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Δηζαγσγή – Πεξίιεςε 

 

 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αξρηθά, αλαιχνληαη νη κεηαβιεηέο πνπ 

απαξηίδνπλ ηφζν ην εζσηεξηθφ φζν θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο 

θαη ελ ζπλερεία πεξηγξάθεηαη ην ππφδεηγκα ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ θαζεγεηή 

Michael E. Porter. Σν ππφδεηγκα απηφ απνηειεί έλα απφ ηα πην απνηειεζκαηηθά 

ζεσξεηηθά ππνδείγκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ηφζν γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο 

δνκήο ελφο θιάδνπ φζν θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα 

ζην νπνίν κηα επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη.  

ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ ησλ ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ ν νπνίνο 

απνηειεί θαη ην βαζηθφ αληηθείκελν κειέηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλάιπζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ηνπ θιάδνπ θαζψο 

θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ 

ηνπ εμεηαδφκελνπ θιάδνπ. Δπίζεο, ζεκαληηθή ζα είλαη ε αλάιπζε ηεο δνκήο θαη ηεο 

δηάξζξσζεο ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη ηδηαίηεξα ρξήζηκσλ κεγεζψλ, φπσο ηα κεξίδηα ηεο 

αγνξάο, ηα επίπεδα θαηαλάισζεο ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ, νη πσιήζεηο, ε 

δηαθεκηζηηθή δαπάλε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη ε δνκή ηνπ δηθηχνπ 

δηαλνκήο. 

Δπηπιένλ, γίλεηαη αλάιπζε ησλ πέληε δπλάκεσλ πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Porter 

θαζνξίδνπλ ην βαζκφ έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ θιάδν ρπκψλ 

– αλαςπθηηθψλ, απφ φπνπ δηαθαίλνληαη θαη νη πξννπηηθέο γηα ηε κειινληηθή πνξεία 

ηνπ θιάδνπ. ηε ζπλέρεηα, νξίδνληαη νη έλλνηεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηέινο αλαιχεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

Αλάιπζε εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο 

 

 

1.1 Δηζαγσγή  

 

ηε ζχγρξνλε επνρή νη επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη αλαπηχζζνληαη ζε έλα 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, φπνπ δηάθνξεο δπλάκεηο θαη θαηαζηάζεηο 

επηδξνχλ ζηελ πνξεία ηεο θάζε επηρείξεζεο. αθψο νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο 

δπλάκεηο είλαη δηαθνξεηηθέο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο αλ θαη έλαο αξηζκφο 

γεληθεπκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ δπλάκεσλ αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο ζηξαηεγηθέο 

θάζε επηρείξεζεο, αλεμαξηήησο θιάδνπ. ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη ε αλάιπζε 

φισλ απηψλ ησλ δπλάκεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα αλαιπζνχλ νη δπλάκεηο ηνπ κίθξν-

πεξηβάιινληνο θαη ηνπ κάθξν – πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν 

θάζε έλαο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο επηδξά ζηε ιεηηνπξγία αιιά θαη ζηελ πνξεία 

κηαο επηρείξεζεο.   

 

1.2 Οη κεηαβιεηέο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

Σν πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο 

πνπ άκεζα ή έκκεζα επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηεο ζην ρψξν ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη. Έηζη ην πεξηβάιινλ δηαρσξίδεηαη ζε εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ρσξίδεηαη ζε δχν ηχπνπο : ζην κάθξν – 

πεξηβάιινλ ή γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ, νη παξάγνληεο ηνπ νπνίνπ δελ επεξεάδνπλ 

κφλν ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζην κίθξν ή άκεζν ή 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ νη παξάγνληεο ηνπ νπνίνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ θάζε 

επηρείξεζε. ην κάθξν – πεξηβάιινλ αλήθνπλ νη πνιηηηθνί , νηθνλνκηθνί, 

θνηλσληθνπνιηηηζηηθνί θαη ηερλνινγηθνί παξάγνληεο. ην κίθξν – πεξηβάιινλ 

αλήθνπλ νη εμήο παξάγνληεο : κέηνρνη, πξνκεζεπηέο, θπβεξλήζεηο, 

εξγαδφκελνη/ζσκαηεία, αληαγσληζηέο, πηζησηέο, πειάηεο, ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη 

δηάθνξεο νκάδεο ελδηαθέξνληνο.  (Γεσξγφπνπινο Ν., 2006, ζει. 84 – 85) 
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Οη παξάγνληεο πνπ απαξηίδνπλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ είλαη δπλακηθνί θαη 

επνκέλσο κεηαβάιινληαη δηαξθψο. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα  ζα πξέπεη λα 

γίλεη αληηιεπηφ απφ θάζε επηρείξεζε, αθνχ ε δηνίθεζε ηεο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη γηα 

ηελ άκεζε πξνζαξκνγή ηεο επηρείξεζεο ζηηο αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Δπηπιένλ δελ ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί ην γεγνλφο φηη αιιαγέο ζε κηα θαηεγνξία 

πεξηβάιινληνο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο πεξηβάιινληνο. Σν πφζν 

ζεκαληηθφο είλαη έλαο παξάγνληαο θαη θαηά ζπλέπεηα πφζν ζεκαληηθέο αιιαγέο 

κπνξεί λα επηθέξεη, ζα κπνξνχζε λα εθηηκεζεί κε ηελ πηζαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο 

απηνχ ηνπ παξάγνληα θαη ηελ πηζαλή επηξξνή ηνπ ζηελ επηρείξεζε. Αθφκα είλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θάζε επηρείξεζεο δηαθέξεη 

αλάινγα κε ηελ «πεξηβαιινληηθή αβεβαηφηεηα» δειαδή αλάινγα κε ην βαζκφ 

αιιαγήο θαη ην βαζκφ πνιππινθφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο. (Γεσξγφπνπινο Ν., 2006 

ζει. 90-91, Wheelen Σ. and Hunger D., 2008, ζει.73 – 74) 

 

 Ζ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζπκβάιιεη ψζηε ε επηρείξεζε λα 

αλαγλσξίζεη ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα απνθηήζεη έλα 

εξγαιείν ψζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ καθξνπξφζεζκε επηβίσζή ηεο. Άιισζηε νη 

αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ζηελ αληαγσληζηηθή 

ζηξαηεγηθή ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε κεηαβνιή θάπνησλ 

νξγαλσηηθψλ δνκψλ ηεο. Σαπηφρξνλα φκσο είλαη δπλαηφ κηα λέα ζηξαηεγηθή λα 

επηθέξεη αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα είλαη 

πειάηεο, αληαγσληζηήο, πξνκεζεπηήο ή θαη πηζησηήο κηαο άιιεο επηρείξεζεο. 

Οπζηαζηηθή κέξηκλα γηα κηα επηρείξεζε είλαη λα δηακνξθψζεη θαηά ηέηνην ηξφπν ην 

αληαγσληζηηθφ ηεο πεξηβάιινλ ψζηε λα επηηπγράλεη πςειή νηθνλνκηθή απφδνζε.  

(Γεσξγφπνπινο N., 2006, ζει. 86-87) 

 

   ην Γηάγξακκα 1.1 πνπ αθνινπζεί  παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά νη κεηαβιεηέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο. ην εμσηεξηθφ παξαιιειφγξακκν ηνπο ζρήκαηνο 

ηνπνζεηνχληαη νη κεηαβιεηέο ηνπ καθξν-πεξηβάιινληνο θαη απηφ δηφηη δελ 

επεξεάδνπλ κφλν ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα νη κεηαβιεηέο 

νη νπνίεο βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ παξαιιειφγξακκν είλαη εθείλεο νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν άκεζα ηελ επηρείξεζε. Σέινο ζην θέληξν βξίζθεηαη ην ίδην 

ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο ην νπνίν δέρεηαη ηηο επηδξάζεηο ηφζν ηνπ 

γεληθεπκέλνπ φζν θαη ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο.  
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                             ΜΑΚΡΟ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Ή ΓΔΝΗΚΔΤΜΔΝΟ 

 

 

 

Πνιηηηθφ                                                                                                     κηθΟη      

                                                                                                                                                 Οηθνλνκηθφ                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

  

Σερλνινγηθφ                                                                                                                               Κνηλσληθν- 

                                                                                                                                                                  πνιηηηζηηθφ     

 

                                                                                                                                         

 

 

Γηάγξακκα 1.1: Μεηαβιεηέο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

 

1.2.1 Γεληθεπκέλν ή καθξν - πεξηβάιινλ  

 

 

Πνιηηηθό πεξηβάιινλ 

 

Σν πνιηηηθφ πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη ζηε γεληθφηεξε πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο 

ζηελ νπνία έλαο ή πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ην νπνίν 

επεξεάδεη άκεζα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θάζε νξγαληζκνχ. Παξάιιεια, θάπνηεο 

επηρεηξήζεηο θνινζζνί επεξεάδνπλ νη ίδηεο ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ κέζσ ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα ππφ ην πξίζκα ελφο ζηαζεξνχ 

πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο είλαη πεξηζζφηεξν εθηθηφ λα εθαξκφδνπλ ηηο 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 
ΓΟΜΖ, ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ,    

ΠΟΡΟΗ 

ΜΗΚΡΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Ή 

ΑΜΔΟ Ή 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ 

Μέηνρνη 

Δξγαδφκελνη / 

ζσκαηεία 

Πξνκεζεπηέο 

Κπβεξλήζεηο 

Γηάθνξεο  

Οκάδεο 
Δλδηαθέξν-

ληνο 

Πειάηεο Πηζησηέο 

Σνπηθέο Κνηλσλίεο 

Αληαγσλη-

ζηέο 
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πνιηηηθέο ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη λα ηηο κεηαβάιινπλ εμαηηίαο πνιηηηθψλ αιιαγψλ 

θαη απνθάζεσλ. ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ εληάζζνληαη νη εμήο κεηαβιεηέο:  

 ε ζηαζεξφηεηα ηεο θπβέξλεζεο 

  ην είδνο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο 

  ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή 

  ε θνξνινγηθή πνιηηηθή 

  ε αληηκνλνπσιηαθή λνκνζεζία 

  ε εξγαηηθή λνκνζεζία 

  νη λφκνη πεξί ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

  εηδηθά θίλεηξα  

 ν βαζκφο αληίδξαζεο ζηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο. 

 

ζνλ αθνξά ηε ζηαζεξφηεηα ηεο θπβέξλεζεο, είλαη ινγηθφ νη επηρεηξήζεηο λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαιχηεξα ζε έλα ζηαζεξφ πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. ε πεξηπηψζεηο 

ζπρλψλ αιιαγψλ θπβεξλήζεσλ, νη επηρεηξήζεηο δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ 

θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δπζρεξαίλεηαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. Δπηπξφζζεηα, πνιιέο 

είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο φπνπ 

πηζαλφλ ζε θάπνηεο απφ απηέο ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα είλαη ακθηζβεηήζηκε. Γηα ην 

ιφγν απηφ ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα αλαιχεη ηα δεδνκέλα δηαξθψο, 

ψζηε λα πξνιακβάλεη κηα δπζνίσλε γηα ηελ επηρείξεζε πνιηηηθή αιιαγή.  Κάζε 

θπβέξλεζε αζθεί δηαθνξεηηθή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία, ηε θνξνινγία, ηελ 

εξγαηηθή θαη πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαζψο θαη ηα εηδηθά θίλεηξα πνπ παξέρεη 

ζηηο επηρεηξήζεηο. ια απηά ηα δεδνκέλα ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη πξνζεθηηθά ψζηε 

θάζε επηρείξεζε λα κπνξέζεη λα δηαπηζηψζεη αλ είλαη ζπκθέξνλ λα ζπλερίζεη λα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ρψξα απηή.  

Κάζε θπβέξλεζε αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθά ηνλ θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο θαη γηα ην ιφγν απηφ θάπνηεο θνξέο γίλνληαη αθνξκή ζπγθξνχζεσλ 

κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ θάπνηεο άιιεο  γίλνληαη απνδεθηνί 

απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Ζ κεηαβνιή φισλ ησλ παξαπάλσ δπλάκεσλ 

επεξεάδεη άκεζα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο πνιηηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη κάιηζηα 

ν βαζκφο αληίδξαζεο ηνπο εμαξηάηαη θαη απφ ην είδνο ησλ αιιαγψλ πνπ επηθέξεη ε 

εθάζηνηε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα απνθεπρζνχλ δπζάξεζηεο 

παξελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

ζε κηα ρψξα ( πνιηηηθφο θίλδπλνο ) φπσο γηα παξάδεηγκα απεξγίεο, αθχξσζε 
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νηθνλνκηθψλ ζπκθσληψλ θ.α νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα κειεηνχλ ζε βάζνο ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Σηο πνιηηηθέο ζπκθσλίεο νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ 

αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 Σε ζρέζε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο. 

 Σελ πνιηηηθή ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηα 

κνλνπψιηα. 

 Σηο πεπνηζήζεηο φισλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ζηε ρψξα δξαζηεξηνπνίεζεο 

ηεο επηρείξεζεο. (Γεσξγφπνπινο N., 2006, ζει. 90,92 θαη Wheelen T. and Hunger 

D., 2008, ζει.78 ) 

 

Οηθνλνκηθό πεξηβάιινλ 

 

Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί έλα ζχλζεην πεξηβάιινλ απνηεινχκελν απφ 

πιεζψξα κεηαβιεηψλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηφζν ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ φζν θαη ηελ πνξεία ηνπο ζε εζληθφ αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Κξίζηκεο νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο ηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ζνβαξά ππφςε ηνπο είλαη νη εμήο : 

 ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ  

 ην δηαζέζηκν εηζφδεκα  

 ε πξνζθνξά ρξήκαηνο 

  ε ηάζε ηνπ γεληθνχ δείθηε ηηκψλ 

  ε ππνηίκεζε ή αλαηίκεζε ηνπ λνκίζκαηνο 

  ηα πνζνζηά αλεξγίαο 

  ηα δηακνξθσκέλα επηηφθηα 

  ε θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ 

  ην επίπεδν ησλ κηζζψλ 

  ε λνκηζκαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή   

 ην χςνο ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ επελδχζεσλ. (Γεσξγφπνπινο N., 2006, ζει. 

90, 93, 94 θαη Wheelen T. and Hunger D., 2008, ζει.74 ) 

 

Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ κηαο νηθνλνκίαο απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

αγαζψλ, πιηθψλ θαη άπισλ, ηα νπνία παξάγνληαη απφ ηελ νηθνλνκία απηή ζε 

νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Οπζηαζηηθά πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζπγθξίζηκν κέγεζνο 
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νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ησλ ρξεκαηηθψλ αμηψλ φισλ ησλ πιηθψλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, πνπ παξάγνληαη ζε νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ 

Α.Δ.Π  απνηειεί δείθηε επεκεξίαο γηα κηα ρψξα. (Ληαλφο Θ. θαη Μπέλνο Θ., 1998, ζει. 

34 -35) 

  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ ΔΤΔ ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ  ζην β’ 

ηξίκελν ηνπ 2009 αλήιζε ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ζηα 239.141εθ. € δειαδή    1,2 % 

ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ην β’ ηξίκελν ηνπ 2008. Σν γ’ ηξίκελν ηνπ 2009 ην ΑΔΠ 

παξνπζίαζε κείσζε 1,6% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ 2008, ελψ ζε ζρέζε 

κε ην β’ ηξίκελν ηνπ 2009 παξνπζίαζε κείσζε 0,3%. ρεηηθά κε ην δ’ ηξίκελν ηνπ 

2009 εθηηκάηαη φηη ην ΑΔΠ ζα κεησζεί πεξίπνπ 2% ζε ζρέζε κε ην δ΄ ηξίκελν ηνπ 

2008. Ζ πνξεία απηή ηνπ ΑΔΠ δείρλεη πσο ε χθεζε ζηελ Διιάδα βαζαίλεη φπσο 

αλακελφηαλ. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα κε ηελ πνξεία ηνπ ΑΔΠ ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία γηα ην δηάζηεκα 2000 – 2008.  

Πεγή γξαθήκαηνο: ΔΤΔ, www.statistics.gr              

Γηάγξακκα 1.2: Πνξεία Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο 

 

ζνλ αθνξά ην δηαζέζηκν εηζφδεκα νξίδεηαη σο «ην άζξνηζκα ησλ αηνκηθψλ 

εηζνδεκάησλ, ηα νπνία ππάξρνπλ ζηε δηάζεζε ησλ αηφκσλ, πξνο θαηαλάισζε ή 

απνηακίεπζε.» Σν δηαζέζηκν εηζφδεκα είλαη ην εζληθφ εηζφδεκα απφ ην νπνίν έρνπλ 

αθαηξεζεί νη θφξνη επί ηνπ εηζνδήκαηνο, νη θφξνη επί ησλ θεξδψλ πξηλ απφ ηε 

http://www.statistics.gr/
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δηαλνκή θαη ηα αδηαλέκεηα θέξδε θαη έρνπλ πξνζηεζεί νη κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο 

(δειαδή ρξεκαηηθά εηζνδήκαηα πνπ παξέρεη ν θξάηνο ζε άηνκα ηα νπνία γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο δε ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο). Σν δηαζέζηκν 

εηζφδεκα ινηπφλ επεξεάδεη ηελ πνξεία κηαο επηρείξεζεο, θαζψο είλαη ην εηζφδεκα ην 

νπνίν θαηά βνχιεζε θάζε άηνκν κπνξεί λα θαηαλαιψζεη ή λα απνηακηεχζεη θαη έηζη 

λα επεξεάζεη αλάινγα ηελ επηρείξεζε θαη ηελ νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο. (Ληαλφο Θ. 

θαη Μπέλνο Θ., 1998, ζει. 34 -35) 

 

Μηα αθφκα κεηαβιεηή πνπ εμεηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο 

είλαη  ε πξνζθνξά ρξήκαηνο Μ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ππάξρνπζα πνζφηεηα 

ρξήκαηνο πνπ εθδίδεηαη θαη θπθινθνξεί κέζα ζηελ νηθνλνκία. Μηα αχμεζε ηεο 

πξνζθνξάο ρξήκαηνο ζεκαίλεη αχμεζε ησλ ρξεκαηηθψλ κέζσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

νηθνλνκία. Σα ρξεκαηηθά κέζα πνπ ππάξρνπλ ζηελ νηθνλνκία είλαη ηα θέξκαηα, ηα 

ηξαπεδνγξακκάηηα θαη νη ηξαπεδηθέο επηηαγέο θαη απνηεινχλ ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο 

ζηελ νηθνλνκία. (Μπέλνο Θ. θαη αξαληίδεο ., 2002, ζει.304) 

 

ρεηηθά κε ην γεληθφ δείθηε ηηκψλ, ην Γεθέκβξε ηνπ 2009 παξνπζίαζε αχμεζε 2,6% 

έλαληη ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 2008 φπνπ ε αχμεζε άγγημε ην 2%. Άιινο έλαο 

παξάγνληαο ν νπνίνο είλαη κέξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο. Σν πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο νξίδεηαη σο ε πνζνζηηαία αλαινγία ησλ αλέξγσλ 

ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Τπάξρνπλ πέληε είδε αλεξγίαο: ε αλεξγία ηξηβήο, ε επνρηαθή 

αλεξγία, ε δηαξζξσηηθή αλεξγία, ε θπθιηθή αλεξγία θαη ε αλεξγία πνπ νθείιεηαη ζε 

ειιεηκκαηηθή δήηεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ην β’ ηξίκελν ηνπ 2009 ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο αλήιζε ζην 8,9% έλαληη  ηνπ 7,2% ηνπ αληίζηνηρνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2008. Απφ 

ηελ θαηά νκάδεο δηάξζξσζε ηεο αλεξγίαο πξνθχπηεη φηη, ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

αλεξγίαο παξαηεξείηαη ζηνπο λένπο απφ 15-29 εηψλ κε πνζνζηφ 17,7%. Δπηπιένλ ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο ζηηο γπλαίθεο θηάλεη ζην 22,6%.  (www.statistics.gr , Δθεκεξίδα «Σν 

Βήκα» Ηαλνπάξηνο 2010, θαη Μπέλνο Θ. θαη αξαληίδεο ., 2002, ζει.277-278)  

 

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε γηα ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη απαξηίδνπλ ην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, δελ ζα πξέπεη λα παξαιείςνπκε ηε θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ ζηελ 

νπνία βξηζθφκαζηε. Ζ νηθνλνκία απνηειείηαη απφ κηα πιεζψξα κεηαβιεηψλ κεγεζψλ 

θαη κε βάζε απηά δηαγξάθεη αλάινγα, είηε αλνδηθή είηε θαζνδηθή πνξεία ε νπνία θαη 

αληαλαθιάηαη ζηηο επί κέξνπο κεηαβιεηέο. Ζ γεληθή εηθφλα απηψλ ησλ θηλήζεσλ 
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παξνπζηάδεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν. Έλαο ηππνπνηεκέλνο νηθνλνκηθφο θχθινο 

απνηειείηαη απφ ηηο εμήο θάζεηο:  

1) Όθεζε (depression) είλαη ε θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ πνπ έπεηαη ηεο 

θξίζεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζηκφηεηα ζηα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε, 

2) Αλάξξσζε (recovery) είλαη ε θάζε πνπ αθνινπζεί ηελ πεξίνδν ηεο χθεζεο 

θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη 

βαζκηαία κείσζε ηεο αλεξγίαο.  

3) Έληαζε (full employment – boom) είλαη ε θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ 

θαηά ην πξψην ζηάδην ηεο νπνίαο ε νηθνλνκία βξίζθεηαη ζρεδφλ ζε ηδαληθή 

θαηάζηαζε. ην ζηάδην απηφ ε απαζρφιεζε είλαη ζρεδφλ πιήξεο, ε αλεξγία 

ειάρηζηε, ε παξαγσγή απμάλεη δηαξθψο θαη νη ηηκέο είλαη ζηαζεξέο ή 

παξνπζηάδνπλ κηθξή αχμεζε. ην δεχηεξν ζηάδην απηήο ηεο θάζεο ε 

νηθνλνκία θηάλεη ζην αλψηαην ζεκείν θακπήο θαη ζηαδηαθά ζα ιάβεη ηελ 

θαηηνχζα. 

4)  Κξίζε (recession) είλαη ε θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ ζηελ νπνία ε 

παξαγσγή κεηψλεηαη, ε αλεξγία απμάλεηαη γνξγά, oη επηρεηξήζεηο παχνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ θαη ηα θέξδε κεηψλνληαη. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο θξίζεο είλαη φηη 

επέξρεηαη απφηνκα θαη έρεη κηθξή δηάξθεηα αιιά κεγάιε έληαζε. 

 

Δίλαη απαξαίηεην γηα κηα επηρείξεζε λα κειεηά ηε θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε νηθνλνκία, ψζηε λα κπνξέζεη λα δξάζεη έγθαηξα θαη 

απνηειεζκαηηθά φηαλ ρξεηαζηεί, αιιά θαη λα αδξάμεη ηηο επθαηξίεο πνπ είλαη 

δπλαηφλ λα ηηο πξνζθέξεη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη. (αξαληίδε ., 2002, ζει. 352 - 357)  

 

 ζνλ αθνξά ην επίπεδν ησλ κηζζψλ ζηελ Διιάδα, ν θαηψηεξνο κηζζφο είλαη 701 

επξψ θαη παξακέλεη ν ρακειφηεξνο κηζζφο ζηελ επξσδψλε. Ο κηζζφο απνηειεί 

κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ νηθνλνκνχλησλ αηφκσλ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ 

δαπαλάηαη γηα ηε αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ. 

Δπνκέλσο ν κηζζφο απνηειεί θηλεηήξην δχλακε γηα ηα νηθνλνκνχληα άηνκα θαη ην 

κέγεζνο ηνπ επεξεάδεη ηφζν ηελ θαηαλάισζε φζν θαη ηελ απνηακίεπζε. Αθφκα 

έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

είλαη ην χςνο ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ επελδχζεσλ. Οη επελδχζεηο είλαη ε 

δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ αγνξά αγαζψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 
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παξαγσγηθή δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ ζηε παξαγσγή λέσλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ δηελέξγεηα επελδχζεσλ είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο γηα 

ηελ αλάπηπμε κηαο ρψξαο θαζψο κέζσ απηψλ είλαη δπλαηφ λα παξαρζνχλ 

πεξηζζφηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο. 

Δπνκέλσο, νη επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηα ρψξα απνηεινχλ κέζν 

αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. (Μπέλνο Θ. θαη αξαληίδεο ., 2002, ζει.263-266)  

 

 

Κνηλσληθνπνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ 

 

Σν θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ζρεηίδεηαη κε ην ζχλνιν ησλ αμηψλ, ησλ 

ηδαληθψλ θαη ησλ πηζηεχσ πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα θνηλσλία ή κηα νκάδα. Ο 

παξάγνληαο απηφο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο, δεδνκέλνπ φηη 

απνηεινχλ έλα κηθξφθνζκν ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη απνδεθηέο θαη λα κελ πξνζβάιινπλ ην θνηλφ αίζζεκα. 

Γηα ην ιφγν απηφ νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα νξγαλψλνληαη θαη λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη κε γλψκνλα ηηο αμίεο θαη ηα πηζηεχσ ηεο θνηλσλίαο φπνπ 

επηβηψλνπλ, αιιά θαη κε βάζε ηελ ηδενινγία ησλ αλζξψπσλ ζηνπο νπνίνπο 

απεπζχλνληαη. Δίλαη αδηακθηζβήηεην φηη αθφκα θαη κηα κηθξή απφθιηζε απφ ην 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά απνδεθηφ θαη επηζπκεηφ, είλαη ηθαλή λα δεκηνπξγήζεη 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο. (Γεσξγφπνπινο Ν., 2006, ζει. 95) 

 

Γηα ην ιφγν απηφ νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο φινπο 

ηνπο παξάγνληεο πνπ απαξηίδνπλ ην θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη νη νπνίνη 

επεξεάδνπλ άκεζα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη νη εμήο:  

 νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ 

  νη αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο 

  ε νηθνγελεηαθή δνκή πνπ θπξηαξρεί ζε θάζε θνηλσλία 

 ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ (θπξίσο ειηθηαθή) 

  ν βαζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

  ην επίπεδν κφξθσζεο 

  δηάθνξα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

  ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 
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  ε ηζφηεηα ησλ κεηνλνηήησλ 

  ε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα 

 ν θψδηθαο εζηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 νη επθαηξίεο θαξηέξαο. (Γεσξγφπνπινο Ν., 2006, ζει. 90, 95 θαη Wheelen T. and 

Hunger D., 2008, ζει.74 ) 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηξφπνο δσήο ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο έρεη αιιάμεη ξηδηθά ηηο 

θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ αηφκσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ πνπ ζα εμεηαζηνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία επεξεάδνληαη 

έληνλα απφ ηηο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο. Ζ ζχγρξνλε επνρή επηηάζζεη έλα πην 

πγηεηλφ ηξφπν δσήο θαη γηα ην ιφγν απηφ δηαθαίλεηαη κηα έληνλε ζηξνθή ζε 

πεξηζζφηεξν πγηεηλά πξντφληα δηαηξνθήο. Έηζη ινηπφλ, παξαηεξήζεθε  αχμεζε ηεο 

δήηεζεο γηα ρπκνχο θαη ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο δήηεζεο γηα αλαςπθηηθά. Απηφο είλαη 

έλαο παξάγνληαο ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ φρη κφλν δελ πξέπεη λα 

αγλνήζνπλ, αιιά αληίζεηα πξέπεη λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο, ψζηε λα 

πξνζαξκφζνπλ άκεζα ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηελ αιιαγή απηή ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Δπηπιένλ ν ζχγρξνλνο ξπζκφο δσήο έρεη ζηξέςεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο ζε εζηηαηφξηα, ζε ρψξνπο γξήγνξεο εζηίαζεο θαη έρεη απμήζεη ηηο 

παξαδφζεηο έηνηκνπ θαγεηνχ ζην ζπίηη (delivery).  (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει. 6) 

 

ε απηφ ην γεγνλφο έρεη ζπκβάιιεη αθφκα, ε αιιαγή ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο ζηελ 

θνηλσλία θαη εηδηθφηεξα ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα. Ζ πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ 

εξγάδεηαη  θαη έηζη ην κνληέιν ηεο λνηθνθπξάο έρεη εθιείςεη. Απηφ ηαπηφρξνλα 

ζεκαίλεη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ αλαςπθηηθψλ. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη νη 

αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηηο επηρεηξήζεηο 

φρη κφλν ηνπ εμεηαδφκελνπ θιάδνπ αιιά θαη γεληθφηεξα θαη γηα ην ιφγν απηφ ε 

ιεηηνπξγία ηνπο ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη ζρεδφλ απφιπηα κε ηηο θνηλσληθέο απηέο 

αιιαγέο. Οπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε  ζα έρεη ηεξάζηην αληίθηππν ζηηο επηρεηξήζεηο  

(ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει. 6) 

 

ζνλ αθνξά ηελ ειηθηαθή ζχλζεζε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο Διιάδαο, ζχκθσλα 

κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή πνπ δηεμήρζε ζηηο 18 Μαξηίνπ 2001, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ζπγθεληξψλεηαη ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο 25-39 εηψλ 

(2.500.772)  θαη 40-54 (2.183.267). ηηο ειηθηαθέο απηέο νκάδεο ππεξηεξνχλ κε κηθξά 
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πνζνζηά νη άξξελεο. Δπηπξφζζεηα, απφ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ζην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ (10.934.097) ην κεγαιχηεξν κέξνο ζπγθεληξψλεηαη ζηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο (8.211.646). Άιιν έλα ζηνηρείν ην νπνίν καο ελδηαθέξεη είλαη ην 

πνζνζηφ ησλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ πνιηηψλ. Οη νηθνλνκηθά ελεξγνί πνιίηεο είλαη 

4.614.499 εθ ησλ νπνίσλ  νη απαζρνινχκελνη είλαη 4.102.089. Απηά ηα κεγέζε δίλνπλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε γηα ηε δνκή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ρψξαο φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. 
1
 

εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο είλαη επίζεο ε θνηλσληθή 

ππεπζπλφηεηα. ε κηα επνρή φπνπ ε εμέιημε είλαη αέλαε θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη ν κνλφδξνκνο ηεο επηηπρίαο, ε θνηλσληθή 

ππεπζπλφηεηα ή δηαθνξεηηθά ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε δεκηνπξγεί πην έληνλνπο 

δεζκνχο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Ζ ζεσξία ηεο 

θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο πξνηείλεη φηη έλαο ηδησηηθφο νξγαληζκφο ζα πξέπεη λα έρεη 

επζχλεο πξνο ηελ θνηλσλία πέξα απφ ηε δεκηνπξγία θέξδνπο. Οη θαηαλαισηέο πιένλ 

πξνηηκνχλ πξντφληα επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο είλαη θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά 

ππεχζπλεο ζε ζρέζε κε πξντφληα επηρεηξήζεσλ πνπ δείρλνπλ αδηαθνξία γηα ην 

θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ γίγλεζζαη. Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη νη 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ 

ζηηο θνηλσληθά ππεχζπλεο εηαηξείεο θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηε δξάζε ηνπο ζχκθσλα κε 

απηφ. (Wheelen Σ. and Hunger D., 2008, ζει.56-57) 

 

Σέινο, έλαο επηπιένλ παξάγνληαο πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ θνηλσληθνπνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη ν θψδηθαο εζηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο θψδηθαο εζηθήο θάλεη πην 

ζπγθεθξηκέλν ην πψο πεξηκέλεη έλαο νξγαληζκφο λα ζπκπεξηθεξζνχλ νη ππάιιεινη 

ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπο. Μηα επηρείξεζε αλαπηχζζνληαο έλα θψδηθα  

εζηθήο νπζηαζηηθά πξνσζεί κηα εζηθή ζπκπεξηθνξά θαη θάλεη μεθάζαξν ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο, φηη αλακέλεη απφ ην εθείλνπο λα αλαγλσξίζνπλ ηηο εζηθέο 

δηαζηάζεηο  ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ πξάμεσλ ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο επηρείξεζεο. 

(Wheelen T. and Hunger D., 2008,  ζει.66) 

 

 

 

1. www.statistics.gr 

http://www.statistics.gr/
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πκπεξαίλεηαη ινηπφλ, πσο ην θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη ηθαλφ λα 

επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ  ηε ιεηηνπξγία αιιά θαη ηελ πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη γηα ην ιφγν απηφ θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ.  

 

Σερλνινγηθό πεξηβάιινλ 

 

«Οη ηερλνινγηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηε δεκηνπξγία λέαο γλψζεο θαη ηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο απηήο ζε λέα 

πξντφληα, δηαδηθαζίεο, πιηθά θ.ιπ.» (Γεσξγφπνπινο N., 2006, ζει. 97) 

 

Οη αιιαγέο ζην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ είλαη ηφζν γξήγνξεο, πνπ νη επηρεηξήζεηο ζα 

πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη δηαξθψο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ λέεο ηερλνινγίεο 

ηθαλέο λα ηνπο πξνζθέξνπλ λέεο επθαηξίεο θαη λα ηνπο δψζνπλ αθφκα θαη έλα ηζρπξφ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Οη ηερλνινγηθέο αιιαγέο κπνξεί λα κελ αθνξνχλ κφλν 

λέεο ηερλνινγίεο αιιά θαη ηελ αλαθάιπςε λέσλ ηξφπσλ ρξήζεο ήδε ππαξρνπζψλ 

ηερλνινγηψλ. Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε πηνζέηεζή ηεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

έρεη δχν πιεπξέο. Απφ ηε κία κεξηά δεκηνπξγεί θαηλνχξηεο επθαηξίεο θαη πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο θαη απφ ηελ άιιε απνηειεί απεηιή θαζψο πνιιέο επηρεηξήζεηο δελ 

θαηνξζψλνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ επηηπρψο θαη ζηνλ απαηηνχκελν ρξφλν. 

(Γεσξγφπνπινο N., 2006, ζει.97, 98) 

 

θφπηκν είλαη λα αλαιχζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ ην ηερλνινγηθφ 

πεξηβάιινλ θαη νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη παξάγνληεο 

απηνί είλαη νη εμήο:  

 ε αλάπηπμε ηερλνινγηψλ 

  ε ηαρχηεηα δηάρπζεο λέσλ ηερλνινγηψλ 

  ε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ ιφγσ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ 

  νη θξαηηθέο δαπάλεο γηα έξεπλα 

  ε πξνζηαζία παηέληαο 

  ε πξφνδνο ζηελ απηνκαηνπνίεζε 

  ε χπαξμε ηειεπηθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ  

 ε δηάδνζε ηνπ δηαδηθηχνπ. (Γεσξγφπνπινο N., 2006, ζει. 90 θαη Wheelen T., and 

Hunger D., 2008, ζει.72 ) 
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Οη θαηλνηνκίεο θαη ε αθνκνίσζε λέσλ ηερλνινγηψλ νπζηαζηηθά ηξνθνδνηνχλ ην 

ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. χκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2008 απφ ηε 

Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Δκπφξην θαη ηελ Αλάπηπμε (UNCTAD), γηα 

ηε δηείζδπζε θαη ηε ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο ζηελ νηθνλνκία, δηαθάλεθε φηη ππάξρεη πςειή αλνκνηνγέλεηα ζηελ 

Διιάδα. Ζ UNCTAD εμεηάδεη ηε δηάρπζε ηεο ηερλνινγίαο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ 

Internet θαη ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. χκθσλα ινηπφλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ε Διιάδα είλαη ηειεπηαία ζηε δηάρπζε κέζσ Internet θαη «πξσηαζιήηξηα» 

ζηε δηάρπζε κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ κε πνζνζηφ 99,1%. ηελ έθζεζε ηεο 

UNCTAD αλαθέξεηαη πσο ίζσο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ηνπ αληαγσληζκνχ αιιά θαη 

ηεο κνλνπσιηαθήο ζέζεο ηνπ εζληθνχ ηειεπηθνηλσληαθνχ θνξέα ε δηάδνζε ηνπ 

Internet δελ έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. 

(Δθεκεξίδα « Ζ Καζεκεξηλή » Φεβξνπάξηνο 2008)
1
  

  

ρεηηθά κε ηηο θξαηηθέο δαπάλεο γηα έξεπλα, ζχκθσλα κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ε Διιάδα ζπκκεηέρεη ζηελ 

επξσπατθή πνιηηηθή αχμεζεο ησλ δαπαλψλ γηα έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε κε 

πνζνζηφ 1,9% ηνπ ΑΔΠ ην 1999 θαη αληίζηνηρα κε πνζνζηφ 3% ην 2010. Ζ αχμεζε 

απηή ζα ζπλνδεπηεί απφ ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην 

67% απφ ην 56% ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο πξνζπάζεηαο. πγθεθξηκέλα ζηελ 

Διιάδα πξνβιέπεηαη απφ ηε ζπλνιηθή απηή πξνζπάζεηα αχμεζε ησλ δαπαλψλ απφ ην 

0,7% ηνπ ΑΔΠ ην 1999 ζην 1,5% ηνπ ΑΔΠ ην 2010. 
2 

 

Σαπηφρξνλα αλακέλεηαη ε αλαβάζκηζε ηεο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο δαπάλεο γηα 

επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ λα θηάζεη ζην 

40% ην 2010 απφ 24%. 
 

 

 

 

 

 

1. www.kathimerini.gr , «UNCTAD: Αλνκνηνγέλεηα ραξαθηεξίδεη ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

Διιάδα») 

2. www.gsrt.gr 

 

http://www.kathimerini.gr/
http://www.gsrt.gr/
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 Έλαο αθφκα ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ είλαη κέξνο ηνπ ηερλνινγηθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη ε πξνζηαζία παηέληαο ή αιιηψο δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο. «Σν 

δίπισκα επξεζηηερλίαο είλαη ηίηινο πξνζηαζίαο κε δηάξθεηα 20 ρξφληα πνπ ρνξεγείηαη 

ζην δηθαηνχρν γηα λέα επηλνήκαηα, πνπ εκπεξηέρνπλ εθεπξεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

είλαη επηδεθηηθά βηνκεραληθήο παξαγσγήο. Σα επηλνήκαηα απηά κπνξεί λα είλαη είηε 

λέα πξντφληα είηε λέεο κέζνδνη παξαγσγήο πξντφλησλ είηε λέεο βηνκεραληθέο 

εθαξκνγέο».   (Έληππν ηνπ ΟΒΗ , 2001, ζει.9)
1  

 

 Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ επαξθψο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ 

πξνζηαζία παηέληαο θαη ηαπηφρξνλα λα πιεξνθνξνχληαη θαη γηα ηα δηπιψκαηα 

επξεζηηερλίαο πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ θαηνρπξψζεη άιιεο επηρεηξήζεηο ζην άκεζα 

αληαγσληζηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Ζ πξνζηαζία παηέληαο απνηειεί θίλεηξν γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο λα επηδίδνληαη ζε έξεπλα, λα αλαπηχζζνπλ λέα πξντφληα θαη ελ γέλεη λα 

πξνσζνχλ ηελ θαηλνηνκία. 

 

 Γεληθφηεξα νη ζπληζηψζεο πνπ απνηεινχλ ην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ, 

κεηαβάιινληαη κε ηφζν γνξγνχο ξπζκνχο, πνπ νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

εγξήγνξζε  θαη ηαπηφρξνλα λα δηαζέηνπλ ηνπο θαηάιιεινπο κεραληζκνχο ψζηε λα 

πξνζαξκνζηνχλ άκεζα αιιά θαη επηηπρεκέλα ζηηο αιιαγέο απηέο. Μηα κε 

επηηπρεκέλε ή αξγνπνξεκέλε πξνζαξκνγή κπνξεί λα έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα 

κηα επηρείξεζε. 

 

 

 

1.2.2 Μηθξν πεξηβάιινλ ή άκεζν ή αληαγσληζηηθό 

 

Οη δπλάκεηο ηνπ κηθξν-πεξηβάιινληνο επεξεάδνπλ άκεζα ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη βξίζθνληαη ζε ζπλερή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. Σν άκεζν 

πεξηβάιινλ είλαη απηφ κέζα ζην νπνίν ε επηρείξεζε δεη θαη αλαπηχζζεηαη θαη γηα ην 

ιφγν απηφ ζα πξέπεη ε θάζε επηρείξεζε λα ζπλδπάδεη θαη λα νξγαλψλεη κε ηέηνην  

 

 

1. www.certh.gr « Οδεγίεο γηα ηελ απφθηεζε Γηπιψκαηνο Δπξεζηηερλίαο, Γηπιψκαηνο Σξνπνπνίεζεο 

θαη Πηζηνπνηεηηθνχ Τπνδείγκαηνο Υξεζηκφηεηαο 2001» 

http://www.certh.gr/
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ηξφπν απηέο ηηο δπλάκεηο ψζηε λα θαηαθέξλεη λα ζεκειηψλεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα.  

 

Οη δπλάκεηο πνπ απνηεινχλ ην κίθξν-πεξηβάιινλ είλαη νη εμήο:  

 κέηνρνη 

 πηζησηέο 

 πειάηεο 

 εξγαδφκελνη / ζσκαηεία 

  πξνκεζεπηέο 

  δηάθνξεο νκάδεο ελδηαθέξνληνο 

  αληαγσληζηέο 

  ηνπηθέο θνηλσλίεο 

  θπβεξλήζεηο 

 

ηαλ ε δηνίθεζε πξφθεηηαη λα πάξεη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο επηζπκίεο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα ελδηαθέξνληα θάζε κηαο 

απφ ηηο παξαπάλσ νκάδεο θαζψο θαη ηα θξηηήξηα πνπ θάζε νκάδα ρξεζηκνπνηεί 

πξνθεηκέλνπ λα θξίλεη ηελ επίδνζε ηεο επηρείξεζεο. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα 

απφ απηέο ηηο νκάδεο δελ ηθαλνπνηείηαη ζα αζθήζεη πίεζε ζηνλ νξγαληζκφ κε 

ζθνπφ λα δξάζεη έηζη ψζηε λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηεο. πκπεξαίλεηαη ινηπφλ πσο νη δπλάκεηο πνπ απαξηίδνπλ ην κηθξν – 

πεξηβάιινλ αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ζε ζπλερή βάζε θαη απνηεινχλ 

ζπζηαηηθά ζηνηρεία θάζε θιάδνπ ηε νηθνλνκίαο. (Γεσξγφπνπινο N., 2006, ζει. 

