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ABSTRACT

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων 

της εταιρίας Τσάνταλης. Η ανάλυση υπόκειται - πέραν των μεθοδολογικών 

περιορισμών της μήτρας G.E./McKinsey που χρησιμοποιεί και σε περιορισμούς 

προστασίας της εμπιστευτικότητας των απόρρητων δεδομένων που παρασχέθηκαν 

από την εταιρία. Οι δεύτεροι, δε λειτουργούν ακυρωτικά προς τα οφέλη της 

ανάλυσης, της οποίας όμως η χρησιμότητα για την εταιρία είναι ευθέως ανάλογη 

της αντικειμενικότητας, αξιοπιστίας και βάθους των δεδομένων, που δόθηκαν.

Πέραν από την αναφορά στα - παρότι όχι εξαντλητικά - αρκετά εισαγωγικά 

στοιχεία για την οινοποιεία και τον κλάδο γίνεται μια αναφορά στα πλέον γνωστά 

μεθοδολογικά στοιχεία και εργαλεία ανάλυσης χαρτοφυλακίου και τελικά 

επιλέγεται το καταλληλότερο. Έτσι ο αναγνώστης πέραν από τη διαμόρφωση μιας 

πιο ολοκληρωμένης άποψης για τον κλάδο, αποκτά και μια πιο σφαιρική οπτική 

για τα κατά καιρούς χρήσιμοποιηθέντα μεθοδολογικά εργαλεία, τα οφέλη και τους 

περιορισμούς τους, τις ιδιαιτερότητές τους, τα κοινά τους σημεία, αλλά και για το 

έναυσμα της δημιουργίας τους: την έννοια της βελτιστοποίησης.

Τα συμπεράσματα που εξάγονται σχετικά με τη διάρθρωση του 

χαρτοφυλακίου των προϊόντων της «Τσάνταλης» ακολουθούνται από τις 

προτάσεις που διαμορφώνονται από τις στρατηγικές συνέπειες της τοποθέτησης 

των προϊόντων στην επιλεγμένη μήτρα. Έτσι η ανάλυση, καταλήγοντας, 

ολοκληρώνει τον απώτερο στόχο: Την συνδρομή στρατηγικών προτάσεων για τη 

διαμόρφωση της μελλοντικής βελτιστοποιημένης ή έστω βελτιωμένης διάρθρωσης 

του χαρτοφυλακίου.



ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Π ΡΟΪΟΝΤΟΝ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 ΤΑ ΠΕΡΙ ΟΙΝΟΥ

1.1.1 Γενικά στοιχεία - ποικιλίες οίνου

Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, της εδαφικής μορφολογίας, 

του κλίματος της, αλλά και της μεσογειακής κουλτούρας που διαμορφώθηκε εν 

μέρει από την γεωπολιτική της θέση, είναι μια χώρα με πλούσιο ιστορικό στον 

κλάδο της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποιίας. Μάλιστα, ιστορικές πηγές 

καταμαρτυρούν ότι ο ελληνικός αμπελώνας, είναι από τους αρχαιότερους 

παγκοσμίως. Η ιστορική συνέχεια και η συνεχής παραγωγή ορισμένων 

ποικιλιών που καλλιεργούνται αδιάκοπα στην χώρα μας, δικαιολογεί για έναν 

μεγάλο αριθμό ποικιλιών, τον χαρακτηρισμό γηγενείς. Δηλαδή θεωρείται ότι 
πολλές ποικιλίες (οι περισσότερες) που καλλιεργούνται στην χώρα μας έχουν 
μακρά καταγωγή που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Παράλληλα βέβαια με 

αυτές, ο ελληνικός αμπελώνας στην διάρκεια του χρόνου εμπλουτίστηκε και με 
νέες, βελτιωμένες ποικιλίες που επιφέρουν καλύτερες αποδόσεις.

Αυτός είναι ίσως και ο κύριος λόγος για τον οποίο η εγχώρια 

αμπελοκαλλιέργεια χαρακτηρίζεται ως μια πλούσια και εξαιρετική σε ποικιλία, 
συλλογή σταφυλιών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανάλογα με την περιοχή 

προέλευσης. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι υπάρχουν άνω των 300 

πολύτιμων γηγενών ποικιλιών. Το μεγάλο μέγεθος της ποικιλίας των 
οιναμπέλων είτε γηγενών είτε βελτιωμένων, δίνει αντίστοιχα μια μεγάλη 

ποικιλία κρασιών. Οι ποικιλίες των αμπελιών που καλλιεργούνται για 

οινοποίηση στις διάφορες περιοχές της χώρας είναι οι εξής:

• Ήπειρος: Ντεμπίνα, Chardonnary, Traminez, Riesling, Cabenet
Saubignon, Grenache Rouge, Merlot, Ξυνόμαυρο, Βλάχικο, Βερτζάμι, 
Ροδίτης.

• Ιόνια Νησιά: Ροδίτης, Σκιαδόπουλο, Παύλο, Γουστολίδι,

Κατσακούλιας, Ασπρούδες, Βόσσος, Βοϊδομάτης, Κορινθιακή, Κορίθι, 

Κουτσουμπέλι, Κοντοκλάδι, Κοζανίτης, Ρομπόλα, Φιλέρι, 

Αγούμαστος, Βερτζάμι, Κακοτρύγης, Λημνιό, Αμφιόνη, Βαρδέα, 

Λαγόρθι, Γλυκοπάτι, Θειακό, Μαυροδάφνη, Χλώρες, Chardonnay, 

Sylvaner, Traminer, Merlot.
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• Θεσσαλία και Πελοπόννησος: Ξυνόμαυρο, Σταυρωτό, Μπατίκι, 

Ροδίτης, Λημνιό, Ντεμπίνα, Ασύρτνκο, Καρτσιώτης, Σαββατιανό, 
Μανδηλαριά, Μονεμβασιά, Ασπρούδες, Φιλέρι, Βοϊδομάτης, Κρασάτο.

• Στερεά Ελλάδα: Σαββατιανό, Ροδίτης, Αθήρι, Αγιοργίτικο, Ασύρτικο, 
Μανδηλαριά, Chardonnay, Cab. Sauvignon, Grenache Rouge, Merlot, 

Syrah.

• Αττική: Μαυροδάφνη, Μοσχάτο Ασπρο, Ροδίτης, Βολίτσα, Λαγόρθι, 

Μαλαγούζια, Ρομπόλα, Κορινθιακή, Ασπρούδες, Σιδερίτης, Refusco, 
Grenache rouge, Merlot, Cab. Savignon, Chardonnay Carignan, Syrah.

• Μακεδονία: Ροδίτης, Λημνιό, Ασύρτικο, Αθήρι, Ξυνά μαύρα, Syrah, 

Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Σαββατιανό, Merlot, Chardonnay, 

Νεγκόγκα.

• Θράκη: Παμίδη, Λημνιό, Cinsaut, Ροδίτης.

• Νησιά Αιγαίου: Αθήρι, Ασύρτικο, Αϊδάνι, Μονεμβασιά, Μανδηλάρια, 

Ροδίτης, Σαββατιανό, Φωκιανό, Κούμαρι, Αγιαννιώτικο, Λημνιό, 

Μοσχάτο, Chardonnay, Ugni Blanc, Grenache Rouge, Syrah, Cab. 
Sauvignon, Cinsaut, Tempranilo.

• Κρήτη: Αθήρι, Ασπρο Θραψαθήρι, Κοτσκράλι, Λιάτικο, Μανδηλαριά, 

Μοσχάτο Σπίνας, Τσαρδάνα, Ρωμέϊκο, Βαλαίτης, Δερματάς, Φωκιανό, 

Βηλάνα, Λαδίτικο, Γιδιανο, Sauvignon Blanc, Carignan, Alicante 

Bouchet, Cinsaut, Maccabeu.

Στην συνέχεια θα ακολουθήσει μια πολύ συνοπτική περιγραφή των 

κυριότερων χαρακτηριστικών, των γνωστότερων ποικιλιών, με βάση το χρώμα 

τους.

Ποικιλίες λευκών σταωυλιών (αλωαΒιιτικά)

1. Αιδανι: Συναντάται στα νησιά του Αιγαίου, και περισσότερο στην 
Σαντορίνη. Το άρωμά του θυμίζει μπουκέτο λουλουδιών.

2. Ασσύρτικο: Αποτελεί μια από τις γνωστότερες αλλά και πιο ποιοτικές 

ποικιλίες της Ελλάδας. Βρίσκεται στα νησιά του Αιγαίου και 

ειδικότερα στην Σαντορίνη. Καλύπτει η ποικιλία αυτή πάνω του 69% 

των καλλιεργειών στο ηφαιστειογενές έδαφος του νησιού, και αποτελεί 

την βάση για το κρασί ονομασίας προέλευσης Σαντορίνης. Η μεγάλη
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του οξύτητα αντισταθμίζεται συχνά με την πρόσθεση του 

«Σαββατιανού». Το κρασί έχει μια φρουτώδη γεύση.

3. Αθύρι: Καλλιεργείται κυρίως στο Αιγαίο, αλλά έχει αποκτήσει 

παρουσία και στην Βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Το κρασί Α. 

Ο Rhodes (ονομασίας- προέλευσης) παράγεται από αυτήν την 

ποικιλία, και συνήθως αναμιγνύεται με το Ασσύρτικο.

4. Ντεμπίνα: Γηγενής ποικιλία, που καλλιεργείται στην Ζίτσα, η οποία 

κυρίως παράγει αφρώδεις ξηρούς οίνους. Το μεγάλο υψόμετρο της 

περιοχής δίνει μια ξεχωριστή φρεσκάδα και μια φρουτώδη γεύση στην 

ποικιλία.

5. Κακοτρίγης: Μια ποικιλία που μπορούμε να την βρούμε αποκλειστικά 

στην Κέρκυρα (Corfu)

6. Ααγόρθι: Μια πολλά υποσχόμενη ποικιλία, που καλλιεργείται στην 

βορειοδυτική Πελοπόννησο, όμως δυστυχώς σε περιορισμένο εύρος.

7. Malvazia: Η ποικιλία αυτή καλλιεργείται σήμερα σε σχετικά χαμηλή 

στρεμματική έκταση στην Πάρο. Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, 

μπορούμε να εντοπίσουμε την ποικιλία αυτή στην εποχή του 

Μεσαίωνα, σαν γλυκό κρασί το οποίο εξάγονταν σε μεγάλες ποσότητες 

από την Κρήτη. Το όνομα προέρχεται από του Βενετούς που άλλαξαν 

το όνομα της «Μονεμβασιάς» σε Μαλβάζια.

8. Μοσχοφίλερο: Παράγει τα κρασιά “Blanc deGris” καθότι το σταφύλι 

της ποικιλίας έχει τόνους ροζ στο χρώμα του. η αντίστοιχη Γερμανική 
ποικιλία ονομάζεται Gerwutztraminer. Καλλιεργείται σε υψόμετρο 600 

μέτρων στην κεντρική Πελοπόννησο.

9. Μουσκάτ: Καλλιεργείται στην Κεφαλονιά, στην Ρόδο, στην Σάμο, και 
στην Πάτρα. Παράγει ένα πολυποίκιλο άρωμα.

10. Ρόμπολα: Μια ποικιλία με πολύ πλούσιο άρωμα, που βρίσκεται κυρίως 

να καλλιεργείται στην Κεφαλονιά. Ακριβή ποικιλία.

11. Ροδίτης: Η ποικιλία αυτή είναι ευρέως διαδεδομένη. Η φλούδα του 
σταφυλιού είναι είτε λευκή, είτε ελαφρώς ροζ. Η ποιότητα του αυξάνει 

όσο αυξάνει το υψόμετρο στο οποίο καλλιεργείται.

12. Σαββατιανό: Κυρίως εξαιτίας της ελαφριάς του γεύσης

χρησιμοποιείται κυρίως για την παρασκευή της ρετσίνας. Παρόλα
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αυτά, ο χαρακτήρας της ποικιλίας υπέστει αλλαγές που οφείλονται 

κυρίως στην εξέλιξη της τεχνολογίας και των τεχνικών οινοποιίας. 
Είναι η κοινότερη καλλιέργεια αμπέλου που καλλιεργείται στην Αττική 
και την Εύβοια, ενώ αποτελεί το 15% των σταφυλιών παραγωγής στον 

Ελλαδικό χώρο.

13 Σιδερίτης: Ποικιλία που καλλιεργείται στην Βόρεια Πελοπόννησο, 
κοντά στην Πάτρα.

14. Τσαουσσή: Η ποικιλία υπάρχει στην Κεφαλονιά και αναμιγνύεται με 

την ποικιλία ρομπόλα, κυρίως.

15. Βερτζάμι: Μια ποικιλία «χαμηλού προφίλ» που υπάρχει κυρίως στην 

Λευκάδα.

Ιό.Βιδιανό: Πρόκειται για Κρητική ποικιλία η οποία βελτιώνει τα 

χαρακτηριστικά της όταν καλλιεργείται σε μεγάλο ύψος.

Π.Βιλλιανά: Εύκολα κάποιος μπορεί να ανιχνεύσει τόνους λουλουδιών 

στο άρωμά του. Είναι ποικιλία της ανατολικής και κεντρικής Κρήτης.

Άλλες ποικιλίες λευκών σταφυλιών στην Ελλάδα, αλλά καλλιεργούμενες 

και στον υπόλοιπο κόσμο, είναι οι εξής: Chardonnay, Semillion, Grenache 

Blanc, Sauvignon Blanc και Ugni Blanc. To Chardonnay είναι πιθανά η πιο 

δημοφιλής καλλιέργεια αμπέλου σε ολόκληρη την Ελλάδα. Καθώς η 

συγκεκριμένη ποικιλία θεωρείται καλύτερη όταν «παντρεύεται» με άρωμα δρυ, 

συνήθως το βρίσκουμε να ωριμάζει σε δρύινα βαρέλια.

[loiKtXicc ερυθρών σταφυλιών

1) Αγιοργίτικο: Προέρχεται από την πόλη «Αγιος Γεώργιος» που σήμερα 

ονομάζεται Νεμέα. Η καλύτερη ίσως ποικιλία της νότιας Ελλάδας. Το 

άρωμα και η γεύση του αλλάζουν ανάλογα με το υψόμετρο της 
καλλιέργειας και για αυτό το λόγο συναντάται με πολλούς 
διαφορετικούς χαρακτήρες. Το φρέσκο - μή παλαιομένο - κρασί έχει 

ένα πολύ ελαφρύ φρουτώδες άρωμα, το οποίο μεστώνει και γίνεται 
ιδιαίτερα έντονο με την παλαίωση του οίνου σε βαρέλι.

2) Κοτσιφάλι: Η ποικιλία αυτή καλλιεργείται αποκλειστικά στις Αρχάνες 

και στην Πεζά. Εξαιτίας της γλυκύτητας και της έλλειψης χρώματος, 

αναμιγνύεται με την ποικιλία «Μανδιαλαριά».

3) Ραψάνη: Καλλιεργείται στην Θεσσαλία και είναι γηγενής ποικιλία.
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4) Λιάτικο: Αποτελεί την βάση του γλυκού κρασιού Μαλβάζια. Σήμερα 
καλλιεργείται στην ανατολική Κρήτη και στις Κυκλάδες. Το όνομά του 
προέρχεται από τον μήνα Ιούλιο κατά τον οποίο τα σταφύλια αυτά 
ωριμάζουν.

5) Λημνιό: Μια ποικιλία με μακρόχρονη ιστορία που φτάνει ως την 

περίοδο της αρχαιότητας. Προέρχεται από το νησί της Λήμνου, όπου 
και εναλλακτικά οι ντόπιοι το αποκαλούν καλαμπόκι. Καλλιεργείται 

και στην Χαλκιδική. Δίνει βαθύ χρώμα με μια ποικιλία ξεχωριστών 

οσμών.

6) Μανδιλαριά: Μια αρκετά διαδεδομένη ποικιλία στα νησιά του Αιγαίου 

και στην Κρήτη. Μπορούμε αναμεμιγμένο να το συναντήσουμε ως 

Αμοργιανό.

7) Μαυροδάφνη: Μια μοναδική ποικιλία της Αχαίας και της Κεφαλονιάς, 

που δίνει γλυκό κρασί με μακροχρόνια παραμονή του για λόγους 

ωρίμανσης σε βαρέλι.

8) Μεσσενικόλα: Προέρχεται από την ομώνυμη περιοχή της Θεσσαλίας.

9) Νεγκόσκα: Χρησιμοποιείται κύρια για την μείωση της τανίνης και της 

οξύτητας του ξυνόμαυρου.

10) Σταυρωτό: Επίσης ονομάζεται και αμπελακιώτικο.

11 )Ξινόμαυρο: Όπως και το Αγιοργίτικο, θεωρείται από τις καλύτερες 

ελληνικές ποικιλίες. Η ποιότητά του βελτιώνεται με την ωρίμανση του 

σε βαρέλι, ενώ χαρακτηριστικά του είναι η υψηλή οξύτητά του, το 

διαυγές του χρώμα, και τα πλούσια αρώματά του.

Άλλες Ελληνικές και παγκόσμιες ποικιλίες είναι: Cabernet Sauvignon, 

Cabernet Franc, Grenache Rouge, Refosco, Merlot, Sangiovese, και Syrah. To 
Cabernet Sauvignon είναι πιθανά το κρασί με το πιο ευδιάκριτο άρωμα. Η 
ποικιλία Grenache έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ (όταν ζυμωθεί). Το 

Refosco μπορεί να βρεθεί στην δυτική Πελοπόννησο και έχει χρώμα ρουμπινί.

1.1.2 Κατηγορίες - Χαρακτηριστικά οίνου

Μια κατηγοριοποίηση των κρασιών γίνεται με βάση το χρώμα τους σε 

λευκά, ερυθρωπά (ροζέ) και ερυθρά. Ένας άλλος τρόπος διαχωρισμού.
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προκύπτει και με βάση τη γλυκύτητά τους. Έτσι έχουμε την κατηγορία των 

ξηρών, των ημίξηρων, των ημίγλυκων και των γλυκών.

Η περιεκτικότητα σε (διαλυμένο) διοξείδιο του άνθρακα, παρέχει ακόμα 
ένα κριτήριο διαχωρισμού των κρασιών. Το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο 

μπορεί να δημιουργείται φυσικά ως προϊόν εξέλιξης της ωρίμανσης του 

κρασιού ή να προστίθεται τεχνητώς, ανάλογα με την συμμετοχή του στο κρασί, 

το χαρακτηρίζει ως ήσυχο, ημιαφρώδες ή αφρώδες.

Όμως ο σημαντικότερος τρόπος διαχωρισμού είναι αυτός που γίνεται με 

βάση τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου που 

ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έτσι στην πρώτη υποκατηγορία με βάση την ποιότητα, συναντούμε τα 

κρασιά ονομασίας - προελεύσεως (ή στα Γαλλικά V.Q.P.R.D. Vin de qualite 
produit dans une region determinee). Ως ονομασία προέλευσης χαρακτηρίζεται 

το τοπωνύμιο που έχει χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστο εμπορικό όνομα των 

κρασιών της περιοχής, όταν αυτά πληρούν συγκεκριμένους όρους. Οι όροι 

αυτοί καθορίζουν:

τη ζώνη παραγωγής του κρασιού

την ποικιλιακή σύνθεση των αμπελώνων

- τις καλλιεργητικές τεχνικές 

τις μεθόδους οινοποίησης 

τον ελάχιστο αλκοολικό τίτλο 

την στρεμματική απόδοση

Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς τους όρους, τα κρασιά V.Q.P.R.D.

χαρακτηρίζονται από τα εξής:

Προέρχονται από συγκεκριμένη περιοχή μέσα στα όρια της οποίας 
καλλιεργείται η ποικιλία των σταφυλιών από τα οποία 
παρασκευάζονται και της όποιας περιοχής έχουν το όνομα.

Παράγονται από κατεξοχήν πατροπαράδοτες ποικιλίες της περιοχής και 
έχει αποδειχθεί (από την εμπειρία) ότι δίνουν κρασιά υψηλής 

ποιότητας.

- Έχουν ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και δική τους 

προσωπικότητα που οφείλεται στο οικοσύστημα της περιοχής

ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ - Δ.Π.Μ.Σ. ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6



ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Π ΡΟΐΟΝΤΩΝ

(συνδυασμός ποικιλίας, τόπου παραγωγής, κλιματολογικών 

συνθηκών).

Οι οινάμπελοι που καλλιεργούνται στην συγκεκριμένη ζώνη είναι 

χαμηλών (στρεμματικών) αποδόσεων αλλά υψηλής ποιότητας.

- Έχουν καθορισμένη μέθοδο παραγωγής και επεξεργασίας

Τα κρασιά ωριμάζουν κάτω από ειδικές συνθήκες που διαμορφώνουν 

και αξιοποιούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Τα κρασιά ονομασίας - προέλευσης (V.Q.P.R.D.) χωρίζονται στα ΟΠΑΠ 

(Ονομασίας Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητας - Appellation of Origin of 
superior quality) και στα ΟΠΕ (Ονομασία Προέλευσης Ελεγχόμενη - 

Controlled appellation of Origin). To σύνολο των κρασιών που έχουν 

χαρακτηριστεί ως VQPRD, στην χώρα μας, είναι 27. Εξ αυτών τα 19 είναι 

ΟΠΑΠ, ενώ τα 8 είναι ΟΠΕ. Τα ΟΠΑΠ φέρουν κόκκινη ταινία στο πώμα τους, 

ενώ τα ΟΠΕ μπλε. Οι ταινίες αυτές εκδίδονται από το Υπουργείο Γεωργίας και 

αποτελούν εγγύηση για την γνησιότητά τους (όχι όμως αναγκαστικά και για την 
ποιότητα). Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι εάν τα κρασιά είναι γλυκά, (και υπό 

την προϋπόθεση ότι είναι κρασιά ονομασίας- προέλευσης), τότε 

χαρακτηρίζονται ΟΠΕ, ενώ στην κατηγορία ΟΠΑΠ υπάγονται τα υπόλοιπα 

κρασιά ονομασίας- προέλευσης, που είναι άλλου τύπου (ξηρά, ημίξηρα, 

ημίγλυκα).

Τα ελληνικά κρασιά ονομασίας- προέλευσης είναι τα εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΑΛΗΝΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΣ
ΚΡΛΣΙΟ\

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

A. ΜΑΚΕΑΟΝΙΑ- ΘΡΑΚΗ

1* Αμύνταιο ΚΞ Ξινό μαύρο
Ρ A Ξινόμαυρο

2* Γουμένισσα ΚΞ. Ξινόμαυρο, Νεγκόσκα

3* Νάουσα Κ.Ξ. Ξινόμαυρο
4* Πλαγιές του Μελίτωνα Α.Ξ. Ροδίτης, Ασύρτικο, Αθήρι,

Κ.Ξ. Λημνιό, Cabernet 

Sauvignon, και Cabernet 

franc.

Β. ΘΕΣΣΑΛΙΑ

5* Αγχίαλος Α.Ξ. Ροδίτης, Σαββατιανό

6* Ραψάνη Κ.Ξ. Ξινόμαυρο, Κρασάτο, 
Σταυρωτό.

Γ. ΗΠΕΙΡΟΣ

7* Ζίτσα ΛΑ. Ντεμπίνα

Α. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

8* Μαντινεία Α.Ξ. Μοσχοφίλερο- Ασπρούδες
9* Νεμέα Κ.Ξ. Αγιωργίτικο

Κ.Γ. Αγιωργίτικο

10* Πάτρα Α.Ξ. Ροδίτης

11 + Μαυροδάφνη Πατρών Κ.Γ. Μαυροδάφνη, Κορινθιακή

12+ Μοσχάτο Πατρών Α.Γ. Μοσχάτο λευκό

13 + Μοσχάτο Ρίου Πατρών Λ.Γ. Μοσχάτο λευκό
Ε. IONIA ΝΗΣΙΑ

14* Ρομπόλα Κεφαληνίας Α.Ξ. Ρομπόλα

15+ Μαυροδάφνη Κεφαλλ. Κ.Γ. Μαυροδάφνη, Κορινθιακή
16+ Μοσχάτο Κεφαλληνίας Λ.Γ. Μοσχάτο λευκό

ΣΤ. ΚΡΗΤΗ

17* Αρχάνες Κ.Ξ. Κοτσιφάλι, Μανδηλαριό

18* Δάφνες Κ.Ξ. Λιάτικο
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΣ
ΚΡΑΣΙΟΥ

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

Κ.Γ. Λιάτικο

19* Πεζά Κ.Ξ. Κοτσιφάλι, Μανδηλαριό,
Λ.Ξ. Βηλάνα.

20* Σητεία Κ.Ξ. Λιάτικο

Κ.Γ Λιάτικο

Ζ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ

21* Πάρος Κ.Ξ. Μονεμβασιά, Μανδηλαριά.

22* Σαντορίνη Λ.Ξ. Ασύρτικο, Αηδάνι
Λ.Γ.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ

23* Λήμνος Λ.Ξ. Μοσχάτο Αλεξανδρείας

-24+ Μοσχάτο Λήμνου Λ.Ξ. Μοσχάτο Αλεξανδρείας

25+ Σάμος Λ.Γ. Μοσχάτο λευκό

Θ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

26* Ρόδος Λ.Ξ. Αθήρι
Κ.Ξ. Μανδηλαριά

27* Μοσχάτο Ρόδου Λ.Γ. Μοσχάτο λευκό. Μοσχάτο
Trani.

Πηγή: ICAP, 1997

Είδη Κρασιού:

Κ.Ξ.: Κόκκινο Ξηρό 
Ρ. Λ.: Ροζέ Αφρώδες 
Λ.Ξ. Λευκό Ξηρό 
Λ Α. Λευκό Αφρώδες 
Κ.Γ. Κόκκινο Γλυκό 
Λ.Γ. Λευκό Γλυκό 
* οίνοι ΟΠΑΠ 
+ οίνοι ΟΠΕ

Η άλλη υποκατηγορία είναι αυτή των «επιτραπέζιων οίνων» (Vin de 

table). Σε αυτήν ανήκουν τα υπόλοιπα κρασιά, των οποίων η περιοχή 

προέλευσης, το κλίμα, το έδαφος και η σύνθεση των καλλιεργούμενων 

ποικιλιών αμπέλου δεν θεωρούνται κατάλληλα για την δημιουργία οίνων 

VQPRD. Στην υποκατηγορία αυτή ανήκουν οι «τοπικοί οίνοι» (Vin de Pays) οι 

οίνοι «Ονομασίας κατά παράδοση» και οι «οίνοι μάρκας». Οι τοπικοί οίνοι
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φέρουν το όνομα του τόπου - χώρας- πόλης από όπου προέρχονται. Είναι μια 

νέα κατηγορία κρασιών, τα οποία παράγονται σε συγκεκριμένα γεωγραφικά 
διαμερίσματα, ή και μεμονωμένες περιοχές, και κυκλοφορούν στην αγορά με 
την γεωγραφική ένδειξη παραγωγής.

Στην κατηγορία των οίνων ονομασίας κατά παράδοση, κατατάσσονται 

κρασιά, το όνομα των οποίων χρησιμοποιείται αποκλειστικά και παραδοσιακά 

για τον χαρακτηρισμό προϊόντων που παράγονται σε μία και μόνο χώρα ή 

περιοχή χώρας. Σε αυτά υπάγονται η ρετσίνα, και η βερντέα τα οποία είναι 

αποκλειστικά ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα.

Τέλος τα κρασιά μάρκας, είναι όλα τα κρασιά που κυκλοφορούν στην 

αγορά με διάφορες εμπορικές ονομασίες, και τα οποία διατηρούν κάποια 

χαρακτηριστικά τα οποία ορίζονται από τον οινοποιό, χωρίς ουσιαστικά να 

υπάγονται σε άλλη κατηγορία.

Πρέπει να τονιστεί ότι οι «τοπικοί οίνοι» παρασκευάζονται με 

αυστηρότερες προδιαγραφές από ότι οι «Ονομασία κατά παράδοση», και ότι η 

κατηγορία τους παρουσιάζει σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.

Παρότι οι «επιτραπέζιοι» δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χριστούν 

«Ονομασίας- Προέλευσης», ωστόσο υπάγονται και αυτοί σε κάποιους 

περιορισμούς που έχουν να κάνουν με την γνωστοποίηση των χαρακτηριστικών 

τους. Πιο συγκεκριμένα οφείλουν να ενημερώνουν για τον καθορισμό της 

καλλιεργούμενης οινοποιού περιοχής, για την ποικιλία σταφυλιού που 

χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή τους, και για την περιεκτικότητα σε 
αλκοόλ.

Η διαμόρφωση τύπων κρασιών γίνεται ελεύθερα ανάλογα με τις 

ανακύπτουσες καταναλωτικές προτιμήσεις, όμως επιβάλλεται η αναγραφή της 
ένδειξης «Επιτραπέζιος οίνος» στο μπουκάλι συσκευασίας τους. Οι 
επιτραπέζιοι οίνοι, λόγω ακριβώς των μεγαλύτερων περιθωρίων διαμόρφωσης 

και εξέλιξης που τους επιτρέπει το υπάρχον θεσμοθετημένο πλαίσιο, 

λειτουργούν ως δείγματα για market testing. Δίνεται έτσι η ευκαιρία στους 
οινοπαραγωγούς να αφουγκραστούν και να ακολουθήσουν τις νέες τάσεις στις 

καταναλωτικές προτιμήσεις, και έτσι να ικανοποιήσουν πιο αποτελεσματικά 

καίρια τμήματα της αγοράς που αναδύονται.

ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΙΑΑΗΣ - Δ.Π.Μ.Σ. Π ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 10



ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Π ΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι ετικέτες που επικολούνται στα μπουκάλια συσκευασίας του οίνου, 
αντικατοπτρίζουν σε μεγάλο βαθμό το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τον 
κλάδο.

Ειδικότερα, όσον αφορά στα κρασιά ονομασίας- προέλευσης, απαιτείται η 

αναγραφή στην ετικέτα των παρακάτω στοιχείων:

1) Το όνομα της περιοχής προέλευσης

2) Η ένδειξη ΟΠΑΠ ή ΟΠΕ

3) Το όνομα και η τοποθεσία του εμφιαλωτή.

4) Τον τίτλο «αλκοολούχο»

5) Την περιεκτικότητα του περιεχομένου σε οινόπνευμα.

Οι επιτραπέζιοι οίνοι από την άλλη πρέπει να περιέχουν στην ετικέτα τους

1) Την ένδειξη επιτραπέζιος οίνος

2) Το όνομα και την διεύθυνση του εμφιαλωτή.

3) Τον τίτλο «αλκοολούχο»

4) Την περιεκτικότητα του περιεχομένου σε αλκοόλ 

Και οι τοπικοί οίνοι:

1) Την ένδειξη τοπικός

2) Το όνομα του παραγωγού ή της παραγωγού εταιρείας.

3) Την τοποθεσία εμφιάλωσης

4) Τον σειριακό αριθμό που περιέχει τα δύο πρώτα γράμματα της 

περιοχής.

Άλλοι περιγραφικοί όροι που δύναται να συναντηθούν στις ετικέτες είναι: 

Για τα κρασιά ονομασίας- προέλευσης

Reserve White: Σημαίνει ότι έχει παλαιωθεί 2 χρόνια, εκ των οποίων 
τουλάχιστον 6 μήνες σε βαρέλι και τουλάχιστον 6 μήνες στο μπουκάλι. 

- Reserve Red: Έχει παλαιωθεί 3 χρόνια εκ των οποίων τουλάχιστον 6 
μήνες σε μπουκάλι και 6 μήνες σε βαρέλι.

Grand Reserve White: Έχει παλαιωθεί 3 χρόνια, εκ των οποίων ο 
ελάχιστος χρόνος παραμονής του σε μπουκάλι και σε βαρέλι είναι 

αντίστοιχα 12 μήνες.
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Grand Reserve Red: Έχει παλαιότητα 4 ετών τουλάχιστον, με ελάχιστη 

παραμονή σε βαρέλι 2 χρόνια, και ελάχιστη παραμονή σε μπουκάλι 

άλλα 2 χρόνια.

Για τους επιτραπέζιους οίνους:

Cava White: 2 χρόνια παλαίωση με ελάχιστη παραμονή σε βαρέλι και 

μπουκάλι από 6 μήνες αντίστοιχα.

Cava Red: Έχει παλαιωθεί 3 χρόνια, εκ των οποίων έχει ωριμάσει 

τουλάχιστον 6 μήνες σε καινούργιο δρύινο βαρέλι μικρότερο των 6001t 

ή τουλάχιστον 12 μήνες σε παλαιό δρύινο βαρέλι, και έχει μείνει το 

ελάχιστο 2 χρόνια σε μπουκάλι.

