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Ο σχεδιασμός (planning) είναι μια από τις πλέον περίπλοκες και δύσκολες 
πνευματικές δραστηριότητες με τις οποίες είναι δυνατόν να εμπλακεί ο άνθρωπος.

Αν δεν γίνει καλά δεν είναι αμαρτία, αν αποδειχθεί, όμως, όπ στοχεύει
χαμηλότερα από αυτό το “καλά", είναι.

Russell Ackoff

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αν και η συστηματική μελέτη της στρατηγικής των επιχειρήσεων είναι 
μάλλον πρόσφατη εξέλιξη, η ύπαρξη τέτοιων στρατηγικών απαντάται στις 
παλαιότερες εμπορικές και βιομηχανικές προσπάθειες. Πολλές επιτυχείς 
προσπάθειες οδηγήθηκαν από στρατηγικές βασισμένες στην εμπειρία ή στο 
ένστικτο περισσότερο, παρά στην ανάλυση. Σε κάποιες, μάλιστα, 
περιπτώσεις η επιτυχία έχει κατακτηθεί χωρίς καμία συγκεκριμένη 
στρατηγική. Αλλά πολύ περισσότερες ανεπιτυχείς επιχειρηματικές 
προσπάθειες αναζητούν τα αίτια στη βάση ανάλογων διαμορφωμένων 
στρατηγικών. Η επιτυχία ή η αποτυχία τους στηρίχθηκε στο γεγονός της 
ένταξης της "ιδέας” στο πλαίσιο των ευκαιριών και περιστάσεων της 
εποχής μάλλον, παρά στον τρόπο σύλληψης της. Μια συστηματική 
προσέγγιση στη διαμόρφωση στρατηγικής μπορεί να μην είναι εγγύηση για 
την επιτυχία, όπως μία ενστικτώδης προσέγγιση δεν σημαίνει κατά ανάγκη 
επιτυχία. Πάντως, καθώς η ζωή της επιχείρησης γίνεται περισσότερο 
σύνθετη, οι ευκαιρίες της επιτυχίας εξαρτώνται σε αυξημένα ποσοστά από 
την υιοθέτηση στρατηγικών επιλογών που στηρίζονται αυστηρά σε μία 
ακριβή και πραγματική εκτίμηση της θέσης της εταιρίας και των ευκαιριών 
που ανοίγονται μπροστά της.

Έτσι, η έννοια της εκτίμησης του περιβάλλοντος, σαν προσπάθεια έρευνας 
των απειλών και ευκαιριών που παρουσιάζονται, έχει πλέον καταξιωθεί σαν 
μία από τις καλύτερα τεκμηριωμένες και ευρύτερα αποδεκτές τεχνικές για 
τη διαμόρφωση στρατηγικής. Υπόκειται στη βασική παραδοχή ότι αλλαγές 
στις αγορές ή άλλους εξωτερικούς παράγοντες μπορεί να συνιστούν είτε 
μια απειλή σε κατεστημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες είτε μια 
ευκαιρία για την επέκταση των υπαρχουσών δραστηριοτήτων και την

1



εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων αλλά και νέων μεθόδων. Η ένταξη των 
πιθανών επιπτώσεων τέτοιων αλλαγών σε απειλές και ευκαιρίες, είναι εν 
τούτοις μια επικίνδυνη υπεραπλούστευση.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη προτάσεων στρατηγικού 
σχεδιασμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις του βιομηχανικού κλάδου 
τεχνητής ξυλείας. Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο στρατηγικό σχεδίασμά 
εννοείται μία εθελημένη, συστηματική, επίσημη διαδικασία ανάλυσης της 
παρούσας και πιθανής μελλοντικής κατάστασης ενός οργανισμού με σκοπό 
την ανασκόπηση της επιχειρησιακής στρατηγικής, πιθανώς αναθεωρώντας 
αυτή, με αποτέλεσμα τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το τι πρέπει να γίνει 
και πως πρέπει να γίνει στο μέλλον.

Η έλλειψη δασικού πλούτου στην παγκόσμια αγορά, καθώς και οικολογικοί 
παράγοντες έχουν συντελέσει στην ανάπτυξη της βιομηχανίας παραγωγής 
προϊόντων ξύλου, που προέρχονται από υπολλείματα ξύλου ή δεύτερης 
ποιότητας ξύλο. Έτσι, αναπτύχθηκε η βιομηχανία τεχνητής ξυλείας που 
κατασκευάζει προϊόντα για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιείται με 
ορθολογικό τρόπο η πρώτη ύλη. Εκτός όμως από το ξύλο, που αποτελεί τη 
βασική πρώτη ύλη χρησιμοποιούνται και υποκατάστατα υλικά όπως 
πλαστικό και χαρτί.

Τα προϊόντα της τεχνητής ξυλείας που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη 
είναι τα εξής:

• Καπλαμάς

• Μοριοσανίδες

• Ινοσανίδες - MDF

• Κόντρα πλακέ

• Πηχοσανίδες.

Τα κύρια σημεία που αναλύονται στην εργασία αυτή αφορούν:

• Την παρουσίαση του κλάδου τεχνητής ξυλείας, τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στην Ευρώπη.

• Την προσπάθεια ανάλυσης της ελκυστικότητας του βιομηχανικού 
κλάδου μέσω του προσδιορισμού του μεγέθους της αγοράς και τις
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προοπτικές εξέλιξής της ανά κατηγορία προϊόντων, την εξέταση των 
παραγόντων που επηρεάζουν την ζήτηση των προϊόντων τεχνητής 
ξυλείας και φυσικά την ανάλυση του κλάδου βάσει του υποδείγματος 
των πέντε δυνάμεων ανταγωνισμού του Porter, δηλαδή την απειλή 
εισόδου από τους νεοεισερχόμενους, τη διαπραγματευτική δύναμη των 
αγοραστών και των προμηθευτών, τις πιέσεις από υποκατάστατα 
προϊόντα αλλά και τον ανταγωνισμό μεταξύ των υφισταμένων 
επιχειρήσεων.

• Την παράθεση προτάσεων στρατηγικού σχεδιασμού για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τεχνητής ξυλείας αλλά 
και γενικότερων παρατηρήσεων που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην 
καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν, πάντοτε μέσα από 
τη συστηματική μελέτη του περιβάλλοντος, αλλά και την αντιμετώπιση 
των απειλών, χωρίς να παραβλέπεται το γεγονός των ιδιαιτεροτήτων 
(δυνάμεις και αδυναμίες) κάθε μίας επιχείρησης ξεχωριστά,

• και τέλος, παρουσίαση στο παράρτημα των 4 μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων του κλάδου, δηλαδή των εταιριών ΣΕΛΜΑΝ, ΒΑΛΚΑΝ 
ΕΞΠΟΡΤ, ΑΚΡΙΤΑΣ και ΠΙΝΔΟΣ, προκειμένου να σχηματιστεί μια πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα αυτού.

Πηγή προέλευσης των απαραίτητων στοιχείων αποτέλεσαν σχετικές 
μελέτες του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και 
της ICAP, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ), ο έντυπος τύπος, αλλά και 
η προσωπική εμπειρία από την επαφή με τη βιομηχανία ξύλου γενικότερα, 
αποτέλεσμα της οικογενειακής επαγγελματικής δραστηριοποίησης στον 
κλάδο, γεγονός που αποτέλεσε και το έναυσμα για την απόφαση εκπόνησης 
της εργασίας αυτής. Και φυσικά, η διεκπεραίωση της προσπάθειας αυτής 
δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την αμέριστη συμπαράσταση του επιβλέποντος 
καθηγητή, του κυρίου Νίκου Γεωργόπουλου, τον οποίο ευχαριστώ 
ιδιαιτέρως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

1.1 Εισαγωγή

Στο πρώτο αστό κεφάλαιο της εργασίας σχετικά με τον στρατηγικό 
σχεδίασμά της ελληνικής βιομηχανίας τεχνητής ξυλείας, ο οποίος βασίζεται 
στην ανάλυση ελκυστικότητας του αντίστοιχου κλάδου, παρουσιάζονται οι 
λόγοι αναγκαιότητας της ανάλυσης αυτής. Ακολουθεί η δομή της ανάλυσης, 
η οποία, όπως αναφέρεται αναλυτικότερα και στη συνέχεια, γίνεται βάσει 
της μελέτης των γενικών παραγόντων της αγοράς τεχνητής ξυλείας, των 
παραγόντων βιομηχανίας και αυτών του περιβάλλοντος της. Τέλος, γίνεται 
μια πρώτη παρουσίαση της ελληνικής βιομηχανίας τεχνητής ξυλείας, μέσα 
από τον ορισμό αυτής, την παρουσίαση των παραγομένων προϊόντων, των 
κυριότερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν και οικονομικών 
στοιχείων ολοκληρώνοντας την εικόνα του κλάδου.

1.2 Αναγκαιότητα ανάλυσης

Η ανάλυση ενός βιομηχανικού κλάδου στοχεύει στην αναγνώριση 
μακροπρόθεσμων τάσεων καθώς και των βραχυπρόθεσμων αλλαγών στην 
αγορά. Είναι τόσο σημαντική όπου σχεδόν όλα τα υποδείγματα στρατηγικού 
σχεδιασμού τη χρησιμοποιούν τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό.
Προσεγγίζοντας την κατάσταση είτε υπό τη μεριά ενός νέου είτε ενός 
υπάρχοντος προϊόντος, μία ερώτηση πρέπει να απαντηθεί πριν η διαδικασία 
στρατηγικού σχεδιασμού αρχίσει, δηλαδή αν η βιομηχανία είναι 
ικανοποιητικά ελκυστική οπότε θα εγγυηθεί επενδύσεις σε αυτή, είτε από 
την υπό εξέταση επιχείρηση, τους υπάρχοντες είτε τους δυνητικούς 
ανταγωνιστές.

Η ανάλυση των τάσεων μίας αγοράς και της ελκυστικότητας της είναι 
σημαντική για διαφόρους λόγους. Πρώτον, η ελκυστικότητα ενός 
βιομηχανικού κλάδους προσδιορίζει αν οι υπάρχοντες ανταγωνιστές είναι 
πιθανόν να συνεχίσουν στην αγορά ή ποιοι άλλοι είναι πιθανό να εισέλθουν. 
Επιπλέον, η ανάλυση της ελκυστικότητας παρέχει μία εστίαση στους
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μελλοντικούς και όχι τόσο στους τρέχοντες ή παρελθόντες ανταγωνιστές. 
Δεύτερον, η κατάσταση σε μία βιομηχανία (σε όρους μελλοντικών κερδών 
και ανάπτυξης) συχνά καθορίζει το επίπεδο της δέσμευσης (τόσο σε 
χρηματοοικονομικούς όσο και ανθρώπινους πόρους) από τους
ανταγωνιστές, όπως επίσης λογικά επίπεδα προσδοκίας σε όρους 
περιθωρίων και κερδοφορίας. Τρίτον, η ανάλυση “ τάσεων - κλειδιά” όπως η 
τεχνολογία, οι κανονισμοί κλπ., αποτελούν κύριες απειλές και ευκαιρίες.

Η ανάλυση ενός βιομηχανικού κλάδου αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την 
ανάπτυξη "υγιών” στόχων και στρατηγικών. Κάθε βιομηχανικός κλάδος είναι 
μία αναπτυσσόμενη οντότητα. Μερικές φορές δραματικές αλλαγές στην 
τεχνολογία ή στους κανονισμούς την αναμορφώνουν σχεδόν σε μία νύχτα. 
Συνήθως όμως, μία σειρά από λιγότερο ισχυρές πιέσεις και γεγονότα 
οδηγούν σε μιά φαινομενικά ήπια και σταδιακή εξέλιξη. Ο ρυθμός και η 
κατεύθυνση αυτής της εξέλιξης εξαρτώνται από παράγοντες όπως:

• μεταβολές στην ανάπτυξη των πωλήσεων,

• διεύρυνση του αριθμού των καταναλωτών του προϊόντος της
βιομηχανίας,

• εκτίμηση του προϊόντος από τους αγοραστές,

• συσσώρευση εμπειρίας από τις επιχειρήσεις του κλάδου,

• μεταβολές στις οικονομίες κλίμακας,

• μεταβολές του κόστους πρώτων υλών,

• καινοτομία στο προϊόν, στο ΜΚΤ, στη διανομή ή σε άλλες διαδικασίες,

• μεταβολές σε σχετικές βιομηχανίες / σχετικούς κλάδους, και

• αλλαγές της κυβερνητικής πολιτικής που αφορούν στον κλάδο.

Γενικά, βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε 
τομείς που αφορούν την γενική κατάσταση της αγοράς όπως πωλήσεις και 
μερίδια αγοράς· πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα στην αγορά 
Market activity information), όπως πολιτικές διαφήμισης και κοστολόγησης- 
στοιχεία κερδοφορίας και δεδομένα σχετικά με αλλαγές στην τεχνολογία, 
το νομικό πλαίσιο και άλλες γενικές περιβαλλοντικές συνθήκες και όρους.
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Παρόλα αυτά, τα χαρακτηριστικά μίας βιομηχανίας σπάνια εκτιμούνται το 
ίδιο από τους αντιπροσώπους της. Σαν αποτέλεσμα, αγορές που για μερικές 
επιχειρήσεις θεωρούνται ελκυστικές, θα έδειχναν περιορισμένο ενδιαφέρον 
κάποιες άλλες. Και αυτό συμβαίνει γιατί η ελκυστικότητα αφορά τόσο 
παράγοντες βιομηχανίας / αγοράς όσο και ιδιαιτερότητες της κάθε 
επιχείρησης όπως οι στόχοι της, οι δυνατότητές της κλπ.

Γενικότερα όμως, καθώς όλες οι αγορές είναι δυναμικές με την έννοια ότι 
οι ανταγωνιστές, οι πελάτες, η τεχνολογία και τα ποσοστά ανάπτυξης των 
πωλήσεων αλλάζουν, και η υπογραμμισμένη ελκυστικότητα ενός 
βιομηχανικού κλάδου ως στόχου για επένδυση επίσης αλλάζει.

1.3 Δουπ ανάλυσηρ

Η ανάλυση της ελκυστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας ξύλου θα γίνει 
βάσει 3 γενικών κατηγοριών μεταβλητών, που αποτελούν τους κυριότερους 
παράγοντες που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του βαθμού 
ελκυστικότητας μίας βιομηχανίας και οι οποίοι είναι οι εξής:

• Γενικοί παράγοντες της αγοράς τεχνητής ξυλείας.

• Παράγοντες Βιομηχανίας (Industry analysis).

• Παράγοντες Περιβάλλοντος (Environmental variables).

Πιο συγκεκριμένα, οι γενικοί παράγοντες της αγοράς θα δοθούν μέσα από 
στοιχεία όπως το μέγεθος και η εξέλιξη της αγοράς, τα μερίδια αγοράς των 
διαφόρων κατηγοριών προϊόντων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τον 
όγκο παραγωγής, τη φαινομενική κατανάλωση, τις εισαγωγές και εξαγωγές 
που πραγματοποιούνται καθώς και τους παράγοντες εκείνους που 
διαμορφώνουν τις τάσεις ζήτησης για τα προϊόντα της βιομηχανίας 
τεχνητής ξυλείας όπως ο όγκος της οικοδομικής δραστηριότητας, το 
διαθέσιμο εισόδημα κ.λ.π.

Όσον αφορά τους παράγοντες της βιομηχανίας αυτοί παρουσιάζονται μέσα 
από την ανάλυση του υποδείγματος του Porter βάσει των πέντε δυνάμεων 
ανταγωνισμού οι οποίοι προσδιορίζουν την οικονομική απόδοση των 
επιχειρήσεων επηρεάζοντας την τιμή του προϊόντος, το κόστος παραγωγής

6



του και τον όγκο των απαιτούμενων επενδύσεων, δηλαδή τα στοιχεία που 
προσδιορίζουν την αποδοτικότητα των επενδύσεων αστών. Ειδικότερα, η 
δύναμη των αγοραστών εξετάζεται γιατί επηρεάζει την τιμή που οι 
επιχειρήσεις μπορούν να καθορίσουν. Η ίδια επίδραση ασκείται και από τις 
απειλές των υποκατάστατων προϊόντων. Η δύναμη των αγοραστών μπορεί 
επίσης να επηρεάσει το κόστος και το ύψος των επενδύσεων γιατί ένας 
ισχυρός αγοραστής ζητά εξυπηρέτηση υψηλής ποιότητας. Η 
διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών προσδιορίζει το κόστος των 
πρώτων υλών και των άλλων εισροών. Η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ 
των υφιστάμενων επιχειρήσεων επηρεάζει τις τιμές όπως επίσης και το 
κόστος που αναφέρεται στον ανταγωνισμό τους σε τομείς όπως ο τεχνικός 
εξοπλισμός, η ανάπτυξη προϊόντων, η διαφήμιση και η προώθηση των 
πωλήσεων. Τέλος, η απειλή εισόδου στην αγορά νέων ανταγωνιστών θέτει 
όρια στις τιμές και διαμορφώνει το ύψος των επενδύσεων που απαιτούνται 
για τη μείωση του ενδιαφέροντος εισόδου στην αγορά των νέων 
επιχειρήσεων.

Τέλος, ενώ η στρατηγική δεν πρέπει να εκτιμάται αποκλειστικά σαν 
συνδέουσα την επιχείρηση με το περιβάλλον της, η εκτίμηση της επίδρασης 
των επιπτώσεων πιθανών μελλοντικών αλλαγών στο περιβάλλον είναι μία 
πρωταρχική υποχρέωση στη διαμόρφωση στρατηγικής. Οι παράγοντες του 
περιβάλλοντος περιλαμβάνουν δυνάμεις που δεν επιδρούν άμεσα στο 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης αλλά που 
συχνά μπορούν, και το κάνουν, να επηρεάσουν τις μακροπρόθεσμες 
αποφάσεις της. Πρόκειται για τις οικονομικές, τις τεχνολογικές, τις 
πολίτικο - νομικές και κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες και θα εξεταστούν οι 
καθεμία ξεχωριστά.

1.4 Παρουσίαση: η Βιοιιηγανία τεγνπτηα ξυλείαο στην Ελλάδα

Πριν προχωρήσουμε σε μια σύντομη παρουσίαση της βιομηχανίας ξύλου 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, κρίνεται απαραίτητη η προσπάθεια 
ορισμού του κλάδου ξύλου γενικότερα, στηριζόμενοι σε αυτόν που δίνει για 
το σχετικό θέμα το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).
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Ο κλάδος, λοιπόν, περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα τα οποία παράγονται από 
τη βιομηχανική αξιοποίηση του ξύλου (εκτός χόρτου και φελού).

Με βάση τα στάδια επεξεργασίας των προϊόντων του κλάδου, διακρίνουμε 
τις εξής βασικές κατηγορίες:

• Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει προϊόντα πρώτης επεξεργασίας της 
ξυλείας. Αυτά είναι η πριστή ξυλεία και οι πλάκες ξύλου, που 
περιλαμβάνουν τα εξής προϊόντα: τα αντικολλητά, τις μοριοσανίδες, τις 
ινοσανίδες (συμπιεσμένες και μη) και τα επενδύματα (καπλαμάδες).

• Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει προϊόντα που προκύπτουν από την 
τοποθέτηση της παραγωγής για την κατασκευή είτε οικοδομικών ειδών 
όπως ξυλεία δαπέδων και κουφώματα, είτε ειδών συσκευασίας από ξύλο 
όπως ξύλινα έπιπλα και κιβώτια.

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΣΥΕ) κατατάσσει τις μονάδες του κλάδου 
ξύλου, ο οποίος ορίζεται από τον κωδικό 25 σε υποκλάδους, οριζόμενους 
με τριψήφιους κωδικούς, με κριτήριο τα τελικά προϊόντα καθενός από 
αυτούς, ως εξής:

* Πριστήρια και μηχανική επεξεργασία του ξύλου (κωδ. 251). Ο 
υποκλάδος αυτός αφορά τον τομέα της πρώτης επεξεργασίας του ξύλου 
ύστερα από την συλλογή των δασικών προϊόντων.

Ο υποκλάδος 251, ο οποίος έχει βαρύνουσα σημασία για το κλάδο 
ξυλείας περιλαμβάνει τους εξής τετραψήφιους υποκλάδους:

* 251-1 που αφορά την πρώτη κατεργασία του ξύλου, δηλαδή τα 
πριστήρια.

* 251-2 που αφορά την κατηγορία των επενδυμάτων (καπλαμάδων) και 
αντικολλητών προϊόντων (κόντρα πλακέ και πηχοσανίδες). Τα 
επενδύματα χρησιμοποιούνται και για την κατασκευή των αντικολλητών 
προϊόντων αλλά και για την κατασκευή επενδεδυμένων μοριοσανίδων.

και ο 251-3 ο οποίος αφορά την κατασκευή τεχνητής ξυλείας. Κύρια 
προϊόντα είναι οι μοριοσανίδες, ινοσανίδες, τα οποία διατίθενται και 
επενδεδυμένα με καπλαμά, μελαμίνη κλπ. Χρησιμοποιούνται κυρίως στην 
επιπλοποιία, στις οικοδομικές κατασκευές και στη συσκευασία.
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Όπως γίνεται αντιληπτό, αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας 
αποτελούν οι υποκλάδοι 251-2 και 251-3.

• Κατασκευή οικοδομικών ειδών από ξύλο (κωδ. 252). Ο υποκλάδος 
αστός αναφέρεται σε επόμενα στάδια επεξεργασίας των τελικών 
προϊόντων του προαναφερόμενου υποκλάδου.

• Κατασκευή ειδών συσκευασίας από ξύλο και φυτικών υλών και 
κατασκευή μικρών αντικειμένων καλαθοπλεκτικής (κωδ. 253 & 259). Ο 
υποκλάδος αυτός χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη τα τελικά προϊόντα του 
υποκλάδου 251 για την κατασκευή ξύλινων κιβωτίων, βαρελιών κλπ. 
Ταυτόχρονα, με τη χρησιμοποίηση καλαμιών, αχύρων, ζυγαρίας σπαρτού 
κλπ., έχει ως τελικά προϊόντα, από μικρές κυρίως χειροτεχνικές μονάδες, 
προϊόντα καλαθοπλεκτικής.

Αναλυτικότερα, τα κύρια προϊόντα τεχνητής ή βιομηχανικής ξυλείας ή 
ημιέτοιμα προϊόντα ξύλου όπως χαρακτηρίζονται, είναι τα ακόλουθα:

• Καπλαμάδες (Veneers): Είναι λεπτά φύλλα κατάλληλα επεξεργασμένης 
πριστής ξυλείας, συνήθως πάχους 5/10 - 7/10 mm, τα οποία προορίζονται για 
την κατασκευή ξυλείας επικάλυψης ή επικολλητής ξυλείας.

• Μοριοσανίδες (Chipboards, Particleboards): Η κοινή ονομασία της 
μοριοσανίδας είναι νοβοπάν, σήμα κατατεθέν της πρώτης βιομηχανίας που 
κατασκεύασε τη μοριοσανίδα.

Είναι επίπεδες επιφάνειες ειδικά επεξεργασμένου ξύλου, σε διάφορα μήκη, 
πάχη και πλάτη. Κατασκευάζονται κατά κανόνα από πλακίδια ή μόρια 
υπολλειμάτων ξύλου, προερχόμενα από δασικά προϊόντα ή προϊόντα 
κατεργασίας ξύλου τα οποία αφού στεγνώσουν, συγκολλούνται και 
πρεσσάρονται σε μεγάλες θερμοκρασίες, δίνοντας το επιθυμητό πάχος της 
μοριοσανίδας. Επομένως, οι μοριοσανίδες μπορούν να θεωρηθούν ως ένα 
οικολογικό προϊόν ξύλου, με την έννοια ότι, ένα μέρος της 
χρησιμοποιούμενης πρώτης ύλης δεν θα μπορούσε να βρει άλλη βιομηχανική 
εφαρμογή.

• Ινοσανίδες (Fibre board): Είναι επίπεδες επιφάνειες, που
κατασκευάζονται από πλακίδια ξύλου τα οποία έχουν υποστεί αποίνωση. Οι 
ίνες συσσωματώνονται κατόπιν ειδικής επεξεργασίας και με την προσθήκη

9



διαφόρων οργανικών υλών μετατρέπονται σε πλάκες. Διάφορες ουσίες 
εμποτισμού ή άλλα προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια 
ή μετά την κατασκευή των πλακών για να τους δώσουν μια πρόσθετη 
ιδιότητα π.χ. ανθεκτικότητα στη φωτιά, στεγανότητα κ.λ.π.

Ανάλογα με τη μέθοδο παραγωγής διακρίνονται σε ινοσανίδες 
κατασκευασμένες με την "υγρή μέθοδο” όπου μέσο μεταφοράς και 
απόθεσης των ινών σε ινόστρωμα είναι το νερό και σε ινοσανίδες με τη 
"ξηρή μέθοδο” όπου μέσο μεταφοράς και απόθεσης των ινών σε ινόστρωμα 
είναι ο αέρας.

Πιο συγκεκριμένα, ανάλογα με τη μέθοδο στεγνώματος των ινών, τον τύπο 
και την ποσότητα της συγκολλητικής ουσίας και την πυκνότητα που 
επιτυγχάνεται κατά την πίεση, οι ινοσανίδες διακρίνονται σε:

1. Σκληρές, κατασκευασμένες με την “υγρή" μέθοδο, η πυκνότητα των 
οποίων κυμαίνεται μεταξύ 850-1.000 Kg/m3.

2. Ημίσκληρες και Μέσης πυκνότητας Ινοσανίδες, κατασκευασμένες με την 
“υγρή" μέθοδο επεξεργασίας, η πυκνότητα των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 
350-800 Kg/m3.

3. Μαλακές, η πυκνότητα των οποίων κυμαίνεται μεταξύ 240-330 Kg/m3.

4. Μέσης πυκνότητας ινοσανίδες, κατασκευασμένες με ξηρή μέθοδο, το 
γνωστό MDF (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD). Κατασκευάζεται με 
ξηρή μέθοδο, καθώς οι ίνες στεγνώνουν πριν πιεστούν σε επιφάνειες. Η 
πυκνότητα κυμαίνεται μεταξύ 650 - 850 Kg/m3.

Οι σκληρές και οι μέσης πυκνότητας ή ημίσκληρες ινοσανίδες 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή επίπλων καθώς και σε διάφορες 
εφαρμογές στην οικοδομή (π.χ. πόρτες).

Οι μαλακές χρησιμοποιούνται κατά κανόνα για θερμομονωτικούς σκοπούς 
σε εσωτερικές επενδύσεις. Ορισμένοι τύποι αυτής της κατηγορίας των 
ινοσανίδων χρησιμοποιούνται για επενδύσεις οροφής.

To MDF χρησιμοποιείται στην επιπλοποιία ως υποκατάστατο του συμπαγούς 
ξύλου.
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• Κόντρα πλακέ (plywood): Αποτελείται από φύλλα τόρνου πολύστρωτα 
επικολλητά (τουλάχιστον 3), τα οποία είναι κολλημένα και συμπιεσμένα 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ίνες του ξύλου του κάθε φύλλου να 
διασταυρώνονται μεταξύ τους υπό μία καθορισμένη γωνία εξασφαλίζοντας 
στο υλικό ανθεκτικότητα και περιθώρια συστολοδιαστολών.

• Πηχοσανίδες ή πλακάζ: Αποτελούνται από φύλλα τόρνου πολύστρωτα 
αντικολλητά που εφαρμόζονται με συγκόλληση και συμπίεση σε υπόστρωμα 
το οποίο είναι πήχες ξυλείας κατώτερης ποιότητας. Οι πηχοσανίδες είναι 
τύπος κόντρα πλακέ, στο κέντρο του οποίου όμως υπάρχουν λωρίδες μασίφ 
ξύλου, πάχους 7 - 40mm, χωρίς οι άκρες τους να έχουν κολληθεί.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο καπλαμάς, το κόντρα πλακέ και οι 
πηχοσανίδες αποτελούν ομοειδή προϊόντα επεξεργασίας ξύλου εφόσον 
βασίζονται σε λεπτά φύλλα ξύλου.

Χρησιμοποιούνται στην οικοδομή, στην επιπλοποιία και στη συσκευασία, 
αλλά υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης, 
στην περίπτωση της οποίας χρησιμοποιούνται διαφορετικά είδη κόλλας.

Επισημαίνεται ότι στη διεθνή αγορά έχουν παρουσιαστεί τα τελευταία 
χρόνια νέα προϊόντα τεχνητής ξυλείας τα περισσότερα εκ των οποίων όμως 
δεν κυκλοφορούν ακόμα στην Ελλάδα.

Στη χώρα μας, ο κλάδος του ξύλου στο σύνολό του, παρουσίασε ιδιαίτερα 
γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης κυρίως τη δεκαετία του 60 αλλά και του 70, 
χρυσές εποχές για τη βιομηχανία ξυλείας, δεκαετίες γενικότερης και 
έντονης ανοικοδόμησης της Ελλάδας. Τη δεκαετία του 80 και ιδιαίτερα στα 
μέσα αυτής, η κατάσταση αντιστράφηκε, με την εμφάνιση αρνητικών 
αποτελεσμάτων για τις περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου, παύση της 
λειτουργίας πολλών άλλων και παρουσίαση αρνητικών τάσεων και ρυθμών 
στην πλειοψηφία των δεικτών. Ενδεικτικά, με κριτήριο την προστειθέμενη 
αξία, η βιομηχανία ξύλου στη διάρκεια της δεκαετίας του 80 μείωσε τη 
συμβολή της στο σύνολο του μεταποιητικού τομέα από 2,65 το 1980 σε 
0,75% το 1986, με τάσεις σταθεροποίησης τα επόμενα έτη, με μερίδιο όμως 
πολύ μικρότερο αυτού των αρχών της δεκαετίας. Εξίσου πιεστική η 
κατάσταση και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας που διανύουμε και 
ειδικότερα την περίοδο 1992-1994 η οποία αποτέλεσε μία από τις
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χειρότερες, με κύρια χαρακτηριστικά πέρα από τη γενικότερη ύφεση της 
ελληνικής οικονομίας, την εμφάνιση ζημιών στα αποτελέσματα ακόμα και 
των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων του κλάδου, την αδυναμία σχηματισμού 
ιδίων κεφαλαίων, την απουσία ρευστότητας και τον συνακόλουθο αυξημένο 
δανεισμό. Αντιθέτως, σημάδια ανάκαμψης παρουσίασε ο κλάδος κατά το 
1995 όπως και το 1996, εξαιτίας της αύξησης της οικοδομικής 
δραστηριότητας, της μείωσης των επιτοκίων και την αύξηση της ζήτησης 
από αγορές του εξωτερικού.
Η κατάσταση στην Ευρώπη δεν ήταν ανάλογη με αυτή στον ελληνικό χώρο, 
όπως προκύπτει άλλωστε και από τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα. Στις 
αρχές της δεκαετίας του 80 παρουσιάστηκε ύφεση ιδιαίτερα λόγω της 
χαμηλής ζήτησης του κατασκευαστικού και βιομηχανικού τομέα. 
Αντιστροφή της τάσης αυτής σημειώθηκε την περίοδο 1985 - 1992, όπου ο 
κλάδος παρουσίασε έντονα σημεία ανάκαμψης και βελτίωσης των σχετικών 
δεικτών. Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 27% συνέπεια της αυξημένης ζήτησης 
και το εμπορικό ισοζύγιο (εισαγωγές-εξαγωγές) βελτιώθηκε.

Πίνακας 1.1

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
(δείκτης βιομηχανικής παραγωγής)

ΕΟΚ ΕΛΛΑΔΑ ΕΟΚ ΕΛΛΑΔΑ

1985 100 100 100 100

1986 102,4 99,8 103,4 93,4

1987 104,6 98,1 108,4 87,3

1988 109,2 103,7 116,5 89,2

1989 113,7 105,3 121,0 100,2

1990 115,9 103,3 122,1 100,8

1991 115,8 101,7 125,0 100,5

1992 114,8 100,7 125,5 94,2

Πηγή: EUROSTAT
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Παρατηρούμε λοιπόν, ότι ενώ στην Ευρώπη ο κλάδος ξύλου είχε να 
επιδείξει ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους και από το σύνολο της 
βιομηχανίας, αντίθετα στην Ελλάδα, ο κλάδος παρουσίαζε έντονες 
αποκλίσεις και διακυμάνσεις τόσο από τις τάσεις της βιομηχανίας ξύλου 
στην Ευρώπη όσο και από το εγχώριο σύνολο της βιομηχανίας.

Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της ελληνικής βιομηχανίας 
κατασκευής τεχνητής ξυλείας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Πίνακας 1.2

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (1993)

(ποσά : σε 000δρχ)

Αριθμός επιχειρήσεων 23

Σύνολο αμειβομένων απασχολουμένων 2.620

Σύνολο αμοιβών 9.045.079

Ακαθάριστη αξία 5.1831.779

Σύνολο αναλώσεων 30.460.773

Προστιθέμενη αξία 21.371.006

Πωλήσεις 45.039.597

Σύνολο επενδύσεων 2.836.204

Πηγή: ΕΣΥΕ

Με βάση λοιπόν, τα στοιχεία της τελευταίας βιομηχανικής έρευνας της 
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το 1993, σε σύνολο 177 επιχειρήσεων στη 
Βιομηχανία Ξύλου και Φελλού, με απασχόληση άνω των 10 ατόμων, 23 
επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην κατασκευή τεχνητής ξυλείας.
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Οι μονάδες παραγωγής που διαμορφώνουν τη βιομηχανία τεχνητής ξυλείας 
της χώρας μας είναι: η ΣΕΛΜΑΝ, ηγέτιδα επιχείρηση και στο σύνολο της 
ελληνικής βιομηχανίας ξύλου αλλά και η ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ, η ΑΚΡΙΤΑΣ, 
ΜΟΥΡΙΚΗΣ, ΠΙΝΔΟΣ, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ, ΑΒΕΞ που είναι και οι 
κυριότερες καθώς επίσης οι εταιρίες ΔΑΒΙΕ, ΞΥΛΟΤΕΞ και Ν. ΛΕΣΙΩΤΟΥ.

