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ΣΥΝΟΨΗ 

Η παρούσα µελέτη της εταιρίας OXFORD COMPANY ABEE, έχει εκπονηθεί 

αποκλειστικά στα πλαίσια της σύνταξης διπλωµατικής εργασίας, του τµήµατος 

executive MBA του πανεπιστηµίου Μακεδονίας.  

Γίνεται µια προσέγγιση ανάλυσης διαφόρων παραγόντων που επιδρούν στην εταιρεία 

και επηρεάζουν άµεσα τη λειτουργία της, όπως το εξωτερικό περιβάλλον και ο 

κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται, οι οποίοι θα εξεταστούν µε τα εργαλεία του 

Πίνακα Περίληψης της Ανάλυσης των Εξωτερικών Παραγόντων (EFAS) και του 

υποδείγµατος των πέντε δυνάµεων του Porter αντίστοιχα.  

Θα ακολουθήσει εκτενής ανάλυση παραγόντων του εσωτερικού περιβάλλοντός της 

και µια προσέγγιση µε τον Πίνακα Περίληψης της Ανάλυσης των Εσωτερικών 

Παραγόντων (ΙFAS). Κατόπιν µε την ανάλυση SWOT, θα εντοπιστούν τα δυνατά και 

αδύνατα σηµεία της, αλλά και ευκαιρίες που µπορεί να αδράξει, όπως και απειλές 

που µπορεί να αξιολογήσει έγκαιρα και να αποφύγει. Ακολουθεί χρηµατοοικονοµική 

ανάλυση της εταιρείας, µε δείκτες από στοιχεία των πέντε τελευταίων ισολογισµών 

της. 

Στη συνέχεια τίθενται ορισµένοι επιχειρηµατικοί στόχοι, οι οποίοι µε τη διαµόρφωση 

και επιλογή των κατάλληλων επιχειρησιακών στρατηγικών που ακολουθούν, θα 

οδηγήσουν την εταιρεία στη βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της. 

Τα στοιχεία και τα δεδοµένα που έχουν χρησιµοποιηθεί για τη συγγραφή της 

εργασίας, έχουν αντληθεί από δηµοσιοποιηµένα στοιχεία της επίσηµης ιστοσελίδας 

της εταιρίας, από συνεντεύξεις στελεχών της, από άρθρα και ιστοσελίδες, όπως και 

από επιλεγµένη βιβλιογραφία, η οποία παρατίθεται στο τέλος της εργασίας. 

 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ 

ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ-EXECUTIVE MBA 

iii 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ………………………………………………………………… ΣΕΛ. 1 

2.ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑ∆ΟΥ ΕΝ∆ΥΣΗΣ...…………………………  ………...... ΣΕΛ. 1 

    2.1 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο………………….….….. ΣΕΛ. 1 

    2.2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ  ΚΛΑ∆ΟΥ.............................. .....ΣΕΛ.  3        

    2.3 ΖΗΤΗΣΗ.……….……………………………………...……………..... ΣΕΛ.  4 

    2.4 ΠΡΟΣΦΟΡΑ & ΚΑΝΑΛΙΑ ∆ΙΑΘΕΣ.ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ.. ΣΕΛ.4 

    2.5 ΑΓΟΡΑ………………………………………………………………..… ΣΕΛ. 5  

    2.6 ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ…………………………….… ΣΕΛ. 6  

    2.7 ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΤΟ 2010…….….… ΣΕΛ. 6 

    2.8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ………..….…..ΣΕΛ. 9 

2.8.1 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ…………………..….…. . ΣΕΛ.10 

2.8.2 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ..… ΣΕΛ.10 

2.8.3 ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ……… ΣΕΛ.10 

2.8.4 ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ…………. ..ΣΕΛ.11 

2.8.5 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ.ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ …ΣΕΛ.11 

      2.9 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ………………………..……………. ΣΕΛ.12 

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ…………………… ΣΕΛ.13 

     3.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ………...…… ΣΕΛ.13 

     3.2  ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ………………………………………………...…… ΣΕΛ.15 

     3.3  Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ…………………………………………..……... ΣΕΛ.15 

    3.4  ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ………………………………………….. ΣΕΛ.15 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ 

ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ-EXECUTIVE MBA 

iv 

 

    3.5  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ………………………………………………... ΣΕΛ.16 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ……………………… ΣΕΛ.18 

    4.1 ΑΞΙΟΛΟΓ.ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ-ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΞΩΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ… ΣΕΛ.18 

    4.2 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ……………………………………………………… ΣΕΛ.20 

4.2.1 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ…………………………………………………….. ΣΕΛ.20 

4.2.2. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ…………………………………………………….. ΣΕΛ.20 

     4.3 ΑΓΟΡΑ-ΠΕΛΑΤΕΣ-ΚΑΝΑΛΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ……………………….. ΣΕΛ.21 

4.3.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ……………………………………….. ΣΕΛ.21 

4.3.2. ΚΑΝΑΛΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ……………………………………….ΣΕΛ.22 

4.3.3 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ……………………………………………………..ΣΕΛ.23 

4.3.4 . ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ……………………………………………………. ΣΕΛ.23 

     4.4  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ……………………………………………………ΣΕΛ.23 

4.4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ……………………………….. ΣΕΛ.23 

4.4.2 ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ……………………………………………. ΣΕΛ.26 

4.4.3 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ…………………………………………………….. ΣΕΛ.27 

4.4.4 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ……………………………………………………...ΣΕΛ.28 

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ………...……………. ΣΕΛ.28 

    5.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ…………………………. ΣΕΛ.28 

    5.2 MARKETING………………………………………………………….. ΣΕΛ.30 

5.2.1 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΛΟΓΟΤΥΠΟ……………………. ΣΕΛ.30 

5.2.2 OXFORD COMPANY CLUB………………………………….. ΣΕΛ.30 

5.2.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ…………………….. ΣΕΛ.31 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ 

ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ-EXECUTIVE MBA 

v 

 

     5.3 PORTFOLIO ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ…………………………………………... ΣΕΛ.32 

5.3.1 ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ……………………………………. ΣΕΛ.32 

5.3.2. ΣΠΟΡ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ………………………………………….. ΣΕΛ.32 

5.3.3. ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ………………………………………….…….. ΣΕΛ.32 

5.3.4 ΠΛΕΚΤΑ………………………………………….…………….. ΣΕΛ.32 

5.3.5 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ……………………………………………….…… ΣΕΛ.32 

5.3.6 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ………………………….…………… ΣΕΛ.33 

     5.4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ………………………………….………. ΣΕΛ.34 

    5.5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ…………………………………………………………..... ΣΕΛ.34 

6. SWOT ANALYSIS………………………………………………………... ΣΕΛ.35 

    6.1 ∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ …………………………………………………….ΣΕΛ.35 

    6.2 Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ………………………………………………….. ΣΕΛ.36 

    6.3 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ……………………………………………………………. ΣΕΛ.37 

    6.4 ΑΠΕΙΛΕΣ ………………………………………………………………ΣΕΛ.38 

7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ…... ΣΕΛ.38 

    7.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ ………………………………………ΣΕΛ.40 

7.1.1.∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ……………………………………. ΣΕΛ.40 

7.1.2. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ……………………………… ΣΕΛ.44 

7.1.3.∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ……………………………………. ΣΕΛ.46 

7.1.4.∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ……………. ΣΕΛ.49 

8. ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ …………………………ΣΕΛ.52 

9. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ……………… ΣΕΛ.53 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ 

ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ-EXECUTIVE MBA 

vi 

 

    9.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ……………………………...ΣΕΛ.53 

    9.2 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ……………………………………………. ΣΕΛ.54 

9.2.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ……………………………….. ΣΕΛ.55 

9.2.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ…………………... ΣΕΛ.56 

9.2.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ……………………………… ΣΕΛ.56 

    9.3 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ…………………………………… ΣΕΛ.57 

9.3.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ………………………………….ΣΕΛ.57 

9.3.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ………………………………….ΣΕΛ.58 

    9.4  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΥΒΡΙ∆ΙΟ…………………………………………… ΣΕΛ.60 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ………………………………………………… ΣΕΛ.62 

 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ 

ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ-EXECUTIVE MBA 

- 1 - 
 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στρατηγικό σχεδιασµό για µια επιχείρηση, αποτελεί η διαµόρφωση της στρατηγικής της, η οποία 

έχει σαν στόχο τον ορισµό της αποστολής της, τη θέσπιση στόχων και την ανάπτυξη πολιτικών, 

έτσι ώστε σε βάθος χρόνου να παραµείνει ανταγωνιστική και ευέλικτη, διατηρώντας την απόδοσή 

της1. 

Με τον χρηµατοοικονοµικό σχεδιασµό, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του συνολικού 

σχεδιασµού του, ένας οργανισµός, προσπαθεί ουσιαστικά να προβλέψει ανάγκες για 

χρηµατοδότηση που µπορεί να προκύψουν στο µέλλον, λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα ώστε να 

µπορέσει να ανταπεξέλθει άµεσα και αποτελεσµατικά σε αυτές. Παρουσιάζει ουσιαστικά σε 

χρηµατοοικονοµικούς όρους το πλάνο δράσης ενός οργανισµού2. 

Το επιχειρηµατικό σχέδιο, business plan, αποτελεί ένα εργαλείο για τους manager κάθε 

επιχείρησης, το οποίο είναι ζωτικής σηµασίας για την πορεία της. Είναι ένα γραπτό ντοκουµέντο, 

το οποίο έχει σαν στόχο να βοηθήσει τον οργανισµό στην επίτευξη των στόχων του. Χρησιµεύει ως 

σηµείο αναφοράς για τη λήψη αποφάσεων και κατευθύνει τη διοίκηση, στην εξέταση κάθε πτυχής 

της επιχειρηµατικής οντότητας3. 

 

2.ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑ∆ΟΥ ΕΝ∆ΥΣΗΣ 

2.1 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑ∆Ο 

Καθώς ο κλάδος ένδυσης στην Ελλάδα, προσπαθούσε να προσαρµοστεί στις ισχυρές διεθνείς 

ανταγωνιστικές πιέσεις και τις ανακατατάξεις, από τη µεταφορά µέρους ή ολόκληρης της 

παραγωγικής διαδικασίας αρκετών επιχειρήσεων σε χώρες χαµηλού εργατικού κόστους, µε σκοπό 

τη µείωση του κόστους παραγωγής των προϊόντων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, 

                                                 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ-J. David Hunger- Thomas L. Wheelen 
 
2 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ-ΤΕΥΧΟΣ Γ’-Λαζαρίδης Τ. Γ.-Παπαδόπουλος Λ. ∆. 

         3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ-ΤΕΥΧΟΣ Α’-Λαζαρίδης Τ. Γ.-Παπαδόπουλος Λ. ∆. 
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προέκυψε η οικονοµική κρίση, η οποία σε συνδυασµό µε τη συρρίκνωση της κατανάλωσης και τη 

στενότητα στις πιστώσεις, επιδείνωσε ήδη το βεβαρηµένο κλίµα. 

Η εγχώρια παραγωγή ειδών ένδυσης την περίοδο 2000-2010 κινήθηκε πτωτικά, µε το δείκτη 

Βιοµηχανικής Παραγωγής (∆ΒΠ) του κλάδου να καταγράφει σωρευτική µείωση -68%. Ιδιαίτερα 

έντονη ήταν η υποχώρηση της παραγωγής κατά την τριετία 2008-2010, µε µείωση του ∆ΒΠ το 

2010 κατά -28,5%. 

Σύµφωνα µε το ΙΟΒΕ, η δοµή της εγχώριας αγοράς έχει αναµορφωθεί, από τις έντονες 

ανταγωνιστικές πιέσεις στον κλάδο και την έξοδο από αυτόν πολλών µικρών επιχειρήσεων, µε 

συνέπεια την επικράτηση των µεγαλύτερων. 

Επίσης, ο κλάδος της ένδυσης, είχε τη µεγαλύτερη µείωση στον ετήσιο δείκτη όγκου στο λιανικό 

εµπόριο, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα από τα τελευταία αναρτηµένα στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Υπηρεσίας. 

 

         ΓΡΑΦΗΜΑ 1:Ετήσιες µεταβολές (%) του δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εµπόριο, 10/ 2011 µε 10/ 2010 
                Πηγή: ∆ελτίο Τύπου ΕΛ.ΣΤΑΤ./ ∆είκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εµπόριο 30-12-2011 
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Ο κλάδος έχει καταστεί λιγότερο αποδοτικός, λόγω της φθίνουσας πορείας της κερδοφορίας των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν, ιδιαίτερα των παραγωγικών. Σε αυτό συντελούν η 

υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, αλλά και η φορολογική αστάθεια των 

τελευταίων µηνών. 

2.2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 

Ο κλάδος της Ένδυσης-Κλωστοϋφαντουργίας, θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους της 

Ελληνικής οικονοµίας και περιλαµβάνει πλήθος επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό του, αποτελεί η 

παραγωγή φασόν ή υπεργολαβία για λογαριασµό επιχειρήσεων της εγχώριας αγοράς ή του 

εξωτερικού µε τις εξής µορφές: 

 Ελληνικές εταιρείες οι οποίες αναθέτουν κοµµάτι ή το σύνολο της παραγωγικής τους 

διαδικασίας, σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά ή στο 

εξωτερικό. 

 Επιχειρήσεις µε έδρα χώρες της Ευρώπης και αναθέτουν την παραγωγή των  ενδυµάτων 

τους σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά. 

Ο κλάδος χαρακτηρίζεται ως εντάσεως εργασίας και συνεπώς το εργατικό κόστος, έχει σηµαντική 

συµβολή στη διαµόρφωση του συνολικού κόστους παραγωγής και κατ’ επέκταση στην τελική τιµή 

του προϊόντος. Προκειµένου να ελαχιστοποιήσουν το κόστος, ορισµένες επιχειρήσεις αναθέτουν 

µέρος ή το σύνολο της παραγωγής τους σε τρίτες επιχειρήσεις, που εδρεύουν κυρίως σε βαλκανικές 

χώρες µε χαµηλό εργατικό κόστος. Η µείωση του κόστους παραγωγής αποτελεί επιτακτική ανάγκη, 

καθώς ο ανταγωνισµός που δέχονται οι ελληνικές επιχειρήσεις, οξύνεται από τα φθηνά εισαγόµενα 

προϊόντα που προέρχονται κυρίως από τρίτες χώρες. 

Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να τονισθεί ότι, η κατάργηση των ποσοστώσεων επί των εισαγωγών 

στον κλάδο των κλωστοϋφαντουργικών ειδών και ειδών ένδυσης την 1η Ιανουαρίου 2005, έχει 

επηρεάσει αρνητικά τον κλάδο, καθώς οδήγησε στη ραγδαία αύξηση των εισαγωγών από την Κίνα. 

Η πίεση του ανταγωνισµού που ασκείται στα ελληνικά προϊόντα από τα αντίστοιχα εισαγόµενα 

από ασιατικές κυρίως χώρες είναι πολύ έντονη. 

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ένδυσης διακρίνονται σε δύο βασικές 

κατηγορίες από άποψη µεγέθους. Στην πρώτη ανήκουν µεγάλες εταιρείες, αρκετές από τις οποίες 

εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους µάρκετινγκ και προώθησης των προϊόντων τους και κάποιες από 

αυτές έχουν επεκταθεί και στη λιανική πώληση ενδυµάτων. 
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Στη δεύτερη ανήκουν µικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κατά κύριο λόγο το χαρακτήρα της 

βιοτεχνίας και περιορισµένες δυνατότητες αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας για βελτίωση 

της παραγωγικότητάς τους. 

2.3 ΖΗΤΗΣΗ 

Τη ζήτηση των ενδυµάτων επηρεάζουν παράγοντες όπως το διαθέσιµο εισόδηµα των 

καταναλωτών, η τιµή των προσφερόµενων προϊόντων, οι τάσεις της µόδας, το µέγεθος αλλά και η 

διάρθρωση του πληθυσµού και, ως ένα βαθµό, η διαφήµιση. 

Η τιµή σε συνδυασµό µε το διαθέσιµο εισόδηµα, λειτουργεί θετικά ή αρνητικά ως προς τη ζήτηση 

των εξεταζοµένων προϊόντων, κυρίως ως προς το είδος και την ποιότητα και σε µικρότερο βαθµό 

ως προς την ποσότητα των ενδυµάτων που αγοράζονται. 

Η διαφήµιση επηρεάζει αρκετά τη ζήτηση και την κατευθύνει µεταξύ των εµπορικών σηµάτων της 

αγοράς. Επιπλέον, παρέχει ενηµέρωση στο καταναλωτικό κοινό για τις αλλαγές στις τάσεις της 

µόδας.  

Σύµφωνα µε εκπροσώπους του κλάδου, παράγοντας που επηρεάζει αρκετά τις πωλήσεις των 

ενδυµάτων, είναι οι τυχόν ακραίες καιρικές συνθήκες. Ο παράγοντας αυτός επηρεάζει τις πωλήσεις 

συγκεκριµένων εποχιακών προϊόντων, όπως για παράδειγµα παλτό και µπουφάν, έχοντας ως 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία µεγάλων αποθεµάτων stock στις εταιρείες. 

2.4 ΠΡΟΣΦΟΡΑ & ΚΑΝΑΛΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ  

Ο κλάδος των ενδυµάτων αποτελείται από πλήθος, κυρίως  µικροµεσαίου µεγέθους, παραγωγικές 

επιχειρήσεις. Η µέθοδος του φασόν χρησιµοποιείται ευρέως, είτε µε τη µορφή της ανάθεσης 

ορισµένων µόνο σταδίων ή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας, σε άλλες επιχειρήσεις στην 

εγχώρια αγορά ή στο εξωτερικό, είτε µε τη µορφή ανάληψης της παραγωγής για λογαριασµό 

άλλων εταιρειών. 

Σηµαντικό αριθµό επιχειρήσεων περιλαµβάνει και ο εισαγωγικός τοµέας. Εισαγωγές 

πραγµατοποιούν οι αµιγώς εµπορικές εταιρείες, αλλά και παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου. 

Εκτός από τα «επώνυµα» προϊόντα που εισάγονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αύξηση 

παρουσιάζουν και οι εισαγωγές από τρίτες χώρες φθηνών κυρίως προϊόντων. 
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Σηµαντικό µέρος των ενδυµάτων στην εγχώρια αγορά, διατίθεται µέσω αλυσίδων λιανικής 

πώλησης ετοίµων ενδυµάτων. Επίσης παρατηρείται αύξηση και άλλων καναλιών διανοµής, όπως 

αυτών των πολυκαταστηµάτων, µε σηµεία πώλησης µε τη µορφή «shop in shop» εντός τους. 