101,102) 
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1.3 πκπέξαζκα 

 

ην θεθάιαην απηφ έγηλε κηα παξνπζίαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ απαξηίδνπλ ην 

γεληθεπκέλν ή καθξν-πεξηβάιινλ θαη ην άκεζν ή κηθξν-πεξηβάιινλ. Έλαο 

νξγαληζκφο αιιειεπηδξά ηφζν κε ην γεληθεπκέλν φζν θαη κε ην άκεζν 

πεξηβάιινλ ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ. Απφ ηελ αλάιπζε έγηλε αληηιεπηφ φηη θάζε 

επηρείξεζε αλεμαξηήησο ζε πνην θιάδν αλήθεη ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ζνβαξά 

ππφςε ηεο φιεο απηέο ηηο κεηαβιεηέο θαη λα δξα κε βάζε ηηο αιιαγέο ηνπο. ε έλα 

δηαξθψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα ελεκεξψλνληαη 

θαη λα αληαπνθξίλνληαη άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ζηηο επηηαγέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν επηβηψλνπλ θαη αλαπηχζζνληαη. Μηα αξγνπνξεκέλε ή 

αλεπηηπρήο  πξνζαξκνγή ζηηο ζπλζήθεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη 

δπζβάζηαρην βάξνο θαη λα απνβεί κνηξαία γηα κηα επηρείξεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

Αλάιπζε ησλ 5 δπλάκεσλ ηνπ Porter 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα γίλεη ε αλάιπζε ηνπ ππνδείγκαηνο Porter ηφζν ζε ζεσξεηηθφ 

φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηνλ θιάδν ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ κε ηνλ 

νπνίν θαη αζρνιείηαη ε παξνχζα αλάιπζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα γίλεη παξνπζίαζε 

ησλ δπλάκεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ην βαζκφ έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζην θιάδν νη 

νπνίεο κάιηζηα θαζνξίδνπλ θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ. Δπηπιένλ, ζα γίλεη ιεπηνκεξήο 

αλάιπζε ηνπ πσο θάζε κία απφ απηέο ηηο δπλάκεηο επεξεάδνπλ ηηο αληαγσληδφκελεο 

ζηνλ θιάδν επηρεηξήζεηο. Ζ αλάιπζε ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Porter είλαη έλα πνιχ 

ρξήζηκν εξγαιείν παξαθνινχζεζεο ηνπ βαζκνχ έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζε έλα 

θιάδν θαη δίλεη ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 

2.2 Τπόδεηγκα Porter 

 

Ο Michael Porter, ν νπνίνο ζεσξείηαη απζεληία ζηε ζηξαηεγηθή αληαγσληζκνχ, 

ππνζηεξίδεη πσο κηα επηρείξεζε ελδηαθέξεηαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ κέζα ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Σν επίπεδν θαη ν 

βαζκφο απηήο ηεο έληαζεο θαζνξίδνληαη απφ ηηο πέληε δπλάκεηο / παξάγνληεο νη 

νπνίνη κάιηζηα θαζνξίδνπλ θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ θιάδνπ. χκθσλα κε ηνλ Porter 

ε ζηξαηεγηθή ηνπ αληαγσληζκνχ ζπκβάιιεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε κηα επηρείξεζε λα 

θαηνξζψζεη λα βξεη ηελ ζέζε ηεο ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη θαη λα κπνξέζεη 

ηαπηφρξνλα λα αληηκεησπίζεη επηηπρψο ηηο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο ή αθφκα θαη λα 

ηηο ζηξέςεη ππέξ ηεο. Οη πέληε απηέο δπλάκεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην βαζκφ έληαζεο ηνπ 

αληαγσληζκνχ είλαη νη εμήο:  

 

 ε απεηιή απφ ηνπο λέν – εηζεξρφκελνπο ζην βηνκεραληθφ θιάδν 

 ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ 

 ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ  

 ε πίεζε ή ε απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

 ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ 
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(Γεσξγφπνπινο Ν., 2006, ζει. 103-104 θαη Wheelen T. and Hunger D. , 2008, ζει.82-83 ) 

 

ην ππφδεηγκα ηνπ Porter βαζηθφ είλαη λα γίλεη ζαθέο φηη γίλεηαη αλαθνξά ζε 

νιφθιεξν ηνλ βηνκεραληθφ θιάδν θαη φρη ζε κηα κεκνλσκέλε επηρείξεζε. ζνλ 

αθνξά ηηο δπλάκεηο πνπ απνηεινχλ ην ππφδεηγκα, φζν ειαρηζηνπνηείηαη ν βαζκφο 

έληαζεο ηνπο ηφζν κεγαιχηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο έρεη κηα επηρείξεζε. Αληίζεηα φζν 

πην έληνλέο είλαη απηέο νη δπλάκεηο απνηεινχλ απεηιή γηα ηελ επηρείξεζε, θαζψο είλαη 

πηζαλφλ λα κεηψζνπλ ηα θέξδε ηεο. Βξαρππξφζεζκα απηέο νη δπλάκεηο είλαη δπλαηφλ 

λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πεξηνξηζκνί γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο. Μαθξνπξφζεζκα 

παξφια απηά κηα επηρείξεζε κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο κπνξεί λα αιιάμεη ηε δχλακε 

ελφο ή θαη πεξηζζφηεξσλ απφ ηνπο πέληε παξάγνληεο πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο. 

(Wheelen T. and Hunger D., 2008, ζει.82-83 ) 

 

Πεγή: Γεσξγφπνπινο N., 2006, ζει.103 

Γηάγξακκα 2.1: Τπφδεηγκα Porter: Γπλάκεηο πνπ νδεγνχλ ζηνλ αληαγσληζκφ 

 

Αληηπαιφηεηα απφ 

ήδε ππάξρνληεο 

αληαγσληζηέο γηα 

ηνπνζέηεζε ζηελ 

αγνξά 

Τπνθαηάζηαηα 

Αγνξαζηέο Πξνκεζεπηέο 

Απεηιή εηζφδνπ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ 

δχλακε 

αγνξαζηψλ 

Γηαπξαγκαηεπηη

θή 
Γηαπξαγκαηεπηηθή 

 

δχλακε 

πξνκεζεπηψλ 

Απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα 

πξντφληα 

Πηζαλνί Νέν - εηζεξρφκελνη 
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ηε ζπλέρεηα ζα αλαιπζεί μερσξηζηά θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ δπλάκεηο νη νπνίεο 

θαζνξίδνπλ ην βαζκφ έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κηαο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν ζηνλ 

νπνίν αληαγσλίδεηαη. 

 

2.2.1 Απεηιή εηζόδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ 

 

Οη λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο ζε έλα θιάδν απνηεινχλ απεηιή γηα ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν. Ζ απεηιή έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη λέεο 

επηρεηξήζεηο ζπλεπάγνληαη λέα δπλακηθφηεηα θαη απηφ ζεκαίλεη φηη πξνζπαζνχλ λα 

θεξδίζνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχο πφξνπο θαη κεξίδην αγνξάο. Σν πφζν εθηθηφ είλαη 

κηα λέα επηρείξεζε λα εηζέιζεη ζε έλα θιάδν εμαξηάηαη απφ δχν παξάγνληεο.  

 Οη θξαγκνί εηζφδνπ. Οη θξαγκνί εηζφδνπ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

θιάδνπο είλαη φιεο εθείλεο νη νηθνλνκηθέο δπλάκεηο πνπ εκπνδίδνπλ ή 

επηβξαδχλνπλ ηηο λέεο επηρεηξήζεηο λα εηζέιζνπλ ζηνλ θιάδν. Έλαο θξαγκφο 

εηζφδνπ είλαη νη απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ είζνδν ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν. Οη απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα αθνξνχλ εθηφο απφ ηηο 

δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηα θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη 

γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, γηα απνζέκαηα θαζψο θαη γηα άιιεο πνιχ 

ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο δελ απνδίδνπλ άκεζα. (Γεσξγφπνπινο N., 

2006, ζει. 107,108) 

 

Δπηπιένλ θξαγκφ εηζφδνπ απνηειεί θαη ε δηαθνξνπνίεζε ην πξντφληνο. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε θαζηζηά έλα πξντφλ κνλαδηθφ θαη απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ψζηε λα δεζκεχζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο θαη λα απμήζνπλ ην θφζηνο 

κεηαθίλεζεο. Απηφ ην γεγνλφο απνηξέπεη λέεο επηρεηξήζεηο λα εηζέιζνπλ ζηνλ θιάδν 

θαζψο δελ κπνξνχλ λα ππεξθεξάζνπλ απηή ηελ θαηάζηαζε. Οη ήδε ππάξρνπζεο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ πιένλ πηζηνχο πειάηεο θαη κεγάιε αλαγλσξηζηκφηεηα ηελ νπνία 

γηα λα δεκηνπξγήζνπλ νη λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο ρξεηάδεηαη λα θάλνπλ κεγάιεο 

επελδχζεηο. Ζ θίλεζε φκσο απηή ελέρεη ζνβαξφ ξίζθν θαζψο αλ ηειηθά ε επηρείξεζε 

απνηχρεη ζα έρεη κεδεληθή ππνιεηκκαηηθή αμία. (Γεσξγφπνπινο N., 2006, ζει. 107,108 

θαη Porter M., 1998, ζει.9 )  

 

Δπηπιένλ ε χπαξμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζπλεπάγεηαη φηη ην θφζηνο θάζε 

παξαγφκελεο κνλάδαο κεηψλεηαη θαζψο απμάλεηαη ε πνζφηεηα ελφο παξαγφκελνπ 
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πξντφληνο. Οη λενεηζεξρφκελνη δελ κπνξνχλ λα παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ζεηηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο δηφηη ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα αληηδξάζνπλ 

νη αληαγσληζηέο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηνπο αλαγθάζνπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 

αγνξά. Οηθνλνκίεο θιίκαθαο κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ ζρεδφλ ζε θάζε ιεηηνπξγία 

κηαο επηρείξεζεο, φπσο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε, 

ζηελ πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο, ζηηο πσιήζεηο θαη ζηε δηαλνκή. Δπηπιένλ νη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο κπνξεί λα αθνξνχλ κηα νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ή έλα ηκήκα 

απηήο. (Porter M.., 1998, ζει.7-8) 

  

Αθφκα, ε πξφζβαζε ζε δίθηπα δηαλνκήο είλαη έλα αθφκα πξφβιεκα πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ νη λενεηζεξρφκελνη θαζψο νη ήδε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηα θαλάιηα δηαλνκήο πξνθαιψληαο 

θαζπζηεξήζεηο ή αθφκα θαη ζνβαξά εκπφδηα ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο. 

Σέινο αθφκα θαη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή κέζσ αδεηψλ θαη δηάθνξσλ απαηηήζεσλ 

κπνξεί λα ειέγμεη ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν. Βέβαηα ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη, θάπνηνη θξαγκνί κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθνί γηα λέεο 

κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη αλαπνηειεζκαηηθνί γηα κεγάιεο λέν-εηζεξρφκελεο κε ηζρπξέο 

δπλαηφηεηεο.   

 

 Ζ αλακελφκελε αληίδξαζε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ επηρεηξήζεσλ δειαδή ησλ 

αληαγσληζηψλ ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν επηζπκνχλ λα εηζέιζνπλ. ε πεξίπησζε 

πνπ νη λέεο επηρεηξήζεηο αλακέλνπλ ηζρπξή θαη άκεζε αληίδξαζε ηδηαίηεξα 

απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηελ είζνδφ ηνπο ζηνλ 

θιάδν. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη επηρεηξήζεηο πνπ ήδε πθίζηαληαη ζηνλ θιάδν 

δειψλνπλ δεκφζηα ηηο πξνζέζεηο ηνπο. Γεληθφηεξα ε είζνδνο κηαο επηρείξεζεο 

ζε έλα θιάδν είλαη πεξηζζφηεξν δχζθνιε ζε πεξίπησζε πνπ νη ήδε 

ππάξρνληεο αληαγσληζηέο δηαζέηνπλ θεθάιαηα, απνιακβάλνπλ ηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη δεκηνπξγνχλ δπλακηθφηεηα θαζψο θαη 

ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηα αλαγθαία θαλάιηα δηαλνκήο. Δπηπιένλ, ν θφβνο γηα 

έλαλ πφιεκν ηηκψλ απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο θαη ε δεκηνπξγία 

λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ππνδεηγκάησλ απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο 

εηζφδνπ ζε έλα θιάδν. Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε νη λέν-

εηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο είλαη ην γεγνλφο φηη φηαλ ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο 
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είλαη ρακειή, ν αληαγσληζκφο είλαη κεγαιχηεξνο. (Γεσξγφπνπινο N., 2006 ζει. 

108-111) 

 

2.2.2 Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε πξνκεζεπηώλ 

 

Οη πξνκεζεπηέο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζπλεξγάηεο κηαο επηρείξεζεο. 

Μέζσ ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο λα απμάλνπλ ηηο ηηκέο ή λα κεηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο 

αληαγσληδφκελεο ζηνλ θιάδν επηρεηξήζεηο. ε πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε δελ 

κπνξέζεη λα αλαθηήζεη ην απμεκέλν θφζηνο κέζσ κεηαθχιηζεο ηνπ ζηνπο αγνξαζηέο, 

ηφηε ε θεξδνθνξία ηεο ζα κεησζεί απφ ηηο ελέξγεηεο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο 

επηρείξεζεο. Παξαθάησ ζα γίλεη αλάιπζε ησλ πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη κεγάιε αιιά θαη ησλ ζπλεπεηψλ 

πνπ έρεη ζε κηα επηρείξεζε. (Γεσξγφπνπινο N., 2006, ζει.111) 

 

 Όπαξμε ειάρηζησλ πξνκεζεπηψλ πξψησλ πιψλ. ηελ πεξίπησζε απηή νη 

αληαγσληδφκελεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ έρνπλ κεησκέλε δπλαηφηεηα 

δηαπξαγκάηεπζεο ηηκψλ, ζπκθσληψλ παξάδνζεο ή πνηφηεηαο. Απηφ είλαη 

θπζηθφ, αθνχ ιφγσ ηεο ζηελφηεηαο πξνκεζεπηψλ κηα επηρείξεζε δελ κπνξεί 

εχθνια λα δηεθδηθήζεη θαιχηεξεο ηηκέο ή θαιχηεξε πνηφηεηα.  

 

 Αλππαξμία ελαιιαθηηθψλ πεγψλ αλεθνδηαζκνχ γηα ηα πξνζθεξφκελα 

πξντφληα ή ππεξεζίεο. Ζ αλππαξμία ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 

ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο είλαη ππνρξεσκέλεο λα αγνξάδνπλ απφ ηνπο 

ππάξρνληεο πξνκεζεπηέο θαη λα θιείλνπλ εκπνξηθέο ζπκθσλίεο ζηηο ηηκέο πνπ 

επηβάιιεη ν πξνκεζεπηήο, αθνχ δελ ππάξρνπλ πεξηζψξηα άζθεζεο πίεζεο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 Σν παξερφκελν απφ ηνλ πξνκεζεπηή πξντφλ ή ππεξεζία απνηειεί ζεκαληηθή 

εηζξνή γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ην πξντφλ ή ε ππεξεζία απνηειεί θχξην θαη απνιχησο 

απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη απηφ ην γεγνλφο 

απμάλεη απφ κφλν ηνπ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηνπ πξνκεζεπηή. 
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 Ζ δηάζεζε απφ κέξνπο ησλ πξνκεζεπηψλ δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ, ή 

πξντφλησλ ζηα νπνία έρνπλ δεκηνπξγήζεη θφζηνο κεηαθίλεζεο ζηνπο 

αγνξαζηέο. Ζ παξνρή δηαθνξνπνηεκέλνπ πξντφληνο ζπλεπάγεηαη απηφκαηα 

θαη έλα πξντφλ ην νπνίν ν αγνξαζηήο δελ κπνξεί λα βξεη ζε άιιν πξνκεζεπηή. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηνπ αγνξαζηή θαη 

ηαπηφρξνλα εληζρχεηαη ηνπ πξνκεζεπηή. Δπηπιένλ ε δεκηνπξγία θφζηνπο 

κεηαθίλεζεο ζηνλ αγνξαζηή, δειαδή ε δεκηνπξγία επηπξφζζεηνπ θφζηνπο γηα 

ηνλ αγνξαζηή ζε πεξίπησζε πνπ αιιάμεη πξνκεζεπηή, εληζρχεη θαη πάιη ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηνπ πξνκεζεπηή, αθνχ ηζρπξνπνηεί ηε ζέζε ηνπ. 

 

 Γπλαηφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ λα νινθιεξσζνχλ πξνο ηα εκπξφο. Οη 

πξνκεζεπηέο κπνξνχλ εχθνια λα αθνινπζήζνπλ ηελ θαζεηνπνίεζε πξνο ηα 

εκπξφο κε απνηέιεζκα νη πξψελ αγνξαζηέο ηνπο λα γίλνπλ πιένλ 

αληαγσληζηέο. Απηή ηνπο ε δπλαηφηεηα ηνπο θαζηζηά πεξηζζφηεξν ηζρπξνχο 

έλαληη ησλ αγνξαζηψλ ηνπο. 

 

 Οη πσιήζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ζηνλ θιάδν δελ αληηπξνζσπεχνπλ πςειφ 

πνζνζηφ ησλ πσινχκελσλ απφ απηνχο πξντφλησλ. Τπάξρεη πεξίπησζε ν 

αξηζκφο ησλ πειαηψλ ελφο πξνκεζεπηή ζε έλα θιάδν λα είλαη ηφζν κηθξφο, 

πνπ ν πξνκεζεπηήο φηαλ αληηκεησπίζεη ζηελφηεηα λα αθήζεη θάπνηεο 

παξαγγειίεο εκηηειείο ή αθφκα θαη αλεθηέιεζηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηήζεη κεγαιχηεξνπο πειάηεο ηνπ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα 

δεκηνπξγήζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ απηνχ. 

(Wheelen T. and Hunger D., 2008, ζει.85 θαη Porter M., 1998, ζει.27-29) 

  

Οη πξνκεζεπηέο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θαη πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη κηαο 

επηρείξεζεο θαη απηφ δηφηη κπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο 

ηεο δηαδηθαζίαο αιιά θαη ζε λένπο ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Οη πξνκεζεπηέο αλαδεηνχλ πειάηεο πνπ ζα ηνπο 

εμαζθαιίζνπλ ζηαζεξή δήηεζε γηα ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε πςειέο ηηκέο, 

έγθαηξε πιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηνπο θαη ηήξεζε ησλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ηνπο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ 

ζνβαξά ππφςε ηνπο θαηά ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο 
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εηδηθά φηαλ ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε είλαη κεγάιε. (Γεσξγφπνπινο N., 2006, 

ζει.111-113) 

 

2.2.3 Γηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε αγνξαζηώλ 

 

Οη αγνξαζηέο ζε κηα αγνξά ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ επηζπκία ηνπο λα αγνξάδνπλ 

πξντφληα ζηελ θαηψηεξε δπλαηή ηηκή, ελψ ηαπηφρξνλα νη αληαγσληδφκελεο 

επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη κε βάζε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ. Πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο 

νη αγνξαζηέο, επηδηψθνπλ θαιχηεξε εμππεξέηεζε, αλψηεξε πνηφηεηα θαη 

ρακειφηεξεο ηηκέο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν αζθνχλ πίεζε ζηηο αληαγσληδφκελεο 

επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν. ε πεξίπησζε πνπ νη αγνξαζηέο δελ αζθνχλ πίεζε θαη 

έρνπλ ρακειή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε νη επηρεηξήζεηο απμάλνπλ ηηο ηηκέο θαη θαηά 

ζπλέπεηα έρνπλ κεγαιχηεξε απφδνζε. ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλάιπζε ησλ 

πεξηπηψζεσλ ζηηο νπνίεο ζχκθσλα κε ηνλ Porter νη αγνξαζηέο έρνπλ κεγαιχηεξε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ζε ζρέζε κε ηηο αληαγσληδφκελεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. 

(Γεσξγφπνπινο N., 2006, ζει.114) 

 

 Όπαξμε κηθξνχ αξηζκνχ αγνξαζηψλ πνπ αγνξάδνπλ ηα πξντφληα ή ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην βηνκεραληθφ θιάδν. ηαλ ν αξηζκφο ησλ 

αγνξαζηψλ είλαη κηθξφο είλαη ινγηθφ νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ λα 

πξνζπαζνχλ λα κε ράζνπλ νχηε έλα πειάηε δηφηη απηφ ζα ηνπο δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή αθφκα ζα ηνπο αλαγθάζεη λα 

δηαθφςνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο. Έηζη, νη αγνξαζηέο απνθηνχλ ηζρπξή 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε θαη κπνξνχλ εχθνια λα επηηχρνπλ ρακειφηεξεο 

ηηκέο θαη θαιχηεξε πνηφηεηα ζηα αγνξαδφκελα πξντφληα ή ππεξεζίεο. 

 

 Ο φγθνο ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ αγνξψλ απφ ηνπο αγνξαζηέο είλαη 

κεγάινο. ηαλ νη αγνξαζηέο αγνξάδνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο πξντφλησλ έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα επηβάιινπλ ηνπο δηθνχο ηνπο φξνπο ζηηο ζπκθσλίεο ηνπο κε 

ηηο επηρεηξήζεηο θαη λα επηηπγράλνπλ επλντθφηεξεο γηα εθείλνπο ηηκέο. 

 

 Σν παξερφκελν πξντφλ πξνο ηνπο αγνξαζηέο είλαη ηππνπνηεκέλν ή νκνηγελέο 

θαη επνκέλσο νη ελαιιαθηηθνί πξνκεζεπηέο είλαη άθζνλνη. ε πεξίπησζε πνπ 
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ην πξντφλ ηνπ πξνκεζεπηή είλαη νκνηνγελέο, ν αγνξαζηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα βξεη ην ίδην πξντφλ ζε πεξηζζφηεξνπο πξνκεζεπηέο απμάλνληαο ηνλ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο.  

 

 Υακειφ θφζηνο κεηαθίλεζεο. ηαλ νη αγνξαζηέο έρνπλ ρακειφ θφζηνο ζε 

πεξίπησζε πνπ κεηαθηλεζνχλ ζε άιιν πξνκεζεπηή, ηζρπξνπνηείηαη απηφκαηα 

ε ζέζε ηνπο έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ νη νπνίνη  πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ 

ηνπο πειάηεο ηνπο ππνθχπηνληαο ζηηο πηέζεηο ηνπο.  

 

 Οη αγνξαζηέο έρνπλ κηθξά θέξδε. ηαλ νη αγνξαζηέο έρνπλ ρακειά επίπεδα 

θεξδψλ, πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο 

ηνπο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ην θφζηνο ησλ αγνξψλ ηνπο ζε ρακειά 

επίπεδα. Οη πξνκεζεπηέο απφ ηελ άιιε πξνθεηκέλνπ λα κελ δεκηνπξγήζνπλ 

πξνβιήκαηα ζηνπο πειάηεο ηνπο βξίζθνληαη δηαξθψο ππφ ηε πίεζε ησλ 

αγνξαζηψλ. 

 

 Ζ δπλαηφηεηα θάζεηεο νινθιήξσζεο ησλ αγνξαζηψλ πξνο ηα πίζσ. Ζ 

δπλαηφηεηα ησλ αγνξαζηψλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηνπο δεκηνπξγεί πίεζε ζηνπο ίδηνπο ηνπο πξνκεζεπηέο θαη 

απμάλεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ ησλ αγνξαζηψλ. 

 

 Οη αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν αγνξαζηήο απνηεινχλ πςειφ πνζνζηφ ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφζηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν αγνξαζηήο αγνξάδεη έλα πξντφλ ην 

θφζηνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί πςειφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, είλαη 

ινγηθφ λα αλαδεηήζεη πξνκεζεπηέο πνπ ζα ηνπ πξνζθέξνπλ ρακειφηεξε ηηκή, 

εληζρχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακή ηνπ. 

 

 Ζ πιήξεο πιεξνθφξεζε ησλ αγνξαζηψλ γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηνλ θιάδν. 

ηαλ νη αγνξαζηέο είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ηηο ζπλζήθεο ( ηξέρνπζεο 

ηηκέο, ζπλζήθεο δήηεζεο, θφζηνο παξαγσγήο ) πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ θιάδν 

ζηνλ νπνίν απεπζχλνληαη, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ κεγαιχηεξε 

πίεζε ζηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο θαη λα απνθνκίζνπλ πεξηζζφηεξα νθέιε. 
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 Σν αγνξαδφκελν πξντφλ είλαη αζήκαλην ζηελ ηειηθή πνηφηεηα ή ηελ ηηκή ηνπ 

πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ηνπ αγνξαζηή θαη επνκέλσο κπνξεί εχθνια λα 

ππνθαηαζηαζεί ρσξίο λα επεξεάζεη ην ηειηθφ πξντφλ. Σν γεγνλφο απηφ 

ηζρπξνπνηεί ηε ζέζε ησλ αγνξαζηψλ έλαληη ζηνπο πξνκεζεπηέο ζηνπο νπνίνπο 

αζθείηαη θαη πάιη πίεζε κέζσ ηνπ αληαγσληζκνχ. (Wheelen T. and Hunger D., 

2008, ζει.85 θαη Porter M., 1998, ζει.24-26) 

 

Απφ φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη αγνξαζηέο, σο κέξνο ηνπ άκεζνπ 

πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε θαηά ηε 

ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο πξνζπαζψληαο λα επηηχρνπλ 

θαιχηεξνπο φξνπο ζπλαιιαγψλ (ηηκή, πνηφηεηα, εμππεξέηεζε). ζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ, ηφζν πεξηζζφηεξνπο πφξνπο είλαη 

ππνρξεσκέλε ε επηρείξεζε λα θαηαλείκεη ψζηε λα θαηαθέξεη λα ηε δηαρεηξηζηεί. 

Γεληθφηεξα, νη πξνκεζεπηέο θαη νη αγνξαζηέο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη απφ θνηλνχ. 

Παξαηεξείηαη φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ 

θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηφζν ζπκπηέδνληαη ηα θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αληαγσλίδνληαη ζηνλ θιάδν. (Γεσξγφπνπινο N., 2006, ζει.114-116 θαη Wheelen T. and 

Hunger D., 2008, ζει.85 ) 

 

2.2.4 Απεηιή από ππνθαηάζηαηα πξντόληα 

 

Σα ππνθαηάζηαηα πξντφληα, είλαη πξντφληα ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ παξφκνηεο αγνξαζηηθέο αλάγθεο. Οη 

επηρεηξήζεηο ζε έλα θιάδν αληαγσλίδνληαη επηρεηξήζεηο άιισλ θιάδσλ πνπ παξάγνπλ 

ππνθαηάζηαηα πξντφληα ηα νπνία ζέηνπλ κηα αλψηαηε ηηκή πψιεζεο ησλ πξντφλησλ 

ησλ αληαγσληδφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζε 

ππνθαηάζηαηα πξντφληα ηα νπνία βειηηψλνπλ ηε ζρέζε απφδνζεο-ηηκήο ζε εθείλα 

πνπ παξάγνληαη απφ πιηθά πνπ απνθέξνπλ πςειά θέξδε θαζψο θαη ζε λέεο 

ηερλνινγίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ππνθαηάζηαηνπο θιάδνπο. 

Ζ απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη ηζρπξή θαη γηα ην 

ιφγν απηφ νη αληαγσληδφκελεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα βξίζθνπλ ηξφπνπο γηα λα 

κεηψζνπλ ηελ επίδξαζε απηή. Γεληθά, ε απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα είλαη 

ηζρπξφηεξε φηαλ ε ηηκή ησλ ππνθαηάζηαησλ είλαη ρακειφηεξε, φηαλ ην θφζηνο 
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κεηαθίλεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αγνξαζηέο είλαη κηθξφ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

πνηφηεηα ή ε επίδνζε είλαη ίδηα ή κεγαιχηεξε απφ ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ. 

Πξνθεηκέλνπ νη αληαγσληδφκελεο επηρεηξήζεηο λα κεηψζνπλ ηελ απεηιή απφ ηα 

ππνθαηάζηαηα πξντφληα ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα 

ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ νη αγνξαζηέο ζεσξνχλ ζεκαληηθά. (Γεσξγφπνπινο 

Ν., 2006, ζει.116-117) 

 

2.2.5 Έληαζε αληαγσληζκνύ κεηαμύ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ 

 

  Ο αληαγσληζκφο είλαη νη άκεζεο ή έκκεζεο ελέξγεηεο πνπ θάλεη κηα επηρείξεζε 

πξνθεηκέλνπ λα ακπλζεί ελάληηα ζηηο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο. ην ππφδεηγκα ηνπ 

Porter ν αληαγσληζκφο δελ αλαθέξεηαη κε ηε κνξθή κεκνλσκέλσλ ελεξγεηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, αιιά ζην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη ζηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη 

δηακνξθψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη έλαο παξάγνληαο 

ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο ζε έλα θιάδν ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο 

θαζψο φζν πην κεγάιε είλαη απηή ε έληαζε ηφζν κεγαιχηεξνο γίλεηαη θαη ν 

αληαγσληζκφο, γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί ζηε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά φηαλ ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη κηθξή, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ. Γηα ην 

ιφγν απηφ νη αληαγσληδφκελεο επηρεηξήζεηο ζε έλα θιάδν ζα πξέπεη θαηά ηε 

δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη ηελ έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ.  (Γεσξγφπνπινο Ν., 2006, ζει.118-119) 

 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ ζε έλα βηνκεραληθφ θιάδν. 

 Οη αληαγσληζηέο είλαη πνιπάξηζκνη ή ηζνκεγέζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ απμάλεηαη θαζψο νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη 

πνιιέο θαη κε παξφκνην κέγεζνο, ζα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα 

λα επηθξαηήζνπλ έλαληη ησλ ππφινηπσλ αληαγσληδφκελσλ επηρεηξήζεσλ ηνπο. 

Γεληθφηεξα, νη αγνξέο φπνπ ππάξρνπλ δεζπφδνπζεο επηρεηξήζεηο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα ζε ζρέζε κε αγνξέο φπνπ 

ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο ή ηζνδχλακνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο. 

 



 - 35 - 

 Υακειφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ. ηαλ ζε έλα θιάδν ππάξρεη ρακειφο 

ξπζκφο αλάπηπμεο, ε δήηεζε είλαη κεησκέλε θαη νη επηρεηξήζεηο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο απνηπγράλνπλ ζηνπο ζηφρνπο πσιήζεσλ πνπ έρνπλ ζέζεη. ηελ 

πξνζπάζεηα λα δηαηεξήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο πνπ θαηέρνπλ ή αθφκα θαη λα 

εδξαησζνχλ σο εγέηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά απμάλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. 

Έηζη πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ή θαη λα απμήζνπλ ηνπο πειάηεο 

πξνβαίλνπλ ζε ελέξγεηεο νη νπνίεο απμάλνπλ ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 

 Σν παξερφκελν πξντφλ ή ππεξεζία είλαη δηαθνξνπνηεκέλν ή ην θφζηνο 

κεηαθίλεζεο είλαη αλχπαξθην. ηελ πεξίπησζε πνπ ην παξερφκελν πξντφλ 

είλαη δηαθνξνπνηεκέλν νη αγνξαζηέο ην αλαγλσξίδνπλ εχθνια θαη έηζη ε 

έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη ρακειή. ηαλ αληίζεηα, ην πξντφλ ελφο 

θιάδνπ είλαη νκνηνγελέο ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ απμάλεηαη θαζψο νη 

αγνξαζηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαιέμνπλ έλα πξντφλ απφ κηα πιεζψξα 

επηρεηξήζεσλ πνπ ην παξάγνπλ. Κάζε επηρείξεζε πξνζπαζεί λα πξνζειθχζεη 

φζν πεξηζζφηεξνπο πειάηεο κπνξεί απμάλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ 

αληαγσληζκφ. Δπηπιένλ, φηαλ ην παξερφκελν πξντφλ είλαη νκνηνγελέο ην 

θφζηνο κεηαθίλεζεο ησλ αγνξαζηψλ είλαη ρακειφ, γεγνλφο ην νπνίν έρεη σο 

απνηέιεζκα ηνλ πφιεκν ηηκψλ κεηαμχ ησλ αληαγσληδφκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 Τςειή αλαινγία ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο. ηαλ ε 

πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο ζην ζπλνιηθφ θφζηνο είλαη 

κεγάιε, νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ αλ φρη νιφθιεξε, έλα πνιχ κεγάιν 

κέξνο ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη ψζηε λα 

παξαρζνχλ κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο πξντφληνο θαη λα δηακνηξαζηεί ην θφζηνο. 

Ζ αχμεζε ηεο πξνζθνξάο πξντφληνο νδεγεί ζηε ζπκπίεζε ησλ ηηκψλ, αθνχ 

νπζηαζηηθά δηαηαξάζζεηαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. 

πλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη ε αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ. Σν 

ίδην απνηέιεζκα ππάξρεη θαη φηαλ είλαη πνιχ κεγάιν ην θφζηνο απνζήθεπζεο 

ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 

 

 Αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ζε κεγάια κεγέζε. Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο ζε κεγάια κεγέζε είλαη δπλαηφ λα δηαηαξάμεη ηελ ηζνξξνπία 
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κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζεη απηή ε 

ηζνξξνπία ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ν πφιεκνο ηηκψλ, ν νπνίνο βέβαηα 

επηδξά αξλεηηθά ζηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Όπαξμε πςειψλ εκπνδίσλ εμφδνπ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, νξηζκέλεο 

επηρεηξήζεηο ζπλερίδνπλ λα αληαγσλίδνληαη ζε έλα θιάδν ρσξίο λα έρνπλ 

θέξδε, ιφγσ πςειψλ εκπνδίσλ εμφδνπ. Σα εκπφδηα εμφδνπ είλαη νηθνλνκηθνί, 

ζηξαηεγηθνί ή ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη επηβάιινπλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα ζπλερίζνπλ λα αληαγσλίδνληαη ζηνλ θιάδν αθφκα θαη κε 

ρακειή ή θαη αξλεηηθή απνδνηηθφηεηα. Παξαθάησ αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή 

αλαθνξά θάπνησλ εκπνδίσλ εμφδνπ: 

 Σν θφζηνο εμφδνπ απφ ηνλ θιάδν είλαη απαγνξεπηηθφ. 

 Όπαξμε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ άκεζα ζπλδεδεκέλσλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ηνπνζεζία. 

 Όπαξμε ζηξαηεγηθψλ αιιειεμαξηήζεσλ αλάκεζα ζε δηάθνξεο ηξαηεγηθέο 

Δπηρεηξεκαηηθέο Μνλάδεο. 

 Όπαξμε θνηλσληθψλ θαη θπβεξλεηηθψλ πεξηνξηζκψλ. 

 Όπαξμε ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπνδίσλ. 

Ζ ζπλέρηζε ηεο πξνζθνξάο πξντφληνο απφ κηα επηρείξεζε ρσξίο θέξδε, δεκηνπξγεί 

ππεξβάιινπζα πξνζθνξά θαη θαηά ζπλέπεηα απμάλεη ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Σα εκπφδηα εμφδνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηαπηφρξνλα κε ηα εκπφδηα εηζφδνπ ζε 

έλα θιάδν θαη λα ζπλαμηνινγνχληαη. Πνιιέο επηρεηξήζεηο δε ιακβάλνπλ ζνβαξά 

ππφςε ηνπο ηα εκπφδηα εμφδνπ απφ ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν έρνπλ εηζέιζεη, θάηη ην 

νπνίν είλαη δπλαηφ λα έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο φρη κφλν γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε 

αιιά θαη γηα ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν έρεη εηζέιζεη.(Γεσξγφπνπινο Ν., 2006, ζει.119-121 

θαη Wheelen T. and Hunger D., 2008, ζει.84 θαη Porter M., 1980, ζει.17-21) 

 

Ο Porter αλαιχεη επίζεο ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ εκπνδίσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ κε ηελ 

νηθνλνκηθή απφδνζε ελφο θιάδνπ θαη θαηαιήγεη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα (2.1) φπνπ 

παξνπζηάδεηαη απηή ηε ζρέζε. Γεληθφηεξα, απφ ην ππφδεηγκα Porter ζπκπεξαίλεηαη 

φηη νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο 

ζηξαηεγηθή θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε, λα απνκνλψζνπλ ηελ επηρείξεζε απφ ηηο 

αληαγσληζηηθέο ηεο δπλάκεηο, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο ππέξ 

ηεο θαη ελ ηέιεη λα πξνζθέξνπλ ζηελ ίδηα έλα δηαξθέο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 
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Πίλαθαο 2.1 ρέζε εκπνδίσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ κε ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ελφο θιάδνπ 

ΔΜΠΟΓΗΑ ΔΗΟΓΟΤ 

 

                                                                     Υακειά                                             Τςειά 

 

 

                           Υακειά 

 

 

ΔΜΠΟΓΗΑ 

ΔΞΟΓΟΤ    

 

                          Τςειά                                                                                                                                                                                            

 Σα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ θιάδνπ δηαηεξνύληαη 

ζηαζεξά θαη ζε ρακειά 

επίπεδα.  

Δχθνια κηα επηρείξεζε εηζέξρεηαη 

ζηνλ θιάδν θαη εχθνια κπνξεί λα 

ηνλ εγθαηαιείςεη. 

 Σα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ θιάδνπ είλαη ακθίβνια θαη 

ζε ρακειά επίπεδα. 

Κάζε επηρείξεζε δνθηκάδεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο, αιιά ιφγσ ησλ 

πςειψλ εκπνδίσλ δελ κπνξεί λα ηελ 

εγθαηαιείςεη (ε ρεηξφηεξε 

πεξίπησζε). 

 

 Σα έζνδα ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

είλαη πςειά θαη ζηαζεξά. 

Γχζθνια κηα επηρείξεζε 

εηζέξρεηαη ζηνλ θιάδν θαη 

εχθνια εγθαηαιείπεη (ε 

θαιχηεξε πεξίπησζε). 

 Σα έζνδα ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

είλαη πςειά αιιά 

ακθίβνια. 

Γχζθνια κηα επηρείξεζε 

εηζέξρεηαη ζηνλ θιάδν θαη 

δχζθνια εγθαηαιείπεη. 

 

Πεγή: Γεσξγφπνπινο N., 2006, ζει.122 
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2.3 πκπέξαζκα 

 

Ζ αλάιπζε Porter απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν παξαθνινχζεζεο ηεο 

έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη κηα πεγή 

ηξνθνδφηεζήο ηνπο κε πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε αλάιπζε ησλ πέληε δπλάκεσλ πνπ απνηεινχλ ην 

ππφδεηγκα, πνπ κπνξεί λα δψζεη ζηηο επηρεηξήζεηο φιε ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε 

ψζηε απφ ηε κία λα γίλεη αληηιεπηφο ν βαζκφο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν 

ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη απφ ηελ άιιε λα θαηνξζψζνπλ νη επηρεηξήζεηο λα 

κεηαηξέςνπλ καθξνπξφζεζκα ηηο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο απφ απεηιή ζε επθαηξία 

θαη νπζηαζηηθά ζε εθαιηήξην πξνφδνπ θαη αλάπηπμεο.  
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Δπηιεγκέλε Διιεληθή βηβιηνγξαθία 2
νπ

 θεθαιαίνπ 

 

1) Γεσξγφπνπινο Ν., (2006), ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη, Δθδφζεηο Γ.Μπέλνπ, Αζήλα 

2) Παπαδάθεο Β., (2002), ηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ: Διιεληθή & Γηεζλήο 

Δκπεηξία, Δθδφζεηο Δ. Μπέλνπ, Αζήλα  

3) αξζέληεο Β., (1996), Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή & Πνιηηηθή, Δθδφζεηο Δ. 

Μπέλνπ, Αζήλα 

 

Δπηιεγκέλε Ξέλε βηβιηνγξαθία 2
νπ

 θεθαιαίνπ 

 

1)  Miller A., G Dess, (1996), Strategic Management, Mc Graw-Hillco 

2) Porter M., (1998), Competitive Strategy, Techniques for analyzing industries and 

competitors, Δθδφζεηο The free press   

3) Wheelen T. and Hunger D., (2008), Concepts in Strategic Management and 

Business Policy, Δθδφζεηο Pearson 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

Γεληθά ζηνηρεία θιάδνπ ρπκώλ – αλαςπθηηθώλ 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη αλάιπζε φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηνλ θιάδν ησλ ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα γίλεη 

αλάιπζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ εμεηαδφκελνπ θιάδνπ. 

Δπηπξφζζεηα, ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν θαζψο θαη 

ζηα πξντφληα πνπ νη εηαηξείεο απηέο παξάγνπλ θαη δηαζέηνπλ πξνο πψιεζε. Δπίζεο, 

ζεκαληηθή ζα είλαη ε αλάιπζε ηεο δνκήο θαη ηεο δηάξζξσζεο ηνπ θιάδνπ θαζψο θαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκσλ κεγεζψλ, φπσο ηα κεξίδηα ηεο αγνξάο, ηα επίπεδα θαηαλάισζεο 

ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ, νη πσιήζεηο, ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

θιάδνπ θαζψο θαη ε δνκή ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. 

 

3.2 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ ησλ ρπκώλ 

 

Ζ αγνξά ησλ ρπκψλ θξνχησλ άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζεκαληηθά απφ ην 1983 νπφηε 

θαη ζηαδηαθά άξρηζε λα αληηθαζηζηά ηα ζπκππθλσκέλα πξντφληα ηα νπνία 

θπξηαξρνχζαλ έσο εθείλε ηελ επνρή. Ζ εμέιημε απηή ψζεζε πνιιέο παξαγσγηθέο 

εηαηξείεο λα εηζέιζνπλ ζηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ εηδψλ δηαηξνθήο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν ν ζχγρξνλνο θαηαλαισηήο έρεη κηα πιεζψξα επηινγψλ. 

 

Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξάγνπλ ρπκνχο ρσξίδνληαη ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηε ρπκνπνίεζε θξνχησλ θαη επηπιένλ 

παξάγνπλ ζπκππθλψκαηα ρπκψλ, ηα νπνία απνηεινχλ πξψηε χιε γηα ηελ 

παξαγσγή ρπκψλ θξνχησλ θαη 

 επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 

(ρπκφο έηνηκνο πξνο θαηαλάισζε). 

Δπηπιένλ, ζθφπηκν είλαη λα αλαθεξζεί φηη εθηφο απφ ηελ εγρψξηα παξαγσγή 

ζπκππθλσκάησλ ρπκψλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη εηζαγσγέο πξψησλ πιψλ. Σα 
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εηζαγφκελα ζπκππθλψκαηα αλακεηγλχνληαη κε ηα εγρψξηα θαη κε θαηάιιειε 

επεμεξγαζία πξνθχπηεη ην ηειηθφ πξντφλ. Σν κέγεζνο ησλ εηζαγσγψλ εμαξηάηαη απφ 

ηνλ φγθν ηεο εγρψξηαο παξάγσγήο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο εμαξηάηαη απφ ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαζψο θαη απφ ηηο ηηκέο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

 

ηελ αγνξά ρπκψλ ππάξρνπλ πνηθίιεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ, ν δηαρσξηζκφο ησλ 

νπνίσλ γίλεηαη αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηνπο 

ρσξίδνληαη ζε ρπκνχο κηθξήο θαη κεγάιεο δηάξθεηαο. Δπηπιένλ αλάινγα κε ηελ 

πεξηεθηηθφηεηά ηνπο δηαρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 Φπζηθνί ρπκνί 100% 

 Νέθηαξ 

 Φξνπηνπνηά 

 πκππθλσκέλνη ρπκνί 

Γεληθφηεξα, ζηελ αγνξά ησλ ρπκψλ παξαηεξείηαη κηα έληνλε θηλεηηθφηεηα απφ ηελ 

πιεπξά ησλ εηαηξεηψλ γηα αλαλέσζε ζηα πξντφληα ρπκνχ (γεχζε, ζπζθεπαζία), 

θαζψο ν αληαγσληζκφο γίλεηαη νινέλα θαη πην έληνλνο. (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει. 1 - 3) 

 

3.3 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ ησλ αλαςπθηηθώλ 

 

ηελ ειιεληθή αγνξά ησλ αλαςπθηηθψλ θπξηαξρνχλ νη κεγάιεο πνιπεζληθέο 

εηαηξείεο, ελψ παξάιιεια δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη επηρεηξήζεηο κηθξνκεζζαίνπ 

κεγέζνπο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο δηαλέκνπλ ηα πξντφληα ηνπο θπξίσο ζηελ ηνπηθή 

αγνξά, παξφια απηά ηα ηειεπηαία ρξφληα θάπνηεο απφ απηέο έρνπλ δηεπξχλεη ην 

δίθηπν δηαλνκήο ηνπο ζε φιε ηελ ειιεληθή αγνξά. 

