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1 Εισαγωγή 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να αναλύσει τη σηµερινή κατάσταση (τόσο 

στο εσωτερικό του Οµίλου όσο και µέσα στις αγορές που δραστηριοποιείται), 

και να προτείνει ενέργειες για το µέλλον σε συγκεκριµένες στρατηγικές 

κατευθύνσεις µε τη µορφή ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου. 

Το έτος 2007 του Επιχειρησιακού σχεδίου βασίζεται στον εγκεκριµένο 

προϋπολογισµό από τη διοίκηση. Τα έτη 2008 και 2009 αποτελούν το κύριο 

µέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου, όπου όλες οι ενέργειες της διοίκησης θα 

πρέπει να υλοποιηθούν.  

Ο Όµιλος παρουσίασε ισχυρή θετική ταµειακή ροή και υγιή κεφαλαιακή 

διάρθρωση στη διάρκεια του 2006. Έχει αναφερθεί, για το οικονοµικό έτος που 

έληξε το ∆εκέµβριο του 2006, µείωση των πωλήσεων denim και του όγκου 

παραγωγής. 

Όπως είναι θα γίνει προφανές αργότερα, αυτό ήταν εµφανές στις οικονοµικές 

καταστάσεις των περισσότερων ανταγωνιστών. Έχοντας αυτό κατά νου, η 

παγκόσµια αγορά του denim προσπαθεί να αφήσει πίσω της µια περίοδο 

πτωτικής πίεσης της ζήτησης. Το πρώτο εξάµηνο του 2007 χαρακτηρίστηκε από 

διεθνή ανάκαµψη στη ζήτηση των υφασµάτων denim, το κύριο προϊόν του 

Οµίλου. 

Η αγορά του ποιοτικού denim εµφανίζει σταθερή βελτίωση, καθώς υπάρχει 

προφανής µεταστροφή στα υψηλότερης προστιθέµενης αξίας προϊόντα. Γι 'αυτό 

και οι επώνυµοι κατασκευαστές ενδυµάτων jeans και οι παραγωγοί υφασµάτων 
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denim προσανατολίζονται σε στρατηγικές συµµαχίες. Μια άλλη τάση στις 

παγκόσµιες αλυσίδες εφοδιασµού του µέλλοντος είναι η προµήθεια από τις 

πλέον ανταγωνιστικές χώρες, όσον αφορά την ποιότητα, την καινοτοµία1, την 

παραγωγικότητα και το κόστος. Η εγγύτητα προς αγορά σε συνδυασµό µε την 

ικανότητα θα είναι επίσης ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της παγκόσµιας 

κλωστοϋφαντουργίας και των εφοδιαστικών αλυσίδων ένδυσης. Για να συµβεί 

αυτό, οι προµηθευτές θα πρέπει να µπορούν να παράγουν µεγαλύτερες 

ποσότητες πλησιέστερα στις εν λόγω αγορές. Με άλλα λόγια, η τάση είναι προς 

την συγκέντρωση και την παγκοσµιοποίηση των εµπορικών σηµάτων και των 

αλυσίδων λιανικής πώλησης. Για να καταφέρουν οι ευρωπαίοι κατασκευαστές 

denim να παραµείνουν ανταγωνιστικοί σε παγκόσµιο επίπεδο, θα είναι 

σηµαντικό να αντιδράσουν µε ευελιξία στη διαρκώς µεταβαλλόµενη παγκόσµια 

ζήτηση και τους συνεχώς πιο µικρούς κύκλους µόδας. 

Η βάση για όλες τις υποθέσεις που έγιναν στο Επιχειρησιακό Σχέδιο είναι ότι η 

Ευρωπαϊκή αγορά του denim θα αυξηθεί κατά 3,0% µέχρι το 2009. 

Λαµβάνοντας υπόψη τον στόχο της εταιρείας για αύξηση του µεριδίου αγοράς 

κατά 2,3%, αυτό σηµαίνει ότι ο όγκος πωλήσεων πρέπει να είναι περίπου 20 εκ. 

µέτρα το 2009. Από τότε και µετά, η εταιρεία διατηρεί το µερίδιο αγοράς της. 

Ο στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι ο διπλασιασµός της απόδοσης των 

απασχολούµενων κεφαλαίων, ήτοι 4,04% το 2008 σε 8,99% το 2011.  

 

                                           

1 Creation Nets : Getting the most from Open Innovation,John Seely Brown, John Hagel III, McKinsey 
Quarterly 2006/2 
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Αυτή η βελτίωση έρχεται τόσο µέσα από τους παράγοντες που επηρεάζουν τα 

λειτουργικά κέρδη (π.χ. το κόστος των πωληθέντων αγαθών, οι αποσβέσεις), 

καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τα απασχολούµενο ενεργητικό 

(π.χ. σταθερό κεφάλαιο κίνησης παρά την αύξηση των πωλήσεων). Το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο υποστηρίζεται από δράσεις όπως: 

• Πλήρη αξιοποίηση της ηγετικής θέσης του Οµίλου στις αγορές βάµβακος και 

denim.  

• Ενίσχυση των προσπαθειών της εταιρείας για άνοιγµα νέων αγορών.  

• ∆ιαµόρφωση διεθνών συνεργασιών και στρατηγικών συµµαχιών, 

προκειµένου να ανταγωνιστούν στην ταχέως µεταβαλλόµενη παγκόσµια 

αγορά του denim. 

• Ανάπτυξη µάρκετινγκ που θα οδηγήσει σε πιο παραγωγικές και πιο ποιοτικές 

πωλήσεις. 

• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας όχι βασισµένη σε ηγεσία κόστους, αλλά 

στην διαφοροποίηση των προϊόντων και συνολικών χρόνων παράδοσης. 

• Ευελιξία της παραγωγής, καινοτοµία και προσαρµοστικότητα µέσω της 

τεχνικής εµπειρίας και της συνεχούς κατάρτισης. 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(000 €)

Π 2007 ΕΣ 2008 ΕΣ 2009 ΕΣ 2010 ΕΣ 2011
Κέρδη προ Τόκων και Φόρων 644 5.788 9.254 10.555 11.934

Απασχολούµενα Κεφάλαια 136.059 150.223 139.482 134.708 130.677
Πάγιος Εξοπλισµός 80.350 87.189 79.884 73.809 68.055
Κεφάλαιο Κίνησης 55.709 63.034 59.598 60.899 62.622

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,46% 4,04% 6,39% 7,70% 8,99%
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• Οι οικονοµίες κλίµακας λόγω των αυξηµένων ποσοτήτων που παράγονται. 

• Βελτίωση της παραγωγικής αποδοτικότητας και προγράµµατα µείωσης του 

κόστους σε όλες τις επιχειρησιακές µονάδες. 

� Μείωση του κινδύνου µιας κατάστασης µονοπροϊοντικής παραγωγής µε την 

είσοδο στον ενεργειακό τοµέα. 
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2 Πληροφορίες για τον Όµιλο 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται µια παρουσίαση όλου του οµίλου. Παρατίθεται µια 

σύντοµη περιγραφή του Οµίλου, η δοµή του, µια σύντοµη ιστορική αναδροµή, 

η µετοχική σύνθεση, το διοικητικό συµβούλιο, το οργανόγραµµα καθώς και το 

όραµα, οι στόχοι και οι στρατηγικές κατευθύνσεις, που έχουν καθοριστεί από 

την διοίκησή του. Στη συνέχεια παρουσιάζεται µια ανάλυση SWOT, µερικά  

ενδεικτικά στοιχεία της λειτουργίας του όπως σύγχρονες µέθοδοι και εργαλεία 

οργάνωσης της εταιρείας και θέµατα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης. 

2.1 Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε." 

H "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε." ιδρύθηκε το 1974 στη Θεσσαλονίκη. Η κύρια 

δραστηριότητά της είναι η παραγωγή υφασµάτων indigo denim για blue jeans. 

Κατά τα τελευταία 30 χρόνια, η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. » παρουσίασε 

ισχυρή ανάπτυξη. Σήµερα, είναι µία από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες denim 

στην Ευρώπη και η µοναδική στην Ελλάδα. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις 

παραγωγής της, βρίσκονται όλες στην Ελλάδα, και αποτελούνται από τα 

ακόλουθα: 

� Ένα πολύ σύγχρονο εργοστάσιο denim στην Πέλλα, µε καθετοποιηµένη 

δοµή που αποτελείται από τη βαφείο, υφαντήριο, φινιριστήριο, ποιοτικό 

έλεγχο και τµήµα συσκευασίας (ετήσια παραγωγική δυναµικότητα 18-20 εκ. 

µέτρα υφάσµατος denim, ανάλογα µε τη σύνθεση των προϊόντων). 

� Κλωστήριο στη βιοµηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης, που παράγει 

ετησίως 7.400 τόνων υψηλής ποιότητας ring carded και core-spun νήµατα 
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καθώς και slub και multitwist νήµατα, τα οποία χρησιµοποιούνται για την 

παραγωγή υφασµάτων denim. 

� Ένα σύγχρονο εκκοκκιστήριο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, µε 

ετήσια δυνατότητα επεξεργασίας 27.000 τόνων σύσπορου βάµβακος. 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. » συµµετέχει επίσης στις ακόλουθες δύο 

θυγατρικές: 

� Τα "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε." στη Βόρεια Ελλάδα (100% θυγατρική). Το 

κλωστήριο παράγει ετησίως 7.600 τόνους βαµβακερό  carded and combed, 

slub, compact, two-fold and open-end multicount νήµατα.  

� Τα "ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε." στην Κεντρική Ελλάδα (51% 

θυγατρική). Αυτό το εκκοκκιστήριο έχει ετήσια δυναµικότητα εκκόκκισης 

µέχρι 40.000 τόνους σύσπορου βάµβακος. 

Η καθετοποιηµένη δοµή της εταιρείας, ο σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισµός, η 

υψηλή εξειδίκευση, η τεχνογνωσία και η εµπειρία 30 ετών στην παραγωγή 

denim υφασµάτων, συµβάλλουν στην παραγωγή υψηλών προδιαγραφών και 

άριστης ποιότητας υφασµάτων. 

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. » εξειδικεύεται σε υφάσµατα ποιοτικού 

denim που έχουν µοναδικά και ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Περισσότερο από το 

80% του συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας προέρχεται από εξαγωγές, 

κυρίως προς παγκοσµίως γνωστούς κατασκευαστές ενδυµάτων jeans. 
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2.2 ∆οµή του Οµίλου 

Η µητρική εταιρεία είναι καθετοποιηµένη και χωρίζεται σε τρεις επιχειρηµατικές 

µονάδες ανάλογα µε την παραγωγική διαδικασία: τα εκκοκκιστήριο βάµβακος, 

τα κλωστήρια νήµατος και η µονάδα παραγωγής υφασµάτων denim. Η κάθετη 

δοµή δίνει στον Όµιλο τη δυνατότητα να ελέγχει την παραγωγή του τελικού 

προϊόντος, από τις πρώτες ύλες έως και το τελικό στάδιο. Οι δύο θυγατρικές, 

«ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε." και "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ Α.Ε." που ανήκουν 

στην µητρική κατά 51% και 100% αντίστοιχα, εξασφαλίζουν την προµήθεια της 

µητρικής εταιρείας µε υψηλής ποιότητας εκκοκκισµένο βαµβάκι και νήµατα. 

Τα εκκοκκιστήρια παράγουν εκκοκκισµένο βαµβάκι, το οποίο αναλώνεται στα 

κλωστήρια για την παραγωγή ειδικών νηµάτων. Αυτά τα νήµατα στη συνέχεια, 

παρέχονται στην µονάδα παραγωγής υφασµάτων denim για την παραγωγή 

υψηλής ποιότητας υφασµάτων denim. 333 

2.3 Ιστορία 

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. » ιδρύθηκε το 1974. Οι κύριοι µέτοχοι ήταν η 

Ολλανδική πολυεθνική Royal Ten Cate και η οικογένεια Ακκά, µε την τελευταία 

να ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας. 

Η παραγωγή υφασµάτων denim άρχισε το 1976. Την εποχή εκείνη, η εταιρεία 

υπέγραψε την πρώτη σύµβαση µε Levi’s και άρχισε την έντονη εξαγωγική 

δραστηριότητα της. 

Η εταιρεία διακρίθηκε µε το «βραβείο Export» από το Βιοµηχανικό και Εµπορικό 

Επιµελητήριο Αθηνών το 1980. 
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Το 1994, η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. » εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών. Το ποσό που προήλθε από αυτή την αύξηση κεφαλαίου 

χρησιµοποιήθηκε για την πραγµατοποίηση ενός εκτενούς προγράµµατος 

επενδύσεων για τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων παραγωγής. 

Το 1995, η Royal Ten Cate NV απέκτησε την πλειοψηφία της εταιρείας µέσω 

του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και ανέλαβε τον έλεγχο της διοίκησης. 

Το 1999, η οικογένεια Ακκά εξαγόρασε το µερίδιο της ολλανδικής εταιρείας 

εταιρείας-µετόχου και επανέκτησε τον έλεγχο της διοίκησης. Ταυτόχρονα, ένα 

µερίδιο της εταιρείας αποκτήθηκε από την εταιρεία Marfin. Τον Νοέµβριο του 

ίδιου έτους, πραγµατοποιήθηκε µια αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε σκοπό 

τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων της εταιρίας, µε στόχο την 

επίτευξη πλήρους αυτοµατοποίησης και µε συνακόλουθη µείωση του εργατικού 

δυναµικού. 

Το 2000, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του τριετούς επενδυτικού 

προγράµµατος, ενώ την ίδια στιγµή ξεκίνησε τη λειτουργία της η θυγατρική 

"ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.". 

Το 2001, οι εταιρείες "ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΑ Εκκοκκιστήρια Α.Ε.» και «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ 

ΗΛΙΟΣ ΤΕΝ CATE Α.Ε.", απορροφήθηκαν από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 

Α.Ε.". Το ίδιο έτος ξεκίνησε τη λειτουργία της η θυγατρική  "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΚΙΛΚΙΣ 

Α.Ε.". 

Το 2002, η εταιρεία διακρίθηκε για άλλη µια φορά µε το «βραβείο Export» από 

το Βιοµηχανικό και Εµπορικό Επιµελητήριο Αθηνών. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
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περιόδου, προκειµένου η εταιρεία να αντιµετωπίσει τον ανταγωνισµό που 

προέρχονταν από χώρες χαµηλού κόστους, το τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης 

επικεντρώνεται στην παραγωγή προϊόντων υψηλότερης προστιθέµενης αξίας.  

Το 2004, η εταιρεία κατάφερε ρεκόρ πωλήσεων που ανέρχονταν σε 21 

εκατοµµύρια µέτρα και ενοποιηµένο κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. €. 

Για την περίοδο 2000-2005, η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε." κατατάσσεται 

µεταξύ των 60 πιο κερδοφόρων εταιρειών στην Ελλάδα. 

Το 2006, µετά την ολοκλήρωση των νέων επενδυτικών προγραµµάτων, µια νέα 

εποχή ξεκινά για την εταιρεία εστιάζοντας στο marketing και την υψηλή 

αποτελεσµατικότητα. 

Με τα χρόνια, η εταιρεία διεύρυνε την πελατειακή της βάση, ανέπτυξε 

στενότερους δεσµούς και διαφοροποίησε τη σύνθεση των προϊόντων της, 

προκειµένου να ικανοποιήσει τις συνεχείς αλλαγές στη ζήτηση της αγοράς. 

Η συνεχής προσήλωση σε υψηλά πρότυπα και ποιότητα, για περισσότερο από 

τρεις δεκαετίες, έχει δηµιουργήσει µια σταθερή, αξιόπιστη εταιρεία που µπορεί 

να προσαρµόζεται γρήγορα και να ανταποκρίνεται µε επιτυχία στις νέες 

απαιτήσεις και προκλήσεις. 

Η αυξανόµενη παγκοσµιοποίηση της διεθνούς οικονοµίας αντικατοπτρίζεται στην 

πολιτική της εταιρείας να επιδιώξει πιο επιθετικά συµµαχίες µε άλλες καινοτόµες 

εταιρείες στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας και της µόδας. 
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2.4 Μετοχική σύνθεση 

Ο αριθµός των εισηγµένων στο Χ.Α.Α. µετοχών είναι 13.692.227. Το free float 

είναι περίπου 29% και η διάρθρωση των µετόχων τον Ιούλιο του 2007 έχει ως 

εξής:  

ΜΕΤΟΧΟΙ % 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΚΚΑ 62.1% 

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ 15.6% 

ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ 22.3% 

 
2.5 ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Μητρικής Εταιρείας αποτελείται από πέντε µέλη: 

Όνοµα Θέση στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο 

Status 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΑΚΚΑΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΚΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΑΚΚΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΑΚΚΑΣ ΜΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΡΗΓΑΣ ∆. ΤΖΕΛΕΠΟΓΛΟΥ  ΜΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

Ο Όµιλος διαθέτει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας και Τµήµα Εσωτερικού 

Ελέγχου. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής δεν υπάγεται σε οποιαδήποτε άλλη 

επιχειρησιακή λειτουργία και πληροί όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις 

εξειδίκευσης και ανεξαρτησίας. 

Ο ετήσιος εξωτερικός έλεγχος έχει ανατεθεί σε µία διεθνή εταιρεία ανεξάρτητων 

ορκωτών ελεγκτών / λογιστών. 
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2.6 Οργανόγραµµα 

Η Ελληνική Υφαντουργία στηρίζει ένα πολύ σηµαντικό µέρος της επιτυχούς 

εξέλιξής της, στην πολύ καλή και συστηµατική οργάνωσή της, σε όλα τα 

επίπεδα λειτουργίας της. 

Η ίδια η δοµή της, επιτρέπει τον άµεσο και αποτελεσµατικό έλεγχο, τόσο στο 

εσωτερικό της περιβάλλον όσο και στο εξωτερικό (πελάτες & προµηθευτές), µε 

στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του παραγωγικού της δυναµικού. 

Χαρακτηριστικό της εταιρίας που αντικατοπτρίζεται στην οργάνωσή της, είναι η 

σηµασία που δίνει στην ποιότητα σε όλα της τα επίπεδα. 

Στη συνέχεια παρατίθεται το οργανόγραµµα της εταιρίας. 

 

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Τµήµα Ανθρώπινων Πόρων

Οικονοµική ∆ιεύθυνση

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Τµήµα Προµηθειών

∆ιεύθυνση Πληροφοριακών 

Συστηµάτων

Εσωτερικός Έλεγχος

Γενική ∆ιεύθυνση 

DENIM

Γενική ∆ιεύθυνση 

Νήµατος

Γενική ∆ιεύθυνση 

Βάµβακος

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Τµήµα Ανθρώπινων Πόρων

Οικονοµική ∆ιεύθυνση

∆ιοικητικό Συµβούλιο

Τµήµα Προµηθειών

∆ιεύθυνση Πληροφοριακών 

Συστηµάτων

Εσωτερικός Έλεγχος

Γενική ∆ιεύθυνση 

DENIM

Γενική ∆ιεύθυνση 

Νήµατος

Γενική ∆ιεύθυνση 

Βάµβακος
 

 

Ανώτατη ∆ιοικητική αρχή της εταιρίας είναι το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο, το 
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οποίο έχει διορίσει ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο µε την ευθύνη του συντονισµού και 

της διοίκησης της εταιρίας κατά την καθηµερινή λειτουργία της. Στον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο αναφέρονται οι 3 κύριες παραγωγικές ∆ιευθύνσεις, 

καθώς και τα υποστηρικτικά τµήµατα της εταιρίας, σύµφωνα µε το παραπάνω 

οργανόγραµµα. 

Η ∆ιεύθυνση Πληροφοριακών Συστηµάτων είναι υπεύθυνη για τη εύρυθµη 

λειτουργία της πληροφοριακής υποδοµής της εταιρίας. 

Το Τµήµα Προµηθειών είναι αρµόδιο για τον έλεγχο των προµηθειών της 

εταιρίας και την αγορά Α’ υλών για τις 3 παραγωγικές µονάδες της εταιρίας. 

Η Οικονοµική ∆ιεύθυνση καθορίζει την οικονοµική στρατηγική της εταιρίας. Έχει 

την ευθύνη για τη σύνταξη των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και φέρει 

την τελική ευθύνη για τις σχέσεις της εταιρίας µε τις φορολογικές αρχές και 

τους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς. Στην Οικονοµική ∆ιεύθυνση υπάγεται 

το λογιστήριο που παρακολουθεί τις ταµειακές ροές, τα φορολογικά δεδοµένα 

και τους ισολογισµούς. Τα επιµέρους τµήµατα της ∆ιεύθυνσης είναι: 

• Τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ιαθεσίµων 

• Τµήµα Πιστωτικού Ελέγχου 

• Λογιστήριο 

Το Τµήµα Ανθρώπινων Πόρων έχει ως αρµοδιότητες τη σωστή επιλογή, την 

κατάρτιση και την αξιολόγηση των εργαζοµένων. Η κατάρτιση του ανθρώπινου 

δυναµικού, η οποία αποτελεί κύρια µέριµνα της ∆ιεύθυνσης της εταιρίας, 
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επιτελείται µε µια σειρά επιµορφωτικών σεµιναρίων και διαλέξεων. Η επιλογή 

των θεµάτων των σεµιναρίων γίνεται από το Τµήµα αυτό, µε βάση τις ανάγκες 

των εργαζοµένων, οι οποίες δηµιουργούνται από τη συνεχή προσπάθεια της 

επιχείρησης για βελτίωση τόσο σε θέµατα µηχανολογικού εξοπλισµού, όσο και 

σε θέµατα διεργασιών παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου. Τέλος, το Τµήµα είναι 

υπεύθυνο για τη διασφάλιση των αρµονικών σχέσεων και της άριστης 

συνεργασίας µεταξύ ∆ιοίκησης και προσωπικού. 

