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Πεπίλητη 

 

 

   ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία παξνπζηάδεηαη, από ηνλ θύθιν δσήο κηαο 

βηνκεραλίαο, ην ηκήκα εθείλν θαηά ην νπνίν ε βηνκεραλία βξίζθεηαη ζηα ζηάδηα ηεο 

σξηκόηεηαο θαη ηεο παξαθκήο. Αθνύ αλαιπζνύλ ζε ζεσξεηηθό επίπεδν, νη ώξηκεο θαη 

νη θζίλνπζεο βηνκεραλίεο θαη εμεηαζζνύλ νη ζηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ πνπ 

αθνινπζνύληαη ζε θάζε πεξίπησζε, εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο 

βηνκεραλίαο επεμεξγαζίαο μύινπ. Γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηεο παξνύζαο 

θαηάζηαζεο, κε ηελ κέζνδν πνπ ν θ. ηώκθνο αλαπηύζζεη ζην βηβιίν ηνπ 

«ηξαηεγηθό Μάξθεηηλγθ». ηε  κεζνδνινγία απηή πεξηιακβάλεηαη ε ιεπηνκεξήο 

αλάιπζε ησλ εγρώξησλ θαη αιινδαπώλ αληαγσληζηώλ, ε αλάιπζε ησλ θαηαλαισηώλ 

ησλ πξντόλησλ ηερλεηήο μπιείαο, ε αλάιπζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηέινο ε αλάιπζε ηεο 

βηνκεραλίαο θαη ε ειθπζηηθόηεηα ηνπ θιάδνπ. Σν απνηέιεζκα ηεο έξεπλάο καο 

θαηαηάζζεη, ηελ αγνξά βηνκεραληθήο μπιείαο ηεο ρώξαο καο,  ζηηο ώξηκεο 

βηνκεραλίεο θαη κάιηζηα ζην ζεκείν ηεο ζηαζεξήο ωξηκόηεηαο. πκπεξαζκαηηθά 

ηνλίδεηαη όηη ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνύ, ζπλέπεηα ηεο σξηκόηεηαο ηεο αγνξάο, 

επηδεηλνύκελε από ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη ηελ θξίζε ρξένπο ηεο ρώξαο καο, έρεη 

νδεγήζεη ηελ βηνκεραλία μύινπ ζε νξηαθό ζεκείν. Κιείλνληαο  γίλνληαη πξνηάζεηο, 

ζε επηρεηξεζηαθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο ε Διιεληθή βηνκεραλία επεμεξγαζίαο μύινπ 

ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπίζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο ώξηκεο αγνξάο ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη, θαη λα επαλέξζεη ζε ξπζκνύο αλάπηπμεο. 
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Πίλαθαο 1. 

Υπάξρνληα εξγνζηάζηα 

παξαγωγήο κνξηνζαλίδωλ (αξρέο 2010) 

 

ΔΤΡΩΠΗ 

 

Δταιρία Σοποθεσία κ.μ./ετησίως 

ΑΤΣΡΙΑ   

Fritz Egger St Polten 600 

 St Johann 420 

 Wongl 120 

M Kaindl Wats 485 

Kronospan (ex Funder) Neudorfl 560 

Novapan Leoben 200 

  2385 

ΒΔΛΓΙΟ   

Linopan Wielsbeke 250 

Spano Oostrozebeke 600 

Unilin Wielsbeke/Ooigem 1200 

  1950 

ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ   

Darvo Velliko Tessora na 

Kastomonu Gavrovnitsa 190 

Kronospan Bugos na 

Ticha Chiflik na 

  390? 

KΡΟΑΣΙΑ   

Kronospan (ex Iverica) Bjelovar 110 

  110 

ΓΗΜ. ΣΔΥΙΑ   

DDL Lukavec 154 

Kronospan Jihlava 1100 

Grena  Veseli nad Luznia 100 

  1354 

ΓΑΝΙΑ   

Novopan Pindstrup 350 

  350 

ΔΘΟΝΙΑ   

Repo Pusi 230 

Parnu Parnu 48 

  278 

ΦΙΝΛΑΝΓΙΑ   

Koskisen Jarvela 200 

Puhos Board Puhos 350 

  550 

ΓΑΛΛΙΑ   

Armor Panneaux La Chapelle Caro 130 

Belipa Econnoy 115 

Compagnie Francaise du Panneau 
(CFP) 

Saint Loup sur Sermouse 400 

Depalor Phalsbourg 350 
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De Sutter Freres Bacqueville en Caux 50 

Egger Rambervillers Rambervillers 600 

Egger – ROL Rion des Landes 500 

Interbois Chantonnay Cedex 76 

Isoroy (Sonae) Lure 450 

 Auxerre 220 

Kronofrance Sully surd Loire 560 

Linex Panneaux Yvetot Cedex 560 

Seripanneaux St Vincent de Tyrosse 66 

Sonae Linxe 450 

  4527 

ΓΔΡΜΑΝΙΑ   

Fritz Egger Brilon 350 

Sonae (ex Glunz) Nettgau 550 

 Kaisersesch 335 

Sonae (ex Hornitex) Beeskow Holzwerkostoffe 260 

 Horn 340 

 Duisburg 530 

Kronospan Bischweier 360 

 Bischweier 800 

 Sandebeck 460 

Kuntz Moebch 90 

Nolte Gernersheim 450 

Pfleiderer Rheda 350 

 Gutersloh 520 

 Neumarkt 850 

 Leutkirch 350 

 Gschwend 240 

 Ebersdorf 500 

Rauch Markt Bibart 500 

Sauerlander Arnsberg 120 

 Gotha 180 

Wilhelm  Mende Osterode 250 

  8385 

ΔΛΛΑ   

Akritas Alexandroupolis 270 

Shelman chalkis 165 

 Komotini 285 

  720 

ΙΡΛΑΝΓΙΑ   

Finsa Scariff 140 

  140 

ΙΣΑΛΙΑ   

Grupo Trombini Frossasco 300 

 Pomposa 432 

Bipan Bicinicco 90 

Brocca Luigi Milano 45 

Chimica Pomponesco Borgoforte 400 

Fantoni Osoppo 495 

Frati Pomponesco 495 

IBL Casale Monferrato 90 

Invernizzi Gussola Na 

Lombardo Mortegiliano 60 

Massoni Srtadella 20 



vi 

 

Montanari SpA Villarotta 70 

Panguaneta Sabbioneta 25 

Reni Volta 20 

Sacic Lego Mortara 100 

Saib Fossadello 480 

Sama Sustinente 450 

Sia Viadana 250 

Sipav Vinovo 200 

Sit Mortara na 

Xilopan Cigognola 180 

  4202 

ΛΔΣΟΝΙΑ   

Kronospan (AS Bolderaja) Riga JSC  320 

JSC Riga 48 

  368 

ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ   

Klaipedos Mediena Klaipeda 130 

Giriu Bizonas Kazlu Roda 467 

  597 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ   

Arbor Hattfjelldal 60 

Forestia (Byggma ASA) Braskereidfoss 300 

 Kvam 50 

Midt Troms   

Treforedling AS Sorreisa 50 

  460 

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ   

Sonae Oliveira do Hospital 410 

Finsa Nelas 200 

 Perafita-Matosinhos 105 

Jomar Matosnhos 340 

  1055 

ΔΡΒΙΑ   

Spik  Iverica (Fantoni) Ivanijca 150 

  150 

ΛΟΒΑΚΙΑ   

Kronospan Presov 350 

 Zvolen 450 

Swedwood Trnava 160 

  960 

ΛΟΒΔΝΙΑ   

Lesna  Sentjanz 330 

  330 

ΙΠΑΝΙΑ   

Finsa Santiago de Compostela 350 

 Mugica 270 

Interbon  Burgos 643 

Losan Cuenca 100 

 Soria 100 

Tablicia SA Nedela na 

Tafisa SA Solsona 325 

 Valladolid 150 

 Linares 450 

Usema Cardallo 100 



vii 

 

Utisa (Finsa) Albacete 290 

 Cella I 285 

 Cella II 380 

  3443 

ΟΤΗΓΙΑ   

ACB Laminat Brunflo 170 

Byggelit AB Ambjordy 85 

 Lit 80 

Swedspan AB Hultsfred 400 

  735 

ΔΛΒΔΣΙΑ   

Kronospan AG Menznau 580 

  580 

ΣΟΤΡΚΙΑ   

Deverektas AS Devrek 90 

Foca - Sunta AS Foca 75 

Ittas Inegol 110 

Kastamonu Kastamonu 225 

 Balikesir 535 

 Gebze 250 

 Samsun 160 

Masstas AS Mundurna – Bolu 252 

Orma AS Isparta 195 

Orma Orman  330 

Samedoglu AS Mersin 90 

Serdar Bursa 90 

Setras Kutahya 125 

SFC AS Kastamonu 50 

Srarwood Inegol 750 

Sumas AS Balikesire 60 

Suntasan AS Eskisehir 75 

Teverpan Cerkezkoy 90 

Vezir Agac Samsun 235 

Yildiz Entegre  660 

Yildiz Sunta  660 

Yonsan AS Manisa 75 

  5182 

ΗΝ. ΒΑΙΛΔΙΟ   

Norbord Ltd Cowie 285 

 South Molton 193 

Egger (UK) Ltd Hexham 906 

 Barony 400 

Kronospan Ltd Chirk 680 

Sonae (UK) Ltd Liverpool 450 

  2914 

ΠΟΛΩΝΙΑ   

Kronopol Zary 100 

 Mielec 620 

Lenwitt Witaszyce 100 

Polspan Szczecinek 500 

ZPW Czarnkow 230 

Pfleiderer Grajewo 600 

Pfleiderer Prospan Wieruszov 650 

  2800 



viii 

 

ΟΤΓΓΑΡΙΑ   

Falco (Kronospan) Szombathely 450 

Interspan Vasarosnameny 140 

  590 

ΡΟΤΜΑΝΙΑ   

Pal-Eke Comanesti na 

Kronospan Sebes 800 

Stecopal Curtea de Arges na 

Rostrumo SA Targu Jiu na 

Egger Radauti 666 

  1526? 

ΡΩΙΑ   

14 Particleboard Plants  1000? 

ChFMK  118 

DOK Krasny Oktyabr 99 

DOK-PLIT  79 

Dytkovo  DOZ  124 

Egger Shuya 250 

Elektroqosrskmekel Elektroqorsk 280 

Experimental Particleboard Plant, 
Sergiev Posad 

 129 

Fanplet  109 

Gagarin Plywood Smolensky 528 

Intrast  114 

Karelia DSP  127 

Krasnoyarsk Wood Processing Plant  72 

Kronostar Scharija 170 

Kronotec Egorievsk 750 

MEZ DSPID  226 

Monz a Dok  127 

Perm Plywood Mill  238 

Pfleiderer Novgorod 500 

Public Enterprise Volgogradmebel  82 

Sheksninsky Wood Panel Plant  192 

Syktyvkar Plywood Mill  217 

Tscherepowerski Tscherepowets 231 

Ugra Plit  150 

Ust-Ilimsk Wood Processing Plant  157 

Uvadrev  146 

Vyshnevelotsk  MDOK  102 

Vyshnevolotsky  na 

Zheshartsk Plywood Mill  88 

  6489? 

ΟΤΚΡΑΝΙΑ   

Kronolvilv Osmoloda 400 

  400 

 
 
 
 
 
 
 



ix 

 

 
ΗΠΑ 

 
Δταιρία Σοποθεσία κ.μ./ετησίως 

ATC Franklin VA (230) 

Boise Cascade La Grande OR 377 

Collins Products LLC Klamath Falls OR 230 

Dakota Panel (ex Merillat) Rapid City SD 168 

Environ Biocomposites LLC Mankato MU 70 

Flakeboard America Ltd Simsboro LA 491 

 Albany OR 427 

 Bennetsville 470 

Florida Plywood Inc Greenville FLA 30 

Giles & Kendall Huntsville AL 11 

Hambro Group Lenoir NC 62 

 Crescent City CA 88 

 Arcata CA 257 

Marshfield Door Marshfield WI 150 

Overhead Door LLC (ex Ankmar Door) Sweet Home OR 30 

Plummer Products Post Falls ID 127 

Masonite Wahpeton ND 106 

Roseburg Forest Prod Dillard OR 750 

 Missoula MA 336 

 Lousville MS (ex GP) 283 

 Russelville SC 327 

 Taylorsville SC 327 

 Vienna GA 265 

Sierra Pine Adel GA 256 

 Martell CA 377 

 Springfield OR 425 

Temple Inland Monroeville AL 266 

 Hope AR 354 

 Thomson GA 266 

 Diboll TX 266 

Timber Products Medford OR 163 

Uniboard USA Moncure NC 251 

Waverly Particleboard MO/WIW (198) 

Webb Furniture Galax, VA 45 

  8051 

 
 
ΚΑΝΑΓΑ 

 
Δταιρία Σοποθεσία κ.μ./ετησίως 

Flakeboard Co Ltd St Stephen NB 212 

Northern Engineered Smithers AB 97 

Palliser Funriture Winnipeg MA 60 

Panolam  Huntsville ON 230 

Sonae Tafisa Lec Megantic 960 

Uniboard Sayabec 780 

 Val d’ Or 460 

  2799 
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ΜΔΞΙΚΟ 

 
Δταιρία Σοποθεσία κ.μ./ετησίως 

Duraplay de Parral, SA de CV Parral 138 

Industrias Emman Ocotlan 80 

Maderas Conglomerados Tlalnepantla 100 

Masisa Durango 150 

Ponderplay SA de CV Durango 84 

PPM Pacific Panels Mexico Tijuana 30 

Rexcel, SA de CV Zitacuaro 184 

 Chihuahua 192 

Taosa Paneles, SA de CV Ocotlan 24 

  982 

 
Δπεμεγήζεηο ζπληνκνγξαθίαο: 

na: Γελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο 

 

Πεγή: Wood Based Panel International www.wbpionline.com 
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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

 

   Μία ηδηαίηεξα θξίζηκε θαη ελδηαθέξνπζα ηφζν απφ άπνςε ζεσξεηηθή (γηα ηελ κειέηε 

ηεο), φζν θαη απφ πξαθηηθή (γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζπλεπεηψλ 

ηεο), είλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία κία βηνκεραλία κεηαβαίλεη απφ ην ζηάδην ηεο 

αλάπηπμεο ζε απηφ ηεο σξηκφηεηαο θαη ηεο θζίλνπζαο πνξείαο ηεο. 

 

   ηελ παξνύζα δηπιωκαηηθή εξγαζία ζα επηρεηξήζνπκε, εξεπλώληαο  ηηο πηπρέο θαη 

παξακέηξνπο ηεο θζίλνπζαο πνξείαο  κηαο βηνκεραλίαο, λα αλαδείμνπκε ηελ ζεκαζία 

αιιά θαη ηηο πξννπηηθέο ηωλ βηνκεραληώλ, απηώλ θάζε απηώλ αιιά θαη ηνπ θιάδνπ ηνπο 

γεληθόηεξα, όηαλ απηέο θαηά ηνλ θύθιν δωήο ηνπο πεξάζνπλ ζην ζηάδην ηεο ωξηκόηεηαο 

θαη ηεο θζνξάο. Υξεζηκνπνηώληαο ην ζεωξεηηθό ππόβαζξν ζα εζηηάζνπκε ζηελ 

πεξίπηωζε ηνπ θιάδνπ ηεο Διιεληθήο βηνκεραλίαο επεμεξγαζίαο μύινπ ε νπνία βηώλεη 

ζπλζήθεο πνιύ έληνλνπ αληαγωληζκνύ.  

 

 

 

1.1 Γιαηί είναι ενδιαθέρον ηο Θέμα ηης εργαζίας. 

 

 

   Μέζα ζηελ παξνχζα πξσηφγλσξε θνηλσληθννηθνλνκηθή ζπγθπξία πνπ βηψλεη ε 

Διιεληθή θνηλσλία, πάξα πνιιέο βηνκεραλίεο ηεο ρψξαο παξνπζηάδνπλ ζεκάδηα 

θνξεζκνχ θαη αδπλακία πξνζαξκνγήο ζηηο θαηλνχξηεο ζπλζήθεο. Μία πνιχ ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο ηεο αδπλακίαο πξνζαξκνγήο είλαη θαη ε κε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 
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πξαγκαηηθήο ηεο ζέζεο θαη πνξείαο, ηεο βηνκεραλίαο αιιά θαη ηνπ θιάδνπ ηεο, ζην 

παγθφζκην γίγλεζζαη. Με απνηέιεζκα, βιέπνληαο ηνπο δείθηεο ηεο λα θζίλνπλ θαη ην 

κέγεζνο ησλ πσιήζεσλ λα ζπξξηθλψλεηαη,  λα νδεγνχληαη πνιιέο θνξέο ζε 

απνζπαζκαηηθέο θηλήζεηο «επηβίσζεο» (απνιχζεηο πξνζσπηθνχ, πεξηθνπέο δαπαλψλ, 

θιείζηκν ηκεκάησλ ή θαη εξγνζηαζίσλ, αλαβνιή ή νξηζηηθή αθχξσζε επελδχζεσλ, 

ζπξξίθλσζε), ρσξίο λα πξνυπάξρεη πάληα έξεπλα φισλ ησλ παξακέηξσλ  θαη 

ζρεδηαζκφο θηλήζεσλ.  

 

   Σα παξαπάλσ θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ εξγαζία καο θαζψο αλαιχνληαο ηελ 

παξνχζα θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο  ελφο  θιάδνπ ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο (λα 

ζεκεηψζνπκε φηη νη βηνκεραλίεο μχινπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία γηα πνιιά ρξφληα ππήξμε έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθνχο ηνκείο  αλάπηπμεο ηεο ρψξαο), είλαη δπλαηφλ λα εμάγνπκε ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα ηφζν γηα άιινπο θιάδνπο θαη βηνκεραλίεο φζν θαη γηα ηελ ζπλνιηθή 

πνξεία θαη πξννπηηθή ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. 

 

 

 

1.2 κοποί ηης εργαζίας. 

 

 

Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο γηα ηελ παξνχζα εξγαζία απνηειεί ε κειέηε  ψξηκσλ θαη 

θζηλνπζψλ αγνξψλ εμεηάδνληαο ηελ πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο βηνκεραλίαο 

επεμεξγαζίαο μχινπ, πξνο εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ πνξεία, ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο, ηα ιάζε θαη  ηηο παξαιήςεηο, ηηο πξννπηηθέο θαη ηέινο απηήο θαζ’ 

απηήο ηεο χπαξμήο ηεο ζηελ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή Δπξσπατθή θαη παγθφζκηα 
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πξαγκαηηθφηεηα. Σα ζπκπεξάζκαηα θαη ε ίδηα ε κειέηε πηζηεχνπκε φηη ζα απνηειέζνπλ 

πεδίν ζχγθξηζεο θαη γεληθεχζεσλ θαη ζε άιινπο θιάδνπο θαη βηνκεραλίεο θαζψο 

ππάξρνπλ πνιιέο αιιειεπηδξάζεηο θαη νκνηφηεηεο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. 

 

 

 

1.3 σνειζθορά ηης εργαζίας. 

 

 

   Γηα πνιιά ρξφληα ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα απνηεινχζε έλα απφ ηα 

«δπλαηφηεξα ραξηηά» ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Έλα ζχλνιν ινηπφλ εξγαζηψλ πνπ άκεζα ή 

έκκεζα ζπλδεφηαλ κε ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή, γηα πνιιά ρξφληα βξηζθφηαλ ζε άλζηζε 

παξακειψληαο λα δψζεη ηελ απαξαίηεηε πξνζνρή ζηελ πξνζαξκνγή θαη βειηίσζε ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο. Αθφκε ζε πνιιέο  πεξηπηψζεηο ν Δπξσπατθφο θαη 

παγθφζκηνο αληαγσληζκφο ήηαλ ηδηαίηεξα ζθιεξφο θάηη πνπ εχθνια δηαπηζηψλεηαη απφ 

ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνιιψλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ. Με ηελ έιεπζε ηεο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα ην 2008, ππήξμε κηα άκεζε επίπησζε κε 

ζεκαληηθή θαη ζπλερή πησηηθή πνξεία ζηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία 

ζπκπαξέζπξε ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ πνπ ζρεηηδφηαλ κε απηή. 

 

   Οη βηνκεραλίεο μχινπ ηηο ρψξαο θαζψο θαη νη ζπζρεηηδφκελεο εηαηξίεο (εκπνξηθά 

θαηαζηήκαηα μχινπ, βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο επίπισλ) δέρηεθαλ έληνλα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νηθνδνκηθήο θξίζεο, ζε ζεκείν πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα 

απεηιείηαη ε βησζηκφηεηα ηνπο.  Μέζα ζηελ πνιχ δχζθνιε απηή ζπγθπξία, ε παξνχζα 

εξγαζία θηινδνμεί λα εξεπλήζεη ην παξφλ θαη ην κέιινλ ησλ βηνκεραληψλ μχινπ, λα 

αλαιχζεη ηελ πνξεία ηνπο, λα εμεηάζεη ηηο πξννπηηθέο ηνπο, λα δηαθσηίζεη θαη λα 
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αλαδείμεη ηηο πηζαλέο  ελαιιαθηηθέο θαη ηέινο λα απνηειέζεη κία βάζε γηα πεξεηαίξσ 

έξεπλα. 