Και τέλος στους τοπικούς οίνους, παρατηρούμε:

Κτήμα 

Μοναστή ρι 

Αμπελώνας 

Αρχοντικό 

Βίλλα.

Η παραγωγή η ωρίμανση και η οινοποίηση των τοπικών οίνων πρέπει 

απαραιτήτως να λαβαίνει χώρα στην ίδια περιοχή, και από σταφύλι που ανήκει 

στην ίδια αμπελουργική εκμετάλλευση (που είναι μάλιστα και ορισμένης 

έκτασης). Οι όροι Chateau και Domaine μπορούν να αναγράφονται μόνο σαν 

επαναληπτικά των αντίστοιχων ελληνικών.

Ακολουθεί διάγραμμα των διαφορετικών κατηγοριοποιήσεων του κρασιού 

που συναντήσαμε ως τώρα:
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ΤΥΠΟΙ ΟΙΝΩΝ

1.1.3 Διαχρονική καταγραφή εγχώριας παραγωγής οίνου, 

συνολικά και κατά κατηγορίες.

Η περίοδος, την οποία συνοπτικά θα εξετάσουμε, αφορά στα έτη 1980- 

1998. Στοιχεία για την παραγωγική δραστηριότητα της προαναφερθείσας 

περιόδου, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΡΑΣΙΟΥ (σε χιλ. εκατόλιτρα-

000HL).

ΟΙΜΚΙΙ
ΠΕΡΙΟΑΟΣ

(από - 3 1 .8)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΧΩΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΡΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ 

ΟΙΝΟΙΙ. ΣΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (%)
1980-81 5395 2601 48,2

1981-82 5470 2847 52,0

1982-83 4510 2838 62,9

1983-84 5250 3047 58,0

1984-85 5025 3350 66,6

1985-86 4782 3038 63,5

1986-87 4334 2692 62,1
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

OIMKH 
ΠΕΡ ΙΟΛΟΣ

(από......- 3 I. S)

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΓΧΩΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΡΑΣΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΑΡΑΓΩ! ΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ 

ΟΙΝΟΠ. ΣΤΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (%)
1987-88 4467 2875 64,4

1988-89 4345 3346 77,0

1989-90 4532 3142 69,3

1990-91 3526 2658 75,4

1991-92 4016 2975 74,1

1992-93 4050 2681 66,2

1993-94 3378 2184 64,7

1994-95 3051 1901 62,3

1995-96 3850 1930 50,1

1996-97* 4109 2699 65,7

1997-98** 3987 2426 60,8

Πηγή: ICAP, 1997

• *Προσωρινά στοιχεία

• **Εκτιμήσεις

Οι παρατηρήσεις που εκπίπτουν από τον ανωτέρω είναι τα εξής:

1. Ακολουθείται συνεχώς μια πτωτική πορεία της εγχώριας παραγωγής 

κρασιού από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως και το 1998. Η 

φθίνουσα αυτή εξέλιξη της παραγωγής κρασιού έλαβε χώρα στην ίδια 

χρονική περίοδο με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ.

2. Ειδικότερα στην πρώτη πενταετία της εξεταζόμενης περιόδου - με 

εξαίρεση το 1982-83 - η εγχώρια παραγωγή οίνου ξεπερνούσε τα 5000 

χιλ. εκατόλιτρα, ενώ από το 1985-86 έως και το 1988 δεν έφτασε ποτέ 

σ’ αυτό το επίπεδο.

3. Η συμμετοχή της παραγωγής των οργανωμένων οινοποιείων στο 
σύνολο της παραγωγής εμφανίζει διακυμάνσεις. Το δε υπόλοιπο είναι 
ουσιαστικά το υπόλοιπο της αφαίρεσης του συνόλου παραγωγής των 

οργανωμένων οινοποιείων από το σύνολο της εγχώριας παραγωγής 

κρασιού, και αφορά στην λεγάμενη «χωρική οινοποίηση» που 

αντικατοπτρίζει σε σημαντικό βαθμό και την αυτοκατανάλωση.

Η γεωγραφική κατανομή της παραγωγής οίνου στην Ελλάδα έχει ως εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1997/98

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (000ΗL) (%)

Ανατολ. Μακεδονίας- Θράκης 253,5 6,4

Δυτ.& Κεντρικής Μακεδονίας 180,0 4,5

Ηπείρου 90,7 2,3

Θεσσαλίας 243,2 6,1

Πελοποννήσου & Δυτ. Στερεός 1639,8 41,1

Αττικής και Νήσων 1216,8 30,5

Κρήτης 363,0 9,1

Σύνολο Χώρας 3987,0 100,0

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας.

Προκειμένου να σχηματίσουμε μια περισσότερο σφαιρική άποψη τόσο για 

τις τάσεις που διαμορφώθηκαν όσο και για τη σύνθεση της εγχώριας 

παραγωγής, παρατίθεται ο πίνακας
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A N A A Y Σ Η ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Από τα στοιχεία του πίνακα, βγαίνει το συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο 

μέρος της ελληνικής παραγωγής αφορά λευκούς οίνους. Το μερίδιο των 
ερυθρών- ερυθρωπών φθίνει συνεχώς. Επίσης, γενικά τα ποσοστά μείωσης του 
συνόλου ερυθρών/ ερυθρωπών οίνων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 

μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του συνόλου των λευκών, τα οποία σε ορισμένες 

περιπτώσεις εμφανίζουν και αυξητικές τάσεις, και τα οποία είναι ως σύνολο 

απολύτου αριθμού παραγωγής κατά πάσα περίπτωσιν μεγαλύτερα. Συνεπώς το 

μεγαλύτερο μέρος (και ποσοστό) μείωσης της συνολικής εγχώριας παραγωγής 

οίνου, το επωμίζονται τα ερυθρά/ ερυθρωπά κρασιά. Κάτι τέτοιο γίνεται 

σαφέστερα αντιληπτό κοιτώντας τις τρεις τελευταίες στήλες του πίνακα 4. Ενώ 

λοιπόν η συνολική εγχώρια παραγωγή στο σύνολο των ετών φθίνει, η 

συμμετοχή των λευκών οίνων ως ποσοστό ανεβαίνει σταθερά εις βάρος του 

συνεχώς μειούμενου ποσοστού των ερυθρών/ ερυθρωπών οίνων.

Αν τώρα προχωρήσουμε σε κατηγοριοποίηση με βάση τις διάφορες 

ποιότητες του παραγόμενου οίνου, παρατηρούμε ότι τα κρασιά ονομασίας- 

προέλευσης καλύπτουν ένα πολύ μικρό μέρος της συνολικής παραγωγής. Να 

σημειωθεί ότι η εκτίναξη των παραγόμενων «λοιπών» οίνων της περιόδου 

1992/93, αποδίδεται στην αλλαγή τρόπου μέτρησης των στοιχείων από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες, και στον συνυπολογισμό σε αυτόν, τον τύπο οίνου και 

ποσοτήτων γλεύκους. Βέβαια, υπογραμμίζουμε και το γεγονός της θεώρησης 

των κρασιών από την «χωρική» οινοποίηση ως επιτραπέζια κρασιά, γεγονός το 

οποίο συνεισφέρει στο συγκριτικά χαμηλό μερίδιο οίνων VQPRD στο σύνολο 

της παραγωγής, σε σχέση με τα επιτραπέζια που εμφανίζονται διογκωμένα.

Αναλύοντας τα στοιχεία της τριετίας 1995-1998 χωρίς να συμπεριλάβουμε 

την χωρική οινοποίηση, προκύπτει ότι τα κρασιά VQPRD κατέχουν μερίδιο 12- 
14%. Αν και θεωρείται ότι υπήρξε εξέλιξη σχετικά με τις παρελθούσες 

δεκαετίες, ωστόσο εκτιμάται ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης του 

μεριδίου αγοράς αυτού του τύπου.
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1.1.4 Κατά κεφαλήν κατανάλωση ανά κατηγορία.

ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΡΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΛΛΑ 

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 

V.Q.P.R.O.

ΣΥΝΟΛΟ

0 S 10 15 20 25 30 3S 40

ΛΙΤΡΑ/ΚΕΦΑΛΗ

082/83 ·88/80 004/06 )

Πηγή: ΙΟΒΕ, 1998

Την μεγαλύτερη κατανάλωση έχουν τα επιτραπέζια κρασιά (με ποσοστό 

92,4% της συνολικής κατανάλωσης το 1994/95) και είναι η μόνη κατηγορία που 

ενισχύει το μερίδιό της στην συνολική κατανάλωση. Η αύξηση διαφόρων 

κρασιών τοπικών, κτημάτων και περιοχής παραγωγής, είναι αξιοσημείωτη.

Στον αντίποδα βρίσκονται τα κρασιά VQPRD, των οποίων η κατανάλωση 

συνιστά τον μεγαλύτερο βαθμό επιδείνωσης.

Μια κατά χρώμα κατηγοριοποίηση καθιστά φανερή την υπεροχή των 

λευκών με μερίδιο κατανάλωσης περίπου 80%, το οποίο ενισχύεται εις βάρος 
των ροζέ. Βέβαια στα λευκά κρασιά, συμπεριλαμβάνεται και η ρετσίνα, η οποία 
απορροφά μερίδιο άνω του 30% του συνόλου της κατανάλωσης οίνου στην 
Ελλάδα.

Μεγάλο μερίδιο αγοράς καταλαμβάνει το χύμα, εξαιτίας κυρίως της 
υποκατάστασης. Το χύμα ενισχύεται και στην κρύα αγορά, λόγω της μεγάλης 

διαφοράς τιμής με το εμφιαλωμένο.
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Σύμφωνα πάντως με τις εκτιμήσεις, και σε σχέση με την κατηγορία του 

τόπου κατανάλωσης, η τελευταία πραγματοποιείται στην ζεστή αγορά (οικιακή 

κατανάλωση) σε ποσοστό 70%.

1.2 ΚΛΑΔΟΣ

Ο κλάδος της Οινοποιίας αποτελεί έναν από τους πλέον παραδοσιακούς 

της ελληνικής αγροτικής οικονομίας που στηρίχθηκε και αναπτύχθηκε μέσα 

από την χωρική οινοποίηση και την οικοτεχνία.

Μέσα από τις οικοτεχνίες αυτές εξελίχθηκε και αναδείχθηκε μια μικρή 

ομάδα επιχειρήσεων, που συγκροτούν σήμερα τον βιομηχανικό κλάδο της 

ελληνική οινοποιίας, με υψηλή δυναμικότητα και όγκους παραγωγής και 

προηγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, ευρύτατο δίκτυο διανομής σε όλη τη χώρα 
και υψηλή εξαγωγική παρουσία σε όλο τον κόσμο. Πλάι σε αυτές παραμένει 

ένας πολύ μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με περιορισμένη 

παραγωγή και διάθεση των προϊόντων τους και κατά κανόνα με αξιοποίηση 

ιδιόκτητων αμπελώνων. Από την μεγάλη αυτή ομάδα των μικρότερων 

επιχειρήσεων διακρίνουμε δύο υποομάδες. Αφενός μια υποομάδα με 

εμφιαλωμένο και επώνυμο προϊόν, πλήρη οργάνωση και έλεγχο της 

παραγωγικής διαδικασίας. Μάλιστα πολλές επιχειρήσεις από αυτές 

δημιουργήθηκαν μέσα στην τελευταία ΙΟετία, το πολύ 15ετία, και 

παρουσιάζουν μια μεγάλη και διευρυνόμενη ποικιλία προϊόντων με ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, τοπικούς οίνους, κτήματα, αμπελώνες κ.α. Αφετέρου όμως μια 

ακόμα μεγαλύτερη υποομάδα επιχειρήσεων με στοιχειώδη υποδομή, οργάνωση 

και παραγωγή κατά κανόνα χύμα προϊόντων, που εκτιμάται ότι σε μεγάλο 

βαθμό δεν ελέγχεται επαρκώς, ούτε στην παραγωγή, ούτε στην διάθεση. 
Αποτέλεσμα αυτού είναι η διάθεση στο εμπόριο προϊόντων που είναι είτε 
ποιοτικά υποβαθμισμένα ή τουλάχιστον μη ποιοτικώς ελεγχόμενα, και τα οποία 

βεβαίως δημιουργούν αρνητική εικόνα στα προϊόντα του κλάδου γενικότερα, αν 

και διατηρούν υψηλό μερίδιο στην κατανάλωση (κυρίως λόγω της οικονομικής 
δυσπραγίας των τελευταίων ετών). Η χωρική οινοποίηση συνεχίζει να διατηρεί 

μερίδια γύρω στο 40% της συνολικής παραγωγής.

Παράλληλα με τις δυο αυτές κατηγορίες επιχειρήσεων, συναντάμε και 

μεγάλο αριθμό συνεταιριστικών οργανώσεων, ορισμένες από τις οποίες είναι
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αποκλειστικά οινοποιητικές. Γενικά οι συνεταιρισμοί, χαρακτηρίζονται από 

υψηλό παραγωγικό δυναμικό και μάλιστα ικανοποιητικής τεχνολογίας, καθώς 
εκτιμάται ότι η χρηματοδότηση τους από το κράτος, έχει επιτρέψει τον 
εκσυγχρονισμό τους σε αυτά τα επίπεδα. Όμως παρά την υψηλή δυναμικότητα, 

εκτιμάται ότι έχουν τον χαμηλότερο βαθμό αξιοποίησης αυτής, γεγονός που 

αποδίδεται στα γενικότερα χαρακτηριστικά των συνεταιρισμών στη χώρα μας, 

όπως ελλιπής οργάνωση, χρηματοοικονομικά προβλήματα κ.α. Βέβαια οι 

συνεταιρισμοί συνεχίζουν να πλεονεκτούν στον τομέα της πρώτης ύλης, καθώς 

δέχονται μεγάλο όγκο σταφυλιών, τον οποίο μάλιστα εμπορεύονται και προς 

τον ιδιωτικό τομέα. Πάντως η παραγωγή αυτών των συνεταιρισμών 

χαρακτηρίζεται κυρίως από χύμα προϊόντα και περιορισμένη εμφιάλωση, αν και 

ορισμένοι από αυτούς έχουν να επιδείξουν επιτυχημένα εμφιαλωμένα κρασιά 
(ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΑΜΟΥ, ΠΕΖΩΝ, ΘΗΒΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΜΕΑΣ, 

ΝΑΟΥΣΑΣ, ΝΕΣΤΩΡ, κ.α ).

1.2.1 Στατιστική ταξινόμηση του κλάδου

Ο κλάδος παραγωγής κρασιού υπάγεται στον γενικότερο κλάδο Ποτοποιία 

με κωδικό 159. Πρόκειται για την νέα στατιστική ταξινόμηση των κλάδων από 

την ΕΣΥΕ. Συγκεκριμένα, η παραγωγή κρασιού ανήκει στον υποκλάδο με 

κωδικό 159.3, ενώ σύμφωνα με την προηγούμενη ταξινόμηση ανήκε στον 

υποκλάδο 212 του κλάδου Βιομηχανία Ποτών με κωδικό 21. Η ποτοποιία 

λοιπόν (κωδ. 159) χωρίζεται στους εξής υποκλάδους:

159.1 Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών.

159.2 Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά που υφίστανται ζύμωση

159.3 Παραγωγή κρασιού

159.4 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

159.5 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση.

159.6 Ζυθοποιία

159.7 Παραγωγή βύνης

159.8 Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών.
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1.2.2 Φορείς του αμπελοοινικού τομέα

1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥ (ΣΕΟ)

Ιδρύθηκε το 1995 και αποτελεί το οινοποιητικό σκέλος του ΣΕΒΟΠ 

(Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Οίνων και Ποτών). Το δεύτερο σκέλος 
είναι ο ΣΕΑΟΠ. (Σύνδεσμος Ελληνικών Αποσταγμάτων και Οινοπνευματωδών 

Ποτών). Έχει 30 τακτικά μέλη, κυρίως ιδιωτικές οινοποιητικές επιχειρήσεις, 

αλλά ανάμεσά του βρίσκονται και 3 από τους μεγαλύτερους οινοποιητικούς 

συνεταιρισμούς της χώρας (Νάουσας VAENI, Σάμου, Θηβών).

2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ- ΚΕΟΣΟΕ

Αποτελεί την τριτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση των ελλήνων 

αμπελουργών, με μέλη της τους οινοποιητικούς συνεταιρισμούς της χώρας.

3. ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΙΝΩΝ ΟΠΑΠ ΝΑΟΥΣΑΣ, 
ΚΑΙ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Μέλη του διεπαγγελματικού είναι οινοποιοί και αμπελουργοί των 

αντίστοιχων ζωνών παραγωγής οίνων ΟΠΑΠ.

4 ΕΝΩΣΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΝΟΑΜ

Με το διακριτικό τίτλο «Οι Δρόμοι του Κρασιού στη Μακεδονία». 

Ιδρύθηκε το 1993 και μέλη της έχει 15 οινοπαραγωγούς της Μακεδονίας, σε μια 

προσπάθεια ανάπτυξης του σχήματος «αμπελουργικός- σινικός τουρισμός».

5. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΜΠΕΛΟΥ του ΕΘΙΑΓΕ 

(εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας) του Υπουργείου Γεωργίας.

Δραστηριοποιούνται στο χώρο της Αγροτικής Έρευνας και Τεχνολογίας 

στον αμπελοοινικό τομέα.

6. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΟΠΕ)

Έχει συμπεριλάβει στα προγράμματα προώθησης ελληνικών προϊόντων 
στο εξωτερικό και το κρασί, ιδιαίτερα Δε στη Γερμανία, και λιγότερο σε 

Αγγλία, Γαλλία και Ιαπωνία, με πρόβλεψη επέκτασης και σε άλλες αγορές.

7 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙΝΟΔΟΓΩΝ

8 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ
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Συζητείται από το 1994 η ίδρυσή του από τον ΣΕΒΟΠ και την ΚΕΟΣΟΕ, 

με σκοπό την χάραξη από κοινού αμπελοοινικής πολιτικής.

9. Προωθείται από το ΥΒΕΤ η δημιουργία Δικτύου (Cluster) για το 

«κρασί στη Μακεδονία» στα πλαίσια του προγράμματος «Το μέλλον 

της Ελληνικής Βιομηχανίας», που αναφέρεται σε συγκεντρώσεις 

επιχειρήσεων (περισσοτέρων του ενός κλάδου) σε μια γεωγραφική 

περιφέρεια.

1.2.3 Πρωτογενής Τομέας.

Παρότι η Ελλάδα στον χώρο της αμπελοκαλλιέργειας έχει μακρόχρονη 

παράδοση, η συντριπτική πλειοψηφία των εκτάσεων των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων είναι μικρού μεγέθους, και συνδυάζουν περισσότερες της μίας 

καλλιέργειες.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται διαχρονικά η στρεμματική 

έκταση που καλλιεργήθηκε στο διάστημα 1988 με 1996, βάσει των κατηγοριών 

που καλλιεργούνται.
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Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν είναι:

1) Υπάρχει μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε στρέμματα της 

τάξης του 18% από το 1988 έως το 1996, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 

περίπου 290.000 στρέμματα.

2) Ειδικά αναφορικά με τις εκτάσεις των οινάμπελων η μείωση τους στο 

διάστημα 1988-1996 έφτανε το 16%

3) Οι οινάμπελοι αφορούσαν το 53,5% των συνολικών 

αμπελοκαλλιεργειών το 1996, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό τους για το 

1988 ήταν 52,3%. Η αμέσως επόμενη μεγαλύτερη σε έκταση 

αμπελοκαλλιέργεια, είναι αυτή της σουλτανίνας (το 1996 κατείχε το 

20,5% του συνόλου).

Κύρια αίτια για την μείωση των αμπελοκαλλιεργειών ήταν ο κανονισμός 

της ΕΟΚ 1442188, ο οποίος και όριζε τα ισχύοντα για τις εκριζώσεις. Η χρήση 

αυτού του κανονισμού έγινε από 77376 δικαιούχους οι οποίοι έλαβαν κατά την 

περίοδο 1988-1996 πριμοδότηση που ανέρχεται σε 54205 εκατομμύρια δραχμές 

(ή 207,8 εκατομμύρια ECU).

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόνο στην περιφέρεια της Κρήτης στο 

ίδιο διάστημα εκριζώθηκαν περίπου 120000 αμπελοκαλλιέργειες, το οποίο 

αντιστοιχεί σε 39,8% των συνολικών εκριζώσεων στο ίδιο διάστημα.

Οι μεγαλύτερες εκριζωθείσες εκτάσεις οινάμπελου, εντοπίζονται στην 

Αιτωλοακαρνανία, στην Ηλεία και Αχαία, και αντιστοιχούν σε 38364 

στρέμματα. Ο αντίστοιχος αριθμός στην Κρήτη (και περιφέρεια Κρήτης) είναι 

26572 στρέμματα οινάμπελων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΕΚΡΙΖΩΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΕΚΡΙΖΩΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ (στρέμματα) 
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΙΝΑΜΠΕΛΟΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ (εκ.δρχμ.)

ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ
Ανατολ. Μακεδονίας - 
Θράκης

14692 376 3323

Κεντρικής Μακεδονίας 14288 2853 2798
Δυτικής Μακεδονίας 1176 1135 140
Θεσσαλίας 17188 4968 3100
Ιονίων Νήσων 4290 4288 456
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡΙΖΩΘΕΙΣΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙ)ϊ. (στρέμματα)
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

ΟΙΝΑΜΠΕΑΟΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗ
(εκ.δρχμ.)

Δυτ. Ελλάδας (Αιτωλ/νίας- 
Αχαίας- Ηλείας)

57190 38364 11542

Στερ. Ελλάδας (Φθιώτιδος- 
Ευρυτανίας- Φωκίδας- 
Βοιωτίας- Εύβοιας)

18857 18677 3168

Πελοποννήσου (πλην 
Αχαίας- Ηλείας)

39709 16775 6184

Αττικής 10130 9717 1520
Νοτίου Αιγαίου 3456 2593 492
Κρήτης 119493 26572 21482
Σύνολο Χώρας 300469 126319 54205

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, ICAP, 1997

1.2.4 Ζήτηση
Η σαφής πτωτική τάση των συνολικών μεγεθών, που διαπιστώνεται στην 

αγορά κατά τα τελευταία χρόνια, επηρεάζεται από μια πλειάδα παραγόντων. 

Μια ομάδα παραγόντων που ασκεί επιρροή, φαίνεται να είναι αυτή των 

ενδογενών παραγόντων, που σχετίζεται με τα χαρακτηριστικά της εγχώριας 
παραγωγής, της πρωτογενούς παραγωγής αλλά και του παραγόμενου προϊόντος.

Ωστόσο η πτωτική τάση διαμορφώνεται και ως αποτέλεσμα εξωγενών 

μεταβλητών που σχετίζονται με το οικονομικό περιβάλλον, και από 
δημογραφικά χαρακτηριστικά, αλλά και από την διαφημιστική υποστήριξη του 

προϊόντος.

Αναφορικά με το εξωγενές περιβάλλον των οικονομικών μεταβλητών, και 
πιο συγκεκριμένα με το διαθέσιμο εισόδημα, μπορούν να γίνουν οι εξής 
παρατηρήσεις:

1) Το διαθέσιμο ιδιωτικό εισόδημα, έχει ομόρροπη σχέση με την κατανάλωση 
κρασιού- αλκοολούχων ποτών.

2) Η ζήτηση χύμα κρασιού είναι αντιστρόφως ανάλογη με την ζήτηση 

εμφιαλωμένου κρασιού. Εδώ σαφέστατα υπονοείται μια υποκατάσταση του 

χύμα κρασιού από το εμφιαλωμένο όταν υπάρχει αύξηση του διαθέσιμου
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εισοδήματος, ενώ αντίστροφα μείωση του εισοδήματος σηματοδοτεί την 

υποκατάσταση του εμφιαλωμένου από το χύμα κρασί

3) Παρότι, όπως μερικώς αναφέρθηκε στο 1, η οικονομική ύφεση επηρεάζει 

αρνητικά γενικά την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, (υπάρχει 

δηλαδή ελαστικότητα ζήτησης), πρέπει να τονιστεί, ότι αυτή η μείωση της 

τάσης για κατανάλωση, πλήττει περισσότερο το εμφιαλωμένο κρασί, αφού 
παρατηρείται μιας εις βάρος του υποκατάσταση από τα λοιπά 

οινοπνευματώδη ποτά.

Συνεπώς λοιπόν μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα, το οποίο στην βάση 
της σχεδόν συνεχούς πτωτικής πορείας του εισοδήματος, προτείνει ότι και η 

συνολική ζήτηση κρασιού (εμφιαλωμένου και χύμα) μειώνεται διαχρονικά, με 

μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης από ότι τα λοιπά αλκοολούχα ποτά, (υποκατάσταση 

κρασιού από λοιπά αλκοολούχα), και ότι το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής 

μείωσης της ζήτησης το επωμίζεται το εμφιαλωμένο, αφού η ζήτηση του χύμα 

κρασιού μειώνεται (λόγω υποκατάστασης χύμα- εμφιαλωμένου) βραδύτερα από 

του εμφιαλωμένου. Και κάτι τέτοιο σαφώς υπονοεί θετική μεταβολή στο 

ποσοστό συμμετοχής του χύμα κρασιού στο σύνολο (εμφιαλ.+ χύμα) της 

ζήτησης, εφόσον το εισόδημα βαίνει μειούμενο, και το αντίστροφο, εφόσον το 

διαθέσιμο εισόδημα αυξάνει. Το διάγραμμα 1.1 παρουσιάζει συνοπτικά τα 

ανωτέρω:

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (1981-1994)

—♦—Κρασί Χύμα
—·— Εμψιαλ. Κρασί και Αλκοολούχα πατά 

—6—Διαθέσιμο Ιδιωτικά Εισόδημα

Πηγή: ICAP, 1997
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Γίνεται επίσης φανερό, ότι παρόμοια αποτελέσματα αναφορικά με την 

υποκατάσταση και τα αλυσωτά αποτελέσματά της, έχει και το επίπεδο τιμών 

του κρασιού, αφού ουσιαστικά αύξηση / μείωση τιμών συνεπάγεται μείωση/ 
αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.

Έτσι λοιπόν ενώ μέχρι το 1988 ο δείκτης τιμών λιανικής πώλησης των 

κρασιών παρέμενε σταθερά κατώτερος του αντίστοιχου δείκτη των υπόλοιπων 

ποτών, και μάλιστα με μεταβολές μικρότερες αυτών του πληθωρισμού, από το 

1989 έως και το 1995, εντοπίζεται ταχύτατη αύξηση στις τιμές του, που σε 

ορισμένες περιπτώσεις υπερκαλύπτει την αύξηση τιμών των υπολοίπων ποτών. 

Οι ειδικές τιμές φόρου κατανάλωσης θεωρούνται ότι συνεισέφεραν τα μέγιστα 

σε αυτό, (πλήττοντας το κρασί), αφού ο εφαρμοζόμενος ΦΠΑ αυξήθηκε από το 

6% το 1987 στο 18% το 1992.

Πηγή: ΙΟΒΕ, 1998

Βέβαια εκτός από τον εξέχοντα ρόλο των τιμών ή/ και του εισοδήματος, η 

ύπαρξη και άλλων, κοινωνικών, παραγόντων είναι συνυπεύθυνη τόσο για την 

έκταση, όσο και για την συχνότητα της κατανάλωσης. Παρότι το κρασί ως 
συμπλήρωμα του φαγητού και κατ’ επέκταση και ως αναπόσπαστο κομμάτι της 
μεσογειακής διατροφικής πυραμίδας, είναι στενά συνυφασμένο με τις συνήθειες 

της ελληνικής κοινωνίας, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έλαβαν χώρα κάποιες 
αλλαγές με μειωτικό αντίκτυπο στην κατανάλωσή του. Οι αλλαγές αυτές 

αφορούν κυρίως στις δομές και τους ρυθμούς της ζωής της ελληνικής 

οικογένειας. Έτσι λοιπόν παράγοντες όπως μείωση αριθμού γευμάτων στο 

σπίτι, αύξηση γρήγορων γευμάτων σε χώρους μαζικής εστίασης, αύξηση του
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αριθμού εργαζόμενων μελών ανά οικογένεια κλπ., λειτουργούν ανασταλτικά εις 

βάρος της παράδοσης, της παρέας και της εστίασης γύρω από το οικογενειακό 

τραπέζι.

Σαν αντίβαρο στην αρνητική αυτή επιρροή βέβαια, επισημαίνεται το 

γεγονός της ποιοτικής αναβάθμισης των εμφιαλωμένων οίνων (παρότι μεγάλο 

τμήμα της παραγωγής ακόμα αφορά στα χύμα κρασιά), όπως επίσης και τα 
αποτελέσματα πολλών επιστημονικών μελετών, που αποδεικνύουν ότι 

περιορισμένη κατανάλωση οίνου σε καθημερινή βάση, μειώνει τους κινδύνους 

καρδιοπάθειας.

Σύμφωνα με μια μελέτη που διενεργήθηκε στην Γαλλία από τον Dr Curtis 

Ellison - επιδημιολόγο του ιατρικού τμήματος του πανεπιστημίου της 

Βοστώνης, οι Γάλλοι των οποίων η διατροφή είναι πλουσιότατη σε λιπαρά και 

χοληστερίνη, έχουν μικρότερο ποσοστό καρδιοπαθειών από τους Αμερικανούς. 

Η έρευνα του, απέδειξε θετική συσχέτιση κατανάλωσης οίνου και καλής υγείας.

Σύμφωνα με άλλες έρευνες, το κρασί επιδρά πάνω στα αιμοπετάλια με 

τέτοιο τρόπο, ώστε τελικά καθαρίζει το εσωτερικό των αρτηριών και αποτρέπει 

τον κίνδυνο εμφραγμάτων.

Έτσι λοιπόν το κρασί, θεωρείται ως ο κύριος υπεύθυνος παράγοντας για 

το λεγόμενο «Γαλλικό παράδοξο», δηλαδή την μακροβιότητα και την υγεία 

στον Γαλλικό πληθυσμό, παρά τις διατροφικές του καταχρήσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

(1995*)

Ποτό (%)
Νερό 55,5
Αναψυκτικά 20,0
Κρασί 12,9

Μπύρα
.........

6,4

Χυμοί 1,8
Ούζο 0,5

Άλλο (γάλα κ.α.) 0,5

Τίποτα 2,6

ΣΥΝΟΛΟ** 100,0

Πηγή: Focus, Περιοδικό Σελφ Σέρβις Νο231 (1996)
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*Περίοδος Έρευνας 10/95-11/95
**Άτομα ηλικίας 7 έως 70 ετών.

Οσον αφορά στα δημογραφικά χαρακτηριστικά των καταναλωτών, οι 
άντρες, ιδιαίτερα άνω των 45 ετών και της ανώτερης κοινωνικοοικονομικής 

τάξης, αποδεικνύονται πιο εντατικοί καταναλωτές. Μόνο εμφιαλωμένο κρασί 

πίνουν περισσότερο τα νεαρά άτομα, ενώ μόνο χύμα κρασί πίνουν άτομα 

μεγαλύτερων ηλικιών που μένουν στην Αθήνα. Υψηλή κατανάλωση έχει η 

Θεσσαλονίκη, ενώ ενίσχυση πανελλαδικά σημειώνεται τους μήνες από 
Νοέμβριο έως Μάρτιο.

Η μεγαλύτερη δε προτίμηση σε εισαγόμενα προϊόντα σημειώνεται από 
άτομα μέσης εκπαίδευσης (με ελαφρώς περισσότερες γυναίκες) 15-24 ετών, που 

διαμένουν στην Αθήνα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΚΡΑΣΙΟΥ (1994)

Σύνολο Αντρες Γ υναίκες Ανώτερη
τάςη

Μέση
τάξη

Μέσο κατωτ./ 
κατώτερη 

(%)
Πίνουν κρασί εμφ. 
(ρετσίνα)

18,5 22,1 15,2 16,4 18,5 19,9

Πίνουν λευκό 16,3 17,2 15,4 28,6 16,9 8,3

Πίνουν Ροζέ 6,1 6,4 5,9 10,6 6,1 3,6

Πίνουν κόκκινο 9,8 10,4 9,3 17,7 9,2 6,1

Πίνουν κρασί χύμα 27,1 32,3 22,1 26,7 27,0 27,5

Δεν πίνουν κρασί 54,4 54,4 62,7 56,9 54,5 52,6

Πηγή: FOCUS, Οδηγός Προϊόντων Έρευνας Κατανάλωσης (1995)

Τέλος παρά την συνεχή πτωτική τάση της κατανάλωσης του κρασιού στην 

Ελλάδα, οι ρυθμοί πτώσης είναι πιο συγκρατημένοι την πενταετία 1990/95, 
αφού άγγιξαν το 0,8 ετησίως.

