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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αφορμή για την επιλογή της ανάλυσης της σχέσης βιομηχανίας-λιανεμπορίου 
ως θέμα διαπραγμάτευσης της διπλωματικής μου διατριβής, αποτέλεσε η 
έντονη και μόνιμη παρουσία της δυναμικής και πολύμορφης αυτής σχέσης 
στο φως της επικαιρότητας τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τη 
διαμόρφωση ιδίας γνώμης και εμπειρίας σε οικονομικά και διαχειριστικά 
μεγέθη που προκύπτουν από αυτήν, προερχόμενα από τον επαγγελματικό 
χώρο στον οποίο εργάζομαι.

Ειδικότερα, επιχειρείται μία παρουσίαση των κύριων σημείων τριβής ανάμεσα 
στη βιομηχανία καταναλωτικών αγαθών και στις αλυσίδες σουπερμάρκετ και 
υπερμάρκετ, στη σχέση προμηθευτή-πελάτη που αναπτύσσεται από την 
επιχειρηματική δραστηριότητα των δύο πλευρών στον τομέα της παραγωγής 
και διανομής αντίστοιχα, στον ελληνικό χώρο. Συγχρόνως, τα σημεία αυτά 
εξετάζονται κάτω από μία κριτική σκοπιά στην προσπάθεια διερεύνησης των 
πιθανών ευνοϊκών ή δυσμενών επιπτώσεων που επιφέρουν στη λειτουργία και 
στην αποδοτικότητα τόσο των δύο συναλλασομένων μερών όσο και της 
εθνικής οικονομίας και των ευαίσθητων συμφερόντων που αυτή προασπίζει 
(π.χ. προστασία καταναλωτή). Βέβαια, στα πλαίσια της παρουσίασης αυτής 
γίνεται και μία συνοπτική αναφορά στο παρόν και στο μέλλον των 
συγκεκριμένων κλάδων, ενώ επίσης διερευνούνται οι μελλοντικές προοπτικές 
που ανοίγονται στη σχέση συνεργασίας τους, με άμεσο πλέον χρονικό 
ορίζοντα εφαρμογής, βάσει των ταχύτατων τεχνολογικών και λοιπών 
εξελίξεων .

Η διπλωματική αυτή εργασία για την απόκτηση του μεταπτυχιακού 
διπλώματος στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) αποτελεί τυπικά το τελευταίο 
προσωπικό δείγμα μιας εξάχρονης φοιτητικής μου δουλειάς στο
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Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μια περίοδο που χαρακτηρίζω άκρως επωφελή και 
εποικοδομητική για την ανάπτυξη της προσωπικής μου καλλιέργειας και τη 
θεμελίωση μιας επιτυχημένης επαγγελματικής μου πορείας.

Εκμεταλλευόμενος, λοιπόν, την ευκαιρία που μου προσφέρει το σημαντικό 
αυτό “αποχαιρετιστήριο" γραπτό κείμενο, θα ήθελα να εκφράσω τις 
ειλικρινείς μου ευχαριστίες σε όλους τους καθηγητές μου για την πολύτιμη 
προσφορά γνώσεων, συμβουλών και ερεθισμάτων. Ειδικότερα, ομολογώ πως 
αισθάνομαι ιδιαίτερα δεμένος ψυχικά με τον καθηγητή μου κ. Αρ. Ιγνατιάδη 
και την καθηγήτριά μου κ. Στ. Ξηροτύρη-Κουφίδου' κατά τη διάρκεια των 
προπτυχιακών μου σπουδών, συνέβαλλαν καθοριστικά στην επιτυχία μου με 
τη βοήθεια και καθοδήγηση που μου προσέφεραν και νιώθω πως τους οφείλω 
πολλά. Επίσης, θερμές ευχαριστίες οφείλω να απευθύνω σε όλα τα μέλη της 
επιτροπής του μεταπτυχιακού προγράμματος MBA και ιδιαίτερα στον 
καθηγητή μου κ. Γ.Τσιότρα τόσο για την επιβράβευσή μου με την χορηγηθείσα 
υποτροφία, όσο και για την κατανόηση που δείξανε στην αντιμετώπιση 
προσωπικών αναπόφευκτων προβλημάτων που μου δημιουργούσε ο δύσκολος 
συνδυασμός σπουδών και επαγγελματικής εργασίας υπό ασφυκτικές χρονικά 
συνθήκες. Σίγουρα τα δύο αυτά χρόνια δεν ήταν καθόλου εύκολα, ωστόσο, 
στην πορεία για μένα, η επαγγελματική καταξίωση απέκτησε σαφέστατη 
προτεραιότητα με κάποια μοιραία επίπτωση στην επίδοσή μου στα 
μαθήματα. Δεν το κρύβω, άλλωστε, ότι και η παρούσα εργασία, παρά την 
αναμφισβήτητη σπουδαιότητά της, δεν αποτελεί παρά έναν προσωπικό 
συμβιβασμό, όσον αφορά κάποιες υψηλές καί αυστηρές προδιαγραφές που 
υπό άλλες προϋποθέσεις θα έθετα για την πραγμάτωσή της. Ευχαριστώ, 
λοιπόν, για την κατανόηση στο συγκεκριμένο θέμα τον επιβλέποντα καθηγητή 
μου κ. Ν.Γεωργόπουλο και πραγματικά λυπάμαι που δεν μπόρεσα να 
αξιοποιήσω, λόγω αντικειμενικών χρονικών δυσκολιών, τη δυνατότητα μιας 
πιο τακτικής και συχνής επικοινωνίας που μου πρόσφερε.
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Τέλος, τώρα που το υπέροχο φοιτητικό κλίμα αποτελεί, πλέον, παρελθόν, 
ιδιαίτερη μνεία θα ήθελα να κάνω σε δύο βασικούς παράγοντες επιτυχίας, την 
ηθική στήριξη της οικογένειάς μου απέναντι μου και την ισχυρή και αγνή φιλία 
που αναπτύχθηκε με αρκετούς από τους συμφοιτητές και τις συμφοιτήτριές 
μου. Εύχομαι κάθε μελλοντική επιτυχία στους δύο αγαπητούς μου Γιώργηδες, 
στον Αντώνη, στην Αλεξάνδρα, στη Σοφία, στον Αργύρη, στην Ευρώπη, στον 
Μιχάλη και στα υπόλοιπα παιδιά με τα οποία λίγο ή πολύ “δέθηκα” κατά τη 
διάρκεια αυτών των χρόνων. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στο οποίο 
οφείλουμε τη φιλία μας αυτή, θα αποτελεί πάντα κοινό ευχάριστο σημείο 
αναφοράς.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ενίσχυση του λιανεμπορίου μέσα από την συνένωσή του σε ομίλους αγορών 
και μεγάλα γκρουπ και η ανάπτυξη των προϊόντων “ιδιωτικής ετικέτας” 
(private label) δημιουργεί έντονες πιέσεις στη βιομηχανία επωνύμων 
προϊόντων που μεταφράζονται σε απαιτήσεις για υψηλότερες παροχές, 
εκπτώσεις, πιστώσεις και συμμετοχές σε προωθητικές ενέργειες. Η διαμάχη 
που αναπτύσσεται αποβλέπει αμοιβαία στην κατοχύρωση του μεγαλύτερου 
δυνατού μεριδίου της τεράστιας πίτας συναλλαγών που δημιουργούν. Βέβαια, 
στον επιχειρηματικό αυτό αγώνα δεν είναι αμέτοχοι παράγοντες που 
μπορούν να διαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα, όπως η διαιτησία (κράτος) 
και οι θεατές (εργαζόμενοι και καταναλωτές). Το ζητούμενο, αφαλώς, είναι η 
εύρεση του καλύτερου δυνατού σημείου ισορροπίας που θα προασπίσει τα 
δίκαια συμφέροντα όλων και θα επιτρέψει την απρόσκοπτη κοινή πορεία τους 

προς την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παραγωγή και η διανομή αποτελούν τις δύο κύριες δυνάμεις του 
οικονομικού κυκλώματος, η λειτουργία του οποίου εξασφαλίζει την εύρυθμη 
ροή των συντελεστών παραγωγής και το μετασχηματισμό τους από 
ακατέργαστη σε κατεργασμένη μορφή, προστιθέμενης αξίας τέτοιας που να 
ικανοποιεί τις ανάγκες του τελικού καταναλωτή.

Σημαντικό κομμάτι του συνολικού όγκου δραστηριότητας των δύο αυτών 
πλουτοπαραγωγικών τομέων της εθνικής μας οικονομίας καταλαμβάνουν η 
βιομηχανία καταναλωτικών αγαθών και τα σουπερμάρκετ και υπερμάρκετ 
αντίστοιχα. Μέσα από την επιχειρηματική δράση που αναπτύσσουν, 
επιτυγχάνεται η παραγωγή και διάθεση ποικιλίας προϊόντων που καλύπτουν 
όλες τις βασικές απαιτήσεις του σύγχρονου καταναλωτή μιας αναπτυγμένης 
οικονομίας, όπως τρόφιμα και ποτά, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη 
οικιακού εξοπλισμού, ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρονικά είδη κλπ. Ο 
υψηλός βαθμός συμμετοχής της επιχειρηματικής αυτής δράσης στο Α.Ε.Π. 
της χώρας μας, μαρτυρά τη σπουδαιότητά της και καθιστά ενδιαφέρουσα τη 
μελέτη της εξέλιξης που παρουσιάζει, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια με τη 
διεθνοποίηση της αγοράς.

Ενώ, λοιπόν, παλαιότερα, από την εποχή της μαζικοποίησης της βιομηχανικής 
παραγωγής, η βιομηχανία υπαγόρευε τους όρους της στη διανομή, καθώς την 
έβρισκε χωρισμένη σε άπειρα μικρά και αδύναμα σημεία πώλησης, σήμερα 
γίνεται το αντίστροφο, δηλαδή το λιανεμπόριο επηρεάζει συχνά και επιβάλλει 
ακόμη και τους δικούς του όρους στη βιομηχανία. Η μετατόπιση της 
ισορροπίας δύναμης από τους παραγωγούς στους λιανεμπόρους, που
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παρατηρείται σε όλες τις ανεπτυγμένες αγορές τα τελευταία χρόνια, 
οφείλεται κυρίως στους εξής βασικούς λόγους :
• στη συγκέντρωση του λιανεμπορίου σε λίγες επιχειρήσεις, γεγονός που 

στη χώρα μας ευνόησε η είσοδος μεγάλων πολυεθνικών αλυσίδων
• στην αύξηση της σημαντικότητας των λιανεμπόρων στο portfolio του 

προμηθευτή τους, με αντίστοιχη μείωση της σημαντικότητας των 
προμηθευτών στο portfolio των λιανεμπόρων

• στον έλεγχο των πληροφοριών
• στη διάθεση προϊόντων ιδιωτικού σήματος από τις αλυσίδες λιανεμπορίου 

(private label products).