Υπάρχουν επίσης επιχειρήσεις που προμηθεύονται πρώτη ύλη από τις 
παραπάνω μονάδες ή που εισάγουν και ασχολούνται με την επένδυση των 
προϊόντων αυτών με καπλαμά. Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
αυτό είναι οι εξής: ΑΦΟΙ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ, 
ΦΙΛΟΞΥΛ, ΕΛΒΙΕΠΕΝ, ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΚΟΝΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, MADEIRA, 
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΒΛΑΪΚΟΥΔΗΣ - ΝΟΥΣΙΑΣ και Ν. ΚΑΤΣΑΝΗΣ.

Σημειώνεται ότι όλες οι παραπάνω εταιρίες επενδύουν μόνο με καπλαμά, 
καθώς η επένδυση με μελαμίνη προϋποθέτει σημαντικού ύψους 
παραγωγικές εγκαταστάσεις, δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούνται 
μόνο οι μεγάλες μονάδες του κλάδου (ΣΕΛΜΑΝ, ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ, 
ΑΚΡΙΤΑΣ, ΜΟΥΡΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ1).

Εκτός από τις παραπάνω μονάδες υπάρχει και ένας αριθμός βιοτεχνικών 
μονάδων, που ασχολούνται με την επένδυση των πρωτογενών προϊόντων.

Στον πίνακα 1.3 που ακολουθεί παραθέτονται οι πωλήσεις των κυριοτέρων 
βιομηχανικών επιχειρήσεων παραγωγής τεχνητής ξυλείας για την περίοδο 
1992-1995, δίνοντας μια εικόνα της δυναμικής του κλάδου.

Εκτιμήσεις των εκπροσώπων του κλάδου για το 1996 προέβλεπαν μικρή 
δραχμική αύξηση ή μείωση στις πωλήσεις των περισσοτέρων επιχειρήσεων 
του κλάδου και ότι λίγες μόνο επιχειρήσεις θα παρουσιάζαν πραγματική 
αύξηση πωλήσεων. Επίσης, ότι τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων για το 
1996 θα επιδείκνυαν οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή 
επενδεδυμένων επιφανειών.

Στον κλάδο, όπως είναι φυσικό, δραστηριοποιούνται και πολλές 
εισαγωγικές επιχειρήσεις, αν και πρέπει να σημειωθεί ότι στα προϊόντα 
τεχνητής ξυλείας δεν πραγματοποιούνται σημαντικές εισαγωγές, εκτός από

1 Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ ασχολείται κυρίως με την παραγωγή των 
γνωστών ειδών χαρτιού SOFTEX, ενώ μόνο το 6% περίπου των πωλήσεών της 
αφορά τις μοριοσανίδες.
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τις ινοσανίδες, ενώ στα άλλα προϊόντα ο κύριος όγκος της ζήτησης 
καλύπτεται από την ελληνική βιομηχανία.

Πίνακας 1.3

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ (1992 - 1995)

(σε χιλ. δρχ.)

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1992 1993 1994 1995

ΣΕΛΜΑΝ 24.665.479 26.438.456 26.913.142 31.712.088

ΒΛΑΚΑΝ 15.356.612 14.619.932 10.005.329 11.640.641

ΑΚΡΙΤΑΣ 3.251.549 3.143.760 3.521.877 5.026.719

ΜΟΥΡΙΚΗΣ 3.236.622 3.218.266 4.281.060 4.499.535

ΠΙΝΔΟΣ 2.164.452 2.480.843 3.644.060 3.109.858

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ 1.248.237 1.100.310 1.468.749 2.094.830

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ

ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ

852.276 963.199 1.358.381 1.746.318

ΦΙΛΟΞΥΛ 497.723 760.130 1.185.231 1.343.384

ΚΟΝΤΥ ΛΟΠΟΥ ΛΟΣ 88.556 178.002 400.384 517.708

ΕΛΒΙΕΠΕΝ 319.384 351.392 338.322 448.102

ΛΕΣΙΩΤΟΥ 285.658 226.560 268.066 368.517

ΞΥΛΟΤΕΞ 163.956 222.236 277.813 289.586

ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 245.777 318.676 329.731 253.270

ΔΑΒΙΕ 203.497 184.392 176.553 226.397

ΣΥΝΟΛΟ 52.579.778 54.206.154 54.168.698 63.276.953

Πηγή: ICAP (Ισολογισμοί εταιριών)
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Οι περισσότερες από αυτές δραστηριοποιούνται σε όλο το πεδίο των 
προϊόντων ξύλου (από πριστή ξυλεία μέχρι τελικά προϊόντα ξύλου) ανάλογα 
με τη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά και προμηθεύονται προϊόντα και από 
την ελληνική αγορά.

Σημειώνεται ότι ορισμένες εισαγωγικές επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να 
δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια και με την επένδυση μοριοσανίδων 
και ινοσανίδων χρησιμοποιώντας εγκαταστάσεις τρίτων.

Η συνολική αξία των εισαγωγών το 1994 ανήλθε σε 14.741.860 χιλ. δρχ., 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35,2% σε σχέση με το 1993. Η αύξηση της 
αξίας των εισαγωγών συνεχίστηκε και το 1995, αφού μόνο κατά το 9μηνο 
Ιανουάριου - Σεπτεμβρίου η συνολική αξία ξεπέρασε τα 18 δισ. δρχ.
Το κυριότερο εισαγόμενο προϊόν μεταξύ των διαφόρων προϊόντων τεχνητής 
ξυλείας, όπως προαναφέρθηκε, είναι οι ινοσανίδες, που με αξία εισαγωγής 
11.120.259 χιλ. δρχ., είχαν μερίδιο 59,3% επί των συνολικών εισαγωγών κατά 
το 1994. Το παραπάνω ποσοστό αυξήθηκε σε 68% το 1995. Η αξία 
εισαγωγών των άλλων προϊόντων κυμαίνεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.

Πίνακας 1.4
ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (1993 - 1995)
(σε .000 δρχ.)

Είδος 1993 % 1994 % 1995 (Ιαν. 
- Σεπτ.)

%

Καπλαμάδες 2.940.199 21,2 2.964.253 15,8 3.225.014 17,4

Μοριοσανίδες 2.776.438 20,0 3.400.261 18,1 2.080.432 11,2

Ινοσανίδες 7.250.752 52,3 11.120.259 59,3 12.586.315 68,0

Κόντρα πλακέ 898.513 6,5 1.257.087 6,7 629.860 3,4

Πηχοσανίδες

ΣΥΝΟΛΟ 13.865.902 100,0 18.741.860 100,0 18.521.621 100,0

Πηγή: ICAP, Ένωση Βιομηχάνων -ύλου, ΕΣΥΕ
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Όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές προϊόντων τεχνητής ξυλείας, αυτές 
αφορούν κυρίως προϊόντα κόντρα πλακέ και πηχοσανίδες σε ποσοστό 
μειούμενο μεν αλλά περίπου 60%, ακολουθώντας οι μοριοσανίδες με 
αυξητικούς ρυθμούς πλησιάζοντας για το 1995 ποσοστό περίπου 30%.

Πίνακας 1.5

ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ (1993 - 1995)

(σε .000 δρχ.)

Είδος 1993 % 1994 % 1995 (Ιαν. 
- Σεπτ.)

%

Καπλαμάδες 471.124 6,2 455.888 5,2 295.933 3,8

Μοριοσανίδες 1.549.558 20,3 1.973.404 22,6 2.307.983 29,6

Ινοσανίδες 687.220 9,0 950.872 10,9 832.625 10,7

Κόντρα πλακέ 

Πηχοσανίδες

4.917.638 64,5 5.364.396 61,3 4.370.606 56,0

ΣΥΝΟΛΟ 7.625.540 100,0 8.744.560 100,0 7.807.147 100,0

Πηγή: ICAP, Ένωση Βιομηχάνων -ύλου, ΕΣΥΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

2.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τα 
προϊόντα του κλάδου τεχνητής ξυλείας και τις τάσεις στις αντίστοιχες 
αγορές τους. Πρόκειται για τις αγορές του καπλαμά, της μοριοσανίδας, της 
ινοσανίδας, του κόντρα πλακέ και αυτή των πηχοσανίδων και η ανάλυσή 
τους στηρίζεται στην παράθεση στοιχείων που αφορούν την παραγωγή, τις 
πωλήσεις, τα σχετικά μερίδια αγοράς, τη φαινομενική κατανάλωση αλλά 
και τον όγκο των εισαγωγών και εξαγωγών που πραγματοποιούνται από 
κάθε κατηγορία προϊόντος. Το κεφάλαιο κλείνει με την παρουσίαση των 
αντίστοιχων βασικών μεγεθών της Ευρωπαϊκής Αγοράς τεχνητής ξυλείας.

2.2 Η αγορά του καπλαιιά
Η παραγωγή καπλαμά στην Ελλάδα κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο στη 
βιομηχανία ξύλου.

Ο καπλαμάς παράγεται σήμερα στη χώρα μας από τις δύο κύριες 
βιομηχανίες, τη ΣΕΛΜΑΝ και τη ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ, η δυναμικότητα των 
οποίων ανέρχεται σε 27 εκατομμύρια m2 ετησίως αντιπροσωπεύοντας το 
75% της συνολικής δυναμικότητας της ελληνικής αγοράς και καλύπτουν το 
90-95% της ελληνικής παραγωγής. Με μικρότερα μεγέθη ακολουθούν οι 
εταιρίες ΜΟΥΡΙΚΗΣ και ΛΕΣΙΩΤΟΥ. Αρκετές επίσης επιχειρήσεις 
δραστηριοποιούνται στη συρραφή καπλαμά, με εισαγόμενη πρώτη ύλη. Η 
δυνατότητα παραγωγής των ελληνικών βιομηχανιών ανέρχεται σήμερα σε 
36 εκατ. m2 ετησίως, από τα οποία όμως παράγεται μόνο μικρό ποσοστό.

Παρά την υπερβάλλουσα δυναμικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, ένα 
σημαντικό μέρος της ζήτησης καπλαμά καλύπτεται από εισαγωγές, που 
έφτασαν σε ποσοστό 15,8% επί του συνόλου των προϊόντων τεχνητής 
ξυλείας για το 1994. Το ύψος των εισαγωγών καπλαμά κυμάνθηκε την 
περίοδο 1993-1995 στο επίπεδο μεταξύ 4,7 και 6,6 εκατομμυρίων m2, 
σημειώνοντας όμως σημαντική πτώση σε σχέση με την τριετία 1990-1992,
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καλύπτοντας ποσοστό μεταξύ 23% και 28% επί της φαινομενικής 
κατανάλωσης τα δύο τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται και εξαγωγές, οι οποίες ανέρχονταν σε 
σημαντικά επίπεδα μέχρι το 1992, αλλά από τότε παρουσιάζουν σημαντική 
μείωση. Το ύψος των εξαγωγών το 1995 ανήλθε στα 2 εκατομμύρια m2, 
δηλαδή στο 1/3 περίπου της εξαγόμενης ποσότητας κατά το 1992.

Στο διάστημα 1989 - 1992 η φαινομενική κατανάλωση2 παρουσίασε πτώση 
της τάξης 16,8% συνολικά. Η πτώση αυτή οφειλόταν στη μείωση της 
ζήτησης για επενδεδυμένες επιφάνειες με καπλαμά (μοριοσανίδων και 
κόντρα πλακέ). Η αύξηση όμως της αγοράς του MDF έδωσε νέα ώθηση στην 
κατανάλωση καπλαμά. Έτσι από το 1993 παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση 
της παραγωγής και της κατανάλωσης καπλαμά, με αποτέλεσμα τα 
τελευταία χρόνια η παραγωγή να διαμορφώνεται γύρω στα 19 - 20 εκ. m2 
ετησίως και η κατανάλωση στα 23 -24 εκ. m2.

Πίνακας 2.1
ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΠΛΑΜΑ (1989 - 1995)

(σε .000 m2)

ΕΤΟΣ Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Κατανάλωση Ρυθμός
Εξέλιξης

1989 18.000 6.523 4.075 20.448

1990 16.000 8.538 5.931 18.607 -9,0%

1991 15.000 8.133 5.602 17.531 -5,8%

1992 13.000 9.900 5.900 17.000 -3,0%

1993 15.000 5.600 2.400 18.200 +7,0%

1994 17.000 4.700 1.400 20.300 +11,5%

1995 19.000 6.600 2.000 23.600 +16,2%

Πηγή: ICAP

2 Θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι το μέγεθος της πραγματικής 
κατανάλωσης καπλαμά διαφέρει σημαντικά από το αντίστοιχο της φαινομενικής 
κατανάλωσης, επειδή ένα μέρος της παραγωγής αποθεματοποιείται.
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2.3 Η αγορά ttic ιιοοιοσανίδαο

Η βιομηχανία της μοριοσανίδας είναι η μεγαλύτερη εντάσεως κεφαλαίου 
βιομηχανία, ανάμεσα στις άλλες βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου. Η 
παραγωγική διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και το ύψος της 
επένδυσης, ιδιαίτερα για τις συνεχείς γραμμές παραγωγής, είναι υψηλό.

Η έρευνα και η ανάπτυξη που παρατηρούνται στον τομέα της μοριοσανίδας 
στη χώρα μας, έχει εξελιχθεί με σημαντικό ρυθμό τα τελευταία χρόνια. 
Σ 'αυτό έχουν συντελέσει οι νέες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί 
από τις πρωτοπόρες βιομηχανίες του κλάδου.

Πιό συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του 1992 ολοκληρώθηκαν οι επενδύσεις 
που πραγματοποίησαν πρώτα η ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΓΊΟΡΤ με την παραγωγή του 
νέου προϊόντος NOVOPAN 2000, και κατόπιν η ΣΕΛΜΑΝ. Οι επενδύσεις 
αυτές είχαν σαν κύριο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων 
προϊόντων, την αύξηση της δυναμικότητας των μονάδων με σκοπό την 
υποκατάσταση των εισαγωγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ 
είναι κάτοχος του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9002 του 
ΕΛΟΤ για το NOVOPAN 2000.

Οι σημερινές δυναμικότητες των μονάδων παραγωγής μετά τις νέες 
επενδύσεις, ανέρχονται για μεν τη ΣΕΛΜΑΝ σε 150.000 m3 ετησίως 
(4 γραμμές παραγωγής), για δε τη ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ σε 520 πι3/24ώρο.

Στις ελληνικές βιομηχανίες παραγωγής μοριοσανίδων, εκτός από τις δύο 
προαναφερόμενες εταιρίες, συγκαταλέγονται και ο ΑΚΡΙΤΑΣ, η ΑΘΗΝΑΪΚΗ 
ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ και η εταιρία ΑΒΕΞ.

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ παράγει μόνο μοριοσανίδα και μοριοσανίδα 
επενδεδυμένη με μελαμίνη, ενώ η ΑΒΕΞ παράγει μόνο γυμνή. Οι υπόλοιπες 
τρεις βιομηχανίες παράγουν μοριοσανίδες σε όλες τις δυνατές μορφές 
(γυμνή, επενδεδυμένη με καπλαμά, επικαλλυμένη με μελαμίνη). Ο δε 
πίνακας 2.2 παρουσιάζει την εξέλιξη των μεριδίων αγοράς των διαφόρων 
αυτών τύπων μοριοσανίδας, χωρίς όπως φαίνεται και από τον πίνακα 2.3 η 
συνολική κατανάλωση να παρουσιάζει αξιόλογες μεταβολές.
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Το μεγαλύτερο μέρος από τη παραγωγή γυμνής μοριοσανίδας 
χρησιμοποιείται από τις ίδιες τις βιομηχανίες παραγωγής επενδεδυμένης 
μοριοσανίδας (με καπλαμά και μελαμίνη), ενώ ένα μικρό ποσοστό το 
εμπορεύονται.

Το μέγεθος της αγοράς, σε αξία, για τις μοριοσανίδες στο πρώτο στάδιο 
της παραγωγής, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία (επένδυση), κυμάνθηκε στα 
16 δισ. δρχ. περίπου για το 1995.

Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στο σύνολο της ελληνικής παραγωγής 
μοριοσανίδας κατέχουν οι δύο μεγαλύτερες βιομηχανίες ΣΕΛΜΑΝ, ΒΑΛΚΑΝ 
ΕΞΠΟΡΤ, φτάνοντας το 65% και ακολουθούν οι εταιρείες ΑΘΗΝΑΪΚΗ 
ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ, ΑΚΡΙΤΑΣ και ΑΒΕΞ.

Η φαινομενική κατανάλωση μοριοσανίδας (πίνακας 2.3) τα τελευταία χρόνια 
στην ελληνική αγορά παρουσιάζει αυξομειώσεις ανά διετία που 
επηρεάζονται από το επίπεδο των εισαγωγών και το ύψος των αποθεμάτων. 
Η πραγματική όμως κατανάλωση παραμένει σταθερή στο επίπεδο των 
320.000 πι3 περίπου ετησίως.

Το μέγεθος της παραγωγής παρουσιάζει μικρή αύξηση τα τελευταία χρόνια, 
που οφείλεται στην αύξηση παραγωγής των δύο μεγαλυτέρων 
επιχειρήσεων.

Το μέγεθος των εισαγωγών τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται μειωμένο σε 
σχέση με την τριετία 1990 - 1992, με εξαίρεση το έτος 1994 που αυξήθηκε 
στα 59.000 πι3. Καλύπτουν δε το 11% περίπου της φαινομενικής 
κατανάλωσης, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 90 κάλυπταν ποσοστό 
μεταξύ 14%-16%. Πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι με βάση στοιχεία των 
εισαγωγών, αυτές παρουσιάζουν αυξομείωση ανά δυο χρόνια και 
κυμαίνονται μεταξύ 30.000 - 59.000 πι3 ετησίως. Πρόκειται δηλαδή για 
φαινόμενο κυκλικότητας όσον αφορά το επίπεδο των εισαγωγών, άμεσα 
συνδεδεμένο φυσικά με τα επίπεδα διατήρησης των αποθεμάτων (στόκ).

Οι δε εξαγωγές παρουσίασαν σημαντική αύξηση από το 1993, συγκεκριμένα 
από 20.000 m3 το 1992, ανήλθαν σε 52.000 πι3 το 1995 και οι οποίες 
προέρχονται κυρίως από τις δύο μεγαλύτερες βιομηχανίες του κλάδου.
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Πίνακας 2.2 3

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΑΣ3

ΕΤΟΣ Μοριοσανίδα μη 
επενδεδυμένη 

%

Μοριοσανίδα 
επενδεδυμένη 
με καπλαμά %

Μοριοσανία 
επικαλυμένη 

με μελαμίνη %

ΣΥΝΟΛΟ %

1993 27,3 15,3 57,4 100,0

1994 27,5 11,6 60,9 100,0

1995 20,4 14,2 65,4 100,0

1996 18,8 14,0 67,2 100,0

Πηγή: ICAP

Πίνακας 2.3
ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΟΡΙΟΣΑΝΙΔΩΝ (1989 - 1995)

(σε m3)

ΕΤΟΣ Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Κατανάλωση Ρυθμός
Εξέλιξης

1989 300.000 38.206 23.120 315.086

1990 280.000 56.271 13.524 322.747 2,4%

1991 300.000 45.868 20.387 325.481 0,8%

1992 315.000 59.632 19.467 355.165 9,1%

1993 320.000 30.510 24.881 325.629 -8,3%

1994 320.000 59.260 35.080 344.180 5,7%

1995 335.000 35.000 52.000 318.000 -7.6%

Πηγή: ICAP

3 Τα παραπάνω μερίδια προέρχονται από την παραγωγή των μεγάλων βιομηχανιών 
του κλάδου που ασχολούνται και με την πρωτογενή παραγωγή της μοριοσανίδας 
και όχι από την παραγωγή των μονάδων δεύτερης επεξεργασίας, που επενδύουν 
τη μοριοσανίδα.
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2-4 Η αγορά των ινοσανίδων

Οι ινοσανίδες είναι επιφάνειες ξύλου που διαχωρίζονται ανάλογα με την 
πυκνότητά τους και χρησιμοποιούνται κυρίως σαν θερμομονωτικό υλικό, 
στην κατασκευή επίπλων και για οικοδομική χρήση.

Οι σκληρές ινοσανίδες υψηλής πυκνότητας δεν κατασκευάζονται σήμερα 
στην Ελλάδα. Εισάγονται κατά κύριο λόγο από τις μεγάλες εισαγωγικές 
επιχειρήσεις του κλάδου. Το μέγεθος της αγοράς των ινοσανίδων, εκτός 
από αυτές της μέσης πυκνότητας, εκτιμάται σε 110 - 120.000 m3 περίπου, 
με βάση εκτιμήσεις εκπροσώπων του κλάδου.

Οι ινοσανίδες μέσης πυκνότητας αποτελούν την πλέον "δημοφιλή" σήμερα 
κατηγορία ινοσανίδων γνωστές σαν MDF (Medium Density Fibreboard) με 
συνεχή και υψηλό ρυθμό αύξησης της ζήτησής τους.

Είναι αποτέλεσμα υψηλής τεχνολογίας, το οποίο άρχισε να χρησιμοποιείται 
στη χώρα μας από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Αρχικά δεν γνώρισε 
ιδιαίτερα θερμή ανταπόκριση από το αγοραστικό κοινό, φαινόμενο που 
παρατηρήθηκε και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Βέβαια, οι 
ιδιότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές του οδήγησαν την κατανάλωση σε 
υψηλά επίπεδα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η κατά κεφαλή 
κατανάλωση ινοσανίδων γενικά το 1992 ήταν της τάξης των 22,9m3 /1000 
κατοίκους ενώ ο μέση κατά κεφαλή κατανάλωση στην Ευρώπη ήταν μόλις 
8,8m3/1000 κατοίκους4.

Η παραγωγική του διαδικασία δεν προκαλεί βλάβη στο περιβάλλον, επειδή 
σαν πρώτη ύλη χρησιμοποιούνται κομμάτια ξύλου, τα οποία κάτω από άλλες 
συνθήκες δεν θα χρησιμοποιούνταν. Έτσι αποφεύγεται η περαιτέρω κοπή 
δέντρων και η καταστροφή δασών.

Μπορεί να θεωρηθεί σαν ενδιάμεσο προϊόν μεταξύ της ινοσανίδας και της 
μοριοσανίδας, στο ότι κατασκευάζεται από ίνες ξύλου όπως η ινοσανίδα, 
και η υψηλή αντοχή του είναι αποτέλεσμα πρόσθετων συνθετικών ουσιών, 
όπως γίνεται και στην κατασκευή της μοριοσανίδας.

4 Πηγή: ΙΟΒΕ “Η Βιομηχανία -ύλου στην Ελλάδα", 1994

23



Μέχρι το 1980 αποτελούσε εισαγόμενο προϊόν, οπότε και άρχισε η 
παραγωγή του στην Ελλάδα. Σήμερα κατασκευάζεται από μία και μόνη 
εταιρία, την ΠΙΝΔΟΣ ΑΕ, η οποία αποτελεί εταιρία μετοχικού 
ενδιαφέροντος κρατικών τραπεζών και ενώσεων συνεταιρισμών, οι 
δυνατότητες παραγωγής της οποίας είναι 50.000 m3 ετησίως. Έτσι οι 
βιομηχανίες ξύλου καθώς και πολλές εμπορικές επιχειρήσεις εισάγουν MDF 
από την Ευρωπαϊκή αγορά. Η μορφή που εισάγεται το MDF είναι η μη 
επενδεδυμένη, και κατόπιν επενδύεται, κατά κύριο λόγο με καπλαμά, από 
τις ελληνικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν 
MDF είναι οι ίδιες που επενδύουν και μοριοσανίδες. Στην αγορά του MDF 
υπάρχουν επίσης πολλές μικρές βιοτεχνίες οι οποίες το επενδύουν για 
λογαριασμό δικό τους ή τρίτων.

Η φαινομενική κατανάλωση παρουσιάζει έντονους ρυθμούς αύξησης και 
κυμάνθηκε στα 174.000 m3 το 1995 με πρόβλεψη τα 180.000 m3 για το 1996. 
Βέβαια, ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης μειώθηκε σε σχέση με τα 
προηγούμενα χρόνια. Ειδικότερα, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1995 
περιορίστηκε κάπως η ζήτηση, παρατηρήθηκε υπερπροσφορά προϊόντων 
εισαγωγής και πτώση των τιμών.
Η γενικότερη αυξητική τάση της ζήτησης MDF στην Ελλάδα έχει 
δημιουργήσει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ 
των 10 μεγαλυτέρων επενδύσεων στην ελληνική βιομηχανία για το 1995, 
συγκαταλέγονταν 2 για παραγωγή MDF (πίνακας 2.4). Επρόκειτο για την 
προγραμματισμένη επένδυση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΞΥΛΟΥ, η 
οποία όμως ανεστάλη την τελευταία στιγμή5 και αυτή της Χημικής

5 Ανεστάλη και δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η μεγάλη επένδυση που είχε 
προγραμματίσει η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ Α.Ε, που ανήκει στον 
ιδιοκτήτη της εισηγμένης κατασκευαστικής εταιρείας “Μηχανική", τον κ. Πρόδρομο 
Εμφιετζόγλου. (Εφημερίδα “ΚΕΡΔΟΣ”, 14/9/1996)
Η εταιρεία είχε προγραμματίσει τη δημιουργία μεγάλης βιομηχανικής μονάδας στη 
περιοχή Σαπών του Ν. Ροδόπης για την παραγωγή επεξεργασμένων προϊόντων 
MDF. Το συνολικό κόστος αυτής είχε προϋπολογισθεί στα 9,5 δισ. δρχ. και οι 
οικοδομικές εργασίες θα άρχιζαν μέσα στο 1996.
Η εταιρεία είχε υποβάλλει μάλιστα σχετικό επιχειρηματικό σχέδιο στο υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας για υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο το οποίο εγκρίθηκε με 
απόφαση του υπουργείου στις 29-11-1995, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1892/1990. Με την πιο πάνω απόφαση εγκρίθηκε ποσό επιχορήγησης 3 δισ. δρχ. και 
ισοδύναμο ποσοστό επιδότησης επιτοκίου 31,558% για τραπεζικό δάνειο 4.015 
εκατ. δρχ.
Ύστερα όμως από την σημαντική πτώση την οποία σημείωσαν οι τιμές του MDF 
στη διεθνή αγορά και άλλων παραγόντων που σχετίζονται με τη λειτουργία της
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Βιομηχανίας Ξύλου. Πρέπει επίσης να αναφερθεί και σχετική επένδυση της 
εταιρίας ΠΙΝΔΟΣ, η οποία ήδη δραστηριοποιείται στον κλάδο, για αύξηση 
της δυναμικότητάς της.

Πίνακας 2.4
ΟΙ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1995)

(σε εκατ. δρχ)

Επωνυμία Αντικείμενο Τόπος
εγκατάστασης

Ύψος
επένδυσης

Επιχορήγηση

Ελληνική
Βιομηχανία
Ξύλου

Παραγωγή
MDF

Ν. Ροδόπης 9.500 3.000

Carbutch
Hellas

Οργανικά
λιπάσματα

Ν. 'Εβρου 7.400 3.000

Πενταπάκ Χάρτινη
συσκευασία

Ν. Φθιώτιδας 6.500 2.167

Ελβάλ ΑΕ Φύλλα
αλουμινίου

Ν. Βοιωτίας 6.000 2.016

Τυποεκδοτική Εκδόσεις Ν. Αττικής 5.792,3 1.747,7

Κλωστήρια
Ροδόπης

Νήματα Ν. Ροδόπης 4.712,5 2.888,7

Κοροπάν Νήματα Ν. Ροδόπης 4.240 2.609,4

Κ. Χίτζος ΟΕ Σωλήνες
χάλυβα

Ν. Κιλκίς 3.360 1.557,3

ΠΑΝ
Ενδύματα

Ενδύματα Ν. Έβρου 3.290 2.015

Χημ. Βιομ. 
Ξύλου

Παραγωγή
MDF

Ν. Έβρου 3.158,2 1.933,3

Πηγή: Εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ”

εταιρίας, το Δ.Σ. αποφάσισε τη ματαίωση της επένδυσης και κατόπιν αιτήσεως 
της ανακλήθη από το σχετικό υπουργείο και η επιχορήγησή της.
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Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τις εισαγωγές6 MDF οι οποίες καλύπτουν το 
86% της κατανάλωσης, εφόσον οι δυνατότητες παραγωγής από την 
ελληνική βιομηχανία είναι περιορισμένες, όπως προαναφέρθηκε, και θα 
παραμείνουν ακόμη και με την αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας της 
εταιρίας ΠΙΝΔΟΣ, ανήλθαν σε 14.934 χιλ m2 το 1994, παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 25,5% σε σχέση με το 1993. Για το 1995 ο ρυθμός αύξησης 
ήταν ακόμη μεγαλύτερος.

Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές MDF τα τελευταία χρόνια κυμαίνονται 
στο επίπεδο των 20.000 m3 ετησίως. Εκτός από τις εξαγωγές που 
πραγματοποιεί η παραγωγική επιχείρηση ΠΙΝΔΟΣ, και οι οποίες ανέρχονται 
περίπου στο 20% της παραγωγής της ετησίως (8.500 - 9.500 m3), 
καλύπτουν δηλαδή το 42 - 47% των συνολικών εξαγωγών, το MDF εξάγεται 
και από άλλες ελληνικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για εισαγωγικές εταιρίες ή 
εταιρίες που επενδύουν το MDF και εξάγουν κυρίως προς Βαλκανικές 
χώρες.

To MDF χρησιμοποιείται, όπως ήδη αναφέρθηκε, είτε γυμνό είτε 
επενδεδυμένο κυρίως με καπλαμά. Εκτιμάται ότι το μερίδιο του 
επενδεδυμένου με καπλαμά ανέρχεται σε υψηλά επίπεδα, ίσως και στο 70% 
της κατανάλωσης. Το μερίδιο αγοράς του επενδεδυμένου με μελαμίνη 
κυμαίνεται προς το παρόν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, επειδή η μελαμίνη 
επενδύεται κυρίως στη μοριοσανίδα καθώς και τα δύο αποτελούν φθηνά 
υλικά.

Το συνολικό μέγεθος της αγοράς MDF σε αξία, στη γυμνή του μορφή, 
εκτιμάται ότι ανέρχεται μεταξύ 13 -14 δισ. δρχ.

Θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι τα διαφορετικά προέλευσης 
MDF είναι προφανώς και διαφορετικής ποιότητας, ενώ η διάκριση της 
ποιότητας του MDF στην Ελλάδα γίνεται κυρίως με βάση το χρώμα (ανοικτό

6 Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΥΕ, το MDF εισάγεται από 24 διαφορετικές χώρες 
όπως η Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία, Πολωνία, Ιταλία, Πορτογαλία, ΗΠΑ, Ιρλανδία, 
Γερμανία, Σλοβακία, Καναδάς, Αλγερία, Δανία, Ν. Αφρική, Κολομβία, Βουλγαρία, 
Βοσνία, Ναμίμπια, Λουξεμβούργο.
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χρώμα=καλύτερη ποιότητα) και την ποιότητα της επιφάνειας και των 
εγκάρσιων τομών των ινοπλακών.

Πίνακας 2.5
ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ MDF (1989 - 1995)

(σε m3)

ΕΤΟΣ Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Κατανάλωση Ρυθμός
Εξέλιξης

1989 - 60.000 - 60.000

1990 14.000 81.000 - 95.000 58,3%

1991 25.000 91.000 1.500 115.000 21,0%

1992 35.000 123.000 23.000 135.000 17,4%

1993 37.500 101.000 17.000 121.500 -10,0%

1994 49.000 127.000 19.000 157.000 29,2%

1995 44.000 150.000 20.000 174.000 10,8%

1996 42.000 * * 180.000 *

Πηγή: ICAP

* δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι υπάρχουν τύποι MDF , οι 
οποίοι είτε δεν διατείθενται στην ελληνική αγορά είτε σε πολύ περιορισμένο 
βαθμό. Παράδειγμα, σε ότι αφορά την έκλυση φορμαλδεϋδης, κανένας 
εισαγωγέας και έμπορος MDF στην Ελλάδα δεν διαθέτει MDF κατηγορίας 
Ε1, είναι δε χαρακτηριστικό ότι πολλοί από τους εμπόρους και χρήστες του 
MDF δεν είναι ενημερωμένοι επάνω στο θέμα7. Η καθιέρωση όμως ειδικών

7Αντίθετα, η εταιρία Medite of Europe Ltd ετοίμασε για το 1996 μία από τις 
μεγαλύτερες διαφημιστικές εκστρατίες στον τομέα της βιομηχανίας τεχνητής 
ξυλείας στην Ευρώπη, με σκοπό την ενημέρωση και προώθηση πωλήσεων των 
διαφόρων κατηγοριών MDF στον αγγλικό οικοδομικό τομέα, αρχίζοντας από τους 
εμπόρους και φθόνοντας μέχρι τους μικρομεσαίους κατασκευαστές, που 
αναλαμβάνουν εργασίες επισκευής και συντήρησης.

27



τύπων αποτελεί ανεκμετάλλευτη ακόμα ευκαιρία για τους έλληνες 
εισαγωγείς, οι οποίοι θα πρέπει να την αξιοποιήσουν μια και δεν έχει 
αναπτυχθεί ακόμα η ανάλογη παραγωγική δραστηριότητα. Είναι απαραίτητη 
μια εντατική προσπάθεια ενημέρωσης ώστε ο τύπος MDF Ε1, χαμηλής 
περιεκτικότητας φορμαλδεϋδης, να καθιερωθεί σε κατασκευές επίπλων 
εσωτερικού χώρου, ενώ για έπιπλα κουζίνας και τουαλέτας να καθιερωθούν 
οι τύποι με αντοχή σε υγρασία και νερό. Για εξωτερικές κατασκευές να 
καθιερωθεί αντίστοιχα ο τύπος με αντοχή στο νερό, ενώ για ειδικές 
κατασκευές σε σχολεία, νοσοκομεία και άλλους δημόσιους χώρους πρέπει 
οι προδιαγραφές να προβλέπουν με αντοχή στη φωτιά.

