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Πρόλογος

Η ιστορία του κάθε τόπου, οι άνθρωποι που τον κατοικούν, οι μνήμες που 
μεταφέρουν, η πίστη που τους οπλίζει, η γλώσσα και οι αφηγήσεις που 
διασώζουν, το εορτολόγιο που τηρούν, τα άρρητα σύμβολα που όλοι 
γνωρίζουν, το τοπίο που ατενίζουν, οι εναλλαγές των εποχών και του χρόνου 
που βιώνουν, οι τόνοι του πράσινου, το ποσοστό υγρασίας, οι μυρωδιές, η 
αφή, οι γεύσεις του, αποτελούν ζωτικά στοιχεία και προϋποθέσεις για τη 
γένεση και την ανάπτυξη σ' ένα τόπο ενός πολιτισμού με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα.1

Για το μεσογειακό πολιτισμό και την Ελλάδα ειδικότερα, το αμπέλι δεν 
αποτελεί απλά σύμβολο γεωγραφίας, ευφορίας ή ευημερίας, αλλά 
αναπόσπαστο μέρος αυτού του πολιτισμού. Αναγνωρίσιμο στοιχείο της 
μεσογειακής τέχνης, αποτελεί παράλληλα εκφραστικό μέσο που συνενώνει 
διαφορετικούς τόπους, εποχές και τεχνοτροπίες υπό το πρίσμα ενός κοινού 
συμβολισμού, οικείο εικαστικό αλφαβητάριο του ελληνικού χώρου και χρόνου. 
Μινωικές τοιχογραφίες, μυθολογικές ή συμποσιακές σκηνές σε αγγεία του 
πότου, στεφάνια από αμπελόφυλλα και κισσό για τους θιασώτες της 
διονυσιακής λατρείας, το κρασί και το ξίδι σε απλά νοικοκυριά, το κοινό ποτήρι 
της ζωής για το ζευγάρι που παντρεύεται, το σώμα και το αίμα που 
μεταλαμβάνουν οι πιστοί, μιλούν με ευφράδεια και αμεσότητα για τον 
πολιτισμό του οίνου, για το εύρος, τη σημασία και τις προεκτάσεις του πέρα 
από τις περιγραφές και τις λέξεις.

1 Πρόγραμμα έκθεσης «Ελαίας εγκώμιον». Ακαδημία Αθηνών. Ιούνιος 2004.
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Εισαγωγή

Η παραγωγή κι εμπορεία οίνου έχει παράδοση χιλιετηρίδων στην Ελλάδα. 
Δυστυχώς μεσολάβησαν γεγονότα και συγκυρίες που άφησαν τη χώρα 
αρκετά πίσω από τον ανταγωνισμό για αρκετά χρόνια. Την τελευταία 
εικοσαετία όμως παρατηρείται μία αθόρυβη επανάσταση στον κλάδο του 
κρασιού. Οι διεθνείς τάσεις ευνοούν τις ανακατατάξεις και τα στερεότυπα 
δεκαετιών κινδυνεύουν να κατακρημνισθούν. Η πανίσχυρη Γαλλία χάνει φέτος 
για πρώτη φορά τα εξαγωγικά της σκήπτρα από τις λεγάμενες Νέες Χώρες2. Η 
εκπαίδευση, η τεχνολογία και η πληροφόρηση παίζουν κι αυτές το ρόλο τους 
στην ανάδειξη νέων δυνάμεων. Οι αλλαγές στις προτιμήσεις των 
καταναλωτών συμβάλλουν στη ρευστότητα του διεθνούς σκηνικού. Μέσα σε 
αυτό το κλίμα της ανάδυσης Νέων Οινοπαραγωγών Χωρών η Ελλάδα πρέπει 
να πάρει τη θέση που της αρμόζει ως γενέτειρας του Διόνυσου. Όμως η 
αρχαία παράδοση δεν είναι αρκετή.

Τα παραδείγματα χωρών που τα κατάφεραν είναι δίπλα μας και περιμένουν 
να τα αξιοποιήσουμε. Αρκεί να ανοίξουμε τα μάτια μας στον έξω κόσμο και να 
ενστερνιστούμε τις αρχές της Ποιότητας και των σύγχρονων πρακτικών 
Διοίκησης προκειμένου να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος.

Προς την κατεύθυνση αυτή φιλοδοξεί να συμβάλλει και η παρούσα έρευνα για 
τις Βέλτιστες Πρακτικές στην Ελληνική Βιομηχανία Οίνου, εξετάζοντας κατά 
πόσον οι ελληνικές επιχειρήσεις οίνου (οινοποιεία) γνωρίζουν κι εφαρμόζουν 
σύγχρονες πρακτικές διοίκησης οι οποίες έχουν δώσει άριστα αποτελέσματα 
σε εταιρίες που βραβεύτηκαν με μεγάλα βραβεία ποιότητας. Η έρευνα 
διεξήχθη μέσω γραπτών ερωτηματολογίων. Με τον τρόπο αυτό προέκυψαν 
δύο οφέλη: αφενός το προφανές, δηλαδή η χαρτογράφηση της Ποιότητας στα 
ελληνικά οινοποιεία και αφετέρου η άμεση πληροφόρηση των συμμετεχόντων 
για θέματα ποιότητας και βέλτιστων πρακτικών.

:«Την περασμένη χρονιά οι Γάλλοι πούλησαν στο εξωτερικό 148εκ. κιβώτια των 12φιαλών. έναντι 161 
εκ. του ανταγωνισμού. Ενωμένες η Χιλή, Αυστραλία. Ν. Ζηλανδία. Ν. Αφρική έριξαν τη Γαλλία από 
το βάθρο και φέτος αναμένεται να επιβεβαιώσουν την πρωτοκαθεδρία τους, αφού οι γαλλικές

3



Όπως προέκυψε από τη στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων του 
δείγματος, τα ελληνικά οινοποιεία έχουν προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των 
εγκαταστάσεων και σε κάποιες ποιοτικές πιστοποιήσεις, μένουν όμως αρκετά 
περιθώρια βελτίωσης κυρίως στο πεδίο της επιστημονικής προσέγγισης της 
Διοίκησης των Επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς.

Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο παρουσιάζονται 
στοιχεία της παγκόσμιας και της ελληνικής βιομηχανίας οίνου ώστε να πάρει ο 
αναγνώστης μια καλή εικόνα του κλάδου σήμερα. Στο δεύτερο παρατίθενται 
τα βασικά κομμάτια της θεωρίας της Ποιότητας η οποία- όπως προκύπτει 
εξάλλου και από την έρευνα- είναι το κλειδί για την πρόοδο των επιχειρήσεων. 

Το τρίτο και τελευταίο μέρος καλύπτει τα αποτελέσματα της έρευνας για τις 
βέλτιστες πρακτικές στην ελληνική βιομηχανία οίνου και τα τελικά 
συμπεράσματα.

Για τη συγγραφή χρησιμοποιήθηκαν ποικίλες βιβλιογραφικές όσο και 
πρωτογενείς πηγές (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις). Στο σημείο αυτό θα 
ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα Καθηγητή κ. Τσιότρα για την 
καθοδήγησή του, τον πατέρα μου για την πολύτιμη βοήθεια καθώς και όλα τα 
στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα συμπληρώνοντας το δωδεκασέλιδο 
ερωτηματολόγιο.

εξαγωγές υπέστησαν και νέα μείωση της τάξης του 9%», Κρίση στη χώρα του κρασιού, Αγγελιοφόρος 
της Κυριακής 29/8/2004.
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Κεφάλαιο 1- Προφίλ παγκόσμιας & ελληνικής βιομηχανίας οίνου 

Προφίλ παγκόσμιας βιομηχανίας οίνου

Η παγκόσμια αγορά οίνου διανύει μία περίοδο μεγάλων δομικών αλλαγών. 
Για πολλούς αιώνες το κρασί υπήρξε κατεξοχήν ευρωπαϊκό προϊόν. Αυτό 
ισχύει και σήμερα καθώς λίγο λιγότερο από τα 3λ της παγκόσμιας 
παραγωγής, κατανάλωσης και εμπορίας οίνου σχετίζονται με την Ευρώπη, 
ενώ το υπόλοιπο σχετίζεται με μια χούφτα χωρών του λεγάμενου Νέου 
Κόσμου οι οποίες προήλθαν από αποικισμούς Ευρωπαίων, οι οποίες όμως 
ανεβαίνουν δυναμικά και διεκδικούν όλο και μεγαλύτερα κομμάτια της αγοράς.

Παγκόσμια κατανάλωση

Η παγκόσμια αγορά οίνου είναι μία τεράστια αγορά με αυξανόμενες 
καταναλώσεις. Ο πίνακας μας δείχνει τις εκτιμήσεις για τις καταναλώσεις το 
2005, οι οποίες σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Οίνου και Αμπέλου (OIV) θα 
φτάσουν τα 230 εκατόλιτρα. Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του The 
Global Drinks Market: Impact Databank Review and Forecast, έπειτα από μια 
αύξηση 2% το 2002, η παγκόσμια αγορά οίνου υπολογίζεται ότι έχει αυξηθεί 
κατά 0,6% το 2003 φτάνοντας τα 2,52 δισεκατομμύρια κιβώτια3. Η παγκόσμια 
κατανάλωση οίνου αναμένεται να αυξηθεί κατά 30 εκατομμύρια κιβώτια μέχρι 
το 2010.4

Σχήμα 1.1

1 - Worldwide Consumption
A huge market !
220 million hectolitres (2.4 billion 9 litre-cases)

To μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αναμένεται να προέλθει από τις λιγότερο 
ανεπτυγμένες αγορές κρασιού, όπως η Κίνα και η Ρωσία, καθώς και από τις

3 Σημειώνεται ότι το 2003 ήταν η πρώτη χρονιά μετά το 1995 που η παγκόσμια κατανάλωση κρασιού 
αυξήθηκε με υψηλότερο ρυθμό από αυτήν της μπύρας.
4 Global Wine Consumption Increases to 2.52 Billion Cases in 2003 , April 29 2004, Wine spectator
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μεγαλύτερες χώρες-καταναλωτές όπως οι ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία και η 
Αυστραλία5.

Οι ευρωπαϊκές χώρες συγκεντρώνουν περίπου το 70% της παγκόσμιας 
κατανάλωσης, με τις ΗΠΑ να κατέχουν το 11% και τη Λατινική Αμερική το 
10%, όπως φαίνεται στο σχήμα:

Σχήμα 1.2

Πιο συγκεκριμένα, από τον πίνακα διαφαίνεται ότι ο όγκος της κατανάλωσης 
κυριαρχείται από τις χώρες παραγωγούς με τη Γαλλία να κατέχει το 15% της 
παγκόσμιας κατανάλωσης, την Ιταλία το 14%, τις ΗΠΑ το 10%,τη Γερμανία το 
9%.

Σχήμα 1.3

5 'Οπως πριν.
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Η διαχρονική εξέλιξη της κατά κεφαλήν κατανάλωσης διαφέρει από χώρα σε 
χώρα. Στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν παράδοση στην οινοπαραγωγή, οι 
κατανάλωση κρασιού εμφανίζει πτώση, ενώ στις χώρες του Νέου Κόσμου, οι 
κατανάλωση αυξάνεται. Στις παραδοσιακές χώρες, κύρια γνωρίσματα της 
αγοράς είναι η αντιμετώπιση του κρασιού από τους καταναλωτές ως 
κομματιού της πολιτιστικής κληρονομιάς, η προτίμησή του έναντι άλλων 
αλκοολούχων και η ισχυρή τάση προς μείωση της ποσότητας με επιμονή στην 
καλύτερη ποιότητα.

Σχήμα 1.4

Στις μη οινοπαραγωγικές χώρες όπως η Δανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο και η Ιαπωνία, η κατανάλωση κρασιού έχει πάρει την ανιούσα καθώς 
ο οίνος θεωρείται σύμβολο κοινωνικής καταξίωσης και αποτελεί το νούμερο 
ένα υποκατάστατο των σκληρών αλκοολούχων σε αγορές όπου η μπύρα και 
τα λοιπά οινοπνευματώδη είναι κυρίαρχα. Ο OIV εκτιμά ότι οι παραπάνω 
αγορές έχουν δυνατότητα αύξησης της κατά κεφαλήν κατανάλωσης κατά 15 
με 20 λίτρα.

Σχήμα 1.5
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Ακολουθεί πίνακας του California Wine Institute που δείχνει πιο αναλυτικά τις 
μέσες καταναλώσεις των 18 πρώτων σε κατανάλωση (για το 2001) χωρών, 
για τα έτη 1997- 2001 και τις ποσοστιαίες αλλαγές του 2001 έναντι του μέσου 
όρου των ετών 1997-2000.

Πίνακας 1.1 
Μέση Κατανάλωση 

(Εκατόλιτρα 000) 1997-20016
Μέσοι όροι 1997- 2000 και Ποσοστιαία Μεταβολή 2001- (1997-2000)

M.O. 2001 εν.

ΧΩΡΑ 1997 1998 1999 2000 2001 1997-2000 1997-2000

Σύνολο 69 χωρών της 
κατάταξης 216,624 217,489 227,875 226,646 227,850 223,297 2.04%

FRANCE 35.500 36,330 35,400 34,500 33,916 35,433 (4.28%)

ITALY 30,855 31,840 31,563 30,800 30,500 31,265 (2.45%)

UNITED STATES 20,211 20,778 23,631 23,550 24,166 22,043 9.63%

GERMANY 18,974 18,970 19,751 20,150 20,044 19,461 2.99%

SPAIN 14,589 14,793 14,249 14,046 13,827 14,419 (4.11%)

ARGENTINA 13,390 12,683 12,567 12,491 12,036 12,783 (5.84%)

CHINA 3,473 3,940 10,546 10,695 10,952 7,163 52.88%

UNITED KINGDOM 8,157 8,290 8,369 9,146 10,100 8,491 18.96%

RUSSIA 5,800 5,500 4,300 4,699 5,000 5,075 (1.47%)

ROMANIA 5,889 4,430 5,823 5,215 4,705 5,339 (11.88%)

PORTUGAL 5,223 5,055 5,054 4,595 4,697 4,982 (5.72%)

AUSTRALIA 3,472 3,644 3,726 3,899 3,976 3,685 7.89%

SOUTH AFRICA 4,022 3,867 3,953 3,906 3,972 3,937 0.89%

NETHERLANDS 2,400 2,200 2,518 3,100 3,330 2,555 30.36%

HUNGARY 2,945 2,945 3,182 3,150 3,200 3,056 4.73%

BRAZIL 2,577 2,552 2,963 3,177 3,079 2,817 9.29%

SWITZERLAND 2,900 2,914 2,946 3,088 3,077 2,962 3.88%

GREECE 2,900 2,927 3,059 2,747 2,942 2,908 1.16%

6 http://www.wineinstitute.org/communications/statistics/keyfacts_worldwineconsumption2002.htm
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Επιβεβαιώνονται κι εδώ τα όσα είπαμε πιο πάνω, σχετικά με την πτώση της 
κατανάλωσης στις παραδοσιακές χώρες, καθώς τόσο η Γαλλία και η Ιταλία, 
όσο και η Ισπανία εμφανίζουν αρνητικές ποσοστιαίες μεταβολές. Η Ελλάδα 
αντίθετα παρουσιάζεται σταθερή στις καταναλώσεις της καταγράφοντας 
οριακή ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 1,16%.

Συνοπτικά όσον αφορά την παγκόσμια κατανάλωση οίνου μπορούμε να 
πούμε ότι αυτή εμφανίζει αύξηση και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω λόγω 
της καλής εικόνας του προϊόντος, της ποικιλίας γεύσεων που αυτό προσφέρει, 
της κοινωνικής αποδοχής της κατανάλωσής του από τις γυναίκες και της 
σύνδεσής του με την ποιότητα ζωής εν γένει.
Περαιτέρω, σημαντικό ρόλο παίζει και η φιλολογία γύρω από τις ευεργετικές 

επιδράσεις του κρασιού στη σωματική και ψυχική υγεία, την οποία θα 
εξετάσουμε σε επόμενη ενότητα.

Πανκόσυια παοανωνή οίνου

Σύμφωνα και πάλι με τις εκτιμήσεις του OIV, η παγκόσμια παραγωγή έφτασε 
τα 276 εκατομμύρια εκατόλιτρα (3 δις κιβώτια των 9 λίτρων) το 2000 και μέχρι 
το 2005 αναμένεται να φτάσει στα 285 εκ. εκατόλιτρα.

Σχήμα 1.6

2 - Worldwide Production
2 7(ι million hectolitres (3 billion 9 litre-cases)

280
1M _______________ .______________  ____  _______

E --------Π
II 11
2000 2005 2000- OIV

Όπως φαίνεται και στο σχήμα, η παραγωγή τριών χωρών (Γαλλία, Ιταλία, 
Ισπανία) αντιπροσωπεύει πάνω από το 55% του συνολικού όγκου για το
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2000. Ακολουθούν με αρκετή διαφορά οι ΗΠΑ και οι λοιπές ανερχόμενες 
δυνάμεις (Αργεντινή, Αυστραλία, Ν. Αφρική, Χιλή). Η Ελλάδα βρίσκεται μέσα 
στο 21% των υπολοίπων χωρών.

Σχήμα 1.7

2 - Worldwide Production
3 countries represent over 55% ol toUil volume

Other 21%
Chile 2% 

South Africa 3% 

Australia 3% 

Germany 4% *

Argentina 4%

France
21%

France:
Italy:
Spain :
USA: 
Argentina : 
Germany : 
Australia : 
South Alrica : 
Chile :
Other:

2000 - Million Hectolitres - OIV

Για μια πιο λεπτομερή αναφορά στους παραγόμενους όγκους, παρατίθεται ο 
παρακάτω πίνακας του California Wine Institute μέχρι τη 14η θέση της 
κατάταξης που καταλαμβάνει η Ελλάδα:

Πίνακας 1.2
Παγκόσμια Παραγωγή Οίνου κατά Χώρα (σε Εκατόλιτρα)

1997-20017 8 
Μέσος όρος 1997 - 2000 

και ποσοστιαία αλλαγή 2001 - (1997-2000)

Μ.Ο. 2001 εν.

ΧΩΡΑ1 1997 1998 1999 2000 2001 1997-2000 1997-2000

WORLD TOTAL 261,459 257,299 282,211 283,878 266,830 271,212 (1.70%)

FRANCE 53,561 52,671 60,535 57,541 53,389 56,077 (4.79%)

ITALY 50,894 54,188 56,454 51,620 50,093 53,289 (6.00%)

SPAIN 33,218 31,175 33,723 41,692 30,500 34,952 (12.74%)

UNITED STATES <2> 21,606 21,404 20,222 24,963 21,300 22,049 (3.40%)

ARGENTINA 13,500 12,673 15,888 12,537 15,835 13,649 16.01%

7 http://www.wineinstitute.org/communications/statistics/keyfacts_worldwineconsumption2002.htin
8 http://www.wineinstitute.org/communications/statistics/
Οι χώρες είναι καταταγμένες σύμφωνα με τον όγκο παραγωγής το 2001.

10

http://www.wineinstitute.org/communications/statistics/keyfacts_worldwineconsumption2002.htin
http://www.wineinstitute.org/communications/statistics/


CHINA 3,200 3,550 10,261 10,500 10,800 6,878 57.03%

AUSTRALIA 6,174 7,415 8,511 8,064 10,163 7,541 34.77%

GERMANY 8,495 10,834 12,123 9,852 8,891 10,326 (13.90%)

PORTUGAL 6,124 3,750 7,844 6,710 7,789 6,107 27.54%

SOUTH AFRICA 8,115 7,703 7,968 6,949 6,471 7,684 (15.78%)

CHILE 4,549 5,475 4,807 6,674 5,658 5,376 5.24%

HUNGARY 4,472 4,334 3,339 4,299 5,406 4,111 31.50%

ROMANIA 6,688 5,002 6,054 5,456 5,090 5,800 (12.24%)

GREECE 3,987 3,826 3,680 3,558 3,477 3,763 (7.59%)

Πανκόσυιες εξαγωγές

Οι παγκόσμιες εξαγωγές το 1990 ανέρχονταν σε 44 εκατομμύρια εκατόλιτρα. 
Το 2000 το μερίδιο των εξαγωγών έφτασε το 24% αγγίζοντας τα 65 
εκατομμύρια εκατόλιτρα. Πρόκειται για μια αύξηση του όγκου των εξαγωγών 
της τάξης του 48% μέσα σε μία δεκαετία.

Σχήμα 1.8

2 - Worldwide Production
• Increase of Export shipments : + 48 %

Export 14% Export 24%

OlV

Η Ανάδυση των χωρών του Νέου Κόσμου

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 η Ευρώπη κατείχε το 96% των παγκόσμιων 
εξαγωγών οίνου και το 75% των παγκόσμιων εισαγωγών. Από τότε, η 

Καλιφόρνια και άλλες χώρες του νότιου ημισφαιρίου (Αυστραλία, Αργεντινή, 
Χιλή, Νότιος Αφρική και Νέα Ζηλανδία) έχουν αρχίσει να απειλούν την 

Ευρωπαϊκή κυριαρχία. Μεταξύ του 1990 και του 2000, το συνολικό μερίδιο
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παγκόσμιων εξαγωγών αυτής της «νέας ομάδας» αυξήθηκε από 5 σε 15% σε 
όρους αξίας. Εάν αποκλεισθεί το εσωτερικό εμπόριο της Ε.Ε., η πτώση του 
μεριδίου της Ευρώπης στις παγκόσμιες εξαγωγές αγγίζει το 24% (από 88% 
στο 64%).

Σχήμα 1.9

Αυτή η αλλαγή οφείλεται κυρίως στη γρήγορη ανάπτυξη της βιομηχανίας 
κρασιού στην Αυστραλία και στις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, η κατά κεφαλήν 
κατανάλωση μειώνεται σε πολλές από τις παραδοσιακές χώρες-καταναλωτές 
καθώς οι καταναλωτές πλέον προτιμούν την ποιότητα από την ποσότητα, ενώ 
η κατανάλωση στις αναδυόμενες αγορές στην Ευρώπη και την Ανατολική 
Ασία αυξάνονται γρήγορα από μια χαμηλή βάση.

Υπάρχει κάποια εξήγηση για αυτά τα υψηλά ποσοστά ανάπτυξης των 
εξαγωγών του Νέου Κόσμου. Οι εξαγωγές της Αυστραλίας αναπτύχθηκαν 
διότι η ανάπτυξη της παραγωγής ήταν πολύ γρηγορότερη από την αύξηση της 
κατανάλωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις ΗΠΑ. Στη Ν. Αφρική η παραγωγή 
αυξήθηκε πολύ λιγότερο μα έπεσε και η εγχώρια κατανάλωση, επιτρέποντας 
έτσι στις εξαγωγές να ανθίσουν.

Όμως δεν είναι μόνο οι παράγοντες και οι διεθνείς συγκυρίες που επέτρεψαν 
στις χώρες αυτές να κερδίσουν σε μικρό χρονικό διάστημα ένα μεγάλο 
κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς. Οι χώρες του Νέου Κόσμου μπήκαν 
οργανωμένα στο παιχνίδι συντάσσοντας εθνικές στρατηγικές για την 
παραγωγή και τη διεθνή προώθηση των προϊόντων. Επένδυσαν σε
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τεχνολογικό εξοπλισμό, ενθάρρυναν τον πειραματισμό και την εκπαίδευση, 
έδωσαν κίνητρα για την εξέλιξη της τεχνολογίας στον κλάδο, αναγνώρισαν τη 
σημασία του σωστού marketing και προετοιμάστηκαν κατάλληλα για να 
αντιμετωπίσουν το σφοδρό διεθνή ανταγωνισμό.

Τι προκάλεσε αυτή την επανάσταση;

- Η καινοτομία στην αμπελουργία και τις οινοποιητικές μεθόδους σε 
συνδυασμό με τη στροφή των προτιμήσεων των καταναλωτών προς τη 
Μεσογειακή διατροφή.

- Η διάδοση της συνήθειας της εστίασης εκτός σπιτιού (εστιατόρια)

- Η αυξανόμενη ανησυχία σχετικά με θέματα υγείας και κοινωνικής 
ευθύνης όπως αλκοόλ και οδήγηση.

- Μία σειρά σύνθετων δημογραφικών και κοινωνιολογικών παραγόντων 
όπως η αλλαγή του ρόλου των γυναικών και η γήρανση του 
πληθυσμού.

Μεγάλο μέρος της επιτυχίας των Νέων αυτών χωρών αποδίδεται σε ένα 
σύνολο ανθρώπινων και φυσικών πλεονεκτημάτων. Η Αυστραλία και οι ΗΠΑ 
θεωρούνται ηγέτες στις τεχνολογικές καινοτομίες που εξασφαλίζουν 
παραγωγή οίνων ποιότητας με μικρό κόστος παραγωγής. Οπωσδήποτε, η 
γεύση των κρασιών αυτών διαφέρει από τα παραδοσιακά προϊόντα της 
Γηραιός Ηπείρου, γεγονός που έχει απήχηση σε καταναλωτές που ψάχνουν 
διαρκώς νέες γεύσεις. Επιπλέον, οι νέες χώρες δεν ταλανίζονται από τους 
αυστηρούς νόμους περί ονομασιών προέλευσης και έχουν επιτύχει να 
δημιουργήσουν «όνομα» για καλές αναλογίες ποιότητας-τιμής σε όλες τις 
κατηγορίες τιμών. Ένα ακόμα θετικό στοιχείο είναι η δέσμευση των 
βιομηχανιών αυτών προς την προστασία του περιβάλλοντος. Αξίζει όμως να 
εξετάσουμε λεπτομερώς την πορεία και τους παράγοντες που οδήγησαν στην 
επιτυχία αυτές τις οινοβιομηχανίες της Αυστραλίας και των ΗΠΑ.
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Η παγκόσμια επιτυχία της αμερικανικής βιομηχανίας κρασιού9

Σε όρους παγκόσμιας αναγνώρισης κι επιτυχίας , τα αμερικανικά οινοποιεία 
εμφανίστηκαν στο προσκήνιο τα τελευταία πενήντα χρόνια. Το γεγονός που 
έφερε «εν μία νυκτί» την παγκόσμια αναγνώριση για τα αμερικανικά κρασιά 
συνέβη στο Παρίσι το 1976. Εκεί, σε μία πολύ διαφημισμένη τυφλή 
γευσιγνωσία με τη συμμετοχή εννέα κορυφαίων Γάλλων γευσιγνωστών, τα 
αμερικανικά Chardonnay αναμετρήθηκαν με τα γαλλικά αντίστοιχα, δηλαδή τις 
λευκές Βουργουνδίες, ενώ τα αμερικανικά Cabernet Sauvignon με τα 
φημισμένα κόκκινα Bordeaux (ler cru). Τα αμερικανικά κρασιά διακρίθηκαν 
και στις δύο κατηγορίες. Τα Chardonnay μάλιστα πήραν τις περισσότερες 
υψηλές βαθμολογίες. Τα 6 από τα 12 αμερικανικά κρασιά που συμμετείχαν 
κρίθηκαν καλύτερα από τα γαλλικά αντίστοιχό τους από τους Γάλλους κριτές. 
Επίσης, μερικοί από τους πιο αναγνωρισμένους Γάλλους γευσιγνώστες που 
πήραν μέρος στο διαγωνισμό δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποια από τα 
κρασιά ήταν γαλλικά και ποια ήταν αμερικανικά.

Αυτή η επιτυχία δεν ήρθε τυχαία, μα υπήρξε μάλλον αντανάκλαση της 
σταθερής αύξησης στην παραγωγή και την ποιότητα των αμερικανικών 
κρασιών. Ο αριθμός των αμερικανικών οινοποιείων αυξήθηκε πολύ τόσο από 
εγχώριες όσο και από ξένες επενδύσεις, γεγονός που αποδεικνύει εμπράκτως 
και τη διεθνή αναγνώριση των δυνατοτήτων που προσφέρει το κλίμα της 
Καλιφόρνια και των άλλων περιοχών για την παραγωγή ποιοτικών κρασιών.

Ειδικά για την αμερικανική περίπτωση υπάρχουν τέσσερις παράγοντες που 
συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχία:

α) Οι ΗΠΑ πήραν την πρωτοπορία στην έρευνα και την εκπαίδευση στον 
τομέα της καλλιέργειας και της οινοποίησης. Κορυφαίο σε αυτές τις 
προσπάθειες είναι το πανεπιστήμιο Davis όπου οι ερευνητές έχουν την 
ευκαιρία ενεργούς συνεργασίας με τους γειτνιάζοντες παραγωγούς. Πολλές 
από τις σύγχρονες τυπικές πλέον τεχνικές αμπελοκαλλιέργειας, οινοποίησης, 

κλπ. προήλθαν από την προθυμία των αμερικανών παραγωγών να 
μοιράζονται τις γνώσεις τους με τους συναδέλφους.

9 Dietel J. Edwin. America’s n ine industry: a global success, httn://www.cosmos-
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β) Οι εξέχουσες ηγετικές προσωπικότητες της βιομηχανίας που είχαν όραμα, 
πειθαρχία και σύμπνοια ως προς τη μελλοντική πορεία του κλάδου τους.

γ) Αφοσίωση και δέσμευση στον κλάδο η οποία συχνά προκαλούνταν από 
προηγούμενες επιτυχίες σε άλλους κλάδους και

δ) Προθυμία για μάθηση μέσω πειραματισμών και ανάληψης κινδύνων 
(ρίσκων).

Βέβαια, εκτός από τις πρωτοποριακές τεχνολογίες και την πολύ καλή πρώτη 
ύλη, ένας άλλος παράγοντας που βοήθησε εξαιρετικά την άνοδο του 
αμερικανικού κρασιού ήταν και μία διαφορετική προσέγγιση από την πλευρά 
της παραγωγής και του marketing, η οποία υιοθετήθηκε από πολύ νωρίς και 
ενθάρρυνε την παραγωγή μονοποικιλιακών κρασιών (varietals), δηλαδή 
κρασιών που παράγονται κυρίως- ή αποκλειστικά- από μία ποικιλία. Αρχικά 
και οι Αμερικανοί παραγωγοί ακολούθησαν την τακτική των Γάλλων και των 
Ιταλών που ταξινομούσαν τα κρασιά τους ανάλογα με την περιοχή από την 
οποία προέρχονται τα σταφύλια. Αργότερα όμως, κάποιοι παραγωγοί με 
αυξημένη την αίσθηση της επιχειρηματικότητας είχαν την έμπνευση για τα 
μονοποικιλιακά κρασιά υποστηρίζοντας σθεναρά την ανωτερότητά τους με 
τον παρακάτω συλλογισμό: τα μονοποικιλιακά καθώς δεν είναι αποτέλεσμα 
μείξης, είναι de facto κρασιά ανώτερης και σταθερής ποιότητας, σαφώς πιο 
σίγουρα σαν αγορά από κάποια αμφίβολη «Βουργουνδία» ή «Chablis» που 
κρύβεται πίσω από το μύθο της περιοχής του.

