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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή πξαγκαηεχεηαη ζεκειηψδε ζηξαηεγηθά γλσξίζκαηα ηφζν ηνπ 
θιάδνπ αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο φζν θαη ηεο εηαηξείαο κε ην 
δηαθξηηηθφ ηίηιν «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», ε νπνία πξσηαγσληζηεί ζηνλ ελ ιφγσ 
θιάδν πεξίπνπ ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο. Οξηνζεηεί σο αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε 
ζθηαγξάθεζε θάζε νπζηψδνπο ζεκείνπ, πνπ ζα νδεγήζεη κε αζθάιεηα ζηνλ 
πξνζδηνξηζκφ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αθνινπζνχκελεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο 
θαζψο θαη ζηνπο ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» απνπεηξάηαη 
– ή ζα φθεηιε – λα αληιήζεη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. 
 
Αλαιπηηθφηεξα, ε εξγαζία δχλαηαη δνκηθά λα θαηαηκεζεί ζε έμη θεθάιαηα. Σν πξψην 
θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ελλνηψλ ηεο ζηξαηεγηθήο, ηνπ 
ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη θαη ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. ην δεχηεξν 
θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηεο εηαηξείαο, ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο θαη νη 
θπξηφηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζε ζεκαληηθνχο 
αξηζκνδείθηεο θαη θαζνξίδνληαη νη κειινληηθνί ζηφρνη θαη νη πξννπηηθέο ηεο εηαηξείαο. 
Σν ηξίην θεθάιαην ρσξίδεηαη ζε δχν δηαθξηηά κέξε. Αξρηθά, ζην πξψην κέξνο 
παξαηίζεηαη ην καθξν-πεξηβάιινλ ηεο εηαηξείαο (πνιηηηθφ-λνκνζεηηθφ, νηθνλνκηθφ, 
θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ θαη ηερλνινγηθφ), πξνθεηκέλνπ λα εζηηαζηεί ην δεχηεξν κέξνο 
ζηελ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ γξήγνξεο εζηίαζεο κε βάζε ην ππφδεηγκα ηνπ Porter (κηθξν-
πεξηβάιινλ). Δπηπιένλ, ζην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
θιάδνπ, νη θπξηφηεξνη αληαγσληζηέο θαη ε ζέζε ηεο εηαηξείαο ζηνλ θιάδν, ελψ 
αλαιχνληαη θαη ζεκαληηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο. Ζ αλίρλεπζε πεξηβάιινληνο 
νινθιεξψλεηαη ζην ηέηαξην θεθάιαην, φπνπ πξνζδηνξίδεηαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ 
ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» κέζσ παξαζέζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε δνκή ηεο 
εηαηξείαο, ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, ηελ θνπιηνχξα ηεο θαη ηνπο πφξνπο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή 
ηεο. Σν πέκπην θεθάιαην αθηεξψλεηαη απνθιεηζηηθά ζε ζηξαηεγηθήο θχζεσο δεηήκαηα. 
Αθνχ αλαθεξζνχλ ηα ηξία επίπεδα ζηξαηεγηθήο θαζψο ηα κέζα πινπνίεζεο απηήο, 
ζπγθεληξψλνληαη ππφ κνξθή ζπκπεξαζκάησλ ηα ζηξαηεγηθήο θχζεσο εμαγφκελα 
ραξαθηεξηζηηθά απφ φια ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, 
πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε S.W.O.T. θαη ηειηθά, απνζαθελίδεηαη θαη ζρνιηάδεηαη θξηηηθά 
ε αθνινπζνχκελε βαζηθή ζηξαηεγηθή ηεο εμεηαδφκελεο εηαηξείαο. Ακέζσο παξαθάησ, 
αθνινπζεί ν επίινγνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ, ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΑΗ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑ 

 

 

1.1.  Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ: ΔΝΝΟΗΑ, ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΚΑΗ ΟΡΗΜΟΗ 

 

 

Δηπκνινγηθά, ε ιέμε ζηξαηεγηθή πξνέξρεηαη απφ ηελ Αξραία Διιάδα (ζηξαηφο ζπλ 

εγνχκαη) ελψ αλαθνξέο ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ζηξαηεγηθήο έρνπλ εληνπηζηεί ζε 

θείκελα ηνπ Δπξηπίδε θαη άιισλ αξραίσλ ζπγγξαθέσλ, ππνδειψλνληαο ηελ ηθαλφηεηα 

ζρεδηαζκνχ θαη απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ δηαζεζίκσλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ γηα 

ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ ερζξνχ. 

 

Ζ έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο ζε ζηξαηησηηθφ ή πνιηηηθφ πιαίζην απνηέιεζε αληηθείκελν 

κειέηεο γηα πνιινχο ζεκαληηθνχο ζπγγξαθείο φπσο νη Montesquieu, Kant, Hegel θαη 

Tolstoy, ελψ νη απφςεηο ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ κηα πιεηάδα ζηξαηησηηθψλ 

εγεηψλ θαη ζεσξεηηθψλ φπσο ν Napoleon, ν Machiavelli, ν Bismarck, ν Yamamoto θαη 

ν Hitler. 

 

Μεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε αλάγθε γηα ηελ αλάπηπμε αξρψλ 

ζηξαηεγηθήο αλαθνξηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο έγηλε ηδηαίηεξα έληνλε, θπξίσο εμαηηίαο ηεο 

κεηάβαζεο απφ έλα ζρεηηθά ζηαζεξφ πεξηβάιινλ ζε έλα έληνλα κεηαβαιιφκελν θαη 

αληαγσληζηηθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Οη πξψηνη ζχγρξνλνη ζπγγξαθείο, νη νπνίνη 

ζπλέδεζαλ ηελ έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο κε ηηο επηρεηξήζεηο ήηαλ νη Von Neumann θαη 

Morgenstern, ην 1947, ζην έξγν ηνπο “Theory of Games and Economic Behavior”. Ο 

Drucker (1954)1 αλαθέξεη: «ηξαηεγηθή είλαη ε αλάιπζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο θαη 

ε αιιαγήο απηήο, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην. Αλαπφζπαζην κέξνο απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ, αιιά θαη ησλ απαηηνχκελσλ 

γηα ηε κεηάβαζε ζηελ επηζπκεηή θαηάζηαζε». 

 

                                                 
1
 Drucker, P. 1954, “The Practice of Management”, NY: Harper Brothers. 
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Ο Chandler (1962)2 νξίδεη ηε ζηξαηεγηθή σο «ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ 

καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ κηαο επηρείξεζεο, ηελ αλάιεςε δξάζεο θαη ηελ 

αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ». 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε “structure follows strategy”, κε ηελ νπνία ππνγξακκίδεη 

ηε ζεκαζία ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε 

δεκηνπξγία δνκήο ζηελ επηρείξεζε θαζψο θαη γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηελ επίηεπμή ηνπο. 

 

Ο Ansoff (1965)3 ραξαθηεξίδεη ηε ζηξαηεγηθή σο «κηα θνηλή γξακκή κεηαμχ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ πξντφλησλ ή αγνξψλ ηνπ, πνπ θαζνξίδνπλ ηε 

βαζηθή θχζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, πξηλ, ηψξα θαη ζην κέιινλ». 

χκθσλα κε ηνλ Ansoff (1965), ε κεηάβαζε ζην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

απνδίδεηαη ζε δχν παξάγνληεο: (α) ζηε ζεκαληηθή επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ κε ηνλ 

νπνίν ιακβάλνπλ ρψξα νη αιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη (β) ζηελ 

ηαρεία εθαξκνγή ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζην ρψξν ηεο δηνίθεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Πιένλ, απνηεινχλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο θαινχ ζηειέρνπο ε 

ηθαλφηεηα λα πξνβιέπεη ηηο αιιαγέο, λα επσθειείηαη απφ ηηο λέεο επθαηξίεο θαη λα 

ιακβάλεη εγθαίξσο ηα απαξαίηεηα κέηξα, ψζηε λα απνθχγεη ε επηρείξεζε ελδερφκελεο 

απεηιέο. Παξάιιεια, νη λέεο ηερλνινγίεο αξρηθά έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

ζηειερψλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαζηέξσζαλ ηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη ζαθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, νη νπνίεο ζπλέβαιιαλ ζηελ 

νξζφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν αβέβαηνπ κέιινληνο. 

 

Οη Learned, Christensen, Andrews θαη Guth (1969)4 ππνγξακκίδνπλ φηη ε ζηξαηεγηθή 

είλαη «δηακφξθσζε απνζηνιήο, ζηφρσλ ή ζθνπψλ θαη πνιηηηθψλ θαη ζρεδίσλ γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο, πνπ δηαηππψλνληαη έηζη ψζηε λα θαζνξίδνπλ ηελ έθηαζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο επηρείξεζεο». Παξφκνηνο είλαη 

θαη ν νξηζκφο πνπ έδσζαλ νη Newman θαη Logan (1971)5, ραξαθηεξίδνληαο ηε 

ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο σο «καθξφπλνα ζρέδηα, ηα νπνία πξνβιέπνπλ ηελ 

αιιαγή θαη αλαιακβάλνπλ δξάζε, ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ επθαηξίεο ζχκθσλεο κε ηελ 

απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο». 

 

Γχν ρξφληα αξγφηεξα, νη Ackerman, Uyterhoeven θαη Rosenblum (1973)6, 

επηρεηξψληαο λα θαηαζηνχλ πεξηεθηηθνί ζηηο αλαθνξέο ηνπο πεξί ζηξαηεγηθήο, 

                                                 
2
 Chandler, A. 1962, “Strategy and Structure: Chapters in the History of American Industrial Enterprise”, MIT Press. 

3
 Ansoff, I. 1965, “Corporate Strategy: An Analytic Approach to Growth and Expansion”, McGraw-Hill. 

4
 Learned, E., Christensen, C., Andrews, K., Guth, W. 1969, “Business Policy: Text and Cases”, McGraw Hill. 

5
 Newman, W., Logan, J. 1971, “Strategy, Policy, and Central Management”, South-western Pub. Co.  

6
 Ackerman, R., Uyterhoeven, H., Rosenblum, J. 1973, “Strategy and Organization: Text and cases in General 
Management”, Homewood, R. D. Irwin. 



 

 

 
3 

δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε πσο ε ζηξαηεγηθή παξέρεη ηφζν θαηεπζπληήξηεο γξακκέο φζν 

θαη ζπλνρή ζε έλαλ νξγαληζκφ, πεξηιακβάλνληαο αξθεηά δηαθνξεηηθά βήκαηα: ην 

ζηξαηεγηθφ πξνθίι ηεο επηρείξεζεο, ηνλ ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ, ηνλ έιεγρν ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ, ηε δηεξεχλεζε πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ηέινο, 

ηελ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο. Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ν Ackoff (1974)7 

αλαθέξεη φηη ε ζηξαηεγηθή αζρνιείηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ θαη 

ηελ αλεχξεζε ηξφπσλ πξαγκάησζεο απηψλ, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε σο 

ζχλνιν. 

 

ηα ίδηα πιαίζηα θπκαίλεηαη θαη ε άπνςε ησλ Paine θαη Naumes (1975)8 γηα ηε 

ζηξαηεγηθή, ηελ νπνία νξίδνπλ σο «ην ζχλνιν ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαληηθψλ ελεξγεηψλ 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ». Οη McCarthy, Minichiello θαη Curran 

(1975)9 αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά: «ηξαηεγηθή είλαη ε αλάιπζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ε επηινγή εθείλσλ ησλ ελαιιαθηηθψλ, νη νπνίεο ζα ζπλδπάζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηνπο επηρεηξεζηαθνχο πφξνπο κε βαζκφ θηλδχλνπ αλαινγηθφ κε ην 

θέξδνο θαη ηε βησζηκφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ νη ελαιιαθηηθέο απηέο επηινγέο». 

 

χκθσλα κε ηνλ Glueck (1976)10 «ζηξαηεγηθή είλαη έλα ελνπνηεκέλν, θαηαλνεηφ θαη 

νινθιεξσκέλν πιάλν, ζρεδηαζκέλν γηα λα δηαζθαιίζεη φηη νη βαζηθνί ζηφρνη ελφο 

νξγαληζκνχ ζα επηηεπρζνχλ». Ο McNichols (1977)11, ζπλδέεη ηελ ζηξαηεγηθή κε ην 

ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο ηεο επηρείξεζεο θαη ππνγξακκίδεη φηη «ε ζηξαηεγηθή 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ απνθάζεηο νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ γηα ηελ 

επίηεπμή ηνπο». 

 

Έλαλ πιεξέζηεξν νξηζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο έδσζαλ νη Steiner θαη Miner (1977)12: 

«ηξαηεγηθή είλαη ν νξηζκφο ηεο απνζηνιήο ηεο επηρείξεζεο, ν θαζνξηζκφο ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ ππφ ην πξίζκα ησλ δπλάκεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο άξηζηεο εθαξκνγήο ηνπο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη 

ηεο επηρείξεζεο». 

 

                                                 
7
 Ackoff, R. 1974, “Redesigning the Future”, John Wiley & Sons Inc. 

8
 Paine, P., Naumes, W. 1975, “Strategy and Policy Formation: An Integrative Approach”, Philadelphia: Saunders 
Company. 

9
 McCarthy, D., Minichiello, R., Curran, J. 1975, “Business Policy and Strategy: Concepts and Readings”, Homewood, 
R. D. Irwin. 

10
 Glueck, W. 1976, “Business Policy: Strategy Formation and Management Action”, 2

nd
 ed., McGraw Hill. 

11
 McNichols, T. 1977, “Policy Making and Executive Action”, 5

th
 ed., McGraw Hill. 

12
 Steiner, G., Miner, J. 1977, “Management Policy and Strategy: Text, Readings, and Cases”, Macmillan Publications. 
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H δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries 

and Competitors” ηνπ Porter (1980)13 έθεξε λέα δεδνκέλα φζνλ αθνξά ζην 

πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «ζηξαηεγηθή». Ο λπλ θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Bishop 

William Lawrence θαηάθεξε λα ζπλδέζεη ηηο πξνγελέζηεξεο πξνζεγγίζεηο, 

πξνζθέξνληαο ζηα ζηειέρε κηα ελαιιαθηηθή νπηηθή ηεο ζηξαηεγηθήο θπξίσο απφ ηελ 

πιεπξά ηεο επηρείξεζεο σο ζχλνιν θαη ιηγφηεξν απφ ηελ πιεπξά ηεο αγνξάο. 

Αλαθέξεη φηη «ε ζηξαηεγηθή ζπλίζηαηαη ζην λα θάλεηο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα απφ φ,ηη νη 

αληαγσληζηέο ζνπ ή λα θάλεηο ηα ίδηα πξάγκαηα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν». Πξηλ ηνλ 

Porter, ε ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο θπξίσο επηθεληξσλφηαλ είηε ζηελ θαηαλνκή ησλ 

δηαζεζίκσλ πφξσλ γηα ηελ επίηεπμε θαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ ζηελ αγνξά, είηε ζηε 

βειηίσζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο κέζσ ηεο κείσζεο ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο14. 

 

Ο Porter (1980) ππνζηεξίδεη φηη ηα ζηειέρε δελ θαηάθεξαλ λα δηαθξίλνπλ ηηο δχν 

πιεπξέο ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηε ιεηηνπξγηθή, θαη 

ππήξμε ζχγρπζε θαη απνπξνζαλαηνιηζκφο15. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, νη 

ππάξρνπζεο ζεσξίεο δελ έβξηζθαλ πιένλ εθαξκνγή θαζψο νη πειάηεο έγηλαλ 

πεξηζζφηεξν απαηηεηηθνί θαη νη αγνξέο κεηαβάιινληαλ ξαγδαία. Έηζη, έλα λέν θχκα πην 

αλαηξεπηηθήο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο αλαπηχρζεθε, γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο 

μεπεξαζκέλνπο πιένλ θαλφλεο.  

 

χκθσλα κε ηνπο Hamel θαη Prahalad (1996), είλαη επηηαθηηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα 

έρνπλ μεθάζαξε εηθφλα ηνπ κέιινληνο θαη λα είλαη δεθηηθέο ζε αιιαγέο, ρσξίο λα 

εκκέλνπλ ζε παξαδνρέο ηνπ παξειζφληνο. Αλαθέξνπλ επίζεο, φηη παξφιν πνπ φινη 

απνδέρνληαη κηα ζηξαηεγηθή φηαλ απηή απνδεηρζεί επηηπρεκέλε ζηελ εθαξκνγή ηεο, 

είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζπιιάβνπλ ηελ αξρηθή ηδέα. Ζ δεκηνπξγία ζηξαηεγηθήο δελ είλαη 

κηα απιή αλαιπηηθή δηαδηθαζία αιιά πνιχπιεπξε θαη πεξηιακβάλεη αλάιεςε θηλδχλνπ, 

δηαηζζεηηθφηεηα, δηνξαηηθφηεηα θαη αλαιπηηθή ζθέςε16. 

 

Ο Hamel (1996) αλαθέξεη νξηζκέλεο αξρέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηα ζηειέρε, 

ψζηε λα θαζνξίζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ πνπ δηνηθνχλ17: 

i. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη πεξηζζφηεξν κηα δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ, 

πνπ πεξηιακβάλεη θπξίσο πιάλα θαη θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο παξά θάηη 

πξνθιεηηθφ θαη θαηλνηφκν. 

                                                 
13

 Porter, M. 1980, “Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors”, N.Y. Free Press.  
14

 Chartered Management Institute April 2002, “Michael Porter: What is Strategy?”, Thinkers.  
15

 Porter, M. 1996, “What is Strategy?”, Harvard Business Review, Vol. 74 No. 6, pp. 61-78. 
16

 Hamel, G., Prahalad, C. 1996, “Competing in the New Economy: Managing Out of Bounds”, Strategic Management 
Journal, Vol. 17, pp. 237-242. 

17
 Hamel, G. 1996, “Strategy as revolution”, Harvard Business Review, Vol. 74, No. 4, pp. 69-82. 
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ii. Ζ ράξαμε ζηξαηεγηθήο πξέπεη λα είλαη αλαηξεπηηθή, λα ακθηζβεηεί ην status quo 

θαη λα ηνικά ην δηαθνξεηηθφ. 

iii. Ζ δπζθνιία εληνπίδεηαη ζπλήζσο ζηα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε, ηα νπνία 

απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ππνζηεξηθηέο ησλ παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ 

ράξαμεο ζηξαηεγηθήο. 

iv. Σα ζηειέρε ζα πξέπεη λα είλαη αλνηθηά ζε λέεο ηδέεο θαη πξνηάζεηο. 

v. Ζ αιιαγή δελ απνηειεί πξφβιεκα, αιιά ε πξνζθφιιεζε ζε μεπεξαζκέλεο 

αληηιήςεηο. 

vi. Ζ ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ζα πξέπεη λα είλαη κηα δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία, αθνχ 

ε ηθαλφηεηα ζηξαηεγηθήο ζθέςεο δελ αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηα αλψηεξα ζηειέρε. 

 

χκθσλα κε ηνπο Levy, Alvesson θαη Willmott (2003), ν Mintzberg (1994, 1998) 

πξνηείλεη πέληε νξηζκνχο ηεο ζηξαηεγηθήο: ζρεδηαζκφο, πξννπηηθή – ζηξαηεγηθφ 

φξακα, ζέζε, πξφηππν θαη ηέρλαζκα. Μάιηζηα, ν νξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο σο 

ηέρλαζκα βαζίδεηαη ζηελ ζηξαηησηηθή ξίδα ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ππνδειψλεη φηη ζε 

ζπλζήθεο αιιειεμάξηεζεο, νη απνθάζεηο ηνπ ελφο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

αλακελφκελεο αληηδξάζεηο ησλ άιισλ18. Με απηή ηελ έλλνηα, ε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα 

αθνξά ζε παξαπιαλεηηθέο θαη απξφβιεπηεο θηλήζεηο κε ζηφρν λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε 

θαη λα ππεξθεξάζεη ηνπο αληαγσληζηέο. 

 

Δπηπξνζζέησο, ν Mintzberg (1994) ππνζηεξίδεη φηη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο αξθεηέο 

θνξέο απνηπγράλεη, δηφηη δελ είλαη ηαπηφζεκε έλλνηα κε ηε ζηξαηεγηθή ζθέςε19. Ο 

ζρεδηαζκφο αθνξά ζηελ αλάιπζε, ζηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ελφο ζηφρνπ ζε επηκέξνπο 

βήκαηα, ζηε δηακφξθσζε ησλ βεκάησλ απηψλ θαη ηέινο, ζηελ πξφβιεςε ησλ 

ζπλεπεηψλ πνπ έπνληαη. Αληίζεηα, ε ζηξαηεγηθή ζθέςε ζρεηίδεηαη κε ηε ζχλζεζε θαη 

πεξηιακβάλεη πξναίζζεκα θαη δεκηνπξγηθφηεηα. Σν απνηέιεζκα ηεο ζηξαηεγηθήο 

ζθέςεο είλαη κηα νινθιεξσκέλε πξννπηηθή, είλαη ην φξακα θαη ε θαηεχζπλζε πνπ ζα 

πξέπεη λα δηαθαίλνληαη ζε θάζε ζηηγκή θαη ζε θάζε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. 

 

Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία, ην πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ κεηαβάιιεηαη ξαγδαία, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά επηηαθηηθή ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Οη 

αιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη πιένλ νη νκάδεο ελδηαθεξφλησλ 

είλαη πεξηζζφηεξεο (πειάηεο, πξνκεζεπηέο, πηζησηέο, εξγαδφκελνη, θνηλσληθέο νκάδεο 

                                                 
18

 Levy, D., Alvesson, M., Willmott, H. 2003, “Critical Approaches to Strategic Management”, in M. Alvesson and H. 
Willmott (eds), Studying Management Critically, pp. 92-110. 

19
 Mintzberg, H. 1994, “Fall and Rise of Strategic Planning”, Harvard Business Review, Vol. 72, No. 1, pp. 107-114. 
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θαη άιινη) απαηηνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηαρχηαηε πξνζαξκνγή ζηηο εθάζηνηε 

ζπλζήθεο, ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηε βησζηκφηεηά ηνπο. Με δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε, ε 

ζηξαηεγηθή «πεξηιακβάλεη ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ κε ηηο παξνπζηαδφκελεο απφ ην πεξηβάιινλ επθαηξίεο θαη απεηιέο, ψζηε λα 

επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο ηίζεηαη αλάινγα κε ηηο αμίεο, θηινδνμίεο, 

πηζηεχσ ησλ ζηειερψλ ηεο»20. 

 

Οη Thompson θαη Martin (2005)21 αλαθέξνπλ φηη ε ζηξαηεγηθή αθνξά ζηνπο ζηφρνπο 

πνπ έρνπλ ηεζεί απφ κηα επηρείξεζε θαη ζηα κέζα γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Μηα 

επηρείξεζε επηηπγράλεη, εθφζνλ ε ζηξαηεγηθή ηεο είλαη ε θαηάιιειε γηα ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ αληηκεησπίδεη, είλαη εθηθηή ζε ζρέζε κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηεο θαη 

επηζπκεηή απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders). Οπζηαζηηθά, ε ζηξαηεγηθή 

αθνξά ζηελ ελαξκφληζε αλάκεζα ζηνπο πφξνπο θαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο 

θαη επηπιένλ, ζηελ ηθαλφηεηα λα παξακέλεη δηαρξνληθά βηψζηκε αθφκα θαη θάησ απφ 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Μηα επηρείξεζε απνηπγράλεη, φηαλ δελ θαηαθέξλεη λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ νκάδσλ ελδηαθεξφλησλ. Γηα λα επηηχρεη κηα 

επηρείξεζε καθξνπξφζεζκα, ζα πξέπεη λα αληαγσλίδεηαη απνηειεζκαηηθά θαη λα είλαη 

απνδνηηθφηεξε απφ ηνπο αληηπάινπο ηεο ζε έλα δπλακηθφ θαη ζπρλά ηαξαρψδεο 

πεξηβάιινλ. Πξνθεηκέλνπ λα ην θαηαθέξεη, ζα πξέπεη λα εληνπίζεη ηνπο θαηάιιεινπο 

ηξφπνπο, γηα λα δεκηνπξγήζεη πξνζηηζέκελε αμία (added value) ζηνπο πειάηεο ηεο. 

 

Ο ηζρπξηζκφο φηη ε ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο δηαζθαιίδεη ηελ απφιπηε επηηπρία 

ραξαθηεξίδεηαη σο αλεδαθηθφο, ζίγνπξα φκσο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζή ηεο. 

Γίλεη ηελ θαηεχζπλζε θαη θαζνξίδεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα νδεγεζεί 

ε επηρείξεζε ζηελ νινθιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο. Απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ψζηε λα κελ ππάξρεη ζχγρπζε θαη 

απνπξνζαλαηνιηζκφο. Σαπηφρξνλα, κεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηηο επηρεηξήζεηο λα ζπζρεηίζνπλ ηηο εζσηεξηθέο ηνπο δπλάκεηο κε ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ θαη λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Γεσξγφπνπινο, Ν. 2006, «ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη», Δθδφζεηο Μπέλνπ Γ. 
21

 Thompson, J., Martin, F. 2005, “Strategic Management: Awareness and Change”, 5
th
 ed., Thomson Learning. 
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1.2. ΣΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΚΑΗ Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑ ΣΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη έγηλε ηδηαίηεξα δεκνθηιέο θαη ζεκαληηθφ 

ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ γηα πιεζψξα ιφγσλ, θπξίσο φκσο δηφηη νη επηρεηξήζεηο 

θαηαλφεζαλ πσο απηφ απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ δξφκνπ πξνο ηελ επηηπρία ηνπο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε πιεηνςεθία ησλ επηηπρεκέλσλ νξγαληζκψλ έρνπλ αλαπηχμεη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη ζε αληίζεζε κε εθείλνπο πνπ απέηπραλ. Σν 

ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη βνεζά κηα επηρείξεζε λα εληνπίζεη ην πνχ βξίζθεηαη ηψξα, ην 

πνχ ζέιεη λα πάεη θαη ηνλ ηξφπν γηα λα ην θάλεη. Καζνξίδεη, δειαδή, ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

 

ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία κεηέρνπλ ηα αλψηεξα ζηειέρε, ηα νπνία, ζέηνληαο 

ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο, θαζνξίδνπλ ηε ζέζε πνπ πξνζβιέπεη ε επηρείξεζε λα θαηέρεη 

κέζα ζηα επφκελα πέληε πεξίπνπ έηε. Οπζηψδεο ηκήκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο απνηειεί 

ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο θαη ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο, ν 

εληνπηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ θαζψο θαη ησλ πφξσλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. 

Δπίζεο, ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα επεξεάζνπλ νη ιεθζείζεο 

απνθάζεηο ηνπο θαηαλαισηέο, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Θα πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη νη επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ, ν βαζκφο θαηά ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

αληαπεμέιζεη ε επηρείξεζε θαη κε πνην ηξφπν ζα εηηεζεί ν αληαγσληζκφο. Παξάιιεια, 

πξσηαγσληζηηθφο παξάγνληαο είλαη νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο. Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη αθνξά ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ, ησλ 

ζηφρσλ ησλ κεηφρσλ (βιέπε ην ζρεηηθφ πξφβιεκα εληνιέα-εληνινδφρνπ ζηα πιαίζηα 

ησλ θαλφλσλ ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο) θαη ησλ επηζπκηψλ ησλ θαηαλαισηψλ.  

 

Έρνπλ αλαπηπρζεί πνιινί νξηζκνί ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη. Ο David (2003)22 

νξίδεη ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη σο ηελ «ηέρλε θαη επηζηήκε ηεο ράξαμεο, εθαξκνγήο 

θαη αμηνιφγεζεο αιιεινεπεξεαδφκελσλ απνθάζεσλ νη νπνίεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζε έλαλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ». Με άιια ιφγηα, ν ζπγθεθξηκέλνο 

ηχπνο κάλαηδκελη επηθεληξψλεηαη ζηελ ελνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ επθαηξηψλ γηα ην κέιινλ.  

 

                                                 
22

 David, F. 2003, “Strategic Management: Concepts and Cases”, 9
th
 ed., Prentice Hall.  
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χκθσλα κε ηνπο Wheelen θαη Hunger (2009)23, ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη αθνξά ζην 

ζχλνιν ησλ απνθάζεσλ κηαο επηρείξεζεο θαη ησλ δξάζεσλ πνπ αλαιακβάλεη, νη 

νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε καθξνρξφληα επίδνζε ηνπ νξγαληζκνχ. Σν ζηξαηεγηθφ 

κάλαηδκελη βνεζά έλα νξγαληζκφ λα είλαη πεξηζζφηεξν απνδνηηθφο κέζσ ηνπ 

θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα αληηκεησπίδεη κε απηφ 

ηνλ ηξφπν απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο αβεβαηφηεηεο ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηελ Coulter (2005)24, ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη 

είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ε επηρείξεζε αλαιχεη ηελ παξνχζα θαηάζηαζε, 

αλαπηχζζεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο εθαξκφδεη ζηελ πξάμε, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα αμηνινγεί απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο θαη πξνβαίλεη ζηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο ή ζηελ 

αιιαγή ηνπο εθφζνλ απηφ απαηηείηαη. 

 

Σν ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνζηνιήο ελφο 

νξγαληζκνχ, ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ θαζψο θαη ηε ζρεδίαζε πνιηηηθψλ θαη 

πιάλσλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο, ελψ ζηε ζπλέρεηα θαηαπηάλεηαη κε ηελ θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ ζηφρσλ25. Αθνξά φρη κφλν ζηα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο, αιιά θαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζηηο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ, 

αλάινγα κε ηε δνκή θάζε νξγαληζκνχ. Οη Thompson θαη Martin (2005)26 δίλνπλ έλα 

επξχηεξν νξηζκφ: «ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη είλαη ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζηφρνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ζθνπψλ ηεο, ζηηο 

δξάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα αλαιεθζνχλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, ζηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ 

δξάζεσλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ». 

 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη έρεη ν ζρεδηαζκφο. πρλά, 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ξήζε: «αλ απνηχρεηο λα ζρεδηάζεηο, ηφηε ζρεδηάδεηο λα απνηχρεηο»27. 

Σν ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη ιακβάλεη ππφςε ην φξακα θαη ηελ απνζηνιή ελφο 

νξγαληζκνχ θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ επίδνζή ηνπ. Βνεζά ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ κε απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν, αιιά θαη ζηελ έθθξαζε, 

ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο. ην ζχγρξνλν, 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελν, επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο θιάδνπ θαη κεγέζνπο, αθνχ ε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ 

δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα απνδεηρζεί ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία. 

                                                 
23

 Wheelen, T., Hunger, D. 2009, “Concepts in Strategic Management and Business Policy”, 12
th
 ed., Prentice Hall. 

24
 Coulter, M. 2005, “Strategic Management in Action”, 3

rd
 ed., Prentice Hall.  

25
 http://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_management 

26
 Thompson, J., Martin, F. 2005, “Strategic Management: Awareness and Change”, 5

th
 ed., Thomson Learning. 

27
 Benjamin Franklin (1706-1790): “if you fail to plan, you are planning to fail”. 
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1.2.1. ΣΟ ΒΑΗΚΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 

 

 

χκθσλα κε ηνπο Wheelen θαη Hunger (2009), ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη πεξηιακβάλεη 

ηέζζεξα ζηάδηα (Γηάγξακκα 1.1.)28: 

 Αλίρλεπζε Πεξηβάιινληνο 

 Γηακφξθσζε ηξαηεγηθήο 

 Τινπνίεζε ηξαηεγηθήο 

 Αμηνιφγεζε θαη Έιεγρνο 

 

 

Γηάγξακκα 1.1.: Τπφδεηγκα ηξαηεγηθνχ Μάλαηδκελη 

Πεγή: Wheelen, T., Hunger, D. 2009, “Concepts in Strategic Management and Business Policy” 

 

Γεληθά, ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη αληρλεχεη ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, 

πξνζπαζψληαο λα εληνπίζεη θαη λα αλαιχζεη ηφζν ηηο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ηηο επθαηξίεο θαη απεηιέο απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο. ηε ζπλέρεηα, δηακνξθψλεηαη ε ζηξαηεγηθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ 

                                                 
28

 Wheelen, T., Hunger, D. 2009, “Concepts in Strategic Management and Business Policy”, 12
th
 ed., Prentice Hall. 
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απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο, θαζψο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο θαη 

πνιηηηθέο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Σν επφκελν ζηάδην αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ. Σέινο, αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο ησλ 

απνηειεζκάησλ. πγθεθξηκέλα: 

 

Ζ Αλίρλεπζε ηνπ Πεξηβάιινληνο αθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ζηελ αμηνιφγεζε 

πιεξνθνξηψλ ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

θαη έρεη σο ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ζηξαηεγηθψλ παξαγφλησλ, δειαδή ζηνηρείσλ πνπ ζα 

θαζνξίζνπλ ην κέιινλ ηνπ νξγαληζκνχ (Wheelen θαη Hunger, 2009). Γηα ηελ αλίρλεπζε 

ηνπ πεξηβάιινληνο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ε αλάιπζε SWOT (Strengths-Γπλάκεηο, 

Weaknesses-Αδπλακίεο, Opportunities-Δπθαηξίεο, Threats-Απεηιέο).  

 

Οη δπλάκεηο θαη νη αδπλακίεο (Strengths, Weaknesses) αθνξνχλ ζε κεηαβιεηέο ηνπ 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφ ηε δηνίθεζε, φπσο ε 

νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξείαο, νη πφξνη πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαη ε εηαηξηθή 

θνπιηνχξα. Αληίζεηα, νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο (Opportunities, Threats) είλαη 

κεηαβιεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ήηνη ζην καθξν-πεξηβάιινλ ή 

γεληθεπκέλν (αθνξά ζε φινπο ηνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο) ή ζην κηθξν-πεξηβάιινλ 

(αθνξά ζηνλ θιάδν πνπ αλήθεη ε εηαηξεία). Οη παξάγνληεο απηνί επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ζπλήζσο είλαη εθηφο ησλ νξίσλ 

ειέγρνπ ηεο δηνίθεζήο ηεο (Γηάγξακκα 1.2). 

 

Γηάγξακκα 1.2.: Μεηαβιεηέο ηνπ Πεξηβάιινληνο ηεο Δπηρείξεζεο 
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Πεγή: Wheelen, T., Hunger, D. 2009, “Concepts in Strategic Management and Business Policy” 

 

Ζ Γηακφξθσζε ηεο ηξαηεγηθήο29 αθνξά ζηελ αλάπηπμε καθξνρξφλησλ ζρεδίσλ γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Πεξηιακβάλεη ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο απνζηνιήο (mission) ηεο επηρείξεζεο, ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ, ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ θαη ηνλ νξηζκφ ησλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ πνιηηηθήο ηεο (Wheelen θαη Hunger, 2009). 

 

Ζ απνζηνιή ελφο νξγαληζκνχ νξίδεηαη σο ν ιφγνο ή ε αηηία χπαξμήο ηνπ. Μηα θαιά 

ζρεδηαζκέλε απνζηνιή θαζνξίδεη ην ζεκειηψδε θαη κνλαδηθφ ζθνπφ ηεο επηρείξεζεο. 

Γίλεη δειαδή, κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πνηνη είκαζηε, ηη θάλνπκε θαη ηη ζα ζέιακε λα 

θάλνπκε. 

 

Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο επηρείξεζεο θαζνξίδνπλ ην ηη πξέπεη λα επηηεπρζεί θαη ζε 

πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα. Έρνπλ δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ ηνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη είλαη 

πην γεληθνί θαη αλαθέξνληαη ζε ιηγφηεξν πξνζδηνξηζκέλα απνηειέζκαηα. Μεξηθνί απφ 

ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο δχλαηαη λα εληνπίδνληαη νη ζθνπνί κηαο επηρείξεζεο είλαη 

εθείλνη ηεο αλάπηπμεο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο θεξδνθνξίαο, ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο, ησλ παξνρψλ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ησλ παξνρψλ πξνο ηελ θνηλσλία 

γεληθφηεξα. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην, φπνπ θαζνξίδνληαη νη ηξφπνη κε 

ηνπο νπνίνπο ζα επηηεπρζνχλ ε απνζηνιή θαη νη ζθνπνί ηεο επηρείξεζεο. ε κηα 

επηρείξεζε ζπλήζσο εληνπίδνληαη ηξεηο αιιειεμαξηψκελνη ηχπνη ζηξαηεγηθήο 

(Γηάγξακκα 1.3.): ε επηρεηξεζηαθή ή εηαηξηθή ζηξαηεγηθή (Corporate Strategy), ε 

επηρεηξεκαηηθή ή αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή (Business or Competitive Strategy) θαη ε 

ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή (Functional Strategy). 

                                                 
29

 Wheelen, T., Hunger, D. 2009, “Concepts in Strategic Management and Business Policy”, 12
th
 ed., Prentice Hall. 
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Γηάγξακκα 1.3.: Ζ Ηεξαξρία ηεο ηξαηεγηθήο 

Πεγή: Wheelen, T., Hunger, D. 2009, “Concepts in Strategic Management and Business Policy” 

 

Ζ επηρεηξεζηαθή ή εηαηξηθή ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηνπο 

ηχπνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο νπνίνπο ζα επηδνζεί ε επηρείξεζε 

θαζψο θαη κε ηε ξνή ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ αλάκεζα ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπηπιένλ, αθνξά θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ηηο βαζηθέο νκάδεο ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηεο30. Ζ επηρεηξεκαηηθή ή αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή δηακνξθψλεηαη ζε 

επίπεδν επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ (Business Units) ή πξντφληνο θαη επηθεληξψλεηαη 

ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (θφζηνπο ή 

δηαθνξνπνίεζεο) ζε θαζεκία επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ή πξντφλ / ππεξεζία. Απηνχ ηνπ 

είδνπο ε ζηξαηεγηθή δηαθξίλεηαη ζε ζηξαηεγηθή Ζγεζίαο Κφζηνπο (cost leadership 

strategy) θαη ζε ζηξαηεγηθή Γηαθνξνπνίεζεο (differentiation strategy). Σέινο, ε 

ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή αλαπηχζζεηαη ζχκθσλα κε ηελ επηρεηξεζηαθή θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη ζηνρεχεη ζηελ άξηζηε θαηαλνκή ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ 

ζηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. 

 

Οη πνιηηηθέο είλαη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο, νη νπνίεο ζπλδένπλ ηε δηακφξθσζε 

κηαο ζηξαηεγηθήο κε ηελ πινπνίεζή ηεο. Υξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε ιήςε απνθάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα θαη λα δηαζθαιηζηεί φηη θάζε 

ελέξγεηα πνπ ιακβάλεη ρψξα ππνζηεξίδεη ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο, ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο. 

 

                                                 
30

 Γεσξγφπνπινο, Ν. 2006, «ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη», Δθδφζεηο Μπέλνπ Γ. 
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Ζ Τινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο εθαξκφδνληαη νη 

ζηξαηεγηθέο θαη νη πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο. Δθηφο εηδηθψλ εμαηξέζεσλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα κεζαία θαη θαηψηεξα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο κε ηε ρξήζε:  

 Πξνγξακκάησλ (Programs): εθζέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ θαη πεξηγξάθνπλ 

αλαιπηηθά ηηο ελέξγεηεο θαη ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί έλα ζρέδην. 

 Πξνυπνινγηζκψλ (Budgets): είλαη ε απεηθφληζε ησλ πξνγξακκάησλ ζε 

ρξεκαηηθέο κνλάδεο θαη ε αλάιπζή ηνπο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεπξά. 

Οπζηαζηηθά, απνηεινχλ έλα ιεπηνκεξέο ζρέδην ηεο ζηξαηεγηθήο ζηελ πξάμε. 

 Γηαδηθαζηψλ [Procedures ή Standard Operating Procedures (SOP)]: 

πεξηγξάθνπλ ιεπηνκεξψο ηηο ελέξγεηεο πνπ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα, ψζηε 

λα νινθιεξσζεί έλα πξφγξακκα.  

 

Ζ Αμηνιφγεζε θαη ν Έιεγρνο πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα, ηε ζχγθξηζή ηνπο κε ηα 

επηζπκεηά. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ζηειέρε 

φισλ ησλ επηπέδσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο θαη λα 

επηιπζνχλ ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη επαξθήο θαη έγθαηξε Αλαηξνθνδφηεζε (Feedback), ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή ε αμηνιφγεζε. πλεπψο, παξφιν πνπ ε αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο 

απνηεινχλ ηα ηειεπηαία βήκαηα ηνπ ππνδείγκαηνο, ελδέρεηαη λα εληνπηζηνχλ αδπλακίεο 

ή αθφκε θαη ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο ζε πξνεγνχκελν ζηάδην, νη νπνίεο λα νδεγήζνπλ 

ζηελ αλακφξθσζή ηνπ.  

 

 

1.3. ΣΟ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑ 

 

 

Ζ έλλνηα ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη θαη έρεη αλαπηπρζεί κηα πιεζψξα νξηζκψλ, ζηνπο νπνίνπο σο 

θνηλφ ζεκείν εληνπίδεηαη ε έλλνηα ηεο «δεκηνπξγίαο αμίαο». Οξίδεηαη σο ε πξνυπφζεζε 

εθείλε, πνπ επηηξέπεη ζε κηα νηθνλνκηθή κνλάδα λα ιεηηνπξγεί κε πην απνδνηηθφ ηξφπν 

απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο θαη παξάιιεια, νδεγεί ζε ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ ίδηα31. 

Δίλαη ε ζέζε κηαο εηαηξείαο ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ ηεο επηηξέπεη ε 

                                                 
31
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απφδνζε ησλ επελδχζεψλ ηεο λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην αληίζηνηρν θφζηνο. Σν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζα πξέπεη λα είλαη κνλαδηθφ θαη δηαηεξήζηκν32.  

 

Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πξνθχπηεη απφ ηελ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα 

ζπλδέεη βαζηθέο ηεο ηθαλφηεηεο κε ηηο επθαηξίεο ηεο αγνξάο. Οπζηαζηηθά, είλαη ε 

αλσηεξφηεηα πνπ θεξδίδεη, φηαλ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ ίδηα αμία κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο ζε ρακειφηεξε ηηκή ή λα ρξεψλεη πςειφηεξεο ηηκέο κε ηελ παξνρή 

δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ33. Παξφια απηά, ππάξρεη δηαθσλία ζρεηηθά κε ην «ζε 

πνηνλ» δεκηνπξγείηαη ε αμία θαη «πφηε»34. Δίλαη ε αμία πνπ δεκηνπξγείηαη απφ 

επλντθνχο φξνπο ζπλαιιαγψλ ζηηο αγνξέο πξντφλησλ, φηαλ ηα έζνδα ππεξβαίλνπλ ην 

θφζηνο; Ζ επίηεπμε άξηζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ζε κηα επηρείξεζε; 

Ή κήπσο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο ζε ζρεηηθά πςειά επίπεδα; 

 

Ο Porter (1985)35, αλαθέξεη φηη «ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα βξίζθεηαη ζην 

επίθεληξν ησλ επηδφζεσλ κηαο επηρείξεζεο ζε αληαγσληζηηθέο αγνξέο» θαη 

κεηαθξάδεηαη ζε ρακειφ θφζηνο, πιενλέθηεκα ζηε δηαθνξνπνίεζε ή επηηπρεκέλε 

ζηξαηεγηθή εζηίαζεο. Οη Besanko, Dranove θαη Shanley (2000)36 ππνγξακκίδνπλ: 

«φηαλ κηα εηαηξεία επηηπγράλεη πςειφηεξν πνζνζηφ νηθνλνκηθνχ θέξδνπο ζε ζρέζε κε 

ην κέζν πνζνζηφ άιισλ αληαγσληζηξηψλ εηαηξεηψλ ζηελ ίδηα αγνξά, ηφηε ε εηαηξεία 

έρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά». Σν νηθνλνκηθφ θέξδνο 

νξίδεηαη σο «ε δηαθνξά αλάκεζα ζην θέξδνο απφ ηελ επέλδπζε νξηζκέλσλ πφξσλ ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα θαη ζην θέξδνο πνπ ζα κπνξνχζε λα είρε επηηεπρζεί, 

εάλ νη ίδηνη πφξνη είραλ επελδπζεί ζηελ πιένλ επηθεξδή ελαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα». 

 

Οη Saloner, Shepard θαη Podolny (2001)37 αλαθέξνπλ φηη ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα δχλαηαη λα έρεη δχν κνξθέο: α) φηαλ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα παξάγεη 

έλα πξντφλ / ππεξεζία, ην νπνίν νη πειάηεο αληηιακβάλνληαη φηη έρεη κεγαιχηεξε αμία 

απφ ην αληίζηνηρν πνπ πξνζθέξνπλ νη αληαγσληζηέο ή β) φηαλ κηα επηρείξεζε έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη ην πξντφλ / ππεξεζία ηεο ζε ηηκή ρακειφηεξε απφ εθείλε 

πνπ ην πξνζθέξνπλ νη αληαγσληζηέο ηεο. Πξνθεηκέλνπ κηα επηρείξεζε λα αθκάζεη ηφζν 

ζε επίπεδν θεξδψλ φζν θαη ζε επίπεδν κεξηδίνπ αγνξάο ζα πξέπεη λα θαηαθέξεη λα 

                                                 
32

 http://en.wikipedia.org/wiki/Competitive_advantage 
33

 http://www.businessdictionary.com/definition/competitive-advantage.html 
34

 Rumelt, R., Kunin, H., Kunin, E. 2003, “What in the World is Competitive Advantage?”, The Anderson School at 
UCLA, Policy Working Paper 105.  

35
 Porter, M. 1985, “Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance”, New York, The Free 
Press. 

36
 Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M. 2000, “Economics of Strategy”, 2

nd
 ed., John Wiley & Sons. 

37
 Saloner, G., Shepard, A., Podolny, J. 2001, “Strategic Management”, John Wiley & Sons. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Competitive_advantage
http://www.businessdictionary.com/definition/competitive-advantage.html
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δηαηεξεί ηελ αμία πνπ δεκηνπξγεί. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ, ζα πξέπεη λα έρεη έλα 

βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 

Ο Barney (2002)38 ππνζηεξίδεη φηη κηα επηρείξεζε έρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

φηαλ ε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζε κηα αγνξά δεκηνπξγεί νηθνλνκηθή αμία θαη ηαπηφρξνλα, 

ιίγεο αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο αλαιακβάλνπλ αλάινγεο δξάζεηο. Σν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ επίδνζε ηεο επηρείξεζεο, δηφηη έλαο νξγαληζκφο 

επηηπγράλεη ηε βέιηηζηε επίδνζε, φηαλ νη πφξνη πνπ ρξεζηκνπνηεί δεκηνπξγνχλ αμία 

κεγαιχηεξε ηεο αλακελφκελεο. 

 

ην ζχγρξνλν πνιπηάξαρν πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ε θαηαλφεζε ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο απφ ηα ζηειέρε ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ απνηειεί 

θξίζηκν ζεκείν γηα ηε βησζηκφηεηά ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν κηα εηαηξεία δηαηεξείηαη ζηελ αγνξά θαη νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ ην πξντφλ / 

ππεξεζία ηεο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα δελ ζεκαίλεη 

απιά είκαη δηαθνξεηηθφο. Έρεη λα θάλεη κε ηελ απφδνζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη νκάδα ζηειερψλ κε άξηζηε γλψζε θαη 

θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ. Ζ 

νκάδα απηή, ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ην φξακα ηεο 

επηρείξεζεο, αλαπηχζζνληαο ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

εληζρχνληαο ηελ νκαδηθή εξγαζία θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε. 

 

Σν βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα βνεζά ηελ επηρείξεζε λα δηαηεξήζεη θαη λα 

βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά, θαζψο επίζεο λα επηβηψζεη απέλαληη ζηνλ 

αληαγσληζκφ. Πεγάδεη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα ζπλδπάδεη ηηο κνλαδηθέο 

δεμηφηεηέο ηεο κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη λα αλαπηχζζεη θαη λα εθαξκφδεη 

ζηξαηεγηθέο, πνπ νη αληαγσληζηέο δελ κπνξνχλ. Με άιια ιφγηα, απνηειεί κηα δπλακηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία απαηηεί ζπλερή πξνζνρή θαη ελδερνκέλσο ηξνπνπνηήζεηο γηα λα 

δηαηεξεζεί ζην ρξφλν. 

                                                 
38

 Barney, J. 2002, “Gaining and Sustaining Competitive Advantage”, 2
nd

 ed., Addison-Wesley Reading. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ  

«ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» 

 

 

2.1.  ΗΓΡΤΖ ΚΑΗ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

 

 

Ζ εηαηξεία «ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ 

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Α.Β.Δ.Δ.»39 κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» ηδξχζεθε ην 1991 θαη εδξεχεη ζηνλ Άιηκν Αηηηθήο, ζε κηα έθηαζε 11.000 

η.κ. Πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαηξνπή ζε Αλψλπκε Δηαηξεία ηεο Δηεξφξξπζκεο Δηαηξείαο 

κε επσλπκία «Γεσξγάηνο Γξεγφξηνο θαη ΗΑ Δ.Δ.», ε νπνία πξνυπήξρε κε ηε κνξθή 

απηή απφ ην 1987. Σν φξακά ηεο ζπλνςίδεηαη ζηελ εμήο θξάζε: «λα πξνζθέξνπκε ηελ 

θαιχηεξε θαζεκεξηλή εκπεηξία θαθέ θαη κηθξνγεπκάησλ ζηνλ θφζκν». 

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο μεθίλεζε ην 1972, ππφ ηε κνξθή αηνκηθήο επηρείξεζεο 

απφ ηνλ λπλ πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηεο Α.Δ. θ. Γξεγφξε 

Γεσξγάην. Σν πξψην θαηάζηεκα «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» ηδξχζεθε ην 1972, ζηε 

Γάθλε Αηηηθήο. Υξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ ζρεδφλ δχν δεθαεηίεο γηα λα κεηαηξαπεί ε 

εηαηξεία ζε αλψλπκε θαη λα αξρίζεη ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ απφ ηε δεχηεξε γεληά ηεο 

νηθνγέλεηαο.  

 

Οη πξψηεο ζπκβάζεηο δηθαηφρξεζεο40 (franchise)41 ππνγξάθεθαλ ην 1994 θαη ην 2000 ε 

εηαηξεία εηζήρζε ζηελ Παξάιιειε Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ, φπσο 

νλνκαδφηαλ ηφηε (λπλ Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ Α.Δ.). Παξάιιεια, μεθίλεζε ε επέθηαζε 

ηνπ δηθηχνπ ζηε Ρνπκαλία, κε ηελ ίδξπζε ζπγαηξηθήο εηαηξείαο θαη ηε δεκηνπξγία 

κνλάδαο παξαγσγήο. 

 

                                                 
39

 «ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.», Αξραίνπ Θεάηξνπ 8, 17456, Άιηκνο, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58. 
40

 http://el.wikipedia.org/wiki/Γηθαηφρξεζε 
41

 Μέζνδνο δηαλνκήο πξντφλησλ ή/θαη ππεξεζηψλ κέζα απφ κηα ζρέζε ζπλεξγαζίαο, ζηελ νπνία ν δηθαηνπάξνρνο 
(franchisor) ρνξεγεί ζην δηθαηνδφρν (franchisee) ην δηθαίσκα λα πσιεί πξντφληα ή/θαη ππεξεζίεο πνπ πξψηνο έρεη 
αλαπηχμεη. Ο δηθαηνπάξνρνο είλαη ην λνκηθφ πξφζσπν, ζπλήζσο κηα κεγάιε επηρείξεζε, κε «θαιφ» φλνκα, 
ηερλνγλσζία θαη θχξνο ζηελ αγνξά, ην νπνίν επηζπκεί λα δηεπξχλεη ην κεξίδην πνπ θαηέρεη ζηελ αγνξά. Γηα ην ζθνπφ 
απηφ παξαρσξεί ζε έλα άιιν πξφζσπν (δηθαηνδφρν), λνκηθφ ή θπζηθφ, έλαληη άκεζνπ ή έκκεζνπ νηθνλνκηθνχ 
αληαιιάγκαηνο ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ franchise. Ο δηθαηνδφρνο είλαη ν αλεμάξηεηνο επηρεηξεκαηίαο, ζηνλ 
νπνίν παξαρσξείηαη ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ franchise, κε ζθνπφ ηελ εκπνξία ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ 
ή/θαη ππεξεζηψλ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1
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Ζ επηηπρεκέλε πνξεία ζπλερίζηεθε κε ηελ είζνδφ ηεο ζηηο θιεηζηέο αγνξέο ηεο Διιάδαο 

θαη ηεο Ρνπκαλίαο (Αεξνδξφκην, ηδεξνδξνκηθφο ηαζκφο θαη άιιεο) θαη ηε δεκηνπξγία 

ηνπ “Coffeeright Concept Café”. Βέβαηα, ππήξμαλ θαη εκπφδηα, φπσο ε ζπγρψλεπζε 

δηα απνξξνθήζεσο ηεο αιπζίδαο θαθεζηηαηνξίσλ «ΝΔΟΝ»42. Δπηπιένλ, ε εηαηξεία 

εηζήρζε ζηελ αγνξά ηεο Κχπξνπ κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο Master Franchise γηα 

ηελ Κχπξν ην 2005. Ζ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ζπλερίζηεθε κε ηαρείο ξπζκνχο θαη ην 

2008 ε εηαηξεία έθαλε ην επφκελν βήκα ηεο κε ηε ιεηηνπξγία θαηαζηήκαηνο ζηα Σίξαλα, 

θάλνληαο ηελ αξρή γηα ηελ επέθηαζε δηθηχνπ θαη ζηελ αγνξά ηεο Αιβαλίαο. ήκεξα, ην 

δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηνπ Οκίινπ Δηαηξεηψλ Δζηίαζεο «Γξεγφξεο» αξηζκεί 

πεξηζζφηεξα απφ 250 θαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2009, ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα Α.Β.Δ.Δ.» αλαθνίλσζε φηη ε 

Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε (Γ..) ηεο εηαηξείαο απνθάζηζε ηε δηαγξαθή ησλ κεηνρψλ 

απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ43. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2009, ην Γ.. ηεο αλαθνίλσζε ηελ 

απφθαζε λα ζπγρσλεχζεη κε απνξξφθεζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.2166/1993, ηελ εηαηξεία «PRIME ΚΔΦΑΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ». Ζ ζπγρψλεπζε εγθξίζεθε απφ ηηο Γ.. ησλ Μεηφρσλ ησλ εηαηξεηψλ ηελ 1ε 

Ννεκβξίνπ 2009 θαη θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ κε αξηζκφ Κ2-

15368/4.11.2009. 

 

 

2.2. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΔΡΓΑΗΧΝ 

 

 

Ζ «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ηεο παξαζθεπήο θαη 

δηάζεζεο κηθξνγεπκάησλ θαη ζπλαθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ γξήγνξνπ θαγεηνχ θαη ηεο εκπνξίαο αληίζηνηρσλ πξντφλησλ. 

ηφρνο ηεο είλαη ε άξηζηε πνηφηεηα θαη ε βέιηηζηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ 

ηεο. Σα θαηαζηήκαηα «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» θαινχληαη λα θαιχςνπλ ηελ αλάγθε 

ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηεο εκέξαο 

εθηφο ζπηηηνχ, γηα πνηνηηθά θαη ζπγρξφλσο γεπζηηθά κηθξνγεχκαηα. Γηαζέηνπλ κηα 

κεγάιε γθάκα πξντφλησλ, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε ςπγεία αλνηρηνχ ηχπνπ, ψζηε ν 

πειάηεο λα έρεη πιήξε αληίιεςε ηεο πνηθηιίαο θαη άκεζε επαθή κε ην πξντφλ. Δπίζεο, 

                                                 
42

 Δθεκεξίδα «Ηζνηηκία» εκεξνκελίαο 17/1/2009: «Δθείλε ηελ πεξίνδν ν αληαγσληζκφο έιεγε: «ν Γεσξγάηνο αγόξαζε 
όρη εηαηξεία, αιιά πξνβιήκαηα» θαη ηειηθά επηβεβαηψζεθε». 

43
 “Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν Τπνρξεσηηθήο Γεκφζηαο Πξφηαζεο ηεο «PRIME ΚΔΦΑΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΑΝΧΝΤΜΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ» πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο «ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ Α.Β.Δ.Δ.» γηα ηελ Αγνξά ηνπ πλφινπ ησλ Κνηλψλ κεηά Φήθνπ Μεηνρψλ ηνπο”, 23-01-2009.  



 

 

 
19 

πξνζθέξνπλ πνηθίια πξντφληα ζηελ θαηεγνξία ησλ πνηψλ θαη επηδνξπίσλ. 

Παξάιιεια, ιεηηνπξγνχλ ηα “Coffeeright”, ηα νπνία αλήθνπλ ζε κηα λέα θαηεγνξία 

θαηαζηεκάησλ: ηα fast-moving coffee bars. Σα “Coffeeright” δηαζέηνπλ ηε βαζηθή 

πνηθηιία θαθέδσλ, ρπκψλ θαη ζπλνδεπηηθψλ θαθέ θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ πξσηφηππε 

δηαθφζκεζε. 

 

ηελ αγνξά ηεο καδηθήο εζηίαζεο δηαθξίλνληαη ηξεηο ηχπνη αγνξψλ: νη αλνηθηέο, νη 

θιεηζηέο θαη νη εκίθιεηζηεο αγνξέο. ηηο αλνηθηέο αγνξέο πεξηιακβάλνληαη εθείλεο πνπ 

απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ησλ θαηαλαισηψλ, έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο φινη νη 

θαηαλαισηέο θαη θπξίσο αλαπηχζζνληαη «ζην δξφκν». Οη θιεηζηέο αγνξέο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπγθεθξηκέλν θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη αθνξνχλ ζε θαηαζηήκαηα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, φπσο ζε γξαθεία εηαηξεηψλ ή κνλάδεο 

παξαγσγήο. Σέινο, νη εκίθιεηζηεο αγνξέο ζπλδπάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν 

πξνεγνχκελσλ κνξθψλ. Πεξηιακβάλνπλ θαηαζηήκαηα, ηα νπνία ελψ ιεηηνπξγνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο, απεπζχλνληαη θαη ζην επξχηεξν θνηλφ. 

 

Ο κηινο Δηαηξεηψλ Δζηίαζεο «Γξεγφξεο» έρεη παξνπζία θαη ζηνπο ηξεηο ηχπνπο 

αγνξψλ. ε αλνηθηέο αγνξέο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ιεηηνπξγνχλ 193 

θαηαζηήκαηα «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» θαη “Coffeeright”. Δπίζεο, ιεηηνπξγνχλ 28 

θαηαζηήκαηα ζε θιεηζηέο αγνξέο, φπσο ζε θπιηθεία επηρεηξήζεσλ, ζε ζρνιεία, ζε 

ζρνιέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε θέληξα ελφπισλ δπλάκεσλ θαη ζε ππνπξγεία. 

Σέινο, ε παξνπζία ηνπ Οκίινπ ζε εκίθιεηζηεο αγνξέο πεξηιακβάλεη 20 θαηαζηήκαηα 

«Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» θαη “Coffeeright” ζε ηαζκνχο Δθνδηαζκνχ Απηνθηλήησλ 

(.Δ.Α.), ζην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ «Δι. Βεληδέινο» θαη ζε κεγάια Super 

Markets. 

 

Ζ εηαηξεία δηαζέηεη επηά θαηνρπξσκέλα εκπνξηθά ζήκαηα: 

 Σν «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο επσλπκία ησλ 

ζεκείσλ πψιεζεο. 

 Σν "Coffeeright", ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο επσλπκία ησλ ζεκείσλ πψιεζεο 

ηνπ λένπ concept ζηνλ ηνκέα ησλ café. 

 To "Wok 88", ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη σο επσλπκία ησλ εζηηαηνξίσλ ηχπνπ 

“fast casual” αζηαηηθήο θνπδίλαο. 

 To «ΝΔΟΝ». 

 To «CONFECTA Πξντφληα Εχκεο», ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο πσιήζεηο 

ρνλδξηθήο. 
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 To «Μαχξν πξφβαην». 

 To «Νένλ καγεηξέκαηα» πνπ ραξαθηεξίδεη ην concept ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο. 

 

 

2.3.   ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΝΔΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 

 

ηφρνο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ ηεο. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ε πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε εηαηξεία εθαξκφδεη εληαίν χζηεκα 

Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πνηνηηθά 

πξφηππα ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 θαη ISO 22000:2005. Δπηπιένλ, κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο απηνχ, ε εηαηξεία ζηνρεχεη ζηελ απνδνηηθφηεξε νξγάλσζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο θαη ζηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαζψο θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ 

βέιηηζηνπ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο. 

 

Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ επηδφζεσλ, παξάιιεια κε ηε δεκηνπξγία ππεξαμίαο γηα ηνπο κεηφρνπο 

θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο. εκείν αλαθνξάο 

θάζε δξαζηεξηφηεηαο απνηεινχλ ε ηζρχνπζα λνκνζεζία, νη απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη 

αζθάιεηαο ηξνθίκσλ (ζχζηεκα HACCP), νη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη νη 

πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο. 

 

Ο ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο θάζε επηκέξνπο δηαδηθαζίαο, αιιά θαη ζην ζχλνιφ ηνπο, 

δηαζθαιίδεη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ηεο 

εηαηξείαο. Γηα ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ πξναπαηηείηαη ε χπαξμε θαηάιιεινπ 

κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο ζηφρσλ θαη δεηθηψλ θαζψο θαη ζαθήο θαηαγξαθή ησλ 

δηεξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξα ηα φξηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο εθάζηνηε ζέζεο εξγαζίαο. 

 

Ζ εηαηξεία αθνινπζεί ζπγθεθξηκέλα βήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

παξαπάλσ δεζκεχζεηο ηεο. Αλαιπηηθά: 

 Πξαγκαηνπνηείηαη ζπλερήο αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη άκεζε ζπκκφξθσζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εληνπίδεηαη 

αζπλέπεηα. 
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 Οη ζηφρνη πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, φπσο θαη νη πεξηβαιινληηθέο 

επηδφζεηο, αλαζεσξνχληαη θαη βειηηψλνληαη ζε δηαξθή βάζε. 

