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Πεξίιεςε 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηαζηεί ε ζηξαηεγηθή βέιηηζηνπ θφζηνπο θαη  

δηαθνξνπνίεζεο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο. Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν 

κέξε. ην πξψην κέξνο, πνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα, πξνζεγγίδεηαη ζεσξεηηθά ε 

επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή πνπ πεξηιακβάλεη, ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο, ηελ παξνπζίαζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επίηεπμεο αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο θαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, πνπ απαηηείηαη 

γηα ηε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ έβδνκνπ θεθαιαίνπ. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πνπ απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα, αξρηθά γίλεηαη κηα 

παξνπζίαζε ηεο εηαηξείαο ΑΒ Βαζηιφπνπινο. Αθνινπζεί κηα αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ αλαπηχρζεθε  ζην πξψην κέξνο ηεο 

εξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην έβδνκν θαη φγδνν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη δχν κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ (case studies), ζρεηηθά κε ηελ ζηξαηεγηθή βέιηηζηνπ θφζηνπο θαη δηαθνξνπνίεζεο 

πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο. 

Σέινο, ζην έλαην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ κέηξεζε ηθαλνπνίεζεο 

ησλ πειαηψλ ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο. Απφ ηε δηεμαγσγή ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο θαη ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο, κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS 17, εμάγνληαη 

ζπκπεξάζκαηα ηφζν γηα ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο, φζν θαη 

εηδηθφηεξα γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη ηα 

θαηαζηήκαηα ΑΒ shop & go ζηα πξαηήξηα ηεο Shell.  
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BEST COST AND DIFFERENTIATION STRATEGY  

OF THE COMPANY AB VASSILOPOULOS 

 

Keywords: Business strategy, Environmental analysis, Competitive advantage achievement 

strategies, Best cost strategy, Differentiation strategy. 

 

 

Abstract 

 

The scope of the present work is to examine the best cost and differentiation strategy that is 

implemented by the company AB Vassilopoulos. The work is divided into two parts. In the 

first part, which consists of four chapters, there is a theoretical approach of the said strategy 

that contains the analysis of both the company’s internal and external environments, the 

presentation of the competitive advantage achievement strategies, as well as the theoretical 

background of private label products, which is required for the seventh chapter’s case study.  

In the work’s second part that consists of five chapters, initially, there is a presentation of 

the company AB Vassilopoulos. The above stated are followed by an analysis of the 

company’s business environment, on the basis of the theoretical framework established in the 

study’s first part and in continue, in the chapters seven and eight, are presented two case 

studies regarding the optimum cost and differentiation strategy that is implemented by the 

company AB Vassilopoulos.    

Finally, in the ninth chapter is presented a research concerning the measurement of AB 

Vassilopoulos customers’ satisfaction. From the conduct of the aforesaid research in conjunction 

with its data analysis, through the SPSS 17 statistical software, come the corresponding results, as 

far as the company customers’ overall satisfaction is concerned and in specific their satisfaction 

regarding private label products and the AB Shop & Go stores located inside Shell gas stations.  
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ΜΔΡΟ Α΄ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Δηζαγσγή ηελ Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή 

 

1.1 Οξηζκόο 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ηεο δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ε ιέμε ζηξαηεγηθή ρξεζηκνπνηήζεθε 

γηα πξψηε θνξά, ζε έλα βηβιίν ηνπ William H. Newman (1951). Ζ ιέμε ζηξαηεγηθή βέβαηα, 

έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραία Διιάδα θαη ζπγθεθξηκέλα πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε ζηξαηεγφο. 

Ζ ηειεπηαία είλαη ζχλζεζε ηνπ νπζηαζηηθνχ «ζηξαηφο» θαη ηνπ ξήκαηνο «άγσ» πνπ ζεκαίλεη 

νδεγψ. Οη ζηξαηεγνί ζηε αξραία Διιάδα απνηεινχζαλ ην ζηξαηησηηθφ ζπκβνχιην ηεο 

Αζήλαο, αιιά παξάιιεια είραλ θαη πνιηηηθή εμνπζία. Ίζσο ήηαλ θαη νη πξψηνη πνπ 

εθάξκνζαλ πξαθηηθά ηε ζηξαηεγηθή ζηελ πην γλήζηα κνξθή ηεο.
1
 

ηξαηεγηθή είλαη ε θαηεχζπλζε (direction), ην εχξνο (scope) θαη ην είδνο δξαζηεξηνηήησλ 

κηαο επηρείξεζεο καθξνπξφζεζκα, ε νπνία εμαζθαιίδεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ 

επηρείξεζε, κέζσ ηεο δηάηαμεο ησλ πφξσλ ηεο κέζα ζε έλα κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, κε 

ζηφρν λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ αγνξψλ θαη λα  ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

βαζηθψλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ.
2
 

Ζ ζηξαηεγηθή κηαο εηαηξείαο είλαη ην ζρέδην δξάζεο ηεο δηνίθεζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ επηηέιεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Ζ δηακφξθσζε κηαο ζηξαηεγηθήο 

αληηπξνζσπεχεη ηε δέζκεπζε εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο γηα ηελ επηδίσμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπλφινπ δξάζεσλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο, ηελ πξνζέιθπζε θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, ησλ επηηπρή αληαγσληζκφ, ηε δηεμαγσγή ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηε 

βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηεο απφδνζεο ζηελ αγνξά. 

πλεπψο, ε ζηξαηεγηθή κηαο εηαηξείαο έρεη λα θάλεη κε ην πψο ζθνπεχεη ε δηνίθεζε λα 

αλαπηχμεη ηελ επηρείξεζε, πσο ζα δεκηνπξγήζεη πηζηή πειαηεία θαη ζα μεπεξάζεη ηνπο 

                                                           
1
 Παπαδάθεο Βαζίιεο Μ. (5ε έθδνζε 2007), Σηξαηεγηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ: Διιεληθή θαη Γηεζλήο εκπεηξία, 

Σφκνο Α΄: ζεσξία, Δθδφζεηο Δ. Μπέλνπ, Αζήλα., ζ.30. 

2
 Johnson Gerry, Kevan Scholes and Whittington Richard (8th edition 2007), Exploring corporate strategy: Text 

and Cases, published under the Financial Times Prentice Hall., pp. 6-9. 
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αληαγσληζηέο, πσο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαρείξηζε θάζε ιεηηνπξγηθνχ ηκήκαηνο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (έξεπλα θαη αλάπηπμε, δξαζηεξηφηεηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, 

παξαγσγή, πσιήζεηο, δηαλνκή, ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη αλζξψπηλνη πφξνη) θαη πσο ζα 

απμεζεί ε απφδνζε. Καηά ηελ επηινγή κηαο ζηξαηεγηθήο, ε δηνίθεζε νπζηαζηηθά ιέεη, 

«Μεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηξφπσλ αληαγσληζκνχ πνπ ζα 

κπνξνχζακε λα είρακε επηιέμεη, απνθαζίζακε λα εθαξκφζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ 

αληαγσληζηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εηαηξείαο ζηελ 

επηδησθφκελε θαηεχζπλζε, εληζρχνληαο ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά 

ηεο θαη απμάλνληαο ηελ απφδνζή ηεο».
3
 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ εηαηξεηψλ γηα αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο εηο βάξνο ησλ αληαγσληζηψλ, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαηά θαλφλα πξνηηκνχλ 

επηζεηηθέο ζηξαηεγηθέο, ιαλζάξνληαο ζπρλά θάζε ινγήο λέεο πξσηνβνπιίεο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαζηήζνπλ ηελ πξνζθνξά πξντφληνο ηεο εηαηξείαο πην επδηάθξηηε θαη ειθπζηηθή γηα ηνπο 

αγνξαζηέο.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε κηαο εηαηξείαο, ζπλήζσο επηρεηξνχλ λα 

θάλνπλ ζηξαηεγηθέο επηινγέο ζρεηηθά κε ηα βαζηθά ζπζηαηηθά κέξε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ 

δηαθέξνπλ απφ ηηο επηινγέο ησλ αληαγσληζηψλ, φρη εμνινθιήξνπ, αιιά ηνπιάρηζηνλ 

δηαθνξεηηθέο σο πξνο αξθεηέο ζεκαληηθέο πηπρέο. Μηα ζηξαηεγηθή έρεη πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο επηηπρίαο φηαλ ζηεξίδεηαη ζε δξάζεηο, επηρεηξεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

αληαγσληζηηθέο θηλήζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζε πξνζέιθπζε αγνξαζηψλ, θαηά ηξφπνπο πνπ 

δηαθξίλνπλ κηα εηαηξεία απφ ηνπο αληαγσληζηέο θαη δηακνξθψλνπλ ηε ζέζε ηεο εηαηξείαο 

ζηελ αγνξά.  

Ζ απιή αληηγξαθή ηνπ ηξφπνπ δξάζεο επηηπρεκέλσλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ θαη ε 

απφπεηξα κίκεζεο ηεο ζέζεο ηνπο ζηελ αγνξά, ζπαλίσο έρεη απνηειέζκαηα. Αληηζέησο, ε 

ζηξαηεγηθή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θάπνην επδηάθξηην ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο πνπ λα 

πξνζειθχεη ηνπο πειάηεο θαη λα παξάγεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Οη παλνκνηφηππεο 

ζηξαηεγηθέο κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, ζπληζηνχλ ηελ εμαίξεζε παξά ηνλ θαλφλα. 

 

 

 

                                                           
3
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1.2 Η ζηξαηεγηθή θαη ε αλαδήηεζε ηνπ αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο 

Ζ θαξδηά νπνηαζδήπνηε ζηξαηεγηθήο, είλαη νη δξάζεηο θαη νη θηλήζεηο ζηελ αγνξά πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε γηα ηε βειηίσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο, 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο καθξνπξφζεζκεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη γηα 

ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ.
4
  

Μηα δεκηνπξγηθή, μερσξηζηή ζηξαηεγηθή πνπ δηαθξίλεη κηα εηαηξεία απφ ηνπο αληαγσληζηέο 

θαη απνδίδεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, είλαη ην πην αμηφπηζην εηζηηήξην κηαο εηαηξείαο γηα 

ηε δεκηνπξγία πςειψλ θεξδψλ. Ο ζπλαγσληζκφο ζηελ αγνξά, δηαζέηνληαο αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ηείλεη λα είλαη πην επηθεξδήο ζε ζρέζε κε ην ζπλαγσληζκφ ρσξίο αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. Δίλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη κηα εηαηξεία ζα απνθηήζεη ζεκαληηθά πςειφηεξα 

θέξδε, φηαλ απνιακβάλεη ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζπγθξηηηθά κε πεξηπηψζεηο 

θαηά ηηο νπνίεο παξαιχεη ιφγσ ηνπ αληαγσληζηηθνχ κεηνλεθηήκαηνο. 

Δπηπιένλ, αλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ππφζρεηαη δηάξθεηα θαη βησζηκφηεηα, ηφζν 

ην θαιχηεξν γηα ηε ζηξαηεγηθή θαη γηα ηε κειινληηθή θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο. Απηφ πνπ 

θαζηζηά έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα δηαξθέο θαη φρη εθήκεξν, είλαη νη δξάζεηο θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ σζνχλ κεγάιν αξηζκφ αγνξαζηψλ λα επηδεηθλχνπλ δηαξθή 

πξνηίκεζε ζηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ησλ αληαγσληζηψλ. Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

είλαη ην θιεηδί γηα ηελ πςειή θεξδνθνξία θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε, γηαηί νη ηζρπξέο 

πξνηηκήζεηο ησλ αγνξαζηψλ γηα ηελ πξνζθνξά πξντφληνο κηαο εηαηξείαο, κεηαθξάδνληαη ζε 

πςειφηεξνπο φγθνπο πσιήζεσλ θαη ζηελ ηθαλφηεηα επηβνιήο πςειφηεξεο ηηκήο. Χο εθ 

ηνχηνπ, απμάλνληαη ηα θέξδε, ε απφδνζε επελδχζεσλ θαη άιια κέηξα ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

απφδνζεο. 

Σέζζεξηο απφ ηηο πην ζπρλά εθαξκνζκέλεο θαη αμηφπηζηεο ζηξαηεγηθέο πξνζεγγίζεηο, γηα 

ηε δηάθξηζε κηαο εηαηξείαο απφ ηνπο αληαγσληζηέο, γηα ηε δεκηνπξγία ηζρπξήο αθνζίσζεο 

πειαηψλ θαη γηα ηελ επίηεπμε δηαξθνχο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο είλαη νη εμήο:
5
 

1.  Απφπεηξα εγεζίαο θφζηνπο ζηνλ θιάδν, απνζθνπψληαο σο εθ ηνχηνπ ζε αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ βαζίδεηαη ζην θφζηνο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. Ζ επίηεπμε ρακειφηεξνπ 

θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη δηαξθέο αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, φηαλ είλαη δχζθνιν γηα ηνπο αληαγσληζηέο λα εμνκνηψζνπλ ηελ πξνζέγγηζε 

ηνπ εγέηε θφζηνπο γηα ηε κείσζε ησλ εμφδσλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

                                                           
4
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2. Τπεξνρή έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ βάζεη ραξαθηεξηζηηθψλ δηαθνξνπνίεζεο, φπσο αλψηεξε 

πνηφηεηα, επξχηεξε ζπιινγή πξντφλησλ, πξνζηηζέκελε απφδνζε, ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, ειθπζηηθφηεξε εκθάληζε πξντφλησλ, ηερλνινγηθή ππεξνρή ή αζπλήζηζηα θαιή ζρέζε  

πνηφηεηαο - θφζηνπο (value for the money). Οη ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ηζρπξά εξγαιεία, εθφζνλ κηα εηαηξεία είλαη ζε ηθαλφ βαζκφ θαηλνηφκα ψζηε λα 

αλαηξέςεη επθπείο αληαγσληζηέο, φζνλ αθνξά ζηελ εμεχξεζε ηξφπσλ αληηγξαθήο ή θαηά ην 

δπλαηφ κίκεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζθνξάο πξντφλησλ, εηαηξεηψλ πνπ εθαξκφδνπλ 

κε επηηπρία ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο. 

3. Δζηίαζε ζε πεξηνξηζκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο θαη επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

ππεξέρνληαο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ, φζνλ αθνξά ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

αλαγθψλ θαη πξνηηκήζεσλ ησλ αγνξαζηψλ πνπ ζπληζηνχλ ην ελ ιφγσ ηκήκα ηεο αγνξάο. 

4. Αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο θαη δπλαηψλ ζεκείσλ φζνλ αθνξά ζηνπο πφξνπο, πνπ παξέρνπλ 

ζηελ εηαηξεία αληαγσληζηηθέο δπλαηφηεηεο, πνπ δελ είλαη εχθνιν λα κηκεζνχλ ή λα 

μεπεξάζνπλ νη αληαγσληζηέο κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ. Πνιχ ζπρλά, ε επίηεπμε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ζηξέθεηαη πεξηζζφηεξν γχξσ απφ 

ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθά πνιχηηκεο ηερλνγλσζίαο θαη δπλαηνηήησλ, παξά γχξσ απφ ηε 

δεκηνπξγία επδηάθξηηνπ πξντφληνο. Οη επθπείο αληαγσληζηέο κπνξνχλ ζρεδφλ πάληνηε λα 

αληηγξάςνπλ ηηο ηδηφηεηεο ελφο δεκνθηινχο ή θαηλνηφκνπ πξντφληνο, αιιά είλαη ζεκαληηθά 

δπζθνιφηεξν γηα ηνπο αληαγσληζηέο λα επηηχρνπλ ηελ εκπεηξία, ηελ ηερλνγλσζία θαη ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο αληαγσληζηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη αλαπηχμεη θαη ηειεηνπνηήζεη κηα 

εηαηξεία κέζα ζε κηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν θαη ε αληηγξαθή ηνπο ρξεηάδεηαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ρξφλν. 

ζν κεγαιχηεξν θαη δηαξθέο είλαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ηφζν θαιχηεξεο είλαη 

νη πξννπηηθέο εγεζίαο ηεο εηαηξείαο ζηελ αγνξά θαη ε απφθηεζε πςειφηεξσλ καθξνπξφζεζκσλ 

θεξδψλ ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Ζ απνπζία ζηξαηεγηθήο πνπ νδεγεί ζε 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα εηαηξεία λα δηαθηλδπλεχεη λα ράζεη 

απφ ηζρπξφηεξνπο αληαγσληζηέο ή λα πεξηνξηζηεί ζε κέηξηα ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε.  
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1.3 Η ζηξαηεγηθή κηαο εηαηξείαο σο πξνιεπηηθή δξάζε θαη αληίδξαζε 

Ζ εμειηζζφκελε θχζε ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο εηαηξείαο, ζεκαίλεη φηη ε ηππηθή ζηξαηεγηθή κηαο 

εηαηξείαο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο: (α) πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ  

πιενλεθηήκαηνο θαη (β) ησλ εθάζηνηε απαηηνχκελσλ αληηδξάζεσλ ζε απξνζδφθεηεο εμειίμεηο 

θαη λέεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ηξέρνπζαο ζηξαηεγηθήο κηαο 

εηαηξείαο, πεγάδεη απφ δξάζεηο πνπ είραλ μεθηλήζεη θαηά ην παξειζφλ θαη επηρεηξεκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ απνδίδνπλ αξθεηά θαιά, ψζηε λα ρξήδνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο 

θαη ππεξνρήο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ.
6
  

Καηά θαλφλα, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε κεηαβάιινπλ πξνιεπηηθά θάπνηα πηπρή ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπο θαζψο ηίζεληαη ζηε δηάζεζή ηνπο λέα δεδνκέλα, φζνλ αθνξά ζην πνηα κέξε 

ηεο ζηξαηεγηθήο έρνπλ ιεηηνπξγήζεη επηηπρψο θαη πνηα φρη θαη βξίζθνπλ λέεο ηδέεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ζηξαηεγηθήο. Απηφ ην ηκήκα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηεο δηνίθεζεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, είλαη ζθφπηκν θαη πξνιεπηηθφ θαη ελεξγεί σο ην ηξέρνλ πξντφλ ησλ 

ηειεπηαίσλ θαη θαιχηεξσλ ζηξαηεγηθψλ ηδεψλ ηεο δηνίθεζεο. 

Χζηφζν, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε πξέπεη λα είλαη πάληνηε δηαηεζεηκέλα λα ζπκπιεξψζνπλ 

ή λα ηξνπνπνηήζνπλ φια ηα πξνιεπηηθά ζηνηρεία ζηξαηεγηθήο κε ηηο εθάζηνηε απαηηνχκελεο 

αληηδξάζεηο ζε απξνζδφθεηεο εμειίμεηο. Αλαπφθεπθηα, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη νη ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ παίξλνπλ απξνζδφθεηε ηξνπή, 

απαηηψληαο θάπνηα ζηξαηεγηθή αληίδξαζε ή πξνζαξκνγή. 

Δπνκέλσο, ηκήκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο εηαηξείαο αλαπηχζζνληαη πάληνηε ζηελ πνξεία, 

σο απνηέιεζκα λέσλ ζηξαηεγηθψλ ειηγκψλ εθ κέξνπο ησλ αληαγσληζηηθψλ εηαηξεηψλ, 

απξνζδφθεησλ κεηαβνιψλ ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ, ηαρέσο 

κεηαβαιιφκελσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, λενεκθαληδφκελσλ επθαηξηψλ ηεο αγνξάο, 

κεηαβαιιφκελνπ πνιηηηθνχ ή νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο ή άιισλ απξνζδφθεησλ ζπκβάλησλ. 

Απηέο νη πξνζαξκνζηηθέο ξπζκίζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο δηακνξθψλνπλ ηα ζηνηρεία ζηξαηεγηθήο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ αληηδξαζηηθά. 

πσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 1.1, ε ζηξαηεγηθή κηαο εηαηξείαο εμειίζζεηαη απφ ηε κία εθδνρή 

ζηελ άιιε, θαζψο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε εγθαηαιείπνπλ απαξραησκέλα ή αλαπνηειεζκαηηθά 

ζηνηρεία ζηξαηεγηθήο, θαηαιήγνπλ ζε έλα ζχλνιν πξνιεπηηθψλ/επηδησθφκελσλ ζηνηρείσλ 

ζηξαηεγηθήο. 
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Πεγή: Thompson Arthur, Strickland A. J. and Gamble John E., (2010). 

 

Γηάγξακκα 1.1 

Απεηθόληζε ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο εηαηξείαο σο ζπλδπαζκόο πξνιεπηηθώλ 

πξσηνβνπιηώλ θαη αληηδξαζηηθώλ πξνζαξκνγώλ 

 

ηε ζπλέρεηα πξνζαξκφδνπλ ηε ζηξαηεγηθή, θαζψο δηακνξθψλνληαη νη λέεο πεξηζηάζεηο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη αληηδξαζηηθά/πξνζαξκνζηηθά ζηνηρεία ζηξαηεγηθήο. Ζ ζηξαηεγηθή κηαο 

εηαηξείαο ηείλεη θαηά ζπλέπεηα λα απνηειεί έλαλ ζπλδπαζκφ πξνιεπηηθψλ θαη αληηδξαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ. ηελ πνξεία κεξηθά ζηνηρεία ζηξαηεγηθήο ηειηθά εγθαηαιείπνληαη, γηαηί έρνπλ 

θαηαζηεί απαξραησκέλα ή αλαπνηειεζκαηηθά. 

 

1.4  Παξάγνληεο πνπ θαζηζηνύλ κηα ζηξαηεγηθή επηηπρή 

Μηα επηηπρήο ζηξαηεγηθή, πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή 

θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, λα δεκηνπξγεί δηαξθέο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη λα 

βειηηψλεη ηελ απφδνζε ηεο εηαηξείαο. Σα παξαθάησ εξσηήκαηα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ εμέηαζε ηεο αμίαο κηαο ζηξαηεγηθήο έλαληη κηαο άιιεο θαη ηε δηάθξηζε κηαο επηηπρνχο 

ζηξαηεγηθήο απφ κία εκηηειή ή αηειή ζηξαηεγηθή:
7
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1. Πφζν θαιά αληαπνθξίλεηαη ε ζηξαηεγηθή ζηελ θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο; Γηα λα ραξαθηεξηζηεί 

επηηπρήο, κηα ζηξαηεγηθή πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη θαιά ζηηο ζπλζήθεο ηνπ θιάδνπ θαη ζηηο 

ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ, ζηηο βέιηηζηεο επθαηξίεο ηεο αγνξάο θαη ζε άιιεο πηπρέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο. Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε 

ζηα δπλαηά ζεκεία ηεο εηαηξείαο, φζνλ αθνξά ζηνπο πφξνπο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο, ζηηο 

ηθαλφηεηέο ηεο θαη ζηηο αληαγσληζηηθέο ηεο δπλαηφηεηεο. Μφλν αλ κηα ζηξαηεγηθή 

επηδεηθλχεη ζηελή πξνζαξκνγή ηφζν ζηηο εμσηεξηθέο, φζν θαη ζηηο εζσηεξηθέο πηπρέο ηεο 

ζπλνιηθήο θαηάζηαζεο κηαο εηαηξείαο, κπνξεί λα παξάγεη ηα βέιηηζηα δπλαηά επηρεηξεκαηηθά 

απνηειέζκαηα. 

2. πκβάιιεη ε ζηξαηεγηθή ζηελ επίηεπμε δηαξθνχο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηελ 

εηαηξεία; Οη επηηπρείο ζηξαηεγηθέο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε κηα εηαηξεία λα επηηχρεη 

δηαξθέο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. ζν πην κεγάιν θαη δηαξθέο είλαη ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, ζηε δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ ζπκβάιιεη ε ζηξαηεγηθή, ηφζν πην ηζρπξή θαη 

ειθπζηηθή είλαη απηή. 

3. Οδεγεί ε ζηξαηεγηθή ζε θαιχηεξε απφδνζε ηεο εηαηξείαο; Μηα θαιή ζηξαηεγηθή απμάλεη 

ηελ απφδνζε ηεο εηαηξείαο. Γχν είδε βειηηψζεσλ φζνλ αθνξά ζηελ απφδνζε, απνδεηθλχνπλ 

πεξηζζφηεξν ην εχξνο ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο εηαηξείαο: (α) αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο δχλακεο θαη (β) αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθήο δχλακεο θαη ηεο ζέζεο ηεο 

εηαηξείαο ζηελ αγνξά. 

Μφιηο δεζκεπηεί κηα εηαηξεία ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή θαη παξέιζεη αξθεηφο 

ρξφλνο, γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ βαζκνχ αληαπφθξηζήο ηεο ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη 

εάλ πξνζθέξεη πξάγκαηη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη θαιχηεξε απφδνζε, κπνξεί θαλείο 

λα θαζνξίζεη πφζν επηηπρεκέλε είλαη ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή. ηξαηεγηθέο πνπ 

ππνιείπνληαη ζε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, είλαη απιψο ιηγφηεξν 

ειθπζηηθέο ζπγθξηηηθά κε ζηξαηεγηθέο πνπ απνδεηθλχνληαη ηδηαηηέξσο επηηπρείο θαη ζηηο ηξεηο 

δνθηκαζίεο. 

Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ επίζεο ηα ίδηα εξσηήκαηα γηα λα 

επηιέμνπλ κεηαμχ ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ δξάζεσλ. Μηα εηαηξεία πνπ αμηνινγεί πνηα απφ 

ηηο δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο πξέπεη λα εθαξκφζεη, κπνξεί λα αμηνινγήζεη ζε πνην 

βαζκφ θάζε επηινγή αληαπνθξίλεηαη ζε θαζέλα απφ ηα ηξία εξσηήκαηα. Ζ ζηξαηεγηθή 

επηινγή κε ηεο πςειφηεξεο κειινληηθέο βαζκνινγίεο θαη ζηα ηξία εξσηήκαηα κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο ε θαιχηεξε ή ε ειθπζηηθφηεξε ζηξαηεγηθή ελαιιαθηηθή ιχζε. 
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Άιια θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ κηαο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο 

πεξηιακβάλνπλ: ηελ εζσηεξηθή ζπλέπεηα θαη ελφηεηα κεηαμχ φισλ ησλ ηκεκάησλ ζηξαηεγηθήο, 

ην βαζκφ θηλδχλνπ πνπ ζέηεη ε ζηξαηεγηθή ζε ζρέζε κε ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν είλαη επέιηθηε θαη πξνζαξκφζηκε ζε κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. Απηά ηα 

θξηηήξηα είλαη νπζηψδε θαη ρξήδνπλ εμέηαζεο, ζπαλίσο φκσο πξνέρνπλ ηεο ζεκαζίαο ησλ 

ηξηψλ εξσηεκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

 

1.5 Οη πέληε θάζεηο ζρεδηαζκνύ, πινπνίεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο 

κηαο εηαηξείαο 

Σν ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο απφ ηε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο, πάλσ ζηελ νπνία ζα βαζηζηεί είλαη πνιχ ζεκαληηθφ. «Οη ελέξγεηεο θαη νη 

απνθάζεηο ησλ ζηειερψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο, 

θαζψο απφ ηε ζσζηή ζχιιεςε ηεο ζηξαηεγηθήο, εμαξηάηαη ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο 

ζηξαηεγηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ηνπ αληαγσληζκνχ».
8
 

Ζ δηνηθεηηθή δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο εηαηξείαο 

απνηειείηαη απφ πέληε αιιεινζρεηηδφκελεο θαη νινθιεξσκέλεο θάζεηο:
9
 

1. Αλάπηπμε ελφο ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο (strategic vision), γηα ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ 

νπνία ρξεηάδεηαη λα ζηξαθεί ε εηαηξεία θαη πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε κειινληηθή ηεο 

εζηίαζε ζε πξντφληα, αγνξέο, πειάηεο θαη ηερλνινγία. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα 

ζηξαηεγηθφ φξακα, σο έλα πνιχηηκν δηνηθεηηθφ εξγαιείν πξέπεη: 

 Να θαζηζηά θαηαλνεηφ, πνην είλαη ην επηρεηξεκαηηθφ πξνθίι ηεο εηαηξείαο. 

 Να πξνζθέξεη ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε έλα ζεκείν αλαθνξάο, γηα ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ 

απνθάζεσλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο εηαηξείαο γηα ην κέιινλ. 

 Θα πξέπεη λα ιέεη, θάηη νξηζηηθφ ζρεηηθά κε ην πψο ζθνπεχνπλ λα αλαβαζκίζνπλ ηελ 

εηαηξεία νη εγέηεο ηεο.  

Έλα θαιφ φξακα ρξεηάδεηαη λα είλαη πάληα ιίγν πην πάλσ απφ ηηο δπλαηφηεηεο κηαο 

εηαηξείαο, αιιά απηφ πνπ ελψλεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο είλαη ε 

πνξεία πξνο ην φξακα. 

2. Καζνξηζκφο ζηφρσλ θαη ρξεζηκνπνίεζή ηνπο, σο κέηξν ζχγθξηζεο γηα ηελ κέηξεζε ηεο 

απφδνζεο θαη ηεο εμέιημεο ηεο εηαηξείαο. Δίλαη απαξαίηεηνη ηφζν νη βξαρππξφζεζκνη, φζν 

                                                           
8
 Παπαδάθεο Βαζίιεο Μ. (2007) , φ.π., ζ. 195. 

9
 Thompson Arthur, Strickland A. J. and Gamble John E.,  Πνιιάιεο Γηάλλεο Α. (Δπηκ. , 2010), φ.π., ζζ. 26-27. 
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θαη νη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη. Καηά θαλφλα, ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ κηα εηαηξείαο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν βξαρππξφζεζκνπο, 

φζν θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο απφδνζεο. Ζ χπαξμε ηξηκεληαίσλ θαη εηήζησλ αληηθεηκεληθψλ 

ζηφρσλ, εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ζηελ επίηεπμε άκεζεο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο. 

3. ρεδηαζκφο κηαο ζηξαηεγηθήο, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη θαη λα πξνρσξήζεη ε 

εηαηξεία ζηε ζηξαηεγηθή πνξεία πνπ έρεη ραξάμεη ε δηνίθεζε. Μηα επηρείξεζε πνπ 

εηδηθεχεηαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ηνκέα, έρεη ηέζζεξα επίπεδα ζηξαηεγηθήο: α) 

εηαηξηθή ζηξαηεγηθή (corporate strategy), πνπ απνηειείηαη απφ ηα είδε ησλ πξσηνβνπιηψλ 

πνπ παίξλεη ε εηαηξεία γηα λα εδξαηψζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο ζέζε ζε δηαθνξεηηθνχο 

θιάδνπο, β) επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή (business strategy) γηα ηελ εηαηξεία σο ζχλνιν, γ) 

ζηξαηεγηθέο ιεηηνπξγηθήο πεξηνρήο (functional area strategies) γηα θάζε θχξηα πεξηνρή 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα θαη δ) ζηξαηεγηθέο ιεηηνπξγίαο (operating strategies), πνπ 

αλαιακβάλνληαη απφ δηεπζπληηθά ζηειέρε ρακειφηεξσλ θιηκαθίσλ γηα λα εμεηδηθεχζνπλ 

ηηο ζηξαηεγηθά ζεκαληηθέο πηπρέο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ιεηηνπξγηθήο πεξηνρήο ηεο εηαηξείαο. 

4. Δθαξκνγή θαη πινπνίεζε, ηεο επηιεγκέλεο ζηξαηεγηθήο απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά. 

Ζ θαιή πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο απαηηεί ζπλερή επηδίσμε ιεηηνπξγηθήο αξηζηείαο. 

Δίλαη δνπιεηά φιεο ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο κηαο εηαηξείαο θαη ε επηηπρία εμαξηάηαη απφ 

ηηο δεμηφηεηεο θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ δηεπζπληψλ ιεηηνπξγίαο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

πξνσζνχλ ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο ζηηο νξγαλσηηθέο κνλάδεο ηνπο θαη λα απνθνκίδνπλ 

θαιά απνηειέζκαηα ζπζηεκαηηθά. 

5. Αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο θαη εηζαγσγή δηνξζσηηθψλ ξπζκίζεσλ ζηελ καθξνπξφζεζκε 

θαηεχζπλζε, ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο ή ηελ πινπνίεζή 

ηεο, κε γλψκνλα ηελ ησξηλή εκπεηξία, ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, ηηο λέεο ηδέεο θαη ηηο 

λέεο επθαηξίεο.
10

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Wheelen Thomas L. and Hunger J. David (12th edition 2010), Concepts in strategic management and business 

policy : achieving sustainability, Pearson Prentice Hall Education, United States of America, pp. 262-265. 
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Πεγή: Wheelen Thomas L. and Hunger J. David, (2010). 

 

Γηάγξακκα 1.2 

Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο θαη ειέγρνπ 

 

Λφγσ ηνπ φηη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ εηδηθά είλαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελν, ζπρλά 

ππάξρνπλ απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ θαη ησλ ζηφρσλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί θάπνηα 

ζηνηρεία αιιάδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα δηακφξθσζεο θαη πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε αλαζεσξνχληαη ηα πξφηππα επίδνζεο θαη αμηνινγνχληαη απφ ηελ αξρή φια ηα 

ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Αλάιπζε Πεξηβάιινληνο 

 

2.1 Δμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο  

Ζ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλεη, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ. Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ δηαθξίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

επεξεάδνπλ έκκεζα ηελ επηρείξεζε, καθξν - πεξηβάιινλ ή γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ (societal 

environment) θαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηελ επεξεάδνπλ άκεζα, κηθξν - πεξηβάιινλ ή άκεζν 

πεξηβάιινλ ή πεξηβάιινλ θιάδνπ (task environment or industry). 

ηαλ αλαθεξφκαζηε ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο, ελλννχκε φινπο 

εθείλνπο ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη ηηο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο απνθάζεηο ηεο θαη ηελ επίδνζή ηεο. Αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη θάζε επηρείξεζε, ε δξαζηεξηφηεηά ηεο εληάζζεηαη ζε έλα 

γεληθφηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Έηζη, πέξα απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θάζε 

θιάδνπ, ππάξρνπλ θάπνηνη γεληθφηεξνη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο.
11

 

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχλ νη δπν ηχπνη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο: ην καθξν - 

πεξηβάιινλ ή γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ θαη ην κηθξν - πεξηβάιινλ ή άκεζν αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ. Με ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, απνθηάηαη ε 

δπλαηφηεηα απφ ηε ζχγρξνλε επηρείξεζε άκεζεο θαη γξήγνξεο αληαπφθξηζεο ζηηο ηαρχηαηα 

κεηαβαιιφκελεο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο, βειηηψλνληαο έηζη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο θαη 

ηζρπξνπνηψληαο ηε ζέζε ηεο ηφζν ζηελ εγρψξηα, φζν θαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά, αθνχ 

απνθηά ηε δπλαηφηεηα λα εληνπίδεη επθαηξίεο πνπ κε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα ηηο 

εθκεηαιιεπηεί, θαζψο θαη ηηο απεηιέο, πνπ ζα πξέπεη λα απνθξνχζεη ή λα κεηψζεη ηνλ 

αληίθηππφ ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηεο.
12

  

ην Γηάγξακκα 2.1 παξνπζηάδνληαη φιεο νη κεηαβιεηέο ηνπ πεξηβάιινληνο κηαο επηρείξεζεο. 

ην εμσηεξηθφ παξαιιειφγξακκν βξίζθνληαη νη γεληθφηεξνη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, 

                                                           
11

 Γεσξγφπνπινο Νηθφιανο (2006), Σηξαηεγηθό Μάλαηδκελη, Δθδφζεηο Γ. Μπέλνπ, Αζήλα, ζ.73. 
12

 φ.π., ζ.74. 
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απηνί πνπ αλήθνπλ ζην γεληθεπκέλν ή καθξν - πεξηβάιινλ, νη νπνίνη δελ επεξεάδνπλ κφλν ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, αιιά πεξηέρνπλ θαη άιινπο παξάγνληεο, πνπ 

επεξεάδνπλ ηε γεληθφηεξε πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπο άιινπο νξγαληζκνχο θαη 

επηρεηξήζεηο. ην εζσηεξηθφ παξαιιειφγξακκν, βξίζθνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο πνπ 

επεξεάδνπλ πην άκεζα ηελ επηρείξεζε (άκεζν πεξηβάιινλ).  

 

ΜΑΚΡΟ - ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ή 

ΓΔΝΙΚΔΤΜΔΝΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Γεσξγφπνπινο Νηθφιανο, (2006). 

 

Γηάγξακκα 2.1 

Μεηαβιεηέο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη νη παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ δελ είλαη ζηαηηθνί, αιιά κεηαβάιινληαη ζπλερψο. Δπνκέλσο, ε δηνίθεζε ζα 

πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εληνπίδεη ηηο κεηαβνιέο απηέο θαη λα πξνζαξκφδεηαη 

αλάινγα. Αληίζεηα, εάλ ε επηρείξεζε δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εληνπίδεη ηηο κεηαβνιέο απηέο 

πνπ επεξεάδνπλ είηε έκκεζα είηε άκεζα ηελ επηρείξεζε ή ηηο εληνπίδεη κελ, αιιά ηηο αγλνεί 

ζηε ιήςε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηεο απνθάζεσλ, ηφηε κπνξεί λα θηάζεη θαη ζην ζεκείν λα 
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δηαθηλδπλεχεη αθφκε θαη ηελ επηβίσζή ηεο. Καηά ζπλέπεηα, ε ζχγρξνλε επηρείξεζε ζα πξέπεη 

λα πξνζαξκφδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο, ζην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγεί θαζψο θαη 

ζηηο αιιαγέο νη νπνίεο ζπληεινχληαη ζε απηφ. 

Παξάιιεια, είλαη δπλαηφ λέεο ζηξαηεγηθέο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, λα 

νδεγνχλ ζε αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο, εληφο ηνπ νπνίνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο. 

Γειαδή, ε επίδξαζε κπνξεί λα είλαη ακθίδξνκε. Απηφ πνπ απνδεηθλχεηαη ζηελ πξάμε, είλαη 

φηη ε φπνηα επίδξαζε κπνξεί λα δηακνξθσζεί είλαη ζπλήζσο απφ κεγάινπο επηρεηξεκαηηθνχο 

νκίινπο κε δχλακε αγνξάο, πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο είηε ζε θξαηηθνχο, 

είηε ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο. Πάλησο, εθείλν ην νπνίν ελδηαθέξεη ηελ επηρείξεζε είλαη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα επηηπγράλεη 

πςειή νηθνλνκηθή απφδνζε. 

Δπηπιένλ, ε ζχγρξνλε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο φηη ην πεξηβάιινλ έρεη 

γίλεη πην αζηαζέο ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψλεη απνηειεζκαηηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο. «Γηαθαίλεηαη επνκέλσο κηα πεξηβαιινληηθή αβεβαηφηεηα, ε 

νπνία δηακνξθψλεηαη απφ ην βαζκφ αιιαγήο θαη ην βαζκφ πνιππινθφηεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ο βαζκφο αιιαγήο, αλαθέξεηαη ζην κέγεζνο ησλ αιιαγψλ πνπ ζπληεινχληαη 

ζην εθάζηνηε πεξηβάιινλ. Ο βαζκφο πνιππινθφηεηαο, αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζην βαζκφ ηεο γλψζεο πνπ ν νξγαληζκφο 

δηαζέηεη γηα απηά ηα ζηνηρεία».
13

 

 

2.1.1 Σν γεληθεπκέλν ή καθξν - πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο  

Σν καθξν - πεξηβάιινλ ή φπσο είλαη γλσζηφ θαη σο γεληθεπκέλν (societal) πεξηβάιινλ, 

πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε θαη θάζε 

νξγαληζκφ, θπξίσο κε έκκεζν ηξφπν. Ζ επηξξνή απηή κάιινλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο 

απνθάζεηο ζε καθξνρξφλην επίπεδν, παξά ζε βξαρπρξφλην επίπεδν θαη ζηελ θαζεκεξηλή 

ηαθηηθή ελφο νξγαληζκνχ.
14

 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ κεηαβιεηψλ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη: νη αιιαγέο ζηηο ηηκέο ηνπ 

πεηξειαίνπ, ε άλνδνο θαη ε πηψζε ησλ επηηνθίσλ, ε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ, ε 

πνιηηηθή αζηάζεηα ελφο θξάηνπο, ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο, ε δπλαηφηεηα λέσλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ θ.ά. Δίλαη δειαδή, γεληθφηεξνη παξάγνληεο έμσ 

                                                           
13

 Γεσξγφπνπινο Νηθφιανο (2006), φ.π., ζζ.78-79. 
14

 Wheelen Thomas L. and Hunger J. David (2010), op. cit., p. 73. 
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απφ ηελ άκεζε επίδξαζε ηεο επηρείξεζεο, πνπ κπνξνχλ φκσο λα έρνπλ ζεκαληηθή επηξξνή ζε 

απηή. 

Ζ αλάιπζε ηνπ γεληθεπκέλνπ πεξηβάιινληνο γίλεηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο (P.E.S.T.- 

D.G.).
15

 Σν γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ δηαθξίλεηαη απφ ηηο εμήο θαηεγνξίεο:
16

 

1. Πνιηηηθφ/Ννκηθφ πεξηβάιινλ: ε απηφ θαζνξίδεηαη ην πνιηηηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. Ζ δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ζηξαηεγηθήο γηα κηα 

επηρείξεζε φπνπ ιεηηνπξγεί ζε ζηαζεξφ πνιηηηθφ θαη λνκηθφ πεξηβάιινλ, είλαη επθνιφηεξε 

ζε ζχγθξηζε κε κηα επηρείξεζε πνπ δηαθξίλεηαη απφ αβεβαηφηεηα. Μεξηθά παξαδείγκαηα 

πνπ δεκηνπξγνχλ αζηάζεηα ζην πνιηηηθφ/λνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη: αιιαγέο ζηε 

θνξνινγηθή/λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην, κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο θ.ά. 

2. Οηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ: Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη ζηηο δπλάκεηο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηηο επξχηεξεο νηθνλνκηθέο αιιαγέο. 

Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη: ην ρξεκαηηζηήξην, ν πιεζσξηζκφο, ην δηαζέζηκν εηζφδεκα 

ησλ θαηαλαισηψλ, ε πνιηηηθή επηηνθίσλ θ.ά. ηα πιαίζηα κηαο πνιπεζληθήο εηαηξείαο 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη δηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, ψζηε ε επηρείξεζε λα κπνξεί 

θαιχηεξα λα δηακνξθψζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο. 

3. Κνηλσληθφ πεξηβάιινλ: Σν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη ζηηο αξρέο, αμίεο, ζπλήζεηεο 

θαη γεληθά ζηνλ ηξφπν δσήο. Κάπνηα παξαδείγκαηα είλαη: ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηνλ 

εξγαζηαθφ ρψξν, νη αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ν θαηαλαισηηζκφο,  ε κφξθσζε ησλ 

θαηαλαισηψλ θ.ά. 

4. Σερλνινγηθφ πεξηβάιινλ: ην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ γίλνληαη ξαγδαίεο εμειίμεηο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Ζ απφθηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ. Δίλαη γεγνλφο φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο κηαο 

εηαηξείαο επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ αλαθαιχπηνληαη. 

Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ πθηζηάκελε ζηε λέα ηερλνινγία, είλαη 

ζπλήζσο θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζή ηεο. 

5. Γεκνγξαθηθφ πεξηβάιινλ: Ζ δεκνγξαθηθή δηάζηαζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αλάιπζεο, 

αθνξά κεηαμχ άιισλ, ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ, ηε γεσγξαθηθή ηνπ θαηαλνκή, ηελ 

ειηθηαθή ηνπ δνκή θαη ηε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Κάζε επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα 

                                                           
15

 P.E.S.T.- D.G.: (Political/Legal, Economic, Social, Technological, Demographic & Global) ή Πνιηηηθφ/ 

Ννκηθφ, Οηθνλνκηθφ, Κνηλσληθφ, Σερλνινγηθφ, Γεκνγξαθηθφ θαη Παγθφζκην πεξηβάιινλ. 
16

 Παπαδάθεο Βαζίιεο Μ. (2007), φ.π., ζζ. 60-65. 
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επηβηψζεη θαη λα αλαπηπρζεί, ζα πξέπεη λα κειεηά ηηο δεκνγξαθηθέο ηάζεηο, έηζη ψζηε φρη 

κφλν λα αλαθαιχπηεη επθαηξίεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί πξνο φθειφο ηεο, 

αιιά θαη λα πξνβιέπεη επηθείκελεο απεηιέο. «Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα πξνζαξκνγήο 

ζηηο δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο ηνπ δεκνγξαθηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ε γλσζηή 

πνιπεζληθή εηαηξεία Johnson & Johnson, ε νπνία κέζα απφ κηα ηδηαίηεξα έληνλε 

παγθφζκηα δηαθεκηζηηθή πξνζπάζεηα, επαλαηνπνζέηεζε επηηπρεκέλα ην παηδηθφ ζακπνπάλ 

σο θαηάιιειν πξντφλ θαη γηα ελήιηθεο».
17

 

 

 

 

Πεγή: Παπαδάθεο Βαζίιεο Μ. (2007). 

 

Γηάγξακκα 2.2 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ επξύηεξνπ καθξν - πεξηβάιινληνο 

 

6. Παγθφζκην πεξηβάιινλ: Ζ παγθφζκηα δηάζηαζε πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο παξάγνληεο 

πνπ αθνξνχλ ηηο λέεο αγνξέο δηεζλψο, ηηο ήδε ππάξρνπζεο δηεζλείο αγνξέο πνπ αιιάδνπλ, 

ηα δηεζλή πνιηηηθά θαη πνιηηηζκηθά δξψκελα, φπσο επίζεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

θάζε αγνξάο. Δίλαη αλαγθαηφηεηα πιένλ γηα κία επηρείξεζε λα κειεηά ηηο αιιαγέο ζε 

                                                           
17

 Παπαδάθεο Βαζίιεο Μ. (2007), φ.π., ζζ. 63-64. 
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παγθφζκην επίπεδν θαη λα πξνζπαζεί λα πξνζαξκφδεηαη  ζ’ απηέο. ε κηα επνρή έληνλεο 

παγθνζκηνπνίεζεο φισλ ζρεδφλ ησλ θιάδσλ, δελ ππάξρνπλ πιένλ ζχλνξα θαη πεξηνξηζκνί 

πνπ λα θξαηνχλ κηα αγνξά ζε εζληθφ θαη κφλν επίπεδν. 

πσο βιέπνπκε θαη ζην Γηάγξακκα 2.2, ε αλάιπζε (P.E.S.T.-D.G.) πεξηγξάθεη ην 

γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ πνπ απνηειείηαη απφ: α) ην πνιηηηθφ - λνκηθφ πεξηβάιινλ, β) ην 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, γ) ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, δ) ην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ, ε) ην 

δεκνγξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη ζη) ην παγθφζκην πεξηβάιινλ. 

  

2.1.2 Σν άκεζν ή κηθξν - πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο  

ην άκεζν πεξηβάιινλ, εκθαλίδνληαη φια απηά ηα ζηνηρεία θαη νη δπλάκεηο πνπ επεξεάδνπλ 

άκεζα ηελ επηρείξεζε, αθνχ είλαη απηά πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ζπλεπψο ηελ 

θεξδνθνξία ηνπ θιάδνπ. Απηά είλαη ε θνηλσλία, ε αγνξά, νη αληαγσληζηέο, νη πξνκεζεπηέο 

θαη νη θπβεξλήζεηο. Ζ αλάιπζε απηψλ ησλ δπλάκεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ην ππφδεηγκα ηνπ 

Porter (1985), ην νπνίν πξνζδηνξίδεη ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηα πιαίζηα ηνπ θιάδνπ 

πνπ αλήθεη ε θάζε επηρείξεζε θαη απνηειείηαη απφ πέληε δπλάκεηο ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο:
18

 

1. Έληαζε αληαγσληζκνχ κεηαμχ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ: Ζ έληαζε αληαγσληζκνχ κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ελφο θιάδνπ θαζνξίδεηαη απφ θάπνηνπο παξάγνληεο ηεο αγνξάο, φπσο ν 

αξηζκφο θαη ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, ην ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο, ηελ παξαγσγηθή 

δπλακηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα πςειά εκπφδηα εμφδνπ θαη ηνλ βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο 

ησλ πξντφλησλ. Ο αληαγσληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ θαζνξίδεη, ηε δνκή ηνπ θιάδνπ θαη ε 

έληαζή ηνπ, ηελ ειθπζηηθφηεηα θαη θαη’ επέθηαζε ηελ θεξδνθνξία ελφο θιάδνπ. 

2. Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πξνκεζεπηψλ: Οη πξνκεζεπηέο επεξεάδνπλ έλαλ θιάδν φηαλ 

επεκβαίλνπλ ζηνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπλ κε ηελ επηρείξεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

κπνξεί λα παξέκβνπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο ή ζηελ πνηφηεηά ηνπ θαη 

έηζη λα επεξεάζνπλ ηνλ θιάδν. Οη παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη νη εμήο: 

 Ο κηθξφο αξηζκφο πξνκεζεπηψλ απμάλεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, δηφηη είλαη 

πεξηνξηζκέλεο νη πεγέο πξνκήζεηαο πξντφλησλ ή πξψησλ πιψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

 Ζ πξψηε χιε ή ηα πξντφληα ησλ πξνκεζεπηψλ, είλαη ζπάληα ή δελ ππάξρνπλ 

ππνθαηάζηαηα. 

                                                           
18 Παπαδάθεο Βαζίιεο Μ. (2007), φ.π., ζζ. 70-78. 
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 Οη πξνκεζεπηέο δηαζέηνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο πξντφληα ηα νπνία απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπο, δεκηνπξγψληαο ζρέζε εμάξηεζεο ηεο 

επηρείξεζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή. 

 Ζ δηάζεζε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ. 

 Σν θφζηνο κεηάβαζεο ζε άιιν πξνκεζεπηή είλαη κεγάιν, γη’ απηφλ ηνλ ιφγν απμάλεη 

ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηνπ πξνκεζεπηή θαη δεκηνπξγείηαη ζρέζε εμάξηεζεο. 

 Γπλαηφηεηα θαζεηνπνίεζεο ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηα εκπξφο, έηζη ψζηε λα 

παξαθάκπηεη ηνλ πειάηε ηνπ. 

3. Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε αγνξαζηψλ: Οη αγνξαζηέο ελφο θιάδνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηνλ 

θιάδν, αθνχ ζπλέρεηα αζθνχλ πίεζε γηα κείσζε ηηκψλ θαη φιν θαη θαιχηεξε πνηφηεηα. 

ηαλ νη αγνξαζηέο αζθνχλ κεγάιε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, ηφηε νη επηρεηξήζεηο 

κεηψλνπλ ηηο ηηκέο. Έηζη κεηψλνληαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο, κε απνηέιεζκα ν θιάδνο λα 

κελ είλαη ειθπζηηθφο. Οη πεξηπηψζεηο πνπ απμάλεη ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

αγνξαζηψλ είλαη νη εμήο: 

 Μηθξφο αξηζκφο αγνξαζηψλ, ν νπνίνο αγνξάδεη κεγάιεο πνζφηεηεο ηνπ ζπλνιηθνχ 

κεγέζνπο ηεο αγνξάο. 

 Μηθξφ θφζηνο κεηαθίλεζεο ησλ πειαηψλ. 

 Σν θφζηνο αλεχξεζεο λέσλ αγνξαζηψλ. 

 Καιή πιεξνθφξεζε ησλ πειαηψλ γηα ηηο ζπλζήθεο ηηο αγνξάο. 

4. Απεηιή εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ: Ζ είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε έλαλ θιάδν, απνηειεί 

απεηιή γηα ηνπο ήδε ππάξρνληεο ζηνλ θιάδν θαη επνκέλσο ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο 

απμάλεηαη. Ζ είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν κπνξεί λα απνηξαπεί κέζσ θάπνησλ 

θξαγκψλ εηζφδνπ, φπσο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, κεηνλεθηήκαηα θφζηνπο θαη πφξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο ησλ ιεηηνπξγηψλ, πςειέο απαηηήζεηο θεθαιαίνπ, χπαξμε 

ηζρπξψλ εκπνξηθψλ νλνκάησλ (brand names) θαη αμηνπηζηίαο (brand loyalty) γηα πξντφληα 

ηνπ θιάδνπ, εμαζθάιηζε θαλαιηψλ δηαλνκήο, αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο, δηαθνξνπνίεζε 

πξντφληνο, λνκηθνί πεξηνξηζκνί - θξαγκνί θ.ά. 
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Πεγή: Wheelen Thomas L. and Hunger J. David, ( 2010). 

 

Γηάγξακκα 2.3 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ ππνδείγκαηνο Porter 

 

5. Απεηιή ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ: Τπνθαηάζηαην νξίδεηαη έλα πξντφλ, φηαλ κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη θάπνην άιιν πξντφλ ηθαλνπνηψληαο ηελ ίδηα αλάγθε. Ζ ειθπζηηθφηεηα 

ηνπ θιάδνπ εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηα ππνθαηάζηαηα, γηαηί απηά ζέηνπλ φξηα ζηηο 

ηηκέο, κεηψλνληαο ην πεξηζψξην θέξδνπο. Σν κέγεζνο ηεο ηζρχο ησλ αληαγσληζηηθψλ 

πηέζεσλ απφ ηνπο πσιεηέο ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ εμαξηάηαη απφ ηξεηο παξάγνληεο: 

i. Δάλ ηα ππνθαηάζηαηα δηαηίζεληαη άκεζα θαη ζε ειθπζηηθή ηηκή, δεκηνπξγνχλ 

αληαγσληζηηθή πίεζε βάδνληαο πιαθφλ ζηηο ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα  ρξεψζνπλ ηα 

Ανταγωνιςμόσ
μεταξφ

υφιςτάμενων
επιχειρήςεων

Απειλή ειςόδου 
νζων 

ανταγωνιςτϊν

Διαπραγματευτική
δφναμη 

αγοραςτϊν

Διαπραγματευτική
δφναμη άλλων 

ενδιαφερόμενων
(Stakeholders)

Απειλή 
υποκατάςτατων 

προϊόντων

Διαπραγματευτική
δφναμη 

προμηθευτϊν
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κέιε ηνπ θιάδνπ, ψζηε λα εκπνδίζνπλ πειάηεο ηνπο λα πξνηηκήζνπλ ηα 

ππνθαηάζηαηα θαη λα ξηζθάξνπλ ηελ θαηαθφξπθε πηψζε ησλ πσιήζεσλ. 

ii. Δάλ νη αγνξαζηέο ζεσξνχλ ηα ππνθαηάζηαηα ζπγθξίζηκα ή θαιχηεξα απφ άπνςε 

πνηφηεηαο θαη άιισλ ζρεηηθψλ ηδηνηήησλ. 

iii. Δάλ ην θφζηνο κε ην νπνίν επηβαξχλνληαη νη αγνξαζηέο επηιέγνληαο ηα ππνθαηάζηαηα 

είλαη πςειφ ή ρακειφ. Σν πςειφ θφζηνο ηεο αιιαγήο, απνηξέπεη ηε κεηαζηξνθή 

πξνο ηα ππνθαηάζηαηα, ελψ ην ρακειφ θφζηνο ηεο αιιαγήο δηεπθνιχλεη ηνπο 

πσιεηέο ειθπζηηθψλ ππνθαηάζηαησλ λα δειεάζνπλ ηνπο αγνξαζηέο κε ηα πξντφληα 

πνπ πξνζθέξνπλ.
19

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ππφδεηγκα ηνπ Porter, έρεη εκπινπηηζηεί θαη κε κηα έθηε δχλακε 

ζχκθσλα κε ηνλ Freeman Edward R. (2010), ε νπνία νλνκάδεηαη δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε 

άιισλ ελδηαθεξφκελσλ (stakeholders). 

6. Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε άιισλ ελδηαθεξφκελσλ (stakeholders): Οη επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ επεξεάδνληαη θαη απφ άιιεο νκάδεο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη (stakeholders). Οη 

(stakeholders) πεξηιακβάλνπλ ηνπηθνχο θνξείο, πηζησηέο, κεηφρνπο θαη ηα ζπλδηθάηα 

εξγαδνκέλσλ.
20

 

Κιείλνληαο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζην ππφδεηγκα ηνπ Porter 

(1985), αθνξά ζην φηη νη δηαθνξέο ζηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα φιν θαη κεηψλνληαη, νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ηείλνπλ λα νκνγελνπνηνχληαη θαη λα ηππνπνηνχληαη, ηα κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηείλνπλ λα γίλνληαη πξναπαηηνχκελα γηα επηβίσζε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πνηφηεηα, ν ρξφλνο 

παξάδνζεο θαη ηέινο ε πξνζθνξά πην ζχλζεησλ ζπλδπαζκψλ πξντφλησλ θαη πξφζζεησλ  

ππεξεζηψλ. 

 

2.1.2.1 Υαξηνγξάθεζε ζηξαηεγηθώλ νκάδσλ ελόο θιάδνπ 

Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ, είλαη κηα ηερληθή γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

δηαθφξσλ ζέζεσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη αληίπαιεο εηαηξείεο ζηελ αγνξά ή ζηνλ θιάδν. 

Αθνχ νη ζπλαγσληδφκελεο εηαηξείεο ζπλήζσο πσινχλ ζε δηαθνξεηηθφ θάζκα ηηκήο/πνηφηεηαο, 

δίλνπλ έκθαζε ζε δηαθνξεηηθά θαλάιηα δηαλνκήο, ελζσκαηψλνπλ ραξαθηεξηζηηθά πξντφλησλ 

πνπ πξνζειθχνπλ δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αγνξαζηψλ, έρνπλ δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή θάιπςε 

                                                           
19

 Thompson Arthur, Strickland A. J. and Gamble John E.,  Πνιιάιεο Γηάλλεο Α. (Δπηκ., 2010), φ.π., ζζ. 91-92. 
20

 Wheelen Thomas L. and Hunger J. David (2010), op. cit., p. 82. 
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θαη νχησ θαζεμήο, είλαη απηνλφεην φηη θάπνηεο εηαηξείεο απνιακβάλνπλ ηζρπξφηεξεο ή πην 

ειθπζηηθέο ζέζεηο ζηελ αγνξά ζε ζρέζε κε άιιεο.
21

  

Σν λα θαηαιάβεη θαλείο πνηεο εηαηξείεο θαηέρνπλ ηζρπξή ζέζε θαη πνηεο αδχλακε, 

απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αλάιπζεο ηεο αληαγσληζηηθήο δνκήο ελφο θιάδνπ. Ζ 

θαιχηεξε ηερληθή γηα ηελ απνθάιπςε ησλ ζέζεσλ ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ θιάδνπ ζηελ 

αγνξά, είλαη ε ραξηνγξάθεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ. Απηφ ην εξγαιείν αλάιπζεο είλαη 

ρξήζηκν γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ ζέζεσλ θάζε εηαηξείαο μερσξηζηά ζηελ αγνξά ή γηα ηελ 

νκαδνπνίεζή ηνπο ζε παξφκνηεο ζέζεηο, φηαλ έλαο θιάδνο δηαζέηεη ηφζνπο πνιινχο 

αληαγσληζηέο πνπ δελ κπνξεί λα εμεηαζηεί ν θαζέλαο ζε βάζνο. 

Ζ ζηξαηεγηθή νκάδα απνηειείηαη απφ ηα κέιε ηνπ θιάδνπ εθείλα πνπ έρνπλ παξφκνηεο 

αληαγσληζηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζέζεηο ζηελ αγνξά. Έλαο θιάδνο πεξηέρεη κφλν κηα 

ζηξαηεγηθή νκάδα, φηαλ φινη νη πσιεηέο αθνινπζνχλ νπζηαζηηθά παλνκνηφηππεο ζηξαηεγηθέο 

θαη θαηέρνπλ παξεκθεξείο ζέζεηο ζηελ αγνξά. ην άιιν άθξν, έλαο θιάδνο κπνξεί λα 

πεξηέρεη ηφζεο ζηξαηεγηθέο νκάδεο, φζνο ν αξηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ φηαλ θάζε αληίπαινο 

αθνινπζεί κηα ζαθψο δηαθνξεηηθή αληαγσληζηηθή πξνζέγγηζε θαη θαηαιακβάλεη κηα 

ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά.  

Ζ δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ράξηε ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο 

παξάγνληεο:
22

 

1. Πξνζδηνξηζκφο ησλ αληαγσληζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο εηαηξείεο 

ζηνλ θιάδν. Αληηπξνζσπεπηηθέο κεηαβιεηέο απνηεινχλ ην θάζκα ηηκήο/πνηφηεηαο (επξχ, 

κέηξην, πεξηνξηζκέλν), ε γεσγξαθηθή θάιπςε (ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή, εζληθή, παγθφζκηα), 

ν βαζκφο θάζεηεο νινθιήξσζεο (κεδεληθή, κεξηθή, πιήξεο), ην εχξνο ηεο ζεηξάο 

πξντφλησλ (εθηεηακέλν, πεξηνξηζκέλν), ε ρξήζε θαλαιηψλ δηαλνκήο (έλα, κεξηθά, φια) 

θαη ν βαζκφο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη (βαζηθέο πξνδηαγξαθέο, πεξηνξηζκέλεο, 

πιήξεηο). 

2. Απνηχπσζε ησλ εηαηξεηψλ ζε έλα ράξηε δχν κεηαβιεηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο δεχγε απηψλ 

ησλ δηαθνξνπνηεηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ. 

3. Καηάηαμε ζηελ ίδηα ζηξαηεγηθή νκάδα, ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπληάζζνληαη ζηνλ ίδην πεξίπνπ 

ζηξαηεγηθφ ρψξν. 

                                                           
21

 Thompson Arthur, Strickland A. J. and Gamble John E.,  Πνιιάιεο Γηάλλεο Α. (Δπηκ., 2010), φ.π., ζ. 118. 
22

 φ.π., ζζ. 118-119. 
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4. ρεδίαζε θχθισλ γχξσ απφ θάζε ζηξαηεγηθή νκάδα, ζε κέγεζνο ην νπνίν αληηζηνηρεί 

πξνο ην κεξίδην ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζηα έζνδα απφ ηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηνπ θιάδνπ. 

 

 

 

Πεγή: Thompson Arthur, Strickland A. J. and Gamble John E., (2010). 