1.2.5 Προσφορά

1.2.5.1 Αναφορά στκ σηιιαντικότερεο επ/σεκ του κλάδου

Στην συνέχεια, ακολουθούν στοιχεία 32 επιχειρήσεων από όλες τις 

περιοχές της χώρας. Παρατίθενται στοιχεία όπως η επωνυμία τους, η έδρα τους, 

το απασχολούμενο προσωπικό, η δραστηριότητά τους, και τα εμπορικά σήματα
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των εμφιαλωμένων κρασιών που παράγουν. Μετά από αυτή την αλφαβητική 

παρουσίαση των σημαντικότερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ανά 

την Ελλάδα, ακολουθεί μια ταξινόμηση με βάση τις γεωγραφικές περιοχές στις 
οποίες ενεργοποιούνται οι περισσότεροι Έλληνες οινοπαραγωγοί.

Ας σημειωθεί επίσης ότι η αμπελοκαλλιέργεια στην Ελλάδα καταλαμβάνει 

περίπου το 3% της συνολικής χρησιμοποιούμενης έκτασης της χώρας.
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Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στον «Ευαγ.Τσάνταλη Α.Ε.» αφού το 

χαρτοφυλάκιο προϊόντων αυτής της εταιρίας θα αναλυθεί.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Α.Ε.

Αμπελουργία - Οινοποιία - Αποσταγματοποιία

Η Ανώνυμη Εταιρία Ε. ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ ιδρύθηκε (με αυτή τη μορφή) το 1971 και 

αποτέλεσε συνέχεια της ατομικής επιχείρησης του Ευάγγελου Τσάνταλη, που ιδρύθηκε 

το 1947 στη Θεσσαλονίκη.

Το ιστορικό της οικογένειας Τσάνταλη είναι μακρόχρονο στον κλάδο της 

ποτοποιίας. Από την τελευταία δεκαετία του προηγούμενου αιώνα, ο ιδρυτής 

Γιωργάκης Τσάνταλης άρχισε τις δραστηριότητες αμπελοκαλλιέργειας στην 

περιοχή Σιδηροχώρι Ανατολικής Θράκης και παράλληλα απέσταζε και 

παρήγαγε ούζο. Η οικογένεια Τσάνταλη αργότερα μεταφέρθηκε στη 

Μακεδονία, όπου συνέχισε τις δράστηριότητές της. Από το 1947 ο Ευάγγελος 

Τσάνταλης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, συνέχισε την οικογενειακή παράδοση 

στην οινοποιία - ποτοποιία.

Η εταιρία ασχολείται με την παραγωγή, την οινοποίηση και την 
εμφιάλωση κρασιών. Επίσης παράγει ούζο, τσίπουρο και απόσταγμα 

σταφυλιού. Μεγάλος όγκος της παραγωγής τόσο των κρασιών όσο και του 

ούζου, εξάγονται κυρίως στην αγορά της Γερμανίας.

Ιστορικά, το 1970 δημιουργείται το πρώτο οινοποιείο σε αμπελώνες 200 

στρεμμάτων στη Νάουσα. Το 1974 δημιουργείται οινοποιείο - 

αποσταγματοποιείο στον Αγ.Παύλο Χαλκιδικής, ενώ παράλληλα καλλιεργείται 

αμπελώνας 1.500 στρεμμάτων συνολικά στο Αγιο Ορος.

Η εταιρία απασχολεί προσωπικό 400 ατόμων περίπου και παράγει μεγάλη 

ποικιλία κρασιών των κατηγοριών ΟΠΑΠ, ΟΠΕ, τοπικών οίνων και 
επιτραπέζιων, πολλά από τα οποία έχουν αποσπάσει μετάλλια σε διεθνείς 

εκθέσεις. Πρόσφατα έχει αναπτύξει βιολογική καλλιέργεια σε αμπελώνες που 
βρίσκονται στο Αγιο Ορος, στη Χαλκιδική και στη Μαρωνεία.

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΤΣΑΝΤΑΛΗ

Βρίσκονται στις ακόλουθες περιοχές:

Αγιος Ορος (Μοναστήρι, Πολιτεία Αθω)

- Άγιος Παύλος, Χαλκιδικής 

Ουρανούπολη, Χαλκιδικής
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- Νάουσα (περιοχή ΟΠΑΠ)

Θράκη

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΤΣΑΝΤΑΛΗ

Βρίσκονται στις περιοχές:

Αγιος Παύλος Χαλκιδικής

- Νάουσα Μακεδονίας

- Ραψάνη, Θεσσαλίας

ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΑ ΤΣΑΝΤΑΛΗ

Η εταιρία διατηρεί αποστακτήριο ούζου και τσίπουρου στον Αγιο Παύλο 
Χαλκιδικής.

1.2.5.2 Σύνθεση του κόστους παραγωγής.

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την σύνθεση του κόστους παραγωγής 

σε σημαντικό βαθμό, είναι οι εξής:

Μέγεθος και οργάνωση επιχείρησης.

Τεχνολογικό επίπεδο 

Κατηγορία κρασιού

Παρότι αυτοί οι παράγοντες, ανάλογα με το μέγεθος τους, δύναται να 

διαμορφώνουν με διαφορετικό τρόπο την σύνθεση των συντελεστών, ωστόσο 

κοινό σημείο είναι, όπως φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί η υψηλή 

συμμετοχή της πρώτης ύλης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ (1985-1996)

Συντελεστές Επιτραπέζια Τοπικοί - VQPRD

Πρώτες ύλες (σταφύλι-μούστος) 40-55 45-60

Υλικά συσκευασίας 30-40 25-35

Εργατικά 10-15 10-15

Διάθεση - Μεταφορικά 3-5 4-5

Άλλα 5 5

ΣΥΝΟΛΟ 100 100

Πηγή: Εκτιμήσεις εκπροσώπων του κλάδου, ΙΟΒΕ, 1998
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Παρατηρούμε, αναφορικά με την πρώτη ύλη, ότι συμμετέχει σε 

μεγαλύτερο βαθμό στο κόστος για τα κρασιά VQPRD και τους τοπικούς οίνους. 
Υπεύθυνη για αυτό είναι η κατά πολύ υψηλότερη τιμή των σταφυλιών που 
προορίζονται για τέτοιους οίνους. Η μη ύπαρξη δυνατότητας για εκμηχάνιση 

της συλλογής σταφυλιών, το μικρό μέγεθος των αμπελώνων, οι μη σχηματικές 

φυτεύσεις, η κλίση του εδάφους κλπ., συνιστούν το 50% του συντελεστή 

«Πρώτες ύλες».

Σε σχέση με τον συντελεστή «Υλικά συσκευασίας» ο οποίος είναι 

υπεύθυνος για το 30-40%, υπογραμμίζεται ότι καθώς οι επιχειρήσεις δίνουν 

ιδιαίτερη σημασία στην παρουσίαση των προϊόντων τους, αυτός τείνει να 

μεγαλώσει.

Άλλο συστατικό του συντελεστή συσκευασίας είναι οι φελλοί, οι οποίοι 

αποκλειστικά εισάγονται κυρίως από την Πορτογαλία. Οι ετικέτες προέρχονται 

κύρια από την εγχώρια αγορά.

Πρέπει τέλος, να τονιστεί ότι το συνολικό κόστος της Ελληνικής 

οινοβιομηχανίας είναι υψηλότερο σε σχέση με άλλες οινοποιητικές χώρες, στις 

οποίες ο συντελεστής πρώτες ύλες είναι σημαντικά χαμηλότερος κυρίως λόγω 

των μεγαλύτερων εκμεταλλεύσεων με γραμμική φύτευση που επιτρέπει έναν 

βαθμό εκμηχάνισης των εργασιών.

Αναφορικά με το τεχνολογικό επίπεδο των οινοποιών παραγωγικών 

μονάδων, να σημειωθεί ότι αν και οι μικρότερες επιχειρήσεις ακολουθούν 

ακόμα παραδοσιακές διαδικασίες, οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει 

αυτοματοποιημένα συστήματα από την αρχή ως το τέλος της παραγωγικής 

διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, τα πλέον σύγχρονα οινοποιία έχουν αυτόματες 

ανοξείδωτες σταφυλοδόχους, στις οποίες ελέγχονται ηλεκτρονικά ακόμα και τα 
διάφορα χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης, μόνιμες ανοξείδωτες σωληνώσεις 
που μεταφέρουν το προϊόν από το ένα στάδιο στο άλλο, πνευματικά πιεστήρια 

με δυνατότητα διαχωρισμού κλασμάτων, ψυκτικά μηχανήματα για τον έλεγχο 

της θερμοκρασίας ζύμωσης και ανοξείδωτες δεξαμενές που αντικατέστησαν τις 
τσιμεντένιες. Οι χώροι παραγωγής στο μεγάλο μέρος τους είναι ελεγχόμενης 

θερμοκρασίας, όπως επίσης και οι χώροι παλαίωσης. Γίνεται χρήση δρύινων 

βαρελιών, τα οποία αντικαθίστανται μετά την παρέλευση της λειτουργικής τους
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ζωής. Τέλος η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται στις εγκαταστάσεις 

αυτόματης εμφιάλωσης, ετικετοποίησης και τελικής συσκευασίας.

1.2.6 Θεσμικό πλαίσιο

1.2.6.1 Φορολογικό καθεστώα

Οι αλλαγές που υπέστει το Ελληνικό φορολογικό καθεστώς για τα 

οινοπνευματώδη ποτά, προέρχονται από την Ενιαία Αγορά, και αφορούσαν 

κυρίως τον Ειδικό φόρο κατανάλωσης. Στα πλαίσια της προσπάθειας της 

Ευρωπαϊκής επιτροπής για εναρμόνιση των ΕΦΚ (έτσι ώστε να υπάρχει 

συντονισμός στην φορολογία της αλκοόλης), αντιμετωπίστηκαν αντικρουόμενα 

συμφέροντα, μεταξύ των μεσογειακών χωρών που παρήγαγαν κρασί, και των 
βόρειων που παρήγαγαν μπύρα και άλλα αλκοολούχα ποτά.

Την πλέον σημαντική επιρροή όμως στην αγορά του κρασιού, είχε η 

εφαρμογή του ΦΠΑ και ο οποίος εξελίχθηκε από το 6% που ήταν το 1987/90 

στο 8% την περίοδο 1992 για να φτάσει το 18% από εκεί και πέρα. Η αύξηση 

αυτή του ΦΠΑ εξομοίωνε φορολογικά το κρασί με τα λοιπά οινοπνευματώδη 

ποτά, και το έφερνε σε δυσμενέστερη θέση. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι 

αύξηση της φορολογίας έχει παρόμοιες επιδράσεις με την μείωση του ιδιωτικού 

διαθέσιμου εισοδήματος ή την αύξηση της τιμής του οίνου που περιγράψαμε 

στην ενότητα της ζήτησης.

1.2.6.2 Κοινή Οργάνωση ayoodc οίνου

Η Κ.Ο.Α, η οποία θεμελιώθηκε με τους κανονισμούς 144/62 και 134/62 

και οι οποίοι (μετά από πολλές αντικαταστάσεις) τροποποιήθηκαν και 

αντικαταστάθηκαν από τους νέους βασικούς κανονισμούς 822/87 και 823/87, 
συνίσταται στην εφαρμογή διαφόρων μέτρων στα πλαίσια και τα όρια της ΕΕ. 

Αυτά έχουν ως σκοπό τον έλεγχο, τη σταθεροποίηση και εξισορρόπηση της 
αγοράς οίνου σε όλο το φάσμα παραγωγής και εμπορίας, και εντός της ΕΕ αλλά 
και στις συναλλαγές της με τρίτες χώρες.

Οι κυριότεροι κανονισμοί συνοπτικά είναι:

1. Κανονισμός ΕΟΚ 822/87, στα πλαίσια του οποίου οι παρεμβάσεις 

αφορούν:
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- Τιμή προσανατολισιιού: Είναι η μέση χονδρική τιμή που θέτει η Ε.Ε. 

ως στόχο και ως προσανατολισμό. Καθορίζεται για όλους τους τύπους 
επιτραπέζιων οίνων και ισχύει για κάθε οινική περίοδο, δηλ. 1/9 έως 
31/8 του επόμενου έτους.

- Τιαή αναγωγής: Αντιπροσωπεύει το κατώτατο όριο κόστους εντός της 

ΕΟΚ των προϊόντων τρίτων χωρών, έτσι ώστε να εφαρμόζεται μια 

εξισωτική εισφορά που προστατεύει την κοινοτική παραγωγή.

- Αντιπροσωπευτική τιμή: Είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των μέσων 

τιμών στην παραγωγή διαφόρων τύπων επιτραπέζιων οίνων που 

παράγονται σε επιλεγμένες αντιπροσωπευτικές αγορές των χωρών της 

Ε.Ε..

Μετά την πρώτη κρίση της κοινοτικής σινικής αγοράς, στα μέσα της 

δεκαετίας του 70, υιοθετήθηκε για πρώτη φορά το μέτρο της απαγόρευσης 

φύτευσης νέων αμπελώνων, και παράλληλα η πριμοδότηση για εκριζώσεις. Τα 

μέτρα αυτά είχαν δύο κατευθύνσεις- στόχους. Από την μια τη συγκράτηση και 

περιορισμό του παραγωγικού δυναμικού επιτραπέζιων οίνων, (με μέτρα όπως 

προσωρινή ή οριστική εγκατάλειψη της αμπελουργίας, πριμοδοτήσεις για την 

πρόωρη διακοπή της αμπελουργικής δραστηριότητας και απαγόρευση νέων 

φυτεύσεων ή ενισχύσεων για την φύτευση αμπελώνων που παράγουν 

επιτραπέζιους οίνους). Και από την άλλη την βελτίωση των διαρθρώσεων των 

αμπελώνων στις ζώνες που είναι κατάλληλες για την παραγωγή οίνων 

ποιότητας. Με τα μέτρα αυτά επιβεβαιώθηκε ένας γενικός προσανατολισμός 

της αμπελοοινικής πολιτικής της κοινότητας, υπέρ της ποιοτικής βελτίωσης. 

Στοιχεία για τις εκριζώσεις, περιλαμβάνονται στον επόμενο πίνακα.

ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ - Δ.Π.Μ.Σ. ΠΑΝΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 42



Π
ΙΝ

ΑΚ
ΑΣ

 11
. Ο

ΡΙ
ΣΤ

ΙΚ
Η

 Ε
ΓΚ

ΑΤ
ΑΛ

ΕΙ
Ψ

Η
 Α

Μ
Π

ΕΛ
Ω

Ν
Ω

Ν
 Κ

αν
. (

ΕΟ
Κ)

 14
2/

88
 το

υ 
Συ

μβ
ου

λί
ου

00ο\ο\

W
CQ
ΟΗΗ
'ά-
τ=τ
Ε

CT)

Θ
Ω

Μ
ΑΣ

 Φ
Ω

ΤΙ
ΑΑ

Η
Σ 

- Δ
.Π

.Μ
.Σ

. Π
 ΑΝ

.Μ
ΑΚ

ΕΔ
Ο

Ν
ΙΑ

Σ



A N A Λ ΐ Σ Η ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ HPOIONTON

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι στο αναφερθέν διάστημα 

εκριζώθηκαν 300469 στρέμματα εκ των οποίων τα 126319 αφορούσαν 
οιναμπέλους. Χρήση του κανονισμού έκαναν 77376 δικαιούχοι, και το 
συνολικό ποσό της πριμοδότησης ανήλθε σε 54209 εκ.δρχμ. ή 207,8 εκατ. 

ECU.

2. Κανονισμός ΕΟΚ 823/87 για την θέσπιση ειδικών διατάξεων για τους 

οίνους VQPRD.

3. Κανονισμός ΕΟΚ 3800/81 για την κατάταξη των ποικιλιών αμπέλου, οι 

οποίες διακρίνονται σε συνιστώμενες επιτρεπόμενες και μη 

επιτρεπόμενες.

4. Επιπτώσεις της GATT στον αμπελοοινικό τομέα. Οι γενικές τάσεις που 

διαμορφώθηκαν ειδικά αναφορικά με τους δασμούς των σινικών 

προϊόντων, προβλέπονται τα εξής:

• Μείωση του δασμού σε 32 ECU/ HL έως το 2000 για αφρώδη 
κρασιά από φρέσκα σταφύλια.

• Για λευκά κρασιά που ο αλκοολικός τους βαθμός δεν υπερβαίνει το 
13% δασμό σε 13,1 ECU/ HL ως το 2000.

• Μετατροπή της τιμής αναγωγής σε τιμή εισόδου για τον μούστο 
σταφυλιών.

• Ρήτρα διασφάλισης για τον μούστο.
Η συνολική επίδραση της GATT στον αμπελοοινικό τομέα ως το 99

φαίνεται στον πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. ΣΥΝΟΑΙΚΗ ΕΠΙΑΡΑΣΗ ΤΗΣ GATT ΣΤΟΝ 

ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1999 (% μεταβολής στην περίοδο

1991-1999)

Ε.Ε. - 12
«/
/ο

Ογκος παραγωγής -4,2
Τιμές Παραγωγού 0,0

Αξία Παραγωγής -4,2
Συνολικές Εξαγωγές -15,3
Στοχευόμενες εξαγωγές -48,2
Εισαγωγές 296,9
Εσωτερική κατανάλωση 1,6
Πηγή: ΠΑΣΕΓΕΣ, Περιοδικό Αγροτικός Συνεργατισμός (τεύχος 8-9, 1994)
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1.2.7 Εξαγωγικό- Εισαγωγικό εμπόριο

Το εμπορικό ισοζύγιο κρασιών στην Ελλάδα εμφανίζεται πλεονασματικό. 

Το κρασί αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα εξαγώγιμα αγροτικά προϊόντα της 
χώρας, και καλύπτει σε αξία άνω το 50% των συνολικών εξαγωγών ποτών. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο όγκος συνολικών εξαγωγών κρασιού στην 

πενταετία 1990/95 ήταν σχεδόν δέκα φορές μεγαλύτερος από τις εισαγωγές.

Παρότι για την περίοδο 1990-97 ο ετήσιος ρυθμός εξαγόμενων κρασιών 

ήταν φθίνων, με μέσο ποσοστό (μείωσης) 9,5%, σε όρους αξίας έχουμε αύξηση 

μέσου ετήσιου ρυθμού 9%, γεγονός που αποδίδεται στην βελτίωση της 

σύνθεσης των εξαγωγών.

Η υπεροχή των χύμα προϊόντων, (τα οποία διατηρούσαν μερίδιο 65% των 

εξαγωγών κρασιού) στην δεκαετία του 60, ήταν και το βασικό χαρακτηριστικό 

των ελληνικών εξαγωγών κρασιού. Η κατάσταση αυτή ανατράπηκε σταδιακά, 

και το 1992, τα εμφιαλωμένα κρασιά πέρασαν στην πρώτη θέση. Σημαντικό 

τμήμα των εξαγωγών κρασιού σε χύμα μορφή, προορίζεται για ανάμιξη με 

ξένες ποικιλίες, λόγω του υψηλού αλκοολικού τους βαθμού ή του χρώματός 

τους. Μεγάλες εξαγωγές αυτής της κατηγορίας πραγματοποιούνται προς Γαλλία 

και Γερμανία.

Χαρακτηριστική είναι επίσης και η μεταστροφή του εξαγωγικού εμπορίου 

της Ελλάδας από τα ροζέ και κόκκινα κρασιά, (με μερίδιο 69,7% το 1991), προς 

τα λευκά κρασιά τα οποία την περίοδο του 1994 κάλυψαν το 43% των 

συνολικών εξαγωγών.

Επίσης, αναφορικά με τον προορισμό των ελληνικών εξαγωγών κρασιών, 

παρουσιάζεται υψηλή και αυξανόμενη συγκέντρωση προς τις χώρες της ΕΟΚ. 
Έτσι ενώ το 1979 οι εξαγωγές προς την ΕΟΚ ήταν μικρότερες του 50%, το 
ποσοστό αυτό για το 1991 φτάνει το 90%. Μεταγενέστερη πτώση του μεριδίου 

στο 75%, οφείλεται και στην αύξηση εξαγωγών προς τρίτες χώρες, αλλά και 

στην σημαντική μείωση εισαγωγών κρασιού από την Γαλλία.

Οσον αφορά τις εισαγωγές κρασιού στην Ελλάδα, αυτές βρίσκονται σε 
χαμηλά επίπεδα. Παρότι παρουσιάστηκαν ανοδικές τάσεις το επίπεδο της αξίας 

των εισαγωγών ανέρχονταν σε αξία μόλις το 1% του συνόλου των εισαγωγών 

ποτών της χώρας μας το 1994.
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Μέχρι τα τέλη του 1980 οι εισαγωγές κρασιών στην Ελλάδα αποτελούνταν 

στο σύνολό τους σχεδόν από αφρώδης οίνους. Τα αφρώδη κρασιά παραμένουν 
έως και το 1994 η κυριότερη κατηγορία εισαγόμενων με μερίδιο 34,6 του 
συνολικού όγκου εισαγωγών, και μερίδιο αξίας 41%. Οι μεγαλύτερες ποσότητες 

προέρχονται από την Ιταλία, ενώ τα ακριβότερα αφρώδη εισάγονται από την 

Γαλλία.

Βασικό χαρακτηριστικό των εισαγωγών, είναι η συγκέντρωση τους από 

χώρες της Ε.Ε., και μάλιστα με αυξητικούς ρυθμούς. Μια παρατηρούμενη 

πτώση το 1990 οφείλεται σε μια μεμονωμένη αύξηση εισαγωγών από την 

Κύπρο. Αξιοσημείωτο είναι ότι τρεις μόνο κοινοτικές αγορές, της Ιταλίας, της 

Γαλλίας και της Αγγλίας καλύπτουν το συντριπτικό ποσοστό εισαγωγών κατά 

τα τελευταία έτη.

Γίνεται φανερό ότι η εγχώρια οινοβιομηχανία υπερκαλύπτει τις ανάγκες 

της εγχώριας αγοράς. Ο βαθμός αυτάρκειας διατηρείται άνω του 100%, και 

είναι από τους υψηλότερους στην Ε.Ε. Ο βαθμός αυτός βέβαια διαφοροποιείται 

σημαντικά ανάλογα με τον τύπο κρασιού. Το 1995 για παράδειγμα ο βαθμός 

αυτός ήταν της τάξης του 156% για τα VQPRD, ενώ για τα επιτραπέζια ήταν 

119%, και για άλλες κατηγορίες 64,7%.
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2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ- 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

2.1 Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Αίσωπος, σε έναν από τους διαχρονικούς και πάντα επίκαιρους μύθους 

του, κάνει αναφορά σε έναν μεσήλικα κύριο με δύο ερωμένες. Αυτός ο κύριος- 

λόγω ηλικίας- είχε στο κεφάλι του εκτός από μαύρα μαλλιά και γκριζωπά. Όταν 

συναντιώταν με την νεότερη από τις δύο ερωμένες του, αυτή για να αποφύγει 

τα κακοπροαίρετα σχόλια του κόσμου για την διαφορά της ηλικίας τους, 
αφαιρούσε από το κεφάλι του κυρίου τις γκριζωπές τρίχες. Κάτι ανάλογο 

συνέβαινε και με την ωριμότερη κυρία. Αυτή αφαιρούσε τις μαύρες τρίχες, έτσι 

ώστε η ηλικία του κυρίου με τα γκριζωπά μαλλιά να πλησιάζει περισσότερο στη 

δική της, και έτσι να αποφεύγει τα δυσάρεστα σχόλια.

Οι λόγοι για τους οποίους ο μεσόκοπος κύριος έκανε διπλή ζωή είναι 

φανεροί. Από την μεν νεότερη δεσποινίδα επωφελούνταν τα νιάτα, τα οποία 

πλέον ο ίδιος δεν είχε, ενώ από την μεγαλύτερη κυρία είχε το κέρδος της πείρας 

και της σοφίας που συνήθως ακολουθούν την ωριμότητα.

Βέβαια εισάγοντας στον μύθο και την πλοκή του, το στοιχείο του χρόνου, 

και λίγη φαντασία, εύκολα θα προβλέπαμε ότι με το πέρασμα του χρόνου, ο 

κύριος θα έμενε φαλακρός και κατά συνέπεια θα έχανε τη συντροφιά και των 

δύο κυριών, αφού χωρίς μαλλιά στο κεφάλι του θα έχανε εκείνο το στοιχείο που 

δημιουργούσε την ειδοποιό διαφορά στο γεφύρωμα του χάσματος της ηλικίας 

του, με τις ηλικίες των δυο ερωμένων του.

Επιπλέον, με εξίσου ίδια ασφάλεια, θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι 

η ευχαρίστηση που αποκόμιζε ο κύριος, κατά την διάρκεια ζωής της διπλής του 
σχέσης, παρότι ίσως διπλάσια της ευχαρίστησης που θα είχε από έναν μόνο 
δεσμό, μακροχρόνια θα ήταν μικρότερη σε σύγκριση με το μέγεθος της 
δυστυχίας που θα του επέφερε η παντελής έλλειψη συντροφιάς, όταν θα είχε 

χάσει όλα τα μαλλιά του. Ίσως αν ο ίδιος ο κύριος μπορούσε να προβλέψει την 

έκβαση της ερωτικής του ζωής, να διάλεγε τελικά αντί να μεγιστοποιήσει για 

δεδομένο χρόνο την ερωτική του ευχαρίστηση, να βελτιστοποιήσει την ερωτική 

του ζωή για ευρύτερο χρονικό ορίζοντα, αφού λάμβανε υπόψην του τους
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περιορισμούς της ασυμβατότητας του γούστου των δυο ερωτικών συντρόφων 

του, και τις δυσάρεστες συνέπειες που αποτελεσματικά αυτές επέφεραν.

Αυτό που δίνει την ιδιαίτερη αξία σε αυτόν τον μύθο, και παράλληλα το 
στοιχείο που τον καθιστά διαχρονικό αλλά και αξιοποιήσιμο στα πλαίσια αυτής 

της εργασίας, είναι οι ευθείς παραλληλισμοί που μπορούν να γίνουν στην 

επίλυση πολυμετάβλητων προβλημάτων.

Στην οικονομική επιστήμη, αλλά και σε κάθε άλλο επιστημονικό πεδίο 

που απαιτεί τον ταυτόχρονο συνυπολογισμό πολλών παραγόντων προκειμένου 

να επιτευχθεί ένας στόχος, λαβαίνουν χώρα ανάλογες σκέψεις και 
προβληματισμοί. Για παράδειγμα, παρότι στόχος της μικροοικονομικής των 

επιχειρήσεων είναι η μεγιστοποίηση των κερδών, ωστόσο υπάρχουν διάφοροι 

περιορισμοί, οι οποίοι καθιστούν την οπτική της μεγιστοποίησης κοντόφθαλμη 

και παρωπιδική, πολλές φορές και ανέφικτη, προσέγγιση σε προβλήματα που 

απαιτούν στην πραγματικότητα ένα ολοκληρωμένο σύστημα επίλυσης. Η 

μεγιστοποίηση του κέρδους δεν είναι μια μονοσήμαντη διεργασία. Είναι μια 

διαδικασία ταυτόχρονης βελτιστοποίησης όλων των συγγενών μεταβλητών 

(πόροι, περιβάλλον, κεφάλαιο, χρόνος, στρατηγική), μια πολυδιάστατη επίτευξη 

πολλών επιμέρους στόχων (μερικοί εκ των οποίων αποσυνδέονται πολλές φορές 

από την σφαίρα της κερδοφορίας) η οποία και θεωρείται ότι είναι το 

καταλληλότερο όχημα που οδηγεί στην μεγιστοποίηση του κέρδους, σε 

μακροχρόνιο επίπεδο.

Πολλές φορές λοιπόν, η μεγιστοποίηση προκειμένου να γίνει 

πραγματικότητα, σε έναν ορίζοντα μακροχρόνιο και χωρίς 

αποσταθεροποιητικές διακυμάνσεις που εκτρέπουν από το (μικροοικονομικό) 

σημείο ισορροπίας, χρειάζεται να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
ταυτόχρονης βελτιστοποίησης καθοριστικών και καίριων παραγόντων, με 

μακροχρόνια οπτική. Η βελτιστοποίηση είναι μια πιο σφαιρική αντιμετώπιση, 
και βρίσκεται σε σχέση άμεσης αλληλεξάρτησης με την έννοια της στρατηγικής 

με την οποία άλλωστε σύμφυτα συνυπάρχει.

Η στρατηγική τελικά, σε διαλεκτική αλληλεξάρτηση με τις επιταγές του 

συστήματος βελτιστοποίησης θα υπαγορέψει τις συγκεκριμένες πολιτικές και 

τους άξονες των τακτικών που θα κάνουν υλοποιήσιμη την επίτευξη των 

αντικειμενικών στόχων που έχουν τεθεί.
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Ένα άλλο σύντομο παράδειγμα, αλλά πλέον επίκαιρο, αφορά στην 

βέλτιστη διάρθρωση ενός χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών τίτλων. Η 

επιλογή τους μπορεί να γίνει με μοναδικό κριτήριο την μέγιστη απόδοση 
κερδών σε βραχύ χρονικό διάστημα. Σε ευθεία αντιπαραβολή με αυτήν της 

μεγιστοποίησης, έρχεται η αντίληψη της βελτιστοποίησης, όπου προκειμένου 

να επιλεγούν οι τίτλοι που θα στελεχώσουν το χαρτοφυλάκιο, θα ληφθεί υπόψη 

και ο βαθμός του κινδύνου που θα αναληφθεί, το μακροχρόνιο ή βραχυχρόνιο 

της επίδοσης και απόδοσης των τίτλων κι άλλοι πιθανοί παράγοντες.

Η βελτιστοποίηση δεν είναι έννοια αντίθετη της μεγιστοποίησης. Στοχεύει 

στο ίδιο αποτέλεσμα, το οποίο όμως το αντιμετωπίζει πιο σφαιρικά, πιο 

ορθολογικά ενσωματώνοντας πέρα από την μεγιστοποίηση στο σύστημα 

μεταβλητών της και άλλες βασικές παραμέτρους. Ως πιο ολοκληρωμένο 

σύστημα αντίληψης και επίλυσης προβλημάτων οδηγεί πιο σίγουρα και πιο 

σταθερά στην επίτευξη των στόχων.

2.2 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Η αναφορά στην έννοια της βελτιστοποίησης έγινε διότι ουσιαστικά η 

ανάλυση χαρτοφυλακίου είναι μια τέτοια διαδικασία, που έχει σκοπό να 

βοηθήσει την επιχείρηση στην λήψη αποφάσεων αναφορικά με την επιλογή και 

τον προσανατολισμό της αγοράς, με ολοκληρωμένο τρόπο. Κάθε επιχείρηση ή 

μονάδα (επιχειρησιακή), μπορεί να κάνει χρήση των μεθόδων ανάλυσης 

χαρτοφυλακίου για την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων για κάθε προϊόν της.

Η εταιρεία λοιπόν, η οποία θα υιοθετήσει μια τέτοια μέθοδο ανάλυσης και 

στρατηγικής, κατανοεί ότι λόγω, είτε της ενεργοποίησης της σε διαφορετικά 

πεδία επιχειρηματικής δράσης, είτε λόγω του μεγάλου βάθους ή μήκους ή 

πλάτους της προϊοντικής της αλυσίδας, ο στόχος της έχει πολυποίκιλες 
διαστάσεις με μεγάλο εύρος αλληλεπιδράσεων. Παρότι οι αντικειμενικοί στόχοι 

κάθε ξεχωριστού προϊόντος που παράγει, συντείνουν στην μεγιστοποίηση του 
κέρδους που αυτό αποφέρει στην εταιρεία, ωστόσο η επίτευξη αυτών των 

στόχων απαιτεί την κατανάλωση περιορισμένων πόρων, οι οποίοι θα 
μπορούσαν να έχουν διατεθεί στην μεγιστοποίηση κερδών κάποιου άλλου 

προϊόντος, της ίδια εταιρείας το οποίο μάλιστα σε απόλυτους αριθμούς 

μπορούσε να είναι μεγαλύτερο. Γίνεται φανερό ότι οι στόχοι ενός προϊόντος 

δεν είναι πάντα γραμμικοί με τους στόχους ενός άλλου προϊόντος της ίδιας
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εταιρίας, και όχι μάλιστα μπορεί πολλές φορές να είναι αλληλοσυγκρουόμενοι. 