 

 

 

1.4 Μεθοδολογία. 

 

 

   Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εξγαζίαο καο ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε θαηά αξρήλ κία έξεπλα 

ζηε βηβιηνγξαθία πάλσ ζηε κειέηε ψξηκσλ θαη θζηλνπζψλ αγνξψλ θαζψο θαη ηελ 

πνξεία ησλ βηνκεραληψλ μχινπ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ. ηε ζπλέρεηα ζα 

αλαιχζνπκε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο βηνκεραλίαο μχινπ ζηελ Διιάδα, κε ηελ 

κέζνδν ηνπ θ. ηψκθνπ (2004, ζ.159-308) «ηξαηεγηθφ Μάξθεηηλγθ». Ακέζσο κεηά ζα 

ζπγθεληξψζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο καο, θαη ηέινο ζα νινθιεξψζνπκε κε 

ηηο δηαθαηλφκελεο ιχζεηο θαη πξνηάζεηο. 
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2. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

 

 

   Όπσο ηα πξντφληα έηζη θαη νη αγνξέο εμειίζζνληαη κέζα απφ ηέζζεξα ζηάδηα: ηεο 

εκθάληζεο, ηεο αλάπηπμεο, ηεο σξηκφηεηαο θαη ηεο παξαθκήο. 

 

   Η αγνξά, ζχκθσλα κε ηνπο Kotlet θαη Keller (2006, ζει.379-381) «Μάξθεηηλγθ 

Μάλαηδκελη», πεξλάεη ζην ζηάδην ηεο ωξηκόηεηαο φηαλ νη αληαγσληζηέο ηειηθά 

θαιχπηνπλ θαη εμππεξεηνχλ φια ηα θχξηα ηκήκαηά ηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

πξνρσξνχλ αθφκα πην πέξα θαη εηζβάιινπλ ν έλαο ζην ηκήκα ηνπ άιινπ, κεηψλνληαο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα θέξδε φισλ, θαζψο ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο 

επηβξαδχλεηαη, ε αγνξά ρσξίδεηαη ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα θαη παξαηεξείηαη κεγάινο 

θαηαθεξκαηηζκόο ηεο αγνξάο. Ο θαηαθεξκαηηζκφο αθνινπζείηαη ζπλήζσο απφ κηα 

παγίωζε ζέζεωλ ζηελ αγνξά πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ εκθάληζε ελφο λένπ 

ραξαθηεξηζηηθνχ κε ζεκαληηθή απήρεζε. Αθφκα θαη κηα θαηάζηαζε ελνπνηεκέλεο 

αγνξάο δε ζα δηαξθέζεη. Άιιεο εηαηξείεο ζα αληηγξάςνπλ κηα πεηπρεκέλε κάξθα θαη 

ηειηθά ε αγνξά ζα θαηαθεξκαηηζηεί θαη πάιη. Ο θαηαθεξκαηηζκφο επέξρεηαη απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ, ελψ ε παγίσζε ζέζεσλ είλαη απνηέιεζκα ησλ θαηλνηνκηψλ. 

 

   Σειηθά ε δήηεζε γηα ηα ηξέρνληα πξντφληα ζα αξρίζεη λα κεηψλεηαη θαη ε αγνξά ζα 

πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο παξαθκήο. Δίηε κεηψλεηαη ε ζπλνιηθή αλάγθε ηεο θνηλσλίαο, 

είηε κηα θαηλνχξγηα ηερλνινγία αληηθαζηζηά ηελ παιηά. 

 

   Όπσο θαηαιαβαίλνπκε ν αληαγσληζκφο θαζνξίδεη ηελ πνξεία ηεο αγνξάο θαη 

δεκηνπξγεί έλα ζπλερή θχθιν λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηα πξντφληα. Αλ θάπνην λέν 

ραξαθηεξηζηηθφ πεηχρεη, ζχληνκα ην πξνζθέξνπλ θαη αξθεηνί άιινη αληαγσληζηέο. Οη 
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πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ είλαη πξννδεπηηθέο, απηφ ππνγξακκίδεη ηε ζηξαηεγηθή 

ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ηεο πξσηνπνξίαο ζηελ εηζαγσγή λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Κάζε 

θαηλνχξγην ραξαθηεξηζηηθφ, αλ πεηχρεη, δεκηνπξγεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα 

ηελ επηρείξεζε θαη ηεο ραξίδεη πξνζσξηλά κεξίδην αγνξάο θαη θέξδε πάλσ απφ ην κέζν 

φξν. Ο εγέηεο ηεο αγνξάο πξέπεη λα κάζεη λα κεηαηξέπεη ηε δηαδηθαζία ησλ 

θαηλνηνκηψλ ζε ξνπηίλα. 

 

   Μπνξεί κηα επηρείξεζε λα θνηηάμεη κπξνζηά θαη λα καληέςεη ηε ζεηξά ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ είλαη πηζαλφ λα θεξδίζνπλ ηελ πξνηίκεζε θαη λα είλαη 

ηερλνινγηθά εθηθηά, γηα λα ην πεηχρεη απηφ ππάξρνπλ ηέζζεξηο δηαδηθαζίεο: 

 

 Μηα δηαδηθαζία έξεπλαο ζε πειάηεο: Η βηνκεραλία ξσηάεη ηνπο πειάηεο ηεο πνηα 

πιενλεθηήκαηα ζα ήζειαλ λα πξνζηεζνχλ ζην πξντφλ θαη ζε πνην βαζκφ 

επηζπκνχλ ην θαζέλα. Δπίζεο ε επηρείξεζε εμεηάδεη ην θφζηνο ηεο αλάπηπμεο 

θάζε λένπ ραξαθηεξηζηηθνχ θαη ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο ησλ αληαγσληζηψλ. 

 

 Μηα δηαδηθαζία πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ έκπλεπζε: Οη  επηρεηξεκαηίεο έρνπλ κηα 

δηαίζζεζε θαη πξνρσξνχλ ζε αλάπηπμε πξντφληνο ρσξίο πνιιή έξεπλα 

κάξθεηηλγθ. Σν πνηνη ζα πεηχρνπλ θαη πνηνη φρη θαζνξίδεηαη απφ ηελ αγνξά. Η 

επηηπρία ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ δίλεη ηνλ ηίηιν ηνπ έμππλνπ ή ηπρεξνχ ζηνλ 

εκπλεπζηή ηεο. 

 

 Μηα δηαιεθηηθή δηαδηθαζία: Οη θαηλνηφκνη ζα πξέπεη λα ζπκπνξεχνληαη κε ην 

πιήζνο. 

 Μηα δηαδηθαζία ηεξαξρίαο ηωλ αλαγθώλ: Γνπιεηά ηνπ θαηλνηφκνπ είλαη λα 

αμηνινγεί πφηε ε αγνξά είλαη έηνηκε λα ηθαλνπνηήζεη κηα αλψηεξε αμία. 
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   Η πξαγκαηηθή απνθάιπςε ησλ θαηλνχξγησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε κηα αγνξά είλαη πην 

πνιχπινθε δηαδηθαζία ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην ξφιν ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ. Δμειίμεηο φπσο ν πιεζσξηζκφο, ηα ειιείκκαηα, νη θηλήζεηο γηα 

ην πεξηβάιινλ, ν θαηαλαισηηζκφο, θαη νη λένη ηξφπνη δσήο νδεγνχλ ηνπο θαηαλαισηέο 

λα επαλαμηνινγνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ. Ο θαηλνηφκνο πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ έξεπλα κάξθεηηλγθ γηα λα ζηαζκίδεη ηε δπλακηθφηεηα ηεο δήηεζεο γηα 

ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ε θαιχηεξε θίλεζε ηεο 

εηαηξείαο. 

  

 

 

2.1.1 ΩΡΗΜΔ ΑΓΟΡΔ 

 

 

   Ο αθξηβήο ρξφλνο ζηνλ νπνίν ζπληειείηαη ε κεηάβαζε κίαο αγνξάο απφ ην ζηάδην ηεο 

αλάπηπμεο ζε απηφ ηεο σξηκφηεηαο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί, εληνπίδεηαη φκσο 

φηαλ ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο βηνκεραλίαο αξρίδεη λα επηβξαδχλεηαη σο πξνάγγεινο ηεο 

ζηαζεξνπνίεζεο ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ. Έηζη ηελ κεηάβαζε ηελ αληηιακβαλφκαζηε 

εθ ησλ πζηέξσλ θαη αθνχ έρεη ζπληειεζηεί. 

 

   Δλδείμεηο σξηκφηεηαο ηεο βηνκεραλίαο, ζχκθσλα κε ηνλ Day (1986) πεξηιακβάλνπλ: 

 

 Απφδεημε θνξεζκνχ: (αξηζκφο λέσλ θαηαλαισηψλ πνπ δνθηκάδνπλ ην πξντφλ 

γηα πξψηε θνξά) / (πσιήζεσλ αληηθαηάζηαζεο). 
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 Απμαλφκελν ξπζκφ πηψζεο πξαγκαηηθψλ ηηκψλ θαη πεξηζσξίσλ θέξδνπο. 

 

 Δπίπεδα ππεξδπλακηθφηεηαο ηεο βηνκεραλίαο ηα νπνία δελ αηηηνινγνχληαη απφ 

ηηο βξαρππξφζεζκεο νηθνλνκηθέο δηαθπκάλζεηο. 

 

 Δκθάληζε ππνθαηάζηαησλ ηερλνινγηψλ θαη ζρεηηθψλ λέσλ πξντφλησλ. 

 

 Αιιαγέο ζηελ αλαινγία εμαγσγψλ/εηζαγσγψλ. 

 

 Πησηηθή απφθξηζε ησλ πσιήζεσλ ζηε δηαθήκηζε, ηελ πξνβνιή θαη ηηο 

πξνζπάζεηεο πσιήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε απμαλφκελε επαηζζεζία ζηελ ηηκή. 

 

 Αχμεζε απξνζπκίαο ησλ αγνξαζηψλ λα πιεξψλνπλ γηα ηερληθέο ππεξεζίεο. 

 

 Πησηηθή θεξδνθνξία θαη κεησκέλε επηθηλδπλφηεηα νινθιήξσζεο πξνο ηα πίζσ 

απφ πειάηεο. 

 

   Σν ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο δηαθξίλεηαη ζε ηξία επηκέξνπο ζηάδηα: ηεο αλαπηπμηαθήο 

ωξηκόηεηαο, ηεο ζηαζεξήο ωξηκόηεηαο, θαη ηεο θζίλνπζαο ωξηκόηεηαο. ην πξψην, ν 

ξπζκφο αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ αξρίδεη λα κεηψλεηαη, δελ ππάξρνπλ λέα θαλάιηα 

δηαλνκήο γηα εθκεηάιιεπζε. ην δεχηεξν ζηάδην, νη πσιήζεηο θαηά θεθαιή 

ζηαζεξνπνηνχληαη ιφγσ θνξεζκνχ ηεο αγνξάο. Οη πεξηζζφηεξνη πηζαλνί πειάηεο έρνπλ 

δνθηκάζεη ηα πξντφληα ηεο βηνκεραλίαο θαη νη κειινληηθέο πσιήζεηο εμαξηψληαη απφ 

ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηε δήηεζε αληηθαηάζηαζεο. ην ηξίην ζηάδην, ηεο 

θζίλνπζαο σξηκφηεηαο ην απφιπην χςνο ησλ πσιήζεσλ αξρίδεη λα κεηψλεηαη θαη νη 

πειάηεο αξρίδνπλ λα ζηξέθνληαη πξνο άιια πξντφληα. 
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   Η επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ δεκηνπξγεί πιενλάδνπζα 

δπλακηθφηεηα ζηνλ θιάδν, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε έληνλν αληαγσληζκφ, νη 

αληαγσληζηέο αγσλίδνληαη λα βξνπλ θαη λα θαηαιάβνπλ θφγρεο ηεο αγνξάο. 

Καηαθεχγνπλ ζε ζπρλέο κεηψζεηο ηηκψλ. Απμάλνπλ ηηο δηαθεκίζεηο θαη ηηο πξνσζήζεηο 

πξνο ηνπο εκπφξνπο θαη ηνπο θαηαλαισηέο, απμάλνπλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο γηα λα αλαπηχμνπλ βειηηψζεηο ηνπ πξντφληνο θαη επεθηάζεηο ζεηξάο. 

Κάλνπλ ζπκθσλίεο γηα λα πξνζθέξνπλ ηδησηηθέο κάξθεο. Αξρίδεη κηα πεξίνδνο 

αλαηαξαρήο θαη νη αζζελέζηεξνη αληαγσληζηέο απνζχξνληαη. Σειηθά ζηνλ θιάδν 

παξακέλνπλ νη θαιά εδξαησκέλνη αληαγσληζηέο, ην βαζηθφ θίλεηξν ησλ νπνίσλ είλαη λα 

θεξδίζνπλ ή λα δηαηεξήζνπλ κεξίδην αγνξάο. 

 

   ηνλ θιάδν θπξηαξρνχλ κεξηθέο κεγάιεο επηρεηξήζεηο – ελδερνκέλσο κηα εηαηξεία πνπ 

εγείηαη ζηελ πνηφηεηα, κηα εηαηξεία πνπ εγείηαη ζηελ εμππεξέηεζε, θαη κηα ηξίηε 

εγέηεο ζην θφζηνο – νη νπνίεο εμππεξεηνχλ νιφθιεξε ηελ αγνξά θαη απνθνκίδνπλ ηα 

θέξδε ηνπο θπξίσο ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ πσιήζεσλ θαη ηνπ ρακειφηεξνπ θφζηνπο. 

Γχξσ απφ ηηο θπξίαξρεο απηέο επηρεηξήζεηο βξίζθεηαη έλα πιήζνο άιισλ πνπ 

θαηαιακβάλνπλ θφγρεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη εηδηθνί ηεο αγνξάο, νη εηδηθνί 

ζηα πξντφληα, θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ πξνζαξκφδνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηηο αλάγθεο 

ησλ πειαηψλ. Σν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη κηα επηρείξεζε ηεο ψξηκεο αγνξάο είλαη 

αλ ζα πξέπεη λα αγσληζηεί γηα λα γίλεη κία απφ ηηο «ηξεηο κεγάιεο» θαη λα πεηχρεη θέξδε 

κε κεγάιν φγθν θαη ρακειφ θφζηνο ή αλ ζα πξέπεη λα πξνσζήζεη κηα ζηξαηεγηθή 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζε θφγρε ηεο αγνξάο θαη λα πεηχρεη θέξδε κε ρακειφ φγθν θαη 

κεγάιν πεξηζψξην θέξδνπο. 

 

   Μεξηθέο εηαηξείεο εγθαηαιείπνπλ ηα αζζελέζηεξα πξντφληα θαη εζηηάδνπλ ζε πην 

θεξδνθφξα ή ζε θαηλνχξγηα πξντφληα. Ωζηφζν, απηέο κπνξεί λα αγλννχλ ηηο κεγάιεο 
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δπλαηφηεηεο πνπ ζπλερίδνπλ λα έρνπλ πνιιέο ψξηκεο αγνξέο θαη πνιιά παιηά πξντφληα. 

Μηα εηαηξεία κπνξεί λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ηεο κάξθαο κε ηξείο ηξφπνπο: 

 

o Με ην λα κεηαπείζεη κε ρξήζηεο. 

 

o Με ην λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ ηεο κάξθαο κε ηελ είζνδν ζε λέα 

ηκήκαηα ηεο αγνξάο. 

 

o Με ηελ απφζπαζε πειαηψλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο. 

 

Δπίζεο κπνξεί λα ηξνπνπνηήζεη ην ίδην ην πξντφλ γηα ηελ ηφλσζε ησλ πσιήζεσλ κε 

ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 

 Με ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. 

 

 Με ηε βειηίσζε ησλ ηδηνηήησλ (πξνζζήθε λέσλ ραξαθηεξηζηηθψλ). 

 

 Με ηε βειηίσζε ηνπ ζηπι πνπ απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηεο αηζζεηηθήο έιμεο 

ηνπ πξντφληνο. 

 

   Δμαηηίαο ηνπ εληνλφηαηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ζηαδίνπ ηεο σξηκφηεηαο, ε βηνκεραλία γίλεηαη ζπγθεληξσκέλε. Έηζη, νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο πνπ παξακέλνπλ ζηε βηνκεραλία γίλνληαη πεξηζζφηεξν αιιειεμαξηψκελεο 

κεηαμχ ηνπο. Αλαγλσξίδνπλ φηη νη ελέξγεηεο ηεο θάζε κηαο επεξεάδνπλ ηηο ππφινηπεο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζην ζηάδην σξηκφηεηαο 

ηνπ θχθινπ εμέιημεο ηεο βηνκεραλίαο ηνπο. Δίλαη θνηλφο ηφπνο φηη ζην ζηάδην απηφ ε 
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βηνκεραλία έρεη θζάζεη ζε θάπνην ζεκείν ηζνξξνπίαο, ζην νπνίν νη δπλάκεηο, πνπ ην 

δηακφξθσζαλ, δηαηεξνχλ κηα ζηαζεξφηεηα. Η σξηκφηεηα, ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα 

ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο κίαο βηνκεραλίαο, δελ δηαθξίλεηαη γηα ηελ πξνζθνξά πνιιψλ 

επθαηξηψλ γηα ζηξαηεγηθέο αιιαγέο.  

 

   χκθσλα κε ηνπο Hamermesh and Silk (1979) θχξηνο ζηφρνο ηνπ Μάξθεηηλγθ γηα 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο αληαγσληζηέο ζε ψξηκεο αγνξέο είλαη ε δηαηήξεζε ησλ 

ππαξρφλησλ πειαηψλ ηνπο κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ βαζηθνχ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, ην νπνίν εγγπάηαη ηε ζπλερηδφκελε ηθαλνπνίεζε θαη πξνζήισζε ησλ 

πειαηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηηπρία κηαο επηρείξεζεο ζηε δηάξθεηα 

ηνπ ζηαδίνπ ηεο σξηκφηεηαο εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα πεηπραίλεη 

θαη λα δηαηεξεί έλα ρακειφηεξν θφζηνο ή θάπνηα αληηιεπηή ππεξνρή ζηελ πνηφηεηα 

ηνπ πξντφληνο ή ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. 

 

   ηελ νπζία απηφ πνπ θάλνπλ νη επηρεηξήζεηο ζε πεξηπηψζεηο ψξηκσλ αγνξψλ είλαη λα 

πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ αληαγσληζηηθέο ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηελ 

απεηιή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο πέληε αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο ηνπ κνληέινπ Porter. Με 

ηε κείσζε απηνχ ηνπ είδνπο ηεο απεηιήο, νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ην 

επίπεδν θεξδνθνξίαο ησλ κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο 

βηνκεραλίαο. Οη επηρεηξήζεηο δειαδή, εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο πνπ απνηξέπνπλ ηελ 

πηζαλή είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ ή πνπ κεηψλνπλ ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ή θαη 

ειέγρνπλ ηζρπξνχο πξνκεζεπηέο θαη αγνξαζηέο. 
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ηξαηεγηθέο επηινγέο ζε Ώξηκεο Βηνκεραλίεο 

 

 

   Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ κηαο ψξηκεο βηνκεραλίαο θαη θπξίσο ηελ είζνδν 

λέσλ αληαγσληζηψλ, ζα κπνξνχζε κηα επηρείξεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο αθφινπζεο 

ζηξαηεγηθέο επηρεηξεζηαθνχ επηπέδνπ (Hill and Jones): 

 

a. Ανηαγωνιζηική Γιαθοροποίηζη Προϊόνηος. Η δηαθνξνπνίεζε δελ εζηηάδεη 

ζηελ ηηκή, θαη έρεη ηέζζεξα βαζηθά ζεκεία:  α) Η δηείζδπζε αγνξάο, κε 

επέθηαζε ζηηο ππάξρνπζεο αγνξέο θαη κε ηα ήδε ππάξρνληα πξντφληα, β) ε 

αλάπηπμε ηνπ πξνϊόληνο, κε πξνυπφζεζε ηε δεκηνπξγία λέσλ ή βειηησκέλσλ 

πξντφλησλ γηα αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρφλησλ, γ) ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο, γηα 

ηελ εμεχξεζε λέσλ ηκεκάησλ ηεο αγνξάο πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα 

εθκεηαιιεπηεί ηα πξντφληα ηεο θαη δ) ε πξν ηνληηθή πνηθηιία, ζηελ νπνία ε 

επηρείξεζε δηεπξχλεη ηελ πξντνληηθή ηεο γξακκή θπξίσο γηα λα θάλεη πνιχ 

δχζθνιε ηελ εηζαγσγή λένπ αληαγσληζηή ζηελ ψξηκε αγνξά, ε ζηξαηεγηθή 

απηή επίζεο απνθαιείηαη «γέκηζκα ησλ niches». 