Πάντως, παρά την έως τώρα επιτυχημένη πορεία της η αμερικανική 
οινοβιομηχανία αντιμετωπίζει κι αυτή αρκετά προβλήματα όπως οι ασθένειες 
των αμπελιών-με κορυφαία την Pierce’s Disease, η ασθένεια του φελλού που 
της στοιχίζει κάθε χρόνο 3-5 εκ. δολάρια σε αξία κρασιού, υψηλά κόστη 
παραγωγής, ανταγωνισμό από την Αυστραλία και τις άλλες χώρες, 
νομοθετικούς περιορισμούς για το οινεμπόριο (κατάλοιπα από την εποχή της 
Ποτοαπαγόρευσης) και κοινωνικές πιέσεις από ομάδες που καταδικάζουν 
συλλήβδην την κατανάλωση αλκοόλ.

ckib.org/ioiimals/200Q/dietel.html
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Η παγκόσμια επιτυχία της αυστραλιανής βιομηχανίας κρασιού10

Αρκεί να επισκεφτεί κανείς την επίσημη ιστοσελίδα για το αυστραλέζικο κρασί 
(www.winetitles.com.au) για να πάρει μία πρώτη γεύση της οργάνωσης και 
της συγκρότησης που επικρατούν στον κλάδο. Οι Αυστραλιανοί παραθέτουν 
το ιστορικό της δικής τους «σινικής επανάστασης», αναλύουν τις τάσεις της 
εγχώριας και διεθνούς αγοράς- σημειωτέον ότι αυτές οι αναλύσεις είναι 
προσβάσιμες από τον καθένα-, αναλύουν το όραμα της βιομηχανίας για το 
2025 (!), εξηγούν τους λόγους για τους οποίους τα κρασιά τους έχουν 
συγκριτικό πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές, παρουσιάζουν τις στρατηγικές 
τους, προγραμματίζουν τα επόμενα πέντε χρόνια της βιομηχανίας και εξηγούν 
τους τρόπους και τις πρακτικές με τις οποίες μπορούν να επιτευχθούν οι 
παραπάνω στόχοι καθώς και τους σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να 
συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Παρόλο που η Αυστραλία κατέχει μόνο το 2% της παγκόσμιας παραγωγής κι 
έχει σχετικά χαμηλή κατά κεφαλή κατανάλωση (18,3 λίτρα), εξάγει 
περισσότερο από το 27% της παραγωγής της, δηλαδή 10% περισσότερο από 
τις μεγάλες οινοπαραγωγικές χώρες, τη Γαλλία και την Ιταλία. Αυτό το 
αποτέλεσμα επετεύχθη χωρίς κυβερνητικές επιχορηγήσεις ή άλλα 
προστατευτικά εμπορικά μέτρα.

Η Αυστραλία έχει δομήσει την οινοβιομηχανία της με σημαντικές οικονομίες 
κλίμακας. Παρά το μεγάλο αριθμό οινοποιείων (περίπου 1000) μόνο δέκα από 
αυτά κυριαρχούν με ένα μερίδιο της τάξης του 84% της εθνικής παραγωγής. 
Στην πραγματικότητα το 6% των ετικετών της Αυστραλιανής αγοράς 
αναλογούν σε περισσότερο από 75% των πωλήσεων. Παρόλαυτά, η 
συνεισφορά των μικρών παραγωγών στην επιτυχία της βιομηχανίας υπήρξε 
πάρα πολύ μεγάλη.

Η ανάπτυξη των αυστραλιανών οινοποιείων υπήρξε πολύ γρήγορη το 
διάστημα 1992- 1995, με τις τότε εφτά μεγάλες εταιρίες οίνου να καταγράφουν

10 Anderson Kym και David Norman. Global Wine Production, Consumption and Trade, 1961 to 

2001: A statistical Compendium
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αύξηση των κερδών από 55 εκατομμύρια δολάρια το 1992-93 σε 87 
εκατομμύρια το 1994-95. Μεγάλο μέρος αυτής της επιτυχίας οφείλεται στην 
εικοσαπλασίαση του όγκου των εξαγωγών μέσα σε δέκα χρόνια.

Πώς όμως τα κατάφεραν; Ακολούθησαν το κλασικό μοντέλο πρόσθεσης 
αξίας. Μεταμόρφωσαν ένα απλό γεωργικό προϊόν σε ένα ποιοτικό προϊόν 
μάρκας και image που κατακτά ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο της εξαιρετικά 
ανταγωνιστικής και σχεδόν κορεσμένης παγκόσμιας αγοράς. Εκτιμάται ότι η 
βιομηχανίας προσθέτει περί τα 910 εκατομμύρια δολάρια αξίας στην πρώτη 
ύλη ή με άλλα λόγια εφτά φορές την αξία των ακατέργαστων σταφυλιών. 
Επιπλέον, καθώς είναι μία από τις λίγες εθνικές βιομηχανίες που 
συγκεντρώνονται στις μη μητροπολιτικές περιοχές, παίζει πολύ σημαντικό 
ρόλο στην περιφερειακή ανάπτυξη, συνεισφέροντας στην απασχόληση, την 
επιχειρηματική ανάπτυξη, τον τουρισμό και τις επιχειρηματικές επενδύσεις.

Ποια είναι όμως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έδωσαν στους Αυστραλούς 
την ώθηση να βγουν στο διεθνές σινικό προσκήνιο; Σύμφωνα με την ανάλυση 
του James Halliday για την ανταγωνιστικότητα της αυστραλιανής 
οινοβιομηχανίας στους τομείς των φυσικών πόρων, των ανθρώπινων πόρων 
και των παραγόντων της αγοράς (1996), η Αυστραλία τα πάει πολύ καλά στα 
θέματα των φυσικών πόρων. Έχει αναπτύξει πολλές οινοποιήσιμες ποικιλίες 
και παράγει κρασιά σταθερής ποιότητας καλύπτοντας ευρύ φάσμα τιμών. 
Αυτό της δίνει πλεονέκτημα έναντι χωρών όπως η Νέα Ζηλανδία που το κλίμα 
της έχει κλιματικούς περιορισμούς και η παραδοσιακή Ευρώπη που 
περιορίζεται από την αυστηρή νομοθεσία για τις ονομασίες προέλευσης. Το 
χαμηλότερο κόστος γης, η μεγάλη της επιφάνεια που δίνει την ευκαιρία 
επιλογής μεταξύ διαφορετικών κλιμάτων, το temoir και η μέτρια διαθεσιμότητα 
νερού εξασφαλίζουν τη δυνατότητα περαιτέρω εξάπλωσης των αμπελώνων.

Όσον αφορά τους ανθρώπινους παράγοντες, ο Halliday υποστηρίζει πως η 
Αυστραλία βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο σε όρους εξειδικευμένων 

αμπελουργών και οινοποιών καθώς και στις μοντέρνες βιομηχανικές 
υποδομές και το δίκτυο ερευνητικών ινστιτούτων οίνου. Εντοπίζει δε τη 
μεγαλύτερη απειλή για την ανταγωνιστικότητα στην έλλειψη επαρκούς

17



κυβερνητικής (ομοσπονδιακής) στήριξης που εκδηλώνεται με την ασφυκτική 
γραφειοκρατία, την πολιτική ουδετερότητα και τη βαριά φορολογία.

Αναφορικά με τους παράγοντες της αγοράς, η Αυστραλία έχει διαδραστική 
σχέση με την αγορά, γεγονός που της επιτρέπει καλύτερη κατανόηση των 
τάσεων κι επιθυμιών των πελατών. Το βάθος και η ποικιλία των προϊόντων 
της καθώς και η δέσμευση προς τα δίκτυα διανομής σε συνδυασμό με την 
αποτελεσματική hands-on προώθηση οδήγησαν στην επιτυχία. Η αξιολόγηση 
αποφαίνεται πως η Αυστραλία προσφέρει υποδειγματική αξία για τα χρήματα 
(value for money) και είναι προικισμένη με συνεργάτες διεθνούς εμβέλειας.

Συνοψίζοντας, η οινοβιομηχανία της Αυστραλίας είναι πολύ ανταγωνιστική 
γιατί οι δυνάμεις της (φυσικοί πόροι, θεσμική υποστήριξη, καινοτόμο 
marketing) τη βοηθούν να αντεπεξέλθει και να κερδίσει ακόμα μεγαλύτερο 
μερίδιο της παγκόσμιας «πίτας».
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Οίνος ο ελληνικός- Ιστορική αναδρομή στον ελληνικό αμπελώνα

Η παρουσία του αμπελιού και του οίνου στην ελληνική αρχαιότητα και 
μυθολογία είναι εκτενής. Από τις πήλινες πινακίδες Γραμμικής Β γραφής, που 
βρέθηκαν σε αρχεία των μυκηναϊκών χρόνων, τις ποικίλες παραστάσεις της 
κρητομυκηναϊκής τέχνης και το σωζόμενο πατητήρι και τα κελάρια στο 
Βαθύπετρο Κρήτης γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες ήταν από πολύ νωρίς 
εξοικειωμένοι με την τέχνη της αμπελοκαλλιέργειας και της οινοποιίας.11 Κατά 
μία άποψη η αμπελοκαλλιέργεια μεταδόθηκε στην Ελλάδα από τους Φοίνικες 
ή άλλους λαούς της Εγγύς Ανατολής. Σύμφωνη με αυτήν την προέλευση είναι 
η παράδοση σχετικά με την καταγωγή του θεού Διονύσου από τις Σάρδεις, τη 
βασιλική πρωτεύουσα της Λυδίας στους πρόποδες του όρους Τμώλος 
(Ευριπίδου Βάκχαι 460κ.ε.).

Άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι η αρχή της αμπελοκαλλιέργειας στην Ελλάδα 
υπήρξε ανεξάρτητη. Υπερασπιστής αυτής της άποψης εμφανίζεται ο 
Θεόπομπος ο Χίος, ένας ιστορικός που έζησε στο β' μισό του 4ου αιώνα π.Χ. 
και αναφέρει ότι η άμπελος ανακαλύφθηκε κοντά στον Αλφειό, στην Ολυμπία. 
Ο συγγραφέας αυτός μάλιστα, έγραφε ότι στην Ηλεία υπήρχε ένας τόπος σε 
απόσταση τριών σταδίων (600 μέτρων περίπου) από την Ολυμπία, όπου οι 
κάτοικοι κάθε χρόνο στη γιορτή του Διονύσου σφράγιζαν τρεις άδειους 
χάλκινους λέβητες και κατά θαυμαστό τρόπο, τους έβρισκαν λίγο αργότερα 
γεμάτους με καλό κρασί.12

Η μυθική διάσταση της διάδοσης της καλλιέργειας του αμπελιού ξεκινά με τη 
γέννηση του θεού Διονύσου από το πόδι του πατέρα του Δία. Σύμφωνα με το 
μύθο, η Σεμέλη, κόρη του βασιλιά της Λυδίας κι ερωμένη του Διός, 
παρακινήθηκε από τη ζηλόφθονη Ήρα να ζητήσει από τον εραστή της να 
εμφανιστεί μπροστά της σε όλη του τη θεϊκή δόξα. Ο Δίας μάταια 
προσπάθησε να τη μεταπείσει λέγοντάς της ότι η θνητή της φύση δε θα 
άντεχε τη λάμψη του οράματος. Πράγματι, ο Δίας ενέδωσε τελικά και όταν 

φανερώθηκε στη Σεμέλη κρατώντας τον κεραυνό, όπως ήταν φυσικό η

11 R.Palmer, Wine in the Mycenaean Palace Economy (διδ. Διατρ. Πανεπιστήμιο Cincinnati, 1989)
12 Dr. Peter R. Franke. Οίνος και Νόμισμα στην αρχαία Ελλάδα, έκδοση κτήματος Κ. Λαζαρίδη.
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γυναίκα έπεσε νεκρή. Ο Δίας, θέλοντας να σώσει το παιδί που κυοφορούσε η 
Σεμέλη από τον ίδιο, πήρε το έμβρυο και το έραψε στο μηρό του. Μετά από 
τους απαιτούμενους μήνες, από το πόδι του θεού, γεννήθηκε ο Διόνυσος. 
(Είναι ενδιαφέρον να παραβάλλει κανείς το μύθο αυτό με την εικόνα της 
ανάπτυξης του αμπελιού όπως ξεπετάγεται το νέο κλαρί πλάι στο «γόνατο» 
του πρέμνου).
Με την ανάπτυξη της ναυσιπλοΐας και την ίδρυση των ελληνικών αποικιών στη 
Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, το εμπόριο οίνου γνώρισε μεγάλη 
ανάπτυξη. Ο ελληνικός αποικισμός στη Μεγάλη Ελλάδα, τη Σικελία και στη 
νότιο Ιταλία έχει αποτυπωθεί καλά σε μαρτυρίες και μπορούμε ακόμα και 
σήμερα να βρούμε τα σταφύλια Greco di Tuffo και το Aglianico (Helliniko) 
εκεί. Η Μασσαλία ήταν ακόμα μία σημαντική αποικία που προώθησε το 
αμπέλι και το εμπόριο του κρασιού ως τον ποταμό Ροδανό (Rhone), ενώ η 
ανταλλαγή προϊόντων με κρασί στην Ιβηρική χερσόνησο ήταν διαδεδομένη 
στην αρχαιότητα.13 Τα τραγικά γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου δεν 
άφησαν ανεπηρέαστο το ελληνικό κρασί. Μετά την πρώτη αυτή κάμψη, θα 
ανοίξει ένας αέναος κύκλος ανόδου και περιθωριοποίησης του ελληνικού 
κρασιού που συνεχίζεται διάμεσου των αιώνων έως τις μέρες μας.

Πολύ συχνές είναι οι αναφορές στον οίνο σε όλο το φάσμα της αρχαίας 
ελληνικής γραμματείας από τον «Vinosus Homerus» όπως αποκαλεί ο 
Οράτιος τον Όμηρο, έως τα φιλοσοφικά και ιατρικά συγγράμματα και τις 
κλασικές τραγωδίες. Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν -ιδίως στα πλαίσια της 
παρούσης εργασίας για την ποιότητα- οι αρχαίοι νόμοι για τις ονομασίες 
προέλευσης και την ποιότητα των παραγόμενων οίνων.

Ποιότητα των οίνων στην αρχαία Ελλάδα

Η Θάσος υποχρεώθηκε από πολύ νωρίς να θεσπίσει νόμους που να διέπουν 
το εμπόριο του κρασιού και να παρέχουν προστασία από απατεώνες 
κερδοσκόπους. Ο πρώτος ανάγεται στο 480-460 π.Χ. και βρέθηκε σε 

επιγραφή στήλης που ήταν στημένη στην αγορά της Θάσου, σε πολύ εμφανή 
θέση ως προειδοποίηση προς όλους. Σε αυτή αναγράφονταν πρόστιμα για

13 Manessis Nicos, The Illustrated Greek Wine book, Olive Press. 1995.
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την παράβαση διατάξεων σχετικών με το εμπόριο του κρασιού που δυστυχώς 
δε διασώθηκαν στην επιγραφή: για κάθε αμφορέα κρασιού ή ξιδιού, μία έκτη, 
δηλαδή το 1/6 ενός στατήρα από ήλεκτρο. Τα χρήματα αυτά προσφέρονταν 
στους θεούς. Πρόστιμο μίας έκτης όμως έπρεπε να πληρώσει και όποιος 
έκανε τη μήνυση. Στην αρχαία Ελλάδα οι μηνύσεις αποτελούσαν ένα 
σημαντικό θεσμό και αμείβονταν εφόσον ήταν σωστές για να μη γίνονται 
χωρίς λόγο, έπρεπε ο καταγγέλλουν να καταβάλει μία ανάλογα υψηλή εγγύηση 
στις αρχές της πόλης, η οποία παρακρατούνταν, αν η κατηγορία 
αποδεικνυόταν αβάσιμη.

Όσον αφορά την ποιότητα του κρασιού, επειδή η γεύση είναι κάτι 
υποκειμενικό, ο νόμος στερούσε ρητώς το δικαίωμα τόσο από τους πολίτες 
όσο και από τους ξένους να διαμαρτυρηθούν για ένα κακό εμπόρευμα ή για 
μη ικανοποιητική γεύση, επικαλούμενοι άγνοια του προϊόντος. Σε περίπτωση 
όμως απάτης, δεν μπορούσε κάποιος να αποφύγει το πρόστιμο με τη 
δικαιολογία της άγνοιας.

Ο δεύτερος νόμος ανήκει στην περίοδο 425-400 π.Χ. Καθορίζει ότι τα 
σταφύλια πάνω στα αμπέλια δεν μπορούσαν να πουληθούν πριν από το μήνα 
Πλυντηρίωνα (Ιούνιος/ Ιούλιος). Σε αντίθετη περίπτωση, επιβαλλόταν 
πρόστιμο ύψους ενός στατήρα. Αυτό σημαίνει ότι τα σταφύλια έπρεπε να είναι 
μισοώριμα, ώστε ο αγοραστής να μπορεί να εκτιμήσει την παραγωγή και 
αναλόγως να ορίσει την τιμή.

Στον τρίτο νόμο, που είναι μάλλον ένα διάταγμα, υπάρχουν ορισμένες νομικές 
ρυθμίσεις. Κατόπιν αναφέρεται ότι κανένα πλοίο από τη Θάσο δεν επιτρέπεται 
να εισαγάγει ξένο κρασί στις περιοχές που βρίσκονται ανάμεσα στους 
πρόποδες του όρους Άθως και στο ακρωτήριο Παξοί (που δεν έχει ταυτιστεί 
ακόμη, όμως είναι πολύ αμφίβολο αν πρόκειται για το ομώνυμο νησί στα νότια 
της Κέρκυρας). Στην αντίθετη περίπτωση ο παραβάτης πλοιοκτήτης αλλά και 
ο καπετάνιος του πλοίου θα έπρεπε να πληρώσουν το ίδιο πρόστιμο που 

επιβαλλόταν σε όποιον , με πρόθεση την εξαπάτηση αναμείγνυε το κρασί με
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νερό. Η ίδια επιγραφή απαγόρευε την πώληση κρασιού με κοτύλες( =1/3 του 
λίτρου) από αμφορείς και άλλα μεγάλα αγγεία.

Στο αρχαιολογικό μουσείο της Θάσου μπορεί κανείς να δει σφραγίδες που 
εικονίζουν αμφορείς και φέρουν επιγραφές με το εθνικό ΘΑΣΙΩΝ, ονόματα 
αξιωματούχων και σύμβολα όπως ο Ηρακλής, η τρίαινα, κλπ. Με τις 
σφραγίδες αυτές σημαδεύονταν οι αμφορείς που περιείχαν τα εκλεκτά 
θασίτικα κρασιά από το 450-440 π.Χ. περίπου. Με τον τρόπο αυτό 
δηλώνονταν η καταγωγή και συχνά και το έτος παραγωγής όχι μόνο για την 
παραγωγή της Θάσου, αλλά και άλλων αμπελουργικών περιοχών της 
Ελλάδος. Πρόκειται επομένως για τους προδρόμους των σημερινών ετικετών. 
Αμφορείς σφραγισμένοι συναντώνται παντού, όχι μόνο στη Μακεδονία και τη 
Θράκη αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο ελληνικό κόσμο μέχρι την Κασπία 
θάλασσα, τη Σικελία, την Αίγυπτο, τον Εύξεινο πόντο και την Περσία. Τα 
ευρήματα αυτά των επίγειων και υποθαλάσσιων ανασκαφών επιβεβαιώνουν 
τη διαπίστωση του ιστορικού Θεόπομπου που παραθέτει ο Στράβων (7, 317) 
ότι τους αμφορείς κρασιού της Θάσου και της Χίου μπορούσε να τους βρει 
κανείς ακόμη και στις ακτές της Αδριατικής και στην Ιλλυρία.

Βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί χρόνοι

Στα Βυζαντινά χρόνια το εμπόριο του κρασιού είχε εξαπλωθεί πολύ κι 
ελέγχονταν από ισχυρούς εμπόρους της Κωνσταντινούπολης. Μετά την 
κατάρρευση της αυτοκρατορίας άρχισε σιγά σιγά να εγκαταλείπει το 
προσκήνιο και υπό την οθωμανική κυριαρχία πέρασε εντελώς στο περιθώριο 
με κάποιες σπάνιες εξαιρέσεις14.Η αμπελοκαλλιέργεια πάντως διατηρήθηκε 
και άνθισε χάρη κυρίως στα μοναστήρια της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας. 
Τα Βαγενάρια του Αγίου όρους, γεμάτα με εντυπωσιακά πατητήρια και 
τεράστια βαρέλια, μαρτυρούν την ακούραστη προσπάθεια των μοναχών για 
τη διάσωση του πολιτισμού του Έθνους.

Η πολυτάραχη ιστορία της Ελλάδος δεν κατάφερε να διακόψει την 

αμπελοκαλλιέργεια. Μετά την ανεξαρτησία το 1831, σε λιγότερο από έναν

14 Αποτελούσε συμπλήρωμα στους μισθούς των φτωχών εργατών και πηγή φορολογίας.
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αιώνα ήρθαν οι Βαλκανικοί και ο Α' Παγκόσμιος πόλεμος που εισέπραξαν 
τους φόρους τους σε ανθρώπινες ζωές. Μα η οινοποιία επέζησε. Το αμπέλι 
καλλιεργούνταν και τα προϊόντα του ανταλλάσσονταν με άλλα αγαθά. Με το 
τέλος του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και με τον επακόλουθο εμφύλιο, η 
οικονομία της Ελλάδος καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το χειρότερο χτύπημα όμως για την αμπελοκαλλιέργεια ήρθε στη μέση της 
δεκαετίας του ‘50 όταν η επαρχία ερήμωσε καθώς οι άνθρωποι έφευγαν για 
τις μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, κλπ.) ή για το εξωτερικό σε 
χώρες όπως οι ΗΠΑ, Γερμανία, Καναδάς, Αυστραλία. Για να φανεί το μέγεθος 
αυτής της μετανάστευσης και της επίδρασής της στην αμπελοκαλλιέργεια 
αρκεί να κοιτάξει κανείς στη Ζίτσα της Ηπείρου που είχε να επιδείξει 60.000 
στρέμματα καλλιεργειών στις αρχές του αιώνα και σήμερα, έπειτα από 
πρόσφατη φύτευση το νούμερο είναι στο 1.300 στρέμματα.15

1960- σήυερα

Η αμπελοκαλλιέργεια είχε σχεδόν εγκαταλειφθεί τις αρχές του 1960. Πολύ λίγο 
κρασί παράγονταν ακόμα και σε περιοχές που σήμερα έχουν πολλές 
επενδύσεις. Εκτός από κάποια οινοποιεία που μπορούν να μετρηθούν στα 
δάκτυλα, η παραγωγή κρασιού ήταν φτωχή και στόχευε τη φθηνή, μαζική 
αγορά, προσφέροντας ρετσινωμένα ή αρετσίνωτα επιτραπέζια κρασιά. Αυτό 
το positioning έκανε τα πράγματα χειρότερα βλάπτοντας το αμπελουργικό 
τοπίο. Οι περισσότεροι ορεινοί μικροί αμπελώνες που έβγαζαν ποιοτικό κρασί 
σε μικρές ποσότητες εγκαταλείφθηκαν συνολικά καθώς το 
αμπελοκαλλιεργητικό εισόδημα ευνοούσε αυτούς που είχαν επίπεδη εύφορη 
γη και όσους στόχευαν στις υψηλές αποδόσεις.

Ευτυχώς υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι και συγκυρίες που μπόρεσαν να 
συγκρατήσουν κι εν μέρει να αναστρέψουν τον ποιοτικό κατήφορο του 
ελληνικού κρασιού που έφτασε να γίνει συνώνυμο της φτηνής ρετσίνας και 

του ούζου. Πρώτος από όλους αυτούς υπήρξε ο Γιάννης Καρράς που το 
1965, στα πλαίσια της δημιουργίας του θέρετρου Πόρτο Καρράς, συνέστησε

15 Nico Manessis. The illustrated greek wine book. 1995
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έναν αμπελώνα- πρότυπο στις αμφιθεατρικές πλαγιές του όρους Μελίτωνα. 
Τα κρασιά που παρήχθησαν από εκείνον τον αμπελώνα (υπό την οινολογική 
διεύθυνση του Γάλλου Emile Peynault και του νεαρού τότε Β. Γεροβασιλείου) 
ήταν οι πρώτες ελληνικές καταχωρίσεις στις παγκόσμιες εγκυκλοπαίδειες 
κρασιού (wine atlases). Άλλη μία μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού 

αμπελώνα, ο Ευάγγελος Τσάνταλης, ξεκίνησε εκείνη την εποχή μία 
προσπάθεια που συνεχίζεται μέχρι σήμερα από την εταιρία που εκείνος 
ίδρυσε με την αναβίωση και αναμόρφωση παλαιών ιστορικών αμπελώνων 
(Άγιο Όρος, Μαρώνεια, Ραψάνη). Το 1967 οι δασωμένες πλαγιές στο κτήμα 
Μπουτάρη στο Γιαννακοχώρι καθαρίστηκαν ανοίγοντας το δρόμο για τον 
πρώτο πρότυπο αμπελώνα στη Νάουσα, μια περιοχή ποιοτικών κόκκινων 
κρασιών.

Το 1971 ψηφίστηκαν οι πρώτοι νόμοι για τις ονομασίες προέλευσης. 
Παράλληλα αναπτύχθηκε η τεχνολογία, εκσυγχρονίστηκε η παραγωγική 
διαδικασία, οι ανοξείδωτες ελεγχόμενες δεξαμενές έγιναν ο κανόνας. Σε 
πολλά οινοποιεία εισήχθηκαν κι εγκαταστάθηκαν πνευματικά πιεστήρια και 
γαλλικά (κυρίως) βαρέλια. Το κυριότερο όλων βέβαια ήταν η άφιξη αρκετών 
νέων ελλήνων οινολόγων που είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε 
σπουδαία πανεπιστήμια του εξωτερικού (Γαλλία, ΗΠΑ) και ήταν έτοιμοι να 
εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην ελληνική πραγματικότητα. Το 1981 με την 
ένταξη της Ελλάδας στην -τότε- ΕΟΚ, έγιναν διαθέσιμες στους 
ενδιαφερομένους γεωργικές επιχορηγήσεις ώστε να εκσυγχρονιστούν οι 
υποδομές και να δημιουργηθούν καινούριες επιχειρήσεις. Οι ετικέτες και οι 
συσκευασίες ωρίμασαν ώστε να συμβαδίζουν με τις νομικές διατάξεις και τις 
διεθνείς προτιμήσεις.

Την τελευταία δεκαπενταετία δημιουργήθηκαν επίσης και οινοποιεία 
«boutique» , όπως το κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή Θεσσαλονίκης, οι 
αμπελώνες Βασιλείου στο Κορωπί Αττικής, το κτήμα Εύχαρις στην Αττική κ.α. 

Επιπλέον υπήρξαν και αλλαγές ιδιοκτησιακών καθεστώτων όπου οινοποιεία 
που διοικούνταν από κρατικούς φορείς εξαγοράστηκαν από ιδιωτικές 

επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, ο συνεταιρισμός της Ραψάνης, μια περιοχή που 
παράγει καταπληκτικά κόκκινα κρασιά, αγοράστηκε από την Ε. Τσάνταλης
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α.ε., ενώ ο παλιός Αθηναίος ποτοποιός Ανδρέας Καμπάς ελέγχεται πλέον 
από την Μπουτάρης Οινοποιητική α.ε. Νέες επιχειρήσεις όπως ο Οινοφόρος 
στο Αίγιο και η Κατώγι- Στροφίλια φανερώνουν το νέο πρόσωπο έξυπνων 
συμμαχιών.

Σήμερα πλέον υπάρχει αναγνώριση της ανάγκης ύπαρξης σχεδίου για τις 
συνεχώς αυξανόμενες εξαγωγές. Πολλοί παραγωγοί θεωρούν ότι κάτι τέτοιο 
ήδη υπάρχει και μάλιστα στοχεύει τις ελληνικές κοινότητες στη Γερμανία και 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και την Αυστραλία. Είναι αλήθεια ότι το 
ελληνικό κρασί φτάνει τώρα σε ένα ευρύτερο ακροατήριο, χάρη στις εξαγωγές 
μα και στα περίπου εννιά εκατομμύρια τουριστών που επισκέπτονται κάθε 
χρόνο τη χώρα. Μεγάλες υπηρεσίες προσφέρουν επίσης στο ελληνικό κρασί 
και τα εστιατόρια στο εξωτερικό που προάγουν τη «νέα ελληνική κουζίνα» 
όπως ο Molyvos, ο Mylos, το Ithaca και το Periyali στη Νέα Υόρκη, το Kokari 
στο Σαν Φρανσίσκο, το Papagus στο Σικάγο, το Zaytinya στην Ουάσινγκτον 
(που προσφέρει μονάχα ελληνικά κρασιά)16 και το ΟίβποηίβΪΓθε στο Παρίσι. 
Παρόλαυτά, μπορεί κάποιοι να αναθεωρήσουν την άποψη τους περί 
υπάρξεως εθνικού στρατηγικού σχεδίου προώθησης του ελληνικού κρασιού 
έπειτα από την ανάγνωση της ενότητας για τις αντίστοιχες στρατηγικές των 
χωρών του «Νέου Κόσμου».

Φυσικά δε λείπουν και τα προβλήματα. Ο Νίκος Μάνεσης (1995) αναφέρει ότι 
το πρώτο από αυτά τα προβλήματα είναι ότι ο μέσος όρος ηλικίας των 
αμπελουργών είναι τα 60 έτη. Οι απόγονοί τους δεν είναι συνήθως 
διατεθειμένοι να ακολουθήσουν τα γεωργικά τους βήματα καθώς τα κατά 
κεφαλή στρέμματα και η οικονομική κλίμακα δεν μπορεί να συντηρήσει όλα τα 
μέλη της οικογένειας. Για παράδειγμα, στη Σάμο 1500 στρέμματα ανήκουν σε 
4000 αμπελουργούς. Με μέσο όρο 3,75 εκτάρια κατά παραγωγό, το εισόδημα 
είναι πενιχρό.