Υπάρχουν αρκετές εταιρείες του κλάδου, παραγωγικές και εισαγωγικές, µε δικό τους εµπορικό 

σήµα και εκτεταµένο δίκτυο διάθεσης, οι οποίες διατηρούν αλυσίδες λιανικής πώλησης ενδυµάτων 

και αναπτύσσονται είτε µε εταιρικά καταστήµατα, είτε µε τη µέθοδο της δικαιόχρησης 

(franchising) και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν σηµαντική ανάπτυξη.  

Η ανάπτυξή τους υπήρξε ραγδαία τα τελευταία χρόνια και η επιτυχία τους έγκειται, στην 

εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας από τη διάθεση µεγάλων ποσοτήτων ενδυµάτων, στη µεγάλη 

γεωγραφική κάλυψη της αγοράς και στην αναγνωρισιµότητά τους. 

Ένα ακόµη κανάλι διανοµής για ενδύµατα είναι µεγάλα σούπερ µάρκετ, τα οποία έχουν 

δηµιουργήσει στις εγκαταστάσεις τους ειδικά τµήµατα πώλησης ενδυµάτων. 

Μια ιδιαίτερη κατηγορία σηµείων λιανικής πώλησης ενδυµάτων, που  υπό τις παρούσες συνθήκες 

της οικονοµίας, βρίσκεται σε άνθηση, αποτελούν τα καταστήµατα «stock», στα οποία διατίθενται 

προϊόντα συνήθως προηγουµένων περιόδων (σεζόν) σε χαµηλότερες τιµές από τις αρχικές τους. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν εισέλθει στην αγορά του κλάδου και καταστήµατα πώλησης ενδυµάτων 

κινεζικής προέλευσης, τα οποία διαθέτουν τα προϊόντα τους σε πολύ χαµηλές τιµές. Αυτή η 

εξέλιξη πλήττει κυρίως τις επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν στην αγορά φθηνά γυναικεία 

ενδύµατα. 

2.5 ΑΓΟΡΑ 

Η πτωτική πορεία της εγχώριας παραγωγής οφείλεται αφ’ ενός στις πιέσεις που δέχεται από τα 

«επώνυµα» εισαγόµενα προϊόντα τα οποία συνδυάζουν σχετικά καλές τιµές και ποιότητα, αφ’ 

ετέρου από τα «φθηνά» εισαγόµενα προϊόντα τρίτων χωρών, τα οποία προέρχονται από την Κίνα, 

την Ινδία, την Τουρκία κ.ά.. 

Η εγχώρια αγορά των ενδυµάτων είναι κατακερµατισµένη µεταξύ πολλών επιχειρήσεων και 

εκτιµάται, ότι αξιόλογα µερίδια αγοράς κατέχουν εταιρείες οι οποίες έχουν επεκταθεί στη λιανική 

πώληση µέσω αλυσίδων, εταιρικών και franchise καταστηµάτων. 
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2.6 ΕΓΧΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ  

Η εγχώρια παραγωγή, για λογαριασµό εταιρειών της ελληνικής αγοράς ή του εξωτερικού µε τη 

µορφή της παθητικής τελειοποίησης (φασόν), έχει περιοριστεί αισθητά τα τελευταία χρόνια, διότι 

όπως προαναφέρθηκε, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις κατευθύνουν µέρος ή όλη την 

παραγωγική διαδικασία τους σε χώρες µε χαµηλό εργατικό κόστος, όπως οι βαλκανικές Π.Γ.∆.Μ., 

Βουλγαρία, κ.ά.. 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις παραγόντων του κλάδου, υπάρχουν αρνητικές προοπτικές για τις 

βιοµηχανικές επιχειρήσεις που ασχολούνται µε την υπεργολαβία, εξ’ αιτίας του έντονου 

ανταγωνισµού από τις ασιατικές χώρες και κυρίως από την Κίνα. 

Αρκετές επιχειρήσεις οδηγούνται σε παύση εργασιών και µετεγκατάστασή σε χώρες χαµηλού 

κόστους εργασίας, είτε αναθέτουν µέρος της παραγωγικής τους διαδικασίας µε τη µέθοδο του 

outsourcing σε οµοειδείς εταιρείες αυτών των χωρών.  

Αρκετές παραγωγικές µονάδες ασχολούνται και µε την εισαγωγή ενδυµάτων εµπλουτίζοντας την 

ποικιλία των διατιθέµενων ειδών. Ορισµένες δε από αυτές στρέφονται κυρίως στον εισαγωγικό- 

εµπορικό τοµέα, περιορίζοντας σταδιακά τον όγκο της παραγωγής τους. 

2.7 ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΤΟ 2010 

Σύµφωνα µε έρευνα επί των δηµοσιευµένων ισολογισµών που πραγµατοποιεί κάθε χρόνο το 

Κοινωνικό και Επιχειρηµατικό Αναπτυξιακό Κέντρο (ΚΕΑΚ), του Συνδέσµου Επιχειρήσεων 

Πλεκτικής-Ετοίµου Ενδύµατος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), το 2010 τόσο ο κύκλος εργασιών, όσο και τα 

µικτά κέρδη των επιχειρήσεων ένδυσης, διαµορφώθηκαν στο χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων 

ετών. 

Σύµφωνα µε την έρευνα, ο κύκλος εργασιών σε σύνολο 153 επιχειρήσεων, ανήλθε το 2010 σε 

962,4 εκατοµµύρια ευρώ, έναντι 1,1 δισεκατοµµυρίου το 2009 σηµειώνοντας πτώση -12,7. Μόνο 

22 επιχειρήσεις, από το σύνολο της έρευνας, σηµείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους, ενώ οι 

υπόλοιπες 131 σηµείωσαν πτώση.  

Η άσχηµη κατάσταση των επιχειρήσεων του κλάδου, απεικονίζεται και στα καθαρά, προ φόρων 

κέρδη.  Το 2010 είναι η πρώτη χρονιά που εµφανίζονται ζηµίες, ύψους 7,4 εκατοµµυρίων ευρώ, 

έναντι 31,2 εκατοµµυρίων κερδών το 2009 και 48,1 το 2008. 

Μόνο στην κατηγορία των µεγάλων επιχειρήσεων καταγράφηκαν κέρδη, µε ποσοστό αύξησης 

+4,2%, ενώ τόσο στις µεσαίες, όσο και στις µικρές επιχειρήσεις, καταγράφηκαν ζηµιές ύψους 3,7 
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εκατοµµυρίων και 7,9 εκατοµµυρίων αντίστοιχα. 

Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν τα υψηλότερα κέρδη προ φόρων για τη χρήση του 2010, ήταν 

κατά σειρά οι εξής: Όµιλος ΕΛΒΕ 2,7 εκατ. (-52,8%), PINK WOMAN 1,8 εκατ. (+42,7%), 

OXFORD COMPANY 1,5 εκατ. (-40%), LAPIN HOUSE 1,3 εκατ. (-54%), FOREL 1,2 εκατ. (-

36%) και ATTRATTIVO 1,1  εκατ. (-38%). 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις ένδυσης µε βάση τον κύκλο 

εργασιών τους µε στοιχεία για την τελευταία πενταετία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

2010 2009 2008 2007 2006 ∆% 

ΕΛΒΕ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ 64.560 68.548 65.996 57.045 50.956 -5,8% 

BLUEPOINT 31.018 24.716 25.927 25.284 20.352 25,5% 

BSB 30.765 34.647 41.955 44.397 43.824 -11,2% 

ATTRATTIVO 28.417 32.627 31.938 29.753 24.706 -12,9% 

STAFF 28.108 30.105 33.038 35.062 34.294 -6,6% 

LAPIN HOUSE 27.358 28.143 30.361 32.109 27.961 -2,8% 

RAXEVSKY 24.206 28.058 29.051 26.095 24.332 -13,7% 

ΤΡΙΟΥΜΦ 22.010 27.786 27.570 27.056 24.355 -20,8% 

ALOUETTE 20.480 24.375 24.558 25.561 22.269 -16,0% 

SANTANA 19.013 23.284 23.563 23.525 20.063 -18,3% 

MINERVA 17.951 24.244 28.277 28.203 25.123 -26,0% 

PINK WOMAN 16.711 14.212 22.140   17,6% 

TOI&MOI 15.644 18.858 22.925 26.667 24.610 -17,0% 

ROSSI 14.930 17.536 18.311 16.711 14.410 -14,9% 

OXFORD COMPANY 14.571 17.734 17.750 18.121 15.479 -17,8% 

ΚΑΛΕΣΤΕΣΙΑ 14.473 15.560 15.422 17.551 14.940 -7,0% 

ΦΡΑΓΚΟΣ 14.426 18.398 20.087 18.599 18.429 -21,6% 

MAYORAL 13.894 12.837 9.845   8,2% 

ENERGIERS 13.251 13.581 13.627 12.522 10.468 -2,4% 

ΜΕΪΜΑΡΗ 12.903 15.640 19.025 25.489 18.381 -17,5% 
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ΠΑΛΚΟ 12.741 15.551 11.167 10.096 9.884 -18,1% 

KOMOTEX 12.582 14.621 18.295 14.196 12.440 -13,9% 

ΠΕΤΣΑΣ 12.172 9.885 13.018 15.681 16.192 23,1% 

VF ΕΛΛΑΣ 11.645 16.422 17.976 16.634 17.230 -29,1% 

LUNA 11.617 12.628 15.545 15.782 14.196 -8,0% 

DIMIS 10.334 10.059 10.668 10.957 9.318 2,7% 

CARAMEL 10.188 12.893 13.424 12.094 12.223 -21,0% 

LUSSILE 10.028 13.129 16.645 20.481  -23,6% 

∆ΕΛΦΙΝΙ 9.985 9.327 11.750 12.647 12.422 7,1% 

ΤΡΙΚΟΠΛΕΞ 9.797 11.748 11.703 14.103 13.894 -16,6% 

SARAH LAWRENCE 9.614 10.145 12.313 13.094 10.384 -5,2% 

ΝΙΚΟΛΗΣ 9.490 7.561 185 4.127 6.854 25,5% 

SPRINT 8.326 11.227 12.104 13.301 12.429 -25,8% 

LYNNE 8.171 10.863 12.513 12.471 11.687 -24,8% 

ΜΠΕΤΤΙΝΑ 8.055 7.331 7.511 9.583 10.637 9,9% 

Μ.Α.Σ.Σ.ΦΑΣΙΟΝ 7.978 8.119 8.656 9.073 9.482 -1,7% 

ΑΓΓΛΟΥΠΑΣ 7.958 10.328 10.134 11.377 11.096 -22,9% 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ 7.846 5.612 5.488 6.089 5.544 39,8% 

ΗΛΙΟΣ 7.820 10.723 11.614 11.207 10.717 -27,1% 

ΠΡΟΜΕΛΚΑ 7.802 6.883 11.256 13.946 11.508 13,4% 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 7.785 9.515 10.760 11.273 10.930 -18,2% 

INEXCO 7.615 8.317 8.026 8.083 9.352 -8,4% 

MANETTI 7.378 8.724 9.928 9.569 8.685 -15,4% 

MED 7.312 8.661 10.113 10.232 8.001 -15,6% 

∆ΟΥΡΟΣ 7.055 8.518 9.171 8.971 8.287 -17,2% 

mini RAXEVSKY 6.856 7.987 8.015 7.426 5.519 -14,2% 

PRESTIGE  6.748 9.398 10.613 10.729 8.248 -28,2% 

Α∆ΑΜΑΚΟΥ ΑΦΟΙ 6.705 6.331 6.195 6.402 5.069 5,9% 

FOREL 6.561 8.582 9.869 9.712 9.208 -23,5% 

TRES JOLIE 6.553 8.044 8.961 9.921 9.936 -18,5% 

BERTO LUCCI 6.487 7.875 8.518 10.610 10.848 -17,6% 

SWEET HEART 6.318 7.546 8.329 7.731 5.979 -16,3% 
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ΕΛΒΙΤΕΞ 5.800 3.973 3.242 7.006 3.230 46,0% 

BILL COST 5.705 8.394 9.306 9.900 9.767 -32,0% 

SAM 5.547 6.765 6.673 6.499 6.332 -18,0% 

SPORT'S HOUSE 5.429 6.610 6.740 7.622 7.521 -17,9% 

ΛΟΛΑ 5.402 6.489 7.205 6.951 7.273 -16,8% 

ΠΕΡΒΕΝΗΣ 5.338 4.593 4.417 4.929 4.771 16,2% 

ΤΡΑΞ 5.298 6.017 7.051 6.866 7.185 -11,9% 

ΠΑΣΚΑΛ 5.142 3.887 4.223 5.163 4.138 32,3% 

ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ 5.141 6.834 9.667 5.935 5.900 -24,8% 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  5.132 3.558    44,2% 

ZIC-ZAC 5.120 5.714 5.088 4.605 4.250 -10,4% 

FIDELE 5.011 5.980 7.119 6.563 5.706 -16,2% 
                             

                                     Πηγή: ∆ελτίο τύπου ΣΕΠΕΕ (http://www.greekfashion.gr/) 

 

2.8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ακολουθούν τα βασικά συµπεράσµατα της µελέτης παρουσιασµένα βάσει του υποδείγµατος των 

πέντε δυνάµεων του Porter.                        

                              

                        ΓΡΑΦΗΜΑ 2: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΕΝΤΕ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ PORTER 

         Πηγή: Strategic Management and Business Policy, Wheelen Th.-Hunger D., International Edition, 2004 
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2.8.1 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 

Τα εµπόδια σε ότι αφορά την είσοδο νέων επιχειρήσεων στον κλάδο ποικίλουν, λόγω του ότι 

δραστηριοποιούνται σε αυτόν και παραγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις.  

Στον παραγωγικό τοµέα, δε δηµιουργούνται ιδιαίτερα ισχυρά εµπόδια εισόδου, εφ’ όσον οι 

επιχειρήσεις υιοθετούν την τάση για παθητική τελειοποίηση (φασόν) και δεν απαιτείται µεγάλο 

κεφάλαιο σε ότι αφορά το ύψος της επένδυσης για αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού. 

Για τις εισαγωγικές επιχειρήσεις, τα εµπόδια εισόδου φαίνεται να είναι ακόµα χαµηλότερα. 

Υπάρχει διεθνώς εκτεταµένη προσφορά στα προσφερόµενα προϊόντα, τα οποία καλύπτουν όλες τις 

κλίµακες τιµολογιακών και ποιοτικών κατηγοριών, γεγονός που καθιστά σχετικά εύκολη την 

εισαγωγή προϊόντων χωρίς ιδιαίτερα υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις. 

2.8.2 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Στον κλάδο της ένδυσης δεν υπάρχει ουσιαστικά κάποιος κίνδυνος από υποκατάστατα προϊόντα. 

Τα εξεταζόµενα είδη αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της ένδυσης και, σύµφωνα µε παράγοντες του 

κλάδου, η υποκατάσταση κάποιου προϊόντος κινείται µέσα στα όρια του ίδιου κλάδου. Η εναλλαγή 

δηλαδή θα είναι µεταξύ διαφορετικών κατηγοριών προϊόντων, είτε µε βάση το υλικό τους, είτε µε 

βάση την τιµή. Επιπλέον δε, η υποκατάσταση αυτή είναι εξαρτηµένη και από τις συνεχείς αλλαγές 

στις τάσεις της µόδας.  

2.8.3 ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Οι προµηθευτές στον κλάδο της ένδυσης διαφέρουν ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης. Στις 

παραγωγικές, κύριοι προµηθευτές είναι οι εταιρείες που προµηθεύουν τις πρώτες και βοηθητικές 

ύλες για την παραγωγή των ενδυµάτων. Καθώς υπάρχει πληθώρα επιχειρήσεων, η 

διαπραγµατευτική τους δύναµη περιορίζεται σηµαντικά, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στους 

έλληνες παραγωγούς να διαπραγµατευτούν πιο εύκολα την τιµή των πρώτων υλών τους, σε 

συνδυασµό µε την απαιτούµενη ποσότητα. 

Προµηθευτές των παραγωγικών επιχειρήσεων, µπορούν επίσης να θεωρηθούν και οι επιχειρήσεις 

που προσφέρουν υπηρεσίες για την τελική παραγωγή του εκάστοτε προϊόντος (φασόν). Ούτε αυτοί 

έχουν µεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη, διότι, οι ελληνικές βιοτεχνίες αντιµετωπίζουν ισχυρό 

ανταγωνισµό από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις των χωρών εκείνων που λειτουργούν µε χαµηλότερο 

εργατικό κόστος. 
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Για τις εµπορικές εταιρείες του κλάδου τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί  αυτές συνήθως 

προµηθεύονται τα προϊόντα τους µε προσυµφωνηµένους όρους. Οι συµφωνίες αυτές µεταξύ άλλων 

περιλαµβάνουν, τις ποσότητες των προϊόντων που θα προµηθευτούν, τις τιµές τους και συνήθως 

µια συγκεκριµένη πιστωτική πολιτική. 

Για τις επιχειρήσεις όµως που εισάγουν και διακινούν προϊόντα µε λιγότερο αναγνωρίσιµα 

εµπορικά σήµατα ή «ανώνυµα», συνήθως χαµηλής τιµής ενδύµατα, η διαπραγµατευτική τους 

δύναµη έναντι των προµηθευτών τους, είναι άµεσα εξαρτηµένη κυρίως από τον όγκο των 

ζητούµενων προϊόντων. 

2.8.4 ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 

Βασικές κατηγορίες αγοραστών στον κλάδο ένδυσης είναι τα καταστήµατα λιανικής πώλησης και 

οι τελικοί καταναλωτές. 

Τα καταστήµατα λιανικής πώλησης, διαθέτουν σηµαντική διαπραγµατευτική δύναµη, κυρίως 

απέναντι σε επιχειρήσεις που τα προϊόντα τους δεν είναι γνωστά εµπορικά σήµατα. Κύριες αιτίες, 

είναι η «υπερπροσφορά» αυτών των επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά και το σχετικά χαµηλό 

κόστος µετακίνησης που έχουν οι αγοραστές, στην προκειµένη τα καταστήµατα, σε περίπτωση 

αλλαγής προµηθευτή, λόγω της µη αναγνωρισιµότητας του εµπορικού σήµατος. 