 

Γηάγξακκα 2.4 

πγθξηηηθέο ζέζεηο επηιεγκέλσλ αιπζίδσλ ιηαληθήο πώιεζεο ζηελ αγνξά: κηα 

εθαξκνγή ηνπ ράξηε ζηξαηεγηθώλ νκάδσλ 

 

Γηα ηε ραξηνγξάθεζε ησλ ζέζεσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ ζηνλ ζπλνιηθφ ζηξαηεγηθφ 

ρψξν ηνπ θιάδνπ, πξέπεη λα δνζνχλ αξθεηέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο:
23

 

I. Πξώηνλ, νη δύν κεηαβιεηέο πνπ ζα επηιεγνύλ σο άμνλεο ηνπ δηαγξάκκαηνο δε ζα 

πξέπεη λα έρνπλ πςειή ζπζρέηηζε. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, νη θχθινη ζηνλ ράξηε ζα 

ζρεκαηίδνπλ κηα δηαγψλην ψζηε εθείλνη πνπ ραξάζζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή δε ζα κάζνπλ 

ηίπνηε πεξηζζφηεξν, φζνλ αθνξά ηηο ζρεηηθέο ζέζεηο ησλ αληαγσληζηψλ απ’ φηη ζα 

κάζαηλαλ εμεηάδνληαο κία κφλν απφ ηηο κεηαβιεηέο. 

                                                           
23

 φ.π., ζζ.119-120. 
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II. Γεύηεξνλ, νη κεηαβιεηέο πνπ ζα επηιεγνύλ σο άμνλεο ηνπ δηαγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα 

απνθαιύπηνπλ κεγάιεο δηαθνξέο, σο πξνο ην πώο νη αληίπαινη πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε ζηελ αγνξά. Απηφ θπζηθά, ζεκαίλεη φηη νη αλαιπηέο πξέπεη 

λα πξνζδηνξίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηηο αληίπαιεο εηαηξείεο θαη 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηέο ηηο δηαθνξέο σο κεηαβιεηέο γηα ηνπο άμνλεο θαη σο βάζε 

γηα λα απνθαζίζνπλ ζε πνηα ζηξαηεγηθή νκάδα αλήθεη ε θάζε εηαηξεία. 

III. Τξίηνλ, νη κεηαβιεηέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο άμνλεο δε ρξεηάδεηαη λα είλαη νύηε 

πνζνηηθέο νύηε ζπλερείο. Αληίζεηα, κπνξνχλ λα είλαη αζπλερείο κεηαβιεηέο ή 

νξηνζεηεκέλεο ζε μερσξηζηέο θαηεγνξίεο θαη ζπλδπαζκνχο.  

IV. Τέηαξηνλ, ε ζρεδίαζε ηνπ κεγέζνπο ησλ θύθισλ ζηνλ ράξηε αλάινγα κε ηηο ζπλδπαζκέλεο 

πσιήζεηο ησλ εηαηξεηώλ ζε θάζε ζηξαηεγηθή νκάδα, επηηξέπεη ζηνλ ράξηε λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηα ζρεηηθά κεγέζε θάζε ζηξαηεγηθήο νκάδαο.  

V. Πέκπηνλ, εάλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πεξηζζόηεξεο από δύν θαιέο αληαγσληζηηθέο 

κεηαβιεηέο σο άμνλεο ηνπ δηαγξάκκαηνο, κπνξνύλ λα ζρεδηαζηνύλ αξθεηά δηαγξάκκαηα 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαιύςνπλ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο ησλ ζρέζεσλ αληαγσληζηηθήο 

ηνπνζέηεζεο πνπ πθίζηαληαη ζηε δνκή ελόο θιάδνπ. 

Σν απνηέιεζκα είλαη  έλα δηζδηάζηαην δηάγξακκα, φπσο απηφ ηνπ θιάδνπ ιηαληθήο πψιεζεο 

πνπ απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 2.4. 

 

2.1.2.2 πκπεξάζκαηα από ηε ρξήζε ησλ ραξηώλ ζηξαηεγηθώλ νκάδσλ 

Οη ράξηεο ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ είλαη απνθαιππηηθνί απφ πνιιέο απφςεηο. Ζ πην ζεκαληηθή 

ζρεηίδεηαη κε ην πνηνη αληίπαινη θαηέρνπλ παξφκνηεο ζέζεηο θη επνκέλσο είλαη θνληηλνί 

αληίπαινη θαη πνηνη είλαη καθξηλνί αληίπαινη. Γεληθά, φζν πην θνληά βξίζθεηαη ε κία 

ζηξαηεγηθή νκάδα ζηελ άιιε ζην ράξηε, ηφζν ηζρπξφηεξνο ηείλεη λα είλαη ν αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ.  

Αλ θαη νη εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζηξαηεγηθή νκάδα είλαη νη θνληηλφηεξνη 

αληίπαινη, νη ακέζσο επφκελνη είλαη εθείλνη πνπ αλήθνπλ ζηηο ακέζσο γεηηνληθέο νκάδεο. 

πρλά, φηαλ δπν ζηξαηεγηθέο νκάδεο είλαη πνιχ απνκαθξπζκέλεο ε κηα απφ ηελ άιιε ζηνλ 

ράξηε, δελ ππάξρεη ζρεδφλ θαζφινπ αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο. 
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Σν δεχηεξν ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα ζπλαρζεί απφ ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

νκάδσλ είλαη φηη δελ είλαη φιεο νη ζέζεηο ζηνλ ράξηε ην ίδην ειθπζηηθέο. Κάπνηεο ζέζεηο 

κπνξεί λα είλαη πην ειθπζηηθέο απφ άιιεο γηα δπν ιφγνπο:
24

 

1. Οη επηθξαηνχζεο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο θαη νη θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηνπ θιάδνπ επλννχλ 

θάπνηεο ζηξαηεγηθέο νκάδεο θαη βιάπηνπλ άιιεο. Αξθεηά ζπρλά, ε ηζρχο ηνπ αληαγσληζκνχ 

πνηθίιιεη απφ νκάδα ζε νκάδα. Δπίζεο, νη θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηνπ θιάδνπ κπνξεί λα 

απμάλνπλ ηε δήηεζε γηα ηα πξντφληα ησλ εηαηξεηψλ θάπνησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ θαη λα 

ζπξξηθλψλνπλ ηε δήηεζε γηα ηα πξντφληα ησλ εηαηξεηψλ άιισλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ. Οη 

εηαηξείεο ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ πνπ επεξεάδνληαη δπζκελψο απφ έληνλεο αληαγσληζηηθέο 

πηέζεηο ή θηλεηήξηεο δπλάκεηο, κπνξεί λα πξνζπαζήζνπλ λα κεηαπεδήζνπλ ζε κηα πην 

επλντθά ηνπνζεηεκέλε νκάδα. κσο ε κεηαπήδεζε ζε κηα άιιε ζέζε ζηνλ ράξηε κπνξεί 

λα απνδεηρηεί δχζθνιε, φηαλ ηα εκπφδηα εηζφδνπ γηα ηελ ζηξαηεγηθή νκάδα - ζηφρν είλαη 

κεγάια.  

2. Ζ πηζαλφηεηα θέξδνπο δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ πνηθίιιεη, ιφγσ ησλ δπλαηψλ 

θαη ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο ζέζεο θάζε νκάδαο ζηελ αγνξά. Οη πξννπηηθέο θέξδνπο 

ησλ εηαηξεηψλ δηαθνξεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ κπνξεί λα πνηθίιινπλ απφ θαιέο έσο 

κέηξηεο ή θησρέο ιφγσ ησλ δηαθφξσλ ξπζκψλ αλάπηπμεο, ησλ βαζηθψλ αγνξαζηηθψλ 

ηκεκάησλ πνπ εμππεξεηεί θάζε νκάδα, ησλ δηαθφξσλ βαζκψλ αληαγσληζηηθήο άκηιιαο 

εληφο ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ, ησλ δηαθφξσλ βαζκψλ αληαγσληζηηθψλ θηλδχλσλ απφ 

ππνθαηάζηαηα πξντφληα εθηφο θιάδνπ θαη ησλ δηαθφξσλ βαζκψλ δηαπξαγκαηεπηηθήο 

δχλακεο ησλ πξνκεζεπηψλ ή ησλ αγνξαζηψλ απφ νκάδα ζε νκάδα. 

πλεπψο, έλα κέξνο ηεο αλάιπζεο ηνπ ράξηε ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ, πάληα ζπλεπάγεηαη 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ην πνηα είλαη ε «θαιχηεξε» ζέζε ζηνλ ράξηε θαη γηαηί. 

Πνηεο ζηξαηεγηθέο νκάδεο πξφθεηηαη λα επεκεξήζνπλ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο, πνηεο 

ζηξαηεγηθέο νκάδεο θαίλεηαη φηη πξφθεηηαη λα παιέςνπλ ιφγσ ηεο ζέζεο ηνπο, πσο θάπνηα 

κέξε ηνπ ράξηε είλαη θαιχηεξα απφ άιια. 

 

2.2 Δζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο  

Μηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηακνξθψζεη κηα επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή, ε νπνία ζα ηεο πξνζδψζεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά, ζα πξέπεη 

                                                           
24

 Thompson Arthur, Strickland A. J. and Gamble John E., Πνιιάιεο Γηάλλεο Α. (Δπηκ. , 2010), φ.π.,. ζζ. 121-
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θαηαξρήλ λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίδεη ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο θαη απεηιέο ζην ιεγφκελν 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, φκσο απηφ δελ είλαη αξθεηφ. Θα πξέπεη λα κπεη ζηε δηαδηθαζία 

αλάιπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο θαη λα εληνπίζεη ηνπο εζσηεξηθνχο 

ζηξαηεγηθνχο παξάγνληεο (internal strategic factors), δειαδή ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ σο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο θαη θαζνξίδνπλ αλ ε επηρείξεζε ζα κπνξέζεη λα 

εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο θαη λα απνθχγεη ηηο απεηιέο, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.
25

 

Έλαο παξάγνληαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζαλ δχλακε γηα ηελ επηρείξεζε, φηαλ είλαη πεγή 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γη’ απηήλ. Μηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα απνθηήζεη ηνπο πφξνπο, ηε κνλαδηθφηεηα θαη ηηο αληαγσληζηηθέο ηθαλφηεηεο, πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξεί λα πινπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο. Αληίζεηα, ζαλ αδπλακία ιεηηνπξγεί έλαο 

παξάγνληαο, ηνπ νπνίνπ ε χπαξμε ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ή αθφκε κπνξεί λα είλαη θαη πεγή αληαγσληζηηθνχ κεηνλεθηήκαηνο. Σέηνηνη 

παξάγνληεο είλαη νη ειιείςεηο πφξσλ, θελά ζηηο ηθαλφηεηεο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθή 

ζέζε κηαο επηρείξεζεο, δπζθνιεχνπλ ή θαη εκπνδίδνπλ πνιιέο θνξέο ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζρεδηαζκέλεο ζηξαηεγηθήο. 

Ζ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξείαο απφ κφλε ηεο δελ πξνζθέξεη 

θάηη. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ζπλδπάδεη ηα επξήκαηα ηεο αλάιπζεο απηήο κε ηηο δηθέο ηεο 

δπλάκεηο θαη αδπλακίεο, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα απνθαζίζεη κε πνηα αληαγσληζηηθή 

ζηξαηεγηθή ζα θηλεζεί ζηελ αγνξά (π.ρ. επηδηψθνληαο πιενλέθηεκα δηαθνξνπνίεζεο ή 

πιενλέθηεκα θφζηνπο).
26

 

 

2.2.1 Παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

Ζ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο ελ δπλάκεη απεηιέο θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο ελ 

δπλάκεη επθαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ζα πξέπεη λα εληνπίδεη κέζα απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηά ηεο, πνηνπο πφξνπο ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζεη 

ηθαλφηεηεο γηα αληαγσληζκφ. Γειαδή, πνηνη είλαη απηνί νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

δεκηνπξγία δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ θαη πσο επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνδφκελε ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρείξεζεο. Σέηνηνη παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηε δνκή (structure), ηελ θνπιηνχξα (culture) 

θαη ηνπο πφξνπο (resources) ηεο επηρείξεζεο. 
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26

 Γεσξγφπνπινο Νηθφιανο (2006), φ.π.,  ζζ. 125-126. 



  Αλάιπζε Πεξηβάιινληνο 

 

25 
 

Γνκή κηαο επηρείξεζεο είλαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, δειαδή ν ηξφπνο 

ξνήο ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο εμνπζίαο, ηεο εξγαζίαο, ν ηξφπνο δηάηαμεο ησλ ξφισλ θαη ησλ 

ζρέζεσλ κε βάζε ην ζθνπφ θαη ηελ απνζηνιή ηεο. Ζ δνκή επίζεο, ζα πξέπεη λα ζπκθσλεί κε 

ηηο θχξηεο θαηεπζχλζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο, δηαθνξεηηθά ε ζρεδηαζκέλε 

ζηξαηεγηθή δελ είλαη δπλαηφ λα πινπνηεζεί απνηειεζκαηηθά. Μηα γεληθή θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ βαζηθψλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ πνπ ζπλήζσο εθαξκφδνληαη, αλαιχνληαη αθνινχζσο: 

 Απιή δνκή (simple structure): ζπλήζσο εθαξκφδεηαη ζε κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, 

αθνχ δελ ππάξρνπλ επηκέξνπο θαηεγνξίεο πξντφλησλ άξα θαη ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο. Ο 

ηδηνθηήηεο - δηεπζπληήο, ιακβάλεη φιεο ηηο θχξηεο απνθάζεηο θαη έρεη ηελ επζχλε ηεο 

παξαθνινχζεζεο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

  Λεηηνπξγηθή δνκή (functional structure): ζπλήζσο ζπλαληάηαη ζε κεζαίνπ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεηο, φπνπ ππάξρνπλ ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο, γηα ηηο νπνίεο ηελ επζχλε έρνπλ νη 

αληίζηνηρνη ππεχζπλνη. Οη ππεχζπλνη δελ ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα, αιιά αλαθέξνληαη 

απεπζείαο ζην γεληθφ δηεπζπληή, ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε ησλ απνθάζεσλ γηα ην ζχλνιν 

ηεο επηρείξεζεο. Οη εξγαδφκελνη έρνπλ αλάινγε εμεηδίθεπζε, ηεο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγηθήο 

θαηεγνξίαο ζηελ νπνία εξγάδνληαη. 

 Γνκή θαηά ηκήκαηα (divisional structure): είλαη θαηάιιειε γηα κεγάινπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, 

νη νπνίεο ζπλήζσο παξάγνπλ κεγάιν αξηζκφ γξακκψλ πξντφληνο. Σν θάζε ηκήκα αθνξά 

κηα γξακκή πξντφληνο. ε θάζε ηκήκα αλαθέξνληαη δηάθνξεο ιεηηνπξγηθέο θαηεγνξίεο. 

Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηζνξξνπίεο ιφγσ ηεο χπαξμεο αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηνξηζκέλσλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ θαη 

παξάιιεια επηδηψθνπλ ηηο ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ. Οη εξγαδφκελνη έρνπλ ηελ 

αλάινγε εμεηδίθεπζε ηεο αληίζηνηρεο ιεηηνπξγηθήο θαηεγνξίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην είδνο 

ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν εξγάδνληαη.
27

 

Η θνπιηνύξα κηαο επηρείξεζεο εκπεξηέρεη ηελ απνζηνιή ηεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή 

απνηππψλεηαη ζηα πηζηεχσ, ζηηο πξνζδνθίεο, ζηηο αμίεο, ζηε ζηάζε γεληθφηεξα ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζηειερψλ. Έηζη, κπνξεί λα επηδξά ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ ηθαλφηεηά ηεο 

λα αιιάδεη ζηξαηεγηθή. Μηα ελδερφκελε αιιαγή ζηελ απνζηνιή ή ζηνπο ζθνπνχο ή ζηηο 

ζηξαηεγηθέο κηαο επηρείξεζεο, εάλ δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ θνπιηνχξα ηεο, ηφηε ππάξρνπλ 

πνιιέο πηζαλφηεηεο λα απνηχρεη. 
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πλνπηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ θνπιηνχξα σο έλα αξκνληθφ ζχλνιν 

ησλ εμήο παξαγφλησλ: 

1) Δλζάξξπλζε γηα θαηλνηνκία θαη αλάιεςε θηλδχλνπ. 

2)  Πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα. 

3) Πξνζαλαηνιηζκφο ζην απνηέιεζκα θαη φρη κφλν ζηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθέο θαη 

δηαδηθαζίεο. 

4) Πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ άλζξσπν. 

5) Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ νκαδηθή εξγαζία. 

6)  Δπηζεηηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα. 

7) Όπαξμε ή κε ζηαζεξφηεηαο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Πόξνη είλαη ηα ζηνηρεία θαη κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζεη λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Κάζε εηαηξεία δηαζέηεη πφξνπο νη νπνίνη 

ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ζηνπο Τιηθνχο Πφξνπο (tangible) θαη ζηνπο Άπινπο 

Πφξνπο  (intangible).
28

 

 

Πίλαθαο 2.1 

Παξαδείγκαηα Τιηθώλ θαη Άπισλ Πόξσλ 

Τιηθνί Πόξνη 

(Tangible resources) 
Παξαδείγκαηα 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί πόξνη 
 Γαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα. 

 Ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο εζσηεξηθψλ 

θεθαιαίσλ. 

Φπζηθνί πόξνη 

 Σνπνζεζία εξγνζηαζίνπ θαη αξηηφηεηα ηνπ 

εμνπιηζκνχ. 

 Πξφζβαζε ζε πξψηεο χιεο. 

Αλζξώπηλνη πόξνη 

 Δθπαίδεπζε, εκπεηξία, θξίζε, επθπΐα, ελφξαζε, 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, αθνζίσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε. 

Οξγαλσηηθνί πόξνη 

 ∆νκή 

  ηεο επηρείξεζεο, ζπζηήκαηα πξνγξακκαηηζκνχ, 

ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνχ. 

Άπινη Πόξνη 

(Intangible resources) 
Παξαδείγκαηα 

 

Σερλνινγηθνί Πόξνη 
 Σερλνινγηθή ηθαλφηεηα (εκπνξηθά ζήκαηα, 

δηθαηψκαηα επξεζηηερλίαο, εκπνξηθά κπζηηθά). 

 Γλψζε απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πην πάλσ. 
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Πίλαθαο 2.1 

πλέρεηα 

Πόξνη θαηλνηνκίαο 

 Δξγαδφκελνη κε ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο 

ηθαλφηεηεο. 

 Δξεπλεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Φήκε (reputation) 

 Φήκε κεηαμχ ησλ πειαηψλ (brand name, 

αληηιεπηή πνηφηεηα πξντφλησλ, δηάξθεηα, 

αμηνπηζηία). 

 Φήκε κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ (γηα 

απνηειεζκαηηθή, ππνζηεξηθηηθή θαη ακνηβαία 

σθέιηκε ζπλεξγαζία θαη ζρέζε). 

    
   Πεγή: Παπαδάθεο Βαζίιεο Μ., (2007). 

 

πσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ Πίλαθα 2.1, νη Τιηθνί πφξνη απνηεινχληαη, απφ ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ηνπο 

νξγαλσηηθνχο πφξνπο. ηνπο Άπινπο πφξνπο θαηαηάζζνληαη, νη ηερλνινγηθνί πφξνη, νη πφξνη 

θαηλνηνκίαο θαη ε θήκε. 

 

2.2.2 Η ζεσξία ησλ πόξσλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο επηρείξεζεο 

Ζ ζεσξία ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη αλάπηπμε ησλ 

πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ αλάινγα θαη λα απνθηήζεη ε 

επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Γηα λα απνθηήζεη κηα επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, ζα πξέπεη νη πφξνη (resources) λα ζπλδπαζηνχλ έηζη ψζηε λα κεηαζρεκαηηζηνχλ 

ζε δηαθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο (capabilities), δειαδή ζε ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε 

εθηειεί θαιχηεξα απφ ηνλ αληαγσληζηή ηεο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πφξσλ ππάξρνπλ ζχκθσλα κε ηνλ Barney Jay B. θαη Hesterly 

William S. (2006), ηέζζεξα θξηηήξηα: 

1. Ζ αμία, αλ παξέρνπλ δειαδή αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (value). 

2. Αλ είλαη ζπάληνη (rareness). 

3. Αλ κπνξνχλ λα ηνπο κηκεζνχλ νη αληαγσληζηέο (imitability). 

4. Αλ είλαη νξγαλσκέλε ε επηρείξεζε γηα λα ηνπο εθκεηαιιεπηεί (organization). 

Οη ηθαλφηεηεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο, ηηο νξηαθέο ηθαλφηεηεο (threshold 

competencies/capabilities) θαη ηηο ζεκειηψδεηο/κνλαδηθέο ηθαλφηεηεο (core competencies). Οη 

νξηαθέο ηθαλφηεηεο είλαη ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο είηε δηαζέηνπλ θαη νη αληαγσληζηέο, είηε 

κπνξνχλ εχθνια λα ηηο κηκεζνχλ. Αληηζέησο, νη ζεκειηψδεηο ηθαλφηεηεο είλαη ηθαλφηεηεο πνπ 
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δε δηαζέηνπλ νη αληαγσληζηέο θαη δελ κπνξνχλ εχθνια λα κηκεζνχλ. Οη ηθαλφηεηεο απηέο 

κπνξνχλ λα καο δψζνπλ δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (sustainable competitive 

advantage) θαη λα νδεγήζνπλ ζε ζηξαηεγηθή αληαγσληζηηθφηεηα (strategic competitiveness).
29

 

Θα ιέγακε ινηπφλ φηη, νη πφξνη είλαη πεγή γηα ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε ζεκειηψδεηο 

ηθαλφηεηεο, πνπ απνηεινχλ βάζε γηα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ην νπνίν 

νδεγεί ζε ζηξαηεγηθή αληαγσληζηηθφηεηα.  

 

Ο πόλορ ηυν πόπυν ζηην απόκηηζη ανηαγυνιζηικού πλεονεκηήμαηορ 

Αλ ππνζέζνπκε φηη ην δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα είλαη απνηέιεζκα ησλ 

πφξσλ πνπ έρεη ε επηρείξεζε ζηε δηάζεζή ηεο, ηφηε ε παξαθάησ πξνζέγγηζε ζχκθσλα κε ηνλ 

Grant (2005), βνεζάεη ζηε ζηξαηεγηθή αλάιπζε κε:
30

 
31

 

1. Σνλ εληνπηζκφ θαη αμηνιφγεζε ησλ πφξσλ ππφ ην πξίζκα ησλ δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ. 

2. Σν ζπλδπαζκφ ησλ δπλάκεσλ κε ζπγθεθξηκέλεο δπλαηφηεηεο θαη ζεκειηψδεηο δεμηφηεηεο. 

3. Σελ εθηίκεζε ηεο πξννπηηθήο θέξδνπο απφ απηέο ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, ζηα 

πιαίζηα ηεο πξννπηηθήο ηνπο γηα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο γηα απνθφκηζε θέξδνπο απφ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο.  

4. Σελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο πνπ αμηνπνηεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηηο επθαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

5.  Σνλ εληνπηζκφ θελψλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζπειαζηνχλ 

ππάξρνπζεο αδπλακίεο. 

ηε ζπλέρεηα, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εληνπίζεη απφ πνχ πεγάδνπλ νη δεμηφηεηέο ηεο. 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε κπνξεί λα αληιήζεη κηα ραξαθηεξηζηηθή 

δεμηφηεηα: 

 Μπνξεί λα είλαη θάπνην ζηνηρείν πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο, ην νπνίν λα πξνέξρεηαη απφ 

ηελ ίδξπζή ηεο.  

 Μπνξεί λα είλαη θάπνην ζηνηρείν, πνπ έρεη απνθηήζεη απφ θάπνηα άιιε επηρεηξεκαηηθή 

κνλάδα ή απφ ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε.  

 Μπνξεί λα είλαη θάπνην ζηνηρείν, πνπ ε επηρείξεζε κνηξάδεηαη κε θάπνηα άιιε. 

                                                           
29

 Παπαδάθεο Βαζίιεο Μ. (2007), φ.π., ζζ. 107-109. 
30

 Grant Robert M. (5th edition 2005), Contemporary Strategy Analysis, Blackwell Publishing, United Kingdom, 

pp. 132-135. 
31

 Wheelen Thomas L. and Hunger J. David (2010), op. cit., p.107. 
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 Μπνξεί λα είλαη θάπνην ζηνηρείν, ην νπνίν έρεη πξνθχςεη χζηεξα απφ καθξνρξφληα 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ δεκηνπξγία θαη άληιεζε ζεκειηψδνπο δεμηφηεηαο, είλαη έλαο ιφγνο πνπ πνιιέο 

επηρεηξήζεηο πιένλ επηιέγνπλ λα είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπο θνληά ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. 

Δπηιέγνπλ, δειαδή λα εγθαηαζηαζνχλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ ιεγφκελσλ βηνκεραληθψλ 

ζπλνηθηψλ (clusters), πνπ πξφθεηηαη γηα δίθηπα γεσγξαθηθά ζπγθεληξσκέλσλ επηρεηξήζεσλ.  

χκθσλα κε ηνλ Porter (1951), ηα (clusters) δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε γηα 

επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε εξγαδφκελνπο, πξνκεζεπηέο, εμεηδηθεπκέλε πιεξνθφξεζε θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα. ηαλ κηα επηρείξεζε είλαη θνληά ζηνλ αληαγσληζηή ηεο, είλαη πην 

εχθνιν λα ζπγθξίλεη ηελ επίδνζή ηεο κε ηελ επίδνζε ηε δηθή ηνπ. Δπνκέλσο, έλαο ηξφπνο 

δεκηνπξγίαο ηθαλνηήησλ απφ ηελ επηρείξεζε, είλαη λα ηηο αληιήζεη απφ ην εμσηεξηθφ ηεο 

πεξηβάιινλ, κέζα απφ ηνπο πφξνπο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε 

δίθηπν (cluster).  

Απηφ πνπ απνδεηθλχεηαη ζηελ πξάμε είλαη φηη επηρεηξήζεηο κε ζεκειηψδεηο δεμηφηεηεο ζπάληα 

επηιέγνπλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζηα πιαίζηα ελφο δηθηχνπ, αθνχ αθξηβψο δελ έρνπλ θαη πνιιά 

λα θεξδίζνπλ. Αληίζηξνθα, επηρεηξήζεηο κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζε ηερλνινγηθνχο θαη 

αλζξψπηλνπο πφξνπο, πξφζβαζεο ζε πξνκεζεπηέο θαη θαλάιηα δηαλνκήο, επηιέγνπλ ηελ 

πξννπηηθή ελφο δηθηχνπ, αθνχ έρνπλ πνιιά λα θεξδίζνπλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο.
32

 

 

2.2.3 Η έλλνηα ηεο αιπζίδαο αμίαο κηαο εηαηξείαο 

Ζ αιπζίδα αμίαο κηαο εηαηξείαο αληηζηνηρεί ζηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ 

αμία γηα ηνλ πειάηε θαη ηηο ζρεηηθέο ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Κάζε εηαηξεία 

πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 

παξαγσγή, ηελ εκπνξία, ηελ παξάδνζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο 

ηεο. ιεο νη πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγεη εζσηεξηθά κηα εηαηξεία ζπλδπάδνληαη γηα 

λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αιπζίδα αμίαο (value chain). Ολνκάδεηαη έηζη επεηδή, ν απψηεξνο 

ζθνπφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο εηαηξείαο είλαη λα θάλεη πξάγκαηα πνπ ηειηθψο δεκηνπξγνχλ 

αμία γηα ηνπο αγνξαζηέο.  

Ζ αιπζίδα αμίαο κηαο εηαηξείαο πεξηιακβάλεη επίζεο, ην πεξηζψξην θέξδνπο, επεηδή απηφ 

πξνζηηζέκελν ζην θφζηνο ηεο δηεμαγσγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγίαο αμίαο, απνηειεί 

ζπλήζσο κέξνο ηεο ηηκήο ή ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο κε ηo νπνίo επηβαξχλνληαη νη αγνξαζηέο. 
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Αλ κηα εηαηξεία δελ θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα απνδψζεη επαξθή αμία ζηνπο 

αγνξαζηέο ψζηε λα παξαρζεί έλα ειθπζηηθφ θέξδνο, δελ κπνξεί λα επηβηψζεη γηα πνιχ.
33

  

 

 

                                                 Κχξηεο Λεηηνπξγίεο 

 

Πεγή: Porter Michael E., (1985). 

 

Γηάγξακκα 2.5 

Απεηθόληζε κηαο αληηπξνζσπεπηηθήο αιπζίδαο αμίαο 

 

Οη θχξηεο θαη νη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο εηαηξείαο, πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζεκαληηθέο 

ζπληζηψζεο ηεο δνκήο ηνπ θφζηνπο ηεο. Ο δηαρσξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο εηαηξείαο ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θπξίσλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, είλαη ην πξψην βήκα γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηνπ θφζηνπο ηεο. Κάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο αιπζίδαο αμίαο απμάλεη 

ην θφζηνο θαη δεζκεχεη ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ο θαηακεξηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο ζε θάζε κεκνλσκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

αιπζίδαο, πξνζθέξεη εθηηκήζεηο θφζηνπο θαη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, κηα δηαδηθαζία πνπ νη 

ινγηζηέο νλνκάδνπλ «θνζηνιφγεζε βάζεη ησλ δξαζηεξηνηήησλ».  

Αξθεηά ζπρλά, ππάξρεη απηή ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ψζηε ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα, λα κπνξεί λα επεξεάζεη ην θφζηνο δηεμαγσγήο 
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 Thompson Arthur, Strickland A. J. and Gamble John E.,  Πνιιάιεο Γηάλλεο Α. (Δπηκ. , 2010), φ.π., ζ. 158. 
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άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα παξάδεηγκα, ν ηξφπνο ζρεδηαζκνχ ελφο πξντφληνο έρεη ηεξάζηην 

αληίθηππν ζηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ, ζην 

αληίζηνηρν θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπο θαη ηε δαπάλε γηα ηε ζπλαξκνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ 

ζπζηαηηθψλ κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ ζε έλα ηειηθφ πξντφλ.  

 

2.2.3.1 Κύξηεο δξαζηεξηόηεηεο 

ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ζπγθαηαιέγνληαη νη εμήο:
34

 

 Γηνίθεζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο: δξαζηεξηφηεηεο, θφζηε θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε αγνξά θαπζίκσλ, ελέξγεηαο, πξψησλ πιψλ, εκπνξεπκάησλ θαη αλαισζίκσλ 

απφ ηνπο πσιεηέο, παξαιαβή, απνζήθεπζε θαη δηαζπνξά ησλ εηζξνψλ απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο, επηζεψξεζε θαη απνγξαθή ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 Λεηηνπξγίεο: δξαζηεξηφηεηεο, θφζηε θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

κεηαηξνπή ησλ εηζξνψλ ζε ηειηθφ πξντφλ (παξαγσγή, ζπλαξκνιφγεζε, ζπληήξεζε 

εμνπιηζκνχ, εγθαηαζηάζεηο, ιεηηνπξγίεο, εγγχεζε πνηφηεηαο, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο). 

 Γηαλνκή: δξαζηεξηφηεηεο, θφζηε θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηε θπζηθή 

δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ζηνπο αγνξαζηέο (απνζήθεπζε ηειηθψλ αγαζψλ, επεμεξγαζία 

παξαγγειηψλ θαη ζπζθεπαζία, ππεξεζίεο νρεκάησλ δηαλνκήο, αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε 

ελφο δηθηχνπ εκπφξσλ θαη δηαλνκέσλ). 

 Πσιήζεηο θαη κάξθεηηλγθ: δξαζηεξηφηεηεο, θφζηε θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ εκπνξηθνχ ηκήκαηνο (πσιήζεσλ), ηε δηαθήκηζε θαη ηελ πξνψζεζε, 

ηελ έξεπλα αγνξάο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε εκπφξσλ/δηαλνκέσλ. 

 Δμππεξέηεζε πειαηψλ κεηά ηελ πψιεζε: δξαζηεξηφηεηεο, θφζηε θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο αγνξαζηέο, φπσο εγθαηάζηαζε, 

παξάδνζε αληαιιαθηηθψλ, ζπληήξεζε θη επηζθεπή, ηερληθή ππνζηήξημε, έξεπλεο 

πξνηηκήζεσλ θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ αγνξαζηψλ θαη δηαρείξηζε παξαπφλσλ. 

ε πνηεο απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε, εμαξηάηαη απφ ην είδνο 

ηεο επηρείξεζεο. ιεο πάλησο νη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ππάξρνπλ ζε θάζε επηρείξεζε. 
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 Porter Michael E. (1985), Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Free 

Press/Collier Macmillan, New York., pp. 39-40. 
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2.2.3.2 Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε:
35

 
36

 

 Έξεπλα θαη αλάπηπμε πξντφλησλ, ηερλνινγία θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ: δξαζηεξηφηεηεο, 

θφζηε θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε 

πξντφλησλ, ηε δηαδηθαζία έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ηε δηαδηθαζία βειηίσζεο ηνπ ζρεδίνπ, 

ην ζρέδην ηνπ εμνπιηζκνχ, ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηα 

ζπζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ, ηε ζρεδίαζε κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή θαη ηελ αλάιπζε, 

ηηο δπλαηφηεηεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αλάπηπμε απηνκαηνπνηεκέλσλ 

ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο. 

 Γηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ: δξαζηεξηφηεηεο, θφζηε θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ πξνζέιθπζε, ηελ ελνηθίαζε, ηελ θαηάξηηζε, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

αλαπιήξσζε φισλ ησλ ηχπσλ ηνπ πξνζσπηθνχ, ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηελ 

αλάπηπμε βαζηζκέλσλ ζηε γλψζε δεμηνηήησλ θαη ζεκειησδψλ ηθαλνηήησλ. 

 Γεληθή δηνίθεζε: δξαζηεξηφηεηεο, θφζηε θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε γεληθή δηνίθεζε, ην ινγηζηήξην, ηηο λνκηθέο θαη δηαθαλνληζηηθέο ππνζέζεηο, ηελ 

αζθάιεηα θαη πξνζηαζία, ηε δηνίθεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ην ζρεκαηηζκφ 

ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ θαη ηε ζπλεξγαζία κε ζηξαηεγηθνχο εηαίξνπο θαζψο θαη ηηο 

ινηπέο γεληθέο ιεηηνπξγίεο. 

Καηά ζπλέπεηα, απηφ πνπ απνηειεί θχξηα ή δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα, πνηθίιιεη 

ζχκθσλα κε ηελ ζπγθεθξηκέλε θχζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κηαο εηαηξείαο, 

θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ν θαηάινγνο ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ππνζηήξημεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 2.5, ζα πξέπεη λα εθιεθζεί σο ελδεηθηηθφο θη 

φρη νξηζηηθφο. 

Σν ζπλδπαζκέλν θφζηνο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αιπζίδαο αμίαο κηαο εηαηξείαο, 

θαζνξίδεη ηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπ θφζηνπο ηεο εηαηξείαο. Δπηπιένλ, ην θφζηνο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο ζπληειεί ζην εάλ ην επίπεδν ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε 

ηνπο αληαγσληζηέο είλαη επλντθφ ή φρη. Σν έξγν ηεο αλάιπζεο ηεο αιπζίδαο αμίαο θαη ηεο 

ζπγθξηηηθήο πξνηππνπνίεζεο, είλαη λα αλαπηπρζνχλ ηα δεδνκέλα γηα ηε ζχγθξηζε ησλ 

δαπαλψλ κηαο εηαηξείαο γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα, έλαληη ησλ δαπαλψλ ησλ βαζηθψλ 

αληαγσληζηψλ θαη λα δηαπηζησζεί πνηεο εζσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ πεγή 
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πιενλεθηήκαηνο ή κεηνλεθηήκαηνο θφζηνπο. Σν ζρεηηθφ επίπεδν θφζηνπο κηαο εηαηξείαο, 

απνηειεί ζπλάξηεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε ζχγθξηζε κε ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αληαγσληζηψλ. 

 

2.2.4 πγθξηηηθή αμηνιόγεζε 

Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε (Benchmarking), είλαη έλα ηζρπξφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα 

εηαηξεία γηα λα δηαπηζηψζεη πνηεο εηαηξείεο είλαη θαιχηεξεο ζηε δηεμαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη γηα λα εθαξκφζεη χζηεξα ηηο ηερληθέο ηνπο ή ηηο «βέιηηζηεο πξαθηηθέο», 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ην θφζηνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηθψλ ηεο εζσηεξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Οη ηχπνη ηεο ηερληθήο ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο είλαη πέληε:
37

 

1. ηξαηεγηθφ (Benchmarking). Απηφο ν ηχπνο (Βenchmarking) δηαπεξλά ηελ παγθφζκηα 

αγνξά, αλαδεηψληαο ηηο εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ηηο άξηζηεο πξαθηηθέο. Δθαξκφδεηαη   

ζηελ Ηαπσλία θαη ηελ Αλαηνιηθή Αζία δηφηη, νη εηαηξείεο αλαδεηνχλ καθξνπξφζεζκα 

νθέιε. Γηεξεπλάηαη ε ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε εθείλε ησλ αληαγσληζηψλ 

ζηηο θχξηεο παγθφζκηεο αγνξέο, ηα κεηνλεθηήκαηα θαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη πσο ε 

δηαρείξηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ ηεο εηαηξείαο είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη αμία. 

2. Απνηειεζκαηηθφ (Performance Benchmarking). Απνηειεί βαζηθφ ηχπν αλάπηπμεο ηεο 

απφδνζεο κηαο εηαηξείαο. πγθξίλνληαη θπξίσο ζηνηρεία, φπσο νη ηηκέο, ε ηαρχηεηα 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ θ.ά. Ζ χπαξμε ζηαηηζηηθψλ ρξνλνζεηξψλ είλαη αλαγθαία θαη 

απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν ησλ πεξηζζφηεξσλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. 

3. Λεηηνπξγηθφ (Functional Benchmarking). ηελ πεξίπησζε απηή ζπγθξίλνληαη νη απνδφζεηο 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο, κεηαμχ δπν ή πεξηζζνηέξσλ επηρεηξήζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο 

δελ είλαη αλαγθαίν λα αλήθνπλ ζηνλ ίδην θιάδν ή λα βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν 

κεγέζνπο. Ζ εθαξκνγή ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο γηα παξάδεηγκα, γηα ηηο εξγαζηαθέο 

ζρέζεηο δελ αθνινπζείηαη πηζηά απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζή ηνπο 

ζπληζηά ιεηηνπξγηθφ ηχπν (Βenchmarking). 

4. Αληαγσληζηηθφ (Benchmarking). πληζηά ζχγθξηζε κε ηνπο βαζηθφηεξνπο αληαγσληζηέο. 

Δίλαη ε ζχγθξηζε κε ηηο πξαθηηθέο, ηερληθέο θαη δηεξγαζίεο ησλ πην επηηπρεκέλσλ αληαγσληζηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ε απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη λα κεηξεζεί ε δηαθνξά κε ηνπο 

άξηζηνπο. 
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Πνιιέο εηαηξείεο ζήκεξα αμηνινγνχλ ην θφζηνο ηεο δηεμαγσγήο κηαο δεδνκέλεο δξαζηεξηφηεηαο 

ζπγθξηηηθά κε ην θφζηνο ησλ αληαγσληζηψλ ή ζπγθξηηηθά κε ην θφζηνο ελφο κε αληαγσληζηή 

πνπ δηεμάγεη απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζρεδφλ ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα ζε άιινλ θιάδν. 

Ζ ζπγθξηηηθή πξνηππνπνίεζε είλαη έλα εξγαιείν πνπ επηηξέπεη ζε κηα εηαηξεία λα εθηηκά εάλ 

ε απφδνζή ηεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ή δξαζηεξηφηεηα αληηπξνζσπεχεη ηε 

«βέιηηζηε πξαθηηθή», φηαλ ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν ην θφζηνο φζν θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα.
38

 

Οη αληηθεηκεληθνί ζηφρνη ηεο ζπγθξηηηθήο πξνηππνπνίεζεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηε δηεμαγσγή κηαο δξαζηεξηφηεηαο, ε δηαπίζησζε ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν άιιεο εηαηξείεο πέηπραλ ρακειφηεξν θφζηνο ή θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηε 

δηεμαγσγή ησλ ζπγθξηηηθά αμηνινγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε αλάιεςε δξάζεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο εηαηξείαο, φπνηε ε ζπγθξηηηθή πξνηππνπνίεζε 

απνθαιχπηεη φηη ην θφζηνο θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε δηεμαγσγή κηαο δξαζηεξηφηεηαο δελ 

είλαη ίζα κε εθείλα άιισλ εηαηξεηψλ (αληαγσληζηηθψλ ή κε).
39

 
40

 

Ζ ζπγθξηηηθή πξνηππνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ησλ εηαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ, παξέρεη απηέο απνδείμεηο γηα ην θαηά πφζν ην θφζηνο κηαο εηαηξείαο είλαη 

αληαγσληζηηθφ. Σν δχζθνιν κέξνο ηεο ζπγθξηηηθήο πξνηππνπνίεζεο δελ είλαη ην εάλ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί, αιιά κάιινλ ε απφθηεζε πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

πξαθηηθέο θαη ην θφζηνο ησλ άιισλ εηαηξεηψλ. Μεξηθέο θνξέο ε ζπγθξηηηθή πξνηππνπνίεζε 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ δεκνζηεπκέλεο αλαθνξέο, 

εκπνξηθνχο ζπιιφγνπο, εηαηξείεο κειεηψλ ηνπ θιάδνπ θαη απφ ζπλνκηιίεο κε θαιά 

πιεξνθνξεκέλνπο αλαιπηέο, πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο.  

Ζ χπαξμε κηαο αλεμάξηεηεο νκάδαο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

αλαθνξά ηνπο κε ηξφπν πνπ λα ζπγθαιχπηνληαη ηα νλφκαηα ησλ κεκνλσκέλσλ εηαηξεηψλ, 

απνηξέπεη ηελ απνθάιπςε ησλ αληαγσληζηηθά επαίζζεησλ δεδνκέλσλ θαη κεηψλεη ην ελδερφκελν 

αλήζηθεο ζπκπεξηθνξάο, εθ κέξνπο ηνπ εηαηξηθνχ πξνζσπηθνχ θαηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ δηθψλ 

ηνπο δεδνκέλσλ γηα ηνπο αληαγσληζηέο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ηξαηεγηθέο Δπίηεπμεο Αληαγσληζηηθνύ Πιενλεθηήκαηνο 

 

3.1 Οη πέληε γεληθέο αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

Μηα αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή (competitive strategy) αθνξά ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ηαθηηθήο ηεο δηνίθεζεο γηα επηηπρή αληαγσληζκφ θαη εμαζθάιηζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. ηφρνο ηεο αληαγσληζηηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε 

ππεξνρή έλαληη ησλ αληαγσληζηηθψλ εηαηξεηψλ, ηθαλνπνηψληαο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αγνξαζηψλ. 

Οη κεγαιχηεξεο θαη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αληαγσληζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

ζπλνςίδνληαη: α) ζην θαηά πφζνλ ε αγνξά - ζηφρνο κηαο εηαηξείαο είλαη επξεία ή πεξηνξηζκέλε 

θαη β) θαηά πφζνλ ε εηαηξεία επηδηψθεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ζπλδέεηαη κε ρακειφ 

θφζηνο ή δηαθνξνπνίεζε πξντφληνο. Γηαθξίλνληαη πέληε ζαθείο πξνζεγγίζεηο αληαγσληζηηθήο 

ζηξαηεγηθήο:
41

 

1. ηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο (low cost provider strategy). Ζ εηαηξεία παζρίδεη λα επηηχρεη 

ρακειφηεξν ζπλνιηθφ θφζηνο απφ ηνπο αληαγσληζηέο θαη ζηξέθεηαη ζε επξχηεξν θάζκα 

πειαηψλ, ηηκνινγψληαο ρακειφηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο. 

2. ηξαηεγηθή επξείαο δηαθνξνπνίεζεο (broad differentiation strategy). Δπηδηψθεη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο πξντφληνο ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα ησλ 

αληαγσληζηψλ θαηά ηξφπνπο πνπ ζα πξνζειθχζνπλ επξχ θάζκα αγνξαζηψλ. 

3. ηξαηεγηθή βέιηηζηνπ θφζηνπο (best cost provider strategy). Παξέρεη ζηνπο πειάηεο θαιχηεξε 

ζρέζε πνηφηεηαο - θφζηνπο, ελζσκαηψλνληαο ηθαλνπνηεηηθά έσο άξηζηα γλσξίζκαηα 

πξντφλησλ ζε ρακειφηεξν θφζηνο απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Ο ζηφρνο είλαη ε επίηεπμε ηνπ 

ρακειφηεξνπ - βέιηηζηνπ θφζηνπο θαη ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο πνπ πξνζθέξνπλ πξντφληα πνπ δηαζέηνπλ ζπγθξίζηκα γλσξίζκαηα. 

4. Δζηηαζκέλε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο (focused strategy based on differentiation). Ζ 

εηαηξεία εζηηάδεη ζε έλα πεξηνξηζκέλν ηκήκα αγνξαζηψλ θαη ππεξέρεη έλαληη ησλ 
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αληαγσληζηψλ πξνζθέξνληαο ζηα κέιε ηνπ ηκήκαηνο ηεο αγνξάο πξνζαξκνζκέλα 

γλσξίζκαηα πξντφληνο πνπ ηθαλνπνηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο απφ φηη ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα. 

 

 

 

               Μεγάινο 

           αξηζκόο          

        αγνξαζηώλ 

 

          

              

                 Μηθξόο                               

                αξηζκόο             

             αγνξαζηώλ                  

                (Niche) 

 

 

                         Υακειόηεξν θόζηνο                    Γηαθνξνπνίεζε        

                         Σύπνη αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο πνπ επηδηώθεηαη 

 

Πεγή: Thompson Arthur, Strickland A. J. and Gamble John E., (2010). 

 

Γηάγξακκα 3.1 

Οη πέληε γεληθέο αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

 

Κάζε κηα απφ απηέο ηηο πέληε γεληθέο αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο πξνζεγγίζεηο, νξηνζεηεί 

κηα δηαθνξεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 3.1. Κάζε κία πεξηιακβάλεη 

επδηάθξηηεο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο αληαγσληζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Τπάξρεη θαη κηα έθηε ζηξαηεγηθή πνπ νλνκάδεηαη «Τβξηδηθή».
42

 Απηή ε ζηξαηεγηθή 

απνηειεί νπζηαζηηθά έλα ζπλδπαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο εγεζίαο θφζηνπο θαη ηεο ζηξαηεγηθήο 

δηαθνξνπνίεζεο. Καηά ηνλ Porter (1985), είλαη ζρεδφλ αλέθηθηε ε επίηεπμε εγεζίαο θφζηνπο 

θαη δηαθνξνπνίεζεο ηαπηφρξνλα. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζρνιήο ηνπ Porter δηαηείλνληαη φηη 

ζπλήζσο νη δπν απηέο ζηξαηεγηθέο είλαη ακνηβαία απνθιεηφκελεο, γηαηί απφ ηε κηα πιεπξά ε 
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ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο ζηε δηαθνξνπνίεζε, ελψ απφ ηελ άιιε, 

ε δηαθνξνπνίεζε ζπλήζσο ζπλεπάγεηαη κεγάιεο απμήζεηο ζην θφζηνο (εμαηηίαο κηθξψλ 

παξηίδσλ παξαγσγήο, πςειψλ εμφδσλ κάξθεηηλγθ, έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, θ.ά.).  

Έηζη, κηα εηαηξεία πνπ πηνζεηεί ηε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο θαη πξνζπαζεί ηαπηφρξνλα 

λα κεηψζεη θαη ην θφζηνο, ζα θζάζεη θάπνηα ζηηγκή ζην ζεκείν φπνπ κηα επηπιένλ κείσζε 

ηνπ θφζηνπο ζα νδεγήζεη ζε απψιεηα νξηζκέλσλ πεγψλ δηαθνξνπνίεζεο. Σν ζεκείν απηφ 

θαζνξίδεη ηα φξηα ηεο ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ δπν ζηξαηεγηθψλ. Χζηφζν, απηή ε αζπκβαηφηεηα 

δελ είλαη απφιπηε. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο πξνζθέξνπλ 

ηηο βάζεηο γηα νπζηαζηηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο, ελψ παξάιιεια βειηηψλνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε 

ηνπ πξντφληνο.  

 

3.2 ηξαηεγηθή εγεζίαο θόζηνπο 

Ζ βάζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ελφο εγέηε θφζηνπο είλαη ην ρακειφηεξν 

ζπλνιηθφ θφζηνο απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Οη επηηπρεκέλνη εγέηεο θφζηνπο είλαη εμαηξεηηθά 

ηθαλνί ζην λα βξίζθνπλ ηξφπνπο λα απνκαθξχλνπλ ην θφζηνο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Ζ 

απφπεηξα λα θαηαζηεί κηα εηαηξεία θαζνιηθφο εγέηεο θφζηνπο ηνπ θιάδνπ, ζπληζηά κηα 

δπλακηθή αληαγσληζηηθή πξνζέγγηζε ζε αγνξέο κε πνιινχο αγνξαζηέο επαίζζεηνπο ζηελ 

ηηκή (price sensitive buyers).
43

  

Μηα εηαηξεία επηηπγράλεη εγεζία θφζηνπο φηαλ θαζίζηαηαη ν πξνκεζεπηήο ηνπ θιάδνπ κε 

ην ρακειφηεξν θφζηνο θαη δε ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ελδερνκέλσο αξθεηψλ αληαγσληζηψλ 

κε ζπγθξηηηθά ρακειφ θφζηνο. Ο ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ελφο πξνκεζεπηή ρακεινχ θφζηνπο 

είλαη νπζηαζηηθά ρακειφηεξν θφζηνο απφ ηνπο αληαγσληζηέο, φρη φκσο απαξαηηήησο ην 

ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

Καηά ηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο πιενλεθηήκαηνο θφζηνπο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ, ε 

δηνίθεζε πξέπεη λα κεξηκλήζεη λα ζπκπεξηιάβεη γλσξίζκαηα θαη ππεξεζίεο ηηο νπνίεο νη 

αγνξαζηέο ζεσξνχλ βαζηθέο. «Μηα εληειψο ιηηή πξνζθνξά πξντφληνο ζακπνηάξεη ηελ 

ειθπζηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο ηεο εηαηξείαο θαη κπνξεί λα απνηξέςεη ηνπο αγνξαζηέο αθφκε 

θη αλ ην πξντφλ ηηκνινγείηαη ρακειφηεξα απφ ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα».
44

 

Γηα κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα, νη εηαηξείεο πνπ εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθή εγεζίαο 

θφζηνπο, πξέπεη λα επηηχρνπλ ην πιενλέθηεκα θφζηνπο κε ηξφπνπο πνπ είλαη δχζθνιν λα 
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αληηγξάςνπλ ή λα ζπλαγσληζηνχλ νη αληαγσληζηέο. Αλ είλαη ζρεηηθά εχθνιν ή θζελφ γηα 

ηνπο αληαγσληζηέο λα κηκεζνχλ ηηο κεζφδνπο ηνπ εγέηε θφζηνπο, ηφηε ην πιενλέθηεκα ηνπ 

εγέηε ζα είλαη πνιχ πξφζθαηξν γηα λα απνθέξεη πνιχηηκν πξνβάδηζκα ζηελ αγνξά. 

 

3.2.1 Κύξηεο κέζνδνη επίηεπμεο πιενλεθηήκαηνο θόζηνπο 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη κηα επηρείξεζε πξνβάδηζκα ρακεινχ θφζηνπο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ, 

ην ζσξεπηηθφ θφζηνο ηεο ζε φιν ην κήθνο ηεο ζπλνιηθήο αιπζίδαο αμίαο, πξέπεη λα είλαη 

ρακειφηεξν απφ ην ζσξεπηηθφ θφζηνο ησλ αληαγσληζηψλ θαη ηα κέζα επίηεπμεο ηνπ 

πιενλεθηήκαηνο θφζηνπο πξέπεη λα είλαη δηαξθή. Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

απηφ:
45

 

 Οηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξε εθηέιεζε ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο, ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο αιπζίδαο αμίαο. 

 Αλαδφκεζε ηεο ζπλνιηθήο αιπζίδαο αμίαο ηεο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε ή ηελ 

παξάθακςε  νξηζκέλσλ δαπαλεξψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Παξαθάησ αλαιχνληαη απηνί νη δχν ηξφπνη εμαζθάιηζεο πιενλεθηήκαηνο θφζηνπο.  

 

Οικονομικά αποδοηική διασείπιζη δπαζηηπιοηήηυν 

Πξνθεηκέλνπ κηα εηαηξεία λα δηαρεηξηζηεί νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξα ηελ αιπζίδα αμίαο ηεο 

ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο, ε δηνίθεζε πξέπεη λα επηδνζεί ζε πην ζπληνληζκέλε, 

ζπλερηδφκελε πξνζπάζεηα εμεχξεζεο επθαηξηψλ εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο ζε θάζε ηκήκα ηεο 

αιπζίδαο αμίαο. Πξέπεη επίζεο, λα δηεξεπλεζνχλ φιεο νη κέζνδνη εθηέιεζεο δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο αιπζίδαο αμίαο κε ρακειφηεξν θφζηνο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. 

Οη απφπεηξεο ππεξνρήο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ζρεηηθά κε ην θφζηνο, θαηά θαλφλα 

πεξηιακβάλνπλ ελέξγεηεο φπσο νη εμήο:
46

 
47

 

1. Απφπεηξα εληνπηζκνχ θαη αμηνπνίεζεο φισλ ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Οη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο πεγάδνπλ απφ ηελ ηθαλφηεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο αλά κνλάδα, 

απμάλνληαο ηελ θιίκαθα ηεο ιεηηνπξγίαο. Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

ιεηηνπξγία κηαο κεγάιεο εξγνζηαζηαθήο κνλάδαο, είλαη πην απνδνηηθή απφ κηα κηθξή ή 

κεζαία εξγνζηαζηαθή κνλάδα ή φπνπ κηα κεγάιε απνζήθε δηαλνκήο, είλαη νηθνλνκηθά 

απνδνηηθφηεξε απφ κηα κηθξή απνζήθε. πρλά, κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νηθνλνκίεο 
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θιίκαθαο ζηε δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο, κε ηε ρξήζε θνηλψλ εμαξηεκάησλ θαη ζπζηαηηθψλ 

κεξψλ ζε δηαθνξεηηθά κνληέια ή κε ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζθεξφκελσλ κνληέισλ 

θαη κε πξνγξακκαηηζκφ ζηε ζπλέρεηα κεγαιχηεξσλ πεξηφδσλ παξαγσγήο γηα ιηγφηεξα 

κνληέια. 

2. Πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θακπχιεο κάζεζεο - εκπεηξίαο. Σν θφζηνο 

εθηέιεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο, κπνξεί λα κεησζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαζψο 

εμειίζζνληαη νη γλψζεηο θαη ε εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο. Μείσζε ηνπ 

θφζηνπο θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο αμίαο απνδηδφκελε ζηελ θακπχιε κάζεζεο, κπνξεί λα 

πεγάδεη απφ ηε δηφξζσζε ιαζψλ θαη ηελ ηέιεηα εθκάζεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ηε ρξήζε 

ησλ εκπεηξηψλ θαη πξνηάζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ επηινγή απνδνηηθφηεξεο δηάηαμεο 

ησλ εξγνζηαζηαθψλ κνλάδσλ θαη απνδνηηθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο. 

Με ζπλερή επαλάιεςε, ε αλάγθε γηα πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν κεηψλεηαη, αθνχ ε 

επηρείξεζε δξα ζρεδφλ απηφκαηα.
48

 

3. Απφπεηξα ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ ζε πιήξε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα. Ο βαζκφο θαηά 

ηνλ νπνίν κηα εηαηξεία είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί ζε πιήξε ή ζρεδφλ πιήξε παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα έρεη κεγάιν αληίθηππν ζην θφζηνο ηεο κνλάδαο, φηαλ ε αιπζίδα αμίαο ηεο 

πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζεκαληηθφ ζηαζεξφ θφζηνο. Σα 

πςειφηεξα πνζνζηά εθκεηάιιεπζεο ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ 

απφζβεζε θαη ηελ εμάπισζε ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο ζε κεγαιχηεξν φγθν κνλάδσλ, 

κεηψλνληαο σο εθ ηνχηνπ ην ζηαζεξφ θφζηνο αλά κνλάδα. 

4. Δπηδίσμε αχμεζεο ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν πεηπραίλνπκε εμάπισζε 

θφζηνπο, φπσο ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε, ε δηαθήκηζε, ηα θφζηε πσιήζεσλ θαη ηα 

δηνηθεηηθά θφζηε ζε πεξηζζφηεξεο κνλάδεο. 

5. Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Πνιιέο εηαηξείεο επηδηψθνπλ 

κείσζε θφζηνπο κέζσ ζπλεηαηξηζκνχ κε πξνκεζεπηέο γηα ηελ απινχζηεπζε ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαγγειηψλ θαη αγνξψλ κέζσ (online) ζπζηεκάησλ, ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

δηαηήξεζεο απνζεκάησλ κέζσ πξαθηηθψλ απνζεκάησλ άκεζνπ ρξφλνπ (just in time), ηελ 

απνθπγή κεηαθνξψλ θαη ρεηξηζκνχ πιηθψλ θαη ηελ εμεχξεζε άιισλ επθαηξηψλ 

εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο.  

6. Αληηθαηάζηαζε πξψησλ πιψλ ή ζπζηαηηθψλ κεξψλ πςεινχ θφζηνπο κε ρακεινχ θφζηνπο. 

Αλ ην θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ είλαη πςειφ, ε εηαηξεία κπνξεί είηε 

                                                           
48

 Παπαδάθεο Βαζίιεο Μ. (2007), φ.π., ζ. 327. 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

40 
 

λα αληηθαηαζηήζεη ηε ρξήζε ηνπο κε αληηθείκελα ρακειφηεξνπ θφζηνπο ή λα ζρεδηάζεη 

αθφκε θαη ηελ εμαίξεζε ησλ εμαξηεκάησλ πςεινχ θφζηνπο απφ ην πξντφλ ζπλνιηθά. 

7. Υξήζε (online) ζπζηεκάησλ θαη πεξίπινθνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ επίηεπμε ιεηηνπξγηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ο δηακνηξαζκφο δεδνκέλσλ, απφ ηηο παξαγγειίεο ησλ πειαηψλ κέρξη 

ηελ παξαγσγή ζπζηαηηθψλ κεξψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ (ERP) θαη ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο παξαγσγήο (MES), 

κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηελ εηδηθά ζρεδηαζκέλε παξαγσγή ηφζν θζελή φζν ε καδηθή 

παξαγσγή θαη νξηζκέλεο θνξέο θζελφηεξε. 

8. Τηνζέηεζε ιεηηνπξγηθψλ κεζφδσλ κείσζεο έξγνπ. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη εμνηθνλφκεζεο 

ηνπ θφζηνπο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γηα κηα εηαηξεία φπσο: ε εγθαηάζηαζε ηερλνινγίαο 

κείσζεο έξγνπ, κεηαθνξά ηεο παξαγσγήο ζε πεξηνρέο κε ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο θαη 

ρξήζε ζπζηεκάησλ πξνηξεπηηθήο ακνηβήο πνπ πξνάγνπλ ηελ πςειή παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

9. Υξήζε ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο ηεο εηαηξείαο απέλαληη ζηνπο πξνκεζεπηέο γηα ηελ 

επίηεπμε εθπηψζεσλ. Μεγάιεο επηρεηξήζεηο φπσο νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ρξεζηκνπνίεζαλ 

ηε δηαπξαγκαηεπηηθή επηξξνή ηνπο ζηελ αγνξά κεγάισλ φγθσλ, γηα λα πεηχρνπλ 

θαιχηεξεο ηηκέο ζηηο αγνξέο ηνπο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο. Ζ κεγαιχηεξε αγνξαζηηθή 

δχλακε απφ ηνπο αληαγσληζηέο, κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκαληηθή πεγή πιενλεθηήκαηνο 

θφζηνπο. 

10. Δπαγξχπλεζε φζνλ αθνξά ζηα πιενλεθηήκαηα θφζηνπο ηεο εθρψξεζεο δξαζηεξηνηήησλ 

(outsourcing) θαη ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο. Ζ εθρψξεζε ηεο εθηέιεζεο νξηζκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο αιπζίδαο αμίαο, κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθφηεξε απφ ηελ εζσηεξηθή 

ηνπο εθηέιεζε, αλ εμσηεξηθνί εηδηθνί ζπλεξγάηεο κπνξνχλ λα εθηειέζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ζε ρακειφηεξν θφζηνο. 

Σα παξαπάλσ κέζα δηαηήξεζεο ηνπ θφζηνπο ζε ρακειά επίπεδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ζηξαηεγηθή, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζην λα θαηαζηεί ε εηαηξεία, εγέηεο 

θφζηνπο ηνπ θιάδνπ. 

 

Αναδόμηζη ηηρ αλςζίδαρ αξίαρ και εξάλειτη ηυν πεπιηηών δπαζηηπιοηήηυν 

εκαληηθά πιενλεθηήκαηα θφζηνπο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ εμεχξεζε θαηλνηφκσλ 

ηξφπσλ κείσζεο ή πιήξνπο παξάθακςεο νξηζκέλσλ δαπαλεξψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
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αιπζίδαο αμίαο. Τπάξρνπλ έμη θχξηνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα 

επηηχρνπλ πιενλεθηήκαηα θφζηνπο αλαδηακνξθψλνληαο ηελ αιπζίδα αμίαο ηνπο:
49

 

1. Καηάξγεζε ησλ δηαλνκέσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ κέζσ άκεζεο πψιεζεο ζηνπο πειάηεο. 

Ζ άκεζε πψιεζε θαη ε παξάθακςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνπ θφζηνπο ησλ δηαλνκέσλ 

ή αληηπξνζψπσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: α) δεκηνπξγία δπλακηθνχ άκεζσλ πσιήζεσλ 

ηεο εηαηξείαο ή β) δηεμαγσγή δξαζηεξηνηήησλ πσιήζεσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο. 