Άλλο ένα πρόβλημα αναδύεται με τον τουρισμό. Αν το αμπελοτόπι βρίσκεται 
κοντά στη θάλασσα, είναι πολύ πιθανό ότι θα «αναπτυχθεί» τουριστικά αντί 

να καλλιεργηθεί καθώς η νεολαία ενδιαφέρεται για το γρήγορο κέρδος. Ακόμα
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χειρότερα, οι ντόπιοι ξεριζώνουν τα αμπέλια για να φυτέψουν ελιές, καθώς οι 
ελιές μαζεύονται σε περίοδο που οι τουρίστες έχουν προ πολλού φύγει. Η 
Κέρκυρα φαίνεται να είναι το πρώτο παράδειγμα νησιού που έχασε την σινική 
κληρονομιά της. Μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλα.

Υπάρχουν κι άλλες αδυναμίες του κλάδου που σχετίζονται περισσότερο με 
την έλλειψη πόρων και συμπαράστασης από την Πολιτεία και όπως 
αποδεικνύεται και από την παρούσα έρευνα, οι έλληνες παραγωγοί χρειάζεται 
να επενδύσουν στην εκπαίδευση και το marketing προκειμένου να 
διατηρήσουν τα όσα κέρδισαν μέχρι τώρα και να «καλωσορίσουν το Βάκχο 
που φαίνεται πως επέστρεψε σπίτι του» (Μάνεσης).

Προφίλ της σύγχρονης ελληνικής βιομηχανίας κρασιού16 17

Παρανωνή

Το συνολικό μέγεθος της εγχώριας παραγωγής οίνου ακολούθησε πτωτική 
πορεία το χρονικό διάστημα 1980-2001 (συνολική ποσοστιαία μείωση κατά 
34%) με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της τάξης του 2%. Το 1999/2000 το 
μέγεθος παραγωγής διαμορφώθηκε σε 3.680 χιλ. εκατόλιτρα, εμφανίζοντας 
μείωση κατά 3,8% έναντι της προηγούμενης σινικής περιόδου (3.826 χιλ. 
εκατόλιτρα), ενώ το 2000/2001 σημειώθηκε εκ νέου μείωση της τάξης του 3% 
έναντι της περιόδου 1999/2000, φθάνοντας τα 3.558 χιλ. εκατόλιτρα. Στη 
μείωση αυτή συνέβαλε η πολιτική των εκριζώσεων, στο πλαίσιο της κοινοτικής 
πολιτικής που εφαρμόσθηκε, αλλά και η έλλειψη επαρκούς ανταπόκρισης της 
πρωτογενούς παραγωγής.

16 Ειδική έκδοση gourmet του περιοδικού Έψιλον. Ιούλιος 2004. σελ.15
17 Το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων αυτής της ενότητας προέρχονται από την κλαδική μελέτη ICAP 
για την οινοποιία 2001
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Σχήμα 1.10

Μεταβολή ελληνικής παραγωγής οίνου 
1980-2001

Συνολική ποσοστιαία μείωση 34%

Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής καλύπτουν τα οργανωμένα οινοποιεία, 
καθώς το μερίδιο συμμετοχής τους στη συνολική παραγόμενη ποσότητα 
κυμάνθηκε μεταξύ 64% και 70% περίπου, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο της 
«χωρικής οινοποίησης» διαμορφώθηκε σε 30%-36% κατά τις τελευταίες τρεις 
σινικές περιόδους. Συγκεκριμένα, η παραγωγή των οργανωμένων οινοποιείων 
υπολογίζεται σε 2.501 χιλ. εκατόλιτρα το 2001 έναντι 2.368 χιλ. εκατόλιτρων 
το 2000. Το αντίστοιχο μέγεθος της «χωρικής οινοποίησης» υπολογίζεται σε 
1.000-1.300 χιλ. εκατόλιτρα το διάστημα 1999-2001.

Σχήμα 1.11

Ελληνική παραγωγή οίνου

Χωρική
οινοποίηση

οινοποιεία
70%

Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται η διάρθρωση της παραγωγής οίνου 
ανά γεωγραφικό διαμέρισμα για το έτος 2000- 2001. Παρατηρούμε ότι 
προηγείται η Πελοπόννησος, ακολουθεί η Αττική & Νησιά, με την Κρήτη στην 
τρίτη θέση.

27



Σχήμα 1.12

Γεωγραφική Κατανομή Εγχώριας Παραγωγής Κρασιού

95%

□ Αττική & Νησιά □ Κρήτη
□ Θεσσαλία □Αν. Μακεδονία- Θράκη
■ Δυτ. & Κεντ. Μακεδονία □ Ήπειρος
■ Πελοπ/σος- Δυτ. Στερεά

Σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Ινστιτούτου Οίνου και Αμπέλου του 
Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι ποικιλίες του κρασιού 
που παράγονται στη χώρα μας ξεπερνούν τις 250.

Σχήμα 1.13

Κατανομή παραγωγής λευκών-ερυθρών 
οίνων για το 2000-2001

Ερυθροί
οίνοι

οίνοι
68%

Τα λευκά κρασιά κάλυψαν το 68% περίπου της συνολικής παραγωγής οίνων 
το 2000/2001, ενώ τα ερυθρά - ερυθρωπά κρασιά συμμετείχαν με ποσοστό 
32% το ίδιο έτος. Οι επιτραπέζιοι οίνοι απέσπασαν το μεγαλύτερο μέρος της 
συνολικής παραγωγής καθ’ όλο το εξεταζόμενο διάστημα (2000/2001: 92%), 
ενώ το μέγεθος παραγωγής των οίνων ονομασίας προέλευσης διαμορφώθηκε 
σε χαμηλά επίπεδα (2000/2001: 8%).
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Σχήμα 1.14

Κατανομή παραγωγής
ετπτραττέζιων & οίνων ονομασίας προέλευσης

Ονομασίας
Προέλευσης

Εττιτραπέζι
οι

92%

Εισανωνέο

Οι εισαγωγές παρουσίασαν διαχρονική αύξηση τη χρονική περίοδο 1996- 
1999 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης της τάξεως του 21%. Το 1999 η 
ποσότητα των εισαγωγών ανήλθε σε 80.978 εκατόλιτρα από 57.402 
εκατόλιτρα το προηγούμενο έτος (ποσοστιαία αύξηση περίπου 41%), 
σημειώνοντας ασυνήθιστη κορύφωση. Το 2000 επανήλθαν στα γνώριμα 
επίπεδά τους εμφανίζοντας μείωση κατά 19% περίπου και συνολικό όγκο 
65.635 εκατόλιτρα.

Οι κατηγορίες κρασιών που εισάγονται είναι οι εξής: τα λοιπά ερυθρά- 
ροζέ κρασιά, τα λοιπά αφρώδη και υπό πίεση κρασιά, τα κρασιά ονομασίας 
προέλευσης (λευκά & ερυθρά). Η πρώτη κατηγορία είναι η κυριότερη 
αναλογώντας το 2000 στο 62% της συνολικής εισαγόμενης ποσότητας. Η 
κατηγορία αυτή εξακολουθεί να εμφανίζει αυξητικές τάσεις. Τα αφρώδη 
σημειώνουν ελαφρά πτώση ενώ τα κρασιά ονομασίας προέλευσης 
εμφανίζουν διαχρονικά αρκετές διακυμάνσεις.
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Σχήμα 1.15

Ανάλυση εισαγωγών οίνου ανά κατηγορία 
προϊόντος για τα έτη 1999 και 2000

Η
f 20000
Ό

50000 

I 40000

£ 30000

β
° 10000

0
λοιπά ερυθρά- λοιπά αφρώδη και ονομασιάς

ροζέ υπό πίεση κρασιά προέλευσης

Κυριότερη προέλευση των εισαγωγών είναι οι χώρες της Ε.Ε. από τις οποίες 
εισήχθηκε το 90,7% των συνολικών ποσοτήτων το 2000 και το 96,9% το 
1999. Το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών οίνου από χώρες της Ε.Ε. 
αφορούν ερυθρά- ροζέ κρασιά και λοιπούς αφρώδεις οίνους. Οι Τρίτες Χώρες 
κάλυψαν το 9% περίπου των συνολικών εισαγωγών το 2000 από 3% περίπου 
το 1999 με την εισαγωγή ερυθρών-ροζέ κρασιών (στις λοιπές κατηγορίες οι 
εισαγωγές από Τρίτες χώρες διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα).
Οι εισαγωγές κρασιού υπολογίζεται ότι κάλυψαν το 1,69%-2,55% της 
συνολικής κατανάλωσης οίνου τις τελευταίες τρεις σινικές περιόδους

Εξανωνές

Η εξαγωγική επίδοση του κλάδου παρουσίασε ανοδική πορεία την τελευταία 
τριετία, καλύπτοντας το 17,51 %-21,08% της εγχώριας παραγωγής. Οι 
εξαγωγές των λοιπών ερυθρών-ροζέ κρασιών κάλυψαν το 37% του συνολικού 
εξαγωγικού όγκου του 2000, οι ερυθροί-ροζέ VQPRD το 10-11%, οι λοιποί 
λευκοί το 20,1% και οι λευκοί VQPRD το 21% περίπου. Οι εξαγόμενες 
ποσότητες αφρωδών οίνων κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Κυριότερος προορισμός των ελληνικών κρασιών είναι οι χώρες της Ε.Ε. οι 
οποίες απορρόφησαν το 91,4*% των ποσοτήτων το 2000. Η ποσότητα των 

εξαγωγών αφορούσε κυρίως ερυθρά- ροζέ κρασιά (46,9%) ενώ σημαντικό 
ήταν και το μερίδιο των λευκών (40,8%). Οι Τρίτες χώρες κάλυψαν το 8,52%-
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10,14% της συνολικής ποσότητας εξαγωγών το διάστημα 1998-2000. Τα 
λευκά και ερυθρά- ροζέ κρασιά αποτέλεσαν την κυριότερη κατηγορία κρασιών 
προς τις συγκεκριμένες χώρες την αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Σχήμα 1.16

Εξέλιξη εξαγωγών οίνου ανά κατηγορία προϊόντος 
για τα έτη 1999-2000

200000_ι
W 150000 
b
Η 100000
Η-
b 50000
ο

0
λοιπά

ερυθρά-
ροζέ

□ 1999
□ 2000

λοιπά ερυθρά- λευκά
λευκά ροζέ VQPRD

VQPRD

Κατανάλωση

Η εγχώρια κατανάλωση οίνου εμφάνισε διακυμάνσεις το διάστημα 1988-2001 
παρουσιάζοντας σωρευτική μείωση κατά 19% περίπου (η οποία οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην αύξηση της φορολογίας του κρασιού από ΦΠΑ 8% σε 
ΦΠΑ 18% αλλά και στη μείωση της παραγωγής). Ειδικότερα, το μέγεθος 
αγοράς των εξεταζόμενων προϊόντων εκτιμάται σε 2.868 χιλ. εκατόλιτρα το 
1999/2000 με ποσοστιαία μείωση κατά 3% σε σχέση με το 1998/1999, ενώ το 
2000/2001 διαμορφώθηκε σε 2.747 χιλ. εκατόλιτρα παρουσιάζοντας 
περαιτέρω μείωση κατά 4% περίπου. Η κατά κεφαλή κατανάλωση οίνου 
διαμορφώθηκε σε 27- 29 λίτρα ανά άτομο την τριετία 1998-2000.

Τα επιτραπέζια καλύπτουν το 90% περίπου της συνολικής κατανάλωσης τα 
τελευταία χρόνια, ενώ τα κρασιά ονομασίας προέλευσης κατέχουν μερίδιο 
αγοράς που δεν ξεπερνά το 10%, εμφανίζοντας δυναμική ανάπτυξη τα 
τελευταία χρόνια. Τα λευκά κρασιά καταλαμβάνουν το 75% περίπου της 

αγοράς οίνου τα τελευταία χρόνια, ενώ τα ερυθρά - ερυθρωπά κρασιά 
κατέχουν μερίδιο 25% περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα. Η ρετσίνα κατέχει
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μερίδιο συμμετοχής στη συνολική αγορά οίνου το οποίο δεν ξεπερνά το 30% 
εμφανίζοντας πτωτική πορεία.

Σχήμα 1.17

Κατανομή εγχώριας κατανάλωσης οίνου 2000

VQPRD
10% ρετσίνα

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η εγχώρια ζήτηση εξαιτίας των υψηλών τιμών των 
ποιοτικών κρασιών (η μέση τιμή των κρασιών VQPRD τετραπλασιάστηκε 
κατά τη δεκαετία 1987-1997) παραμένει προσκολλημένη σε μεγάλο βαθμό 
στο χύμα και στο φθηνό εμφιαλωμένο κρασί, παρόλη την τάση που 
διαγράφεται τα τελευταία χρόνια για προτίμηση των ποιοτικών εμφιαλωμένων 
κρασιών (αύξηση περίπου 5% ετησίως).

Δουή- Χαρακτηριστικά του κλάδου

Στο βιομηχανικό κλάδο (χωρίς την αμπελουργία) συναντάται μια μικρή ομάδα 
παραδοσιακών και δυναμικών επιχειρήσεων με μεγάλο όγκο παραγωγής, 
ευρύ δίκτυο διανομής και υψηλές εξαγωγικές επιδόσεις, ενώ παράλληλα 
δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός οινοποιητικών συνεταιρισμών. Τα 
τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΣΥΕ αναφέρουν ότι η παραγωγή των 
οργανωμένων οινοποιείων κατανέμεται ανάμεσα στα συνεταιριστικά και στα 
ιδιωτικά οινοποιεία σε αναλογία 40%-60%. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται μια νέα 
κατηγορία αξιόλογου αριθμού μικρών παραγωγών, οι οποίοι διαθέτουν δικά 
τους κτήματα και προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και διεισδύουν δυναμικά 
στην αγορά με διευρυνόμενο δίκτυο διανομής και ποιοτικά προϊόντα (έρευνα 
ΣΕΒΕ για τον κλάδο της Οινοποιίας)
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Η μεγάλη διασττορά του κλάδου έχει ως αποτέλεσμα τα μερίδια που 
καταλαμβάνουν ακόμη και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη συνολική αγορά 
οίνου να κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Ενδεικτικά, στην αγορά των 
εμφιαλωμένων κρασιών αναφέρεται ότι οι εταιρίες Μαλαματίνας Ε. & Υιός 
ΑΕΒΕ και Κουρτάκης Δ. Ελληνικά Κελάρια Οίνων ΑΕ κατέχουν από κοινού 
μερίδιο της τάξης του 23%-25% το 2000, ενώ οι Ε. Τσάνταλης. ΑΕ και 
Μπουτάρης Οινοποιητική ΑΕ απέσπασαν συγκεντρωτικό μερίδιο μεταξύ του 
10%-12% της εγχώριας αγοράς εμφιαλωμένων κρασιών το ίδιο έτος.

Το τεχνολογικό επίπεδο των παραγωγικών μονάδων έχει βελτιωθεί σημαντικά 
- αν και στηρίζονται στα παραδοσιακά στάδια παραγωγής - και οι μεγάλες 
επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει πλήρως αυτοματοποιημένες μεθόδους 
παραγωγής. Αντίθετα, φαίνεται ότι ο τομέας που καθυστερεί είναι ο σχετικός 
με την πρωτογενή παραγωγή, δηλαδή την εφαρμοσμένη αμπελοοινική 
έρευνα. Πάντως, και σε αυτόν τον κλάδο διαπιστώνεται ο γνωστός δυϊσμός 
της ελληνικής βιομηχανίας, με την ύπαρξη ενός τομέα δυναμικών και 
εκσυγχρονισμένων τεχνολογικά και οργανωτικά επιχειρήσεων και ενός τομέα 
με παλαιό μηχανολογικό εξοπλισμό και μεθόδους οργάνωσης και λειτουργίας, 
που αφορά κυρίως τους συνεταιρισμούς και τη «χωρική» παραγωγή.

Κάποια άλλα χαρακτηριστικά του κλάδου είναι η έντονη εποχικότητα (η 
περίοδος μεγάλης κατανάλωσης ξεκινά τον Οκτώβριο και τελειώνει με τον 
εορτασμό του Πάσχα), η μεγάλη ποικιλία των κρασιών όσον αφορά τα είδη, 
την ποιότητα και τις τιμές και τέλος, ο σημαντικός ρόλος της διαφήμισης στην 
προώθηση των προϊόντων στο εσωτερικό μα και στις αγορές του εξωτερικού.

Προοπτικές του κλάδου

Οι προοπτικές για τον κλάδο μπορούν να συνοψιστούν στη φράση: Λιγότερο 
αλλά καλύτερο κρασί. Οι παραγωγικές μονάδες δεν μπορούν παρά να 
βελτιώσουν περισσότερο την τεχνολογία που εφαρμόζουν καθώς και τις 
μεθόδους οργάνωσής τους, αλλά και την τακτική προώθησης του προϊόντος, 
και παράλληλα με τη βελτίωση της σχέσης ποιότητας - εικόνας και τιμής, να 

προσανατολιστούν ακόμη περισσότερο προς τις εξαγωγές και να
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κατακτήσουν μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας κατανάλωσης. Περαιτέρω, 
μπορούν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι η χώρα μας είναι διαδεδομένος 
τουριστικός προορισμός, επενδύοντας στη διαμόρφωση των οινοποιείων τους 
και στην ανάπτυξη του αγρό- οινοτουρισμού.
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Κεφάλαιο 2- Θεωρία της Ποιότητας

Ιστορική εξέλιξη me έννοιας Ποιότητα

Η έννοια της Ποιότητας είναι συνυφασμένη με την παραγωγή προϊόντων και 
υπηρεσιών. Πρόκειται για μία έννοια η οποία αν και απέκτησε επιστημονική 
διάσταση και μεταβλήθηκε σε πεδίο μελέτης και εξειδίκευσης σχετικά 
πρόσφατα, εντούτοις υπάρχει σαν ιδέα (concept) από τον καιρό που 
κατασκευάστηκε ο πρώτος πέλεκυς.

Προ του 20ου αιώνα, η προσπάθεια για ποιότητα βασίζονταν σε κάποιες 
αρχαίες πρακτικές:
-Επιθεώρηση του προϊόντος από τους καταναλωτές, η οποία χρησιμοποιείται 
ακόμα και σήμερα ευρέως στις τοπικές αγορές.
-Αξία του τεχνίτη, σύμφωνα με την οποία οι αγοραστές επαφίονται στην 
ικανότητα και τη φήμη του εξειδικευμένου κι έμπειρου μάστορα.
- Επιθεώρηση του προϊόντος από τον τεχνίτη- κατασκευαστή.

Τα πράγματα όμως άρχισαν να αλλάζουν με την έλευση της Βιομηχανικής 
Επανάστασης καθώς ο σχεδιασμός της παραγωγής ανατράπηκε άρδην και τα 
προϊόντα δεν παράγονταν ένα τη φορά αλλά μαζικά. Γιατί με την παραγωγή 
π.χ. ενός πιστολιού από έναν τεχνίτη, υπάρχει η δυνατότητα βελτιώσεων και 
μετατροπών των επί μέρους κομματιών ώστε το τελικό προϊόν να λειτουργεί 
καλά. Στην περίπτωση της μαζικής παραγωγής όμως, όπου κάθε εξάρτημα 
παράγεται κατά εκατοντάδες και στο τέλος θα πρέπει να συνταιριάσει καλά με 
έναν τυχαίο συνδυασμό από τα λοιπά εξαρτήματα, θα πρέπει να τηρούνται 
αυστηρότατες προδιαγραφές. Σ’ αυτό το σημείο ακριβώς εισέρχεται η 
Διασφάλιση Ποιότητας ως κρίσιμος παράγοντας για την παραγωγική 
διαδικασία.

Στις αρχές του 20ου αιώνα η πρωτοποριακή ιδέα του Frederick W. Taylor να 
διαχωρίσει τη λειτουργία του σχεδιασμού από τη λειτουργία της εκτέλεσης, 
οδήγησε σε μια νέα φιλοσοφία για την παραγωγή όπου οι manager 

σχεδιάζουν και οι εργάτες με τους λοιπούς επιθεωρητές εκτελούν. Έτσι, η 
Επιθεώρηση έγινε το πρωταρχικό μέσο ελέγχου της Ποιότητας.
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Ο 20ος αιώνας έφερε μία εκρηκτική αύξηση στην παραγωγή προϊόντων και 
υπηρεσιών τόσο από άποψη όγκου, όσο και πολυπλοκότητας. Οι 
περισσότερες από τις στρατηγικές που αναδύθηκαν ώστε να αντιμετωπίσουν 
αυτές τις δυνάμεις όγκου και πολυπλοκότητας μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 
δύο γενικά ονόματα ειδίκευσης:18

1. Quality Engineering. Αυτή η ειδικότητα προέρχεται από την εφαρμογή 
στατιστικών μεθόδων για τον έλεγχο της ποιότητας στην παραγωγή 
(κατασκευή). Πολλή από την πρωτοποριακή θεωρητική δουλειά έγινε 
τη δεκαετία του 1920 από το τμήμα διασφάλισης ποιότητας των Bell 
Telephone Laboratories που στελεχωνόταν μεταξύ άλλων από τους 
Shewhart, Dodge και Edwards.

2. Reliability Engineering. Αυτή η ειδικότητα προέκυψε τη δεκαετία του 
1950 ως απάντηση στα «περίπλοκα συστήματα». Περιλαμβάνει 
μεθόδους για τη βελτίωση της αξιοπιστίας κατά το σχεδίασμά του 
προϊόντος μέσω π.χ. ποσοτικοποίησης παραγόντων ασφαλείας, 
μείωσης των συστατικών μερών κλπ.

Αυτές οι ειδικότητες έπρεπε κάπως να μπουν στο οργανόγραμμα. Έτσι οι 
εταιρίες δημιούργησαν ειδικά τμήματα για τον Έλεγχο Ποιότητας ή 
εναλλακτικά τη Διασφάλιση Ποιότητας. Τα καθήκοντα αυτών των τμημάτων 
παρέμειναν η επιθεώρηση και ο έλεγχος, δηλαδή ο διαχωρισμός των 
ελαττωματικών από τα καλά αγαθά και θεωρούνταν αποκλειστικά υπεύθυνα 
για την επίτευξη ή μη της επιθυμητής ποιότητας των προϊόντων. Σαν 
αποτέλεσμα, οι ανεπαρκείς λειτουργίες και τα μη άριστα ποιοτικώς προϊόντα 
εξακολουθούσαν να επικρατούν στη βιομηχανική σκηνή.

Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ο αμερικανικός στρατός άρχισε 
να χρησιμοποιεί στατιστικές διαδικασίες δειγματοληψίας (Statistical Quality 
Control) και να επιβάλλει αυστηρές προδιαγραφές στους προμηθευτές, 

πρακτικές που δημιούργησαν ρεύμα το οποίο ακολούθησε λίγο αργότερα 
ολόκληρη η βιομηχανία.

18 Juran J.M. Jinan on Leadership for Quality: An Executive Handbook, The free press. 1989. σελ.5
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Μετά τον πόλεμο, οι ελλείψεις σε βιομηχανικά προϊόντα πρώτης ανάγκης 
έθεσαν την ποιότητα προσωρινά εκτός παιχνιδιού καθώς πρώτη 
προτεραιότητα ήταν ο όγκος στην παραγωγή. Την ίδια εποχή έκαναν την 
εμφάνισή τους οι γκουρού της ποιότητας όπως ο Dr. W.E. Deming και ο Dr. 
Joseph Juran.

Οι δύο αυτές μεγάλες προσωπικότητες συνέβαλλαν τα μέγιστα στην 
ανόρθωση της Ιαπωνικής οικονομίας μετά τον πόλεμο εισάγοντας τεχνικές 
στατιστικού ποιοτικού ελέγχου στις μεγάλες βιομηχανίες και διευκολύνοντας 
με τον τρόπο αυτό την διείσδυσή τους στις δυτικές αγορές τα επόμενα χρόνια.

Από τις διδασκαλίες των γκουρού, τη μετάφραση επιλεγμένης ξένης 
λογοτεχνίας για την ποιότητα στα ιαπωνικά, τις επισκέψεις διευθυντών σε 
βιομηχανίες του εξωτερικού κ.α. οι Ιάπωνες επινόησαν ένα σύνολο 
στρατηγικών για την ποιότητα που οδήγησε σε πραγματική επανάσταση και 
τεράστια εμπορική επιτυχία κερδίζοντας μεγάλα μερίδια αγοράς ακόμα και σε 
στην απαιτητική αγορά των ΗΠΑ. Κάποιες από αυτές ήταν αποφασιστικές:

1. Η ανώτατη διοίκηση ανέλαβε προσωπικά την ηγεσία της επανάστασης
2. Όλα τα επίπεδα και οι λειτουργίες περνούν από εκπαίδευση για θέματα 

ποιότητας
3. Η ποιοτική βελτίωση γινόταν με συνεχείς επαναστατικούς ρυθμούς
4. Το εργατικό δυναμικό συμμετείχε στη βελτίωση της ποιότητας με την 

εφαρμογή της ιδέας των Κύκλων Ποιότητας.

Στη δεκαετία του 1980 με τον παγκόσμιο εμπορικό ανταγωνισμό να εντείνεται, 
οι μεγάλες επιχειρήσεις έλαβαν το μήνυμα ότι οι καταναλωτές θέλουν ποιοτικά 
προϊόντα σε λογικές τιμές και η ποιότητα κέρδισε περίοπτη θέση στο μυαλό 
όλων.

Πράγματι, εκείνη την εποχή συστάθηκαν βραβεία όπως το NASA Excellence 
Award for Quality and Productivity (1985), το πασίγνωστο Malcolm Baldridge 

National Quality Award (1987) και το European Quality Award (1988) που
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προάγουν την ιδέα της ποιότητας και επιβραβεύουν εταιρίες κι οργανισμούς 
που αριστεύουν.
Τα τελευταία χρόνια, παρότι οι πρωτοβουλίες για την ποιότητα αρχικά 
στόχευαν στο στατιστικό έλεγχο και τη μείωση (εξάλειψη) των ελαττωματικών, 
οι εταιρίες και οι οργανισμοί συνειδητοποίησαν ότι η πραγματική βελτίωση δεν 
μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να δοθεί η πρέπουσα προσοχή στην ποιότητα της 
καθημερινής διοίκησης. Με άλλα λόγια έγινε αντιληπτό ότι η «ποιότητα της 
διοίκησης» είναι εξίσου σημαντική με τη «Διοίκηση της ποιότητας». Με την 
προσπάθεια ενσωμάτωσης ποιότητας στη διοίκηση, γεννήθηκε η έννοια της 
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας που προωθεί τη συνολική συμμετοχή κι ευθύνη 
του οργανισμού στο σχεδίασμά, το marketing, την παραγωγή, τις πωλήσεις, 
τα οικονομικά, την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες μετά την πώληση . Μία 
ακόμα νεότερη έννοια από αυτή της ΔΟΠ είναι η Performance Excellence, 
δηλαδή η Επιχειρηματική Αριστεία.

Το 1999, το American Society for Quality προσδιόρισε οκτώ δυνάμεις κλειδιά 
που θα επηρεάσουν το μέλλον της ποιότητας στο νέο αιώνα19:

Συμμαχίες: Τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες θα προσφέρονται μέσω 
συμμαχιών όλων των μορφών, περιλαμβανομένων και συμμαχιών μεταξύ 
ανταγωνιστών.
Μαθησιακά συστήματα: εκπαιδευτικά συστήματα για βελτιωμένη μεταφορά 
γνώσης και ικανότητας θα εφοδιάσει καλύτερα τα άτομα και τους 
οργανισμούς ώστε αυτοί να είναι πιο ανταγωνιστικοί.
Προσαρμοστικότητα και ταχύτητα αλλαγής: η προσαρμοστικότητα και η 
ευελιξία θα είναι βασική για τον ανταγωνισμό και την αντιμετώπιση των 
ταχύτατων αλλαγών του περιβάλλοντος.
Περιβαλλοντική διατηρησιμότητα: η προστασία του περιβάλλοντος είναι 
ζητούμενο ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευση του παγκόσμιου 
οικοσυστήματος.
Παγκοσμιοποίηση: θα εξακολουθήσει να διαμορφώνει το οικονομικό και 
κοινωνικό περιβάλλον.

19 Evans J. R. & Lindsay W.M.. The Management and Control of Quality, South Westem2002. 5th 
edition, σελ .10
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Εστίαση στη γνώση: Η γνώση θα είναι ο κυρίαρχος παράγοντας στον 
ανταγωνισμό και στη δημιουργία πλούτου.
Customization και διαφοροποίηση: αυτές θα καθορίσουν τα ανώτερα 
προϊόντα και υπηρεσίες.
Αλλαγές στα δημογραφικά: Αλλαγές στα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
(ηλικία και εθνικότητα) θα συνεχίζουν να αλλάζουν τις κοινωνικές αξίες.

Πίνακας 2.1
Η ιστορική εξέλιξη της Ποιότητας

1750 Επιθεώρηση για την ποιότητα
1900 Αρχές της διοικητικής επιστήμης (Taylor)
1930 Ποιότητα ενσωματωμένη στο προϊόν (Shewhart)
1940 Στατιστικός Ποιοτικός Έλεγχος

Ίδρυση του τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου στις ΗΠΑ
Ίδρυση των ενώσεων Ποιοτικού Ελέγχου στις ΗΠΑ και Ιαπωνία

1950 Κόστος Ποιότητας
Οι Deming, Juran, Feigenbaum παρουσιάζουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις 
σχετικά με την Ποιότητα.
Βραβείο Ποιότητας Deming 
Εγχειρίδιο Ποιοτικού Ελέγχου (Juran)

1960 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Total Quality Control (Feigenbaum- Taguchi)
Κύκλοι Ποιότητας (Ishikawa)

1970 Αξιοπιστία
Κανένα ελάττωμα (zero deffects) 
Quality is free (Crosby)

1980 Ποιότητα και Παραγωγικότητα
Τα Ιαπωνικά προϊόντα κατακτούν τις αγορές των ΗΠΑ

1990 Ποιότητα ως Στρατηγική Επιλογή
2000 Ποιότητα των Οργανισμών

Πηγή: Καμπουρίδης Γ., Η στρατηγική της ποιότητας και η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση, σελ. 36

Ορισιιός της Ποιότητας

Δεν είναι καθόλου εύκολο να ορίσει κανείς επακριβώς το περιεχόμενο της 
Ποιότητας. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή ο καθένας αντιλαμβάνεται την 
ποιότητα με βάση διαφορετικά κριτήρια, ανάλογα με τη θέση που έχει στην 
παραγωγική διαδικασία. Για τους manager αν και δεν υπάρχει κάποιος 
λεπτομερής ορισμός, εντούτοις υπάρχει μια φράση που είναι κοινά αποδεκτή: 
ποιότητα σημαίνει καταλληλότητα προς χρήση-κατανάλωση20

Από την πλευρά των πελατών, υπάρχουν δύο ορισμοί: αφενός η ποιότητα 
είναι συνώνυμη της υπεροχής και της αριστείας, μία απόλυτη και παγκοσμίως

20 Juran J.M, Jinan on Leadership for Qnalit)·: An Executive Handbook, The free press. 1989. σελ. 15
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αναγνωρίσιμη αξία που αν και δεν μπορεί να οριστεί με λόγια, γίνεται αμέσως 
αντιληπτή. Αφετέρου, η ποιότητα ορίζεται και κατά περίπτωση από το τι θέλει 
ο κάθε πελάτης. Γιατί κάθε άτομο έχει διαφορετικές επιθυμίες κι ανάγκες, 
επομένως και διαφορετικά ποιοτικά κριτήρια. Πάντως η υψηλή τιμή κάποιου 
προϊόντος δε σημαίνει αυτομάτως ότι αυτό είναι και ποιοτικό, καθώς αυτό 
μπορεί με την απόδοσή του να απογοητεύσει το χρήστη του.