 Δλζσκαηψλνληαη ζην ζρεδηαζκφ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ηφζν νη ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο φζν θαη ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

 Σν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο είλαη άξηηα εθπαηδεπκέλν ζε ζέκαηα πνηφηεηαο, 

αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη πεξηβάιινληνο, αιιά παξακέλεη ζπλερήο ε 

επηκφξθσζε θαη ε παξαθίλεζή ηνπ. 

 Δλζαξξχλεηαη κε θάζε ηξφπν ε άκεζε θαη νκαιή ξνή ηεο εζσηεξηθήο θαη 

εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζπλεπήο απέλαληη ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο, ε εηαηξεία θξνληίδεη λα 

αλαπηχζζεη θαη λα πξνζθέξεη ζπλερψο λέα πξντφληα. Ζ δηαδηθαζία πνπ εθαξκφδεηαη 

ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ζηαζεξψλ, αζθαιψλ πξντφλησλ, ηα νπνία ζα είλαη ζχκθσλα 

κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο απαηηήζεηο. Έηζη, ιακβάλνληαη ππφςε νη απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ, ν θχθινο δσήο ησλ πξντφλησλ, νη θηλήζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ, νη ζρεηηθέο 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδεη ε εκπεηξία πνπ έρεη απνθηεζεί απφ πξνεγνχκελνπο ζρεδηαζκνχο 

πξντφλησλ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηερληθνχο πεξηνξηζκνχο εμνπιηζκνχ αιιά θαη πιηθψλ, 

θαζψο θαη νη λέεο ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί. 

 

Σν ζηάδην ηεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ πεξηιακβάλεη έλα ζχζηεκα δνθηκψλ θαη 

ειέγρσλ, απφ γεπζηηθέο θαη πηινηηθέο δνθηκέο έσο κηθξνβηνινγηθέο αλαιχζεηο θαη 

πξνζδηνξηζκφ δηάξθεηαο δσήο ηνπ πξντφληνο, ψζηε λα πιεξνχληαη νη πξνθαζνξηζκέλεο 

απαηηήζεηο. Σα λέα πξντφληα απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν, δεδνκέλνπ φηη κπνξνχλ 

λα εληζρχζνπλ ηελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο, απμάλνληαο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

 

 

2.4.  ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 

 

 

Ο κηινο Δηαηξεηψλ Δζηίαζεο «Γξεγφξεο» έρεη εληάμεη ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή 

ηνπ ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (Δ.Κ.Δ.) κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο δξάζεσλ. Οη βαζηθνί ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ ζε ζέκαηα Δ.Κ.Δ. 

αθνξνχλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη πεξηιακβάλνπλ 

ηνπο ηνκείο: εξγαδφκελνη, αγνξά, πεξηβάιινλ, θνηλσλία. 
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Σν πξφγξακκα Δ.Κ.Δ. ηεο εηαηξείαο θέξεη ηνλ ηίηιν «Γε ρνξηαίλεηο λα δεηο!» θαη 

ηνπνζεηεί ζην επίθεληξν ησλ ελεξγεηψλ ηεο ην ζχγρξνλν άλζξσπν θαη ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ηνπ. Μέζα επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ απνηεινχλ αθελφο ε δξάζε ηεο 

εηαηξείαο θαη αθεηέξνπ ε αθχπληζε ησλ αλζξψπσλ πνπ ζπλαιιάζζνληαη καδί ηεο, 

ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ φινη ζε κηα θνηλή πξνζπάζεηα. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν κηινο Δηαηξεηψλ Δζηίαζεο «Γξεγφξεο» έρεη αλαιάβεη 

ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ αδχλακσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, 

αιιά θαη έρεη εληζρχζεη, ζηα πιαίζηα ηεο πξναγσγήο ηνπ πνιηηηζκνχ, αμηφινγεο 

πνιηηηζηηθέο θαη θαιιηηερληθέο νκάδεο. Παξάιιεια, έρεη ζπκπεξηιάβεη ζην πξφγξακκά 

ηνπ δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, είηε απεπζείαο, είηε 

κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ. Οη ελέξγεηεο πνπ σο ηψξα έρνπλ ιάβεη ρψξα, αθνξνχλ ζηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο, ζηε ρξήζε νηθνινγηθψλ πιηθψλ, αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνχ καο πινχηνπ. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο ηνπ νκίινπ 

πεξηιακβάλνπλ44: 

 

 Αληηθαηάζηαζε ηεο ζπκβαηηθήο πιαζηηθήο ζαθνχιαο κε θηιηθή πξνο ην 

πεξηβάιινλ ζε φιν ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ. 

 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ θαη ραξηηνχ. 

 πκκεηνρή ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ΑΦΖ45 κε ηελ αλαθχθισζε κπαηαξηψλ ζηα 

θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο θαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δηθηχνπ 

θαηαζηεκάησλ. 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ ράξηηλσλ ζπζθεπαζηψλ κε ζπζθεπαζίεο απφ 

αλαθπθισκέλν ραξηί, φπνπ είλαη εθηθηφ, ζχκθσλα πάληα κε ηνπο θαλφλεο 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

 Καζεκεξηλφ θαζαξηζκφ ηεο Νήζνπ «Υξπζή»46, θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο 

θαη ηνπ θεδξνδάζνπο, ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα ζπάλην ζε έθηαζε θαη ζε δνκή γηα 

ηνλ Διιαδηθφ ρψξν. 

 

 

                                                 
44

 http://www.gregorys.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=33 
45

 Ζ ΑΦΖ (Αλαθχθισζε Φνξεηψλ Ζιεθηξηθψλ ηειψλ) είλαη ην χζηεκα Δλαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Φνξεηψλ 
Ζιεθηξηθψλ ηειψλ πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ην πξψελ Τπνπξγείν ΠΔΥΧΓΔ δπλάκεη ηνπ Ν. 2939/2001 (Φ.Δ.Κ. 
179Α/06.08.2001) θαη ηνπ Π.Γ. 115/2004 (Φ.E.K. 80Α/05.03.2004) κε ηελ ππ. αξηζ. 106155/7.7.2004 απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ (Φ.Δ.Κ. 1056Β/14.07.2004) γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε θνξεηψλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ (κέρξη 
1.500 γξακκάξηα). 
46

 Ζ Νήζνο «Υξπζή» βξίζθεηαη 8 κίιηα λφηηα ηεο Ηεξάπεηξαο, δελ έρεη κφληκνπο θαηνίθνπο, παξά κφλν επηζθέπηεο θαη 
δηαζέηεη έλα ζπάλην δάζνο απφ αησλφβηνπο θέδξνπο ειηθίαο 200-300 εηψλ. 
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2.5. ΣΟ ΠΑΚΔΣΟ ΓΗΚΑΗΟΥΡΖΖ (FRANCHISE) 

 

 

Σα θαηαζηήκαηα «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» θαη “Coffeeright” αλήθνπλ ζην κεγαιχηεξν 

δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα κε πάλσ απφ 250 ζεκεία πψιεζεο ζε Διιάδα, 

Κχπξν, Ρνπκαλία θαη Αιβαλία. Ζ εηαηξεία πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν παθέην 

ππνζηήξημεο ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη λα ζπλεξγαζηνχλ καδί ηεο κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο 

δηθαηφρξεζεο (Γηάγξακκα 2.1.) απφ ηελ αξρή ηεο ζπλεξγαζίαο έσο θαη ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ ζπλεξγαηψλ. 

 

 

Γηάγξακκα 2.1.: Σν παθέην δηθαηφρξεζεο (franchise) ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα»
47

 

Πεγή: Ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο (http://www.gregorys.gr) 

 

Ζ εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία εχξεζεο θαη επηινγήο ζεκείνπ γηα ην λέν 

θαηάζηεκα, φπσο θαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ. Δπίζεο, ππνζηεξίδεη ην λέν ζπλεξγάηε ζηελ 

αλεχξεζε ηνπ ζσζηνχ πξνζσπηθνχ θαη αλαιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ. Παξέρεη 

ζπκβνπιέο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο ηνπ ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ θαη ζε δεηήκαηα πξνψζεζεο 

ηνπ λένπ θαηαζηήκαηνο κε ηελ παξνρή πξνσζεηηθνχ πιηθνχ θαη δηαθεκηζηηθψλ 

εληχπσλ. 

 

                                                 
47

 Royalties: ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, δαπάλεο κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο. 
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Κάζε λένο ζπλεξγάηεο ζπκκεηέρεη ζε έλα πιήξεο πξφγξακκα, πνπ πεξηιακβάλεη 

εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα αλάπηπμεο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ρξεκαηννηθνλνκηθά δεηήκαηα, 

ζέκαηα δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ, αιιά θαη γεληθφηεξα ιεηηνπξγίαο ελφο θαηαζηήκαηνο, 

φπσο εμππεξέηεζε πειαηψλ, ρεηξηζκφο αληηξξήζεσλ, απνζηνιή παξαγγειηψλ θαη 

άιια. 

 

 

2.6. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 

 

Σν 2009 ππήξμε κηα δχζθνιε ρξνληά γηα φινπο ηνπ θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, εμαηηίαο 

θπξίσο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ επηθξάηεζε. Παξφια απηά, 

γηα ηε ρξήζε 2009, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα Α.Β.Δ.Δ.» 

παξνπζίαζε αχμεζε πεξίπνπ 0,9 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 2008 θαη αλήιζε ζε 41,8 

εθαη. επξψ έλαληη 40,9 εθαη. επξψ. Σα ινηπά ιεηηνπξγηθά ηεο έζνδα (νξγαληθά έζνδα 

ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε έζνδα πξνεξρφκελα απφ ηνπο επηκέξνπο ινγαξηαζκνχο 

Γεληθήο Λνγηζηηθήο «Πσιήζεηο») άγγημαλ ηα 5,2 εθαη. επξψ έλαληη 3,9 εθαη. επξψ ην 

2008, ελψ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα αλήιζαλ ζε 26,6 εθαη. επξψ απφ 24,2 εθαη. επξψ ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε.  

 

Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε (πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ) 

αλήιζαλ ζε 3,6 εθαη. επξψ ην 2009, απμεκέλα θαηά 0,1 εθαη. επξψ ζε ζρέζε κε ην 

2008 (3,5 εθαη. επξψ), ελψ ηα θέξδε πξν θφξσλ, ρξεκαηνδνηηθψλ θαη επελδπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε 6,2 εθαη. επξψ, πεξίπνπ 1,1 

εθαη. επξψ παξαπάλσ απφ ην 2008 (5,1 εθαη. επξψ). 

 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

«Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα Α.Β.Δ.Δ.» θαη νξηζκέλνη απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο 

αξηζκνδείθηεο ηεο εηαηξείαο γηα ην 2009 ζπγθξηηηθά κε ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ελ ιφγσ θαηαζηάζεηο θαηαξηίζηεθαλ 

ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ 

πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.), απνθιείνληαο θαη‟ απηφ ηνλ ηξφπν 

νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο, πνπ ζα νθείινληαλ είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζε. 
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Πίλαθαο 2.1.: Ηζνινγηζκφο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα Α.Β.Δ.Δ.» ζηηο 31.12.2009 

ΗΟΛΟΓΗΜΟ  
ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα Α.Β.Δ.Δ.» ζηηο 31.12.2009 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 31.12.2009 31.12.2008 

Με θπθινθνξηαθά ηνηρεία Δλεξγεηηθνχ    

Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 10.855.356 11.141.248 

Αζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 23.514.096 6.032.554 

Δπελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο & ινηπέο ζπλδ/λεο επηρ. 3.498.143 5.926.261 

Λνηπέο καθξνρξφληεο απαηηήζεηο 2.007.081 2.095.268 

  39.874.676 25.195.331 

Κπθινθνξηαθά Πεξηνπζηαθά ηνηρεία    

Απνζέκαηα 1.028.203 1.224.144 

Απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο 4.600.929 5.674.239 

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ 2.323.322 1.096.589 

Λνηπέο απαηηήζεηο 914.129 1.304.851 

Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα 1.355.177 569.122 

  10.221.760 9.868.945 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 50.096.436 35.064.276 

ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ    

Ίδηα Κεθάιαηα    

Μεηνρηθφ θεθάιαην 2.453.851 9.501.131 

Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην 4.504.395 4.504.395 

Απνζεκαηηθά θεθάιαηα 699.859 701.660 

Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 3.923.940 -2.036.996 

Ίδηα θεθάιαηα απνδηδφκελα ζηνπο κεηφρνπο ηεο Μεηξηθήο 11.582.045 12.670.190 

χλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ 11.582.045 12.670.190 

Τπνρξεψζεηο    

Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο    

Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 891.281 359.327 

Τπνρξ. παξνρψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ εμφδνπ απφ ηελ 
Τπεξεζία 

197.005 257.443 

Μαθξνπξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο ζε Σξάπεδεο 21.124.969 5.925.424 

Μαθξνπξ. Τπνρξεψζεηο ζε Δηαηξείεο Υξεκ/κηθήο Μίζζσζεο 40.092 40.092 

Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 679.119 571.703 

χλνιν καθξνπξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 22.932.466 7.153.989 

Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο    

Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο 9.308.707 7.802.242 

Βξαρππξφζεζκεο Γαλεηαθέο Τπνρξεψζεηο 4.429.199 4.419.260 

Τπνρξεψζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ - 12.877 

Λνηπέο Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 1.645.266 2.668.773 

Βξαρππξφζεζκεο πξνβιέςεηο 198.753 336.945 

χλνιν βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 15.581.925 15.240.097 

χλνιν ππνρξεψζεσλ 38.514.391 22.394.086 

ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 50.096.436 35.064.276 
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Πίλαθαο 2.2.: Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα Α.Β.Δ.Δ.», 

γηα ηε ρξήζε 01.01.2009 - 31.12.2009 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΖΔΧ  

ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα Α.Β.Δ.Δ.»  

01.01.2009 – 31.12.2009 

  2009 2008 

Κχθινο εξγαζηψλ 41.806.170 40.872.713 

Κφζηνο πσιήζεσλ -16.772.774 -17.128.844 

Μηθηά θέξδε 25.033.396 23.743.869 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έζνδα 5.172.901 3.981.420 

  30.206.297 27.725.289 

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο -17.461.496 -16.393.022 

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο -8.221.798 -7.303.282 

Έμνδα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο -87.377 -81.747 

Λνηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα -835.112 -475.792 

Κέξδε πξν Φφξσλ θαη     

Υξεκαηνδνηηθψλ Απνηειεζκάησλ 3.600.514 3.471.446 

Κφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο -4.071.676 -757.405 

Κέξδε απφ επαλεθηίκεζε αθηλήησλ - - 

Κέξδε πξν θφξσλ -471.162 2.714.041 

Φφξνη -616.983 117.988 

Κέξδε κεηά απφ θφξνπο -1.088.145 2.832.029 

Καηαλεκεκέλα ζε:    

Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο -1.088.145 2.832.029 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο - - 

Κέξδε / (Εεκηέο) αλά κεηνρή -0,1862 0,1252 

Μέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ    

βαζηθφο 5.842.502 22.621.740 

Απνηειέζκαηα πξν θφξσλ    

Υξεκαηνδνηηθψλ θαη Δπελδπηηθψλ     

Απνηειεζκάησλ θαη Απνζβέζεσλ 6.194.965 5.110.269 
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Πίλαθαο 2.3.: Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα Α.Β.Δ.Δ.», γηα ηε 

ρξήζε 01.01.2009 - 31.12.2009 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΜΔΗΑΚΧΝ ΡΟΧΝ 

ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα Α.Β.Δ.Δ.»  

01.01.2009 – 31.12.2009 

  2009 2008 

Λεηηνπξγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο    

Κέξδε πξν θφξσλ -471.162 2.714.041 

Πιένλ / κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:    

Απνζβέζεηο 1.880.501 1.638.823 

Απνκεηψζεηο ελζψκαησλ & άπισλ πάγησλ πεξ. ζηνηρείσλ 367.512 - 

Πξνβιέςεηο 2.834.992 - 

Απνηειέζκαηα επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο -84.884 -73.555 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα 1.643.559 757.405 

Μείσζε / (Αχμεζε) απνζεκάησλ 195.941 222.019 

Μείσζε / (Αχμεζε) απαηηήζεσλ 969.842 -2.467.317 

Μείσζε ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ (πιελ ηξαπεδψλ) 1.426.238 1.690.090 

Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβιεκέλα -1.672.004 -785.936 

Φφξνη θαηαβιεκέλνη -933.769 -699.922 

χλνιν ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 
6.156.766 2.995.648 

Δπελδπηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο    

Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ 
-1.693.134 -1.065.025 

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ 793.739 588.598 

Σφθνη εηζπξαρζέληεο 28.445 28.532 

χλνιν εθξνψλ απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο -870.950 -447.895 

Υξεκαηνδνηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο    

Δηζπξάμεηο απφ δάλεηα 21.500.000 600.000 

Δμνθιήζεηο ππνρξεψζεσλ απφ ρξεκαηννηθ. κηζζψζεηο 

(ρξενιχζηα) 
-66.301 -12.861 

Δμνθιήζεηο δαλείσλ -25.933.460 -3.274.128 

χλνιν εηζξνψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο -4.499.761 -2.686.989 

Καζαξή αχμεζε / κείσζε ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 

ηζνδχλακα ρξήζεο 
786.055 -139.236 

Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεο 569.122 708.358 

Γηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεο 1.355.177 569.122 
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Πίλαθαο 2.4.: πλνπηηθή Καηάζηαζε πλνιηθψλ Δζφδσλ ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα 

Α.Β.Δ.Δ.», γηα ηε ρξήζε 01.01.2009 - 31.12.2009 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ  

ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα Α.Β.Δ.Δ.»  

01.01.2009 – 31.12.2009 

  

01.01.2009 - 

31.12.2009 

01.01.2008 - 

31.12.2008 

Κέξδε / (Εεκηέο) πεξηφδνπ κεηά απφ θφξνπο -1.088.145 2.832.029 

πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο - - 

Απνηειέζκαηα εηο Νένλ απφ απνξξφθεζε ηεο     

PRIME ΚΔΦΑΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ Α.Δ. -180.619 - 

Λνηπά ζπλνιηθά έμνδα κεηά απφ θφξνπο - - 

πγθεληξσηηθά έζνδα / (έμνδα) κεηά απφ θφξνπο -1.268.764 2.832.029 

Σα ζπλνιηθά θέξδε / (δεκηέο) θαηαλέκνληαη ζε:    

Μεηφρνπο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο -1.268.764 2.832.029 

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο - - 
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Πίλαθαο 2.5.: Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα Α.Β.Δ.Δ.» γηα ηα έηε 

2008, 2009 

    2009 2008 

Γείθηεο Κεξδνθνξίαο       

Πεξηζψξην Μεηθηνχ Κέξδνπο  % 59,88 58,09 

(κεηθηό θέξδνο / πσιήζεηο) Χ 100       

Πεξηζψξην Λεηηνπξγηθνχ Κέξδνπο  % 72,25 67,83 

(ιεηηνπξγηθό πεξηζώξην / πσιήζεηο) Χ 100       

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο  % 8,61 8,49 

(θέξδε πξν θόξσλ / πσιήζεηο) Χ 100       

Πεξηζψξην Καζαξνχ Κέξδνπο EBITDA % 14,82 12,50 

(EBITDA / πσιήζεηο) Χ 100       

Γείθηεο Απνδνηηθφηεηαο       

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ  % 31,09 27,40 

(θέξδε πξν θόξσλ / ίδηα θεθάιαηα) Χ 100        

Απνδνηηθφηεηα Απαζρνινχκελσλ Κεθαιαίσλ  % 7,19 9,90 

(θέξδε πξν θόξσλ / παζεηηθό) Χ 100        

Γείθηεο Ρεπζηφηεηαο       

Γεληθή Ρεπζηφηεηα   0,66 0,65 

(θπθινθνξνύλ ελεξγεηηθό / βξαρππξόζεζκεο 
ππνρξεώζεηο) 

      

Δηδηθή Ρεπζηφηεηα   0,59 0,57 

[(απαηηήζεηο + ηακείν, ηξάπεδεο) / βξαρππξόζεζκεο 
ππνρξεώζεηο] 

      

Γείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηάξζξσζεο       

ρέζε Ξέλσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα   4,33 2,77 

(ζύλνιν ππνρξεώζεσλ / ίδηα θεθάιαηα)       

 

 

2.7. ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε εηαηξεία έρεη εθαξκφζεη επηηπρεκέλα ην ζεζκφ ηεο 

δηθαηφρξεζεο. ηνπο ζηφρνπο ηεο γηα ην 2010 πεξηιακβάλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ 

θαηαζηεκάησλ ηεο κε ζηαζεξφ ξπζκφ κέζσ απηήο ηεο κεζφδνπ. Ζ εηαηξεία ζηξέθεηαη 
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θπξίσο ζηηο αλνηθηέο αγνξέο εθηφο Αηηηθήο, δεδνκέλνπ φηη δηαζέηεη ηελ πείξα θαη ηε 

ηερλνγλσζία θαη ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα γεσγξαθηθήο θάιπςεο. Δπηπιένλ, ζηα 

ζρέδηά ηεο ελζσκαηψλεηαη ε δηεχξπλζε ησλ ζπλεξγαζηψλ ζε θιεηζηέο αγνξέο αιιά θαη 

ε ζχλαςε λέσλ ζπκθσληψλ. Με ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζε επηιεγκέλα ζεκεία 

ζηαζκψλ καδηθήο κεηαθνξάο, ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ζην δεκφζην ηνκέα, ε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζεσξεί φηη ππάξρεη ε απαηηνχκελε εκπεηξία γηα ηελ πεξαηηέξσ 

επέθηαζε ζε θιεηζηέο αγνξέο. 

 

Παξάιιεια, νη ζηφρνη γηα ηελ επφκελε πεληαεηία πεξηιακβάλνπλ πξνζπάζεηεο 

πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ παξνπζία ηεο ζα εληζρπζεί ζηηο 

ρψξεο πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηείηαη, ήηνη Ρνπκαλία, Κχπξν θαη Αιβαλία, κε επέθηαζε 

ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ θπξίσο κέζσ ηνπ παθέηνπ δηθαηφρξεζεο. Δπηπιένλ, ε 

εηαηξεία ζθνπεχεη λα επηδηψμεη ηελ είζνδφ ηεο θαη ζε άιιεο ρψξεο ηεο Βαιθαληθήο, 

δεδνκέλνπ βέβαηα φηη πιεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 
 

ΑΝΑΛΤΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΖ «ΓΡΖΓΟΡΖ 

ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» 

 

 

Ζ εθηίκεζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο έγθεηηαη ζηελ απφθηεζε θαη ρξήζε 

πιεξνθνξηψλ, πνπ αθνξνχλ ζε γεγνλφηα, ηάζεηο θαη ζρέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο. Ζ ελ ιφγσ γλψζε είλαη πηζαλφ λα βνεζήζεη ηε 

δηνίθεζε ζην ζρεδηαζκφ ησλ κειινληηθψλ δξάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ (Aguilar, 1967. 

Choo θαη Auster, 1993). 

 

Οη νξγαληζκνί αλαιχνπλ ην πεξηβάιινλ, ψζηε λα θαηαλννχλ ηηο εμσηεξηθέο δπλάκεηο 

αιιαγήο θαη λα απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ 

αληίδξαζεο, νη νπνίνη ζα δηαζθαιίζνπλ ή ζα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην κέιινλ. Οη 

νξγαληζκνί πξέπεη λα αληρλεχζνπλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγνπλ δπζάξεζηεο εθπιήμεηο (κείσζε πεξηβαιινληηθήο αβεβαηφηεηαο), λα 

αλαγλσξίζνπλ δπλεηηθέο απεηιέο θαη επθαηξίεο, λα θεξδίζνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα θαζψο θαη λα βειηηψζνπλ ην καθξνπξφζεζκν θαη βξαρππξφζεζκν 

ζρεδηαζκφ ηνπο (Sutton, 1988). 

 

ην βαζκφ πνπ ε ηθαλφηεηα ελφο νξγαληζκνχ λα πξνζαξκφδεηαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ βαζίδεηαη ζηε γλψζε θαη ζηελ εξκελεία ησλ εμσηεξηθψλ αιιαγψλ, ε 

αλίρλεπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

θαηαλφεζε θαη ζηελ ελζσκάησζε ηεο γλψζεο απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ. Ζ αλάιπζε 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ αλάιπζε ππαξρφλησλ 

πιεξνθνξηψλ φζν θαη ηελ αλαδήηεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (Choo, 2001). Έηζη, παξέρεηαη ζηελ επηρείξεζε κηα 

ζχλνςε εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ, πνπ είλαη θξίζηκνη γηα ηνλ νξγαληζκφ ζην ζχλνιφ 

ηνπ ή ζε θάπνην κεκνλσκέλν ηκήκα ηνπ. Σαπηφρξνλα, ππνδεηθλχεη εάλ ε επηρείξεζε 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζεη απηνχο ηνπο παξάγνληεο ή εάλ κπνξεί κφλν λα ηνπο 

θαηαλνήζεη θαη λα εθηηκήζεη ηελ ελδερφκελε επηξξνή ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ. 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο εληνπίδεη ζεκαληηθέο 

κεηαβιεηέο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζηξαηεγηθήο. πσο ζπλνπηηθά αλαθέξζεθε 

ζηελ ππνελφηεηα 1.2.1., ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ δηαθξίλεηαη ζην γεληθεπκέλν ή καθξν-
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πεξηβάιινλ θαη ζην άκεζν ή κηθξν-πεξηβάιινλ. Σν καθξν-πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη 

παξάγνληεο πνπ δελ επεξεάδνπλ άκεζα ηηο βξαρππξφζεζκεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο, αιιά θπξίσο ηηο καθξνπξφζεζκεο απνθάζεηο ηεο. Αληίζεηα, ην κηθξν-

πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο κεηαβιεηέο, πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ 

επηρείξεζε, αιιά επεξεάδνληαη θαη απφ απηή. πλήζσο, ην κηθξν-πεξηβάιινλ ηαπηίδεηαη 

κε ηνλ βηνκεραληθφ θιάδν, φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. 

 

 

3.1. ΑΝΑΛΤΖ ΓΔΝΗΚΔΤΜΔΝΟΤ Ή ΜΑΚΡΟ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

Σν καθξν-πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ 

φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κηα νηθνλνκία. Ο αξηζκφο ησλ 

παξαγφλησλ ηνπ καθξν-πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο θαη ηηο 

δξάζεηο κηαο επηρείξεζεο, είλαη πνιχ κεγάινο, ηδηαίηεξα αλ ιάβνπκε ππφςε φηη θάζε 

ρψξα δχλαηαη λα έρεη ην δηθφ ηεο ζχλνιν ηέηνησλ παξαγφλησλ. Οη παξάγνληεο πνπ 

ζπλζέηνπλ ην καθξν-πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: Πνιηηηθνί, Οηθνλνκηθνί, Κνηλσληθνπνιηηηζηηθνί θαη Σερλνινγηθνί (Political, 

Economic, Sociocultural, Technological ή αιιηψο PEST)48. 

 

Αλαιπηηθφηεξα: 

 Πνιηηηθνί: θαζνξίδνπλ ην λνκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην, κέζα ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο. 

 Οηθνλνκηθνί: ζπλζέηνπλ ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο 

θαη πεξηιακβάλνπλ ηα βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε θαη ηηο εμειίμεηο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε, άκεζα ή έκκεζα. 

 Κνηλσληθνπνιηηηζηηθνί: αλαθέξνληαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη ξπζκίδνπλ ηηο αμίεο, ηα ήζε θαη ηα ηδαληθά ηεο 

θνηλσλίαο. 

 Σερλνινγηθνί: αθνξνχλ ζην ηερλνινγηθφ επίπεδν θαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, εθφζνλ ε επηρείξεζε ηνπο εθκεηαιιεπηεί 

θαηάιιεια, άιια θαη ζε αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα εάλ ε επηρείξεζε δελ 

θξνληίζεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο εθάζηνηε λέεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 

 

 

                                                 
48

 Wheelen, T., Hunger, D. 2009, “Concepts in Strategic Management and Business Policy”, 12
th
 ed., Prentice Hall. 
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 3.1.1.   ΣΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ – ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

 

Σν πνιηηηθφ θαη λνκνζεηηθφ πεξηβάιινλ αθνξά ζηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί 

ζηε ρψξα φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε θαη ζην λνκηθφ πιαίζην πνπ ππάξρεη 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηάο ηεο. Ζ ζηαζεξφηεηα ζηελ νηθνλνκία θαη ην 

εχξνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ πηζαλφλ ππάξρεη, ζπλδένληαη άκεζα κε ην πνιηηηθφ θιίκα πνπ 

επηθξαηεί θαη θαζηζηνχλ ηηο επελδχζεηο ειθπζηηθέο ή ξηςνθίλδπλεο. Ο πην ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ δηακνξθψλεη ην κέγεζνο ηεο ακθηβνιίαο ζρεηηθά κε ην πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ είλαη ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ49. Μηα ελδερφκελε αιιαγή ηεο 

θπβέξλεζεο νδεγεί ζπλήζσο ζε αιιαγή ηεο ζηάζεο ηνπ θξάηνπο απέλαληη ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, δηαθνξνπνηείηαη ε θξαηηθή πνιηηηθή αλαθνξηθά κε ηα έξγα 

ππνδνκήο, ηηο δεκφζηεο δαπάλεο, ην πεξηβάιινλ θαη άιινπο ηνκείο, γεγνλφο πνπ 

επεξεάδεη άκεζα ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

Σν λνκνζεηηθφ πεξηβάιινλ αθνξά ζηε λνκνζεζία ηε ζρεηηθή κε ηνλ θιάδν ή ηε 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία επηδίδεηαη ε επηρείξεζε. Πεξηιακβάλεη ηφζν γεληθνχο 

λφκνπο, θαλφλεο θαη δηαηάγκαηα (αλάπηπμε, θνξνινγηθά θίλεηξα θαη άιια) φζν θαη 

εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ζρεηηθνχ 

θιάδνπ. Γηα ηνλ θιάδν γξήγνξεο εζηίαζεο, ην λνκηθφ πιαίζην έρεη δχν βαζηθέο πηπρέο. 

Ζ πξψηε αθνξά ζηε λνκνζεζία πεξί αζθάιεηαο ηξνθίκσλ θαη ε δεχηεξε ζηηο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ δηέπνπλ ηηο ζπκβάζεηο δηθαηφρξεζεο. 

 

 Ννκηθφ πιαίζην αζθάιεηαο ηξνθίκσλ 

 

Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή θαη ζηε 

δηαθίλεζε πξντφλησλ δηαηξνθήο είλαη πνιχ απζηεξφ, δεδνκέλνπ φηη ειινρεχνπλ 

θίλδπλνη γηα ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ. Οη θαλφλεο αθνξνχλ ζην ζηάδην πξηλ ηελ 

παξαγσγή, ζηελ πνηφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ, ζηελ πγηεηλή ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο, 

ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ηνπ πξντφληνο, σο θαη ζηε ζσζηή ζπληήξεζή ηνπ κέρξη 

ηελ ηειηθή δηαλνκή ζηνλ θαηαλαισηή. Δπίζεο, έρεη ζεζπηζηεί εηδηθή ξχζκηζε αλαθνξηθά 

κε ηελ απαγφξεπζε ρξήζεο γελεηηθά κεηαιιαγκέλσλ πξντφλησλ ζηελ παξαγσγή 

ηξνθίκσλ. 
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πγθεθξηκέλα, απφ ηελ 01/01/2006 έρεη ηεζεί ζε ηζρχ ν θαλνληζκφο 852/2004 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ.50. 

χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ απηφ, φιεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηνλ ρψξν ησλ 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ νθείινπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα εθαξκφδνπλ, λα 

δηαηεξνχλ θαη λα αλαζεσξνχλ κηα κφληκε δηαδηθαζία ησλ ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο ηξνθίκσλ κε βάζε ηηο αξρέο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΖΑCCP. Σν αθξσλχκην HACCP αληηζηνηρεί ζηνλ φξν Hazard Analysis Critical Control 

Point (ζηα ειιεληθά πξνηείλεηαη ν φξνο Αλάιπζε Κηλδχλνπ θαη Κξίζηκα εκεία 

Διέγρνπ). Σν ζχζηεκα ΖΑCCP ζηνρεχεη ζηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ ζε 

θάζε ζηάδην ηεο αιπζίδαο, απφ ηελ παξαγσγή, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε δηαθίλεζε, 

κέρξη λα θηάζεη ην πξντφλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. ηε ζπλέρεηα, πξνβιέπεη ηελ 

εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ, απνζθνπψληαο ζηελ παξαγσγή 

πγηεηλψλ θαη αζθαιψλ πξντφλησλ. 

 

Δπίζεο, ζε ηζρχ είλαη ν θαλνληζκφο 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ 

ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ 

δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ. ηελ Διιάδα, αξκφδηνο θνξέαο γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ γεληθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ είλαη ν Δληαίνο 

Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ (Δ.Φ.Δ.Σ.)51, ν νπνίνο ζπζηάζεθε ην 1999 (Φ.Δ.Κ. 

199/1999) θαη ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

 

 Ννκηθφ πιαίζην ζπκβάζεσλ δηθαηφρξεζεο 

 

Ζ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ησλ αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εζηίαζεο βαζίδεηαη 

θπξίσο ζην ζεζκφ ηεο δηθαηφρξεζεο. Ζ δηθαηφρξεζε52 νξίδεηαη σο ε ζχκβαζε 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δχν επηρεηξήζεσλ, βάζεη ηεο νπνίαο ε κηα επηρείξεζε 

(δηθαηνπάξνρνο), παξαρσξεί ζηνλ δηθαηνδφρν έλαληη άκεζνπ ή έκκεζνπ νηθνλνκηθνχ 

αληαιιάγκαηνο ην δηθαίσκα εθκεηάιιεπζεο ηνπ «παθέηνπ franchising», δειαδή ελφο 

ζπλφινπ δηθαησκάησλ βηνκεραληθήο ή πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ αθνξνχλ εκπνξηθά 

ζήκαηα ή επσλπκίεο, δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα (πηλαθίδεο) θαηαζηεκάησλ, πξφηππα 

ρξήζεο, ζρέδηα, ππνδείγκαηα, επξεζηηερλίεο θαζψο θαη ηελ απαξαίηεηε ηερλνγλσζία 

πξνο εθκεηάιιεπζε κε ζθνπφ ηελ εκπνξία ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ πξντφλησλ ή/θαη 

ππεξεζηψλ ζε ηειηθνχο ρξήζηεο. Ζ ζχκβαζε δηθαηφρξεζεο απνηειεί έλαλ ζπγθεξαζκφ 
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πεξηζζφηεξσλ ζπκβάζεσλ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κία ζχκβαζε-πιαίζην, ζηελ νπνία 

βξίζθνπκε ζηνηρεία πεξηζζφηεξσλ ζπκβαηηθψλ ηχπσλ πνπ φκσο ξπζκίδνπλ κία εληαία 

ζπλαιιαθηηθή ζρέζε. 

 

ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη εηδηθή λνκνζεζία πνπ λα δηέπεη ηηο ζπκβάζεηο δηθαηφρξεζεο. 

Σα ελδερφκελα πξνβιήκαηα απφ ηε ιεηηνπξγία κηαο ηέηνηαο ζχκβαζεο επηιχνληαη κε 

βάζε ηηο αλάινγεο θάζε θνξά δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, ηνπ Π.Γ. 219/1991 γηα 

ηνπο Δκπνξηθνχο Αληηπξνζψπνπο, ηνπ Ν. 703/1977 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Διεχζεξνπ 

Αληαγσληζκνχ, ηνπ Ν. 2251/1994 γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Καηαλαισηή θαη ηνπ Ν. 

1973/1987 γηα ηε Μεηαθνξά Σερλνινγίαο. Δπηπιένλ, ηζρχνπλ γηα φια ηα θξάηε-κέιε 

ηεο Δ.Δ., ζπλεπψο θαη γηα ηε ρψξα καο, ν Καλνληζκφο 4087/88 ηεο Δ.Ο.Κ. αλαθνξηθά 

κε ηηο ζπκθσλίεο δηθαηφρξεζεο53 θαη ν Καλνληζκφο 2790/1999 ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, θαζψο επίζεο θαη νη θαηεπζχλζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ 

εξκελεία ησλ φξσλ ηνπο54. 

 

 

3.1.2. ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

 

Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη κε ηνλ ίδην ηξφπν ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κηα νηθνλνκία, αλεμαξηήησο κεγέζνπο. Οη εμειίμεηο ζε κηα 

νηθνλνκία είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζνχλ ζε καθξνπξφζεζκν επίπεδν θαη γηα ην ιφγν 

απηφ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα 

θπξηφηεξα κεγέζε πνπ εμεηάδνληαη ζηα πιαίζηα αλάιπζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη55: 

 Σν Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (Α.Δ.Π.) θαη ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα. 

 Σα επίπεδα αλεξγίαο. 

 Ζ πξνζθνξά ρξήκαηνο. 

 Ο πιεζσξηζκφο. 

 Σν επίπεδν ησλ κηζζψλ. 

 Ζ δηαζεζηκφηεηα ελέξγεηαο θαη ην ζρεηηθφ θφζηνο. 

 Σν δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ αγνξαζηψλ. 
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 http://www.lawnet.gr 
54

 http://www.bizhelp365.com 
55

 Wheelen, T., Hunger, D. 2009, “Concepts in Strategic Management and Business Policy”, 12
th
 ed., Prentice Hall. 
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Ζ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ άξρηζε ην 2007 ζηε Βφξεηα Ακεξηθή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ νδήγεζε ζε 

πιεηάδα αληηδξάζεσλ, ηχπνπ «ληφκηλν», ζηηο δηεζλείο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ. 

Οη ζεζκηθνί, αιιά θαη νη ηδηψηεο επελδπηέο, ζε κηα θξίζε παληθνχ, απέζπξαλ θεθάιαηα, 

ελψ ε εκπηζηνζχλε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θινλίζηεθε ζε ηέηνην βαζκφ πνπ 

ππνβαζκίζηεθε ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζε 

κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεληθφηεξν αξλεηηθφ 

θιίκα, επήιζε κείσζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο θαζψο θαη πηψζε ζηηο επελδχζεηο, ηελ 

παξαγσγή θαη ηελ απαζρφιεζε. 

 

Ζ νηθνλνκία ηνπ επξψ επεξεάζηεθε ηδηαίηεξα απφ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, 

θάηη πνπ απνδεηθλχεηαη ηφζν απφ ηε ξαγδαία κείσζε ηνπ Α.Δ.Π. ηεο Δπξσδψλεο θαηά 

4,1% ην 2009, φζν θαη απφ ηνπο αξγνχο ξπζκνχο εμφδνπ απφ ηελ θξίζε56. Ζ ειιεληθή 

νηθνλνκία θαζπζηέξεζε ηελ είζνδφ ηεο ζηελ παγθφζκηα χθεζε θαη αλάινγε 

θαζπζηέξεζε πξνβιέπεηαη θαη γηα ηελ έμνδφ ηεο απφ απηή. Δπηβξαδπληηθφο 

παξάγνληαο ζηηο πξνζπάζεηεο εμφδνπ ηεο ρψξαο απφ ηελ θξίζε είλαη ε πεξηνξηζηηθή 

πνιηηηθή πνπ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηελ θπβέξλεζε, θαηφπηλ ζπκθσληψλ κε ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν (Γ.Ν.Σ.) θαη ηελ Δ.Δ. 

 

Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ Α.Δ.Π. ηεο Διιάδαο ππνρψξεζε θαηά 2% ην 2009, 

έλαληη αχμεζεο 2% ην 2008 θαη 4,2% γηα ηελ πεξίνδν 2000-2007. Ζ έλαξμε ηεο χθεζεο 

ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία εληνπίδεηαη ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008, φπνπ ζεκεηψζεθε 

πηψζε ηνπ Α.Δ.Π. θαηά 0,7%, ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν ηξίκελν57. Ζ πηψζε απηή 

ζπλερίζηεθε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 2009, κε ηνπο ηξηκεληαίνπο ξπζκνχο λα 

δηακνξθψλνληαη ζην -1%, -0,3%, -0,5% θαη -0,8%. Ο θχξηνο παξάγνληαο θάκςεο ηνπ 

ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ είλαη ε θαζίδεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ε νπνία παξνπζίαζε 

κείσζε 2,2% ην 2009, έλαληη αχμεζεο 3,7% θαηά κέζν φξν γηα ηελ πεξίνδν 2000-2008. 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε ζεκαληηθά θαη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, ηνλ πινχην θαη ηελ 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ λνηθνθπξηψλ. Παξφιν πνπ, γηα ην 2009, νη ζπλνιηθέο 

ακνηβέο ησλ απαζρνινχκελσλ ζεκείσζαλ κεγαιχηεξε άλνδν απφ ηνλ πιεζσξηζκφ, 

ππήξμαλ παξάγνληεο, φπσο ε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ απφ θέξδε θαη ινηπέο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίνη άζθεζαλ ζεκαληηθά αξλεηηθέο πηέζεηο ζηελ ηδησηηθή 

θαηαλάισζε. Δπηπιένλ, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απζηεξφηεξα 

θξηηήξηα πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε 
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 Πεξηνδηθφ «Οηθνλνκηθέο Δμειίμεηο», Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ & Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, Σεχρνο 12, Μάηνο 2010. 
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 «Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο γηα ην 2009», Αζήλα, Απξίιηνο 2010. 
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ησλ λνηθνθπξηψλ επηβάξπλαλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εμέιημε ηεο ηδησηηθήο 

θαηαλάισζεο. Ο εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο δηακνξθψζεθε 

ζην -1,8% γηα ην 2009, έλαληη 4% γηα ηελ πεξίνδν 2000-2008. 

 

ε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ, ν εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ησλ επελδχζεσλ 

δηακνξθψζεθε ζην -13,9% γηα ην 2009, απφ -7,4% ην 2008 θαη 5,2% θαηά κέζν φξν 

ηελ πεξίνδν 2000-2007. Βαζηθφο παξάγνληαο ζηελ θάκςε ησλ επελδχζεσλ ππήξμε ε 

κείσζε ησλ επελδχζεσλ ζε θαηνηθίεο (-21,7%) θαη ε ππνρψξεζε ησλ ινηπψλ 

επελδχζεσλ εθηφο ησλ θαηαζθεπψλ (-16,8%). 

 

Ο κέζνο εηήζηνο πιεζσξηζκφο δηακνξθψζεθε ζην 1,3% γηα ην 2009, έλαληη 4,2% γηα 

ην 2008. εκεηψλεηαη φηη απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2008 έσο θαη ην επηέκβξην ηνπ 2009, 

ν πιεζσξηζκφο παξνπζίαδε ζπλερψο πησηηθέο ηάζεηο. κσο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009, 

ε ζεκαληηθή άλνδνο ζηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ, νδήγεζε ζε λέα άλνδν ηνπ Γείθηε Σηκψλ 

Καηαλαισηή, πνπ έθηαζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2009 ζην 2,6%58. Δπηπιένλ, αλνδηθέο 

πηέζεηο ζην πιεζσξηζκφ ζα αζθήζνπλ νη απμήζεηο ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπ Φ.Π.Α. θαη ε 

αχμεζε ησλ Δηδηθψλ Φφξσλ Καηαλάισζεο ζε θαχζηκα, ηζηγάξα θαη πνηά. 

 

Γχν αθφκε ζεκαληηθνί δείθηεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, απηνί ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ηεο αλεξγίαο, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο πησηηθέο θαη αλνδηθέο ηάζεηο αληίζηνηρα. Ζ 

απαζρφιεζε κεηψζεθε θαηά -2,5% απφ ην ηέινο ηνπ 2008 έσο ην ηέινο ηνπ 2009, 

πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε απψιεηα πεξίπνπ 110.000 ζέζεσλ εξγαζίαο. Αληίζηξνθα 

θηλήζεθε ε αλεξγία, ε νπνία αλήιζε ζην 10,5% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ην 2009 έλαληη 

7,3% ην 2008. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ 

καθξνρξφληα αλέξγσλ59 απφ 185.000 ην ηξίην ηξίκελν ηνπ 2008 ζε 220.700 ζην ηέινο 

ηνπ 2009. 

 

Χζηφζν, ε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο δηαθέξεη αλάκεζα ζηνπο θιάδνπο. ην δηάζηεκα 

2008-2009 ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο ζέζεσλ εξγαζίαο παξνπζίαζε ε κεηαπνίεζε θαη 

νη θαηαζθεπέο, ελψ αληίζεηα θέξδε ζηελ απαζρφιεζε παξνπζίαζε ν θιάδνο ηεο 

ελέξγεηαο, ηα λνηθνθπξηά σο εξγνδφηεο θαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο. Σέινο, ζεηηθή ήηαλ ε 

εμέιημε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ θιάδν ησλ μελνδνρείσλ θαη εζηηαηνξίσλ, φπσο θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε. 
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3.1.3. ΣΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

 

Σν θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ κειψλ κηα θνηλσληθήο νκάδαο πνπ ηε δηαθξίλνπλ απφ θάπνηα 

άιιε. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά αθνξνχλ ζηηο αμίεο, ζηηο πεπνηζήζεηο θαη ζηα ηδαληθά 

ησλ κειψλ ηεο εθάζηνηε νκάδαο. Ζ επηρείξεζε νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ην ηη 

είλαη θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά απνδεθηφ θαζψο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο κεηαβνιέο 

ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε ησλ 

πξντφλησλ. 

 

Ο θιάδνο ηεο γξήγνξεο εζηίαζεο επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο αιιαγέο ζηηο 

θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο θαη ζηηο αληηιήςεηο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Οη ξπζκνί δσήο 

έρνπλ αιιάμεη ζεκαληηθά θαη ν αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ πεξλνχλ ζπλερψο 

πεξηζζφηεξν ρξφλν εθηφο ζπηηηνχ έρεη απμεζεί ηδηαίηεξα, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηελ αλάπηπμε πνπ παξνπζίαζε ν θιάδνο ηεο γξήγνξεο εζηίαζεο ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία. Οη απμεκέλεο επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη ε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ 

ρξφλνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα έηνηκν θαη γξήγνξν θαγεηφ. Πιένλ, νη 

θαηαλαισηέο, επηδηψθνληαο ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη 

ελέξγεηαο, ζηξέθνληαη ζηελ αγνξά έηνηκνπ θαγεηνχ, ελψ ηαπηφρξνλα, δελ είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα απνδερζνχλ εθπηψζεηο ζηελ παξερφκελε πνηφηεηα, αθνχ ζεσξνχλ φηη 

πξέπεη λα είλαη εθάκηιιν κε απηφ πνπ ζηεξνχληαη ζπίηη ηνπο. 

 

Δπηπιένλ, νη θαηαλαισηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηα ζπζηαηηθά ησλ ηξνθψλ πνπ αγνξάδνπλ 

θαη επηιέγνπλ θαηαζηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ γεχκαηα ζχκθσλα κε ηελ ηάζε ηεο 

πγηεηλήο δηαηξνθήο πνπ επηθξαηεί. Ζ πνηφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ θαη νη πγηεηλνί 

ζπλδπαζκνί ηξνθψλ απνηεινχλ θξηηήξην επηινγήο γηα έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Σαπηφρξνλα, αλαδεηνχλ ηνλ άξηζην ζπλδπαζκφ πνηφηεηαο–ηηκήο–

πνζφηεηαο, δειαδή κε ηα ίδηα ρξήκαηα θαιχηεξεο πνηφηεηαο γεχκαηα θαη ζε 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα. 

 

 

3.1.4. ΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Κάζε επηρείξεζε νθείιεη λα παξαθνινπζεί ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη λα είλαη δεθηηθή 

ζηελ εθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ, πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηεί ελδερφκελεο 



 

 

 
40 

επθαηξίεο γηα αλάπηπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Οη κεηαβιεηέο πνπ ζπλζέηνπλ 

ην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο. Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε 

βειηηψζεηο ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, ζε κεζφδνπο απηνκαηνπνίεζεο, ζε αιιαγέο 

ζηηο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη γεληθφηεξα ζε θαηλνηνκίεο ηεο επηζηήκεο. 

Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο αιιαγέο απηέο θαη λα θξνληίδεη λα ηηο 

ελζσκαηψλεη επηιεθηηθά ζην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Ζ πξνζαξκνγή ηεο 

επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη άκεζα θαη πξνγξακκαηηζκέλα, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ν θίλδπλνο λα κεηαηξαπεί κηα λέα ηερλνινγία ζε απεηιή θαηφπηλ 

ππνηίκεζήο ηεο. 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ θιάδν γξήγνξεο εζηίαζεο, ε ηερλνινγία εζηηάδεηαη ζηηο κεζφδνπο 

παξαγσγήο θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ γεπκάησλ, αιιά θπξίσο ζηηο κεζφδνπο αζθάιεηαο 

ησλ ηξνθίκσλ νη νπνίεο αθνινπζνχληαη. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ νθείινπλ λα 

δηαζθαιίδνπλ ην ελδεδεηγκέλν επίπεδν ειέγρνπ ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαζψο θαη λα παξέρνπλ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ αζθαιή 

πξντφληα, πνπ δελ εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ηνπ νχηε παξνπζηάδνπλ 

επηπινθέο. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ πγεία ησλ 

θαηαλαισηψλ, είλαη απαξαίηεην ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο αζθάιεηαο, πνπ έρεη θάζε 

επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ή ζηε δηαθίλεζε ηξνθίκσλ, λα είλαη 

ζχκθσλν κε ην ζχζηεκα ΖΑCCP. Γηα ηηο ελ ιφγσ εηαηξείεο, ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ 

απνηειεί πξσηαξρηθφ θαζήθνλ θαη δέζκεπζε απέλαληη ζηνπο θαηαλαισηέο, ελψ ζα 

πξέπεη λα ζηνρεχνπλ, πέξα απφ ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο, ζηελ 

πξφιεςε ηεο εκθάληζεο θηλδχλσλ θαζψο θαη ζηε ζπλερή βειηίσζε ηεο παξαγσγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ ηξνθίκσλ. Αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηεο, θάζε επηρείξεζε νθείιεη 

λα δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξεη κέζσ θαηάιιεισλ 

πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ.  

 

 

3.2. ΑΝΑΛΤΖ ΑΜΔΟΤ Ή ΜΗΚΡΟ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

Καηά θαλφλα, νη παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζπλερψο αιιειεπηδξνχλ κε ηελ 

νηθνλνκηθή κνλάδα θαη ηαπηφρξνλα, ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηακφξθσζε θάζε 

ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ εθάζηνηε θιάδνπ (ή αγνξάο) θαη ελ γέλεη ηεο θάζε νηθνλνκίαο. 
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πλεπψο, ν αξρηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» έγθεηηαη ζηνλ 

θαηάιιειν ζπληνληζκφ θαη ζηνλ εχζηνρν ζπλδπαζκφ ησλ παξαγφλησλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε απψηεξε θαηάιεμε ηελ άληιεζε θαη δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. 

 

Σν κηθξν-πεξηβάιινλ είλαη εθείλν ην νπνίν έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηε «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα», αθνχ κέζα ζε απηφ ε εηαηξεία ελεξγεί θαη εμειίζζεηαη, θεξδίδνληαο 

αιιά θαη ράλνληαο πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, δπλάκεηο θαη αδπλακίεο. Δληφο 

απηνχ ηνπ πεξηβάιινληνο ζπλαληνχκε δηάθνξεο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ. Απηά ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders) πεξηιακβάλνπλ ηνπο κεηφρνπο (shareholders), ηηο 

θπβεξλήζεηο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηνπο αληαγσληζηέο, ηνπο 

πειάηεο, ηνπο πάζεο θχζεσο πηζησηέο, ηηο εξγαηηθέο ελψζεηο, ηνπο δηάθνξνπο 

ζπιιφγνπο θαη άιια. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην κηθξν-πεξηβάιινλ θάζε νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

απνθαιείηαη δηαθνξεηηθά θαη «βηνκεραληθφο θιάδνο» (industry) θαη είλαη ην κνλαδηθφ 

θνκκάηη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν δχλαηαη ελ κέξεη ε νηθνλνκηθή κνλάδα 

λα επεξεάζεη. Ζ αλάιπζε ηνπ κηθξν-πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ, ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο αγνξάο. 

 

ηαλ ηα φξηα ηνπ θιάδνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί, ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» πξέπεη λα 

αλαιχζεη ηνπο παξάγνληεο ηνπ αληαγσληζκνχ, νκαδνπνηψληαο ηνπο, ψζηε λα 

αλαγλσξηζζνχλ νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο. Γηα ηε δηακφξθσζε αληαγσληζηηθήο 

ζηξαηεγηθήο, ζεκαληηθφ είλαη ε θάζε επηρείξεζε λα θαηαλνήζεη ηα ζηνηρεία, ηα νπνία 

θαζνξίδνπλ ηφζν ηε δνκή ηνπ θιάδνπ φζν θαη ηε κνξθή ησλ επηπηψζεσλ πνπ 

ζπλεπάγνληαη ζ‟ απηή. 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα (3.2.) δνκείηαη σο εμήο: αξρηθά, εμεηάδνληαη απφ ζεσξεηηθή 

βάζε ηα θπξηφηεξα ζεκεία ελδηαθέξνληνο πεξί ηνπ κηθξν-πεξηβάιινληνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα, παξαηίζεληαη κειέηεο νη νπνίεο απνπεηξάζεθαλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ είδε ηππνπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή 

ηππνιφγηα πνπ ζα εξκήλεπαλ ηηο θηλήζεηο ηνπο εληφο αγνξψλ, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην 

ππφδεηγκα Porter. ηε ζπλέρεηα, ηζρπξνπνηψληαο ηηο βάζεηο γηα λα αηηηνινγεζεί ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο ρξήζεο ππνδείγκαηνο γηα ηελ εμέηαζε ηνπ θιάδνπ ησλ αιπζίδσλ 

εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο ζηελ πξάμε, επηρεηξείηαη εθηελήο βηβιηνγξαθηθή 

αλαθνξά πξνο επηβεβαίσζε ηεο ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ εηαηξηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη 

αλίρλεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Αθνινχζσο, ε εκπεηξηθή αλάιπζε έρεη σο 

αθεηεξία ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ ππφ εμέηαζε θιάδνπ ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ηεο 

αγνξάο. Πξαγκαηνπνηείηαη αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο θαη ζηα κεγέζε ηεο αγνξάο, 
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παξαζέηνληαο ηηο θαηεγνξίεο απηήο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαηεγνξία εζηηαηνξίσλ 

φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» (snack-sandwich). Ακέζσο κεηά 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αλάιπζε αληαγσληζκνχ – πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ αλαθνξέο 

ζην φξακα (vision) θαη ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο (goals) ησλ αληαγσληζηψλ, ζηνηρεία γηα 

ην πξνζσπηθφ ηνπο, ηα νξγαλνγξάκκαηά ηνπο θαη άιια – ελψ αθνινπζεί ε αλάιπζε 

ησλ θαηαλαισηψλ. Πξηλ νινθιεξσζεί ε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα, πξαγκαηνπνηείηαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηφζν ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» φζν θαη ησλ 

θπξηφηεξσλ αληαγσληζηψλ ηεο κε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ γηα ηελ ηειεπηαία νθηαεηία. 

Υξεζηκνπνηψληαο σο γλψζε ην ζχλνιν ηεο πξνεγεζείζαο αλάιπζεο, ηειηθά 

αμηνινγνχληαη επί ηνπ πξαθηένπ νη παξάγνληεο αληαγσληζκνχ ηνπ ππνδείγκαηνο Porter 

γηα ηνλ ππφ εμέηαζε θιάδν. 

 

 

3.2.1.  ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ 

ΜΗΚΡΟ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 

 

Δίλαη απνδεθηφ φηη ε αλάιπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα νπνηαδήπνηε 

επηρείξεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηίκεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο αληαγσληζκνχ ηνπ 

δεδνκέλνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ, ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε. Ζ ειθπζηηθφηεηα ηνπ 

θιάδνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξννπηηθή θεξδνθνξίαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο επηβίσζεο πνπ 

έρεη κηα επηρείξεζε, ε νπνία αληαγσλίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Δπνκέλσο, ε 

ειθπζηηθφηεηά ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ δπλάκεσλ, πνπ επεξεάδνπλ ηε θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

(Γεσξγφπνπινο, 2006). 

 

ηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ηνπ κηθξν-πεξηβάιινληνο, νη Miles θαη Snow (1978) αξρηθά 

αλίρλεπζαλ ηέζζεξηο ηχπνπο αληαγσληδφκελσλ εηαηξεηψλ βάζεη ηεο αθνινπζνχκελεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπο, ελψ αθνινχζεζαλ νη Miller θαη Friesen (1978), πνπ επηβεβαίσζαλ ηα 

ζεκαληηθφηεξα ζπκπεξάζκαηά ηνπο. Αξγφηεξα, ν Porter (1980) ήηαλ νπζηαζηηθά ν 

πξψηνο πνπ αλαθέξζεθε ζηε ζεκαζία ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θάζε ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ. Έηζη, δηακνξθψζεθε αξρηθά έλα 

ππφδεηγκα πέληε Παξαγφλησλ, ην νπνίν είλαη αθφκε θαη ζήκεξα αλακθηζβήηεηα 

ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηελ εθηίκεζε ηνπ κηθξν-πεξηβάιινληνο, παξά ηηο φπνηεο θξηηηθέο 

έρεη δερζεί. 
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3.2.1.1. ΟΗ ΣΤΠΟΗ ΑΝΣΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΚΑΣΑ MILES 

ΚΑΗ SNOW (1978) 

 

 

Αλαιπηηθφηεξα, νη εξγαζίεο ησλ Miles θαη Snow (1978) θαζψο θαη ησλ Miller θαη Friesen 

(1978) αληηπξνζσπεχνπλ πξνζπάζεηεο πξνζέγγηζεο ησλ ελλνηψλ ηεο ζηξαηεγηθήο θαη 

ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο απφ κηα πνιπδηάζηαηε νπηηθή. Πξνζπαζψληαο λα κεηξήζνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα ησλ νξγαληζκψλ λα πξνζαξκφδνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο ζηξαηεγηθή 

ζηηο κεηαβνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, νη Miles θαη Snow (1978) αλίρλεπζαλ 

ηέζζεξηο ηχπνπο αληαγσληδφκελσλ νξγαληζκψλ βάζεη ηεο αθνινπζνχκελεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπο, δειαδή ππεξαζπηζηέο (defenders), αληηδξψληεο (reactors), αλαιπηέο 

(δξαζηεξηνπνηνχκελνη ζε ηνπιάρηζηνλ δχν αγνξέο – analyzers) θαη αλαδεηεηέο 

(εληάζεσο θαηλνηνκίαο – prospectors)60, ηνλίδνληαο φηη θαλέλαο ηχπνο δελ είλαη εθ 

θχζεσο θαιχηεξνο ή ρεηξφηεξνο απφ θάπνηνλ άιινλ. ηε ζπλέρεηα, έδεημαλ κε πνηνπο 

ηξφπνπο απηνί νη ηέζζεξηο ηχπνη εηαηξεηψλ επηιέγνπλ κνλαδηθέο ζηξαηεγηθέο 

πξνζαξκνγήο ζην εθάζηνηε πεξηβάιινλ ηνπο θαη επίζεο, πψο απηέο νη επηινγέο 

δχλαηαη λα επεξεάζνπλ ηφζν ηε ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία φζν θαη ηελ 

νξγαλσζηαθή δνκή. 

 

Δλψ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Miles θαη Snow (1978) επηβεβαηψζεθαλ εθ ησλ 

πζηέξσλ εκπεηξηθά, ζηε κειέηε ησλ Miller θαη Friesen (1978), νη ηχπνη ησλ 

επηρεηξήζεσλ πξνήιζαλ απφ κηα εκπεηξηθή ηαμηλφκεζή ηνπο. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ 

ησλ παξαπάλσ κειεηψλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη εμεηάδνληαη πηνζεηνχκελεο 

ζηξαηεγηθέο θαζψο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ νξγαλσζηαθή δνκή θαη ην πεξηβάιινλ 

ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, εζηηάδνπλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ζηξαηεγηθήο, 

αγλνψληαο ην πεξηερφκελφ ηεο απηφ θαζεαπηφ, ήηνη ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ηεο 

ζηξαηεγηθήο. Μάιηζηα, ε κειέηε ησλ Miles and Snow (1978) επηθεληξψλεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ θαηλνηνκία θαη ζην εχξνο ηεο γξακκήο παξαγσγήο, ρσξίο λα 

δίλνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κάξθεηηλγθ, ηεο παξαγσγήο ηεο Έξεπλαο 

θαη Αλάπηπμεο, ηεο θαζεηνπνίεζεο θαζψο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ61. 

 

 

                                                 
60

 Wheelen, T., Hunger, D. 2009, “Concepts in Strategic Management and Business Policy”, 12
th
 ed., Prentice Hall. 

61
 Miller, D. 1986, “Configurations of Strategy and Structure: Towards a Synthesis”, Strategic Management Journal, Vol. 
7, pp. 233-249. 



 

 

 
44 

3.2.1.2.   ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΧΝ ΠΔΝΣΔ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ (PORTER, 1980) 

 

 

3.2.1.2.1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

Μεηά απφ πεξίπνπ δχν ρξφληα, θάπνηνη κειεηεηέο κε πην εμέρνληα ηνλ Porter (1980) 

εμήγαγαλ πεηζηηθά θαη ζεκειηψδε ηππνιφγηα θαζψο θαη εκπεηξηθέο ηαμηλνκήζεηο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ, επηθεληξσκέλνη ζε κεηαβιεηέο πνπ θέληξηδαλ ηελ πξνζνρή ζηειερψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Απηέο νη κεηαβιεηέο είραλ ηελ ηδηφηεηα λα επεξεάδνπλ ηελ εηαηξηθή 

απνδνηηθφηεηα θαη ηαπηφρξνλα, λα κπνξνχλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηελ επηρείξεζε 

κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ. 

