξαηηέξσ εκπινπηηζκφ ηεο γθάκαο ραξηηψλ 

πνπ εκπνξεχεηαη λα απμεζνχλ θαη νη εμαγσγέο ηεο θαη ζε αμία θαη ζε πνζφηεηα. 

 

4.2. Ταπηόηεηα ηδξπηώλ 

Οη ηδξπηέο ηεο εηαηξείαο, Νίθνο Κξεηηθφο θαη Γηψξγνο Νηατξηδέο, 52 

εηψλ ζήκεξα θαη νη δχν, βξίζθνληαη ζην θιάδν ηνπ ραξηηνχ απφ ηα πξψηα ρξφληα 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. 

Ο Γηψξγνο Νηατξηδέο γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζε ρσξηφ ηεο 

Θεζζαιίαο, γφλνο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ εμαζέζηνπ 

γπκλαζίνπ εξγαδφηαλ ζηηο αγξνηηθέο εξγαζίεο ηεο νηθνγέλεηαο.  Με ην πέξαο ησλ 

ζηξαηησηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ήξζε ζηελ Αζήλα φπνπ έθαλε δηάθνξεο δνπιεηέο 

ελψ παξάιιεια έβγαιε δίπισκα επαγγεικαηηθήο νδήγεζεο θνξηεγνχ, έπεηηα απφ 

ιίγν θαηξφ πξνζειήθζε ζηελ Υαξηνπνηία Αηγίνπ σο νδεγφο.  Αλ θαη δελ 

παξακείλεη ζην ρσξηφ ηνπ αζρνινχκελνο κε αγξνηηθέο εξγαζίεο, ε εμάξηεζε ηεο 

ππαιιειηθήο εξγαζίαο δελ ηνλ ηθαλνπνηνχζε.  Δπηζπκνχζε λα έρεη ηνλ έιεγρν ηνλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπ επηινγψλ κε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

ζπλεπάγνληαλ.  Δλψ ην ειεγρφκελν ξίζθν ηεο ίδξπζεο επηρείξεζεο ην 

απνδερφηαλ.  Γελ ελδηαθεξφηαλ γηα ηελ δεκηνπξγία κεγάισλ εηαηξεηψλ, νχηε 

ζεσξνχζε ηελ εκπινθή ηεο νηθνγελείαο ηνπ ζε απηήλ απαξαίηεηε.  Ήζειε κηα 

επηρείξεζε πνπ ζα δνπιεχεη ζσζηά θαη απιά, επηηπγράλνληαο θαιά νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα, θάηη πνπ ζα ηνπ εμαζθάιηδε πςειφ εηζφδεκα ζηε δσή ηνπ. 

Ο Νίθνο Κξεηηθφο πξνέξρεηαη απφ κεζναζηηθή νηθνγέλεηα ηεο 

Αζήλαο, απφ ηα ζρνιηθά ηνπ ρξφληα εξγαδφηαλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

θαιχπηεη ηα πξνζσπηθά ηνπ έμνδα.  Μεηά ην ιχθεην θαη αθνχ ηειείσζε κε ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο απαζρνιήζεθε ζε δηάθνξεο εξγαζίεο κέρξη πνπ 

πξνζειήθζε ζηελ ηζηνξηθή Υαξηνπνηία Αηγίνπ,  ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Αζήλαο, 

αξρηθά σο απνζεθάξηνο θαη ζηε ζπλέρεηα σο πσιεηήο.  Ζ Υαξηνπνηία Αηγίνπ 

ππήξμε κεγάιν ζρνιείν γηα ηνλ Κξεηηθφ αθνχ ηνλ κχεζε ζηνπο θαλφλεο θαη ζηα 

παηρλίδηα ηεο αγνξάο αιιά θαη κέζσ ηεο ζέζεο ηνπ πσιεηή πνπ αλέιαβε, φληαο 

κφιηο 25 εηψλ, αλαθάιπςε ην κεγάιν ηαιέλην πνπ είρε ζηελ πεηζψ θαη ηελ 
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πψιεζε.  Όληαο πλεχκα αλήζπρν θαη δξαζηήξην θαη κε αλαπηπγκέλν αίζζεκα 

αλάιεςεο επζπλψλ ν Κξεηηθφο δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνο κε ηηο πξννπηηθέο πνπ 

ηνπ πξνζέθεξε ε Υαξηνπνηία Αηγίνπ.  Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 είραλ 

αξρίζεη λα γίλνληαη νινέλα θαη εληνλφηεξα ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαληδφληνπζαλ 

ζηελ εηαηξεία, ελψ παξάιιεια ε επηζπκία λα δεκηνπξγήζεη θαη λα εμέιημε θάηη 

δηθφ ηνπ απμαλφηαλ.  Δμ‟ άιινπ ε ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο, πέξα απφ 

βηνπνξηζηηθνχο ζθνπφο ηνπο νπνίνπο ζα θάιππηε, ήηαλ κηα επθαηξία γηα 

εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ. 

Δπηπιένλ έρνληαο έληνλν ην αίζζεκα ηεο νηθνγέλεηαο ήζειε κέζα ζε απηφ ην 

εγρείξεκα λα εκπιαθνχλ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο κε απηφλ επηθεθαιήο.  

Ηδαληθφο θαη καθξνπξφζεζκνο ζηφρνο ηνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία κηαο κεγάιεο θαη 

εχξσζηεο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο, φπνπ ζα ιεηηνπξγνχζε κε δηαθάλεηα ππφ 

φξνπο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο αιιά παξάιιεια ζα δηαηεξνχληαλ ν έιεγρνο 

ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζηελ πνξεία ηεο πξνο ην κέιινλ.  Έρνληαο θαηαθέξεη κεηά 

απφ θάπνηα ρξφληα σο πσιεηήο λα δεκηνπξγήζεη έλα θαιφ δίθηπν γλσξηκηψλ κε 

φιν ηνλ θχθιν ησλ επαγγεικάησλ γχξσ απφ ηελ αγνξά ηνπ ραξηηνχ 

(ηππνγξάθνπο, επεμεξγαζηέο, εθδφηεο, ρνλδξεκπφξνπο, αληηπξνζψπνπο μέλσλ 

εξγνζηαζίσλ) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθκή φισλ ησλ εγρψξησλ 

εξγνζηαζίσλ ραξηηνχ δηαπίζησζε πσο ήηαλ πνιχ θαιή πεξίνδνο γηα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ φπνπ ζα θάιππηαλ ην θελφ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί 

ζηελ αγνξά θαη πνπ ζπλερψο κεγάισλε.  Πίζηεπε πσο πιένλ ε αγνξά ζα 

ζηξεθφηαλ απνθιεηζηηθά ζηηο εηζαγσγέο ραξηηψλ απφ ην εμσηεξηθφ θαζψο 

δηαρξνληθά είραλ θαιχηεξε πνηφηεηα απφ ηα αληίζηνηρα ειιεληθά θαη πιένλ κε 

ηελ έληαμε ηεο Διιάδνο ζηελ ηφηε ΔΟΚ ε εηζαγσγέο απφ ηελ Δπξψπε ζα ήηαλ 

πνιχ εχθνιεο θαη ζην κέιινλ αθφκα επθνιφηεξεο θαη θζελφηεξεο.  Δπεηδή φκσο 

ε ζχζηαζε ελφο ραξηεκπνξίνπ είλαη αξθεηά θνζηνβφξα θαη γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο 

(απνζήθεο, θνξηεγά θιπ) αιιά θαη γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πξντφλησλ, ηα 

θεθάιαηα ηνπ δελ επαξθνχζαλ, έηζη πξφηεηλε ζπλεξγαζία ζηνλ Νηατξηδέ, γηα ηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπο απφ ηελ ππαιιειηθή εξγαζία θαη ηελ απφ θνηλνχ 

ζχζηαζε θαη ζπλεξγαζία ζηε λέα επηρείξεζε.   
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4.3. Ιζηνξηθό επηρείξεζεο      

Σν 1988 δεκηνπξγήζεθε ε ΚΡΖΣΗΚΟ ΝΣΑΗΡΣΕΔ ΟΔ κε αξρηθφ 

θεθάιαην 3.000.000 δξαρκψλ θαη έδξα ζην δήκν Αζελαίσλ.   Ζ λνκηθή κνξθή 

ηεο Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο επηιέρηεθε επεηδή δελ απαηηείηαη κεγάιν αξρηθφ 

εηαηξηθφ θεθάιαην, γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο θαζψο θαη γηα ιφγνπο επθνιίαο ζηε 

δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο.  Με ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο ππήξμε άκεζνο 

δηαρσξηζκφο αξκνδηνηήησλ κε ηνλ Κξεηηθφ λα αλαιακβάλεη ην θνκκάηη ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ ιφγσ ηεο γλψζεο 

θαη ησλ γλσξηκηψλ πνπ είρε ζηελ αγνξά ελψ ν Νηατξηδέο αλαιάκβαλε ην θνκκάηη 

ησλ κεηαθνξψλ κε ην θνξηεγφ ηεο εηαηξείαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο απνζήθεο.  

Παξάιιεια κε ηελ ίδξπζε έγηλε θαη ε πξψηε πξφζιεςε πνπ ήηαλ ε ζχδπγνο ηνπ 

Νηατξηδέ γηα ηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηεο επηρείξεζεο.   

Πάληα πξσηνπφξνο θαη δηαβιέπνληαο ηελ αλάγθε γηα ζσζηή 

θαηαρψξεζε θαη θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ν Κξεηηθφο επελδχεη ζηελ 

κεραλνξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „90.  Γηα ηελ επνρή 

θαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο επηρείξεζεο ήηαλ κηα θίλεζε ηδηαίηεξα 

εληππσζηαθή θαη πξσηνπνξηαθή, αιιά ζπλεπείο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ηδξπηψλ ηεο.  Ζ επηρείξεζε αλαπηχζζεηαη γξήγνξα θαη ην 1993 ρξεηάδεηαη πιένλ 

κεγαιχηεξν ρψξν νπφηε θαη κεηαθνκίδεη ζε κεγαιχηεξε απνζήθε ζε ππφγεην 

θηηξίνπ ζην Πεξηζηέξη Αηηηθήο δίπια απφ ηνλ, αλνηθηφ ηφηε, Κεθηζφ πνηακφ, 

επηινγή φρη ηδηαίηεξα ελδεδεηγκέλε φπσο ζα απνδεηρζεί πνιχ ζχληνκα.  Σν 1995 

γίλεηαη θαη ε πξψηε απφπεηξα επέθηαζεο κε ηελ ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηνο ζην 

θέληξν ηεο Αζήλαο φπνπ εξγάδνληαη ηξία άηνκα απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

Κξεηηθνχ, κε επηθεθαιήο ηνλ αδεξθφ ηνπ Βαζίιε Κξεηηθφ.  

Σνλ ρεηκψλα ηνπ 1996, ε εηαηξεία ήξζε αληηκέησπε κε ηε κεγαιχηεξε 

πξφθιεζε ζηα 20 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο.  Μεηά απφ ζπλερείο θαη έληνλεο 

βξνρνπηψζεηο ν πνηακφο Κεθηζφο θνχζθσζε κε απνηέιεζκα νιφθιεξε ε πεξηνρή 

θνληά ζηηο φρζεο ηνπ λα πιεκκπξίζεη.  Ζ απνζήθε ηεο εηαηξείαο ήηαλ ζε ζηελφ 

δξφκν δίπια ζηελ φρζε θαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο απφ απηήλ.  Μφιηο ππεξρείιηζε 

ην πνηάκη ε απνζήθε καδί κε ηα γξαθεία πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ ίδην ρψξν, 

πιεκκχξηζαλ ακέζσο.  Ζ θαηαζηξνθή ήηαλ νινθιεξσηηθή αθνχ λεξφ είρε 
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πιεκκπξίζεη θαη ην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ πάλσ απφ ηελ απνζήθε, φια ην απφζεκα 

ησλ πεξίπνπ 8.000 ηφλσλ ραξηηνχ θαζψο θαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ππήξραλ 

ζηα γξαθεία είηε ζαλ αξρεία ζηνπο ππνινγηζηέο είηε ζε έληππα θαη παξαζηαηηθά.  