Ορισµένες παραγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου, πραγµατοποιούν και λιανικές 

πωλήσεις µέσω ιδίων καταστηµάτων. Σε αυτή την περίπτωση, οι αγοραστές των προϊόντων είναι 

ιδιώτες, οι οποίοι δεν έχουν ουσιαστική διαπραγµατευτική δύναµη, καθώς δεν µπορούν να 

επηρεάσουν τις τιµές των προϊόντων αυτών. Ωστόσο, το µεγάλο εύρος στην ποικιλία των 

προσφερόµενων ειδών και συνεπώς στις τιµές πώλησης, δίνουν στον καταναλωτή µεγάλη ευχέρεια 

επιλογής και αυτό αποτελεί µια σχετική διαπραγµατευτική δύναµη. 

2.8.5 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 

Ο κλάδος της ένδυσης, χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό, αφού δραστηριοποιείται σε αυτόν 

σηµαντικός αριθµός επιχειρήσεων, προσφέροντας προϊόντα που καλύπτουν όλες τις τιµολογιακές 

και ποιοτικές απαιτήσεις. Οι παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου, προσπαθούν να έχουν ευέλικτη 

παραγωγή, έτσι ώστε να µπορούν να ανταποκρίνονται άµεσα στις µεταβολές και απαιτήσεις της 

αγοράς και να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισµό από τα φτηνά εισαγόµενα προϊόντα.  
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Σύµφωνα µε παράγοντες του κλάδου, ο ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων εντείνεται όλο και 

περισσότερο, καθώς οι επιχειρήσεις εστιάζουν όχι µόνο στην ποιότητα και στην τιµή των 

προϊόντων, αλλά και στα δίκτυα διανοµής, ώστε να επιτυγχάνουν τη βέλτιστη προβολή και 

προώθηση για τα προϊόντα τους.                              

2.9 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ 

Βασικές προϋποθέσεις για την ενδυνάµωση του κλάδου ένδυσης, αποτελούν ενέργειες όπως, η 

υλοποίηση οργανωτικών αλλαγών που υποστηρίζουν τη µείωση του κόστους και την εξωστρέφεια 

των επιχειρήσεων, η δηµιουργία ισχυρότερων επιχειρηµατικών σχηµάτων µέσω συγχωνεύσεων, τα 

οποία θα είναι ικανά να δώσουν έµφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη για περαιτέρω βελτίωση. 

Η επιβίωση των εταιριών του κλάδου, σύµφωνα µε έρευνα του ΙΟΒΕ θα εξαρτηθεί από σηµεία που 

δίνουν προστιθέµενη αξία στο προϊόν. Τέτοια σηµεία είναι η ποιότητα και η διαφοροποίησή του, 

αλλά και η ικανοποίηση των πελατών από το χρόνο απόκρισης στις απαιτήσεις τους. 

Σύµφωνα µε προτάσεις από επιχειρηµατικούς φορείς τέλος, θα ήταν το βέλτιστο για τις 

επιχειρήσεις του κλάδου, η άρση των περιορισµών που αντιµετωπίζουν στη χρηµατοδότηση τους, 

για παράδειγµα µέσω της βελτίωσης των όρων εγγυήσεων δανεισµού. Επίσης η ενίσχυση των 

υποστηρικτικών κλαδικών δοµών και η στήριξη µέσω προγραµµάτων παροχής οικονοµικών 

ενισχύσεων, µε χρηµατοδότηση κατανεµηµένη ανάλογα µε τις οικονοµικές ανάγκες του κάθε 

οργανισµού. 

Οι εξαγωγές, κατά τον κ. Ασλανίδη εκπρόσωπο του ΣΕΠΕΕ, αποτελούν τη µοναδική υγιή διέξοδο 

στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή και τονίζει επίσης την αναγκαιότητα επίλυσης του προβλήµατος 

ρευστότητας των επιχειρήσεων, λόγω της στάσης πληρωµών από τις τράπεζες και το δηµόσιο από 

την επιστροφή του ΦΠΑ. 
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3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

3.1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ-ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

Η εταιρία OXFORD COMPANY έχει ιδρυθεί το 1991 και δραστηριοποιείται στον τοµέα της 

ένδυσης, κυρίως ανδρικής και τα τελευταία χρόνια, πιο συγκεκριµένα από το 2009, της γυναικείας. 

Από τον Απρίλιο του 2011, έχει ξεκινήσει ένα νέο επιχειρηµατικό εγχείρηµα που αφορά στον 

τοµέα της υπόδησης, ούσα αντιπρόσωπος Βορείου Ελλάδος της γνωστής Ιταλικής εταιρείας 

GEOX.  

Η έδρα και οι κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, στο ιδιόκτητο 

κτίριό της, µαζί µε τις διοικητικές υπηρεσίες. Στην Αθήνα βρίσκεται η έδρα της γενικής 

διεύθυνσης, καθώς επίσης και ένας επιπλέον επικουρικός αποθηκευτικός χώρος, για την 

υποστήριξη των εταιρικών και franchise καταστηµάτων της αλυσίδας.  

Από την ίδρυσή της η OXFORD COMPANY, έχει επικεντρωθεί στο κυρίαρχο χαρακτηριστικό της 

ανδρικής ένδυσης, το οποίο είναι το πουκάµισο και ως το κυριότερο ανδρικό ένδυµα, παρουσιάζει 

όχι µόνο σηµειολογικό ενδιαφέρον, αλλά και ιστορικό. Σηµειολογικό ως έκφραση των ανδρικών 

αξιών ή πρότυπο ζωής και ιστορικό, ως φορέας που συνθέτει κουλτούρα και αισθητική στα πλαίσια 

κοινωνικών αλλαγών και ανακατατάξεων. 

Η εταιρία εµβαθύνει στην ιδέα του εξειδικευµένου καταστήµατος, έχοντας εµπλουτίσει τις 

συλλογές της και µε άλλα προϊόντα ένδυσης σε σπορ και κλασσική γραµµή που όλα 

χαρακτηρίζονται από υψηλή αισθητική αξία και ποιότητα. 

Η δηµιουργία καταστηµάτων λιανικής πώλησης µε αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της, 

αποτελεί για την εταιρεία κεντρικό στρατηγικό σχεδιασµό, ο οποίος αναπτύσσεται σε τρεις κύριους 

άξονες:  

 Τα εταιρικά καταστήµατα λιανικής OXFORD COMPANY. 

 Τα franchise καταστήµατα λιανικής OXFORD COMPANY. 

 Τα σηµεία πώλησης «shop in a shop» σε πολυκαταστήµατα και σε συνεργασίες τύπου 

«corner» σε επώνυµα καταστήµατα ανδρικής ένδυσης. 
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Ιστορικά, το πρώτο πιλοτικό κατάστηµα της εταιρίας ξεκίνησε το 1991 στο Βόλο. Ακολούθησαν 

καταστήµατα  στην Αθήνα  και τη Θεσσαλονίκη και µε την πάροδο του χρόνου σε πόλεις όλης της 

Ελλάδας.  

Σήµερα, η εταιρεία διαθέτει 66 αποκλειστικά σηµεία πώλησης στο µεγαλύτερο δυνατό κοµµάτι 

κάλυψης της ελληνικής επικράτειας. 27 εταιρικά καταστήµατα ανδρικής ένδυσης, 5 εταιρικά 

καταστήµατα γυναικείας ένδυσης, 4 εταιρικά καταστήµατα GEOX και 8 καταστήµατα σε stock 

houses που διαθέτουν προϊόντα σε προνοµιακές τιµές πώλησης. Παρουσία της εταιρίας υπάρχει µε 

τη µορφή "shop in a shop" στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στα πολυκαταστήµατα Notos 

Galleries, Hondos Center και Attica.  

Σε ότι αφορά χονδρική πώληση, η OXFORD COMPANY συνεργάζεται µε 17 καταστήµατα µε 

καθεστώς franchise, καθώς έχει δηµιουργήσει όλες εκείνες τις συνθήκες που απαιτεί µια 

επιτυχηµένη ανάπτυξη και προσφέρει την επενδυτική της πρόταση σε αξιόλογους νέους 

επιχειρηµατίες. Επίσης έχει παρουσία και σε επώνυµα καταστήµατα του κέντρου και της επαρχίας. 

Το αποτέλεσµα του συνδυασµού της τεχνογνωσίας που έχει αποκτηθεί στο πουκάµισο, σε σχέση 

µε τη διαχρονικότητα του στυλ και της φιλοσοφίας της κάθε συλλογής της OXFORD COMPANY, 

είναι η δηµιουργία ξεχωριστών προϊόντων, που απολαµβάνουν ιδιαίτερης αναγνώρισης από το 

καταναλωτικό κοινό και δίνουν σηµαντική ώθηση στη ανάπτυξη της εταιρίας. 

Το µερίδιο της αγοράς στο οποίο αποβλέπει η OXFORD COMPANY, είναι συγκεκριµένο και η 

εταιρεία προσπαθεί να το κατακτήσει µε την υψηλή ποιότητα και εξειδίκευση στα προϊόντα της, 

σωστή τιµολογιακή πολιτική, άψογη εξυπηρέτηση και σωστή παρουσίαση στα καταστήµατά της.  

Το ανθρώπινο δυναµικό που στελεχώνει την εταιρεία, αποτελείται πανελλαδικά από περίπου 

εκατόν εβδοµήντα (170) άτοµα µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Η εταιρεία πιστεύει στις 

µακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις µε τους ανθρώπους που αποτελούν ουσιαστικά τον πυρήνα της 

και µε την πάροδο των χρόνων έχει αποδείξει ότι επενδύει σ’ αυτές. 
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3.2  ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ  

Το όραµα της OXFORD COMPANY είναι να καταξιωθεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ως µια 

από τις κορυφαίες Ελληνικές εταιρίες στο χώρο της και να αναγνωρισθεί ως µια εταιρία, η οποία 

ούσα δυναµική και πρωτοποριακή, υπηρετεί διαχρονικές αξίες και  δηµιουργεί αισθητικά πρότυπα.  

Επιπλέον, όραµά της αποτελεί η τήρηση και ο σεβασµός των κλασικών αρχών που σχετίζονται µε 

την κατασκευή και την επιλογή του ιδανικού πουκάµισου, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του 

καταναλωτή, έτσι όπως αυτές διαµορφώνονται στις απαιτήσεις του σήµερα. 

Το να στηρίζει και να στηρίζεται στη γνώση, στην αφοσίωση και φυσικά στην ανάπτυξη των 

ανθρώπων της αποτελεί και αυτό κοµµάτι του όραµατός της, µε απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον 

και το κοινωνικό σύνολο. 

3.3  Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 

Η αποστολή της OXFORD COMPANY καθορίζεται από τον αρµονικό συνδυασµό της 

αποκτηθείσας βαθιάς γνώσης για την ποιότητα και την αισθητική των προϊόντων.  

Η εταιρεία ορίζει ως αποστολή της το σχεδιασµό, την παραγωγή και τη διάθεση προϊόντων 

ένδυσης, εκλεπτυσµένης αισθητικής και υψηλής ποιότητας, κινούµενη σε τόνους κλασικούς και 

µοντέρνους, συνδυάζοντας αρµονικά την πολυετή εµπειρία της µε την εξειδίκευση και το πάθος 

της για τη λεπτοµέρεια. 

Τέλος, σηµαντικό κοµµάτι της αποστολής της, λαµβάνει η παροχή του υψηλότερου δυνατού 

επιπέδου εξυπηρέτησης προς τους πελάτες της. Το να ικανοποιεί τις διακεκριµένες ανάγκες τους 

και να προσφέρει την ισχυρή ταυτότητα των προϊόντων της, διατηρώντας µακροχρόνιες σχέσεις 

εµπιστοσύνης σε ένα περιβάλλον ζεστό και άκρως επαγγελµατικό είναι για την εταιρεία ίσως το 

σηµαντικότερο κοµµάτι της αποστολής της.. 
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3.4  ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ  

Οι αξίες της εταιρίας συγκεντρώνονται στις ακόλουθες παρακάτω: 

� Η σταθερή και αδιαπραγµάτευτη προσήλωση της στην άριστη ποιότητα των προϊόντων και 

υπηρεσιών της.  

� Η καλαισθησία και το πάθος της για δηµιουργία.  

� Ο σεβασµός στις αρχές και στους πελάτες. 

� Η ευγένεια, το πνεύµα συνεργασίας και ο αµοιβαίος σεβασµός µεταξύ των ανθρώπων της.  

� Η ακεραιότητα στις σχέσεις της µε το ανθρώπινο δυναµικό της, τους πελάτες της, τους 

προµηθευτές της και το σύνολο των συνεργατών της και, τέλος,  

� Η κοινωνική και οικολογική ευαισθησία. 

3.5  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ  

Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή λειτουργία της και φυσικά την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών της, η εταιρία απαρτίζεται από επτά τµήµατα και τα οποία αναφέρονται παρακάτω: 

 Τµήµα Οικονοµικό 

 Τµήµα Πωλήσεων 

 Τµήµα Παραγωγής 

 Τµήµα Προµηθειών 

 Τµήµα ∆ηµιουργικό 

 Τµήµα Μάρκετινγκ 

 Τµήµα Μηχανογράφησης 

 

Η εταιρία δεν έχει ακόµα στη δοµή της οργανωµένο τµήµα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων (HRM), 

καθώς χρέη διευθυντή HR εκτελεί ο Γενικός ∆ιευθυντής της εταιρείας. 
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                                ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Οργανόγραµµα ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ 

                                               Πηγή: ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΒΕΕ 
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

4.1 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ-ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Σε κάθε οργανισµό, υπάρχουν παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος που τον επηρεάζουν 

άµεσα και παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της  στρατηγικής του. Οι υπεύθυνοι των 

εταιρειών, οφείλουν να εντοπίσουν τους παράγοντες αυτούς και να αναλύσουν αυτούς που 

επηρεάζουν την εταιρεία, έτσι ώστε να βελτιωθεί όσο είναι εφικτό την απόδοση της και να γίνει πιο 

ανταγωνιστική. 

Ένα εργαλείο που βοηθάει τη διοίκηση κάθε οργανισµού, στον εντοπισµό και την αξιολόγηση 

παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν άµεσα την εταιρεία, είναι ο Πίνακας 

Περίληψης της Ανάλυσης των Εξωτερικών Παραγόντων (EFAS – External Factor Analysis 

Summary). 

Στο εργαλείο αυτό, οι εξωτερικοί παράγοντες οργανώνονται µε βάση του αν είναι ευκαιρίες ή 

απειλές για την εταιρεία, σταθµίζονται ανάλογα µε τη σπουδαιότητά τους και η εταιρεία 

βαθµολογεί το πόσο καλά ανταποκρίνεται σε αυτούς4.  

Για την καλύτερη κατανόηση του πίνακα, πρέπει να αναφερθεί ότι οι τιµές του συντελεστή 

στάθµισης κυµαίνονται από το 1,00 ως ο πλέον σηµαντικός, µέχρι το 0,00 ως καθόλου σηµαντικός 

και το άθροισµα όλων των συντελεστών του πίνακα θα πρέπει να ισούται µε τη µονάδα. Στη στήλη 

της βαθµολογίας, οι παράγοντες βαθµολογούνται από 5,00 δηλαδή άριστος, µέχρι 1,00 που είναι ο 

χειρότερος. Στη στήλη της σταθµισµένης βαθµολογίας, παρουσιάζεται το γινόµενο του συντελεστή 

στάθµισης επί τη βαθµολόγησή του, σε τιµές που κυµαίνονται από το 5,0 που είναι η άριστη µέχρι 

το 1,0 την χειρότερη, µε µέσο όρο το 3,0. Η συνολική σταθµισµένη βαθµολογία, δηλώνει το πόσο 

καλά µπορεί µια εξεταζόµενη εταιρεία να ανταποκριθεί στους παράγοντες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος που έχουν τεθεί υπό ανάλυση. 

Στον πίνακα ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος που παρατίθεται παρακάτω για την 

OXFORD COMPANY, διαπιστώνουµε ότι η συνολική σταθµισµένη βαθµολογία, είναι λίγο πιο 

                                                 

4  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ-J. David Hunger- Thomas L. Wheelen 
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πάνω από το µέσο όρο και δηλώνει ότι η εταιρεία, µπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στους 

παράγοντες του εξωτερικού της περιβάλλοντος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (EFAS) 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
Αξιοποίηση της τεχνολογίας 
του ηλεκτρονικού εµπορίου σε 
συνδυασµό µε το CRM και 
εξειδικευµένο λογισµικό, για 
ανάπτυξη των κατά παραγγελία 
υποκαµίσων  0,10 4,00 0,40 

Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση του 

OXFORD 
COMPANY CLUB 

Ύπαρξη νέας τάσης 
καταναλωτικού κοινού προς 
επιχειρήσεις οικολογικά 
ευαισθητοποιηµένες  0,05 1,00 0,05 

∆εν τους έχει 
προσεγγίσει αρκετά 

Αύξηση της ζήτησης σε 
περιφερειακές αγορές των 
µεγάλων πόλεων  0,20 3,00 0,60 

∆υνατότητα 
ανάπτυξης 

Η αστικοποίηση του πληθυσµού 
αυξάνει τη ζήτηση για αστικό 
ντύσιµο (urban chic) και για 
προϊόντα µε υπεραξία, η οποία 
γίνεται ευκολότερα αντιληπτή 
στο κοινωνικό περιβάλλον 0,15 4,00 0,60 

Ισχυρή υπεραξία 
προϊόντων της   

εταιρείας 

ΑΠΕΙΛΕΣ 
Μείωση της αγοραστικής 
δύναµης µεσαίων και χαµηλών 
εισοδηµατικών στρωµάτων 
επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση 0,10 3,50 0,35 

∆υνατότητα 
προσαρµογής 
τιµολογιακής 
πολιτικής 

Αλλαγή καταναλωτικών 
συνηθειών, προσανατολισµός 
σε παραδοσιακά προϊόντα 
χαµηλής τιµής 0,10 3,50 0,35 

∆υνατότητα 
προσαρµογής 
τιµολογιακής 
πολιτικής 

Υψηλή πιθανότητα εκλογών 
εντός του 2012 µπορεί να  
επηρεάσει τη ζήτηση  0,10 3,50 0,35 

Εντατικοποίηση 
marketing 

∆υσκολία είσπραξης εσόδων 
λόγω χαµηλών εισοδηµάτων 
και φοροδιαφυγής 0,10 3,00 0,30 

Εντατικοποίηση 
προσπαθειών 

Πιθανή κυβερνητική κρίση στα 
Σκόπια µπορεί να  επηρεάσει το 
κόστος παραγωγής  0,10 3,00 0,30 

Ύπαρξη 
εναλλακτικών 
συνεργείων 

ΣΥΝΟΛΑ 1,00   3,30   

               Πηγή: Strategic Management and Business Policy, Wheelen Th.-Hunger D., International Edition, 2004 
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4.2 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

Οι προµηθευτές αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι για κάθε επιχείρηση, ιδίως όταν αυτή είναι 

παραγωγική και εξαρτάται ολόκληρη η παραγωγική διαδικασία από τις παραδόσεις τους και την 

φερεγγυότητά τους εν γένει. Κατά τον Porter, µια από τις πέντε δυνάµεις της ανάλυσης του 

ανταγωνισµού, είναι και η διαπραγµατευτική ικανότητα των προµηθευτών, µέσω της οποίας 

µπορεί να αυξήσουν τις τιµές, είτε να µειώσουν την ποιότητα των προσφερόµενων αγαθών ή 

υπηρεσιών τους, επηρεάζοντας έτσι σηµαντικά µια αγορά. 