 

b. Ζγεζία Σιμής. Η εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο εγεζίαο ηηκήο ζεκαίλεη φηη κηα 

επηρείξεζε αλαιακβάλεη ηελ επζχλε λα ζέηεη ηηο ηηκέο ζηε βηνκεραλία. Με ην λα 

ζέηεη ηα επίπεδα ησλ ηηκψλ ζηε βηνκεραλία, ν εγέηεο ηηκήο δεκηνπξγεί έλα 

κνληέιν ην νπνίν αθνινπζνχλ νη άιιεο επηρεηξήζεηο. Δίλαη ζα ιέγακε έλαο 

ελαιιαθηηθφο ηξφπνο ζπλζεκαηνινγίαο ηηκήο κέζσ ηνπ νπνίνπ βειηηψλεηαη ε 

θεξδνθνξία ηεο βηνκεραλίαο. 
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c. Ανηαγωνιζηική ηιμολόγηζη. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν ζε 

λένπο αληαγσληζηέο, θαη ηζρχεη ν θαλφλαο φηη κφιηο κηα επηρείξεζε κεηψζεη ηελ 

ηηκή ηνπ πξντφληνο ηεο, ζρεδφλ ακέζσο αθνινπζνχλ θαη νη ππφινηπεο θάλνληαο 

ην ίδην. Η πην θαζηεξσκέλε ηαθηηθή είλαη αξρηθά λα ηίζεηαη ε ηηκή πςειά, ψζηε 

λα απνθέξεη θέξδε απφ ηελ θαηλνηνκία ηνπ πξντφληνο θαη, ζηε ζπλέρεηα, 

ζηαδηαθά λα κεηψλνληαη νη ηηκέο. Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηνρπξψλνληαη ηα 

κεξίδηα αγνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη παξάιιεια λα γίλεηαη δπζθνιφηεξε γηα 

λένπο αληαγσληζηέο ε είζνδνο ηνπο ζηελ αγνξά. Δίλαη γεληθά επηθίλδπλν λα 

ζπζηάδνληαη ηα πςειά βξαρππξφζεζκα θέξδε γηα αβέβαηα καθξνπξφζεζκα. 

 

d. σνθημαηολογία αγοράς. Με ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλζεκαηνινγίαο, νη 

επηρεηξήζεηο γλσζηνπνηνχλ ζε πηζαλνχο λένπο αληαγσληζηέο θαη ππάξρνληεο 

αληαγσληζηέο ηηο πξνζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή πξντφληνο/αγνξάο 

πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αληαγσληζζνχλ ή ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζα αληηδξάζνπλ ζε ελδερφκελεο αληαγσληζηηθέο θηλήζεηο ησλ 

αληηπάισλ ηνπο.  

 

e. ηραηηγικές Δλέγτοσ Γσναμικόηηηας. Η βηνκεραλία γεληθά δηαηεξεί έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν πιενλάδνπζαο δπλακηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα πείζεη 

δπλεηηθνχο λένπο αληαγσληζηέο φηη εάλ επηρεηξήζνπλ λα εηζέιζνπλ ζηελ αγνξά, 

νη ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο  ζα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο. Γχν είλαη νη 

βαζηθέο ζηξαηεγηθέο ειέγρνπ ηεο δπλακηθφηεηαο, α) ε πξνιεπηηθή ζηξαηεγηθή, 

εθαξκφδεηαη φηαλ κηα επηρείξεζε αλαγλσξίδεη ηελ χπαξμε κηαο επθαηξίαο θαη 

θηλείηαη γξήγνξα κε ζθνπφ λα απνθηήζεη έλα πιενλέθηεκα ηνπ πξψηνπ θαη β) ε 

ζηξαηεγηθή ζπληνληζκνύ, εθαξκφδεηαη φηαλ νη επηρεηξήζεηο ζπλελλννχληαη 
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κεηαμχ ηνπο, κέζσ ζπλζεκαηνινγίαο αγνξάο, γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε 

ηα κειινληηθά ηνπο ζρέδηα αλαθνξηθά κε ηε δπλακηθφηεηά ηνπο.  

 

f. ηραηηγική Προμηθειών και Γιανομής. Όηαλ νη επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ ηνλ 

έιεγρν κέζσ ησλ δηθψλ ηνπο ιεηηνπξγηψλ πξνκήζεηαο θαη δηαλνκήο αζθνχλ 

ζηξαηεγηθή θαζεηνπνηεκέλεο νινθιήξσζεο.    

 

g. Γιαηήρηζη Θέζης Υαμηλού Κόζηοσς. Η κεηαθίλεζε ηεο επηρείξεζεο πξνο ηα 

θάησ ηεο θακπχιεο εκπεηξίαο είλαη ε ζπλεζέζηεξε κέζνδνο επίηεπμεο θαη 

δηαηήξεζεο απφ απηήλ κηαο ζέζεο ρακεινχ θφζηνπο ζηε βηνκεραλία. Μέζα 

θαηάθηεζεο δηαηεξήζηκνπ πιενλεθηήκαηνο θφζηνπο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

παξαγσγή πξντφλησλ αμίαο, ην ζρεδηαζκφ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, ηελ εμεχξεζε 

θζελφηεξσλ πξψησλ πιψλ, ηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, ηελ αλάπηπμε 

θαλαιηψλ δηαλνκήο ρακεινχ θφζηνπο θαη ηε κείσζε ησλ γεληθψλ εμφδσλ ηεο 

επηρείξεζεο.     

 

h. Γονικές ηραηηγικές. Οη ψξηκεο επηρεηξήζεηο ζην επηρεηξεζηαθφ ραξηνθπιάθην 

ζεσξνχληαη σο έλα πξφβιεκα, απνηέιεζκα απηήο ηεο ζεψξεζεο είλαη φηη νη 

ψξηκεο επηρεηξήζεηο δέρνληαη ιηγφηεξε πξνζνρή θαη ιηγφηεξνπο πφξνπο απφ 

ηνπο «επηρεηξεζηαθνχο γνλείο» ηνπο. Πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη κηα 

αδηθαηνιφγεηε επηζπκία λα κεηαηνπίζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ζε 

γξεγνξφηεξα αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο θαη καθξηά απφ ψξηκεο αγνξέο.                                                                        
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ηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ γηα Ώξηκεο Αγνξέο 

 

 

   Οη ζηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ γηα Ώξηκεο Αγνξέο ηαμηλνκνχληαη ζε ηέζζεξεηο 

θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο επηρείξεζεο ή ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αγνξάο: 

 

i. ηραηηγικές επιλογές ποσ έτοσν οι ηγέηες ηης ώριμης αγοράς. Οη 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηνπο εγέηεο είλαη ηξείο: (α) ΑΤΞΗΗ ΚΤΡΙΑΡΥΙΑ 

ΑΓΟΡΑ κέζσ αχμεζεο ρξήζεο πξντφληνο αλάκεζα ζηνπο ππάξρνληεο πειάηεο, 

επέλδπζε ζε αλαπηπζζφκελα ηκήκαηα, επαλαηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, ππέξ-

ηκεκαηνπνίεζε, πνηθηιία καξθψλ θαη δηνίθεζε θφζηνπο επηζεηηθά, (β) 

ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΗΓΔΣΙΚΗ ΘΔΗ κέζσ θαηλνηνκίαο, γξήγνξεο κίκεζεο 

αληαγσληζηψλ, «θξάηεκα» ησλ αληηπάισλ ζε ρακειά επίπεδα επηδφζεσλ, θαη 

(γ) ΤΓΚΟΜΙΓΗ κέζσ βειηίσζεο ηνπ κείγκαηνο πξντφληνο, αχμεζε ηηκήο, 

απφζπξζε απφ κε θεξδνθφξα ηκήκαηα, κείσζε δαπαλψλ έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο θαη άιισλ δαπαλψλ. 

 

ii. ηραηηγικές επιλογές για Ακολούθοσς. Οη ζηξαηεγηθέο επηινγέο γηα ηνπο 

αθνινχζνπο είλαη ηξεηο: (α) ΥΣΙΙΜΟ ΜΔΡΙΓΙΟΤ, ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑ ΗΓΔΣΗ 

κέζσ επέλδπζεο (πξψηε) ζε αλαπηπζζφκελα ηκήκαηα, κε επαλαπξσηνπνξία 

ελφο ηκήκαηνο, θαηλνηνκία γηα δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο, ζπγθέληξσζε γηα 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο, (β) ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΣΩΡΙΝΗ ΘΔΗ κέζσ εζηίαζεο, 

θπξηαξρίαο ελφο αζθαινχο ηκήκαηνο, δηεχξπλζεο πξν νληηθήο γξακκήο κέζα 

ζηα πιαίζηα ηεο εζηίαζεο, θπξηαξρία πεξηνρήο θαη (γ) ΚΣΙΙΜΟ ΜΔΡΙΓΙΟΤ 

ΜΔΩ ΑΝΟΤΙΑ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ κέζσ πξφζζεζεο ελφο μερσξηζηνχ-
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κνλαδηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ ηνπ πξντφληνο ρσξίο φκσο ζεκαζία, πηζαλφλ 

πςειή ή premium ηηκή, απνηειέζκαηνο εάλ ην ραξαθηεξηζηηθφ δελ κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί. 

 

iii. ηραηηγικές επιλογές για Παίκηες Niche. Οη ζηξαηεγηθέο επηινγέο είλαη δχν: 

(α) είηε δηαηεξψληαο ηνπ ησξηλνχ Niche είηε (β) κε επηιεθηηθή αλάπηπμε 

«αληαξηνπφιεκν», γηα δηαζθάιηζε ελφο επηθεξδνχο Niche, επηινγή ηνπ πνπ ζα 

αλαπηπρζνχλ, επίζεζε ζε έλα αληάξηηθν κέησπν (φπνπ νη ζπλζήθεο είλαη 

επλντθέο, κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ νη πφξνη, νη αληαγσληζηέο κπνξεί λα είλαη 

ππεξεθηεηακέλνη, λα δηαηεξεζεί ε πξσηνβνπιία). 

 

iv. ηραηηγικές Δπιλογές για Καηακερμαηιζμένες Αγορές. Αλ νη ψξηκεο αγνξέο 

είλαη ζπγρξφλσο θαη θαηαθεξκαηηζκέλεο, ζηε δηάζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ππάξρνπλ δχν εηδηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο: ε επηινγή ηεο ΚΤΡΙΑΡΥΙΑ ε 

νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία θαη εηδηθφηεξα ζηελ νξγαλσζηαθή , ηερληθή 

θαηλνηνκία θαη ζηελ θαηλνηνκία αλάπηπμεο πξντφληνο κε βαζηθφ ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ηππνπνίεζεο ηεο αγνξάο. Η επηινγή ηεο 

ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΜΙΚΡΟΤ ΜΔΓΔΘΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ εζηηάδνληαο ζε θαιά 

ειεγρφκελεο ιεηηνπξγίεο θαη απνηειέζκαηα (ζθηθηά δηνηθνχκελε απνθέληξσζε, 

ππνδεηγκαηηθέο εγθαηαζηάζεηο, αχμεζε πξνζηηζέκελεο αμίαο, ζηξαηεγηθή 

νπζίαο – πξντφληα θαη εμππεξέηεζε αμίαο, θαζεηνπνηεκέλε νινθιήξσζε πξνο 

ηα πίζσ). 
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Σξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ Μάξθεηηλγθ. 

 

 

   Δίδακε λσξίηεξα ηερληθέο ηξνπνπνίεζεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ πξντφληνο γηα ηφλσζε 

ησλ πσιήζεσλ ζε κία ψξηκε αγνξά. Οη κάλαηδεξ ηεο θάζε επηρείξεζεο ζα θαιεζηνχλ 

λα απαληήζνπλ θαη γηα ηξνπνπνηήζεηο θαη άιισλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ 

θαη εξσηήζεηο φπσο: 

 

 Σιμές. Θα πξνζειθχζεη κηα κείσζε ηεο ηηκήο θαηλνχξγηνπο αγνξαζηέο; Αλ λαη, 

κήπσο ζα πξέπεη λα κεησζεί ε ηηκή ηηκνθαηαιφγνπ ή ε κείσζε ζα πξέπεη λα 

γίλεη κε εηδηθέο ηηκέο, εθπηψζεηο ιφγσ φγθνπ ή πξψηκεο αγνξάο, κε απνξξφθεζε 

ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο, ή κε πην βνιηθνχο φξνπο πίζησζεο; Ή ζα ήηαλ 

θαιχηεξν λα απμήζνπκε ηελ ηηκή ζεκαηνδνηψληαο κηα πην πςειή πνηφηεηα; 

 

 Γιανομή. Μπνξεί ε εηαηξεία λα εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξε ππνζηήξημε ζην 

πξντφλ θαη πεξηζζφηεξε πξνβνιή ηνπ ζηα ππάξρνληα θαηαζηήκαηα; Μπνξεί λα 

δηεηζδχζεη ζε πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα; Μπνξεί λα εηζάγεη ην πξντφλ ζε λέα 

θαλάιηα δηαλνκήο; 

 

 Γιαθήμιζη. Θα πξέπεη κήπσο λα απμεζνχλ νη δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο; Πξέπεη 

λα αιιάμεη ην κήλπκα ή ην θείκελν; Μήπσο λα αιιάμεη ην κείγκα ησλ 

δηαθεκηζηηθψλ κέζσλ, ν ρξφλνο, ε ζπρλφηεηα, ή ην κέγεζνο ησλ δηαθεκίζεσλ; 

 

 Προώθηζη πωλήζεων. Πξέπεη ε εηαηξεία λα θιηκαθψζεη ηελ πξνψζεζε 

πσιήζεσλ κε εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, εθπησηηθά θνππφληα, εθπηψζεηο, εγγπήζεηο, 

δψξα θαη δηαγσληζκνχο; 
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 Προζωπική πώληζη. Μήπσο πξέπεη λα απμεζεί ν αξηζκφο ή ε πνηφηεηα ησλ 

πσιεηψλ; Μήπσο πξέπεη λα αιιάμεη ε βάζε ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ πσιεηψλ; Θα 

πξέπεη ίζσο λα αλαζεσξεζνχλ νη πεξηνρέο πψιεζεο; Μήπσο πξέπεη λα 

αιιάμνπλ ηα θίλεηξα ησλ πσιεηψλ; Μπνξεί λα βειηησζεί ην πξφγξακκα ησλ 

επηζθέςεψλ ηνπο; 

 

 Τπηρεζίες. Μπνξεί ε εηαηξεία λα επηηαρχλεη ηελ παξάδνζε; Μπνξεί λα παξέρεη 

πεξηζζφηεξε ηερληθή βνήζεηα ζηνπο πειάηεο; Μπνξεί λα δψζεη πεξηζζφηεξεο 

πηζηψζεηο; 

 

   πρλά ζηα ηκήκαηα Μάξθεηηλγθ ησλ εηαηξεηψλ πξνβιεκαηίδνληαη φζνλ αθνξά ηα 

εξγαιεία πνπ είλαη πην απνηειεζκαηηθά ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο. ε απηφ ην ζηάδην, 

ε πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ έρεη κεγαιχηεξν αληίθηππν, επεηδή νη θαηαλαισηέο έρνπλ 

θηάζεη ζε κηα ηζνξξνπία φζνλ αθνξά ηηο αγνξαζηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο θαη πξνηηκήζεηο 

θαη ε ςπρνινγηθή πεηζψ (δηαθήκηζε) δελ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθή φζν ε νηθνλνκηθή 

(ζπκθσλίεο πξνψζεζεο πσιήζεσλ). 
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2.1.2 ΦΘΗΝΟΤΔ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ / ΑΓΟΡΔ 

 

 

   Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε δήηεζε γηα έλα πξντφλ αξρίδεη λα κεηψλεηαη , ε βηνκεραλία 

ζεσξείηαη θζίλνπζα. ε θζίλνπζεο βηνκεραλίεο / αγνξέο νη αληαγσληζηηθέο πηέζεηο 

γίλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν έληνλεο. Οη πσιήζεηο κεηψλνληαη γηα αξθεηνχο ιφγνπο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη: 

 

 Οη ηερλνινγηθέο πξφνδνη. 

 Οη αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. 

 Γεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο.   

 Η αχμεζε ηνπ εγρψξηνπ θαη ηνπ μέλνπ αληαγσληζκνχ.  

 

   Όια απηά νδεγνχλ ζε πιενλάδνπζα δπλακηθφηεηα, ζε κεγάιεο κεηψζεηο ησλ ηηκψλ, 

θαη ζε ζπξξίθλσζε ησλ θεξδψλ. Η παξαθκή κπνξεί λα είλαη αξγή ή θαη γξήγνξε, θαη νη 

πσιήζεηο κπνξεί λα πέζνπλ ζην κεδέλ ή λα παγψζνπλ ζε θάπνην ρακειά χςνο. 

 

   Καζψο νη πσιήζεηο θαη ηα θέξδε κεηψλνληαη, κεξηθέο επηρεηξήζεηο απνζχξνληαη απφ 

ηελ αγνξά. Απηέο πνπ παξακέλνπλ κπνξεί λα κεηψζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ πξντφλησλ πνπ 

πξνζθέξνπλ. Μπνξεί λα απνζπξζνχλ απφ κηθξφηεξα ηκήκαηα αγνξάο θαη απφ 

αζζελέζηεξα εκπνξηθά θαλάιηα θαη λα κεηψζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο πξνψζεζεο θαη ηηο ηηκέο. 

 

   Οη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θάπνηα θζίλνπζα βηνκεραλία πξψηα ειέγρνπλ ην 

θαηά πφζνλ ηα πξντφληα, πνπ πξνζθέξνπλ, θαιχπηνπλ ην απαξαίηεην εχξνο πξντφληνο, 

ψζηε λα πξνζειθχνπλ ηνπο θαηά ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο αγνξαζηέο. Θα πξέπεη 
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ελδερνκέλσο, λα κεηψζνπλ ην εχξνο ησλ πξντφλησλ πνπ πσινχλ ή αθφκε θαη λα βξνπλ 

λέεο ρξήζεηο γηα ηα πξντφληα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα μεθχγνπλ απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο 

θζίλνπζαο δήηεζεο. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ πξνζεθηηθά ηα ζήκαηα 

ηηκήο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο αληαγσληζηέο, θαζψο επίζεο θαη ηηο θηλήζεηο ησλ 

ηειεπηαίσλ. 

 

   Η δηαηήξεζε θαη ζπλέρηζε ηεο παξαγσγήο ελφο αδχλακνπ πξντφληνο ζε κηα θζίλνπζα 

αγνξά έρεη κεγάιν θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε. Δθηφο απφ ην εχθνια θαηαλνεηφ πνζφ 

ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη ησλ θεξδψλ πνπ δελ θαιχπηνληαη, ππάξρνπλ πνιιά «αθαλή» 

έμνδα φπσο: 

 

 Καηαλάισζε ζπλήζσο έλα δπζαλάινγα κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπ 

κάλαηδκελη. 

 

 Απαηηνχλ ζπρλέο πξνζαξκνγέο ηεο ηηκήο θαη ηνπ απνζέκαηνο. 

 

 πλεπάγνληαη θαηά θαλφλα κηθξέο παξηίδεο παξαγσγήο παξά ηνλ αθξηβφ ρξφλν 

πξνεηνηκαζίαο. 

 

 Απαηηνχλ ηφζν δηαθήκηζε φζν θαη ηελ πξνζνρή ησλ πσιεηψλ πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαιχηεξα ζε πγηή πξντφληα γηα λα γίλνπλ πην 

απνδνηηθά. 

 

 Ακαπξψλνπλ ηελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο. 
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 Η πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο αδχλακσλ πξντφλησλ θαζπζηεξεί ηελ ηνικεξή 

έξεπλα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο. 

 

 Γεκηνπξγνχλ κνλφπιεπξν κείγκα πξντφλησλ. 

 

 Σν κεγαιχηεξν θφζηνο κπνξεί θάιιηζηα λα πξνθχςεη ζην κέιινλ. 

 

   χκθσλα κε ηνλ θ. Απισλίηε (ρεηκψλαο 1985), ζα πξέπεη νη εηαηξείεο λα 

θαζηεξψζνπλ έλα ζχζηεκα εληνπηζκνχ αδχλακσλ πξντφλησλ (π.ρ. κία επηηξνπή), πνπ 

ζα ειέγρεη δεδνκέλα γηα θάζε πξντφλ ζρεηηθά κε ηηο ηάζεηο ζην κέγεζνο ηεο αγνξάο, ην 

κεξίδην ηεο αγνξάο, ηηο ηηκέο, ην θφζηνο θαη ηα θέξδε, θαη λα θαηαιήγεη ζε κηα πξφηαζε 

γηα θάζε πξντφλ λα παξακείλεη, λα αιιάμεη ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ, ή λα θαηαξγεζεί. 

 

   Οη Kathryn Rudie, Harrigan (1980), επηζεκαίλνπλ πσο κεξηθέο επηρεηξήζεηο 

εγθαηαιείπνπλ ηηο θζίλνπζεο αγνξέο πην λσξίο απφ άιιεο. Απηφ εμαξηάηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ παξνπζία θαη ην χςνο ησλ εκπνδίσλ εμφδνπ απφ ηνλ θιάδν. Όζν 

ρακειφηεξα είλαη ηα εκπφδηα εμφδνπ, ηφζν πην εχθνιν είλαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα 

εγθαηαιείςνπλ ηνλ θιάδν θαη ηφζν πην δειεαζηηθφ είλαη γηα ηηο  ππφινηπεο λα 

παξακείλνπλ εθεί θαη λα πξνζειθχζνπλ ηνπο πειάηεο εθείλσλ πνπ θεχγνπλ. 
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ηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ γηα Φζίλνπζεο Αγνξέο 

 

 

   Απφ ηνλ Harrigan (1980) γηα ηηο εηαηξηθέο ζηξαηεγηθέο ζε θζίλνληεο θιάδνπο, πέληε 

είλαη νη δηαζέζηκεο ζηξαηεγηθέο γηα κηα ηέηνηα πεξίπησζε: 

 

a. Αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ηεο επηρείξεζεο (γηα λα θπξηαξρήζεη ζηελ αγνξά ή λα 

δπλακψζεη ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο). 

