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ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε την ωφελιμότητα της πραγματοποίησης 

επένδυσης επέκτασης, μιας ήδη λειτουργούσας μεταποιητικής εταιρείας, που 

δραστηριοποιείται στον κλάδο της παρασκευής ζαχαρωδών προϊόντων. 

Συγκεκριμένα, μελετούμε την περίπτωση καθετοποίησης της εταιρείας προς τον 

τομέα της απ΄ ευθείας διάθεσης των προϊόντων της στους καταναλωτές, με το 

άνοιγμα νέου υποκαταστήματος της στο υπό κατασκευή Εμπορικό Κέντρο 

«Mediterranean Cosmos» στην Θεσσαλονίκη. Το Εμπορικό κέντρο αυτό θα 

φιλοξενεί 226 καταστήματα και αναμένεται να θέσει νέα δεδομένα στην κατάσταση 

του εμπορίου στην Θεσσαλονίκη.  Η επέκταση της εταιρείας στον τομέα της 

απ΄ευθείας διάθεσης των προϊόντων της στους καταναλωτές, θεωρούμε ότι θα 

προσδώσει στρατηγικά οφέλη στην εταιρεία, μια που θα εξασφαλίσει την 

πρόσβαση της στους δυνητικούς πελάτες. Η πρόσβαση στον τελικό καταναλωτή 

υπό την παρούσα διαμορφωμένη κατάσταση στην αγορά είναι επισφαλής, μια και 

βασίζεται στην επισφαλή συνεργασία με τις μεγάλες λιανεμπορικές εταιρείες (s/m), 

που είναι αντικείμενο ετήσιας διαπραγμάτευσης με αμφίβολη κάθε χρόνο 

κατάληξη.   

Στην μελέτη μας αυτή ξεκινήσαμε με την διευκρίνιση του όρου 

«Επιχειρησιακό Σχέδιο» και με ανάλυση της δομής του και της χρησιμότητάς του. 

 Στην συνέχεια παρουσιάσαμε μια εικόνα του Λιανικού εμπορίου στην 

Ελλάδα σήμερα, δίνοντας στοιχεία και για την σημαντικότητά του για την 

οικονομία της χώρας. 

 Κατόπιν δώσαμε τον ορισμό του όρου «Εμπορικό Κέντρο» και αναφέραμε 

στοιχεία από την βιβλιογραφία για την διάδοση και αποτελεσματικότητα της 

λειτουργίας Εμπορικών Κέντρων στο εξωτερικό. 

 Μετά από τα παραπάνω, ξεκινήσαμε την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού 

Σχεδίου που αφορά στο άνοιγμα καταστήματος στο νέο Εμπορικό Κέντρο, που 

αποτελεί και το αντικείμενο της εργασίας αυτής. Αναλυτικότερα, παρουσιάσαμε 

τόσο την εταιρεία μας, όσο και τις προδιαγραφές του Εμπορικού Κέντρου, 

προχωρήσαμε μετά στην ανάλυση του εξωτερικού και του εσωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης μας -σχετικά με την υπό εξέταση επένδυση-, και 

αναπτύξαμε το σχέδιο Μάρκετινγκ. Στην συνέχεια παρουσιάσαμε την 
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χρηματοοικονομική ανάλυση που διενεργήσαμε για την συγκεκριμένη επένδυση 

και μετά προβήκαμε στην αξιολόγησή της με την μέθοδο της Καθαράς Παρούσης 

Αξίας. 

 Τέλος, στηριζόμενοι σε όλα τα στοιχεία στα οποία καταλήξαμε, 

διατυπώσαμε την κριτική και τις επιφυλάξεις μας για την πραγματοποίηση της 

επένδυσης και απευθύναμε την τελική μας πρόταση προς το Δ.Σ. της εταιρείας. 

 6



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  ΜΕ 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις  
 Υπό το συνεχώς και πιο πολύπλοκο και αλληλoεπηρεαζόμενο διεθνές 

επιχειρηματικό περιβάλλον, μία σύγχρονη επιχείρηση για να επιβιώσει και να 

αναπτυχθεί πρέπει να έχει σαφή πορεία και στόχους, που θα βασίζονται σε 

εμπεριστατωμένη ανάλυση των ευκαιριών που προσφέρει, αλλά και των κινδύνων 

που εγκυμονεί, το οικονομικό περιβάλλον και η συγκυρία στην οποία 

δραστηριοποιείται. Πρέπει με άλλα λόγια η επιχείρηση να πορεύεται βάσει σχεδίου, 

το οποίο στην βιβλιογραφία έχει καθιερωθεί ως «Επιχειρηματικό Σχέδιο» (business 

plan). 

   Στο κεφάλαιο αυτό εισάγουμε στην παράγραφο 1.2 τον όρο «Επιχειρησιακό 

Σχέδιο», εξηγούμε την χρησιμότητά του στην παράγραφο 1.3., κάνουμε σχολιασμό 

για την διάδοσή του στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα στην παράγραφο 

1.4. και αναλύουμε την δομή του στην παράγραφο 1.5.  

 Τέλος αναφερόμαστε στις ιδιαίτερες πτυχές που πρέπει να δίνει έμφαση ένα 

Επιχειρησιακό Σχέδιο που αφορά σε εμπορικές επιχειρήσεις. 

 1.2  Ορισμός  
 Ο όρος «Επιχειρησιακό σχέδιο» (ΕΣ)  –στα αγγλικά Business plan - είναι σίγουρα 

ένας από τους πιο γνωστούς όρους στο αντικείμενο της Διοίκησης των επιχειρήσεων. 

Είναι όμως επίσης ένας όρος που συναντάει και ο κάθε επιχειρηματίας ή στέλεχος, 

τόσο μικρής όσο και μεγάλης επιχείρησης, πολύ συχνά στις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα όταν αναζητεί χρηματοδότηση από μία 

τράπεζα ή από επενδυτές, όταν κάνει αίτηση για κάποια επιδότηση, ακόμα και όταν 

θέλει ο ίδιος να αξιολογήσει επενδυτικές προτάσεις ή ακόμα και άλλες εταιρείες 

μεταξύ των οποίων και τις ανταγωνιστικές. 

 Τι σημαίνει όμως ο όρος Επιχειρησιακό Σχέδιο;  

 Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι ένα γραπτό πλάνο, ένας οδηγός, που βοηθάει τον 

επιχειρηματία να απαντήσει στις θεμελιώδεις ερωτήσεις: 

• πού είναι τώρα η επιχείρησή μου; 

• που θέλει να πάει 
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• πώς να πάει 

 

 Είναι δηλαδή το ΕΣ στην ουσία, ένα σχέδιο για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης 

στο οποίο παρουσιάζεται με σαφήνεια η εικόνα της επιχείρησης, οι στόχοι, οι σκοποί, 

τα μέσα και ο τρόπος λειτουργίας της. Περιλαμβάνει ανάλυση, διάγνωση και 

αξιολόγηση του μελλοντικού περιβάλλοντος για τον εντοπισμό των ευκαιριών και 

κινδύνων, καθώς και την ανάλυση και αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των 

αδυναμιών μιας επιχείρησης. Στην μελέτη αυτή μπορούν να αναπτύσσονται 

εναλλακτικές στρατηγικές, να γίνεται αξιολόγηση της κάθε μίας και τελικά να 

επιλέγεται η καλύτερη και να αναπτύσσεται ο τρόπος εφαρμογής της. Η γνώση της 

θέσης της επιχείρησης στην αγορά, αλλά και της θέσης της σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές, δίνει την δυνατότητα στην εταιρεία να προδιαγράψει την μελλοντική 

της πορεία και να επιφέρει τις απαιτούμενες αλλαγές όπου απαιτείται, ώστε η 

επιχείρηση να συνεχίσει να δραστηριοποιείται επιτυχημένα αντιμετωπίζοντας τους 

ελάχιστους δυνατούς κινδύνους (Θεοδωρόπουλος, 2003) 

  

 

 1.3 Χρησιμότητα 
 Για την σύνταξη ενός αναλυτικού και πλήρους ΕΣ απαιτείται πολύς χρόνος, 

κόπος και έρευνα για την συλλογή κατ’ αρχήν και στη συνέχεια ανάλυση πολλών 

στοιχείων που αφορούν την επιχείρηση, τον κλάδο που δραστηριοποιείται, το 

οικονομικό περιβάλλον κλπ, και τελικά για την δημιουργία εκτιμήσεων και 

προβλέψεων καθώς και την λήψη αποφάσεων και τον προσδιορισμό στόχων για την 

επιχείρηση στο μέλλον. 

 Γιατί όμως να μπει ένας επιχειρηματίας σε όλον αυτόν τον κόπο και να αφιερώσει 

χρόνο για την δημιουργία ενός ΕΣ; Ο λόγος είναι ότι σε ένα τόσο πολύπλοκο 

επιχειρηματικό περιβάλλον όπως το σύγχρονο, στο οποίο οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την επιτυχία μιας επιχείρησης είναι πολλοί, αλληλοεπιδρώντες, ταχύτατα 

μεταβαλλόμενοι και των οποίων η προέλευση ξεπερνά τα εθνικά σύνορα εξ΄αιτίας 

της παγκοσμιοποίησης, ο επιχειρηματίας για να πάρει σωστές αποφάσεις και να 

αξιολογήσει σωστά τους κινδύνους και τις ευκαιρίες, θα πρέπει να βασιστεί σε 

οργανωμένη μελέτη όλων των στοιχείων του εξωτερικού και του εσωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης και όχι να δράσει με αυτοσχεδιασμό και πρόχειρα. 
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 Καταστρώνοντας ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο, «ο επιχειρηματίας «αναγκάζεται» 

να σκεφτεί λογικά, να εξετάσει πιθανά προβλήματα και να κάνει ρεαλιστικές 

εκτιμήσεις σχετικά με τα μελλοντικά κέρδη. Το ίδιο το σχέδιο σε αναγκάζει να 

σταθείς κριτικά και να αμφισβητήσεις ξανά και ξανά τις παραδοχές που έχεις κάνει 

για την κατάστρωσή του και τις ιδέες σου. Επίσης, εάν η επιχείρηση ή γενικότερα η 

επένδυση θα χρηματοδοτηθεί όχι από ένα άτομο αλλά από συνεταιρισμό πολλών, η 

κατάστρωση του business plan βοηθάει στο να υπάρξει συναίνεση μεταξύ των 

συνεταίρων» ( Pollan and Levine, 1990) 

 Οι κύριοι στόχοι ενός ΕΣ είναι: 

• να αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης και συντονισμού των ενεργειών 

όλων των εργαζομένων σε μία επιχείρηση, προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στρατηγικοί της στόχοι  

• να κατανέμει αποτελεσματικά τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίηση 

των δράσεων και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

• να επιτρέπει την παρακολούθηση της πορείας της επιχείρησης ή κάποιας 

επιμέρους δραστηριότητάς της, προκειμένου η Διοίκηση να προβεί σε 

διορθωτικές ενέργειες εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τους στόχους 

 

 Εκτός από την χρησιμότητα για το σχεδιασμό της πορείας της επιχείρησης, το  ΕΣ 

είναι επίσης απαραίτητο και απαιτητό όταν ο επιχειρηματίας απευθυνθεί σε κάποια 

τράπεζα, ή σε δυνητικούς επενδυτές, για να χρηματοδοτήσουν τα σχέδιά του, καθώς 

επίσης και για την λήψη επιδότησης από το κράτος.  

 Τέλος εξίσου σημαντική είναι η σύνταξη ΕΣ για να πείσει ο επιχειρηματίας ή το 

στέλεχος και όλους τους άλλους που έχουν συμφέροντα μέσα στην ίδια την 

επιχείρηση (stakeholders), για την ορθότητα των προτάσεων του. 