Η OXFORD COMPANY διατηρεί µακροχρόνιες σχέσεις µε τους προµηθευτές της, έχοντας 

εµπιστοσύνη στη ποιότητα των πρώτων υλών που της παρέχουν, στους χρόνους παράδοσης και 

στις τιµές που της χορηγούν. Οι συνεργασίες της λαµβάνουν χώρα µε όχι µόνο µε ελληνικές και 

ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αλλά όπως είναι δεδοµένο και σχεδόν επιτακτικό για τις εποχές που 

διανύουµε µε αξιόλογες και προσεκτικά επιλεγµένες ασιατικές εταιρείες. 

4.2.1 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

Οι ευκαιρίες που θα µπορούσε να εκµεταλλευτεί η OXFORD COMPANY σε ότι αφορά σε 

ζητήµατα προµηθειών, είναι φυσικά οι αγορές σε µεγάλες ποσότητες οι οποίες αποφέρουν 

µειωµένο κόστος σε εµπορεύµατα, σε πρώτες και σε βοηθητικές ύλες. Οι αγορές από το εξωτερικό 

σε αυξηµένες ποσότητες, βοηθούν και στη µείωση των µεταφορικών εξόδων που είναι ένα πολύ 

σηµαντικό κονδύλι.  

Επίσης θα µπορούσε µετά από έρευνα να βρει προµηθευτές, µε έτοιµα προϊόντα υψηλής ποιότητας, 

οι οποίοι θα είναι διαθέσιµοι για τη στιγµή που θα τους χρειαστεί. Επίσης, διαθέσιµα συνεργεία 

φασόν στη Θεσσαλονίκη για παραγωγή µικρών ποσοτήτων ενδυµάτων, θα παρείχαν στην εταιρεία 

ευελιξία χρόνου. 

4.2.2. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

Ένας σηµαντικός κίνδυνος για την εταιρεία, είναι αυτός της ποιότητας των πρώτων υλών όπως 

επίσης και των ετοίµων προϊόντων που έχουν πραγµατοποιηθεί από αποµακρυσµένες αγορές και ο 

ποιοτικός έλεγχος είναι πολύ δύσκολός ή πολλές φορές ανέφικτος.  

Σε ότι αφορά την πρώτη ύλη η οποία δεν είναι επεξεργασµένη, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να 

υπάρξει µια αστοχία κατά την επεξεργασία της, που την καθιστά άχρηστη στο χειρότερο σενάριο 

και θα πρέπει να αποκτηθεί νέα ποσότητα έγκαιρα µε το ανάλογο κόστος, ενώ στο καλύτερο 
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σενάριο θα πρέπει να υπάρχει µια λύση για τη διόρθωση της ζηµιάς µε το αντίστοιχο φυσικά 

κόστος. 

Στα έτοιµα εµπορεύµατα και τα προϊόντα φασόν, υποβόσκει πάντα ο κίνδυνος από την εξάρτηση 

από έναν προµηθευτή, που ανά πάσα στιγµή µε τη διαπραγµατευτική του δύναµη µπορεί να 

αλλάξει κάτι σε βάρος της εταιρείας. 

Ένας τελευταίος κίνδυνος αλλά εξίσου σηµαντικός, είναι η διαρροή πληροφοριών και 

τεχνογνωσίας της εταιρείας από κάποιον προµηθευτή που γνωρίζει αρκετά για αυτή σε κάποιο 

ανταγωνιστή της. 

4.3 ΠΕΛΑΤΕΣ-ΚΑΝΑΛΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

4.3.1.ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Η εταιρεία OXFORD COMPANY έχει πελατοκεντρική πολιτική και συνεπώς οι πελάτες 

θεωρούνται «πολύτιµο» στοιχείο για την ίδια.  

Σύµφωνα µε πρόσφατη ποσοτική έρευνα που διεξήχθη για λογαριασµό της εταιρείας, µε 

αντιπροσωπευτικό δείγµα του συνολικού πληθυσµού και πανελλαδική κάλυψη, το 45% του 

δείγµατος γνωρίζει τα καταστήµατα της OXFORD COMPANY. Τα ηλικιακά group 25-34 και 35-

44 φαίνεται να τα γνωρίζουν περισσότερο, ενώ είναι ακόµη πιο γνωστά στην Αθήνα, ίσως λόγω 

του µεγαλύτερου αριθµού καταστηµάτων.  

Γίνεται σαφές ότι η µάρκα OXFORD COMPANY έχει κατακτήσει διακριτό τµήµα της αγοράς, 

απευθυνόµενη σε καταναλωτές οι οποίοι χαρακτηρίζονται κατά το πλείστον από υψηλές 

απαιτήσεις. Συνεπώς, ο περιορισµός για το target group της εταιρείας είναι ως προς το στυλ και όχι 

ως προς την ηλικία. 

Οι πελάτες της είναι καταναλωτές µε επίγνωση του στυλ, επιλέγουν τις απλές κλασσικές γραµµές, 

και ανήκουν στη κυρίως στη µέση και ανώτερη εισοδηµατικά και µορφωτικά τάξη. 
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4.3.2 ΚΑΝΑΛΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

Όπως προαναφέρθηκε, τα κανάλια διανοµής που έχει επιλέξει η εταιρεία για να διαθέσει τα 

προϊόντα της είναι τα εταιρικά καταστήµατα ανδρικής και γυναικείας ένδυσης, τα καταστήµατα 

υπόδησης, τα stock houses, τα πολυκαταστήµατα και τα καταστήµατα µε καθεστώς franchise, όπως 

επίσης και η επιλεγµένη χονδρική πώληση.  

Στα παρακάτω γραφήµατα φαίνεται η εξέλιξη των εταιρικών καταστηµάτων των τελευταίων ετών 

και των καταστηµάτων franchise από την αρχή της συνεργασίας. 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ OXFORD COMPANY
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                           ΓΡΑΦΗΜΑ 4: Εξέλιξη εταιρικών καταστηµάτων ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ 

                                Πηγή: ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ και επεξεργασία από τη συγγραφέα 

ΕΞΕΛΙΞΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ FRANCHISE
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                                                     ΓΡΑΦΗΜΑ 5: Εξέλιξη δικτύου franchise 

                                  Πηγή: ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ και επεξεργασία από τη συγγραφέα 
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4.3.3 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Υπό τις δεδοµένες συνθήκες οικονοµικής ύφεσης που διανύουµε, ευκαιρία θα µπορούσε να 

αποτελέσει για την εταιρεία, η περαιτέρω προώθηση των συνεργασιών υπό το καθεστώς 

franchising µε ελκυστικούς όρους, καθώς πολλοί νέοι επιχειρηµατίες αντιλαµβάνονται το 

περιβάλλον της κρίσης, ως µια πολύ καλή χρονική στιγµή για επιχειρείν.  

Με την ίδια λογική, θα µπορούσε επίσης να αναπτύξει καινούργια εταιρικά καταστήµατα λιανικής, 

σε αγορές που τώρα αναπτύσσονται ή εντός κάποιων εµπορικών κέντρων, τα οποία τα τελευταία 

χρόνια έχουν αυξηµένη ζήτηση και επισκεψιµότητα από το καταναλωτικό κοινό.  

4.3.4 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

Ο πιο σοβαρός κίνδυνος που αντιµετωπίζει η εταιρεία σήµερα, αφορά στο να µη µπορούν να 

ανταπεξέλθουν οι πελάτες της στις υποχρεώσεις τους, λόγω των δυσµενών οικονοµικών συγκυριών 

και να θελήσουν να αποχωρήσουν από την αλυσίδα. Αυτό φυσικά εµπεριέχει και τον 

χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο µη κάλυψης οφειλών προς την εταιρεία. Το ίδιο ισχύει και για τους 

πελάτες της παραδοσιακής χονδρικής, η οποία  παρουσιάζει περιορισµένη ανάπτυξη. 

4.4  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

4.4.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η OXFORD COMPANY δραστηριοποιείται σε ένα δύσκολο κλάδο, τον κλάδο της ένδυσης, όπου 

ο ανταγωνισµός είναι έντονος, καθώς υπάρχει πληθώρα επιχειρήσεων, εγχώριων και µη, οι οποίες 

διεκδικούν µερίδιο αγοράς στο ίδιο καταναλωτικό κοινό. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες ενδυµάτων, 

οι οποίες έχουν κάποιες εταιρίες µάρκες ως αντιπροσωπευτικό δείγµα.  

I. PREMIUM 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ακριβές µάρκες µε επίζηλα χαρακτηριστικά εικόνας και αντίληψη 

υψηλής ποιότητας. Εκτιµάται ότι απευθύνονται σε κοινό υψηλού status, ενώ για το ευρύ κοινό 

χαρακτηρίζουν µάλλον ειδικές επετειακές περιστάσεις. ∆εν παραπέµπουν σε συγκεκριµένο ένδυµα, 

αλλά στο σύνολο της ενδυµατολογικής γραµµής που υπογράφεται από τις ετικέτες που το 

αντιπροσωπεύουν. Ενδεικτικά εταιρείες που χαρακτηρίζουν την κατηγορία αυτή είναι η 

BURBERRY, η BOSS και η GIORGIO ARMANI. 
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II. CASUAL 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν casual µάρκες µε στοιχεία premium. Οι εταιρείες αυτές διαθέτουν 

κύρος και έχουν διακριτά και αναγνωρίσιµα σήµατα. Αν και ακριβές, είναι παρ’ όλα αυτά προσιτές 

στο ευρύ κοινό αποτελώντας ασφαλείς επιλογές. Οι εταιρείες αυτές αποτελούν έµµεσο 

ανταγωνισµό για την εταιρεία και χαρακτηριστικές µάρκες της κατηγορίας αυτής είναι η 

LACOSTE, η NAUTICA, η GANT  και η POLO.  

III. ΕΞΙ∆ΕΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΑΡΚΕΣ 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν µάρκες που αν και διαθέτουν γκάµα άνω ελαφριάς ένδυσης, 

χαρακτηρίζονται από ειδίκευση στο πουκάµισο και είναι οι άµεσοι ανταγωνιστές της OXFORD 

COMPANY. Η αντίληψη που υπάρχει στην αγορά σε ότι αφορά τις τιµές των προϊόντων αυτών 

των εταιριών, κυµαίνεται από προσιτές ως σχετικά ακριβές. Σε ότι αφορά την ποιότητα εκτιµάται 

από αξιοπρεπής ως πολύ καλή. Οι εταιρείες που απαρτίζουν την κατηγορία αυτή αναλύονται 

παρακάτω.  

MANETTI   

Η ΜΑΝΕΤΤΙ είναι µια εταιρία µε ιδιαίτερα αναγνωρίσιµη ετικέτα, η οποία παράγει πουκάµισα 

υψηλής αισθητικής και ραφής, µε σκοπό να ικανοποιήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

πελατών της, συνδυάζοντας τη µόδα, το στυλ και την ποιότητα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Το δίκτυο καταστηµάτων Man & Manetti, βρίσκεται σε κεντρικές τοποθεσίες και σε εµπορικά 

κέντρα και αναπτύχθηκε µε εταιρικά καταστήµατα και την µέθοδο της δικαιόχρησης (franchising). 

Παρουσία καταστηµάτων εκτός από την Ελλάδα, υπάρχει στην Κύπρο, τη Ρουµανία και τη Ρωσία. 

THE BOSTONIANS  

Τα καταστήµατα The Bostonians ανήκουν στον όµιλο Notos Com, ο οποίος µε τη λειτουργία 

δικτύου χονδρικής πώλησης επιλεκτικής διανοµής, αντιπροσωπεύει ορισµένα από τα πιο γνωστά 

και ισχυρά ονόµατα του κλάδου.  

Τα ρούχα της φίρµας, χαρακτηρίζονται κυρίως από την άριστη ποιότητα των υφασµάτων τους και 

το κλασσικό και διαχρονικό “New England” στιλ, που στη συνείδηση του καταναλωτή ξεχωρίζει 

ως σοβαρό, “καλό”, ιδιαίτερο και εκλεκτικό.  
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Καταστήµατα The Bostonians υπάρχουν στον Πειραιά, στο Μαρούσι, στη Θεσσαλονίκη και στη 

Λάρισα. 

JOHNSON  

Η εταιρεία JOHNSON ιδρύθηκε το 1925, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και κύρια δραστηριότητα το 

πουκάµισο µε εξειδίκευση σ’ αυτό. Τα προϊόντα της έχουν απαράµιλλη ποιότητα κατασκευής και 

πλαισιώνονται και από άλλα προϊόντα ένδυσης, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις στους 

πελάτες της. 

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται οι διοικητικές υπηρεσίες καθώς και η µονάδα παραγωγής και 

διανοµής, ενώ στην Αθήνα βρίσκεται το κεντρικό showroom.  

Το δίκτυο πωλήσεών της είναι σχετικά µικρό, αφού καταστήµατά της υπάρχουν στην Αθήνα, στη 

Θεσσαλονίκη, στη Λαµία, στη Ξάνθη και στην Κρήτη. 

DUR  

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1960 στην Πάτρα και πολύ αργότερα, το 1980 υιοθέτησε το brand name 

DUR. Στη δεκαετία του 1990 δηµιούργησε την αλυσίδα των εξειδικευµένων καταστηµάτων µε την 

επωνυµία DUR ESCAPE LAND, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσµα της ανδρικής ένδυσης και 

απευθύνονται σε ανθρώπους µε απαιτήσεις ποιότητας στο ντύσιµό τους. Το 1996 απέσπασε 

βραβείο υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Το 2000 εισήχθη στο Χ.Α.Α. και επέκτεινε 

την εµπορική της δραστηριότητα, µε την αποκλειστική αντιπροσώπευση ξένων φιρµών.  

Έχει µεγάλο δίκτυο πωλήσεων πανελλαδικά, µε εταιρικά καταστήµατα και συνεργασίες franchise 

και αξίζει να σηµειωθεί ότι, παρουσία της υπάρχει µε εµπορικές συνεργασίες σε αρκετές χώρες του 

εξωτερικού όπως Κύπρο, Ιταλία, Γαλλία, Γερµανία, αλλά και στη Σαουδική Αραβία και τη Νότιο 

Αφρική. 

NARA CAMICIE   

Η NARA CAMICIE έχει σαν κύριο αντικείµενο το πουκάµισο και το πρώτο ιδιόκτητο κατάστηµα, 

άνοιξε στο Μιλάνο το 1984. Στην Ελλάδα ιδρύθηκε µε franchise το 1988 και σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα δηµιούργησε ένα σηµαντικό δίκτυο καταστηµάτων. 
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Τα εξειδικευµένα καταστήµατα στην Ιταλία και στο εξωτερικό σήµερα ανέρχονται στα 480, ενώ 

στην Ελλάδα υπάρχουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. 

Τα πουκάµισα NARA CAMICIE, κατασκευάζονται αποκλειστικά στο ιδιόκτητο εργοστάσιό της 

στη Βενετία και το ύψος της παραγωγής ανέρχεται στα 2,5 εκατοµµύρια τεµάχια ετησίως, γεγονός 

που την καθιστά ηγέτιδα εταιρία παγκοσµίως στον κλάδο της. 

CAMICISSIMA   

Το brand name Camicissima, δηµιουργήθηκε από την εταιρία Fenicia, κατασκευάστριας 

υποκαµίσων από το 1931. Τα πουκάµισα Camicissima είναι ένας συνδυασµός ποιότητας, ευρείας 

γκάµας και ανταγωνιστικής τιµής. 

Υπάρχουν περισσότερα από 100 καταστήµατα στην Ιταλία, αλλά και στην Αµερική, την Αίγυπτο, 

την Πολωνία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Συρία και το Λίβανο. 