Δθείλε ε πεξίνδνο ππήξμε ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη ςπρνθζφξνο θαη γηα ηνπο 

ηδξπηέο αιιά θαη γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο.  Τπήξμε φκσο 

άκεζα θηλεηνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα κε ραζεί πνιχηηκνο ρξφλνο.  Άκεζα 

εληνπίζζεθε κηα κεγαιχηεξε θαη αζθαιέζηεξε απνζήθε ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρέληε 

Αηηηθήο θαη εμ‟ αηηίαο ηεο θαιήο θήκεο θαη ζρέζεσλ πνπ είραλ ηφζν κε πειάηεο 

φζν θπξίσο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαηάθεξαλ γξήγνξα λα μαλαζηαιζνχλ ζηα 

πφδηα ηνπο θαη λα μαλακπνχλ ζηελ αγνξά. 

Πξνο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε αγνξά ηνπ ραξηηνχ 

αλαπηπζζφηαλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  ηελ 

αγνξά ηνπ ραξηηνχ παξαηεξνχληαλ αλαθαηαηάμεηο εμ‟ αηηίαο ηεο αλάπηπμεο ηεο 

αγνξάο απφ ηε κία αιιά θαη ηεο χπαξμεο έληνλνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ άιιε, 

κε είζνδν λέσλ παηθηψλ, εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο θαη ζπλεξγαζίεο.  Ζ 

ΚΡΖΣΗΚΟ – ΝΣΑΪΡΣΕΔ ζπκκεηείρε ζηηο αιιαγέο απηέο πξνζπαζψληαο λα 

εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαλ ζηελ αγνξά.  ε πξψην ζηάδην 

απνθαζίζηεθε ε αιιαγή ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο ζε Αλψλπκε 

Δηαηξεία, αθνχ απφ θαηξφ ε επηρείξεζε πιεξνχζε ηα θξηηήξηα ηεο αιιαγήο, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη αθφκα κεγαιχηεξε δηαθάλεηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

εηαηξείαο θαη γηα λα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί κε φξνπο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.  

Δμάιινπ ζηφρνο ηνπ Κξεηηθνχ απφ ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο ήηαλ ζε βάζνο 

ρξφλνπ ε εηαηξεία λα είλαη εθ ησλ εγεηψλ ζηελ αγνξά ηνπ ραξηηνχ ζηελ Διιάδα.  

Έηζη ην 1998 έρνπκε ηελ ΚΡΖΣΗΚΟ - ΝΣΑΪΡΣΕΔ ΑΔ κε πξφεδξν ηνλ Νίθν 

Κξεηηθφ.  ηε ζπλέρεηα ην 1999, εληνπίζηεθε κηα επθαηξία γηα πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε κέζσ ζπγρψλεπζεο κε άιιε εκπνξηθή εηαηξεία ηνπ ρψξνπ ε νπνία ήηαλ 

ζπγαηξηθή κεγάινπ εκπνξηθνχ νίθνπ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ε νπνία είρε 

εηδίθεπζε ζηα εηδηθά ραξηηά (speciality papers) πνπ ν Κξεηηθφο ζεσξνχζε πνιχ 

πξνλνκηαθφ πεδίν γηα επίηεπμε θεξδνθνξίαο γηα ηελ εηαηξεία.  Έηζη πξνέθπςε ε 

λέα ΚΡΖΣΗΚΟ – ΝΣΑΪΡΕΔ ΑΔ κε ηελ πξνζζήθε ηεο επηρείξεζεο ΛΑΜΓΑ 

ΥΑΡΣΗΚΖ ΟΔ θαη κε λέν κεηνρηθφ ζρήκα κε ηνπο Νίθν Κξεηηθφ κε 33,3%, 
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Γηψξγν Νηατξηδέ κε 33,3% θαη Αληχπα Ναδιίδε κε 33,3%.  Ο Ναδιίδεο φκσο ζε 

αληίζεζε κε ηνπο ηδξπηέο δελ εξγαδφηαλ ζηελ επηρείξεζε. Απηή ε ζπγρψλεπζε 

βνήζεζε πνιχ ηε λέα επηρείξεζε θαζψο ν λένο κέηνρνο ήηαλ έλαο πνιχ έκπεηξνο 

παίρηεο ζηελ εγρψξηα αγνξά ραξηηνχ θαη κε κεγάιε νηθνλνκηθή επηθάλεηα.  

Δπίζεο ε έδξα ηεο ΛΑΜΓΑ ΥΑΡΣΗΚΖ ΟΔ πνπ βξηζθφηαλ ζε πεξηνρή 

πεξηθεξεηαθά ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο θαη δηαηεξήζεθε ζαλ δεχηεξν 

ππνθαηάζηεκα γηα λα ζπκπιεξψζεη ην πξψην πνπ ιεηηνπξγνχζε ήδε 4 ρξφληα.   

Οη αιιαγέο ζπλερίζηεθαλ καδί κε ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο ζε έλα 

εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ην 2002 έγηλε αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ε ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξείαο.  Με 

ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ εηζήιζε θαη λένο κέηνρνο ζηελ εηαηξεία, ν επίζεο 

ραξηέκπνξνο πχξνο Αλαζηφπνπινο.  Σν λέν κεηνρηθφ ζρήκα πιένλ, 

πεξηειάκβαλε ηνπο: πχξν Αλαζηφπνπιν κε 40%, Νίθν Κξεηηθφ κε 20%, Γηψξγν 

Νηατξηδέ κε 20% θαη Αληχπα Ναδιίδε κε 20%.  Με λένπο κεηφρνπο θαη 

κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα ν λένο ζηφρνο ήηαλ ε θαηαζθεπή ησλ ζχγρξνλσλ 

εγθαηαζηάζεσλ φπνπ ζα έδηλα λέα πλνή θαη δπλαηφηεηεο ζηελ εηαηξεία.  

Πξάγκαηη ζηηο αξρέο ηνπ 2004 ζην δήκν Κακαηεξφ Αηηηθήο εγθαηληάζηεθαλ νη 

λέεο εγθαηαζηάζεηο (απνζήθε – γξαθεία) ηεο εηαηξείαο φπνπ απφ εθείλε ηε 

ζηηγκή απνηεινχλ ηελ έδξα θαη ηε κνλαδηθή βάζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΚΡΖΣΗΚΟ – ΝΣΑΪΡΣΕΔ. 

 

4.4. Εζωηεξηθό πεξηβάιινλ επηρείξεζεο 

4.4.1. Οργάνωζε και δομή ηες επιτειρήζεις 

Ζ Κξεηηθφο – Νηατξηδέο Α.Δ. είλαη απφ ην 2004 εγθαηεζηεκέλε ζην 

Κακαηεξφ Αηηηθήο, ζε ηδηφθηεην θηίξην, ζπλνιηθήο έθηαζεο 4.000 η.κ.. ην θηίξην 

είλαη εγθαηεζηεκέλεο φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο.  Σν ππφγεην θαη ην 

ηζφγεην είλαη νη θαηάιιεια δηακνξθσκέλνη απνζεθεπηηθνί ρψξνη ηεο εηαηξείαο 

φπνπ θπιάζζεηαη ην ραξηί, ελψ ζην φξνθν είλαη εγθαηεζηεκέλα ηα γξαθεία, νη 

ρψξνη ππνδνρήο θαη ε αίζνπζα δεμηψζεσλ – παξνπζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο. 

Ωο Αλψλπκε Δηαηξεία, ε Κξεηηθφο – Νηατξηδέο δηνηθείηαη ηππηθά 

θαηά ζεηξά απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο, ην Γηνηθεηηθφ ηεο 
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πκβνχιην θαη ην Γηεπζχλνληα χκβνπιν.  Ωο θιαζζηθή φκσο Μηθξνκεζαία 

Δπηρείξεζε, ζηελ νπζία ε δηνίθεζε θαη ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία γίλεηαη απφ ηνπο 

δχν ηδξπηέο θαη κεηφρνπο.  Ο Κξεηηθφο δηεπζχλεη ηελ εηαηξεία θαη ν Νηατξηδέο 

επηιακβάλεηαη γηα νκαιή θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία.  Οη ππφινηπνη κέηνρνη δελ 

εκπιέθνληαη πξαθηηθά ζηελ δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.  Βέβαηα 

κπνξνχλ θαζεκεξηλά λα ελεκεξψλνληαη γηα ην νηηδήπνηε ζε ζρέζε κε ηελ 

εηαηξεία θαη παξάιιεια έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κέζα απφ ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φπνπ ηαπηίδεηαη κε ηε Γεληθή πλέιεπζε, λα 

εθθξάζνπλ νπνηαδήπνηε πξφηαζε ή παξαηήξεζε γηα ηελ πνξεία θαη ηηο θηλήζεηο 

ηεο εηαηξείαο.  Σν πεληακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηνχο:  

 πξόεδξν θαη δηεπζύλνληα ζύκβνπιν Νίθν Κξεηηθό,  

 αληηπξόεδξν Σπύξν Αλαζηόπνπιν,  

 κέινο Γηώξγν Νηαϊξηδέ,  

 κέινο Αληύπα Ναδιίδε  

 κέινο  Δέζπνηλα Αλαζηνπνύινπ. 

Οη δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ αλήθνπλ 

νπζηαζηηθά ζηνπο δχν ηδξπηέο.  Ο Νηατξηδέο είρε ηελ επζχλε ηεο εμππεξέηεζεο 

ησλ πειαηψλ, ηεο εθηέιεζεο ησλ παξαγγειηψλ ηνπο θαη ηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ 

ζπκθσληψλ εηζαγσγήο ραξηηψλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο.  Ο Κξεηηθφο έρεη ηελ πιήξε 

επζχλε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηεο εηαηξείαο είηε κε ηνπο 

πειάηεο, είηε κε ηνπο πξνκεζεπηέο (αληηπξφζσπνη, ραξηνβηνκεραλίεο) γηα ηηο 

εηήζηεο ζπκθσλίεο εηζαγσγψλ.  Ζ δηνίθεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηεο εηαηξείαο γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Νηατξηδέ.  Δθηφο απφ 

ηνπο δχν ηδξπηέο, γηα ην ηξέρσλ έηνο (2010) ε εηαηξεία απαζρνιεί 18 ππαιιήινπο 

ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο θαη δχν εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο (ινγηζηήο θαη 

νηθνλνκηθφο ζχκβνπινο).  Απφ απηνχο: ηξία άηνκα εξγάδνληαη ζην ινγηζηήξην, 

πέληε άηνκα ζην ηκήκα πσιήζεσλ, δχν άηνκα ζην ηκήκα εηζαγσγψλ, ηέζζεξα 

άηνκα ζηελ απνζήθε θαη ηέζζεξα ζηε δηαθίλεζε. 