Οι ∆ιευθύνσεις Denim, νήµατος και βάµβακος αντιστοιχούν στις 3 παραγωγικές 

µονάδες της εταιρίας στα Γιαννιτσά, στη Σίνδο (Βιοµηχανική Περιοχή 

Θεσσαλονίκης) και στη Ν. Αγχίαλο Θεσσαλονίκης. 

2.7 Όραµα, Στόχοι και Στρατηγικές Κατευθύνσεις 

Το όραµα της εταιρίας είναι να γίνει η πρώτη εταιρία παραγωγής denim στην 

Ευρώπη και ο κύριος προµηθευτής των πιο σηµαντικών παραγωγών κορυφαίας 

ποιότητας ενδυµάτων jeans διεθνώς. 

Στόχος είναι να παράγει προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας σε µια διαρκώς 

µεταβαλλόµενη και εξελισσόµενη αγορά µε αλλαγές και στα κανάλια διανοµής 

αλλά και στα παραγόµενα προϊόντα. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται συνεχείς 

επενδύσεις που θα εξασφαλίσουν τεχνολογία state-of-the-art στην παραγωγή. 

Αυτή η πορεία θα οδηγήσει την εταιρία στη επιθυµητή αύξηση του µεριδίου 

αγοράς που θα γίνει µε τα παρακάτω βήµατα : 

• Περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στον ‘high-end’ τοµέα της αγοράς 

denim υψηλής ποιότητας µε just-in-time υπηρεσίες στους πελάτες, ανάπτυξη 
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και καινοτοµίες στα προϊόντα 

• Ενίσχυση των προσπαθειών για άνοιγµα νέων αγορών 

• Σύναψη διεθνών συνεργασιών και στρατηγικών συµµαχιών για να 

ανταγωνιστεί στη ραγδαία εξελισσόµενη διεθνή αγορά denim 

• Ευελιξία στην παραγωγή, καινοτοµίες και προσαρµογή στα νέα δεδοµένα µε 

συνεχή εκπαίδευση και έµφαση στην τεχνογνωσία της παραγωγής 

• Προσαρµογή µε τις κατάλληλες ενέργειες στο νέο νοµικό καθεστώς της ΕΕ, 

σχετικά µε την καλλιέργεια βάµβακος, ώστε η µονάδα επεξεργασίας 

βάµβακος να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα 

Οι στόχοι της διοίκησης εστιάζουν στην περαιτέρω µείωση των εξόδων, 

την αύξηση της παραγωγικότητας σε κάθε επίπεδο και την 

εντατικοποίηση των προσπαθειών για άνοιγµα νέων αγορών για την 

εταιρία.  

2.8 Ανάλυση SWOT 

Μια λεπτοµερέστερη ανάλυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων - που 

φέρνουν τον όµιλο σε υψηλή θέση στον κλάδο – φαίνεται στο παράρτηµα. Στον 

ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται µια σύντοµη ανάλυση SWOT2. 

                                           

2 Gerry Johnson and Kevin Scholes, Exploring Corporate Strategy (2002) 
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∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

• Καινοτόµα προϊόντα 

• Μακρόχρονες συνεργασίες µε κορυφαίους 

παραγωγούς jeans διεθνώς που δίνει πολύ καλή 

φήµη 

• Η γεωγραφική θέση της εταιρίας – κοντά σε 

επώνυµου κατασκευαστές 

• Εξειδικευµένο know-how µετά από παρουσία 

30 χρόνων στη διεθνή αγορά jeans 

• Μοντέρνος εξοπλισµός και προηγµένη 

τεχνολογία σε όλα τα στάδια λειτουργίας  

• Ευελιξία στην παραγωγή 

• Ανταγωνιστικό κόστος παραγωγής σε σύγκριση 

µε άλλες ευρωπαϊκές εταιρίες 

• Υψηλές δεξιότητες του προσωπικού 

• ∆ιοίκηση µε όραµα 

• Καθετοποιηµένη παραγωγή από το 

εκκοκκιστήριο για το βαµβάκι ως το υφαντήριο 

του denim (Η Ελλάδα είναι η πιο σηµαντική 

χώρα σε παραγωγή βάµβακος στην Ευρώπη ) 

• Εταιρία εισαγµένη στο Χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών (µε πλήρως ελεγµένους ισολογισµούς 

και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου, πλήρη 

δηµοσιευµένα στοιχεία – εταιρική 

διακυβέρνηση) 

Α∆ΥΝΑΜΙΕΣ 

� Μικρός αριθµός ‘µεγάλων’ πελατών 

� Κατάσταση ‘µονοπροϊόντος’  

� Υψηλό εργατικό κόστος σε σχέση µε χώρες 

της Ασίας 

� Αυξανόµενη εξάρτηση του κόστους 

παραγωγής από την πρώτη ύλη. Το βαµβάκι 

αντιστοιχεί σε 25-30% περίπου του κόστους 

και είναι ένα εµπόρευµα µε τιµή που µπορεί 

να µην είναι απόλυτα προβλέψιµη 

� Τάση  για αύξηση του κόστους παραγωγής 

λόγω της ανάγκης για πιο εξειδικευµένες 

διαδικασίες 

� Μακρά περίοδος ανάπτυξης προϊόντος για 

κύριους πελάτες 

� Αυξανόµενο κόστος λόγω αυστηρών 

κανονισµών για το περιβάλλον στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

• Αυξανόµενη κατάτµηση της αγοράς (για 

βασικό, αυθεντικό και premium denim) 

• ∆ιαρκής διαφοροποίηση του προϊόντος και 

ανάπτυξη νέων  

• Η αναµενόµενη αναδιάρθρωση του κλάδου 

µπορεί να αναδείξει νέες δυνατότητες, 

συνεργασίες κλπ 

• Στρατηγικές συνεργασίες µε επιχειρήσεις του 

ευρύτερου τοµέα του υφάσµατος µε στόχο τη 

µεταφορά τεχνογνωσίας και τη µείωση του 

κόστους (µε ειδικές κλωστές, βαφές κλπ) 

• Ενίσχυση της παρουσίας της εταιρίας σε 

αναπτυσσόµενες αγορές στην παραγωγή ή /και 

στο εµπόριο 

• Just-in-time εξυπηρέτηση των πελατών στην 

Ευρώπη 

• Βελτίωση της αναγνωρισιµότητας και του 

ονόµατος της εταιρίας.  

• ∆ιείσδυση σε µια πελατειακή βάση µε 

χαρακτηριστικό µια ισορροπία µεταξύ 

ποιότητας, τιµής και ταχύτητα ανταπόκρισης 

(όπως Marks & Spencer, Zara κλπ) 

• Νέοι στόχοι λόγω νέων χρήσεων του 

υφάσµατος denim (υφάσµατα για το σπίτι κλπ) 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

• Κυκλικότητα της αγοράς denim 

• Απελευθέρωση της διεθνούς αγοράς 

• Ισχυρός ανταγωνισµός στα βασικά υφάσµατα 

από χώρες χαµηλού κόστους 

• Ανισορροπία µεταξύ καταναλωτικής ζήτησης 

και αποθεµάτων των παραγωγών και εµπόρων  

• Αλλαγές στις τάσεις της µόδας 

• Μειωµένη εξάρτηση της τιµής πώλησης από 

το κόστος παραγωγής  

• ∆υσκολία να µετακληθεί το αυξανόµενο 

κόστος του βάµβακος στους καταναλωτές 

• Αύξηση των επιτοκίων δανεισµού 

• Μειούµενη ανταγωνιστικότητα λόγω της 

ισχυρής ισοτιµίας ευρώ/δολαρίου 

 

2.9 Σύγχρονες µέθοδοι και εργαλεία οργάνωσης της εταιρίας 

Στη µονάδα παραγωγής υφάσµατος denim έχει εγκατασταθεί σύστηµα 

διαχείρισης της παραγωγικής διαδικασίας “IT Plant Manager”. 

Πρόκειται για το κεντρικό σύστηµα ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας το 
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οποίο αποτελείται από ένα σύνθετο δίκτυο Η/Υ που ελέγχονται από τον κεντρικό 

Η/Υ, το οποίο διαθέτει κατάλληλο λογισµικό για την on-line παρακολούθηση, 

έλεγχο και συλλογή στοιχείων από όλα τα µηχανήµατα της παραγωγικής 

διαδικασίας, το τµήµα ποιοτικού ελέγχου, τις αποθήκες κλπ. Εκτός της άµεσης 

διαχείρισης του εξοπλισµού όλου του εργοστασίου, το σύστηµα διατηρεί 

δεδοµένα λειτουργίας και παραγωγής τα οποία επεξεργάζεται σε πραγµατικό 

χρόνο και τα οποία χρησιµοποιούνται για τη διαχείριση πληροφοριών στη 

µονάδα.  

Τα κυριότερα µέρη του συστήµατος είναι: 

• IT-Local Stations που επιτρέπουν τη σύνδεση µέχρι και 64 µηχανών και 

παρακολούθηση 4 σηµάτων (πληροφοριών) ανά µηχανή 

• IT-Machine Stations που εγκαθίστανται σε κάθε µηχανή µε τη δυνατότητα 

παρακολούθησης 4 σηµάτων 

• IT-Machine Terminals, τερµατικούς σταθµούς εξοπλισµένους µε 

πληκτρολόγιο, οθόνη και barcode-reader, για την παρακολούθηση των 

µηχανών 

Επιπλέον, η εταιρία διαθέτει σηµαντικό εξοπλισµό ποιοτικού ελέγχου µε τον 

οποίο πραγµατοποιεί µια σειρά µετρήσεων σε φάσεις της παραγωγής που την 

ενδιαφέρουν και πιο συγκεκριµένα: 

• Έλεγχο Α’ ύλης (εκκοκκισµένο βαµβάκι) 
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• Έλεγχο φυτιλιών, λαναριών και συρτών (προκαταρκτικά στάδια 

νηµατοποίησης) 

• Έλεγχο νηµάτων 

Έλεγχο υφασµάτων (τελικού προϊόντος) 

2.10 Εταιρική και Κοινωνική ευθύνη 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί στρατηγική επιλογή για την Ελληνική 

Υφαντουργία και διαχρονική δέσµευσή της. Αποτελεί µέρος της 

ανθρωποκεντρικής της φιλοσοφίας για το  σύγχρονο επιχειρείν, θέση που έχει 

συµβάλλει σηµαντικά στην επιτυχή πορεία της επιχείρησης µέχρι σήµερα. 

Η εταιρία επενδύει στην ανάπτυξη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

στοχεύοντας στην ισχυροποίηση των δεσµών της ∆ιοίκησης µε το προσωπικό, 

στη διαµόρφωση ισχυρών και καλών σχέσεων µε τις τοπικές κοινωνίες και στην 

προσέλκυση πελατών υψηλού επιπέδου µε καλή φήµη και προοπτικές εξέλιξης 

στην αγορά.  

Η δέσµευση της εταιρίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι 

δεδοµένη. Βάσει αυτής, η εταιρία προέβη σε: 

• ∆ηµιουργία βιολογικού καθαρισµού αποβλήτων στη Μονάδα Denim 

ισοδύναµου φορτίου µε απόβλητα πόλης 40.000 κατοίκων 

• Επενδύσεις βιολογικού καθαρισµού ύψους 1,4 εκ € για τα έτη 2002-2004 

• Επένδυση προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόµησης ενέργειας µε 

παραγωγή θερµικής ενέργειας από την καύση των απορριµµάτων 
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• Επενδύσεις ύψους 4 εκ € µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας και την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

• Πιστοποίηση των υφασµάτων και των νηµάτων µε τα σήµατα Okotex και 

Ecolabel 

Οι τοπικές κοινωνίες όπου λειτουργεί και αναπτύσσεται η Ελληνική Υφαντουργία 

προσβλέπουν στη συνεργασία και τη βοήθειά της µε σκοπό την ικανοποίηση 

συγκεκριµένων αναγκών τους. Η εταιρία, στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης, 

προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσµα. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι 

εξής ενέργειες της επιχείρησης: 

• Συµµετοχή στελεχών σε µεταπτυχιακά προγράµµατα 

• Εκµάθηση ξένων γλωσσών για τα στελέχη Marketing και πωλήσεων 

• Ετήσια προγράµµατα εκπαίδευσης 

• Οµαδικό πρόγραµµα ασφάλισης 

• Συνεχής βελτίωση συνθηκών εργασίας 

• ∆ηµιουργία τράπεζας αίµατος και αντικαπνιστική καµπάνια 

• Βραβεύσεις αριστούχων µαθητών – τέκνων εργαζοµένων 

• Χρηµατικές ενισχύσεις και δωρεές ιατρικού εξοπλισµού για κοινωφελείς 

σκοπούς 

• Παροχή πλήρους ετήσιας υποτροφίας 
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• Πρακτική εξάσκηση προπτυχιακών σπουδαστών 

• Συµµετοχή στο πρόγραµµα διεθνών ανταλλαγών φοιτητών 

• Ιδρυτικό µέλος του σωµατείου «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ» που 

δηµιουργήθηκε µε πρωτοβουλία του ΣΕΒ 
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3 Αγορά υφαντικών προϊόντων denim 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η αγορά των προϊόντων denim, ήτοι τα 

ενδύµατα jeans (µε κύριο προϊόν το παντελόνι jeans) και τη βασική πρώτη ύλη 

αυτών, το ύφασµα denim που αποτελεί το βασικό προϊόν του οµίλου της 

"ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ A.E.". Στο πρώτο µέρος αναλύεται η αγορά των 

ενδυµάτων jeans, η συµπεριφορά των καταναλωτών, η σηµασία των εµπορικών 

σηµάτων (brands) και οι εκτιµώµενες µελλοντικές τάσεις αυτής της αγοράς. Στο 

δεύτερο µέρος παρουσιάζεται η αγορά του denim και δίνονται πληροφορίες για 

τις βασικότερες χώρες παραγωγούς denim στον κόσµο. Τέλος παρατίθενται και 

οι προβλέψεις για την εξέλιξη της αγοράς του denim. 

3.1 Αγορά Jeans 

3.1.1 Εισαγωγή 

Είναι κάτι παραπάνω από εµφανές κατά τα τελευταία χρόνια ότι η διεθνής αγορά 

των ενδυµάτων jeans είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την αγορά παραγωγής denim 

υφάσµατος. Ο κύριος λόγος πίσω από αυτό είναι ότι για να καταφέρουν οι 

κατασκευαστές ενδυµάτων jeans να νικήσουν τον ανταγωνισµό, θα πρέπει να 

βασίζουν την στρατηγική τους στο µάρκετινγκ στα προϊόντα που κάνουν χρήση 

των βέλτιστων διαθέσιµων πρώτων υλών (ύφασµα denim). 

Τα Jeans σήµερα έχουν κοινωνιολογικές διαστάσεις ως προς την συµπεριφορά 

των καταναλωτών, σύµφωνα µε τις οποίες τα jeans αντανακλούν την 
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φιλοδοξία, την αυθεντικότητα και τη στάση ζωής3. Η ζήτηση των τζιν 

προϊόντων στον κόσµο έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία χρόνια. Η αγορά των 

jeans ανήρχετο σε US $ 49 δισ. το 2004 και προβλέπεται να αυξηθεί σε 53,2 

δολάρια δισ. µέχρι το 2012, η οποία είναι µια αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 

11%.4. 

Η αγορά των jeans θεωρείται ότι είναι κατακερµατισµένη, τόσο σύµφωνα µε τα 

κανάλια που διανέµονται τα προϊόντα αυτά όσο και σύµφωνα µε την ανάγκη 

των πελατών που τα αγοράζουν. Τα Jeans διατίθενται λιανικώς σε όλο τον 

κόσµο µέσα από µια ποικιλία διαφορετικών µορφών λιανικής: 

πολυκαταστήµατα, γενικές αλυσίδες, εξειδικευµένες αλυσίδες jeans, κατάλογοι 

παραγγελιών µέσω ταχυδροµείου, µέσω διαδικτύου, µέσω εκπτωτικών 

καταστηµάτων και σούπερ µάρκετ. Κάθε ένα από αυτά σχήµατα λιανικής έχουν 

διαφορετική στάση έναντι των προϊόντων και, φυσικά, πωλούν σε διαφορετικές 

κλίµακες τιµών. Η θέσπιση των τιµών των διαφόρων µορφών λιανικής πώλησης 

επηρεάζει την τιµή που καταβάλλει ο καταναλωτής για ένα jean παντελόνι. Με 

άλλα λόγια, υπάρχει µια ποικιλία των jeans που προσελκύει διαφορετικούς 

τύπους πελατών: επώνυµα jeans, jeans σχεδιαστών, εκπτωτικά jeans, τα οποία 

διαφοροποιούνται µεταξύ τους κυρίως όσον αφορά την τιµή λιανικής πώλησης, 

τον κατασκευαστή του προϊόντος, την ποιότητα του denim που 

χρησιµοποιήθηκε, την αξιοπιστία του προϊόντος, τον τόπο της αγοράς, τους 

λιανοπωλητές που τα πωλούν κ.ά. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την διάρθρωση 

του κόστους για µια ποικιλία jeans, σύµφωνα µε τον τύπο του πελάτη που 

                                           

3 Retail Logistics: One size doesn’t fit all, McKinsey Quarterly 1996/2, Robert Dvorak, Fritz van Paasschen 
4 Cotton Inc. –“From Deadwood to Hollywood” – The Apparel Analyst No: 3 (2006) 
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πιθανότατα προσελκύουν. 

JEANS COST STRUCTURES, 2004

DESIGNER BRANDED JEAN DISCOUNT MARKET JEAN
WHOLESALE ELEMENTS US $ % US $ % US $ % US $ %
RETAIL PRICE A 150 50 30 10
BUYING/WHOLESALE PRICE B 50 20 15 6,67
MARK UP INC VAT C=A/B 3 2,5 2 1,5

MATERIALS 12,5 25 8 40 7,5 50 3,67 55
LABOUR 12,5 25 4 20 3 20 0,67 10
OVERHEAD 20 40 6 30 3 20 1,67 25
PROFIT 5 10 2 10 1,5 10 0,67 10
TOTAL 50 100 20 100 15 100 6,68 100
SOURCE : just-style.com  

Όσο αφορά τα δίκτυα διανοµής και πώς αυτά συνδέονται µε την τιµή πώλησης, 

ο ακόλουθος πίνακας αποτελεί ένα παράδειγµα που προέρχεται από την αγορά 

των ΗΠΑ. 

PRICING PATTERN FOR JEANS
ACCORDING TO DIFFERENT CHANNELS

PRICE RANGES

MEDIAN 
PRICE 
POINTS
US $ US $ % UNITS 

ABSOLUTE TOP 500 7% 1%
HIGH 300 12% 3%
UPPER BRANDS 160 24% 11%
LOWER BRANDS, BETTER OWN LABEL 100 18% 14%
MASS BRANDS, OWN LABEL 60 22% 28%
DISCOUNTERS 30 17% 42%
TOTAL 100% 100%
SOURCE : just-style.com  

3.1.2 ∆εδοµένα αγοράς jeans5 

Ο µέσος αριθµός των ενδυµάτων jean που ανήκουν ανά παγκόσµιο καταναλωτή 

αυξήθηκε από 11 το 1999 σε 13 το 2006, µε την πιο µεγάλη αύξηση στα 

παντελόνια jean και στις φούστες. Οι γυναίκες αποτελούν τους µεγαλύτερους 

                                           

5 How half the world shops : Apparel in Brazil, China and India, McKinsey Quarterly 2007/4 Special report 
– emerging markets, Wai Chan, Richard Cheung, Kartik Sheth, Ireena Vittal, Manuela Artigas, Nicola 
Calicchio 
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υποστηρικτές του jean. Κατά µέσο όρο, οι γυναίκες φορούν jeans 4 ηµέρες την 

εβδοµάδα. Οι γυναίκες αγοράζουν jeans, επειδή µπορούν να τα φορούν τόσο 

στην εργασία όσο και το Σαββατοκύριακο. Τα δύο τρίτα των γυναικών λένε ότι 

τα jeans είναι η πρώτη επιλογή τους για το καθηµερινό (casual wear) τους 

ντύσιµο. Η εφαρµογή του ρούχου είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τις γυναίκες που 

προτιµούν τα επώνυµα και ποιοτικά jeans. Το άλλο σηµαντικό θέµα είναι η 

ποιότητα και τελευταία έρχεται η αξία6.  

Τα jeans αποτελούν ένα σηµαντικό µέρος των δαπανών ειδών ένδυσης των 

καταναλωτών παγκοσµίως - 6% έως 14% των συνολικών δαπανών ένδυσης. 