Η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των λιανεμπόρων - ιδιοκτητών 
αλυσίδων σουπερμάρκετ και υπερμάρκετ κυρίως - έναντι των προμηθευτών 
τους παραγωγών, ως απόρροια της διαμόρφωσης των νέων συνθηκών στο 
σκηνικό της αγοράς, επέφερε αναπόφευκτα μία ρήξη στις σχέσεις τους. Η 
διεκδίκηση του λιανεμπορίου από τη βιομηχανία μεγαλύτερου μεριδίου από τη 
συνολική πίτα των κερδών της κάθετης δράσης τους προκαλεί μόνιμη 
αντιπαράθεση μεταξύ τους και δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που οδηγεί 
σε έντονη σύγκρουση μεταξύ εκπροσώπων των δύο κλάδων. Ωστόσο, η 
αλληλεξάρτηση παραγωγού-λιανεμπόρου και η ανάγκη συνεργασίας και 
συμπόρευσής τους με κοινό στόχο την ικανοποίηση του πελάτη, καθιστά 
επιβεβλημένη την εύρεση νέων ισορροπιών στο άμεσο μέλλον στα πλαίσια 
του υγιούς ανταγωνισμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΝΑΛΥΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



2.1 ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

2.1.1 Γενικά γαρακτηοιστίκά κλάδου
Στη βιομηχανία καταναλωτικών αγαθών (είδη τροφίμων, ποτών, προσωπικής 
υγιεινής, ένδυσης-υπόδησης, οικιακού εξοπλισμού κλπ.), που αποτελεί τον 
προμηθευτή των σουπερμάρκετ και υπερμάρκετ, ο δυναμικότερος κλάδος, ο 
οποίος καλύπτει πάνω από το 70% του κύκλου εργασιών των λιανεμπορικών 
αυτών επιχειρήσεων, είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της 
βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.

Ο δυναμισμός του κλάδου αποδεικνύεται από τα νούμερα και τα μεγέθη, αν 
και οι ρυθμοί δεν μπορούν να χαρακτηριστούν εντυπωσιακοί, όπως τα 
προηγούμενα χρόνια. Σημειώνεται ότι πρόκειται για κλάδο που συμμετέχει 
κατά 25% στο ΑΕΠ του συνόλου της μεταποίησης και κατά 30% στις 
συνολικές εξαγωγές, ενώ παράλληλα αναπτύσσει σημαντικές επενδυτικές 
πρωτοβουλίες. Πρόκειται επίσης για τον κλάδο ο οποίος πραγματοποιεί 
σημαντικές πωλήσεις, ενώ αυξάνεται σταθερά η κερδοφορία των μονάδων 
του. Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών έχει αναδειχθεί η πλέον κερδοφόρος 
και με τις περισσότερες πωλήσεις στο σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας, 
επίτευγμα το οποίο οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στο γεγονός ότι ο κλάδος 
διαθέτει ίσως τις περισσότερες, σε σχέση με τους άλλους βιομηχανικούς 
κλάδους, δυναμικές επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν από τις πρώτες που έλαβαν 
τα μηνύματα των καιρών και αύξησαν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, 
ενισχύοντας έτσι τη θέση τους όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά και στη 
διεθνή, όπου τα βήματα που πραγματοποιούν είναι μεγάλα και επιτυχημένα.

Από πλευράς απασχόλησης, οι μεγάλες βιομηχανίες ειδών διατροφής 
απασχολούν το 15% περίπου του συνόλου των εργαζομένων στη μεγάλη 
βιομηχανία, ενώ οι ώρες απασχόλησης είναι από τις υψηλότερες, με μέσο 
ετήσιο αριθμό ωρών εργασίας ανά εργαζόμενο 2.173 ώρες, σε σχέση με 2.089
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ώρες στο σύνολο της βιομηχανίας. Η παραγωγικότητα της εργασίας δεν 
διαφέρει σημαντικά από το μέσο όρο όλων των κλάδων, αλλά δείχνει μία 
ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια, λόγω της αύξησης των επενδύσεων.

Όσον αφορά τη χρηματιστηριακή αγορά, ο κλάδος των τροφίμων αποτέλεσε 
τον κορμό πάνω στον οποίο δούλεψε όλος ο μηχανισμός του χρηματιστηρίου 
από το 1990 και μετά. Μέσα σε ένα περιβάλλον χρηματιστηριακής συγκυρίας 
εξαιτίας της οικονομικής ύφεσης, ο κλάδος των τροφίμων διαδραμάτισε 
πρωτεύοντα ρόλο μαζί με τις τράπεζες και τις κατασκευαστικές εταιρίες 
αργότερα, στη δραστηριότητα της Σοφοκλέους. Δίκαια, λοιπόν, ο κλάδος 
συγκεντρώνει το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών, γεγονός που 
ανταποκρίνεται στη θετική πορεία των μετοχών εταιριών τροφίμων στο 
χρηματιστήριο, αλλά και στην ιδιαίτερη κινητικότητα που σημειώνεται στον 
τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων, τομέα στον οποίο και πάλι ο κλάδος 
διατηρεί τα πρωτεία, με βάση τον αριθμό των πράξεων που υπογράφονται 
κάθε χρόνο. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο κλάδος των τροφίμων και των ποτών 
συγκεντρώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον και ξένων είτε με τη μορφή 
συμμετοχών είτε με τη μορφή εξαγορών. Είναι μάλιστα ενδεικτικό, ότι ως 
προς την κατανομή των επενδεδυμένων κεφαλαίων του κλάδου το 
μεγαλύτερο μερίδιο απορροφά ο εκσυγχρονισμός του μηχανολογικού 
εξοπλισμού και η επέκταση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.

2.1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη κλάδου
Κατά το 1996, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών εμφάνισε στασιμότητα, 
καθώς η αύξηση του κύκλου εργασιών των περισσότερων επιχειρήσεων 
κυμάνθηκε στα επίπεδα του πληθωρισμού. Η κερδοφορία τους παρουσιάζει 
σχεδόν την ίδια εικόνα, αφού μόνο το 40% των βιομηχανιών πέτυχε αύξηση 
κερδών μεγαλύτερη του πληθωρισμού. Το μεικτό περιθώριο κέρδους και αυτό 
παρέμεινε στα επίπεδα του 1995, περίπου σε 25%, ενώ οριακή αύξηση κατά 
0,2 ποσοστιαίες μονάδες παρουσίασε το καθαρό περιθώριο κέρδους, που 
διαμορφώθηκε σε 4,9%. Επίσης, με βάση τα στοιχεία των ισολογισμών 672
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βιομηχανιών τροφίμων, τα ίδια κεφάλαιά τους στις 31.12.96 διαμορφώθηκαν 
στο ύψος των 546,4 δισ. δρχ. και τα κέρδη τους κατά το 1996 στα 73 δισ. 
δρχ., με αποτέλεσμα η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων τους να 
διαμορφωθεί στο 13%. Τα βασικά μεγέθη της πορείας των 15 μεγαλύτερων 
βιομηχανιών τροφίμων και ποτών το 1996 παρουσιάζονται στον πίνακα 3.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια στον κλάδο των τροφίμων έχει 
αναπτυχθεί έντονος ανταγωνισμός, που έχει ως συνέπεια οι μικρότερες 
επιχειρήσεις να συρρικνώνονται και οι μεγαλύτερες να διευρύνουν τα μερίδιά 
τους. Οι τελευταίες, μάλιστα, πραγματοποιούν σημαντικές κινήσεις 
επέκτασης στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις χώρες του πρώην υπαρκτού 
σοσιαλισμού, καθώς αντιλαμβάνονται ότι τα περιθώρια στην εγχώρια αγορά 
για περαιτέρω ανάπτυξη έχουν στενέψει. Θετικό γεγονός για τις βιομηχανίες 
τροφίμων είναι η πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων κατά τα 
προηγούμενα χρόνια, που είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των 
παραγόμενων προϊόντων και τη μείωση των εισαγωγών. Οι επενδύσεις, όμως, 
συνέτειναν στην αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων, 
καθώς το μεγαλύτερο μέρος των δανείων των προηγούμενων χρόνων είναι 
βραχυπρόθεσμα και έχουν συναφθεί κάτω από επαχθείς συνθήκες λόγω των 
υψηλών επιτοκίων. Η διευρυμένη δανειακή επιβάρυνση των επιχειρήσεων 
εξυπηρέτησε και την παροχή αυξημένων πιστώσεων στο λιανεμπόριο και 
αυτό φαίνεται από την αύξηση των απαιτήσεων των βιομηχανιών κατά μέσο 
όρο σε ποσοστό 30% κατά το 1996 σε σχέση με το 1995.

11



2.2 ΚΛΑΔΟΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

2.2.1 Γενικά γαοακτηριστικά κλάδου
Ο χώρος των σουπερμάρκετ-υπερμάρκετ θα μπορούσε αναμφισβήτητα να 
κερδίσει τον τίτλο του δυναμικότερου κλάδου του ελληνικού εμπορίου. Ο 
χαρακτηρισμός αυτός δικαιολογείται από τις ταχύτατες εξελίξεις και τη 
συνεχή επιχειρηματική κινητικότητα στο εσωτερικό του κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων χρόνων. Μία κινητικότητα που στρέφεται όλο και περισσότερο 
στην κατεύθυνση του υψηλού βαθμού συγκεντρωτισμού, μέσα από διαδικασίες 
κλεισίματος μικρών επιχειρήσεων, εξαγορών, συγχωνεύσεων και δημιουργίας 
νέων μεγάλων καταστημάτων από ελληνικές και πολυεθνικές αλυσίδες που 
εισέβαλλαν στην ελληνική αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι, την τελευταία 
τετραετία, ένα στα δύο παντοπωλεία έκλεισαν, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα, 
οι αλυσίδες σουπερμάρκετ σχεδόν διπλασιάστηκαν. Σήμερα έχουν 
καταμετρηθεί στην ελληνική αγορά περίπου 1.600 σουπερμάρκετ, αριθμός 
μεταβαλλόμενος, δεδομένου ότι ο κλάδος εμφανίζει έντονη εξελικτική 
πορεία. Πρέπει να σημειωθεί ότι βασικό κριτήριο για τον χαρακτηρισμό ενός 
καταστήματος σε σουπερμάρκετ είναι, σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα, το 
πολυκατάστημα εκείνο που καλύπτει επιφάνεια πώλησης μεγαλύτερη των 
200 τ.μ. - ο αριθμός αυτός δεν είναι απόλυτος ιδιαίτερα για τα καταστήματα 
της επαρχίας - ή διαθέτει 2 τουλάχιστον ταμειακές μηχανές.
Ενδεικτικό του συγκεντρωτισμού της αγοράς είναι ότι τα καταστήματα που 
ανήκουν στις 10 μεγαλύτερες αλυσίδες σουπερμάρκετ συγκεντρώνουν πάνω 
από το 70% του συνόλου των πωλήσεων του κλάδου. Η κατάσταση αυτή στο 
εσωτερικό της ελληνικής αγοράς είναι σύμφωνη με τις γενικότερες συνθήκες 
στο διεθνές ανταγωνιστικό σκηνικό, όπου 10 μεγάλες εταιρίες του 
ευρωπαϊκού λιανεμπορίου κατέχουν μερίδιο 23% του παγκόσμιου εμπορίου.