4.4.2. Εμπορική λειηοσργία 

Ζ Δκπνξηθή Λεηηνπξγία απνηειεί ηελ θαξδηά ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ 

πεγή ηεο πξνφδνπ ηεο.  Απνηειεί έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ πνπ δηεθπεξαηψλνληαη 
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παξάιιεια απφ ηα ηκήκαηα εηζαγσγψλ, πσιήζεσλ θαη logistics ηεο εηαηξείαο 

πξνθεηκέλνπ:  

 λα δηαηεξείηαη ν αδηάθνπνο αλεθνδηαζκφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ γηα ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο απνζέκαηνο ραξηηψλ,  

 λα εληνπίδνληαη λένη πειάηεο, λα δηεπξχλεηαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ήδε 

ππάξρνληεο πειάηεο,  

 λα πξνζθέξεηαη γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 

Σν ηκήκα εηζαγσγψλ κφιηο αληηιεθζεί κείσζε ησλ απνζεκάησλ 

θάπνησλ ραξηηψλ, είηε ζπαληφηεξα κεηά απφ θάπνην ηδηαίηεξν αίηεκα πειάηε θαη 

κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Νηατξηδέ παξαγγέιλεη πνζφηεηεο ραξηηψλ απφ ηνπο 

ζπλεξγαδφκελνπο πξνκεζεπηέο.  Σαπηφρξνλα θαλνλίδεη εκεξνκελίεο άθημεο ησλ 

θνξηεγψλ – container θαη ελεκεξψλεη ηελ απνζήθε.     

Σν ηκήκα πσιήζεσλ αλαιακβάλεη ηνλ εληνπηζκφ λέσλ πειαηψλ φπνπ 

ηνπο παξνπζηάδεη ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο, ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο, ηνπο 

ρξφλνπο παξάδνζεο θαη ελ γέλεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εηαηξείαο.  Δπίζεο δηαηεξεί 

ηαθηηθή επαθή θαη κε ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο ηεο εηαηξείαο γηα πεξαηηέξσ 

δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο καδί ηνπο. 

Σν ηκήκα logistics (δηαλνκή θαη απνζήθεπζε) αλαιακβάλεη ηελ 

δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο εηαηξείαο.  Δλεκεξψλεη γηα ηπρφλ 

ειιείςεηο πνπ δελ έρνπλ παξαηεξεζεί ην ηκήκα εηζαγσγψλ, ηαθηνπνηεί ηα 

εηζεξρφκελα πξντφληα ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ηεο απνζήθεο κε ηε κέζνδν 

F.I.F.O. (first in – first out), εηνηκάδεη ηηο παξαγγειίεο, πνπ ηνπ δηαβηβάδνληαη απφ 

ηνλ Νηατξηδέ πξνο εθηέιεζε, θαη θξνληίδεη γηα ηελ παξάδνζε ηνπο ζηνλ πειάηε 

κε ζπλέπεηα θαη εληφο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. 

Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο Δκπνξηθήο Λεηηνπξγίαο ε εηαηξεία θαηέρεη 

θαη ηνλ αληίζηνηρν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ.  Απηφο πεξηιακβάλεη πέληε θνξηεγά 

γηα ηηο παξαδφζεηο, ηξία πεξνλνθφξα αλπςσηηθά κεραλήκαηα γηα ηελ απνζήθε, 

ηέζζεξα επηβαηηθά απηνθίλεηα γηα ην ηκήκα πσιήζεσλ θαη κηθξφηεξν βνεζεηηθφ 

εμνπιηζκφ φπσο αληιίεο, κεραλάθηα, θαξφηζηα, βηνκεραληθέο ζθνχπεο, 

κεραληζκνχο ζπζθεπαζίαο θ.α..    
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4.4.3. Οικονομικά ζηοιτεία 

Ζ ΚΡΖΣΗΚΟ – ΝΣΑΪΡΣΕΔ Α.Δ. παξνπζηάδεη πνιχ πγηή 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία.  Έρεη πςειή ξεπζηφηεηα θαη ρακειφ δαλεηζκφ θαζψο 

αλέθαζελ νη ηδξπηέο ηεο έζεηαλ σο πξψην ζηφρν ηελ θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο επηρείξεζεο θαη αθνινπζνχζε ε κεγέζπλζε ηεο εηαηξείαο.  Απφ ηελ άιιε ε 

εηαηξεία έρεη αλνηθηέο γξακκέο δαλεηζκνχ απφ φιεο ηηο κεγάιεο εγρψξηεο 

ηξάπεδεο απφξξνηα ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ ππάξρεη  πξνο ηελ εηαηξεία θαη παξά 

ηελ ηδηφκνξθε πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε.  Ζ εηαηξεία απφ ηελ ίδξπζε ηεο κέρξη 

ζήκεξα, παξνπζηάδεη ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ, κε 

δηαθνξεηηθφ ξπζκφ αλά πεξίνδν θπζηθά.  ηνλ Πίλαθα 2 παξαηεξνχκε φηη θαη 

απφ ηελ ρξνληά φπνπ άιιαμε ε λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξείαο, ν θχθινο εξγαζηψλ 

είλαη ζηαζεξά απμεηηθφο κε κηθξέο δηνξζψζεηο θάζε δχν κε ηξία ρξφληα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2:   ΚΤΚΛΟ ΔΡΓΑΗΩΝ ΚΑΗ ΔΣΖΗΑ ΠΟΟΣΗΑΗΑ 

ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΑΤΣΟΎ 

ΈΣΟ θχθινο εξγαζηψλ πνζνζηηαία κεηαβνιή 

1999 7.264.217 € // 

2000 5.183.165 € // 

2001 4.984.543 € -3,83  

2002 5.674.091 € 11,83  

2003 6.870.584 € 17,41  

2004 7.306.182 € 5,96  

2005 7.201.965 € -1,43  

2006 8.384.375 € 16,42  

2007 8.625.950 € 2,88  

2008 8.080.425 € -6,32  

2009 8.285.090 € 2,53  
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Ζ κεγάιε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη ην έηνο 2000 απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ρξνληά νθείιεηαη ζην φηη ν ηδίξνο ηνπ 1999 αθνξά ππεξδσδεθάκελε 

ρξήζε εμ‟ αηηίαο ηεο αιιαγήο ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο εηαηξείαο ζηα κέζα ηνπ 

1998.  Σαπηφρξνλα βιέπνπκε φηη ηα δπν ηειεπηαία ρξφληα, ηα νπνία ζπκπίπηνπλ 

κε ηελ έλαξμε, θαη‟ αξρήλ ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ελ ζπλερεία ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρνπκε κηα ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ιίγν πάλσ απφ ηα νθηψ εθαηνκκχξηα επξψ (Γηάγξακκα 5).  ε αληίζηνηρα επίπεδα 

αλακέλεηαη λα βξίζθεηαη θαη ν θχθινο εξγαζηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

,0 € 

1000000,0 € 

2000000,0 € 

3000000,0 € 

4000000,0 € 

5000000,0 € 

6000000,0 € 

7000000,0 € 

8000000,0 € 

9000000,0 € 

10000000,0 € 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Γιάγπαμμα  5:  εξέλιξη κύκλος επγαζιών  

ΚΡΖΣΗΚΟ - ΝΣΑΪΡΣΕΔ ΑΔ  (1999 - 2009) 



MSc in E.B.S.  2010,  ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ                          ΑΡΣΔΜΖ ΚΡΖΣΗΚΟ 

 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ  –  ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΑΡΣΟΤ                  42 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3:  Κχθινο Δξγαζηψλ, Κφζηνο Πσιήζεσλ θαη Καζαξά Κέξδε ηειεπηαίαο πεληαεηίαο 

  2005 2006 2007 2008 2009 

θύθινο 

εξγαζηώλ 
7.201.965 € 8.384.375 € 8.625.950 € 8.080.425 € 8.285.090 € 

θόζηνο 

πωιήζεωλ 
5.874.324 € 6.777.939 € 7.068.083 € 6.666.133 € 6.724.163 € 

θαζαξά 

θέξδε 
275.263 € 224.037 € 419.367 € 160.878 € 279.375 € 

πεξηζώξην 

θαζαξνύ 

θέξδνπο
25

 

3,82% 2,67% 4,86% 1,99% 3,37% 

 

Ζ ζηαζεξφηεηα ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ 

παξαηεξείηαη θαη ζηνλ πίλαθα 3, πνπ αθνινπζεί, φπνπ γηα ηελ πεληαεηία 2005 – 

2009 ηφζν ηα Καζαξά Κέξδε φζν θαη ην Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο 

θπκαίλεηαη ζε αληίζηνηρα επίπεδα.  Σν 2007 ε απφδνζε ηεο εηαηξείαο είρε αλέβεη 

θαη θαηλφηαλ πσο ην 2008 ζα κπνξνχζε λα γίλεη ην επφκελν βήκα γηα λα αλέβεη ν 

θχθινο εξγαζηψλ άλσ απφ ηα ελλέα εθαηνκκχξηα επξψ.  Με ηελ έλαξμε φκσο ηεο 

παγθφζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ην θαινθαίξη ηνπ 2008 θάηη ηέηνην δελ 

επεηεχρζε θαη ζηφρνο ηεο εηαηξείαο ηέζεθε ε ζηαζεξφηεηα θαη ε δηαηήξεζε ηνπ 

κεγέζνπο ηεο εηαηξείαο ζηα επίπεδα άλσ ησλ νθηψ εθαηνκκπξίσλ επξψ.  πλεηή 

επηινγή αθνχ φιεο νη αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο παξνπζίαζαλ ζηε ρξήζε ηνπ 2009 

απψιεηεο ή παξέκεηλαλ ζηαζεξέο, ελψ δχν αξθεηά κηθξέο εηαηξείεο έθιεηζαλ 

θαζψο δελ άληεμαλ ηελ πίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ.   

 

 

                                                   

25 Σν Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο είλαη ην πειίθν: [(Κχθινο Δξγαζηψλ /Καζαξά Κέξδε) * 100] 

θαη δείρλεη ην πνζνζηφ (%) θέξδνπο κε ην νπνίν πσιεί ε επηρείξεζε ηα πξντφληα ηεο. Σν θαζαξφ 

θέξδνο είλαη ην απνκέλνλ ππφινηπν αλ απφ ην Μηθηφ θέξδνο ( = Κχθινο Δξγαζηψλ κείνλ Κφζηνο 

Πσιήζεσλ) αθαηξεζνχλ ηα έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο, έξεπλαο-αλάπηπμεο θαη δηαζέζεσο, ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά έμνδα θαη νη ζπλνιηθέο απνζβέζεηο. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ ηφζν 

θαιχηεξα γηα ηελ επηρείξεζε. 



MSc in E.B.S.  2010,  ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ                          ΑΡΣΔΜΖ ΚΡΖΣΗΚΟ 

 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ  –  ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΥΑΡΣΟΤ                  43 

 

Κεθάλαιο 5:  Δξέλιξη ηηρ επισείπηζηρ, 

Ανάλςζη Πποβλημάηων και Πποκλήζειρ  

 

H ΚΡΖΣΗΚΟ – ΝΣΑΪΡΣΕΔ απφ ηελ ίδξπζε ηεο κέρξη θαη ζήκεξα 

αθινπζεί κηα ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία αλάπηπμεο κε γλψκνλα πάληα ηελ 

νξζνινγηθή ιεηηνπξγία θαη ηε δηαθάλεηα κεηαμχ ησλ ζπλεηαίξσλ.  Δμ‟ αηηίαο ηεο 

ηαχηηζεο ησλ δχν ζπλεηαίξσλ ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο θαζψο θαη ηεο δηαθάλεηαο 

πνπ επηζπκνχζαλ λα έρεη ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο, νη δηαθνξεηηθέο 

πξννπηηθέο θαη απαηηήζεηο πνπ είρε ν θαζέλαο δελ δεκηνχξγεζαλ δήηεκα ζηελ 

ζπλεξγαζίαο ηνπο.  Δπεηδή θηφιαο ε ηδέα θαη ν παξαθηλεηήο γηα ηελ ζχζηαζε ηεο 

επηρείξεζεο ήηαλ ν Κξεηηθφο, αλέιαβε κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ Νηατξηδέ ηε δηνίθεζε 

απφ ηελ πξψηε κέξα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.  Ο Νηατξηδέο θξάηεζε ζπκβνπιεπηηθφ 

ξφιν, γηα απνθάζεηο πεξηζζφηεξν ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ επηρείξεζε.  

