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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Η εργαςία παρουςιάηει τθν χρθματοοικονομικι ανάλυςθ και ςτρατθγικι τθσ 

«Σροφοδοτικισ Αιγαίου Α.Ε.», μιασ εμπορικισ επιχείρθςθσ διανομισ 

τροφίμων, με ςτόχο τθν επιλογι τθσ κατάλλθλθσ ςτρατθγικισ και πολιτικισ 

αλλά και τον τρόπο που πρζπει να εφαρμοςτοφν αυτζσ αποδοτικά. 

Λζξεισ κλειδία: 

Χρθματοοικονομικι ανάλυςθ, τρατθγικι, Αρικμοδείκτεσ ι 

χρθματοοικονομικοί δείκτεσ, πολιτικι επιχείρθςθσ, προοπτικζσ επζκταςθσ. 

 

 

ABSTRACT 

The paper presents the financial analysis and strategy of "Trofodotiki Aegean 

SA", a food distribution business, aiming at choosing the right strategy and 

policy, and how they should be applied efficiently. 

Key words: 

Financial Analysis, Strategy, Financial ratio, Business policy, Prospects for 

expansion.  
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GLOSSARY 

Χρηματοοικονομική ανάλυςη: εννοοφμε τθν κριτικι διερεφνθςθ ςε 

δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι, των οικονομικϊν καταςτάςεων μιασ επιχείρθςθσ. 

τρατηγική: είναι ο τρόποσ τθσ χριςθσ/ςφηευξθσ των υπαρχόντων μζςων για 

τθν επίτευξθ των εταιρικϊν  ςτόχων  τθσ εταιρείασ εν όψει υπάρχουςασ ι 

δυνθτικισ ςφγκρουςθσ (υπαρκτϊν ι δυνθτικϊν αντιπάλων). 

Οι αριθμοδείκτεσ ή χρηματοοικονομικοί δείκτεσ: είναι το πθλίκο μεταξφ 

επιλεγμζνων αρικμθτικϊν τιμϊν που λαμβάνονται από τισ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ μιασ επιχείρθςθσ. 

Πολιτική επιχείρηςησ: είναι οι κανόνεσ οι οποίοι ζχουν οριςτεί τόςο για το 

εςωτερικό τθσ επιχείρθςεισ όςο και για το εξωτερικό περιβάλλον τθσ. 

Προοπτικζσ επζκταςησ: είναι οι προςπάκειεσ που καταβάλλει αλλά και οι 

ευκαιρίεσ που παρουςιάηονται ςτθν επιχείρθςθ για να αναπτυχκεί ςε 

διάφορουσ τομείσ. 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

τθν εποχι μασ το επιχειρθςιακό περιβάλλον χαρακτθρίηεται από τα υψθλά 

επίπεδα ανταγωνιςτικότθτασ και γενικότερθσ προςπάκειασ τθσ κάκε 

επιχείρθςθσ να εδραιωκεί ςτθν ευρφτερθ αγορά. Η προςπάκεια αυτι 

περιλαμβάνει προςεκτικοφσ προγραμματιςμοφσ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου 

τθσ διοίκθςθσ των οικονομικϊν μονάδων για τθν ορκι λιψθ αποφάςεων.  

Είναι γεγονόσ ότι το πολυτιμότερο εργαλείο ςτα χζρια των διάφορων φορζων 

είναι θ  χρθματοοικονομικι ανάλυςθ των λογιςτικϊν καταςτάςεων με βάςθ 

τα ςτοιχεία που παράγει και διακζτει το ιςχφον λογιςτικό ςφςτθμα. 

Ο ςκοπόσ αυτισ τθσ εργαςίασ είναι να παρουςιάςει τθ χρθματοοικονομικι 

ανάλυςθ τθσ επιχείρθςθσ, να εξετάςει και να προτείνει τισ προοπτικζσ 

επζκταςθσ τθσ αλλά και τθν υιοκζτθςθ κάποιασ ςτρατθγικισ πολιτικισ. 

το πρϊτο κεφάλαιο κα παρουςιάςω τθν ιςτορία τθσ επιχείρθςθσ,τισ 

εγκαταςτάςεισ τθσ αλλά και άλλα ςτοιχεία ςχετικά με αυτι. 

το δεφτερο κεφάλαιο κα εςτιάςω ςτθ χρθματοοικονομικι ανάλυςθ τθσ 

εταιρείασ βλζποντασ διάφορεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ όπωσ ιςολογιςμοφσ 

κ.α. 

το τρίτο κεφάλαιο κα αναλφςω περιπτϊςεισ προοπτικισ επζκταςθσ τθσ 

επιχείρθςεισ ςε νζα προϊόντα αλλά και ςε νζεσ αγορζσ. 

το τζταρτο και τελευταίο κεφάλαιο κα αναφερκϊ ςτθ ςτρατθγικι πολιτικι 

που ακολουκεί ο οργανιςμόσ αλλά και ςε τυχόν αλλαγζσ που μπορεί να 

χρειάηονται για τθν βελτιςτοποίθςθ του όπωσ και κάποια ςυμπεράςματα που 

κα προκφψουν από τθν ανάλυςθ που κα πραγματοποιθκεί. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1ο 

«ΣΡΟΥΟΔΟΣΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε.» 

1.1: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΣΡΟΥΟΔΟΣΙΚΗ 

ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε. 

     Η εταιρεία με τθν επωνυμία Σροφοδοτικι Αιγαίου Α.Ε.1 ςυςτάκθκε ςτισ 21 

Δεκεμβρίου του1995 ςτθν Ακινα. Οι ιδρυτζσ τθσ εταιρείασ είναι θ Άλκθςτισ 

Βεντοφρθ και ο Λεωνίδασ Γοβδελάσ. 

    Ο ςκοπόσ τθσ εταιρείασ είναι θ εμπορία τροφίμων και ειδϊν διατροφισ, εν 

γζνει και επίςθσ θ ειςαγωγι αντιπροςϊπευςθσ και εκμετάλλευςθσ των ειδϊν 

τροφίμων και ειδϊν διατροφισ. 

     Σο μετοχικό κεφάλαιο είχε οριςτεί ςτα 146.750,00 ευρϊ και διαιρείται ςε 

5.029,35 ευρϊ θ κάκε μία μετοχι. 

 

      Σο ςθμερινό ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ τθσ εταιρείασ ζχει μετόχουσ τθν 

Άλκθςτθ Βεντοφρθ και τον Παναγιϊτθ Βεντοφρθ με 2750 και 2250 μετοχζσ 

αντίςτοιχα ςε ςφνολο 5000 μετοχϊν. 

 
Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο απαρτίηεται απο: 

1. Άλκθςτθ Βεντοφρθ Πρόεδροσ του Δ.. 

2. Παναγιϊτθσ Βεντοφρθσ Αντιπρόεδροσ του Δ.. 

3. Αμαρυλλίσ Βεντοφρθ Μζλοσ του Δ.. 

 

 
 

 

                                                           
1 πθγι : trofod.gr 
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1.2: ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

 

 

   

     Η ζδρα τθσ εταιρείασ βρίςκεται ςτθ Νάουςα τθσ Πάρου. Η εταιρεία επίςθσ 

διακζτει και ζνα υποκατάςτθμα ςτθν Αττικι ςτο Διμο Σαφρου ςτθ διεφκυνςθ 

Αριςτοτζλουσ 2 και Π. Ράλλθ 13. 

 

Επίςθσ θ εταιρεία διακζτει: 

 2000 τ.μ. ςτεγαςμζνοι αποκθκευτικοί χϊροι, καταςκευαςμζνοι με 

τα πρότυπα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 
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 200 κ.μ. ψυκτικοί κάλαμοι ςυντιρθςθσ και κατάψυξθσ, με 

θλεκτρονικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ για αυξομείωςθ 

κερμοκραςίασ που πλθροφν τα πιο ςφγχρονα πρότυπα αςφαλείασ. 

 200 τ.μ. χϊροι διακίνθςθσ προϊόντων και ςτάκμευςθσ. 

 

 Ακόμα ςτο ενεργθτικό τθσ ζχει 5 ιδιόκτθτα φορτθγά μεταφοράσ 

ψυχϊμενου και ξθροφ φορτίου. 

 Σζλοσ 5 αυτοκίνθτα για τθν εξυπθρζτθςθ των πωλθτϊν τθσ. 

  Σο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ επιχείρθςθσ ανζρχεται ςτα 30 άτομα. 
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Η εταιρεία είναι ο αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ των νθςιϊν του Αιγαίου 

γνωςτϊν brands τθσ αγοράσ, προςφζρει μια ευρεία γκάμα προϊόντων, για τθν 

κάλυψθ κάκε δυνατι ανάγκθσ των καταναλωτϊν. 

Ενδεικτικά οι όμιλοι τουσ οποίουσ αντιπροςωπεφει είναι οι εξισ: 

 Ο όμιλοσ NESTLE με τα πιο γνωςτά προϊόντα τθσ να είναι οι καφζδεσ 

NESCAFE,ΛΟΤΜΙΔΗ καφζδεσ,διάφορα είδθ δθμθτριακϊν και 

ςοκολατοειδϊν και άλλα πολλά. 

 

 Η βιομθχανία αλλαντικϊν IFANTIS. 

 

 Σον όμιλο BARILLA παραςκευισ ηυμαρικϊν ( Misko κ.α.) 

 

 Σθν εταιρεία JOHNSON με τα εντομοκτόνα και απορρυπαντικά. 

 

 Η εταιρεία ELBISCO με φίρμεσ όπωσ Elite, Αλλατίνθ και Κρισ-Κρισ. 
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 Ο όμιλοσ HENKEL COSMETICS  με είδθ καλλωπιςμοφ μαλλιϊν. 

 

 Η εταιρεία τυποποίθςθσ αλατιοφ ΚΑΛΑ. 