Από την τεχνική πλευρά, η ποιότητα ορίζεται ως συνάρτηση συγκεκριμένων 
μετρήσιμων μεταβλητών και οι ποιοτικές διαφορές αντικατοπτρίζουν 
ποσοτικές διαφορές σε κάποια χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Πίνακας 2.2 
Ορισμοί της Ποιότητας

Χαρακτηριστικά του προϊόντος που να 
ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών

Απαλλαγή από ελαττωματικά

Η υψηλότερη ποιότητα επιτρέπει 
στις επιχειρήσεις να:

Η υψηλότερη ποιότητα επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις να:

-Αυξήσουν την ικανοποίηση των πελατών -Μειώσουν τον αριθμό των λαθών
-Πουληθούν τα προϊόντα -Μειώσουν τις επαναλήψεις των εργασιών, 

τη σπατάλη
-Ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό -Μειώσουν τις αποτυχίες στην παραγωγή, 

τις αποζημιώσεις
-Αυξήσουν το μερίδιο αγοράς -Μειώσουν τη μη ικανοποίηση του πελάτη
-Εξασφαλίσουν έσοδα από τις πωλήσεις -Μειώσουν την επιθεώρηση, τους ελέγχους
-Διατίθενται σε υψηλές τιμές -Μειώσουν τον απαιτούμενο χρόνο ώστε 

να βγουν νέα προϊόντα στην αγορά
-Αυξηθεί η παραγωγή, η δυναμικότητα

Η μέγιστη επίδραση είναι στις πωλήσεις Η μέγιστη επίδραση είναι στα κόστη
Συνήθως, η υψηλότερη ποιότητα κοστίζει 
παραπάνω

Συνήθως, η υψηλότερη ποιότητα στοιχίζει 
λιγότερο

Πηγή: Juran Joseph. Juran on Leadership for Quality- An Excecutive Handbook, σελ. 16

Φιλοσοφίες της Ποιότητας

Οι σημαντικότεροι θεωρητικοί της ποιότητας είναι τρεις και προέρχονται όλοι 
από τις ΗΠΑ: W. Edwards Deming, Joseph Duran και Philip Crosby. 
Σημαντική υπήρξε και η συνεισφορά των Armand V. Feigenbaum και των 
ιαπώνων Kaoru Ishikawa και Shigeo Shingo. Σε αυτή την ενότητα θα 

παρουσιαστούν συνοπτικά τα σημαντικότερα σημεία από τις προσεγγίσεις 
των τριών κορυφαίων γκουρού της ποιότητας.
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Η προσέγγιση του W.E. Deming

Ο Deming υπήρξε ο κύριος εμπνευστής του ιαπωνικού δρόμου για την 
ποιότητα και οι Ιάπωνες με τη σειρά τους τον τίμησαν απονέμοντάς του το 
ανώτατο ιαπωνικό βραβείο που έχει δοθεί σε ξένο (Second Order of the 
Sacred Treasure). O Deming, κάτοχος τίτλου PhD στη Φυσική και δεινός 
στατιστικολόγος, επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη στατιστικών 
μεθόδων και πρακτικών παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με αυτόν, ποιότητα είναι η συνεχής βελτίωση βασισμένη στη μείωση 
της διακύμανσης γύρω από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σημεία σταθμούς της 
θεωρίας του αποτελούν οι «7 θανάσιμες αρρώστιες», ο «αέναος κύκλος», τα 
«14 σημεία» και το «σχέδιο δράσης με τα 7 βήματα».
Οι 7 θανάσιμες αρρώστιες ή αμαρτίες στις οποίες δεν πρέπει να υποκύπτει 
ένας ποιοτικός οργανισμός είναι:

7 θανάσιμες αρρώστιες

1. Έλλειψη σταθερότητας
2. Εστίαση στο βραχυχρόνιο κέρδος
3. «Ενισχυτές» απόδοσης
4. Job- hopping, δηλαδή η συχνή μετακίνηση της Διοίκησης 

μεταξύ εργασιών είτε μέσα στον ίδιο τον οργανισμό είτε 
μεταξύ οργανισμών

5. Χρήση μόνο ορατών/ χειροπιαστών μεγεθών
6. Υπερβολικά κόστη για την ασφάλιση
7. Υπερβολικά εμφανιζόμενα στον ισολογισμό έξοδα

Ο κύκλος PDCA είναι η πρόταση του Deming για τη συστηματική επίλυση 
προβλημάτων και παράλληλα παρέχει τη βάση για ένα αυτοσυντηρούμενο 
πρόγραμμα ποιότητας (Logothetis 1992:55).
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Τα 14 σημεία του Deming είναι οι δεκατέσσερις αρχές πάνω στις οποίες θα 
βασιστεί η ποιοτική μεταμόρφωση της επιχείρησης:

14 Σημεία του Deming

1. Δημιουργία στρατηγικής για συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών.
2. Υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας της οικονομικής σταθερότητας
3. Οι επιθεωρήσεις παύουν να αποτελούν το μέσο επίτευξης της ποιότητας
4. Τέλος στη λήψη αποφάσεων με μοναδικό κριτήριο το κόστος
5. Σταθερή και μόνιμη βελτίωση των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών
6. Θέσπιση της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της εργασίας
7. Υιοθέτηση μοντέρνων μεθόδων επίβλεψης και ηγεσίας
8. Υπερνίκηση του φόβου
9. Υπέρβαση των εμποδίων επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων και των ατόμων μιας 

επιχείρησης
10. Αποφυγή χρήσης τυποποιημένων συνθημάτων (slogan) και αφισών (αφού αυτά δεν 

προσφέρουν λύση στα προβλήματα)
11. Αποφυγή προτύπων εργασίας και αριθμητικών στόχων (μετακίνηση από τους 

ποσοτικούς στους ποιοτικούς στόχους)
12. Αποφυγή όλων των εμποδίων που στερούν τη δυνατότητα στους εργαζομένους να 

είναι υπερήφανοι για τη δουλειά τους
13. Ενθάρρυνση της εκπαίδευσης και της αυτοβελτίωσης όλων των εργαζομένων
14. Προσδιορισμός των ενεργειών της διοίκησης για συνεχή βελτίωση της ποιότητας και 

της παραγωγικότητας- όλοι πρέπει να εργαστούν προκειμένου να επέλθει η 
μεταμόρφωση

Προκειμένου να εφαρμοσθούν τα παραπάνω σημεία, ο Deming προτείνει ένα 
σχέδιο δράσης με 7 βήματα:

Σχέδιο δράσης με 7 βήματα

1. Η Διοίκηση πρέπει να συμφωνήσει σχετικά με το νόημα του προγράμματος 
ποιότητας, τις επιπτώσεις του και τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν

2. Η ανώτατη ηγεσία πρέπει να αποδεχτεί και να υιοθετήσει τη νέα φιλοσοφία
3. Η ανώτατη ηγεσία πρέπει να επικοινωνήσει το σχέδιο και την αναγκαιότητα αυτού

στουο ανθοώπουο του οονανισυού_____________________________________________
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στους ανθρώπους του οργανισμού
4. Κάθε δραστηριότητα πρέπει να αναγνωρίζεται ως βήμα μια διαδικασίας και να 

ορίζονται οι πελάτες αυτής της διαδικασίας21. Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για το 
επόμενο στάδιο της διαδικασίας

5. Κάθε στάδιο πρέπει να υιοθετήσει τον «αέναο κύκλο»: Σχεδίασε, Κάνε, Έλεγξε, 
Πράξε, ως τη βάση της βελτίωσης της ποιότητας

6. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η ομαδική εργασία ώστε να βελτιωθούν οι εισροές και 
εκροές. Πρέπει όλοι να μπορούν να συνεισφέρουν σε αυτή τη διαδικασία

7. Φτιάξτε ένα τμήμα για την ποιότητα με την υποστήριξη ικανών στατιστικολόγων

Συνοψίζοντας τη φιλοσοφία του Deming μπορούμε να προσδιορίσουμε 
κάποιες σαφείς γραμμές. Είναι σαφής η εμπιστοσύνη του στα:

• Ποσοτικά, στατιστικούς έγκυρα συστήματα ελέγχου

• Ξεκάθαροι ορισμοί αυτών των «κοινών» και «ειδικών» αιτίων για 
χαμηλή ποιότητα

• Συστηματική, μεθοδική προσέγγιση

• Συνεχής βελτίωση

• Συνέπεια και αποφασιστικότητα, οι οποίες θα καλύψουν 
τουλάχιστον τις πρώτες πέντε από τις 7 θανάσιμες αρρώστιες.

Όπως και ο Crosby, έτσι και ο Deming θεωρεί ότι η ποιότητα πρέπει να 
ενσωματώνεται τόσο στο προϊόν όσο και στη διαδικασία.

Joseph Μ. Juran

Μαζί με τον Deming αποτέλεσε έναν από τους γκουρού της ποιότητας που 
έφεραν την επανάσταση στην ιαπωνική βιομηχανία και συνέβαλε τα μέγιστα 
στη φιλολογία της διοίκησης επιχειρήσεων με τη συγγραφή 12 βιβλίων για την 
ποιότητα τα οποία έχουν μεταφραστεί σε 13 γλώσσες.

Η φιλοσοφία του Juran εκφράζεται με τον καλύτερο τρόπο με το απόφθεγμα 
«η ποιότητα δε συμβαίνει τυχαία, μα πρέπει να προγραμματιστεί» (Logothetis 
1992:62). Ορίζει την ποιότητα ως «καταλληλότητα προς χρήση».
Η θεωρία του βασίζεται στην εξής τριλογία:

21 Στη θεωρία της Ποιότητας υπάρχουν οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί πελάτες ενός οργανισμού. Οι εξωτερικού 
είναι οι κοινώς εννοούμενοι πελάτες. Οι εσωτερικοί πελάτες είναι άτομα της εταιρίας των οποίων η εργασία
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Η τριλογία της Ποιότητας κατά Juran

• Σχεδιασμός της ποιότητας: προσδιορισμός των στόχων ποιότητας, εφαρμογή του 
σχεδιασμού, προγραμματισμός των πόρων, έκφραση των στόχων σε όρους 
ποιότητας: δημιουργία του σχεδίου ποιότητας.

• Έλεγχος ποιότητας·, παρακολούθηση της απόδοσης, σύγκριση των στόχων με 
την πραγματική απόδοση, δράση για κλείσιμο της ψαλίδας

• Βελτίωση της ποιότητας: μείωση της σπατάλης, βελτίωση των logistics, βελτίωση 
του ηθικού των εργαζομένων, βελτίωση της κερδοφορίας, ικανοποίηση των 
πελατών

Ο Juran προσφέρει επίσης έναν «οδικό χάρτη προς την ποιότητα» που 
αποτελεί μια μεθοδολογία 9 βημάτων.

Οδικός χάρτης προς την Ποιότητα

1. Προσδιορίστε ποιοι είναι οι πελάτες
2. Προσδιορίστε τις ανάγκες αυτών των πελατών
3. Μεταφράστε αυτές τις ανάγκες στη δική μας γλώσσα (του δικού μας 

οργανισμού)
4. Αναπτύξτε ένα προϊόν που να ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες
5. Βελτιστοποιείστε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος έτσι ώστε να 

ικανοποιηθούν οι ανάγκες της εταιρίας μας και των πελατών μας
6. Αναπτύξτε μία διαδικασία ικανή να παράγει το προϊόν
7. Βελτιστοποιείστε τη διαδικασία
8. Αποδείξτε ότι η διαδικασία μπορεί να παράγει το προϊόν υπό συνθήκες 

λειτουργίας
9. Μεταφέρετε τη διαδικασία στις λειτουργίες της επιχείρησης

Συνοψίζοντας τη φιλοσοφία του Juran σε πέντε βασικές αρχές, έχουμε:
■ Η διοίκηση είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για την ποιότητα
■ Η ποιότητα μπορεί να βελτιωθεί μόνο μέσω προγραμματισμού 
■Οι στόχοι και τα σχέδια πρέπει να είναι συγκεκριμένα και μετρήσιμα 
■Η εκπαίδευση είναι θεμελιώδους σημασίας και ξεκινάει από την

ανώτατη ηγεσία
■Τρία βήματα στη διαδικασία: σχεδιασμός, έλεγχος, εφαρμογή.

εξαρτάται από το αποτέλεσμα της δουλειάς του προηγούμενου τμήματος π.χ. το τμήμα παραγωγής είναι 
εσωτερικός πελάτης του τμήματος προμηθειών.
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Philip B. Crosby

Η φιλοσοφία του Crosby περικλείεται σε αυτό που ονομάζει πέντε Απόλυτες 
Αρχές της Διοίκησης Ποιότητας .

Οι 5 απόλυτες αρχές της Διοίκησης Ποιότητας

1. Η ποιότητα ορίζεται ως συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές και όχι 
ως ομορφιά ή οτιδήποτε άλλο

2. Δεν υφίσταται η έννοια «πρόβλημα ποιότητας»
3. Είναι πάντα φθηνότερο να γίνεται κάτι σωστά από την πρώτη φορά
4. Το μόνο μέτρο απόδοσης είναι το κόστος της ποιότητας
5. Το μόνο standard απόδοσης είναι «μηδέν ελαττωματικά»

Στην προσέγγιση του Crosby για την ποιότητα φαίνεται να υπάρχουν τρία 
βασικά ρεύματα:

• Η προσήλωση στην ποσοτικοποίηση

• Η ηγεσία της Διοίκησης

• Η αποτροπή και η πρόληψη προβλημάτων παρά η θεραπεία

Ο Crosby θεωρεί την ποιότητα ως εγγενές χαρακτηριστικό του προϊόντος 
μάλλον παρά κατοπινή προσθήκη. Πιστεύει για παράδειγμα ότι το 20% του 
κατασκευαστικού κόστους σχετίζεται με την αποτυχία, ενώ για τις εταιρίες 
υπηρεσιών αυτό βρίσκεται περίπου στο 35%. Θεωρεί ότι οι εργάτες δε φταίνε 
για τα λάθη τους, αλλά ότι η διοίκηση είναι αυτή που πρέπει να πάρει την 
κατάσταση στα χέρια της κι έπειτα οι εργάτες θα ακολουθήσουν. Ο Crosby 
υποστηρίζει ότι το 85% των προβλημάτων ποιότητας βρίσκονται μέσα στον 
έλεγχο της διοίκησης.

Η Ποιότητα ooc πλαίσιο 6ioiKnonc

Καθώς η έννοια της Ποιότητας εξελίσσεται στο χρόνο, αναδύθηκε όπως 
προείπαμε η ιδέα της Ολικής Ποιότητας (Total Quality).Ο ορισμός της Ολικής 

Ποιότητας όπως τον έδωσαν το 1992 οι Πρόεδροι και Διευθύνοντες 
Σύμβουλοι εννέα κορυφαίων αμερικανικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με 

τους πρυτάνεις σχολών διοίκησης και πολυτεχνικών σχολών μεγάλων
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πανεπιστημίων καθώς και με τη συμβολή αναγνωρισμένων συμβούλων 
επιχειρήσεων , είναι ο εξής:
«Η Ολική Ποιότητα είναι ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα διοίκησης που 
στοχεύει στη συνεχή αύξηση της ικανοποίησης των πελατών με συνεχώς 
μειούμενο πραγματικό κόστος. Η Ο. Π. είναι μία συνολική προσέγγιση 
προσέγγιση του εταιρικού συστήματος (όχι ένα ξεχωριστό τμήμα ή 
πρόγραμμα) και δομικό στοιχείο της υψηλής εταιρικής στρατηγικής. Λειτουργεί 
οριζοντίως κατά μήκος όλων των λειτουργιών και των τμημάτων, αφορά όλους 
τους εργαζομένους από την κορυφή ως τη βάση και εκτείνεται προς τα πίσω 
και προς τα εμπρός ώστε να περιλάβει τους προμηθευτές και τους πελάτες. Η 
Ο. Π. τονίζει την εκπαίδευση και την προσαρμογή στις συνεχείς αλλαγές ως 
κλειδιά για την επιτυχία της επιχείρησης.
Το θεμέλιο της Ο. Π. είναι φιλοσοφικό: η επιστημονική μέθοδος. Η Ο.Π. 

περιλαμβάνει συστήματα, μεθόδους και εργαλεία. Τα συστήματα επιτρέπουν 
τις αλλαγές, η φιλοσοφία παραμένει η ίδια. Η Ο. Π. βασίζεται σε αξίες που 
τονίζουν την αξιοπρέπεια του ατόμου και τη δύναμη της ομαδικής δράσης. »22

Οι βασικές αξίες της Ολικής Ποιότητας είναι οι:
1. Εστίαση στους πελάτες και σε όσους έχουν συμφέροντα στην εταιρία
2. Συμμετοχή και ομαδική εργασία από όλους στην επιχείρηση
3. Εστίαση στις παραγωγικές λειτουργίες με συνεχή βελτίωση κι 

εκπαίδευση
Οι οποίες θα πρέπει να υποστηρίζονται και από τα βασικά συστήματα 
διοίκησης της επιχείρησης, ήτοι:

1. Customer relationship management
2. Ηγεσία και στρατηγικός σχεδιασμός
3. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
4. Διοίκηση Λειτουργιών
5. Διοίκηση Πληροφοριών Συστημάτων

:: The management and control of ςι^ΐϊίν.σελ.ΐό
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Customer relationship management
Η αναγνώριση των τωρινών και μελλοντικών αναγκών των πελατών όπως και 
η παρακολούθηση των εξελίξεων στις αγορές απαιτούν αποτελεσματικές 
στρατηγικές ώστε η εταιρία να αφουγκράζεται τους καταναλωτές μετρώντας 
την ικανοποίησή τους σχετικά με τους ανταγωνιστές και να χτίζει καλές και 
διαρκείς σχέσεις με αυτούς. Οι ανάγκες των πελατών- ιδίως οι διαφορές 
μεταξύ των κυρίων ομάδων πελατών- πρέπει να συνδεθούν άμεσα με το 
στρατηγικό σχεδίασμά της εταιρίας, με το σχεδίασμά των προϊόντων, τη 
βελτίωση των διαδικασιών και την εκπαίδευση του προσωπικού. Οι 
πληροφορίες για τις επιθυμίες των πελατών είναι εξαιρετικά σημαντικές για 
την επιχείρηση καθώς μπορούν να οδηγήσουν στις σωστές βελτιωτικές 
ενέργειες που με τη σειρά τους θα ικανοποιήσουν τους πελάτες οι οποίοι θα 
ανταμείψουν την επιχείρηση με προτίμηση και πίστη.

Η σημασία της ικανοποίησης και της διατήρησης του πελάτη 

Έχει αποδειχθεί ότι η αύξηση του μεριδίου αγοράς συσχετίζεται σημαντικά με 
την ικανοποίηση του πελάτη. Η ικανοποίηση του πελάτη επίσης είναι πολύ 
σημαντική για το τελικό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης στο 
τέλος της χρήσης. Για παράδειγμα, στην IBM κάθε ποσοστιαία μονάδα 
αύξησης στις μετρήσεις για την ικανοποίηση των πελατών μεταφράζεται σε 
500 εκατομμύρια δολάρια επιπλέον έσοδα σε πέντε χρόνια. Από την άλλη 
πλευρά, οι δυσάρεστημένοι πελάτες όχι μόνο αγοράζουν από τους 
ανταγωνιστές, μα επηρεάζουν αρνητικά το διπλάσιο αριθμό ατόμων από 
αυτόν που θα επηρέαζαν θετικά εάν είχαν μείνει ευχαριστημένοι. Ένας 
δυσαρεστημένος πελάτης δυσφημεί την επιχείρηση κατά μέσο όρο σε άλλους 
50 ανθρώπους, ενώ ο ευχαριστημένος μεταφέρει καλά σχόλια σε 3 
ανθρώπους (κατά μέσο όρο)23.

Παρόλο που η ικανοποίηση είναι πολύ σημαντική, οι σύγχρονες επιχειρήσεις 
θα πρέπει να δουν πιο μακριά, αναγνωρίζοντας την ανάγκη της διατήρησης 

του πελάτη, με άλλα λόγια τη δημιουργία πιστών πελατών. Η ικανοποίηση και 
η «πίστη» είναι δύο διαφορετικές έννοιες. Οι πελάτες που απλώς έμειναν

23 Τσιότρας Γ, παράδοση Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. MBA Παν/μίου Μακεδονίας. 2004.
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ευχαριστημένοι μπορεί να αγοράσουν από τους ανταγωνιστές είτε γιατί αυτοί 
είναι πιο κοντά, έχουν προσφορές, ή για άλλους λόγους. Οι πιστοί πελάτες 
όμως είναι αυτοί που θέλουν οπωσδήποτε να κάνουν δουλειά με την 
επιχείρηση και είναι πρόθυμοι να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να 
το πραγματοποιήσουν. Οι πιστοί πελάτες ξοδεύουν περισσότερα, είναι 
πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές, φέρνουν νέους πελάτες και η 
συναλλαγή μαζί τους έχει λιγότερο κόστος. Οι στατιστικές επίσης δείχνουν ότι 
μια τυπική εταιρία κάνει το 65% του τζίρου της από ήδη υπάρχοντες πελάτες 
ενώ της κοστίζει πέντε φορές περισσότερο να βρει ένα νέο πελάτη από το να 
κρατήσει κάποιον υπάρχοντα ευχαριστημένο24.

Σ’ ένα γρήγορα μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον, είναι πολλοί 
παράγοντες επηρεάζουν τις προτιμήσεις και την «πίστη» των πελατών. Για το 
λόγο αυτό η συνεχής μάθηση κι επικοινωνία πρέπει να παίζουν βασικό ρόλο 
στο σχεδίασμά των προϊόντων και της εταιρικής στρατηγικής.

Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις σε κάθε βιομηχανία έχουν αντιληφθεί τη μεγάλη 
σημασία των επιθυμιών των πελατών και έχουν υιοθετήσει πρακτικές ώστε να 
τις κατανοήσουν. Κατ' αρχήν προσδιορίζουν τους πελάτες, εξετάζουν τις 
ανάγκες τους, συλλέγουν πληροφορίες από αυτούς, εφαρμόζουν customer 
relationship management, πολιτικές διαχείρισης παραπόνων, συνάπτουν 
στρατηγικές συμμαχίες, και μετρούν την ικανοποίηση των πελατών.

Ηγεσία και Στρατηγικός Σχεδιασμός
Αν οι ειδικοί της ποιότητας συμφωνούν σε ένα πράγμα, αυτό είναι η τεράστια 
σημασία της ηγεσίας στην ανάπτυξη και διατήρηση ενός συστήματος 
ποιότητας. Ηγεσία είναι η ικανότητα της θετικής επιρροής πάνω σε 
ανθρώπους και συστήματα από ένα άτομο που φέρει την εξουσία ώστε με το 
συντονισμό και την καθοδήγηση, να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα. Οι 
ηγέτες που ενδιαφέρονται για την ποιότητα θα πρέπει να δημιουργούν ορατές 
αξίες και να τις ενσωματώνουν μέσα στις στρατηγικές και τις διαδικασίες της 

επιχείρησης. Βεβαίως δεν αρκεί μόνο η ρητορική για την ποιότητα. Οι ηγέτες

Evans J.R & Lindsay 'W.M..The Management and Control of Quality, σελ.157
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των επιχειρήσεων θα πρέπει να επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στα 
θέματα ποιότητας με τις καθημερινές τους πράξεις κι αποφάσεις ώστε να 
αποτελούν πρότυπο για τους υπόλοιπους εργαζομένους ενθαρρύνοντας τη 
συμμετοχή, τη μάθηση, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα

Διοίκηση Ανθρώπινου δυναμικού
Η Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού εκτελεί τις δραστηριότητες εκείνες 
που μεριμνούν και συντονίζουν το εργατικό δυναμικό ενός οργανισμού.25 
Αυτές οι δραστηριότητες εντοπίζονται στον προσδιορισμό των αναγκών της 
επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναμικό, τη συμβολή στο σχεδίασμά των 
συστημάτων εργασίας, τις προσλήψεις, την επιλογή, την εκπαίδευση και την 
ανάπτυξη, τη συμβουλευτική, την παροχή κινήτρων και την ανταμοιβή των 
εργαζομένων της επιχείρησης. Η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού δρα 
επίσης και ως σύνδεσμος με τα συνδικάτα και τους κυβερνητικούς 
οργανισμούς και χειρίζεται τα λοιπά θέματα της ομαλής λειτουργίας του 
εργατικού σώματος. Η ΔΑΔ έχει -ή πρέπει να έχει- ως στόχο τη δημιουργία 
ενός περιβάλλοντος εργασίας που να ευνοεί την υψηλή παραγωγικότητα των 
εργαζομένων και να προάγει τις προσπάθειες για ποιότητα ώστε οι 
εργαζόμενοι και οι επιχείρηση να επιτυγχάνουν τους στρατηγικούς τους 
στόχους και να προσαρμόζονται εύκολα και γρήγορα στις αλλαγές.

Η ΔΑΔ είναι ο νέος όρος για αυτό που παλαιότερα ονομάζαμε Διοίκηση 
Προσωπικού. Στα παραδοσιακά τους καθήκοντα (επιλογή, προσλήψεις, 
μισθοδοσία, περιστασιακές εκπαιδεύσεις) έχουν προστεθεί νέοι ρόλοι με 
βαρύνουσα σημασία, καθώς οι ενέργειές τους πρέπει να προάγουν την άριστη 
καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης και ταυτόχρονα να συμβαδίζουν με τις 
γενικότερες στρατηγικές της ανώτατης ηγεσίας.
Με τον ίδιο τρόπο που όλοι οι Διευθυντές είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα, 
ακόμα κι αν υπάρχει εξειδικευμένο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, όλοι οι 
Διευθυντές είναι υπεύθυνοι για τους εργαζομένους. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
μέσω εκπαίδευσης και καθοδήγησης, η προβολή της ομαδικής δουλειάς και 
της συμμετοχής, η εμψύχωση και η αναγνώριση των εργαζομένων καθώς και
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η ουσιαστική επικοινωνία αποτελούν σημαντικές δεξιότητες διοίκησης του 
ανθρώπινου δυναμικού που υποστηρίζουν τους ποιοτικούς στόχους της 
επιχείρησης. Έτσι, η κατανόηση των πρακτικών της ΔΑΔ είναι απαραίτητη για 
ένα περιβάλλον ολικής ποιότητας κι αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο για τους 
διευθυντέςίιπαΓ^ΘΓ).

Οι κορυφαίες εταιρίες έχουν εισάγει επαναστατικές μεθόδους Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Δεν αρκούνται στο να προσδιορίζουν, να 
προετοιμάζουν, να διευθύνουν και να ανταμείβουν τους εργαζομένους όταν 
αυτοί επιτυγχάνουν κάποιους στενούς στόχους. Σε επιχειρήσεις με συστήματα 
ολικής ποιότητας αναπτύσσονται πολιτικές και διαδικασίες που διασφαλίζουν 
ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να παίζουν πολλαπλούς ρόλους, να 
αυτοσχεδιάζουν όταν παρουσιαστεί ανάγκη και να διευθύνουν τους εαυτούς 
τους προς τη συνεχή βελτίωση του προϊόντος και της εξυπηρέτησης του 
πελάτη. Οι νέες κατευθύνσεις της ΔΑΔ έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλές 
εταιρίες για να αναπτύξουν ένα πιο συνεργατικό, παραγωγικό, ευέλικτο και 
καινοτομικό περιβάλλον εργασίας που αναγνωρίζει τη αξία των εργαζομένων 
σε ό,τι αφορά την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών και την επίτευξη 
των εταιρικών στρατηγικών στόχων.
Οι στόχοι που έχει ένα σύγχρονο τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού σε 
μια εταιρία που ενδιαφέρεται για την ολική ποιότητα είναι οι εξής:
1. Επικοινωνία της σημασίας της συμβολής κάθε εργαζομένου στην ολική 

ποιότητα
2. Έμφαση στις ποιοτικές συνεργίες που πραγματοποιούνται χάρη στην 

ομαδική δουλειά
3. Ενθάρρυνση των εργαζομένων να «κάνουν τη διαφορά»
4. Ενίσχυση της ατομικής και ομαδικής δέσμευσης προς την ποιότητα με ένα 

μεγάλο φάσμα ανταμοιβών και ενισχύσεων.25 26

25 Lloyd L. Byars και Leslie W. Rue. Human Resource Management, 6η έκδοση. Νέα Υόρκη 
Irwin/mcGraw-Hill, 2000)
26 Evans J.R & Lindsay W.M..The management and control of quality, σελ.289
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Διοίκηση Λειτουργιών ή Παραγωγής
Η ΔΛ περιλαμβάνει το σχεδίασμά διαδικασιών ανάπτυξης και παραγωγής 
προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών, 
καθημερινό έλεγχο αυτών των διαδικασιών ώστε να λειτουργούν όπως πρέπει 
και τη συνεχή τους βελτίωση. Οι δραστηριότητες ΔΛ δίνουν έμφαση στην 
αποτροπή προβλημάτων και την Οργανωσιακή μάθηση, καθώς το κόστος 
πρόληψης των προβλημάτων στο στάδιο του σχεδιασμού είναι πολύ 
μικρότερο από το κόστος της διόρθωσης του προβλήματος σε ένα αργότερο 
στάδιο της παραγωγής. Επίσης, η επιτυχία στις διεθνείς ανταγωνιστικές 
αγορές απαιτεί ικανότητα για γρήγορη αλλαγή κι ευελιξία.