 

 

3.2.1.2.2. ΑΝΑΛΤΖ ΣΧΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ ΓΤΝΑΜΔΧΝ 

 

 

Ο Porter (1980) αλαθέξεη πσο ε θχζε θαη ν βαζκφο ηνπ αληαγσληζκνχ, πνπ 

αληηκεησπίδεη κηα επηρείξεζε ζηελ αγνξά, εμαξηψληαη απφ νξηζκέλνπο ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο πνπ νλνκάδνληαη «παξάγνληεο αληαγσληζκνχ». Αξρηθά, ζρεδηάζηεθε έλα 

ππφδεηγκα γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ (objectives) ηνπ κάξθεηηλγθ, πξνθεηκέλνπ 

λα εμεηαζηνχλ νη παξάγνληεο θαη νη ιφγνη βάζεη ησλ νπνίσλ πξνζειθχνληαη νη 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο απφ θαη ζε ζπγθεθξηκέλε θάζε θνξά αγνξά θαζψο θαη λα 

βνεζήζεη ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε γεληθφηεξεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο. ην 

ππφδεηγκα ηνπ Porter (1980) αλαθέξνληαη νη εμήο πέληε θχξηνη παξάγνληεο 

αληαγσληζκνχ: 

 ε απεηιή εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ, 

 ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ, 

 ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ, 

 ε απεηιή-πίεζε απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα, θαη 

 ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Οη παξάγνληεο απηνί εκθαλίδνληαη ζην παξαθάησ Γηάγξακκα (3.1.) θαη θαηφπηλ, 

αθνινπζεί εθηελέζηεξε παξάζεζε απηψλ ησλ θχξησλ παξαγφλησλ αληαγσληζκνχ: 
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Γηάγξακκα 3.1.: Σν Τπφδεηγκα ησλ Πέληε Παξαγφλησλ ηνπ Michael Porter – Γνκηθή Αλάιπζε 

Αληαγσληζκνχ 

Πεγή: Porter, Μ. March/April 1979, “How Competitive Forces Shape Strategy”, Harvard 

Business Review 

 

ζνλ αθνξά ηελ απεηιή εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ, ελδερφκελνη-πηζαλνί 

αληαγσληζηέο (potential competitors) είλαη εηαηξείεο, νη νπνίεο δελ αληαγσλίδνληαη νχηε 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πξνο ην παξφλ ζηνλ θιάδν, αιιά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ην 

πξάμνπλ, αλ ην επηιέμνπλ. Καηά θαλφλα, ε ελ ιφγσ απεηιή κεγεζχλεηαη, φηαλ ε 

απφδνζε θεθαιαίνπ είλαη πςειφηεξε απφ ην θφζηνο ηνπ θαη φηαλ ηα δπλεηηθά 

πεξηζψξηα θέξδνπο ραξαθηεξίδνληαη σο ηθαλνπνηεηηθά. Απηή ε εηθφλα ηνπ εθάζηνηε 

εμεηαδφκελνπ θιάδνπ δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα πξνζέιθπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπηρεηξήζεηο πνπ ήδε αληαγσλίδνληαη ζε έλαλ θιάδν (established companies), ζπρλά 

πξνζπαζνχλ λα απνζαξξχλνπλ δπλεηηθνχο αληαγσληζηέο λα εηζέιζνπλ ζην 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Απηφ είλαη αλακελφκελν, δηφηη φζν απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

νηθνλνκηθψλ καλάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, ηφζν δπζθνιφηεξν θαζίζηαηαη γηα ηηο 

απφ θαηξφ δξαζηεξηνπνηνχκελεο επηρεηξήζεηο, λα πξνζηαηεχζνπλ ην κεξίδην αγνξάο 

θαη ηα θέξδε ηνπο. Δπίζεο, αλαζρεηηθφο παξάγνληαο γηα θάπνηνλ λενεηζεξρφκελν 

απνηειεί ε φπνηα εμάξηεζε ηνπ θιάδνπ απφ ηελ πνξεία άιισλ θιάδσλ θαζψο θαη απφ 

θαηλφκελα φπσο ε θπθιηθφηεηα θαη ε επνρηθφηεηα (γηα παξάδεηγκα, βηνκεραλίεο 

παγσηνχ θαη εηαηξείεο κε εθηελήο αλάισζε πεηξειαηνεηδψλ). 
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Σα πην ζεκαληηθά εκπφδηα εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ είλαη62: 

 Οηθνλνκίεο Κιίκαθαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

επηηπγράλνπλ ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο φρη κφλν ιφγσ δηεπξπκέλνπ φγθνπ 

παξερφκελσλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ αιιά θαη απφ ηε ηπρφλ επηηπρεκέλε 

καθξνρξφληα παξνπζία ηνπο ζηνλ θιάδν φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, γεγνλφο 

πνπ ηνπο πξνζδίδεη βαζηά γλψζε ηεο αγνξάο, εκπεηξία, επθνιφηεξε θαη 

ακεζφηεξε πξφζβαζε ζηηο πξψηεο χιεο. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη ην 

γεγνλφο φηη θαζψο απμάλεηαη ε πνζφηεηα ησλ πσιεζέλησλ κνλάδσλ, ην κέζν ή 

αλά κνλάδα θφζηνο κεηψλεηαη, εμαηηίαο: 

α) ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ απφ κηα ζεηξά δηαδηθαζίεο 

ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο, 

β) ηνπ φηη νη νηθνλνκίεο κεγάισλ δηαζηάζεσλ, γηα πνιιέο κνξθέο θεθαιαηαθνχ 

εθνδηαζκνχ ηφζν θαηά ηελ εγθαηάζηαζε φζν θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, 

σζνχλ ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο πξνο ηα πάλσ κε ξπζκφ κηθξφηεξν απφ φηη είλαη 

ην δπλακηθφ ηνπο, 

γ) ησλ νηθνλνκηψλ ηεο εμεηδίθεπζεο, φηαλ γίλεηαη ρξήζε εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη θεθαιαηαθνχ εμνπιηζκνχ κε πξννπηηθή δεκηνπξγίαο 

κνλαδηθφηεηαο ζην πξντφλ / ππεξεζία, 

δ) ρξήζεο πην εμειηγκέλσλ κεζφδσλ, φπσο απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ ή 

βειηησκέλεο νξγάλσζεο ηεο πξνζθνξάο ησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ, 

ε) ησλ νηθνλνκηψλ ρνλδξηθήο αγνξάο πξψησλ πιψλ, εθνδίσλ θαη ινηπψλ 

απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ζηνηρείσλ, 

ζη) νηθνλνκηψλ κάξθεηηλγθ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε καδηθήο 

δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο θαη κεγαιχηεξεο ζπρλφηεηαο απαζρφιεζεο ησλ 

δπλάκεσλ πψιεζεο, 

δ) ησλ νηθνλνκηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηθαλφηεηα κεγάισλ εηαηξεηψλ λα 

απμήζνπλ ην θεθάιαηφ ηνπο κε φξνπο πην θεξδνθφξνπο, θαη 

ε) ησλ δηεπζπληηθψλ νηθνλνκηψλ απφ ηε ρξήζε εηδηθψλ κεζφδσλ δηνίθεζεο, 

φπσο κεζνδνινγίεο εξγαζίαο, ιεηηνπξγηθή έξεπλα θαη αλάιπζε θξίζηκσλ 

βεκάησλ πξνφδνπ. Βέβαηα, θαζψο νη απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ γηα βειηησκέλε 

πνηφηεηα θαη απμεκέλν εχξνο θαη βάζνο πξντφλησλ / ππεξεζηψλ δηαρξνληθά 

απμάλνληαη, νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ επηηπγράλνληαη απεηινχληαη κε 

ζπξξίθλσζε. 

 Απαηηήζεηο ζε Κεθάιαηα γηα ηελ Είζνδν. Αλ κηα επηρείξεζε εμεηάδεη ηελ 

πεξίπησζε λα απαζρνιεζεί ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, ηφηε νθείιεη λα 

                                                 
62

 Γεσξγφπνπινο, Ν. 2006, «ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη», Δθδφζεηο Μπέλνπ Γ. 
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εμεηάζεη ηηο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. Γηα 

παξάδεηγκα, ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ππξεληθνχ εξγνζηαζίνπ 

αλακθηζβήηεηα απαηηεί ηφζν ζε ζέκαηα εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ φζν θαη ζε 

ζέκαηα απμεκέλεο αζθάιεηαο ηδηαίηεξα πςειά θεθάιαηα, γεγνλφο πνπ 

δεκηνπξγεί ηζρπξφηαην θξαγκφ εηζφδνπ γηα λένπο αληαγσληζηέο. 

 Δηαθνξνπνίεζε Παξερόκελσλ Πξντόλησλ / Υπεξεζηώλ. ζν ην πξντφλ / 

ππεξεζία πνηθίιεη νπζηαζηηθά ή πθίζηαηαη θάπνηα αμηνπξφζεθηε δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ θχξησλ αληαγσληζηψλ ή απιά πθίζηαηαη κηα αληηιεπηή δηαθνξνπνίεζε, 

ηφζν ηα εκπφδηα εηζφδνπ απμάλνπλ. 

 Πξόζβαζε ζε Δίθηπα Δηαλνκήο - πξνζηηόηεηα ζηελ ππνδνκή ηεο αγνξάο 

(Access to Market Infrastructure). Ζ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηα πθηζηάκελα 

δίθηπα δηαλνκήο θαη ε αδπλακία δεκηνπξγίαο λέσλ απνηεινχλ ππνςήθηα 

εκπφδηα γηα ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά. 

 Μεηνλεθηήκαηα Κόζηνπο Αλεμάξηεηα από ην Μέγεζνο. Καηά θαλφλα, ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ έρνπλ ήδε απνθηήζεη νη πθηζηάκελεο ζηνλ θιάδν 

επηρεηξήζεηο είλαη απνηέιεζκα ηεο θακπχιεο εκπεηξίαο, ηεο γλψζεο, ηεο 

ηερλνινγίαο (know-how), ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζε πςειήο πνηφηεηαο 

αγνξέο πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ κε ρακειέο ηηκέο αθφκα θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

πξφζβαζεο ζε θαηαξηηζκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

πκπεξαζκαηηθά, ε απνπζία ησλ παξαπάλσ πιενλεθηεκάησλ ζηηο ππνςήθηεο 

λέεο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγεί έλα ζρεηηθφ κεηνλέθηεκα θφζηνπο. 

 Κπβεξλεηηθή Πνιηηηθή. Ζ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή επηδξά ζηνλ αληαγσληζκφ κέζσ 

ηεο αληηκνλνπσιηαθήο λνκνζεζίαο, ζηα εκπφδηα εηζφδνπ κέζσ απαηηήζεσλ 

αδεηνιεςίαο θαη άιια. Γεληθφηεξα, ζπλδέεηαη θαηά έλα ζεκαληηθφ κέξνο σο 

παξάγνληαο κε ην καθξν-πεξηβάιινλ, ελψ ε παξάιεηςε αλαθνξάο ηνπ σο 

ζεκαληηθνχ παξάγνληα ζην αξρηθφ ππφδεηγκα ηνπ Porter, αλαγλσξίζηεθε 

αξγφηεξα σο κεηνλέθηεκα, νδεγψληαο ζηελ πξνζζήθε ηνπ (βιέπε παξαθάησ 

ηελ έθηε Γχλακε). 

 

ζνλ αθνξά ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ, πξνκεζεπηέο γεληθά 

είλαη φινη απηνί, ηα πξντφληα ησλ νπνίσλ ρξεηάδεηαη κηα νηθνλνκηθή κνλάδα, γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ή ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ, 

ζχκθσλα κε ηα λνκνζεηηθά πιαίζηα θαη ηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ επεξεάδεη ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

ζε έλαλ θιάδν, ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρεη κηθξφο αξηζκφο ηνπο, φηαλ ππάξρνπλ θαιήο 
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πνηφηεηαο πιηθά, ή φηαλ ην θφζηνο κεηαθίλεζεο ζε άιινπο πξνκεζεπηέο είλαη εμαηξεηηθά 

πςειφ. 

 

Γεληθφηεξα, νη πξνκήζεηεο είλαη έλα θνκκάηη ηδηαίηεξα επαίζζεην γηα ηελ πιεηνςεθία 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Αξθεηέο θνξέο, νη ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο δηαπλένληαη απφ ην 

κάξθεηηλγθ ζρέζεσλ, πνπ ραξαθηεξίδεη θαηά βάζε ηηο ηαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 

νπνίσλ νη αγνξαδφκελεο πξψηεο χιεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο παξαγσγήο. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ 

πξνκεζεπηψλ, ηφζν ζπξξηθλψλνληαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη, φηαλ κηα επηρείξεζε δηαζέηεη ηζρπξφ φλνκα (brand 

name) θαη κεγάιν κέγεζνο (γηα παξάδεηγκα, πςειφ θχθιν εξγαζηψλ ή/θαη ζρεηηθά 

κεγάιε αλαινγία Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ζπγθξηηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο πξνο ηξίηνπο) 

ζπγθεληξψλεη απμεκέλεο πηζαλφηεηεο λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή δηαπξαγκαηεπηηθή 

ηθαλφηεηα έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 

ζνλ αθνξά ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ, απηή δελ είλαη ίδηα ζε θάζε 

επηρείξεζε, αιιά εμαξηάηαη απφ πιεζψξα παξαγφλησλ. Οη θπξηφηεξνη απφ απηνχο 

παξαηίζεληαη παξαθάησ63: 

 Εύξνο γθάκαο πειαηώλ. Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο κηαο επηρείξεζεο 

δχλαληαη λα πξνζθέξνληαη ζε κεγάιε ή κηθξή γθάκα πειαηψλ. πλεπψο, αλ ην 

πξντφλ ή ε ππεξεζία απεπζχλεηαη ζε πνιινχο δπλεηηθνχο θαηαλαισηέο, ν θάζε 

πειάηεο απνηειεί έλα κηθξφ θνκκάηη (αλ φρη ην κηθξφηεξν) ηνπ ζπλφινπ ρσξίο 

ηδηαίηεξε δχλακε (πεξηνξηζκέλε αγνξαζηηθή δχλακε ζε αηνκηθή βάζε). Ζ 

θαηάζηαζε αληηζηξέθεηαη, φηαλ νη θαηαλαισηέο εκθαλίδνληαη νξγαλσκέλνη ζε 

νκάδεο. Σφηε απνηεινχλ έλαλ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ πειάηε θαη έηζη, 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε δχλακε απφ απηή πνπ δηέζεηαλ ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε, κηαο πνπ κπνξνχλ πνιιέο θνξέο λα δηαπξαγκαηεπηνχλ ζπκβφιαηα 

αγνξάο θαη καθξνπξφζεζκεο ζπκθσλίεο αγνξάο απμεκέλσλ πνζνηήησλ. 

 Ύπαξμε ή κε ησλ ελδηακέζσλ. Αλαιχνληαο ην επίπεδν ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο 

δχλακεο ησλ αγνξαζηψλ, πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ε χπαξμε ή κε ελδηακέζσλ θαη 

πξαθηφξσλ. Αγνξαζηήο δελ είλαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ν ηειηθφο 

θαηαλαισηήο, φπνπ πάλσ ηνπ ζπγθεληξψλεηαη φιε ε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε. Δάλ πθίζηαληαη ελδηάκεζνη θαη παξάιιεια κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

ζηνλ αγνξαζηή ηε δπλαηφηεηα λα εξεπλήζεη γηα θαιχηεξεο ζπκθσλίεο ή ηηκέο κε 

αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο ή αλ κπνξνχλ λα ηνλ «θαηεπζχλνπλ» – κε ή ρσξίο 
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ηε ρξήζε ακθηιεγφκελσλ κέζσλ – πξνο ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία, ηφηε ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ, φπνηνη θαη αλ είλαη απηνί, 

δηεπξχλεηαη. Τπφδεηγκα ελδηάκεζσλ πνπ ελ κέξεη θαηεπζχλνπλ ηελ αγνξαζηηθή 

δχλακε απνηεινχλ νη Τπεξαγνξέο (γηα παξάδεηγκα, νη αιπζίδεο Super-

Markets). 

 Γλώζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο θαη ησλ θαλαιηώλ δηαλνκήο. ηαλ ν αγνξαζηήο 

γλσξίδεη θάζε θνξά ην κέζν θφζηνο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο, δχλαηαη λα ζπκκεηάζρεη ζηε ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο, απμάλνληαο έηζη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ δχλακε. Δπηπιένλ, 

πθίζηαηαη ζεηηθή αλαινγία αλάκεζα ζηε γλψζε ηεο πνζφηεηαο ησλ θαλαιηψλ 

δηαλνκήο θαη ζην κέγεζνο ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δχλακεο ησλ αγνξαζηψλ. 

 

ζνλ αθνξά ηελ απεηιή-πίεζε απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα, αληαγσληζηέο ζε κηα 

αγνξά νλνκάδνληαη απηνί πνπ εμππεξεηνχλ ηηο ίδηεο αλάγθεο πειαηψλ κε πξντφληα / 

ππεξεζίεο ηα νπνία είλαη ππνθαηάζηαηα κεηαμχ ηνπο θαη εμίζνπ δηαζέζηκα γηα ηνπο 

ίδηνπο δπλεηηθνχο θαηαλαισηέο. Καηά θαλφλα, φηαλ πθίζηαηαη δηαζεζηκφηεηα 

ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ, κεηψλνληαη νη ηηκέο θαη ζπξξηθλψλνληαη ηα πεξηζψξηα 

θέξδνπο ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Ζ χπαξμε ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ 

ζηξέθνπλ ηνπο αγνξαζηέο πξνο απηά, φηαλ νη ηηκέο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ 

απμεζνχλ πάλσ απφ νξηζκέλν επίπεδν. Δπηπξνζζέησο, ε ελ ιφγσ απεηιή βαίλεη 

απμαλφκελε, φηαλ πθίζηαληαη ηζρπξά θίλεηξα γηα ηελ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε 

ππνθαηάζηαησλ. Με άιια ιφγηα, εάλ ην πξφζζεην φθεινο απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

ππνθαηάζηαηνπ ππεξβαίλεη ην πξφζζεην θφζηνο πνπ επηβαξχλεη ηνλ αγνξαζηή, είλαη 

ινγηθφ λα απμάλεηαη ε ξνπή πξνο ην ππνθαηάζηαην πξντφλ. Απηφ ην φθεινο έγθεηηαη 

φρη κφλν ζηελ ηηκή σο ρξεκαηηθέο κνλάδεο αιιά θαη ζηελ επθνιία ππνθαηάζηαζεο – 

φπσο επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο – ελψ ην θφζηνο ζρεηίδεηαη θαη κε ην ιεγφκελν «θφζηνο 

αιιαγήο» (switching cost). Παξάδεηγκα απνηειεί ε ρξήζε θάπνησλ εηδψλ πιαζηηθνχ 

έλαληη ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζίδεξν. Γηα λα εληνπηζηνχλ πηζαλά ππνθαηάζηαηα, πξέπεη 

λα γίλεη αλαδξνκή ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ππνςήθηνπ πειάηε, ηηο νπνίεο ηθαλνπνηεί έλα 

πξντφλ ή κηα ππεξεζία, θαη λα παξαηεξεζεί αλ απηέο είλαη δπλαηφ λα ηθαλνπνηεζνχλ 

δηαθνξεηηθά. 

 

ζνλ αθνξά ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πθηζηακέλσλ επηρεηξήζεσλ 

ελφο θιάδνπ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ (Rate of Industry Growth) αιιά θαη ησλ 

πξντφλησλ απηνχ παξνπζηάδεη επηπηψζεηο ζηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ 

πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ. ηαλ απηφο παξνπζηάδεη βξαδχηεξνπο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο ή ζηαζεξνπνίεζε, ν αληαγσληζκφο γηα κεξίδην αγνξάο είλαη εληνλφηεξνο θαη 
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νδεγεί ζε νμχηεξεο αληαγσληζηηθέο επηζέζεηο. Δπηπιένλ, ε αληαγσληζηηθή ηζνξξνπία 

(competitive balance) ζε κηα βηνκεραλία επεξεάδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

αληαγσληζηψλ θαη αθφκε πην ζεκαληηθά απφ ηελ θαηαλνκή κεξηδίνπ αγνξάο αλάκεζα 

ζε απηνχο. Οη πιένλ ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ έληαζε ηνπ ελ 

ιφγσ αληαγσληζκνχ πξαγκαηεχνληαη κε ην χςνο ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο, ην επίπεδν 

δηαθνξνπνίεζεο, ηελ πνηθηιία ησλ αληαγσληζηψλ, ηηο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη ηα 

εκπφδηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ πθηζηακέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Αξθεηέο θνξέο, θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ εηαηξεία δηαδξακαηίδνπλ νη πξνζσπηθέο 

επαθέο θαη πσιήζεηο. Ζ επαθή κε ηνπο πειάηεο ηεο ζεσξείηαη αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ 

λα ππάξρεη απέλαληί ηνπο ζπλέπεηα θαη εμππεξέηεζε, έηζη ψζηε λα δηαηεξεζεί ην θχξνο 

θαη λα εμαζθαιηζηεί ην κεξίδην αγνξάο ηεο. πγθεθξηκέλα, νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ 

λα πξνζθέξνπλ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ζηνπο πειάηεο ηνπο, γεγνλφο 

πνπ εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ. 

 

 

3.2.1.2.3. Ζ ΚΡΗΣΗΚΖ ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΧΝ ΠΔΝΣΔ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ 

ΣΟΤ PORTER ΚΑΗ Ζ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΔΚΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 

 

 

Σν ππφδεηγκα ησλ Πέληε Παξαγφλησλ ηνπ Porter ακθηζβεηήζεθε απφ αθαδεκατθνχο 

θαη εηδηθνχο ηεο ζηξαηεγηθήο φπσο ν Stewart Neill. Οηηδήπνηε θαη αλ ν Porter (1980) 

πεξηέγξαςε, πεξηνξίδεηαη ζε ζηξαηεγηθέο επηινγέο θαη δελ είλαη ζηξαηεγηθή64. Δπίζεο, 

νη Kevin P. Coyne65 θαη Somu Subramaniam66 δήισζαλ φηη ππνβφζθνπλ ηνπ ελ ιφγσ 

ππνδείγκαηνο ηξεηο ακθηιεγφκελεο ππνζέζεηο: πξψηνλ, νη αγνξαζηέο, νη αληαγσληζηέο 

θαη νη πξνκεζεπηέο δελ ζπζρεηίδνληαη, δελ αιιειεπηδξνχλ θαη δελ πξνβαίλνπλ ζε 

«ζπκθσλίεο θπξίσλ». Με δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε, ην ππφδεηγκα δελ αλαγλσξίδεη ηε 

δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο, γηα παξάδεηγκα κε παξνρείο ζπκπιεξσκαηηθψλ πξντφλησλ. 

Γεχηεξνλ, ε πεγή ηεο αμίαο είλαη δνκηθφ πιενλέθηεκα (structural advantage), πνπ 

δεκηνπξγεί εκπφδηα εηζφδνπ. Σξίηνλ, ε αβεβαηφηεηα είλαη ρακειή, επηηξέπνληαο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά λα ζρεδηάδνπλ θαη λα αληηδξνχλ ζε αληαγσληζηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο. 
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Δπηπξνζζέησο, ν Grove (1996)67 εμέζεζε φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα / ππεξεζίεο είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζνχλ σο ε έθηε Γχλακε, 

πνπ επεξεάδεη ηνλ θιάδν, κέζσ ηεο επίδξαζεο πνπ έρνπλ νη φπνηεο εζσηεξηθέο 

αιιαγέο ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο (γηα παξάδεηγκα, ελζσκάησζε λέσλ ηερληθψλ, 

πξνζεγγίζεσλ ή/θαη ηερλνινγίαο). 

 

ε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ, άιινη κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη ε έθηε Γχλακε ζρεηίδεηαη κε 

ηελ θπβέξλεζε, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη γεληθφηεξα ηηο νκάδεο επηξξνήο ηφζν 

εληφο ηεο επηρείξεζεο (γηα παξάδεηγκα, νη κέηνρνη θαη νη εξγαδφκελνη) φζν θαη εθηφο 

απηήο (γηα παξάδεηγκα, ην θνηλσληθφ ζχλνιν)68. 

 

πλεπψο, γεγνλφο είλαη φηη ην αξρηθφ ππφδεηγκα ηνπ Porter (1980) αγλνεί ηελ 

θπβέξλεζε σο δχλακε, ελψ ραξαθηεξίδεηαη σο ζηαηηθφ, ρσξίο λα δίλεη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηε δπλακηθή ησλ αιιαγψλ. Σέινο, ζεσξείηαη πσο ρξεηάδεηαη πξνζαξκνγή γηα 

λα εθαξκνζζεί ζε νξηζκέλα πεξηβάιινληα (γηα παξάδεηγκα, κε θεξδνζθνπηθνί 

νξγαληζκνί). 

 

 

3.2.1.2.4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ ΣΟΤ PORTER 

 

 

πκπεξαζκαηηθά, παξά ηηο θξηηηθέο πνπ αζθήζεθαλ, ην ππφδεηγκα ησλ Πέληε 

Παξαγφλησλ ηνπ Porter αληηπξνζσπεχεη θαη πεξηγξάθεη ηθαλνπνηεηηθά ηε κηθξνγξαθία 

ηνπ θάζε θιάδνπ αγνξάο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε επφκελν ζεκείν απηνχ ηνπ 

θεθαιαίνπ, ψζηε λα αληρλεπηνχλ νη πξννπηηθέο θαη ε δπλακηθή ηεο ειιεληθήο αγνξάο 

ησλ αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εζηίαζεο. Πξαθηηθά, κε ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ 

εμέηαζε ησλ πέληε αληαγσληζηηθψλ Παξαγφλησλ, ν αλαιπηήο κπνξεί λα απνθηήζεη 

γεληθή θαη νπζηαζηηθή αληίιεςε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ζηελ νπνηαδήπνηε 

αγνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη, ζε ζρεηηθά 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

Δπηπιένλ, ελψ δχλαηαη γεληθά λα πξνζηεζεί θαη κηα έθηε Γχλακε ζην αξρηθφ ππφδεηγκα 

ηνπ Porter, απηφ δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην εκπεηξηθφ κέξνο, δηφηη φρη κφλν δελ είλαη 
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μεθάζαξν ην πνηα είλαη απηή ε έθηε Γχλακε αιιά θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αλά θιάδν 

δηέπεηαη απφ έληνλε ππνθεηκεληθφηεηα. Αθφκα θαη αλ επηηεπρζεί ε απνκφλσζε ελφο 

κνλαδηθνχ παξάγνληα πνπ ζα κπνξέζεη λα ηεζεί σο ε έθηε Γχλακε, ε αλάπηπμε απηήο 

ηεο Γχλακεο κπνξεί ηθαλνπνηεηηθά λα εξκελεπηεί θαη λα απνξξνθεζεί θαη‟ απηφ ηνλ 

ηξφπν απφ ηνπιάρηζηνλ κία άιιε Γχλακε εθ ησλ γλσζηψλ πέληε (γηα παξάδεηγκα, ε 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ηαηξηάδεη λα εληαρζεί, θάηη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε παξαπάλσ, 

ζηα εκπφδηα εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ). 

 

Πξνθεηκέλνπ λα εκπεδσζεί ην ππφδεηγκα ηνπ Porter, αξθεί λα ην αληηπαξαβάιινπκε κε 

κηα «πίηα θεξδψλ», κε κηα ππεξαμία. ηε δηαλνκή απηήο ηεο «πίηαο» ζπκκεηέρνπλ φινη 

νη πξναλαθεξζέληεο θχξηνη παξάγνληεο ηνπ κηθξν-πεξηβάιινληνο, ήηνη αληαγσληζηέο, 

πξνκεζεπηέο, αγνξαζηέο, λενεηζεξρφκελνη θαη παξνρείο ππνθαηάζηαησλ. Ζ θαζνιηθή 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαγφλησλ θαζηζηά ηελ αγνξά 

αληαγσληζηηθή θαη πγηήο. Κνηλφο θαη έθδεινο ζηφρνο φισλ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

θεξδψλ κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηνπ κέγηζηνπ κεξηδίνπ απφ απηή ηελ ππεξαμία. πιν 

ηνπ θάζε παξάγνληα απνηειεί ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ δχλακε. 

 

H αλάιπζε ηνπ θάζε ηχπνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ νξγαληζκψλ έρεη εθηελψο 

αλαιπζεί θαη αμηνινγεζεί απφ πιεζψξα αθαδεκατθψλ θαη ζηειερψλ ηνπ θφζκνπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά πξσηαγσληζηηθφ παξάγνληα ζηε κάρε γηα 

επηβίσζε ζηηο αγνξέο. Παξαθάησ εμεηάδεηαη κέζσ βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο ν 

ηξφπνο πνπ ε αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο απμάλεη ηηο αληαγσληζηηθέο 

ηθαλφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ, επηβεβαηψλνληαο ηνπο ιφγνπο ηεο ηφζν απμεκέλεο 

ελαζρφιεζεο ησλ κειεηεηψλ κε απηφ. 

 

 

3.2.2. ΥΔΖ ΔΠΗΓΟΖ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ ΜΗΚΡΟ-

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 

 

Σηο ηειεπηαίεο ηξεηο πεξίπνπ δεθαεηίεο, πιεζψξα κειεηψλ έρεη ελαζρνιεζεί κε ην αλ 

θαη ζε πνην βαζκφ ε αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

βειηηψλεη ηελ επίδνζή ηνπο θαη γεληθφηεξα, ηε ζέζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ εθάζηνηε 

θιάδν. Οη Miller θαη Friesen (1977)69 αλέιπζαλ 81 κειέηεο πεξηπηψζεσλ επηηπρεκέλσλ 

θαη απνηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, θαηεγνξηνπνηψληαο απηέο ζε δέθα γεληθά πξφηππα – 
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έμη πξφηππα γηα ηηο επηηπρεκέλεο θαη ηέζζεξα γηα ηηο απνηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο. Οη ελ 

ιφγσ κειεηεηέο θαηέδεημαλ πσο ν παξάγνληαο «πιεξνθφξεζε-ηθαλφηεηα ζθέςεο», ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεη ραξαθηεξηζηηθά φπσο αλάιπζε πεξηβάιινληνο, επηθνηλσλία, 

εκπεηξία, πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη έγθαηξε πηνζέηεζε αιιαγψλ, ήηαλ κε δηαθνξά ν 

ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο δηαρσξηζκνχ ησλ επηηπρεκέλσλ απφ ηηο απνηπρεκέλεο 

επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ν παξάγνληαο «πιεξνθφξεζε-ηθαλφηεηα ζθέςεο» θξίζεθε γηα ηηο 

επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο σο ηθαλνπνηεηηθφο ζε αληίζεζε κε ηηο απνηπρεκέλεο. 

 

Οη Newgren, Rasher θαη LaRoe (1984)70 ζπλέθξηλαλ ηελ νηθνλνκηθή επίδνζε 28 

νξγαληζκψλ, πνπ επηδίδνληαη ζε αλαιχζεηο εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, κε 22 φκνηέο 

ηνπο νη νπνίεο δελ ην αλαιχνπλ. ινη νη ππφ αλάιπζε νξγαληζκνί έδξεπαλ ζηηο Ζ.Π.Α. 

θαη ε επίδνζε κεηξήζεθε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1975-1980 κε ρξήζε ηνπ 

αξηζκνδείθηε E
P  (price/earning ratio) πξνζαξκνζκέλν κε ην κέζν δείθηε ηνπ θιάδνπ. Ζ 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ έδεημε πσο νη επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο, νη νπνίεο αλαιχνπλ 

ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, είραλ ζεκαληηθά απμεκέλε επίδνζε ζπγθξηηηθά κε ηηο 

αληίζηνηρεο πνπ αγλννχζαλ απηή ηελ αλάιπζε ηφζν γηα φιε ηελ εμεηαδφκελε πεληαεηία 

φζν θαη γηα ην θάζε έηνο μερσξηζηά. Ζ κειέηε ησλ Newgren et al. (1984) ζπκπέξαλε φηη 

ε εθηίκεζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ εηαηξηθή επίδνζε 

αθφκα θαη ησλ κηθξψλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

 

Σελ ίδηα ρξνληά, ν Dollinger (1984)71 εζηηάζηεθε ζηελ επίδνζε 82 κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

θαη θαηέιεμε φηη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηίδεηαη ζηελά κε ηελ νηθνλνκηθή 

επίδνζε, φπνπ ε δξαζηεξηφηεηα κεηξήζεθε κέζσ ελφο αξηζκνχ αιιειεπηδξάζεσλ ηεο 

εθάζηνηε επηρείξεζεο κε δπλάκεηο ηνπ κηθξν-πεξηβάιινληνο, φπσο πειάηεο, 

αληαγσληζηέο, επίζεκνη έκπνξνη θαη θπβεξλεηηθά ζηειέρε. 

 

ε ζπκθσλία κε ηνπο πξνεγνχκελνπο εξεπλεηέο θαη ζε άκεζε ζπλάθεηα κε ηα φπνηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ν West (1988)72 εμέηαζε ηε ζρέζε πνπ έρεη ε 

επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή θαη ε αλάιπζε πεξηβάιινληνο κε ηελ επίδνζε εηαηξεηψλ ηνπ 

θιάδνπ ηξνθίκσλ ζηηο Ζ.Π.Α. πγθεληξψλνληαο ζηνηρεία απφ 65 εηαηξείεο θαηά ηελ 

πεξίνδν 1982-1986, θαηεγνξηνπνίεζε ηε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ βάζεη ηνπ 

ηππνινγίνπ – δηαθνξνπνίεζε πξντφληνο, εγεζία θφζηνπο θαη ζηξαηεγηθή εζηίαζεο – 
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ηνπ Porter (1985)73. Ζ έξεπλα απέδεημε πσο ε ζηξαηεγηθή θαη ε αλάιπζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο επηδξνχλ ζεκαληηθά θαη ζεηηθά ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ζην επίπεδν ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν West (1988) βξήθε φηη νη εηαηξείεο ηνπ δείγκαηνο κε 

πςειή επίδνζε επηδίδνληαη ζε αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζπγθξηηηθά κε ηηο ρακειήο 

επίδνζεο εηαηξείεο αλεμαξηήησο αθνινπζνχκελεο ζηξαηεγηθήο. 

 

πλερίδνληαο ηελ παξάζεζε εξεπλψλ πνπ εμεηάδνπλ ηε ζρέζε επίδνζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη αλίρλεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, νη Daft, Sormunen θαη 

Parks (1988)74 επεζήκαλαλ φηη νη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη εηαηξεηψλ απμεκέλεο 

επίδνζεο, φπσο απηή κεηξηέηαη απφ ηνλ αξηζκνδείθηε απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, έξηρλαλ ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, φηαλ ε πξνεξρφκελε απφ απηφ αβεβαηφηεηα απμαλφηαλ. 

 

Δμεηάδνληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αλάιπζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο επίδνζεο 

ησλ εηαηξεηψλ πνπ απαξηίδνπλ ην Γείθηε “US Fortune 500”, νη Subramanian, 

Fernandes θαη Harper (1993)75 ππνζηήξημαλ φηη ππάξρεη ζχλδεζε κεηαμχ επίδνζεο, 

φπσο απηή κεηξηέηαη απφ ηελ θεξδνθνξία θαη ηνπο δείθηεο αλάπηπμεο, θαη 

αλεπηπγκέλσλ ζπζηεκάησλ αλάιπζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα ζπζηήκαηα είραλ πςειφηεξνπο δείθηεο 

αλάπηπμεο θαη θεξδνθνξίαο ζπγθξηηηθά κε εθείλεο πνπ δελ δηέζεηαλ ηέηνηα ζπζηήκαηα. 

 

Έλα ρξφλν αξγφηεξα, νη Subramanian, Kumar θαη Yauger (1994) κειέηεζαλ 

πεξηζζφηεξα απφ 600 λνζνθνκεία ηεο Ακεξηθάληθεο Έλσζεο Ννζνθνκείσλ, 

θαηαιήγνληαο φηη ηα λνζνθνκεία κε ηα πην εμεδεηεκέλα ζπζηήκαηα αλάιπζεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο είραλ πνιχ κεγαιχηεξε επίδνζε, φπσο απηή κεηξηέηαη κε 

ηνπο δείθηεο πιεξφηεηαο θιηλψλ θαη κε ηηο δαπάλεο αλά θιίλε, ζπγθξηηηθά κε εθείλα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ιηγφηεξεο κεζφδνπο ειέγρνπ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

H αλίρλεπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο γεληθά ζεσξείηαη σο πξνυπφζεζε γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ επηηπρεκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Δπηπιένλ, ε απνηειεζκαηηθή 

αλίρλεπζε ηνπ ελ ιφγσ πεξηβάιινληνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρεκέλε 

επζπγξάκκηζε ησλ αληαγσληζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο 
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θαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε απμεκέλεο επίδνζεο. Ο Beal (2000)76, 

αλαιχνληαο κηθξέο παξαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ζε πνιινχο θιάδνπο, θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ε απφθηεζε πιεξνθφξεζεο γηα δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο – γηα παξάδεηγκα, πειάηεο, αληαγσληζηέο θαη πξνκεζεπηέο – απμάλεη 

ηηο πηζαλφηεηεο επηινγήο ηεο νξζήο αληαγσληζηηθήο ζηξαηεγηθήο απφ ηελ επηρείξεζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Beal (2000) ππνζηεξίδεη πσο ε αλίρλεπζε ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα κάζεη λα αμηνπνηεί ηηο επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη θαζψο θαη λα απνθεχγεη γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο πνπ απεηινχλ ηελ 

ίδηα ηελ χπαξμή ηεο (Bourgeois, 1980. Lang, Calatone θαη Gudmundson, 1997). 

 

Οη Garg, Walters θαη Priem (2003)77 ππνζηήξημαλ πσο ηα αλψηαηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

νθείινπλ λα θαηαλείκνπλ ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα αληρλεχζνπλ 

ηφζν ην εζσηεξηθφ φζν θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. 

Δμεηάδνληαο 105 δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο ηζάξηζκσλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ κε 

κία δξαζηεξηφηεηα, αλαγλσξίζηεθαλ νη ηνκείο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ ρξήδνπλ 

κεγαιχηεξεο πξνζνρήο θαη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ηα πεξηβάιινληα ζε δπλακηθά θαη 

ζηαζεξά. Οη Garg et al. (2003) θαηέιεμαλ ζην φηη νη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ (αζηαζέο ή κε) 

πξέπεη λα θαηεπζχλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο πξνο ηνπο ηνκείο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο λα απμήζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο. 

 

πκπεξαζκαηηθά, γίλεηαη θαλεξφ πσο πθίζηαληαη ηζρπξέο εξεπλεηηθέο ελδείμεηο φηη ε 

αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ εηαηξηθή 

επίδνζε. Χζηφζν, απηή θαζεαπηή ε πξαθηηθή ηεο αλίρλεπζεο δελ δηαζθαιίδεη 

αλαγθαζηηθά απμεκέλε επίδνζε, δηφηη ε αλίρλεπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηε ζηξαηεγηθή θαη ε απνθηνχκελε κέζσ ηεο αλίρλεπζεο 

πεξηβάιινληνο πιεξνθφξεζε πξέπεη λα αμηνπνηείηαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 
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3.2.3. ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΧΝ ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ 

ΓΡΖΓΟΡΖ ΔΣΗΑΖ 

 

 

ηελ πεξηεθηηθή επηζθφπεζε ησλ θπξηφηεξσλ ζεκείσλ ηεο βηβιηνγξαθίαο παξαπάλσ, 

έγηλε θαηαλνεηή ε ζεκαληηθφηεηα ηεο ζπλείδεζεο, πνπ είλαη ππνρξεσκέλε λα 

επηδεηθλχεη ε θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα ζηελ άιεθηε κάρε ελαληίνλ ηνπ αληαγσληζκνχ, 

δειαδή ελαληίνλ ηνπ ζαλάηνπ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο φπσο απηφο γιαθπξά 

παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ θαζεγεηή Henderson (1989)78 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ 

Vanderbilt. Με έλα κέξνο ηεο πξνζνρήο ζηξακκέλν ζηα πξνεγεζέληα επξήκαηα, 

ζπκπεξάζκαηα θαη θαηεπζχλζεηο, ζα επηρεηξεζεί παξαθάησ αιιαγή θαηεχζπλζεο ηεο 

επηηεινχκελεο πξνζπάζεηαο απηήο ηεο έξεπλαο κέζσ πξαθηηθήο αλάιπζεο ηνπ κηθξν-

πεξηβάιινληνο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» θαη αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε πνπ παξνπζηάδεη ζήκεξα ν θιάδνο ζηελ εκεδαπή. 

 

πσο είλαη γλσζηφ, ε παξνχζα κειέηε εζηηάδεηαη ζηε δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο 

εζηίαζεο, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη κέζσ αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο 

εμππεξέηεζεο. Αλ θαη ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο αξρηθά ζπλδέζεθε κε εζηηαηφξηα 

«ακεξηθάληθνπ ηχπνπ» κε βάζε ην burger, ε απμεκέλε δήηεζε γηα «γξήγνξν» θαγεηφ 

αιιά θαη ε επαθφινπζε αλάγθε γηα πνηθηιία γεχζεσλ δηεχξπλε ηνλ θιάδν. ήκεξα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη αιπζίδεο εηαηξεηψλ ζηηο θαηεγνξίεο79: 

 ηνπ burger, 

 ηεο πίηζα, 

 ηνπ snack-sandwich, θαη 

 ηεο θνπδίλαο κε βάζε ην ζνπβιάθη θαη ηχπνπ ethnic (παξαδνζηαθή ειιεληθή ή 

μέλε). 

 

Κάζε κία απφ ηηο ηέζζεξηο πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο εζηίαζεο κέζσ θαηαζηεκάησλ 

γξήγνξεο εμππεξέηεζεο παξνπζηάδεη ην δηθφ ηεο ηζηνξηθφ εμέιημεο, ηηο δηθέο ηεο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα. Υσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ θαηεγνξία ηνπ snack-sandwich θαη ζε 

απηή ζα εζηηαζηεί ε πξνζνρή ζηελ παξνχζα κειέηε. 
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3.2.4. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ, ΜΔΓΔΘΖ KAI ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ 

ΑΛΤΗΓΧΝ ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ ΓΡΖΓΟΡΖ ΔΣΗΑΖ 

 

 

3.2.4.1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

 

 

Μέρξη θαη πξηλ απφ πεξίπνπ δχν δεθαεηίεο, ν ρψξνο ηεο γξήγνξεο εμππεξέηεζεο ζηελ 

εζηίαζε παξνπζίαδε έληνλν θαηαθεξκαηηζκφ. Οπζηαζηηθά, απνπζίαδαλ νη εθηελείο 

αιπζίδεο θαη θπξηαξρνχζαλ θαηά θχξην ιφγν ηα κεκνλσκέλα θαηαζηήκαηα, πνπ 

πξνζέθεξαλ θπξίσο γεχκαηα µε βάζε ην ζνπβιάθη ή ην burger, πίηζεο θαη πίηεο. 

Χζηφζν, νη αλάγθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο θαη ηνπο αθφκα 

πην γξήγνξνπο ξπζκνχο δσήο, νδήγεζαλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζε επέθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο µε ηε δηαλνκή έηνηκνπ θαγεηνχ ζην ζπίηη ή/θαη ζην ρψξν 

εξγαζίαο. 

 

Ζ νπζηαζηηθή αλάπηπμε ησλ αιπζίδσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο μεθίλεζε µε ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο δηθαηφρξεζεο, ν νπνίνο έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηηο 

επηρεηξήζεηο λα επεθηείλνπλ ηα δίθηπά ηνπο θαη λα κεηαηξαπνχλ απφ κηθξέο κνλάδεο 

ζπλνηθηαθνχ ραξαθηήξα µε «αλψλπκα» πξντφληα, ζε νξγαλσκέλεο αιπζίδεο µε εληαίν 

εκπνξηθφ ζήκα θαη µε εθηελή παξνπζία. 

 

Ζ ηάζε, φπσο απηή πεξηγξάθηεθε παξαπάλσ, είρε σο απνηέιεζκα ηελ φμπλζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Πξνθεηκέλνπ νη εηαηξείεο λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο πςειέο απαηηήζεηο, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα δίλνπλ φιν θαη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε δηεχξπλζε ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ κελνχ, ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θαη ηεο ηαρχηεηαο εμππεξέηεζεο, 

ζηελ πξνζεθηηθφηεξε δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαζψο θαη ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ζε φιε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ησλ 

γεπκάησλ. ηα πιαίζηα απηά, νξηζκέλεο αιπζίδεο δηεχξπλαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, 

ζπγθξνηψληαο ηζρπξνχο νκίινπο, πνπ πιένλ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ ζηαδίσλ 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηξνθίκσλ, παξάιιεια δε επέθηεηλαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

ζε επξχ θάζκα ππεξεζηψλ καδηθήο εζηίαζεο. 

 

ζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο ηεο αγνξάο, ζηνλ Πίλαθα 3.1. δίδεηαη 

ε εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο (ζε αμία) ηεο εγρψξηαο αγνξάο εζηίαζεο κέζσ 

νξγαλσκέλσλ αιπζίδσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο. Σα εκθαληδφκελα κεγέζε 
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πξνέξρνληαη απφ ηηο γλσζηέο αιπζίδεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ηέζζεξηο 

πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο γξήγνξεο εζηίαζεο. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

αιπζίδεο, απφ ηηο νπνίεο έρεη πξνθχςεη ην ζπγθεθξηκέλν κέγεζνο αγνξάο, δηαζέηνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα θαηαζηήκαηα κε ην ίδην εκπνξηθφ ζήκα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ θαηαζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ην ζχζηεκα ηεο δηθαηφρξεζεο. 

 

Πίλαθαο 3.1.: Μέγεζνο εγρψξηαο αγνξάο εζηίαζεο κέζσ νξγαλσκέλσλ αιπζίδσλ γξήγνξεο 

εμππεξέηεζεο (1992-2009) 

Πεγή: ICAP A.E. – Δθηηκήζεηο αγνξάο 

Έηνο Μέγεζνο Αγνξάο Ρπζκφο Μεηαβνιήο 

1992 76,3 - 

1993 111,5 46,1% 

1994 148,2 32,9% 

1995 190,8 28,7% 

1996 226,0 18,4% 

1997 249,4 10,4% 

1998 293,5 17,7% 

1999 340,5 16,0% 

2000 394,1 15,7% 

2001 431,7 9,5% 

2002 558,1 29,3% 

2003 587,9 5,3% 

2004 606,5 3,2% 

2005 609,7 0,5% 

2006 614,5 0,8% 

2007 667,4 8,6% 

2008 726,0 8,8% 

2009 698,0 -3,9% 

 

Ζ αγνξά γξήγνξεο εζηίαζεο κέζσ νξγαλσκέλσλ αιπζίδσλ αθνινχζεζε αλνδηθή 

πνξεία ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1992-2008, κε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 15,1%. 

Αληίζεηα, ην 2009, ε ζπλνιηθή αγνξά εζηίαζεο παξνπζίαζε πηψζε ηεο ηάμεσο ηνπ 4% 

(ζρεδφλ 700 εθαη. Δπξψ), γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε κείσζε ηεο «θίλεζεο» ζηα 

θαηαζηήκαηα αιιά θαη ζηε ζηξνθή κέξνπο ησλ θαηαλαισηψλ ζε πην «νηθνλνκηθέο» 

ιχζεηο. Ζ ηάζε πεξηνξηζκνχ ηεο θαηαλάισζεο γεληθά απφ πιεπξάο ησλ θαηαλαισηψλ, 

ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, έρεη επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη 

ηνλ εμεηαδφκελν θιάδν. 

 

χκθσλα κε παξάγνληεο ηεο αγνξάο, ε πηψζε ησλ εζφδσλ ηνπ θιάδνπ πξνβιέπεηαη 

λα ζπλερηζηεί θαη ην ηξέρνλ έηνο κε ξπζκνχο αλάινγνπο ηνπ 2009. Βέβαηα, ε κείσζε 

ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο δελ ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε αλάινγε κείσζε ηνπ φγθνπ 
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ηεο θαηαλάισζεο, αιιά θαη κε ζπγθξάηεζε ή κείσζε, σο έλα βαζκφ, ησλ ηηκψλ γηα 

νξηζκέλα απφ ηα πξνζθεξφκελα είδε80. 

 

 

3.2.4.2. ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ BURGER, ΠΗΣΑ, ΟΤΒΛΑΚΗ 

ΚΑΗ ΣΤΠΟΤ ETHNIC 

 

 

Σα εζηηαηφξηα ηχπνπ burger ήηαλ ηα πξψηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ θιάδνπ, ηα 

νπνία δεκηνχξγεζαλ αιπζίδεο. Απηή ε ηφζν κεγάιε αλάπηπμε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

ηδηαίηεξε απήρεζε πνπ είραλ ζηηο λεφηεξεο ειηθίεο, νη νπνίεο αλέθαζελ επεξεάδνληαη 

απφ κφδα θαη ηάζεηο, σο ηφπνη ζπλάληεζεο θαη ηξφπνο δηαζθέδαζεο. Δλψ κέρξη ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 ιεηηνπξγνχζαλ κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο ζπλνηθηαθνχ 

ραξαθηήξα, ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο 

αλαπηχρζεθε ηδηαίηεξα κεηά ην 1975, φηαλ ηδξχζεθε ην πξψην θαηάζηεκα Goody‟s. ε 

κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηφηε, ε Goody‟s άξρηζε λα αλαπηχζζεη κε γξήγνξνπο 

ξπζκνχο ην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο, αληαγσληδφκελε απνηειεζκαηηθά ηηο φπνηεο 

εθ ησλ πζηέξσλ πξνζπάζεηεο αιινδαπψλ αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ burger (McDonald‟s, 

Hambo, Wendy‟s, Lebel) γηα είζνδν ζηνλ θιάδν. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

θαηεγνξίαο ησλ εζηηαηνξίσλ ηχπνπ burger είλαη ν νμχο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

εηαηξεηψλ. Ζ ζηαδηαθή απνρψξεζε αξθεηψλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, πνπ δελ θαηάθεξαλ 

λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, ν έκκεζνο αληαγσληζκφο απφ ηηο 

ππφινηπεο θαηεγνξίεο εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εζηίαζεο θαζψο θαη νη πςειέο 

δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο καξηπξνχλ ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηελ αλαγθαζηηθή 

δηεχξπλζε ησλ κελνχ θαζψο θαη ηελ επηθξάηεζε ιίγσλ θαη κεγάισλ αιπζίδσλ-

εκπνξηθψλ ζεκάησλ. Βάζεη εθηηκήζεσλ ηεο αγνξάο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα 259 

εθαη. Δπξψ απφ ηα ζρεδφλ 700 εθαη. Δπξψ ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο εζηίαζεο 

δαπαλήζεθαλ ην 2009 ζηελ αγνξά burger. Δπηπιένλ, ηα δχν κεγαιχηεξα δίθηπα 

θαηαζηεκάησλ εθηηκάηαη φηη ζπγθέληξσζαλ απφ θνηλνχ ην 93% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο 

αγνξάο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο ην 200981. 

 

ζνλ αθνξά ηελ αγνξά ησλ εζηηαηνξίσλ πίηζα, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ν 

θαηαθεξκαηηζκφο ηεο αγνξάο. ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν πθίζηαηαη παξνπζία ζεκαληηθνχ 

αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο, αξθεηέο απφ ηηο νπνίεο αξρηθά 

                                                 
80

 Κιαδηθή Μειέηε ηεο ICAP Α.Δ. «ΑΛΤΗΓΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ ΓΡΖΓΟΡΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ» (Ηνχιηνο 2010). 
81

 Ζ αιπζίδα Goody‟s (φκηινο Vivartia) εθηηκάηαη φηη απέζπαζε κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 81%, ελψ κεξίδην 11,5% πεξίπνπ 
εθηηκάηαη φηη θαηέιαβε ε McDonald‟s. 
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δηέζεηαλ πηηζαξίεο ζπλνηθηαθνχ ραξαθηήξα, ζηε ζπλέρεηα δε επέθηεηλαλ ηα δίθηπά ηνπο 

κέζνπ ηνπ ζεζκνχ ηεο δηθαηφρξεζεο. Με ηελ είζνδν ησλ μέλσλ αιπζίδσλ, νμχλζεθε ν 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ ρψξνπ θαη επήιζαλ αιιαγέο ζηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

αιπζίδεο πξνζθέξνπλ ζπλήζσο κεγάιν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ γεπκάησλ, βαζηζκέλσλ 

θπξίσο ζηελ ηηαιηθή θνπδίλα, κε φπια ηελ θαη‟ νίθνλ παξάδνζε (delivery) θαη ηελ ηαρεία 

εμππεξέηεζε. πσο ζπκβαίλεη θαη ζηα εζηηαηφξηα ηχπνπ burger, ην θφζηνο επέλδπζεο 

γηα ηε δεκηνπξγία εζηηαηνξίνπ πίηζα είλαη ζρεηηθά κηθξφ θαη δεη γηα εθείλα ρσξίο ρψξν 

εζηίαζεο (απνθιεηζηηθά θαη‟ νίθνλ παξάδνζε). Βάζεη εθηηκήζεσλ ηεο αγνξάο, πεξίπνπ 

155 εθαη. Δπξψ απφ ηα ζρεδφλ 700 εθαη. Δπξψ ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο εζηίαζεο 

δαπαλήζεθαλ ην 2009 ζηελ αγνξά πίηζα. Δπηπιένλ, ζε απηή ηελ αγνξά πθίζηαληαη έμη 

αιπζίδεο πνπ ζπγθέληξσζαλ απφ θνηλνχ ην 92% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο ην 2009. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε “Roma Pizza” ζπγθέληξσζε ην 24,5%, ε “Pizza Hut” ην 21,5%, ε 

“Domino‟s Pizza” ην 13%, ε “L‟Artigiano” ην 12%, ε “Pizza Fan” ην 11% θαη ε 

“Benvenuto” ην 10%. 

 

ζνλ αθνξά ηηο αιπζίδεο εζηηαηνξίσλ κε βάζε ην ζνπβιάθη, επηθξαηνχζα ηάζε είλαη ε 

εμππεξέηεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ απφ ζπλνηθηαθά ςεηνπσιεία. Χζηφζν, 

νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ ρψξνπ επεδίσμαλ ηελ ηππνπνίεζε κέζσ ηεο πξνζθνξάο 

επψλπκνπ πξντφληνο ζε παλειιαδηθή θιίκαθα θαη ηεο δεκηνπξγίαο ρψξσλ εζηίαζεο 

παξάιιεια κε ππεξεζίεο θαη‟ νίθνλ παξάδνζεο. Οη ελ ιφγσ αιπζίδεο αληηκεησπίδνπλ 

ζπλερή αληαγσληζκφ απφ ηα ζπλνηθηαθά ςεηνπσιεία, παξά ηελ έληνλε δηαθεκηζηηθή 

πξνβνιή θαη ηε κεγέζπλζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ηνπο. Δπίζεο, ζρεηηθά 

πξφζθαηε εμέιημε ζηνλ θιάδν εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο, είλαη νη αιπζίδεο 

εζηηαηνξίσλ ηχπνπ ethnic, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ πηάηα βαζηζκέλα ζε μέλεο θνπδίλεο 

(θηλέδηθε, κεμηθάληθε, ιηβαλέδηθε θαη άιιεο). ε αληίζεζε κε φιεο ηηο ππφινηπεο, ε ethnic 

θνπδίλα ζπλδπάδεηαη απφ ηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο µε ηελ έμνδν (θαγεηφ εθηφο 

ζπηηηνχ) θαη φρη ηφζν µε ηελ θαζεκεξηλή αλάγθε εζηίαζεο κέζσ γξήγνξεο 

εμππεξέηεζεο. Βάζεη εθηηκήζεσλ ηεο αγνξάο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πεξίπνπ 38 εθαη. 

Δπξψ απφ ηα ζρεδφλ 700 εθαη. Δπξψ ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο εζηίαζεο δαπαλήζεθαλ 

ζηελ αγνξά εζηηαηνξίσλ ην 2009 κε βάζε ην ζνπβιάθη θαη ζε απηά κε μέλεο θνπδίλεο. 

Δπηπιένλ, ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν εθηηκάηαη φηη ηξεηο αιπζίδεο ζπγθέληξσζαλ απφ 

θνηλνχ ην 94% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ 

γξήγνξεο εμππεξέηεζεο ην 2009. Πην ζπγθεθξηκέλα, βάζεη ηεο θαηαλνκήο ησλ 

κεξηδίσλ, ε εηαηξεία «Πίηηα ηνπ Παππνχ» θαηέιαβε ην 61% ηεο αγνξάο, ε 

«Κνληνζνχβιη Μαιιηψξαο» ην 20% θαη ε «Πίηα Παλ» ην 13%. 
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3.2.4.3. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ SNACK-SANDWICH 

 

 

Σα εζηηαηφξηα ηεο θαηεγνξίαο φπνπ αλήθεη θαη ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» θαιχπηνπλ 

δηαηξνθηθέο αλάγθεο, πνπ ζρεηίδνληαη φρη ηφζν κε ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ 

γεπκάησλ αιιά κε ηελ ηθαλνπνίεζε παξνξκεηηθψλ αλαγθψλ γηα γξήγνξν θαγεηφ 

κεηαμχ ησλ θχξησλ γεπκάησλ. Οη απμεκέλεο επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη ε 

δηεχξπλζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, εληζρχνπλ ηε δήηεζε γηα ηα πξντφληα ησλ αιπζίδσλ 

εζηηαηνξίσλ snack-sandwich, ηα νπνία πξνζθέξνπλ είδε ζθνιηάηαο, ζάληνπηηο, ηνζη, 

ζαιάηεο θαη άιια κηθξά γεχκαηα θαηάιιεια γηα γξήγνξε θαηαλάισζε. 

 

Ζ ελ ιφγσ αγνξά παξνπζηάδεη έληνλν θαηαθεξκαηηζκφ κε πιεζψξα δηαζπαξκέλσλ 

θαηαζηεκάησλ. Παξφια απηά, ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα δηαρξνληθά 

ζηαζεξή ηάζε γηα ζπγθέληξσζε πςεινχ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο παλειιαδηθψο γχξσ απφ 

ιίγεο νξγαλσκέλεο αιπζίδεο κε εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ ζεζκνχ ηεο δηθαηφρξεζεο. Δθηφο 

απηήο, αξσγνί ηεο ηάζεο γηα πςειή ζπγθέληξσζε ζηελ αγνξά ζηάζεθαλ ην είδνο ηνπ 

πξντφληνο, πνπ είλαη εχθνια θαηαλαιψζηκν ζε πνηθίια ζεκεία πψιεζεο, θαζψο θαη ε 

ζρεηηθά κηθξή ζε απαηηήζεηο γηα θεθάιαηα επέλδπζε φζνλ αθνξά θπξίσο ην θφζηνο 

εμνπιηζκνχ θαη ηε ζπλνιηθή απαηηνχκελε επηθάλεηα ζε η.µ. 

 

Ζ ειθπζηηθφηεηα ησλ εζηηαηνξίσλ snack-sandwich εληζρχεηαη απνθαζηζηηθά απφ ηελ 

θαηάιιειε επηινγή ηνπ ζεκείνπ ηνπνζέηεζεο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Δπηιέγνληαη θπξίσο 

ζεκεία µε έληνλε εκπνξηθφηεηα, θαζψο ηα θαηαζηήκαηα απεπζχλνληαη ζε δηεξρφκελνπο 

ή εξγαδφκελνπο ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο. Απηέο νη αιπζίδεο παξνπζηάδνπλ θαη ηε 

κεγαιχηεξε επέθηαζε ζε «θιεηζηέο αγνξέο», αληηθαζηζηψληαο ηα ζπκβαηηθά θπιηθεία ζε 

κεηαθνξηθά κέζα θαη ζηαζκνχο επηβαηψλ (πινία, ηξέλα, αεξνδξφκηα), εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα, αιιά θαη εληφο επηρεηξήζεσλ. 

 

εκεηψλεηαη επίζεο, φηη ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία γξήγνξνπ θαγεηνχ πέξα απφ ηνλ 

έκκεζν αληαγσληζκφ πνπ αληηκεησπίδεη απφ ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο, αληαγσλίδεηαη 

άκεζα ηηο αιπζίδεο αξηνπνηείσλ θαη θαθέ, νη νπνίεο παξάιιεια ελδέρεηαη λα δηαζέηνπλ 

πξφρεηξα γεχκαηα ηχπνπ snack-sandwich ζηα θαηαζηήκαηά ηνπο. 

 

Βάζεη εθηηκήζεσλ ηεο αγνξάο, ε θαηεγνξία snack-sandwich θαηέιαβε ην 2009 ηε 

δεχηεξε ζέζε – κε κηθξή δηαθνξά απφ εθείλε ηνπ burger – φζνλ αθνξά ην κεξίδην 

αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θαηαλαισηέο γξήγνξνπ θαγεηνχ δαπάλεζαλ 224 εθαη. 

Δπξψ απφ ηα ζρεδφλ 700 εθαη. Δπξψ ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο γηα snack-sandwich. 
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ζνλ αθνξά ηα κεξίδηα αγνξάο αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ κε βάζε ην snack- sandwich, 

παξαηεξείηαη θαη εδψ ηδηαίηεξα πςειφο βαζκφο ζπγθέληξσζεο, θαζψο ηξεηο αιπζίδεο 

εθηηκάηαη φηη ζπγθέληξσζαλ απφ θνηλνχ ην 94,5% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ. Απηή ε αξρηθή δηαπίζησζε είλαη πςειήο 

ζεκαληηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηειηθά ηελ εχξεζε ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο 

ζηελ νπνία αλήθεη ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα». Ζ δηάξζξσζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο 

παξαηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.2.: 

 

Πίλαθαο 3.2.: Μεξίδηα αγνξάο αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο ηχπνπ snack-

sandwich 

Πεγή: ICAP A.E. – Δθηηκήζεηο αγνξάο 

Δηαηξείεο Πνζνζηά 

EVEREST %50  

ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ  %5,33  

OLYMPIC CATERING (EVEREST)  %11  

ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ %5,2  

ΛΟΗΠΟΗ       %3  

χλνιν %100  

 

 

3.2.5. ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

 

ζνλ αθνξά ζηε δνκή θαη ζηε δηάξζξσζε, ζηνλ θιάδν ησλ αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ 

γξήγνξεο εμππεξέηεζεο δξαζηεξηνπνηείηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζε ηέζζεξηο επξχηεξεο 

θαηεγνξίεο. 