Σα αλαςπθηηθά δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο πξντφλησλ: 

 Σχπνπ cola (κε ή ρσξίο δάραξε) 

 Πνξηνθαιάδα (κε ή ρσξίο αλζξαθηθφ) 

 Λεκνλάδα  

 Lemon lime (γθαδφδα κε ή ρσξίο δάραξε) 

 Μππξάι 

 Βπζζηλάδα 

 φδα θαη ηφληθ (mixers) 

 Ηζνηνληθά – αζιεηηθά 
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 Energy drinks. 

 

Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ αγνξά ησλ αλαςπθηηθψλ, νη θαηεγνξίεο ησλ 

ηζνηνληθψλ – αζιεηηθψλ θαη  ησλ ελεξγεηαθψλ πνηψλ (energy drinks), ηα νπνία 

έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηε δεθαεηία ηνπ ’90, απνηέιεζαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

θαηλνηνκίεο γηα ηνλ θιάδν, νη νπνίεο έγηλαλ απνδεθηέο απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

Έηζη ηα αλαςπθηηθά απηά παξάιιεια κε ηα πξντφληα ρακειήο ζεξκηδηθήο αμίαο ηνπ 

θιάδνπ απνηεινχλ κηα άθξσο αλαπηπζζφκελε αγνξά ε νπνία πξνζειθχεη κεγάιν 

κέξνο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει. 3 - 4) 

 

3.4 Ζ δήηεζε ρπκώλ – αλαςπθηηθώλ 

 

3.4.1 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο δήηεζεο ρπκώλ θαη αλαςπθηηθώλ 

 

Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δήηεζεο γηα ρπκνχο θαη αλαςπθηηθά είλαη ε επνρηθφηεηα ε 

νπνία επεξεάδεη ηελ θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ απηψλ. Ο κεγαιχηεξνο φγθνο 

πσιήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ αξρέο Απξηιίνπ κέρξη θαη ην ηέινο Οθησβξίνπ θάζε 

έηνπο. Σν γεγνλφο απηφ απφ ηε κηα πιεπξά νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο 

θίλεζεο θαηά ηνπο κήλεο απηνχο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ κελψλ. Δπηπιένλ, ηελ ίδηα 

πεξίνδν απμάλεηαη ε δήηεζε γηα ρπκνχο νη νπνίνη παξάγνληαη απφ επνρηαθά θξνχηα 

(γηα παξάδεηγκα θάνπιεο). 

 

3.4.2 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε ρπκώλ θαη αλαςπθηηθώλ 

 

Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο δσήο, νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ε δήηεζε γηα ρπκνχο θαη αλαςπθηηθά ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ειαζηηθφηεηα σο πξνο ηελ ηηκή απνηεινχλ νξηζκέλνπο παξάγνληεο νη νπνίνη 

επεξεάδνπλ ηε δήηεζε ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δήηεζε γηα 

ρπκνχο – αλαςπθηηθά ραξαθηεξίδεηαη απφ ειαζηηθφηεηα σο πξνο ηελ ηηκή γεγνλφο ην 

νπνίν απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα κεγάιν κέξνο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Οξηζκέλεο κεγάιεο αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη δηαζέηνπλ ρπκνχο θαη αλαςπθηηθά 

ηδησηηθήο εηηθέηαο δηεπξχλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη κεγάιεο εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ «επψλπκα 
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πξντφληα» λα πξνβαίλνπλ ζε πςειήο ρξεκαηνδφηεζεο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ κεγαιχηεξε αλαγλσξηζηκφηεηα ζηα πξντφληα ηνπο 

θαη λα αληαγσληζηνχλ ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ 

ή θαη λα επεθηείλνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο. 

Έλαο αθφκα παξάγνληαο ν νπνίνο επεξεάδεη ηε δήηεζε γηα ρπκνχο θαη αλαςπθηηθά 

είλαη ε αιιαγή ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ ζχγρξνλσλ θαηαλαισηψλ. ηε 

ζχγρξνλε επνρή πξνβάιιεηαη έλαο πγηεηλφο ηξφπνο δσήο βαζηζκέλνο ζηελ θαιή 

δηαηξνθή. Σν γεγνλφο απηφ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ρπκνχο, 

αλαςπθηηθά light θαη ηζνηνληθά πνηά. 

Δπηπιένλ, ε δήηεζε γηα ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ, επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηε 

κεηαβνιή ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ηελ αλάγθε γηα θαγεηφ εθηφο ζπηηηνχ θαη θπξίσο ζε 

εζηηαηφξηα γξήγνξεο εμππεξέηεζεο θαζψο θαη απφ ηελ αχμεζε ησλ παξαδφζεσλ 

έηνηκνπ θαγεηνχ ζην ζπίηη. Οη ζχγρξνλνη ξπζκνί δσήο θαη ε έιιεηςε ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ έρνπλ επλνήζεη νπζηαζηηθά ηε δήηεζε θπξίσο ησλ αλαςπθηηθψλ. ην γεγνλφο 

απηφ έρεη ζπκβάιιεη αθφκα θαη ην γεγνλφο φηη ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο εζηίαζεο 

ζπρλάδνπλ άηνκα κηθξφηεξεο ειηθίαο. Σέινο, αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ρπκνχο θαη 

αλαςπθηηθά παξαηεξείηαη θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο φπνπ έρνπκε θαη ηαπηφρξνλε 

αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. Ζ αχμεζε ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζπλεπάγεηαη θαη 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ελ δπλάκεη θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ. (ICAP 

Ηνχιηνο 2008, ζει. 5 - 6) 

 

3.5 Μέζνο όξνο ησλ κεληαίσλ αγνξώλ ησλ λνηθνθπξηώλ 

 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Έξεπλα Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ ηεο Δ..Τ.Δ 

(Φεβξνπάξηνο 2004 – Ηαλνπάξηνο 2005), ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά δαπαλνχλ θαηά 

κέζν φξν €17,48 κεληαίσο γηα ηελ αγνξά κε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ γεληθά. Ζ 

έξεπλα δηελεξγήζεθε ζε ηειηθφ δείγκα 6.555 ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ θαη ζε 17.386 

κέιε ηνπο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ θαηεγνξία «πνξηνθαιάδεο, ιεκνλάδεο, coca-cola, seven-up, 

ηζνηνληθά πνηά» ε κεληαία δαπάλε αλά λνηθνθπξηφ είλαη θαηά κέζν φξν €5,90. Γηα 

ηελ θαηεγνξία «ρπκνί θξνχησλ, αλάκεηθηνη ρπκνί θξνχησλ θαη ιαραληθψλ» ε κεληαία 

δαπάλε αλά λνηθνθπξηφ θαηά κέζν φξν είλαη  €3,98. Παξαηεξείηαη κάιηζηα πσο ε 

δαπάλε γηα ηα πξντφληα απηά απμάλεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ. ρεηηθά κε ην κέζν φξν αλά θαηεγνξία πεξηνρήο ε κεγαιχηεξε κεληαία 
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δαπάλε ησλ λνηθνθπξηψλ γηα «πνξηνθαιάδεο, ιεκνλάδεο, coca-cola, seven-up, 

ηζνηνληθά πνηά» παξαηεξείηαη ζηελ πεξηθέξεηα πξσηεπνχζεο (€7,03), ελψ 

παξάιιεια γηα ηελ θαηεγνξία «ρπκνί θξνχησλ, αλάκεηθηνη ρπκνί θξνχησλ θαη 

ιαραληθψλ» ε κεγαιχηεξε κεληαία δαπάλε ζεκεηψλεηαη ζην πνιενδνκηθφ 

ζπγθξφηεκα Θεζζαινλίθεο (€5,16). Σέινο, ζρεηηθά κε ην κέζν φξν πνζνηήησλ ησλ 

αγνξαδφκελσλ ρπκψλ θαη αλαςπθηηθψλ αλά λνηθνθπξηφ έρνπκε ηα εμήο ζηνηρεία: 

5,26 ιίηξα «πνξηνθαιάδσλ, ιεκνλάδσλ, coca-cola, seven-up, ηζνηνληθψλ πνηψλ θιπ» 

θαη 2,87 ιίηξα «ρπκψλ θξνχησλ». (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.6-7) 

 

3.6 Ζ πξνζθνξά ρπκώλ – αλαςπθηηθώλ 

 

3.6.1 Γνκή θαη δηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ ρπκώλ – αλαςπθηηθώλ 

 

Ο θιάδνο ησλ αλαςπθηηθψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο, 

εθφζνλ θπξηαξρνχλ ζε απηφλ δχν κεγάιεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Σαπηφρξνλα 

ζηελ ειιεληθή αγνξά δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν θαη άιιεο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο πνιιέο απφ ηηο νπνίεο επεθηείλνπλ ην δίθηπν πσιήζεσλ πέξα απφ ην 

ηνπηθφ επίπεδν θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζπλνιηθά 105 επηρεηξήζεηο κε ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ €919,05 εθ. πεξίπνπ ην 

2003. ρεηηθά κε ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο αλά λνκφ ζηελ πξψηε ζέζε βξίζθεηαη ν 

λνκφο Αηηηθήο κε 8 επηρεηξήζεηο θαη ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ €772,32 εθ. ηε 

δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ν λνκφο Ζξαθιείνπ κε 14 επηρεηξήζεηο θαη ζπλνιηθφ θχθιν 

εξγαζηψλ €16,90 εθ. 

Ίδηα ζρεδφλ είλαη θαη ε δνκή ηνπ θιάδνπ ησλ ρπκψλ θαζψο θαη εθεί ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην αγνξάο θαηέρνπλ δχν πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη αθνινπζνχλ άιιεο 

κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ θιάδν ησλ ρπκψλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξάγνπλ ζπκππθλψκαηα, εηαηξείεο 

παξαγσγήο ηειηθψλ πξντφλησλ θαζψο θαη θάπνηεο θαζεηνπνηεκέλεο κνλάδεο. ηνλ 

θιάδν απηφ δξαζηεξηνπνηνχληαη 44 επηρεηξήζεηο ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο κε ζπλνιηθφ 

θχθιν εξγαζηψλ €98,3 εθ. πεξίπνπ. Παξαηεξψληαο ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο αλά λνκφ, 

ηελ πξψηε ζέζε θαηέρεη ν λνκφο Αξγνιίδαο κε 11 επηρεηξήζεηο θαη ζπλνιηθφ θχθιν 

εξγαζηψλ €47,5 εθ. πεξίπνπ ελψ ζηε δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ν λνκφο Αηηηθήο κε 11 

επηρεηξήζεηο θαη ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ €41,3 εθ. πεξίπνπ. (ICAP Ηνχιηνο 2008, 

ζει.13) 
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ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα δηαξζξσηηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ 

παξαγσγήο ρπκψλ απφ θξνχηα θαη ιαραληθά θαη ηνπ θιάδνπ ησλ αλαςπθηηθψλ. Σα 

ζηνηρεία απηά πξνέξρνληαη απφ ηελ Δ..Τ.Δ (Γηεχζπλζε Απνγξαθψλ – Μεηξψα 

Δπηρεηξήζεσλ). 

 

 

Πίλαθαο 3.1: Γηαξζξσηηθά ζηνηρεία θιάδνπ παξαγσγήο ρπκψλ απφ θξνχηα θαη ιαραληθά πνπ 

αθνξά ζην έηνο 2003 

Ννκόο Αξηζκόο Δπηρεηξήζεσλ 

Αξγνιίδνο 11 

Άξηαο  3 

Αηηηθήο 11 

Αραΐαο  2 

Ζκαζίαο 1 

Θεζζαινλίθεο 2 

Ησαλλίλσλ 2 

Καβάιαο 1 

Κνξηλζίαο 2 

Λαθσλίαο 1 

Λαξίζεο 3 

Μεζζελίαο  1 

Πέιιαο 1 

Ρεζχκλεο 1 

Υαιθηδηθήο  1 

Υαλίσλ 1 

ύλνιν 44 

                                                     Πεγή: Δ..Τ.Δ (Γηεχζπλζε Απνγξαθψλ – Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ) 

 

 

 

 

Πίλαθαο 3.2: Γηαξζξσηηθά ζηνηρεία θιάδνπ αλαςπθηηθψλ πνπ αθνξά ζην έηνο 2003 

Ννκόο Αξηζκόο Δπηρεηξήζεσλ 

Αξγνιίδνο 1 

Άξηαο  1 
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Αηηηθήο 8 

Αραΐαο  2 

Βνησηίαο 2 

Γξεβελψλ 1 

Γσδεθαλήζνπ 3 

Έβξνπ 4 

Δπβνίαο 1 

Ζκαζίαο 3 

Ζξαθιείνπ 14 

Θεζζαινλίθεο 6 

Ησαλλίλσλ 2 

Κέξθπξαο 1 

Κηιθίο 1 

Κνδάλεο 2 

Κνξηλζίαο 3 

Κπθιάδσλ 2 

Λαθσλίαο 1 

Λαξίζεο 3 

Λαζηζίνπ 4 

Λέζβνπ 3 

Μαγλεζίαο 5 

Μεζζελίαο  1 

Πέιιαο 1 

Πηεξίαο 1 

Ρεζχκλεο 6 

άκνπ 2 

εξξψλ 7 

Σξηθάισλ 2 

Φζηψηηδνο 2 

Φισξίλεο 4 

Υαλίσλ 5 

Υίνπ 1 

ύλνιν 105 

                                                     Πεγή: Δ..Τ.Δ (Γηεχζπλζε Απνγξαθψλ – Μεηξψν Δπηρεηξήζεσλ) 
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3.6.2 Γηαθεκηζηηθή δαπάλε ρπκώλ – αλαςπθηηθώλ 

 

Οη ζπλζήθεο έληνλνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ θιάδν ησλ ρπκψλ – 

αλαςπθηηθψλ, έρνπλ σζήζεη ηηο εηαηξείεο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δηαθήκηζε, σο έλα κέζν γηα λα εληζρχζνπλ ηελ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπο αιιά θαη γηα λα πξνβάιινπλ κηα ηδαληθή εηθφλα γηα ηα 

πξντφληα ηνπο ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεψλ ηνπο. ηελ αλάιπζε 

πνπ αθνινπζεί ζα εμεηαζηεί ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ηνπ θιάδνπ ρπκψλ – 

αλαςπθηηθψλ αλά κέζν καδηθήο ελεκέξσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο εηαηξείεο 

γηα ηελ πεξίνδν 2003-2007 αιιά θαη ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε αλά θαηεγνξία 

πξντφλησλ θαη εκπνξηθφ ζήκα  γηα ηελ πεξίνδν 2006-2007, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

εηαηξείαο Media Services A.E. 

 

ην Γηάγξακκα 3.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ γηα ηνπο ρπκνχο θαη ηα αλαςπθηηθά. Ζ ζπλνιηθή ηνπο 

δηαθεκηζηηθή δαπάλε παξνπζίαζε αλνδηθή πνξεία θαηά ηελ πεξίνδν 2003 -2007 αθνχ 

αλήιζε ζε €38,9 εθ. ην 2007 απφ €27,6 εθ. πεξίπνπ ην 2003, κε κέζν εηήζην ξπζκφ 

αχμεζεο 9,2%. 
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Γηαρξνληθή εμέιημε δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ
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Πεγή: Media Services Α.Δ 

Γηάγξακκα 3.1: Γηαρξνληθή εμέιημε δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ 

 

ηε ζπλέρεηα ζα γίλεη παξνπζίαζε ηεο θαηαλνκήο ησλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ 

κεηαμχ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. πσο είλαη εκθαλέο  θαη απφ ηνλ Πίλαθα 3.3 

πνπ αθνινπζεί ε πξνβνιή ησλ αλαςπθηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά θχξην ιφγν απφ 

ηε ηειεφξαζε απνζπψληαο κεξίδην 72,1% ην 2007 θαη 73,4% ην 2006 επί ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο ησλ αλαςπθηηθψλ. Σν ξαδηφθσλν 

απέζπαζε πνζνζηφ 15,8% ην 2007, ελψ ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζηηο εθεκεξίδεο 

κεηψζεθε θαηά €450 ρηι. πεξίπνπ. Ζ ζπλνιηθή δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζηελ θαηεγνξία 

ρπκψλ θξνχησλ αλήιζε ζε €11 εθ. ην 2007 έλαληη €10,7 εθ. ην 2006. Δπηπιένλ, ε 

πξνβνιή ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε θπξίσο απφ ηελ ηειεφξαζε κε κεξίδην 85,9% ην 

2007 θαη ελ ζπλερεία απφ ηα πεξηνδηθά κε 5,7%, απφ ην ξαδηφθσλν κε 5,2% θαη  απφ 

ηηο εθεκεξίδεο κε 3,3%.  (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει. 13 - 14) 

 

ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε δηάξζξσζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

δαπαλψλ αλά δηαθεκηζηηθφ κέζν θαζψο θαη ε δηάξζξσζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

δαπαλψλ αλά εκπνξηθφ ζήκα. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε κεγαιχηεξε δηαθεκηζηηθή 
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δαπάλε γίλεηαη ζηελ ηειεφξαζε. Δπηπιένλ, ην 2007 παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ ζηελ ηειεφξαζε, ζηα πεξηνδηθά θαη ζην ξαδηφθσλν, ελψ 

κείσζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ παξαηεξείηαη ζηηο εθεκεξίδεο. Αθφκα, ε 

κεγαιχηεξε δηαθεκηζηηθή δαπάλε απφ ηελ ηειεφξαζε γίλεηαη γηα ηελ θαηεγνξία 

ρπκψλ θξνχησλ θαη ελ ζπλερεία γηα ηελ θαηεγνξία ησλ αλαςπθηηθψλ. 

 

 

Πίλαθαο 3.3: Γηάξζξσζε δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ αλά δηαθεκηζηηθφ κέζν θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 2003 – 2007 

Γηαθεκηζηηθό 

Μέζν 
2003 2004 2005 2006 2007 

Σειεόξαζε 23.108.996 21.611.741 21.319.622 22.296.499 27.795.824 

Πεξηνδηθά 3.154.832 3.856.560 3.944.202 4.928.107 6.649.591 

Δθεκεξίδεο 474.720 532.006 1.813.053 2.073.343 1.498.988 

Ραδηόθσλν 918.991 2.255.883 2.470.361 1.978.321 2.947.091 

ύλνιν 27.657.539 28.256.190 29.547.238 31.276.270 38.891.494 

Αμία ζε €                                                                                                             Πεγή: Media Services 

 

 

ηνλ επφκελν Πίλαθα 3.4 παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά νη δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο γηα 

νξηζκέλα εκπνξηθά ζήκαηα απφ θάζε θαηεγνξία πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ. 

 

 

Πίλαθαο 3.4 : Γηάξζξσζε δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ αλά εκπνξηθφ ζήκα θαηά ηα έηε 2006, 2007 

Καηεγνξία Έηνο Σειεόξαζε Πεξηνδηθά Δθεκεξίδεο Ραδηόθσλν ύλνιν 
ύλνιν 

% 

Coca Cola 

2006 2.712.768 538.945 420.743 133.160 3.805.617 43,71 

2007 2.902.540 527.419 70.478 524.440 4.024.877 42,30 

Sprite 2006 751.664 168.739 76.134 138.997 1.135.534 13,04 
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2007 1.246.970 315.365 35.098 334.038 1.931.472 20,30 

Fanta 
2006 1.057.868 145.492 22.210 413.141 1.638.712 18,82 

2007 787.584 357.255 0 1.062 1.145.901 12,04 

Ήβε 
2006 777.126 0 0 0 777.126 8,93 

2007 538.174 0 0 0 538.174 5,66 

Loux 

2006 158.430 34.927 0 0 193.357 2,22 

2007 272.929 26.442 0 0 299.352 3,15 

Έςα 
2006 0 136.138 0 0 136.138 1,56 

2007 0 184.884 0 0 184.884 1,94 

Coca cola 

light 

2006 1.175.351 549.208 139.228 37.823 1.901.610 69,94 

2007 1.514.623 923.836 12.474 138.213 2.589.146 44,65 

Powerade 
2006 366.772 46.301 856.226 15.569 1.284.868 16,77 

2007 651.133 215.908 279.297 41.092 1.187.430 12,38 

Lucozade 

2006 457.307 65.999 0 0 523.306 6,83 

2007 388.128 0 0 0 388.128 4,05 

Amita Motion 
2006 1.486.962 233.967 1.338 280.524 2.002.790 18,61 

2007 1.669.585 90.153 122.472 184.229 2.066.438 18,69 

Frulite 

(θξνπηνρπκόο) 

2006 572.524,92 90.969 0 0 663.494 6,16 

2007 369.996 0 0 0 369.996 3,35 

Όιπκπνο 

(ρπκόο 

πνξηνθάιη) 

2006 0 46.948 0 0 46.948 0,44 

2007 251.360 0 0 0 251.360 2,27 

Πεγή : Media Services Α.Δ, 2008  

 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαηεξείηαη φηη γηα ην αλαςπθηηθφ coca cola δαπαλήζεθαλ €4 εθ. 

πεξίπνπ ην 2007 θαηαιακβάλνληαο ην 42,3% ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ ηεο 

θαηεγνξίαο ησλ αλαςπθηηθψλ. ηε δεχηεξε ζέζε έξρεηαη ην εκπνξηθφ ζήκα Sprite κε 

€1,9 εθ. θαη κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 20,3% θαη ε ζηε ζπλέρεηα ε Fanta κε €1,1 εθ. ε 

νπνία απέζπαζε κεξίδην 12% .  ρεηηθά κε ηε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζηελ θαηεγνξία 

ησλ ρπκψλ θξνχησλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο 
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θαίλεηαη λα θαηαιακβάλεη ε πξνβνιή ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο Amita Motion κε €2 

εθ. ην 2007. (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.15) 

 

3.6.3 Γίθηπα Γηαλνκήο – Μέζνδνη Πξνώζεζεο ησλ πσιήζεσλ 

 

Ζ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ ρπκψλ -  αλαςπθηηθψλ γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν 

κέζσ ζνχπεξ κάξθεη, κηθξψλ θαηαζηεκάησλ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ ( πεξίπηεξα, 

πξαηήξηα πνηψλ, mini market)  θαη ρψξσλ καδηθήο εζηίαζεο. Ο θχξηνο φγθνο ησλ 

πσιήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ ζνχπεξ κάξθεη θαη γηα ην ιφγν απηφ νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ πξνζπαζνχλ λα  ηνπνζεηήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηα ξάθηα 

κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Ζ δεκηνπξγία θαη ε νξγάλσζε ελφο δηθηχνπ δηάζεζεο 

ησλ πξντφλησλ είλαη απαξαίηεηε ηφζν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο ηεο θάζε εηαηξείαο 

ζηελ αγνξά φζν θαη γηα ηελ απφθηεζε πιεξνθφξεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. 

 

Αλεπηπγκέλα δίθηπα δηαλνκήο δηαζέηνπλ νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη 

θαιχπηνπλ νιφθιεξε ηελ Διιάδα. Σα δίθηπα απηά ζηεξίδνληαη ζε αιπζίδεο ζνππεξ 

κάξθεη, φπνπ ε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ γίλεηαη απεπζείαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ, ζε ρνλδξεκπφξνπο θαη ζε ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο. Οη κεζαίνπ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ζνχπεξ κάξθεη θαη 

ρνλδξεκπφξνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν, αθνχ δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ νινθιεξσκέλα δίθηπα δηαλνκήο. Σν γεγνλφο απηφ ηηο 

θαζηζηά απηφκαηα ιηγφηεξν αληαγσληζηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο. 

 

Ζ απμαλφκελε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ πηέδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν λα πξνζπαζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθήο 

εηθφλαο ηφζν ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο φζν θαη ησλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη. ηφρνο ησλ 

εηαηξεηψλ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο θαη γηα ην ιφγν απηφ πηνζεηνχλ 

πνηθίιεο κεζφδνπο γηα ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. ηα πιαίζηα απηά, εληζρχνπλ 

ηελ θνηλσληθή ηνπο δξάζε κε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ, πξνζθνξά βνήζεηαο ζε 

θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα θαη θηιαλζξσπηθέο εθδειψζεηο. Δπηπιένλ νη επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ ρπκψλ θαη αλαςπθηηθψλ δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πξνβνιή ησλ 

πξντφλησλ ηνπο, θπξίσο κε ηε δηνξγάλσζε δηαγσληζκψλ πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε δηάθνξεο εθδειψζεηο ή ζε ρψξνπο καδηθήο 
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εζηίαζεο. Σαπηφρξνλα, πξνβαίλνπλ ζε πξνζθνξέο είηε πξνο ηνπο θαηαλαισηέο 

(εθπηψζεηο ηηκψλ, δηαθεκηζηηθά δψξα), είηε πξνο ηα ζνππεξ κάξθεη θαη ηνπο 

ρνλδξεκπφξνπο (επλντθνί φξνη πιεξσκήο, εθπηψζεηο αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ 

παξαγγειηψλ, παξνρή δσξεάλ πξντφλησλ) πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα 

ηνπο. (ICAP, Ηνχιηνο 2008, ζει. 15,16) 

 

3.6.4 Πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο 

 

Σα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο είλαη εθείλα ηα νπνία παξάγνληαη απφ ηξίηεο εηαηξείεο 

γηα ινγαξηαζκφ ησλ ζνχπεξ κάξθεη θαη θέξνπλ ην εκπνξηθφ ζήκα ηεο αιπζίδαο ή ηνπ 

νκίινπ.  Ο  κέζνο φξνο ζπκκεηνρήο πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηελ θαηεγνξία 

«πνηά – αλαςπθηηθά» ζην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο αλήιζε ζην 

3,9% ην 2006, ελψ ην α’ εμάκελν ηνπ 2007 αλήιζε ζην 4,0%. Ζ πνξεία ησλ 

πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο αλακέλεηαη αλνδηθή γηα ηα πξνζερή έηε γηα ηνπο 

παξαθάησ ιφγνπο: 

 Ξέλεο αιπζίδεο ιηαλεκπνξίνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα 

γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, κε απνηέιεζκα ηελ 

εχθνιε πξνψζεζε ηέηνησλ πξντφλησλ. Σν γεγνλφο απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζα 

σζήζεη ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηφ πξνζθέξνληαο 

πξντφληα ρακεινχ θφζηνπο. 

 Ζ πνιχπιεπξε πιεξνθφξεζε πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ν ζχγρξνλνο 

θαηαλαισηήο έρεη νδεγήζεη ζηελ πξνηίκεζε ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο 

εηηθέηαο θαη κάιηζηα ζηε δεκηνπξγία ηεο πεπνίζεζεο φηη ηα πξντφληα απηά 

είλαη πνηνηηθά εθάκηιια κε ηα αληίζηνηρα «επψλπκα» θαη κάιηζηα δηαηίζεληαη 

θαη ζε ρακειφηεξε ηηκή. 

 Σέινο, ε εγθαηάζηαζε μέλσλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα καο κε 

ρακειφ εηζφδεκα έρεη δεκηνπξγήζεη κηα θαηαλαισηηθή νκάδα πνπ αγνξάδεη 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο.     (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.16-18) 
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3.6.5 Πσιήζεηο ησλ παξαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ρπκώλ – 

αλαςπθηηθώλ 

 

ηνλ Πίλαθα 3.5 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη πσιήζεηο ησλ παξαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2003 – 2007. 

Δίλαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη δελ παξνπζηάδνληαη νη πσιήζεηο ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

εμαηηίαο ηεο λνκηθήο ηνπο κνξθήο δελ ππνρξενχληαη ζε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνπο ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ νη πσιήζεηο ησλ παξνπζηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ δελ 

αθνξά κφλν ζηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ πνπ εμεηάδνληαη αιιά θαη ζην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.32) 

 

Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ δηακνξθψζεθαλ ζε €2,022 δηο. ην 

2006. Οη πσιήζεηο πνπ πξνήιζαλ απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ρπκνχο θαη ηα αλαςπθηηθά 

αλήιζαλ ζε €665,1 εθ. πεξίπνπ, θαιχπηνληαο ην 33% πεξίπνπ ηνπ αληίζηνηρνπ 

ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηνπο ζε απφιπηα κεγέζε θαηά ηελ πεξίνδν 2006 – 2007 ζεκείσζαλ νη 

εηαηξείεο: Vivartia Α.Δ (€131,6 εθ.), Coca – Cola Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο 

Α.Δ (€61,2 εθ.), θαη ΑΓΝΟ Βηνκεραλία Γάιαθηνο Α.Δ (€12,4 εθ.).  

 

Πίλαθαο 3.5: Πσιήζεηο Παξαγσγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Υπκψλ – Αλαςπθηηθψλ θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 2003 – 2007 

Δπσλπκία 2003 2004 2005 2006 2007 

Coca – Cola Διιεληθή 

Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο 

Α.Δ 

629.046.114 596.000.000 584.200.000 625.400.000 686.600.00 

Vivartia Α.Δ.Β.Δ - - - 446.458.000 598.089.000 

Glaxosmithkline 

Α.Δ.Β.Δ 
228.055.609 - 267.681.418 272.549.211 272.727.053 

Μεβγάι Α.Δ 164.274.868 173.288.519 176.007.060 176.909.919 180.592.981 

Pepsico – Ήβε Α.Β.Δ 106.189.068 105.045.062 104.166.411 108.864.080 112.858.401 

ιπκπνο 

Γαιαθηνβηνκεραλία 

Λαξίζεο Α.Δ 

- - 56.302.661 88.707.483 88.887.865 

Έβγα Α.Β.Δ.Δ 91.877.407 91.904.121 84.989.640 84.404.470 95.220.380 

Αγλφ Βηνκεραλία 

Γάιαθηνο Α.Δ 
33.533.816 31.736.812 35.279.788 41.561.919 53.992.873 
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Έλσζε Αγξνηηθψλ 

πλεηαηξηζκψλ 

Αξγνιίδαο 

Μ.Γ Μ.Γ Μ.Γ 35.800.000 38.900.000 

Αζπίο Κ.Γέδεο 

Διιεληθή Βηνκεραλία 

Υπκψλ Α.Δ 

20.857.586 19.277.156 15.004.402 15.279.295 22.013.772 

Λνπμ Μαξιαθέθαο 

Α.Β.Δ.Δ 
6.685.013 8.269.018 9.479.110 12.642.676 15.797..037 

I.B.S A.E 6.828.332 7.784.899 10.254.748 11.870.640 12.441.919 

Αγξνηηθφο πλεη. 

Δπεμ. Δζπεξηδνεηδψλ 

Ακπθιψλ πάξηεο 

Λαθσλία ΤΝ.Π.Δ 

Μ.Γ,- 12.000.000 6.795.580 6.615.611 8.785.162 

ΒΑΠ Π. Κνχγηνο 

Α.Β.Δ.Δ 
7.929.457 8.243.722 8.741.275 8.655.989 10.110.266 

ΔΦΑ Α.Δ 8.859.859 9.065.087 9.632.973 10.941.001 11.722.170 

Βεξγαλειάθεο – 

Κνηζηθάθεο Α.Δ&Β.Δ 
5.060.211 5.250.007 5.740.495 6.137.157 6.405.389 

Κιηάθα Θ. Φπγεία Α.Δ 5.629.166 5.917.695 5.800.108 5.990.097 5.108.630 

Διιεληθνί Υπκνί 

Α.Δ.Β.Δ 
1.364.807 3.333.916 4.156.231 4.825.169 5.841.000 

Κνπξηίδνη Γ. ΑΦΟΗ 

Α.Δ 
2.913.735 3.257.766 3.229.240 4.045.080 5.583.107 

Natur Γαιαζξεο 

Α.Β.Δ.Δ 
4.949.352 4.876.511 3.936.527 3.934.780 4.600.000 

Γεξάλη Αλαςπθηηθά 

Α.Δ 
4.126.085 2.966.786 3.472.705 3.414.627 3.400.000 

Παπαδεκεηξίνπ Δκκ. 

Α.Δ 
1.184.235 1.958.354 2.630.293 3.402.946 4.301.488 

Βηνρπκ Α.Δ 2.295.200 2.295.661 2.319.828 3.070.944 Μ.Γ 

Solid Α.Δ.Β.Δ 2.269.239 2.374.810 2.417.474 3.055.339 Μ.Γ 

Αλαζηαζφπνπινο Η.Κ 

& Τηφο Ο.Δ Κξίλνο 
2.686.311 3.540.468 2.673.348 2.900.000 3.000.000 

Σζαθίξεο Π, - Γ, 

Αλησλάθεο & ηα Α.Δ 
2.718.632 2.518.739 2.365.524 2.360.923 2.728.000 

Γηφλπζνο Δ.Π.Δ 
1.573.550 1.750.901 1.890.952 2.223.657 2.320.000 

ΟΝΔ Α.Β.Δ.Δ 
- - 1.059.472 1.994.715 2.500.00 

Μηραειίδεο Η. Α.Δ 
1.774.083 1.854.202 1.888.099 1.898.972 2.219.60 
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Εεδηαλάθεο Φήκε Α.Δ 
886.869 1.358.462 1.653.920 1.898.972 Μ.Γ 

Αγλή Α.Β&Β.Δ 
1.071.161 1.099.011 1.098.698 1.192.558 1.700.000 

Καηζακάθεο Π, - Η, 

Νηδξησηάθεο Α.Δ.Β.Δ 
921.400 846.679 900.124 977.058 1.006.419 

Κακππιαχθαο Β. Α.Δ 654.629 653.859 654.595 763.092 766.965 

Αγξνηηθφο πλεη. 

Δζπεξηδνθαιιηεξγεηψλ 

Υίνπ 

735.000 799.456 557.412 663.000 729.000 

Νεξά άξηδα Α.Δ 
463.063 468.013 477.619 556.693 Μ.Γ 

Ρίζπκλα Δ.Π.Δ 
340.941 316.229 310.572 331.802 4141.433 

L&P Union Α.Δ 
2.044.821 - - - - 

Δπσλπκία 2003 2004 2005 2006 2007 

Γέιηα Πξφηππνο 

Βηνκεραλία Γάιαθηνο 

Α.Δ 

304.769.401 319.472.578 326.036.175 - - 

Υήηνο Α.Β.Δ.Δ 
21.259.207 24.071.847 27.013.649 - - 

Καιιηθνχλεο Ν.Γ. Α.Δ 
2.732.667 2.749.846 2.278.446 - - 

Μνπιηηκέμ Α.Δ.Δ 
947.477 900.280 - - - 

ύλνιν 
1.679.808.391 1.457.246.472 1.773.096.572 2.022.291.518 2.261.292.910 

Αμία ζε €                                                   

Πεγή: Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί – ICAP Α.Δ,2008, ζει. 32, 33 

 

 

3.6.6 Πσιήζεηο ησλ εηζαγσγηθώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ρπκώλ - 

αλαςπθηηθώλ  

 

ηνλ Πίλαθα 3.6 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2003 – 2007. ζεκεηψλεηαη φηη 

δελ εκθαλίδνληαη νη πσιήζεηο εηαηξεηψλ πνπ απφ ηε λνκηθή ηνπο κνξθή δελ 

ππνρξενχληαη ζε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, 

επηζεκαίλεηαη φηη νη πσιήζεηο αθνξνχλ ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη φρη κφλν ζηα εμεηαδφκελα πξντφληα. Αθφκα, παξνπζηάδνληαη θαη νη 
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πσιήζεηο εηαηξεηψλ πνπ εηζήγαγαλ ρπκνχο ή / θαη αλαςπθηηθά θαη γηα ηνπιάρηζηνλ ην 

δηάζηεκα πνπ δηεμαγφηαλ ε έξεπλα ηεο ICAP είραλ δηαθφςεη ηελ ελ ιφγσ 

δξαζηεξηφηεηα. 

Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ γηα ην έηνο 2006 

αλήιζαλ ζε €217,4 εθ., ελψ φζνλ αθνξά ηηο πσιήζεηο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ησλ 

πξντφλησλ ηνπ εμεηαδφκελνπ θιάδνπ, εθηηκψληαη ζην 3% - 4% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο γηα ην 2006. Δπηπιένλ, ην 2007 πξνθχπηεη αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 12% ζε ζρέζε κε ην 2006. (ICAP Ηνχιηνο 2008, θεθ.3.9, 

ζει.43) 

 

 

Πίλαθαο 3.6: Πσιήζεηο εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 2003 – 2007. 

Δπσλπκία 2003 2004 2005 2006 2007 

Αξηάδλε 

Πξνκεζεπηηθφο 

πλεη. 

Παληνπσιψλ 

ΤΝ.Π.Δ 

45.658.491 46.737.208 47.193.096 52.491.024 59.180.896 

ΟΠΕΑ 

ΤΝ.Δ.Π.Δ.Λ 
Μ.Γ 39.645.404 42.638.305 42.033.463 50.000.000 

Ζιεθηξνζεζζαιηθή 

Α.Δ.Δ 
33.074.954 36.391.461 23.283.781 19.961.450 - 

Νέθηαξ Α.Δ 15.785.039 16.912.277 15.313.994 15.907.558 17.329.106 

Μηραιάθε ΑΦΟΗ 

Α.Β.Δ.Δ 
11.829.549 12.630.864 14.149.564 15.827.518 17.700.000 

ΔΒΗΚ Α.Δ 5.524.840 6.796.600 9.004.000 11.698.000 14.500.000 

Μαληνχβαινη 

ΑΦΟΗ ΓΗΡΟ Α.Δ 
7.113.167 9.382.141 9.748.777 11.415.358 10.500.000 

Πνηνεκπνξηθή Α.Δ - - - 11.400.608 13.884.831 

Κηβσηφο Α.Δ 508.489 8.095.820 8.544.400 7.815.482 8.000.000 

Cash & Carry 

Μνλνπξφζσπε 

Δ.Π.Δ 

5.972.687 6.161.371 6.325.496 6.549.293 6.816.048 

Εαθείξεο Α.Δ - - 4.144.187 4.443.507 4.286.027 

Αξγπξάθε ΑΦΟΗ  - - - 4.065.566 4.746.000 
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Γηφλπζνο 

Οηλνπνηεηηθή 

Α.Β.Δ.Δ 

2.978.487 3.105.764 3.283.731 2.818.816 2.907.506 

Μαθέζηαο Γ. Α.Δ 1.593.313 1.864.299 2.159.730 2.397.956 2.803.607 

4Μ ΑΦΟΗ 

ΜΔΛΔΣΖ Α.Δ.Δ 
1.712.163 1.297.711 1.967.100 2.388.777 Μ.Γ 

Καιακαία 

Σξνθηκα Δ.Π.Δ 
267.036 762.363 1.171.551 1.780.426 2.049.796 

Victory Α.Δ  3.560.062 1.740.357 1.511.761 1.619.770 

Παπαθηιίππνπ 

Δ.Π.Δ 
1.202.162 1.331.366 960.677 1.071.315 1.100.000 

Epsilon Food 

Δ.Π.Δ 
878.453 1.045.016 1.730.316 1.032.237 768.375 

BIO – VITA Α.Δ.Δ 527.142 623.163 690.125 812.775 457.612 

Σζηγαξίδεο Μ. Α.Δ 6.397.465 6.243.489 5.438.069 - - 

Ρνδηαθέο 

Δηζαγσγέο 

Μνλνπξφζσπε  

3.008.582 6.482.527 2.948.007 - - 

Δπσλπκία 2003 2004 2005 2006 2007 

ΝΑΚΟ Α.Δ.Β.Δ.Δ 1.825.578 2.357.005 1.554.904 - - 

Concepts Δ.Π.Δ 1.076.485 1.400.660 1.388.890 - - 

Βειηβαζάθεο Πεγή 

Α.Δ 
5.467.790 5.205.445 - - - 

ΣΖΘΤ Α.Δ 1.022.736 2.295.833 - - - 

Γαθηπιίδεο Γ. 

Δ.Π.Δ 
1.456.716 1.491.418 - - - 

ύλνιν 154.881.324 221.818.667 205.379.687 217.422.890 218.649.583 

 Αμία ζε €                                                                        

 Πεγή: Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί  - ICAP A.E , 2008, ζει. 44    

 

Παξαηεξείηαη πσο ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο ζε 

απφιπηα κεγέζε θαηά ηελ πεξίνδν 2006, 2007 παξνπζίαζαλ νη ζπλεηαηξηζκνί: ΟΠΕΑ 

πλ. Δ.Π.Δ.Λ (€8 εθ.) θαη Αξηάδλε Πξνκεζεπηηθφο πλεη. Παληνπσιψλ πλ. Π.Δ ( € 

6,7 εθ.).   
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3.7 Ζ αγνξά ρπκώλ – αλαςπθηηθώλ 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη πξνζδηνξηζκφο θαη αλάιπζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαη 

ηεο θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο ησλ ρπκψλ θαη αλαςπθηηθψλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 

1990 – 2007 θαη ηαπηφρξνλα ζα γίλεη εθηίκεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ θπξηφηεξσλ 

εηαηξεηψλ ζηνλ θιάδν πνπ εμεηάδεηαη.  