 

b. Γηαηήξεζε ηνπ χςνπο ησλ επελδχζεσλ κέρξη λα μεθαζαξίζεη ην ηνπίν ηεο 

αβεβαηφηεηαο ζηνλ θιάδν. 

 

c. Δπηιεθηηθή κείσζε ηνπ χςνπο ησλ επελδχζεσλ ηεο επηρείξεζεο, κε εγθαηάιεηςε 

ησλ κε απνδνηηθψλ νκάδσλ πειαηψλ θαη κε παξάιιειε ελίζρπζε ησλ 

επελδχζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζε πξνζνδνθφξεο θφγρεο ηεο αγνξάο. 

 

d. «Θεξηζκφο» ησλ επελδχζεσλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηε γξήγνξε εμαζθάιηζε 

κεηξεηψλ. 

 

e. Απνεπέλδπζε κε γξήγνξε εθπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο ζε φζν ην δπλαηφλ πην ζπκθέξνπζεο ηηκέο. 

 

   Η θαηάιιειε ζηξαηεγηθή εμαξηάηαη απφ ηε ζρεηηθή ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη 

απφ ηελ αληαγσληζηηθή ηζρχ ηεο εηαηξείαο ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Μηα εηαηξία πνπ 

βξίζθεηαη ζε έλα κε ειθπζηηθφ θιάδν, αιιά δηαζέηεη αληαγσληζηηθή ηζρχ, πξέπεη λα 

εμεηάζεη ην ελδερφκελν ηεο επηιεθηηθήο ζπξξίθλσζεο. Η εηαηξεία πνπ βξίζθεηαη ζε έλα 
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ειθπζηηθφ θιάδν θαη έρεη αληαγσληζηηθή ηζρχ πξέπεη λα εμεηάζεη ην ελδερφκελν λα 

εληζρχζεη ηηο επελδχζεηο ηεο. 

 

   Οη ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηνπο ξπζκνχο κείσζεο ηεο δήηεζεο. 

 

 

 

Η ζήτηση μειώνεται με αργούς ρσθμούς: 

 

 

   Δδψ ζα πξέπεη νη επηρεηξήζεηο απφ θνηλνχ κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο λα βξίζθνπλ 

ηξφπνπο κείσζεο ηεο ηθαλφηεηαο παξαγσγήο ηεο βηνκεραλίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εκπνδίζνπλ ην μέζπαζκα ελφο πνιέκνπ ηηκψλ, φζν ε δήηεζε εμαθνινπζεί λα κεηψλεηαη. 

Δπίζεο νη ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα εμαγνξάδνπλ κηθξφηεξνπο ή 

αζζελέζηεξνπο αληαγσληζηέο, ψζηε λα κεηψλνπλ ηε ζπλνιηθή ηθαλφηεηα παξαγσγήο 

ηεο βηνκεραλίαο θαη παξάιιεια λα πξνζηαηεχνληαη νη ηηκέο ηνπο, αθφκε θαη φηαλ ε 

δήηεζε κεηψλεηαη ή παξακέλεη ζηαζεξή. 

 

 

 

Η ζήτηση μειώνεται με γρήγοροσς ρσθμούς: 

 

 

   Καηαιιειφηεξεο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο είλαη νη ζηξαηεγηθέο ζπγθέληξσζεο θαη 

κείσζεο ελεξγεηηθνχ. Με ηε ζπγθέληξσζε ηεο αγνξάο νη επηρεηξήζεηο απμάλνπλ ηηο 
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επελδχζεηο ηνπο ζε νξηζκέλα ηκήκαηα ηεο θζίλνπζαο βηνκεραλίαο κε ηξφπν πνπ λα 

ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα θπξηαξρήζνπλ ζ’ απηήλ θαη λα απνθηήζνπλ έλα 

πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο. 

 

   Κάπνηεο επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ κηα εγεηηθή ζέζε ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο 

βηνκεραλίαο, ε νπνία ζα ηνπο πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα ηνπ πξψηνπ εηζεξρνκέλνπ γηα 

ηελ επεξρφκελε κάρε. Σν πιενλέθηεκα απηφ επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ην έρνπλ 

λα γίλνπλ εγέηεο ηηκήο. 

 

   ην βαζκφ πνπ νη επηρεηξήζεηο επηθεληξψλνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο κφλν ζε έλα ή ζε 

ιίγα ηκήκαηα ηεο αγνξάο αθνινπζνχλ ηε γλσζηή ζηξαηεγηθή niche, ππεξαζπίδνληαο 

κφλν απηφ ην έλα ή ηα ιίγα ηκήκαηα θαη αθήλνληαο ηα ππφινηπα ζηνπο κεγαιχηεξνπο 

αληαγσληζηέο. 

 

   Αληίζεηα ζε πεξηπηψζεηο πνπ κηα επηρείξεζε ζεσξεί φηη επηπιένλ επέλδπζε δελ 

ελδείθλπηαη, κπνξεί λα επηιέμεη κηα ζηξαηεγηθή κείσζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο θαη λα 

πξνβεί ζε απνεπέλδπζε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ή αθφκε θαη λα απνθαζίζεη ηε 

ζπγθνκηδή ηεο επηρείξεζεο (ηνπ πξντφληνο) ψζηε λα κεγηζηνπνηήζεη ηε ρξεκαηνξξνή. 

 

   Αλ ε εηαηξεία πξφθεηηαη λα επηιέμεη αλάκεζα ζηε ζπγθνκηδή (ζεξηζκφο) θαη ηελ 

απνεπέλδπζε, νη ζηξαηεγηθέο ηεο ζα είλαη πνιχ δηαθνξεηηθέο ζε θάζε πεξίπησζε. Η 

ζπγθνκηδή πξνυπνζέηεη ηε ζηαδηαθή κείσζε ησλ δαπαλψλ ελφο πξντφληνο ή ελφο ηνκέα 

δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ παξάιιειε πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ησλ πσιήζεψλ ηνπ. Σν 

πξψην βήκα είλαη ε πεξηθνπή ησλ δαπαλψλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη ησλ 

επελδχζεσλ ζε εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφ. Η εηαηξεία κπνξεί επίζεο λα κεηψζεη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, ηνλ αξηζκφ ησλ πσιεηψλ, ηηο νξηαθέο ππεξεζίεο θαη ηηο 
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δηαθεκηζηηθέο δαπάλεο. Έρεη αθφκα ηε δπλαηφηεηα λα πεξηθφςεη απηέο ηηο δαπάλεο 

ρσξίο λα αθήζεη ηνπο πειάηεο, ηνπο αληαγσληζηέο, θαη ην πξνζσπηθφ λα θαηαιάβνπλ ηη 

ζπκβαίλεη. Η ζπγθνκηδή εθαξκφδεηαη δχζθνια. Η εθαξκνγή ηνπ φκσο αμίδεη ηνλ θφπν 

γηα πνιιά ψξηκα πξντφληα. Η ζπγθνκηδή κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ ηξέρνπζα 

ηακεηαθή ξνή ηεο εηαηξείαο. 

 

   Όηαλ κηα εηαηξεία απνθαζίζεη λα θαηαξγήζεη έλα πξντφλ, πξέπεη λα πάξεη θαη κεξηθέο 

άιιεο απνθάζεηο. Αλ ην πξντφλ έρεη εθηεηακέλε δηαλνκή θαη ηνπ απνκέλεη θάπνηα 

θήκε, ε εηαηξεία κπνξεί ίζσο λα ην πνπιήζεη ζε θάπνηα άιιε επηρείξεζε. Αλ ε 

εηαηξεία δελ κπνξεί λα βξεη αγνξαζηέο, πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ ζα θαηαξγήζεη απηφ 

γξήγνξα ή ζηαδηαθά. Πξέπεη επίζεο λα απνθαζίζεη ην απφζεκα θαη ηελ νξγάλσζε 

ηερληθήο εμππεξέηεζεο πνπ ζα δηαηεξήζεη γηα ηνπο παιηνχο πειάηεο. 

 

 

 

Σο ηέλος ηοσ παιτνιδιού. 

 

 

   «Σέινο παηρληδηνχ» νλνκάδνπλ ηελ θάζε ηεο παξαθκήο νη Harrigan θαη Porter (1983), 

θαη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο «ζηξαηεγηθέο ηέινπο παηρληδηνχ», θαη ηνλίδνπλ πσο νη 

επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο ζηα παηρλίδηα ηνπ ηέινπο απαληνχλ ζηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο γχξσ απφ ηε θχζε ηεο βηνκεραλίαο: 

 

o Ση είδνπο εκπφδηα εμφδνπ αληηκεησπίδεη ν θάζε αληαγσληζηήο; 
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o Πψο ην ζρέδην ή ε πνξεία πνπ δηαγξάθεη ε παξαθκή ζα επεξεάδεη ηνλ 

αληαγσληζκφ; 

 

 

o Δάλ νη ζρεηηθέο ηνπο δπλάκεηο (πιενλεθηήκαηα) ηαηξηάδνπλ κε ηνπο ππφινηπνπο 

ζχιαθεο δήηεζεο πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ. 

 

   Οη managers πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο ηέινπο παηρληδηνχ φηαλ ε πηψζε 

ηεο δήηεζεο είλαη κηα επψδπλε πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ δελ απνηειεί ζπλάξηεζε ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ θχθινπ θαη είλαη πέξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ιφγνη ή ζπλζήθεο παξαθκήο απνηεινχλ: 

 

 πξξηθλσκέλεο νκάδεο πειαηψλ. 

 

 Βηνκεραληθνί αγνξαζηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ δηθά ηνπο δνκηθά πξνβιήκαηα. 

 

 Πξφνδνη ηεο ηερλνινγίαο πνπ ππνζάιπνπλ ππνθαηάζηαηα πξντφληα. 

 

 Μεηαβνιέο ζηνλ ηξφπν δσήο, ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αγνξαζηψλ. 

 

 Αχμεζε ηνπ θφζηνπο εηζξνψλ κε απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε ηεο δήηεζεο. 

 

   Αλαθνξηθά κε ηα εκπφδηα εμφδνπ νη Harrigan θαη Porter ζεκεηψλνπλ φηη φζν πην 

πςειά είλαη, ηφζν ιηγφηεξν θηιφμελε είλαη ε βηνκεραλία ζηε δηάξθεηα ηεο παξαθκήο 

ηεο. Αθφκε θαη φηαλ ηα εκπφδηα εμφδνπ είλαη ρακειά, κηα επηρείξεζε έληνλεο 

δηαπνίθηιζεο κπνξεί λα απνθαζίζεη λα παξακείλεη ζηε θζίλνπζα βηνκεραλία γηα ηνπο 

παξαθάησ ιφγνπο: 
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 Αιιεινζπζρέηηζεο. Η θζίλνπζα αγνξά είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ ηαπηφηεηα θαη 

ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. Μηα ελδερφκελε απφζπξζή ηεο απφ ηελ αγνξά ζα 

έπιεηηε ηε ζπλνιηθή επηρεηξεζηαθή ηεο ζηξαηεγηθή. 

 

 Πξόζβαζε ζηηο Υξεκαηαγνξέο. Η εγθαηάιεηςε ηεο βηνκεραλίαο ζα κείσλε ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αμηνπηζηία ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηελ ειθπζηηθφηεηά 

ηεο ζε πηζαλνχο αγνξαζηέο ηεο. 

 

 Καζεηνπνηεκέλε Οινθιήξωζε. Η απφθαζε γηα εγθαηάιεηςε ηεο βηνκεραλίαο 

εμαξηάηαη απφ ην εάλ ε έμνδνο ζα πξνθαιέζεη πηψζε θαη παξαθκή ζε νιφθιεξε 

ηελ αιπζίδα. 

 

 Κελά Πιεξνθόξεζεο. Η ζπζρέηηζε ελφο πξντφληνο κε άιια ζηελ επηρείξεζε 

δπζθνιεχεη ηελ έθδνζε αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ. 

 

 Γηνηθεηηθή Αληίζηαζε. Πξφθεηηαη γηα ζπγθηλεζηαθή πξνζήισζε θαη 

ζπγθηλεζηαθέο δεζκεχζεηο (ζπγθηλεζηαθά εκπφδηα εμφδνπ). 

 

 Κνηλωληθά Δκπόδηα. Αθνξνχλ ην πιήγκα πνπ πξνθαιείηαη ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία απφ ηελ απνρψξεζε ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ θζίλνπζα βηνκεραλία. 

 

 Γηάζεζε Δλεξγεηηθνύ. Ο ηξφπνο δηάζεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ κπνξεί 

λα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηελ θεξδνθνξία νιφθιεξεο ηεο θζίλνπζαο 

βηνκεραλίαο. 
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   Πξνθεηκέλνπ νη απνθαζίδνληεο ζε κηα επηρείξεζε λα ιάβνπλ ηελ θαηαιιειφηεξε 

απφθαζε, πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε κηα αθφκε δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο: ηε ζηξαηεγηθή 

αλάγθε ηεο επηρείξεζεο λα παξακείλεη ζηελ αγνξά. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα είλαη 

απαξαίηεην γηα κηα επηρείξεζε γηα ιφγνπο π.ρ. απαηηήζεσλ ξνήο κεηξεηψλ θ.ιπ. αθφκε 

θαη νη ζπλδπαζκνί ησλ επηινγψλ ζπρλά επηιέγνληαη απφ δηάθνξνπο αληαγσληζηέο ζε 

θζίλνπζεο αγνξέο. 

 

   Γεληθά, νη επηθεξδείο παίθηεο (αληαγσληζηέο) ζην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ έρνπλ 

θάπνηνπο θνηλνχο παξάγνληεο: 

 

 Αλαγλσξίδνπλ ηελ παξαθκή. 

 

 Απνθεχγνπλ πνιέκνπο πνπ έρνπλ κεγάιεο απψιεηεο γηα φινπο. 

 

 Γελ πξνρσξνχλ ζε ζπγθνκηδή αλ δελ έρνπλ θάπνηα ζίγνπξα πιενλεθηήκαηα. 

 

 Θεσξνχλ ηελ παξαθκή σο κηα δπλεηηθή επθαηξία αληί σο έλα πξφβιεκα. 
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3. Ζ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΞΤΛΟΤ 

 

 

3.1 Ηζηορικά ζηοιτεία 

 

 

   Έλαο θιάδνο είλαη κηα νκάδα επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ έλα πξντφλ ή κηα 

θαηεγνξία πξντφλησλ πνπ είλαη ζηελά ππνθαηάζηαηα κεηαμχ ηνπο. Οη θιάδνη 

ηαμηλνκνχληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ πσιεηψλ, ην βαζκφ ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ, ηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία εκπνδίσλ εηζφδνπ, 

θηλεηηθφηεηαο θαη εμφδνπ, ηε δνκή ηνπ θφζηνπο, ην βαζκφ ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο, 

θαη ην βαζκφ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

 

   Ο θιάδνο ησλ βηνκεραληψλ επεμεξγαζίαο μχινπ ζηελ Διιάδα κεηξά ηζηνξία ζρεδφλ 

ελφο αηψλα. πλίζηαηαη ζηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ σο αληηθείκελν έρνπλ ηελ 

παξαγσγή ηερλεηήο μπιείαο φπσο γηα παξάδεηγκα κνξηνζαλίδεο (ην γλσζηφ ζε φινπο 

καο λνβνπάλ), ηλνζαλίδεο (MDF), θφληξα πιαθέ – πιαθάδ (περνζαλίδεο), ηερλεηή 

μπιεία γηα δάπεδα, OSB θηι, ηα νπνία απνηεινχλ πξψηε χιε γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ 

πεξηζζνηέξσλ επίπισλ πνπ έρνπκε φινη ζηα ζπίηηα καο. Καζψο απφ ηε κία, φιν θαη 

κεηψλεηαη ν δαζηθφο πινχηνο ηνπ πιαλήηε, θαη απφ ηελ άιιε ε επεμεξγαζία θαη ρξήζε 

καζίθ μπιείαο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία επίπισλ, είλαη ρξνλνβφξα θαη εμαηξεηηθά 

δαπαλεξή, ε ιχζε ηεο ηερλεηήο ή αιιηψο βηνκεραληθήο μπιείαο απνηειεί κνλφδξνκν 

γηα ηε βηνκεραλία επίπισλ παγθνζκίσο. 

 

   Μεηά απφ πεξηζζφηεξεο ησλ ηεζζάξσλ δεθαεηηψλ, φπνπ νη βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο 

μχινπ ζηελ Διιάδα γλψξηζαλ κεγάιε άλζηζε, βξίζθνληαη ζηηο κέξεο καο κέζα ζε έλα 
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θπθεψλα ζθιεξνχ εγρψξηνπ θαη εμσηεξηθνχ αληαγσληζκνχ λα παξνπζηάδνπλ έληνλα 

ζεκάδηα θφπσζεο θαη αδπλακίαο πξνζαλαηνιηζκνχ. ηελ ήδε επηβαξεκέλε ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε πξνζηέζεθαλ ηελ ηειεπηαία δηεηία, νη ζπλέπεηεο ηεο παγθφζκηαο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη ηηο θξίζεο ρξένπο ηεο ρψξαο καο. 

 

   θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ, ηφζν ησλ 

εγρψξησλ φζν θαη ησλ παγθφζκησλ, ζηηο νπνίεο επηρεηξνχλ νη βηνκεραλίεο μχινπ, θαζψο 

επίζεο θαη ησλ πξννπηηθψλ γηα ην κέιινλ ηνπο, φπσο θαη λα ζπλαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα 

θαη πξνηάζεηο γηα ηελ πνξεία ηνπο. 

 

   Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα επηρεηξήζνπκε λα  αλαιχζνπκε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ζηε 

βηνκεραλία μχινπ ηεο Διιάδνο κέζα απφ ηελ νπνία ζα αλαιχζνπκε θαη ζα 

δηαπηζηψζνπκε θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ. Η κέζνδνο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε αθνινπζεί ηηο ηερληθέο ηνπ θ. ηψκθνπ, (ζ.159-308) «ηξαηεγηθφ 

Μάξθεηηλγθ». θφπηκα ζα μεθηλήζνπκε κε ηελ αλάιπζε ησλ αληαγσληζηψλ ψζηε λα 

ζρεκαηίζνπκε θαη κία εηθφλα ησλ επηρεηξήζεσλ, θάλνληαο θαη κία αλαθνξά ζηνπο 

εθηφο ζπλφξσλ αληαγσληζηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή έρνπλ ζηα πιάλα ηνπο ηελ 

Διιεληθή αγνξά. ηε ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε ηηο πσιήζεηο θαη ηνπο πειάηεο θαη ζα 

θαηαιήμνπκε κε ηελ αλάιπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο βηνκεραλίαο. 
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3.2 Ανάλσζη παρούζας καηάζηαζης 

 

 

3.2.1 Αλάιπζε αληαγσληζηψλ 

 

 

   Η αλάιπζε αληαγσληζηψλ πεξηιακβάλεη ηε δηεμνδηθή εμέηαζε ηνπ θάζε ελφο απφ 

ηνπο βαζηθνχο αληαγσληζηέο ηεο βηνκεραλίαο. Η αγνξά ηεο Διιεληθήο βηνκεραλίαο 

επεμεξγαζίαο μχινπ θαηαηάζζεηαη ζηνλ ηέιεην ή θαζαξφ αληαγσληζκφ θαζψο α) ηα 

πξντφληα είλαη παλνκνηφηππα ή νκνηνγελή, β) φιεο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη ηε γλψζε, γ) δελ ππάξρνπλ εκπφδηα εηζφδνπ ή εμφδνπ 

απφ ηελ αγνξά θαη δ) ππάξρεη αηνκηζηηθφο αληαγσληζκφο, δειαδή ππάξρνπλ πνιινί 

αγνξαζηέο θαη πνιινί πσιεηέο ηδίνπ πεξίπνπ κεγέζνπο, νη νπνίνη ελεξγνχλ αλεμάξηεηα 

ν έλαο απφ ηνπο άιινπο. 

 

 

 

Οη βαζηθνί εγρώξηνη αληαγωληζηέο είλαη νη εμήο: 

 

 

A. ΑΚΡΗΣΑ Α.Δ. 

 

 

   Η ΑΚΡΙΣΑ δξαζηεξηνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αγνξά ηεο βηνκεραληθήο μπιείαο 

γηα πεξηζζφηεξα απφ ηξηάληα ρξφληα. Με έδξα ηελ Αιεμαλδξνχπνιε θαη εξγνζηάζην 

ζηνλ Πξνβαηψλα ηνπ Έβξνπ θαηάθεξε πνιχ γξήγνξα λα εμειηρζεί ζε έλα πνιχ 
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ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο αγνξάο ηερλεηήο μπιεία ζηελ Διιάδα. Με θαηλνχξηα 

παξαγσγηθή κνλάδα κνξηνζαλίδαο απφ ην 2003 δπλακηθφηεηαο 1000m³ εκεξεζίσο 

εμειίρηεθε ζε leader ηεο αγνξάο κειακίλεο (ην νπνίν απνηειεί ην θχξην πξντφλ 

κεηαπνίεζεο ηεο κνξηνζαλίδαο θαη πξψηε χιε παξαγσγήο επίπισλ). Γηαζέηεη επίζεο 

ζπγαηξηθή παξαγσγηθή κνλάδα κειακίλεο ζηε Βνπιγαξία θαη θχθιν εξγαζηψλ πεξί ηα 

46.000.000€ (ζηνηρεία ηνπ 2009). 