 

 Η HELLMANNS. 

 

 Η εταιρεία ελαιουργικϊν επιχειριςεων ΜΙΝΕΡΒΑ. 

 

 Σα απορρυπαντικά ςπιτιοφ MADONA. 

 Σθν εταιρεία ηαχαρωτϊν PERFETTI VAN MELLE. 

 Και τζλοσ διάφορα προϊόντα κατάψυξθσ. 
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Σζλοσ οι κυριότεροι ανταγωνιςτζσ τθσ εταιρείασ είναι οι μεγάλεσ αλυςίδεσ 

ςοφπερ μάρκετ οι οποίεσ προμθκεφονται απευκείασ τα προϊόντα από τισ 

εταιρείεσ παραγωγισ και ζτςι παρακάμπτουν τουσ αντιπροςϊπουσ. Επίςθσ 

διακζτουν οι ίδιεσ θ επιχειριςεισ φορτθγα και ζτςι δεν χρειάηονται 

μεταφορά από εξωτερικό ςυνεργάτθ. 

Κάποιεσ αλυςίδεσ ςοφπερ μάρκετ που επθρεάηουν τθν εταιρεία είναι οι εξισ: 

 Makro 

 Lidl 

 Metro ΑΕΒΕ 

 Βερόπουλοσ Α.Ε. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2ο 

«ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ» 

2.1: ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΟ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ 

ΣΨΝ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ 

Ο όροσ ανάλυςθ χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων ςθμαίνει τθ 

ςφγκριςθ κατά αξία των διαφόρων ομαδοποιθμζνων ςτοιχείων που 

περιζχουν προσ το ςφνολό τουσ ι προσ τθν αξία οριςμζνθσ ομάδασ ςτοιχείων 

και ακόμθ προσ τα ςτοιχεία άλλου ι άλλων ιςολογιςμϊν τθσ ίδιασ ι 

ομοειδοφσ οικονομικισ μονάδασ με ςκοπό τθ μελζτθ τθσ οικονομικισ 

κατάςταςθσ τθσ. 

Αναλυτικότερα τρεισ είναι οι βαςικοί ςκοποί τθσ χρθςιμοποίθςθσ των 

χρθματοοικονομικϊν δεδομζνων, και είναι οι ακόλουκοι: 

1.  Μζτρθςθ τθσ προθγοφμενθσ επίδοςθσ τθσ επιχείρθςθσ  (measurement of 

past performance of the business). Αυτόσ που είναι υπεφκυνοσ για τθ λιψθ 

αποφάςεων πρζπει οπωςδιποτε να γνωρίηει ποια ιταν θ επίδοςθ τθσ 

επιχείρθςθσ ςτο παρελκόν. Η πλθροφόρθςθ που απορρζει από τα 

χρθματοοικονομικά ςτοιχεία,  βοθκάει ϊςτε να εκτιμθκεί θ επιτυχισ ι μθ 

απόδοςθ τθσ επιχείρθςθσ και θ αποτελεςματικότθτα τθσ διοίκθςθσ τθσ 

επιχείρθςθσ. Επίςθσ θ πλθροφόρθςθ δίνει τθ δυνατότθτα ςτον υπεφκυνο 

λιψθσ αποφάςεων να προχωριςει ςε ςυγκριτικι ανάλυςθ τθσ μιασ 

επιχείρθςθσ με τισ άλλεσ. 

2. Μζτρθςθ τθσ παροφςασ κατάςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ (measurement of the 

present condition of the business). Ο υπεφκυνοσ λιψθσ αποφάςεων κα 

πρζπει να ζχει δεδομζνα για τθ ςθμερινι κατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ, ϊςτε 

να εκτιμιςει τισ επιτυχίεσ και αποτυχίεσ του παρελκόντοσ. Σο πιο ςθμαντικό 
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όμωσ είναι ότι θ πλθροφόρθςθ αυτι βοθκάει ςτθν εκτίμθςθ των μελλοντικϊν 

δυνατοτιτων τθσ επιχείρθςθσ. 

3. Προβλζψεισ των μελλοντικϊν δυνατοτιτων τθσ επιχείρθςθσ (Prediction of 

the future potentials of the business). Σα άτομα που χρθςιμοποιοφν τισ 

χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ πραγματοποιοφν αποφάςεισ επιλζγοντασ 

από αρκετζσ εναλλακτικζσ πορείεσ δράςθσ. Κάκε πορεία δράςθσ κα 

προκαλζςει διαφορετικά αποτελζςματα ςτο μζλλον, πολλά δε από αυτά τα 

αποτελζςματα είναι χρθματοοικονομικισ φφςθσ. Κατά τθ διαδικαςία λοιπόν 

λιψθσ απόφαςθσ τα υπεφκυνα άτομα αντιμετωπίηουν το πρόβλθμα τθσ 

πρόβλεψθσ τθσ πικανισ μελλοντικισ επίδραςθσ. 'Όλεσ οι αποφάςεισ λοιπόν 

ζχουν μελλοντικά προςανατολιςμό. Δεν επθρεάηουν το παρελκόν. Παρόλα 

αυτά κατά τθν πρόβλεψθ τθσ πικανισ μελλοντικισ επίδραςθσ μιασ απόφαςθσ 

κα πρζπει να τονιςκεί ότι αξιόπιςτεσ μετριςεισ του τι ςυνζβθ ςτο πρόςφατο 

παρελκόν είναι πολφτιμεσ. Αυτό είναι ιδιαίτερα αλθκζσ όταν θ απόφαςθ 

ςχετίηεται με τθν επιχείρθςθ. 

 

2.2: ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΤΗ 

ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΨΝ ΚΑΣΑΣΑΕΨΝ 

        Η ανάλυςθ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων γίνεται με τθν μελζτθ 

διάφορων αρικμοδεικτϊν. Οι αρικμοδείκτεσ ςυνικωσ, αναλφονται με δφο 

τρόπουσ: τθ διαχρονικι και τθ διαςτρωματικι ανάλυςθ. 

        Η διαςτρωματικι ανάλυςθ αναφζρεται ςτθ ςυμπεριφορά τθσ τιμισ του 

κάκε αρικμοδείκτθ για μια χρονικι περίοδο ετϊν που κακορίηεται από τον 

αναλυτι, ενϊ θ διαχρονικι περιλαμβάνει τθ ςφγκριςθ τθσ τιμισ του κάκε 

αρικμοδείκτθ με κάποιο πρότυπο το οποίο είναι δεδομζνο, είτε αντιςτοιχεί 

ςε αντιπροςωπευτικό μζγεκοσ του κλάδου που ανικει θ επιχείρθςθ που 

εξετάηεται. 
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Οι κυριότερεσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται είναι οι εξισ2: 

 Κάκετθ διαχρονικι ανάλυςθ 

 Δυναμικι οριηόντια ανάλυςθ 

 Αρικμοδείκτεσ τάςεωσ 

 

2.3: ΦΡΗΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΨΝ ΣΗΝ 

ΣΡΟΔΟΔΟΣΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΤ Α.Ε. 

        Με βάςθ τον παρακάτω ιςολογιςμό και τθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων 

κα χρθςιμοποιιςουμε διάφορουσ αρικμοδείκτεσ με ςκοπό τθν απόκτθςθ 

πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν διοίκθςθ τθσ οικονομικισ μονάδασ. Οι 

αρικμοδείκτεσ που κα παρουςιαςτοφν κα αφοροφν τον κφκλο εργαςιϊν δφο 

διαδοχικϊν ετϊν (2014-2015) από τα οποία κα προκφψουν διάφορα 

οικονομικά μεγζκθ όπου φςτερα κα τα ςυγκρίνουμε μεταξφ τουσ. 

                                                           
2 Π. Παπαδζασ και Ν. υκιανάκθσ Ανάλυςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, ςελ. 55-60 
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2015 2014

Με θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Δλζώκαηα πάγηα

Αθίλεηα 31.903,21 30.416,78

Μεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο

Λνηπόο εμνπιηζκόο 38.975,91 39.034,68

Δπελδύζεηο ζε αθίλεηα

Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Λνηπά ελζώκαηα ζηνηρεία

Σύνολο 70.879,12 69.451,46

Άπια πάγηα ζηνηρεία

Γαπάλεο αλάπηπμεο

Υπεξαμία

Λνηπά άπια 0,05 0,05

Σύνολο 0,05 0,05

Πξνθαηαβνιέο θαη κε θπθινθνξνύληα ζηνηρεία ππό θαηαζθεπή 350.000,00

Φξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Γάλεηα θαη απαηηήζεηο

Φξεσζηηθνί ηίηινη

Σπκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο, ζπγγελείο θαη θνηλνπξαμίεο

Λνηπνί ζπκκεηνρηθνί ηίηινη

Λνηπά 131.313,64 42.998,34

Σύνολο 481.313,64 42.998,34

Αλαβαιιόκελνη θόξνη 0,00 0,00

ύλνιν κε θπθινθνξνύλησλ 552.192,81 112.449,85

Κπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Απνζέκαηα

Έηνηκα θαη εκηηειή πξντόληα

Δκπνξεύκαηα 232.179,87 395.314,41

Πξώηεο ύιεο θαη δηάθνξα πιηθά

Βηνινγηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Πξνθαηαβνιέο γηα απνζέκαηα