 

3.7.1 Δγρώξηα παξαγσγή ρπκώλ – Μεξίδηα παξαγσγήο  

 

Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή ρπκψλ παξνπζίαζε αλνδηθή πνξεία θαηά ηελ πεξίνδν 1990 – 

2005 κε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 5,2%. Σν 2006 εκθάληζε πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 

5,1% ζε ζρέζε κε ην 2005. Ζ πηψζε απηή απνδφζεθε ελ κέξεη ζηηο ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο εθείλνπ ηνπ θαινθαηξηνχ ζε ζρέζε κε ηε κέζε θιηκαηηθή ηηκή γηα απηή 

ηελ επνρή. Σν 2007 ζεκεηψζεθε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ρπκψλ ηεο ηάμεο 

ηνπ 7,6% ε νπνία αληηζηνηρνχζε ζε 240.000 ρηι. ιίηξα έλαληη 111.300 ρηι. ιίηξσλ ην 

1990. ε απηφ ζπλέβαιιε θαη ε ηάζε πνπ επηθξαηεί ηα ηειεπηαία έηε γηα πγηεηλή 

δηαηξνθή. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή ρπκψλ πεξηιακβάλνληαη 

φιεο νη θαηεγνξίεο ρπκψλ κηθξήο θαη καθξάο δηαξθείαο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

παξαγσγήο (70%) αθνξά ρπκνχο καθξάο δηάξθεηαο ελψ ην ππφινηπν (30%) ρπκνχο 

κηθξήο δηάξθεηαο.  (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.66) 

 

ηνλ Πίλαθα 3.7 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ε πνζφηεηα θαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο 

ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ρπκψλ γηα ην δηάζηεκα 1990 – 2007. Δπίζεο ζην Γηάγξακκα 

3.2 παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο ρπκψλ γηα ην ίδην 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

Πίλαθαο 3.7: Δγρψξηα παξαγσγή ρπκψλ θαηά ηα έηε 1990 – 2007 

Έηνο Πνζόηεηα Ρπζκόο Μεηαβνιήο (%) 

1990 111.300 - 

1991 129.050 15,9 

1992 141.300 9,5 
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1993 152.800 8,1 

1994 156.600 2,5 

1995 168.400 7,5 

1996 175.200 4 

1997 178.200 2 

1998 190.000 6,3 

1999 194.000 2,1 

2000 196.000 1 

2001 204.000 4,1 

2002 214.000 4,9 

2003 215.000 0,5 

2004 225.000 4,7 

2005 235.000 4,4 

2006 223.000 -5,1 

2007 240.000 7,6 

 Πνζφηεηα: ζε ρηιηάδεο ιίηξα                                     

 Πεγή: Δθηηκήζεηο Αγνξάο – ICAP A.E, 2008, ζει. 66, 67 
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 Πεγή: Πίλαθαο 3.7 – Δθηηκήζεηο Αγνξάο – ICAP A.E, 2008, ζει. 66, 67 

 Γηάγξακκα 3.2: Δμέιημε εγρψξηαο παξαγσγήο ρπκψλ θαηά ηα έηε 1990 – 2007 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξαγσγή ησλ ρπκψλ ζπγθεληξψλεηαη ζε κηθξφ αξηζκφ 

επηρεηξήζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εηαηξείεο Coca- Cola Διιεληθή Δηαηξεία 

Δκθηαιψζεσο Α.Δ, Pepsico – ΉΒΖ Α.Β.Δ. Vivartia Α.Δ  θαη ΔΒΓΑ Α.Β.Δ.Δ 

εθηηκάηαη φηη θάιπςαλ απφ θνηλνχ ην 83% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο ρπκψλ 

ην 2007. Μεηαμχ απηψλ ησλ εηαηξεηψλ εγεηηθή ζέζε θαηέρεη ε Coca- Cola Διιεληθή 

Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο Α.Δ κε κεξίδην 55,5% – 56% ην 2007. ηε δεχηεξε ζέζε 

βξίζθεηαη ε  Pepsico - ΉΒΖ Α.Β.Δ. κε κεξίδην αγνξάο ηεο ηάμεο ηνπ 12,0% – 12,5 %. 

Σελ ηξίηε ζέζε θαηέρεη ε  Vivartia Α.Δ  κε κεξίδην αγνξάο 8,0% – 8,5 % θαη ηέινο ε 

ΔΒΓΑ Α.Β.Δ.Δ κε αληίζηνηρν κεξίδην 6,5% – 7%. (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.67) 

 

3.7.2 Δγρώξηα παξαγσγή αλαςπθηηθώλ-κεξίδηα παξαγσγήο  

 

Ζ εγρψξηα παξαγσγή αλαςπθηηθψλ παξνπζίαζε ηελ πεξίνδν 1990 – 2007 

δηαθπκάλζεηο, επηηπγράλνληαο πςειφηεξα επίπεδα θαηά ην 1998 κε 720.700 ρηι. 

ιίηξα. Σν 2007 ε παξαγσγή αλαςπθηηθψλ παξνπζίαζε επίζεο άλνδν ηεο ηάμεο ηνπ 
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5,9% κε απνηέιεζκα ε πνζφηεηα παξάγσγεο λα δηακνξθσζεί ζε 644.000 ρηι. ιίηξα. 

Ζ αχμεζε απηή απνδφζεθε ζην ηδηαίηεξα ζεξκφ θαινθαίξη ηνπ 2007. Παξ’ φια απηά 

ε ηάζε πνπ θπξηαξρεί ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα πγηεηλφ ηξφπν δσήο έρεη νδεγήζεη ζηε 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ αλαςπθηηθψλ ( θπξίσο απηψλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ‘light’) θαη ζηελ ζηξνθή ηεο θαηαλάισζεο ζηνπο ρπκνχο. 

Ζ εγρψξηα παξαγσγή αλαςπθηηθψλ ζπγθεληξψλεηαη θπξίσο ζε δπν κεγάιεο εηαηξείεο: 

ηελ  Coca- Cola Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο Α.Δ θαη ηελ Pepsico - ΉΒΖ Α.Β.Δ. 

νη νπνίεο θάιπςαλ ην 87% ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο παξαγσγήο ην 2007. Σν 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ελ ιφγσ κεξηδίνπ θαηέρεη ε Coca- Cola Διιεληθή Δηαηξεία 

Δκθηαιψζεσο Α.Δ. (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.67 - 68) 

 

ηνλ Πίλαθα 3.8 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε εγρψξηα παξαγσγή αλαςπθηηθψλ 

γηα ηελ πεξίνδν 1990 – 2007 θαη ζην δηάγξακκα 3.3 ε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο 

παξαγσγήο αλαςπθηηθψλ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. 

 

Πίλαθαο 3.8: Δγρψξηα παξαγσγή αλαςπθηηθψλ θαηά ηα έηε 1990 - 2007 

Έηνο Πνζόηεηα Ρπζκόο Μεηαβνιήο (%) 

1990 509.300 - 

1991 551.100 8,2 

1992 570.000 3,4 

1993 626.300 9,9 

1994 680.000 8,6 

1995 683.000 0,6 

1996 705.000 3,1 

1997 695.000 -1,4 

1998 720.000 3,7 

1999 696.000 -3,4 

2000 700.000 0,5 

2001 710.000 1,4 

2002 695.000 -2,1 

2003 660.000 -5,0 

2004 645.000 -2,3 

2005 615.000 -4,7 



 - 62 - 

2006 608.000 -1,1 

2007 644.000 -5,9 

Πνζφηεηα: ζε ρηιηάδεο ιίηξα                                           

Πεγή: Δθηηκήζεηο Αγνξάο – ICAP A.E,2008, ζει. 68 
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  Πεγή: Πίλαθαο 3.8 – Δθηηκήζεηο Αγνξάο – ICAP A.E, 2008, ζει. 68 

 Γηάγξακκα 3.3: Δμέιημε εγρψξηαο παξαγσγήο αλαςπθηηθψλ  θαηά ηα έηε 1990 – 2007   

 

3.7.3 Δηζαγσγέο ρπκώλ θξνύησλ – Υώξεο πξνέιεπζεο 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη αλάιπζε ηεο εμέιημεο ησλ εηζαγσγψλ ρπκψλ – θξνχησλ 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδνο ( Δ..Τ.Δ ) γηα ηε 

ρξνληθή πεξίνδν 2001 – 2007. Γηα ηα έηε 2002 – 2007 ηα ζηνηρεία είλαη πξνζσξηλά 

θαζψο ε επεμεξγαζία ηνπο δελ είρε νινθιεξσζεί θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. Οη πνζφηεηεο θαηαγξάθνληαη ζε ιίηξα θαη γηα ην ιφγν απηφ 

δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην κέγεζνο ηεο αγνξάο θαη επηπιένλ δελ αθνξνχλ 

κφλν ηειηθά πξντφληα αιιά θαη ζπκππθλψκαηα ρπκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ 

πξψηε χιε γηα ηελ παξαζθεπή ην ηειηθνχ πξντφληνο. 
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Δπηπξφζζεηα είλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη θαηά ην έηνο 2004 εηζήρζεζαλ ζηε 

Δπξσπατθή Έλσζε 10 λέεο ρψξεο νη νπνίεο κέρξη ην 2003 άλεθαλ ζηελ θαηεγνξία 

ησλ Σξίησλ Υσξψλ θαη απφ ην 2004 θαη κεηά, ζηελ θαηεγνξία ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απφ ην 2007, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζπκπεξηιακβάλνληαη ε 

Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία. (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.69) 

 

ηνλ Πίλαθα 3.9 θαη ζην Γηάγξακκα 3.4 πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε 

ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ ρπκψλ θξνχησλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2001-2007. 

 

Πίλαθαο 3.9: Δμέιημε εηζαγσγψλ ρπκψλ (2001 – 2007) 

Έηνο Πνζόηεηα Αμία 

2001 42.245 42.061.994 

2002 42.930 41.352.190 

2003 54.136 49.486.127 

2004 59.119 53.737.972 

2005 56.335 48.483.333 

2006 56.304 59.074.354 

2007 64.011 70.285.029 

Πνζφηεηα ζε ηφλνπο / Αμία ζε €                                                                           

Πεγή: Δ..Τ.Δ 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλεηαη πσο νη εηζαγσγέο ρπκψλ κε βάζε ηελ 

πνζφηεηά ηνπο παξνπζίαζαλ αλνδηθή πνξεία γηα ηα εμεηαδφκελα έηε κε κέζν ξπζκφ 

κεηαβνιήο 7,6%. ζνλ αθνξά ηελ αμία ησλ εηζαγσγψλ ρπκψλ απηή δηακνξθψζεθε 

ην 2007 ζε €70,3 εθ. ζε ζρέζε κε ην 2006 πνπ ε αμία ηνπο ήηαλ €59,1εθ. 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 19%.   

ρεηηθά κε ηηο θπξηφηεξεο ρψξεο πξνέιεπζεο πξψηε ζέζε θαηέρεη ε Γεξκαλία κε 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 29% επί ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγφκελσλ πνζνηήησλ γηα ην έηνο 

2007. Δπηπιένλ, ζεκαληηθέο πνζφηεηεο πξνήιζαλ θαη απφ ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία 

κε πνζνζηά 17,6% θαη 16,2% επί ηεο ζπλνιηθήο εηζαγφκελεο πνζφηεηαο αληίζηνηρα. 

Σέινο απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο ζεκαληηθέο ρψξεο πξνέιεπζεο ήηαλ ε Κίλα θαη ε Κέλπα 
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κε πνζνζηά 1,0% θαη 0,9% επί ηεο ζπλνιηθήο εηζαγφκελεο πνζφηεηαο αληίζηνηρα γηα 

ην 2007. ηνλ πίλαθα 3.10 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη εηζαγσγέο 

ρπκψλ αλά ρψξα πξνέιεπζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005 – 2007. (ICAP Ηνχιηνο 

2008, ζει.69, 70) 

 

Πίλαθαο 3.10: Δηζαγσγέο ρπκψλ αλά ρψξα πξνέιεπζεο θαηά ηα έηε 2005-2007 

Υώξα 
2005 2006 2007 

Αμία Πνζόηεηα Αμία Πνζόηεηα Αμία Πνζόηεηα 

Γεξκαλία 17.245.033 23.074 19.469.548 19.213 20.375.168 18.534 

Ηζπαλία 1.524.285 2.007 1.998.536 3.148 6.406.801 11.251 

Ηηαιία 8.518.382 8.131 14.574.275 13.845 12.534.582 10.348 

Βέιγην 4.878.209 5.108 8.354.339 5.960 16.340.140 9.810 

Κχπξνο 2.575.069 3.778 2.496.154 4.131 2.966.251 5.192 

Οιιαλδία 6.129.457 5.398 5.914.904 4.063 4.729.611 2.878 

Μεγάιε Βξεηαλία 1.045.485 830 1.152.826 992 2.697.074 1.829 

Γαιιία 970.182 1.457 483.932 650 444.526 449 

Απζηξία 387.673 324 217.745 190 315.349 218 

Πνισλία 183.314 171 178.295 176 149.411 133 

Πνξηνγαιία 278.770 354 - - - - 

Λνηπέο ρψξεο 207.139 30 511.260 344 691.139 778 

ύλνιν ρσξώλ 

Δ.Δ. 
43.942.998 50.663 55.351.814 52.710 67.650.052 61.420 

Κίλα 452.079 717 182.379 207 565.154 666 

Κέλπα 9.567 21 67.008 123 320.090 603 

Ηζξαήι 896.499 646 1.050.796 660 432.451 273 

Σνπξθία 434.513 556 920.457 912 317.881 212 

Φηιηππίλεο 177.338 271 105.838 137 110.539 146 

Σατιάλδε 70.515 71 203.978 245 117.205 146 

Βξαδηιία 261.772 386 197.493 214 134.942 82 

νπαδηιάλδε 152.773 111 163.285 73 111.144 73 

Νφηηα Αθξηθή 40.391 60 22.362 31 61.545 55 

ΖΠΑ 1.493.829 1.301 372.318 305 31.159 39 

Ρσζία 12.287 16 13.230 13 11.245 14 

Μνιδαβία 11.913 25 6.459 13 1.608 4 

Βνπιγαξία 490.416 1.431 159.390 425 - - 

Λνηπέο ρψξεο 36.443 58 257.547 237 420.014 279 

ύλνιν ηξίησλ 

ρσξώλ 
4.540.335 5.672 3.722.540 3.595 2.634.977 2.591 

ύλνιν 48.483.333 56.335 59.074.354 56.304 70.285.029 64.011 

Αμία ζε € 

Πεγή: Δ..Τ.Δ 
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Δμέιημε εηζαγσγψλ ρπκψλ (2001 - 2007)
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 Πεγή: Πίλαθαο 3.10 – Δ..Τ.Δ 

Γηάγξακκα 3.4: Δμέιημε εηζαγσγψλ ρπκψλ θαηά ηα έηε 2001 – 2007 

 

3.7.4 Δμαγσγέο ρπκώλ θξνύησλ – Υώξεο πξνέιεπζεο 

 

Ζ αμία ησλ εμαγσγψλ ρπκψλ παξνπζίαζε θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2002 – 2003 

πησηηθή πνξεία ελψ απφ ην 2004 – 2007 αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην 2007 αλήιζε ζε €19,1 εθ. παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

11,1%.  (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.70) 

 

Δπηπιένλ, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εμαγσγψλ είρε ζαλ 

πξννξηζκφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε πνζνζηφ 96,3% επί ηα ζπλνιηθήο αμίαο 

ησλ εμαγσγψλ θαη 96% επί ηεο πνζφηεηαο ησλ εμαγσγψλ. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 

Δ..Τ.Δ θπξηφηεξεο ρψξεο πξννξηζκνχ ήηαλ ε Ηηαιία θαη ε Κχπξνο. (ICAP Ηνχιηνο 

2008, ζει.71) 

 

ηνλ πίλαθα 3.11 θαη ζην δηάγξακκα 3.5 πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε 

ησλ εμαγσγψλ ρπκψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2001 – 2007. 
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Πίλαθαο 3.11: Δμέιημε εμαγσγψλ ρπκψλ θαηά ηα έηε 2001 – 2007 

Έηνο Πνζόηεηα Αμία 

2001 19.803 16.962.988 

2002 10.170 8.719.537 

2003 10.883 7.801.738 

2004 15.165 8.822.823 

2005 21.721 10.134.031 

2006 17.854 17.220.794 

2007 19.796 19.130.515 

Πνζφηεηα ζε ηφλνπο / Αμία ζε €                                                                           

Πεγή: Δ..Τ.Δ 

Δμέιημε εμαγσγψλ ρπκψλ (2001 - 2007)
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  Πεγή: Πίλαθαο 3.11 – Δ..Τ.Δ 

 Γηάγξακκα 3.5: Δμέιημε εμαγσγψλ ρπκψλ (2001 – 2007) 
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3.7.5 Δηζαγσγέο αλαςπθηηθώλ – Υώξεο πξνέιεπζεο 

 

Οη εηζαγσγέο αλαςπθηηθψλ (ζε ιίηξα) αθνινχζεζαλ αλνδηθή πνξεία ηελ πεξίνδν 

2001 – 2007 κε κέζν εηήζην ξπζκφ 20,4%. Δμαίξεζε απνηειεί ην έηνο 2004 ζην 

νπνίν παξνπζηάζηεθε κείσζε ζε ζχγθξηζε κε ην 2003 ηεο ηάμεο ηνπ 29,0%. Σν 2007 

ηα εηζαγφκελα ιίηξα αλαςπθηηθψλ δηακνξθψζεθαλ ζε 157.728 (ρηι.). Δπηπιένλ, ε 

αμία ησλ εηζαγσγψλ ζεκείσζε αχμεζε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2003 – 2005 κε κέζν 

εηήζην ξπζκφ 20,4% . Σν 2006, ε αμία ησλ εηζαγσγψλ αλαςπθηηθψλ παξνπζίαζε 

κείσζε ελψ ην 2007 απμήζεθε θαηά €57,8 εθ.  (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.72) 

 

ηνλ Πίλαθα 3.12 θαη ζην δηάγξακκα 3.6 πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε 

ησλ εηζαγσγψλ αλαςπθηηθψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2001 – 2007. 

 

 

Πίλαθαο 3.12: Δμέιημε εηζαγσγψλ αλαςπθηηθψλ θαηά ηα έηε 2001 – 2007 

Έηνο 
Πνζόηεηα 

(ζε ρηι. ιίηξα) 

Πνζόηεηα 

(ζε ηόλνπο) 
Αμία 

2001 67.798 62.190 35.323.188 

2002 70.421 61.686 33.430.142 

2003 95.518 90.427 51.486.576 

2004 129.691 122.490 58.886.218 

2005 122.182 131.136 74.650.212 

2006 86.700 82.353 55.188.500 

2007 157.728 72.607 57.843.710 

Αμία ζε €                                                                                                             

Πεγή: Δ..Τ.Δ   
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Δμέιημε εηζαγσγώλ αλαςπθηηθώλ
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 Πεγή: Πίλαθαο 3.12 – Δ..Τ.Δ 

Γηάγξακκα 3.6: Δμέιημε εηζαγσγψλ αλαςπθηηθψλ θαηά ηα έηε 2001 – 2007 

    

ρεηηθά κε ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο, γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2005 – 2007 νη εμαγσγέο 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε 

πνζνζηφ 96,7% γηα ην 2007 επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγφκελσλ πνζνηήησλ 

αλαςπθηηθψλ. Ζ πην ζεκαληηθή ρψξα πξνέιεπζεο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ήηαλ ε 

Μ. Βξεηαλία κε εηζαγφκελε πνζφηεηα 88.907 ιίηξα. Γεχηεξε ζέζε θαηέιαβε ε 

Γεξκαλία κε 26.367 ρηι. ιίηξα. Απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο πξψηε ζέζε θαηέιαβε ε Αιβαλία 

κε 1.683 ρηι. ιίηξα θαη ηε δεχηεξε ζέζε ε Σνπξθία κε 1.069 ρηι. ιίηξα.  (ICAP Ηνχιηνο 

2008, ζει.73) 

 

Πίλαθαο 3.13: Δηζαγσγέο αλαςπθηηθψλ αλά ρψξα πξνέιεπζεο (ζε ηφλνπο) θαηά ηα έηε 

2005-2007 

 

Υώξα 

2005* 2006* 2007* 

Αμία 
Πνζόηεη

α 
Αμία 

Πνζόηεη

α 
Αμία 

Πνζόηεη

α 

Γεξκαλία 
32.216.04

7 
66.039 

26.011.09
5 

34.781 
23.728.95

0 
22.184 

Ηηαιία 6.568.349 11.764 4.699.341 8.048 6.643.528 9.755 

Οιιαλδία 4.913.699 8.301 4.883.532 5.626 5.293.854 9.544 
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Ηζπαλία 4.297.855 11.343 3.528.518 9.419 3.345.261 9.031 

Γαιιία 2.032.969 3.085 1.300.485 2.186 1.429.990 2.698 

Απζηξία 1.567.642 1.380 1.696.127 2.742 3.812.408 2.501 

Μεγάιε 

Βξεηαλία 
1.654.229 2.019 1.361.851 1.731 1.480.457 1.686 

Βέιγην 2.472.549 2.295 2.719.603 2.750 1.566.424 1.376 

Κχπξνο 
13.087.41

3 
15.665 237.003 331 1.371.826 1.088 

Λνηπέο ρψξεο 2.909.134 2.928 6.288.653 7.311 7.279.145 8.091 

ύλνιν ρσξώλ 

Δ.Δ. 

71.719.88

6 
124.819 

52.726.20

8 
74.925 

55.951.84

3 
67.954 

Αιβαλία 54.599 143 473.344 2.364 338.024 1.403 

Σνπξθία 339.375 861 438.218 995 452.283 891 

Αίγππηνο 1.027.114 1.529 280.679 576 365.863 799 

Οπθξαλία 86.948 313 105.109 349 113.877 371 

Ρσζία 69.948 205 103.202 258 113.666 266 

Γεσξγία 132.090 272 226.104 435 78.831 188 

ΖΠΑ 34.962 104 20.443 57 134.754 161 

εξβία 368.719 1.367 313.393 1.248 26.194 88 

Μνιδαβία 22.179 88 17.395 70 13.904 51 

Βνπιγαξία 171.662 575 131.662 440 - - 

Σπλεζία 166.499 281 - - - - 

Ρνπκαλία 103.543 236 94.709 294 - - 

Κχπξνο - - - - - - 

Λνηπέο ρψξεο 352.688 341 258.034 341 254.471 436 

ύλνιν ηξίησλ 

ρσξώλ 
2.930.326 6.316 2.462.292 7.428 1.891.867 4.653 

ύλνιν 
74.650.21

2 
131.136 

55.188.50

0 
82.353 

57.843.71

0 
72.607 

Αμία ζε € 

Πεγή: Δ..Τ.Δ 

 

3.7.6 Δμαγσγέο αλαςπθηηθώλ – Υώξεο πξνέιεπζεο 
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Οη εμαγσγέο ησλ αλαςπθηηθψλ παξνπζίαζαλ δηαθπκάλζεηο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

2001 – 2007. Ζ αμία ησλ εμαγσγψλ ην 2007 δηακνξθψζεθε ζε €11,8 εθ. απφ €9,6 εθ. 

ην 2001.  (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.73) 

ηνλ Πίλαθα 3.14 θαη ζην δηάγξακκα 3.7 πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε 

ησλ εμαγσγψλ ησλ αλαςπθηηθψλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2001 – 2007.  

 

Πίλαθαο 3.14: Δμέιημε εμαγσγψλ αλαςπθηηθψλ θαηά ηα έηε 2001 – 2007 

Έηνο 
Πνζόηεηα 

(ζε ρηι. ιίηξα) 

Πνζόηεηα 

(ζε θηιά) 
Αμία 

2001 22.418 22.785 9.592.092 

2002 21.778 22.199 15.429.606 

2003 18.425 18.549 9.279.790 

2004 12.641 16.527 6.264.481 

2005 14.567 18.514 6.204.337 

2006 15.576 14.664 6.621.567 

2007 32.478 21.385 11.778.333 

Αμία ζε €                                                                                                               

Πεγή: Δ..Τ.Δ 
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  Πεγή: Πίλαθαο 3.14 – Δ..Τ.Δ 
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 Γηάγξακκα 3.7: Δμέιημε εμαγσγψλ αλαςπθηηθψλ θαηά ηα έηε 2001 – 2007 

 

 

3.7.7 Δγρώξηα αγνξά ρπκώλ – Μεξίδηα αγνξάο 

 

ην ζεκείν απηφ ζα γίλεη ε παξνπζίαζε ηεο εγρψξηαο θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο  

ρπκψλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1990 – 2007. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα ζηνηρεία ηνπ 

εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ πξνέξρνληαη απφ εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο. ηνλ Πίλαθα 3.15 θαη 

ζην δηάγξακκα 3.7 πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο εγρψξηαο 

θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο ρπκψλ γηα ηελ πξναλαθεξζείζα πεξίνδν. 

 

Πίλαθαο 3.15: Δγρψξηα θαηλνκεληθή θαηαλάισζε ρπκψλ θαηά ηα έηε 1990 – 2007 

Έηνο Παξαγσγή Δηζαγσγέο Δμαγσγέο 
Φαηλνκεληθή 

Καηαλάισζε  

1990 111.300 3.900 5.200 110.000 

1991 129.050 3.050 6.100 126.000 

1992 141.300 5.500 6.800 140.000 

1993 152.800 6.400 8.200 151.000 

1994 156.600 6.200 8.300 154.500 

1995 168.400 6.900 8.800 166.500 

1996 175.200 6.800 8.500 173.500 

1997 178.700 6.700 8.400 177.000 

1998 190.000 6.600 11.000 185.600 

1999 194.000 6.600 12.000 188.600 

2000 196.000 6.500 13.500 189.000 

2001 204.000 6.500 14.000 196.500 

2002 214.000 7.000 18.500 202.500 

2003 215.000 7.500 17.500 205.000 

2004 225.000 7.500 17.500 215.000 

2005 235.000 8.000 19.000 224.000 
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2006 223.000 7.000 20.000 210.000 

2007 240.000 6.000 25.000 221.000 

Πνζφηεηα: ζε ρηιηάδεο ιίηξα                                          

 Πεγή: Δθηηκήζεηο Αγνξάο – ICAP A.E, 2008, ζει. 74 
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   Πεγή: Πίλαθαο 3.15 – Δθηηκήζεηο Αγνξάο – ICAP A.E, 2008, ζει. 74   

  Γηάγξακκα 3.8: Δγρψξηα θαηλνκεληθή θαηαλάισζε ρπκψλ θαηά ηα έηε 1990 – 2007 

 

Οη εμαγσγέο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο πην κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ 

εθηηκάηαη φηη δηακνξθψζεθαλ ζε 25.000  ρηι. ιίηξα ην 2007 ζεκεηψλνληαο αχμεζε ζε 

ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο νπφηε θαη νη εμαγσγέο δηακνξθψζεθαλ ζηα 20.000 

ρηι. ιίηξα. Γηα ην 2007 ν βαζκφο εμαγσγηθήο επίδνζεο ήηαλ 10,4%. (ICAP Ηνχιηνο 

2008, ζει.75) 

 

ηνλ Πίλαθα (3.16) πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ε δηάξζξσζε ηεο εγρψξηαο 

θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο ρπκψλ αλά θχξηα θαηεγνξία πξντφλησλ γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 1990 – 2007.  

 

Πίλαθαο 3.16: Γηάξζξσζε εγρψξηαο θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο ρπκψλ αλά θαηεγνξία 

πξντφλησλ θαηά ηα έηε 1990 – 2007 
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Έηνο 

100% θπζηθνί 

ρπκνί καθξάο 

δηάξθεηαο 

100% 

θπζηθνί 

ρπκνί 

κηθξήο 

δηάξθεηαο 

Νέθηαξ Φξνπηνπνηά 
Φαηλνκεληθή 

θαηαλάισζε 

1990 35.200 16.500 45.100 13.200 110.000 

1991 39.060 22.680 47.880 16.380 126.000 

1992 43.000 32.800 47.600 16.600 140.000 

1993 43.790 39.260 45.300 22.650 151.000 

1994 46.350 37.080 47.895 23.175 154.500 

1995 51.615 36.630 53.280 24.975 166.500 

1996 55.600 36.000 55.950 25.950 173.500 

1997 57.800 34.800 57.800 26.600 177.000 

1998 59.300 37.600 59.600 29.100 185.600 

1999 64.200 39.600 56.500 28.300 188.600 

2000 66.200 39.300 54.800 28.700 189.000 

2001 70.500 41.500 55.000 29.500 196.500 

2002 75.000 43.000 55.000 29.500 202.500 

2003 77.000 45.000 53.000 30.000 205.000 

2004 81.000 50.000 53.000 31.000 215.000 

2005 86.000 50.000 54.000 34.000 224.000 

2006 80.500 46.500 51.000 32.000 210.000 

2007 84.800 49.000 53.800 33.400 221.000 

Πνζφηεηα: ζε ρηιηάδεο επξψ                                           

Πεγή: Δθηηκήζεηο Αγνξάο – ICAP A.E, 2008, ζει. 75, 76  

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 3.16 ην κεγαιχηεξν κεξίδην γηα ηελ εμεηαδφκελε 

πεξίνδν θαηέρεη ε θαηεγνξία ησλ 100% θπζηθψλ ρπκψλ καθξάο δηάξθεηαο κε κεξίδην 

γηα ην 2007, 38,4% (84..800 ρηι. ιίηξα) επί ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο θαηλνκεληθήο 

θαηαλάισζεο ρπκψλ. Σε δεχηεξε ζέζε θαηέρεη ε θαηεγνξία ρπκψλ ηχπνπ λέθηαξ κε 
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κεξίδην γηα ην 2007, 24,3% (53.800 ρηι. ιίηξα). Αθνινχζεζαλ νη 100% θπζηθνί ρπκνί 

κηθξήο δηάξθεηαο κε κεξίδην 22,2% (49.000 ρηι. ιίηξα) θαη ηα θξνπηνπνηά (ηα νπνία 

δηαθξίλνληαη ζε κηθξήο θαη κεγάιεο δηάξθεηαο) κε 15,1% (33.400 ρηι. ιίηξα) γηα ην 

ίδην έηνο.  (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.76) 

 

ην Γηάγξακκα 3.9 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηεο εγρψξηαο 

θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο αλά θαηεγνξία ρπκψλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1990 – 

2007. Απνηειεί νπζηαζηηθά κηα γξαθηθή απνηχπσζε ηνπ πίλαθα  3.13 θαη απφ ηελ 

παξαηήξεζή ηνπ πξνθχπηνπλ ηα ίδηα ζπκπεξάζκαηα κε εθείλα ηνπ πίλαθα. 
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Δμέιημε εγρψξηαο θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο αλά θαηεγνξία ρπκψλ 
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Φξνπηνπνηά
Νέθηαξ
100% θπζηθνί ρπκνί κηθξήο δηάξθεηαο
100% θπζηθνί ρπκνί καθξάο δηάξθεηαο

 Πεγή: Πίλαθαο 3.16 - Δθηηκήζεηο Αγνξάο – ICAP A.E, 2008, ζει. 75,76 

Γηάγξακκα 3.9: Δμέιημε εγρψξηαο θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο ρπκψλ αλά θαηεγνξία 

πξντφλησλ θαηά ηα έηε 1990 – 2007 

 

Έλα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα δνζεί είλαη φηη νη ρπκνί κηθξήο δηάξθεηαο 

θαηέρνπλ κεξίδην 29,7% κε ηελ θαηαλάισζε λα θηάλεη ζηα 65.700 ρηι. ιίηξα, ελψ νη 



 - 76 - 

ρπκνί καθξάο δηάξθεηαο θαηέρνπλ κεξίδην 70,3% επί ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο αγνξάο 

κε ηελ θαηαλάισζε λα αγγίδεη ηα 1155.300 ρηι. ιίηξα. (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.77) 

 

ηνλ Πίλαθα 3.17 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε δηάξζξσζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο 

ρπκψλ καθξάο δηάξθεηαο γηα ην έηνο 2007.  

 

Πίλαθαο 3.17: Γηάξζξσζε αγνξάο ρπκψλ καθξάο δηάξθεηαο πνπ αθνξά ζην έηνο 2007 

Καηεγνξία Πνζόηεηα Πνζνζηό ζπκκεηνρήο 

100% θπζηθνί ρπκνί 84.800 54,6% 

Νέθηαξ  53.800 34,6% 

Φξνπηνπνηά 16.700 10,8% 

ύλνιν 155.300 100% 

Πνζφηεηα: ζε ρηιηάδεο ιίηξα                                          

Πεγή: Δθηηκήζεηο Αγνξάο  - ICAP A.E, 2008, ζει. 77  

 

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο επί 

ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ρπκψλ θαηέρεη ε θαηεγνξία «100% θπζηθψλ ρπκψλ» κε 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 54,6% θαη θαηαλάισζε πνπ άγγημε ηα 84.800 ρηι. ιίηξα. Σε 

δεχηεξε ζέζε θαηαιακβάλεη ε θαηεγνξία «λέθηαξ» κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 34,6% 

θαη ηειεπηαία κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 10,8% θαη θαηαλάισζε πνπ έθηαζε ηα 16.700 

ρηι. ιίηξα είλαη ε θαηεγνξία «θξνπηνπνηά».  (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.77) 

 

Ο παξαπάλσ Πίλαθαο 3.17 απνηππψλεηαη γξαθηθά θαη ζην Γηάγξακκα 3.10 πνπ 

αθνινπζεί. 
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Γηάξζξσζε αγνξάο ρπκψλ καθξάο δηάξθεηαο

Νέθηαξ 34,60%

Φξνπηνπνηά 

10,80%

100% θπζηθνί 

ρπκνί 54,60%

100% υυσικοί χυμοί Νέκταρ Φρουτοποτά

 Πεγή: Πίλαθαο 3.17 - Δθηηκήζεηο Αγνξάο  - ICAP A.E, 2008, ζει. 77  

Γηάγξακκα 3.10: Γηάξζξσζε αγνξάο ρπκψλ καθξάο δηάξθεηαο (2007) 

 

ηνλ Πίλαθα 3.18 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηάξζξσζεο ηεο 

εγρψξηαο αγνξάο ρπκψλ κηθξήο δηάξθεηαο γηα ην έηνο 2007.  

 

Πίλαθαο 3.18: Γηάξζξσζε αγνξάο ρπκψλ κηθξήο δηάξθεηαο πνπ αθνξά ζην έηνο 2007 

Καηεγνξία Πνζόηεηα Πνζνζηό ζπκκεηνρήο 

100% θπζηθνί ρπκνί 49.900 74,6% 

Φξνπηνπνηά 16.700 25,4% 

ύλνιν 65.700 100% 

Πνζφηεηα: ζε ρηιηάδεο ιίηξα                                          

Πεγή: Δθηηκήζεηο Αγνξάο  - ICAP A.E, 2008, ζει. 77 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 3.18 πξνθχπηεη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ κε 

θαηαλάισζε ρπκψλ κηθξήο δηάξθεηαο θαηέρεη ε θαηεγνξία ησλ «100% θπζηθψλ 

ρπκψλ» κε 74,6% θαη θαηαλάισζε πνπ έθηαζε ηα 49.900 ρηι,. ιίηξα ελψ ην ππφινηπν 

25,4% θαηέρεη ε θαηεγνξία «θξνπηνπνηά» κε θαηαλάισζε πνπ άγγημε ηα 16.700 ρηι. 

ιίηξα. (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.77) 

 

Ο Πίλαθαο 3.18 απεηθνλίδεηαη γξαθηθά κε ην δηάγξακκα 3.11 πνπ αθνινπζεί. 
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Γηάξζξσζε αγνξάο ρπκψλ κηθξήο δηάξθεηαο

Φξνπηνπνηά 

25,4%

100% θπζηθνί 

ρπκνί 74,6%

100% υυσικοί χυμοί Φρουτοποτά

 Πεγή: Πίλαθαο 3.18 - Δθηηκήζεηο Αγνξάο  - ICAP A.E, 2008, ζει. 77 

Γηάγξακκα 3.11: Γηάξζξσζε αγνξάο ρπκψλ κηθξήο δηάξθεηαο (2007) 

 

«Ζ αμία ηεο εγρψξηαο αγνξάο ρπκψλ γηα ην 2007 εθηηκάηαη φηη αλήιζε ζε €280 εθ. 

πεξίπνπ (ηηκέο ρνλδξηθήο).» (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.78) 

 

Μεξίδηα Αγνξάο 

 

 πσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ Πίλαθα (3.19), εγεηηθή ζέζε θαηέρεη ε Coca- Cola 

Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο Α.Δ κε κεξίδην 53,5% – 54% ην 2007. ηε δεχηεξε 

ζέζε βξίζθεηαη ε  Pepsico - ΉΒΖ Α.Β.Δ. κε κεξίδην αγνξάο ηεο ηάμεο ηνπ 12,5% – 

13 %. Σελ ηξίηε ζέζε θαηέρεη ε  Vivartia Α.Δ  κε 8,5% – 9,0 % θαη ηέινο, ε ΔΒΓΑ 

Α.Β.Δ.Δ κε κεξίδην 7% – 7,5%. Αθφκα, ζεκαληηθή παξνπζία ζηελ αγνξά ρπκψλ 

παξνπζίαζαλ νη εηαηξείεο Έλσζε Αγξνη. πλεη. Αξγνιίδαο, Αζπίο Κ. Γέδεο 

Διιεληθή Βηνκεραλία Γάιαθηνο Α.Δ, Διιεληθνί Υπκνί Α.Δ.Β.Δ θαη ιπκπνο 

Γαιαθηνβηνκεραλία Λαξίζεο Α.Δ, νη νπνίεο απφ θνηλνχ ζπγθέληξσζαλ κεξίδην ηεο 

ηάμεο ηνπ 12,5%. 

 

Πίλαθαο 3.19: Μεξίδηα αγνξάο ρπκψλ βάζεη πνζφηεηαο πνπ αθνξά ζην έηνο 2007 

Δπηρείξεζε Μεξίδηα Αγνξάο 

Coca- Cola Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο 

Α.Δ 
53,5% – 54% 

Pepsico - ΉΒΖ Α.Β.Δ 12,5% – 13 % 

Vivartia Α.Δ 8,5% – 9,0 % 
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ΔΒΓΑ Α.Β.Δ.Δ 7% – 7,5% 

Πεγή: Δθηηκήζεηο Αγνξάο – ICAP A.E, 2008, ζει. 78 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν 

εθηηκήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπγθέληξσζεο γηα ηηο 4 κεγάιεο πξναλαθεξζείζεο 

επηρεηξήζεηο. Ο ζπληειεζηήο ζπγθέληξσζεο δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ιφγν: 

 

CRn = Πσιήζεηο n κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ/ χλνιν πσιήζεσλ * 100 

 

φπνπ ν αξηζκεηήο είλαη ην άζξνηζκα ηεο παξαγσγήο θαη ησλ εηζαγσγψλ κείνλ ηηο 

εμαγσγέο ησλ ηεζζάξσλ κεγαιχηεξσλ κνλάδσλ θαη ν παξνλνκαζηήο ην ζχλνιν ηνπ 

κεγέζνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. Έηζη νη 4 απηέο επηρεηξήζεηο θάιπςαλ πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 82,5 % επί ηεο ζπλνιηθήο θαηλνκεληθήο εγρψξηαο θαηαλάισζεο ρπκψλ 

γηα ην 2007, γεγνλφο ην νπνίν βνεζά λα ραξαθηεξηζηεί ν παξαπάλσ θιάδνο σο 

νιηγνπσιηαθφο.  (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.78) 

 

3.7.8 Δγρώξηα Αγνξά αλαςπθηηθώλ – Μεξίδηα Αγνξάο 

 

ηνλ Πίλαθα 3.20 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε δηάξζξσζε ηεο εγρψξηαο 

θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο αλαςπθηηθψλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1990 – 2007. Σα 

κεγέζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ εθηηκήζεηο ηεο αγνξάο.  

 

 

Πίλαθαο 3.20: Δγρψξηα θαηλνκεληθή θαηαλάισζε αλαςπθηηθψλ θαηά ηα έηε 1990 – 2007 

Έηνο Παξαγσγή Δηζαγσγέο Δμαγσγέο 
Φαηλνκεληθή 

Καηαλάισζε  

1990 509.300 18.900 8.200 520.000 

1991 551.100 11.000 17.100 545.000 

1992 570.000 17.300 17.300 570.000 

1993 626.300 18.200 49.500 595.000 

1994 680.000 18.450 63.450 635.000 

1995 683.900 21.000 29.900 675.000 
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1996 705.000 23.150 34.500 693.650 

1997 695.000 28.500 16.800 706.700 

1998 720.700 27.000 16.800 730.900 

1999 696.500 31.700 14.100 714.100 

2000 700.000 34.500 15.000 719.500 

2001 710.000 36.000 15.000 731.000 

2002 695.000 35.500 14.500 716.000 

2003 660.000 36.000 11.000 685.000 

2004 645.000 36.000 10.000 671.000 

2005 615.000 40.000 12.000 643.000 

2006 608.000 39.000 19.000 628.000 

2007 644.000 42.000 25.000 661.000 

Πνζφηεηα: ζε ρηιηάδεο ιίηξα                                          

Πεγή: Δθηηκήζεηο Αγνξάο  - ICAP A.E, 2008, ζει. 79 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, ε εγρψξηα θαηλνκεληθή 

θαηαλάισζε αλαςπθηηθψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1990 – 2001 αθνινχζεζε 

αλνδηθή πνξεία κε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 3,1%. Ζ πςειφηεξε ηηκή 

παξαηεξείηαη ην 2001 νπφηε θαη ε εγρψξηα θαηλνκεληθή θαηαλάισζε αλαςπθηηθψλ 

έθηαζε ηα 731.000 ρηι. ιίηξα. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2002 – 2006, ε πνξεία ηεο 

θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο ήηαλ θαζνδηθή κε κέζν εηήζην ξπζκφ κείσζεο 3,2%. 

Αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 5,25 παξαηεξήζεθε ην 2007 ζε ζρέζε κε ην 2006. 

Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη πσο νη εηζαγσγέο αλαςπθηηθψλ απνηεινχλ κηθξφ κέξνο ηεο 

εγρψξηαο αγνξάο γηα ην δηάζηεκα 1990 – 2007. Σν 2007 νη εηζαγσγέο απνηέιεζαλ ην 

6,3% επί ηεο ζπλνιηθήο θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο ησλ αλαςπθηηθψλ. Δπηπξφζζεηα, 

ε ρακειή εμαγσγηθή επίδνζε ηνπ θιάδνπ ζηαδηαθά απμάλεηαη θαη έηζη νη εμαγσγέο 

δηακνξθψζεθαλ ην 2007 ζε 25.000 ρηι. ιίηξα. Δίλαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη ε 

κείσζε ησλ εμαγσγψλ γηα ηηο πεξηφδνπο 1994 – 1995 θαη 1996 – 1997 ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγίαο εξγνζηαζίσλ ζην εμσηεξηθφ απφ ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, 

νη νπνίεο κέρξη απηφ ην δηάζηεκα εμήγαγαλ ηα πξντφληα ηνπο. (ICAP Ηνχιηνο 2008, 

ζει.79 - 80) 
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ηνλ Πίλαθα 3.21 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε πνζνζηηαία δηάξζξσζε ηεο 

εγρψξηαο θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο αλαςπθηηθψλ αλά θαηεγνξία πξντφληνο γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 1990 – 2007. 