 

Μεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ, νη νπνίεο έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο ηα δηάθνξα 

εκπνξηθά ζήκαηα, παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο σο πξνο ηε ζχλζεζε ησλ 

πσιήζεψλ ηνπο θαη ην νπζηαζηηθφ αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο. ε νξηζκέλεο απφ 

απηέο, ν θχθινο εξγαζηψλ πξνέξρεηαη θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ απφ πσιήζεηο 

πξνο δηθαηνδφρνπο ή ηελ είζπξαμε δηθαησκάησλ, ελψ ζε άιιεο αθνξά θπξίσο ηελ απ‟ 

επζείαο εθκεηάιιεπζε εηαηξηθψλ εζηηαηνξίσλ. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν θάζε επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηεί ην ζεζκφ ηεο δηθαηφρξεζεο – θαη θαη‟ επέθηαζε ε ζχλζεζε ηνπ θχθινπ 
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εξγαζηψλ θαζεκίαο – δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ έθηαζε ηνπ δηθηχνπ ηεο θάζε αιπζίδαο, 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξνπζίαο ηεο ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη ηελ πνιηηηθή 

γεσγξαθηθήο επέθηαζεο πνπ εθαξκφδεη. 

 

Ζ αδπλακία απνκφλσζεο ησλ εζηηαηνξίσλ ηαρείαο εμππεξέηεζεο – εηδηθφηεξα φζσλ 

αλήθνπλ ζε αιπζίδεο – απφ ηνλ επξχηεξν θιάδν ησλ επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο δελ 

επηηξέπεη ηελ εμέηαζε θαη παξνπζίαζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά ηελ εμεηαδφκελε δξαζηεξηφηεηα. Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ηελ πεξίνδν 

2007-2010 δηαπηζηψλεηαη κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ηφζν ζπλνιηθά φζν 

θαη κεκνλσκέλα – ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαζψο θαη Πεηξαηά82. 

 

 

3.2.5.1. ΠΧΛΖΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΑΛΤΗΓΧΝ 

ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ ΓΡΖΓΟΡΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

 

 

ε απηή ηελ ππνελφηεηα παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2002-2006, ησλ επηρεηξήζεσλ εθκεηάιιεπζεο αιπζίδσλ γξήγνξεο 

εμππεξέηεζεο πνπ ππνρξενχληαη, ιφγσ ηεο λνκηθήο ηνπο κνξθήο, λα δεκνζηεχνπλ 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Δπηζεκαίλεηαη πσο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνληαη θαη 

πσιήζεηο γηα ην 2009, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ δειψζεηο ησλ ππεπζχλσλ ησλ 

εηαηξεηψλ. 

 

εκεηψλεηαη φηη, ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη αλαπηχζζνπλ ηα 

δίθηπά ηνπο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δηθαηφρξεζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ν θχθινο εξγαζηψλ 

ηνπο δηακνξθψλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ έζνδα απφ ηελ παξνρή ηνπ δηθαηψκαηνο 

ρξήζεο ηνπ ζήκαηνο, έζνδα απφ ρνλδξηθέο πσιήζεηο πξνο δηθαηνδφρνπο θαη άιια. 

Δπνκέλσο, νη πσιήζεηο ησλ παξνπζηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ δελ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ απφιπηα αληηπξνζσπεπηηθέο γηα ηελ πνξεία θαη ην κέγεζνο ηεο αμίαο ηνπ 

θιάδνπ. Άιισζηε, νη εκθαληδφκελεο πσιήζεηο αθνξνχλ κφλν ηηο αληίζηνηρεο 

δηθαηνπαξφρνπο εηαηξείεο θαη δελ απνηεινχλ ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ ζπλνιηθνχ 

δηθηχνπ ηνπο. Μεηαμχ ησλ παξνπζηαδφκελσλ επηρεηξήζεσλ ππάξρνπλ νξηζκέλεο νη 

νπνίεο είλαη θάηνρνη ησλ αληίζηνηρσλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ρσξίο λα έρνπλ έζνδα απφ 

ηελ εθκεηάιιεπζε εζηηαηνξίσλ (γηα παξάδεηγκα, EVEREST φπσο ζα δηαπηζησζεί 

παξαθάησ). Αληίζεηα, ζε άιιεο πεξηπηψζεηο φπνπ ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

                                                 
82

 Κιαδηθή Μειέηε ηεο ICAP Α.Δ. «ΑΛΤΗΓΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ ΓΡΖΓΟΡΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ» (Ηνχιηνο 2010). 
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δηθαηφρξεζεο μεθίλεζε ζρεηηθά πξφζθαηα, νη ιηαληθέο πσιήζεηο κέζσ εηαηξηθψλ 

εζηηαηνξίσλ ζπκβάιινπλ ζε πνζνζηφ πςειφηεξν ηνπ 50% ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ 

εξγαζηψλ, ελψ δελ ιείπνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πνπ αζρνινχληαη εμ 

νινθιήξνπ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο αιπζίδαο ηνπο. Λφγσ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαθνξψλ, ηα κεγέζε ηνπ Πίλαθα 3.3. δελ είλαη απφιπηα ζπγθξίζηκα 

απφ εηαηξεία ζε εηαηξεία. 

 

ηνλ ελ ιφγσ Πίλαθα αλαθέξεηαη ε (παιαηφηεξε) Goody‟s A.E., ε νπνία είρε ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ νκψλπκνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο κέρξη ην 2006, νπφηε απνξξνθήζεθε 

απφ ηε Vivartia A.B.E.E. Γηα ην δηάζηεκα 2006-2009 αλαγθαζηηθά παξαηίζεληαη νη 

ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηεο Vivartia A.B.E.E., νη νπνίεο φκσο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο 

αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο εμεηαδφκελεο ζηελ παξνχζα κειέηε. 

Πεξαηηέξσ, αλαθέξνληαη νη πσιήζεηο ησλ εηαηξεηψλ Γξνζνπεγή Α.Δ. θαη 

Παηξηδνγεπζία Α.Δ., νη νπνίεο είραλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αληηζηνίρσλ εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2007. Αθφκα, αλαθέξεηαη ε Frianderie La Α.Δ.Β.Δ., ε 

νπνία είρε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο “Snackers Place” κέρξη ην 2006, 

δξαζηεξηφηεηα πνπ κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 2010 δηαηεξνχζε ε εηαηξεία Καηζέιεο 

πκκεηνρψλ Α.Δ. Σέινο, αλαθέξεηαη ε International Catering A.E., ε νπνία κέρξη ην 

2007 είρε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο “Corner”. 

 

Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ εηαηξεηψλ, γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηαζέζηκα κεγέζε ηφζν 

γηα ην 2009 φζν θαη ην 2008, κεηψζεθαλ θαηά 5,2% ην 2009 ζπγθξηηηθά κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο83. 

 

Πίλαθαο 3.3.: Πσιήζεηο επηρεηξήζεσλ εθκεηάιιεπζεο αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο 

εμππεξέηεζεο (2005-2009). Σα πνζά είλαη ζε Δπξψ 

Πεγή: ICAP / Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί 

Δπσλπκία 2005 2006 2007 2008 2009 

VIVARTIA A.B.E.E.84 - 466.458.000 598.089.000 630.232.000 585.835.000 

OLYMPIC 
CATERING A.E. 

43.572.000 48.437.000 58.687.000 62.459.000 59.703.000 

FOOD PLUS 
A.E.B.E. 

36.459.598 36.825.862 40.078.696 42.174.729 41.209.009 

ΓΡΖΓΟΡΖ 
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

38.219.697 38.293.449 37.691.085 40.872.713 41.806.170 

MCDONALD 
HELLAS Δ.Π.Δ. 

13.965.062 16.820.257 18.770.040 20.461.406 24.763.708 

ΠΗΣΣΑ ΣΟΤ Μ.Γ.85 Μ.Γ. Μ.Γ. 11.952.371 Μ.Γ. 

                                                 
83

 Κιαδηθή Μειέηε ηεο ICAP Α.Δ. «ΑΛΤΗΓΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ ΓΡΖΓΟΡΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ» (Ηνχιηνο 2010). 
84

 Αλαθέξνληαη κφλν νη πσιήζεηο απφ ην 2006 θαη έπεηηα, κεηά ηελ απνξξφθεζε ηεο Goody‟s A.E. Μέρξη ηφηε, ε 
ηηηινχρνο δελ αζρνιείην κε ηελ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 
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ΠΑΠΠΟΤ Δ.Π.Δ. 

L‟ ARTIGIANO A.E. 5.324.075 7.236.243 8.327.539 9.649.464 8.255.757 

ANATRON FOOD 
SERVICES A.E. 

4.915.559 6.357.764 7.520.796 8.337.561 8.542.789 

ΣΗΧΛΑ ΑΦΟΗ 
Α.Β.Δ.Δ. 

4.773.924 5.174.991 5.551.544 6.327.932 5.722.898 

EVEREST A.E.86 3.007.000 3.290.000 4.152.000 5.552.000 - 

ΠΗΣΑ ΦΑΝ 
ΝΣΔΛΗΒΔΡΗ Α.Δ. 

6.478.984 4.959.134 5.150.580 3.776.981 5.715.545 

ROMA PIZZA 
A.E.B.E. 

4.197.745 4.341.816 3.722.745 3.587.316 3.553.224 

ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ 
ΒΑΝΗΑ Α.Δ. 

2.548.127 2.560.567 3.391.362 2.922.284 1.300.00087 

Α Β Κ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ 
Α.Δ.88 

- - 1.864.036 2.794.413 4.159.465 

BENVENUTO E.Π.Δ. 2.086.139 2.059.846 2.554.865 2.425.02689 1.285.05890 

DELIFAST A.E. 861.688 810.638 893.856 895.310 881.594 

ΚΑΣΔΛΖ 
ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ 
Α.Δ.91 

- - 1.376.040 529.018 784.000 

CREPA – CREPA 
A.E.92 

- - 237.666 237.128 218.095 

EVEREST A.E. 
ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ93 

- - - Μ.Γ. 6.212.000 

ΓΗΟΒΑΝΖ Π. Α.Δ.94 - - - - 3.697.475 

YUM-YUM Δ.Π.Δ.95 - - - - 1.300.00096 

ΣΡΗΑ ΔΛ (3L) Α.Δ. 6.856.446 5.824.602 5.426.118 Μ.Γ. Μ.Γ. 

ΠΔΗΑΛΗΣΑ 
Δ.Π.Δ. 

1.600.459 1.555.077 1.329.763 Μ.Γ. Μ.Γ. 

FRIANDERIE LA 
A.E.B.E.97 

1.552.656 228.845 - - - 

ΠΑΣΡΗΓΟΓΔΤΗΑ 
Α.Δ.98 

907.515 183.914 - - - 

GOODY‟S A.E.99 21.404.000 - - - - 

ΓΡΟΟΠΖΓΖ Α.Δ.100 4.707.130 - - - - 

INTERNATIONAL 
CATERING A.E. 

2.792.867 - - - - 

χλνιν 206.230.671 651.418.005 804.814.731 855.186.652 804.944.787 

 

                                                                                                                                               
85

 Με Γηαζέζηκν. 
86

 Ζ ρξήζε θάζε έηνπο αθνξά ηελ πεξίνδν 01/07-30/06 ηνπ επφκελνπ. ηηο 15/01/2009 απνξξνθήζεθε απφ ηελ 
EVEREST A.E. 

87
 Καηά δήισζε. 

88
 Ηδξχζεθε ην 2006. Ζ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπ 2007 αθνξά ηελ πεξίνδν 01/01/2006-31/12/2007. 

89
 Καηά δήισζε. 

90
 Καηά δήισζε. 

91
 Ηδξχζεθε ην 2006. Ζ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπ 2007 αθνξά ηελ πεξίνδν 03/04/2006-31/12/2007. Απφ ην Μάξηην ηνπ 
2010 δελ εθκεηαιιεχεηαη θάπνηα αιπζίδα. 

92
 Ηδξχζεθε ην 2006. Ζ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπ 2007 αθνξά ηελ πεξίνδν 27/04/2006-31/12/2007. 

93
 Ηδξχζεθε ην 2008. ηηο 15/01/2009 απνξξφθεζε ηελ εηαηξεία EVEREST A.E. 

94
 To 2008 κεηαηξάπεθε ζε Α.Δ. Ζ ρξήζε ηνπ 2009 αθνξά ηελ πεξίνδν 01/01/2008-31/12/2009. 

95
 Ηδξχζεθε ην 2008. 

96
 Καηά δήισζε. 

97
 Ζ ηηηινχρνο αδξάλεζε ζηα κέζα ηνπ 2006. Ζ δηαρεηξηζηηθή ρξήζε ηνπ 2006 αθνξά ηελ πεξίνδν 01/01/2006-
31/07/2006. 

98
 Ζ ηηηινχρνο είρε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο «ΠΑΣΡΗΓΟΓΔΤΗΑ» κέρξη ηελ άλνημε ηνπ 2007. 

99
 Ζ ηηηινχρνο απνξξνθήζεθε ην 2006 απφ ηε Vivartia A.B.E.E. 

100
 Ζ ηηηινχρνο είρε ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο «ΓΡΟΟΠΖΓΖ» κέρξη ηελ άλνημε ηνπ 2007. 
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3.2.5.2. ΑΝΗΥΝΔΤΖ ΣΧΝ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΧΝ 

 

 

ηα πιαίζηα αλάιπζεο ησλ αληαγσληζηψλ θαη πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε αληίιεςε θαη 

ε θαηαλφεζε ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» γηα ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, ζεκηηή 

είλαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, εληνπίδεηαη 

εθείλν ην ππνζχλνιν ηνπ θιάδνπ, ζην νπνίν αλήθνπλ νηθνλνκηθέο κνλάδεο παξφκνησλ 

ζηξαηεγηθψλ κε παξφκνηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ηνπο. Έηζη, αθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε 

εθηελήο αλαθνξά ζηελ αλίρλεπζε ηνπ εμεηαδφκελνπ θιάδνπ θαζψο θαη αλαγλψξηζε 

ηεζζάξσλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ, έπεηαη ε δηάθξηζε ησλ θχξησλ-άκεζσλ αληαγσληζηψλ 

ζε «πξψηνπ» θαη «δεχηεξνπ» βαζκνχ. 

 

Απφ ηνπο θπξηφηεξνπο αληαγσληζηέο, «πξψηνπ» βαζκνχ ζεσξνχληαη νη αιπζίδεο 

γξήγνξεο εζηίαζεο κε βάζε ην snack-sandwich ζρεηηθά κεγάινπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

κεγέζνπο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη εθηελψο ζε αγνξέο φπνπ ήδε ε «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» έρεη θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο. Οη εηαηξείεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ 

απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ε «EVEREST Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ» 

(καδί κε ηελ ειεγρφκελε απφ απηή εηαηξεία «OLYMPIC CATERING Α.Δ.») θαη ε 

«ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ Α.Δ.». 

 

«Γεπηέξνπ» βαζκνχ θχξηνη αληαγσληζηέο ζεσξνχληαη νη εηαηξείεο ηνπ εμεηαδφκελνπ 

θιάδνπ, ησλ νπνίσλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ πξνέξρεηαη απφ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαζθεπή θαη δηάζεζε snack-sandwich 

αιιά κε θάπνηα άιιε θαηεγνξία γξήγνξεο εζηίαζεο (γηα παξάδεηγκα, νη εηαηξείεο 

Goody‟s, ΠΗΣΑ ΦΑΝ απφ ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα). πλεπψο, ην βιέκκα ηεο 

«Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» πξέπεη λα ζηξαθεί ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο θχξηνη αληαγσληζηέο «πξψηνπ» βαζκνχ, ήηνη ζηνλ φκηιν 

EVEREST θαη ζηε ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ. 

 

 

3.2.5.3. ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΧΝ 

 

 

Ζ εηαηξεία «EVEREST Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ» ηδξχζεθε ην 1990 µε 

έδξα ηελ Αζήλα θαη ηελ επσλπκία «Έβεξεζη Γ. Μαιηεδφπνπινο Α.Δ.Β.Δ.», ηελ νπνία 
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άιιαμε ην 1998 ζηε ζεκεξηλή, ελψ ην 1999 εηζήρζε ζην (λπλ) Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

H EVEREST εθκεηαιιεχεηαη ηελ νκψλπκε αιπζίδα θαηαζηεκάησλ snack-sandwich θαη 

ην πξψην θαηάζηεκα ιεηηνχξγεζε ην 1965 ζην Κνισλάθη. Μέρξη ην 2008, απνηεινχζε 

ηελ θχξηα εηαηξεία ηνπ νκίινπ EVEREST, ν νπνίνο εθκεηαιιεχεηαη θαη άιια ζήκαηα 

εζηίαζεο (βιέπε δχν ππνελφηεηεο παξαθάησ). 

 

ηηο 7 Ννεκβξίνπ 2008 εγθξίζεθε απφ ην Γ.. ηεο EVEREST θαζψο θαη απφ ην Γ.. 

ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο «ΑΛΚΜΖΝΖ CATERING ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ ΔΣΗΑΖ Α.Δ.» ην ζρέδην ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο δηα 

απνξξνθήζεσο ηεο πξψηεο απφ ηε δεχηεξε, ελψ ζηηο 21 Ννεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο 

δεκνζηεχζεθε ε πεξίιεςε ηνπ ελ ιφγσ ζρεδίνπ. Δπηζεκαίλεηαη φηη κε ηελ απφ 15 

Μαΐνπ 2008 Απφθαζή ηεο, ε Δπηηξνπή Αληαγσληζκνχ (Σκήκα Α‟) επέηξεςε ηελ 

πξναλαθεξζείζα απφθηεζε ειέγρνπ επί ηεο εηαηξείαο «EVEREST Α.Δ. 

ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ» θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο «OLYMPIC 

CATERING A.E.» απφ ηελ εηαηξεία VIVARTIA A.Β.Δ.Δ. 

 

Σν δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο αιπζίδαο EVEREST αλαπηχζζεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ζεζκφ ηεο δηθαηφρξεζεο ηφζν ζε αλνηρηέο φζν θαη ζε θιεηζηέο αγνξέο. ζνλ αθνξά 

ζηηο θιεηζηέο αγνξέο, ε αιπζίδα δηαζέηεη θαηαζηήκαηα ζε αεξνδξφκηα, εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα, κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, θπιηθεία ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη εληφο 

πνιπρψξσλ εζηίαζεο επί απηνθηλεηνδξφκσλ. Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη φηη είρε αλαιάβεη 

ηελ ηξνθνδνζία θαη εθκεηάιιεπζε 72 ζεκείσλ πψιεζεο ζε 25 πινία ηεο αθηνπινΐαο 

µέζσ ηεο ζπγαηξηθήο Olympus Plaza Catering Δ.Π.Δ.101. Παξάιιεια, ε ζπγαηξηθή 

Olympus Plaza Α.Δ. εθκεηαιιεχεηαη ηνπο πνιπρψξνπο εζηίαζεο θαη αλαςπρήο 

“Olympus Plaza Food Parks”, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε απηνθηλεηφδξνκνπο θαη ζηνπο 

νπνίνπο ιεηηνπξγνχλ ηα πεξηζζφηεξα ζήκαηα ηνπ νκίινπ. 

 

Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο αιπζίδαο ζην εμσηεξηθφ πεξηιακβάλεη έμη θαηαζηήκαηα ζηελ 

Κχπξν (Λεπθσζία, Λάξλαθα, Λεκεζφ, Αγία Νάπα). Οη φξνη ηεο ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο 

αθνξνχλ θαηάζηεκα εκβαδνχ 60-150 η.κ., µε βνεζεηηθνχο ρψξνπο 50 η.κ. Σν κέζν 

θφζηνο θαηαζθεπήο, δηακφξθσζεο θαη εμνπιηζκνχ ηνπ θαηαζηήκαηνο αλέξρεηαη απφ € 

175.000 έσο € 220.000 θαη ην entry fee ζε € 30.000, ελψ ε εηαηξεία εηζπξάηηεη 4% σο 

royalties θαη 2% σο marketing fee (δηαθεκίζεηο) επί ησλ θαζαξψλ πσιήζεσλ κεληαίσο. 

Ζ δηάξθεηα ηνπ ζπκβνιαίνπ είλαη 12εηέο102. 

 

                                                 
101

 Κιαδηθή Μειέηε ηεο ICAP Α.Δ. «ΑΛΤΗΓΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ ΓΡΖΓΟΡΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ» (Φεβξνπάξηνο 2008). 
102

 http://www.everestgroup.gr/ 
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ζνλ αθνξά ηελ εηαηξεία ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ, ηδξχζεθε πξηλ απφ 35 ρξφληα. Ο θνο 

Ηππνθξάηεο Βάληαο μεθίλεζε κηα αηνκηθή επηρείξεζε παξαγσγήο θαη πψιεζεο 

Διιεληθήο πίηηαο κε παξαδνζηαθέο ζπληαγέο. Ζ επηινγή θαη ρξεζηκνπνίεζε αγλψλ θαη 

θπζηθψλ πιηθψλ θαη ε επηκέιεηα ζην ςήζηκν θαη ζεξβίξηζκα ηεο πίηηαο έθεξαλ ηελ 

επηηπρία θαη ηε δηεχξπλζε ηεο επηρείξεζεο κε ηελ παξάιιειε πιένλ ζπκκεηνρή φιεο 

ηεο νηθνγέλεηαο κε ηε κνξθή ηεο νκφξξπζκεο εηαηξείαο. Σελ επνρή ησλ πνιπεζληθψλ 

θαη ηεο έμαξζεο ησλ αιινδαπψλ επηγξαθψλ, ν θνο Ηππνθξάηεο Βάληαο εθεχξε θαη 

θαζηέξσζε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1983, ε επηρείξεζε 

ιεηηνπξγεί σο Α.Δ. Σν 1990, ε ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ Α.Δ., φπσο αξγφηεξα 

κεηνλνκάζζεθε, κεηαθέξεηαη ζε ζχγρξνλεο ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο 3.900 η.κ., φπνπ 

πιεξνχληαη έθηνηε φινη νη θαλνληζκνί ηεο Δ.E. 

 

ήκεξα, εθηφο απφ ηα δεθαηξία θαηαζηήκαηα ηεο Θεζζαινλίθεο, θαη ηα δπν 

θαηαζηήκαηα ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο (Πεηξαηάο θαη Οκφλνηα), ιεηηνπξγνχλ 

θαηαζηήκαηα ζε Κέξθπξα, Πξέβεδα, Καηεξίλε, θχδξα Πέιιεο, Καβάια, Γξάκα, 

Λαγθαδά, Γηδπκφηεηρν, Οξεζηηάδα, Μνπδαληά Υαιθηδηθήο, Γνπκέληζζα Κηιθίο, 

Αμηνχπνιε, Μπηηιήλε, Λήκλν θαη ζε άιια κέξε, θηάλνληαο ην 2005 ηα 27. Σν 2009 ε 

εηαηξεία δηέζεηε ζπλνιηθά 40 θαηαζηήκαηα εθ ησλ νπνίσλ 34 αλαπηχρζεθαλ κε ην 

ζχζηεκα δηθαηφρξεζεο. Ζ γεσγξαθηθή απηή θάιπςε ππνδεηθλχεη ηελ απνδνρή ησλ 

πξντφλησλ ηεο ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ φρη κφλν ζε θεληξηθέο πφιεηο αιιά θαη ζηελ επαξρία. Ζ 

επηηπρία απηή είλαη βαζηζκέλε ζηελ πςειή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ζηηο πξνζηηέο 

ηηκέο θαζψο θαη ζην επράξηζην θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ103. 

 

Οη φξνη ηεο ζχκβαζεο δηθαηφρξεζεο γηα ηελ απφθηεζε ηεο δηαθξηηηθήο επσλπκίαο 

ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ αθνξνχλ θαηάζηεκα κέζνπ εκβαδνχ 70 η.κ., ελψ απαηηνχληαη πεξίπνπ 

€ 100.000 σο θεθάιαην πξνο επέλδπζε. Δπίζεο, ην entry fee αλέξρεηαη ζηα € 15.000 

θαη ηα royalties πνπ θαηαβάιιεη κεληαίσο ν αγνξάδσλ ηελ επσλπκία αγγίδεη ηα € 300. 

 

 

3.2.5.4. ΟΡΑΜΑ, ΑΞΗΔ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΧΝ 

 

 

ζνλ αθνξά ηνλ φκηιν EVEREST, φξακά ηεο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο κηα 

νινθιεξσκέλε εκπεηξία απφιαπζεο, ελέξγεηαο θαη ραξάο, άκεζα θαη εχθνια, θάζε 

                                                 
103

 http://www.franchise.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1313:2010-06-03-11-36-44&catid=65:2010-
03-28-20-22-06&Itemid=578 
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ζηηγκή ηεο κέξαο, ζε θάζε γσληά ηεο πεξηνρήο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Δπηπιένλ, 

ζηφρνο ηεο είλαη λα αλαθαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ πξηλ απφ απηνχο θαη λα 

ηηο θαιχπηεη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν θαζψο θαη λα παξέρεη ζπλερψο πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο, δηαηεξψληαο ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηελ αγνξά. Ο φκηινο 

EVEREST ζέηεη πνιχ ςειά ηνλ πήρε ησλ αμηψλ, ηφζν ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 

θαη πιηθψλ παξαζθεπήο ηνπο, φζν θαη ζηηο ζπλεξγαζίεο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ κεηφρσλ. Λέμεηο-θιεηδηά πνπ θαζνξίδνπλ ηηο αμίεο ηεο εηαηξείαο θαη 

δίλνπλ λφεκα ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο είλαη ε πνηφηεηα, ην πάζνο, ν ζεβαζκφο, ε 

θαηλνηνκία, ε ηθαλφηεηα, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα104. 

 

Ζ εηαηξεία ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ έρεη σο φξακα ηελ παξαγσγή θαη πξνψζεζε πξντφλησλ 

πςειήο πνηφηεηαο κε παξαδνζηαθφ θχιιν θαη ζθνιηάηα φπσο, κπνπγάηζα 

Θεζζαινλίθεο, πίηεο, ζηξνπηαζηά, θξνπαζάλ, δχκεο θαη άιια κέζα απφ ηα 

θαηαζηήκαηά ηεο θαζψο επίζεο, θαη κέζσ αληηπξνζψπσλ ζε φιε ηελ Διιάδα. Κάησ 

απφ ηηο απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο θαη κε ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ, ηελ 

παξάδνζε θαη ηνπο θαηαλαισηέο ηεο, παξαζθεπάδνληαη φια ηα πξντφληα ζε ηδηφθηεηεο 

εγθαηαζηάζεηο ζηελ Θεζζαινλίθε. Ζ ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ πξνζθαιεί θαη ελζαξξχλεη ηελ 

ζπλεξγαζία ηδησηψλ, επαγγεικαηηψλ θαη εκπφξσλ κέζσ δηθαηφρξεζεο105. 

 

 

3.2.5.5. ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΔ ΚΑΗ ΘΤΓΑΣΡΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΧΝ 

 

 

Οη εηαηξείεο πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ φκηιν EVEREST θαη παξάιιεια, απνηεινχλ 

ηζρπξά εκπνξηθά ζήκαηά ηνπ είλαη νη εμήο: 

 OLYMPIC CATERING A.E. 

 GLORIA JEAN‟S COFFEES 

 LA PASTERIA 

 KUZINA 

 PAPAGALLINO 

 OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS 

 

Ζ OLYMPIC CATERING A.E. ειέγρεηαη απφ ηνλ φκηιν EVEREST, ζπζηάζεθε ην έηνο 

1976, έρεη έδξα ζην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο» θαη έρεη 

                                                 
104
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105
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αληηθείκελν εξγαζηψλ αθελφο ηελ ηξνθνδνζία αεξνζθαθψλ (In-Flight Catering) θαη 

αθεηέξνπ ηελ εθκεηάιιεπζε ρψξσλ εζηίαζεο εληφο αεξνδξνκίσλ θαη άιισλ θιεηζηψλ 

αγνξψλ, ήηνη ην βηνκεραληθφ catering. Δπίζεο, δηαρεηξίδεηαη θαηαζηήκαηα καδηθήο 

εζηίαζεο θαη θαθέ ζε θιεηζηνχο ρψξνπο (ζε αεξνδξφκηα θαη ζηνλ ζηαζκφ Λαξίζεο ηνπ 

Ο..Δ.)106. Ζ OLYMPIC CATERING A.E. είλαη κηα ειιεληθή εηαηξεία κε καθξφρξνλε 

εγρψξηα θαη δηεζλή εκπεηξία ζην ρψξν ηεο καδηθήο εζηίαζεο. Απφ ην πην κηθξφ έδεζκα 

κέρξη ην πην πιήξεο κελνχ πηήζεο θαη καδηθήο εζηίαζεο, έρεη θαηαθέξεη φια απηά ηα 

ρξφληα λα δηαηεξήζεη ηνλ ειιεληθφ ηεο ραξαθηήξα, επηηπγράλνληαο ηαπηφρξνλα λα 

πξνζαξκφδεηαη ηφζν ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο ηεο αγνξάο φζν θαη ζηηο γαζηξνλνκηθέο 

πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ ηεο. Δδψ θαη ηξεηο δεθαεηίεο, ηα πξντφληα ηεο OLYMPIC 

CATERING A.E. δηαθξίλνληαη ζηελ ειιεληθή θαη δηεζλή αγνξά ράξε ζηελ πςειή 

πνηφηεηα παξαγσγήο ηνπο. ήκεξα δηαζέηεη κία απφ ηηο πην ζχγρξνλεο κνλάδεο 

παξαγσγήο ζηελ Δπξψπε κε δπλαηφηεηα παξαζθεπήο 30.000 κεξίδσλ θαγεηνχ 

εκεξεζίσο. Σν αεξνπνξηθφ catering (In Flight Catering and In Flight Catering Ramp 

Handling) είλαη ηνκέαο, ζηνλ νπνίν ε OLYMPIC CATERING A.E. θαηέρεη 63% κεξίδην 

αγνξάο ζην «Δι. Βεληδέινο». Ζ εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε κεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

ειιεληθέο θαη δηεζλείο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, ζηηο νπνίεο παξέρεη πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο πςεινχ επηπέδνπ. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη νη εηαηξείεο Olympic Airlines, 

British Airways, Gulf Air, Hellas Jet, Uzbekistan Airlines, Armavia, CSA Czech Airlines, 

Viking Airlines, AirZena Georgian Airlines, Eurocypria Airlines, Alexandair, Air Moldova, 

InterJet, Sky Europe θαη άιιεο. 

 

Σν 2007, ε EVEREST απέθηεζε βάζεη ζπκθσλίαο δηθαηψκαηα θχξηαο δηθαηφρξεζεο 

(master franchise agreement) απφ ηελ Απζηξαιηαλή εηαηξεία “GLORIA JEANS Coffees 

International Pty Ltd” γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αιπζίδαο θαθέ νλφκαηη “GLORIA JEAN‟S 

COFFEES” ζηελ Διιάδα. Σν πξψην θαηάζηεκα άλνημε ζηηο 2 Μαξηίνπ 2008. Ζ αιπζίδα 

GLORIA JEAN‟S COFFEES είλαη ε δεχηεξε ζε κέγεζνο αιπζίδα θαθέ παγθνζκίσο θαη 

έλαο απφ ηνπο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνπο νξγαληζκνχο. Ηδξπζείζα ην 1979, ε εηαηξεία 

γλσξίδεη αμηφινγε αλάπηπμε ηα ηειεπηαία επηά ρξφληα. Μεηξψληαο ήδε πεξηζζφηεξα 

απφ 784 θαηαζηήκαηα ζε 26 ρψξεο, έρεη ζέζεη σο ζηφρν λα δηπιαζηάζεη ηνλ αξηζκφ 

ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο κέζα ζηελ επφκελε πεληαεηία. Ζ εκπεηξία ηεο GLORIA JEAN‟S 

COFFEES ζε φηη αθνξά ηνλ θαθέ θαη ε επξεία πνηθηιία δεζηψλ θαη θξχσλ ξνθεκάησλ 

θαθέ, ηα πςειήο πνηφηεηαο επηδφξπηα θαη ζλαθ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δεζηή 

αηκφζθαηξα ησλ θαηαζηεκάησλ, πξνζειθχνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ ζε 

δξφκνπο πςειήο θπθινθνξίαο, εκπνξηθά θέληξα θαη αεξνδξφκηα. Ζ επηθάλεηα ησλ 
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θαηαζηεκάησλ θπκαίλεηαη απφ 30 η.κ. (θηφζθηα) σο 250 η.κ. Δίλαη δεζηά θαη άλεηα, 

πξνζθέξνληαο ζηνπο πειάηεο «εκπεηξία θαθέ». Γχν θαηαζηήκαηα βξίζθνληαη ζην 

θέληξν ηεο Αζήλαο (Παηεζίσλ θαη φισλνο) θαη ηξία ζην «Δι. Βεληδέινο»107. 

 

Σν πξψην εζηηαηφξην LA PASTERIA άλνημε ην 1995 ζην Κνισλάθη, ην 2001 

πξαγκαηνπνηήζεθε θηιηθή εμαγνξά ηεο εηαηξείαο απφ ηνλ φκηιν EVEREST, ελψ κέρξη 

ζήκεξα έρεη πεηχρεη λα αλαπηχμεη έλα δίθηπν 19 θαηαζηεκάησλ ζε φιε ηελ Διιάδα. 

Απφ απηά, ηα 13 ιεηηνπξγνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο, 3 ζηελ πεξηνρή ηεο 

βνξείνπ Διιάδαο, έλα ζηελ Πάξν, έλα ζην Βφιν θαη έλα ζηελ Κχπξν. Ζ LA PASTERIA, 

ζηα πιαίζηα ζπλερνχο αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο, εηνηκάδεη δχν λέα 

εζηηαηφξηα ζηελ Αζήλα. Σα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, ε LA PASTERIA έρεη απνθηήζεη θαη 

«δηεζλή ππεθνφηεηα» κεηά ηελ ππνγξαθή εθρψξεζεο ηεο θχξηαο δηθαηφρξεζεο ζε 

θππξηαθφ φκηιν. ήκεξα ιεηηνπξγνχλ δχν εζηηαηφξηα LA PASTERIA ζηελ Κχπξν, έλα 

ζηε Λεπθσζία θαη έλα ζηε Λεκεζφ, ελψ ζην κέιινλ αλακέλεηαη ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ 

θαη ζε ινηπέο πφιεηο. Ζ LA PASTERIA, κε πιεζψξα απζεληηθψλ ηηαιηθψλ γεχζεσλ 

αιιά θαη εμεηδίθεπζε ζηα κπζηηθά ηεο απζεληηθήο ηηαιηθήο ζάιηζαο, ζπλδπάδεη ηελ 

άξηζηε πνηφηεηα κε ηηο πξνζηηέο ηηκέο, γη‟ απηφ θαη πξσηαγσληζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζην ρψξν ηεο θαζεκεξηλήο εμφδνπ γηα απνγεπκαηηλφ θαη βξαδηλφ θαγεηφ (casual 

dinning)108. 

 

Σελ άλνημε ηνπ 2006, έλαο λένο ρψξνο δεκηνπξγήζεθε ζην Θεζείν, κε ηελ επσλπκία 

KUZINA. ηφρνο ηνπ πξψηνπ εζηηαηνξίνπ ήηαλ εμ αξρήο ε πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο 

θνπδίλαο, αλαδεηθλχνληαο κεξηθά απφ ηα πην γλσζηά ηνπηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ 

πιένλ αλαηξεπηηθφ ηξφπν. Ζ ηδέα θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εζηηαηνξίνπ 

εληζρχνληαη απφ ηε ζέα πνπ δηαζέηεη ην θαηάζηεκα Θεζείνπ ζηελ Αθξφπνιε. ε έλα 

ηφζν αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ, νη απαηηήζεηο γηα αλάινγεο πνηφηεηαο γεπζηηθέο 

πξνηάζεηο είλαη πςειέο. Ζ ζπλεξγαζία κε γλσζηφ ζεθ θαζψο θαη ην κελνχ, πνπ είλαη 

γεκάην αλαθνξέο ζε ηνπηθά θαη παιαηφηεξα πηάηα, ζπλζέηνπλ κηα εηθφλα επηηπρίαο. ηα 

εζηηαηφξηα KUZINA, ην θαγεηφ ελαξκνλίδεηαη κε ην πεξηβάιινλ, κε απνηέιεζκα έλα 

εκπλεπζκέλν πάληξεκα κνληέξλσλ θαη παξαδνζηαθψλ ειιεληθψλ ζηνηρείσλ. ηνλ 

εζσηεξηθφ ρψξν θπξηαξρεί ην ιεπθφ ρξψκα κε έληνλα ξνπζηίθ ζηνηρεία, ελψ ε αλνηθηή 

πξνο ην θνηλφ θνπδίλα, πνπ μππλάεη κλήκεο ειιεληθήο παξάδνζεο, δεκηνπξγνχλ κηα 

ραιαξή θαη θηιηθή αηκφζθαηξα. Πέξα απφ ην ρψξν ηνπ εζηηαηνξίνπ ζην Θεζείν, ην 

KUZINA δηαζέηεη ηελ αίζνπζα ηέρλεο «ΠΟΡΣΑ», ε νπνία βξίζθεηαη ζην δεχηεξν 

επίπεδν θαη θηινμελεί έξγα δηαθφξσλ θαιιηηερλψλ, θαζψο θαη ην ρψξν “TARAZZA” 
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ζηελ ηαξάηζα ηνπ θηηξίνπ κε ζέα ηελ Αθξφπνιε, ν νπνίνο απνηειεί ηδαληθφ ρψξν γηα 

έλα πνηφ. Σν εζηηαηφξην KUZINA δίλεη έηζη κηα λέα δηάζηαζε ζηε λπρηεξηλή 

δηαζθέδαζε, ζπλδπάδνληαο αξκνληθά ηε γεχζε κε ηε δηαζθέδαζε. Μεηά ηελ 

επηηπρεκέλε ηνπ πνξεία ζηελ Αζήλα, εζηηαηφξην KUZINA άλνημε θαη ζηε Μχθνλν, ζηελ 

παξαιία Οξλνχ ζην μελνδνρείν Ammos Mykonos109. 

 

Σν πξψην θαηάζηεκα PAPAGALLINO μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 1984 ζηελ πεξηνρή 

ηεο Νέαο κχξλεο, εηζάγνληαο κηα ζεηξά θαηλνηνκηψλ ζηελ αγνξά ησλ 

δαραξνπιαζηείσλ. Γηα πξψηε θνξά παξνπζηάζηεθαλ ζην ειιεληθφ θνηλφ ειαθξηέο, 

απνιαπζηηθέο γεχζεηο, κε θξνληίδα ζηελ επηινγή πνηνηηθψλ πξψησλ πιψλ θαη έκθαζε 

ζηελ ειθπζηηθή παξνπζίαζε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. ήκεξα, ηα PAPAGALLINO 

απαξηζκνχλ 26 θαηαζηήκαηα. Ζ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ απνηειεί ζνβαξή ππφζεζε 

γηα ηα ελ ιφγσ δαραξνπιαζηεία. Οη πςειήο πνηφηεηαο πξψηεο χιεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη ζπληήξεζεο εγγπψληαη πξντφληα πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη γεχζεσλ. Οη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ 

PAPAGALLINO είλαη πηζηνπνηεκέλεο κε πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη 

Αζθάιεηαο ISO θαη HACCP110. 

 

Οη εηαηξείεο OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS απνηεινχλ «θαξπφ» ηεο ζπλεξγαζίαο 

ηνπ νκίινπ EVEREST κε ηελ εηαηξεία Μαθεδνληθά Ναπηηιηαθά Πξαθηνξεία Α.Δ. Δίλαη 

αθφκα κηα θαηλνηνκία ζην ρψξν ηεο καδηθήο εζηίαζεο, γηαηί πξφθεηηαη γηα αιπζίδα 

πνιπρψξσλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εθκεηάιιεπζε 

θνκβηθψλ ζεκείσλ ησλ ειιεληθψλ απηνθηλεηνδξφκσλ θαζψο θαη άιισλ ζεκείσλ κε 

απμεκέλε ηνπξηζηηθή θίλεζε, φπσο ην «Δι. Βεληδέινο». ην δίθηπν ησλ ειιεληθψλ 

απηνθηλεηνδξφκσλ, ηα θαηαζηήκαηα ηεο OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS παξέρνπλ 

πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο, ηφζν γηα ηνλ ηαμηδηψηε αλαςπρήο φζν θαη γηα ηνλ 

επαγγεικαηία νδεγφ, ζε ζπλεξγαζία κε εηαηξείεο πεηξειαηνεηδψλ φπσο ε Shell, ε BP 

θαη ε ΔΚΟ. Σα πεξηζζφηεξα ζπγθξνηήκαηα ζηεγάδνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο ηαζκψλ 

Δμππεξέηεζεο Απηνθηλεηηζηψλ (.Δ.Α.) θαη είλαη ζρεδηαζκέλα βάζεη πςειψλ 

πξνδηαγξαθψλ πνηφηεηαο θαη αηζζεηηθήο. ηνπο ρψξνπο ησλ OLYMPUS PLAZA FOOD 

PARKS ιεηηνπξγνχλ θαηαζηήκαηα EVEREST, PAPAGALLINO, LA PASTERIA θαη 

άιια. Δπίζεο, ηα πεξηζζφηεξα ζπγθξνηήκαηα δηαζέηνπλ ζχγρξνλα “business centers” 

κε ηειέθσλα, θαμ, θσηνηππηθά κεραλήκαηα, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη αζχξκαην 

Internet, ελψ δελ απνπζηάδνπλ νη ρψξνη αηνκηθήο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο, ηα θέληξα 
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ηνπξηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ, νη παηδφηνπνη θαζψο θαη νη εγθαηαζηάζεηο γηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο111. 

 

 

3.2.5.6. ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΧΝ 

 

 

ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ ηνπ νκίινπ EVEREST 

έρνπλ σο ππξήλα ηνπο ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, ν νπνίνο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο γηα 

ηελ επηηπρία νπνηνπδήπνηε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ηεο επηρείξεζεο. Γη‟ απηφ 

πξνγξακκαηίδεηαη, επηιέγεηαη θαη αμηνπνηείηαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πξνζνρή θαη 

θξνληίδα112. ην ηέινο ηνπ 2007, ζηα θαηαζηήκαηα ηεο αιπζίδαο EVEREST (εηαηξηθά 

θαη δηθαηφρξεζεο) απαζρνινχληαλ ζπλνιηθά 1.118 άηνκα, ελψ ζήκεξα ν φκηινο 

απαζρνιεί πεξίπνπ 3.000 άηνκα. Ζ άξηηα εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε θαη ην αμηνθξαηηθφ 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο απφδνζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (Performance Appraisal) 

δεκηνπξγνχλ αξθεηέο πξννπηηθέο θαξηέξαο ηφζν ζηελ εηαηξεία EVEREST φζν θαη ζηηο 

ζπγαηξηθέο ηνπ νκίινπ. 

 

Με βάζε δειψζεηο ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ απνηειεί ην 

πξφζσπν ηεο ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο κε ηνπο πειάηεο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, ε εηαηξεία εθπαηδεχεη, ζηεξίδεη θαη ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο, ψζηε λα 

δίλνπλ φζν ην δπλαηφ πην ζπρλά ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπο. Πξαθηηθά, ηα παξαπάλσ 

κεηνπζηψλνληαη κέζσ δεκηνπξγίαο άςνγνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, κέζσ 

παξνρψλ, επηβξαβεχζεσλ θαζψο θαη αμηνθξαηηθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ ζπλερήο εθπαίδεπζε, ε εμεηδίθεπζε 

θαη ε ελαξκφληζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ κε ην φξακα ηεο εηαηξείαο 

ζπλζέηνπλ ηε ζπληαγή ηεο επηηπρίαο. Ζ ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ απαζρνινχζε 75 άηνκα ζηα 

ηέιε ηνπ 2009113. 

 

 

3.2.5.7. ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΔΝΔ ΣΑΚΣΗΚΔ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΧΝ 

 

Γεληθά, ζηνπο ζεκεξηλνχο θαηξνχο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, νη επηινγέο ησλ 

θαηαλαισηψλ γίλνληαη ζαθψο πξνζεθηηθφηεξεο θαη ε έλλνηα ηεο πηζηφηεηαο (ησλ 
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επαλαιακβαλφκελσλ αγνξψλ) απνθηά νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηηο εηαηξείεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε θάζε κνξθή αγνξάο καδηθήο εζηίαζεο. Ζ δφκεζε ζρέζεο 

εκπηζηνζχλεο κε ηνλ πειάηε είλαη δπζρεξήο, ελψ αξθεηέο εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ 

πξνζεγγίδνπλ ηνπο πειάηεο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο πξνγξακκάησλ επηβξάβεπζεο 

πηζηψλ πειαηψλ (γηα παξάδεηγκα, ε θάξηα “Friday‟s Club” απφ ηελ αιπζίδα “T.G.I. 

Friday‟s”). Πάλησο, ηα κελχκαηα πνπ έξρνληαη απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά δείρλνπλ φηη 

ε αγνξά ηεο καδηθήο εζηίαζεο (κε έκθαζε ζην “fast food”) αλακέλεηαη λα βγεη 

θεξδηζκέλε απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, δίλνληαο ζηνπο πειάηεο νηθνλνκηθέο θαη 

πνηνηηθέο επηινγέο114. 

 

πγθεθξηκέλα, αθνινπζνχκελε ηαθηηθή ηνπ νκίινπ EVEREST είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα έρεη παξνπζία ζε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξεο εθθάλζεηο ηεο γαζηξνλνκηθήο θαηαλάισζεο (γξήγνξε εζηίαζε, 

δαραξνπιαζηεία, εζηίαζε ζε εζληθέο νδνχο, ηηαιηθά εζηηαηφξηα θαη άιια). Απηφ ην 

ζπκπέξαζκα είλαη έθδειν θαη απφ ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ νκίινπ, φπσο απηή 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζηφηνπφ ηνπ: 

 

 

 

Βαζηθνί παξάγνληεο ηεο επηηπρίαο ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ηνπ νκίινπ 

EVEREST είλαη ε115: 

 αλάπηπμε ζε ζπζρεηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, 

 αλαδήηεζε θαη αμηνπνίεζε πγηψλ επσλπκηψλ, 

 αμηνπνίεζε ζπλεξγηψλ, 

 αλαδήηεζε θαη αμηνπνίεζε ηθαλψλ ζηειερψλ, θαη 

 επηινγή εηαηξεηψλ κε θαηάιιειε θνπιηνχξα. 
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Ζ εηαηξεία EVEREST αθνινπζεί ηαθηηθέο κε ζθνπνχο ηελ αχμεζε ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ αγνξψλ (πηζηφηεηα πειάηε) θαη ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ. Μάιηζηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηεηίαο 2006-2007 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία επελδχζεηο χςνπο € 7.500.000 ζε αλαθαηλίζεηο 

θαη λέα θαηαζηήκαηα. ηα κειινληηθά ζρέδηά ηεο πεξηιακβάλεηαη ε πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ θαζψο θαη ε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επσλπκίαο GLORIA JEAN‟S COFFEES κέζσ δηθαηφρξεζεο116 – ε ηειεπηαία δελ εηέζε 

ζε εθαξκνγή κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 2009. 

 

Σν ζέκα πηζηφηεηαο ηνπ πειάηε απαζρνιεί ηελ εηαηξεία EVEREST θαη πξνζπαζεί λα 

ηελ θεξδίζεη κέζσ ηεο παξνρήο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

Τςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο εηαηξείαο δήισζε πξηλ πεξίπνπ ελάκηζη ρξφλν φηη 

«Δθαξκφδνπκε έλα απφ ηα πιένλ ζχγρξνλα κνληέια ζηνρνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

καο, γηαηί πηζηεχνπκε φηη εθπαηδεπκέλν θαη ηθαλνπνηεκέλν πξνζσπηθφ είλαη απηφ πνπ 

ζε καθξνπξφζεζκε βάζε ζα θέξεη θαη πηζηνχο πειάηεο. Γηα καο θάζε ζπλαιιαγή ζηα 

EVEREST είλαη πάλσ απφ φια κηα αλζξψπηλε ζπλαιιαγή. Παξάιιεια, φζνλ αθνξά 

ζηε LA PASTERIA, ε εηαηξεία εθαξκφδεη ηαθηηθέο εληαηηθήο παξαθνινχζεζεο ηεο 

πειαηεηαθήο βάζεο θαη πξνζεγγίδεη πξνζεθηηθά εηδηθά θνηλά, φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

θνηηεηέο, δηακνξθψλνληαο κελνχ εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα ην θνηηεηηθφ θνηλφ ζε εηδηθέο 

ηηκέο. Σέινο, αλαβαζκίδεη ην κελνχ ηεο, ην νπνίν πιένλ επηκειείηαη ν βξαβεπκέλνο 

ηηαιφο ζεθ Ettore Botrini. Γηα εκάο, ν ηθαλνπνηεκέλνο πειάηεο ζα είλαη θαη πηζηφο 

πειάηεο. Άξα, έκθαζε δίλνπκε ζηηο ελέξγεηεο πνπ αλαβαζκίδνπλ πνηνηηθά ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο καο». Δπηπξνζζέησο, ε αλαβάζκηζε πξνζθεξνκέλσλ 

ππεξεζηψλ έγθεηηαη ζηε κεγάιε πνηθηιία γαζηξνλνκηθψλ πξνηάζεσλ κε εζηίαζε ζηελ 

πγηεηλή δηαηξνθή. Σν ίδην ζηέιερνο αλαθέξεη ηα εμήο: «ήκεξα, ζηα θαηαζηήκαηά καο 

κπνξεί θαλείο λα επηιέμεη απφ κηα πνηθηιία θξέζθσλ θαη πγηεηλψλ πξνηάζεσλ: απφ 

θξέζθηεο ζαιάηεο θαη ζάληνπηηο κε ρακειά ιηπαξά κέρξη γηανχξηη θαη θξέζθνπο ρπκνχο 

θαη φια απηά κε πιηθά ηεο επηινγήο ηνπο. Πξφζθαηα δε, δεκηνπξγήζακε εηδηθφ ζεκείν 

πψιεζεο ζαιάηαο εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ καο, έλα θαηλνηφκν γηα ηα ειιεληθά 

δεδνκέλα concept, φπνπ ν θαηαλαισηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεηήζεη ηα πιηθά πνπ ζα 

ζπλζέζνπλ ηε ζαιάηα ηνπ, αθνινπζψληαο ηε ινγηθή ηνπ θξέζθνπ ζάληνπηηο πνπ καο 

θαζηέξσζε ζηελ αγνξά. Παξάιιεια, απφ ηα ηέιε ηνπ 2008, έρνπκε πξνβεί ζηε 

δηαζξεπηηθή αλάιπζε ησλ βαζηθψλ καο πξντφλησλ κε βάζε ηε κέζνδν ηεο 

πληζηψκελεο Ζκεξήζηαο Πνζφηεηαο (GDA‟s - Guideline Daily Amount), ζε 

ζπλεξγαζία κε γλσζηή εηαηξεία ζπκβνχισλ-δηαηξνθνιφγσλ. Δπηπιένλ, ζηα 
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 Κιαδηθή Μειέηε ηεο ICAP Α.Δ. «ΑΛΤΗΓΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ ΓΡΖΓΟΡΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ» (Φεβξνπάξηνο 2008). 
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θαηαζηήκαηά καο έρνπλ ηνπνζεηεζεί θπιιάδηα ζηα εηδηθά ζεκεία κε ηελ έλδεημε “Info”, 

ζηα νπνία κπνξεί θαλείο λα βξεη ηηο αλαιχζεηο ησλ πξντφλησλ καο θαζψο θαη άιιεο 

δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο γηα κηα ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή»117. 

 

 

3.2.6. ΑΝΑΛΤΖ ΑΓΟΡΑΣΧΝ 

 

 

Καηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο ηεο αλάιπζεο ησλ θπξηφηεξσλ αληαγσληζηψλ ηεο 

«Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», έπεηαη ε εμέηαζε νξηζκέλσλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ, νη 

νπνίνη επεξεάδνπλ ή/θαη δεκηνπξγνχλ ηελ ηάζε πξνο πξντφληα / ππεξεζίεο, πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηηο αιπζίδεο εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εζηίαζεο. Βέβαηα, ζεκεηψλεηαη 

φηη αλ θαη νη παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ µε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

θαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ ηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο ησλ αιπζίδσλ νη νπνίεο 

εμεηάδνληαη (burger, πίηζα, snack-sandwich, ζνπβιάθη-ethnic), πθίζηαληαη θάπνηνη πνπ 

επεξεάδνπλ νκνίσο φινπο απηνχο ηνπο επηκέξνπο ππνθιάδνπο. 

 

Καη‟ αξράο, παξαηεξείηαη ζεηηθή αληίδξαζε ησλ αγνξαζηψλ πξνο ηα πξντφληα ησλ 

επψλπκσλ αιπζίδσλ γξήγνξεο εζηίαζεο. Βάζεη δειψζεσλ ηνπ εκπνξηθνχ Γηεπζπληή 

ηνπ νκίινπ EVEREST, ε ηάζε ησλ θαηαλαισηψλ είλαη πξνο ηα επψλπκα πξντφληα θαη 

ηηο λέεο ηδέεο. πγθεθξηκέλα, δηαηππψλεη πσο «κηα ηάζε πνπ δηαθαίλεηαη ζε παγθφζκην 

επίπεδν θαη θπζηθά ραξαθηεξίδεη θαη ηελ αγνξά ηεο εζηίαζεο είλαη ε ζηξνθή απφ ηηο 

αλψλπκεο πξνο ηηο επψλπκεο ππεξεζίεο εζηίαζεο. Βιέπνπκε ινηπφλ, ηε ζπλνιηθή 

επψλπκε αγνξά γξήγνξεο εζηίαζεο λα αλαπηχζζεηαη, ελψ ηελ ίδηα ψξα ε αλψλπκε 

αγνξά παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πηψζε. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ επσλπκία είλαη ζαθέο πηα 

φηη ν θαηαλαισηήο αλαδεηά θαιή ζρέζε πνηφηεηαο θαη ηηκήο, ην γλσζηφ “value for 

money”. Έηζη, ζήκαηα κε κεγάιε αλαγλσξηζηκφηεηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο πξψηεο 

επηινγέο ηφζν ησλ θαηαλαισηψλ φζν θαη ησλ ππνςεθίσλ franchisees»118. 

 

Ζ πνηφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε δήηεζε 

γηα ηηο εμεηαδφκελεο ππεξεζίεο. Γηαηξνθηθά ζθάλδαια πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο ιάβεη 

εθηεηακέλε δεκνζηφηεηα, ηείλνπλ φρη κφλν λα απνκαθξχλνπλ γηα νξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηνπο αγνξαζηέο γεληθφηεξα απφ ηε καδηθή εζηίαζε, αιιά θαη λα επεξεάδνπλ 

ηε δήηεζε κεηαμχ εκπνξηθψλ ζεκάησλ (γηα παξάδεηγκα, κεηαθίλεζε θαηαλαισηψλ απφ 

αιπζίδεο πνπ δηαζέηνπλ θπξίσο πξντφληα κε βάζε ην θνηφπνπιν πξνο αιπζίδεο πνπ 
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δηαζέηνπλ πξντφληα απφ βνδηλφ θξέαο), θαζψο θαη κεηαμχ ησλ πηάησλ πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηελ ίδηα αιπζίδα. χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηνπ πεξηνδηθνχ κεληαίαο 

θπθινθνξίαο “FOOD SERVICE” (ηεχρνο Ηνπλίνπ 2006), ην 67% ησλ θαηαλαισηψλ ζηελ 

εκεδαπή ηξέθνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ πνπ 

δηαθηλνχληαη ζηε ιηαληθή αγνξά ή ζεξβίξνληαη ζε ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο, ελψ ην 

61% δελ θξχβεη ηελ αλαζθάιεηά ηνπ γηα ηε ζπλνιηθή πνηφηεηα ησλ ηξνθψλ πνπ θηάλεη 

ζην ηξαπέδη ηνπο. 

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε αλάινγσλ θαηλνκέλσλ, αξθεηέο αιπζίδεο επηδηψθνπλ ηφζν ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ κελνχ ψζηε λα βαζίδνληαη ζε κεγαιχηεξε πνηθηιία πξντφλησλ 

θξέαηνο, φζν θαη ηελ έληαμε πηάησλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζε πξφηππα πγηεηλήο 

δηαηξνθήο (πξντφληα κε ιίγα ιηπαξά, ρακειέο ζεξκίδεο, πινχζηα ζε ρνξηαξηθά ή αθφκε 

ε πνιχ πξφζθαηε θαζηέξσζε ηεο ρξήζεο ειαηνιάδνπ ζηελ παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ 

απφ ηε GOODY‟S θαη άιια). ε θάζε πεξίπησζε, νη αιπζίδεο ηνπ θιάδνπ θξνληίδνπλ, 

ψζηε ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα λα ηθαλνπνηνχλ πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο θαη νη 

δηαδηθαζίεο πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη επηινγήο πξψησλ πιψλ λα θνηλνπνηνχληαη πξνο 

ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ (γηα παξάδεηγκα, «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» θαη EVEREST)119. 

 

Πιένλ θαη σο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, ε πγηεηλή θαη ζξεπηηθή πνηφηεηα ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ ηηκή120 ηνπ πξντφληνο αμηνινγνχληαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο σο 

νη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο γηα ηελ ηειηθή επηινγή θάπνηνπ δηαηξνθηθνχ αγαζνχ. Χο 

εθ ηνχηνπ, νη θαηαλαισηέο αλαπηχζζνπλ φιν θαη κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε πξνο ηηο 

επψλπκεο αιπζίδεο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

ηξνθίκσλ ηνπο, νη ζεκαληηθφηεξεο απ‟ ηηο νπνίεο είλαη ην δηεζλέο χζηεκα Αλάιπζεο 

Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκσλ εκείσλ Διέγρνπ (Hazard Analysis of Critical Control Points-

HACCP) θαη ISO. 

 

Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηνπο θαηαλαισηέο έηνηκνπ θαη γξήγνξνπ 

θαγεηνχ φζνλ αθνξά ηελ επηινγή θαηαζηήκαηνο, είλαη ην πιήζνο θαη ε επηιεθηηθή 

ηνπνζέηεζή ηνπο ζηελ Δπηθξάηεηα, δειαδή ν βαζκφο επθνιίαο ζηελ αλαδήηεζε. Ο 

Γηεπζπληήο Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηθηχνπ ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», ζηελ εξψηεζε 

πνηνη παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε δήηεζε, απαληά ραξαθηεξηζηηθά: «Καη‟ αξρήλ, ε 

δήηεζε είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ πιαίζην. Χζηφζν, 
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 Κιαδηθή Μειέηε ηεο ICAP Α.Δ. «ΑΛΤΗΓΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ ΓΡΖΓΟΡΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ» (Ηνχιηνο 2010). 
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 Βάζεη ζηνηρείσλ ICAP, νη βαζηθνί δείθηεο νηθνλνκηθήο εθεκεξίαο ηεο ρψξαο θηλήζεθαλ αλνδηθά κέρξη ην 2008, ελψ ε 
εμέιημε ηεο ηειηθήο θαηαλαισηηθήο δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ μεπέξαζε ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ θαζαξνχ εζληθνχ 
δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο. Χζηφζν, ην 2009 δηαπηζηψλεηαη (κηθξή) ππνρψξεζε ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ, γηα πξψηε 
θνξά. 
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παξαηεξείηαη φηη εηδηθά γηα ην ρψξν ηεο καδηθήο εζηίαζεο, ζεκαίλνπζα βαξχηεηα έρεη ε 

ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ θαηαλαισηή θαη ζεκείσλ πψιεζεο. Ζ πνηφηεηα, ε 

ζπλέπεηα, ε θηιηθφηεηα είλαη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζην ρηίζηκν ζρέζεο ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο θαη ηειηθά θαζνξίδνπλ ηε δήηεζε»121. 

 

ζνλ αθνξά ηελ ηνπνζεζία ησλ θαηαζηεκάησλ, ε αλαγλψξηζε ησλ ζεκαληηθψλ 

νκάδσλ θαηαλαισηψλ είλαη λεπξαιγηθήο ζεκαζίαο. Απφ πνιχ λσξίο θαη πξηλ αθφκα 

ηελ εκθάληζε ησλ νξγαλσκέλσλ αιπζίδσλ, ηα εζηηαηφξηα γξήγνξεο εμππεξέηεζεο 

(θπξίσο εζηηαηφξηα ηχπνπ burger), αλαδείρζεθαλ ζε ηφπνπο ζπλάληεζεο γηα ηε 

λενιαία. Ζ ζπγθέληξσζε ζηνπο ρψξνπο ηνπο δελ γίλεηαη µφλν γηα ηελ θαηαλάισζε 

θάπνηνπ γεχκαηνο, αιιά απνηεινχλ θαη ηξφπν δηαζθέδαζεο γηα ηηο κηθξφηεξεο ειηθίεο, 

ζεκείν ζπγθέληξσζεο πξηλ ή κεηά ηε λπρηεξηλή έμνδν, ηφπν δηαιείκκαηνο γηα θνηηεηέο, 

καζεηέο θξνληηζηεξίσλ θαη άιινπο. Οη κεγάιεο αιπζίδεο ηνπ ρψξνπ, µέζσ ησλ 

θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο, θαζψο θαη µέζσ ηεο πξνζεθηηθήο 

δηακφξθσζεο ησλ κελνχ, θξφληηζαλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο «λεαληθήο» εηθφλαο ηνπο, ε 

νπνία ζπλέβαιε ζηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο δήηεζεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ειηθηαθέο 

νκάδεο. 

 

Οη ζηξαηεγηθέο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ ίδξπζε θαηαζηεκάησλ ζε πεξηνρέο φπνπ 

ιεηηνπξγνχλ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, πέξα απφ ηε ιεηηνπξγία θαηαζηεκάησλ εληφο 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ φισλ ησλ βαζκίδσλ («θιεηζηέο» αγνξέο), θαζψο θαη ζε 

πεξηνρέο φπνπ δηακέλνπλ πνιινί θνηηεηέο (γηα παξάδεηγκα, Εσγξάθνπ θαη Ηιίζηα). 