12



Η λειτουργία του σουπερμάρκετ στηρίζεται σε ορισμένες απλές αρχές : 
μαζικές προμήθειες, μαζικές πωλήσεις με μεγάλη “ταχύτητα” και το 
κυριότερο χαμηλές τιμές, πράγμα που απαιτεί, αλλά και επιτρέπει, χαμηλά 
περιθώρια κέρδους. Το κέρδος του σουπερμάρκετ προέρχεται από τη σωστή 
εκμετάλλευση του χώρου πωλήσεως και την υψηλή παραγωγικότητα του 
προσωπικού. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, κάθε υπάλληλος στο 
σουπερμάρκετ, στοιχίζει σε σχέση με το ύψος πωλήσεων, περίπου 5 φορές 
λιγότερο από τον υπάλληλο σε ένα κοινό παραδοσιακό κατάστημα. Αυτή 
ακριβώς η διαφορά, μαζί με τη διαφορά του κόστους μαζικών αγορών, την 
ταχύτητα ανακυκλώσεως και τη σωστή εκμετάλλευση του χώρου, επιτρέπει 
στο σουπερμάρκετ να έχει πάντα, σημαντικά χαμηλότερες τιμές και να 
αποτελεί ένα μόνιμο πόλο έλξης για τον καταναλωτή.

2.2.2 Βασικά οικονομικά υενέθη κλάδου
Το μέγεθος της αγοράς το 1996 ανήλθε περίπου στο ύψος του 1,2 τρισ. δρχ. 
Οι 13 μεγαλύτεροι όμιλοι και αλυσίδες λιανεμπορίου, κατέχοντας 661 
σουπερμάρκετ και υπερμάρκετ το 1996, αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ 
του συνόλου των αλυσίδων σουπερμάρκετ της χώρας. Μέσα στο 1996 ο 
συνολικός τους τζίρος άγγιξε τα 977 δισ. δρχ., σημειώνοντας αύξηση 20,3% 
από την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα καταστήματά τους αυξήθηκαν 
αντίστοιχα κατά 16,9%. Παράλληλα, το ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται 
στις μεγάλες αλυσίδες σημείωσε μικρή αύξηση της τάξης του 7,6%, 
φθάνοντας τους 29.159 εργαζομένους, ενώ ο χώρος πώλησης των 
καταστημάτων ανήλθε στα 603.000 τ.μ.

Ειδικότερα, οι δέκα πρώτες αλυσίδες-όμιλοι (“top ten”) πραγματοποίησαν 
κύκλο εργασιών 937,6 δις έναντι 761,8 δις το 1995, σημείωσαν δηλαδή αύξηση 
της τάξεως του 23,08%. Η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από τη δημιουργία 
νέων καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα και την κατάκτηση μεριδίων που 
είχαν τα μικρά παντοπωλεία. Με άλλα λόγια είναι αποτέλεσμα της ενίσχυσης 
της ολιγοπωλιακής θέσης των μεγάλων επιχειρήσεων σουπερμάρκετ και δεν
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εκφράζει πραγματική αύξηση της κατανάλωσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
πωλήσεις των παλαιών καταστημάτων των σουπερμάρκετ - όσων η 
λειτουργία έχει συμπληρώσει δωδεκάμηνο - παρέμειναν στα επίπεδα του 
1995 ή σε κάποιες περιπτώσεις παρουσίασαν αύξηση στα επίπεδα του 
πληθωρισμού.

Το “κυνήγι" του τζίρου όμως δεν είναι αρκετό. Το κρίσιμο σημείο στις 
εξελίξεις του κλάδου των σουπερμάρκετ είναι η κερδοφορία των 
επιχειρήσεων. Ένα μέγεθος το οποίο στη διάρκεια του 1996 παρουσίασε 
κάμψη και οι υπάρχουσες εκτιμήσεις συνηγορούν ότι και το 1997 αυτή η τάση 
θα συνεχισθεί. Η συμπίεση των τιμών λόγω οξύτατου ανταγωνισμού και οι 
δαπάνες νέων επενδύσεων σε καινούργια καταστήματα έχουν το κόστος 
τους. Συγκεκριμένα, τα συνολικά κέρδη των “δέκα” από 13,1 δισ. δρχ. το 1995 
έπεσαν στα 11,7 δισ. δρχ. το 1996, σημειώνοντας μείωση κατά 10,39%. 
Παράλληλα, λόγω της έντασης του ανταγωνισμού, το καθαρό περιθώριο 
κέρδους των “δέκα” μειώθηκε από 1,85% που ήταν το 1995 στο 1,42% το 1996.

Με βάση τα στοιχεία των ισολογισμών 63 αλυσίδων σουπερμάρκετ, μικρών 
και μεγάλων, προκύπτουν επιπλέον τα εξής στοιχεία :
Πρώτον, κατά μέσο όρο η κάθε αλυσίδα σουπερμάρκετ εμφανίζει κέρδη 224 
εκ. δρχ. Δεύτερον, το μέσο περιθώριο καθαρού κέρδους των σουπερμάρκετ 
έπεσε από 1,5% το 1995 σε 1,2% το 1996. Τρίτον, η απόδοση ιδίων κεφαλαίων 
των σουπερμάρκετ έπεσε από 24% το 1995 σε 15% το 1996. Τέταρτον, οι 
συνολικές υποχρεώσεις των σουπερμάρκετ εμφάνισαν ρυθμό αύξησης 18%. 
Τέλος, πέμπτον, το περιθώριο μεικτών κερδών των σουπερμάρκετ αυξήθηκε 
από 17% το 1995 σε 18% το 1996. Τα στοιχεία αυτά, όπως και όλα τα βασικά 
χρηματοοικονομικά μεγέθη των αλυσίδων αυτών, παρουσιάζονται στον 
πίνακα 2.
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2.2.3 Παρουσίαση βασικών οικονομικών μεγεθών "top ten"
Οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις που μετέχουν στην πρώτη δεκάδα είναι οι 
“Μαρινόπουλος”, “Βερόπουλος”, “Σκλαβενίτης", “Ατλάντικ”, “Βασιλόπουλος”, 
“Continent”, “Τροφό”, “Μετρά", “Πέντε", “Μασούτης”. Οι πωλήσεις και τα κέρδη 
τους παρουσιάζονται στον πίνακα 1. Αναλυτικότερα :