Κατά τα τελευταία χρόνια, οι καταναλωτές παγκοσµίως δαπανούν κατά µέσο 

όρο 921 δολάρια για την ενδυµασία, συµπεριλαµβανοµένων 99 δολαρίων (11%) 

για jeans. Ως ποσοστό των συνολικών δαπανών ένδυσης, τα jeans είχαν το 

µεγαλύτερο µερίδιο µεταξύ των καταναλωτών στην Κολοµβία (14%), τη 

Γερµανία (13%) και Ιταλία (13%). Τον µεγαλύτερο αριθµό ενδυµάτων στην 

κατοχή τους οι καταναλωτές τον ανέφεραν στις Ηνωµένες Πολιτείες (16), 

Ταϊλάνδη (16), και την Κολοµβία (15) ενώ τον µικρότερο στην Κίνα (8) και την 

Ινδία (5). Ωστόσο, οι περισσότεροι εµπειρογνώµονες του κλάδου αναµένουν η 

κατανάλωση ενδυµάτων denim στην Ασία (κυρίως στην Κίνα)  να αναπτυχθεί 

ραγδαία στα επόµενα χρόνια, καθώς τα εισοδήµατα αυξάνονται και οι ανάγκες 

ρουχισµού µεταβάλλονται. Ο µέσος Αµερικανός κατέχει επτά ζεύγη παντελονιών 

jeans και εννέα άλλα ενδύµατα denim (σορτς, σακάκια, κλπ). Μετά από τους 

αµερικανούς καταναλωτές, έρχονται οι καταναλωτές στην Ευρώπη και τη Νότια 

Αµερική. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων στην 

                                           

6 Lifestyle Monitor Reports: “Blue Chips: How denim figures in women’s fashion portfolios” 
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Ευρώπη, αγόρασαν τουλάχιστον ένα παντελόνι jean κατά το τελευταίο έτος. Οι 

βόρειοευρωπαίοι αγοράζουν περισσότερα jeans, ενώ οι δυτικοευρωπαίοι 

αγοράζουν λιγότερα. Γαλλία, Γερµανία, Ηνωµένο Βασίλειο και Ιταλία 

αντιπροσωπεύουν το 73% του ευρωπαϊκού πληθυσµού και αγοράσουν το 80% 

των jeans7. Οι Ιταλοί καταναλωτές δαπανούν τα περισσότερα για την ένδυση 

(1.716 δολάρια) και κατ’ αναλογία τα περισσότερα για τζιν ($ 217). Η Ισπανία 

είναι παρόµοια µε την Ιταλία.  

Οι καταναλωτές jeans είναι άνθρωποι όλων των ηλικιών. Αν και οι καταναλωτές 

ηλικίας 35 έως 44 ετών αγοράζουν περισσότερα παντελόνια από κάθε άλλη 

ηλικιακή οµάδα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν ταχύτερα µεταξύ των καταναλωτών 

ηλικίας 55 έως 65 (µέχρι 12,0%), ακολουθούµενη από νέους µεταξύ 13 και 18 

ετών (έως 6,9%). Παρότι οι πωλήσεις σε καταναλωτές ηλικίας από 19 έως 24 

ετών υποχώρησαν κατά 4,0% για την οκτάµηνη περίοδο του 2006, οι εν λόγω 

αγοραστές κατέβαλαν την υψηλότερη µέση τιµή και το µερίδιό αγοράς ήταν 

10,9%. 

Οι πωλήσεις των jeans αυξήθηκαν ταχύτερα στα µεγάλα καταστήµατα λιανικής 

µε τις χαµηλότερες τιµές. Για τους προαναφερθέντες οκτώ µήνες, οι πωλήσεις 

αυξήθηκαν ποσοτικά κατά 9,9% σε εµπόρους µαζικής πώλησης και 6,1% στις 

µεγάλες αλυσίδες των ΗΠΑ, όπου οι καταναλωτές πλήρωσαν µέσες τιµές των 

16,53 και 23,48 δολαρίων, αντίστοιχα. Παρότι οι έφηβοι (ηλικίας 13 έως 18) 

αγόρασαν πάνω από το ένα τρίτο των jeans τους σε εξειδικευµένα 

καταστήµατα, οι αγορές τους αυξήθηκαν ποσοτικά περισσότερο στους 

                                           

7 Cotton Inc. – “Supply Chain Insights – Denim: A Favorite in any Language” – Vol. 2, No 1 (Feb. 07) 
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εµπόρους µαζικής πώλησης (έως 25,0%). Στις ηλικίες των 55 έως 65 ετών, που 

παραδοσιακά προτιµούν εµπόρους µαζικής πώλησης, οι αγορές jeans αυξήθηκαν 

ταχύτερα στα καταστήµατα των αλυσίδων (έως 14,0%), ακολουθούµενες από 

τα πολυκαταστήµατα (έως 2,0%), που δείχνουν την προθυµία αυτής της 

κατηγορίας να πληρώσει περισσότερα. Τα ποιοτικότερα (premium) jeans 

κατέχουν µόνο ένα µικρό µερίδιο της αγοράς jeans, αλλά η κατηγορία αυτή 

παρουσιάζει την ταχύτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Για τους πρώτους 

οκτώ µήνες του 2006, τα premium jeans αντιπροσώπευαν το 4,3% του 

συνόλου των πωληθέντων jeans, έναντι 3,3% για την ίδια περίοδο του 20058. 

3.1.3 Εµπορικές ονοµασίες jeans – «σήµατα» 

Σήµερα, οι καταναλωτές έχουν συνδέσει την τιµή, την ποιότητα και την 

αξιοπιστία του προϊόντος τόσο µε τους εµπόρους λιανικής πώλησης που πωλούν 

τα εµπορεύµατα, όσο και µε τον κατασκευαστή του προϊόντος. Οι καταναλωτές 

αγοράζουν από GAP, Guess ή Marks & Spencer κ.λπ. Η τάση αυτή είναι 

σηµαντική, διότι θέτει ένα πλαίσιο εντός του οποίου ο καταναλωτής αποφασίζει 

για το κάθε "σήµα" τι σηµαίνει όσον αφορά την τιµή, την µόδα, την αντοχή και 

την ποιότητα. Ως εκ τούτου, οι παράγοντες αυτοί δίνουν µεγαλύτερη αξία στους 

καταναλωτές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο όλες οι µάρκες jeans εµµένουν 

είτε µε τη µόδα ή τη γνησιότητα και ως εκ τούτου τα εµπορικά σήµατα πρέπει 

να προσπαθήσουν να πείσουν τόσο  τον λιανοπωλητή όσο και τον καταναλωτή 

ότι "σήµα" είναι σηµαντικό. 

Οι Levi’s και VF Corporation (Lee, Wrangler, Nautica, John Varvatos, Napapijri 

                                           

8 Cotton Inc. – “Supply Chain Insights – Denim Sales: Not so Blue” – Vol. 1, No 8 (Nov. 06) 
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κλπ) παραµένουν οι µόνες αυθεντικές παγκόσµιες µάρκες, αλλά είναι πολύ 

πιθανό ότι θα χάσουν µερίδιο από πιο µοντέρνες και πιο εξειδικευµένες µάρκες 

($ 150-450 για ένα παντελόνι jeans). Οι Levi’s και VF κατέχουν από κοινού το 

7% και 12% της παγκόσµιας αξίας και όγκου, 1% και 3% της αξίας και του 

όγκου αντίστοιχα των high-end τιµών της αγοράς. Οι νέες µάρκες δεν έχουν 

επιτύχει να αυξήσουν σηµαντικά το µερίδιό τους στην αγορά, αλλά προσπαθούν 

να ελέγξουν είτε τιµές ή εξειδικευµένες αγορές µόδας. Από την άλλη πλευρά, 

διεθνώς αναγνωρισµένοι σχεδιαστές έχουν έρθει για να βάλει το όνοµά τους στα 

jeans, µερικές φορές χωρίς την προσθήκη σηµαντικού σχεδιαστικά 

περιεχοµένου. Κανένας από τους τελευταίους δεν κατέχει σηµαντικό µερίδιο 

αλλά αποκτούν µεγάλη προβολή λόγω της διαφήµισης σε περιοδικά µόδας, σε 

ένθετα του κυριακάτικου τύπου ή το γεγονός ότι φοριούνται από 

διασηµότητες9. Στην Ευρώπη, υπάρχει ένας αριθµός από περιφερειακές ή 

πανευρωπαϊκές µάρκες, όπως Diesel, Replay, Pepe Jeans, Lee Cooper, Mavi 

jeans, Celio, Morgan, Sixty, G star, Mustang, LTB, κ.λπ. Επιπλέον, υπάρχουν 

επίσης ετικέτες επώνυµων σχεδιαστών που θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι 

είναι παγκόσµιες, επειδή τα ονόµατά τους αναγνωρίζονται  παγκοσµίως, όπως οι 

Αρµάνι, Dolce e Gabbana, Paul Smith, Trussardi, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, 

Polo Jeans Ralph Lauren, DKNY, Versace και Hugo Boss. Αυτοί που έχουν την 

ευρύτερη αναγνώριση προέρχονται είτε από τις ΗΠΑ είτε από την Ιταλία.  

Για κάποιον που έχει περιορισµένη γνώση για τα jeans, ο ακόλουθος πίνακας 

επιχειρεί να κατηγοριοποιήσει ορισµένα, αλλά όχι όλο το φάσµα των εµπορικών 

                                           

9 Global Market Review of Denim and Jeanswear Industries-forecasts to 2012 – 2nd Edition (2005) 
www.just-style.com, page 37.  



28 

 

σηµάτων σε σχέση µε τα επίπεδα τιµών, τα δίκτυα διανοµής και την 

τµηµατοποίηση της αγοράς. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στη ∆υτική Ευρώπη, τα 

εµπορικά σήµατα έχουν υψηλότερες τιµές από την αγορά των ΗΠΑ. 

JEANS PRICE FASHION MATRIX

FASHION PRICE

US $ 

UPPER 

LOWER BASIC AUTHENTIC MAINSTREAM FASHION CELEBRITY

1.000 EDO

LEE ORIGINAL TRUE RELIGION

BLUEBELL 7 FOR ALL MANKIND

200 LEVI VINTAGE DOLCE E GABBANA

NUDIE VERSACE

DAVIN BITTON

200 EDWIN E-TAB JOOP

LEE 101 DKNY

DIESEL JUICY COUTURE

100 EARL JEAN

100 HUGO BOSS

WALE ADEYEMI

POLO RALPH LAUREN FIRE TRAP

60 MUSTANG REPLAY

EDWIN

LTB

60 LEE CORE BEN SHERMAN

LEVI 501 MISS SIXTY

WRAGLER BASICS GAP SPY

40 SWADE MAVI

SONETTI

40

MARKS & SPENCER

LEVI SIGNATURE WRAGLER JOE BLOGGS

20 FALMER, MATALAN

C&A GERMANY

20 FADED GLORY H&M

CARREFOUR

10

SOURCE : just-style.com

MASS MARKET OWN 

LABEL

LOW

ABLOSUTE END

HIGH

UPPER BRANDS

LOWER BRANDS AND 

OWN LABEL

 

Εστιάζοντας σε ορισµένες µεγάλες µάρκες jeans, ο ακόλουθος πίνακας δίνει 

πληροφορίες σχετικά µε τη θέση τους στην αγορά και τη "φιλοσοφία" τους. 
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MARKET POSITION AND COMPANY ATTRIBUTES FOR MAJOR BRANDS

BRAND NAME LEVI LEE WRANGLER LTB
DAVID 

BITTON
SPY EDWIN SWADE NUDIE MAVI

RANGES MANY MANY MANY SINGLE SINGLE SINGLE THREE SINGLE SINGLE SINGLE

RETAIL PRICE US$ 25-200 40-250 25-100+ 100 170-350 80-100 100-450 80-100 180-350 80-100

TARGET 

CONSUMER
ALL

CONOISSEU

RS

REGULAR 

GUYS
FASHION

FASHIONIS

TAS

VALUE 

CONSCIOUS

CONOISSEU

RS

VALUE 

CONSCIOUS

VALUE 

CONSCIOUS

VALUE 

CONSCIOUS

PRODUCT 

INNOVATION
FIT FIT WASH BUTT LIFT WASH

DENIM 

PROCESSES
STANDARD WASH FIT

PRODUCT DETAIL TRADITION TRADITION TRADITION
LIMITED 

EDITION

HAND 

FINISHED

MANY 

FEATURES
STICHTING

MANY 

FEATURES

MANY 

FEATURES

SERVICE
FROM 

HOLLAND

FROM 

GERMANY
FROM UK

FROM 

SWEDEN

FROM 

TURKEY

AUTHENTICITY YES YES YES NO NO NO YES NO YES NO

CELEBRITY YES YES NO YES NO NO NO NO NO

MUSIC YES YES NO MOBO NO NO NO
KAISER 

CHIEFS
NO

VALUE
AT LOWER 

END
MARGIN NO YES NO YES NO YES

SOURCE DENIM GLOBAL GLOBAL GLOBAL ITALY JAPAN TURKEY JAPAN TURKEY JAPAN TURKEY

SOURCE : just-style.com  

3.1.4 Μελλοντικές τάσεις και προβλέψεις 

Η αγορά των jeans αναµένεται να ενδυναµωθεί ακόµα περισσότερο όσο τα 

jeans  συνεχίζουν  να ωριµάζουν και να διαφοροποιούνται10. Υπάρχει καινοτοµία 

στην εφαρµογή του ρούχου, το στυλ, τα υλικά, τις πλύσεις και άλλες τεχνικές 

που αναµένονται να δώσουν ώθηση στην αγορά. Υπάρχει, επίσης αλλαγή των 

κοινωνικών συνθηκών όπου παρατηρούµε ότι τα jeans γίνονται αποδεκτά 

ενδυµατολογικά για σχεδόν κάθε περίσταση. Κάθε µεγάλη µάρκα jeans βγάζει 

και ένα πιο καινοτόµο τύπο  σχεδόν κάθε µέρα (π.χ. στενό, σκούρο πλυµένο ή 

σούπερ σκούρο κλπ). 

Επιπλέον, τα εµπορικά σήµατα jeans έχουν την τάση να θέλουν την παραγωγή 

πιο κοντά στις αγορές τους και να θέλουν ταχύτητα και ευελιξία για να 

ανταποκριθούν στις ραγδαίες αλλαγές στις προτιµήσεις των πελατών. Αν 

κάποιος θέλει να προχωρήσει σε σηµαντικά κέρδη από την διάθεση προϊόντων 

jeans, αυτό θα έρθει µε πρωτότυπο σχεδιασµό και µε την κατασκευή εµπορικού 
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σήµατος. 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει µια περίληψη των προβλέψεων σχετικά µε 

την παγκόσµια αγορά των jeans. 

FORECASTS FOR THE WORLD JEANS MARKET* 

 2004 F2012 %

World jeans market (mln pairs) 1.715 1.910 11,37%

Population growth (mln) 6.372 6.977 9,49%

World jeans market worth (bln US dollars) 49,7 53,2 7,04%

* Based on population growth, spending power and desire of jeans for the world consumer 
Source: just-style.com    

 

Πιο αναλυτικά, η ετήσια πρόβλεψη έχει ως εξής: 

WORLD JEANS TREND LINE

UNITS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
WORLD
US $ RETAIL VALUE US $ MLN 49.405 49.200 49.100 49.700 50.500 51.200 51.800 52.600 53.223
JEANS UNITS MLN 1.715 1.720 1.740 1.765 1.800 1.830 1.855 1.885 1.910
POPULATION MLN 6.372 6.448 6.521 6.594 6.667 6.739 6.810 6.890 6.977
JEANS UNITS
NORTH AMERICA MLN 683 685 693 700 705 710 715 720 725
WESTERN EUROPE MLN 357 354 354 354 355 354 353 352 350
JAPAN AND KOREA MLN 173 172 173 172 172 173 174 174 175
REST OF WORLD MLN 502 509 520 539 568 593 613 639 660
WORLD TOTAL 1.715 1.720 1.740 1.765 1.800 1.830 1.855 1.885 1.910

WORLD
US $ RETAIL VALUE US $ MLN 0,0% -0,4% -0,6% 0,6% 2,2% 3,6% 4,8% 6,5% 7,7%
JEANS UNITS MLN 0,0% 0,3% 1,5% 2,9% 5,0% 6,7% 8,2% 9,9% 11,4%
POPULATION MLN 0,0% 1,2% 2,3% 3,5% 4,6% 5,8% 6,9% 8,1% 9,5%
JEANS UNITS
NORTH AMERICA 0,0% 0,3% 1,5% 2,5% 3,2% 4,0% 4,7% 5,4% 6,1%
WESTERN EUROPE MLN 0,0% -0,8% -0,8% -0,8% -0,6% -0,8% -1,1% -1,4% -2,0%
JAPAN AND KOREA MLN 0,0% -0,6% 0,0% -0,6% -0,6% 0,0% 0,6% 0,6% 1,2%
REST OF WORLD MLN 0,0% 1,4% 3,6% 7,4% 13,1% 18,1% 22,1% 27,3% 31,5%
WORLD TOTAL 0,0% 0,3% 1,5% 2,9% 5,0% 6,7% 8,2% 9,9% 11,4%
SOURCE : just-style.com  

Η προηγούµενη ανάλυση, όταν εµφανιστεί σύµφωνα µε τις γεωγραφικές 

περιοχές, δίνει πολύτιµες πληροφορίες, ειδικά για την Ανατολική Ευρώπη, τη 

Νοτιοανατολική Ασία, και την Ινδία: 

                                                                                                                            

10 Retail Logistics: One size doesn’t fit all, McKinsey Quarterly 1996/2, Robert Dvorak, Fritz van Paasschen 
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JEANS MARKET ANALYSIS AND FORECASTS

JEANS CONSUMPTION 2004 JEANS CONSUMPTION 2012 ∆ in ∆%

VALUE % VALUE $

POPULATI

ON

VOLUME 

IN UNITS

PAIRS PER 

YEAR VALUE % VALUE $

POPULATI

ON

VOLUME 

IN UNITS

PAIRS PER 

YEAR BLN €
NORTH AMERICA 35% 17.395 5% 40% >2 35% 18.620 5% 38% >2
W. EUROPE 33% 16.401 6% 21% =1 30% 15.960 5% 18% <1
JAPAN & KOREA 18% 8.946 3% 10% =1 16% 8.512 3% 9% =1
REST OF WORLD 14% 6.958 86% 29% =0,1 19% 10.108 87% 35% =0,11
TOTAL % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
TOTAL 49.700 6.372 1.715 53.200 6.977 1.910
ANALYSIS OF REST OF 

WORLD
E. EUROPE 30% 2.088 3% 20% 2.880 792 37,9%
CENTRAL & S AMERICA 23% 1.584 10% 20% 1.623 39 2,5%
SOUTH EAST ASIA 16% 1.080 16% 20% 1.680 600 55,6%
AUSTRALIA 10% 660 0% 8% 990 330 50,0%
INDIAN SUB CONTINENT 8% 552 26% 10% 1.116 564 102,2%
CHINA 7% 468 24% 10% 891 423 90,4%
RUSSIA AND STANS 5% 337 6% 7% 469 132 39,2%
MIDDLE EAST 1% 102 2% 2% 151 49 48,0%
AFRICA 1% 74 13% 3% 93 19 25,7%
TOTAL R.O.W. 100% 6.945 100% 100% 9.893
SOURCE : just-style.com  

 

Τα 50 δισ. δολάρια ΗΠΑ λιανικής πώλησης στην παγκόσµια αγορά των τζιν 

συνεπάγονται 15-20 δισ. δολάρια ΗΠΑ του κλάδου χονδρικής πώλησης, 10-13 

δισ. δολαρίων της µεταποιητικής βιοµηχανίας και 5-6,5 δισ. δολαρίων της 

βιοµηχανίας ύφανσης11. 

3.2 Αγορά Denim 

3.2.1 Εισαγωγή 

Το Denim έχει φτάσει σήµερα στο υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης και 

κερδοφορίας τα τελευταία 30 χρόνια, παρά την πρόσφατη πτώση των τιµών. 

Περίπου πριν από µια δεκαετία, τα jeans θεωρήθηκαν κυρίως ως ένα άτυπο 

είδος ένδυσης, για να φορεθεί στο σπίτι ή κατά τη διάρκεια του ελεύθερου 

χρόνου και όχι στην εργασία. Αλλά τα δύο χαρακτηριστικά που έχουν συµβάλει 

στην συνέχιση της δηµοτικότητας του denim εντός της βιοµηχανίας της µόδας 

είναι η διάθεση (attitude) και η µακροβιότητα (longevity). Τα τελευταία χρόνια 

                                           

11 Global Market Review of Denim and Jeanswear Industries-forecasts to 2012 – 2nd Edition (2005) 
www.just-style.com, page 9. 