Δπίζεο θαη νη δχν έδηλαλ κεγάιε ζεκαζία ζηηο θαιέο ζρέζεηο κε ην πξνζσπηθφ 

ηεο εηαηξείαο θαη ζηε δηακφξθσζε ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ ζπλζεθψλ θαη 

παξνρψλ πξνο απηφ.   

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ εηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη κέρξη λα 

δηαθαλνχλ θαη νη πηζαλέο πξννπηηθέο ηεο, ε ζχκπιεπζε ησλ δχν ζπλεηαίξσλ ήηαλ 

απφιπηε.  ηε ζπλέρεηα ηεο θνηλήο ηνπο πνξείαο θάλεθαλ θάπνηεο απνθιίζεηο πνπ 

βαζίδνληαλ ζηε δηαθνξεηηθή ζηφρεπζε πνπ είρε θαζέλαο γηα ηελ επηρείξεζε 

ζπλδπαζηηθά κε ηνλ ηξφπν δσήο πνπ ήζειε.  Όκσο παξά ηηο αλακελφκελεο 

δηαθσλίεο πνπ πξνέθπςαλ θαη νη δχν θάλεθαλ δηαιιαθηηθνί θαη δελ επέηξεςαλ ηε 

δεκηνπξγία πξνβιεκάησλ ζηελ εηαηξεία θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο.  Παξαθάησ ζα 

παξνπζηάζνπκε ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ 22 εηψλ ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο πξνθιήζεηο πνπ θαιείηαη 

λα αληηκεηψπηζε ζήκεξα ε ΚΡΖΣΗΚΟ – ΝΣΑΗΡΣΕΔ Α.Δ.. 

 

5.1. Λάζνο επηινγέο ζην ηξόπν αλάπηπμεο  

Μεηά ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, έρνληαο πιένλ 

εδξαίσζε ηε ζέζε θαη ηε θήκε ηεο ζηελ αγνξά ηνπ ραξηηνχ ζηε ρψξα, ηέζεθε ην 
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δήηεκα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε ζα ζπλέρηδε ηελ ιεηηνπξγία θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο.  Ο Κξεηηθφο βιέπνληαο ηα επηηπρή απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο 

ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ πίζηεςε πσο ζα κπνξνχζε λα πινπνηήζεη ην λεαληθφ ηνπ 

φξακα.  Σε δεκηνπξγία κηαο κεγάιεο εηαηξείαο κε κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπ ζε 

ζέζεηο θιεηδηά κέζα ζε απηή θαη πνπ ζα εμαζθάιηδαλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

δηαρξνληθά.  Έηζη κφιηο κεηαθφκηζε ε εηαηξεία ζηελ λέα απνζήθε ζην Πεξηζηέξη 

Αηηηθήο θαη ζέινληαο ηελ επέθηαζε ηεο φζν αθφκα ε αγνξά ηνπ ραξηηνχ ήηαλ 

επλντθή πξφηεηλε ζην Νηατξηδέ ηελ ίδξπζε ππνθαηαζηήκαηνο ζην θνληά ζην 

θέληξν ηεο Αζήλαο.  Ζ ίδξπζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ήηαλ πξσηνπνξηαθή ηδέα 

γηα ηα δεδνκέλα ηνπ θιάδνπ αθνχ κέρξη ηφηε θακηά ραξηεκπνξηθή επηρείξεζε δελ 

ζπλήζηδε λα έρεη ππνθαηαζηήκαηα, ηδίσο ζηελ ίδηα πεξηνρή (λνκφ ή πεξηθέξεηα) 

κε ηελ θεληξηθή ηεο απνζήθε.  Αληίζεηα φζεο εηαηξείεο έρνπλ ππνθαηαζηήκαηα ή 

ζπγαηξηθέο ηηο έρνπλ ζε άιιεο πεξηθέξεηεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα επηηχρνπλ 

θαιχηεξε δηείζδπζε ζηελ ηνπηθή αγνξά.      

Ζ ηδέα ηνπ Κξεηηθνχ θαη βαζηδφηαλ ζηελ εγγχηεηα πνπ ζα είρε απηφ 

ην ππνθαηάζηεκα ζηα πνιιά κηθξά ηππνγξαθεία ηεο Γήκνπ Αζελαίσλ, αξθεηά 

απφ ηα νπνία είραλ θαιή θήκε γηα απαηηεηηθέο θαη επηηπρεκέλεο εθηππψζεηο.  

Απηά ρξεζηκνπνηνχζαλ κηθξέο πνζφηεηεο απφ εηδηθά ραξηηά (speciality papers) κε 

ηδηαίηεξα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηαίηεξα πςειψλ ηηκψλ θαη πεξηζσξίσλ 

θέξδνπο.  Δπηπιένλ ζην θέληξν ηεο Αζήλαο είλαη ε έδξα πνιιψλ εθδνηηθψλ νίθσλ 

πνπ ήζειε λα δηεθδηθήζεη σο πειάηεο ν Κξεηηθφο, αθνχ πέξα απφ ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ζα βειηίσλε αθφκα πεξηζζφηεξν ηε 

θήκε ηεο εηαηξείαο.  Ο Νηατξηδέο δελ ελζνπζηάζηεθε κε ηελ ηδέα θαζψο 

ζεσξνχζε πσο ε εηαηξεία πήγαηλε θαιά θαη δελ έβιεπε ην ιφγν λα αλαιάβνπλ έλα 

επηπιένλ ξίζθν πνπ αλ δελ επηηχραηλε ζα επηβάξπλε κε έμνδα ηελ εηαηξεία 

κεηψλνληαο ηελ πεξηνξηζκέλε ηφηε ξεπζηφηεηα ηεο.  πδεηψληαο φκσο κε ην 

Κξεηηθφ θαη αλαγλσξίδνληαο ηα ζεηηθά ζηνηρεία ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ηνπ 

έζεηε, ζπκθψλεζε.  Σν 1995 ηδξχεηαη ην πξψην ππνθαηάζηεκα ζε πεξηνρή 

πιεζίνλ ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο.  Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαηαζηήκαηνο ν 

Κξεηηθφο βάδεη επηθεθαιήο ηνλ αδεξθφ ηνπ Βαζίιε Κξεηηθφ.  Ο κηθξφηεξνο 

αδεξθφο ηνπ Κξεηηθνχ είρε νινθιεξψζεη ηε ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία θαη πξηλ 
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ιίγνπο κήλεο είρε ηειεηψζεη θαη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε Σ.Δ.Η. Γηνίθεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ, επίζεο καδί κε απηφλ πξνζιακβάλνληαη θαη άιια δχν άηνκα απφ 

ην επξχηεξν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ Κξεηηθνχ.   

Γπζηπρψο απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ δελ ήηαλ ηα αλακελφκελα.  Κιείλνληαο έλα ρξφλν 

ιεηηνπξγίαο θαη κε ηηο επηδφζεηο ηνπ θεληξηθνχ θαηαζηήκαηνο λα βειηηψλνληαη 

ζπλερψο, νη επηδφζεηο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ήηαλ ππνηνληθέο θαη ζηηο πσιήζεηο 

θαη ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ.  Βαζηθή αηηία γηα απηφ, εληνπηδφηαλ ζηα άηνκα πνπ 

“έηξεραλ” ην καγαδί θαζψο εκθαληδφληνπζαλ ηδηαίηεξα εθεζπραζκέλνη θαη κε 

κεησκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηνλ εληνπηζκφ λέσλ πειαηψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ.  Μάηαηα ν Κξεηηθφο πξνζπαζνχζε κε παξεκβάζεηο θαη πξνηξνπέο – 

ζπκβνπιέο πξνο ηνπο ππαιιήινπο θαη ηδηαηηέξσο πξνο ηνλ αδεξθφ ηνπ λα ηνπο 

παξαθηλήζεη.  Έβιεπε πσο ε πξψηε απφπεηξα ηνπ λα αλαπηχμεη ηελ επηρείξεζε 

πνπ ζπλίδξπζε κε ηε βνήζεηα θαη εκπηζηνζχλε κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ δελ ζα 

ήηαλ ηφζν εχθνιε.  Αλ θαη κε κέηξηα απνηειέζκαηα ε εμππεξέηεζε πνπ 

πξνζέθεξε ην ππνθαηάζηεκα ηελ πεξίνδν κεηά ηεο πιεκκχξαο φπνπ γηα έλα 

κηθξφ δηάζηεκα θηινμέλεζε ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο θαη έδσζε ην θαηάιιειν 

έδαθνο γηα λα ζηεζεί ην λέν μεθίλεκα.  Μπνξνχκε λα πνχκε πσο κέρξη εθείλν ην 

ζεκείν ηζνζθειίζηεθε ε ιεηηνπξγία ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο κε ηελ σθέιεηα πνπ 

ζπλνιηθά είρε απφ απηφ ε εηαηξεία.   

Δλ ηνχηνηο αληί λα ζηακαηήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζηελ πξψηε επθαηξία 

κεηά ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο, έπεηηα απφ ηελ πιεκκχξα, κε ηελ ζπλαίλεζε 

θαη ηνπ Νηατξηδέ απνθαζίζηεθε λα δηαηεξεζεί ην ππνθαηάζηεκα.  Παξά ην 

πέξαζκα ηεζζάξσλ εηψλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο θαη έρνληαο 

δηαπίζησζε ηε κέηξηα απφδνζε ηνπ κε ηελ κεηαθφκηζε εμ‟ αηηίαο ηεο πιεκκχξαο 

ζε λέα κεγαιχηεξε θαη αζθαιέζηεξε απνζήθε, ηελ αιιαγή ηεο λνκηθήο κνξθήο 

ζε Αλψλπκε Δηαηξεία θαη ηελ είζνδν λένπ κεηφρνπ ζηελ εηαηξεία ην θαηλφκελν 

ηεο “ηαθηνπνίεζεο εκεηέξσλ” απφ ηνπο δχν ηδξπηέο ζπλερίζηεθε.  Δπηπιένλ κεηά 

ηελ απνξξφθεζε ηεο ΛΑΜΓΑ ΥΑΡΣΗΚΖ δηαηήξεζαλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε πνπ 

είρε ζαλ έδξα ε εηαηξεία απηή ζην Μεηαμνπξγείν γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο κε ην 

πξψην ππνθαηάζηεκα.  ην δεχηεξν θαηάζηεκα ηνπνζεηήζεθε πξντζηάκελνο ν 
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θνπληάδνο ηνπ Νηατξηδέ κε ην ππνθαηάζηεκα λα εκθαλίδεη ίδηα ζηνηρεία 

απφδνζεο κε ην πξψην απφ ην πξψην ρξφλν ιεηηνπξγία ηνπο.   