Λνηπά απνζέκαηα

Σύνολο 232.179,87 395.314,41

Φξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη πξνθαηαβνιέο

Δκπνξηθέο απαηηήζεηο 1.210.373,28 1.534.397,54

Γνπιεπκέλα έζνδα πεξηόδνπ

Λνηπέο απαηηήζεηο 317.892,64 219.571,52

Λνηπά ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία

Πξνπιεξσκέλα έμνδα 17.491,63

Τακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα 205.044,95 540.576,83

Σύνολο 1.750.802,50 2.294.545,89

ύλνιν θπθινθνξνύλησλ 1.982.982,37 2.689.860,30

ύλνιν ελεξγεηηθνύ 2.535.175,18 2.802.310,15

Καζαξή ζέζε

Καηαβιεκέλα θεθάιαηα

Κεθάιαην 146.750,00 146.750,00

Υπέξ ην άξηην

Καηαζέζεηο ηδηνθηεηώλ

Ίδηνη ηίηινη

Σύνολο 146.750,00 146.750,00

Γηαθνξέο εύινγεο αμίαο

Γηαθνξέο αμίαο ελζσκάησλ παγίσλ

Γηαθνξέο αμίαο δηαζέζηκσλ γηα πώιεζε

Γηαθνξέο αμίαο ζηνηρείσλ αληηζηάζκηζεο ηακεηαθώλ ξνώλ

Σύνολο 0,00 0,00

Απνζεκαηηθά θαη απνηειέζκαηα εηο λέν

Απνζεκαηηθά λόκσλ ή θαηαζηαηηθνύ 49.000,00 49.000,00

Αθνξνιόγεηα απνζεκαηηθά

Απνηειέζκαηα εηο λέν 225.398,50 337.664,07

Σύνολο 274.398,50 386.664,07

Σπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο 421.148,50 533.414,07

Πξνβιέςεηο

Πξνβιέςεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο

Λνηπέο πξνβιέςεηο

Σύνολο 0,00 0,00

Υπνρξεώζεηο

Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Γάλεηα 240.340,48 495.654,65

Λνηπέο καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο

Αλαβαιιόκελνη θόξνη

Σύνολο 240.340,48 495.654,65

Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο

Τξαπεδηθά δάλεηα 1.005.951,11 762.647,26

Βξαρππξόζεζκν κέξνο καθξνπξνζέζκσλ δαλείσλ 126.750,00

Δκπνξηθέο ππνρξεώζεηο 573.101,84 807.777,20

Φόξνο εηζνδήκαηνο 77.099,22 94.861,74

Λνηπνί θόξνη θαη ηέιε 2.187,69 11.192,58

Οξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο 20.151,76 16.195,26

Λνηπέο ππνρξεώζεηο 68.444,58 80.567,39

Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα

Έζνδα επόκελσλ ρξήζεσλ

Σύνολο 1.873.686,20 1.773.241,43

ύλνιν ππνρξεώζεσλ 2.114.026,68 2.268.896,08

ύλνιν θαζαξήο ζέζεο, πξνβιέςεσλ θαη ππνρξεώζεσλ 2.535.175,18 2.802.310,15

ΣΡΟΦΟΔΟΣΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΕ
Ιζνινγηζκόο-Αηνκηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

(Υξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ζε θόζηνο θηήζεο)  Πνζά ζε Επξώ

31εο Δεθεκβξίνπ 2015  -  19ε  Εηαηξηθή ρξήζε (01/01/2015 - 31/12/2015) 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ :   049468738000 
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2015 2014

Κύθινο εξγαζηώλ (θαζαξόο) 6.944.016,62 8.541.756,34

Κόζηνο πσιήζεσλ 5.142.248,31 6.220.779,73

Μηθηό απνηέιεζκα 1.801.768,31 2.320.976,61

Λνηπά ζπλήζε έζνδα 579,12

1.801.768,31 2.321.555,73

Έμνδα δηνίθεζεο 316.874,00 361.144,16

Έμνδα δηάζεζεο 1.262.722,62 1.549.769,43

Λνηπά έμνδα θαη δεκηέο 15.882,41 1.180,37

Λνηπά έζνδα θαη θέξδε 923,51 9.180,02

Απνηειέζκαηα πξν ηόθσλ θαη θόξσλ 207.212,79 418.641,79

Πηζησηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έζνδα 219,11 2.861,44

Υξεσζηηθνί ηόθνη θαη ζπλαθή έμνδα 122.598,25 131.800,53

Απνηέιεζκα πξν θόξσλ 84.833,65 289.702,70

Φόξνη εηζνδήκαηνο 77.099,22 94.861,74

Απνηέιεζκα πεξηόδνπ κεηά από θόξνπο 7.734,43 194.840,96

εκεηώζεηο

ΣΡΟΦΟΔΟΣΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΕ
Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ θαηά ιεηηνπξγία 

   Πνζά ζε Επξώ

31εο Δεθεκβξίνπ 2015  -  19ε  Εηαηξηθή ρξήζε (01/01/2015 - 31/12/2015) 

ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ :  049468738000 
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Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΑΡΘΡΩΕΩ3 

ΧΡΗΗ 2015 ΧΡΗΗ 2014 

  
                      

                  
 

            

            
 

78,22%             

            
 

95,99% 

  
             

                  
 

          

            
 

19,92%           

            
 

23,51% 

  
             

                
 

          

          
 

76,27%           

          
 

474,36% 

  
                      

                          
 
            

            
 

105,83%             

            
 

151,69% 

  
                 

                      
 

          

            
 

5,51%           

            
 

34,08% 

                                                           
3 Παπαδζασ Π., υκιανάκθσ Ν. Ανάλυςθ & Διερεφνθςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, 
ςελ. 206-207 
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4
 Παπαδζασ Π., υκιανάκθσ Ν. Ανάλυςθ & Διερεφνθςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, 

ςελ.155 

Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΣΕ ΑΠΟΔΟΕΩ 
ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΚΟΣΗΣΑ4 

ΧΡΗΗ 2015 ΧΡΗΗ 2014 

  

                    
                 

             
 

         

          
 

20,14%           

          
 

54,31% 

  
                  

                   
             

 
            

            
 

25,95%             

            
 

27,17% 

  
                  

                
                        

 
            

            
 

35,04%             

            
 

37,31% 

  

                    
             
             

 

            

          
 

1648,83%             

          
 

1601,34% 

   

                
          

                     
        

 

            

          
 

1638,98%             

          
 

1784,52% 
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Η Εταιρεία εκτίκεται ςτουσ ακόλουκουσ κινδφνουσ από τθ χριςθ των 

οικονομικϊν επίςθμων εγγράφων: 

 Πιςτωτικόσ κίνδυνοσ 

 Κίνδυνοσ αγοράσ 

 Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ 

 

1) Πιςτωτικόσ Κίνδυνοσ 

Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ είναι ο κίνδυνοσ τθσ οικονομικισ ηθμιάσ ςτθν εταιρεία, 

αν ζνασ πελάτθσ ι χρεϊςτθσ αποτφχει να εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ 

υποχρεϊςεισ ενόσ οικονομικοφ επίςθμου εγγράφου και προκφπτει κυρίωσ 

από τισ απαιτιςεισ τθσ εταιρείασ, από τουσ πελάτεσ. 

Η εταιρεία εκτίκεται ςε πιςτωτικό κίνδυνο λόγω των πωλιςεων τθσ. 

Τπάρχουν απαιτιςεισ από πελάτεσ ποςοφ 1.319.532,08  ευρϊ και από 

                                                           
5
 Παπαδζασ Π., υκιανάκθσ Ν. Ανάλυςθ & Διερεφνθςθ Χρθματοοικονομικϊν Καταςτάςεων, 

ςελ.67,93 
 

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ5 2015 2014 

   
               

         
                

 
         

         
 

103,46%          

         
 

131,72% 

   

                
           

                 
                

       

 

          

            
 *360 41 

ΗΜΕΡΕ 

          

            
 *360 46 

ΗΜΕΡΕ 

   
                      

                   
                

       

 
            

            
 *360 63 

ΗΜΕΡΕ 

            

            
 *360 65 

ΗΜΕΡΕ 
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επιταγζσ ειςπρακτζεσ μεταχρονολογθμζνεσ ποςοφ 557.875,50 ευρϊ, που 

αντιπροςωπεφουν το 27,04% του κφκλου εργαςιϊν τθσ εταιρείασ. Ζτςι 

προφανϊσ θ εταιρεία ςυγκεντρϊνει κάποιο πιςτωτικό κίνδυνο. Η εταιρεία 

ζχει διενεργιςει πρόβλεψθ για κάλυψθ του πιςτωτικοφ κινδφνου θ οποία 

κατά τθν κλειόμενθ περίοδο ανζρχεται ςε 718.793,79 ευρϊ. 

2) Κίνδυνοσ αγοράσ 

Ο κίνδυνοσ τθσ αγοράσ είναι ο κίνδυνοσ που αλλάηει τισ τιμζσ ςτθ αγορά, 

όπωσ τισ τιμζσ του ξζνου ςυναλλάγματοσ, τισ τιμζσ των επιτοκίων και οι τιμζσ 

εξαγοράσ κα επθρεάςουν τα ειςοδιματα τθσ εταιρείασ ι τθν αξία των 

μετοχϊν ςτα οικονομικά ζγγραφα. Ο ςτόχοσ του χειριςμοφ του κινδφνου 

αγοράσ είναι να καταφζρει και να ελζγξει τισ εκκζςεισ ςτον κίνδυνο αγοράσ 

μζςα ςε αποδεκτζσ παραμζτρουσ. 

Κίνδυνοσ ςτην τιμή του επιτοκίου: 

Ο πιςτωτικόσ κίνδυνοσ που οφείλεται ςτθν αργι ςυγκζντρωςθ των 

απαιτιςεων προκαλεί προβλιματα ρευςτότθτασ. Εξαιτίασ αυτοφ, θ εταιρεία 

δανείηεται βραχυπρόςκεςμα και μακροπρόκεςμα δάνεια από τράπεηεσ. Ζτςι 

θ εταιρεία ζχει υψθλά κόςτθ δανειςμοφ. Σο χρθματοοικονομικό κόςτοσ ςτθ 

χριςθ 2015 ανιλκε ςτο ποςό 122.598,25 ευρϊ, ζναντι ποςοφ 131.800,53 

ευρϊ ςτθ χριςθ 2014 δθλαδι ποςοςτό μειϊςεισ 6,98%. 