32 

 

το denim έχει παγκόσµια απήχηση και ζήτηση. Σήµερα, έρχεται σε µια τεράστια 

ποικιλία από στυλ που το καθιστά ελκυστικό για όλες τις ηλικίες. Επί του 

παρόντος, η διαφοροποίηση οφείλεται κυρίως στις πρώτες ύλες και το 

φινίρισµα. Η βαφή και το πλύσιµο επιτρέπουν τη συνεχή καινοτοµία σε στυλ και 

εµφάνιση. Αυτή η νέα ζήτηση denim έχει δηµιουργήσει µία νέα αγορά (premium 

denim), η οποία έχει εκτοξεύσει προς τα πάνω τις µέσες τιµές των ενδυµάτων 

jeans  Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση µε την πτωτική πίεση στις τιµές της 

λιανικής πώλησης ενδυµάτων. Οι κύριοι λόγοι για αυτήν την τάση της αγοράς 

είναι οι εξής: 

• Η αύξηση των αγορών ενδυµάτων denim από καταναλωτές µε 

υψηλότερα εισοδήµατα 

• Η διαθεσιµότητα σε µεγάλη ποικιλία από στυλ και εφαρµογή από τα 

κανάλια της ποιοτικότερης αγοράς denim 

• Η αυξανόµενη επιθυµία των καταναλωτών να πληρώνουν υψηλότερο 

ποσό για jeans 

Η µέση παγκόσµια κατανάλωση jeans υπολογίζεται ότι είναι ένα µέτρο ανά 

κάτοικο ανά έτος. Για την Ευρώπη, Βόρεια Αµερική και την Ιαπωνία, ο αριθµός 

αυτός ανεβαίνει σε τρία µέτρα ανά κάτοικο ανά έτος. Στον πίνακα που 

ακολουθεί, µια προ διετίας αναφορά δίνει µια γενική ιδέα για το πώς η 

παγκόσµια αγορά είναι τµηµατοποιηµένη όσον αφορά τους όγκους12. 

                                           

12 Tavex presentation, The denim world leader is born. 
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DENIM MARKET VOLUME SEGMENTATION
2005

WORLD EUROPE

BASIC 53% 40%
AUTHENTIC 35% 35%
PREMIUM 12% 25%
TOTAL 100% 100%
Source : TAVEX  

Η αγορά του premium denim δίνει στις εταιρείες λιανικής την ευκαιρία να 

αυξήσουν τις τιµές των jeans µε βάση αυτά που οι καταναλωτές είναι 

διατεθειµένοι να πληρώσουν. Οι καταναλωτές δείχνουν µικρότερο ενδιαφέρον 

για τις τιµές και ενδιαφέρονται περισσότερο για τη µάρκα. Είναι πρόθυµοι να 

δαπανήσουν για ένα παντελόνι jeans, εάν βρουν αυτό που κολακεύει την 

εµφάνισή τους. Μια έρευνα του Cotton Inc. έδειξε ότι όταν οι καταναλωτές στις 

ΗΠΑ είχαν ερωτηθεί για το ποσό που πλήρωσαν για ένα παντελόνι jeans, η µέση 

τιµή που αναφέρθηκε από την "ελίτ" των καταναλωτών premium denim (οι 

οποίοι πλήρωσαν πάνω από $ 130) ήταν 159,57 δολάρια, ενώ η µέση τιµή που 

κατέβαλαν οι "τυπικοί" καταναλωτές premium denim (εκείνοι που πλήρωσαν $ 

70 έως $ 129) ήταν 89,39 δολάρια. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκαν για ποιο  ήταν το 

µέγιστο που ήταν πρόθυµοι να πληρώσουν για jeans, οι καταναλωτές δήλωσαν 

27% υψηλότερη από την πραγµατική τιµή. Ο κύριος λόγος για τον οποίο οι 

καταναλωτές πληρώνουν πάνω από $ 70 για παντελόνια jeans είναι η εφαρµογή 

- αυτός ήταν επίσης ο λόγος για τον οποίο το 59% των ατόµων αγόρασε 

premium denim jeans. Επιπλέον, περισσότεροι από τους µισούς "ελίτ" 

καταναλωτές, ανέφεραν ότι κατά την αγορά premium jeans ήταν ευκολότερο να 

βρουν παντελόνι που να τους ταιριάζει, σε σύγκριση µε τους "τυπικούς" 

αγοραστές premium jeans, όπου µόλις 4 από 10 ανέφεραν το ίδιο πράγµα - 
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αντικατοπτρίζοντας τις προσπάθειες των κατασκευαστών για ρούχα µε 

καλύτερη εφαρµογή για τα οποία οι καταναλωτές θα πληρώσουν κάτι 

παραπάνω. Σύµφωνα µε το Cotton Inc, το premium jeans αντιπροσωπεύει το 

3% της συνολικής αγοράς denim σε όγκο. Ωστόσο, η εκρηκτική ανάπτυξη στον 

τοµέα αυτό κατά το προηγούµενο έτος, δείχνει µια µεγάλη ευκαιρία για τις 

µάρκες premium jeans και για τους λιανοπωλητές13. 

3.2.2 Πληροφορίες ανά Χώρα14 

Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία της αγοράς, η αγορά του denim παγκοσµίως 

για το 2006 είχε ως εξής: 

 

WORLD DENIM MARKET IN MLN METERS
ESTIMATED CURRENT FIGURES

PRODUCTION CONSUMPTION
NORTH AMERICA 300 5,9% 1.000 21,7%
CENTRAL AMERICA 300 5,9% 150 3,3%
LATIN AMERICA 500 9,8% 470 10,2%
EUROPE 500 9,8% 950 20,7%
AFRICA 0 0,0% 110 2,4%
ASIA 3.500 68,6% 1.920 41,7%
TOTAL 5.100 100,0% 4.600 100,0%
Source : TAVEX  

Οι κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις της Βορείου Αµερικής εστιάζουν κυρίως 

στις µαζικές αγορές, ενώ η Ευρώπη και η Άπω Ανατολή παράγουν (κυρίως στην 

Ιαπωνία) εξειδικευµένα και νέα προϊόντα, που επιτρέπουν την αύξηση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος της τεχνογνωσίας - µόδας. Αξίζει να σηµειωθεί 

ότι οι πληροφορίες για τις χώρες που ακολουθούν στην τρέχουσα ενότητα θα 

                                           

13 Cotton Inc. –“From Deadwood to Hollywood” – The Apparel Analyst No: 3 (2006) 
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πρέπει να εξεταστούν µε προσοχή, δεδοµένου ότι προέρχονται από τις τοπικές 

ιστοσελίδες της κάθε χώρας που έχουν την τάση να προωθούν µόνο τα 

ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήµατα. Κατά την ανάγνωση των παρακάτω 

παραγράφων, ο αναγνώστης θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη παράγοντες που 

είναι δύσκολο να απεικονιστούν, όπως η τεχνολογία, η κρατική παρέµβαση, η 

κατάσταση της οικονοµίας, οι πολιτισµικές διαφορές και τα δηµογραφικά 

δεδοµένα. 

3.2.2.1 Τουρκία 

Η βιοµηχανία υφασµάτων είναι µία από τις πιο σηµαντικές βιοµηχανίες για την 

Τουρκία σε σχέση µε το ΑΕΠ, την απασχόληση και τις εξαγωγές. Η Τουρκία είναι 

µια σηµαντική παραγωγός βαµβακιού. Τώρα έχει στενούς δεσµούς µε τη ∆ύση 

και ένα πιθανό γεωγραφικό πλεονέκτηµα έναντι του ανταγωνισµού της 

Ανατολής. Άλλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα περιλαµβάνουν την τεχνολογία, 

την ευρεία σειρά προϊόντων, την ποιότητα, το σχεδιασµό, τη δηµιουργικότητα, 

την ισχυρή ικανότητα παροχής υπηρεσιών τόσο στην γρήγορη απόκριση όσο και 

στην έγκαιρη παράδοση. Τα πλεονεκτήµατα που η Τουρκία ισχυρίζεται ότι έχει 

για ολόκληρο τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας ισχύουν επίσης για τον τοµέα 

του denim. 

Λαµβάνοντας υπόψη την περιορισµένη ικανότητα πριν από είκοσι χρόνια, µπορεί 

κανείς να δει ότι η Τουρκία έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στην παραγωγή 

υφασµάτων denim από τότε. Το γεγονός ότι η Τουρκία έχει το δεύτερο 

                                                                                                                            

14 Beyond cheap labor : Lessons for developing economies, Diana Farrell, Antonio Puron, Jaana K, Remes, 
McKinsey Quarterly 2005/1 
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µεγαλύτερο εργοστάσιο υφασµάτων denim, µετά την Ινδία, είναι ένα από τα πιο 

σηµαντικά σηµεία αυτής της προόδου. 

Η Τουρκία µπορεί να είναι ακόµη πιο επιτυχής στην παραγωγή υφασµάτων 

denim και στις εξαγωγές, εάν προστεθεί επιπλέον κυβερνητική βοήθεια για να 

διευκολύνει τις πρόσβασης σε ξένες αγορές. Ωστόσο, το ποσοστό των 

εξαγωγών είναι διπλάσιο από το ποσοστό εισαγωγής. Ο λόγος για αυτό το 

διπλάσιο ποσοστό είναι κατ’ αρχάς ότι τα υφάσµατα denim που 

χρησιµοποιούνται στην κατασκευή ρούχων φασόν, η οποία αποτελεί ένα 

σηµαντικό µέρος της τουρκικής παραγωγικής δυναµικότητας µε εξαίρεση τα 

προϊόντα µε τουρκικά "σήµατα", προέρχονται από ασιατικές χώρες των οποίων 

οι τιµές είναι χαµηλότερες από της Τουρκίας. Οι κατασκευαστές φασόν των 

προϊόντων denim πρέπει να εισάγουν τα υφάσµατα για να είναι σε θέση να 

επιτύχουν τη συγκεκριµένη τιµή και την επιθυµητή ποιότητα των ξένων 

πελατών, οι οποίοι απευθύνονται σε τουρκικές εταιρείες για την κατασκευή των 

προϊόντων τους. Ένας άλλος παράγοντας που προκαλεί χαµηλό ποσοστό 

εισαγωγών είναι ότι οι Τούρκοι κατασκευαστές denim, ο οποίοι στράφηκαν προς 

την Άπω Ανατολή, έχουν αρχίσει πλέον να στρέφονται προς την Ευρώπη, ειδικά 

στην Ιταλία. Ωστόσο, το τέλος της Συµφωνίας Πολυϊνών (MFA - Multi Fiber 

Agreement) οδηγεί σε χαµηλότερο κόστος και ευνοϊκότερη πρόσβαση στις 

αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους ανταγωνιστές της Τουρκίας µε µικρότερο 

κόστος παραγωγής. Κατά συνέπεια, τα πλεονεκτήµατα της Τουρκίας µπορεί να 

δείξουν σηµάδια εξασθένισης κατά τα προσεχή έτη. 

Σύµφωνα µε τουρκικές πηγές, το νέο όραµα για το τουρκική 

κλωστοϋφαντουργία είναι να καθορίζει τις τάσεις, να δηµιουργεί τα δικά της 
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εµπορικά σήµατα, να βελτιώνει τα προϊόντα της µε περισσότερη προστιθέµενη 

αξία και να κατευθύνεται προς την προώθηση της παραγωγής της. Αυτό 

βασίζεται στην ανάπτυξη του σχεδίου µόδας, σχεδιαστών, έρευνας & 

ανάπτυξης, µάρκετινγκ, πελατοκεντρικής παραγωγής και  χρήσης καναλιών 

επικοινωνίας. 

3.2.2.2 Ιαπωνία 

Σύµφωνα µε µια ιαπωνική ένωση βιοµηχανιών κλωστοϋφαντουργίας, η 

παραγωγή denim µειώθηκε κατά 5,4% το 2006, από το προηγούµενο έτος, σε 

46,89 εκατοµµύρια τετραγωνικά µέτρα. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε πτώση 

14,7% από το 2004. Η ιαπωνική αγορά του denim έχει αρχίσει πλέον να 

ανακάµπτει µετά από ένα πεσµένο  2006, ενώ οι κατασκευαστές προσπαθούν να 

διατηρήσουν την κεκτηµένη ταχύτητα εστιάζοντας στην καινοτοµία..  

Η αυξανόµενη δηµοτικότητα των "skinny"και "slim" denim βοήθησε στην 

παραγωγή της Ιαπωνίας να επανέλθει αρχίζοντας από τα τέλη του περασµένου 

καλοκαιριού. Η ανάκαµψη έχει γίνει περισσότερο εµφανής το 2007. Ωστόσο, τα 

στελέχη της αγοράς jeans καταλαβαίνουν ότι η ανάκαµψη του "skinny" τζιν δεν 

θα διαρκέσει για πάντα και ότι είναι στο χέρι τους να κατασκευάσουν νέες 

ποιότητες του denim για να επωφεληθούν από την ανάπτυξη αυτή. 

Ενώ παράγονται στην Ιαπωνία περίπου 80 εκ. παντελόνια τζιν ετησίως, η 

ιαπωνική βιοµηχανία denim εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον τοµέα των 

εξαγωγών, δεδοµένου ότι  ένα µεγάλο µέρος της παραγωγής της πηγαίνει στις 

ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία. Σύµφωνα µε τον Ιαπωνικό Σύνδεσµο 

Εξαγωγέων Κλωστοϋφαντουργίας, οι εξαγωγές βαµβακερού denim αυξήθηκαν 
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κατά το πρώτο τρίµηνο του 2007 κατά 36%, ενώ το 2006, οι ετήσιες εξαγωγές 

µειώθηκαν κατά 3,3% από το 2005. 

Σηµαντικοί Ιάπωνες κατασκευαστές denim ισχυρίζονται ότι είναι έτοιµοι για ό, τι 

αλλαγές µπορεί να έρθουν στην αγορά και στις τάσεις της µόδας, 

διακηρύσσοντας ότι αναµένουν να συνεχίσουν να είναι ο πρώτος προµηθευτής 

στον κόσµο του premium denim µε την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

ανάπτυξης των προϊόντων τους. 

3.2.2.3 Ινδία15 

Οι παραγωγοί denim κινούνται σταθερά προς την κατεύθυνση του 

εκσυγχρονισµού και επέκτασης που ενθαρρύνεται από την κυβέρνηση της 

Ινδίας16 µε το σχέδιο Textile Upgradation Fund Scheme. Το ταµείο αυτό έχει 

βοηθήσει πολλούς παραγωγούς την τελευταία τριετία να αυξήσουν την 

παραγωγική τους δυναµικότητα. Αυτές οι στρατηγικές επέκτασης δεν είχαν 

ωστόσο επιπτώσεις µόνο στον όγκο παραγωγής, αλλά βοήθησαν τους 

κατασκευαστές να βελτιώσουν την παροχή εξατοµικευµένων προϊόντων. Οι 

παραγωγοί εξετάζουν όλο και περισσότερο τις µεθόδους ενοποίησης για την 

ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας, η οποία θα τους έθετε σε καλύτερη θέση 

στην παγκόσµια και ελεύθερη αγορά. Ως εκ τούτου, οι συγχωνεύσεις και οι 

εξαγορές είναι σήµερα πολύ συχνές, µε µικρότερες εταιρείες, µε σκοπό να 

αντιµετωπισθούν οι παγκόσµιες προκλήσεις.  

                                           

15 India – From emerging to surging , McKinsey Quarterly 2006/4, , Amadeo Lodovico, W. Lewis, V. 
Palmade 
16 Freeing India’s textile industry , McKinsey Quarterly 2004 special ed, Research in Brief, Asutosh Padhi, 
Geert Pauels  
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Η Ινδία απολαµβάνει το πλεονέκτηµα του να διαθέτει άφθονους πόρους 

πρώτων υλών, όπως πολυεστέρας, µετάξι, βισκόζη, κλπ. Ταυτόχρονα, είναι ένας 

από τους µεγαλύτερους παραγωγούς βαµβακερών νηµάτων σε όλο τον κόσµο. 

Η χώρα όµως έχει ακόµα ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα λόγω των χαµηλότερων 

µισθών. Λόγω του χαµηλού κόστους εργασίας το κόστος παραγωγής έχει 

αυτόµατα µειωθεί σηµαντικά. Η εγκατεστηµένη ισχύς των αδραχτιών στην Ινδία 

αποτελεί το 24% όλου του κόσµου, και είναι ένας από τους µεγαλύτερους 

εξαγωγείς νηµάτων στην παγκόσµια αγορά. Έχοντας σύγχρονες λειτουργίες και 

µε ευνοϊκές φορολογικές πολιτικές, οι πωλήσεις βαµβακερών νηµάτων 

αντιπροσωπεύουν το 25% του παγκόσµιου εµπορίου σε αυτά. Ωστόσο, οι 

κανονισµοί εργασίας αποτελούν µια σηµαντική ανησυχία στην Ινδία, 

προκαλώντας σηµαντικές βλάβες στη βιοµηχανία σε διάφορα επίπεδα. Καθώς 

δεν υπάρχει σαφής νοµοθεσία, οι απεργίες και τα παρόµοια ζητήµατα συχνά 

θέτουν τις επιχειρήσεις να σταµατούν εντελώς. Η γεωγραφική θέση της Ινδίας 

σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστές της, είναι µάλλον µη ευνοϊκή, αλλά αποτελεί 

φυσικό µειονέκτηµα. Οι παραγωγοί όπως το Μεξικό, η Βραζιλία ή ακόµη και η 

Κίνα έχουν µια καλύτερη γειτνίαση µε την αγορά των ΗΠΑ και αυτό παίζει 

σηµαντικό ρόλο για την παγκόσµια αγορά. Οι επιπτώσεις είναι κυρίως αισθητές 

στο κόστος µεταφοράς, στους χρόνους παράδοσης κλπ. Η Ινδία έχει σοβαρές 

ελλείψεις στον αριθµό των εµπορικών συµφωνιών που συµµετέχει, το οποίο 

οδηγεί σε περιορισµό της πρόσβασης στις άλλες µεγάλες αγορές. Το θέµα αυτό 

οδήγησε τις άλλες χώρες να θέσουν ποσοστώσεις και δασµούς, το οποίο µειώνει 

την προµήθεια ποσοτήτων από την Ινδία. 
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3.2.2.4 Πακιστάν 

Οι εξαγωγές υφασµάτων και ειδών ένδυσης του Πακιστάν άρχισαν να ανακτούν 

έδαφος από το ∆εκέµβριο του 2006, σύµφωνα µε τα τελευταία επίσηµα 

στοιχεία. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των εξαγωγών ειδών ένδυσης, 

ενώ οι αποστολές από άλλους τοµείς, ήταν ως επί το πλείστον σταθερές. Νέα 

κίνητρα µπορεί σύντοµα να προσφερθούν στους εξαγωγείς της 

κλωστοϋφαντουργίας, ενώ η εταιρεία συµβούλων Werner International 

εργάζεται για µια νέα στρατηγική για την αύξηση των εσόδων από τις εξαγωγές 

της χώρας. Το Πακιστάν είναι από τους σηµαντικότερους παραγωγούς 

βαµβακιού στον κόσµο και έχει καταφέρει προτιµησιακά καθεστώτα µε την ΕΕ 

και τις ΗΠΑ, ακόµη και κατά τη διάρκεια επιβολής περιοδικών ποσοστώσεων. Η 

Πακιστανική κυβέρνηση έχει κατανοήσει προς τα πού κατευθύνεται η αγορά και 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη µέσω της εφαρµογής 6% σε προγράµµατα έρευνας 

και ανάπτυξης. 

3.2.2.5 Κίνα 

Οι Κινεζικές ιστοσελίδες διακηρύσσουν ότι το πλεονέκτηµα στην παραγωγή 

denim της Κίνας δεν είναι µόνο οι χαµηλοί µισθοί. Πλεονεκτούν επίσης για το 

µέγεθος και την κατάρτιση του εργατικού τους δυναµικού, την εγγύτητα σε 

φθηνές και ποιοτικές πρώτες ύλες,  τις ευνοϊκές κυβερνητικές πολιτικές, όπως οι 

επιδοτούµενες πιστώσεις και οι χειρισµοί των ισοτιµιών. 

Η εγχώρια αγορά του denim εξακολουθεί να είναι χωρισµένη ανάλογα µε τον 

τύπο των πρώτων υλών. Το βαµβάκι και τα νήµατα είναι τα πιο βασικά υλικά 

της παραγωγής denim, και αντιπροσωπεύουν το 70% του κόστους παραγωγής. 
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Τα βαµβακερά νήµατα open-end εξακολουθούν να κατέχουν δεσπόζουσα θέση 

στην παραγωγή denim. Η χρήση αυτών των νηµάτων αποδυναµώνει την 

ανταγωνιστικότητά της στη διεθνή αγορά. Οι ξένοι κατασκευαστές 

χρησιµοποιούν βαµβακερά νήµατα ring-spun στην παραγωγή του denim 

προκειµένου να καταναλώνουν και πιο κοντές ίνες βαµβακιού. Στην Κίνα, 

ωστόσο, µόνο πρόσφατα το ποσοστό των κλώσης βαµβακερών ring-spun και 

fancy νηµάτων αυξήθηκε ραγδαία. Σήµερα η παραγωγή denim από βαµβακερά 

fancy νήµατα γίνεται ολοένα και πιο δηµοφιλής. Τα τελευταία χρόνια, η έλλειψη 

της εγχώριας παραγωγής βαµβακιού έχει επεκταθεί. Η αστάθεια της αγοράς 

βάµβακος έχει µεγάλη επίδραση στη βιοµηχανία του denim. Επιπλέον, η 

µεταβλητή φορολογική πολιτική επηρεάζει σηµαντικά τις εισαγωγές χαµηλής 

ποιότητας βαµβακιού, το οποίο αυξάνει σηµαντικά το κόστος των πρώτων υλών 

της παραγωγής denim.  