• Η πρωτοκαθεδρία του κλάδου είναι αδιαμφισβήτητη και ανήκει στον όμιλο 
Μαρινόπουλου. Η “φρεγάτα” του ομίλου, η Νίκη ΑΕ, παρουσίασε πωλήσεις 
ύψους 170,1 δισ. δρχ. έναντι 139,4 δις το 1995. Εμφάνισε επίσης και μικρή 
αύξηση κερδών, από 1,8 δις το 1995, ανήλθαν στα 1,9 δισ. δρχ. το 1996. 
Ωστόσο, η Υπερμαρινόπουλος ΑΒΕΤΕ, στην οποία ανήκουν ορισμένα εκ των 
καταστημάτων που φέρουν την επωνυμία Continent (Ηράκλειο, Λάρισα, Νέα 
Ιωνία Αττικής), παρουσίασε ζημιογόνο χρήση και το 1996. Ειδικότερα, το 1996 
είχε ζημίες ύψους 1,5 δις, έναντι ζημιών ύψους 1,4 δισ. δρχ. το 1995. Η εταιρία 
έχει λοιπόν συσσωρευμένες ζημίες ύψους 3,9 δισ. δρχ. Αξίζει όμως να 
σημειωθεί ότι το 1996 είχε σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 1,833 δις, 
ενώ τα μεικτά της κέρδη ήταν 3,5 δισ. δρχ. περίπου.
Μπορεί η Υπερμαρινόπουλος να παρουσίασε ζημίες για μία ακόμη χρονιά, 
αλλά η νεότευκτη Dia Hellas ΑΕ, του ιδίου ομίλου, στη δύναμη της οποίας 
ανήκουν δεκάδες ομώνυμα καταστήματα, το 1996 παρουσίασε κέρδη αλλά και 
εντυπωσιακή αύξηση πωλήσεων, γεγονός που οφείλεται στη δημιουργία 
πολλών νέων καταστημάτων. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της εταιρίας από 1,2 
δις το 1995 ανήλθαν το 1996 σε 5,6 δισ. δρχ. και τα κέρδη της σε 118 εκ. δρχ. 
έναντι ζημιάς ύψους 98 εκ. δρχ. το 1995.
• Η Continent Hellas ΑΕ, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας η Νίκη ΑΕ 
συμμετέχει με 20%, αν και παρουσίασε ικανοποιητική αύξηση πωλήσεων, το 
αποτέλεσμά της ήταν ζημιογόνο λόγω της εκτέλεσης μεγάλων επενδυτικών 
προγραμμάτων. Ειδικότερα οι πωλήσεις, από 52,8 δις το 1995, ανήλθαν στα 
62 δισ. δρχ. το 1996 και παρουσίασε ζημίες ύψους 560 εκ. έναντι κερδών 
ύψους 1,9 δισ. δρχ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μεικτά κέρδη της εταιρίας
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ανήλθαν σε 6,9 δις και πραγματοποιήθηκαν αποσβέσεις παγίων στοιχείων 
ύψους 2,7 δισ. δρχ.
• Την επόμενη θέση στον κλάδο διατηρεί ο όμιλος Βερόπουλου, στον οποίο 
ανήκουν οι εταιρίες Αφοί Βερόπουλοι ΑΕΒΕ και η κρητική Χαλκιαδάκης ΑΕ. Οι 
πωλήσεις της Αφοί Βερόπουλοι σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση, αφού, από 
96,3 δις που ήταν το 1995, ανήλθαν στη διάρκεια του 1996 σε 126,4 δισ. δρχ. 
Η υψηλή αύξηση των πωλήσεων δεν συνοδεύθηκε από αντίστοιχη αύξηση των 
κερδών, τα οποία, από 1,4 δις το 1995, ανήλθαν σε 1,5 δισ. δρχ. το 1996. Η 
πορεία, όμως, της Χαλκιαδάκης, που ελέγχεται κατά 60% από την 
προηγούμενη, είναι ταυτόσημη με την κυρίαρχη τάση του κλάδου. Οι 
πωλήσεις της, από 10,9 δις που ήταν το 1995, το 1996 έφθασαν τα 13,7 δισ. 
δρχ., ενώ τα κέρδη της σημείωσαν κάμψη και από 602,8 εκ. δρχ. το 1995, 
έπεσαν στα 455,9 εκ. δρχ. στη διάρκεια του 1996.
• Την εξαίρεση, όμως, στον κλάδο αποτελεί η εταιρία I. & Σ. Σκλαβενίτης 
ΑΕ. Διαθέτει μικρό αριθμό καταστημάτων, μόλις 30, δεν δραστηριοποιείται 
εκτός της Αττικής και δεν φημίζεται για τη διαφημιστική της προβολή. Παρ’ 
όλα αυτά κατόρθωσε να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 20,1% και τα κέρδη 
της διατηρώντας την πρώτη θέση της κερδοφορίας στον κλάδο. 
Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της, από 106,1 δις το 1995, ανήλθαν σε 127,4 δισ. 
δρχ. το 1996. Τα κέρδη της εταιρίας από, 3,3 δις το 1995, ανήλθαν σε 3,49 
δισ. δρχ. το 1996.
• Ακολουθεί το group Ατλάντικ, που ανήκει στην οικογένεια Αποστόλου και 
προς το παρόν αποτελείται από τις εταιρίες Ατλάντικ ΑΕ και Φάρμα Τετράς 
ΑΕΒΕ, με συνολικές πωλήσεις 92,8 δις το 1996 έναντι 66,8 δις το 1995. 
Ειδικότερα, οι πωλήσεις της Ατλάντικ ανήλθαν στη διάρκεια του 1996σε 48,7 
δις έναντι 40,4 δις το 1995 και τα κέρδη της, από 233 εκ. δρχ. το 1995, 
ανήλθαν σε 262 εκ. δρχ. το 1996. Στην τελευταία οικονομική χρήση της 
εταιρίας Φάρμα Τετράς (υπάρχει απορρόφηση από την Ατλάντικ) 
καταγράφονται το 1996 πωλήσεις ύψους 44,1 δις έναντι 26,4 δις το 1995, ενώ 
τα κέρδη της, από 55,6 εκ. δρχ. το 1995, ανήλθαν σε 82,4 εκ. δρχ. το 1996.
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• Αύξηση πωλήσεων και κερδών παρουσίασε η Άλφα-Βήτα Βασιλόπουλος 
ΑΕ, η μοναδική εταιρία του κλάδου που είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. 
Οι πωλήσεις της, από 77,4 δις το 1995, ανήλθαν σε 90,6 δις το 1996, ενώ τα 
κέρδη της από 1,2 δις ανήλθαν σε 1,6 δισ. δρχ. το 1996.
• Ακολουθεί ο όμιλος των εταιριών των αδελφών Σπανού, που αύξησε τις 
πωλήσεις του κατά 17,6% έναντι του 1995. Από 54,6 δις ανήλθαν σε 64,2 δισ. 
δρχ. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της Τροφό ΑΕ, από 35,9 δις το 1995, ανήλθαν 
σε 41,5 δις το 1996 και τα κέρδη της σημείωσαν ελαφρά κάμψη, αφού από 445 
εκ. το 1995, διαμορφώθηκαν στα 431 εκ. δρχ. Οι πωλήσεις της θυγατρικής της 
ΕΝΑ ΑΕ, που δραστηριοποιείται στον κλάδο του χονδρεμπορίου, από 18,7 δις 
το 1995, ανήλθαν σε 22,7 δισ. δρχ. το 1996 και τα κέρδη της, από 208 εκ. δρχ. 
το 1995, ανήλθαν σε 233 εκ. δρχ. το 1996.
• Η εταιρία Μετρό ΑΕΒΕ, που δραστηριοποιείται στον κλάδο τόσο των 
σουπερμάρκετ, όσο και του χονδρεμπορίου, παρουσίασε το 1996 πωλήσεις 
ύψους 57,1 δισ. δρχ. έναντι 54,7 δις του 1995. Τα κέρδη της εταιρίας, που 
διευθύνει ο κ. Π. Παντελιάδης, από 831,1 εκ. δρχ. που ήταν το 1995 
διαμορφώθηκαν στα 962 εκ. δρχ. το 1996.
• Τη δεύτερη θέση, όμως, στον κλάδο, με βάση την κερδοφορία, κατέχει η 
εταιρία Πέντε ΑΕ. Ειδικότερα, οι πωλήσεις της Πέντε ΑΕ, που διαθέτει τα 
σουπερμάρκετ Γαλαξίας, ανήλθαν σε 41,1 δις το 1996 έναντι 35,1 δις το 1995, 
ενώ τα κέρδη της, αν και παρουσίασαν ελαφρά κάμψη, διατηρήθηκαν σε 
επίπεδα υψηλότερα των 2 δισ. δρχ. Συγκεκριμένα, από 2,021 δις που ήταν το
1995, διαμορφώθηκαν στα 2 δις το 1996. Παράλληλα, η θυγατρική της εταιρία 
Αργώ Μάρκετ ΑΕΕ είχε πωλήσεις 6 δισ. δρχ. το 1996 έναντι 5,9 δις το 1995, 
ενώ τα κέρδη της, από 180,7 εκ. δρχ. το 1995, ανήλθαν σε 258,5 εκ. δρχ. το
1996.
• Στο “top 10” του κλάδου των σουπερμάρκετ ανήκει και η βορειοελλαδίτικη 
αλυσίδα Δ.Μασούτης ΑΕ, οι πωλήσεις της οποίας, από 37,9 δισ. δρχ. το 1995, 
ανήλθαν στα 45,3 δισ. δρχ., ενώ τα κέρδη της, από 531,2 εκ. δρχ., ανήλθαν σε 
723,1 εκ. δρχ. το 1996.
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2.2.4 Κοινοποακτικοί Όμιλοι Αγορών
Αξιοσημείωτη εξέλιξη, που ολοκληρώνει την επανάσταση που σημειώνεται, τα 
τελευταία χρόνια, στον τομέα του λιανεμπορίου πανελλαδικά, αποτελεί η 
συσπείρωση των δυνάμεων των επιχειρήσεων σουπερμάρκετ, μέσα από ητν 
ίδρυση ομίλων κοινών αγορών, εκπροσωπούμενων ομάδες κοινών 
συμφερόντων, με αυτόνομη νομική υπόσταση και σκοπό την ενιαία 
διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές και την επίτευξη συμφωνιών με τους 
ευνοϊκότερους δυνατούς όρους. Από τους ομίλους αυτούς ξεχωρίζει η ΚΕΑΠ 
του ομίλου Μαρινόπουλου-Continent, όπως επίσης και οι ΕΛΟΜΑΣ, ΕΛΟΜΕΣ, 
ΚΥΨΕΛΗ, ΑΣΤΕΡΑΣ, ΟΡΑ που συγκεντρώνουν τα συμφέροντα μεσαίων και 
μικρών επιχειρήσεων σουπερμάρκετ. Ειδικότερα, ο ΕΛΟΜΕΣ μαζί με τον 
ΕΛΟΜΑΣ και την ΚΥΨΕΛΗ συμμετέχουν στην ίδρυση της ΕΛΣΥ (Ελληνική 
Συνεργασία ΕΠΕ), μιας στρατηγικής σημασίας νέα σύμπραξη με αγοραστική 
δύναμη 300 και πλέον δισ. δρχ. που έχει στόχο την πραγματοποίηση ακόμη 
καλύτερων διαπραγματεύσεων με τους προμηθευτές και την επίτευξη 
καλύτερων όρων συνεργασίας με αυτούς, σε μία προσπάθεια διάσωσης των 
μικρομεσαίων αλυσίδων σουπερμάρκετ που δέχονται απειλητικά την πίεση 
των ελληνικών και πολυεθνικών κολοσσών του κλάδου. Ταυτόσημης 
σκοπιμότητας είναι και η δημιουργία συνεταιρισμών παντοπωλών υπό την 
επωνυμία Coop Ενωτική που εντάσσονται στο σύστημα αγορών της ΠΕΚΑΣ 
(Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτικών Συνεταιρισμών), επιδιώκοντας και αυτή 
την οργανωμένη αντίδραση στην εξάπλωση και την κυριαρχία των μεγάλων 
σουπερμάρκετ και υπερμάρκετ. Κοινοί άξονες χάραξης της πολιτικής των 
συνασπισμών αυτών και μέσα για την επίτευξη των στόχων τους αποτελούν 
το ενιαίο εμπορικό σήμα, η διαμόρφωση κοινού promotion, η δημιουργία 
κεντρικών αποθηκών, η ανάπτυξη προϊόντων private label και γενικότερα η 
προσπάθεια οργάνωσης και λειτουργίας με κοινά εξελιγμένα πρότυπα (κοινή 
μηχανοργάνωση, εφαρμογή ECR, υιοθέτηση category management κλπ.).
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2.2.5 Λοιπά χαρακτηριστικά εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος
Η δημιουργία ισχυρών ομάδων κοινών συμφερόντων πιστοποιεί τον 
συγκεντρωτισμό που διακρίνει τον κλάδο και πυροδοτεί ακόμη περισσότερο 
τον αμείλικτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτός, εξάλλου, 
υποκινείται μοιραία και από τις γενικότερες συνθήκες του εξωτερικού 
περιβάλλοντος, που χαρακτηρίζονται κυρίως από οικονομική στενότητα και 
καταναλωτική ύφεση, αλλά δεν θα πρέπει να περάσουν απαρατήρητες και 
κάποιες σημαντικές αλλαγές που διαχρονικά έχουν συντελεσθεί στον τρόπο 
ζωής και τις συνήθειες των καταναλωτών. Έτσι, παρατηρείται μία στροφή 
του εισοδήματος σε άλλα πεδία αναγκών που σχετίζονται με την αγορά 
διαρκών καταναλωτικών αγαθών, τη διασκέδαση και ψυχαγωγία, τη μόρφωση 
κλπ. που σαφώς επηρεάζουν αρνητικά τις πωλήσεις του κλάδου των 
σουπερμάρκετ. Για την αντιμετώπιση, λοιπόν, του ανταγωνισμού, κάτω από 
τις συνθήκες αυτές, οι επιχειρήσεις επιδίδονται σε έναν ανελέητο αγώνα 
απόκτησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω προσφορών ιδιαίτερα 
χαμηλών τιμών και συχνά πωλήσεων κάτω του κόστους, εφαρμογής τεχνικών 
προώθησης πωλήσεων (εκπτώσεις, δώρα, κουπόνια, δωρεάν δείγματα, push 
girls κλπ.), ενώ, βέβαια, νέο και ταχύτατα εξελισσόμενο πεδίο ανταγωνιστικής 
δράσης αποτελούν τα προϊόντα private label. Πρόκειται για προϊόντα 
επωνυμίας της λιανεμπορικής αλυσίδας που τα διακινεί με χαμηλή τιμή σε 
ανταγωνιστική ποιότητα, που απαλλαγμένα από το υψηλό κόστος προώθησης 
των βιομηχανιών παρέχουν περιθώρια υψηλής κερδοφορίας. Σήμερα, ο τζίρος 
των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας μόλις που καλύπτει το 10% στην Ελλάδα, 
όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ανέρχεται σε 35-40%.