 

 1.4 Διάδοση στην Ελλάδα και ειδικότερα στις ΜΜΕ 
 Σύμφωνα με τα στοιχεία από διάφορους ερευνητές, ένα πολύ μικρό ποσοστό 

επιχειρηματιών στην Ελλάδα καταστρώνει σχέδιο δράσης (ΕΣ). Το γεγονός αυτό 

πιθανότατα οφείλεται στο ότι πολλοί επιχειρηματίες μικρών επιχειρήσεων, δεν έχουν 

επιστημονική κατάρτιση στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, ή τον χρόνο να 

αφιερώσουν στην σύνταξή του. Πιθανώς όμως να οφείλετε και στο γεγονός –κατά 

την δική μου εκτίμηση- ότι πιθανότατα πολλοί επιχειρηματίες πιστεύουν ότι δεν 
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χρειάζονται να έχουν γραπτά σχέδια, θεωρώντας ότι επαρκεί να τα έχουν οι ίδιοι στο 

μυαλό τους. Βεβαίως ένα σχέδιο που δεν είναι γραπτό δεν μπορεί να μεταδοθεί και 

στα υπόλοιπα στελέχη της επιχείρησης, με συνέπεια να μην είναι ξεκάθαροι οι στόχοι 

της επιχείρησης σε όλα τα στελέχη και εργαζόμενους σ΄ αυτήν, και κατά συνέπεια να 

υπάρχουν δυσλειτουργίες. 

  

 1.5 Μεθοδολογία σύνταξης – Επιμέρους τμήματα ενός 
επιχειρηματικού σχεδίου 
 Σε γενικές γραμμές η δομή ενός ΕΣ πρέπει να περιέχει τις παρακάτω ενότητες: 

α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Στην ενότητα αυτή περιέχονται στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα της εταιρείας, -

επωνυμία, διεύθυνση, μορφή- , το αντικείμενο της δραστηριότητάς της, περιγραφή 

των προϊόντων της και της οργάνωσης του Ανθρωπίνου Δυναμικού της, την 

παραγωγική της δυναμικότητα, την γεωγραφική της εξάπλωση κ.λ.π. 

 

β) ΑΓΟΡΑ-ΤΑΣΕΙΣ 

Στο κομμάτι αυτό αναλύεται ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, το 

ευρύτερο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον, οι τάσεις της αγοράς, η πελατεία της 

επιχείρησης, ο ανταγωνισμός, τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία της επιχείρησης 

 

γ) ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Εδώ παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά –δημογραφικά, 

οικονομικά κλπ- των υπαρχόντων ή δυνητικών πελατών της επιχείρησης, καθώς και 

το μίγμα μάρκετινγκ (marketing mix) που ακολουθείται ή προτείνεται να 

ακολουθηθεί δηλαδή η τιμολογιακή της πολιτικής, τα κανάλια διάθεσης και προβολής 

κλπ 

 

δ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, 

δηλαδή σε ότι αφορά τον τόπο εγκατάστασης, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται, 

τους προμηθευτές, καθώς και στοιχεία σχετικά με το προσωπικό και τις αρμοδιότητες 

του καθενός. 
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ε) ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

Στην ενότητα αυτή δίνονται πληροφορίες σχετικές με τα πρόσωπα που ασκούν 

διοίκηση στην εταιρεία και παρουσιάζεται η οργανωσιακή δομή της επιχείρησης –

οργανόγραμμα, σχέσεις μεταξύ των θέσεων στην ιεραρχία κλπ. 

 

στ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανάλυση του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού της 

επιχείρησης τόσο όσον αφορά στις πηγές εξεύρεσης κεφαλαίου, όσο και στην 

ανάλυση και πρόβλεψη των εσόδων εξόδων και καθαρού αποτελέσματος της 

επιχείρησης, συνήθως για περίοδο μιας τριετίας. 

 

 1.6 Ιδιαιτερότητες ΕΣ που αφορούν εμπορικές δραστηριότητες 
 Ενώ όσα αναφέρθηκαν παραπάνω ισχύουν για την κατάστρωση ενός ΕΣ σε 

οποιουδήποτε είδους επιχείρηση, η δραστηριοποίηση στον τομέα του Λιανικού 

Εμπορίου απαιτεί επιπλέον ιδιαίτερη προσοχή από τον επιχειρηματία σε ότι αφορά τις 

ανάγκες σε κάθε φάση για κεφάλαιο κίνησης, στην διαχείριση των αποθεμάτων, στην 

επιλογή της τοποθεσίας του καταστήματος, καθώς και στην επιλογή του προσωπικού 

που θα έρχεται σε επαφή με τους πελάτες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 2.1  Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
 

 Ο κλάδος του εμπορίου, εκτός του ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους όσον 

αφορά στην συμβολή του στην οικονομία σήμερα, καθίσταται ακόμα πιο σημαντικός 

αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του, ότι σε αντίθεση τόσο με την Μεταποίηση όσο και –

κυρίως- την Γεωργία, παρουσιάζει αυξητική τάση στον αριθμό των ατόμων που 

απασχολεί.  

 Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζουμε στην παράγραφο 2.2 στοιχεία που 

καταδεικνύουν την συμβολή του Εμπορίου στην οικονομία και στην απασχόληση,  

συνεχίζουμε στην παράγραφο 2.3. με την παρουσίαση στοιχείων για την γεωγραφική 

και κατά μέγεθος κατανομή των ελληνικών εμπορικών επιχειρήσεων και τέλος στην 

παράγραφο 4.4. επικεντρωνόμαστε στον υποκλάδο του Λιανικού Εμπορίου, μια που 

εκεί εντάσσεται η εταιρεία που σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε.  

 2.2 Σημαντικότητα του εμπορίου για την  οικονομία και την 
απασχόληση  

 
 Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα (2004) σχετικά με την διάρθρωση του 

εμπορίου στην Ελλάδα σήμερα, προκύπτει ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις αποτελούν 

την ραχοκοκαλιά της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα τόσο με βάση το 

πλήθος τους, όσο και τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν και του 

πραγματοποιούμενου κύκλου εργασιών.  

 Συγκεκριμένα, με στοιχεία του 2000, οι 281.126 εμπορικές επιχειρήσεις 

αντιστοιχούν στο 45% του πλήθους των επιχειρήσεων του δευτερογενούς και 

τριτογενούς τομέα και το 51,4% του κύκλου εργασιών. Η συντριπτική πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων αυτών, περίπου το 94,5% αποτελείται από μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις, που ως νομική μορφή κατατάσσονται στις Ατομικές (77,8%) και στις 

Ομόρρυθμες ( 14,4%). Οι Ανώνυμες εταιρείες αποτελούν μόλις το 2,5% ενώ 

αντίστοιχο είναι και το ποσοστό των Ε.Π.Ε (2,5%). 

 Σε ότι αφορά την απασχόληση ο τομέας του εμπορίου απασχολεί (το 2004) το 

17,3% της συνολικής απασχόλησης της Ελληνικής Οικονομίας, δηλαδή 748.300 
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άτομα. Σε σχέση με το 2003 η απασχόληση αυξήθηκε κατά 10.760 άτομα (σε 

ποσοστό 1,5%).  

 Όσον αφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων Α.Ε και Ε.Π.Ε 

(μόνο αυτές δημοσιεύουν σχετικά στοιχεία) του Εμπορικού τομέα , αυτός ανέρχονταν 

το 2003 σε περίπου €55 εκατ, αυξημένος κατά 4,5% σε σχέση με το 2002. (Eurostat).  

 

 Ο τομέας των εμπορικών επιχειρήσεων αποτελείται από τους εξής τρεις κλάδους: 

 α) Τον κλάδο «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ» 

 β) Τον κλάδο «ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» που καλύπτει την εμπορία των 

προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης. 

 γ) Τον κλάδο «ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ», που καλύπτει καταναλωτικά προϊόντα, 

ιατρικά είδη και φαρμακεία. 

  

 

 2.3  Γεωγραφική κατανομή και μέγεθος των εμπορικών επιχειρήσεων  
 

 Τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. για την κατανομή των εμπορικών επιχειρήσεων στις 

περιφέρειες της χώρας απεικονίζουν το αυτονόητο γεγονός της συγκέντρωσης των 

εμπορικών επιχειρήσεων αναλογικά με την κατανομή του πληθυσμού –καταναλωτών 

, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν και το πλήθος των τουριστών.  

 Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτά, το 2000, το 36% των εμπορικών 

επιχειρήσεων ήταν στην Αττική, το 18,6% στην Κεντρική Μακεδονία και το 

υπόλοιπο στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. 

 Όσον αφορά στο μέγεθος των εμπορικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με στοιχεία του 

2000, περίπου το 58% των εμπορικών επιχειρήσεων εμφανίζανε  κύκλο εργασιών 

μέχρι 60.000 ευρώ, ενώ το 3% (8553 επιχειρήσεις) πραγματοποιεί κύκλο εργασιών 

μεγαλύτερο από 1 εκατ. ευρώ ετησίως. 

  

 

 

 2.4  Ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου στην Ελλάδα σήμερα  
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 Ο κλάδος του Λιανικού Εμπορίου είναι, με διαφορά, ο σημαντικότερος κλάδος 

των εμπορικών επιχειρήσεων, αφού συγκεντρώνει (το 2000) το 70,5% των 

επιχειρήσεων εμπορίου. 

 Πάνω από το 1/3 των απασχολουμένων στο κλάδο του Λιανικού Εμπορίου είναι 

αυτοαπασχολούμενοι (35%). Περίπου το 50% των απασχολουμένων στον κλάδο είναι 

γυναίκες, ενώ οι νέοι μέχρι 29 ετών αποτελούν το 28% των απασχολουμένων. 

 Αναλύεται περαιτέρω σε τέσσερις υποκλάδους, αυτόν του λιανικού εμπορίου 

ειδών ένδυσης, υπόδησης, καλλυντικών και ειδών οικιακής χρήσεως, του λιανικού 

εμπορίου τροφίμων ποτών και καπνού, του λιανικού εμπορίου οικιακών συσκευών 

και τέλος του λοιπού λιανικού εμπορίου. 

 Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον υποκλάδο του λιανικού εμπορίου 

τροφίμων –ποτών –καπνού όπου ο αριθμός των επιχειρήσεων μειώθηκε δραματικά 

(κατά 35%) τα τελευταία χρόνια (μεταξύ 1995-2000) λόγω της ταχείας επέκτασης 

των μεγάλων supermarkets που οδήγησε στο κλείσιμο μεγάλο αριθμό μικρών 

επιχειρήσεων τροφίμων. 

  

 14



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

 

 3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
 

 Καθώς η πρόσβαση και η στάθμευση στα κέντρα των σύγχρονων πόλεων, 

γίνεται όλο και πιο δύσκολη με την αύξηση των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν, οι 

πόλοι εμπορίου που συγκεντρώνουν πολλά καταστήματα κάτω από την  «ίδια στέγη» 

και τα οποία βρίσκονται συνήθως περιφερειακά των μεγάλων πόλεων, με 

ιδιόκτητους, επαρκείς, χώρους στάθμευσης για τους πελάτες, πληθαίνουν. Οι χώροι 

αυτοί εμπορίου, γνωστοί ως Εμπορικά Κέντρα (ΕΚ), είναι ήδη καθιερωμένοι και 

υπάρχουν σε μεγάλο αριθμό στις αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως του 

Βορρά. Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός τους επεκτείνεται ραγδαία και στις χώρες του 

Ευρωπαϊκού Νότου όπως η Πορτογαλία και τελευταία και στην χώρα μας. Έχει 

λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον για τις εταιρείες που απευθύνονται στον τελικό 

καταναλωτή, όπως η δική μας, να μελετήσουν το φαινόμενο αυτό της εξάπλωσης των 

ΕΚ, προκειμένου να είναι έτοιμες να προσαρμόσουν τα δίκτυα διάθεσης  των 

προϊόντων τους, στις νέες συνθήκες που πιθανόν να δημιουργηθούν. 

 Στο κεφάλαιο αυτό δίνουμε κατ΄ αρχήν τον ορισμό του Εμπορικού Κέντρου στην 

παράγραφο 3.1, έπειτα περιγράφουμε την εικόνα που επικρατεί σχετικά, στην 

υπόλοιπη Ευρώπη και τέλος περιγράφουμε την εξέλιξη των Εμπορικών Κέντρων 

στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα. 