 

 Βαζηθνί ζηόρνη: Βαζηθφο ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ε δηαηήξεζή ηεο ζηελ 

θνξπθή θαη ε αχμεζε φζν ην δπλαηφλ ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο φζν αλαθνξά ηα 

βαζηθά κεηαπνηεηηθά πξντφληα ηεο κνξηνζαλίδαο ηα νπνία είλαη ε κειακίλε, ηα 

πνξηάθηα θαη ξάθηα κειακίλεο, νη πάγθνη εξγαζίαο θαη ε κνξηνζαλίδα κε 

επέλδπζε θαπιακά. εκαληηθφο ζηφρνο επίζεο απνηειεί ε θαηάθηεζε θαη ηεο 

αγνξάο ηεο Βνπιγαξίαο (θαζψο δξαζηεξηνπνηείηαη παξαγσγηθά ζηε γεηηνληθή 

ρψξα), φπσο θαη ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, νη νπνίεο απηή ηε ζηηγκή θαηέρνπλ 

πεξίπνπ ην 15% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο. 

 

 Δθαξκνδόκελε ζηξαηεγηθή: Η ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεη ε ΑΚΡΙΣΑ έρεη 

ζθνπφ ηελ παξακνλή ηεο ζε εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά είηε κε αχμεζε ηεο 

δήηεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο, είηε κε πξνζηαζία – αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο 

πνπ θαηέρεη. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηεί θαηά πεξίπησζε ζπλδπαζκφ 

ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο θαη εζηίαζεο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

θαηλνηνκία, ηελ πνηφηεηα, ηελ εμππεξέηεζε, ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηεο 

θαη ηελ ηηκή ηνπο. 
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 Γπλαηά θαη αδύλαηα ζεκεία: ηα δπλαηά ζεκεία ηεο εηαηξείαο είλαη ε κεγάιε 

δηείζδπζε ζηελ αγνξά, ε κεγάιε αλαγλσξηζηκφηεηα – ε κεγάιε αμία ηεο 

κάξθαο, ε θήκε θαη ε πειαηεία ηεο, ε ηερλνινγηθή επξχηεηα, ην κέγεζφο ηεο, νη 

ζπλερείο πξνζπάζεηεο θαηλνηνκηψλ, ε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ 

ηεο, ε  παξαγσγηθή ηεο ηθαλφηεηα, ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  ηεο, 

ην δνκεκέλν δίθηπν δηαλνκήο, ε θαιή γλψζε ηεο Διιεληθήο αγνξάο θαη ηέινο ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηεο ηζρχ. ηα αδχλαηα ζεκεία είλαη ε αδπλακία, ιφγν 

κεγέζνπο, ειέγρνπ θαη εμππεξέηεζεο εηδηθψλ ηκεκάησλ ηεο αγνξάο, ε έιιεηςε 

επειημίαο, ε ηνπνζεζία ηνπ εξγνζηαζίνπ, θαη ε αδπλακία πξνκήζεηαο φισλ ησλ 

πξντφλησλ μχινπ (καζίθ μπιεία). 

 

 Μειινληηθή ζηξαηεγηθή: Με δεδνκέλε ηελ πξνζπάζεηα παξακνλήο ηεο 

επηρείξεζεο ζε εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά ηεο ηερλεηήο μπιείαο, ε κειινληηθή 

ζηξαηεγηθή ηεο ζα ζπλερίζεη λα είλαη απηήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη εζηίαζεο. 

Πνιιά βέβαηα ζα εμαξηεζνχλ απφ ηελ πνξεία ηνπ αληαγσληζκνχ, βαζηθή ηεο 

πάλησο πξνηεξαηφηεηα ζα είλαη ε πξνζηαζία θαη ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο 

ηεο θαη ε καθξνπξφζεζκε θεξδνθνξία. 

 

 Λνηπά ζηνηρεία:  

 

 Έρεη ηελ ηθαλφηεηα ζχιιεςεο θαη ζρεδηαζκνχ λέσλ πξντφλησλ θαζψο 

επελδχεη ζπζηεκαηηθά ζηελ εμεχξεζε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο. Δδψ αμίδεη λα αλαθεξζνχκε  ζηελ παξαγσγή 

θαη εηζαγσγή ηνπ πξντφληνο EVROPANEL έλα ειαθξχ εκηέηνηκν 

πξντφλ επηπινπνηίαο κε ρξήζε ραξηνθπςέιεο. 
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 Μεγάιε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα θαζψο, αλ θαη leader ζηελ αγνξά, 

δηαζέηεη επηπιένλ παξαγσγηθή δπλαηφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε εηδηθψλ 

αλαγθψλ θαη αληαγσληζηψλ. 

 

 Γηαζέηεη ηθαλφηεηα πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ ηεο θαζψο 

έρεη κεγάιε δηείζδπζε θαη γλψζε ηεο αγνξάο. 

 

 Γηαζέηεη ζεκαληηθή ηθαλφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο θαζψο έρεη κία ζεηξά 

θεξδνθφξσλ ρξήζεσλ, θαη αμηνζεκείσην κέγεζνο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί 

φηη είλαη εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ απφ ην 2000. 

 

 Η γξήγνξε θαη επηηπρεκέλε εμέιημε θαη ε θαηάηαμή ηεο ζηελ αγνξά ηεο 

βηνκεραληθήο μπιείαο καξηπξνχλ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο. 

 

 

 

B. ALFAWOOD Α.Δ.Β.Δ. 

 

 

   Η βηνκεραλία μχινπ ALFAWOOD δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά ηεο βηνκεραληθήο 

μπιείαο ζηελ Διιάδα απφ ην 1981. Ξεθίλεζε κε ηελ κνλάδα επέλδπζε θαπιακά θαη 

παξαγσγήο δηαθφξσλ πιηθψλ επηπινπνηίαο θαη ζήκεξα δηαζέηε κηα πιήξε γθάκα 

πξντφλησλ μχινπ. Απφ ην 2004, κεηά ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξείαο ΠΙΝΓΟ Α.Δ, είλαη ε 

κνλαδηθή βηνκεραλία παξαγσγήο ηλνζαλίδαο (MDF) ζηελ Διιάδα. Σν 2000 εμαγφξαζε 

ζηε Βάξλα ηεο Βνπιγαξίαο έλα εξγνζηάζην παξαγσγήο κνξηνζαλίδαο. Κηλείηαη 

δπλακηθά ζε φια ηα πξντφληα μχινπ θαζψο βξίζθεηαη ζε εμέιημε επελδπηηθφ 
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πξφγξακκα γηα δεκηνπξγία εξγνζηαζίνπ δηαρείξηζεο μπιείαο θαη παξαγσγήο pellets, 

ζην Νεπξνθφπη Γξάκαο. Σν κεγάιν βήκα ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

2009 φηαλ εμαγφξαζε ηελ βηνκεραλία SHELMAN θαη κεηαηξέπεηαη ζε εγέηηδα εηαηξεία 

ζηα πξντφληα μχινπ ζηελ Διιάδα. ήκεξα ε ALFAWOOD σο φκηινο εηαηξεηψλ 

δηαζέηεη 4 εξγνζηάζηα θαη ζπκκεηνρή ζε  9 ζπγαηξηθέο. Ωο ALFAWOOD κε ζηνηρεία 

ηνπ 2009 είρε θχθιν εξγαζηψλ πεξί ηα 35.000.000€. 

 

 Βαζηθνί ζηόρνη: Μεηά ηελ εμαγνξά δχν εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο κνξηνζαλίδαο 

θαη ελφο ηλνζαλίδαο, ε ALFAWOOD θηινδνμεί λα γίλεη ε εγέηηδα δχλακε ζηε 

βηνκεραληθή μπιεία θαη ζηα πξντφληα μχινπ γεληθφηεξα. εκαληηθφο ζηφρνο 

επίζεο απνηειεί θαη ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαζψο ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά 

δελ μεπεξλνχζαλ ην 10% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο. 

 

 Δθαξκνδόκελε ζηξαηεγηθή: Η ζηξαηεγηθή ηεο ALFAWOOD είλαη απηή ησλ 

δηεθδηθεηψλ, θαζψο επηζπκεί ηελ θαηάθηεζε ηεο αγνξάο βηνκεραληθήο μπιείαο 

ζηελ Διιάδα, κε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ ρξεζηκνπνηεί θαηά πεξίπησζε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο θαη 

δηαθνξνπνίεζεο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ κείσζε ηηκήο θαη θφζηνπο, ηελ 

θαηλνηνκία ησλ πξντφλησλ θαη ηελ πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ πξντφλησλ 

ηεο. 

 

 Γπλαηά θαη αδύλαηα ζεκεία: ηα δπλαηά ζεκεία ηεο επηρείξεζεο είλαη ην 

κέγεζνο, ε επξχηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ε δπλαηφηεηα θαζεηνπνίεζεο ηεο 

παξαγσγήο ηεο απφξξνηα ησλ εμαγνξψλ θαη ζπλεξγαζηψλ ηεο. Δπίζεο ε 

εκπεηξία ηεο, ε επηζεηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δηνίθεζε ηεο, ε ηθαλφηεηα 

παξαγσγήο, ε ηνπνζεζία ησλ εξγνζηαζίσλ ηεο, ε νινθιεξσκέλε εμππεξέηεζε 
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ησλ πειαηψλ ηεο ζε φια ηα πξντφληα μχινπ, ηα θαλάιηα δηαλνκήο, νη 

πξνζπάζεηεο γηα θαηλνηφκα πξντφληα θαη ν ηερλνινγηθφο ηεο εμνπιηζκφο. 

Βαζηθή αδπλακία απνηειεί ε δπζθνιία ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ηφζσλ εξγνζηαζίσλ θαη ζπγαηξηθψλ ηα νπνία θέξνπλ δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο 

θαη λννηξνπίεο (αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κε ηε εηαηξεία «νθηαλφο Παξθέηα», 

ηεο νπνίαο θαηέρεη ην 50%, βξίζθεηαη ζε δηθαζηηθή δηακάρε). εκαληηθή επίζεο 

αδπλακία απνηεινχλ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα κεηά ηηο εμαγνξέο (ζα 

αλαθεξζνχκε αλαιπηηθφηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο SHELMAN), ην κηθξφ 

κεξίδην αγνξάο, ε θήκε ηεο (πνιιέο θνξέο αθξνβαηεί κεηαμχ ζπκπεξηθνξψλ 

κεγάιεο θαη κηθξήο επηρείξεζεο) θαη ην ρηίζηκν ηνπ Brand name. 

 

 Μειινληηθή ζηξαηεγηθή: Μέρξη λα θαηαθέξεη ε ALFAWOOD λα θαηαθηήζεη ηελ 

αγνξά μπιείαο ηεο Διιάδαο πηζηεχεηαη φηη ε ζηξαηεγηθή ηεο ζα είλαη απηή ηεο 

εγεζίαο θφζηνπο εζηηάδνληαο ζηε ρακειφηεξε ηηκή αμηφπηζησλ πξντφλησλ. 

 

 Λνηπά ζηνηρεία: 

 

 Έρεη ηελ ηθαλφηεηα ζχιιεςεο θαη ζρεδηαζκνχ λέσλ πξντφλησλ θαζψο 

δηαζέηεη θαη ηελ πιεξέζηεξε γθάκα, ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο, απφ ηηο βηνκεραλίεο ηεο ρψξαο καο, φπσο 

επίζεο θαη ηελ βνήζεηα θαη ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα θαη 

εξγνζηάζηα ηνπ νκίινπ. 

 

 ε ζπλεξγαζία κε ηα εξγνζηάζηα ηνπ νκίινπ έρεη κεγάιε δπλαηφηεηα 

παξαγσγήο πνπ κπνξνχλ λα ηε βνεζήζνπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ 

θηιφδνμψλ ηεο ζρεδίσλ. 
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 Έρεη μεθηλήζεη κία νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο 

ηνπ νλφκαηνο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο πνπ ζα ηελ νδεγήζεη ζηελ αχμεζε 

ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο. 

 

 Αλ θαη ε ALFAWOOD πξνέξρεηαη απφ κηα ζεηξά ζπλερψλ θεξδνθφξσλ 

ρξήζεσλ, ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θάπνησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ 

πηζαλψλ λα ηεο δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

 Παξά ηελ εληππσζηαθή πνξεία ηεο εηαηξείαο θαη ηελ εμέιημή ηεο, ε 

δηαρείξηζε ηεο ζεκεξηλήο ηεο κνξθήο απνηειεί ζίγνπξα κεγάιν 

εξσηεκαηηθφ.  

 

 

 

C. ΜΟΤΡΗΚΖ Α.Δ. 

 

 

   Η επηρείξεζε ΜΟΤΡΙΚΗ Α.Δ είλαη απφ ηηο παιαηφηεξεο βηνκεραλίεο μχινπ ηεο 

ρψξαο θαζψο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηνπ μχινπ απφ ην 1924. Δλψ δηαζέηεη κία 

ζεκαληηθή γθάκα πξντφλησλ, ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ε καζίθ μπιεία, 

εηδηθεχεηαη ζηελ παξαγσγή ηνπ θφληξα πιαθέ - πιαθάδ (ζήκεξα δηαζέηεη  ηε κνλαδηθή 

ελεξγή παξαγσγηθή κνλάδα ηεο ρψξαο) θαη ηελ αγνξά ησλ μχιηλσλ δαπέδσλ. Με έδξα 

θαη εξγνζηάζην ζηελ Κφξηλζν, θέληξα δηαλνκήο ζηελ Αηηηθή θαη δηθέο ηεο ιηκεληθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ε ΜΟΤΡΙΚΗ απνηειεί κία ζεκαληηθή βηνκεραλία μχινπ ηεο Διιάδαο. 

Έρεη κία αμηνζεκείσηε εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θχθιν εξγαζηψλ πεξί ηα 

22.000.000€ (ζηνηρεία 2009). 
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 Βαζηθνί ζηόρνη: Η κεγάιε εμεηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα φπσο ην 

θφληξα πιαθέ – πιαθάδ (περνζαλίδεο), ηα μχιηλα δάπεδα θαη ε εηζαγσγή θαη 

δηάζεζε δηαθφξσλ εηδψλ μπιείαο, απνηειεί ην βαζηθφ ζηφρν ηεο επηρείξεζεο. 

Υσξίο βέβαηα λα παξακειεί θαη ηα ππφινηπα βηνκεραληθά είδε μπιείαο 

(κνξηνζαλίδεο, MDF, επελδεδπκέλα, κειακίλεο) ψζηε λα κπνξεί λα θαιχςεη ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο. Δπίζεο ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο εηαηξείαο απνηειεί ε 

ζπλερείο αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζηελ νπνία δηαγξάθεη αμηνζεκείσηε αλάπηπμε. 

 

 Δθαξκνδόκελε ζηξαηεγηθή: Η ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία 

ΜΟΤΡΙΚΗ είλαη ε ζηξαηεγηθή εζηίαζεο (Niche), πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ 

αλάπηπμε κηαο ηδηαίηεξεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο ζε έλα κηθξφ ηκήκα ηεο 

αγνξάο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε ΜΟΤΡΙΚΗ είλαη «εηδηθή» ζηελ παξαγσγή  

θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ, παξέρεη πνιχ θαιή εμππεξέηεζε, παξάγεη 

πξντφληα ζπγθεθξηκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία πειαηψλ θαη δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο. 

 

 Γπλαηά θαη αδύλαηα ζεκεία: ηα δπλαηά ζεκεία ηεο επηρείξεζεο είλαη ε 

δπλαηφηεηα θαη ε εμεηδίθεπζε ζηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ μχινπ, ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο, ε θαηλνηνκία, ε 

επειημία, ε ηνπνζεζία ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη ε δηάζεζε ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ε πξνκήζεηα κεγάιεο γθάκαο πξντφλησλ μχινπ, ε εκπεηξία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο, ε θνπιηνχξα ηεο εηαηξείαο, ν ηερλνινγηθφο ηεο εμνπιηζκφο, ε 

αμία ηεο κάξθαο, ε θήκε θαη ε πειαηεία ηεο. Αδχλαηα ζεκεία ηεο απνηεινχλ ην 

ειιηπέο δίθηπν δηαλνκήο ηεο (δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηε λφηηα Διιάδα), ε 
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εμάξηεζή ηεο απφ κεξίδα πξνκεζεπηψλ (κνξηνζαλίδαο, MDF, καζίθ μπιείαο), ε 

πεξηνξηζκέλε παξαγσγηθή ηεο δπλαηφηεηα, ε κηθξή δηείζδπζε ζηελ αγνξά.  

 

 Μειινληηθή ζηξαηεγηθή: Με δεδνκέλε ηελ επηηπρή εθκεηάιιεπζε Niche αγνξψλ 

απφ ηελ ΜΟΤΡΙΚΗ, ε κειινληηθή ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο ζα παξακείλεη 

απηή ηεο εζηίαζεο κε έκθαζε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηεο θαη ηελ 

θαηλνηνκία. 

 

 Λνηπά ζηνηρεία:  

 

 Με επάξθεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη δίλνληαο κεγάιε έκθαζε 

ζηηο αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ηεο, ε ΜΟΤΡΙΚΗ έρεη κεγάιε ηθαλφηεηα 

ζχιιεςεο θαη ζρεδηαζκνχ λέσλ πξντφλησλ. 

 

 Η επηρείξεζε δηαζέηε πεξηνξηζκέλε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα γεγνλφο 

πνπ αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε εμεηδηθεπκέλσλ θαη 

εηδηθψλ απαηηήζεσλ πξντφλησλ. 

 

 Η εηαηξεία παξνπζηάδεη αδπλακία πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ 

πξντφλησλ ηεο θαζψο δηαζέηεη ειιηπέο δίθηπν δηαλνκήο κε 

εμππεξεηψληαο αξθεηέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 

 Με θεξδνθφξεο ρξήζεηο θαη πγηή νηθνλνκηθή πνξεία ζην ρξφλν, ε 

επηρείξεζε δηαζέηεη ηθαλφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

 Η επηηπρεκέλε θαη ζηνρεπφκελε εζηίαζε ζε ηκήκαηα ηεο αγνξά, 

καξηπξά ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο.  
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D. SHELMAN Α.Δ. 

 

 

   Η SHELMAN απνηέιεζε γηα πνιιά ρξφληα ηελ κεγαιχηεξε βηνκεραλία μχινπ ηεο 

Διιάδαο. Γεκηνπξγήζεθε ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ ΄60 απφ Διιεληθά θαη Διβεηηθά 

θεθάιαηα θαη γξήγνξα εμειίρζεθε ζηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ηεο αγνξάο μχινπ 

ηεο ρψξαο. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζε φιε ηελ γθάκα ησλ πξντφλησλ μχινπ, κε δπλαηφηεηα 

θαζεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο ηεο,  δηαζέηεη εξγνζηάζηα ζε Υαιθίδα (απφ ην 1962) κε 

δηθέο ηεο ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη Κνκνηελή (2002), θαη ζπκκεηνρή ζε 5 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο. Διέγρνληαο γηα πνιιά ρξφληα πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηεο 

δηαθίλεζεο νξηζκέλσλ πξντφλησλ μχινπ, ε SHELMAN απνηεινχζε ξπζκηζηηθφ 

παξάγνληα ηεο πνξείαο φισλ ησλ πξντφλησλ μχινπ ηεο ρψξαο θαζψο επίζεο θαη ε 

ζεκαληηθφηεξε εμαγσγηθή δχλακε, ησλ πξντφλησλ απηψλ. Η άλαξρε γηγάλησζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε κηα ζεηξά δηνηθεηηθψλ ιαζψλ νδήγεζαλ ηελ επηρείξεζε ζε δηαθνπή 

ιεηηνπξγίαο παξαγσγηθψλ ηεο κνλάδσλ (θφληξα πιαθέ) θαη κία ζπξξίθλσζε ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηεο απφ 120.000.000€ ην 2005 ζε 65.000.000€ ην 2009 κε 

ππνρξεψζεηο ζηα 160.000.000€. Κάησ απφ  απηφ ην βάξνο ζην ηέινο ηνπ 2009 ε 

SHELMAN εμαγνξάδεηαη απφ ηνλ φκηιν ALFAWOOD. 

 

 Βαζηθνί ζηόρνη: Βαζηθφο ζηφρνο ηεο SHELMAN, ππφ ηε λέαο ηεο 

Γηνίθεζε, απνηειεί ε επαλάθηεζε ηεο θνξπθήο ζε φια ηα πξντφληα 

μχινπ ζηελ Διιάδα θαη ε δπλακηθή ηεο παξνπζία ζηηο εμαγσγέο ζε 

ζπλδπαζκφ βέβαηα κε θεξδνθφξεο ρξήζεηο.  