 

4.4.2 ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 

Το µερίδιο αγοράς που καταλαµβάνουν οι άµεσοι ανταγωνιστές της OXFORD COMPANY, όσο 

και η ίδια η εταιρεία, φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα, το οποίο έχει υπολογιστεί από τη 

συγγραφέα βάσει των δηµοσιευµένων στοιχείων των εταιριών για τη χρήση του 2010. Το µερίδιο 

αγοράς που έχουν και οι τρεις εταιρείες, φαίνεται µεγαλύτερο στο διάγραµµα αυτό, γιατί η εταιρεία 

JOHNSON για κάποιο λόγο δεν έχει δηµοσιευµένο ισολογισµό, στο brand name THE 

BOSTONIANS το οποίο διαχειρίζεται ο όµιλος NOTOS COM δεν αναφέρεται µεµονωµένα ο 

κύκλος εργασιών του στην οικονοµική έκθεσή της και στις εταιρείες NARA CAMICIE και 

CAMICISSIMA δεν ήταν εφικτό να βρεθούν στοιχεία. Συνεπώς τα  στοιχεία βάσει των οποίων 

υπολογίστηκε το παρακάτω διάγραµµα είναι τα εξής: 

 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010 
 
DUR            7.055.070,39 
MANETTI            7.378.471,74 
OXFORD COMPANY          14.570.515,26 
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ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΒΑΣΕΙ ΚΥΚΛΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2010

DUR
24%

MANETTI
25%

OXFORD 
COMPANY

51%

 

                                   ΓΡΑΦΗΜΑ 6: Μερίδιο αγοράς βάσει κύκλου εργασιών 2010 

Πηγή: Οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2010 εταιριών ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ, ΜΑΝΕΤΤΙ & ∆ΟΥΡΟΣ ΑΕ   και 
επεξεργασία από τη συγγραφέα 

Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ξεκάθαρα πως η OXFORD COMPANY καταλαµβάνει ένα 

πολύ µεγάλο µερίδιο της αγοράς, επιτυγχάνοντας σχεδόν διπλάσιο τζίρο και από τους δύο από τους 

έξι άµεσα ανταγωνιστές της. Αξίζει να σηµειωθεί πως για τη χρήση που έληξε, οι εταιρείες  DUR 

και MANETTI έκλεισαν µε ζηµίες στα αποτελέσµατά τους, ενώ η OXFORD COMPANY 

παρουσίασε κέρδη. Τα δεδοµένα παρατίθενται παρακάτω: 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η (ΖΗΜΙΕΣ) ΠΡΟ       
ΦΟΡΩΝ    2010 

DUR -2.507.282,41 
MANETTI -169.145 58 
OXFORD COMPANY 1.514.172,12 

 

 

4.4.3 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ  

Λόγω της πολυετούς παρουσίας της και συνεπώς, εµπειρίας της στον κλάδο της ένδυσης και 

έχοντας πια κατακτήσει ένα αρκετά µεγάλο µερίδιο της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, η 

εταιρεία OXFORD COMPANY θα µπορούσε να εισέλθει σε καινούργιες αγορές. Αυτές µ̟ορεί να 

είναι αγορές, ό̟ου ήδη έχει εισέλθει ο ανταγωνισµός, έχει «ανοίξει το δρόµο» και οι καταναλωτές 

έχουν ωριµάσει, έτσι ώστε να υ̟άρχει ̟ρόσφορο έδαφος για νέες ε̟ιχειρήσεις. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ 

ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ-EXECUTIVE MBA 

- 28 - 
 

4.4.4 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ 

Όπως διαφαίνεται η ευκαιρία για δραστηριοποίηση σε νέες αγορές, έτσι υπάρχει πάντα  ο κίνδυνος 

για είσοδο νέων ανταγωνιστών στην αγορά στόχο της OXFORD COMPANY. Η είσοδος νέων 

εταιριών σε περιφερειακές αγορές, η εµφάνιση επιθετικού ανταγωνιστικού κλίµατος και οι 

ανταγωνιστές επιπέδου Zara, δηλαδή επώνυµα προϊόντα σε χαµηλές τιµές ιδιαίτερα από total look 

εταιρίες αποτελούν σηµαντικούς κινδύνους για την εταιρεία ιδιαίτερα στην περίοδο οικονοµικής 

ύφεσης που διανύουµε. 

 

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

5.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Για να εντοπιστεί η αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης της διοίκησης των εσωτερικών 

παραγόντων της εταιρείας, υπάρχει αντίστοιχα το εργαλείο του Πίνακα Περίληψης της Ανάλυσης 

των Εσωτερικών Παραγόντων (IFAS – Internal Factor Analysis Summary). Το εργαλείο αυτό, 

λειτουργεί µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε τον EFAS, ο οποίος έχει περιγραφεί σε προηγούµενο 

κεφάλαιο και ταξινοµεί τους εσωτερικούς παράγοντες της εταιρείας, σε κατηγορίες δυνατών και 

αδύνατων σηµείων5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ-J. David Hunger- Thomas L. Wheelen 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  3: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΙFAS) 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟ-
ΛΟΓΙΑ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ 

∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
Εξειδίκευση στο πουκάµισο 
και καλή σχέση value for 
money προϊόντων µε 
συνέπεια ισχυρό Brand 
Awareness  0,20 4,00 0,80 

Ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα 

Μεγάλο δίκτυο 
καταστηµάτων 
πανελλαδικής κάλυψης     0,15 3,00 0,45 

Καλή 
τοποθέτηση 

Αφοσιωµένο προσωπικό µε 
µακρόχρονη συνεργασία και 
πίστη στο όραµα της 
εταιρείας 0,10 2,00 0,20 

∆υνατότητα 
εφαρµογής 

νέων 
διαδικασιών 

Ισχυρή εταιρική κουλτούρα 
και προσανατολισµός στην 
διαφοροποίηση 0,05 2,00 0,10 

Ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα 

Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
∆ραστηριοποίηση µόνο 
στην εγχώρια αγορά - 
µηδαµινή διεθνής παρουσία 0,20 2,00 0,40 

∆υνατότητα 
επέκτασης 

Περιορισµός στην άνω 
ελαφρά ένδυση 

0,15 2,50 0,38 

∆υνατότητα 
ενίσχυσης 

product-mix 
Εικόνα συνυφασµένη µε το 
κλασικό συνεπώς µεγάλα 
µερίδια σε κλασικά 
καταναλωτικά κοινά  0,05 2,50 0,13 

∆υνατότητα 
προσέγγισης 
νέων αγορών-

στόχων 
Έλλειψη µεγάλης 
τεχνογνωσίας και 
κατάρτισης στα γυναικεία 
είδη  0,10 4,00 0,40 

Έντονες 
προσπάθειες 
προσαρµογής 

ΣΥΝΟΛΑ 1,00   2,85   

         Πηγή: Strategic Management and Business Policy, Wheelen Th.-Hunger D., International Edition, 2004 

Η συνολική σταθµισµένη βαθµολογία του παραπάνω πίνακα ανάλυσης του εσωτερικού 

περιβάλλοντος της OXFORD COMPANY, φαίνεται ότι είναι λίγο πιο κάτω από το µέσο όρο που 

ορίζει το εργαλείο και από αυτό συµπεραίνουµε, ότι έχει µια επαρκή ανταπόκριση στους 

παράγοντες του εσωτερικού της περιβάλλοντος, που µπορεί εντείνοντας ελάχιστα παραπάνω  τις 

προσπάθειές της, να τους προσεγγίσει καλύτερα. 
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5.2 MARKETING  

5.2.1 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΛΟΓΟΤΥΠΟ 

Κοµβικό σηµείο στην ιστορία της OXFORD COMPANY αποτελεί η καθιέρωση του σήµατος-

συµβόλου, το οποίο µέχρι πρόσφατα δεν είχε υιοθετήσει στο λογότυπό της. Η εταιρία ξεκινώντας 

από την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός σήµατος, προχώρησε σε συνολική µελέτη της εταιρικής της 

ταυτότητας και των εφαρµογών της και µετά από ποιοτική έρευνα, το νέο της σήµα – λογότυπο 

είναι το παρακάτω. 

                                 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ποιοτικής έρευνας που διενεργήθηκε, το παραπάνω σήµα 

εκτιµήθηκε ότι αποδίδει µια εικόνα εξέλιξης για την OXFORD COMPANY. Το παιχνίδι µε τα 

ακρωνύµια, τα αρχικά της εταιρείας, ανακαλύπτεται σε δεύτερη ανάγνωση, γεγονός που κατά 

συνθήκη κολακεύει την ευφυΐα του καταναλωτή, γι’ αυτό και το θεωρούν πρωτότυπη και διακριτή 

πρόταση. Ταυτόχρονα ξεφεύγει από το πεδίο της ακρωνυµίας και έχει εισέλθει στην περιοχή του 

αφηρηµένου σχήµατος. Η κίνηση αυτή είχε πολύ θετική ανταπόκριση από το καταναλωτικό κοινό 

της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τη καταλληλότητα της χρονικής στιγµής για την υλοποίησή της. 

5.2.2 OXFORD COMPANY CLUB 

Από τον Μάιο του 2010, ξεκίνησε η υλοποίηση ενός προγράµµατος πιστότητας, µε στόχο τη 

δηµιουργία του OXFORD COMPANY CLUB και την παροχή ειδικών προνοµίων στα µέλη της 

εταιρίας, των οποίων ο αριθµός σήµερα αγγίζει τα 58.000 σε όλη την Ελλάδα.  

Η πορεία του κρίνεται επιτυχηµένη, κυρίως από τον µεγάλο αριθµό µελών σε τόσο µικρό χρονικό 

διάστηµα και από έρευνα που έγινε στα καταστήµατα σχετικά µε το club, προκύπτουν µόνο θετικά 

συµπεράσµατα.  

Σε γενικές γραµµές όµως, έχει αποδειχτεί ότι το club αποτελούσε µια επιθυµία των πιστών πελατών 

της εταιρίας, που µόλις πραγµατοποιήθηκε βρήκε µεγάλη ανταπόκριση. 
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5.2.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Η OXFORD COMPANY, θέλοντας να διατηρήσει υψηλά τα επίπεδα εξυπηρέτησης των πελατών 

της, διαθέτει τις ακόλουθες υπηρεσίες οι οποίες ισχύουν και για τη δραστηριότητα Oxford 

Company Woman. 

 Γραµµή καταναλωτή Oxford Company 800 100 50 50 χωρίς χρέωση. Ένα άµεσο κανάλι 

επικοινωνίας ανάµεσα στην εταιρία και τους πελάτες της, αλλά και όλους όσους αναζητούν την 

καλύτερη εξυπηρέτηση αλλά και την πιο ολοκληρωµένη πληροφόρηση για διάφορα θέµατα στο 

τοµέα της ένδυσης. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Έντυπο φροντίδας. Ένα εξασέλιδο έντυπο που διανέµεται δωρεάν στα καταστήµατα της 

εταιρίας µε συµβουλές πλυσίµατος, σιδερώµατος και καλής διατήρησης και φροντίδας των 

προϊόντων.  

 

 Μονογράµµατα. Τα προσωπικό µονόγραµµα, µια καινοτοµία στην ελληνική αγορά από την 

εταιρεία, µπορεί να κεντηθεί σε κάποιο πουκάµισο, καινούριο ή αγορασµένο στο παρελθόν, 

επιλέγοντας από τα δείγµατα των γραµµατοσειρών και τη γκάµα των χρωµάτων που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν. 
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5.3 PORTFOLIO ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Η OXFORD COMPANY από την ίδρυσή της, έχει επικεντρωθεί στο κυρίαρχο χαρακτηριστικό της 

ανδρικής ένδυσης, που είναι το πουκάµισο και διαθέτει πάνω από 1.000 κωδικούς ανά σεζόν σε 

σπορ και κλασικά πουκάµισα. Στις συλλογές της υπάρχουν και αξεσουάρ όπως µανικετόκουµπα, 

γραβάτες, κάλτσες, κασκόλ, boxer και ζώνες καθώς και µεγάλη ποικιλία σε πλεκτά, ζακέτες και 

Polo µπλουζάκια.   

5.3.1 ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ  

Το κυρίαρχο προϊόν κάθε συλλογής της εταιρείας. Χαρακτηρίζεται από την ποιότητα των 

υφασµάτων που χρησιµοποιούνται, από την ποικιλία των γιακάδων, έτσι ώστε να ταιριάζει σε κάθε 

τύπο σώµατος.  

 

5.3.2. ΣΠΟΡ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ    

Ανανεώνει τον κλασσικό χαρακτήρα της µάρκας, χωρίς να προδίδει την εικόνα της.  Υπάρχει 

σηµαντική ποικιλία στα χρώµατα και πολλές επιλογές στο σχεδιασµό και τα κοψίµατα, µε σειρές 

όπως η slimline και η fitline. 

 

5.3.3. ΜΠΛΟΥΖΆΚΙΑ  

Τα µπλουζάκια, µε κοντό και µακρύ µανίκι, polo ή t-shirt, φαίνεται πως αναπαράγουν την 

«ζωηρότερη» εικόνα της µάρκας, µεταξύ όλων των προϊόντων µε δυνατά χρώµατα και µεγάλη 

ποικιλία σχεδιαστικών λεπτοµερειών, όπως για παράδειγµα διαφορετικούς τύπους γιακάδων, ρέλια 

και διχρωµίες. 

 

5.3.4 ΠΛΕΚΤΑ 

Μεγάλη ποικιλία σε πλεκτά, µπλούζες και ζακέτες, υπάρχει σε κάθε σεζόν, είτε είναι µάλλινα είτε 

βαµβακερά, µε πολύ καλή ποιότητα και ποικιλία σε χρώµατα και σχέδια. 

 

5.3.5 ΑΞΕΣΟΥΑΡ   

Η κατηγορία των accessoires φαίνεται ̟ως διευρύνει την εικόνα της γκάµας της µάρκας.  
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Προσφέρει ̟ερισσότερες ε̟ιλογές στους χρήστες της µάρκας και ̟ροτείνει ̟λήθος ε̟ιλογών µε 

συναφές σχεδιαστικό ύφος. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 

 

 Γραβάτες 

 Μανικετόκουµπα 

 Κασκόλ 

 Κάλτσες 

 Ζώνες 

 Μαντήλια 

 Boxer 

 

5.3.6 ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ   

Γνωρίζοντας η εταιρεία πως περίπου το 65% των επισκεπτών και συνεπώς του πελατειακού της 

κοινού, στα αντρικά καταστήµατα της είναι γυναίκες, σκοπός της ήταν να προσφέρει στις γυναίκες 

αυτές, ένα προϊόν ισάξιο της ποιότητας και της τιµής µε το αντρικό, αλλά εξίσου ισάξιο του 

ονόµατος και της ιστορίας της µάρκας.  

Έτσι από το φθινόπωρο του 2009, ξεκίνησε το λανσάρισµα των γυναικείων ειδών, αρχικά µέσα στα 

καταστήµατα πώλησης των ανδρικών και στη συνέχεια µε καταστήµατα αποκλειστικά Oxford 

Company Woman, στη Γλυφάδα, στο Βόλο, µε δύο καταστήµατα στη Θεσσαλονίκη και πιο 

πρόσφατα στο Κολωνάκι. 

Τα νέα γυναικεία προϊόντα έχουν σχεδιαστεί σύµφωνα µε το όραµα, την αποστολή και τις αξίες της 

Oxford Company και φέρουν το ακριβές λογότυπο της αντρικής σειράς, έχοντας προσαρµοσµένη 

την λέξη woman.  

Τα προϊόντα της γυναικείας σειράς, όπως και τα αντρικά, χωρίζονται ετησίως σε δύο συλλογές, 

Φθινόπωρο-Χειµώνας και Άνοιξη-Καλοκαίρι και περιλαµβάνουν πουκάµισα, Polo µπλουζάκια, 

φούτερ, πλεκτά και φορέµατα.  
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5.4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ  

Οι ανθρώπινοι πόροι µιας επιχείρησης, είναι ένα στοιχείο που µπορεί να αποτελέσει πηγή αειφόρου 

αξίας. Η σύνθεση του προσωπικού κάθε οργανισµού, αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για τον 

ίδιο, διότι υπάρχουν ικανότητές σε αυτό µοναδικές, που δεν τις διαθέτει ο ανταγωνισµός, δεν 

αντιγράφονται και ούτε µεταφέρονται έξω από την επιχείρηση.  

Η OXFORD COMPANY, έχοντας έγκαιρα αναγνωρίσει πως όλη η επιτυχία της ξεκινά και 

βασίζεται στους ανθρώπους της, φροντίζει να διαµορφώνει ένα δυναµικό και δηµιουργικό 

περιβάλλον εργασίας για αυτούς. Η στενή επαφή της εταιρείας µε τους ανθρώπους της, της δίνει 

την ευκαιρία να αναγνωρίζει εγκαίρως τα ταλέντα που κρύβει στους κόλπους της και να παρέχει το 

έδαφος για ανάπτυξη, σε ένα δρόµο που φτάνει µέχρι τις υψηλότερες θέσεις της ιεραρχίας. 

Προσπαθεί να αναπτύσσει τις δεξιότητες του προσωπικού της, παρέχοντάς του κίνητρα 

αυτοβελτίωσης και εξέλιξης και είναι περήφανη για τις ιστορίες επιτυχίας, που έχει δηµιουργήσει. 

Είναι πολλά τα µέλη της οµάδας της OXFORD COMPANY, τα οποία σήµερα διατηρούν υψηλές 

στελεχιακές θέσεις και των οποίων η καριέρα ξεκίνησε από την πρώτη γραµµή, µέσα στα 

καταστήµατα.  

Το µοναδικό µειονέκτηµα στον τοµέα αυτό της εταιρείας, είναι η έλλειψη οργανωµένου 

συστήµατος διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (HR), ίσως λόγω της τόσο στενής επαφής µε τη 

διοίκηση. 

5.5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Η παραγωγική διαδικασία είναι ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι της OXFORD COMPANY, διότι 

ούσα και παραγωγική εταιρία πρέπει να διαχειριστεί πολλές διαδικασίες, έτσι ώστε να είναι όλα 

έτοιµα στο χρόνο που απαιτείται για παράδοση. Η εταιρεία παράγει τα προϊόντα της υπό το 

καθεστώς της παθητικής τελειοποίησης και η διαχείρισή του µέχρι σήµερα κρίνεται άκρως 

επιτυχηµένη.  

Υπάρχει αποτελεσµατική διαχείριση ποιότητας των προϊόντων, η οποία επιτυγχάνεται µε συνεχείς 

ποιοτικούς ελέγχους στην παραγόµενη ποσότητα και φυσικούς ελέγχους στα συνεργία κατά την 

παραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε να τηρούνται οι προδιαγραφές που θέτει η εταιρεία. 
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Για κάθε σεζόν υπάρχει προϋπολογισµός για την παραγόµενη ποσότητα που θα διατεθεί στα 

κανάλια διανοµής και αυτός ορίζεται από συγκεκριµένες παραµέτρους που έχει θέσει η εταιρεία. 