Σν θφζηνο ζηα ηκήκαηα ησλ ρνλδξηθψλ/ιηαληθψλ πσιήζεσλ ηεο αιπζίδαο αμίαο 

αληηπξνζσπεχεη ζπρλά ην 30 κε 35% ηεο ηειηθήο ηηκήο πνπ πιεξψλνπλ νη θαηαλαισηέο. 

Μεηψλνληαο φια απηά ηα θφζηε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αιπζίδαο αμίαο, νη εηαηξείεο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απμήζνπλ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπο θαη λα εμαθνινπζήζνπλ λα 

πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ φηη ζα ρξέσλαλ νη έκπνξνη ιηαληθήο 

πψιεζεο. 

2. Αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αιπζίδαο αμίαο κε ηαρχηεξε θαη θζελφηεξε 

(online) ηερλνινγία. Ζ δηαδηθηπαθή ηερλνινγία έρεη επηθέξεη επαλάζηαζε ζηε δηαρείξηζε 

ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, κεηαηξέπνληαο πνιιέο ρξνλνβφξεο δξαζηεξηφηεηεο εληάζεσο 

εξγαζίαο ζε ζπλαιιαγέο ρσξίο ηε ρξεζηκνπνίεζε εληχπσλ πνπ εθηεινχληαη ζηε ζηηγκή. 

Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί ηαρχηαηα λα ειέγμεη ηα απνζέκαηα πξψησλ πιψλ ζε ζχγθξηζε κε 

ηηο εηζεξρφκελεο παξαγγειίεο πειαηψλ, ηα απνζέκαηα ησλ πξνκεζεπηψλ, ηηο πξφζθαηεο 

ηηκέο εμαξηεκάησλ θαη ζπζηαηηθψλ κεξψλ θαη άιιεο πνιιέο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο. 

3. Απινχζηεπζε δξαζηεξηνηήησλ εμαιείθνληαο εξγαζηαθά βήκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

είλαη πεξηηηέο ή ρακειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Πνιιέο αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη έρνπλ 

κεηψζεη ζεκαληηθά ηηο δηαδηθαζίεο ηεκαρηζκνχ θαη θνπήο θξέαηνο ζην θαηάζηεκα, 

επηιέγνληαο θξέαηα πνπ έρνπλ θνπεί θαη ζπζθεπαζηεί ζηε κνλάδα ζπζθεπαζίαο θξέαηνο 

θαη ζηε ζπλέρεηα παξαδίδνληαη ζηα θαηαζηήκαηα ζε κνξθέο έηνηκεο πξνο πψιεζε. 

4. Μεηαζηέγαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κε ζηφρν ηελ ειάηησζε ησλ αλαγθψλ κεηαθνξάο θαη 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαθίλεζεο. Ζ ζηέγαζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ πξνκεζεπηψλ θνληά 

ζηελ εξγνζηαζηαθή κνλάδα ηεο εηαηξείαο ή ε ζηέγαζε ηεο εξγνζηαζηαθήο κνλάδαο ή ησλ 

απνζεθψλ ηεο εηαηξείαο θνληά ζηνπο πειάηεο, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ ειάηησζε ησλ 

εμφδσλ κεηαθνξάο θαη δηαθίλεζεο. 

5. Πξνζθνξά ιηηνχ πξντφληνο. Ο εζθεκκέλνο πεξηνξηζκφο ηεο πξνζθνξάο πξντφληνο ηεο 

εηαηξείαο ζηα νπζηψδε, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ εμφδσλ ηεο εηαηξείαο πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε θνκςά ραξαθηεξηζηηθά θαη κηα πιήξε γθάκα επηινγψλ θαη αμεζνπάξ. 

Γξαζηεξηφηεηεο θαη έμνδα κπνξνχλ επίζεο, λα εμαιεηθζνχλ ελζσκαηψλνληαο ιηγφηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο θαη πνηφηεηαο ζην πξντφλ θαη πξνζθέξνληαο ζηνπο αγνξαζηέο 

ιηγφηεξεο ππεξεζίεο. 

6. Πξνζθνξά πεξηνξηζκέλεο γθάκαο πξντφλησλ, αληί γηα πιήξε. Ζ επηινγή ηεο εηαηξείαο λα 

πεξηθφςεη αληηθείκελα κε ρακειέο πσιήζεηο απφ ηε γθάκα πξντφλησλ ηεο θαη λα αξθεζηεί 

ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πεξηζζφηεξσλ αγνξαζηψλ, αληί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ αγνξαζηψλ, κπνξεί λα εμαιείςεη δξαζηεξηφηεηεο θαη έμνδα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε πνιπάξηζκεο παξαιιαγέο πξντφλησλ θαη επξεία επηινγή. 

Απηνί είλαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ πιενλέθηεκα 

θφζηνπο αλαδηακνξθψλνληαο ηελ αιπζίδα αμίαο ηνπο, φπνπ ην ζσξεπηηθφ θφζηνο ηνπ 

ζπλφινπ ηεο αιπζίδαο αμίαο, είλαη ρακειφηεξν απφ ην ζσξεπηηθφ θφζηνο ησλ αληαγσληζηψλ 

θαη απηφ ην πιενλέθηεκα είλαη δηαξθέο. 

 

3.2.2 Κίλδπλνη κηαο ζηξαηεγηθήο εγεζίαο θόζηνπο 

Οη θχξηνη θίλδπλνη κηαο ζηξαηεγηθήο εγεζίαο θφζηνπο είλαη ηέζζεξηο θαη πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ:
50

 

1. Ο κεγαιχηεξνο ίζσο θίλδπλνο κηαο ζηξαηεγηθήο εγεζίαο θφζηνπο είλαη λα παξαζπξζεί ε 

εηαηξεία πξνο κηα ππεξβνιηθά δπλακηθή κείσζε ηηκήο θαη λα θαηαιήμεη κε ρακειφηεξε, 

αληί γηα πςειφηεξε θεξδνθνξία. Έλα πιενλέθηεκα ρακεινχ θφζηνπο/ρακειήο ηηκήο έρεη 

σο απνηέιεζκα πςειφηεξε θεξδνθνξία κφλν αλ: α) ε κείσζε ησλ ηηκψλ είλαη κηθξφηεξε 

απφ ην κέγεζνο ηνπ πιενλεθηήκαηνο θφζηνπο ή β) ηα πξνζηηζέκελα θέξδε ζηηο πσιήζεηο 

κνλάδσλ είλαη αξθεηά πςειά, ψζηε λα απνθέξνπλ κεγαιχηεξν ζπλνιηθφ θέξδνο παξά ηα 

ρακειφηεξα πεξηζψξηα αλά κνλάδα πψιεζεο.  

2. Έλαο δεχηεξνο κεγάινο θίλδπλνο, είλαη ε ζηξαηεγηθή λα κελ απνδίδεη έκθαζε ζε 

κεζφδνπο πιενλεθηήκαηνο θφζηνπο πνπ κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ απνθιεηζηηθέο ή ζε 

κεζφδνπο πνπ νδεγνχλ ηνπο αληαγσληζηέο ζε απφπεηξεο θάιπςεο ηνπ εδάθνπο. Ζ αμία 

ελφο πιενλεθηήκαηνο θφζηνπο εμαξηάηαη απφ ηε βησζηκφηεηά ηνπ. Ζ βησζηκφηεηα, κε ηε 

ζεηξά ηεο, ζηξέθεηαη γχξσ απφ ην θαηά πφζνλ επηηπγράλεη ε εηαηξεία ην πιενλέθηεκα 

θφζηνπο κε ηξφπνπο πνπ είλαη δχζθνιν λα αληηγξάςνπλ ή λα ζπλαγσληζηνχλ νη 

αληαγσληζηέο. 
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3. Έλαο ηξίηνο θίλδπλνο είλαη ε ζηξαηεγηθή λα πξνζεισζεί ππεξβνιηθά ζηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο. Γελ πξέπεη κηα επηρείξεζε λα επηδηψθεη ην ρακειφ θφζηνο κε ηέηνην δήιν, ψζηε 

λα θαηαιήγεη ε πξνζθνξά πξντφληνο ηεο ειιηπήο, φζνλ αθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά ζε 

βαζκφ πνπ λα κελ πξνζειθχεη ηνπο αγνξαζηέο. Δπηπιένλ, κηα εηαηξεία πνπ παζρίδεη λα 

κεηψζεη ηα θφζηε ηεο, πξέπεη λα κεξηκλά ψζηε λα κελ παξεξκελεχζεη ή λα αγλνήζεη ην 

απμεκέλν ελδηαθέξνλ ηνπ αγνξαζηή γηα πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά ή ππεξεζίεο, λα κελ 

αξλεζεί ηελ επαηζζεζία ηνπ αγνξαζηή σο πξνο ηελ ηηκή ή ηηο λέεο εμειίμεηο πνπ 

κεηαβάιινπλ ζηγά ζηγά ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αγνξαζηέο ην πξντφλ. Μηα 

εηαηξεία απφιπηα πξνζεισκέλε ζην ρακειφ θφζηνο δηαθηλδπλεχεη λα ράζεη έδαθνο ζηελ 

αγνξά, αλ νη αγνξαζηέο μεθηλήζνπλ λα επηιέγνπλ πην πξνεγκέλα ή πινχζηα ζε ραξαθηεξηζηηθά 

πξντφληα. 

4. Σέινο, έλαο αθφκε θίλδπλνο είλαη νη ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο αιιαγέο.
51

 Γειαδή, ηα 

ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο ή ε εκθάληζε κνληέισλ κε αθφκε 

ρακειφηεξν θφζηνο αιπζίδαο αμίαο, κπνξνχλ λα εμνπδεηεξψζνπλ κηα ζέζε εγεζίαο 

θφζηνπο. Ο ηξέρσλ εγέηεο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη δπζθνιίεο σο πξνο ηελ ηαρεία 

κεηάβαζε ζε λέεο ηερλνινγίεο ή πξνζεγγίζεηο ηεο αιπζίδαο αμίαο, γηαηί κεγάιεο 

επελδχζεηο ηνλ πεξηνξίδνπλ, ηνπιάρηζηνλ πξνζσξηλά ζηελ ηξέρνπζα πξνζέγγηζε ηεο 

αιπζίδαο αμίαο.  

Ζ πξνζθνξά πξντφληνο ελφο εγέηε θφζηνπο, πξέπεη πάληνηε λα πεξηιακβάλεη αξθεηά 

γλσξίζκαηα ψζηε λα θαζίζηαηαη ην πξντφλ ειθπζηηθφ γηα ππνςήθηνπο αγνξαζηέο. Ζ ρακειή 

ηηκή απφ κφλε ηεο δελ είλαη πάληνηε ειθπζηηθή γηα ηνπο αγνξαζηέο. 

 

3.3 ηξαηεγηθή επξείαο δηαθνξνπνίεζεο 

Οη ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο (differentiation strategies) είλαη ειθπζηηθέο, φηαλ νη αλάγθεο 

θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ αγνξαζηψλ είλαη πνηθίιεο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα ηθαλνπνηεζνχλ 

πιήξσο απφ έλα ηππνπνηεκέλν πξντφλ ή απφ πσιεηέο κε παλνκνηφηππεο δπλαηφηεηεο. Μηα 

εηαηξεία πνπ επηρεηξεί λα επηηχρεη κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο πξέπεη λα κειεηήζεη πξνζεθηηθά 

ηηο αλάγθεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αγνξαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα κάζεη ηη ζεσξνχλ ζεκαληηθφ 

νη αγνξαζηέο, ηη πηζηεχνπλ φηη έρεη αμία θαη ηη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ γηα απηφ. 

ηε ζπλέρεηα ε εηαηξεία, πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ζην πξντφλ ηεο ή ζηελ πξνζθνξά 

πξντφληνο ηεο, ραξαθηεξηζηηθά επηζπκεηά απφ ηνπο αγνξαζηέο πνπ ζα ηελ θάλνπλ λα 
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μερσξίζεη, ζαθψο απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πξνθχπηεη φηαλ 

επαξθήο αξηζκφο αγνξαζηψλ δεζεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηα δηαθνξνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά.  

Ζ επηηπρήο δηαθνξνπνίεζε επηηξέπεη ζε κηα επηρείξεζε:
52

 

 Να επηβάιιεη πξφζζεηε ηηκή γηα ην πξντφλ ηεο. 

 Να απμήζεη ηηο πσιήζεηο κνλάδσλ, ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο. 

 Να θεξδίζεη ηελ αθνζίσζε ησλ αγνξαζηψλ ζην εκπνξηθφ ηεο ζήκα (κεξηθνί αγνξαζηέο 

πξνζθνιιψληαη ζηα δηαθνξνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη δέλνληαη κε ηελ εηαηξεία θαη 

ηα πξντφληα ηεο). 

Ζ δηαθνξνπνίεζε εληζρχεη ηελ θεξδνθνξία, φηαλ ε επηπιένλ ηηκή πνπ επηβάιιεηαη ζην 

πξντφλ μεπεξλά ην πξφζζεην θφζηνο γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Οη εηαηξηθέο 

ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο, απνηπγράλνπλ φηαλ νη αγνξαζηέο δε ζεσξνχλ πνιχηηκε ηε 

κνλαδηθφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο θαη φηαλ ε πξνζέγγηζε δηαθνξνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο 

κπνξεί εχθνια λα αληηγξαθεί ή λα ηχρεη ζπλαγσληζκνχ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

 

3.3.1 Κύξηεο κέζνδνη επίηεπμεο αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο κέζσ  

επξείαο δηαθνξνπνίεζεο 

Ζ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

κνλαδηθφηεηαο, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν. 

Σν πιενλέθηεκα απηφ δεκηνπξγείηαη απφ ηε παξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, 

ηα νπνία γίλνληαη αληηιεπηά απφ ηνπο θαηαλαισηέο σο κνλαδηθά θαη πνηνηηθά. 

Οη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο εθαξκφδνπλ απηή ηε ζηξαηεγηθή, ιφγσ πςειήο δηαθνξνπνίεζεο 

ηνπ πξντφληνο ηνπο απφ άιια αληαγσληζηηθά πξντφληα, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηηκνινγνχλ 

ζε πςειφηεξε ηηκή απφ ηε κέζε ηηκή ηεο αγνξάο θαη ζαθψο ε ηηκή απηή είλαη πςειφηεξε απφ 

ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο ηεο επηρείξεζεο, πνπ είλαη εγέηεο θφζηνπο. Παξ’ φιν πνπ ε ηηκή 

απηψλ ησλ πξντφλησλ είλαη ζρεηηθά πςειή, ε αγνξά ζηφρνο ζηελ νπνία απεπζχλνληαη είλαη 

δηαηεζεηκέλε λα πιεξψζεη απηφ ην πνζφ,  γηαηί ηα ζεσξεί δηαθνξεηηθά θαη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ζχκβνιν θχξνπο (status).
53
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πλήζσο, ε δεκηνπξγία δηαξθνχο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κέζσ δηαθνξνπνίεζεο, 

πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή κίαο εθ ησλ ηεζζάξσλ  βαζηθψλ κεζφδσλ πξνζθνξάο αλψηεξεο αμίαο 

ζηνπο αγνξαζηέο, νη νπνίεο αλαιχνληαη παξαθάησ:
54

 

I. Μία κέζνδνο, είλαη ε ελζσκάησζε γλσξηζκάησλ πξντφληνο θαη ραξαθηεξηζηηθά 

ρξεζηψλ, πνπ ειαηηψλνπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ρξήζεο ηνπ πξντφληνο ηεο εηαηξείαο γηα 

ηνλ αγνξαζηή. Έλα πξντφλ κπνξεί λα θαηαζηεί νηθνλνκηθφηεξν ζηε ρξήζε γηα ηνλ 

αγνξαζηή κεηψλνληαο ηηο απψιεηεο πξψησλ πιψλ, κεηψλνληαο ηηο απαηηήζεηο πιηθψλ 

γηα ηνλ αγνξαζηή, απμάλνληαο ηα δηαζηήκαηα ζπληήξεζεο θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

πξντφληνο, νχησο ψζηε λα ειαηησζνχλ ηα έμνδα επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο γηα ηνλ 

αγνξαζηή, ρξεζηκνπνηψληαο (online) ζπζηήκαηα γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο 

θαη επεμεξγαζίαο ηεο παξαγγειίαο ηνπ ρξήζηε θαη πξνζθέξνληαο δσξεάλ ηερληθή 

ππνζηήξημε. 

II. Μηα δεχηεξε κέζνδνο, είλαη ε ελζσκάησζε ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απμάλνπλ ηελ 

απφδνζε ηνπ πξντφληνο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε γλσξίζκαηα πνπ παξέρνπλ 

ζηνπο αγνξαζηέο κεγαιχηεξε αμηνπηζηία, επθνιία ζηε ρξήζε, άλεζε ή αλζεθηηθφηεηα. 

Άιιεο επηινγέο βειηίσζεο ηεο απφδνζεο πεξηιακβάλνπλ θαζαξφηεξν, αζθαιέζηεξν, 

πην αζφξπβν θαη κε ιηγφηεξα έμνδα ζπληήξεζεο πξντφλ ή ππεξεζία ζε ζρέζε κε ην 

εκπνξηθφ ζήκα ησλ αληαγσληζηψλ. 

III. Μηα ηξίηε κέζνδνο επίηεπμεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζηε 

δηαθνξνπνίεζε, είλαη ε ελζσκάησζε ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εληζρχνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε 

ηνπ αγνξαζηή κε κε νηθνλνκηθνχο ή άπινπο ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα ν ζρεδηαζκφο 

ελφο πξντφληνο, ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηζπκίεο ησλ 

αγνξαζηψλ γηα θχξνο, εκθάληζε, γφεηξν, πςειή κφδα, αλψηεξε δεμηνηερλία θαη φηη 

θαιχηεξν πξνζθέξεηαη γεληθά. 

IV. Ζ ηέηαξηε κέζνδνο, είλαη ε παξνρή αμίαο ζηνπο πειάηεο κέζσ δηαθνξνπνίεζεο πνπ 

βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο θαη αληαγσληζηηθέο δπλαηφηεηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ νη 

αληαγσληζηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπλαγσληζηνχλ. ην ζεκείν απηφ ππεηζέξρεηαη ε 

ζεκαζία ηεο βειηίσζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ πνπ πξνζζέηνπλ ηζρχ ζηα 

δπλαηά ζεκεία, φζνλ αθνξά ζηνπο πφξνπο θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο εηαηξείαο. 

Οη βαζηθέο ή μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο φρη κφλν εληζρχνπλ ηελ ηθαλφηεηα κηαο εηαηξείαο 
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λα ζπκκεηέρεη κε επηηπρία ζηνλ αληαγσληζκφ ηεο αγνξάο, αιιά κπνξνχλ επίζεο λα 

απνδεηρζνχλ κνλαδηθέο ζηελ παξνρή αμίαο ζηνπο αγνξαζηέο. 

«Ζ δηαθνξνπνίεζε ινηπφλ ελφο πξντφληνο δελ είλαη κφλν νπζηαζηηθή θαη ρεηξνπηαζηή, 

αιιά κπνξεί λα είλαη θαη αληηιεπηή (perceived) θαη λα αλαθέξεηαη θαη ζε θάπνηα άπια 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, εθηφο απφ ηα ζεκειηψδε ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

(core)».
55

 

 

3.3.2 Κίλδπλνη κηαο ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο 

Τπάξρνπλ πνιινί πηζαλνί ιφγνη απνηπρίαο ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαθνξνπνίεζεο, νη θπξηφηεξνη 

απφ ηνπο νπνίνπο είλαη:
56

  

1. Μηα ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο είλαη πάληνηε θαηαδηθαζκέλε φηαλ νη αληαγσληζηέο 

είλαη ζε ζέζε λα αληηγξάςνπλ γξήγνξα ηα πεξηζζφηεξα ή φια ηα γλσξίζκαηα ηνπ 

πξντφληνο πνπ δεκηνπξγεί κηα εηαηξεία θαη ηα νπνία πξνζειθχνπλ ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ 

ηαρεία κίκεζε ζεκαίλεη φηη θακία απφ ηηο αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο δελ επηηπγράλεη 

δηαθνξνπνίεζε, θαζψο φηαλ κηα επηρείξεζε ιαλζάξεη θάπνην ζηνηρείν κνλαδηθφηεηαο πνπ 

πξνηηκάηαη απφ ηνπο αγνξαζηέο, νη κηκεηέο επαλαθέξνπλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηελ νκνηφηεηα. Γη’ απηφ κηα επηρείξεζε πξέπεη λα αλαδεηά πφξνπο κνλαδηθφηεηαο πνπ 

είλαη ρξνλνβφξν ή αζχκθνξν γηα ηνπο αληαγσληζηέο λα ζπλαγσληζηνχλ, αλ επηδηψθεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηε δηαθνξνπνίεζε πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πξνβάδηζκα 

έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ.  

2. Έλαο δεχηεξνο θίλδπλνο, είλαη λα κελ δεκηνπξγήζεη ε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

εηαηξείαο ελζνπζηψδε ππνδνρή ζηελ αγνξά, επεηδή νη αγνξαζηέο δηαθξίλνπλ κηθξή αμία 

ζηα κνλαδηθά γλσξίζκαηα ηνπ πξντφληνο κηαο εηαηξείαο. Έηζη, αθφκε θη αλ κηα εηαηξεία 

θάλεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εκπνξηθνχ ηεο ζήκαηνο λα μερσξίζνπλ απφ ηα εκπνξηθά 

ζήκαηα ησλ αληαγσληζηψλ, ε ζηξαηεγηθή ηεο κπνξεί λα απνηχρεη, αθνχ ε εηαηξεία 

επηρεηξεί λα δηαθνξνπνηεζεί βαζηδφκελε ζε θάηη πνπ δελ πξνζθέξεη επαξθή αμία ζηνπο 

αγνξαζηέο.  

3. Ο ηξίηνο κεγάινο θίλδπλνο κηαο ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο, είλαη ε ππεξβνιηθή δαπάλε 

γηα απφπεηξεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο πξνζθνξάο πξντφληνο ηεο εηαηξείαο, ειαηηψλνληαο ηελ 

θεξδνθνξία. Οη απφπεηξεο επίηεπμεο δηαθνξνπνίεζεο κηαο εηαηξείαο ζρεδφλ πάληνηε 
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πξνθαινχλ δαπάλεο. Σν θφιπν γηα ηελ επίηεπμε κηαο επηθεξδνχο δηαθνξνπνίεζεο είλαη, 

είηε λα δηαηεξεζνχλ ηα έμνδα δηαθνξνπνίεζεο ζε ρακειφηεξν επίπεδν απφ ηελ πξφζζεηε 

ηηκή ησλ γλσξηζκάησλ δηαθνξνπνίεζεο, πνπ κπνξεί λα επηβιεζεί ζηελ αγνξά (απμάλνληαο 

έηζη ην πεξηζψξην θέξδνπο αλά κνλάδα πψιεζεο) ή λα αληηζηαζκηζηνχλ ηα κηθξφηεξα 

πεξηζψξηα θέξδνπο αλά κνλάδα, κε ηελ πψιεζε αξθεηψλ επηπιένλ κνλάδσλ ψζηε λα 

απμεζνχλ ηα ζπλνιηθά θέξδε. Αλ κηα εηαηξεία παξαζπξζεί αθνινπζψληαο δαπαλεξέο 

απφπεηξεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθαιχςεη απξνζδφθεηα φηη νη αγνξαζηέο 

δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ έλα επαξθέο επηπιένλ πνζφ επί ηεο ηηκήο ψζηε λα 

θαιπθζνχλ ηα πξνζηηζέκελα θφζηε ηεο δηαθνξνπνίεζεο, θαηαιήγεη κε απαξάδεθηα κηθξά 

πεξηζψξηα θέξδνπο ή αθφκε θαη κε δεκία.  

Άιινη ζπλήζεηο θίλδπλνη θαη ιάζε θαηά ηε δηακφξθσζε κηαο ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο 

είλαη νη εμήο: 

 Τπεξβνιηθή δηαθνξνπνίεζε ζε βαζκφ πνπ ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο ή ηα επίπεδα εμππεξέηεζεο 

ππεξβαίλνπλ ηηο αλάγθεο ησλ αγνξαζηψλ. Αθφκε θη αλ ζηνπο αγνξαζηέο αξέζνπλ ηα πξφζζεηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαθνξνπνηνχλ ην πξντφλ, ππάξρεη πηζαλφηεηα λα κελ ηα βξίζθνπλ 

αξθεηά πνιχηηκα γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπο, ψζηε λα πιεξψζνπλ επηπιένλ γηα λα ηα 

απνθηήζνπλ. Πνιινί αγνξαζηέο απνθεχγνπλ λα αγνξάζνπλ ηα θνξπθαία πξντφληα γηαηί 

δελ ηνπο ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα φια ηα εληππσζηαθά ραξαθηεξηζηηθά. Γη’ απηνχο, έλα 

ιηγφηεξν πνιπηειέο κνληέιν ή ζηπι έρεη πεξηζζφηεξν λφεκα απφ νηθνλνκηθήο ζθνπηάο. 

 Απφπεηξα ρξέσζεο πνιχ πςειήο πξφζζεηεο ηηκήο. Αθφκε θη αλ νη αγνξαζηέο ζεσξνχλ 

φηη είλαη σξαίν λα έρεη έλα πξντφλ νξηζκέλα πξφζζεηα ή πνιπηειή ραξαθηεξηζηηθά, 

κπνξεί λα εμαθνινπζνχλ λα πηζηεχνπλ φηη ην πξφζζεην θφζηνο είλαη ππεξβνιηθφ ζε 

ζρέζε κε ηελ αμία πνπ απηά πξνζδίδνπλ ζην πξντφλ. Μηα εηαηξεία πνπ δηαθνξνπνηείηαη 

πξέπεη λα είλαη επηθπιαθηηθή ψζηε λα κελ απνκαθξχλεη δπλεηηθνχο αγνξαζηέο εμαηηίαο 

«θαπειψκαηνο» ησλ ηηκψλ. Καλνληθά, φζν πην κεγάιν είλαη ην επηπιένλ πνζφ επί ηεο 

ηηκήο γηα ηα πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζθέξνπλ δηαθνξνπνίεζε, ηφζν πην 

δχζθνιν είλαη γηα κηα εηαηξεία λα απνηξέςεη ηνπο αγνξαζηέο λα επηιέμνπλ πξνζθνξέο 

αληαγσληζηψλ κε ρακειφηεξε ηηκή. 

 Δπηθχιαμε θαη αλεπαξθήο πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ζεκαληηθψλ ραζκάησλ, φζνλ αθνξά 

ζηελ πνηφηεηα ή ηελ εμππεξέηεζε ή ηα ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο ζε ζρέζε κε ηα 

πξντφληα αληαγσληζηψλ. Οη απεηξνειάρηζηεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πξνζθνξψλ πξντφλησλ 

ησλ αληαγσληζηψλ, κπνξεί λα κελ είλαη νξαηέο ή ζεκαληηθέο γηα ηνπο αγνξαζηέο. Αλ κηα 
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εηαηξεία επηζπκεί λα δεκηνπξγήζεη εμαηξεηηθά αθνζησκέλνπο πειάηεο θαη πεξηζζφηεξα 

θέξδε θαη λα δεκηνπξγήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα βαζηζκέλν ζηε δηαθνξνπνίεζε 

έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ, ηφηε ε ζηξαηεγηθή ηεο πξέπεη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηζρπξή 

θαη φρη αδχλακε δηαθνξνπνίεζε πξντφληνο.  

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη κηα ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο κπνξεί λα μεπεξάζεη κηα 

ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο, φηαλ νη αγνξαζηέο ηθαλνπνηνχληαη κε έλα βαζηθφ πξντφλ θαη δε 

ζεσξνχλ φηη ηα πξφζζεηα γλσξίζκαηα αμίδνπλ πςειφηεξε ηηκή. 

 

3.4 ηξαηεγηθή βέιηηζηνπ θόζηνπο 

Οη ζηξαηεγηθέο βέιηηζηνπ θφζηνπο απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή ζηνπο πειάηεο θαιχηεξεο 

ζρέζεο πνηφηεηαο/θφζηνπο. Ο ζηφρνο είλαη ε παξνρή αλψηεξεο αμίαο ζηνπο αγνξαζηέο 

ηθαλνπνηψληαο ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα βαζηθά γλσξίζκαηα πνηφηεηαο, ραξαθηεξηζηηθψλ, 

απφδνζεο, εμππεξέηεζεο, μεπεξλψληαο ηηο πξνζδνθίεο ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ ηηκή, 

δεδνκέλσλ ησλ ρξεψζεσλ ησλ αληαγσληζηψλ γηα ηα ίδηα ζρεηηθά γλσξίζκαηα.  

Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ελφο εγέηε βέιηηζηνπ θφζηνπο είλαη ηα ρακειφηεξα θφζηε 

ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο, φζνλ αθνξά ζηελ ελζσκάησζε αλψηεξσλ γλσξηζκάησλ, ηε 

δπλαηφηεηα ρξέσζεο ρακειφηεξσλ ηηκψλ έλαληη αληαγσληζηψλ, ην πξντφλ ησλ νπνίσλ 

δηαζέηεη παξεκθεξή αλψηεξα γλσξίζκαηα.
57

 ηαλ κηα εηαηξεία δηαζέηεη ηηο αληαγσληζηηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη ηα δπλαηά ζεκεία, φζνλ αθνξά ζηνπο πφξνπο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ ελ ιφγσ αλψηεξσλ γλσξηζκάησλ ζηελ πξνζθνξά ηνπ πξντφληνο ηεο ζε 

ρακειφηεξν θφζηνο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ, απνιακβάλεη θαζεζηψο βέιηηζηνπ θφζηνπο 

θαη είλαη ν εγέηεο θφζηνπο ελφο αλψηεξνπ πξντφληνο. 

Τπάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ελφο εγέηε θφζηνπο θαη ελφο εγέηε βέιηηζηνπ θφζηνπο, θαζψο ηα 

πξφζζεηα αλψηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζπλεπάγνληαη πξφζζεηα θφζηε, πνπ έλαο εγέηεο θφζηνπο 

κπνξεί λα απνθχγεη πξνζθέξνληαο ζηνπο αγνξαζηέο έλα βαζηθφ πξντφλ κε ιίγεο πνιπηέιεηεο. 

Απφ ηε ζθνπηά ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ζηελ αγνξά, νη ζηξαηεγηθέο βέιηηζηνπ θφζηνπο 

απνηεινχλ έλα πβξίδην, εμηζνξξνπψληαο κηα ζηξαηεγηθή έκθαζε ζην ρακειφ θφζηνο έλαληη 

κηαο ζηξαηεγηθήο έκθαζεο ζηε δηαθνξνπνίεζε. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κε κηα ζηξαηεγηθή βέιηηζηνπ 

θφζηνπο, είλαη ζηνηρείν θαίξηαο ζεκαζίαο γηα κηα εηαηξεία ην λα δηαζέηεη ηνπο πφξνπο θαη ηηο 
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δπλαηφηεηεο ελζσκάησζεο αλψηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ρακειφηεξν θφζηνο έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ. Ζ εηαηξεία πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε: 

1. Να ελζσκαηψλεη ειθπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ρακειφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο, ηα πξντφληα ησλ νπνίσλ δηαζέηνπλ παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά. 

2. Να θαηαζθεπάζεη πξντφλ ηθαλνπνηεηηθήο έσο άξηζηεο πνηφηεηαο ζε ρακειφηεξν θφζηνο 

ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο, πνπ δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθή έσο άξηζηε πνηφηεηα 

πξντφληνο. 

3. Να αλαπηχμεη έλα πξντφλ πνπ παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή έσο άξηζηε απφδνζε ζε ρακειφηεξν 

θφζηνο ζε ζρέζε κε αληαγσληζηέο, ηα πξντφληα ησλ νπνίσλ ζπλεπάγνληαη επίζεο 

ηθαλνπνηεηηθή έσο άξηζηε απφδνζε. 

4. Να παξέρεη ειθπζηηθή εμππεξέηεζε πειαηψλ ζε ρακειφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο πνπ παξέρνπλ ζπγθξίζηκα ειθπζηηθή εμππεξέηεζε πειαηψλ. 

Ζ αγνξά ζηφρνο ελφο εγέηε βέιηηζηνπ θφζηνπο, είλαη νη ζπλεηδεηνπνηεκέλνη σο πξνο ηελ 

αμία αγνξαζηέο, πνπ αλαδεηνχλ πξφζζεηα ραξαθηεξηζηηθά ζε ειθπζηηθά ρακειή ηηκή. Ζ 

επηζπκία ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ σο πξνο ηελ αμία αγνξαζηψλ έλαληη ησλ 

ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ σο πξνο ηνλ πξνυπνινγηζκφ αγνξαζηψλ, δηαθξίλεη έλαλ εγέηε 

βέιηηζηνπ θφζηνπο απφ έλαλ εγέηε θφζηνπο. Οη δχν ζηξαηεγηθέο απνζθνπνχλ ζε ζαθψο 

δηαθνξεηηθέο αγνξέο - ζηφρνπο. 

 

3.4.1 Πεξηπηώζεηο πςειήο απόδνζεο ηεο ζηξαηεγηθήο βέιηηζηνπ θόζηνπο 

Μηα ζηξαηεγηθή βέιηηζηνπ θφζηνπο απνδίδεη θαιχηεξα ζε αγνξέο φπνπ ε πνιπκνξθία ησλ 

αγνξαζηψλ θαζηζηά θαλφλα ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη φπνπ πνιινί αγνξαζηέο 

είλαη ηαπηφρξνλα επαίζζεηνη ζηελ ηηκή θαη ζηελ αμία. 

Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί έλαο εγέηεο βέιηηζηνπ θφζηνπο κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί θνληά ζην 

κέζνλ ηεο αγνξάο, είηε δηαζέηνληαο έλα πξντφλ κέζεο πνηφηεηαο ζε ηηκή θαηψηεξε ηνπ κέζνπ 

φξνπ, είηε δηαζέηνληαο έλα πξντφλ πςειήο πνηφηεηαο ζε κέζε ή ειαθξψο πςειφηεξε ηηκή. 

πρλά, ζεκαληηθφο αξηζκφο αγνξαζηψλ πξνηηκά κέζα πξντφληα αληί γηα ηα θηελά, ηα βαζηθά 

πξντφληα παξαγσγψλ ρακεινχ θφζηνπο ή ηα αθξηβά πξντφληα θνξπθαίσλ δηαθνξνπνηεκέλσλ 

εηαηξεηψλ.
58

 

Αλ κηα εηαηξεία δηαζέηεη ηνπο πφξνπο, ηελ ηερλνγλσζία θαη ηηο δπλαηφηεηεο ελζσκάησζεο 

αλψηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξντφληνο ή εμππεξέηεζεο ζε ρακειφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε 
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ηνπο αληαγσληζηέο, ε πηνζέηεζε κηαο ζηξαηεγηθήο βέιηηζηνπ θφζηνπο είλαη ιαλζαζκέλε. Μηα 

εγεηηθή ζηξαηεγηθή πξέπεη πάληνηε λα ηαπηίδεηαη κε ηα δπλαηά ζεκεία φζνλ αθνξά ζηνπο 

πφξνπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο κηαο εηαηξείαο. Έλα παξάδεηγκα ζηξαηεγηθήο βέιηηζηνπ θφζηνπο, 

είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Toyota έρεη εθαξκφζεη ηελ παξαπάλσ ζηξαηεγηθή ζηελ 

παξαγσγή θαη ζην κάξθεηηλγθ ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο Lexus. 

  

3.4.2 Κίλδπλνο κηαο ζηξαηεγηθήο βέιηηζηνπ θόζηνπο 

Σν πην ηξσηφ ζεκείν ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο βέιηηζηνπ θφζηνπο είλαη λα ζπλζιηβεί 

κηα εηαηξεία απφ επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο ρακεινχ θφζηνπο θαη πςειήο 

δηαθνξνπνίεζεο. Οη εγέηεο κπνξνχλ λα είλαη ζε ζέζε λα απνκαθξχλνπλ ηνπο πειάηεο απφ ην 

ζέιγεηξν ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, παξά ηα ιηγφηεξν ειθπζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ πξντφληνο 

ηνπο. 

Δηαηξείεο πςειήο δηαθνξνπνίεζεο κπνξνχλ λα θεξδίδνπλ πειάηεο ρξεζηκνπνηψληαο σο 

ζέιγεηξν ηα θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο, αθφκα θαη αλ ηα πξντφληα ηνπο πξνζθέξνληαη 

ζε πςειφηεξε ηηκή. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα είλαη επηηπρήο, έλαο εγέηεο βέιηηζηνπ θφζηνπο πξέπεη 

λα πξνζθέξεη ζηνπο αγνξαζηέο ζεκαληηθά θαιχηεξα ραξαθηεξηζηηθά πξντφληνο πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη ζε ζέζε λα δηθαηνινγήζεη αλψηεξε ηηκή, απφ απηήλ πνπ ρξεψλνπλ νη εγέηεο θφζηνπο. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα επηηχρεη ζεκαληηθά ρακειφηεξν θφζηνο θαηά ηελ παξνρή αλψηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, νχησο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα μεπεξάζεη εηαηξείεο πςειήο δηαθνξνπνίεζεο 

βαζηδφκελνο ζε ζεκαληηθά ρακειφηεξε ηηκή. 

 

3.5 Δζηηαζκέλεο ζηξαηεγηθέο 

Απηφ πνπ δηαθξίλεη ηηο εζηηαζκέλεο ζηξαηεγηθέο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο εγεζίαο θφζηνπο ή 

δηαθνξνπνίεζεο είλαη ε επηθεληξσκέλε πξνζνρή πνπ απνδίδεηαη ζε έλα πεξηνξηζκέλν ηκήκα 

ηνπ ζπλφινπ ηεο αγνξάο. Σν ηκήκα - ζηφρνο, ή λεζίδα (niche), κπνξεί λα νξηζηεί βάζεη ηεο 

γεσγξαθηθήο κνλαδηθφηεηαο, βάζεη εμεηδηθεπκέλσλ απαηηήζεσλ ζηε ρξήζε ηνπ πξντφληνο ή 

βάζεη εηδηθψλ γλσξηζκάησλ πξντφληνο πνπ απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζηα κέιε ηνπ 

ηκήκαηνο ηεο αγνξάο.
59

 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο εζηίαζεο, είλαη ην ηκήκα ηεο 

αγνξάο πνπ έρεη επηιεγεί λα έρεη ηελ θαηάιιειε ειθπζηηθφηεηα. πλεπψο, ε επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα επηιέμεη ην ηκήκα, ζην νπνίν ν ζπζρεηηζκφο δπλάκεσλ είλαη επλντθφηεξνο γη’ 
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απηήλ, αθνχ βέβαηα εξεπλήζεη πξψηα ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο απηνχ 

ηνπ ηκήκαηνο. Οξηζκέλα ηκήκαηα, παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ ζαθείο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ βάζε ηκεκαηνπνίεζεο, δελ πξνζθέξνληαη γηα ηελ επηδίσμε κηαο 

ζηξαηεγηθήο εζηίαζεο, είηε γηαηί ε επηρείξεζε δελ έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο απηέο, είηε γηαηί ηα ελ ιφγσ ηκήκαηα ηθαλνπνηνχληαη επαξθψο απφ επξέσο 

δηαθνξνπνηεκέλεο επηρεηξήζεηο, είηε γηαηί ην κέγεζνο θαη ε δπλακηθή ηνπο δελ ππφζρνληαη 

ηθαλνπνηεηηθέο πσιήζεηο.
60

  

πλεπψο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή, φζνλ αθνξά ηελ επηινγή 

ηνπ ηκήκαηνο, ζην νπνίν ζα εζηηάζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο, γηαηί ε επηινγή απηή ζα παίμεη 

απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ή απνηπρία ηεο. Τπάξρνπλ δχν δπλαηφηεηεο θαηά ηελ 

επηδίσμε ηεο ζηξαηεγηθήο εζηίαζεο, ε εζηίαζε κε εγεζία θφζηνπο θαη ε εζηίαζε κε 

δηαθνξνπνίεζε, νη νπνίεο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

3.5.1 Δζηηαζκέλε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θόζηνπο 

Μηα εζηηαζκέλε ζηξαηεγηθή βαζηζκέλε ζην ρακειφ θφζηνο, απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο εμππεξεηψληαο αγνξαζηέο ηνπ ηκήκαηνο - ζηφρνπ ηεο 

αγνξάο ζε ρακειφηεξν θφζηνο θαη κε ρακειφηεξε ηηκή απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Ζ ζηξαηεγηθή 

απηή ελδείθλπηαη, φηαλ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα ειαηηψζεη ζεκαληηθά ηα θφζηε ηεο 

πεξηνξίδνληαο ηε βάζε πειαηψλ ηεο ζε έλα θαιά νξηζκέλν ηκήκα αγνξαζηψλ. 

Οη κέζνδνη επίηεπμεο πιενλεθηήκαηνο θφζηνπο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ πνπ 

εμππεξεηνχλ επίζεο ην ηκήκα - ζηφρν ηεο αγνξάο, είλαη νη ίδηεο κε ηε ζηξαηεγηθή εγεζίαο 

θφζηνπο. Γηαρεηξηζηηθή ππεξνρή έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ, ζηε δηαηήξεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο αιπζίδαο αμίαο ζην ειάρηζην, αλαδήηεζε θαηλνηφκσλ ηξφπσλ 

αλαδηακφξθσζεο ηεο αιπζίδαο αμίαο ηεο επηρείξεζεο θαη παξάθακςε ή ειάηησζε νξηζκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο αιπζίδαο αμίαο. 

Ζ κφλε νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο ζηξαηεγηθήο εγεζίαο θφζηνπο θαη ηεο 

εζηηαζκέλεο ζηξαηεγηθήο εγεζίαο θφζηνπο, είλαη ην κέγεζνο ηεο νκάδαο αγνξαζηψλ πνπ κηα 

εηαηξεία επηρεηξεί λα πξνζειθχζεη. Ζ πξψηε πεξηιακβάλεη κηα πξνζθνξά πξντφληνο πνπ 

απεπζχλεηαη επξέσο ζηηο πεξηζζφηεξεο νκάδεο αγνξαζηψλ θαη ζηα πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο 

αγνξάο, ελψ ε δεχηεξε αξθείηαη απιψο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αγνξαζηψλ ελφο 

πεξηνξηζκέλνπ ηκήκαηνο ηεο αγνξάο. 
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Οη εζηηαζκέλεο ζηξαηεγηθέο εγεζίαο θφζηνπο είλαη αξθεηά θνηλέο. Οη παξαγσγνί 

πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο (private label) είλαη ζε ζέζε λα επηηπγράλνπλ ρακειφ θφζηνο 

ζηελ εμέιημε πξντφλησλ, ζην κάξθεηηλγθ, ζηε δηαλνκή θαη ζηε δηαθήκηζε, κέζσ ηεο 

επηθέληξσζεο ζηε δηακφξθσζε γελφζεκσλ πξντφλησλ πνπ κηκνχληαη επψλπκα εκπνξεχκαηα 

θαη ηεο άκεζεο πψιεζεο ζε αιπζίδεο ιηαληθήο πψιεζεο, πνπ δεηνχλ κηα βαζηθή ηδησηηθή 

εκπνξηθή νλνκαζία, πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε επαίζζεηνπο ζηελ ηηκή αγνξαζηέο.
61

 

 

3.5.2 Δζηηαζκέλε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο 

Μηα εζηηαζκέλε ζηξαηεγηθή πνπ βαζίδεηαη ζηε δηαθνξνπνίεζε, απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κε κηα πξνζθνξά πξντφληνο πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε, ψζηε 

λα απεπζχλεηαη ζηηο κνλαδηθέο πξνηηκήζεηο θαη αλάγθεο κηαο πεξηνξηζκέλεο, αιιά θαη 

πξνζδηνξηζκέλεο νκάδαο αγνξαζηψλ, έλαληη κηα ζηξαηεγηθήο επξείαο δηαθνξνπνίεζεο πνπ 

ζηνρεχεη ζε πνιιέο νκάδεο αγνξαζηψλ θαη ηκήκαηα ηεο αγνξάο. 

Ζ επηηπρήο ρξήζε κηαο εζηηαζκέλεο ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο, εμαξηάηαη απφ ηελ 

χπαξμε κεξηδίνπ αγνξαζηψλ πνπ αλαδεηά ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα πξντφληνο ή δπλαηφηεηεο θαη 

απφ ηελ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα μερσξίδεη απφ αληαγσληζηέο ηεο ίδηαο λεζίδαο ζηφρνπ 

(market niche) ηεο αγνξάο. Οη πεξηζζφηεξεο αγνξέο πεξηιακβάλνπλ έλα κεξίδην αγνξαζηψλ, 

πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα θαηαβάιινπλ πςειή πξφζζεηε ηηκή γηα ηα θαιχηεξα πξντφληα πνπ 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά, παξέρνληαο έηζη ζηξαηεγηθφ πεξηζψξην ζε νξηζκέλνπο αληαγσληζηέο, 

λα αθνινπζήζνπλ εζηηαζκέλεο ζηξαηεγηθέο βαζηζκέλεο ζηε δηαθνξνπνίεζε, πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ηεο αγνξάο.
62

 

 

3.5.3 Κίλδπλνη ησλ εζηηαζκέλσλ ζηξαηεγηθώλ 

Ζ εζηίαζε ελέρεη αξθεηνχο θηλδχλνπο. Έλαο απφ απηνχο, είλαη ε πηζαλφηεηα νη αληαγσληζηέο 

λα βξνπλ απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο ζπλαγσληζκνχ ησλ εζηηαζκέλσλ δπλαηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ ηκήκαηνο - ζηφρνπ ηεο αγνξάο, δεκηνπξγψληαο πξντφληα 

ή εκπνξηθά ζήκαηα εηδηθά ζρεδηαζκέλα λα απεπζχλνληαη ζε αγνξαζηέο ηνπ ηκήκαηνο - 

ζηφρνπ ή αλαπηχζζνληαο ηερλνγλσζία θαη δπλαηφηεηεο πνπ αληηζηαζκίδνπλ ηα δπλαηά 

ζεκεία ηεο εηαηξείαο, πνπ εθαξκφδεη εζηηαζκέλε ζηξαηεγηθή. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί ιφγσ 
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ηεο ξαγδαίαο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία επηηξέπεη ηε γξήγνξε θαη ζρεδφλ πηζηή 

αληηγξαθή ησλ πξντφλησλ.
63

 

Έλαο δεχηεξνο θίλδπλνο ηεο ρξήζεο εζηηαζκέλεο ζηξαηεγηθήο, είλαη φηη ππάξρεη ην 

ελδερφκελν νη πξνηηκήζεηο θαη νη αλάγθεο ησλ κειψλ ηνπ ηκήκαηνο ηεο αγνξάο λα αιιάμνπλ 

κε ηνλ θαηξφ πξνο γλσξίζκαηα πξντφληνο πνπ επηζπκεί ε πιεηνλφηεηα ησλ αγνξαζηψλ. Μηα 

άκβιπλζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ αγνξαζηψλ, ειαηηψλεη ηνπο θξαγκνχο 

εηζρψξεζεο ζε έλα ηκήκα ηεο αγνξάο, φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη κηα εηαηξεία πνπ εθαξκφδεη 

εζηηαζκέλε ζηξαηεγηθή θαη πξνζθαιεί αλνηθηά ηνπο αληαγσληζηέο παξαθείκελσλ ηκεκάησλ 

λα μεθηλήζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ γηα ηνπο πειάηεο ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο. 

Έλαο ηξίηνο θίλδπλνο είλαη φηη ην ηκήκα ηεο αγνξάο, κπνξεί λα θαηαζηεί ηφζν ειθπζηηθφ ψζηε 

λα «πιεκκπξίζεη» ζχληνκα αληαγσληζηέο, εληείλνληαο ηνλ αληαγσληζκφ θαη θαηαθεξκαηίδνληαο 

ηα θέξδε ηνπ ηκήκαηνο (ζκίθξπλζε κεξηδίνπ αγνξάο).
64

 

 

3.6 Τβξηδηθή ζηξαηεγηθή 

Ζ εηαηξία πνπ αθνινπζεί απηή ηε ζηξαηεγηθή δηαηεξεί ρακειή ηηκή γηα ηα πξντφληα ηεο, ηα 

νπνία φκσο πξνζθέξνπλ πςειή πξνζηηζέκελε αμία ζηνπο πειάηεο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή 

πξνυπνζέηεη πσο ε εηαηξεία έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη λα 

δηαζέηεη ηηο βάζεηο, ψζηε λα δηαηεξεί ην θφζηνο θαη ζπλεπψο ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο ρακειά.  

Ζ ζηξαηεγηθή απηή έρεη δερηεί θξηηηθή, θαζψο εθφζνλ ε επηρείξεζε έρεη επηηχρεη 

δηαθνξνπνίεζε θαη πξνζηηζέκελε αμία γηα ηα πξντφληα ηεο, δελ ππάξρεη ιφγνο λα ηα ρξεψλεη 

ζε ρακειέο γηα ηελ αγνξά ηηκέο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή κπνξεί λα επηηχρεη θάησ απφ ηηο εμήο 

πξνυπνζέζεηο:
65

 

1. Ζ εηαηξεία πξέπεη λα επηηπγράλεη φγθν πσιήζεσλ κεγαιχηεξν ησλ αληαγσληζηψλ, δηαηεξψληαο 

ρακειφ ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ ηεο. Ζ Ηαπσληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία, πεξλψληαο ζε απηή 

ηε ζηξαηεγηθή, θαηάθεξε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80 λα επηηχρεη θαιχηεξε ζέζε ζηελ 

αγνξά, θαηαζθεπάδνληαο απηνθίλεηα αθφκα θαιχηεξεο πνηφηεηαο θαη δηαηεξψληαο ηελ 

ηηκή ηνπο ζε πνιχ αληαγσληζηηθά επίπεδα. 

2. Ζ εηαηξεία πξέπεη λα απεπζχλεηαη ζε έλα ηκήκα ηεο αγνξάο πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ επηηπρία κηαο 

ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο. Ζ IKEA γηα παξάδεηγκα, είλαη κηα ζνπεδηθή εηαηξεία ε νπνία παξάγεη 
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έπηπια, ηα νπνία ζπλαξκνινγνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πειάηεο ηεο. Οη ππνςήθηνη 

θαηαλαισηέο επηζθέπηνληαη ηα θαηαζηήκαηα ηεο IKEA, επηιέγνπλ απφ κηα κεγάιε 

πνηθηιία πξντφλησλ απηφ πνπ ηνπο αξέζεη θαη ην κεηαθέξνπλ ζπίηη ηνπο ζε παθέηα, 

έρνληαο ηελ εγγχεζε ηεο εηαηξείαο γηα πξνζθνξά βνήζεηαο ζε πεξίπησζε πνπ 

παξνπζηαζηεί πξφβιεκα θαηά ηε ζπλαξκνιφγεζε. 

3. Ζ εηαηξεία πξέπεη λα εηζέξρεηαη ζε κηα αγνξά φπνπ ππάξρνπλ ήδε θαζηεξσκέλνη αληαγσληζηέο 

θαη λα αλαδεηά ην αδχλαην ζεκείν ηνπο ψζηε λα ηνπο μεπεξάζεη ζε απηφ, πξνζθέξνληαο έλα 

πξντφλ πςειήο πνηφηεηαο ζε ρακειή ηηκή. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα θαηαθηήζεη κεξίδην αγνξάο 

κε ηελ πξνυπφζεζε, φηη έρεη κηα μεθάζαξε ζηξαηεγηθή θαη φηη κπνξεί πξάγκαηη λα 

δηαηεξήζεη ζε ρακειά επίπεδα ην θφζηνο ησλ πξντφλησλ ηεο. 

Δπνκέλσο, κηα πβξηδηθή ζηξαηεγηθή κπνξεί κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, λα έρεη 

πιενλέθηεκα θφζηνπο θαη δηαθνξνπνίεζεο, πνπ είλαη έλαο εμαηξεηηθά δπλαηφο ζπλδπαζκφο.
66

 

Μία ηέηνηα πεξίπησζε είλαη φηαλ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο θάπνηα απνθιεηζηηθή ηερλνινγία. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Πξντόληα Ιδησηηθήο Δηηθέηαο 

 

4.1 Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο 

Πξντφληα ιηαλεκπνξηθήο επσλπκίαο ή αιιηψο ηδησηηθήο εηηθέηαο, νλνκάδνληαη ηα εκπνξεχκαηα 

εθείλα πνπ θέξνπλ ηελ επσλπκία ηνπ θαηαζηήκαηνο ή κηα άιιε επσλπκία πνπ αλήθεη ζηελ 

εκπνξηθή επηρείξεζε. Δίλαη πξντφληα ηα νπνία πιένλ πξνζθέξνπλ πςειή πνηφηεηα θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο πςειφηεξε αθφκα θαη απφ επψλπκα πξντφληα, ελψ ζπληζηνχλ αθνζίσζε 

θαη ζηελ εηηθέηα θαη ζην θαηάζηεκα.  

ε γεληθέο γξακκέο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο δελ πξνβάιινληαη, νχηε δηαθεκίδνληαη. 

πλήζσο, θαηέρνπλ πιενλεθηηθή ζέζε ζην ξάθη ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα πξντφληα, ελψ 

παξφιν πνπ πσινχληαη ζε ρακειφηεξεο ηηκέο απφ απηά, παξάιιεια απνδίδνπλ πςειά κεξίδηα 

θέξδνπο γηα ηνπο ιηαλέκπνξνπο, νη νπνίνη θαηνξζψλνπλ θαη επηηπγράλνπλ ρακειφηεξα 

επίπεδα θφζηνπο. 

 Δίλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ εκπφδηα εηζφδνπ γηα ηα (private label 

products) απφ ηα επψλπκα πξντφληα, θαζψο ηα πξψηα ιαλζάξνληαη απφ ηα ίδηα θαλάιηα 

δηαλνκήο, πνπ έρνπλ απεπζείαο έιεγρν ζηελ εηζαγσγή ηνπο αιιά θαη ζηελ ηειηθή ηηκή πνπ ζα 

πξνζθέξνπλ ζηνλ θαηαλαισηή. Αληηζέησο, ηα επψλπκα πξντφληα ζα πξέπεη πξσηίζησο λα 

πείζνπλ θαη λα έξζνπλ ζε ζπκθσλία κε ηνπο ιηαλέκπνξνπο, πξνθεηκέλνπ εθείλνη λα ηα 

απνζεθεχζνπλ θαη ηειηθά λα ηα πξνσζήζνπλ κε αμηφινγν ηξφπν κέζα ζην θαηάζηεκά ηνπο.
67

 

Ζ βηνκεραλία ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, απνηειεί κηα πνιχπινθε βηνκεραλία, ε 

νπνία έρεη λα θάλεη κε πνιιέο απφ ηηο έλλνηεο ηνπ κάξθεηηλγθ. Σα πξντφληα απηά ζθνπεχνπλ 

θπξίσο ζηνλ αληαγσληζκφ θφζηνπο/αμίαο κε πξντφληα δηεζλψο δηαθεκηδφκελσλ καξθψλ 

(Brand). Οη ιηαλέκπνξνη μεθίλεζαλ ηελ παξαγσγή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

πηέζεηο πνπ δέρνληαλ απφ ηηο αλεμέιεγθηεο πιένλ ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, νη νπνίεο είραλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηνλ εληνλφηεξν αληαγσληζκφ, ηηο κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο απφ κεξηάο 

θαηαλαισηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ελφο θιάδνπ ηνπ εκπνξίνπ πνπ δελ γλψξηδε απφ γεσγξαθηθά 

ζχλνξα θαη ρξνληθά φξηα, ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Σα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο 
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νξίδνληαη νπζηαζηηθά, σο θαηαλαισηηθά πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ή εθ κέξνπο ησλ 

ιηαλέκπνξσλ θαη πσινχληαη κε ηελ επσλπκία ηνπ ιηαλεκπνξηθνχ θαηαζηήκαηνο ή κε άιιε 

επσλπκία ε νπνία αλήθεη ζηελ εκπνξηθή επηρείξεζε.
68

 

 

4.1.1 Ιζηνξηθή αλαδξνκή θαη εμέιημε  

Πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ππάξρνπλ απφ ηελ αξρή ηνπ 20νπ αηψλα, φπσο ηα (St. Michael) 

πξντφληα ηεο εγγιέδηθεο αιπζίδαο Marks & Spencer ή ηα (Eight O’Clock Breakfast Coffee) 

ηεο Ακεξηθαληθήο A&P. πγθεθξηκέλα ζηηο ΖΠΑ, κε αξρηθά ακειεηέν επίπεδν ην 1950 

(νπφηε ζεκεηψλεηαη θαη ε πξψηε επίζεκε εκθάληζε ησλ πξντφλησλ ιηαλεκπνξηθήο 

επσλπκίαο), νη πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ κε ηελ επσλπκία ηνπ θαηαζηήκαηνο (store brands) 

έθηαζαλ κέρξη ην 1993 λα αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ην 18% ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο ηνπ 

ιηαλεκπνξίνπ ησλ ΖΠΑ. 

 Ζ κεγαιχηεξε αλάπηπμε πάλησο, ζεκεηψζεθε ηηο δεθαεηίεο ηνπ ΄60, ΄70 θαη ΄80, πνπ ήηαλ 

θαη ε πεξίνδνο πνπ ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο άξρηζαλ λα αλαγλσξίδνληαη σο απεηιή 

πιένλ, γηα ηνπο παξαγσγνχο. Οη γεληέο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ηα πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμειηθηηθήο ηνπο πνξείαο, απνδίδνληαη θαιχηεξα απφ 

ηνπο Laaksonen H. θαη Reynolds J., (1994) θαη είλαη νη εμήο: 

 Πξψηε γεληά - (generics): δηαθνξεηηθά ιέγνληαη θαη «ιεπθά πξντφληα» θαη ζπλήζσο δε ζπλδένληαλ 

κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν φλνκα ή εκπνξηθφ ζήκα. Δπίζεο, φπσο αλαθέξνπλ νη Dick Alan 

et al., (1995), ε ζπζθεπαζία ηνπο ραξαθηεξηδφηαλ σο απιή, ιεπθή, κε ιίγε ή θαζφινπ 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνλ παξαγσγφ. Σα πξντφληα απηά ήηαλ πεξηζζφηεξν δεκνθηιή 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70 θαη αξρέο ηνπ ΄80 θαη πην πνιχ αλάκεζα ζηα ηκήκαηα ησλ 

θαηαλαισηψλ πνπ ήηαλ επαηζζεηνπνηεκέλα σο πξνο ηελ ηηκή (δίλνληάο ηνπο κηα 

ελαιιαθηηθή θζελφηεξε επηινγή), θαζψο ηηκνινγνχληαλ πεξίπνπ 20% ρακειφηεξα απφ 

ηα αληίζηνηρα επψλπκα πξντφληα. ζνλ αθνξά ζηα πξντφληα απηά θαζαπηά, επξφθεηην 

γηα πξντφληα βαζηθά θαη ιεηηνπξγηθά, πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ απιή παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία. Ζ εηθφλα θαη ε πνηφηεηά ηνπο ήηαλ ππνδεέζηεξε απφ απηή ησλ επσλχκσλ, 

ελψ ν θχξηνο ιφγνο αγνξάο ηνπο ήηαλ ε ηηκή ηνπο. 
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 Γεχηεξε γεληά - (quasi brands):
69

 ηα πξντφληα ηεο γεληάο απηήο δηαζέηνπλ δηθή ηνπο εηηθέηα, 

ελψ νη ιηαλέκπνξνη αθνινπζνχλ γηα απηά ζηξαηεγηθή θφζηνπο, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ 

πεξηζσξίσλ θέξδνπο, ηελ κείσζε ηεο δχλακεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ ζέηνληαο ηελ αξρηθή 

ηηκή θαη ηελ παξνρή θαιχηεξσλ πνηνηηθά πξντφλησλ. Ζ ηηκή παξακέλεη θαη ζε απηή ηε 

γεληά ρακειφηεξε θαηά 20% απφ απηή ησλ επσλχκσλ, πνπ είλαη θαη ν βαζηθφο ιφγνο 

αγνξάο ηνπο. 

 Σξίηε γεληά - (own brands): ηα πξντφληα απηήο ηεο γεληάο παξάγνληαη κε ηερλνινγία πνπ 

πιεζηάδεη απηή ησλ επσλχκσλ, ελψ θαη ε πνηφηεηά ηνπο είλαη εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθή. Οη 

ιηαλέκπνξνη αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθή (me too), κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ πεξηζσξίσλ 

θέξδνπο ηεο θαηεγνξίαο, ηελ αλάπηπμε ηεο ζπιινγήο πξντφλησλ, ηελ παξνρή 

κεγαιχηεξεο πνηθηιίαο ζηνπο θαηαλαισηέο θαζψο θαη ην ρηίζηκν ηεο εηθφλαο ηνπ ίδηνπ 

ηνπ ιηαλέκπνξνπ ζηα κάηηα ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ ηηκή ηνπο θπκαίλεηαη ζε επίπεδα 5% - 

10% ρακειφηεξα απφ απηά ησλ επσλχκσλ, ελψ βαζηθφ θίλεηξν γηα ηελ αγνξά ηνπο 

απνηειεί πιένλ ν ζπλδπαζκφο πνηφηεηαο θαη ηηκήο. 

 Σέηαξηε γεληά - (extended own brands): ηελ ηειεπηαία απηή γεληά, ηα πξντφληα έρνπλ 

πιένλ κηα ηζρπξή επσλπκία θαη αθνινπζείηαη ζηξαηεγηθή πξνζηηζέκελεο αμίαο. ηφρνη 

ησλ ιηαλέκπνξσλ είλαη ε δηαηήξεζε θαη αχμεζε ηεο πειαηείαο, ε ελίζρπζε ησλ 

πεξηζσξίσλ θέξδνπο, ε πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο εηθφλαο θαη ηέινο ε δηαθνξνπνίεζε. Ζ 

ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ είλαη θαηλνηνκηθή, ελψ 

ε πνηφηεηά ηνπο είλαη ίδηα θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, θαιχηεξε απφ απηή ησλ εγεηψλ. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ ηηκή, φπνπ είλαη πιένλ αληίζηνηρε ή πςειφηεξε απφ ησλ 

επσλχκσλ. Κίλεηξν γηα ηελ αγνξά ηνπο, απνηειεί ε επηζπκία ησλ θαηαλαισηψλ γηα 

θαιχηεξα θαη κνλαδηθά πξντφληα. 