 

 

 3.2 Ορισμός «Εμπορικού Κέντρου» 
 

 Δεν υπάρχει ένας γενικά παραδεκτός ορισμός για το τι συνιστά ένα εμπορικό 

κέντρο. Κατά τον Court (2004) ως εμπορικό κέντρο ορίζεται ένα σύμπλεγμα 10 ή 

περισσοτέρων καταστημάτων, που διαθέτει Μικτή Ενοικιαζόμενη Επιφάνεια (Gross 

Lettable Area, GLA) μεγαλύτερη των 5000 τ.μ. (δεν συμπεριλαμβάνεται ο χώρος 

parking και οι κοινόχρηστοι χώροι) και το οποίο, επιπλέον, έχει κτιστεί για τον 

συγκεκριμένο σκοπό –χώρος εμπορίου- ενώ η διαχείριση του γίνεται ενιαία από 

κάποιο κεντρικό φορέα (Myers, 2004). 
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 3.3 Περιγραφή της Εμπορικής πραγματικότητας –σχετικά με τα ΕΚ- 
στην Ευρώπη σήμερα 

 
 Η ανάπτυξη των ΕΚ στην Ευρώπη ξεκίνησε από το 1950. Έκτοτε έχουν 

δημιουργηθεί περίπου 80 εκ. m^2 εμπορικών χώρων σε 4221 ΕΚ. Μεταξύ των 

Ευρωπαϊκών χωρών υπάρχει ανομοιομορφία ως προς την χρονολογία της πρώτης 

εμφάνισης ΕΚ. Για παράδειγμα στη Σουηδία τα μισά ΕΚ είχαν δημιουργηθεί ήδη το 

1970, ενώ στην Πορτογαλία όλα τα ΕΚ δημιουργήθηκαν μετά το 1985. 

 Η Γαλλία και η Αγγλία πρωτοστατούν στον τομέα των ΕΚ έχοντας στην 

επιφάνειά τους 13,6 και 12,5 εκ. m^2 ΕΚ αντίστοιχα. Όσον αφορά στην πυκνότητα 

των ΕΚ σε σχέση με τον πληθυσμό, τα ηνία κρατάει η Νορβηγία με 713 m^2 ΕΚ ανά 

1000 κατοίκους, ακολουθεί η Σουηδία με 305 m^2 και μετά οι ώριμες αγορές της 

Ολλανδίας, της Αγγλίας, της Αυστρίας, της Δανίας και της Γαλλίας με 200-300 m^2 

ανά 1000 κατοίκους. 

 Μόνο το 2003 δημιουργήθηκαν καινούργια ΕΚ έκτασης 4,3 εκ. m^2 (Court, 

2004). Χώρες όπως η Γαλλία και η Αγγλία έχουν μάλλον φτάσει στο σημείο της 

ωριμότητας με μικρή πιθανότητα δημιουργίας καινούργιων ΕΚ. Στις χώρες αυτές, εξ΄ 

αιτίας και των πανευρωπαϊκών νομοθετικών περιορισμών σχετικά με την ανάπτυξη 

μεγάλων περιφερειακών ΕΚ, η ανάπτυξη των ΕΚ συνίσταται ουσιαστικά μόνο στην 

ανακαίνιση και επέκταση των υπαρχόντων ΕΚ. Άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως η 

Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία εμφανίζουν τα πρώτα σημάδια κορεσμού όσον 

αφορά την ανάπτυξη νέων ΕΚ, ενώ τέλος οι μικρότερες Ευρωπαϊκές χώρες του 

Νότου, οι πρώην Ανατολικές χώρες καθώς και οι περιφερειακές χώρες όπως η 

Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Τουρκία εμφανίζουν μεγάλες ευκαιρίες ανάπτυξης (Myers, 

2001). 

 Τα είδη ρουχισμού και αθλητικών παπουτσιών κυριαρχούν ως κύριοι ένοικοι 

(anchor tenants) των ΕΚ στην Ευρώπη, ενώ εντεινόμενη είναι η τάση για 

ενσωμάτωση στο ΕΚ δραστηριοτήτων διασκέδασης όπως πολυσινεμά, εσταιτόρια, 

bowling, αθλητικών κέντρων, κέντρων διασκεδάσεως κ.α.  

   

3.4 Περιγραφή της Εμπορικής πραγματικότητας στην Ελλάδα σήμερα και 
τάσεις 
 
 Στην Ελλάδα σήμερα είναι εγκατεστημένα ΕΚ δυναμικότητας 200.000m^2, ενώ 

είναι υπό κατασκευή ΕΚ, με επιπλέον 60.000m^2 στο Κέντρο Τύπου των 
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Ολυμπιακών αγώνων στο Μαρούσι, Αθήνα, ενώ τον Οκτώβριο ολοκληρώνεται και η 

κατασκευή  του –υπό εξέταση στην παρούσα εργασία – ΕΚ στην Πυλαία 

Θεσσαλονίκης, δυναμικότητας επιπλέον 45.000m^2, δηλαδή αναμένεται μία 

αλματώδη αύξηση του συνολικού  GLA των ΕΚ στην χώρα κατά 124% (Court, 

2004). 

 Η αντιστοιχία μεταξύ επιφάνειας ΕΚ και κατοίκων, είναι περίπου 20 τ.μ. ανά 

1000 κατοίκους, που είναι η χαμηλότερη στην Ευρώπη σήμερα, πιο μικρή και από 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που πρόσφατα εισήρθαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

όπως η Τσεχία με περίπου 100 τ.μ. ανά 1000 κατοίκους. 

 Η πολύ μικρότερη αναλογία επιφάνειας σε ΕΚ σε συνάρτηση με τον πληθυσμό 

καθιστά πολύ πιθανό να παρατηρήσουμε μία έκρηξη στην δημιουργία ΕΚ στην χώρα 

μας τα επόμενα χρόνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΝΟΙΓΜΑ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΕΚ «MEDITERRANEAN COSMOS» 
 

 4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
  

 Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσουμε το Επιχειρηματικό Σχέδιο για την επένδυση 

επέκτασης που μελετούμε, δηλαδή το άνοιγμα καταστήματος στο υπό κατασκευή 

εμπορικό κέντρο «Mediterranean Cosmos».  

 Στην παράγραφο 4.2, κάνουμε μία παρουσίαση της μητρικής εταιρείας που 

εξετάζει την παραπάνω επέκταση των δραστηριοτήτων της. Έπειτα, στην παράγραφο 

4.3 παρουσιάζουμε και το υπό εξέταση εμπορικό κέντρο, αναφέροντας στοιχεία 

σχετικά με την τοποθεσία του, το μέγεθός του κ.α. Στην παράγραφο 4.4 προχωρούμε 

στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος, σε ότι αφορά την σχεδιαζόμενη 

επένδυση. Συνεχίζουμε στην παράγραφο 4.5. με την ανάλυση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος της εταιρείας μας (S.W.O.T. analysis). Προχωρούμε μετά, στην 

παράγραφο 4.6, στην ανάλυση του σχεδίου Μάρκετινγκ που διενεργήσαμε για την 

σχεδιαζόμενη επένδυση.  

 Τέλος, στην παράγραφο 4.7 παρουσιάζουμε την χρηματοοικονομική ανάλυση, 

παραθέτοντας τις προϋπολογιστικές οικονομικές καταστάσεις –ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ, 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ- για 6 

χρόνια και για τρία διαφορετικά σενάρια -όσον αφορά στην αναμενόμενη κίνηση 

πελατών που περιμένουμε να έχει το κατάστημά μας- και καταλήγουμε με την 

αξιολόγηση της επένδυσης στην παράγραφο 4.8.  

 4.2 Παρουσίαση της εταιρείας 
 

 Η εταιρεία που εξετάζουμε, (τα στοιχεία της είναι στη διάθεση κάθε 

ενδιαφερομένου, από τον συντάκτη της παρούσης εργασίας), είναι μία οικογενειακή 

επιχείρηση, τρίτης γενεάς σήμερα, που δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην 

Βόρεια Ελλάδα. 

 Έχει παράδοση δεκαετιών στην παρασκευή και διάθεση ζαχαρωδών προϊόντων : 
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- Γλυκά Κουταλιού 

- Μαρμελάδες  

- Λουκούμια 

  

 Λόγω και της μακρόχρονης παρουσίας στην αγορά της Θεσσαλονίκης είναι 

αρκετά γνωστή, σε καταναλωτές διαφόρων ηλικιών. Παίρνει ανελλιπώς μέρος στην 

κλαδική έκθεση Τροφίμων και Ποτών, ενώ έχει εκτεταμένο δίκτυο διάθεσης των 

προϊόντων της σε πλήθος καταστημάτων όπως παντοπωλεία, supermarkets, 

αρτοποιεία, καφεκοπτεία κ.α. 

 Παράλληλα διαθέτει και η ίδια τα προϊόντα της σε κατάστημα που λειτουργεί στο 

κέντρο της Θεσσαλονίκης.  

 

 4.3 Παρουσίαση ΕΚ «MEDITERRANEAN COSMOS» 
 
 Το ΕΚ «Mediterranean Cosmos», σύμφωνα με το site  της εταιρείας Lamda 
Development  που το κατασκευάζει «θα προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό μία 
ανεπανάληπτη εμπειρία, δημιουργώντας στο αγοραστικό κοινό μια ανεπανάληπτη 
εμπειρία, προσφέροντας νέα πρότυπα εξυπηρέτησης, αξιοπιστίας και αισθητικής».  
 Κατασκευάζεται στην Νοτιοανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή Πυλαία, 
πάνω στην οδική αρτηρία που ενώνει το κέντρο της Θεσσαλονίκης με τα θερινά 
θέρετρα της Χαλκιδικής, ενώ απέχει περίπου πέντε λεπτά από το αεροδρόμιο 
«Μακεδονία». Επίσης γειτνιάζει με το γνωστό κατάστημα επίπλων ΙΚΕΑ, το 
Διαβαλκανικό Ιατρικό Κέντρο, με ένα πάρκο ψυχαγωγίας (Λούνα Παρκ), καθώς και 
με ξενοδοχεία πολυτελείας και καζίνο.  
 Διαθέτει οδική πρόσβαση από όλες τις κατευθύνσεις, ενώ παράλληλα θα 
εξυπηρετείται και από τα μέσα μαζικής μεταφοράς (αστικά λεωφορεία). 
 Σύμφωνα με τους κατασκευαστές η αναμενόμενη ζώνη επιρροής του ΕΚ θα 
περιλαμβάνει «ένα σημαντικό αριθμό επισκεπτών που απαρτίζεται από τους μόνιμους 
κατοίκους της Θεσσαλονίκης, φοιτητές, τουρίστες καθώς και από συνεχώς 
αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών από μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις». Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τους ίδιους, το κοινό από το οποίο το ΕΚ αναμένεται να συλλέξει 
πελάτες αποτελούν το 1.000.000 μόνιμοι κάτοικοι, οι 100.000 φοιτητές, 100.000 
επισκέπτες από την υπόλοιπη Ελλάδα, και περίπου 100.000 επισκέπτες από το 
εξωτερικό  
 Το «Mediterranean Cosmos» θα έχει Συνολική προς Ενοικίαση Επιφάνεια (GLA) 
45.000 τ.μ. Αναλυτικά η σχεδιαζόμενη κατανομή των διαφόρων εμπορικών 
δραστηριοτήτων που θα λειτουργούν στο κέντρο είναι η εξής: 
 

Είδος Αριθμός Συνολική Έκταση (τ.μ.) 
Supermarket 1 2.000 
Καταστήματα –«άγκυρες» 9 12.500 
Μικρά καταστήματα 188 19.300 
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Καταστήματα διατροφής 18 1.000 
Εστιατόρια 8 2.000 
Πολυκινηματογράφος 1 5.700 
Χώροι ψυχαγωγίας 1 2.500 
Σύνολο 226 45.000 
Θέσεις parking 3000  

  
 
 Στο κέντρο «θα δημιουργηθεί παραδοσιακό «ελληνικό χωριό» και μια «γειτονιά 
πολιτισμού» που θα αποτελείται από εκκλησία, μουσείο, χώρο εκθέσεων λαϊκής 
τέχνης, παραδοσιακές ταβέρνες και μια μικρή αμφιθεατρική πλατεία, όπου θα 
μπορούν να φιλοξενηθούν συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις». 
 Το «Mediterranean Cosmos» προγραμματίζεται να ξεκινήσει την λειτουργία του 
τον Οκτώβριο του 2005. 
  

 

4.4 Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος   

4.4.1 Ανάλυση κλάδου Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων. Τάσεις και 
προοπτικές 
 
 Στον τομέα του Λιανικού εμπορίου τροφίμων υπήρξαν απότομες και 

συνταρακτικές αλλαγές που ξεκίνησαν τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και 

επιταχύνθηκαν ραγδαίως την δεκαετία του 1990 και μέχρι σήμερα. Οι δραματικές 

αλλαγές συνίστατο στην μεγέθυνση και στην δημιουργία αλυσίδων καταστημάτων 

supermarkets που άρχισαν να παίρνουν την θέση των παραδοσιακών παντοπωλείων.   