Επιπλέον, η κατάσταση υπερπροσφοράς στο σύνολο της αγοράς denim δεν έχει 

αλλάξει κατά την πάροδο του τελευταίου έτους. Η χαµηλή ζήτηση στις µέρες 

µας οφείλεται στην εποχικότητα της εµπορίας του denim. Η αγορά του denim 

της Κίνας στερείται δυναµικής ανόδου, µε µείωση των εταιρικών κερδών και 

σοβαρή ελάττωση των εξαγωγικών παραγγελιών. Οι εξαγωγές denim 

παρέµειναν στάσιµες το 2006 µετά από µια απότοµη άνοδο το 2005. Αναµένεται 

ότι µετά το 2008, οι περιορισµοί των ΗΠΑ για τα κινεζικά προϊόντα θα 

καταργηθούν. Μετά από ένα άκρως αρνητικό πρώτο τρίµηνο του 2006, οι 

ευρωπαίοι παραγωγοί denim άρχισαν να ανακτούν ένα µέρος του µεριδίου της 

αγοράς λόγω της µείωσης των εισαγωγών από την Ασία (η σταθερότητα της 

ποιότητας του προϊόντος και η καλή εξυπηρέτηση µετά την πώληση είναι τα 
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κύρια προβλήµατα) και τη µείωση των αποθεµάτων µεταξύ των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων ένδυσης.  

Επιπλέον, αναµένεται ότι µακροπρόθεσµα, οι προβλέψεις για υψηλότερες τιµές 

πετρελαίου ενδέχεται να περιορίσουν στην Κίνα και γενικότερα στην Ασία το 

ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης, καθώς ο παραγωγικός τους τοµέας εξαρτάται 

πολύ περισσότερο στην ενέργεια από ό,τι στις πιο ανεπτυγµένες οικονοµίες. 

Τέλος, υπάρχουν σηµαντικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το κόστος εργασίας 

της Κίνας προκαλείται πλέον από χώρες µε ακόµα χαµηλότερο κόστος όπως η 

Ινδία, το Πακιστάν και το Βιετνάµ.  

ANNUAL COST PER EMPLOYEE
000 €

E2006

SPAIN 30
ITALY 30
GREECE 32
JAPAN N/A
CHILE 13
TURKEY N/A
ARGENTINA 8
MOROCCO 7
PAKISTAN 7
INDIA N/A
CHINA N/A
BRAZIL 5
MEXICO 5
Source : TAVEX, H.F. Research  

3.2.3 Μελλοντικές τάσεις και προβλέψεις 

Η παγκόσµια ζήτηση αναµένεται να αυξηθεί σε ετήσια βάση κατά 2,5%17. Ο 

ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις προβλέψεις της αγοράς denim παγκοσµίως 

                                           

17 BPI Equity Research: “Tavex Algodonera” (Apr. 07)  
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για τα έτη 2007 - 2011: 

WORLD DENIM MARKET WORTH
FORECAST 2007-2011

2007 F 2011 F 2007 F 2011 F ∆ in ∆%
7 BLN € 7,9 BLN € BLN € BLN € BLN €

BASIC 64% 66% 4,48 5,21 0,73 16,4%
AUTHENTIC 21% 20% 1,47 1,58 0,11 7,5%
PREMIUM 15% 14% 1,05 1,11 0,06 5,3%
TOTAL 100% 100% 7,00 7,90
Source : TAVEX  

Η αγορά του premium denim παρουσιάζει µια ανοδική τάση, καθώς υπάρχει 

µετατόπιση της αγοράς σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέµενης αξίας. Γι 'αυτό 

και οι κατασκευαστές ενδυµάτων τζιν συνάπτουν στρατηγικές συµµαχίες µε 

τους κατασκευαστές υφασµάτων denim. Μια άλλη τάση στις παγκόσµιες 

αλυσίδες εφοδιασµού του µέλλοντος είναι η προµήθεια από τις πλέον 

ανταγωνιστικές χώρες, όσον αφορά το κόστος, την ποιότητα και την 

παραγωγικότητα. Η εγγύτητα προς την αγορά σε συνδυασµό µε την ικανότητα 

θα είναι επίσης ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της παγκόσµιας 

κλωστοϋφαντουργίας και των εφοδιαστικών αλυσίδων ένδυσης. Οι εταιρείες 

θέλουν να διαχειρίζονται λιγότερους προµηθευτές και απαιτούν µικρότερους 

χρόνους παράδοσης. Για να συµβεί αυτό, οι προµηθευτές θα πρέπει να µπορούν 

να παράγουν πολύ µεγαλύτερες ποσότητες πλησιέστερα στην εν λόγω αγορά. 

Με άλλα λόγια, η τάση είναι προς την συγκέντρωση και την παγκοσµιοποίηση 

των εµπορικών σηµάτων και των αλυσίδων λιανικής πώλησης. Υπάρχει επίσης 

µια τάση για πλήρες πακέτο παραγωγής φασόν. Οι Εταιρείες ένδυσης στην 

Ευρώπη ψάχνουν τώρα για ύφασµα denim και πέρα από την Τουρκία. Το 

Πακιστάν κατασκευάζει οκτώ νέα εργοστάσια denim και τοπικές εταιρείες, όπως 
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η "Artistic Denim", συνεργάζονται στενά µε τη "Dupont" και µε το προϊόν της 

τελευταίας "T-400 chlorine resistant stretch fiber" για την παραγωγή 

καινοτόµων προϊόντων denim 

Εν κατακλείδι, για να παραµείνουν οι ευρωπαίοι κατασκευαστές denim 

ανταγωνιστικοί σε παγκόσµιο επίπεδο, θα είναι σηµαντικό να αντιδράσουν 

ευέλικτα στις µεταβολές της παγκόσµιας ζήτησης και στους ολοένα και πιο 

µικρούς κύκλους µόδας. Ο συνολικός χρόνος διάθεσης των προϊόντων στην 

αγορά (time to market) είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Είναι επίσης 

σηµαντικό να βρούµε αξιόπιστες και ευέλικτες µονάδες παραγωγής µε χαµηλό 

κόστος εργασίας. Είναι ενδεχοµένως µια αποδεκτή στρατηγική η µείωση των 

ιδίων εγκαταστάσεων παραγωγής και η προµήθεια από "µη-επώνυµους" 

παραγωγούς από τις αναδυόµενες αγορές. Οι επώνυµες µάρκες, η µόδα και ο 

σχεδιασµός θα επιτρέψουν υψηλότερες τιµές και τα καλύτερα περιθώρια στις 

βιοµηχανικές χώρες. Στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας, το µέλλον για τις 

χώρες µε υψηλούς µισθούς όπως η ∆υτική Ευρώπη βρίσκεται σε τεχνικά 

υφάσµατα18. 

                                           

18 www.Fibre2fashion.com 
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4 Ανταγωνισµός στην αγορά Denim  

Η επόµενη ενότητα χωρίζεται σε δυο µέρη. Στο πρώτο γίνεται µια προσπάθεια 

να συγκεντρωθούν όλες οι διαθέσιµες πληροφορίες για τους κυριότερους 

ανταγωνιστές – είτε από το internet, είτε από σχετικά site για τον κλάδο, είτε µε 

επισκέψεις στις εταιρίες. Η βασική ιδέα ήταν να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες 

σε περιεκτικά κεφάλαια για να κατανοήσει ο αναγνώστης τη φύση της αγοράς 

αυτής – ονόµατα µεγάλων εταιριών, παραγωγική δυνατότητα, τύποι 

παραγωγικών γραµµών, πελατειακή βάση ανά περιοχή κλπ. Πρέπει να σηµειωθεί 

ότι ορισµένες πληροφορίες προέρχονται από ιστοσελίδες των ίδιων των 

εταιριών.  

Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζεται µια οικονοµική ανάλυση των βασικών 

ανταγωνιστών, συνδυάζοντας τα παραπάνω στοιχεία µε στοιχεία από άλλες 

πηγές όπως η D&B, η ICAP κα.  

4.1 Γενικές Πληροφορίες για τους παραγωγούς denim19  

Η αγορά denim είναι ιδιαίτερα κατατετµηµένη (fragmented) και η 

προσφορά της παραγόµενης ποσότητας δεν έχει διεθνή αλλά τοπικό 

χαρακτήρα. Οι 40 µεγαλύτεροι παραγωγοί - από τους συνολικά 400 – 

αντιπροσωπεύουν το 30% της αγοράς. Η παραγωγική δυνατότητα 

είναι συγκεντρωµένη σε περιοχές µε πρώτη ύλη (βαµβάκι), διµερείς 

εµπορικές συµφωνίες και πλεονεκτήµατα στον τοµέα της διακίνησης 

και αποθήκευσης. Στο χώρο της Βαλκανικής η Ελληνική Υφαντουργία είναι ο 

                                           

19 Staicases to growth , McKinsey Quarterly 1996/4, Mehrdad Baghai, Stephen Coley 
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µόνος παραγωγός. Η παγκόσµια παραγωγή µοιράζεται στους βασικούς 

παραγωγούς όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα : 

 

DENIM WORLD MARKET SHARE (5000 MLN METERS)

COMPANY COUNTRY %
TAVEX-SANTISTA SPAIN/BRAZIL 4%
ITG (CONE MILLS) USA 3%
VICUNHA BRAZIL 3%
ISKO TURKEY 2%
RAYMOND/UCO INDIA/BELGIUM 2%
ARVIND MILLS INDIA 2%
HELLENIC FABRICS GREECE 1%
BOSSA TURKEY 1%
CANDIANNI ITALY 1%
CHINESE PRODUCERS 28%
OTHERS INDIAN RPODUCERS 6%
REST OF WORLD 47%
TOTAL 100%
Source : TAVEX  

Στις επόµενες σελίδες παρουσιάζονται οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν 

σχετικά µε τον ανταγωνισµό στην αγορά του denim.  
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Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις εκτιµήσεις της εταιρίας για συγκριτική 

παρουσίαση των 5 κύριων ανταγωνιστών στη διάρκεια 7 ετών.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΑΓΟΡΑ DENIM 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

  

% ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 14,6% 14,1% 17,7% 17,4% 14,8% 13,8% 17,9% 

5 ΚΥΡΙΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 85,4% 85,9% 82,3% 82,6% 85,2% 86,2% 82,1% 

  

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ (€/µέτρο)  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. N/A N/A 4,14 4,10 4,17 4,00 4,02 

5 ΚΥΡΙΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ N/A N/A 4,18 4,18 3,98 3,79 3,92 

  

% ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 15,0% 14,8% 17,5% 16,0% 15,2% 14,7% 16,4% 

5 ΚΥΡΙΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 85,0% 85,2% 82,5% 84,0% 84,8% 85,3% 83,6% 

* Στοιχεία για τους πρώτους 7 µήνες του 2007. 

 

4.2 Συγκριτική Οικονοµική Ανάλυση των Παραγωγών Denim  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες πληροφορίες που 

συλλέχτηκαν. Σύµφωνα µε τις βάσεις δεδοµένων της ICAP και της D&B, η Swift-

Galey USA και η Cone Mills έχουν κάνει αίτηση πτώχευσης. Για τα σηµεία που 

υπάρχει κόκκινο δε βρέθηκαν πληροφορίες. ∆εν είναι δυνατό να µη ληφθούν 

υπόψη οι ιδιαιτερότητες των εταιριών αφού έχουµε ένα πολύ ευρύ φάσµα.  
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BENCHMARKING FOR : 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004

TURNOVER (000 €) EBITDA (000 €) EBIT (000 €) NET PROFIT (000 €) (A.T.)
ARTISTIC DENIM 30/06/…. 32.683 44.283 23.565 10.431 10.572 3.963 8.005 9.523 2.979 6.175 8.586 2.634

ARVIND MILLS 31/03/.... 321.422 300.624 298.507 71.778 81.917 67.883 30.735 53.037 41.498 20.648 23.677 22.541

BOSSA 31/12/…. 157.505 138.983 161.726 32.638 18.629 30.848 16.350 548 15.199 17.240 4.062 15.360

CANDIANI 31/12/…. 157.297 163.694 46.622 55.981 40.535 38.282 20.537 29.492

ITALDENIM 31/12/…. 40.355 46.470 54.631 4.356 6.991 12.689 176 2.435 5.326 -690 984 6.132

KAIHARA 28/02/… 116.305 134.006 154.853 63 534 63 679 3.611

ORTA ANADOLU 31/12/…. 159.960 154.634

RAYMOND / UCO 1 31/03/…. 370.283 335.058 269.843 48.513 54.279 36.883 26.759 38.972 24.927 24.004 25.653 15.051

TAVEX / SANTISTA 2 31/12/…. 249.944 114.039 139.239 -20.156 20.341 24.771 -4.481 8.819 8.952 -49.168 5.791 8.978

HELLENIC FABRICS 3 31/12/…. 84.166 88.207 101.507 8.285 15.139 13.679 2.150 9.378 7.840 108 5.016 4.816

TURNOVER TOTAL ASSETS EBITDA MARGIN EBIT MARGIN ΝΕΤ PROFIT MARGIN
ARTISTIC DENIM 69,3% 118,4% 127,4% 31,9% 23,9% 16,8% 24,5% 21,5% 12,6% 18,9% 19,4% 11,2%

ARVIND MILLS 43,3% 51,8% 22,3% 27,2% 22,7% 9,6% 17,6% 13,9% 6,4% 7,9% 7,6%

BOSSA 75,0% 62,1% 83,7% 20,7% 13,4% 19,1% 10,4% 0,4% 9,4% 10,9% 2,9% 9,5%

CANDIANI 100,5% 111,3% #DIV/0! 29,6% 34,2% #DIV/0! 25,8% 23,4% #DIV/0! 13,1% 18,0%

ITALDENIM 88,1% 98,4% 115,5% 10,8% 15,0% 23,2% 0,4% 5,2% 9,7% -1,7% 2,1% 11,2%

KAIHARA 106,0% 106,5% 103,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,0% 0,1% 0,5% 2,3%

ORTA ANADOLU #DIV/0! 0,0% 0,0% #DIV/0! 0,0% 0,0% #DIV/0! 0,0% 0,0%

RAYMOND / UCO 63,4% 66,3% 69,6% 13,1% 16,2% 13,7% 7,2% 11,6% 9,2% 6,5% 7,7% 5,6%

TAVEX / SANTISTA 38,6% 39,6% 55,0% -8,1% 17,8% 17,8% -1,8% 7,7% 6,4% -19,7% 5,1% 6,4%

HELLENIC FABRICS 53,0% 52,5% 59,9% 9,8% 17,2% 13,5% 2,6% 10,6% 7,7% 0,1% 5,7% 4,7%

RETURN ON CAPITAL 
EMPLOYED

RETURN ON OWNER'S 
EQUITY (A.T.)

BANK LIABILITIES TO 
OWNER'S EQUITY

OWNER'S EQUITY TO 
CURRENT LIABILITIES

ARTISTIC DENIM 21,8% 34,3% 25,3% 27,4% 45,6% 25,5% 0,77 0,60 0,45 0,92 1,01 1,27

ARVIND MILLS 8,4% 7,9% 8,3% 9,9% 1,26 1,35 0,71 0,65

BOSSA 9,7% 0,3% 8,8% 11,0% 2,4% 9,9% 0,15 0,17 0,07 3,00 2,97 4,10

CANDIANI 28,0% 30,6% 18,0% 31,5% 0,02 0,09 2,84 1,74

ITALDENIM 0,5% 7,3% 17,1% -3,8% 5,2% 34,4% 0,13 0,16 0,12 0,78 0,78 0,62

KAIHARA 0,1% 0,8% 0,5% 5,0% 7,44 7,07 1,58 0,11 0,11 0,39

ORTA ANADOLU

RAYMOND / UCO 5,3% 8,8% 7,2% 9,6% 10,6% 7,2% 1,14 0,90 0,67 0,74 0,91 1,18

TAVEX / SANTISTA -1,0% 4,4% 5,6% -17,2% 4,6% 7,6% 0,78 0,96 0,72 0,80 0,79 0,88

HELLENIC FABRICS 1,6% 6,8% 5,9% 0,1% 3,0% 2,8% 0,54 0,51 0,61 1,17 1,05 0,94
BASIC EARNINGS PER 

SHARE
FIXED ASSETS TO TOTAL 

ASSETS
WORKING CAPITAL TO 

TOTAL ASSETS LIQUIDITY RATIO
ARTISTIC DENIM 0,44 0,61 0,19 75,6% 76,8% 53,9% 24,4% 23,2% 46,1% 1,07 0,89 1,20

ARVIND MILLS 0,10 0,11 0,11 47,3% 50,6% 52,7% 49,4% 6,72 5,90

BOSSA 0,14 0,03 0,14 61,2% 73,5% 68,6% 38,8% 26,5% 31,4% 1,98 1,47 2,88

CANDIANI 0,00 0,00 0,00 55,5% 60,2% 44,5% 39,8% 6,10 2,39

ITALDENIM 0,00 0,00 0,00 47,3% 52,1% 49,8% 52,7% 47,9% 50,2% 2,40 2,16 1,51

KAIHARA 0,00 0,00 0,00 25,2% 25,4% 19,6% 74,8% 74,6% 80,4% 2,30 1,49 1,84

ORTA ANADOLU 0,00 0,00 0,00

RAYMOND / UCO 0,39 0,42 0,25 61,0% 64,3% 62,8% 39,0% 35,7% 37,2% 2,54 2,39 2,71

TAVEX / SANTISTA -0,72 0,18 0,31 59,4% 53,4% 52,4% 40,6% 46,6% 47,6% 1,39 1,59 1,32

HELLENIC FABRICS 0,01 0,38 0,36 54,2% 52,2% 50,2% 45,8% 47,8% 49,8% 2,18 1,64 1,48

DISTRIBUTION COSTS TO 
TURNOVER

ADMINISTRATIVE 
EXPENSES TO TURNOVER SALES PER EMPLOYEE

LABOR COST PER 
EMPLOYEE

ARTISTIC DENIM 2,8% 3,3% 3,3% 1,6% 0,9% 1,4% 145,26 196,81 121,47 8,32 6,42 6,11

ARVIND MILLS

BOSSA 9,7% 10,6% 9,1% 8,0% 10,3% 7,0% 84,00 74,24 83,32

CANDIANI 252,51 278,50 29,05 27,78

ITALDENIM 139,16 142,94 202,72 30,50 29,99 31,79

KAIHARA

ORTA ANADOLU

RAYMOND / UCO 12,6% 12,3% 12,5% 6,6% 6,9% 5,4%

TAVEX / SANTISTA 41,62 81,63 98,82 9,18 21,20 22,89

HELLENIC FABRICS 8,6% 11,6% 10,5% 5,0% 4,9% 4,2% 122,33 116,52 135,89 32,26 30,21 30,71

1. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF RAYMOND FOR 2004 AND 2005. FOR 2006, THE FINANCIAL STATEMENTS INCLUDE UCO

2. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF TAVEX FOR 2004 AND 2005. FOR 2006, THE FINANCIAL STATEMENTS INCLUDE SANTISTA.

3. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
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COST BENCHMARKING (AS % OF TOTAL EXPENSES)

2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004 2006 2005 2004

ARTISTIC DENIM ARVIND MILLS BOSSA CANDIANI
TOTAL EXPENSES 

IN THOUS €
22.888 32.416 19.312 290.687 247.586 257.009 113.406 109.413 120.510 0 116.762 125.412

PAYROLL 8,2% 4,5% 6,1% 12,1% 10,2% 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,3% 13,1%

DEPRECIATION 10,6% 3,2% 5,1% 8,5% 11,7% 10,3% 14,4% 16,5% 13,5% 0,0% 9,6% 8,6%

RAW MATERIALS & 

CONSUMABLES
72,7% 83,9% 81,9% 33,2% 37,6% 42,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 43,9% 47,3%

OTHER EXPENSES 8,5% 8,4% 6,8% 46,2% 40,5% 39,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 31,2% 31,0%

ITALDENIM ITG-CONE DENIM (1) KAIHARA ORTA ANADOLU
TOTAL EXPENSES 

IN THOUS €
40.179 44.035 49.305 0 0 0 111.671 128.594 0 0 0 0

PAYROLL 22,0% 20,1% 17,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

DEPRECIATION 10,4% 10,2% 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

RAW MATERIALS & 

CONSUMABLES
34,5% 37,9% 42,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

OTHER EXPENSES 33,1% 31,8% 32,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

RAYMOND / UCO (2) SWIFT GALEY (3) TAVEX / SANTISTA (5) HELLENIC FABRICS (5)
TOTAL EXPENSES 

IN THOUS €
343.524 296.087 244.916 0 0 0 254.425 105.220 130.287 82.015 78.830 93.667

PAYROLL 18,4% 17,4% 18,2% 0,0% 0,0% 0,0% 21,7% 28,1% 24,8% 27,1% 29,0% 24,5%

DEPRECIATION 6,3% 5,5% 5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 8,5% 8,8% 7,5% 7,9% 7,8% 6,3%

RAW MATERIALS & 

CONSUMABLES
33,4% 35,0% 32,9% 0,0% 0,0% 0,0% 56,0% 46,4% 50,2% 30,8% 30,8% 26,0%

OTHER EXPENSES 41,8% 42,2% 43,8% 0,0% 0,0% 0,0% 13,8% 16,6% 17,6% 34,2% 32,4% 43,2%

1. BANKRUPTCY

2. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF RAYMOND FOR 2004 AND 2005. FOR 2006, THE FINANCIAL STATEMENTS INCLUDE UCO

3. BANKRUPTCY

4. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF TAVEX FOR 2004 AND 2005. FOR 2006, THE FINANCIAL STATEMENTS INCLUDE SANTISTA.

5. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
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5 Βασικές Παραδοχές του Επιχειρησιακού Σχεδίου 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν όλες οι παραδοχές βάση των οποίων 

εκπονήθηκε η παρούσας εργασία (Επιχειρησιακό σχέδιο). Αρχικά παρουσιάζονται 

οι στόχοι των πωλήσεων και της παραγωγής για το σύνολο της δραστηριότητας 

του Οµίλου (denim, νήµα, βαµβάκι). Στη συνέχεια παρουσιάζεται το κόστος των 

επενδύσεων και των αντίστοιχων επιδοτήσεών τους, ο ρυθµός αύξησης των 

σταθερών και των διοικητικών εξόδων, η εξέλιξη ανθρωποδύναµης και το 

κόστος µισθοδοσίας το κόστος ενέργειας και οι προβλεπόµενες συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες. Τέλος γίνεται λόγος για το στόχο του Οµίλου για επένδυση σε ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας. 
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5.1 Παραγωγή και Πωλήσεις20 denim 2007-2009 

Η βάση των παραδοχών είναι η αύξηση της ευρωπαϊκής αγοράς denim 

κατά 3% ως το 2009. ∆εδοµένου του στόχου της εταιρίας για αύξηση 

του µεριδίου της κατά 2,3%, έχουµε στόχο για πωλήσεις περίπου 20 

εκατ. µέτρων το 2009. Στη συνέχεια θεωρούµε ότι θα διατηρηθεί το 

µερίδιο της αγοράς.   

 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

6-ΕΤΩΝ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

8-ΕΤΩΝ  

ΣΤΟΧΟΣ 

2009 

 ΟΓΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΚΑΤ.ΜΕΤΡΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ 16,49 17,07 2.3% ΑΥΞΗΣΗ 20,09 

5 ΚΥΡΙΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  91,00 89,44  89,62 

ΣΥΝΟΛΟ 107,49 106,51 3.0% ΑΥΞΗΣΗ 109,71 

  

 % ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ 15,3% 16,0%  18,3% 

5 ΚΥΡΙΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 84,7% 84,0%  81,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0%  100,0% 

 

Η παραγωγή αυξάνεται στα έτη 2007, 2008 και 2009 καθώς η ευρωπαϊκή αγορά 

denim ξεφεύγει από µια πτωτική τάση το 2006. Η ποσότητα παραγωγής 

εκτιµάται σε 15.418.449, 17.461.250 and 19.290.000 µέτρα το χρόνο για το 

2007, 2008 και 2009 αντίστοιχα. Βελτιώσεις στην ποιότητα εκτιµώνται σε 1% 

ανά έτος για το 2008 και 2009. 

Τα προϊόντα επίσης θα εξελιχθούν τα επόµενα έτη µε αναµενόµενη αύξηση της 

ζήτησης για το “stretch” denim, γεγονός που θα επηρεάσει θετικά τη µέση τιµή 

                                           

20 S.Garrison, W Davidson, M Garrison, Financial Forecasting and Planning (1988)  
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πώλησης κατά 2.7% και 1.6% αντίστοιχα (οι τιµές πώλησης ανά κατηγορία 

διατηρούνται σταθερές σε κάθε περίοδο).  

% ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ανά 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
2007 2008 2009 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 39,0% 33,5% 30,0% 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 33,6% 30,8% 28,8% 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 8,6% 8,6% 7,2% 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 5,5% 4,0% 4,0% 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 1,1% 8,0% 10,0% 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 0,8% 5,0% 10,0% 

ΑΛΛΑ 11,4% 10,0% 10,0% 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Υποθέτουµε πως ότι παράγεται θα πωλείται άρα η παραγωγή δεν επηρεάζει το 

επίπεδο των αποθεµάτων. Υποθέτουµε επίσης ότι πωλήσεις αποθεµάτων ανά 

έτος θα φθάσουν στα 800.000 χιλιάδες µέτρα µε µέση τιµή πώλησης 2.5 

€/µέτρο, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης. Ο στόχος 

είναι το απόθεµα του denim να φθάσει σταδιακά την παραγωγή ενός µηνός (µε 

βελτίωση της διακίνησης και του µάρκετινγκ). Οι προβλεπόµενες πωλήσεις ανά 

προϊόν αναµένεται να διαµορφωθούν όπως φαίνεται παρακάτω : 
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5.2 Έξοδα 

Τα έξοδα χωρίζονται σε σταθερά και µεταβλητά. Ο γενικός κανόνας είναι ότι τα 

σταθερά θα αυξάνονται κατά 4% το χρόνο. Τα µεταβλητά έχουν διακύµανση 

ανάλογα µε το επίπεδο παραγωγής, τον όγκο ή/και την αξία πωλήσεων, ή τον 

αριθµό των εργαζοµένων.  

5.3 Εκτίµηση του κόστους µισθοδοσίας 

Αρχικά, η αύξηση µισθών εκτιµάται σε 4% ετησίως. Λόγω της σηµαντικότητας 

αυτού του στοιχείου κόστους, έχουµε περιλάβει και ένα πλάνο για τη 

συνταξιοδότηση για τα έτη 2007 ως 2011 για όλες τις µονάδες και για τις 

πωλήσεις και το διοικητικό προσωπικό. Η ανάγκες για αυξηµένο εργατικό 

δυναµικό είτε λόγω αύξησης της παραγωγής είτε λόγω συνταξιοδοτήσεων θα 

καλυφθεί µε χαµηλό κόστος µε υπεργολαβίες και µε προσλήψεις νέων 

εργαζοµένων µε περιορισµένη εµπειρία . Η ανάλυση του πλάνου 

συνταξιοδοτήσεων των εποµένων ετών φαίνεται παρακάτω : 

 
άτοµα 000 € 

άτοµα  000 €   άτοµα 000 € 
άτοµα 000 € άτοµα 000 € 

άτοµα 000 € 
000 €/ 

άτοµο 

 2007 2008 2009 2010 2011 ΣΥΝΟΛΟ 

DENIM 6 133 4 106 14 306 15 434 26 694 65 1673 26 

ΒΑΜΒΑΚΙ 4 62 1 17 1 21 0 0 0 0 6 100 17 

ΝΗΜΑ 10 195 12 228 9 134 9 189 11 190 51 936 18 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1 16 0 0 0 0 0 0 2 94 3 110 37 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ 4 84 3 20 2 67 0 0 1 1 10 172 17 

ΣΥΝΟΛΟ 25 490 20 371 26 527 24 623 40 980 135 2991 22 

 

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι το 2012 θα προστεθούν άλλοι 39 εργαζόµενοι 

στο πλάνο που αντιστοιχούν σε € 1.052 χιλιάδες.  
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5.4 Μονάδα Νήµατος 

Η αυξανόµενη ανάγκη για νήµα που θα τροφοδοτήσει τη µονάδα  denim 

επηρεάζει το επίπεδο παραγωγής σε νήµα και στις 2 µονάδες παραγωγής. Η 

µονάδα denim καταναλώνει το 75-85% της συνολικής παραγωγής νήµατος, ενώ 

το υπόλοιπο διοχετεύεται στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά. Οι βασικές 

παραδοχές για τα δύο κλωστήρια είναι  : 

 2007 2008 2009 

ΣΙΝ∆ΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ 6.335 5.993 6.472 

KG / ΩΡΑ 876 829 850 

AcNe 8,2 7,7 7,7 

Μέση Τιµή Πώλησης 2,30 2,37 2,30 

ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ 6.553 7.302 7.335 

KG / ΩΡΑ 885 986 991 

AcNe 12,5 10,6 10,6 

Μέση Τιµή Πώλησης 2,36 2,51 2,48 

 

Όσον αφορά τη µονάδα της Σίνδου, ο κύριος στόχος είναι να τροφοδοτεί τη 

µονάδα του  denim. Για το λόγο αυτό υπάρχει ανάγκη για core-spun νήµατα και 

γι’ αυτό έχουµε αύξηση της τιµής πώλησης το 2008. Το 2009 ο στόχος αυτός 

γίνεται αποκλειστικός για το σύνολο της παραγωγής νήµατος και  η τιµή πέφτει 

στα επίπεδα του 2007. Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να σηµειώσουµε είναι το 

επίπεδο αποσβέσεων. Το 2011 η συνολικές αποσβέσεις στη Σίνδο αναµένεται να 

µειωθούν σταδιακά κατά 22% σχετικά µε το 2007.   
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Στη µονάδα του Κιλκίς, δεδοµένων των επενδύσεων του 2007 σε τεχνολογία 

που αφορά το core-spun νήµα θα γίνει η µετάβαση σε αυτό τον τύπο προϊόντος 

αντί για το (πιο ακριβό στην παραγωγή) combed νήµα. Η αύξηση σε παραγωγή 

core-spun οδηγεί σε αύξηση της µέσης τιµής πώλησης άρα και αύξηση της 

αποδοτικότητας. Στο παράρτηµα φαίνονται οι προβλεπόµενες οικονοµικές 

καταστάσεις για τη θυγατρική στο Κιλκίς.  

5.5 Μονάδα Βάµβακος 

Και τα δυο εκκοκκιστήρια αναµένεται να λειτουργήσουν µε αυξηµένους όγκους 

παραγωγής σχετικά µε το 2007. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της αποδοτικότητας και 

βελτίωση των χρηµατοροών, µη λαµβάνοντας υπόψη τυχόν έκτακτες 

καταστάσεις (συµβόλαια µελλοντικής αγοράς ή πώλησης). Στο Παράρτηµα 

φαίνονται οι προβλεπόµενες οικονοµικές καταστάσεις για τη θυγατρική 

‘Εκκοκκιστήρια Θεσσαλίας Α.Ε.’.  

Όσον αφορά την τιµή αγοράς του σύσπορου βάµβακος για τα Εκκοκκιστήρια 

Θεσσαλίας, η αύξηση είναι ανάλογη µε την αύξηση της τιµής πώλησης του 

εκκοκκισµένου βάµβακος. Στον επόµενο πίνακα φαίνονται συγκεντρωµένες όλες 

αυτές  οι παραδοχές.   
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US c/lb 07/08 08/09 09/10 10/11 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΜΗΝΟ ΜΑΡΤΙΟΥ 2007) 0,640 0,660 0,680 0,710 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΗΠΑ (NYBOT) 0,672 0,671 0,671 0,671 

BELTWIDE COTTON CONFERENCES (JANUARY 2006) 0,650 0,680 0,685 0,690 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 0,654 0,670 0,679 0,690 

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ ∆ΟΛΛΑΡΙΟΥ 1,400 1,400 1,380 1,340 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΚΚΟΚ/ΝΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ € / KGS 1,03 1,06 1,08 1,14 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (Α ΥΛΗΣ) 0,33 0,34 0,35 0,37 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΣΥΣΠΟΡΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ (MLN KGS) 55 55 57 59 

 

Με στόχο να εξοµαλύνει το θέµα των απρόβλεπτων συχνά διακυµάνσεων στην 

τιµή αγοράς του βάµβακος η διοίκηση έχει δηµιουργήσει µια κοινοπραξία µε την 

πιο σηµαντική εταιρία εκκόκκισης. Η ΠΕΛΛΑ ΑΒΕΕ θα διαχειρίζεται όλο το 

κόστος που προκύπτει από την αγορά πρώτης ύλης βάµβακος (µεταφορά, 

προµήθειες κλπ) και το εκκοκκιστήριο της µητρικής εταιρίας (µονάδα στην 

Αγχίαλο) θα διαχειρίζεται τα υπόλοιπα στάδια. Η απόφαση αυτή δεν επηρεάζει 

την ικανότητα της εταιρίας να προµηθεύεται πολύ καλής ποιότητας σύσπορο 

βαµβάκι. Στόχος είναι η βελτίωση των λειτουργικών χρηµατοροών µέσω της 

µικρής µείωσης του κόστους παραγωγής και των χρηµατοοικονοµικών εξόδων 

άρα και του κινδύνου.  

Εκτός αυτού, µε στόχο τη περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητας της 

παραγωγής του βάµβακος, έχουν γίνει και άλλα βήµατα που αναµένεται να 

βελτιώσουν το κόστος για µισθούς, συντήρηση και ενέργεια οδηγώντας σε 

βελτίωση κόστους κατά 0,06 ανά  κιλό βάµβακος , δηλαδή 28,6%. Σαν 

αποτέλεσµα, το κέρδος προ φόρων (ΕΒΙΤ) αναµένεται να φθάσει σε € 44.000 

το 2011.  
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Επιπροσθέτως, εκτός από το εκκοκκισµένο βαµβάκι, η ίδια µονάδα έχει 

πωλήσεις δευτερογενών προϊόντων (βαµβακόσπορου, βαµβακόπιτας και 

βαµβακέλαιου). Η τάση για τις τιµές των προϊόντων αυτών είναι ανοδική. Στη 

µονάδα του ελαίου το 80% του κόστους είναι η πρώτη ύλη (βαµβακόσπορος).  

Το βαµβακέλαιο µπορεί στη συνέχεια να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή 

βιοντήζελ.  

5.6 ∆ιοικητικά Έξοδα  

Εκτός του πλάνου συνταξιοδότησης που είδαµε παραπάνω θα γίνει µια 

συστηµατική προσπάθεια συγκράτησης των διοικητικών εξόδων και του 

κόστους µισθοδοσίας για όλη τη διάρκεια του σχεδίου. Έχουν περιληφθεί και τα 

έξοδα µετεγκατάστασης των οικονοµικών και διοικητικών λειτουργιών στο χώρο 

ενός από τα κλωστήρια του Οµίλου. Το κόστος αυτό εκτιµάται να φτάσει τα 300 

χιλ. ευρώ µε αποπληρωµή σε λιγότερο από 2 χρόνια.   

5.7 Ενεργειακό Κόστος  

5.7.1 Παραδοχές για Ηλεκτρική Ενέργεια και Πετρέλαιο   

Οι τιµές για τη ηλεκτρική ενέργεια διαµορφώνονται από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε την Αρχή ∆ιαχείρισης Ενέργειας, αυτή η πολιτική θα 

συνεχίσει και η παραδοχή που έχει γίνει για ετήσια αναπροσαρµογή κατά 4% 

θεωρείται ασφαλής.  

Η τιµή για το πετρέλαιο (στη βιοµηχανία) είναι σχετικά σταθερή και δεν έχει 

διακυµάνσεις όπως η τιµή του αργού πετρελαίου. Ωστόσο δεν είναι δυνατό να 

γίνει ασφαλής πρόβλεψη για τις µελλοντικές τιµές του. Σηµειώνεται και το 
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γεγονός της παραποµπής της Ελλάδας από την ΕΕ σχετικά µε τη χρήση του 

πετρελαίου µε υψηλή περιεκτικότητα σε θείο.  Η χρήση άλλων τύπων 

πετρελαίου θα αυξήσει την τιµή κατά 40 ευρώ τον τόνο (κατά 17%). Για το 

λόγο αυτό έχει γίνει η παραδοχή για 10% αύξηση το 2008 και 6% από το 2009 

και µετά.  

Κατά τα τελευταία χρόνια, το πετρέλαιο έχει σηµαντικό βάρος στην παραγωγή 

υφασµάτων denim, µε κύριο λόγο τη σηµαντική χρήση του κατά τις πολλές 

διαδικασίες φινιρίσµατος.  

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ 000 ΜΕΤΡΑ 18.220 17.367 15.835 19.274 16.719 14.118 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ 5.852 4.729 4.686 5.994 6.150 6.296 

ΤΟΝΟΙ ΑΝΑ 000 ΜΕΤΡΑ 0,32 0,27 0,30 0,31 0,37 0,45 

 

∆εχόµαστε ότι θα υπάρχει αύξηση στις διαδικασίες φινιρίσµατος, µε αποτέλεσµα 

την αύξηση στην ετήσια κατανάλωση πετρελαίου σε όγκο κατά 20% το 2007 

και κατά 10% περίπου το 2008 και 2009. Λόγω αυτής της αυξητικής τάσης η 

εταιρία έχει ήδη ξεκινήσει µια επένδυση ύψους 2,5 εκατ. € για καύση βιοµάζας. 

Η επένδυση εκτιµάται ότι θα περιορίσει τη χρήση πετρελαίου κατά το λόγο 3.51 

κιλά βιοµάζας ανά κιλό πετρελαίου που χρησιµοποιείται. Από την πλευρά των 

εξόδων η µείωση αναµένεται να είναι της τάξης των 600 χιλ € περίπου ετησίως , 

µε αποπληρωµή σε 4 χρόνια.  

5.7.2 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας µε Συµπαραγωγή Θερµότητας και 

Ηλεκτρισµού 

Ο Πρόεδρος του ∆Σ κατά την ετήσια συγκέντρωση των µετόχων το 2006 
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ενηµέρωσε ότι η διοίκηση αποφάσισε να εισέλθει και στο χώρο της ελεγείας. Για 

το λόγο αυτό έγινε η σύσταση µιας νέας εταιρίας, "Ελληνική Ενεργειακή Α. Ε.". 

Μέτοχοι της νέας εταιρίας είναι η "Ελληνική Υφαντουργία Α.Ε." κατά 95% και τα 

"Κλωστήρια Κιλκίς Α.Ε." κατά 5%. Αντικείµενο της νέας εταιρίας είναι η 

παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές καθώς και 

η παραγωγή /πώληση ηλεκτρικής ενέργειας µε συµπαραγωγή θερµικής 

ενέργειας. Τον Ιούνιο του 2007 ο Όµιλος υπέβαλε δυο επενδυτικά σχέδια στη 

Ρυθµιστική Αρχή. Η δυναµικότητα των δύο σχεδίων φαίνεται παρακάτω.  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 ΠΕΛΛΑ ΚΙΛΚΙΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 1.543 MWh 982 MWh 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ  € 7.844 4.929 

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 30% 30% 

ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2009 2009 

ΚΠΑ -41 650 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΣΩΤ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ % 8.13% 8.25% 

ΚΕΡ∆ΟΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ) 561 357 

 

Στο Παράρτηµα φαίνονται οι προβλεπόµενες οικονοµικές καταστάσεις της 

θυγατρικής ‘Ελληνική Ενεργειακή Α.Ε.’ 

5.7.3 Κοινοπραξία για Παραγωγή Βιοντήζελ (BIODIESEL S.A.) 

Η κοινοπραξία µε τρεις ακόµη εταιρείες του ΧΑΑ (Ελληνικά Πετρέλαια, Βιοχάλκο, 

Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία) είναι µια νέα εταιρία που θα δραστηριοποιηθεί 

στο χώρο του βιοντήζελ. Η νέα εταιρία αναµένεται να δώσει στην Ελληνική 

Υφαντουργία µια εισροή της τάξης των 2 εκατ. € περίπου το 2008. Η λειτουργία 

έχει προγραµµατιστεί για το 2009 και γι’ αυτό αναµένεται να ξεκινήσει η 
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κερδοφορία µετά το 2011. Οι οικονοµικές καταστάσεις θα ενσωµατωθούν στις 

ενοποιηµένες του Οµίλου όταν ξεκινήσει η σχετική δραστηριότητα.  

5.8 Επενδύσεις σε Μηχανήµατα και Εξοπλισµό21 για την Κύρια 

δραστηριότητα 

Μετά από µια 8ετία σηµαντικών επενδύσεων σε µηχανήµατα και εξοπλισµό της 

τάξης των € 82 εκατ., ο Όµιλος εισέρχεται στην περίοδο της αναµενόµενης 

αποπληρωµής. Οι ετήσιες επενδύσεις σε εκατ. φαίνονται παρακάτω :  

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

ΣΕ 000 € 2007 2008 2009 2010 2011 

DENIM 

ΚΛΩΣΤΡΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.050     

ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  1.000    

ΒΙΟΜΑΖΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ  2.498    

∆ΙΑΦΟΡΑ  720 161 400 500 500 

ΝΗΜΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ  2.390 200 200 200 200 

ΒΑΜΒΑΚΙ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 502 230 150 70 70 

ΑΛΛΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ  300    

 Φ/Β 
ΝΕΑ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 12.773    

ΣΥΝΟΛΟ  4.662 17.162 750 770 770 

 

Μετά το 2009 οι επενδύσεις για την κύρια δραστηριότητα θα διατηρηθούν στο 

ελάχιστο. Οι επιδοτήσεις για τις παραπάνω επενδύσεις φαίνονται στον πίνακα : 

                                           

21 Ι.Λαζαρίδης, ∆.Παπαδόπουλος, Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, Τεύχος Β (2002) 
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ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ 

ΣΕ 000 € 2007 2008 2009 2010 2011 

DENIM 1.882 390 1.174   

ΝΗΜΑ 948 960    

ΒΑΜΒΑΚΙ      

ΑΛΛΑ   3.832   

ΣΥΝΟΛΟ 2.829 1.350 5.006   

 

Εξαιτίας του ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης επιδοτεί ορισµένες από τις παραπάνω 

επενδύσεις, είναι υποχρεωτική µια αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Αυτό θα γίνει 

µόνο στα ‘ Κλωστήρια Κιλκίς Α.Ε. ‘ και είναι της τάξης των 364 χιλ € το 2007.  