 

Πίλαθαο 3.21: Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ αλαςπθηηθψλ ζην ζχλνιν ηεο 

θαηαλάισζεο θαηά ηα έηε 1990 – 2007 

Έηνο Cola Πνξηνθαιάδεο Γθαδόδεο Mixers Λεκνλάδεο 

Ηζνηνληθά 

Αζιεηηθά 

Λνηπά 

ύλνιν 

1990 49,7% 22,3% 19,2% 5,1% 2,8% - 100% 

1991 52% 22,3% 17,7% 5,2% 2,8% - 100% 

1992 53,9% 21,3% 16,7% 5,2% 2,9% - 100% 

1993 54,8% 20,5% 16,1% 5,1% 3,0% 0,5% 100% 

1994 56,0% 18,5% 15,1% 5,7% 3,5% 1,2% 100% 

1995 58,0% 16,3% 14,5% 6,0% 4,2% 1,0% 100% 

1996 57,4% 16,9% 13,7% 6,0% 5,0% 1,1% 100% 

1997 57,0% 18,0% 12,5% 6,0% 5,3% 1,2% 100% 

1998 57,4% 17,9% 12% 6,1% 5,3% 1,3% 100% 

1999 57,3% 17,8% 11,8% 6,1% 5,6% 1,5% 100% 

2000 57,4% 17,5% 11,4% 6,1% 5,7% 1,9% 100% 

2001 57,5% 17,3% 11,2% 6,0% 5,7% 2,3% 100% 

2002 56,8% 17,4% 11,2% 6,0% 5,7% 2,9% 100% 

2003 56,2% 17,5% 11,4% 6,0% 5,7% 3,2% 100% 

2004 56,2% 17,1% 11,5% 6,0% 5,7% 3,6% 100% 

2005 55,2% 17,1% 10,9% 6,5% 5,9% 4,4% 100% 

2006 57,3% 17,3% 9,2% 6,2% 5,6% 4,5% 100% 
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2007 57,4% 17,4% 9,0% 6,1% 5,6% 4,5% 100% 

Πεγή: Δθηηκήζεηο Αγνξάο – ICAP A.E, 2008, ζει. 81 

 

Απφ ηνλ πίλαθα γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θαηαλάισζεο 

(57,4%) αθνξά ηα αλαςπθηηθά ηχπνπ cola ε πνξεία ησλ νπνίσλ αθνινχζεζε ζηαζεξά 

αλνδηθή πνξεία έσο ην 1998 θαη ηα επφκελα ρξφληα εκθάληζε θάπνηεο απμνκεηψζεηο. 

Δπίζεο, ε θαηαλάισζε πνξηνθαιάδσλ παξνπζίαζε απμνκεηψζεηο θαη ην 2007 ε 

θαηεγνξία απέζπαζε κεξίδην 17,4%. Σα αλαςπθηηθά ηχπνπ γθαδφδα αθνινχζεζαλ 

πησηηθή πνξεία θαηά θχξην ιφγν, ελψ ηα κεξίδηα ηα νπνία απέζπαζε ε θαηεγνξία 

θπκάλζεθαλ κεηαμχ ηνπ 9,0% - 19,2%. Δπηπξφζζεηα, ε θαηεγνξία mixers απέζπαζε 

ην 2007 κεξίδην αγνξάο ίζν κε 6,1%. Ζ θαηαλάισζε ιεκνλάδσλ παξνπζίαζε 

απμνκεηψζεηο θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 1990 – 2007 κε κεξίδην αγνξάο γηα ην 2007 

5,6%. Αληίζεηα, ε θαηεγνξία ησλ ηζνηνληθψλ – αζιεηηθψλ – ινηπψλ αλαςπθηηθψλ 

εκθάληζε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θπξίσο ζην δηάζηεκα 1993 – 2007 

απνζπψληαο ην 2007 κεξίδην 4,5%. χκθσλα κάιηζηα θαη κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ 

θιάδνπ, αλακέλεηαη αλνδηθή πνξεία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλαςπθηηθψλ 

θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα αλαπηπζζφκελε αθνξά.  (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.80 - 81) 

 

Παξαθάησ αθνινπζεί ε απεηθφληζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα γηα ην έηνο 2007 ζε 

γξάθεκα ( 3.12 ). 
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Γηάξζξσζε θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο αλαςπθηηθώλ αλά θαηεγνξία 

πξντόληνο (2007)

Cola; 57,40%
Πνξηνθαιάδεο; 

17,40%

Γθαδφδεο; 9,00%

Mixers; 6,10%

Λεκνλάδεο; 5,60%

Ηζνηνληθά 

Αζιεηηθά Λνηπά; 

4,50%

Cola Πνξηνθαιάδεο Γθαδφδεο Mixers Λεκνλάδεο Ηζνηνληθά Αζιεηηθά Λνηπά

 Πεγή: Πίλαθαο 3.21 – Δθηηκήζεηο Αγνξάο – ICAP A.E, 2008, ζει. 82 

Γηάγξακκα 3.12: Γηάξζξσζε θαηλνκεληθήο θαηαλάισζεο αλαςπθηηθψλ αλά θαηεγνξία 

πξντφληνο πνπ αθνξά ζην έηνο 2007 

 

«Ζ αμία ηεο αγνξάο ησλ αλαςπθηηθψλ γηα ην 2007 εθηηκάηαη φηη ήηαλ ηεο ηάμεο ησλ 

€755 εθ. (ηηκέο ρνλδξηθήο).» (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.82) 

 

Μεξίδηα Αγνξάο 

 

ηελ ειιεληθή αγνξά αλαςπθηηθψλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ειέγρεηαη απφ δχν 

κεγάιεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη γηα ην ιφγν απηφ, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

νιηγνπσιηαθέο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ. Κπξίαξρε ζέζε θαηέρεη ε Coca – Cola 

Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο Α.Δ, ε νπνία γηα ην 2007 εθηηκάηαη φηη απέζπαζε 

κεξίδην 73,5% - 74%. Ζ Pepsico – Ήβε Α.Β.Δ ην ίδην έηνο απέζπαζε κεξίδην αγνξάο 
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10,5% - 11%. ηελ Σξίηε ζέζε κε κεξίδην 2%- 2,5% βξίζθεηαη ε εηαηξεία Λνπμ 

Μαξιαθέθαο Α.Β.Δ.Δ θαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε ε ‘Δςα Α.Δ κε κεξίδην 2%. 

 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία απεηθνλίδνληαη θαη ζηνλ Πίλαθα 3.22 πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 3.22: Μεξίδηα αγνξάο αλαςπθηηθψλ βάζεη πνζφηεηαο πνπ αθνξά ζην έηνο 2007 

Coca – Cola Διιεληθή Δηαηξεία 

Δκθηαιψζεσο Α.Δ 
73,5% - 74% 

Pepsico – Ήβε Α.Β.Δ 10,5% - 11% 

Λνπμ Μαξιαθέθαο Α.Β.Δ.Δ 2%- 2,5% 

‘Δςα Α.Δ 2% 

Πεγή: Δθηηκήζεηο Αγνξάο  - ICAP A.E, 2008, ζει. 82 

 

ηνλ Πίλαθα 3.23 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηηο ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ. 

 

Πίλαθαο 3.23: ηνηρεία θπξηφηεξσλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ 

Coca – Cola Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιώζεσο Α.Δ 

Κύθινο εξγαζηώλ 2007(€) 686.600.000 

Πξνζσπηθό 2.476 (βάζεη ζηνηρείσλ ICAP Databank) 

Γξαζηεξηόηεηα 
Παξαγσγή, εκθηάισζε θαη εκπνξία ρπκψλ, αλαςπθηηθψλ θαη 

λεξνχ. Δηζαγσγέο εκθηαισκέλνπ λεξνχ 

Δκπνξηθά ζήκαηα 
Coca – Cola, Fanta, Sprite, Tuborg, Βαζππέηξνπ, Zelita, Amita, 

Frulite, Powerade, Burn 

Άιια ζηνηρεία Ηδξχζεθε ην 1969 κε ηελ επσλπκία Διιεληθή Δηαηξεία 

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

1997 απνξξφθεζε ηελ ζπγγελή εηαηξεία Πέη Πιαζηηθά & Δίδε 

πζθεπαζίαο Α.Β.Δ.Δ. Σν 2000 απνξξφθεζε ηελ «3 – I» ελψ ην 

2001 απνξξφθεζε ηηο εηαηξείεο Can Drinks Διιάο Α.Δ, 

Βαζππέηξνπ Α.Δ, Ρνδηαθή Πνηνπνητα Α.Δ θαη Βέιθ Α.Δ. Σν 

2002 απνξξφθεζε ηελ Κξεηηθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο Α.Δ. 

ηε ζπλέρεηα πξνρψξεζε απφ θνηλνχ κε ηελ «The Coca – Cola 
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Company» ζηελ εμαγνξά κηαο ειβεηηθήο θαη κηαο απζηξηαθήο 

εηαηξείαο εκθηάισζεο λεξνχ .Σν 2004 εμαγφξαζε ην ππφινηπν 

κεηνρηθφ θεθάιαην  ηεο θξναηηθήο εηαηξείαο εκθηαιψζεσο 

λεξνχ Gotalka D.O.O. Σν 2005 εμαγφξαζε απφ θνηλνχ κε ηελ 

«The Coca – Cola Company» ηελ εηαηξεία κεηαιιηθνχ λεξνχ 

Vlasinka D.O.O θαη ζηε εξβία – Μαπξνβνχλην ηελ εηαηξεία 

εκθηάισζεο κεηαιιηθνχ λεξνχ Bankya Minerals Waters 

Bottling Company E.O.O.D θαζψο θαη πιεζψξα άιισλ 

εηαηξεηψλ. Οη κεηνρέο ηεο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ απφ ην 1991 θαζψο θαη ζηα 

ρξεκαηηζηήξηα ηνπ Λνλδίλνπ, ηνπ ίδλευ θαη ηεο Νέαο Τφξθεο. 

Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ISO 9001, 

ISO 14001, θαη HACCP. 

Pepsico – ΖΒΖ Α.Β.Δ 

Κύθινο εξγαζηώλ 12.858.401 

Πξνζσπηθό 640 

Γξαζηεξηόηεηα 

Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ, ζφδαο, ζπκππθλσκέλσλ θαη θπζηθψλ 

ρπκψλ θξνχησλ θαη έηνηκνπ ηζαγηνχ. Δκθηάισζε κεηαιιηθνχ 

λεξνχ. 

Δκπνξηθά ζήκαηα 
Ήβε, Ήβε Splash, Ήβε Fusion, Pepsi, Pepsi Light, Pepsi Max, 

Pepsi Twist, 7up, 7up Free, Gatorade, Ήβε Energy 7, Ήβε Go! 

Άιια ζηνηρεία 

Ηδξχζεθε ην 1975 κε ηελ επσλπκία Ήβε Παλαγφπνπινο Α.Δ 

θαη ε νπνία άιιαμε ζηε ζεκεξηλή ην 1991. Πξνήιζε απφ 

ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξεηψλ Ήβε – Πεγή Καξαληάλε Α.Δ ( ε 

νπνία ηδξχζεθε ην 1968 σο ζπλέρεηα ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο 

Γεψξγηνο Παλαγφπνπινο, ε νπνία ιεηηνπξγνχζε απφ ην 1925) 

θαη Ήβε Παλαγφπνπινο Α.Δ ( ε νπνία ηδξχζεθε ην 1965). Σα 

πξντφληα ηεο δηαηίζεληαη ζε φιε ηελ Διιάδα. Μέηνρνο ηεο είλαη 

ε Pepsi Cola Bottling B.V. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο ISO 9001. 

Λνύμ Μαξιαθέθαο Α.Β.Δ.Δ 

Κύθινο εξγαζηώλ 2007 

(€) 
15.797.037 

Πξνζσπηθό 52 (ζηνηρεία ICAP Databank) 

Γξαζηεξηόηεηα 
Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ θαη ζφδαο. Δκπφξην κεηαιιηθνχ λεξνχ 

θαη κπίξαο. 
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Δκπνξηθά ζήκαηα Λνπμ. LouxCola 

Άιια ζηνηρεία 

Ηδξχζεθε ην 1997. Πξνήιζε απφ κεηαηξνπή ζε Α.Δ ηεο 

νκφξξπζκεο εηαηξείαο Μαξιαθέθαο Παλαγηψηεο &Τηνί Ο.Δ ε 

νπνία πξνυπήξρε απφ ην 1989, σο ζπλέρεηα ηεο αηνκηθήο 

επηρείξεζεο Μαξιαθέθαο Παλαγηψηεο (πξνυπήξρε απφ ην 

1955). Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ISO 

9001 θαη  HACCP. 

Έςα Α.Δ 

Κύθινο εξγαζηώλ 2007 

(€) 
11.722.170 

Πξνζσπηθό 90 

Γξαζηεξηόηεηα Παξαγσγή αλαςπθηηθψλ θαη ρπκψλ θξνχησλ. 

Δκπνξηθά ήκαηα Έςα, Λεκνλαδηθή, Οη Σξεηο Γαζνθχιαθεο, Δςάθη. 

Άιια ζηνηρεία 

Ηδξχζεθε ην 1963 κε ηελ επσλπκία Νέα Φπγεία Αγξηάο Α.Δ, γηα 

λα ζπλερίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο Φπγεία Αγξίαο 

Α.Δ, ε νπνία πξνυπήξρε απφ ην 1924. Ζ ζεκεξηλή επσλπκία 

άιιαμε ην 1998. Δμάγεη ζε κηθξέο πνζφηεηεο ζηελ Κχπξν ηε 

Γεξκαλία θαη ηελ Απζηξαιία. Σε δηεηία 2008 – 2009 

πξνρψξεζαλ ζε πξνγξακκαηηζκέλε επέλδπζε €6 εθ. ζε θηίξηα 

θαη κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Γηαζέηεη πηζηνπνίεζε 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ISO 9001 θαη HACCP.   

Πεγή: ICAP , 2008, ζει. 20, 22, 27, 29 

 

Πξνθεηκέλνπ ηψξα λα εμεηαζηεί ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηεί ζηνλ 

θιάδν εθηηκήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπγθέληξσζεο γηα ηηο 4 κεγάιεο πξναλαθεξζείζεο 

επηρεηξήζεηο. Ο ζπληειεζηήο ζπγθέληξσζεο δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ιφγν: 

 

CRn = Πσιήζεηο n κεγαιχηεξσλ / χλνιν πσιήζεσλ * 100 

 

φπνπ ν αξηζκεηήο είλαη ην άζξνηζκα ηεο παξαγσγήο θαη ησλ εηζαγσγψλ κείνλ ηηο 

εμαγσγέο ησλ 4 κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη ν παξνλνκαζηήο ην 

ζχλνιν ηνπ κεγέζνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο. Έηζη, νη 4 απηέο επηρεηξήζεηο 

θάιπςαλ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 89% επί ηεο ζπλνιηθήο θαηλνκεληθήο εγρψξηαο 

θαηαλάισζεο αλαςπθηηθψλ.   (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.82, 83) 

 

 



 - 87 - 

3.8 Γηεζλήο αγνξά ρπκώλ – αλαςπθηηθώλ 

 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Δπξσπατθνχ πλδέζκνπ Βηνκεραληψλ Αλαςπθηηθψλ 

(UNESCA) ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε κε αιθννινχρσλ πνηψλ (αλζξαθνχρα 

αλαςπθηηθά, εκθηαισκέλα λεξά, ρπκνί θξνχησλ θαη λέθηαξ, άιια κε αιθννινχρα 

πνηά ) ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία θαη αλήιζε ζε 

126.464 εθ. ιίηξα ην 2006 απφ 105.293 εθ. ιίηξα ην 2000. Σα ζηνηρεία πξνθχπηνπλ 

απφ 22 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (κε εμαίξεζε ην Λνπμεκβνχξγν, ηε Μάιηα 

θαη ηελ Κχπξν).  ηηο ρψξεο πνπ εμεηάδνληαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε αλζξαθνχρσλ 

αλαςπθηηθψλ αλήιζε ην 2006 ζε 37.667 εθ. ιίηξα έλαληη 37.650 ην 2000. ηελ 

θαηεγνξία ρπκψλ θξνχησλ θαη λέθηαξ ε θαηαλάισζε αθνινχζεζε αλνδηθή πνξεία κε 

κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 2,38% θαη δηακνξθψζεθε ζηα 12.151 εθ. ιίηξα ην 2006 

έλαληη 10.562 εθ. ιίηξσλ ην 2000. Δπηπιένλ, ε θαηεγνξία εκθηαισκέλσλ λεξψλ 

θαηέιαβε κεξίδην ην νπνίν θπκάλζεθε κεηαμχ 42,7% - 46,5% επί ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαλάισζεο κε αιθννινχρσλ πνηψλ εμαζθαιίδνληαο ηελ πςειφηεξε θαηαλάισζε 

ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο. Αθνινπζνχλ ηα αλζξαθνχρα αλαςπθηηθά 

κε κεξίδην 29,8% - 34% θαη ηέινο νη ρπκνί κε κεξίδην 9,6% - 10% επί ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαλάισζεο κε αιθννινχρσλ πνηψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2000 – 2006. 

(ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.93 - 94) 

 

 ηνλ Πίλαθα 3.24 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ε θαηαλάισζε κε αιθννινχρσλ 

πνηψλ ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2000 – 2006. 

 

Πίλαθαο 3.24: Καηαλάισζε κε αιθννινχρσλ πνηψλ ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαηά ηα 

έηε 2000 – 2006 

Καηεγνξία 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Αλζξαθνχρα 

αλαςπθηηθά 
35.760 36.012 36.839 37.536 37.024 37.639 37.667 

Δκθηαισκέλν 

λεξφ 
45.001 47.897 50.467 55.634 54.574 56.491 58.848 
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Υπκνί 

Φξνχησλ θαη 

Νέθηαξ 

10.562 10.733 11.031 11.609 11.541 11.861 12.151 

Άιια κε 

αιθννινχρα 

πνηά 

13.971 14.408 15.187 16.824 16.635 17.222 17.798 

ύλνιν κε 

αιθννινύρσλ 

πνηώλ 

105.293 109.050 113.524 121.602 119.774 123.212 126.424 

Πνζφηεηα: ζε εθαη. Λίηξα                                                                  

Πεγή: UNESDA – CISDA 

 

Παξαθάησ αθνινπζεί ζρεκαηηθή παξνπζίαζε ηεο πνξείαο ησλ θαηεγνξηψλ κε 

αιθννινχρσλ πνηψλ  ζηηο εμεηαδφκελεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηνπ πίλαθα 

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2000 – 2006. 

 

 

Δμέιημε θαηαλάισζεο κε αιθννινχρσλ πνηψλ αλά θαηεγνξίαζε ρψξεο ηεο 

Δ.Δ
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Αλζξαθνχρα αλαςπθηηθά Δκθηαισκέλα λεξά

Υπκνί θξνχησλ & λέθηαξ Άιια κε αιθννινχρα πνηά

Πεγή: Πίλαθαο 3.24 - UNESDA – CISDA 

Γηάγξακκα 3.13: Δμέιημε θαηαλάισζεο κε αιθννινχρσλ πνηψλ αλά θαηεγνξία ζε ρψξεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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Παξαθάησ αθνινπζεί γξάθεκα (3.14) πνπ παξνπζηάδεη ηελ εμέιημε ηεο ζπλνιηθήο 

θαηαλάισζεο κε αιθννινχρσλ πνηψλ ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2000 – 2006.  

Δμέιημε ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο κε αιθννινχρσλ πνηψλ ζε ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (2000 - 2006)
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χλνιν κε αιθννινχρσλ πνηψλ

 Πεγή: Πίλαθαο 3.24,  UNESDA – CISDA 

Γηάγξακκα 3.14: Δμέιημε ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο κε αιθννινχρσλ πνηψλ ζε ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο  θαηά ηα έηε 2000 – 2006  

 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηα ζηνηρεία γηα ηηο πην ζεκαληηθέο αγνξέο κε 

αιθννινχρσλ πνηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαζψο θαη γηα ηελ αγνξά ησλ Ζ.Π.Α 

(πεγή: Euromonitor) 

 

Γαιιία 

 

ηε Γαιιία ην 2006 ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο απνηέιεζαλ κηα απμαλφκελε 

απεηιή γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο κε αιθννινχρσλ πνηψλ.  Σα «επψλπκα» πξντφληα, 
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δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη θαηαλαισηέο επηδίσθαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ 

θαιή αμία ζηα πξντφληα θαζεκεξηλήο ρξήζεο, έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ έλα νινέλα 

απμαλφκελν αληαγσληζκφ. Έηζη μεθίλεζε κηα έθξεμε πξνζθνξψλ θαη ρακειψλ ηηκψλ 

γηα θάπνηα πξντφληα φρη κφλν ηδησηηθήο εηηθέηαο αιιά θαη γηα ηα ρακειήο ηηκήο 

εκπνξηθά ζήκαηα.  

Δπηπιένλ, κηα λέα λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηα πνηά πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε δάραξε 

αιιά θαη νη απμαλφκελεο αλεζπρίεο γηα ηνλ ηξφπν δσήο ζηε Γαιιία , νη επηρεηξήζεηο 

έδσζαλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα πγηεηλά πξντφληα ηνπο θαη ηαπηφρξνλα αλέπηπμαλ 

πην ειαθξηέο εθδφζεηο ησλ ππαξρνπζψλ ζεηξψλ. Ζ πξνψζεζε πσιήζεσλ θαη ε 

δηαθήκηζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν γηα ηα κεγάιεο αμίαο πξντφληα φπσο ρπκνχο 

θξνχησλ θαη ιαραληθψλ (100% θπζηθνί). Ζ έθξεμε ηνπ αληαγσληζκνχ πξνήιζε κφλν 

απφ ρακειήο ηηκήο εκπνξηθά ζήκαηα.  

Σν on trade θαλάιη (ζεκεία πψιεζεο φπσο κπαξ, εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο θιπ.) δελ 

θαηάθεξε λα αθνινπζήζεη ηελ ηάζε πγείαο ιφγσ ηνπ φηη ε απαίηεζε δελ ήηαλ ηφζν 

ηζρπξή γηαηί ην ζπγθεθξηκέλν θαλάιη ζπλδέεηαη κε ηελ ζηηγκηαία επραξίζηεζε. Σν 

γεγνλφο απηφ επεξέαζε θαη ηηο off trade πσιήζεηο (ζεκεία πψιεζεο φπσο πεξίπηεξα, 

ζνππεξκάξθεη, θάβεο θιπ.). Νέα πξντφληα  ηα νπνία δηαθηλήζεθαλ ζηελ αγνξά φπσο 

ζπγθεθξηκέλα αλζξαθηθά άιαηα επεηδή δελ ήηαλ δηαζέζηκα ζηα on trade ζεκεία 

πψιεζεο, είραλ ρακειή αλαγλσξηζηκφηεηα κε απνηέιεζκα λα κελ ζεκεηψζνπλ 

κεγάιε επηηπρία. (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.94) 

 

Ηηαιία 

 

ηελ Ηηαιία ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη νη επλντθέο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο νδήγεζαλ ηηο γεληθέο πσιήζεηο ησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ λα ζεκεηψζνπλ 

κηα πνιχ θαιή απφδνζε ην 2006. Ζ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ απφ ηνπο θνξπθαίνπο 

θνξείο ηνπ θιάδνπ νδήγεζε ζε πσιήζεηο πςειφηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ζε 

ζπλερψο απμαλφκελε πξνηίκεζε ζε πγηεηλά πξντφληα. Δπηπιένλ, ν πξνβιεκαηηζκφο 

ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ηνπ αλζξψπηλνπ βάξνπο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο 

νδήγεζαλ ζε πνηά φπσο ην ηζάη RTD (ready - to - drink), ηα ιεηηνπξγηθά πνηά θαη ηα 

εκθηαισκέλα λεξά ηα νπνία ζεσξνχληαη πην πγηεηλά ζε ζρέζε κε ηα αλζξαθνχρα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ηα πξντφληα κε ρακειά επίπεδα δάραξεο είραλ ηε 

κεγαιχηεξε απφδνζε ζηελ αγνξά. Παξ’φια απηά αθφκα θαη ηα αλζξαθνχρα πνηά 

ζεκείσζαλ ζεηηθή απφδνζε. 
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ηελ Ηηαιηθή αγνξά ην 2006 θπξηαξρνχζαλ ηξείο κεγάιεο εηαηξείεο: ε SAN 

Pellegrino, ε Acqua Minerale SAN Benedetto θαη ε Coca Cola ε νπνία ηφηε θαηάθεξε 

λα επηηχρεη ηελ θπξίαξρε ζέζε σο πξνο ηελ αμία, θαζψο επέθηεηλε ην ραξηνθπιάθηφ 

ηεο κε ηελ απφθηεζε ηεο νκάδαο Traficante θαη κε ηελ είζνδν ηεο ζην κεηαιιηθφ 

εκθηαισκέλν λεξφ.   

Απφ ηελ άιιε κεξηά ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο εμαθνινπζνχλ λα πεγαίλνπλ 

θαιά θαζψο απνηεινχλ κηα βηψζηκε θαη ηαπηφρξνλα πην θζελή ελαιιαθηηθή ιχζε. 

Μεγάιε δπλακηθή κεζνπξφζεζκα θαίλεηαη λα έρνπλ ηα ιεηηνπξγηθά πνηά , ην ηζάη 

RTD (ready – to – drink) θαζψο θαη ν θαθέο RTD (ready – to – drink). Σελ 

πιεηνςεθία ησλ πσιήζεσλ ζηελ θαηεγνξία ησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ θαίλεηαη λα 

έρνπλ ηα εκθηαισκέλα λεξά. Σέινο, ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα νη θαηαζθεπαζηέο λα 

δψζνπλ κειινληηθά κεγάιε έκθαζε ζηα ελεξγεηαθά πνηά.  (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.95) 

 

Γεξκαλία 

 

Ζ θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ αθνινχζεζε αλνδηθή 

πνξεία θαη ην 2006. Ζ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ νθείιεηαη ζηελ απμαλφκελε 

ζπλείδεζε γηα ζέκαηα πγείαο ηνπ γεξκαληθνχ πιεζπζκνχ. Δπηπξφζζεηα, ε 

παρπζαξθία θαη θπξίσο ζηα παηδηά νδήγεζε ζε κεησκέλε δήηεζε γηα ηα κε 

αιθννινχρα πνηά κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε δάραξε. Έηζη, νη πσιήζεηο ησλ 

αλζξαθνχρσλ πνηψλ φπσο ε πνξηνθαιάδα θαη ε ιεκνλάδα κεηψλνληαη.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο θεξδίδνπλ νινέλα θαη 

κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ αγνξά ησλ κε αιθννινχρσλ πνηψλ.  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο 2006 ηα κε αιθννινχρα πνηά ηδησηηθψλ εηηθεηψλ αχμεζαλ ην κεξίδην ηνπο 

πεξηζζφηεξν απφ 10%. Σα discounters αληαπνθξίλνληαη γξήγνξα ζηε λέα ηάζε ηεο 

θαηαλαισηηθήο δήηεζεο. Παξφια απηά ην γεγνλφο απηφ δελ άζθεζε αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηηο πσιήζεηο ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ.  

Έλα αθφκα ζηνηρείν ην νπνίν ζπλεηέιεζε ζηελ αιιαγή ηεο αγνξά ησλ κε 

αιθννινχρσλ πνηψλ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα κε αλζξαθνχρα – κε αιθννινχρα πνηά 

δελ απαιιάζζνληαη πιένλ ηνπ Dosenpfand (αληίηηκν επηζηξνθήο ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

ζπζθεπαζηψλ). Μφλν νη 100% θπζηθνί ρπκνί απαιιάζζνληαη αθφκα ηνπ αληηηίκνπ. 

Δθφζνλ ηα λέθηαξ παξέκεηλαλ εθηφο πιαηζίνπ πξνζηίκνπ ζε αληίζεζε κε ηα πνηά 

ρπκνχ, νη θαηαζθεπαζηέο άιιαμαλ ηε ζχλζεζε θαη έθηηαμαλ λέθηαξ κε κεγαιχηεξε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ρπκφ. Απηφ πνπ επεξεάζηεθε πεξηζζφηεξν ήηαλ ε θαηεγνξία ησλ 
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αζιεηηθψλ πνηψλ ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ είλαη κε αλζξαθνχρα θαη ηνπνζεηνχληαη 

ζε κε επαλαρξεζηκνπνηήζηκα κπνπθάιηα. 

ιε απηή ε θαηάζηαζε νδήγεζε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κπνπθαιηψλ ΡΔΣ (πιαζηηθή 

ειαθξηά ζπζθεπαζία) ε νπνία θέξδηζε γξήγνξα κεγάιε κεξίδα θαηαλαισηψλ. Σν 

πξφβιεκα είλαη πσο παξαδνζηαθέο βηνκεραλίεο πνπ ηνπνζεηνχλ ηα πξντφληα ηνπο ζε 

γπάιηλα κπνπθάιηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

νπζηαζηηθέο επελδχζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο ζπζθεπαζίαο. (ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.96 - 

97 ) 

 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 

ηελ Αγγιηθή αγνξά κε αιθννινχρσλ πνηψλ ηα αλζξαθνχρα πνηά ζπλέρηζαλ λα 

παξαρσξνχλ κεξίδην ζηα «ζηαζεξά» πξντφληα φπσο ζηνπο θπζηθνχο ρπκνχο, ζηα 

smoothies θαη ην εκθηαισκέλν λεξφ ην 2006, θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη 

θαηαλαισηέο επέιεμαλ πην πγηεηλέο ιχζεηο. Κάπνηεο θπβεξλεηηθέο πξσηνβνπιίεο ζε 

ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο θαζψο θαη ην πξφγξακκα «five – a – day» έδσζαλ ην 

έλαπζκα γηα ηελ εηζαγσγή θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζην δηαηηνιφγην ηνπο γεγνλφο ην 

νπνίν σθέιεζε ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ.  

ην ιηαληθφ εκπφξην νη πσιήζεηο αλζξαθνχρσλ πνηψλ κεηψζεθαλ αθνχ κε ηε ζηξνθή 

ζηα πην πγηεηλά πξντφληα νη ιηαλνπσιεηέο δηέζεζαλ πεξηζζφηεξν ρψξν ζηα ξάθηα γηα 

απηά ηα πξντφληα. ε κηα πξνζπάζεηα λα αλαθνπεί ε πησηηθή πνξεία ησλ 

αλζξαθνχρσλ πνηψλ ν θνξπθαίνο θνξέαο Coca – Cola Enterprises Ltd πξνψζεζε 

ζηελ αγνξά ην πξντφλ «Coke Zero» κε κηα εθζηξαηεία κάξθεηηλγθ 10 εθ. ιηξψλ. Απηή 

ε sugar free παξαιιαγή ζηνρεχεη ζε άλδξεο θαηαλαισηέο νη νπνίνη είραλ ηελ 

πεπνίζεζε φηη ηα πξντφληα ηχπνπ «diet coke» ηαηξηάδνπλ πην πνιχ ζε γπλαίθεο 

θαηαλαισηέο. 

Σν εκθηαισκέλν λεξφ είλαη εθείλν ην νπνίν έρεη δπλαηφηεηα κεγάιεο αλάπηπμεο 

κέρξη ην 2011. Γηα ην ιφγν, απηφ νη εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ εκθηαισκέλα λεξά ζα 

πξέπεη λα δψζνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ε παξαγσγή ηνπο ζην 

πεξηβάιινλ δεδνκέλνπ φηη φιν θαη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη νη παξαγσγνί εκθηαισκέλνπ λεξνχ ζα πξέπεη λα 

ζέζνπλ ηηο αλαθπθιψζηκεο ή βηνδηαζπψκελεο ζπζθεπαζίεο πξψην κέιεκά ηνπο.   

(ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.97,  98 ) 
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Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο 

 

ηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ φιν θαη πεξηζζφηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηα πην πγηεηλά κε 

αιθννινχρα πνηά εμαηηίαο ησλ ζεκάησλ πνπ πξνβάιινληαη απφ ηα ακεξηθαληθά 

Μ.Μ.Δ ζρεηηθά κε ηελ παρπζαξθία ησλ Ακεξηθαλψλ αιιά θαη ην θφζηνο πεξίζαιςεο. 

Έηζη πςειέο πσιήζεηο παξνπζηάδνπλ νη θπζηθνί ρπκνί, ην ηζάη αιιά θπξίσο ηα 

ιεηηνπξγηθά θαη αζιεηηθά λεξά θαη πνηά. Σν ζηνρεπκέλν κάξθεηηλγθ γηα ηα αζιεηηθά 

– ιεηηνπξγηθά λεξά ήηαλ έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αχμεζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ πνηψλ ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηαλαισηηθέο νκάδεο. 

Ζ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζηα ελεξγεηαθά πνηά ζπλδέεηαη επίζεο κε ηελ θαηαλάισζε 

ηνπο απφ ειηθησκέλνπο αιιά θαη εξγαδνκέλνπο γξαθείσλ σο ππνθαηάζηαην ηνπ 

θαθέ. Γεληθφηεξα, ην ηέινο ηνπ 2006 θαη ε αξρή ηνπ 2007 ραξαθηεξίζηεθαλ απφ κηα 

αθνινπζία θηλήζεσλ ησλ κεγαιχηεξσλ θαηαζθεπαζηψλ πνηψλ κε ζθνπφ λα 

επεθηείλνπλ  ην ραξηνθπιάθην ηνπο ζε πεξηνρέο φπνπ είραλ κηθξφηεξε πεξηνπζία. 

(ICAP Ηνχιηνο 2008, ζει.98 ) 

 

ηνλ Πίλαθα 3.25 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη δέθα πξψηεο εηαηξείεο 

παξαγσγήο αλζξαθνχρσλ αλαςπθηηθψλ ζηηο Ζ.Π.Α γηα ηελ πεξίνδν 2005 – 2006. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ηελ πξψηε ζέζε θαηέρεη ε Coca  - Cola Co κε 

κεξίδην 42,9% θαηά ην 2006. 

 

Πίλαθαο 3.25: Οη δέθα πξψηεο εηαηξείεο παξαγσγήο αλζξαθνχρσλ αλαςπθηηθψλ ζηηο Ζ.Π.Α                             

θαηά ηα έηε 2005 – 2006 

Δηαηξείεο 
Μεξίδην Αγνξάο(%) 

2006 

Μεξίδην Αγνξάο (%) 

2005 

Πνζνζηηαία 

Μεηαβνιή (%) 

2006/05 

Coca – Cola Co 42,9% 43,1% -0,2 

Pepsi – Cola Co 31,2% 31,4% -0,2 

Cadbury Schweppes 14,9% 14,6% 0,3 

Coot Corp 5,1% 5,4% -0,3 

National Beverage 2,5% 2,4% 0,1 

Hansen Natural 0,6% 0,3% 0,3 
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πλέρεηα Πίλαθα 3.25 

Δηαηξείεο 
Μεξίδην Αγνξάο(%) 

2006 

Μεξίδην Αγνξάο (%) 

2005 

Πνζνζηηαία 

Μεηαβνιή (%) 

2006/05 

Πξντφληα Ηδησηηθήο 

Δηηθέηαο / Άιια 

Πξντφληα 

1,5% 1,7% -0,2 

Red Bull 0,5% 0,4% 0,1 

Big Red 0,4% 0,4% 0 

Rockstar 0,3% 0,2% 0,1 

Monarch Co 0,1% 0,1% 0 

ύλνιν 100 100  

Πνζφηεηα ζε ρηιηάδεο                                                                               

Πεγή: Beverage Digest 

 

ηνλ Πίλαθα 3.26 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη ηα δέθα πξψηα εκπνξηθά ζήκαηα 

αλζξαθνχρσλ αλαςπθηηθψλ ζηηο Ζ.Π.Α γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2005 – 2006. 

 

Πίλαθαο 3.26: Σα δέθα πξψηα εκπνξηθά ζήκαηα αλζξαθνχρσλ αλαςπθηηθψλ ζηηο Ζ.Π.Α 

θαηά ηα έηε2005 – 2006 

Δκπνξηθά ήκαηα  
Μεξίδην Αγνξάο (%) 

2006 

Μεξίδην Αγνξάο (%) 

2005 

Πνζνζηηαία 

Μεηαβνιή (%) 2006 

/ 05 

Coke Classic(Coke)  17,3% 17,6% -0,3 

Pepsi – Cola(Pepsi) 11% 11,2% -0,2 

Diet Coke(Coke) 9,8% 9,8% 0 

Mt. Diew(Pepsi)  6,6% 6,5% 0,1 

Diet Pepsi(Pepsi) 6% 6% 0 

Dr. Pepper(Cadbury) 5,8% 5,7% 0,1 

Sprite(Coke) 5,7% 5,7% 0 

Fanta(Coke) 1,8% 1,6% 0,2 
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Diet Mt. Dew(Pepsi) 1,5% 1,4% 0,1 

Diet Dr. Pepper 1,5% 1,4% 0,1 

Πνζφηεηα ζε ρηιηάδεο                                                                               

Πεγή: Beverage Digest 
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3.9 πκπέξαζκα 

ην θεθάιαην απηφ έγηλε κηα πιήξεο αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ρπκψλ θαη αλαςπθηηθψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά έγηλε αλαθνξά ησλ γεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θιάδνπ. 

ηε ζπλέρεηα, έγηλε αλάιπζε ηεο δήηεζεο, ηεο πξνζθνξάο θαζψο θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο γηα ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ. Δπηπξφζζεηα, εμεηάζακε ηηο 

δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ, ηα δίθηπα δηαλνκήο θαζψο θαη ηηο 

πσιήζεηο ηφζν ησλ παξαγσγηθψλ φζν θαη ησλ εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ. Σέινο, αθνινχζεζε αλάιπζε ηεο αγνξάο ησλ ρπκψλ θαη ησλ αλαςπθηηθψλ 

φπνπ κειεηήζεθε ε εγρψξηα θαη ε δηεζλήο αγνξά θαζψο θαη ηα κεξίδηα αγνξάο ησ 

θπξηφηεξψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Απφ ηελ παξνπζίαζε απηή θάλεθε πσο ν 

θιάδνο ησλ ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ζπγθέληξσζε θαη 

έληνλν αληαγσληζκφ. Σα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ φζα εμεηάζηεθαλ ζην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδνληαη πην 

αλαιπηηθά ζην επφκελν θεθάιαην (4). 
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Δπηιεγκέλε βηβιηνγξαθία 3
νπ

 θεθαιαίνπ 

 

1) Έξεπλα ICAP Ηνχιηνο 2008 

2) www.statistics.gr  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

Αλάιπζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ Porter ζηνλ θιάδν ρπκώλ – αλαςπθηηθώλ 

 

4.1 Δηζαγσγή 

ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη αλάιπζε ησλ πέληε δπλάκεσλ πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Porter 

θαζνξίδνπλ ην βαζκφ έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ θιάδν 

ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ. Δπηπιένλ, κέζα απφ απηή ηελ αλάιπζε ζα δηαθαλνχλ ηφζν ηα 

ζπκπεξάζκαηα φζν θαη νη πξννπηηθέο γηα ηε κειινληηθή πνξεία ηνπ θιάδνπ.  

 

4.2 Αλάιπζε αληαγσληζηηθνύ πεξηβάιινληνο 

 

4.2.1 Απεηιή εηζόδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ 

 

χκθσλα κε ηε κειέηε ηεο ICAP ν θιάδνο ησλ ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο, αθνχ θπξηαξρνχλ δχν πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο, ελψ κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο θαηαιακβάλνπλ πνιχ κηθξφ κεξίδην 

αγνξάο. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί έληνλν αληαγσληζκφ, ην νπνίν ζεκαίλεη πσο 

είλαη δχζθνιν γηα λέεο επηρεηξήζεηο λα εηζέιζνπλ ζηνλ θιάδν. Πξνθεηκέλνπ λα 

εηζέιζεη κηα επηρείξεζε ζηνλ θιάδν ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα αλαπηχμεη έλα 

δίθηπν δηαλνκψλ ην νπνίν λα κπνξεί λα αληαγσληζηεί ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη λα δηεηζδχζεη ζηελ αγνξά. Παξαηεξψληαο ηα κεξίδηα 

αγνξάο ησλ δχν κεγαιχηεξσλ πνιπεζληθψλ είλαη εχθνιν λα αληηιεθζεί θαλείο ην 

κέγεζνο ηεο δπζθνιίαο πνπ κηα λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε πξφθεηηαη λα 

αληηκεησπίζεη. ηελ θαηεγνξία ησλ ρπκψλ ε Coca – Cola Διιεληθή Δηαηξεία 

Δκθηαιψζεσο Α.Δ θαηέρεη ην 53,5% ελψ ε Pepsico – Ήβε Α.Δ ην 12,5%. ηελ αγνξά 

αλαςπθηηθψλ ε Coca – Cola Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο Α.Δ θαηέρεη ην 73,5% 

ελψ ε Pepsico – Ήβε Α.Δ ην 10,5%. 

 Δπηπιένλ, ην θφζηνο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ αιιά θαη ηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ είλαη κεγάιν θαη αθφκα απαηηεί ηε δεκηνπξγία 

δηθηχνπ πσιήζεσλ. Δπηπξφζζεηα, ην θφζηνο γηα ηελ αγνξά ηνπ απαξαίηεηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ αιιά θαη γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ είλαη δπζβάζηαρην γηα ηηο λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο. Γίλεηαη 
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ινηπφλ αληηιεπηφ φηη νη απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα είλαη ηφζν κεγάιεο πνπ είλαη πνιχ 

δχζθνιν γηα κηα λέα επηρείξεζε λα αληαπεμέιζεη ζην βάξνο απηφ.   

Δπηπξφζζεηα, ε χπαξμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο απνηειεί έλα αθφκα εκπφδην εηζφδνπ 

γηα ηηο λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο. Οη λέεο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα παξάγνπλ ζε ηφζν κεγάιεο πνζφηεηεο ψζηε λα επσθειεζνχλ απφ ηηο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. ζνλ αθνξά ηνλ εηζαγσγηθφ ηνκέα, κία λενεηζεξρφκελε 

επηρείξεζε δελ έρεη λα αληαγσληζηεί κφλν ηα εγρψξηα αιιά θαη ηα εηζαγφκελα 

θαζηεξσκέλα εκπνξηθά ζήκαηα. Σν γεγνλφο απηφ δπζθνιεχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο 

επηρεηξήζεηο απηέο λα εηζέιζνπλ ζηνλ θιάδν, αθνχ απαηηνχληαη πςειέο δαπάλεο ηφζν 

γηα ηελ πξνψζεζε φζν θαη γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ δηθηχνπ δηαλνκψλ. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ρπκψλ κέζσ ηεο δηαθήκηζεο δαπαλήζεθαλ ην 

2007, €11 εθ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζηνλ θιάδν ππάξρνπλ ειάρηζηεο 

εηζαγσγηθέο εηαηξείεο θαη ε εηζαγσγή ρπκψλ θαη αλαςπθηηθψλ απνηειεί γηα ηηο 

πεξηζζφηεξεο εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα ε νπνία 

θαηαιακβάλεη κηθξφ πνζνζηφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο. 

 

4.2.2 Γηαπξαγκαηεπηηθή Γύλακε Πξνκεζεπηώλ 

 

ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ θιάδνπ αλήθνπλ νη εηαηξείεο θαη νη ζπλεηαηξηζκνί πνπ 

παξέρνπλ ηηο πξψηεο χιεο πξνο εκθηάισζε, αιιά θαη νη πξνκεζεπηέο πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο. πγθεθξηκέλα ν ηνκέαο παξαγσγήο θαη εηζαγσγήο πιαζηηθψλ θηαιψλ 

ζηε ρψξα καο πεξηιακβάλεη αξθεηέο εηαηξείεο κε ηηο ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο λα 

απνζπνχλ ην 35% ηεο αγνξάο απηήο γηα ην 2006 ζχκθσλα κε ηελ Κιαδηθή Μειέηε 

«Πιαζηηθή πζθεπαζία», ICAP Οθηψβξηνο 2007. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ελφο 

εκθηαισηεξίνπ είλαη αλάινγε κε ην κέγεζνο ησλ παξαγγειηψλ πνπ ν πειάηεο 

πξαγκαηνπνηεί. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ έρνπλ επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη ζηελ 

παξαγσγή ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ πιαζηηθήο ζπζθεπαζίαο. Έρνπλ νπζηαζηηθά 

θαζεηνπνηήζεη ηελ παξαγσγή ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπλ ειαρηζηνπνηήζεη ην 

θφζηνο ηνπο.  