 Η τάση αυτή για μεγέθυνση των εγχώριων εταιρειών λιανικής διάθεσης τροφίμων 

συνοδεύτηκε και από την είσοδο στην Ελληνική αγορά ξένων αλυσίδων supermarkets 

με τεράστιο οικονομικό μέγεθος και παγκόσμια παρουσία (π.χ. Carrefour). Οι 

εταιρείες αυτές παρέκαμψαν το παραδοσιακό χονδρεμπορικό τομέα τροφίμων καθώς 

αγοράζουν απ’ ευθείας από τους προμηθευτές (Bennison and Boutsouki, 1996). Το 

αποτέλεσμα ήταν η ραγδαία συρρίκνωση του αριθμού των μικρών καταστημάτων 

διάθεσης τροφίμων, που αποτελούσαν τα κανάλια διάθεσης για την Βιομηχανία 

τροφίμων και την συγκέντρωση αυτών στα χέρια λίγων, μεγάλων σε μέγεθος 

λιανεμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες απέκτησαν έτσι πολύ μεγάλη 

διαπραγματευτική ισχύ. Η αγοραστική ισχύς των αλυσίδων supermarkets έγινε τόσο 

μεγάλη που οδήγησε στο να «πάρουν το πάνω χέρι» από τους παραγωγούς κατά την 

διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την Βιομηχανία.  
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 Το αποτέλεσμα ήταν, όπως συνέβη και στις πιο αναπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες 

10-15 χρόνια πριν, να ξεκινήσουνε «μάχες» μεταξύ των Βιομηχανιών και των 

λιανεμπόρων οι οποίοι αξίωναν από τις βιομηχανίες συνεχώς μεγαλύτερες εκπτώσεις 

και πίστωση (Bennison and Boutsouki, 1996). 

 Η συγκέντρωση του λιανικού εμπορίου τροφίμων στα χέρια λίγων αλυσίδων 

supermarkets είναι τόσο μεγάλη, που οι τελευταίες –περίπου 10 στον αριθμό) 

συγκέντρωναν το 64% όλων των καταστημάτων τροφίμων το 2001 πανελλαδικώς 

(Tzimas and Boutsouki , 2003), ενώ ειδικά στην Αθήνα συγκέντρωναν το 84% και 

στην Θεσσαλονίκη το 77%.  

 Σε ένα τέτοιο περιβάλλον έντονης ολιγοπώλησης της λειτουργίας της διάθεσης 

των τροφίμων, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις αισθάνονται έντονα την ανάγκη για 

εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων διάθεσης των προϊόντων τους. 

 

4.4.2 Ανάλυση ανταγωνιστών (ως προς το «MEDITERRANEAN 
COSMOS» ) 
 
 Στην παρούσα μελέτη θεωρούμε ως ανταγωνιστές τους εμπορικούς κόμβους 
κοντά στο υπό κατασκευή ΕΚ, που μπορούν να θεωρηθούν ότι δρουν ανταγωνιστικά 
στην προσέλκυση των υποψήφιων πελατών. Αναφερόμαστε λοιπόν σε Εμπορικά 
Κέντρα κοντά –όχι παραπάνω από μισή ώρα απόσταση – από το “Mediterranean 
Cosmos”. 
 Τα κέντρα εμπορίου που θεωρούμε άμεσα ανταγωνιστικά στο υπό κατασκευή  
“Mediterranean Cosmos”, εκτιμούμε ότι είναι τα παρακάτω: 
 
 α) Εμπορικό Κέντρο «Μακεδονία» 
 
 Πρόκειται για το πλησιέστερο στο «Mediterranean», EK. Έχει έκταση 20.500 τ.μ. 
και περιλαμβάνει 30 καταστήματα, με κατάστημα «άγκυρα» το supermarket 
Carrefour και το πολυσινεμά STER. Διαθέτει 2400 θέσεις στάθμευσης.  
 Τα δυνατά του σημεία είναι ότι βρίσκεται σε ένα πολύ κομβικό σημείο στην αρχή 
της περιφερειακής οδού, δίπλα στον συνεχώς επεκτεινόμενο οικισμό «Αγ. Ιωάννης» 
στην Καλαμαριά, καθώς και το ότι είναι ήδη σε λειτουργία και άρα εδραιωμένο. 
 Αδύναμο σημείο του είναι το γεγονός ότι διαθέτει πολύ λιγότερα καταστήματα 
και άρα ποικιλία για τον πελάτη. 
 
 β) Εμπορικό Κέντρο της πόλης 
 
 Η αγορά στο εμπορικό κέντρο της πόλης θεωρούμε ότι είναι ο ισχυρότερος 
ανταγωνιστής του “Mediterranean Cosmos”. 
 Τα πλεονεκτήματα του κέντρου είναι ότι : 
• προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ποικιλία καταστημάτων, κάποια από τα οποία είναι 
ξεχωριστής αρχιτεκτονικής, εδραιωμένα από την πολύχρονη παρουσία τους, εώς και 
σημεία αναφοράς κάποια από αυτά 
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• συγκεντρώνει και εξυπηρετεί, λόγω της θέσης του, κόσμο από όλο το 
πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, τόσο Ανατολικά όσο και Δυτικά 
• εκτός της εμπορικής δραστηριότητας, στο κέντρο της πόλης μπορεί κανείς να βρει 
και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία χρειάζεται (τράπεζες, κομμωτήρια, φροντιστήρια 
κ.λ.π.) 
• πολύ σημαντικό πλεονέκτημα είναι και το γεγονός ότι στο κέντρο συνυπάρχουν 
και όλες οι δυνατότητες για διασκέδαση (καφέ, Bar, εστιατόρια), καθώς και η 
αναντικατάστατη εγγύτητα προς την θάλασσα. 
• οι δεκάδες χιλιάδες φοιτητές της πόλης, που δεν διαθέτουν συνήθως αυτοκίνητο, 
διαμένουν στο κέντρο της πόλης και άρα εξυπηρετούνται από αυτό για τις αγορές 
τους 
 
 Τα αρνητικά σημεία του κέντρου είναι: 
• κατά κύριο λόγο η κυκλοφοριακή συμφόρηση και η έλλειψη χώρων στάθμευσης 
• το γεγονός ότι λόγω των παραπάνω αλλά και της απόστασης δεν εξυπηρετεί τους 
κατοίκους των περιχώρων της πόλης που αυξάνονται συνεχώς 
 

4.4.3. Ανάλυση P.E.S.T 
 
 Στην παράγραφο αυτή θα εξετάσουμε τους Πολιτικούς, Οικονομικούς, 
Κοινωνιολογικού, καθώς και Τεχνολογικούς παράγοντες του Εξωτερικού 
περιβάλλοντος του υπό κατασκευή ΕΚ, που πιθανώς να επηρεάζουν την λειτουργία 
και επιτυχία του. 
 
 α) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ  
 
• η επικείμενη είσοδος της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. θα επηρεάσει την κίνηση του ΕΚ, 
τόσο με την αύξηση των Βουλγάρων που πιθανόν θα έρχονται συχνότερα στην 
Ελλάδα, και ειδικά στην Θεσσαλονίκη, για ψώνια, όσο και αντίστροφα, δηλαδή με 
την  συχνότερη μετακίνηση θεσσαλονικέων για ψώνια σε χαμηλές τιμές στην 
Βουλγαρία.  
 Η εκτίμησή μου είναι ότι η κίνηση για αγορές ειδικά επωνύμων προϊόντων θα 
είναι μεγαλύτερη στη φορά από την Βουλγαρία προς την Θεσσαλονίκη, η οποία έχει 
πολύ πιο πλούσια αγορά, παρά το αντίστροφο, γεγονός που πιστεύω να επηρεάσει 
ευνοϊκά το «Mediterranean Cosmos». 
 
• δεύτερος ευνοϊκός για την δράση του ΕΚ πολιτικός παράγοντας πιστεύω ότι είναι 
η ενθάρρυνση και ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας από την παρούσα 
κυβέρνηση με μέτρα που πήρε όπως η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των 
εμπορικών καταστημάτων και η ενίσχυση μέσω επιδοτήσεων και των εμπορικών 
επενδύσεων 
 
 β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
 
Πιστεύω ότι το οικονομικό περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα αλλά και στο 
εγγύς μέλλον είναι ευνοϊκά για την λειτουργία καλά οργανωμένων και σύγχρονων 
εμπορικών επιχειρήσεων μια και : 
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• το Α.Ε.Π. της χώρας αυξάνεται με ικανοποιητικό ποσοστό κάθε χρόνο (3,5 %) 
• υπάρχει πολύ μεγάλη ευχέρεια σύναψης καταναλωτικών δανείων, τα οποία 
αυξάνονται με έντονο ρυθμό 
• επίσης αυξάνονται ραγδαία τα χορηγούμενα στεγαστικά δάνεια με συνεπαγόμενο 
αποτέλεσμα την αύξηση για ζήτηση διαρκών καταναλωτικών αγαθών (π.χ. είδη 
σπιτιού, έπιπλα, λευκά είδη, κ.τ.λ.) 
  
Από την άλλη πλευρά αρνητικοί παράγοντες είναι οι παρακάτω: 
• η παρουσιαζόμενη από τον τύπο ως υπέρμετρη πιστωτική επέκταση των 
νοικοκυριών που μπορεί κάποια στιγμή να επιφέρει δυσπραγία των νοικοκυριών που 
έχουν «ανοιχθεί» υπέρμετρα οικονομικά 
• η μετατόπιση της κατανομής του εισοδήματος από τα καταναλωτικά (consumer 
goods) στα διαρκή αγαθά, δεν ευνοεί τον κλάδο των τροφίμων 
• η συνεχής προσφορά νέων υπηρεσιών, κατά κύριο λόγο στον τομέα της κινητής 
τηλεφωνίας, περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα για αγορά τροφίμων  
 
 
γ) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 
 
 Ως τέτοιοι λόγοι που δυνητικά θα επηρεάσουν την λειτουργία του ΕΚ 
«Mediterranean Cosmos», θεωρώ ότι είναι οι παρακάτω: 
 
• η τάση για κατοικία στα προάστια η οποία αυξάνεται, ευνοεί το «Mediterranean 
Cosmos», αφού σε μεγάλο βαθμό αφορά στην μετακίνηση στα ανατολικά προάστια 
(Περαία, Πλαγιάρι, Καλαμαριά) περιοχές από τις οποίες περιμένει να αντλήσει 
πελατεία  
 
• ως παράγοντας που θα επηρεάσει αρνητικά , κατά την γνώμη μου, την κίνηση του 
«Mediterranean Cosmos», είναι η μείωση του διαθέσιμου ελεύθερου χρόνου 
 
 δ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ 
 
Δύο είναι κατά την γνώμη μου οι τεχνολογικοί παράγοντες που μπορεί να  
επηρεάσουν την κίνηση του «Mediterranean Cosmos»: 
 
• η αναμενόμενη κατασκευή του Μετρό, η οποία θα διευκολύνει την μετάβαση στο 
κέντρο της πόλης και άρα θα αδυνατίσει ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του 
ΕΚ. Θα πρόκειται δηλαδή για αρνητική εξέλιξη για το «Mediterranean Cosmos» 
• αρνητικός παράγοντας θα είναι και η εξάπλωση των αγορών μέσω Internet, που 
θα επηρεάσει αρνητικά την κίνηση όλων των καταστημάτων 
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4.5 Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Εταιρείας 

 (S.W.O.T analysis) 

 
 Η καταγραφή των δεδομένων του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, 
συμβάλλει στον προσδιορισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων της, ενώ η 
παρουσίαση του εξωτερικού περιβάλλοντος βοηθάει στον προσδιορισμό των 
ευκαιριών και απειλών του ευρύτερου περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η 
επιχείρηση. Πιο συγκεκριμένα: 
 

4.5.1 Προσδιορισμός δυνατών και αδύνατων σημείων της επιχείρησης 
  
 

 

Συντελεστής 
Βαρύτητας Σκορ 

Περιγραφή κρίσιμου παράγοντα 

(1 εως 10) (-5 εως +5) 

Προσ/νο 
Σκορ 

Αποτέλεσμα 
S.W.O.T. 