Η ασυμβατότητα αυτή που πολλές φορές προκύπτει, είναι ουσιαστικά η έννοια 
του εναλλακτικού κόστους που αφορά στην μεγιστοποίηση κερδών ενός 
προϊόντος (ή επίτευξη στόχου ενός προϊόντος) έναντι κάποιου άλλου της ίδια 
επιχειρηματικής μονάδας.

Καθίσταται φανερό, ότι ο ενδοεπιχειρησιακός ανταγωνισμός στόχων 

διαφορετικών προϊόντων, (φαινόμενο που παρατηρείται μεταξύ όχι μόνο 

προϊόντων αλλά και τμημάτων της ίδιας εταιρείας), ενισχυμένος μάλιστα και 

υπό το πρίσμα των ωφελειών που προάγει το αποκεντρωμένο πρότυπο 

επιχείρησης, δεν είναι μια ολοκληρωμένη - μια βέλτιστη - προσέγγιση στο 

πολυδιάστατο πολυμετάβλητο, πρόβλημα της βέλτιστης αντιμετώπισης του 

συνόλου των προϊόντων μιας εταιρείας.

Η άποψη αυτή ενισχύεται ιδιαίτερα αφού κάθε προϊόν του συστήματος 

επηρεάζεται από μεταβλητές όπως η σχετική ανταγωνιστική του δύναμη, ή το 

μέγεθος ανάπτυξης της αγοράς στην οποία ανταγωνίζεται το προϊόν. Επιπλέον, 

παράγοντες που προκύπτουν από τον συνδυασμό των δυο ανωτέρω μεταβλητών, 

συνδυάζονται και με το γεγονός ότι ενώ άλλα προϊόντα είναι αυτάρκη, όσον 

αφορά την διατήρηση ή την αυτοχρηματοδότηση τους, άλλα χρειάζονται ροή 

πόρων προς το μέρος τους, αφού η αξία που δημιουργούν δεν είναι αρκετή για 

την συντήρηση τους.

Το πλεονέκτημα της χρηματοοικονομικής δύναμης και σταθερότητας το 

οποίο πηγάζει από την αποκέντρωση της επιχείρησης και την κατανομή και 

υλοποίηση των στόχων της, από διαφορετικά κέντρα λήψης αποφάσεων που 
ουσιαστικά λειτουργούν ως κράτος εν κράτη, αποδυναμώνεται από την εγγενή 

αδυναμία του συστήματος να υποβελτιστοποιεί το αποτέλεσμα για την εταιρεία 
στο σύνολο της. Ο πρόεδρος της Boston Consulting Group, Bruce Henderson, 

εύστοχα συμπυκνώνει τα ανωτέρω, παρατηρώντας «Μια πολυτμηματική 
εταιρεία χωρίς ενιαία στρατηγική φέρει χειρότερα αποτελέσματα ακόμα και από 

το άθροισμα των αποτελεσμάτων των ξεχωριστών της τμημάτων. Είναι ένα 
χαρτοφυλάκιο από μη ρευστοποιήσιμες, και μη ανταλλάξιμες επενδύσεις οι 

οποίες το μόνο που προσφέρουν είναι το επιπλέον κόστος και οι περαιτέρω 

περιορισμοί. Τέτοιου είδους αδιέξοδες επενδύσεις οπωσδήποτε αποφέρουν
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λιγότερο όφελος από αυτό που προσφέρει το σύνολο των ξεχωριστών 

κομματιών (τμημάτων) μιας εταιρίας».

Από την άλλη μια ολοκληρωμένη πολυτμηματική εταιρεία, κάνοντας 

ορθολογική χρήση του χαρτοφυλακίου προϊόντων που διαθέτει, έχει ένα 

σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των αποκεντρωμένων εταιρειών. Μπορεί να 

διαθέσει τα μεγάλα κεφάλαια χρηματικής ροής που κατέχει στα πλέον 
κερδοφόρα τμήματα της και όχι απλά σε όλα τα (λιγότερο ή περισσότερο) 

κερδοφόρα τμήματα Μια τέτοια αντιμετώπιση, μπορεί σκόπιμα να προστάζει 

την μείωση των κερδών ενός τμήματος και την διοχέτευση των πόρων του σε 

ένα άλλο τμήμα, επίσης κερδοφόρο, αλλά με μεγαλύτερο ρυθμό ή προοπτική 

αύξησης κερδών. Έτσι, παρότι το ένα τμήμα, μπορεί να «υποεκτιμηθεί» αδίκως 

(αφού είναι κερδοφόρο) η εταιρεία συνολικά θα ωφεληθεί βελτιστοποιώντας τα 

κέρδη και τις αποδόσεις της.

Μια ανάλογη προσέγγιση χαρτοφυλακίου, διαφορετικής όμως διάστασης, 

χρησιμοποιεί και η λεγάμενη «δημιουργική λογιστική». Στα πλαίσια 

προσπάθειας της επίτευξης μεγαλύτερου κέρδους, μια εταιρεία μπορεί π.χ. να 

μειώνει με τεχνητό τρόπο τα κέρδη τμημάτων της επιχείρησης που υπόκεινται 

σε υψηλή φορολογία, και να τα μεταφέρει σε αυτά με μικρότερο συντελεστή 

φορολόγισης. Παρότι το παραδείγματα δεν είναι πλήρως αναλογικό, ωστόσο 

στη φιλοσοφία του εμπεριέχεται η έννοια κλειδί της βέλτιστης μεταφοράς 

πόρων ή ροής κεφαλαίων και της επιβολής θυσιών τμηματικά, προκειμένου να 

παραχθεί ένα συνολικά βέλτιστο αποτέλεσμα.

Έχουν προταθεί κατά καιρούς διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί 
να γίνει μια ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων. Κοινή βάση αυτών είναι ότι 

προσπαθούν να αποκαλύψουν τις διαστάσεις των μεταβλητών που θεωρούν 
σημαντικές, και ταυτόχρονα να ελαχιστοποιήσουν την εγγενή πολυπλοκότητα 

του προβλήματος το οποίο επιχειρούν να αναλύσουν. Η καρδιά της ανάλυσης 
του χαρτοφυλακίου είναι η δημιουργία και η ερμηνεία των παραστάσεων 
(μητρών).

Προτού προχωρήσουμε σε μια συνοπτική αναφορά στις διαφορετικές 

μήτρες που έχουν δημιουργηθεί και χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό της 

ανάλυσης του χαρτοφυλακίου, θεωρείται σκόπιμο να γίνει μια αναφορά στο
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προφίλ χαρακτηριστικών που διέπει αυτού του είδους τις αναλύσεις, όπως αυτή 

προκύπτει από την βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

2.2.1. Οφέλη και αδυναμίες της Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου

Οι τεχνικές ανάλυσης χαρτοφυλακίου, όπως και κάθε άλλο εργαλείο 

ανάλυσης, έχουν σημαντικά οφέλη, αλλά παρουσιάζουν και ορισμένα 

μειονεκτήματα. Η επισήμανση των μειονεκτημάτων εξυπηρετεί περισσότερο 

τον στόχο της υπογράμμισης και του τονισμού της προσοχής των managers ως 

προς τον βαθμό υιοθέτησης των συμπερασμάτων, χωρίς να λειτουργεί 

ακυρωτικά ως προς την σημασία των τεχνικών.

Τα κυριότερα οφέλη εντοπίζονται στα εξής:

α) Η ανάλυση χαρτοφυλακίου προσφέρει μια συμπαγή, περιληπτική 

αναπαράσταση των σημαντικότερων παραμέτρων κάθε επιχείρησης. Έτσι 

συνδυάζεται η εκτίμηση της επιχειρησιακής θέσης με τον υπολογισμό της 

ελκυστικότητας της αγοράς (κλάδου) η οποία προκύπτει από εξωτερική 

ανάλυση γενικότερα, και πιο ειδικά από την ανάλυση του κλάδου. Παρέχεται 

μια συστηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης με υψηλή 

διαποικιλση.

β) Προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε χρηματορροές διαφορετικών προϊόντων.

γ) Βοηθά στον εντοπισμό ανοιγμάτων (gaps) και εν γένει στην αποκάλυψη 

ανισορροπίας που μπορεί να υπάρχει στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μιας 
επιχείρησης.

δ) Δίνει ενδείξεις για το πότε ένα προϊόν πρέπει να αποσυρθεί ή πότε ένα 

προϊόν πρέπει να εισαχθεί στην επιχειρηματική δραστηριότητα

ε) Προσφέρει βασικές κατευθυντήριες γραμμές και υποδείξεις που 
αφορούν στις στρατηγικές επένδυσης για κάθε προϊόν στηριζόμενη στον 
υπολογισμό της θέσης της επιχείρησης και της ελκυστικότητας του κλάδου. Με 
άλλα λόγια προσφέρει μια εναλλακτική προσέγγιση και εισάγει στρατηγικές 

επιλογές οι οποίες χωρίς την χρήση της μπορεί να μην ανέκυπταν.

στ) Τέλος, ειδικά όσον αφορά στην ανάλυση χαρτοφυλακίων Strategic 

Business Units (SBU’s), ένα σημαντικό όφελος που προκύπτει για την 

επιχείρηση, είναι ότι εντοπίζοντας τα «προβληματικά» ή μη ελκυστικά SBU’s, 

αφενός ίσως μπορεί να διακρίνει τους λόγους που τα καθιστούν μη
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αξιοποιήσιμα και βλαπτικά για την επιχείρηση, και αφετέρου μπορεί να 

εκμεταλλευτεί τη γνώση της ανωτέρω ανάλυσης έτσι ώστε στο μέλλον να 
αποφύγει παρόμοια ατοπήματα. Σύμφωνα με τον Andrew Cambell, προκειμένου 
να γίνει εισαγωγή ή προσάρτηση μιας εταιρείας ή ενός προϊόντος στο 

χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων μιας άλλης, πρέπει οπωσδήποτε αυτή η πράξη 

τεκμηριωμένα να προσθέτει αξία και να μην την καταστρέφει. Σύμφωνα με τον 

ίδιο, τρεις είναι οι λόγοι αποτυχημένης προσάρτισης ή εισαγωγής, δηλαδή οι 

λόγοι καταστροφής της αξίας που ευθύνονται για την αποτυχία ή την μη 

ελκυστικότητα ενός SBU ή ενός προϊόντος κατ’ επέκτασην.

1) Φτωχή καθοδήγηση και ηγεσία του SBU ή προϊόντος, λόγω της 

χαμηλής κατανόησης που έχουμε για αυτό.

2) Επιβολή διοικητικών λειτουργιών, διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, 

συστημάτων και διαδικασιών, οι οποίες αν και αποτελούν κατάλληλες 

πολιτικές για ορισμένα SBU’s ή προϊόντα, είναι ασύμβατες και 

ακατάλληλες με αυτά που θέλουμε να εισάγουμε, ή να διατηρήσουμε.

3) Η αδυναμία δημιουργίας συνεργιών μεταξύ προϊόντων ή SBU’s

Το προτέρημα της ανάλυσης που προτείνεται εδώ, παρότι αποτελεί 

«παθολογία» και όχι πρόληψη, είναι χρήσιμο, αφού στα πλαίσια της ανάλυσης 

χαρτοφυλακίου εντάσσονται και αποφάσεις εισόδου και εξόδου από αυτό. 

Επιπλέον ο βαθμός χρησιμότητάς της εξαρτάται ευθέως και από την ικανότητα 

της εταιρείας που χρησιμοποιεί την ανάλυση, να προσαρμόζει τις κακές 

επιλογές της στο κεφάλαιο της γνώσης και της διαδικασίας μάθησης.

Υπό αυτό το πρίσμα, διερεύνηση των λόγων των τοποθετήσεων της 

επιχείρησης σε μη ελκυστικά κελιά, μπορεί να ανάγει την αποτυχία σε ένα από 

τους τρεις προαναφερθέντες λόγους και να υποδείξει κατά συνέπεια μια πιο 
συγκεκριμένη και κατάλληλη στρατηγική. Και βέβαια η όλη διεργασία, βοηθά 
στην χαρτογράφηση αλλά και την κατανόηση της σπουδαιότητας της 

στρατηγικής και της τοποθέτησης.

Τα κυριότερα μειονεκτήματα είναι:

α) Λόγω ενός πιθανού μεγάλου εύρους χαρτοφυλακίου προϊόντων, δηλαδή 

λόγω υψηλής διαποίκιλσης, ίσως δεν είναι εφικτή λόγω χρονικών περιορισμών 

η εις βάθος ανάλυση. Κατά συνέπεια μια επιφανειακή ανάλυση, εκτός του ότι 

δεσμεύει μεγάλα ποσά μετρητών στην βάση της περιορισμένης εικόνας που
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δίνει, είναι δυνατόν να υποεκτιμήσει ή ακόμα και να αγνοήσει συγκεκριμένες 

ευκαιρίες ή να μην φανερώσει την ανάληψη της σωστής στρατηγικής 

κατεύθυνσης.

β) Επιπλέον, η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σε μια κλίμακα τέτοια 

ώστε να επιδιώκεται η επίτευξη συνολικής ωφέλειας από την εταιρεία, μπορεί 

να πλήττει τα συμφέροντα ή να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τις 
προτεραιότητες κάποιων SBU’s ή και να ευνοεί τα συμφέροντα άλλων SBU’s. 

Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει σύγκρουση.

γ) Σε καθετοποιημένες επιχειρήσεις με υψηλή σχετικά διαποίκιλση μπορεί 

να παρατηρηθούν προβλήματα, από την αφελή εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης 

χαρτοφυλακίου. Η αφελής εφαρμογή ανάλυσης χαρτοφυλακίου μπορεί να 

πρεσβεύει για παράδειγμα τον τερματισμό ενός SBU, του οποίου όμως το 

προϊόν να είναι απαραίτητη εισροή για την αποτελεσματική λειτουργία ενός 

άλλου SBU, στα πλαίσια της ίδιας καθετοποιημένης επιχείρησης.

δ) Η πλειάδα παραγόντων, που απαιτούνται για μια σφαιρική ανάλυση, 

παρά την χρησιμότητα της πληροφόρησης που μπορεί να προσφέρει ωστόσο 

απαιτεί κάποιο κόστος (τουλάχιστον σε χρόνο), προκειμένου να αποκτηθεί, και 

να μελετηθεί σε βάθος.

Οι κυριότεροι από αυτούς τους παράγοντες είναι εμπόδια εισόδου- 

εξόδου, τεχνολογικές αλλαγές, κοινωνικό, πολιτικό, νομικό και οικονομικό 

περιβάλλον, ικανότητες της διοίκησης, κυκλικότητα των πωλήσεων, 

δυνατότητες παραγωγής και διεργασίας, πιέσεις σωματείων κλπ.

ε) Τέλος, σε μια εποχή στην οποία αμφισβητείται από πολλούς κάθε είδος 

σχεδιασμού, και κατηγορείται ότι η ίδια η πολύπλοκη σύνθετη και χρονοβόρα 

διαδικασία της ανάλυσης είναι ο κύριος υπαίτιος για τα συμπτώματα 
παράλυσης και δυσκαμψίας των επιχειρήσεων, είναι ίσως δύσκολο να πεισθεί 
κάποιος για την χρησιμότητά της. Παρότι υπάρχει μια δόση αλήθειας σχετικά 

με τον αποπροσανατολισμό που μπορεί να επιφέρει μια παρωπιδική εμμονή 

στην ανάλυση και εύρεση τρόπων εφαρμογής των τεχνικών, και την απόσπαση 
της προσοχής των managers από τον στόχο της δημιουργίας διατηρήσιμου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος λόγω χρονοβόρων αναλύσεων, αυτό δεν είναι 

λόγος ικανός και αρκετός για να ακυρώσει τη σημασία τους. Απλά ο manager 

χρειάζεται να κατέχει εκείνο το ελάχιστο επίπεδο διανοητικής ικανότητας το
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οποίο θα του επιτρέψει να διαμορφώσει στο μυαλό του ένα βέλτιστο πλαίσιο - 

ένα χαρτοφυλάκιο - μέσα στο οποίο θα μπορέσει να μοιράσει ορθολογικά το 
ποσό και τη ροή του χρόνου μεταξύ ανάλυσης και στρατηγικών στόχων, ώστε 
να βελτιστοποιήσει τη χρησιμότητα που προσφέρει ο ίδιος στην εταιρεία του.

2.2.2 Γενικές υποθέσεις

Σύμφωνα με τον G.S.Yip (1981) οι υποθέσεις που διέπουν τον τρόπο 

εφαρμογής του σχεδιασμού χαρτοφυλακίου προϊόντων είναι:

1) Υπάρχουν ορισμένα χαρακτηριστικά κλειδιά με βάση τα οποία 

μπορούν να γίνουν λογικές συγκρίσεις προϊόντων και αγορών (π.χ. ένα 

ποσοστό που εκφράζει το μερίδιο αγοράς ενός προϊόντος σε μια αγορά, 

μπορεί να συγκριθεί με το ποσοστό μεριδίου σε κάποια άλλη αγορά).

2) Τα χαρακτηριστικά κλειδιά συστηματικά συνδέονται με μετρήσεις 

αποτελεσμάτων π.χ. κέρδη και ροή μετρητών

3) Είναι απαραίτητο να γίνει επένδυση σε κάποιο προϊόν, προκειμένου 

αυτό να κατακτήσει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά.

4) Οι επιχειρήσεις περιορίζονται στο ύψος των επενδύσεων που μπορούν 

να πραγματοποιήσουν, εξαιτίας του ότι οι χρηματοοικονομικοί, 

διοικητικοί κ.α. πόροι, δεν είναι ανεξάντλητοι.

5) Τα προϊόντα χαρτοφυλακίου μπορούν να είναι εσωτερικά 

αλληλοεπιδοτούμενα, δηλαδή προϊόντα στα οποία επενδύει πόρους η 

επιχείρηση σήμερα, μπορούν αργότερα να παρουσιάσουν πλεόνασμα 

πόρων, οι οποίοι διατίθενται για την επιδότηση - ενίσχυση άλλων 

προϊόντων.

6) Ο σχεδιασμός χαρτοφυλακίου προϊόντων, οδηγεί την επιχείρηση σε 
καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που θα πετύχαινε εάν οι αποφάσεις 
επενδύσεων γινόταν για το κάθε προϊόν ξεχωριστά, ανεξάρτητα από τα 
υπόλοιπα.

2.2.3. Ειδικότερες υποθέσεις

Πέραν από τις γενικές υποθέσεις που αναφέρθηκαν, υπάρχουν και πιο 

συγκεκριμένες οι οποίες σχετίζονται με βασικές έννοιες του ΜΚΤ. Αυτές 

αφορούν στον κύκλο ζωής προϊόντος, την καμπύλη εμπειρίας, το μερίδιο
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αγοράς και την κερδοφορία, αλλά και τον ορισμό της αγοράς. Πιο 

συγκεκριμένα:

2.2.3.1 Κύκλοο Cωήc προϊόντοο

Όλα τα υποδείγματα που αναλύουν χαρτοφυλάκια προϊόντων εμπεριέχουν 

λιγότερο ή περισσότερο άμεσα την έννοια του κύκλου ζωής προϊόντων. Ο ΚΖΠ 

περιγράφει ουσιαστικά την διαδικασία μετάβασης ενός προϊόντος σε τέσσερα 

διακριτά στάδια:

α) την γέννηση / εισαγωγή (introduction) όπου έχουμε την πρώτη του 

εμφάνιση στην αγορά, και όπου έχουμε μηδενικές πωλήσεις και αρνητικά κέρδη 

β) το στάδιο της ανάπτυξης (growth), κατά το οποίο οι πωλήσεις 

αυξάνονται αλματωδώς και τα κέρδη ακουμπούν το μέγιστο σημείο

γ) το στάδιο της ωριμότητας (maturity) όπου κορυφώνονται οι πωλήσεις 

και αρχίζουν μετά την κορύφωση να έχουν πτωτική πορεία, και τα κέρδη 

εξακολουθούν να βαίνουν μειούμενα.

δ) Το στάδιο της πτώσης (decline), σύμφωνα με το οποίο οι πωλήσεις 

μειώνονται δραματικά.

Η μήτρα προϊόντος - αγοράς, του Ansoff έχει μια έμμεση σχέση με τον 

ΚΖΠ, αφού στον άξονα του προϊόντος υπάρχει διαχωριστική γραμμή που 

διακρίνει σε «νέο» και «υπάρχον» προϊόν. Παρότι η αναφορά είναι έμμεση, 

ωστόσο το «νέο» προϊόν είναι πιο κοντά στο στάδιο της γέννησης και
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εισαγωγής του προϊόντος στην αγορά, ενώ το «ύπαρχον» μάλλον ταιριάζει 

περισσότερο στα υπόλοιπα στάδια. Στην μήτρα BCG ο άξονας του ρυθμού 

ανάπτυξης της αγοράς είναι αντίστοιχος του ΚΖΠ. Στην οθόνη επιχειρήσεων 

της GE η ανάπτυξη της αγοράς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες της διάστασης «ελκυστικότητα της αγοράς». Στην μήτρα ADL, ο 

ένας από τους δύο βασικούς άξονες είναι ο ΚΖΠ. Πάντως όλα τα υποδείγματα 

χαρτοφυλακίου υποθέτουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων θα 

διαγράψει όλα τα στάδια του ΚΖΠ, με διαφορετικούς ρυθμούς. Στην μειοψηφία 

των περιπτώσεων, υπάρχουν ορισμένα προϊόντα, τα οποία δεν διαγράφουν όλα 

τα στάδια ή αντιπαρέρχονται κάποιο. Για το κάθε στάδιο του ΚΖΠ υπάρχει 

κάποια στρατηγική που γενικά θεωρείται πιο κατάλληλη. Πρέπει πάντως να 

τονιστεί το γεγονός ότι η έννοια του ΚΖΠ θέλει ιδιαίτερη προσοχή, αφού ο 

ορισμός της κατηγορίας προϊόντος για ΚΖΠ είναι στενότερος και πιο 

συγκεκριμένος από ότι ο αριθμός της κατηγορίας προϊόντος για στρατηγικό 

σχεδίασμά χαρτοφυλακίου προϊόντων.

2.2.3.2 Η καμπύλη εμπειρίας

Η καμπύλη εμπειρίας είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο το οποίο έχουν 

υιοθετήσει πολλές μεγάλες εταιρείες. Η βασική ιδέα που προτείνει είναι ότι το 

κόστος παραγωγής μιας μονάδας προϊόντος μειώνεται κατά ένα συγκεκριμένο 

ποσοστό, μεταξύ 20%-30%, κάθε φορά που ο συνολικός όγκος παραγωγής σε 

μονάδες, διπλασιάζεται. Το ακριβές ποσοστό μείωσης του κόστους εξαρτάται 

από το είδος της βιομηχανίας και από διάφορους άλλους παράγοντες: 

οικονομίες κλίμακας, χρόνος που χρειάζεται το εργατικό δυναμικό για να 

εντριφύσει στις νέες μεθόδους ή να μάθει μια διαδικασία, βελτίωση του 

προϊόντος και της διαδικασίας παραγωγής του, και το χαμηλότερο κόστος 

αγοράς πρώτων υλών εξαιτίας της αύξησης στην ποσότητα παραγγελίας. Ο 

σημαντικότερος όμως παράγοντας είναι ουσιαστικά η συσσώρευση της 

εμπειρίας στην παραγωγή και την διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Η 

εμπειρία είναι αυτή που κατά κύριο λόγο ευθύνεται για την μείωση κόστους του 

προϊόντος και αλυσωτά σε κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς αν αυτή η 

μείωση μετακυληθεί ως μείωση της τιμής στο τελικό προϊόν. Ο κύκλος 

επανατροφοδοτείται με μεγαλύτερη ζήτηση λόγω μειωμένης τιμής, άρα
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περαιτέρω συσσώρευση εμπειρίας, επιπλέον μείωση του κόστους και τελικά 

μέσω της επιπλέον μείωσης τιμής σε κατάκτηση ακόμα μεγαλύτερου μεριδίου 

αγοράς.

Η γενική επίπτωση της έννοιας «καμπύλης ευημερίας» στη στρατηγική 

marketing είναι ότι κάποιος επιδιώκει μεγιστοποίηση μεριδίου αγοράς του 

προϊόντος του, μέσω της μετατροπής της μείωσης κόστους σε μείωση της τιμής 

του προϊόντος. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται στρατηγικές 

marketing που βασίζονται στην εμπειρία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΜΠΥΑΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πιθανές Επιπτώσεις της Καμπύλης Εμπειρίας στη Στρατηγική Προϊόντος

KiHiB
... -.

Ηγέτης ΧΤΙΣΙΜΟ/ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΡΙΚΝΩΣΗ
(Leader) ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ (Shrink ή «harvest»

- Μείωση τιμών για να - Διατήρηση μεριδίου
ή «milk»)

- Μεγιστοποίηση της
αποθαρρυνθεί νέα αγοράς μέσω ροής μετρητών
ανταγωνιστική βελτίωσης της μέσω της μείωσης
ικανότητα παραγωγής ποιότητας, αύξησης επενδύσεων και

- Δαπάνη για Ε&Α της προσπάθειας διαφήμισης,
καιΜΚΤ πωλήσεων ανάπτυξης και

- Πλήρης χρησιμοποίηση και διαφήμισης λοιπών δαπανών

Ακόλουθος

ιδίας ικανότητας 
παραγωγής

ΧΤΙΣΙΜΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ/

(το μερίδιο αγοράς 
θα μειωθεί)

ΑΠΟΣΥΡΣΗ
(Follower)
- μικρό μερίδιο 

αγοράς -Επένδυση για την

ΑΠΟΣΥΡΣΗ

- Απόσυρση προϊόντος -Απόσυρση
αύξηση του μεριδίου από την αγορά ή προϊόντος από
αγοράς διατήρηση μεριδίου την αγορά

- Επικέντρωση σε ένα αγοράς μέσω της 1
συγκεκριμένο τμήμα 
της αγοράς το οποίο 
μπορεί να κυριαρχηθεί

διατήρησης τιμών 
και κόστους κάτω 
από τα αντίστοιχα 
επίπεδα των ηγετών 
της αγοράς

Πηγή: Σιώμκος (Yip, 1981, σελ. 10)
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Πρέπει να τονιστεί ότι η εφαρμογή της θεωρίας της καμπύλης εμπειρίας 

πρέπει να υπολογίσει και τις αντιδράσεις των ανταγωνιστών και ίσως να τις 

προσαρτήσει σε ένα πλαίσιο της θεωρίας παιγνίων. Για παράδειγμα η περικοπή 

της τιμής που οφείλεται στην μείωση του κόστους λόγω εμπειρίας μπορεί να 

μην ακολουθηθεί από ταυτόχρονη αύξηση μεριδίου αγοράς λόγω μιας πιθανής 

απόφασης των ανταγωνιστών να επιβάλλουν και αυτοί μείωση τιμών στα δικά 

τους προϊόντα.

2.2.3.3 Μερίδιο αγοράς και κερδοφορία

Μια από τις βασικές υποθέσεις των τεχνικών ανάλυσης χαρτοφυλακίου 

είναι η ευθεία συσχέτιση της κερδοφορίας με το μερίδιο που κατέχει στην 

αγορά ένα προϊόν. Η θετική αυτή συσχέτιση αναδεικνύει την έννοια του 

κέρδους και την κατατάσσει στα ανώτερα κλιμάκια στόχων μιας επιχείρησης. 

Επιπλέον αυτή η σχέση υποστηρίχθηκε σε μεγάλη έκταση, από πολλά μοντέλα. 

Δεν πρέπει όμως να παραβλέπεται το γεγονός της ύπαρξης συγκεκριμένων 

μειονεκτημάτων αναφορικά με τα υψηλά μερίδια αγοράς. Τα σημαντικότερα εξ 

αυτών είναι:

Α) Η διατήρηση ενός μεγάλου τμήματος αγοράς, συνεπάγεται την ένταση 

των λειτουργιών του ΜΚΤ λόγω προβλημάτων συντονισμού, και άρα 

μεγαλύτερο κόστος.

Β) Μεγάλο μερίδιο αγοράς καθιστά την επιχείρηση πιο ορατό και 

θελκτικό στόχο, όχι μόνο για τους ανταγωνιστές, αλλά και για τις οργανωμένες 

ομάδες καταναλωτών και το κράτος.

Γ) Επιπλέον, επιχειρήσεις - κάτοχοι υψηλών μεριδίων αγοράς υποφέρουν 

μεγαλύτερης κλίμακας συνέπειες από τυχόν μειώσεις τιμών από τους 

μικρότερους ανταγωνιστές.

2.2.3.4 Ορισμός της αγοράς - Τμηματοποίηση της αγοράς

Ο ορισμός της αγοράς έχει κάποιες εγγενείς διαφορές με την 

τμηματοποίηση της αγοράς, παρότι είναι και οι δυο όροι στενά συνυφασμένοι. 

Έτσι οι αγορές ορίζονται πολυδιάστατα, αφού μια μονοδιάστατη θεώρηση τους 

πάνω μόνο σε έναν άξονα εμπεριέχει τον κίνδυνο να έρθει σε αντίφαση με μια 

άλλη επίσης μονοσήμαντη θεώρηση. Επιπλέον είναι πολύ σπάνιο φαινόμενο μια
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αγορά να περιγράφεται με ίδιο ορισμό μεταξύ δυο ανταγωνιστριών 

επιχειρήσεων.

Εάν προβούμε στην ευρεία θεώρηση του ορισμού της αγοράς, το 

πιθανότερο είναι ότι θα είμαστε αναποτελεσματικοί, αφού θα μοιράσουμε τις 

δραστηριότητες του ΜΚΤ και μοιραία θα τις αποσυντονίσουμε. Από την άλλη 

μια παροπιδική θεώρηση της που στηρίζεται σε μια μόνο διάσταση και αγνοεί 

άλλες καθοριστικές παραμέτρους, εστιάζει την προσοχή της εταιρείας σε ένα 

περιορισμένο φάσμα. Και βέβαια άγνοια του τρόπου ορισμού της αγοράς από 

ανταγωνιστές, πιθανά να θυσιάσει μελλοντικές ευκαιρίες.

2.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΗΤΡΩΝ

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις σε τεχνικές και εργαλεία ανάλυσης. 

Ανάλογα με την χρονική στιγμή που δημιουργήθηκαν και ανάλογα με το 

συγκεκριμένο πεδίο που προσπάθησαν να διαφωτίσουν, χαρακτηρίζονται από 

διαφορετικό βαθμό πολυπλοκότητας, διαφορετικό βάθος ανάλυσης, και 

συνεπώς διαφορετικά οφέλη και μειονεκτήματα.

Τα συμπεράσματα ή οι ενδείξεις που λαμβάνονται από αυτά τα αναλυτικά 

εργαλεία, βοηθούν στην χαρτογράφηση του στρατηγικού σχεδιασμού, ο οποίος 

σήμερα χρησιμοποιείται από αρκετές επιχειρήσεις. Παρά τα μειονεκτήματα και 

πολλές φορές τις εννοιολογικές δυσκολίες που παρουσιάζουν, αν εφαρμοστούν 

σωστά και όχι τυφλά ή αφελώς, αυτές οι μεθοδολογίες μπορούν να 

συνεισφέρουν θετικά βάζοντας κάποια τάξη στο σύνθετο έργο του σχεδιασμού 

των πολυπροϊοντικών επιχειρήσεων. Η σωστή εφαρμογή και χρήση των 

διαφόρων μεθοδολογιών απαιτεί την κατανόηση της ιδιαίτερης - υπονοούμενης 

λογικής της κάθε μιας, ανάλογα με τον ειδικό της σκοπό, και την οπτική που 

υιοθετεί, αλλά και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκειται. Οι αναλύσεις 

χαρτοφυλακίου είναι μια τμηματική βοήθεια για την κατανόηση ιδιαίτερα 

σύνθετων σχέσεων. Οπως οποιοδήποτε είδους μοντέλο, δεν αποτελεί πανάκεια, 

αλλά η χρησιμότητά του έγκειται στο ότι εξηγεί σε μεγάλο βαθμό το πεδίο 

(έστω και αν αυτό υπόκειται συχνά σε αφαιρετικές και μη ρεαλιστικές 

υποθέσεις και περιορισμούς) που αναλύει.

Κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθεί ένας συνοπτικός κατάλογος των 

προσεγγίσεων που έχρυν δημιουργηθεί, ο οποίος αν και δεν είναι εξαντλητικός,
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2.3.2 BCG (Boston Consulting Group) Matrix

Ο βασικός στόχος της τεχνικής BCG (Boston Consulting Group) είναι να 

βοηθήσει τους managers που λαβαίνουν στρατηγικές αποφάσεις να εντοπίσουν 

τις ανάγκες για την ροή χρηματοοικονομικών πόρων είτε μεταξύ των 

διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είτε μεταξύ των διαφορετικών 

προϊόντων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Η μήτρα BCG αναπτύχθηκε κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1960. 