Άμεσα συνδεδεμένη με την προώθηση και διακίνηση προϊόντων private label 
είναι η λειτουργία των καταστημάτων discount. Η έλευση και ανάπτυξη του 
discount στην ελληνική αγορά αποτελεί πλέον γεγονός, με τη λειτουργία των 
καταστημάτων DIA, αν και σε πρώτη φάση πραγματοποιήθηκε με λιγότερο 
έντονους ρυθμούς από τους προβλεπόμενους. Κύριο χαρακτηριστικό των 
discount αποτελεί η αποκλειστική ή σε μεγάλο βαθμό διάθεση προϊόντων
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private label σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Λόγω του γεγονότος ότι η άνθησή 
τους σημειώθηκε σε εποχές οικονομικής κρίσης, αρκετοί διέβλεψαν το 
“τέλος" τους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η συνέχιση της λειτουργίας και 
περαιτέρω ανάπτυξής τους, ωστόσο, αποδεικνύει ότι τα discount 
καταστήματα αναπτύσσονται, κυρίως επειδή ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
του σύγχρονου καταναλωτή που δεν θέλει να ξοδεύει πολύ μεγάλο μέρος του 
εισοδήματος του για τη διατροφή, καθώς οι ανάγκες του, όπως ήδη 
σημειώθηκε, έχουν διαφοροποιηθεί. Τα περιθώρια ανάπτυξής τους, λοιπόν, 
και στην ελληνική αγορά είναι υψηλά, εκτίμηση που δικαιώνεται άλλωστε με 
την πρόθεση και άλλων πολυεθνικών αλυσίδων, εκτός του group Promodes 
όπου ανήκουν τα DIA που ήδη δραστηριοποιούνται, να επεκταθούν και στην 
Ελλάδα.
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2.3 ΣΧΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ
ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

2.3.1 Γενικέο παρατηρήσεις
Οι σημαντικές αλλαγές που συντελέσθηκαν τα τελευταία χρόνια και στην 
Ελλάδα στο χώρο του λιανεμπορίου, με κύρια χαρακτηριστικά τη 
διεθνοποίηση και τον συγκεντρωτισμό της αγοράς, είχαν ως αποτέλεσμα τη 
διαμόρφωση νέων δεδομένων τόσο στις συνθήκες ανταγωνισμού μέσα στο 
χώρο του λιανεμπορίου όσο και στη σχέση βιομηχανίας - λιανεμπορίου στην 
οικονομική αλυσίδα της παραγωγής και διανομής. Ειδικότερα όσον αφορά τη 
σχέση προμηθευτή - πελάτη, που αναπτύσσεται από την επιχειρηματική 
δράση της βιομηχανίας και των αλυσίδων σουπερμάρκετ, τα νέα αυτά 
δεδομένα επικεντρώνονται στην ισχυροποίηση της διαπραγματευτικής θέσης 
των αλυσίδων σουπερμάρκετ που μεταβάλλει την υφιστάμενη ισορροπία 
δυνάμεων, προκαλώντας αναταραχή στη συνεργασία τους. Πρόκειται στην 
ουσία για μία κοινή προσπάθεια των δύο μερών, απόσπασης μεγαλύτερου 
μεριδίου από το νέο μοίρασμα του συνολικού κέρδους που προκύπτει από την 
παραγωγή και διάθεση του προϊόντος. Η προσπάθεια αυτή εκδηλώνεται μέσα 
από τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη των ετήσιων συμφωνιών που 
καθορίζουν τους όρους συνεργασίας, αλλά επεκτείνεται πολλές φορές και 
στη σύναψη άτυπων συμφωνιών που είναι αποτέλεσμα επιπρόσθετων 
διεκδικήσεων, από την πλευρά του λιανεμπορίου συνήθως, ευνοϊκότερων 
οικονομικά όρων.

2.3.2 Σημεία τριβής
Τα κύρια σημεία στα οποία επικεντρώνεται η διαμάχη βιομηχανίας - αλυσίδων 
λιανεμπορίου είναι τα εξής:
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• Ο καθορισμός της χονδρικής τιμής πώλησης των προϊόντων της 
βιομηχανίας που πρέπει να σταθμίζει παράγοντες, όπως περιθώριο κέρδους 
βιομηχανίας, περιθώριο κέρδους λιανεμπορίου, αντιπληθωριστικούς στόχους, 
ανταγωνιστικότητα προϊόντος κλπ.
• Οι πιστωτικές παροχές (εκπτώσεις) που καλούνται να προσφέρουν οι 
βιομηχανίες στις αλυσίδες λιανεμπορίου ως ποσοστό επί του ετήσιου τζίρου 
που τους πραγματοποιούν οι τελευταίες. Το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από 
3% ως 25% ανάλογα με το είδος και βέβαια για τη βιομηχανία αποτελεί μέρος 
του κόστους των πωληθέντων προϊόντων της και μοιραία ενσωματώνονται 
μερικώς ή ολικώς στη χονδρική τιμή πώλησής τους.
• Οι χρεώσεις (τιμολογήσεις) των αλυσίδων που αναγκάζονται να 
αποδεχθούν οι βιομηχανίες και αντιπροσωπεύουν διενέργεια διαφόρων 
προωθητικών ενεργειών, όπως προβολές στα ράφια, καταχωρήσεις σε 
διαφημιστικά φυλλάδια, ακόμη και δικαιώματα εισόδου νέων προϊόντων στα 
καταστήματα των αλυσίδων.
• Η προσφορά υπηρεσιών αμισθί από την πλευρά των προμηθευτών, όπως 
στην περίπτωση των merchandisers ή των push girls, καθώς και η επιβάρυνσή 
τους με δώρα, ειδικές εκπτώσεις, συνεισφορές σε εκδηλώσεις κλπ.
• Ο χρόνος αποπληρωμής των υποχρεώσεων των αλυσίδων προς τους 
προμηθευτές-βιομήχανους που κυμαίνεται από 70 ως 170 ημέρες στις 
περισσότερες περιπτώσεις, πλην κάποιων προϊόντων, όπως π.χ. το γάλα 
Νουνού ή η ζάχαρη, των οποίων η αξία προκαταβάλλεται από τις αλυσίδες, ως 
αποτέλεσμα της μονοπωλιακής κατάστασης των εταιριών που παράγουν και 
διακινούν τα προϊόντα αυτά. Γίνεται αντιληπτό, πως η αξία των συναλλαγών 
είναι τέτοια που μία μικρή διαφοροποίηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω στις 
ημέρες πίστωσης που επιτυγχάνουν οι αλυσίδες, επιφέρει κέρδος ή απώλεια 
σημαντικότατων χρηματοοικονομικών εσόδων αντίστοιχα, ικανών να 
επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την τελική κερδοφορία των επιχειρήσεων. Στον 
πίνακα 4 παρουσιάζονται για τις δέκα μεγαλύτερες αλυσίδες οι ημέρες 
πίστωσης που απολάμβαναν κατά το 1996 από τους προμηθευτές τους.
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• Τα προϊόντα “ιδιωτικής ετικέτας” (private label) που προωθούν με 
αυξανόμενο ρυθμό οι αλυσίδες λιανεμπορίου, τόσο ως εμπορικό όπλο για την 
εξασφάλιση υψηλής κερδοφορίας, όσο και ως διαπραγματευτικό ατού για την 
επιβολή των όρων τους στις βιομηχανίες επωνύμων προϊόντων με απειλή, σε 
περίπτωση μή συμμόρφωσής τους, το “εμπάργκο” των προϊόντων αυτών από 
τα ράφια των καταστημάτων τους.
Τέλος, νέα αφορμή αναζωπύρωσης της κόντρας μεταξύ βιομηχανίας και 
αλυσίδων λιανεμπορίου, αποτελεί η πρόσφατη απόφαση ορισμένων μεγάλων 
αλυσίδων σουπερμάρκετ να ακολουθήσουν πολιτική δραστικής μείωσης των 
αποθεμάτων τους (45 ημέρες η σημερινή μέση αποθεματοποίηση), χωρίς 
ταυτόχρονη αποδοχή μείωσης του χρόνου πίστωσης που παρέχουν οι 
βιομήχανοι (σήμερα 110 ημέρες).

2.3.3 Anoiun Biounyaviac
Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας μέσω των συλλογικών τους οργάνων και 
ειδικότερα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), 
αναφορικά με τη διαμάχη που υπάρχει με τις μεγάλες αλυσίδες 
σουπερμάρκετ, εκφράζουν την άποψη ότι ο μεγάλος θιγμένος των 
διαπραγματεύσεων είναι οι βιομηχανίες. Δεν μιλούν μόνο για διαταραγμένη 
ισορροπία, αλλά και για εκμετάλλευση από τις μεγάλες αλυσίδες, οι οποίες 
διεκδικούν συνεχώς μεγαλύτερες εκπτώσεις, μακρύτερους χρόνους 
αποπληρωμής και συμμετοχή των βιομηχανιών στις προωθητικές ενέργειες 
των αλυσίδων. Μάλιστα, ισχυρίζονται ότι οι αλυσίδες απαιτούν όλα τα 
παραπάνω με εκβιασμούς αποκλεισμού των προϊόντων από τα ράφια τους και 
πως κάνουν, κατά συνέπεια, κατάχρηση δύναμης, παραβιάζοντας τους 
κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Οι επιπτώσεις, βέβαια, μιας τέτοιας πολιτικής είναι καταστροφικές, καθώς 
απειλείται η βιωσιμότητα αρκετών βιομηχανιών και οδηγείται σε κρίση ο 
παραγωγικός ιστός της χώρας, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα 
ανεργίας. Από την άλλη πλευρά, οι έντονες οικονομικές πιέσεις που δέχονται
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οι βιομηχανίες δεν είναι δυνατόν να μην τις ωθήσει σε αύξηση των τιμών των 
προϊόντων τους, τορπιλίζοντας την τεράστια προσπάθεια για συγκράτηση 
του πληθωρισμού.