6. SWOT ANALYSIS 

Ένα ιδιαίτερα χρήσιµο εργαλείο που βοηθά µια εταιρεία να προσδιορίσει τη  θέση της στην αγορά 

που την ενδιαφέρει, είναι η swot analysis. Μια καλή στρατηγική, σηµαίνει διασφάλιση καλού 

«ταιριάσµατος» µεταξύ της εξωτερικής κατάστασης που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση -δηλαδή τις  

ευκαιρίες και τις απειλές- και των εσωτερικών της ικανοτήτων και χαρακτηριστικών, δηλαδή τις 

δυνάµεις και τις αδυναµίες της. 

Το εργαλείο της swot analysis θα χρησιµοποιηθεί στο κεφάλαιο αυτό, για να εντοπιστούν τα 

δυνατά σηµεία και οι αδυναµίες της OXFORD COMPANY. Θα αναλυθούν επίσης τα προβλήµατα 

µε τα οποία έρχεται αντιµέτωπη, αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για περαιτέρω 

ανάπτυξη.  

6.1 ∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Αναµφισβήτητα, το πιο δυνατό σηµείο της OXFORD COMPANY είναι η εξειδίκευσή της στο 

πουκάµισο, το οποίο της δίνει και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών της. Η 

εξαιρετική του ποιότητα, του δίνουν ένα κύρος και µια αξιοπιστία και το καταναλωτικό κοινό 

αναγνωρίζει ότι είναι σαφώς ένα Value for money προϊόν, λόγο για τον οποίο το προτιµούν. 

∆υνατό σηµείο επίσης αποτελεί και η αφοσίωση των καταναλωτών στη µάρκα. Κυρίως λόγω των 

παραπάνω, αλλά και εξ’ αιτίας της ποιότητας ολόκληρης της συλλογής σε κάθε σεζόν, αυτό της 

χαρίζει ένα ισχυρό Brand Awareness, κυρίως στο πουκάµισο, αλλά και σε πολλά άλλα προϊόντα. 

Ακόµη ένα ξεκάθαρα δυνατό σηµείο της εταιρείας, αποτελεί το µεγάλο δίκτυο καταστηµάτων της, 

το οποίο έχει πανελλαδική κάλυψη και κάνει ακόµη πιο αισθητή την παρουσία της OXFORD 

COMPANY στην αγορά στόχο. Έτσι οι καταναλωτές, µπορούν να εξυπηρετηθούν από πολλά 

σηµεία και κυρίως έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την εταιρεία από κοντά. 

Η ικανή και συνεχώς εκπαιδευµένη οµάδα των πωλήσεων που στελεχώνει τα µαγαζιά της 

αλυσίδας, αποτελεί ακόµη ένα πολύ δυνατό σηµείο για την εταιρεία. Το προσωπικό των 

καταστηµάτων, είναι η πρώτη γραµµή της εταιρείας και έχει αποδείξει ότι κάνει εξαιρετική 

δουλειά. 
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Ένα πρόσθετο στοιχείο για την πολύ καλή εικόνα των καταστηµάτων, είναι και το ξεκάθαρο 

positioning εντός τους. Η διάταξη των επίπλων και των προϊόντων είναι τέτοια, που προσελκύει 

τους πελάτες µε το ευχάριστο αυτό περιβάλλον, αφήνοντας τους τις καλύτερες εντυπώσεις και 

ανοιχτό το ενδεχόµενο για µια επόµενη επίσκεψη. 

∆υνατό σηµείο επίσης για την εταιρεία, αποτελεί η Added value της µάρκας µε υπηρεσίες όπως η 

γραµµή καταναλωτή, το έντυπο φροντίδας για τα προϊόντα της και το εξαιρετικό after sales service 

που παρέχει στους καταναλωτές της, τους οποίους δεν αφήνει αδιάφορους.  

Ένα µερίδιο του καταναλωτικού κοινού, έχει την εταιρεία στην αντίληψή του ως ένα Brand 

Αγγλικής προέλευσης. Η επωνυµία της εταιρείας παίζει σηµαντικό ρόλο σε αυτό, όπως επίσης και 

το ύφος των καταστηµάτων (boutique) που παραπέµπουν σε βρετανικά καταστήµατα και τους 

προσδίδουν ένα κύρος και συνεπώς ένα δυνατό σηµείο για την εταιρεία.  

6.2 Α∆ΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ  

Όπως είναι φυσικό, η OXFORD COMPANY έχει και αρκετά αδύνατα σηµεία που χρίζουν 

βελτίωσης. Ένα από αυτά είναι και ο περιορισµός της συλλογής των προϊόντων της στην άνω 

ελαφρά ένδυση, που εξ’ αιτίας του χάνει δυνητικές πωλήσεις. 

Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, αδύνατο σηµείο µπορεί να θεωρηθεί -καλύπτοντας ένα µερίδιο των 

καταναλωτών- το µικρό µέγεθος κάποιων καταστηµάτων της εταιρείας και η ουδέτερη εικόνα τους 

λόγω του ύφους τους. 

Ακόµη ένα αδύνατο σηµείο, είναι τα µεγάλα µερίδια σε κλασικά καταναλωτικά κοινά και η εικόνα 

της εταιρείας που είναι συνυφασµένη µε το κλασικό, γεγονός που µπορεί  να αποτρέπει µερίδιο 

καταναλωτών να γνωρίσουν την εταιρεία. 

Το γεγονός ότι η εταιρία είναι χαρακτηρισµένη ως γένους αρσενικού, αποτελεί αποτρεπτικό 

στοιχείο για δυνητικές πωλήσεις της γυναικείας συλλογής της και συνεπώς αποτελεί άλλο ένα 

αδύνατο σηµείο για αυτήν. Σε αυτό µπορεί να προστεθεί η έλλειψη µεγάλης τεχνογνωσίας και 

κατάρτισης από την εταιρεία στα γυναικεία είδη που είναι ένα σχετικά καινούργιο εγχείρηµα για 

αυτήν.  

 

Το τελευταίο αδύνατο σηµείο για την OXFORD COMPANY είναι λίγο οξύµωρο, διότι λόγω της 

καλής ποιότητας των προϊόντων της, δεν φθείρονται εύκολα, έχουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 
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λόγω του κλασικού, διαχρονικού ύφους τους δε χρειάζονται συχνή αντικατάσταση, χάνοντας η 

εταιρεία κοµµάτι από τις πωλήσεις της. 

6.3 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

Οι αλλαγές που συντελούνται στο εξωτερικό περιβάλλον είναι δυνατόν να παρέχουν ευκαιρίες στις 

επιχειρήσεις, τις οποίες αν διαχειριστούν σωστά µπορούν να εκµεταλλευτούν προς όφελος τους.  

Για την OXFORD COMPANY, υπάρχει µια πληθώρα ευκαιριών προς εκµετάλλευση και η πιο 

ελκυστική είναι η ανάπτυξη του δικτύου της στο εξωτερικό µε τη διείσδυσή της σε νέες αγορές. 

Στη παρούσα φάση κυρίως, που η δύναµη του καταναλωτικού κοινού του εξωτερικού δεν έχει 

πληγεί τόσο όσο αυτού της Ελλάδας λόγω των δυσµενών οικονοµικών συγκυριών, µπορεί να 

αποτελέσει εξαιρετικό ελιγµό. 

Μια ευκαιρία ακόµη µπορεί να αποτελεί, η επέκταση της γκάµας των προϊόντων της εταιρείας, η 

διεύρυνση του product mix της, σε νέα είδη ανδρικής ένδυσης, έτσι ώστε να διεισδύσει σε νέα 

καταναλωτικά κοινά που σήµερα δεν έχει µερίδιό τους, µέσω της δηµιουργίας διαφοροποιηµένων 

συλλογών µε την µορφή subbrands.  

Τα σηµεία πώλησης της εταιρίας, βρίσκονται σε εξαιρετικές θέσεις επιλεγµένων αγορών, οι οποίες 

θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν στο έπακρο, έτσι ώστε η εταιρεία να επικοινωνήσει όποια 

µηνύµατα θέλει στο καταναλωτικό κοινό στόχο της. 

Η διείσδυση σε µια µεγάλη αγορά, µε ευρύ και ποικίλο καταναλωτικό κοινό, όπως αυτή της άνω 

ελαφράς γυναικείας ένδυσης, είναι µια ευκαιρία που µπορεί να αδράξει η εταιρεία για την 

κατάκτηση µεριδίου της. Ήδη έχει ξεκινήσει µε αυτό το εγχείρηµα, αλλά λόγω του εύρους της 

συγκεκριµένης αγοράς, οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι πολύ µεγάλες και λόγω της υπάρχουσας 

εµπειρίας της στο τοµέα της ένδυσης, µπορούν να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες στον τοµέα 

αυτό και να αποφέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. 

Η εταιρεία θα πρέπει να διαγνώσει την ευκαιρία για ανάπτυξη και παραγωγή προϊόντων υψηλής 

προστιθέµενης αξίας, συνδυάζοντας την τεχνογνωσία που διαθέτει, µε τις τεχνολογικές εξελίξεις 

όπως τη νανοτεχνολογία, τη βιοτεχνολογία και φυσικά την πληροφορική. 

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ΙΤ τεχνολογίας, είναι µια ευκαιρία για την άντληση νέων 

πελατών και εύρεση νέων αγορών. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω του direct marketing, του 
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internet και σε συνδυασµό µε το CRM που ήδη είναι ένα εργαλείο που χρησιµοποιεί η εταιρεία, να 

ανοίξει νέους ορίζοντες στον τοµέα των πωλήσεων. 

6.4 ΑΠΕΙΛΕΣ  

Σε κάθε περιβάλλον υπάρχουν και απειλές, αλλά στις περιόδους που διανύουµε αυτές γίνονται 

εντονότερες. Οι κυριότερες από τις οποίες είναι η συµπίεση των εισοδηµάτων των Ελλήνων 

καταναλωτών και η πτώση της αγοραστικής τους δύναµης. Η µεγάλη ύφεση της αγοράς των 

κλάδων της ένδυσης και της υπόδησης, έχει στρέψει ένα αρκετά µεγάλο µέρος του καταναλωτικού 

κοινού της σε φθηνότερα προϊόντα, τα οποία εισάγονται από χώρες χαµηλού εργατικού κόστους 

και διατίθενται σε υπερπροσφορά στην αγορά, µε χαµηλότερες τιµές και αρκετές φορές, αµφίβολη 

ποιότητα. 

Ακόµη µια απειλή για την εταιρεία, αποτελούν τα δυνατά brands µε µεγάλη αναγνωρισιµότητα, τα 

οποία δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά στόχο. Ο ανταγωνισµός στο ανδρικό πουκάµισο είναι 

ισχυρός και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί µερίδιο των καταναλωτών.  

 

Ο ανταγωνισµός είναι εξίσου ισχυρός και ίσως λίγο µεγαλύτερος στη γυναικεία ένδυση, ιδιαίτερα 

όταν το γυναικείο καταναλωτικό κοινό είναι δυσκολότερο από αυτό των ανδρών. Όλα είναι πολύ 

ρευστά στη συγκεκριµένη αγορά και αποτελεί αρκετά µεγάλη απειλή για την εταιρεία, η οποία δεν 

έχει ακόµη µεγάλη εµπειρία στο συγκεκριµένο είδος. Ο κίνδυνος απαξίωσης των εµπορευµάτων, 

λόγω της έντονης εποχικότητάς τους, επιδεινώνει την υπάρχουσα απειλή. 

 

7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

Στα πλαίσια της ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος, γίνεται και η µελέτη της οικονοµικής 

κατάστασης της εταιρείας. Από τις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις των τελευταίων πέντε 

ετών της εταιρείας, θα δούµε την πορεία της εταιρείας σε διάφορα οικονοµικά µεγέθη.  

Στο παρακάτω διάγραµµα, φαίνεται διαχρονικά η πορεία των κύκλων εργασιών της εταιρείας σε 

βάθος χρόνου και συγκεκριµένα από την εισαγωγή του ευρώ. Παρατηρούµε ότι η εξεταζόµενη 

εταιρεία, από το έτος 2004 έως και το 2007, είχε µια εξαιρετικά καλή πορεία στον τοµέα των 

πωλήσεών της, σταθερά ανοδική µε µεγάλη ετήσια αύξηση, γεγονός που αποδεικνύει και η κλίση 

της καµπύλης. 
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Τα επόµενα δύο χρόνια, υπήρξε µια ελάχιστη πτώση στα ποσά των πωλήσεων, τα οποία όµως 

παραµένουν στα ίδια πολύ υψηλά επίπεδα, γεγονός που φανερώνει ότι η OXFORD COMPANY 

έχει εδραιώσει τη θέση της στην αγορά και έχει κατακτήσει µερίδιό της.  

Την τελευταία χρονιά του γραφήµατος και συνεπώς του τελευταίου δηµοσιευµένου ισολογισµού 

της, η εταιρεία παρουσίασε µια πτώση στο τζίρο της, η οποία ήταν αρκετά αισθητή, όπως φαίνεται 

και από την κλίση της καµπύλης. Το γεγονός αυτό όµως, µπορεί να θεωρηθεί φυσικό και 

αναµενόµενο, λόγω της υποτονικής δραστηριότητας των καταναλωτών, εφ’ όσον η αγοραστική 

τους δύναµη δεν είναι στα προηγούµενα επίπεδα, εξαιτίας της παρατεταµένης οικονοµικής ύφεσης 

που παρατηρήθηκε εντός του 2010. 

ΠΟΡΕΙΑ ΚΥΚΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ
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                              ΓΡΑΦΗΜΑ 7: Πορεία κύκλων εργασιών από την εισαγωγή του ευρώ 

Πηγή: Οικονοµικές καταστάσεις ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ αντίστοιχων χρήσεων και επεξεργασία από τη  συγγραφέα 

 

Σε ότι αφορά την πορεία των καθαρών κερδών προ φόρων της εταιρείας σε βάθος χρόνου, 

παρατηρούµε ότι όσο απότοµη αύξηση καθαρών κερδών είχε µέσα σε πέντε χρόνια, από το 2002 

έως το 2007, τόσο ραγδαία είναι και η µείωσή τους. Σε αυτό συντελεί φυσικά και η πτώση του 

τζίρου των τελευταίων ετών, λόγω της οικονοµικής δυσπραγίας, αλλά και οι επενδύσεις που έχει 

πραγµατοποιήσει στα χρόνια αυτά, όπως επίσης και το γεγονός, ότι τα έξοδα διάθεσης και τα 

διοικητικά έξοδα παραµένουν σχεδόν αµετάβλητα.  
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                                          ΓΡΑΦΗΜΑ 8: Πορεία καθαρών κερδών προ φόρων 

Πηγή: Οικονοµικές καταστάσεις ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ αντίστοιχων χρήσεων και επεξεργασία από τη  συγγραφέα 

 

7.1ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΩΝ 

Στην ανάλυση αριθµοδεικτών προβαίνουµε, στα πλαίσια του εντοπισµού πιθανών δυνατών ή 

αδυνάτων σηµείων στην οικονοµική κατάσταση µιας εταιρείας, να αξιολογήσουµε τη συνολική της 

κατάσταση και να εντοπίσουµε τυχόν προβλήµατα. Οι πιο σηµαντικοί οικονοµικοί δείκτες είναι 

αυτοί της ρευστότητας, της αποδοτικότητας, της δραστηριότητας και της χρηµατοοικονοµικής 

µόχλευσης. 

Παρακάτω θα αναλυθούν ορισµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, υπολογισµένοι από τη 

συγγραφέα σε στοιχεία που αντλήθηκαν από τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τα 

τελευταία πέντε έτη και θα γίνει προσπάθεια να εξαχθούν κάποια συµπεράσµατα. 

7.1.1.∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Οι δείκτες ρευστότητας δείχνουν το πόσο ικανός είναι ένας οργανισµός να ανταποκρίνεται 

βραχυπρόθεσµα στις υποχρεώσεις του. Εάν είναι σε θέση να ικανοποιεί τους πιστωτές του, να 
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διατηρεί ένα επαρκές ποσό σε κεφάλαιο κίνησης (ΚΠΣ – ΒΥ) και να καταβάλει τους τρέχοντες 

τόκους και µερίσµατα, τότε η τρέχουσα χρηµατοοικονοµική του θέση είναι ισχυρή. 

I. ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της επιχείρησης να ξεπληρώνει τις βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις της, µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της. Οι τιµές του δείκτη, που 

καθιστούν µια επιχείρηση ικανή, πρέπει να είναι µεγαλύτερες της µονάδας και όσο υψηλότερες, 

τόσο ικανότερος ο οργανισµός. 

∆είκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας = Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις  

                               ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

ΕΤΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

∆ΕΙΚΤΗΣ Κ.Ρ. 

2006 8.741.106,40 6.486.709,54 1,35 

2007 9.646.764,05 8.235.870,78 1,17 

2008 9.581.047,93 4.948.448,53 1,94 

2009 10.207.811,17 4.684.850,21 2,18 

2010 8.450.292,84 4.437.496,67 1,90 

                         Πηγή: ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΒΕΕ - Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεων   

                          2010, 2009, 2008, 2007, 2006 και επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα 

 

Παρατηρούµε ότι οι δείκτες κυκλοφοριακής ρευστότητας είναι αρκετά µεγαλύτεροι από τη 

µονάδα, συνεπώς η εταιρία έχει ισχυρή δυνατότητα ρευστότητας, για την κάλυψη των 

βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της.  

II.  ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Ο δείκτης της άµεσης ρευστότητας, παρόµοιος µε τον προηγούµενο, είναι περισσότερο 

αντιπροσωπευτικός για µια επιχείρηση, γιατί προκύπτει µετά από την αφαίρεση των αποθεµάτων, 

τα οποία θεωρούνται δυσκολότερα ρευστοποιήσιµα. Η τιµές και αυτού του δείκτη πρέπει να είναι 

πάνω από τη µονάδα.  

∆είκτ. Άµεσ. Ρευστότητας = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Αποθέµατα)/Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
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                                            ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

ΕΤΟ
Σ 

ΚΥΚΛΟΦ. 
ΕΝΕΡΓΗΤ. 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
(Κ.Ε. - 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ) 
ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ. 

∆ΕΙΚΤΗΣ 
Α.Ρ. 