Είναι γνωστή και με το όνομα «Μήτρα ανάπτυξης- μεριδίου». Αυτή η μήτρα 

εξαιτίας της απλότητας, αλλά και του εύκολου τρόπου ποσοτικοποίησης των 

στοιχείων που απαιτεί, αποτελεί ένα χρήσιμο πρώτο εργαλείο για την ανάλυση 

χαρτοφυλακίου. Προτείνει ότι η ελκυστικότητα του κλάδου μπορεί να 

εκφραστεί με τον καλύτερο τρόπο μέσω του ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς, και 

ότι ο καλύτερος περιληπτικός τρόπος έκφρασης της δύναμης μιας εταιρείας, 

είναι η ένδειξη του σχετικού μεριδίου αγοράς που κατέχει.

Αναφορικά με τον άξονα του ρυθμού ανάπτυξης, και την επιλογή του από 

όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά μιας αγοράς ως την καταλληλότερη ένδειξη 

της ελκυστικότητας της, προτείνονται τα εξής:

Η ανάπτυξη είναι ίσως το ενδεικτικότερο μέτρο για τον κύκλο ζωής 

του προϊόντος και μια έννοια κλειδί στον στρατηγικό σχεδιασμό.

Το μερίδιο αγοράς θωρείται ότι απεικονίζεται καλύτερα στα πλαίσια 

ενός άξονα ανάπτυξης, όταν νέοι χρήστες υιοθετούν την προϊοντική 

κατηγορία. Επιπλέον η αντίδραση των ανταγωνιστών στην απώλεια 

μερικών νέων πελατών, θεωρείται ότι είναι λιγότερο επιθετική από ότι 

θα ήταν αν είχαν απωλέσει την βάση των υπαρχόντων πελατών τους.

Η κατάκτηση μεριδίου είναι σημαντική εν μέρει και εξαιτίας της 

σύνδεσης αυτής με την καμπύλη εμπειρίας.

Η κατεχόμενη θέση σε μια αγορά αναπτυσσόμενη, μελλοντικά 

αποφέρει περισσότερο, αν υποθέσουμε ότι αυτή η θέση μπορεί να 

διατηρηθεί. Γενικά θεωρείται πιο εύκολο να διατηρηθεί ένα μερίδιο 

αγοράς από το να κατακτηθεί.

Σε μια αγορά ανάπτυξης, η ζήτηση συνήθως υπερτερεί της προσφοράς, 

με αποτέλεσμα αυτή η υπερβάλουσα ζήτηση να δημιουργεί υψηλότερα 

επίπεδα κέρδους.
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ωστόσο είναι ενδεικτικός και χρήσιμος για τη διαμόρφωση μιας 

ολοκληρωμένης άποψης για την μεθοδολογία και τους στόχους των διαφόρων 

προσεγγίσεων. Ο κατάλογος τελειώνει με την περιγραφή της μήτρας G.E., η 

οποία και θεωρήθηκε (για λόγους που θα αναλυθούν) η πλέον χρήσιμη 

μεθοδολογία για την προσέγγιση της ανάλυσης χαρτοφυλακίου της εταιρείας 

«Τσάνταλης».

2.3.1. Ansoff Matrix

Η μήτρα του Ansoff, είναι από τις πρώτες μεθόδους ανάλυσης 

χαρτοφυλακίου. Είναι μια απλοϊκή προσέγγιση, η οποία με την χρήση δύο 

μεταβλητών, δεν θεωρείται ικανή να αποδώσει την πολυπλοκότητα που διέπει 

τις σημερινές επιχειρήσεις και αγορές. Το κριτήριο διαχωρισμού του πρώτου 

άξονα, είναι η νεότητα του προϊόντος. Σύμφωνα με αυτό τα προϊόντα 

χωρίζονται σε νέα και υπάρχοντα. Ο άξονας αυτός συνδέεται με την θεώρηση 

κάθε μιας από τις πιθανές νέες δραστηριότητες της επιχείρησης ξεχωριστά, 

αλλά και με τις υπάρχουσες σε εξέλιξη δραστηριότητες. Αρχικά, στον άξονα 

της αγοράς, ο Ansoff είχε χρησιμοποιήσει της λέξη σκοπός ή αποστολή. Παρότι 

δεν είναι μια πολυδιάστατη θεώρηση χαρτοφυλακίου που αναλύει συγχρόνως 

πολλά προϊόντα και αγορές και παρότι δεν αναπτύσσει για το καθένα από αυτά 

συγκεκριμένες στρατηγικές με κοινή αναφορά σε μια συνολική επιχειρησιακή 

στρατηγική, η προσφορά αυτής της θεώρησης στον manager, είναι μια 

κατανόηση των γενικών κατηγοριών επιλογής νέων προϊόντων και νέων 

αγορών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. ΜΗΤΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μήτρα Προϊόντος - Αγοράς του Ansoff

ΠΡΟΪΟΝ

Υπαρχον Νέο

Υπόρχουσα Διείσδυση Αγοράς 
(Market Penetration)

Ανάπτυξη Προϊόντος 
(Product Development)

Νέα Ανάπτυξη Αγοράς 
(Market Development)

Διαποίκιλση
(Diversification)

Πηγή: Σιώμκος
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Με την επιθετική εισαγωγή ενός προϊόντος σε μια αναπτυσσόμενη 

αγορά, και με την παράλληλη εδραίωση ενός διατηρίσιμου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μια εταιρεία αποθαρρύνει 

αποτελεσματικά κινήσεις εισαγωγής ανταγωνιστικών προϊόντων σε 

αυτήν την αγορά.

Συνήθως το σημείο διαχωρισμού της διάστασης του ρυθμού ανάπτυξης της 

αγοράς είναι το 10%. Συνεπώς οι αγορές που αναπτύσσονται με ρυθμούς άνω 

του 10% θεωρούνται ότι είναι υψηλής ανάπτυξης, ενώ εκείνες με ρυθμούς κάτω 

από 10% θεωρούνται ως χαμηλής ανάπτυξης. Βέβαια αυτό είναι σχετικό και 

μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ιδιομορφίες της κάθε βιομηχανίας.

Η δεύτερη διάσταση είναι το μερίδιο αγοράς που κατέχει το προϊόν. Πιο 

συγκεκριμένα ο οριζόντιος άξονας στην μήτρα BCG περιγράφει την σχετική 

ανταγωνιστική θέση του προϊόντος. Ο υπολογισμός της, δίδεται από την 

διαίρεση του μεριδίου αγοράς του προϊόντος μας προς το μερίδιο αγοράς του 

προϊόντος του μεγαλύτερου ανταγωνιστή της αγοράς. Αν το πηλίκο είναι 

μεγαλύτερο του 1, τότε ο αριθμητής είναι μεγαλύτερος του παρονομαστή και 

άρα το προϊόν της επιχείρησης μας είναι ο ηγέτης του μεριδίου αγοράς και 

κατέχει ανταγωνιστική θέση. Το 1 είναι το διαχωριστικό σημείο του οριζόντιου 

άξονα, ο οποίος, όπως γίνεται φανερό μετριέται σε λογαριθμική κλίμακα. 

Σημεία δεξιότερα του 1 δείχνουν σχετικά αδύνατη ανταγωνιστική ισχύ, ενώ 

οποιοδήποτε σημείο αριστερά του 1 υποδηλώνει την ηγεσία στην κατοχή 

μεριδίου αγοράς.

Η επιλογή του σχετικού μεριδίου αγοράς ως του μοναδικού δείκτη 

«ευρωστίας» μιας επιχείρησης έγινε βάση δεδομένων λόγων:

Η εταιρεία κάτοχος του μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς είναι πολύ 

πιθανόν ότι απολαμβάνει πλεονεκτημάτων, όπως οικονομίες κλίμακας, 

υψηλή αναγνωρισιμότητα των μαρκών της, κυριαρχία των καναλιών 

διανομής, αλλά και την ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση σχετικά με 

τους πελάτες και τους διαπραγματευτές της.

Ο ηγέτης (μεριδίου) αγοράς βρίσκεται στην βέλτιστη θέση για να 

εκμεταλλευτεί τις καμπύλες εμπειρίας, γιατί η συσσώρευση εμπειρίας 

λαβαίνει χώρα με ταχύτερους ρυθμούς από αυτή των ανταγωνιστών.
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Έτσι επιτυγχάνει χαμηλότερο κόστος και ανατροφοδοτεί τον κύκλο 

που περιγράψαμε στην παράγραφο 2.2.3.2.

Επιπλέον, εμπειρικά στοιχεία υποδεικνύουν την ευθεία συσχέτιση, 

μεριδίου αγοράς και κερδοφορίας.

Στην μήτρα BCG, τα προϊόντα μας (ή και οι διάφορες στρατηγικές 

μονάδες - SBU’s ) της επιχείρησης, μπορούν να ταξινομηθούν σε 4 

πιθανές κατηγορίες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 15. ΜΗΤΡΑ BCG 

Η Μήτρα BCG

ΑΣΤΕΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΣΚΥΛΙΑ
X

Υψηλό 1 Χαμηλό
(Σχετικό) Μερίδιο Αγοράς

Πηγή: Σιώμκος

• Τα προϊόντα «αγελάδες» (cash cows) είναι εκείνα που ενώ έχουν μεγάλο 

μερίδιο αγοράς, εντούτοις όμως η αγορά αυτή έχει μικρό έως και μηδενικό 

ρυθμό ανάπτυξης. Όχι μόνο παράγουν (μετρητά) ικανά για την 

αυτοσυντήρηση τους, αλλά το «αρμεγμένο γάλα» αυτών των επιτυχημένων 

και καταξιωμένων προϊόντων αρκεί για επένδυση και σε άλλα προϊόντα της 

εταιρείας που βρίσκονται σε πιο ανίσχυρη θέση και χρειάζονται υποστήριξη.

• Τα προϊόντα «αστέρια» βρίσκονται τοποθετημένα στο αριστερό και επάνω 

μέρος της μήτρας. Δηλαδή η αγορά στην οποία είναι τοποθετημένα, 

αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς, και αυτά ως προϊόντα είναι ανταγωνιστικά 

λόγω του μεγάλου μεριδίου αγοράς που κατέχουν. Τα αστέρια είναι αυτάρκη 

σε πόρους, και τα μετρητά που παράγουν δεν κατευθύνονται για υποστήριξη 

άλλων προϊόντων, αλλά επανεπενδύονται στα ίδια. Φιλοδοξία της 

επιχείρησης είναι η διατήρησή του υψηλού μεριδίου αγοράς που κατέχουν, η
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οποία με την πάροδο του χρόνου και τον χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης που 

θα επιβάλλει, θα τα καταστήσει «αγελάδες».

• Τα ερωτηματικά είναι προϊόντα τα οποία ενώ βρίσκονται σε αγορά με 

μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης, δεν είναι αστέρια γιατί έχουν χαμηλά μερίδια 

αγοράς. Η μελλοντική τους εξέλιξη, μπορεί να είναι είτε η μετατροπή τους 

σε αστέρια, με επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τις «αγελάδες» είτε 

σε «σκυλιά» αν παραβλέψουμε την δυνητική θετική τους πρόοδο και δεν 

ενισχύσουμε τη θέση τους.

• Τέλος τα προϊόντα σκυλιά, βρίσκονται κάτω δεξιά, δηλαδή έχουν χαμηλό 

μερίδιο σε μια χαμηλά αναπτυσσόμενη αγορά. Είναι προϊόντα τα οποία 

εύκολα μπορούν να χαρακτηριστούν προβληματικά, αφού δεν φαίνεται να 

έχουν μελλοντικές προοπτικές. Η διατήρηση τους στο χαρτοφυλάκιο, πολλές 

φορές είναι αποτέλεσμα στρατηγικών αποφάσεων της επιχείρησης, για 

λόγους εμφάνισης μιας πλήρους γκάμας προϊόντων κλπ. Πάντως η 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων διαχειρίζεται τα σκυλιά με τον ίδιο τρόπο με 

τον οποίο διαχειρίζεται εκείνα τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται στο στάδιο 

παρακμής του ΚΖΠ τους.

Κατά συνέπεια η σωστή ροή μετρητών απεικονίζεται ως εξής:

Σειρές Επιτυχίας και Καταστροφής στη Διοίκηση 
Χαρτοφυλακίου Προϊόντων

---------- ► Σειρά Εππυχίας (1)
-------- > Σειρά Καταστροφής (2,3)

Πηγή: Σιώμκος

Οι στρατηγικές που συνήθως ακολουθούνται για τα διάφορα προϊόντα, 

ανάλογα με τον χαρακτηρισμό της θέσης που κατέχουν στην μήτρα ανάπτυξης/ 

μεριδίου είναι: Για τα μεν αστέρια, επανεπένδυση κερδών, και επιδίωξη
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κατάχτησης μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς (μέσω απόκτησης νέων χρηστών). 

Για τα ερωτηματικά σημαντικές επενδύσεις ή απόφαση για εγκατάλειψη, 

απόσυρση, ή επικέντρωση σε ένα πολύ μικρό κομμάτι της αγοράς ώστε να 

αποκτηθεί ο πλήρης έλεγχος του, ή η εξαγορά ανταγωνιστών. Όσον αφορά στις 

αγελάδες, η στρατηγική μπορεί να είναι η διατήρηση της θέσης μέσω ηγεσίας 

τιμής ή επικράτησης στην αγορά, ή μπορεί να προστάζει την ανάπτυξης της 

έρευνας των άλλων προϊόντων μέσω της ροής μετρητών από τις αγελάδες προς 

τα ερωτηματικά. Τα σκυλιά είτε θα υποστούν αποεπένδυση, είτε θα πωληθούν 

είτε θα εγκαταλειφθούν στην τύχη τους. Εναλλακτικά με την απόσυρση των 

πόρων από αυτά τα προϊόντα, μπορεί να ακολουθήσουν τη στρατηγική της 

επικέντρωσης σε ένα πολύ μικρό τμήμα της αγοράς.

Η μήτρα BCG είναι συνήθως εύκολη στην κατασκευή της, επειδή υπάρχει 

εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία που είναι απαραίτητα προκειμένου να 

τοποθετηθούν τα προϊόντα στους άξονες της. Το γεγονός όμως της απλότητας 

του μοντέλου καταδεικνύει ταυτόχρονα ότι οι υποθέσεις είναι τρωτές σε 

κριτική.

Πιο συγκεκριμένα:

• Υπόθεση ότι το μερίδιο αγοράς επηρεάζει το κόστος: Το κίνητρο για την 

χρησιμοποίηση του σχετικού μεριδίου ως τρόπου περιγραφής της 

ανταγωνιστικής θέσης, βασίζεται στην υπόθεση ότι το μερίδιο αγοράς 

επηρεάζει το κόστος μέσω των αποτελεσμάτων των οικονομιών κλίμακας 

και των καμπύλών εμπειρίας. Συνεπώς η λογική της BCG είναι μάλλον 

απίθανο να εφαρμοστεί όταν μια επιχείρηση συμπεριλαμβάνει μια μεγάλη 

ποικιλία προϊόντων, το κάθε ένα εκ των οποίων έχει τη δική του διαδικασία 

παραγωγής και λειτουργεί με ατομικούς όρους σώρευσης της εμπειρίας. 

Εξάλλου μια στρατηγική χαμηλού κόστους που προκύπτει από την σώρευση 

εμπειρίας είναι μόνον ένας από τους πολλούς τρόπους που μπορεί κάποιος 

να υιοθετήσει προκειμένου να ανταγωνιστεί. Επιπλέον, ένα υψηλό μερίδιο 

αγοράς μιας επιχείρησης σε μια βιομηχανία χαμηλής ανάπτυξης, δεν 

σημαίνει απαραίτητα ότι το προϊόν είναι αγελάδα. Σε πολλές ώριμες 

βιομηχανίες, οι υψηλές επενδύσεις κεφαλαίου είναι απαραίτητες εάν οι 

ηγέτες αγοράς, επιθυμούν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Τέτοιου είδους

ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ - Δ.Π.Μ.Σ. Π ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 66



X N A Λ Υ Σ Η ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Π Ρ Ο I Ο Ν Τ Ω Ν

προϊόντα είναι πιθανότερο να απαιτούν μετρητά, παρά να είναι τα ίδια 

αγελάδες που τροφοδοτούν άλλα προϊόντα.

• Ο άξονας της ανάπτυξης: Βασική υπόθεση της μήτρας BCG είναι ότι οι πιο 

ελκυστικές αγορές, είναι αυτές που είναι αναπτυσσόμενες. Όπως όμως 

προαναφέραμε, κάτι τέτοιο είναι απλοποιητικό, αφού μια αναπτυσσόμενη 

αγορά είναι π.χ. πιο ορατός στόχος. Επιπλέον, δεν είναι εύκολο να γίνει 

πρόβλεψη της μελλοντικής ανάπτυξης. Η προβολή της παρελθούσας 

ανάπτυξης δεν είναι ενδεδειγμένος τρόπος πρόβλεψης για το μέγεθος των 

μελλοντικών ρυθμών.

• Γενικά, και οι δυο διαστάσεις είναι περιοριστικές, αφού δεν αποτελούν τα 

μοναδικά κριτήρια θέσης προϊόντων στην αγορά. Είναι παραπλανητικό να 

αξιολογείται η ελκυστικότητα ενός προϊόντος με βάση το μερίδιο αγοράς 

και το ρυθμό ανάπτυξης της βιομηχανίας, και παράλληλα να αγνοούνται 

παράγοντες όπως ποιότητα προϊόντος, παραγωγικότητα, τεχνολογικά 

πλεονεκτήματα. Πρόβλημα παρουσιάζεται και στην κατηγοριοποίηση των 

αξόνων σε χαμηλούς και υψηλούς.

• Ο ορισμός του προϊόντος και της αγοράς: Η μήτρα BCG είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτη στις αδυναμίες που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2.2.3.4. Παρότι 

μπορούν να προκύψουν πολλοί ορισμοί της αγοράς που να είναι 

εδραιωμένοι, ωστόσο το εύρος του ορισμού που θα δοθεί πρέπει να είναι 

αρκετό για την μετατροπή ενός ερωτηματικού σε αστέρι.

• Η εστίαση στην ροή των χρηματικών πόρων: Πέραν της ροής των μετρητών 

στην οποία εστιάζει ιδιαίτερα η μήτρα ανάπτυξης- μεριδίου, υπάρχουν 

εξίσου καθοριστικοί παράγοντες οικονομικής ευμάρειας της επιχείρησης 

που αγνοούνται και παραλείπονται, όπως ο δείκτης ROI, η ανάπτυξη των 

πωλήσεων, αλλά και ο κίνδυνος. Πέραν τούτου, οι προτάσεις που 

προκύπτουν συμπερασματικά μπορεί να οδηγήσουν σε εγκλωβισμό των 

επενδύσεων σε ένα είδος τεχνολογίας, αγοράς ή παραγωγικών 

εγκαταστάσεων - γεγονός που από μόνο του εμπεριέχει στοιχεία υψηλού 

κινδύνου.

• Εφαρμογή: Εγείρονται μερικές ενστάσεις και αναφορικά με την εφικτότητα 

της εφαρμογής των στρατηγικών που προτείνονται από την μήτρα BCG. Για 

παράδειγμα η αύξηση του μεριδίου αγοράς ενός προϊόντος «σκυλιού»
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μπορεί να απαιτεί την μη ορθολογική επένδυση- σπατάλη μετρητών, 

ιδιαίτερα στην περίπτωση που κάποιος ανταγωνιστής έχει υιοθετήσει την 

ίδια τακτική για την προστασία ενός «αστεριού» του. Επιπλέον 

αντιμονοπωλιακοί νόμοι, συνδικάτα, εργατική νομοθεσία, νομοθεσία που 

απαγορεύει τις εξαγορές ή τις συγχωνεύσεις, είναι πιθανοί λόγοι που μπορεί 

να αποτελέσουν τροχοπέδη στην εφαρμογή της προτεινόμενης στρατηγικής.

Το βασικό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί για την μήτρα GCE, είναι 

ότι παρά τους περιορισμούς της, παρέχει χρήσιμες κατευθύνσεις για τις 

απαιτήσεις χρηματοροής των διαφορετικών προϊόντων, και υπογραμμίζει 

εκείνες τις χρηματοροές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να 

βελτιστοποιηθεί η αξία του χαρτοφυλακίου προϊόντων της επιχείρησης.

2.3.3. Risk matrix
Η μήτρα κινδύνου είναι μια τεχνική ανάλυσης χαρτοφυλακίου η οποία 

εφαρμόστηκε από την Shell Chemicals U K. προκειμένου να εισαχθεί στο 

μοντέλο ο παράγοντας του περιβαλλοντικού κινδύνου. Η λογική της 

εναπόκειται στο ότι κάποιος κίνδυνος προερχόμενος από περιβαλλοντικές 

δυνάμεις δεν μπορεί να αφομοιωθεί και να αντιπροσωπευθεί εύκολα από τους 

άξονες προοπτικής της εταιρείας ή του κλάδου. Η προσέγγιση της μήτρας 

κινδύνου, θεωρεί τον περιβαλλοντικό κίνδυνο ως ξεχωριστό άξονα στο 

μοντέλο. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει την εισαγωγή αυτού του άξονα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 16. ΜΗΤΡΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η Μήτρα Κινδύνου

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Όχι
Ελκυστικές Μέτριες Ελκυστικές

Πολύ
Υψηλός

Υψηλός

Μέτριος

_________

Χαμηλός

Πηγή: Σιώμκος
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Η τοποθέτηση του κινδύνου, βασίζεται στην σοβαρότητα των 

περιβαλλοντικών απειλών, συνδυασμένη με την πιθανότητα που έχουν να 

συμβούν στην πραγματικότητα.

Αυτή η διάσταση επιτρέπει στην βασική στρατηγική να διαμορφωθεί με 

τέτοιον τρόπο, ώστε οι επιταγές της να είναι εναρμονισμένες με τον παράγοντα 

του κινδύνου. Η ύπαρξη κάποιου σχετικά υψηλού κινδύνου, συμπερασματικά 

μειώνει την ελκυστικότητα κάποιας αγοράς.

2.3.4 ES Matrix

Η μήτρα αυτή δημιουργήθηκε με βάση το σκεπτικό, ότι τα διοικητικά 

στελέχη μπορούν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της επιχείρησής τους με τον 

σωστό σχεδίασμά και εφαρμογή περιβαλλοντικής διαχείρισης στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η μήτρα περιβάλλοντος στρατηγικής χρησιμοποιεί ως παράγοντες στην 

ανάλυση της την ελκυστικότητα της αγοράς και την ελκυστικότητα του 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λαβαίνουν χώρα οι επιχειρηματικές της 

δραστηριότητες. Η ελκυστικότητα της αγοράς είναι ένας συνδυασμός 

παραγόντων οι οποίοι καταδεικνύουν τις προοπτικές της εταιρείας στον 

βιομηχανικό κλάδο στον οποίο εντάσσεται. Η περιβαλλοντική ελκυστικότητα 

από την άλλη καθορίζεται από την φύση των επιπτώσεων της συνολικής 

παραγωγικής ενεργοποίησης της εταιρείας στον περιβαλλοντικό χώρο. Η 

σχετική σημασία καθενός από τα συστατικά στοιχεία ποικίλει ανάλογα με το 

επιχειρησιακό περιβάλλον, την τεχνολογία και την στρατηγική της επιχείρησης.

Με τον ταυτόχρονο καθορισμό των παραγόντων και της σημασίας τους, 

επάνω στους δύο άξονες περιβάλλοντος και στρατηγικής, δημιουργούνται εννέα 

τμήματα. Υψηλή ελκυστικότητα αγοράς και υψηλή περιβαλλοντική 

ελκυστικότητα δίνουν τις πλέον διατηρήσιμες και με στρατηγικό πλεονέκτημα 

θέσεις για την επιχείρηση.

Συνδυασμός Π.Ε. και υψηλής Ε.Α. παρότι δεν χαρακτηρίζουν θέσεις τις 

οποίες κατέχουν προϊόντα ή SBU’s ηγέτες, ωστόσο θεωρούνται αρκετά 

ελκυστικές και χρειάζονται υποστήριξη επενδύσεων προκειμένου να αυξήσουν 

τον βαθμό Π.Ε. Κελιά χαμηλής Π.Ε. και υψηλής Ε.Α. παρέχουν στην 

επιχείρηση μεγάλο μέρος των κερδών που αποκομίζει, αλλά είναι πιθανόν να
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την εκθέσουν σε ποινές, πρόστιμα και άλλες κυρώσεις εξαιτίας της μη 

υπεύθυνης συμπεριφοράς της προς το περιβάλλον. Προϊόντα ή SBU’s που 

προσδιορίζονται σε κελιά με υψηλή Π.Ε. και μεσαία Ε.Α. χρειάζεται να 

καταβάλλουν προσπάθεια ώστε να χτίσουν ένα πυρήνα ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, προκειμένου να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στον 

ανταγωνισμό. Προϊόντα ή SBU’s που χαρακτηρίζονται ως μεσαίας Π.Ε. και 

Ε.Α. πρέπει να προασπίσουν το υπάρχον μερίδιο αγοράς, ενώ προϊόντα με 

υψηλή Π.Ε. και χαμηλή Ε.Α. θα πρέπει να αναθεωρήσουν το χαρτοφυλάκιο της 

παραγωγικής τους δραστηριότητας. Θέσεις μεσαίας Π.Ε. και χαμηλής Ε.Α. 

κρίνονται ως μη ελκυστικές, ενώ θέσεις που δηλώνουν χαμηλό επίπεδο τόσο 

στην Π.Ε. όσο και στην Ε.Α. προστάζουν την πώληση του SBU ή τον 

τερματισμό του προϊόντος έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία των μετρητών.

Πιθανές στρατηγικές για μια διατηρήσιμη ανάπτυξη, μπορούν να 

προκύψουν σε τρία επίπεδα:

• Στο επίπεδο του συνολικού οργανισμού (corporate level) μπορεί να 

εφαρμοστεί «περιβαλλοντική επικοινωνία» και αναδιοργάνωση 

δραστηριοτήτων.

• Στο επίπεδο της επιχείρησης (business level) μπορεί να ακολουθηθεί το 

λεγόμενο “green marketing”, ανάλυση του κύκλου ζωής, ανάλυση ρίσκου 

παραγωγής κλπ.

• Και τέλος σε επίπεδο παραγωγής, μερικές από τις στρατηγικές που θα 

βοηθήσουν είναι η ανακύκλωση, η υιοθέτηση ευαίσθητων περιβαλλοντικά 

μεθόδων παραγωγής κλπ.

Η επιλογή της χρονικής στιγμής και του τρόπου εφαρμογής και μετάβασης 

στις προσταγές των προτεινόμενων στρατηγικών θεωρείται κρίσιμος 

παράγοντας ο οποίος αν δεν μελετηθεί εκτενώς μπορεί να οδηγήσει είτε σε 

διαφωνίες (ενδοεπιχειρησιακές) είτε ακόμα και στον αποκλεισμό μερικών από 

αυτές. Εμπόδιο στην υλοποίηση των στρατηγικών μπορεί ακόμα να αποτελέσει 

και το υψηλό κόστος εφαρμογής τους. Είναι επίσης πιθανόν να συναντηθούν 

δυσκολίες λόγω δομικών περιορισμών ή ακόμα και λόγω εξωγενών προς την 

επιχείρηση δυνάμεων.

Η μήτρα ES βεβαίως έχει αδυναμίες και περιορισμούς. Πρώτα- πρώτα 

είναι ευάλωτη στην κριτική ότι χρησιμοποιεί υποκειμενικά διαμορφωμένη
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κρίση. Άρα είναι πιθανό τα αποτελέσματα που παράγει να μην είναι επαρκώς 

τεκμηριωμένα. Η πιθανότητα της διαφορετικής αντίληψης του επιτρεπτού 

κινδύνου μεταξύ διαφορετικών ομάδων μέσα στην επιχείρηση, μπορεί να γίνει 

λόγος συγκρούσεων. Παρέχει όμως μια πολύ καλή οπτική θεώρησης 

χαρτοφυλακίου ειδικά για εκείνες τις εταιρείες οι οποίες θέλουν να επιτύχουν 

ένα περιβαλλοντικά διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

2.3.5. Evolution matrix

Η μήτρα εξέλιξης της 

βιομηχανίας (industry evolution 

matrix) ξεπερνά την αδυναμία 

της Οθόνης Επιχειρήσεων που 

αφορά στον εντοπισμό των 

μελλοντικών θέσεων των SBU, 

ανάλογα με την εξέλιξη της 

βιομηχανίας.

Το πρώτο βήμα στην 

εφαρμογή της μήτρας εξέλιξης 

της βιομηχανίας είναι ο 

διαχωρισμός των SBU της 

εταιρίας. Μετά εκτιμάται η 

ανταγωνιστική θέση του κάθε 

SBU, με τον ίδιο τρόπο που αυτό 

γίνεται στην μέθοδο της Οθόνης 

Επιχειρήσεων. Στην συνέχεια η 

θέση του κάθε SBU σχεδιάζεται 

σε μια μήτρα που αποτελείται 

από 15 κυψελίδες. Η οριζόντια διάσταση της μήτρας αντιστοιχεί στην 

ανταγωνιστική θέση του SBU και η κάθετη στο στάδιο ανάπτυξης της 

βιομηχανίας.

Ο κάθε κύκλος αντιπροσωπεύει ένα SBU. Το μέγεθος του κύκλου είναι 

ανάλογο με το μέγεθος της βιομηχανίας στην οποία βασίζεται το SBU, και το 

σκιαγραφημένο κομμάτι του κύκλου προσδιορίζει το μερίδιο αγοράς του SBU.

Η Μήτρα Εξέλιξης της Βιομηχανίας

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

Καλή Μέτρια Κακή

Εμβρυώδες
| G

A

1 Αναδυόμενο
£5
μ

# (>
X
JJ-1 Ταρακουνήματος
c (shakeout)
<2 »Λ

ο
<3 Ωρίμανσης

U Of1
Ε \

Παρακμής

Πηγή: Σιώμκος
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Οι στρατηγικές συνέπειες είναι οι εξής: Το Α είναι ένα ερωτηματικό με 

μεγάλες δυνατότητες. Κατέχει μια ισχυρή ανταγωνιστική θέση σε μια εμβρυώδη 

βιομηχανία και πρέπει να υποστηριχθεί. Το Β δείχνει να είναι ένας 

αναδυόμενος κερδισμένος. Το Γ αντίθετα, δείχνει ως ένας αναδυόμενος 

χαμένος. Με δεδομένο ότι το Γ βασίζεται σε μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία, τα 

τωρινά του κέρδη μπορούν να είναι ικανοποιητικά. Ομως τα κέρδη θα 

βυθιστούν στο επερχόμενο στάδιο του shakeout, επομένως πρέπει από τώρα η 

επιχείρηση να προχωρήσει στην αποεπένδυση του Γ. Εξαιτίας του shakeout, το 

Δ θα έχει χαμηλά τωρινά κέρδη. Με δεδομένη όμως την ισχυρή ανταγωνιστική 

θέση του, εάν υποστηριχθεί μπορεί να εξελιχθεί σε κερδισμένο. Τα Ε και Ζ 

είναι καταξιωμένοι κερδισμένοι, ενώ αντίθετα το Η ανήκει ξεκάθαρα στην 

κατηγορία των χαμένων και η επιχείρηση πρέπει να το αποβάλλει από το 

χαρτοφυλάκιό της, καταργώντας το.

Το πλεονέκτημα της μήτρας εξέλιξης της βιομηχανίας είναι ότι δείχνει την 

κατανομή δραστηριοτήτων της επιχείρησης κατά την διάρκεια διαφορετικών 

σταδίων του κύκλου ζωής. Αποτελεσματικά, μπορεί να προβλεφθεί πως το 

τωρινό χαρτοφυλάκιο μπορεί να εξελιχθεί στο μέλλον, και να αναλάβει άμεση 

δράση για να εξασφαλίσει την ισορροπία του χαρτοφυλακίου. Η συγκεκριμένη 

μήτρα, έχει το επιπλέον πλεονέκτημα, ότι εστιάζει την προσοχή των ανώτερων 

διοικητικών στελεχών σε διαμόρφωση ουσιωδών στρατηγικών που θα 

ακολουθηθούν από τα κατώτερα επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας. Ο κύκλος ζωής 

της βιομηχανίας είναι ένα από τα σημαντικότερα συστατικά στοιχεία στην 

διαμόρφωση αποφάσεων, το οποίο μάλιστα αποκτά ιδιαίτερα βαρύτητα αφού 

είναι εύκολα αντιληπτό σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας. Η ενσωμάτωση του 

στην μήτρα της προσθέτει λοιπόν ένα σημαντικό χαρακτηριστικό, το οποίο δεν 

απαντάται στις υπόλοιπες προσεγγίσεις.