Άλλοι κίνδυνοι αγοράσ: 

Η εταιρεία κινδυνεφει από τθν μθ ανανζωςθ τθσ ςυνεργαςίασ με πελάτεσ, με 

ςυνζπεια απϊλεια μζροσ τθσ αγοράσ και ςυρρίκνωςθ του τηίρου του μικτοφ 

και τελικοφ αποτελζςματοσ. 
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3) Κίνδυνοσ ρευςτότητασ 

Κακϊσ θ εταιρεία αντιμετωπίηει τον ανταγωνιςμό και είναι υποχρεωμζνθ να 

ακολουκεί τθν πιςτωτικι πολιτικι που προαναφζρεται ςε προθγοφμενθ 

παράγραφο, με ςυνζπεια να εκτίκεται ςε μεγάλο κίνδυνο ρευςτότθτασ. 

Προςανατολιςμόσ τθσ εταιρείασ πρζπει μα είναι θ αντιπροςϊπευςθ και 

άλλων προϊόντων, αφοφ πλζον το δίκτυο διάκεςθσ υπάρχει, με προςδοκία 

τθν περεταίρω αφξθςθ του ςυντελεςτι κακαρϊν κερδϊν. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3ο 

«ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΕΠΕΚΣΑΗ» 

ε μια εποχι κρίςθσ ςτθν ελλθνικι αγορά, οι επιχειριςεισ προκειμζνου να 

επιβιϊςουν πρζπει να γίνουν ανταγωνιςτικζσ. Δθλαδι πρζπει να αναλφςουν 

και να βρουν τισ ευκαιρίεσ που κα προκφψουν ςτθν αγορά τθν εγχϊρια αλλά 

και τθν αγορά του εξωτερικοφ και να τισ αξιοποιιςουν με ςκοπό να 

υπεριςχφςουν των ανταγωνιςτϊν, να μειϊςουν τυχόν κινδφνουσ και τελικά 

να αναπτυχκοφν. Αυτό μπορεί να ςυμβεί ςε διάφορουσ τομείσ αρχίηοντασ 

από το εςωτερικό τθσ εταιρείασ και καταλιγοντασ ςτισ γεωγραφικζσ περιοχζσ 

που δραςτθριοποιείται αλλά και ςε αυτζσ που κα πρζπει να επεκτακεί. Όλα 

αυτά κα αναλυκοφν ςτα επόμενα κεφάλαια. 

3.1: ΕΝΔΤΝΑΜΨΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΚΗ 

ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ 

Μια επιχείρθςθ για να μπορεί να ζχει ελπίδεσ να επεκτακεί πρζπει πρϊτα να 

είναι καλά οργανωμζνθ ςτο εςωτερικό τθσ, οπότε πρζπει να εςτιάςει ςτθν 

ενδυνάμωςθ τθσ εταιρικισ τθσ ταυτότθτασ και ζπειτα να αςχολθκεί με τουσ 

εξωτερικοφσ παράγοντεσ. 

Αν θ επιχείρθςθ είναι ικανοποιθμζνθ με τθν είδθ υπάρχουςα εταιρικι 

ταυτότθτα, ωςτόςο όμωσ επιδιϊκει τθν προςζλκυςθ νζων πελατϊν, τθν 

εξάρτθςθ αυτϊν από τθν εταιρεία, τθν εδραίωςθ τθσ ςτον κλάδο ςε ςχζςθ με 

τουσ ανταγωνιςτζσ κ.α. κα πρζπει να αναπτφξει τθν επικοινωνιακι 

ςτρατθγικι με ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ τθσ εταιρικισ ταυτότθτασ. 

Επίςθσ μια δυνατι εμπορικι ταυτότθτα δθμιουργεί κετικζσ αντιλιψεισ ςτον 

πελάτθ ςχετικά με τα υπάρχοντα προϊόντα τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και τισ 

μελλοντικζσ τουσ επεκτάςεισ. 
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Μια επιχείρθςθ γίνεται ευκολότερα ορατι, αναγνωρίςιμθ και αποκτά φιμθ. 

Η εταιρικι ταυτότθτα δεν επθρεάηει μόνο τθν εικόνα που διαμορφϊνουν οι 

πελάτεσ αλλά και τθν εικόνα όλων των ομάδων ενδιαφερομζνων6: 

 Εργαηόμενοι 

 Επενδυτζσ 

 Προμθκευτζσ 

 υνεργάτεσ 

 Νομοκετικζσ και Ρυκμιςτικζσ Αρχζσ 

 Σοπικζσ κοινωνίεσ 

Η διαδικαςία ενδυνάμωςθσ τθσ εταιρικισ ταυτότθτασ είναι απλι και 

ακολουκεί τα εξισ βιματα: 

1. Κακοριςμόσ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ, δθλαδι τι ςυμβαίνει τϊρα 

ςτο εςωτερικό τθσ εταιρίασ. 

2. Κακοριςμόσ των απαραίτθτων αλλαγϊν αλλά και των ςτόχων. 

3. Ο ςχεδιαςμόσ και ο προγραμματιςμόσ όπου ςτο επίκεντρο είναι θ 

ςτρατθγικι που κα ακολουκθκεί, το χρονοδιάγραμμα και οι 

χρθματικοί πόροι που κα διατεκοφν. 

4. Κακοριςμόσ των τακτικϊν ενεργειϊν και μεκόδων. 

5. Ανάλθψθ δράςθσ, υλοποίθςθ προγράμματοσ. 

6. Αξιολόγθςθ τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ και κατά πόςο 

ανταποκρίκθκε ςτισ προβλζψεισ. 

 

 

 

                                                           
6
 Μθλιόσ Α. Εταιρικι Σαυτότθτα & Εταιρικι Ε ικόνα ςελ.57 
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3.2: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΑΛΤΧΗ 

Η επιχείρθςθ αν κζλει να αναπτυχκεί κα πρζπει να επεκτακεί και ςε νζεσ 

αγορζσ ςτον ελλαδικό χϊρο χρθςιμοποιϊντασ τισ ιδθ  υπάρχοντεσ εταιρείεσ 

τισ οποίεσ αντιπροςωπεφει. 

Αυτό κα το επιτφχει βρίςκοντασ τυχόν κενά που υπάρχουν από 

αντιπρόςωπουσ ςε διάφορεσ περιοχζσ, αλλά και να ζρκει ςε ςυμφωνίεσ με 

εταιρείεσ που ζχουν αντιπροςϊπουσ κάνοντασ τουσ καλφτερεσ προςφορζσ 

από τουσ ανταγωνιςτζσ τθσ κερδίηοντασ ζτςι μεγαλφτερο μζροσ ςτθν αγορά7. 

Μετά από ζρευνα και μελζτθ τθσ αγοράσ διαπιςτϊκθκαν τα εξισ 

ςυμπεράςματα: 

1) Η εταιρεία ζχει το πλεονζκτθμα ότι διακζτει υποκατάςτθμα ςτθν 

Αττικι, οπότε κα ιταν εφκολο να μπορεί να διανζμει τα προϊόντα τθσ 

εντόσ του λεκανοπεδίου. Αυτό για να ςυμβεί πρζπει να ζρκει ςε 

ςυνεννόθςθ με τισ ςυνεργαηόμενεσ εταιρείεσ εξαςφαλίηοντασ τουσ 

κερδοφορία και απόδοςθ με χαμθλότερθ προμικεια ςε ςχζςθ με τουσ 

ανταγωνιςτζσ. Επιπλζον κα επιβαρυνκεί θ ίδια θ εταιρεία το κόςτοσ 

αποκικευςθσ και μεταφοράσ. Οπότε μόνο ςυμφζρουςα μπορεί να 

βγει και για τισ δφο πλευρζσ μια τζτοιου είδουσ ςυμφωνία. 

2) Η επιχείρθςθ ζχει τθν εμπειρία από τθ προμικεια και διανομι 

προϊόντων ςε μεγάλα ςοφπερ μάρκετ ςτο κεντρικό Αιγαίο ςτο οποίο 

και δραςτθριοποιείται. Οπότε μια καλι ευκαιρία κα ιταν να βρει 

τζτοιεσ ςυνεργαςίεσ και ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδοσ. Μια 

ςυμφζρουςα ςυνεργαςία κα ιταν ςτθ βόρεια Ελλάδα με τθ 

μεγαλφτερθ αλυςίδα ςοφπερ μάρκετ «Μαςοφτθσ» θ οποία διακζτει 

δεκάδεσ καταςτιματα ςε όλθ τθ Μακεδονία. Η εταιρεία λοιπόν κα 

                                                           
7 Gerry Johnson, Richard Whittington Αρχζσ τρατθγικισ των Επιχειριςεων ςελ.237 
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μποροφςε να επεκτείνει και εκεί τθ δραςτθριότθτα τθσ μιασ και δεν 

υπάρχει κάποιοσ αντιπρόςωποσ αλλά προμθκεφονται κατευκείαν από 

τισ εταιρείεσ παραγωγισ. Επομζνωσ θ επιχείρθςθ κα μποροφςε να 

αγοράςει ι να ενοικιάςει μια αποκικθ ϊςτε να μειϊςει το κόςτοσ 

μεταφοράσ από το υποκατάςτθμα τθσ Ακινασ και να κάνει τισ 

τροφοδοςίεσ απευκείασ από τθ βόρεια Ελλάδα. Βζβαια πρϊτα πρζπει 

να ζρκει ςε ςυμφωνία με τισ επιχειριςεισ που αντιπροςωπεφει 

καλφπτοντασ τισ απαιτιςεισ τουσ. Αυτό ςυμφζρει και τισ δφο πλευρζσ 

διότι δεν διακζτουν όλεσ υποκαταςτιματα ςτθ Μακεδονία οπότε τουσ 

μειϊνει το κόςτοσ μεταφοράσ και αποκικευςθσ. υμπεραςματικά 

λοιπόν μόνο ςυμφζρουςα κα μπορεί να είναι αυτι θ επζκταςθ 

κάνοντασ τθν επιχείρθςθ ζναν από τουσ λίγουσ αντιπροςϊπουσ ςτο 

βόρειο τμιμα τθσ χϊρασ. 