 

 Δθαξκνδόκελε ζηξαηεγηθή: Με δεδνκέλε ηελ πξνζπάζεηα δηεθδίθεζεο 

ηεο εγεηηθήο ζέζεο ζε φιε ηε γθάκα ησλ πξντφλησλ μχινπ, ε 
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SHELMAN εθαξκφδεη ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο δίλνληαο έκθαζε 

ζηηο  ρακειέο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηεο. 

 

 Γπλαηά θαη αδύλαηα ζεκεία: Βαζηθφ δπλαηφ ζεκείν ηεο εηαηξείαο 

απνηειεί ην κέγεζνο θαη ε δπλαηφηεηα θαζεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο 

ηεο. Δπίζεο δπλαηά ζεκεία είλαη ε κεγάιε ηεο εκπεηξία, ν ηερλνινγηθφο 

ηεο εμνπιηζκφο, νη ιηκεληθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο θαη νη ζέζεηο ησλ 

εξγνζηαζίσλ ηεο, ε αμία ηεο κάξθαο, ην δνκεκέλν δίθηπν δηαλνκήο, ν 

έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο, ε δπλαηφηεηα θαηλνηνκηψλ, ε επηζεηηθφηεηα πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηε λέα δηνίθεζε, ε επξχηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο, ε κεγάιε 

δπλαηφηεηα παξαγσγήο. Ωο θχξην αδχλαην ζεκείν ηεο επηρείξεζεο είλαη 

ηα κεγάια νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αθφκα ηελ ηαιαλίδνπλ θαη νη 

αιπζηδσηέο ζπλέπεηεο πνπ απηά ζπλεπάγνληαη, (ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε 

φηη ζην πξψην ελλεάκελν ηνπ 2010 είρε θχθιν εξγαζηψλ πεξί ηα 

50.000.000€ κε δεκηέο κεηά απφ θφξνπο πεξί ηα 25.000.000€). Δπίζεο 

αδχλαηα ζεκεία απνηεινχλ ην γηγαλησκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην θιείζηκν παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, ε θήκε ηεο, ε 

επειημία θαη ε αδπλακία εμππεξέηεζεο εηδηθψλ ηκεκάησλ ηεο αγνξάο. 

 

 

 Μειινληηθή ζηξαηεγηθή: Δθηηκάηαη φηη κέρξη ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ 

ηεο εηαηξείαο γηα επαλαθαηάθηεζε ηεο αγνξάο μχινπ ηεο ρψξαο καο ε 

ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεί ζα είλαη απηή ηεο εγεζίαο θφζηνπο. ε 

πεξίπησζε επίηεπμεο ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ ε SHELMAN ζα επαλέιζεη 

ζηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχζε ζην παξειζφλ θαη ήηαλ απηή ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο.  
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 Λνηπά ζηνηρεία:  

 

 Η SHELMAN έρνληαο φιεο ηηο δνκέο θαη ηα αληίζηνηρα 

ηκήκαηα έρεη ζεκαληηθή ηθαλφηεηα ζχιιεςεο θαη ζρεδηαζκνχ 

λέσλ πξντφλησλ, ππνζηεξηδφκελε βέβαηα θαη απφ δπλαηφηεηα 

θαζεηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο ηεο. Δξσηεκαηηθφ πάλησο 

απνηειεί ε δηαρείξηζε, απφ ηε λέα δηνίθεζε, ηνπ ππάξρνληνο 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 

 Η επηρείξεζε δηαζέηεη κεγάιε επάξθεηα παξαγσγηθήο 

δπλαηφηεηαο θαζψο θαη ηα δχν ηεο εξγνζηάζηα δελ βξίζθνληαη 

ζε παξαγσγηθή πιεξφηεηα. 

 

 Έρεη ηελ δπλαηφηεηα πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ 

ηεο θαζψο ππνζηεξίδεηαη θαη απφ έλα δνκεκέλν δίθηπν 

δηαλνκήο, αλ θαη πξνέρεη γηα ηελ εηαηξεία ε αλάθηεζε ηεο 

θήκεο ηεο ζηελ αγνξά. 

 

 Με ζπλερείο δεκηνγφλεο ρξήζεηο θαη ηεξάζηηεο ππνρξεψζεηο 

ζεσξείηαη φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο SHELMAN είλαη ην 

κεγάιν δεηνχκελν. 

 

 Η ηδηαίηεξα δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη θαζηζηνχλ κεγάιν 

εξσηεκαηηθφ ηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζήο ηνπο. 
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E. ΦΗΛΟΞΤΛ Α.Δ. 

 

 

   Η εηαηξεία ΦΙΛΙΞΤΛ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην βηνκεραληθφ ηνκέα μχινπ ηα ηειεπηαία 

20 ρξφληα. Ξεθίλεζε κε ηελ παξαγσγή πξντφλησλ επέλδπζεο θαπιακά θαη ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία επέλδπζεο κε κειακίλε. Απηή ηε ζηηγκή ηξέρεη επελδπηηθφ 

πξφγξακκα γηα παξαγσγή πάγθσλ εξγαζίαο, πνξηάθηα θαη ξάθηα κειακίλεο. Υσξίο 

δηθή ηνπ παξαγσγή ησλ βαζηθψλ πιηθψλ (κνξηνζαλίδα, ηλνζαλίδα), απνηέιεζε 

ζπκπιεξσκαηηθφ παξάγνληα ζηελ αγνξά ηεο ηερλεηήο μπιείαο ηεο Διιάδαο. Έρεη έδξα 

θαη εξγνζηάζην ζηε Βέξνηα θαη ην 2009 είρε θχθιν εξγαζηψλ16.000.000€. 

 

 Βαζηθνί ζηόρνη: Η αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηεο εηαηξείαο θαη ε εμππεξέηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηεο αγνξάο βαζηδφκελε ζηελ επειημίαο ηεο, 

απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο. 

 

 Δθαξκνδόκελε ζηξαηεγηθή: Η ζεκεξηλή ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεη ε επηρείξεζε 

γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο είλαη απηή ηεο εζηίαζεο (γηα Niche αγνξέο) θαη 

ηεο εγεζίαο θφζηνπο γηα δηεθδίθεζε επηπιένλ κεξηδίνπ αγνξάο. 

 

 Γπλαηά θαη αδύλαηα ζεκεία: ηα δπλαηά ζεκεία ηεο ΦΙΛΟΞΤΛ είλαη ε επειημία, 

ε δπλαηφηεηα εμππεξέηεζεο εηδηθψλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο θαη ν ηερλνινγηθφο 

ηεο εμνπιηζκφο. ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο είλαη ε εμάξηεζε ηεο απφ πξνκεζεπηέο 

βαζηθψλ πιηθψλ (κνξηνζαλίδα, ηλνζαλίδα), ε αδπλακία ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο, 

ε κηθξή δπλαηφηεηα θαηλνηνκηψλ, ε κηθξή παξαγσγηθή ηεο δπλαηφηεηα, ε κηθξή 

γθάκα πξντφλησλ, ην πεξηνξηζκέλν δίθηπν δηαλνκήο, ε κηθξή δηείζδπζε ζηελ 

αγνξά. 
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 Μειινληηθή ζηξαηεγηθή: Οη ζεκεξηλέο ζηξαηεγηθέο ηεο εζηίαζεο θαη ηεο εγεζίαο 

θφζηνπο εθηηκάηαη φηη ζα είλαη θαη νη κειινληηθέο ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Λνηπά ζηνηρεία:  

 

 Η κέρξη ζήκεξα πνξεία ηεο ΦΙΛΟΞΤΛ σο αθνινχζνπ θαη ε εμάξηεζή 

ηεο απφ κεξίδα πξνκεζεπηψλ ηεο δίλνπλ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα γηα 

θαηλνηνκίεο. 

 

 Γηαζέηεη κηθξή θαη εμαξηψκελε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα. 

 

 Γηαζέηνληαο έλα πεξηνξηζκέλν δίθηπν δηαλνκήο, έρεη κηθξή ηθαλφηεηα 

πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ ηεο. 

 

 Παξά ηελ εηθφλα ηεο «λνηθνθπξεκέλεο» επηρείξεζεο, ε παξνχζα 

νηθνλνκηθή ζπγθπξία επηθέξεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Οη δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο αγνξάο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία δίλνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο 

δηαρείξηζεο ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο απφ κία θαηά ηα άιια έκπεηξε 

θαη αμηφκαρε δηνίθεζε. 
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Οη βαζηθνί  αληαγωληζηέο ηνπ εμωηεξηθνύ: 

 

 

    Η αγνξά μχινπ ηεο Διιάδαο παξνπζηάδεη νξηζκέλα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα 

νπνία ε νινθιεξσκέλε επέλδπζε κε εξγνζηάζηα θαη νξγαλσκέλν δίθηπν πσιήζεσλ, 

απφ νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζίζηαηαη δχζθνιε θαη κε κεγάιν ξίζθν. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ηα εμήο: 

 

 Ο κεγάινο θαηαθεξκαηηζκόο. Μηθξά θαη κεγάια μπιεκπνξηθά θαη βηνκεραλίεο – 

βηνηερλίεο επίπισλ ζε φιε ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. 

 

 Σν κηθξό κέγεζνο ηεο αγνξάο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ε θαηαλάισζε ζηελ 

κνξηνζαλίδα κε κειακίλε (πνπ είλαη ην θχξην πξντφλ ηερλεηήο μπιείαο) θαηά 

ηελ πεξαζκέλε ρξνληά δελ μεπέξαζε ηα 350.000m³ (ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα 

θαιχςεη έλα κφλν εξγνζηάζην γηα παξάδεηγκα ηεο Σνπξθίαο). 

 

 Σν θνξνινγηθό ζύζηεκα θαη ε λνκνζεζία. Με ζπλερείο αιιαγέο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο δελ παξέρεη θακία αζθάιεηα ζε έλα λέν θαη ρσξίο ηδηαίηεξεο 

γλψζεηο επελδπηή.  

 

 Ο ηξόπνο πιεξωκήο. Με θχξην ηξφπν πιεξσκήο ηηο κεηαρξνλνινγεκέλεο 

επηηαγέο, πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αγγίδνπλ ηνπο 12 κήλεο, θαη νπζηαζηηθά 

ρσξίο αζθάιεηα γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπο, ν θίλδπλνο επέλδπζεο είλαη πνιχ 

κεγάινο. 
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 Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηωλ θαηαλαιωηώλ. Κηίζηκν παξαδνζηαθψλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο, θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ ηνπο, 

δπζθνιία πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο λέσλ πξντφλησλ. 

 

 Κνξεζκέλε αγνξά. Δίδε νη ππάξρνπζεο Διιεληθέο βηνκεραλίεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ππεξθαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. 

 

   Λφγσ ησλ παξεκθεξψλ ηξφπσλ δξαζηεξηνπνίεζεο, ησλ βηνκεραληψλ μχινπ ηνπ 

εμσηεξηθνχ, ζηε ρψξα καο ζα εμεηαζηνχλ ζπλνιηθά. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε  ησλ 

βηνκεραληψλ παξαγσγήο κνξηνζαλίδαο παγθνζκίσο, ηηο ηνπνζεζίεο ησλ εξγνζηαζίσλ 

ηνπο θαη ηελ δπλακηθφηεηα παξαγσγήο ηνπο ζε θπβηθά κέηξα, έρνπκε ζηνλ πίλαθα 1.  

Έληνλε παξνπζία ζηε ρψξα καο ηδηαίηεξα θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία έρεη ε Απζηξηαθή 

βηνκεραλία μχινπ EGGER, κε εξγνζηάζηα ζε 6 ρψξεο, θχθιν εξγαζηψλ ηνπ νκίινπ πνπ 

μεπεξλά ηα 1,4 δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ, δξαζηεξηνπνίεζε ζηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο 

ρψξεο, 6.000 εξγαδφκελνπο θαη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο ε EGGER είλαη απφ 

ηνπο θχξηνπο ξπζκηζηέο ηεο βηνκεραλίαο μχινπ ζηελ Δπξψπε. Παξαδνζηαθή παξνπζία 

ζηε ρψξα καο έρεη ν φκηινο KRONOSPAN κε εξγνζηάζηα ζε 9 ρψξεο θαη έληνλε 

παξνπζία ζε εμαγνξέο, ηδηαίηεξα ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ίζσο απνηειεί ηνλ 

κεγαιχηεξν παίθηε ηεο αγνξάο μχινπ ηεο Δπξψπεο. Ο φκηινο SONAE κε έδξα ηελ 

Πνξηνγαιία, ηεξάζηηα παξαγσγηθή δπλαηφηεηα (5.685.000m³ κνξηνζαλίδα, 

1.770.000m³ ηλνζαλίδα θαη 460.000m³ OSB ην ρξφλν), θχθιν εξγαζηψλ ηνπ νκίινπ 

κεγαιχηεξν απφ 1,2 δηζεθαηνκκχξηα Δπξψ,  δξαζηεξηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ζε 

πνιιέο εμαγνξέο ζηε δπηηθή Δπξψπε. Σέινο ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηε ρψξα καο θαη ε Σνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ KASTAMONU ENTEGRE ε νπνία 

δηαζέηεη κεγάιε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ζηε γεηηνληθή ρψξα αιιά έρεη θαη εξγνζηάζην 

ζηε Βνπιγαξία, ε νπνία κε ζπλερείο κεγάιεο επελδχζεηο έρεη αλέιζεη, ζε κηθξφ ρξνληθφ 
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δηάζηεκα, ζηηο ζεκαληηθέο δπλάκεηο ηεο αγνξάο μπιείαο (Πεγή: Wood Based Panel 

International θαη πεξηνδηθφ EUWID). 

 

 Βαζηθνί ζηόρνη: Βαζηθφο ζηφρνο φισλ ησλ παξαπάλσ βηνκεραληψλ είλαη ε 

είζνδνο ζηελ αγνξά ηεο ρψξαο καο θαη ε ζπλεξγαζία κε ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα 

ηεο αγνξάο. Έηζη ζπλάπηνπλ ζπλεξγαζίεο κε κεγάια μπιεκπνξηθά θαη 

βηνκεραλίεο επίπισλ εζηηάδνληαο ζηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαγθψλ 

ηνπο. 

 

 Δθαξκνδόκελε ζηξαηεγηθή: Η ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη απφ ηηο βηνκεραλίεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ είλαη απηή ηεο εζηίαζεο. 

 

 Γπλαηά θαη αδύλαηα ζεκεία: ηα δπλαηά ζεκεία ζπγθαηαιέγνληαη ην κέγεζνο, ε 

θαζεηνπνηεκέλεο παξαγσγέο, ε κεγάιεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ν 

ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ε θαηλνηνκία, ε κεγάιε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα, ν 

έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο, ε εκπεηξία ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ε δπλαηφηεηα 

πξνκήζεηαο φισλ ησλ πξντφλησλ μχινπ, ε αμία ηεο κάξθαο θαη ε θήκε ηνπο, ε 

επηζεηηθφηεηα θαη ε θνπιηνχξα ησλ εηαηξεηψλ θαη ηέινο ε αληαγσληζηηθφηεηα 

ηεο ηηκήο ησλ πξντφλησλ ηνπο. ηα αδχλαηα ζεκεία κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε 

ην δίθηπν δηαλνκήο, ε ειιηπήο γλψζε ηεο Διιεληθήο αγνξάο, ε ζέζε ησλ 

εξγνζηαζίσλ, ηελ έιιεηςε επειημίαο, ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή ησλ 

πξντφλησλ ηνπο, ηε κηθξή δηείζδπζε ζηελ αγνξά. 

 

 Μειινληηθή ζηξαηεγηθή: Με δεδνκέλε φπσο αλαθέξακε ηελ κηθξή πηζαλφηεηα 

νινθιεξσκέλεο επέλδπζεο ζηε ρψξα καο, ε κειινληηθή ζηξαηεγηθή ησλ 

βηνκεραληψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζα παξακείλεη απηή ηεο εζηίαζεο. 
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 Λνηπά ζηνηρεία: 

 

 Με αλαπηπγκέλα ηκήκαηα R&D θαη θαζεηνπνηεκέλεο παξαγσγέο, νη 

δπλαηφηεηεο γηα θαηλνηνκία ησλ κεγάισλ βηνκεραληψλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

θξίλνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. 

 

 Δπίζεο δηαζέηνπλ πνιχ κεγάιεο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο. 

 

 Μπνξνχλ νηθνλνκηθά λα ζηεξίμνπλ κηα πξνζπάζεηα πξνψζεζεο θαη 

πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ ηνπο αιιά δελ δηαζέηνπλ ην δίθηπν δηαλνκήο 

πνπ ζα ηνπο ήηαλ πνιχ ρξήζηκν. 

 

 Γηαζέηνπλ κεγάιεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

 Δπίζεο δηαζέηνπλ κεγάιε εκπεηξία δηαρείξηζεο αγνξψλ κε πνιιά απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο καο. 
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3.2.2 Ανάλσζη Καηαναλωηών 

 

 

1.1 Πνηνη είλαη νη θαηαλαιωηέο ηωλ πξνϊόληωλ ηωλ βηνκεραληώλ μύινπ. 

 

 

   Πειάηεο ησλ βηνκεραληψλ επεμεξγαζίαο μχινπ θαη εηδηθφηεξα ηεο ηερλεηήο μπιείαο  

είλαη κεγάιεο θαηαζθεπαζηηθέο κνλάδεο επίπισλ θαη ρνλδξέκπνξνη πξντφλησλ μχινπ. 

Πξαγκαηηθνί ηειηθνί θαηαλαισηέο βέβαηα γηα ηα πξντφληα εθηφο ησλ κεγάισλ 

θαηαζθεπαζηψλ επίπισλ, απνηεινχλ θαη φινη νη θαηαζθεπαζηέο επίπισλ θαη γεληθά νη 

ρξήζηεο πξντφλησλ μχινπ: 

 

 Οη θαηαζθεπαζηέο γεληθά πξνκεζεχνληαη ηα πξντφληα ηερλεηήο μπιείαο απφ 

ηνπο ρνλδξεκπφξνπο πξντφλησλ μχινπ (εθηφο ησλ  κεγάισλ θαηαζθεπαζηψλ 

πνπ πξνκεζεχνληαη απεπζείαο απφ ηελ βηνκεραλία). Αγνξάδνπλ ηε βηνκεραληθή 

μπιεία α) γηα λα αλαλεψζνπλ θαη λα εκπινπηίζνπλ ηελ γθάκα ησλ πξντφλησλ  – 

επίπισλ ηνπο θαη β) γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαγγειηψλ ηνπο.  

 

 Οη μπιέκπνξνη πξνκεζεχνληαη ηελ ηερλεηή μπιεία απφ ηελ βηνκεραλία α) γηα λα 

δηαηεξνχλ κία εκπινπηηζκέλε  γθάκα πξντφλησλ β) δηφηη πξέπεη λα εθηειέζνπλ 

ηηο παξαγγειίεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Η απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ ηνπο απαηηεί ηελ δηαηήξεζε κηαο ζεκαληηθήο παξαθαηαζήθεο 

ρξσκάησλ, εηδψλ θαη δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ ησλ πξντφλησλ. 

 

 

 



50 

 

1.2 Πωο κπνξνύλ λα ηαμηλνκεζνύλ (Σκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο). 

 

     Σκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο γηα θάζε θαηεγνξία πειαηψλ ησλ βηνκεραληψλ μχινπ 

(κε δεδνκέλε ηελ Business to Business πψιεζε) ζα κπνξνχζε λα γίλεη σο εμήο: 

 

 Γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο επίπισλ:  

 

 Αλάινγα κε ην είδνο ησλ επίπισλ θαηαζθεπήο (έπηπια θνπδίλαο – 

ληνπιάπαο, γξαθείνπ, ζαινληνχ – θξεβαηνθάκαξαο, δηαρσξηζηηθψλ, 

εμνπιηζκνχ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ). 

 

 Αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή (Μαθεδνλίαο, Πεινπνλλήζνπ, Αηηηθήο, 

Κξήηεο, λεζηψλ βνξείνπ αηγαίνπ θηι.).  

 

 Αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο (κηθξή, κεζαία, κεγάιε). 

 

 Με ηε δνκή ησλ πειαηψλ (κίγκα ρξήζεο πξντφλησλ ησλ αληαγσληζηψλ). 

 

 Αλάινγα κε ηελ ρξήζε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. 

 

 Με ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ.  
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 Γηα ηα μπιεκπνξηθά: 

 

o Γνκή θαη ηζηνξηθφ πειαηψλ (ρξήζε – πνζνζηφ πξντφλησλ βηνκεραληθήο 

μπιείαο θαη πιηθψλ ηεο θάζε βηνκεραλίαο). 

 

o Αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

 

o Μέγεζνο μπιεκπνξηθνχ. 

 

o πρλφηεηα αγνξάο θαη κέγεζνο παξαγγειίαο. 

 

o Ύπαξμε θαη ρξήζε κεραλεκάησλ επεμεξγαζίαο. 

 

o Γηάζεζε  πιηθψλ επηπινπνηίαο (πιηθά ζπλδεζκνινγίαο – πεξηθεξεηαθά 

πξντφληα). 