Το μειονέκτημα της μήτρας εξέλιξης της βιομηχανίας είναι ότι δεν 

εστιάζει σε όλους εκείνους τους σχετικούς παράγοντες της ελκυστικότητας 

βιομηχανίας. Το στάδιο ανάπτυξης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ο μοναδικός 

παράγοντας που διαμορφώνει την ελκυστικότητα, αφού η απουσία παραγόντων 

ανεξάρτητων αυτής της εξέλιξης έχει καθοριστική βαρύτητα.
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2.3.6. ADL Matrix

Η μήτρα ADL, παρουσιάζει μια σχέση αντιστοιχίας με την μήτρα GE (που 

θα αναφερθεί) τόσο στην δομή, όσο και στις προτεινόμενες στρατηγικές. 

Αναπτύχθηκε από την εταιρεία Arthur D. Little, και αποτελεί μια ευκρινέστερη 

παραλλαγή της Μήτρας GE. Στον οριζόντιο άξονα, που αναφέρεται στα στάδια 

του κύκλου ζωής του προϊόντος, κανένα στάδιο δεν θεωρείται καταλληλότερο 

από τα υπόλοιπα. Απλά για κάθε στάδιο, υπάρχει η καταλληλότερη στρατηγική. 

Η καταλληλότερη στρατηγική, προκύπτει και πάλι από τους συνδυασμούς του 

οριζόντιου άξονα με τον κάθετο, ο οποίος περιγράφει σε πέντε πιθανά επίπεδα 

την αξιολόγηση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης. Οι προκύπτουσες 

στρατηγικές από τον συνδυασμό των δύο αξόνων είναι: φυσιολογική ανάπτυξη 

προϊόντος, επιλεκτική ανάπτυξη, αντιστροφή, και εγκατάλειψη προϊόντος.

Η Μήτρα του Προφίλ της Επιχείρησης ADL

Πηγή: Σιώμκος
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Ανάλυση Χαρτοφυλακίου Προϊόντων

2.3.7. Growth- Gain Matrix

Η συγκεκριμένη τεχνική υποδεικνύει το βαθμό στον οποίο η ανάπτυξη 

κάθε προϊόντος εναρμονίζεται με την ανάπτυξη της αγοράς. Ο ρυθμός 

ανάπτυξης ενός προϊόντος (ή της ποσότητάς του) απεικονίζεται στον οριζόντιο 

άξονα, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς στην οποία διακινείται στον 

κάθετο. Το εμβαδό του κύκλου που αναπαριστά το προϊόν αντιπροσωπεύει 

αναλογικά το μέγεθος των πωλήσεων του. προϊόντα των οποίων ο ρυθμός 

ανάπτυξης συμβαδίζει με το ρυθμό ανάπτυξης αγοράς, τοποθετούνται κατά 

μήκος της διαγώνιου. Η βέλτιστη τοποθέτηση των προϊόντων στην μήτρα 

απεικονίζεται στο σχήμα.

Μέγιστος διατηρήσιμος ρυθμός ανάπτυξης

Σύμφωνα με αυτό, τα σκυλιά πρέπει να τοποθετηθούν κοντά στον άξονα 

της ανάπτυξης της αγοράς, δηλαδή να μην παρουσιάζουν αύξηση της ανάπτυξής 

τους. Οι αγελάδες τοποθετούνται κατά μήκος της διαγώνιου, γεγονός που 

υποδεικνύει ότι το μερίδιο αγοράς συγκρατείται σε μεσαία επίπεδα. Τα αστέρια 

πρέπει να εμφανίζονται σαν περιοχή υψηλής ανάπτυξης κοντά ή κάτω από την 

διαγώνιο γιατί είτε κατέχουν είτε κερδίζουν μερίδιο αγοράς. Η ιδανική 

τοποθέτηση των ερωτηματικών γίνεται σε δύο διαφορετικές θέσεις. Τα 

ερωτηματικά που προς το παρόν λαμβάνουν μικρές ροές κεφαλαίου, και είναι 

τοποθετημένα αριστερά, και τα Β που λαβαίνουν γενναία κεφαλαιακή 

υποστήριξη, τα οποία είναι τοποθετημένα δεξιά.
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2.3.8 GE (General Electric) / McKinsey Matrix

Η τελευταία μήτρα, η οποία και θα αναλυθεί σε περισσότερο βάθος στα 

πλαίσια αυτής της εργασίας, είναι η μήτρα GE. Η ανάλυση θα χρησιμοποιηθεί 

για την ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων της εταιρείας “Tsantalis”.

Οι λόγοι για τους οποίους κρίθηκε σκόπιμη η χρήση αυτής της 

μεθοδολογίας, είναι οι εξής:

1. Είναι κατανοητή, χωρίς να είναι ιδιαίτερα απλοϊκή, αφού συνυπολογίζει 

αρκετούς παράγοντες, τόσο στην διαμόρφωση του κάθετου (ελκυστικότητα 

βιομηχανίας) άξονα, όσο και του οριζόντιου (ανταγωνιστική θέση).

2. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικά σχετικών μεταβλητών.

3. Είναι ελαστική αφού επιτρέπει την μερική διαμόρφωση της ομάδας των 

κριτηρίων από τους managers που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο 

κλάδο, χωρίς να επιβάλλει παράγοντες ακατάλληλους ή μη 

προσδιοριστικούς για την συγκεκριμένη βιομηχανία.

4. Δεν κάνει μη έγκυρες ή ανεδαφικές υποθέσεις.

Η τεχνική αυτή αναπτύχθηκε από κοινού από την εταιρεία συμβούλων Me 

Kinsey και την General Electric. Όπως και στην μήτρα BCG, έτσι και εδώ οι 

άξονες που χρησιμοποιούνται είναι δύο. Η διαφορά είναι όμως ότι κάθε ένας 

από τους δύο άξονες είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Ο κάθετος άξονας 

είναι η απεικόνιση του βαθμού ελκυστικότητας μιας αγοράς μέσα στην οποία 

είναι τοποθετημένο το προϊόν. Ο οριζόντιος περιγράφει την ανταγωνιστική 

δύναμη του προϊόντος.

α) Υπολογισμός της ελκυστικότητας βιομηχανίας

Ο υπολογισμός της ελκυστικότητας είναι μια διαδικασία τεσσάρων 

βημάτων:

1° Βήμα: Η εταιρεία αποφασίζει για ένα σύνολο παραγόντων (κριτηρίων) 

τα οποία θεωρεί η ίδια ότι καθορίζουν την ελκυστικότητα. Αυτό το σύνολο 

κριτηρίων θεωρείται ως γενικά αποδεκτό για το ρόλο του στον καθορισμό της 

ζητούμενης ελκυστικότητας, και συνήθως περιλαμβάνει παράγοντες όπως 

ανάπτυξη, ένταση κεφαλαίου, ένταση ανταγωνισμού κλπ.

2° Βήμα: Έπειτα από τον καθορισμό αυτής της ομάδας κριτηρίων, η 

εταιρεία αποδίδει ένα ειδικό βάρος στο καθένα, το οποίο είναι ενδεικτικό της 

σχετικής σημαντικότητας του στην διαμόρφωση της ελκυστικότητας.
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3° Βήμα: Στο τρίτο στάδιο η εταιρεία βαθμολογεί ξεχωριστά το κάθε 

κριτήριο- συστατικό των παραγόντων που περιγράφουν την ελκυστικότητα. 

Συνήθως γίνεται χρήση μιας κλίμακας από το 1 έως το 10, όπου το 1 είναι ο 

χαμηλότερος βαθμός και το 10 αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο βαθμό 

ελκυστικότητας. Οι αποφάσεις της εταιρείας σχετικά με την ελκυστικότητα 

κάθε κριτηρίου, αντιπροσωπεύουν σε μεγάλο βαθμό τους δικούς της στόχους. 

Επίσης να σημειωθεί το γεγονός ότι ένα βαθμολογημένο ως ελκυστικό κριτήριο 

μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιπροσωπεύει για την εταιρεία μια ευκαιρία, ενώ ένα 

μη ελκυστικό μια απειλή.

4° Βήμα: Τέλος, η εταιρεία υπολογίζει ένα συνολικό σταθμισμένο 

αποτέλεσμα για κάθε αγορά του χαρτοφυλακίου της, με πρόσθεση των 

γινομένων του βάρους με την βαθμολογία κάθε κριτηρίου. Το άθροισμα αυτών 

των σταθμισμένων αποτελεσμάτων μπορεί να πάρει ελάχιστη τιμή 1 (καθόλου 

ελκυστικός) και μέγιστη το 10.

β) Υπολογισμός της ανταγωνιστικής θέσης

Τα βήματα που ακολουθούνται εδώ, έχουν ανάλυση λογική με τα βήματα 

υπολογισμού της ελκυστικότητας αγοράς.

1° Βήιια: Η εταιρεία αναγνωρίζει τους παράγοντες κλειδιά για την 

επιτυχία για κάθε μια από τις αγορές στις οποίες ανταγωνίζεται. Συνήθως 

τέτοιοι παράγοντες είναι το μερίδιο αγοράς, η τεχνογνωσία, η ποιότητα των 

προϊόντων της, τα χαμηλά λειτουργικά κόστη, η ανταγωνιστικότητα των τιμών 

της, η παραγωγικότητά της κλπ.

2° Βήμα: Στη συνέχεια θέτει ένα ειδικό βάρος σε κάθε παράγοντα κλειδί, 

ο οποίος αντιπροσωπεύει την σχετική σπουδαιότητα του για την διαμόρφωση 

ισχυρής ανταγωνιστικής θέσης μέσα στην υπό εξέταση αγορά.

3° Βήμα: Η εταιρεία βαθμολογεί τις ανταγωνιστικές της δυνάμεις σε 

σχέση με ανάλογους παράγοντες επιτυχίας σε άλλες εταιρείες. Και πάλι 

υιοθετείται η κλίμακα 1 έως 10. Παράγοντες που αποσπούν μεγάλη βαθμολογία 

είναι τα δυνατά της σημεία (ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα), ενώ παράγοντες 

που βαθμολογούνται χαμηλά αποτελούν τις αδυναμίες της.

4° Βήμα: Τέλος υπολογίζει ένα συνολικό σταθμισμένο αποτέλεσμα, που 

όπως και πριν είναι το άθροισμα των σταθμισμένων γινομένων βάρους- 

βαθμολογίας των παραγόντων κλειδιών για την επιτυχία. Και πάλι μέγιστη τιμή 

είναι το 10 και ελάχιστη το 1.
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Μετά την παραπάνω ανάλυση, ξεκινάει η διαδικασία της τοποθέτησης των 

προϊόντων στην μήτρα. Καθότι ο άξονας που περιγράφει την ελκυστικότητα της 

αγοράς (ή βιομηχανίας) έχει τρεις διαβαθμίσεις (υψηλή, μέτρια, χαμηλή) και ο 

άξονας της ανταγωνιστικής θέσης άλλες τρεις (υψηλή, μέτρια, χαμηλή) η μήτρα 

έχει εννέα κελιά. Το κάθε προϊόν αναπαρίσταται από ένα κύκλο, του οποίου το 

κέντρο δίδεται από τις συντεταγμένες του κάθετου και οριζόντιου άξονα. Η 

τοποθέτηση του κέντρου, με άλλα λόγια είναι η σύνθεση της θέσης που κατέχει 

ένα υψηλής/ μέτριας/ χαμηλής ανταγωνιστικότητας προϊόν μέσα σε μια υψηλά/ 

μέτρια/ χαμηλά ελκυστική αγορά. Το μέγεθος (εμβαδό) του κάθε κύκλου 

αντιπροσωπεύει το συνολικό μέγεθος των πωλήσεων του συγκεκριμένου 

προϊόντος από όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. Η σκιασμένη επιφάνεια 

αντιπροσωπεύει το μερίδιο αγοράς που κατέχει το προϊόν της δικής μας 

επιχείρησης.

Στρατηγικές Επιπτώσεις για Επιχειρήσεις 
της Οθόνης GE / McKinsey

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΘΕΣΗ

Καλή Μέτρια Κακή

Οπως φαίνεται από τον πίνακα, τρία κελιά έχουν χαρακτηριστεί ως 

νικητές, δηλαδή όποιο προϊόν είναι τοποθετημένο σε αυτά είναι πλέον
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ελκυστικό. Αυτά τα κελιά αντιπροσωπεύουν αγορές μεσαίας έως ισχυρής 

ελκυστικότητας σε συνδυασμό με προϊόντα με αρκετά ισχυρή έως ισχυρή 

ανταγωνιστική θέση. Τα τρία κελιά που είναι οι «χαμένοι» αντιπροσωπεύουν 

αδύναμα ανταγωνιστικώς προϊόντα που διακινούνται σε μη ελκυστικές αγορές. 

Τα κελιά αυτά περιέχουν τους χειρότερους συνδυασμούς του οριζόντιου και του 

κάθετου άξονα. Ένα κελί περιέχει τα ερωτηματικά. Όπως και στην μήτρα BCG, 

τα ερωτηματικά έχουν ένα πολλά υποσχόμενο αλλά και αβέβαιο ταυτόχρονα 

μέλλον. Πρόκειται για χαμηλού ανταγωνιστικού προφίλ προϊόντα τα οποία είναι 

σε πολύ ελκυστικές αγορές. Με την σωστή διαχείριση μπορούν να εξελιχθούν 

σε νικητές, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος να μετατραπούν σε χαμένους. 

Αναλογία υπάρχει επίσης και με τις «αγελάδες» της BCG με τους παραγώγους 

κέρδους. Είναι προϊόντα πολύ ανταγωνιστικά τοποθετημένα σε μια όχι και πολύ 

ελκυστική αγορά. Οι παράγωγοι κέρδους πρέπει να αποδίδουν στην επιχείρηση 

τα μετρητά που παράγουν για την ενίσχυση και υποστήριξη των άλλων 

προϊόντων ή SBU’s. Οι μέσες επιχειρήσεις δεν χαίρουν ιδιαίτερων 

πλεονεκτημάτων ή μειονεκτημάτων.

Οι στρατηγικές επιπτώσεις των παραπάνω είναι εμφανείς. Οι χαμένοι 

πρέπει να ρευστοποιούνται, να αποεπενδύονται, ή να εφαρμόζουν στρατηγική 

συγκομιδής του μεριδίου αγοράς τους. Οι θέσεις των κερδισμένων πρέπει να 

παγιώνονται μέσω ενίσχυσης με μετρητά αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Μερικά 

ερωτηματικά, πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια να μετατραπούν σε 

κερδισμένους και τα υπόλοιπα να ρευστοποιούνται ή να αποεπενδύονται. Οι 

παράγωγοι κέρδους πρέπει να εφαρμόζουν στρατηγικές συγκομιδής με διάθεση 

των μετρητών που παράγουν για την ενίσχυση κερδισμένων ή/ και 

ερωτηματικών. Οι μέσες επιχειρήσεις έχουν είτε την επιλογή της αποεπένδυσης 

είτε της συγκομιδής του μεριδίου αγοράς.
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Η Οθόνη Επιχειρήσεων των McKinsey & GE

Ρ̂ Χαμηλή

Υψηλή Μέτρια Χαμηλή

ΘΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

= Επένδυση Ο.Κ. / Ανάπτυξη 
= Προσοχή στη λήψη απόφασης / Επιλεκτική επένδυση

με κριτήριο το κέρδος
= Όχι Επένδυση / Συγκομιδή / Αποεπένδυση

Πηγή: Σιώμκος

Ένας από τους σκοπούς της ανάλυσης Me Kinsey, είναι να ανακαλύψει 

πόσο ισορροπημένο είναι ένα χαρτοφυλάκιο. Ένα χαρτοφυλάκιο, σύμφωνα με 

την παρούσα ανάλυση, μπορεί να θεωρηθεί ισορροπημένο αν περιέχει κυρίως 

κερδισμένους και υπό διαμόρφωση κερδισμένους, μερικούς παραγώγους 

κέρδους για να τροφοδοτούν τους διαμορφωμένους κερδισμένους, και μερικά 

ερωτηματικά που προορίζονται για ένταξη μελλοντικά στους κερδισμένους. 

Ένα τέτοιο χαρτοφυλάκιο θεωρείται βέλτιστο γιατί παράγει κέρδη για την 

εταιρεία, ενώ παράλληλα διατηρεί προοπτικές ανάπτυξης χωρίς να περιορίζει 

τη ροή των χρηματικών πόρων.

Συνηθέστερα πάντως συναντούμε μη ισορροπημένα χαρτοφυλάκια τα 

οποία έχουν μεγάλες απαιτήσεις για μετρητά, και προσφέρουν ανεπαρκείς 

προοπτικές για μελλοντικά κέρδη και ανάπτυξη.

Μια από τις αδυναμίες της μήτρας είναι η υποκειμενικότητα που διέπει 

την αντιστοίχηση της βαθμολογίας στα επιλεγμένα κριτήρια. Οι βαθμολογητές- 

managers πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην απόδοση βαθμών έτσι 

ώστε αυτά να αντιστοιχούν με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια γίνεται στην 

πραγματικότητα. Μια άλλη αδυναμία της είναι ότι είναι στατική. Παρότι 

αναγνωρίζει και εντοπίζει τις παρούσες θέσεις, αδυνατεί να προβλέψει πως
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αυτές μπορεί να εξελιχθούν μελλοντικά ως αποτέλεσμα της μετάβασης σε 

διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής της βιομηχανίας.

Μια άλλη προσέγγιση είναι ο χωρισμός της μήτρας σε 5 ζώνες. Η πρώτη 

ζώνη έχει ως προτεινόμενη στρατηγική για τα προϊόντα που ανήκουν σε αυτήν, 

το «Χτίσιμο». Δηλαδή την προσπάθεια για αύξηση του όγκου πωλήσεων με 

έναν συμβιβασμό εκ μέρους της επιχείρησης στο γεγονός ότι τα κέρδη μπορεί 

αρχικά να είναι μηδαμινά. Η δεύτερη ζώνη περιέχει προϊόντα που 

χαρακτηρίζονται από μεγάλη ανταγωνιστική δύναμη, αλλά η ελκυστικότητα της 

αγοράς στην οποία τοποθετούνται είναι μέτρια. Εδώ η προτεινόμενη 

στρατηγική είναι η διατήρηση της θέσης τους, ενώ παράλληλα θεωρείται θεμιτή 

και μια θετική χρηματοροή. Η ζώνη 4 περιέχει προϊόντα των οποίων και η 

ανταγωνιστικότητα αλλά και η ελκυστικότητα της αγοράς τους είναι χαμηλή. Η 

προτεινόμενη στρατηγική εδώ είναι ο «θερισμός», δηλαδή η απορρόφηση από 

αυτά όσο το δυνατόν μεγαλύτερης χρηματικής ροής, χωρίς να επενδύουμε 

επάνω τους. Η ζώνη 5 περιλαμβάνει τα προϊόντα με την χειριστή ελκυστικότητα 

και το χαμηλότερο επίπεδο θέσης της επιχείρησης. Τα προϊόντα που είναι 

τοποθετημένα εδώ τερματίζονται. Τέλος, η ζώνη 3 περιέχει τα πλέον 

ενδιαφέροντα προϊόντα από άποψη στρατηγικής. Εδώ μπορούν να εφαρμοστούν 

όλες οι προαναφερθείσες στρατηγικές, ανάλογα, με τα συστατικά στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν ένα προϊόν, και τις συνθήκες της αγοράς. Η προσέγγιση αυτή 

θεωρείται ότι έχει περισσότερο ρεαλιστική προσέγγιση από ότι αυτή των 9 

κελιών, και ότι δίνει πιο χρήσιμα και λεπτομερειακά στοιχεία για ανάλυση. 

Κατά συνέπεια θα υιοθετηθεί και θα αναπτυχθεί εκτενέστερα στο κεφάλαιο 4, 

των στρατηγικών προτάσεων.

Πηγή: Long range planning. Vol.24, p.104
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3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ

3.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ

Το ζητούμενο στην παρούσα εργασία, είναι η ανάλυση του χαρτοφυλακίου 

προϊόντων της εταιρείας Τσάνταλης, μέσω της απεικόνισης της στην μήτρα GE/ 

Me Kinsey, και της ανάλογης μεθοδολογίας που αυτή χρησιμοποιεί, για την 

ανάλυση και απεικόνιση των προτεινόμενων στρατηγικών.

3.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί είναι η μήτρα Me Kinsey, και η 

ανάλυση των στρατηγικών συνεπειών της τοποθέτησης των προϊόντων στην 

συγκεκριμένη μήτρα. Αυτή η μήτρα αναπτύχθηκε στο κεφάλαιο 2, παράγραφο 

3.8, στο οποίο αναφέρονται και οι υποθέσεις και οι περιορισμοί της.

3.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ

Πέραν από τους μεθοδολογικούς περιορισμούς και τις όποιες 

περιοριστικές υποθέσεις που ενυπάρχουν σύμφυτα με την ανάλυση της 

μεθοδολογίας της Μήτρας GE/ Me Kinsey, η παρούσα έρευνα υπόκειται και σε 

περιορισμούς «εμπιστευτικότητας» που τέθηκαν από την υπό ανάλυσην 

εταιρεία. Θεωρείται σκόπιμο να αναφερθούν ευθυτενώς, αφού οι οποιοιδήποτε 

περιορισμοί λειτουργούν με τρόπο μειωτικό προς την ευκρείνια της έρευνας. 

Εξάλλου λόγω αδυναμίας διασταύρωσης στοιχείων, ή επαλήθευσης τους, η αξία 

της ανάλυσης θα είναι ευθέως ανάλογου μεγέθους με την ειλικρινή και 

αξιόπιστη επικοινωνία των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τα στελέχη, 

και με την ακρίβεια και αντικειμενικότητα των στοιχείων που αυτά 

επεξεργάστηκαν και παρέδωσαν.

Οι περιορισμοί λοιπόν που ετέθησαν, ήταν ότι τα προϊόντα τα οποία θα 

αναλυθούν, θα εμφανίζονται κωδικοποιημένα, και ότι η βαθμολογία των 

προϊόντων στα κριτήρια που επελέχθησαν από τα στελέχη για να 

αντιπροσωπεύσουν (1) την θέση της επιχείρησης στην αγορά και (2) την 

ελκυστικότητα βιομηχανίας, θα δοθούν επεξεργασμένα (χωρίς την δυνατότητα 

ελέγχου ή επαλήθευσής τους), και υπό κωδικοποιημένη μορφή. Πιο
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συγκεκριμένα για τα κριτήρια που καθορίζουν την θέση της επιχείρησης και τα 

οποία είναι:

1) Τεχνολογία

2) Ποιότητα

3) Πωλήσεις

4) Μερίδιο αγοράς

> Δεν δόθηκαν στοιχεία για την κατεχόμενη τεχνολογία των οινοποιείων και 

εμφιαλωτηρίων του Τσάνταλη, το μέγεθος της επένδυσης σε αυτήν, ούτε τα 

ακριβή χαρακτηριστικά της που θα επέτρεπαν ευθεία σύγκριση με τα 

ανάλογα του κλάδου

> Πέραν του σήματος V.Q.P.R.D., το οποίο διαπιστεύει μια σταθερή ποιότητα 

(όχι όμως κατά ανάγκην ανώτερη), δεν δόθηκαν στοιχεία όπως τεχνογνωσία, 

παραγωγική διαδικασία, μέθοδοι διακίνησης προϊόντος, μέθοδοι επιλογής 

πρώτης ύλης, ύπαρξη standards, ή κριτήρια επιλογής ποιότητας α’ υλών και 

εργαλείων που να δημιουργούν άποψη και κατά συνέπεια να τροφοδοτούν 

μια εις βάθος ανάλυση.

> Δεν δόθηκαν αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία πωλήσεων των προϊόντων

Χι,.....Χ9, ούτε φυσικά συνολικά στοιχεία των ανταγωνιστικών προϊόντων

που ανήκουν στην ίδια προϊοντική ομάδα (λευκοί οίνοι ή ερυθροί οίνοι ή 

οίνοι VQPRD κλπ.) αφού κάτι τέτοιο θα πρόδιδε την ταυτότητα των εννέα 

κωδικοποιημένων προϊόντων που αναλύονται.

Αναφορικά δε, με την ελκυστικότητα του κλάδου, της οποίας τα κριτήρια 

ορίστηκαν από τα ίδια στελέχη και τα οποία είναι:

1) εμπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών

2) κερδοφορία

3) ανάπτυξη αγοράς

Παρατηρούμε τα εξής:

Όσον αφορά στα εμπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών, αυτά αναφέρονται:

α) Στην υψηλή ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων όλων των 

ανταγωνιζομένων στον κλάδο, που δυσχεραίνει την είσοδο νέων ανταγωνιστών 

με άγνωστο επίπεδο ποιότητας προϊόντων
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β) Στην υψηλή τεχνολογία καν τεχνογνωσία που επίσης χαρακτηρίζει τον 

κλάδο, και ακόμα περισσότερο την επιχείρηση Τσάνταλη. Γίνεται φανερό, ότι 

και σε αυτήν την περίπτωση, η έλλειψη άμεσων ποσοτικών στοιχείων για το 

κριτήριο της τεχνολογίας που αποτελεί έμμεσα μεταβλητή της ποιότητας, 

καθιστά αδύνατη την τεκμηρίωση τόσο του ρόλου της τεχνολογίας στην 

ποιότητα και τον βαθμό συσχέτισής τους, όσο και στην ύπαρξη ή δικαιολόγηση 

της επιλογής του κριτηρίου (εμπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών) και της 

βαρύτητας που φέρει.

γ) Και τέλος στην νομοθεσία που ισχύει για ορισμένες κατηγορίες 

αλκοολούχων (π.χ. V.Q.P.R.D.), η οποία αν και δεν απαγορεύει την δημιουργία 

οίνου ή αλκοολούχου ποτού με την ίδια αναλογία ποικιλιών και την ίδια 

επεξεργασία, ωστόσο προστατεύει το τοπωνύμιο της προέλευσης του ποτού που 

παράχθηκε. Για παράδειγμα ένα κρασί SYRAH (χαρακτηρισμένο ως 

V.Q.P.R D ), μπορεί θεωρητικά να παραχθεί (όπως και παράγεται από τον 

υπάρχοντα ανταγωνισμό) από απεριόριστο αριθμό οινοποιών. Όμως οι 

ενδυνάμει παραγωγοί δεν μπορούν να επικαλεστούν ότι έκαναν χρήση των 

αμπελώνων της συγκεκριμένης περιοχής που αναγράφει το SYRAH π.χ. του 

Τσάνταλη, παρότι χρησιμοποιούν την ίδια αμπελοοινική ποικιλία, και 

ωριμάζουν το απόσταγμα για τον ίδιο - επιβεβλημένο - χρόνο. Με άλλα λόγια, 

τα ερωτηθέντα στελέχη, θεωρούν ότι έχουν χτιστεί από τους ήδη υπάρχοντες 

«παίχτες» στον κλάδο του κρασιού, ισχυρά εμπόδια, των οποίων ουσιαστικά 

Αυδία λίθος είναι τα ισχυρότατα brand names που έχουν καθιερώσει. Θεωρούν 

δηλαδή ότι οι ποιοτικές τους μεταβλητές είναι το στοιχείο στο οποίο οι ήδη 

υπάρχουσες βιώσιμες οινοποιητικές επιχειρήσεις έχουν εδραιώσει την αξία των 

brands τους, και αυτό είναι το στοιχείο που ευθύνεται για την ύπαρξη εμποδίου 

εισόδου νέων ανταγωνιστών.

Αναφορικά με την κερδοφορία, και πάλι τα στοιχεία που δόθηκαν τόσο 

για τα συγκεκριμένα προϊόντα της επιχείρησης, όσο και για τα αντίστοιχα του 

κλάδου, παρασχέθηκαν υπό την μορφή της σχετικής τους επίδοσης και του 

σχετικού τους μεγέθους, χωρίς την άμεση παράθεση αριθμητικών πληροφοριών.

Το ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη της αγοράς. Εμφάνιση στοιχείων που 

θα έδειχνε τον ρυθμό ή το απόλυτο μέγεθος της αύξησης της αγοράς, θα
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πρόδιδε και την ταυτότητα του προϊόντος της συγκεκριμένης αγοράς, στην 

οποία αυτό διακινείται (π.χ. ρυθμός ανάπτυξης αγοράς ούζου).

Θα πρέπει πάντως να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι το απόρρητο των 

στοιχείων και το συγκεκριμένο πλαίσιο λήψης της πληροφόρησης υπό την 

οπτική που αυτό υποβάλλει δεν λειτουργούν κατ’ ανάγκην μειωτικά σε τέτοιο 

βαθμό που να υπαγορεύει την ακύρωση των συμπερασμάτων και στρατηγικών. 

Η ανάλυση μπορεί να προσφέρει τα μέγιστα (στα πλαίσια των εγγενών 

δυνάμεων και αδυναμιών τους) ή τουλάχιστον ικανοποιητικά υπό την αίρεση 

ότι τα στοιχεία - αν και σχετικά - είναι ανταποκρινόμενα στα πραγματικά 

δεδομένα και αντιπροσωπεύουν πλήρως και με σοβαρότητα τα αδιαμφισβήτητα 

- και ταυτόχρονα μη διαθέσιμα στην ανάλυση - στοιχεία.

Αυτός εξάλλου είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους 

επιλέχθηκε το συγκεκριμένο μοντέλο. Η ελαστικότητα του το καθιστά ικανό να 

αντιπαρέρχεται προκύπτουσες δυσκολίες με τρόπο πιο αποτελεσματικό ίσως 

από οποιαδήποτε άλλη μήτρα.

3.4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

3.4.1 Παρουσίαση κωδικοποιημένων στοιχείων

χμ Αευκός τοπικός οίνος, αρωματικός 

Χ2: Λευκός τοπικός οίνος 

Χ3: Ερυθρός τοπικός οίνος 

χ4: Οίνος ερυθρός VQPRD

Χ5: Ερυθρός τοπικός οίνος, ιδιώκτητου αμπελώνα

χ6: Ερυθρός τοπικός οίνος

χ7: Λευκός τοπικός

xg: Αλκοολούχο ποτό 1

χ<>: Αλκοολούχο ποτό 2

3.4.2 Παρουσίαση κριτηρίων και απόδοσης ειδικού βάρους

Τα κριτήρια της θέσης επιχείρησης και τα αντίστοιχα σταθμισμένα βάρη 

τους είναι:
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Κοιτήοια Ειδικό βάοος

1)Τεχνολογία 0,3

2) Ποιότητα 0,2 Τα ειδικά βάρη προστιθέμενα

3) Πωλήσεις 0,3 δίνουν άθροισμα ίσο με την

4) Μερίδιο αγοράς 0,2

I

μονάδα.

Τα κριτήρια της ελκυστικότητας βιομηχανίας και τα αντίστοιχα

σταθμισμένα βάρη τους είναι:

Κοιτήοια Ειδικό βάοος

Εμπόδια εισόδου

νέων ανταγωνιστών 0,3 Τα ειδικά βάρη προστιθέμενα

Κερδοφορία 0,5 >- δίνουν άθροισμα ίσο με την

Ανάπτυξη αγοράς 0,3 μονάδα

1

3.4.3 Απόδοση βαθμολογίας στα προϊόντα, ανάλογα με την 
πληρότητα τους σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης των 
κριτηρίων.

α) Αξονας θέσης Επιχείρησης (Τετμημένη)

β) Άξονας Ελκυστικότητας της Βιομηχανίας (Τεταγμένη)
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3.4.6 Αναλυτική παρουσίαση συνολικής αξιολόγησης κάθε 
προϊόντος.

Προϊόν \|

Θέση Επιχείρησης Ελκυστικότητα Αγοράς

0,3 x 8 = 2,4 0,2 χ 8 = 1,6

0,2 χ 6 = 1,2 0,5 χ 6 = 3

0,3 χ 6 = 1,8 0,3 χ 2 = 1,8

0,2x6 = 1,2 6,4

6,6

Προϊόν \;

Θέση Επιχείρησης Ελκυστικότητα Αγοράς

0,3 χ 8 = 2,4 0,2 χ 2 = 0,4

0,2 χ 6 = 1,2 0,5 χ 6 = 3

0,3 χ 7 = 2,1 0,3x2 = 1,8

0,2 χ 7 = 1,4 5,2

7,1

Προϊόν X.?