3) Σζλοσ  θ εταιρεία Κρι-Κρι με τθν οποία ςυνεργάηεται θ επιχείρθςθ 

ψάχνει για αντιπρόςωπουσ ςτθν νότια Ελλάδα οπότε κα ιταν ευκαιρία 

μιασ και υπάρχει ιδθ θ ςυνεργαςία να επεκτακεί και ςτθν 

Πελοπόννθςο και ςτθ Κριτθ, αυξάνοντασ ζτςι και τα κζρδθ τθσ. 

 

3.3: ΑΝΣΙΠΡΟΨΠΕΤΗ ΝΕΨΝ ΠΡΟΩΌΝΣΨΝ 

Η εταιρεία διακζτει μια μεγάλθ γκάμα από προϊόντα που αντιπροςωπεφει, 

οπότε άλλθ μια μορφι επζκταςθσ τθσ είναι και θ αντιπροςϊπευςθ νζων 

προϊόντων. Μια επιχείρθςθ οφείλει να ψάχνεται και να ανανεϊνεται, διότι 

αν μείνει ςτάςιμθ τότε κα οδθγθκεί με μακθματικι ακρίβεια ςτθ ςυρρίκνωςθ 

τθσ και ίςωσ και ςτθν διάλυςθ. 
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Βζβαια για να αςχολθκεί και να αναλάβει νζα προϊόντα ο οργανιςμόσ πρζπει 

πρϊτα τα αγακά αυτά να ανταποκρίνονται ςε κάποια κριτιρια:8 

 Σαίριαςμα προϊόντοσ με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ 

 Σαίριαςμα του προϊόντοσ με εςωτερικζσ λειτουργικζσ ικανότθτεσ τθσ 

επιχείρθςθσ 

 Τποςτιριξθ από το top management 

 Ευνοϊκό ανταγωνιςτικό περιβάλλον 

 Γριγορθ και πλιρθσ διανομι 

Μετά από ζρευνα ςτθν αγορά ςχετικά με το αντικείμενο δραςτθριότθτασ του 

οργανιςμοφ και με βάςθ τα προθγοφμενα κριτιρια κατζλθξα ςε 

ςυγκεκριμζνα προϊόντα τα οποία κα βοθκιςουν να αναπτυχκεί θ εταιρεία 

χωρίσ να αναγκαςτεί να αλλάξει τθ φφςθ τθσ εξαιτίασ τθσ εκπροςϊπθςθσ 

τουσ. 

 Σο πρϊτο προϊόν που προτείνω είναι τα γαλακτοκομικά και παγωτά 

τθσ Δωδϊνθσ. υγκεκριμζνα προτείνω αυτό το προϊόν διότι θ 

βιομθχανία αυτι κζλει να επεκτακεί δυναμικά ςτα νθςιά του Αιγαίου 

οπότε είναι μια ευκαιρία να γίνει ο αποκλειςτικόσ τθσ αντιπρόςωποσ. 

Επίςθσ άλλοσ ζνασ λόγοσ είναι επειδι θ εταιρεία ιδθ εκπροςωπεί τα 

παγωτά τθσ Nestle ζχει τθν εξειδίκευςθ και το εκπαιδευμζνο 

προςωπικό και ζτςι δεν κα χρειαςτεί να αλλάξει τθν λειτουργία τθσ 

οπότε δεν κα επιβαρυνκεί με πολλά κόςτθ επιπλζον. Σζλοσ θ Nestle 

ζχει εξαγοράςει τα παγωτά τθσ Δζλτα και ςυγχρόνωσ με ενδεχόμενθ 

ςυνεργαςία με τθν Δωδϊνθ τότε αναμφιςβιτθτα κα γίνει ο 

μεγαλφτεροσ πωλθτισ ςτο κεντρικό Αιγαίο. Επομζνωσ κα ςυρρικνωκεί 

ο ανταγωνιςμόσ και κα αυξθκοφν ςθμαντικά τα κζρδθ τθσ 

επιχείρθςθσ. 

                                                           
8
 Π. Κυριαηόπουλοσ Ειςαγωγι ςτθν Επιχειρθματικότθτα ςελ.73 
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 Επίςθσ άλλθ μία επιχείρθςθ θ οποία είναι νζα ςτθν αγορά και ψάχνει 

αντιπροςϊπουσ ςε όλθ τθν Ελλάδα είναι θ «A.D. food supplies». Είναι 

μια ελλθνικι εταιρεία που ψάχνει ςυνεργαςίεσ προκειμζνου να 

εδραιωκεί ςτθν αγορά. Σα προϊόντα τθσ αφοροφν τθν ηαχαροπλαςτικι, 

τθν αρτοποιεία, τα δθμθτριακά και υπερτροφζσ τα λεγόμενα 

superfoods τα οποία ζχουν μια ιδιαίτερθ άνκιςθ ςτθν αγορά και ζχουν 

μεγάλθ ηιτθςθ. Είναι μια ευκαιρία λοιπόν να κλείςει τθν αποκλειςτικι 

αντιπροςϊπευςθ των προϊόντων τθσ είτε ςτο Αιγαίο είτε ςτθν Αττικι. 

Θα μπορζςει ζτςι να προςκζςει και άλλα brands ςτθ γκάμα  τθσ και 

ειδικά αγακά τα οποία είναι πολφ δθμοφιλι και κα αποφζρουν μόνο 

κερδοφορία από τθν προϊκθςθ και τθν εκμετάλλευςθ τουσ. 

 Η εταιρεία κατά κόρων αςχολείται με τθν εμπορία τροφίμων, οπότε 

ζγινε και μια ζρευνα ςτο εξωτερικό για εταιρείεσ θ οποίεσ επικυμοφν 

να εξάγουν τα προϊόντα τουσ ςτθν ελλθνικι αγορά. Μια τζτοια 

εταιρεία είναι θ αυςτριακι Soft Drinks με ενεργειακά ποτά και 

ανκρακοφχα αναψυκτικά. Η πιο διάςθμθ ςειρά τθσ είναι τα 

ενεργειακά ποτά Flash Power. ε μια εποχι με γριγορουσ ρυκμοφσ και 

δυςκολίεσ, υπάρχει μεγάλθ κατανάλωςθ ςε τζτοιου είδουσ ποτά, ϊςτε 

να μποροφν να ανταπεξζλκουν, οπότε εδϊ εμφανίηεται μια ευκαιρία θ 

επιχείρθςθ να ειςάγει αυτά τα προϊόντα και να γίνει ο μοναδικόσ 

αντιπρόςωποσ τθσ ςτθν Ελλάδα και ζτςι να χτυπιςει τουσ 

ανταγωνιςτζσ και να διεκδικιςει μερίδιο ςτθν αγορά. 

 Σζλοσ ζνα ακόμα προϊόν το οποίο ζκανε τθν επανεμφάνιςθ του ςτθν 

αγορά και ηθτά αντιπροςϊπουσ είναι θ χαρτοποιία Softex θ οποία είχε 

πτωχεφςει το 2016 αλλά εξαγοράςτθκε από τον όμιλο Intertrade Hellas 

και διακζτει μια μεγάλθ γκάμα από προϊόντα για οικογενειακι και 

επαγγελματικι χριςθ. Η φίρμα αυτι ελζγχει περίπου το 35%-40% του 
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μεριδίου τθσ αγοράσ. Αυτό και μόνο κάνει αυτι τθ προοπτικι 

ςυμφζρουςα ςτο οικονομικό κομμάτι9. 

3.4: ΕΚΤΦΡΟΝΙΜΟ Ε ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΨΠΙΚΟ 

Σεχνολογία:  

Η τεχνολογικι εξζλιξθ κα βοθκιςει τθν επιχείρθςθ ςε πολλοφσ τομείσ όπωσ 

τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ. Η ανάπτυξθ λογιςμικϊν προγραμμάτων 

επιτρζπει να αυτοματοποιοφνται διαδικαςίεσ οι οποίεσ απαιτοφν αρκετζσ 

εργατοϊρεσ. Για παράδειγμα, παλιά οι παραγγελίεσ γίνονταν με ζντυπεσ 

λίςτεσ τϊρα ζχουν αντικαταςτακεί  με το λεγόμενο voice picking, όπου δίνει 

τθν δυνατότθτα ςτον εργάτθ να ζχει ελεφκερα τα χζρια του και να λαμβάνει 

εντολζσ μζςω ακουςτικϊν από τον υπολογιςτι. Αυτό οδθγεί ςτθν αφξθςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ και ςε οικολογικά οφζλθ αφοφ κα ςταματιςει θ εκτφπωςθ 

λίςτασ. Επίςθσ θ ανάπτυξθ τεχνολογίασ κα βοθκιςει και ςτθ μείωςθ του 

κόςτουσ. 

Ακόμα άλλθ μια τεχνολογικι ϋϋπατζνταϋϋ είναι τα κινθτά ράφια. Σα κινθτά 

ράφια είναι θ πιο οικονομικι λφςθ για τθν μζγιςτθ αξιοποίθςθ του 

αποκθκευτικοφ χϊρου, με τθν δυνατότθτα πρόςβαςθσ  ςε κάκε διάδρομο. 

Κινοφνται πάνω ςε ράγεσ και ελαχιςτοποιοφν τουσ διαδρόμουσ εργαςίασ. Η 

αποκθκευτικι χωρθτικότθτα διπλαςιάηεται και μειϊνεται το ενδεχόμενο 

κόςτοσ νζων κτιρίων, κακϊσ το ςφςτθμα αυτό εκμεταλλεφεται πολφ πιο 

αποτελεςματικά τον διακζςιμο χϊρο. 