Δεν υπάρχει περίσσια στελεχιακού 
δυναμικού για να ασχοληθεί με την 
διαχείριση του καταστήματος 

8 -5 -40 Αδυναμία 

Η υπάρχουσα παραγωγική 
δυναμικότητα της εταιρείας πιθανώς 
δεν θα επαρκεί για την τροφοδότηση 
της ζήτησης του υποκαταστήματος 
βραχυπρόθεσμα 

3 -2 -6 Αδυναμία 

Κάποιες Α΄ ύλες είναι δύσκολο να 
εξασφαλισθούν σε επάρκεια, 
τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, εάν η 
ζήτηση αυξηθεί σημαντικά 

7 -4 -28 Αδυναμία 

Η εταιρεία έχει μακρόχρονη παρουσία 
για δεκαετίες στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης και κατ' επέκταση 
εδραιωμένη εμπορική επωνυμία 

9 5 45 Δυνατότητα 

Η εταιρεία λειτουργεί ήδη 
υποκατάστημα, οπότε έχει σχετική 
εξοικείωση με την διαχείριση ενός 
καταστήματος 

5 3 15 Δυνατότητα 
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4.5.2 Προσδιορισμός ευκαιριών και απειλών του εξωτερικού 
περιβάλλοντος 
 
 
  

Συντελεστής 
Βαρύτητας Σκορ 

Περιγραφή κρίσιμου παράγοντα 
(1 εως 10) 

(-5 
εως 
+5) 

Προσ/νο 
Σκορ 

Αποτέλεσμα 
S.W.O.T. 

 Ένα επιπλέον υποκατάστημα της 
εταιρείας, θα αποτελεί ένα σημαντικό 
κανάλι διανομής των Προϊόντων της, 
την στιγμή που τα υπόλοιπα διαθέσιμα 
κανάλια συνεχώς περιορίζονται σε 
αριθμό και η συνεργασία με τα 
εναπομείναντα είναι προβληματική, 
ελάχιστα κερδοφόρα και επισφαλής 8 3 24 Ευκαιρία 
Η τοποθεσία του νέου καταστήματος 
στα Ανατολικό θα εξυπηρετήσει το 
συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό των 
ανατολικών συνοικιών (Καλαμαριά) 
και προαστίων (π.χ. Περαία, Πλαγιάρι ) 4 3 12 Ευκαιρία 
Το πιθανό άνοιγμα νέων Εμπορικών 
Κέντρων κοντά στο υπό εξέταση 8 -5 -40 Απειλή 
Η βελτίωση των κυκλοφοριακών 
συνθηκών στο κέντρο της πόλης –με 
την δημιουργία π.χ. πάρκινγκ, ή την 
κατασκευή του Μετρό), μπορεί να 
στρέψει τον κόσμο ξανά προς την 
αγορά του κέντρου 8 -4 -32 Απειλή 
Η είσοδος της Βουλγαρίας στην Ε.Ε 
και κατά συνέπεια η ελεύθερη 
διακίνηση προς Βουλγαρία μπορεί να 
οδηγήσει σε ανταγωνισμό από κάποιο 
ΕΚ στην Βουλγαρία που θα έχει πολύ 
χαμηλότερο κόστος λειτουργίας, άρα 
και  τιμές   
  3 -2 -6 Απειλή 
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 Ένα επιπλέον υποκατάστημα της εταιρείας, θα αποτελεί ένα σημαντικό 
κανάλι διανομής των Προϊόντων της, την στιγμή που τα υπόλοιπα 
διαθέσιμα κανάλια συνεχώς περιορίζονται σε αριθμό και η συνεργασία με 
τα εναπομείναντα είναι προβληματική, ελάχιστα κερδοφόρα και 
επισφαλής 24 Το πιθανό άνοιγμα νέων Εμπορικών Κέντρων κοντά στο υπό εξέταση -40
Η τοποθεσία του νέου καταστήματος στα Ανατολικό θα εξυπηρετήσει το 
συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό των ανατολικών συνοικιών (Καλαμαριά) 
και προαστίων (π.χ. Περαία, Πλαγιάρι ) 12

Η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στο κέντρο της πόλης –με την 
δημιουργία π.χ. πάρκινγκ, ή την κατασκευή του Μετρό), μπορεί να στρέψει 
τον κόσμο ξανά προς την αγορά του κέντρου -32
Η είσοδος της Βουλγαρίας στην Ε.Ε και κατά συνέπεια η ελεύθερη 
διακίνηση προς Βουλγαρία μπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνισμό από 
κάποιο ΕΚ στην Βουλγαρία που θα έχει πολύ χαμηλότερο κόστος 
λειτουργίας, άρα και τιμές  
 � -6

Η εταιρεία έχει μακρόχρονη παρουσία για δεκαετίες στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης και κατ' επέκταση εδραιωμένη εμπορική επωνυμία 45

Δεν υπάρχει περίσσια στελεχιακού δυναμικού για να ασχοληθεί με την 
διαχείριση του καταστήματος -40

Η εταιρεία λειτουργεί ήδη υποκατάστημα, οπότε έχει σχετική εξοικίωση με 
την διαχείριση ενός καταστήματος 15

Η υπάρχουσα παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας πιθανώς δεν θα 
επαρκεί για την τροφοδότηση της ζήτησης του υποκαταστήματος  
βραχυπρόθεσμα -6
Κάποιες Α΄ ύλες είναι δύσκολο να εξασφαλισθούν σε επάρκεια, 
τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, εάν η ζήτηση αυξηθεί σημαντικά -28

Δυνατότητες Αδυναμίες

Πίνακας SWOT

Ευκαιρίες Απειλές
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4.6. Ανάλυση Σχεδίου Μάρκετινγκ 

4.6.1 Ενσωμάτωση και συμβολή στο υπάρχον δίκτυο των καναλιών διάθεσης 
της Εταιρείας 

 

 Η εταιρεία σήμερα διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων των προϊόντων της στην 

πόλη της Θεσσαλονίκης το οποίο στηρίζεται σε πολλά μικρά καταστήματα πώλησης τροφίμων 

(παντοπωλεία), όπως και σε καφεκοπτεία, αρτοζαχαροπλαστεία, καφέ, ταβέρνες κ.λ.π. Το 

κύριο όμως κανάλι διάθεσης των προϊόντων της, το οποίο μάλιστα τα τελευταία χρόνια 

συνεχώς και επεκτείνεται εις βάρος των μικρότερων καταστημάτων, είναι οι αλυσίδες 

supermarket.  

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι σχέσεις της Βιομηχανίας με το Οργανωμένο 

Λιανεμπόριο είναι τεταμένες τα τελευταία χρόνια, με την πλευρά του Λιανεμπορίου να ασκεί 

αφόρητη πίεση στην πλευρά των προμηθευτών για όλο και μεγαλύτερες παροχές και 

εκπτώσεις. Ταυτόχρονα και επειδή ο χώρος στα ράφια των supermarkets νοικιάζεται αντί 

σημαντικού τιμήματος, τελικά «βρίσκουν το δρόμο» προς τα ράφια μερικά μόνο και όχι όλο το 

εύρος των προϊόντων της εταιρείας.  

 Υπό τις παραπάνω συνθήκες τα υπάρχοντα κανάλια διάθεσης, αφήνουν περιορισμένη 

κερδοφορία και προσφέρουν μικρή προβολή για τα προϊόντα της εταιρείας, ενώ ταυτόχρονα 

είναι και αρκετά επισφαλή μια και από την πλευρά του Λιανεμπορίου απαιτείται νέα συμφωνία, 

με καινούργιους όρους κάθε χρόνο, γεγονός που επιφέρει τον κίνδυνο της διακοπής της 

συνεργασίας κάθε φορά. 

 Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, είναι φανερό ότι η δημιουργία ενός ιδιόκτητου 

καναλιού διάθεσης, που θα διακινεί όλα τα προϊόντα της εταιρείας, είναι πολύ σημαντικό για την 

εταιρεία, τόσο για την συμβολή του στην δημιουργία κερδών, όσο και σαν διαπραγματευτικό 

«όπλο» στις συμφωνίες με τα supermarkets.    

4.6.2 Περιγραφή του σχεδιασμού για την λειτουργία του καταστήματος: 
Προσωπικό, Οργανωσιακή Δομή, Ωράριο, Τροφοδοσία  

 

 Το κατάστημα θα είναι ανοικτό συνολικά 68 ώρες: 12 ώρες τις καθημερινές και 10 ώρες το 

Σάββατο. 

 Θα απασχολούνται συνολικά: 

- 1 manager του καταστήματος 

- 2 υπάλληλοι πλήρους απασχολήσεως  
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- 2 υπάλληλοι μερικούς απασχολήσεως 

 

 Οι δύο μόνιμοι υπάλληλοι θα εργάζονται 8 ώρες την ημέρα τις καθημερινές μόνο, ενώ οι 

part-timers θα καλύπτουν τις υπόλοιπες ώρες. 

 Ο manager  του καταστήματος θα είναι υπεύθυνος για την τρέχουσα διαχείριση του 

καταστήματος, για θέματα προσωπικού, καθώς και για την σωστή τροφοδοσία του 

καταστήματος, ενώ θα συμμετέχει μαζί με άλλα στελέχη της εταιρείας στον καθορισμό των 

τιμών πώλησης, καθώς και των λοιπών παραμέτρων marketing των προϊόντων που θα διαθέτει 

το κατάστημα. 

 Η τροφοδοσία του καταστήματος θα γίνεται 3 φορές την εβδομάδα, με μέσα της εταιρείας, 

κατ’ ευθείαν από το εργοστάσιο και θα υπάρχει πάντα παρακαταθήκη σε χώρο που θα 

ενοικιάζεται στο ΕΚ ειδικά για τον σκοπό αυτό. 

 

 

4.6.3 Ανάλυση Κόστους και Εσόδων 

 

 Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζουμε τα προβλεπόμενα μηνιαία κόστη καθώς και τα μέσα 

μηνιαία έσοδα, ώστε να προχωρήσουμε αμέσως μετά στην ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break-

Even analysis) και να έχουμε έτσι μια εικόνα για την ζήτηση και τα έσοδα που απαιτούνται, 

ώστε το κατάστημα που θα ανοίξουμε να έχει κέρδη.  

 Το «Μεταβλητό Κόστος ανά Μονάδα» αναφέρεται στο μέσο μεταβλητό κόστος 

(ουσιαστικά στο μέσο κόστος αγοράς ανά τεμάχιο προϊόντος) ανά πελάτη. Αντίστοιχα η «Τιμή 

Πωλήσεως Μονάδας» αντιστοιχεί στο μέσο –εκτιμώμενο- συνολικό έσοδο ανά πελάτη, σε κάθε 

του επίσκεψη στο κατάστημα. 

 Τα ποσά που αναφέρουμε για την μίσθωση του χώρου, προέκυψαν μετά από συνάντηση με την 

αρμόδια εταιρεία για την ενοικίαση των καταστημάτων στο “Mediterranean Cosmos” και 

αφορούν κατάστημα 75 τ.μ. με συμπληρωματικό χώρο για αποθήκη. 

 

 Τα έξοδα λειτουργίας –ρεύμα, τηλέφωνο, μικροέξοδα- είναι κατ’ εκτίμηση.
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Ονομασία Σταθερού Κόστους Σταθερό Κόστος Ονομασία Μεταβλητού Κόστους  Μεταβλητό Κόστος ανά 
μονάδα 

Πηγές Εσόδων Εσοδα

Ενοίκιο καταστήματος € 3.800,00 Κόστος Προϊόντων € 4,87 Τιμή Πωλήσεως Μονάδας € 6,50

Ενοίκιο αποθήκης € 235,00 [Κόστος] Προβλεπόμενη Παραγωγή 
/ Πώληση (μονάδες) *

* 
πρ

6.217

Μισθοί υπαλλήλων € 5.200,00 [Κόστος]

Κοινόχρηστα € 750,00 [Κόστος] Συνολικά Προβλεπόμενα 
Έσοδα

€ 40.410,50

Ρεύμα, Τηλέφωνο € 150,00 [Κόστος]

[Κόστος] [Κόστος]

[Κόστος] [Κόστος]

[Κόστος] [Κόστος]

[Κόστος] [Κόστος]

[Κόστος] [Κόστος]

[Κόστος] [Κόστος]

[Κόστος] [Κόστος]

[Κόστος] [Κόστος]

[Κόστος] [Κόστος]

[Κόστος] [Κόστος]

[Κόστος]

Συνολικό Μεταβλητό Κόστος 
ανά μονάδα

€ 4,87

Συνολικό Σταθερό Κόστος € 10.135,00 Συνολικό Μεταβλητό Κόστος € 30.276,79

για να ανανεωθεί η τιμή 
έπει να εκτελεστεί και το 

2ο βήμα
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4.6.4 Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) 
 
 

 Από την Ανάλυση του Νεκρού Σημείου (Break Even Analysis) -για το 1ο έτος λειτουργίας 

της επιχείρησης- , γίνεται φανερό ότι η επιχείρησή μας θα αρχίσει να αποκομίζει κέρδη αν το 

κατάστημά μας προσελκύσει περισσότερους από 6217 πελάτες μηνιαίως, που ισοδυναμεί με 

περίπου 254 πελάτες ημερησίως.   