Στο “κατηγορητήριο" της βιομηχανίας γίνεται, επίσης, λόγος για καταπάτηση 
του κώδικα δεοντολογίας και των κανόνων συνεργασίας και συναλλαγής που 
διέπουν τις οικονομικές σχέσεις των δύο πλευρών. Η ευθύνη, βέβαια, 
αποδίδεται στο λιανεμπόριο που επιδεικνύει μία αλαζονεία, αρνούμενη να 
αποδεχθεί ένα πνεύμα αλληλοκατανόησης και συνεργασίας που είναι 
απαραίτητο στη σχέση των δύο πλευρών.

Στο επιχείρημα που προβάλλεται από την πλευρά του λιανεμπορίου, ότι τα 
κέρδη και τα περιθώρια κέρδους της βιομηχανίας είναι αρκετά υψηλότερα από 
τα αντίστοιχα του λιανεμπορίου, η απάντηση που δίνεται από τους 
εκπροσώπους της βιομηχανίας είναι ότι δεν υπάρχει λογική σύγκρισης των 
μεγεθών αυτών ανάμεσα στη βιομηχανία και στο λιανεμπόριο, καθώς η 
προστιθέμενη αξία που δημιουργεί η βιομηχανία στα παραγωγικά της στάδια 
και τα κεφάλαια που επενδύει, στοιχεία που αποτελούν κριτήρια στην 
αναφορά για κέρδη, είναι πολλαπλάσια των αντίστοιχων του λιανεμπορίου.

Επίσης, η πλευρά της βιομηχανίας επικαλείται μελέτη που εκπόνησε το 
Ινστιτούτο Μελετών και Οικονομικής Πολιτικής (ΙΜΟΠ) για λογαριασμό του 
ΣΕΒΤ για τις σχέσεις βιομηχανίας τροφίμων και λιανεμπορίου, σύμφωνα με 
την οποία, κατά την τελευταία πενταετία, ο δείκτης χονδρικής εμφανίζει 
τάσεις αποκλιμάκωσης, ενώ ο δείκτης λιανικής τάσεις επιτάχυνσης, γεγονός 
που ενισχύει τον ισχυρισμό της βιομηχανίας ότι τα σουπερμάρκετ δεν 
μεταφέρουν στον καταναλωτή το όφελος που αποσπούν από τη βιομηχανία 
με τις παροχές που ζητούν και επιβάλλουν. Αντίθετα, πολλοί βιομήχανοι 
υποστηρίζουν ότι μία συμπίεση κατά το ήμισυ του χρόνου εξόφλησης από τις 
αλυσίδες σουπερμάρκετ, θα επέτρεπε από την πλευρά τους τη μείωση τιμών 
χονδρικής χιλιάδων προϊόντων τους κατά 3% ως και 5%, ευεργετώντας τον
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αγώνα για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Ένα ακόμη σημαντικό 
συμπέρασμα της μελέτης δείχνει το μέγεθος της επιδότησης που ουσιαστικά 
προσφέρει η βιομηχανία προς το λιανεμπόριο μέσω των ημερών πίστωσης 
που παραχωρεί, λαμβανομένων υπόψην και της μέσης αποθεματοποίησης και 
μέσης περιόδου αποπληρωμής των υποχρεώσεων του λιανεμπορίου, καθώς 
υπολογίζεται ότι το ποσοστό καθαρού κέρδους προ φόρων που παρουσίασε 
το λιανεμπόριο το 1996 αναλογεί σε τόκους 85 ημερών επί του τζίρου που 
πραγματοποίησε με επιτόκιο υπολογισμού 12,5%.

2.3.4 Αποψη αλυσίδων λιανειιποοίου
Οι αλυσίδες σουπερμάρκετ, χωρίς να αμφισβητούν τα νέα δεδομένα που 
έχουν διαμορφωθεί στη σχέση τους με τη βιομηχανία, δικαιολογούν την 
κατάσταση και την αποδίδουν στην αλλαγή των συνθηκών και των ισορροπιών 
της ελληνικής αγοράς. Ισχυρίζονται, ότι όπως κάποτε η βιομηχανία 
εκμεταλλευόμενη τη διαπραγματευτική αδυναμία του λιανεμπορίου καθόριζε 
τα πάντα, αντίστοιχα τώρα η ισχυροποίηση των δικτύων διανομής 
διαφοροποίησε το σκηνικό και παρακίνησε το λιανεμπόριο να αξιοποιήσει 
διαπραγματευτικά τις νέες του δυνατότητες. Όπως χαρακτηριστικά τονίζει, 
μέσω των εκπροσώπων του, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ 
Ελλάδας (ΣΕΣΜΕ), η αγορά δεν βρίσκεται στον περασμένο αιώνα, όπου ο 
παραγωγός ή ο βιομηχανικός έμπορος-προμηθευτής εφόδιαζε τον 
απειροελάχιστο σε μέγεθος και σημασία λιανοπωλητή και φυσικά υπαγόρευε 
τους όρους του. Είναι φυσικό, όταν ο λιανοπωλητής γιγαντώνεται 
αποκτώντας συνείδηση της δύναμής του να θέλει να διαπραγματευθεί με 
ίσους όρους ακόμη και απέναντι στον προμηθευτή. Είναι ακόμη φυσικό, η 
προσπάθεια της διανομής, δηλαδή της λιανικής πώλησης, να 
διαπραγματευθεί με ίσους όρους με την παραγωγή, δηλαδή τη βιομηχανία, να 
ενοχλεί τη δεύτερη πλευρά, ωφελεί όμως τελικά τον καταναλωτή, ο οποίος 
επωφελείται από την προσπάθεια της διανομής να ελέγξει μεγαλύτερο 
μερίδιο αγοράς, συγκροτώντας ή μειώνοντας τις τιμές της. Η παραγωγή, 
επομένως, είναι ευνόητο να αντιστέκεται στην παραπάνω τάση,
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κατηγορώντας την λιανική πώληση για υπαίτια της αύξησης κόστους, η οποία 
είναι συνέπεια μεγαλύτερων διεκδικούμενων παροχών. Σαν αποτέλεσμα των 
παραπάνω τάσεων και των δύο πλευρών (παραγωγή και διανομή) είναι η 
τελική μείωση κόστους για τον καταναλωτή.

Βέβαια, οι εκπρόσωποι των σουπερμάρκετ μιλούν συγχρόνως για παράφωνες 
διαμαρτυρίες της βιομηχανίας, αντικρούοντας πολλά από τα επιχειρήματα 
του βιομηχανικού κόσμου σχετικά με την επιβολή επαχθών όρων που 
απειλούν το μέλλον της βιομηχανίας. Τονίζουν, συγκεκριμένα, ότι ουσιαστικά 
οι παροχές, οι πιστώσεις και οι εκπτώσεις, που αποσπούν από τους 
προμηθευτές, είναι αυτές που δημιουργούν τα κέρδη τους και αφού πρώτα 
αυτές καλύψουν τις ζημίες που συνήθως δημιουργούνται, αποκλειστικά, από 
την πώληση των προϊόντων. Όλες τις παροχές, συνεπώς, που πετυχαίνουν 
τις επιστρέφουν έμμεσα, μέσω των χαμηλών τιμών, στον καταναλωτή, 
συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στην τιθάσευση του πληθωρισμού. Είναι 
χαρακτηριστικό από την άποψη αυτή το γεγονός ότι ο πληθωρισμός των 
σουπερμάρκετ τρέχει με ρυθμό 0,2% το μήνα, ποσοστό αισθητά πιο χαμηλό 
από το αντίστοιχο που ισχύει επισήμως.

Σχετικά με τον χρόνο αποπληρωμής, οι εκπρόσωποι του ΣΕΣΜΕ 
αναγνωρίζουν ότι οι 160 ημέρες δεν είναι υγιές φαινόμενο, αλλά συναντάται 
μόνο σε 1-2 περιπτώσεις. Ο συνήθης χρόνος αποπληρωμής είναι 60-90 
ημέρες, ενώ υπάρχουν και προϊόντα που πληρώνονται προκαταβολικά. Αν 
λάβει κανείς υπόψη ότι μία αλυσίδα είναι αναγκασμένη να διατηρεί 
αποθέματα αρκετών δισ. δρχ. εύκολα μπορεί να συμπεράνει ότι δεν είναι 
παράλογοι οι χρόνοι αποπληρωμής. Εξάλλου, ακόμη και αν η βιομηχανία 
μπορούσε να προσφέρει χαμηλότερες χονδρικές τιμές πώλησης σε 
περίπτωση μείωσης των ημερών πίστωσης προς τις αλυσίδες, αυτές θα 
αναγκάζονταν να αυξήσουν τις τιμές λιανικής προκειμένου να ανταπεξέλθουν 
στο αυξημένο κόστος χρήματος.
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Όσον αφορά τα δικαιώματα εισόδου, οι αλυσίδες σουπερμάρκετ τονίζουν ότι 
αυτά επιβάλλονται σε νέα προϊόντα μεγάλων και εύρωστων εταιριών και όχι 
μικρομεσαίων, των οποίων τα προϊόντα μπαίνουν συνήθως δωρεάν. Τέλος, 
αναφορικά με την επιλογή τους ορισμένες φορές να αποκλείουν από τα 
ράφια τους συγκεκριμένα επώνυμα προϊόντα έναντι άλλων επώνυμων ή 
ανώνυμων προϊόντων υποστηρίζουν ότι είναι δικαίωμα κάθε αλυσίδας στα 
πλαίσια της επιχειρηματικής της πολιτικής να προωθεί ή όχι συγκεκριμένα 
προϊόντα, λαμβάνοντας υπόψη και τα μικρά περιθώρια κέρδους που 
αποκομίζει.