Ιδανικό ςφςτθμα για επιχειριςεισ όπου το κόςτοσ ανά τετραγωνικό μζτρο 

αποκθκευτικοφ χϊρου ι το κόςτοσ λειτουργίασ τθσ αποκικευςθσ είναι 

υψθλό (ψυγεία/καταψφξεισ, ιδθ υπάρχον κτίριο με περιοριςμζνθ αποκικθ 

ςτθν οποία δεν υπάρχει δυνατότθτα επζκταςθσ, κ.λπ.) Σα κινθτά ράφια 

                                                           
9
 Πθγι: ιςτότοποσ www.softex.gr 



 
32 

ςχεδιάηονται για τισ ειδικζσ ανάγκεσ του κάκε αποκθκευτικοφ χϊρου. Ο 

ςχεδιαςμόσ και θ επιλογι του τφπου και τθσ διάταξθσ των ραφιϊν ποικίλουν, 

και βαςίηονται κυρίωσ ςτο εμπόρευμα προσ αποκικευςθ, τον τφπο του 

περονοφόρου οχιματοσ, τον τρόπο φόρτωςθσ-ξεφόρτωςθσ, το κτίριο κ.α. Σο 

ςφςτθμα αποκικευςθσ κινθτϊν ραφιϊν μπορεί να εφαρμοςτεί ςε κάκε τφπο 

εμπορεφματοσ, μπορεί να εφαρμοςτεί ςε ράφια παλζτασ, ράφια cantilever 

(προβολικά για εμπορεφματα μεγάλου μικουσ), ράφια ελαφροφ τφπου 

(αρχειοκικεσ) κ.α. 

Σζλοσ θ εταιρεία μπορεί να κάνει επζκταςθ του ςτόλου τθσ με ειδικά 

οχιματα. Η  επζκταςθ του ςτόλου αφορά ςτθν απόκτθςθ οχθμάτων νζασ 

τεχνολογίασ Euro 6 με προδιαγραφζσ lightweight πιςτοποιθμζνεσ με CoC 

(certificate of Conformity) CEMT και TUV certificate. Με τθν επζνδυςθ αυτι θ 

επιχείρθςθ αφενόσ κα πετφχει μείωςθ του κόςτουσ μεταφορϊν μζςα από τθ 

δυνατότθτα μεταφοράσ βαρφτερων φορτίων και αφετζρου κα μειϊςει το 

ενεργειακό αποτφπωμα των μεταφορϊν και το κόςτοσ κατανάλωςθσ. 

Προςωπικό: 

υνεχισ εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ: Η εταιρεία κα πρζπει να ενδυναμϊςει 

το ςτελεχιακό τθσ δυναμικό και τθσ διοικθτικισ τθσ ομάδασ μζςα από τθ 

ςυνεχι εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ. Η ςυνεχι εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ 

πρζπει να ζχει ωσ ςτόχο τθ διεφρυνςθ του μορφωτικοφ επιπζδου, τθν 

ανάπτυξθ τθσ υπθρεςιακισ κατάρτιςθσ και εμπειρίασ, τθν ζγκαιρθ και ομαλι 

προςαρμογι των γνϊςεων και ειδικοτιτων ςτισ νζεσ απαιτιςεισ τθσ 

τεχνολογίασ, τθσ οργάνωςθσ και τθσ ςφγχρονθσ επιχειρθματικισ πρακτικισ. Η 

εκπαίδευςθ αφορά το ςφνολο του προςωπικοφ και είναι ςυνεχισ και 

ανάλογθ με τισ ανάγκεσ τθσ επιμόρφωςθσ του εργαηομζνου, από τθν αρχι και 

κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υπθρεςιακισ του ηωισ. Οι υπάλλθλοι οφείλουν να 

παρακολουκοφν τα εκπαιδευτικά προγράμματα που οργανϊνει και 
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υποδεικνφει θ εταιρεία με ςκοπό τθ βελτίωςθ των γνϊςεων και τθσ 

αποδοτικότθτασ τουσ. 

Επίςθσ θ εταιρεία μπορεί να απευκυνκεί ςε απόφοιτουσ εκπαιδευτικϊν 

ιδρυμάτων που ζχουν ςχζςθ με τθ φφςθ των δραςτθριοτιτων τθσ (πχ νζουσ 

θλικίασ 22-29 ετϊν που είναι απόφοιτοι Πανεπιςτθμίων/ΣΕΙ Logistics) 

επενδφοντασ ςτισ νζεσ ιδζεσ και ςτθν ειδίκευςθ και τθν τεχνογνωςία που 

ζχουν αποκτιςει. 

3.5: ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΕΠΕΚΣΑΗ 

Πολλζσ εταιρείεσ παραγωγισ τροφίμων αλλά και άλλων αγακϊν ζχουν 

μετακομίςει ςτισ γειτονικζσ χϊρεσ των Βαλκανίων. Οι γειτονικζσ αυτζσ αγορζσ 

είναι ανεκμετάλλευτεσ και αναδυόμενεσ τισ οποίεσ μπορεί να εκμεταλλευτεί 

δθμιουργϊντασ κυγατρικι εταιρεία. Μζςω τθσ εταιρείασ αυτισ κα μπορεί να 

ηθτιςει τθν αντιπροςϊπευςθ των προϊόντων από τισ νζεσ βιομθχανίεσ που 

ζχουν μεταφερκεί ςτθν περιοχι ζχοντασ ιδθ τθν εμπειρία και τθν 

τεχνογνωςία και ζτςι να κατακτιςει μερίδιο αγοράσ και ςτο εξωτερικό. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4ο
 

«ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» 

4.1: ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

το ςυγκεκριμζνο κεφάλαιο θ εταιρεία  αναλφεται με ςτόχο να αναηθτθκοφν 

οι βζλτιςτεσ ςτρατθγικζσ επιλογζσ που κα εναρμονίςουν τθν εταιρεία με το 

περιβάλλον τθσ, τόςο το εξωτερικό όςο και το εςωτερικό. Με αυτό τον τρόπο 

θ επιχείρθςθ κα καταφζρει να εξαςφαλίςει όχι μόνο τθ βιωςιμότθτα τθσ 

αλλά και να αποκτιςει ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα ζναντι των άλλων 

εταιρειϊν του κλάδου. 

Επιπλζον, θ ςτρατθγικι ανάλυςθ τθσ εταιρείασ φιλοδοξεί να αναδείξει 

προβλθματικζσ πρακτικζσ και νοοτροπίεσ, διαδικαςίεσ και πολιτικζσ και ςτθ 

ςυνζχεια να προτείνει τισ αναγκαίεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ, ϊςτε να 

επιλεγοφν και να υλοποιθκοφν με το βζλτιςτο δυνατό  τρόπο  οι  ςτρατθγικζσ  

τθσ  επιχείρθςθσ.  

Με βάςθ τα παραπάνω οι ςτρατθγικζσ προτάςεισ είναι οι εξισ: 

τρατθγικι θγεςίασ κόςτουσ: 

Με προςανατολιςμό τθ ςτρατθγικι χαμθλοφ κόςτουσ, θ εταιρεία κα μπορεί 

να παράγει και να εξυπθρετεί τουσ πελάτεσ τθσ με το χαμθλότερο κόςτοσ ςε 

ςχζςθ  με τουσ ανταγωνιςτζσ του κλάδου. Με αυτό τον τρόπο θ επιχείρθςθ 

αποκτά πλεονζκτθμα κόςτουσ, δθλαδι κα ζχει τθν δυνατότθτα να πουλά ςε 

χαμθλότερεσ τιμζσ οπότε κα αποκτιςει και μεγαλφτερο μερίδιο αγοράσ άρα 

και μεγιςτοποίθςθ των 
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κερδϊν τθσ. κοπόσ λοιπόν αυτισ τθσ ςτρατθγικισ είναι θ μείωςθ του 

κόςτουσ ςε ςχζςθ με τουσ ανταγωνιςτζσ και θ αφξθςθ των κερδϊν10. 

τρατθγικι διαφοροποίθςθσ: 

Η κφρια εναλλακτικι ςτρατθγικι τθσ θγεςίασ κόςτουσ είναι τθσ 

διαφοροποίθςθσ. Η διαφοροποίθςθ ζχει να κάνει με τθ μοναδικότθτα τθσ 

χρθςιμότθτασ του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ για τον πελάτθ που αυτο 

ςυνεπϊσ οδθγεί ςτθν υψθλότερθ τιμολόγθςθ του. κοπόσ λοιπόν τθσ 

επιχείρθςθσ είναι να αναγνωρίςει τισ διαςτάςεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να 

προκφψει θ διαφοροποίθςθ ςτα προϊόντα τθσ ςε ςχζςθ με τον ανταγωνιςμό. 

Για να επιτφχει θ ςτρατθγικι διαφοροποίθςθσ απαιτείται ευκρίνεια 

αναφορικά με δφο παράγοντεσ: 

1. Αναγνϊριςθ των πελατϊν: Να αναγνωρίςει και να 

ςυγκεκριμενοποιιςει τουσ πελάτεσ τουσ οποίουσ κεωρεί ότι για 

αυτοφσ αντιπροςωπεφει τθ μοναδικότθτα. Η ικανότθτα 

προςδιοριςμοφ των πελατϊν ςτουσ οποίουσ βαςίηεται θ 

διαφοροποίθςθ αποτελεί  τθ βάςθ για τθν επίτευξθ διαφοροποίθςθσ. 

2. Αναγνϊριςθ των βαςικϊν ανταγωνιςτϊν: Πρζπει να λαμβάνονται 

υπόψθ οι άμεςοι ανταγωνιςτζσ και να γίνεται ςωςτόσ προςδιοριςμόσ 

τουσ  ϊςτε να μπορεί να επιτφχει θ διαφοροποίθςθ11. 