 

Η ανάλυση διαγραμματικά παρουσιάζεται παρακάτω: 
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Τεμάχια Μεταβλητό Κόστος Σταθερό ΚόστΈσοδα

848 14.263,65€                      10.135,00€  5.510,52€      0,00€                            6217,791 €    
1696 18.392,31€                      10.135,00€  11.021,05€    6217
2543 22.520,96€                      10.135,00€  16.531,57€    
3391 26.649,61€                      10.135,00€  22.042,09€    
4239 30.778,27€                      10.135,00€  27.552,61€    
5087 34.906,92€                      10.135,00€  33.063,14€    
5934 39.035,57€                      10.135,00€  38.573,66€    
6782 43.164,23€                      10.135,00€  44.084,18€    
7630 47.292,88€                      10.135,00€  49.594,70€    
8478 51.421,53€                      10.135,00€  55.105,23€    
9326 55.550,19€                      10.135,00€  60.615,75€    

10173 59.678,84€                      10.135,00€  66.126,27€    
11021 63.807,49€                      10.135,00€  71.636,80€    
11869 67.936,14€                      10.135,00€  77.147,32€    
12717 72.064,80€                      10.135,00€  82.657,84€    
13564 76.193,45€                      10.135,00€  88.168,36€    
14412 80.322,10€                      10.135,00€  93.678,89€    
15260 84.450,76€                      10.135,00€  99.189,41€    
16108 88.579,41€                      10.135,00€  104.699,93€  
16955 92.708,06€                      10.135,00€  110.210,45€  
17803 96.836,72€                      10.135,00€  115.720,98€  
18651 100.965,37€                     10.135,00€  121.231,50€  

0 10.135,00€                      10.135,00€  -€              

Το Νεκρό Σημείο είναι στα: 40.410,50                          ευρώ
και η αποκομιδή κερδών αρχίζει από την ποσότητα των: 6.217 Μονάδων
Συνολικό Σταθερό Κόστος 10.135,00                         ευρώ
Συνολικό Μεταβλητό Κόστος 30.276,79                         ευρώ
Συνολικό Μεταβλητό Κόστος ανά μονάδα 4,87                                    ευρώ
Τιμή Πωλήσεως Μονάδας 6,50                                    ευρώ

40.415,64Ανάλυση Νεκρού Σημείου

€ -

€ 20.000,00

€ 40.000,00

€ 60.000,00

€ 80.000,00

€ 100.000,00

€ 120.000,00

€ 140.000,00

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000

Μονάδες

Ε
υρ
ώ

Νεκρό Σημείο
Συνολικό Μεταβλητό Κόστος
Σταθερό Κόστος
Έσοδα

 



 

4.7 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

4.7.1 Παραδοχές για την ανάλυση (συντελεστές απόσβεσης, Φ.Π.Α, 
αρχικό κεφάλαιο κίνησης κ.τ.λ.) 
 
Οι συντελεστές Φ.Π.Α. και αποσβέσεων, το κόστος κεφαλαίου, καθώς και η 
παραδοχή για το αρχικώς απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης,  με βάση τις οποίες 
συντάχθηκαν οι παρακάτω χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι οι ακόλουθες: 
 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΑ   
Συντ. Φ.Π.Α μίσθωσης 19%  
Συντ. Φ.Π.Α πώλησης προϊόντων 9%  
Συντ. απόσβεσης εξοπλισμού 
καταστήματος 

20%  

Απόδοση Χρημ. Διαθεσίμων στην 
τράπεζα 

2%  

Κόστος δανεισμού 6%  
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ευρώ)  
Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 60.000   
Μακροπρόθεσμος Δανεισμός  40.000   
ΚΟΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

(Ευρώ) Ποσοστό Ετήσιας 
Αναπροσαρμογής 

Αρχική Επένδυση   
Αρχ. Άυλη Επένδυση («αέρας») 53000  
Έπιπλα 15000  
Μηχανές Γραφείου 3000  
Μίσθωμα Καταστήματος 3800 5,5% 
Μηνιαία Έξοδα   
Μίσθωμα Αποθηκευτικού Χώρου 235 5,5% 
Κοινόχρηστα  750 - 
ΔΕΗ, ΟΤΕ,, ΕΥΑΘ 150 3% 
Μισθοί Υπαλλήλων 5200 4% 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 6 χρόνια  

 

4.7.2 Spreadsheets Ισολογισμών, Κατάστασης Αποτελεσμάτων και 
Ταμειακής Ροής για 6 έτη 
 
 Στις παρακάτω σελίδες παρουσιάζουμε τις προϋπολογιστικές 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην λειτουργία του 
καταστήματος, προκειμένου να εξάγουμε στοιχεία για τις εκτιμώμενες καθαρές 
ταμειακές ροές της επένδυσης και έτσι να αξιολογήσουμε την επένδυση. 
 Συγκεκριμένα παραθέτουμε τις ακόλουθες καταστάσεις για κάθε έτος της 
επένδυσης: 
• ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 
• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 
• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
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4.8 Αξιολόγηση Επένδυσης 
 

4.8.1 Χρησιμοποίηση της μεθόδου της Καθαράς Παρούσης Αξίας 
(NPV) για την αξιολόγηση της επένδυσης 

 

 Για την αξιολόγηση της επένδυσης θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο της 

Καθαράς Παρούσας Αξίας, μια που είναι ομοφώνως παραδεκτή στη 

βιβλιογραφία, ως η ορθότερη μέθοδος. 

 Ως γνωστόν, η μέθοδος της ΚΠΑ στηρίζεται στην εκτίμηση των μελλοντικών 

καθαρών ταμειακών ροών που αναμένονται από την επένδυση, στην 

προεξόφλησή τους με τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης και τέλος, στην 

σύγκριση του συνολικού ποσού που προκύπτει, με τα κεφάλαια που πρέπει να 

επενδυθούν για την πραγματοποίηση της επένδυσης. 

 Σημαντικός παράγοντας στην σωστή αποτίμηση με την μέθοδο της ΚΠΑ, 

είναι φανερό ότι αποτελεί η επιλογή του κατάλληλου συντελεστή προεξόφλησης. 

 

 4.8.1.1 Καθορισμός επιτοκίου προεξόφλησης 

  

 Προκειμένου για τον καθορισμό του «κατάλληλου» συντελεστή 

προεξόφλησης για την συγκεκριμένη επένδυση λάβαμε υπ΄όψιν 2 παράγοντες: 

 

• το μέσο σταθμικό κόστος των κεφαλαίων  (ΜΣΚΚ) που θα χρησιμοποιηθούν 

για την χρηματοδότηση της επένδυσης, το οποίο επηρεάζεται  από το κόστος 

δανεισμού, καθώς και την προσδοκώμενη από τους μετόχους απόδοση  

• τον κίνδυνο τον οποίο εμπεριέχει η επένδυση, πέρα από τον συνήθη 

επιχειρηματικό κίνδυνο που εμπεριέχουν οι υπάρχουσες δραστηριότητες της 

εταιρείας 

 

 Όσον αφορά στο σταθμικό κόστος κεφαλαίου και δεδομένου ότι η 

χρηματοδότηση θα γίνει κατά 60% με ιδία κεφάλαια των μετόχων, τα οποία έχουν 

συνήθη απόδοση 7% στην μητρική εταιρεία, ενώ το υπόλοιπο 40 % θα καλυφθεί 

από δανειακά κεφάλαια με επιτόκιο 6%, η τιμή του υπολογίζεται ως εξής :  
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 ΜΣΚΚ= 0,6 Χ 7% + 0,4 Χ 6% - (φορολογική ασπίδα) 0,4 Χ 6 % Χ 32% =  

  = 4,2% + 2,4% -0,77%=5,83% 

 

 

 Όσον αφορά την έξτρα απόδοση (premium risk) που απαιτεί ο μεγαλύτερος από 

τον συνηθισμένο -για την μέχρι τώρα δραστηριότητα της εταιρείας-  επιχειρηματικός 

κίνδυνος που περικλείει η επένδυση,  θεωρούμε κατ’ αρχήν ότι ο κίνδυνος αυτός 

δεν είναι ο ίδιος σε όλη την 6ετή διάρκεια της επένδυσης αλλά ότι αυξάνεται 

σημαντικά μετά τα 3 πρώτα χρόνια.  Κάνουμε αυτήν την εκτίμηση, έχοντας κατά 

νου τον κίνδυνο από το άνοιγμα ενός νέου εμπορικού κέντρου στην γύρω 

περιοχή, το οποίο αναπόφευκτα θα πάρει μέρος των πωλήσεων του υπό εξέταση 

ΕΚ. Επειδή σήμερα που εξετάζουμε την επένδυση, δεν υπάρχει καμία 

πληροφορία για άνοιγμα ενός νέου ΕΚ στην περιοχή και επειδή η κατασκευή ενός 

τέτοιου έργου απαιτεί χρόνια, θεωρούμε ότι ο κίνδυνος αυτός είναι ανύπαρκτος 

σήμερα, αλλά πολύ σημαντικός μετά το 3ο έτος της επένδυσης.  

 Πέρα από τον παραπάνω κίνδυνο που δικαιολογεί ένα αυξημένο ποσοστό 

προεξόφλησης, υπάρχει πάντα ο αυξημένος επιχειρηματικός κίνδυνος σε σχέση 

με την τρέχουσα δραστηριότητα της μητρικής εταιρείας, μια που υπάρχει –

σχετικά- μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά την προσέλευση του κόσμου στο ΕΚ 

και κατά δεύτερο λόγο όσον αφορά των αριθμό των πελατών που θα προσελκύσει 

το κατάστημά μας. Ταυτόχρονα βέβαια, το γεγονός ότι η εταιρεία ασκεί ήδη 

εμπορική δραστηριότητα με τα ίδια προσφερόμενα προϊόντα στην ίδια πόλη, 

περιορίζει την αβεβαιότητα που θα είχε μία άλλη επένδυση σε άλλη πόλη και με 

άλλα προϊόντα. 

 Απ’ όλα τα παραπάνω και υιοθετώντας την μέθοδο της ενσωμάτωσης του 

κινδύνου στον συντελεστή προεξόφλησης, υιοθετούμε τον συντελεστή 9% για τα 

πρώτα τρία χρόνια της επένδυσης και τον συντελεστή 12% για τα επόμενα τρία. 
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4.8.2 Ανάλυση Ευαισθησίας 

 

 Για να είναι ολοκληρωμένη η παρούσα μελέτη μας, πιστεύουμε ότι είναι 

σημαντικό να εξετάσουμε την αποδοτικότητα της υπό εξέταση επένδυσης 

παραδεχόμενοι τρεις διαφορετικές εκδοχές-σενάρια, για τον τελικό αριθμό 

πελατών που θα προσελκύσει το κατάστημά μας, εκφραζόμενοι σαν ποσοστό του 

συνολικού αριθμού επισκεπτών του Ε.Κ. Έτσι λοιπόν διενεργήσαμε ανάλυση 

ευαισθησίας για ποσοστά πελατών του καταστήματός μας 0,75%, 1% και 1,25% 

του συνόλου των επισκπτών του Ε.Κ.  

 Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής παραθέτουμε στους ακόλουθους 

πίνακες :  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ    
Καθαρά Παρούσα Αξία για σενάρια που υποθέτουν πελάτες το 0,75%-1,00% και 1,25%, 
των επισκεπτών του ΕΚ 
     

Αριθμός πελατών 
ανά έτος 

Ποσοστό 
πελατών  
του ΕΚ 

Καθαρά 
Παρούσα 

Αξία   
82500 0,75% -24555   

1100000 1,00% 117354   
1375000 1,25% 263179   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΚΡΙΤΙΚΗ 

  
 5.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
  

 Η βιβλιογραφία αναφέρει πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εκάστοτε 

μελετητές-εισηγητές μιας επένδυσης αποδεικνύονται υπερβολικά αισιόδοξοι ως 

προς τις προβλέψεις τους. Επειδή η επιτυχία της οποιαδήποτε επένδυσης 

βασίζεται στο μέγιστο στην ακρίβεια των προβλέψεων και την αβεβαιότητα που 

αυτές εμπεριέχουν, στο κεφάλαιο αυτό διερευνήσαμε σε δεύτερο βαθμό τις 

υποθέσεις και τις παραδοχές που κάναμε στην χρηματοοικονομική ανάλυση που 

προηγήθηκε. 

 Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 5.2 εξετάσαμε την βιβλιογραφία για να 

βρούμε υποστηρικτικά, ή μη, στοιχεία, σχετικά με την πρόβλεψη – από τους 

διαχειριστές του «Mediterranean Cosmos» - για τον αναμενόμενο αριθμό των 

επισκεπτών του Εμπορικού Κέντρου. Τέλος στην παράγραφο 5.3, παρουσιάζουμε 

στοιχεία από άλλες έρευνες στην βιβλιογραφία, προσπαθώντας να μειώσουμε την 

αβεβαιότητα που εμπεριέχει η εκτίμησή μας για τον αναμενόμενο αριθμό 

πελατών του καταστήματος που σχεδιάζουμε να ανοίξουμε . 

 

 5.2 Επιφυλάξεις σχετικά με τον αναμενόμενο αριθμό των 

επισκεπτών-πελατών του κέντρου  

 

 Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο για την απόφαση της εταιρείας μας να 

προχωρήσει στην δραστηριοποίηση στο καινούργιο εμπορικό κέντρο 

«Mediterranean Cosmos», είναι η εκτίμηση για τον αριθμό των καταναλωτών που 

θα επισκεφτούν το εμπορικό κέντρο, μια και από τους καταναλωτές αυτούς θα 

προέρθουν οι δυνητικοί πελάτες για το κατάστημά μας. Η εταιρεία που 

διαχειρίζεται το εμπορικό κέντρο, δίνει ως εκτίμηση για τον αριθμό των 

επισκεπτών για τον 1ο χρόνο τα 11.000.000 επισκέπτες και με βάση αυτόν τον 

αριθμό έγιναν οι εκτιμήσεις για τα προβλεπόμενα έσοδα, σε προηγούμενες 

παράγραφους. 
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 Το ερώτημα που τίθεται είναι όμως, το κατά πόσο οι εκτιμήσεις της 

διαχειρίστριας εταιρείας είναι πιθανόν να επαληθευτούν, ειδικά αφού πέρα από 

την αβεβαιότητα που υπάρχει σε οποιαδήποτε εκτίμηση, στην συγκεκριμένη 

περίπτωση υπάρχει και το κίνητρο για «υπερβολικές» εκτιμήσεις προκειμένου να 

επιτευχθεί η μίσθωση των χώρων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τιμή. 

 Προκειμένου να κάνουμε μία δικιά μας -ανεξάρτητη- εκτίμηση για την κίνηση 

που αναμένεται στο Ε.Κ., ανατρέξαμε στη βιβλιογραφία ώστε να βρούμε εργασίες 

(papers) σχετικές με τους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση ενός 

καταναλωτή να επισκεφτεί ένα καινούργιο Ε.Κ. που βρίσκεται έξω από το κέντρο 

και επίσης να βρούμε συγκριτικά ιστορικά στοιχεία, για τα αποτελέσματα της 

λειτουργίας άλλων - κατά το δυνατόν- ομοειδών Ε.Κ. που λειτουργούν ήδη. 

 Διάφορες μέθοδοι έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία, με σκοπό την 

εκτίμηση του αριθμού των επισκεπτών –δυνητικών πελατών- ενός Ε.Κ. Μία από 

τις μεθόδους αυτές είναι το Βαρυτικό Μοντέλο (Gravity Model). Η αρχή στην 

οποία στηρίζεται αυτό το μοντέλο, είναι ότι η επιτυχία ενός Ε.Κ. στην 

προσέλκυση επισκεπτών είναι απ΄ευθείας ανάλογη του μεγέθους του και 

αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης που πρέπει να διανύσουν οι πελάτες για να 

φτάσουν στο κέντρο. Η αρχή αυτή έτυχε της κριτικής από διάφορους ερευνητές 

ότι είναι ανεπαρκής, αφού στηρίζεται μόνο στους δύο παραπάνω παράγοντες για 

την εκτίμηση, αγνοώντας άλλους, επίσης καθοριστικούς. Το μοντέλο αυτό 

συμπληρώθηκε από διάφορους ερευνητές με την συνεκτίμηση παραγόντων όπως 

η ποιότητα των προσφερομένων ειδών, η καθαριότητα του κέντρου, η περιοχή 

στην οποία βρίσκεται, το επίπεδο τιμών, η φιλικότητα στην εξυπηρέτηση, η 

ποικιλία των προσφερομένων ειδών, η ύπαρξη γνωστών καταστημάτων κ.α.. Μία 

βελτιωμένη παραλλαγή του Gravity Model που προτάθηκε από τους Okoruwa et 

al (2001), είναι το Poisson Gravity Model. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, 

προκειμένου να εκτιμήσουμε τις πωλήσεις σε ένα καινούργιο Ε.Κ. μπορούμε να 

ξεκινήσουμε από την εκτίμηση του αριθμού των καταναλωτών που θα 

επισκεφτούν το Ε.Κ. Για να γίνει αυτή η εκτίμηση, λαμβάνονται υπ’ όψιν 

επιπλέον παράγοντες, εκτός από το μέγεθος του Ε.Κ. και την απόστασή του από 

τους δυνητικούς πελάτες, όπως η οικονομική κατάσταση των εν δυνάμει πελατών, 

καθώς και τα δημογραφικά τους χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, και αφού 

συλλέξουμε στοιχεία για την συνολική κατανάλωση του πληθυσμού κοντά στο 
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Ε.Κ., μπορεί να γίνει αντιστοίχιση του εκτιμώμενου αριθμού των επισκεπτών με 

το εκτιμώμενο ύψος πωλήσεων που θα λάβουν χώρα στο Ε.Κ. 

 Σύμφωνα με μια άλλη προσέγγιση (Leo and Philippe, 2002),  ο αριθμός των 

πελατών ενός Ε.Κ. επηρεάζεται από την Γενική Ικανοποίηση (Global 

Satisfaction) που νιώθουν όσοι επισκέπτονται το Ε.Κ. Στην ικανοποίηση του 

καταναλωτή, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγαν, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι συμβάλλουν πολλοί παράγοντες (περίπου 30) άλλοι λιγότερο και 

άλλοι σε πολύ σημαντικό βαθμό. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε 4 γενικές ομάδες: 

 - την ευκολία πρόσβασης (accessibility) 

 - το «μίγμα» των καταστημάτων (retail mix) 

 - το ευχάριστο ή δυσάρεστο «περιβάλλον» που δημιουργεί το Ε.Κ. 

 - το επίπεδο των τιμών που βρίσκει κανείς στο Ε.Κ.  

 Οι παράγοντες που βρέθηκαν να είναι πολύ σημαντικοί στην προσέλκυση 

πελατών  ήταν, σ’ αυτήν την έρευνα, εκτός από την καλή τοποθεσία που να 

βολεύει τον πελάτη –παράγοντας που επισημαίνεται σε όλες τις εργασίες-, η 

δυνατότητα να συναντήσει κανείς φίλους και να βρει μαγαζιά στα αντικείμενα 

που τον ενδιαφέρουν, η ποικιλία των καταστημάτων, η οικειότητα που δημιουργεί 

το περιβάλλον του κτιρίου, η εικόνα που έχει διαμορφώσει το Ε.Κ. στην κοινωνία 

(prestige), η όμορφη αρχιτεκτονική του κτιρίου, η ασφάλεια, το διευρυμένο 

ωράριο κ.α. 

 Στην βιβλιογραφική έρευνα που διενήργησαν οι Mejia και Benjamin (2002), 

διαπίστωσαν ότι οι πιο πολλοί ερευνητές δέχονται πως η επιτυχία ενός Ε.Κ 

εξαρτάται, τόσο από τις προδιαγραφές της εγκατάστασης –τοποθεσία, μέγεθος, 

ποιότητα εγκαταστάσεων κ.α.- όσο και από μη «χωρικούς» (non-spatial) 

παράγοντες. Συγκεκριμένα όσον αφορά στους χωρικούς παράγοντες πέρα από την 

καλή τοποθεσία, την εύκολή πρόσβαση και παρκάρισμα και την δημογραφική 

σύνθεση του πληθυσμού, αναφέρεται ότι τα μεγάλα σε μέγεθος Ε.Κ. 

προσελκύουν περισσότερο τους καταναλωτές από τα μικρότερα, καθώς επίσης 

και πως η συγκεκριμένη τοποθεσία του καταστήματος μέσα στο Ε.Κ. -αν για 

παράδειγμα το κατάστημα είναι κοντά σε είσοδο, εάν είναι στο κέντρο του Ε.Κ. ή 

όχι- είναι ένας σημαντικός παράγοντας, για την επιτυχία ενός καταστήματος. Σε 

ότι αφορά τους μη- χωρικούς παράγοντες, οι Menja και Benjamin αναφέρουν ότι 

οι πιο καθοριστικοί είναι η «εικόνα» (image) του Ε.Κ. και το μίγμα των 
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καταστημάτων που φιλοξενεί (retail mix). Συγκεκριμένα, το image του Ε.Κ. 

ανεβαίνει εάν φιλοξενεί καταστήματα με είδη μόδας, ενώ τον πιο καθοριστικό 

ρόλο παίζει το image  των καταστημάτων-αγκυρών, μια και ο καταναλωτής σε 

μεγάλο βαθμό ταυτίζει την εικόνα που έχει για το Ε.Κ,. με την εικόνα που έχει για 

τα καταστήματα-άγκυρες που φιλοξενεί. Σχετικά με την επίδραση που έχει το 

μίγμα καταστημάτων στην επιτυχία του Ε.Κ., αναφέρεται ότι η ύπαρξη 

καταστημάτων που εμπορεύονται προϊόντα πολλών διαφορετικών κατηγοριών, η 

ποικιλία δηλαδή, βοηθάει τις πωλήσεις του Ε.Κ., όπως επίσης και η ύπαρξη 

καταστημάτων αλυσίδων (franchises), γιατί τα καταστήματα αυτά με την 

διαφήμιση που κάνει η μητρική αλυσίδα  και με την –συνήθως- καλύτερη 

οργάνωση που διαθέτουν, φέρνουν πιο πολλές πωλήσεις από μεμονωμένα 

καταστήματα. 

 Στην εργασία της Howard (2001), στην οποία εξετάζεται η επιτυχία των Ε.Κ. 

στην Αγγλία, αναφέρονται μερικά σημαντικά ευρήματα για την επιτυχία των 

Ε.Κ., όπως το γεγονός ότι χρειάζονται περίπου 2-3 χρόνια για να καθιερωθεί ένα 

Ε.Κ. και να φτάσει στην πλήρη δυναμικότητά του. Επίσης από μετρήσεις που 

έγιναν, προέκυψε ότι η ικανότητα προσέλκυσης πελατών πρακτικά περιορίζεται 

σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μέχρι 30 λεπτών από το Ε.Κ., ενώ τα 

2/3 περίπου των πελατών έρχονται από περιοχές που απέχουν όχι περισσότερο από 

20 λεπτά από το Ε.Κ. Ακόμα, διαπιστώθηκε ότι στο συγκεκριμένο Ε.Κ. που 

μελετήθηκε, στο οποίο υπάρχει σαν κατάστημα άγκυρα supermarket, αυτό 

προσέλκυσε περίπου το 30% των πελατών, ενώ γενικά το Ε.Κ. απέσπασε μερίδιο 

από την συνολική τοπική αγορά (στα προϊόντα που αντιπροσωπεύονται στο Ε.Κ.) 

της τάξεως του 13,5%. 

 Όλα τα παραπάνω, αφορούν στις θεωρητικές προσπάθειες να προβλεφθεί η 

κίνηση που θα προσελκύσει ένα καινούργιο Ε.Κ., με βάση την μέτρηση  

παραγόντων που θεωρούνται καθοριστικοί. Μία άλλη προσέγγιση που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να επιχειρήσουμε να κάνουμε εκτίμηση της αναμενόμενης 

κίνησης που θα έχει το «Mediterranean Cosmos», θεωρούμε ότι είναι η σύγκριση 

με  ήδη λειτουργούντα Ε.Κ, που κατά το δυνατόν ομοιάζουν με το 

«MEDITERRANEAN COSMOS». 