Οη αηηίεο γηα ηηο νπνίεο δελ είρε ε ηδέα ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηελ 

αλακελφκελε απφδνζε, εθηφο απφ ηελ πεξηνξηζκέλε απνδνηηθφηεηα ησλ αηφκσλ 

πνπ ηα ιεηηνπξγνχζαλ, βαζίδνληαη ζηνλ θιάδν ηνπ ραξηηνχ θαη ζην γεγνλφο πσο ε 

εκπνξία αλεπεμέξγαζηνπ ραξηηνχ αθνξά ρνλδξηθή πψιεζε.  Άξα κηα επηρείξεζε 

πνπ πνπιά ραξηί ζε κηα δεδνκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή δελ έρεη ηελ αλάγθε ηεο 

εγγχηεηαο κε ηελ πειαηεία ηεο φπσο ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα ιηαληθήο, αθνχ δε 

ζα πάεη ν πειάηεο λα δεη ή λα δνθηκάζεη ην πξντφλ θαη κεηά λα πιεξψζεη ζην 

ηακείν θαη λα θχγεη.  Βέβαηα ν φξνο ηεο εγγχηεηαο πθίζηαηαη αθνχ ην είδνο ηνπ  

πξντφληνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αγνξά θαζνξίδεη πνηθίιεο παξακέηξνπο, φπσο ν 

ρξφλνο παξάδνζεο εκπνξεχκαηνο.  ην ραξηί νη παξαδφζεηο ηφζν παλεπξσπατθά 

φζν θαη ζηελ Διιάδα είλαη απφ κηζή έσο δχν κέξεο.  Μηα επηρείξεζε ζηελ Αηηηθή 

κπνξεί λα εμππεξεηήζεη θάζε πειάηε ζην λνκφ κέζα ζε απηφ ην πεξηζψξην, είηε 

κε δηθά ηεο θνξηεγά είηε θαη κε δεκνζίαο ρξήζεσο.  Ζ χπαξμε πέξαλ ηνπ ελφο 

θαηαζηήκαηνο ζηελ ίδηα πεξηνρή (λνκφο) ηα κφλν πνπ επηηχγραλε ήηαλ λα απμάλεη 

ηα έμνδα ηεο εηαηξείαο ελ ζπλφισ.  Γηα ην εθνδηαζκφ ησλ δχν ππνθαηαζηεκάησλ 

έπξεπε θάζε κία κε δπν κέξεο λα θεχγεη θνξηεγφ απφ ηελ θεληξηθή απνζήθε 

αθνχ ζηα ππνθαηαζηήκαηα δελ ήηαλ εθηθηφ λα μεθνξηψλνληαη ηα container.  Αθ‟ 

ελφο ιφγν πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, αθ‟ εηέξνπ δελ ζα είρε λφεκα αθνχ κέζα ζε 

θάζε container θνξηψλεηαη κφλν ελφο ηχπνο ραξηηνχ, άξα δελ ζα είρε πξαθηηθή 

εθαξκνγή γηα ηηο πνζφηεηεο πνπ δηαθηλνχζε ην θάζε ππνθαηάζηεκα.  Ζ αλάγθε 

ινηπφλ θαζεκεξηλνχ εθνδηαζκνχ δεκηνπξγνχζε θφζηνο, ελψ αλ πξνέθππηε 

κεγάιε παξαγγειία έπξεπε αλαγθαζηηθά λα εθηειεζηεί απφ ηελ θεληξηθή 

απνζήθε.  Σν πξνζσπηθφ γηα ην θάζε θαηάζηεκα είρε θφζηνο ελψ νη εξγαζίεο πνπ 

παξήγαγε, ζα κπνξνχζαλ λα παξαρζνχλ απφ ην πξνζσπηθφ ηεο θεληξηθήο 

απνζήθεο αλ ήηαλ φινη εγθαηεζηεκέλνη εθεί, κε ηελ πξνζζήθε κέξνπο απφ ηνπο 

έμη ζπλνιηθά εξγαδφκελνπο ζηα δχν ππνθαηαζηήκαηα.   

πλνπηηθά κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε νηθνλνκία θιίκαθαο πνπ θάζε 

επηρείξεζε πξνζπαζεί λα εθαξκφζεη, ζηελ πεξίπησζε ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο 

ΚΡΖΣΗΚΟ – ΝΣΑΗΡΣΕΔ ζηελ Αζήλα εθαξκφζηεθε απφ ηελ αλάπνδε.  Ζ 
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αληδηνηέιεηα ησλ δχν ηδξπηψλ γηα ηελ επηηπρία ηεο εηαηξείαο θαη ηελ βνήζεηα πξνο 

ηνπο ζπγγελείο δελ ακθηζβεηείηαη, αιιά ε αξγνπνξία ηνπο σο πξνο ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ αηφκσλ απηψλ θαη ην θιείζηκν ησλ δχν κε απνδνηηθψλ 

ππνθαηαζηεκάησλ είλαη θαηαθξηηέα.  Σειηθά κεηά ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ θαη ηελ 

είζνδν λένπ κεηφρνπ απνθαζίζηεθε ην θιείζηκν ησλ ππνθαηαζηεκάησλ θαη ε 

ζπγθέληξσζε ζε κία θεληξηθή εγθαηάζηαζε γηα νιφθιεξε ηελ Αηηηθή.  

Σαπηφρξνλα απνκαθξχλζεθαλ ηα πεξηζζφηεξα άηνκα απφ ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηνπ Κξεηηθνχ θαη ηνπ Νηατξηδέ ζπκθσλήζεθε πσο νη φπνηεο 

πξνζιήςεηο ζα γίλνληαλ κε γλψκνλα ηηο αλάγθεο ηηο εηαηξείαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ησλ ππνςεθίσλ πξνο πξφζιεςε.    

 

5.2. Πξνβιήκαηα θαη πξνθιήζεηο ζηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία 

5.2.1. Το πρόβλεμα 

Μεηά ηελ ζπγθέληξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε κεηεγθαηάζηαζε 

ζηε λέα έδξα ηεο εηαηξείαο απνθαζίζηεθε λα δνζεί έκθαζε ζηελ αλάπηπμε κέζσ 

ηεο δεκηνπξγίαο νινθιεξσκέλνπ εκπνξηθνχ ηκήκαηνο.  Μεηά ηεο απαξαίηεηεο 

εζσηεξηθέο αλαθαηαηάμεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ηκήκαηνο έγηλαλ νη 

πξνζιήςεηο 3 λέσλ πσιεηψλ κε πξνυπεξεζία ζην ρψξν ησλ πσιήζεσλ.  Μέρξη 

εθείλε ηε ζηηγκή 2 άηνκα εξγαδφληνπζαλ σο πσιεηέο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο 

ζπληαμηνδνηήζεθε.  Πξαθηηθά φκσο ν Κξεηηθφο ήηαλ ν πσιεηήο ζηελ εηαηξεία, 

αμηνπνηψληαο ην ηαιέλην ηνπ ζηε πεηζψ θαη ηε πψιεζε, ην επηθνηλσληαθφ ηνπ 

ράξηζκα θαη ηελ πνιχ θαιή θήκε πνπ είρε ζαλ πξφζσπν ζηελ αγνξά.  Οη δχν 

ππάιιεινη είραλ νπζηαζηηθά ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ κε 

ηνπο πειάηεο.  Έηζη ην λέν ηκήκα πσιήζεσλ ζηειερψζεθε κε 4 άηνκα θαη κε ηελ 

ππνζηήξημε – θαζνδήγεζε ηνπ Κξεηηθνχ.   

εκαληηθφ ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ηνπο πσιεηέο είλαη ν ηξφπνο 

πιεξσκψλ πνπ πξνζθέξζεθε απφ ηελ εηαηξεία.  Έηζη πέξα απφ ην βαζηθφ κηζζφ 

θαη ηηο αλάινγεο παξνρέο (ρξήζε πξνζσπηθνχ νρήκαηνο θαη θηλεηνχ ηειεθψλνπ) 

θαζηεξψζεθαλ θαη ηα θίλεηξα απφδνζεο ή ζπλεζέζηεξα bonus.  Tα bonus 

απμάλνληαλ θιηκαθσηά αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ πσιήζεσλ ζε αμία πνπ 

επηηχγραλαλ νη πσιεηέο.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ 
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bonus ήηαλ πνιχ ξεαιηζηηθή, θαηά δήισζε ησλ ίδησλ ησλ πσιεηψλ, αιιά θαη 

ζπγθξηλφκελα κε ηελ δεδνκέλα ησλ άκεζσλ αληαγσληζηψλ.  Ο κέζνο κεληαίνο 

κηζζφο ησλ πσιεηψλ γηα ηε ρξήζε ηνπ 2004 ήηαλ ζηα 2.100 επξψ. Παξάιιεια κε 

απηά δηακνξθψζεθε θαη ε εκπνξηθή πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζνχζε ε εηαηξεία.  

Απηή βαζηδφηαλ ζηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ηηκνθαηαιφγσλ αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ησλ παξαγγειηψλ θάζε πειάηε θαη ηνπ ηξφπνπ πιεξσκήο πνπ επηιέγεη 

(κέζα ζηα πιαίζηα πνπ είρε ζέζεη ε εηαηξεία).   

Ζ ινγηθή ηεο λέαο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ήηαλ πσο ν πσιεηήο ζα είλαη 

ν εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο ζηνλ πειάηε.  Ο πσιεηήο ζα εξρφηαλ ζε επαθή κε 

ηνλ πειάηε, θαηαξρήλ ζηελ έδξα ηνπ, φπνπ ζα ζπδεηνχζε ηηο αλάγθεο θαη 

επηζπκίεο ηνπ ζε ζρέζε κε ην πφζν ραξηί πξνηίζεηαη λα αγνξάδεη θαη πνηεο είλαη 

νη δπλαηφηεηεο πιεξσκψλ πνπ είρε (αλνηρηφ ππφινηπν, ρξφλνη εμφθιεζεο, 

δηάξθεηα επηηαγψλ).  ηε ζπλέρεηα, αλάινγα κε ηελ θαηάιεμε ηεο θνπβέληαο, ν 

πσιεηήο ζα ηνπ πξφηεηλε ηνλ αλάινγν ηηκνθαηάινγν.  ηελ πνξεία ηεο 

ζπλεξγαζίαο ν πσιεηήο ζα επηζθεπηφηαλ ηνλ πειάηε ηνπ αλά ηαθηηθά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, αιιά θαη ν πειάηεο ζα κπνξνχζε λα επηθνηλσλεί κε ηνλ πσιεηή ηνπ 

γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα πξνέθππηε.  

Σν πξψην δηάζηεκα ην ζχζηεκα δνχιεςε θαιά θαη είρε αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα.  Ζ  ρξήζε ηνπ 2004 είρε θχθιν εξγαζηψλ πνπ 

μεπέξαζε εχθνια ηνλ ζηφρν ησλ 7 εθαηνκκπξίσλ επξψ πνπ είρε ηεζεί.  ηε 

ζπλέρεηα φκσο άξρηζαλ λα παξαηεξνχληαη, απφ ηνπο πσιεηέο, αξξπζκίεο θαη 

παξεθθιίζεηο απφ ηνλ ζπκθσλεκέλν ηξφπν δξάζεο.  Σν πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα 

ήηαλ ε ζπλερήο δηεχξπλζε ηνπ ρξφλνπ πιεξσκψλ, κε πιεξσκέο κηθξφηεξσλ 

πνζψλ θαη κε επηηαγέο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο απφ ηα ζπκθσλεζέληα κε ηνπο 

πειάηεο.  Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ θαη νη πξψηεο ελδείμεηο απνθιίζεσλ απφ ηνπο 

ζηφρνπο απφ ην πξψην θηφιαο ηεηξάκελν ηνπ 2005.  Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 

πσιεηέο φκσο, θαίλνληαλ λα κελ ελνρινχληαη απφ απηφ, παξά ηηο ζπλερείο 

επηζεκάλζεηο απφ ην ινγηζηήξην ηεο εηαηξείαο θαη ηηο παξαηεξήζεηο απφ ηνπο δχν 

ζπλεηαίξνπο.  Δπηπξνζζέησο άξρηζε λα παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο κείσζεο 

ησλ κεγάισλ παξαγγειηψλ απφ πειάηεο θαη ε αχμεζε ησλ κηθξφηεξσλ 
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παξαγγειηψλ.  Απηφ είρε πνιιαπιέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο, αθνχ εθηφο απφ ηε 

πηψζε ησλ πσιήζεσλ, είρακε αχμεζε ηνπ θφζηνπο δηαθίλεζεο γηα ηελ εηαηξεία. 