 

o Πξνψζεζε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. 

 

o Η νηθνλνκηθή επηθάλεηα. 
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2.1 Γηαηί αγνξάδνπλ ηα πξνϊόληα βηνκεραληθήο μπιείαο. 

 

 

    Όπσο αλαθέξζεθε ε ηερλεηή μπιεία απνηειεί ην βαζηθφ πξσηνγελέο πιηθφ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ κεγαιχηεξνπ φγθνπ ησλ ζχγρξνλσλ επίπισλ. ηελ αιπζίδα ινηπψλ ησλ 

βηνκεραληψλ μχινπ, μπιεκπνξηθψλ θαη θαηαζθεπαζηψλ ζηφρνο είλαη ε ακεζφηεξε θαη 

αξηηφηεξε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαγσγή επίπισλ θαη 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ. 

 

   Η απφθαζε γηα ηελ αγνξά ηεο ηερλεηήο μπιείαο ηφζν γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο φζν θαη 

γηα ηνπο μπιεκπφξνπο αληαλαθιά ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ. 

 

   ηελ απφθαζε γηα ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ βηνκεραληθήο μπιείαο γηα κελ ηνπο 

κεγάινπο θαηαζθεπαζηέο επίπισλ εκπιέθνληαη ηα ηκήκαηα Μάξθεηηλγθ, έξεπλαο θαη 

πξνκεζεηψλ γηα δε ηα μπιεκπνξηθά ηα ηκήκαηα πξνκεζεηψλ. 

 

   Οη ζηφρνη ησλ αλζξψπσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε αγνξά ηνπ πξντφληνο ζηελ πεξίπησζε 

ησλ κεγάισλ θαηαζθεπαζηψλ είλαη ε αλάπηπμε – εηζαγσγή θαη παξνπζίαζε επίπισλ 

ιεηηνπξγηθψλ κε δηαθνξνπνηεκέλν design θαη πξσηνπνξηαθφ ζρεδηαζκφ, γηα δε ησλ 

μπιεκπνξηθψλ ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πσιήζεσλ. 
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3 ύγρξνλεο ηάζεηο ζηελ θαηαλάιωζε ηωλ πξνϊόληωλ μύινπ 

 

   Η ρξήζε ησλ πξντφλησλ ηεο ηερλεηήο μπιείαο πξννξίδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

επίπισλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ηα πξντφληα ησλ βηνκεραληψλ μχινπ ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηνπ design θαη ηεο δηαθφζκεζεο κε πξσηνπνξηαθά 

θαη θαηλνηφκα πξντφληα, εχθνια ζηελ επεμεξγαζία, δηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε, γηα ηε 

δεκηνπξγία ιεηηνπξγηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θαιαίζζεησλ επίπισλ πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο θαη αλαλεψζηκεο αλάγθεο ησλ ηειηθψλ θαηαλαισηψλ. 

 

 

3.2.3 Ανάλσζη πωλήζεων 

 

   Καηά ηελ αλάιπζε ησλ αληαγσληζηψλ αλαθεξζήθακε ζηνπο θχθινπο εξγαζηψλ ησλ 

Διιεληθψλ βηνκεραληψλ μχινπ. Γελ είλαη εχθνιε φκσο ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα 

ηελ ηερλεηή μπιεία θαζψο ζηηο πσιήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη θαη απηέο 

ηεο καζίθ μπιείαο. Δπίζεκα ζηνηρεία, απφ ηηο βηνκεραλίεο δελ είλαη δηαζέζηκα θαη γηα 

ηνλ ζθνπφ απηφ απνθαζίζακε κε έκκεζν ηξφπν λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα 

ρξεζηκνπνηψληαο σο αληηπξνζσπεπηηθφ πξντφλ απηφ ηεο κνξηνζαλίδαο κε επέλδπζε 

κειακίλεο πνπ φπσο αλαθέξακε είλαη ην βαζηθφηεξν θαη επξχηεξα δηαδεδνκέλν πιηθφ 

ζηε ζχγρξνλή επηπινπνηία. Καηά ηελ έξεπλά καο ρξεζηκνπνηήζακε α) ηνπο 

πξνκεζεπηέο θφιαο γηα κνξηνζαλίδα (ε θφια ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ην 

ζθνπφ απηφ), β) ηνπο πξνκεζεπηέο κειακηλνθχιισλ (εκπνηηζκέλν κε εηδηθέο ξεηίλεο 

ραξηί) απφ κεγάινπο παξαγσγνχο ραξηηνχ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο 
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θαη γ) ζηνηρεία γηα ηηο εηζαγσγέο απφ ρψξεο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο απφ ην έγθπξν 

γεξκαληθφ πεξηνδηθφ ηνπ θιάδνπ EUWID. Σα απνηειέζκαηα ρσξίο λα είλαη αθξηβή, 

θαζψο γίλνληαη θαη’ εθηίκεζε, είλαη ελδεηθηηθά γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ησλ 

πσιήζεσλ ζηελ Διιεληθή βηνκεραλία επεμεξγαζίαο μχινπ. 

   Σα ζηνηρεία αθνξνχλ ην 2009 θαη νη θαη’ εθηίκεζε πσιήζεηο ζηε κνξηνζαλίδα κε 

επέλδπζε κειακίλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ  Διιάδα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 

300.000 κε 350.000 θπβηθψλ κέηξσλ. Απφ απηά γηα θάζε κία απφ ηηο αληαγσλίζηξηεο 

επηρεηξήζεηο έρνπκε: 

 ΑΚΡΙΣΑ:         135.000 σο 140.000m³. 

 ALFAWOOD:    30.000 σο   50.000m³. 

 SHELMAN:      100.000 σο 120.000m³. 

 ΦΙΛΟΞΤΛ:        15.000  σο  20.000m³. 

 ΔΙΑΓΩΓΔΙ:    20.000  σο  30.000m³. 

   Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ΑΚΡΙΣΑ καδί κε ηνλ φκηιν ALFAWOOD 

(ALFAWOOD θαη SHELMAN)  βξίζθνληαη ζρεδφλ ζηελ ίδηα ζέζε. Δπίζεο γίλεηαη 

θαλεξφ φηη νη αληαγσληζηέο ηνπ εμσηεξηθνχ, αλ θαη θαηέρνπλ έλα κέγεζνο ηεο ηάμεο 

ηνπ 8%, απηφ θαίλεηαη λα έρεη απμεηηθέο ηάζεηο. 

   Οη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ησλ Διιεληθψλ βηνκεραληψλ θαίλεηαη φηη 

ππεξθαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο, παξφια απηά νη εηζαγσγείο έρνπλ βξεη ρψξνπο 

εηζφδνπ αθήλνληαο ηηο εγρψξηεο βηνκεραλίεο κε πιεφλαζκα παξαγσγήο. 
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        2.2.4 Ανάλσζη βιομητανίας – ελκσζηικόηηηας κλάδοσ 

 

 

1.1  Παράγοντες της αγοράς 

 

 

i. Μέγεζνο 

 

   Απφ ηελ αλάιπζε πσιήζεσλ, θαη γηα ην αληηπξνζσπεπηηθφ είδνο ηεο κνξηνζαλίδαο κε 

επέλδπζε κειακίλεο, παξαηεξνχκε φηη νη εηήζηεο αλάγθεο ηεο αγνξάο δελ μεπεξλνχλ ηηο 

350.000 θπβηθά κέηξα. Οη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ΑΚΡΙΣΑ θαη ηνπ νκίινπ 

ALFAWOOD αζξνηζηηθά μεπεξλνχλ ηηο 500.000 θπβηθά. Αλ ζεσξήζνπκε φηη νη αγνξά 

ην 2009 είρε, ιφγν θξίζεο, ζπξξηθλσζεί θαηά 20-30% απφ ηηο ρξνληέο αλάπηπμεο 2006 ή 

2007, εχθνια δηαπηζηψλνπκε φηη νη παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ησλ Διιεληθψλ 

βηνκεραληψλ μεπεξλνχλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. ηελ αγνξά ηεο ηλνζαλίδαο (MDF) νη 

παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ηεο ALFAWOOD κφιηο θαη μεπεξλνχλ ηηο 40.000 θπβηθά 

εηεζίσο ελψ νη αλάγθεο ηεο αγνξάο, ζε πεξίνδν αλάπηπμεο κπνξεί λα είλαη θαη 

δηπιάζηεο. ηελ αγνξά ησλ επελδεδπκέλσλ πιαθψλ κε θαπιακά, νη παξαγσγηθέο 

δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο μεπεξλνχλ θαηά πνιχ ηηο αλάγθεο ηεο γεγνλφο πνπ καξηπξείηαη 

απφ ηνπ φηη δελ παξαηεξήζεθε παξνπζία εηζαγφκελσλ πξντφλησλ. ηα εκηέηνηκα 

ζηνηρεία (πάγθνη εξγαζίαο, πνξηάθηα – ξάθηα) επίζεο παξαηεξείηαη θνξεζκφο θαζψο νη 

εγρψξηνη παξαγσγνί ππεξθαιχπηνπλ ηε δήηεζε. Σέινο ζηελ αγνξά ηνπ θφληξα πιαθέ, 

κεηά ηελ αλαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ηεο SHELMAN, έλα πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 80% ηεο δήηεζεο θαιχπηεηαη απφ εηζαγφκελα πξντφληα, γεγνλφο φκσο 

ην νπνίν έρεη πάξεη παγθφζκηα δηάζηαζε θαζψο κεγάια εξγνζηάζηα ηνπ εμσηεξηθνχ, κε 

ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο ηηκέο, έρνπλ θαηαθιίζεη ην ζχλνιν ηεο αγνξάο. Απφ ηα παξαπάλσ 
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ζπκπεξαίλνπκε φηη ην κηθξφ κέγεζνο ηεο αγνξάο ζε ζχγθξηζε κε ηηο, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, κεγαιχηεξεο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ησλ εγρψξησλ βηνκεραληψλ 

θαζηζηνχλ ηελ αγνξά ηεο βηνκεραληθήο μπιείαο φρη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή. 

 

ii. Αλάπηπμε 

 

   Αλαθέξακε λσξίηεξα φηη ε αγνξά ηεο βηνκεραληθήο μπιείαο ζπξξηθλψζεθε θαηά 20-

30% πεξίπνπ απφ ην 2007 κέρξη ην 2009. Γηα ην 2010, ρσξίο βέβαηα λα ππάξρνπλ 

αθφκα επίζεκα ζηνηρεία, νη εθηηκήζεηο κηινχλ γηα κία επηπιένλ ζπξξίθλσζε ηεο ηάμεο 

ηνπ 20% ζε ζρέζε κε ην 2009. Η αγνξά ηεο βηνκεραληθήο μπιείαο είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Με δεδνκέλε ηελ εληνλφηαηε θξίζε 

ρξένπο θαη ηελ βαζηά χθεζε πνπ βηψλεη ε ρψξα, θξίλεηαη σο θπζηνινγηθή απφξξνηα ε 

έληνλε απηή ζπξξίθλσζε ηεο αγνξάο. Οη εθηηκήζεηο ηεο θπβέξλεζεο κηινχλ γηα 

αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο απφ ην 2012, ην ζίγνπξν είλαη φηη ε αγνξά βξίζθεηαη ζηα 

ρακειφηεξά ηεο ζεκεία θαη φξηα. Με δεδνκέλν φηη ε αλάπηπμε δελ ζα είλαη εθξεθηηθή, 

νη βηνκεραλίεο μχινπ θαη γεληθά ν θιάδνο ηεο ηερλεηήο μπιείαο δνθηκάδεη ηηο αληνρέο 

θαη ηα φξηά ηνπ. ε θάζε πεξίπησζε βέβαηα, ε χθεζε ηεο αγνξάο θαζηζηά ηελ 

βηνκεραλία μχινπ ηεο ρψξαο, ζηελ παξνχζα ζπγθπξία, κε ειθπζηηθή. 

 

iii. Κπθιηθφηεηα 

 

   Σν θαηλφκελν ηεο θπθιηθφηεηαο ησλ πσιήζεσλ πεξηγξάθεη ηε δηαρξνληθή 

δηαθχκαλζε ησλ πσιήζεσλ ζε κηα αγνξά, θαη δελ ζεσξείηαη  γεληθά απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αγνξάο. Η ζχλδεζε ηεο νηθνδνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ εγρψξηα βηνκεραλία μχινπ θαζηζηνχλ ηελ ηειεπηαία σο 
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βηνκεραλία εληάζεσο θεθαιαίνπ θαζψο αθνινπζεί ηε δηαθχκαλζε ηνπ ΑΔΠ θαη ησλ 

επηηνθίσλ (αγνξά λέσλ θαηνηθηψλ, αλαθαηλίζεηο θηι.). 

 

iv. Δπνρηθφηεηα 

 

   Η δηαθχκαλζε ησλ πσιήζεσλ ησλ πξντφλησλ, ησλ βηνκεραληψλ μχινπ κέζα ζην ίδην 

έηνο παξνπζηάδεη δχν πεξηφδνπο αηρκήο Μάην κε Ινχιην θαη επηέκβξην κε Ννέκβξην, 

θαη κία πεξίνδν χθεζεο απηή ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ (ηδηαίηεξα Ιαλνπάξην θαη 

Φεβξνπάξην). 

 

 

 

     1.2  Βιομητανικοί σσντελεστές 

 

 

a. Παξαγσγηθή ηθαλφηεηα θιάδνπ 

 

   Αλαθέξακε κε ιεπηνκέξεηεο παξαπάλσ (παξάγνληεο ηεο αγνξάο – κέγεζνο), φηη νη 

παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο ησλ Διιεληθψλ βηνκεραληψλ μχινπ, εθηφο κηθξψλ ηκεκάησλ 

ηνπο, ππεξθαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. 

 

b. Δκπφδηα ζηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ 

 

   Ωο εκπφδηα γηα ηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά βηνκεραληθήο μπιείαο ηεο 

Διιάδαο ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηα εμήο: 
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 Σελ είδε θνξεζκέλε αγνξά, κε ηελ ππεξεπάξθεηα παξαγσγήο. 

 

 Σελ ηδηαηηεξφηεηα ζηνλ ηξφπν πιεξσκήο κε ηηο κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο. 

 

 

 Σν αζηαζέο λνκνζεηηθφ θαη αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα. 

 

 Η κηθξή απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ, θαζψο ηα βηνκεραληθά πιηθά απνδίδνπλ κηθξά 

θέξδε. 

 

 Η αλάγθε χπαξμε ελφο δνκεκέλνπ δηθηχνπ  δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ. Δδψ ζα 

πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηελ παξαδνζηαθή κνξθή (κέζσ ρνλδξεκπφξσλ – 

μπιεκπφξσλ) κε ηελ νπνία ιεηηνπξγεί εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα ην δίθηπν 

δηαλνκήο ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ  μχινπ θαη πιηθψλ επηπινπνηίαο ζηελ 

Διιάδα, κε καθξνρξφληεο θαη ηζρπξέο ζπλεξγαζίεο. 

 

 Σν κηθξφ κέγεζνο θαη ν θαηαθεξκαηηζκφο ηεο αγνξάο. 

 

 Απαηηνχληαη πςειέο θεθαιαηαθέο επελδχζεηο γηα ηελ είζνδν ελφο λένπ 

αληαγσληζηή. 

 

 Απαηηνχληαη πςειά θφζηε, απφ ηνλ αγνξαζηή, γηα ηελ αιιαγή πξνκεζεπηή 

(αιιαγέο ρξσκάησλ κειακίλεο θαη εκηέηνηκσλ πξντφλησλ πνπ απαηηνχλ 

ζεκαληηθή παξαθαηαζήθε). 
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c. Αληαγσληζκφο 

 

   ηελ αλάιπζε ησλ αληαγσληζηψλ αλαθεξζήθακε ζηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ εγρψξησλ θαη ησλ αιινδαπψλ βηνκεραληψλ μχινπ θαζψο θαη ηελ 

ππεξεπάξθεηα ηεο παξαγσγήο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. 

 

d. Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ 

 

   Σν βαζηθφ πιηθφ γηα θάζε βηνκεραλία επεμεξγαζίαο μχινπ είλαη νη θνξκνί μπιείαο. 

Με δεδνκέλε ηε ζπλερή κείσζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ πιαλήηε, ε δηάζεζε δαζψλ γηα 

πινηνκία θαη ε πξνκήζεηα ηεο βηνκεραλίαο δπζθνιεχεη κε ην ρξφλν. ηελ Διιάδα σο 

θχξηα πεγή ηξνθνδνζίαο ησλ βηνκεραληψλ απνηεινχλ ηα δάζε ηεο γεηηνληθήο 

Βνπιγαξίαο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ 

ησλ αλαγθψλ θαιχπηνπλ ηα εγρψξηα δαζαξρεία. Η κεγάιε δήηεζε ινηπφλ ζε  έλα 

κεηνχκελν αγαζφ θαζηζηά ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ θνξκψλ 

μπιείαο γηα ηελ βηνκεραλία, πςειή. Γηα ηελ πεξίπησζε επίζεο ηεο θφιαο θαη ησλ 

δηαθφξσλ ρεκηθψλ πιηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ 

ηερλεηήο μπιείαο, παξαηεξείηαη κία ζπγθέληξσζε ησλ πξνκεζεπηψλ γεγνλφο θαη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε θαζηζηά ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε ζεκαληηθή. Σέινο γηα 

ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ δηαθνζκεηηθψλ ραξηηψλ (γηα ηελ παξαγσγή ησλ κειακηλψλ θαη 

ησλ εκηέηνηκσλ πξντφλησλ), ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ππάξρεη κηα ζεκαληηθή 

δηαζπνξά πξνκεζεπηψλ θαη παξά ην ζρεηηθά κηθξφ κέγεζνο ηεο Διιεληθήο αγνξάο, ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ δελ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. 
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e. Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ 

 

   Όπσο αλαθέξζεθε επηθξαηεί έλαο θαηαθεξκαηηζκφο απφ ηελ πιεπξά ησλ αγνξαζηψλ. 

Απηή ε αδπλακία ζπγθέληξσζεο ηνπο θαζηζηά κε κηθξή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε. 

Μηθξή δχλακε ηνπο πξνζδίδεη επίζεο ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ πςειά θφζηε αιιαγήο 

πξνκεζεπηή (κεγάιε παξαθαηαζήθε πξντφλησλ), θαζψο επίζεο θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα (εηδηθά απνθιεηζηηθά ρξψκαηα ή δηαζηάζεηο). 

Αληίζεηα πςειή δχλακε έρνπλ νη αγνξαζηέο δηφηη ηα θέξδε πνπ θαξπψλνληαη απφ ηελ 

πψιεζε ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ μπιείαο είλαη κηθξά, φπσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ ηα πξντφληα είλαη κε δηαθνξνπνηεκέλα. 

 

f. Απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

 

   Αλ θαη βξηζθφκαζηε ζε κία επνρή φπνπ νη αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ ηθαλνπνηνχληαη 

απφ πιείζηεο ιχζεηο θαη πξντφληα, θαη γηα ηελ παξαζθεπή επίπισλ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί πάξα πνιιά πιηθά (αινπκίλην, πιαζηηθφ, ζίδεξνο θηι), πηζηεχνπκε φηη 

γηα έλα ηθαλφ δηάζηεκα ρξφλνπ ηα βαζηθά πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ επίπισλ ζα 

παξακείλνπλ ηα πξντφληα μπιείαο, θαζηζηψληαο ηελ απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα κηθξή. 

 

 

 

1.3  Περιβαλλονηικοί παράγονηες 

 

 

   Οη παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη εμσηεξηθνί πξνο ηε βηνκεραλία θαη 

επεξεάδνπλ ην επίπεδν δήηεζεο γηα ηα πξντφληα ηεο βηνκεραλίαο, εζσηεξηθά. Οη 
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παξάγνληεο απηνί ζπλερψο κεηαβάιινληαη, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη λέεο 

επθαηξίεο θαη απεηιέο. Οη θχξηνη απηνί παξάγνληεο είλαη νη εμήο: 

 

1. Κνηλσληθνί 

 

   Οη θνηλσληθνί παξάγνληεο έρνπλ κάιινλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θαηαλάισζε 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ μχινπ θαζψο παξαηεξείηαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο αζηηθνπνίεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ κε πςειφ εηζφδεκα,  γεγνλφο πνπ επεξεάδεη 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε αλαδήηεζε λέσλ θαηνηθηψλ θαη αλαθαηλίζεηο παιαηψλ. 

Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα θέξλνπλ νη λένη γάκνη θαη ε πξνηίκεζε γηα κεηνίθεζε ζηα 

πξνάζηηα ησλ πφιεσλ. 