Εταιρικι ςτρατθγικι: 

Λόγω των κενϊν που υπάρχουν ςτθν αγορά και τθ δφναμθ που ζχει θ 

εταιρεία πρζπει να ακολουκθκεί θ ςτρατθγικι τθσ ανάπτυξθσ. Αν λοιπόν 

ακολουκιςει το δρόμο τθσ ανάπτυξθσ τότε κα γίνει περιςςότερο 

ανταγωνιςτικι. Επειδι θ «Σροφοδοτικι Αιγαίου Α.Ε.» είναι από τισ πιο 

πετυχθμζνεσ εταιρείεσ ςτον κλάδο τθσ πρζπει να ακολουκιςει αυτι τθ 

                                                           
10 Gerry Johnson, Richard Whittington Βαςικζσ Αρχζσ τρατθγικισ των Επιχειριςεων ςελ. 197 

11
Gerry Johnson, Richard Whittington , ο.π, ςελ.204 



 
36 

ςτρατθγικι ϊςτε να ςυνεχίςει να είναι ανταγωνιςτικι, να αναπτφξει επιπλζον 

τισ δραςτθριότθτεσ τθσ και να δυναμϊςει. 

Λειτουργικζσ ςτρατθγικζσ: 

Για τθν διείςδυςθ τθσ εταιρείασ ςτθν αγορά πρζπει να κάνει τθν καλφτερθ 

επιλογι ςτο τομζα του μάρκετινγκ ζτςι ϊςτε να προςελκφςει νζουσ πελάτεσ. 

υγχρόνωσ κα πρζπει να εφαρμόςει τθ ςτρατθγικι τθσ προϊκθςθσ, 

προβολισ. Προςοχι και ενδιαφζρον πρζπει να δείξουν ςτθ διατιρθςθ τθσ 

καλισ εικόνασ που ζχει θ επιχζιρθςθ αλλά και των υπθρεςιϊν τθσ. Σο 

πρόγραμμα προβολισ μιασ μεγάλθσ και καταξιωμζνθσ επιχείρθςθσ πρζπει να 

περιλαμβάνει ενζργειεσ ςε πολλζσ κατευκφνςεισ εκτόσ από τθ διαφιμιςθ. 

Σζτοιεσ ενζργειεσ μπορεί να είναι:  

 οι χορθγίεσ. 

 οι δθμόςιεσ ςχζςεισ. 

 Αφξθςθ τθσ ςθµαςίασ των ενεργειϊν δθµοςιότθτασ, δεδοµζνου ότι οι 

δθµοςιογραφικζσ πθγζσ κεωροφνται πιο ζγκυρεσ από τισ εµπορικζσ. 

 Απαςχόλθςθ περιςςότερων πωλθτϊν υψθλϊν προδιαγραφϊν. 

 Ζµφαςθ ςτισ προςπάκειεσ βελτίωςθσ τθσ αξιοπιςτίασ. 

 ∆ιαβεβαιϊςεισ κατανόθςθσ των αναγκϊν του πελάτθ. 

Ανκρϊπινο δυναμικό: 

Η εταιρεία πρζπει να εντάξει ςτθ ςτρατθγικι τθσ τθ ςυνεχι επιμόρφωςθ και 

εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ. Επίςθσ να εφαρμόςει ζνα ςφςτθμα 

αμοιβϊν, κινιτρων και κριτθρίων πρόςλθψθσ εργαηομζνων. Για τθν επίτευξθ 

λοιπόν υψθλισ ποιότθτασ παροχισ υπθρεςιϊν απαιτείται ςωςτά 

εκπαιδευμζνο και καταρτιςμζνο προςωπικό το οποίο να είναι ενθμερωμζνο 

με τισ αλλαγζσ τθσ αγοράσ. 
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Σζλοσ θ επιχείρθςθ να προςεγγίςει νζα ταλζντα από τμιματα πανεπιςτθμίων 

που ζχουν ςχζςθ με τθ λειτουργία τθσ εταιρείασ αλλά και να αξιοποιιςει 

κάποια επιδοτοφμενα προγράμματα εκπαίδευςθσ12. 

τρατθγικι ανάπτυξθσ ςυνεργαςιϊν: 

Οι κινιςεισ των ανταγωνιςτϊν μποροφν να επθρεάςουν αρνθτικά και 

επικίνδυνα τθ λειτουργία μια επιχείρθςθσ. Οπότε για να αποφευχκεί αυτό 

αλλά και για να αποκτιςει θ εταιρεία ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα προβαίνει 

ςε ςυνεργαςίεσ μεταξφ επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον ίδιο 

κλάδο και ταυτοχρόνωσ δθμιουργει και εμπόδια ςε άλλουσ ανταγωνιςτζσ. 

Από τισ ςυνεργαςίεσ αυτζσ προκφπτουν τα εξισ πλεονεκτιματα13: 

 Προμθκευτζσ: Αν θ  εταιρεία ςυνεργαςτεί με άλλθ εταιρεία αντίςτοιχθ 

με τον τομζα τθσ αλλά και ςτθν ίδια περιοχι που δραςτθριοποιείται 

τότε κα αυξθκεί θ διαπραγματευτικι τουσ ιςχφ και κα καταφζρουν 

μείωςθ τιμϊν των προμθκειϊν (π.χ. ςε μεταφορικι εταιρεία που 

μεταφζρει προϊόντα και των δφο εταιρείων. Ζτςι κα μποροφν να 

διαπραγματευτοφν καλφτερθ προςφορά αλλιϊσ κα αναηθτιςουν νζο 

μεταφορζα). 

 Αγοραςτζσ (πελάτεσ): Ομοίωσ όπωσ και πριν θ ςυνεργαςία ανάμεςα 

ςτουσ ανταγωνιςτζσ κα αυξιςθ τθν διαπραγματευτικι ιςχφ απζναντι 

ςτουσ αγοραςτζσ. τθν περίπτωςθ αυτι οι αγοραςτζσ κα 

δυςκολευτοφν να προμθκευτοφν τα προϊόντα από αλλοφ οπότε κα 

δεχτοφν αφξθςθ ςτθ τιμι που αγοράηουν. Ζτςι οι εταιρείεσ κα είναι ςε 

κζςθ να πωλοφν ακριβότερα.  

 Ανταγωνιςτζσ: Από τισ ςυνεργαςίεσ οι εταιρείεσ κα απολαμβάνουν 

οφζλθ ενϊ ςε αντίκεςθ με τισ εταιρείεσ που δεν ζχουν ςυμπράξει 

                                                           
12 Gerry Johnson, Richard Whittington, Βαςικζσ Αρχζσ τρατθγικισ των Επιχειριςεων, 
ςελ.86 
13

   Gerry Johnson, Richard Whittington, Βαςικζσ Αρχζσ τρατθγικισ των Επιχειριςεων, ςελ.219 
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ςυνεργαςίεσ κα αντιμετωπίςουν πιο πολλά εμπόδια και δεν κα είναι 

ςε ανταγωνιςτικι κζςθ με αποτζλεςμα να κινδυνζψουν να οδθγθκοφν 

ςτθν ζξοδο του κλάδου. 

 Νεοειςερχόμενεσ επιχειριςεισ: Οι εταιρείεσ που κα επικυμιςουν να 

ειςζλκουν ςτον κλάδο κα αντιμετωπίςουν προβλιματα διότι δεν κα 

ζχουν τθν ίδια αντιμετϊπιςθ απο τουσ προμθκευτζσ και τουσ πελάτεσ. 

Επίςθσ οι ςυνεργαηόμενεσ εταιρείεσ κα ςυντονίςουν τυχόν αντίποινα. 

Re-engineering (αναδιαρκρωςθ)14:  

Με τον όρο re-engineering που είναι πλζον γνωςτόσ ςε όλο τον 

επιχειρθματικό κόςμο εννοοφμε τθν αναδιάρκρωςθ ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ, 

δραςτθριότθτεσ και διαδικαςίεσ τθσ επιχείρθςθσ με ορκολογικό τρόπο. 

Δθλαδι να εξετάςει από ποια προϊόντα ζχει κερδοφορία και από ποια όχι, 

ποιεσ λειτουργίεσ τθσ είναι αποδοτικζσ ςε ςχζςθ με το κόςτοσ τουσ κ.α. 

κοπόσ λοιπόν τθσ ςτρατθγικισ αυτισ είναι να διαχωρίςει κετικά από τα 

αρνθτικά ςτοιχεία τθσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ και να αναδιαρκρϊςει τα 

αρνθτικά. Σο re-engineering, ςυνεπϊσ, είναι μια ςθμαντικι καινοτομικι 

ςτρατθγικι. Όμωσ, για να είναι και αποτελεςματικι κα πρζπει να ακολουκεί 

τισ εξισ αρχζσ: 

α) Θζςπιςθ ενόσ δυναμικοφ ςτόχου αναδιάρκρωςθσ. 

β) υμμετοχι του ίδιου του επιχειρθματία ςτθ διαδικαςία αυτι με 20% 

ζωσ 50% του χρόνου του. 

γ) Διεξαγωγι  μιασ  γενικισ  ζρευνασ  για  τισ  ανάγκεσ  των  πελατϊν,  τισ  

οικονομικζσ παραμζτρουσ και τισ τάςεισ ςτθν αγορά. 

δ) Σοποκζτθςθ ενόσ ειδικοφ ανϊτατου ςτελζχουσ για τθν εξζταςθ και τθν 

προϊκθςθ του νζου ςταδίου. 