πρλά, θαηαζηήκαηα ηνπ θιάδνπ, ηα νπνία βξίζθνληαη θνληά ζε αλψηεξα θαη αλψηαηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα µε ην σξάξην ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

ζρνιψλ. Πέξα απφ ηνπο θνηηεηέο θαη γεληθφηεξα ηε λενιαία, ην ζχλνιν ζρεδφλ απηψλ 

ησλ αιπζίδσλ πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη κηα ειθπζηηθή εηθφλα ησλ θαηαζηεκάησλ 

ηνπ γηα ηα παηδηά. Ζ ζηξαηεγηθή απηή πεξηιακβάλεη ηελ θαζηέξσζε παηδηθψλ κελνχ, ηα 

νπνία ζπρλά ζπλνδεχνληαη απφ θάπνηα κηθξά δψξα, ηε δεκηνπξγία ρψξσλ γηα παηδηά 

µε κηθξέο παηδηθέο ραξέο θαη ηε δηάζεζε ρψξσλ ησλ θαηαζηεκάησλ γηα παηδηθά πάξηη, 

γελέζιηα θαη άιια122. 

 

χκθσλα κε κειέηε ηνπ δηεζλνχο νίθνπ Hartman Group, ε ζεκαληηθφηεξε ηάζε (hot-

trend) πνπ πξφθεηηαη λα αιιάμεη ηα δεδνκέλα ζηε δηεζλή αγνξά ηξνθίκσλ είλαη ε 

παγθνζκηνπνίεζε ησλ γεχζεσλ, κέζσ ηεο άλζεζεο ηνπ “ethnic food” αιιά θαη ηεο 

επξείαο απνδνρήο πξντφλησλ ηνπηθψλ παξαγσγψλ, ηα νπνία ζεσξνχληαη θαηά βάζε 
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 Κιαδηθή Μειέηε ηεο ICAP Α.Δ. «ΑΛΤΗΓΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ ΓΡΖΓΟΡΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ» (Φεβξνπάξηνο 2008). 
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πγηεηλά. Αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα απηήο ηεο ζηξνθήο πξνο κηα «ελαιιαθηηθή» 

γξήγνξε δηαηξνθή, ζεσξνχληαη νη ηδηαίηεξα δεκνθηιείο ζε Δπξψπε θαη Βφξεηα Ακεξηθή 

«ειαθξηέο» ethnic θνπδίλεο. ηελ Διιάδα, ηα “sushi bars” θαη ηα εζηηαηφξηα θηλέδηθνπ ή 

ηατιαλδέδηθνπ θαγεηνχ έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Χο κηα ζεκαληηθή 

θαη αλαδπφκελε ηάζε αλαδεηθλχεηαη θαη ε αζηαηηθή θνπδίλα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο 

ππεξεζίεο delivery φρη κφλν γηα ην ζπίηη αιιά θαη γηα ην γξαθείν. Ο ιφγνο γηα ηελ 

απνδνρή ηεο αζηαηηθήο θνπδίλαο απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ είλαη θπξίσο ε νινέλα 

απμαλφκελε ηάζε γηα πγηεηλή δηαηξνθή, δεδνκέλνπ φηη ηα πηάηα ηνπο είλαη ειαθξηά, 

ρσξίο πνιιά ιηπαξά θαη κπνξνχλ λα θαγσζνχλ άλεηα ηφζν ζηα εζηηαηφξηα φζν θαη ζην 

ζπίηη ή ηελ εξγαζία. Δληνχηνηο, νη δπλεηηθνί επελδπηέο ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή απηή ηελ ηδηαίηεξα δπλακηθή αγνξά, πνπ πξνζθέξεη επθαηξίεο αιιά 

έρεη θαη αξθεηέο ηδηαηηεξφηεηεο123. 

 

 

3.2.7. ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ «ΓΡΖΓΟΡΖ 

ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ» ΚΑΗ ΣΧΝ ΚΤΡΗΟΣΔΡΧΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΧΝ 

 

 

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο 

«Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» θαη ησλ βαζηθφηεξσλ αληαγσληζηψλ γηα ηελ πεξίνδν 2002-

2009 ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία – εμαίξεζε απνηειεί ε 

OLYMPIC CATERING Α.Δ. γηαηί ε ελαζρφιεζή ηεο κε ηνλ εμεηαδφκελν θιάδν θαιχπηεη 

δηαρξνληθά πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 50% ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο. 

Πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ παξνχζα ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ αμηφπηζηεο ζπγθξίζεηο κεηαμχ επηκέξνπο 

επηρεηξήζεσλ ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο «πξνέιεπζεο» ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ην δείγκα πεξηιακβάλεη εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ νη ίδηεο θάπνηα 

εηαηξηθά θαηαζηήκαηα, ελψ παξάιιεια εθαξκφδνπλ θαη ην ζχζηεκα ηεο δηθαηφρξεζεο, 

ην δε πνζνζηφ κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πξαθηηθψλ δηαθνξνπνηείηαη απφ εηαηξεία ζε 

εηαηξεία – ε EVEREST αλαπηχζζεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κέζσ δηθαηφρξεζεο ζε 

αλνηρηέο αγνξέο ελψ ζρεδφλ ην 75% ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» δελ είλαη εηαηξηθά. 

 

Σελ πξναλαθεξφκελε αλνκνηνγέλεηα κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εμεηαδφκελσλ 

εηαηξεηψλ «επηδεηλψλεη» πεξαηηέξσ θαη ε κέζνδνο ηξνθνδνζίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο 

                                                 
123

 http://www.franchise-success.gr/htmlsite/greek/successdetails.asp?id=791&pstring=299,302,243 
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θάζε αιπζίδαο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα, δηαθέξεη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ε ηξνθνδνζία γίλεηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο εηαηξείεο (ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ), 

επεξεάδνληαο αλάινγα ηα δεκνζηεπφκελα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, ελψ ζε άιιεο αλαηίζεηαη 

ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο catering (φκηινο EVEREST). Δπίζεο, ε ζπγθξηζηκφηεηα 

κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ δπζρεξαίλεηαη θαη απφ ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ 

εζηίαζεο, ε δξαζηεξηνπνίεζε ζε θαζεκία απφ ηηο νπνίεο ζπλεπάγεηαη δηαθνξνπνηήζεηο 

σο πξνο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε ζχλζεζε ησλ επί 

κέξνπο δεηθηψλ. 

 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κε ηελ εμέηαζε 18 βαζηθψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ αλήθνπλ ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο γηα ηηο εηαηξείεο 

«Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», EVEREST (εηαηξεία θαη φκηινο) θαη ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ 

(εηήζηνη δείθηεο θαη κέζνη φξνη) θαζψο θαη κε ηελ εμέηαζε ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ δεηθηψλ 

ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2002-2009. 

 

 

3.2.7.1. ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

 

 

Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

ηθαλφηεηαο κηαο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο. Απηφ 

απαηηεί ηελ χπαξμε επαξθνχο ξεπζηφηεηαο, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

θαζεκεξηλήο κεηαηξνπήο ησλ απνζεκάησλ ηεο ζε πσιήζεηο, ησλ πσιήζεσλ ζε 

απαηηήζεηο θαη ησλ απαηηήζεσλ ζε κεηξεηά. Ζ χπαξμε ξεπζηφηεηαο ζε κηα επηρείξεζε 

έρεη επίδξαζε ζηα θέξδε ηεο, δηφηη αλ ηα θπθινθνξηαθά ζηνηρεία δελ κεηαηξέπνληαη 

εχθνια ζε κεηξεηά ή αλ δελ ππάξρνπλ επαξθή ξεπζηά δηαζέζηκα, ηφηε ε επηρείξεζε 

δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα πιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο124. 

 

Οη αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο (liquidity ratios) πνπ ππνινγίδνληαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο βξαρπρξφληαο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο «Γξήγνξεο 

Μηθξνγεχκαηα» θαη ησλ θπξηφηεξσλ αληαγσληζηψλ ηεο – γηα φπνηα ρξφληα ππάξρνπλ 

ζηνηρεία θαη δχλαηαη ε πξαγκαηνπνίεζε ππνινγηζκψλ γηα ηελ πεξίνδν 2002-2009 – 

είλαη νη θάησζη: 

 Αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο (ή θεθαιαίνπ θίλεζεο) 

                                                 
124

 Νηάξρνο, Ν. 2004, «Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ», Δθδφζεηο ηακνχιεο, 7
ε
 Έθδνζε. 
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 Αξηζκνδείθηεο εηδηθήο ξεπζηφηεηαο 

 Αξηζκνδείθηεο ηακεηαθήο ξεπζηφηεηαο 

 

Οη ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο ππνινγίδνληαη σο θάησζη: 

 

ώ

ό
ό

.

.
. ,

ώ

έό
ό

.

.
.  θαη 

ώ

έ
ό

.

.
. , 

 

φπνπ ην Κπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ Απνζεκάησλ, ησλ 

Απαηηήζεσλ θαη ησλ Ρεπζηψλ Γηαζεζίκσλ θαη νη Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 

απνηεινχληαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηξίηνπο, νη νπνίεο 

θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο κέρξη θαη ην ηέινο ηεο επφκελεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο θάζε 

θνξά, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη θάζε είδνπο πξνθαηαβνιέο ρξεσζηψλ. Οη ελ 

ιφγσ αξηζκνδείθηεο δελ ππνινγίδνληαη φηαλ νη Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο είλαη 

κεδεληθέο. 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκνδείθηε γεληθήο ξεπζηόηεηαο, απηφο δελ δείρλεη κφλν ην κέηξν 

ηεο ξεπζηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο αιιά θαη ην πεξηζψξην αζθαιείαο, πνπ δηαηεξεί ε 

δηνίθεζή ηεο, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη κηα θάπνηα αλεπηζχκεηε εμέιημε ζηε 

ξνή ησλ θεθαιαίσλ θίλεζεο. Αλ ε ξνή ησλ θεθαιαίσλ είλαη νκαιή θαη ζπλερήο θαη 

ππάξρεη αθξηβήο αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ εηζεξρφκελσλ θεθαιαίσλ θαη ησλ 

εμνθινχκελσλ ππνρξεψζεσλ, ηφηε ε επηρείξεζε δελ ρξεηάδεηαη λα δηαηεξεί πςειφ 

πεξηζψξην αζθαιείαο ζε θεθάιαηα θίλεζεο. Βάζεη ησλ φπνησλ δηαζεζίκσλ ζηνηρείσλ, 

παξαηεξείηαη φηη ν ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο είλαη ζηαζεξά κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο ηφζν 

γηα ηε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» φζν θαη γηα ηελ ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ θαη κάιηζηα, ππάξρεη 

ε ηάζε νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο λα δηπιαζηαζηνχλ απφ ην ζπλνιηθφ 

θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ. Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν, θξίλεηαη απαξαίηεηνο ν ππνινγηζκφο ηνπ 

αξηζκνδείθηε ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ παξαθάησ. Ο ρακειφο 

αξηζκνδείθηεο γεληθήο ξεπζηφηεηαο δελ παξέρεη αζθάιεηα ζηηο επηρεηξήζεηο, δηφηη 

πθίζηαηαη θίλδπλνο λα κελ ηηο ρνξεγεζνχλ πεξαηηέξσ βξαρπρξφληεο πηζηψζεηο θαη 

επηπιένλ, λα κελ δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο. Πηζαλφ 

είλαη, νη πξναλαθεξφκελεο εηαηξείεο λα κελ έρνπλ πξνρσξήζεη ζε νξζνινγηθή 
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θαηαλνκή ησλ θπθινθνξηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ ξεπζηφηεηάο ηνπο. 

Ζ εηαηξεία EVEREST παξνπζηάδεη δηαρξνληθά αξηζκνδείθηε κεγαιχηεξν ηεο κνλάδαο 

κε εμαίξεζε ην έηνο 2009. Σν γεγνλφο απηφ δειψλεη φηη ε EVEREST δηαζέηεη 

κεγαιχηεξε επάξθεηα ζε θεθάιαηα θίλεζεο, γεγνλφο πνπ πηζαλφ λα πξνέξρεηαη απφ ηηο 

απμεκέλεο πσιήζεηο ηεο σο εγέηεο ηνπ ηνκέα ησλ snack-sandwich. 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκνδείθηε εηδηθήο ξεπζηόηεηαο, απηφο επηλνήζεθε γηα λα 

πεξηιάβεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία ηα νπνία κεηαηξέπνληαη εχθνια θαη γξήγνξα ζε 

ξεπζηά θαη αγλνεί φια εθείλα ηα ζηνηρεία ηνπ θπθινθνξνχληνο Δλεξγεηηθνχ, ηα νπνία 

δελ κεηαηξέπνληαη εχθνια ζε κεηξεηά. ια ηα πεξηιακβαλφκελα ζηνλ αξηζκεηή ηνπ 

θιάζκαηνο ζηνηρεία είλαη δπλαηφ λα κεηαηξαπνχλ γξήγνξα ζε ρξήκα, ζηελ νλνκαζηηθή 

ηνπο αμία, δειαδή ζηελ αμία πνπ αλαγξάθνληαη ζηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο, πιελ ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ ζπρλά δελ είλαη εχθνια θαη γξήγνξα κεηαηξέςηκεο ζε ρξήκα. Βάζεη 

ησλ φπνησλ δηαζεζίκσλ ζηνηρείσλ, παξαηεξείηαη φηη ν ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο είλαη 

κηθξφηεξνο απφ ην κηζφ ηεο κνλάδαο ηφζν γηα ηε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» φζν θαη 

γηα ηελ ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ, γεγνλφο πνπ δελ πξνζδίδεη θαιή ηξέρνπζα νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε. Μάιηζηα, αλ ζηηο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη επηζθαιείο ή αλεπίδεθηεο 

εηζπξάμεσο απαηηήζεηο θαη ε πεξίνδνο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ είλαη κεγαιχηεξε 

απφ εθείλε ηεο πιεξσκήο ησλ βξαρππξφζεζκψλ ππνρξεψζεσλ, ε «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» θαη ε ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ ζα πεξηέιζνπλ ζε αθφκα πην δπζκελή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε. 

 

πλεπψο, θαη νη δχν επηρεηξήζεηο εμαξηνχληαη απφ ηηο κειινληηθέο ηνπο πσιήζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ επαξθή ξεπζηφηεηα. Αλ πξνβιέπεηαη θάπνηα κείσζε 

ησλ κειινληηθψλ πσιήζεσλ, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ λέα θεθάιαηα, είηε κε έθδνζε 

λέσλ ηίηισλ κεηνρψλ, είηε κε πξνζθπγή ζην δαλεηζκφ. Ο αξηζκνδείθηεο γεληθήο 

ξεπζηφηεηαο ηεο EVEREST είλαη ίδηνο κε εθείλνλ ηεο εηδηθήο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ελ 

ιφγσ εηαηξεία δελ δηαηεξεί ζρεδφλ θαζφινπ απνζέκαηα θαη νη πξνκεζεπηέο ηελ 

εθνδηάδνπλ κφλν ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ ρξεηάδεηαη ην εθάζηνηε ζηνηρείν. Σν γεγνλφο 

απηφ απμάλεη κελ ην επίπεδν ξεπζηφηεηάο ηεο, απνδπλακψλεη δε ηελ επηρείξεζε απφ 

ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο ηηκήο αλά κνλάδα πξντφληνο ιφγσ έιιεηςεο 

απνζεκαηνπνίεζεο θαη καδηθψλ αγνξψλ. 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκνδείθηε ηακεηαθήο ξεπζηόηεηαο, απηφο δίλεη ηελ εηθφλα ηεο 

επάξθεηαο ή φρη κεηξεηψλ ζηελ επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ηηο ηξέρνπζεο ιεηηνπξγηθέο ηεο 

αλάγθεο. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη πφζεο θνξέο ηα δηαζέζηκα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία κηαο επηρείξεζεο θαιχπηνπλ ηηο ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. Βάζεη ησλ 
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φπνησλ δηαζεζίκσλ ζηνηρείσλ, παξαηεξείηαη φηη ν ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο ηείλεη ζην 

κεδέλ ηφζν γηα ηε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» φζν θαη γηα ηελ ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη νη εηαηξείεο αλακέλνπλ γξήγνξε ξεπζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο. Ζ EVEREST 

δηαζέηεη αξθεηά πςειφηεξε ηακεηαθή ξεπζηφηεηα, ε νπνία σζηφζν δηαρξνληθά θζίλεη. 

 

Ο αλά έηνο ππνινγηζκφο ησλ αξηζκνδεηθηψλ ξεπζηφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα», EVEREST θαη ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ γηα ηελ πεξίνδν 2002-2009 θαζψο θαη 

ν κέζνο φξνο απηψλ παξαηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.4. 

 

Πίλαθαο 3.4.: Αξηζκνδείθηεο ξεπζηφηεηαο ησλ κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ εθκεηάιιεπζεο 

αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο κε βάζε ην snack-sandwich (2002-2009) 

Πεγή: ICAP / Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί 

ΓΔΝΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

Δπσλπκία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 

ΓΡΖΓΟΡΖ 
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

0,55  0,92 0,35 0,41 0,52 0,63 0,65 0,66 0,59 

EVEREST Α.Δ. 
ΤΜΜ. & ΔΠΔΝΓ.Η 

- - - - - - - 0,69 0,69 

EVEREST Α.Δ.ΗΗ 1,56  2,23 1,56 1,73 2,93 1,32 1,15 - 1,78 

ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ 
ΒΑΝΗΑ Α.Δ. 

0,73  0,55 0,52 0,48 0,51 - - - 0,56 

 

ΔΗΓΗΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

Δπσλπκία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 

ΓΡΖΓΟΡΖ 
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

0,43  0,76 0,28 0,32 0,41 0,51 0,57 0,59 0,48 

EVEREST Α.Δ. 
ΤΜΜ. & ΔΠΔΝΓ.Η 

- - - - - - - 0,69 0,69 

EVEREST Α.Δ.ΗΗ 1,56  2,23 1,56 1,73 2,93 1,32 1,15 - 1,78 

ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ 
ΒΑΝΗΑ Α.Δ. 

0,55  0,42 0,37 0,37 0,41 - - - 0,42 

 

ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ 

Δπσλπκία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 

ΓΡΖΓΟΡΖ 
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

0,02  0,31 0,03 0,02 0,05 0,06 0,04 0,09 0,08 

EVEREST Α.Δ. 
ΤΜΜ. & ΔΠΔΝΓ.Η 

- - - - - - - 0,06 0,06 

EVEREST Α.Δ.ΗΗ 0,23  0,47 0,53 0,24 1,45 0,25 0,10 - 0,47 

ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ 
ΒΑΝΗΑ Α.Δ. 

0,08  0,09 0,06 0,06 0,09 - - - 0,08 

Η. Ηδξχζεθε ην 2008. ζηηο 15/01/2009 απνξξφθεζε ηελ εηαηξεία EVEREST Α.Δ. 

II. ηηο 15/01/2009 απνξξνθήζεθε απφ ηελ EVEREST Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ & ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ. 
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3.2.7.2. ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

 

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο 

ελδηαθέξεη ηφζν ηε δηνίθεζή ηεο φζν θαη εθείλνπο πνπ ελδηαθέξνληαη γη‟ απηήλ. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ην 

βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο. Γεληθά, φζν πην 

εληαηηθή είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ηφζν ηνχην 

απνβαίλεη πξνο φθειφο ηεο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε αξηζκνδεηθηψλ δξαζηεξηφηεηαο βνεζά 

ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ κεηαηξνπήο νξηζκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

(απνζεκάησλ, απαηηήζεσλ) ζε ξεπζηά δηαζέζηκα125. 

 

Οη αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο (activity ratios) πνπ ππνινγίδνληαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο «Γξήγνξεο Μηθξνγεχκαηα» θαη ησλ θπξηφηεξσλ 

αληαγσληζηψλ ηεο – γηα φπνηα ρξφληα ππάξρνπλ ζηνηρεία θαη δχλαηαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ππνινγηζκψλ γηα ηελ πεξίνδν 2002-2009 – είλαη νη θάησζη: 

 Αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ 

 Αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο εμφθιεζεο βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ 

 Αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ 

 Αξηζκνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο απαζρνινπκέλσλ (μέλσλ) θεθαιαίσλ 

 

Οη ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο ππνινγίδνληαη σο θάησζη: 
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125

 Νηάξρνο, Ν. 2004, «Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ», Δθδφζεηο ηακνχιεο, 7
ε
 Έθδνζε. 
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φπνπ νη πσιήζεηο επί πηζηψζεη απνηεινχλ ην άζξνηζκα ησλ αμηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ 

πάζεο θχζεσο βξαρππξνζέζκσλ απαηηήζεσλ θαη γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ, νη νπνίνη 

πξνήιζαλ απφ πσιήζεηο, νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο είλαη απαιιαγκέλεο απφ πάζεο 

θχζεσο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο, ελψ ν κέζνο φξνο ησλ απνζεκάησλ είλαη ν απιφο 

κέζνο φξνο ηνπ αξρηθνχ θαη ηνπ ηειηθνχ απνζέκαηνο εκπνξεπκάησλ ρξήζεσο. Οη ελ 

ιφγσ αξηζκνδείθηεο δελ ππνινγίδνληαη, φηαλ ν αξηζκεηήο ή ν παξαλνκαζηήο είλαη 

κεδεληθφο. 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκνδείθηε ηαρύηεηαο είζπξαμεο απαηηήζεσλ, απηφο δείρλεη πφζεο 

θνξέο, θαηά κέζν φξν, εηζπξάηηνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο ρξήζεο νη 

απαηηήζεηο ηεο επηρείξεζεο ή αιιηψο, αληηζηξέθνληαο ην θιάζκα θαη 

πνιιαπιαζηάδνληάο ην κε ην 365, πνηα είλαη ε κέζε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ 

απαηηήζεσλ ζηελ επηρείξεζε, κέρξηο φηνπ εηζπξαρζνχλ. Ζ κέζε δηάξθεηα παξακνλήο 

ησλ απαηηήζεσλ ζηελ επηρείξεζε απνηειεί ην ρξνληθφ δηάζηεκα, κέζα ζην νπνίν ε 

επηρείξεζε πεξηκέλεη γηα λα εηζπξάμεη ηηο απαηηήζεηο ηεο, δειαδή απφ ηε ζηηγκή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε πηζησηηθή πψιεζε κέρξη ηε ζηηγκή πνπ απηή ζα κεηαηξαπεί ζε 

κεηξεηά. Βάζεη ησλ φπνησλ δηαζεζίκσλ ζηνηρείσλ, ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» έρεη ηε 

κηθξφηεξε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ απαηηήζεσλ ζπγθξηηηθά κε ηηο εμεηαδφκελεο 

εηαηξείεο, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά σο ηελ εηαηξεία πνπ κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη ην 

θφζηνο θεθαιαίσλ ησλ πσιήζεσλ επθνιφηεξα. Έηζη, ηεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ην θφζηνο επθαηξίαο θαη λα επελδχζεη ηηο εηζπξάμεηο απνδνηηθά θάπνπ 

αιινχ ή λα παξακείλεη ζπλεπήο απέλαληη ζε πηζησηέο. Ζ ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ εηζπξάηηεη 

κε πεξίπνπ 50% κεγαιχηεξε θαζπζηέξεζε, ελψ ε ππεξβνιηθά κεγάιε δηάξθεηα 

παξακνλήο ησλ απαηηήζεσλ ζηελ EVEREST ππνδειψλεη ηελ πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε 

ησλ ρξεσζηψλ, πξνζθέξνληάο ηνπο κεγάια ρξνληθά πεξηζψξηα απνπιεξσκήο, 

ζέηνληαο σζηφζν ζε θίλδπλν ηε κειινληηθή ξεπζηφηεηα ηεο εηαηξείαο. 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκνδείθηε ηαρύηεηαο εμόθιεζεο βξαρππξνζέζκσλ 

ππνρξεώζεσλ, απηφο δείρλεη πφζεο θνξέο κέζα ζηε ρξήζε αλαλεψζεθαλ νη ιεθζείζεο 

απφ ηελ επηρείξεζε πηζηψζεηο ή αιιηψο, αληηζηξέθνληαο ην θιάζκα θαη 

πνιιαπιαζηάδνληάο ην κε ην 365, πνηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ πνπ νη 

ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο παξακέλνπλ απιήξσηεο. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ 

αξηζκνδείθηε απηνχ γηα κηα ζεηξά εηψλ δείρλεη ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζε σο πξνο ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ αγνξψλ ηεο. Μηα κεηαβνιή ηνπ αξηζκνδείθηε δηαρξνληθά 

ππνδεηθλχεη φηη ε επηρείξεζε αιιάδεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο πνιηηηθή. Βάζεη ησλ φπνησλ 

δηαζεζίκσλ ζηνηρείσλ, ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» έρεη ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα 

εμφθιεζεο βξαρππξνζέζκσλ ππνρξεψζεσλ ζπγθξηηηθά κε ηηο εμεηαδφκελεο εηαηξείεο. 
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Χο εθ ηνχηνπ, ρξεηάδεηαη λα δηαηεξεί ηα κηθξφηεξα πνζά ζε θπθινθνξηαθά ζηνηρεία 

ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο εμεηαδφκελεο εηαηξείεο, δερφκελε έλα είδνο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνπο πηζησηέο ηεο. πγθξίλνληαο απηφ ηνλ αξηζκνδείθηε κε 

εθείλνλ ηεο είζπξαμεο απαηηήζεσλ, ε ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ – θαη ζε εληνλφηεξν βαζκφ ε 

«Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» – θαίλεηαη πσο πξψηα εηζπξάηηεη ηηο απαηηήζεηο θαη 

θαηφπηλ θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο. 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκνδείθηε ηαρύηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ, απηφο δείρλεη 

πφζεο θνξέο αλαλεψζεθαλ ηα απνζέκαηα ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο 

ηεο κέζα ζηε ρξήζε ή αιιηψο, αληηζηξέθνληαο ην θιάζκα θαη πνιιαπιαζηάδνληάο ην 

κε ην 365, πνηνο είλαη ν αξηζκφο εκεξψλ πνπ παξακέλνπλ ηα απνζέκαηα ζηελ 

επηρείξεζε κέρξηο φηνπ πσιεζνχλ. Ο ππνινγηζκφο απηνχ ηνπ αξηζκνδείθηε γίλεηαη γηα 

λα δηαπηζησζεί ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ηα απνζέκαηα δηαηέζεθαλ θαη 

αληηθαηαζηάζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο. Βάζεη ησλ φπνησλ δηαζεζίκσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ παξαθάησ Πίλαθα, θαίλεηαη πσο ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» θαη ε 

ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ δηαζέηνπλ πεξίπνπ ίδηα ηαρχηεηα θπθινθνξίαο απνζεκάησλ, 

αλαλεψλνληαο ηα ζηνθαξηζκέλα απνζέκαηα ηνπιάρηζηνλ νθηψ θνξέο θαηά κέζν φξν 

εληφο ηεο θάζε ρξήζεο. Ο αξηζκφο ησλ εκεξψλ πνπ εμάγεηαη κέζσ ηνπ αξηζκνδείθηε 

είλαη ζρεηηθά κηθξφο αιιά θαη αλακελφκελνο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη πνιιά 

απνζέκαηα ηεο εηαηξείαο είλαη εππαζή (γηα παξάδεηγκα, θξνχηα, ιαραληθά, ηπξνθνκηθά, 

ςσκί θαη άιια) θαη ζπλεπψο, αλαγθαζηηθά αλαλεψλνληαη ζρεηηθά γξήγνξα. 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκνδείθηε ηαρύηεηαο απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ, απηφο δείρλεη 

πφζεο θνξέο νη ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο ηφζν απέλαληη ζηνπο ζπληδηνθηήηεο φζν 

θαη απέλαληη ζε ηξίηνπο είλαη κεγαιχηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο ηεο κέζα ζηε 

ρξήζε ή αιιηψο, αληηζηξέθνληαο ην θιάζκα θαη πνιιαπιαζηάδνληάο ην κε ην 365, 

πνηνο είλαη ν αξηζκφο εκεξψλ πνπ παξακέλνπλ μέλα θεθάιαηα ζηελ επηρείξεζε κέρξηο 

φηνπ κεηαηξαπνχλ ζε θχθιν εξγαζηψλ. ζν ιηγφηεξεο είλαη νη θνξέο πνπ ην Παζεηηθφ 

ρσξά ζηηο Πσιήζεηο, ηφζν ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ρξεκαηνδνηείηαη 

ιηγφηεξν απφ μέλα θεθάιαηα θαη πεξηζζφηεξν απφ Ίδηα. Βάζεη ησλ φπνησλ δηαζεζίκσλ 

ζηνηρείσλ, ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» βξίζθεηαη ζην κέζν φξν ρξήζεο μέλσλ 

θεθαιαίσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζην ειάρηζην. 

 

Ο αλά έηνο ππνινγηζκφο ησλ αξηζκνδεηθηψλ δξαζηεξηφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα», EVEREST θαη ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ γηα ηελ πεξίνδν 2002-2009 θαζψο θαη 

ν κέζνο φξνο απηψλ παξαηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.5. 
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Πίλαθαο 3.5.: Αξηζκνδείθηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ εθκεηάιιεπζεο 

αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο κε βάζε ην snack-sandwich (2002-2009) 

Πεγή: ICAP / Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί 

ΜΔΟ ΟΡΟ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΔΗΠΡΑΞΖ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ (ΖΜΔΡΔ) 

Δπσλπκία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 

ΓΡΖΓΟΡΖ 
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

87 81 22 33 29 45 62 40 50 

EVEREST Α.Δ. 
ΤΜΜ. & ΔΠΔΝΓ.Η 

- - - - - - - 541 541 

EVEREST Α.Δ.ΗΗ 474 420 355 403 329 397 436 - 402 

ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ 
ΒΑΝΗΑ Α.Δ. 

75 58 82 73 90 - - - 76 

 

ΜΔΟ ΟΡΟ ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΔΞΟΦΛΖΖ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ (ΖΜΔΡΔ) 

Δπσλπκία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 

ΓΡΖΓΟΡΖ 
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

145 202 195 181 210 174 161 - 181 

EVEREST Α.Δ. 
ΤΜΜ. & ΔΠΔΝΓ.Η 

- - - - - - - - - 

EVEREST Α.Δ.ΗΗ - - - - - - - - - 

ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ 
ΒΑΝΗΑ Α.Δ. 

85 100 105 121 217 - - - 125 

 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 

Δπσλπκία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 

ΓΡΖΓΟΡΖ 
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

77 102 41 37 40 35 26 22 48 

EVEREST Α.Δ. 
ΤΜΜ. & ΔΠΔΝΓ.Η 

- - - - - - - - - 

EVEREST Α.Δ.ΗΗ - - - - - - - - - 

ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ 
ΒΑΝΗΑ Α.Δ. 

36 29 55 46 55 - - - 44 

 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 

Δπσλπκία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 

ΓΡΖΓΟΡΖ 
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

0,62 0,62 0,95 1,00 1,15 1,11 1,17 0,83 0,93 

EVEREST Α.Δ. 
ΤΜΜ. & ΔΠΔΝΓ.Η 

- - - - - - - 0,05 0,05 

EVEREST Α.Δ.ΗΗ 0,09 0,07 0,06 0,09 0,10 0,12 0,13 - 0,09 

ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ 
ΒΑΝΗΑ Α.Δ. 

1,67 1,92 1,26 1,32 1,04 - - - 1,44 

Η. Ηδξχζεθε ην 2008. ζηηο 15/01/2009 απνξξφθεζε ηελ εηαηξεία EVEREST Α.Δ. 

II. ηηο 15/01/2009 απνξξνθήζεθε απφ ηελ EVEREST Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ & ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ. 
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3.2.7.3. ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 

 

Ζ αλάιπζε ηεο Καηάζηαζεο Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο (Κ.Α.Υ.) έρεη κεγάιε ζεκαζία 

γηα ηελ επηρείξεζε. Σνχην δηφηη, θαηά θαλφλα, φιεο νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο έρνπλ σο 

ζηφρν ην θέξδνο θαη θαηά ζπλέπεηα, νη ελδηαθεξφκελνη δίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζην 

πφζν απνδνηηθή ππήξμε απηή απφ απφςεσο θεξδψλ, σο θαη πνηεο είλαη νη πξννπηηθέο 

ηεο γηα ην κέιινλ. Ζ αληακνηβή ησλ επελδπηψλ θαη ησλ πηζησηψλ γηα ηα θεθάιαηα πνπ 

έρνπλ ηνπνζεηήζεη θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ έρνπλ αλαιάβεη, κεηξάηαη κε ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία αληαλαθιά ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα 

πξαγκαηνπνηεί θέξδε. Γηα ηε κέηξεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα 

θξηηήξηα, φπσο ε πνξεία ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ, ηεο παξαγσγήο, ησλ θεξδψλ θαη 

άιια. Σα θξηηήξηα φκσο απηά, γηα λα απνθηήζνπλ νπζηαζηηθή ζεκαζία, πξέπεη λα 

ζπζρεηηζηνχλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε άιια κεγέζε, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

επηρείξεζε126. 

 

Οη αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο (profitability ratios) πνπ ππνινγίδνληαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ απφδνζεο κεηαμχ θεξδψλ, απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 

θαη πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο «Γξήγνξεο Μηθξνγεχκαηα» θαη ησλ θπξηφηεξσλ 

αληαγσληζηψλ ηεο – γηα φπνηα ρξφληα ππάξρνπλ ζηνηρεία θαη δχλαηαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ππνινγηζκψλ γηα ηελ πεξίνδν 2002-2009 – είλαη νη θάησζη: 

 Αξηζκνδείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ ή κηθηνχ θέξδνπο 

 Αξηζκνδείθηεο ιεηηνπξγηθνχ πεξηζσξίνπ ή ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο 

 Αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ ή θαζαξνχ θέξδνπο 

 Αξηζκνδείθηεο θαζαξνχ πεξηζσξίνπ ή θαζαξνχ θέξδνπο βάζεη EBITDA 

 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

 Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ 

 

Οη ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο ππνινγίδνληαη σο θάησζη: 

 

100
.

.
.

ή

έ
ώ , 

100
.

.
.

ή

ά
ώ , 

                                                 
126

 Νηάξρνο, Ν. 2004, «Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ», Δθδφζεηο ηακνχιεο, 7
ε
 Έθδνζε. 
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φπνπ ην EBITDA ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ Απνηειέζκαηνο Δθκεηάιιεπζεο, ησλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Γαπαλψλ θαη ησλ Κνζηνινγεζεηζψλ Απνζβέζεσλ Υξήζεσο, ηα 

Ίδηα Κεθάιαηα απνηεινχλ ηνλ απιφ κέζν φξν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ αξρήο θαη ηέινπο 

ρξήζεσο, ελψ νη ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο δελ ππνινγίδνληαη φηαλ ν παξαλνκαζηήο είλαη 

κεδεληθφο. 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκνδείθηε κηθηνύ πεξηζσξίνπ, απηφο δείρλεη ηε ιεηηνπξγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηελ πνιηηηθή ηηκψλ απηήο. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ κηθηνχ θέξδνπο είλαη ζεκαληηθφο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, γηαηί παξέρεη 

έλα κέηξν αμηνιφγεζεο ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο. Μηα επηρείξεζε γηα λα ζεσξεζεί 

επηηπρεκέλε ζα πξέπεη λα έρεη αξθεηά πςειφ πνζνζηφ κηθηνχ θέξδνπο, πνπ λα ηεο 

επηηξέπεη λα θαιχπηεη ηα ιεηηνπξγηθά θαη ηα άιια έμνδά ηεο θαη ζπγρξφλσο, λα ηεο 

αθήλεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ θαζαξφ θέξδνο ζε ζρέζε κε ηηο πσιήζεηο θαη ηα Ίδηα 

Κεθάιαηα πνπ απαζρνιεί. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκνδείθηεο κηθηνχ θέξδνπο ηφζν 

θαιχηεξε, απφ απφςεσο θεξδψλ, είλαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο, δηφηη κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη ρσξίο δπζθνιία αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πσινπκέλσλ πξντφλησλ ηεο. 

Βάζεη ησλ φπνησλ δηαζεζίκσλ ζηνηρείσλ, ν αξηζκνδείθηεο κηθηνχ πεξηζσξίνπ ηεο 

«Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» είλαη θαηά κέζν φξν κεγαιχηεξνο ηνπ 61%, ραξαθηεξίδεηαη 

σο ηθαλνπνηεηηθφο θαη ρσξίο αμηφινγεο δηαθπκάλζεηο δηαρξνληθά, ελψ είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ αληαγσληζηή ηεο (ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ). 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκνδείθηε ιεηηνπξγηθνύ πεξηζσξίνπ, απηφο δείρλεη ην πνζνζηφ 

ηνπ θαζαξνχ θέξδνπο πνπ επηηπγράλεη κηα επηρείξεζε απφ ην ζχλνιν ησλ νξγαληθψλ 

ηεο εζφδσλ θαη εμφδσλ. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο, ηφζν πην 

επηθεξδήο είλαη ε επηρείξεζε απφ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. Δίλαη ρξήζηκνο, 

δεδνκέλνπ φηη ηφζν ε δηνίθεζε φζν θαη πνιινί αλαιπηέο βαζίδνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο 

γηα ηα κειινληηθά θαζαξά θέξδε ηεο επηρείξεζεο επί ηνπ πξνβιεπφκελνπ χςνπο 

νξγαληθψλ εζφδσλ θαη ηνπ πνζνζηνχ θαζαξνχ θέξδνπο εθκεηάιιεπζεο. Βάζεη ησλ 
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φπνησλ δηαζεζίκσλ ζηνηρείσλ, ην πεξηζψξην ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο γηα ηε «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» είλαη πνιχ ρακειφ, γεγνλφο πνπ δχλαηαη λα νθείιεηαη ζε θάπνηα 

δηαρξνληθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Αληίζεηα, ε EVEREST δηαζέηεη πνιχ 

πςειφηεξν αξηζκνδείθηε ιεηηνπξγηθνχ πεξηζσξίνπ. 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκνδείθηε θαζαξνύ πεξηζσξίνπ, απηφο δείρλεη ην πνζνζηφ ηνπ 

θαζαξνχ θέξδνπο πξν θφξσλ πνπ επηηπγράλεη κηα επηρείξεζε απφ ην ζχλνιν ησλ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ. ζν κεγαιχηεξνο είλαη ν ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο, ηφζν πην 

επηθεξδήο είλαη ε επηρείξεζε. Βάζεη ησλ φπνησλ δηαζεζίκσλ ζηνηρείσλ, παξφκνηα 

εηθφλα παξαηεξείηαη θαη γηα απηφ ηνλ αξηζκνδείθηε. Ζ «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», 

πξνθεηκέλνπ λα κελ θαηαιήμεη λα έρεη αξλεηηθφ αξηζκνδείθηε φπσο ε ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ, 

πξέπεη λα επηδηψμεη ηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ πσιήζεσλ, αμηνπνηψληαο ηελ εγεηηθή 

ζέζε ηεο αλάκεζα ζηηο εηαηξείεο snack-sandwich. 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκνδείθηε θαζαξνύ πεξηζσξίνπ (EBITDA), απηφο ππνινγίδεη φ,ηη 

θαη ν πξνεγνχκελνο κε ηε δηαθνξά φηη ρξεζηκνπνηείηαη κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ θαζαξνχ πεξηζσξίνπ. Σν EBITDA πξνζθέξεη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηηο 

ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε εηαηξηθή απφδνζε, ελψ δελ 

ιακβάλεη ππφςε ηηο αιιαγέο ζην θεθάιαην θίλεζεο, φπσο άιισζηε θαη νη ιεηηνπξγηθέο 

ηακεηαθέο ξνέο. Βάζεη ησλ φπνησλ δηαζεζίκσλ ζηνηρείσλ, ν ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο 

βξέζεθε ππεξ-δεθαπιάζηνο ηνπ αληίζηνηρνπ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ πεξηζσξίνπ, 

θαλεξψλνληαο ην κεγάιν χςνο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ 

θνζηνινγεζεηζψλ απνζβέζεσλ ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα». ε αληίζεζε κε εθείλν 

ηεο εηαηξείαο EVEREST, ην επίπεδν ηνπ δείθηε δελ ηθαλνπνηεί. Ζ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ 

πσιήζεσλ είλαη επηβεβιεκέλε, επηβεβαηψλνληαο ην ζπκπέξαζκα απφ ηελ παξάζεζε 

ηνπ πξνεγνχκελνπ αξηζκνδείθηε. 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκνδείθηε απνδνηηθόηεηαο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ, απηφο απεηθνλίδεη 

ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο θαη παξέρεη έλδεημε ηνχ θαηά πφζν 

επηηεχρζεθε ν ζηφρνο πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ απνηειέζκαηνο. Βάζεη 

ησλ φπνησλ δηαζεζίκσλ ζηνηρείσλ, έθδειν είλαη φηη ν έληνλα αξλεηηθφο αξηζκνδείθηεο 

ηεο ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ ηελ θαζηζηά πξνβιεκαηηθή ζε ηνπιάρηζηνλ έλαλ ηνκέα (γηα 

παξάδεηγκα, αλεπαξθήο δηνίθεζε, ρακειή παξαγσγηθφηεηα θαη άιια). Ζ «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» δηαζέηεη απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, ε νπνία πξνζεγγίδεη εθείλε 

ηεο EVEREST, πξνζθέξνληαο έλδεημε φηη ε εηαηξεία αμηνπνηεί θαηάιιεια ηα 

θαηαβεβιεκέλα θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ. 
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ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκνδείθηε απνδνηηθόηεηαο απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ, απηφο 

δείρλεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο αλεμάξηεηα απφ ηηο πεγέο πξνέιεπζεο ησλ 

θεθαιαίσλ ηεο. Δπίζεο, δείρλεη: πξψηνλ, ηελ ηθαλφηεηά ηεο γηα πξαγκαηνπνίεζε 

θεξδψλ θαη δεχηεξνλ, ην βαζκφ επηηπρίαο ηεο δηνίθεζήο ηεο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

Ηδίσλ θαη Ξέλσλ Κεθαιαίσλ. Με άιια ιφγηα, ν αξηζκνδείθηεο απηφο κεηξά ηελ 

θεξδνθφξα δπλακηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηελ επηρείξεζε 

θεθαιαίσλ θαη κπνξεί λα ππνινγηζηεί είηε γηα ην ζχλνιν κηαο επηρείξεζεο είηε γηα 

ηκήκαηα απηήο. Έλαο ρακειφο αξηζκνδείθηεο κπνξεί εχθνια λα κεδεληζηεί, ζε 

πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε αληηκεησπίζεη πεξίνδν θξίζεσο. Βάζεη ησλ φπνησλ 

δηαζεζίκσλ ζηνηρείσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπζρέξεηεο ηεο ζχγρξνλεο 

νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, ε δηαπίζησζε απηή επηβεβαηψλεηαη γηα ηε «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα», αθνχ ν ζπγθεθξηκέλνο αξηζκνδείθηεο βαίλεη κεηνχκελνο απφ ην 2006 

θαη ηειηθά, ην 2009 παίξλεη αξλεηηθφ πξφζεκν. Ζ EVEREST παξνπζηάδεηαη κε 

ειαθξψο θαιχηεξα κεγέζε γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. ζν απμάλεηαη ν ελ ιφγσ 

αξηζκνδείθηεο, ηφζν πην απνδνηηθά αμηνπνηνχληαη ηα θεθάιαηα ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

αχμεζε ησλ κέζσλ δξάζεσο θαη δεκηνπξγία επελδχζεσλ. 

 

Ο αλά έηνο ππνινγηζκφο ησλ αξηζκνδεηθηψλ απνδνηηθφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα», EVEREST θαη ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ γηα ηελ πεξίνδν 2002-2009 θαζψο θαη 

ν κέζνο φξνο απηψλ παξαηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα 3.6. 

 

Πίλαθαο 3.6.: Αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ εθκεηάιιεπζεο 

αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο κε βάζε ην snack-sandwich (2002-2009) 

Πεγή: ICAP / Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΜΗΚΣΟΤ ΚΔΡΓΟΤ (%) 

Δπσλπκία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 

ΓΡΖΓΟΡΖ 
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

55,68 62,20 63,42 64,34 64,06 60,49 58,09 59,88 61,02 

EVEREST Α.Δ. 
ΤΜΜ. & ΔΠΔΝΓ.Η 

- - - - - - - - - 

EVEREST Α.Δ.ΗΗ - - - - - - - - - 

ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ 
ΒΑΝΗΑ Α.Δ. 

18,05  15,62 28,16 35,12 40,62 - - - 27,51 

 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΤ ΚΔΡΓΟΤ (%) 

Δπσλπκία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 

ΓΡΖΓΟΡΖ 
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

-12,39  -15,94 5,99 0,59 9,89 7,90 6,64 8,61 1,41 

EVEREST Α.Δ. 
ΤΜΜ. & ΔΠΔΝΓ.Η 

- - - - - - - 108,56 108,56 
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EVEREST Α.Δ.ΗΗ 137,50  119,80 152,37 26,70 53,28 69,20 81,88 - 91,53 

ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ 
ΒΑΝΗΑ Α.Δ. 

-6,52  -11,50 -12,91 -4,89 -1,52 - - - -7,47 

 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΔΡΓΟΤ (%) 

Δπσλπκία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 

ΓΡΖΓΟΡΖ 
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

-12,71  -4,45 5,99 0,59 9,89 7,90 6,64 -1,13 1,59 

EVEREST Α.Δ. 
ΤΜΜ. & ΔΠΔΝΓ.Η 

- - - - - - - 90,02 90,02 

EVEREST Α.Δ.ΗΗ 136,69  118,13 132,21 -24,58 145,68 155,73 155,12 - 117,00 

ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ 
ΒΑΝΗΑ Α.Δ. 

-6,38 -14,07 -6,91 -2,98 -0,40 - - - -6,15 

 

ΠΔΡΗΘΧΡΗΟ ΚΑΘΑΡΟΤ ΚΔΡΓΟΤ EBITDA (%) 

Δπσλπκία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 

ΓΡΖΓΟΡΖ 
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

4,70  1,74 15,90 11,23 18,16 14,41 12,50 14,82 11,68 

EVEREST Α.Δ. 
ΤΜΜ. & ΔΠΔΝΓ.Η 

- - - - - - - 111,35 111,35 

EVEREST Α.Δ.ΗΗ 151,64  145,58 50,88 50,88 70,12 77,77 86,67 - 90,51 

ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ 
ΒΑΝΗΑ Α.Δ. 

-0,18 -4,84 -1,41 6,12 5,58 - - - 1,05 

 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ (%) 

Δπσλπκία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 

ΓΡΖΓΟΡΖ 
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

-19,85 -6,86 39,36 4,55 42,28 30,27 21,42 -4,07 13,39 

EVEREST Α.Δ. 
ΤΜΜ. & ΔΠΔΝΓ.Η 

- - - - - - - 17,29 17,29 

EVEREST Α.Δ.ΗΗ 13,46  13,46 13,20 -3,51 20,54 23,91 26,17 - 15,32 

ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ 
ΒΑΝΗΑ Α.Δ. 

-43,02 - -176,39 -182,65 -7,10 - - - -102,29 

 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ (%) 

Δπσλπκία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 

ΓΡΖΓΟΡΖ 
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

-7,87 -2,76 5,69 0,59 11,36 8,79 7,74 -0,94 2,83 

EVEREST Α.Δ. 
ΤΜΜ. & ΔΠΔΝΓ.Η 

- - - - - - - 4,14 4,14 

EVEREST Α.Δ.ΗΗ 11,70 8,22 8,55 -2,13 14,48 19,15 20,35 - 11,47 

ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ 
ΒΑΝΗΑ Α.Δ. 

-10,69 -27,07 -8,72 -3,93 -0,42 - - - -10,17 

Η. Ηδξχζεθε ην 2008. ζηηο 15/01/2009 απνξξφθεζε ηελ εηαηξεία EVEREST Α.Δ. 

II. ηηο 15/01/2009 απνξξνθήζεθε απφ ηελ EVEREST Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ & ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ. 
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3.2.7.4. ΑΡΗΘΜΟΓΔΗΚΣΔ ΓΗΑΡΘΡΧΔΧ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ ΚΑΗ 

ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ 

 

 

Δθηφο απφ ηελ εθηίκεζε ηεο ηθαλφηεηαο κηαο επηρείξεζεο λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

εμφθιεζε ησλ ηξερνπζψλ ππνρξεψζεσλ, είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε κηαο επηρείξεζεο απφ καθξνρξφληα ζθνπηά. Ζ δηαδηθαζία απηή 

πεξηιακβάλεη ηεο αλάιπζε ηεο δηάξζξσζεο ησλ θεθαιαίσλ ηεο. Λέγνληαο δηάξζξσζε 

ησλ θεθαιαίσλ κηαο επηρείξεζεο, ελλννχληαη ηα δηάθνξα είδε θαη νη κνξθέο ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο (Ίδηα Κεθάιαηα, 

βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο). Δπηπιένλ, νη δηάθνξεο κνξθέο 

δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ πεξηθιείνπλ θαη δηαθνξεηηθά πνζνζηά θηλδχλνπ γηα ηνπο 

πηζησηέο ηεο. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο δηάξζξσζεο ησλ θεθαιαίσλ απνξξέεη απφ ηελ 

νπζηαζηηθή δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ Ηδίσλ θαη ησλ Γαλεηαθψλ Κεθαιαίσλ127. 

 

Οη αξηζκνδείθηεο δηαξζξψζεσο θεθαιαίσλ θαη βησζηκφηεηαο (financial structure and 

viability ratios) ηεο εηαηξείαο «Γξήγνξεο Μηθξνγεχκαηα» θαη ησλ θπξηφηεξσλ 

αληαγσληζηψλ ηεο – γηα φπνηα ρξφληα ππάξρνπλ ζηνηρεία θαη δχλαηαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ππνινγηζκψλ γηα ηελ πεξίνδν 2002-2009 – είλαη νη θάησζη: 

 Αξηζκνδείθηεο Ξέλσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 

 Αξηζκνδείθηεο Παγίνπ Δλεξγεηηθνχ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα (Παγηνπνίεζε) 

 Αξηζκνδείθηεο θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ 

 Αξηζκνδείθηεο βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 

 Αξηζκνδείθηεο βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πξνο Πσιήζεηο 

 

Οη ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο ππνινγίδνληαη σο θάησζη: 
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 Νηάξρνο, Ν. 2004, «Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε Λνγηζηηθψλ Καηαζηάζεσλ», Δθδφζεηο ηακνχιεο, 7
ε
 Έθδνζε. 
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Οη ελ ιφγσ αξηζκνδείθηεο δελ ππνινγίδνληαη φηαλ ν παξαλνκαζηήο δελ είλαη ζεηηθφο. 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκνδείθηε Ξέλσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα, απηφο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρεη ή φρη ππεξδαλεηζκφο ζε κηα επηρείξεζε θαη εθθξάδεη ηε 

ζρέζε κεηαμχ Ξέλσλ θαη Ηδίσλ Κεθαιαίσλ. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο δείρλεη ηελ αζθάιεηα 

πνπ παξέρεη ε επηρείξεζε ζηνπο δαλεηζηέο ηεο. Αλ είλαη κεγαιχηεξνο ηεο κνλάδαο, ηφηε 

νη θνξείο ηεο επηρείξεζεο ζπκκεηέρνπλ ζε απηή κε ιηγφηεξα θεθάιαηα απ‟ φ,ηη νη 

πηζησηέο ηεο. ζν κεγαιχηεξε είλαη απηή ε ζρέζε, ηφζν κηθξφηεξε αζθάιεηα παξέρεηαη 

ζηνπο πηζησηέο ηεο επηρείξεζεο. Βάζεη ησλ φπνησλ δηαζεζίκσλ ζηνηρείσλ, ν ελ ιφγσ 

αξηζκνδείθηεο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» είλαη αξθεηά πςειφο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

κηα κνλάδα ππνρξεψζεσλ θαιχπηεηαη απφ πνιχ ιηγφηεξεο κνλάδεο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

θαη σο εθ ηνχηνπ, ππάξρεη πνιχ πεξηνξηζκέλε εμαζθάιηζε ησλ πηζησηψλ ηεο εηαηξείαο. 

Σν θαηλφκελν απηφ είλαη πνιχ πην έληνλν γηα ηε ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ, ε νπνία πηζαλφηαηα 

αθνινπζεί θάπνηα επηζεηηθή πνιηηηθή επέθηαζεο. πλεπψο, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη 

νη δχν εηαηξείεο πξνηηκνχλ ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ απφ ηελ πξνζθπγή ζηελ 

θεθαιαηαγνξά γηα άληιεζε θεθαιαίσλ. Απηή ε δηαπίζησζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη θακία απφ ηηο εηαηξείεο ηνπ δείγκαηνο δελ είλαη πιένλ εηζεγκέλε ζε 

νξγαλσκέλε θεθαιαηαγνξά. Ζ «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» εθηίζεηαη ζηνλ θίλδπλν ηεο 

αχμεζεο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ. 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκνδείθηε Παγίνπ Ελεξγεηηθνύ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα, απηφο 

ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα δεηρζεί ην θνκκάηη εθείλν ηνπ Παγίνπ Δλεξγεηηθνχ ην νπνίν 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ θεθάιαηα ησλ ζπληδηνθηεηψλ κεγάιεο δηάξθεηαο. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Παγίνπ Δλεξγεηηθνχ απφ βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο είλαη 

επηθίλδπλε γηα ηελ επηρείξεζε, αθνχ είλαη δπζρεξήο ε άκεζε εθκεηάιιεπζε ησλ 

Παγίσλ κε ηαπηφρξνλε δεκηνπξγία ηακεηαθψλ εηζξνψλ. Βάζεη ησλ φπνησλ δηαζεζίκσλ 

ζηνηρείσλ, ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» ρξεκαηνδνηεί θαηά κέζν φξν ην Πάγην 

Δλεξγεηηθφ ηεο θαηά 78% απφ θεθάιαηα ησλ ζπληδηνθηεηψλ, αθνινπζψληαο ηελ αξρή 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ βξαδέσο θηλνχκελσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ απφ 

θεθάιαηα καθξάο παξακνλήο ζηελ επηρείξεζε (γηα παξάδεηγκα, Ίδηα Κεθάιαηα). 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκνδείθηε θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ εμόδσλ, απηφο δείρλεη 

πφζεο θνξέο απηά ηα έμνδα θαιχπηνληαη απφ ηα θαζαξά θέξδε ηεο. Με άιια ιφγηα, ν 

αξηζκνδείθηεο απηφο εθθξάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κηαο επηρείξεζεο 
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θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, κε ηα νπνία επηβαξχλεηαη κέζα ζηε ρξήζε γηα ηα 

μέλα καθξνπξφζεζκα θεθάιαηα. Δπίζεο, κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κέηξν ηεο 

δαλεηαθήο θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ θεξδνθφξα δπλακηθφηεηά ηεο. 

Ο αξηζκνδείθηεο θάιπςεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζήκεξα, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ λα 

ελνηθηάδνπλ αληί λα αγνξάδνπλ νξηζκέλα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

ρξεζηκνπνηψληαο δαλεηαθά θεθάιαηα. Βάζεη ησλ φπνησλ δηαζεζίκσλ ζηνηρείσλ, ηφζν νη 

καθξνρξφληνη πηζησηέο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» φζν θαη νη εθκηζζσηέο ηχπνπ 

leasing απνιακβάλνπλ αζθάιεηα, θαζφζνλ εκθαλίδεηαη ηθαλή ε επηρείξεζε γηα 

εμφθιεζε ησλ ηφθσλ ησλ Ξέλσλ Κεθαιαίσλ απφ ηα θέξδε ηεο. Παξνκνίσο, ν θίλδπλνο 

αζέηεζεο ηεο εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ηφθνπο θαη απφ ελνηθίαζε παγίσλ 

ζηνηρείσλ είλαη κεδακηλφο γηα ηελ EVEREST. 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκνδείθηε βξαρππξόζεζκνπ ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ πξνο Ίδηα 

Κεθάιαηα, απηφο δείρλεη ην κέξνο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ πνπ κπνξεί λα ελερπξηαζηεί ή 

λα ππνζεθεπηεί, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηνχλ νη πηζησηέο. Βάζεη ησλ φπνησλ 

δηαζεζίκσλ ζηνηρείσλ, ε ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ βξίζθεηαη ζε δπζρεξή ζέζε, δηφηη νη 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξεο απφ ηα Ίδηα Κεθάιαηά 

ηεο. πλεπψο, ε ελ ιφγσ εηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο ή/θαη 

λα πξνβεί ζε είζπξαμε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ απαηηήζεψλ ηεο γηα ηελ θάιπςε 

ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, ε ΘΔΗΟ 

ΒΑΝΗΑ θηλδπλεχεη κε πηψρεπζε, εάλ, γηα παξάδεηγκα, δελ πξνβεί έγθαηξα ζε αχμεζε 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή κεηξεηψλ. Ζ «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» βξίζθεηαη 

ζε θαιχηεξε ζέζε, σζηφζν νη άκεζα ιεμηπξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο 

απνηεινχλ ην 77% ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο. Απηφ ην εχξεκα δελ είλαη αλεζπρεηηθφ, 

εάλ ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» έρεη νξζά πξνβιέςεη ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνηο 

κεηξεηνίο ή/θαη ηελ έγθαηξε είζπξαμε απαηηήζεσλ. 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκνδείθηε βξαρππξόζεζκνπ ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ πξνο 

πσιήζεηο, απηφο δείρλεη ην κέξνο ησλ πσιήζεσλ κε ην νπνίν κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ 

νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο. Βάζεη ησλ φπνησλ δηαζεζίκσλ 

ζηνηρείσλ, ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» παξνπζηάδεη κέγεζνο αξηζκνδείθηε θαηά κέζν 

φξν ίζν κε 10,41% πεξίπνπ. Οπφηε, απαηηείηαη δηαρξνληθά ηνπιάρηζηνλ ην 10,41% ηεο 

αμίαο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ λα εηζπξάηηεηαη ηνηο κεηξεηνίο, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχπηνληαη πιήξσο νη βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο. Δλψ ην φξην απηφ 

δελ είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί απφ ηελ εηαηξεία «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», ε 

EVEREST παξνπζηάδεηαη σο ππεξβνιηθά δαλεηζκέλε – ην 2009 ν φκηινο EVEREST 
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είρε βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο ππεξδηπιάζηεο ζε αμία ζπγθξηηηθά κε 

ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηνπ – πηζαλψο ιφγσ ησλ θηλήζεψλ ηεο εθείλε ηελ πεξίνδν γηα 

αλαθαίληζε πνιιψλ θαηαζηεκάησλ ηεο, πηζηεχνληαο ζε έζνδα απφ πεξαηηέξσ αχμεζε 

ησλ ζπκβάζεσλ δηθαηφρξεζεο. 

 

Ο αλά έηνο ππνινγηζκφο ησλ αξηζκνδεηθηψλ δηαξζξψζεσο θεθαιαίσλ θαη 

βησζηκφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», EVEREST θαη ΘΔΗΟ 

ΒΑΝΗΑ γηα ηελ πεξίνδν 2002-2009 θαζψο θαη ν κέζνο φξνο απηψλ παξαηίζεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 3.7. 

 

Πίλαθαο 3.7.: Αξηζκνδείθηεο δηαξζξψζεσο θεθαιαίσλ θαη βησζηκφηεηαο ησλ κεγαιχηεξσλ 

επηρεηξήζεσλ εθκεηάιιεπζεο αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο κε βάζε ην 

snack-sandwich (2002-2009) 

Πεγή: ICAP / Γεκνζηεπκέλνη Ηζνινγηζκνί 

ΞΔΝΑ ΠΡΟ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

Δπσλπκία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 

ΓΡΖΓΟΡΖ 
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

1,52 1,49 5,92 6,77 2,72 2,44 1,77 3,33 3,25 

EVEREST Α.Δ. 
ΤΜΜ. & ΔΠΔΝΓ.Η 

- - - - - - - 3,18 3,18 

EVEREST Α.Δ.ΗΗ 0,15 0,64 0,54 0,65 0,42 0,25 0,29 - 0,42 

ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ 
ΒΑΝΗΑ Α.Δ. 

3,02  28,68 19,22 45,43 15,93 - - - 22,46 

 

ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΠΡΟ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ (ΠΑΓΗΟΠΟΗΖΖ) (%) 

Δπσλπκία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 

ΓΡΖΓΟΡΖ 
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

- - - 82,68 79,76 76,52 71,85 79,60 78,08 

EVEREST Α.Δ. 
ΤΜΜ. & ΔΠΔΝΓ.Η 

- - - - - - - 91,15 91,15 

EVEREST Α.Δ.ΗΗ - - - 79,59 76,31 77,43 75,94 - 77,32 

ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ 
ΒΑΝΗΑ Α.Δ. 

- - - - - - - - - 

 

ΚΑΛΤΦΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ 

Δπσλπκία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 

ΓΡΖΓΟΡΖ 
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

- 0,07 2,35 1,12 3,63 4,54 4,58 - 2,72 

EVEREST Α.Δ. 
ΤΜΜ. & ΔΠΔΝΓ.Η 

- - - - - - - - - 

EVEREST Α.Δ.ΗΗ - 9,95 7,88 - 15,01 35,21 62,51 - 26,11 

ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ 
ΒΑΝΗΑ Α.Δ. 

- - - - 0,87 - - - 0,87 
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ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΓΑΝΔΗΜΟ ΠΡΟ ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ (%) 

Δπσλπκία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 

ΓΡΖΓΟΡΖ 
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

86,17 67,24 204,81 128,13 28,26 28,76 34,84 38,24 77,06 

EVEREST Α.Δ. 
ΤΜΜ. & ΔΠΔΝΓ.Η 

- - - - - - - 41,73 41,73 

EVEREST Α.Δ.ΗΗ - - 6,42 8,52 - 8,73 14,42 - 9,52 

ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ 
ΒΑΝΗΑ Α.Δ. 

160,23 - - - - - - - 160,23 

 

ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΓΑΝΔΗΜΟ ΠΡΟ ΠΧΛΖΔΗ (%) 

Δπσλπκία 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Μ.Ο. 

ΓΡΖΓΟΡΖ 
ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 

- - - 16,53 6,61 7,51 10,80 10,59 10,41 

EVEREST Α.Δ. 
ΤΜΜ. & ΔΠΔΝΓ.Η 

- - - - - - - 217,32 217,32 

EVEREST Α.Δ.ΗΗ - - - 59,73 - 56,86 85,45 - 67,35 

ΔΒΗΠΔ ΘΔΗΟ 
ΒΑΝΗΑ Α.Δ. 

- - - - - - - - - 

Η. Ηδξχζεθε ην 2008. ζηηο 15/01/2009 απνξξφθεζε ηελ εηαηξεία EVEREST Α.Δ. 