ρεηηθά κε ηνπο πξνκεζεπηέο εηδψλ ζπζθεπαζίαο απφ αινπκίλην θαη γπαιί, απηνί 

θαίλεηαη λα έρνπλ ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε. ηελ θαηεγνξία ηνπ αινπκηλίνπ 

θπξηαξρεί ε Crown Hellas Can Α.Δ (πξψελ Hellas Can) θαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ 
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γπαιηνχ ζεκαληηθφηεξνο πξνκεζεπηήο είλαη ε Γηνχια Ταινπξγηθή Βηνκεραλία Α.Δ. 

ζνλ αθνξά ηνπο πξνκεζεπηέο πξντφλησλ ζχλζεηεο ράξηηλεο ζπζθεπαζίαο, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνπο ρπκνχο, δξαζηεξηνπνηνχληαη ειάρηζηεο 

εηαηξείεο θπξίσο εηζαγσγηθέο. Ζ κεγαιχηεξε είλαη ε Σέηξα Παθ Διιάο Α.Δ ε νπνία 

θαιχπηεη ην 50% ηεο θαηαλάισζεο πξντφλησλ ζχλζεηεο ράξηηλεο ζπζθεπαζίαο ην 

2007  ζχκθσλα κε ηελ Κιαδηθή Μειέηε «Υάξηηλε πζθεπαζία», ICAP – Ηνχληνο 

2008. 

ρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ πξνο εκθηάισζε ε εγρψξηα πξνζθνξά είλαη 

επαξθήο γηα ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ αλαγθψλ θαη θάπνηεο θνξέο θαηά πεξίπησζε 

πξαγκαηνπνηνχληαη εηζαγσγέο θπξίσο ζπκππθλσκάησλ πξντφλησλ πνπ δελ 

παξάγνληαη ζηελ Διιάδα (π.ρ αλαλάο). Ζ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ην κέζν γηα ηε δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο κε ηνλ θάζε 

παξαγσγφ ρπκψλ θαη αλαςπθηηθψλ θαη ζηελ νπζία, είλαη θαη ν παξάγνληαο πνπ 

θαζνξίδεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε απηψλ ησλ πξνκεζεπηψλ. 

ε γεληθέο γξακκέο, ην χςνο ηεο παξαγγειίαο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα 

ππνθαηάζηαζεο αγνξψλ, κε εηζαγσγέο απφ ην εμσηεξηθφ, ησλ πξντφλησλ πνπ παξέρεη 

έλαο πξνκεζεπηήο  θαζνξίδνπλ ηελ έληαζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ησλ 

πξνκεζεπηψλ ηνπ θιάδνπ ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ. 

 

4.2.3 Γηαπξαγκαηεπηηθή Γύλακε Αγνξαζηώλ  

 

Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ν νπνίνο θαζνξίδεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

αγνξαζηψλ είλαη ην κέγεζνο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αγνξάδνπλ θαη κεηαπσινχλ 

ηνπο ρπκνχο θαη ηα αλαςπθηηθά. χκθσλα κε απηφ ηε κεγαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε έρνπλ νη αιπζίδεο ησλ ζνχπεξ κάξθεη εθ ησλ νπνίσλ νη κεγαιχηεξεο 

πξνκεζεχνληαη ηα πξντφληα ηνπο απεπζείαο απφ ηηο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ρπκψλ 

θαη αλαςπθηηθψλ. Ζ ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε δελ έγθεηηαη κφλν ζην 

γεγνλφο φηη νη αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη παξαγγέιλνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο, αιιά θαη 

ζην γεγνλφο φηη ζπκβάιινπλ ζηελ αλαγλσξηζηκφηεηα  ησλ πξντφλησλ αθνχ ν 

πξνκεζεπηήο δηαπξαγκαηεχεηαη γηα κηα θαιχηεξε ζέζε ζηα ξάθηα ησλ 

θαηαζηεκάησλ. Σέινο, έλαο αθφκα ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ηζρπξνπνηεί ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ ζνχπεξ κάξθεη είλαη ε 

παξαγσγή ρπκψλ θαη αλαςπθηηθψλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Σα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο δεκηνπξγνχλ έληνλν αληαγσληζκφ νπζηαζηηθά κεηαμχ πειάηε θαη 
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πξνκεζεπηή θαη θέξλνπλ ζε ζέζε ηζρχνο φζνλ αθνξά ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε 

ηνπο αγνξαζηέο. 

 

4.2.4 Κίλδπλνη από ππνθαηάζηαηα πξντόληα θαη ππεξεζίεο 

 

ηνλ εμεηαδφκελν θιάδν ησλ ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ ε κηα θαηεγνξία πξντφλησλ 

απνηειεί ππνθαηάζηαην γηα ηελ άιιε. Δμαηηίαο ηεο ζηξνθήο ησλ ζχγρξνλσλ 

θαηαλαισηψλ ζε φιν θαη πην πγηεηλά πξντφληα νη ρπκνί, νη νπνίνη ζεσξνχληαη πην 

πγηεηλή επηινγή, απνηεινχλ ππνθαηάζηαην ησλ αλζξαθνχρσλ αλαςπθηηθψλ. Απφ ηελ 

αληίζεηε πιεπξά ηα ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε δάραξε αλαςπθηηθά θαη ηα 

ηζνηνληθά πνηά απνηεινχλ αληαγσληζηηθά πξντφληα γηα ηνπο ρπκνχο.  

Σέινο, ζεκαληηθφ ππνθαηάζηαην ησλ πξντφλησλ ηνπ εμεηαδφκελνπ θιάδνπ απνηειεί 

ηα εκθηαισκέλν λεξφ ην νπνίν απνηειεί ηελ πην αζθαιή επηινγή γηα ην ζχγρξνλν 

θαηαλαισηή θαη επηπιένλ δηαηίζεηαη ζηα ίδηα ζεκεία πψιεζεο κε ηνπο ρπκνχο θαη ηα 

αλαςπθηηθά. 

 

4.2.5 Αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

 

Ο θιάδνο ησλ ρπκψλ θαη ησλ αλαςπθηηθψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν αληαγσληζκφ 

αιιά θαη απφ κεγάιν βαζκφ ζπγθέληξσζεο, αθνχ θπξηαξρνχλ ειάρηζηεο κεγάινπ 

κεγέζνπο εηαηξείεο. Σν γεγνλφο φηη ε αγνξά ησλ ρπκψλ θαη ησλ αλαςπθηηθψλ 

ειέγρεηαη απφ ιίγεο κεγάιεο εηαηξείεο, ησλ νπνίσλ κάιηζηα ηα πξντφληα είλαη επξέσο 

αλαγλσξίζηκα απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, δεκηνπξγεί έληνλν αληαγσληζκφ. Οη 

εηαηξείεο απηέο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο, δηαζέηνπλ πςειά 

θνλδχιηα ζηηο δηαθεκηζηηθέο ηνπο θακπάληεο θαη ζηε δεκηνπξγία, επέθηαζε θαη 

ππνζηήξημε ελφο νξγαλσκέλνπ δηθηχνπ δηαλνκήο. 

Δπηπιένλ, πξνβαίλνπλ ζε δηάθνξεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζειθχζνπλ ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή αιιά θαη λα δψζνπλ θίλεηξα ζηνπο 

ιηαλεκπφξνπο λα ηνπνζεηήζνπλ θαιχηεξα ηα πξντφληα ηνπο ζηα ζεκεία ιηαληθήο 

πψιεζεο. Έλαο αθφκε παξάγνληαο ν νπνίνο νμχλεη ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ είλαη ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ηα νπνία ιφγσ ηεο 

ρακειφηεξεο ηηκήο θεξδίδνπλ έλα κέξνο ησλ θαηαλαισηψλ. Δπηπξφζζεηα, ε ζηξνθή 

ησλ θαηαλαισηψλ πξνο πγηεηλφηεξν ηξφπν δσήο, ζηξέθεη κεγάιν κέξνο ηεο 
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θαηαλάισζεο ζε ρπκνχο θαη εκθηαισκέλα λεξά δεκηνπξγψληαο εληνλφηεξν 

αληαγσληζκφ. 

Οη κηθξφηεξνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ 

ηνπηθή αγνξά φπνπ απηά είλαη πεξηζζφηεξν αλαγλσξίζηκα απφ ηνλ ηειηθφ 

θαηαλαισηή. Διάρηζηεο πεξηθεξεηαθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ επηηχρεη ηε δηείζδπζε ηνπο 

ζηα αζηηθά θέληξα θαη έρνπλ επελδχζεη ζε έλα ζχζηεκα δηαλνκήο θαη πξνβνιήο ησλ 

πξντφλησλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ 

εμεηαδφκελνπ θιάδνπ ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηα δπλαηά θαη ζηα αδχλαηα ζεκεία ηνπ 

θιάδνπ ρπκψλ θαη αλαςπθηηθψλ.  

 

Θεηηθά ζεκεία 

 

Ο εμεηαδφκελνο θιάδνο επεξεάδεηαη έληνλα απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ 

ηνπξηζηηθή θίλεζε. Ζ Διιάδα είλαη κηα ρψξα ε νπνία είλαη επλνεκέλε ηφζν απφ ηελ 

πιεπξά ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ φζν θαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ ν νπνίνο εληζρχεη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ αγνξά. Ηδηαίηεξα κεηαμχ ησλ κελψλ Απξηιίνπ θαη Οθησβξίνπ 

νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνχλ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 

ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ, νη νπνίεο κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ζα θηάλνπλ ζε 

πςειφηεξα επίπεδα θαη ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηνπο ρπκνχο νη νπνίνη δείρλνπλ λα 

έρνπλ κηα ζεκαληηθή αλνδηθή πνξεία.  

Δπηπιένλ, ε αιιαγή ζηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο επλνεί ηε δήηεζε πξντφλησλ light, 

ρπκψλ θαζψο θαη ηζνηνληθψλ θαη ελεξγεηαθψλ πνηψλ. Σέινο, ε απνπζία ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ δελ επηηξέπεη ηελ πξνεηνηκαζία θπζηθψλ ρπκψλ ζην ζπίηη. Απηφ νδεγεί ζηελ 

αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ ηππνπνηεκέλσλ ρπκψλ. 

 

Αξλεηηθά ζεκεία 

 

Έλα απφ ηα αξλεηηθά ζεκεία ηνπ θιάδνπ ρπκψλ θαη αλαςπθηηθψλ είλαη ε εππάζεηα 

ησλ πξψησλ πιψλ γηα ρπκνχο θπξίσο, εμαηηίαο ησλ κεηαβνιψλ ησλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ παξάγνληα είλαη δπλαηφ λα παξνπζηαζηεί έιιεηςε ησλ 

δηαζέζηκσλ πξψησλ πιψλ ή κεγάιε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπο. Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο θαη θαη’ επέθηαζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ απνηειεί ζεκαληηθφ 



 - 103 - 

πξφβιεκα ζηνλ θιάδν νη επηρεηξήζεηο ηνπ νπνίνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ έληνλν 

αληαγσληζκφ. 

Σέινο, ζχκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ ε ζπλερήο άλνδνο ηεο ηηκήο ηνπ 

πεηξειαίνπ απμάλεη ηηο ηηκέο ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο αιιά θαη κεηαθνξάο ησλ 

πξντφλησλ ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ θαη δεκηνπξγεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηηο 

εηαηξείεο. ια απηά απνηεινχλ αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ θιάδνπ.  

 

Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα  

 

Απφ ηελ παξαηήξεζε θαη αλάιπζε ηνπ νκαδνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ, βάζεη 

δείγκαηνο 77 εηαηξεηψλ, νη πσιήζεηο ησλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ρπκψλ θαη 

αλαςπθηηθψλ γηα ην 2006 έθηαζαλ ηα € 797 εθ. παξνπζηάδνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 7,3% ζε ζρέζε κε ην 2005. Σα θέξδε πξν θφξνπ εηζνδήκαηνο δηακνξθψζεθαλ ζε 

€ 145,6 εθ. ρεηηθά κε ηελ θεξδνθνξία, ην πεξηζψξην EBITDA έθηαζε ην 12,5% θαη 

ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ην 6,5%. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη 

είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε ηνπ αλάινγνπ θεθαιαίνπ θίλεζεο αθνχ ππάξρεη ρξνληθή 

δηαθνξά κεηαμχ είζπξαμεο απαηηήζεσλ (80 εκέξεο) θαη πιεξσκήο πξνκεζεπηψλ (55 

εκέξεο). 
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4.3 πκπέξαζκα 

 

πκπεξαίλεηαη ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηεο ICAP αιιά θαη κε βάζε ηελ 

αλάιπζε ησλ 5 δπλάκεσλ ηνπ Porter ν θιάδνο ησλ ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο, αθνχ θπξηαξρνχλ δχν πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο, ελψ κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο θαηαιακβάλνπλ πνιχ κηθξφ κεξίδην 

αγνξάο, γεγνλφο ην νπνίν δπζθνιεχεη λέεο επηρεηξήζεηο λα εηζέιζνπλ ζηνλ θιάδν. 

Δπηπιένλ, ην χςνο ηεο παξαγγειίαο θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο αγνξψλ, 

κε εηζαγσγέο απφ ην εμσηεξηθφ, ησλ πξντφλησλ πνπ παξέρεη έλαο πξνκεζεπηήο  

θαζνξίδνπλ ηελ έληαζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ησλ πξνκεζεπηψλ ηνπ 

θιάδνπ ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ. Αθφκα φζνλ αθνξά ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

αγνξαζηψλ ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ν νπνίνο ηελ θαζνξίδεη είλαη ην κέγεζνο 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αγνξάδνπλ θαη κεηαπσινχλ ηνπο ρπκνχο θαη ηα αλαςπθηηθά. 

ηα δπλαηά ζεκεία ηνπ θιάδνπ είλαη ε ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ ζε έλα πην πγηεηλφ 

ηξφπν δηαηξνθήο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ρπκψλ ελψ ζηα 

αξλεηηθά ζπγθαηαιέγεηαη ε εππάζεηα ησλ πξντφλησλ πνπ απνηεινχλ πξψηε χιε ηδίσο 

γηα ηελ παξαγσγή ρπκψλ θαζψο θαη ε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπο πνπ απμάλεη ην θφζηνο 

παξαγσγήο ηνπο. Γεληθά, ν θιάδνο ησλ ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ έρεη κηα δπλακηθή 

πνξεία ζηελ νπνία ππάξρνπλ αξθεηέο επθαηξίεο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ.  
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Δπηιεγκέλε βηβιηνγξαθία 4
νπ

 θεθαιαίνπ 

 

1) Έξεπλα ICAP Ηνχιηνο 2008 

 

  

Δπηιεγκέλε ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία 4
νπ

 θεθαιαίνπ  

 

1) www.loux.gr 

2) www.pepsico-ivi.gr 

3) www.coca-cola.gr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.loux.gr/
http://www.pepsico-ivi.gr/
http://www.coca-cola.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

5.1 Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ, ζα γίλεη ε αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα δνζεί ν νξηζκφο θαη νη εξκελείεο ηεο, ζα γίλεη αλαθνξά ζηα είδε 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηε ζρέζε ηεο κε ηελ θαηλνηνκία, θαζψο θαη δηαζχλδεζή 

ηεο ηφζν κε ηα είδε ηεο αγνξάο φζν θαη κε ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο επηρεηξήζεσλ. Δλ 

γέλεη, ζα αθνινπζήζεη κηα ζεσξεηηθή αλάιπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

5.2 Ο νξηζκόο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

ηηο θαπηηαιηζηηθέο νηθνλνκίεο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ δηηηφ ξφιν σο δηαρεηξηζηηθέο 

θαη σο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο. Χο δηαρεηξηζηηθέο κνλάδεο, νη επηρεηξήζεηο 

αζρνινχληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο πφξσλ (γηα παξάδεηγκα κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε νξηζκέλεο απφδνζεο 

θέξδνπο). Χο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, νη επηρεηξήζεηο αζρνινχληαη κε ηελ 

αλαθάιπςε θαη εθκεηάιιεπζε λέσλ επηρεηξεζηαθψλ επθαηξηψλ. Ζ ιεηηνπξγία πνπ 

απαζρνινχζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκνιφγνπο ήηαλ ε δηαρεηξηζηηθή, αθνχ 

ζεσξνχζαλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζαλ κηα αθεξεκέλε έλλνηα, κηα επηθίλδπλε 

δηαδηθαζία πνπ ζπγθεληξψλεη πφξνπο θαη ζπληνλίδεη ηελ παξαγσγή. (Μνπξδνπθνχηαο 

Π. , 2001, ζει. 114, 115) 

 

Γεληθά, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα επξεία έλλνηα, ε νπνία φηαλ αζθείηαη απφ ηνλ 

επηρεηξεκαηία, ελζσκαηψλεη πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη 

δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ν πιήξεο ξφινο ηνπ.  ηε ζεσξία ηεο νηθνλνκηθή 

επηζηήκεο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζεσξείηαη ν ηέηαξηνο παξαγσγηθφο ζπληειεζηήο 

κεηά ηελ εξγαζία, ην θεθάιαην θαη ην έδαθνο. Γηα λα γίλεη ε αλάιπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί αξρηθά ε πξνέιεπζε ηεο ιέμεο. «Ο φξνο 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα «επηρεηξψ», δειαδή θάλσ θάηη 

θαηλνχξην, δεκηνπξγψ – θαηλνηνκψ, ρσξίο βεβαηφηεηα γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο 

πξνζπάζεηαο.» (Καξαγηάλλεο Α., Κνξξέο Γ., Εαξίθεο Α. 2002, ζει. 15-16) 
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ηελ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζα απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ ηελ πινπνηεί, γίλνληαη θαλεξνί θαη θάπνηνη 

ξφινη ηνπ επηρεηξεκαηία. Πην ζπγθεθξηκέλα ν επηρεηξεκαηίαο: 

 

 Λακβάλεη απνθάζεηο θαη αλαιακβάλεη επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο. 

 Οξγαλψλεη θαη ζπληνλίδεη ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα επηηπγράλεη ην κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα. 

 Υξεζηκνπνηεί ηηο θαηλνηνκίεο θαη κηκείηαη κε δεκηνπξγηθφ ηξφπν θάζε 

θαηλνηνκηθή επηρεηξεκαηηθή δξάζε. 

 Γηαβιέπεη, αλαγλσξίδεη θαη αμηνπνηεί ηηο επθαηξίεο θέξδνπο πνπ αλαθχπηνπλ. 

 

Ο επηρεηξεκαηίαο ινηπφλ, ζπλδπάδεη ηνπο παξαπάλσ ξφινπο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. (Καξαγηάλλεο Α., Κνξξέο Γ., Εαξίθεο 

Α. 2002, ζει. 16) 

 

5.3 Δξκελείεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο δηάθνξεο εξκελείεο πνπ έρνπλ δνζεί θαηά 

θαηξνχο ζηνλ φξν επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

χκθσλα κε ηνλ Mark Casson, νη πεξηζζφηεξνη νηθνλνκνιφγνη δηαθαηέρνληαη απφ κηα 

πξνθαηάιεςε ζρεηηθά κε ην δηαρεηξηζηηθφ ξφιν ηεο επηρείξεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

εμεγήζεη ηελ άπνςή ηνπ ζηεξίρζεθε ζε δχν ππνζέζεηο. Ζ πξψηε ππφζεζε είλαη 

εθείλε ηεο ηέιεηαο πιεξνθφξεζεο ε νπνία ηνπνζεηεί φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ζην ίδην 

επίπεδν ζρεηηθά κε ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

επθαηξηψλ. Ζ δεχηεξε ππφζεζε αθνξά ζηε δπζθνιία αλάπηπμεο κηαο αληηθεηκεληθήο 

ζεσξίαο γηα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ξφιν ηεο επηρείξεζεο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε απζηξηαθή ζρνιή Οηθνλνκνιφγσλ θαη ηδίσο ν Joseph 

Schumpeter αληηκεησπίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα σο κηα μερσξηζηή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Schumpeter πξνζδηφξηζε ηνπο πέληε παξαθάησ 

ηξφπνπο «επαλαζηαηηθήο αιιαγήο ηνπ κνληέινπ παξαγσγήο»: 

 

 Σελ αλάπηπμε ελφο λένπ πξντφληνο. 

 Σελ αλαθάιπςε κηαο λέαο κεζφδνπ παξαγσγήο. 
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 Σελ αλαθάιπςε θαη εθκεηάιιεπζε κηαο λέαο αγνξάο. 

 Σελ αλαθάιπςε θαη εθκεηάιιεπζε κηαο λέαο πεγήο πξνκήζεηαο πξψησλ 

πιψλ. 

 Σελ εηζαγσγή κηαο θαηλνχξηαο νξγάλσζεο ζε κηα λέα βηνκεραλία, φπσο ε 

δεκηνπξγία ή ε θαηάξγεζε ελφο κνλνπσιίνπ.  

   

Έηζη, κέζα απφ απηή ηε ζεσξία αλέπηπμε έλα κνληέιν επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο κε 

ηνλ επηρεηξεκαηία – θαηλνηφκν  ζην επίθεληξν απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

(Μνπξδνπθνχηαο Π. , 2001, ζει. 116 - 117) 

 

Ο Peter Drucker δίλεη ηνλ εμήο νξηζκφ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα: « Ζ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ, είηε θάπνηνπ αηφκνπ, είηε 

θάπνηνπ νξγαληζκνχ. Γελ απνηειεί ζηνηρείν θάπνηαο πξνζσπηθφηεηαο. Ζ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο κάιινλ παξά ραξαθηεξηζηηθφ 

πξνζσπηθφηεηαο.»  χκθσλα κε ηνλ ίδην, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηεξίδεηαη ζε κηα 

ζεσξία ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. Απηή ε ζεσξία βιέπεη ηελ αιιαγή σο θάηη 

θπζηνινγηθφ.  (Peter Drucker, 1990, ζει. 40, 41) 

 

Ο Kuratko θαη νη ζπλάδειθνί ηνπ εληφπηζαλ ηέζζεξηο παξάγνληεο νη νπνίνη 

επελεξγνχλ σο θίλεηξα ζηνπο επηρεηξεκαηίεο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη νη εμήο: 

 Δμσηεξηθέο ακνηβέο 

 Αλεμαξηεζία / Απηνλνκία 

 Δζσηεξηθέο αληακνηβέο  

 Οηθνγελεηαθή αζθάιεηα 

 

Μηα άιιε νκάδα έδσζε έκθαζε ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο αιιά θαη ζην 

«θαζεζηψο» κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα επδνθηκήζεη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα.  Ο Kent 

γηα παξάδεηγκα εμέδσζε έλα ηφκν κε ην λνκηθφ, θπβεξλεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην 

ην νπνίν επλνεί ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Μηα επηπιένλ νκάδα, ζπλδέεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη κηα άιιε ηε ζεσξεί πεγή 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

Μηα ηειεπηαία νκάδα ζεσξεί ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζαλ κηα δπλακηθή δηαδηθαζία 

ζηελ νπνία ηδηαίηεξε ζεκαζία έρνπλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ αηφκσλ αιιά θαη νη 
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ζεζκνί νη νπνίνη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθάζηνηε επηρεηξεκαηία λα επηιχεη 

ζχλζεηα πξνβιήκαηα. ζν πην ηζρπξφ θαη πνηθηιφκνξθν είλαη ην δίθηπν ησλ 

ζρέζεσλ, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε πξφζβαζε πνπ ν επηρεηξεκαηίαο έρεη ζε επθαηξίεο 

θαη ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε επηηπρία ηνπ λένπ εγρεηξήκαηνο.   

Δλ γέλεη, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αλαθάιπςε θαη ε εθκεηάιιεπζε λέσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ ζα πξέπεη λα ελνπνηεζνχλ ζσζηά νη νηθνλνκηθέο θαη 

ηερληθέο πιεξνθνξίεο κέζσ ηεο άξηζηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ηζρπξψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. (Μνπξδνπθνχηαο Π. , 2001, ζει. 119 - 120) 

 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα έλλνηα πνπ έρεη νδεγήζεη, φπσο δηαπηζηψζεθε, ζε 

πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εξκελείεο. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηειηθά είλαη έλα δπλακηθφ 

θαη φρη ζηαηηθφ κνληέιν, είλαη κηα πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία ε νπνία ηειηθά απνηειεί 

έλα ηζρπξφ εξγαιείν γηα ηνλ εθάζηνηε επηρεηξεκαηία πξνθεηκέλνπ λα θαηλνηνκήζεη 

θαη λα αλαπηπρζεί ε επηρείξεζε πνπ δηνηθεί. Σέινο, πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη, ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αζθείηαη θαιχηεξα ζε έλα ειεχζεξν θαη αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ, φπνπ ε ηάζε γηα κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο νδεγνχλ ζηελ χπαξμε 

πεξηζζφηεξσλ θαη πην αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. (Καξαγηάλλεο Α., Κνξξέο Γ., 

Εαξίθεο Α. 2002, ζει. 16) 

 

5.4 Σα είδε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

Σα είδε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ηα εμήο δχν: κηθηή θαη ακηγήο. Ζ κηθηή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα δηαθξίλεηαη ζε επηρεηξεκαηηθφηεηα εξγαδνκέλσλ θαη ζε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θεθαιαηνχρσλ.  

Με ηνλ φξν επηρεηξεκαηηθφηεηα εξγαδνκέλσλ ελλννχκε φηη ν επηρεηξεκαηίαο 

αλαιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα δηεθπεξαησζνχλ απφ ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο, ρσξίο βέβαηα λα κεησζεί ε παξαγσγηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. Απφ απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί λα 

αζθεζεί θαη απφ θάπνηνλ εξγαδφκελν πέξα απφ ηνλ ίδην ηνλ επηρεηξεκαηία. 

Γεληθφηεξα, είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθφ ν επηρεηξεκαηίαο λα κελ εθηειεί εξγαζίεο 

ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ άιια άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηελ επηρείξεζε θαη 

λα επηδνζεί ζηελ αλαθάιπςε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ. Απηή ε κνξθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο νλνκάδεηαη θαη «εζσηεξηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα» ή 

«ελδνεπηρεηξεκαηηθφηεηα». 



 - 110 - 

Ζ κηθηή επηρεηξεκαηηθφηεηα αζθείηαη απφ ην άηνκν πνπ είλαη ηδηνθηήηεο ηνπ 

θεθαιαίνπ. Ο επηρεηξεκαηίαο είλαη εθείλνο ν νπνίνο θαηέρεη ην θεθάιαην 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζεη κηα επθαηξία θέξδνπο θαη λα ηελ ζέζεη ζε εθαξκνγή. Ο 

ξφινο απηφο ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ θαηέρεη θαη ην θεθάιαην ηείλεη λα εθιείςεη θαζψο 

πιένλ ππάξρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο  άληιεζεο θεθαιαίνπ απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα.  (Καξαγηάλλεο Α., Κνξξέο Γ., Εαξίθεο Α. 2002, ζει. 17, 18) 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ακηγήο επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη εθείλε ε νπνία αζθείηαη απφ 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά απφ ηνλ επηρεηξεκαηία θαη φρη απφ ηνπο κηζζσηνχο 

ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο. ηελ νπζία, ε ακηγήο επηρεηξεκαηηθφηεηα ή απιά 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξάζεηο πςειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο νη 

νπνίεο αλ εθηεινχληαλ απφ άιια άηνκα πέξα απφ ηνλ ίδην ηνλ επηρεηξεκαηία δελ ζα 

είραλ ηελ ίδηα απνηειεζκαηηθφηεηα. Απηφ ινηπφλ ην νπνίν παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία ε νπνία 

ζπκκεηέρεη κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Απηφο ν δηαρσξηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δελ ζπλαληάηαη ζπρλά ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή δσή. πλήζσο, ε ιεηηνπξγία ηνπ επηρεηξεκαηία εθπιεξψλεηαη 

κε κηα απφ ηηο κηθηέο κνξθέο ηνπ ηχπνπ επηρεηξεκαηηθφηεηα εξγαδνκέλσλ ή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θεθαιαηνχρσλ. (Καξαγηάλλεο Α., Κνξξέο Γ., Εαξίθεο Α.  2002, ζει. 

19, 20) 

 

5.5 Μνξθέο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα, θπξίσο ζεσξεηηθά, ιακβάλεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο. Ζ πην 

απνδνηηθή κνξθή είλαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο. Δθηφο απφ απηή ηε κνξθή ππάξρνπλ θαη νη εμήο δχν κνξθέο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο:  

 Κνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

 πλεξγαηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

 

Ζ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη εθείλε ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ε 

νπνία έρεη ζηφρν λα θαιχςεη θάπνηεο θνηλσληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο αλάγθεο. 

Γεδνκέλνπ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο 
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κεηαβάιινληαη δηαξθψο, ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα πξέπεη λα εθαξκνζηεί 

απνηειεζκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο.  

 

Ζ ζπλεξγαηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα απνζθνπεί θπξίσο ζην λα  δηαζθαιίζεη ηα νθέιε 

ησλ ζπλεηαηξηδφκελσλ αηφκσλ θαη εθαξκφδεηαη ζε εηδηθνχο ηνκείο θαη θιάδνπο 

παξαγσγήο (π.ρ γεσξγία). Ο ζπλεξγαηηζκφο είλαη νπζηαζηηθά, κηα νηθνλνκηθή 

πξνζπάζεηα ε νπνία κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κηαο νκάδαο αηφκσλ απνβιέπεη ζηελ 

επίηεπμε θάπνηνπ ζθνπνχ. (Καξαγηάλλεο Α., Κνξξέο Γ., Εαξίθεο Α.  2002, ζει. 111 - 112) 

 

5.6 Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηελ θαηλνηνκία 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζαθήο ε ζρέζε κεηαμχ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζα πξέπεη αξρηθά λα δνζεί έλαο νξηζκφο γηα ηελ θαηλνηνκία. 

«Χο θαηλνηνκία κπνξεί λα νξηζζεί ε κεηαθνξά κηαο λέαο εθεχξεζεο ή κηαο ηδέαο ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία.» 

Οη ζχγρξνλνη επηρεηξεκαηίεο δελ είλαη εθείλνη νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ ηηο θαηλνηνκίεο 

αιιά εθείλνη νη νπνίνη ηηο εηζάγνπλ. Οη θαηλνηνκίεο ηηο νπνίεο εηζάγεη ν 

επηρεηξεκαηίαο δχλαληαη λα εκθαληζηνχλ κε ηηο παξαθάησ δηαθνξεηηθέο κνξθέο: 

 

 Σελ εηζαγσγή ελφο λένπ ή βειηησκέλνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν θαηλνηφκνπ δξάζεο ν εθάζηνηε επηρεηξεκαηίαο ρξεζηκνπνηεί έλα 

εληειψο λέν πξντφλ ή ππεξεζία πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη θάπνηεο 

θαηαλαισηηθέο αλάγθεο πνπ έσο ηφηε δελ ηθαλνπνηνχληαλ.  

 

 Σε ρξεζηκνπνίεζε κηαο λέαο ή βειηησκέλεο κεζφδνπ παξαγσγήο κηθξφηεξνπ 

θφζηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ν επηρεηξεκαηίαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη 

ην πξντφλ κε ρακειφηεξν θφζηνο θαη επνκέλσο λα ην πσιήζεη θζελφηεξα. 

Απηφ ζα νδεγήζεη λένπο θαηαλαισηέο λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ αθνχ ηψξα 

κπνξνχλ λα ην αγνξάζνπλ ζε ρακειφηεξε ηηκή.   

 

 Σε δεκηνπξγία κηαο λέαο αγνξάο. Ζ δεκηνπξγία κηαο λέαο αγνξάο γηα ην 

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ παξάγεη κηα επηρείξεζε απνηειεί θαηλνηφκν 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο επηρεηξεκαηηθήο 
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δξάζεο, είλαη ε πξνψζεζε ελφο πξντφληνο, πνπ παξάγεηαη θαη δηαλέκεηαη ζε 

κηα ρψξα, ζε αγνξά πνπ ν ίδηνο ν επηρεηξεκαηίαο ζα δεκηνπξγήζεη ζε κηα άιιε 

ρψξα. 

 

 Σε ρξεζηκνπνίεζε κηαο λέαο ή θαιχηεξεο νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο κε 

κηθξφηεξν θφζηνο. Ζ βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο ζε κηα επηρείξεζε κεηψλεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ην θφζηνο παξαγσγήο θαη επνκέλσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

ν επηρεηξεκαηίαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πσιήζεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία 

πνπ παξάγεη θζελφηεξα, γεγνλφο ην νπνίν πξνζειθχεη θαη άιινπο 

θαηαλαισηέο.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κηα λέα κνξθή θαηλνηφκνπ δξάζεο είλαη  ε δεκηνπξγηθή 

κίκεζε. ηελ πεξίπησζε απηή ν εθάζηνηε επηρεηξεκαηίαο  παξαθνινπζεί ηηο 

αδπλακίεο κηαο πθηζηάκελεο θαηλνηνκίαο θαη ελ ζπλερεία ηε βειηηψλεη θαη ηελ 

πξνζαξκφδεη ζην πξντφλ ή ζηελ ππεξεζία πνπ παξάγεη, αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. (Καξαγηάλλεο Α., Κνξξέο Γ., 

Εαξίθεο Α. 2002, ζει. 59 - 63) 

 

Δπηπιένλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ λέα πξντφληα θαη ηδέεο ππάξρνπλ ζε κηα αγνξά, ηα 

παιαηά πξντφληα απαμηψλνληαη. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο ζηε 

ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη λέσλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο ζα ζπκβάιινπλ ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο λέεο απαηηήζεηο. Δπνκέλσο, 

γίλεηαη αληηιεπηφ πσο κηα θαηλνηνκία δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε αιιαγήο θαη βειηίσζεο 

ζην πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη.  (Thompson J., 1999, Emerald) 

 

 Γεληθφηεξα, θάζε θαηλνηνκία πνπ εηζάγεη έλαο επηρεηξεκαηίαο έρεη θαη έλα 

δηαθνξεηηθφ χςνο θηλδχλσλ θαη θεξδψλ, ην νπνίν εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ αγνξά 

ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη. ε πεξίπησζε πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη πςειφ 

αληαγσληζκφ ηφηε ν θίλδπλνο είλαη κεγάινο, ελψ αλ ην πξντφλ ή ε ππεξεζία 

πξφθεηηαη λα εηζαρζεί ζε κηα λέα αγνξά ηφηε απφ ηε κία πιεπξά έρεη κεγάιν θίλδπλν 

λα αληηκεησπίζεη ν επηρεηξεκαηίαο αιιά αλ ην πξντφλ ή ε ππεξεζία έρεη θαζηεξσζεί 

ζηελ αγνξά, ηφηε ν επηρεηξεκαηίαο ζα είλαη ν απνθιεηζηηθφο πσιεηήο θαη ζα 

απνιακβάλεη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφ γηα πνιχ κεγάιν δηάζηεκα. 

(Καξαγηάλλεο Α., Κνξξέο Γ., Εαξίθεο Α. 2002, ζει. 64) 
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5.7 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο (αξρηθώλ ζηαδίσλ) 

 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα εθηφο απφ ηνπο πνζνηηθνχο παξάγνληεο 

έρνπλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ εγρεηξεκάησλ. Έρεη 

άιισζηε παξαηεξεζεί πσο ε βειηίσζε ησλ πνζνηηθψλ δεηθηψλ δελ νδεγεί 

απαξαίηεηα ζε βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ επηδφζεσλ. Έηζη ινηπφλ ζχκθσλα κε ην 

Παγθφζκην Παξαηεξεηήξην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (GEM: Global Entrepreneurship 

Monitor) ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο έρνπλ ζρέζε κε: 

 

 Σελ θαηλνηνκηθφηεηα ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ εγρεηξεκάησλ. 

 

 Σν επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε 

λέα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

 Σελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ νη επηρεηξεκαηίεο ζεσξνχλ πσο πξφθεηηαη 

λα αληηκεησπίζνπλ. 

 

 Σν βαζκφ εμσζηξέθεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο. 

 

 Σηο πξννπηηθέο δεκηνπξγίαο λέαο απαζρφιεζεο, πνπ ν ίδηνο ν επηρεηξεκαηίαο 

εθηηκά πσο ππάξρνπλ.
1
 

 

Σα πξψηα ηξία ραξαθηεξηζηηθά ζρεηίδνληαη κε ην βαζκφ θαηλνηνκηθφηεηαο ησλ λέσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ – εγρεηξεκάησλ. ζνλ αθνξά ηελ θαηλνηνκηθφηεηα 

ησλ λέσλ εγρεηξεκάησλ, ζε απηφ εμεηάδεηαη θαηά πφζν ε θαηλνηνκία ελφο πξντφληνο 

ή κηαο ππεξεζίαο δεκηνπξγεί ζηνπο θαηαλαισηέο ηνπ ηελ αίζζεζε ηνπ λένπ, ηνπ  

πξσηνπνξηαθνχ, ζχκθσλα φκσο κε ηελ ππνθεηκεληθή άπνςε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

επηρεηξεκαηία. Αθφκα νη δηεξγαζίεο θαη ε ηερλνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην λέν 

εγρείξεκα αλαθέξνληαη ζηηο αιιαγέο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο επηρείξεζεο (γηα παξάδεηγκα ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία) γηα ηελ νινθιήξσζε 

ηεο λέαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

1. www.iobe.gr , Ησαλλίδεο ., Σζαθαλίθαο Α., Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα 2007 – 2008, 

Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, ζει. 26 

http://www.iobe.gr/
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ, αλαθέξεηαη ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο εθηηκήζεηο ησλ λέσλ 

επηρεηξεκαηηψλ γηα ηελ χπαξμε άιισλ επηρεηξήζεσλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ θαη 

πξνζθέξνπλ ηα ίδηα πξντφληα ή ππεξεζίεο κε ην λέν εγρείξεκα. χκθσλα κε ηελ 

έξεπλα ηνπ GEM, κφιηο ην 12,8% ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ πηζηεχνπλ πσο ην πξντφλ 

ή ε ππεξεζία πνπ ζα πξνζθέξνπλ είλαη εληειψο λέα γηα ηνπο θαηαλαισηέο ζηνπο 

νπνίνπο απεπζχλνληαη. Ζ επίδνζε απηή θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα νξηαθά πην ρακειά 

απφ ην κέζν φξν ησλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ. 
1
      

 

Δπηπιένλ, ν δείθηεο εμσζηξέθεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο δείρλεη ην θαηά 

πφζν ε ην λέν απηφ εγρείξεκα ζα απεπζχλεηαη ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη θαηά πφζν ζα 

απνθηά πειάηεο θαη απφ ην εμσηεξηθφ. ηελ Διιάδα έλα ζηα επηά εγρεηξήκαηα ζα 

απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη δελ ζα έρνπλ θαλέλαλ πειάηε 

απφ ην εμσηεξηθφ. Σέινο, ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο δεκηνπξγίαο λέαο απαζρφιεζεο, 

δειαδή ην πφζν νπζηαζηηθά ζπλεηζθέξνπλ νη λέεο απηέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 

απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, απηέο ππνινγίδνληαη κε δχν ηξφπνπο. Πξψηνλ, κε ηνλ 

αξηζκφ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ην λέν εγρείξεκα δεκηνπξγεί θαηά ηελ ίδξπζή ηνπ θαη 

δεχηεξνλ κε  ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνζθέξεη κέζα ζε κηα πεληαεηία. Δπνκέλσο, 

δελ εμεηάδνληαη νη πξννπηηθέο απαζρφιεζεο κφλν βξαρπρξφληα αιιά θαη 

καθξνρξφληα.  
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. www.iobe.gr , Ησαλλίδεο ., Σζαθαλίθαο Α., Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα 2007 – 2008, 

Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, ζει. 27 

2. www.iobe.gr , Ησαλλίδεο ., Σζαθαλίθαο Α., Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα 2007 – 2008, 

Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, ζει. 31, 35 

 

 

http://www.iobe.gr/
http://www.iobe.gr/
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5.8  Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη αγνξά 

 

5.8.1 Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη δεκηνπξγία αγνξάο 

 

Ζ αγνξά, δειαδή ν ρψξνο ζηνλ νπνίν θηλείηαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί λα 

επηκεξηζηεί ζηηο εμήο αγνξέο:  

 ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

 ηελ αγνξά παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ 

 

 

ε απηέο ηηο δχν αγνξέο απεπζχλεηαη ν εθάζηνηε επηρεηξεκαηίαο πξνθεηκέλνπ λα  

νξγαλψζεη φινπο ηνπο ζπληειεζηέο θαη ελ ηέιεη λα πινπνηήζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

ηδέα. Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη έλαο επηρεηξεκαηίαο ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ ηδέα 

απεπζχλεηαη θαη’ αξρήλ ζηελ αγνξά παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ γηα λα πξνζιάβεη ή 

λα ελνηθηάζεη ηνπο απαξαίηεηνπο ζπληειεζηέο. Ζ δπλαηφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία λα 

πξνζθχγεη ζηελ αγνξά παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ εμαξηάηαη ηφζν απφ ηηο δηθέο ηνπ 

ηδηφηεηεο φζν θαη απφ ηνπο θαλφλεο ηηο αγνξάο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη.  

Γεληθφηεξα, «ν βαζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή ε επθνιία ή  

δπζθνιία άζθεζεο ηεο είλαη ζπλήζσο αλάινγε, εθηφο ησλ άιισλ, θαη κε ηελ 

επάξθεηα θαη ηελ επθνιία πξφζβαζεο ζηα πξνο επέλδπζε θεθάιαηα, φπσο επίζεο θαη 

κε ηελ χπαξμε επαξθψο εθπαηδεπκέλνπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ».  

(Καξαγηάλλεο Α., Κνξξέο Γ., Εαξίθεο Α. 2002, ζει. 64) 

 

5.8.2 Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη κνξθέο αγνξάο 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη αλάιπζε ηνπ πσο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα εκθαλίδεηαη θαη 

αλαπηχζζεηαη ζηηο δηάθνξεο κνξθέο αγνξάο. ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία ππάξρνπλ νη 

εμήο κνξθέο αγνξάο: ν ηέιεηνο αληαγσληζκφο, ην κνλνπψιην, ν κνλνπσιηαθφο 

αληαγσληζκφο θαη ην νιηγνπψιην. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ, 

θηλνχληαη ζην πιαίζην ηνπ αηεινχο αληαγσληζκνχ φπνπ έλαο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 

παξάγεη  παξφκνηα πξντφληα θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ 

αιιεινεπεξεάδνληαη.  