 

2. Πνιηηηθνί – νηθνλνκηθνί 

 

   Φαλεξά αξλεηηθή παξάκεηξνο απνηειεί ε ηξέρνπζα πνιηηηθννηθνλνκηθνί θαηάζηαζε 

ηεο ρψξαο θαζψο ε πνιχ δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία  (ηεξάζηην δεκνζηνλνκηθφ 

έιιεηκκα, απμαλφκελε αλεξγία, κείσζε ηνπ ΑΔΠ θιπ.), νδεγεί ζε ζπξξίθλσζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ πνιηηψλ επεξεάδνληαο άκεζα ηελ θαηαλάισζε, 

απμάλνληαο ηνλ ρξφλν αληηθαηάζηαζεο ησλ επίπισλ θαη γεληθά ηελ αλαθαίληζε ησλ 

ζπηηηψλ. Δπίζεο ε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ Διιεληθή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε νδεγεί ζε πηψζε ηνπ ηνπξηζκνχ, ηνκέαο ν νπνίνο έρεη κεγάιε 

βαξχηεηα γηα ηα πξντφληα μχινπ (μελνδνρεία, νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, 

αλαθαηλίζεηο). Σέινο ε πηψζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο νδεγεί ζε κείσζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (θαηαζηήκαηα ιηαληθήο, καδηθήο εζηίαζεο θ.α.) θαη 

κεγάιε αβεβαηφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ. 
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3. Γεκνγξαθηθνί 

 

   Η δεκνγξαθηθή ηκεκαηνπνίεζε επεξεάδεη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ηελ 

θαηαλάισζε πξντφλησλ ηερλεηήο μπιείαο. Έηζη ην επάγγεικα ην εηζφδεκα θαη ε 

κφξθσζε έρνπλ επζεία αλάινγε ζρέζε κε ηελ αλαθαίληζε – αγνξά επίπισλ. πλήζσο 

ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο νδεγεί ζε δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη έρεη αληηζηξφθσο 

αλάινγε ζρέζε κε ηελ αγνξά αθξηβφηεξσλ επίπισλ. Ο θχθινο ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο 

ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε έρεη αλάινγεο επηπηψζεηο θαη ζηελ 

θαηαλάισζε, φπσο επίζεο θαη ην θίιν κε ηνπο άληξεο λα δίλνπλ έκθαζε ζηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηηο γπλαίθεο ζηελ εκθάληζε ελφο επίπινπ. Δπίζεο ε αχμεζε ησλ 

κεηαλαζηψλ επηθέξεη απμεκέλεο αλάγθεο γηα θζελφηεξα έπηπια. Σέινο ε θνηλσληθή 

ηάμε είλαη κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή κεηαβιεηή, πνπ αζθεί ηζρπξή επηξξνή ζηηο 

πξνηηκήζεηο γηα ηνλ νηθηαθφ εμνπιηζκφ. 

 

4. Σερλνινγηθνί 

 

   Η ζπλερείο ηερλνινγηθή εμέιημε βνεζά ζηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε πνζνηηθά 

απμεκέλσλ θαη πνηνηηθά αλαβαζκηζκέλσλ πξντφλησλ, επειημία ζηελ επεμεξγαζία ηνπο 

θαη δεκηνπξγία ιεηηνπξγηθψλ, αλαιφγνπ θφζηνπο θαη εληππσζηαθνχ design επίπισλ. 

 

5. Ννκνζεηηθνί 

 

   Μεηά απφ πνιιψλ ρξφλσλ αίηεκα ησλ Διιεληθψλ βηνκεραληψλ μχινπ, πξφζθαηα 

κφιηο ην 2009, είρακε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ 746/22-4-2009) πνπ θαζνξίδεη 

ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηα πξντφληα μχινπ ηα νπνία δηαθηλνχληαη ζηε 

ρψξα καο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή επίπισλ, ελαξκνλίδνληάο ηα κε απηά 



63 

 

πνπ δηαθηλνχληαη ζηε δπηηθή Δπξψπε θαη κε ηα αληίζηνηρα επξσπατθά πξφηππα (ΔΝ 

312: 2003). Αλ θαη επί ρξφληα νη Διιεληθέο βηνκεραλίεο παξήγαγαλ πςειήο πνηφηεηαο 

πξντφληα, βξηζθφηαλ πνιιέο θνξέο λα αληαγσλίδνληαη ακθηβφινπ πξνειεχζεσο, 

πνηφηεηαο θαη πξνδηαγξαθψλ πξντφληα πνπ εηζάγνληαλ αλεμέιεγθηα ζηε ρψξα καο. 

Αλακθηζβήηεηα ν νξηζκφο απζηεξψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη κία πνιχ ζεηηθή εμέιημε 

ηφζν γηα ηηο Διιεληθέο βηνκεραλίεο φζν θαη γηα ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. 
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4. Ο ΚΤΚΛΟ ΕΩΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ (ΚΕΒ) – ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

   Απφ ηελ αλάιπζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηεο Διιεληθήο βηνκεραλίαο 

επεμεξγαζίαο μχινπ, ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμάγνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πνξεία 

ηεο ζηνλ θχθιν δσήο ηεο βηνκεραλίαο θαη ην ζεκείν πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη, θαζψο θαη 

γηα ηηο πξννπηηθέο θαη ην κέιινλ ηεο. 

 

   Όπσο είδακε θαηά ηελ έξεπλά καο ζηε βηνκεραλία μχινπ ηεο ρψξαο καο ε έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ έρεη νμπλζεί ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Η κεησκέλε αλάπηπμε σζεί 

ηηο επηρεηξήζεηο ζην λα απνζπνχλ κεξίδηα αγνξάο απφ αληαγσληζηέο ηνπο πξνθεηκέλνπ 

λα δηαηεξήζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Ο πφιεκνο, πνπ ππνρξεσηηθά 

έρεη μεζπάζεη, πηέδεη πξν ηα θάησ ηηο ηηκέο θαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο. Καηά ηελ πξψηε 

πεξίνδν αλαηαξαρήο νη αζζελέζηεξνη αληαγσληζηέο απνζχξζεθαλ, έηζη βγήθαλ απφ ην 

παηρλίδη ζεκαληηθνί, θαηά ην παξειζφλ, παίθηεο φπσο ε BALKAN EXPORT, ε 

SOFTEX θαη ε ΑΒΔΞ. Δπίζεο έρεη πξνθχςεη πιενλάδνπζα ηθαλφηεηα παξαγσγήο, γηα 

πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο βηνκεραλίαο μχινπ. Η έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

επνκέλσο, απνηειεί ζ’ απηφ ην ζηάδην κηα θχξηα απεηιή. Γηα αξθεηφ θαηξφ νη 

βηνκεραλίεο ήηαλ ζπγθεληξσκέλεο θαζψο αληηιακβαλφηαλ ηελ αιιειεμάξηεζή ηνπο θαη 

πξνζπαζψληαο λα απνθχγνπλ πεξαηηέξσ πνιέκνπο ηηκψλ, πξνηηκνχζαλ λα 

αληαγσλίδνληαη κε βάζε άιινπο παξάγνληεο (εμππεξέηεζε, πνηφηεηα, πνηθηιία 

πξντφλησλ θ.α.). Όκσο ην ζεκείν απηφ ηζνξξνπίαο ήηαλ εχζξαπζην θαη επηθίλδπλν 

θαζψο ε νηθνλνκηθή χθεζε, πνπ ζπκπίεζε ηε δήηεζε, έδσζε ην έλαπζκα γηα έλα λέν 

πφιεκν ηηκψλ. 
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   Έλα ζεκαληηθφ επίζεο ραξαθηεξηζηηθφ, ησλ βηνκεραληψλ μχινπ, είλαη θαη ε πησηηθή 

απφθξηζε ησλ πσιήζεσλ ζηε δηαθήκηζε, ηελ πξνβνιή θαη ηηο πξνζπάζεηεο πσιήζεσλ, 

δίλνληαο κία αίζζεζε θνξεζκνχ. Κνξεζκέλε ζα ιέγακε ηελ αγνξά δηφηη έρνπλ κείλεη ζε 

απηή ιίγνη θαηαλαισηέο νη νπνίνη αγνξάδνπλ ηα πξντφληα ηεο βηνκεραλίαο γηα πξψηε 

θνξά. Απμαλφκελε επαηζζεζία παξαηεξείηαη κφλν ζηελ ηηκή ησλ πξντφλησλ. Παξφια 

απηά ε πξνζήισζε ζηε κάξθα παξακέλεη πςειή. Δλψ παξάιιεια ζεκεηψλνληαη 

αιιαγέο ζηελ αλαινγία εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ. 

 

   Πξέπεη ηέινο λα ηνληζηεί φηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ, θαζψο επίζεο νη δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο θαη νη ηερλνινγηθέο πξφνδνη 

δελ νδεγνχλ ζε δπζκελέζηεξε ζέζε ηε βηνκεραλία μχινπ ηεο ρψξαο καο. 

 

   Απφ ηα παξαπάλσ θαη ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή καο επηζθφπεζε, ζα 

κπνξνχζακε λα θαηαηάμνπκε ηελ Διιεληθή βηνκεραλία μχινπ ζηηο ώξηκεο βηνκεραλίεο. 

Σν ζεκείν ηεο σξηκφηεηάο ηεο είλαη απηφ ηεο ζηαζεξήο ωξηκόηεηαο, θαζψο φπσο είδακε 

νη πσιήζεηο έρνπλ ζηαζεξνπνηεζεί ιφγν θνξεζκνχ ηεο αγνξάο,  νη πεξηζζφηεξνη 

πηζαλνί πειάηεο έρνπλ δνθηκάζεη ηα πξντφληα ηεο βηνκεραλίαο θαη νη κειινληηθέο 

πσιήζεηο εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ. ηνλ θιάδν 

θπξηαξρνχλ δχν κεγάιεο επηρεηξήζεηο (ΑΚΡΙΣΑ θαη ν φκηινο ALFAWOOD), κε ηελ 

ΑΚΡΙΣΑ λα εγείηαη κάιινλ ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ εμππεξέηεζε, θαη ηνλ φκηιν 

ALFAWOOD λα δίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζην θφζηνο. Γχξσ απφ ηηο δχν απηέο 

θπξίαξρεο επηρεηξήζεηο, βξίζθνληαη νη κηθξφηεξεο (ΜΟΤΡΙΚΗ, ΦΙΛΟΞΤΛ, 

εηζαγσγείο) νη νπνίνη εζηηάδνπλ ζε θφγρεο ηεο αγνξάο. 
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

 

Όπσο αλαθέξακε ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηηπρία κηαο επηρείξεζεο ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ζηαδίνπ ηεο σξηκφηεηαο εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα πεηπραίλεη θαη 

λα δηαηεξεί έλα ρακειφηεξν θφζηνο ή θάπνηα αληηιεπηή ππεξνρή ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο ή ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. Καζψο θχξηνο ζηφρνο ηνπ Μάξθεηηλγθ γηα 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο αληαγσληζηέο ζε ψξηκεο αγνξέο είλαη ε δηαηήξεζε ησλ 

ππαξρφλησλ πειαηψλ ηνπο κέζσ ηεο δηαηήξεζεο ηνπ βαζηθνχ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, ην νπνίν εγγπάηαη ηε ζπλερηδφκελε ηθαλνπνίεζε θαη πξνζήισζε ησλ 

πειαηψλ.  

 

   ε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν νη Διιεληθέο βηνκεραλίεο μχινπ ζα κπνξνχζαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλέπεηεο κηαο ψξηκεο αγνξάο, εθαξκφδνληαο ηε ζηξαηεγηθή 

εγεζίαο ηηκήο, αθήλνληαο κία επηρείξεζε λα αλαιάβεη ηελ επζχλε λα ζέηεη ηηο ηηκέο 

ζηελ βηνκεραλία. Έρνληαο σο κνληέιν ηνλ νξηζκφ θαη ηα επίπεδα ησλ ηηκψλ νη άιιεο 

επηρεηξήζεηο, πξνζαξκφδνληαη θαη αθνινπζνχλ αλάινγα. Η ζηξαηεγηθή απηή ζα 

κπνξνχζε λα νλνκαζηεί ζπλζεκαηνινγία ηηκήο θαη κέζσ απηήο ζα βειηησλφηαλ ε 

θεξδνθνξία ηεο βηνκεραλίαο γεληθφηεξα. 

 

   Μία πνιηηηθή πνπ δελ εζηηάδεη ζηελ ηηκή είλαη ε αληαγσληζηηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε δηείζδπζε ζε ππάξρνπζεο αγνξέο πνπ ε 

θάζε επηρείξεζε δελ ζπκκεηείρε ή είρε κηθξή ζπκκεηνρή, θαη κε ηα ίδηα πξντφληα. Δδψ 

ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο νη Διιεληθέο 

βηνκεραλίεο παξέκελαλ εζσζηξεθείο γηα πνιιά ρξφληα θαη αθήλνληαο ζεκαληηθά 

κεξίδηα αγνξάο ζηνπο εμσηεξηθνχο αληαγσληζηέο ηνπο. Δπίζεο δηαθνξνπνίεζε 
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επηηπγράλεηαη κε ηελ αλάπηπμε ησλ πξντφλησλ θαη απηφ νη εγρψξηεο βηνκεραλίεο 

κπνξνχλ λα ην πεηχρνπλ κε βειηηψζεηο ησλ ηδηνηήησλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ, κε λέα 

ρξψκαηα θαη δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα, φπσο επίζεο θαη κε πξντνληηθή πνηθηιία γηα 

λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο, δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο, αλάγθεο ηεο 

αγνξάο, αιιά θαη γηα λα θάλεη πνιχ δχζθνιε ηελ εηζαγσγή λέσλ αληαγσληζηψλ ζηελ 

ψξηκε αγνξά (γέκηζκα ησλ niches). Σέινο είλαη ζεκαληηθή ε αλάπηπμε ηεο αγνξάο, γηα 

ηελ εμεχξεζε λέσλ ηκεκάησλ ηεο πξνθεηκέλνπ ε επηρείξεζε λα εθκεηαιιεπηεί ηα 

πξντφληα ηεο. 

 

   Άιιε κία ζηξαηεγηθή ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν απνηειεί ε ζπλζεκαηνινγία αγνξάο. 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλζεκαηνινγίαο νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζα πξέπεη λα 

γλσζηνπνηνχλ ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, ππάξρνληεο ή πηζαλνχο λένπο, εγρψξηνπο ή 

αιινδαπνχο, ηηο πξνζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζνπλ γηα ηα 

πξντφληα ηνπο ή  γηα ηελ αγνξά, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα αληαγσληζζνχλ ή ζα 

αληηδξάζνπλ ζε ελδερφκελεο θηλήζεηο ησλ αληηπάισλ ηνπο, απνηξέπνληαο άζθνπεο 

θηλήζεηο ή θηλήζεηο κεγάινπ ξίζθνπ, φπσο επίζεο θαη κειινληηθή έληαζε ή πφιεκν 

αληαγσληζκνχ.  

 

   Όπσο αλαθέξακε, ζηελ ψξηκε βηνκεραλία μχινπ ηεο ρψξαο καο, νη επηρεηξήζεηο 

δηαζέηνπλ πιενλάδνπζα παξαγσγηθή δπλαηφηεηα. Απηή ζα πξέπεη λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απφ ηελ κηα πιεπξά ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ άκεζα κηα επθαηξία ηεο 

αγνξάο θαη απφ ηελ άιιε κέζσ ζπλζεκαηνινγία αγνξάο, λα «ζπλελλννχληαη» κεηαμχ 

ηνπο γηα ηηο πξνζέζεηο θαη ηα κειινληηθά ηνπο ζρέδηα ψζηε λα απνθεχγνληαη άζθνπεο 

θηλήζεηο θαη επελδχζεηο, πνπ πξνθαινχλ ράζηκν θεθαιαίσλ θαη ρξφλνπ. 
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   Μία εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο, ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν, ζηξαηεγηθή ζηελ ψξηκε αγνξά 

ησλ πξντφλησλ ηερλεηήο μπιείαο ηεο ρψξαο καο, είλαη απηή ησλ πξνκεζεηψλ θαη 

δηαλνκήο. Ο θαηαθεξκαηηζκφο ηεο αγνξάο, ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο απνζηνιήο (κε 

θνξηεγά) γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ, ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο, ε αλάγθε 

χπαξμεο πάξα πνιιψλ θσδηθψλ, ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ δηαζηάζεσλ,  ε δηαηήξεζε 

κεγάισλ παξαθαηαζεθψλ ζηηο απνζήθεο ησλ βηνκεραληψλ, επηθέξνπλ κεγάιε αχμεζε 

ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ. Δδψ, θαζψο ε αλάπηπμε θαη ρξήζε ηδηφθηεηνπ 

ζηφινπ θξίλεηε πνιχ δαπαλεξή, ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ελαιιαθηηθνί ηξφπνη 

κεηαθνξάο φπσο ε ρξήζε ηνπ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ: κε κεκνλσκέλα βαγφληα ή 

πιήξεο ζπξκνχο, ελαιιαθηηθνχο ζηαζκνχο θνξηψζεσλ (γξακκέο εληφο ησλ 

εξγνζηαζίσλ), ηξφπνπο θφξησζεο (ρχδελ, containers, θφξησζε ησλ ίδησλ ησλ 

θνξηεγψλ ζε ζπξκνχο), ή ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο: κε ρξήζε πθηζηάκελσλ ή λέσλ 

γξακκψλ, ελαιιαθηηθψλ ιηκαληψλ θαη ηξφπσλ θνξηψζεσλ (ρχδελ, containership, 

κεηαθνξά ησλ θνξηεγψλ). Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθφο είλαη ν ρξνληζκφο κε ηελ παξαγσγή 

γηα ηελ απνθπγή άζθνπσλ θαη πνιιέο θνξέο ιηκλαδφλησλ πξντφλησλ. Δδψ ζα πξέπεη λα 

βειηησζεί ε δηαρείξηζε ησλ παξαγγειηψλ ησλ πειαηψλ, ε θαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα 

ηηο αλάγθεο θαη ηηο λέεο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (γηα 

παξάδεηγκα κε ηηο κεγάιεο βηνκεραλίεο επίπισλ) ε Just-In-Tame παξαγσγή. 

 

   Πνιιέο θνξέο ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο, πνπ βξίζθνληαη νη βηνκεραλίεο μχινπ ηεο 

ρψξαο καο, πξνβιεκαηίδεη ην είδνο ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηηο 

απνδνηηθφηεξεο πσιήζεηο. ε απηφ ην ζηάδην, ε πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ έρεη 

κεγαιχηεξν αληίθηππν, επεηδή νη θαηαλαισηέο έρνπλ θηάζεη ζε κηα ηζνξξνπία φζνλ 

αθνξά ηηο αγνξαζηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο θαη πξνηηκήζεηο θαη ε ςπρνινγηθή πεηζψ 

(δηαθήκηζε) δελ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθή φζν ε νηθνλνκηθή (ζπκθσλίεο πξνψζεζεο 

πσιήζεσλ). 
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   Σέινο ζα ζέιακε λα αλαθεξζνχκε ζηελ πνιχ δχζθνιε θαηάζηαζε θαη κε πνιιέο θαη 

αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο ζε φιε ηελ αγνξά, ηελ νπνία βηψλεη ε μπινβηνκεραλία 

SHELMAN. Αλαθεξζήθακε ζην ξπζκηζηηθφ ξφιν πνπ έπαημε δηαρξνληθά ε επηρείξεζε. 

Απηή ηε ζηηγκή, θαη κε λέα δηνίθεζε απφ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2010, δηάγεη κηα 

πνιπηάξαρε πνξεία κε δεκηέο ζην κηζφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο (25.000.000€ δεκηέο 

ζε 50.000.000€ ηδίξν ην ελλεάκελν ηνπ 2010), γεληθεπκέλν πφιεκν ηηκψλ κε φιεο ηηο 

άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, πξνζπάζεηα γηα εηδηθέο ζπκθσλίεο κε πξνκεζεπηέο θαη 

κεηαθνξείο, απνιχζεηο πξνζσπηθνχ θαη θαηάξγεζε ηκεκάησλ, εθαξκφδνληαο 

επηζεηηθή, πνιιέο θνξέο εμνλησηηθή, κε εληάζεηο πνιηηηθή πξνο ηνπο πειάηεο ηεο θαη 

δεκηνπξγψληαο έλα θιίκα αλαζθάιεηαο ζε φιε ηελ αγνξά θαη αζθπθηηθέο ζπλζήθεο ζε 

φινπο ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Η αγνξά έρεη αλάγθε ηελ πγηή επάλνδν ηεο SHELMAN 

θαη απεχρεηαη ηελ θαηάξξεπζή ηεο, ηδηαίηεξα κέζα ζηηο ηδηάδνπζεο ζεκεξηλέο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο,  ψζηε λα δηαθπιαρηεί ην ζχλνιν ηεο βηνκεραλίαο, λα 

δνκεζεί ζε έλα πγηή αληαγσληζκφ αλάπηπμεο, θαη λα πεξηραξαθσζεί απέλαληη ζηνλ 

δπλακηθφ εμσηεξηθφ αληαγσληζκφ. 

 

   Κξίλεηαη βέβαην φηη ε βηνκεραλία μχινπ ηεο ρψξαο καο, παξά ηελ θνηλσληθνπνιηηηθή 

αζηάζεηα, ηελ χθεζε θαη ηελ δπζρεξή νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Διιάδαο, ζα θαηαθέξεη λα 

βξεη ην δξφκν ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο θεξδνθνξίαο, ζε κία ψξηκε αγνξά. Πξνυπφζεζε 

απνηειεί λα παξζνχλ ήξεκεο απνθάζεηο κε ζχλεζε θαη ππνκνλή, θαζψο επίζεο θαη ε 

εμπγίαλζε ησλ κειψλ ηεο. 
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