ήκεξα, σο απνηέιεζκα ηεο επηηπρίαο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο παγθνζκίσο θαη 

ζε δηάθνξνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο, νη παγθφζκηεο πσιήζεηο πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο 

αγγίδνπλ ην έλα ηξηζεθαηνκκχξην δνιάξηα ην ρξφλν, κε απμεηηθή ηάζε. Μεξηθά απφ ηα 

πξντφληα απηά απνηεινχλ κάξθεο πξφηππα, φπσο ε ηξνθή γηα ζθχινπο (Ol' Roy) ηεο Wal-

Mart, πνπ είλαη λνχκεξν έλα κάξθα δσνηξνθήο ζηηο Ζ.Π.Α.
70
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4.1.2 Η Διιάδα θαη ηα πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο  

Πεξηνξηζκέλα πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ κεγάιε αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ησλ πσιήζεσλ ησλ 

πξντφλησλ κε ηελ επσλπκία ησλ ιηαλέκπνξσλ, έδηλαλ ην 2003 ζηειέρε αιπζίδσλ κε 

πνιχρξνλε εκπεηξία ζε απηά ηα πξντφληα. Δίρε εθηηκεζεί ηφηε πσο ε ζπκκεηνρή ησλ 

πσιήζεσλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηνλ εηήζην ηδίξν δχζθνια ζα κπνξνχζε λα απμεζεί 

ζε επίπεδα άλσ ηνπ 9%, πνζνζηφ ην νπνίν είραλ εμαζθαιίζεη ήδε νη πεξηζζφηεξεο αιπζίδεο 

ηνπ θιάδνπ. Τπνζηεξηδφηαλ πσο φζνη απφ ηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο επηιέγνπλ ηδησηηθήο 

εηηθέηαο αγαζά πιένλ είραλ σξηκάζεη, κε απνηέιεζκα ν ελ ιφγσ ηνκέαο λα δηαζέηεη 

δηακνξθσκέλν θαη θαιά δηαβαζκέλν θνηλφ. 

Παξφια απηά, ιίγα ρξφληα αξγφηεξα ην 2007, παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ αλαθεξφκελνη 

ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηα ηδησηηθήο εηηθέηαο πξντφληα ζηα επφκελα ρξφληα ζα 

εκθαλίζνπλ λέα αλάπηπμε, αλαθέξνπλ πσο πέξαλ ηνπ ρακεινχ θφζηνπο απφθηεζήο ηνπο απφ 

ηα λνηθνθπξηά, ζεκαληηθφ ξφιν ζα δηαδξακαηίζνπλ ε πεξαηηέξσ απαμίσζε ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο θαη θπξίσο νη ζπλερείο πξνζπάζεηεο ησλ αιπζίδσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο εκθάληζεο ησλ ηδησηηθψλ ηνπο ζεκάησλ. 

 πσο έιεγαλ ραξαθηεξηζηηθά, δελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθά πεξηζψξηα γηα (discount super 

market) γηα πεξαηηέξσ κεηψζεηο ηηκψλ, ζε αληίζεζε κε ηηο αιπζίδεο (super market), φπνπ ηα 

πεξηζψξηα παξακέλνπλ κεγάια, δεδνκέλσλ θαη ησλ πεξηζσξίσλ βειηίσζεο ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζπζθεπαζηψλ, ηνπ (labeling) ησλ πξντφλησλ, ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ 

θσδηθψλ θαη ηεο επέθηαζήο ηνπο ζε ιηγφηεξν ηαρπθίλεηεο θαηεγνξίεο αγαζψλ. Απηέο νη 

πξνβιέςεηο επαιεζεχηεθαλ θαη κάιηζηα ζχκθσλα κε κειέηε ηεο ICAP ηελ πεξίνδν 2007-

2011 ε εγρψξηα αγνξά (πσιήζεηο ζε αμία) ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, απμήζεθε κε 

κέζν εηήζην ξπζκφ ηεο ηάμεο ηνπ 11% .
71

 

Απηφο ν ζεηηθφο ξπζκφο αχμεζεο ζπλερίζηεθε έσο ην 2012. Σν 2013 ζην ζχλνιν ζρεδφλ 

ησλ αιπζίδσλ (super market), δηαπηζηψζεθε κηα ζηαζεξνπνίεζε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, 

πηψζε ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Απηφ νθεηιφηαλ θπξίσο ζηηο 

πξνζθνξέο θαη ζηηο κεηψζεηο ηηκψλ πνπ έθαλαλ νη παξαγσγνί επψλπκσλ πξντφλησλ, νη νπνίνη 

είδαλ ηηο πσιήζεηο ηνπο, λα πέθηνπλ θαηαθφξπθα απφ ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηε ρψξα καο, απμάλνληαο θαη πάιε ηα θέξδε ηνπο. 

ήκεξα, νη πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο έρνπλ ζηαζεξνπνηεζεί θαη 

δείρλνπλ απμεηηθέο ηάζεηο. Οη ιφγνη είλαη θπξίσο, πξψησλ φηη ηα πεξηζψξηα κείσζεο ησλ 
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ηηκψλ ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ έρνπλ εμαληιεζεί θαη δελ κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ ην 

ρακειφηεξν θφζηνο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο (π.ρ. θφζηνο δηαθήκηζεο). Έλαο άιινο 

ζεκαληηθφο ιφγνο ζεηηθήο πνξείαο ησλ (private label product), είλαη φηη νη θαηαλαισηέο είλαη 

πεξηζζφηεξν εθπαηδεπκέλνη απ’ φηη πξηλ θαη γλσξίδνπλ φηη ηα πξντφληα απηά είλαη ην ίδην 

πνηνηηθά κε ηα επψλπκα θαη πνιιέο θνξέο αλψηεξα ζρεηηθά κε ηελ ηηκή ηνπο, αθνχ 

παξάγνληαη απφ ηνπο ίδηνπο παξαγσγνχο ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ.  

 

4.1.3 Η Παγθόζκηα αγνξά θαη ηα πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο  

Σα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο θαηαιακβάλνπλ νινέλα κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ πσιήζεσλ 

ηνπ ιηαλεκπνξίνπ παγθνζκίσο, ελψ ε πξννπηηθή πεξαηηέξσ αλάπηπμεο είλαη αμηνζαχκαζηε. 

ηε ζπλνιηθή απηή εηθφλα ησλ πξντφλησλ ηδησηηθνχ ζήκαηνο, θαίλεηαη πσο ε Δπξψπε έρεη 

ππεξηζρχζεη ηεο Ακεξηθήο, αλνίγνληαο ην δξφκν γηα πην πξνεγκέλα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο, παξά ην γεγνλφο φηη ζπλήζσο απηή πνπ πξνεγείηαη ζε εμειίμεηο θαη ηάζεηο είλαη ε 

Ακεξηθή.  

πγθεθξηκέλα, ε πεξηνρή ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεη ηε κηθξφηεξε 

αλάπηπμε ζηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο παγθνζκίσο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα 

ηεο AC Nielsen (2005 a), ε Δπξψπε δηαηεξεί ηε ζέζε ηεο πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο, ζηα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο εηηθέηαο, κε έλα ζπλνιηθφ κεξίδην ζε πσιήζεηο ηεο ηάμεο ηνπ 23% γηα ην 

ζχλνιν ησλ 17 Δπξσπατθψλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. ηε δεχηεξε ζέζε έξρεηαη 

φπσο πξναλαθέξζεθε, ε Βφξεηα Ακεξηθή κε κεξίδην 16% θαη αλάπηπμε ηεο ηάμεο ηνπ 7%. Οη 

αλαπηπζζφκελεο αγνξέο παξνπζίαζαλ ηελ ηαρχηεξε αλάπηπμε, ηεο ηάμεο ηνπ 11% θαη κεξίδην 

αγνξάο  6%. 

ζνλ αθνξά ζε αλάιπζε αλά πξντνληηθή θαηεγνξία, ε έξεπλα έδεημε πσο νη δχν πην 

δεκνθηιείο θαηεγνξίεο ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο παγθνζκίσο, είλαη ηα ηξφθηκα 

ςπγείνπ κε κεξίδην 32% θαη ηα ραξηηθά θαη πιαζηηθά (Paper, Plastic and Wraps), κε κεξίδην 

31%. Σα ηειεπηαία απνηεινχζαλ ηελ πην δεκνθηιή θαηεγνξία ησλ (private label product), 

ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο AC Nielsen (2005 b).  

Οη ιηγφηεξν δεκνθηιείο θαηεγνξίεο απφ ηελ άιιε, ήηαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα είλαη απηέο 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε πξντφληα πξνζσπηθήο πγηεηλήο, θαιιπληηθψλ θαη παηδηθψλ ηξνθψλ 

κε κεξίδηα θάησ ηνπ 5%. Χο πξνο ηελ ηηκνιφγεζε, παγθνζκίσο θαη ζηηο 38 ρψξεο θαη ζε 80 

δηαθνξεηηθέο πξντνληηθέο θαηεγνξίεο πνπ κειεηήζεθαλ, ηα πξντφληα (private label) 

ηηκνινγνχληαλ θαηά κέζν φξν, κέρξη θαη 31% ρακειφηεξα απφ ηα πξντφληα θαηαζθεπαζηή. 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

60 
 

Δίλαη άμην λα ζεκεησζεί, πσο ε κηθξφηεξε δηαθνξά ηηκήο αλάκεζα ζε (private label 

product) θαη επψλπκα πξντφληα, παξαηεξήζεθε ζε ρψξεο κε ηε κηθξφηεξε αλάπηπμε ζηα 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Αλ ζέινπκε λα κηιήζνπκε απφ ηελ ζθνπηά ησλ πξντνληηθψλ 

θαηεγνξηψλ, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα ε θαηεγνξία πνπ ηηκνινγείηαη κε ηε κεγαιχηεξε 

δηαθνξά είλαη απηή ησλ πξντφλησλ πξνζσπηθήο πγηεηλήο (-46%), ελψ απηή κε ηε κηθξφηεξε 

δηαθνξά ηηκήο είλαη απηή ησλ θαηεςπγκέλσλ ηξνθίκσλ (-16%). 

 

4.2 ηξαηεγηθή ζεκαζία ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο  

Δίλαη γεγνλφο πσο ε παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο άιιαμε ηε ζρέζε 

ιηαλέκπνξσλ θαη παξαγσγψλ, θαζψο έζεζε λέεο βάζεηο αληαγσληζκνχ θαη αιιειεπίδξαζεο. 

Ζ αιιαγή απηή επηθέξεη νθέιε θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο, ηα νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα ηα 

έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη θαη πξνζπαζνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ακθφηεξεο. 

Σα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, απνηεινχλ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο γηα ηηο αιπζίδεο 

ιηαληθήο πψιεζεο ηξνθίκσλ, θπξίσο κε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκψλ, ησλ πξφζζεησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ. 

 

4.2.1 Οθέιε γηα ηνλ παξαγσγό 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ν παξαγσγφο, απνθαζίδνληαο λα κπεη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ 

ηδησηηθήο εηηθέηαο, δίλεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ηελ επθαηξία γηα νηθνλνκίεο θιίκαθαο ηφζν ζηελ 

παξαγσγή φζν θαη ζηε δηαλνκή. Οη βηνκεραλίεο παξάγνπλ ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο 

παξάιιεια κε ηελ παξαγσγή ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ ηνπο. Έηζη, δελ ρξεηάδεηαη λα 

απμήζνπλ ζεκαληηθά ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έμνδα, γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ηδησηηθήο 

εηηθέηαο.  

Δπίζεο, ην θφζηνο δηαθίλεζεο ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν γηα κηα 

βηνκεραλία, πνπ πξέπεη λα δηαλείκεη ηα πξντφληα ηεο ζε εθαηνληάδεο ζεκεία πψιεζεο, απφ ην 

θφζηνο πνπ επσκίδεηαη φηαλ κεηαθέξεη ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο θαηεπζείαλ ζηελ 

απνζήθε κηαο ζπγθεθξηκέλεο αιπζίδαο ζνχπεξ κάξθεη. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη βηνκεραλίεο 

κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ πιενλάδνπζα ηερλνινγία θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηηο πσιήζεηο ηνπο ρσξίο ηδηαίηεξε αχμεζε ησλ εμφδσλ 

(marketing). Παξάιιεια, ελψ νπζηαζηηθά απφ ηελ ίδηα γξακκή παξαγσγήο παξάγνληαη ηφζν 

ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο φζν θαη ηα επψλπκα, ν παξαγσγφο κπνξεί λα ηα ηηκνινγήζεη 
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δηαθνξεηηθά, ιφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ εηθφλα ησλ κελ θαη ησλ 

δε.
72

  

Έλα αθφκα ζεκείν πνπ αμίδεη λα αλαθεξζεί είλαη ην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

έρνπκε πεξάζεη απφ ηελ επνρή ησλ πξντφλησλ ηδησηηθνχ ζήκαηνο ζηελ επνρή ησλ (Premium 

Private Label), ηα νπνία ζεσξνχληαη ηζάμηα θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, αθφκε θαη θαιχηεξα 

απφ ηα αληίζηνηρα επψλπκα πξντφληα. Σν γεγνλφο απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηαηήξεζε ησλ 

ρακειψλ ηηκψλ ηνπο έρεη πξνζζέζεη ηελ πνηφηεηα ζε έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα ησλ 

ιηαλέκπνξσλ φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή πξνκεζεπηψλ, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ κεηαηνπίδεη ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δηαδηθαζία απφ επίπεδν ηηκήο ζε επίπεδν πνηφηεηαο, δεκηνπξγψληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηζρπξφηεξεο ζρέζεηο, αθφκα θαη εμαξηήζεηο κεηαμχ παξαγσγνχ θαη 

ιηαλέκπνξνπ.
73

  

χκθσλα, κε ηνπο Dunne D. θαη Νarasimhan C. (1999), ν παξαγσγφο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί 

ηε ζρέζε πνπ έρεη κε ηνλ ιηαλέκπνξν γηα ηνλ νπνίν παξάγεη πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, 

πξνθεηκέλνπ λα εηζάγεη ζηελ αγνξά έλα λέν πξντφλ, ρσξίο φκσο λα επσκηζηεί εμ’ νινθιήξνπ 

ηνλ θίλδπλν θαη ην θφζηνο ιαλζαξίζκαηφο ηνπ, θαζψο πιένλ ην πξντφλ απνηειεί επζχλε ηνπ 

ιηαλέκπνξνπ. 

 

4.2.2 Οθέιε γηα ηνλ ιηαλέκπνξν 

Οη ιηαλέκπνξνη, φπσο θάζε επηρεηξεκαηίαο θεξδνζθνπηθήο θχζεσο, εμαξηψληαη γηα ηελ 

επηβίσζή ηνπο απφ ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν είλαη ηθαλνί λα πξνζαξκφδνληαη ζην πεξηβάιινλ 

ηνπο, φπσο θαη λα θαηαλννχλ ηελ αγνξά κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε ξχζκηζε ηεο πξνζθνξάο ηνπο 

ζηελ ππάξρνπζα δήηεζε. Ζ νινέλα θαη απμαλφκελε ηάζε απφ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ 

απηψλ λα εκπνξεχνληαη ηα δηθά ηνπο πξντφληα, νδήγεζε ηνπο ιηαλέκπνξνπο λα αλαιάβνπλ 

λέεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ απνθιεηζηηθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ πνπ βξίζθνληαλ 

πην ςειά ζηελ αιπζίδα ηεο δηαλνκήο, δειαδή ησλ παξαγσγψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη έιεγρν ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο, ηνλ 

πνηνηηθφ έιεγρν απηψλ, ηνλ έιεγρν φηη είλαη ελεκεξσκέλνη γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, ηε 
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δηαθήκηζε θαη πψιεζε, ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξντφλησλ πνπ ζα κνηξάδνληαη ρψξν ζην ξάθη 

καδί κε ην δηθφ ηνπο θ.ά.
74

  

πλνπηηθά, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη ιηαλέκπνξνη απνθαζίδνπλ λα εηζάγνπλ θαη λα 

πξνσζήζνπλ πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, είλαη θπξίσο λα παξάγνπλ πηζηφηεηα ζην 

θαηάζηεκα, λα απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηεο αιπζίδαο, λα θεξδίζνπλ έιεγρν επί ηνπ ρψξνπ 

ζην ξάθη θαη λα αλαπηχμνπλ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πξνο ηνπο παξαγσγνχο.
75

 Απφ ηε 

κεξηά ησλ ιηαλέκπνξσλ, ε εηζαγσγή θαη αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο 

ζεσξείηαη σο κηα ζηξαηεγηθή γηα βειηίσζε ηεο εηθφλαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. πλήζσο, ε ηδησηηθή κάξθα ηνπ θαηαζηήκαηνο πξνζθέξεη ζπλδπαζκφ 

πνηφηεηαο θαη ηηκήο, κε απνηέιεζκα λα απμάλεη ηε ζπλνιηθή αληαγσληζηηθφηεηα ηηκήο ηεο 

αιπζίδαο.  

Αλαπηχζζνληαο δειαδή γξακκέο ηδησηηθήο εηηθέηαο, ν ιηαλέκπνξνο φρη κφλν πξνζθέξεη 

έλα απνθιεηζηηθφ πξντφλ ην νπνίν ζα εληζρχζεη ηελ εηθφλα ηνπ θαηαζηήκαηνο σο πξνο ηηο 

ηηκέο, αιιά θαη ζα απμήζεη ηελ πνηθηιία θαη ηελ επηινγή πνπ πξνζθέξεηαη ζηνλ πειάηε 

(βιέπε Baltas, 1999). Αθφκε, νη ιηαλέκπνξνη εθκεηαιιεχνληαη ηελ εηζαγσγή πξντφλησλ 

ηδησηηθήο εηηθέηαο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ζηε δηαλνκή θαη πξνψζεζε 

ζε επίπεδν θαηαζηήκαηνο.  

Απψηεξνο ζηφρνο ηνπο, είλαη λα επηηχρνπλ κεγαιχηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο ηφζν φζνλ 

αθνξά ζηε δηαδηθαζία κάξθεηηλγθ ησλ δηθψλ ηνπο πξντφλησλ, φζν θαη ζηε δηαλνκή ησλ 

επσλχκσλ, κέζσ ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπ ηηκνινγηαθνχ θελνχ θαη ηεο ειαζηηθφηεηαο δήηεζεο ζην 

ξάθη αλά πξντνληηθέο θαηεγνξίεο.
76

 Υακειφηεξεο ηηκέο γηα ηνλ θαηαλαισηή θαη θαιχηεξα 

πεξηζψξηα γηα ηνλ ιηαλέκπνξν, απαηηνχλ κηα ηθαλνπνηεηηθά ρακειφηεξε ηηκή αλεθνδηαζκνχ.  

Δπηπιένλ, κηθξφηεξα θφζηε δηαθήκηζεο θαη πξνψζεζεο θαη πηζαλέο πνηνηηθέο δηαθνξέο 

ζπλεπάγνληαη θη απηά ρακειφηεξε ηηκή αλεθνδηαζκνχ. Λφγσ απηψλ ησλ ρακειψλ δαπαλψλ 

κάξθεηηλγθ θαη ηηκψλ αλεθνδηαζκνχ, νη ιηαλέκπνξνη κπνξνχλ λα επηηχρνπλ κεγαιχηεξα 

πεξηζψξηα θέξδνπο ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, ελψ παξάιιεια λα δηαηεξήζνπλ ηηκέο, 

ηηο νπνίεο δχζθνια ζα αληαγσληζηνχλ νη κεγάιεο κάξθεο. 
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Έλαο αθφκε ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη ιηαλέκπνξνη απνθαζίδνπλ λα μεθηλήζνπλ ηελ 

εηζαγσγή πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ θαηαζηήκαηφο ηνπο απφ 

απηά ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο. Σν γεγνλφο φηη ηα (private label product) κπνξνχλ λα 

αγνξαζηνχλ κφλν απφ ην ζπγθεθξηκέλν θαηάζηεκα, είλαη απφ κφλν ηνπ ζηνηρείν 

δηαθνξνπνίεζεο, θαζψο δελ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηαζνχλ πξντφληα ελφο άιινπ 

θαηαζηήκαηνο. 
77

 Με ηνλ ηξφπν απηφ ινηπφλ, ν ιηαλέκπνξνο απμάλεη ηελ ζπρλφηεηα 

επηζθέςεσλ ησλ πειαηψλ θαη ηελ πηζηφηεηά ηνπο, θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε θίλεζε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο (store traffic).  

Σέινο, δπλαηέο ηδησηηθέο κάξθεο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

ιηαλέκπνξσλ ζηελ αιπζίδα δηαλνκήο θαη λα ηνπο επηθέξνπλ θαιχηεξνπο φξνπο ζπλεξγαζίαο 

κε ηνπο παξαγσγνχο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη πιένλ, ν ιηαλέκπνξνο δελ είλαη απιά δηαλνκέαο 

έηνηκσλ πξντφλησλ ηνπ παξαγσγνχ, αιιά δηαρεηξηζηήο δηθψλ ηνπ πξντφλησλ θαη επνκέλσο 

ειέγρεη πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ θαη ηνλ παξαγσγφ επσλχκσλ πξντφλησλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ηε ζέζε ζην ξάθη θαη ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηα επψλπκα 

πξντφληα. Πέξα φκσο απφ απηά, νη ιηαλέκπνξνη είλαη επηπιένλ άκεζα ππεχζπλνη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξντφλησλ θαη βξίζθνληαη ζε πνιχ ζηελή επαθή κε φινπο ηνπο θξίθνπο ηεο 

αιπζίδαο ηξνθνδνζίαο.
78

  

 

4.3 Πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο vs. επώλπκα πξντόληα 

Οη ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ πνπ αθνινπζνχληαη ηφζν ζηελ πεξίπησζε πνπ κηιάκε γηα επψλπκα 

φζν θαη γηα ηδησηηθήο εηηθέηαο πξντφληα, απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο άπνςεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ. πσο 

αλαθέξεη ν Myers (1967), ε δηαθήκηζε κηαο κάξθαο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηελ εληχπσζε 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο, κε απνηέιεζκα νη θαηαλαισηέο λα νδεγνχληαη έκκεζα ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ηα ηδησηηθήο εηηθέηαο πξντφληα, πνπ δελ δηαθεκίδνληαη είλαη ρακειφηεξεο 

πνηφηεηαο.  

Οκνίσο, νη Livesey θαη Lennon (1978), ζπκθσλνχλ πσο νη ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ θαη εηδηθφηεξα 

ε δηαθήκηζε, ιεηηνπξγνχλ σο ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο ησλ καξθψλ, πξνδηαζέηνληαο κάιηζηα 
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ηνπο θαηαλαισηέο ζεηηθφηεξα σο πξνο ηα επψλπκα (φζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα θπξίσο) ζε 

ζρέζε κε ηα ηδησηηθήο εηηθέηαο πξντφληα. Σέινο, ν Morris (1979), ζεκεηψλεη πσο νη κάξθεο 

θαηαζθεπαζηή αλ θαη αθξηβφηεξεο, δελ βαζίδνληαη ηφζν ζηνλ παξάγνληα «ηηκή» γηα ηελ 

επηηπρία ηνπο, φζν ζηνλ παξάγνληα «δηαθήκηζε». 

Ζ αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα κηαο κάξθαο κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί, φπσο ππνζηεξίδεη ν 

Monroe (1976), κε ηελ ηηκή ησλ πξντφλησλ ηεο. ηελ άπνςε απηή, ζπκθσλεί θαη ν 

McGoldrick (1984), ν νπνίνο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηάζε ησλ θαηαλαισηψλ λα ζπγρένπλ ηελ 

πνηφηεηα κε ηελ ηηκή ζεκαληηθά, φηαλ πξφθεηηαη λα κειεηεζνχλ νη δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο 

επψλπκσλ θαη ηδησηηθήο εηηθέηαο πξντφλησλ. Με άιια ιφγηα, κηα κάξθα πνπ πσιείηαη ζε 

πςειή ηηκή αιιά έρεη ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά (φπσο θπζηθέο γεχζεηο, ζαθραξφδε αληί 

γηα ηερλεηέο γιπθαληηθέο νπζίεο, θπηηθά ρξψκαηα αληί γηα ρεκηθέο βαθέο) αληηκεησπίδεηαη 

ζαλ λα έρεη κεγαιχηεξν (value for money) απφ κηα αληαγσληζηηθή κάξθα πνπ πσιείηαη ζηελ 

ίδηα ηηκή αιιά πξνζθέξεη ιηγφηεξνo επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά. 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ν Richardson et. al., (1994), εμέηαζαλ 

ηελ επίδξαζε άζρεησλ κε ην ίδην ην πξντφλ ραξαθηεξηζηηθψλ (φπσο ε ζπζθεπαζία θαη ε ηηκή) 

θαη βξήθαλ πσο ε αμηνιφγεζε ήηαλ πνιχ θαιχηεξε γηα ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, φηαλ 

απηά παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο θαηαλαισηέο ζπζθεπαζκέλα θαη ηηκνινγεκέλα φπσο ηα 

αληίζηνηρα επψλπκα. Αληίζηξνθα, φηαλ ηα επψλπκα πξντφληα παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο 

θαηαλαισηέο ζαλ πξντφληα κε ιηαλεκπνξηθφ ζήκα, απηνί ηα αμηνιφγεζαλ πνιχ ρακειφηεξα.  

Απφ ηε κειέηε απηή ζπκπεξαίλνπκε πσο ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά, άζρεηα κε ην 

πξντφλ απηφ θαζαπηφ, παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο άπνςεο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο επηινγήο αλάκεζα ζε δχν πξντφληα ίδηαο θαηεγνξίαο, 

φπνπ ην έλα είλαη επψλπκν θαη ην άιιν ηδησηηθήο εηηθέηαο. ρεηηθφ κε απηφ είλαη θαη ην 

ζπκπέξαζκα απφ ηελ έξεπλα ησλ AC Nielsen (2005 b), πσο κηα πεξηζζφηεξν πξνζεγκέλε 

ζπζθεπαζία ζηα πξντφληα κε ην ζήκα ηεο ιηαλεκπνξηθήο αιπζίδαο, πξνδηαζέηεη δηαθνξεηηθά 

ηνλ θαηαλαισηή, ζε ζρέζε κε κηα ιηγφηεξν πξνζεγκέλε θαη θηελή ζπζθεπαζία. 

Έλα θαηλφκελν πνπ έρεη παξαηεξεζεί, είλαη απηφ πνπ ζεκεηψλεη ν Kapferer (1996) θαη 

αθνξά ζε πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, πνπ κηκνχληαη ζε ζπζθεπαζία θαη νλνκαηνινγία ηα 

αληίζηνηρα αληαγσληζηηθά ηνπο επψλπκα πξντφληα, δεκηνπξγψληαο έηζη ζχγρπζε ζηνλ 

θαηαλαισηή. Ο ηειεπηαίνο νδεγείηαη έηζη άζειά ηνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ζηελ αγνξά 

πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, ζεσξψληαο πσο αγνξάδεη έλα πξντφλ ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή 

ή αληίζηνηρεο απφδνζεο. Γεληθφηεξα, νη θαηαλαισηέο ζεσξνχλ πσο ηα επψλπκα πξντφληα 
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είλαη αλψηεξα απφ ηα ηδησηηθήο εηηθέηαο, φζνλ αθνξά ζε ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε ζπλνιηθή 

πνηφηεηα, ε γεχζε, ην άξσκα θαη ε αμηνπηζηία.  

Σα επψλπκα πξντφληα ζεσξείηαη πσο πξνζθέξνπλ ρξεζηκφηεηα θαη πνηφηεηα, ελψ απφ ηελ 

άιιε, ηα πξντφληα ηδησηηθνχ ζήκαηνο είλαη ρακειά ηηκνινγεκέλα θαη θησρά ζπζθεπαζκέλα, 

δελ αλαγλσξίδνληαη εχθνια απφ ηνπο θαηαλαισηέο θαη δηαθεκίδνληαη ζπάληα. πλνπηηθά, ηα 

επψλπκα πξντφληα έρνπλ θαηνρπξψζεη κηα εηθφλα θαη αλαγλψξηζε πνπ μεπεξλάεη θαη ηελ 

έλλνηα ηεο πνηφηεηαο θαη δελ αληηζηαζκίδεηαη απφ ηε ρακειφηεξε ηηκή ησλ πξντφλησλ 

ηδησηηθήο εηηθέηαο.
79

 

ια ηα παξαπάλσ, πνπ δείρλνπλ ηα επψλπκα πξντφληα λα δέρνληαη κεγαιχηεξεο 

εθηίκεζεο απφ ηνπο θαηαλαισηέο, σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ζπλνιηθή εηθφλα 

ζπγθξηλφκελα κε ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ηηο αξρηθέο έξεπλεο 

πνπ είραλ γίλεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Οη πην πξφζθαηεο έξεπλεο, δείρλνπλ πσο ηα 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη πνιχ δεκνθηιή, θαζψο πιένλ νη 

θαηαλαισηέο εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηελ πνηφηεηά ηνπο. Ζ αιιαγή απηή ζηελ άπνςε ησλ 

θαηαλαισηψλ νθείιεηαη πηζαλψο, ζηε κεγαιχηεξε ζεκαζία πνπ δίλνπλ νη ίδηνη νη 

ιηαλέκπνξνη ζηε δηαηήξεζε ελφο αμηνπξεπνχο επηπέδνπ πνηφηεηαο, επελδχζεηο πνπ έρνπλ 

ηειηθά σο απνηέιεζκα αληίζηνηρε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, αθφκα θαη θαιχηεξε πνηφηεηα 

απφ ησλ επσλχκσλ. 

πσο πξνέθπςε θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ AC Nielsen (2005 a), ηα 2/3 ησλ εξσηεζέλησλ 

παγθνζκίσο, ζεσξνχλ ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο κηα θαιή ελαιιαθηηθή ζε ζρέζε κε ηηο 

επψλπκεο κάξθεο, ελψ έλα 69% ζπκθσλνχλ πσο αληηπξνζσπεχνπλ έλα πνιχ θαιφ (value for 

money). Παξφια απηά, έλα 41% ζπκθσλεί πσο θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα δελ είλαη 

θαηάιιεια γηα παξαγσγή ηδησηηθήο εηηθέηαο. Σέινο, θάηη πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα έξεπλα 

είλαη φηη φζν πεξηζζφηεξν είλαη νη θαηαλαισηέο εθηεζεηκέλνη ζε πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, 

ηφζν θαιχηεξε άπνςε έρνπλ γηα απηά.  

Αληίζεηα, ζε αγνξέο πνπ ηα πξντφληα ιηαλεκπνξηθνχ ζήκαηνο είλαη ιηγφηεξν αλεπηπγκέλα, 

νη θαηαλαισηέο δελ γλσξίδνπλ πνιιά ζηνηρεία γηα απηά θαη ζπλεπψο ππνζέηνπλ απφ ηελ 

ζπζθεπαζία θαη ηελ ηηκή ηνπο, φηη είλαη ρακειφηεξεο πνηφηεηαο θαη φηη πξννξίδνληαη γηα 

θαηαλαισηέο πνπ δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα αγνξάδνπλ αθξηβφηεξεο κάξθεο. 
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ΜΔΡΟ Β΄ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

Παξνπζίαζε Σεο Δηαηξείαο ΑΒ Βαζηιόπνπινο 

 

5.1 Η εηαηξεία ΑΒ Βαζηιόπνπινο 

Ο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο αιπζίδεο ζην ρψξν εκπνξίαο ηξνθίκσλ, 

κε 350 θαηαζηήκαηα, απφ ηα νπνία 12 είλαη Cash & Carry, 12 AB Shop & Go (πλεξγάηεο), 

77 Franchise, 19 AB City θαη 65 AB Food Market (πλεξγάηεο) θαη απαζρνιεί πάλσ απφ 

12.500 εξγαδφκελνπο. Σα θαηαζηήκαηα αλάινγα κε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ είλαη θαη ηελ 

πνηθηιία πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ δηαθξίλνληαη ζε Large, Medium, Small θαη City. 

 

5.1.1 Ιζηνξηθό ίδξπζεο - εμέιημήο ηεο 

Ζ ηζηνξία ηεο ΑΒ μεθηλάεη ην 1939, φηαλ ηξία απφ ηα επηά αδέξθηα ηεο νηθνγέλεηαο 

Βαζηιφπνπινπ, νη Γεξάζηκνο, Γηψξγνο θαη Υαξάιακπνο, κε θαηαγσγή απφ έλα ρσξηφ ηεο 

Ζιείαο, αγνξάδνπλ απφ έλαλ καθξηλφ ζείν ηνπο, νλφκαηη Παλαγφπνπιν, έλα κπαθάιηθν επί 

ηεο νδνχ Βνπιήο, ζέηνληαο νπζηαζηηθά ηηο βάζεηο γη’ απηφ πνπ αξθεηά αξγφηεξα ζα 

νλνκαδφηαλ (Super Market). Γηςαζκέλνη γηα επηηπρία θαη θαηλνηνκία, ηα ηξία αδέξθηα ζα 

πξνζζέζνπλ ζην κπαθάιηθν ηε δηθή ηνπο θξέζθηα θαη πξσηνπνξηαθή πηλειηά, κεηαηξέπνληάο 

ην ζε έλα εθιεθηφ παληνπσιείν κε ηελ επσλπκία «ΑΦΟΗ Βαζηιφπνπινη». Σν θαηάζηεκα 

απηφ, πνπ δηαηεξήζεθε σο ην 1966 κε ηελ ίδηα επσλπκία, ζα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο 

κεηαπνιεκηθά γηα ηελ «θαιή θνηλσλία» ηεο Αζήλαο.
80

 

χληνκα, ζηελ παξέα ησλ ηξηψλ αδεξθψλ ζα πξνζηεζεί θαη ν κηθξφηεξνο γφλνο ηεο 

νηθνγέλεηαο, ν Γηάλλεο, νπφηε φινη καδί εμαξγπξψλνληαο ηε θήκε πνπ είρε απνθηήζεη ην 

θαηάζηεκά ηνπο, εμαγνξάδνπλ ην 1950 έλα θαηάζηεκα ηξνθίκσλ ζηελ νδφ ηαδίνπ. Σν 

ηζηνξηθφ απηφ θαηάζηεκα (Delicatessen), ην νπνίν ιεηηνπξγεί αθφκε ππφ άιιε δηεχζπλζε 

ζηελ νδφ ηαδίνπ 19, ζα θάλεη θπξηνιεθηηθά ζξαχζε, αθνχ ζα θαηαζηεί ν αγαπεκέλνο 

πξννξηζκφο ησλ Αζελαίσλ, νη νπνίνη βξίζθνπλ επξσπατθά πξντφληα πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. 
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Ζ θήκε ηνπ ζα εληζρπζεί πεξηζζφηεξν κε ηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο επίζεκνπ πξνκεζεπηή ηεο 

Βαζηιηθήο Απιήο, θαζψο θαη κε ηε βξάβεπζή ηνπ ην 1956, σο ην θαηάζηεκα ηξνθίκσλ κε ηελ 

θαιχηεξε βηηξίλα. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄50, ε γθάκα ησλ πξντφλησλ ησλ δχν θαηαζηεκάησλ ζα 

δηεπξπλζεί ζεκαληηθά, θαζψο νη αδεξθνί Βαζηιφπνπινη ζα δεκηνπξγήζνπλ εηαηξεία 

αληηπξνζσπεηψλ/δηαλνκψλ, ε νπνία ζα εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή αγνξά, 

επψλπκεο κάξθεο φπσο (Colgate, Uncle Ben’s, Knorr, Kellogg’s, Tide θ.ά.). Σε δεθαεηία ηνπ 

΄60, ε νκάδα ησλ ηεζζάξσλ αδεξθψλ ζα δηαζπαζηεί ζηα δχν, κε ηνπο Γεξάζηκν θαη 

Υαξάιακπν Βαζηιφπνπιν, καδί κε άιινπο ζπλεξγάηεο λα ηδξχνπλ ηελ ΑΒ Αθνί 

Βαζηιφπνπινη ΔΠΔ, αλνίγνληαο θαηαζηήκαηα ζηε Βάξθηδα θαη ηελ Κεθηζηά, θαζψο θαη έλα 

θαηάζηεκα (self service) ζην Παιαηφ Φάιεξν. Ήηαλ πιένλ ε επνρή πνπ ηα πξάγκαηα ζην 

ρψξν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ άιιαμαλ, θαζψο ην παξαδνζηαθφ παληνπσιείν άξρηδε ζηγά ζηγά λα 

παξαρσξεί ηε ζέζε ηνπ ζε έλα πξσηνεκθαληδφκελν ηχπν θαηαζηεκάησλ, ηα (super market). 

Σα δχν αδέξθηα αληηιακβάλνληαη ηε λέα ηάζε θαη ζπεχδνπλ ην 1969, λα αλνίμνπλ ην 

θαηάζηεκα πνπ ζα απνηεινχζε ηνκή ζην ρψξν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ ζην Φάξν Φπρηθνχ. Ζ 

«Μεηξφπνιε», φπσο έκειιε λα «βαθηηζηεί» ην παιαηφηεξν θαηάζηεκα ηνπ νκίινπ ΑΒ, ήηαλ 

φηη πην ζχγρξνλν θαη πξσηνπνξηαθφ είρε λα επηδείμεη ν θιάδνο ησλ ζνχπεξ κάξθεη ζε φια ηα 

Βαιθάληα. 

 

Ψςσικό, ηο παλιόηεπο καηάζηημα ηος Ομίλος ΑΒ ή αλλιώρ η «Μηηπόπολη» 

Ζ «Μεηξφπνιε» ησλ 25.000 δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ, ζα αλαδεηθλπφηαλ ζε ζεκείν 

αλαθνξάο ηεο επψλπκεο Αζήλαο, φπνπ ζα ζπλέξξεαλ νη θπξίεο κε ηηο γνχλεο, αιιά θαη νη 
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Φηιηππηλέδεο, νη νπνίεο ην ίδην απφγεπκα ηεο παξαιαβήο, ζα «εμαθάληδαλ» ηηο αζηαηηθέο 

εηζαγσγέο. 

ηαζκφο γηα ηελ ΑΒ ήηαλ ην 1992, φηαλ ν Γεξάζηκνο Βαζηιφπνπινο, δηαβιέπνληαο ηηο 

παγθφζκηεο εμειίμεηο, κεηαβηβάδεη ην 51% ησλ κεηνρψλ ηεο ΑΒ ζηνλ πνιπεζληθφ εθ Βειγίνπ 

φκηιν Delhaize, δηαζθαιίδνληαο ζε έλα ηδηαίηεξα έληνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηελ 

επέθηαζε θαη ηε ζπλέρεηα ηεο εηαηξείαο, πνπ κε ηφζν θφπν θαη κεξάθη δεκηνχξγεζαλ ηα δχν 

αδέξθηα. Σν 1994, ε ΑΒ μεθηλά ηελ δεκηνπξγία πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, ζπλδπάδνληαο 

ηελ πνηφηεηα κε ηηο αληαγσληζηηθέο ηηκέο. πλερίδεηαη ε εληφο θαη εθηφο Αηηηθήο επέθηαζε 

ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο, φπνπ ην 2000, πξνβαίλεη ζηελ εμαγνξά ησλ εηαηξεηψλ 

ΣΡΟΦΟ θαη ΔΝΑ Cash & Carry, δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ δεχηεξε ζε κέγεζνο αιπζίδα ηνπ 

ειιεληθνχ ιηαλεκπνξίνπ θαη ην 2008, εμαγνξάδεη ηελ Plus Hellas. 

ήκεξα ε εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο έρεη 350 θαηαζηήκαηα θαη απαζρνιεί 12.500 

εξγαδφκελνπο. Ο ηζχλσλ λνπο απηνχ ηνπ νηθνδνκήκαηνο, ην νπνίν αληαγσληζηήο απφ ηελ 

πξψηε γεληά ησλ επηρεηξεκαηηψλ ηνπ θιάδνπ πεξηέγξαςε σο «πξφηππν ηνπ ειιεληθνχ 

ιηαλεκπνξίνπ», ν Γεξάζηκνο Βαζηιφπνπινο πέζαλε ην 2006 ζε ειηθία 89 εηψλ. Πάλησο, ιίγν 

πξηλ ην ζάλαηφ ηνπ πξφιαβε λα πξσηνπνξήζεη γηα άιιε κία θνξά, ηδξχνληαο ηελ «Σξάπεδα 

Σξνθίκσλ», ίδξπκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πείλαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζπαηάιεο, ζην 

έξγν ηεο νπνίαο ζπλδξάκνπλ ζήκεξα πεξηζζφηεξεο απφ 200 επηρεηξήζεηο. 

 

5.1.2 Απνζηνιή θαη όξακα 

Απνζηνιή ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, είλαη ε παξνρή ζξεπηηθψλ, πγηεηλψλ, αζθαιψλ, νηθνλνκηθψλ 

θαη αεηθφξσλ αγαζψλ. Ζ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηεο επηρείξεζεο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ην 

θαηάιιειν θαη αμηφινγν αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην νπνίν έρεη γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη 

εκπεηξία. Δπίζεο, ε ζχκπξαμε πξντφλησλ, ππεξεζηψλ, αλζξψπσλ θαη ζπζηεκάησλ, βνεζνχλ 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηεο εηαηξείαο. Σέινο, ε απνζηνιή πξαγκαηνπνηείηαη θαη κέζσ 

ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ μεπεξλνχλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη πξνζθέξνπλ 

νινθιεξσκέλε εμππεξέηεζε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αγνξάο ησλ πξντφλησλ ηνπ ΑΒ Βαζηιφπνπινπ. 

Σν φξακα ηεο εηαηξείαο, είλαη λα γίλεη ε πξψηε αιπζίδα θαηαζηεκάησλ ζε πξνηίκεζε ζηελ 

Διιάδα θαη ζε φιν ηνλ θφζκν, φζνλ αθνξά ηνλ φκηιν Delhaize. «Μαδί, παξέρνπκε φ,ηη 

θαιχηεξν έρεη λα πξνζθέξεη ε Delhaize γηα πάληα. Μαδί, θηινδνμνχκε λα βειηηψζνπκε ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ πειαηψλ, ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχκαζηε 

κε ζπλέπεηα. Μαδί, πξνζθέξνπκε πνηθίια ζξεπηηθά, πγηεηλά θαη αζθαιή πξντφληα θαη 
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ππεξεζίεο ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ζε ηηκέο γηα θάζε πνξηνθφιη. Γηαηεξνχκε δεζκνχο κε 

ηνπο ζπλεξγάηεο καο ζε φιν ηνλ φκηιν. Μαζαίλνπκε, θαιιηεξγνχκε ηα ηαιέληα θαη είκαζηε 

πξσηνπφξνη. Τπνζηεξίδνπκε, ζεβφκαζηε, εκπλένπκε θαη εκπλεφκαζηε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

καο».
81

 Σέινο, ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξείαο θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ, είλαη ε απνθαζηζηηθφηεηα, ε ηαπεηλνθξνζχλε, ην ζάξξνο, ε αθεξαηφηεηα θαη ην 

ρηνχκνξ. 

 

5.2 Αλζξώπηλν δπλακηθό 

Με πξνζσπηθφ πνπ αλέξρεηαη ζηνπο 12.500 εξγαδφκελνπο, ε AB θαηαηάζζεηαη αλάκεζα 

ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εξγνδφηεο ζηελ Διιάδα.
82

 

Ζ θηινζνθία ηεο εηαηξείαο 

Δπέλδπζε - αμία ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Πηζηή ζηηο αμίεο θαη ην φξακά ηεο, ε ΑΒ ζεσξεί 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ σο ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ηεο ζηφρσλ. ην πιαίζην απηφ ε εηαηξεία δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξφζιεςε ηθαλψλ 

αλζξψπσλ, θαζψο θαη ζηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη εμέιημή ηνπο. 

Πξφζιεςε 

Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί αθξηβείο θαη αληηθεηκεληθέο κεζφδνπο φπσο, πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο, 

ςπρνκεηξηθά ηεζη, θέληξα αμηνιφγεζεο, αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αμηνθξαηηθή 

θαη επηηπρεκέλε αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη κειινληηθψλ εξγαδφκελσλ ζηελ ΑΒ. 

Δθπαίδεπζε 

Ζ ΑΒ παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν κε ηε 

ζπλεξγαζία ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο, αμηνπνηψληαο ηελ εηαηξηθή ηερλνγλσζία, φζν θαη κε ηε 

ζπλεξγαζία Παλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ, θαζψο θαη δηεζλψο θαηαμησκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

νξγαληζκψλ. πλνιηθά γηα ην 2012, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 135 εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

δηαθφξσλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ, φπσο (management), πσιήζεηο θαη επηθνηλσλία, εμππεξέηεζε 

πειαηψλ, ηερληθή εθπαίδεπζε, εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, (marketing), (project management), 

(IFRS), πιεξνθνξηθή, μέλεο γιψζζεο, πγηεηλή - αζθάιεηα, κε ηε ζπκκεηνρή 6.198 εξγαδφκελσλ, 

ζηα νπνία επελδχζεθαλ 142.881 αλζξσπνψξεο. 
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Δμέιημε 

Ζ ΑΒ εθαξκφδεη έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο (performance appraisal) 

θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδφκελσλ ζε εζσηεξηθά θέληξα αμηνιφγεζεο θαη αλάπηπμεο (in-

house assessment & development centres). Χο απνηέιεζκα, ζρεδηάδεηαη έλα αθξηβέο πξνζσπηθφ 

πιάλν θαξηέξαο (career path) θαη παξάιιεια ε εηαηξεία πξνρσξά ζηε δεκηνπξγία πιάλσλ 

δηαδνρήο (succession planning), γηα ηηο ζέζεηο πςειήο επζχλεο ηνπ νκίινπ, ηφζν ζηελ Διιάδα 

φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 

5.2.1 Αλώηαηε δηνίθεζε  

πσο αλαθέξζεθε, ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο είλαη ζπγαηξηθή ηνπ νκίινπ Delhaize. Παξαθάησ 

αλαθέξνληαη ηεξαξρηθά ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο εηαηξείαο:
83

 

 Γεληθφο δηεπζπληήο (Chief Operating Officer) είλαη ν θχξηνο Βξεηηάθνο Λεσλίδαο θαη 

εγείηαη ηνπ Executive Committee ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο Α.Δ. 

 Τπεχζπλε γηα λνκηθά ζέκαηα (VP Legal Affairs) Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ηνπ Οκίινπ 

Delhaize θαζψο θαη ηεο ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ είλαη ε θπξία Πξνβίδε Διέλε. Σν 2010 

έγηλε κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο. 

 Γηεπζπληήο ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ (SVP Operations Greece) είλαη ν θχξηνο Πξίληδηνο 

Γεκήηξεο. 

 Δθηειεζηηθφο δηεπζπληήο αγνξψλ (SVP Buying Greece) είλαη ν θχξηνο Σξαραλάο Πέηξνο. 

 Γηεπζπληήο Logistics (SVP Logistics Greece) είλαη ν θχξηνο Κπξνχζεο ππξίδσλ. 

 Γηεπζπληήο Αλάπηπμεο (Vice President of Business Development) γηα ηελ Διιάδα είλαη ν 

θχξηνο Κνιηνιηφο Γεκήηξεο θαη έγηλε κέινο ηνπ Δxecutive Committee ην 2011. 

 Γηεπζπληήο αλζξσπίλσλ πφξσλ (VP Human Resources/Organizational Developoment 

Greece) είλαη ν θχξηνο Αξηηθφπνπινο Γεκήηξεο. 

 Γηεπζχληξηα κάξθεηηλγθ θαη ζηξαηεγηθήο (VP Marketing and Strategy Greece) είλαη ε 

θπξία Υεηκσλίδνπ Εέηα. 

 Οηθνλνκηθφο δηεπζπληήο (Senior Vice President & Chief Financial Officer Southeastern 

Europe & Greece) είλαη ν θχξηνο Γηαλλαθνχ νθνθιήο. 

 Γηεπζπληήο πιεξνθνξηθήο (VP IT Southeastern Europe) είλαη ν θχξηνο Βαιηλδξάο 

Γεκήηξεο.  
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Κάζε δηεπζπληήο απφ ηνπ πξναλαθεξζέληεο, δηνηθεί θαη έλα απφ ηα βαζηθά ηκήκαηα ηεο 

εηαηξείαο, ζηα νπνία ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ. 

 

5.2.2 Σα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο 

ην Γηάγξακκα 5.1, παξνπζηάδεηαη ην νξγαλφγξακκα κε φια ηα ηκήκαηα ηνπ ΑΒ Βαζηιφπνπινπ, 

ηα νπνία βνεζνχλ ψζηε ε εηαηξεία λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο.  

 

 

Πεγή: http://www.ab.gr/ourcompany/executiveCommittee 

 

Γηάγξακκα 5.1 

Οξγαλόγξακκα ηεο εηαηξείαο 

 

ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θάζε ηκήκαηνο: 

1. Γηεχζπλζε ιεηηνπξγίαο θαηαζηεκάησλ  

Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο απηνχ ηνπ ηκήκαηνο είλαη: 

 Ζ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ιηαλεκπνξίνπ θαη ρνλδξεκπνξίνπ. 

 Ζ επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ (franchisees) θαζψο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ θαηαζηεκάησλ 

ηνπ δηθηχνπ δηθαηφρξεζεο (franchise). 

 Ζ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πσιήζεσλ θαη θεξδνθνξίαο, βάζεη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ. 

http://www.ab.gr/ourcompany/executiveCommittee
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 Ζ δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ εληφο ησλ λνκίκσλ πιαηζίσλ, θαλφλσλ 

πγηεηλήο, αζθάιεηαο θαη εηαηξηθψλ δηαδηθαζηψλ, αιιά θαη ζπκκφξθσζεο απηψλ, βάζεη 

ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

 Ο έιεγρνο ησλ πξνυπνινγηζκέλσλ εμφδσλ θαη δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ. 

 Ζ ζπλερήο ηερληθή εθπαίδεπζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ζπλεξγαηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλσλ Πφξσλ. 

 Ο έιεγρνο ηεο δηαδηθαζίαο αλνίγκαηνο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ θαηαζηεκάησλ, εληφο 

ζπγθεθξηκέλσλ ρξνληθψλ νξίσλ. 

 Ζ εθαξκνγή ησλ εκπνξεπκαηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ησλ δηαθεκηζηηθψλ 

θαη πξνσζεηηθψλ πιάλσλ. 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο άςνγεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. 

2. Γηεχζπλζε αγνξψλ 

Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο δηεχζπλζεο είλαη: 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο, ζπληνληζκφο θαη έιεγρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ φισλ ησλ πξντνληηθψλ 

θαηεγνξηψλ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ κηθηψλ θεξδψλ. 

 Σνλ θαζνξηζκφ ηεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηελ επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 Σε δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ θφζηνπο θαη πψιεζεο ησλ πξντνληηθψλ απνζεκάησλ. 

 Σελ αλάπηπμε πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

 Σε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαηά κήθνο φιεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

3. Γηεχζπλζε logistics 

Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο δηεχζπλζεο είλαη: 

 Ζ νξγάλσζε θαη ν έιεγρνο ησλ θεληξηθψλ απνζεθψλ Μάλδξαο, ίλδνπ θαη Οηλνθχησλ 

ηεο εηαηξείαο. 

 Ο έιεγρνο, ε παξαιαβή θαη ε απνζήθεπζε ησλ πξντφλησλ ζηηο θεληξηθέο απνζήθεο. 

 Ζ δηαθίλεζε θαη δηαλνκή ησλ πξντφλησλ, ψζηε λα θηάλνπλ ζηα θαηαζηήκαηα έγθαηξα ζηε 

ζσζηή πνζφηεηα θαη πνηφηεηα. 

 Ζ εμαζθάιηζε ηνπ θαηάιιεινπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ βάζεη ησλ εηαηξηθψλ αλαγθψλ. 

 Ζ δηαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ πξνο ηα θαηαζηήκαηα. 

 Ζ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε λέσλ ζπζηεκάησλ αιπζίδαο πξνκήζεηαο (supply chain), 

θαζψο θαη ε αλάπηπμε λέσλ εηαηξηθψλ απνζεθψλ. 

 Ζ δηεθπεξαίσζε ηεο αιπζίδαο επηζηξνθήο (πξντφληα θαη αλαθπθιψζηκα πιηθά). 
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4. Γηεχζπλζε αλάπηπμεο 

Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο δηεχζπλζεο είλαη: 

 Ζ πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνχ πιάλνπ ηεο εηαηξείαο κέζσ νξγαληθήο αλάπηπμεο ή εμαγνξψλ. 

 Ζ έξεπλα θαη αμηνιφγεζε πεξηνρψλ ζε φιε ηελ ρψξα, γηα ηνλ εληνπηζκφ πξνζθεξφκελσλ 

νηθνπέδσλ ή θηηξίσλ, ηα νπνία ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο ή απνζήθεο. 

 Ζ δηαρείξηζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξείαο, πξνηείλνληαο ηηο θαιχηεξεο νηθνλνκνηερληθέο 

ιχζεηο. 

 Ο ζρεδηαζκφο ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο φςεο ησλ εηαηξηθψλ θαηαζηεκάησλ, θξνληίδνληαο 

γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο. 

 Ζ έθδνζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδεηψλ. 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο θαηαζθεπήο φισλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο 

εηαηξείαο (θαηαζηήκαηα, απνζήθεο θαη γξαθεία). 

 Ζ ζπληήξεζε φισλ ησλ θηηξηαθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο 

θαη ηεο πινπνίεζεο φισλ ησλ αλαθαηλίζεσλ ησλ θαηαζηεκάησλ. 

 Ζ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ δαπαλψλ, πνπ αθνξνχλ ελνίθηα θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

5. Γηεχζπλζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο δηεχζπλζεο είλαη: 

 Ζ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο ζε ζέκαηα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε νπνία ζα δηεπθνιχλεη ηελ 

εηαηξεία λα επηηχρεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηεο ζηφρνπο. 

 Ζ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ ηεο εηαηξείαο, πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 Ζ εμαζθάιηζε ηεο ζηειέρσζεο ησλ θαηαζηεκάησλ, ησλ απνζεθψλ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ 

ππεξεζηψλ κε ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ ζπλεξγαηψλ, κέζσ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο 

πξνζέιθπζεο θαη ηεο επηινγήο ησλ θαηαιιειφηεξσλ ππνςεθίσλ γηα θάζε ζέζε. 

 Ζ δηαζθάιηζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο εηαηξείαο, κέζσ ησλ 

εηδηθά δηακνξθσκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 Ο θαζνξηζκφο ηνπ θαηάιιεινπ γηα θάζε ζέζε παθέηνπ ακνηβήο θαη παξνρψλ. 

 Ζ έγθαηξε θαη ζσζηή θαηαβνιή ηεο κηζζνδνζίαο. 

 Ζ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ γηα ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Ζ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ησλ επαθψλ κε ηηο αξρέο (Τπνπξγεία, Γηεπζχλζεηο Τγείαο, 

Γήκνπο, Κνηλφηεηεο θ.ά.). 
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6. Γηεχζπλζε κάξθεηηλγθ θαη ζηξαηεγηθήο 

Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο δηεχζπλζεο είλαη: 

 Ο ζρεδηαζκφο ηεο επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξείαο. 

 Ζ πινπνίεζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ πξνψζεζεο θαη δηαθήκηζεο. 

 Ζ αμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κέζσλ θαη ηερληθψλ επηθνηλσλίαο, ηφζν γηα 

ηελ πξνψζεζε ησλ ελεξγεηψλ, φζν θαη ηεο δεκφζηαο εηθφλαο ηεο εηαηξείαο. 

 Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο 

εηηθέηαο. 

 Ζ πινπνίεζε φινπ ηνπ θάζκαηνο ησλ ζεκάησλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε δεκνζηνγξάθνπο θαη κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. 

7. Οηθνλνκηθή δηεχζπλζε 

Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο δηεχζπλζεο είλαη: 

 H ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη o πξνζδηνξηζκφο ηεο 

βέιηηζηεο θεθαιαηαθήο δνκήο. 

 H παξνρή έγθαηξεο θαη έγθπξεο δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο. 

 H παξνρή νηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ θαη αλαθνξψλ ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο, κε 

ζθνπφ ηε ιήςε ζσζηψλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. 

  H δηαζθάιηζε απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ, γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ νκίινπ 

θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 H παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ θαη ε 

ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ. 

 H θαλνληζηηθή θαη θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε. 

 H νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε επελδχζεσλ, ζπγρσλεχζεσλ, εμαγνξψλ θαη επελδπηηθψλ πιάλσλ 

αλάπηπμεο ηνπ νκίινπ. 

8. Γηεχζπλζε πιεξνθνξηθήο 

Οη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο δηεχζπλζεο είλαη: 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αλαγθψλ ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο. 

 Ο εληνπηζκφο ησλ θαηάιιεισλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο θαη 

ε δηεμαγσγή αλάιπζεο θφζηνπο - νθέινπο. 

 Ο θαζνξηζκφο ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηαθψλ ζρεδίσλ θαη ν πξνυπνινγηζκφο απηψλ. 

 Ζ εθηέιεζε, αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο. 

 Ζ ππνζηήξημε θαη αλαβάζκηζε ησλ εηαηξηθψλ ηειεπηθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ. 
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 Ζ ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ ππνδνκψλ ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο. 

Απηέο ινηπφλ, είλαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, ηα 

νπνία παξνπζηάζηεθαλ θαη παξαπάλσ ζην Γηάγξακκα 5.1.  

 

5.3 Τπεξεζίεο θαη πξνκεζεπηέο  

 

Υπηπεζίερ 

Ζ ΑΒ πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο δηάθνξεο ππεξεζίεο, ψζηε λα πξνζδψζεη αμία ζ’ απηνχο. 

Απηέο είλαη: δσξνεπηηαγέο, δπλαηφηεηα απνζηνιήο πξντφλησλ ζην ζπίηη, εμφθιεζε ινγαξηαζκψλ, 

κεηαθνξά ρξεκάησλ παγθνζκίσο κέζσ ηεο Western Union, θαζψο θαη επηζηξνθή κεηξεηψλ 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο (Cash back).
84

 

Απνζηνιή ζην ζπίηη 

Μία αθφκε ηζηνξηθή ππεξεζία ηεο ΑΒ, πνπ θξνληίδεη γηα φινπο, είλαη ε δσξεάλ απνζηνιή 

ησλ αγνξψλ ηνπ πειάηε ηεο κε φξην πάλσ απφ 60€, ζην ζπίηη, ζην γξαθείν, ή φπνπ αιινχ 

απηφο ζέιεη θαη θπζηθά ηελ ψξα πνπ επηζπκεί. Αλ παξαγγείιεη πξηλ ηηο 11:30 π.κ., ε 

παξάδνζε γίλεηαη απζεκεξφλ. Με έλα απιφ ηειεθψλεκα, έλα θαμ ή επηιέγνληαο ην θνληηλφ 

θαηάζηεκα θαη ζπκπιεξψλνληαο ηε ιίζηα ησλ πξντφλησλ ζην (site) ηεο εηαηξείαο, ε ππεξεζία 

απνζηνιψλ αλαιακβάλεη ηελ άκεζε πινπνίεζε ηεο παξαγγειίαο, πξνζπαζψληαο λα ηθαλνπνηήζεη 

θάζε επηζπκία ηνπ πειάηε.  

Γσξνεπηηαγέο 

Οη δσξνεπηηαγέο είλαη κία πξφηαζε εχθνιε, γξήγνξε, ρσξίο έμνδα απνζηνιήο. Δίλαη δψξν 

εππξφζδεθην απ’ φινπο (ζπλεξγάηεο, ζπγγελείο, θίινπο θιπ). Απνθαζίδεη ηελ αμία ησλ δσξνεπηηαγψλ 

πνπ ζέιεη λα πξνζθέξεη θαη ν ΑΒ Βαζηιφπνπινο ηηο εθδίδεη. Χο παξαζηαηηθά, κπνξεί λα 

πάξεη απιή απφδεημε. Ο θάηνρνο κπνξεί λα αγνξάζεη φηη ζέιεη απφ νπνηνδήπνηε θαηάζηεκα 

ΑΒ θαη λα πιεξψζεη κε ηε δσξνεπηηαγή ζην ηακείν. 

Δπηζηξνθή κεηξεηψλ (Cash back) 

Μηα πξσηνπνξηαθή ππεξεζία ηεο Visa πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηφρνπο θαξηψλ Visa 

ή Visa Electron ζπγθεθξηκέλσλ Σξαπεδψλ, λα θάλνπλ αλάιεςε κηθξνχ πνζνχ κεηξεηψλ 

παξάιιεια κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ ζηα ΑΒ. 
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Western Union 

Αθνξά, ειεθηξνληθή κεηαθνξά ρξεκάησλ. Ο πειάηεο ηεο ΑΒ κπνξεί λα ζηείιεη ή λα ιάβεη 

ρξήκαηα ζε φιε ηελ Διιάδα ή νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν, κε άκεζε δηαζεζηκφηεηα ζηνλ 

παξαιήπηε, ζε ιίγα ιεπηά, ρσξίο ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πεξηζζφηεξα 

απφ 500.000 ζεκεία εμππεξέηεζεο ζε φιν ηνλ θφζκν, ζε πεξηζζφηεξεο απφ 200 ρψξεο, ζε 

πεξηζζφηεξα απφ 1.000 ζεκεία εμππεξέηεζεο ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ζε δηεπξπκέλα σξάξηα 

ιεηηνπξγίαο. 

Δμφθιεζε ινγαξηαζκψλ 

Ο πειάηεο απεπζχλεηαη ζην Σκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ, γηα λα εμνθιεί ην ινγαξηαζκφ 

ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηεο Νova γξήγνξα θαη εχθνια. 

 

Ππομηθεςηέρ  

H AB ζπλεξγάδεηαη κε πνιινχο πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη έρνπλ επηιεγεί κε απζηεξά θξηηήξηα. 

Ζ ζπλεξγαζία βαζίδεηαη ζηε δηαθάλεηα, ζην δηάινγν θαη ζην ζεβαζκφ αλάκεζα ζηνπο 

παξαγσγνχο, ζηνπο εκπφξνπο θαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Ζ Γηεχζπλζε Αγνξψλ επηιέγεη θαη 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο θαιχηεξνπο ή ζνβαξφηεξνπο, πξνσζψληαο εθείλνπο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

δίθαηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. 