2.5 Η αγορά του κόντρα πλακέ

Το κόντρα πλακέ παράγεται σήμερα στην ελληνική αγορά από την ΣΕΛΜΑΝ, 
η οποία κατέχει και το μεγαλύτερο μερίδιο επί της συνολικής παραγωγής 
κόντρα πλακέ, την ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ και τις εταιρίες ΜΟΥΡΙΚΗΣ, 
ΞΥΛΟΤΕΞ ΑΕ και Ν. ΛΕΣΙΩΤΟΥ ΑΕΒΕ.

Το κόντρα πλακέ κατασκευάζεται και χρησιμοποιείται είτε γυμνό είτε 
επενδεδυμένο με καπλαμά.

Το ύψος της ελληνικής παραγωγής επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησης. 
Επειδή όμως πραγματοποιούνται σημαντικού ύψους εξαγωγές, ένα μέρος 
της ζήτησης καλύπτεται από εισαγωγές.

Η δυναμικότητα των ελληνικών βιομηχανιών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 
100.000m3 ετησίως, από τα οποία τα 70.000 m3 καλύπτονται από τις δύο 
κορυφαίες επιχειρήσεις του κλάδου.

Το μέγεθος όμως της εγχώριας παραγωγής εμφανίζει έντονη πτωτική τάση 
τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα από τα 50.000 m3 το 1989 μειώθηκε στα 
40.000 m3 το 1992 και στα 33.000 m3 το 1995 αντίστοιχα.

Το μέγεθος επίσης της φαινομενικής κατανάλωσης μειώθηκε σχεδόν στο 
μισό στο διάστημα 1989 - 1996 και από τα 50.000 περίπου m3 που ήταν το 
1989 έπεσε στα 25.000 το 1995. Γενικά, η ζήτηση για κόντρα πλακέ 
παρουσιάζει διαχρονική κάμψη καθώς αυτό υποκαθίσταται κυρίως από το 
MDF, το οποίο διατίθεται σε αρκετά χαμηλότερη μέση τιμή.
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Αντίθετα, οι εισαγωγές, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 70% της 
κατανάλωσης παρουσιάζουν μικρή ανοδική τάση και κυμαίνονται μεταξύ 
των 16.000 και 18.000 πι3 τα τελευταία χρόνια.

Το κόντρα πλακέ εξάγεται, από όλες σχεδόν τις μεγάλες παραγωγικές 
μονάδες, κυρίως σε χώρες της Ευρώπης και στη Σαουδική Αραβία. Το 
ποσοστό των εξαγωγών επί της παραγωγής αυξήθηκε από 61% το 1992 σε 
76% το 1995, φτάνοντας τα 25.000 πι3.

Πίνακας 2.6

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ (1989 - 1995)

(σε m3)

ΕΤΟΣ Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Κατανάλωση Ρυθμός
Εξέλιξης

1989 50.000 7.121 10.182 46.939

1990 50.000 13.016 20.136 42.880 -8,6%

1991 45.000 15.335 22.415 37.920 -11,6%

1992 40.000 13.300 24.594 28.706 -24,3%

1993 35.000 16.587 23.358 28.229 -1,7%

1994 34.000 18.188 26.094 26.094 -7,6%

1995 33.000 16.000 25.000 24.000 -8,0%

Πηγή: ICAP

2.6 Η ανοοά των ππγοσανίδων

Οι πηχοσανίδες κατασκευάζονται σήμερα στην ελληνική αγορά από τις 
τέσσερις επιχειρήσεις που κατασκευάζουν και κόντρα πλακέ δηλαδή τις 
ΣΕΛΜΑΝ, ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ, ΜΟΥΡΙΚΗΣ, ΞΥΛΟΤΕΞ, όπως επίσης και από 
την εταιρία ΔΑΒΙΕ. Κυρίαρχη βιομηχανία παραγωγής και εδώ είναι η 
ΣΕΛΜΑΝ.
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Η δυναμικότητα των παραπάνω βιομηχανιών εκτιμάται ότι ανέρχεται 
συνολικά σε 40.000 m3, η οποία επαρκεί για την κάλυψη της ζήτηση.

Η εγχώρια παραγωγή εμφανίζει έντονη καθοδική τάση τα τελευταία χρόνια 
και εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 9 - 10.000 πι3 το διάστημα 1994-1995. Παρόλα 
αυτά, καλύπτει την ελληνική αγορά και ένα σημαντικό μέρος προορίζεται 
για εξαγωγές.

Οι εισαγωγές σε πηχοσανίδες είναι πολύ χαμηλές με περαιτέρω πτωτικές 
τάσεις. Οι δε εξαγωγές κυμαίνονταν σε πολύ υψηλά επίπεδα μέχρι το 1993 
(58,5% επί της παραγωγής το 1993), αλλά τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται 
και εδώ σημαντική μείωση.

Πίνακας 2.7

ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΗΧΟΣΑΝΙΔΩΝ (1989 - 1995)

(σε m3)

ΕΤΟΣ Παραγωγή Εισαγωγές Εξαγωγές Κατανάλωση Ρυθμός
Εξέλιξης

1989 25.000 3.406 10.501 17.905

1990 23.000 1.044 9.415 14.629 -18,3%

1991 20.000 66 7.982 12.684 -13,3%

1992 19.000 288 8.256 11.032 -13,0%

1993 16.000 289 9.364 6.925 -37,2%

1994 10.000 349 4.826 5.523 -20,2%

1995 9.000 200 3.500 5.700 +3,2%

Πηγή: ICAP
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2.7 Η αγορά τεγνπτπς Ευλείας στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων ξύλου χαρακτηριζόταν, το φθινόπωρο του 
1996 από τη μικρή ζήτηση, το δυνατό ανταγωνισμό και τις χαμηλές τιμές, 
αναφέρουν η Οικονομική Επιτροπή των Ενωμένων Εθνών (UN/ECE) και η 
Ευρωπαϊκή Δασική Επιτροπή FAO στην επίσημη έκθεσή τους για το 1996 και 
1997. Αντίθετα, στη Βόρειο Αμερική οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά 
κρίνονται ικανοποιητικές λόγω του ότι η οικοδόμηση κατοικιών παρουσιάζει 
άνθηση8. Οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που βρίσκονται στο 
μεταβατικό στάδιο δείχνουν να περνούν μια περίοδο ανάκαμψης από τη 
μεγάλη οικονομική κρίση των αρχών της δεκαετίας του 1990.

Για τη Δυτική Ευρώπη η οικονομική ανάπτυξη ήταν πάρα πολύ αργή και με 
βάση τις ενδείξεις του πρώτου εξαμήνου του 1996, ίσως να είναι δύσκολο 
να επιτευχθεί ένας ρυθμός της τάξης του 1,5%, ως προς τις προβλέψεις που 
έχουν γίνει για αυτή τη χρονιά. Η οικοδομική δραστηριότητα, στο σύνολο, 
αναμενόταν να παρουσιάσει πτώση (κατά το EYROCONSTRUCT) κατά 0,3% 
το 1996 (-3,1% για επενδύσεις που αφορούν νέες κατοικίες και +1,7% για 
εργασίες επισκευής και συντήρησης), με μια μικρή ανάκαμψη στο σύνολο 
για το 1997 και στη συνέχεια θα υπάρξει πτώση της τάξης του 2,1% στην 
κατασκευή κατοικιών.

Από την άλλη μεριά, στις Η.Π.Α η οικονομία φαίνεται να είναι σχετικά 
δυνατή, χάρη στην ανάπτυξη των εξαγωγών και στη μεγάλη ιδιωτική 
κατανάλωση. Οι πρώτοι υπολογισμοί για το τρίτο τρίμηνο του 1996 δείχνουν 
την ανάπτυξη που ισχύει και είναι πιθανή μια ανάπτυξη συνολικά της τάξης 
2,4 με 3% για τη χρονιά. Η κατασκευή νέων κατοικιών παραμένει σε 
σχετικά υψηλά επίπεδα τους περισσότερους μήνες του 1996. Αν δεν 
αυξηθούν οι υποθήκες η δόμηση νέων κατοικιών θα φτάσει το ύψος 1,45 
εκατ. για το 1996 και το ύψος των 1,4 εκατ. αν υπάρξει αύξηση.

Πιό συγκεκριμένα, όσον αφορά την κατανάλωση τεχνητής ξυλείας ή πάνελς 
στην Ευρώπη (μοριοσανίδες, κόντρα πλακέ, ινοσανίδες), αναμενόταν να 
πέσει το 1996 κατά 1,5% , δηλαδή στα 40,9 εκατ. m3 μετά από το ρεκόρ που 
σημείωσε το 1995, γεγονός που εν μέρει αντικατοπτρίζει την πραγματική

8 Το γεγονός αυτό επαληθεύει τη συσχέτιση ανάμεσα στην γενικότερη πορεία της 
οικονομίας, την οικοδομική δραστηριότητα και τις εξελίξεις στη βιομηχανία ξύλου.

31



κατανάλωση, αφού τα επίπεδα των στοκ είχαν φτάσει σε πολύ υψηλά 
επίπεδα. Οι αγορές το 1996 ήταν πολύ ανταγωνιστικές με τιμές που 
δέχονταν μεγάλη πίεση. Αναμένεται πως το 1997 θα υπάρξει μια μικρή 
ανάκαμψη της τάξης του 1,3% στα 41,5 εκατ. πι3.

Πίνακας 2.8

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΙΕΤΟΙΜΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ (1984 -1994)

(σε εκατ. ECU)

Έτος Φαινομενική
κατανάλωση

Παραγωγή Εισαγωγές 
προς τρίτες 

χώρες

Εμπορικό
Ισοζύγιο

Απασχόληση 
(σε χιλιάδες 

άτομα)

1984 6.829 5.636 333,0 -1.193 75,7

1985 7.056 5.901 363,2 -1.155 71,9

1986 7.020 5.813 373,4 -1.207 65,9

1987 7.576 6.305 399,7 -1.270 66,8

1988 8.453 6.970 414,6 -1.482 66,7

1989 9.129 7.621 480,6 -1.507 68,0

1990 9.606 7.972 474,3 -1.635 71,0

1991 9.865 8.302 468,1 -1.562 70,7

1992 9.900 8.311 467,5 -1.589 69,0

1993 9.579 8.096 606,4 -1.483 64,4

1994 * 8.804 * * 63,2

Πηγή: PANORAMA of Ε.Ε Industry 

* μη διαθέσιμα στοιχεία

Η κατανάλωση σε μοριοσανίδες, το κύριο είδος πάνελ στην Ευρώπη, 
αναμενόταν να μειωθεί κατά 1,2% το 1996 και να παρουσιάσει μια μικρή 
ανάκαμψη το 1997. Το στοκ αυξήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 1996 κατά 
μέσο όρο 1/3, λόγω της μειωμένης δραστηριότητας στους τομείς
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κατασκευών και επίπλων, αλλά και λόγω της αδυναμίας να προσαρμοστεί η 
παραγωγή στην πραγματική ζήτηση.

Όσον αφορά το κόντρα πλακέ αναμενόταν πτώση της κατανάλωσης στην 
Ευρώπη το 1996 κατά 5,4%, στα 5,6 εκατ. κυβ. μέτρα και η ανάκαμψη για το 
1997 θα διατηρήσει την κατανάλωση κάτω του επιπέδου των 5,9 εκατ. κιβ. 
μέτρων του 1995.

To MDF εξακολουθεί να αποτελεί το δυναμικό στοιχείο στην επέκταση της 
βιομηχανία ινοσανίδων. Η ευρωπαϊκή παραγωγή το 1995 ήταν 3,8 εκατ. m3, 
σχεδόν αυξήθηκε κατά 13% από το 1994 και αντιστοιχεί στο 40% της 
παραγωγής ινοσανίδων. Το 1995 και τις αρχές του 1996 παρατηρήθηκαν 
πιέσεις στις τιμές και αυτό είναι δείγμα της υπερπληθώρας λόγω της 
ραγδαίας ανάπτυξης της βιομηχανίας τη στιγμή που οι δραστηριότητες 
παρουσιάζουν πτωτική πορεία. Η Ιαπωνία και οι άλλες χώρες στην Άπω 
Ανατολή έκαναν πιο ομαλή την κατάσταση αυτή αφού εξακολουθούν να 
απορροφούν σημαντικό όγκο προϊόντων. Οι προβλέψεις της Επιτροπής για 
τη συνολική κατανάλωση ινοσανίδων δείχνουν αύξηση της τάξης του 1,6% 
και 3,6% για το 1997 και 1998 αντίστοιχα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ικανοποίηση των αναγκών για προϊόντα 
τεχνητής ξυλείας αποτελεί η εξασφάλιση των απαραίτητων πρώτων υλών.

Τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά καθώς τα δάση της Ευρώπης μπορούν να 
καλύψουν τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε ξυλεία, παρά τα υψηλά 
επίπεδα κοπής δένδρων, αναφέρει η Οικονομική Επιτροπή των Ενωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη. Σύμφωνα με σχετική μελέτη της Επιτροπής για "Τις 
Ευρωπαϊκές τάσεις και δυνατότητες εν όψει του 21ου αιώνα” η ευρωπαϊκή 
ζήτηση σε δασικά προϊόντα θα παρουσιάσει σταθερή αύξηση της τάξης του 
0,8% -1% το χρόνο.

Επίσης αναφέρεται ότι η κοπή των δένδρων θα παραμείνει μέσα στα όρια 
της λογικής προμήθειας σε ξυλεία και έτσι δεν θα υπάρχει κανένας 
κίνδυνος στη διατήρηση των δασών στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

Δυστυχώς όμως η χώρα μας αλλά και η γειτονική Αλβανία ανήκουν στις 
εξαιρέσεις όπου ο όγκος των κοπτόμενων δέντρων είναι μεγαλύτερος της 
ετήσιας αύξησης. Ενδεικτικό της κατάστασης αποτελεί το γεγονός ότι 
μολονότι η χώρα μας κατέχει το 10% της συνολικής δασικής έκτασης της
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Κοινότητας, εντούτοις παράγει μόνο το 2,5% της συνολικής παραγωγής 
ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα 
έρχονται να επιβεβαιώσουν την προηγούμενη διαπίστωση.

Πίνακας 2.9

Παραγωγή ελληνικών δασών που προορίζεται 

για βιομηχανική και τεχνητή ξυλεία

(σε m3)

ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΑΣΩΝ ΡΥΘΜΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ %

1987 746.235

1988 547.050 -26,7

1989 605.568 10,7

1990 643.754 6,3

1991 665.894 3,4

1992 604.595 -9,2

1993 649.667 7,5

1994 654.671 0,8

1995 616.351 -5,8

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Δασών, Υπηρεσία Στατιστικής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

3.1 Εισαγωγή

Αντικείμενο μελέτης του κεφαλαίου αυτού είναι οι παράγοντες που 
επηρεάζουν και διαμορφώνουν τελικά τη ζήτηση των προϊόντων τεχνητής 
ξυλείας, όπως και οι γενικότεροι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Πιο 
συγκεκριμένα, ως κυριότεροι προσδιοριστικοί παράγοντες αναγνωρίζονται 
και εξετάζονται η πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας, οι εξελίξεις 
στον τομέα της ναυπηγικής, των μεγάλων δημοσίων έργων, της μόδας και 
φυσικά το διαθέσιμο εισόδημα αλλά και ο μηχανισμός αλληλεπίδρασης 
μεταξύ αυτών και της βιομηχανίας ξύλου. Τέλος, αναλύεται το γενικό 
περιβάλλον μέσα από την επιμέρους εξέταση του οικονομικού, 
τεχνολογικού, κοινωνικού και πολιτικού περιβάλλοντος.

3.2 Προσδιοριστικοί παράνοντεσ τησ ζήτπσπσ

Η ελληνική βιομηχανία ξύλου ξεκίνησε την ανάπτυξή της την δεκαετία του 
1960 παράλληλα με την έξαρση της οικοδομικής δραστηριότητας9 στην 
χώρα μας. Έκτοτε ακολουθεί στενά την πορεία της και εξαρτάται άμεσα 
από αυτή. Τον κυριότερο λοιπόν και πλέον καθοριστικό παράγοντα της 
ζήτησης προϊόντων ξύλου αποτελεί η εξέλιξη της και ειδικότερα της 
ιδιωτικής, η οποία επηρεάζεται άμεσα από τις οικονομικές συγκυρίες. 
Βεβαίως, δεν είναι αμελητέα και η παράνομη, αυθαίρετη οικοδομική 
δραστηριότητα, η οποία παρόλες τις δυσκολίες στατιστικής καταγραφής 
της εντούτοις, αποτελεί έναν καθόλου ευκαταφρόμητο παράγοντα 
διαμόρφωση της ζήτησης αφού η πληθώρα αυθαίρετων κτισμάτων στη 
χώρα μας αποτελεί πραγματικότητα.

9 Σύμφωνα με την ΕΣΥΕ ο όγκος της οικοδομικής δραστηριότητας βασίζεται στα 
στοιχεία των εκδιδόμενων, από τις κατά τόπο πολεοδομίες, άδεις νέων ιδιωτικών 
οικοδομών και προσθηκών.
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Έτσι, σύμψωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, η νόμιμη ιδιωτική οικοδομική 
δραστηριότητα κυμαινόταν σε υψηλά επίπεδα στις αρχές της δεκαετίας του 
1980, ενώ τα επόμενα έτη παρουσίασε έντονα πτωτικές τάσεις με συνέπεια 
να φθάσει στο κατώτερο σημείο το 1985. Ακολούθως αυξήθηκε μέχρι το 
1990 ενώ από το 1991 παρουσίασε σημαντική κάμψη, που συνεχίστηκε μέχρι 
και το 1995 (Πίνακας 3.1).

Το 1996 αποτέλεσε έτος ανάκαμψης της οικοδομικής δραστηριότητας 
δημιουργώντας ευνοϊκές προοπτικές και για τη βιομηχανία ξύλου. Εάν 
συνεχιστεί αυτή η ανάκαμψη της οικοδομικής δραστηριότητας, τότε 
δημιουργούνται αισιόδοξες προοπτικές για την πορεία των οικοδομικών 
υλικών και συνεπώς των προϊόντων τεχνητής ξυλείας. Σημειώνεται όμως 
ότι η προβλεπόμενη αύξηση της αγοράς θα εμφανιστεί μετά 2-3 έτη καθώς 
θα ολοκληρώνεται η κατασκευή των νέων κατοικιών.

Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 1996 εκδόθηκαν 6.033 οικοδομικές άδειες10 
συνολικού όγκου 4.897 κυβ. μέτρων ενώ τον Ιούνιο του 1995 είχαν εκδοθεί 
5.965 οικοδομικές άδειες συνολικού όγκου 4.518 κυβ. μέτρων.

Το εξάμηνο Ιανουάριου - Ιουνίου η οικοδομική δραστηριότητα εμφανίστηκε 
αυξημένη κατά 20% περίπου με το αντίστοιχο περσυνό εξάμηνο. Από τα 
επίσημα στοιχεία προκύπτει ότι η αναθέρμανση της οικοδομικής 
δραστηριότητας προήλθε κυρίως από τις νέες οικοδομές στον νομό 
Απτικής, στη Θεσσαλία και στη Θράκη11.

Η οικοδομική έκρηξη που παρατηρείται τους τελυταίους 18 μήνες, μετά από 
τετραετή και πλέον στασιμότητα, και η οποία ανάκαμψη αν συνεχιστεί 
δημιουργούνται αισιόδοξες προοπτικές για την πορεία των οικοδομικών 
υλικών και κατά συνέπεια των προϊόντων τεχνητής ξυλείας, είναι

10 Είναι ανάγκη να διευκρινιστεί ότι τα στοιχεία αδειών νέων οικοδομών και 
προσθηκών δεν εκφράζουν τα εκτελούμενα οικοδομικά έργα, αλλά αναφέρονται 
σε προθέσεις ή σχέδια, των οποίων η πραγματοποίηση εξαρτάται από ποικίλους 
παράγοντες και κλιμακώνεται μετά παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος, 
οπότε σε περίπτωση στροφής της πορείας του όγκου των αδειών, είναι πιθανόν να 
συνεχίζεται για κάποιο χρονικό διάστημα η προηγούμενη εξέλιξη (καθοδική ή 
ανοδική) της πραγματικής οικοδομικής δραστηριότητας. Αλλά στην παρούσα φάση, 
η διατήρηση επί μία 5ετία σχεδόν καθοδικής πορείας δεν αφήνει περιθώρια για 
αύξηση της παράλληλης κίνησης των εκτελουμένων οικοδομικών έργων.
11 Στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Θράκης επιδρούν ευεργετικά και τα αυξημένα 
κίνητρα που δίνει η Πολιτεία για τις παραμεθόριες περιοχές με επιπλέον 
επιδοτήσεις των στεγαστικών δανείων, μειωμένο ρεύμα και ΦΠΑ κ.λ.π.
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αποτέλεσμα της ουσιαστικής μείωσης των επιτοκίων των στεγαστικών 
δανείων, λόγω της γενικότερης αποκλιμάκωσής τους.

Συγκεκριμένα, από τις αρχές του χρόνου οι χορηγήσεις στεγαστικών 
δανείων είναι σημαντικά υψηλότερες σε σύγκριση με το 1995. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στη θεαματική μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών 
δανείων που είχε ξεκινήσει από τον χειμώνα του 1995. Χαρακτηριστικό της 
αύξησης της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια θα πρέπει να θεωρηθεί το 
γεγονός ότι ήδη από το καλοκαίρι του 1996 η Κτηματική Τράπεζα είχε 
καλύψει το 62% περίπου του ετήσιου προγράμματος της χορήγησης 
στεγαστικών δανείων, το μέσο ύψος των οποίων κυμαινόταν μεταξύ 5-6 
εκατομμυρίων δραχμών.

Ένας επίσης παράγοντας που επηρεάζει την αγορά ακινήτων είναι το 
γεγονός ότι οι ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά έχουν περιορισθεί 
σημαντικά ενώ δεν σημειώνονται οι απροσδόκητες αυξήσεις στις τιμές που 
χαρακτήριζαν την αγορά τα προηγούμενα χρόνια. Το γεγονός αυτό 
επιτρέπει σε όσους θέλουν να κτίσουν σπίτι ή άλλο ακίνητο να κάνουν 
καλύτερο προγραμματισμό και ασφαλέστερη πρόβλεψη του κόστους της 
οικοδομής.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας προκύπτει 
ότι το οκτάμηνο Ιανουάριος - Αύγουστος 1996 οι τιμές των οικοδομικών 
υλικών αυξήθηκαν κατά 7,4% έναντι αυξήσεων 7,3% τα αντίστοιχα 
οκτάμηνα του 1995 και του 1994. Τον Αύγουστο οι τιμές των οικοδομικών 
υλικών παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με τον Ιούλιο ενώ τον αντίστοιχο 
περυσινό μήνα οι ανατιμήσεις ήταν 0,1%.

Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τη ζήτηση προϊόντων 
τεχνητής ξυλείας είναι η εξέλιξη της επιπλοβιομηχανίας στη χώρα μας 
αλλά και γενικότερα η εξέλιξη της ζήτησης για έπιπλα. Ο τελευταίος 
παράγοντας επηρεάζεται άμεσα από την πορεία των γάμων, η οποία δεν 
παρουσιάζει διαφοροποιήσεις από έτος σε έτος, εκτός από τα δίσεκτα έτη 
οπότε παρουσιάζεται έντονη μείωση του αριθμού αυτών και συνεπώς και 
των παραπάνω αγορών (επίπλων και προϊόντων ξύλου).

Επίσης επιδρούν καθοριστικά στη διαμόρφωση της ζήτησης των προϊόντων 
του κλάδου οι εξελίξεις σε τομείς όπως:
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• η ναυπηγική

Η χώρα μας έχει μακρά παράδοση στον τομέα της ξυλοναυπηγικής και 
ναυπηγικής γενικότερα όπου χρησιμοποιούνται πολλά από τα νέα προϊόντα 
ξύλου. Η ανάπτυξη των συνθετικών ρητινών εξωτερικής χρήσης και η 
ανάπτυξη του τομέα εμποτισμού υπό πίεση με ειδικά συντηρητικά έχουν 
βελτιώσει σημαντικά τις κατασκευές ξύλινων σκαφών ή μερών σκαφών 
όλων των τύπων.

Έτσι, ο τομέας της ναυπηγικής βιομηχανίας και η πορεία του κλάδου 
επηρεάζει σημαντικά την εξέλιξη της ζήτησης των προϊόντων ξύλου. Στην 
κατασκευή των πλοίων πολλά από τα τμήματά του (καμπίνες, σαλόνια, 
διάδρομοι) το ξύλο αποτελεί σημαντικό παράγοντα επένδυσής τους. Όπως 
τονίζουν οι εκπρόσωποι του κλάδου, μετά το 1984 άλλαξε η νομοθεσία και 
πλέον τα χωρίσματα των πλοίων δεν είναι ξύλινα λόγω των κανόνων 
πυρασφάλειας με αποτέλεσμα να χαθεί σημαντικό μέρος της αγοράς. Το 
κομμάτι όμως αυτό είναι δυνατό να επανακτηθεί με τη χρήση ειδικών 
κατηγοριών προϊόντων όπως το OSB ή του τύπου MDF που παρουσιάζει 
αντιπυρικές ιδιότητες. Γενικότερα, η αντιμετώπιση της κρίσης της 
ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας της χώρας μας θα δώσει την 
απαιτούμενη ώθηση για ανάκαμψη του κλάδου και κατ 'επέκταση του 
χαμένου εδάφους στην αγορά ξύλου.

• η κατασκευαστική δραστηριότητα (μεγάλα δημόσια έργα)

"Ανάσα” για την οικονομία της χώρας επιπλέον, αποτελεί η ανάκαμψη του 
κατασκευαστικού κλάδου, αφού ο δευτερογενής τομέας αντιμετώπιζε 
χρόνια προβλήματα από την πολιτική της σκληρής δραχμής, τα υψηλά 
επιτόκια και τη συγκρατημένη άνοδο της εσωτερικής ζήτησης, που είχαν 
προκαλέσει τις καθυστερήσεις στα μεγάλα έργα που εκτελούνται σε 
ολόκληρη τη χώρα.

Οι προοπτικές πλέον στον κατασκευαστικό τομέα διαγράφονται αρκετά 
ικανοποιητικές, καθώς αυξάνει η απορροφητικότητα των κοινοτικών πόρων 
που έχουν εξασφαλιστεί με το " Δεύτερο πακέτο Ντελόρ”.

Η προώθηση των μεγάλων έργων, όπως το αεροδρόμιο των Σπάτων και η 
κατασκευή της Εγνατίας Οδού, μέσα στην επόμενη τριετία θα επιτρέψει τη 
δημιουργία πολλών χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και θα συντελέσει στην
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εξασφάλιση νέων εισοδημάτων για νοικοκυριά, τεχνικές εταιρίες και 
συνδεόμενες με τα μεγάλα έργα επιχειρήσεις και βιομηχανίες, όπως και η 
βιομηχανία τεχνητής ξυλείας.

• το διαθέσιμο εισόδημα

Το ύψος του διαθέσιμου εισοδήματος, όπως είναι φυσικό και 
αναμενόμενο, επηρεάζει ανάλογα την κατανάλωση προϊόντων ξυλείας. Μια 
πιθανή αύξηση του επιδρά θετικά είτε άμεσα στην πορεία της 
κατασκευαστικής δραστηριότητας (ιδιωτικής και δημόσιας), είτε έμμεσα 
επιδρώντας στην αύξηση της ζήτησης προϊόντων ξύλου ή ακόμα και στην 
αγορά ακριβότερων και καλύτερων προϊόντων. Δυστυχώς όμως, σύμφωνα 
με έρευνα της ICAP που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 1996, το 1995 ήταν 
μια δύσκολη χρονιά για τα ελληνικά νοικοκυριά. Πιο συγκεκριμένα, η 
οικονομική κατάσταση του 43,9% των νοικοκυριών επιδεινώθηκε, του 42,5% 
παρέμεινε στάσιμη και μόνο το 13,6% κατόρθωσε να βελτιώσει τη θέση του. 
Η μεγάλη πλειοψηφία (61,1%) δαπάνησαν το 1996 όλο το εισόδημά τους, ενώ 
το 13,7% έκαναν κάποια αποταμίευση και μόνο το 18,2% προσδοκούν 
βελτίωση της κατάστασης για τη νέα χρονιά. Με απαισιοδοξία ετοιμάζονται 
να αντιμετωπίσουν και το 1997 τα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία, σύμφωνα 
πάντα με την σχετική έρευνα, εκτιμούν ότι είναι εξαιρετικά πιθανή η 
επιδείνωση ή η στασιμότητα της οικονομικής τους κατάστασης. Τα 
μυνήματα αυτά βέβαια δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνα και έρχονται σε πλήρη 
αντίθεση με την αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας. Ο χρόνος θα 
δείξει ποιές τάσεις τελικά θα επικρατήσουν.

* η μόδα

Στη σημερινή εποχή, το φαινόμενο της μόδας και η διαδικασία της 
προγραμματισμένης αχρηστίας είναι δύο πραγματικότητες τις οποίες θα 
πρέπει να αντιμετωπίσει κάθε εταιρεία, καθώς η ποιότητα και η 
χρησιμότητα ενός προϊόντος δε φθάνουν από μόνες τους για να 
καταξιώσουν ένα προϊόν στην αγορά, αν αυτό δεν είναι σε θέση να 
προκαλέσει νέες συγκινήσεις και νέες επιθυμίες, που είναι άμεσα 
συνδεδεμένες με το φαινόμενο μόδα. Από τον κανόνα αυτό δεν έχουν 
ξεφύγει οι επιχειρήσεις της βιομηχανίας τεχνητής ξυλείας. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν οι εναλλαγές στις προτιμήσεις των καταναλωτών
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για σκουρόχρωμες και ανοιχτόχρωμες επιφάνειες, κυρίως επενδεδυμένες 
αλλά και υλικά περισσότερο φιλικά προς το περιβάλλον, γεγονός που 
δικαιολογεί και τη γενικότερη στροφή στα προϊόντα τεχνητής ξυλείας, πέρα 
από τις εξαιρετικές ιδιότητες που έχουν να επιδείξουν. Τις τάσεις αυτές 
στις προτιμήσεις των καταναλωτών θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη 
οι βιομηχανίες του κλάδου αν πραγματικά στοχεύουν σε διατήρηση του 
μεριδίου αγοράς τους.

3.3 Περιβαλλοντικοί παοάνοντεο 

α. Οικονομικό περιβάλλον

Το ευρύτερο οικονομικό κλίμα είναι μέγιστης σπουδαιότητας συντελεστής, 
με δυνατότητα ίσης επίδρασης σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Οι 
εταιρίες του κλάδου δεν επηρεάζονται μόνο από το συνολικό επίπεδο 
ζήτησης στην οικονομία, αλλά και από ειδικότερους οικονομικούς 
παράγοντες, όπως ο πληθωρισμός, τα επιτόκια κ.λ.π. Έτσι, οι 
μακροοικονομικές εξελίξεις συνιστούν μια κρίσιμη εξωτερική δύναμη σε 
όλες τις επιχειρήσεις, είναι όμως τρομερά δύσκολο να τις προβλέψει κανείς 
σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Για τον λόγο αυτό, και η στρατηγική στο μέσο μιας περιόδου ύφεσης 
παίρνει ένα πολύ διαφορετικό χρώμα από την αντίστοιχη στρατηγική μιας 
περιόδου πλούτου και επέκτασης. Μία ύφεση μπορεί εύκολα να φέρει 
οικονομικές δυσκολίες, πίεση για μείωση ή διακοπή δραστηριοτήτων και, 
επομένως, ένας βραχυπρόθεσμος ορίζοντας σχεδιασμού από τις 
περιπτώσεις όπου μία εταιρία επενδύει για την επέκτασή της. Η στρατηγική 
σε μια αγορά που βρίσκεται σε κρίση τείνει να είναι περισσότερο 
βραχυπρόθεσμη από μια ευδοκιμούσα αγορά. Διαφορετική οικονομική δομή 
απαιτεί και διαφορετική στρατηγική προσέγγιση.

Πιο συγκεκριμένα όμως, σημαντικότατη μείωση του κόστους δανεισμού των 
επιχειρήσεων, αλλά και του Δημοσίου, με παράλληλη μείωση του 
πληθωρισμού σε μονοψήφια νούμερα επιτεύχθηκε την τριετία 1994-1996.

Τα επιτόκια των επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων, η πορεία των 
οποίων συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη του κλάδου ξυλείας, μειώθηκαν
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κατά 13-15 εκατοστιαίες μονάδες από το τέλος του 1993 έως σήμερα ενώ 
παράλληλα αυξήθηκε και ο όγκος χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα από 
τις εμπορικές τράπεζες όπως φαίνεται και από τον πίνακα 3.2.

Πίνακας 3.2

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

(σε δισ. δρχ.)