Διοίκηση Πληροφοριών
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις εξαρτώνται από τα δεδομένα και τις πληροφορίες 
για να υποστηρίξουν τη μέτρηση της απόδοσης, τη διοίκηση και τη βελτίωση. 
Αυτές οι μετρήσεις θα πρέπει να προέρχονται από τη στρατηγική της εταιρίας 
και να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τις κύριες λειτουργίες, τα 
προϊόντα και τα αποτελέσματα που μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιωμένη 
εξυπηρέτηση των πελατών, επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική απόδοση. 
Ένα πλήρες και ισορροπημένο σύνολο μετρήσεων και δεικτών της 

επιχείρησης δίνει μια βάση για να ευθυγραμμιστούν οι επιχειρησιακές 
πρακτικές με τους στόχους της επιχείρησης. Τα δεδομένα πρέπει να μπορούν 
να αναλυθούν και μετά από αξιολόγηση και σύγκριση να δίνουν στοιχεία για 
τους ανταγωνιστές, τις καλύτερες πρακτικές για τους σκοπούς της λήψης 
αποφάσεων και της επιχειρησιακής βελτίωσης.

Ας προχωρήσουμε όμως στην παρουσίαση ενός πολύ διαδεδομένου 
εργαλείου που βοηθά στο κυνήγι της ποιότητας.
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Benchmarking ή Συγκριτική Αξιολόγηση

Η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) είναι η διαδικασία του 
προσδιορισμού και της μάθησης από τις καλύτερες πρακτικές κορυφαίων 
επιχειρήσεων οπουδήποτε στον κόσμο. Με άλλα λόγια, το benchmarking είναι 
ο καθορισμός των υψηλότερων standard αριστείας, η κατανόηση και η 
μάθηση αυτών των standard και τέλος η προσαρμογή και η εφαρμογή αυτών 
προκειμένου να βελτιωθεί η δική μας απόδοση. Πρόκειται για ένα ισχυρό 
εργαλείο για την επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης και καινοτομίας. Βεβαίως, 
είναι μία πρακτική η οποία υπάγεται σε ορισμένους κανόνες επιχειρησιακής 
ηθικής όπου είναι απαραίτητοι οι λεπτοί χειρισμοί προκειμένου η εταιρία που 
τη χρησιμοποιεί να μην περιέλθει σε δύσκολη (ακόμα και νομικώς) θέση.

Μία συχνή παρανόηση των ανθρώπων σχετικά με το benchmarking είναι ότι 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Παρόλο που 
αυτό δε βλάπτει, εν τούτοις η παρακολούθηση της λειτουργίας άλλων κλάδων 
μπορεί να προσφέρει καινοτόμες ιδέες που μπορούν να εφαρμοστούν στη 
πράξη και σε άλλους τομείς. Ένα άλλο κλασικό λάθος είναι όταν οι 
επιχειρήσεις θεωρούν ότι πρέπει να κάνουν benchmarking μόνο στον κύριο 
ανταγωνιστή τους.

Η καλύτερη σύγχρονη χρήση του benchmarking γίνεται όταν μία- ή και 
περισσότερες- επιχείρηση ανταλλάσσει πληροφορίες με μία εταιρία- πρότυπο, 
η οποία έχει τιμηθεί ενδεχομένως και με κάποιο βραβείο ποιότητας. Οι 
λειτουργίες αυτών των εταιριών- προτύπων που τις οδήγησαν στην κορυφή κι 
εξασφάλισαν σε αυτές την εμπορική επιτυχία ονομάζονται βέλτιστες πρακτικές 
(best practices).

Όπως προείπαμε, το benchmarking είναι μία απαιτητική διαδικασία που 
διέπεται από κάποιους κανόνες σωστής συμπεριφοράς. Σύμφωνα με το 
American Productivity & Quality Center, οι βασικοί κανόνες του σωστού 
benchmarking είναι η νομιμότητα των πράξεων, η αρχή της ανταλλαγής 
(δηλαδή η προθυμία να μοιραστεί η επιχείρηση πληροφορίες ίδιου τύπου και 

σπουδαιότητας με την επιχείρηση την οποία κάνει benchmarking), η αρχή της
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διακριτικότητας, η αρχή της σωστής και καλής χρήσης των δεδομένων που 
προέκυψαν από τη διαδικασία, η αρχή της σωστής συμπεριφοράς και του 
σεβασμού έναντι στους συνεργάτες της άλλης εταιρίας, η αρχή της σωστής 
προετοιμασίας (πριν από κάθε επαφή για benchmarking ώστε να αξιοποιείται 
στο έπακρο ο χρόνος τον οποίο διαθέτει ο σύνδεσμος από την άλλη εταιρία) 
και τέλος, η αρχή της πληρότητας (συνεπής εκπλήρωση όλων των 
υποχρεώσεων προς τους συναδέλφους των άλλων εταιριών που 
συμμετέχουν στην ανταλλαγή benchmarking).

Η χρησιμότητα αυτού του εργαλείου είναι αναγνωρισμένη από πολύ μεγάλους 
οργανισμούς του εξωτερικού όπως η Bank of America, η Xerox, ο 
αμερικανικός στρατός, η Saudi Aramco, η NASA. Θα ήταν ενθαρρυντικό να 
επωφεληθούν περισσότερες ελληνικές εταιρίες από τη χρήση του. Προς την 
κατεύθυνση αυτή ελπίζει να συμβάλλει και η παρούσα εργασία.

Βραβεία Ποιότητας

Malcolm Baldridge National Quality Award
To εθνικό βραβείο ποιότητας Malcolm Baldridge προέκυψε ως λύση που 
έδωσαν συνέδρια και έρευνες εμπειρογνωμόνων για την ποιότητα ώστε να 
αντιστραφεί η καθοδική πορεία της παραγωγικότητας των αμερικανικών 
επιχειρήσεων που διαγράφηκε στα μέσα της δεκαετίας του ‘80. Το βραβείο - 
και γενικά το όλο σύστημα αξιολόγησης- είναι παρόμοιο με το ιαπωνικό 
βραβείο Deming. Το ιδρυτικό νομοσχέδιο (Malcolm Baldridge National 
Improvement Act) υπογράφτηκε στις 20 Αυγούστου 1987. Το πρόγραμμα 
στοχεύει στα εξής σημεία:

• Στη δραστηριοποίηση των αμερικανικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση 
της ποιότητας και της παραγωγικότητας τόσο για την αναγνώριση μα 
και για την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος μέσω των 
αυξημένων κερδών.

• Στην αναγνώριση των επιτευγμάτων των εταιριών που έχουν βελτιώσει 
την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών τους θέτοντάς τες ως 
παράδειγμα προς μίμηση.
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• Στη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών και κριτηρίων που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από όλες τις επιχειρήσεις προκειμένου να 
αξιολογήσουν τις δικές τους προσπάθειες για βελτίωση της ποιότητας.

• Στην παροχή καθοδήγησης για τις αμερικανικές επιχειρήσεις που 
επιθυμούν να μάθουν πώς οι νικητές του βραβείου διοικούν για 
καλύτερη ποιότητα, θέτοντας στη διάθεσή τους λεπτομερείς 
πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο οι νικητές άλλαξαν τα 
συστήματα διοίκησης και την επιχειρησιακή τους κουλτούρα ώστε να 
βρεθούν στην κορυφή.

Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε τρεις (το πολύ) επιχειρήσεις από κάθε 
κατηγορία(κατασκευές, μικρές επιχειρήσεις, υπηρεσίες).Το 1999 προστέθηκαν 
και οι κατηγορίες των μη κερδοσκοπικών οργανισμών για την εκπαίδευση και 
την υγεία. Πλέον το βραβείο έχει εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο Εθνικό 
Πρόγραμμα για την Ποιότητα και έχει συμβάλλει τα μέγιστα στη βελτίωση της 
ποιότητας στις αμερικανικές αλλά και στις ξένες επιχειρήσεις που 
χρησιμοποιούν τα κριτήριά του για την αυτοαξιολόγησή τους.

Κριτήρια του Malcolm Baldridge Award για την άριστη απόδοση 
Η απονομή του βραβείου βασίζεται σε ένα πολύπλοκο σύστημα κριτηρίων 
που χωρίζονται σε επτά κατηγορίες:

1. Ηγεσία: εξετάζει πώς οι ηγέτες της επιχείρησης χειρίζονται τις αξίες, τις 
κατευθύνσεις, τις προσδοκίες για την απόδοση, την ενδυνάμωση, την 
καινοτομία και την εκπαίδευση όπως επίσης την εστίαση στους 
πελάτες και στα άτομα που έχουν συμφέροντα στην εταιρία. Επίσης 
εξετάζουν το πώς η επιχείρηση διαχειρίζεται τις ευθύνες της και 
υποστηρίζει τις ομάδες κλειδιά που την αφορούν.

2. Στρατηγικός σχεδιασμός: Εξετάζει το πώς η επιχείρηση αναπτύσσει 
τους στρατηγικούς της στόχους και τα σχέδια δράσης της. Επίσης 
εξετάζεται η εφαρμογή των παραπάνω καθώς και ο τρόπος μέτρησης 
της προόδου.

3. Εστίαση στον πελάτη και την αγορά: Εξετάζει πώς η επιχείρηση ορίζει 
προϋποθέσεις, προσδοκίες και προτιμήσεις πελατών και αγορών. 

Επίσης εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση χτίζει τις σχέσεις
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της με τους πελάτες και πώς καθορίζει τους παράγοντες κλειδιά που 
οδηγούν στην απόκτηση πελατών, στην ικανοποίηση και διατήρησή 
τους καθώς και στη διεύρυνση της επιχείρησης.

4. Πληροφόρηση και ανάλυση: Εξετάζει τη Διοίκηση των πληροφοριών 
και τα συστήματα μέτρησης της απόδοσης.

5. Εστίαση στους Ανθρώπινους Πόρους: Εξετάζει το πώς η επιχείρηση 
κινητοποιεί τους εργαζόμενους και εάν τους βοηθά στο να 
αναπτύσσουν και να χρησιμοποιούν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους 
προς όφελος των σκοπών και στόχων της επιχείρησης. Επίσης 
εξετάζονται οι προσπάθειες της εταιρίας να φτιάξει και να διατηρήσει 
ένα περιβάλλον εργασίας και ένα κλίμα αλληλεγγύης προς τους 
εργαζομένους που να συνάδει με την επιχειρηματική αριστεία και την 
προσωπική και επιχειρηματική ανάπτυξη.

6. Διοίκηση λειτουργιών: Εξετάζει τις κύριες όψεις της Διοίκησης 
Λειτουργιών ή Παραγωγής, περιλαμβανομένου του σχεδιασμού 
προϊόντων με βάση τις επιθυμίες των πελατών, την παράδοση των 
προϊόντων και υπηρεσιών και τις κύριες επιχειρηματικές και 
διαδικαστικές λειτουργίες. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλες τις 
κύριες λειτουργίες και όλες τις ομάδες εργασίας.

7. Επιχειρηματικά αποτελέσματα: Εξετάζει την απόδοση και τη βελτίωση 
σε σημαντικούς τομείς όπως η ικανοποίηση των πελατών, η απόδοση 
των προϊόντων και υπηρεσιών, η χρηματοοικονομική απόδοση, τα 
αποτελέσματα των ανθρώπινων πόρων και η απόδοση της γραμμής 
παραγωγής. Επίσης τα παραπάνω αποτελέσματα συγκρίνονται με 
αυτά των ανταγωνιστών.

Οι επτά κατηγορίες αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης το 
οποίο μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για επιχειρήσεις όλων των ειδών, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δε σκοπεύουν να κάνουν αίτηση για το 
βραβείο. Ακόμα και οι μικρές επιχειρήσεις- όπως για παράδειγμα τα ελληνικά 
οινοποιεία -μπορούν να επωφεληθούν. Για παράδειγμα, οι έρευνες αγοράς 
που διεξάγονται από εταιρίες συμβούλων και εκτεταμένες συνεντεύξεις 
καταναλωτών είναι μέσα στις δυνατότητες των μεγάλων εταιριών όχι όμως και 
των μικρών. Αυτό όμως μικρή σημασία έχει. Εκείνο που μετράει είναι το κατά
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πόσον η επιχείρηση χρησιμοποιεί τους κατάλληλους μηχανισμούς για να 
συλλέγει πληροφορίες και να τις χρησιμοποιεί για να βελτιώνει την εστίαση 
στους πελάτες και την ικανοποίησή τους. Επιπλέον, η χρήση των παραπάνω 
κριτηρίων επιταχύνει τις προσπάθειες για βελτίωση, δίνει ώθηση στους 
εργαζομένους και βάζει σε τάξη τους τομείς της εταιρίας που χρειάζονται 
«νοικοκύρεμα».
Μερικές από τις εταιρίες που έχουν κερδίσει το βραβείο Malcolm Baldridge 
είναι η Motorola Inc., η Xerox, η IBM Rochester κ.α.

Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας27
To European Foundation for Quality Management (EFQM) συνέστησε το 1991 
το Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας για τις επιχειρήσεις που επιδεικνύουν 
υψηλή δέσμευση προς την ποιότητα. Το 1996 το Βραβείο επεκτάθηκε και 
πλέον περιλαμβάνει ξεχωριστή κατηγορία για τους οργανισμούς του Δημόσιου 
Τομέα. Από το 1997 το βραβείο περιλαμβάνει και επιχειρησιακές μονάδες 
όπως εργοστάσια, βιοτεχνίες, λειτουργίες πωλήσεων και marketing καθώς και 
ερευνητικές μονάδες. Επίσης, από το 1997 υπάρχουν και οι δύο κατηγορίες 
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, δηλαδή αυτές που αριθμούν προσωπικό 
μικρότερων 250 ατόμων. Στα 12 χρόνια παρουσίας του βραβείου, υπήρξαν 
υποψηφιότητες επιχειρήσεων από πληθώρα κλάδων ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα, που καλύπτουν το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών.

Κάθε χρόνο το EFQM βραβεύει τις καλύτερες επιχειρήσεις με διακρίσεις Prize 
και Award. Σε κάθε κατηγορία μπορεί να απονεμηθούν πολλές διακρίσεις 
prize όμως το Award δίνεται στον καλύτερο οργανισμό κάθε κατηγορίας, ο 
οποίος πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τα στάνταρ που έχει ορίσει η 
επιτροπή. Οι βραβευμένοι με Award οργανισμοί συγκαταλέγονται στους 
καλύτερους της Ευρώπης. Μεταξύ των νικητών prize συγκαταλέγονται οι 
Ελαΐς, Maxi Coco-mat S.A., Siemens Τηλεβιομηχανική Α.Ε. ενώ με Award 
έχουν βραβευθεί μεταξύ άλλων η Nokia Mobile Phones- Europe and Africa, 
Volvo Cars Gent.

27 http://www.efqm.org/model_awards/eqa/intro.asp
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EFQM Excellence ModeFs
Όπως το Malcolm Baldridge National Quality Award προτείνει ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης για την επίτευξη της Ολικής Ποιότητας 
μέσα στην επιχείρηση, έτσι και το Ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας έχει το δικό 
του σύστημα διοίκησης που ονομάζεται EFQM Excellence Model και μοιάζει 
αρκετά με το αμερικανικό αντίστοιχό του. To EFQM Excellence Model είναι 
ένα μη περιοριστικό πλαίσιο διοίκησης που βασίζεται σε εννέα κριτήρια. Πέντε 
από αυτά είναι «Enablers», δηλαδή «χρήσιμες ιδιότητες» και τέσσερα 
«Αποτελέσματα». Τα κριτήρια «enabler» καλύπτουν αυτά που κάνει μία 

επιχείρηση ενώ τα κριτήρια «Αποτελέσματα» καλύπτουν αυτά που 
επιτυγχάνει η επιχείρηση. Τα «αποτελέσματα» προκύπτουν από τα 
«enablers» και η ανατροφοδότηση από τα «αποτελέσματα» βοηθά ώστε να 
βελτιωθούν τα «enablers».
Το μοντέλο EFQM που αναγνωρίζει πως υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις ως 
προς την επίτευξη διαρκούς αριστείας σε όλες τις όψεις της απόδοσης, 
βασίζεται στην αρχή ότι:

Τα Άριστα αποτελέσματα σχετικά με την Απόδοση, τους Πελάτες, το 
Ανθρώπινο Δυναμικό και την Κοινωνία επιτυγχάνονται μέσω των 
Πολιτικών και της Στρατηγικής της Ηγεσίας, που εκδηλώνονται μέσω 
των ανθρώπινων συνεργασιών, των πόρων και των διαδικασιών.

Παρατίθεται η διαγραμματική μορφή του μοντέλου EFQM

Τα βέλη τονίζουν τη δυναμική φύση του μοντέλου. Δείχνουν πως η καινοτομία 

και η εκπαίδευση βοηθούν στη βελτίωση των enablers που με τη σειρά τους 
μετατρέπονται σε καλύτερα αποτελέσματα. 28

28 http://www.efqm.org/model_awards/model/excellence_model.htni
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ISO 29
To ISO είναι ένα δίκτυο εθνικών ινστιτούτων τυποποίησης από148 χώρες, με 
μία Κεντρική Γραμματεία στη Γενεύη η οποία συντονίζει το σύστημα.
Πρόκειται για ένα μη κυβερνητικό οργανισμό που όμως κατέχει ξεχωριστή 
θέση ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα καθώς με τη δομή και τη 
δράση του γεφυρώνει τις επιχειρηματικές με τις γενικότερες κοινωνικές 
ανάγκες. Η ονομασία του προέρχεται από την ελληνική λέξη «ίσος» για να 
αποδώσει διεθνώς ότι οι επιχειρήσεις που έχουν πάρει το ISO είναι βέβαιο ότι 
έχουν ίση ποιότητα με τους πιστοποιημένους ομολόγους τους και δεν 
αποτελεί ακρωνύμιο του International Organization for Standardization.

Ιδρύθηκε το 1946 όταν αντιπροσωπείες από 25 χώρες συναντήθηκαν στο 
Λονδίνο και αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα διεθνή οργανισμό του οποίου 
το αντικείμενο θα ήταν να «διευκολύνει τη διεθνή συνεργασία και ενοποίηση 
των βιομηχανικών προτύπων». Ο νέος οργανισμός ξεκίνησε επίσημα τις 
εργασίες του στις 23 Φεβρουάριου 1947, δημιουργώντας περισσότερα από 
13.700 Διεθνή Πρότυπα σε παραδοσιακούς κλάδους όπως η γεωργία και οι 
κατασκευές μέχρι και τις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής τα οποία σήμερα 
έφτασαν να αναγνωρίζονται σε πάνω από εκατό χώρες. Η πιο πρόσφατη 
«έκδοση» των προτύπων είναι η σειρά ISO 9000:2000 που ασχολείται με 
τέσσερις κύριους τομείς: Ευθύνη της Διοίκησης, Διοίκηση των Πόρων, 
Πραγματοποίηση του Προϊόντος και Μέτρηση- Ανάλυση- Βελτίωση.

Συνεργαζόμενος ελληνικός φορέας με τον ISO είναι ο ΕΛΟΤ (Ελληνικός 
Οργανισμός Τυποποίησης). Πρόκειται για την πιο διαδεδομένη πιστοποίηση 
στις ελληνικές επιχειρήσεις καθώς ως το 1999 προχώρησαν σε αυτήν (ISO 
9000) περισσότερες από 1000 επιχειρήσεις30.

29 http://www.iso.org/iso/en/aboutiso/introduction/index.html#top
30 Βέργαδος Δημήτρης, Plant Management, http://www.plam- 
management.gr/methods/article.asp?vol=2000&articleid=l
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Άλλα προγράμματα για την ποιότητα

Εκτός από τους δύο κορυφαίους θεσμούς που περιγράψαμε, υπάρχει και 
πληθώρα άλλων προγραμμάτων και εθνικών βραβείων ποιότητας σε όλο τον 
κόσμο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα καναδικά Canadian Awards for Business 
Excellence, το αυστραλιανό Australian Business Excellence Award, to 

ταυλανδέζικο Singapore Quality Award for Business Excellence, to National 
Quality Award της Σρι Λάνκα, το ινδικό Rajiv Gandhi National Quality Award 
και στην Ευρώπη το βρετανικό National Quality Award που διοργανώνει το 
Institute for Quality Assurance.

Ο παρακάτω πίνακας δίνει σαφώς μία καλή εικόνα των βραβείων ποιότητας 
που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Παρατηρούμε ότι για την Ελλάδα 
δεν υπάρχει -τουλάχιστον ακόμη- Εθνικό Βραβείο μα μόνο η συνεργασία 
μεταξύ του ευρωπαϊκού EFQM με την ΕΕΔΕ (Ελληνική εταιρία διοικήσεως 
επιχειρήσεων), προκειμένου να διευκολύνεται η συμμετοχή των ελληνικών 
επιχειρήσεων στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ποιότητας.

Περιοχή Βραβείο / Οργανισμός βράβευσης
Argentina Arqentina National Oualitv Award
Austria Austrian National Ouality Award
Australia Australian Oualitv Awards for Business Excellence
Brazil Brazil National Ouality Award
Canada Canada Awards for Excellence
Chile Chile National Ouality Award
Czech Republic Czech Ouality Award
Denmark Danish Oualitv Award
Dubai Dubai Ouality Award
Europe EuroDean Ouality Award
Fiji Fiii Ouality Awards
Finland Finnish Oualitv Award
France French Ouality Award
Germany German Ouality Award
Greece EFOM National Partner Oraanization ΪΝΡΟΪ
Hong Kong HKMA Oualitv Award
Hungary Hunaarian Quality Award
Iceland Icelandic Oualitv Awards
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India Raiiv Gandhi National Oualitv Award
Ireland Irish (Duality Award
Israel Israel National Industrial (Duality Award
Italy Premio OualitCi Italia
Japan JaDan (Duality Award and

The Demina Prize
Malaysia Oualitv Manaqement Excellence Award
Netherlands The Dutch Ouality Prize
New Zealand New Zealand Ouality Awards
Northern Ireland Northern Ireland Oualitv Awards
Philippines PhiliDDine Ouality Award
Poland Polish Ouality Award
Portugal Portuauese Ouality Award
Puerto Rico Puerto Rico Excellence and ComDetitiveness
Russia Oualitv Awards of the Government of the Russian

Federation
Scotland Oualitv Scotland Business Excellence Award
Singapore SinaaDore Quality Award
South Africa South African National Productivity Award
Spain Prince Felbe Industrial Ouality Award
Sweden Swedish Ouality Award
Switzerland Swiss Ouality Award
Taiwan Taiwan National Ouality Award
Thailand Thailand Ouality Award
Turkey National Ouality Award
United Kingdom UK Business Excellence Award
United States Malcolm Baldriae National Oualitv Award
Vietnam Ministry of Science & Technoloav | Award (Enalishl
Wales Wales Oualitv Award
nnyfyhttp://www.dhutton.com/awards/awards-national.html

Η Ποιότητα στκ ελληνικές επιχειρήσεις σιίυερα

Σύμφωνα με την εναρκτήρια ομιλία του κ. Γ. Τσιότρα στο Quality Forum 
Βορείου Ελλάδος 2003, υπάρχουν κάποια σημαντικά βήματα σε όρους 
θεσμικού πλαισίου. Συγκεκριμένα πρόκειται για την ίδρυση του Εθνικού 
Συμβουλίου Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), την ίδρυση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου 
Τροφίμων (ΕΦΕΤ), την απονομή σημάτων ποιότητας «AGROCERT» σε 
γεωργικά προϊόντα, την ίδρυση του Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (ΕΙΜ), 

τη δημιουργία της θέσης του Συμβούλου Ποιοτικού Ελέγχου για έργα
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υποδομής, την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) όπου προβλέπεται η ολοκλήρωση του Εθνικού 
Συστήματος Ποιότητας αλλά και η προώθηση της επιχειρηματικής αριστείας. 
Επιπλέον, η παρακίνηση των επιχειρήσεων να εφαρμόσουν συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας μέσω χρηματοδοτήσεων από το Β' και Ρ κοινοτικό 
πλαίσιο στήριξης, η ανακήρυξη του 1998 ως έτους ποιότητας καθώς και οι 
διάφορες εκδηλώσεις ιδιωτικών και δημοσίων φορέων για την προώθηση των 
ζητημάτων της ποιότητας, όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο ότι πράγματι 
γίνονται κάποια βήματα για τη θεσμοθέτηση της ποιότητας στην Ελλάδα.

Βεβαίως μένουν πολλά να γίνουν, όπως για παράδειγμα η ίδρυση ενός 
Εθνικού Βραβείου Ποιότητας (που θα οδηγήσει και στο σχηματισμό ενός 
εθνικού προγράμματος για την ποιότητα) και αποδεικνύεται πως η ανάγκη για 

θεμελίωση της ποιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις προβάλλει επιτακτική.

Σύμφωνα με την έρευνα που διενήργησε τον Οκτώβριο του 2000 ο Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) σε συνεργασία με την εταιρία 
συμβούλων «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.», το 55% των επιχειρήσεων της βόρειας 
Ελλάδας δε γνωρίζει την ύπαρξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ποιότητας. 
Επιπλέον, το 83% των επιχειρήσεων δήλωσαν άγνοια για την ύπαρξη 
διεθνών βραβείων ποιότητας και των κριτηρίων που τα συνοδεύουν. Αντίθετα 
το 97% έδειξε ενδιαφέρον να πληροφορηθεί για αυτούς τους θεσμούς. 
Ορμώμενοι από το παρόν συμπέρασμα, προχωρήσαμε οι υποφαινόμενοι 
στην εκπόνηση της παρούσας διατριβής για τη λεπτομερέστερη καταγραφή 
της εικόνας της ποιότητας στα ελληνικά οινοποιεία και συνεπώς στην 
ενημέρωσή τους για αυτά τα θέματα.

Γιατί όμως αυτή η επιμονή με την ποιότητα; Υπάρχουν πράγματι αποδείξεις 
ότι προσφέρει τόσα πολλά στην επιχείρηση; Ποια είναι η συνεισφορά της και 
πώς αποτιμάται;
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Συγκριτικό πλεονέκτημα

Η σημαντική συμβολή της ποιότητας στην επίτευξη συγκριτικού 
πλεονεκτήματος αποδεικνύεται από αρκετές έρευνες της δεκαετίας του '80. 
Στην PIMS Associates Inc., θυγατρική του Strategic Planning Institute, που 
διατηρεί βάση δεδομένων 1200 εταιριών βρήκαν ότι :

Η ποιότητα του προϊόντος είναι βασική αιτία για την κερδοφορία της εταιρίας.

• Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες ανώτερης 
ποιότητας συνήθως έχουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και ήταν από 
τους πρώτους που δραστηριοποιήθηκαν στον κλάδο τους.

• Η ποιότητα σχετίζεται θετικά και σημαντικά με υψηλότερη απόδοση της 
επένδυσης για σχεδόν όλα τα προϊόντα και τις καταστάσεις της αγοράς.

• Η θεσμοθέτηση μιας στρατηγική για την ποιότητα συνήθως οδηγεί σε 
αυξημένο μερίδιο αγοράς, μα με το κόστος της μειωμένης 
βραχυπρόθεσμης κερδοφορίας.

• Οι παραγωγοί προϊόντων υψηλής ποιότητας μπορούν συνήθως να 
χρεώσουν υψηλές τιμές.

Ποιότητα και Αποτελέσυατα

To General Accounting Office (GAO) της κυβέρνησης των ΗΠΑ, μελέτησε 20 
εταιρίες που ήταν μέσα στις επικρατέστερες υποψήφιες για το εθνικό βραβείο 
ποιότητας Malcolm Baldridge Award το 1988 και 1989. Σχεδόν σε όλες τις 
περιπτώσεις, αυτές οι εταιρίες πετύχαιναν καλύτερες σχέσεις μεταξύ των 
εργαζομένων, υψηλότερη παραγωγικότητα, μεγαλύτερη ικανοποίηση των 
πελατών, αυξημένο μερίδιο στην αγορά και βελτιωμένη κερδοφορία. Μια πιο 
πρόσφατη έρευνα της Zenger- Miller Achieve μεταξύ 1000 manager, βρήκε 
παρόμοια οφέλη από πρωτοβουλίες για ποιότητα, περιλαμβανομένης της 
αυξημένης συμμετοχής των εργαζομένων, βελτιωμένης ποιότητας προϊόντων 
και υπηρεσιών, βελτιωμένης ικανοποίησης των πελατών, βελτιωμένης 
παραγωγικότητας και δεξιοτήτων των εργαζομένων.
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Μία από τις πιο αξιοσημείωτες έρευνες δημοσιεύτηκε από τους Kevin 
Hendricks και Vinod Singhal το 1997 η οποία έδειξε ότι όταν εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά, η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας βελτιώνει δραματικά τη 
χρηματοοικονομική απόδοση. Με δείγμα 600 εταιριών που έχουν κερδίσει 
βραβεία ποιότητας είτε από τους πελάτες τους είτε άλλων εθνικών και 
τοπικών οργανώσεων, οι ερευνητές εξέτασαν τα εταιρικά αποτελέσματα από 
έξι χρόνια πριν τη βράβευση μέχρι κα τέσσερα χρόνια μετά. Ο πρώτος δείκτης 
απόδοσης που εντοπίστηκε ήταν η ποσοστιαία αλλαγή στα λειτουργικά έσοδα 
και μία ποικιλία μέτρων που μπορεί να επηρεάσουν τα λειτουργικά έσοδα: 
ποσοστιαίες αλλαγές στις πωλήσεις, συνολικό ενεργητικό, αριθμός 
εργαζομένων, απόδοση επί των πωλήσεων, δείκτης απόδοσης των 
συνολικών επενδυμένων κεφαλαίων. Αυτά τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν για 
έλεγχο με ένα σύνολο εταιριών που ήταν παρόμοιες σε μέγεθος και στην ίδια 
βιομηχανία με τους βραβευμένους. Η ανάλυση έδειξε σημαντικές διαφορές 
μεταξύ του δείγματος και του control group. Συγκεκριμένα, η αύξηση των 
λειτουργικών εσόδων στους βραβευμένους είχε μέσο όρο 91% έναντι 43% για 
το control group. Οι νικητές είχαν επίσης ένα άλμα 61% στις πωλήσεις 
(συγκρινόμενο με 32% του control group), 79% αύξηση στο συνολικό 
ενεργητικό (σε σύγκριση με 37%), 23% αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων 
(σε σύγκριση με 0%) και ένα 9% αύξηση στην απόδοση επί του ενεργητικού 
(σε σύγκριση με 6%). ΟΙ μικρές εταιρίες τα πήγαν καλύτερα από τις μεγάλες, 
και σε μία περίοδο πέντε χρόνων, οι νικητές επεκράτησαν επί του S&P index 
με 34%.
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Κεφάλαιο 3-
Έρευνα για τις Βέλτιστες Πρακτικές στην Ελληνική Βιομηχανία Οίνου

Όπως αναλύσαμε διεξοδικά στις προηγούμενες ενότητες, η επίτευξη της 

Ποιότητας μέσω της εφαρμογής των βέλτιστων πρακτικών που 

χρησιμοποιούν οι κορυφαίες βιομηχανίες παγκοσμίως είναι η προϋπόθεση για 

την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οινοβιομηχανίας και την ανάπτυξη του 

μεριδίου αγοράς της τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το πρώτο βήμα για την αναμόρφωση κι ενημέρωση του κλάδου προς τα 

σωστά βήματα ανάπτυξης είναι η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης, 

δηλαδή ο προσδιορισμός των δυνάμεων κι αδυναμιών των ελληνικών 

επιχειρήσεων, των δυσκολιών κι ελλείψεων που αντιμετωπίζουν ώστε να 

δημιουργηθεί ένα ρεαλιστικό κι αποτελεσματικό σχέδιο δράσης.