5.9 Ισοτιµία ∆ολαρίου και Επιτόκια 

Σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα πληροφορίες για την ισοτιµία ευρώ δολαρίου (ως το 

Ιούλιο 2007) για τα επόµενα 2 χρόνια το ευρώ αναµένεται να είναι µάλλον 

ισχυρό. Αυτό είναι σύµφωνο και µε το γεγονός ότι η Ευρώπη αναµένεται να 

αυξήσει τα επιτόκια ενώ η ΗΠΑ να τα µειώσουν. Οι µακροοικονοµικοί δείκτες 

δείχνουν καλύτερη δυναµική για την ευρωπαϊκή αγορά από ότι για τις ΗΠΑ. Γι’ 

αυτό η αναµενόµενη ισοτιµία ευρώ /δολαρίου είναι για τα επόµενα έτη : 
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 2008 2009 2010 2011 

ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ / ∆ΟΛΑΡΙΟΥ 1,400 1,400 1,380 1,340 

 
 
Αυτή η ισοτιµία αναµένεται να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα των 

ευρωπαϊκών προϊόντων και το επίπεδο τιµών στο βαµβάκι.  

Σχετικά µε τα επιτόκια, οι πληροφορίες από το Bloomberg δείχνουν µια σοβαρή 

αύξηση. Αυτό έχει ληφθεί υπόψη στα επιτόκια δανεισµού του Οµίλου.  

DATE FORWARD SPOT  SPOT 

14/09/07 4,4676 4,1517     

14/03/08 4,7409 4,3957  ΕΣ 2008 AVERAGE 4,5263 

15/09/08 4,8039 4,6568    9,02% 

16/03/09 4,7822 4,7236  ΕΣ 2009 AVERAGE 4,7486 

14/09/09 4,8885 4,7735    4,91% 

15/03/10 4,7844 4,7917  ΕΣ 2010 AVERAGE 4,8039 

14/09/10 4,7857 4,8161    1,17% 

14/03/11 4,8032 4,8234  ΕΣ 2011 AVERAGE 4,8321 

14/09/11 4,8304 4,8407    0,59% 
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6 Οικονοµικά Στοιχεία Επιχειρησιακού Σχεδίου 

6.1 Οικονοµικές εκτιµήσεις 

Τα οικονοµικά στοιχεία22 δίνονται εδώ σε επίπεδο Οµίλου ενώ στο 

Παράρτηµα υπάρχουν στοιχεία σε επίπεδο εταιρίας. Ο επόµενος πίνακας 

δίνει τους στόχους για τα έσοδα και την κερδοφορία για την περίοδο της 

πενταετίας23.  

Τα οικονοµικά στοιχεία παρουσιάζονται µε βάση τα διεθνή πρότυπα (IFRS).  

 

 

 

                                           

22 Ι.Λαζαρίδης, ∆.Παπαδόπουλος, Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, Τεύχος Α, (2002) 
23 T.Grundy with G.Johnson & Kevan Scholes, Exploring strategic financial management, (1998) 
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1. Η αύξηση του κύκλου εργασιών πηγάζει κυρίως από το denim (παράγραφος 

5.1). Η µέση τιµή πώλησης του denim από 4,14€ το 2007 υπολογίζεται σε 

4,32€ το 2009 και 4,67€ το 2011 (αύξηση 4% το 2010 και 2011).  Τα 

εκκοκκιστήρια αναµένεται να λειτουργήσουν µε αυξηµένους όγκους και 

καλύτερη αποδοτικότητα (παράγραφος 5.5). Σταδιακά από το 2008 και µετά 

προβλέπεται και αύξηση των εσόδων από τον τοµέα της ενέργειας.  

2. Παρατηρούµε σηµαντική αύξηση του ποσοστού του µικτού περιθωρίου 

κέρδους που οφείλεται κυρίως στο ότι η µέση τιµή αυξάνεται µε µεγαλύτερο 

ρυθµό σε σχέση µε το κόστος παραγωγής (διαφοροποιηµένα υφάσµατα µε 

υψηλότερη προστιθέµενη αξία, µικρότερο ενεργειακό κόστος, µικρότερο 

κόστος µισθοδοσίας).   

3. Τα έξοδα διάθεσης είναι µεταβλητή των πωλήσεων και αφορούν κυρίως 

προµήθειες και µεταφορικά. Ποσοτικά λοιπόν µπορεί να εµφανίζουν αύξηση 

αλλά παραµένουν σταθερά προς τον κύκλο εργασιών (περ. 9%). 

4. Τα διοικητικά έξοδα παρουσιάζουν µια µείωση τα πρώτα χρόνια λόγω της 

προσπάθειας συγκράτησής τους και της µείωσης της µισθοδοσίας 

(παράγραφος 5.6). 
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 2007 2008 2009 2010 2011 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΕ 000 € 80.058,15 85.477,80 90.290,58 93.263,83 96.880,94

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 28,55% 26,76% 25,95% 25,64% 24,87%

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 8,19% 7,60% 7,56% 7,28% 6,69%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 26,83% 30,14% 32,02% 32,05% 32,21%

ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 36,42% 35,50% 34,47% 35,03% 36,24%

 

Όσον αφορά την δοµή του κόστους, φαίνεται στον παραπάνω πίνακα µια 

σταδιακή µείωση της συµµετοχής του κόστους µισθοδοσίας (παράγραφος 5.3) 

και των αποσβέσεων καθώς το 2008 ολοκληρώνεται ο κύκλος των επενδύσεων 

και από εκεί και πέρα οι επενδύσεις θα διατηρηθούν στο ελάχιστο. Συγχρόνως οι 

πρώτες ύλες (εξαιτίας της ισοτιµίας) και τα χηµικά (λόγω της πολυπλοκότητας 

του φινιρίσµατος) φαίνεται να συµµετέχουν περισσότερο στο κόστος 

παραγωγής.  
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1. Η εξέλιξη των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία ολοκληρώνεται το 2008 µε την 

επένδυση στον τοµέα της ενέργειας. Από εκεί και µετά παρατηρούµε µείωση 

στην αναπόσβεστη αξία των παγίων. 

2. Η µείωση της αξίας των αποθεµάτων οφείλεται σε αποδέσµευση κεφαλαίων 

κίνησης µέσω µείωσης αποθεµάτων (παράγραφος 5.1) 



71 

 

3. Η αύξηση των εµπορικών απαιτήσεων οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση 

του κύκλου εργασιών. Όπως φαίνεται και στους δείκτες δραστηριότητας 

παρακάτω έχουµε βελτίωση της κυκλοφοριακής κυκλοφοριακή ταχύτητας 

των απαιτήσεων. 

4. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων αυξάνεται λόγω µεταβολής του εις νέον από 

τα κέρδη προ φόρων του οµίλου. 

5. H µείωση του υποχρεώσεων οφείλεται κυρίως στη µείωση του δανεισµού 

της εταιρείας µετά το 2008, όπου και ολοκληρώνονται οι επενδύσεις του 

τοµέα της ενέργειας), όπως φαίνεται και στο πίνακα ταµειακών ροών 

παρακάτω24. 

 

                                           

24 Hawawini, Viallet,  Finance for Executives (2002) 
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1. Στους παραπάνω δείκτες αναλύεται η κεφαλαιουχική διάρθρωση – 

χρηµατοοικονοµική δοµή , η αποδοτικότητα, η ρευστότητα, η 

δραστηριότητα και χρηµατιστηριακή εικόνα του οµίλου25. 

2. Οι δύο πρώτοι δείκτες απεικονίζουν την αναλογία των κεφαλαίων που έχουν 

διατεθεί στις δύο κατηγορίες δεσµεύσεώς τους. Σε σχέση µε τους 

αντίστοιχους δείκτες των υπολοίπων εταιρειών που παρουσιάστηκαν στη 

παράγραφο 4.2 δείχνουν ότι υπάρχει ένα άριστο σηµείο ισορροπίας στη 

                                           

25 Ι.Λαζαρίδης, Π.Ευθύµογλου, (2000) 
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διάθεση των κεφαλαίων δεδοµένου ότι οι οικονοµικές µονάδες είναι 

εντάσεως κεφαλαίου. 

3. Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό των παγίων που έχει χρηµατοδοτηθεί 

από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας24.  

4. Ο δείκτης δείχνει το βαθµό κάλυψης των υποχρεώσεων από τα ίδια 

κεφάλαια. Όσο είναι µεγαλύτερος του 1 δείχνει το περιθώριο ασφαλείας για 

τους δανειστές.    

5. Πολύ σηµαντικοί δείκτες για τις πιστώτριες τράπεζες. Ο πρώτος δείχνει τη 

δυνατότητα αποπληρωµής τόκων και δανειζόµενου κεφαλαίου της εταιρείας 

από τα κέρδη της επιχείρησης. Όσο πιο µικρός είναι τόσο γρηγορότερα η 

εταιρεία µπορεί να αποπληρώσει τα δάνειά της. Ο επόµενος δείχνει πόσες 

φορές το τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) καλύπτουν 

τους ετήσιους τόκους. Σε συνδυασµό µε τον παραπάνω δείκτη δίνει 

καλύτερη πληροφόρηση στις πιστώτριες τράπεζες 

6. Ο πρώτος από τους δύο δείκτες (ROI) δείχνει την αποδοτικότητα στο 

σύνολο του ενεργητικού ενώ ο δεύτερος (ROE) την αποδοτικά που έχουν τα 

δεσµευµένα κεφάλαια των µετόχων της εταιρείας. 

7. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας δείχνει το κατά πόσο το 

κυκλοφορούν ενεργητικό καλύπτει τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της 

εταιρείας. Ο επόµενος δείκτης της άµεσης ρευστότητας δείχνει το βαθµό 

κάλυψης των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων από τα άµεσα 

ρευστοποιήσιµα περιουσιακά στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 
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8. Με τον δείκτη αυτό βλέπουµε τον µέσο χρόνο παραµονής των αποθεµάτων 

στην εταιρεία. Είναι εµφανής η µείωση των αποθεµάτων, την οποία είδαµε 

σε προηγούµενες παραγράφους. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα των 

αποθεµάτων δείχνει την ταχύτητα µε την οποία τα αποθέµατα των 

προϊόντων µετατρέπονται σε εισπρακτέους λογαριασµούς µέσω των 

πωλήσεων24.  

9. Με τον δείκτη αυτό βλέπουµε τον µέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων. 

Στα παραπάνω στοιχεία εµφανίζεται σταθερός µε µικρή βελτίωση. Ο δείκτης 

αυτός εάν προστεθεί µαζί µε τον προηγούµενο δείκτη (κυκλοφοριακή 

ταχύτητα αποθεµάτων) αποτελούν τον µέσο χρόνο του λειτουργικού κύκλου 

της επιχείρησης22. 

10. Πρόκειται για ένα πολύ σηµαντικό δείκτη που εξετάζουν οι αναλυτές. 

Απεικονίζει την πραγµατική αξία της µετοχής σε σχέση µε τα κέρδη της 

εταιρείας. Παρατηρούµε τη σηµαντική βελτίωση του δείκτη αυτού λόγω 

βελτίωσης της κερδοφορίας του Οµίλου. 
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Από το 2008 και µετά, που ολοκληρώνεται ο κύκλος των επενδύσεων, οι 

ταµειακές ροές βελτιώνονται σηµαντικά µε αντίστοιχη µείωση του δανεισµού και 

των υποχρεώσεων της εταιρείας. Οι λειτουργικές ταµειακές ροές βελτιώνονται 

λόγω βελτίωση της κερδοφορίας και της κυκλοφοριακής ταχύτητας των 

αποθεµάτων που αποδεσµεύει κεφάλαια κίνησης.  
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Economic Value Added (EVA)26,27   

Στους παραπάνω πίνακες παρουσιάζεται ο υπολογισµός της Οικονοµικής 

Προστιθέµενης Αξίας (Economic Value Added - EVA) ή Economic Profit όπως 

αναφέρεται συχνά. Το EVA είναι το πιο γνωστό και βασικό µέτρο απόδοσης 

(performance metric) που χρησιµοποιείται από τις εταιρίες όταν γίνεται µια 

αποτίµηση. Η µεγάλη φήµη του οφείλεται και στο ιδιαίτερα επιτυχηµένο 

µάρκετινγκ της Stern Stewart που εισήγαγε πρώτη τον όρο αυτό για να 

                                           

26 Ο όρος Economic Value Added (EVA) ανήκει στην Stern Stewart που τον χρησιµοποίησε ως µέτρο 
απόδοσης.    
27 A Unifying Theory of Value Based Management, 2003 UCLA, Samuel C. Weaver, J.F.Weston  
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προσδιορίσει τη συγκεκριµένη µέθοδο αποτίµησης αλλά και στη γενικότερη 

αποδοχή του κύρους αυτής της µεθόδου αποτίµησης από τους επενδυτές και 

την οικονοµική θεωρία. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι και η καλύτερη 

µέθοδος αν και υπάρχουν εξαιρέσεις.    

Η µέθοδος βασίζεται σε τρεις απλές ιδέες : α) το µετοχικό κεφάλαιο έχει υψηλό 

κόστος, β) ορισµένες δαπάνες είναι στην ουσία επενδύσεις και γ) τα διαθέσιµα 

έχουν κυρίαρχο ρόλο (cash is king).  

Με τον δείκτη αυτό γίνεται φανερό εάν επιτυγχάνεται ο πρωταρχικός στόχος 

της επιχείρησης που δεν είναι άλλος από την µεγιστοποίηση της καθαρής θέσης 

της. Για να συµβεί αυτό θα πρέπει η επιχείρηση να κερδίζει ποσοστό απόδοσης 

των επενδυµένων κεφαλαίων µεγαλύτερο από το µέσο σταθµικό κόστος αυτών 

που παρέχουν τα κεφάλαια αυτά (WACC)22. 

Από  την παραπάνω ανάλυση γίνεται σαφές ότι η εταιρεία αυξάνει την αξία των 

επενδυµένων κεφαλαίων της πέρα από το απαιτούµενο ποσοστό απόδοσής τους 

από το 2009 και µετά. 
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7 Συµπεράσµατα - Προτάσεις 

7.1 Στόχοι 

Η κύρια έµφαση στην πενταετία είναι η βελτίωση του λόγου απόδοσης 

απασχολούµενων κεφαλαίων (return on capital employed), µε στόχο το 4.04% 

στο 2008 και  8.99% το 2011. 

 

 

Ο αριθµητής σχεδόν διπλασιάζεται στην περίοδο 2008-2011, κυρίως λόγω της 

βελτίωσης του κόστους πωλήσεων και των αποσβέσεων. Ο παρονοµαστής είναι 

σχετικά σταθερός µε εξαίρεση το 2008 όπου γίνονται οι επενδύσεις σε Φ/Β 
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(φωτοβολταϊκά). Έτσι, δεδοµένης της προβλεπόµενης αύξησης των  πωλήσεων, 

η απόδοση απασχολούµενων κεφαλαίων θα παρουσιάσει περαιτέρω βελτίωση.  

7.2 Συµπεράσµατα 

Η διεθνής αγορά denim χαρακτηρίζεται από αυξηµένη δραστηριότητα 

αναδιαµόρφωσης µε εξαγορές, συγχωνεύσεις και κοινοπραξίες. Όπως έχει 

σηµειωθεί ήδη, ορισµένα από τα βήµατα που αναφέρονται εδώ έχουν ήδη 

αρχίσει να γίνονται από τη διοίκηση. Συγκεκριµένα  : 

� Αύξηση του µεριδίου αγοράς µε βάση τις πωλήσεις του 5µήνου του 2007. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΑΓΟΡΑΣ  DENIM 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 

% ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 14,6% 14,1% 17,7% 17,4% 14,8% 13,8% 17,9% 

5 ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 85,4% 85,9% 82,3% 82,6% 85,2% 86,2% 82,1% 

* ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ 5 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ 2007 

 

� ∆ηµιουργία της κοινοπραξίας ΠΕΛΛΑ ΑΒΕΕ για να ελέγχεται 

αποτελεσµατικότερα η ποιότητα και το κόστος της πρώτης ύλης.  

� Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της παραγωγής στη µονάδα 

βάµβακος. 

� Εφαρµογή της πολιτικής σχετικά µε την πώληση των αποθεµάτων denim. 

� Αρχικές ενέργειες για την είσοδο της εταιρίας στον τοµέα παραγωγής 

ενέργειας. 

� Αρχικές ενέργειες για τη µετεγκατάσταση των κεντρικών γραφείων 
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διοίκησης. 

� Κυκλική εναλλαγή στους προϊσταµένους πρώτης γραµµής.  

Βασικά θέµατα που πρέπει να ληφθούν υπόψη άµεσα αλλά έχουν 

µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα είναι : 

� ∆ηµιουργία διεθνών συνεργασιών και στρατηγικών συµµαχιών για να 

µπορέσει να ανταγωνιστεί στη διεθνή αγορά.  

� Ενίσχυση των προσπαθειών για άνοιγµα νέων αγορών.  

� Ευελιξία στην παραγωγή, καινοτοµίες και προσαρµογή στα νέα δεδοµένα 

µέσω εκπαίδευσης και τεχνογνωσίας υψηλού επιπέδου.  

� ∆ιατήρηση της αποδοτικότητας της παραγωγής σε όλες τις µονάδες.. 

� Συστηµατικό και αποτελεσµατικό µάρκετινγκ. 

Οι βασικοί κίνδυνοι που αντιµετωπίζει ο Όµιλος είναι εξωγενείς και χωρίζονται σε 

µακροοικονοµικού και µικροοικονοµικούς : 

� Οι τάσεις στη διεθνή αγορά denim.  

� Οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που εκµεταλλεύεται ο ανταγωνισµός. 

� Η ισχυρή ισοτιµία ευρώ/δολαρίου που έχει επίπτωση στην 

ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων και στην τιµή του 

βάµβακος. 

� Η πορεία της τιµής διαπραγµάτευσης για το βαµβάκι στη NYBOT.  
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� Τυχόν αστάθµητοι παράγοντες στην αγορά ενέργειας που είναι νέα για 

την εταιρία. 

7.3 Προτάσεις 

Για να προκύψουν τα αναµενόµενα οφέλη από το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο 

θα πρέπει να προγραµµατιστούν συγκεκριµένες δράσεις όπως: 

� Πλήρης αξιοποίηση της ηγετικής θέσης της µητρικής εταιρίας στην αγορά 

του denim µε αύξηση του µεριδίου αγοράς. 

� Πλήρης αξιοποίηση της ηγετικής θέσης του Οµίλου στην αγορά βάµβακος 

που δίνει πρόσβαση σε πολύ καλής ποιότητας πρώτη ύλη, η οποία έχει 

µεγάλη συµβολή στο κόστος του προϊόντος.  

� Ανάπτυξη του µάρκετινγκ της εταιρίας που θα οδηγήσει σε υψηλότερες 

και αποδοτικότερες πωλήσεις . 

� Καλύτερη διαχείριση των επιστροφών και των εκπτώσεων.  

� ∆ιαφοροποίηση στην αγορά και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µε βάση τη 

διαφοροποίηση των προϊόντων και τη βελτίωση του χρόνου παραγωγής 

/παράδοσης ώστε να συνεχίσει να ηγείται του ανταγωνισµού.  

� Επίτευξη οικονοµιών κλίµακας λόγω των αυξηµένων ποσοτήτων. 

� Βελτιώσεις στην παραγωγικότητα και µείωση των στοιχείων κόστους 

µέσω των προγραµµατισµένων ενεργειών (όπως η µεταφορά των 

κεντρικών, η βιοµάζα, η µείωση κόστους στη µονάδα βάµβακος, η 

συγκράτηση µισθών κα).  
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� ∆ιαρκής έλεγχος των δαπανών. 

� Συγκράτηση των διοικητικών και των εξόδων πώλησης ως ποσοστό του 

τζίρου. 

� Μείωση του κινδύνου λόγω µονοπροϊοντικής παραγωγής µε είσοδο στην 

αγορά ενέργειας. 

� Μείωση των επενδυτικών εξόδων µε εξαίρεση τα Φ/Β. 

� Σταθεροποίηση του κεφαλαίου κίνησης παρόλο που προβλέπεται αύξηση 

των πωλήσεων εξαιτίας του προγράµµατος πώλησης των αποθεµάτων. 
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I ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

I.1 Κύρια Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα του Οµίλου 

� Σύγχρονος εξοπλισµός. Ο Όµιλος έχει γίνει ένας από τους πιο προηγµένους 

τεχνολογικά κατασκευαστές denim στην Ευρώπη που οφείλεται σε € 

82,000,000 πρόγραµµα επενδύσεων κατά τα τελευταία επτά χρόνια. Ο 

µέσος όρος ηλικίας των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού είναι µικρότερος 

των πέντε χρονών. 

� Τεχνογνωσία. Η 30-ετή παρουσία της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. " 

στη διεθνή αγορά των jeans και η µακροχρόνια συνεργασία µε παγκοσµίως 

αναγνωρισµένες εταιρείες κατασκευής jeans έχουν δηµιουργήσει το στέρεο 

υπόβαθρο, τις γνώσεις και τις οργανωτικές δεξιότητες που απαιτούνται για 

την ανάπτυξη καινοτόµων και µοντέρνων προϊόντων. 