II. ηηο 15/01/2009 απνξξνθήζεθε απφ ηελ EVEREST Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ & ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ. 

 

 

3.2.8.  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΟ PORTER ΓΗΑ ΣΖ «ΓΡΖΓΟΡΖ 

ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ SNACK-SANDWICH 

 

 

Βάζεη ησλ φζσλ ζρεηηθψλ κε ηνλ εμεηαδφκελν θιάδν πξναλαθέξζεθαλ, παξνπζηάδεηαη 

κηα δπλακηθή απφ ην 1990 θαη κεηά, ηδηαίηεξα θαηφπηλ ηεο δηάδνζεο ηεο δηθαηφρξεζεο. 

Σα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα, νη αγνξαζηέο θαηαλαιψλνπλ φιν θαη κεγαιχηεξν κέξνο απφ 

ην δηαζέζηκν εηζφδεκά ηνπο ζηελ αγνξά ηεο γξήγνξεο εζηίαζεο (βιέπε ππνελφηεηα 

3.2.4.1.), γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηε ζρεηηθά πςειή εθηίκεζε ηνπ πξντφληνο απφ ηνπο 

αγνξαζηέο, παξά ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία έμη έηε επηθξαηεί θζίλνπζα νξηαθή αχμεζή 

ηνπ. Δπηπιένλ, απηή ε αχμεζε ηνπ ηδίξνπ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ, ε νπνία ελ κέξεη 

νθείιεηαη θαη ζηε δηεχξπλζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ πξντφληνο ηεο 

γξήγνξεο εζηίαζεο ιφγσ ηνπ φιν θαη πην έληνλνπ ξπζκνχ δσήο ησλ αλζξψπσλ εθηφο 

νηθίαο, δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ζπζζψξεπζε εκπεηξίαο απφ ηηο πθηζηάκελεο 

επηρεηξήζεηο, νηθνλνκίεο θιίκαθαο, εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη γεληθφηεξα, ελίζρπζε ηεο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο ησλ πθηζηάκελσλ εηαηξεηψλ. 
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Απφ ηηο αξρέο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο κέρξη ζήκεξα, αξθεηέο αιπζίδεο, ηφζν 

ειιεληθέο φζν θαη μέλεο, πξαγκαηνπνίεζαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά, κε 

δηαθνξεηηθά φκσο απνηειέζκαηα γηα ηελ θάζε κία, θαζψο νξηζκέλεο απνζχξζεθαλ, 

άιιεο παξνπζηάδνπλ ζρεηηθή ζηαζηκφηεηα ή θαη κείσζε φζνλ αθνξά ηνπο ξπζκνχο 

εμέιημήο ηνπο (γηα παξάδεηγκα, αξηζκφο θαηαζηεκάησλ, θχθινο εξγαζηψλ θαη άιια), 

ελψ άιιεο γλσξίδνπλ αμηφινγε αλάπηπμε. Ζ πνξεία ινηπφλ, ηεο «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πνπ δηαζέηεη 

απέλαληη ζε θάζε αληαγσληζηηθφ παξάγνληα ηνπ εμσηεξηθνχ κηθξν-πεξηβάιινληφο ηεο. 

 

Πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε ησλ Πέληε Παξαγφλησλ ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Porter, 

ε αλαγλψξηζε ηνπ ζηαδίνπ ηνπ Κχθινπ Εσήο ηεο εμεηαδφκελεο αγνξάο είλαη 

επηβεβιεκέλε. Γεληθά, ν Κχθινο Εσήο πεξηγξάθεη ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο εμέιημεο κηαο 

αγνξάο ή ελφο βηνκεραληθνχ θιάδνπ, ελψ φζν εμειίζζεηαη κηα αγνξά – κε δηαθνξεηηθή 

δηαηχπσζε, φζν απηή δηέξρεηαη ηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ Κχθινπ Εσήο – ηα εκπφδηα 

εηζφδνπ θαη ηα αληαγσληζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαβάιινληαη. Ζ έλλνηα ηνπ Κχθινπ 

Εσήο απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο, κε ην νπνίν 

παξαθνινπζνχληαη θαη αλαιχνληαη νη επηδξάζεηο ηεο εμέιημεο ηεο αγνξάο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνπο παξάγνληεο ηνπ αληαγσληζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έληαζε 

ηνπ θάζε έλα απφ ηνπο πέληε αληαγσληζηηθνχο παξάγνληεο ηνπ κνληέινπ ηνπ Porter 

αιιάδεη, αθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ηεο αγνξάο128. 

 

Ο Κχθινο Εσήο απνηειείηαη απφ πέληε ζαθή ζηάδηα πνπ ην θάζε έλα αληηζηνηρεί ζε 

θάπνην δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ κηαο αγνξάο. Σν πξψην απφ ηα πέληε ζηάδηα είλαη ην 

εκβξπψδεο (embryonic), ην νπνίν αθνινπζείηαη απφ ην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο (growth), 

ηνπ θινληζκνχ (shakeout), ηεο σξηκφηεηάο (maturity) θαη ηεο παξαθκήο (decline). 

Αληίζηνηρα νξίδνvηαη θαη νη αγνξέο αλάινγα κε ην πνην ζηάδην δηέξρνληαη ηε δεδνκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν. Σν θνκκάηη ηεο αγνξάο ησλ αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο 

εμππεξέηεζεο ζην νπνίν ππάγεηαη ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» έρεη πεξάζεη απφ ην 

ζηάδην ηνπ θινληζκνχ θαη ε αγνξά ραξαθηεξίδεηαη πιένλ σο ψξηκε, αθνχ είλαη πιήξσο 

θνξεζκέλε – ην ζχλνιν ηεο δήηεζεο είλαη δήηεζε αληηθαηάζηαζεο. 
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 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ρνιή Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκα 
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ: παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο ησλ δηδαζθνπζψλ Μπνπηζνχθε Υξηζηίλα, Πιαθνγηαλλάθε 
Δκκαλνπέιια. θαη Σζαθηξίδνπ Δπζπκία (ε επηθαινχκελε πεγή βξίζθεηαη ζηνλ Ηζηφηνπν 
http://62.103.39.56:8080/ketakemak_images/Axiologisiesoterikoukaiexoterikouepicheirimatikouperivallontos_F4746.p
df). 
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3.2.8.1. ΑΠΔΗΛΖ ΔΗΟΓΟΤ ΝΔΧΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΧΝ 

 

 

Ο βαζκφο ειθπζηηθφηεηαο ηεο εμεηαδφκελεο αγνξάο επεξεάδεηαη απφ ηελ απεηιή 

εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη δεη απφ εηαηξείεο κε ζρεηηθή εκπεηξία ζηνλ θιάδν ζηελ 

αιινδαπή. 

 

Γεληθά, ν θιάδνο ηεο εζηίαζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε θηλεηηθφηεηα (φζνλ αθνξά 

θπξίσο ηηο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο) δηφηη, ζε γεληθέο γξακκέο δελ ππάξρνπλ ηζρπξά 

εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά. ην ρψξν ησλ νξγαλσκέλσλ θαη «επψλπκσλ» (branded) 

αιπζίδσλ γξήγνξεο εζηίαζεο, ε είζνδνο θάπνηαο λέαο αιπζίδαο δελ ζεσξείηαη εχθνιε, 

θαζψο ην θφζηνο ηεο αξρηθήο επέλδπζεο είλαη ζεκαληηθφ. Δπηπιένλ, ην θφζηνο 

αλάπηπμεο δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ θξίλεηαη ηδηαίηεξα πςειφ, δεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο 

επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ ζε πςειήο εκπνξηθφηεηαο πεξηνρέο ή θεληξηθά ζεκεία ησλ 

αζηηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο, κε αλάινγεο ζπλέπεηεο ζηηο ηηκέο ησλ δεηνχκελσλ 

ελνηθίσλ. Δπηπιένλ, νη θαηλνχξγηεο εηαηξείεο πνπ επηζπκνχλ λα έρνπλ πεξηθεξεηαθή ή 

εζληθή παξνπζία πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ην brand name ησλ εδξαησκέλσλ 

εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ θαη ηε θήκε πνπ ηηο ζπλνδεχεη129. 

 

ζνλ αθνξά ζηε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», απηή δηαζέηεη ηζρπξέο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο θαη απνηειέζκαηα εκπεηξίαο, θαζηζηψληαο ηελ είζνδν θηιφδνμεο αιπζίδαο 

ζηνλ θιάδν πνιχ δπζθνιφηεξε. Απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή απαηηείηαη πνιχηηκνο ρξφλνο 

γηα ηελ απφθηεζε φγθνπ παξαγσγήο θαη εκπεηξίαο απφ έλαλ λενεηζεξρφκελν, 

πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην κνλαδηαίν θφζηνο παξαγσγήο ηνπ θάζε πξντφληνο, ζε κηα 

ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία ε ηηκή ησλ πξντφλησλ απνηειεί – καδί κε ηελ πνηφηεηα – 

ζεκαληηθφηαην θξηηήξην επηινγήο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. ε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο 

φηη ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» είλαη ήδε θαζεηνπνηεκέλε πξνο ηα πίζσ κέζσ 

ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, φπσο ζα αλαθεξζεί θαη ζηελ ππνελφηεηα πνπ εμεηάδεη ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ, ε είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ γίλεηαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν δαπαλεξή. Δπηπιένλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πςειέο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο γηα δεκηνπξγία αιπζίδαο εθάκηιιεο ηεο εηαηξείαο «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» (ε πιένλ δαπαλεξή θίλεζε είλαη ε δηακφξθσζε ησλ θαηαζηεκάησλ), ν 

λενεηζεξρφκελνο ζα αληηκεησπίζεη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο θαη ησλ κελνχ, 

φπσο απηή ηνλίζηεθε ζηελ αλάιπζε αγνξαζηψλ. 
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 Κιαδηθή Μειέηε ηεο ICAP Α.Δ. «ΑΛΤΗΓΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ ΓΡΖΓΟΡΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ» (Ηνχιηνο 2010). 
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πλερίδνληαο ηελ εμέηαζε παξαγφλησλ εθηίκεζεο ηνπ βαζκνχ ειθπζηηθφηεηαο ηεο 

εμεηαδφκελεο αγνξάο γηα λενεηζεξρφκελνπο, αλαθέξεηαη πσο ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο 

είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο, ν νπνίνο εμεηάδεηαη ηφζν απφ ηνπο ππνςήθηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο φζν θαη απφ ηηο πθηζηάκελεο ζηνλ θιάδν επηρεηξήζεηο. πσο εθ ησλ 

πξνηέξσλ εηπψζεθε, ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν ην ζηάδην ηνπ Κχθινπ Εσήο, ε 

εμεηαδφκελε αγνξά ραξαθηεξίδεηαη σο ψξηκε. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ άζρεκε νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία, ν ησξηλφ ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο φζν θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηνλ 

κειινληηθφ ξπζκφ δελ είλαη επνίσλεο. Καηά ζπλέπεηα, ην θαζνιηθά αλεπηζχκεην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζηαζηκφηεηαο ηεο αλάπηπμεο ζε κηα αγνξά απσζεί ηνπο φπνηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο. 

 

ε αληίζεζε κε ηα παξαπάλσ, νη κεγαιχηεξεο ζε κέγεζνο αγνξέο, φπσο είλαη απηή ηεο 

γξήγνξεο εζηίαζεο, πξνζθέξνπλ ζηελ επηρεηξήζεηο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο γηα 

ηκεκαηνπνίεζε ηεο ίδηαο αγνξάο. Σφζν νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο φζν θαη απηέο πνπ 

δηαπλένληαη απφ έληνλε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ζπλήζσο εθείλεο πνπ ζεσξνχλ ηηο 

κεγάιεο ζε κέγεζνο αγνξέο ειθπζηηθέο130. πλεπψο, νη κεγάιεο αγνξέο ειθχνπλ 

αληαγσληζηέο κε ζεκαληηθνχο πφξνπο θαη νη νπνίνη απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηε 

«Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα». 

 

Δπίζεο, ηφζν ην ιεηηνπξγηθφ πεξηζψξην θέξδνπο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ εηψλ ηεο 

«Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο ηθαλνπνηεηηθφ, φζν θαη ε κε 

απαηηνχκελε εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, είλαη γεγνλφηα πνπ 

πξνζδίδνπλ έλαλ αθφκα βαζκφ ειθπζηηθφηεηαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν εμεηαδφκελνο 

θιάδνο δελ δηέπεηαη απφ θαηλφκελα επνρηθφηεηαο ή θπθιηθφηεηαο ησλ πσιήζεσλ. 

 

 

3.2.8.2. ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΗΚΖ ΓΤΝΑΜΖ ΣΧΝ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 

 

 

Ο βαζκφο ειθπζηηθφηεηαο ηεο εμεηαδφκελεο αγνξάο επεξεάδεηαη απφ ηελ ηζρχ ησλ 

πξνκεζεπηψλ. Οη ζεκαληηθφηεξνη πξνκεζεπηέο είλαη νη αιπζίδεο παξαγσγήο θαη 

εηζαγσγήο ησλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαζθεπή ησλ πξντφλησλ, νη πξνκεζεπηέο 

κεραλεκάησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη νη ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ, ηα νπνία 
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 Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ρνιή Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκα 
Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ: παλεπηζηεκηαθέο ζεκεηψζεηο ησλ δηδαζθνπζψλ Μπνπηζνχθε Υξηζηίλα, Πιαθνγηαλλάθε 
Δκκαλνπέιια. θαη Σζαθηξίδνπ Δπζπκία (ε επηθαινχκελε πεγή βξίζθεηαη ζηνλ Ηζηφηνπν 
http://62.103.39.56:8080/ketakemak_images/Axiologisiesoterikoukaiexoterikouepicheirimatikouperivallontos_F4746.p
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ρξεηάδεηαη ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» θαη νη δηθαηνδφρνη, πξνθεηκέλνπ λα ηα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο. 

 

Γεληθά, νη κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, νη νπνίεο έρνπλ εδξαησκέλν φλνκα ζηελ 

αγνξά, έρνπλ ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε θαη θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο ησλ πξψησλ 

πιψλ, επεξεάδνληαο ην θφζηνο παξαζθεπήο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ. Μάιηζηα, 

πξνθεηκέλνπ θάπνηεο αιπζίδεο λα κεηψζνπλ ην θφζηνο απφ ηηο πξψηεο χιεο, 

πξνρψξεζαλ ζηε δεκηνπξγία ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ 

πξνκήζεηα ηεο αιπζίδαο κε ηα αλαγθαία πξντφληα131. 

 

ζνλ αθνξά ζηε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», ην πςειφ κεξίδην αγνξάο πνπ θαηέρεη θαη 

ε εδξαησκέλε ζέζε ηεο ζηελ εμεηαδφκελε αγνξά, ηελ θαζηζηνχλ ηζρπξή απέλαληη ζηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο. Ο αξηζκόο ησλ πξνκεζεπηώλ ηεο θαηαιήγεη λα είλαη κηθξφο, σζηφζν 

απηφο πξνθχπηεη θαηφπηλ δηελέξγεηαο κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ κε ηε ζπκκεηνρή 

πιεζψξαο εηαηξεηψλ θαη αθνχ πνζφηεηεο θαη ηηκέο «θιεηδψζνπλ». Ζ ίδηα ε εηαηξεία 

είλαη απηή πνπ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ πξνζδηνξίδεη ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο ησλ 

πιηθψλ, ηνπο φξνπο πψιεζήο ηνπο θαζψο θαη ην ρξφλν εμφθιεζεο ησλ πξνκεζεπηψλ, 

επηδηψθνληαο ηελ άκεζε πψιεζε. Σν ηειεπηαίν αληαλαθιάηαη θαη κέζσ ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ δξαζηεξηφηεηαο, φπσο απηνί ππνινγίζηεθαλ παξαπάλσ. Οη 

πξνκεζεπηέο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ην θφζηνο 

παξαγσγήο ηεο θαη άξα, νχηε ην κέγεζνο ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο. 

 

Δληζρχνληαο ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα, ε ζπγθέληξσζε ησλ πξνκεζεπηώλ 

απνπζηάδεη. Ζ αγνξά ησλ πξνκεζεπηψλ παξνπζηάδεηαη θαηαθεξκαηηζκέλε, κε 

πιεζψξα επηρεηξήζεσλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο ησλ θξνχησλ, ησλ 

ιαραληθψλ, ηεο δχκεο, ηνπ θαθέ, ηεο εκπνξίαο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ επίπισλ 

θαζψο θαη ζηνπο ινηπνχο ηνκείο. Ζ εθάζηνηε αγνξά γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο 

«Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» απνθέξεη ηελ πιεηνςεθία ησλ εζφδσλ ηνπο. Οπφηε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο καδηθέο παξαγγειίεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη, ε «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» είλαη ζεκαληηθφο αγνξαζηήο γηα εθείλνπο. πσο θαη νη πεξηζζφηεξεο 

εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» έρεη πξνβεί ζε θαζεηνπνίεζε κέζσ 

ηεο ίδξπζεο ζπγαηξηθψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απεξίζπαζηεο ξνήο πξψησλ πιψλ, 

απνθηψληαο πξφζβαζε ζε πνιιαπιέο πεγέο πξνκεζεηψλ. Δπίζεο, ηφζν ε πξνζθνξά 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ φζν θαη ε εθπαίδεπζή ηνπ είλαη παξάγνληεο αζπζρέηηζηνη κε ηελ 

χπαξμε πξνκεζεπηψλ, αθνχ ζε θακία πεξίπησζε δελ απαηηείηαη εμεηδίθεπζε θαη 
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ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ κέζσ γλψζεο πνπ θαηέρεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ 

ηνπο πξνκεζεπηέο. ζνλ αθνξά ηελ πςειή πνηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηηο πξψηεο 

χιεο, ε επέθηαζε ησλ αγνξψλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα αλαηξεί ην θόζηνο αιιαγήο 

πξνκεζεπηψλ ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» θαη νη επηπιένλ εμππεξεηήζεηο θαη 

εγγπήζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ πξνο απηήλ ζεσξνχληαη σο δεδνκέλεο132. 

 

Δλ ηνχηνηο, ε γεληθφηεξε, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζρεηηθά ζπξξηθλσκέλε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ, πξνζδίδεη ζηελ αγνξά κηα απμεκέλε 

ειθπζηηθφηεηα (γηα παξάδεηγκα, γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο), ε νπνία δχλαηαη λα 

απνβεί εηο βάξνο ησλ ήδε δξαζηεξηνπνηνχκελσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

 

ζνλ αθνξά ζηνπο πξνκεζεπηέο-ηδηνθηήηεο ρψξσλ, νη ζπγθεθξηκέλνη έρνπλ ζρεηηθά 

ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε. Ζ έιιεηςε κεγάισλ ρψξσλ πξνο κίζζσζε ζε 

θνκβηθά θαη θεληξηθά ζεκεία θαζψο θαη ζε πεξηνρέο πςεινχ επαγγεικαηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, σζεί ηα κηζζψκαηα ζε πςειά επίπεδα θαη ζπλεπψο, ε επίηεπμε ηνπ 

λεθξνχ ζεκείνπ γηα ην θάζε θαηάζηεκα δπζθνιεχεη. 

 

 

3.2.8.3. ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΣΗΚΖ ΓΤΝΑΜΖ ΣΧΝ ΑΓΟΡΑΣΧΝ 

 

 

Ο βαζκφο ειθπζηηθφηεηαο ηεο εμεηαδφκελεο αγνξάο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ ηζρχ ησλ 

αγνξαζηψλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο αγνξέο-ζηφρνη είλαη ηα άηνκα λεαξήο ειηθίαο, ηα νπνία 

ζπγθεληξψλνληαη ζε θαηαζηήκαηα γξήγνξεο εζηίαζεο θαηαλαιψλνληαο ηα πξντφληα 

ηνπο σο ηξφπν δηαζθέδαζεο, νη ζπνπδαζηέο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, ηα κνλνκειή 

λνηθνθπξηά θαζψο θαη ηα άηνκα πνπ δνπλ ζε έληνλνπο ξπζκνχο θαη παξάιιεια, 

απνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο απφ ην ζπίηη ηνπο. 

 

Γεληθά, ζρεδφλ φινη νη άλζξσπνη είλαη δπλεηηθνί αγνξαζηέο ησλ αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ 

γξήγνξεο εμππεξέηεζεο. Οη θαηαλαισηέο δελ δηαζέηνπλ άκεζε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε. Χζηφζν, ιφγσ ηεο ππεξπξνζθνξάο επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο θαη ησλ πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ (ζε κελνχ θαη ηηκέο), νη θαηαλαισηέο έρνπλ ηελ επρέξεηα 

επηινγήο ηεο ιχζεο εθείλεο πνπ ηνπο πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε ζρέζε πνηφηεηαο-ηηκήο 

αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο133. 
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ζνλ αθνξά ζηε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», απηή δηαζέηεη ηζρπξή δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε έλαληη ησλ αγνξαζηψλ ηεο. Σα πξντφληα πνπ εκπνξεχεηαη απνηεινχλ έλα 

κηθξφ πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ ησλ θαηαλαισηψλ, ελψ ε εγεηηθή ηεο ζέζε ζηνλ 

θιάδν ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηζρπξφ εκπνξηθφ ζήκα θαζηζηά αδχλαηε ηελ φπνηα ζνβαξή 

πξνζπάζεηα θαζεηνπνίεζήο ηνπο (γηα παξάδεηγκα, κέζσ νξγάλσζεο δηθψλ ηνπο 

δηθηχσλ θαηαζηεκάησλ). Αθφκα, ην φιν θαη απμαλφκελν βάζνο θαη εχξνο ησλ 

πξντφλησλ ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» ηελ θαζηζηά αληαγσληζηηθή, ηθαλνπνηψληαο 

ηνπο θαηαλαισηέο θαη δεκηνπξγψληαο ηνπο θφζηνο αιιαγήο. 

 

πσο δηαηππψζεθε παξαπάλσ, ν θαηαλαισηήο αλαδεηά θαιή ζρέζε πνηφηεηαο θαη 

ηηκήο, ην γλσζηφ “value for money”. Αλ θαη νη αγνξαζηέο δελ είλαη ζε ζέζε λα πηέδνπλ 

ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ πξνο ηα θάησ ή/θαη λα νδεγνχλ ηηο αληαγσληδφκελεο 

επηρεηξήζεηο ζε πφιεκν κεηαμχ ηνπο, ε δπζρεξήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία επηθέξεη ε ίδηα 

ηελ πξνο ηα θάησ πξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ αξθεηψλ πξντφλησλ ηεο «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα». Οπφηε, απηφο ν πεξηνξηζκφο ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο δελ άγεηαη απφ 

θάπνηα επηηπρεκέλε πειαηεηαθή επίδξαζε, αθνχ ε πιεηνςεθία ησλ νηθνλνκηθψλ 

κνλάδσλ – καδί θαη ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» – έρεη αλαγθαζηεί λα πξνζαξκνζηεί, 

ιίγν έσο θαη πνιχ, ζηηο ζθνδξέο κεηαβνιέο ηνπ ζχγρξνλνπ καθξν-πεξηβάιινληνο. 

 

Δπίζεο, ε φπνηα δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε δηέζεηαλ νη πειάηεο απέλαληη ζηε 

«Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» ζε θάπνηνπο ηνκείο, έρεη θακθζεί ζεκαληηθά. Λφγσ ηεο 

πιεζψξαο ησλ (θαηά θαλφλα κηθξψλ) επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

θιάδν, ν εθάζηνηε πειάηεο αλαδεηά επίκνλα ηελ εμππεξέηεζή ηνπ απφ θαηαζηήκαηα 

γξήγνξεο εζηίαζεο, ηα νπνία λα βξίζθνληαη «ζην δξφκν ηνπ». Σν κεγάιν πιήζνο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» θαζψο θαη ε επηιεθηηθή ηνπνζέηεζή 

ηνπο, εμππεξεηεί αθφκα θαη ηνπο πην απαηηεηηθνχο ππνςήθηνπο πειάηεο. Δπίζεο, ε 

πνιχπιεπξε ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ γηα δηαηξνθηθά δεηήκαηα, κεηνπζηψλεηαη ζε 

απαίηεζή ηνπο γηα πνηνηηθή θαη πγηεηλή δηαηξνθή, ε νπνία ζπλαληά ζην κέγηζην βαζκφ 

ηε θηινζνθία ηεο εηαηξείαο γηα παξνρή ζξεπηηθψλ θαη πνηνηηθψλ γεχζεσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε γεληθφηεξε άγλνηα ηνπ θνηλνχ γηα ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ 

πξντφλησλ. Ζ εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ νη θαηαλαισηέο πξνο ηε «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη επηδεηθλχνπλ ζεηηθή αληίδξαζε πξνο 

ηα πξντφληα ησλ επψλπκσλ αιπζίδσλ γξήγνξεο εζηίαζεο, θάηη ην νπνίν αθαηξεί 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχ απφ ηνπο πειάηεο. 
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3.2.8.4. ΑΠΔΗΛΖ-ΠΗΔΖ ΑΠΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ / 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

 

 

Ο βαζκφο ειθπζηηθφηεηαο ηεο εμεηαδφκελεο αγνξάο ελδέρεηαη λα απεηιείηαη απφ ηε 

δηάζεζε ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ / ππεξεζηψλ. Σα ζεκαληηθφηεξα ππνθαηάζηαηα 

είλαη ηα έηνηκα θαγεηά. 

 

Γεληθά, έηνηκα θαγεηά ζεσξνχληαη εθείλα πνπ δελ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ επεμεξγαζία 

ή πξνζζήθε πιηθψλ, εθηφο απφ ςήζηκν ή δέζηακα, θαη ηα νπνία απνηεινχλ πιήξε 

γεχκαηα. Σα έηνηκα θαγεηά πνπ δηαηίζεληαη θπξίσο απφ νχπεξ Μάξθεη, απνηεινχλ 

άκεζν ππνθαηάζηαην ηνπ θαγεηνχ ζηα εζηηαηφξηα γξήγνξεο εζηίαζεο. Σν ίδην ηζρχεη 

θαη γηα ηα γεχκαηα πνπ, ζε πνιχ κεγάιε πνηθηιία, πξνζθέξνληαη γηα θαη‟ νίθνλ 

παξάδνζε, αλ θαη ζε απηή ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα εηδηθεχνληαη θαη κεξηθέο απφ ηηο 

αιπζίδεο εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο. Σα έηνηκα θαγεηά γλσξίδνπλ 

ζεκαληηθή αλάπηπμε θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. χκθσλα κε ηελ Κιαδηθή Μειέηε 

«Έηνηκα Φαγεηά» ηεο ICAP Α.Δ. (Μάξηηνο 2010), ην ζχλνιν ηεο αγνξάο 

ηππνπνηεκέλσλ έηνηκσλ θαγεηψλ (ζε αμία) παξνπζίαζε κέζε εηήζηα άλνδν ηεο ηάμεσο 

ηνπ 10% θαηά ην δηάζηεκα 2000-2009134. 

 

ζνλ αθνξά ζηε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», απηή ζίγεηαη απφ ηα ππνθαηάζηαηα, ππφ 

ηελ έλλνηα φηη έρνπλ νπζηαζηηθή επίδξαζε ζηα επίπεδα ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο. Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ εηνίκσλ θαγεηψλ είλαη ηα ηζρπξά δίθηπα δηαλνκήο, ησλ 

νπνίσλ ηνλ ξφιν θαινχληαη έκκεζα λα δηαδξακαηίζνπλ νη αιπζίδεο νχπεξ Μάξθεη. Ζ 

ηζρπξή παξνπζία ησλ ελ ιφγσ νκίισλ ιηαλεκπνξίνπ πξνζθέξεη ψζεζε θαζψο θαη 

πξνβνιή ζηα ππνθαηάζηαηα. Καηά ζπλέπεηα, ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» θαιείηαη 

θαηά βάζνο λα αληαγσληζηεί φρη ηα έηνηκα θαγεηά απηά θαζαπηά, αιιά ηνπο παξνρείο 

ηνπο ζηελ αγνξά. Δάλ ην πξφζζεην φθεινο απφ ηελ θαηαλάισζε εηνίκνπ θαγεηνχ 

ππεξβαίλεη ην πξφζζεην θφζηνο πνπ επηβαξχλεη ηνλ πειάηε, είλαη ινγηθφ λα απμάλεηαη 

ε ξνπή πξνο ην ππνθαηάζηαην πξντφλ. Γπλαηφ ζεκείν ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα πξντφληα ηεο εμππεξεηνχλ νπζηαζηηθά παξνξκεηηθέο 

αλάγθεο ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν. Σα έηνηκα θαγεηά, αθνχ αγνξαζηνχλ απφ ην 

νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα, απαηηνχλ – έζησ θαη ππνηππψδε – πξνγξακκαηηζκφ απφ ηνλ 

θαηαλαισηή, γηαηί κεζνιαβεί ζρεηηθά αξθεηφο ρξφλνο απφ ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο 
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ηεο αλάγθεο γηα βξψζε κέρξη θαη ηελ παξάδνζε, ην δέζηακα ή ην ςήζηκν ηνπ έηνηκνπ 

θαγεηνχ.  

 

Χο ππνθαηάζηαηα ησλ snack-sandwich κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη ηα πξντφληα πνπ 

πξνζθέξνπλ νη ινηπέο θαηεγνξίεο ησλ εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο (burger, 

πίηζα, ζνπβιάθη θαη θνπδίλα ethnic). Ζ «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» πξνζπαζεί λα 

δηαθνξνπνηεζεί απφ ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο «δπζεχξεησλ» 

ραξαθηεξηζηηθψλ, φπσο ε πγηεηλή δηαηξνθή, νη ελεκεξσηηθέο πηλαθίδεο γηα ηα αθξηβή 

πεξηερφκελα ηνπ θάζε πξντφληνο θαζψο θαη ηα ζάληνπηηο θαηά παξαγγειία ηνπ πειάηε. 

Με δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε, ππεξηνλίδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ζπζηαηηθψλ ησλ 

πξντφλησλ ηεο θαζψο θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ γξήγνξνπ θαγεηνχ ζπγθξηηηθά κε 

εθείλα ησλ ππφινηπσλ θαηεγνξηψλ. 

 

Έλαο επηπιένλ θίλδπλνο πνπ ειινρεχεη είλαη απηφο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν δηαζθεδάδνπλ νη λεφηεξεο θαηά θαλφλα ειηθίεο. Αθνχ έγηλε δεθηφ πσο ν 

ηξφπνο δηαζθέδαζεο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε αξθεηψλ αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ 

γξήγνξεο εζηίαζεο, αλαπφθεπθηε είλαη ε απνδνρή απηνχ ηνπ ηξφπνπ σο 

πξνζδηνξηζηηθνχ παξάγνληα ηεο δήηεζεο snack-sandwich (θαη φρη κφλν). πλεπψο, εάλ 

ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» αγλνήζεη ηνλ παξάγνληα «δηαζθέδαζε λεφηεξσλ 

ειηθηαθψλ νκάδσλ», απηφο ζα εθδεισζεί σο ππνθαηάζηαην ησλ πξντφλησλ ηεο, φληαο 

ζηελά ζπλδεδεκέλν ζπκπιεξσκαηηθφ ηεο γξήγνξεο εζηίαζεο ελ γέλεη. Απηφο είλαη θαη ν 

θχξηνο ιφγνο, πνπ νη αιπζίδεο ηνπ εμεηαδφκελνπ θιάδνπ δαπαλνχλ ζεβαζηά ρξεκαηηθά 

πνζά, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ην δηαθξηηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο «λεαληθφηεηαο» 

ησλ θαηαζηεκάησλ. 

 

 

3.2.8.5. ΔΝΣΑΖ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΤΦΗΣΑΜΔΝΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 

 

Ο βαζκφο ειθπζηηθφηεηαο ηεο αγνξάο ησλ snack-sandwich επεξεάδεηαη έληνλα απφ 

ηελ αλαινγία δπλάκεσλ αλάκεζα ζηηο ήδε αληαγσληδφκελεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. 

Κπξηφηεξνη αληαγσληζηέο «πξψηνπ» βαζκνχ είλαη (πεξηζζφηεξν) ν φκηινο EVEREST 

θαη (ιηγφηεξν) ε ΘΔΗΟ ΒΑΝΗΑ, φπσο επηζεκάλζεθε ζηελ ππνελφηεηα ηεο αλίρλεπζεο 

ησλ θπξηφηεξσλ αληαγσληζηψλ ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα». 
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Γεληθά, ε αγνξά αιπζίδσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο θξίλεηαη έληνλα αληαγσληζηηθή 

ηφζν ζπλνιηθά φζν θαη αλά θαηεγνξία. ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, νη αιπζίδεο 

επηδηψθνπλ ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ εμεηαδφκελε αγνξά θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο «αλαγλσξηζηκφηεηαο» ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηφο ηνπο. Ζ κεγάιε πνηθηιία 

ηνπ κελνχ, ε εηζαγσγή λέσλ γεπκάησλ, ε πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πηάησλ, ε 

ηαρχηεηα ησλ ππεξεζηψλ, ε πνιηηηθή ησλ πξνζθνξψλ θαη ε αληαγσληζηηθή ηηκή είλαη 

ζηνηρεία, πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ εηθφλα κηαο αιπζίδαο. 

Πνιιέο αιπζίδεο δηεπξχλνπλ ην κελνχ ηνπο, ζέινληαο λα πξνζειθχζνπλ 

πεξηζζφηεξνπο πειάηεο θαη δπλακψλνληαο ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά. ε πεξηφδνπο 

δχζθνιεο νηθνλνκηθά, αξθεηέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ πξνβαίλνπλ ζε ζπγθξάηεζε ή 

θαη κείσζε ηηκψλ (επηιεθηηθά) ή πξνζθνξέο, ψζηε λα ζπγθξαηήζνπλ ηελ πειαηεία ηνπο 

θαη λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ αγνξά. Παξάγνληεο ηεο αγνξάο 

ζεκεηψλνπλ φηη ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο 

παξαηεξνχληαη ήδε θαηλφκελα θνξεζκνχ, γεγνλφο πνπ επηηείλεη ηνλ αληαγσληζκφ. 

Δπηπξφζζεηα, νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ αληηκεησπίδνπλ αληαγσληζκφ φρη κφλν απφ 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία εζηίαζεο, αιιά θαη απφ 

θαηαζηήκαηα κε δηαθνξεηηθφ «πξνζαλαηνιηζκφ». Παξάιιεια, ε παξνπζία πνιιψλ 

κεκνλσκέλσλ εζηηαηνξίσλ ηνπηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα, επηηείλεη πεξαηηέξσ ηνλ 

αληαγσληζκφ135. 

 

ζνλ αθνξά ζηε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» θαη φπσο εμήρζε ζηελ εμέηαζε ηεο 

απεηιήο εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο βαίλεη ζπλερψο 

κεηνχκελνο. Ζ έιιεηςε δηεθδίθεζεο θαη ππνζηήξημεο ηθαλνπνηεηηθψλ πεξηζσξίσλ 

θέξδνπο θαίλεηαη πσο πξνζθέξεη κειινληηθά ιηγνζηέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζηηο 

πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο. 

Απηφ ζα έρεη άκεζν αληίθηππν ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηνπ πνιέκνπ ηηκψλ, ε νπνία έρεη 

ήδε αξρίζεη λα δηαθαίλεηαη ην ηειεπηαίν έλα έηνο, θαζψο θαη ζηελ φμπλζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ αληαγσληζκνχ. Δπηπιένλ, ζπλεπέο κε ηνλ Κχθιν Εσήο Πξντφληνο, ζηελ 

ππφ εμέηαζε ψξηκε αγνξά ηεο γξήγνξεο εζηίαζεο έρεη δεκηνπξγεζεί πςειφο βαζκφο 

ζπγθέληξσζεο (επηθξάηεζε ζπλζεθψλ ζπγθεληξσκέλνπ αληαγσληζκνχ. Βιέπε θαη 

Πίλαθα 3.2.), ελψ ιεηηνπξγεί πιεζψξα κηθξψλ επηρεηξήζεσλ θαη νη πειάηεο είλαη κηθξνί 

κε πεξηνξηζκέλε αγνξαζηηθή δχλακε. Απηή ε έληνλε ζπγθέληξσζε ζε κηα ζρεηηθά 

κεγάιε θαη ψξηκε αγνξά, πνπ, δπλεηηθά ηνπιάρηζηνλ, απεπζχλεηαη ζηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ, δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε φηη ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

ζα απμεζεί ηα επφκελα ρξφληα ειιείςεη εχθνια αληρλεχζηκσλ ηξφπσλ αλάπηπμεο γηα ηηο 

                                                 
135

 Κιαδηθή Μειέηε ηεο ICAP Α.Δ. «ΑΛΤΗΓΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ ΓΡΖΓΟΡΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ» (Ηνχιηνο 2010). 
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κεγάιεο αιπζίδεο θαζψο θαη εθκεηάιιεπζεο επελδπηηθψλ επθαηξηψλ απφ κηθξφηεξεο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

ΑΝΑΛΤΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΖ «ΓΡΖΓΟΡΖ 

ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» 

 

 

4.1. ΣΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΧΝ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο επηθεληξψλεηαη ζηνλ 

εληνπηζκφ εθείλσλ ησλ εζσηεξηθψλ κεηαβιεηψλ, πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Δληνπίδεη, δειαδή, ε επηρείξεζε ηηο 

δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο, παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεγή 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ή αληίζεηα, λα ζέζνπλ ηελ επηρείξεζε ζε 

αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα. Οη δπλάκεηο αθνξνχλ ζε βαζηθέο ηθαλφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο, ζηνπο πφξνπο θαη ζε άιια πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε ζε 

ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Οη αδπλακίεο πεξηιακβάλνπλ πεξηνξηζκνχο, ηνπο 

νπνίνπο αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε θαηά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο. 

 

Με ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ε εθάζηνηε νηθνλνκηθή κνλάδα 

δχλαηαη λα δηαθξίλεη εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηειεί απνηειεζκαηηθφηεξα απφ 

ηνπο αληαγσληζηέο ηεο θαη λα απνθηήζεη πιενλέθηεκα δηαθνξνπνίεζεο, ή εθείλεο πνπ 

εθηειεί πην νηθνλνκηθά θαη λα απνθηήζεη πιενλέθηεκα θφζηνπο. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

αλάιπζε ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ αδπλακηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηφζν 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αγνξά φζν θαη πειαηνθεληξηθή, αθνχ ζα έρεη ηθαλνπνηεηηθφ 

απνηέιεζκα κφλν εάλ βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ ηεο. 

 

Σα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο θαη εμεηάδνληαη, 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη δπλάκεηο θαη νη αδπλακίεο ηεο, είλαη ε δνκή (structure), 

ε θνπιηνχξα (culture) θαη νη πφξνη (resources) ηεο. 
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4.1.1. ΟΗ ΒΑΗΚΔ ΟΡΓΑΝΧΗΑΚΔ ΓΟΜΔ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ 

 

 

Γνκή είλαη ν ηξφπνο πνπ κηα επηρείξεζε είλαη νξγαλσκέλε σο πξνο ηε ξνή 

επηθνηλσλίαο, ηε ξνή εμνπζίαο θαη ηε ξνή εξγαζίαο. Δίλαη ε ηππηθή δηάηαμε ησλ ξφισλ 

θαη ησλ ζρέζεσλ ησλ αλζξψπσλ, ψζηε ε εξγαζία λα θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζθνπψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο επηρείξεζεο136. 

Γξαθηθά, ε δνκή κηαο επηρείξεζεο παξνπζηάδεηαη κε ην νξγαλφγξακκα. 

 

Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηνη ηχπνη δνκψλ: ε απιή (simple structure), ε ιεηηνπξγηθή 

(functional structure) θαη ε δνκή θαηά ηκήκαηα (divisional structure). Σα ηειεπηαία 

ρξφληα αλαθέξεηαη θαη ε δνκή θαηά ζηξαηεγηθά επηρεηξεζηαθά ηκήκαηα (strategic 

business units structure), ε νπνία ζηελ νπζία απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηεο δνκήο θαηά 

ηκήκαηα. Αλαιπηηθφηεξα: 

 

Απιή δνκή: ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε ιεηηνπξγηθψλ θαηεγνξηψλ ή θαηεγνξηψλ 

πξντφλησλ. Δίλαη θαηάιιειε γηα κηθξέο επηρεηξήζεηο κε κία ή δχν γξακκέο παξαγσγήο, 

νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε έλα ζρεηηθά κηθξφ θαη εχθνια αλαγλσξίζηκν ηκήκα ηεο 

αγνξάο (Γηάγξακκα 4.1.). 

 

 

Γηάγξακκα 4.1.: Απιή Οξγαλσζηαθή Γνκή 

Πεγή: Γεσξγφπνπινο, Ν. 2006, «ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη» 

 

Λεηηνπξγηθή δνκή: είλαη θαηάιιειε γηα κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, πνπ δηαζέηνπλ 

νξηζκέλεο γξακκέο πξντφλησλ ζε έλαλ θιάδν. Οη εξγαδφκελνη είλαη εμεηδηθεπκέλνη αλά 

ιεηηνπξγία (παξαγσγή, κάξθεηηλγθ, ρξεκαηννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία, αλζξψπηλνη πφξνη), 

ελψ νη επηθεθαιείο ησλ ηκεκάησλ αλαθέξνληαη απεπζείαο ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή 

(Γηάγξακκα 4.2.). 

                                                 
136

 Γεσξγφπνπινο, Ν. 2006, «ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη», Δθδφζεηο Μπέλνπ Γ. 
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Γηάγξακκα 4.2.: Λεηηνπξγηθή Οξγαλσζηαθή Γνκή 

Πεγή: Γεσξγφπνπινο, Ν. 2006, «ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη» 

 

Γνκή θαηά ηκήκαηα: είλαη θαηάιιειε γηα κεγάινπο νξγαληζκνχο, κε πνιιέο γξακκέο 

παξαγσγήο πξντφλησλ, ζε αξθεηνχο ζρεηηθνχο θιάδνπο. ε θάζε ηκήκα ηνπ 

νξγαληζκνχ εληνπίδνληαη ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο. πσο θαη ζηε ιεηηνπξγηθή δνκή, νη 

εξγαδφκελνη είλαη εμεηδηθεπκέλνη ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο, αιιά ηνπνζεηεκέλνη ζε 

δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. ε απηή ηε κνξθή δνκήο, είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε 

χπαξμε αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηα δηάθνξα ηκήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ. Έηζη, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε είλαη 

επηθνξηηζκέλα κε ηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα ηκήκαηα, 

πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ θαηάιιεια θαη έγθαηξα ηηο ελδερφκελεο ζπλέξγηεο 

(Γηάγξακκα 4.3.). 

 

 

Γηάγξακκα 4.3.: Οξγαλσζηαθή Γνκή θαηά Σκήκαηα 

Πεγή: Γεσξγφπνπινο, Ν. 2006, «ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη» 

 

Ζ θαηαλφεζε ηεο δνκήο κηαο επηρείξεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηακφξθσζε επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο. Δάλ κηα ελδερφκελε 

αιιαγή ζηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο ζπκβαδίδεη κε ηελ ππάξρνπζα δνκή, ηφηε 

απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο. ε άιιε πεξίπησζε, ε 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο έρεη δχν ελαιιαθηηθέο επηινγέο: λα ηξνπνπνηήζεη ηε δνκή ή 

λα αιιάμεη ηε ζηξαηεγηθή. 
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4.1.2. Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ 

 

 

Κνπιηνχξα είλαη ην ζχλνιν ησλ πηζηεχσ, ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ αμηψλ πνπ 

κνηξάδνληαη ηα κέιε ελφο νξγαληζκνχ. Γεληθά, ε θνπιηνχξα αληηθαηνπηξίδεη ηηο αμίεο 

ησλ ηδξπηψλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηελ απνζηνιή ηεο θαη πξνζδίδεη ζηελ 

επηρείξεζε ηαπηφηεηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ε θνπιηνχξα ζπρλά απνθαιείηαη σο «ν 

ραξαθηήξαο ηεο επηρείξεζεο». Γεκηνπξγεί θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζδηνξίδεη ηελ 

απνδεθηή ζπκπεξηθνξά φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ, απφ ηα αλψηαηα ζηειέρε κέρξη ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ζην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο137. Χο ζχζηεκα 

θνηλψλ αμηψλ, ε επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα αληαλαθιά έλα θιίκα, κέζα ζην νπνίν νη 

άλζξσπνη εθηηκνχλ ηα ίδηα πξάγκαηα θαη εθαξκφδνπλ ηηο ίδηεο αμίεο, γηα λα σθειήζνπλ 

ηελ εηαηξεία σο ζχλνιν138. 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη αλαγλσξηζηεί φηη ε επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα έρεη 

ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε ζπλνιηθή επηρεηξεζηαθή απφδνζε139 θαη ξεηά ή ζησπεξά, 

ηεθκαίξεηαη φηη επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ζπλνιηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ελφο 

νξγαληζκνχ140. Σν θξίζηκν ζεκείν πνπ δηαθξίλεη ηε ρξήζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

θνπιηνχξαο απφ άιιεο κνξθέο δηνίθεζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ε θνπιηνχξα κεηαθέξεηαη 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ησλ πεπνηζήζεσλ θαη 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ141. 

 

ζνλ αθνξά ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε, απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη ε αλάπηπμε 

θαη ε δηνρέηεπζε ηεο θνπιηνχξαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, κε ηέηνην ηξφπν πνπ ζα ηνπο 

παξέρεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, ζχκθσλεο κε ην ζχζηεκα αμηψλ ηεο επηρείξεζεο. Οη 

επηπηψζεηο ηεο θνπιηνχξαο κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα είλαη φρη κφλν ζεηηθέο αιιά θαη 

αξλεηηθέο ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ε αλψηαηε δηνίθεζε, ελψ απνηειεί γεγνλφο φηη 

νη απφςεηο ηεο δηνίθεζεο δελ είλαη πάληα απνδεθηέο απφ φινπο. Θα πξέπεη ινηπφλ, λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλεηδεηέο πξνζπάζεηεο, ψζηε λα ζπκβαδίδεη ε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηελ θνπιηνχξα ηεο. Με άιια ιφγηα, νη πηζαλέο επηπηψζεηο 

ηεο θνπιηνχξαο ζα πξέπεη λα εθηηκψληαη πξνζεθηηθά, ψζηε λα επηηεπρζεί εζσηεξίθεπζε 

                                                 
137

  Γεσξγφπνπινο, Ν. 2006, «ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη», Δθδφζεηο Μπέλνπ Γ. 
138

 Υπηήξεο, Λ. 2001, «Οξγαλσζηαθή πκπεξηθνξά. Ζ Αλζξψπηλε πκπεξηθνξά ζε Οξγαληζκνχο θαη Δπηρεηξήζεηο», 
Δθδφζεηο INTERBOOKS. 

139
 Siehl, K., Martin, J. 1990, “Organizational Culture: A Key to Financial Performance?”, Organizational Climate and 
Culture, San Francisco: Jossey–Bass, pp. 241-281. 

140
  Kotter, J., Heskett, J. 1992, “Corporate Culture and Performance”, The Free Press, New York. 

141
 Pfeffer, J. 1981, “Management as Symbolic Action: The Creation and Maintenance of Organizational Paradigms”, in 
Cummings, L.L. and Staw, B. (eds.), Research in Organizational Behavior, Vol. 3, JAI Press. 
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ησλ επηζπκεηψλ αμηψλ θαη θαλφλσλ. Απηή ε εζσηεξίθεπζε ζα θαηαζηήζεη ζηε ζπλέρεηα 

ηε ζπλερή επίβιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ πεξηηηή142. 

 

Κάζε ζπληζηψζα ηεο επηρεηξεζηαθήο θνπιηνχξαο εθηειεί ζεκαληηθφ ξφιν θαη 

ελζαξξχλεη ηνπο εξγαδνκέλνπο αξρηθά λα απνδερζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ελζηεξληζηνχλ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο ησλ εγεηψλ ηεο επηρείξεζεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα, πξνάγεη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ αίζζεζε φηη απνηεινχλ κέξνο 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη αλήθνπλ ζε απηφλ143. Τπάξρνπλ πνιινί ηνκείο, φπνπ ε 

επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ. Παξφια απηά, ππάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθνί ηνκείο, ησλ νπνίσλ ηηο 

επηδξάζεηο ηεο θνπιηνχξαο θαη ησλ αμηψλ πξέπεη θάζε νξγαληζκφο λα εθηηκήζεη: ε 

δηαρείξηζε πειαηψλ, ε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα πξφηππα ηεο νξγαλσζηαθήο 

απφδνζεο θαη ε ππεπζπλφηεηα. Οη ηνκείο απηνί είλαη θνηλνί γηα θάζε νξγαληζκφ. 

Φπζηθά, ππάξρνπλ πνιιέο άιιεο πεξηνρέο ηεο νξγαλσζηαθήο απφδνζεο πνπ ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, νη νπνίεο φκσο ζρεηίδνληαη κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθάζηνηε επηρείξεζεο. Δλδεηθηηθά, νη πεξηνρέο απηέο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ πεπνηζήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ θαηλνηνκία, ηελ θνηλσληθή 

ππεπζπλφηεηα, ηε δεθηηθφηεηα ζηελ αιιαγή θαη άιια144. 

 

Οη O‟ Reilly θαη Chatman (1996)145 ραξαθηεξίδνπλ ηελ θνπιηνχξα κηαο επηρείξεζεο σο 

«ηζρπξή», φηαλ ην ζχζηεκα ησλ θνηλψλ αμηψλ θαη θαλφλσλ, πνπ θαζνξίδνπλ ηφζν ην ηη 

είλαη ζεκαληηθφ φζν θαη ηηο αξκφδνπζεο ζπκπεξηθνξέο, είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν θαη 

θνηλά απνδεθηφ απφ ηα άηνκα-κέιε ηεο επηρείξεζεο. Ζ επίδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

ηζρπξή επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα είλαη πςειή ζε ζρεηηθά ζηαζεξά πεξηβάιινληα. κσο, 

θαζψο ε κεηαβιεηφηεηα απμάλεηαη, ηα νθέιε κεηψλνληαη ζεκαληηθά. Ζ άπνςε απηή 

είλαη ζχκθσλε θαη κε ηε ζεσξία ηνπ March (1991)146, ν νπνίνο αλαθέξεη φηη νη 

επηρεηξήζεηο κε ηζρπξή θνπιηνχξα ππεξέρνπλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ππαξρφλησλ 

ηθαλνηήησλ, αιιά εληνπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλαδήηεζε θαη αλαθάιπςε λέσλ, νη 

                                                 
142

 Pfeffer, J. 1981, “Management as Symbolic Action: The Creation and Maintenance of Organizational Paradigms”, in 
Cummings, L.L. and Staw, B. (eds.), Research in Organizational Behavior, Greenwich, CT: JAI Press, Vol. 3, pp. 1-
52. 

143
 Smith, G., Steadman, L. 1981, “The Present Value of Corporate History”, Harvard Business Review, Vol. 59, No. 6, 
pp. 164-173. 

144
  Flamholtz, E. 2001, “Corporate Culture and the Bottom Line”, European Management Journal, Elsevier Science Ltd., 
Vol. 19, No. 3, pp. 268-275. 

145
 O'Reilly, C., Chatman, J. 1996, “Culture as Social Control: Corporations, Culture and Commitment”, in B. M. Staw 
and L. L. Cummings (eds.), Research in Organizational Behavior, Greenwich, CT: JAI Press, Vol. 18, pp. 157-200. 

146
 March, J. 1991, “Exploration and Exploitation in Organizational Learning”, Organization Science, Vol. 2, No. 1, pp. 
71-87. 
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νπνίεο ζα ηαίξηαδαλ ελδερνκέλσο θαιχηεξα ζην ζχγρξνλν αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ147.  

 

Δπηπιένλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ελδέρεηαη ε θνπιηνχξα κηαο επηρείξεζεο λα 

νδεγήζεη ζε «ζηξαηεγηθή κπσπία», δειαδή ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ ηα αλψηαηα 

ζηειέρε δελ έρνπλ πιένλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία ησλ 

κεηαβαιιφκελσλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ, επεηδή «ηπθιψλνληαη» απφ ηα ηζρπξά θνηλά 

πηζηεχσ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε ηζρπξή θνπιηνχξα κεηαηξέπεηαη ζε εκπφδην γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Με άιια ιφγηα, ε θνπιηνχξα κηαο 

επηρείξεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη δχλακε αιιά θαη αδπλακία, αλάινγα κε ην αλ 

ζπκβαδίδεη ή φρη κε ηελ ππάξρνπζα ή ηελ πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή148. 

 

 

4.1.3. ΟΗ ΠΟΡΟΗ ΜΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

 

 

Σα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη κηα επηρείξεζε πξνο ρξήζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

απνηεινχλ ηνπο πφξνπο ηεο θαη πεξηιακβάλνπλ έλα ζχλνιν ηθαλνηήησλ, δηαδηθαζηψλ 

θαη γλψζεσλ. Έλαο πφξνο ζεσξείηαη δχλακε ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ δίλεη ην 

πεξηζψξην ζηελ επηρείξεζε λα απνθηήζεη κε ηε ρξήζε ηνπ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

 

Οη πφξνη κηαο επηρείξεζεο δηαθξίλνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο, θπζηθνχο, 

ηερλνινγηθνχο θαη αλζξψπηλνπο. Αλαιπηηθφηεξα: 

 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη: είλαη απαξαίηεηνη ζε θάζε νξγαληζκφ ηφζν γηα ηε ζπλερή 

ιεηηνπξγία ηνπ φζν θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηνπ. Πεξηιακβάλνπλ ηα Ίδηα θαη 

Ξέλα Κεθάιαηα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε επηρείξεζε. Έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα γηα κηα επηρείξεζε είλαη ε απφθηεζε ησλ αλαγθαίσλ θεθαιαίσλ θαη ε 

άξηζηε θαηαλνκή απηψλ ζηηο επηκέξνπο αληαγσληδφκελεο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

Δπηπιένλ, ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα ειέγρνπλ εάλ νη δηαζέζηκνη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη νξζά. Γηα απηφ ηνλ έιεγρν 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αλάιπζε αξηζκνδεηθηψλ. Ζ εθηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πφξσλ θαη ν έιεγρφο ηνπο πξαγκαηνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ε 

επηρείξεζε εάλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνζηεξίμεη ηελ αλάιεςε κηαο ζηξαηεγηθήο ή φρη. 

                                                 
147

 Sørensen, J. 2002, “The Strength of Corporate Culture and the Reliability of Firm Performance”, Administrative 
Science Quarterly, Vol. 47, No. 1, pp. 70-91. 
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 Γεσξγφπνπινο, Ν. 2006, «ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη», Δθδφζεηο Μπέλνπ Γ. 
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Φπζηθνί πφξνη: πεξηιακβάλνπλ ηα αθίλεηα, ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ηα 

ζπζηήκαηα δηαλνκήο θαη ηα απνζέκαηα πξψησλ πιψλ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε 

απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ 

ηεο επηρείξεζεο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο πνπ επηηξέπνπλ ηε 

βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα θαη έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε εξγαηηθφ δπλακηθφ.  

 

Σερλνινγηθνί πφξνη: πεξηιακβάλνπλ ηελ ηερλνινγία πνπ εθαξκφδεη κηα επηρείξεζε, 

ηηο δηάθνξεο παηέληεο πνπ ελδερνκέλσο ππάξρνπλ γηα νξηζκέλα πξντφληα ηεο, θαζψο 

θαη ην ηκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο. Κξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ ηερλνινγηθνχ 

επηπέδνπ ζε κηα επηρείξεζε απνηεινχλ αθελφο νη απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ γηα ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαη αθεηέξνπ νη ίδηνη νη ζηφρνη ηεο 

επηρείξεζεο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ηκήκαηνο Έξεπλαο θαη 

Αλάπηπμεο, ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

δηαθνξνπνίεζεο (κέζσ ηεο αλάπηπμεο λέσλ ή βειηησκέλσλ πξντφλησλ) ή θφζηνπο 

(κέζσ ηεο αλάπηπμεο βειηησκέλσλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο ή επεμεξγαζίαο ησλ 

πιηθψλ ζε θάζε παξαγσγηθφ ζηάδην). 

 

Αλζξψπηλνη πφξνη: απνηεινχλ έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο, δεδνκέλνπ φηη είλαη απηνί πνπ βνεζνχλ ηνπο 

ππνινίπνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά. 

Γηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ην εμεηδηθεπκέλν θαη ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ. Σν 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαηέρεη ηδηαίηεξεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε εξγαζίαο πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαηψζεη. Σν 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ πεξηιακβάλεη ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία είλαη 

ππεχζπλα γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ κε ηνπο ππφινηπνπο 

δηαζέζηκνπο πφξνπο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο. 

 

Οη πφξνη κηαο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε 

ηθαλφηεηεο. Οη ηθαλφηεηεο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηηο βαζηθέο (core 

competencies)149 θαη ηηο δηαθεθξηκέλεο ή κνλαδηθέο (distinctive competencies). Βαζηθέο 

ζεσξνχληαη εθείλεο νη ηθαλφηεηεο, πνπ δηαζέηνπλ θαη νη αληαγσληζηέο θαη κπνξνχλ λα 

αληηγξαθνχλ εχθνια. Αληίζεηα, ηηο δηαθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο ηηο δηαζέηεη κφλν ε 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ δηαηεξήζηκν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Ο Barney αλέπηπμε έλα πιαίζην ηεζζάξσλ εξσηήζεσλ 

                                                 
149

 Αιιηψο νλνκάδνληαη ζεκεία ππέξνρεο ή ππξήλαο αληαγσληζκνχ. 
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(VRIO framework)150, ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα απαληήζεη κηα επηρείξεζε ψζηε λα 

αμηνινγήζεη ηηο ηθαλφηεηέο ηεο. 

 

πγθεθξηκέλα: 

 Αμία (Value): Πξνζζέηεη αμία ε ζπγθεθξηκέλε ηθαλφηεηα; Παξέρεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα; 

 παληφηεηα (Rareness): Δίλαη ζπάληα; Σε δηαζέηνπλ άιινη αληαγσληζηέο; 

 Γπλαηφηεηα κίκεζεο (Imitability): Αληηγξάθεηαη εχθνια; Πφζν θνζηίδεη ζηνπο 

αληαγσληζηέο ε αληηγξαθή ηεο; 

 πκθσλία κε ηελ νξγάλσζε (Organization): Τπνζηεξίδεηαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ; Δίλαη ε επηρείξεζε νξγαλσκέλε κε ηέηνην ηξφπν, πνπ λα έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπηεί απηή ηελ ηθαλφηεηα; 

 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ αλάιπζε, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κηα επηρείξεζε 

δηαζέηεη ηνπο απαηηνχκελνπο πφξνπο θαη ηνπο εθκεηαιιεχεηαη θαηάιιεια, ψζηε λα 

δεκηνπξγεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, δελ κπνξεί λα είλαη ζίγνπξε φηη ζα δηαηεξήζεη 

απηφ ην πιενλέθηεκα θαη κειινληηθά. Γηα λα κπνξέζεη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

λα είλαη δηαηεξήζηκν, ζα πξέπεη λα έρεη πςειφ θφζηνο αληηγξαθήο γηα ηνπο 

αληαγσληζηέο θαη λα ζηεξίδεηαη ζε δηαξθείο πφξνπο. 

 

 

4.2. ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΛΤΗΓΑ ΑΞΗΑ (VALUE CHAIN ANALYSIS) 

 

 

Ζ έλλνηα ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (value added) κέζσ ηεο αιπζίδαο αμίαο (value 

chain) αλαπηχρζεθε αξρηθά απφ ηνλ Porter (1985)151 θαη παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα 

ηζρπξφ εξγαιείν γηα έλαλ νξγαληζκφ, πξνθείκελνπ λα επηηχρεη θαη λα δηαηεξήζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 

ινη νη νξγαληζκνί απνηεινχληαη απφ αιιειεμαξηψκελεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ψζηε λα κεγαιψζεη ε αμία θάζε νξγαληζκνχ. Απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεκαηίδνπλ ηελ αιπζίδα αμίαο κηαο επηρείξεζεο θαη πεξηιακβάλνπλ 

ηηο δηαδηθαζίεο αγνξψλ, ηελ παξαγσγή, ηε δηαλνκή θαη ην κάξθεηηλγθ πξντφλησλ θαη 
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 Wheelen, T., Hunger, D. 2009, “Concepts in Strategic Management and Business Policy”, 12
th
 ed., Prentice Hall. 

151
 Porter, M. 1985, “Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance”, New York , The Free 
Press. 
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ππεξεζηψλ152. Ζ αλάιπζε ηεο αιπζίδαο αμίαο ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αλσηέξσ 

δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα επηηεπρζεί κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο κε ηαπηφρξνλε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο, κε απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. Δμάιινπ, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έγθεηηαη ζηελ ηθαλφηεηα ελφο 

νξγαληζκνχ λα εθηειεί ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηνπ 

απνηειεζκαηηθφηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ. 

 

Ζ αιπζίδα αμίαο κηαο επηρείξεζεο απνηειεί έλα κέξνο ηεο αιπζίδαο αμίαο νιφθιεξνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ζηνλ θαηαλαισηή ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο. Σν ζχζηεκα αμίαο απνηειείηαη απφ ηηο αιπζίδεο αμίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ βξίζθνληαη πξηλ απφ ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε, θαζψο θαη απφ ηηο αιπζίδεο 

αμίαο εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη κεηά. Πεξηιακβάλεη, δειαδή, ηελ αιπζίδα αμίαο ησλ 

πξνκεζεπηψλ πνπ παξέρνπλ ηηο πξψηεο χιεο ζηελ αιπζίδα αμίαο ηεο επηρείξεζεο 

θαζψο θαη ηελ αιπζίδα αμίαο ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο (Γηάγξακκα 4.4.). Σν λα 

δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη κηα επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα εμαξηάηαη 

απφ ηελ θαηαλφεζε φρη κφλν ηεο δηθήο ηεο αιπζίδαο αμίαο, αιιά θαη ηεο ζρέζεο πνπ 

έρεη ε αιπζίδα αμίαο ηεο επηρείξεζεο κε ην νιηθφ ζχζηεκα αμίαο153. 