ΚΛΑΔΟΙ

Περίοδος Μεταποίηση Εμπόριο Οικισμός Καταναλωτική
πίστη

Λοιπά

1990Δεκ 1.267,8 486,1 35,2 63,9 201,5

1991Δεκ. 1.342,4 607,1 48,0 72,7 257,4

1992Δεκ. 1.441,8 791,0 63,3 95,2 350,6

1993Δεκ. 1.556,4 995,5 83,1 126,5 467,3

1994Δεκ. 1.743,9 1.170,1 110,7 223,9 566,0

1995Δεκ. 2.105,6 1.499,1 162,9 400,3 783,5

19961αν. 2.112,4 1.474,5 167,3 422,3 790,7

1996Φεβ. 2.120,3 1.485,6 182,1 429,7 798,7

1996Μαρ. 2.184,2 1.594,8 193,3 449,9 823,9

1996Απρ. 2.188,1 1.587,7 203,9 459,8 831,8

1996Μάιος 2.222,4 1.623,5 215,5 474,8 844,1

1996Ιούν. 2.299,6 1.719,8 232,1 484,2 875,2

1996Ιούλ. 2.299,0 1.716,2 246,2 492,7 884,6

1996Αύγ. 2.281,3 1.709,0 254,5 498,4 889,7

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος
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Όσον αφορά τον πληθωρισμό, στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας 
εικοσαετίας διαμορφώθηκε το Νοέμβριο του 1996, γεγονός που αποτελεί 
ευχάριστη νότα για την οικονομία.

Σύμφωνα με επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία, ο τιμάριθμος το Νοέμβριο του 
1996, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 1995, διαμορφώθηκε στο 
επίπεδο του 7,7%, έναντι 8,2%, που ήταν κατά την ίδια σύγκριση πέρσι. Η 
εξέλιξη αυτή θεωρείται ικανοποιητική καθώς θα διευκολύνει και τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται για τη μείωση του στο 4,5% το 1997- 
στόχος που, τώρα πλέον φαίνεται πλησιέστερος.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει και τους στόχους που έχουν τεθεί από την 
κυβέρνηση για περαιτέρω αποκλιμάκωση των επιτοκίων και των 
δημοσιονομικών ελλειμάτων.

Επίσης, η δραχμή θα είναι σταθερή έναντι του ECU με αποτέλεσμα η 
αύξηση των τιμών των εισαγομένων προϊόντων κατά την προσεχή διετία να 
είναι περίπου η ίδια με την αύξηση των τιμών των εξαγομένων προϊόντων 
στις χώρες του ΟΟΣΑ. Έτσι για το 1997 η αύξηση των τιμών των 
εισαγομένων θα είναι 2,5% και 2% για το 1998.

Επιπλέον, ενδεικτικό της βελτιούμενης οικονομικής κατάστασης αποτελεί το 
γεγονός ότι άρχισε να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις η ιδιωτική επενδυτική 
δραστηριότητα. Ήδη το 1995 εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας, τον ΕΟΜΜΕΧ και την Αγροτική Τράπεζα 1.284 επενδύσεις αξίας 
500 δισεκατομμυρίων δραχμών, έναντι 424 επενδυτικών σχεδίων ύψους 88 
δισεκατομμυρίων το 1994.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 
για το 1996 προβλέπονταν ότι οι συνολικές επενδύσεις θα παρουσίαζαν 
αύξηση (σε σταθερές τιμές) κατά 9,9% έναντι 5,8% και 0,5% το 1995 και 
1994 αντίστοιχα.

Ειδικότερα, οι ιδιωτικές επενδύσεις υπήρξε η εκτίμηση ότι θα αυξάνονταν 
κατά 8,3% έναντι 5,3% το 1995 και οι δημόσιες κατά 14,9% έναντι 7,4% το 
1995.
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To 1997 προβλέπεται ότι θα παρουσιασθεί ανάλογη επενδυτική 
συμπεριφορά. Ο ρυθμός μεταβολής των συνολικών επενδύσεων 
προβλέπεται να σταθεροποιηθεί στα υψηλά επίπεδα του 10,9%. Οι ιδιωτικές 
επενδύσεις θα αυξηθούν κατά 8,5% και οι δημόσιες κατά 18%.

Το κύριο βάρος όμως της επενδυτικής δραστηριότητας αναμένεται να 
σημειωθεί στις επενδύσεις κατοικιών και στον εξοπλισμό επιχειρήσεων.

Πίνακας 3.3

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

(σε σταθερές τιμές)

Εθνικοί Λογαριασμοί 1994 1995 1996 1997

Συνολικές επενδύσεις 0,5% 5,8% 9,9% 10,9%

Ιδιωτικές επενδύσεις 0,6% 5,3% 8,3% 8,5%

Κατοικίες -7,6% -3,5% 12,9% 7,2%

Επιχειρηματικές 5,2% 9,7% 6,4% 9,1%

Δημόσιες επενδύσεις 0,2% 7,4% 14,9% 18%

Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Παρόλα αυτά, η θεαματική πτώση της αγοραστικής κίνησης σε συνδυασμό 
με τη γενικότερη οικονομική δυσπραγία οδήγησαν πολλούς επιχειρηματίες 
στην αποφυγή πληρωμής των οικονομικών υποχρεώσεών τους με 
αποτέλεσμα τα λεγάμενα “φέσια" στην ελληνική αγορά, μόνο τον μήνα 
Οκτώβριο (1996) να ξεπεράσουν τα 30,9 δισ. ενώ ήταν 28 δισ. τον Ιούλιο του 
ίδιου χρόνου.

Κατά το δεκάμηνο Ιανουάριου - Οκτωβρίου 1996 η αξία των ακάλυπτων 
επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών έφθασε τα 296,2 δισ. δρχ. 
παρουσιάζοντας αύξηση 10,83% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
1995 (Πίνακας 3.2).

Το γεγονός αυτό έχει επηρεάσει το σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας 
ξύλου γενικότερα αλλά και τον τομέα τεχνητής ξυλείας ειδικά μια και η
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έλλειψη ρευστότητας είναι ένα από τα κύρια προβλήματα και η παροχή 
μεγάλων πιστώσεων που συχνά ξεπερνούν τους πέντε και τους έξι μήνες 
αποτελεί κοινή πρακτική.

Πίνακας 3.4

ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ & ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

10/96: 30,9 δισ. δρχ Ιαν.-Οκτ. 95: 267,2 δισ. δρχ. Μεταβολή 96/95

Ιαν.-Οκτ. 96: 296,2 δισ. δρχ. +10,83%

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

β. Τεχνολογικό περιβάλλον

Το επίπεδο της τεχνολογίας που καθορίζει τις τεχνικές διαδικασίες 
παραγωγής, ο βαθμός της προβλεπόμενης τεχνολογικής προόδου και η 
εξέλιξη στις μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων 
αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τη (ρύση των 
επιχειρηματικών αποφάσεων. Τα στοιχεία που συνθέτουν το τεχνολογικό 
περιβάλλον συνιστούν βασικές μεταβλητές που πρέπει να εξετάζονται 
προκειμένου να διαμορφωθεί η στρατηγική της κάθε επιχείρησης για 
αποδοτική λειτουργία και ανάπτυξη, δεδομένου ότι ο κλάδος ξυλείας τείνει 
να γίνει εντάσεως κεφαλαίου και τεχνολογίας. Νέες τεχνολογίες 
αναπτύσσονται διαρκώς με αποτέλεσμα τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση 
της παραγωγής σε συνδυασμό με τη δημιουργία περισότερο ποιοτικών 
προϊόντων. Τις τεχνολογικές αυτές εξελίξεις, αν και ιδιαίτερα δαπανηρές 
στην πλειοψηφία τους πρέπει να ακολουθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου αν 
θέλουν να επιβιώσουν αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά την ένταση του 
υφιστάμενου ανταγωνισμού.

Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων αυξάνεται διαρκώς χωρίς όμως 
να έχει φτάσει στο σημείο άμεσης σύνδεσης παραγωγού ή εισαγωγέα με 
τον πελάτη, μέσω συστημάτων αυτόματου ελέγχου επιπέδου των 
αποθεμάτων και παραγγελειοληψίας, που βελτιώνουν την επικοινωνία
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μεταξύ τους καθιστώντας ταχύτερη και την εξυπηρέτηση των πελατών. Εν 
τούτοις, έχουν αναπτυχθεί συστήματα και λογισμικά για την ακριβέστερη 
κοπή των προϊόντων τεχνητής ξυλείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
πελατών. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικές κρίνονται οι προσπάθειες από 
ιδιωτικούς φορείς για σύνδεση σε ένα εννιαίο δίκτυο των επιχειρήσεων του 
κλάδου ξύλου γενικότερα, με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ 
των επιχειρήσεων και ανταλλαγή πολύτιμων πληροφοριών.

γ. Κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον

Κατά το παρελθόν, ο σκοπός μιάς επιχείρησης καθοριζόταν από την 
προσπάθεια για την αποκόμιση όσο το δυνατόν πιο μεγάλου κέρδους από 
την παραγωγή και διάθεση αγαθών ή υπηρεσιών. Σήμερα, η επιδίωξη του 
ίδιου στόχου γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, γιατί παρεμβαίνει ένα πλέγμα 
κανόνων και περιορισμών που θέτει η κοινωνία. Το συγκεκριμένο πλέγμα 
γίνεται όλο και πιο αυστηρό και πιο απαιτητικό όσο μεγαλώνει και η 
ευαισθησία της κοινωνίας σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. Οι 
τάσεις αυτές οδήγησαν άλλωστε και στην ανάπτυξη της βιομηχανίας 
τεχνητής ξυλείας αλλά και στη διαρκή αναζήτηση προϊόντων οικολογικών, 
φιλικών προς το περιβάλλον. Και δεν αρκεί μόνο αυτό, αλλά απαιτείται από 
το κοινωνικό σύνολο μια ανάπτυξη που να αντιμετωπίζει τις ανάγκες του 
σήμερα, χωρίς να διακινδυνεύεται η ικανότητα μελλοντικών γενεών να 
αντιμετωπίσουν τις δικές τους ανάγκες. Για το λόγο αυτό αυξάνεται 
συνεχώς ο αριθμός των ευρωπαϊκών αλλά και των ελληνικών εταιριών που 
συνειδητοποιούν τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και 
προσαρμόζουν ανάλογα την επιχειρηματική τους στρατηγική.

Επιπλέον, το μάνατζμεντ στις μέρες μας γίνεται περισσότερο “ανήσυχο και 
υπεύθυνο” καθώς απαιτείται από τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν κοινωνική 
υπευθυνότητα και ευαισθησία. Παράδειγμα αποτελεί η δωρεά της ΣΕΛΜΑΝ 
στον Σύλλογο Φίλων των Καρκινοπαθών Παιδιών “Η ΣΤΟΡΓΗ” για την 
ενίσχυση κατασκευής θαλάμου στο υπό ανέγερση νοσοκομείο 
μεταμοσχεύσεων μυελού των οστών, ο οποίος και θα ονομαστεί ΣΕΛΜΑΝ.

Αναφερόμενοι στο γενικό κοινωνικό περιβάλλον αξίζει να σημειωθεί η 
σημαντική ευκαιρία που αποτελεί για τη χώρα μας το γεγονός της
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ανάληψης για τη διετία 1997 -1998 της προεδρίας του μεγαλύτερου 
οικιστικού οργανισμού της γηραιάς ηπείρου, μέσω του Οργανισμού 
Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), με τη φιλοδοξία να συμβάλλει καθοριστικά στην 
κοινωνική πολιτική στέγασης της Ευρώπης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συντονισμού Κοινωνικής Κατοικίας παρέχει στέγη σε 1 
στους 4 Ευρωπαίους πολίτες και ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
διαθέτει στη χώρα μας για τη στεγαστική πολιτική12 511,1 εκατομμύρια ECU. 
Το γεγονός αυτό θα έχει αντίστοιχες ευεργετικές επιπτώσεις και στην 
ελληνική βιομηχανία τεχνητής ξυλείας.

Τέλος, οι πολιτικές εξελίξεις έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις 
στο σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας. Αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική 
απέναντι στη βιομηχανία, είναι δυνατόν να επηρεάσουν τις εταιρίες με 
ποικίλους τρόπους: μέσω της φορολογίας, των συναλλαγματικών ελέγχων, 
της δημόσιας ιδιοκτησίας, της νομοθεσίας που αφορά την απασχόληση, του 
ελέγχου της μόλυνσης κ.λ.π. Η πολιτική σταθερότητα αλλά και 
συγκεκριμένη βιομηχανική πολιτική που θα προκύψει από συνεργασία 
αντιπροσώπων των επιχειρήσεων και των αρμόδιων υπηρεσιών, είναι η 
εγγύηση για σταθερή ανάπτυξη της βιομηχανίας στο σύνολό της αλλά και 
της βιομηχανίας τεχνητής ξυλείας, συνθήκες που δυστυχώς όμως δεν 
υπάρχουν και υποχρεώνουν σε αβεβαιότητα και ταλαιπωρίες τις 
επιχειρήσεις.

12 Η στεγαστική πολιτική που ακολουθείται στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια 
θεωρείται “πιλότος” για την εφαρμογή αντίστοιχων πολιτικών στις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Η προσπάθεια του ΟΕΚ για τη δημιουργία οικισμών με 
κοινωνικά χαρακτηριστικά θεωρείται θετική από τους εταίρους, που ακολουθούν 
το ελληνικό παράδειγμα, επειδή επιχείρησε να αντικαταστήσει τις κατασκευές 
οικισμών - γκέτο όπως οι άχρωμες και ψυχρές πολυκατοικίες “πύργοι” σε 
απομονωμένα σημεία, με σύγχρονες κατοικίες που δεν έχουν πάνω από τρεις 
ορόφους σε σημεία που επιτρέπουν τη δημιουργία κοινόχρηστων και κοινοφελών 
χώρων κοινωνικής συναναστροφής (βιβλιοθήκες, βρεφικοί σταθμοί, κέντρα 
άθλησης κ.λ.π.). Η ελληνική προσπάθεια αντιμετωπίστηκε με ενδιαφέρον από την 
Επιτροπή, ενώ ήδη παρόμοια οικιστικά σχέδια πραγματοποιούνται στη Γαλλία, τη 
Μεγάλη Βρετανία και την Ιταλία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ PORTER

4.1 Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάλυση του 
άμεσου περιβάλλοντος της βιομηχανίας τεχνητής ξυλείας με τη χρήση του 
υποδείγματος του Porter. Έτσι, παρουσιάζεται πώς οι πέντε δυνάμεις 
ανταγωνισμού σε ένα βιομηχανικό κλάδο, κατά τον Porter, δηλαδή η απειλή 
εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο, η διαπραγματευτική δύναμη των 
προμηθευτών και αγοραστών, η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα και 
τέλος ο ανταγωνισμός μεταξύ των υφιασταμένων επιχειρήσεων, 
αναπτύσσονται στους κόλπους της ελληνικής βιομηχανίας τεχνητής ξυλείας 
επηρεάζοντας φυσικά τον μετέπειτα στρατηγικό σχεδίασμά.

4.2 Παράνοντεο Βιουπνανίαο

α. Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στο βιομηχανικό κλάδο

Εκεί όπου υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι δυσχεραίνουν ή καθιστούν 
δαπανηρή την είσοδο νέων επιχειρήσεων σε κάποιο τομέα της παραγωγής 
(φραγμοί εισόδου), είναι σχεδόν βέβαιο ότι η δυνατότητα κέρδους είναι 
μεγαλύτερη του μέσου όρου. Ο Porter έχει ορίσει έξι κύριους τρόπους 
παρεμπόδισης της εισόδου τους οποίους και θα παρουσιάσουμε αναφορικά 
με την ελληνική βιομηχανία τεχνητής ξυλείας.

1. Οικονουίεc κλίυακας.

Πρόκειται για τη μακροπρόθεσμη μείωση του μέσου (ή ανά μονάδα) 
κόστους που προκύπτει καθώς το μέγεθος της εταιρίας αυξάνεται. 
Υπάρχουν "οικονομίες μεγέθους" στις μεγάλες βιομηχανίες όπως η 
ΣΕΛΜΑΝ, η ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ και ο ΑΚΡΙΤΑΣ με αποτέλεσμα όταν 
παράγεται μεγαλύτερη ποσότητα από ένα προϊόν, το μέσο ή ανά μονάδα 
κόστος μειώνεται εξαιτίας: α) της χρησιμοποίησης του υπάρχοντος 
εξοπλισμού από μια σειρά διαδικασίες συνδεδεμένες μεταξύ τους, β) του ότι
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οι οικονομίες μεγάλων διαστάσεων, για πολλές μορφές κεφαλαιακού 
εφοδιασμού τόσο κατά την εγκατάσταση όσο και κατά τη λειτουργία τους 
ωθούν τις δαπάνες λειτουργίας προς τα πάνω με ρυθμό μικρότερο από ότι 
είναι το δυναμικό τους, γ) των οικονομιών της εξειδίκευσης, για μεγαλύτερη 
προοπτική όταν γίνεται χρήση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού και 
κεφαλαιακού εξοπλισμού, δ) πιο εξελιγμένων μεθόδων ή οργάνωσης της 
παραγωγής, καθώς αυξάνει το μέγεθος, οι αυτόματοι μηχανισμοί 
χρησιμοποιούνται αντί των μέσων που χρειάζονται κίνηση με τα χέρια ή 
μπορεί να είναι δυνατό να αντικατασταθεί η συνεχής μαζική παραγωγή με 
την παραγωγή σε παρτίδα, ε) των οικονομιών χονδρικής αγοράς πρώτων 
υλών και εφοδίων, στ) οικονομιών μάρκετινγκ που προκύπτουν από τη 
χρήση μαζικής διαφημιστικής καμπάνιας και μεγαλύτερης συχνότητας 
απασχόλησης δυνάμεων πώληση, ζ) των οικονομιών που προκύπτουν από 
την ικανότητα μεγάλων εταιριών να αυξήσουν το κεφάλαιό τους με όρους 
πιο κερδοφόρους, η) διευθυντικών οικονομιών από τη χρήση ειδικών 
μεθόδων διοίκησης, όπως σκληρή εργασία, λειτουργική έρευνα και ανάλυση 
κρίσιμων βημάτων προόδου. Βέβαια, καθώς οι πελάτες απαιτούν μια ποικιλία 
προϊόντων κάτι τέτοιο δεν δίνει και πολλά περιθώρια για σταθεροποίηση και 
για παραγωγή μεγάλης διάρκειας.

2. Απαιτήσεις σε κεφάλαια via την είσοδο.

Αν πρόκειται μια επιχείρηση να ασχοληθεί με την παραγωγή τότε οι 
απαιτήσεις σε κεφάλαια είναι υψηλές αποτελώντας έναν ιδιαίτερα ισχυρό 
φραγμό εισόδου. Μονάδες παραγωγής MDF απαιτούν υψηλές προδιαγραφές 
τεχνολογίας καθώς και μεγάλα ποσά επενδύσεων της τάξης των 5-10 δισ. 
δρχ. Στην αντίθετη περίπτωση, προκειμένου δηλαδή να πραγματοποιηθεί 
εισαγωγή προϊόντων τεχνητής ξυλείας και ιδιαίτερα MDF, μια και η εγχώρια 
παραγωγή δεν επαρκεί, απαιτούνται συγκριτικά λιγότερα κεφάλαια, 
απαραίτητα για την εισαγωγή ορισμένων ποσοτήτων και για τη διατήρηση 
των αναγκαίων αποθεμάτων ασφαλείας.

Επιπλέον, οι απαιτήσεις για κεφάλαιο κίνησης δεν θα πρέπει να αγνοούνται 
μια και η αδυναμία επίτευξης υψηλών επιπέδων ρευστότητας τείνει να 
αποτελέσει ένα από τα σχεδόν μόνιμα προβλήματα στη βιομηχανία ξύλο. Οι 
πιέσεις για παροχή όλο και μεγαλύτερων πιστώσεων γίνονται όλο και πιο 
έντονες (μέσος όρος προθεσμίας είσπραξης απαιτήσεων 127 ημέρες) και σε
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συνδυασμό με την ανάγκη διατήρησης αποθεμάτων οξύνουν το πρόβλημα, 
γεγονός που δεν μπορεί να παραβλεφθεί από πιθανούς νεοεισερχόμενους, 
αλλά και που σίγουρα πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή από τις 
υφιστάμενες επιχειρήσεις.

3. Διαφοροποίηση rwoiovroc

Η διαφοροποίηση αναφέρεται σε ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
του προϊόντος, τα οποία αξιολογούνται θετικά από τους αγοραστές. Τα 
γνωρίσματα αυτά σχετίζονται με το όνομα ή την εικόνα του προϊόντος, την 
ποιότητά του, το δίκτυο διανομής, το σύστημα εξυπηρέτησης κ.λ.π.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου όπως η ΣΕΛΜΑΝ και η ΒΑΛΚΑΝ 
ΕΞΠΟΡΤ, φροντίζουν ώστε να αποτελούν μια ξεχωριστή παρουσία όσον 
αφορά τα παραπάνω γνωρίσματα και συχνά πωλούν βάσει της εταιρικής 
εικόνας που έχουν κτίσει και το “όνομά” τους. Τα προϊόντα τους ζητούνται 
επώνυμα αν και είναι συχνά ακριβότερα από τα αντίστοιχα “non label” 
προϊόντα, αλλά και οι ίδιοι οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 
κάτι παραπάνω για την απόκτησή τους. Η ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ έχει 
διαφοροποιηθεί από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου στο θέμα της 
ποιότητας μετά την απόκτηση του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9002.

Παρόλα αυτά, η διατήρηση του συγκρητικού αυτού πλεονεκτήματος που 
κατέχουν οι υπάρχουσες επιχειρήσεις όσον αφορά τη διαφοροποίηση του 
προϊόντος τους, απαιτεί διαρκή προσπάθεια μια και η αντιγραφή των 
κινήσεών τους από τους νεοεισερχόμενους είναι αναμενόμενη.

Οι νέες επιχειρήσεις για να εισέλθουν στην αγορά πρέπει να 
διαφοροποιήσουν και αυτές το προϊόν τους και να το αντιλαμβάνονται και οι 
πελάτες τους ως τέτοιο, προκειμένου να ανταγωνισθούν τις λειτουργούσες 
γνωστές επιχειρήσεις. Δύσκολο, κυρίως λόγω των απαιτήσεων σε 
κεφάλαιο, να εισέλθουν νέες παραγωγικές επιχειρήσεις. Το πιο πιθανό 
είναι να εισέλθουν εισαγωγικές ή επιχειρήσεις που επενδύουν ημιέτοιμα 
προϊόντα, μια και η επένδυση αυτή καθ’ αυτή προσδίδει ένα στοιχείο 
διαφοροποίησης στο προϊόν.
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4. Πρόσβαση στα κανάλια διανουπο π γενικότερα προσιτόττιτα στην 
υποδουή me ανοοάο (Access to Market Infrastructure).

Η έλλειψη δυνατότητας πρόσβασης στα υφιστάμενα δίκτυα διανομής και η 
αδυναμία δημιουργίας νέων αποτελούν εμπόδια για την είσοδο νέων 
επιχειρήσεων στην αγορά.

Κάθε νεοεισερχόμενη επιχείρηση θα πρέπει φυσικά να εξασφαλίσει τη 
διανομή του προϊόντος που παρέχει. Το νέο προϊόν πρέπει να 
αντικαταστήσει - αν όχι να εκτοπίσει- ένα άλλο προϊόν στις αποθήκες των 
ξυλεμπόρων ή στα εργαστήρια των τεχνητών ακόμα και στα τεχνικά 
πολυκαταστήματα (Praktiker, Gotzen) μέσω μιας μειωμένης τιμής ή μιας 
εντατικής διαδικασίας προώθησης.

Ο νεοεισερχόμενος πρέπει να πείσει ή να προσφέρει ένα κίνητρο στο 
διανομέα για τη διακίνηση του προϊόντος, πολύ πριν φτάσει στον τελικό 
καταναλωτή. Δεν μπορεί βέβαια να αποκλειστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας 
νέων καναλιών διανομής, επιλογή η οποία όμως απαιτεί χρόνο και χρήμα.

Οι υπάρχουσες επιχειρήσεις από την πλευρά τους έχουν προβεί στη 
δημιουργία εκθετηρίων για τα προϊόντα τους ή στη διάθεση των προϊόντων 
τους από επιλεγμένα καταστήματα ή αποκλειστικούς αντιπροσώπους σε 
κάθε μεγάλη πόλη/αγορά, δηλαδή σε μια κίνηση ολοκλήρωσης προς τα 
εμπρός.

Ένας ακόμα τρόπος αποκλεισμού των καναλίων διανομής για τις υποψήφιες 
νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, είναι η 
δημιουργία υψηλού κόστους μετακίνησης των πελατών τους σε νέους 
προμηθευτές, με την παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης, 
μεταφορά στον χώρο, αντικατάσταση ελλατωμματικών, ενημέρωση / 
πληροφόρηση για τη χρήση των προϊόντων. Επιπλέον, πληροφοριακά 
συστήματα ελέγχου αποθεμάτων και παραγγελειοληψίας, τα οποία όμως 
δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συνεκτικά 
μεταξύ επειχείρησης και πελάτων δημιουργώντας από την άλλη σχέση 
εξάρτησης αυξάνοντας τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών μια 
και η επιχείρηση εξαρτάται από αυτούς.
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5. Πλεονεκτήυατα κόστουο ανεΕαοτήτου υενέθουα.

Αναφέρονται στην εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι επιχειρήσεις οι 
οποίες ανταγωνίζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο βιομηχανικό 
κλάδο της τεχνητής ξυλείας. Τα πλεονεκτήματα που έχουν ήδη αποκτηθεί 
είναι αποτέλεσμα της καμπύλης εμπειρίας, της γνώσης της τεχνολογίας 
(Know-how), της δυνατότητας πρόσβασης σε πηγές άριστης ποιότητας 
πρώτων υλών ή σε αγορές υλικών με χαμηλές τιμές ακόμα και από τη 
δυνατότητα πρόσβασης σε καταρτισμένο και ειδικευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό. Συνεπώς, η απουσία των παραπάνω πλεονεκτημάτων στις 
υποψήφιες νέες επιχειρήσεις δημιουργεί ένα σχετικό μειονέκτημα κόστους, 
το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά ως προς την είσοδό τους 
στον κλάδο.

6. Κυβερνητικοί κανονισυοι π υποχρεώσει έκδοσηο σχετικής άδειας

Ιδιαίτεροι κυβερνητικοί κανονισμοί ή περιορισμοί, όσον αφορά την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων στον κλάδο τεχνητής ξυλείας δεν υπάρχουν. Αν πρόκειται 
όμως για παραγωγική μονάδα τότε απαιτούνται σχετικές άδειες από 
αρμόδιες υπηρεσίες όπως το Υπουργείο Βιομηχανίας, το ΥΠΕΧΩΔΕ κ.λ.π. με 
αποτέλεσμα οι εκπρόσωποι της επιχείρησης να είναι υποχρεωμένοι να 
αντιμετωπίσουν τη γραφειοκρατεία των δημοσίων υπηρεσιών. 
Περιβαλλοντικοί περιορισμοί, που απαιτούν ειδικές εγκαταστάσεις, μπορεί 
επίσης να αυξήσουν τις ανάγκες για κεφάλαιο και να καταστήσουν την 
είσοδο νέων επιχειρήσεων σε ένα βιομηχανικό κλάδο δυσχερέστερη.

Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή πρόκειται για εισαγωγή προϊόντων 
τεχνητής ξυλείας, οι διατυπώσεις είναι σχετικά απλές και οι υποψήφιοι 
μπορούν εύκολα, μετά από σχετική αίτηση στο κατά τόπους εμπορικό 
επιμελητήριο, να πάρουν άδεια εμπορικού αντιπροσώπου και να 
πραγματοποιήσουν εισαγωγές - εξαγωγές. Επιπλέον, δεν υπάρχουν 
περιορισμοί ως προς τις εισαγόμενες ποσότητες γεγονός που επιδεινώνει το 
σχετικό εμπορικό ισοζύγιο. Για το λόγο αυτό, οι εκπρόσωποι του κλάδου θα 
πρέπει να δραστηριοποιηθούν σχετικά και να επιδιώξουν την ύπαρξη 
ασφαλιστικών δικλείδων ως προς την έναρξη δραστηριοτήτων σχετικά με 
το εμπόριο τεχνητής ξυλείας, αν πραγματικά θέλουν οι κανονισμοί της 
πολιτείας να αποτελέσουν φραγμό εισόδου για τους νεοεισερχόμενους.
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Πέρα από τους έξι φραγμούς εισόδου κατά τον Porter, θα μπορούσε να 
συμπληρωθεί ένα άλλο επίσης σημαντικό εμπόδιο αυτό της απειλής 
εκδίκησης από τους υπάρχοντες παραγωγούς. Η σωστή εκτίμηση της 
απειλής αυτής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επιβίωσης για τους 
νεοεισερχόμενους. Εξαρτάται από το μέγεθος και την οικονομική ισχύ των 
υπαρχουσών εταιριών και το βαθμό στον οποίο ο νεοεισερχόμενος απειλεί 
τις προοπτικές κέρδους τις οποίες έχουν. Οι υπάρχοντες παραγωγοί είναι 
πολύ περισσότερο ευαίσθητοι στην απειλή που στρέφεται εναντίον των 
καθιερωμένων τιμών, παρά στην απώλεια μεριδίου της αγοράς. Έτσι, οι 
νεοεισερχόμενοι των οποίων ο όγκος παραγωγής είναι μάλλον μικρός, δεν 
αποκλείεται να θεωρηθούν σαν απειλή αν πιθανολογηθεί η δυνατότητά τους 
να κατεβάσουν το υφιστάμενο επίπεδο τιμών.

β. Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών

Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών επηρεάζει την ένταση του 
ανταγωνισμού σε μια βιομηχανία, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ένας μεγάλος 
αριθμός τους, όταν υπάρχουν περιορισμένες, καλής ποιότητας 
υποκατάστατες πρώτες ύλες, ή όταν το κόστος μετακίνησης σε άλλους 
προμηθευτές / άλλες πρώτες ύλες είναι εξαιρετικά υψηλό.

Όσο μεγαλύτερη είναι η διαπραγματευτική τους ικανότητα τόσο αυξάνει η 
πιθανότητα τα περιθώρια κέρδους της επιχείρησης να είναι μικρότερα. 
Έτσι, είναι πολύ σημαντικό να εκτιμηθούν σωστά οι διαπραγματευτικές 
δυνάμεις τόσο των προμηθετών όσο και των αγοραστών καθώς επίσης και 
τη δυνατότητα μεταβολής των δυνάμεων αυτών.

Όσον αφορά τους προμηθευτές, λόγω του ότι ο βαθμός συγκέντρωσής τους 
δεν είναι υψηλός σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η συμμετοχή του κόστους 
υλικών στο ολικό κόστος παραγωγής είναι μεγάλη (55%), η 
διαπραγματευτική τους δύναμη εμφανίζεται περιορισμένη. Λόγω ακριβώς 
της μικρής συμμετοχής του σταθερού κόστους, δεν υπάρχουν υψηλά 
εμπόδια εισόδου νέων προμηθευτών και οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να 
επιτύχουν καλύτερες συμφωνίες με εναλλακτικούς προμηθευτές. Παρόλα, 
αυτά, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί το κόστος μετακίνησης προμηθευτή
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(Switching Costs), το οποίο επιπλέον κόστος βαρύνεται αποκλειστικά ο 
αγοραστής/παραγωγός.

Επιπλέον, η ισχύς των προμηθευτών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 
προέλευση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των 
προϊόντων τεχνητής ξυλείας. Όταν πρόκειται για εισαγόμενη πρώτη ύλη ή 
και τελικά προϊόντα, οι πιέσεις που μπορούν να ασκηθούν είναι εντονότερες 
από την περίπτωση εγχώριων πηγών προμήθειας. Πιο συγκεκριμένα:

Τα κυριότερα είδη ξύλου, από τα οποία παράγεται σήμερα ο καπλαμάς 
είναι το Aniegre, η δρυς και το δεσποτάκι, που καλύπτουν το μεγαλύτερο 
μέρος της αγοράς. Τα είδη της εγχώριας ξυλείας θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του, αλλά λόγω έλλειψης οι ανάγκες 
καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά από εισαγόμενη ξυλεία, και κυρίως των 
τροπικών χωρών. Για τις μοριοσανίδες χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
εγχώρια ξυλεία εφόσον κατασκευάζονται από μόρια υπολλειμάτων ξύλου 
και έτσι δεν ενδιαφέρει το είδος του ξύλου που χρησιμοποιείται.

Οι ινοσανίδες δεν παράγονται σήμερα στην ελληνική αγορά εκτός από την 
περίπτωση του MDF που παράγεται από εταιρία ΠΙΝΔΟΣ, για την παραγωγή 
του οποίου χρησιμοποιείται αποκλειστικά εγχώρια ξυλεία (ξύλο πεύκης και 
οξυάς και υπολλείματα επεξεργασίας παρόμοιας ξυλείας). Το γεγονός αυτό 
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει στην 
έκταση που θα μπορούσε κυρίως λόγω των υψηλών απαιτήσεων κεφαλαίων.

Στην περίπτωση βέβαια του MDF, μεγαλύτερη εξάρτηση προέρχεται κυρίως 
από τη βιομηχανία χημικών (κόλλες) όπου το προϊόν των προμηθευτών 
αποτελεί βαρύνουσας σημασίας εισροή στην παραγωγική διαδικασία και 
επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Το γεγονός αυτό 
συνεπάγεται αυξημένη διαπραγματευτική ικανότητα των συγκεκριμένων 
προμηθευτών.

Βέβαια, η εξάρτηση από τους προμηθευτές είναι εντονότερη στην 
περίπτωση των εισαγωγών και ειδικά του MDF όσον αφορά την τιμή, τον 
χρόνο και τον τρόπο παράδοσης αλλά και το υψηλό κόστος μετακίνησης.

Τέλος, για την παραγωγή κόντρα πλακέ και πηχοσανίδων χρησιμοποιείται 
τόσο εγχώρια (λεύκη, έλατο) όσο και εισαγόμενη ξυλεία.
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Στην περίΓττωση που οι ανάγκες για πρώτες ύλες καλύπτονται από την 
εγχώρια αγορά η προμήθεια γίνεται είτε μέσω δασικών συνεταιρισμών, 
ιδιωτών ή και από υπολλείματα άλλων διαδικασιών επεξεργασίας ξύλου.