Ζ αληίδξαζε απηή ηε θνξά εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο ήηαλ ακεζφηεξε 

φηαλ δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππήξρε έλδεημε ζπκκφξθσζεο απφ ηνπο πσιεηέο. Απφ 

ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2005 ε απφδνζε ησλ bonus ζα ππνινγηδφηαλ κε βάζε ηεο 

εηζπξάμεηο θαη φρη ηεο πσιήζεηο.  Με απηφλ ηνλ ηξφπν φζν πην λσξίο 

εηζπξάηηνληαλ ηα ρξήκαηα απφ ηηο εθηειεζζείζεο παξαγγειίεο ηφζν λσξίηεξα νη 

πσιεηέο ζα έπαηξλαλ ηηο επηπιένλ ακνηβέο ηνπο.  Ήηαλ κηα ιχζε πνπ ζα 

κπνξνχζε λα πίεζε ηνπο πσιεηέο γηα λα εμνξζνινγήζνπλ ηνλ ηξφπν πιεξσκήο 

ησλ πειαηψλ ηνπο θαη πηζαλψο λα ηνλ βειηηψζνπλ.  Πξάγκαηη, ππήξμε βειηίσζε 

πνπ ήηαλ αθφκα εληνλφηεξε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ 2006.  ην ηέινο ηνπ 2006 ν 

θχθινο εξγαζηψλ είρε μεπεξάζεη ηα 8 εθαηνκκχξηα επξψ ελψ, ε ξεπζηφηεηα ήηαλ 

βειηησκέλε θαη ην εχξνο ηνπ πειαηνιφγηνπ ήηαλ απφ ηα κεγαιχηεξα ζηελ αγνξά 

(πεξηζζφηεξνη απφ 500 ελεξγνί πειάηεο, ζε ζχλνιν 2500 παλειιαδηθά)
26

. 

Παξέκελε ην πξφβιεκα φκσο ησλ ππεξβνιηθά απμεκέλσλ 

δηαθηλήζεσλ αθφκα θαη γηα ηα δεδνκέλα ησλ νθηψ εθαηνκκπξίσλ.  Οη 

παξαγγειίεο πξνο ηελ εηαηξεία ήηαλ πνιχ κηθξψλ πνζνηήησλ θαη  αμίαο.  Σελ ίδηα 

ζηηγκή ε εηαηξεία δερφηαλ έληνλε επίζεζε απφ ηνλ αληαγσληζκφ (θαη‟ ηδίαλ αιιά 

θαη κέζσ ηνπ Π.Δ.Δ.ΥΑ.), γηα ηελ πνιχ ρακειή ηηκνινγηαθή ηεο πνιηηηθή.   

Ο Κξεηηθφο θαη ν Νηατξηδέο αλαγλψξηζαλ γξήγνξα ην πξφβιεκα 

αιιά απνδεδείρζεθε πσο ζε κεγάιν βαζκφ ήηαλ εγθισβηζκέλνη αλάκεζα ζηνπο 

πσιεηέο ηνπο θαη ζηνπο πειάηεο.  Οη πσιεηέο πξνζπαζψληαο λα έρνπλ 

παξαγγειίεο θαη παξάιιεια λα έρνπλ γξήγνξεο ζρεηηθά εηζπξάμεηο, δειέαδαλ 

ηνπο πειάηεο ηνπο κε ρακειέο ηηκέο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηηο ρακειφηεξεο 

δπλαηέο.  Οη πειάηεο αλ θαη είραλ ζπκθσλήζεη πξνθνξηθά ζε πνζφηεηεο πνπ ζα 

ρξεηαδφληνπζαλ θαη πάλσ ζηηο νπνίεο έγηλαλ νη ζπκθσλίεο δελ ηηο ηεξνχζαλ.  

Απνδείρζεθε πσο ελψ θξάηαγαλ έλα αλνηρηφ ππφινηπν ζηελ εηαηξεία θαη 

ζπλεξγαδφληνπζαλ καδί ηεο απνζηέιινληαο κηθξέο παξαγγειίεο κε ηηο ηδηαίηεξα 

επλντθέο ηηκέο, ζηηο κεγάιεο πνζφηεηεο δεηνχζαλ πξνζθνξέο θαη απφ άιινπο 

                                                   

26 ηνηρεία απφ ΚΡΖΣΗΚΟ – ΝΣΑΪΡΣΕΔ Α.Δ. 
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εκπφξνπο
27

.  Μάιηζηα πξφηαζζαλ ηηο πξνζθεξφκελεο απφ ηελ ΚΡΖΣΗΚΟ – 

ΝΣΑΪΡΣΕΔ ηηκέο σο δεδνκέλεο θαη δεηνχζαλ αθφκα θαιχηεξεο πξνζθέξνληεο 

άκεζε εμφθιεζε σο δέιεαξ (ζπλεζέζηεξα κε καθξηλή επηηαγή).  Οη 

αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο απφ ηελ κεξηά ηνπο θαηέβαδαλ αθφκα παξαθάησ ηηο 

ηηκέο ηνπο, αθνχ νη πνζφηεηεο ραξηηψλ πνπ δεηνχλην ήηαλ κεγάιεο θαη ε 

εμφθιεζε άκεζε.  Δπίζεο ζπρλφ δέιεαξ πξνο ηνπο πειάηεο ήηαλ ε άκεζε 

παξάδνζε ησλ ραξηηψλ, αλεμαξηήησο ψξαο παξαγγειίαο θαη πνζφηεηαο 

παξαδφζεηο.  Κάηη πνπ δελ ηζρχεη αθνχ ε απνζήθε ιεηηνπξγεί κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ξπζκνχο αλάινγα κε ηελ ψξα πνπ δίλνληαη νη παξαγγειίεο, γηα λα ππάξρεη δίθαηε 

εμππεξέηεζε πξνο φινπο ηνπο πειάηεο.  Δλ ηνχηνηο ήηαλ πνιχ πξνζθηιήο ηαθηηθή 

ηνπ θάζε πσιεηή λα πξνσζεί κφλνο ηνπ παξαγγειίεο πξνο ηελ απνζήθε θαη λα 

πηέδεη γηα ηελ άκεζε εθηέιεζε.  Αθφκα θαη δχν λέα άηνκα πνπ είραλ πξνζιεθζεί 

ζηε ζέζε ελφο πσιεηήο πνπ είρε απνιπζεί εμ‟ αηηίαο νηθνλνκηθψλ αηαζζαιηψλ 

πνπ είραλ εληνπηζζεί απφ ην ινγηζηήξην, εκθάληδαλ ηελ ίδηα ινγηθή κε ηνπο 

παιαηφηεξνπο πσιεηέο.   

Γηα πξψηε θνξά απφ ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο ππήξραλ ζεκάδηα 

αληηπαζεηψλ θαη εληάζεηο κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ κε θησρνπνίεζε πξνο ηε 

κεξηά ησλ πσιεηέο.  Κχξηα πεγή ηξηβψλ ήηαλ κεηαμχ απνζεθάξησλ θαη πσιεηψλ 

ζε ζρέζε κε ην πσο ζα δηεθπεξαηψλνληαη νη εξγαζίεο ηεο εηαηξείεο.  Δλψ ζπρλέο 

ήηαλ θαη νη αληηπαξαζέζεηο ησλ πσιεηψλ κε ην ινγηζηήξην ηεο εηαηξείεο 

αλαθνξηθά κε ηηο εηζπξάμεηο ησλ νθεηιψλ απφ ηνπο πειάηεο.  Πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε πσο “ιεηηνπξγνχλ ζαλ λα είλαη ππάιιεινη ησλ 

πειαηψλ ηνπο θαη φρη ηεο εηαηξείαο”  πνπ αθνπγφηαλ ηαθηηθά ζηνπο ρψξνπο ηεο 

εηαηξείαο γηα ηνπο πσιεηέο ηεο. 

Ζ ζέζε ηεο επηρείξεζεο ήηαλ αξθεηά δχζθνιε αθνχ είρε εγθισβηζηεί 

ζε έλα θαχιν θχθιν κε ηνπο αληαγσληζηέο, ηνπο πειάηεο ηεο, αιιά θαη ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζε απηήλ.  Αλ άιιαδε ηηκέο νη αληαγσληζηέο ηεο ζα 

                                                   

27 ε θακία πεξίπησζε ν γξάθσλ δε ζέιεη λα θάλεη λχμε γηα ηελ πνιηηηθή ησλ πειαηψλ ηεο 

εηαηξείαο.  Δίλαη απνιχησο ζεκηηφ ζηελ ειεχζεξε αλνηθηή αγνξά θάζε επαγγεικαηίαο λα ςάρλεη 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα ζπλεξγαζία γηα ηελ επηρείξεζε ηνπ. 
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ηθαλνπνηνχληαλ, αιιά νη πειάηεο ζα δπζαλαζρεηνχζαλ θαη πηζαλψο ζα έθεπγαλ 

ελψ θαη νη πσιεηέο ζα δπζθνξνχζαλ.  Αλ απφ ηελ άιιε παξέκελε ε ίδηα 

θαηάζηαζε ε επηρείξεζε δε ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί θαη ίζσο λα ππήξρε θαη 

ζπξξίθλσζε.  Δπηπιένλ έπξεπε λα δηαρεηξηζηεί ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο.  Σν 2008 έθιεηζε κε ηα πξνβιήκαηα ζην 

εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο ζε εθθξεκφηεηα, ηελ 

δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε ζην δελίζ θαη παξάιιεια, εκθαληδφηαλ ηα πξψηα 

ζεκάδηα ηεο ειιεληθήο δεκνζηννηθνλνκηθήο θξίζεο.   

5.2.2. Η  πρόκλεζε 

Ζ πξφθιεζε γηα ηελ εηαηξεία ήηαλ πνιχ κεγάιε θαη ε αληίδξαζε ηεο 

ζα έπξεπε λα είλαη ζε πνιιά κέησπα ηαπηνρξφλσο.  Με ηα λέα δεδνκέλα ηέζεθε 

ζαλ ζηφρνο ε ζηαζεξφηεηα ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ε δηαηήξεζε ηεο θεξδνθνξίαο 

ζε φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξα επίπεδα θαη ε δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ζην 

κέηξν πνπ απηφ ζα είλαη εθηθηφ κέρξη λα επαλέιζεη ε νκαιφηεηα.  Αλαιπηηθά 

κπνξνχκε λα πνχκε πσο: 

 έπξεπε λα δηαρεηξηζηεί ηνπο πσιεηέο ηεο θαη λα ηνπο κεηαδψζεη έλα 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο θαη ζπλδηαιιαγήο κε ηνπο πειάηεο φπνπ 

ζθνπφο ζα είλαη ε απνηειεζκαηηθή πψιεζε (ζε πνζφηεηα, ηηκή θαη ηξφπν 

πιεξσκήο ζπκθέξνπζα πξνο ηελ εηαηξεία) θαη φρη ε πψιεζε γηα ηελ 

πψιεζε.  

 λα αιιάμεη ηε θήκε πνπ είρε απνθηήζεη ε εηαηξεία ζηελ αγνξά, φπνπ είρε 

δηακφξθσζε ε άπνςε, πσο γηα κηθξέο πνζφηεηεο ε εηαηξεία είρε ηηο 

ρακειφηεξεο ηηκέο θαη εμππεξέηεζε ηελ ίδηα εκέξα ελψ γηα κεγαιχηεξεο 

παξαγγειίεο ε ΚΡΖΣΗΚΟ – ΝΣΑΪΡΣΕΔ δελ ζεσξνχληαλ ζπκθέξνπζα 

επηινγή, θπξίσο ιφγν ηηκψλ.   

 λα δηαρεηξηζηεί ηελ επεξρφκελε θξίζε ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ αγνξά θαη 

λα ζσξαθηζηεί απφ ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο ηεο. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ΚΡΖΣΗΚΌ – ΝΣΑΪΡΣΕΔ ήηαλ: 

 ε ζηαζεξφηεηα ηεο δηνίθεζε ηεο,  

 ε εκπηζηνζχλε ησλ κεηφρσλ ζην πξφζσπν θαη ηηο επηινγέο ηνπ Κξεηηθνχ,   

 ηα πνιχ πγηή νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία, 
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 ε δπλαηφηεηα πςειήο ξεπζηφηεηαο απφ ίδηεο πεγέο θαη απφ επλντθφ 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ θαη ηέινο   

 νη θαιέο ζρέζεηο θαη ε εκπηζηνζχλε πνπ δηαρξνληθά ππήξραλ, παξά ηηο 

δηαθσλίεο, κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δχν ηδξπηψλ.   