Θέση Επιχείρησης Ελκυστικότητα Αγοράς

0,3 χ 7 = 2,1 0,2 χ 2 = 0,4

0,2 χ 7 = 1,4 0,5 χ 6 = 3

0,3 χ 8 = 2,4 0,3 χ 8 = 2,4

0,2 χ 5 = 1 5,8

6,9
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Προϊόν Χ4

Θέση Επιχείρησης 

0,3 x 5 = 1,5 

0,2 χ 5 = I 

0,3x4 = 1,2 

0,2 χ 2 = 0,4 

4,1

Ελκυστικότητα Αγοράς 

0,2 χ 1 = 0,2 

0,5 χ 5 = 2,5 

0,3 χ 1 = 0,3

Προϊόν X?

Θέση Επιχείρησης 

0,3 χ 8 = 2,4 

0,2 χ 9 = 1,8 

0,3 χ 8 = 2,4 

0,2 χ 2 = 0,4

Προϊόν X,

Θέση Επιχείρησης 

0,3 χ 8 - 2,4 

0,2 χ 7 = 1,4 

0,3 χ 7 = 2,1 

0,2 χ 1 = 0,2 

6,1

Ελκυστικότητα Αγοράς 

0,2 χ 9 = 1,8 

0,5 χ 8 = 4 

0,3 χ 8 = 2,4 

8,2

Ελκυστικότητα Αγοράς 

0,2 χ 7 = 1,4 

0,5 χ 8 = 4 

0,3 χ 8 = 2,4

7,4

Προϊόν X’

Θέση Επιχείρησης 

0,3 χ 7 = 2,1 

0,2 χ 7 = 1,4 

0,3 χ 7 = 2,1 

0,2 χ 6 = 1,2 

6,8

Ελκυστικότητα Αγοράς 

0,2 χ 8 = 1,6 

0,5 χ 6 = 3 

0,3 χ 8 = 2,4
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Προϊόν \ν

Θέση Επιχείρησης Ελκυστικότητα Αγοράς

0,3 χ 5 = 1,5 0,2 χ 9 = 1,8

0,2 χ 8 = 1,6 0,5 χ 5 = 2,5

0,3 χ 2 = 0,6 0,3x4= 1,2

0,2 χ 9 = 1,8 5,5

5,5

Προϊόν \.)

Θέση Επιχείρησης Ελκυστικότητα Αγοράς

0,3 χ 8 = 2,4 0,2 χ 6 = 1,2

0,2 χ 7 = 1,4 0,5 χ 4 = 2

0,3 χ 5 = 1,5 0,3 χ 2 = 1,8

0,2 χ 2 = 0,4 5

5,7

3.4.7 Τοποθέτηση προϊόντων στην μήτρα GE/ Me Kinsey

Πριν γίνει η τοποθέτηση των προϊόντων στην μήτρα, να τονιστεί το 

γεγονός ότι αυτή θα γίνει με την θεώρηση της συνολικής σταθμισμένης 

βαθμολογίας κάθε προϊόντος στον κάθετο άξονα (Ελκυστικότητα Βιομηχανίας) 

ως τεταγμένης και της συνολικής σταθμισμένης βαθμολογίας κάθε προϊόντος 

στον οριζόντιο άξονα (θέση επιχείρησης) ως τετμημένης. Έτσι επιτυγχάνεται η 

τοποθέτηση στον χώρο της μήτρας με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Ο κάθε 

άξονας ξεκινάει από το 0 και καταλήγει στο 10, αφού αυτά τα νούμερα 

βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με την ελάχιστη και μέγιστη συνολική 

σταθμισμένη βαθμολογία την οποία μπορεί να καταλάβει ένα προϊόν.

Συνοπτικά λοιπόν, οι συντεταγμένες για τα προϊόντα Χι-Χ9 είναι:

χ, (6,6-6,4) (τετμημένη: θέση ε/σης χι, τεταγμένη Ελκ.Βιομ. χι)

*2 (7,1 -5,2) (τετμημένη: θέση ε/σης Χ2, τεταγμένη Ελκ.Βιομ. Χ2)

Χ3 (6,9 - 5,8) (τετμημένη: θέση ε/σης Χ3, τεταγμένη Ελκ.Βιομ. Χ3)

χ4 (4,1 -3,0) (τετμημένη: θέση ε/σης χ4, τεταγμένη Ελκ.Βιομ. χ4)
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χ5(7,-8,2) (τετμημένη: θέση ε/σης xs, τεταγμένη Ελκ.Βιομ. Χί)

χ6 (6,1 -7,4) (τετμημένη: θέση ε/σης Χ6, τεταγμένη Ελκ.Βιομ. χβ)

Χ7 (6,8 - 7) (τετμημένη: θέση ε/σης χη, τεταγμένη Ελκ.Βιομ. χη)

χ8 (5,5-5,5) (τετμημένη: θέση ε/σης χ8, τεταγμένη Ελκ.Βιομ. χ8)

Χ9 (5,7 - 5) (τετμημένη: θέση ε/σης χ% τεταγμένη Ελκ.Βιομ. xc>)

και η θέση που καταλαμβάνουν στη μήτρα (βλ. επόμενη σελίδα):
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ΜΗΤΡΑ G.E. ΣΗΜΕΙΩΝ
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3.4.8. Απεικόνιση συνολικών πωλήσεων βιομηχανίας

Με κέντρο τις καθορισμένες από την προηγούμενη διαδικασία, θέσεις 

κάθε προϊόντος, θα διαγράψουμε κύκλους, των οποίων τα εμβαδά θα 

αντικατοπτρίζουν τις συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας (των αντίστοιχων 

προϊόντων) ενώ η σκιασμένη περιοχή κάθε κύκλου θα αντιπροσωπεύει το 

μερίδιο αγοράς των προϊόντων της εταιρίας μας. Για να είναι οι κύκλοι που θα 

διαγραφούν, ανάλογοι των συνολικών πωλήσεων από προϊόν σε προϊόν, αλλά 

και για να διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα των στοιχείων, θα ακολουθηθεί η 

εξής διαδικασία:

Θα τεθεί το μικρότερο ποσόν των συνολικών πωλήσεων ως ακτίνα του 

κύκλου του αντίστοιχου προϊόντος, ίση με 0,25 εκατοστά. Για να διατηρηθεί 

όμως η αναλογικότητα του εμβαδού, κάθε συνολικό μέγεθος πωλήσεων θα 

μετατραπεί σε αντίστοιχο μήκος ακτίνας, με την εξής αναγωγή: Αν ρΐ είναι

ακτίνα κύκλου με μήκος π.χ. 1 εκατοστό και το εμβαδό (συνολικό μέγεθος

πωλήσεων της βιομηχανίας π.χ. για το Χι προϊόν) το οποίο ορίζει είναι π.χ. 

100.000 δρχ. τότε η ακτίνα ρ2 που θα επιχειρήσει να ορίσει τον κύκλο με 

εμβαδόν που αντιστοιχεί σε 200.000 δρχ. (συνολικές πωλήσεις βιομηχανίας, 

π.χ. για το προϊόν χ2) θα έχει μήκος που θα ισούται με:

= 20_1000 p2 = ly[2 = 141 εκατοστά. Η διαδικασία θα επαναληφθεί για
V 100.000

όλα τα ρ (ρ1-ρ9), χωρίς όμως να γίνεται φανερό το απόλυτο μέγεθος των 

συνολικών πωλήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, ικανοποιείται η συνθήκη 

εμπιστευτικότητας των απόρρητων στοιχείων και ταυτόχρονα τα μεγέθη 

(εμβαδά) των κύκλων ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, αφού τα 

σχετικά τους μεγέθη στην απεικόνιση στη μήτρα προβάλλουν με αναλογικό 

τρόπο την πραγματικότητα. Όσον αφορά στις σκιασμένες περιοχές κάθε 

κύκλου, εκεί τα πράγματα είναι πιο απλά. Η εταιρία υπολόγισε το κλάσμα: 

(πωλήσεις προϊόντος «χ» Τσάνταλη) / (συνολικές πωλήσεις του χ από τη 

βιομηχανία) και προσέφερε τα μερίδια κάθε προϊόντος ως ποσοστό επί %. Έτσι 

για την απεικόνιση των αντίστοιχων ποσοστών ως μέρος του εμβαδού του 

κύκλου θα ακολουθηθεί η απλή αλλά επαρκής για την περίπτωση, μέθοδος των 

τριών. Δηλαδή:

Οι 360° αποτελούν το 100% του εμβαδού του κύκλου
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X; είναι το π.χ. 15% (μερίδιο αγοράς Τσάνταλη για το χ)

Χ° =36(f—^> X =54°
100

Μετά την αναγωγή και τον υπολογισμό των σχετικού μεγέθους των 

ακτινών (για τον υπολογισμό του σχετικού μεγέθους των εμβαδών) προκύπτει: 

Το χι έχει ακτίνα pi = 0,79 και εμβαδόν 1,95 τ.εκατ.

Το χ2 έχει ακτίνα ρ2 = 0,78 και εμβαδόν 1,91 τ.εκατ.

To Χ3 έχει ακτίνα p3 = 0,55 και εμβαδόν 0,94 τ.εκατ.

Το χ4 έχει ακτίνα ρ4 = 0,25 και εμβαδόν 0,2 τ.εκατ.

To Χ5 έχει ακτίνα ps = 0,25 και εμβαδόν 0,2 τ.εκατ.

To Χ6 έχει ακτίνα p6 = 0,275 και εμβαδόν 0,24 τ.εκατ.

To Χ7 έχει ακτίνα ρη = 0,43 και εμβαδόν 0,6 τ.εκατ.

To xg έχει ακτίνα pg = 0,66 και εμβαδόν 1,36 τ.εκατ.

To Χ9 έχει ακτίνα p9 = 0,26 και εμβαδόν 0,21 τ.εκατ.

Τα μερίδια αγοράς, κατόπιν υπολογισμού από την εταιρία, για κάθε 

προϊόν είναι:

χμ 27% το οποίο εκφράζει γραμμοσκιασμένη περιοχή 100° 

χ2: 41% το οποίο εκφράζει γραμμοσκιασμένη περιοχή 150° 

xy 80% το οποίο εκφράζει γραμμοσκιασμένη περιοχή 288° 

χ4: 5% το οποίο εκφράζει γραμμοσκιασμένη περιοχή 18°

Χ5: 15,2% το οποίο εκφράζει γραμμοσκιασμένη περιοχή 55° 

x6: 16,6% το οποίο εκφράζει γραμμοσκιασμένη περιοχή 60° 

χη: 19,5% το οποίο εκφράζει γραμμοσκιασμένη περιοχή 70° 

xg: 33,3% το οποίο εκφράζει γραμμοσκιασμένη περιοχή 120°

Χ9: 1,6% το οποίο εκφράζει γραμμοσκιασμένη περιοχή 5°

Τοποθετώντας τα καινούργια δεδομένα στη μήτρα GE / McKinsey, αυτή 

γίνεται (βλ. επόμενη σελίδα):
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ΑΓΟΡΑΣ

10 9876543210
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3.4.9 Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα

Μετά την ολοκλήρωση της μήτρας GE/McKinsey μπορούμε να προβούμε 

στις εξής παρατηρήσεις:

Το προϊόν «ερυθρός τοπικός οίνος ιδιόκτητου αμπελώνα» (χ5) 

απολαμβάνει υψηλά επίπεδα τόσο από την άποψη της ελκυστικότητας της 

βιομηχανίας, όσο και από την πολύ ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης στην 

αγορά. Από το χαρτοφυλάκιο των 9 προϊόντων που δόθηκαν, φαίνεται να είναι 

τοποθετημένο στην πιο ισχυρή θέση του «νικητή». Έπονται, (παρότι και αυτά 

είναι winners) το χ6, δηλαδή ο «ερυθρός τοπικός οίνος», και το χ7, δηλαδή ο 

«λευκός τοπικός οίνος» σε λιγότερο ανταγωνιστική θέση επιχείρησης και σε 

μικρότερη ελκυστικότητα βιομηχανίας αντίστοιχα.

Τα προϊόντα χ3, «ερυθρός τοπικός οίνος» και χ2 «Λευκός τοπικός οίνος», 

παρότι είναι στο παρόν τοποθετημένα σε κελί «νικητών» ωστόσο βρίσκονται 

οριακά κοντά στη διαχωριστική γραμμή με το κελί «average». Και το χ3 και το 

χ2, κατέχουν σημαντικά μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από το χ5, το χ7 και το χ6 

και μάλιστα σε αγορές καταφανώς μεγαλύτερου όγκου πωλήσεων. Το προϊόν χΐ 

«Λευκός αρωματικός τοπικός οίνος» είναι το προϊόν που βρίσκεται στην 

μεγαλύτερη αγορά σχετικά με τα υπόλοιπα οκτώ προϊόντα, και είναι 

τοποθετημένο στο κελί «average», αφού υπολείπεται περίπου ισοδύναμων 

μεγεθών (λίγο λιγότερο ανταγωνιστικότητας από ότι ελκυστικότητας), 

ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας, που θα του επέτρεπαν να περάσει σε 

κάποιο από τα κελιά των «winners». Τοποθετημένο σχεδόν στο κέντρο του 

τετραγώνου βρίσκεται το αλκοολούχο ποτό 1, δηλαδή το προϊόν χ8, το οποίο 

είναι το τρίτο σε κατοχή μεριδίου αγοράς μετά το χ3 και το χ2, σε μια αγορά, η 

οποία είναι η τέταρτη σε μέγεθος. Από την άλλη, το «αλκοολούχο ποτό 2», το 

χ9 προϊόν δηλαδή, παρότι και αυτό τοποθετημένο στο κελί «average» 

υπολείπεται του χ8 σε ελκυστικότητα και έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα από το 

χ8 αναφορικά με τον άξονα θέσης της επιχείρησης. Η αγορά στην οποία 

απευθύνεται είναι η δεύτερη μικρότερη ενώ το μερίδιο αγοράς που κατέχει 

είναι μακράν το μικρότερο όλων των προϊόντων, αφού αγγίζει μόλις το 1,6% 

της ήδη πολύ μικρής αγοράς του. Τέλος, το προϊόν χ4, ο μοναδικός οίνος 

VQPRD στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο είναι και το μοναδικό προϊόν που 

τοποθετείται στο κελί «looser», της μήτρας. Μαζί με το προϊόν χ5, είναι
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τοποθετημένα στις μικρότερες αγορές. Σε αντιδιαστολή όμως με το χ5 κατέχει 

μόνο το 5% του συνόλου της αγοράς σε πωλήσεις.

Συνολικά, η κλιμάκωση της δύναμης ανταγωνιστικής θέσης, ξεκινώντας 

από το ισχυρότερο προϊόν έχει ως εξής:

1η: χ2 (Λευκός τοπικός οίνος)

2η: χ5 (Ερυθρός τοπικός οίνος, ιδιόκτητου αμπελώνα)

3η: χ3 (Ερυθρός τοπικός οίνος)

4η: χ7 (Λευκός τοπικός οίνος)

5η: χΐ (Λευκός τοπικός αρωματικός οίνος)

6η: χ6 (Ερυθρός τοπικός οίνος)

7η: χ9 (Αλκοολούχο ποτό 2)

8η: χ8 (Αλκοολούχο ποτό 1)

9η: χ4 (Ερυθρός οίνος VQPRD)

Ενώ η ελκυστικότητα της αγοράς, ξεκινώντας και πάλι από την πλέον 

ανταγωνιστική

1η: χ5 (Ερυθρός τοπικός οίνος, ιδιόκτητου αμπελώνα)

2η: χ6 (Ερυθρός τοπικός οίνος)

3η: χ7 (Λευκός τοπικός οίνος)

4η: χΐ (Λευκός τοπικός αρωματικός οίνος)

5η: χ3 (Ερυθρός τοπικός οίνος)

6η: χ8 (Αλκοολούχο ποτό 1)

7η: χ2 (Λευκός τοπικός οίνος)

8η: χ9 (Αλκοολούχο ποτό 2)

9η: χ4 (Ερυθρός οίνος VQPRD)

Η παρατήρηση που μπορεί να γίνει εδώ είναι ότι τα 6 πρώτα προϊόντα με 

βάση τη θέση της επιχείρησης, χωρίζονται από την ύπαρξη πολύ μικρών (έως 

και ελάχιστων στα 3 πρώτα) μεγεθών. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τα προϊόντα 

με βάση τη θέση κατάταξης τους στον άξονα ελκυστικότητας βιομηχανίας. Εδώ 

τα τρία πρώτα προϊόντα χωρίζονται από μεγαλύτερα συγκριτικά απόσταση (1,2 

βαθμών) από ότι τα αντίστοιχα πρώτα 6 του άλλου άξονα (διαφορά 1 βαθμού). 

Πάντως το σύνολο των προϊόντων βρίσκεται μεταξύ της τετμημένης 5-10, και
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της τεταγμένης 5-10, με εξαίρεση μόνον το προϊόν χ4 (looser) το οποίο έχει 

τετμημένη 4,1 και τεταγμένη 3.

Αναφορικά με το μέγεθος των αγορών, οι μεγαλύτερη είναι αυτή που είναι 

τοποθετημένο το xl και ακολουθούν το χ2, το χ8, το χ3, το χ7, το χ6, το χ9 

είναι την 8η και 9η θέση καταλαμβάνουν το χ4 και το χ5 με ίδιο μέγεθος. Το 

μεγαλύτερο - συγκριτικό - μερίδιο αγοράς, καταλαμβάνει το χ3 και 

ακολουθούν τα χ2, χ8, χΐ, χ7, χό, χ5, χ4 και χ9.

Το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε απόλυτα μεγέθη, (όπως προκύπτει από 

τον πολλαπλασιασμό του εμβαδού με το σχετικό ποσοστό μερίδιο αγοράς), 

κατέχει το χ2, και ακολουθούν το χ3, το χΐ, το χ8, το χ7, το χό, το χ5, το χ4 

και το χ9.
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4 . ΠΡΟΤΕIΝΟ ΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ -
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

4.1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Προκειμένου να δημιουργηθεί καν να προταθεί το κατάλληλο στρατηγικό 

σχέδιο, είναι προτιμότερο η μήτρα που χρησιμοποιούμε να χωριστεί σε 5 

διαγώνιες ζώνες, αντί των 9 κελιών της κλασικής προσέγγισης. Υπό αυτήν τη 

θεωρητική λοιπόν, η μήτρα παίρνει την εξής μορφή (βλ. επόμενη σελίδα):

4.1.1 Ζώνη 1

Η ζώνη 1, είναι η περιοχή της μήτρας, στην οποία και η ελκυστικότητα 

βιομηχανίας, και η ανταγωνιστική δυνατότητα της επιχείρησης είναι σε υψηλά 

επίπεδα. Σε αυτή τη ζώνη συμπεριλαμβάνεται μόνον το προϊόν χ5, δηλαδή ο 

ερυθρός τοπικός οίνος ιδιόκτητου αμπελώνα. Ο οίνος αυτός χαρακτηρίζεται 

από το μικρό μέγεθος της αγοράς στην οποία είναι τοποθετημένος (η μικρότερη 

αγορά μαζί με την αγορά χ4), αλλά και από το μικρό μερίδιο αγοράς, τόσο σε 

σχετικό όσο και σε απόλυτο μέγεθος. Η πλέον πρέπουσα στρατηγική για το 

συγκεκριμένο προϊόν, είναι το «χτίσιμο». Η στρατηγική αυτή υπαγορεύει ότι 

πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για ανάπτυξη του όγκου των πωλήσεων, με 

ταυτόχρονη αποδοχή του γεγονότος ότι τα κέρδη αρχικά μπορεί να ταπεινού 

μεγέθους και ότι ίσως η χρηματική συνεισφορά του χ5 μπορεί να είναι ακόμη 

και αρνητική. Αυτό που ουσιαστικά έχει ως πρωταρχικό αντικειμενικό στόχο η 

στρατηγική του χτισίματος, είναι το προϊόν μας να πάρει την ηγετική θέση στο 

μερίδιο μιας πολύ ελκυστικής αγοράς. Τέτοιου είδους αγορές συχνά 

χαρακτηρίζονται από υψηλότατους ρυθμούς ανάπτυξης και μεγέθυνσης, και 

ακριβώς αυτό το γεγονός σηματοδοτεί την ανάγκη έντασης των επιχειρησιακών 

προσπαθειών για βελτίωση του μεριδίου και καθιέρωση του ονόματος. Σε αυτή 

τη φάση, εξαιτίας των θετικών προοπτικών θεωρείται σκόπιμος ένας πιο 

μακροχρόνιος προγραμματισμός άντλησης κερδών από το προϊόν, αφού η 

βραχυχρόνια μεγιστοποίηση τους είναι εκ των πραγμάτων δευτερεύουσας 

σημασίας.
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ΜΗΤΡΑ ΟΘΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Η αύξηση του όγκου πωλήσεων μπορεί να επιτευχθεί με τους τρόπους που 

αναφέρονται στο σχήμα που ακολουθεί:

Η αύξηση του όγκου πωλήσεων μπορεί να επιτευχθεί με τη διεύρυνση της 

αγοράς είτε με την αύξηση του μεριδίου αγοράς. Επειδή η αγορά του χ5 είναι 

όπως προαναφέρθηκε πολύ μικρή, αρχικά προέχει η αύξηση του μεγέθους της. 

Κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο, αφού η διεύρυνση όλης της πίτας (αγοράς) 

συνήθως δημιουργεί λιγότερες αντιδράσεις με μικρότερη ένταση στους 

ανταγωνιστές από αυτές που θα δημιουργούσε μια ευθεία επίθεση από μέρους 

μας με σκοπό τον προσηλυτισμό καταναλωτών των ανταγωνιστικών προϊόντων. 

Άρα λογική η εφαρμογή της αύξησης των πωλήσεων θα ξεκινήσει αρχικά με τη 

διεύρυνση της αγοράς και η προσέλκυση των καταναλωτών των ανταγωνιστών 

μας χρονικά θα έπεται.

Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι ένα ποσοστό πωλήσεων σταθερό 

είναι σε απόλυτους αριθμούς πωλήσεων μεγαλύτερο σε μια πιο διευρυμένη 

αγορά από ότι σε μια μικρού μεγέθους. Η διεύρυνση της αγοράς θα επιτευχθεί 

μέσω διαδοχικών βημάτων. Επειδή βρισκόμαστε σε μια άκρως ελκυστική και 

άρα γοργά αναπτυσσόμενη αγορά, αρχικά θα εστιάσουμε την προσπάθειά μας 

στην μετατροπή των μη χρηστών (μη καταναλωτών) σε χρήστες (καταναλωτές). 

Η στόχευση πρέπει να γίνει σε εκείνο το καταναλωτικό κοινό το οποίο έχει την 

προδιάθεση να υιοθετήσει γρήγορα τα νέα προϊόντα και να τα δοκιμάσει σχεδόν 

αμέσως μόλις βγαίνουν στην αγορά. Εφόσον, αυτό το κομμάτι εδραιωθεί, η
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επόμενη κίνηση μας είναι - αν κριθεί σκόπιμο και εφικτό - να απευθυνθούμε 

και σε άλλο καταναλωτικό κοινό. Ο συνηθέστερος τρόπος είναι η μείωση της 

τιμής του προϊόντος με παράλληλη όμως αύξηση του όγκου του προϊόντος που 

πουλάμε (π.χ. συσκευασία 6 μπουκαλιών, της οποίάς η τιμή θα είναι μικρότερη 

από το τίμημα αγοράς 6 μπουκαλιών σε διαφορετικές χρονικές στιγμές). Με 

αυτόν τον τρόπο προσανατολιζόμαστε περισσότερο στο καινούργιο στοχούμενο 

κοινό μας, αλλά παράλληλα αυτοί που είναι ήδη χρήστες ωθούνται σε 

κατανάλωση με υψηλότερους ρυθμούς, αφού το προϊόν έχει εναγκαλιστεί και 

καθιερωθεί σε αυτούς.

Εφόσον η αγορά έχει διευρυνθεί αρκετά στα πλαίσια της διαδικασίας της 

ωρίμανσης τότε είναι η κατάλληλη στιγμή για την προσπάθεια προσηλυτισμού 

των καταναλωτών των ανταγωνιστικών προϊόντων. Περνάμε δηλαδή στη φάση 

της διεύρυνσης του δικού μας μεριδίου αγοράς όχι όμως έμμεσα - δηλαδή με 

την αύξηση της πίτας - αλλά πιο άμεσα δηλαδή εις βάρος των ανταγωνιστών 

μας. Αυτή η φάση ονομάζεται ταρακούνημα και χαρακτηρίζει τις προσπάθειες 

των ηγετών μεριδίου αγοράς να ασκήσουν πιέσεις στους μικρότερους 

ανταγωνιστές, έτσι ώστε να διατηρηθεί ο θετικός ρυθμός ανάπτυξης του 

μεριδίου τους (το οποίο ως την ωρίμανση συντηρούσε έμμεσα η αύξηση του 

μεγέθους της πίτας) δηλαδή να αυξηθεί το κατεχόμενο μερίδιο αγοράς στην μη 

αυξανόμενη πλέον πίτα.

4.1.2 Ζώνη 2

Η ζώνη 2 ορίζεται ως η περιοχή στην οποία παρότι οι ανταγωνιστικές 

δυνατότητες μας είναι υψηλές, ωστόσο παράγοντες όπως χαμηλότεροι ρυθμοί 

ανάπτυξης της αγοράς, μεγαλύτερη έκταση του ανταγωνισμού κλπ., καθιστούν 

την ελκυστικότητα της αγοράς μέτρια. Ο αντικειμενικός επιδιωκόμενος στόχος 

για προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε αυτήν τη ζώνη είναι η διατήρηση, δηλαδή 

η εδραίωση (hold) του ήδη κατακτημένου μεριδίου αγοράς μέσω ικανών για 

αυτόν τον σκοπό επενδύσεων, αλλά ταυτόχρονα και η επίτευξη θετικών 

χρηματοροών. Φυσικά η στρατηγική hold είναι λογικό να προτείνεται για 

βιομηχανίες οι οποίες παραμένουν βιώσιμες, δηλαδή η ελκυστικότητά τους δεν 

έχει φτάσει κοντά στον οριζόντιο άξονα. Σε τέτοια περίπτωση, όσο ισχυρή και 

αν είναι η ανταγωνιστική θέση του προϊόντος, αυτό δεν είναι ικανό για να 

διατηρηθεί ένα προϊόν σε μια αγορά που ψυχορραγεί.
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Στη ζώνη 2 βρίσκονται τοποθετημένα 3 προϊόντα του χαρτοφυλακίου μας. 

Πρόκειται για τον Ερυθρό τοπικό οίνο (χ3), για το Λευκό τοπικό οίνο (χ2) και 

για το αλκοολούχο ποτό 2 (χ9). Από τα τρία αυτά προϊόντα το μεγαλύτερο 

απόλυτο μέγεθος αγοράς κατέχει το χ2 ακολουθεί το χ3 και έπεται μακράν το 

χ9, ενώ η μεγαλύτερη αγορά είναι αυτή στην οποία ενεργοποιείται το προϊόν 

χ2.

Η στρατηγική η οποία θεωρείται ως πλέον κατάλληλη, περιγράφεται από 

το παρακάτω σχήμα:

Παρατηρούμε ότι η στρατηγική της διατήρησης της θέσης χαρακτηρίζεται 

από δύο αντικρουόμενες ή τουλάχιστον μη συμβατές προσεγγίσεις. Η 

διατήρηση της κατεχόμενης ανταγωνιστικής θέσης (δηλαδή η προάσπιση του 

μεριδίου αγοράς) είναι εν μέρει τακτική που έρχεται σε αντίθεση με την 

επιδίωξη της μεγιστοποίησης του κέρδους. Ως γνωστόν η διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας της θέσης κάποιου προϊόντος μας - ιδιαίτερα όταν αυτό 

βρίσκεται κάτω από ανταγωνιστικές πιέσεις και επιθέσεις - απαιτεί την 

κατανάλωση όχι ευκαταφρόνητων πόρων ή ακόμα και τη θυσία του κέρδους στο 

βωμό των αμυντικών ενεργειών. Παρόλη την επιφανειακή και εν μέρει αληθινή 

αντιπαλότητα των επιταγών της στρατηγικής, η προάσπιση του μεριδίου αγοράς 

μπορεί να συνδυαστεί με την προάσπιση των περιθωρίων της κερδοφορίας.
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κυρίως μέσω αποτελεσματικών τεχνικών ελέγχου του κόστους. Ή ακόμη και 

μέσω της κάθετης ολοκλήρωσης δηλαδή της εξαγοράς των προμηθευτών και 

πελατών μας. Η κάθετη ολοκλήρωση προσθέτει αξία στο προϊόν μέσω των 

διαφόρων συνεργιών που δημιουργεί (άρα προστατεύει το μερίδιο αγοράς), 

αλλά παράλληλα λειτουργεί και ως ασπίδα στις πιέσεις των προμηθευτών ή 

διανομέων μας (αφού τους μειώνει την διαπραγματευτική δύναμη) και άρα 

προασπίζει και τα περιθώρια κέρδους. Εξάλλου παράλληλη επίτευξη των δύο 

τακτικών θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και με την υιοθέτηση των 

συστημάτων JIT (Just In Time), BPR (Business Process Reengineering) ή 

ακόμα και TQM (Total Quality Management), τα οποία θεωρούνται ικανά να 

μειώσουν σε μεγάλα ποσοστά την ένταση της επένδυσης (στην περίπτωση μας 

να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τον αποθηκευτικό χώρο και τη ροή α' 

υλών ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν λιγότερο δεσμευμένο «μη παραγωγικό 

κεφάλαιο») και παράλληλα να διατηρήσουν ή ακόμα και να αυξήσουν την 

προσφερόμενη αξία στους καταναλωτές και να βελτιώσουν το ποιοτικό επίπεδο 

του προϊόντος. Βέβαια, γίνεται φανερό ότι εφαρμογή τέτοιων συστημάτων, 

στην συγκεκριμένη βιομηχανία θα είχε ελάχιστα αποτελέσματα, λόγω του 

ευπαθούς χαρακτήρα της α' ύλης (και άρα της μικρής παραμονής της πριν την 

μεταποίηση) που εκ των πραγμάτων αποκλείει την μή δέσμευση κεφαλαίου σε 

αυτήν, αλλά και της ιδιαιτερότητας της διαδικασίας παραγωγής του κρασιού 

(δεν είναι δυνατόν για να ανταποκριθεί στη ζήτηση, π.χ. κρασιού Grand 

Reserve η εταιρία να το παράγει σε δύο ημέρες ενώ η διαδικασία παλαίωσης 

του διαρκεί μερικά χρόνια) που θα έλεγε κανείς ότι επιβάλλει την μακροχρόνια 

παραμονή εμπορεύματος στην επιχείρηση. Όμως εφαρμογή των προσεγγίσεων 

αυτών θα είχε θετικό αντίκτυπο στη μείωση του κόστους (μέσω της μείωσης 

ελαττωματικών προϊόντων εξαιτίας της βελτίωσης της ποιότητας) και στην 

αναβάθμιση της προσφερόμενης αξίας. Πάντως πρέπει να τονιστεί ότι λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων του κλάδου, η τυχόν εφαρμογή τέτοιων συστημάτων, μπορεί να 

αποδειχθεί έως και επιβλαβής αν δοθεί δυσανάλογα μεγάλη βαρύτητα στους 

περιορισμούς που αυτά επιβάλλουν.

Στην στρατηγική της διατήρησης της θέσης η διατήρηση μεριδίου αγοράς 

και η διατήρηση του περιθωρίου κέρδους μπορεί να βρίσκονται σε τρεις 

καταστάσεις: είτε να επιτυγχάνονται παράλληλα (υπό προϋποθέσεις και 

περιορισμούς και μέσω των τρόπων που αναφέραμε) είτε εναλλακτικά να
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παίρνει η μια τον πρωτεύοντα ρόλο από την άλλη, ανάλογα με τις περιστάσεις. 