Όσον αφορά τις πιθανότητες / δυνατότητες ενός προμηθευτή να 
ολοκληρωθεί προς τα εμπρός εάν δεν επιτευχθούν ικανοποιητικές τιμές 
πώλησης και γενικότερα όταν είναι συμφέρουσα η επέκταση του σε 
δραστηριότητες όμοιες με αυτές των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο, είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση που επιδιώξει διάθεση στην 
αγορά τελικών προϊόντων, προερχόμενα από εισαγωγική δραστηριότητα και 
διάθεση αυτών σε χαμηλότερη τιμή. Η σκέψη για επέκταση των 
δραστηριοτήτων και στην παραγωγική διαδικασία έρχεται αντιμέτωπη με 
τους φραγμούς εισόδου που υφίστανται για όλους τους νεοοεισερχόμενους.

Τέλος, το προϊόν των προμηθευτών δεν είναι έντονα διαφοροποιημένο στις 
περιπτώσεις εισαγωγής πριστής ή άλλης μορφής ακατέργαστης ξυλείας. Η 
διαφοροποίηση αυξάνεται στις περιπτώσεις εισαγωγής έτοιμων προϊόντων 
ενώ γενικότερα η διαπραγματευτική τους δύναμη αυξάνεται στην 
περίπτωση που το προϊόν τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εισροή στην 
παραγωγή περισσοτέρων προϊόντων, όπως στην περίπτωση των 
επιχειρήσεων που ασχολούνται με επενδύσεις μοριοσανίδων και MDF.

Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να υιοθετήσουν μια 
στρατηγική ολοκλήρωσης προς τα πίσω προκειμένου να κερδίσουν τον 
έλεγχο ή να αποκτήσουν την ιδιοκτησία πάνω στις πηγές προμήθειας όταν 
μία τέτοια στρατηγική επιλογή είναι συμφέρουσα, σε μια προσπάθεια 
εξουδετέρωσης της διαπραγματευτικής δύναμης των προμηθευτών. 
Χαρκτηριστική περίπτωση αποτελεί αυτή της ΣΕΛΜΑΝ η οποία έχει 
δημιουργήσει μια ολόκληρη θυγατρική εταιρία προκειμένου να εξασφαλίσει 
την απρόσκοπτη εισροή των πρώτων υλών, από όλα τα μέρη του κόσμου, 
στο ιδιωτικό της λιμάνι. Αυτή η στρατηγική είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική 
όταν οι προμηθευτές δεν είναι αξιόπιστοι, στοιχίζουν ακριβά ή δεν είναι σε 
θέση να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της επιχείρησης σε μια μόνιμη βάση. 
Παρόλα αυτά, είναι συχνά, για το συμφέρον τόσο των προμηθευτών όσο και 
των παραγωγών να συμφωνήσουν σε κάποιο λογικό επίπεδο τιμών, 
βελτιούμενη ποιότητα, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, Just In Time παραδόσεις
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και μείωση του κόστους διατήρησης αποθεμάτων που θα εξασφαλίσουν 
μακροπρόθεσμη συνεργασία και κερδοφορία και για τα δύο μέρη.

γ. Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών

Η υψηλή διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών είναι αρνητικά 
συσχετισμένη με την ελκυστικότητα της βιομηχανίας.

Όταν οι αγοραστές είναι συγκεντρωμένοι ή έχουν μεγάλη αγοραστική 
δύναμη, η διαπραγματευτική τους ισχύ αντιπροσωπεύει έναν καθοριστικό 
παράγοντα που επηρεάζει την ένταση του ανταγωνισμού σε μια βιομηχανία. 
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτή απαιτείται να προσφέρουν 
διευρυμένες εγγυήσεις ή ειδικές υπηρεσίες προκειμένου να κερδίσουν την 
πίστη των πελατών τους στις περιπτώσεις όπου η διαπραγματευτική δύναμη 
αυτών είναι ουσιώδης. Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών είναι 
επίσης μεγαλύτερη όταν τα προϊόντα που αγοράζονται είναι δεδομένα ή μη 
διαφοροποιημένα.

Πιο συγκεκριμένα, ο βαθμός συγκέντρωσης των αγοραστών στη βιομηχανία 
τεχνητής ξυλείας δεν θεωρείται ως ιδιαίτερα υψηλός, ενώ ο όγκος των 
αγορών που πραγματοποιούν ποικίλει ανάλογα με τον τελικό πελάτη (end 
user) διαμορφώνοντας αντίστοιχα και τη διαπραγματευτική του δύναμη.

Υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού του προϊόντος, και 
ειδικά στις περιπτώσεις που το προϊόν αυτό δεν διαφοροποιείται από 
επιχείρηση σε επιχείρηση, με αποτέλεσμα η διαπραγματευτική τους δύναμη 
να αυξάνεται.

Δεν διαφαίνεται ιδιαίτερα μεγάλη δυνατότητα του αγοραστή να 
ολοκληρωθεί προς τα πίσω στις περιπτώσεις όπου δεν θα επιτευχθούν 
ικανοποιητικές τιμές ή ποσότητες προμηθειών. Αλλά και πάλι εξαρτάται 
από το μέγεθος και τη δυνατότητα του πελάτη. Παράδειγμα αποτελεί η 
περίπτωση μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών, κοινοπραξιών σχετικών 
επαγγελματιών ή συνεταιρισμών αυτών με σκοπό την απευθείας εισαγωγή 
και προμήθεια προϊόντων ακόμα και κατασκευής αυτών για ικανοποίηση των 
αναγκών τους.
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Σε γενικές γραμμές, οι καταναλωτές παρουσιάζουν περιορισμένη 
αγοραστική δύναμη σε ατομική βάση. 'Οταν οι καταναλωτές εμφανίζονται 
οργανωμένοι σε ομάδες, τότε αποτελούν έναν περισσότερο σημαντικό 
πελάτη και έτσι παρουσιάζουν μεγαλύτερη δύναμη απο αυτή που διέθεταν 
σε διαφορετική περίπτωση.

Υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο ώστε να προσφέρουν στον αγοραστή του προϊόντος τη 
δυνατότητα να ερευνήσει για καλύτερες συμφωνίες με άλλες επιχειρήσεις.

Όσον αφορά το κόστος μετακίνησης των αγοραστών από προμηθευτή σε 
προμηθευτή, αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με τη φύση του τελικού 
καταναλωτή. Οι ιδιώτες δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο κόστος μετακίνησης.

Οι έμποροι όμως έχουν κάποιο κόστος, καθώς οι μεγάλες κυρίως 
παραγωγικές επιχειρήσεις τους προσφέρουν παράδοση στον χώρο του σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, έκπτωση ανάλογα με τον πραγματοποιούμενο 
τζίρο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και οι ίδιοι οι έμποροι έχουν 
επενδύσει σε σχετικό εξοπλισμό βάση της συνεργασίας τους.

Περιοριστικό όμως παράγοντα της διαπραγματευτικής τους δύναμης 
αποτελεί το γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση των 
συνθηκών ζήτησης, των πραγματικών τιμών αγοράς και του κόστους 
παραγωγής οπότε δεν είναι σε θέση να ασκήσουν μεγάλη πίεση στις 
επιχειρήσεις. Χωρίς αυτή μειώνονται οι διαπραγματευτικές τους ικανότητες 
ειδικά σε θέματα τιμής. Επιπλέον, οι έλληνες αγοραστές δεν έχουν ούτε 
καν επαρκή ενημέρωση για τις δυνατότητες χρήσης των υλικών αυτών 
αλλά και νέων, σε αντίθεση με τους ευρωπαίους καταναλωτές, γεγονός που 
περιορίζει και τον όγκο αγοράς που πραγματοποιούν.

δ. Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα (πίεση υποκαταστάτων 
προϊόντων)

Όσα περισσότερα είναι τα υποκατάστατα προϊόντα σε μια αγορά, τόσο 
λιγότερο ελκυστική θεωρείται η βιομηχανία, αν και η ύπαρξη 
υποκατάστατων προϊόντων αποτελεί σήμερα ένα κοινό χαρακτηριστικό των 
περισσοτέρων βιομηχανιών. Επομένως, η ύπαρξη υποκατάστατων
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προϊόντων δεν αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα χαρακτηρισμού 
μιας βιομηχανίας ως ελκυστικής.

Η ιδιαιτερότητα όμως της βιομηχανίας τεχνητής ξυλείας είναι ότι ο 
ανταγωνισμός μεταξύ των υλικών είναι μάλλον "εσωτερικός” καθώς 
προέρχεται κυρίως από πιέσεις υποκατάστασης ανάμεσα σε υλικά που 
ανήκουν στο φάσμα των προϊόντων της όπως για παράδειγμα το MDF και 
το κόντρα πλακέ.

Αναλυτικότερα, το MDF ανταγωνίζεται στην αγορά τα υπόλοιπα προϊόντα 
της βιομηχανίας ξύλου γενικότερα, με συνεχώς αυξανόμενη τάση. Αν και η 
τιμή του είναι μέχρι και διπλάσια της μοριοσανίδας, η εύκολη κατεργασία, 
το πετυχημένο φινίρισμα και το μικρότερο κόστος εργασίας, είναι δεδομένα 
που σε πολλές περιπτώσεις το καθιστούν κυρίαρχο υλικό.

Στη διεθνή αγορά υπάρχει τάση καθιέρωσης διαφόρων τύπων MDF ανάλογα 
με τις απαιτούμενες ιδιότητες για κάθε συγκεκριμένη χρήση. Σκοπός της 
προσπάθειας αυτής είναι οι διάφοροι νέοι τύποι MDF να υποκαθιστούν το 
μασίφ ξύλο και τις άλλες ξυλόπλακες σε όσο το δυνατόν περισσότερες 
εφαρμογές (κατασκευές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου).

Στην επιπλοβιομηχανία το MDF χρησιμοποιείται σαν εναλλακτικό προϊόν 
συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα και τις θετικές ιδιότητες της 
μοριοσανίδας και της ινοσανίδας. Επιπλέον, παρουσιάζοντας μηχανικά και 
φυσικά χαρακτηριστικά τα οποία πλησιάζουν τα επίπεδα του συμπαγούς 
ξύλου συναντάται σε πολλές εφαρμογές σαν υποκατάστατο του και αλλά 
και των αντικολλητών.

Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν επίσης πατώματα από ινοσανίδα υψηλής 
πυκνότητας με διπλή επένδυση από δέσμη φύλλων συνθετικών ρητινών 
υψηλής πυκνότητας, ασκώντας έντονες πιέσεις υποκατάστασης στα 
παρκέτα (ξύλινα δάπεδα), προϊόν βέβαια που εντάσσεται στην ευρύτερη 
βιομηχανία ξύλου.

Υποκατάστατο του καπλαμά είναι ο τεχνητός καπλαμάς, ο οποίος 
κατασκευάζεται από δεύτερης ποιότητας ξύλο με τρόπο ώστε να μην 
υπάρχουν απώλειες στη χρησιμοποιούμενη ποσότητα. Στην τελική του 
μορφή το ξύλο από το οποίο κατασκευάζεται ο τεχνητός καπλαμάς έχει 
χάσει τη φυσικότητά του και έχει αποκτήσει τεχνητές ιδιότητες. Ο τύπος
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αυτός δεν κατασκευάζεται στην ελληνική αγορά, αλλά εισάγεται σε 
περιορισμένες όμως ποσότητες καθιστώντας τις πιέσεις υποκατάστασης, 
προς το παρόν τουλάχιστον, υποτονικές μεν, υπαρκτές δε.

Άλλο υποκατάστατο του καπλαμά είναι το εμποτισμένο με ρητινώδεις 
ουσίες χαρτί. Αποτελεί απομίμηση ξύλου, έχει ανταγωνιστική τιμή, αλλά οι 
εισαγωγές που πραγματοποιούνται προς το παρόν κυρίως από την Ιταλία, 
κυμαίνονται σε περιορισμένα επίπεδα.

Η πτώση στην κατανάλωση μοριοσανίδας επενδεδυμένης με καπλαμά, 
οφείλεται στην υποκατάσταση απο άλλα προϊόντα τεχνητής ξυλείας, 
συγκεκριμένα από τη μοριοσανίδα επικαλλυμένη με μελαμίνη και το 
επενδεδυμένο με καπλαμά MDF.

Πέρα από την πίεση που δέχονται οι ινοσανίδες από το MDF, η χρήση τους 
σαν θερμομονωτικό υλικό συνεπάγεται ανταγωνισμό και πιέσεις 
υποκατάστασης από άλλα θερμομονωτικά υλικά όπως το PVC, το πλαστικό, 
το αλουμίνιο κ.λ.π. Το ίδιο συμβαίνει και στη χρήση των ινοσανίδων σαν 
υλικό για κατασκευή κιβωτίων.

Το κόντρα πλακέ υποκαθίσταται κυρίως από το MDF, το οποίο διατείθεται 
σε αρκετά χαμηλότερη μέση τιμή.

Οι πηχοσανίδες καθώς αποτελούν ένα ακριβό προϊόν ξύλου, ένα σημαντικό 
μέρος της κατανάλωσής τους έχει υποκατασταθεί από παρεμφερή προϊόντα 
όπως το MDF, τις μοριοσανίδες με μελαμίνη κ.λ.π.

Γενικότερα, υπάρχει μια τάση υποκατάστασης της επενδεδυμένης με 
καπλαμά μοριοσανίδας από τη μοριοσανίδα καλλυμένη με μελαμίνη, της 
πριστής ξυλείας, του κόντρα πλακέ και των πηχοσανίδων από το MDF και 
των επενδεδυμένων με καπλαμά μοριοσανίδων από το επενδεδυμένο με 
καπλαμά MDF.

Πέρα από τον εσωτερικό ανταγωνισμό ασκούνται έντονες πιέσεις 
υποκατάστασης από τα συνθετικά υλικά και ιδιαίτερα το PVC, τα οποία 
σημειωτέον καλύπτουν ποσοστό 18% έναντι ποσοστού 30% με το οποίο 
συμμετέχουν αντίστοιχα τα προϊόντα της ξυλοβιομηχανίας στη διαμόρφωση 
του κόστους κατασκευής κτιρίων, και αφορά κυρίως τα κουφώματα, τη 
μόνωση και τα δάπεδα. Σε όλα αυτά, η βιομηχανία τεχνητής ξυλείας έχει
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να αντιτάξει το γεγονός της φιλικότητας των προϊόντων της προς το 
περιβάλλον και το γεγονός ότι ειδικά “το PVC13 κατασκευάζεται από 
πετρέλαιο το οποίο δεν ανανεώνεται, σε αντίθεση με το ξύλο που είναι 
βασικό ανανεώσιμη πηγή”, αξιοποιώντας την αυξανόμενη τάση οικολογικής 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών.

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί και ο ανταγωνισμός όσον αφορά το 
διαθέσιμο προϋπολογισμό οπότε πιέσεις μπορεί να ακούνται και από 
προϊόντα ή υπηρεσίες όχι άμεσα ανταγωνιστικές. Παράδειγμα αποτελεί η 
αποφυγή διάθεσης χρημάτων για ανακαίνηση κατοικίας, μέρος των οποίων 
θα προοριζόταν άμεσα ή έμμεσα για αγορά προϊόντων τεχνητής ξυλείας, 
και διάθεση αυτών για πραγματοποίηση καλοκαιρινών διακοπών.

ε. Ανταγωνισμός μεταξύ υφισταμένων επιχειρήσεων

Ένα σπουδαίο στοιχείο της στρατηγικής των επιχειρήσεων είναι η ανάγκη 
να διερευνηθούν οι αντιδράσεις άλλων σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία της 
εταιρίας, και ιδιαίτερα οι αντιδράσεις του ανταγωνισμού. Κατά αυτή την 
έννοια, υπάρχει στενή σχέση με την ουσία της στρατιωτικής στρατηγικής, 
καθώς αυτή προσπαθεί να εκτιμήσει την πιθανή αντίδραση του εχθρού και η 
παράλειψη αυτής της κίνησης είναι συχνή πηγή επιχειρηματικής αποτυχίας.

Η εξασφάλιση μιας ισχυρής ανταγωνιστικής θέσης αποτελεί το 
σημαντικότερο ίσως στόχο κάθε επιχείρησης μέσα σε ένα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον. Αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης της έντασης του 
ανταγωνισμού μεταξύ των υφισταμένων επιχειρήσεων.

“ Ο ανταγωνισμός μεταξύ των βιομηχανιών ξύλου, μεταξύ των εισαγωγέων 
και εκείνων των βιομηχανιών ξύλου που επιδίδονται σε εισαγωγές ξυλείας, 
αλλά και μεταξύ των ίδιων των εισαγωγέων, έχει αποδυναμώσει αρκετές 
επιχειρήσεις, κυρίως εμπορίας ξύλου, στην Ελλάδα” δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο κ. I. Καπράλος, πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου

13 Τα προϊόντα PVC θεωρούνται επικίνδυνα για το περιβάλλον και δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται στην ανέγερση νέων κατοικιών, σύμφωνα με το πόρισμα ενός 
30σέλιδου οδηγού που εξέδωσε τον Νοέμβριο του 1996 η Greenpeace της Αγγλίας. 
Ο οδηγός αυτός αποτελεί μέρος μιας εκστρατείας που έχει στόχο να ενθαρρύνει 
τους αρχιτέκτονες, καθώς επίσης και τους άλλους ειδικούς να αντικαθιστούν το 
PVC με άλλα οικολογικά υλικά συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας.
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Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ξυλείας τον Μάρτιο του 1995. Η παραπάνω 
δήλωση αποτελεί ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στο σύνολο της 
ελληνικής βιομηχανίας ξύλου.

Το ότι υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων 
του κλάδου και ιδιαίτερα μεταξύ της ΣΕΛΜΑΝ και της ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ, οι 
οποίες κυριαρχούν στον χώρο κατέχοντας τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, 
είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Αν και οι μικρότερες επιχειρήσεις είναι 
πιθανόν να προχωρήσουν σε αλλαγές στρατηγικής χωρίς να γίνουν 
ιδιαίτερα αντιληπτές και επομένως χωρίς αντιδράσεις από τους 
ανταγωνιστές τους, δεν συμβαίνει το ίδιο στην περίπτωση των 
πρωτοπόρων. Οι επιλογές τους αποτελούν αντικείμενο προσεκτικής μελέτης 
και συχνά αντιγραφής από τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Όπως είναι γνωστό, η ανταγωνιστική ισορροπία (competitive balance) σε μια 
βιομηχανία επηρεάζεται από τον αριθμό των ανταγωνιστών και ακόμη πιο 
σημαντικά από την κατανομή μεριδίου αγοράς ανάμεσα σε αυτούς. Εάν 
υπάρχει ένας αριθμός ισοδύναμων ανταγωνιστών όπως και στην περίπτωση 
της ελληνικής βιομηχανίας τεχνητής ξυλείας, το επίπεδο του ανταγωνισμού 
μπορεί να είναι υψηλό. Ο Bruce Henderson του Boston Consulting Group 
(BCG) υποστηρίζει ότι αγορές στις οποίες υπάρχουν λίγοι (3-4) σημαντικοί 
ανταγωνιστές (ΣΕΛΜΑΝ, ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ, ΑΚΡΙΤΑΣ) και ένας αριθμός 
μικρότερων ανταγωνιστών είναι σταθερές και ισορροπημένες. Αυτή η 
παρατήρηση είναι γνωστή ως ο Νόμος των Τριών (Rule of Three).

Σημαντική επίπτωση στην ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των 
υφιστάμενων επιχειρήσεων παρουσιάζει και ο ρυθμός ανάπτυξης του 
βιομηχανικού κλάδου (Rate of Industry Growth), αλλά και των προϊόντων 
αυτού. Οταν η κυριότερη κατηγορία προϊόντος του κλάδου, το MDF δηλαδή, 
αλλά διανύουν το στάδιο της ανάπτυξης και βαδίζουν στο στάδιο της 
ωριμότητας, και επομένως ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου παρουσιάζει 
βραδύτερους ρυθμούς ανάπτυξης ή σταθεροποίηση, ο ανταγωνισμός για 
μερίδιο αγοράς είναι εντονότερος και οδηγεί σε οξύτερες ανταγωνιστικές 
επιθέσεις.

Οι μορφές τις οποίες παίρνει ο ανταγωνισμός μεταξύ υφισταμένων 
επιχειρήσεων είναι ο ανταγωνισμός στις τιμές, στην πρωτοπορία στην
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εισαγωγή νέων προϊόντων, στην καλύτερη εξυπηρέτηση, την παροχή 
εγγυήσεων κ.λ.π.

Η σημαντικότερη μορφή ανταγωνισμού είναι αυτή του ανταγωνισμού τιμών, 
μια και ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες στην απόφαση των 
καταναλωτών για αγορά προϊόντων ξυλείας είναι η τιμή του προϊόντος σε 
σχέση με την προσφερόμενη ποιότητα.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι καθοριστικό ρόλο στη 
διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής των επιχειρήσεων της βιομηχανίας 
τεχνητής ξυλείας, που άλλωστε αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της 
ύπαρξής τους, τόσο από πλευράς κερδών και ταμειακής ρευστότητας όσο 
και από πλευράς βιωσιμότητάς τους, διαδραματίζει το κόστος παραγωγής. 
Σύμφωνα με σχετική μελέτη του ΙΟΒΕ, στη σύνθεση του κόστους 
παραγωγής, οι πρώτες και βοηθητικές ύλες συμμετέχουν με ποσοστό 
περίπου 55%, τα εργατικά με 20%, οι αποσβέσεις με 7%, η ενέργεια με 5% 
ενώ το υπόλοιπο καλύπτουν τα λοιπά έξοδα όπως τα χρηματοοικονομικά, 
της συντήρησης κ.λ.π. Ο κλάδος μπορεί να χαρκτηρισθεί ως εντάσεως 
πρώτης ύλης με αποτέλεσμα προβλήματα που παρουσιάζονται σε αυτό το 
τμήμα του κόστους παραγωγής (ισοτιμίες, δυσκολίες μεταφορών) να έχει 
άμεσες επιπτώσεις στη συνολική λειτουργία των επιχειρήσεων και κατ’ 
επέκταση στην ανταγωνιστικότητά τους.

Επίσης, στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής των επιχειρήσεων 
σημαντικά κριτήρια αποτελούν οι τιμές των ανταγωνιστών καθώς και η 
σπουδαιότητα του πελάτη. Αναλόγως με τον όγκο των αγορών που 
πραγματοποιούνται από τους πελάτες διαμορφώνονται οι τελικές τιμές και 
παραχωρούνται οι ανάλογες εκπτώσεις επί του συνόλου του 
πραγματοποιηθέντος τζίρου.

Καθοριστικό ρόλο επίσης παίζουν οι προσωπικές επαφές και πωλήσεις. Η 
συνεχής επαφή με τους πελάτες της επιχείρησης θεωρείται αναγκαία 
προκειμένου να υπάρχει απέναντι τους συνέπεια και εξυπηρέτηση, έτσι 
ώστε να διατηρηθεί το κύρος της εκάστοτε επιχείρησης και να 
εξασφαλιστεί το μερίδιο αγοράς της. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις 
προσπαθούν να προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση στους 
πελάτες τους, γεγονός που εντείνει τον ανταγωνισμό. Η μεταφορά στην
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έδρα του πελάτη με μεταφορικά μέσα της επιχείρησης και η δημιουργία 
κέντρων διανομής σε νευραλγικά σημεία της χώρας, όπως η πρόσφατη 
κίνηση της ΣΕΛΜΑΝ με τη δημιουργία σχετικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη, 
αποτελούν πλέον κοινή πρακτική, ιδιαίτερα για τις μεγάλες επιχειρήσεις 
του κλάδου.

Στη γενικότερη προσπάθεια εξασφάλισης ισχυρής ανταγωνιστικής θέσης 
εντάσσονται και οι κινήσεις για παροχή εγγυήσεων ποιότητας από τις 
επιχειρήσεις του κλάδου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απόκτηση 
πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας της παραγωγικής γραμμής του 
ΝΟΒΟΠΑΝ 2000 κατά ISO 9002. Αρκετές από τις μεγάλες επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται παραγωγικά στον τομέα της τεχνητής ξυλείας 
κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ και οι μεγάλες εισαγωγικές 
εταιρίες επιζητούν επίμονα πλέον ανάλογες εγγυήσεις ποιότητας από τους 
προμηθευτές τους αν και και οι πελάτες δεν φαίνονται να είναι ιδιαίτερα 
ενήμεροι για λεπτομέρειες που σηματοδοτούν την ποιότητα των προϊόντων 
τεχνητής ξυλείας.

Τέλος, όσον αφορά τις διαφημιστικές εκστρατείες στον κλάδο τεχνητής 
ξυλείας, κυριαρχούν αυτές των τριών μεγάλων επιχειρήσεων. Η έμφαση 
δίνεται κυρίως στην παρουσίαση μέσω κλαδικών περιοδικών και εντύπων 
που αφορούν γενικότερα τις κατασκευές και τη διακόσμηση. Δεν έχουν 
φτάσει ακόμα σε προηγμένα επίπεδα επικοινωνίας και προβολής μέσω του 
INTERNET, όπως συμβαίνει με αντίστοιχες ευρωπαϊκές μονάδες. Οι 
μικρότερες επιχειρήσεις έχουν περιοριστεί στην προσωπική επαφή, ως 
τρόπο επικοινωνίας και ενημέρωσης, με επισκέψεις των πωλητών τους 
στους χώρους των δυνητικών αγοραστών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: θεωρητικό υπόβαθρο και προτάσεις

5.1 Εισαγωγή

Ο ουσιαστικότερος σκοπός του Στρατηγικού Σχεδιασμού, είναι να βοηθά τα 
διοικητικά στελέχη να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που εντοπίζουν στην 
αγορά ή στις αγορές που λειτουργεί η επιχείρησή τους. Για την 
εκμετάλλευση όμως ευκαιριών στην αγορά δεν αρκεί μόνο ο εντοπισμός 
τους, πριν από τους ανταγωνιστές, αλλά σημαντικό ρόλο για το εάν οι 
ευκαιρίες τελικά θα εκμεταλλευτούν από την επιχείρηση, παίζει η σχετική 
ικανότητά της. Στο πέμπτο και τελευταίο μέρος της μελέτης, 
παρουσιάζονται προτάσεις στρατηγικού σχεδιασμού τόσο για τις 
επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στο βιομηχανικό κλάδο της 
τεχνητής ξυλείας όσο και για τις εταιρίες που πρόκειται να αναπτύξουν 
δραστηριότητα σε αυτόν (νεοεισερχόμενοι). Βάση της προσπάθειας αυτής, 
όπως άλλωστε σε κάθε απόπειρα κατάστρωσης επιχειρηματικής 
στρατηγικής, αποτέλεσε η ανάλυση ελκυστικότητας του εν λόγω 
βιομηχανικού κλάδου και πιο συγκεκριμένα η παρουσίαση του μεγέθους και 
των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς αλλά και των δυνάμεων ανταγωνισμού κατά 
Porter. Τέλος, πέρα από το κεντρικό θέμα του κεφαλαίου παραθέτονται 
γενικότερες προτάσεις που θα μπορούσαν να συντελέσουν στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου και την περαιτέρω ανάπτυξή 
του.

5.2 Θεωρητικό υπόβαθρο

Η καλύτερη στρατηγική για μια συγκεκριμένη επιχείρηση εξαρτάται από τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της και του βιομηχανικού 
κλάδου στον οποίο ανήκει. Γενικά όμως διακρίνονται τρεις βασικές 
στρατηγικές ανταγωνισμού, που ακολουθούμενες μεμονωμένα ή σε 
συνδυασμό βοηθούν τις επιχειρήσεις να βρουν την κατάλληλη 
ανταγωνιστική τους θέση στο βιομηχανικό κλάδο και να επιτύχουν 
οικονομική απόδοση μεγαλύτερη από τη μέση απόδοση που επιτυγχάνουν οι
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επιχειρήσεις που λειτουργούν στην αγορά. Οι στρατηγικές αυτές μπορούν 
να έχουν άμεση εφαρμογή και στην περίπτωση των επιχειρήσεων του υπό 
εξέταση κλάδου.

Έτσι, σύμφωνα με τον Porter για την αντιμετώπιση των πέντε παραγόντων 
ανταγωνισμού που εξετάσθηκαν, υπάρχουν τρεις μορφές βασικών 
στρατηγικών, οι οποίες καθιστούν την επιχείρηση ικανή να έχει υψηλότερη 
οικονομική απόδοση συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της.

Πίνακας 5.1
Οι τρεις βασικές στρατηγικές ανταγωνισμού

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Χαμηλότερο
κόστος

Διαφοροποίηση

Γενικός Στόχος 1. Ηγεσία 
κόστους

2. Υψηλός 
βαθμός
διαφοροποίησης

Περιορισμένος
Στόχος

3α. Εστίαση στο 
κόστος

3β. Εστίαση στη 
διαφοροποίηση

Οι τρεις αυτές Generic στρατηγικές του Porter, αποτελούν ένα ευρέως 
αποδεκτό μοντέλο, για επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε μια 
βιομηχανία, που μπορεί να βρεί εφαρμογή και στη βιομηχανία τεχνητής 
ξυλείας. Οι στρατηγικές αυτές είναι:

Ηνεσία κόστουο (Cost leadership). Πρόκειται για μια πρωτοποριακή 
προσέγγιση στον τομέα "κόστος” πουλώντας στην τιμή της αγοράς, αλλά 
με τα χαμηλότερα κόστη στη βιομηχανία.

Διαφοροποίηση (Differentiation). Στηρίζεται στη διατήρηση του κόστους 
στο μέσο επίπεδο της αγοράς προσθέτοντας διακριτή αξία για την οποία οι 
πελάτες στο σύνολο της αγοράς είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν.
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Εστίαση (Focus) / ΕΕειδίκευση. Πρόκειται για επικέντρωση όλων των 
προσπαθειών της επιχείρσης σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς είτε 
μέσω της διαφοροποίησης, είτε μέσω στρατηγικής χαμηλού κόστους.

Η επιτυχής πραγματοποίηση καθεμιάς από τις τρεις βασικές στρατηγικές 
ανταγωνισμού απαιτεί διαφορετικές πηγές, δυνάμεις και τρόπους διοίκησης. 
Σπάνια μπορεί μια επειχείρηση να επιτύχει και τις τρεις στρατηγικές. 
Βέβαια, εάν μια επιχείρηση κατορθώσει ταυτόχρονα ηγεσία κόστους και 
μοναδικότητα στη διαφοροποίηση, τότε η ανταμοιβή θα είναι μεγάλη, αφού 
θα ισούται με το άθροισμα του οφέλους που η κάθε μία στρατηγική παρέχει 
στην επιχείρηση.

Πιο συγκεκριμένα, βασική ιδέα της στρατηγικής ηγεσίας κόστους είναι 
να καταστεί ανέφικτη μια πιθανή προσπάθεια των ανταγωνιστών της 
επιχείρησης να επιτύχουν επίσης χαμηλό κόστος παραγωγής του 
προϊόντος. Η υιοθέτηση της στρατηγικής αυτής επιτρέπει λόγω χαμηλής 
κοστολογικής θέσης, την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού με βάση τις τιμές 
των παραγομένων προϊόντων, καθώς υπάρχει η δυνατότητα μείωσης αυτών 
περισσότερο από τους ανταγωνιστές διατηρώντας μεγαλύτερα επίπεδα 
κέρδους από αυτούς. Επιπλέον, η επιχείρηση μπορεί να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικότερα τόσο τις πιέσεις των αγοραστών για χαμηλότερες 
τιμές, τις πιέσεις από υποκατάστατα προϊόντα όσο και τυχόν αυξήσεις των 
τιμών από την πλευρά των προμηθευτών, μειώνοντας μεν τα περιθώρια 
κέρδους της, χωρίς όμως αυτά τα μηδενιστούν. Τέλος, οι νεοεισερχόμενες 
επιχειρήσεις θα πρέπει να ανταγωνιστούν τις επιχειρήσεις οι οποίες 
κατέχουν πλεονεκτήματα κόστους εξαιτίας των οικονομιών κλίμακας που 
έχουν αναπτύξει. Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο φραγμός αυτός 
εισόδου δεν είναι ανυπέρβλητος για τους νεοεισερχόμενους, μια και 
μπορούν να αντιπαρέλθουν είτε με την υιοθέτηση στρατηγικής 
διαφοροποίησης, είτε με την συνδρομή των νέων τεχνολογιών να 
αναπτύξουν νέες μεθόδους παραγωγής που θα μειώνουν ακόμα 
περισσότερο το κόστος παραγωγής των προϊόντων.

Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι η λογική της στρατηγικής της ηγεσίας 
κόστους συνήθως απαιτεί από την επιχείρηση να είναι πραγματικά ηγέτης 
κόστους και όχι μια από τις πολλές επιχειρήσεις που διεκδικούν τη θέση 
αυτή. Πολλές επιχειρήσεις έχουν κάνει σοβαρά σφάλματα στρατηγικής με
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το να μην αναγνωρίζουν το γεγονός αυτό. Όταν υπάρχουν πολλές 
επειχειρήσεις που διεκδικούν να είναι ηγέτες κόστους, ο ανταγωνισμός 
μεταξύ τους παίρνει επικίνδυνη μορφή και οι συνέπειες για την οικονομική 
επίδοση και για τη μακροχρόνια δομή της αγοράς μπορεί να είναι 
καταστροφικές. Έτσι, η ηγεσία κόστους είναι μια στρατηγική που εξαρτάται 
ιδιαίτερα από το ποιά επιχείρηση την αποκτά πρώτη, εκτός, όπως 
προαναφέρθηκε, εάν μία σημαντική τεχνολογική καινοτομία επιτρέψει σε 
μια άλλη επιχείρηση να αλλάξει ριζοσπαστικά την κοστολογική της θέση.