 Δυστυχώς, τα στοιχεία που αφορούν στην προσέλκυση επισκεπτών των Ε.Κ. 

καθώς και στους τζίρους που πραγματοποιούν, θεωρούνται ευαίσθητα οικονομικά 

στοιχεία (Howard, 2001) –αφού επηρεάζουν την εμπορική πολιτική της 
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διαχειρίστριας του εμπορικού κέντρου εταιρείας, ως είναι ευνόητο-  και γι’ αυτό 

δεν είναι διαθέσιμα για την πλειοψηφία των Ε.Κ., 

 Σε Ε.Κ. που προσομοιάζει το “Mediterranean Cosmos”, (για το οποίο 

βρήκαμε στοιχεία από ειδικό περιοδικό που ασχολείται με τον κλάδο του 

εμπορίου “Trade with Greece”), το οποίο είναι αντίστοιχο από πλευράς μεγέθους 

-40.000 τ.μ.- , με αντίστοιχο κατάστημα «άγκυρα» - το πολυσινεμά “Village”- και 

στο οποίο επιπλέον, όπως και στο «Mediterranean Cosmos», συνδυάζεται η 

ύπαρξη χώρων ψυχαγωγίας με καταστήματα, το “Village Entertainment Park” 

στην Αθήνα, η κίνηση για τον 1ο χρόνο λειτουργίας του ανήρθε σε περίπου 3 εκατ. 

επισκέπτες. Η κίνηση αυτή ήταν πολύ μικρότερη από την αναμενόμενη, με 

αποτέλεσμα η διαχειρίστρια εταιρεία να προβεί σε πώληση του Ε.Κ. Παρά το 

γεγονός αυτό, μετά την ίδρυση και λειτουργία του Ε.Κ. αυτού, στην περιοχή 

άρχισε να οικοδομείται και νέο Ε.Κ. από άλλη πολυεθνική εταιρεία. 

 Με βάση όλα τα παραπάνω, τόσο θεωρητικά εργαλεία όσο και πραγματικά 

δεδομένα, η εκτίμησή μας είναι ότι υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με 

τον αναμενόμενο αριθμό επισκεπτών-πελατών του κέντρου. 

  Στοιχεία που συνηγορούν στην επιτυχία του Ε.Κ. “Mediterranean Cosmos” 

και τα οποία θεωρούνται σημαντικά στην βιβλιογραφία, είναι η ευκολία 

πρόσβασης και στάθμευσης που θα παρέχει, το άρτιο αισθητικά και λειτουργικά 

περιβάλλον, το μεγάλο μέγεθος σε σχέση με όλα τα άλλα Ε.Κ. στην 

Θεσσαλονίκη, η μεγάλη ποικιλία και ο μεγάλος αριθμός των καταστημάτων που 

θα έχει, η παρουσία σ’ αυτό όλων σχεδόν των αλυσίδων επώνυμων ρούχων, 

καθώς επίσης και η μεγάλη αναγνωρισιμότητα των τριών καταστημάτων 

«αγκυρών» που θα διαθέτει – Μασούτης, Village cinemas, Zara.  

 Από την άλλη πλευρά, ως αρνητικά στοιχεία για την επιτυχία του κέντρου, 

πιστεύουμε ότι είναι, η σχετικά μεγάλη απόσταση από τις οικιστικές περιοχές, η 

αραιή πυκνότητα του πληθυσμού σε απόσταση 20 λεπτά από το Ε.Κ. απ΄όπου 

αναμένεται η πλειοψηφία των πελατών του Ε.Κ. και τέλος η πολύ μεγάλη 

πιθανότητα να δημιουργηθούν και άλλοι πόλοι εμπορίου στην ίδια περιοχή 

σύντομα, μια που η τελευταία ανοικοδομείται ραγδαία και προτιμάται από πολλές 

μεγάλες εταιρείες για την δημιουργία πολυχώρων (πολυσινεμά, Ε.Κ. Υπερμάρκετ 

κ.α.). 
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 5.3 Επιφυλάξεις σχετικά με την εκτίμηση του αριθμού των 

πελατών που θα επισκεφτούν το κατάστημά μας 

 
 Πέρα από την αβεβαιότητα για τον συνολικό αριθμό των επισκεπτών του 

κέντρου, αυτό που ενδιαφέρει τελικά την εταιρεία μας, είναι η εκτίμηση για το 

πόσοι από τους επισκέπτες του Ε.Κ. θα αγοράσουν από το κατάστημά μας. 

 Φυσικά μία τέτοια εκτίμηση δεν μπορεί να βρεθεί στην βιβλιογραφία ως 

συγκεκριμένη πρόβλεψη, μια που εξαρτάται από την συγκεκριμένη πρόταση του 

καταστήματός μας προς τους επισκέπτες του κέντρου, που θα είναι οι δυνητικοί 

πελάτες μας. 

 Όμως, σαν γενική ένδειξη, η βιβλιογραφία, όπως ανέφερα παραπάνω, 

αναφέρει ότι το μικροπεριβάλλον γύρω από το κάθε κατάστημα επηρεάζει την 

κίνηση του κάθε καταστήματος στο Ε.Κ.. Έτσι συγκεκριμένα για το δικό μας 

κατάστημα, η θέση του δίπλα σε είσοδο του Ε.Κ., σε τομέα με ομοειδή 

καταστήματα –τροφίμων- και δίπλα στο s/m «άγκυρα», είναι σίγουρα 

πλεονεκτική και θετική για την προσέλκυση πελατών. 

 Επίσης σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας “Prognosis” στην Ελλάδα, η οποία 

διερεύνησε την γνώμη και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, σχετικά με τα Ε.Κ. 

(Καθημερινή, 6-4-2005), οι τελευταίοι θεωρούν σαν απαραίτητο κατάστημα σε 

ένα Ε.Κ. «ζαχαροπλαστεία και αρτοποιεία» σε ποσοστό 35% , ενώ γενικότερα την 

παρουσία s/m (όπου κυριαρχούν τα συσκευασμένα τρόφιμα) σε ποσοστό 52%. Τα 

στοιχεία αυτά επιβεβαιώνονται και στη εργασία της Howard στην οποία όπως 

αναφέραμε παραπάνω, αναφέρεται ότι στο Ε.Κ που μελέτησε, το 30% των 

πελατών του Ε.Κ. έκαναν αγορές σε κατάστημα τροφίμων. 

 Με βάση τις παραπάνω εκτιμήσεις, θωρώ ότι το ποσοστό του 1% των 

επισκεπτών του Ε.Κ. , που πήραμε σαν βάση, ως μέση τιμή, για να 

προσεγγίσουμε τις αναμενόμενες πωλήσεις του καταστήματος μας, δεν είναι 

υπερβολικό, αλλά ρεαλιστικό.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. 

 

 Με βάση την χρηματοοικονομική ανάλυση που προηγήθηκε παραπάνω, η 

επένδυση επέκτασης που συνίσταται στο άνοιγμα υποκαταστήματος στο εμπορικό 

κέντρο «Mediterranean Cosmos», εκτιμούμαι ότι είναι συμφέρουσα για την 

εταιρεία. 

 Προτείνουμε παρ’ όλα αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο, πριν την λήψη της 

τελικής απόφασης, να λάβει υπ΄όψιν του τρεις ακόμα παραμέτρους, η εξέταση 

των οποίων ξεφεύγει από τα πλαίσια της παρούσης εργασίας. 

 Κατ’ αρχήν θα πρέπει να εξεταστεί εάν η εταιρεία μας έχει την απαραίτητη 

παραγωγική δυναμικότητα για να υποστηρίξει μία τέτοια επέκταση. Οι επιπλέον 

ετήσιες πωλήσεις –και κατ’ επέκταση και η ποσότητα των προϊόντων που πρέπει 

επιπλέον να παράγει η εταιρεία μας για να ικανοποιήσει την αναμενόμενη νέα 

ζήτηση-, θα ανέρχονται σε €720.000. Το χρηματικό αυτό μέγεθος, με μία 

πρόχειρη εκτίμηση της μέσης τιμής πώλησης ανά μονάδα των προϊόντων της 

εταιρείας σε €5,  αντιστοιχεί σε περίπου 144 τόνους επιπλέον παραγωγής. Θα 

πρέπει συνεπώς να γίνει εκτίμηση σχετικά με το αν υπάρχει περιθώριο αύξησης 

της παραγωγής με το υπάρχον ανθρώπινο και παραγωγικό δυναμικό. Σε 

διαφορετική περίπτωση, μία καινούργια δαπάνη για αγορά νέου εξοπλισμού και 

για την πρόσληψη νέου εργατικού προσωπικού, θα πρέπει να υπολογισθεί ως 

επιπλέον εκροή στην χρηματοοικονομική ανάλυση που προηγήθηκε, οπότε μπορεί 

να ανατραπεί η αρχική εκτίμηση για ωφελιμότητα της επένδυσης. Ακόμα, σε μια 

τέτοια περίπτωση θα πρέπει να εξετασθεί και ο χρόνος που θα χρειαστεί, για να 

ανέλθει η παραγωγική δυναμικότητα σε ύψος τέτοιο που να ανταποκριθεί στη 

αυξημένη ζήτηση. 

 Δεύτερος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν, είναι η δυνατότητα των 

στελεχών της εταιρείας να αντεπεξέρθουν στην επιπλέον επιβάρυνση που 

συνιστά, όσον αφορά τον χρόνο και τον κόπο που απαιτείται, η ενασχόληση με 

την διαχείριση και παρακολούθηση της πορείας του νέου καταστήματος. Η 

εταιρεία, όντας μια μικρομεσαία οικογενειακή εταιρεία, δεν έχει ίσως την 

περίσσια των ανθρώπινων πόρων ή την απαραίτητη εμπειρία για να επανδρώσει 

και να διαχειριστεί μία μεγάλη –για τα μεγέθη της εταιρείας-, επέκταση των 
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δραστηριοτήτων της. Είναι λοιπόν κατά την γνώμη μας ένας σημαντικός 

«μαλακός» παράγοντας, που μπορεί να αποβεί καθοριστικός, είτε θετικά είτε 

αρνητικά, για την έκβαση της επένδυσης.   

 Τέλος, σημαντική παράμετρος για την συνολική επιτυχία του εγχειρήματος 

και ο οποίος θα πρέπει να μελετηθεί με προσοχή, είναι η πιθανή διατάραξη του 

υπάρχοντος δικτύου πωλήσεων της εταιρείας από το άνοιγμα του καινούργιου 

καταστήματος. Συγκεκριμένα, είναι πολύ σημαντικό να εκτιμηθεί η 

αλληλεπίδραση που θα έχει το άνοιγμα του υπό εξέταση καινούργιου καταστήματος 

με τους υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από 

το Ε.Κ. Είναι πιθανόν οι πελάτες αυτοί να δουν αρνητικά την κίνηση αυτή της 

εταιρείας μας, ως ικανή να μειώσει τον δικό τους τζίρο, με συνέπεια να 

σταματήσουν την συνεργασία τους μαζί μας. Τέτοια στάση ενδεχομένως να 

κρατήσει και το s/m που θα ανοίξει στο υπό κατασκευή Ε.Κ., γεγονός που θα αποβεί 

σε βάρος των συμφερόντων της εταιρείας μας.   

 Ολοκληρώνοντας, παρά τις παραπάνω επιφυλάξεις, προτείνουμε να 

προχωρήσει η εταιρεία στην υπό εξέταση επένδυση, δηλαδή στο άνοιγμα 

υποκαταστήματος στο νέο Εμπορικό Κέντρο «MEDITERRANEAN COSMOS», 

μια και όπως καταδεικνύει η μελέτη μας είναι προς το συμφέρον της εταιρείας, 

τόσο από οικονομικής, όσο και από στρατηγικής απόψεως. Οι όποιες 

αβεβαιότητες συνοδεύουν την απόφασή αυτή, είναι επόμενο να υπάρχουν σε 

οτιδήποτε καινούργιο, επομένως είναι συνυφασμένες με την έννοια της 

επιχειρηματικότητας και δεν πρέπει να αποτελέσουν τροχοπέδη στην ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών . 
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