ζνλ αθνξά ηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη θάησ απφ απηφ ην πιαίζην. Ο ηέιεηνο αληαγσληζκφο πθίζηαηαη θάησ 
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απφ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο.  Αξρηθά πξνυπνζέηεη ηελ πιήξε γλψζε θαη ηέιεηα 

πιεξνθφξεζε γηα ηελ αγνξά. Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο παξάγνπλ ην ίδην πξντφλ 

έρνληαο ίδηεο ζπλζήθεο θφζηνπο παξαγσγήο, παξφια απηά φκσο θάζε επηρείξεζε 

απνθαζίδεη αλεμάξηεηα απφ ηηο ππφινηπεο. Σέινο, δελ ππάξρνπλ εκπφδηα εηζφδνπ θαη 

εμφδνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ εθάζηνηε θιάδν.  Γηα λα δξαζηεξηνπνηεζεί ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα φκσο απαηηείηαη λα κελ ηζρχεη έζησ θαη κία απφ ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ ν νπνίνο νπζηαζηηθά δελ 

είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή δσή. (Καξαγηάλλεο Α., Κνξξέο 

Γ., Εαξίθεο Α. 2002, ζει. 115) 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηε κνλνπσιηαθή αγνξά, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη εθείλε 

πνπ δεκηνπξγεί κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο κηα κνξθή κνλνπσιίνπ έζησ θαη βξαρπρξφληα, 

θαζψο καθξνρξφληα ε ηάζε ηεο δεκηνπξγηθήο κίκεζεο ζα σζήζεη θαη άιιεο 

επηρεηξήζεηο λα εηζαρζνχλ ζηελ κνλνπσιηαθή απηή αγνξά. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

ηζρπξφ πιενλέθηεκα έρνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ θαηέρνπλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα 

θάπνην παξαγσγηθφ ζπληειεζηή ή θάπνηα πξψηε χιε.  

 

Δπνκέλσο, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί θαιχηεξα λα αλαπηπρζεί ππφ ζπλζήθεο 

κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ. ε απηή ηε κνξθή αγνξάο ν εθάζηνηε επηρεηξεκαηίαο 

αλακέλεη ε άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο λα απνδψζεη θέξδνο. ηελ αξρή ε 

θαηλνηνκία ελφο πξντφληνο είηε ε παξνπζίαζή ηνπ ζε βειηησκέλε κνξθή είηε ε 

πηζαλή ρακειή ηηκή ηνπ, δεκηνπξγνχλ πξνζσξηλά ζπλζήθεο κνλνπσιηαθνχ 

αληαγσληζκνχ. Μεζνπξφζεζκα φκσο, ε δεκηνπξγηθή κίκεζε ζα νδεγήζεη ζηελ 

παξαγσγή λέσλ νκνεηδψλ πξντφλησλ ηα νπνία ζα αληαγσλίδνληαη πιένλ ηα ήδε 

ππάξρνληα. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη κνλνπσιηαθέο ζπλζήθεο πνπ ίζρπαλ έσο ηψξα είηε 

εμνκαιχλνληαη, είηε παχνπλ λα ηζρχνπλ θαη νη θαλφλεο ηεο αγνξάο δεκηνπξγνχλ κηα 

ηέηνηα θαηάζηαζε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ.  (Καξαγηάλλεο Α., Κνξξέο Γ., Εαξίθεο Α.  2002, ζει. 115) 
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5.9 Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

ηελ ελφηεηα ζα γίλεη παξνπζηαζηνχλ νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο επηρεηξήζεσλ θαη ην 

πψο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα εθαξκφδεηαη θαη παξνπζηάδεηαη ζε θάζε κηα απφ απηέο ηηο 

κνξθέο.  

 

5.9.1 Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηε κηθξνκεζζαία επηρείξεζε 

 

Καηαξρήλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε αλάιπζε ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κηθξνκεζζαίαο επηρείξεζεο.  

 

 Αλήθεη ζε έλα άηνκν ή ζε κηα κηθξή νκάδα αηφκσλ θαη ν δηεπζπληήο είλαη ην 

ίδην πξφζσπν κε ηνλ επηρεηξεκαηία. 

 Σν θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο ην έρεη επελδχζεη έλα άηνκν ή κηα κηθξή νκάδα 

αηφκσλ. 

 Έρεη κηθξφ κεξίδην αγνξάο θαη δελ δηαζέηεη ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

 Δίλαη θαηά θχξην ιφγν εληάζεσο εξγαζίαο. 

 Γελ δηαζέηεη ζπλήζσο εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε θαη 

 Γελ έρεη δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη ηηο ηηκέο ζηελ αγνξά. 

 

ηηο κηθξνκεζζαίεο επηρεηξήζεηο ππάξρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνηεινχλ 

θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο θαη είλαη απηά πνπ δεκηνπξγνχλ πξνζνδνθφξν έδαθνο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε απηή ηε κνξθή επηρείξεζεο. Σα 

πιενλεθηήκαηα απηά είλαη ηα εμήο: 

 

 Τπάξρεη ε επθαηξία λα αμηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηαιέληα 

κέζσ αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. 

 

 Τπάξρεη θαιχηεξε θαη πην απνδνηηθή ρξήζε ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ 

πνπ ε ίδηα ε επηρείξεζε θαηέρεη αθνχ ππάξρεη επνπηεία απφ ηνλ ίδην ηνλ 

επηρεηξεκαηία. 
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 ηνλ ηνκέα ηηο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ππάξρεη ακεζφηεηα, εκπηζηνζχλε θαη πνιιέο θνξέο αθφκα θαη δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ  ησλ πειαηψλ θαη ηνπ πσιεηή ή παξαγσγνχ, ε εμππεξέηεζε 

γίλεηαη απηφκαηα θαιχηεξε. 

 

 Τπάξρεη άκεζε επνπηεία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. ε απηφ 

ζπκβάιιεη θαη ν κηθξφο αξηζκφο εξγαδνκέλσλ, γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί 

πνιιέο θνξέο θαη ζηελ αλάπηπμε θηιηθψλ ζρέζεσλ κέζα ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ.   

 

 Ζ ζπνπδαηφηεξε δπλαηφηεηα πνπ έρεη κηα κηθξνκεζζαία επηρείξεζε είλαη ε 

επειημία πνπ δηαζέηεη σο πξνο ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ. Σα 

εκπφδηα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη γηα παξνπζίαζε ελφο λένπ ή βειηησκέλνπ 

πξντφληνο θαη γεληθφηεξα κηαο θαηλνηνκίαο είλαη ειάρηζηα, γεγνλφο πνπ 

εληζρχεη ηε δπλαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ γηα αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ. Δπηπιένλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα δηάρπζεο ησλ 

θαηλνηνκηψλ ζε κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο.  

 

  Οη κηθξνκεζζαίεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα κεγέζπλζεο, δειαδή 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα κεηεμειηρζνχλ ζε κεγάιεο αξθεί λα εθκεηαιιεπηνχλ 

ζσζηά ηηο επθαηξίεο θαη λα αμηνπνηήζνπλ θάζε επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή.  

 

 Σέινο, νη κηθξνκεζζαίεο επηρεηξήζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαζψο πηέδνπλ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη δελ επηηξέπνπλ ηνλ 

απφιπην κνλνπσιηαθφ έιεγρν ζηελ αγνξά. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη 

κηθξνκεζζαίεο  επηρεηξήζεηο ζπλππάξρνπλ κε ηηο κεγάιεο θαη ζπκβάιινπλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο.   (Καξαγηάλλεο Α., Κνξξέο Γ., Εαξίθεο Α. 2002, 

ζει. 120-121) 

 

Απφ φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη πσο ε κηθξνκεζζαία επηρείξεζε δηαζέηεη ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα αλαπηπρζεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη γηα ην ιφγν απηφ 

είλαη απαξαίηεηε ε ηφλσζε ηεο γηα ηε νηθνλνκία ηεο ρψξαο.  

Αμίδεη παξφια απηά λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο 

Μηθξψλ Δπηρεηξήζεσλ ζηηο ΖΠΑ, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηε 34
ε
 ζέζε κε θξηηήξην ην 
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δείθηε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη κε βάζε ην επλντθφ πεξηβάιινλ 

πνπ ππάξρεη πξνθεηκέλνπ λα αλνίμεη θαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί κηα επηρείξεζε ζε κηα 

ρψξα. Σν επλντθφηεξν πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα δηαζέηεη ε Γαλία θαη 

αθνινπζεί ν Καλαδάο. Σέινο, θαηά ηελ πξφζθαηε έθζεζε ηνπ «Doing Business 

2011» ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε δηεπθφιπλζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ε Διιάδα 

έπεζε 12 ζέζεηο θαη θαηέιαβε ηειηθά ηελ 109
ε
 ζέζε. ζνλ αθνξά ην μεθίλεκα κηαο 

εηαηξείαο ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε αθφκα πην ρακειή ζέζε ζηελ 149
ε
 . 

1 

 

5.9.2 Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

 

ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο απηφ πνπ ιεηηνπξγεί είλαη ε «εζσηεξηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα» ή αιιηψο «ελδν - επηρεηξεκαηηθφηεηα».  Ζ εζσηεξηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αλαπηχζζεηαη κέζσ ησλ κηζζσηψλ ππαιιήισλ ηεο επηρείξεζεο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ ηκήκαηνο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο. Σν ηκήκα απηφ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ ηφζν ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία φζν θαη ζην 

ίδην ην πξντφλ. Μέζσ ηεο έξεπλαο αλαπηχζζεη θαη εηζεγείηαη κηα θαηλνηνκία γηα ηελ 

νπνία απνθαζίδεη ε  δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο. ε απηή ηε δηαδηθαζία 

παξεκβάιιεηαη κηα γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ηα πξνζσπηθά ζπκθέξνληα 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηφ, γεγνλφο ην νπνίν δπζρεξαίλεη ηελ 

εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο. Άιισζηε, δχζθνια ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ξηζθάξνπλ λα 

ράζνπλ ηα βξαρππξφζεζκα θεθηεκέλα θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πφξνπο γηα ηελ 

επίηεπμε ακθίβνισλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ.   (Καξαγηάλλεο Α., Κνξξέο Γ., Εαξίθεο 

Α. 2002, ζει. 123) 

 

Παξαθάησ ζα αθνινπζήζεη παξάζεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ 

κηαο κεγάιεο επηρείξεζεο, ηα νπνία ηαπηφρξνλα απνηεινχλ βνεζεηηθνχο ή αληίζεηα 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο.  

Σα πιενλεθηήκαηα ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηα εμήο:  

 Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο έρνπλ επάξθεηα πφξσλ θαη ηαπηφρξνλα θαιή 

δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο, γεγνλφο ην νπνίν βνεζά ζηελ αλάπηπμε ησλ 

θαηλνηνκηψλ ηνπο.  

 

1. www.tanea.gr , Βαζηιείνπ Μ., Άξζξν κε ηίηιν «Οη εχθνξεο ρψξεο γηα επηρεηξήζεηο», 2010  

http://www.tanea.gr/
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 Ζ δπλαηφηεηα ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ λα εμαζθαιίδνπλ θεθάιαηα θαη 

κάιηζηα κε ρακειφ θφζηνο, ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδπηηθψλ ελεξγεηψλ ηνπο. 

 

 Οη επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ έλα ήδε θαιά νξγαλσκέλν δίθηπν πξνψζεζεο 

θαζψο θαη θαιχηεξε νξγάλσζε, γεγνλφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ ηαρχηεξε αιιά 

θαη πην επηηπρή πξνψζεζε κηαο θαηλνηνκίαο ή ελφο βειηησκέλνπ πξντφληνο.  

 

 Σέινο ε δπλαηφηεηα ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ λα απαζρνινχλ πνιινχο θαη 

κε δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο εξγαδνκέλνπο αιιά θαη ην γεγνλφο 

φηη κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ επαξθέζηεξα απφ ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηηο θαζηζηά πην πξνζνδνθφξεο γηα ηελ αλάπηπμε αιιά 

θαη ηελ πινπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. (Καξαγηάλλεο Α., Κνξξέο Γ., 

Εαξίθεο Α. 2002, ζει. 124) 

 

Σα κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ άιιε πιεπξά ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ είλαη ηα εμήο: 

 

 Σα κεγάια θαη πνιιέο θνξέο δπζεπίιπηα γξαθεηνθξαηηθά πξνβιήκαηα 

απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ζε 

ηέηνηνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο.  

 

 Δπηπιένλ, ην γεγνλφο  φηη νη ζηφρνη ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο 

δηαθνξνπνηνχληαη, νδεγεί ζε ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο. 

 

 Παξαηεξείηαη αθφκα, απνπζία θηλήηξσλ γηα αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ εθ κέξνπο ησλ ηζπλφλησλ. 

 

 Σέινο, ε ελδν- επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, πνιιέο θνξέο 

δελ αλαπηχζζεηαη ζε κεγάιν βαζκφ, εμαηηίαο ηεο απζηεξήο ηεξαξρηθήο δνκήο 

θαη νξγάλσζεο πνπ έρνπλ ηέηνηνπ ηχπνπ επηρεηξήζεηο. (Καξαγηάλλεο Α., Κνξξέο 

Γ., Εαξίθεο Α. 2002, ζει. 124) 

 

Πξνθεηκέλνπ, λα μεπεξαζηνχλ απηέο νη δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ άζθεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη: 
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 Tα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο λα ληψζνπλ ζπλαηζζεκαηηθή 

αζθάιεηα, φηη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξάζεο 

απηφ δελ ζα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ θαξηέξα ηνπο.   

 

 Να ππάξρνπλ θίλεηξα γηα εθείλνπο πνπ αλαπηχζζνπλ λέα επηρεηξεκαηηθά 

ζρέδηα, ψζηε λα εληζρχεηαη ν δεκηνπξγηθφο αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο, δίρσο 

φκσο λα δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηε ζπλεξγαζία ηνπο.  

 

 Αθφκα ζα πξέπεη λα ππάξρεη απνθέληξσζε ηνπ ειέγρνπ, ψζηε λα κε 

ζπγθεληξψλεηαη ζηα ρέξηα ιίγσλ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα 

αλεμαξηεηνπνηνχληαη νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 Σέινο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη απζηεξφ νηθνλνκηθφ θαη ρξνληθφ πξφγξακκα γηα 

ηελ εθηέιεζε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. (Καξαγηάλλεο Α., Κνξξέο Γ., 

Εαξίθεο Α. 2002, ζει. 125) 

 

5.9.3 Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο 

 

Πνιπεζληθέο είλαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ 

ηεο πξψηεο εγθαηάζηαζεο ηεο. Ζ πξψηε θαη θεληξηθή επηρείξεζε νλνκάδεηαη 

«κεηξηθή επηρείξεζε» ελψ νη ππφινηπεο, εθηφο ζπλφξσλ ηεο κεηξηθήο, επηρεηξήζεηο 

νλνκάδνληαη «ζπγαηξηθέο» επηρεηξήζεηο. Σα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηνπο 

είλαη ηα ίδηα κε ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαζψο κηα πνιπεζληθή επηρείξεζε 

νπζηαζηηθά απνηειεί κηα αθξαία κνξθή κεγάιεο επηρείξεζεο. Σέινο, πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη, ε επηρεηξεκαηηθή δξάζε ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο μεθηλά απφ ηε 

κεηξηθή επηρείξεζε θαη δηαρέεηαη ζηηο ζπγαηξηθέο.    

 

5.10 Σα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο έρεη θάπνηεο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε φζν θαη ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα: 
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 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

αηφκσλ πνπ δνπλ ζηελ θνηλσλία θαη δεκηνπξγεί γηα απηνχο ζχγρξνλεο 

ζπλζήθεο δσήο. 

 

 Απμάλεη ηελ πνζφηεηα παξαγσγήο θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

 

  Γηακνξθψλεη ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλζήθεο ησλ αηφκσλ.  

 Ζ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη πξσηνβνπιίαο, νδεγεί ζε ζηελ 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φρη κφλν ησλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηεο 

ρψξαο.  

 

 Σέινο, απμάλεη ηελ απαζρφιεζε, γεγνλφο ην νπνίν έρεη πνιιαπιαζηαζηηθά 

απνηειέζκαηα ζην εηζφδεκα, ζηελ παξαγσγή, ζηε δήηεζε θ.η.ι.  (Καξαγηάλλεο 

Α., Κνξξέο Γ., Εαξίθεο Α. 2002, ζει. 127) 

 

5.11 Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη εζηθή 

 

Οη επηρεηξεκαηίεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο είλαη γεληθφηεξα 

άλζξσπνη παξνξκεηηθνί κε έληνλε ηελ επηζπκία γηα επηηεχγκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ησλ απνθάζεψλ ηνπο, πξνηηκνχλ λα αλαιακβάλνπλ 

κέηξηνπο θηλδχλνπο θαη πξνζπαζνχλ λα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο. Ο επηρεηξεκαηίαο έρεη νπζηαζηηθά κηα απηφλνκε δξάζε ε 

νπνία δελ πξέπεη φκσο λα γίλεηαη παξαβαηηθή θαη λα μεθεχγεη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ 

ζέηεη ε αγνξά θαη ελ γέλεη ε ίδηα ε θνηλσλία.  

Παξαθάησ αθνινπζνχλ θάπνηα βαζηθά ζεκεία ηνπ θψδηθα επηρεηξεκαηηθήο 

δενληνινγίαο ηα νπνία νπζηαζηηθά ζέηνπλ θαη ηα φξηα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

επηρεηξεκαηία.  

 

 εβαζκφο ζηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ θνηλσλία. 

 

 Όπαξμε ζεκηηνχ αληαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε. 
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 Απνθπγή ηεο εθκεηάιιεπζεο αδπλακηψλ ηεο αγνξάο θαζψο θαη ηεο 

αηζρξνθέξδεηαο. 

 

 εβαζκφο ζην πεξηβάιινλ θαη πηνζέηεζε πξαθηηθψλ θηιηθψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ. 

 

 εβαζκφο ζηα δηθαηψκαηα ησλ αληαγσληζηψλ θαη θαζηέξσζε επηρεηξεζηαθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ππαιιήισλ πξνκεζεπηψλ θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ πξνζψπσλ. (Καξαγηάλλεο Α., Κνξξέο Γ., Εαξίθεο Α. 2002, ζει. 

115) 

 

 

 

5.12 πκπέξαζκα  

 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα επξεία έλλνηα πνπ δχζθνια κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί. 

Γεληθά, είλαη ε αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο θαη πξσηνβνπιίαο πξνθεηκέλνπ, 

είηε λα βειηησζεί έλα ήδε ππάξρνλ πξντφλ, κηα παξερφκελε ππεξεζία ή αθφκα θαη ε 

παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία, είηε λα ππάξμεη κηα θαηλνηνκία. Ο επηρεηξεκαηίαο – 

θαηλνηφκνο είλαη εθείλνο ν νπνίνο κε ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη κέζα ζηα πιαίζηα 

πνπ θαζνξίδεη ε επηρεηξεκαηηθή δενληνινγία, αλαιακβάλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξάζε. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα εκθαλίδεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο θαη ιεηηνπξγεί κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζε είδνο επηρείξεζεο. Βέβαην είλαη, πσο ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα κε νπνία κνξθή θαη αλ εκθαλίδεηαη, ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

θαη ηαπηφρξνλα ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

γεγνλφο ην νπνίν απφ κφλν ηνπ νδεγεί ζε πεξαηηέξσ βειηίσζε θαη αλάπηπμε. 
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http://www.tanea.gr/
http://www.iobe.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

 

Αληαγσληζηηθόηεηα 

 

6.1 Δηζαγσγή  

 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη ε αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζα δνζεί ν νξηζκφο θαη ε ζεκαζία ηεο, ζα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

παξάγνληεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ην βαζκφ αληαγσληζηηθφηεηαο θαη επηπιένλ ζα γίλεη 

ε αλάιπζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηε βειηίσζή θαη ελίζρπζή ηεο.  

 

6.2 Οξηζκόο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο 

 

« Ζ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε 

ή κηα νηθνλνκία θάησ απφ ζπλζήθεο ειεχζεξεο θαη δίθαηεο αγνξάο, κπνξεί λα 

παξάγεη πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα απνδνρήο ηεο δηεζλνχο 

αγνξάο θαη απμάλνπλ ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ».  (Γεξβηηζηψηεο Κ., 

Λαγνδήκνο Α., 2007, ζει. 26) 

 

Ζ απνδνρή ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο έρεη ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα ηε 

δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ ηα θξηηήξηα απνδνρήο ηνπο 

νλνκάδνληαη  θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο. Κάπνηνη θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο 

είλαη ε παξαγσγηθφηεηα, ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ε 

επειημία θ.α. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ δελ ζεσξείηαη αληαγσληζηηθή κηα επηρείξεζε 

φηαλ ηα θέξδε ηεο θαη ε αχμεζε ζηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ νθείιεηαη ζε εηδηθέο 

θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο ή ζε επηρνξεγήζεηο, αιιά θαη νχηε ζηελ πεξίπησζε πνπ ην 

κεξίδην αγνξάο ηεο πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη  πνπιάεη ηα πξντφληα ηεο ζε 

ρακειφηεξε ηηκή ελψ νη αληαγσληζηέο ηεο ζε πςειφηεξε εμαηηίαο δαζκψλ ζηνπο 

νπνίνπο ππφθεηληαη ηα δηθά ηνπο πξντφληα. (Γεξβηηζηψηεο Κ., Λαγνδήκνο Α., 2007, ζει. 

26) 
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6.3 Ζ ζεκαζία ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο 

 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα έρεη κεγάιε ζεκαζία φρη κφλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη γηα 

νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία. Απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο 

ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη 

ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ηε ρψξα καο νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ απνδπλάκσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. Δίλαη γεγνλφο φηη ζηε ρψξα καο ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο έρεη ζπξξηθλσζεί ελψ αληίζεηα ν δεκφζηνο έρεη δηνγθσζεί θαη ε 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ έρεη νδεγήζεη ζε ηεξάζηηα ειιείκκαηα.  (Γεξβηηζηψηεο Κ., 

Λαγνδήκνο Α., 2007, ζει. 27 - 28) 

 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οηθνλνκηθνχ Φφξνπκ (World 

Economic Forum), ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ππνρψξεζε θαηά 

12 ζέζεηο. Απφ ηελ 71
ε
 ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο έπεζε ζηελ 83

ε
 . Ζ θαηάηαμε 

απηή δηακνξθψλεηαη κε βάζε 110 δείθηεο νη νπνίνη δεκηνπξγνχληαη κε βάζε δχν 

εηδψλ πιεξνθνξίεο : ηα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ρψξαο θαη ηηο 

εθηηκήζεηο νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη Καδαθζηάλ, 

Ρνπάληα, Γνπαηεκάια θαη Μπνηζνπάλα εκθαλίδνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε ζρέζε κε 

ηελ Διιάδα. Ζ πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ηνπ θφζκνπ είλαη ε ειβεηηθή θπξίσο 

ιφγσ ησλ θαηλνηνκηψλ θαη ηνπ πςεινχ επηρεηξεκαηηθνχ πνιηηηζκνχ ηεο.   ηε 2
ε
 

ζέζε θαηαηάζζεηαη ε νπεδία θαη ζηελ 3
ε
 ε ηγθαπνχξε. 

1 

 

Ζ κείσζε   ηεο παξαγσγηθφηεηαο νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο, ζηε 

δηαηήξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ζε ρακειφ επίπεδν θαη ζηελ ηαπηφρξνλε επηδείλσζε ηνπ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ αθνχ ππάξρεη αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ κε ηαπηφρξνλε κείσζε 

ησλ εμαγσγψλ. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε πηψζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη 

καθξνρξφληα ζε αδπλακία πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο ζηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Γεληθά, ε αληαγσληζηηθφηεηα απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα 

αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο κηαο νηθνλνκίαο θαη ελ γέλεη κηαο ρψξαο.  (Γεξβηηζηψηεο Κ., 

1997, ζει. 20)  

 

 

1. www.weforum.org , The Global Competitiveness Report 2010 – 2011 

 

http://www.weforum.org/
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6.4 Κξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο 

 

Μηα επηρείξεζε δε ιεηηνπξγεί αλεμάξηεηα, αιιά αληίζεηα αλήθεη ζε έλα επξχηεξν 

πεξηβάιινλ κε ην νπνίν αιιειεπηδξά. Δπίζεο, κηα επηρείξεζε αιιειεπηδξά θαη κε ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο. Δπνκέλσο, ηφζν ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φζν θαη 

ε επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο.  

Παξαθάησ ζα γίλεη αλαθνξά θαη αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη νλνκάδνληαη θξίζηκνη 

παξάγνληεο επηηπρίαο.  

Οη θξίζηκνη παξάγνληεο επηηπρίαο είλαη νη εμήο: 

 Ζ ηθαλφηεηα παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο. 

 

 Σν αληαγσληζηηθφ θφζηνο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο. 

 

 Ζ ηθαλφηεηα γηα θαηλνηνκίεο πνπ βειηηψλνπλ ηφζν ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο φζν θαη ην θφζηνο παξαγσγήο 

θαη ηε δηαλνκή ηνπο.  

 

 Ζ επηρεηξεκαηηθή επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα.  (Γεξβηηζηψηεο Κ., 

Λαγνδήκνο Α., 2007, ζει. 31) 

 

6.4.1 Ζ ηθαλόηεηα παξαγσγήο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πςειήο πνηόηεηαο 

 

Καηαξρήλ, απηφ πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε έλλνηα ηεο 

πνηφηεηαο είλαη πνιπδηάζηαηε θαη πσο θαιχπηεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία νλνκάδνληαη βαζηθέο δηαζηάζεηο πνηφηεηαο. Οη βαζηθέο 

δηαζηάζεηο πνηφηεηαο, ζρεηίδνληαη φρη κφλν κε ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

απφδνζεο ελφο είδνπο αιιά θαη κε ηα δεπηεξεχνληα. Οη δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο 

είλαη νη εμήο:  

 

1. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο ηνπ πξντφληνο. Δίλαη νη ιεηηνπξγίεο ή 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη έλα πξντφλ θαη κε απηά ηθαλνπνηεί 

ηνπο πειάηεο ηνπ είηε είλαη εζσηεξηθνί, είηε εμσηεξηθνί. Σα 
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ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη θαηά θχξην ιφγν αληηθεηκεληθά θαη κεηξήζηκα 

θαη πξνζδηνξίδνληαη απφ δείθηεο πνηφηεηαο. 

 

2. Γεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο ηνπ πξντφληνο. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά ιεηηνπξγνχλ επηθνπξηθά ζηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη είλαη φπσο θαη ηα θχξηα, αληηθεηκεληθά θαη κεηξήζηκα. Σν βαζηθφ 

ζεκείν είλαη φηη ηα δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά δελ επηδξνχλ ζην 

βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, απιά ηνλ εληζρχνπλ.  

 

3. Αμηνπηζηία ηνπ πξντφληνο. « Ζ αμηνπηζηία ελφο πξντφληνο πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηελ πηζαλφηεηα βιάβεο ζε έλα πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεσο.»  (Γεξβηηζηψηεο Κ., 1997, ζει. 61) 

 

Ζ αμηνπηζηία έρεη ηδηαίηεξα κεγάιε ζεκαζία γηα δηαξθή θαηαλαισηηθά αγαζά 

αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν παξαγσγφο είλαη απνκαθξπζκέλνο απφ ηελ 

αγνξά.  

4. Πνηφηεηα παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο. «Ζ πνηφηεηα παξαγσγήο 

πξνζδηνξίδεη ην βαζκφ πνπ ζε δηαδνρηθέο κνλάδεο ελφο είδνπο ηεξνχληαη 

νη δηαδνρηθέο  πξνδηαγξαθέο γηα νξηζκέλα θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά.»    

(Γεξβηηζηψηεο Κ., 1997, ζει. 61) 

               

5. Αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο. ε πιεζψξα πξντφλησλ ν αλακελφκελνο 

ρξφλνο δσήο ηνπο απνηειεί γηα ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο πνηφηεηαο θαη ελ ζπλερεία ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πξντφλησλ. 

  

6. Πνηφηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ πξντφληνο κεηά ηελ πψιεζε. Ζ δηάζηαζε 

απηή ηεο πνηφηεηαο γλσζηή θαη σο «after sales service», απνηειεί θαίξην 

παξάγνληα ηνλ νπνίν πνιιέο επηρεηξήζεηο ηνλ αγλννχλ. Ζ πνηφηεηα 

εμππεξέηεζεο ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο κεηά ηελ πψιεζε γίλεηαη 

εκθαλήο κε ηε δηαζεζηκφηεηα ηθαλνχ θαη ζπλεπνχο ηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 

ηελ χπαξμε αληαιιαθηηθψλ θαη γεληθφηεξα ηε δπλαηφηεηα ηαρείαο θαη 

ρακεινχ θφζηνπο  επηδηφξζσζεο.  
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7. Αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σα αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά επηδξνχλ 

ζεκαληηθά ζηελ αληίιεςε πνπ έρεη ν πειάηεο γηα ην πξντφλ ή ηελ 

ππεξεζία πνπ πξφθεηηαη λα αγνξάζεη. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά δελ 

αθνξνχλ κφλν ην ίδην ην πξντφλ αιιά θαη νηηδήπνηε άπηεηαη απηνχ, φπσο 

ε ζπζθεπαζία ηνπ, ν ρψξνο ζηνλ νπνίν πσιείηαη θ.α.  

  

8. Τπνθεηκεληθή αληίιεςε ηεο πξνζθεξφκελεο αμίαο. Ζ ειιηπήο 

πιεξνθφξεζε πνπ έρεη πνιιέο θνξέο ν θαηαλαισηήο ηνλ νδεγεί ζηελ 

επηινγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ φρη κε βάζε ηελ αληηθεηκεληθή 

αμηνιφγεζή ηνπο αιιά κε βάζε έκκεζα – ππνθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πξνζθεξφκελεο αμίαο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. (Evans J., 

Lindsay W., 2005,  θαη Γεξβηηζηψηεο Κ., 1997, ζει. 60 - 64) 

 

Ζ ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο είλαη πνιχ κεγάιε εηδηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ρψξα 

πξνέιεπζεο κηαο εηαηξίαο είλαη απνκαθξπζκέλε ζε ζρέζε κε ηηο αγνξέο πνπ 

πξφθεηηαη λα δηεηζδχζεη. ια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία απαξηίδνπλ ηελ πνηφηεηα 

είλαη παξάγνληεο νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή 

δηείζδπζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε λέεο αγνξέο, αιιά θαη ζηε ζηαζεξνπνίεζε 

θαη ηζρπξνπνίεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο αγνξέο. Ο 

παξάγνληαο απηφο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηα ειιεληθά πξντφληα. 

(Γεξβηηζηψηεο Κ., Λαγνδήκνο Α., 2007, ζει. 32) 

 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο πξντφληνο πξνζδηνξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ δχν 

παξάγνληεο: ηελ πνηφηεηα θαη ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ. Ζ πνηφηεηα θαηά γεληθή 

νκνινγία απνηειεί ην πην απνηειεζκαηηθφ κέζν επηηπρίαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο.  

Γεληθφηεξα, ηφζν ε αχμεζε φζν θαη ε δηαηήξεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο κηαο 

επηρείξεζεο ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ ζρεηηθή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ 

παξάγεη, δειαδή κε ηελ παξερφκελε πνηφηεηα ηνπο ζε ζρέζε κε εθείλε ησλ 

αληαγσληζηψλ. Δπηπιένλ, νη κεηαβνιέο ζηε ζρεηηθή πνηφηεηα νδεγνχλ ζε 

κεγαιχηεξεο απψιεηεο ζην κεξίδην ηεο αγνξάο ζε ζχγθξηζε κε κηα κεηαβνιή ηεο 

ηηκήο. Σέινο, έρεη παξαηεξεζεί φηη, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ελφο πξντφληνο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε θαιή νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. (Γεξβηηζηψηεο Κ., 1997, ζει. 58,59) 
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6.4.2 Κόζηνο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο  

 

ε έλα άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ νη θαηαλαισηέο έρνπλ λα επηιέμνπλ 

αλάκεζα ζε πνιιά θαιήο πνηφηεηαο πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ην κεησκέλν θφζηνο 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο απνηειεί έλα ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ζα πξέπεη φια ηα 

κέζα παξαγσγήο λα απαζρνιεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, έρνληαο ηε 

κέγηζηε απφδνζε θαη ηαπηφρξνλα πεξηνξίδνληαο θάζε ζπαηάιε. ε απηή ηε ινγηθή, 

ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα ρξεζηκνπνηεί λέα θαη βειηησκέλε ηερλνινγία, λα 

νξγαλψλεη κε ζσζηφ ηξφπν ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη λα αμηνπνηεί ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ έηζη ψζηε λα απμήζεη ηελ απφδνζε. Ζ παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

θάζε παξαγσγηθνχ ζπληειεζηή (εξγαζία, θεθάιαην, πιηθά, ελέξγεηα) δελ 

πξνζδηνξίδεηαη κφλν απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θάζε ζπληειεζηή αιιά θαη απφ ην 

πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηνπ. Οη λέεο επελδχζεηο ζε εγθαηαζηάζεηο θαη ηερλνινγία 

ζπλεπάγνληαη κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα. Δπίζεο, κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα 

επηηπγράλεηαη θαη απφ ηε ζσζηή παξαθίλεζε αιιά θαη επίβιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ, 

αθνχ απηφ νδεγεί ζε πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή εξγαζία.  ια ηα παξαπάλσ 

εμαξηψληαη φρη κφλν απφ ην χςνο ησλ επελδχζεσλ θαη ηελ νξγάλσζε αιιά θαη απφ 

ζχζηεκα ησλ αμηψλ πνπ δηέπεη ηελ θάζε θνηλσλία θαη ηαπηφρξνλα ηηο αμίεο θαη ηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο πνπ πθίζηαληαη ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε. (Γεξβηηζηψηεο Κ., 

Λαγνδήκνο Α., 2007, ζει. 33) 

 

Έλαο γεληθφο νξηζκφο ηεο παξαγσγηθφηεηαο είλαη ν παξαθάησ: 

 

Παξαγσγηθόηεηα = Απνηέιεζκα κηαο δξαζηεξηόηεηαο / Αλαιώζεηο ζπληειεζηώλ 

(εξγαζία, πιηθά, ελέξγεηα) 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζεκαζία ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηφζν ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν, ζα 

αθνινπζήζεη αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε κηα 

επηρείξεζε. 

Αξρηθά, ε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο φηαλ πξνθχπηεη απφ ηελ αχμεζε ηεο 

ζπαηάιεο πφξσλ νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο  παξαγσγήο. Ζ αχμεζε 

απηή κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο ε 
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νπνία φκσο δελ ζπλνδεχεηαη απφ αληίζηνηρε αχμεζε ηεο πνηφηεηαο. Έηζη, νη 

θαηαλαισηέο ζηξέθνληαη ζε αληαγσληζηηθά πξντφληα ηα νπνία έρνπλ ίδηα πνηφηεηα 

αιιά ρακειφηεξε ηηκή. Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ 

φγθνπ παξαγσγήο. Κάηη ηέηνην κε δεδνκέλε δπλακηθφηεηα ζπξξηθλψλεη ηα θέξδε, 

γεγνλφο ην νπνίν έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ απαζρφιεζε ησλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ. Σέινο, φια ηα παξαπάλσ νδεγνχλ ζε κείσζε ησλ κεξηζκάησλ αιιά θαη 

ηεο δηαλνκήο θεξδψλ ησλ κεηφρσλ ην νπνίν ζεκαίλεη ρακειή απφδνζε ησλ 

επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ. 

 ιεο απηέο νη αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο φηαλ πθίζηαληαη ζε αξθεηνχο θαη κάιηζηα 

δσηηθήο ζεκαζίαο θιάδνπο, έρνπλ αληίθηππν ζηελ εζληθή νηθνλνκία. Σφηε, 

παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ, ηεο αλεξγίαο θαζψο θαη 

επηδείλσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. Δπηπιένλ, ην εζληθφ λφκηζκα εμαζζελεί θαη 

γεληθφηεξα ε απψιεηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο νδεγεί ζε πηψζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ. ηα πεξηζζφηεξα ζεκεία ε παξαπάλσ εηθφλα παξνπζηάδεηαη θαη ζηε 

ζεκεξηλή ειιεληθή νηθνλνκία.  (Γεξβηηζηψηεο Κ., 1997, ζει. 97-99) 

 

6.4.3 Ηθαλόηεηα γηα θαηλνηνκίεο 

 

ε έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κε ζπλερφκελεο κεηαβνιέο θαη ηαπηφρξνλα έληνλν θαη 

φιν θαη  απμαλφκελν αληαγσληζκφ νη θαηλνηνκίεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

θαη ηξνθνδνηνχλ ηηο αιιαγέο. 

Απφ ηε κηα πιεπξά, εθαξκφδνληαη θαηλνηνκίεο νη νπνίεο απμάλνπλ ή βειηηψλνπλ 

ππάξρνληα είδε θαη ζπζηήκαηα, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ θαηλνηνκίεο νη 

νπνίεο εηζάγνπλ θάηη εληειψο λέν θαη πξσηνπνξηαθφ. Ζ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα απμάλεηαη κε κεγάιν ξπζκφ δεκηνπξγψληαο ηφζν επθαηξίεο φζν θαη 

απεηιέο. Οη θαηλνηνκίεο ζπκβάιινπλ φρη κφλν ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

αιιά θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο ππεξνρήο κηαο επηρείξεζεο ζε κηα άθξσο αληαγσληζηηθή 

αγνξά.  (Γεξβηηζηψηεο Κ., Λαγνδήκνο Α., 2007, ζει. 33, 34) 

 

Έρνπλ θαηά θαηξνχο δνζεί δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηελ θαηλνηνκία. Έλαο απφ απηνχο 

είλαη ν εμήο: «Καηλνηνκία είλαη ε δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο λέαο γλψζεο ή ηερλνινγίαο 

κε ηελ νπνία δεκηνπξγείηαη κεγαιχηεξε αμία ζε πξντφληα ή ππεξεζίεο γηα ηνπο 

πειάηεο κηαο επηρείξεζεο ή γηα ηνπο πνιίηεο – ρξήζηεο δεκφζησλ Οξγαληζκψλ.» 
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Δπίζεο, θαηά ηνπο Amabile et al. (1996) «Κάζε θαηλνηνκία αξρίδεη κε κηα 

δεκηνπξγηθή ηδέα απφ άηνκα ή νκάδεο. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα αηφκσλ ή νκάδσλ φκσο 

απνηειεί ηελ πξνυπφζεζε, ελψ σο θαηλνηνκία ζεσξνχκε ηελ επηηπρή πινπνίεζε θάζε 

δεκηνπξγηθήο ηδέαο. (Γεξβηηζηψηεο Κ., Λαγνδήκνο Α., 2007, ζει. 256, 257) 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε εκπεηξηθή έξεπλα ζε 6772 επηρεηξήζεηο γηα κηα πεξίνδν 23 

εηψλ δηαθαίλεηαη φηη κφλν κία ζηηο 20 πην επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο θαηφξζσζε λα 

δηαηεξήζεη ηελ ππεξνρή ηεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ σλ 10 εηψλ, ελψ κφλν κία ζηηο 

200 επηρεηξήζεηο κε πςειέο επηδφζεηο θαηφξζσζε λα δηαηεξήζεη ηελ ππεξνρή ηεο γηα 

δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 20 εηψλ. Απηφ απεηθνλίδεη ην δηάγξακκα 6.1 πνπ 

αθνινπζεί. (Wiggins, R.R.& Ruefli T.W, 2001, Γεξβηηζηψηεο Κ., Λαγνδήκνο Α., 2007, ζει. 

34) 

S S S
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ETH

S M  I

πνπ: 

S= Δπηρεηξήζεηο πςειψλ επηδφζεσλ 

Μ= Δπηρεηξήζεηο κέζσλ επηδφζεσλ 

Η= Δπηρεηξήζεηο ρακειψλ επηδφζεσλ 

Πεγή: Wiggins, R.R.& Ruefli T.W , 2001 – Γεξβηηζηψηεο Κ., Λαγνδήκνο Α., 2007, ζει. 34,  

Γηάγξακκα 6.1: Ζ δπζθνιία δηαηήξεζεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ππεξνρήο ζην ζχγρξνλν 

πεξηβάιινλ. 
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ε ηθαλφηεηα κέηξεζεο ηεο αμίαο πνπ δεκηνπξγεί 

θάζε θαηλνηνκία  πνπ εηζάγεηαη, απνηειεί ζεκαληηθφ κέηξν γηα ην ξπζκφ αλάπηπμεο 

λέσλ θαηλνηνκηψλ. Δπηπιένλ ρξήζηκν είλαη λα κεηξψληαη ηφζν νη δπλαηφηεηεο ησλ 

δεκηνπξγψλ λα νινθιεξψζνπλ θαη λα εηζάγνπλ κηα θαηλνηνκία φζν θαη ε ηθαλφηεηα 

αμηνπνίεζεο ηνπο απφ ρξήζηεο ζηελ παξαγσγή ή ζηελ θαηαλάισζε. ια ηα 

παξαπάλσ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θαη 

ελ γέλεη ζην ξπζκφ βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ κηαο ρψξαο. 

 

ην ζρήκα 6.2 πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεηαη ν νπζηαζηηθφο ξφινο ηεο θαηλνηνκίαο 

ζηε βειηίσζε ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη εληζρχνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.  

 

 

                                                    Πξντόλ / Τπεξεζία 
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Πνηφηεηα 

Πξνζαξκνζηηθφηεηα 

Παξαγσγηθφηεηα 

Παξαγσγφο Αγνξαζηήο Πξνζθεξφκελε Αμία 
 

Κφζηνο 
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Πεγή: (Γεξβηηζηψηεο Κ., Λαγνδήκνο Α., 2007, ζει. 255, Γηάγξακκα 7.1) 

Γηάγξακκα 6.2: Ο θεληξηθφο ξφινο ηεο θαηλνηνκίαο ζηε βειηίσζε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

εληζρχνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.  

 

 

6.4.4 Δπηρεηξεκαηηθή επειημία θαη πξνζαξκνζηηθόηεηα 

 

ε έλα δχζθνιν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ νη κεηαβνιέο είλαη ξαγδαίεο, ε 

δπλαηφηεηα επειημίαο γηα κηα επηρείξεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή. Ζ επειημία θαη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα είλαη εξγαιεία πνιχ ρξήζηκα γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

επηρείξεζεο ζηηο αιιαγέο ηεο ηερλνινγίαο, ησλ πξνηηκήζεσλ ηεο αγνξάο θαζψο θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληαγσληζηψλ πνπ δηεθδηθνχλ κεγάια κεξίδηα αγνξάο.  