Όσον αφορά τη στρατηγική της διαφοροποίησης, η λογική της απαιτεί 
από τις εκάστοτε επιχειρήσεις να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα 
χαρακτηριστικά τα οποία αξιολογούνται πολύ θετικά από τους αγοραστές, 
όπως η τιμή, η εικόνα, η ποιότητα, η συσκευασία, οι υπηρεσίες υποστήριξης, 
ο σχεδιασμός ή τα κανάλια διανομής και επικεντρώσουν όλες τις 
προσπάθειες τους να ανταποκριθούν σε αυτά. Η επιχείρηση πρέπει 
πραγματικά να είναι μοναδική σε κάτι ή να θεωρείται ότι είναι μοναδική από 
τους αγοραστές για να προσδοκά μια αυξημένη τιμή. Η ανταμοιβή της 
μοναδικότητα αυτής είναι η δυνατότητα να διαθέτουν το προϊόν τους σε 
αυξημένη τιμή. Η διαφοροποίηση, γενικά, ως στρατηγική, αποσκοπεί στη 
διασφάλιση μεγαλύτερων περιθωρίων κέρδους, με τη μείωση της 
ευαισθησίας των καταναλωτών στο θέμα των τιμών.

Η στρατηγική αυτή βοηθά την επιχείρηση που την έχει επιλέξει ή πρόκειται 
να την επιλέξει, να αντιμετωπίσει τους πέντε ανταγωνιστικούς παράγοντες 
με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από ότι η στρατηγική της ηγεσίας 
κόστους. Πιο συγκεκριμένα, οι πελάτες δίνουν μικρότερη σημασία στην τιμή 
του προϊόντος γιατί πιστεύουν στην ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της 
εταιρίας, με αποτέλεσμα να εκτονώνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
υφισταμένων επιχειρήσεων. Εξαιτίας μάλιστα της πίστης των καταναλωτών 
στο όνομα της εταιρίας, μπορεί ευκολότερα να ανταγωνιστεί τα 
υποκατάστατα προϊόντα. Η φήμη της επιχείρησης δημιουργεί την ανάγκη σε 
έναν οποιοδήποτε ανταγωνιστή της να υπερνικήσει την προτίμηση του 
αγοραστή σε αυτή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν υψηλοί φραγμοί εισόδου 
για τις νέες επιχειρήσεις στο βιομηχανικό κλάδο. Επίσης, λόγω της 
ανυπαρξίας συγκρίσιμων εναλλακτικών προϊόντων για τους αγοραστές, η 
διαπραγματευτική τους δύναμη εμφανίζεται περιορισμένη. Από την άλλη
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πλευρά, η εξασφάλιση υψηλών περιθωρίων κέρδους, επιτρέπουν στην 
επιχείρηση να μην επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις τιμές των πρώτων υλών.

Τέλος, κεντρική ιδέα της στρατηγικής εστίασης είναι ότι η επιχείρηση 
μπορεί να εξυπηρετήσει το μικρό τμήμα της αγοράς αποδοτικότερα ή 
αποτελεσματικότερα από ότι οι ανταγωνιστές, οι οποίοι εξυπηρετούν 
ολόκληρη την αγορά εστίασης.

Όπως παρουσιάστηκε και στον πίνακα 5.1, η στρατηγική της εστίασης είναι 
δυνατόν να έχει δύο μορφές: την εστίαση στο κόστος, όπου η επιχείρηση 
επιδιώκει ένα πλεονέκτημα κόστους στα επιλεγμένα τμήματα της αγοράς, 
και εστίαση στη διαφοροποίηση όπου επιδιώκεται η διαφοροποίηση του 
προϊόντος στα τμήματα αυτά. Η εστίαση στο κόστος αξιοποιεί τη 
συμπεριφορά του κόστους που υπάρχει σε ορισμένα τμήματα της αγοράς, 
ενώ η εστίαση στη διαφοροποίηση βασίζεται στην αξιοποίηση των ειδικών 
αναγκών των αγοραστών στα επιλεγμένα τμήματα.

Οι στρατηγικές εστίασης συνεπάγονται την ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης 
εξειδικευμένης εμπειρίας σε ένα μικρό τμήμα της αγοράς. Το μικρό αυτό 
τμήμα θα πρέπει να είναι τόσο μικρό, ώστε να μην είναι δυνατό να χτυπηθεί 
με πλάγιους τρόπους από τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου. Θα πρέπει 
όμως συγχρόνως να είναι τόσο μεγάλο που να εγγυάται στην επιχείρηση 
οικονομικά οφέλη και ανάπτυξη και υποστήριξη κάποιου ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος. Για παράδειγμα, μια επιχείρηση που έχει επιλέξει να 
εφαρμόζει στρατηγική εστίασης μπορεί να είναι "ειδική”: στην παραγωγή 
προϊόντων γοήτρου, στην παροχή άριστης εξυπηρέτησης, σε 
χαρακτηριστικά του προϊόντος, για ορισμένες κατηγορίες καταναλωτών, για 
τελικούς χρήστες, για καταναλωτές - πελάτες κάποιου μεγέθους κ.λ.π.

Η στρατηγική επιλογή αυτή ενδείκνυται για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων 
του κλάδου που δεν μπορούν να επιτύχουν ηγεσία κόστους ή διαφοροποίηση 
στο σύνολο της αγοράς, αλλά και για νεοεισερχόμενους προκειμένου να 
μειώσουν την ένταση των εμποδίων εισόδου που υψώνουν οι υφιστάμενες 
επιχειρήσεις.

Το χαμηλό κέρδος συνδέεται συχνά με την αδυναμία ανάπτυξης σε 
οποιονδήποτε από τους τρεις άξονες σύμφωνα με τους οποίους κατατάσσει 
ο Porter τις επιτυχείς στρατηγικές δηλ. στη μείωση του κόστους, τη
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διαφοροποίηση ή την εξειδίκευση και επομένως πρόκειται για ‘αποκλεισμό 
κάπου στη μέση’. Μια εταιρία με ανεξέλεγκτο κόστος, χωρίς σαφείς 
ιδιαιτερότητες προϊόντων που θα την διαφοροποιήσουν από τον 
ανταγωνισμό και χωρίς εξειδίκευση σε κάποιο τμήμα της αγοράς πρέπει να 
πάρει μια θεμελιώδη απόφαση στρατηγικής και να κινηθεί, τουλάχιστον, σε 
ένα από τους τρεις αυτούς άξονες.

Είτε πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να γίνει ηγέτης κόστους, 
στόχος που απαιτεί να κάνει μεγάλες επενδύσεις για να εκσυγχρονίσει τις 
λειτουργίες της, είτε θα πρέπει να στρέψει την προσοχή της σε ένα 
ιδιάιτερο τμήμα της αγοράς (εστίαση) ή να επιτύχει κάτι μοναδικό 
(διαφοροποίηση). Οι τελευταίες δύο επιλογές ίσως απαιτήσουν τη μείωση 
των πωλήσεων.

Πίνακας 5.2
Παράγοντες που στηρίζουν Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα 
που στηρίζεται σε:

Παράγοντες που δημιουργούν:

Διαφοροποίηση * ιδιαιτερότητα προϊόντος / υπηρεσίας

* υποστήριξη μετά την πώληση

* όνομα μάρκας

* ποιότητα προϊόντος

* διανομή

* τεχνολογία

* γραμμή προϊόντος

Ηγεσία κόστους * αποτελέσματα κλίμακας

* αποτελέσματα εμπειρίας

* έλεγχος κόστους

* παραγωγικότητα
Εστίαση * τμήμα πελατών

* γραμμή προϊόντος

* γεωγραφική περιοχή

* τιμή

* τεχνολογία
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Βέβαια, η δυνατότητα συνεχούς υποστήριξης μιας βασικής στρατηγικής 
απαιτεί την ύπαρξη εμποδίων που θα καθιστούν δύσκολη τη μίμηση. 
Δεδομένου, όμως ότι τα εμπόδια για μίμηση δεν είναι ποτέ ανυπέρβλητα, η 
επιχείρηση θα πρέπει να προσφέρει στους ανταγωνιστές της ένα κινούμενο 
στόχο. Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως με επενδύσεις σε παραγωγικές 
δραστηριότητες οι οποίες συνεχώς βελτιώνουν την ανταγωνιστική της 
θέση, αλλά γενικότερα ακολουθώντας τους τρόπους δημιουργίας 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, ανάλογα με τις βάσεις τους, δηλαδή 
ανάλογα με το αν προκύπτουν από διαφοροποίηση, ηγεσία κόστους ή 
εστίαση σε κάποιο τμήμα της αγοράς, όπως παρουσιάζονται και στον 
πίνακα 5.2.

Με δεδομένο τον εντοπισμό κάποιου συγκριτικού πλεονεκτήματος, το 
ζητούμενο είναι η εκμετάλλευσή του. Η εκμετάλλευσή του βεβαίως είναι 
δυνατή εάν υπάρχουν ανάλογες ευκαιρίες στην αγορά. Κανονικά όμως, 
αφού εντοπισθεί κάποια ευκαιρία στην αγορά, πρέπει να αξιολογηθούν οι 
ικανότητες της εκάστοτε επιχείρησης να εκμεταλλευθεί το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα που διαθέτει.

Πίνακας 5.3
Μήτρα Στρατηγικού Σχεδιασμού 

(Strategic Planning Matrix)

Δυνατότητα επιχείρησης να εκμεταλλευθεί την 
ευκαιρία

Μεγάλη Μικρή

Ευκαιρία

στην
αγορά

Μεγάλη Στρατηγικό Παράθυρο
Ευκαιρίας (Strategic
Window of Opportunity)

• Νέα προϊόντα
• Νέες αγορές
• Υπάρχοντα 
προϊόντα

Απόκτηση πόρων 
(αγορά)

Διαποίκιλση
(Diversification)

Μικρή Στρατηγικές Χαμηλής
Ανάπτυξης (Low Growth 
Strategies)

• Εστίαση αγοράς
• Αποτελεσματι- 
κότητα κόστους

Αποφυγή (Avoid) 
Αφαίρεση (Ξεπούλημα 
Divest)
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Η έννοια του "στρατηγικού παραθύρου της ευκαιρίας” (strategic window of 
opportunity), δηλαδή της σύγχρονης ύπαρξης κάποιας ευκαιρίας στην αγορά 
και της δυνατότητας μιας επιχείρησης να την εκμεταλλευθεί, είναι 
εξαιρετικά σημαντική διότι συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία και διατήρηση 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Έτσι λοιπόν, οι μάνατζερς θα πρέπει να 
σκέπτονται και να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τις σχέσεις που 
περιγράφει η Μήτρα Στρατηγικού Σχεδιασμού (πίνακας 5.3)

Επιπλέον, με βάση την ανάλυση ελκυστικότητας της βιομηχανίας και σε 
συνδυαμό με την εκτίμηση των διαθέσιμων πόρων και ικανοτήτων της 
επιχείρησης, προκύπτουν ορισμένες στρατηγικές κατευθύνσεις, όπως αυτές 
παρουσιάζονται στη Μήτρα Ελκυστικότητας Βιομηχανίας - Δυνατοτήτων 
Επιχείρησης (πίνακας 5.4).

Πέρα από τους παράγοντες της αγοράς μέσα στην οποία
δραστηριοποιούνται οι βιομηχανίες τεχνητής ξυλείας και την ελκυστικότητα 
αυτής, οι ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης είναι επίσης καθοριστικές 
για την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής. Έτσι, το μέγεθος της 
επιχείρησης επηρεάζει τόσο τη φυσιογνωμία των στρατηγικών 
προβλημάτων όσο και τη μεθόδευση αντιμετώπισής τους. Η ανάγκη της 
στρατηγικής κοινής αποδοχής είναι, συχνά εμφανέστερη σε μεγάλες 
επιχειρήσεις του κλάδου παρά στις μικρές μονάδες επένδυσης ή φασόν, 
λόγω της πολυπλοκότητας και της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων 
τους. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν, επίσης, μεγαλύτερες 
δυνατότητες αφιέρωσης στον προσδιορισμό της στρατηγικής - περισσότερο 
μάνατζμεντ κορυφής και περισσότερη υποστήριξη προσωπικού. Είναι 
φυσικό, εν τούτοις, ότι ένα μεγάλο μέρος της μελέτης της στρατηγικής και 
των τεχνικών στρατηγικού σχεδιασμού να αφορά τις μεγάλες επιχειρήσεις, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η στρατηγική δεν είναι εξίσου σημαντική για 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η ιδιοκτησία είναι ένα ακόμα σημείο επιρροής. Στην περίπτωση των μικρών, 
οικογενειακής ιδιοκτησίας επιχειρήσεων, οι προσωπικοί στόχοι είναι στενά 
συνδεδεμένοι με εκείνους της επιχείρησης. Στον αντίποδα βρίσκονται οι 
μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου οι οποίες θα πρέπει σε κάθε τους επιλογή 
να λαμβάνουν υπόψη τους τα μετοχικά συμφέροντα και γενικότερα τους 
stakeholders.
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Πίνακας 5.4
Μήτρα Ελκυστικότητας Βιομηχανίας - Δυνατοτήτων Επιχείρησης

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Business Strengths)

ΥΨΗΛΗ ΜΕΤΡΙΑ ΧΑΜΗΛΗ

Ε Υ Ολικός Αγώνας Επιλεκτική Ανάπτυξη Σοβαρή Είσοδος στην
Λ Ψ (all-out struggle) (selective growth). Επιλογή Αγορά (serious entry into
Κ Η Συγκέντρωση όλης της περιοχών στις οποίες the market). Καιροσκοπική
Υ Λ προσπάθειας στη μπορούν να διατηρηθούν τοποθέτηση για να
Σ Η διατήρηση δυνάμεων. οι δυνάμεις της δοκιμαστούν οι
Τ Εάν είναι απαραίτητο, επιχείρησης. προοπτικές ανάπτυξης.
1 διατήρηση δομής κέρδους Συγκέντρωση Αποχώρηση, εάν οι
Κ μέσω επενδύσεων. επενδύσεων σε αυτές τις ενδείξεις συγκλίνουν στη
ο περιοχές. μη διατηρότητα της
τ

Η
ανάπτυξης.

Τ Μ Διατήρηση Υπεροχής Επιλεκτική Εξάπλωση Περιορισμένη
A Ε (maintenance of (selective expansion) Εξάπλωση ή

Τ superiority) Συγκέντρωση επένδυσης Αποχώρηση
Ρ Ισχυροποίηση και εξάπλωση μόνο σε (limited expansion or

Β 1 δυνατότητας τμήματα της αγοράς στα withdrawal)
1 A αντιμετώπισης του οποία τα κέρδη είναι Αναζήτηση τρόπων
Ο ανταγωνισμού. Αποφυγή ικανοποιητικά και το εξάπλωσης χωρίς μεγάλο
Μ μεγάλων επενδύσεων. ρίσκο σχετικά χαμηλό. ρίσκο. Εάν η εξάπλωση
Η έμφαση στην κερδοφορία είναι ανεπιτυχής,
X μέσω της ανάπτυξης της αποχώρηση, πριν η
A παραγωγικότητας. ανάμιξη της επιχείρησης
Ν καταστεί πολύ μεγάλη.
1 X Περιορισμένη Συγκομιδή Συνολική Συγκομιδή Ελαχιστοποίηση Ζημίας
A A (limited harvesting) (overall harvesting) (loss-minimizing)
Σ Μ Μείωση του βαθμού Προβολή της αλλαγής Πρόληψη ζημιών πριν

Η ρίσκου στο ελάχιστο σε από τα πάγια στα αυτές πραγματοποιηθούν,
Λ αρκετά τμήματα. μεταβλητά κόστη. μέσω της αποφυγής
Η Έμφαση στο κέρδος Έμφαση στη κερδοφορία επενδύσεων και μέσω

μέσω της προστασίας μέσω προστιθέμενης της μείωσης του
της κερδοφορίας, ακόμα αξίας. σταθερού κόστους.
και εάν αυτό Αποχώρηση, όταν η ζημία
συνεπάγεται την 
απώλεια της θέσης στην 
αγορά.

είναι αναπόφευκτη.

Πηγή: Γ. Σιώμκος “Εισαγωγή στο Στρατηγικό Μάρκετνγκ"
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Ένα περαιτέρω χαρακτηριστικό, που επηρεάζει τα στρατηγικά ζητήματα 
μιας επιχείρησης, είναι ο βαθμός στον οποίο οι δραστηριότητες της έχουν 
μόνο εθνικό ή και διεθνή χαρακτήρα. Στην περίπτωση που αναπτύσσουν 
εισαγωγικές ή εξαγωγικές δραστηριότητες θα πρέπει να λάβουν σοβαρά 
υπόψη κατά τη διαδικασία σχεδιασμού της στρατηγικής τους τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που ισχύουν στις αντίστοιχες χώρες.

Γενικότερα όμως, κάθε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο 
μπορεί να υιοθετήσει στρατηγικές που να αποτελούν αντίδραση σε 
στρατηγικές κινήσεις ανταγωνιστών ή εξελίξεις στη βιομηχανία ή στην 
αγορά. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για αντιδραστική στρατηγική 
(reactive), όπως συνήθως συμβαίνει στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. 
Μπορεί, όμως, με κατάλληλες στρατηγικές να ενεργεί με τρόπο που να 
προλαβαίνει τα γεγονότα ή τις εξελίξεις, ή καλύτερα, να είναι η ίδια 
παράγοντας εξελίξεων. Η ακολουθητέα στρατηγική στην περίπτωση αυτή 
είναι προληπτική (proactive). Ανάλογα, υπάρχουν στρατηγικές για ηγέτες 
και προκαλούντες, που μπορούν να βρουν εφαρμογή και στις επιχειρήσεις 
τεχνητής ξυλείας που μελετάμε.

Σκοπός των στρατηγικών που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις - ηγέτες στις 
αγορές τους είναι να παραμείνουν μακροπρόθεσμα πρώτες σε κερδοφορία. 
Ο σκοπός αυτός μπορεί να επιτευχθεί είτε με την αύξηση της ζήτησης για 
τα προϊόντα τους, είτε με την προστασία (διατήρηση) ή με την αύξηση του 
μεριδίου αγοράς που κατέχουν.

Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση της ζήτησης είναι δυνατή μέσω νέων χρηστών, 
νέων χρήσεων ή αυξημένης χρήσης του προϊόντος, προερχόμενη κυρίως 
από τη συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης για τη χρήση των προϊόντων 
τεχνητής ξυλείας.

Η διατήρηση - προστασία του μεριδίου αγοράς καθίσταται εφικτή μέσω α) 
της συνεχούς καινοτομίας, δηλαδή με την εισαγωγή αλλαγών στο προϊόν, 
ώστε να ασκηθεί πίεση σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν 
μπορούν να δαπανήσουν ανάλογα ποσά για να ακολουθήσουν τις αλλαγές, 
β) του οχυρώματος, δηλαδή όταν το μέγεθος, η συσκευασία και η τιμή ενός 
προϊόντος ικανοποιούν τις προτιμήσεις της αγοράς στόχου, κρατούν τις
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άλλες επιχειρήσεις μακρυά από το να κερδίσουν ένα κομμάτι αυτής και γ) 
της αντιμετώπισης, δηλαδή τη διάθεση των προϊόντων σε χαμηλές τιμές και 
ισχυρή προβολή τους προκειμένου να διατηρηθεί η θέση επικράτησης στην 
αγορά.

Τέλος, η αύξηση του μεριδίου αγοράς είναι δυνατή μέσω: α)
αντιμετώπισης, δηλαδή μέσω χαμηλών τιμών και ισχυρής προβολής του 
προϊόντος και β) νέων προϊόντων όπου η έμφαση δίνεται στην ποιότητα ή 
στις επεκτάσεις γραμμών προϊόντων, όπως η περίπτωση του προϊόντος 
OBS. Η μοριοσανίδα τύπου O.S.B (Oriented Structural Board)14 αποτελεί ένα 
από τα νέα προϊόντα στην κατηγορία των μοριοσανίδων που κατακτούν την 
αγορά. Στην Ελλάδα το προϊόν αυτό δεν παράγεται και δεν κυκλοφορεί 
στην αγορά. Το μέλλον της μοριοσανίδας τύπου O.S.B στην Ελλάδα 
εξαρτάται καθοριστικά από τη θέση του προϊόντος αυτού στην Ευρωπαϊκή 
αγορά και αφού στην Ευρώπη έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται, θα συμβεί το 
ίδιο και στην ελληνική αγορά, με κάποια βέβαια καθυστέρηση. Στην Ευρώπη 
και ειδικότερα στην Βρετανία η ζήτηση του προϊόντος αυτού είναι 
αυξημένη, αλλά σημαντικά μικρότερη από ότι στην Αμερική όπου στις ΗΠΑ 
έχει καταλάβει το 40% της αγοράς κόντρα πλακέ, ενώ στον Καναδά το 
50%.

Επίσης, υπάρχουν διαφόρων κατηγοριών στρατηγικές για προκαλούντες 
(challengers). Μια κατηγορία περιλαμβάνει τις πολύ καλά επικεντρωμένες σε 
κάποια αγορά στόχο στρατηγικές (strong targeted strategies). Αυτές 
χωρίζονται σε υψηλού κινδύνου στρατηγικές όπως η παροχή έκπτωσης επί 
των τιμών, η καινοτομίας προϊόντων μέσω είτε της παραγωγής είτε της 
εισαγωγής νέων βελτιωμένων προϊόντων, η διάθεση φθηνότερων προϊόντων,

14 Η τεχνολογία της παράλληλης στρωμάτωσης προσδίδει στο προϊόν O.S.B βασικά 
πλεονεκτήματα όπως:
* Αυξημένη μηχανική αντοχή σε κάμψη και ελαστικότητα.
* Διαστασιακή σταθερότητα, περιορισμένη διόγκωση και αυξημένη ανθεκτικότητα 

στην υγρασία.
Οι πιο συνηθισμένες εφαρμογές των μοριοσανίδων τύπου O.S.B είναι οι ακόλουθες:
* Πλάκες ξυλοτύπων για μπετά.
* Σανίδωμα στεγών και πάνελς επικάλυψης εσωτερικών και εξωτερικών τοιχών 

προκατασκευασμένων κατοικιών και άλλων κτιρίων.
* Πατώματα και ταβάνια.
* Βιομηχανική συσκευασΐα και κουτιά εμπορευμάτων.
* Παλέτες.
* Γεωργικές κατασκευές (αποθήκες, σιλό κ.λ.π.)
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η στοχευμένη προβολή, και η διάθεση προϊόντων γοήτρου και σε χαμηλού 
κινδύνου στρατηγικές όπως η βελτίωση της εξυπηρέτησης, η καινοτομία 
στη διανομή και η μείωση κόστους.

Ανάλογα, μια στρατηγική απόφαση - κλειδί στην περίπτωση νέων προϊόντων 
είναι η ανάληψη ή όχι του κινδύνου που αφορά την πρωτοποριακή εφαρμογή 
τους σε αντιδιαστολή με την παρακολούθηση κάποιου άλλου στην 
προώθησή τους στην αγορά. Ο κίνδυνος του “πρωτοπόρου" είναι η 
πιθανότητα μέτριας αρχικής αποδοχής, όπως συνέβει στην περίπτωση του 
MDF, ισορροπούμενος σε ένα βαθμό από τη διασφάλιση ουσιαστικού 
κέρδους έναντι του ανταγωνισμού. Ο “ακόλουθος’ προωθεί μια 
ασφαλέστερη στρατηγική: δεν αποκλείεται και αυτός να κερδίσει 
προωθώντας μια βελτιωμένη διαδικασία. Η επιλογή ανάμεσα στη θέση του 
“πρωτοπόρου" και τη θέση του "ακολούθου” αντανακλά τις πηγές της 
εταιρίας σε συνάρτηση με το ενδεχόμενο ρίσκο, έστω και αν στην πράξη 
έχει αποδειχθεί ότι η μόνη πραγματική αντανάκλαση είναι εκείνη του 
γενικού ύφους και του πνεύματος της εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, 
η εισαγωγή νέων διαδικαδιών που αφορούν ένα εξελιγμένο προϊόν πρέπει να 
προωθούνται προσεκτικά μέσα στα πλαίσια της εξέλιξης της αγοράς. Η 
γρήγορη ανάπτυξη απαιτεί εντατικό ΜΚΤ για να υπάρξει αποδοχή από την 
αγορά, ενώ η προσπάθεια για μη υπέρβαση της προσφοράς από τη ζήτηση 
που θα πριμοδοτήσει η βελτίωση του προϊόντος απαιτεί συνέχεια και 
συνέπεια. Στον αντίποδα, η καθυστερημένη ανάπτυξη εγκλείει τον κίνδυνο 
της απώλειας μεριδίου από τον ανταγωνισμό που, ενδεχόμενα, κινήθηκε πιο 
γρήγορα.

Γενικότερα, αν και το πρόβλημα της διαμόρφωσης μιας στρατηγικής μπορεί 
να ποικίλλει κατά περίπτωση, υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία ή βήματα τα 
οποία είναι εφαρμόσιμα σε πλείστες περιπτώσεις. Με τους απλούστερους 
όρους, αυτά είναι δυνατόν να μειωθούν στη βασική σειρά των παρακάτω 
επτά βημάτων:

1. Θέση προσωρινών σκοπών,

2. εκτίμηση του πιθανού μελλοντικού περιβάλλοντος,

3. εκτίμηση της κατάστασης της επιχείρησης,

4. διαμόρφωση εναλλακτικών στρατηγικών,
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5. αποτίμηση των εναλλακτικών αυτών,

6. επιλογή της πλέον κατάλληλης στρατηγικής (μέσα και από τους 
αναθεωρημένους σκοπούς),

7. κατάρτιση των σχεδιών που απαιτούνται για την εφαρμογή.

Προκειμένου όμως να γίνει η επιλογή μεταξύ ενός αριθμού εναλλακτικών 
στρατηγικών επιλογών χρειάζονται μια σειρά κριτηρίων αξιολόγησης αυτών 
των και επιλογής της "καλύτερης” στρατηγικής. Μερικά κριτήρια δρουν σαν 
φίλτρα και περιορίζουν τις επιλογές που δεν συναντούν τις απαιτήσεις της 
επιχείρησης.

Μερικά από αυτά τα κριτήρια είναι τα εξής:

• Πόσο επιτυχής είναι η συσχέτιση μεταξύ της επιλογής αυτής και των 
στόχων της επιχείρησης;

• Η στρατηγική αυτή αντιμετωπίζει τις στρατηγικές αδυναμίες και τις 
σοβαρές απειλές από το περιβάλλον της επιχείρησης;

• Ποιές θα ήταν οι συνέπειες αποτυχίας της στρατηγικής αυτής ή 
μερικής μόνο επιτυχίας της;

• Βασίζεται η στρατηγική στο υφιστάμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

• Είναι η στρατηγική εφικτή;

• Ποιά θα είναι η αντίδραση των ενδιαφερομένων ομάδων;

• Ποιά είναι τα δυνητικά οφέλη από την υιοθέτησή της;

Και φυσικά, αφού επιλεγεί η κατάλληλη στρατηγική από την κάθε 
επιχείρηση απαιτείται:

• Πάνω από όλα, ένας μάνατζερ με ξεκάθαρη υπευθυνότητα για τη 
διαδικασία της εφαρμογής.

• Επιχειρησιακή κουλτούρα που θα υποκινεί τους ανθρώπους και θα 
τους οδηγεί στη συνεργασία.

• Απόλυτη κατανόηση της προτεινόμενης στρατηγικής από όλα τα 
επίπεδα μέσα στην επιχείρηση.

• Κατάλληλη δομή αναφοράς που θα απεικονίζει την πορεία της 
αλλαγής.

• Πληροφοριακά και συστήματα ελέγχου έτσι ώστε οι αποφάσεις να 
παίρνονται έγκαιρα και να γίνονται γνωστές.
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• Σε ορισμένες περιπτώσεις, συστήματα ανταμοιβής που θα παρέχουν 
οικονομικά και άλλα κίνητρα στους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα της 
επιχείρησης προκειμένου να συμβάλλουν στην εφαρμογή της 
στρατηγικής.

5.3 Προτάσειο στρατηγικού σγεδιασιιού

Οι επιχειρήσεις λοιπόν και ειδικότερα αυτές που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της τεχνητής ξυλείας, αν θέλουν να επιβιώσουν και, πολύ 
περισσότερο, να αναπτυχθούν κάτω από τις συνθήκες των ασταμάτητων 
μεταβολών και του εντεινόμενου ανταγωνισμού, είναι πλέον υποχρεωμένες 
να ξεχάσουν τον παλιό τους “εαυτό” και τον τρόπο που ως τώρα δούλευαν 
και να ανασχεδιαστούν15 σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καιρών.

Και οι απαιτήσεις των καιρών είναι: Μέγιστη ευελιξία. Συνεχής
προσαρμογή. Απλούστευση, συντόμευση έως και κατάργηση διαδικασιών. 
Αναδιάταξη προσωπικού και εμποτισμός του με νέο πνεύμα. Άμεση δράση. 
Αυτά σε συνδυασμό με την πληρέστερη δυνατή χρησιμοποίηση και 
ενεργοποίηση της πληροφορικής, και γενικά, της νέας τεχνολογίας. Με 
όραμα και στόχο: α) ποιότητα προϊόντος ή υπηρεσίας, β) χαμηλό κόστος, 
γ) γρήγορη εξυπηρέτηση του πελάτη, που πρέπει να ικανοποιηθεί όχι μόνο 
με ποικιλία ειδών, αλλά και ποικιλία τρόπων πληρωμής.

Δεν υπάρχει πλέον μαζική αγορά. Έχει κατατεμαχισθεί σε επιμέρους 
αγορές, με ιδιαιτερότητες η καθεμία. Η ανακάλυψη και η κάλυψη αυτών των 
ιδιαιτεροτήτων αποτελεί σοβαρότατο παράγοντα επιτυχίας.

Ακόμα θα πρέπει να κοιτάζουν σε πολλές κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Τα 
διοικητικά στελέχη νομίζουν ότι οι εταιρίες τους είναι εξοπλισμένες με 
αποτελεσματικά “ραντάρ” που αντιλαμβάνονται τις αλλαγές, αλλά οι 
περισσότερες από αυτές δεν είναι. Συνήθως αυτό που ανιχνεύουν είναι 
αυτές οι αλλαγές που τις περμένουν έτσι και αλλιώς.

15 Ο ανασχεδιασμός είναι η “ θεμελιώδης αναθεώρηση και η ριζική επανασχεδίαση 
των επιχειρησιακών διαδικασιών (λειτουργιών), με σκοπό την επίτευξη θεαματικών 
βελτιώσεων σε απόλυτο συνδυασμό με τα κρίσιμα κριτήρια απόδοσης, όπως: 
κόστος, ποιότητα, παροχές υπηρεσιών και ταχύτητα.”

“Ο ανασχεδιασμός είναι το καινούργιο και πρέπει να γίνει" κατά τον Peter Drucer.
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Το τρίπτυχο Αγοραστές, Ανταγωνισμός και Αλλαγή έχουν δημιουργήσει 
ένα νέο κόσμο για τις επιχειρήσεις.

Πιο αναλυτικά, καθώς οι επιτυχημένες επιχειρήσεις δεν διαφέρουν πολύ 
από χώρα σε χώρα, μπορούν να ακολουθήσουν τις αρχές των Peters and 
Waterman16, οι οποίες είναι οι εξής:

Αρχή πρώτη. Κλίση προς τη δράση, που σημαίνει: Αντίδραση γρήγορη και 
δημιουργική στις αλλαγές του περιβάλλοντος.

Αρχή δεύτερη. Κοντά στον πελάτη που σημαίνει: Μαθαίνουμε μαζί και από 
τον πελάτη, προσέχουμε την ποιότητα και την εξυπηρέτηση.

Αρχή τρίτη. Αυτονομία και Επιχειρηματικότητα, που σημαίνει: Ενθάρρυνση 
των καινοτόμων, αυτών που παίρνουν ρίσκο. Ας γίνονται και κάποια λάθη.

Αρχή τέταρτη. Παραγωγικότητα μέσω των ανθρώπων, που σημαίνει: Η 
παραγωγικότητα προέρχεται κυρίως από τους ανθρώπους και τη 
δημιουργική τους φαντασία. Οι επενδύσεις σε κεφάλαια δεν αρκούν.

Αρχή πέμπτη. Άμεση διοίκηση, κατευθυνόμενη από αξία, που σημαίνει: Η 
τεχνολογία, η οργανωτική δομή κ.λ.π., είναι μέσα και όχι σκοπός. Σκοπός 
είναι η ικανότητα επιτυχίας.

Αρχή έκτη. ‘‘Ασχοληθείτε με το πλεκτό σας”, που σημαίνει: Η γνώση του 
προϊόντος και της παραγωγής του, είναι κρίσιμης σημασίας. Η ανασχόληση 
με πολλά και διαφορετικά αντικείμενα αποπροσανατολίζει.

Αρχή έβδομη. Απλή μορφή, μικρός αριθμός ανωτέρου προσωπικού, που 
σημαίνει: Απλή δομή, λίγα ιεραρχικά επίπεδα. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις 
είναι ευέλικτες.

Αρχή όγδοη. Ταυτόχρονη χαλαρότητα και αυστηρότητα, που σημαίνει: 
Καθορισμός προτεραιοτήτων. Συγκέντρωση των σημαντικότερων 
δραστηριοτήτων και αποκέντρωση όλων των υπολοίπων.

16 Πρόσφατα και στην Ελλάδα, μια ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών (MBA) της 
ΑΣΟΕΕ, μελέτησαν υπό την καθοδήγηση του καθηγητή κ. Αυλωνίτη 20 
επιτυχημένες ελληνικές επιχειρήσεις και αναγνώρισαν στις πρακτικές των 
επιχειρήσεων αυτών τις 8 αρχές των Peters and Waterman, του βιβλίου “In search 
of Excellence”, μαθήματα από τις Άριστες Αμερικανικές Επιχειρήσεις.
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Προκειμένου να διασφαλιστεί η ικανοποιητική πορεία της βιομηχανίας 
τεχνητής ξυλείας, απαιτούνται πέρα των στρατηγικών επιλογών που 
πάρθηκαν ή πρέπει να ληφθούν, πραγματοποίηση κάποιων σημαντικών 
ενεργειών τόσο από την πλευρά των επιχειρήσεων μεμονωμένα όσο και από 
την πλευρά της ελληνικής πολιτείας.