� Καινοτόµα προϊόντα. Η συστηµατική έρευνα και την ανάπτυξη νέων 

υφασµάτων οδήγησαν στην εξέλιξη µιας σειράς προϊόντων που 

ενσωµατώνει υψηλή τεχνολογία και ανταποκρίνεται στις τελευταίες τάσεις 

της αγοράς. 

� Παγκόσµια αναγνώριση. Η συνεργασία µε κορυφαίους διεθνείς 

κατασκευαστές jeans έχει δηµιουργήσει µεγάλη φήµη για την εταιρεία στη 

διεθνή αγορά του denim. Η ανάγκη για νέα προϊόντα έχει οδηγήσει σε 

στενότερη συνεργασία µεταξύ της "ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε." και 

των οίκων µόδας. Η συνεχής παρουσία σε σηµαντικές διεθνείς εκθέσεις και 

οι καταχωρήσεις σε εξειδικευµένα περιοδικά έχει καθιερώσει σταθερά την 
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επωνυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε." σε όλο τον κόσµο.  

� Θέση στην αγορά. Η πελατοκεντρική προσέγγιση της Εταιρείας, η γρήγορη 

ανταπόκριση της, καθώς και οι "just-in-time" παραδόσεις καθιστούν την 

"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε." ως προµηθευτή που µπορεί να 

ανταποκριθεί στις συνεχείς προκλήσεις της απαιτητικής αγοράς της µόδας. 

Η γεωγραφική της θέση κοντά στις αναπτυσσόµενες χώρες όπου 

βρίσκονται τα εργοστάσια των επώνυµων κατασκευαστών jeans, 

συµβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της. 

I.2 Οικονοµικές καταστάσεις ανά Εταιρεία 

Στους επόµενους πίνακες παρουσιάζονται οι οικονοµικές καταστάσεις των 

εταιριών του Οµίλου µε τις προβλέψεις των οικονοµικών στοιχείων ως το 2011. 

Για το 2007 τα στοιχεία είναι από τον προϋπολογισµό.  
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I.3 Προβλέψεις της Αγροτικής Παραγωγής ως το 2016 

Παρουσιάζεται παρακάτω µια σύνοψη για τις µακροπρόθεσµες προβλέψεις στον 
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αγροτικό τοµέα ως το 2016, σύµφωνα µε το  US Department of Agriculture28.  

Βαµβάκι 

Η κατανάλωση βαµβακιού και η παραγωγή υφάσµατος προβλέπεται να αυξηθεί 

σε χώρες µε φθηνό εργατικό κόστος όπως η Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν. Η 

Κίνα είναι ο µεγαλύτερος εισαγωγέας βαµβακιού στον κόσµο. Αν και οι κινεζικές 

εισαγωγές αναµένεται να µειωθούν, θα υπάρξει µια αύξηση στο παγκόσµιο 

εµπόριο βαµβακιού. Οι ΗΠΑ είναι ο µεγαλύτερος εξαγωγέας βαµβακιού, λόγω 

της µεγάλης παραγωγικής δυνατότητας και της µειωµένης χρήσης του 

βαµβακιού στην εθνική κλωστοϋφαντουργική της βιοµηχανία εξαιτίας των 

εισαγωγών. Η ανάπτυξη στην Κίνα αναµένεται να µειωθεί τα επόµενα έτη και 

αυτό θα οδηγήσει σε µείωση και των εισαγωγών πρώτης ύλης. Αυτό θα µειώσει 

και την αντίστοιχη παραγωγή και το εµπόριο. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η 

βελτίωση για τις εξαγωγές βαµβακιού των ΗΠΑ µετά το 2008-09 θα 

διατηρήσουν το εµπορικό τους µερίδιο στο 37-38% (µετά από 40% στο 2003-

2005.  

Οι τιµές διαπραγµάτευσης για το βαµβάκι αναµένεται να µειωθούν καθώς το 

ενδιαφέρον µετατοπίζεται στο καλαµπόκι. Πέρα από το 2009-10 οι τιµές θα 

αρχίσουν να αυξάνονται.   

 

                                           

28 US Department of Agriculture, Projections to 2016, February 2007, www.ntis.gov 
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Στα προηγούµενα έτη µε τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης βαµβακιού το εµπόριο 

αυξήθηκε ανάλογα στις αγορές βαµβακιού. Η απελευθέρωση της αγοράς 

υφάσµατος και η αύξηση της αποδοτικότητας έδωσαν ώθηση στη ζήτηση 

πρώτης ύλης, αλλά και η γεωγραφική µετατόπιση της παραγωγικής δυνατότητας 

των κλωστηρίων έκαναν σηµαντικό το ρόλο του εµπορίου για τη διακίνηση της 

πρώτης ύλης. Περιοχές αιχµής της δραστηριότητας ήταν η Κίνα , η Ινδία και το 

Πακιστάν. Ο κλάδος στις χώρες αυτές ωφελήθηκε σηµαντικά από την 

απελευθέρωση του εµπορίου που έγινε µε την κατάργηση της Συµφωνίας 

Πολυϊνών (MFA - Multi Fiber Agreement). Η Κίνα πήρε τη µερίδα του λέοντος.   

Στα επόµενα έτη η αύξηση θα είναι µικρότερη αλλά στην επόµενη 10ετία η 

αύξηση των εισαγωγών βαµβακιού από την Κίνα αναµένεται να εξισορροπήσει 

τη µείωση σε άλλες χώρες και έτσι προβλέπεται ότι θα έχει µερίδιο 47% των 

εισαγωγών παγκοσµίως ως το 2016. Το Πακιστάν αναδεικνύεται ως βασικός 

εισαγωγέας τελευταία και αυτό αναµένεται να συνεχιστεί σταδιακά παίρνοντας 

τη θέση της Τουρκίας ως η 2η µεγαλύτερη αγορά παγκοσµίως. Ο κλάδος της 

κλωστοϋφαντουργίας στην Τουρκία έχει ωφεληθεί πολύ τα τελευταία χρόνια 
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από την εµπορική προσέγγιση µε την ΕΕ που είναι η κύρια αγορά της για 

εξαγωγές υφασµάτων και ρούχων. Όµως η κατάργηση της MFA δίνει 

πλεονέκτηµα στις χώρες χαµηλού κόστους σε σχέση µε την αγορά της ΕΕ. Για 

το λόγο αυτό οι εισαγωγές βαµβακιού της Τουρκίας αναµένεται να µειωθούν 

ελαφρώς σταδιακά στη 10ετία. Οι ΕΕ, Ιαπωνία. Ταϊβάν και Νότια Κορέα 

µειώνουν σταθερά τις εισαγωγές τους καθώς εµπορικές µεταρρυθµίσεις και 

αύξηση των ηµεροµισθίων οδηγεί σε µεταφορά της παραγωγής σε χώρες 

χαµηλού κόστους.  

Η παγκοσµιοποίηση αναµένεται να συνεχίσει να µετακινεί την παραγωγή 

εκκοκκισµένου βαµβακιού σε χώρες µε καλύτερη τεχνολογία και η επάρκεια 

εδαφών για καλλιέργεια, που αποτελεί επίσης σηµαντικό παράγοντα. Η Ινδία, µε 

την εξέλιξη της παραγωγής σε γενετικά τροποποιηµένο βαµβάκι, έχει κάνει µια 

σηµαντική κίνηση. Αναµένεται να παίξουν σηµαντικό ρόλο παραδοσιακοί 

παραγωγοί µε µεγάλες εκτάσεις για καλλιέργεια και εγγύτητα σε χώρες µε 

σχετικές εισαγωγές. Τέτοιες περιοχές είναι οι ΗΠΑ, η Υπο-σαχάρια Αφρική, και η 

Βραζιλία. Οι ΗΠΑ θα είναι ο κύριος παραγωγός µε 17,2 εκ bales το 2008-09 και 

πάνω από 19 εκ το 2016-17. Οι χώρες της Κεντρικής Ασίας  και η Ρωσία ήταν οι 

κύριοι ανταγωνιστές τους από το 1990. Από τότε όµως η Κ. Ασία µετατράπηκε 

σε εξαγωγέα προϊόντων ύφανσης. Η υπο-σαχάρια Αφρική έχει ανερχόµενο ρόλο 

στις εξαγωγές πρώτης ύλης29 υποβοηθούµενη και από την ισοτιµία. Η Αφρική 

αναµένεται να συνεχίσει αυτή την πορεία τα επόµενα έτη. Η παραγωγή της 

Ινδίας έχει αυξηθεί και λόγω της βελτίωσης της παραγωγικής αποδοτικότητας 

τελευταία και αυτό αναµένεται να συνεχιστεί δυναµικά και να τροφοδοτήσει 
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κυρίως την εσωτερική κλωστοϋφαντουργία της χώρας.  

  

 

Μακροοικονοµικές Παραδοχές 

                                                                                                                            

29 Food for West Africa , McKinsey Quarterly 2005/1, Claudio Aspesi, Bernard Loyd, Omowale Crenshaw 
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Η παγκόσµια οικονοµική ανάπτυξη αναµένεται να κυµανθεί κµο στο 3,4% 

µεταξύ 2007 και 2016. Οι προβλέψεις µετριάζουν την ανάπτυξη στις 

αναπτυγµένες οικονοµίες και δίνουν µεγαλύτερους ρυθµούς για τις 

αναπτυσσόµενες και τις Ρωσικές ∆ηµοκρατίες. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στις 

τηλεπικοινωνίες και στα συστήµατα υπολογιστών υποστηρίζουν την αύξηση της 

παραγωγικότητας. Το ΑΕΠ στις ΗΠΑ αναµένεται να έχει µειωµένο ρυθµό 

ανάπτυξης από το 3,4% το 2006 σε ένα περίπου 3% για τα επόµενα έτη. 

Πάντως οι ΗΠΑ αναµένεται να διατηρήσουν το µερίδιο στο παγκόσµιο ΑΕΠ στο 

30%. Μολονότι οι ΗΠΑ παίζουν ένα κύριο ρόλο στην παγκόσµια ανάπτυξη, η 

ραγδαία ανάπτυξη της Κίνας και της Ινδίας αναµένεται να παίξουν σηµαντικό 

ρόλο30.  

Για τη Λατινική Αµερική προβλέπεται ένας µακροχρόνιος ρυθµός 3,9%. 

Βελτιώσεις στη µακροοικονοµική πολιτική θα φέρουν ξένες επενδύσεις κυρίως 

σε άµεσες επενδύσεις που θα συντηρήσουν την ανάπτυξη31. Η ΝΑ Ασία 

αναµένεται να έχει ρυθµό υψηλότερο του 5% στην επόµενη 10ετία ενώ οι 

αναπτυσσόµενες χώρες της Ανατ. Ασίας αναµένεται να περάσουν το 7%. Τα 

στοιχεία της ραγδαίας ανάπτυξης της περιοχής των τελευταίων 30 ετών 

στηρίζουν αυτή την προοπτική. Η Κίνα ήταν η πιο δυναµική οικονοµία της 

περιοχής µε ρυθµό πάνω από 10% µεταξύ 2003 και 2006. Αναµένεται µια 

επιβράδυνση αλλά η πρόβλεψη είναι για ρυθµό 8% στην επόµενη 10ετία. Για 

την Ινδία ο ρυθµός είναι στο 7% και την τοποθετεί στην ηγετική οµάδα της 

ανάπτυξης. Ωστόσο είναι ακόµη µια χώρα µε πληθυσµό χαµηλού εισοδήµατος 

                                           

30 A richer future for India, McKinsey Quarterly 2004 special ed, Diana Farrell, Adil Zainulbhai 
31 The truth about foreign direct investment in emerging markets , McKinsey Quarterly 2004/1, Diana 
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που αναµένεται να αυξηθεί ανεβάζοντας το πραγµατικό κατά κεφαλή εισόδηµα 

σε πάνω από $1,000 ως το 2016. Η Ιαπωνία αντιµετωπίζει ακόµη δοµικές 

δυσκολίες στην ανάπτυξη µε οικονοµικές µεταρρυθµίσεις και πληθυσµό µε 

µεγάλη ηλικία.  Οι προβλέψεις βλέπουν συνεχιζόµενη ανάπτυξη στο 2% ετησίως 

(µετά το 18% του 1991!). Στις αναπτυσσόµενες χώρες προβλέπεται µέσος 

ρυθµός 5,6% ως το 2016. Η διεύρυνση της ΕΕ προς την Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη δηµιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για εµπορική και επενδυτική 

δραστηριότητα στην περιοχή. Ο ρυθµός ανάπτυξης ωστόσο στην ΕΕ θα είναι 

µικρότερος από ότι στις ΗΠΑ λόγω δοµικών στοιχείων της οικονοµίας32, ενός 

πολύ ακριβού κοινωνικού συστήµατος παροχών και της εργατικής νοµοθεσίας. 

Υπάρχουν επίσης δυσκολίες του πολιτικού συστήµατος και ένας δυσκίνητος 

µηχανισµός λήψης αποφάσεων. Η οικονοµική ανάπτυξη στις χώρες της Ρωσίας 

προβλέπεται στο 5% ετησίως ως το 2016. Οι χώρες αυτές έχουν επίσης και το 

πλεονέκτηµα από τις υψηλές τιµές του πετρελαίου.  

  

                                                                                                                            

Farrell, Jaana Remes 
32 Why Europe lags behind the US in productivity, McKinsey Global Institute, McKinsey Quarterly Oct 2010, 
Jan Mischke, Baudouin Regout, Charles Roxburgh 
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Πληθυσµός 

Η αύξηση του πληθυσµού παγκοσµίως µειώνεται από 1.7% στα 1980s σε 

περίπου 1.1% το χρόνο ως το 2016. Οι αναπτυγµένες χώρες αναµένεται να 

έχουν πολύ µικρό ρυθµό αύξησης στο 0.4%. Ο αντίστοιχος ετήσιος ρυθµός για 

τις ΗΠΑ είναι υψηλότερος στο 0.9% εξαιτίας κυρίως της µετανάστευσης. Στις 

αναπτυσσόµενες χώρες ο ρυθµός έχει µειωθεί για πάνω από 40% από το 1980 

αλλά παραµένει µεγαλύτερος από ότι στις αναπτυγµένες χώρες.  Έτσι η 

συµµετοχή τους στον παγκόσµιο πληθυσµό αυξάνεται στο 83% ως το 2016. Η 

Κίνα και η Ινδία αντιστοιχούν σε πάνω από το ένα τρίτο του συνολικού 

πληθυσµού. Ο ρυθµός αύξησης στην Κίνα προβλέπεται να µειωθεί από 1.5% το 

χρόνο στο 1981-90 σε 0.6% στο 2007-16. Στην Ινδία, τη δεύτερη 

πολυπληθέστερη χώρα στον κόσµο, η αύξηση εκτιµάται ότι θα µειωθεί από 

2.1% σε 1.3% το χρόνο αντίστοιχα. Στη Βραζιλία η αύξηση θα µειωθεί στο 

2.2% στην ίδια περίοδο.  

Ορισµένες χώρες µε αναπτυγµένες οικονοµίες έχουν µείωση του πληθυσµού 

όπως η Ιαπωνία, χώρες της ∆υτικής και Κεντρικής Ευρώπης και της Ρωσίας.   
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Ισοτιµίες 

Οι προβλέψεις για το δολάριο είναι ότι θα παραµείνει σχετικά ισχυρό µε µικρή 

υποτίµηση το 2008 ακολουθούµενη από µια περίοδο µακράς – σταθερής 

ενίσχυσης. Η σχετικά ισχυρή πραγµατική ισοτιµία – αναφερόµενη εδώ ως τοπικό 

νόµισµα προς δολάριο US, σε όρους πληθωρισµού- θα αποτελέσει περιοριστικό 

παράγοντα για την ανάπτυξη των αµερικανικών εξαγωγών. Η ισχυρότερη 

ανάπτυξη του ΑΕΠ στις ΗΠΑ σχετικά µε την ΕΕ και την Ιαπωνία ενισχύει το 

δολάριο σχετικά µε το ευρώ και ισοδυναµεί σχεδόν την ανατίµηση του yen 

λόγω της αύξησης των εµπορικών συναλλαγών.  Το δολάριο παραµένει ισχυρό 

λόγω του ότι η κίνηση κεφαλαίων στις ΗΠΑ θα ενισχυθεί από την κινητικότητα 

στις αγορές κεφαλαίου, τη διαφάνεια από τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, και την 

αναµενόµενη µακροπρόθεσµη αύξηση της παραγωγικότητας και της 

κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Ένας ακόµη παράγοντας που αναµένεται να 

διατηρήσει ενισχυµένο το δολάριο είναι η τάση υποτίµησης των τοπικών 

νοµισµάτων στις αναπτυσσόµενες χώρες που αναζητούν αναπτυξιακή πολιτική 

µέσω της αύξησης των εξαγωγών τους. Η Κίνα ξεκίνησε µόλις το 2005 την 

ανατίµηση του νοµίσµατός της µετά από µακρά περίοδο σηµαντικά 

υποτιµηµένης ισοτιµίας, µετά από σοβαρές πιέσεις από τους εµπορικούς της 
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εταίρους. Μέχρι το 2007 η τάση αυτή περιορίστηκε µόλις στο 5-6%, έναντι 

εκτιµήσεων για υποτίµηση τουλάχιστον 30-40%.  Οι εκτιµήσεις είναι ότι η 

ανατίµηση του yuan θα έχει µια αργή ανοδική πορεία και αυτό θα οδηγήσει σε 

ανάλογη πορεία τα υπόλοιπα ασιατικά νοµίσµατα.  



xix 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ελληνική 

Ι.Λαζαρίδης, ∆.Παπαδόπουλος (2002), Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, Τεύχος Α, 

Θεσσαλονίκη  

Ι.Λαζαρίδης, ∆.Παπαδόπουλος (2002), Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, Τεύχος Β, 

Θεσσαλονίκη  

Ι.Λαζαρίδης, Π.Ευθύµογλου (2000), Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση Λογιστικών 

Καταστάσεων, Πειραιάς 

Ξενόγλωσση 

Gerry Johnson and Kevin Scholes (2002), Exploring Corporate Strategy, Prentice 

Hall 

T.Grundy with G.Johnson & Kevan Scholes (1998), Exploring strategic financial 

management, Prentice Hall 

Hawawini, Viallet (2002),  Finance for Executives, South-Western 2nd ed. 

S.Garrison, W Davidson, M Garrison, Financial Forecasting and Planning (1988) 

H. Bierman, Jr. (1980), Strategic Financial Planning, Free Press 

 



xx 

 

Αρθρογραφία 

John Seely Brown, John Hagel (2006), "Creation Nets : Getting the most from 

Open Innovation", McKinsey Quarterly 2006/2 

Robert Dvorak, Fritz van Paasschen (1996), "Retail Logistics: One size doesn’t 

fit all", McKinsey Quarterly 1996/2 

Wai Chan, Richard Cheung, Kartik Sheth, Ireena Vittal, Manuela Artigas, Nicola 

Calicchio (2007), "How half the world shops : Apparel in Brazil, China and 

India", McKinsey Quarterly 2007/4 Special report – emerging markets 

Robert Dvorak, Fritz van Paasschen  (1996), "Retail Logistics: One size doesn’t 

fit all", McKinsey Quarterly 1996/2 

Diana Farrell, Antonio Puron, Jaana K. Remes (2005), "Beyond cheap labor : 

Lessons for developing economies", McKinsey Quarterly 2005/1 

Amadeo Lodovico, W. Lewis, V. Palmade (2006), "India – From emerging to 

surging", McKinsey Quarterly 2006/4 

Asutosh Padhi, Geert Pauels (2004),"Freeing India’s textile industry", McKinsey 

Quarterly 2004 special ed, Research in Brief 

Mehrdad Baghai, Stephen Coley (1996), "Staicases to growth", McKinsey 

Quarterly 1996/4 

Samuel C. Weaver, J.F.Weston (2003), "A Unifying Theory of Value Based 



xxi 

 

Management", UCLA  

Claudio Aspesi, Bernard Loyd, Omowale Crenshaw (2005), "Food for West 

Africa", McKinsey Quarterly 2005/1 

Diana Farrell, Adil Zainulbhai  (2004), "A richer future for India", McKinsey 

Quarterly 2004 special ed  

Diana Farrell, Jaana Remes  (2004), "The truth about foreign direct investment 

in emerging markets", McKinsey Quarterly 2004/1,  

Jan Mischke, Baudouin Regout, Charles Roxburgh (2010), "Why Europe lags 

behind the US in productivity", McKinsey Global Institute, McKinsey Quarterly 

Oct 2010,  

Cotton Inc. (2006) – "Supply Chain Insights – Denim Sales: Not so Blue"– Vol. 

1, No 8 (Nov. 06) 

Cotton Inc. (2006) – "From Deadwood to Hollywood" – The Apparel Analyst No: 

3 (2006) 

Cotton Inc.(2007) – "Supply Chain Insights – Denim: A Favorite in any 

Language" – Vol. 2, No 1 (Feb. 07) 

Lifestyle Monitor Reports: "Blue Chips: How denim figures in women’s fashion 

portfolios" 

Tavex presentation, "The denim world leader is born". 



xxii 

 

BPI Equity Research: “Tavex Algodonera” (Apr. 07) 

Internet Sites 

Global Market Review of Denim and Jeanswear Industries-forecasts to 2012 – 

2nd Edition (2005) Available at: www.just-style.com. 

US Department of Agriculture, Projections to 2016, February 2007, Available at:  

www.ntis.gov 

www.Fibre2fashion.com 

 