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα δηαζθαιηζηεί ε επειημία πνπ κηα επηρείξεζε είλαη 

απαξαίηεην λα έρεη. Έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο είλαη ε χπαξμε θαη ε δηαηήξεζε 

επέιηθηνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο θαη πεξαηηέξσ 

εμέιημεο. Αθφκα, ηα επέιηθηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη ε ζπνλδπισηή ζρεδίαζε 

πξντφλησλ κπνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ λα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο.  (Γεξβηηζηψηεο Κ., Λαγνδήκνο Α., 2007, ζει. 36) 

 

6.5 Ζ ζεκαζία ηνπ ρξόλνπ σο ζηνηρείν αληαγσληζηηθόηεηαο 

 

Ο ρξφλνο απνηειεί έλα ηδηαίηεξα πνιχηηκν αγαζφ ην νπνίν θαλείο δελ κπνξεί λα 

δακάζεη. Ηδηαίηεξα γηα κηα επηρείξεζε ν ρξφλνο είλαη εθείλνο ν νπνίνο ζα ηε βνεζήζεη 

ζε κεγάιν βαζκφ λα επηηχρεη ή λα απνηχρεη. ηαλ πξφθεηηαη κηα επηρείξεζε λα 

εηζάγεη κηα θαηλνηνκία ή λα βειηηψζεη κηα ήδε ππάξρνπζα θαηάζηαζε, ν ρξφλνο έρεη 

πνιχ κεγάιε ζεκαζία θαζψο αλ είλαη ε πξψηε επηρείξεζε πνπ ζα θαηλνηνκήζεη ζα 

έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, φπσο επθνιφηεξε εμαζθάιηζε θαλαιηψλ δηαλνκήο, 

ρξεκαηνδφηεζε λέσλ επελδχζεσλ γηα θαηλνχξγηεο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ κε 

πην επλντθνχο φξνπο, γξήγνξε πξνζέιθπζε πειαηψλ ηα νπνία δηαζθαιίδνπλ κεγάιν 

κεξίδην αγνξάο γηα ηελ πξσηνπφξν επηρείξεζε. Δπίζεο, ε δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή ζηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ. Ζ ηαρχηεξε θαη ηαπηφρξνλα 

απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαζηζηά κηα επηρείξεζε πεξηζζφηεξν 

αληαγσληζηηθή ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ελφο θιάδνπ.  Ο ρξφλνο ινηπφλ, απνηειεί 



 - 135 - 

ζεκαληηθή πεγή αληαγσληζηηθφηεηαο γηα κηα επηρείξεζε.  (Γεξβηηζηψηεο Κ., Λαγνδήκνο 

Α., 2007, ζει. 310) 

 

6.6 Οη ζηξαηεγηθέο αληαγσληζκνύ  θαη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο 

 

ηελ ελφηεηα ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηηο ζηξαηεγηθέο αληαγσληζκνχ ηηο 

νπνίεο κηα επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί πξνθεηκέλνπ λα αληαγσληζηεί ηηο ππφινηπεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, θαζψο θαη ζηηο 5 δπλάκεηο νη 

νπνίεο ζχκθσλα κε ην M. Porter θαζνξίδνπλ ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Αξρηθά, ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ησλ ζηξαηεγηθψλ αληαγσληζκνχ πνπ έρεη ζηε 

δηάζεζή ηεο κηα επηρείξεζε. Απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 ηξαηεγηθή κε ρακειφ θφζηνο. ε απηή ηε κνξθή ζηξαηεγηθήο επηδηψθεηαη 

αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο κε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Έηζη, ε επηρείξεζε 

πξνζπαζεί λα ζπκπηέζεη ην αλά κνλάδα θφζηνο γηα πξντφληα ζπγθξίζηκα 

ηφζν ζε πνηφηεηα φζν θαη ζε ηηκή κε εθείλα ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή είλαη ελδεδεηγκέλε φηαλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί 

ζε κηα ψξηκε αγνξά. (Γεξβηηζηψηεο Κ., 1997, ζει. 42,43) 

 

 ηξαηεγηθή κε δηαθνξνπνίεζε. Σε ζηξαηεγηθή απηή ηελ επηιέγεη κηα 

επηρείξεζε ε νπνία έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη κεγαιχηεξε αμία ζηνλ 

θαηαλαισηή – αγνξαζηή κέζσ ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεη θαη πξνζθέξεη 

ζηελ αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη κεγαιχηεξε ηηκή πψιεζεο 

απηνχ ηνπ πξντφληνο. Γηα λα αληηιεθζεί ε επηρείξεζε πνηα είλαη εθείλα ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνζδίδνπλ κεγαιχηεξε αμία ζηνλ αγνξαζηή κειεηά ηελ 

αιπζίδα αμίαο ηνπ.  (Γεξβηηζηψηεο Κ., 1997, ζει. 47) 

 

 ηξαηεγηθή κε εζηίαζε ζε θάπνην ηκήκα ηεο αγνξάο. ηελ πεξίπησζε απηή 

ε επηρείξεζε αλαπηχζζεη έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα είηε κε βάζε ην 

ρακειφ θφζηνο είηε κε βάζε ηε δηαθνξνπνίεζε. 
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Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ε επηινγή θαη ε δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο 

αληαγσληζηηθήο ζηξαηεγηθήο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε, κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, ηνπ 

θιάδνπ ζηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε επηζπκεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί. Οη ηξείο απηέο 

ζηξαηεγηθέο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο. (Γεξβηηζηψηεο Κ., 

1997, ζει. 34) 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εθηφο απφ ηελ επηινγή θαη ηε δηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθήο, κηα επηρείξεζε πξέπεη λα κειεηά θαη ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη 

δηακνξθψλνπλ ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη. χκθσλα κε ην M. Porter νη δπλάκεηο απηέο είλαη νη εμήο: 

 

 Ζ απεηιή απφ ηνπο λέν – εηζεξρφκελνπο ζην βηνκεραληθφ θιάδν. Οη 

λενεηζεξρφκελνη επηρεηξεκαηίεο ζε έλα θιάδν απνηεινχλ απεηιή γηα ηηο ήδε 

ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν. Ζ απεηιή έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

λέεο επηρεηξήζεηο ζπλεπάγνληαη λέα δπλακηθφηεηα θαη απηφ ζεκαίλεη φηη 

πξνζπαζνχλ λα θεξδίζνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθνχο πφξνπο θαη κεξίδην 

αγνξάο. Σν πφζν εθηθηφ είλαη κηα λέα επηρείξεζε λα εηζέιζεη ζε έλα θιάδν 

εμαξηάηαη απφ δχν παξάγνληεο, ηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ θαη ηηο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο.  (Γεσξγφπνπινο Ν., 2006, ζει. 107,108) 

 

 Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ. Οη πξνκεζεπηέο απνηεινχλ 

έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζπλεξγάηεο κηαο επηρείξεζεο. Μέζσ ηεο ηθαλφηεηαο 

ηνπο λα απμάλνπλ ηηο ηηκέο ή λα κεηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο 

αληαγσληδφκελεο ζηνλ θιάδν επηρεηξήζεηο. ε πεξίπησζε πνπ κηα 

επηρείξεζε δελ κπνξέζεη λα αλαθηήζεη ην απμεκέλν θφζηνο κέζσ 

κεηαθχιηζεο ηνπ ζηνπο αγνξαζηέο, ηφηε ε θεξδνθνξία ηεο ζα κεησζεί απφ 

ηηο ελέξγεηεο ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο επηρείξεζεο. (Γεσξγφπνπινο Ν., 2006, 

ζει.111) 

 

 Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ.  Οη αγνξαζηέο ζε κηα αγνξά 

ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ επηζπκία ηνπο λα αγνξάδνπλ πξντφληα ζηελ 

θαηψηεξε δπλαηή ηηκή, ελψ ηαπηφρξνλα νη αληαγσληδφκελεο επηρεηξήζεηο 

ζηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη κε βάζε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 
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απνδνηηθφηεηαο ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ. Πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ην 

θφζηνο νη αγνξαζηέο, επηδηψθνπλ θαιχηεξε εμππεξέηεζε, αλψηεξε 

πνηφηεηα θαη ρακειφηεξεο ηηκέο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν αζθνχλ πίεζε ζηηο 

αληαγσληδφκελεο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν.  

 

 Ζ πίεζε ή ε απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα. Σα ππνθαηάζηαηα 

πξντφληα, είλαη πξντφληα ηα νπνία έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ παξφκνηεο αγνξαζηηθέο αλάγθεο. Οη 

επηρεηξήζεηο ζε έλα θιάδν αληαγσλίδνληαη επηρεηξήζεηο άιισλ θιάδσλ πνπ 

παξάγνπλ ππνθαηάζηαηα πξντφληα ηα νπνία ζέηνπλ κηα αλψηαηε ηηκή 

πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ησλ αληαγσληδφκελσλ επηρεηξήζεσλ.  

 

 Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη έλαο παξάγνληαο ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο 

ζε έλα θιάδν ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο θαζψο φζν πην 

κεγάιε είλαη απηή ε έληαζε ηφζν κεγαιχηεξνο γίλεηαη θαη ν αληαγσληζκφο, 

γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί ζηε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά φηαλ ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη κηθξή, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο κέζσ ηεο χςσζεο ησλ 

ηηκψλ. (Γεσξγφπνπινο Ν., 2006,  ζει.107-119) 

 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ επηπηψζεσλ ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ, νη νπνίνη πξνζδηνξίδνπλ 

ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηάξζξσζε ελφο θιάδνπ, είλαη εθείλνο ν νπνίνο νδεγεί ηε 

δηνίθεζε ζηελ επηινγή ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο ζηξαηεγηθήο. (Γεξβηηζηψηεο Ν., 1997, 

ζει. 42) 

 

6.7 Δλίζρπζε αληαγσληζηηθόηεηαο 

 

Ζ δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηνπο θξίζηκνπο παξάγνληεο 

επηηπρίαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβεί ζηηο παξαθάησ θηλήζεηο.  

 

1. Να βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

θαζψο θαη ηε ζπλνιηθή αμία γηα ην ίδην θφζηνο.  
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2. Να απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. 

 

3. Να θξνληίζεη ψζηε λα ζπκπηεζηεί ν ρξφλνο αληίδξαζεο ζηε δήηεζα γηα λέα ή 

ήδε ππάξρνληα πξντφληα.  

 

4. Να αλαπηχμεη θαη λα βειηηψζεη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ηελ επειημία ηεο 

επηρείξεζεο ζηηο αιιαγέο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. 

 

5. Ζ ρξήζε ππεξγνιαβίαο ε νπνία δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα πεξηνξηζηεί ην θφζηνο 

θαη λα απμεζεί ε επειημία. 

 

6. Να αλαπηχμεη θαη λα εθαξκφζεη θαηλνηνκίεο νη νπνίεο ελ δπλάκεη κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ φινπο ηνπο πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο. (Γεξβηηζηψηεο Κ., 

Λαγνδήκνο Α., 2007, ζει. 37) 

 

Σν πνηνο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη πην 

απνδνηηθφο εμαξηάηαη απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο θάζε επηρείξεζεο θαη απφ ην ζηπι 

εγεζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή.  

Τπάξρνπλ ηξείο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ε νξγαλσηηθή – δηαξζξσηηθή 

πξνζέγγηζε θαη ε ηερλνινγηθή πξνζέγγηζε. Οη πξνζεγγίζεηο απηέο δελ είλαη 

αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο αιιά αληίζεηα ε κηα επεξεάδεη ηελ άιιε θαη ζπρλά νδεγνχλ 

ζε απξφβιεπηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηηο ηειηθέο επηπηψζεηο. Γηα λα γίλεη απηφ 

αληηιεπηφ ζα κπνξνχζε λα δνζεί έλα παξάδεηγκα. Οη δηαξζξσηηθέο – νξγαλσηηθέο 

αιιαγέο ζηηο νπνίεο κηα επηρείξεζε κπνξεί λα πξνβεί, έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

αληίθηππν ηφζν ζηε ζπκπεξηθνξά φζν θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο  ζρέζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ.   (Γεξβηηζηψηεο Κ., Λαγνδήκνο Γ., 2007, ζει. 38) 

 

 

Ζ δηνίθεζε πνιιψλ επηρεηξήζεσλ ζεσξεί πην πξφζθνξε θαη απνδνηηθή ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ κε ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο θαη 

αλαιπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ . Απηή ε επηινγή απαηηεί 

επελδχζεηο νη νπνίεο ζα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ εξγαζία κε ην θεθάιαην. παληφηεξα, 
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γίλεηαη ρξήζε δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα. ε κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο απηφ νδεγεί ζε πην ζπγθεληξσηηθή ή απνθεληξσκέλε δηάξζξσζε ησλ 

παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη ζε αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ ή 

κε εξγαδνκέλσλ. (Γεξβηηζηψηεο Κ., 1997, ζει. 25) 

 

 

 ηελ αλζξσπνθεληξηθή πξνζέγγηζε επηδηψθεηαη ε αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξάγνληα ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα. Απηφ είλαη δπλαηφ λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο πην 

νινθιεξσκέλεο εθπαίδεπζεο πνπ παξέρεηαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαζψο θαη ζηε 

δηεπξπκέλε ζπκκεηνρή ηνπ ζε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. Αθφκα ε παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη άιισλ δεηθηψλ απφδνζεο απνηεινχλ κέξνο ηεο 

αλζξσπνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο. Ο ζπλδπαζκφο ηεο κεζφδνπ απηήο κε ηελ 

νξγαλσηηθή πξνζέγγηζε δεκηνπξγνχλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο ηφζν γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο φζν θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εηζαγσγή λέαο 

ηερλνινγίαο. (Γεξβηηζηψηεο Κ., 1997, ζει. 26) 

 

πκπεξαίλεηαη ινηπφλ απφ φια ηα παξαπάλσ πσο αλεμάξηεηα απφ πνηα πξνζέγγηζε 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν πσο ζα επεξεαζηνχλ θαη ηα ππφινηπα αθνχ ππάξρεη 

ηζρπξή αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο. Ζ δηνίθεζε είλαη απηή ε νπνία ζα πξέπεη λα έρεη ηα 

ερέγγπα ψζηε λα αληηκεησπίδεη ηηο «δηαρξνληθά κεηαβαιιφκελεο αιιειεμαξηήζεηο κεηαμχ 

ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίαο 

κε ηξφπν πνπ λα δηαηεξεί ηελ απαηηνχκελε επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα». (Γεξβηηζηψηεο 

Κ., 1997, ζει. 27) 

 

6.8 Ζ αληαγσληζηηθόηεηα από νηθνλνκηθήο πιεπξάο  

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ νη 

πξνζεγγίζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Αξρηθά, ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ αη ππεξεζηψλ νδεγεί ζε αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ θαη επνκέλσο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, γεγνλφο ην νπνίν απμάλεη ηα έζνδα. Ζ 

νξζφηεξε ρξήζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ε θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο παξαγσγηθή 

δηαδηθαζίαο, ε ρξήζε λέαο ηερλνινγίαο θαη ε ππνθίλεζε κε ζσζηφ ηξφπν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζπληεινχλ ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Απηφ ζπλεπάγεηαη 
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κείσζε ησλ κεηαβιεηψλ θαη ζηαζεξψλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ην νπνίν 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηε βειηησκέλε πνηφηεηα δίλεη ζηελ επηρείξεζε ηε δπλαηφηεηα λα 

απμήζεη φρη κφλν ην κεξίδην αγνξάο ηεο αιιά θαη ηα θέξδε ηεο. ια ηα παξαπάλσ 

παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 6.3 πνπ αθνινπζεί. (Γεξβηηζηψηεο Κ., 1997, ζει. 28) 
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                                                                                                              γθνο πσιήζεσλ 

Πεγή: Γεξβηηζηψηεο Κ., 1997, ζει. 29 

Γηάγξακκα 6.3: Αλάιπζε «λεθξνχ ζεκείνπ» 
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6.9 πκπέξαζκα 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία φρη κφλν γηα ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη γηα νιφθιεξε ηελ 

νηθνλνκία. Απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα βειηίσζεο θαη αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο 

κηαο ρψξαο. Ζ κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο φρη κφλν ζε 

επίπεδν επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ζε επίπεδν εζληθήο νηθνλνκίαο. Ζ ηθαλφηεηα 

παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο, ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ε ηθαλφηεηα 

αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ θαζψο θαη ε επειημία θαη ε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ 

αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Σέινο, ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο απνηειεί θχξην ζηφρν γηα ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

εδξαηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο φρη κφλν ζε έλα άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη 

ζε κηα δχζθνιε νηθνλνκηθά πεξίνδν. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7  

 

Ζ ζπκβνιή ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

 

7.1 Δηζαγσγή 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη ε ζχλδεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα γίλεη αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ. Καηά ηελ αλάιπζε ησλ δχν 

ελλνηψλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, έγηλε αληηιεπηή ε 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, 

φρη κφλν ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ άζθεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο νπζηαζηηθά απνηειεί έλα κέζν γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο.   

 

7.2 ύλδεζε επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη αληαγσληζηηθόηεηαο 

 

Ζ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα κε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο (θαηλνηνκηθφηεηα ησλ λέσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ εγρεηξεκάησλ, επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε λέα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

πνπ νη επηρεηξεκαηίεο ζεσξνχλ πσο πξφθεηηαη λα αληηκεησπίζνπλ, βαζκφο 

εμσζηξέθεηαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο, πξννπηηθέο δεκηνπξγίαο λέαο 

απαζρφιεζεο, πνπ ν ίδηνο ν επηρεηξεκαηίαο εθηηκά πσο ππάξρνπλ), ζπκβάιιεη ζηε 

βειηίσζε ησλ δεηθηψλ αληαγσληζηηθφηεηαο ζε έλα θιάδν (ηθαλφηεηα παξαγσγήο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειψλ πνηφηεηαο, θφζηνο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο, 

ηθαλφηεηα γηα θαηλνηνκίεο, επηρεηξεκαηηθή επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα). ηνλ 

θιάδν ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ ν νπνίνο εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία ππάξρεη 

έληνλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί έλα κέζν γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηφζν 

κηαο επηρείξεζεο ηνπ θιάδνπ φζν θαη νιφθιεξνπ ηνπ θιάδνπ.  Ζ έληαζε  ηφζν ηνπ 

πθηζηάκελνπ αληαγσληζκνχ φζν θαη ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ ν 

επηρεηξεκαηίαο αλακέλεη λα αληηκεησπίζεη, σζεί ηνλ εθάζηνηε επηρεηξεκαηία λα βξεη 
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πξσηνπφξνπο ηξφπνπο θαη λέεο ηδέεο, νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

ηθαλφηεηαο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο, ζηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο θαη ελ γέλεη ζηε βειηίσζε θάπνησλ δεηθηψλ 

αληαγσληζηηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα θαηνξζψζεη λα αληηκεησπίζεη ηηο 

αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο ηνπ θιάδνπ δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ. Οπζηαζηηθά, ε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη απφ ηε δηαρείξηζε ησλ 

δεηθηψλ πνηνηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.    

 

7.3 Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ε αληαγσληζηηθόηεηα ζηνλ θιάδν ρπκώλ – 

αλαςπθηηθώλ. 

 

ηνλ εμεηαδφκελν θιάδν ησλ ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη 

πεξηζζφηεξν έληνλε ζε θπξίαξρεο εηαηξείεο πνπ εγνχληαη ζηνλ θιάδν (Coca – Cola 

Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο Α.Δ, Pepsico – Ήβε Α.Β.Δ, Λνπμ Μαξιαθέθαο 

Α.Β.Δ.Δ). Οη επηρεηξήζεηο απηέο θξνληίδνπλ κέζα απφ κηα πιεζψξα επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεδίσλ θαη ελεξγεηψλ λα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο θαη λα θαζηεξσζνχλ 

αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ αγνξά ρπκψλ θαη αλαςπθηηθψλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηφ πην ζπγθεθξηκέλν ζα γίλεη αλάιπζε ζε θάζε κηα απφ ηηο 

ηξεηο απηέο εηαηξείεο μερσξηζηά, γηα ην πψο νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο 

νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο ζηνλ θιάδν.  

 

 Coca – Cola Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιώζεσο 

 

Ζ Coca – Cola Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο ηφζν ζηνλ ηνκέα ησλ αλαςπθηηθψλ 

φζν θαη ζηνλ ηνκέα ησλ ρπκψλ έρεη δψζεη κεγάιε έκθαζε ζηελ αζθάιεηα θαη ζηελ 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο. Απηφ ην επηηπγράλεη κε ηελ πηζηνπνίεζε φισλ ησλ 

κνλάδσλ θαηά ISO 9001/2000 θαζψο θαη κε ηελ ηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο HACCP 

ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ αλεμάξηεηνπ θνξέα Lloyd’s. ε φιεο ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο ε Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε επηβεβαηψλεηαη κε ηελ πηζηνπνίεζε 

θαηά ην πξφηππν  ISO 14001, ελψ ε Τγηεηλή θαη Αζθάιεηα κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνηχπνπ OHSAS 18001, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θνξέα Lloyd’s. Ζ 

εθαξκνγή φισλ απηψλ ησλ πξνηχπσλ ζπκβάιιεη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, ζηελ 

ηθαλφηεηα παξαγσγήο πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο θαη επνκέλσο ζηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 
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δξαζηεξηνπνηείηαη. Οη ζπλζήθεο ζηηο ζχγρξνλεο αγνξέο έρνπλ πιένλ θαηαζηήζεη ηελ 

πνηφηεηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα κηα επηρείξεζε ε νπνία επηζπκεί λα 

επηηχρεη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηεο ζηφρνπο θαη λα θεξδίζεη κεξίδην θαη ηζρχ έλαληη 

ησλ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ.  

ηελ θαηεγνξία ησλ ρπκψλ, ε  Coca – Cola Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο, 

δηαηεξεί εγεηηθή ζέζε κε ηελ πξσηνπνξία θαη ηελ θαηλνηνκία ηεο. Μέζα απφ ην 

«brand name» Amita, ην 2005 πξσηνπνξεί ιαλζάξνληαο εμεηδηθεπκέλα πξντφληα 

ρπκνχ φπσο είλαη νη εληζρπκέλνη θαη νη παηδηθνί ρπκνί. Ζ ζεηξά ρπκψλ Amita fun ε 

νπνία απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζε παηδηά, απνηειεί κηα θαηλνηνκία ε νπνία 

απηφκαηα αχμεζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ 

(ηδηαίηεξα απέλαληη ζηελ  Pepsico – Ήβε Α.Β.Δ ε νπνία αθνινχζεζε κε ην 

ιαλζάξηζκα ηνπ παηδηθνχ ρπκνχ ΖΒΖ Go). χκθσλα κε ηελ αλάιπζε πνπ 

πξνεγήζεθε ζην θεθάιαην 3 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, νη ρπκνί παξνπζηάδνπλ αλνδηθή 

ηάζε ιφγσ ηεο ζηξνθήο ησλ ζχγρξνλσλ θαηαλαισηψλ ζε έλαλ πεξηζζφηεξν πγηεηλφ 

ηξφπν δσήο. Σν γεγνλφο απηφ, έρεη ζηξέςεη ηα ζρέδηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

ζηνπο ρπκνχο γεγνλφο πνπ έρεη απμήζεη ηνλ αληαγσληζκφ. 

 Δπηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ επελδχεη ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα 

παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηεο ψζηε φρη κφλν λα παξάγεη αληαγσληζηηθά πξντφληα 

πςειήο πνηφηεηαο αιιά θαη λα κεηψλεη ηαπηφρξνλα ην θφζηνο παξαγσγήο. Γηα ην 

ιφγν απηφ έρεη εληάμεη ζηελ ζπζθεπαζία ησλ ρπκψλ ηηο πην ζχγρξνλεο κεζφδνπο 

(Tetrapack, PET, HOT FILL) νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ηνπ ρπκνχ γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο ηελ πξνζζήθε ζπληεξεηηθψλ. (www.coca-cola.gr)  

 

Δπηπξφζζεηα, πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα ζηεξίμεη ηα θαηλνηνκηθά ηεο πξντφληα θαη 

λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ ηδίσο κέζσ ηεο δηαθήκηζεο. Χο παξάδεηγκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην 

ιαλζάξηζκα ηεο αλαλεσκέλεο «Amita Motion» (ζεσξείηαη ν πην δεκνθηιήο ρπκφο ηεο 

ειιεληθήο αγνξάο) κε ην concept ηεο «Θεηηθήο Δλέξγεηαο», ηαπηφρξνλα κε ην γεγνλφο 

φηη ηελ ίδηα επνρή απνηέιεζε ηνλ Δπίζεκν Υπκφ ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ. ιεο 

απηέο νη ελέξγεηεο έγηλαλ ζηα πιαίζηα ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ βαζηζκέλνπ ζηελ 

θαηλνηνκηθφηεηα, κε ζθνπφ βέβαηα ηελ βειηίσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο επειημίαο ηεο 

επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν.   

ηελ Coca – Cola Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο, φζνλ αθνξά ηα αλαςπθηηθά θαη 

πάιη ε πνηφηεηα απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηνηρείν θαζψο ηζρχνπλ νη ίδηεο δηαδηθαζίεο 

http://www.coca-cola.gr/
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πνηφηεηαο πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο ρπκνχο. Ζ εηαηξεία είλαη απφ ηηο πξψηεο εηαηξείεο 

ζηελ Διιάδα πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί κε  ISO. Ζ Coca – Cola Διιεληθή Δηαηξεία 

Δκθηαιψζεσο πξνζπαζεί ζπλερψο λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο θαη ην 

επηηπγράλεη, αθνχ έρεη θαηνξζψζεη λα είλαη ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο εκθηαισηήο ζηνλ 

θφζκν. ε απηφ πνπ δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο γξακκήο 

εκθηάισζεο κε λέεο ηερλνινγίεο θαη ηαπηφρξνλα ζηε ζηειέρσζε ηνπ κε πξνζσπηθφ 

ην πνίν δηαζέηεη άξηζηε ηερλνγλσζία. Με απηφ ηνλ ηξφπν εληζρχεη ηε βάζε 

πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηελ πιηθή ππνδνκή γηα ηελ επίηεπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεδίσλ πνπ ζα απμήζνπλ ζε αθφκα κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. Χο παξάδεηγκα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα δνζεί ε 

δεκηνπξγία ηεο Coca Cola Zero ε νπνία ιαλζαξίζηεθε πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ην 

αληξηθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ (αθνχ ην γπλαηθείν ην είρε θεξδίζεη ε Coca Cola Light). 

Ζ επηρεηξεκαηηθή απηή ελέξγεηα αχμεζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο σο 

πξνο ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα ηχπνπ cola.  

ε ηέηνηεο ελέξγεηεο ζπλέβαιιε βέβαηα ζε κεγάιν βαζκφ θαη ε πξνψζεζε (ε 

πξνψζεζε κέζσ ηεο δηαθήκηζεο αλήιζε ην 2007 ζην 42,3%) θαη ε δηαλνκή ησλ  

πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο. Ζ Coca – Cola Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο δηαζέηεη 

ηα πξντφληα ηεο κέζσ ελφο πιήξσο εθηεηακέλνπ δηθηχνπ δηαλνκέσλ, θαιχπηνληαο ην 

100% ησλ super markets θαη ην 95%  ησλ κηθξψλ ζεκείσλ πψιεζεο. Μέζα απφ απηέο 

ινηπφλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ελέξγεηεο ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε απμάλεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο έλαληη ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ρπκψλ – 

αλαςπθηηθψλ. Έηζη έηνο 2007 νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο αλήιζαλ ζε 686.600.000 €. 

Σέινο, ην κεξίδην αγνξάο ησλ ρπκψλ ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο γηα ην έηνο 2007 είλαη 

53,5% - 54%, ελψ γηα ηα αλαςπθηηθά ην πνζνζηφ αλήιζε ζε 73,5% - 74% 

θαζηζηψληαο ηελ εηαηξεία ηελ πξψηε ζηνλ θιάδν ζχκθσλα κε ηνπο Πίλαθεο 3.5, 3.19, 

3.22 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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 Pepsico-HBH Α.Β.Δ 

 

H Pepsico-ΖΒΖ Α.Β.Δ δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα 

πινπνηήζεη κε κεγαιχηεξε επηηπρία ηα επηρεηξεκαηηθά ηεο ζρέδηα. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

εηαηξεία είλαη πηζηνπνηεκέλε κε ISO 9001: 2008 θαη ISO22000: 2005. Δπηπιένλ, ζε 

θάζε εξγνζηάζην, ππάξρνπλ εξγαζηήξηα ζηα νπνία γίλνληαη δηαξθείο πνηνηηθνί 

έιεγρνη ηφζν ζηε ζπζθεπαζία φζν θαη ζην πεξηερφκελν. Ζ δεκηνπξγία απηψλ ησλ 

εξγαζηεξίσλ ήηαλ γηα ηελ εηαηξεία κηα επηρεηξεκαηηθή επέλδπζε ε νπνία είρε ζαλ 

ζηφρν ηελ παξνρή πνηνηηθψλ πξντφλησλ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, γεγνλφο ην νπνίν 

αχμεζε ηαπηφρξνλα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο ζηνλ θιάδν ρπκψλ – 

αλαςπθηηθψλ φπνπ θαη δξαζηεξηνπνηείηαη. 
1 

Μία επηπιένλ επηρεηξεκαηηθή ελέξγεηα ε νπνία αχμεζε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο  

Pepsico-ΖΒΖ Α.Β.Δ ήηαλ θαη ε δεκηνπξγία ηνπ εκθηαισηεξίνπ ηεο ζηελ πάξηε. 

Δθεί είλαη θαη ε πεγή πξνκήζεηαο ηεο εηαηξείαο κε πξψηεο χιεο γηα ηελ παξαγσγή 

ρπκνχ (θξνχηα). Έηζη, ε παξαγσγή ηεο βξίζθεηαη αθξηβψο ζηελ πεγή ηνπ ρπκνχ 

θξνχησλ, γεγνλφο πνπ φρη κφλν κεηψλεη ην θφζηνο κεηαθνξάο αιιά θαη ηαπηφρξνλα 

κεηψλεη ηνλ θίλδπλν αιινίσζεο ηεο πξσηνγελνχο χιεο ιφγσ ηεο κηθξήο απφζηαζεο. 

Δπηπξφζζεηα, ηε ζπζθεπαζία έρεη εληάμεη κηα απφ ηηο πην ζχγρξνλεο κεζφδνπο (Tetra-

Pack) γηα ηελ θαιχηεξε δηαηήξεζε ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο.  

Αθφκα, ζε απηφ πνπ δίλεηαη κεγάιε έκθαζε είλαη ε βειηίσζε ηεο εκθάληζεο ησλ 

πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο. Ζ βειηίσζε ηεο εκθάληζεο ηεο αλαςπθηηθνχ ΖΒΖ νδήγεζε 

ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαςπθηηθνχ, θάηη ην νπνίν ήηαλ 

απφξξνηα ηεο αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. ε γεληθφ ζχλνιν 

γηα ην έηνο 2007 νη πσιήζεηο ηεο Pepsico-ΖΒΖ Α.Β.Δ αλήιζαλ ζε 112.858.401€. 

Σέινο, ην κεξίδην αγνξάο ησλ ρπκψλ ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο γηα ην έηνο 2007 είλαη 

12,5% - 13%, ελψ γηα ηα αλαςπθηηθά ην πνζνζηφ αλήιζε ζε 10,5% - 11% 

θαζηζηψληαο ηελ εηαηξεία κηα απφ ηηο θαιχηεξεο ζηνλ θιάδν, ζχκθσλα κε ηνπο 

πίλαθεο 3.19 θαη 3.22 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

 

 

1. www.pepsico-ivi.gr 

 

 

http://www.pepsico-ivi.gr/
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 Λνπμ – Μαξιαθέθαο Α.Β.Δ.Δ 

 

Ζ εηαηξεία Λνπμ – Μαξιαθέθαο Α.Β.Δ.Δ είλαη κηα ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε 

επηρείξεζε ηνπ θιάδνπ ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ. Ζ εηαηξεία απηή μεθίλεζε ζαλ κηα 

ηνπηθή παξαγσγηθή επηρείξεζε αλαςπθηηθψλ (ζην Αίγην) θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρεη θάλεη άικαηα ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Σα ηειεπηαία δχν 

ρξφληα έρεη παξνπζία θαη ζηελ παξαγσγή ρπκψλ. Ζ απφιπηα αλνδηθή πνξεία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο πξνήιζε απφ ηελ πινπνίεζε θάπνησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεδίσλ ηα νπνία ελίζρπζαλ ηηο δπλαηφηεηέο ηεο θαη αχμεζαλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ηεο εηαηξείαο θαζηζηψληαο ηελ έλαλ ηθαλφ αληίπαιν γηα ηνπο δχν θνινζζνχο ηνπ 

θιάδνπ θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ αλαςπθηηθψλ (Coca – Cola Διιεληθή Δηαηξεία 

Δκθηαιψζεσο, Pepsico-ΖΒΖ Α.Β.Δ).  

ηνλ ηνκέα ηεο πνηφηεηαο ε εηαηξεία ζεψξεζε πσο είλαη αδηαπξαγκάηεπηε ε πνηφηεηα 

ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη πσο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζε λα 

αληαγσληζηεί ηθαλνπνηεηηθά ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Γηα ην ιφγν απηφ 

έρεη πηζηνπνηεζεί κε ISO9001:2000 θαη ISO22000:2005. 

ζνλ αθνξά ην δίθηπν δηαλνκήο ηεο Λνπμ – Μαξιαθέθαο Α.Β.Δ.Δ, ε εηαηξεία 

δηαζέηεη έλαλ ηδηφθηεην ζηφιν θνξηεγψλ γεγνλφο ην νπνίν αθελφο θξαηάεη ην θφζηνο 

δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηεο ζε ρακειφηεξα επίπεδα θαη αθεηέξνπ ηεο πξνζθέξεη 

επειημία θαη απηνλνκία. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηεί έλαλ κεγάιν αξηζκφ αληηπξνζψπσλ 

αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή γηα ηε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ηεο ζηα ηειηθά ζεκεία. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή ελέξγεηα ζπλέβαιιε ζηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εηαηξείαο αθνχ θαηάθεξε κε απηφ ηνλ ηξφπν λα εηζρσξήζεη 

θαη λα εδξαησζεί ζε αθφκα πεξηζζφηεξα ηειηθά ζεκεία ζηα νπνία πηζαλφλ λα κελ 

κπνξνχζε δίρσο ηε βνήζεηα ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη αλαπηπμηαθέο επελδχζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ην 2001 ζηελ 

επηρείξεζε (θαηλνχξγηεο γξακκέο παξαγσγήο γηα P.E.T θαη γπάιηλεο ζπζθεπαζίαο 

θηάιεο, θαζψο θαη λέεο ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο θέληξνπ δηαλνκήο ζηεγαζκέλνπ 

ρψξνπ 3.000 ηκ. ζε ηδηφθηεηε έθηαζε 10.000 ηκ.), ηεο απέθεξαλ ην 2002 ηδίξν πνπ 

άγγημε ηα 5,6 εθαη. Δπξψ. Σν 2003, ε εηαηξεία πξνέβεη ζηε δεκηνπξγία αθφκα 

κεγαιχηεξσλ ζπζθεπαζηψλ P.E.T νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε δηαηήξεζε 

ηνπ πξντφληνο θαη ηαπηφρξνλα άιιαμε θαη ηελ εκθάληζε ησλ κπνπθαιηψλ 

δεκηνπξγψληαο ηα αλάγιπθα, ζαλ θινηφ πνξηνθαιηνχ. Απηφ είρε σο ζηφρν ηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ θαηαλαισηψλ. Σν 2004 ε  Λνπμ – Μαξιαθέθαο Α.Β.Δ.Δ ιαλζάξεη 
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ηε βπζζηλάδα σο αλαςπθηηθφ πξνθεηκέλνπ ηφζν λα δηαθνξνπνηεζεί αιιά θαη λα 

ηζρπξνπνηήζεη ηε γθάκα ησλ πξντφλησλ ηεο. Σειηθά, ε επηρεηξεκαηηθή απηή ελέξγεηα 

απνδίδεη αθνχ ε βπζζηλάδα γίλεηαη ην δεχηεξν πην αγαπεκέλν αλαςπθηηθψλ ζην 

ζχλνιν ησλ πξντφλησλ ηεο. 
1 

Δπηπξφζζεηα, ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ αγνξά βηνκεραληθνχ θηηξίνπ θάιπςεο 

3.500 ηκ. ζε έθηαζε 14.000 ηκ., κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία γξακκψλ παξαγσγήο λέσλ 

πξντφλησλ. Δπηπιένλ, ηα αλαςπθηηθά «Λνπμ» επηιέγνληαη απφ ηνλ Διιεληθφ 

Οξγαληζκφ Πξνψζεζεο Δμαγσγψλ γηα λα ζεξβίξνληαη κέζα απφ ηελ πξσηνβνπιία 

«Kerasma» ζε φιν ηνλ θφζκν, ζε Road shows θαη Διιεληθά εζηηαηφξηα γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ Διιεληθψλ Γεχζεσλ. Σν 2007 ηα αλαςπθηηθά Λνπμ είλαη ην πξψην 

Διιεληθφ Αλαςπθηηθφ θαη απφ ηα πξψηα Διιεληθά πξντφληα πνπ παίξλνπλ έγθξηζε, 

ψζηε ζηηο ζπζθεπαζίεο ηνπο λα θέξνπλ ην ζήκα «Wonderful Greece». Οη πσιήζεηο 

ηεο γηα ην 2007 αλήιζαλ ζε 15.797.037€. Σαπηφρξνλα ην κεξίδην αγνξάο ηεο Λνπμ – 

Μαξιαθέθαο Α.Β.Δ.Δ άγγημε γηα ηνλ ηνκέα ηνπ αλαςπθηηθνχ ην 2% - 2,5% 

θαηαηάζζνληαο ηελ ζηελ ηξίηε ζέζε, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθεο 3.5 θαη 3.22 ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. 
1  

Σέινο, αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ε εηαηξεία θέξδηζε ην 

1
ν
 βξαβείν επηρεηξεκαηηθφηεηαο «Αλάπηπμεο & Καηλνηνκίαο Κνχξνο 2009», απφ ηε 

ιέζρε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. www.loux.gr  

 

http://www.loux.gr/
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7.4 πκπέξαζκα 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηξηψλ απηψλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνεγήζεθε παξαπάλσ, γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία γηα 

ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο εηαηξείαο ζηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ θιάδν ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ ν νπνίνο 

αλαιχζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία νη επηρεηξήζεηο κέζσ ζηνρεπκέλσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηε δνκή ηνπο, ηελ ηερλνινγία 

ηνπο θαζψο θαη ηα παξερφκελα πξντφληα ηνπο κε ζθνπφ λα απμήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο επειημία πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο σο πξνο ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη 

ηαπηφρξνλα λα αλεβάζνπλ ηα κεξίδηα αγνξάο. Δλ ηέιεη, φια απηά ζα ζπκβάιινπλ 

ζηελ θαηνρή κηαο θαιχηεξεο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο ζην ζηίβν ηεο επηθξάηεζεο ζε 

έλα άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.      
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Δπηιεγκέλε ειεθηξνληθή βηβιηνγξαθία 7
νπ

 θεθαιαίνπ  

 

1) www.loux.gr 

2) www.pepsico-ivi.gr 

3) www.coca-cola.gr  

http://www.loux.gr/
http://www.pepsico-ivi.gr/
http://www.coca-cola.gr/
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πκπέξαζκα αλάιπζεο 

 

Ζ δηπισκαηηθή  απηή εξγαζία πξαγκαηεχηεθε ηελ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ρπκψλ – 

αλαςπθηηθψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2003 – 2007 θαη ελ ζπλερεία έγηλε ε αλάπηπμε 

ησλ ελλνηψλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ πσο ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπκβάιιεη ελ γέλεη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ.  Απφ ηελ αλάιπζε απηή πξνέθπςε πσο ν θιάδνο ησλ 

ρπκψλ – αλαςπθηηθψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ζπγθέληξσζε αθνχ θπξηαξρνχλ νη 

δχν πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο Coca – Cola Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο Α.Δ κε 

κεξίδην αγνξάο γηα ηα αλαςπθηηθά 74% θαη γηα ηνπο ρπκνχο 54% θαη ε Pepsico – 

Ήβε Α.Β.Δ. κε κεξίδην αγνξάο 11% γηα ηα αλαςπθηηθά θαη 13% γηα ηνπο ρπκνχο. 

Γπλακηθή παξνπζία ζηνλ θιάδν έρεη θαη ε εηαηξεία Λνπμ Μαξιαθέθαο Α.Β.Δ.Δ. 

Δπηπξφζζεηα, ζηνλ θιάδν πνπ εμεηάζηεθε, ν ηνκέαο ησλ ρπκψλ έρεη ηδηαίηεξα 

αλνδηθή πνξεία ζε αληίζεζε κε ηνλ ηνκέα ησλ αλαςπθηηθψλ, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο 

φηη νη ζχγρξνλνη θαηαλαισηέο έρνπλ ζηξαθεί ζε έλαλ πην πγηεηλφ ηξφπν δσήο. Ζ 

δήηεζε γηα ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ειαζηηθφηεηα σο πξνο ηελ 

ηηκή γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα κεγάιν κέξνο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ιφγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ δίλνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Έηζη, απφ ηελ αλάιπζε 

θαίλεηαη φηη ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε απμάλεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ. Δπίζεο, 

δηαθαίλεηαη κηα ηάζε γηα αχμεζε ησλ δηαθεκηζηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

ρπκψλ ζε ζρέζε κε ηε δηαθεκηζηηθή δαπάλε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αλαςπθηηθψλ. 

Αθφκα έλα ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ είλαη φηη νη 

εηζαγσγέο ρπκψλ απμάλνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο εμαγσγέο ρπκψλ νη νπνίεο 

αθινπζνχλ κηα πησηηθή πνξεία θαη ηαπηφρξνλα νη εηζαγσγέο αλαςπθηηθψλ 

απμάλνληαη ελψ ζηηο εμαγσγέο αλαςπθηηθψλ παξαηεξνχληαη δηαθπκάλζεηο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά,  ε επηρεηξεκαηηθφηεηα εκθαλίδεηαη λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη γηα ην ιφγν 

απηφ νη επηρεηξήζεηο πξνβαίλνπλ ζηελ πινπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ κε ζηφρν 

ηελ επηθξάηεζε ζε έλα δχζθνιν θαη αληαγσληζηηθφ παηρλίδη. Ζ ηθαλφηεηα παξαγσγήο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ε ηθαλφηεηα αλάπηπμεο θαη 

εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ θαζψο θαη ε επειημία θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αχμεζε ηεο 
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αληαγσληζηηθφηεηαο. Οη επηρεηξήζεηο κέζσ ζηνρεπκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ 

πξνζπαζνχλ λα βειηηψζνπλ ηε δνκή ηνπο, ηελ ηερλνινγία ηνπο θαζψο θαη ηα 

παξερφκελα πξντφληα ηνπο κε ζθνπφ λα απμήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο επειημία πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο 

σο πξνο ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ηαπηφρξνλα λα αλεβάζνπλ ηα 

κεξίδηα αγνξάο. Δλ γέλεη, ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

απνηειεί θχξην ζηφρν γηα ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα εδξαηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο 

φρη κφλν ζε έλα άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ζε κηα δχζθνιε 

νηθνλνκηθά πεξίνδν. 
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