Κρίνεται λοιπόν σκόπιμη η συστηματικότερη συνεργασία των ελληνικών 
βιομηχανιών ξύλου με κοινή προβολή των δραστηριοτήτων τους αλλά και 
των προϊόντων τους, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και διεθνές όπως για 
παράδειγμα μέσω του INTERNET, ακολουθώντας την τακτική των 
πρωτοπόρων της παγκόσμιας βιομηχανίας ξύλου. Θα πρέπει να τονιστεί 
ιδιαίτερα ο οικολογικός τους προσανατολισμός, καθώς το ξύλο, η τόσο 
πολύτιμη αυτή πρώτη ύλη αξιοποιείται 100%, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος αλλά και να συνεχιστούν οι προσπάθειες διασφάλισης 
ποιοτικών προϊόντων. Έμφαση επίσης θα πρέπει να δοθεί στον τομέα 
Έρευνας και Ανάπτυξης, για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, γεγονός που θα δώσει στις επιχειρήσεις το 
απαραίτητο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ένα στοιχείο διαφοροποίησης 
από το σύνολο του ανταγωνισμού. Απαραίτητη επίσης θεωρείται η 
αξιοποίηση συνεργασιών με επιχειρήσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μέσω διευρωπάίκών δικτύων συνεργασίας, για ανταλλαγή απαραίτητων 
πληροφοριών αλλά και πολύτιμης τεχνογνωσίας. Προβάλλει επιπλέον 
αναγκαία η ενίσχυση από την πολιτεία των συνεργασιών με τα Βαλκάνια, 
καθώς η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα στη διάρκεια των έξι 
τελευταίων χρόνων έχει να επιδείξει εντυπωσιακές επιδόσεις και δεν είναι 
υπερβολή ο χαρακτηρισμός ότι οι γειτονικές χώρες αποτελούν τη 
“βαλκανική ενδοχώρα”. Άλλωστε, στα Βαλκάνια, οι εξελίξεις τόσο στον 
πολιτικό όσο και στον οικονομικό τομέα, δημιουργούν ένα θετικό 
επιχειρηματικό κλίμα. Στις περισσότερες χώρες αυτής της περιοχής, η 
έντονη έλλειψη στέγης που παρατηρείται, δημιουργεί μεγάλες δυνατότητες 
για τα προϊόντα του κλάδου. Το ίδιο ισχύει και για άλλες χώρες της 
Μεσογείου (Αίγυπτο, Λίβανο, Ιορδανία κ.λ.π.)

Η επαναδραστηριοποίηση και ουσιαστικότερη προσφορά οργάνων όπως ο 
Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Ξύλου και η πραγματοποίηση, βάση του 
στρατηγικού σχεδίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, του
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Ινστιτούτου Ξύλου, θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην στήριξη των 
βιομηχανιών του κλάδου και θα προσφέρουν τα απαραίτητα εφόδια για 
καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν για αυτές. Επίσης, η 
θέσπιση κινήτρων για δημιουργία τεχνητών δασών και αξιοποίησή τους από 
επιχειρήσεις οι οποίες θα αναλάβουν την φροντίδα τους, πρακτική που 
συναντάται σε πολλά μέρη του κόσμου, θα δώσει μια επιπλέον δυνατότητα 
εξασφάλισης πρώτης ύλης αλλά και κερδοφορίας γενικότερα.

Τέλος, το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) 1994-1999, το οποίο 
χρηματοδοτείται από το λεγόμενο Β’ Πακέτο Delors, και αποτελεί σημαντικό 
βοήθημα για τη βελτίωση των υποδομών στην Ελλάδα, γεγονός που όπως 
έχει αναφερθεί, επηρεάζει ανάλογα την πορεία της βιομηχανίας ξύλου, δεν 
θα πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτο.

Συνοψίζοντας, ανεξάρτητα από όλα αυτά, η ουσία της διαμόρφωσης της 
στρατηγικής είναι η εκτίμηση αν μια επιχείρηση κάνει τα σωστά πράγματα 
(αποτελεσματικότητα) και πώς μπορεί να γίνει πιο ουσιαστική σε αυτό που 
κάνει (αποδοτικότητα). Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να είναι προσεκτική ως 
προς το να γίνει ηγέτης της στρατηγικής που επέλεξε, γιατί ακόμα και οι 
καλύτερες στρατηγικές αργά ή γρήγορα απαρχαιώνονται. Τακτική 
επανεκτίμηση της στρατηγικής βοηθάει τη διοίκηση έτσι ώστε να αποφύγει 
την αυταρέσκεια. Οι αντικειμενικοί σκοποί και οι στρατηγικές θα πρέπει να 
αναπτυχθούν και να συντονιστούν προσεκτικά και δεν πρέπει να 
εξελίσσονται σε καθημερινές λειτουργικές αποφάσεις.

Μία επιχείρηση χωρίς καμία αίσθηση κατεύθυνσης και συγκεκριμένη 
στρατηγική επισπεύδει το θάνατό της. Όταν μια επιχείρηση δεν γνωρίζει 
προς τα πού θέλει να πάει, συνήθως καταλήγει εκεί όπου δεν ήθελε! Κάθε 
επιχείρηση λοιπόν χρειάζεται να θέσει συνειδητά ξεκάθαρους στόχους και 
στρατηγικές.
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1. ΓΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
(SHELMAN: Swiss HELenic MANnufacturers)

Αναμφισβήτητος ηγέτης στον κλάδο ξύλου στην Ελλάδα και μία από τις 
σημαντικότερες και δυναμικότερες παρουσίες στην Ευρώπη, η SHELMAN A. 
Ε ιδρύθηκε το 1962, χρονολογία "σταθμός” στην ανάπτυξη της βιομηχανίας 
προϊόντων ξύλου στην Ελλάδα. Ως σκοπός της εταιρίας είχε οριστεί η 
επεξεργασία ξύλου και η εμπορία προϊόντων αυτού, αν και όπως θα 
διαφανεί και παρακάτω, αυτός έχει μάλλον διευρυνθεί. Ιδρυτής της ο κ. 
Παναγιώτης Ηλιάδης, ο οποίος παραμένει στη κορυφή της διοικητικής 
ιεραρχίας ως πρόεδρος του Δ.Σ και διευθύνων σύμβουλος, βάζοντας την 
προσωπική του σφραγίδα στην ιστορία και πορεία της εταιρίας. Εξάλλου, η 
οικογένεια Ηλιάδη διατηρεί τον έλεγχο της εταιρίας, η οποία είναι 
εισηγμένη στο Χρηματηστήριο Αξιών Αθηνών από τον Μάιο του 1988, 
κατέχοντας τη συντρηπτική πλειοψηφία των μετοχών (περίπου 83%).
Με περισσότερα από 34 χρόνια δραστηριοποίησης, συνεχίζει μία πορεία 
δυναμικής, επιτυχημένης και πρωτοποριακής ανάπτυξης σε όλους τους 
τομείς του ξύλου, κατέχοντας σταθερά την πρώτη θέση στην Ελλάδα, τόσο 
βάση του συνόλου του ενεργητικού όσο και βάση των πωλήσεων που 
πραγματοποιεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι η SHELMAN και η ΒΑΛΚΑΝ 
κατέχουν το 48% του μεριδίου αγοράς επί του συνόλου της βιομηχανίας 
ξύλου, γεγονός που υποδηλώνει την κυριαρχία των δύο αυτών 
επιχειρήσεων, ενώ υπολογίζεται ότι το 1/3 των πωλήσεων προϊόντων 
ξυλείας στην Ελλάδα το 1995 έγινε από την SHELMAN.
Οκτώ υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής, ιδιόκτητο λιμάνι, προσωπικό 
έμπειρο και άριστα εκπαιδευόμενο, επενδυτικά προγράμματα σε εξέλιξη σε 
θέματα τεχνολογίας και εκπαίδευσης, εκθεσιακά κέντρα, κέντρα διανομής 
και νέα προϊόντα, είναι μερικά από τα όπλα που διατηρούν την SHELMAN 
στην κορυφή και της ανοίγουν δρόμους για την κατάκτηση ακομά και των 
πιο απαιτητικών αγορών του εξωτερικού.
Σε μία ιδιόκτητη έκταση 350.000 τ.μ. στο Βασιλικό της Χαλκίδας, το 
μεγαλύτερο ελληνικό βιομηχανικό συγκρότημα ξύλου αποτελείται από:

• Εργοστάσιο πριστηρίου, με δύο γραμμές παραγωγής και ετήσια 
δυναμικότητα 70.000 κ.μ. και στεγνωτήρια πριστής ξυλείας συνολικής
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δυναμικότητας 12.000 κ.μ. ετησίως, καθώς και ατμιστήρια για την 
προστασία του ξύλου.

• Εργοστάσιο κόντρα πλακέ, η πρώτη μονάδα παραγωγής κόντρα πλακέ 
στην Ελλάδα, με 4 γραμμές παραγωγής και ετήσια δυναμικότητα 50.000 κ.μ.

• Εργοστάσιο πλακάζ, με δύο γραμμές παραγωγής και δυναμικότητα
15.000 κ.μ.

• Εργοστάσιο μοριοσανίδων, επένδυση που ολοκληρώθηκε το 1990 με 
στόχο την αξιοποίηση των συνεχώς αυξανόμενων υπολλειμάτων ξύλου από 
την αύξηση της παραγωγής κόντρα πλακέ, με 4 γραμμές παραγωγής και 
δυναμικότητα 160.000 κ.μ.

• Εργοστάσιο επενδεδυμένων επιφανειών, με 4 γραμμές παραγωγής και 
δυναμικότητα 6.000 panels το 24ωρο.

• Εργοστάσιο ξύλινων δαπέδων και επενδύσεων, με δύο γραμμές
παραγωγής και δυναμικότητα 500.000 τ.μ.

• Εργοστάσιο καπλαμά, με 4 γραμμές παραγωγής και δυναμικότητα
11.000.000 τ.μ.

• Εργοστάσιο post formming και directo postforming, με δυναμικότητα
1.300.000 τρέχοντα μέτρα και δύο γραμμές παραγωγής έτοιμων και 
ημιέτοιμων στοιχείων κατασκευών, όπως αδιάβροχοι πάγκοι, πορτάκια 
κουζίνας, καπάκια γραφείων, ράφια κ.λ.π., με τον πλέον σύγχρονο 
τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως πριόνι Giben για κοπή μεγάλης ακρίβειας για 
την ικανοποίηση ειδικών παραγγελιών των πελατών.
Αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας επεξεργασίας του ξύλου και 
υπολλειμάτων αυτού, είναι η παραγωγή μιας ευρείας γκάμας προϊόντων τα 
οποία μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις βασικές ομάδες:
• Προϊόντα από συμπαγές ξύλο (solid wood)

• Σύνθετα προϊόντα ξύλου σε μορφή επίπεδων επιφανειών (panels) και

• Ημιέτοιμα και έτοιμα στοιχεία επιπλοποιίας και γενικά κατασκευών 
(elements).
Παράλληλα όμως με τη βιομηχανική της δραστηριότητα, η SHELMAN 
ξεκίνησε μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη εμπορική δραστηριότητα σε πολλά 
είδη ξυλείας, συνεργαζόμενη με τους μεγαλύτερους οίκους του εξωτερικού.
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Ως φιλοσοφία της εταιρίας, προβάλλεται από τα στελέχη της, η συνεχής 
παρακολούθηση και ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή βάζοντας 
“την ποιότητα πάνω από όλα’.
Οι στρατηγικές της, σχηματοποίηση κατά μία έννοια της φιλοσοφίας της 
είναι:

• Η έμφαση στην ποιότητα του τελικού προϊόντος και στο service των 
πελατών.

• Η συνεχή εφαρμογή νέων τεχνολογιών και η εισαγωγή νέων προϊόντων.

• Η ανακύκλωση του ξύλου, ως βασικό μέσο διατήρησης της ισορροπίας 
στο ισιζύγιο του ξύλου.

• Η προβολή και η αύξηση της χρήσης του ξύλου στις κατασκευές και στην 
επιπλοποιία.

• Η αξιοποίηση του ξύλου από τα "ανανεώσιμα" δάση.

• Ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας.

• Η χρήση πρώτων υλών υψηλής ποιότητας και η ύπαρξη αυστηρών 
προδιαγραφών στην παραγωγή των προϊόντων της.

• Η προώθηση προδιαγραφών στη βιομηχανία ξύλου, στην επιπλοποιία και 
στις κατασκευές.

• Η πιστοποίηση κατά ISO 9002 ομάδων προϊοντικών σειρών.
Τέλος, μετά την παρουσίαση της εταιρικής ταυτότητας της SHELMAN 
κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση κάποιων σημαντικών επιλογών και 
γεγονότων της τελευταίας πενταετίας, ικανών να μας βοηθήσουν να 
αποκτήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της εταιρίας.
Πιο συγκεκριμένα, το 1991 η εταιρία ολοκλήρωσε επενδύσεις συνολικού 
ύψους 3 δισεκατομμυρίων δραχμών που αφορούσαν τη μονάδα παραγωγή 
μοριοσανίδων, τις εργασίες επέκτασης του λιμανιού της για μεγαλύτερη 
άνεση στη φορτωεκφόρτωση και χώρους αποθήκευσης.
Την ίδια χρονιά προχώρησε, σε συνεργασία με μια γερμανική εταιρία, τα 
σχέδια για περαιτέρω καθετοποίηση της παραγωγής της με δημιουργία 
προϊόντων που θα μειώσουν το κόστος των μαραγκών, επιπλοποιών και 
γενικότερα βιοτεχνών ξύλου, οι οποίοι με τη σειρά τους θα αντιμετωπίζουν 
όλο και πιο έντονη την ανάγκη αυτοματοποίησης της παραγωγικής τους 
διαδικασίας και εξειδίκευσης προκειμένου να μειώσουν το κόστος τους.
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Το σημαντικότερο όμως γεγονός για το 1991 ήταν η υλοποίηση της 
συνεργασίας της SHELMAN με τη γερμανική εταιρία ASKO στο χώρο των 
πολυκαταστημάτων. Έτσι το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου ξεκίνησε η 
λειτουργία του πολυκαταστήματος οικιακού και τεχνικού εξοπλισμού 
PRAKTIKER, με ποσοστό συμμετοχής 50% και μετοχικό κεφάλαιο 1,1 δισ. 

δρχ·
Όσον αφορά το 1992, τα οικονομικά αποτελέσματα κρίθηκαν ιδιαίτερα 
θετικά, καθώς όπως τονίζουν οι επικεφαλείς της επιχείρησης επιτεύχθηκαν 
σε ένα οικονομικό περιβάλλον που ασφυκτιούσε από πολύ υψηλά επιτόκια 
και τη γενικότερη ύφεση.
Την ίδια περίοδο, ο τζίρος της επιχείρησης ξεπέρασε τα 25 δισ. δραχμές 
παρουσιάζοντας κέρδη της τάξης των 700 εκατομμυρίων δραχμών. 
Παράλληλα βρισκόταν σε εξέλιξη πρόγραμμα μείωσης των δαπανών, μέσω 
της συνταξιοδότησης του 3% του προσωπικού, χωρίς αυτό να αναιρεί το 
γεγονός ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι απόλυτα συνδεδεμένο με την 
επιτυχημένη πορεία της SHELMAN. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα εργοστάσια, 
στα κεντρικά γραφεία των Αθηνών, στο υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, στις 
εκθέσεις προβολής προϊόντων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 
απασχολούνται σήμερα περίπου 1.000 εργαζόμενοι.
Το 1993, η εταιρία ολοκλήρωσε το πενταετές επενδυτικό της πρόγραμμα, το 
οποίο υπερέβαινε τα 10 δισ. δραχμές, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να 
παράγει με μειωμένο κόστος προϊόντα υψηλής προστειθέμενης αξίας 
αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τον εισαγόμενο ανταγωνισμό στο πεδίο της 
ποιότητας και του κόστους. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 30% του τζίρου 
των 26 δισ. που πραγματοποίησε η εταιρία την οικονομική χρήση αυτή, 
αφορούσε προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας. Ακόμα, η SHELMAN 
εκμεταλλευόμενη τις συνθήκες που επικράτησαν στη διεθνή αγορά 
προϊόντων ξύλου, πραγματοποίησε προς τρίτες χώρες εξαγωγές ύψους 5 
δισ. δραχμών.
Στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδιασμού για την επέκταση των 
δραστηριοτήτων της, η SHELMAN μπήκε δυναμικά και στο χώρο των 
οικοδομικών κατασκευών, με την ανέγερση ενός πολυώροφου κτιρίου 
γραφείων - “The Paradise Park Tower” - στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της 
3,8 στρεμμάτων στον Παράδεισο Αμαρουσίου. Γενικότερα, η εταιρία 
επιδιώκει την έντονη δραστηριοποίησή της στον κλάδο εκμετάλλευσης και
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ανάπτυξης εκτάσεων και οικοπέδων, δεδομένου ότι τα προϊόντα της 
ξυλοβιομηχανίας συμμετέχουν κατά 30% στο κόστος της κατασκευής 
κτιρίων.
Στον τομέα της βελτίωσης της χρηματοοικονομικής της διάρθρωσης, η 
εταιρία ολοκλήρωσε στο τέλος του 1993, αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της 
κατά 3,5 δισ. δραχμές στην οποία συμμετείχαν κατά 3 δισ. οι κύριοι μέτοχοι 
της επιχείρησης, δηλαδή η οικογένεια Ηλιάδη, εκφράζοντας την 
εμπιστοσύνη τους προς το μέλλον της επιχείρησης.
Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα της χρήσης ‘93 ήταν αρνητικά και ο 
ευρύτερος επιχειρηματικός σχεδιασμός της διοίκησης προβλεπόταν να 
αρχίσει να αποδίδει καρπούς κατά το 1994, όπως και έγινε.
Το 1994 τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 807 εκ. δρχ. και περιλάμβαναν 
τη θετική επίδραση που είχε η πώληση του μεριδίου της επιχείρησης στο 
εταιρικό κεφάλαιο της Praktiker. Η πώληση αυτή ενίσχυσε τη σχέση ιδίων 
προς ξένα κεφάλαια και συνετέλεσε στη μείωση του χρηματοοικονομικού 
κόστους. Τα οργανικά αποτελέσματα ήταν αρνητικά κατά 380 εκ. δρχ. και 
το μικτό κέρδος από 19,12% που ήταν το 1993 περιορίστηκε στο 16,62% 
εξαιτίας του αυξανόμενου κατά 500 εκ. δρχ. κόστους χρηματοδοτικής 
μίσθωσης για μηχανολογικό εξοπλισμό.
Η γενικότερη δυσπραγία στον κλάδο δεν επέτρεψε στην επιχείρηση 
ουσιαστική αύξηση των πωλήσεων στην εσωτερική αγορά, εν αντιθέσει με 
τις εξαγωγές που συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας το ύψος 
των 6,3 δισ. δρχ. με προοπτικές περαιτέρω αύξησής τους.
Το 1994 η εταιρία προχώρησε με ταχύτατους ρυθμούς την ανέγερση του 
προτύπου πολυορόφου κτιρίου στον Παράδεισο Αμαρουσίου, από τη 
πώληση του οποίου αναμένονται σημαντικά οφέλη. Επιπλέον, ολοκλήρωσε 
την επέκταση των λιμενικών της εγκαταστάσεων και υλοποίησε δύο νέα 
επενδυτικά προγράμματα μικρής κλίμακας αλλά υψηλής απόδοσης.
Πέτυχε να μειώσει τα υπόλοιπα των πελατών της κατά 2,1 δισ, δρχ. χάρη 
στη συστηματική εφαρμογή πιο σφυκτής πιστωτικής πολιτικής.
Εισήγαγε τέλος, νέα πληροφοριακά συστήματα για την καλύτερη και πιο 
έγκαιρη παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας και την 
αποτελεσματικότερη οργάνωση του κυκλώματος παραγγελία-εκτέλεση- 
παράδοση.
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Τέλος, η SHELMAN κατά το 1995 αλλά και κατά το α' εξάμηνο της 
τρέχουσας χρήσης 1996 «ραίνεται να επιτυγχάνει τους στόχους της τόσο 
όσον αφορά στις πωλήσεις και στα κέρδη, όσο και στις εξαγωγές. 
Συγκεκριμένα το 1995 οι πωλήσεις της εταιρίας σημείωσαν σημαντική 
αύξηση και ανήλθαν στα 31,5 δισ. δρχ. από 26.9 το 1995 ενώ η κερδοφορία 
υπερέβει τις προβλέψεις και αυξήθηκε κατά 61% δηλαδή στα 1300 εκ. δρχ. 
από 807 εκ. δρχ. την χρήση 1994.
Αυξημένες κατά 8% εμφανίστηκαν οι πωλήσεις της SHELMAN το α'εξάμηνο 
του '96, ενώ το σύνολο της χρήσης υπήρχε η εκτίμηση ότι θα σημείωναν 
άνοδο κατά 12%. Η εταιρία ανέμενε αύξηση των πωλήσεων της στη Βόρειο 
Ελλάδα και τα Βαλκάνια, λόγω του κέντρου διανομής στη Θεσσαλονίκη, 
κατά 100% για το 1996, ενώ στοχεύει να εξοικονομήσει 1 δισ. δρχ. από τη 
μείωση του τραπεζικού δανεισμού και των λειτουργικών εξόδων.
Επίσης, στο τελικό στάδιο βρίσκονται και οι διαπραγματεύσεις για την 
πώληση του οκταόροφου συγκροτήματος γραφείων της στον Παράδεισο 
Αμαρουσίου το οποίο η εταιρία αποτιμά σε 7 δισ. δρχ.
Επιπλέον, η εξυγίανση της ΒΑΛΚΑΝ, του κυριότερου ανταγωνιστή, ευνοεί 
την εταιρία, η οποία το 1996 πουλούσε με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους 
ενώ είχε μειώσει και τον χρόνο των παρεχομένων πιστώσεων.
Οι εξαγωγές επίσης σημείωσαν βελτίωση και ανήλθαν στα 8 δισ. δρχ. ενώ 
για το 1996 η αύξηση αναμενόταν να ξεπεράσει τα 9 δισ, δρχ., αφού τα 
οφέλη από περαιτέρω διεύρυνσή τους δεν θα είναι σημαντικά λόγω της 
πολιτικής της σκληρής δραχμής. Γενικότερα, οι εξαγωγές της εταιρίας 
έχουν σταθεροποιηθεί αντιπροσωπεύοντας το 25% του κύκλου εργασιών 
της, γεγονός που αποδεικνύει ότι η SHELMAN έχει πλέον παγιώσει τη θέση 
της στις αγορές του εξωτερικού.
Από πλευράς επενδύσεων, η εταιρία έχει υποβάλλει προς το Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας αίτηση για επένδυση 2,2 δισ. δρχ., με επιδότηση της 
τάξης του 35% από τον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο, για παραγωγή νέων 
προϊόντων στον τομέα του επίπλου. Από σύνολο 39 δισ. δρχ. που είναι το 
ύψος των εγκεκριμένων επενδύσεων των εισηγμένων επιχειρήσεων στο 
ΧΑΑ, τελικά 1,465 δισ. δρχ. αφορούν την SHELMAN με επιχορήγηση 513 εκ. 
δρχ. βάση του άρθρου 23α.
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Στοιχεία εταιρείας SHELMAN Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

1994 1993 %Δ 94-93 1992 %Δ 93-92

Πάγιο Ενεργητικό 17.924 18.324 -2,18 17.402 5,30
Μηχανικός Εξοπλισμός 6.449 6.300 2,37 6.018 4,69
Αποσβέσεις 8.302 7.696 7,87 7.114 8,18
Καθαρά πάγια 9.622 10.628 -9,47 10.288 3,30
Συμμετοχές 0 550 -100,00 550 0,00
Κυκλοφορούν Ενεργηπκό 23.615 21.595 9,35 18.474 16,89
Αποθέματα 11.132 7.399 50,45 7.318 1,11
Σύνολο Ενεργηπκού 33.237 32.773 1,42 29.312 11,81
Ιδια Κεφάλαια 17.429 16.944 2,86 13.896 21,93
Μεσοπρ. Υποχρεώσεις 4.169 4.744 -12,12 6.207 -23,57
Βραχυπρ. Υποχρεώσεις 11.639 11.085 5,00 9.209 20,37
Σύνολο Υποχρεώσεων 15.808 15.829 -0,13 15.416 2,68
Πωλήσεις 26.913 26.438 1,80 24.665 7,19
Μεικτά Κέρδη + Εσοδα 5.957 6.358 -6,31 6.268 1,44
Χρηματοοικονομικά 2.571 3.195 -19,53 2.111 51,35
Καθαρά Κέρδη 807 -430 287,67 884 -148,64
Φόρος Εισοδήματος 159 0 0,00 162 -100,00
Μερίσματα 134 0 0,00 0 0,00

Περιθ. μεικτών κερδών+εσόδων 22,13 24,05 -7,96 25,00 -3,81
Περιθ. καθαρού κέρδους 3,00 -1,63 284,38 4,00 -140,65
Δανειακή επιβάρυνση 47,56 48,30 -1,53 53,00 -8,87
Ρευστότητα 2,03 1,95 4,15 2,01 -3,08
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 4,70 -2,79 268,40 6,00 -146,47
Απόδοση ενεργηπκού 2,43 -1,31 285,06 3,00 -143,73
Καθ. πάγια + Συμμετ./Ενεργητικό 28,95 34,11 -15,12 37,00 -7,82
Ιδια κεφ./Καθ. πάγια + Συμμετοχές 181,14 151,58 19,50 128,00 18,42
Ιδια κεφάλαια / Ξένα 110,25 107,04 3,00 90,00 18,94
Καθ. κέρδη + Χρημ./ Ενεργητικό 10,16 8,44 20,47 10,00 -15,64
Καθ. κέρδη/Μεικτά + Εσοδα 13,55 -6,76 300,31 14,00 -148,31

Σημειώσεις

1. Ολα τα στοιχεία ισολογισμού εκφράζονται σε εκατομμύρια δρχ.
2. Ολοι οι δείκτες, πλην ρευστότητος, εκφράζονται σε ποσοστιαία βάση (%).
3. Στην ερευνά περιλαμβάνονται όλοι οι παραγωγοί που έχουν την εταιρική μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή και Συνεταιριστικών 

Ενώσεων εφόσον έχουν άμεσα ή έμμεσα, δηλαδή σε συνεργασία με τρίτες εταιρείες, παραγωγική δραστηριότητα, 
ως κύριο ή δευτερεύον αντικείμενο της λειτουργίας τους.

4. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των κεφαλαίων της αρχής και του τέλους της
χρήσης

5. Στο πάγιο ενεργητικό και τα καθαρά πάγια δεν περιλαμβάνονται οι συμμετοχές.
6. Το πάγιο ενεργητικό είναι σε αξία κτήσεως και συμπεριλαμβάνει έξοδα εγκαταστάσεως και Μ/Μ απαιτήσεις παγίου 

ενεργητικού.
7. Εχει γίνει αναγωγή σε δωδεκάμηνη βάση των ισολογισμών μεγαλύτερης διάρκειας.
8. Δεν λογίζονται ως κέρδη ή έσοδα, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, χρέη που διεγράφησαν.
9. Εχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί καθώς και στοιχεία που οι επιχειρήσεις εκλήθησαν να 

δώσουν.
10. Στους ενοποιημένους ισολογισμούς του συνόλου της βιομηχανίας και των επιμέρους κλάδων συμμετέχουν οι επιχει

ρήσεις που έχουν πωλήσεις μεγαλύτερες ή ίσες του 1 δισ. δρχ. και πλήρη οικονομικά στοιχεία για τις χρήσεις 1994, 
1993 και 1992.

11. Στους ενοποιημένους ισολογισμούς ενδέχεται να παρουσιασθούν ανεπαίσθητες αποκλίσεις λόγω στρογγυλοποίησης.
12. Οπου παύλα ή κενό, μη διαθέσιμα στοιχεία.

88



nee:
ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΛΥΣΕΙΣ
POSTFORMING

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΙ 
ΠΑΓΚΟΙ

Ποιος άλλος θα μπορούσε να ίο οκεφτεί και να το υλοποιήσει; Η ΣΕΛΜΑΝ το τόλμη
σε και παρουσιάζει 2 νέους επαναστατικούς πάγκους κουζίνας που δεν χρειάζονται 
αδιάβροχο,., γιατί οι ίδιοι είναι αδιάβροχοι και μάλιστα με εγγύηση!
• Αδιάβροχος πάγκος με καρδιά πράσινου Chipboard, οικολογικός και με εγγύηση 

στεγανότητας 5 χρόνων!
• Αδιάβροχος πάγκος με καρδιά κόντρα πλακέ και με εγγύηση 10 χρόνων!

Δύο μοναδικά προϊόντα στην υπηρεσία της επιπλοποιίας από την Πρώτη Βιομηχανία 
ιύλου στην Ελλάδα.
Δύο προϊόντα που όχι μόνο έρχονται να συμπληρώσουν την πετυχημένη οειρά 
LAMINA COLLECTION αλλά και να δώσουν λύση στο μεγάλο πρόβλημα της στεγανό-
τητας·
Οι νέοι αδιάβροχοι πάγκοι της ΣΕΛΜΑΝ δε χαράσοονται, δεν αλλοιώνονται, δεν καίγο
νται, καθαρίζονται εύκολα και, όπως άλλωστε όλοι οι πάγκοι LAMINA COLLECTION, 
διατίθενται σε όλα τα χρώματα!
Και μην ξεχνάτε Ζητήστε την εγγύηση στεγανότητας και. πέρα βρέχει!

SHELMAN
ΕΚΘΕΣΕΙΣ: ΑΘΗΝΑ: Βουκουρεστιου 32,Τηλ. 3397300 & 3648211-19. Fax: 3397560 · ΜΑΡΟΥΣΙ: Κηφισίας 70. Τηλ 8053019 & 8055606 /.Fax 8052803 ΟΕΣ/ΝΙΚΗ: Βαο. Ολγας 271-273 Τηλ 414624 S414629 
Fax: 414629 & στο 4ο χλμ. θεσ/νίκης - Καλοχωρίου Τηλ : (031)752205, 752239 & 772291
ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ:
ΛΑΙΜΟΣ: ΔΑΡΜΑΚ Α.Ε . Βουλιαγμένης 540, Τηλ.: 9917027 · ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: ΔΑΝΟΥΡΔΗΣ A . Ραψάνης 8 10, Τηλ.: 77819Θ0 · ΑΝΟΙΞΗ; ΝΟΜΙΚΟΣ Ε.. Λ. Μαραθωνος λ Αγ. ΑΒανααίου,Τπλ: 6216675 ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ; ΚΩΒΑΙΟΣ ΣΠ.. 
Γούνορη 59 Α. Τηλ.: 9626685 ·Ν. ΙΩΝΙΑ; WOOD LINE, Καστομονής 126 &Κυμης,Τηλ: 2758361 -Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: Δ' ’ΜΑΚ Α.Ε ,9ο χλμ Εθν Αθηνων-Λαμιας. Τηλ.: 2180180 ΣΤΑΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΛΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ 
Λ Λαυρίου 12.Τηλ : 6613779 ■ ΧΑΛΑΝΔΡΙ: ΜΗΛΙΓΓΟΣΧ.. Βαο.Κων/νου 91.Τηλ 6811444 - ΛΑΜΙΑ: ΡΕΤΖΟΠΟΥ ' V- Λ ,Λεωοθενους 37. Τηλ.: 37359 · ΚΑΡΔΙΓΣΑ: ΑΦΟΙ ΒΕΝΕΤΗ Α. Διάκου 66. Τηλ: 27316-TPH· iΛΑ:ΤΖΙΟΛΗΣΓ. 
62ο χλμ Λαρισης-Ιωαννινων. Τηλ. 22738 -ΛΑΡΙΣΑ: ΧΑΛΒΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δ Μύρων 11. Τηλ 251294 · ΣΕΡΡΕΣ: f * 1ΑΔΟΠ( ' ΟΣ Γ. Κομνηνων 18 Τηλ. 64964 ■ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ Κ . 62 ιρι . .ν 154. Τηλ 251736-ΧΑΗΛ: 
Γ ΦΡΑΓΚ:ΑΔΑΚΗΣ Αποκορωνου 50 Τπλ 96856



ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΤΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ 
ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ
Η ΣΕΛΜΑΝ διακοσμεί το χώρο σας με τα προϊόντα 
της νέας τεχνολογίας Direct Postforming!

ΡΑΦΙΑ, ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ, ΠΟΡΤΑΚΙΑ, ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ.,,, 
όλα με φιλμ LAMINAT, ειδικών προδιαγραφών για 
υψηλή αντοχή και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα,
Η επιτυχία της ΣΕΛΜΑΝ να συνδυάσει απόλυτα τα 
σχέδια και χρώματα των προϊόντων αυτών με τις 
γνωστές ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ της, προσφέρει απεριόριστες 
κατασκευαστικές λύσεις,

Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη να δημιουργήσει. 
Η συλλογή προϊόντων Direct Postforming σας 
δίνει νέες διαστάσεις στην επίπλωση και διακόσμηση 
του χώρου.

Πολλά σχέδια, πολλά χρώματα.
Λύσεις δημιουργικές, εύκολες, πρακτικές, προσιτές, 
αλλά κυρίως ποιοτικές!
Οπως μόνο η ΣΕΛΜΑΝ ξέρει να σφραγίζει 
τα προϊόντα της!