Μεθοδολογία

Αυτό ακριβώς προσπαθήσαμε να επιτύχουμε με την παρούσα έρευνα. 

Αναζητήσαμε τις βέλτιστες πρακτικές (best practices) που εφαρμόζουν 

εταιρίες διαφόρων κλάδων οι οποίες έχουν βραβευθεί με το κορυφαίο 

αμερικανικό βραβείο ποιότητας Malcolm Baldridge National Quality Award. Οι 

πρακτικές αυτές προέρχονται από επτά πεδία: Ηγεσία, Προσδιορισμός των 

πελατών- Γνώση της αγοράς, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοίκηση 

Παραγωγής, Μετρήσεις Απόδοσης, Δημιουργία Αξίας και Δραστηριότητες 

Marketing.

Στη συνέχεια δημιουργήσαμε ένα κατάλληλο ερωτηματολόγιο ώστε να δούμε 

αν και κατά πόσο εφαρμόζονται αντίστοιχες πρακτικές στις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Περαιτέρω, προχωρήσαμε σε ανάλυση των ερωτηματολογίων 

προκειμένου όχι μόνο να παρουσιάσουμε στατιστικά του κλάδου, αλλά να 

εντοπίσουμε τυχόν συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών του ερωτηματολογίου. 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 

έκδοση 10.1.
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Στην τελευταία ενότητα της έρευνας παρατίθενται συμπεράσματα και 

προτάσεις σχετικά με δυνατότητες και προοπτικές της ελληνικής βιομηχανίας 
κρασιού.

Συνολικά στάλθηκαν 135 ερωτηματολόγια σε οινοποιεία σε όλη την Ελλάδα 

από τη Θράκη και την Ήπειρο ως τη Ζάκυνθο, την Κρήτη και τη Ρόδο. Το 

ποσοστό ανταπόκρισης υπήρξε σχετικά χαμηλό (19,26%) με την επιστροφή 

26 απαντημένων και κατάλληλων προς ανάλυση ερωτηματολογίων.

Ενότητα 1- Παρουσίαση δείγματος

Η πρώτη ενότητα εξετάζει κάποια γενικά στοιχεία της επιχείρησης όπως το 

έτος ίδρυσης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το μέγεθος, την ύπαρξη ξεχωριστού 

τμήματος marketiog από το τμήμα πωλήσεων, το είδος των παραγόμενων 

προϊόντων και την εξαγωγική δράση.

Οι περισσότερες από τις εταιρίες που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα έχουν 

ιδρυθεί πριν από περισσότερο από 30 χρόνια (38,5%). Ακολουθούν αυτές 

που ιδρύθηκαν πριν από 11-30 χρόνια (30,8%), έπονται οι πριν από 6-10 

χρόνια (19,2%) και τέλος, έχουμε τις νεοσύστατες εταιρίες (πριν 3- 6 χρόνια) 

που αντιπροσωπεύουν το 11,5% του δείγματός μας.

Όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το 100% των ερωτηθέντων 

οινοποιείων ανήκουν στο σύνολό τους σε εγχώριους ιδιοκτήτες, ενώ το 7,7% 

αυτών αποτελούν τμήμα ή θυγατρική ενός μεγαλύτερου οργανισμού.

Η μικρότερη επιχείρηση που εξετάσαμε απασχολεί 2 άτομα ενώ η μεγαλύτερη 

360. Βεβαίως, μεταξύ των δύο αυτών ακραίων τιμών, παρουσιάστηκαν άλλες 

16 διαφορετικές τιμές. Στην ερώτηση πόσα άτομα απασχολούνται σε 

δραστηριότητες marketing εκτός από τις πωλήσεις, οι απαντήσεις κυμάνθηκαν 

από 0 έως 9 άτομα με μέσο όρο τα 2 άτομα περίπου. Στην ερώτηση πόσα 

άτομα απασχολούνται στις πωλήσεις, οι απαντήσεις κυμάνθηκαν και πάλι 

από 0 (!) έως 45 άτομα με μέσο όρο τα 8 άτομα περίπου.
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Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
VAR13A 26 2,00 360,00 50,6154 85,06566
VAR13B 26 ,00 9,00 2,3846 2,40128
VAR13C 26 ,00 45,00 7,6538 12,50901
Valid N (listwise) 26

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ένα αρκετά μεγάλο μέρος των εταιριών του 

δείγματος (19,2 %) δε διαθέτει ξεχωριστό τμήμα marketing ενώ το 53,9% του 

συνόλου διαθέτουν το πολύ δύο άτομα για τη λειτουργία του τμήματος 

marketing.
Διάγραμμα 3.1 

Άτομα στο τμήμα marketing

9,00

3,0%

7.00 

7,7%

5.00 

7,7%

4.00 

3,8%

3.00 

3,8%

2.00 

30,8%

,00

19,2%

1,00

23,1%

Όπως θα περίμενε κανείς, η ύπαρξη τμήματος marketing σχετίζεται σημαντικά 

με το μέγεθος της επιχείρησης, πράγμα που επιβεβαιώνει και η συσχέτιση 
κατά Pearson.

Correlations

VAR13A VAR13B
VAR13A Pearson Correlation 1 ,720*’

Sig. (2-tailed) , ,000
N 26 26

VAR 13B Pearson Correlation ,720** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,

N 26 26
**· Correlation is significant at the 0.01 level
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Όπως φαίνεται κι από τον επόμενο πίνακα, σημαντική είναι και η συσχέτιση 

μεταξύ του αριθμού των εργαζομένων στις πωλήσεις και του αριθμού των 

εργαζομένων στο τμήμα marketing.

Correlations

VAR13B VAR13C
VAR13B Pearson Correlation 1 ,758*’

Sig. (2-tailed) , ,000
N 26 26

VAR13C Pearson Correlation ,758** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,

N 26 26
**· Correlation is significant at the 0.01 level

Στην ερώτηση ποια είναι η αγορά στην οποία απευθύνεστε,

VAR14A

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid consumer 9 34,6 34,6 34,6

business 5 19,2 19,2 53,8
both 12 46,2 46,2 100,0
Total 26 100,0 100,0

το 34,6% απάντησε «ο καταναλωτής», το 19,2% απάντησε «οι επιχειρήσεις» 

και το 46,2% απάντησε «και τα δύο». Αντιλαμβανόμαστε ότι τα οινοποιεία 

ενδιαφέρονται να προωθήσουν τα προϊόντα τους τόσο στα εστιατόρια και τα 

λοιπά σημεία εστίασης, όσο και στους τελικούς καταναλωτές, με μία έμφαση 

σε αυτούς τους τελευταίους.

Στην ερώτηση τι προσφέρει η επιχείρησή σας πήραμε τις εξής απαντήσεις:

VAR14B

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid goods 20 76,9 76,9 76,9

services 1 3,8 3,8 80,8
both 5 19,2 19,2 100,0
Total 26 100,0 100,0
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To 76,9% των οινοποιείων θεωρεί ότι προσφέρει μόνο αγαθά, το 3,8% μόνο 

υπηρεσίες και το 19,2% ότι προσφέρει αγαθά & υπηρεσίες. Οι παραπάνω 

απαντήσεις δε συσχετίζονται ούτε με την ηλικία ούτε με το μέγεθος της 

επιχείρησης. Μας δίνουν όμως μία ιδέα για τη γενικότερη εταιρική φιλοσοφία 

που επικρατεί σε αυτά καθώς φαίνεται πως είναι προσανατολισμένα στη 

διαδικασία παραγωγής και όχι τόσο σε θέματα υπηρεσιών όπως είναι π.χ. η 

εξυπηρέτηση πελατών.

Αναφορικά με τα τμήματα αγοράς στα οποία δραστηριοποιούνται οι υπό 

εξέταση επιχειρήσεις, τα ποσοστά είναι τα ακόλουθα:

Στη βασική κατηγορία Ε (τιμή προϊόντος < 5 €) δραστηριοποιείται το 61,5% 

του δείγματος. Στην κατηγορία ρτΘπιίυπι Δ (5- 9,99 €) το 84,6%, στη super 

premium Γ (10- 14,99 €) το 57,7%, στην ultra premium Β (15- 49,99 €) το 23,1 

% και τέλος στην exclusive κατηγορία A (50+ €) δεν δραστηριοποιείται κανένα 

από τα εξεταζόμενα οινοποιεία. Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η κατανομή της 

παραγωγής των προϊόντων ανά συνδυασμούς στο σύνολο του δείγματος, 

καθώς τα περισσότερα οινοποιεία προσφέρουν ποικιλία κρασιών που 

καλύπτουν περισσότερα τμήματα αγοράς.

VAR14C

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Γ 2 8,3 8,7 8,7

Δ 1 4,2 4,3 13,0
ΒΓ 1 4,2 4,3 17,4
ΓΔ 3 12,5 13,0 30,4
ΔΕ 8 33,3 34,8 65,2
ΒΓΔ 2 8,3 8,7 73,9
ΓΔΕ 3 12,5 13,0 87,0
ΒΓΔΕ 3 12,5 13,0 100,0
total 23 95,8 100,0

απούσα System 1 4,2
Σύνολο 24 100,0

Όπου
Γ δραστηριοποίηση στις κατηγορίες (10- 14,99€)
Δ (5- 9,99 €)

ΒΓ (15-49,99 €), (10-14,99€)
ΓΔ (10- 14,99€), (5- 9,99 €)
ΔΕ (5- 9,99 €), (<5 €)

ΒΓΔ (15-49,99 €), (10- 14,99 €), (5-9,99 €)
ΓΔΕ (10- 14,99€), (5-9,99 €), (<5 €)

ΒΓΔΕ: (15-49,99 €), (10- 14,99€), (5-9,99 €), (<5 €)
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Για την παραγωγή των κρασιών το 23,1% των οινοποιείων χρησιμοποιεί 

σταφύλια αποκλειστικά από δικά του κτήματα, το 23,1% από 

συνεργαζόμενους αμπελουργούς (σ’ αυτήν την κατηγορία κυριαρχούν οι 

συνεταιρισμοί) και το 53,8% χρησιμοποιεί σταφύλια τόσο από δικά του 

κτήματα όσο και από συνεργαζόμενους αμπελουργούς.

Τα οινοποιεία που παράγουν μόνο εμφιαλωμένα κρασιά αντιπροσωπεύουν το 

53,8%, ενώ αυτά που παράγουν και εμφιαλωμένα και χύμα το 46,2%. Κανένα 

από τα οινοποιεία του δείγματος δεν παράγει αποκλειστικά χύμα κρασί.

Εξετάζοντας την εξαγωγική δράση του δείγματος ρωτήσαμε τι μερίδιο από τα 

έσοδα των πωλήσεών τους ( οικονομικό έτος 2004) αναμένεται να προκύψει 

από τις πωλήσεις σε αγορές του εξωτερικού. Το 7,7% δεν πραγματοποιεί 

εξαγωγές, το 23,1% αναμένει ποσοστό μικρότερο του 10%, το 46,2% 

αναμένει μερίδιο της τάξης του 11- 25%, το 19,2% αναμένει το 26- 50% των 

εσόδων του από τις εισαγωγές και τέλος το 3,8% του δείγματος κερδίζει το 51- 

79% των εσόδων του από τις πωλήσεις στο εξωτερικό.

Συσχετίζοντας το μέγεθος των εξαγωγών με το μέγεθος της επιχείρησης 

(αριθμός εργαζομένων), αποδεικνύεται ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

συσχέτιση, δηλαδή όσο πιο μεγάλη η εταιρία, τόσο περισσότερες εξαγωγές 

κάνει.

Συσχέτιση μεγέθους εταιρίας- εξαγωγών

VAR13A VAR 17
VAR13A Pearson Correlation 1 ,398*

Sig. (2-tailed) , ,044
N 26 26

VAR 17 Pearson Correlation ,398* 1
Sig. (2-tailed) ,044 ,

N 26 26

*· Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Ολοκληρώνοντας την επισκόπηση των γενικών χαρακτηριστικών του 

δείγματός μας χρήσιμο είναι να εξετάσουμε και τη γεωγραφική κατανομή των 

οινοποιείων που συμμετέχουν στην έρευνα.
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Διάγραμμα 3.2

Γεωγραφική κατανομή δείγματος

κρήτη & ιόνιο 

3,8%

Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηματολογίων προέρχεται από τη Μακεδονία 

και τη Θράκη σε ποσοστό 53,8%. Η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα & 

Αττική και η Θεσσαλία έχουν καθεμιά από 11,5%, προσδίδοντας έτσι μια 

σχετική ισορροπία στην αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος μεταξύ βορρά 

και νότου. Στο δείγμα μας περιλαμβάνονται επίσης και οινοποιεία από τα 

νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Ενότητα 2- Προσδιορισυός των πελατών και ννώση τγκ ανοοάς

Στη δεύτερη ενότητα εξετάζουμε κατά πόσον τα ελληνικά οινοποιεία έχουν 

συνειδητοποιήσει την ανάγκη γνώσης της αγοράς και κατανόησης των 
επιθυμιών των πελατών τους καθώς και τις τεχνικές που αυτά εφαρμόζουν 

προκειμένου να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τις αγορές και τους πελάτες 

τους.

Μία θεμελιώδης τεχνική κατανόησης των αναγκών των πελατών είναι ο 

προσδιορισμός των ομάδων πελατών που θέλει να στοχεύσει η επιχείρηση.
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Στον πίνακα βλέπουμε τα ποσοστά επί τοις εκατό των απαντήσεων στην 

ερώτηση «ταξινομείστε τις 5 πιο σημαντικές για την εταιρία σας ομάδες 

πελατών (target groups) με το 1 ως πιο σημαντικό».

Σημαντικές ομάδες πελατών

Σημαντικό-

τητα

Super

market

Κάβες Τελικοί

καταναλ

Εστιατόρια Χονδρέμποροι Ατομα με 

Επιρροή

Κυβερνητ

Στελέχη

Επισκέπτες

οινοποιείου

0* 50,0 3,8 26,9 7,7 7,7 53,8 96,2 73,1

1 15,4 26,9 26,9 11,5 15,4 3,8 0 0

2 7,7 26,9 7,7 38,5 26,9 3,8 0 0

3 15,4 15,4 19,2 19,2 15,4 3,8 0 7,7

4 3,8 23,1 7,7 23,1 19,2 11,5 0 0

5 7,7 3,8 11,5 0 15,4 23,1 3,8 0

Σύνολο 100 100 100 100 100 100 100 100

*Οι περιπτώσεις στις οποίες το target group δεν μπήκε στα 5 πιο σημαντικά

Εξετάζοντας την τμηματοποίηση πελατών των ελληνικών οινοποιείων 

βρήκαμε ότι η κυριότερη ομάδα πελατών την οποία εντάσσει στα 5 

σημαντικότερα target groups το 96,2% του δείγματος είναι οι εξειδικευμένες 

κάβες. Τη δεύτερη θέση σημαντικότερου target group μοιράζονται από κοινού 

τα εστιατόρια (χώροι εστίασης γενικά) και οι χονδρέμποροι έχοντας το ίδιο 

ποσοστό (αποδοχής στην ομάδα των σημαντικών 5), ήτοι 92,3%. Εντύπωση 

προκαλεί το γεγονός ότι το 50% του δείγματος δε θεωρεί σημαντικό target 

group τα super market. Επίσης, το υψηλό ποσοστό απόρριψης των 

επισκεπτών του οινοποιείου ως σημαντικών πελατών (73,1%) υπονοεί το 

εμβρυακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο οινοτουρισμός στην Ελλάδα. Στις 

προτεινόμενες από το ερωτηματολόγιο ομάδες πελατών περιλαμβάνονταν 
ακόμα οι κατηγορίες: α) μέτοχοι, β) άλλοι, οι οποίες δεν θεωρήθηκαν 

σημαντικές από κανένα οινοποιείο του δείγματος.

Εξετάζοντας την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ του μεγέθους της επιχείρησης και 

της ομάδας πελατών που επιλέγει ως σημαντικότερη καταλήγουμε στο ότι το 

μέγεθος της εταιρίας συσχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με την επιλογή της 

κάβας και των χονδρεμπόρων ως σημαντικών target group.
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Συσχέτιση Μεγέθους- Κάβας

VAR13A VAR21KAV
Spearman's rho VAR13A Correlation Coefficient 1,000 ,470*

Sig. (2-tailed) , ,015
N 26 26

VAR21KAV Correlation Coefficient ,470* 1,000
Sig. (2-tailed) ,015 ,

N 26 26

*· Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).

Συσχέτιση Μεγέθους- Χονδρεμπόρων

VAR13A VAR21XON
Spearman's rho VAR13A Correlation Coefficient 1,000 -,476*

Sig. (2-tailed) , ,014
N 26 26

VAR21XON Correlation Coefficient -,476* 1,000
Sig. (2-tailed) ,014 ,

N 26 26

*· Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).

Περαιτέρω, μη βρίσκοντας σημαντική συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους της 

εταιρίας και της στόχευσης στα super market, εξετάσαμε εάν υπάρχει σχέση 

μεταξύ του μεγέθους των εξαγωγών μιας εταιρίας και της στόχευσης στα 

super market. Πράγματι, η συσχέτιση εμφανίζεται στατιστικά σημαντική 

αποδεικνύοντας πως οι εταιρίες που έχουν μεγάλη εξαγωγική δράση 

παρουσιάζουν γκάμα προϊόντων που απευθύνεται στην αγορά των super 

market.

Συσχέτιση Εξαγωγών- Super Market

VAR 17 VAR21SM
Spearman's rho VAR 17 Correlation Coefficient 1,000 ,518*’

Sig. (2-tailed) , ,007
N 26 26

VAR21SM Correlation Coefficient ,518** 1,000
Sig. (2-tailed) ,007 ,

N 26 26

**· Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Πέραν του προσδιορισμού των ομάδων πελατών, αναγκαία είναι και η επαφή 

με τους πελάτες για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών τους και τη 

δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος. Τα ελληνικά οινοποιεία
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χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό τις έρευνες αγοράς & συνεντεύξεις 

καταναλωτών σε ποσοστό 34,6%, παρακολουθούν τις κινήσεις των 
ανταγωνιστών τους σε ποσοστό 73,1%, παρακολουθούν τις κινήσεις των 

πελατών τους ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τη γενικότερη συμπεριφορά 

των πελατών σε ποσοστό 65,4% και τέλος ενημερώνονται για τις επιθυμίες 

των καταναλωτών από στοιχεία που φέρνουν οι πωλητές έπειτα από επαφή 

με πελάτες σε ποσοστό 65,4%. Άλλες πηγές πληροφόρησης που 

χρησιμοποιούνται είναι επίσης οι διεθνείς κι εγχώριες κλαδικές μελέτες .

Η επόμενη ερώτηση, παρ’ ότι θα περίμενε κανείς να συγκεντρώσει το 100% 

των απαντήσεων στο «πάντα», εντυπωσιάζει κι αποκαλύπτει την αλήθεια 

σχετικά με τις μη πραγματιστικές αποφάσεις για τη δημιουργία νέων 

προϊόντων που λαμβάνονται στα ελληνικά οινοποιεία.

«Όταν σχεδιάζουμε, παράγουμε και διακινούμε τα προϊόντα μας λαμβάνουμε 

υπόψη τις επιθυμίες των πελατών μας»

Οι απαντήσεις που λάβαμε διαμορφώνονται ως εξής:

VAR23

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Σπάνια 3 11,5 11,5 11,5

Συχνά 9 34,6 34,6 46,2
Πολύ συχνά 7 26,9 26,9 73,1
Πάντα 6 23,1 23,1 96,2
Δ/ΞΔ/Α 1 3,8 3,8 100,0
Total 26 100,0 100,0

Το γεγονός αυτό της άγνοιας ή παραμέλησης των επιθυμιών του αγοραστικού 

κοινού και των τάσεων της αγοράς εν μέρει εξηγεί κάποια από τα προβλήματα 

της ελληνικής βιομηχανίας οίνου όπως η μη ανταγωνιστικότητα, ο σκληρός 

ανταγωνισμός στην εγχώρια αγορά που τείνει να υπερκορεστεί από την 

πληθώρα των προσφερόμενων ετικετών και τη συσσώρευση αποθεμάτων.

Περνώντας στην επόμενη ερώτηση κι αναγνωρίζοντας ότι προβλήματα 

υπάρχουν ακόμα και στις μεγαλύτερες και καλύτερα οργανωμένες εταιρίες, η 

βέλτιστη επιχειρηματική πρακτική επιτάσσει την ύπαρξη πολιτικών για την 

αντιμετώπιση δυσχερειών που προκύπτουν από ελαττωματικά προϊόντα ή

73



υπηρεσίες. Από τη σχετική ερώτηση για τις μεθόδους διαχείρισης παραπόνων 

κι επίλυσης κρίσεων στα ελληνικά οινοποιεία προκύπτει ότι:

Στο 50% του δείγματος υπάρχουν εταιρικές πολιτικές αποζημιώσεων για 

τυχόν ελαττωματικά προϊόντα, στο 80,8% υπάρχει κάποιος υπεύθυνος που 

διαχειρίζεται τα παράπονα των πελατών ενώ μόλις το 30,8% δηλώνει ότι 

διαθέτει επίσημη πολιτική διαχείρισης παραπόνων ώστε οι πελάτες να 

μπορούν εύκολα να διατυπώνουν τα προβλήματά τους και να λαμβάνουν 

γρήγορη λύση. Σημειώνεται επίσης ότι κανένα οινοποιείο του δείγματος δε 

διαθέτει «γραμμή καταναλωτών» μέσω της οποίας μπορούν οι πελάτες να 

επικοινωνούν για διατύπωση παραπόνων, πρακτική οποία είναι ιδιαίτερα 

διαδεδομένη στις άλλες επιχειρήσεις τροφίμων (π.χ. γαλακτοβιομηχανίες).

Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των ποσοστών της πολιτικής των αποζημιώσεων 

για τα ελαττωματικά προϊόντα και της πολιτικής για τη διαχείριση παραπόνων 

τονίζουν ακόμα μια φορά τον έντονο προσανατολισμό της βιομηχανίας στην 

παραγωγή αγαθών και όχι τόσο στην παροχή ταυτόχρονα και ποιοτικών 

υπηρεσιών προς τον πελάτη.

Τέλος, αναφορικά με τη μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών, το 100% 

δηλώνει πως ενδιαφέρεται γι' αυτήν και τη μετράει κυρίως με προφορική 

συζήτηση (96,2%), γραπτά ερωτηματολόγια (11,5%), τηλεφωνική έρευνα 

(11,5%) καθώς και με μηνύματα των πωλητών & των δικτύων διανομής 

(11,5%). Δε βρέθηκε κάποια σημαντική συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους της 

εταιρίας και της μεθόδου μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών.

Ενότητα 3- Ηγεσία και Στρατηγικός Σχεδιασυός

Η Ηγεσία της επιχείρησης παίζει τεράστιο ρόλο στη δημιουργία και διατήρηση 

ενός συστήματος ποιότητας. Μέσα από τις ερωτήσεις μας προσπαθήσαμε να 

σκιαγραφήσουμε το προφίλ της σημερινής ηγεσίας και το στυλ διοίκησης των 

ελληνικών επιχειρήσεων οίνου.
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Αρχικά, θέλοντας να δούμε κατά πόσο τα σημερινά στελέχη είναι εξοικειωμένα 

με τις βασικές αρχές marketing ρωτήσαμε σχετικά με την ύπαρξη γραπτών 

mission statements, γραπτών εταιρικών (corporate) στρατηγικών και 

γραπτών στόχων. Τα περισσότερα οινοποιεία (61,5%) δεν έχουν γραπτό 

όραμα (mission statement) ούτε γραπτούς στόχους και το 73,1% δεν έχει 

γραπτή εταιρική στρατηγική.

Οι στόχοι των εταιριών προσαρμόζονται συνήθως ετησίως (50% του 

δείγματος), ενώ δε λείπουν περιπτώσεις ανά 6μηνο (23,1%) και ανά 3μηνο 

(15,4%).31

Η στρατηγική των εταιριών αποφασίζεται και χαράσσεται αποκλειστικά από 

την ανώτατη ηγεσία σε ποσοστό 73,1% , από την ανώτατη ηγεσία και τους 

εργαζόμενους σε ποσοστό 15,4% ενώ λίγες είναι οι επιχειρήσεις που βάζουν 

εκτός από τους εργαζομένους και τους πελάτες τους σε αυτή τη διαδικασία 

(11,5%).

VAR35

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid διοίκηση 19 73,1 73,1 73,1
διοίκηση & 
εργαζόμενοι 4 15,4 15,4 88,5

Διοικ, εργαζόμ.& 
πελάτες 3 11,5 11,5 100,0

Total 26 100,0 100,0

Στη συνέχεια ρωτήσαμε τα στελέχη των εταιριών ποια πιστεύουν ότι είναι τα 

5 σημαντικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο ηγέτης στις 

επιχειρήσεις της ελληνικής οινοβιομηχανίας με το 1 ως πιο σημαντικό. 31

31 Στην παρούσα ερώτηση το 11.5% ανήκει σε απούσες τιμές.
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Σημαντικότερα Χαρακτηριστικά του Ηγέτη

Σπου

δαιότητα

Όραμα Επικοι

νωνία

Πόρους

+χρόνο

Αλλαγές 

Εξωτ. Π

Προβλ

+αποφ.

Τεχνικές

Γνώσεις

Ήθος Έλεγχος

Εργαζ.

Βοήθεια

Εργαζ.

,00 15,4 15,4 23,1 42,3 15,4 42,3 69,2 80,8 65,4

1,00 50,0 3,8 19,2 3,8 23,1 0 0 3,8 3,8

2,00 15,4 19,2 26,9 11,5 11,5 7,7 7,7 3,8 0

3,00 7,7 23,1 11,5 23,1 15,4 11,5 0 0 7,7

4,00 3,8 19,2 11,5 7,7 26,9 15,4 11,5 0 0

5,00 3,8 15,4 3,8 7,7 3,8 19,2 7,7 7,7 19,2

Total 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2

Απούσα
τιμή

3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Από το συγκεντρωτικό πίνακα με τις συχνότητες των απαντήσεων βλέπουμε 

ότι το πιο σημαντικό στοιχείο του ηγέτη είναι το όραμα. Μάλιστα είναι τόσο 

σημαντικό που το 50% των ερωτηθέντων το επέλεξε ως το νούμερο 1 σε 

σπουδαιότητα στοιχείο, ενώ 80,8% το συμπεριέλαβε μέσα στην δάδα των 

στοιχείων του ηγέτη. Δεύτερη σε σπουδαιότητα έρχεται η ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων και λήψης αποφάσεων και ακολουθεί η ικανότητα επικοινωνίας. 

Ως σημαντικό στοιχείο αναγνωρίζεται επίσης η ικανότητα διαχείρισης των 

πόρων και του χρόνου με το 26,9% του δείγματος να το βαθμολογεί με βαθμό 

σπουδαιότητας 2. Ακολουθούν οι τεχνικές γνώσεις (με ποσοστό συμμετοχής 

στη σημαντική δάδα 57,5%), η ικανότητα να βοηθά τους εργαζόμενους ώστε 

αυτοί να αποδίδουν καλύτερα (34,6%), το επιχειρησιακό ήθος στην πράξη 

(30,8%) και τέλος η ικανότητα επιθεώρησης κι ελέγχου των εργαζομένων 

(19,2%).

Η διαφορά υπέρ της ικανότητας για βοήθεια των εργαζομένων προκειμένου 
αυτοί να αποδίδουν καλύτερα έναντι του ελέγχου αυτών είναι καλό σημάδι ότι 

τα στελέχη έχουν υπόψη τους τις καινούριες αντιλήψεις περί αντιμετώπισης 

του προσωπικού. Ο manager σύμφωνα με τις καινούριες αντιλήψεις δεν 

πρέπει να συμπεριφέρεται στο προσωπικό του σαν στρατιωτικός διοικητής 

αλλά μάλλον σαν προπονητής έτοιμος να υποστηρίξει την ομάδα του και να 

κάνει ό,τι είναι αναγκαίο (επικοινωνία, συμπαράσταση, επίλυση κρίσεων) 

προκειμένου αυτή να έχει την καλύτερη απόδοση. Θα ήταν άκρως 

ικανοποιητικό βέβαια η μεταβλητή αυτή να είχε ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά 

συμμετοχής στη σημαντική δάδα.
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Ενότητα 4- Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Στα πλαίσια του τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού τα πράγματα 

είναι πολύ ξεκάθαρα σχετικά με τις σύγχρονες βέλτιστες πρακτικές που 

χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις που «κάνουν τη διαφορά». 

Συγκεκριμένα, πέρα των τετριμμένων καθηκόντων του τμήματος όπως η 

μισθοδοσία, οι συζητήσεις με τα συνδικάτα κλπ. υπάρχουν και άλλες 

ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί ώστε να προσφέρει στην επιχείρηση 

σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Άλλωστε, η σύγχρονη θεωρία 

management τονίζει ότι το εργατικό δυναμικό είναι ο πιο πολύτιμος από τους 

πόρους μιας επιχείρησης καθώς δεν μπορεί να αντιγράφει από τους 

ανταγωνιστές.