Δπίζεο, πξνσζεί θαηά 65% ηνπο ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο, εμαζθαιίδνληαο ηελ θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ηεο ρψξαο θαη πξνζηαηεχνληαο ηαπηνρξφλσο ην πεξηβάιινλ, 

αθνχ κεηψλνληαη νη ξχπνη πνπ εθιχνληαη ζηελ αηκφζθαηξα θαηά ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 

απφ ην ζεκείν παξαγσγήο ζην ζεκείν πψιεζεο.
85

 

 

5.4 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

ε απηή ηελ ελφηεηα γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο εηαηξείαο, 

φπσο είλαη ν θχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο), ηα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ 

(EBITDA)
86

 θαη ηα θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο. Κάζε κέγεζνο απφ ηα πξναλαθεξζέληα, 

ζπλνδεχεηαη απφ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε, ηα παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 
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5.4.1 Κύθινο εξγαζηώλ (πσιήζεηο) 

Ο θχθινο εξγαζηψλ είλαη νη πσιήζεηο ή ν «ηδίξνο» γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

π.ρ. γηα έλα ρξφλν. Πξφθεηηαη γηα ην ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ιακβάλεη κία επηρείξεζε απφ ηελ 

πψιεζε ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηεο γηα κία «ζεδφλ». 

 

Πίλαθαο 5.1 

Πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο ΑΒ Βαζηιόπνπινο 

Έηε 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Πσιήζεηο 1,33* 1,47 1,57 1,62 1,69 1,73 1,79 2,00 

 *Σα πνζά είλαη ζε δηζ. επξψ, ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο. 

 

  Πεγή: Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ηεο εηαηξείαο. 

 

πσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ Πίλαθα 5.1, νη πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο ΑΒ Βαζηιφπνπινο απφ 

ην έηνο 2008 έσο ην έηνο 2015, απμάλνληαη ζηαζεξά κε ζεηηθνχο ξπζκνχο. Απηφ είλαη 

αμηνζεκείσην, ιφγσ ηνπ φηη, παξά ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη θπξίσο ηελ Διιεληθή 

νηθνλνκηθή θξίζε, πνπ έγηλε αηζζεηή ζηε ρψξα καο ην 2009, ε εηαηξεία φρη κφλν δελ είρε 

κείσζε ζηηο πσιήζεηο ηεο, αιιά ζηαζεξή αχμεζε, θηάλνληαο ην 2015, πεξίπνπ ζηα 2 δηζ. 

επξψ.  
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Πεγή: Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ηεο εηαηξείαο. 

 

Γηάγξακκα 5.2 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο 

Απφ ην Γηάγξακκα 5.2 δηαπηζηψλνπκε επίζεο, ηελ αλνδηθή πνξεία ησλ πσιήζεσλ, θάηη πνπ 

δελ ηζρχεη θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο ιηαλνπσιεηέο ηνπ θιάδνπ, νη  νπνίνη είδαλ ηηο πσιήζεηο ηνπο 

λα παξακέλνπλ ζηαζεξέο ή λα κεηψλνληαη, ράλνληαο κεξίδην απφ ηελ αγνξά. 

 

5.4.2 Κέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 

Σν (EBITDA) είλαη ηα αξρηθά ηνπ (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and 

Amortization), δειαδή ηα θέξδε κίαο επηρείξεζεο πξηλ αθαηξεζνχλ νη ηφθνη, νη θφξνη θαη νη 

απνζβέζεηο. πσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ Πίλαθα 5.2, ηα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη 

απνζβέζεσλ (EBITDA), έρνπλ επίζεο ζεηηθνχο ξπζκνχο αχμεζεο απφ ην 2008 έσο ην 2012, 

πνπ έθηαζαλ ηα 115,38 εθ. επξψ.  
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Πίλαθαο 5.2 

Κέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 

Έηε 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

EBITDA 70,54* 88,87 96,06 104,31 115,38 113,69 122,42 

  *Σα πνζά είλαη ζε εθ. επξψ, κε ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο. 

 

  Πεγή: Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ηεο εηαηξείαο. 

 

Σν 2013 παξνπζίαζε θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 113,69 εθ. 

επξψ, έλαληη αληίζηνηρσλ θεξδψλ 115,38 εθ. επξψ έλαλ ρξφλν πξηλ, κεησκέλα θαηά (-1,5%), 

ίζα πξνο ην 12,75% ησλ κέζσλ απαζρνινπκέλσλ θεθαιαίσλ ηεο ρξήζεο (13,4% ην 2012). 

Σέινο, απφ ην 2014 έσο ζήκεξα ν (EBITDA) απμάλεηαη θαη πάιη κε ζηαζεξνχο ξπζκνχο, 

μεπεξλψληαο ηα επίπεδα ηνπ 2014.  

 

 

 

Πεγή: Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ηεο εηαηξείαο. 

 

Γηάγξακκα 5.3 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε θεξδώλ (EBITDA) 
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πσο παξαηεξνχκε θαη απφ ην Γηάγξακκα 5.3, ν (EBITDA) απμάλεηαη κε ζεηηθνχο ξπζκνχο, 

κε εμαίξεζε ην έηνο 2013. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα κηα εηαηξεία ηνπ θιάδνπ ιηαληθήο 

πψιεζεο ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, λα έρεη ζπλερψο απμεκέλα πνζνζηά (EBITDA), αθνχ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβνπλ ηελ αλάπηπμε θαη 

ην πξαγκαηηθφ θέξδνο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

5.4.3 Καζαξά θέξδε 

Σα θαζαξά θέξδε/δεκηέο κεηά απφ θφξνπο ηεο εηαηξείαο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, παξνπζηάδνληαη  

παξαθάησ γηα ηα έηε 2008 έσο 2014 ζε πίλαθα θαη δηαγξακκαηηθά.  

Παξαηεξψληαο ηνλ Πίλαθα 5.3, βιέπνπκε φηη ηα θαζαξά θέξδε ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, 

απμάλνληαη ζηαζεξά κε εμαίξεζε ηα έηε 2009, πνπ είρακε κηα πνιχ κηθξή κείσζε θαη 2013, 

φπνπ κεηά ηελ πξφβιεςε γηα θφξνπο, ηα θαζαξά θέξδε ήηαλ 39,79 εθ. επξψ, έλαληη 

αληίζηνηρσλ θεξδψλ 53,94 εθ. επξψ ην 2012, κεησκέλα θαηά 26,2%. 

 

Πίλαθαο 5.3 

Καζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο 

Έηε 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Καζαξά 

θέξδε 
32,69* 32,62 34,54 42,62 53,94 39,79 51,55 

   *Σα πνζά είλαη ζε εθ. επξψ, ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο. 

 

    Πεγή: Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ηεο εηαηξείαο. 

 

Σα θέξδε ηνπ 2013, ελψ είλαη ίζα πξνο ην 2,3% ησλ εζφδσλ (3,2% ην 2012), αληηπξνζσπεχνπλ 

απφδνζε 10,3% ησλ κέζσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο ρξήζεο, έλαληη 18,3% ην 2012. Σν 2014 

απμάλνληαη πάιη, θηάλνληαο ηα 51,55 εθ. επξψ. 
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Πεγή: Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ δεκνζηεπκέλνπο ηζνινγηζκνχο ηεο εηαηξείαο. 

 

Γηάγξακκα 5.4 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ησλ θαζαξώλ θεξδώλ ηεο εηαηξείαο 

 

Ζ δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο εηαηξείαο ΑΒ Βαζηιφπνπινο πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 5.4, δείρλεη κηα απμεηηθή ηάζε κέρξη ην 2012, ε νπνία 

αλαθφπηεηαη ην 2013 κε θέξδε 39,79 εθ. επξψ, κεησκέλα θαηά 26,2% ζε ζρέζε κε ην 2012. 

Απμάλνληαη πάιη ην 2014, θηάλνληαο ηα 51,55 εθ. επξψ. 

 

5.5 Αληαγσληζκόο θαη κεξίδηα αγνξάο 

Μεηά ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο κεηαμχ ησλ αιπζίδσλ (super market), πνπ έγηλαλ ηα 

ηειεπηαία δχν ρξφληα, ν  αληαγσληζκφο ζε απηφ ηνλ θιάδν είλαη πάξα πνιχ έληνλνο. Κχξηνη 

αληαγσληζηέο ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο είλαη νη εηαηξείεο Μαξηλφπνπινο, θιαβελίηεο, Lidl 

Hellas, Μαζνχηεο, Metro, Γαιαμίαο θαη Market in. 

Σε ζέζε «νδεγνχ» ζηνλ θιάδν δηεθδηθνχλ πιένλ ηξεηο εηαηξείεο: Ζ Μαξηλφπνπινο ΑΔ, ε 

ΑΒ Βαζηιφπνπινο ΑΔ, νη πσιήζεηο ηεο νπνίαο ην 2015 αλήιζαλ θνληά ζηα 2 δηζ. επξψ κε 

ζπλερή αχμεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα (πάλσ απφ 10% αχμεζε ζε ζρέζε κε ην 2010 θαη 

πξνζζήθε κφλν ην 2014 άλσ ησλ 54 εθ. επξψ ζηηο πσιήζεηο ηεο) θαη πιένλ ε θιαβελίηεο, 
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κε ηηο αζξνηζκέλεο πσιήζεηο Η &  θιαβελίηε ΑΔ - Υαιθηαδάθε ΑΔ - Μάθξν cash & carry 

ΑΔ λα αλέξρνληαη ζε 1,69 δηζ. επξψ. 

Σα κεγαιχηεξα θαζαξά θέξδε ην 2014, εκθάληζε κε δηαθνξά ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο ΑΔ, κε 

51,55 εθ. επξψ, απμάλνληαο ηα θέξδε ηεο θαηά 11,30 εθ. επξψ (+19,64%) θαη κε ηα θέξδε 

ηεο απηά λα απνηεινχλ ζρεδφλ ηα κηζά (47,11%) ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ ησλ 56 αιπζίδσλ. 

Αθνινχζεζαλ ε Μαζνχηεο ΑΔ κε 16,78 εθ. επξψ (+31,74%) θαη ε Μεηξφ ΑΔΒΔ κε 12,45 

εθ. επξψ (-10,44%).
87

 

 

5.5.1 Παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ αληαγσληζηώλ ηνπ θιάδνπ  

Παξαθάησ γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ αληαγσληζηψλ ηνπ θιάδνπ ιηαληθήο πψιεζεο 

(super market): 

Μαξηλφπνπινο 

Μέζσ ελφο ζπλερψο αλαπηπζζφκελνπ δηθηχνπ πεξηζζφηεξσλ απφ 823 θαηαζηεκάησλ εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 798 βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα θαη ιεηηνπξγνχλ ππφ ηηο επσλπκίεο Carrefour, 

Carrefour Μαξηλφπνπινο, Carrefour Express, ΟΚ Anytime Markets, Smile θαη Terra Market, 

ελψ ηα 25 βξίζθνληαη ζηελ Κχπξν θαη ηε Βνπιγαξία. Ζ εηαηξεία απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο  

απφ 12.500 εξγαδφκελνπο.  

Σν πνζνζηφ ησλ πξνκεζεηψλ ηξνθίκσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ εγρψξηνπο 

παξαγσγνχο θαη πξνκεζεπηέο θηάλεη ην 92% ησλ ζπλνιηθψλ αγνξψλ ηεο εηαηξείαο. Γηαζέηεη 

ην κεγαιχηεξν αξηζκφ θαηαζηεκάησλ, παξ’ φια απηά παξαηεξείηαη ζπλερφκελε απψιεηα ησλ 

κεξηδίσλ αγνξάο ηεο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηηο 

πιεξσκέο ησλ πξνκεζεπηψλ, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο δηέθνςαλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο θαη 

ιφγσ ηνπ φηη ε Μαξηλφπνπινο Α.Δ. δελ έρεη δεκνζηεχζεη εηήζηνπο ηζνινγηζκνχο γηα ηα έηε 

2012 έσο 2015, δελ κπνξεί λα πξνβεί ζε δαλεηζκφ, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο.
88

 

θιαβελίηεο 

Ο θιαβελίηεο είλαη αιπζίδα ζνχπεξ κάξθεη πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα. Απφ 

άπνςε ζπλνιηθνχ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο, είλαη ε ηξίηε κεγαιχηεξε αιπζίδα ηνπ ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ ζηελ Διιάδα, πίζσ απφ ηελ Μαξηλφπνπινο θαη ηε Βειγηθή ΑΒ Βαζηιφπνπινο. Ζ 
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εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1954 απφ ηνπο Ησάλλε θιαβελίηε (1924-1993), πχξν θιαβελίηε 

(1927-2006) θαη ηνλ Μηιηηάδε Παπαδφπνπιν (1920 - 1999), αξρηθά σο Υνλδξέκπνξνο. 

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015, ε επηρείξεζε εηζήιζε ζηελ αγνξά ηεο Κξήηεο, εμαγνξάδνληαο 

απφ ηε Βεξφπνπινο, ην 60% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο αιπζίδαο Υαιθηαδάθεο, ε νπνία 

δηέζεηε 38 θαηαζηήκαηα, 27 ζην Ννκφ Ζξαθιείνπ, 7 ζην Ννκφ Λαζηζίνπ, 3 ζην Ννκφ 

Υαλίσλ θαη 1 ζην Ννκφ Ρεζχκλνπ, απαζρνιψληαο 940 Δξγαδνκέλνπο. Σνλ ίδην κήλα, ε 

επηρείξεζε εμαγφξαζε ην 100% ησλ κεηνρψλ ηεο Makro Cash & Carry Hellas Διιάδνο, ε 

νπνία ιεηηνπξγνχζε 9 θαηαζηήκαηα ρνλδξηθήο, 2 ζηελ Αζήλα, 2 ζηε Θεζζαινλίθε, απφ 1 ζε 

Βφιν, Ζξάθιεην, Λάξηζα, Ξάλζε θαη Πάηξα, απαζρνιψληαο 1.073 εξγαδφκελνπο.  

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 ν φκηινο θιαβελίηεο κεηξάεη 158 θαηαζηήκαηα (111 κε ηελ 

επσλπκία θιαβελίηεο, 38 κε ηελ επσλπκία Υαιθηαδάθεο θαη 9 θαηαζηήκαηα ρνλδξηθήο κε 

ηελ επσλπκία The Mart ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Βφιν, Ζξάθιεην, Λάξηζα, Ξάλζε & Πάηξα 

θαη απαζρνιεί 11.000 εξγαδφκελνπο.
89

 

Lidl Hellas  

ηελ Διιάδα μεθίλεζε ην 1999, αλνίγνληαο ππνθαηαζηήκαηα πξψηα ζηελ επαξρία κε έδξα 

ζηελ Θεζζαινλίθε. ηελ Κχπξν μεθίλεζε ην 2010. H Lidl Hellas δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ 

Διιάδα 15 ρξφληα έρνληαο πινπνηήζεη επελδχζεηο χςνπο 1,2 δηζ. επξψ. Γηαζέηεη 226 

θαηαζηήκαηα θαη απαζρνιεί 4.800 εξγαδφκελνπο. Ζ Lidl Hellas είλαη Ο.Δ. θαη δελ 

ππνρξεψλεηαη απφ ην λφκν λα δεκνζηεχεη ηζνινγηζκφ, νπφηε θαλείο ζηελ αγνξά δελ έρεη 

μεθάζαξε εηθφλα γηα ηνλ ηδίξν, ηα θέξδε ή ηνπο θφξνπο πνπ έρεη πιεξψζεη ε Γεξκαληθή 

αιπζίδα (hard discount) ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 17 ρξφληα, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε 

ρψξα.
90

 

Μαζνχηεο 

Σν 1976, ν ηδξπηήο ηεο εηαηξείαο Γηακαληήο Μαζνχηεο εγθαηλίαζε ην πξψην θαηάζηεκα ηεο 

αιπζίδαο ζηελ νδφ Κ. Κξπζηάιιε, ζηελ θαξδηά ηεο Θεζζαινλίθεο. ήκεξα, ε εηαηξεία 

Γηακαληήο Μαζνχηεο Α.Δ., δηαζέηεη έλα κεγάιν δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζηε Βφξεηα Διιάδα 

θαη ζεκαληηθή ζέζε ζην ρψξν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, ελψ ζε παλειιαδηθφ επίπεδν βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο κεγαιχηεξεο αιπζίδεο. 

Με 258 θαηαζηήκαηα, 239 ζνχπεξ κάξθεη θαη 19 θαηαζηήκαηα ρνλδξηθήο (Cash & Carry), 

θαιχπηεη γεσγξαθηθά φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Θξάθεο, ηεο Θεζζαιίαο, ηεο 
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Ζπείξνπ, ηεο Δχβνηαο θαη ηα λεζηά Λήκλν θαη Λέζβν. Απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 6.300 

εξγαδφκελνπο.
91

 

Metro 

Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1976 κε ηελ επσλπκία METRO Αλψλπκε Δκπνξηθή θαη Βηνκεραληθή 

Δηαηξεία εηδψλ Γηαηξνθήο θαη Οηθηαθήο Υξήζεσο θαη απνηειείηαη απφ ην δίθηπν 

θαηαζηεκάησλ ρνλδξηθήο METRO Cash & Carry, κε 46 ζεκεία ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ηα 

θαηαζηήκαηα ιηαληθήο My market, ηα νπνία έσο ην ηέινο ηνπ 2015, αξηζκνχζαλ 66 ζεκεία, 

θπξίσο ζηελ Αηηηθή θαη ηε Νφηηα Διιάδα. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2016, ε εηαηξεία απέθηεζε 

ηελ αιπζίδα Βεξφπνπινο επεθηείλνληαο ηελ παξνπζία ηεο ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία ζε φιε ηελ 

Διιάδα, θηάλνληαο ηα 250 ζεκεία πψιεζεο θαη ηνπο 9.000 εξγαδφκελνπο.
92

 

Γαιαμίαο 

Ο Γαιαμίαο μεθίλεζε ην ηαμίδη ηνπ ην 1971 φηαλ πέληε θίινη, εξγαδφκελνη σο ππάιιεινη ζε 

δηάθνξνπο ρψξνπο, απνθάζηζαλ λα βάινπλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο θαη λα μεθηλήζνπλ κηα 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζην ρψξν ησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ θαη λα ηδξχζνπλ ην πξψην 

θαηάζηεκα. Γηαζέηεη 145 θαηαζηήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα 13 είλαη (Cash & Carry), ηα 

πεξηζζφηεξα εμ’ απηψλ ηδηφθηεηα κε απηνρξεκαηνδφηεζε, ζηα νπνία απαζρνινχληαη ζην 

ζχλνιφ ηνπο πεξίπνπ 4.000 εξγαδφκελνη.
93

 

MARKET IN 

Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 1990 θαη παξά ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ ππήξραλ ζηελ αγνξά, θαηά ηα 

πξψηα ρξφληα δσήο ηεο MARKET IN, ε εηαηξεία πέηπρε κέζα ζε 23 ρξφληα λα εδξαησζεί θαη λα 

γίλεη κηα απφ ηηο 10 κεγαιχηεξεο εηαηξείεο (Super Market) ζηελ Διιάδα. Ζ αιπζίδα MARKET 

IN απαξηζκεί ζπλνιηθά 137 θαηαζηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ, 

Daily’s Convenience stores (8 θαηαζηήκαηα) θαη Economy (3 θαηαζηήκαηα). ηελ εηαηξεία 

MARKET IN, απαζρνινχληαη πεξηζζφηεξνη απφ 2.000 εξγαδφκελνη.
94
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5.5.2 Μεξίδηα αγνξάο κε βάζε ηελ θεξδνθνξία θαη ηνλ θύθιν εξγαζηώλ 

Μεπίδιο αγοπάρ βάζει κεπδοθοπίαρ 

χκθσλα κε ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπ 2014 πνπ εμέδσζαλ νη έμη κεγάινη αληαγσληζηέο ηνπ 

θιάδνπ, ηα θαζαξά θέξδε κεηά απφ θφξνπο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.4. 

 

Πίλαθαο 5.4 

Καζαξά θέξδε ησλ κεγαιύηεξσλ αιπζίδσλ (super market) ην 2014 

Δηαηξεία 
Καζαξά θέξδε κεηά από 

θόξνπο 

Πνζνζηά θαζαξώλ 

θεξδώλ 

ΑΒ Βαζηιόπνπινο 51,55* 50,26% 

Μαζνύηεο 16,78 16,36% 

Μεηξό 12,45 12,13% 

θιαβελίηεο 9,69 9,44% 

Γαιαμίαο 8,87 8,64% 

Market in 3,22 3,13% 

ύλνιν 102,56 100% 

   *Σα πνζά είλαη ππνινγηζκέλα ζε εθ. επξψ. 

   Πεγή: Γεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί ησλ εηαηξεηψλ. 

πσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ Πίλαθα 5.4, ηελ κεγαιχηεξε θεξδνθνξία εκθαλίδεη ε εηαηξεία 

ΑΒ Βαζηιφπνπινο κε (51,55 εθ. επξψ), αθνινπζεί ε Μαζνχηεο κε (16,78 εθ. επξψ), ε Μεηξφ 

κε (12,45 εθ. επξψ), ε θιαβελίηεο κε (9,69 εθ. επξψ), ν Γαιαμίαο κε (8,87 εθ. επξψ) θαη 

ηέινο ε εηαηξεία MARKET IN κε (3,22 εθ. επξψ). 

Ζ Μαξηλφπνπινο Α.Δ. δελ έρεη δεκνζηεχζεη εηήζηνπο ηζνινγηζκνχο γηα ηα έηε 2012 έσο 

2014 θαη ε Lidl Hellas είλαη Ο.Δ., δελ δεκνζηεχεη ηζνινγηζκφ, νπφηε δελ ππάξρεη μεθάζαξε 

εηθφλα γηα ηα θέξδε ή ηνπο θφξνπο πνπ έρνπλ πιεξψζεη νη δχν εηαηξείεο, γηα ην ιφγν απηφ 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Πίλαθα 5.4. 
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Πεγή: Γεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί ησλ εηαηξεηψλ. 

 

Γηάγξακκα 5.5 

Γηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ηνπ θιάδνπ κε βάζε ηελ 

θεξδνθνξία ησλ εηαηξεηώλ 

 

πσο βιέπνπκε απφ ην Γηάγξακκα 5.5, ηα κεγαιχηεξα θαζαξά θέξδε ην 2014, εκθάληζε 

κε δηαθνξά ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο, κε πνζνζηφ 50,26%, αθνινχζεζαλ ε Μαζνχηεο κε 16,36% 

θαη ε Μεηξφ κε 12,14%. ην δεχηεξν γθξνππ αθνινπζνχλ νη εηαηξείεο θιαβελίηεο κε 

πνζνζηφ 9,45%, ν Γαιαμίαο κε 8,65% θαη ηέινο ε MARKET IN κε πνζνζηφ 3,14%.  

Οη εηαηξείεο Μαξηλφπνπινο θαη Lidl Hellas δελ εκθαλίδνληαη ζην Γηάγξακκα 6.5, γηαηί δελ 

έρνπλ δεκνζηεχζεη εηήζηνπο ηζνινγηζκνχο. Παξ’ φια απηά ην κεξίδην ηεο Lidl Hellas ζηελ 

εγρψξηα αγνξά αλέξρεηαη ζε πάλσ απφ 10%, ζχκθσλα κε ηνλ επηθεθαιή ηεο εηαηξείαο Georg 

Kroell.
95
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Μεπίδιο αγοπάρ βάζει κύκλος επγαζιών 

χκθσλα κε ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπ 2014 πνπ εμέδσζαλ νη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ θαη κε 

δεκνζηεχζεηο πνπ έγηλαλ ζηνλ ηχπν, νη πσιήζεηο ησλ νθηψ κεγαιχηεξσλ αιπζίδσλ (super 

market) παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.5. 

 

Πίλαθαο 5.5 

Κύθινο εξγαζηώλ ησλ κεγαιύηεξσλ αιπζίδσλ (super market) ην 2014 

Δηαηξεία Κύθινο εξγαζηώλ Πνζνζηό επί ησλ πσιήζεσλ 

Μαξηλόπνπινο 2,00* 22,15% 

ΑΒ Βαζηιόπνπινο 1,79 19,82% 

θιαβελίηεο 1,69 18,72% 

Lidl Hellas 1,50 16,61% 

Μαζνύηεο 0,74 8,19% 

Μεηξό 0,69 7,64% 

Γαιαμίαο 0,46 5,09% 

Market in 0,16 1,77% 

ύλνιν 9,03 100% 

 *Σα πνζά είλαη ππνινγηζκέλα ζε δηζεθαηνκκχξηα επξψ. 

       Πεγή: Γεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί ησλ εηαηξεηψλ. 

 

πσο βιέπνπκε απφ ην Πίλαθα 5.5, ηηο κεγαιχηεξεο πσιήζεηο θάλεη ν Μαξηλφπνπινο (2 

δηζ. επξψ), αθνινπζεί ν ΑΒ Βαζηιφπνπινο κε (1,79 δηζ. επξψ), ν θιαβελίηεο κε (1,69 δηζ. 

επξψ) θαη ηα Lidl Hellas κε (1,50 δηζ. επξψ). 

Δδψ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ηα πνζνζηά ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα ηηο εηαηξείεο 

Μαξηλφπνπινο θαη Lidl Hellas είλαη ελδεηθηηθά, ζχκθσλα κε δειψζεηο πνπ έγηλαλ απφ 

ζηειέρε ησλ εηαηξεηψλ, κηαο θαη δελ έρνπλ εθδψζεη ηζνινγηζκνχο γηα ην έηνο 2014.
96

 
97

  

 

                                                           
96

 http://www.paraskhnio.gr/stin-proti-thesi-ton-soyper-market-i-ma/ 
97

 http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1184060/lidl-ta-shedia-gia-to-2014.html 

 

http://www.paraskhnio.gr/stin-proti-thesi-ton-soyper-market-i-ma/
http://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/1184060/lidl-ta-shedia-gia-to-2014.html


  Παξνπζίαζε Σεο Δηαηξείαο ΑΒ Βαζηιφπνπινο 

89 
 

 

 
Πεγή: Γεκνζηεπκέλνη ηζνινγηζκνί ησλ εηαηξεηψλ. 

 

Γηάγξακκα 5.6 

Γηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε κεξηδίσλ αγνξάο ηνπ θιάδνπ κε βάζε ηνλ θύθιν 

εξγαζηώλ ησλ εηαηξεηώλ 

 

πσο παξαηεξνχκε θαη απφ ην Γηάγξακκα 5.6, ε εηαηξεία Μαξηλφπνπινο έξρεηαη πξψηε 

ζε πσιήζεηο κε πνζνζηφ 22,15% γηα ην έηνο 2014, αθνινπζεί ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο κε κηθξή 

δηαθνξά κε πνζνζηφ 19,82%, ε θιαβελίηεο κε 18,87% θαη ε Lidl Hellas κε 16,61%. Οη 

ππφινηπεο εηαηξείεο έρνπλ αζξνηζηηθά ην 22,69% ηνπ ζπλφινπ ηνπ θιάδνπ. 

Δπίζεο, νη κεγαιχηεξεο πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο Μαξηλφπνπινο, νθείινληαη ζην κεγαιχηεξν 

αξηζκφ ζεκείσλ πψιεζεο (823 θαηαζηήκαηα) θαη φρη ζηελ θαιχηεξε πξνβνιή ηεο εηαηξείαο 

ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Ο Μαξηλφπνπινο αληηκεησπίδεη πνιιά πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο θαη ππνρξεψζεσλ πξνο πξνκεζεπηέο θαη αλ δελ γίλεη θάπνηα ζπλεξγαζία κε 

θάπνηα εηαηξεία ηνπ θιάδνπ, ζα έρεη πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην κέιινλ.  

Μαρινόπουλοσ
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Ο ΑΒ Βαζηιφπνπινο πξνρσξά κε κηθξά αιιά ζηαζεξά βήκαηα, απμάλνληαο ζπλερψο ηελ 

θεξδνθνξία ηνπ θαη ην κεξίδην ζηελ αγνξά (δίθηπν θαηαζηεκάησλ) θαη φπσο φια δείρλνπλ, 

νδεχεη πξνο ηελ θνξπθή, κε πσιήζεηο θνληά ζηα 2 δηζ. επξψ ην 2015 θαη ηελ κεγαιχηεξε 

θεξδνθνξία ζηνλ θιάδν.  

Αθνινπζεί, ν θιαβελίηεο κε πςειέο πσιήζεηο, κεηά θαη απφ ηηο ηειεπηέο εμαγνξέο πνπ 

έθαλε (The Mart θαη Υαιθηαδάθεο), αιιά κε ρακειή θεξδνθνξία, ιφγσ ησλ δεκηψλ πνπ 

είραλ νη εηαηξείεο πνπ εμαγφξαζε. Σα Lidl Hellas απμάλνπλ ζηαζεξά ην κεξίδηφ ηνπο, 

αθινπζψληαο κηα επηζεηηθή ζηξαηεγηθή. Σέινο, νη ππφινηπεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, πξνζπαζνχλ 

λα θξαηήζνπλ ηα κεξίδηά ηνπο θαη λα αθνινπζήζνπλ ηνπο πξνπνξεπφκελνπο, φζν απηφ είλαη 

εθηθηφ.  

 

5.6 Ο όκηινο Delhaize 

Ζ Delhaize Group είλαη εηαηξεία ιηαληθνχ εκπνξίνπ ηξνθίκσλ κε έδξα ην Βέιγην, ηδξχζεθε 

ην 1867, δξαζηεξηνπνηείηαη ζε επηά ρψξεο θαη ζε ηξεηο επείξνπο θαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ νκίινπ Delhaize, είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ ζνχπεξ κάξθεη ηξνθίκσλ. Σν 1992 εμαγφξαζε 

ηελ εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο, δηαζέηεη έλα δίθηπν 3.534 θαηαζηεκάησλ ζνχπεξ κάξθεη 

ηξνθίκσλ παγθνζκίσο, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη παξαθάησ αλά ρψξα:
98

 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο ν φκηινο Delhaize δηαζέηεη 1.295 θαηαζηήκαηα, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 1.108 έρνπλ ηελ νλνκαζία (Food Lion) θαη 187 είλαη (Hannaford). Απαζρνιεί 

96.676 εξγαδφκελνπο θαη θάζε εηαηξεία αθνινπζεί κηα ζηξαηεγηθή, φπνπ πξνζθέξεη 

πξνζαξκνζκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, αληαγσληζηηθέο ηηκέο θαη εχθνιε πξνζβαζηκφηεηα 

ζηα θαηαζηήκαηα.  

Βέιγην - Λνπμεκβνχξγν 

Ζ Delhaize Βειγίνπ έρεη ηνπνζεηεζεί δπλαηά ζηελ αγνξά ηνπ Βειγίνπ. Γηαζέηεη 880 

θαηαζηήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ 147 είλαη (Delhaize Le Lion) πνπ είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα ζνχπεξ 

κάξθεη ηεο αγνξάο ηνπο, 218 (ΑD Delhaize) πνπ θαη απηά έρνπλ κεγάιε επηηπρία θαη βνεζνχλ 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ νκίινπ, 234 (Delhaize Proxy), 125 (Shop & Go) ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε 

πξαηήξηα βελδίλεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ πειαηψλ ηνπο, 13 Red market θαη 143 (Tom & Co), 

θαηαζηήκαηα ηα νπνία πσινχλ ηξνθή θαη αμεζνπάξ γηα δψα. Απαζρνιεί 16.271 εξγαδφκελνπο. 
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Οι ηπειρ ιδπςηέρ ηος Ομίλος Delhaize. Από απιζηεπά ππορ δεξιά: Jules Delhaize, Jules Vieujant 

και Edouard Delhaize. Σηο βάθορ, θαίνεηαι η εηαιπεία Delhaize. 

 

Διιάδα 

ηελ Διιάδα ν «Alfa Beta Vassilopoulos» είλαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ιηαλνπσιεηέο θαγεηνχ, 

κε κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ θαη κεγάιε πνηθηιία θαηαζηεκάησλ κε βάζε ην κέγεζνο ηνπο. 

Γηαζέηεη 350 θαηαζηήκαηα, απφ ηα νπνία 12 είλαη Cash & Carry, 12 AB Shop & Go 

(πλεξγάηεο), 77 Franchise, 19 AB City θαη 65 AB Food Market (πλεξγάηεο) θαη απαζρνιεί 

πάλσ απφ 12.500 εξγαδφκελνπο.  

Ρνπκαλία 

ηε Ρνπκαλία ν κηινο έρεη 402 θαηαζηήκαηα, 200 (Μega Image) ζνχπεξ κάξθεη θαη 210 

(Shop & Go) θαη απαζρνιεί 8.166 εξγαδφκελνπο. 

εξβία 

Έρνληαο ζπλνιηθά 387 θαηαζηήκαηα ζηε εξβία, ν κηινο απνηειεί ηνλ εγέηε (Leader) ηεο 

αγνξάο ιηαλεκπνξίνπ ηξνθίκσλ. Γηαζέηεη 190 (Shop & Go), 170 (Maxi), 12 (Tempo) θαη 15 

(Tempo Express). To Tempo Express πξνζθέξεη κηθξή πνηθηιία πξντφλησλ, φκσο εμαηξεηηθά 

νηθνλνκηθά. Απαζρνιεί 10.815 εξγαδφκελνπο. 
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Ηλδνλεζία 

Ο κηινο έρεη 122 (Super Indo) ζνχπεξ κάξθεη ζηελ Ηλδνλεζία. Ζ Delhaize έρεη ην 51% ηνπ 

(Super Indo) θαη απαζρνιεί 6.419 εξγαδφκελνπο. 

 

 

ηηο 24 Ηνπλίνπ ηνπ 2015, ε Delhaize θαηέιεμε ζε ζπκθσλία κε ηελ Ahold λα ζπγρσλεπζνχλ, 

ζρεκαηίδνληαο κηα λέα κεηξηθή εηαηξεία ηελ Ahold Delhaize. Ο (CEO) ηεο Ahold Dick Boer, 

ζα γίλεη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο ζπγρσλεπζείζαο εηαηξείαο, κε ηνλ Frans Muller, 

δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Delhaize, λα γίλεη αλαπιεξσηήο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαη γεληθφο 

δηεπζπληήο ηεο νινθιήξσζεο. «Φέξλνπκε καδί δχν επηρεηξήζεηο παγθφζκηαο θιάζεο», ηφληζε 

ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο Ahold, Dick Boer.
99

 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο, νη κέηνρνη ηεο Ahold ζα θαηέρνπλ ην 61% ηεο 

λέαο εηαηξείαο, ελψ νη κέηνρνη ηεο Delhaize Group ζα θαηέρνπλ ην ππφινηπν 39%. 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν εηαηξεηψλ ζα δεκηνπξγήζεη έλαλ θνινζζφ ιηαληθήο κε πεξίπνπ 54 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαζαξέο πσιήζεηο, 6.500 θαηαζηήκαηα ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, πάλσ 

απφ 375.000 ζπλεξγάηεο πνπ εμππεξεηνχλ πεξηζζφηεξνπο απφ 50 εθαηνκκχξηα πειάηεο θάζε 

εβδνκάδα ζηελ Δπξψπε θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.
100

 

Ζ εηαηξεία Ahold μεθίλεζε ην 1887, κε ηελ ίδξπζε ελφο κπαθάιηθνπ απφ ηνλ Albert Heijn 

ζηελ Oostzaan ηεο Οιιαλδίαο. Ζ αιπζίδα παληνπσιείσλ επεθηάζεθε κέζα απφ ην πξψην 

κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα, θαη εηζήρζε ζην ρξεκαηηζηήξην ην 1948. ήκεξα, έρεη 38,2 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαζαξέο πσιήζεηο, 3.253 θαηαζηήκαηα θαη 236.000 ζπλεξγάηεο ζε φιν 

ηνλ θφζκν. Γξαζηεξηνπνηείηε ζε Οιιαλδία, Ακεξηθή, Σζερία θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο 

εηαηξείαο είλαη ν Dick Boer.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

 

Αλάιπζε Πεξηβάιινληνο Σεο ΑΒ Βαζηιόπνπινο 

 

6.1 Αλίρλεπζε θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο ή καθξν - πεξηβάιινληνο 

Σν πξψην ζηάδην ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο, είλαη ε αλίρλεπζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε πνπ κειεηάηαη.  

 

 

 

Πεγή: Wheelen Thomas L. and Hunger J. David, (2010). 

 

Γηάγξακκα 6.1 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ κεηαβιεηώλ ηεο ΑΒ Βαζηιόπνπινο 
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Σν πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ρσξίδεηαη 

ζε γεληθεπκέλν ή καθξν - πεξηβάιινλ (societal environment) θαη ζην πεξηβάιινλ θιάδνπ ή 

άκεζν ή κηθξν - πεξηβάιινλ (task environment). ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη αλάιπζε ηνπ 

γεληθεπκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θιάδνπ γηα ηελ εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο, 

φπσο απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 6.1.
102

 

 

6.1.1 Οηθνλνκηθέο δπλάκεηο 

Ζ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα βξίζθεηαη ζε χθεζε, γηα ην ιφγν απηφ, ην πςειφηεξν ρξένο, 

σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, εμαθνινπζεί λα έρεη ε Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat, 

επηβεβαηψλνληαο φηη εληφο ηεο Δπξσδψλεο νη δεκνζηνλνκηθέο δηαθνξέο είλαη αθφκε 

ηεξάζηηεο, παξά ην γεγνλφο φηη ν κέζνο φξνο ησλ επηδφζεσλ βειηηψλεηαη. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία, ην ρξένο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο απμήζεθε ην 2014 ζην 177,1% ηνπ ΑΔΠ, απφ 

175% ηνπ ΑΔΠ ην 2013, ελψ ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κεηψζεθε ζην 3,5% ηνπ ΑΔΠ, 

απφ 12,3% ην 2013.
103

  

Σα ζπλερφκελα κέηξα ιηηφηεηαο ινηπφλ, νη ππνρξεψζεηο ηεο Διιάδαο πξνο ηνπο δαλεηζηέο, 

νη λένη θφξνη ζηα εηζνδήκαηα θαη ζηηο ηδηνθηεζίεο, ηα (Capital Controls), ζηηο 29 Ηνπλίνπ ηνπ 

2015 θαη γεληθφηεξα ην αζηαζέο θαη αβέβαην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο καο, είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ θαη θαη’ 

επέθηαζε ηεο θαηαλάισζεο, πνπ είρε σο αληίθηππν ρακειφηεξεο πσιήζεηο γηα ηελ ΑΒ 

Βαζηιφπνπινο. 

Χζηφζν, ε εηαηξεία ιφγσ ηεο πςειήο θεξδνθνξίαο ηεο θαη ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

πξνκήζεηαο εκπνξεπκάησλ, επελδχεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηαζεξά, πεξίπνπ 100 εθ. επξψ αλά 

έηνο. Οη επελδχζεηο απηέο εληζρχνληαη θαη απφ ηε κεηξηθή ηνπ νκίινπ Delhaize, απμάλνληαο 

έηζη ην κεξίδην αγνξάο θαη ηα θέξδε ηεο. 

 

6.1.2 Σερλνινγηθέο δπλάκεηο 

Ο βαζκφο ηεο πξνβιεπφκελεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη ε εμέιημε ζηηο κεζφδνπο νξγάλσζεο 

θαη δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε θχζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

απνθάζεσλ. Λφγσ ηνπ φηη ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο δελ έρεη ηκήκα παξαγσγήο, φιε ε ηερλνινγία 
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έρεη επελδπζεί ζε πξνγξάκκαηα απνθάζεσλ θαη δηνίθεζεο πνπ αθνξνχλ ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο. Ο ΑΒ ρξεζηκνπνηνχζε ην πξφγξακκα (ΑRTEMIS) γηα ηελ εθηέιεζε παξαγγειηψλ, 

ηελ παξαθνινχζεζε απνζέκαηνο θαη ηε δηαλνκή θάπνησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο απεπζείαο 

ζηα θαηαζηήκαηα.  

ήκεξα, ε εηαηξεία έρεη αληηθαηαζηήζεη απηφ ην πξφγξακκα κε ην (SAP) ην νπνίν είλαη 

πην ζχγρξνλν θαη επέιηθην γηα ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ, κε απεξηφξηζηεο ρξήζεηο, κεηψλνληαο 

ην ρξφλν εξγαζίαο θαη ην θφζηνο. Ζ ΑΒ πξνρσξά επίζεο, ζηε δεκηνπξγία θαηαζηεκάησλ, 

θάλνληαο ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα έσο θαη 40%. Γηαζέηεη δχν 

πξάζηλα θαηαζηήκαηα, έλα ζηε ηακάηα θαη έλα ζηνλ Άγην Γεκήηξην, ηα νπνία είλαη θαη ηα 

πξψηα πξάζηλα θαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα.  

Αθφκε, ην θεληξηθνπνηεκέλν ζχζηεκα δηαθίλεζεο (logistics) ηεο ΑΒ, είρε ζαλ απνηέιεζκα 

ν αξηζκφο παξαδφζεσλ ησλ εκπνξεπκάησλ λα κεησζεί δξαζηηθά. Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε αιιά θαη λα εμνηθνλνκεζνχλ θαχζηκα 

κεηαθνξψλ, ηα θνξηεγά ηεο ΑΒ αθνχ παξαδψζνπλ ζηα θαηαζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, επηζηξέθνπλ ζηηο θεληξηθέο απνζήθεο κεηαθέξνληαο εκπνξεχκαηα 

πνπ παξάγνληαη ζ’ απηέο ηηο πεξηνρέο. 

Μηα αθφκα ηερλνινγηθή θαηλνηνκία ηεο εηαηξείαο είλαη ε εγθαηάζηαζε απηφκαηνπ πσιεηή 

ζην θαηάζηεκα Υνιαξγνχ. Έηζη, κειινληηθά ζα κεηψζεη ην θφζηνο θαη ην ρξφλν ζπλαιιαγήο 

ζηα θαηαζηήκαηα. Σέινο, ζε φια ηα θαηαζηήκαηα ΑΒ Βαζηιφπνπινο, έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

απηφκαηεο δπγαξηέο ζηα ηακεία, κεηψλνληαο ην θφζηνο ηεο εηαηξείαο, αθνχ δελ ρξεηάδεηαη 

πιένλ ππάιιειν ζην ηκήκα ησλ ιαραληθψλ.
104

 

 

6.1.3 Πνιηηηθέο θαη λνκνζεηηθέο δπλάκεηο 

ε έλα αζηαζέο θαη κεηαβαιιφκελν πνιηηηθφ θαη λνκνζεηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο απηφ ηεο 

Διιάδαο, κηα επηρείξεζε αληηκεησπίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα, σο πξνο ηελ ράξαμε θαη 

πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο.  

Ζ αχμεζε ηνπ Φ.Π.Α. ζην 23%, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ θαη ηε 

κείσζε ησλ πσιήζεσλ γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ησλ (super market). Χζηφζν, ε ΑΒ 

Βαζηιφπνπινο κείσζε ηηο ηηκέο, απνξξνθψληαο ηελ πξφζζεηε επηβάξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ 

θαη αχμεζε ηηο πσιήζεηο ηεο, παξά ην απζηεξφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο θαη ην γεληθφηεξν 

πνιηηηθφ θιίκα ηεο ρψξαο καο. 
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Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ έρνπλ 

λνκνζεηεζεί γηα ηηο επηρεηξήζεηο, φρη κφλν ηεξεί ηε λνκνζεζία αιιά θαηλνηνκεί κε ηα πξψηα 

πξάζηλα θαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα, ηελ αλαθχθισζε, ηε κείσζε ησλ θαπζίκσλ ησλ 

θνξηεγψλ κεηαθνξάο, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ 

ζπζηεκάησλ ζηα (super market) θ.ά. 

 

6.1.4 Κνηλσληθέο δπλάκεηο 

Σν κεησκέλν εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ θαη ε πςειή αλαζθάιεηά ηνπο, ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηνπο έρεη ζηξέςεη ζε «έμππλεο αγνξέο», φπσο αγνξά πξντφλησλ ζε 

πξνζθνξά, νηθνλνκηθφηεξσλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη νη θαηαλαισηέο αγνξάδνπλ κφλν ζηηο πξνζθνξέο πιένλ θαη επίζεο ε ηάζε είλαη 

λα κελ ςσλίδνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο, αιιά λα αλαπιεξψλνπλ θάζε θνξά ην λνηθνθπξηφ ηνπο. 

Έλαο άιινο θνηλσληθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ, είλαη ε  ζέζε 

ηεο γπλαίθαο ζηελ εξγαζία. ήκεξα, νη γπλαίθεο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πεξλνχλ ην ρξφλν 

ηνπο έμσ απφ ην ζπίηη θαη ηδηαίηεξα απηέο πνπ εξγάδνληαη, ηείλνπλ λα δίλνπλ κεγάιε 

βαξχηεηα ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ν ρξφλνο λα είλαη 

πνιχ πεξηνξηζκέλνο π.ρ. γηα ηα ςψληα απφ ην (super market). Έηζη, ν ΑΒ Βαζηιφπνπινο 

αθνπγθξαδφκελνο ηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή, δεκηνχξγεζε ηελ ππεξεζία 

επηινγήο θαη κεηαθνξάο ηξνθίκσλ ζην ζπίηη. Σέινο, κία άιιε ππεξεζία εμνηθνλφκεζεο 

ρξφλνπ, είλαη θαη ε πιεξσκή ινγαξηαζκψλ ζην θαηάζηεκα ή ε απνζηνιή θαη παξαιαβή 

ρξεκάησλ κέζσ ηεο Western Union. 

 

6.2 Αλίρλεπζε πεξηβάιινληνο θιάδνπ ή κηθξν - πεξηβάιινληνο 

Ζ παξαηεηακέλε πεξίνδνο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ πιήηηεη ηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

αλαπφθεπθηα έρεη επεξεάζεη θαη ην δπλακηθφ θιάδν ησλ ζνχπεξ κάξθεη, παξά ην γεγνλφο φηη 

απηφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ηζρπξνχο θαη αλζεθηηθνχο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Οη θπξηφηεξεο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο απνηππψλνληαη ζηελ αιιαγή ηεο 

θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζηε κείσζε ηεο αμίαο ηνπ κέζνπ «θαιαζηνχ» αγνξψλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ. Οη θαηαλαισηέο έρνπλ ειαρηζηνπνηήζεη ηηο παξνξκεηηθέο αγνξέο, ζπγθξίλνπλ 

ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζηα θαηαζηήκαηα, αλαδεηψληαο ην βέιηηζην ζπλδπαζκφ κεηαμχ 

θφζηνπο θαη αμίαο (value for money). 
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Χο εθ ηνχηνπ, φπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ θιαδηθή κειέηε πνπ θπθινθφξεζε πξφζθαηα απφ 

ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Μειεηψλ ηεο ICAP GROUP ΑΔ, ε ζπλνιηθή αγνξά ησλ (Super 

Markets) θαη (Cash & Carry) θηλείηαη ζε πησηηθή ηξνρηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, δηακνξθνχκελε 

ζην πνζφ ησλ 11 δηζ. επξψ ην 2014. Ο αληαγσληζκφο πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν νμχλεηαη 

ζπλερψο, σζψληαο ηηο εηαηξείεο ζην λα αλαδεηνχλ ζπλερψο λέεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο, 

αθφκε θαη επηβίσζεο.
105

 

Ο θιάδνο ησλ (Super Market) θαη (Cash & Carry), απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

θιάδνπο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ εηαηξεηψλ. Βαζηθφ 

ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο επηρεηξήζεηο κεηαμχ ηνπο, είλαη ν αξηζκφο θαη ην είδνο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηνπο (Super Market, Discount θαη Cash & Carry). Οη κεγάιεο εηαηξείεο 

δηαζέηνπλ εθηεηακέλν δίθηπν ζεκείσλ πψιεζεο κε επξεία γεσγξαθηθή θάιπςε θαη 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θαηαζηεκάησλ. Οη κηθξφηεξεο αιπζίδεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζπλήζσο 

ζε ηνπηθφ επίπεδν, ελψ ππάξρνπλ θαη επηρεηξήζεηο πνπ εθκεηαιιεχνληαη κεκνλσκέλα 

θαηαζηήκαηα. Οη δχν ηειεπηαίεο θαηεγνξίεο (super market) ζπρλά εληάζζνληαη ζε Οκίινπο 

θνηλψλ αγνξψλ, νη νπνίνη απνηεινχλ «αζπίδα» πξνζηαζίαο γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

ή ηα θαηαζηήκαηά ηνπο ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ηελ «νκπξέια» θάπνηαο κεγάιεο αιπζίδαο 

(franchise). 

Οη κεγαιχηεξεο αιπζίδεο ζνππεξκάξθεη έρνπλ παξνπζία ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηθέξεηεο. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα - κειέηε ηεο ICAP πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ 

επηρεηξήζεσλ, ην 2014 νη 11 κεγαιχηεξεο αιπζίδεο ηνπ θιάδνπ (βάζεη θχθινπ εξγαζηψλ) 

εθκεηαιιεχνληαη ζπλνιηθά 2.080 θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ Διιάδα. Ζ Αηηηθή ζπγθεληξψλεη 

ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο, ήηνη ην 37,2% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη αθνινπζεί ζηε 

δεχηεξε ζέζε ε θεληξηθή Μαθεδνλία κε 24,2%. H κέζε κεληαία δαπάλε ησλ λνηθνθπξηψλ γηα 

ηα πξντφληα ησλ ζνππεξκάξθεη εθηηκάηαη ζε 262 επξψ ην 2014, κεησκέλε θαηά 9,7% ζε 

ζρέζε κε ην 2013 θαη θαηά 21,1% ζε ζχγθξηζε κε ην 2012, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

πσο ζεκεηψλεη ε δηεπζχληξηα νηθνλνκηθψλ θαη θιαδηθψλ κειεηψλ ηεο ICAP GROUP, 

θπξία Παληειαίνπ ηακαηίλα, ην 2010 ήηαλ ε πξψηε ρξνληά έπεηηα απφ κηα εηθνζαεηία 

αλνδηθήο πνξείαο, θαηά ηελ νπνία ε αμία ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο ησλ (Super Markets θαη Cash 

& Carry) παξνπζίαζε αξλεηηθφ εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο (-1,4%). Ζ κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ 

πσιήζεσλ ηνπ θιάδνπ ζπλερίζηεθε κε εληνλφηεξν ξπζκφ θαη ηελ επφκελε ηεηξαεηία (κέζνο 
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εηήζηνο ξπζκφο κείσζεο 3,7% ηελ πεξίνδν 2011-2014). Ζ αμία ηεο αγνξάο μεπέξαζε ην πνζφ 

ησλ 11 δηζ. επξψ ην 2014.
106

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ νκαδνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ, ν νπνίνο ζπληάρζεθε βάζεη 

δείγκαηνο 58 επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, πξνθχπηνπλ ηα εμήο: ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ 

αλήιζε ζε 4,03 δηζ. επξψ ην 2013 εκθαλίδνληαο κείσζε 1,8% ζε ζρέζε κε ην 2012, ιφγσ ηεο 

κείσζεο ηεο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ (θπξίσο) θαη ησλ δηαζεζίκσλ. Σα ζπλνιηθά ίδηα θεθάιαηα 

απμήζεθαλ θαηά 2,9% ηελ ίδηα πεξίνδν, αλεξρφκελα ζην πνζφ ησλ 1,3 δηζ. επξψ. Μείσζε 

θαηέγξαςαλ ηφζν νη ζπλνιηθέο κεζν - καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο θαη πξνβιέςεηο (θαηά 

3,4%), φζν θαη νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (θαηά 3,9%) ην 2013. 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσλ δηαπηζηψλεηαη φηη: νη ζπλνιηθέο 

πσιήζεηο δηακνξθψζεθαλ ζε 7,41 δηζ. επξψ ην 2013, κεησκέλεο θαηά 1,6% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο. Σα ζπλνιηθά κηθηά θέξδε ππνρψξεζαλ θαηά 2,9%. Χζηφζν, ε κείσζε ησλ 

ινηπψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ (θαηά 53,3 εθ. επξψ ή 3,4%) νδήγεζε ζε βειηίσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο (θαηά 1,3%), ην νπνίν δηακνξθψζεθε ζε 156,3 εθ. επξψ ην 

2013. Σειηθά, ην θαζαξφ απνηέιεζκα (πξν θφξνπ) ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ, απμήζεθε 

θαηά 3,7% ην 2013 θαη αλήιζε ζε 134,9 εθ. επξψ. Αληίζεηα, ηα θέξδε (EBITDA) 

ππνρψξεζαλ θαηά 10,4%, δηακνξθνχκελα ζε 302,3 εθ. επξψ ην ίδην έηνο.
107

 

 

6.2.1 Γνκηθή αλάιπζε θιάδνπ - ππόδεηγκα Porter 

χκθσλα κε ηνλ Porter (1985), θχξην κέιεκα ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη λα γλσξίδνπλ ηελ 

έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ εληφο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν ππάγνληαη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

Ζ έληαζε απηή ηνπ αληαγσληζκνχ θαζνξίδεηαη απφ βαζηθέο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο, φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζην Γηάγξακκα 6.2. Ζ έληαζε ησλ πέληε δπλάκεσλ πνηθίιεη απφ θιάδν ζε 

θιάδν θαη κπνξεί λα αιιάμεη θαζψο ν θιάδνο εμειίζζεηαη. 

Ζ έληαζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δπλάκεηο απηέο θαζνξίδεη ην ηειηθφ δπλεηηθφ θέξδνο πνπ 

κπνξεί λα παξάμεη ν θιάδνο. ηαλ ε πίεζε ησλ πέληε δπλάκεσλ απμάλεη, ηφηε ε θεξδνθνξία 

ηνπ θιάδνπ κεηψλεηαη θαη ζπλεπψο κεηψλεηαη ε ειθπζηηθφηεηά ηνπ. Οη πέληε δπλάκεηο 

θαζνξίδνπλ ηελ θεξδνθνξία, γηαηί επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο, ην θφζηνο θαη ηηο απαηηνχκελεο 

επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ην δπλεηηθφ θέξδνο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ππφδεηγκα ηνπ Porter, έρεη εκπινπηηζηεί θαη κε κηα έθηε δχλακε 

                                                           
106

 http://www.icap.gr/ 
107

 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=698541 
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ζχκθσλα κε ηνλ Freeman Edward R. (2010), ε νπνία νλνκάδεηαη δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε 

άιισλ ελδηαθεξφκελσλ (stakeholders). 

 

Πεγή: Wheelen Thomas L. and Hunger J. David, (2010). 

 

Γηάγξακκα 6.2 

Οη αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο θαηά Porter γηα ηνλ θιάδν ησλ ( super market) 

 

1. Αληαγσληζκφο κεηαμχ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

Ο αξηζκφο θαη ην κέγεζνο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ θιάδνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, ψζηε 

ε θάζε ε επηρείξεζε λα κπνξεί λα ζπγθξηζεί θαη λα αληηζηνηρίζεη ηηο θηλήζεηο ηεο κε απηέο 

ησλ αληαγσληζηξηψλ ζε δξαζηεξηφηεηα επηρεηξήζεσλ. Ο αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ (super market) είλαη κεγάινο. Ζ αγνξά ηεο Διιάδνο είλαη 

κηα ψξηκε αγνξά κε κηθξφ ξπζκφ αλάπηπμεο, γεγνλφο πνπ εληείλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην 

Ανταγωνιςμόσ
μεταξφ

υφιςτάμενων
επιχειρήςεων

Είςοδοσ νζων
επιχειρήςεων

Αγοραςτζσ

Υποκατάςτατα

Προμηθευτζσ

Άλλοι 
ενδιαφερόμενοι 
(Stakeholders)
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κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφ. Έηζη, ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο κηαο επηρείξεζεο γίλεηαη 

αλαγθαζηηθά ζε βάξνο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ αληαγσληζηψλ. Απνηέιεζκα απηήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο, είλαη ν «πφιεκνο ηηκψλ» κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, ν νπνίνο κπνξεί 

λα είλαη επσθειήο γηα ηνπο θαηαλαισηέο αιιά θαηαζηξνθηθφο γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Δπηπιένλ, ν βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ είλαη ζρεηηθά ρακειφο, 

θαζψο θαηά ην ιαλζάξηζκα ελφο λένπ πξντφληνο, εληφο ιίγσλ κελψλ ιαλζάξεηαη ζρεδφλ ην 

ίδην θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζηαζεξνχ θφζηνπο ζην ζπλνιηθφ είλαη πνιχ 

κεγάιε, έηζη θαζψο νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα ζπκπηέδνπλ ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπο, 

ην θέξδνο φιν θαη κεηψλεηαη. Απηφ θαίλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ 

θάλνπλ λα απνζπάζνπλ κεξίδηα αγνξάο απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, επελδχνληαο ππέξνγθα 

πνζά ζην κάξθεηηλγθ θαη ηε δηαθήκηζε. 

Δπηπξφζζεηα, νη κεγάιεο πνιπεζληθέο πνπ πξνζπαζνχλ λα απμήζνπλ ην κεξίδηφ ηνπο, 

έρνπλ επεθηαζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα έληνλα θαη ζηε ρψξα καο, κέζσ εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ. Έηζη ινηπφλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ 

πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ιηαληθήο πψιεζεο ηξνθίκσλ είλαη πνιχ πςειή. 

2. Απεηιή απφ ηηο λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο 

Ζ δξαζηεξηνπνίεζε κηαο λενεηζεξρφκελεο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν ησλ (super market), 

αληηκεησπίδεη πςειά εκπφδηα εηζφδνπ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα κεγάια κεξίδηα 

αγνξάο, είλαη ζηα ρέξηα ιίγσλ επηρεηξήζεσλ θαη απηνί δηαθηλνχλ πξντφληα κε (brands) θαη 

εηαηξείεο κεγάιεο αλαγλσξηζηκφηεηαο. 

Δπίζεο, νη εγθαηαζηάζεηο θαη νη πξνκεζεπηέο, είλαη βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

θφζηνπο κηαο λέαο επηρείξεζεο, ζηνηρεία ηα νπνία απνηεινχλ απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα γηα ηελ 

είζνδν. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν έρνπλ θάπνηα πιενλεθηήκαηα 

απέλαληη ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο, ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηε καθξνρξφληα πνξεία ηνπο 

ζηνλ θιάδν. Σέηνηα είλαη ην (know how), ε πξφζβαζε ζε πξνκεζεπηέο, ε εκπεηξία θαη ε 

γλψζε ηνπ θιάδνπ.  

ζνλ αθνξά ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ εηαηξεηψλ, φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

επηδίδνληαη ζε έλαλ αγψλα δξφκνπ ιαλζαξίζκαηνο θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ θαη πςειψλ 

δαπαλψλ κάξθεηηλγθ, ψζηε λα δηαθνξνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξν ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή, λα 

θάλνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο πην αλαγλσξίζηκεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ, φζν απηφ είλαη 

δπλαηφ, θφζηνο κεηαθίλεζεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. ρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ζε δίθηπα 

δηαλνκήο, νη κεγάινη παίθηεο ηνπ θιάδνπ κε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θηλήζεηο, θαηέρνπλ ηα 
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ηζρπξφηεξα θαλάιηα δηαλνκήο ζηηο πεξηζζφηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδνο, είηε κέζσ εμαγνξψλ 

εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ, είηε επεθηείλνληαο ην δίθηπφ ηνπο. Δπηπιένλ, απαηηνχληαη κεγάια 

θεθάιαηα γηα επελδχζεηο ζηελ ηερλνινγία θαη εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία, πνπ είλαη αδχλαην 

γηα έλαλ λενεηζεξρφκελν λα απνθηήζεη, ιφγσ θαη ηεο αδπλακίαο δαλεηζκνχ θεθαιαίσλ απφ 

ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.  

Σέινο, ε λνκνζεζία είλαη πάξα πνιχ απζηεξή θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζπρλνί έιεγρνη. 

Απηφο είλαη έλαο αθφκε απνηξεπηηθφο παξάγνληαο ή απεηιή γηα ηηο λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο. 

Οη ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο, απεηινχληαη κφλν απφ λενεηζεξρφκελεο πνιπεζληθέο ζηελ Διιάδα, 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην ή ζε ζπλαθή θιάδν ζην εμσηεξηθφ. 

3. Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ 

ηαλ νη πξνκεζεπηέο είλαη ιίγνη ζηελ αγνξά, ππάξρεη έληνλε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

πξνκεζεπηψλ. Αληίζεηα, φηαλ νη πξνκεζεπηέο είλαη πνιινί, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε είλαη 

πνιχ κηθξή. ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ 

είλαη κηθξή, γηαηί ππάξρνπλ πνιινί πξνκεζεπηέο, εγρψξηνη θαη απφ ην εμσηεξηθφ. 

Οη πσιήζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ έρνπλ σο ζπλεξγάηεο επηρεηξήζεηο ηνπ κεγέζνπο ηεο 

εηαηξείαο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, απνηεινχλ έλα ηεξάζηην πνζνζηφ ηνπ ηδίξνπ ηνπο. Γειαδή, νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ είλαη νη πην ζεκαληηθνί πειάηεο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο, γεγνλφο πνπ κεηψλεη αξθεηά ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε. 

Δπίζεο, επεηδή ν βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο (θπξίσο θαηλνκεληθήο) ησλ πξντφλησλ ησλ 

πξνκεζεπηψλ είλαη κεγάινο, ππάξρνπλ πνιιά ππνθαηάζηαηα πξντφληα απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, 

επνκέλσο νη αιπζίδεο ιηαληθήο έρνπλ πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο πεγέο πξνκεζεηψλ θαη ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη πεξηνξηζκέλε. Σέινο, ε δπλαηφηεηα 

θάζεηεο νινθιήξσζεο ησλ πξνκεζεπηψλ πξνο ηα εκπξφο, δειαδή ε πηζαλφηεηα λα γίλνπλ 

άκεζνη αληαγσληζηέο είλαη πάξα πνιχ κηθξή. 

4. Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ 

Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο αγνξαζηψλ ζηνλ θιάδν ιηαληθήο πψιεζεο, είλαη νη αληηπξφζσπνη πνπ 

ζπλεξγάδνληαη νη κεγάιεο θπξίσο εηαηξείεο, νη ρνλδξέκπνξνη, ηα (super markets), νη ρψξνη 

εζηίαζεο θαη νη ηδηψηεο θαηαλαισηέο. 