SHELMAN*
ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ:
ΑΘΗΝΑ: Βουκουρεστίου 32, Τηλ.: 3397300 & 3648211 -19, Fax: 3397560 · ΜΑΡΟΥΣΙ: Κηφισίας 70,Τηλ.: 8053019 & 8055606 -7, Fax: 8052803 · ΘΕΣ/NIKH: Βασ. Ολγας 271-273, 
Τηλ.: 414624 & 414629, Fax: 414629 & στο 4ο χλμ. Θεσ/νίκης - Καλοχωρίου Τηλ.: (031)752205,752239 & 752291

ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ:
ΑΛΙΜΟΣ: ΔΑΡΜΑΚ Α.Ε., Βουλιαγμένης 540, Τηλ.: 9917027 · ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: ΔΑΝΟΥΡΔΗΣ Α., Ραψάνης 8-10, Τηλ.: 7781980 · ΑΝΟΙΞΗ: ΝΟΜΙΚΟΣ Ε„ Λ. Μαραθώνος 8 Αγ. Αθανασίου,Τηλ: 6216675 
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑ: ΚΟΒΑΙΟΣ ΣΠ„ Γούναρη 59Α,Τηλ.: 9626685 · Ν. ΙΩΝΙΑ: WOODLINE, Κασταμονής 126 8 Κύμης, Τηλ.: 2758361 · Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: ΔΑΡΜΑΚ Α.Ε., 9ο χλμ. Εθν. Αθηνών-Λαμίας, Τηλ.: 2180180 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΛΑ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ Λ. Λαυρίου 12, Τηλ.: 6613779· ΧΑΛΑΝΔΡΙ: ΜΗΛΙΓΓΟΣ X., Βασ, Κων/νου 91, Τηλ.: 6811444 ■ ΛΑΜΙΑ: ΡΕΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Λ, Λεωσθένους 37, 
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2. ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε

Η δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανία ξυλείας, η ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ, ιδρύθηκε 
το 1963, με έδρα τη Νέα Αγχίαλο Θεσσαλονίκης, και ασχολήθηκε αρχικά με 
το εμπόριο και στη συνέχεια με την παραγωγή προϊόντων ξυλείας. Στις 
αρχές της δεκαετίας του '70, η εταιρία συμπλήρωσε τις παραγωγικές της 
εγκαταστάσεις με τη δημιουργία της πρώτης μονάδας παραγωγής 
μοριοσανίδων στην Ελλάδα, διαθέτοντας στην αγορά μοριοσανίδες με το 
διακριτικό εμπορικό σήμα “Novopan”.

Σκοπός της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της, είναι η 
άσκηση εμπορίου κάθε είδους προϊόντων βιομηχανίας, γεωργίας, λατομείων 
και μεταλλείων, η ίδρυση βιομηχανιών για την επεξεργασία πρώτων υλών 
και ημιτεχνημάτων ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, η αντιπροσώπευση 
ημεδαπών ή αλλοδαπών εμπορικών οίκων, η ίδρυση τουριστικών και 
οικοδομικών επιχειρήσεων κ.λ.π. Επίσης η εταιρία μπορεί να μετέχει άμεσα 
ή έμμεσα ή και να εξαγοράζει επιχειρήσεις που επιδιώκουν όμοιο με αυτή 
σκοπό.

Έτσι, το 1989, η εταιρία απέκτησε την πλειοψηφία των μετοχών της 
ELDOOR Α.Ε. Η τελευταία ιδρύθηκε το 1977 και αχολείται με την παραγωγή 
και διάθεση ξύλινων και πλαστικών θυρών και κουφωμάτων, ντουλαπιών, 
καθώς επίσης και επίπλων κουζίνας και ξενοδοχείων. Στα τέλη της ίδιας 
χρονιάς (1989), η ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών με την έκδοση και διάθεση νέων κοινών και προνομοιούχων 
μετοχών.

Τα έτη 1990-1994 έγιναν μεγάλου ύψους επενδύσεις σε νέες μονάδες 
μοριοσανίδων, κόντρα πλακέ και μελαμίνης. Από το 1992 όμως ήρθε 
αντιμέτωπη με τις συνέπειες του μεγάλου δανεισμού και κινδύνευσε με 
πλήρη και οριστική κατάρρευση, η οποία απετρέπη τις αρχές του 1995 με 
την εφαρμογή προγράμματος κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης και άλλων 
μέτρων εξυγίανσης και οικονομικής ανόρθωσης.
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Όπως ήταν φυσικό, η θέση της εταιρίας στην ελληνική αγορά εξασθένησε. 
Παρόλα αυτά παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη, σε μερίδιο αγοράς, 
ελληνική βιομηχανία ξύλου.

Η εταιρία είναι, επίσης, μια σημαντική εξαγωγική δύναμη. Εξάγει σχεδόν 
ένα στα πέντε προϊόντα της σε αραβικές χώρες και άλλες της Μέσης 
Ανατολής, την Κύπρο, τη Μάλτα και χώρες της Ανατολικής και Δυτικής 
Ευρώπης.

Πιο συγκεκριμένα, τα εγχώρια παραγόμενα προϊόντα περιλαμβάνουν τα 
εξής:

• Μοριοσανίδες: γυμνές, επενδεδυμένες με καπλαμά και μελαμίνη.

• Κόντρα πλακέ: γυμνό, επενδεδυμένο με καπλαμά ή μελαμίνη εσωτερικής 
και εξωτερικής χρήσης (θαλάσσης).

• Πηχοσανίδες: γυμνές και επενδεδυμένες και καπλαμά.

• Προφίλ.
Τα εισαγόμενα προϊόντα περιλαμβάνουν MDF, ξυλόπλακες και πριστή 
ξυλεία.
Η εταιρία το 1995 πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 11.641 εκατ. δρχ. και 
είχε ζημία 558 εκατ. δρχ., καθώς μειώθηκαν οι μεγάλες χρηματοοικονομικές 
δαπάνες στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας για ρύθμιση των 
οφειλών της εταιρίας. Η συμφωνία αυτή μέτρων ανόρθωσης της εταιρίας 
ελπίζεται ότι θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα όχι μόνο για την ίδια την 
εταιρία αλλά και ολόκληρο τον κλάδο, αφού τα προβλήματά της είχαν 
γενικότερη αποσταθεροποιητική επίδραση. Την ίδια χρονία, έπειτα από 
αύξηση κατά 6 δισ. δρχ. των κεφαλάιων της, παρουσίασε σαφή βελτίωση. 
Μένουν όμως πολλά να γίνουν, ώστε να εξασφαλιστεί η διάσωση και η 
οικονομική ανόρθωση της επιχείρησης. Τις αρχές δε του 1996 σημειώθηκε 
ταχεία αύξηση των πωλήσεων με αποτέλεσμα να αναμένεται συνολικό ύψος 
πωλήσεων 16 δισ. δρχ. αλλά και κέρδη.
Τέλος, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τις βασικές επενδύσεις εκσυγχρονισμού 
των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, οι άμεσες στρατηγικές επιλογές 
της εταιρίας αποβλέπουν στην εδραίωση της θέσης της στην εγχώρια 
αγορά, στην εκμετάλλευση των προοπτικών που διαγράφονται στον 
εξαγωγικό τομέα, στην ενεργή συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη νέων μεθόδων παραγωγής και
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προϊόντων τεχνολογίας και κυρίως στη βελτίωση των συστημάτων 
εσωτερικής οργάνωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. 
Μεσομακροπρόθεσμα μπορεί μα εξεταστούν οι δυνατότητες επέκτασης των 
δραστηριοτήτων της εταιρίας στην παραγωγή νέων προϊόντων, 
μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, στο βαθμό που αυτό θα επιτρέπεται από 
τις επικρατούσες τότε συνθήκες αγοράς και χρηματοοικονομικής 
κατάστασης της εταιρίας. Η κεφαλαιακή αναδιάρθρωση που συμφωνήθηκε 
με τις πιστώτριες τράπεζες, σε συνδυασμό με τις ήδη ολοκληρωμένες ή 
ευρισκόμενες σε εξέλιξη υπόλοιπες ενέργειες λειτουργικής αναδιάρθρωσης, 
προσδίδουν αναμφισβήτητα στην εταιρία -εφόσον η συμφωνία τεθεί πλήρως 
σε εφαρμογή- τη δυνατότητα να επιτύχει δύσκολους στόχους.
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Στοιχεία εταιρείας ΒΑΛΚΑΝΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.

1994 1993 %Δ 94-93 1992 %Δ 93-92

Πάγιο Ενεργητικό 19.949 15.511 28,61 15.045 3,10
Μηχανικός Εξοπλισμός 8.455 8.428 0,32 7.631 10,44
Αποσβέσεις 6.791 6.443 5,40 5.727 12,50
Καθαρά πάγια 13.158 9.068 45,10 9.318 -2,68
Συμμετοχές 2.985 1.196 149,58 867 37,95
Κυκλοφορούν Ενεργηπκό 11.699 16.182 -27,70 14.400 12,38
Αποθέματα 3.011 7.860 -61,69 5.020 56,57
Σύνολο Ενεργητικού 27.842 26.446 5,28 24.585 7,57
Ιδια Κεφάλαια 10.952 6.930 58,04 9.198 -24,66
Μεσοπρ. Υποχρεώσεις 11.607 4.505 157,65 5.749 -21,64
Βραχυπρ. Υποχρεώσεις 5.283 15.011 -64,81 9.638 55,75
Σύνολο Υποχρεώσεων 16.890 19.516 -13,46 15.387 26,83
Πωλήσεις 10.005 14.620 -31,57 15.357 -4,80
Μεικτά Κέρδη + Εσοδα 3.833 5.691 -32,65 4.392 29,58
Χρηματοοικονομικά 4.076 4.117 -1,00 2.508 64,15
Καθαρά Κέρδη -2.532 -2.058 -23,03 67 -3.171,64
Φόρος Εισοδήματος 0 0 0,00 37 -100,00
Μερίσματα 0 0 0,00 0 0,00

Περιθ. μεικτών κερδών*εσόδων 38,31 38,93 -1,58 29,00 34,23
Περιθ. καθαρού κέρδους -25,31 -14,08 -79,79 0,00 0,00
Δανειακή επιβάρυνση 60,66 73,80 -17,80 63,00 17,13
Ρευστότητα 2,21 1,08 105,42 1,49 -27,65
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων -28,32 -25,52 -10,96 1,00 -2.652,00
Απόδοση ενεργηπκού -9,09 -7,78 -16,87 0,00 0,00
Καθ. πάγια + Συμμετ,/Ενεργητικό 57,98 38,81 49,39 41,00 -5,34
Ιδια κεφ./Καθ. πάγια + Συμμετοχές 67,84 67,52 0,48 90,00 -24,98
Ιδια κεφάλαια / Ξένα 64,84 35,51 82,61 60,00 -40,82
Καθ. κέρδη + Χρημ./ Ενεργητικό 5,54 7,79 -28,77 10,00 -22,15
Καθ. κέρδη/Μεικτά * Εσοδα -66,06 -36,16 -82,67 2,00 -1.908,10

Σημειώσεις

1. Ολα τα στοιχεία ισολογισμού εκφράζονται σε εκατομμύρια δρχ.
2. Ολοι οι δείκτες, ττλην ρευστότητος, εκφράζονται σε ποσοστιαία βάση (%).
3. Στην ερευνά περιλαμβάνονται όλοι οι παραγωγοί που έχουν την εταιρική μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή και Συνεταιριστικών 

Ενώσεων εφόσον έχουν άμεσα ή έμμεσα, δηλαδή σε συνεργασία με τρίτες εταιρείες, παραγωγική δραστηριότητα, 
ως κύριο ή δευτερεύον αντικείμενο της λειτουργίας τους.

4. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των κεφαλαίων της αρχής και του τέλους της
χρήσης-

5. Στο πάγιο ενεργητικό και τα καθαρά πάγια δεν περιλαμβάνονται οι συμμετοχές.
6. Το πάγιο ενεργητικό είναι σε αξία κτήσεως καο συμπεριλαμβάνει έξοδα εγκαταστάσεως και Μ/Μ απαιτήσεις παγίου

ενεργητικού.
7. Εχει γίνει αναγωγή σε δωδεκάμηνη βάση των ισολογισμών μεγαλύτερης διάρκειας.
θ. Δεν λογίζονται ως κέρδη ή έσοδα, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, χρέη που διεγράφησαν.
9. Εχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί καθώς και στοιχεία που οι επιχειρήσεις εκλήθησαν να

δώσουν.
10. Στους ενοποιημένους ισολογισμούς του συνόλου της βιομηχανίας και των επιμέρους κλάδων συμμετέχουν οι επιχει

ρήσεις που έχουν πωλήσεις μεγαλύτερες ή ίσες του 1 δισ. δρχ. και πλήρη οικονομικά στοιχεία για τις χρήσεις 1994, 
1993 και 1992.

11. Στους ενοποιημένους ισολογισμούς ενδέχεται να παρουσιασθούν ανεπαίσθητες αποκλίσεις λόγω στρογγυλοποίησης.
12. Οπου παύλα ή κενό, μη διαθέσιμα στοιχεία.
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Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΛΑΜΙΝΕΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Η ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ είναι η πρώτη και καλύτερη επιλογή σας στις μελαμίνες. Πρώτη γιατί πα
ρέχει στην Ελληνική αγορά μια πλήρη συλλογή από μελαμίνες τόσο σε χρώματα όσο και σε 
σχέδια και καλύτερη γιατί η μοριοσανίδα ΝΟΒΟΠΑΝ R 2000 από την οποία κατασκευάζονται, 
είναι η μόνη μοριοσανίδα που έχει πιστοποιητικό ποιότητος ISO 9002 στην Ελλάδα. Οι υψη
λές προδιαγραφές αντοχής στο βάρος, τις κάμψεις, την υγρασία και το κράτημα της βίδας, 
καθώς και οι τέλειες τομές στο κόψιμο και το φινίρισμα κάνουν τις μελαμίνες ΒΑΛΚΑΝ 
ΕΞΠΟΡΤ μοναδική επιλογή σας.
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3. ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε

Στην ακριτική περιοχή του Έβρου, που δίνει και την εννοιολογική αφετηρία 
του ονόματος της, επέλεξε να εγκατασταθεί η βιομηχανία ξύλου και φελλού 
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1977 από τον Αθανάσιο Σαράντη Η 
παραγωγική αυτή μονάδα βρίσκεται στο 45ο χλμ. της εθνικής οδού 
Αλεξανδρούπολης - Ορεστιάδας, στο χωρίο Προβατώνας, σε ιδιόκτητη 
οικοπεδική έκταση που καταλαμβάνει 180 στρέμματα.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις καλύπτουν επιφάνεια 30.000 m2 και όγκου 
200.000 πι3 και περιλαμβάνουν, μονάδα παραγωγής μοριοσανίδων, 
επένδυσης με μελαμίνη, επένδυσης με καπλαμά και διακοσμητικό χαρτί, 
συρραφής καπλαμά, τεμαχισμό ειδικών διαστάσεων, παρκέτων κλασικού και 
μωσαϊκού τύπου, καθώς και μονάδα καύσης στερεών απορριμάτων για 
εξοικονόμηση ενέργειας.
Η βασική μονάδα παραγωγής μοριοσανίδας άρχισε να λειτουργεί το 1980. 
Από τότε έχουν υλοποιηθεί προγράμματα εκσυγχρονισμού σε μεγάλη 
έκταση στα επιμέρους συτήματα, προκειμένου να παρακολουθεί η μονάδα 
την ευρωπαϊκή εξέλιξη, τη βελτίωση της ποιότητας και την ακρίβεια του 
εργαστηριακού ελέγχου επί των παραγομένων προϊόντων. Η δε μονάδα 
μελανίμης εγκαταστάθηκε το 1982 και έχει υποστεί εκσυγχρονισμούς σε 
λίγα αλλά εξαιρετικά σημαντικά μέρη. Η μονάδα του καπλαμά και του 
τεμαχισμού εγκαταστάθηκαν το 1986 και έχουν εκσυχρονιστεί μερικώς. Η 
μονάδα καύσης απορριμάτων εγκαταστάθηκε το 1986 με σκοπό να καλύψει 
τις ανάγκες της παραγωγής σε θερμότητα (λαδιού πρέσας κατά κύριο λόγο) 
καίγοντας υπολλείματα ξύλων, βαμβακόπιτα και άλλα στερεά υλικά.
Οι προμηθευτές της εταιρίας είναι Δασαρχεία της Βόρειας Ελλάδας, αλλά 
και εταιρίες από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα την Ιταλία, 
τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο.
Τα προϊόντα της καλύπτουν διεθνή πρότυπα ποιότητας και χαρακτηρίζονται 
για την εξαιρετική εμφάνιση και αντοχή τους, καθώς επίσης για την 
επιτυχημένη εφαρμογή τους στα τελικά προϊόντα για τα οποία 
προορίζονται.
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Η εταιρία διαθέτει δικό της δίκτυο διανομής, με ιδιόκτητους χώρους 
γραφείων και αποθήκες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης 
και στην έδρα της, την Αλεξανδρούπολη.
Η διάθεση των προϊόντων γίνεται κυρίως μέσω χονδρεμπόρων ξυλείας, 
αλλά και με απευθείας συνεργασία με βιοτεχνίες επίπλων καθώς τα 
προϊόντα της ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται ως πρώτη 
ύλη για την ελληνική επιπλοποιία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της INR17, η εταιρία ήταν η περισσότερο 
κερδοφόρα ελληνική βιομηχανία ξύλου των ετών 1992-1993. Το 1994 η 
εταιρία είχε αυξήσει τα κέρδη της κατά 46% φθάνοντας τα 320 εκατ. δρχ., 
τα οποία προήλθαν από πωλήσεις 3.522εκατ. δρχ., που ήταν αυξημένες 
κατά 12% σε σύγκριση με το 1993.
Η εταιρία διακρίνεται για την πολύ καλή χρηματοοικονομική της δομή. Η 
δανειακή της επιβάρυνση το 1994 μειώθηκε ακόμα περισσότερο, σε 37%, με 
το 67% του συνόλου των απασχολούμενων κεφαλαίων, ύψους 4.847 εκατ. 
δρχ. να αποτελούν ίδια κεφάλαια. Το περιθώριο καθαρού κέρδους ανήλθε 
σε 9% το 1994. Ο δείκτης ρευστότητας επίσης βελτιώθηκε σε 2,6. Οι 
συνολικές της υποχρεώσεις παρέμειναν αμετάβλητες, καθώς απέφυγε τις 
αποθεματοποιήσεις προϊόντων και παράλληλα αύξησε κατά 8,5% τα ίδια 
κεφάλαιά της. Το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.010.000.000 δρχ. 
και ελέγχεται από την οικογένια Σαράντη.
Εδώ και δύο χρόνια η εταιρία είναι έτοιμη να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, 
αφού διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που εξασφαλίζουν, όπως 
εκτιμάται, την άνετη εισαγωγή της στην κύρια αγορά. Είναι προοπτική που 
συναρτάται με την προώθηση και ολοκλήρωση του επενδυτικού της 
προγράμματος.
Τα δε επενδυτικά προγράμματα της ΑΚΡΙΤΑΣ καταρτίζονται με ιδιαίτερη 
προσοχή και σχολαστικά με κύριο κριτήριο τις ανάγκες της επιχείρησης, τις 
διαθέσεις της αγοράς και την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα του ξύλου 
παγκοσμίως. Η μέχρι τώρα αποδοτικότητα των υλοποιημένων επενδύσεων 
χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επιτυχής.
Προς το παρόν τα βραχυπρόθεσμα επενδυτικά σχέδια αφορούν στον 
εκσυγχρονισμό και στην έμφαση σε θέματα ποιότητας. Υπάρχουν

17 INR: Industrial News and Research
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επεξεργασμένα σχέδια μακροπρόθεσμων επενδύσεων τα οποία θα 
υλοποιηθούν όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Τέλος, το 1995 η εταιρία πραγματοποίησε σημαντικά ανοίγματα προς τη 
βαλκανική αγορά και ιδιαίτερα στη Βουλγαρία και στην Αλβανία. Η θέση του 
εργοστασίου της κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα παρέχει στην 
ΑΚΡΙΤΑΣ το συγκριτικό πλεονέκτημα της άμεσης γειτνίασης με τη 
Βουλγαρία, αγορά που θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς στόχους της 
εταιρίας.
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Στοιχεία εταιρείας ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ. Ξ ΥΛΟΥ

1994 1993 %Δ 94-93 1992 %Δ 93-92

Πάγιο Ενεργητικό 3.439 3.303 4,12 3.148 4,92
Μηχανικός Εξοπλισμός 1.794 1.771 1,30 1.624 9,05
Αποσβέσεις 2.094 1.908 9,75 1.721 10,87
Καθαρά πάγια 1.345 1.395 -3,58 1.427 -2,24
Συμμετοχές 0 0 0,00 0 0,00
Κυκλοφορούν Ενεργηπκό 3.502 3.211 9,06 2.654 20,99
Αποθέματα 870 1.142 -23,82 1.100 3,82
Σύνολο Ενεργηπκού 4.847 4.606 5,23 4.081 12,86
Ιδια Κεφάλαια 3.054 2.815 8,49 2.540 10,83
Μεσοπρ. Υποχρεώσεις 430 509 -15,52 118 331,36
Βραχυπρ. Υποχρεώσεις 1.363 1.282 6,32 1.423 -9,91
Σύνολο Υποχρεώσεων 1.793 1.791 0,11 1.541 16,22
Πωλήσεις 3.522 3.144 12,02 3.252 -3,32
Μεικτά Κέρδη + Εσοδα 1.087 987 10,13 1.332 -25,90
Χρηματοοικονομικά 163 156 4,49 70 122,86
Καθαρά Κέρδη 320 219 46,12 739 -70,37
Φόρος Εισοδήματος 43 30 43,33 85 -64,71
Μερίσματα 0 20 -100,00 60 -66,67

Περιθ. μεικτών κερδών+εσόδων 30,86 31,39 -1,69 41,00 -23,43
Περιθ. καθαρού κέρδους 9,09 6,97 30,44 23,00 -69,72
Δανειακή επιβάρυνση 36,99 38,88 -4,87 38,00 2,33
Ρευστότητα 2,57 2,50 2,58 1,87 33,94
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 10,90 8,18 33,32 29,00 -71,80
Απόδοση ενεργηπκού 6,60 4,75 38,87 18,00 -73,59
Καθ. πάγια + Συμμετ,/Ενεργητικό 27,75 30,29 -8,38 35,00 -13,47
Ιδια κεφ^Καθ. πάγια + Συμμετοχές 227,06 201,79 12,52 178,00 13,37
Ιδια κεφάλαια / Ξένα 170,33 157,18 8,37 165,00 -4,74
Καθ. κέρδη + Χρημ./ Ενεργηπκό 9,96 8,14 22,39 20,00 -59,29
Καθ. κέρδη/Μεικτά + Εσοδα 29,44 22,19 32,68 55,00 -59,66

Σημειώσεις

1. Ολα τα στοιχεία ισολογισμού εκφράζονται σε εκατομμύρια δρχ.
2. Ολοι οι δείκτες, ττλην ρευστότητος, εκφράζονται σε ποσοστιαία βάση (%).
3. Στην ερευνά περιλαμβάνονται όλοι οι παραγωγοί που έχουν την εταιρική μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή και Συνεταιριστικών 

Ενώσεων εφόσον έχουν άμεσα ή έμμεσα, δηλαδή σε συνεργασία με τρίτες εταιρείες, παραγωγική δραστηριότητα, 
ως κύριο ή δευτερεύον αντικείμενο της λειτουργίας τους.

4. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των κεφαλαίων της αρχής και του τέλους της 
ΧΡήσης.

5. Στο πάγιο ενεργητικό και τα καθαρά πάγια δεν περιλαμβάνονται οι συμμετοχές.
6. Το πάγιο ενεργητικό είναι σε αξία κτήσεως και συμπεριλαμβάνει έξοδα εγκαταστάσεως και Μ/Μ απαιτήσεις παγίου 

ενεργητικού.
7. Εχει γίνει αναγωγή σε δωδεκάμηνη βάση των ισολογισμών μεγαλύτερης διάρκειας.
θ. Δεν λογίζονται ως κέρδη ή έσοδα, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, χρέη που διεγράφησαν.
9. Εχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί καθώς και στοιχεία που οι επιχειρήσεις εκλήθησαν να 

δώσουν.
10. Στους ενοποιημένους ισολογισμούς του συνόλου της βιομηχανίας και των επιμέρους κλάδων συμμετέχουν οι επιχει

ρήσεις που έχουν πωλήσεις μεγαλύτερες ή ίσες του 1 δισ. δρχ. και πλήρη οικονομικά στοιχεία για τις χρήσεις 1994, 
1993 και 1992.

11. Στους ενοποιημένους ισολογισμούς ενδέχεται να παρουσιασθούν ανεπαίσθητες αποκλίσεις λόγω στρογγυλοποίησης.
12. Οπου παύλα ή κενό, μη διαθέσιμα στοιχεία.
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4.ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

Η Εταιρία Αναπτύξεως και Αξιοποιήσεως Δασικού Πλούτου Δυτικής 
Μακεδονίας με το διακριτικό τίτλο ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε., όπως είναι η πλήρης 
επωνυμία της, ιδρύθηκε το 1980 από τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών 
Γρεβενών, Καστοριάς και Εορδαίας, με τη συμμετοχή της Αγροτικής 
Τράπεζας της Ελλάδος.

Το 1988 άρχισε η εγκατάσταση της μονάδας παραγωγής MDF που 
ολοκληρώθηκε στα τέλη του 1989 με συνολικό κόστος 2,6 δισ. δρχ. Η 
μονάδα άρχισε την εμπορική της λειτουργία στις αρχές του 1990.

Το εργοστάσιο της εταιρίας θεωρείται το μοναδικό στο είδος του που 
λειτουργεί στα Βαλκάνια. Επίσης, θεωρείται σημαντικός μοχλός ανάπτυξης 
για το νομό Γρεβενών, καθώς οι πρώτες ύλες σχεδόν στο σύνολό τους 
προέρχονται από την περιοχή. Έχει ετήσια παραγωγή περίπου 50.000 m3 
MD, τα οποία διαθέτει τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και στο εξωτερικό. 
Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία εξάγει άλλοτε ένα 10% και άλλοτε το 20-25% 
της παραγωγής της προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς επίσης 
και σε άλλες χώρες, όπως η Κύπρος, η Ιταλία, η Μάλτα, η Σερβία, τα 
Σκόπια, η Βουλγαρία και η Τουρκία.

Σύμφωνα με στοιχεία και τις παρατηρήσεις της INR, πρόκειται για 
συνεταιριστική βιομηχανία ξυλείας με πολλές - πλην όμως αναξιοποίητες- 
δυνατότητες.

Το 1994 αποτέλεσε χρονιά βελτίωσης των επιδόσεών της, καθώς οι 
πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 47% και ανήλθαν σε 3.644 εκατ. δρχ. ενώ στο 
λογαριασμό αποτελέσμάτων της παρουσιάστηκαν κέρδη 135 εκατ. δρχ., 
έναντι ζημιών που είχαν υπερβεί το 1 δισ. στη χρήση 1993. Η εξέλιξη αυτή, 
ωστόσο, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη ρύθμιση υποχρεώσεών της προς 
τράπεζες, ρύθμιση που έλαβε τη μορφή του λογισμού εκτάκτων εσόδων τα 
οποία με τη σειρά τους επέδρασαν ουσιωδώς στη διαμόρφωση θετικού 
αποτελέσματος. Στο πλαίσιο τηςς ρύθμισης αυτής τα χρηματοοικονομικά 
έξοδα περιορίστηκαν κατά 515 εκατ. δρχ. ή ποσοστό 53% σε σύγκριση με τη 
χρήση 1993. Έτσι η εταιρία περιόρισε τις υποχρεώσεις της, αλλά η καθαρή
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της θέση εξακολουθεί να είναι αρνητική. Η εταιρία το 1995 πραγματοποίησε 
πωλήσεις ύψους 3.110 εκατ. δρχ. και είχε κέρδος ύψους 1.506 εκατ. δρχ. 
Ωστόσο, το κέρδος αυτό είχε προκύψει από λογιστική τακτοποίηση 
ρύθμισης τραπεζικών οφειλών προς την Αγροτική Τράπεζα.

Η επιχείρηση έχει σχεδιάσει νέο επενδυτικό πρόγραμμα. Στα άμεσα σχέδια 
της εταιρίας εντάσσεται η αύξηση της δυναμικότητάς της κατά 12-14.000 
m3 ετησίως, με επένδυση ύψους 500εκατ. δρχ. Παράλληλα με προτάσεις 
που έχουν ήδη εγκριθεί στο RETEX θα γίνουν οι παρακάτω επενδύσεις:

• Επένδυση ύψους 30 εκατ. δρχ. για τη μηχανογραφική εγκατάσταση 
λήψης σειράς δεδεμένων.

• Επένδυση ύψους 15 εκατ. δρχ. για εγκατάσταση εξαερισμού του 
βιομηχανικού χώρου.

Ακόμα στις προθέσεις της διοίκησης είναι και η παραγωγή λευκής 
ινοσανίδας.

Στόχος μεταξύ άλλων είναι η μείωση του κόστους του προϊόντος, ώστε η 
εταιρία να ανταπεξέλθει και στη γενικότερη κρίση που υπάρχει στο MDF 
μετά την υπερπαραγωγή σε διεθνές επίπεδο το 1995.
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Στοιχεία εταιρείας ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

1994 1993 %Δ 94-93 1992 %Δ 93-92

Πάγιο Ενεργητικό 3.703 3.580 3,44 3.574 0,17
Μηχανικός Εξοπλισμός 2.239 2.152 4,04 2.152 0,00
Αποσβέσεις 2.012 1.545 30,23 1.079 43,19
Καθαρά πάγια 1.691 2.035 -16,90 2.495 -18,44
Συμμετοχές 0 0 0,00 0 0,00
Κυκλοφορούν Ενεργηπκό 1.488 1.546 -3,75 1.326 16,59
Αποθέματα 629 572 9,97 512 11,72
Σύνολο Ενεργητικού 3.179 3.581 -11,23 3.821 -6,28
Ιδια Κεφάλαια -678 -775 12,52 -157 -393,63
Μεσοπρ. Υποχρεώσεις 2.394 2.279 5,05 2.065 10,36
Βραχυπρ. Υποχρεώσεις 1.463 2.077 -29,56 1.913 8,57
Σύνολο Υποχρεώσεων 3.857 4.356 -11,46 3.978 9,50
Πωλήσεις 3.644 2.481 46,88 2.164 14,65
Μεικτά Κέρδη + Εσοδα 1.333 402 231,59 704 -42,90
Χρηματοοικονομικά 456 971 -53,04 759 27,93
Καθαρά Κέρδη 135 -1.035 113,04 -442 -134,16
Φόρος Εισοδήματος 0 0 0,00 0 0,00
Μερίσματα 0 0 0,00 0 0,00

Περιθ. μεικτών κερδών+εσόδων 36,58 16,20 125,76 33,00 -50,90
Περιθ. καθαρού κέρδους 3,70 -41,72 108,88 -20,00 -108,58
Δανειακή επιβάρυνση 121,33 121,64 -0,26 104,00 16,96
Ρευστότητα 1,02 0,74 36,64 0,69 7,88
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων -18,58 222,10 -108,37 282,00 -21,24
Απόδοση ενεργητικού 4,25 -28,90 114,69 -12,00 -140,85
Καθ. πάγια + Συμμετ,/Ενεργητικό 53,19 56,83 -6,40 65,00 -12,57
Ιδια κεφ./Καθ. πάγια + Συμμετοχές -40,09 -38,08 -5,28 -6,00 -534,72
Ιδια κεφάλαια / Ξένα -17,58 -17,79 1,20 -4,00 -344,78
Καθ. κέρδη + Χρημ./ Ενεργηπκό 18,59 -1,79 1.140,29 8,00 -122,34
Καθ. κέρδη/Μεικτά + Εσοδα 10,13 -257,46 103,93 -63,00 -308,67

Σημειώσεις 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Ολα τα στοιχεία ισολογισμού εκφράζονται σε εκατομμύρια δρχ.
2. Ολοι οι δείκτες, πλην ρευστότητος, εκφράζονται σε ποσοστιαία βάση (%).
3. Στην ερευνά περιλαμβάνονται όλοι οι παραγωγοί που έχουν την εταιρική μορφή Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή και Συνεταιριστικών 

Ενώσεων εφόσον έχουν άμεσα ή έμμεσα, δηλαδή σε συνεργασία με τρίτες εταιρείες, παραγωγική δραστηριότητα, 
ως κύριο ή δευτερεύον αντικείμενο της λειτουργίας τους.

4. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των κεφαλαίων της αρχής και του τέλους της 
χρήσης.

5. Στο πάγιο ενεργητικό και τα καθαρά πάγια δεν περιλαμβάνονται οι συμμετοχές.
6. Το πάγιο ενεργητικό είναι σε αξία κτήσεως και συμπεριλαμβάνει έξοδα εγκαταστάσεως και Μ/Μ απαιτήσεις παγίου

ενεργητικού.
7. Εχει γίνει αναγωγή σε δωδεκάμηνη βάση των ισολογισμών μεγαλύτερης διάρκειας.
8. Δεν λογίζονται ως κέρδη ή έσοδα, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, χρέη που διεγράφησαν.
9. Εχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί καθώς και στοιχεία που οι επιχειρήσεις εκλήθησαν να

δώσουν.
10. Στους ενοποιημένους ισολογισμούς του συνόλου της βιομηχανίας και των επιμέρους κλάδων συμμετέχουν οι επιχει

ρήσεις που έχουν πωλήσεις μεγαλύτερες ή ίσες του 1 δισ. δρχ. και πλήρη οικονομικά στοιχεία για τις χρήσεις 1994, 
1993 και 1992.

11. Στους ενοποιημένους ισολογισμούς ενδέχεται να παρουσιασθούν ανεπαίσθητες αποκλίσεις λόγω στρογγυλοποίησης.
12. Οπου παύλα ή κενό, μη διαθέσιμα στοιχεία.
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