 

 

Γηάγξακκα 4.4.: Σν χζηεκα Αμίαο 

Πεγή: Δπζχκνγινπ Π. 1990, «Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή» 

 

Ζ αλάιπζε ηεο αιπζίδαο αμίαο νπζηαζηηθά ζπλεπάγεηαη ηε ζχλδεζε δχν πεξηνρψλ. 

Αξρηθά, ζπλδέεη ηελ αμία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο νξγαληζκνχ κε ηα βαζηθά 

ιεηηνπξγηθά ηνπ ηκήκαηα, ελψ ζηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο θάζε ηκήκαηνο ζηε ζπλνιηθή πξνζηηζέκελε αμία ηεο επηρείξεζεο. Mε άιια 

ιφγηα, δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα εληνπηζηνχλ 

«δπλαηά ζεκεία», ζηα νπνία κπνξεί λα βαζηζηεί θαη λα ηα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ, αιιά 
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 Lynch, R. 2003, “Corporate Strategy”, 3rd ed., Financial Times / Prentice Hall. 
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 Δπζχκνγινπ, Π. 1990, «Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή», Σεχρνο Α, Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο. 



 

 

 
119 

θαη «αδχλαηα ζεκεία» πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο θαη δηφξζσζεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

δηεμαρζεί ε αλάιπζε ηεο αιπζίδαο αμίαο, ε επηρείξεζε δηαηξείηαη ζε θχξηεο θαη 

ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Γηάγξακκα 4.5.). Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηίδνληαη 

κε ηελ παξαγσγή ελψ νη ππνζηεξηθηηθέο παξέρνπλ ην ππφβαζξν πνπ απαηηείηαη, ψζηε 

λα είλαη ε επηρείξεζε απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθή φπσο ε δηαρείξηζε αλζξσπίλσλ 

πφξσλ. 

 

 

Γηάγξακκα 4.5.: Ζ Αιπζίδα Αμίαο 

Πεγή: Γεσξγφπνπινο, Ν. 2006, «ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη» 

 

Αλαιπηηθά: 

Κχξηεο δξαζηεξηφηεηεο: 

 Γηαρείξηζε Δηζξνψλ (Inbound Logistics): πεξηιακβάλεη επηκέξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαιαβή πιηθψλ απφ πξνκεζεπηέο, 

ηελ απνζήθεπζή ηνπο (είηε ρξεζηκνπνηψληαο κέζα ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, 

είηε κε αλάζεζε ζε θάπνηνλ ηξίην – outsourcing) θαη ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζή 

ηνπο. Δπηπιένλ, αθνξά ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ ψζηε λα επηηεπρζεί 

ην άξηζην επίπεδν απνζέκαηνο, πνπ ζα θαιχπηεη ελδερφκελεο κεηαβνιέο ηεο 

δήηεζεο θαη ζα ιακβάλεη ππφςε ρξνληθέο ή ηερλνινγηθέο απαμηψζεηο ησλ 

πξντφλησλ. 

 Λεηηνπξγίεο (Operations): πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξαγσγή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Οη ιεηηνπξγίεο 

αθνξνχλ ζε ζέκαηα θαηαζθεπήο, κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ζπληήξεζεο ησλ 

κεραλεκάησλ, ζπλαξκνιφγεζεο, ζπζθεπαζίαο θαη ειέγρνπ ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ. Οπνηαδήπνηε βειηίσζε ζηηο επηκέξνπο δηαδηθαζίεο αιιά θαη ζηνλ 

ηξφπν πνπ αιιεινζπλδένληαη, νδεγεί είηε ζε πξντφληα πςειφηεξεο πνηφηεηαο, 
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είηε ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζπλεπψο, ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε θαη 

δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

 Γηαρείξηζε Δθξνψλ (Outbound Logistics): πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαλνκή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο ζηνπο θαηαλαισηέο. Αθνξά ζε ζέκαηα απνζήθεπζεο ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ, δηαρείξηζεο παξαγγειηψλ, κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ θαη 

παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ ζε ελδηάκεζνπο αγνξαζηέο (ρνλδξεκπφξνπο, 

ιηαλνπσιεηέο). Ζ επηρείξεζε, κέζσ ηεο βέιηηζηεο δηαρείξηζεο ησλ εθξνψλ ηεο, 

έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, κεηψλνληαο ην 

θφζηνο δηαλνκήο θαη απμάλνληαο ην βαζκφ αληαπφθξηζεο πξνο ηνπο πειάηεο 

ηεο. 

 Μάξθεηηλγθ θαη Πσιήζεηο (Marketing and Sales): νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία αθνξνχλ ζηελ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ 

θαη επηζπκηψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ζηελ παξαθίλεζε ησλ θαηαλαισηψλ λα 

αγνξάζνπλ ην πξντφλ ηεο επηρείξεζεο. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε έξεπλα 

αγνξάο, ε δηαθήκηζε, ε πξνβνιή ηνπ πξντφληνο, νη ελέξγεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

πσιήζεσλ, ε εθινγή ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο θαζψο θαη ε θνζηνιφγεζε ηνπ 

πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. 

 Τπεξεζίεο θαηά ηελ πψιεζε (Service): ε θαηεγνξία απηή αθνξά ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο 

ηεο επηρείξεζεο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ επαχμεζε ηεο αμίαο ηνπ πξντφληνο. 

Πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο φπσο εγγπήζεηο, επηδηνξζψζεηο, 

ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ αγνξαζηψλ θαζψο θαη αληαπφθξηζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο θαη παξάπνλα ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ. Ζ 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ κέζν αληαγσληζκνχ ζε 

θάζε επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη επεξεάδεη ηηο κειινληηθέο πξνηηκήζεηο ησλ 

πειαηψλ φζνλ αθνξά ζηηο αγνξέο ηνπο απφ ηελ επηρείξεζε. 

 

Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο:  

 Πξνκήζεηεο (Procurement): ε ιεηηνπξγία απηή είλαη ππεχζπλε γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο αγνξάο ησλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ 

απνδνηηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ δηάθνξσλ θπξίσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο αιπζίδαο αμίαο ηεο επηρείξεζεο (αληαιιαθηηθά, 

εμνπιηζκφο). Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηκήκαηνο πξνκεζεηψλ θξίλεηαη απφ 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα πξνκεζεχεη ηελ επηρείξεζε κε πςειήο πνηφηεηαο πιηθά ζε 

ρακειφ θφζηνο. 
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 Αλάπηπμε Σερλνινγίαο (Technology Development): ε ηερλνινγία απνηειεί 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δνκήο κηαο επηρείξεζεο θαη επεξεάδεη ηελ 

νξγάλσζε θαη ηηο κεζφδνπο εξγαζίαο, ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ζε θάζε επηρείξεζε. Οη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο θαη ε ζρεηηθή 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ζέκαηα δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. 

 Γηαρείξηζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ (Human Resources Management): 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζηξαηνιφγεζε, 

εθπαίδεπζε, εμέιημε θαη απνδεκίσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Τπνζηεξίδεη αθελφο ηηο 

θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο θαη αθεηέξνπ 

νιφθιεξε ηελ αιπζίδα αμίαο. 

 Τπνδνκή Δπηρείξεζεο (Firm Infrastructure): απνηειείηαη απφ δξαζηεξηφηεηεο 

φπσο ε γεληθή δηεχζπλζε, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή, ε ινγηζηηθή θαη ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Αληίζεηα κε ηηο ινηπέο ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ε ππνδνκή ηεο επηρείξεζεο ππνζηεξίδεη νιφθιεξε ηελ αιπζίδα 

αμίαο θαη φρη κεκνλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Ο Porter (1985) ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «πεξηζψξην» γηα λα πεξηγξάςεη ηε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηε ζπλνιηθή αμία θαη ζην θφζηνο πνπ θέξεη ε εθηέιεζε ησλ ζρεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Δδψ, ε αμία λνείηαη σο ε ηηκή πνπ νη θαηαλαισηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη 

λα πιεξψζνπλ ζε κηα δεδνκέλε πξνζθνξά154. Ο Lynch (2003) ρξεζηκνπνηεί γηα ηνλ 

ίδην ζθνπφ ηνλ φξν «πξνζηηζέκελε αμία» (added value). ε θάζε πεξίπησζε, ε 

αλάιπζε πεξηιακβάλεη δηεμνδηθή έξεπλα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάζε ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζηηζέκελε αμία θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο ηεο 

επηρείξεζεο απφ ηνλ αληαγσληζκφ. 

 

 

4.3. ΣΟ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», δειαδή ε νξγαλσηηθή δνκή, ε θνπιηνχξα 

θαη νη πφξνη ηεο επηρείξεζεο. 
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4.3.1. ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ 

 

 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» είλαη ιεηηνπξγηθή θαη γηα θάζε 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ππάξρεη μερσξηζηή δηεχζπλζε. Δπηπιένλ, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζην νξγαλφγξακκα (Γηάγξακκα 4.6.), ε εηαηξεία έρεη νξγαλψζεη μερσξηζηφ ηκήκα 

γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε δηεζλψλ αγνξψλ, δεδνκέλνπ φηη δίλεη ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ηεο ζην εμσηεξηθφ. 

 

Σν Γ.. ηεο εηαηξείαο είλαη επηακειέο θαη κεηέρνπλ ζε απηφ ηξία κε εθηειεζηηθά κέιε, εθ 

ησλ νπνίσλ δχν είλαη αλεμάξηεηα. ην έξγν ηνπ Γ.. ζπλδξάκνπλ ηξεηο επηηξνπέο: ε 

Δπηηξνπή Δπηινγήο Μειψλ Γ.., ε Διεγθηηθή Δπηηξνπή θαη ε Δπηηξνπή Ακνηβψλ θαη 

Παξνρψλ. Δπηπιένλ, ην Σκήκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απεπζχλεηαη απεπζείαο ζην Γ.. 

 

 

Γηάγξακκα 4.6.: Σν Οξγαλφγξακκα ηεο εηαηξείαο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» 

Πεγή: Ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο (http://www.gregorys.gr) 
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4.3.2. ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ 

 

 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», φπσο θαη φινη νη εξγαδφκελνη 

ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ, έρνπλ θνηλέο αμίεο θαη δξνπλ κε θνηλφ ζηφρν ηελ πινπνίεζε 

ηνπ νξάκαηνο ηεο επηρείξεζεο. Ζ δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο γηα ζπλερή βειηίσζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηεο επηδφζεσλ, ηαπηφρξνλα κε ηε βέιηηζηε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

ηεο, απνδεηθλχεηαη κέζα απφ ηηο δξάζεηο πνπ αλαιακβάλεη (γηα παξάδεηγκα, βιέπε 

δεχηεξν θεθάιαην). 

 

Σν εληαίν δηαρεηξηζηηθφ ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία, ηεο επηηξέπεη λα εληνπίδεη 

θαη λα αλαιχεη δηεμνδηθά ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα 

ησλ ηξνθίκσλ. Δπηπιένλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα έγθαηξεο θαη θαιχηεξεο αλαγλψξηζεο 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεπξψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο. Γηα ηε ζπλερή 

βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηελεξγείηαη ζπλερήο έιεγρνο ησλ επηκέξνπο δηεξγαζηψλ, 

κεκνλσκέλα αιιά θαη ζην ζχλνιφ ηνπο. ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ ειέγρνπ, έρνπλ 

αλαπηπρζεί κεραληζκνί παξαθνινχζεζεο θαη αλαζθφπεζεο ησλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο 

θαη ησλ δεηθηψλ αμηνιφγεζήο ηνπο. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζαθήο θαηαγξαθή ησλ 

δηεξγαζηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ εξγαζίαο θαζψο θαη ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ππεπζπλνηήησλ θαη αξκνδηνηήησλ γηα θάζε ζέζε εξγαζίαο. 

 

Ζ εηαηξεία εθαξκφδεη ην πηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηνηηθνχ ειέγρνπ HACCP κε νδεγίεο 

εξγαζίαο γηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, ην νπνίν ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 

Πξφηππα ISO 9001:2000, ISO 22000:2005 θαη ISO 14001:2004. Γεδνκέλνπ φηη ε 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλερψο απζηεξνί έιεγρνη ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ φπσο θαη ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ ζρεηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ. 

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» φζνλ 

αθνξά ζε ζέκαηα Δ.Κ.Δ. Σν πξφγξακκα Δ.Κ.Δ. ηεο εηαηξείαο επηθεληξψλεηαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ ζχγρξνλνπ Έιιελα. κσο, 

πέξα απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο, επηδηψθεηαη θαη ε ζπλεξγαζία κε 

θνξείο θαη άηνκα πνπ ζπλαιιάζζνληαη καδί ηεο, πξνθείκελνπ λα αλαιεθζνχλ απφ 

θνηλνχ ζεκαληηθέο επξχηεξεο δξάζεηο. 
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4.3.3. ΜΗΓΜΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

 

 

Ζ «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» επηδηψθεη, κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο κάξθεηηλγθ πνπ 

εθαξκφδεη, λα δηαηεξήζεη ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηνλ θιάδν, αιιά θαη λα απμάλεη 

ζπλερψο ην κεξίδην αγνξάο ηεο. ηνρεχεη ζηελ νηθνδφκεζε ζρέζεσλ ακνηβαίαο 

εκπηζηνζχλεο κε ηνλ πειάηε, ηφζν κέζσ ηεο αλίρλεπζεο ησλ αλαγθψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ηεο δηάζεζεο πνηνηηθψλ πξντφλησλ, φζν θαη κέζσ πξνζεθηηθά 

ζρεδηαζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ κάξθεηηλγθ. 

 

Σν κίγκα κάξθεηηλγθ ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλεη: 

 

Πξντφλ: Σα θαηαζηήκαηα «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα – Coffeeright» ζπλδπάδνπλ ζε έλα 

ρψξν δχν θαηεγνξίεο ηεο καδηθήο εζηίαζεο: ηελ αγνξά ησλ κηθξνγεπκάησλ θαη ηελ 

αγνξά ηνπ “café takeaway”. Απηφ ην κνληέιν θαηαζηήκαηνο απνηειεί πιένλ 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο πνιιψλ πνιηηψλ. ε θαζέλα θαηάζηεκα 

ζπλππάξρνπλ ηξία δηαθνξεηηθά θαηαζηήκαηα: έλα θαηάζηεκα ηπξνπηηνεηδψλ επξείαο 

πνηθηιίαο, έλα θαηάζηεκα θξέζθσλ ζάληνπηηο θαη έλα εμεηδηθεπκέλν café. Σα πξντφληα 

πεξηιακβάλνπλ κεγάιε γθάκα γεχζεσλ φπσο ηπξφπηηεο, κπνπγάηζεο, ζπαλαθφπηηεο, 

θξνπαζάλ, θξχα θαη δεζηά ζάληνπηηο, πιεζψξα δηαθνξεηηθψλ θαθέ θαζψο θαη άιισλ 

δεζηψλ θαη θξχσλ ξνθεκάησλ. 

 

ηελ νηθνγέλεηα ησλ πξντφλησλ ησλ θαηαζηεκάησλ «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα – 

Coffeeright» πξνζηέζεθε απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο κηα λέα πξφηαζε ζηε δηαηξνθή κε 

ηίηιν «Γηαηξνθή & Ηζνξξνπία». Ζ ζεηξά πεξηιακβάλεη ζάληνπηηο κπαγθεηίλη κε Χ3, 

γεπζηηθέο ζαιάηεο, κηθξφ γεχκα γηανπξηηνχ θαη ρπκνχο θξέζθσλ θξνχησλ. Ζ 

ηδηαηηεξφηεηα απηήο ηεο ζεηξάο έγθεηηαη ηφζν ζηηο γεχζεηο φζν θαη ζηα δηαηξνθηθά 

ζπζηαηηθά ησλ γεπκάησλ. 

 

Γηαλνκή: Ζ δηαλνκή ησλ πξντφλησλ γίλεηαη κέζσ ηνπ εθηεηακέλνπ δηθηχνπ πνπ 

δηαζέηεη ε εηαηξεία, ην νπνίν αλαπηχζζεηαη ζπλερψο ηφζν κέζσ ηδηφθηεησλ 

θαηαζηεκάησλ φζν θαη κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο δηθαηφρξεζεο. Σν δίθηπν θαηαζηεκάησλ 

«Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα – Coffeeright» απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ζηελ 

Διιάδα θαη αξηζκεί πεξηζζφηεξα απφ 250 ζεκεία πψιεζεο ζε Διιάδα, Κχπξν, 

Ρνπκαλία θαη Αιβαλία. 
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Πξνβνιή: Ζ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ γίλεηαη θπξίσο κε δηαθεκηζηηθφ πιηθφ, φπσο 

αθίζεο, θπιιάδηα θαη δηαθεκηζηηθά ζηαλη. ζνλ αθνξά ζηηο δηαθεκίζεηο, ζηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο θπξηαξρνχλ νη θαηαρσξήζεηο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη 

πνιχ ιηγφηεξν ζηελ ηειεφξαζε θαη ζην ξαδηφθσλν. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε παξαγσγή ησλ 

θπιιαδίσλ γίλνληαη απφ δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα κάξθεηηλγθ 

θαη επηθνηλσλίαο ηεο εηαηξείαο. Άιιεο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο αθνξνχλ ζε εηδηθέο ηηκέο 

γηα λέα πξντφληα ηηο πξψηεο εκέξεο δηάζεζήο ηνπο ή ζηελ πξνζθνξά δσξεάλ 

ζπλνδεπηηθνχ κε ηελ αγνξά θαθέ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε ηίηιν 

“Happy Hour”, φπνπ νη θαηαλαισηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνιακβάλνπλ 

επηιεγκέλα πξντφληα ζηε κηζή ηηκή θαηά ηελ ηειεπηαία ψξα ιεηηνπξγίαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ. 

 

Πέξα απφ ηε γεχζε ησλ πξντφλησλ, ην ζηνηρείν εθείλν πνπ πξνβάιιεηαη, είλαη ε 

πνηφηεηα ζε φια ηα επίπεδα, έσο φηνπ θηάζεη ην πξντφλ ζηνλ θαηαλαισηή. Έηζη, 

πξνβάιιεηαη ν ηξφπνο παξαζθεπήο ησλ πξντφλησλ, ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά, ε 

θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ θαη ε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 

 

Σηκνιφγεζε: Ζ ηηκνιφγεζε ησλ πξντφλησλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο. Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζα 

πξέπεη λα θπκαίλνληαη ζε ηέηνην επίπεδν, ψζηε λα είλαη πξνζηηέο ζηνπο πειάηεο αιιά 

παξάιιεια, λα δεκηνπξγνχλ ηθαλνπνηεηηθφ πεξηζψξην θέξδνπο γηα ηελ επηρείξεζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί ε ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο ηεο εηαηξείαο, πέξα απφ ην 

πεξηζψξην ζπλεηζθνξάο ηνπ εθάζηνηε πξντφληνο, εμεηάδνληαη επηπιένλ δχν ζεκαληηθά 

ζηνηρεία: ην θφζηνο παξαγσγήο θάζε πξντφληνο θαη ε ηηκή ζηελ νπνία πνπιάεη ν 

αληαγσληζκφο. 

 

Ζ «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» εζηηάδεη ζηηο ηηκέο θαη επηδηψθεη ηελ πξνζθνξά 

πξντφλησλ κε άξηζηε ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πηέζεηο πνπ 

αζθνχληαη ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. ε απηφ ην πιαίζην, δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα θαη απνξξφθεζε πιήξσο ηηο απμήζεηο 

ηνπ Φ.Π.Α., ρσξίο λα ππάξμεη θακηά κεηαθχιηζε ζηηο ιηαληθέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηεο. 

 

 

4.3.4. ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ ΓΤΝΑΜΗΚΟ 

 

Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο παξάγνληεο επηηπρίαο, ν νπνίνο, κε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ παξνπζία 
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ηνπ, παξέρεη ζηελ εηαηξεία κηα ζεκαληηθή πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Γηα 

ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε δηνίθεζε ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» θξνληίδεη γηα ηε ζπλερή 

εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία 

πξννπηηθψλ εμέιημεο γηα θάζε εξγαδφκελν. Δπηπιένλ, επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ 

εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ ηφζν αλάκεζα ζηελ εηαηξεία θαη ζην 

πξνζσπηθφ, φζν θαη αλάκεζα ζην ίδηνπο ηνπο εξγαδνκέλνπο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη 

ε ζπκβνιή ηνπ ειθπζηηθνχ θαη επράξηζηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηεο 

ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ εηαηξεία. 

 

Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» εθαξκφδεη 

ζχγρξνλα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, κέζσ ησλ νπνίσλ ελζαξξχλεηαη θαη επηβξαβεχεηαη ε 

αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ. ήκεξα, ε εηαηξεία αξηζκεί αλζξψπηλν δπλακηθφ 307 αηφκσλ 

γηα ηηο αλάγθεο ησλ γξαθείσλ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ ηδηφθηεησλ θαηαζηεκάησλ. 

 

 

4.3.5. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΝΔΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 

 

Μέζα απφ έλα ζχζηεκα ζπλερψλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ, ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» 

θξνληίδεη γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, ψζηε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ. ηφρνο ηεο είλαη λα πξνζθέξεη ζπλερψο λέα θαη νηθνλνκηθψο πξνζηηά 

πξντφληα ζηνπο πειάηεο ηεο. Γηα λα πεηχρεη απηφ, ειέγρεη θαη βειηηψλεη δηαξθψο ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ πην νηθνλνκηθνί θαη απνηειεζκαηηθνί ηξφπνη παξαγσγήο. Δπίζεο, ε 

επηινγή ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή αλέθαζελ γίλεηαη 

κε θξηηήξην ηελ εχξεζε ησλ πιηθψλ εθείλσλ πνπ ζα δηαζέηνπλ ηνλ βέιηηζην ζπλδπαζκφ 

πνηφηεηαο θαη ηηκήο. Σέινο, ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» ιακβάλεη ζπλερψο ππφςε ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζαξκφδεηαη άκεζα ζηηο αιιαγέο ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπο. 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ αλσηέξσ απνηειεί ε ζεηξά πξντφλησλ κε ηίηιν 

«Γηαηξνθή & Ηζνξξνπία», ε νπνία αλαπηχρζεθε έπεηηα απφ κειέηε θαη έξεπλα κηαο 

επηζηεκνληθήο νκάδαο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο ζε ζπλεξγαζία κε δηαηξνθνιφγνπο. Απηή 

ε θαηλνηφκνο γηα ηνλ ρψξν ηεο γξήγνξεο εζηίαζεο ζεηξά απεπζχλεηαη ζε εθείλνπο ηνπο 

θαηαλαισηέο, πνπ αλαδεηνχλ θαζεκεξηλά ηελ ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή. Γηα ηε ζεηξά 

πξντφλησλ «Γηαηξνθή & Ηζνξξνπία», ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» απέζπαζε ην 



 

 

 
127 

πξψην βξαβείν ζηελ θαηεγνξία «Καηλνηνκία ζηελ Δμππεξέηεζε Πειαηψλ» ηνπ 

Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ (Δ.Η.Δ.Π.). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΖ «ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» 

 

 

5.1. ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ155 

 

 

ε κηα δηεπξπκέλε θαη πνιπηκεκαηηθή επηρείξεζε, φπσο είλαη ε «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» θαη ε EVEREST γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ηξία 

γεληθά, αιιειεμαξηψκελα επίπεδα ζηξαηεγηθήο: ην επηρεηξεζηαθφ επίπεδν (corporate-

level strategy), ην επηρεηξεκαηηθφ ή αληαγσληζηηθφ επίπεδν (business-level strategy) θαη 

ην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν (functional-level strategy). Ζ πεξηγξαθή ηνπ θάζε επηπέδνπ 

ζηξαηεγηθήο απνηειεί αληηθείκελν αλάπηπμεο ηεο παξνχζαο ππνελφηεηαο (5.1.). 

 

 

5.1.1.  ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

 

Δπηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή είλαη ε γλψζε ηεο θαηεχζπλζεο νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Αλαγλσξίδεη φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο ν νξγαληζκφο ζα 

εκπιαθεί. ηαλ κηα επηρείξεζε επηιέμεη λα επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο πέξα απφ 

έλαλ θιάδν θαη λα ιεηηνπξγεί ζε αξθεηνχο δηαθνξεηηθνχο, ηφηε είλαη απαξαίηεηε κηα 

επηρεηξεζηαθή ή εηαηξηθή ζηξαηεγηθή. Με δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε, επηρεηξεζηαθή 

ζηξαηεγηθή είλαη νη ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ απφθηεζε 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ κέζσ ηεο επηινγήο θαη δηαρείξηζεο ελφο ζπλφινπ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, πνπ ζπλήζσο αληαγσλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο 

βηνκεραληθνχο θιάδνπο. 

 

Ο Barney (2006)156 αλαθέξεη φηη ε επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο επηρείξεζεο λα επεθηείλεη ηελ εθαξκνγή ησλ πφξσλ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ πνπ δηαζέηεη, θαη πνπ ηελ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ζε πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο θαη αγνξέο. Παξφκνηνο είλαη θαη ν νξηζκφο 
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ησλ Collis θαη Montgomery (1997)157, πνπ νξίδνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή σο 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε δεκηνπξγεί νηθνλνκηθή αμία κέζσ ηεο 

εμάπισζήο ηεο ζε πνιιέο αγνξέο θαη θιάδνπο θαη κέζσ ηνπ ζπληνληζκνχ φισλ απηψλ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη Collis θαη Montgomery (1997) δίλνπλ έκθαζε ζε ηξία θχξηα 

ζεκεία: Πξψηνλ, ζηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθήο αμίαο, πνπ πξέπεη λα απνηειεί ηνλ ηειηθφ 

ζθνπφ θάζε επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο. Γεχηεξνλ, ζηελ εμάπισζε ηεο επηρείξεζεο 

ζε άιινπο θιάδνπο, ζηνπο ηξφπνπο ε επηρείξεζε επεθηείλεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

Σξίηνλ, ζηνλ ηξφπν ζπληνληζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 

Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή είλαη δηαθνξεηηθά θαη ζπλήζσο 

πεξηζζφηεξν πνιχπινθα απφ εθείλα πνπ αθνξνχλ επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κφλν κία 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε έλαλ θιάδν. Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή απαηηεί 

δηεπζπληηθά ζηειέρε πνπ δηακνξθψλνπλ κηα θαηαλνεηή, θαιν-νξηδφκελε θαηεχζπλζε, ε 

νπνία νδεγεί ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζε λέεο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε επθαηξηψλ θαη θαηαλνκή πφξσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη επέθηαζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Μηα θαινζρεδηαζκέλε επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ππνζηεξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

αλψηαησλ ζηειερψλ λα δηαρεηξίδνληαη ην ραξηνθπιάθην ησλ δηάθνξσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

κνλάδσλ, πεξίπνπ φπσο έλα ραξηνθπιάθην κεηνρηθψλ ηίηισλ, ζην νπνίν νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί δηεπζπληέο ιακβάλνπλ απνθάζεηο, γηα ην ηη ρξεφγξαθα λα 

αγνξάζνπλ, πνηα λα δηαηεξήζνπλ θαη ηη λα πνπιήζνπλ. Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή 

εζηηάδεηαη ζην ραξηνθπιάθην ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ θαη φρη ζην ραξηνθπιάθην 

ησλ κεηνρψλ ή νκνινγηψλ. 

 

Γεληθά, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ε επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή πξνζπαζεί λα δψζεη 

απάληεζε ζε δχν βαζηθέο εξσηήζεηο: πξψηνλ, ζε ηη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ζα 

πξέπεη ε επηρείξεζε λα δξαζηεξηνπνηεζεί θαη δεχηεξνλ, πψο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

ζα πξέπεη λα δηνηθήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο. 

 

ην επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο γεληθά ζέηνπλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζηφρνπο, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ αμία ηνπ νξγαληζκνχ 

ζαλ ζχλνιν, θάηη ην νπνίν νη κέηνρνη απφ κφλνη ηνπο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ. Ζ ηζρπξή 

καθξνρξφληα ρξεκαηννηθνλνκηθή πγεία είλαη ν ζηφρνο θάζε επηρείξεζεο. Με βάζε 
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απηνχο ηνπο ζηφρνπο, ε εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη ην ραξηνθπιάθην ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δηαζέηεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, αλάινγα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί. Ζ 

επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή αληηκεησπίδεη γεληθά ηξία αιιειεμαξηνχκελα δεηήκαηα: 

 Σν γεληθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ νξγαληζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε 

(growth), ηε ζηαζεξφηεηα (stability) ή ηελ πεξηζπιινγή (retrenchment). Απηά 

είλαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζεο (directional strategy). 

 Σηο αγνξέο ή ηνπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο ν νξγαληζκφο αληαγσλίδεηαη κέζσ 

ησλ πξντφλησλ ηνπ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ. Απηά είλαη δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ ζηξαηεγηθή ραξηνθπιαθίνπ (portfolio strategy). 

 Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο, κεηαθέξεη πφξνπο 

θαη θαιιηεξγεί ηθαλφηεηεο κεηαμχ ησλ γξακκψλ πξντφλησλ θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ. Απηά είλαη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε γνληθή 

ζηξαηεγηθή (parenting strategy). 

 

ρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζεο ππάξρνπλ ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο 

ζηξαηεγηθψλ, πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ απφ ηελ επηρείξεζε, αλάινγα κε ηε 

ζέζε ηεο θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο: ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο, ζηξαηεγηθέο 

ζηαζεξφηεηαο θαη ζηξαηεγηθέο πεξηζπιινγήο. Ζ θαηεγνξία ησλ ζηξαηεγηθψλ 

πεξηζπιινγήο δελ αληηβαίλνπλ ζηνλ θαλφλα ηεο ζπλερνχο αλαδήηεζεο γηα καθξνρξφληα 

θεξδνθνξία. 

 

ζνλ αθνξά ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, απηή ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε 

νξζνινγηθέο ηερληθέο αλάιπζεο θαη εζηηάδεηαη αξθεηά ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεπξά 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ (γηα παξάδεηγκα, ν πίλαθαο «Ρπζκνχ Αλάπηπμεο 

Μεξηδίνπ Αγνξάο» ηνπ Boston Consulting Group). 

 

ζνλ αθνξά ζηε γνληθή ζηξαηεγηθή, απηή εζηηάδεηαη αξθεηά ζε ζχγρξνλα ζέκαηα ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη. Ζ αλάιπζε ραξηνθπιαθίνπ έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη δελ κπνξεί 

λα εμεηάζεη θιάδνπο ή αγνξέο, ζηηο νπνίεο ν νξγαληζκφο δελ δξαζηεξηνπνηείηαη. Απηφ 

ην θελφ, κεηαμχ άιισλ, θαιχπηεηαη απφ ηε γνληθή ζηξαηεγηθή, ε νπνία βιέπεη ηνλ 

νξγαληζκφ ζε φξνπο ηθαλνηήησλ θαη πφξσλ πνπ ππάξρνπλ θαη πνπ κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ. 
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5.1.2.  ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

 

Ζ δηακφξθσζε επηρεηξεκαηηθήο (ή αληαγσληζηηθήο ή βαζηθήο) ζηξαηεγηθήο 

πεξηιακβάλεη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ, φηαλ απηφο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλαλ κφλν θιάδν. Μεγαιχηεξεο ή πεξηζζφηεξν δηεπξπκέλεο 

(diversified) επηρεηξήζεηο δηακνξθψλνπλ επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα θάζε κία 

ηξαηεγηθή Δπηρεηξεκαηηθή Μνλάδα (ΔΜ). Ζ δηακφξθσζε επηρεηξεκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο πξνζπαζεί λα δψζεη απάληεζε ζηελ εξψηεζε: «πψο κπνξνχκε λα 

αληαγσληζζνχκε ζηνλ θιάδν κε ηξφπν πνπ λα δεκηνπξγνχληαη δηαηεξήζηκα 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη επνκέλσο, πάλσ απφ ην κέζν ηνπ θιάδνπ 

θεξδνθνξία;». Δλψ ε επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή πξνζπαζεί λα δψζεη απάληεζε ζηελ 

εξψηεζε ζε πνηνπο θιάδνπο νιφθιεξνο ν νξγαληζκφο ζα δξαζηεξηνπνηεζεί, ε 

επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή απαληά ζηελ εξψηεζε πψο ν νξγαληζκφο – φηαλ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλαλ κφλν θιάδν – ή ε ΔΜ ζα πξέπεη λα αληαγσληζζεί ζηνλ 

θιάδν. 

 

ηξαηεγηθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη πςειή θεξδνθνξία επηηπγράλεηαη, φηαλ νη αγνξαζηέο 

απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηηο ζηξαηεγηθέο ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ θεληξηθή ηδέα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο ζηελ 

αγνξά, κε ηξφπν πνπ λα επηηξέπεη ηελ επηρείξεζε λα απνζπά ηε κέγηζηε δπλαηή αμία 

απφ κηα ζεηξά ελεξγεηψλ φζνλ αθνξά ζηε δηαθίλεζε ηνπ πξντφληνο / ππεξεζίαο πξνο 

ηνλ αγνξαζηή. Σειηθά, αλαγλσξίδνληαη ηξεηο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο: ηεο εγεζίαο 

θφζηνπο, ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο εζηίαζεο. 

 

Ζ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο (επηρεηξεζηαθή θαη επηρεηξεκαηηθή) 

πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εάλ ζα: 

 επηθεληξσζεί ζε κία κφλν επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή πνιιέο 

(diversification), 

 εμππεξεηήζεη έλα κεγάιν εχξνο πειαηψλ ή ζα επηθεληξσζεί ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε (niche), 

 αλαπηχμεη κηα επξεία ή φρη γξακκή πξντφληνο, ή 

 αλαδεηήζεη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, πνπ βαζίδεηαη: 

I. ζην ρακειφ θφζηνο ή 

II. ζηελ αλσηεξφηεηα ππεξεζίαο ή 

III. θαη ζηα δχν. 
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Δμαηξεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο θαη ζεκαζίαο γηα ηε δηακφξθσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» είλαη ε αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε θαη θπξίσο, 

νη «Γπλάκεηο» ηεο ζηνλ αληαγσληζκφ θαη νη «Αδπλακίεο» ησλ αληαγσληζηψλ158. 

 

χκθσλα κε ηνλ Porter, θακία επηρείξεζε δελ κπνξεί επηηπρψο λα έρεη θέξδε πάλσ 

απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ κε ην λα «θάλεη ιίγν απ‟ φια». Πξνηείλεη φηη ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε επηιέγνπλ κηα ζηξαηεγηθή, πνπ κπνξεί λα δψζεη ζηελ επηρείξεζε 

θάπνην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Θεσξεί φηη έλα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ αμία, πνπ κηα επηρείξεζε δεκηνπξγεί ζηνλ αγνξαζηή. Οη 

επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχλ ππεξέρνπζα αμία ζηνλ αγνξαζηή, είηε πξνζθέξνληάο ηνπ 

έλα πξντφλ / ππεξεζία πνπ παξήρζε κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο είηε 

πξνζθέξνληάο ηνπ έλα πξνηηκεηέν πξντφλ / ππεξεζία κε πςειφηεξε ηηκή, φπνπ ε 

επηπξφζζεηε ιακβαλφκελε αμία ππεξέρεη ην επηπιένλ θφζηνο γηα ηελ απφθηεζή ηεο. 

 

ζνλ αθνξά ζηελ εγεζία θφζηνπο, επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ απηή ηε ζηξαηεγηθή 

μεθηλνχλ κε ζθνπφ λα γίλνπλ νη ρακειφθνζηνη παξαγσγνί ελφο πξντφληνο ή κηαο 

ππεξεζίαο. Ζ επηρείξεζε κε ην ρακειφηεξν θφζηνο κέζα ζην βηνκεραληθφ θιάδν έρεη 

ην βαζηθφ πιενλέθηεκα λα κπνξεί λα δηαζέηεη ην πξντφλ ηεο ζε κηα ρακειή θαη θαηά 

ζπλέπεηα, αληαγσληζηηθή ηηκή. Ζ δπλαηφηεηα απηή ζπλήζσο πξνυπνζέηεη εκπεηξία 

πάλσ ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κεγάιεο επελδχζεηο 

ζε εμνπιηζκφ, νινθιεξσκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ έιεγρν πνηφηεηαο θαη θπζηθά, 

κεγάιν κεξίδην αγνξάο. Ζ βαζηθή ηδέα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εγεζίαο θφζηνπο είλαη λα 

θαηαζηήζεη αλέθηθηε κηα πηζαλή πξνζπάζεηα ησλ αληαγσληζηψλ ηεο επηρείξεζεο λα 

επηηχρνπλ επίζεο ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο. 

 

ζνλ αθνξά ζηε ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο (differentiation strategy), απηή 

απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία ελφο κνλαδηθνχ, ζην είδνο ηνπ, πξντφληνο / ππεξεζίαο 

ηθαλνχ λα πξνβάιιεη ηελ επηρείξεζε ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο πξνηείλεη ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ / ππεξεζηψλ κεγαιχηεξεο 

«αμίαο» έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. Σα πξντφληα είλαη δχζθνιν λα αληηγξαθνχλ θαη λα 

ππνθαηαζηαζνχλ θαη ζπλήζσο θνζηίδνπλ αθξηβά. Ζ ζηξαηεγηθή απηή κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί κε πνιινχο ηξφπνπο, φπσο ε απφθηεζε θαη ε εμάπισζε ηεο θήκεο ηεο 

επηρείξεζεο, ε ππεξνρή ζηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ησλ πξνζθεξνκέλσλ 

ππεξεζηψλ, νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο θαη άιια. 
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πρλά, ε δηαθνξνπνίεζε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξνζθνξά ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο ζε πςειφηεξε ηηκή ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηά ηνπ. κσο, ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ θαη ηα δχν λα επηηεπρζνχλ, δειαδή πςειέο ηηκέο θαη 

κνλαδηθφηεηα πξντφληνο. Δθείλν πνπ πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο είλαη φηη ην πξντφλ (ή ε ππεξεζία) πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηελ 

επηρείξεζε είλαη, ή ζεσξείηαη φηη είλαη, απφ ηνπο πειάηεο κνλαδηθφ. Έηζη, ε 

δηαθνξνπνίεζε δεκηνπξγεί αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, δηακνξθψλνληαο 

πεξηζζφηεξν πηζηνχο ζηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο – θαη ιηγφηεξν επαίζζεηνπο ζηελ 

ηηκή – αγνξαζηέο. Δπνκέλσο, νη αγνξαζηέο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ςάμνπλ γηα άιια 

αληαγσληζηηθά πξντφληα, επεηδή είλαη ηθαλνπνηεκέλνη. 

 

ζνλ αθνξά ζηε ζηξαηεγηθή ηεο εζηίαζεο (focus strategy), απηή απνβιέπεη ζηελ 

εζηίαζε γηα ηελ θαηάιεςε κηαο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ζε έλα κηθξφ ηκήκα ηεο αγνξάο 

(γεσγξαθηθή εζηίαζε ή εζηίαζε ζηνπο πειάηεο), θάηη πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί απφ κηα 

επηρείξεζε είηε κε ρακειφ θφζηνο ζηελ εθηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ 

(ζηξαηεγηθή εζηίαζεο ζην θφζηνο) ή κε ηε δηαθνξνπνίεζε γηα θαιχηεξε αληηκεηψπηζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ απηνχ (ζηξαηεγηθή εζηίαζεο ζηε δηαθνξνπνίεζε) ή θαη ηα δχν 

γη‟ απηφ ην κέξνο ηεο αγνξάο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο εζηίαζεο βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη κηα 

επηρείξεζε είλαη ηθαλή λα εμππεξεηήζεη έλα ζηξαηεγηθφ ζηφρν πην απνδνηηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά απ‟ φ,ηη νη αληαγσληζηέο ηεο, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

κεγαιχηεξα ηκήκαηα ηεο αγνξάο. 

 

 

5.1.3.  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

 

Ζ ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή (functional strategy) αθνξά θπξίσο ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ απφ ηελ επηρείξεζε πφξσλ. Δίλαη νη 

επηρεηξεκαηηθέο ελέξγεηεο πνπ θάζε ηκήκα πξέπεη λα αθνινπζεί, ψζηε λα επηηξαπεί 

ζηελ επηρείξεζε λα επηηχρεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο. Ζ ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή 

δίλεη ηελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε: «πψο ππνζηεξίδεηαη ε επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή;». 

Έηζη, ηα επηκέξνπο ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην 

ηκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, ην ηκήκα παξαγσγήο, ην ηκήκα κάξθεηηλγθ, ην ηκήκα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη άιια, αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο κέζα ζηνπο πεξηνξηζκνχο θαη 

ζηα φξηα πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη θαη‟ επέθηαζε, απφ ηελ 
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επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή, ψζηε λα ζπλδπάζνπλ ηθαλφηεηεο θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο. 

 

πλνςίδνληαο, ε ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή: 

 έρεη σο ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαζψο θαη 

ηε βέιηηζηε ρξήζε ηνπο. 

 αλαπηχζζεηαη ζηα πιαίζηα θαη ζχκθσλα κε ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή θαη 

ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή. 

 ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο θάζε ηκήκαηνο ηεο επηρείξεζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ. 

 

 

5.2. ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ159 

 

 

Ζ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ επηινγψλ, πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ελφο ζηξαηεγηθνχ πιάλνπ. Δίλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο 

νπνίαο νη ζηξαηεγηθέο θαη νη πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία κε ηε 

ρξήζε πξνγξακκάησλ, πξνυπνινγηζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Ζ πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο απνηειεί εμίζνπ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη κε ηε 

δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο. Ζ δηακφξθσζε θαη ε πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο απνηεινχλ 

νπζηαζηηθά ηηο «δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο». 

 

Πξηλ μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, ηα ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη 

λα απαληήζνπλ ζηα εμήο εξσηήκαηα: 

 Πνηα είλαη ηα άηνκα ζηνλ νξγαληζκφ πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηε ζηξαηεγηθή; 

 Ση κέηξα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ θαη πνηεο αιιαγέο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα, 

ψζηε νη ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο λα νδεγήζνπλ ζηελ επηδησθφκελε 

θαηεχζπλζε; 

 Με πνην ηξφπν ζα πξέπεη λα δηνηθείηαη ε επηρείξεζε, γηα λα πινπνηεζεί 

απνηειεζκαηηθά ε ζηξαηεγηθή ηεο; 

 

Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ απαληεζεί ηε ζηηγκή πνπ αλαιχνληαη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζα πξέπεη λα 

επαλεμεηαζηνχλ πξηλ ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ επηιέρζεθε. Αλ ε δηνίθεζε 
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δψζεη ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο, ηφηε ε ζηξαηεγηθή ζα επηθέξεη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. 

 

Οη πιένλ ζπλήζεηο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο είλαη: 

 Ζ πινπνίεζε δηαξθεί πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ ηνλ αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλν. 

 Οη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη ζσζηά ζπληνληζκέλεο.  

 Οη εκπιεθφκελνη εξγαδφκελνη δελ δηαζέηνπλ ηηο απαηηνχκελεο ηθαλφηεηεο θαη 

δεμηφηεηεο. 

 Με ειεγρφκελνη παξάγνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα.  

 Ζ εγεζία θαη ε θαηεχζπλζε απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ ηκεκάησλ είλαη 

αλεπαξθήο. 

 Βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηαδίνπ ηεο πινπνίεζεο δελ έρνπλ θαζνξηζηεί κε 

ζαθήλεηα. 

 

 

5.2.1.  ΠΡΟΧΠΑ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΗΟΤΝ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο πινπνηείηαη απφ έλα πην επξχ ζχλνιν αηφκσλ ζπγθξηηηθά 

κε εθείλνπο πνπ ηε δηακφξθσζαλ. ε έλαλ κεγάιν νξγαληζκφ, ηα άηνκα πνπ πινπνηνχλ 

εληνπίδνληαη ζε φια ηα επίπεδα. Ζ δηνίθεζε θαη ηα ζηειέρε ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπο, ψζηε λα θαζνξίζνπλ θαη λα ζέζνπλ ζε εθαξκνγή πιάλα 

πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο. ηε ζπλέρεηα, θαζνξίδνληαη πιάλα γηα θάζε ηκήκα ηεο 

επηρείξεζεο μερσξηζηά. Έηζη, φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ζπκκεηέρεη κε θάπνην ηξφπν 

ζηελ πινπνίεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο, ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο 

ζηξαηεγηθήο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

κσο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηα άηνκα πνπ θαινχληαη λα πινπνηήζνπλ ηηο 

ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο έρνπλ κηθξή έσο θαζφινπ αλάκημε ζηε δηακφξθσζε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο αιιά θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα 

ελαληηψλνληαη ζε θάζε πηζαλή αιιαγή, εμαηηίαο θπξίσο ηεο άγλνηαο πνπ έρνπλ γηα ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ θαηαβιήζεθε ζην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο. Γηα ην 

ιφγν απηφ, είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη ελεκέξσζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο γηα 

ζέκαηα ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ζα αθνινπζεζνχλ, ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ 
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αλαγθαηφηεηα ηεο εθαξκνγή ηνπο θαη ηα νθέιε πνπ ζα απνθνκίζεη ν νξγαληζκφο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ θαη κε ηε ζπλερή θαη ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ζα απνηειέζεη φξακα 

φισλ ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζή ηνπο. 

 

Γηα λα πινπνηεζεί ε ζηξαηεγηθή, απαηηείηαη ε δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

επηρείξεζεο κέζσ ηεο αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ, πξνυπνινγηζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

 

Πξνγξάκκαηα 

 

Δίλαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκνζηεί έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα πξνγξάκκαηα 

θαηεπζχλνπλ θαη πξνζαλαηνιίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Πξνυπνινγηζκφο 

 

Μεηά ηελ αλάπηπμε ησλ πξνγξακκάησλ αθνινπζεί ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ. Οη πξνυπνινγηζκνί είλαη ε απεηθφληζε ησλ πξνγξακκάησλ ζε 

ρξεκαηηθνχο φξνπο. Ο ζρεδηαζκφο ελφο πξνυπνινγηζκνχ νπζηαζηηθά απνηειεί ηνλ 

ηειεπηαίν έιεγρν ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο κηαο ζηξαηεγηθήο ζηελ πξάμε.  

 

Γηαδηθαζίεο 

 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην κεηά ηα πξνγξάκκαηα θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο είλαη ν 

θαζνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ. Οη δηαδηθαζίεο είλαη έλα ζχζηεκα απφ ζπλερφκελα 

βήκαηα ή ηερληθέο, πνπ πεξηγξάθνπλ ιεπηνκεξψο ηηο εξγαζίεο θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο 

απηψλ, ψζηε λα νινθιεξσζνχλ ηα πξνγξάκκαηα ηεο επηρείξεζεο. Ο βαζκφο αλάιπζεο 

ησλ δηαδηθαζηψλ εμαξηάηαη απφ ηηο επηδηψμεηο ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ, αλ θαη 

ζεσξείηαη φηη ε βέιηηζηε επηινγή γηα ηελ επηρείξεζε είλαη λα θαζνδεγεί ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο θαη ηαπηφρξνλα, λα αθήλεη πεξηζψξηα ιήςεο πξσηνβνπιηψλ. 

 

 

5.3. ΑΝΑΛΤΖ S.W.O.T. 

 

 

 5.3.1. ΔΝΝΟΗΑ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ S.W.O.T. 
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Ζ αλάιπζε S.W.O.T. είλαη κηα κέζνδνο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε εξεπλεηηθψλ έξγσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

εγρεηξεκάησλ. Πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο ή ηνπ έξγνπ κέζσ ηεο αλίρλεπζεο ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη βνεζνχλ ή εκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμε 

απηψλ ησλ ζθνπψλ. Ζ ηερληθή ηεο αλάιπζεο S.W.O.T. απνδίδεηαη ζηνλ Albert 

Humphrey (1926-2005), πνπ, σο ζχκβνπινο νξγαληζκψλ, δηεχζπλε ζην Παλεπηζηήκην 

ηνπ Stanford νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ αλάιπζε ζηνηρείσλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ απάξηηδαλ 

ην Γείθηε “Fortune 500” ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟60 θαη ηνπ „70160. 

 

Σα ζπγθεληξσζέληα δεδνκέλα θαη νη πξνεγεζείζεο αλαιχζεηο ηφζν ηνπ εμσηεξηθνχ φζν 

θαη ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» ζθηαγξαθνχλ ην 

ππφ αλάιπζε επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ απφπεηξα ζπλδπαζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο αλαθέξεηαη σο αλάιπζε S.W.O.T. ή αιιηψο 

αλάιπζε Γ.Α.Δ.Α. θαη απνηειεί ην αξθηηθφιεμν απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ “Strengths” 

(Γπλάκεηο ή Γπλαηά ζεκεία), “Weaknesses” (Αδπλακίεο ή Αδχλαηα ζεκεία), 

“Opportunities” (Δπθαηξίεο) θαη “Threats” (Απεηιέο). 

 

Δπηθεληξψλνληαο ζηηο ρξεζηηθέο ηεο δπλαηφηεηεο, ε αλάιπζε S.W.O.T. νκαδνπνηεί ηε 

δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε, εθαξκφδνληαο έλα γεληθφ ππφδεηγκα γηα ηελ θαηαλφεζε θαη 

ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε. Δπίζεο, 

πξνζπαζεί λα εθηηκήζεη ηηο εζσηεξηθέο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηεο, θαζψο θαη ηηο 

επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, απνκνλψλνληαο ηα 

θχξηα ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε κε αλάιπζε ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ. Ζ 

αλάιπζε S.W.O.T. βνεζά ηε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» ζηε δηακφξθσζε 

ζηξαηεγηθψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε. Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ κέηξσλ 

πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ, γηα λα δηαζθαιηζηνχλ νη Γπλάκεηο θαη λα δηνξζσζνχλ ή λα 

μεπεξαζηνχλ νη αηηίεο ησλ Αδπλακηψλ ηεο ηξέρνπζαο ιεηηνπξγίαο, θαζψο επίζεο θαη 

απηά πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ψζηε λα εθκεηαιιεπηεί ε «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» ηηο Δπθαηξίεο θαη λα απνθχγεη ηηο Απεηιέο ζην κέιινλ161. 
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 5.3.2.  ΑΝΑΛΤΖ S.W.O.T. ΣΖ «ΓΡΖΓΟΡΖ ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» 

 

 

 5.3.2.1.  ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΚΑΗ ΑΠΔΗΛΔ 

 

 

Οη Δπθαηξίεο θαη νη Απεηιέο είλαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ εληνπίδνληαη ζην καθξν- 

θαη ζην κηθξν-πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Αθνχ αλαθεξζνχλ επηγξακκαηηθά νη 

Δπθαηξίεο θαη νη Απεηιέο (Πίλαθαο 5.1.) ηεο εηαηξείαο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», έπεηαη 

ε αλάιπζε απηψλ ησλ ζεκείσλ. 

 

Πίλαθαο 5.1.: Δπθαηξίεο θαη Απεηιέο ηεο εηαηξείαο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» βάζεη ηεο 

αλάιπζεο S.W.O.T. 

Δπθαηξίεο γηα ηε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» 

1. Ζ πιεηνςεθία ησλ πσιήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε κεηξεηά. 

2. Αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ αγνξαζηψλ. 

Απεηιέο ελαληίνλ ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» 

1. Παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. 

2. Αχμεζε θνξνινγίαο. 

3. Απμαλφκελε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

4. Δμαγνξά ηνπ θχξηνπ αληαγσληζηή (EVEREST) απφ ηζρπξφ κηιν. 

5. Γπζθνιία εμεχξεζεο θαη καθξνρξφληαο δηαηήξεζεο πξνζσπηθνχ. 

6. Αλεζπρία γηα δεκνζηεχκαηα πεξί «δηαηξνθηθψλ ζθαλδάισλ». 

7. Όπαξμε ζηελψλ ππνθαηάζηαησλ. 

 

Δπθαηξίεο γηα ηε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν θαη ζηνπο φξνπο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πσιήζεσλ 

πξντφλησλ ζηνπο ηειηθνχο αγνξαζηέο, ζεκαληηθή Δπθαηξία γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ γξήγνξεο εζηίαζεο – ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» δελ απνηειεί εμαίξεζε 

απηήο ηεο δηαπίζησζεο – είλαη ε πςειή ζπγθέληξσζε κεηξεηψλ θαηά ηελ πψιεζε. 

Ο θνο Σξχθνο, Γεληθφο Γηεπζπληήο PIZZA FAN, επηζεκαίλεη ηελ θαζεκεξηλή 

ρξεκαηνξνή σο ην βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ηνπ θιάδνπ ηεο εζηίαζεο: «Έλα 

θαηάζηεκα ζηνλ θιάδν ηεο εζηίαζεο βαζίδεηαη ζε κηα πξσηνγελή θαη θαζεκεξηλή 

αλάγθε ησλ θαηαλαισηψλ – ηελ αλάγθε ζίηηζεο – θαη έηζη, ρηίδεηαη έλα πειαηνιφγην κε 
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κεδακηλή επηζθάιεηα, εηδηθά φηαλ ζπλνδεχεηαη απφ ηζρπξή δηαθήκηζε θαη επηζεηηθή 

πνιηηηθή marketing»162. 

 

Αθφκα κία Δπθαηξία απνηειεί ε επηηπρεκέλε αλίρλεπζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ 

κεηαβαιιφκελσλ πξνηηκήζεσλ ησλ αγνξαζηψλ. Ζ εθάζηνηε επηρείξεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη καθξνρξφληα βηψζηκε, ππνρξενχηαη λα είλαη αληαγσληζηηθή. Μηα 

πηπρή ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζρεηίδεηαη κε ηνλ θνηλσληθφ παξάγνληα ησλ 

πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ. Απηέο νη πξνηηκήζεηο κεηαβάιινληαη θαη απνηεινχλ 

ηνλ θχξην πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα, πνπ θαζνξίδεη ην χςνο θαη ην είδνο ηεο δήηεζεο 

ζε θάζε θιάδν. Ζ «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ αγνξαζηψλ (βιέπε ππνελφηεηα 

3.2.8.3.), ζηνρεχνληαο έγθαηξα ηηο θαηάιιειεο νκάδεο κε ηα θαηάιιεια πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο (γηα παξάδεηγκα, ε λέα πξφηαζε ζηε δηαηξνθή κε ηίηιν «Γηαηξνθή & 

Ηζνξξνπία»). Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν, ε εμεηαδφκελε εηαηξεία ακβιχλεη κε ζρεηηθή επηηπρία 

ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ, ην νπνίν αθνξά ζηελ ππεξπξνζθνξά επηρεηξήζεσλ 

εζηίαζεο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ (ζε κελνχ θαη ηηκέο). 

 

Απεηιέο ελαληίνλ ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» 

 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ άξρηζε ην 2007 ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, δελ άθεζε 

αλεπεξέαζηε ηελ Διιάδα (βιέπε ππνελφηεηα 3.1.2.) θαη απνηειεί κφληκε πιένλ 

Απεηιή. Ζ επίζεκε έθθιεζε γηα άκεζε νηθνλνκηθή βνήζεηα ζηηο αξρέο ηνπ ηξέρνληνο 

έηνπο ηφζν απφ ην Γ.Ν.Σ. φζν θαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Δ.Δ. 

απνηεινχλ αδηακθηζβήηεηνπο παξάγνληεο ππνζηήξημεο δπζνίσλσλ πξνβιέςεσλ γηα 

ηα νηθνλνκηθά ηφζν ηεο ρψξαο φζν θαη ησλ πνιηηψλ απηήο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε είλαη ν 

«θπζηθφο απηνπξγφο» ηεο κείσζεο ηνπ Α.Δ.Π., ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ πξνο 

δαπάλε εηζνδήκαηνο θαζψο θαη ηεο δεκηνπξγίαο θιίκαηνο δπζπηζηίαο θαη αλαζθάιεηαο. 

Σα παξαπάλσ απαηηνχλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο θάζε επηρείξεζεο κέζσ ηεο αλάθιεζεο 

ζηφρσλ, ηεο καηαίσζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγήο θαη άιια.  

 

ε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ θαη ζηα πιαίζηα ηφζν ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο φζν 

θαη ηεο αχμεζεο ηεο θνξνινγίαο, ην πιένλ πξφζθαην θαη νδπλεξφ γηα ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν λνκνζρέδην ηεο νλνκαδφκελεο «Πεξαίσζεο» θαηαηέζεθε ζηε 

Βνπιή ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2010. Απηφ ην λνκνζρέδην ήηαλ απνηέιεζκα πξνζπάζεηαο 

ησλ αξκφδησλ πνιηηηθψλ θνξέσλ πξνο αλαδήηεζε ιχζεο, έζησ θαη εθήκεξεο, σο 
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θνξνεηζπξαθηηθφ κέηξν αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπηπξνζζέησο, ε 

ζπλερήο αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α., ηνπ θπξηφηεξνπ θφξνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

έκκεζεο θνξνινγίαο, θαη ε ζνβαξή εμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ γηα εηζαγσγή εληαίνπ 

πνζνζηνχ ζην 23% αθφκα θαη ζηα είδε πξψηεο αλάγθεο (γηα παξάδεηγκα, ηξφθηκα), 

κεηψλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ή/θαη ηα θαζαξά θέξδε ηνπο (γηα 

παξάδεηγκα, απνξξφθεζε ηνπ Φ.Π.Α. απφ ηηο επηρεηξήζεηο). 

 

ζνλ αθνξά ζηα επίπεδα αληαγσληζκνχ ηνπ εμεηαδφκελνπ θιάδνπ, κέρξη ην 1975, 

νπφηε δεκηνπξγήζεθε ε πξψηε αιπζίδα Goody‟s ζηελ Διιάδα, ν αληαγσληζκφο ήηαλ 

νπζηαζηηθά ζρεδφλ αλχπαξθηνο (βιέπε ππνελφηεηα 3.2.4.2.). Πνιιά θαηαζηήκαηα 

ηχπνπ burger ιεηηνπξγνχζαλ θπξίσο ζε πεξηνρέο φπνπ ζχρλαδε ε λενιαία, κε ηελ 

επηηπρία ηνπο λα εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ εκπνξηθφηεηα ηνπ ζεκείνπ φπνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ θαζψο θαη απφ ηελ «εηζαγφκελε» κφδα. Ζ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ 

εζηηαηνξίνπ Goody‟s απνηέιεζε ηελ απαξρή ηεο επνρήο ησλ αιπζίδσλ. Απφ ηφηε, ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζπλερψο δηεπξχλεηαη θαη παξνπζηάδεηαη εδψ θαη αξθεηά ρξφληα 

σο δηεζλνπνηεκέλν. πσο αλαθέξζεθε ζηελ ππνελφηεηα 3.2.8.1., νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο δηαπλένληαη απφ έληνλε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη είλαη ζπλήζσο εθείλεο πνπ 

ζεσξνχλ ηηο κεγάιεο ζε κέγεζνο αγνξέο, φπσο απηή ηεο γξήγνξεο εζηίαζεο, 

ειθπζηηθέο. πλεπψο, ηφζν ε είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ε ζεκαληηθή 

επέθηαζε ησλ παιαηφηεξσλ αιπζίδσλ επηθέξνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

ζνλ αθνξά ζηελ EVEREST, απηή αλήθεη εμ νινθιήξνπ ζηε VIVARTIA A.Β.Δ.Δ. Ζ 

ηειεπηαία δεκηνπξγήζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2006 θαη είλαη ε λέα εηαηξεία πνπ 

πξνήιζε κε ηελ απνξξφθεζε ησλ εηαηξεηψλ «ΓΔΛΣΑ ΠΡΟΣΤΠΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ΓΑΛΑΚΣΟ», “CHIPITA”, “GOODY΄S” θαη «ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΟΦΗΜΧΝ – ΜΠΑΡΜΠΑ 

ΣΑΘΖ» απφ ηε «ΓΔΛΣΑ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ». Με εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά ηξνθίκσλ, 

ε VIVARTIA A.Β.Δ.Δ. είλαη πξψηε ζηνλ θιάδν ησλ ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα θαη 

απεπζχλεηαη ζε κηα πεξηθεξεηαθή αγνξά 1 δηζεθαηνκκπξίνπ αηφκσλ κε 2,5 

δηζεθαηνκκχξηα πξντφληα ηεο λα θαηαλαιψλνληαη θάζε κέξα. Γηαζέηεη 26 παξαγσγηθέο 

κνλάδεο θαη απαζρνιεί πεξίπνπ 13.000 άηνκα. πλνιηθά, έρεη παξνπζία ζε 29 ρψξεο, 

ελψ παξάγεη κεγάιε γθάκα απφ επψλπκα πξντφληα-κάξθεο δηαηξνθήο, ηα νπνία 

θαηέρνπλ εγεηηθέο ζέζεηο ζηνλ θιάδν ηνπο. ηελ Διιάδα, 9 ζηα 10 λνηθνθπξηά 

θαηαλαιψλνπλ ηα πξντφληα ηεο θαη ην 99% ησλ θαηαλαισηψλ αλαγλσξίδνπλ ηα ζήκαηά 

ηεο163. 

                                                 
163

 http://www.epr.gr/company/12717/ 



 

 

 
142 

 

Σνλ Μάην ηνπ 2008, ε «EVEREST Α.Δ. ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ» 

επηζήκσο πεξλά ππφ ην κεηνρηθφ έιεγρν ηεο VIVARTIA A.Β.Δ.Δ. (βιέπε ππνελφηεηα 

3.2.5.3.), ελψ ζηα ηέιε ηνπ επφκελνπ έηνπο ππεγξάθε δεζκεπηηθή ζπκθσλία κεηαμχ 

ηεο VIVARTIA A.Β.Δ.Δ. θαη ηνπ θνπ Λαπξέληηνπ Φξέξε – θαηείρε ην ππφινηπν 49% ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηφηε – ψζηε λα πξνρσξήζεη ε εμαγνξά ηνπ ζπλφινπ ηνπ Οκίινπ 

EVEREST. Ζ VIVARTIA A.Β.Δ.Δ. απέβιεπε ζηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο ζηελ αγνξά 

καδηθήο εζηίαζεο θαζψο θαη ζηε δηφγθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο. Ο έιεγρνο 

ηνπ θπξηφηεξνπ αληαγσληζηή ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» απφ ηζρπξφ κηιν 

εηαηξεηψλ, ν νπνίνο ζηνρεχεη παξφκνηα αγνξά κε ζηελά ππνθαηάζηαηα πξντφληα, 

δπζρεξαίλεη ηηο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο, απμάλεη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν θαη 

εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ. 