2006 8.741.106,40 2.026.719,79 6.714.386,61 6.486.709,54 1,04 

2007 9.646.764,05 4.205.992,81 5.440.771,24 8.235.870,78 0,66 

2008 9.581.047,93 4.212.923,73 5.368.124,20 4.948.448,53 1,08 

2009 10.207.811,17 3.584.897,79 6.622.913,38 4.684.850,21 1,41 

2010 8.450.292,84 3.964.429,11 4.485.863,73 4.437.496,67 1,01 

                       Πηγή: ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΒΕΕ - Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεων   

                        2010, 2009, 2008, 2007, 2006 και επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα 

 

Η εταιρεία για το 2010 βρίσκεται στη µονάδα, που σηµαίνει ότι είναι ικανή να καλύψει τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της ικανοποιητικά. Υπάρχει µείωση από το 2009, επηρεασµένη  από 

την οικονοµική ύφεση, αλλά ακόµη δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας.  

III.  ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Από διαφορά του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων της 

επιχείρησης, προκύπτει το κεφάλαιο κίνησης ενός οργανισµού, το οποίο αποτελεί τη δυνητική 

ρευστότητά του και εκφράζεται ως ποσοστό. 

∆.Κ.Κ./Σ.Ε. = (Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις) / Σύνολο Ενεργητικού 

                      

                 ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

ΕΤΟ
Σ 

Κ.Ε. ΒΡ.ΥΠ. 
(Κ.Ε. - 
ΒΡ.ΥΠ.) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ

ΟΥ 

∆ΕΙΚ
ΤΗΣ 
Κ.Κ./
Σ.ΕΝ. 

2006 8.741.106,40 6.486.709,54 2.254.396,86 12.148.921,37 0,19 

2007 9.646.764,05 8.235.870,78 1.410.893,27 15.524.179,72 0,09 

2008 9.581.047,93 4.948.448,53 4.632.599,40 15.647.985,67 0,30 

2009 10.207.811,17 4.684.850,21 5.522.960,96 16.079.685,42 0,34 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ 

ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ-EXECUTIVE MBA 

- 43 - 
 

2010 8.450.292,84 4.437.496,67 4.012.796,17 14.079.258,26 0,29 

                        Πηγή: ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΒΕΕ - Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεων   

                        2010, 2009, 2008, 2007, 2006 και επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα 

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρίας, φαίνεται από τους δείκτες ότι υπερκαλύπτει τις 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της και κατ’ επέκταση βρίσκεται σε πολύ καλή ρευστότητα. Η 

εταιρία διατηρεί επαρκές κεφάλαιο κίνησης και η ρευστότητά της, της επιτρέπει να ικανοποιεί τις 

αξιώσεις των βραχυπρόθεσµων πιστωτών. 

IV.  ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

Από το δείκτη αυτόν, του οποίου οι τιµές κυµαίνονται από το µηδέν έως τη µονάδα, βλέπουµε την 

αναλογία των µετρητών και ισοδύναµων µετρητών µιας εταιρείας, µε το σύνολο του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού της. 

∆είκτης Μετρητών = Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα / Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

                                                      ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 

ΕΤΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

2006 1.590.859,87 8.741.106,40 0,18 

2007 595.784,64 9.646.764,05 0,06 

2008 862.906,87 9.581.047,93 0,09 

2009 1.668.696,50 10.207.811,17 0,16 

2010 682.146,11 8.450.292,84 0,08 

                        Πηγή: ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΒΕΕ - Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεων   

                        2010, 2009, 2008, 2007, 2006 και επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα 

Από τον παραπάνω πίνακα συµπεραίνουµε, ότι ο δείκτης των µετρητών της εταιρίας, διαχρονικά 

είναι αρκετά µικρός. 
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7.1.2. ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Από τους δείκτες αποδοτικότητας πληροφορούµαστε σχετικά µε το πόσο αποτελεσµατικά ασκείται 

η διοίκηση σε µια εταιρεία και αν πρέπει να συνεχίσει να δεσµεύει τα κεφάλαια αυτά. 

I. ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

Τα µεικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης είναι η διαφορά του κόστους πωληθέντων από τον κύκλο 

εργασιών ενός οργανισµού. Από τον δείκτη αυτό, πληροφορούµαστε την αποδοτικότητα της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, κατόπιν τούτου είναι πολύ σηµαντικός. Όσο µεγαλύτερη η τιµή 

του δείκτη, τόσο πιο κερδοφόρα η επιχείρηση. 

∆.Μ.Π.Κ. = Μεικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης / Έσοδα Πωλήσεων 

                                ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

ΜΕΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

ΕΤΟΣ 
ΜΕΙΚΤΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΑ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΕΣΟ∆Α 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

∆ΕΙΚΤΗΣ Μ.Π.Κ. 

2006 8.510.516,30 15.479.435,08 0,55 

2007 12.080.730,82 18.120.900,72 0,67 

2008 11.029.950,53 17.750.295,78 0,62 

2009 10.479.571,28 17.734.088,58 0,59 

2010 9.224.080,91 14.570.515,26 0,63 

                        Πηγή: ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΒΕΕ - Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεων   

                        2010, 2009, 2008, 2007, 2006 και επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα 

Από τον παραπάνω δείκτη, διαπιστώνουµε ότι η εταιρία πουλάει τα προϊόντα της µε ένα πολύ 

ικανοποιητικό περιθώριο κέρδους, το οποίο έχει πολύ µικρές διακυµάνσεις από έτος σε έτος και 

την καθιστά ικανή να ανταπεξέλθει σε µια αύξηση του κόστους των πωλήσεών της. 

II.   ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROA) 

Ο δείκτης αυτός φανερώνει το ποσοστό της απόδοσης των κεφαλαίων που έχει επενδύσει ένας 

οργανισµός. 

ROA = Κέρδη προ Φόρων και Τόκων / Σύνολο Ενεργητικού 
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                        ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROA) 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
(R.O.A.) 

ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
∆ΕΙΚΤΗΣ ROA 

2006 3.747.910,21 12.148.921,37 0,31 

2007 4.101.083,80 15.524.179,72 0,26 

2008 3.019.429,72 15.644.848,02 0,19 

2009 2.523.319,71 16.120.849,96 0,16 

2010 1.514.172,12 14.079.258,26 0,11 

                           Πηγή: ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΒΕΕ - Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεων   

                           2010, 2009, 2008, 2007, 2006 και επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα 

Παρατηρείται µια συνεχής πτώση του δείκτη διαχρονικά, καθώς τα Κέρδη προ Φόρων και Τόκων 

µειώνονται κατά τη διάρκεια της πενταετίας. Το 2010 τα επενδυµένα κεφάλαια των µετόχων τους 

επιστρέφουν απόδοση της τάξης του 11%. Για να αυξηθεί η αποδοτικότητα τους, πρέπει είτε να 

αυξηθούν τα κέρδη, είτε να µειωθούν τα επενδυµένα κεφάλαια.  

III.   ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ROE) 

Από αυτόν το δείκτη αντιλαµβανόµαστε, πόσο αποτελεσµατικά απασχολείται το σύνολο των 

επενδύσεων των µετόχων µιας εταιρείας και κατά πόσο κατάφερε να επιτύχει ένα ικανοποιητικό 

αποτέλεσµα. 

ROE = Καθαρά Κέρδη προ Φόρων / Ίδια Κεφάλαια 

                       ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (ROE) 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (R.O.Ε.) 

ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ∆ΕΙΚΤΗΣ ROΕ 

2006 3.747.910,21 3.618.321,17 1,04 

2007 4.101.083,80 5.493.609,51 0,75 

2008 3.019.429,72 7.781.524,16 0,39 

2009 2.523.319,71 9.435.176,31 0,27 

2010 1.514.172,12 8.424.595,29 0,18 
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                        Πηγή: ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΒΕΕ - Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεων   

                         2010, 2009, 2008, 2007, 2006 και επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα 

Από τον παραπάνω δείκτη, ο οποίος συνεχώς µειώνεται κατά την πενταετία, διαπιστώνουµε ότι η 

εταιρία προχωρώντας, δε µπορεί να έχει τις ίδιες ή µεγαλύτερες αποδόσεις µε τα ίδια κεφάλαια, ή 

τις ίδιες αποδόσεις µε λιγότερα ίδια κεφάλαια. Για το λόγο αυτό θα µπορούσε, ίσως να κάνει µια 

αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ή στην επόµενη διανοµή κερδών να µη δώσει µερίσµατα. 

 

7.1.3.∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ 

Οι δείκτες της κατηγορίας αυτής, φανερώνουν το κατά πόσο η χρηµατοδότηση µιας επιχείρησης 

πραγµατοποιείται µε ξένα κεφάλαια. 

I. ∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΡΕΟΥΣ 

Ο δείκτης χρέους είναι πολύ σηµαντικός για µια επιχείρηση, διότι δείχνει σε ποιο βαθµό είναι 

χρεωµένη και βοηθά στην αξιολόγησή της από υποψήφιους επενδυτές. Ένας δείκτης πάνω από τη 

µονάδα, φανερώνει ότι ένας οργανισµός έχει µεγαλύτερο χρέος από τα ίδια κεφάλαιά του και το 

αντίθετο για τιµές κάτω της µονάδας. 

∆είκτης Χρέους = (Μακροπρόθεσµες Υποχρ. + Βραχυπρόθεσµες Υποχρ.) / Σύνολο Παθητικού 

                                                        

                                                   ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΧΡΕΟΥΣ 

ΧΡΕΟΥΣ 

ΕΤΟΣ Μ.Υ. Β.Υ. (Μ.Υ. + Β.Υ.) 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΧΡΕΟΥΣ 

2006 2.025.000,00 6.486.709,54 8.511.709,54 12.148.921,37 0,70 

2007 1.775.000,00 8.235.870,78 10.010.870,78 15.524.179,72 0,64 

2008 2.858.333,34 4.948.448,53 7.806.781,87 15.647.985,67 0,50 

2009 1.941.666,67 4.684.850,21 6.626.516,88 16.079.685,42 0,41 

2010 1.189.651,86 4.437.496,67 5.627.148,53 14.079.258,26 0,40 

                         Πηγή: ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΒΕΕ - Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεων   

                         2010, 2009, 2008, 2007, 2006 και επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα 
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Η OXFORD COMPANY συνεχώς µειώνει τον εξωτερικό δανεισµό και βασίζεται κυρίως στα ίδια 

κεφάλαιά της. Αυτό γίνεται εύκολα φανερό και από τη φθίνουσα πορεία του δείκτη αυτού, όπου 

µέσα στην τελευταία πενταετία έχει µειωθεί αισθητά και οι τιµές του είναι πολύ χαµηλές. 

II.  ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Σύµφωνα µε τις τιµές του δείκτη αυτού, οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε έντασης πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων, που ανήκουν κυρίως βιοµηχανικές εταιρίες και σε έντασης 

κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, στην οποία ανήκουν εµπορικές επιχειρήσεις. 

∆είκτης Παγιοποίησης Περιουσίας = Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία / Σύνολο Ενεργητικού 

                                    ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΠΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

ΕΤΟΣ 
ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
∆ΕΙΚΤΗΣ Π.Π. 

2006 3.396.051,38 12.148.921,37 0,28 

2007 5.838.938,50 15.524.179,72 0,38 

2008 6.026.185,38 15.647.985,67 0,39 

2009 5.828.767,43 16.079.685,42 0,36 

2010 5.606.076,97 14.079.258,26 0,40 

                         Πηγή: ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΒΕΕ - Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεων   

                         2010, 2009, 2008, 2007, 2006 και επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα 

Στο δείκτη αυτό βλέπουµε ότι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αυξάνονται συνεχώς σαν ποσοστό, 

αν και ακόµη µικρό, του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας. Σε συνδυασµό µε την υψηλή 

ρευστότητα που γνωρίζουµε ότι έχει η εταιρία, µπορούµε να πούµε ότι ο δείκτης αυτός είναι 

θετικός για την πορεία της επιχείρησης. 

 

III.  ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Π.Π.Σ. 

Από τον δείκτη αυτό συµπεραίνουµε σε ποιο βαθµό µπορεί µια επιχείρηση να χρηµατοδοτήσει η 

ίδια την απόκτηση παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

∆είκτης Αυτοχρηµατοδότησης Π.Π.Σ. = Ίδια Κεφάλαια / Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 
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                                 ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Π.Π.Σ. 

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ Π.Π.Σ. 

ΕΤΟΣ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΠΑΓΙΑ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

∆ΕΙΚΤΗΣ Α.Π.Π.Σ 

2006 3.618.321,17 3.396.051,38 1,07 

2007 5.493.609,51 5.838.938,50 0,94 

2008 7.781.524,16 6.026.185,38 1,29 

2009 9.435.176,31 5.828.767,43 1,62 

2010 8.424.595,29 5.606.076,97 1,50 

                        Πηγή: ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΒΕΕ - Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεων   

                         2010, 2009, 2008, 2007, 2006 και επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα 

Είναι προφανές ότι η εταιρία είναι σε θέση να αυτοχρηµατοδοτήσει στο σύνολό τους,  τα πάγια 

περιουσιακά της στοιχεία, καθώς τα τελευταία χρόνια ο δείκτης είναι µεγαλύτερος από τη µονάδα. 

IV.  ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Από το δείκτη αυτό διαπιστώνουµε τη σχέση ανάµεσα στα κυκλοφορούντα στοιχεία του 

ενεργητικού και το συνολικό δανεισµό της εταιρείας.  

      ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ/ΣΥΝ. ΞΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΕΤΟΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

∆ΕΙΚΤΗΣ Κ.Ε./Σ.Ξ.Κ. 

2006 8.741.106,40 8.511.709,54 1,03 

2007 9.646.764,05 10.010.870,78 0,96 

2008 9.581.047,93 7.806.781,87 1,23 

2009 10.207.811,17 6.626.516,88 1,54 

2010 8.450.292,84 5.627.148,53 1,50 

                       Πηγή: ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΒΕΕ - Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεων   

                        2010, 2009, 2008, 2007, 2006 και επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα 

Από το δείκτη αυτό επιβεβαιώνουµε ότι η εταιρία, λόγω της κεφαλαιακής της διάρθρωσης, 

συγκρατεί σε χαµηλά επίπεδα τον εξωτερικό δανεισµό. Το κυκλοφορούν ενεργητικό της, κυρίως 

στα τρία τελευταία εξεταζόµενα έτη, εµφανίζεται µεγαλύτερο από τα ξένα κεφάλαιά της. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ 

ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ-EXECUTIVE MBA 

- 49 - 
 

7.1.4.∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι δείκτες οικονοµικής δραστηριότητας, δείχνουν το βαθµό αξιοποίησης και αποτελεσµατικότητας 

διαφόρων κατηγοριών των περιουσιακών στοιχείων ενός οργανισµού. Όσο πιο υψηλή είναι η τιµή 

του δείκτη, τόσο µειώνεται η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του κυκλώµατος.  

Παρακάτω θα αναλυθούν η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεµάτων, των απαιτήσεων και των 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας. 

I. ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων, µετρά το ρυθµό της εισαγωγής και εξαγωγής 

των αποθεµάτων στην επιχείρηση. Ένας υψηλός δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεµάτων, 

σηµαίνει ότι η επιχείρηση λειτουργεί αποτελεσµατικά, αφού το ύψος των κεφαλαίων που δεσµεύει 

για την διατήρηση των αποθεµάτων είναι πολύ µικρό και µε τον τρόπο αυτό, µειώνει τον 

ενδεχόµενο κίνδυνο της µη πώλησης ή της απαξίωσης των εµπορευµάτων της. 

∆. Κ. Τ. Αποθ. = Πωλήσεις / Αποθέµατα 

                   ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

ΕΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ∆ΕΙΚΤΗΣ Κ.Τ.Α. 

2006 15.479.435,08 2.026.719,79 7,64 

2007 18.120.900,72 4.205.992,81 4,31 

2008 17.750.295,78 4.212.923,73 4,21 

2009 17.734.088,58 3.584.897,79 4,95 

2010 14.570.515,26 3.964.429,11 3,68 

                        Πηγή: ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΒΕΕ - Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεων   

                        2010, 2009, 2008, 2007, 2006 και επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα 

Η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων της OXFORD COMPANY δεν κρίνεται αρκετά 

ικανοποιητική, εφόσον διαχρονικά είχε πτωτική πορεία, ιδιαίτερα στη χρήση του 2010. Ο δείκτης 

είναι µικρός, αλλά µπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός, ότι εξαιτίας της στόχευσης σε φθηνότερες 

τιµές, η εταιρεία µπορεί να παραγγείλει µεγαλύτερες ποσότητες εµπορευµάτων. 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ 

ΒΑΦΕΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ-EXECUTIVE MBA 

- 50 - 
 

II.  ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ∆ .Κ. Τ. ΑΠΟΘ. 

Ο δείκτης αυτός, λειτουργεί αντίστροφα από τον προηγούµενο και υπολογίζει την χρονική 

διάρκεια που απαιτείται, προκειµένου να πουληθούν ή να αντικατασταθούν τα εµπορεύµατα που 

βρίσκονται στην αποθήκη της εταιρίας . 

       ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ∆ .Κ. Τ. ΑΠΟΘ. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ Κ.Τ.Α. ∆ΕΙΚΤΗΣ ∆.Π.Α. 

2006 365,00 3,44 106,15 

2007 365,00 1,44 254,16 

2008 365,00 1,60 228,82 

2009 365,00 2,02 180,37 

2010 365,00 1,35 270,65 

                        Πηγή: ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΒΕΕ - Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεων   

                        2010, 2009, 2008, 2007, 2006 και επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα 

Έτσι µε βάση τον παραπάνω πίνακα, παρατηρούµε ότι τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκαν κατά πολύ 

οι ηµέρες παραµονής των αποθεµάτων στην εταιρία, οπότε αυξάνεται το κόστος 

αποθεµατοποίησης.  

III.  ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει το πόσες φορές ανακυκλώνονται στη διάρκεια µιας περιόδου οι 

απαιτήσεις. Χαµηλή τιµή στον παραπάνω δείκτη, σηµαίνει µεγάλος χρόνος δέσµευσης των 

κεφαλαίων και όχι τόσο καλή θέση από άποψη χορήγησης πιστώσεων προς την επιχείρηση.  

∆. Κ .Τ. Απαιτ.  = Πωλήσεις / Απαιτήσεις 

                      ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ∆ΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΕΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ Κ.Τ.Α. 