2.3.5 Συνέπειες διαυάγπς
Αν και σε επίπεδο μακροοικονομικό δεν είναι απολύτως εξακριβωμένο ποιά 
είναι η τελική επίδραση της κόντρας βιομηχανίας - αλυσίδων λιανεμπορίου σε 
μεγέθη όπως πληθωρισμός, εμπορικό ισοζύγιο, ρυθμός ανάπτυξης κ.α., είναι, 
ωστόσο, σίγουρο ότι οι δύο πλευρές βγαίνουν χαμένες. Οι μεν αλυσίδες, 
δεδομένου του έντονου ανταγωνισμού που παρατηρείται στον χώρο τους, που 
κατά βάση αποτελεί και την κύρια αιτία πιέσεως που ασκείται προς τους 
προμηθευτές, ό,τι πάρουν θα το ξοδέψουν στον πόλεμο που κάνουν μεταξύ 
τους, οι δε παραγωγοί θα βλέπουν τα περιθώριά τους να εξανεμίζονται, με 
αποτέλεσμα να μην μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις για το 
μέλλον. Έτσι, μία σχέση συνύπαρξης, στενής συνεργασίας και κοινού 
συμφέροντος, όπως από τη φύση της είναι αυτή ανάμεσα στον παραγωγό και 
στον διανομέα καταλήγει σε σχέση ανταγωνιστική μέσα σε ένα επικίνδυνο 
πεδίο διεκδικήσεων και συγκρούσεων. Ήδη, από την πλευρά της βιομηχανίας, 
πολλές μεγάλες εταιρίες - μεταξύ των οποίων η 3Ε, η Δέλτα, η Softex, η 
Ήλιος, η Νίκας - έχουν υποστεί τις δυσμενείς επιπτώσεις της οξύτητας και 
της αμοιβαίας αδιαλλαξίας, αντιμετωπίζοντας μέχρι και την “εκδίωξη” των 
προϊόντων τους από τα ράφια κάποιων καταστημάτων. Χαρακτηριστικότερο 
παράδειγμα βαρύτατου πλήγματος παραγωγικής εταιρίας, οφειλόμενου στα 
αποτελέσματα της εμπορικής αντιπαράθεσης, αποτελεί η κορυφαία ελληνική 
βιομηχανία ζυμαρικών Misko, με υπερσύγχρονες μονάδες και φιλόδοξα
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επενδυτικά σχέδια, η οποία έκλεισε την οικονομική χρήση 1996 με ζημίες, για 
πρώτη φορά στην ιστορία της.

2.3.6 Θέση άλλων ευπλεκόμενων φορέων
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση της στάσης που τηρούν στα 
προβλήματα στις σχέσεις βιομηχανίας - αλυσίδων σουπερμάρκετ, φορείς που 
άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται στη λειτουργία της αγοράς, επιτελώντας το 
δικό τους σημαντικό ρόλο. Τέτοιους φορείς συνιστούν το κράτος με τα 
αρμόδια όργανά του, οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές.

Το υπουργείο Ανάπτυξης, ως εκπρόσωπος του οργανωμένου κράτους και της 
κυβέρνησης, με την επιτροπή Ανταγωνισμού και τα υπόλοιπα όργανά του, 
επιδιώκει συνήθως να ασκεί μία διακριτική παρεμβατική πολιτική, με κύριο 
γνώμονα τη διαφύλαξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά, την 
επίτευξη των στόχων της γενικότερης οικονομικής πολιτικής και την 
προστασία του καταναλωτή. Ωστόσο, η παρέμβασή του κρίνεται αναγκαία σε 
κάθε περίπτωση που οποιαδήποτε μεταβολή των εξωτερικών συνθηκών 
απειλήσει την εφαρμογή αυτών των αρχών. Αυτή την σκοπιμότητα 
εξυπηρετεί το νέο νομοσχέδιο για τις σχέσεις εμπορίου και βιομηχανίας, που 
μεταξύ των άλλων στα δύο σημαντικότερα άρθρα του απαγορεύει τις 
πωλήσεις κάτω του τιμολογιακού κόστους και θεσμοθετεί λογικά πιστωτικά 
όρια, σε μία προσπάθεια κατάλληλης θεσμικής θωράκισης για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση κρουσμάτων αθέμιτου ανταγωνισμού και 
κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, με την ταυτόχρονη δημιουργία καθαρού 
τοπίου δράσης με συγκεκριμένους κανόνες τόσο για τη βιομηχανία όσο και για 
το λιανεμπόριο.

Παράλληλα, η ΓΣΕΕ εκφράζει ανησυχία για την τροπή της οικονομικής 
διαμάχης ανάμεσα στις οργανωμένες αλυσίδες λιανεμπορίου και στις 
ελληνικές βιομηχανίες, καθώς ο εκτοπισμός ή ο παραγκωνισμός των 
ελληνικών προϊόντων από την ελληνική αγορά προς όφελος των
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εισαγόμενων, πολιτική που ακολουθούν οι αλυσίδες ως μέσο πίεσης και 
απειλής προς τις εγχώριες βιομηχανίες, οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας. 
Έτσι, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες προάσπισης των συμφερόντων τους με 
παρέμβαση στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Ανάλογη στροφή προς το υπουργείο Ανάπτυξης ακολουθούν και οι ενώσεις 
καταναλωτών και πιο συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ) και 
το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών ως αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για 
θέματα καταναλωτή στο υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς οι νέες εξελίξεις δεν 
αφήνουν ανεπηρέαστο το επίπεδο των τιμών, ενώ σε πολλές περιπτώσεις με 
την εμφάνιση εισαγόμενων προϊόντων και προϊόντων "ιδιωτικής ετικέτας” 
αμφιβόλου προελεύσεως και προδιαγραφών πλήγεται η ποιότητα και 
διακινδυνεύεται η δημόσια υγεία. Επίσης, με αφορμή τον αποκλεισμό κάποιων 
επώνυμων προϊόντων από τα ράφια, μερικές ενώσεις καταναλωτών θέτουν 
θέμα καταστρατήγησης βασικών δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα της 
ελεύθερης επιλογής αγαπημένων προϊόντων τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ



3.1 ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών αναδείχθηκε μακροχρόνια σε έναν 
από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Μέσα στην 
τελευταία 15ετία οι βιομηχανίες τροφίμων και ποτών πραγματοποίησαν 
σημαντικού ύψους επενδύσεις που τους επέτρεψαν να δημιουργήσουν σειρά 
από νέα προϊόντα ποιότητας και να ικανοποιούν αποτελεσματικότερα τις 
απαιτήσεις των καταναλωτών. Οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης του 
ακαθάριστου προϊόντος του κλάδου ήταν αρκετά ικανοποιητικοί, ενώ 
συνολικά η ελληνική μεταποίηση παρέμεινε “κολλημένη” στην παραγωγή του 
1980.

Ωστόσο, η βιομηχανία τροφίμων και ποτών σήμερα βρίσκεται σε ένα “κρίσιμο 
σταυροδρόμι”. Η πλήρης απελευθέρωση των αγορών, η προώθηση του 
συγκεντρωτισμού στον κλάδο διανομής και η διεθνοποίηση εργασιών 
δημιουργούν νέα δεδομένα στις βιομηχανίες του κλάδου. Η ένταση του 
ανταγωνισμού έχει φθάσει πλέον σε οριακά χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα 
να δυσχεραίνεται η διεύρυνση εργασιών και κυρίως η διεθνοποίηση των 
βιομηχανιών του κλάδου. Η πολιτική της “σκληρής δραχμής” έχει εκμηδενίσει 
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουν οι επιχειρήσεις, σε όφελος των 
ανταγωνιστών που διευρύνουν τα μερίδιά τους στην εσωτερική αγορά. Τα 
δραχμικά δανειοδοτικά επιτόκια, παρά τη σημαντική υποχώρησή τους σε 
ονομαστικές τιμές, εξακολουθούν να επιβαρύνουν τον κλάδο και τα 
οικονομικά αποτελέσματά του. Τα εμπόδια αυτά μπορούν να ξεπερασθούν με 
γενναίες πολιτικές συρρίκνωσης των δημόσιων ελλειμμάτων και προώθησης 
των αναδιαρθρώσεων στο χώρο της χρηματαγοράς, ώστε να συμπιεσθεί κατά 
πολύ το κόστος δανεισμού του κλάδου και να βρει η δραχμή την πραγματική 
αξία της μέσα στις αγορές συναλλάγματος. Μια τέτοια νομισματοπιστωτική 
και δημοσιονομική πολιτική θα βοηθήσει τις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών 
της χώρας να καταφέρουν να διεισδύσουν σε νέες δυναμικά αναπτυσσόμενες
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αγορές. Έτσι, το μέλλον του κλάδου παραγωγής τροφίμων και ποτών της 
χώρας θα καταφέρει να διευρύνει σημαντικά τον κύκλο εργασιών του από 
εξαγωγές, εφόσον, πλέον, διαθέτει προϊόντα εφάμιλλα των ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών.

Εντούτοις, και οι ίδιες οι βιομηχανίες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές 
τους για διεύρυνση της κεφαλαιακής τους βάσης μέσα από εξαγορές, 
συγχωνεύσεις, συγκεντρωποιήσεις και εσωτερική ανασυγκρότηση για να 
καταφέρουν να αυξήσουν το διαπραγματευτικό τους κύρος μέσα στις 
δύσκολες αλλά συναλλαγματοφόρες αγορές. Η ταχεία ενίσχυση του όγκου 
των απασχολούμενων κεφαλαίων θα πρεπει να συνδυασθεί με την καλύτερη 
οργάνωση των διευθύνσεων marketing για να μπουν οι εγχώριες επιχειρήσεις 
δυναμικά στις νέες αγορές, χωρίς να υστερούν από τις ομοειδείς 
πολυεθνικές. Η άσκηση εξειδικευμένων πολιτικών για την ικανοποίηση των 
αναγκών διαφορετικών αγορών, σε συνεργασία με ξένες επιχειρήσεις 
εισαγωγής και διανομής, θα αναβαθμίσουν σημαντικά τη θέση της ελληνικής 
βιομηχανίας τροφίμων στην ενοποιούμενη διεθνή αγορά.

Μια τέτοια πολιτική χρειάζεται την πλήρη συμπαράσταση της Πολιτείας, 
ώστε να δημιουργήσει εκείνο το θεσμικό πλαίσιο που θα βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις του κλάδου να βελτιώσουν τις οικονομικές τους επιδόσεις, σε 
όφελος της εθνικής οικονομίας και του εξωτερικού εμπορικού ισοζυγίου.
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3.2 ΚΛΑΔΟΣ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

Ένταση του ανταγωνισμού και μεγαλύτερος βαθμός συγκέντρωσης στον 
κλάδο του λιανεμπορίου και ειδικότερα των σουπερμάρκετ και υπερμάρκετ 
προβλέπονται τα προσεχή χρόνια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών για την 
κατάσταση στο χώρο μετά το 2.000, τουλάχιστον το 80% θα ελέγχεται στην 
Ευρώπη από 10 ομίλους, ενώ στην Ελλάδα 5 μεγάλοι όμιλοι θα έχουν επίσης 
πάνω από το 80% της πίτας της ελληνικής αγοράς. Παράλληλα, αναμένεται 
περαιτέρω μείωση του τζίρου στα υπάρχοντα καταστήματα ή και του τζίρου 
ανά τετραγωνικό μέτρο. Με βάση το ενδεχόμενο αυτό, η προσοχή των 
αλυσίδων στρέφεται στη διατήρηση της κερδοφορίας με καλύτερη οργάνωση 
και έλεγχο των εξόδων, με αποδοτικότερη δηλαδή διαχείριση των διαθέσιμων 
πόρων τους. Συγχρόνως, επιτακτική είναι η ανάγκη σύναψης κανόνων, 
τυπικών ή άτυπων, και ανάμεσα στις ίδιες τις αλυσίδες λιανεμπορίου, που να 
διασφαλίζουν την άσκηση υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ τους.

Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό, νέες ευκαιρίες αναδύονται για τις επιχειρήσεις του 
κλάδου που πηγάζουν από τις νέες τεχνολογίες. Η διαδικτύωση μέσω των 
τεχνολογικών εφαρμογών internet, intranet και extranet και το ηλεκτρονικό 
εμπόριο μπορούν να αποτελόσουν χρησιμότατα και ισχυρότατα εμπορικά 
εργαλεία, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο λειτουργίας σε όλες τις φάσεις 
δράσης του λιανεμπορίου, από την παραλαβή και αποθήκευση, μέχρι την 
προώθηση και πώληση των προϊόντων.
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3.3 ΣΧΕΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ
ΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ

Ο επαναπροσδιορισμός του στρατηγικού ρόλου του λιανεμπορίου και της 
βιομηχανίας στη σύγχρονη οικονομία αποτελεί το κεντρικό ζητούμενο, 
προκειμένου να επέλθει ομαλά η αναπόφευκτη νέα ισορροπία δυνάμεων 
μεταξύ των δύο πλευρών. Καθώς οι αλλαγές στις σχέσεις παραγωγής και 
διακίνησης είναι θεμελιακές και αμετάκλητες, η πρόκληση είναι τεράστια και 
για τις δύο πλευρές. Οι εξελίξεις στην οικονομία έχουν διαμορφώσει πλέον 
διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, νέες συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού 
μεταξύ της παραγωγής και της διανομής προϊόντων. Η βιομηχανία χάνει 
σταδιακά την παραδοσιακή δύναμη που διέθετε τις προηγούμενες δεκαετίες 
και ο έλεγχος πλέον περνά στο λιανεμπόριο και κυρίως στις μεγάλες 
αλυσίδες καταστημάτων.

Ωστόσο, από τη σύγχρονη αυτή τάση πηγάζει έντονη η ανάγκη συνεργασίας 
μεταξύ των δύο πλευρών, διότι όλοι γνωρίζουν πως το παιχνίδι της δύναμης 
είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όταν συνεχίζει να γίνεται από τη μία μόνο 
πλευρά. Η συνεργασία είναι απολύτως αναγκαία και πρέπει να έχει στόχο την 
ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή, από τη συμπεριφορά του οποίου 
άλλωστε εξαρτάται το μέλλον τόσο του λιανεμπορίου, όσο και της 
βιομηχανίας. Παράλληλα, είναι βέβαιο ότι η δημιουργία στρατηγικών 
συμμαχιών μεταξύ των δύο πλευρών θα επιφέρει σημαντική περικοπή του 
κόστους και, κατά συνέπεια, θα βελτιώσει την κερδοφορία τους.

Οι άξονες στους οποίους επιβάλλεται να κινηθούν οι προσπάθειες σύγκλισης 
μεταξύ λιανεμπορίου και βιομηχανίας μπορούν συνοπτικά να περιγραφούν ως 
εξής:
• Ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών ή εργαλείων βελτίωσης του επιπέδου 
συνεργασίας, στο πλαίσιο του E.C.R. (Efficient Consumer Response =
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αποδοτική ανταπόκριση στις απαιτήσεις του καταναλωτή), όπως E.R. 
(Efficient Replenishment = επίπεδο της ροής των στοιχείων), E.P.O.S. 
(Electronic Point Of Sales = ηλεκτρονικό τερματικό στο σημείο πώλησης) και 
C.A.O. (Computer Assisted Ordering = παραγγελίες με στήριξη Η/Υ). Η 
ευρύτερη υιοθέτηση και από τις δύο πλευρές του E.C.R. οδηγεί στην επιλογή 
τεσσάρων βασικών στρατηγικών, όπως αποτελεσματικό merchandising, 
αποτελεσματικό λανσάρισμα προϊόντος, αποτελεσματικές προωθήσεις και, 
βέβαια, αποτελεσματική αναπλήρωση αποθεμάτων.
• Υιοθέτηση του category management, που θα συμβάλλει στην περικοπή του 
κόστους.
• Υποστήριξη των ενεργειών trade marketing, για τη μεγιστοποίηση του 
όγκου πωλήσεων.
• Συνεργασία για την ανάπτυξη και την υποστήριξη νέων τεχνικών 
προώθησης, αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες από έρευνες 
συμπεριφοράς καταναλωτή.
• Περαιτέρω διερεύνηση των τεχνικών προώθησης στο λιανεμπόριο, με 
μελέτες που θα στηριχθούν κατά κύριο λόγο σε έρευνα του καταναλωτή 
(consumer research) και σε συνεντεύξεις με managers της βιομηχανίας και του 
λιανεμπορίου.
Αυτές οι ενέργειες συνεργασίας αναμένεται ότι θα επιφέρουν οφέλη και στις 
δύο πλευρές, που κυρίως εντοπίζονται:
• Στη μείωση κόστους.
• Στην καλύτερη επικοινωνία μέσω βελτίωσης της ροής πληροφοριών.
• Στη συνολική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών μεταξύ τους και 

προς τον τελικό καταναλωτή.

Η συνειδητοποίηση της ανάγκης εφαρμογής των σύγχρονων αυτών μεθόδων 
οδήγησε και στην Ελλάδα στη δημιουργία μιας επιτροπής από μεγάλους 
προμηθευτές και σουπερμάρκετ - Johnsnon & Johnson, Procter & Gamble, 
Unilever, Hellenic Biscuit Company, Όμιλος 3E, Μαρινόπουλος, Βερόπουλος, 
Σκλαβενίτης, Continent, Βασιλόπουλος κ.α. - που ανέλαβε την υλοποίηση των
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αρχών του E.C.R. Η συνεργία που προωθεί το Efficient Consumer Response 
επικεντρώνεται στο τρίπτυχο :
• Κοινές προσπάθειες στο marketing.
• Βελτίωση διαδικασιών.
• Υποστήριξη από τις νέες τεχνολογίες.
Η συνέργια στο marketing μεταξύ προμηθευτών και λιανικού εμπορίου για 
συντονισμένες κοινές δράσεις και αποτελέσματα εστιάζεται στην αύξηση των 
πωλήσεων και του περιθωρίου κέρδους, παρά στη μείωση κόστους. Ο στόχος 
και το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας τόσο για τους προμηθευτές, όσο και για τις εταιρίες 
λιανικού εμπορίου.

Τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των τεχνικών του 
E.C.R. εκτιμάται ότι κατανέμονται κατά 46% στο λιανεμπόριο και κατά 54% 
στη βιομηχανία. Βέβαια, για την εφαρμογή των περισσότερων προγραμμάτων 
του E.C.R. απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για την αναδιάρθρωση της 
συνολικής δομής των επιχειρήσεων όσον αφορά τα logistics, αλλά και για τη 
δημιουργία του πολύπλοκου πλαισίου που χρειάζεται για να τεθεί σε 
εφαρμογή το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής μηνυμάτων EDI. Έτσι, πίσω 
από το ερώτημα για το αν είναι εφικτή ή όχι η υλοποίηση του E.C.R. κρύβεται 
η δύσκολη διαπραγμάτευση μεταξύ λιανεμπορίου και βιομηχανίας για τον 
επιμερισμό του κόστους. Φαίνεται, όμως, ότι η υπόθεση του E.C.R. είναι 
μονόδρομος και αυτή η μετ’ εμποδίων συνεργασία μεταξύ βιομηχανίας και 
λιανεμπορίου αργά ή γρήγορα θα επιτευχθεί.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΧΟΛΙΟ

Η διπλωματική σύγκρουση που σημειώνεται μεταξύ ελληνικής βιομηχανίας και 
αλυσίδων λιανεμπορίου με επίκεντρο τον καθορισμό των οικονομικών όρων 
συναλλαγής είναι ξεκάθαρο πως έχει να κάνει με το επίπεδο κερδοφορίας 
που επιδιώκει να πετύχει η κάθε πλευρά, προσπαθώντας να αποσπάσει το 
μεγαλύτερο μερίδιο από το συνολικό ύψος του οικονομικού πλεονάσματος 
που παράγεται από την κάθετη επιχειρηματική τους δράση. Η ισχυροποίηση 
του κλάδου του λιανεμπορίου, που προήλθε από τις ραγδαίες εξελίξεις 
εκσυγχρονισμού του, δημιούργησε ισχυρές πιέσεις προς τη βιομηχανία για 
ανακατανομή της πίτας των κερδών.

Είναι βάσιμο, ωστόσο, να υποστηριχθεί ότι οι νέες εξελίξεις ευνοούν την 
προσπάθεια εξυγίανσης στο χώρο και δημιουργούν τις προϋποθέσεις 
δυναμικής και ισόρροπης ανάπτυξης των δύο κλάδων στο μέλλον. Κριτήριο 
για την ομαλή και επιτυχημένη πορεία της συνεργασίας τους θα πρέπει 
πάντα να αποτελεί ο αμοιβαίος σεβασμός του ρόλου τους και η αναγνώριση 
της σημαντικής οικονομικής αξίας που η κάθε πλευρά προσθέτει στην 
αλυσίδα της παραγωγής και διανομής των προϊόντων για την ικανοποίηση του 
τελικού καταναλωτή.
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ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η συγγραφή της εργασίας, λόγω της φύσης του θέματος, βασίσθηκε κατά 
κύριο λόγο στην αρθρογραφία του ημερήσιου και περιοδικού τύπου της 
τελευταίας τριετίας.

Χρησιμοποιήθηκαν αποσπάσματα κειμένων από όλες σχεδόν τις εφημερίδες 
και από τα εξής κυρίως περιοδικά : “Οικονομικός Ταχυδρόμος”, “Αγορά”, 
“Manager”, “Κεφάλαιο”, “Σελφ Σέρβις”, “Retail Business”.

Τα βιβλία που έπαιξαν ρόλο υποστήριξης είναι τα εξής :
• Marketing, Pride - Ferrell / Houghton Mifflin
• Marketing Management, Philip Kotler / Prentice Hall
• Strategic Management, Hunger - Wheelen / Addison Wesley
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