Οι ενέργειες τις οποίες μπορεί να κάνει η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

είναι οι προσλήψεις των κατάλληλων ατόμων, η εκπαίδευση , η αξιολόγηση κι 

επιβράβευση, οι κοινωνικές και άλλου είδους παροχές προς τους 

εργαζομένους και τέλος, η μέτρηση της ικανοποίησης τους.

Όσον αφορά τις κατάλληλες προσλήψεις, χρήσιμο είναι το εργαλείο της 

περιγραφής θέσης (job description). Με την περιγραφή θέσης, η οποία 

αναλύει τις απαιτούμενες δεξιότητες, περιγράφει τα καθήκοντα και τοποθετεί 

τη συγκεκριμένη θέση εργασίας στην εταιρική ιεραρχία, μπορεί ο υπεύθυνος 

προσωπικού να εντοπίσει τον κατάλληλο υποψήφιο πολύ ευκολότερα και με 

πολύ καλύτερες πιθανότητες για μια καλή συνεργασία. Στη σχετική ερώτηση, 

το 61,5% των οινοποιείων δε χρησιμοποιούν job descriptions, ενώ όπως 

δείχνει ο πίνακας συσχέτισης, συνήθως είναι οι μεγάλες εταιρίες που 
χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία.

Συσχέτιση μεγέθους- χρήσης Job Description

VAR13A VAR41
Spearman's rho VAR13A Correlation Coefficient 1,000 -,422*

Sig. (2-tailed) , ,032
N 26 26

VAR41 Correlation Coefficient -.422* 1,000
Sig. (2-tailed) ,032
N 26 26

*· Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).
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Αναζητώντας την πολιτική εκπαίδευσης των εργαζομένων βρήκαμε ότι 

επικρατέστερη μέθοδος εκπαίδευσης είναι «ο παλιός δείχνει στο νέο» με το 

76,9% του δείγματος να την εφαρμόζει. Λιγότερο δημοφιλής είναι η μέθοδος 

της κυκλικής εκπαίδευσης κατά την οποία ένας εργαζόμενος περνά από 

διαφορετικά τμήματα της επιχείρησης ώστε να κατανοήσει καλύτερα την 

παραγωγική διαδικασία σε όλα τα στάδιά της. Την εφαρμόζει μόλις το 30,8% 

χωρίς το μέγεθος της επιχείρησης να παίζει κάποιο ρόλο. Το 38,5% του 

δείγματος διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια, ενώ το σχετικά ικανοποιητικό 

42,3% δηλώνει ότι επιδοτεί την επιμόρφωση και την εκπαίδευση των 

στελεχών του.

Ερευνώντας παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την ύπαρξη ή μη 

εκπαιδευτικής πολιτικής στις επιχειρήσεις, φαίνεται ότι το μέγεθος παίζει ρόλο 

καθώς βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ μεγέθους- 

διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων και μεγέθους- επιδότησης της 

εκπαίδευσης των στελεχών.

Συσχέτιση μεγέθους- επιμορφωτικών σεμιναρίων

VAR42C VAR13A
Spearman's rho VAR42C Correlation Coefficient 1,000 -,439*

Sig. (2-tailed) , ,025
N 26 26

VAR13A Correlation Coefficient -,439* 1,000
Sig. (2-tailed) ,025 ,

N 26 26

*■ Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).

Συσχέτιση μεγέθους- επιδότησης επιμόρφωσης στελεχών

VAR13A VAR42D
Spearman's rho VAR13A Correlation Coefficient 1,000 -,667*’

Sig. (2-tailed) , ,000
N 26 26

VAR42D Correlation Coefficient -.667** 1,000
Sig. (2-tailed) ,000 ,

N 26 26

**· Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).
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Εξετάζοντας τα ποσοστά εφαρμογής μεθόδων αξιολόγησης του προσωπικού, 

φαίνεται ότι οι μισές επιχειρήσεις (50%) του δείγματος αξιολογούν τους 
εργαζομένους τους. Ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό (69,2%) προβλέπουν 

διαδικασίες επιβράβευσης κι αναγνώρισης όσων έχουν ικανοποιητική 

απόδοση, κυρίως με χρηματικά bonus αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις με 

ειδικές τελετές βραβεύσεων και ταξίδια.

Αναφορικά με τις επιπλέον παροχές προς το προσωπικό, το 69,2% του 

δείγματος απαντά πως υπάρχουν αυτές οι επιπλέον παροχές καθώς 

αναγνωρίζεται η συνεισφορά τους στην ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων κι 

επικοινωνίας μεταξύ των ατόμων της επιχείρησης, γεγονός που με τη σειρά 

του τονώνει την «εμπλοκή» (involvement) τους στις εταιρικές διαδικασίες, την 

πίστη τους προς την εταιρία καθώς και την παραγωγικότητά τους. Οι 

περισσότερες παροχές αυτού του είδους είναι τα γεύματα για το προσωπικό- 

ιδίως σε περιόδους εορτών-, ημερίδες για θέματα γενικού ενδιαφέροντος και 

τέλος εκδρομές.

Τέλος, καταγράφοντας τα ποσοστά της εφαρμογής μεθόδων για τη μέτρηση 

της ικανοποίησης του προσωπικού, το 15,4% του δείγματος δεν τη μετράει. 

Στις υπόλοιπες επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τέτοιες μεθόδους ως 

δημοφιλέστερη εμφανίζεται η προσωπική συζήτηση (84,6%) ενώ 

παρατηρούμε κι ένα 7,7% που χρησιμοποιεί γραπτά ερωτηματολόγια.

Ενότητα 5- Διοίκηση Παραγωγής

Στην ενότητα για τη Διοίκηση Παραγωγής, αντιμετωπίσαμε το τμήμα αυτό από 
τη σκοπιά των ευθυνών του για τον καλό σχεδίασμά των προϊόντων και της 

παραγωγικής διαδικασίας όπως επίσης και για τη διασφάλιση της ποιότητας 

στα θέματα παραγωγής, από την πρώτη ύλη μέχρι την εμφιάλωση κι 

αποθήκευση.

Στα πλαίσια της εύρυθμης παραγωγικής διαδικασίας θεωρήσαμε ότι στοιχείο 

ποιότητας αποτελεί η ύπαρξη αρμόδιου τμήματος για το μηχανολογικό 

εξοπλισμό και τη συντήρηση αυτού. Στο 69,2% των οινοποιείων του δείγματος
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υπάρχει τέτοιο τμήμα, η ύπαρξη του οποίου σχετίζεται, όπως είναι 

αναμενόμενο με το μέγεθος της επιχείρησης

VAR51

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid yes 18 69,2 69,2 69,2

no 8 30,8 30,8 100,0
Total 26 100,0 100,0

Συσχέτιση μεγέθους- ύπαρξης μηχανολογικού τμήματος

VAR13A VAR51
Spearman's rho VAR13A Correlation Coefficient 1,000 -,714*'

Sig. (2-tailed) , ,000
N 26 26

VAR51 Correlation Coefficient -,714** 1,000
Sig. (2-tailed) ,000 I
N 26 26

**· Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Όσον αφορά τη σημαντική λειτουργία του σχεδιασμού ενός νέου προϊόντος, 

θελήσαμε να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί που συμμετέχουν στη διαδικασία. Το 

ιδανικό σύμφωνα με τα σύγχρονα εγχειρίδια marketing είναι να συμμετέχουν 

άτομα από όλα τα τμήματα και όλες τις (ανώτερες) βαθμίδες της εταιρικής 

ιεραρχίας, ώστε στην απόφαση και το σχεδιασμό να συμπυκνώνεται η γνώση 

όλων των τμημάτων και να αποφεύγονται λάθη που μπορούν να διορθωθούν 

από την αρχή.

Στο 92,3% του δείγματος στις αποφάσεις αυτές συμμετέχει η ανώτατη ηγεσία 

ενώ στο 69,2% συμμετέχουν εκτός της ανώτατης ηγεσίας και άτομα από τα 

τμήματα marketing, παραγωγής και πωλήσεων. Τη μικρότερη συμμετοχή 

όλων έχει η οικονομική διεύθυνση, γεγονός που ίσως ερμηνεύεται από την 
ταύτιση στο μυαλό των ερωτηθέντων της οικονομικής διεύθυνσης 

αποκλειστικά με τις λειτουργίες του λογιστηρίου των επιχειρήσεων.

Ναι
Ανώτατη ηγεσία (ιδιοκτήτες, Δ.Σ., Διευθυντές) 92,3

Άτομα από το τμήμα marketing 69,2

Άτομα από το τμήμα παραγωγής (οινολόγοι, γεωπόνοι) 69,2

Άτομα από τις πωλήσεις 69,2

Άτομα από την οικονομική διεύθυνση 26,9
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Εξετάζοντας περαιτέρω τη φύση της παραγωγικής διαδικασίας βρήκαμε ότι 

αυτή είναι τυποποιημένη σε ποσοστό 96,2% και αποτυπωμένη σε γραπτή 

μορφή σε ποσοστό 50%. Από τη σχετική συσχέτιση κατά Spearman 

προκύπτει στατιστικά σημαντική συσχέτιση της γραπτής αποτύπωσης με την 

ύπαρξη του προτύπου ISO καθώς και με την ύπαρξη της πιστοποίησης 

HACCP.

Συσχέτιση ISO με την γραπτή αποτύπωση της διαδικασίας παραγωγής

VAR55ISO VAR54B
Spearman's rho VAR55ISO Correlation Coefficient 1,000 -.600*’

Sig. (2-tailed) , ,002
N 25 25

VAR54B Correlation Coefficient -,600** 1,000
Sig. (2-tailed) ,002 ,

N 25 26

**■ Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Συσχέτιση HACCP με γραπτή αποτύπωση παραγωγικής διαδικασίας

VAR55HAC VAR54B
Spearman's rho VAR55HAC Correlation Coefficient 1,000 -.554*’

Sig. (2-tailed) , ,004
N 25 25

VAR54B Correlation Coefficient -.554** 1,000
Sig. (2-tailed) ,004 ,

N 25 26

**· Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας φαίνεται να κερδίζουν έδαφος καθώς 

το 73,1% του δείγματος έχει τουλάχιστον ένα είδος πιστοποίησης. Πρώτος σε 

προτίμηση έρχεται ο συνδυασμός του προτύπου ISO με το Hazard Analysis 

Critical Control Points (HACCP) ενώ διαφαίνεται και μία τάση προς τις 

βιολογικές πιστοποιήσεις (15,4%) που συνάδει με τη στροφή των 

προτιμήσεων των καταναλωτών προς τα βιολογικά προϊόντα.
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VAR555

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid HACCP 1 3,8 3,8 3,8

ISO 5 19,2 19,2 23,1
Other (bio) 4 15,4 15,4 38,5
none 7 26,9 26,9 65,4
HACCP+ISO 7 26,9 26,9 92,3
ISO+other 1 3,8 3,8 96,2
HACCP+ISO+other 1 3,8 3,8 100,0
Total 26 100,0 100,0

Όπως είπαμε και στην αρχή της ενότητας για τα θεωρητικά της ποιότητας, οι 

καταβολές του ποιοτικού ελέγχου εντοπίζονται στο χώρο της παραγωγής με 

τη χρήση στατιστικών και ποσοτικών μεθόδων. Μόνο το 42,3% του δείγματος 

χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία και όπως είναι λογικό, είναι οι μεγάλες εταιρίες 

που έχουν αυτή τη δυνατότητα.

υσχέτιση μεγέθους- χρησιμοποίησης στατιστικών μεθόδων στην παραγωγέ

VAR13A VAR56
Spearman's rho VAR13A Correlation Coefficient 1,000 -,657*’

Sig. (2-tailed) , ,000
N 26 26

VAR56 Correlation Coefficient -.657" 1,000
Sig. (2-tailed) ,000 ,

N 26 26

**· Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Από την επόμενη συσχέτιση φαίνεται επίσης ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ της χρήσης στατιστικών μεθόδων και της ύπαρξης του 

προτύπου ISO, πράγμα που δεν ισχύει για την πιστοποίηση HACCP.

Συσχέτιση ISO με χρήση στατιστικών μεθόδων στην παραγωγή

VAR55ISO VAR56
Spearman's rho VAR55ISO Correlation Coefficient 1,000 -,461*

Sig. (2-tailed) , ,020
N 25 25

VAR56 Correlation Coefficient -,461* 1,000
Sig. (2-tailed) ,020 ,

N 25 26

*■ Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).

82



To 50% του δείγματος διαθέτει λίστα με τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 

πρέπει να πληρούν οι προμηθευτές, ενώ ταυτόχρονα μόλις το 30,8% έχει 

συνάψει συμμαχίες με κύριους προμηθευτές ή άλλους οργανισμούς. Και σε 

αυτή την περίπτωση προκύπτει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών της σύναψης ύπαρξης λίστας ελάχιστων προϋποθέσεων για τους 

προμηθευτές και της ύπαρξης ISO. Όμως δεν υπάρχει συσχέτιση ISO με τη 

σύναψη συμμαχιών με κύριους προμηθευτές. Η πιστοποίηση HACCP δε 

συσχετίζεται σημαντικά με καμία από τις μεταβλητές των παραπάνω 

ενεργειών.

ϊυσχέτιση ISO με ύπαρξη λίστας για τις ελάχιστες προϋποθέσεις προμηθευτών

VAR55ISO VAR57
Spearman's rho VAR55ISO Correlation Coefficient 1,000 -,600*’

Sig. (2-tailed) , ,002
N 25 25

VAR57 Correlation Coefficient -,600*" 1,000
Sig. (2-tailed) ,002 ,

N 25 26
**■ Correlation is significant at the .01 level (2-tailed).

Τέλος, το ενθαρρυντικό 96,2% των επιχειρήσεων δηλώνει πως στο εσωτερικό 

τους επικρατεί φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης που εκδηλώνεται κυρίως με 

εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού και 

με τις πιστοποιήσεις ποιότητας. Οι απαντήσεις κυμάνθηκαν σε ευρύ φάσμα 

θεμάτων ποιότητας από τις

-προσπάθειες βελτίωσης της πρώτης ύλης (ερευνητικά προγράμματα, 

πειραματισμοί σε αμπελώνες και οινοποίηση, συνεχής ενημέρωση για νέες 

τάσεις)
-προσπάθειες βελτίωσης των προϊόντων εν γένει (καλύτερη ποιότητα ειδών 

συσκευασίας),

-αναδιοργάνωση της διοίκησης κι επάνδρωσης της εταιρίας (επάνδρωση 

τμημάτων με επιστημονικό προσωπικό & εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, 

καθορισμός στόχων και υλοποίησή τους, νέες συνεργασίες, συνεχείς 

συζητήσεις)

-έως τη βελτίωση των σχέσεων της επιχείρησης με το εξωτερικό περιβάλλον 

(αναβάθμιση των δικτύων διανομής, προσπάθεια για καλύτερη προώθηση , 

εύρεση πόρων μέσω προγραμμάτων)
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Επικρατεί στην εταιρία σας φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης;

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ναι 25 96,2 96,2 96,2

όχι 1 3,8 3,8 100,0
Total 26 100,0 100,0
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Ενότητα 6- Μετρήσεις απόδοσης

Μία σημαντική μεταβλητή που εξετάσαμε είναι η μεταβολή (για την περσινή 

χρονιά) στα έσοδα από τις πωλήσεις, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε αρκετά 

και στις συσχετίσεις με άλλες μεταβλητές. Αναλύοντας τις συχνότητες των 

απαντήσεων λάβαμε τα εξής αποτελέσματα:

VAR61

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid καμία αλλαγή 4 15,4 16,0 16,0
μειώθηκαν 2 7,7 8,0 24,0
>1-5% 12 46,2 48,0 72,0
>6-10% 3 11,5 12,0 84,0
>11-20% 3 11,5 12,0 96,0
>περισσότερο 
από 30% 1 3,8 4,0 100,0

Total 25 96,2 100,0
απούσα τ. System 1 3,8
Total 26 100,0

Η πλειοψηφία των οινοποιείων πέτυχε αύξηση των πωλήσεών του (73%). Οι 

περισσότερες αυξήσεις ήταν της τάξης του 1-5% (46,2% του δείγματος) ενώ 

σημειώθηκε κι ένα 3,8% που πέτυχε κατακόρυφη αύξηση πάνω από 30%. 

Σημαντικό είναι το ποσοστό των εταιριών που είχαν στάσιμες πωλήσεις 

(15,4%) γεγονός που δεν μπορεί να θεωρηθεί αρνητικό λαμβάνοντας υπόψη 

και την επικρατούσα οικονομική κρίση. Τέλος, το 7,7% σημείωσε μείωση. 

Είναι ξεκάθαρο ότι εξετάζουμε μία βιομηχανία που βρίσκεται στη φάση της 

ανάπτυξης, όπως μαρτυρούν τα ποσοστά.
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Θέλοντας να προσδιορίσουμε τους δείκτες απόδοσης που χρησιμοποιούνται, 

καταγράψαμε τα ακόλουθα:
Δείκτες Απόδοσης

Ανάπτυξη

Πωλήσεων

Νέοι

Πελάτες

Μερίδιο

αγοράς

Διατήρηση

πελατών

Κερδοφορία Άλλο

Ποτέ 7,7 3,8 11,5 3,8 7,7 3,8

Σπάνια 3,8 11,5 23,1 3,8 3,8 3,8

Συχνά 19,2 11,5 15,4 11,5 11,5 0

Πολύ
Συχνά

7,7 23,1 15,4 19,2 19,2 0

Πάντα 46,2 42,3 11,5 50,0 42,3 11,5

Δ/ΞΔ/Α 11,5 3,8 19,2 7,7 11,5 76,9

96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2

απούσα 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Παρατηρούμε ότι ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος δείκτης απόδοσης είναι η 

διατήρηση υπαρχόντων πελατών με το μισό του δείγματος να τη χρησιμοποιεί 

πάντα. Δεύτερη πιο διαδεδομένη είναι η ανάπτυξη των πωλήσεων (46,2%) 

ενώ στην τρίτη θέση ισοβαθμούν η απόκτηση νέων πελατών με την 

κερδοφορία. Εντύπωση κάνει το 34,6% του δείγματος που δηλώνει ότι δε 

χρησιμοποιεί ποτέ ή σπάνια τα μερίδια αγοράς, ένα δείκτη που είναι 

εξαιρετικά διαδεδομένος στις αγορές του εξωτερικού.

Άς περάσουμε τώρα στη σύγκριση των πραγματικών αποδόσεων της 
επιχείρησης με τις προσδοκίες για:

-την επίτευξη της επιθυμητής ανάπτυξης των πωλήσεων

-την απόκτηση νέων πελατών

-την εξασφάλιση του επιθυμητού μεριδίου αγοράς

-τη διατήρηση υπαρχόντων πελατών

-την επίτευξη της επιθυμητής κερδοφορίας

-την επίτευξη της ικανοποίησης των πελατών

- άλλους δείκτες απόδοσης
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Σύγκριση πραγματικής απόδοσης με τις προσδοκίες

Ανάπτυξη
πωλήσεων

Νέοι
πελάτες

Μερίδιο
αγοράς

Διατήρηση
Πελατών

Κερδοφορία Ικανοποίηση
πελατών

Άλλο

Πολύ
χειρότερη

0 0 0 0 3,8 0 0

Χειρότερη 19,2 7,7 34,6 0 23,1 0 0
Ίδια 34,6 30,8 26,9 38,5 30,8 19,2 3,8

Καλύτερη 26,9 46,2 23,1 19,2 34,6 53,8 0
Πολύ

καλύτερη
15,4 7,7 0 34,6 3,8 15,4 0

Δ/ΞΔ/Α 0 3,8 11,5 3,8 0 7,7 92,3
96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2 96,2

Απούσα 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8
Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Από τον πίνακα φαίνεται πως η διατήρηση των πελατών έχει τα δυνατότερα 

ποσοστά ως προς την εκπλήρωση με το παραπάνω των προσδοκιών, με την 

ανάπτυξη των πωλήσεων και με την ικανοποίηση των πελατών να έρχονται 

αμέσως επόμενες (15,4%). Στη βαθμίδα «καλύτερα από τις προσδοκίες», οι 

επιχειρήσεις τα πήγαν καλά στην ικανοποίηση και απόκτηση νέων πελατών 

(53,8% & 46,2%), ενώ και η κερδοφορία σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξε 

ανώτερη από τα αναμενόμενα (34,6%).

Διαβάζοντας τον πίνακα κάθετα, βλέπουμε ότι η πραγματική διατήρηση 

πελατών συμπίπτει κατά 38,5% με τις προσδοκίες και το 34,6% του ίδιου 

δείκτη απόδοσης εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό στην κατηγορία «πολύ 

καλύτερη από τις προσδοκίες» . Η ανάπτυξη των πωλήσεων δείχνει να 

συμπίπτει μάλλον με τις προσδοκίες (34,6%- ίδια) ενώ το μερίδιο αγοράς δίνει 

το μεγαλύτερο ποσοστό (34,6%) στην κατηγορία «χειρότερα από τις 

προσδοκίες». Υπάρχει τέλος κι ένα 3,8% παραπονούμενο ότι η κερδοφορία 

του υπήρξε πολύ χειρότερη από τις προσδοκίες.

Συγκεντρωτικά τώρα, αθροίζοντας τα ποσοστά που συγκεντρώνει κάθε 

βαθμίδα απόκρισης στις προσδοκίες, προκύπτει ότι σε γενικές γραμμές τα 

οινοποιεία τα πήγαν είτε καλύτερα από τις προσδοκίες (άθροισμα 203,4) ή οι 

επιδόσεις τους συνέπεσαν με τις αρχικές εκτιμήσεις τους (άθροισμα 184,7), 

γεγονός ικανοποιητικό που επιδέχεται όμως πολλών βελτιώσεων
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προκειμένου η βιομηχανία να βρεθεί σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα 

αποδόσεων.

Ρωτώντας τα στελέχη σχετικά με τους παράγοντες που επηρέασαν την 

έκβαση των πραγμάτων ώστε οι πραγματικές αποδόσεις να μην ταυτίζονται 

με τις εκτιμήσεις, μας απάντησαν τα εξής:

Για τη θετική υπέρβαση των εκτιμήσεων αναφέρθηκαν γενικοί παράγοντες 

όπως το άνοιγμα αρκετών νέων αγορών (με άλλα λόγια η αύξηση των 

εξαγωγών), η καλά προσδιορισμένη στρατηγική της εταιρίας με στόχους και 

χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτών και τέλος η καλή δουλειά των 

δικτύων διανομής που σηκώνουν ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για την 

εμπορική επιτυχία ή αποτυχία ενός προϊόντος. Σημαντικό ρόλο για την 

επιτυχία παίζει σαφώς η ποιότητα του προϊόντος η οποία πρέπει να 

ανταποκρίνεται στα θέλω των καταναλωτών. Άλλοι παράγοντες επιτυχίας που 

αναφέρθηκαν είναι, οι καλές και συμφέρουσες εμπορικές συμφωνίες, η 

απόδοση των επενδύσεων των προηγούμενων χρόνων (σε όρους 

τεχνολογίας, κτημάτων και λοιπού εξοπλισμού), το κλίμα, η ανάπτυξη της 

παραγωγής, η αύξηση αξιοπιστίας της επιχείρησης, το καλύτερο πΐ3ΐ·|<Θίίη9 

και οι νέες συνεργασίες.

Σε αρκετές περιπτώσεις βέβαια, τα πράγματα δεν πήγαν κατ’ ευχήν κι έτσι 

έχουμε εδώ ένα κατάλογο με τους παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τις 

επιδόσεις των οινοποιείων σε σχέση με τις προσδοκίες.

Κρισιμότερος παράγοντας αναδεικνύεται η οικονομική κρίση που μαστίζει την 

ελληνική αλλά και ξένη (Γερμανία) αγορά κάνοντας τα πράγματα δύσκολα για 

τις επιχειρήσεις κι ακόμα πιο δύσκολα για όσες από αυτές έχουν έντονο 

εξαγωγικό προσανατολισμό προς την αγορά της Γερμανίας και δεν έχουν 

κάνει ανοίγματα σε νέες αγορές- κι εκτός Ε.Ε.

Εκτός από τους οικονομικούς, υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που καθιστούν 

τη φετινή χρονιά ιδιόμορφη. Οι Αποκριές έπεσαν φέτος πολύ κοντά στα
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Χριστούγεννα με αποτέλεσμα να μη γιορτασθούν με την ίδια ένταση άλλων 

χρόνων καθώς ο κόσμος δεν είχε ανακάμψει ακόμα από τα αυξημένα έξοδα 
της εορταστικής περιόδου. Δεύτερον, φέτος ήταν χρονιά εθνικών εκλογών, 

γεγονός που πάντα φέρνει ένα «μούδιασμα» στην αγορά τις τελευταίες 

εβδομάδες πριν τη ψηφοφορία. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σφοδρή 

κακοκαιρία του Φεβρουάριου που έπληξε αρκετές αγροτικές περιοχές.

Άλλοι ανασταλτικοί για την ανάπτυξη της οινοβιομηχανίας παράγοντες που 

αναφέρθηκαν από τους ερωτηθέντες είναι ο εγχώριος κι ο διεθνής 

ανταγωνισμός (κυρίως από τις χώρες του Νέου κόσμου που έχουν καλύτερα 

κοστολόγια), το μικρό μέγεθος της αγροτικής παραγωγής -πράγμα που 

αυξάνει αυτόματα το κόστος παραγωγής, η ασάφεια στη στρατηγική των 

επιχειρήσεων που κι αυτή έχει σαν αποτέλεσμα αυξημένο κόστος, η κρατική 

γραφειοκρατία, οι αλλαγές ηγεσίας (κυρίως στους αγροτικούς 

συνεταιρισμούς), η κάμψη του τουρισμού ως προς την ποιότητα των 

τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα μας (τουρίστες μικρού 

προϋπολογισμού), η έλλειψη πόρων και τέλος ποικίλοι εσωτερικοί λόγοι που 

εξαρτώνται από την κάθε επιχείρηση.

Ενότητα 7- Δημιουργία Αξίας και δραστηριότητες marketing στην εταιρία σας

To marketing είναι ένα συνολικό σύστημα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων 

σχεδιασμένο έτσι ώστε να προγραμματίζει, τιμολογεί, να προβάλλει και να 

διανέμει προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες σε παρόντες και 

δυνητικούς πελάτες32

Ερευνώντας τις απόψεις και την κατάρτιση των στελεχών των οινοποιείων 

γύρω από θέματα marketing αναζητήσαμε αρχικά το στόχο των 

δραστηριοτήτων marketing.
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Στόχος των δραστηριοτήτων marketing

Αξία για τους 
πελάτες

Μεγ οφέλη 
μετόχων

Μεγ βραχ. 
Πωλ & κέρδη

Αξία για 
όλους& 
κοινωνία

Ελαχ αρνητ. 
επιδράσεις 

στο περιβαλ.
Ποτέ 3,8 7,7 7,7 3,8 3,8

Σπάνια 3,8 11,5 19,2 15,4 19,2

Συχνά 3,8 15,4 34,6 34,6 15,4

Πολύ συχνά 42,3 30,8 15,4 34,6 7,7

Πάντα 42,3 26,9 11,5 11,5 34,6

Δ/ΞΔ/Α 3,8 7,7 11,5 0 19,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Βλέπουμε ότι ο κυριότερος σκοπός των δραστηριοτήτων marketing είναι η 

δημιουργία αξίας για τους πελάτες με στόχο τη «νίκη» στην αγορά σε 

αθροιστικό ποσοστό 84,6%. Δεύτερος στόχος φαίνεται να είναι η 

μεγιστοποίηση των ωφελειών των μετόχων (ή ιδιοκτητών) της εταιρίας με 

ποσοστό 57,7%. Ακολουθεί η δημιουργία αξίας για όλους όσοι έχουν 

συμφέροντα στην εταιρία- συμπεριλαμβανομένης και της κοινωνίας (46,1%), η 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον (42,3%) και 

τελευταία έρχεται η μεγιστοποίηση των βραχυπρόθεσμων πωλήσεων και της 

κερδοφορίας(26,9%).

Φαίνεται λοιπόν πως οι επιχειρήσεις σκοπεύουν πρωτίστως στην 

ικανοποίηση των πελατών , αντίληψη που συμπίπτει πλήρως με τη θεωρία 

της ποιότητας και κατά δεύτερον, σκοπεύουν στην κάρπωση ωφελειών για 

λογαριασμό των ιδιοκτητών. Τα υψηλά ποσοστά της πέμπτης στήλης 

μαρτυρούν την περιβαλλοντική συνείδηση των οινοποιείων καθώς πολλά από 

αυτά προβαίνουν σε ενέργειες για την οικολογική διαχείριση CANOPY και 

άλλες οικολογικές ενέργειες. Τέλος, τα χαμηλά ποσοστά της τρίτης στήλης 
σχετικά με την αύξηση των βραχυπρόθεσμων πωλήσεων και της κερδοφορίας 

είναι επίσης σύμφωνα με τις πολιτικές ποιότητας, καθώς η ανάληψη κι 

εφαρμογή εταιρικής πολιτικής για την ποιότητα σημαίνει αυτόματα πως η 

επιχείρηση λέει αντίο στα εύκολο και βραχυπρόθεσμο κέρδος, βάζοντας 

σταδιακά τα θεμέλια για μια μακρόχρονη πορεία ανάπτυξης και 

μακροπρόθεσμης απόδοσης των επενδύσεων. 32

32 Willian J. Stanton, Fundamentals of Marketing, New York: McGraw- Hill, 1978, σελ 5.
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Σχετικά με τη δημιουργία αξίας από την επιχείρηση, υπάρχουν διάφορες 

προσεγγίσεις. Η πρώτη υποστηρίζει ότι η επιχείρηση με το εσωτερικό 

σύστημά της και τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει τους παραγωγικούς της 

πόρους και τις ικανότητες της, καταφέρνει να προσθέσει στρώματα αξίας 

πάνω στις πρώτες ύλες, με αποτέλεσμα να παράγει ένα προϊόν με αυξημένη 

αξία, ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καταναλωτών. Η δεύτερη 

ερμηνεύει την προσθήκη αξίας στο προϊόν μέσω του συντονισμού των 

δραστηριοτήτων των προμηθευτών και των μεταπωλητών και η τρίτη δείχνει 

έναν ευρύτερο τρόπο προσθήκης αξίας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 

επιχείρησης μέσω των καλών συνεργασιών, του ευρύτερου 

χρησιμοποιούμενου δικτύου και των στρατηγικών συμμαχιών που συνάπτει η 

επιχείρηση προς όφελος της ίδιας και των πελατών της.