Είναι ακριβώς όπως η κατάσταση με ένα γεωργό και μια αγελάδα. Ο γεωργός 

γνωρίζει ότι πρέπει να ταΐζει την αγελάδα προκειμένου αυτή να του δίνει γάλα, 

αλλά γνωρίζει επίσης ότι αξίζει να την ταΐζει μόνο αν του δίνει γάλα ή /και 

ανάλογα με το πόσο γάλα του δίνει. Με άλλα λόγια, σε περιόδους έντασης των 

ανταγωνιστικών πιέσεων είναι μάλλον περισσότερο θεμιτό, τα προϊόντα χ2, χ3 

και χ9 να προστατεύονται παρά το ότι η προστασία τους κοστίζει, στον βαθμό 

όμως εκείνο στον οποίο το κόστος της προστασίας δεν υπερβαίνει το 

αναμενόμενο μελλοντικό κέρδος το οποίο συνεισφέρουν σε διάρκεια χρόνου 

και σε ανταγωνιστική ύφεση αυτά τα προϊόντα. Γίνεται φανερό, ότι τόσο το 

χρονικό εύρος των επιθέσεων όσο και το επίπεδο της ανταγωνιστικής έντασης 

είναι μεταβλητές που καθορίζουν την εκάστοτε στάση της εταιρίας στο συνεχές 

δίλημμα επιλογής πρωτεύοντος και δευτερεύουσας τακτικής για τα προϊόντα 

χ2, χ3 και χ9. Άλλες καταλυτικές μεταβλητές είναι το σχετικό αλλά και το 

απόλυτο μερίδιο αγοράς που κατέχει κάθε προϊόν, αλλά και το μέγεθος της 

αγοράς.

Το προϊόν χ2 έχει μικρότερο σχετικό μερίδιο αγοράς από το προϊόν χ3, 

ενώ και τα δύο βρίσκονται σε ώριμες (μη αναπτυσσόμενες ή αναπτυσσόμενες 

με φθίνοντες ρυθμούς) αγορές. Αυτό σημαίνει ότι αν στην αγορά του χ2 κάποιο 

άλλο προϊόν έχει ηγετικό (μεγαλύτερο) μερίδιο αγοράς, τότε το «ταρακούνημα» 

θα προ κληθεί από τον ανταγωνιστή με δική του πρωτοβουλία. Στην αγορά του 

χ3, αδιαμφισβήτητος ηγέτης μεριδίου είναι το χ3, οπότε τυχόν ταρακούνημα θα 

συμβεί πιθανόν με δική του προαίρεση, σε χρόνο που το βολεύει και θα είναι 

επιθετικού χαρακτήρα άρα θα περιέχει και το στοιχείο του αιφνιδιασμού. Άρα 

ίσως πλέον κατάλληλη προσέγγιση από αυτήν την σκοπιά για το χ2 να είναι η 

περισσότερη βαρύτητα στην προστασία μεριδίου αγοράς ώστε να προστατευτεί 

η κεκτημένη θέση του, ενώ για το χ3 να είναι ίσως καταλληλότερη η προστασία 

των περιθωρίων κέρδους αφού είναι λιγότερο πιθανή μια ανταγωνιστική 

επίθεση από τους σχετικά ανίσχυρους ανταγωνιστές. Κάτω από την ίδια οπτική, 

το χ3 μπορεί να τροφοδοτεί το χ2 σε περιόδους που αυτό χρειάζεται να αμυνθεί 

και έτσι να πραγματοποιείται ταυτόχρονα η διατήρηση της θέσης και των δύο 

μέσω της επιλογής της πιο σκόπιμης τακτικής για την ταυτόχρονη επίτευξη του 

σκοπού και των δύο.
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Από την άλλη, το χ2 είναι κάτοχος του μεγαλύτερου απόλυτου μεριδίου 

αγοράς, στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά. Αυτό το καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό 

για την επιχείρηση, όχι μόνον για την συνεισφορά του στην συνολική κατοχή 

απόλυτου μεριδίου αγοράς όλων των προϊόντων του χαρτοφυλακίου, αλλά και 

γιατί ουσιαστικά ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την γνωστοποίηση του 

ονόματος του ονόματος του Τσάνταλη, γεγονός με θετικές συνέπειες και 

προεκτάσεις και για τα υπόλοιπα προϊόντα της εταιρίας. Η συμβολή του χ2 

στην εταιρία δηλαδή γίνεται και με την ισχυροποίηση του brand Τσάνταλης, σε 

καταναλωτές οι οποίοι περιστασιακά αλλάζουν προϊοντική υποκατηγορία των 

αλκοολούχων, και με την ενίσχυση του brand loyalty αυτών σε προϊόντα της 

ίδιας εταιρίας, της οποίας το όνομα φαίνεται να μεταφέρεται και να διαδίδεται 

από υποκατηγορία σε υποκατηγορία σαν αυτές να είναι κομμάτι ενός 

συστήματος συγκοινωνούντων δοχείων (τα αλκοολούχα ποτά).

Παρότι ισχύουν τα ίδια και για το χ3, ωστόσο ισχύουν σε μικρότερο 

βαθμό.

Το χ9 από την άλλη, κατέχει το μικρότερο απόλυτο μερίδιο αγοράς, 

βρίσκεται στην προτελευταία σε μέγεθος αγορά, κατέχει το μικρότερο σχετικό 

μερίδιο, είναι 7° σε ανταγωνιστική θέση και ενώ είναι προτελευταίο σε σχέση 

με την ελκυστικότητα αγοράς, βρίσκεται στη ζώνη 2. Είναι εξαιρετικά ευάλωτο 

σε ταρακουνήματα ανταγωνιστών, τα οποία είναι δεδομένο ότι θα λάβουν χώρα 

πολύ σύντομα αφού βρίσκεται σε πολύ μικρή - όμως ώριμη - αγορά, στην 

οποία ο μόνος τρόπος αύξησης του σχετικού μεριδίου είναι πραγματοποιήσιμος 

μόνο με πράξεις εις βάρος των ανταγωνιστών. Παρόλα αυτά η πιθανότητα 

ακόμα και της ολικής απώλειας του μικρού μεριδίου θα είχε μηδαμινά 

αποτελέσματα σε σύγκριση με μια έστω και μικρή απώλεια μεριδίου αγοράς 

του χ2. Γι’ αυτόν το λόγο θεωρείται λογικότερο το χ9 να προστατεύει τη θέση 

του μόνο με τις δικές τους δυνάμεις (χρηματοροές) και να μην αποσπάει πόρους 

κατευθυνόμενους από το χ3 στο χ2 ή αντίστροφα, αφού η πραγματοποίηση 

ροής χ2 <=> χ3, θεωρείται ότι τεκμηριώνεται στη βάση της πιο προσοδοφόρας, 

υγειούς, βιώσιμης και αποδοτικής επένδυσης.

Γίνεται φανερό ότι η εκάστοτε επιλογή της καταλληλότερης τακτικής για 

τη ζώνη 2, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες και τις συγκυρίες που 

διαμορφώνονται, και κατά συνέπεια δεν μπορεί να προταθεί απόλυτα η μια ή η
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άλλη τακτική, εφόσον οι συνθήκες διαταραχθούν τόσο ώστε να αλλάξουν οι 

ευαίσθητοι συσχετισμοί. Σωστή εκτίμηση των παραμέτρων επιβάλλει και την 

«νομιμοποίηση» της εκάστοτε τακτικής για το κάθε προϊόν, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η στρατηγική της διατήρησης της θέσης.

4.1.3 Ζώνη 4

Η ζώνη 4 είναι η περιοχή στην οποία και η ανταγωνιστική δυνατότητα και 

η ελκυστικότητα της αγοράς είναι σε χαμηλά επίπεδα. Η προτεινόμενη 

στρατηγική για τα προϊόντα που βρίσκονται εδώ είναι η «συγκομιδή». Δηλαδή, 

να γίνει εφικτή μια θετική χρηματοροή με ταυτόχρονη και πλήρη αποδοχή της 

συνέπειας του μειωμένου μεριδίου αγοράς. Αυτό προϋποθέτει βέβαια την 

ύπαρξη αρκετών προϊόντων στην ζώνη 1, προς την κατεύθυνση των οποίων θα 

οδηγηθούν οι όποιες θετικές χρηματοροές. Το προϊόν που βρίσκεται σε αυτή τη 

ζώνη μπορεί να υιοθετήσει διαφορετικούς ρυθμούς συγκομιδής. Το παρακάτω 

σχήμα παρουσιάζει τους εναλλακτικούς τρόπους (ή εναλλακτικές τακτικές) 

συγκομιδής:

Αν ο αναμενόμενος ρυθμός μείωσης της ελκυστικότητας είναι υψηλός, ή 

αν έχουμε επείγουσα ανάγκη για εύρεση μετρητών που θα κατευθυνθούν σε 

αναπτυσσόμενα προϊόντα, τότε μάλλον θα προτιμήσουμε την γρήγορη 

συγκομιδή, δηλαδή είτε θα προβούμε σε αύξηση των τιμών είτε θα
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τερματίσουμε τα διακριτά έξοδα, είτε θα κάνουμε καν τα δύο ταυτόχρονα. Αν 

από την άλλη δεν υπάρχει επείγουσα ανάγκη και ο ρυθμός μείωσης της αγοράς 

δεν είναι τόσο υψηλός, τότε θα προτιμήσουμε την αργή συγκομιδή Η αργή 

συγκομιδή μπορεί να επιτευχθεί μέσω μείωσης εξόδων όπως αυτό της 

διαφήμισης, μέσω έμφασης στην βελτίωση των προϊόντων υψηλού περιθωρίου 

κέρδους ή μέσω βελτίωσης των σημείων κλειδιών στα κανάλια διανομής. Το 

προϊόν χ4 είναι τοποθετημένο στην μικρότερη αγορά (όπως και το χ5) και 

μοιράζεται τις τελευταίες θέσεις στο μερίδιο αγοράς τόσο σε απόλυτο όσο και 

σε σχετικό μέγεθος. Προτείνεται η τακτική της αργής συγκομιδής του, μέχρις 

ότου θεωρηθεί ότι το προϊόν χ5 χρειάζεται άμεσα θετικά χρηματοροή ή 

χρηματοροή μεγαλύτερη από αυτήν που μπορεί να προσφέρει η αργή συγκομιδή 

του χ4.

4.1.4 Ζώνη 3

Η ζώνη 3, είναι η ζώνη ερωτηματικό. Σε αυτήν εντάσσονται, προϊόντα των 

οποίων η βιομηχανία είναι ελκυστική, αλλά η ανταγωνιστική τους θέση είναι 

ανίσχυρη. Πρόκειται για την πιο ενδιαφέρουσα ζώνη αφού οι πιθανές 

προτεινόμενες εναλλακτικές στρατηγικές εδώ είναι αναλόγως είτε το χτίσιμο, 

είτε η διατήρηση, είτε η συγκομιδή είτε και ο τερματισμός του προϊόντος. Η 

ζώνη αυτή παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο για της επιχειρήσεις που υιοθετούν 

την ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων. Επιπλέον στις περισσότερες 

επιχειρήσεις έχει παρατηρηθεί η δυσανάλογη συσσώρευση προϊόντων σε αυτήν 

τη ζώνη. Στην περίπτωση της εταιρίας του Τσάνταλη από τα προϊόντα που 

περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο, τα 4 είναι τοποθετημένα στη ζώνη 

ερωτηματικό.

Τελικά, ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιλεχθεί η πιο κατάλληλη από 

τις 4 εναλλακτικές εν δυνάμει στρατηγικές, είναι η ανάλυση των ανταγωνιστών 

που βρίσκονται στις ίδιες αγορές και μάλιστα του δυνατότερου (του ηγέτη) σε 

κάθε αγορά την οποία εξετάζουμε. Είναι απαραίτητο να αναλυθεί η στρατηγική 

θέση που καταλαμβάνει ο ανταγωνιστής-ηγέτης και να κατανοηθούν οι 

δυνάμεις του, τα σημεία στα οποία υπερτερεί. Ακόμη πιο σημαντικό όμως 

κρίνεται να χαρτογραφηθεί η ψυχολογία του - δηλαδή ο πιθανότερος τρόπος 

αντίδρασης του στα διάφορα ανταγωνιστικά ερεθίσματα και στις 

ανταγωνιστικές κινήσεις. Το σχήμα που ακολουθεί, περιγράφει τις
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προτεινόμενες στρατηγικές ανάλογα με τον αν ο ηγέτης ανταγωνιστής είναι 

ήπιος και παθητικός ή επιθετικός και αποφασισμένος.

Όπως περιγράφει το σχήμα, αν ο ηγέτης της αγοράς αργεί να αντιδράσει 

στις επιθετικές κινήσεις, είναι σχετικά αδύναμος, ή αντιδρά με παθητικό τρόπο, 

τότε φαίνεται να είναι τρωτή λεία ή τουλάχιστον λεία στην οποία αξίζει κανείς 

να αναλάβει το ρίσκο της επίθεσης. Η επίθεση κατά του κύριου ανταγωνιστή 

ονομάζεται διεκδίκηση. Ένας τρόπος διεκδίκησης είναι η επιλεκτική επένδυση 

η εφαρμογή της οποίας στην πράξη μπορεί να περιγράφει με στρατιωτικούς 

όρους στρατηγικής. Σύμφωνα λοιπόν με αυτούς η επιλεκτική επένδυση μπορεί 

να έχει τη μορφή της κατά μέτωπο επίθεσης ή της πλευρικής επίθεσης.

Η τακτική της κατά μέτωπο επίθεσης, σημαίνει επίθεση εναντίον των πιο 

αδύνατων σημείων που έχουν τα πλεονεκτήματα του ανταγωνιστή, δηλαδή, 

εναντίων των πλέον ανίσχυρων σημείων των ισχυρών δυνάμεων του ηγέτη 

ανταγωνιστή. Προϋποθέτει την συγκέντρωση των δυνάμεων της επιτιθέμενης 

επιχείρησης και την απευθείας σύγκριση τους με τα δυνατά σημεία του
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ανταγωνιστή σε κάθε κατηγορία (τιμή, διανομή, προβολή). Η επίθεση αυτή 

είναι από τις πλέον δύσκολες και τις πιο επικίνδυνες. Μπορεί να προκαλέσει 

την ισχυρή αντεκδίκηση της αμυνόμενης επιχείρησης και να ξυπνήσει αυτό που 

ο Baker (1991) ονομάζει ‘κοιμισμένο γίγαντα’, ο οποίος αντιδρά στην 

πρόκληση που δέχεται. Για να στεφθεί με επιτυχία η κατά μέτωπο επίθεση, 

πρέπει να στηριχθεί σε πλεονέκτημα ισχύος, δηλαδή στην υπεροχή πόρων 

έναντι της αμυνόμενης επιχείρησης (το στρατιωτικό δόγμα προτείνει την 

αναλογία πόρων επιτιθέμενου - αμυνόμενου 3-1), αλλά και στην επιμονή.

Από την άλλη, η πλευρική επίθεση είναι μια έμμεση επίθεση κατά την 

οποία ο επιτιθέμενος χτυπάει τα αδύναμα σημεία του αμυνόμενου ανταγωνιστή. 

Θεωρείται πιο σκόπιμη όταν αυτός που επιτίθεται διαθέτει λιγότερους πόρους 

από τον αμυνόμενο ανταγωνιστή. Μπορεί να εφαρμοστεί και σε τμήματα της 

αγοράς στα οποία οι ανάγκες και οι επιθυμίες των καταναλωτών δεν έχουν 

ικανοποιηθεί πλήρως από τα προσφερόμενα προϊόντα. Οι πλευρικές επιθέσεις 

μπορούν εναλλακτικά να πάρουν δύο κατευθύνσεις: πρώτον, την γεωγραφική, 

όπου ο επιτιθέμενος εντοπίζει γεωγραφικά τμήματα στα οποία οι δυνάμεις του 

ανταγωνιστή είναι ανύπαρκτες, και δεύτερον, τμηματική στην οποία ο 

επιτιθέμενος εντοπίζει πολύ μικρά τμήματα της αγοράς ή ανάγκες των 

καταναλωτών που ο αμυνόμενος ανταγωνιστής δεν έχει κατορθώσει να 

αφουγκραστεί ή ικανοποιήσει πλήρως. Εναλλακτικά της πλευρικής επίθεσης 

στον ανταγωνιστή, μπορεί να εφαρμοστεί άμεση επίθεση στους μικρότερους 

ανταγωνιστές, έτσι ώστε να αποκτηθεί το δικό τους μερίδιο αγοράς ή ακόμα και 

εξαγορά των μικρότερων ανταγωνιστών, έτσι ώστε να αποκτηθεί αρκετή 

δύναμη για την πραγματοποίηση αργότερα μιας κατά μέτωπο επίθεσης στον 

ανταγωνιστή.

Παρότι η διεκδίκηση και η πρόκληση του ηγέτη μπορεί επιφανειακά να 

φαίνονται ελκυστικές λύσεις, ωστόσο πρέπει να αντιμετωπιστούν με ιδιαίτερη 

σοβαρότητα στην περίπτωση που ο ηγέτης έχει σχετικά δυνατή ανταγωνιστική 

θέση, είναι γνωστός για τις άμεσες και αποφασιστικές αντεπιθέσεις του, και 

είναι αποφασισμένος να διατηρήσει το κεκτημένο μερίδιο αγοράς του. Κάτω 

από αυτές τις συνθήκες το κόστος της διεκδίκησης θα είναι αρκετά υψηλό, και 

η έκβαση της προσπάθειας εξαιρετικά αβέβαιη. Προς αποφυγή του ρίσκου, και
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της αβεβαιότητας υπάρχει μια πληθώρα εναλλακτικών επιλογών που μπορούν 

να υιοθετηθούν.

Μια επιλογή είναι λοιπόν η αποδοχή του status quo δηλαδή της δεύτερης 

θέσης και του ρόλου του ακολούθου ο οποίος δεν προβαίνει σε προκλητικές 

ενέργειες διεκδίκησης ή παρενόχλησης του ηγέτη. Οι στρατηγική αυτή δύναται 

να χωριστεί και σε υποκατηγορίες του τύπου ‘ακόλουθος από κοντά’ ή 

‘ακόλουθος εξ’ αποστάσεως’ ή ακόμα και ‘επιλεκτικά ακόλουθος’, οι οποίες 

όμως στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να οριστούν με συνέπεια.

Η επιλογή της στρατηγικής του ‘niche’ μπορεί να αποδειχθεί ως ένας
♦

πλέον κερδοφόρος τρόπος για την κατάκτηση μεριδίου αγοράς από έναν 

σχετικά αδύναμο ακόλουθο, ο οποίος εστιάζει την προσοχή του σε πολύ μικρά 

‘niche’ τμήματα της αγοράς για τα οποία ο ισχυρός ηγέτης δεν είναι 

διατεθειμένος να ‘κηρύξει πόλεμο’ ή να αρχίσει μέτρα αντεκδίκησης με 

αποτέλεσμα ο ακόλουθος ‘αναίμακτα’ να επιτυγχάνει τον σκοπό του. 

Παράλληλα ο σχετικά αδύναμος ακόλουθος μπορεί να επιτύχει να γίνει αυτός ο 

ηγέτης μεριδίου στο μικρό τμήμα που επέλεξε.

Η δυνητικά πιο κερδοφόρα επιλογή όμως όταν ο ηγέτης είναι δυνατός και 

επιθετικός, είναι η στρατηγική του καινοτόμου. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρία 

υιοθετεί πελατοκεντρικό προσανατολισμό και με χρήση νέας τεχνολογίας και 

καινοτόμων προϊόντων προσπαθεί να αφουγκραστεί και παράλληλα να 

ικανοποιήσει μη ρητά εκπεφρασμένες ή μη επαρκώς ικανοποιημένες ανάγκες. 

Σημαντική προϋπόθεση για την επιτυχία της στρατηγικής αυτής, είναι οι 

καινοτομίες και η προσέγγιση της καταναλωτικής ομάδας που αναφέραμε να 

γίνει με όσο το δυνατόν πιο διακριτικό και αθόρυβο τρόπο, έτσι ώστε να μην 

θορυβηθεί ο ηγέτης έως ότου εμείς να εδραιώσουμε καλά τα διαπιστευτήρια 

του ευαίσθητου προφίλ μας απέναντι στους καταναλωτές. Η στρατηγική αυτή 

είναι ανάλογη με την παρακαμπτήριο επίθεση, η οποία είναι η πιο έμμεση 

μορφή επίθεσης. Είναι ανάλογη με τον πολιτικό (ψυχρό) πόλεμο, που 

διεξάγεται σε περιόδους ειρήνης. Τελικά, αφού η επιχείρηση έχει καινοτομήσει, 

έχει προσφέρει μια καλύτερη πρόταση προϊόντος μέσω χρήσης τεχνολογίας και 

κρίνει ότι η ανάπτυξή της νέας τεχνολογίας είναι ικανοποιητική από πλευράς 

υπεροχής, τότε εκδηλώνει κάποια επίθεση, μεταφέροντας έτσι το πεδίο της 

μάχης στο έδαφος της, στο οποίο έχει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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Ο όρος ‘κοιμώμενος’ αναφέρεται στην επόμενη εναλλακτική επιλογή 

στρατηγικής. Υπονοεί ότι αυτός που την υιοθετεί κάνει λίγες ή και καθόλου 

κινήσεις και δεν επενδύει στο προϊόν. Είναι μια καλή εναλλακτική όταν δεν 

έχει ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία της τμηματοποίησης της αγοράς, ή όταν 

διαφαίνεται η πιθανότητα έγερσης μιας νέας ευκαιρίας. Βέβαια, η εναλλακτική 

αυτή επιλογή αυτής της στρατηγικής δεν πρέπει να συγχέεται με αβάσιμες 

δικαιολογίες για την μη ανάληψη δράσης, ούτε να χρησιμοποιείται ως 

αιτιολογία για την ληθαργική κατάσταση στην οποία περιέρχεται πολλές φορές 

το management.

Μια άλλη προσέγγιση είναι αυτή της εκτροπής. Σε καταναλωτικό κοινό 

που είναι ευαίσθητο (ή ελαστικό) ως προς την τιμή του προϊόντος η στρατηγική 

αυτή βρίσκει εφαρμογή ως εξής: ο μικρότερος ανταγωνιστής μειώνει κατά ένα 

συγκεκριμένο ποσοστό την τιμή πώλησης του προϊόντος. Αν ο ηγέτης μεριδίου 

τον ακολουθεί σε αυτή τη μείωση, το κόστος του θα είναι πολλαπλό και το 

μεγαλύτερο μέγεθος που θα έχει η ζημία του θα οφείλεται στο ότι τελικά αυτός 

χάνει περισσότερα χρήματα σε απόλυτο μέγεθος αφού πωλεί περισσότερες 

μονάδες απ’ ότι ο μικρότερος ανταγωνιστής, με το ίδιο ποσοστό μείωσης της 

τιμής στις δικές του (περισσότερες σε όγκο) πωλούμενες μονάδες. Η επίθεση 

αυτή γίνεται κατά των προϊόντων ‘αγελάδων’ του ηγέτη και προσομοιάζει πολύ 

στο είδος πολέμου για το οποίο η στρατιωτική ορολογία υιοθετεί τον όρο 

‘ανταρτοπόλεμος’. Παρόλα αυτά διαφοροποιείται από τον ανταρτοπόλεμο στο 

ότι ο απώτερος σκοπός της επιθετικής συμπεριφοράς δεν είναι η σοβαρή 

παρενόχληση του ηγέτη αλλά η απόσπαση της προσοχής του, και η ενέργεια, οι 

πόροι, και ο χρόνος που θα χάσει προκειμένου να αντιληφθεί τον στόχο της 

επίθεσης και να αμυνθεί.

Τέλος, αν καμία από τις ανωτέρω στρατηγικές δεν θεωρηθεί η κατάλληλη 

και αυτό λόγω της υπερβολικά ανίσχυρης ανταγωνιστικής θέσης της 

επιχείρησης, η επιλογή που μένει είναι η συγκομιδή, ή τελικά ο τερματισμός 

παραγωγής του προϊόντος. Για την συγκομιδή και τις εναλλακτικές της 

αναφερθήκαμε εκτενέστερα προηγουμένως.

Στη ζώνη 3, είναι τοποθετημένα συνολικά 4 προϊόντα του Τσάνταλη. 

Πρόκειται για τα προϊόντα «Λευκός τοπικός αρωματικός οίνος» (xl), «Ερυθρός 

τοπικός οίνος» (χ6), «Λευκός τοπικός» (χ7) και «αλκοολούχο ποτό 1» (χ8).
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Τόσο το προϊόν χ8 όσο και το χΐ, είναι αδιαμφισβήτητα ηγέτες και 

πρωταγωνιστούν στις αγορές στις οποίες απευθύνονται. Ειδικότερα, το χΐ 

βρίσκεται σχεδόν ακριβώς πάνω στο όριο του συνόρου της ζώνης 2 με τη ζώνη 

3. To xl απολαμβάνει μερίδιο αγοράς 27% ενώ έρχεται τρίτο στην κατάταξη 

του απόλυτου μεριδίου αγοράς. Απολαμβάνει υψηλής ελκυστικότητας αγοράς 

και ακόμα ισχυρότερης ανταγωνιστικής θέσης. Η προτεινόμενη στρατηγική για 

το xl, η οποία υπαγορεύεται τόσο από τη θέση του στη μήτρα, όσο και από τη 

λογική της προστασίας του τρίτου σε σειρά προϊόντος από άποψη απόλυτου 

μεριδίου είναι αυτή της διατήρησης της θέσης του. Βρίσκεται σε μια ώριμη 

αγορά στην οποία μεγάλη σημασία για τους καταναλωτές στόχους έχει η 

διατήρησης ή και η βελτίωση της προσφερόμενης αξίας από το προϊόν. Η 

διατήρηση της θέσης του xl μπορεί να στηριχθεί στο αποκτηθέν κεφάλαιο της 

εμπειρίας της τεχνογνωσίας αλλά και της υπάρχουσας προηγμένης τεχνολογίας 

ή οποία μπορεί παράλληλα με την σχεδόν ανέξοδη αναβάθμιση (ή τουλάχιστον 

διατήρηση σε σταθερό επίπεδο) της ποιότητας, να επιτύχει και μείωση του 

κόστους λόγω της προκύπτουσας από τους αναφερθέντες παράγοντες 

αποτελεσματικότητας. Έτσι παράλληλα με την θετική χρηματοοικονομική ροή, 

θα διατηρήσει και τη θέση του.

Τα ίδια ισχύουν και για το προϊόν χ8, με την μόνη διαφορά ότι το χ8 

παράγει περισσότερο (σχετικά όχι απόλυτα) ‘γάλα’. Η επικράτηση του στην 

αγορά είναι γερά εδραιωμένη στο πολύ ισχυρό του όνομα. Συνεπώς, η 

διατήρηση της θέσης μπορεί να διαιωνιστεί αβίαστα, και το ποσόν της θετικής 

χρηματοροής του να αυξηθεί μέσω μείωσης διαφημιστικών δαπανών, αλλα και 

μέσω άσκησης πιέσεων σε προμηθευτές και ενδιάμεσους πελάτες, λόγω της 

πολύ ισχυρής διαπραγματευτικής θέσης που έχει το προϊόν.

Το προϊόν χ6 από την άλλη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο ηγέτης 

μεριδίου. Ο ηγέτης μεριδίου αγοράς, όμως χαρακτηρίζεται περισσότερο ως 

παθητικός παρά ως ανταποδοτικός. Η στρατηγική πρόταση είναι να γίνει μια 

έμμεση, μια πλευρική επίθεση, τόσο σε γεωγραφικό όσο και σε τμηματικό 

επίπεδο ή ακόμα και επίθεση στους μικρότερους ανταγωνιστές για άντληση 

δύναμης. Με την εφαρμογή αυτής της τακτικής σε γεωγραφικά τμήματα όπου οι 

δυνάμεις του κύριου ανταγωνιστή είναι εξασθενημένες ή ανύπαρκτες ή σε 

τμήματα που δεν εξυπηρετούνται επαρκώς από τον ανταγωνιστή, ουσιαστικά
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πληρούμε τους όρους για την στρατηγική της αύξησης του όγκου πωλήσεων. 

Έτσι ενώ από την μια δεν εξωθούμε τον ηγέτη ανταγωνιστή να λάβει επώδυνα 

για εμάς αντίμετρα αφού ουσιαστικά προσπαθούμε να διευρυνούμε την πίτα μη 

απειλώντας τον άμεσα, από την άλλη μέσω της διευρυνώμενης πίτας 

ισχυροποιούμε τη θέση μας έως εκείνο το σημείο που κρίνουμε ότι έχουμε την 

απαιτούμενη υπεροχή που απαιτείται για την αύξηση όγκου πωλήσεων μέσω 

της αύξησης του μεριδίου αγοράς και ίσως με τη χρήση μιας κατά μέτωπο 

επίθεσης.

Περίπου ανάλογη προσέγγιση ακολουθείται και για το προϊόν χ7. Ο 

ηγέτης μεριδίου αγοράς σε αυτήν την περίπτωση είναι πολύ ισχυρός και 

χαρακτηρίζεται από την σκληρότητα των απαντήσεών του, στις εκάστοτε 

ανταγωνιστικές προκλήσεις. Η στρατηγική πρόταση είναι να ακολουθήσουμε 

την τακτική εκτροπής της προσοχής του ανταγωνιστή. Κάτι τέτοιο κρίνεται 

ιδιαίτερα σκόπιμο αφού δεν υπάρχει η δυνατότητα άμεσης και ανάλογης 

ανταπόδοσης της ίδιας στρατηγικής (η οποία εξάλλου μέχρι να αποκαλυφθεί 

απαιτείται χρόνος) αφού όπου υπάρχει συνύπαρξη των δύο ανταγωνιστών μέσα 

στην ίδια αγορά, είναι και οι δύο ακόλουθοι. Μια μείωση τιμών από πλευράς 

του Τσάνταλη για το προϊόν χ7, θα κατάφερνε ένα καίριο πλήγμα στον 

ανταγωνιστή, ο οποίος εκτός από τον μεγαλύτερο ρυθμό μείωσης των κερδών 

του, ώντας ανταποδοτικός, θα κατέθετε και πολύτιμο χρόνο για την εξεύρεση 

μιας λογικής λύσης.
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Ανάλυση Χαρτοφυλακίου Ό,ροϊοντων

4.1.5 Συνοπτική συνολική παρουσίαση προτεινόμενων 
στρατηγικών:

χΐ: Διατήρηση Θέσης (Hold)

χ2: Διατήρηση Θέσης (Hold) με κατά περιόδους τροφοδότηση μετρητών από

το χ3

χ3: Διατήρηση Θέσης (Hold) με κατά περιόδους συνεισφορά χρηματοροής στο χ2

χ4: Συγκομιδή (Harvest)

χ5: Χτίσιμο (Build)

χ6: Πλευρική επίθεση - Χτίσιμο (Flanking attack - Build)

χ7: Εκτροπή (Divert)

χ8: Διατήρηση Θέσης (Hold)

χ9: Διατήρηση θέσης αυτόνομα (Hold)

ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΙΑΛΗΣ - Λ.Π.Μ.Σ. ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 114



ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Π Ρ Ο ϊ Ο Ν Τ Q Ν

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Δρανδάκης, Ε., Μπήτρος, Γ., Μπαλτάς, Μικροοικονομική Θεωρία, Αθήνα: Ευγ. 

Μπένος.

Ι.Ο.Β.Ε., 142, Ο Κλάδος της οινοποιίας στην Ελλάδα, Ιανουάριος, 1998.

Σιώμκος, Γεώργιος, I. Στρατηγικό Μάρκετιγκ, τόμος Α'. Αθήνα: Α. Σταμούλης.

Aaker, David A., (1995). Strategic Market Management, 4th Edition. New York, 

NY: John Wiley and Sons.

Brown, Rick (1991) “Marketing the Product Portfolio. A basis for action”, Long 

range planning, Vol.24, No. 1, pp. 102-111.

Campell, Andrew (1996), “Reviewing Portfolio Strategy”, Long range 

planning, Vol.29, No.6, pp.892-894.

Hill, Charles W.L, and Gareth, R.Jones, (1992). Strategic Management. 2nd 

edition. Boston, MA Houghton Mifflin Company.

1CAP, Οινοποιία - Ζυθοποιίας, 1997.

Jose, P.D. (1996), “Corporate Strategy and the Environment. A portfolio 

approach”, Long range planning, Vol. 29, No.4, pp.462-472.

Laforet, Sylvie, and Saunders, John (1994), “Managing Brand Portfolios: How 

the leaders do it”. Journal of Advertising Research, Vol.34, No.5, pp.64- 

76.

Pride, W.M., Ferrell, O.C., Marketing, 10th Edition. Houghton Mifflin 

Company.

Smith, G.D., Arnold, D.R., and Bizzell, B.G. (1991). Business Strategy and 

Policy, 3rd edition. Boston, MA: Houghton Mifflin Company.

ΘΩΜΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ - Δ.Π.Μ.Σ. ΠΑΝΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 115