Ο Κξεηηθφο αληέδξαζε θαη πξνο ηηο ηξεηο θαηεπζχλζεηο.  Αξρηθά 

απνθαζίζηεθε ε αιιαγή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πάλσ ζην νπνίν 

ιεηηνπξγνχζε ε εηαηξεία.  Δίραλ πεξάζεη ζρεδφλ είθνζη ρξφληα απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ πξψηνπ ζπζηήκαηνο κεραλνξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηα 

δεδνκέλα ηεο αγνξάο αιιά θαη ε ηερλνινγία είρε αιιάμεη.  Με ηελ εγθαηάζηαζε 

ελφο λένπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP-Enterprise Resource Planning System), ε εηαηξεία 

ζα είρε νινθιεξσκέλν ππνζηήξημε θαη έιεγρν γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο.  

Παξάιιεια ζα επηηπγραλφηαλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηνκαηηζκνχ ζηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.  Με ζπλέπεηα ηελ θαιχηεξε επνπηεία ηε 

εηαηξείαο ζπλνιηθά αιιά θαη ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ, ηκεκάησλ θαη 

ζπλδπαζκφ απηψλ, αθνχ ε παξαγσγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζα ήηαλ 

γξεγνξφηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή.  Ζ δηνίθεζε ζα κπνξνχζε, επί 

παξαδείγκαηη, λα δεη ηελ θίλεζε ελφο πειάηε θάπνην ζπγθεθξηκέλν κήλα.  Κίλεζε  

πνπ ζα αθνξνχζε ηηο αγνξέο ηνπ, ην ζχλνιν ησλ παξαγγειηψλ ηνπ γηα απηέο ηηο 

αγνξέο, ηεο εκεξνκελίεο θαη ηηο ψξεο πνπ δφζεθαλ, πφηε δηαβηβάζηεθαλ ζηελ 

απνζήθε, πφηε εθηειέζηεθαλ, ηηο πιεξσκέο ηνπ πειάηε, ην ηξφπν απηψλ ησλ 

πιεξσκψλ (κεηξεηνίο ή επηηαγή, δηάξθεηα επηηαγήο), ην αλνηθηφ ππφινηπν ηνπ 

πειάηε, ηηκέο αγνξάο θαη φια απηά άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά.  Φπζηθά 

αληίζηνηρεο δπλαηφηεηεο ππήξραλ θαη γηα φιεο ηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

εηαηξείαο, φπσο ηαρχηεηα αλαθχθισζεο ησλ εηζαγσγψλ, θφζηνο δξνκνινγίσλ 

αλά θνξηεγφ, αλά εκέξα θιπ.   

Με ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζέθεξε ην λέν ERP απνθαζίζηεθε ε 

εθαξκνγή ελφο πην ζπγθεληξσηηθνχ κνληέινπ πσιήζεσλ, αληίζηνηρν κε απηφ πνπ 

είρε ε επηρείξεζε ζηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγία ηεο, φπνπ ε ζπλεξγαζία κε θάζε 

πειάηε ζα απνθαζηδφηαλ απφ ηελ εηαηξεία.  Δλψ ν ξφινο ησλ πσιεηψλ σο πξνο 

ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζηηο επαθέο κε ηνπο 
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πειάηεο ζα πεξηνξηδφηαλ.  Ο ππάιιεινο πνπ ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηηο εηζπξάμεηο 

ζηελ εηαηξεία, άηνκα πνπ είρε απνθηήζεη ηελ πιήξε εκπηζηνζχλε ησλ δχν 

ηδξπηψλ αιιά θαη έραηξε ηεο εθηίκεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ππαιιήισλ ηεο 

εηαηξείαο, ζα εμεηδηθεπφηαλ ζηε ρξήζε ηνπ λένπ ιεηηνπξγηθνχ πάλσ ζην θνκκάηη 

ησλ πειαηψλ θαη ησλ εηζπξάμεσλ.  Απηφο καδί κε ηνλ Κξεηηθφ θαη δεπηεξεχνληνο 

ηνλ Νηατξηδέ, ζα δηακφξθσλαλ ηελ επηινγέο ζπλεξγαζίαο κε θάζε πειάηε, 

αλάινγα κε ηελ πξψηε επαθή θαη θνπβέληα πνπ ζα είρε ν πσιεηήο καδί ηνπ.  ηε 

ζπλέρεηα νη πσιεηέο ζα κεηέθεξαλ ηηο πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο θαη ηηο πξνηάζεηο 

ηεο εηαηξείαο πξνο ηνπο πειάηεο.  Δπίζεο νη πσιεηέο ζα αλαιάκβαλαλ ηηο 

εηζπξάμεηο απφ φινπο ηνπο πειάηεο, εξγαζία πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή γηλφηαλ 

απφ άιιν ππάιιειν γηα εμσηεξηθέο δνπιεηέο.  Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ξφινο ησλ 

πσιεηψλ γηλφηαλ πεξηζζφηεξν δηαδηθαζηηθφο – εθηειεζηηθφο.  Γηα απηφ ην ιφγν 

ζα απμαλφηαλ θαη ν ζηαζεξφο κηζζφο ηνπο θαη ζα κεηψλνληαλ ηα bonus ηνπο, ηα 

νπνία ζα ζπλέρηδαλ λα ππνινγίδνληαη απφ ηηο εηζπξάμεηο ησλ πειαηψλ ηνπο.  Γηα 

λα βξεζεί ρξφλνο ζην πξφγξακκα ηνπ Κξεηηθνχ γηα ηηο ζπρλέο ζπλαληήζεηο κε 

ηνπο πσιεηέο θαη ηε δηακφξθσζε ηνπ πιάλνπ πσιήζεσλ, έπξεπε λα δψζεη έλα 

θνκκάηη απφ ηηο πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ.  Έηζη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

Νηατξηδέ, ην θνκκάηη ησλ εηζαγσγψλ θαη θπξίσο ησλ επαθψλ κε ηνπο 

αληηπξνζψπνπο αλέιαβε ν γηνο ηνπ Κξεηηθνχ, Αξηέκεο Κξεηηθφο, πνπ είρε 

ζπκπιήξσζε έλα κεγάιν δηάζηεκα κφληκεο εξγαζίαο ζηελ εηαηξεία, ζην ηκήκα 

ησλ εηζαγσγψλ θαη είρε ηε δπλαηφηεηα δηεπζέηεζεο ηέηνησλ δεηεκάησλ θαη πνιχ 

θαιέο ζρέζεηο κε αληηπξνζψπνπο θαη εξγνζηάζηα.  Δλλνείηαη πσο ε πςειή 

επνπηεία παξέκελε ζηνλ ίδην ηνλ Κξεηηθφ.     

Με ηε ξχζκηζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ 

απνθαζίζηεθε θαη ε αχμεζε ησλ ηηκνθαηαιφγσλ ηεο εηαηξείαο ζε πνην 

νξζνινγηθά επίπεδα.  Αλάινγα κε ην θχθιν εξγαζηψλ θάζε πειάηε θαη ην ηξφπν 

πιεξσκήο ηνπ.  Δλψ θαη κε ηηο δπλαηφηεηεο άκεζνπ ειέγρνπ ηνπ ζηαδίνπ πνπ 

βξίζθεηαη θάζε παξαγγειία, ηεο ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο θαη ησλ δξνκνινγίσλ 

ησλ θνξηεγψλ, κέζσ ηνπ λένπ ERP, ππήξρε άκεζε θαη ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηνπο 

ρξφλνπο εθηέιεζεο ηεο θάζε παξαγγειίαο θαη γηα ην αλ ε δηαδηθαζία ηεξεί ηηο 

εληνιέο ηεο δηνίθεζεο. 
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Σειεπηαίν, αιιά πνιχ ζεκαληηθφ ζηάδην ήηαλ λα εμαζθαιηζηεί ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο εηαηξείαο ελ‟ φςε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

πνπ είρε πεξηέιζεη ε Διιάδα.  Σα δεδνκέλα δελ ήηαλ ζεηηθά, θαζψο ην θιίκα 

αλαθνξηθά κε ηηο πιεξσκέο, ήηαλ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο αξλεηηθφ θαη νη 

πξψηεο ελδείμεηο έδεηρλαλ επηδείλσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο αγνξάο γηα ζσζηή 

θαη έγθαηξε πιεξσκή.  Οη αθάιππηεο επηηαγέο απμάλνληαλ κέξα κε ηε κέξα ελψ 

αληίζηνηρε πνξεία είραλ θαη νη ζηάζεηο πιεξσκψλ.  Ζ εηαηξεία αζθαιψο δε 

κπνξνχζε λα ζηακαηήζεη λα πνπιάεη, αιιά έπξεπε κε θάπνην ηξφπν βξεζεί 

θάπνηα εμαζθάιηζε γηα απηέο ηηο πσιήζεηο.   

Ζ ρξήζε ηνπ λένπ ιεηηνπξγηθνχ πξνγξάκκαηνο πξνζέθεξε ιχζεηο θαη 

ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Καζψο ε εηαηξεία, ζε ζπλεξγαζία κε κεγάιε εηαηξεία 

αζθάιηζεο πηζηψζεσλ, αζθάιηζε ην πειαηνιφγην ηεο.  Ζ αζθάιηζε απηή παξείρε 

ηελ δπλαηφηεηα πσιήζεσλ κέρξη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ χςνο νθεηιψλ αλά πειάηε, 

φξην πνπ θαζνξηδφηαλ απφ ηελ αζθαιηζηηθή αλάινγα κε ηνλ θάζε πειάηε.  ε 

πεξίπησζε ζηάζεηο πιεξσκψλ απφ ηνλ πειάηε ε αζθαιηζηηθή απνδεκίσλε ηελ 

εηαηξεία ζε πνζνζηφ 70%.  Αλ θαη πάιη ζα ππήξρε απψιεηα γηα ηελ εηαηξεία, 

αλακθίβνια ε εμαζθάιηζε πνπ ηεο πεξερφηαλ, ηεο έδηλε ην δηθαίσκα γηα 

κεγαιχηεξε επειημία ζην θνκκάηη ησλ πσιήζεσλ.  Γηα λα ιεηηνπξγήζεη 

απνηειεζκαηηθά ην ζχζηεκα αζθάιηζεο, έπξεπε λα γίλεηαη ηαθηηθφο έιεγρνο ηνπ 

επηπέδνπ ησλ νθεηιψλ θάζε πειάηε απφ ηε κία, κε ηηο παξαγγειίεο θαη ηηο 

πιεξσκέο ηνπ απφ ηελ άιιε.  Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ ERP ήηαλ θαίξηα θαζψο κε ηε 

ρξήζε ηνπ, ν έιεγρνο απηφο δηεπθνιπλφηαλ πάξα πνιχ ζε ρξφλν θαη ζε πνζφηεηα 

πιεξνθνξηψλ.  Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ ERP ήηαλ θίλεζε επέλδπζε γηα ηελ 

επηβίσζε ηεο εηαηξείαο, κε κεγάιν θφζηνο θαη ζε ρξήκαηα θαη ζε ψξεο εξγαζίεο 

πάξα ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθσλφηαλ.     