Ο ΑΒ Βαζηιφπνπινο είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο αγνξαζηέο, καδί κε ηηο ππφινηπεο 

αιπζίδεο θαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ δχλακε είλαη ηζρπξή, δεδνκέλνπ φηη δηαζέηεη έλα απφ 

ηα κεγαιχηεξα δίθηπα θαηαζηεκάησλ ζε φιε ηε ρψξα θαη παξέρεη πξνβνιή ζηα πξντφληα πνπ 

δηαζέηεη. 
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Σα (Super markets) θαη ηα (Cash & Carry), έρνπλ κεγάιε απήρεζε ζην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ, εμαηηίαο ησλ αληαγσληζηηθψλ ηηκψλ, θαζψο θαη ησλ πξνζθνξψλ πνπ δηαζέηνπλ ζηα 

πξντφληα ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ πξνζδίδεη νινέλα θαη κεγαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε, ζε ζρέζε κε ηηο εηαηξείεο παξαγσγήο, αθνχ επηδηψθνπλ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο 

εθπηψζεηο ή παξνρέο ζηα πξντφληα.  

Σέινο, ε θάζεηε νινθιήξσζε ησλ αγνξαζηψλ (Super markets) πξνο ηα πίζσ θαη ε 

παξαγσγή ησλ πξντφλησλ πνπ πσινχλ, είλαη πνιχ δχζθνιε έσο αδχλαηε, γηαηί έρνπλ έιιεηςε 

εκπεηξίαο αιιά θαη ην θφζηνο κηαο ηέηνηαο θίλεζεο, είλαη πνιχ πςειφ γηα λα ην αληέμεη κηα 

επηρείξεζε. 

5. Απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

Χο ππνθαηάζηαηα ησλ πξντφλησλ κηαο εηαηξείαο ηνπ θιάδνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ, 

πξντφληα άιισλ αιπζίδσλ. Δπνκέλσο, ππάξρνπλ πνιιά ππνθαηάζηαηα πξντφληα ηφζν ζε 

επίπεδν ιηαλνπσιεηψλ, φζν θαη ζε επίπεδν πξντφλησλ εληφο ηεο αιπζίδαο (π.ρ. επψλπκα θαη 

ηδησηηθήο εηηθέηαο). Χζηφζν, ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο δηαζέηεη πξντφληα κε ηνλ θαιχηεξν 

ζπλδπαζκφ ηηκήο θαη πνηφηεηαο, είηε απηά είλαη επψλπκα, είηε ηδησηηθήο εηηθέηαο. Έηζη, 

πθίζηαηαη κηθξφηεξε απεηιή ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ θιάδνπ, αιιά θαη απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, αθνχ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, 

παξάγνληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ. 

ζνλ αθνξά ηελ ηηκή ησλ πξντφλησλ, ζηηο αξρέο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα καο, 

παξαηεξήζεθε κηα ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Λφγσ 

ησλ πξνζθνξψλ φκσο απφ ηηο εηαηξείεο επψλπκσλ πξντφλησλ, νη πσιήζεηο πξντφλησλ 

ηδησηηθήο εηηθέηαο κεηψζεθαλ. Παξφια απηά, δηαηεξνχλ ην 30% ηνπ θαιαζηνχ ηεο λνηθνθπξάο, 

ζχκθσλα κε ζηειέρε ηεο εηαηξείαο ΑΒ Βαζηιφπνπινο.
108

 Δμαηηίαο ηνπ βέιηηζηνπ θφζηνπο 

(ζρέζε ηηκήο - πνηφηεηαο) ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο ζε ζρέζε 

κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, νη πσιήζεηο ηεο ζήκεξα έρνπλ ζηαζεξέο απμεηηθέο ηάζεηο, παξά 

ηελ πξνθαηάιεςε πνπ ππάξρεη ζηε ρψξα καο γηα ηα (private label product), θπξίσο ιφγσ 

έιιεηςεο εθπαίδεπζεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. 

6. Τπφινηπνη ελδηαθεξφκελνη (Other stakeholders) 

ην εμειηγκέλν ππφδεηγκα ηνπ Porter (1985), πξνζηίζεηαη θαη κία έθηε δχλακε πνπ είλαη ε 

δχλακε ησλ ππφινηπσλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ θιάδνπ. Απηνί 

                                                           
108

 Γνδφπνπινο Αιέμαλδξνο θαη Κνληνκίραινπ Άλλα (25/02/2016), (Business & Loyalty Insights Manager) θαη 

(Market & Categories Analyst Business Intelligence & Strategy Dpt), Σπλέληεπμε κε ζέκα: Σηξαηεγηθή βέιηηζηνπ 

θόζηνπο θαη πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, ζηελ εηαηξεία ΑΒ Βαζηιόπνπινο, Γέξαθαο Αηηηθήο. 
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είλαη νη θπβεξλήζεηο, νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο, νη πηζησηέο, νη νκάδεο εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο, νη 

κέηνρνη θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα. Ζ ζεκαληηθφηεηα απηψλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

(stakeholders) δηαθέξεη απφ θιάδν ζε θιάδν.
109

  

ηνλ θιάδν ησλ (super market), ε θπβέξλεζε έρεη άκεζε επηξξνή κε ηελ επηβνιή θφξσλ 

θαη λνκνζεζηψλ. Δπίζεο, ηα πξντφληα πξέπεη λα είλαη απνδεθηά απφ ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο 

θαη ηα εξγνζηάζηα, λα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλα σο πξνο ην πεξηβάιινλ, ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα. Σέινο, φηαλ ε δήηεζε γηα ην πξντφλ κηαο επηρείξεζεο απμάλεη, 

απμάλεη θαη ε δήηεζε γηα ηα ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ πξντφληα. Καηά ζπλέπεηα κπνξνχκε λα 

ηζρπξηζζνχκε φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ ηα παξάγνπλ έρνπλ θνηλά ζπκθέξνληα. 

 

6.2.2 Αλάιπζε (SWOT) 

Ζ αλάιπζε (SWOT) είλαη έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κίαο επηρείξεζεο, φηαλ ε 

επηρείξεζε πξέπεη λα ιάβεη κία απφθαζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ή κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμή ηνπο. Σν αξθηηθφιεμν (SWOT) πξνθχπηεη απφ ηηο αγγιηθέο ιέμεηο: 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), αληίζηνηρα ζηα ειιεληθά: δπλαηά ζεκεία, 

αδχλαηα ζεκεία, επθαηξίεο θαη απεηιέο.  

Σα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο πνπ απηή θαηέρεη (π.ρ. ηθαλφηεηεο πξνζσπηθνχ θαη 

ζηειερψλ, ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο, ηερλνγλσζία, ρξεκαηννηθνλνκηθή 

πγεία θαη ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζε λέεο επελδχζεηο, θ.ά.). Αληηζέησο, νη επθαηξίεο θαη νη 

απεηιέο αληαλαθινχλ κεηαβιεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, ηηο νπνίεο ε 

επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εληνπίζεη, λα πξνζαξκνζηεί ζε απηέο ή αθφκα θαη λα ηηο πξνζαξκφζεη 

φπνπ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ (π.ρ. είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ, ξπζκίζεηο ζην λνκηθφ 

πεξηβάιινλ, δεκηνπξγία ή εκθάληζε λέσλ αγνξψλ, θ.ά.).
110

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξείαο ΑΒ 

Βαζηιφπνπινο, πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ ζηξαηεγηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη 

ζην Γηάγξακκα 6.3. 

                                                           
109

 Παπαδάθεο Βαζίιεο Μ. (2007), φ.π., ζ. 81. 
110

 Hitt Michael A., Ireland R. Duane and Hoskisson Robert E., (3
ε
 Διιεληθή έθδνζε 2004), Πνιιάιεο Γηάλλεο 

Α. (Δπηκ.), Σηξαηεγηθή δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, Αληαγσληζκόο θαη Παγθνζκηνπνίεζε: κειέηεο πεξηπηώζεσλ, 

Δθδφζεηο ΔΛΛΖΝ, Αζήλα, ζ.ζ. 16-17. 
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Γηάγξακκα 6.3 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο αλάιπζεο (SWOT)  

 

Παξαθάησ, αθνινπζεί αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ δπλάκεσλ, αδπλακηψλ, 

επθαηξηψλ θαη απεηιψλ ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, πνπ εμάρζεθαλ απφ ηελ αλάιπζε (SWOT): 

Γπλάκεηο - (Strengths) 

1. Ηζρπξφ (Brand Name) 

Ζ ΑΒ Βαζηιφπνπινο έρεη θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξφ φλνκα ζην ρψξν ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ηδηαίηεξα ζην ρψξν ησλ (super market), λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο θαη λα εδξαησζεί ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ. Με ηελ καθξνρξφληα 

πνξεία ηεο έρεη επελδχζεη ζηελ παξάδνζε, δεκηνπξγψληαο κία ηζρπξή επσλπκία πνπ ηεο 

εμαζθαιίδεη «πηζηνχο» πειάηεο θαη δηαξθή κεξίδηα αγνξάο. Ζ θήκε ηεο εηαηξείαο είλαη 

ηζρπξή θαη ηεο πξνζδίδεη αμία, πνπ κεηαθξάδεηαη ζε αθνζίσζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηα 

πξντφληα ηεο. 

2. Μεγάιε γθάκα πξντφλησλ 

Ζ ΑΒ δηαθξίλεηαη γηα ηε κεγάιε γθάκα ησλ πξντφλησλ ηεο, ηφζν ζε επψλπκα, φζν θαη ζε 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, ηα νπνία είλαη εμεηδηθεπκέλα θαη θαιχπηνπλ φισλ ησλ εηδψλ ηηο 

•

• Ιςχυρό (Brand Name)

• Μεγάλη γκάμα προϊόντων 

• Βζλτιςτη ςχζςη τιμήσ - ποιότητασ

• Ελεγμζνοι, ζμπιςτοι προμηθευτζσ

• Πρϊτη ςε κερδοφορία

• Αναπτυγμζνη κοινωνική ευθφνη

• Πράςινη πολιτική

• Υιοθζτηςη νζων τεχνολογιϊν

• Δεφτερη ςε δίκτυο καταςτημάτων

• Δεφτερη ςε πωλήςεισ

• Μίμηςη ςτρατηγικήσ από τον 
ανταγωνιςμό

• Συγκρατημζνεσ επενδφςεισ 
(εξαγορζσ)

• Ανήκει ςε ξζνο όμιλο

• Ανάπτυξη δικτφου μζςω

(franchise) & εξαγορϊν

• Ανάπτυξη (logistics)

• Ανάπτυξη των (on line) πωλήςεων

• Νζεσ υπηρεςίεσ εξυπηρζτηςησ

• Συγχϊνευςη ομίλου Delhaize 

&  Ahold

• Οικονομική κρίςη & μείωςη                   
πωλήςεων

• Ανταγωνιςμόσ 

• Συγκζνρωςη μεριδίων αγοράσ

SWOT

S W 

O T 
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πξνηηκήζεηο. Δπίζεο, δηαζέηεη θαη πξντφληα (delikatesen), ηα νπνία πξννξίδνληαη θπξίσο γηα 

επαγγεικαηίεο. 

3. Βέιηηζηε ζρέζε ηηκήο - πνηφηεηαο  

Ζ θαιή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο είλαη έλα ηζρπξφ πιενλέθηεκα πνπ πξνζδίδεη 

θχξνο θαη αμία ζε απηήλ. Σα πξντφληα έρνπλ ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ζπλδπαζκφ ηηκήο - 

πνηφηεηαο, αθνχ αθφκε θαη ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ή ηα επψλπκα πξντφληα 

ρακειφηεξνπ θφζηνπο, δελ δηαθέξνπλ πνηνηηθά ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα, δελ γίλεηαη 

έθπησζε ζηελ πνηφηεηα. 

4. Διεγκέλνη, έκπηζηνη πξνκεζεπηέο  

Ζ εηαηξεία ιφγσ ηεο ηζρπξήο ζέζεο ηεο ζηελ αγνξά , έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέγεη ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο κε γλψκνλα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ πνπ 

δηαζέηεη. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ, ε ΑΒ έρεη δεκηνπξγήζεη ζπλεξγαζίεο κε έκπηζηνπο 

πξνκεζεπηέο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε. Απηφ απνδεηθλχεηαη έκπξαθηα, 

αθνχ φηαλ γλσζηφο πξνκεζεπηήο ηεο δελ πιεξνχζε θάπνηα ρξνληά ηνπο θαλφλεο ηνπ 

Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο (ISO), δηέθνςε ηελ ζπλεξγαζία καδί ηνπ. 

5. Πξψηε ζε θεξδνθνξία  

πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο παξφηη δελ δηαζέηεη 

ην κεγαιχηεξν δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζηνλ θιάδν, έρεη ηελ κεγαιχηεξε θεξδνθνξία ζε ζρέζε 

κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηφ νθείιεηαη ζηα ρακειφηεξα θφζηε 

ιεηηνπξγίαο θαη πξνκήζεηαο πξντφλησλ. 

6. Αλαπηπγκέλε θνηλσληθή επζχλε  

Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηεο ζηξαηεγηθήο, αιιά θαη ηνπ κνληέινπ δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο. Με 

αθνξκή ηελ θνξχθσζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, εχινγα 

κπνξεί λα αλαξσηεζεί θαλείο γηα ην ξφιν ησλ επηρεηξήζεσλ, αλ πξαγκαηηθά κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ νπζηαζηηθά ζην πιαίζην κηαο επξχηεξεο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο 

πξνζθνξάο. Με δεδνκέλν φηη ν ππεχζπλνο απηφο ξφινο ησλ εηαηξεηψλ δελ είλαη πιένλ κφλν 

απνδεθηφο αιιά θαη αλακελφκελνο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο φρη κφλν 

αληαπνθξίλεηαη, αιιά μεπεξλά ηηο πξνζδνθίεο.
111

 

 

                                                           
111

 http://www.ab.gr/assets/pdf-files/2014_csr_ab.pdf 
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7. Πξάζηλε πνιηηηθή  

Ο πεξηνξηζκφο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αληίθηππνπ, απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο 

εηαηξείαο. Οη πξνζπάζεηεο ηεο επηθεληξψλνληαη ηφζν ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ 

γηα ηηο κεηαθνξέο θαη ηηο ππεξεζίεο δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηεο φζν θαη ζηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ πεηξειαίνπ, πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

θαηαζηεκάησλ. Ο δήινο ηεο γηα ηελ «πγεία» ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ θαζηζηά πξσηνπφξα ζηηο 

δξάζεηο ηεο (π.ρ. πξάζηλα θαηαζηήκαηα θ.ά.). 

8. Τηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ  

πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο εηζήγαγε ηα ηειεπηαία 

δχν ρξφληα ην πξφγξακκα (SAP), εθάξκνζε λέεο ηερλνινγίεο ζηα θαηαζηήκαηα, φπσο 

(ζπζθεπέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, δπγαξηέο ζηα ηακεία ησλ θαηαζηεκάησλ, απηφκαηνπο 

πσιεηέο ζηα ηακεία θ.ά.). ια απηά εμνηθνλφκεζαλ ρξφλν θαη θφζηνο ζηελ εηαηξεία, φπσο 

θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ. 

Αδπλακίεο - (Weaknesses)  

1. Γεχηεξε ζε δίθηπν θαηαζηεκάησλ 

Ζ ΑΒ Βαζηιφπνπινο δηαζέηεη ην δεχηεξν δίθηπν θαηαζηεκάησλ κεηά ηελ Μαξηλφπνπινο 

Α.Δ., άξα θαη κηθξφηεξν κεξίδην αγνξάο. Χζηφζν, ν αξηζκφο ησλ (super market & franchise), 

απμάλεηαη ζπλερψο θαη κε κεγαιχηεξε θεξδνθνξία απφ ηνπο αληαγσληζηέο. 

2. Γεχηεξε ζε πσιήζεηο 

Απηφ θπξίσο νθείιεηαη ζηα ιηγφηεξα ζεκεία πψιεζεο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ θαη ζηελ 

νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ηεο ρψξαο καο, πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ  κείσζε ησλ ζπλνιηθψλ 

πσιήζεσλ ηνπ θιάδνπ. 

3. Μίκεζε ζηξαηεγηθήο απφ ηνλ αληαγσληζκφ 

Ζ βαζηθή ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο, είλαη ε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο θαη βέιηηζηνπ 

θφζηνπο. Γηαθνξνπνίεζε πεηπραίλεη, θπξίσο κε ηε κεγάιε γθάκα πξντφλησλ, θάπνηεο 

θαηλνηνκίεο (π.ρ. θαηαζηήκαηα AB Shop & Go, ππεξεζία απνζηνιήο ηξνθίκσλ ζην ζπίηη 

θ.ά.). Ζ ζηξαηεγηθή βέιηηζηνπ θφζηνπο, αθνξά θπξίσο ηελ άξηζηε ζρέζε ηηκήο - πνηφηεηαο 

πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Έηζη, αλ νη αληαγσληζηέο είλαη ζε ζέζε λα αληηγξάςνπλ κέξνο ή 

ην ζχλνιν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο, δελ ζα δηαζέηεη πιένλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη ζα 

πξέπεη λα βξεη λέεο ηδέεο λα μερσξίζεη. 
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4. πγθξαηεκέλεο επελδχζεηο (εμαγνξέο) 

Ζ ΑΒ Βαζηιφπνπινο επελδχεη ζηαζεξά πεξίπνπ 100 εθ. επξψ θάζε ρξφλν ηα ηειεπηαία έηε. 

Κάλεη ζηνρεπκέλεο θαη πξνζεθηηθέο εμαγνξέο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. Απηφ θαηά βάζε 

δελ είλαη αξλεηηθφ, αιιά αλ ζπλππνινγίζνπκε ηηο εμαγνξέο θαη ηηο ζπγρσλεχζεηο ησλ 

κεγάισλ αιπζίδσλ ηνπ θιάδνπ πνπ έγηλαλ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, ηα κεξίδηα αγνξάο 

ζπξξηθλψλνληαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, νδεγψληαο ζε κειινληηθή απεηιή γηα ηελ εηαηξεία. 

5. Αλήθεη ζε μέλν φκηιν  

Ζ ΑΒ Βαζηιφπνπινο αλήθεη ζηνλ φκηιν Delhaize, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

εζθαικέλεο αληηιήςεηο ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ ειιεληθφηεηα ησλ πξντφλησλ, ηελ ρψξα 

παξαγσγήο θαη άιια παξφκνηα δεηήκαηα. Δπίζεο, απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζρεηηθά κε 

ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο (Κεθάιαην 9), δηαπηζηψζεθε φηη αξθεηνί απφ 

ηνπο κε πειάηεο δελ έθαλαλ ηεο αγνξέο ηνπο απφ ηνλ ΑΒ Βαζηιφπνπιν, γηαηί είλαη μέλσλ 

ζπκθεξφλησλ. Δπνκέλσο, νη θαηαλαισηέο πηζαλφλ λα ζηξαθνχλ ζε άιιεο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ή λα ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα λένπο πειάηεο.  

Δπθαηξίεο - (Opportunities) 

1. Αλάπηπμε δηθηχνπ κέζσ (Franchise) & εμαγνξψλ 

Ζ ΑΒ Βαζηιφπνπινο ράξε ζην ηζρπξφ (Brand Name) πνπ θαηέρεη, ηελ πςειή ηερλνγλσζία, 

ηηο ππνδνκέο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ έρεη αλαπηχμεη κε πξνκεζεπηέο, δεκηνπξγεί ζπλερψο 

λέεο επθαηξίεο αλάπηπμεο ησλ ζεκείσλ πψιεζεο. Απνηειεί δειαδή κία ηζρπξή επηινγή γηα 

ζπλεξγαζία, ηφζν γηα ηνπο πθηζηάκελνπο επηρεηξεκαηίεο ηνπ θιάδνπ, φζν θαη γηα λένπο 

επελδπηέο. Δπίζεο, κέζσ ησλ εμαγνξψλ κηθξφηεξσλ αιπζίδσλ, θπξίσο ζε πεξηνρέο πνπ δελ 

έρεη παξνπζία ή κηθξή, απμάλεη ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο. 

2. Αλάπηπμε (Logistics)  

Πξφζθαηα, ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζε θεληξηθνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαθίλεζεο (logistics),  

πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ν αξηζκφο παξαδφζεσλ ησλ εκπνξεπκάησλ λα κεησζεί δξαζηηθά. 

Γηαζέηεη θεληξηθέο απνζήθεο ζηηο πεξηνρέο, Μάλδξα Αηηηθήο, ίλδν Θεζζαινλίθεο θαη 

Οηλφθπηα. Έηζη, κηα ζπλερήο αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζηελ απνζήθεπζε θαη δηαλνκή ησλ 

πξντφλησλ, ζα κεηψζεη ην ρξφλν θαη ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ πξνκεζεηψλ. 

3. Αλάπηπμε ησλ (on line) πσιήζεσλ 

Ζ ΑΒ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αλαπηχμεη κηα δηαδηθηπαθή αγνξά γηα λα δηεπθνιχλεη ηνπο 

πειάηεο ηεο, λα πξνζειθχζεη άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα ηηο αγνξέο ηνπο, 

κεηψλνληαο ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θάπνησλ θαηαζηεκάησλ. Απηφ ην πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ 
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είλαη πνιχ κηθξφ, φπσο έδεημε θαη ε έξεπλα ηνπ Κεθαιαίνπ 9 ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ. 

Παξφια απηά έρεη πξννπηηθέο εμέιημεο, αθνχ νη γξήγνξνη ξπζκνί ηεο δσήο, νδεγνχλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξνπο ζε αγνξέο κέζσ δηαδηθηχνπ, θεξδίδνληαο έηζη ρξφλν θαη θφζηνο απφ ηελ 

αγνξά θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ. 

4. Νέεο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο  

Ζ εηαηξεία δεκηνπξγψληαο θαηλνχξγηεο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο, φπσο ηελ απνζηνιή ζην 

ζπίηη, ηελ ηειεθσληθή εμππεξέηεζε, ηελ πιεξσκή ινγαξηαζκψλ ζην θαηάζηεκα, φπσο θαη 

ηελ κεηαθνξά ρξεκάησλ, κπνξεί λα εμππεξεηήζεη αθφκα θαη δεπηεξεχνπζεο αλάγθεο ηνπο,  

δηεπξχλνληαο έηζη ηε βάζε ησλ θαηαλαισηψλ ηεο. 

5. πγρψλεπζε νκίινπ Delhaize & Ahold  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ δχν θνινζζψλ Delhaize & Ahold, ε ζπγαηξηθή 

ΑΒ Βαζηιφπνπινο, ζα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε πεξηζζφηεξα θεθάιαηα, πξνθεηκέλνπ λα θάλεη 

επελδχζεηο θαη λα αλαπηχμεη λέεο ηδέεο θαη θηινζνθίεο πνπ έρνπλ επηηχρεη ζην εμσηεξηθφ απφ 

ηελ κεηξηθή. 

Απεηιέο - (Threats) 

1. Οηθνλνκηθή θξίζε 

Δίλαη γεγνλφο πσο ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πιήμεη ηελ ειιεληθή αγνξά θαη φισλ ησλ εηδψλ 

ηηο επηρεηξήζεηο. Έηζη θαη ζηνλ θιάδν ησλ (super market), αλ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

ζπγθξηηηθά κε άιινπο ηνκείο, απηή ε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα θαη αβεβαηφηεηα πνπ πιήηηεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ηε ρψξα καο, κπνξεί λα κεηψζεη πεξαηηέξσ ηηο πσιήζεηο, κεηψλνληαο έηζη 

θαη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο, ηα νπνία είλαη ήδε κεησκέλα απφ ηελ κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ 

πξντφλησλ θαη ηηο πξνζθνξέο. 

2. Αληαγσληζκφο 

ηελ αγνξά θπξηαξρεί έληνλνο αληαγσληζκφο, ν νπνίνο εληζρχεηαη απφ ηνλ «πφιεκν» ηηκψλ 

πνπ πξνβαίλνπλ νη κεγάινη «παίθηεο» ηνπ θιάδνπ, κε πξνζθνξέο θαη ρακειέο ηηκέο 

πξντφλησλ, πνπ πνιιέο θνξέο δελ είλαη επσθειείο γηα ηηο αιπζίδεο ιηαληθήο πψιεζεο, αθνχ 

κεηψλνπλ ηα θέξδε ζην ειάρηζην. 

3. πγθέληξσζε κεξηδίσλ αγνξάο  

Σα ηειεπηαία ρξφληα θαη θπξίσο ην 2015 θαη ηε ρξνληά πνπ δηαλχνπκε, έγηλαλ κεγάιεο 

αλαθαηαηάμεηο φζνλ αθνξά ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπ θιάδνπ. Απηφ νθείιεηαη ζε εμαγνξέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο κεγάισλ αιπζίδσλ ηνπ θιάδνπ, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο δελ άληεμαλ ηηο 
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νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηε ρψξαο καο θαη πνχιεζαλ ηα κεξίδηά 

ηνπο ή ζπλεξγάζηεθαλ κε αληαγσληζηέο. 

Απηέο νη θηλήζεηο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο γηα ηηο 

κηθξέο αιπζίδεο θαη ηελ ζπγθέληξσζή ηνπο ζε ιηγφηεξεο θαη κεγαιχηεξεο αιπζίδεο ιηαληθήο 

πψιεζεο. Δπίζεο, ππάξρεη ε απεηιή απφ κεγάιεο πνιπεζληθέο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ησλ ηξνθίκσλ. ζεο εηαηξείεο δελ αθνινπζήζνπλ ηηο εμειίμεηο, 

κνηξαία ζα έξζνπλ ζε δπζκελή ζέζε ην επφκελν δηάζηεκα. 

 

6.2.3 Υαξηνγξάθεζε ζηξαηεγηθώλ νκάδσλ 

Σν λα θαηαιάβεη θαλείο πνηεο εηαηξείεο θαηέρνπλ ηζρπξή ζέζε θαη πνηεο αδχλακε, απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αλάιπζεο ηεο αληαγσληζηηθήο δνκήο ελφο θιάδνπ. Ζ θαιχηεξε 

ηερληθή γηα ηελ απνθάιπςε ησλ ζέζεσλ ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ θιάδνπ ζηελ αγνξά, είλαη ε 

ραξηνγξάθεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ. Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζην πξψην κέξνο, είλαη κηα ηερληθή γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθφξσλ 

ζέζεσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη αληίπαιεο εηαηξείεο ζηελ αγνξά ή ηνλ αληαγσληζκφ. 
112

 

Οη δχν κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ράξηε ησλ ζηαξηεγηθψλ 

νκάδσλ ζην Γηάγξακκα 6.4 είλαη, ε ηηκή θαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, δειαδή ε ζρέζε 

ηηκήο - πνηφηεηαο. πσο αλαθέξζεθε ζην Κεθάιαην 2, φζν πην θνληά βξίζθεηαη ε κία 

ζηξαηεγηθή νκάδα ζηελ άιιε ζηνλ ράξηε, ηφζν ηζρπξφηεξνο ηείλεη λα είλαη ν αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ.  

ην Γηάγξακκα 6.4, παξαηεξνχκε φηη ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ, 

βξίζθνληαη θνληά ε κία ζηελ άιιε. Απηφ ππνδεηθλχεη έλαλ ηζρπξφ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ 

βαζηθψλ αληαγσληζηψλ ηνπ θιάδνπ. Κχξηνη αληαγσληζηέο ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, φζνλ 

αθνξά ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο είλαη, ν θιαβελίηεο θαη ακέζσο κεηά αθνινπζεί ν 

Μαζνχηεο, φπνπ φινη καδί απνηεινχλ κηα ηζρπξή ζηξαηεγηθή νκάδα. Οη εηαηξείεο Metro, 

MARKET IN θαη Γαιαμίαο, απνηεινχλ κηα μερσξηζηή ζηξαηεγηθή νκάδα, νη νπνίεο 

βξίζθνληαη θάπνπ ζην κέζν ηνπ ράξηε, κε ιηγφηεξν βέιηηζηε ζρέζε ηηκήο - πνηφηεηαο. 

Οη εηαηξείεο Lidl Hellas θαη Μαξηλφπνπινο, απνηεινχλ δχν μερσξηζηέο νκάδεο θαη δελ 

αλήθνπλ ζε θάπνηα ζηξαηεγηθή νκάδα. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ε εηαηξεία Lidl Hellas έρεη λαη 
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κελ, ίζσο ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο, αιιά ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ είλαη ρακειφηεξε ή ζηεξείηαη 

πξφζζεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη ππφινηπεο αιπζίδεο.  

 

 
    

 εκείσζε: Οη θχθινη έρνπλ ζρεδηαζηεί κε βάζε ηελ θεξδνθνξία ησλ εηαηξεηψλ. 

 

Γηάγξακκα 6.4 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ησλ ζέζεσλ ησλ βαζηθώλ αληαγσληζηώλ ηνπ θιάδνπ 

ιηαληθήο πώιεζεο 

 

ζνλ αθνξά ηνλ Μαξηλφπνπιν, εμαηηίαο ηεο δπζκελνχο ζέζεο ζηελ νπνία βξίζθεηαη, 

δηαζέηεη πξντφληα ζε πςειέο ηηκέο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηά ηνπο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία θαη ζην γεγνλφο φηη πνιινί  πξνκεζεπηέο ηεο, έρνπλ 

ζηακαηήζεη ηε ζπλεξγαζία ηνπο, αθνχ δελ έρεη πιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο απηνχο. 

ην άκεζν κέιινλ, ζα απμεζεί ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα ζηξαηεγηθή νκάδα, απνζπψληαο πειάηεο ε κία απφ ηελ άιιε θαη απμάλνληαο ηα κεξίδηά 

ηνπο κε θάπνηεο πηζαλέο ζπγρσλεχζεηο ή εμαγνξέο. Δηαηξείεο φπσο ε Lidl, πνπ αθνινπζνχλ 

κηα επηζεηηθή ζηξαηεγηθή, φζνλ αθνξά ηηο ηηκέο, ζα επηδηψμνπλ λα απνζπάζνπλ πειάηεο απφ 
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ηηο ππφινηπεο ζηξαηεγηθέο νκάδεο, απμάλνληαο έζησ θαηλνκεληθά ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ηεο, θάηη πνπ ήδε ζπκβαίλεη κε δηαθεκίζεηο Διιεληθψλ πξντφλησλ.  

 

6.3 Παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

πσο αλαθέξακε θαη ζην Κεθάιαην 2, ε επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο ελ 

δπλάκεη απεηιέο θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο ελ δπλάκεη επθαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, 

ζα πξέπεη λα εληνπίδεη κέζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο πνηνπο πφξνπο ζα πξέπεη λα 

αλαπηχμεη έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ηθαλφηεηεο γηα αληαγσληζκφ. Γειαδή, πνηνη είλαη νη 

παξάγνληεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο, πνπ επεξεάδνπλ ηε δεκηνπξγία δπλάκεσλ - 

αδπλακηψλ θαη ηελ εθαξκνδφκελε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. Οη βαζηθνί απηνί παξάγνληεο, 

είλαη ε δνκή (structure), ε θνπιηνχξα (culture) θαη νη πφξνη (resources) ηεο επηρείξεζεο, πνπ 

αλαιχνληαη παξαθάησ.
113

 

 

6.3.1 Βαζηθή νξγαλσηηθή δνκή 

Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξείαο ΑΒ Βαζηιφπνπινο είλαη ιεηηνπξγηθή. Ζ επηρείξεζε έρεη 

ζεζπίζεη έλα ζχλνιν θαλφλσλ, αξρψλ θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ γηα ηελ επζπγξάκκηζε ηεο 

δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο κε ηα ζπκθέξνληα ησλ (Stakeholders) θαη ηελ εδξαίσζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ηεο, απέλαληη ζε απηνχο. 

Ο Γεληθφο δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο είλαη ν θχξηνο Βξεηηάθνο, ν νπνίνο πιαηζηψλεηαη απφ 

ηνλ Γηεπζπληή Λεηηνπξγίαο Καηαζηεκάησλ, ην Γηεπζπληή Αγνξψλ, ην Γηεπζπληή ησλ 

(Logistics), ην Γηεπζπληή Αλάπηπμεο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο, ην Γηεπζπληή Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ, ην Γηεπζπληή Μάξθεηηλγθ, ηνλ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή θαη ην Γηεπζπληή 

Πιεξνθνξηθήο. ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο κεηέρνπλ θαη κε εθηειεζηηθά 

φξγαλα. ε ζχλνιν 10 κειψλ ηα 6 κέιε είλαη κε εθηειεζηηθά, απφ απηά δε ηα 3 είλαη θαη 

αλεμάξηεηα. Σα αλεμάξηεηα κέιε εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη 

πξνέξρνληαη απφ ρψξνπο κε αληαγσληζηηθνχο πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο.
114

  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βνεζνχλ ζην έξγν ηνπ νη επηηξνπέο Διέγρνπ θαη Ακνηβψλ. Ζ 

επηηξνπή Διέγρνπ ή Διεγθηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ 2 αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά 

φξγαλα θαη ζηηο δηθαηνδνζίεο ηεο πεξηιακβάλεηαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, ε επνπηεία ησλ 
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εξγαζηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηεο εηαηξείαο αιιά θαη ε έγθξηζε ησλ 

εηεζίσλ θαη εμακεληαίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξηλ ηελ ππνβνιή ηνπο γηα έγθξηζε ζην 

Γ.. Ζ Δπηηξνπή Ακνηβψλ απνηειείηαη απφ 3 αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε θαη έρεη σο 

θχξην θαζήθνλ ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδνρψλ ησλ κειψλ ηνπ 

Γ.. πνπ έρνπλ ζρέζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία, θαζψο θαη ησλ ακνηβψλ ησλ 

αλψηαησλ ζηειερψλ ηεο εηαηξείαο.  

ηελ εηαηξεία ιεηηνπξγεί Γηεχζπλζε Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ 

Διεγθηηθή Δπηηξνπή ηνπ Γ.., ελψ ην έξγν ηεο είλαη νη έιεγρνη ηήξεζεο ζεζκνζεηεκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ε δηεμαγσγή δηαρεηξηζηηθψλ ειέγρσλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. Σέινο, ν ΑΒ Βαζηιφπνπινο έρεη ζπγθξνηήζεη ηε 

Γηεχζπλζε Δπελδπηηθψλ ρέζεσλ, ηελ Τπεξεζία Δμππεξέηεζεο Μεηφρσλ θαη ηελ Τπεξεζία 

Δηαηξηθψλ Αλαθνηλψζεσλ γηα ηε ζσζηή ελεκέξσζε θαη εμππεξέηεζε ησλ κεηφρσλ.
115

 

 

6.3.2 Κνπιηνύξα 

Ο ΑΒ Βαζηιφπνπινο έρεη ελζηεξληζζεί ηηο αξρέο ηηο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, ηηο 

νπνίεο θαη κεηαζρεκαηίδεη ζε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο ζηελ θαζεκεξηλή ηεο 

ιεηηνπξγία. Γη’ απηήλ, ε ζχγρξνλε επηρείξεζε πέξαλ ηεο θαζαξά νηθνλνκηθήο ηεο δηάζηαζεο, 

δηαδξακαηίδεη θαη έλα ζεκαληηθφ θαη πνιχπιεπξν ξφιν ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο. Έηζη, ν ΑΒ Βαζηιφπνπινο παξά ην γεγνλφο φηη απνηειεί κηα 

εηαηξεία κε πνιπεζληθή παξνπζία θαη πνιπεπίπεδεο νξγαλσηηθέο δνκέο, εμαθνινπζεί λα 

ζπλδέεηαη κε παξαδνζηαθά ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ελψ ε επαθή 

δηνίθεζεο θαη εξγαδνκέλσλ δηαηεξείηαη άκεζε θαη πξνζσπηθή. 

Ο ΑΒ Βαζηιφπνπινο εζηηάδεη ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπ. Γη’ απηφ ην ιφγν, ε 

επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ γίλεηαη κε απζηεξέο πξνδηαγξαθέο. Δπίζεο, ν ΑΒ Βαζηιφπνπινο 

έρεη δεζκεπηεί λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη, ε εηαηξεία 

δηνξγαλψλεη εζεινληηθέο δξάζεηο θαζαξηζκνχ, δείρλνληαο ηε θηιηθή πιεπξά ηεο εηαηξείαο 

πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Σέινο, ν ΑΒ Βαζηιφπνπινο απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία ζην έκςπρν δπλακηθφ ηεο θαη ε 

κέξηκλα γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαη ζηελ εηαηξεία, απνηειεί θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν 

ηεο θνπιηνχξαο ηεο. Θέκαηα απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο γηα απηήλ, είλαη ε ζπλερήο 
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επηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ αλζξψπσλ ηεο αιιά θαη ε δηαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ πγείαο 

θαη αζθάιεηαο ζηνπο εξγαζηαθνχο ρψξνπο. 

 

6.3.3 Πόξνη θαη Ιθαλόηεηεο ηεο εηαηξείαο 

Οη επηρεηξεζηαθνί πφξνη, είλαη ηα ζηνηρεία θαη κέζα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε επηρείξεζε, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα εθπιεξψζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη είλαη δηαζέζηκα ζην 

εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. Γηα λα απνθηήζεη ε εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, ζα πξέπεη νη πφξνη λα ζπλδπαζηνχλ έηζη ψζηε λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε 

δηαθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο, δειαδή ζε ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο ε εηαηξεία εθηειεί θαιχηεξα απφ 

ηνλ αληαγσληζηή ηεο.  

Οη πφξνη πνπ δηαζέηεη ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο δηαθξίλνληαη ζε Τιηθνχο θαη Άπινπο. Οη Τιηθνί 

πφξνη ζχκθσλα κε ηνλ Παπαδάθε Βαζίιε Μ., (2007), πεξηιακβάλνπλ ηνπο: ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

πφξνπο, ηνπο θπζηθνχο θαη ηνπο αλζξψπηλνπο, νη νπνίνη αλαιχνληαη παξαθάησ: 

1. Υξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη κηαο επηρείξεζεο, φπσο αλαθέξζεθε ζην Μέξνο Ά, 

πεξηιακβάλνπλ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ηεο εμαζθαιίδνπλ ηελ χπαξμή ηεο θαη ηε ζπλέρεηα 

ζηελ αλάπηπμή ηεο. Έλα απφ ηα θχξηα δεηήκαηα κε ηα νπνία έξρεηαη αληηκέησπε θάζε 

επηρείξεζε είλαη ε εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ θεθαιαίσλ κε ζπλδπαζκφ απνζεκαηηθνχ, 

δαλεηαθνχ θαη κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ε δηάζεζε θαη ν ηξφπνο δηάζεζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ε εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο, έρεη φπσο αλαθέξζεθε, ηελ κεγαιχηεξε 

θεξδνθνξία κε δηαθνξά ζηνλ θιάδν ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηφ ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

επαλεπελδχεη ηα θέξδε απηά, κε ζηφρν ηελ αλάπηπμή ηεο. Μία άιιε πεγή θεθαιαίσλ 

πξνέξρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ φκηιν Delhaize. Έηζη, φρη κφλν 

έρεη πξφζβαζε ζε επελδπηηθά θεθάιαηα, αιιά δελ επηβαξχλεηαη θαη κε επηηφθηα δαλεηζκνχ, 

εμνηθνλνκψληαο πξφζζεηνπο πφξνπο. 

Έλαο άιινο βαζηθφο παξάγνληαο, είλαη ε ζσζηή θαηαλνκή θαη ε απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ. Ζ ΑΒ Βαζηιφπνπινο δελ πξνβαίλεη ζε άζθνπεο θαη αβέβαηεο 

επελδχζεηο. Αληηζέησο, ελεξγεί ιακβάλνληαο ππφςε, ηα αξλεηηθά ζελάξηα πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαη απνθαζίδεη αλ ηελ ζπκθέξεη λα πξνρσξήζεη ζηελ επέλδπζε, έζησ θαη κε ηα 

ιηγφηεξα δπλαηά θέξδε. Δπίζεο, ε εηαηξεία δελ θάλεη επελδχζεηο κεγάινπ κεγέζνπο, αιιά 

πξνβαίλεη ζε κηθξφηεξεο επελδχζεηο αλά έηνο, νη νπνίεο θαηά κέζν φξν αλέξρνληαη ζηα 100 
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εθ. επξψ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν απφ θάπνηνλ εμσηεξηθφ παξάγνληα 

«ζνθ», πνπ δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη.   

2. Φπζηθνί πφξνη 

Οη θπζηθνί πφξνη, πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηα πάγηα ζηνηρεία πνπ έρεη ε επηρείξεζε γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, θαζψο θαη ηα απνζέκαηα ή ηελ πξφζβαζή ηεο ζε θπζηθέο 

πξψηεο χιεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο, δηαζέηεη ηξεηο ππεξζχγρξνλεο θεληξηθέο 

απνζήθεο ζηε Μάλδξα Αηηηθήο, ζηε ίλδν Θεζζαινλίθεο θαη ζηα Οηλφθπηα. 

Δπίζεο, δηαζέηεη δχν πξάζηλα θαηαζηήκαηα, έλα ζηε ηακάηα θαη έλα ζηνλ Άγην 

Γεκήηξην, πνπ εμνηθνλνκνχλ ην 40% ηεο ελέξγεηαο, ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά θαηαζηήκαηα. 

Σα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξείαο βξίζθνληαη ζην Γέξαθα Αηηηθήο θαη είλαη θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλα, ψζηε λα εμππεξεηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο. Σα ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο 

έρνπλ άκεζε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο θαη απηφ βνεζά ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπο. 

ζνλ αθνξά, ηε βησζηκφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο εηαηξείαο θαη ηα πξντφληα πνπ 

αγνξάδεη απφ απηνχο, ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο ζηνρεχεη ζηελ πξνζθνξά βηψζηκσλ επηινγψλ γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο ηεο θαη ζπλεξγάδεηαη κε θνξείο θαη πξνκεζεπηέο πνπ βειηηψλνπλ ηελ 

βησζηκφηεηα ηεο εθνδηαζηηθήο ηεο αιπζίδαο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ πξνκεζεπηψλ θαη παξαγσγψλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έθζαζε ην 33%, πνζνζηφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 70% ησλ 

πξντφλησλ ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο.
116

 

3. Αλζξψπηλνη πφξνη 

Ζ ΑΒ ζεσξεί φηη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε 

βησζηκφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο θαη δίλεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ επηινγή θαη 

αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. Έηζη, επηιέγεη αλζξψπνπο κε δπλακηζκφ, επειημία, 

θνπιηνχξα εμέιημεο θαη δεκηνπξγηθφηεηα, ελψ παξάιιεια πξνσζεί ηελ αλάπηπμε θαη 

αλαβάζκηζή ηνπο. Δπίζεο, ε εηαηξεία παξέρεη έλα αληαγσληζηηθφ παθέην ακνηβψλ θαη 

παξνρψλ θαη δίλεη έκθαζε ζηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

κε δηαξθή, νπζηαζηηθή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε. 

Ζ εηαηξεία θξνληίδεη γηα ηε πεξηθξνχξεζε ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ, παξέρνληαο ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο, ρσξίο δηαθξίζεηο κε θξηηήξην ην θχιιν, 

ηελ εζληθφηεηα ή ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο. Μάιηζηα ε εηαηξεία απνθεξχζζεη ηελ 

παξάλνκε εξγαζία, αιινδαπψλ αιιά θαη παηδηψλ, ε νπνία θαη επηβάιιεηαη ζε φινπο ηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη πξνκεζεπηέο σο βαζηθή πξνυπφζεζε ζπλεξγαζίαο. 
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Σν πξνζσπηθφ ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο ζήκεξα αλέξρεηαη ζε 12.500 άηνκα. Σν 65% ησλ 

εξγαδνκέλσλ είλαη γπλαίθεο θαη ην 35% είλαη άληξεο. Σν πξνζσπηθφ πιήξνπο απαζρφιεζεο 

αληηπξνζσπεχεη ην 45%, ελψ ην 55% είλαη κεξηθήο απαζρφιεζεο. Οη εξγαδφκελνη ζηα 

θεληξηθά γξαθεία, θαηέρνπλ παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζηνλ ηνκέα πνπ εξγάδνληαη, ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο θαη κεηαπηπρηαθφ, πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο, θαζψο θαη άξηζηε 

γλψζε ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή γηα ηα θαζεκεξηλά ηνπο θαζήθνληα.
117

 

ηνπο Άπινπο πφξνπο ηεο εηαηξείαο, πεξηιακβάλνληαη νη ηερλνινγηθνί πφξνη, νη πφξνη 

θαηλνηνκίαο θαη ε θήκε, πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ: 

1. Σερλνινγηθνί πφξνη 

Οη ηερλνινγηθνί πφξνη, φπσο αλαθέξζεθε ζην Κεθάιαην 2, πεξηιακβάλνπλ ηε ρξεζηκνπνηνχκελε 

ηερλνινγία, δειαδή ηελ χπαξμε ελδερφκελεο παηέληαο, ηελ χπαξμε έξεπλαο θαη αλάπηπμεο 

θαη θαηά πφζν ε ιεηηνπξγία απηή, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο εηαηξείαο. 

Ζ ΑΒ Βαζηιφπνπινο έρεη επελδχζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε λέεο ηερλνινγίεο, φπσο ην 

πξφγξακκα (SAP), ε απηνκαηνπνίεζε ησλ απνζεθψλ ηεο (Logistics),  ε εγθαηάζηαζε 

απηφκαησλ ηακείσλ/πσιεηψλ (θαηάζηεκα Υνιαξγνχ), ε εγθαηάζηαζε απηφκαησλ δπγαξηψλ 

ζηα ηακεία ησλ θαηαζηεκάησλ θαη άιιεο πνιιέο θαηλνηνκίεο πνπ βειηηψλνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηεο εηαηξείαο θαη εμνηθνλνκνχλ  ρξφλν θαη θφζηνο. 

2. Πφξνη θαηλνηνκίαο 

Έλαο ζεκαληηθφο πφξνο ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο είλαη φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη παξαπάλσ, 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, ην νπνίν απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη πφξν θαηλνηνκίαο γηα ηελ 

εηαηξεία, σο έκςπρν δπλακηθφ κε ζεκαληηθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο. Σν 

ζχλνιν ζρεδφλ ησλ εξγαδφκελσλ ζηα θεληξηθά γξαθεία, έρεη καθξφρξνλε, εμεηδηθεπκέλε 

γλψζε ζην αληηθείκελφ ηνπ, ηελ νπνία απμάλεη θαη εκπινπηίδεη κέζσ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Σν ίδην ηζρχεη βέβαηα θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα θαηαζηήκαηα ηεο 

εηαηξείαο, νη νπνίνη πξέπεη λα έρνπλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζην αληηθείκελν θαη λα πεξάζνπλ 

επηηπρψο ηελ αμηνιφγεζε πνπ γίλεηαη απφ ην ηκήκα αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Έλαλ άιιν πφξν θαηλνηνκίαο, απνηειεί ην ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο πνπ 

αζρνιείηαη ηφζν κε ηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο ησλ πειαηψλ, φζν θαη κε ηα πξντφληα, ηνπο 

πξνκεζεπηέο, ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο θ.ά.  
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3. Φήκε 

Ζ θήκε ηεο εηαηξείαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πφξνπο ηεο, θαζψο είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα δεκηνπξγήζεηο κηα θαιή θήκε. ζνλ αθνξά ηε θήκε ηεο εηαηξείαο πξνο ηνπο 

πειάηεο ηεο, δηαζέηεη ηζρπξφ (brand name), πςειή πνηφηεηα πξντφλησλ, βέιηηζην θφζηνο 

πξντφλησλ, πςειή αμηνπηζηία θ.ά. 

Ζ θήκε ηεο εηαηξείαο πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, δηαθξίλεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή, 

ππνζηεξηθηηθή θαη ακνηβαία σθέιηκε ζπλεξγαζία/ζρέζε. Δπίζεο, ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο 

επηβξαβεχεη ηνπο  ππεχζπλνπο πξνκεζεπηέο θαη είλαη πάληα θεξέγγπα πξνο απηνχο. Βιέπεη 

ηνπο πξνκεζεπηέο πεξηζζφηεξν σο ζπλεξγάηεο, αθνχ ζηνρεχεη ζην ζπλνιηθφ φθεινο, ηελ 

ηθαλνπνίεζε θαη ηελ θεξδνθνξία, ακθφηεξσλ ησλ δχν πιεπξψλ. 

 

Ικανόηηηερ ηηρ εηαιπείαρ 

Γηα λα απνθηήζεη κηα επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ζα πξέπεη νη πφξνη λα 

ζπλδπαζηνχλ, έηζη ψζηε λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε δηαθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο, δειαδή ζε 

ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε εθηειεί θαιχηεξα απφ ηνλ αληαγσληζηή ηεο.
118

 Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο δελ επαλαπαχεηαη ζε πφξνπο θαη θαηλνηνκίεο πνπ 

δηαζέηεη ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, αιιά βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαγξχπλεζε, 

γλσξίδνληαο ηνλ θίλδπλν απφ κηα πηζαλή κίκεζή ηνπο ζην κέιινλ. Δμεηάδεη δειαδή, πνηνο 

είλαη ν θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο ησλ πφξσλ ηεο, πνπ ζα ηελ νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ. 

Βέβαηα, νπνηαδήπνηε θαηλνηνκία είλαη θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη, αλ δελ εθαξκφδεηαη 

ζσζηά. Ζ ΑΒ Βαζηιφπνπινο ινηπφλ, δίλεη κεγάιε βάζε ζηε ζσζηή ρξήζε ησλ πφξσλ πνπ 

αλαθέξακε παξαπάλσ, έηζη ψζηε λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε ηθαλφηεηεο γηα ηελ εηαηξεία, πνπ 

ζα ηεο δψζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Δπεηδή, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εηαηξείαο εθηειείηαη απφ ηνλ αλζξψπηλν 

παξάγνληα, επελδχεη πνιχ ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο. Απηή είλαη ίζσο 

θαη ε βαζηθφηεξε ηθαλφηεηα ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ θιάδνπ. 

Θεκειηψδεηο ηθαλφηεηεο απνηεινχλ επίζεο, ε ζπλεξγαζία ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο κε ηελ 

Coral, πνπ έρεη κεηαζρεκαηηζηεί ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ε βέιηηζηε ζρέζε ηηκήο - 

πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ε πςειή θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο, ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο. 
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6.4 Η αιπζίδαο αμίαο ηεο ΑΒ Βαζηιόπνπινο 

Ζ αιπζίδα αμίαο κηαο εηαηξείαο φπσο αλαθέξζεθε ζην Μέξνο Ά, αληηζηνηρεί ζηηο θχξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ αμία γηα ηνλ πειάηε θαη ηηο ζρεηηθέο ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ δηεπθνιχλνπλ θαη εληζρχνπλ ηε δηεμαγσγή ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ.
119 
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Γηάγξακκα 6.5 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο αιπζίδαο αμίαο ηεο ΑΒ Βαζηιόπνπινο 

 

Οη θχξηεο θαη ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην 

Γηάγξακκα 6.5, πξνζδηνξίδνπλ ηηο ζεκαληηθέο ζπληζηψζεο ηεο δνκήο ηνπ θφζηνπο ηεο. 

Παξαθάησ, γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο. 

                                                           
119

 Hitt Michael A., Ireland R. Duane and Hoskisson Robert E., (3
ε
 Διιεληθή έθδνζε 2004), Πνιιάιεο Γηάλλεο Α. 

(Δπηκ.), Σηξαηεγηθή δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ, Αληαγσληζκόο θαη Παγθνζκηνπνίεζε: κειέηεο πεξηπηώζεσλ, Δθδφζεηο 

ΔΛΛΖΝ, Αζήλα, ζ.ζ. 16-17. 

 

Διοίκηςη 
εφοδιαςτικήσ 

αλυςίδασ
Λειτουργίεσ Διανομή

Πωλήςεισ

& 
μάρκετινγκ

Εξυπηρζτηςη 
πελατϊν μετά 
την πϊληςη

Περιθϊριο 
κζρδουσ

Προϊόν ζρευνασ και ανάπτυξησ, τεχνολογία και ανάπτυξη ςυςτημάτων 

Διοίκηςη ανθρϊπινων πόρων 

Γενική διοίκηςη - δραςτηριότητεσ, κόςτη και περιουςιακά ςτοιχεία 

Κφριεσ 
δραςτηριότητεσ 

 

Υποςτηρικτικζσ 
δραςτηριότητεσ & κόςτη 
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Κύπιερ δπαζηηπιόηηηερ 

Γηνίθεζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 

 Καηαγξαθή ηεο παξαιαβήο θαη απνζήθεπζεο ησλ εκπνξεπκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Απηνκαηνπνηεκέλεο εγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο θαη θεληξηθνπνηεκέλεο απνζήθεο. 

 Ηδηφθηεηνο ζηφινο θνξηεγψλ γηα ηηο κεηαθνξέο ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 Τπεξζχγρξνλα θνξηεγά κε ςπθηηθνχο ζαιάκνπο πνιιψλ ζεξκνθξαζηψλ, γηα κεηαθνξά 

δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ πνπ κεηψλνπλ ην θφζηνο κεηαθνξάο ζην 40%, ιφγσ κείσζεο 

νρεκάησλ, νδεγψλ, ρηιηφκεηξσλ, αλακνλψλ γηα θφξησζε - εθθφξησζε θαη πιεξφηεηα 

νρεκάησλ. 

Λεηηνπξγίεο 

 Καηαγξαθή πσιήζεσλ θαη απνζεκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Διεγκέλνη πξνκεζεπηέο θαη εγγχεζε πνηφηεηαο πξντφλησλ. 

 Γξαζηεξηφηεηεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ (αλαθχθισζε, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ρξήζε 

θσηνβνιηαηθψλ, πξάζηλα θαηαζηήκαηα, ςπθηηθά κεραλήκαηα ρακειήο θαηαλάισζεο, κείσζε 

κεηαθνξψλ θαη θαηαλάισζεο θαπζίκσλ). 

 Λεηηνπξγία 350 θαηαζηεκάησλ ζε φιε ηελ Διιάδα. 

 Παξαγσγή πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο απφ πξνκεζεπηέο θαη απνθπγή θφζηνπο παξαγσγήο. 

Γηαλνκή 

 Γεκάηα θνξηεγά θαηά ηε δηαλνκή θαη επηζηξνθή ηνπο ζηελ απνζήθε. 

 Γηαλνκή 20.000 δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ θαη κεγάινο αξηζκφο πξνκεζεπηψλ. 

Πσιήζεηο θαη κάξθεηηλγθ 

 Βέιηηζηε ζρέζε ηηκήο - πνηφηεηαο πξντφλησλ. 

 Μεγάιε γθάκα πξντφλησλ. 

 Πσιήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ. 

 Μεγάια θαηαζηήκαηα. 

 Γηαθεκηζηηθέο θακπάληεο επψλπκσλ πξντφλησλ θαη πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, φιν 

ηνλ ρξφλν. 

Δμππεξέηεζε πειαηψλ κεηά ηελ πψιεζε. 

 Μεηαθνξά πξντφλησλ ζην ζπίηη ηνπ πειάηε. 

 Έξεπλα πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ ηεο θάξηαο ΑΒ Plus. 

 Έξεπλα ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη δηαρείξηζε παξαπφλσλ. 
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Υποζηηπικηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 

Έξεπλα θαη αλάπηπμε πξντφλησλ, ηερλνινγία θαη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 

 Αλεπηπγκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζπλδεδεκέλα κε νιφθιεξε ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

(πξφγξακκα SAP). 

 Απηνκαηνπνίεζε δηαλνκψλ. 

 Πξφζβαζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζηηο πσιήζεηο φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ. 

Γηνίθεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ 

 Δζηίαζε θαη αλάπηπμε ησλ πξνζφλησλ θάζε εξγαδφκελνπ μερσξηζηά. 

 Αληαγσληζηηθνί κηζζνί βάζεη απφδνζεο θαη (bonus). 

 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη αλάπηπμεο ησλ εξγαδφκελσλ. 

Γεληθή δηνίθεζε - δξαζηεξηφηεηεο, θφζηε θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 Δμηζνξξνπεκέλε αμηνιφγεζε (Balanced Scorecard). 

 Ξερσξηζηφ ινγηζηήξην θαηαζηεκάησλ θαη εηαηξείαο. 

 Ννκηθή δηεχζπλζε πνπ ζπλεξγάδεηαη θαη κε ηνλ φκηιν ηεο εηαηξείαο. 

 πλεξγαζία κε ζηξαηεγηθνχο εηαίξνπο (π.ρ. Coral A.E.). 

Σν ζπλδπαζκέλν θφζηνο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αιπζίδαο αμίαο ηεο εηαηξείαο ΑΒ 

Βαζηιφπνπινο, θαζνξίδεη ηελ εζσηεξηθή δνκή ηνπ θφζηνπο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν είλαη 

κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ θιάδνπ ησλ (super markets). Οη δαπάλεο γηα 

θάζε δξαζηεξηφηεηα απφ απηέο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αιπζίδα άμηαο ηεο εηαηξείαο, είλαη 

ρακειφηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ θιάδνπ. Έηζη, έλαο 

ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο θαηέρεη ηελ πςειφηεξε θεξδνθνξία ζηνλ θιάδν 

ηα ηειεπηαία έηε, είλαη ε απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ θχξησλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο εηαηξείαο. 

 

6.5 Αληαγσληζηηθή ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε 

πσο αλαθέξζεθε ζην Μέξνο Α΄, ην αληαγσληζηηθφ (Benchmarking), ζπληζηά ζχγθξηζε κε 

ηνπο βαζηθφηεξνπο αληαγσληζηέο, δειαδή κε ηηο πξαθηηθέο, ηηο ηερληθέο θαη ηηο δηεξγαζίεο 

ησλ πην επηηπρεκέλσλ αληαγσληζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζεί ε απφδνζε ηεο 

επηρείξεζεο θαη λα κεηξεζεί ε δηαθνξά κε ηνπο άξηζηνπο. Παξαθάησ, αθνινπζεί κηα 

αληαγσληζηηθή ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηνλ νθηψ κεγαιχηεξσλ αιπζίδσλ (super market), ζε 

ζρέζε κε πέληε κεηξίζηκνπο βαζηθνχο παξάγνληεο. 

 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

 

120 
 

Πίλαθαο 6.1 

πγθξηηηθή αμηνιόγεζε ησλ κεγαιύηεξσλ αιπζίδσλ (super market) 

Δηαηξεία 
Κύθινο 

εξγαζηώλ 
Κεξδνθνξία 

Γίθηπν 

θαηαζηεκάησλ 

ρέζε 

ηηκήο/ 

πνηόηεηαο 

πξντόλησλ 

Γθάκα 

πξντόλησλ 

πλνιηθή 

βαζκνινγία 

ΑΒ 

Βαζηιόπνπινο 
7* 8 7 8 8 38 

Γαιαμίαο 2 2 3 4 2 13 

Μαξηλόπνπινο 8 3 8 1 6 26 

Μαζνύηεο 4 7 6 6 4 27 

Μεηξό 3 6 1 5 3 18 

θιαβελίηεο 6 4 4 7 7 28 

Lidl Hellas 5 5 5 2 5 22 

Market in 1 1 2 3 1 8 

 

* Βαζκφο 8 = πξψηνο θαη βαζκφο 1 = ηειεπηαίνο. 

Πεγή: Σα ζηνηρεία αληιεζήθαλ απφ δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία θαη ηζνινγηζκνχο ησλ εηαηξεηψλ. 

 

πσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ Πίλαθα 6.1, ζε ηξεηο απφ ηνπο πέληε παξάγνληεο ζχγθξηζεο, ε 

ΑΒ Βαζηιφπνπινο έξρεηαη πξψηε σο πξνο ηελ θεξδνθνξία, ηε ζρέζε ηηκήο/πνηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ θαη σο πξνο ηελ γθάκα ησλ πξντφλησλ. ζνλ αθνξά ηνλ θχθιν εξγαζηψλ θαη ην 

δίθηπν θαηαζηεκάησλ, πξψηνο έξρεηαη ν Μαξηλφπνπινο. 

Δπίζεο, απφ ην Γηάγξακκα 6.6 παξαηεξνχκε φηη ηελ πξψηε ζέζε ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε 

ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπγθξίζεθαλ, θαηαιακβάλεη ε εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο κε δηαθνξά. 

Αθνινπζεί ε εηαηξεία θιαβελίηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ε εηαηξεία Μαζνχηεο. 
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Πεγή: Σα ζηνηρεία αληιεζήθαλ απφ δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία θαη ηζνινγηζκνχο ησλ εηαηξεηψλ. 

 

Γηάγξακκα 6.6 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ζπγθξηηηθήο απόδνζεο ησλ αληαγσληζηώλ ηνπ θιάδνπ 

 

Παξφηη ε εηαηξεία Μαξηλφπνπινο έρεη ηα πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα θαη ηηο κεγαιχηεξεο 

πσιήζεηο έξρεηαη ηέηαξηε ζηε ζπλνιηθή θαηάηαμε, αθνχ πζηεξεί ζηα ππφινηπα ζπγθξίζηκα 

ζηνηρεία. Οη ππφινηπνη αληαγσληζηέο έρνπλ αληίζηνηρε ζέζε πεξίπνπ κε ην κεξίδην αγνξάο 

πνπ θαηέρνπλ, κε εμαίξεζε ηελ εηαηξεία Lidl Hellas πνπ έξρεηαη πέκπηε κεηά ηνλ 

Μαξηλφπνπιν θαη ηνλ Μαζνχηε, έρνληαο κηα κέηξηα βαζκνινγία ζην ζχλνιν ησλ 

ζπγθξίζηκσλ παξαγφλησλ.  
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ηξαηεγηθή Βέιηηζηνπ Κόζηνπο Σεο ΑΒ Βαζηιόπνπινο 

 

7.1 Μειέηε πεξίπησζεο πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ηεο ΑΒ Βαζηιόπνπινο  

Ζ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ε εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο, είλαη θπξίσο έλαο ζπλδπαζκφο 

ζηξαηεγηθψλ αλάινγα κε ην ηκήκα ηεο εηαηξείαο ζην νπνίν αλαθεξφκαζηε. Αλ έπξεπε λα 

ραξαθηεξίζνπκε ζπλνιηθά ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, ζα ιέγακε φηη αθνινπζεί 

κηα πβξηδηθή ζηξαηεγηθή, έλα ζπλδπαζκφ δειαδή κεηαμχ ηεο ζηξαηεγηθήο βέιηηζηνπ θφζηνπο 

θαη ηεο ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο. 