 

Έλα ζπρλφ πξφβιεκα, πνπ έρεη ιάβεη δηαζηάζεηο Απεηιήο γηα ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνπνηνχκελσλ ζηνλ εμεηαδφκελν θιάδν επηρεηξήζεσλ, είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη αληηκεησπίδνπλ ηελ εξγαζία ζηνλ θιάδν σο 

πξνζσξηλή «ιχζε αλάγθεο» θαη φρη σο κφληκε απαζρφιεζε, κε ζπλέπεηα ηε 

ζπλερή θπγή εξγαδνκέλσλ θαη ηελ αλαγθαζηηθή πξφζιεςε λέσλ. Ζ ελ ιφγσ 

δηαπίζησζε αλαθέξεηαη σο Απεηιή, δηφηη απνηειεί εκπφδην γηα ηε δηαρξνληθή δηαηήξεζε 

ηεο θνπιηνχξαο ησλ νξγαληζκψλ, δεκηνπξγεί φιν θαη κεγαιχηεξε αλάγθε εμεχξεζεο 

πφξσλ γηα εθπαίδεπζε ησλ λενπξνζιακβαλφκελσλ θαη κεηψλεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα αληηκεηψπηζεο θξίζηκσλ θαηαζηάζεσλ ειιείςεη πείξαο απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο (γηα παξάδεηγκα, δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ εξγαδνκέλσλ θαη πειαηψλ ζε 

ψξα αηρκήο). 

 

ζνλ αθνξά ζηελ Απεηιή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα δηαηξνθηθά ζθάλδαια, φπσο 

ηνλίζηεθε ζηελ ππνελφηεηα 3.2.6., απηά ηείλνπλ φρη κφλν λα απνκαθξχλνπλ γηα 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπο αγνξαζηέο γεληθφηεξα απφ ηε καδηθή εζηίαζε, αιιά 

θαη λα επεξεάδνπλ ηε δήηεζε κεηαμχ εκπνξηθψλ ζεκάησλ. Δλψ ε επίδξαζε ελφο 

ηέηνηνπ ζθαλδάινπ κπνξεί λα ήηαλ παξνδηθή θαηά ην παξειζφλ, ζηε ζχγρξνλε επνρή, 

ην αγνξαζηηθφ θνηλφ παξνπζηάδεηαη δηαξθψο εμαηξεηηθά επηθπιαθηηθφ. Μνινλφηη ην 

φλνκα ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» δελ έρεη πνηέ εκπιαθεί ζε πάζεο θχζεσο 

ζθάλδαιν, νη δπλεηηθνί αγνξαζηέο παξνπζηάδνληαη δηζηαθηηθνί σο πξνο ηελ 

θαηαλάισζε πξντφλησλ γξήγνξεο εζηίαζεο, πιήηηνληαο αδηαθξίησο ηελ θάζε 

επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά snack-sandwich. 
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Αθφκα έλαο εμσηεξηθφο θαη αλεμέιεγθηνο απφ ηε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» 

παξάγνληαο, πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο, είλαη ε χπαξμε 

ζηελψλ ππνθαηάζηαησλ. πσο αλαθέξζεθε ζηελ ππνελφηεηα 3.2.8.4., ηα 

ζεκαληηθφηεξα ππνθαηάζηαηα είλαη ηα έηνηκα θαγεηά. Ζ απμεηηθή ηάζε ησλ πσιήζεψλ 

ηνπο θαηά 10% εηεζίσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία δχλαηαη λα απνθέξεη κεησκέλα έζνδα 

ζηε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα». 

 

 

 5.3.2.2.  ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΓΤΝΑΜΗΔ 

 

 

Οη Γπλάκεηο θαη νη Αδπλακίεο είλαη εζσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ εληνπίδνληαη θπξίσο 

απφ ηελ αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο. Αθνχ αλαθεξζνχλ επηγξακκαηηθά 

νη Γπλάκεηο θαη νη Αδπλακίεο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» (Πίλαθαο 5.2.), έπεηαη ε 

αλάιπζε απηψλ ησλ ζεκείσλ. 

 

Πίλαθαο 5.2.: Γπλάκεηο θαη Αδπλακίεο ηεο εηαηξείαο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» βάζεη ηεο 

αλάιπζεο S.W.O.T. 

Γπλάκεηο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» 

1. Ηζρπξφ φλνκα ζηνλ θιάδν. 

2. Δθηελή θαη δηαθνξεηηθά δίθηπα θαηαζηεκάησλ-δηαλνκήο, επίηεπμε νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο. 

3. χλαςε ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ θαη εμαγνξψλ. 

4. Τγηήο ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

5. Διθπζηηθφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

6. Έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

7. Νέεο ζεηξέο πξντφλησλ. 

8. Τςειή πνηφηεηα κέζσ ηππνπνίεζεο θαη πηζηνπνηεηηθψλ ISO. 

Αδπλακίεο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» 

1. Γηαγξαθή απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

2. Έιιεηςε ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ. 

3. Γπζθνιία εμεχξεζεο αθηλήησλ ζε θεληξηθά ζεκεία θαη πςειφ θφζηνο 

δηακφξθσζεο. 

4. Γξαζηεξηνπνίεζε απνθιεηζηηθά ζηελ αγνξά ηνπ snack-sandwich. 

5. Με θαηνρή ζέζεο εγέηε ζηελ αγνξά. 
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Γπλάκεηο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» 

 

Καη‟ αξράο, ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» δηαζέηεη ηζρπξφ φλνκα ζηνλ εμεηαδφκελν 

θιάδν, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ πιεζψξα ζεκείσλ πψιεζεο θαζψο θαη 

απφ ην κεξίδην αγνξάο ζηελ θαηεγνξία snack-sandwich (βιέπε ππνελφηεηεο 3.2.4.3. 

θαη 4.3.3.). Οη θαηαλαισηέο γξήγνξεο εζηίαζεο είλαη εθπαηδεπκέλνη λα αλαδεηνχλ ηα 

επψλπκα θαηαζηήκαηα θαγεηνχ, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο αλάγθεο, 

γεγνλφο πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», πνπ 

ζα πξέπεη λα επηβεβαηψζεη, φπσο θαη θάζε εηαηξεία ηνπ θιάδνπ, φηη ην πξντφλ πνπ ζα 

πξνζθέξεη ζηελ αγνξά ζα έρεη δηάξθεηα. Σν απνηέιεζκα ηεο πςειήο αλαγλσξηζηκφηεηαο 

ηφζν ηνπ νλφκαηνο φζν θαη ηνπ ζήκαηφο ηεο νδεγεί ζε απμαλφκελε δήηεζε. Απνηειεί 

παξαθαηαζήθε ηθαλνπνηεηηθψλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ θαη γεληθά, ζεκαληηθφ θεθάιαην γηα ηελ ίδηα 

ηελ επηρείξεζε. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» κπνξεί λα 

ρξεψλεη πςειφηεξε ηηκή πψιεζεο θαη λα βειηηψλεη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ κηα, ελδερνκέλσο ηνπηθνχ βειελεθνχο, επηρείξεζε πνπ πσιεί 

παξφκνηα πξντφληα, ρσξίο φκσο λα δηαζέηεη ην αλάινγν ηζρπξφ φλνκα. Παξάιιεια, νη 

θαηαλαισηέο δείρλνπλ πξφζπκνη λα αγνξάζνπλ ζπγθξηηηθά αθξηβφηεξα πξντφληα 

γξήγνξεο εζηίαζεο, εθφζνλ πεηζζνχλ γηα ηελ πςειή πνηφηεηά ηνπο θαη εθφζνλ ε 

αλαγλσξηζηκφηεηά ηνπο παξακέλεη πςειή ζηελ αγνξά ιφγσ ηνπ ηζρπξνχ νλφκαηφο 

ηνπο164. Δπίζεο, ην φλνκα ηεο ππφ αλάιπζε εηαηξείαο δελ έρεη βξεζεί πνηέ ζην ζηφραζηξν 

δηθαζηηθψλ εξεπλψλ ή/θαη Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, ιφγσ, γηα παξάδεηγκα, θάπνηνπ 

δηαηξνθηθνχ ζθαλδάινπ. Δπηπιένλ, ε πςειή αλαγλσξηζηκφηεηα πεξηνξίδεη ηελ αλάγθε γηα 

δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο, αθνχ νη θαηαλαισηέο έρνπλ έξζεη πνιιάθηο ζε επαθή κε ην πξντφλ, 

ζρεκαηίδνληαο ζεηηθή αληίιεςε γηα απηφ. 

 

Αξθεηέο θνξέο, ε ελεκέξσζε θαη ε γλψζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηε κάξθα (brand awareness) 

ιακβάλεηαη εζθαικέλα σο θάηη δεδνκέλν. Μάιηζηα, πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζε 248 

επηιεγκέλεο επηρεηξήζεηο (68 εηαηξείεο πςειήο ηερλνινγίαο, 113 παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 67 

εηαηξείεο κε δηάθνξεο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο) αλά ηνλ θφζκν165. Οη βαζηθνί εξσηψκελνη ήηαλ 

δηνηθεηέο θαη ζηειέρε απηψλ ησλ επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ. Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο 

έξεπλαο ήηαλ λα θαηνλνκαζηνχλ κε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο, νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ 

επηδξνχλ πεξηζζφηεξν ζηε δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (Sustainable 

                                                 
164

 Γεσξγηάδεο, Ν. 2004, «Ζ Δπίδξαζε ηνπ “Brand Name” ζηε Γηαδηθαζία Απνηίκεζεο ησλ Δηζεγκέλσλ Δηαηξηψλ», 
Investment Research & Analysis Journal, Ννέκβξηνο. 
165

 Aaker, D. 1995, “Strategic Market Management”, 4th ed., John Wiley & Sons Inc., pp. 173-213, 260-277. 
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Competitive Advantage, S.C.A.), αξρίδνληαο απφ ηνλ παξάγνληα κε ηε κεγαιχηεξε 

ζεκαληηθφηεηα θαη ζπλερίδνληαο κέρξη εθείλνλ κε ηε κηθξφηεξε. Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ, ε 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ νλφκαηνο (name recognition) ηζνβαζκνχζε ζηε δεχηεξε ζέζε καδί κε 

ηελ επίηεπμε παξαγσγήο ρακεινχ θφζηνπο (low-cost production) απφ άπνςε ζεκαληηθφηεηαο 

αλάκεζα ζε 32 παξάγνληεο. πκπεξαζκαηηθά, ν ζρεηηθά κεγάινο αξηζκφο ησλ δηαηεξήζηκσλ 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ απφ ηα ζπκκεηέρνληα ζηελ έξεπλα 

ζηειέρε, ππνδειψλεη ηελ χπαξμε επξείαο γθάκαο απφςεσλ φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν 

απφθηεζεο δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. κσο, ε πςειή ζέζε πνπ 

θαηέιαβε ν παξάγνληαο «αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ νλφκαηνο» απφ ηα πεξηζζφηεξα ζηειέρε ησλ 

248 επηρεηξήζεσλ, θαζίζηαηαη δπλεηηθά ζεκαληηθή πεγή γηα απφθηεζε δχλακεο ζηε κάρε ησλ 

εηαηξεηψλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Έλα αθφκα Γπλαηφ ζεκείν ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» είλαη ηα εθηελή θαη 

δηαθνξεηηθά δίθηπα θαηαζηεκάησλ-δηαλνκήο. πσο αλαθέξζεθε ζηελ ππνελφηεηα 

4.3.3., ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηνπ Οκίινπ Δηαηξεηψλ Δζηίαζεο «Γξεγφξεο» αξηζκεί 

ζήκεξα πεξηζζφηεξα απφ 250 θαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ππφ 

δηαθνξεηηθά δηαθξηηηθά, εκπνξηθά ζήκαηα («Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», "Coffeeright" θαη 

"Wok 88"). Ζ θνκβηθή ηνπνζεζία ησλ θαηαζηεκάησλ βνεζά ζηελ εχθνιε αλίρλεπζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο, εληζρχνληαο ηηο παξνξκεηηθέο αγνξέο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Μάιηζηα, ην κεγάιν πιήζνο ησλ θαηαζηεκάησλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξηνξηζκέλε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ (βιέπε ππνελφηεηα 3.2.8.2.), 

ζπλεπηθνπξεί ζηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ησλ 

πξψησλ πιψλ ιφγσ ησλ καδηθψλ παξαγγειηψλ γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ 

θαηαζηεκάησλ. Σα δηαθνξεηηθά δίθηπα θαηαζηεκάησλ (concepts) απμάλνπλ ηηο 

πηζαλφηεηεο βησζηκφηεηαο ηνπ Οκίινπ, κεηψλνληαο ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη 

πξνζθέξνληαο κεγαιχηεξε πνηθηιία κέζσ ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ 

θαληβαιηζκνχ. 

 

Οη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη νη εμαγνξέο ζηηο νπνίεο έρεη πξνβεί ε «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» εληζρχνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηεο. Καηά δήισζε ηνπ ζπληδηνθηήηε θαη 

Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θνπ Βιάζε Γεσξγάηνπ, ην “Wok 88” είλαη κηα λέα 

πξσηνπνξηαθή αιπζίδα θηλέδηθσλ εζηηαηνξίσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε αξρηθά (έηνο 2000) 

απφ ηελ «Αζηαηηθά Δζηηαηφξηα Α.Δ.», ε νπνία γελλήζεθε απφ ηε ζηξαηεγηθή 

ζπλεξγαζία ηνπ Οκίινπ «Γξεγφξεο» θαη ηεο αιπζίδαο αζηαηηθψλ εζηηαηνξίσλ “Golden 

Phoenix”166. 
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Δπηπξνζζέησο, ζηα πιαίζηα ησλ ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο, ε εηαηξεία είρε πξνρσξήζεη 

ζηελ εμαγνξά ηεο νκνεηδνχο αιπζίδαο θαηαζηεκάησλ «ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΕΤΜΖ–ΣΟ 

ΜΑΤΡΟ ΠΡΟΒΑΣΟ Α.Δ.» (βιέπε ππνελφηεηα 2.2.) ηε ρξνληά εηζαγσγήο ηεο ζηελ 

Παξάιιειε Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ (έηνο 2000). Ζ «ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΕΤΜΖ – 

ΣΟ ΜΑΤΡΟ ΠΡΟΒΑΣΟ Α.Δ.» αξηζκνχζε δέθα θαηαζηήκαηα ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο 

Αζήλαο. Ζ θίλεζε απηή εληαζζφηαλ ζηα γεληθφηεξα ζρέδηα ηεο «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» γηα πεξαηηέξσ δηείζδπζε ζηελ αγνξά ηνπ ειαθξνχ γεχκαηνο, 

πξνζζέηνληαο ζην δίθηπφ ηεο ζεκεία πψιεζεο κε πςειή θίλεζε. Σν θφζηνο ηεο 

επέλδπζεο αλήιζε πεξίπνπ ζηα 3,9 εθαηνκκχξηα Δπξψ. Πέξα απφ ην παξαδνζηαθφ 

δίθηπν θαηαζηεκάησλ πνπ πξναλαθέξζεθε, ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» δηαζέηεη θαη 

νξγαλσκέλν δίθηπν ρνλδξηθήο πψιεζεο κε ηελ επσλπκία CONFECTA θαη κε 

πειαηνιφγην πνπ μεπεξλά ηα 250 ζεκεία πψιεζεο. Σν δίθηπν απηφ αθνξά ζηελ 

πξνψζεζε πξντφλησλ ηεο ζε ηξίηνπο, φπσο είλαη ηα παξαδνζηαθά θαηαζηήκαηα 

πξντφλησλ snack, ηα αξηνπνηεία θαη άιια167. 

 

Δπηπιένλ, Γχλακε ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» απνηειεί ε πγηήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε. Ζ εμεηαδφκελε εηαηξεία πξαγκαηνπνίεζε 

πσιήζεηο πνπ άγγημαλ ηα 42 εθαηνκκχξηα Δπξψ κε πεξίπνπ 2,8 εθαηνκκχξηα Δπξψ 

θαζαξφ θέξδνο κεηά θφξσλ ην 2009. ζνλ αθνξά ζηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο 

ηεο, απηέο κεηψλνληαη ζπλερψο, ελψ θαίξηεο απνθάζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

ηεο εηαηξείαο ιακβάλνληαη απφ ηα ίδηα πξφζσπα πνπ επζχλνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

επηηπρεκέλε πνξεία ηεο εμ ηδξχζεψο ηεο. Δπηπιένλ, ηφζν ε αλάιπζε ηνπ δείθηε 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο κειέηεο ηεο ICAP A.Δ. (2010) φζν θαη ε αλάιπζε ησλ 

αξηζκνδεηθηψλ δηαξζξψζεσο θεθαιαίσλ θαη βησζηκφηεηαο, φπσο απηή παξαηέζεθε ζην 

ηξίην Κεθάιαην, επηβεβαηψλνπλ ηελ ηζρπξή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα». Καηά ζπλέπεηα, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη πην πξφζπκα ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ελ γέλεη επελδχζεσλ ησλ εηαηξεηψλ κε 

πγηή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, θαζψο ππάξρεη κεγαιχηεξε δηαζθάιηζε επηηπρίαο 

θαη θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Δπίζεο, ν πςειφο βαζκφο ειθπζηηθφηεηαο ηεο αηκφζθαηξαο ησλ θαηαζηεκάησλ 

ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» απνηειεί Γπλαηφ ζεκείν γηα ηελ ελίζρπζε ησλ 

πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Ο φξνο «αηκφζθαηξα» (atmospherics) αλαθέξεηαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά (δηαζηάζεηο) ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπ 
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θαηαζηήκαηνο, ηα νπνία κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλαηζζήκαηα, πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζε αγνξά168. Πξνθεηκέλνπ ε εθάζηνηε επηρείξεζε λα επηβηψζεη κέζα ζε 

αληαγσληζηηθά πεξηβάιινληα, απαηηείηαη πειαηνθεληξηθή θηινζνθία. Απηφο ν 

πξνζαλαηνιηζκφο δχλαηαη ελ κέξεη λα επηηεπρζεί γηα ηε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» 

κέζσ ηεο δηακφξθσζεο αηκφζθαηξαο ζηα θαηαζηήκαηα, ψζηε λα ειθχεηαη ε πξνζνρή 

ησλ πειαηψλ, λα δηνρεηεχνληαη επηζπκεηά κελχκαηα θαη λα δεκηνπξγνχληαη 

ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά ζηελ πηζαλφηεηα αγνξάο. Ζ θνκβηθή 

ηνπνζεζία ησλ θαηαζηεκάησλ, ηδηφθηεησλ θαη εηαηξηθψλ, ε πςειή πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κέζσ ησλ πξνζεγκέλσλ πξψησλ πιψλ, 

ηεο θαηάιιειεο επεμεξγαζίαο ηνπο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πσιήζεσλ, ε δηαθήκηζε ηεο 

αιπζίδαο θαζψο θαη ε αίζζεζε λεαληθφηεηαο πνπ θαιιηεξγείηαη απφ ηε δηαθφζκεζε, 

είλαη νξηζκέλα απφ ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζεηηθή εηθφλα ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα». 

 

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ησλ Γπλάκεσλ ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», ην πξνζσπηθφ 

ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο είλαη έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν. Καηέρεη πςειήο 

ζηάζκεο ηερλνγλσζία θαη ππφθεηηαη ζε ζπλερή εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε κέζα ζε επράξηζην 

πεξηβάιινλ, παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. Ζ ίδξπζε 

θαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο απφ ην 1972 εγγπάηαη ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, ηηο νπνίεο ζπζηεκαηηθά κεηαδίδεη ππφ κνξθή εθπαίδεπζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 

 

Ζ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο δελ βξίζθεη εθαξκνγή κφλν ζηε 

δηακφξθσζε ζεηηθήο εηθφλαο ησλ θαηαζηεκάησλ θαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Γπλαηφ ζεκείν ηεο εμεηαδφκελεο εηαηξείαο απνηειεί θαη ε θαηλνηνκία 

κέζσ ησλ λέσλ ζεηξψλ πξντφλησλ, πνπ δελ δηαηίζεληαη απφ εθάκηιιεο επηρεηξήζεηο, 

βξηζθφκελε πνιιέο θνξέο κπξνζηά απφ ηνλ αληαγσληζκφ. Αληηπξνζσπεπηηθφ 

παξάδεηγκα ησλ παξαπάλσ απνηειεί ε θαηάθηεζε ηνπ πξψηνπ βξαβείνπ ζηελ 

θαηεγνξία «Καηλνηνκία ζηελ Δμππεξέηεζε Πειαηψλ» απφ ην δίθηπν «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» γηα ηε λέα ζεηξά πξντφλησλ «Γηαηξνθή & Ηζνξξνπία», ζηελ ηειεηή 

βξάβεπζεο ησλ Δζληθψλ Βξαβείσλ Δμππεξέηεζεο Πειαηψλ, ηελ νπνία δηνξγάλσζε ην 

Δ.Η.Δ.Π. ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2010 (βιέπε ππνελφηεηα 4.3.5.). 

 

Μία αθφκα Γχλακε ηεο εμεηαδφκελεο εηαηξείαο απνηειεί ε επίηεπμε πςειήο πνηφηεηαο 

πξνζθεξφκελσλ γεπκάησλ θαη ζλαθ θαζψο θαη ε πιήξεο δηαζθάιηζε απηήο ηεο 

πνηφηεηαο κέζσ ηππνπνίεζεο θαη δειψζεσλ ζπκκφξθσζεο ηχπνπ ISO. Ζ TUV 
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 Kotler, P. 1974, “Atmospherics as a Marketing Tool”, Journal of Retailing, Vol. 49, No. 4, pp. 48-64. 
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AUSTRIA HELLAS πηζηνπνίεζε ηνλ κηιν «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα Α.Β.Δ.Δ.» 

ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Πξφηππν EN ISO 9001:1994 ηνλ επηέκβξην 2001. Δπίζεο, ν 

φκηινο έιαβε θαη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο HACCP ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή 

νδεγία 93/43 θαη ηνλ Codex Alimentarius (γηα εθηελέζηεξε αλάιπζε βιέπε θαη 

ππνελφηεηα 2.3.). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν κηινο, κεηά ηελ επηηπρή έθβαζε ησλ 

ειέγρσλ απφ ηελ νκάδα ησλ επηζεσξεηψλ ηεο TUV AUSTRIA HELLAS, ζα ιάβεη δχν 

μερσξηζηά πηζηνπνηεηηθά ηνπ παγθνζκίνπ ζπλδέζκνπ πηζηνπνηήζεσλ TUV-CERT, ηα 

νπνία βεβαηψλνπλ ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο. 

 

Ο κηινο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα Α.Β.Δ.Δ.» πηζηνπνηήζεθε γηα ηνπο ηνκείο ηεο 

παξαγσγήο θαηεςπγκέλσλ πξντφλησλ δχκεο, εκπνξίαο θαηεςπγκέλσλ, λσπψλ θαη 

θαλνληθψλ ζπλζεθψλ πιηθψλ θαζψο θαη γηα ηελ παξαζθεπή θαη εκπνξία 

κηθξνγεπκάησλ κε βάζε ηα παξαπάλσ. Οη πηζηνπνηήζεηο απηέο έξρνληαη λα 

επηβεβαηψζνπλ ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ απφ πιεπξάο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ε νπνία δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ησλ 

παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζε κηα ηδηαίηεξα θξίζηκε 

ρξνληθή πεξίνδν γηα φιε ηε βηνκεραλία ησλ ηξνθίκσλ. Δηδηθφηεξα, γηα ηνλ ηνκέα ηεο 

πηζηνπνίεζεο ηνπ HACCP – ζχκθσλα κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία 93/43 θαη ηνλ Codex 

Alimentarius – ε TUV AUSTRIA HELLAS ρνξεγεί μερσξηζηφ πηζηνπνηεηηθφ TUV-CERT 

κεηά απφ επηηπρή έθβαζε ηεο επηζεψξεζεο πηζηνπνίεζεο. χκβνπινο αλάπηπμεο ησλ 

πζηεκάησλ ISO θαη HACCP ήηαλ ε γλσζηή εηαηξεία ζπκβνχισλ πνηφηεηαο 

STEDIMA/DMC169.  

 

Αδπλακίεο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» 

 

Ζ ζπκκεηνρή ζηξαηεγηθνχ επελδπηή ζην κεηνρηθφ ή εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο εθάζηνηε 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο πξνζθέξεη πεξαηηέξσ αζθάιεηα απφ θηλδχλνπο-απεηιέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Δληζρπηηθά ζηνηρεία απηήο ηεο αζθάιεηαο είλαη ηφζν ε 

εηζαγσγή κηαο Α.Δ. ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά φζν θαη νη εθ ησλ πζηέξσλ 

απμήζεηο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ γηα άληιεζε ρξεκαηηθψλ πφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ επελδχζεηο θαη δαπάλεο ηεο. Παξφια απηά, ε «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» δελ είλαη πιένλ εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, νχηε 

πθίζηαηαη ζηε κεηνρηθή ηεο ζχλζεζε ζηξαηεγηθφο επελδπηήο170, αλαηξψληαο ηα 

φπνηα πιενλεθηήκαηα αξρηθά παξνπζηάζηεθαλ. 
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 www.gregorys.gr  θαη  http://www.plant-management.gr/index.php?id=1040 
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 πσο πξναλαθέξζεθε, ν πξψελ θχξηνο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο EVEREST, δηαθνξνπνηψληαο ηειείσο ηελ 
επηρεηξεκαηηθή ηνπ ινγηθή ζπγθξηηηθά κε εθείλε ηεο νηθνγέλεηαο Γεσξγάηνπ (βιέπε επφκελε παξάγξαθν), παξέδσζε 
πιήξσο ην δηνηθεηηθφ θαη κεηνρηθφ έιεγρν ζηνλ κηιν VIVARTIA. 
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πσο επηζεκάλζεθε ζηελ ππνελφηεηα 2.1., ηνλ Απξίιην ηνπ 2009, ε «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» αλαθνίλσζε φηη ε Έθηαθηε Γ.. ηεο εηαηξείαο απνθάζηζε ηε δηαγξαθή 

ησλ κεηνρψλ απφ ην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Ζ θίλεζε απηή απνηέιεζε ηελ θαηάιεμε 

ηεο απφ 22 Γεθεκβξίνπ 2008 ππνρξεσηηθήο δεκφζηαο πξφηαζεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θνηλψλ, νλνκαζηηθψλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ ηεο απφ ηελ εηαηξεία PRIME 

ΚΔΦΑΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ Α.Δ. Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία ήηαλ171 ζπκθεξφλησλ ηεο 

νηθνγέλεηαο Γεσξγάηνπ (Βιάζε Γεσξγάηνο, Άξηεκηο Γεσξγάηνπ, Αζαλία Γεσξγάηνπ), ε 

νπνία έιεγρε ην 47%172 πεξίπνπ ησλ κεηά ςήθνπ κεηνρψλ εθείλε ηε ρξνληθή ζηηγκή173. 

Ζ απφθαζε απφ ηελ νηθνγέλεηα Γεσξγάηνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη εθ λένπ ηνλ 

πιήξε έιεγρν ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», ειήθζε θαηξφ πξηλ, θαζψο ε νηθνγέλεηα 

εθηίκεζε φηη ε παξακνλή ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ δελ έρεη λα πξνζθέξεη θάηη 

νπζηαζηηθφ ζηελ εηαηξεία. Αληηζέησο, ηα θφζηε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνπζία ηεο 

ζεσξνχλ φηη είλαη δπζβάζηαθηα. Μάιηζηα, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο αλαθέξνπλ πσο ε 

επηζηξνθή ζηηο ξίδεο ζα βνεζήζεη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο, κε ηε 

δηνίθεζε λα αζθείηαη απφ ηελ ίδηα ηε δεδνκέλε πεξίνδν174. 

 

Παξφιν πνπ ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» δηαζέηεη αμηνδήιεπην δίθηπν θαηαζηεκάησλ 

γηα εηαηξεία εζηίαζεο, ε εμεχξεζε, κίζζσζε θαη αμηνπνίεζε αδηάζεησλ ρψξσλ ζε 

θεληξηθά ή εκπνξηθά ζεκεία (θπξίσο) πφιεσλ θαζηζηά ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ 

δπζρεξήο θαη πνιπδάπαλε. ρη κφλν νη αλάγθεο γηα δηακφξθσζε ρψξσλ είλαη 

ζρεηηθά κεγάιεο – αλαθέξζεθε ζηελ ππνελφηεηα 3.2.8.1. ζηα πιαίζηα δηακφξθσζεο 

ησλ θαηαζηεκάησλ – αιιά επίζεο, ηα κηζζψκαηα δηαρξνληθά θπκαίλνληαη ζε πςειά 

επίπεδα. Απηή ε αχμεζε ησλ ζηαζεξψλ εμφδσλ – ή αιιηψο, κε ινγηζηηθή απνηχπσζε, 

ε αχμεζε ηφζν ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ φζν θαη ησλ θεθαιαηνπνηεζέλησλ εμφδσλ 

πξψηεο εγθαηάζηαζεο – δεκηνπξγεί άκεζα ηελ αλάγθε γηα δηάζεζε πεξηζζφηεξσλ 

ρξεκαηηθψλ πφξσλ θαζψο θαη πίεζε, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ην πεξηζψξην θέξδνπο. 

Χζηφζν, πθίζηαηαη ν θίλδπλνο νη ηαθηηθέο, πνπ ζα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ εθηφλσζε ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ πηέζεσλ, λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ειθπζηηθφηεηαο θαη έιιεηςε 

αληαγσληζηηθφηεηαο έλαληη «αλψλπκσλ» θαηαζηεκάησλ ηχπνπ snack-sandwich. 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» εληνπίδνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά 

ζηελ αγνξά snack-sandwich175. Δληνχηνηο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη θαηαλαισηέο 
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 Ζ εηαηξεία «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» ζπγρψλεπζε κε απνξξφθεζε ηελ PRIME ΚΔΦΑΛΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ Α.Δ. Ζ 
ζπγρψλεπζε εγθξίζεθε απφ ηηο Γ.. ησλ κεηφρσλ ησλ εηαηξεηψλ ηελ 1

ε
 Ννεκβξίνπ 2009. 

172
 Σν ππφινηπν 53% ειεγρφηαλ απφ πεξίπνπ 2.000 κεηφρνπο. 

173
 http://www.capital.gr/news.asp?Details=643730 

174
 http://www.capital.gr/news.asp?details=644026 

175
 Βιέπε αλαθνξά ζην ηέινο ηεο ππνελφηεηαο 3.2.3. 
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δείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηελ ειιεληθή θνπδίλα, ζε αληίζεζε κε φηη ζπλέβε ηελ 

πξνεγνχκελε δεθαεηία κε ηελ εηζβνιή ηεο «μέλεο» θνπδίλαο. Ζ ειιεληθή θνπδίλα έρεη 

αιιάμεη κνξθή θαη έρεη εκπινπηηζηεί γεπζηηθά, ρσξίο φκσο λα ράζεη ηελ ηαπηφηεηα θαη 

ηελ ηδηαηηεξφηεηά ηεο, δηαπηζηψζεηο πνπ αμηνινγνχληαη ζεηηθά απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο176. 

 

Σέινο θαη ζε άκεζε ζχλδεζε κε ηελ παξαθάησ ππνελφηεηα, ε «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» δελ θαηέρεη ζέζε εγέηε ζηελ αγνξά, γεγνλφο πνπ απνηειεί πνιχηηκε 

δηαπίζησζε ηφζν γηα ηελ αλαγλψξηζε φζν θαη γηα ηελ αηηηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ 

επηηπρίαο ηεο αθνινπζνχκελεο απφ ηελ επηρείξεζε ζηξαηεγηθήο. 

 

 

5.4. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΖ «ΓΡΖΓΟΡΖ 

ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ Α.Β.Δ.Δ.» 

 

 

Γεληθά, ην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο δηαρεηξίδεηαη δπλάκεηο θαη δπλαηφηεηεο 

πξηλ αθφκα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηα, ζηνρεχεη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη είλαη θαη‟ εμνρήλ κηα δηαδηθαζία ζθέςεο. Σα ζηειέρε πνπ 

εκπιέθνληαη κε απηήλ ηε θάζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη πξέπεη λα δηαθξίλνληαη 

απφ αλαιπηηθή ηθαλφηεηα, θξίζε θαη δηαίζζεζε. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ ελφο νξγαληζκνχ είλαη 

κηα δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία γίλεηαη δηαρείξηζε ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ 

ηεο επηρείξεζεο θαηά ηε δηάξθεηα αλάιεςεο ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ. ηνρεχεη ζηελ 

απνδνηηθφηεξε εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ, ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη θαη είλαη κηα δηαδηθαζία ιεηηνπξγηθή. Σα ζηειέρε, πνπ 

αλαιακβάλνπλ λα κεηνπζηψζνπλ ζε πξάμεηο ηα ζηξαηεγηθά ζρέδηα ηνπ νξγαληζκνχ, 

πξέπεη λα έρνπλ αλεπηπγκέλεο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη θίλεηξα177. 

 

Αθνχ πξψηα αληρλεπηεί ε επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, κέζσ ηεο νπνίαο ε εμεηαδφκελε 

εηαηξεία επηρεηξεί λα θεξδίζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, αθνινπζεί ε απνηίκεζε ηνπ 

βαζκνχ επηηπρίαο, φπσο απηφο πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο. 
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 Γεσξγφπνπινο, Ν. 2006, «ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη», Δθδφζεηο Μπέλνπ Γ. 
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5.4.1. Ζ ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΜΔΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

 

Πξηλ ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» ζε επηρεηξεκαηηθφ 

επίπεδν, εχινγν είλαη ην γεγνλφο ηεο εχξεζεο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, πνπ επηιέρζεθε 

λα αθνινπζεζεί. Ζ ελ ιφγσ επηινγή ππνζηεξίδεηαη απφ παξάγνληεο θαη γλσξίζκαηα 

ηεο εμεηαδφκελεο εηαηξείαο, ηα νπνία έρνπλ αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελεο ππνελφηεηεο 

θαη ζπλνπηηθά παξαηίζεληαη ζηελ παξνχζα. 

 

Σν γεγνλφο θαη κφλν φηη ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά 

ηνπ snack-sandwich ζπληζηά κηα άρξσκε θαη θαζνιηθά γλσζηή πξαγκαηηθφηεηα, ε 

νπνία δελ βνεζά ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο νχηε θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

θαη άξα, ε δξαζηεξηφηεηα απηή θαζεαπηή δελ νδεγεί ζε βαζηθή αληαγσληζηηθή 

ηθαλφηεηα (core competence). Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη, εδψ θαη κηζφ αηψλα 

πεξίπνπ, ν Levitt (1960)178 είρε πξνεηδνπνηήζεη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ, 

φηαλ νξίδνληαη νη επηρεηξήζεηο κφλν κε βάζε ηα πξντφληα / ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ. Ο Levitt (1960) ππνζηεξίδεη φηη απηφ είλαη κπσπηθή αληηκεηψπηζε, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ε δήηεζε γηα έλα δεδνκέλν πξντφλ είλαη πνιχ πηζαλφ λα κεηαβιεζεί. Οη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν σο «δηαδηθαζία ηθαλνπνίεζεο 

πειαηψλ» απ‟ φ,ηη σο «δηαδηθαζία παξαγσγήο πξντφλησλ»179. 

 

Απφ ηηο ηξεηο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο, ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» αθνινπζεί 

ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα ην επηηχρεη, αξρηθή θαη ζεκειηψδεο 

πξνυπφζεζε είλαη ε δεκηνπξγία ζεκείσλ ππεξνρήο βάζεη αιπζίδαο αμίαο (εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ), ηα νπνία ελ κέξεη ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. 

 

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα θαη ζηα πιαίζηα αλίρλεπζεο 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ βαζηθψλ αληαγσληζηηθψλ ηθαλνηήησλ, παξαηεξείηαη πσο ε 

«Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» ελδηαθέξεηαη λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε 

ηνπο πειάηεο ηεο κέζσ ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ, πνπ πξνζπαζνχλ λα 

θαιχςνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθάζηνηε αγνξάο-ζηφρνπ, φπσο απηέο νξηνζεηνχληαη 

ζηελ ππνελφηεηα 3.2.8.3. 
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 Levitt, T. 1960, “Marketing Myopia”, Harvard Business Review, July-August. 
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 Βέβαηα, νη απφςεηο ηνπ Levitt έρνπλ δερηεί αξθεηή θξηηηθή σο ειιηπείο θαη κε δηθνξνχκελν πεξηερφκελν (Grant, 1999). 
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Σν θαηαλαισηηθφ θνηλφ αληηιακβάλεηαη ηα πξντφληα πγηεηλήο δηαηξνθήο ηεο «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» (γηα παξάδεηγκα, ε λέα πξφηαζε «Γηαηξνθή & Ηζνξξνπία») σο 

κνλαδηθά – ηνπιάρηζηνλ επί ηνπ παξφληνο θαη κέρξη λα αληηγξαθνχλ. Δπηπιένλ, φια ηα 

ζάληνπηηο θαη ηα ινηπά κηθξνγεχκαηα ραξαθηεξίδνληαη σο θξέζθα, θαιχπηνληαο ζε 

εχξνο θαη βάζνο ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ δπλεηηθψλ αγνξαζηψλ. Καη‟ απηφ 

ηνλ ηξφπν, ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» παξνπζηάδεηαη σο ηδηαίηεξε θαη κε 

πεξηζζφηεξα απφ 250 θαηαζηήκαηα, πξνζζέηνληαο αμία ζηνπο αγνξαζηέο. Δπίζεο, ε 

ηππνπνίεζε ησλ πξντφλησλ (βιέπε ππνελφηεηα 2.3.), ην επξέσο αλαγλσξίζηκν ζήκα 

ηνπ νλφκαηνο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» (βιέπε ππνελφηεηα 3.2.6.) θαζψο θαη ε 

ρξεζηκνπνηνχκελε ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία ζηηο ππεξεζίεο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

επηζπκηψλ ησλ αγνξαζηψλ (βιέπε ππνελφηεηεο 3.1.4. θαη 5.3.3.2.) απνηεινχλ 

αληηπξνζσπεπηηθά ζεκεία κηαο αθνινπζνχκελεο απφ ηελ εμεηαδφκελε εηαηξεία 

ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο. Σέινο, ε ζρεηηθά απμεκέλε ηηκή ησλ πξντφλησλ ηεο 

«Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» ζπγθξηηηθά κε ηα αληίζηνηρα ησλ «αλψλπκσλ» 

αληαγσληζηψλ ηεο (ππεξηίκεζε) δηθαηνινγείηαη ιφγσ δηαθνξνπνίεζεο θαη απμεκέλεο 

πξνζθεξφκελεο αμίαο. 

 

 

5.4.2. Ζ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

 

ηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο γηα εχξεζε θαη δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» παξνπζηάδεηαη σο κηα εηαηξεία κε 

επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηνλ θιάδν ηνπ snack-

sandwich. Χζηφζν, ε πην ελδειερήο αμηνιφγεζε ηεο αθνινπζνχκελεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο απνθαιχπηεη κεηνλεθηήκαηα, πεξηνξηζκνχο θαη «θελά» ζηξαηεγηθήο. πσο 

είλαη γλσζηφ, ζθνπφο ηεο αληαγσληζηηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη γεληθά λα βξεη ε 

νπνηαδήπνηε εηαηξεία κηα ζέζε ζηνλ θιάδν, φπνπ ζα κπνξεί θαιχηεξα λα ακπλζεί απφ 

ηηο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο ή λα κπνξέζεη λα ηηο επεξεάζεη γηα δηθά ηεο νθέιε. Με 

δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε, ην έλα κέξνο ηεο πξνζνρήο πξέπεη λα είλαη ζηξακκέλν ζηε 

ζηξαηεγηθή ππξήλα θαη ην άιιν κέξνο ζηνλ θπξηφηεξν αληαγσληζηή «πξψηνπ» 

βαζκνχ» (EVEREST). 

 

Κξίλεηαη ινηπφλ, φηη, αθνχ εληνπίζηεθε ην είδνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ή κε εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε ή 

κε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο αληίζηνηρα, δηαπίζησζε πνπ πξνθχπηεη απφ: 

πξψηνλ, ηε ζχγθξηζε ηεο εμεηαδφκελεο εηαηξείαο κε ηελ EVEREST θαη δεχηεξνλ, ηε 
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ζεηηθή ή αξλεηηθή απάληεζε ηνπ πιαηζίνπ εξσηήζεσλ ηχπνπ VRIO ησλ βαζηθψλ 

αληαγσληζηηθψλ ηθαλνηήησλ ζηα πιαίζηα αλάιπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

«Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα». Αθνινπζεί εθηελήο εμέηαζε ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ 

θξηηεξίσλ πεξί ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο εθαξκνγήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο. 

 

πσο παξνπζηάζηεθε ζηνλ Πίλαθα 3.2., ε EVEREST θαηέρεη ην 50% ηεο αγνξάο 

αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο ηχπνπ snack-sandwich, κε ηε 

«Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» λα ειέγρεη κφιηο ην 33,5% πεξίπνπ. Γεδνκέλνπ φηη ε 

εμεηαδφκελε αγνξά είλαη ζην ψξηκν ζηάδην, ηα κεξίδηα αγνξάο κεηαβάιινληαη κε 

ζρεηηθά κεγάιε δπζρέξεηα. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξθεηά κεγαιχηεξε απνδνηηθφηεηα 

ηεο εηαηξείαο EVEREST θαηά ηελ πεξίνδν 2002-2009 (βιέπε Πίλαθα 3.6.), ε 

«Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» δηαδξακαηίδεη ηειηθά, ηνλ ξφιν ηνπ «δηεθδηθεηή» 

(challenger)180. Αλαιπηηθφηεξα, γηα λα είλαη ζε ζέζε ε εμεηαδφκελε εηαηξεία λα επηηεζεί 

κε αμηψζεηο ζηελ EVEREST, πξέπεη σο δηεθδηθεηήο λα πιεξνί ηξεηο θχξηεο 

πξνυπνζέζεηο181: 

 

Να δηαζέηεη δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

 

Ζ «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» ζα πξέπεη λα θαηέρεη έλα μεθάζαξν θαη δηαηεξήζηκν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απέλαληη ζηνλ εγέηε κέζσ θάπνηαο επηρεηξεκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο. ζνλ αθνξά ηελ αγνξά ηχπνπ snack-sandwich, ε «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» δελ παξνπζηάδεηαη επηηπρψο δηαθνξνπνηεκέλε απέλαληη ζηελ 

EVEREST. Απηφ δηαηππψλεηαη ππφ ηελ έλλνηα φηη, αλ ήηαλ, ηφηε ζα πεηχραηλε ηελ 

θαηάιεςε ηεο εγεηηθήο ζέζεο. Σνπιάρηζηνλ επί ηνπ παξφληνο, ην ζεκαληηθφ θέξδνο 

κεξηδίνπ αγνξάο δελ ζηεξίδεηαη ζε θάπνηεο παηέληεο ή εκπνξηθά κπζηηθά, πνπ κπνξεί ε 

«Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» λα ππεξαζπηζηεί, αθνχ ην εθάζηνηε ηειηθφ πξντφλ 

αληηγξάθεηαη άκεζα θαη κε αθξίβεηα απφ ηνλ εγέηε. ε ζπλδπαζκφ κε ηα παξαπάλσ, ε 

EVEREST δηαζέηεη πνιχ πεξηζζφηεξα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξίμεη ελδερφκελεο επηζεηηθέο πνιηηηθέο εκπινπηηζκνχ ηνπ εχξνπο ή/θαη ηνπ 

βάζνπο ησλ πξντφλησλ ηεο (βιέπε Πίλαθα 3.4.). 

 

Να έρεη εγγχηεηα ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο 
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 Αξρηθά, απηφο ν φξνο ρξεζηκνπνηνχηαλ απφ ηνλ Γεξκαλφ ζεσξεηηθφ ηνπ πνιέκνπ Carl von Clausewitz (1780-1831). 
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 Porter, M. 1985, “Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance”, New York, The Free 
Press. 
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Ζ «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» πξέπεη λα έρεη ηξφπν λα εμνπδεηεξψζεη (κεξηθψο ή 

νιηθψο) ηα ππάξρνληα πιενλεθηήκαηα ηνπ εγέηε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε εμεηαδφκελε 

επηρείξεζε αθνινπζεί ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ζηηο ίδηεο αγνξέο, φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ε EVEREST, πξέπεη λα αληηζηαζκίζεη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

ηνπ εγέηε θαη νηηδήπνηε άιιν ηελ θάλεη εγέηε. Χζηφζν, δελ πθίζηαηαη άκεζνο θαη 

μεθάζαξνο ηξφπνο θάκςεο ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο EVEREST, ηα νπνία ζρεηίδνληαη 

ηφζν κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ (ζε κηθξφηεξν βαζκφ) φζν θαη κε ηηο 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο (ζε κεγαιχηεξν βαζκφ). Μάιηζηα, ελψ ηα δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά 

ηζνδχλακα ησλ δχν εηαηξεηψλ είλαη πεξίπνπ ίζα ζε εηαηξηθφ επίπεδν182, ηα αληίζηνηρα 

δηαζέζηκα ηεο EVEREST είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ εθείλα ησλ εηαηξεηψλ Γξεγφξεο 

ζε επίπεδν Οκίισλ183. πλεπψο, ν κηινο EVEREST έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνπιεξψλεη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα, λα παξαγγέιλεη πεξηζζφηεξεο χιεο πξνο 

κεηαπνίεζε, ελψ ην επίπεδν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγν 

κε ην επίπεδν δηαθξάηεζεο ηακεηαθψλ ηζνδχλακσλ. Δπηπξνζζέησο, ν κηινο 

EVEREST δξαζηεξηνπνηείηαη ζε πνιινχο ηνκείο κέζσ δηαθνξεηηθψλ ΔΜ (βιέπε 

ππνελφηεηεο 3.2.5.3. θαη 5.3.3.1.), ελψ ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ 

εηαηξεηψλ Γξεγφξεο πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε αγνξέο εζηίαζεο (βιέπε ππνελφηεηα 

5.3.3.2. γηα εμαγνξέο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα»). 

 

Να έρεη άκπλεο ζε πεξίπησζε αληεθδηθήζεσλ απφ ηνλ εγέηε 

 

Γεληθά, ν δηεθδηθεηήο πξέπεη λα δηαζέηεη θάπνηα κέζα, γηα λα ακβιχλεη αληεθδηθήζεηο 

ηνπ εγέηε. Ζ EVEREST δχλαηαη λα επηηεζεί κέζσ ησλ πφξσλ ηεο. Μάιηζηα, ζε άκεζε 

ζπζρέηηζε κε ην δπζρεξέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο, ε EVEREST επηδίδεηαη 

επί ηνπ παξφληνο ζε πφιεκν ηηκψλ κέζσ γελλαίσλ πξνζθνξψλ ζε πνιιά πξντφληα184, 

δηαηεξψληαο ην κεξίδηφ ηεο δηαρξνληθά πεξηραξαθσκέλν. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ε ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο 

ηεο εηαηξείαο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» δελ θαίλεηαη λα νδεγεί ζε δηαηεξήζηκν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ ζπλφινπ ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. πλεπψο, 

απηή ε «ζνιή» δηαθνξνπνίεζε ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» πξνζζέηεη κελ αμία 

ζηνπο αγνξαζηέο, πθίζηαληαη δε θαη άιινη αληαγσληζηέο πνπ πξνζθέξνπλ ηνπιάρηζηνλ 

ίδηνπ επηπέδνπ αληηιακβαλφκελε αμία. Δπίζεο, ε ζπαληφηεηα ηφζν ησλ 

                                                 
182

 Βάζεη ησλ Ηζνινγηζκψλ ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ 2009, ε EVEREST δηαζέηεη θαηαζέζεηο 1,03 εθαηνκκπξίσλ Δπξψ έλαληη 
1,35 εθαηνκκπξίσλ ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα». 

183
 Βάζεη ησλ Ηζνινγηζκψλ ηεο 31

εο
 Γεθεκβξίνπ 2009, ν κηινο EVEREST δηαζέηεη θαηαζέζεηο 10,8 εθαηνκκπξίσλ 

Δπξψ έλαληη 1,6 εθαηνκκπξίσλ ηνπ Οκίινπ εηαηξεηψλ «Γξεγφξεο». 
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 http://www.everest.com.gr/#/L1Directory/2/TextOnly/34/Document/286?Language=gr 
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ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξντφλησλ φζν θαη ηεο γλψζεο ησλ ζηειερψλ ηεο «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα», αλ πθίζηαηαη, εμαθαλίδεηαη σο ραξαθηεξηζηηθφ ηθαλνηήησλ ηεο, 

γεγνλφο πνπ ζε κεγάιν βαζκφ νθείιεηαη ζηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ παξερφκελνπ 

πξντφληνο. Άκεζε ζπλέπεηα ηεο παξαπάλσ δηαπίζησζεο είλαη ε επρέξεηα κίκεζεο ησλ 

πξντφλησλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, αθνχ ε θάζε ηδέα είλαη δπλαηφ λα αληηγξαθεί 

θαη κάιηζηα, ν εθάζηνηε αληαγσληζηήο κπνξεί λα πξνζθέξεη δηαθνξνπνηεκέλα 

πξντφληα (δηαθνξνπνίεζε ελαληίνλ δηαθνξνπνίεζεο) γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ίδηνπ 

ζθνπνχ. Γηα παξάδεηγκα, ε EVEREST κπνξεί λα πξνζθέξεη ην δηθφ ηεο αληίζηνηρν 

κελνχ κε πεξηζζφηεξα ή/θαη δηαθνξεηηθά δηαηξνθηθά ζπζηαηηθά σο απάληεζε ζηε λέα 

πξφηαζε ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» νλφκαηη «Γηαηξνθή & Ηζνξξνπία». 

 

πλεπψο, ε εθκεηάιιεπζε ησλ ηθαλνηήησλ ηεο νδεγεί ηε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» ζε 

βξαρπρξφληαο δηάξθεηαο αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, πνπ ηείλνπλ λα 

εμνπδεηεξσζνχλ θάζε θνξά απφ ηνλ αληαγσληζκφ. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο 

ρξήδεη ζπλερνχο επαλεμέηαζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνεγείηαη ε «Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα» ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 

Σειηθά, ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, ε απεμάξηεζε κηαο νηθνλνκηθή κνλάδαο 

απφ ηηο ππφινηπεο νκνεηδείο ηεο θαη ηαπηφρξνλα, ε δεκηνπξγία μερσξηζηήο ζηξαηεγηθήο 

νκάδαο – ζηα πιαίζηα ραξηνγξάθεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο – είλαη 

εμεδεηεκέλε. Ζ «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» αλήθεη ζηνλ θιάδν ησλ αιπζίδσλ 

εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο, ν νπνίνο θαίλεηαη πσο δελ αλέρεηαη – 

καθξνπξφζεζκα ηνπιάρηζηνλ – κνλνπσιηαθέο θαηαζηάζεηο νθεηιφκελεο ζε 

επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο. 

 

 

5.4.3. ΠΡΟΣΑΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ  

        ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

Δπηρεηξψληαο ηελ παξάθακςε ηεο ηξνρνπέδεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αληαγσληζηηθή 

ζέζε ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», φπσο απηή αληρλεχηεθε απφ ηηο δχν 

πξνεγνχκελεο ππνελφηεηεο, αλαθέξεηαη φηη ε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, είηε κηθξή είηε 

κεγάιε, είλαη απηνλφεην φηη πξέπεη λα πιενλεθηήζεη. Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ επηβίσζε, ε απψιεηά ηνπ κε ην «ζάλαην» ησλ 
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επηρεηξήζεσλ. Μαθξνπξφζεζκα βηψζηκε επηινγή, πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, δελ ππάξρεη γηα ηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο. 

 

ηα πιαίζηα πξφηαζεο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα, εθεί πνπ θαίλεηαη πσο νινθιεξψλεηαη ε 

αλίρλεπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», 

αλαδχνληαη νη νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπ πνιέκνπ ησλ ζηξαηψλ θαη ηεο κάρεο γηα επηβίσζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα, βξίζθνπλ εθαξκνγή νη ζέζεηο ηνπ Peter 

Drucker185. εηξά έρεη ε εμέηαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ θαη ζπγθεθξηκέλα, ην πψο 

ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», εθαξκφδνληαο επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο, ζα επηηχρεη 

δηάζπαζε ησλ γξακκψλ ππεξάζπηζεο ηεο EVEREST, πξηλ ε ηειεπηαία επηηεζεί θαηά 

κέησπν – ε ρείξηζηε ζηξαηεγηθά θαηάζηαζε γηα ηελ εηαηξεία κε ηνπο ζπγθξηηηθά 

πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο, δειαδή ηε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα». H ζηξαηεγηθή 

δηαθνξνπνίεζεο ζηνλ θιάδν πνπ εμεηάζηεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηαθηηθή εθαξκνγή 

ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ δχλαηαη λα απμήζεη θέξδε θαη πσιήζεηο – επαχμεζε 

δεκηνπξγίαο αμίαο κέζσ ηεο αιπζίδαο αμίαο. 

 

Πξαθηηθά, νη σο άλσ ζπζηάζεηο κεηνπζηψλνληαη ζε ζηφρνπο φπσο επαλαηνπνζέηεζε 

ηνπ πξντφληνο ζηε ζπλείδεζε ηεο θάζε αγνξάο-ζηφρνπ κέζσ εληαηηθνπνίεζεο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο. Ζ δηεχξπλζε θαη επαλαηνπνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηεο αγνξάο 

εμππεξεηεί ηε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» κέζσ, γηα παξάδεηγκα, ζπλεξγηψλ θαη 

πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο ζηα ίδηα ζεκεία κε ηα ππνθαηάζηαηα (έηνηκν θαγεηφ ζηηο 

ππεξαγνξέο) ή/θαη πψιεζε αδεηψλ δηθαηφρξεζεο φρη κφλν γηα ίδξπζε θαηαζηεκάησλ 

αιιά θαη γηα παξαγσγή πξντφλησλ ζε παξαγσγηθέο κνλάδεο ηξίησλ. Δπίζεο, ε 

πξνβνιή πξέπεη λα ζηξαθεί πξνο ηα λέα ζεκεία πψιεζεο θαη ηα λέα είδε 

δηθαηφρξεζεο θαη φρη ηφζν πξνο ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα απηά θαζαπηά – ε 

αλαγλσξηζηκφηεηά ηνπο είλαη ήδε ηθαλνπνηεηηθά πςειή. 

 

Ζ εληαηηθνπνίεζε ηεο ηκεκαηνπνίεζεο, ην δηαθνξνπνηεκέλν κάξθεηηλγθ θαζψο θαη ηα 

λέα είδε ηνπνζέηεζεο ησλ πξντφλησλ ζηελ θαξδηά θαη ζην κπαιφ ηνπ δπλεηηθνχ 

αγνξαζηή απνηεινχλ κέξνο ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ ζηελ αέλαε επηκνλή γηα 

δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, θαηφπηλ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο δηαβεβαίσζεο ηεο «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» γηα ην πφζν πγηεηλά είλαη ηα 

πξντφληα ηεο (βιέπε πξφηαζε «Γηαηξνθή & Ηζνξξνπία»), κπνξεί κειινληηθά λα 
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 «Δπεηδή ν ιφγνο χπαξμεο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε δεκηνπξγία πειαηψλ, ε νηθνλνκηθή κνλάδα έρεη δχν θαη κφλν δχν 
βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: κάξθεηηλγθ θαη θαηλνηνκία. Σν κάξθεηηλγθ θαη ε θαηλνηνκία παξάγνπλ απνηειέζκαηα. ια ηα 
ππφινηπα απιά δεκηνπξγνχλ επηπιένλ θφζηνο. Σν κάξθεηηλγθ είλαη ε κνλαδηθή θαη μερσξηζηή ιεηηνπξγία θάζε 
επηρείξεζεο». 
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αθνινπζήζεη πξνζπάζεηα γηα ηαχηηζε ηνπ ζπηηηθνχ θαγεηνχ κε ηα πάζεο θχζεσο 

κηθξνγεχκαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, ν θιάδνο ησλ αιπζίδσλ 

εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εμππεξέηεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ αληαγσληζκφ θαη 

επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζε ζεκεία φπσο ε ηηκή, ε πνηφηεηα, ην κελνχ, ην φλνκα, νη 

πξνζθνξέο, νη εθπηψζεηο, ε ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο θαη ε επθνιία πξφζβαζεο ζηα 

θαηαζηήκαηα. 

 

Δπίζεο, ν αληαγσληζκφο εληείλεηαη απφ ηελ ηζρπξή παξνπζία ησλ «αλψλπκσλ» 

θαηαζηεκάησλ, ηα νπνία πξνζθέξνπλ αληίζηνηρα πξντφληα κε απηά ησλ νξγαλσκέλσλ 

αιπζίδσλ. Ο θιάδνο αλαπηχρζεθε ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα κέζσ ζπκβάζεσλ 

δηθαηφρξεζεο, ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη έληαμεο κεκνλσκέλσλ θαηαζηεκάησλ 

ζε επψλπκεο αιπζίδεο186. 

 

ζνλ αθνξά ζηηο πξννπηηθέο γηα ηα κεγέζε ηνπ θιάδνπ, εθηηκάηαη φηη, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο ζπλζήθεο θαη ηάζεηο, ε αμία ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο αγνξάο εζηίαζεο 

πξνβιέπεηαη φηη ζα θηλεζεί θαζνδηθά θαη ην ηξέρνλ έηνο, σο απνηέιεζκα θπξίσο ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Δηδηθφηεξα, γηα ην 2010 πξνβιέπεηαη 

κείσζε ηεο αγνξάο κε ξπζκνχο αλάινγνπο ηεο πεξηφδνπ 2008-2009. Ζ εθηίκεζε απηή 

απνδίδεηαη, απφ παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, ζηε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ 

θαηαλαισηψλ. Παξάιιεια, νη ζπλερείο απμήζεηο πνπ δέρνληαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ (γηα παξάδεηγκα, αχμεζε Φ.Π.Α., θφξσλ, ηειψλ θαη άιια) νδεγνχλ ζηελ 

αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, γεγνλφο πνπ πιήηηεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηελ θεξδνθνξία ζηελ εκεδαπή187. 

 

Δπηπιένλ, ε ζχγρξνλε ηάζε γηα πγηεηλφ ηξφπν δσήο θαη δηαηξνθήο αλακέλεηαη λα 

ηζρπξνπνηεζεί αθφκε πεξηζζφηεξν, θαζψο απμάλεηαη ε ελεκέξσζε ηνπ θαηαλαισηή ζε 

ζέκαηα πγείαο θαη δηαηξνθήο. Παξάιιεια, ηα θαηά θαηξνχο δηαηξνθηθά ζθάλδαια αλ θαη 

έρνπλ πξφζθαηξα αξλεηηθή επίπησζε ζηηο πσιήζεηο ηνπ θιάδνπ, ηζρπξνπνηνχλ ζε 

κεξίδα ηνπ θνηλνχ ηελ ηάζε λα ζηξαθεί ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή. ηα πιαίζηα απηά, νη 

εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ αληαπνθξίλνληαη, αθελφο δηαζθαιίδνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ 

γεπκάησλ ηνπο (γηα παξάδεηγκα, εθαξκνγή HACCP, επψλπκεο πξψηεο χιεο θαη άιια) 
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 http://www.hellastat.com/resources/fastfood_el.pdf 
187

 Κιαδηθή Μειέηε ηεο ICAP Α.Δ. «ΑΛΤΗΓΔ ΔΣΗΑΣΟΡΗΧΝ ΓΡΖΓΟΡΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ» (Ηνχιηνο 2010). 
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θαη αθεηέξνπ εηζάγνληαο θαηλνηνκίεο (γηα παξάδεηγκα, γεχκαηα κε ρακειά ιηπαξά, 

κεζνγεηαθή δηαηξνθή, παηδηθά γεχκαηα θαη άιια). 

 

ζνλ αθνξά ηε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», θαηέζηε αληηιεπηφ φηη, σο κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ηφζν ηεο θαηεγνξίαο ηχπνπ snack-sandwich φζν θαη ηεο 

επξχηεξεο αγνξάο ησλ αιπζίδσλ εζηηαηνξίσλ γξήγνξεο εζηίαζεο, δηαζέηεη 

επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη πην ζπγθεθξηκέλα, πηνζεηεί νπζηαζηηθά ζρεδφλ ην ζχλνιν 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη γηα ηελ εθηέιεζε ζηξαηεγηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο. Χζηφζν, ν βαζκφ επηηπρίαο δελ εμάγεηαη κφλν απφ ηα απνηειέζκαηα 

(φπσο απηά κεηξψληαη απφ κεξίδηα αγνξάο, απνδνηηθφηεηα Δλεξγεηηθνχ, πσιήζεηο, 

θέξδε θαη άιια) ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο αιιά θαη απφ ηε ζχγθξηζή ηεο κε ηνλ θπξηφηεξν 

αληαγσληζηή, δειαδή ηελ εηαηξεία EVEREST, ιακβάλνληαο ππφςε θπξίσο ηε θχζε ηνπ 

παξερφκελνπ πξντφληνο, ηνλ Κχθιν Εσήο ηνπ Πξντφληνο θαζψο θαη ηελ εγεηηθή ζέζε 

ηεο ηειεπηαίαο ζηελ θαηεγνξία αγνξάο ηχπνπ snack-sandwich. 

 

Σειηθά, παξά ηε ζρεηηθά επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο πνπ αθνινπζεί επί 

ηνπ παξφληνο ε «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα», πξαθηηθά απαηηείηαη ε εληαηηθνπνίεζε ηεο 

ρξήζεο επηπιένλ επηρεηξεκαηηθψλ φπισλ κέζσ ζηξαηεγηθψλ κάξθεηηλγθ, ψζηε λα 

εμαζθαιηζηεί καθξνπξφζεζκα ε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε αληαγσληζηηθφηεηά ηεο 

απέλαληη ζηνλ εγέηε. 
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