Καθώς η αλυσίδα αξίας είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο του marketing 

εξετάσαμε σε ποια από τις τρεις προσεγγίσεις δίνουν περισσότερη βαρύτητα 

οι ελληνικές επιχειρήσεις.
Προσεγγίσεις Προσθήκης Αξίας

Αλυσίδα αξίας Αλυσίδα
προσφοράς-

ζήτησης

Αστερισμός/ 
Σύστημα αξίας

Ποτέ 11,5
Σπάνια 3,8 15,4
Συχνά 23,1 11,5 15,4

Πολύ συχνά 30,8 30,8 19,2
Πάντα 26,9 26,9 11,5

Δ/ΞΔ/Α 19,2 26,9 26,9
Σύνολο 100,0 100,0 100,0

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά καθώς η προσέγγιση της αλυσίδας αξίας 
μέσω των εσωτερικών λειτουργιών ισοβαθμεί με την προσέγγιση της 

αλυσίδας προσφοράς/ ζήτησης. Η ισοβαθμία αυτή δείχνει ότι πράγματι οι 

ελληνικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη ύπαρξης ποιοτικού 

προϊόντος όπως και την ανάγκη σωστού συντονισμού του δικτύου 

προμηθευτών και του δικτύου διανομών του τελικού προϊόντος προκειμένου η 

επιχείρηση να πετύχει τους εμπορικούς της στόχους. Η προσέγγιση των 

εξωτερικών συμμαχιών υστερεί κάπως ως προς τις άλλες καθώς υπάρχει ένα 

11,5% που δηλώνει πως δεν υιοθετούν ποτέ αυτή την προσέγγιση
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δημιουργίας αξίας ενώ 11,5% είναι και το ποσοστό αυτών που τη 

χρησιμοποιούν πάντα.

Για την καλύτερη περαιτέρω κατανόηση της επιχειρηματικής κουλτούρας των 

οινοποιείων θελήσαμε να μάθουμε πού εστιάζονται οι επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες.
Εστίαση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Κατανόηση της 
αγοράς & 

δημιουργία 
συγκριτικού 

πλεονεκτήματος

Προσδιορισμός, 
εστίαση και 

διατήρηση των πιο 
κερδοφόρων 

πελατών

Δημιουργία 

αξίας για τον 

πελάτη

Δημιουργία 
αξίας για το 

μέτοχο

Δημιουργία 
αξίας για 

μέτοχο, 
κοινωνία, 

περιβάλλον

Καινοτομία
που

δημιουργεί
αξία

Ποτέ 0 0 0 0 0 3,8

Σπάνιά 0 7,7 0 7,7 7,7 3,8

Συχνά 19,2 34,6 0 34,6 23,1 30,8

Πολύ
συχνά

26,9 34,6 38,5 26,9 50,0 23,1

Πάντα 46,2 19,2 61,5 30,8 15,4 30,8

Δ/Ξ ΑΙΑ 7,7 3,8 0 0 3,8 7,7

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Η γραμμή του «πάντα» μας δείχνει ποια είναι η σειρά προτεραιότητας των 

σκοπών της επιχειρηματικής δραστηριότητας των οινοποιείων. Η δημιουργία 

αξίας για τον πελάτη ξεπερνά κατά πολύ τα υπόλοιπα με ποσοστό 61,5%. 

Ακολουθεί η κατανόηση της αγοράς και η δημιουργία συγκριτικού 

πλεονεκτήματος (46,2%), η δημιουργία αξίας για το μέτοχο/ ιδιοκτήτη και η 

καινοτομία που δημιουργεί αξία (30,8%). Τέλος, έχουμε τον προσδιορισμό 

και την διατήρηση των πιο κερδοφόρων πελατών (19,2%) και τη δημιουργία 

αξίας για το μέτοχο, την κοινωνία, το περιβάλλον (15,4%).

Υπάρχουν πολλές και ποικίλες στρατηγικές marketing οι οποίες αποτελούνται 

από στοιχεία που χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες: Η πρώτη είναι τα 

στοιχεία εσωτερικού marketing όπως οι ονομασίες των προϊόντων, οι 

πληροφοριακές βάσεις δεδομένων με στοιχεία πελατών, η ανταγωνιστική 

δομή τιμών, οι τεχνολογικές δυνατότητες και οι δυνατότητες προώθησης των 

προϊόντων. Η δεύτερη είναι τα στοιχεία εξωτερικού marketing όπως τα
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κανάλια/ δίκτυα διανομής, οι συμμαχίες με προμηθευτές και άλλους 

στρατηγικούς εταίρους κ.α.

Μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών στοιχείων, τα ελληνικά οινοποιεία 

κατανέμουν τους πόρους και το χρόνο τους ως εξής:

VAR74A

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid never 2 7,7 7,7 7,7

rarely 1 3,8 3,8 11,5
often 5 19,2 19,2 30,8
very often 8 30,8 30,8 61,5
always 8 30,8 30,8 92,3
N/A 2 7,7 7,7 100,0
Total 26 100,0 100,0

Τα στοιχεία εσωτερικού marketing φέρονται να χαίρουν της προτίμησης των 

ελλήνων manager με το 61,4% των οινοποιείων του δείγματος να τα 

χρησιμοποιούν πολύ συχνά ή πάντα. Ταυτόχρονα, τα στοιχεία εξωτερικού 

marketing τα χρησιμοποιεί πολύ συχνά ή πάντα το 38,5%. Οι απαντήσεις 

αυτές είναι συμβατές με τις προηγούμενες απαντήσεις της ενότητας 7 όπου οι 

στρατηγικές συμμαχίες με προμηθευτές και άλλους εταίρους δεν εμφανίζονταν 

πολύ διαδεδομένες.

VAR74B

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid never 3 11,5 11,5 11,5

rarely 3 11,5 11,5 23,1
often 9 34,6 34,6 57,7
very often 6 23,1 23,1 80,8
always 4 15,4 15,4 96,2
N/A 1 3,8 3,8 100,0
Total 26 100,0 100,0

Σε μία έρευνα για την ποιότητα στις επιχειρήσεις είναι θεμιτό να 

αναζητήσουμε και την πηγή από την οποία προκύπτουν οι ιδέες και η 

κινητοποίηση της εταιρίας σε αυτά τα θέματα. Ρωτήσαμε λοιπόν ποιος 

ευαγγελίζεται κυρίως την ιδέα και τη εφαρμογή της ποιότητας μέσα στα 

ελληνικά οινοποιεία.
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Οι προτεινόμενες πιθανές πηγές συγκέντρωσαν τα παρακάτω ποσοστά:

Συμβούλιο Διευθυντών

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ποτέ 1 3,8 3,8 3,8

συχνά
πολύ

2 7,7 7,7 11,5

συχνά 4 15,4 15,4 26,9

πάντα 14 53,8 53,8 80,8
Δ/ΞΔ/Α 5 19,2 19,2 100,0
Σύνολο 26 100,0 100,0

Διευθύνων Σύμβουλος

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ποτέ 1 3,8 3,8 3,8

συχνά
πολύ

2 7,7 7,7 11,5

συχνά 6 23,1 23,1 34,6

πάντα 12 46,2 46,2 80,8
Δ/ΞΔ/Α 5 19,2 19,2 100,0
Σύνολο 26 100,0 100,0

Ομάδα Τμηματαρχών

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ποτέ 3 11,5 11,5 11,5

σπάνια
πολύ

1 3,8 3,8 15,4

συχνά 5 19,2 19,2 34,6

πάντα 6 23,1 23,1 57,7
Δ/ΞΔ/Α 11 42,3 42,3 100,0
Σύνολο 26 100,0 100,0
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Managers μεσαίας βαθμίδας

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ποτέ 3 11,5 11,5 11,5

σπάνια 1 3,8 3,8 15,4
συχνά
πολύ

4 15,4 15,4 30,8

συχνά 2 7,7 7,7 38,5

πάντα 4 15,4 15,4 53,8
Δ/ΞΔ/Α 12 46,2 46,2 100,0
Σύνολο 26 100,0 100,0

Προσωπικό πωλήσεων & εξυπηρέτησης πελατών

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ποτέ 3 11,5 11,5 11,5

σπάνια 1 3,8 3,8 15,4
συχνά
πολύ

5 19,2 19,2 34,6

συχνά 3 11,5 11,5 46,2

πάντα 6 23,1 23,1 69,2
Δ/ΞΔ/Α 8 30,8 30,8 100,0
Σύνολο 26 100,0 100,0

Άλλος- (Υπεύθυνος ποιοτικών πιστοποιήσεων)

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid ποτέ 4 15,4 15,4 15,4

πάντα 2 7,7 7,7 23,1
Δ/ΞΔ/Α 20 76,9 76,9 100,0
Σύνολο 26 100,0 100,0

Το Συμβούλιο των Διευθυντών και ο Διευθύνων Σύμβουλος φαίνεται να είναι 

οι υπέρμαχοι της ποιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις οίνου. Τα χαμηλά 

ποσοστά των ενδιάμεσων βαθμιδών εξηγούνται εν μέρει και από τη δομή των 

ελληνικών οινοποιείων που αποτελούνται κυρίως είτε από υψηλόβαθμα 

στελέχη είτε από απλούς εργάτες με τους πιβΓ^βτ της μεσαίας βαθμίδας και 

τους τμηματάρχες να απουσιάζουν στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων. 

Πάντως είναι θετικό ότι η ηγεσία των επιχειρήσεων έχει αντιληφθεί τη σημασία 

της ποιότητας για την ανταγωνιστικότητα και αναδεικνύεται αρωγός της 

προσπάθειας για την επίτευξή της.
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Ενότητα 8- Οι απόψεις oac via το marketing

Στην ενότητα 8 εξετάζουμε τις απόψεις των στελεχών σχετικά με τις κυρίαρχες 

τάσεις που επικρατούν στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον. Τους ζητήσαμε 

να προσδιορίσουν τις κυριότερες απειλές, ευκαιρίες, δυνάμεις κι αδυναμίες 

της ελληνικής βιομηχανίας κρασιού ώστε να πάρουμε μία «ακτινογραφία» 

αυτής εκ των έσω. Εκτός από την προφανή γνώση που μας προσέφεραν οι 

απαντήσεις, με μία ανάγνωση ανάμεσα από τις γραμμές και με τη γνώση της 

προέλευσης κάθε ερωτηματολογίου, έγινε εμφανής η διαφορά μεταξύ των 

μεγάλων εταιριών- οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν άτομα 

καταρτισμένα στο marketing- και των μικρότερων/ παραδοσιακότερων 

μονάδων. Οι μεγάλες εταιρίες είχαν σαφέστατες και ακριβείς απαντήσεις ενώ 

οι απαντήσεις των λιγότερο οργανωμένων (;) περιορίζονταν σε γενικές τάσεις 

γνωστές σε όλους.

Το σχήμα της επόμενης σελίδας συγκεντρώνει και σχηματοποιεί το πλήθος 

των απαντήσεων.(βλ.σελ.97)

Ιχνηλατώντας την κατεύθυνση που έχουν πάρει οι ελληνικές επιχειρήσεις στην 

αναζήτηση της ποιότητας, θελήσαμε να μάθουμε εάν οι εταιρίες έχουν αλλάξει 

πρακτικές τα τελευταία χρόνια προκειμένου να βελτιώσουν τις αποδόσεις τους. 

Οι περισσότερες από αυτές αναφέρθηκαν στις επενδύσεις τους σε νέα κτίρια, 

κτήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και στις ποιοτικές τους 

πιστοποιήσεις. Περαιτέρω υπήρξαν αναφορές στην εκπαίδευση του 

προσωπικού, σε επενδύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη, σε καλύτερη 

και πιο οργανωμένη χρηματοοικονομική διοίκηση, στην αναβάθμιση των 

δικτύων διανομής, τη σωστή ενημέρωση των στελεχών για τις διεθνείς τάσεις 

μέσω παρακολούθησης διεθνών κλαδικών εκθέσεων και τέλος, πιο 

εστιασμένο marketing προς τις ομάδες πελατών στις οποίες στοχεύουν.
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Ανάλυση SWOT της ελληνικής βιομηχανίας οίνου

Απειλές Ευκαιρίες

Εξωτερικές
Παγκοσμιοποίηση 

Οξύς ανταγωνισμός 
Οικονομική ύφεση 

Υψηλό κόστος παραγωγής συγκριτικά με
άλλες χώρες

Μάρκες super market (κρασιά own label) 
Υπερπροσφορά φθηνών κρασιών 

Άνοδος κατανάλωσης ποτών μη ή πολύ 
χαμηλού αλκοολικού βαθμού 

Άλλα οινοπνευματώδη 
Μκτ κρασιού από μεγάλους ξένους οίκους 

Εικόνα της Ελλάδας( ταύτιση του ελληνικού 
κρασιού με τη ρετσίνα)

Εσωτερικές

Εισαγωγές ιδιαίτερα από τις Νέες Χώρες 
Ανεξέλεγκτη εισαγωγή χύμα κρασιού 

Αφθονία παραγωγών κρασιού 
Μη αύξηση της κ.κ. κατανάλωσης 

Αρρώστιες του αμπελιού 
Εθνική πολιτική αναμπελώσεων 
Πρόχειρη επένδυση των πόρων 

Αθέμιτος ανταγωνισμός λιανεμπορίου 
Τιμές σερβιρίσματος δπλάσιες από τιμή 

κτήσης (κερδοσκοπία)

Στροφή καταναλωτών προς τα
παραδοσιακά προϊόντα-
Παγκόσμιο ενδιαφέρον καταναλωτή γύρω
από το κρασί
Μεσογειακή διατροφή
Ανάδειξη ελληνικών ποικιλιών στη διεθνή
αγορά ( η αγορά κουράστηκε από τις διεθνείς
ποικιλίες όπως το Chardonnay & Cab.
Sauvignon)
Διαφαίνονται καλές δυνατότητες των 
ελληνικών ποικιλιών όπως το Ξινόμαυρο να 
ευδοκιμήσουν σε βόρειες αγορές λόγω του 
κλίματός τους (Σκανδιναβία, Γερμανία, ΗΠΑ) 
Υγεία & κρασί
Slow food -Αύξηση υψηλής γαστρονομίας 
Βιολογικές καλλιέργειες 
Καλή φήμη για το ελληνικό κρασί που χτίζεται 
τα τελευταία χρόνια και με την ευκαιρία των 
Ολυμπιακών Αγώνων
Εκμετάλλευση ελληνικών εστιατορίων στο
εξωτερικό
Διεύρυνση Ε.Ε.
Αλλαγή φιλοσοφίας - προώθηση στον τελικό 
καταναλωτή

Αδυναμίες Δυνάμεις
Υψηλό κόστος ποιοτικής πρώτης ύλης 

Μικρό μέγεθος των οινοποιητικών μονάδων 
Έλλειψη τεχνογνωσίας & βιομηχανικής 

παράδοσης στο χώρο του κρασιού σε σχέση 
με χώρες όπως η Γαλλία 

Περιορισμένη πρωτοτυπία και επικοινωνιακές
τακτικές

Γραφειοκρατία προγραμμάτων επιδότησης 
Έλλειψη εθνικής στρατηγικής για το κρασί 

Εσωστρέφεια παραγωγών 
Άγνοια marketing 

Ελλιπής ενημέρωση- παιδεία ελλήνων 
καταναλωτών για τα ποιοτικά κριτήρια 

επιλογής οίνου
Κακές (ποιοτικά) συνθήκες φύλαξης κρασιών

κ' διακίνησής τους 
Ελλείψεις της νομοθεσίας σχετικά με το χύμα 

Για τους Συνεταιρισμούς: κοινωνικός 
χαρακτήρας που τους υποχρεώνει να 
απορροφούν όλη την παραγωγή της 

περιοχής τους

Ποιότητα
Ποιοτικές πιστοποιήσεις & Συστήματα 
Διασφάλισης ποιότητας (ISO, HACCP)
Καλή αναλογία ποιότητας- τιμής 
Άνθρωποι με όραμα και μεράκι 
Καλή εικόνα προϊόντος 
Γ ηγενείς ποικιλίες- Διαφορετικότητα 
προϊόντος
Γευστικές ιδιαιτερότητες της κουζίνας και του
ελληνικού (μικρο)κλίματος
Μοναδικότητα ελληνικού αμπελώνα σε όρους
ιστορίας και παράδοσης
Αυστηρή νομοθεσία για τα κρασιά Ονομασίας
Προέλευσης Ανωτέρας Ποιότητος
Πολύ μικρή διείσδυση στη διεθνή αγορά (τα
πράγματα μπορεί να γίνουν μόνο καλύτερα)
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Ενότητα 9- προφίλ στελεγών που συμμετείχαν στην έρευνα

Τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονται όλοι και όλες από τις 

ανώτερες βαθμίδες των εταιριών τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 

ιδιοκτήτες, Γενικοί Διευθυντές, Πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων, 

Διευθυντές Marketing, Εμπορικοί Διευθυντές, Υπεύθυνοι Επικοινωνίας.

Το 73,1% των συμμετεχόντων βρίσκονται στη σημερινή τους θέση για πάνω 

από 3 χρόνια ενώ το 53,8% αυτών δουλεύουν στη συγκεκριμένη εταιρία για 

περισσότερο από 5 χρόνια. Επίσης, το 73,1% όσων συμπλήρωσαν τα 

ερωτηματολόγια θεωρούν ότι οι θέσεις τους σχετίζεται με το marketing, 

πράγμα που είναι ιδιαίτερα θετικό για την αξιοπιστία της παρούσας έρευνας. 

Στον επόμενο πίνακα φαίνονται τα ποσοστά των βαθμιδών εκπαίδευσης. Η 

πλειοψηφία των στελεχών έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές ενώ το 84,6% 

του συνόλου έχει πτυχίο Ανώτατου Ιδρύματος.

Βαθμίδα εκπαίδευσης συμμετεχόντων στελεχών

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
Valid Λύκειο 4 15,4 15,4 15,4

ΑΕΙ 8 30,8 30,8 46,2
Μεταπτυχιακό 14 53,8 53,8 100,0

Σύνολο 26 100,0 100,0

Από αυτά τα στελέχη όμως δυστυχώς μόνο το 38,5% έχει κάποια επίσημη 

εξειδίκευση σε θέματα marketing, εύρημα που αποδεικνύει ότι υπάρχει 

πράγματι μεγάλο περιθώριο βελτίωσης στην οργάνωση και διοίκηση των 

ελληνικών οινοποιείων.

Τέλος, εξετάζοντας τις ηλικίες των συμμετεχόντων έχουμε τις εξής συχνότητες:
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Διάγραμμα 3.3
Ηλικίες συμμετεχόντων στελεχών

Βλέπουμε λοιπόν μία ακόμα ένδειξη ότι η ελληνική βιομηχανία οίνου βρίσκεται 

σε φάση ανάπτυξης και μάλιστα ότι έχει πολύ καλές προοπτικές καθώς στις 

ανώτερες διευθυντικές βαθμίδες βρίσκονται άνθρωποι νέοι, μορφωμένοι με 

όραμα και διάθεση για βελτίωση.

Ουαδοποίηση υεταβλπτών νια υεοικές επιπλέον συσγετίσεις

Θέλοντας να αποκομίσουμε όσο το δυνατό περισσότερα συμπεράσματα από 

τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων, προχωρήσαμε σε ομαδοποίηση των 

μεταβλητών ανά ενότητες προκειμένου να βγάλουμε συνολικά σκορ της κάθε 

περίπτωσης σε κάθε ενότητα (π.χ. Ηγεσία, Διοίκηση Ανθρώπινων 

Πόρων,κλπ.) Τα συνολικά αυτά σκορ για κάθε ενότητα τα συσχετίσαμε με το 

μέγεθος της κάθε εταιρίας. Στην περίπτωση της Διοίκησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση.
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Συσχέτιση μεγέθους με το συνολικό σκορ στη Διοίκηση Ανθρώπινου
Δυναμικού

VAR4 VAR13A
Spearman's rho VAR4 Correlation Coefficient 1,000 -,412*

Sig. (2-tailed) , ,037
N 26 26

VAR13A Correlation Coefficient -,412* 1,000
Sig. (2-tailed) ,037 ,

N 26 26
*■ Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).

Δεν προέκυψε το ίδιο όμως για τις άλλες κατηγορίες.

Συσχέτιση μεγέθους με συνολικό σκορ στη Διοίκηση Παραγωγής

VAR13A VAR5
Spearman's rho VAR13A Correlation Coefficient 1,000 -,138

Sig. (2-tailed) , ,503
N 26 26

VAR5 Correlation Coefficient -,138 1,000
Sig. (2-tailed) ,503 ,

N 26 26
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Συμπεράσματα

Από την έρευνα προκύπτουν τα εξής βασικά:

• Τα τμήματα marketing στα ελληνικά οινοποιεία είναι σχετικά δυσεύρετα 

και μικρά.

• Τα οινοποιεία στοχεύουν εμπορικά τόσο στους καταναλωτές (με 

έμφαση) όσο και στις άλλες επιχειρήσεις. Η πλειοψηφία αυτών θεωρεί 

ότι προσφέρει μόνο αγαθά (και όχι υπηρεσίες).

• Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος μας (33,3%) δραστηριοποιείται 

στην κατηγορία τιμών 5-9,99€.

• Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος μας (46,2%) αναμένει από τις 

εξαγωγές μερίδιο 11-25% των εσόδων του. Οι εξαγωγές δεν είναι τόσο 

ανεπτυγμένες όσο θα μπορούσαν.

• Κυριότερη ομάδα πελατών (target group) αναδεικνύονται οι 

εξειδικευμένες κάβες. Δεύτερη, οι χώροι εστίασης και οι χονδρέμποροι. 

Όχι σημαντικά τα supermarket από το 50% του δείγματος. Υπάρχει 

θετική συσχέτιση του μεγέθους και της προτίμησης προς τις κάβες 

όπως επίσης και μεταξύ του μεγέθους των εξαγωγών με την προτίμηση 

στα supermarket.

• Οι πιο διαδεδομένες πρακτικές της επιχείρησης ώστε να βρίσκεται σε 

επαφή με την αγορά είναι η παρακολούθηση των κινήσεων των 

ανταγωνιστών (73,1%) και η παρακολούθηση των κινήσεων των 

πελατών για την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς τους (65,4%)

• Το 46,2% δηλώνει ότι όταν σχεδιάζει, παράγει και διακινεί τα προϊόντα 
τους λαμβάνει υπόψη τις επιθυμίες των πελατών τους σπάνια ή συχνά.

• Οι πολιτικές αποζημιώσεων και η διαχείριση παραπόνων δε φαίνεται 

να είναι το δυνατό σημείο των ελληνικών οινοποιείων (μόλις το 30,8% 

διαθέτει επίσημη πολιτική).

• Η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών μετριέται κυρίως 

προφορικά.(96,2%).
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• Η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει γραπτό mission statement, εταιρική 

στρατηγική και στόχους, ενώ η στρατηγική των εταιριών αποφασίζεται 

και χαράσσεται αποκλειστικά από την ανώτατη ηγεσία κατά 73,1%.

• Το πιο σημαντικό στοιχείο του ηγέτη είναι το όραμα με την ικανότητα 

επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων καθώς και την 

ικανότητα επικοινωνίας να ακολουθούν.

• Το επίπεδο χρήσης σύγχρονων πρακτικών στα τμημάτων Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού είναι σχετικά ικανοποιητικό . Το ενθαρρυντικό 

είναι ότι υποστηρίζεται αρκετά η εκπαίδευση κι επιμόρφωση των 

στελεχών- στις μεγάλες κυρίως εταιρίες.

• Στο σχεδίασμά ενός νέου προϊόντος τα πρωτεία έχει η ανώτατη ηγεσία 

(92,3%) ενώ για το 69,2% μαζί με αυτή συμμετέχουν και άτομα από τα 

τμήματα marketing, παραγωγής και πωλήσεων. Η παραγωγική 

διαδικασία είναι τυποποιημένη στο 96,2% των περιπτώσεων. Όσες 

εταιρίες έχουν πιστοποιηθεί κατά ISO ή HACCP (των οποίων ο 

συνδυασμός είναι και ο προτιμητέος του δείγματος) έχουν μεγαλύτερες 

πιθανότητες να την έχουν και γραπτώς αποτυπωμένη. Το 73,1% του 

δείγματος έχει τουλάχιστον μία πιστοποίηση, πράγμα που εμπνέει 

αισιοδοξία για τη μελλοντική θέση της ποιότητας εντός των 

επιχειρήσεων. Μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις κάνουν χρήση 

στατιστικών και ποσοτικών μεθόδων στην παραγωγή. Επίσης 

παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ του προτύπου ISO και της 

χρησιμοποίησης αυτών.

• Όσον αφορά τις σχέσεις με τους προμηθευτές και τους άλλους 

οργανισμούς, το 50% διαθέτει λίστα με τις ελάχιστες προϋποθέσεις των 
προμηθευτών (θετική συσχέτιση με το ISO) ενώ τη σύναψη συμμαχιών 

ενστερνίζεται μόνο το 30,8%.

• Το 96,2% των επιχειρήσεων δηλώνει πως στο εσωτερικό τους 

επικρατεί φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης που εκδηλώνεται κυρίως με 

εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού 

εξοπλισμού και με τις πιστοποιήσεις ποιότητας.

• Ο κλάδος δε φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα από τη γενικότερη 

οικονομική κρίση καθώς πλειοψηφία των οινοποιείων (73%) πέτυχε
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αύξηση των πωλήσεων ενώ το 15,4% τις διατήρησε στα περσινά 
επίπεδα.

• Ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος δείκτης απόδοσης είναι η διατήρηση 

υπαρχόντων πελατών. Ακολουθεί η ανάπτυξη των πωλήσεων και 

τρίτες στις προτιμήσεις έρχονται η απόκτηση νέων πελατών και η 

κερδοφορία. Αξιοσημείωτη η μη χρήση των μεριδίων αγοράς. Σε 

γενικές γραμμές τα οινοποιεία τα πήγαν είτε καλύτερα από τις 

προσδοκίες ή οι επιδόσεις τους συνέπεσαν με τις αρχικές εκτιμήσεις 

τους.

• Ο κυριότερος σκοπός των δραστηριοτήτων marketing είναι η 

δημιουργία αξίας για τους πελάτες με στόχο τη «νίκη» στην αγορά σε 

αθροιστικό ποσοστό 84,6%.Έπεται η μεγιστοποίηση των ωφελειών 

των μετόχων (ή ιδιοκτητών) της εταιρίας με ποσοστό 57,7%.

• Η προσέγγιση της αλυσίδας αξίας μέσω των εσωτερικών λειτουργιών 

ισοβαθμεί με την προσέγγιση της αλυσίδας προσφοράς/ ζήτησης. Η 

ισοβαθμία αυτή δείχνει ότι πράγματι οι ελληνικές επιχειρήσεις 

αναγνωρίζουν την ανάγκη ύπαρξης ποιοτικού προϊόντος όπως και την 

ανάγκη σωστού συντονισμού του δικτύου προμηθευτών και του 

δικτύου διανομών του τελικού προϊόντος.

• Η εστίαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των οινοποιείων 

επικεντρώνεται στη δημιουργία αξίας για τον πελάτη με ποσοστό 

61,5%. Ακολουθεί η κατανόηση της αγοράς και η δημιουργία 

συγκριτικού πλεονεκτήματος (46,2%).

• Τα στοιχεία εσωτερικού marketing φέρονται να χαίρουν της 

προτίμησης των ελλήνων manager με το 61,4% των οινοποιείων του 

δείγματος να τα χρησιμοποιούν πολύ συχνά ή πάντα. Τα στοιχεία 

εξωτερικού marketing τα χρησιμοποιεί πολύ συχνά ή πάντα το 38,5%.

• Το Συμβούλιο των Διευθυντών και ο Διευθύνων Σύμβουλος φαίνεται 

να είναι οι υπέρμαχοι της ποιότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις οίνου.

• Οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις οίνου δηλώνουν ότι εταιρίες 

έχουν αλλάξει πρακτικές τα τελευταία χρόνια προκειμένου να 

βελτιώσουν τις αποδόσεις τους αναφερόμενες στις επενδύσεις τους σε
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νέα κτίρια, κτήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και στις 

ποιοτικές τους πιστοποιήσεις.

• Κρίνοντας από το νεαρό της ηλικίας των στελεχών που συμμετείχαν 

στην έρευνα καθώς και από το επίπεδο κατάρτισής τους (84,6% ΑΕΙ & 

Μεταπτυχιακό), η ελληνική βιομηχανία οίνου βρίσκεται σε φάση 

ανάπτυξης και μάλιστα ότι έχει πολύ καλές προοπτικές καθώς στις 

ανώτερες διευθυντικές βαθμίδες βρίσκονται άνθρωποι νέοι, 

μορφωμένοι με όραμα και διάθεση για βελτίωση.

Επίλογος

Το συγκριτικό πλεονέκτημα του ελληνικού κρασιού θα προέλθει από:

• μια καινοτόμα κουλτούρα που θα προτρέπει σε ανταπόκριση και 

προσαρμογή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, στην εξέλιξη 

των πόρων, της τεχνολογίας, των δεξιοτήτων και των θεσμών ώστε να 

καλύπτονται οι ανάγκες των καταναλωτών.

• την άριστη ποιότητα των κρασιών που θα επιδεικνύουν τόσο την 

παράδοση των αμπελώνων όσο και τα μοναδικά χαρακτηριστικά των 

ελληνικών γηγενών ποικιλιών.

• Τις καλές τιμές σε κάθε επίπεδο προϊόντος.

• Την ανάπτυξη image και brand name

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να κάνει δυναμική είσοδο στην διεθνή αγορά 

λόγω των δυνατοτήτων βελτίωσης της ποιότητας, της ανταγωνιστικότητας 

των τιμών, των γηγενών ποικιλιών που προσφέρουν κάτι νέο στο ανήσυχο 

διεθνές κοινό, του ιδανικού της κλίματος και της κυβερνητικής υποστήριξης. 
Αυτές οι πρόοδοι θα πρέπει όμως να πραγματοποιηθούν σύντομα για τι τα 

κενά είναι πολλά και ο ανταγωνισμός είναι πιο κοντά από όσο φανταζόμαστε.
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