πσο αλαθέξεη ν θ. Βξεηηάθνο Λεσλίδαο, γεληθφο δηεπζπληήο ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, ε 

ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο ηα επφκελα ρξφληα, θπξίσο ελδπλακψλεη ην ζιφγθαλ «θαη ηνπ 

πνπιηνχ ην γάια», ηφζν απφ απφςεσο πνηθηιίαο θαη πνηφηεηαο πξντφλησλ, φζν θαη απφ 

απφςεσο παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ, θαζψο πηζηεχεη φηη ν ξφινο ηεο είλαη λα δίλεη ζηνπο 

πειάηεο ηεο ην θαιχηεξν, γηα ηε δηαηξνθή ηε δηθή ηνπο θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. ηελ ΑΒ 

Βαζηιφπνπινο δελ ππάξρεη ην άγρνο ηνπ γηγαληηζκνχ θαη ε βαζηθή ηεο πξνηεξαηφηεηα είλαη 

λαη κελ λα επεθηαζεί, αιιά κέζα απφ ζηαζεξά βήκαηα θαη κε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη 

ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. Σν πξνζσπηθφ ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, απνηειεί ην βαζηθφηεξν 

αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα θαη ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζήο ηεο απφ ηηο 

ππφινηπεο αιπζίδεο.
120

 

Έλα απφ ηα θαίξηα παξαδείγκαηα ζηξαηεγηθήο βέιηηζηνπ θφζηνπο πνπ αθνινπζεί ε ΑΒ 

Βαζηιφπνπινο, είλαη απηφ ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ηε 

ρακειή ηηκή κε ηελ πςειή πνηφηεηα, δειαδή ην βέιηηζην θφζηνο (value for money) κεηαμχ 

ηηκήο θαη παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. ε απηφ ην Κεθάιαην, ζα παξνπζηαζηεί κηα κειέηε 

πεξίπησζεο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, ε ζρέζε ηνπο κε ηα 

επψλπκα πξντφληα ηεο εηαηξείαο θαη ηέινο ε ππεξνρή ηνπο απφ αληίζηνηρα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο άιισλ ζνχπεξ κάξθεη. 

 

 

                                                           
120

 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=646540 

 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=646540


ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

 

124 
 

7.1.1 Παξνπζίαζε ησλ πξντόλησλ ηεο εηαηξείαο 

Ζ εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο μεθηλά ηελ δεκηνπξγία πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, 

ζπλδπάδνληαο ηελ πνηφηεηα κε ηηο αληαγσληζηηθέο ηηκέο ην 1994. ήκεξα, δηαζέηεη 1.800 κε 

2.000 θσδηθνχο πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη 20.000 θσδηθνχο ζπλνιηθά αλά έηνο, καδί 

κε ηνπο επνρηθνχο πνπ απνζχξνληαη θαη αιιάδνπλ.
121

 

H ΑΒ ππνγξάθεη κε ην ζήκα ηεο, κηα κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο απφ 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο, γηα ηελ θάιπςε νπνηαζδήπνηε θαζεκεξηλήο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. 

Σα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο πνπ πξνζθέξνπλ ηα θαηαζηήκαηα ΑΒ, αλήθνπλ ζε πεξηζζφηεξεο 

απφ κηα κάξθεο ηδησηηθνχ ζήκαηνο θαη είλαη ηα εμήο:
122

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
121

 Γνδφπνπινο Αιέμαλδξνο θαη Κνληνκίραινπ Άλλα (25/02/2016), Σπλέληεπμε, ό.π. 
122

 http://www.ab.gr/products 

 

Με κεγάιε θαη πινχζηα πνηθηιία ζε ηξφθηκα, 

θξέζθεο ζαιάηεο, πξντφληα ςπγείνπ, ηπξηά, 

αιιαληηθά, αλαςπθηηθά, απνξξππαληηθά, ραξηηθά 

θαη θαζαξηζηηθά, ηα πξντφληα ηεο ΑΒ απνηεινχλ 

εδψ θαη δεθαεηίεο ζηαζεξή θαη πξνζηηή αμία 

θαιχπηνληαο φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ λνηθνθπξηνχ.  

 

http://www.ab.gr/products
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Δθιεθηέο γεχζεηο πνπ παξάγνληαη απνθιεηζηηθά 

γηα ηα ΑΒ ζηηο πην θεκηζκέλεο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδνο. Μηα ηεξάζηηα γθάκα παξαδνζηαθψλ 

πξντφλησλ απφ ιάδη, φζπξηα, δπκαξηθά, μεξνχο 

θαξπνχο, αθεςήκαηα, κέιη, ειηέο, πάζηα ειηάο, 

ξχδη, γιπθά ηνπ θνπηαιηνχ, καζηίρα Υίνπ πξψηεο 

πνηφηεηαο απζηεξά ειιεληθήο παξαγσγήο. 

Πξντφληα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο πνπ είηε 

δηαθξίλνληαη γηα ηελ ηδηαίηεξε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο ηνπο είηε γηα θάπνην ζπζηαηηθφ 

πνπ πεξηέρνπλ. Κίηξηλα θαη ιεπθά ηπξηά, 

αιιαληηθά, θξέαο, ςάξη, θαηεςπγκέλεο πίηεο, 

θξνχηα θαη ιαραληθά. 
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Βηνινγηθά πξντφληα κε ηε ζθξαγίδα ηεο ΑΒ ζηηο 

θαηεγνξίεο ησλ θξέζθσλ, ηππνπνηεκέλσλ θαη 

αιινηψζηκσλ. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπο δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλζεηηθά ή ρεκηθά ιηπάζκαηα, 

θπηνθάξκαθα ή νξκφλεο, αιιά πην ήπηεο κέζνδνη 

αγξνπεξηβαιινληηθήο παξαγσγήο, θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ. 

 

Ζ ζεηξά Nutrilife, πεξηιακβάλεη ηξφθηκα πνπ 

έρνπλ ιεηηνπξγηθά πιενλεθηήκαηα, ρπκνχο 

ςπγείνπ κε extra βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία, 

αιιαληηθά ρσξίο γινπηέλε, θαιχπηνληαο ηηο 

αλάγθεο θαη ηηο ζχγρξνλεο εμεηδηθεπκέλεο 

δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο. 
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Μεγάιε πνηθηιία θξεζθνθνκκέλνπ θαη 

ζπζθεπαζκέλνπ θξέαηνο γηα επθνιία θαη 

ιχζεηο ζην θαζεκεξηλφ ηξαπέδη. Bφεην, 

κνζράξη γάιαθηνο, λεαξφ κνζράξη 8-12 

κελψλ, ρνηξηλφ αιιά θαη γαινπνχια κε ηηο 

κε ηηο πην απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

Κχθινπ Πνηφηεηαο ΑΒ, δειαδή ζπζηεκαηηθφο 

θαη θαζεκεξηλφο πνηνηηθφο έιεγρνο ζε φια 

ηα ζηάδηα παξαγσγήο, απφ ηελ πξνεπηινγή 

ησλ πξντφλησλ κέρξη θαη κεηά ηελ πψιεζή 

ηνπο. 

 

Ζ ζεηξά Terra Leaf πεξηιακβάλεη πξντφληα 

θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη εγθεθξηκέλα απφ 

ηνπο αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο. 

Πξντφληα πνπ παξαζθεπάδνληαη απφ θπζηθέο 

πξψηεο χιεο ρσξίο πξνζζήθε ρεκηθψλ, 

βηνδηαζπψκελα θαη βηναπνδνκήζηκα. Ζ γθάκα 

πεξηιακβάλεη απνξξππαληηθά, θαζαξηζηηθά, 

ραξηηθά θαη ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ. 
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εηξά απφ έηνηκα γεχκαηα, γηα θάζε ψξα 

θαη ζηηγκή ηεο εκέξαο. Μαγεηξεκέλα κε 

δηαιερηά πιηθά θαη εμαηξεηηθφ παξζέλν 

ειαηφιαδν. πζθεπαζκέλα ζε πξνζηαηεπηηθή 

αηκφζθαηξα, ψζηε λα θξαηνχλ ηε 

θξεζθάδα ηνπο, λφζηηκα, πγηεηλά θαη κε 

φιεο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαηξνθηθή 

ηνπο αμία. 

 

εηξά παηδηθψλ πξντφλησλ ζηηο θαηεγνξίεο 

ησλ ηξνθίκσλ θαη πξντφλησλ θξνληίδαο 

φπσο, ζακπνπάλ αθξφινπηξα, παηδηθή 

νδνληφθξεκα θ.ά. 
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Πξντφληα θαζεκεξηλήο ρξήζεο, θαιήο 

πνηφηεηαο, παλεπξσπατθήο εκβέιεηαο, 

γηα εμνηθνλφκεζε θαη έμππλεο αγνξέο 

365 κέξεο ην ρξφλν. 

 

Πξντφληα πξνζσπηθήο πεξηπνίεζεο θαη 

θξνληίδαο ζψκαηνο, καιιηψλ, πγηεηλήο, 

έλδπζεο θαη εηδψλ ζπηηηνχ κε 

παλεπξσπατθέο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 
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7.1.2 Καζαξέο πσιήζεηο 

Με ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο ζηε ρψξα καο, παξαηεξήζεθε κηα απφηνκε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 

ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, ζην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ΑΒ 

Βαζηιφπνπινο.  

 

Πίλαθαο 7.1 

Καζαξέο πσιήζεηο ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο 

 

  Πεγή: ηνηρεία πνπ δφζεθαλ, απφ ηελ εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο. 

 

πσο κε πιεξνθφξεζαλ ν θ. Γνδφπνπινο Αιέμαλδξνο (Business & Loyalty Insights 

Manager) θαη ε θ. Κνληνκίραινπ Άλλα (Market & Categories Analyst Business Intelligence 

& Strategy Dpt.) ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, νη πσιήζεηο πξηλ ηελ θξίζε ήηαλ ρακειφηεξεο. 

Χζηφζν, ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, 

δελ νθεηιφηαλ κφλν ζηελ ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ ζηα πξντφληα απηά, αιιά θαη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο γθάκαο ηνπο, πνπ ζήκεξα αξηζκεί έληεθα θαηεγνξίεο, κε πξννπηηθή αχμεζεο 

ζηνλ κέιινλ. 

πσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ Πίλαθα 7.1, είρακε κηα ζπλερφκελε αχμεζε ησλ θαζαξψλ 

πσιήζεσλ ησλ (private label product), πνπ έθηαζε ηα 329 εθ. επξψ ην 2013. Σν 2014 

παξαηεξείηαη κηα κηθξή πηψζε ησλ πσιήζεσλ ε νπνία ζπλερίδεηαη θαη ην 2015. Ζ πηψζε 

απηή νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο πξνζθνξέο πνπ έθαλαλ νη παξαγσγνί επψλπκσλ 

πξντφλησλ θαη ζηελ κείσζε ησλ ηηκψλ, αθνχ είδαλ ηηο πσιήζεηο ηνπο λα κεηψλνληαη απφ ηελ 

ζηξνθή ησλ θαηαλαισηψλ ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, πνπ είραλ ρακειφηεξν θφζηνο. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ βνήζεζε ηα επψλπκα πξντφληα έλαληη ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο 

εηηθέηαο, ήηαλ θαη νη δηαθεκίζεηο ησλ πξψησλ, θάηη ζην νπνίν πζηεξνχλ ηα (private label 

product), ιφγσ ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ (Budget). 

 

Καζαξέο πσιήζεηο (ζε εθ. επξώ). 

Έηε 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

[Ιαλ-Ννε] 

Πσιήζεηο πξντόλησλ 

ηδησηηθήο εηηθέηαο 
236 283 324 329 326 315 
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7.1.3 πκκεηνρή ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηεο ΑΒ 

Βαζηιφπνπινο, θαηαιακβάλνπλ θαηά κέζσ φξν ην 22% πεξίπνπ. Δίλαη έλα κεγάιν πνζνζηφ, 

αλ ζπλππνινγίζνπκε ηνπο θσδηθνχο ηδησηηθήο εηηθέηαο ζε ζρέζε κε απηνχο ησλ επψλπκσλ 

πξντφλησλ πνπ είλαη, 2.000 θαη 18.000 θσδηθνί αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 7.2 

Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο 

% πκκεηνρή ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο 

Έηε 2010 2011 2012 2013 2014 
2015 

[Ιαλ-Ννε] 

ύλνιν 

(Private Label 

product)* 

18% 20% 22,3% 22,1% 21,3% 21,2% 

Πξντόληα 365 2,4% 3,1% 3,3% 3,1% 2,7% 2,4% 

    
    * ην ζχλνιν ησλ (Private Label product), ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα πξντφληα (365). 

 
    Πεγή: ηνηρεία πνπ δφζεθαλ, απφ ηελ εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο. 

 

πσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ Πίλαθα 7.2, ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ πξντφλησλ 

ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο απμάλεηαη ζπλερψο απφ ην 2010 

έσο ην 2012. Σν 2013 παξαηεξείηαη κηα κηθξή κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,2% θαη ζπλερίδεη λα 

κεηψλεηαη, θηάλνληαο ην 2015 ζην 21,2% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ. πσο αλαθέξακε 

πξνεγνπκέλσο, απηή ε πηψζε νθείιεηαη ζηηο πξνζθνξέο θαη ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ 

επψλπκσλ πξντφλησλ. 

Χζηφζν, ηα ηειεπηαία ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ην επφκελν δηάζηεκα δελ ζα έρνπκε 

πεξεηαίξσ πηψζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο 

ηεο εηαηξείαο, ζπλππνινγίδνληαο φηη ην 30% ησλ πξντφλησλ ηνπ θαιαζηνχ, είλαη πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο.
123

 

  

                                                           
123

 Γνδφπνπινο Αιέμαλδξνο θαη Κνληνκίραινπ Άλλα (25/02/2016), Σπλέληεπμε, ό.π. 
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Πεγή: ηνηρεία πνπ δφζεθαλ, απφ ηελ εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο. 

 

Γηάγξακκα 7.1 

Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο 

 

πσο παξαηεξνχκε θαη απφ ην Γηάγξακκα 7.1, ε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ πξντφλησλ 

365, αθνινπζεί αλάινγε πνξεία, θηάλνληαο ην 2015 ζην 2,4% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ, 

ζηα επίπεδα δειαδή ηνπ 2010. Πξέπεη λα ηνλίζνπκε φκσο φηη έλα ηέηνην πνζνζηφ γηα κηα 

κφλν θαηεγνξία απφ ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο είλαη πνιχ πςειφ.  

Αλ ζπγθξίλνπκε ηα έηε 2010 θαη 2015, παξαηεξνχκε φηη ν κέζνο φξνο κηαο θαηεγνξίαο 

απφ ηηο δέθα, ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ΑΒ, θαηαιακβάλεη ην 1,56% έλαληη ηνπ 2,4% 

ησλ πξντφλησλ 365 ην 2010, ελψ ην 2015 ηα αληίζηνηρα πνζνζηά είλαη 1,88% θαη 2,4%. 

Τπάξρεη επνκέλσο, κηα ζηαζεξφηεηα ζηηο πσιήζεηο, φζνλ αθνξά ηα πξντφληα 365 θαη αχμεζε 

ησλ ππφινηπσλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ΑΒ. 

 

7.2 Πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ζε ζρέζε κε ηα επώλπκα ηεο ΑΒ Βαζηιόπνπινο 

Οη ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ θαη εηδηθφηεξα ε δηαθήκηζε, ιεηηνπξγνχλ σο ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο 

ησλ καξθψλ, πξνδηαζέηνληαο κάιηζηα ηνπο θαηαλαισηέο ζεηηθφηεξα σο πξνο ηα επψλπκα 

πξντφληα (φζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα θπξίσο) ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 
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Δπίζεο, νη κάξθεο θαηαζθεπαζηή αλ θαη αθξηβφηεξεο, δελ βαζίδνληαη ηφζν ζηνλ παξάγνληα 

«ηηκή» γηα ηελ επηηπρία ηνπο,  φζν ζηνλ παξάγνληα «δηαθήκηζε», φπνπ ππεξηεξνχλ ιφγσ ηεο 

δπλαηφηεηαο λα δαπαλνχλ πεξηζζφηεξα θεθάιαηα ζηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, δελ επηβαξχλνληαη κε ην θφζηνο 

δηαθήκηζεο, παξαγσγήο θαη ζέζεο ζην ξάθη, κε απνηέιεζκα λα ππεξηεξνχλ ζε ηηκή ζε ζρέζε 

κε ηα επψλπκα πξντφληα. ηαλ δε, ζπλδπάδνληαη θαη κε θαιή πνηφηεηα, ην αληαγσληζηηθφ 

ηνπο πιενλέθηεκα είλαη αθφκε κεγαιχηεξν. Πνην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξντφληα ηδησηηθήο 

εηηθέηαο ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο έρνπλ έλα βέιηηζην ζπλδπαζκφ ηηκήο - πνηφηεηαο (value for 

money) θαη κηα κεγάιε γθάκα πξντφλησλ. Αθνινπζνχλ ζα ιέγακε, κηα «πβξηδηθή ζηξαηεγηθή», 

δειαδή έλα ζπλδπαζκφ ζηξαηεγηθήο βέιηηζηνπ θφζηνπο θαη ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο.  

  

Πίλαθαο 7.3 

Καζαξέο πσιήζεηο πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη επώλπκσλ πξντόλησλ 

 
    Πεγή: ηνηρεία πνπ δφζεθαλ, απφ ηελ εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο. 

 

πσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ Πίλαθα 7.3 θαη νη δχν θαηεγνξίεο έρνπλ κηα ζπλερφκελε 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ απφ ην έηνο 2010 έσο ην 2013. Σν 2014, παξαηεξνχκε κηα κηθξή 

κείσζε ζηηο πσιήζεηο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ 

επψλπκσλ πξντφλησλ, θάηη πνπ νθείιεηαη ηφζν ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ ηειεπηαίσλ, φζν 

θαη ζηελ αχμεζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ πξντφλησλ απηψλ, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο.  

Παξαηεξψληαο ην Γηάγξακκα 7.2, βιέπνπκε φηη θαη νη δχν θαηεγνξίεο πξντφλησλ δελ 

έρνπλ ηδηαίηεξεο δηαθπκάλζεηο ζηηο πσιήζεηο ηνπο, σζηφζν νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ 

πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο είλαη θαλεξά ρακειφηεξεο απφ απηέο ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ.  

Καζαξέο πσιήζεηο (ζε δηζ. επξώ). 

Έηε 2010 2011 2012 2013 2014 
2015  

[Ιαλ - Ννε] 

Πσιήζεηο 

πξντόλησλ 

ηδησηηθήο εηηθέηαο 

0,236 0,283 0,324 0,329 0,326 0,315 

Πσιήζεηο 

επώλπκσλ 

πξντόλησλ 

1,110 1,110 1,130 1,160 1,210 1,200 
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Πεγή: ηνηρεία πνπ δφζεθαλ, απφ ηελ εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο. 

 

Γηάγξακκα 7.2 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε θαζαξώλ πσιήζεσλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη 

επώλπκσλ πξντόλησλ  

 

Αλ ζπλππνινγίζεη φκσο θαλείο, ηελ αλαινγία θσδηθψλ πξντφλησλ ζε ζρέζε κε ηηο 

πσιήζεηο ζα δηαπηζηψζεη, φηη ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο κε 2.000 θσδηθνχο πεξίπνπ, 

έπξεπε λα έρνπλ πσιήζεηο αλαινγηθά κε ην ζχλνιν ησλ θσδηθψλ γηα ην 2015, 151 εθ. επξψ, 

ελψ έρνπλ 315 εθ. επξψ (+ 164 εθ. επξψ). 

Αληίζεηα, νη 18.000 πεξίπνπ θσδηθνί επψλπκσλ πξντφλησλ ζα έπξεπε λα θάλνπλ πσιήζεηο 

ην 2015 1,36 δηζ. επξψ, ελψ έρνπλ πσιήζεηο 1,2 δηζ. επξψ (-0,16 δηζ. επξψ) ζε ζρέζε κε ηα 

πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. Δπίζεο, ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 22% ηνπ ζπλνιηθνχ ηδίξνπ ηεο εηαηξείαο, ελψ ν κέζνο φξνο γηα ην 

ζχλνιν ησλ αιπζίδσλ ηνπ θιάδνπ είλαη 15%. Σέινο, ζηνλ ΑΒ Βαζηιφπνπιν ην 30% ηνπ 

θαιαζηνχ είλαη πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο.
124
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7.3 Σα πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ηεο ΑΒ Βαζηιόπνπινο ζε ζρέζε κε απηά 

ησλ αληαγσληζηηθώλ αιπζίδσλ  

Ζ ΑΒ Βαζηιφπνπινο μεθίλεζε ηελ δεκηνπξγία πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ην 1994 θαη 

ήηαλ απφ ηηο πξψηεο αιπζίδεο πνπ εηζήγαγε ηελ θαηεγνξία απηή ζηελ Διιάδα. Απφ ηφηε έρεη 

εμειίμεη ηα πξντφληα απηά ζε κεγάιν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, πιεζηάδνληαο 

ηα πξφηππα ηνπ εμσηεξηθνχ, φπνπ ηα πνζνζηά είλαη κεγαιχηεξα.
125

 

ζνλ αθνξά, ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο ππεξηεξεί 

αξηζκεηηθά έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηηο, δηαζέηνληαο έληεθα κεγάιεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ 

ηδησηηθήο εηηθέηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξντφλησλ 365, ηα νπνία απνηεινχλ 

απηφλνκα (Brands), πνπ απεπζχλνληαη ζε εζσηεξηθνχο πειάηεο.  

Ζ πην θαηλνηφκνο θαηεγνξία πνπ απνηειεί έλα απφ ηα ζηνηρεία δηαθνξνπνίεζεο ηεο ΑΒ 

Βαζηιφπνπινο είλαη ηα πξντφληα ΑΒ θνληά ζηελ Διιεληθή γε, πνπ ε εηαηξεία πξνκεζεχεηαη 

απεπζείαο απφ ηνλ παξαγσγφ θαη δελ ηα δηαζέηνπλ άιιεο αληαγσληζηηθέο αιπζίδεο. Δπίζεο, ε 

εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο δηαζέηεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο θσδηθνχο πξντφλησλ ηδησηηθήο 

εηηθέηαο, ελψ κφλν ν θσδηθφο «365» αξηζκεί πεξηζζφηεξα απφ 1.100 είδε ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ πξντφλησλ.
126

 

Σν ζεκαληηθφηεξν ίζσο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο 

ηεο εηαηξείαο, είλαη ην ρακειφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα πνπ πξνζθέξνπλ. ε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο, ππάξρεη ε βέιηηζηε ζρέζε ηηκήο - πνηφηεηαο (value for money) ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο. Οη θαηαλαισηέο απνιακβάλνπλ ην βέιηηζην θφζηνο ζα ιέγακε απφ ηηο αγνξέο 

ηνπο, θάηη πνπ δελ πξνζθέξνπλ αληαγσληζηηθέο αιπζίδεο ζε παξφκνηα πξντφληα. Ζ Lidl 

Hellas ή ε εηαηξεία Μαξηλφπνπινο  γηα παξάδεηγκα,  κπνξεί ζε θάπνηα πξντφληα λα έρεη ίδηεο 

ηηκέο ή ειάρηζηα ρακειφηεξεο, ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ απηψλ φκσο, είλαη ρακειφηεξε ή 

πξνζθέξνπλ ιηγφηεξα ζηνλ θαηαλαισηή. 

Σα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο είλαη πξντφληα ίδηα ζε πνηφηεηα κε 

ηα επψλπκα, αθνχ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πξντφλησλ, κε εμαίξεζε ηα πξντφληα 365, 

παξάγνληαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ. Ζ κφλε δηαθνξά έγθεηηαη ζηελ 

ηηκή, ε νπνία είλαη ρακειφηεξε γηα δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, ιφγσ ηεο εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο 

απφ ηελ δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ, ηελ δηαλνκή ζηνπο ιηαλνπσιεηέο θαη ηελ δηαπξαγκάηεπζε 
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ηεο ζέζεο ησλ πξντφλησλ ζην ξάθη. Γεχηεξνλ, ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο δελ έρεη θφζηε παξαγσγήο 

θαη ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ, αθνχ κε απηά επηβαξχλεηαη ν παξαγσγφο θαη κπνξεί λα 

δηαπξαγκαηεχεηαη θαιχηεξα φζνλ αθνξά ηηο ηηκέο αγνξάο ησλ πξντφλησλ, αθνχ έρεη 

απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο θαη αγνξάδεη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζε 

ζρέζε κε άιινπο ιηαλνπσιεηέο. 

Έλα άιιν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο εηαηξείαο είλαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

AB Αγξνδηαζθάιηζε πνπ είλαη έλα ζχζηεκα επηινγήο θαη ειέγρσλ πξνκεζεπηψλ θξνχησλ 

θαη ιαραληθψλ, πνπ δελ δηαζέηνπλ νη αληαγσληζηέο. Δπίζεο, κε ην πξφγξακκα «Κχθινο 

Πνηφηεηαο ΑΒ», θαιχπηεη θάζε ζηάδην ηεο δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ αιιά θαη θάζε 

παξάκεηξν πνπ κπνξεί λα ειεγρζεί, φπσο ηελ πξναμηνιφγεζε θαη επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ, 

ηελ παξαιαβή, ηελ απνζήθεπζε, ηε κεηαθνξά θαη ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ αιιά θαη ηελ 

παξνρή εμππεξέηεζεο κεηά απφ απηή.  

Ζ ζπλεξγαζία ηεο εηαηξείαο κε φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηδηαίηεξα κε απηνχο πνπ 

παξάγνπλ πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο (private brand), φπσο ηα 365, ηα ΑΒ, ηα ΑΒ θνληά 

ζηελ Διιεληθή Γε θ.ά., πξνυπνζέηεη εθηφο απφ ηελ αλάπηπμε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη 

δηαθάλεηαο ζηηο ζρέζεηο ηνπο, ηελ απνδνρή ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΑΒ γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

πξντφλησλ απηψλ, ηελ ζπκθσλία ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπο θαη ηεο πξνέιεπζεο ησλ πξψησλ 

πιψλ ηνπο, κε ζηφρν θπζηθά ηελ παξαγσγή αζθαιψλ πξντφλησλ κφλν πςειήο πνηφηεηαο. 

Γηα ηελ ΑΒ, ε πξνεπηινγή, ε αμηνιφγεζε θαη ε ηειηθή επηινγή ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο είλαη 

έξγν εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ην νπνίν ζηεξίδεηαη:
127

 

1. ηηο ζαθείο θαη αδηαπξαγκάηεπηεο απαηηήζεηο - πνιηηηθέο ηεο, πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή 

ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

2. ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη παξακέηξσλ, πνπ θαζηζηνχλ θάζε πξντφλ αζθαιέο θαη 

πνηνηηθφ. 

3. ηελ επηθνηλσλία θαη ζπκθσλία ησλ πξνδηαγξαθψλ απηψλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηε 

ζπκθσλία γηα ηνλ ηξφπν πινπνίεζήο ηνπο. 

4. ηελ επαιήζεπζε ηεο επάξθεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ ππνδνκψλ, ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

πξψησλ πιψλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπο, κέζσ ησλ αλαγλσξηζκέλσλ 

πηζηνπνηήζεσλ πνπ πηζαλψο δηαζέηνπλ. 
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5. ηε δηελέξγεηα επηηφπησλ επηζεσξήζεσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο κε πξνθαζνξηζκέλε 

ζπρλφηεηα θαη ζηφρν ηελ επηβεβαίσζε ηεο θαηαιιειφηεηαο, λα παξάγνπλ αζθαιή 

ηξφθηκα, αιιά θαη ηεο έκπξαθηεο δέζκεπζεο ηνπο γηα ζπλερή βειηίσζε, φπσο έρεη 

ζπκθσλεζεί. 

6. ηε δηελέξγεηα ηαθηηθψλ απξνεηδνπνίεησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ (νξγαλνιεπηηθψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ θ.ά.) ζηα ίδηα ηα πξντφληα κε ζθνπφ ηελ επαιήζεπζε ηεο ηήξεζεο ησλ 

ζπκθσλεκέλσλ πξνδηαγξαθψλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Αθφκε, κε ην ζχζηεκα (HACCP) πνπ είλαη έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ θαη ζπλεπαθφινπζσλ 

ελεξγεηψλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ απνζθνπεί ζηελ δηάζεζε αζθαιψλ ηξνθίκσλ, ε εηαηξεία 

βαζίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ θαη ιηγφηεξν ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εκθάληζήο ηνπο.
128

  

Ζ βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε «κειέηε HACCP», κία εξγαζία ε νπνία βαζίδεηαη ζε 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα, εμεηάδεη φια ηα ζηάδηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο κίαο επηρείξεζεο, 

εληνπίδεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζηα ηξφθηκα (αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ, 

επηκφιπλζε κε ππνιείκκαηα αλεπηζχκεησλ ρεκηθψλ νπζηψλ, παξνπζία μέλσλ ζσκάησλ θ.ά.) 

θαη πξνζδηνξίδεη ηα απαξαίηεηα πξνιεπηηθά κέηξα θαη ηα ζεκεία ειέγρνπ ηνπο.  

Σν 2010, ν πνιχπινθνο κεραληζκφο ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο 

γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζηα πιαίζηα ηνπ (HACCP), θαζψο θαη ν 

κεραληζκφο επηηήξεζεο ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ απφ ηα θαηαζηήκαηα, επηβξαβεχζεθε σο 

πξνο ηελ πιεξφηεηά ηνπ απφ αλεμάξηεην θνξέα θαη πηζηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο 

πξφηππν (ISO 9001:2008).
129 

 

Ανάλςζη (SWOT) 

Απφ ηελ παξαπάλσ ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ηεο ΑΒ 

Βαζηιφπνπινο θαη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, πξνέθπςαλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

δπλάκεηο, αδπλακίεο, επθαηξίεο θαη απεηιέο ηεο εηαηξείαο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ ζε κηα (SWOT) αλάιπζε. Απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ Γηαγξάκκαηνο 7.3 

ζπκπεξαίλνπκε φηη, ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο ππεξηεξεί ζπλνιηθά ζηα πξντφληα ηδησηηθήο 
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 (Hazard Analysis and Critical Control Points) ή (Αλάιπζε Κηλδχλνπ θαη Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ), είλαη έλα 

απιφ θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα, πνπ έρεη σο ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, εηδηθφηεξα 

ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 
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εηηθέηαο έλαληη ησλ αληαγσληζηηθψλ αιπζίδσλ θαη επελδχεη θαζεκεξηλά ζε απηά, αιιά ην 

ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκά ηεο, είλαη νη ρακειέο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ή ηηο 

παξνρέο πνπ πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο. 

 

 

 

Γηάγξακκα 7.3 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε αλάιπζεο (SWOT) γηα ηα πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο 

ηεο ΑΒ Βαζηιόπνπινο 

 

ηφρνο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζεί ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο γηα ηα (private brands), είλαη 

ε δηεχξπλζε αθφκε πεξηζζφηεξν ηεο γθάκαο πξντφλησλ, ε δηαηήξεζε θαη αχμεζε ηνπ 

κεξηδίνπ αγνξάο, 1 κε 2% εηεζίσο ρσξίο επηζεηηθή αλάπηπμε ζε ζρέζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ θαη ησλ αληαγσληζηηθψλ αιπζίδσλ.
130
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• Χαμηλή τιμή προϊόντων ςε ςχζςη 
με την ποιότητα ή τισ παροχζσ. 

• Μεγάλη γκάμα προϊόντων.

• Περιςςότεροι κωδικοί προϊόντων

• Μικρότερο κόςτοσ αγοράσ 
προϊόντων.

• Μεγαλφτερο μερίδιο ςτην αγορά.

• Ελεγμζνοι, ζμπιςτοι προμηθευτζσ.

• Συςτήματα ελζγχου προϊόντων, 
πρόληψησ κινδφνων και 
καταπολζμηςήσ τουσ.

• Μικρά κεφάλαια για διαφήμιςη.

• Μικροί ρυθμοί ανάπτυξησ.

• Πιςτότητα ςτα επϊνυμα 
προϊόντα.

• Αφξηςη γκάμασ προϊόντων.

• Αφξηςη κωδικϊν προϊόντων.

• Αφξηςη μεριδίου αγοράσ.

• Εμπιςτοςφνη των καταναλωτων.

• Οικονομική κρίςη & μείωςη                   
πωλήςεων.

• Μίμηςη ςτρατηγικήσ από τον 
ανταγωνιςμό.

• Συγκζνρωςη μεριδίων αγοράσ.

• Επιθετική ςτρατηγική από τον    
ανταγωνιςμό.

SWOT

S W 

O T 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

 

ηξαηεγηθή Γηαθνξνπνίεζεο Σεο ΑΒ Βαζηιόπνπινο 

 

8.1 Μειέηε πεξίπησζεο ησλ θαηαζηεκάησλ ΑΒ Shop & Go ζηα πξαηήξηα 

ηεο Shell 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, κία απφ ηηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο ηεο εηαηξείαο 

ΑΒ Βαζηιφπνπινο είλαη απηή ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο, 

φπσο ζηα πξντφληα, ζηηο ππεξεζίεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, ζηα θαηαζηήκαηα, ζε θαηλνηφκεο 

θαη πξσηφηππεο ζπκπξάμεηο θ.ά. 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ε δεκηνπξγία ησλ πξψησλ παλειιαδηθά 24σξσλ 

θαηαζηεκάησλ ΑΒ Shop & Go ζηα πξαηήξηα ηεο Shell. Σξία απφ ηα θαηαζηήκαηα απηά, 

ιεηηνπξγνχλ 24σξν θαη ηα ππφινηπα κε δηεπξπκέλν σξάξην φιε ηελ εβδνκάδα. Ζ πξσηνηππία 

απηή ήξζε λα αλαηξέςεη ην παξειζφλ, φπνπ γηα δεθαεηίεο νιφθιεξεο θνξείο ηνπ ιηαλεκπνξίνπ 

έξρνληαλ ζην ηξαπέδη ησλ ζπδεηήζεσλ κε ππνπξγνχο Δκπνξίνπ θαη αξγφηεξα Αλάπηπμεο θαη 

ζπδεηνχζαλ ην ελδερφκελν επέθηαζεο ηνπ σξαξίνπ ησλ ζνχπεξ κάξθεη. 

 

8.1.1 ύκπξαμε ηεο ΑΒ Βαζηιόπνπινο κε ηε Coral Α.Δ 

Ο ιφγνο γηα λα έξζνπλ ζε επαθή νη δχν εηαηξείεο, ήηαλ ε αλάγθε ηεο Shell λα έρεη έλαλ 

πξνκεζεπηεί πξντφλησλ γηα ηα θαηαζηήκαηά ηεο, αθνχ δελ κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί έλα 

κεγάιν αξηζκφ πξντφλησλ θαη δηαθνξεηηθψλ πξνκεζεπηψλ, θαζψο θαη ε αλάγθε δηαθνξνπνίεζεο 

ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο απφ ηνλ αληαγσληζκφ, απμάλνληαο ην κεξίδηφ ηεο ζηνλ θιάδν. Σν 

θέξδνο ηεο Shell, ζπγαηξηθήο ηεο Coral Α.Δ είλαη κεγαιχηεξν αλ ζπλππνινγίζνπκε φηη 

έπξεπε λα δηαπξαγκαηεχεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ηηκέο θαη πξνζθνξέο πξντφλησλ, θάηη πνπ 

έσο ηφηε δελ έθαλε, κε απνηέιεζκα λα αγνξάδεη πξντφληα ζε ζηαζεξέο ηηκέο, ρσξίο λα 

επσθειείηαη απφ ην ρακειφηεξν θφζηνο.   

Ζ ΑΒ Βαζηιφπνπινο θαη ε Coral Α.Δ., δηθαηνχρνο ησλ ζεκάησλ Shell ζηελ Διιάδα, ζηηο 

25 Ηνπιίνπ ηνπ 2013, αληαπνθξηλφκελνη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή 

εγθαηληάδνπλ ην πξψην θαηάζηεκα ΑΒ Shop & Go παλειιαδηθά, κέζα ζην πξαηήξην 

θαπζίκσλ Shell ζηα Βξηιήζζηα. Ζ ελέξγεηα απηή, ε νπνία έζεζε ηα ζεκέιηα γηα κηα 
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ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν εηαηξεηψλ, είρε σο ζηφρν λα δηαθνξνπνηήζεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξαλ έσο ηφηε ε Shell θαη ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο, ζηνπο 

πειάηεο ηνπο. 

 

 

Δηθόλα ηεο εμσηεξηθήο όςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ΑΒ Shop & Go ζην Γηεζλή Αεξνιηκέλα Αζελώλ. 

 

 «Πξνρσξάκε έλα βήκα παξαπέξα, θαζηζηψληαο ην πξαηήξην θαπζίκσλ Shell ην κέξνο 

φπνπ κπνξνχκε λα θαιχςνπκε ηηο αλάγθεο, φρη κφλν ηνπ απηνθηλήηνπ, αιιά θαη ηνπ ζπηηηνχ 

καο. Με ηε ζπλεξγαζία καο κε ηελ ΑΒ Βαζηιφπνπινο, κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε πςειή 

πνηφηεηα θαη εμππεξέηεζε, επθνιία θαη ηαρχηεηα ζηηο αγνξέο, 24 ψξεο ην 24σξν, 7 εκέξεο 

ηελ εβδνκάδα», αλέθεξε ν Γηψξγνο Θσκαΐδεο, Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Coral A.E.
131

 

«Δίλαη ζηηο ζηξαηεγηθέο καο πξνηεξαηφηεηεο λα εμππεξεηνχκε ηνλ πειάηε, αθνινπζψληαο 

ηνλ ξπζκφ ηεο δσήο ηνπ, πξνζπαζψληαο λα ηνπ πξνζθέξνπκε ιχζεηο ζηηο αλάγθεο ηνπ, είηε 

είλαη θνληά ζην ζπίηη ηνπ, ζηελ εξγαζία ηνπ, ζηηο δηαθνπέο ηνπ ή είλαη ζε θίλεζε. Σα 

θαηαζηήκαηα επθνιίαο επηρεηξνχλ λα απαληήζνπλ ζ’ απηήλ ηελ πξφθιεζε.  Με ηε ζηξαηεγηθή 

ζπλεξγαζία κε ηελ Coral/Shell θαηλνηνκνχκε, επηρεηξψληαο λα εληάμνπκε ην θαλάιη ησλ 

                                                           
131

 http://www.coralenergy.gr/NewsItem.aspx?a_id=175&nc_id=11&ni_id=138 
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πξαηεξίσλ θαπζίκσλ ζηελ νξγαλσκέλε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ», ηφληζε ν 

Λεσλίδαο Βξεηηάθνο, Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο. 

 

8.1.2 Παξνπζίαζε ησλ θαηαζηεκάησλ 

Ζ ΑΒ Βαζηιφπνπινο αξηζκεί απηή ηε ζηηγκή ελληά θαηαζηήκαηα ΑΒ Shop & Go ζηα 

πξαηήξηα ηεο Shell θαη ζα αθνινπζήζνπλ άιια δχν ζην πξψην ηξίκελν ηνπ 2016. Σν θάζε 

θαηάζηεκα ΑΒ Shop & Go είλαη 86 - 180 η.κ. θαη δηαζέηεη 2.000 - 3.850 θσδηθνχο δηαθφξσλ 

θαηεγνξηψλ φπσο: γξήγνξεο ιχζεηο θαγεηνχ, γαιαθηνθνκηθά, αιιαληηθά, παγσηά, επηδφξπηα 

θαη θαηεςπγκέλα είδε, παγσκέλα ξνθήκαηα, πξντφληα θάβαο θαη παγάθηα, αιιά θη 

επηιεγκέλα απνξξππαληηθά, θαζαξηζηηθά, ραξηηθά, είδε αηνκηθήο πγηεηλήο θαη πεξηπνίεζεο.
132

 

Παξαθάησ, αθνινπζεί παξνπζίαζε ησλ θαηαζηεκάησλ, φπνπ αλαθέξεηαη ε ηνπνζεζία, ε 

εκεξνκελία εγθαηλίσλ θαη ε ρσξεηηθφηεηά ηνπο. 

 

Πίλαθαο 8.1 

Καηαζηήκαηα ΑΒ Shop & Go ζηα πξαηήξηα ηεο Shell 

Πεξηνρή 
Γηεύζπλζε   

θαηαζηήκαηνο 

Δγθαίληα 

θαηαζηήκαηνο 
T.K. 

Υώξνο 

πώιεζεο 

(ζε η.κ.) 

Βξηιήζζηα 
Αλαπαχζεσο 14 & 

Μεηξνπνχινπ 
25/07/2013 15235 86 

Κνξσπί 8o ρικ. Βάξεο Κνξσπίνπ 20/12/2013 19400 85 

Αεξνδξόκην 

πάησλ 

Αηηηθή νδφο ρψξνο 42, 

Γηεζλήο Αεξνιηκέλαο 

Αζελψλ Δι. Βεληδέινο 

07/02/2014 19019 180 

Υατδάξη 
Λεσθ. Αζελψλ Καβαιάο 

292 
08/04/2014 15124 75 

Ηιηνύπνιε Μαξίλνπ Αληχπα 19 - 21 31/10/2014 16345 80 

Αγ. Αλάξγπξνη Αγ. Αλαξγχξσλ 40 01/05/2015 13561 90 

Υαιάλδξη Πιαηαηψλ & Κεθηζίαο 

356 
12/06/2015 15233 100 

                                                           
132

 Πηπεξφπνπινο Μάλνο (25/02/2016), (Commercial Planning Manager Wholesale and Affiliate Retail), Σπλέληεπμε 

κε ζέκα: Σηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο θαη θαηαζηήκαηα AB shop & go, ζηελ εηαηξεία ΑΒ Βαζηιόπνπινο, Γέξαθαο 

Αηηηθήο. 
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Πίλαθαο 8.1 

πλέρεηα 

Υαιάλδξη 
Παπαληθνιή & Εαλ 

Μνξέαο 
20/10/2015 15232 90 

Υαιάλδξη Πεληέιεο 76 03/11/2015 15234 60 

 
   Πεγή: ηνηρεία πνπ δφζεθαλ, απφ ηελ εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο. 

 

ια ηα θαηαζηήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 8.1, βξίζθνληαη ζην Ννκφ Αηηηθήο. 

Μέζα ζην 2016 ζα αλνίμνπλ άιια δχν θαηαζηήκαηα ζηελ Αζήλα, έλα ζηελ Αραξλψλ 397 θαη 

έλα ζηε Λέλνξκαλ 187-191. Σξία απφ ηα θαηαζηήκαηα, ιεηηνπξγνχλ φιε ηελ εκέξα θαη φιε 

ηελ εβδνκάδα, ελψ ηα ππφινηπα κε δηεπξπκέλν σξάξην. Σν θφζηνο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο είλαη 800 - 900 επξψ αλά ηεηξαγσληθφ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θφζηε εμνπιηζκνχ 

θαη δηακφξθσζεο) θαη θάλεη απφζβεζε ζε πέληε ρξφληα ην κέγηζην. Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ 

δελ είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ ηζρχνπλ ζηα ππφινηπα θαηαζηήκαηα ΑΒ Βαζηιφπνπινο. 

Δηθόλα ηεο εζσηεξηθήο όςεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ΑΒ Shop & Go 

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ππάξρνπλ 2.000 κε 3.850 πξντφληα αλάινγα κε ην θαηάζηεκα, 

απφ ηα νπνία ηα 400 έρνπλ ίδηα ηηκή θαη ηα ππφινηπα είλαη απμεκέλα 6 - 8%, ζε ζρέζε κε ηηο 

ηηκέο ησλ (super market). Παξφια απηά, έρνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο απφ αληαγσληζηέο, φπσο 
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γηα παξάδεηγκα ηα θαηαζηήκαηα ςηιηθψλ θιπ. Δπίζεο, ζηα θαηαζηήκαηα AB Shop & Go 

δηαηίζεληαη ηφζν επψλπκα πξντφληα, φζν θαη πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, κε ηα ηειεπηαία λα 

έρνπλ κηθξφηεξε παξνπζία. 

 

8.1.3 ηόρνη θαη θαηεγνξίεο πειαηώλ 

ηφρνο ηεο ελ ιφγσ ζχκπξαμεο, είλαη λα πξνζειθχζεη πειάηεο κηαο λέαο θαηεγνξίαο, ηνπο 

ιεγφκελνπο απηνθηλεηηζηέο πειάηεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, πνπ ελδερνκέλσο βξίζθνληαη 

ζην απηνθίλεην. Χζηφζν, φηαλ μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ησλ πξψησλ AB Shop & Go ζηα 

πξαηήξηα ηεο Shell, νη δχν ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο δηαπίζησζαλ φηη ππάξρνπλ θαη άιιεο 

θαηεγνξίεο πειαηψλ, ιφγσ ηνπ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ. Οη βαζηθέο ινηπφλ θαηεγνξίεο πειαηψλ 

ησλ θαηαζηεκάησλ AB Shop & Go πνπ πξνέθπςαλ είλαη: 

1. Απηνθηλεηηζηέο πειάηεο θαη νηθνγέλεηα ή πειάηεο ζπκπιεξσκαηηθψλ αγνξψλ (on the go). 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη θχξηνη πειάηεο - ζηφρνη, νη νπνίνη ήηαλ θαη ε αθνξκή 

γηα απηή ηελ πξσηφηππε ζπλεξγαζία ησλ δχν εηαηξεηψλ. Σα θαηαζηήκαηα AB Shop & Go 

δηαζέηνπλ φια ηα πξντφληα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνπο γνλείο, ηα παηδηά, ηα βξέθε θαη 

φηη ρξεηάδεηαη γηα έλα ηαμίδη. Λφγσ ηνπ δηεπξπκέλνπ σξαίνπ ζε φια ηα θαηαζηήκαηα θαη 

ηεο 24σξεο ιεηηνπξγίαο ηξηψλ απφ απηά, ν αξηζκφο ησλ πειαηψλ απμάλεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν. 

2. Πειάηεο απνκαθξπζκέλσλ  δηθηχσλ.  

ε απηή ηελ θαηεγνξία έρνπκε ηνπνζεζίεο φπσο: 

 Σν θαηάζηεκα ζην Αεξνδξφκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ην θαηάζηεκα ζηε  Βάξεο 

Κνξσπίνπ. ην θαηάζηεκα ηνπ αεξνδξνκίνπ εηδηθά, πνπ είλαη θαη ην κεγαιχηεξν ζε 

κέγεζνο, πέξα απφ ηνπο απηνθηλεηηζηέο πειάηεο, έρεη πειάηεο πνπ έξρνληαη γηα 

ηνπξηζκφ ζηε ρψξα καο θαη αλεθνδηάδνπλ ην απηνθίλεηφ ηνπο ή αθφκε θαη 

εξγαδφκελνπο ηνπ αεξνιηκέλα, πνπ θάλνπλ ηα ςψληα ηνπο εθεί. 

 Πεξηνρέο κε θαηνηθίεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη λα κελ ππάξρεη θαηάζηεκα ηεο 

εηαηξείαο ΑΒ Βαζηιφπνπινο ή άιιεο αληαγσληζηηθήο αιπζίδαο ζε απφζηαζε 500 

κέηξσλ απφ ην AB Shop & Go. Παξαηεξήζεθε φηη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο πνπ 

δελ ππήξρε (super market), νη θάηνηθνη πξνηηκνχζαλ λα θάλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο ζηα 

AB Shop & Go, φπνπ έβξηζθαλ κεγαιχηεξε πνηθηιία πξντφλησλ θαη ζε θαιχηεξεο 

ηηκέο, απ’ φηη ζε θάπνην θαηάζηεκα ςηιηθψλ ή άιιν ηνπηθφ θαηάζηεκα. Καη εδψ 
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βνήζεζε ην δηεπξπκέλν σξάξην, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη δελ ρξεηαδφηαλ λα 

κεηαθηλεζνχλ καθξηά γηα ην πιεζηέζηεξν (super market).  

3. Μηα ηξίηε θαηεγνξία πνπ πξνέθπςε ήηαλ νη «κφλνη άλζξσπνη», ειηθησκέλνη θαη θνηηεηέο. 

Απηή ε θαηεγνξία πειαηψλ θάλεη φια ηα ςψληα απνθιεηζηηθά απφ ηα θαηαζηήκαηα AB 

Shop & Go, θπξίσο ζε πεξηνρέο πνπ δελ έρνπλ θνληά θάπνην (super market). Λφγσ ηεο 

δήηεζεο πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ, απηά ηα θαηαζηήκαηα δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξα πξντφληα, 

φπσο θξνχηα, ιαραληθά θαη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα ππφινηπα AB Shop & Go. 

Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη νη πσιεηέο ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ πεξλνχλ ηξίκελε 

εηδηθή εθπαίδεπζε ζηνλ ΑΒ Βαζηιφπνπιν, ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ θαιχηεξα ζηηο ζπλδπαζηηθέο 

πσιήζεηο θαπζίκσλ θαη πξντφλησλ. Σέινο, ππάξρνπλ ηξία αθφκε θαηαζηήκαηα AB Shop & 

Go εθηφο Shell, ηα νπνία δελ αλαθέξζεθαλ γηαηί δελ αθνξά ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε. 

 

8.1.4 Γηαθηλήζεηο θαη έζνδα γηα ηελ ΑΒ Βαζηιόπνπινο 

Σα θαηαζηήκαηα AB Shop & Go είλαη αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο (δηαρεηξηζηέο πξαηεξίσλ), 

ζπλεξγαδφκελεο κε ηελ Coral A.E., ηελ Shell θαη ηελ ΑΒ Βαζηιφπνπινο. Δίλαη κηα ηξηγσληθή 

ζπλεξγαζία Franchise (Shell), κε Franchise (ΑΒ Shop & Go) θαη ηνπ νκίινπ Coral. Ζ Shell 

δίλεη κέξνο ησλ θεξδψλ ζηελ Coral θαη ε Coral ζηνλ ΑΒ Βαζηιφπνπιν γηα ηηο δηαθηλήζεηο / 

αγνξέο πξντφλησλ πνπ θάλεη. 

Χο εθ ηνχηνπ, δελ γλσξίδνπκε αθξηβψο ηηο πσιήζεηο ησλ θαηαζηεκάησλ, αιιά ηηο αγνξέο 

πνπ θάλνπλ νη επηρεηξήζεηο απηέο απφ ηελ ΑΒ Βαζηιφπνπινο. Σν 2013 αγφξαζαλ πξντφληα 

αμίαο 50.000€ πεξίπνπ, ην 2014 νη δηαθηλήζεηο έθηαζαλ ηηο 225.000€ θαη ην 2015 ηηο 

390.000€. Λφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ θαηαζηεκάησλ αιιά θαη ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ 

πξντφλησλ πνπ δηαθηλνχλ, ηα θαηαζηήκαηα AB Shop & Go είραλ ζπκκεηνρή ζην ηδίξν ησλ 

θαηαζηεκάησλ (Franchise),  0,05% ην 2013, 0,25% ην 2014 θαη 0,35% ην 2015. Ο ξπζκφο 

αλάπηπμεο είλαη 2 κε 2.5% θαη ην πεξηζψξην θέξδνπο, κεηαμχ ηηκήο πξνκήζεηαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ηηκήο πψιεζεο πεξίπνπ 5 κε 5,5%.
133
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 Πηπεξφπνπινο Μάλνο (25/02/2016), Σπλέληεπμε, ό.π. 
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Πεγή: ηνηρεία πνπ δφζεθαλ, απφ ηελ εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο. 

 

Γηάγξακκα 8.1 

Γηαθηλήζεηο πξντόλησλ ησλ θαηαζηεκάησλ ΑΒ Shop & Go 

 

πσο παξαηεξνχκε απφ ην Γηάγξακκα 8.1, νη αγνξέο πξντφλησλ απμάλνληαη απφ ηηο 

50.000€ ην 2013, ζηηο 225.000€ ην 2014 θαη θηάλνπλ 390.000€ ην 2015. Απηή ε απφηνκε 

αχμεζε απφ έηνο ζε έηνο, νθείιεηαη θπξίσο ζηε δεκηνπξγία λέσλ θαηαζηεκάησλ αιιά θαη ζε 

αχμεζε ησλ αγνξψλ, ηεο ηάμεο ηνπ 2 κε 2.5%. 

 

8.2 Αληαγσληζκόο 

πσο αλαθέξακε παξαπάλσ, ππάξρεη απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ, 

δειαδή νχηε ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο, νχηε ε Coral κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε άιια πξαηήξηα 

θαη πξνκεζεπηέο αληίζηνηρα. Δπνκέλσο, νη θχξηνη αληαγσληζηέο ησλ θαηαζηεκάησλ ΑΒ Shop 

& Go, είλαη ηα θαηαζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε αληαγσληζηηθά πξαηήξηα θαη ηα (mini 

market) ή ηα θαηαζηήκαηα ςηιηθψλ πνπ είλαη ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηα πξαηήξηα ηεο 

Shell.  

Χζηφζν, ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο πνπ αθνινπζεί ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο κε 

απηή ηε ζπλεξγαζία, μερσξίδεη απφ ηνπο άκεζνπο θαη έκκεζνπο αληαγσληζηέο ηεο κε κηα 

ζεηξά πιενλεθηεκάησλ/δπλαηψλ ζεκείσλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 8.2. ην ίδην 
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δηάγξακκα αλαιχνληαη επίζεο, ηα αδχλαηα ζεκεία, νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο πνπ δηαηξέρεη 

ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία. 

 

 

 

Γηάγξακκα 8.2 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε αλάιπζεο (SWOT) γηα ηα θαηαζηήκαηα ΑΒ Shop & go 

 

Μεηά ηελ ΑΒ Βαζηιφπνπινο, πνπ έιαβε ην «βάπηηζκα ηνπ ππξφο» ζηε ζπγθεθξηκέλε 

αγνξά, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Coral, δηθαηνχρν ησλ ζεκάησλ Shell ζηελ Διιάδα, κηα αθφκε 

αιπζίδα δηεθδηθεί κεξίδην απφ ηελ αλαπηπζζφκελε αγνξά εληφο ησλ πξαηεξίσλ πγξψλ 

θαπζίκσλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ αιπζίδα ζνχπεξ κάξθεη Μαζνχηεο, ε νπνία ζχκθσλα κε 

ζηειέρε ηεο, πξνρψξεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΚΟ θαη πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε ζπγαηξηθή 

ηεο Καιπςψ.
134

  

                                                           
134

 http://www.eko.gr/pratiria/idioleitourgoumeno-diktyo-kalypso/supermarket-caf/ 

• Ιςχυρή επωνυμία (Brand name). 

• Μεγαλφτερη γκάμα και αριθμόσ 
προϊόντων.

• Πϊληςη τςιγάρων και ειδϊν 
καπνοφ (κόςτοσ προπληρωμήσ).

• Χαμηλότερεσ τιμζσ από τουσ 
ανταγωνιςτζσ (προςφορζσ).

• Καλφτερη οργάνωςη και 
διαμόρφωςη καταςτημάτων.

• Μεγαλφτερη εμπειρία (Know 
how).

• Μικρόσ αριθμόσ καταςτημάτων.

•  Μικροί ρυθμοί ανάπτυξησ.

• Χαμηλό ποςοςτό ςυμμετοχήσ ςτισ 
ςυνολικζσ πωλήςεισ.

• Δημιουργία νζων καταςτημάτων.

• Μεγαλφτερη αναγνωριςιμότητα.

• Αφξηςη διακινήςεων.

• Παροχή προϊόντων και ςτα 
υπόλοιπα πρατήρια τησ Shell, που 
δεν ζχουν AB Shop & go.

• Μίμηςη ςτρατηγικήσ από τον 
ανταγωνιςμό.

• Δημιουργία ανταγωνιςτικϊν 
αλυςίδων, κοντά ςτα AB Shop & go.         

• Οικονομική κρίςη και μείωςη των 
πωλήςεων.

SWOT

S W 

T O 

http://www.eko.gr/pratiria/idioleitourgoumeno-diktyo-kalypso/supermarket-caf/
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Ζ ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο αθνξά ζηε δεκηνπξγία εληφο ησλ πξαηεξίσλ ηεο ΔΚΟ, θαηαζηεκάησλ 

ηεο εηαξείαο Μαζνχηεο κε ηελ επσλπκία Express - Market. 
135

 Ήδε ην πξψην θαηάζηεκα 

ιεηηνπξγεί εδψ θαη ιίγν δηάζηεκα ζηε Βφξεην Διιάδα. ην ζρεδηαζκφ είλαη ε δεκηνπξγία 

πάλσ απφ πελήληα ηέηνησλ θαηαζηεκάησλ, ζε αληίζηνηρα πξαηήξηα ηεο ΔΚΟ ζηελ πεξηνρή 

ηεο Βνξείνπ Διιάδνο έσο θαη ηε Θεζζαιία. Χζηφζν, ε ιεηηνπξγία θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ 

θαηαζηεκάησλ απηψλ, βξίζθεηαη ζε πξψηκα ζηάδηα θαη έρεη κηθξή παξνπζία ζηελ αγνξά. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ιηαλνπσιεηψλ 

έρεη κεηαθεξζεί θαη ζηα πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ θαη απηφ γηαηί κέζσ ησλ πξαηεξίσλ, νη 

αιπζίδεο απεπζχλνληαη ζε κηα ηειείσο λέα αγνξά, ελψ παξάιιεια μεπεξλνχλ θαη ην 

πξφβιεκα ηνπ σξαξίνπ αιιά θαη ησλ εκεξψλ ιεηηνπξγίαο. 

 

8.3 Μειινληηθνί ζηόρνη 

πσο πιεξνθνξήζεθα απφ ηνλ θ. Πηπεξφπνπιν Μάλν (Commercial Planning Manager Wholesale 

and Affiliate Retail) ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, έλαο απφ ηνπο κειινληηθνχο ζηφρνπο ηεο 

εηαηξείαο, φζνλ αθνξά ηα θαηαζηήκαηα ΑΒ Shop & Go είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ 

θαηαζηεκάησλ ζε θαίξηα ζεκεία ησλ πξαηεξίσλ ηεο Shell, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ 

δηαθηλήζεσλ θαη ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. 

Δπίζεο, έλα εγρείξεκα πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ θαηεχζπλζε απηή, είλαη ε παξνρή πξντφλησλ 

ζηα πξαηήξηα ηεο Shell πνπ δελ έρνπλ AB Shop & Go, αιιά απιά θαηαζηήκαηα θαη 

πξνκεζεχνληαη πξντφληα απφ δηαθνξεηηθνχο πξνκεζεπηέο, κε πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε θαη 

πςειφηεξν θφζηνο αγνξάο. Αλ επηηεπρζεί κηα ηέηνηα ζπκθσλία νη δηαθηλήζεηο ζα απμεζνχλ 

θαηαθφξπθα, αθνχ ε Shell δηαζέηεη 230 θαηαζηήκαηα ηέηνηνπ ηχπνπ.  

Αθφκε, ε απφθηεζε εκπεηξηψλ απφ ηε δηαρείξηζε πξντφλησλ κηθξφηεξεο θιίκαθαο ζε 

θαζεκεξηλή βάζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή, αθνχ ζην κέιινλ ζα επηηαρχλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ζα βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε ζπλεξγαζία ησλ δχν πιεπξψλ. Έλαο άιινο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο 

είλαη ε ζσζηή επηινγή ζεκείσλ, φζνλ αθνξά ηα λέα θαηαζηήκαηα AB Shop & Go θαη πην 

εληαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν εηαηξεηψλ.  

Ζ ΑΒ Βαζηιφπνπινο επηδηψθεη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ηελ Coral, λα αλαπηπρζεί 

ηθαλνπνηψληαο ηνπο ζηφρνπο ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο, νδεγψληαο ηε ζχκπξαμε απηή ζε κηα 

θεξδνθφξα πνξεία θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο. Ζ εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο πέξα απφ ηα 

                                                           
135

 http://www.kathimerini.gr/780493/article/oikonomia/epixeirhseis/24wra-express---market-masoyths-se  
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νηθνλνκηθά νθέιε, επηδηψθεη θπξίσο ηελ αχμεζε ηεο αλαγλσζηκφηεηαο ηεο θαη ηεο θαιήο 

θήκεο ηεο, απεπζπλφκελε ζε κηα εληειψο λέα αγνξά.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 

 

Μέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ ηεο εηαηξείαο ΑΒ 

Βαζηιόπνπινο 

 

9.1 Δξεπλεηηθή κεζνδνινγία 

ην θεθάιαην απηφ πξνζεγγίδεηαη ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ κπνξεί λα 

δηεμαρζεί κία έξεπλα. Έπεηηα, αλαιχνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο έξεπλαο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, ε νπνία εμεηάδεη ηε «Μέηξεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο». 

Πεξηγξάθεηαη ινηπφλ, ν ζθνπφο απηήο, αλαιχεηαη ην είδνο ηεο έξεπλαο πνπ επηιέρζεθε γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο, ηα εξγαιεία κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ην δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

ζα ζπκκεηάζρεη θαη ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο.  

Σα πιαίζηα θαη φξηα αλάπηπμεο ηεο έξεπλαο, πξέπεη λα θαζνξίδνληαη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ 

κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

απνηειεζκάησλ, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ, πνπ ζα 

ζπγθεληξσζνχλ θαηά ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Ζ έξεπλα απηή ζηεξίδεηαη ζηελ πξσηνγελή 

έξεπλα κε ηε ζπγθέληξσζε εξσηεκαηνινγίσλ. 

 

9.1.1 ηόρνο ηεο έξεπλαο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, φπσο πξναλαθέξακε, εμεηάδεη ηε κέηξεζε ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ 

ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο. Βαζηθφο ζθνπφο είλαη λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη θαηαλαισηέο ηεο ΑΒ, 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο. Παξάιιεια, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα επηδηψθεη λα 

εμεηάζεη: 

1. Σν βαζκφ πνπ νη θαηαλαισηέο γλσξίδνπλ ηελ ΑΒ Βαζηιφπνπινο θαη αγνξάδνπλ πξντφληα 

απφ απηήλ. 

2. Σν βαζκφ πνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ην αγνξαζηηθφ θνηλφ. 

3. Καηά πφζν ην θνηλφ ρξεζηκνπνηεί ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηεο ΑΒ γηα ηελ αγνξά 

πξντφλησλ. 