                                                           
14

 Κωςτοφλασ Γ ,Σο μάνατημεντ: Η τεχνολογία τθσ ςυμπεριφοράσ και τθσ απόφαςθσ, ςελ.85 
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Όλα αυτά λοιπόν ζχουν να κάνουν με τθν καινοτομία και με το πωσ θ 

εταιρεία πρζπει να εξελίςςεται προκειμζνου να είναι ανταγωνιςτικι και 

κερδοφόρα, γιατί αν μείνει ςτάςιμθ τότε κα οδθγθκεί με ακρίβεια ςτθν 

διάλυςθ τθσ. Η  αλλαγι  είναι  νόμοσ  τθσ  ηωισ,  από  τον οποίο δε  κα  

μποροφςαν  να  εξαιρεκοφν οι επιχειριςεισ.  Οι  επιχειριςεισ  ςιμερα  είναι  

υποχρεωμζνεσ  να  διατθροφν  υψθλό  βακμό ευελιξίασ  προκειμζνου  να  

είναι  ςε  κζςθ  να  πραγματοποιοφν  ουςιαςτικζσ  μεταβολζσ  ςτον τρόπο με  

τον  οποίο  λειτουργοφν  ϊςτε  να  προςαρμόηονται  εφκολα  ςτισ  ςυνκικεσ  

ενόσ ταχφτατα μεταβαλλόμενου οικονομικοφ και κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ. 

Εξάλλου, θ ευελιξία και θ ανανζωςθ, θ διαδοχι του παλιοφ από του 

καινοφργιου, αποτελοφν το μοναδικό ζλεγχο τθσ δυναμικότθτασ, αν όχι τθσ 

επιβίωςθσ, μιασ επιχείρθςθσ. 

Πλεονεκτήµατα της στρατηγικής σκέψης: 

Σα πλεονεκτιµατα του να ςκζφτεται κανείσ ςτρατθγικά και όχι χωρίσ ςτόχο, 

να µθν περιφζρεται άςκοπα ωσ επιχείρθςθ είναι πολλά, κακϊσ ζτςι όλθ θ 

επιχείρθςθ ζχει ζνα ςκοπό και µια ςαφι ιδζα του «ποιοί είµαςτε και τι 

προςπακοφµε να πετφχουµε». 

Σα ςτελζχοι ι οι μάνατηερ τθσ εταιρείασ πρζπει να είναι πάντα άγρυπνοι για 

αλλαγζσ, ευκαιρίεσ και προβλιµατα πουπαρουςιάηονται, ενϊ ζχουν και 

κάποιο ςυγκεκριµζνο πλαίςιο αξιολόγθςθσ των επιλογϊν τουσ. 

Αν όλα αυτά τελικά υλοποιθκοφν τότε ςτθν επιχείρθςθ κα δθμιουργθκεί ζνα 

κλίµα πρωτοβουλιϊν και δράςεων το οποίο οδθγεί µακροπρόκεςµα ςε 

µεγάλα ανταγωνίςτθκα πλεονεκτιµατα. 

υμπεραςματικά και μετά από όλα τα παραπάνω και λόγω του 

υπερανταγωνιςμοφ και τθσ ανιςςοροπίασ που υπάρχει εξαιτίασ τθσ 

ρευςτότθτασ των καταςτάςεων, κατά τθν γνϊμθ μου οι ςτρατθγικζσ που 

πρζπει οποςδιποτε να ακολουκιςει θ επιχζιρθςθ πρζπει να είναι οι εξισ: 
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1) Πιο ζντονθ διαφοροποίθςθ των προςφορϊν µε ποιότθτα και 

καινοτοµίεσ ςε χαµθλότερα επίπεδα κόςτουσ. φγκριςθ µε αναφορά 

ςτο διεκνζσ παρά ςτο τοπικό επίπεδο. Ζτςι θ επιχείρθςθ κα είναι ςε 

κζςθ να ςτθρίηει κάκε προςπάκεια ανάπτυξθσ και διαφοροποίθςθσ 

των ιδαίτερων χαρακτθριςτικϊν των προϊόντων τθσ και να 

αντιμετωπίηει αποτελεςματικά τον ανταγωνιςμό διατθρϊντασ τον 

θγετικό τθσ ρόλο ςτθν αγορά και αυξάνοντασ τισ πωλιςεισ και τα 

κζρδθ τθσ. 

2) Να εντακεί θ επιχειρθµατικότθτα µε νζεσ ιδζεσ, µε ελευκερία ςτθν 

ευρθµατικότθτα, µε ζµφαςθ ςτθν «απελευκζρωςθ» του ανκρωπίνου 

δυναµικοφ, κακϊσ και µε αξιοποίθςθ νζων προςφορϊν ςτον 

πιεηόµενο από πολλζσ πλευρζσ καταναλωτι. 

3) Εξωςτρζφεια µε εξαγωγζσ και µε άλλεσ µορφζσ διεκνοποίθςθσ, ϊςτε 

να υπάρξει αξιοποίθςθ διεκνϊν πθγϊν καινοτοµίασ. 

4) Ο καλφτεροσ τρόποσ ενίςχυςθσ τθσ χρθματοοικονομικισ αξίασ τθσ 

επειχείρθςθσ είναι θ χρθματοδότθςθ με τα ίδια κεφάλαια και όχι με 

ξζνα που ιδθ εφαρμόηει και αφτο γιατί θ δανειακι κατάςταςθ είναι 

ιδθ επιβαρυμζνθ, γεγονόσ που εγκυμονεί κινδφνουσ αν δεν ελεχκεί. 

Παράλλθλα, θ επιχείρθςθ κα πρζπει να εξυγειάνει τουσ οικονομικοφσ 

δείκτεσ τθσ ϊςτε να ζχει τθν δυνατότθτα να αντιμετωπίςει 

μελλοντικοφσ κινδφνουσ. 

  τρατθγικζσ οι οποίεσ ςτοχεφουν απλά ςτθν ικανοποίθςθ «εφκολων» 

πελατϊν χωρίσ τθν αξιοποίθςθ καινοτοµιϊν και µε ζµφαςθ µόνο ςτθν 

εγχϊρια αγορά δεν κα αποδϊςουν. Πλζον ςτθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ και µε τθν 

ανεργία να µαςτίηει κυρίωσ τουσ νζουσ µποροφν οι επιχειριςεισ να βρουν 

πολφ µορφωµζνο και άξιοπροςωπικό µε χαµθλζσ αποδοχζσ το οποίο µπορεί 

να διαδραµατίςει ςθµαντικό ρόλο ςτθν επίτευξθ τθσ αποτελεςµατικισ και 

ςωςτισ ςτρατθγικισ. 
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Για να υλοποιθκοφν αποτελεςματικά οι ςτρατθγικζσ τθσ εταιρείασ απαιτείται 

θ ςυμμετοχι όλων των εργαηομζνων.Κακζνασ από αυτοφσ ανεξάρτθτα από 

τθ κζςθ του αςκεί μια λειτουργία θ οποία πρζπει να εναρμονίηεται με τθν 

εκάςτοτε ςτρατθγικι που εφαρμόηεται και να μθν γίνεται εμπόδιο και ζτςι 

ςτο τζλοσ όλοι κα απολαφςουν το μερίδιο που τουσ αναλογεί ςτθν επιτυχία. 

4.2: ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

Η πολιτικι ςτισ επιχειριςεισ χρθςιμοποιείται για να ορίηονται οι 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ λιψθ αποφάςεων που ςυνδζονται με τθ 

διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ και τθν υλοποίθςθ τθσ. Οι εταιρείεσ 

χρθςιμοποιοφν τθν πολιτικι για να βεβαιωκοφν αν οι εργαηόμενοι 

λαμβάνουν αποφάςεισ και αναλαμβάνουν δράςεισ με ςκοπό τθν υλοποίθςθ 

των ςτόχων τθσ επιχείρθςθσ. 

Η Σροφοδοτικι Αιγαίου ζχει αναπτφξει δικζσ τθσ εςωτερικζσ πολιτικζσ ςτθν 

προςπάκεια τθσ να ανταγωνιςτεί τισ υπόλοιπεσ εταιρείεσ του κλάδου. 

Μερικά παραδείγματα τζτοιων πολιτικϊν ςτα οποία δίνει ζμφαςθ θ εταιρεία 

είναι τα παρακάτω: 

 τθν άριςτθ εξυπθρζτθςθ του πελάτθ ϊςτε να παραμείνει πιςτόσ και 

να καταφζρει να προςελκφςει καινοφριουσ πελάτεσ. 

 τθν κουλτοφρα και ςτθ φιμθ τθσ εταιρείασ. 

 τθν καλλιζργεια μακροχρόνιων ςχζςεων ςυνεργαςίασ με τουσ 

προμθκευτζσ και τουσ πελάτεσ τθσ. 
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4.3: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Μετά τθν μελζτθ τθσ ςτρατθγικισ και τθσ πολιτικισ τθσ εταιρείασ προζκυψαν 

τα ακόλουκα ςυμπεράςματα: 

1. Περιοριςμόσ επίςκεψθσ ςε μικρά νθςιά τον χειμϊνα. Να κρίνεται αν 

υπάρχει ανάγκθ. 

2. Μθχανάκι αντί για αυτοκίνθτο, προσ και ςτα νθςιά. 

3. Επανεξζταςθ πιςτωτικισ πολιτικισ ςε μεγάλουσ πελάτεσ που 

πλθρϊνουν ςωςτά. 

4. Βελτίωςθ επικοινωνίασ γραφείου – πωλθτϊν. 

5. Καλφτερθ ενθμζρωςθ όςον αφορά προωκθτικζσ ενζργειεσ. 

6. Μείωςθ προςωπικοφ. Σοπικοί πωλθτζσ. 

7. Να μείνουν κερδοφόρεσ και μεγάλεσ εταιρείεσ. Να αντικαταςτακοφν 

οι μικρζσ με νζεσ μεγάλεσ. 

8. Ποιο ανταγωνιςτικοί με καλφτερεσ παροχζσ ςτουσ πελάτεσ. 
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