Ζ ζπζρέηηζε ηεο αζθάιηζεο θαη ν έιεγρνο ησλ νξίσλ ησλ πειαηψλ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζπγθεληξσηηθή πνιηηηθή επί ησλ πσιήζεσλ πνπ ζα 

εθαξκφδεη ε εηαηξεία.  Σνλ ξφιν ηνπ ειέγρνπ ζα ηνλ αλαιάκβαλε ν ζπλεξγάηεο 

ηνπ Κξεηηθνχ πνπ ζα εμεηδηθεπφηαλ πάλσ ζην θνκκάηη ησλ πειαηψλ, ελψ 

ζπκπιεξσκαηηθφ ξφιν ζα είρε θαη ν γηνο ηνπ Κξεηηθνχ.  Ο ηειεπηαίνο είρε, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, αλαιάβεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο εηζαγσγψλ.  Γηα λα κελ 
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έρεη φκσο ε εηαηξεία ην θαηλφκελν ηεο απνθιεηζηηθήο εμάξηεζεο απφ έλα θαη 

κφλν ππάιιειν, ζα εθπαηδεπφηαλ θαη ν Αξηέκεο Κξεηηθφο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζα ελεκεξσλφηαλ ζπλερψο γηα ηελ νπνηαδήπνηε εμέιημε.  Έηζη 

ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ βαζηθνχ ππεχζπλνπ ζα κπνξνχζε λα δηαηεξείηαη ν 

έιεγρνο απνηειεζκαηηθά.     

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο ηέζεθε πιένλ σο πξσηεχνλ 

ζηφρνο ηεο εηαηξείαο.  Σα κελχκαηα απφ ηελ ήδε δπζιεηηνπξγηθή, φζνλ αθνξά 

ηνπο ηξφπνπο πιεξσκήο, αγνξά δελ ήηαλ ελζαξξπληηθά.  Ζ εηαηξεία αλ θαη είρε 

εηζέιζεη γηα ηα θαιά ζε κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε πεξίνδν θαη κε απξνζδηφξηζην 

ρξφλν εμφδνπ απφ απηή, είρε πξνβεί ζε θηλήζεηο πνπ ζα ηηο πξνζέθεξαλ 

ζεκαληηθέο βνήζεηεο ζηηο πξνθιήζεηο πνπ αλαπφθεπθηα ζα ζπλαληήζεη.  Οη 

ζηξαηεγηθέο απηέο θηλήζεηο, θαίλεηαη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ έλα θαιφ 

αλάρσκα ζηηο παξελέξγεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα.  

Δπηπιένλ δεκηνπξγείηαη ε δπλαηφηεηα γηα αμηνπνίεζε επθαηξηψλ πνπ πηζαλφηαηα 

ζα εκθαληζηνχλ.  Ήδε ππήξραλ ελδείμεηο πσο αξθεηνί ραξηέκπνξνη 

αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, ελψ δπν μεθίλεζαλ δηαδηθαζίεο 

εθθαζαξίζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπο.  Οη εηαηξείεο πνπ ζα επηβίσλαλ ηεο θξίζεο, ζα 

ήηαλ ζε πιενλεθηηθή ζέζε γηα ηελ θάιπςε ησλ κεξηδίσλ ηεο αγνξάο.  Ζ 

ΚΡΖΣΗΚΟ – ΝΣΑΪΡΣΕΔ πξέπεη θαη κπνξεί λα είλαη κία απφ απηέο.  
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Κεθάλαιο 6: ςμπεπάζμαηα και Πποηάζειρ 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

θάλακε, ε επλνηνθξαηία πξνο ηα κέιε ηεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα εμαιεηθζεί 

θαη δε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη απηνλφεην πσο δηάδνρνο ζα είλαη ν κεγαιχηεξνο 

ειηθηαθά γηνο. Αληίζεηα, ζα πξέπεη λα θαζηεξσζνχλ θξηηήξηα έληαμεο ζηελ 

επηρείξεζε θαη νη λέεο γεληέο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ απηνχο ηνπο φξνπο γηα λα 

εληαρζνχλ ζηελ επηρείξεζε.  ηελ Διιάδα θαίλεηαη φηη θάηη ηέηνην γίλεηαη ζε 

πνζνζηφ 34% ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ηε ρψξα λα βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ 

θνξπθαίσλ ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε.  Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο θαίλεηαη φηη 

είλαη απαξαίηεηνο ν ζρεδηαζκφο ηεο δηαδνρήο.  Πξέπεη νπσζδήπνηε λα μεθηλά απφ 

λσξίο, ελψ θαη νη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ζα απμεζνχλ αλ εμαζθαιηζηεί ε αλάκημε 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα απνθιείεηαη ε πεξίπησζε 

αλάιεςεο ηεο δηνίθεζεο απφ επαγγεικαηίεο manager, ζε πεξίπησζε πνπ ηα κέιε 

ηεο νηθνγέλεηαο δε δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε εκπεηξία.  

  Όπσο έγηλε εκθαλέο απφ ηε κειέηε πεξίπησζεο πνπ αλαπηχμακε, ε 

εηαηξεία ΚΡΖΣΗΚΟ – ΝΣΑΪΡΣΕΔ Α.Δ απνηειεί κία ηππηθή κηθξνκεζαία 

νηθνγελεηαθή επηρείξεζε κε ηζηνξία άλσ ησλ 20 εηψλ ζπλερνχο παξνπζίαο ζηνλ 

θιάδν ηνπ ραξηηνχ.  Ζ άξηζηε ζπλεξγαζία ησλ δπν ηδξπηψλ θαη ζπλεηαίξσλ, 

ππήξμε παξάγνληαο θνκβηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία ηεο εηαηξείαο. Δληνχηνηο, 

δελ έιεηςαλ νη δηαθσλίεο ζε ζρέζε κε ηνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο πνπ 

φκσο δελ ιεηηνχξγεζαλ αλαζηαιηηθά ζηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο.  Ζ επηινγή 

ηεο αλάπηπμεο κε ηε ιεηηνπξγία ππνθαηαζηεκάησλ ζηε Αηηηθή απνδείρζεθε 

εμαηξεηηθά εζθαικέλε επηινγή. Δπέηξεςε λα θαλνχλ κεξηθά απφ ηα πνην 

αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ κε ηε δηνιίζζεζε ηεο 

εηαηξείαο ζε θαηλφκελα επλνηνθξαηίαο πξνο ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ δχν 

ηδξπηψλ. Ζ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζπγγελψλ ζε ζέζεηο πνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαλ ζηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο γηα ηνλ θάζε 

ζπλέηαηξν, θαη ε „παζεηηθή‟ ζηάζε θαη ησλ δχν, φζνλ αλαθνξά ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θαηάζηαζεο, πηζαλφηαηα ζηέξεζαλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο αλάπηπμεο γηα ηελ 
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εηαηξεία.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αιιαγή ηεο λνκηθήο κνξθήο, κφιηο ε εηαηξεία 

πιεξνχζε ηα θξηηήξηα, ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ πνπ θαη νη δχν ηδξπηέο ήζειαλ λα ραξαθηεξίδνπλ ηελ εηαηξεία. 

Ζ επηζεηηθή ζηάζε ησλ ηδξπηψλ απέλαληη ζηηο δπζκελείο πξννπηηθέο πνπ 

εκθαλίδνληαλ, κεηά ηελ θαηαζηξνθηθή πιεκκχξα, είλαη ζεκάδη ηεο 

εξγαηηθφηεηαο, ηνπ πάζνπο, ηεο επηκνλήο θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνπο 

ελζηίθηνπ. Δλψ θαη ε κεηαηξνπή ηεο χπαξμεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, απφ 

κεηνλέθηεκα ζε πιενλέθηεκα, αλαδεηθλχεη ηελ επειημία ησλ δχν ζπλεηαίξσλ 

απέλαληη ζηηο αληημνφηεηεο.  Μεηά ηελ ζπγρψλεπζε κε ηε ΛΑΜΓΑ ΥΑΡΣΗΚΖ, 

ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηελ είζνδν ζηε κεηνρηθή ζχλζεζε δχν 

λέσλ κεηφρσλ, απνθαζίζηεθε ν αλαζρεδηαζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο.  Ζ 

εηαηξεία έζεηε πιένλ σο πξνηεξαηφηεηα ηελ εμ‟ νινθιήξνπ ιεηηνπξγία ηεο κε 

φξνπο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.   

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ ζχγρξνλνπ ιεηηνπξγηθνχ πξνγξάκκαηνο 

κεραλνγξάθεζεο, ηειηθά, δηεπθφιπλε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο θαη 

παξείρε λέεο δπλαηφηεηεο ζε ζέκαηα ειέγρνπ, πιεξνθφξεζεο θαη επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ λένπ ιεηηνπξγηθνχ πξνγξάκκαηνο (E.R.P.)  

ζπλδπάζζεθαλ κε επηηπρία κε ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Κξεηηθνχ ζε ζέκαηα αγνξάο 

θαη πειαηψλ, ψζηε λα αιιάμεη ε πνιηηηθή πσιήζεσλ πνπ αθνινπζνχληαλ κέρξη 

ηφηε θαη λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή.  Παξάιιεια, αμηνπνηήζεθε πην νπζηαζηηθά 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ηκήκαηνο πσιήζεσλ, αθνχ άιιαδε ν ηξφπνο εξγαζίαο 

ηνπο θαη νη απαηηήζεηο ηεο εηαηξείαο απφ απηνχο βειηίσζε ηελ απνδνηηθφηεηα 

ηνπο. Σν λέν ιεηηνπξγηθφ ππνζηήξημε θαη ηηο αλάγθεο ειέγρνπ ηνπ πειαηνινγίνπ, 

ζπλέπεηα ηεο αζθάιηζεο πηζηψζεσλ πνπ ζχλαςε ε εηαηξεία. Ζ αζθάιηζε 

πηζηψζεσλ, πνπ έγηλε ππφ ην θφβν ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, ζσξάθηζε ηελ εηαηξεία απφ ηηο παξελέξγεηεο ηεο θξίζεο ζηελ αγνξά θαη 

ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο. Μεζνπξφζεζκνο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πάλσ απφ ηα 8 εθαηνκκχξηα, ή  έζησ θαη 

κηθξή επίηεπμε θεξδψλ θαη ε δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα.   
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Σέινο, γηα φζν δηαξθεί ε θξίζε, ε εηαηξεία ζα παξακέλεη ζε 

επηθπιαθή γηα πηζαλνχο θηλδχλνπο, πνπ πάληα ειινρεχνπλ ζε πεξηφδνπο 

νηθνλνκηθψλ, θαη ζε έλα βαζκφ, θαη θνηλσληθψλ θξίζεσλ.  Αιιά θαη γηα επθαηξίεο 

πνπ ελδερνκέλσο λα εκθαληζηνχλ θαη ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ επ‟ σθειεία 

ηεο εηαηξείαο.   

Ζ παξνχζα Μειέηε Πεξηπηψζεσο απνδεηθλχεη φηη : 

 ο καθοπιζμόρ ηος ηπόπος ειζόδος ζςγγενών ηων μεηόσων ζηην 

εηαιπεία, 

 η γνώζη ηηρ αγοπάρ και ηηρ πελαηείαρ, 

 ο ζηπαηηγικόρ αναζσεδιαζμόρ, 

 η ζωζηή αξιοποίηζη ηος ανθπώπινος δςναμικού, 

 η αξιοποίηζη ηων δςναηοηήηων ηηρ ηεσνολογίαρ 

είλαη ηα ζπζηαηηθά πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρία θαη λα απνηειέζνπλ 

ηελ άκπλα απέλαληη ζε δπζρέξεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά πεξηφδνπο ζε θάζε 

επηρείξεζε.  Αληίζεηα: 

 η εςνοιοκπαηία ςπέπ ηηρ οικογένειαρ, 

 η παθηηική ζηάζη απένανηι ζηα πποβλήμαηα  

πνιχ ζπρλά δηνγθψλεη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο θαη νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο ηαρχηεξα 

ζηα ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά αδηέμνδα.  

Ζ παξνχζα εξγαζία ειπίδνπκε λα απνηειέζεη κία αθφκε αθεηεξία 

ζπδήηεζεο πξνο φθεινο ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη λα 

επηζχξεη ην ελδηαθέξνλ αληίζηνηρσλ εξεπλεηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ πξνο 

δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ.   
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