4. Σν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ, φζνλ αθνξά ην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ηεο. 

5. Σν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ Δμππεξέηεζε Πειαηψλ ηεο ΑΒ. 
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6. Σν βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα, ηελ πνηθηιία θαη ηελ ηηκή 

ησλ επψλπκσλ πξντφλησλ θαη ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο. 

7. Σν βαζκφ πνπ νη θαηαλαισηέο γλσξίδνπλ ηα θαηαζηήκαηα AB shop & go ζηα πξαηήξηα 

ηεο Shell. 

8. Σν βαζκφ ζπλνιηθήο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο. 

Απηά είλαη θαη ηα θχξηα δεηήκαηα, ηα νπνία εμεηάδεη ε ελ ιφγσ έξεπλα θαη πξνζπαζεί λα 

βγάιεη ζπκπεξάζκαηα, γηα κηα ελδερνκέλσο βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ 

ηεο εηαηξείαο ΑΒ Βαζηιφπνπινο. 

 

9.1.2 Μέζνδνο κέηξεζεο 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζηφρνπ ηεο έξεπλαο, ήηαλ απαξαίηεην λα θαζνξηζηεί ε ηερληθή πνπ 

ζα έπξεπε λα επηιερζεί κε ζθνπφ ηε ζπιινγή φισλ εθείλσλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζα ρξεηάδνληαλ, γηα λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία ε έξεπλα θαη λα νδεγεζεί ζε απνηειέζκαηα. 

Ζ ηερληθή ζπιινγήο ζηνηρείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ήηαλ ε πξσηνγελήο έξεπλα ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην ρξεζηκνπνηήζεθε δηφηη πξνζθέξεηαη 

γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο αληηιήςεηο θαη απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ, νη νπνίεο 

δελ είλαη εχθνιν λα παξαηεξεζνχλ. Οη απαληήζεηο πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ, 

κεηαηξέπνληαη ζε δείθηεο ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ πνπ εξεπλνχληαη, έηζη ψζηε λα είλαη 

δπλαηή ε ζηαηηζηηθή ηνπο επεμεξγαζία θαη ε θαηάδεημε εκπεηξηθψλ γεληθεχζεσλ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο, θαηαζθεπάζηεθε έηζη ψζηε λα θαιχπηεη πιήξσο ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο. Πην αλαιπηηθά, ε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξφζθεξε ηα 

αθφινπζα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ ελαιιαθηηθή επηινγή ηεο παξαηήξεζεο σο κεζφδνπ 

ζπγθέληξσζεο πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ: 

 Γπλαηφηεηα άληιεζεο πνιιψλ θαη πνηθίισλ δεδνκέλσλ. 

 Άλεζε ηνπ εξσηψκελνπ. 

 Αθξίβεηα δεδνκέλσλ. 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δηπισκαηηθήο κειέηεο, 

απνηειείηαη απφ 36 εξσηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο: 

1. Γεληθέο εξσηήζεηο 

2. Αλζξψπηλν δπλακηθφ 

3. Δμππεξέηεζε πειαηψλ 

4. Δπψλπκα πξντφληα 
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5. Πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ΑΒ 

6. Καηαζηήκαηα AB shop & go ζηα πξαηήξηα ηεο Shell 

7. πλνιηθή ηθαλνπνίεζε 

8. Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Σα δνκεκέλα εξσηεκαηνιφγηα θξίζεθαλ πην θαηάιιεια, αθνχ νη εξσηήζεηο έρνπλ απφ 

πξηλ θαηεγνξηνπνηεζεί, έηζη ψζηε λα είλαη πην μεθάζαξα, ζρεκαηνπνηεκέλα θαη πξνζρεδηαζκέλα. 

 

9.1.3 Δπηινγή δείγκαηνο θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ 

Σν πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο δεηγκαηνιεςίαο, είλαη ν νξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ. Ο πιεζπζκφο 

απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο δπλεηηθνχο εξσηψκελνπο, νη νπνίνη ζεσξνχληαη θαηάιιεινη γηα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. Ο πιεζπζκφο νξίδεηαη απφ ηέζζεξηο παξακέηξνπο:
136

 

1. Σν ζηνηρείν (element): ινη νη άλζξσπνη αλεμαξηήησο ειηθίαο, νη νπνίνη θαηνηθνχλ ζε 

νπνηαδήπνηε πεξηνρή ζηελ Διιάδα. 

2. Σε κνλάδα δεηγκαηνιεςίαο (sampling unit): ινη φζνη θαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα. 

3. Σελ έθηαζε (extent): ε φιε ηελ Διιάδα. 

4. Σν ρξφλν (time): θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 05/04/2016 έσο 13/04/2016. 

ηε ζπλέρεηα νξίζηεθε ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο (δφζεθαλ 140 εξσηεκαηνιφγηα πξνο 

ζπκπιήξσζε). Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δεηγκαηνιεςίαο είλαη ε εθηέιεζε, δειαδή ε ζπιινγή 

ζηνηρείσλ απφ ηα κέιε ηνπ πιεζπζκνχ. Γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε ειεθηξνληθή ζπκπιήξσζε (φια ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ ειεθηξνληθά). Πην ζπγθεθξηκέλα 

ην εξσηεκαηνιφγην απνζηάιζεθε κέζσ (email) θαη κέζσ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη απηνί κε ηε 

ζεηξά ηνπο, ελεκέξσζαλ γηα ηελ έξεπλα θαη πξνψζεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην ζε γλσζηά ηνπο 

άηνκα. 

 

9.1.4 Αλάιπζε ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο 

Γηα ηελ ηειηθή θάζε ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα απφ 140 εξσηεκαηνιφγηα. ια 

ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο απφ ηηο θιεηζηέο εξσηήζεηο, θσδηθνπνηήζεθαλ θαη θαηαρσξήζεθαλ ζε 

έλα αξρείν δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ ζηαηηζηηθά λα αλαιπζνχλ θαη λα επεμεξγαζηνχλ. 

Σα δεδνκέλα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 17.
137

 Ζ 

                                                           
136

 Κπξηαδή Νφηα (2011), Η θνηλσληνινγηθή έξεπλα. Κξηηηθή επηζθόπεζε ησλ κεζόδσλ θαη ησλ ηερληθώλ, 

Δθδφζεηο Πεδίν, Αζήλα. 
137

 SPSS: (Statistical Package for the Social Sciences) ή ηαηηζηηθφ Παθέην γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο. 



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 

 

152 
 

δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο μεθίλεζε, κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ θαη ηελ θαηαρψξεζε 

φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ θάζε κεηαβιεηή. 

Δθαξκφζηεθε ε κέζνδνο ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνζέζεσλ. Έηζη, παξαηίζεληαη ζηελ αξρή ηα πξψηα πεξηγξαθηθά ζηνηρεηά πνπ αλαθέξνληαη 

ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο θαη ακέζσο κεηά εμεηάδνπκε ηηο ζέζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ αλαιπηηθά γηα ην θάζε έλα εξψηεκα. ηε ζπλέρεηα, έρνληαο πεξηγξάςεη ηηο 

θχξηεο ζέζεηο ησλ εξσηψκελσλ, πξνρσξάκε ζηε αλάιπζε ησλ ζπζρεηίζεσλ θαη παιηλδξνκήζεσλ, 

κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπκε ζπιιέμεη. 

 

9.2 Πεξηγξαθηθή αλάιπζε 

Ζ πεξηγξαθηθή αλάιπζε ρσξίδεηαη ζε νρηψ κέξε, αθξηβψο φπσο είλαη δνκεκέλν θαη ην 

εξσηεκαηνιφγην κε νρηψ θαηεγνξίεο εξσηήζεσλ, ηηο νπνίεο αλαθέξακε παξαπάλσ. Γηα ηε 

ζχλαςε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία ζπρλνηήησλ 

(Frequencies). 

Απφ απηή πξνέθπςαλ νη πίλαθεο ζπρλνηήησλ θαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο. Ζ πξψηε 

ζηήιε θάζε πίλαθα (Frequency) θαηαγξάθεη ηε ζπρλφηεηα πνπ εκθαλίδεηαη ε κεηαβιεηή 

κέζα ζην δείγκα, ελψ ην πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο γηα θάζε 

κεηαβιεηή, εκθαλίδεηαη ζηνλ πίλαθα ηεο ζρεηηθήο ζπρλφηεηαο (Percent). 

 

9.2.1 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Απφ ηα 140 άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ηα 136 είλαη πειάηεο ηεο 

εηαηξείαο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, ιίγν έσο πάξα πνιχ, ελψ ηέζζεξα άηνκα δελ ςσλίδνπλ πνηέ 

απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αιπζίδα. πλεπψο, απηά ηα άηνκα εμαηξέζεθαλ απφ ηελ κειέηε σο κε 

πειάηεο.  

Πίλαθαο 9.1 

Καηαλνκή δείγκαηνο αλά θύιν 

Φύιν πρλόηεηα Πνζνζηηαία ζπρλόηεηα 

Άλδξεο 49     36% 

Γπλαίθεο      87 64% 

ύλνιν 136 100% 
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Παξαηεξψληαο ηνλ Πίλαθα 9.1, βιέπνπκε φηη 36% ησλ 136 εξσηεζέλησλ ήηαλ άλδξεο (49 

άηνκα), ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο γπλαίθεο έθζαζε ην 64% (87 άηνκα). 

ηε ζπλέρεηα, θαηαλέκνπκε ην δείγκα καο, αλάινγα κε ην επίπεδν ηνπ κεληαίνπ κεηθηνχ 

εηζνδήκαηνο ησλ εξσηεζέλησλ θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 9.2. πσο 

θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 9.2, ε πιεηνςεθία κε πνζνζηφ 61%, απάληεζε πσο ην κεληαίν 

κεηθηφ εηζφδεκα είλαη θάησ απφ 800 επξψ, ελψ 40 εξσηψκελνη απάληεζαλ φηη ην κεληαίν 

κεηθηφ εηζφδεκά ηνπο θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 801 - 1500 επξψ. 

 
Πίλαθαο 9.2 

Καηαλνκή δείγκαηνο αλά κεληαίν κεηθηό εηζόδεκα. 

Δηζόδεκα πρλόηεηα Πνζνζηηαία πρλόηεηα 

< 800 € 83 61% 

801 € - 1500 € 40 29,4% 

1501 € - 3000 € 9 6,6% 

> 3000 € 4 2,9% 

ύλνιν 136 100% 

 

Δπίζεο, θαηαλέκνληαο ην δείγκα κε βάζε ηελ απαζρφιεζε ησλ εξσηεζέλησλ, παξαηεξνχκε 

πσο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπο είλαη εξγαδφκελνη κε πνζνζηφ 65,4%, ζε αληίζεζε κε 

ηνπο άλεξγνπο πνπ απνηεινχλ ην 11,8%. Απφ ηνπο ππφινηπνπο, έλα 20,6% είλαη ζπνπδαζηέο, 

ελψ ην 0,7% αζρνινχληαη κε ηα νηθηαθά. Σέινο, απφ ην δείγκα ηνλ 136 εξσηεζέλησλ κφλν 

δχν ήηαλ ζπληαμηνχρνη. 

Πίλαθαο 9.3 

Καηαλνκή δείγκαηνο αλά απαζρόιεζε 

Απαζρόιεζε πρλόηεηα Πνζνζηηαία πρλόηεηα 

Δξγαδόκελνο 89 65,4% 

Άλεξγνο 16 11,8% 

Οηθηαθά 1 0,7% 

πνπδέο 28 20,6% 

πληαμηνύρνο 2 1,5% 

ύλνιν 136 100 
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Πξνρσξψληαο ηελ δεκνγξαθηθή αλάιπζε, θαηαλέκνπκε ην δείγκα καο αλάινγα κε ηελ 

ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ θαη πξνθχπηεη ν Πίλαθαο 9.4. χκθσλα κε απηφλ, ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ εξσηψκελσλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 25-34 εηψλ κε πνζνζηφ 67,6%. Ζ 

ακέζσο κεγαιχηεξε ειηθηαθή νκάδα είλαη απηή ησλ 24 εηψλ θαη θάησ κε πνζνζηφ 22,8%,  

ελψ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ έρνπλ νη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 45-54 εηψλ θαη ησλ 55 εηψλ θαη 

άλσ, κε πνζνζηά 3,7% θαη 1,5% αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο 9.4 

Καηαλνκή δείγκαηνο αλά ειηθία 

Ηιηθία πρλόηεηα Πνζνζηηαία πρλόηεηα 

< 24 εηώλ 31 22,8% 

25-34 εηώλ 92 67,6% 

35-44 εηώλ 6 4,4% 

45-54 εηώλ 5 3,7% 

>= 55 εηώλ 2 1,5% 

ύλνιν 136 100% 

 

ζνλ αθνξά ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ην ηειεπηαίν θνκκάηη ζην νπνίν αλαθεξφκαζηε, 

είλαη ε θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο αλάινγα κε ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπ. πσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 9.5, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, κε πνζνζηφ 44,1% είλαη πηπρηνχρνη ΑΔΗ / ΣΔΗ, 

ελψ αθνινπζνχλ νη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ/Γηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο κε πνζνζηφ 37,5%.  

 

Πίλαθαο 9.5 

Καηαλνκή δείγκαηνο αλά επίπεδν εθπαίδεπζεο 

Δθπαίδεπζε πρλόηεηα Πνζνζηηαία πρλόηεηα 

Απόθνηηνο Γπκλαζίνπ - - 

Απόθνηηνο Λπθείνπ 10 7,4% 

ρνιή / ΙΔΚ 15 11% 

Πηπρηνύρνο ΑΔΙ / ΣΔΙ 60 44,1% 

Μεηαπηπρηαθό/ 

Γηδαθηνξηθό 
51 37,5% 

ύλνιν 136 100% 
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Σέινο, ην 11% είλαη θάηνρνη πηπρίνπ ρνιήο/ΗΔΚ, ην 7,4% είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ, ελψ 

ζηελ θαηεγνξία ησλ απνθνίησλ Γπκλαζίνπ, δελ αλήθεη θαλείο απφ ηνπο 136 εξσηεζέληεο. 

   

9.2.2 Γεληθέο εξσηήζεηο 

ε εξψηεζε πνπ έγηλε ζε δείγκα 140 εξσηεζέλησλ, ζρεηηθά κε ην αλ γλσξίδνπλ ηελ εηαηξεία 

ΑΒ Βαζηιφπνπινο, φινη απάληεζαλ «ΝΑΗ». Απηφ δείρλεη φηη ν ΑΒ Βαζηιφπνπινο είλαη 

επξέσο γλσζηφο, ηφζν ζηνπο πειάηεο, φζν θαη ζηνπο κε πειάηεο ή απηνχο πνπ ζπάληα ηνλ 

επηζθέπηνληαη. 

  

Πίλαθαο 9.6 

Καηαλνκή δείγκαηνο κε βάζε ηνλ βαζκό αγνξάο πξντόλησλ 

Αγνξά πξντόλησλ από ην 

ΑΒ Βαζηιόπνπιν 
πρλόηεηα Πνζνζηηαία πρλόηεηα 

Καζόινπ 9 6,4% 

Λίγν 38 27,1% 

Μέηξηα 28 20% 

Πνιύ 31 22,1% 

Πάξα πνιύ 34 24,3% 

ύλνιν 140 100% 

 

ηελ αλάιπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο, ζπκπεξηιάβακε ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο 

(140 άηνκα), αθνχ απνηειεί κηα απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ βαζηζηήθακε, πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπίζνπκε ηνπ κε πειάηεο. Έηζη, φζνλ αθνξά ην βαζκφ αγνξάο πξντφλησλ απφ ηνλ ΑΒ 

Βαζηιφπνπιν, ην 27,1% απάληεζε ιίγν, ελψ ην 24,3% θαη ην 22,1%, απάληεζε πάξα πνιχ θαη 

πνιχ αληίζηνηρα. Μέηξηα απάληεζε ην 20% ησλ εξσηεζέλησλ θαη Καζφινπ ην 6.4%, φπσο 

βιέπνπκε θαη απφ ηνλ Πίλαθα 9.6.  

Παξαηεξψληαο ηνλ Πίλαθα 9.7, βιέπνπκε φηη 55 άηνκα απφ ηνπο 140 εξσηψκελνπο, 

απάληεζαλ φηη αγνξάδνπλ πξντφληα απφ ηνλ ΑΒ Βαζηιφπνπιν κία θνξά ηελ εβδνκάδα, ελψ 

40 άηνκα απάληεζαλ, κία θνξά ζηηο δεθαπέληε. Αθνινχζεζε ε απάληεζε ζπάληα (13 άηνκα), 

ελψ κία θνξά ην κήλα απάληεζαλ δέθα απφ ηνπο 140 εξσηεζέληεο. Σέινο, ηέζζεξα άηνκα 

απάληεζαλ πνηέ, γη’ απηφ εμαηξέζεθαλ απφ ην δείγκα σο κε πειάηεο θαη ζηε ζπλέρεηα φιεο νη 

αλαιχζεηο ζα αθνξνχλ δείγκα 136 αηφκσλ. 
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Πίλαθαο 9.7 

Καηαλνκή δείγκαηνο κε βάζε ηε ζπρλόηεηα αγνξάο πξντόλησλ 

πρλόηεηα αγνξώλ από 

ηνλ ΑΒ Βαζηιόπνπιν 
πρλόηεηα Πνζνζηηαία πρλόηεηα 

Κάζε κέξα 3 2,1% 

Μέξα παξά κέξα 9 6,4% 

Κάζε δύν κέξεο 2 1,4% 

Σξεηο θνξέο ηελ 

εβδνκάδα 
1 0,7% 

Μία θνξά ηελ εβδνκάδα 55 39,3% 

Μία θνξά ζηηο 

δεθαπέληε κέξεο 
40 28,6% 

Μία θνξά ην κήλα 10 7,1% 

Μία θνξά ζηνπο δύν 

κήλεο 
3 2,1% 

πάληα 13 9,3% 

Πνηέ 4 2,9 

ύλνιν 140 100% 

 

πσο δηαθξίλνπκε απφ ην Γηάγξακκα 9.1 ην 39,3% ησλ εξσηεζέλησλ αγνξάδεη πξντφληα 

απφ ηνλ ΑΒ Βαζηιφπνπιν κε ζπρλφηεηα, κία θνξά ηελ εβδνκάδα, ελψ αθνινπζνχλ κε 28,6% 

νη εξσηψκελνη πνπ απάληεζαλ κία θνξά ζηηο δεθαπέληε. Σέινο, ην 9,3% απάληεζε ζπάληα, 

πνπ ζεκαίλεη φηη παξφηη θάλνπλ ηηο αγνξέο ηνπο θπξίσο ζε άιια (super market), δελ 

κπνξνχκε λα ηνπ ζεσξήζνπκε σο κε πειάηεο, ζε αληίζεζε κε ην 2,9% πνπ απάληεζε πνηέ, 

νπφηε εμαηξέζεθε θαη απφ ηελ κειέηε. 

 



Μέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο ΑΒ Βαζηιφπνπινο 

 

157 
 

 

Γηάγξακκα 9.1 

πρλόηεηα αγνξώλ από ηνλ ΑΒ Βαζηιόπνπιν 

 

ηελ εξψηεζε, θαηά πφζν ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη ηηο αγνξέο ζαο ζηνλ ΑΒ 

Βαζηιφπνπιν, ην 36,8% απάληεζε κέηξηα, ελψ νη απαληήζεηο πνιχ θαη ιίγν θαηέιαβαλ ην 

22,8% θαη 23,5% αληίζηνηρα, φπσο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε θαη απφ ην Γηάγξακκα 9.2. 

Σέινο ην 13,2% απάληεζε θαζφινπ, ελψ ην 3,7% πάξα πνιχ. πκπεξαίλνπκε ινηπφλ, φηη 

παξά ηελ νηθνλνκηθή χθεζε νη πειάηεο ηεο αιπζίδαο έκεηλαλ πηζηνί  ζηνλ ΑΒ Βαζηιφπνπιν, 

θπξίσο ιφγσ ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ ρακειψλ ηηκψλ. 
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Γηάγξακκα 9.2 

Απεηθόληζε ηνπ επεξεαζκνύ ησλ αγνξώλ από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

 ζηνλ ΑΒ Βαζηιόπνπιν 

  

Σέινο, ζηελ εξψηεζε, «Υξεζηκνπνηείηε ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηεο ΑΒ γηα ηελ αγνξά 

πξντφλησλ;», ην 88,2% απάληεζε θαζφινπ, ην 6,6% ιίγν, κέηξηα θαη πνιχ απάληεζε ην 2,2% 

θαη ζηηο δχν θαηεγνξίεο, ελψ ην 0,7% απάληεζε πάξα πνιχ. Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε 

φηη ειάρηζηνη ρξεζηκνπνηνχλ ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηεο ΑΒ, θπξίσο ιφγσ θνπιηνχξαο 

θαη ζπλήζεηαο, πάξα ην γεγνλφο φηη δηεπθνιχλεη πάξα πνιχ άηνκα πνπ δελ έρνπλ ρξφλν γηα ηα 

ςψληα ηνπο, κε ηελ απνζηνιή ησλ πξντφλησλ ζηελ πεξηνρή πνπ ζέινπλ. 
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9.2.3 Αλζξώπηλν δπλακηθό 

ηνλ Πίλαθα 9.8, παξνπζηάδεηαη ε άπνςε ησλ εξσηψκελσλ ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν είλαη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επγέλεηα - πξνζπκία, ηηο γλψζεηο - εκπεηξία, ηελ εκθάληζε θαη ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο ΑΒ Βαζηιφπνπινο. 

 

Πίλαθαο 9.8 

Ιθαλνπνίεζε πειαηώλ από ην πξνζσπηθό ηνπ ΑΒ Βαζηιόπνπινπ 

Πόζν 

ηθαλνπνηεκέλνη 

είζηε από: 

Πνιύ 

Γπζαξε/κέλνο 
Γπζαξε/κέλνο 

Ούηε 

Ιθαλνπνηεκέλνο/ 

νύηε 

Γπζαξεζηεκέλνο 

Ιθαλν/κέλνο 
Πνιύ 

Ιθαλν/κέλνο 

Σελ επγέλεηα-

πξνζπκία; 
- 2,9% 26,5% 49,3% 21,3% 

 

Σηο γλώζεηο-

εκπεηξία; 

 

0,7% 1,5% 38,2% 43,4% 16,2% 

 

Σελ εκθάληζε; 

 

- 3,7% 31,6% 47,8% 16,9% 

Σνλ 

επαγγεικαηηζκό; 

 

0,7% 1,5% 27,2% 50,7% 19,9% 

 

Απφ ηελ επγέλεηα - πξνζπκία νη θαηαλαισηέο είλαη ηθαλνπνηεκέλνη θαηά 49,3%, απφ ηηο 

γλψζεηο - εκπεηξία είλαη ηθαλνπνηεκέλνη θαηά 43,4%, ελψ φζνλ αθνξά ηελ εκθάληζε θαη ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη θαηά 47,8% θαη 50,7% αληίζηνηρα. Παξαηεξψληαο ηνλ 

Πίλαθα 9.8, ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο, ζπγθεληξψλεη ε απάληεζε ηθαλνπνηεκέλνο. Απηφ 

δείρλεη θαη ηελ ζπλνιηθή άπνςε ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο. 
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9.2.4 Δμππεξέηεζε πειαηώλ 

ηνλ Πίλαθα 9.9, παξνπζηάδεηαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο, φζνλ αθνξά ηελ 

εμππεξέηεζή ηνπο ζρεηηθά κε επηά παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηα θαηαζηήκαηα ΑΒ Βαζηιφπνπινο. 

 

Πίλαθαο 9.9 

Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ κε βάζε ηελ εμππεξέηεζή ηνπο 

Πόζν 

ηθαλνπνηεκέλνη 

είζηε από: 

Πνιύ 

Γπζαξε/κέλνο 
Γπζαξε/κέλνο 

Ούηε 

Ιθαλνπνηεκέλνο/ 

νύηε 

Γπζαξεζηεκέλνο 

Ιθαλν/κέλνο 
Πνιύ 

Ιθαλν/κέλνο 

Σελ ηαρύηεηα 

εμππεξέηεζεο; 
2,2% 3,7% 29,4% 55,1% 9,6% 

Σελ ακεζόηεηα 

ηθαλνπνίεζεο 

παξαπόλσλ 

0,7% 2,2% 50,7% 36,8% 9,6% 

Σνλ ηξόπν 

ζπλαιιαγώλ; 
0,7% - 11% 51,5% 36,8% 

Σελ 

πξνζβαζηκόηεηα 

ζηα 

θαηαζηήκαηα; 

1,5% 3,7% 16,9% 54,4% 23,5% 

Σνλ ρώξν 

ζηάζκεπζεο; 
2,2% 7,4% 34,6% 36% 19,9% 

Σελ 

δηαξξύζκηζε ηνπ 

ρώξνπ; 

0,7% 5,9% 33,1% 43,4% 16,9% 

Σνλ αξηζκό 

δηαζέζηκσλ 

ηακείσλ; 

2,9% 15,4% 30,9% 41,9% 8,8% 

 

ζνλ αθνξά ηελ ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο, ηνλ ηξφπν ζπλαιιαγψλ, ηελ πξνζβαζηκφηεηα 

ησλ θαηαζηεκάησλ, ην ρψξν ζηάζκεπζεο, ηελ δηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηαζέζηκσλ ηακείσλ νη εξσηψκελνη είλαη ηθαλνπνηεκέλνη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο. 

Αληίζεηα, ην 50,7% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη δελ είλαη νχηε ηθαλνπνηεκέλνο/νχηε δπζαξεζηεκέλνο 

απφ ηελ ακεζφηεηα ηθαλνπνίεζεο παξαπφλσλ, θάηη πνπ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην γεγνλφο 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δελ είρε θάπνηα εκπεηξία, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 
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9.2.5 Δπώλπκα πξντόληα 

πσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ Πίλαθα 9.10, φζνλ αθνξά ηελ πνηθηιία θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ε πιεηνςεθία ησλ εξσηψκελσλ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη ζε πνζνζηφ 57,4% θαη 61% 

αληίζηνηρα. 

Πίλαθαο 9.10 

Ιθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ ηεο ΑΒ Βαζηιόπνπινο σο πξνο ηα επώλπκα πξντόληα 

Πόζν 

ηθαλνπνηεκέλνη 

είζηε από: 

Πνιύ 

Γπζαξε/κέλνο 
Γπζαξε/κέλνο 

Ούηε 

Ιθαλνπνηεκέλνο/ 

νύηε 

Γπζαξεζηεκέλνο 

Ιθαλν/κέλνο 
Πνιύ 

Ιθαλν/κέλνο 

Σελ πνηθηιία 

ησλ πξντόλησλ; 
0,7% 5,9% 13,2% 57,4% 22,8% 

Σελ πνηόηεηα 

ησλ πξντόλησλ; 
- 1,5% 12,5% 61% 25% 

Σελ ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή; 
2,2% 14% 44,9% 32,4% 6,6% 

Σηο εθπηώζεηο; 0,7% 10,3% 41,9% 39% 8,1% 

Σηο πξνζθνξέο; 0,7% 11% 35,3% 39,7% 13,2% 

 

Χο πξνο ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη ηηο εθπηψζεηο, δελ είλαη νχηε ηθαλνπνηεκέλνη/νχηε 

δπζαξεζηεκέλνη θαηά 44,9% θαη 41,9% αληίζηνηρα. Σέινο, ζρεηηθά κε ηηο πξνζθνξέο ησλ 

επψλπκσλ πξντφλησλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηψκελσλ, απάληεζε φηη είλαη ηθαλνπνηεκέλν 

ζε πνζνζηφ 39,7%. 

 

9.2.6 Πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο ΑΒ 

ε εξψηεζε πνπ έγηλε ζρεηηθά κε ηελ αγνξά πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ΑΒ, ζε 136 

εξσηψκελνπο πνπ είλαη πειάηεο ηνπ ΑΒ Βαζηιφπνπινπ, «πνιχ» απάληεζε ην 29,4% ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ ήηαλ θαη ην κεγαιχηεξν, αθνινχζεζε ε απάληεζε «κέηξηα» κε πνζνζηφ 

27,2% θαη ε απάληεζε «ιίγν» κε πνζνζηφ 18,4%. «Καζφινπ» θαη «πάξα πνιχ», απάληεζε ην 

14,7% θαη ην 10,3% αληίζηνηρα. 
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Απφ ηα παξαπάλσ πνζνζηά ζπκπεξαίλνπκε φηη ζηνλ ΑΒ Βαζηιφπνπιν νη θαηαλαισηέο 

εκθαλίδνπλ έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ πξνηίκεζεο πξνο ηα πξντφληα απηά, ελψ ηα πνζνζηά 

θάησ ηνπ κεηξίνπ, δειαδή νη απαληήζεηο ιίγν θαη θαζφινπ πνπ αζξνηζηηθά θηάλνπλ ην 

33,1%, νθείινληαη θπξίσο ζηελ θνπιηνχξα ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηα πξντφληα απηά, ε 

νπνία βέβαηα έρεη αιιάμεη ζεηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα.    

 

Πίλαθαο 9.11 

Ιθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ ηεο ΑΒ Βαζηιόπνπινο σο πξνο πξντόληα ηδησηηθήο εηηθέηαο 

Πόζν 

ηθαλνπνηεκέλνη 

είζηε από: 

Πνιύ 

Γπζαξε/κέλνο 
Γπζαξε/κέλνο 

Ούηε 

Ιθαλνπνηεκέλνο/ 

νύηε 

Γπζαξεζηεκέλνο 

Ιθαλν/κέλνο 
Πνιύ 

Ιθαλν/κέλνο 

Σελ πνηθηιία 

ησλ πξντόλησλ 
ηδησηηθήο 

εηηθέηαο ΑΒ; 

1,5% 2,2% 40,4% 42,6% 13,2% 

Σελ πνηόηεηα 

ησλ πξντόλησλ 
ηδησηηθήο 

εηηθέηαο ΑΒ; 

0,7% 4,4% 37,5% 46,3% 11% 

Σελ ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή ησλ 

πξντόλησλ 

ηδησηηθήο 

εηηθέηαο ΑΒ; 

0,7% 4,4% 39% 45,6% 10,3% 

Σελ 

αληαπόθξηζε 

ησλ πξντόλησλ 

ηδησηηθήο 

εηηθέηαο ΑΒ ζηηο 

αλάγθεο ζαο; 

0,7% 2,9% 38,2% 47,1% 11% 

 

Παξαηεξψληαο ηνλ Πίλαθα 9.11, ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά θαη γηα ηνπο 

ηέζζεξηο παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, ζπγθεληξψλεη ε 

απάληεζε ηθαλνπνηεκέλνο, ελψ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ, 

ζπγθέληξσζε ε απάληεζε ηθαλνπνηεκέλνο ζρεηηθά κε ηελ αληαπφθξηζε ησλ πξντφλησλ 

ηδησηηθήο εηηθέηαο ΑΒ ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Απηφ δείρλεη φηη νη πειάηεο ηεο 

εηαηξείαο ζπλνιηθά, είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο πνπ πξνζθέξεη.  
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9.2.7 Καηαζηήκαηα AB shop & go ζηα πξαηήξηα ηεο Shell 

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, 

εληάρζεθε θαη κηα ζεηξά εξσηεκάησλ ζρεηηθά κε ηα θαηαζηήκαηα AB shop & go ζηα 

πξαηήξηα ηεο Shell. ηελ εξψηεζε «Γλσξίδεηε ηα θαηαζηήκαηα AB shop & go;», ην 71,3% 

απάληεζε «ΥΗ» θαη ην 28,7% «ΝΑΗ». Γειαδή, 39 άηνκα απφ ηνπο 136 εξσηεζέληεο πνπ 

είλαη πειάηεο ηεο εηαηξείαο, δήισζαλ φηη γλσξίδνπλ ηα θαηαζηήκαηα AB shop & go. 

 

Πίλαθαο 9.12 

Δπηζθεςηκόηεηα ησλ θαηαζηεκάησλ  AB shop & go 

Πόζεο θνξέο έρεηε επηζθεθηεί ηα 

θαηαζηήκαηα AB shop & go; 
πρλόηεηα Πνζνζηηαία ζπρλόηεηα 

Κακία 115 84,6% 

Μία έσο ηξεηο 20 14,7% 

Πάξα πνιιέο 1 0,7% 

ύλνιν 136 100% 

 

Απφ ηνλ Πίλαθα 9.12, παξαηεξνχκε φηη ην 84,6% δελ έρεη επηζθεθηεί θακία θνξά ηα 

θαηαζηήκαηα απηά, ελψ κφιηο ην 14,7% έρεη πάεη κία κε ηξεηο θνξέο ζε έλα θαηάζηεκα ΑΒ 

shop & go. Σέινο, έλα άηνκν απφ ηνπο 136 πειάηεο ηεο εηαηξείαο, έρεη επηζθεθηεί ηα 

θαηαζηήκαηα απηά πάξα πνιιέο θνξέο (πεξίπνπ 100), ιφγσ ηνπ φηη έθαλε ηα ςψληα απφ 

θνληηλφ θαηάζηεκα ζηελ νηθία ηνπ, εθκεηαιιεπφκελν ην δηεπξπκέλν σξάξην. Σα ρακειά 

πνζνζηά επηζθεςηκφηεηαο, νθείινληαη θπξίσο ζην κηθξφ αξηζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ 

(ελληά ζε φιε ηελ Διιάδα), θαζψο ίζσο θαη ζηελ κηθξή δηαθήκηζε πνπ έρεη γίλεη γηα ηελ 

ζπλεξγαζία ηεο εηαηξείαο ΑΒ Βαζηιφπνπινο κε ηα πξαηήξηα ηεο Shell.  
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ε εξψηεζε πνπ έγηλε ζε δείγκα 136 αηφκσλ ζρεηηθά κε ην αλ ζα ζπλδχαδαλ ηνλ αλεθνδηαζκφ 

ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπο ζε θάπνην πξαηήξην ηεο Shell, πνπ ζπζηεγάδεηαη κε θαηάζηεκα AB 

shop & go θαη ηελ αγνξά πξντφλησλ απφ απηά, ην 73,53% (100 απφ ηνπο 136 εξσηψκελνπο) 

απάληεζαλ ζεηηθά, φπσο βιέπνπκε θαη απφ ην Γηάγξακκα 9.3. 

 

 

 

Γηάγξακκα 9.3 

Πξόζεζε  αλεθνδηαζκνύ νρήκαηνο ζηα πξαηήξηα ηεο Shell ζε ζπλδπαζκό κε αγνξά 

πξντόλησλ από ηα θαηαζηήκαηα AB shop & go 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πνζνζηά πνπ παξνπζηάδνληαη ζην Γηάγξακκα 9.3, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε 

πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ, ζεσξεί σθέιηκε ηελ ζπλδπαζηηθή απηή αγνξά θαη είλαη 

πξφζπκν λα αγνξάζεη πξντφληα απφ ηα θαηάζηεκα AB shop & go, σθεινχκελν απφ ηελ 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ην 24σξν ή δηεπξπκέλν σξάξην ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ. 

 

 

 

 

73,53%

26,47%

Πρόθεςη  ανεφοδιαςμοφ οχήματοσ ςε ςυνδυαςμό με αγορά 
προϊόντων

ΝΑΙ

ΌΧΙ
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ην Γηάγξακκα 9.4, παξνπζηάδεηαη ζε πνζνζηά ε δηεπθφιπλζε ησλ πειαηψλ ή κε απφ ην 

σξάξην ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ, πνπ απνηεινχλ ηα πξψηα 24σξα θαηαζηήκαηα πψιεζεο 

ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα. 

 

 

Γηάγξακκα 9.4 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηνπ βαζκνύ εμππεξέηεζεο ησλ πειαηώλ ησλ θαηαζηεκάησλ  

AB shop & go από ηελ 24σξε ιεηηνπξγία ηνπο ή ην δηεπξπκέλν σξάξην. 

 

Σα δχν ηειεπηαία πνζνζηά αζξνηζηηθά, δειαδή νη απαληήζεηο «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ» 

θηάλνπλ ην 44,9% πνπ απνηειεί έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ. Δπνκέλσο, κηα δηεχξπλζε ηνπ 

δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ AB shop & go, ζε πεξηνρέο πνπ δελ έρεη παξνπζία θαη δελ βξίζθνληαη 

θνληά άιιεο αληαγσληζηηθέο αιπζίδεο, ζα είλαη επηηπρεκέλε θαη γηα ηηο δχν ζπλεξγαδφκελεο 

εηαηξείεο. 
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9.2.8 πλνιηθή ηθαλνπνίεζε 

Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ηεο έξεπλαο αθνξά ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο 

ΑΒ Βαζηιφπνπινο. Παξαθάησ, αθνινπζεί ν Πίλαθαο 9.13, πνπ παξνπζηάδεη ηελ πνζνζηηαία 

ζπρλφηεηα ησλ απαληήζεσλ, απφ 136 εξσηεζέληεο πνπ είλαη πειάηεο ηεο εηαηξείαο, θαζψο 

επίζεο θαη δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

Πίλαθαο 9.13 

πλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ ηεο εηαηξείαο ΑΒ Βαζηιόπνπινο 

Πόζν ηθαλνπνηεκέλνη είζηε 

ζπλνιηθά από ηελ ΑΒ 

Βαζηιόπνπινο; 

πρλόηεηα Πνζνζηηαία ζπρλόηεηα 

Καζόινπ - - 

Λίγν 9 6,6% 

Μέηξηα 48 35,3% 

Πνιύ 64 47,1% 

Πάξα πνιύ 15 11% 

ύλνιν 136 100% 

 

πσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ Πίλαθα 9.13, 64 άηνκα απφ ηα 136 άηνκα ηνπ δείγκαηνο είλαη 

πνιχ ηθαλνπνηεκέλα απφ ηελ εηαηξεία, ελψ 15 άηνκα απφ ηνπο 136 εξσηεζέληεο, είλαη πάξα 

πνιχ ηθαλνπνηεκέλα. Μέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη, απάληεζαλ φηη είλαη 48 άηνκα θαη ιίγν κφλν 

ελληά. Σέινο, ηελ επηινγή θαζφινπ δελ επέιεμε θαλείο απφ ηνπο 136 εξσηεζέληεο. 
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Γηάγξακκα 9.5 

Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ηεο ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ ηεο εηαηξείαο 

ΑΒ Βαζηιόπνπινο 

 

πσο δηαθξίλνπκε θαη απφ ην Γηάγξακκα 9.5, ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά θαηαιακβάλνπλ νη 

απαληήζεηο πνιχ θαη κέηξηα κε πνζνζηά 47,1% θαη 35,3% αληίζηνηρα. Αζξνηζηηθά, νη 

απαληήζεηο ιίγν θαη κέηξηα απνηεινχλ ην 41,9% πνπ είλαη κηθξφηεξν απφ ην 58,1% ησλ 

εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ φηη είλαη πνιχ θαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη. 

 

9.3 πζρέηηζε κεηαμύ ηηκήο θαη πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπζρέηηζεο είλαη λα δείμεη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. Πξηλ θηάζνπκε φκσο ζε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα 

ειέγμνπκε ηελ θαλνληθφηεηα ησλ κεηαβιεηψλ. Μεηά απφ έιεγρν πνπ έγηλε ζχκθσλα κε ηε 

κέζνδν (Kolmogorov - Smirnov), επεηδή ε ηηκή ηνπ Sig = 0,000 είλαη κηθξφηεξε ηνπ 0,05, 

απνξξίπηνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε, δελ κπνξνχκε δειαδή λα ηζρπξηζηνχκε κε βεβαηφηεηα 

95%, φηη ην δείγκα αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή.
138

 

                                                           
138

 Σν Sig. πξνέξρεηαη απφ ηνλ αγγιηθφ φξν (significance), πνπ ζεκαίλεη ζεκαληηθφηεηα. 

6,6%

35,3%

47,1%

11%

Συνολική ικανοποίηςη των πελατϊν τησ εταιρείασ ΑΒ 
Βαςιλόπουλοσ

Λίγο

Μζτρια

Πολύ

Πάρα πολύ
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Γηα ην ιφγν απηφ ρξεζηκνπνηήζακε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Spearman (rho). πσο 

παξαηεξνχκε απφ ηνλ Πίλαθα 9.14 πνπ αθνινπζεί, ππάξρεη κηα ζεηηθή θαη αξθεηά ηζρπξή 

ζπζρέηηζε (ιφγσ ηνπ rho πνπ ηείλεη πεξηζζφηεξν πξνο ην 1 παξά ζην 0) κεηαμχ ηνπ βαζκνχ 

ηθαλνπνίεζεο ησλ θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ ηηκή ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, 

ζπγθξηηηθά κε ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ απηψλ. 

 

Πίλαθαο 9.14 

πζρέηηζε κεηαμύ ηηκήο θαη πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο  

Μεηαβιεηέο ζπζρέηηζεο 

πληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο 

Spearman (rho) 

 

Sig (2-tailed) 

Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο σο πξνο ηελ 

ηηκή θαη ηελ πνηόηεηα ησλ 

πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο 

0,632 0,000 

 

Δπίζεο, ε αληίζηνηρε ηηκή ηνπ Sig είλαη ίζε κε 0,000 < 0,05 πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηεζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε 

φηη ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο σο πξνο ηελ ηηκή ησλ 

(private label product), δελ ζπλνδεχεηαη απφ κείσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο σο πξνο ηελ πνηφηεηά 

ηνπο, αιιά απφ αληίζηνηρε αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο θαη σο πξνο ηελ πνηφηεηα. 

Απνδεηθλχεηαη θαη ζηαηηζηηθά ινηπφλ κέζσ ησλ απαληήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ, ε βέιηηζηε 

ζρέζε ηηκήο - πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ηεο εηαηξείαο ΑΒ Βαζηιφπνπινο. 

 

9.4 Αμηνιόγεζε επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ πξντόλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο 

ζε ζρέζε κε ηελ αληαπόθξηζή ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ  

Δξεπλψληαο αλ θαη θαηά πφζν ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, 

επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, 

εθαξκφζακε κηα πνιιαπιή παιηλδξφκεζε. Δμαξηεκέλε κεηαβιεηή ζεσξήζακε ηε ζπλνιηθή 

αληαπφθξηζε ησλ πξντφλησλ (private label) ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο θαη 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ πνηθηιία, ηελ πνηφηεηα, θαη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπο.  
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Πίλαθαο 9.15 

Παιηλδξόκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε ζπλνιηθή αληαπόθξηζε ησλ πξντόλησλ 

ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηεο εηαηξείαο θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ 

πνηθηιία, ηελ πνηόηεηα, θαη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπο. 

 

 B 
Std. 

Error 
Beta T Sig 

R 

Square 

Constant 0,293 0,183 - 1,600 0,000 

0,726 
Πνηθηιία 0,267 0,066 0,285 4,039 0,000 

Πνηόηεηα 0,323 0,072 0,333 4,477 0,000 

Σηκνινγηαθή πνιηηηθή 0,336 0,062 0,344 5,456 0,000 

 

Ζ αλάιπζε απηή καο έδσζε κηα έληνλε ζπζρέηηζε (R = 0,852) κεηαμχ ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο θαη ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ, ελψ καο θαλέξσζε φηη ην 72,6% (R Square) ηεο 

εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο εμεγείηαη απφ ηηο αλεμάξηεηεο. Απφ ηνπο ηξεηο παξάγνληεο - επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί είλαη θαη νη ηξεηο παξάγνληαο κε Sig = 0,000 < 0,05.  

Μεγαιχηεξε επίδξαζε έρεη ν παξάγνληαο «ηηκή» κε Beta = 0,344, ελψ αθνινπζνχλ νη παξάγνληεο 

«πνηφηεηα» κε Beta = 0,333 θαη «πνηθηιία» κε Beta = 0,285.  

πλεπψο, φζν πην θαιή άπνςε έρνπλ νη θαηαλαισηέο γηα ηελ ηηκή, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

πνηθηιία ησλ πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο, ηφζν ζεηηθφηεξε ζηάζε έρνπλ σο πξνο ην βαζκφ 

αληαπφθξηζεο ησλ πξντφλησλ απηψλ ζηηο αλάγθεο ηνπο. Ζ εμίζσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

παιηλδξφκεζε είλαη ηεο κνξθήο:  

                                                                   

                                                                    Τ = a + bX                                                                   (9.1) 

 

Σα a θαη b είλαη γλσζηά σο ζπληειεζηέο παιηλδξφκεζεο. Σν b είλαη ε θιίζε ηεο επζείαο 

παιηλδξφκεζεο. Γεληθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην b είλαη ε κεηαβνιή ηνπ Τ, φηαλ ην Υ 

κεηαβάιιεηαη θαηά κία κνλάδα. Αληηθαζηζηψληαο ζηε ζρέζε (9.1) έρνπκε:  

Αληαπφθξηζε πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ = 0,293 + 0,336 * 

(ηηκή) + 0,323 * (πνηφηεηα) + 0,267 * (πνηθηιία). 
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9.5 πζρέηηζε κεηαμύ ηνπ βαζκνύ επηδίσμεο ζπλδπαζηηθώλ αγνξώλ θαη  ηνπ 

βαζκνύ εμππεξέηεζεο από ην δηεπξπκέλν σξάξην ησλ θαηαζηεκάησλ ΑΒ shop 

& go  

Παξαθάησ επηρεηξείηαη κηα αλάιπζε ηνπ βαζκνχ επηδίσμεο ζπλδπαζηηθψλ αγνξψλ θαη ηνπ 

βαζκνχ εμππεξέηεζεο απφ ην δηεπξπκέλν σξάξην ησλ  θαηαζηεκάησλ ΑΒ shop & go κέζσ 

ηνπ ειέγρνπ αλεμαξηεζίαο Υ². Έζησ Ho: δελ ππάξρεη θακία ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ, 

δειαδή νη δχν κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο θαη H1: ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

Με αλάιπζε πνπ έγηλε κέζσ ηνπ (Chi-Square Tests), ην Asymp. Sig. (2-sided) ήηαλ ίζν κε 

0,000 < 0,05, πνπ ζεκαίλεη φηη απνξξίπηνπκε ηελ Ho θαη θαηά ζπλέπεηα ππάξρεη ζρέζε 

κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. 

 

Πίλαθαο 9.16 

πζρέηηζε κεηαμύ ηνπ βαζκνύ επηδίσμεο ζπλδπαζηηθώλ αγνξώλ θαη  ηνπ 

 βαζκνύ εμππεξέηεζεο από ην δηεπξπκέλν σξάξην ησλ  θαηαζηεκάησλ ΑΒ shop & go 

 

Θα ζπλδπάδαηε ηνλ αλεθνδηαζκό ηνπ 

απηνθηλήηνπ ζαο κε αγνξά πξντόλησλ από ηα 

θαηαζηήκαηα AB shop & go; 

Πόζν ζαο εμππεξεηεί ε 24σξε 

ιεηηνπξγία θαη ην δηεπξπκέλν σξάξην 

ησλ θαηαζηεκάησλ AB shop & go; 

ΝΑΗ ΥΗ χλνιν 

Καζόινπ 37,5% 62,5% 100% 

Λίγν 64,3% 35,7% 100% 

Μέηξηα 75,7% 24,3% 100% 

Πνιύ 91,2% 8,8% 100% 

Πάξα πνιύ 85,2% 14,8% 100% 

ύλνιν 73,5% 26,5% 100% 

 

πσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ Πίλαθα 9.16, ην 37,5% ηνλ πειαηψλ πνπ δελ ηνπο εμππεξεηεί 

ε 24σξε ιεηηνπξγία θαη ην δηεπξπκέλν σξάξην ησλ θαηαζηεκάησλ AB shop & go, ζα έθαλαλ 

ηηο αγνξέο ηνπο απφ απηά καδί κε ηελ αγνξά θαπζίκσλ, ελψ ην 62,5% φρη. ζν φκσο 

απμάλεηαη ν βαζκφο εμππεξέηεζεο απφ ηελ 24σξε ιεηηνπξγία ή ην δηεπξπκέλν σξάξην ησλ 



Μέηξεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο ΑΒ Βαζηιφπνπινο 

 

171 
 

θαηαζηεκάησλ απηψλ, ηφζν απμάλεηαη ν βαζκφο ζπλδπαζηηθψλ αγνξψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

απάληεζε «Πνιχ» θαηαιακβάλεη ην 91,2% ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ «ΝΑΗ» θαη κφιηο ην 

8,8% ησλ αηφκσλ, πνπ απάληεζαλ φηη δελ ζα ζπλδχαδαλ ηελ αγνξά θαπζίκσλ κε ηελ αγνξά 

πξντφλησλ.  

Αζξνηζηηθά νη απαληήζεηο «Πνιχ» θαη «Πάξα πνιχ» ζπγθέληξσζαλ ην 41,27% ζηελ 

απάληεζε «ΝΑΗ» θαη κφιηο ην 8,07% ζηελ απάληεζε «ΥΗ» (ηα πνζνζηά απηά αληιήζεθαλ 

απφ πίλαθα ηνπ SPSS), θάηη πνπ δείρλεη φηη νη δχν παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ε 

αχμεζε ηνπ ελφο, νδεγεί ζε ζεηηθή απάληεζε, φζνλ αθνξά ηνλ άιιν. Σέινο, ην 73,5% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε ζεηηθά ζρεηηθά κε ηε ζπλδπαζηηθή αγνξά (αλεθνδηαζκφο 

απηνθηλήηνπ θαη αγνξά πξντφλησλ απφ ηα θαηαζηήκαηα AB shop & go), ελψ κφιηο ην 26,5% 

απάληεζε αξλεηηθά. 

 
Γηάγξακκα 9.6 

πζρέηηζε βαζκνύ επηδίσμεο ζπλδπαζηηθώλ αγνξώλ θαη βαζκνύ εμππεξέηεζεο από 

ην δηεπξπκέλν σξάξην ησλ  θαηαζηεκάησλ ΑΒ shop & go 
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πσο βιέπνπκε θαη απφ ην Γηάγξακκα 9.6, ππάξρεη κηα νκφξξνπε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

βαζκνχ επηδίσμεο ζπλδπαζηηθψλ αγνξψλ θαη ηνπ βαζκνχ εμππεξέηεζεο απφ ην δηεπξπκέλν 

σξάξην ησλ θαηαζηεκάησλ ΑΒ shop & go. Σν δηεπξπκέλν σξάξην ή ε 24σξε ιεηηνπξγία ησλ 

θαηαζηεκάησλ ΑΒ shop & go ζηα πξαηήξηα ηεο Shell, εληζρχεη/απμάλεη ηελ πξφζεζε αγνξάο 

πξντφλησλ. 

 

9.6 Αλάιπζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηνπ βαζκνύ αγνξάο πξντόλησλ από ηνλ ΑΒ 

Βαζηιόπνπιν θαη ηεο αλαγλώξηζεο ησλ θαηαζηεκάησλ AB shop & go 

Θέινληαο λα εξεπλήζνπκε θαηά πφζν ν βαζκφο αγνξάο πξντφλησλ απφ ηνπο πειάηεο ηεο ΑΒ 

Βαζηιφπνπινο, επηδξά ζεηηθά ζηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ θαηαζηεκάησλ AB shop & go, 

πξνβήθακε ζε ειέγρν αλεμαξηεζίαο Υ². Έζησ φηη Ho: δελ ππάξρεη θακία ζρέζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ, δειαδή νη δχν κεηαβιεηέο είλαη αλεμάξηεηεο θαη H1: ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δχν κεηαβιεηψλ. Με αλάιπζε πνπ έγηλε κέζσ ηνπ (Chi-Square Tests), ην Asymp. Sig. (2-

sided) ήηαλ ίζν κε 0,000 < 0,05, πνπ ζεκαίλεη φηη απνξξίπηνπκε ηελ Ho θαη θαηά ζπλέπεηα 

ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 9.17. 

 

Πίλαθαο 9.17 

Αλάιπζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηνπ βαζκνύ αγνξάο πξντόλησλ από ηνλ ΑΒ Βαζηιόπνπιν 

θαη ηεο αλαγλώξηζεο ησλ θαηαζηεκάησλ AB shop & go 

 Αλαγλώξηζε θαηαζηεκάησλ AB shop & go 

Βαζκόο αγνξάο πξντόλησλ από ηνλ ΑΒ 

Βαζηιόπνπιν 
ΝΑΗ ΥΗ χλνιν 

Καζόινπ 0% 100% 100% 

Λίγν 15,8% 84,2% 100% 

Μέηξηα 21,4% 78,6% 100% 

Πνιύ 32,2% 67,7% 100% 

Πάξα πνιύ 50% 50% 100% 

ύλνιν 28,7% 71,3% 100% 
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πσο παξαηεξνχκε απφ ηνλ Πίλαθα 9.17, ην 15,8% ησλ πειαηψλ πνπ αγνξάδνπλ πξντφληα 

απφ ηνλ ΑΒ Βαζηιφπνπιν «Λίγν», γλσξίδνπλ ηα θαηαζηήκαηα ΑΒ shop & go, ελψ ην 84,2% 

απηψλ φρη. ζν φκσο απμάλεηαη ν βαζκφο αγνξάο πξντφλησλ απφ ηνλ ΑΒ Βαζηιφπνπιν, ηφζν 

απμάλεηαη ε αλαγλσξηζεκφηεηα ησλ θαηαζηεκάησλ ΑΒ shop & go θαη κεηψλεηαη ην πνζνζηφ 

ησλ εξσηεζέλησλ πνπ απάληεζαλ φηη δελ γλσξίδνπλ ηα θαηαζηήκαηα απηά. Γηα παξάδεηγκα, 

ε απάληεζε «Πάξα πνιχ» ζπγθέληξσζε ην 50% ησλ αηφκσλ πνπ απάληεζαλ «ΝΑΗ» θαη ην 

ππφινηπν 50%, πνπ απάληεζαλ «ΥΗ».  

Σέινο, ην 28,7% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε ζεηηθά ζρεηηθά κε ηε αλαγλσξηζεκφηεηα 

ησλ θαηαζηεκάησλ AB shop & go, ελψ ην 71,3% απάληεζε αξλεηηθά. Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε 

φηη ηα θαηαζηήκαηα AB shop & go δελ είλαη επξέσο γλσζηά, θπξίσο ιφγσ ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ηνπο 

θαη ηεο κηθξήο πξνβνιήο ηνπο (δηαθήκηζε). 

 

 

Γηάγξακκα 9.7 

Αλάιπζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηνπ βαζκνύ αγνξάο πξντόλησλ από ηνλ ΑΒ Βαζηιόπνπιν 

θαη ηεο αλαγλώξηζεο ησλ θαηαζηεκάησλ AB shop & go 
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Τπάξρεη επνκέλσο, κηα νκφξξνπε ζρέζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ αγνξάο πξντφλησλ απφ ηνλ ΑΒ 

Βαζηιφπνπιν θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ θαηαζηεκάησλ AB shop & go, φπσο παξαηεξνχκε θαη 

απφ ην Γηάγξακκα 9.7. Θα ιέγακε ινηπφλ φηη, ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ αγνξάο πξντφλησλ, 

εληζρχεη/απμάλεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ θαηαζηεκάησλ AB shop & go ζηα πξαηήξηα ηεο Shell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

175 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είρε σο ζηφρν λα κειεηήζεη ηηο δχν βαζηθέο ζηξαηεγηθέο 

πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο, νη νπνίεο ηεο πξνζδίδνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, έλαληη ησλ ππφινηπσλ αιπζίδσλ ζνχπεξ κάξθεη ηνπ θιάδνπ.  

Αξρηθά έγηλε κηα αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξείαο, απφ ηελ νπνία ζπκπεξάλακε 

φηη ππεξηεξεί ζε θεξδνθνξία, ζηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνζθεξφκελεο 

ππεξεζίεο, σο πξνο ηελ γθάκα πξντφλησλ θαη σο πξνο ηελ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ζε φιε ηελ 

έθηαζε ηεο αιπζίδαο αμίαο ηεο, ελψ έξρεηαη δεχηεξε κε κηθξή δηαθνξά, σο πξνο ηηο πσιήζεηο 

θαη ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ.  

ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζαλ δχν κειέηεο πεξηπηψζεσλ (case studies). Ζ κία αθνξά ηελ 

ζηξαηεγηθή βέιηηζηνπ θφζηνπο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο 

(private label product) θαη ε δεχηεξε ηε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο κε ηα 

πξψηα 24σξα θαηαζηήκαηα AB shop & go ζηα πξαηήξηα ηεο Shell. ηελ πεξίπησζε ησλ 

πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο δηαπηζηψζεθε φηη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο εηαηξείαο 

πνπ ηελ δηαθνξνπνηεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ θιάδνπ, είλαη ε βέιηηζηε ζρέζε ηηκήο - 

πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ απηψλ θαη ακέζσο κεηά ε κεγάιε γθάκα - πνηθηιία ηνπο. ζνλ 

αθνξά ηα θαηαζηήκαηα AB shop & go, ε εηαηξεία κέζσ ηεο ζχκπξαμήο ηεο κε ηελ Coral, 

πέηπρε ηελ δηαθνξνπνίεζή ηεο απφ ηνλ αληαγσληζκφ, επεθηεηλφκελε ζε κηα εληειψο λέα 

αγνξά, απμάλνληαο έηζη ζηαδηαθά ην κεξίδηφ ηεο.  

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα έξεπλα ζρεηηθά 

κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, ε νπνία πεξηιάκβαλε θαη εξσηήζεηο 

ζρεηηθά κε ηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο θαη ηα θαηαζηήκαηα ΑΒ shop & go. Λακβάλνληαο 

ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζπκπεξαίλνπκε πσο ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 

είλαη πνιχ θαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εηαηξεία. ζνλ αθνξά ηα πξντφληα 

ηδησηηθήο εηηθέηαο, νη πειάηεο ηεο εηαηξείαο απάληεζαλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο, φηη 

είλαη ηθαλνπνηεκέλνη ηφζν απφ ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ απηψλ, φπσο 

είλαη ε ηηκή, ε πνηφηεηα θαη ε πνηθηιία, φζν θαη απφ ηε ζπλνιηθή αληαπφθξηζε ησλ πξντφλησλ 

απηψλ ζηηο αλάγθεο ηνπο. ρεηηθά κε ηα θαηαζηήκαηα ΑΒ shop & go, δηαπηζηψζεθε φηη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ δελ ηα γλσξίδεη θαη δελ ηα έρεη επηζθεθηεί. 

Χζηφζν, πάλσ απφ ην 73% ησλ εξσηεζέλησλ, απάληεζε φηη είλαη πξφζπκν λα ζπλδπάζεη ηνλ 

αλεθνδηαζκφ ηνπ απηνθηλήηνπ ηνπ, κε ηελ αγνξά πξντφλησλ απφ ηα θαηαζηήκαηα ΑΒ shop & 
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go ζηα πξαηήξηα ηεο Shell. Δπίζεο, ην 44,9% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε, φηη ε 24σξε 

ιεηηνπξγία ή ην δηεπξπκέλν σξάξην ησλ θαηαζηεκάησλ απηψλ, ηνπο εμππεξεηεί «Πνιχ» θαη 

«Πάξα πνιχ». Μέηξηα ηθαλνπνίεζε δηαπηζηψζεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ζηελ 

ακεζφηεηα ηθαλνπνίεζεο παξαπφλσλ, ζηηο εθπηψζεηο θαη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ησλ 

επψλπκσλ πξντφλησλ, ελψ φζνλ αθνξά ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ηεο ΑΒ Βαζηιφπνπινο, 

δηαπηζηψζεθε φηη δελ ην ρξεζηκνπνηεί ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ εξσηεζέλησλ. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ινηπφλ ζηα νπνία θαηαιήμακε ηφζν απφ ηε κειέηε, φζν θαη απφ ηελ 

έξεπλα, απνηεινχλ έλαπζκα γηα ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ηεο εηαηξείαο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο. Δπνκέλσο, ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο πξέπεη 

λα απμήζεη ηε γθάκα θαη ηελ πνηθηιία ησλ πξντφλησλ (private label) θαη λα βειηηψζεη ηελ 

ηηκνινγηαθή ηνπο πνιηηηθή. Δπηπιένλ, πξέπεη λα απμήζεη ηελ δηαθήκηζε ησλ θαηαζηεκάησλ 

ΑΒ shop & go, θαζψο επίζεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπο, αθνχ ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ 

ήηαλ άγλσζηα. Σέινο, ζρεηηθά κε ηελ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο, 

απαηηείηαη βειηίσζε ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη ησλ εθπηψζεσλ.  

Ζ παξαπάλσ κειέηε ζα κπνξνχζε λα επεθηαζεί εμεηάδνληαο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο 

εθαξκνγήο, ησλ δχν απηψλ αληαγσληζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ κειεηήζεθαλ. Δπίζεο, φζνλ 

αθνξά ηελ έξεπλα, ζα κπνξνχζε λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ιφγν ηνπ 

ρξνληθνχ πεξηνξηζκνχ, έγηλαλ κφλν νη πνιχ βαζηθέο, θαζψο θαη ε γεσγξαθηθή θάιπςε θαη ην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. 

Κιείλνληαο, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη δπζρέξεηα πνπ 

πιήηηεη ηε ρψξα καο, ε ΑΒ Βαζηιφπνπινο εμαθνινπζεί λα είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα θαη πξψηε ζε θεξδνθνξία ζηνλ θιάδν ηεο, πνπ πξσηαξρηθφο ηεο 

ζηφρνο είλαη λα δηαηεξήζεη θαη λα βειηηψζεη πεξαηηέξσ ηε ζέζε ηεο ζην ρψξν εκπνξίαο 

ηξνθίκσλ, δίλνληαο έκθαζε ζην ζχκπιεγκα (άλζξσπνο - πξντφληα - πεξηβάιινλ), δηαηεξψληαο 

έλα θνηλφ ζχλνιν αμηψλ πνπ εληζρχνπλ ην νκαδηθφ αιιά θαη ην αηνκηθφ πλεχκα. πλνςίδνληαο, 

ζα ιέγακε φηη ε ζηξαηεγηθή βέιηηζηνπ θφζηνπο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία ΑΒ Βαζηιφπνπινο 

ζηα πξντφληα ηδησηηθήο εηηθέηαο, θαζψο θαη ε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζήο ηεο, ζρεηηθά κε ηα 

θαηαζηήκαηα ΑΒ shop & go ζηα πξαηήξηα ηεο Shell, απνηεινχλ δχν πνιχ επηηπρεκέλα 

παξαδείγκαηα ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ, παξά ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ θαη ηηο κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 
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