2006 15.479.435,08 5.123.526,74 3,02 

2007 18.120.900,72 4.844.986,60 3,74 

2008 17.750.295,78 4.505.217,33 3,94 

2009 17.734.088,58 4.954.216,88 3,58 
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2010 14.570.515,26 3.803.717,62 3,83 

                         Πηγή: ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΒΕΕ - Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεων   

                         2010, 2009, 2008, 2007, 2006 και επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα 

Από τα στοιχεία του δείκτη, παρατηρούµε ότι η κυκλοφοριακή ταχύτητα των απαιτήσεων είναι 

µικρή, συνεπώς υπάρχουν στάσιµα υπόλοιπα λογαριασµών του ενεργητικού. Μεγάλη τιµή στο 

συγκεκριµένο δείκτη, συνεπάγεται µικρότερο κίνδυνο από επισφάλειες. 

 

IV.  ΜΕΣΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ∆.Κ.Τ.ΑΠΑΙΤ. 

Αντίστοιχα, ο δείκτης αυτός αποτυπώνει το µέσο χρόνο σε ηµέρες που απαιτούνται από την εταιρεία για 

να εισπράξει µια απαίτηση. 

 

    ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΜΕΣΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ∆.Κ.Τ.ΑΠΑΙΤ. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ Κ.Τ.Α. ∆ΕΙΚΤΗΣ ∆.Π.Α. 

2006 365,00 3,02 120,81 

2007 365,00 3,74 97,59 

2008 365,00 3,94 92,64 

2009 365,00 3,58 101,97 

2010 365,00 3,83 95,29 

                         Πηγή: ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΒΕΕ - Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεων   

                         2010, 2009, 2008, 2007, 2006 και επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα 

Η διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων είναι αρκετά µεγάλη, καθώς οι µέρες που απαιτούνται για 

τη µετατροπή των απαιτήσεων σε διαθέσιµα πλησιάζουν τις 100. 
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8. ∆ΙΑΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ 

Στόχοι θεωρούνται τα τελικά αποτελέσµατα µιας προγραµµατισµένης δραστηριότητας. Οι στόχοι 

πρέπει να δηλώνουν τι πρόκειται να επιτευχθεί µέχρι πότε και πρέπει όσο είναι δυνατόν να είναι 

ποσοτικοποιηµένοι. Η επίτευξη των στόχων που έχει θέσει µια εταιρία, πρέπει να οδηγεί στην 

εκπλήρωση της αποστολής της. Οι στόχοι που τίθενται παρακάτω , δεν έχουν συγκεκριµένο πλάνο 

υλοποίησης, αλλά θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια από την εταιρεία, ώστε να επιτευχθούν 

µέσα στα επόµενα τρία έτη. 

Ανάπτυξη Στόχων 

1. Συνεχής ανάπτυξη σε επίπεδο νέων σηµείων πώλησης, αξιοποιώντας τη φήµη της εταιρίας. 

2. Συνεχής παρακολούθηση των τιµών σε διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε οι τιµές να παραµένουν 

ανταγωνιστικές, µε σκοπό τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο τάσεων αγοράς 

και ζήτησης, αξιοποιώντας την εξειδικευµένη στρατηγική (της γκάµας υποκάµισο). 

3. Χωροθέτηση σε όλα τα κανάλια διανοµής, ώστε να παρακολουθούνται οι εξελίξεις της αγοράς 

και να ελέγχονται οι τάσεις, σήµερα ιδιαίτερα σε σηµεία stock, εµπορικών κέντρων και 

περιφερειακών αγορών. 

4. Συνεχής έρευνα σε επίπεδο παραγωγής (φασόν), ώστε να αναπτυχθούν εναλλακτικά σηµεία 

σταθερής ποιότητας προµηθειών, αξιοποιώντας την υπάρχουσα τεχνική δεξιοτεχνία. 

5. Ανάπτυξη δικτύου καταστηµάτων Oxford Company Woman, µε εταιρικά και franchise 

καταστήµατα. 
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9. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 

9.1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Η στρατηγική για µια εταιρία είναι ένα περιεκτικό σχέδιο που δηλώνει πως αυτή, θα υλοποιήσει 

την επίτευξη της αποστολής και των στόχων της. Η στρατηγική µεγιστοποιεί το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα και ελαχιστοποιεί το ανταγωνιστικό µειονέκτηµα ενός οργανισµού. Η επιλογή 

στρατηγικής για µια επιχείρηση, είναι συνάρτηση της ανταγωνιστικής της θέσης, αλλά και του 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Η OXFORD COMPANY 

κατέχει µια ισχυρή ανταγωνιστική θέση στην κατακερµατισµένη αγορά ανδρικού ενδύµατος, ενώ η 

αγορά χαρακτηρίζεται αυτή τη στιγµή από µεγάλη πτωτική τάση.  

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι ενδεικνυόµενες στρατηγικές και για τις δύο περιπτώσεις: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 : ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 Ρυθµός ανάπτυξης 
αγοράς: 

ΤΑΧΥΣ 

Ρυθµός ανάπτυξης 
αγοράς: 

ΑΡΓΟΣ 

 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

Ανταγωνιστι

κή θέση 

επιχείρησης: 

∆ΥΝΑΤΗ 

• ∆ιατήρηση / αύξηση µεριδίου αγοράς 

• Στρατηγικές επενδύσεις για διατήρηση 
ανταγωνιστικής θέσης 

• Συσχετισµένη διαφοροποίηση (σε παρόµοια 
προϊόντα / δραστηριότητες) 

• Συγκέντρωση σε µία δραστηριότητα και 
επέκταση σε διεθνείς αγορές 

• ∆ιαφοροποίηση (συσχετισµένη & 
ασυσχέτιστη) 

• Κοινοπραξίες µε άλλες επιχειρήσεις σε 
νέες αγορές 

                   
                        Πηγή: Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής Εµπειρία, Τόµος Α’: Θεωρία, 
                                            Παπαδάκης Μ. Βασίλης, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα 2002 

  

Όσο ο ρυθµός ανάπτυξης της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση παραµένει 

υψηλός, εκείνη θα πρέπει να δώσει έµφαση στη διατήρηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής 

της θέσης µέσα σ’ αυτή, µέσα από τις στρατηγικές ανάπτυξης, όπως για παράδειγµα, διείσδυση 

αγοράς, ανάπτυξη αγορών και προϊόντων.  
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Με την πάροδο των ετών όµως και καθώς η ελκυστικότητα του κλάδου θα υποχωρεί, ή σε κάποιες 

περιπτώσεις όπου θα υφίστανται περίοδοι ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, όπως η κρίση που 

διανύουµε τώρα, η επιχείρηση είναι σκόπιµο να εξετάσει σοβαρά την προοπτική της 

διεθνοποίησης. Ακόµη θα µπορούσε να δώσει έµφαση στη διαφοροποίηση της σε νέες 

δραστηριότητες, όπου θα µπορεί να µεταφέρει ικανότητες και εξειδίκευση και γιατί όχι, τη σύναψη 

στρατηγικών συµµαχιών µε άλλες επιχειρήσεις. 

9.2 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Η εταιρική στρατηγική, πραγµατεύεται κυρίως τρεις βασικούς τοµείς που αντιµετωπίζει η 

επιχείρηση ως σύνολο και αφορά κυρίως στην επιλογή της κατεύθυνσης που θα επιλέξει συνολικά. 

Οι τρεις επιµέρους στρατηγικές που αφορά η εταιρική στρατηγική είναι6: 

1. Η στρατηγική ως προς την κατεύθυνση, δηλαδή τον προσανατολισµό µιας εταιρείας ως 

προς την ανάπτυξη, την σταθερότητα ή τη συρρίκνωσή της. 

2. Η στρατηγική ως προς το χαρτοφυλάκιο, που αφορά τους κλάδους ή τις αγορές που η 

επιχείρηση ανταγωνίζεται, µέσω των τοµέων δραστηριότητας της και των προϊόντων της. 

3. Τη στρατηγική ως προς τη νουθεσία της εταιρείας, που αφορά στον τρόπο που η διοίκηση 

συντονίζει τις δραστηριότητες, καλλιεργεί ικανότητες ανάµεσα σε σειρές προϊόντων και 

τοµείς δραστηριότητας και µεταφέρει πόρους. 

Η στρατηγική της εταιρείας ως προς την κατεύθυνση, περιλαµβάνει τρεις γενικούς 

προσανατολισµούς προς την ανάπτυξη7: 

 Τις στρατηγικές ανάπτυξης οι οποίες επεκτείνουν τις δραστηριότητες της εταιρείας. 

 Τις στρατηγικές σταθερότητας, που δε φέρνουν καµία αλλαγή στις υπάρχουσες 

δραστηριότητες της εταιρείας. 

                                                 

6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ-J. David Hunger- Thomas L. Wheelen 

7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ-J. David Hunger- Thomas L. Wheelen 
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 Τις στρατηγικές περιστολής, οι οποίες µειώνουν το επίπεδο των δραστηριοτήτων της 

εταιρείας. 

Με βάση τους προαναφερθέντες στόχους, η εταιρία καλείται να χαράξει την επιχειρηµατική 

στρατηγική της, σε πρώτο επίπεδο στρατηγικής, που αναφέρεται στο σύνολο της επιχείρησης και 

πραγµατεύεται θέµατα όπως οι τοµείς δραστηριοτήτων της επιχείρησης, ο τρόπος διείσδυσης στους 

τοµείς αυτούς, η κατανοµή των διαθέσιµων πόρων. 

 Το σύνολο των στρατηγικών που θα ακολουθήσει η εταιρία είναι: 

 Στρατηγική ∆ιείσδυσης Αγοράς 

 Στρατηγική Ανάπτυξης Προϊόντων  

 Στρατηγική Ανάπτυξης Αγοράς.  

 

9.2.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Στη στρατηγική διείσδυσης αγοράς, η εταιρία θα επιδιώξει την περεταίρω αύξηση του µεριδίου 

αγοράς που ήδη απολαµβάνει, µέσα από: 

 Την προσέλκυση πελατών που ικανοποιούνται από τον ανταγωνισµό. 

Η εταιρεία, θα πρέπει να προσπαθήσει να αναδιαρθρώσει τη διάταξη των καταστηµάτων της στην 

αγορά και µε τον τρόπο αυτό, να είναι ικανή να κατακτήσει µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς ή να 

µπορεί να επανακτήσει κάποιο χαµένο ποσοστό του. 

Αυτό µπορεί να γίνει εφικτό µε τη δηµιουργία νέων σηµείων πώλησης, ιδίων ή υπό το καθεστώς 

της δικαιόχρησης, σε νέες αγορές είτε στις ήδη υπάρχουσες, αλλά σε πιο κεντρικά σηµεία µε 

µεγαλύτερη επισκεψιµότητα. Επίσης η συµµετοχή της εταιρίας σε εµπορικά κέντρα, µε 

αποτέλεσµα την προσέλκυση της αυξανόµενης µερίδας των πελατών που επιλέγουν εµπορικά 

κέντρα για τις αγορές τους. 

 Την προσέλκυση µη χρηστών των προϊόντων της. 

Αυτό µπορεί να γίνει εφικτό, µε την ενίσχυση της διαφήµισης σε διάφορα µέσα επικοινωνίας και 

τη διαφοροποίηση των προϊόντων της εταιρείας στα µάτια του καταναλωτή, µέσω προώθησης.  
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9.2.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Στη στρατηγική ανάπτυξης των προϊόντων, η εταιρία αποσκοπεί στο γεγονός ότι µε τη 

διαφοροποίηση του product mix της, θα επιτύχει το σκοπό της, ο οποίος είναι η προσέλκυση 

συγκεκριµένων τµηµάτων της αγοράς – στόχου, µέσα από: 

 Την ανάπτυξη επιπλέον σειρών και sub brands. 

Η ανάπτυξη των σειρών των προϊόντων της εταιρείας, όπως για παράδειγµα η επέκταση της σειράς 

Sport, που απευθύνεται σε νεότερες ηλικίες, αν τις δοθούν µια ώθηση, µπορεί να διαµορφώσουν τη 

µελλοντική ζήτηση. Επίσης µε τη δηµιουργία sub brands, θα ικανοποιούνται διαφορετικά τµήµατα 

της αγοράς, που όντας δυνητικοί πελάτες θα αποφέρουν κέρδη στην εταιρεία. 

 Τη στρατηγική ανάπτυξης των Oxford Company Woman. 

Η εταιρία επιδιώκει, µε τη συγκεκριµένη στρατηγική brand extension να διεισδύσει στην αγορά 

του γυναικείου, περνώντας τις αδιαπραγµάτευτες αξίες της µάρκας OXFORD COMPANY.  

 

9.2.3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Στα πλαίσια της στρατηγικής ανάπτυξης της αγοράς, η εταιρία θα πρέπει να επιδιώξει να 

προωθήσει τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα της σε νέες αγορές. Αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε: 

 Ανάπτυξη επιπλέον γεωγραφικών αγορών εκτός Ελλάδας. 

Όπως προαναφέρθηκε, είναι απαραίτητο, σήµερα περισσότερο από ποτέ, η εταιρία να επεκταθεί 

γεωγραφικά σε µεγάλες αγορές, εκτός συνόρων. Κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί, µέσα από µικρά 

βήµατα και µε µια σχετική ασφάλεια, σε αγορές που ήδη έχουν δοκιµαστεί. Τέτοιες αγορές είναι 

καταστήµατα µέσα σε εµπορικά κέντρα, χωρίς µεγάλα κόστη λειτουργίας και ελεγχόµενο 

επενδυτικό κίνδυνο.  

 ∆ιείσδυση σε νέα κανάλια διανοµής. 

Η εταιρία πρέπει να επιδιώξει τη χωροθέτησή της, σε όλα τα εναλλακτικά κανάλια διανοµής, όπως 

σε πολυκαταστήµατα, σε περιφερειακές αγορές και σηµεία stock, ώστε να είναι εφικτό να 

παρακολουθούνται οι εξελίξεις της αγοράς και να ελέγχονται οι τάσεις. 
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9.3 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  

Σε δεύτερο επίπεδο στρατηγικής µιας επιχείρησης έρχεται η επιχειρηµατική στρατηγική, η οποία 

εστιάζει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών ενός 

οργανισµού µέσα στον κλάδο που δραστηριοποιείται. Η επιχειρηµατική στρατηγική µπορεί να 

είναι ανταγωνιστική, έναντι σε όλους τους ανταγωνιστές του οργανισµού, ή συνεργατική, να 

συνεργάζεται δηλαδή µε κάποιους ανταγωνιστές για να κερδίσει ένα πλεονέκτηµα8.  

Κατά τον Porter υπάρχουν δυο ανταγωνιστικές στρατηγικές για την επιτυχία ενός οργανισµού. 

 Στρατηγική χαµηλότερου κόστους, η οποία είναι η ικανότητα µιας µονάδας να παράγει ένα 

συγκρίσιµο προϊόν µε πιο αποδοτικό τρόπο από τους ανταγωνιστές της. 

 Στρατηγική διαφοροποίησης, η οποία είναι η ικανότητα µιας µονάδας να προσφέρει ένα 

προϊόν µε µοναδική αξία, σε σχέση µε την ποιότητα και τα ειδικά χαρακτηριστικά του. 

Συνήθως οι ανταγωνιστικές στρατηγικές είναι µεταξύ τους αµοιβαία αποκλειόµενες. Ωστόσο, η 

OXFORD COMPANY θα εφαρµόσει ένα συνδυασµό στρατηγικής ηγεσίας κόστους και 

διαφοροποίησης, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα µείωση του κόστους και διαφοροποίηση του 

προϊόντος, ως παρακάτω. 

 

9.3.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  

Μια επιχείρηση ακολουθεί στρατηγική ηγεσίας κόστους, όταν έχει ως στόχο να ξεπεράσει τους 

ανταγωνιστές της, επιτυγχάνοντας χαµηλότερο κόστος στην παραγωγή των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών που προσφέρει. 

Η OXFORD COMPANY, εφαρµόζοντας στρατηγική ηγεσίας κόστους, θα πρέπει να δώσει έµφαση 

στη µείωση των κέντρων κόστους και στη διατήρηση των τιµών των προϊόντων της σε 

ανταγωνιστικά επίπεδα, ιδιαίτερα στην περίοδο κρίσης που διανύουµε.  

                                                 

8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ-J. David Hunger- Thomas L. Wheelen 
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Στη στρατηγική ηγεσίας κόστους, ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην ευέλικτη παραγωγική 

διαδικασία, στις αποτελεσµατικές διαδικασίες διοίκησης και γενικά στην ανάπτυξη τέτοιων 

ικανοτήτων που θα επιτρέψουν τη αύξηση της αποτελεσµατικότητας και τη µείωση του κόστους.  

Οι ενέργειες – κλειδιά της στρατηγικής αυτής για την εταιρία είναι: 

 Η παγίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επίπεδο διαδικασιών, η οποία θα οδηγήσει στην 

αύξηση της αποτελεσµατικότητας των λειτουργιών της εταιρείας, όπως επίσης και η 

ανάθεση λειτουργιών στους προµηθευτές. 

 Η τεκµηρίωση της οργανωτικής δοµής της εταιρείας, θα αποφέρει µια αποτελεσµατική 

διοίκηση, η οποία θα έχει σαν συνέπεια τον έλεγχο του κόστους συνολικά σε όλες τις 

λειτουργίες της. 

 Η αξιοποίηση προµηθειών από νέες αγορές του εξωτερικού, µπορούν να οδηγήσουν στην 

επίτευξη µιας ιδανικής σχέσης τιµής – ποιότητας. 

 Η συνεχής παρακολούθηση των τιµών σε διεθνές επίπεδο, µε την οποία γίνεται εφικτή η 

διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της. 

 Η έρευνα σε επίπεδο παραγωγής (φασόν), συντελεί στην εξεύρεση εναλλακτικών σηµείων 

προµηθειών σταθερής ποιότητας. 

 

9.3.2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η στρατηγική διαφοροποίησης στοχεύει στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

µοναδικότητας, σε σχέση µε τις άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. Το 

πλεονέκτηµα που δηµιουργεί η στρατηγική αυτή, είναι ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ενός 

οργανισµού γίνονται αντιληπτά από τους καταναλωτές ως µοναδικά και ποιοτικά. Επίσης, λόγω 

της υψηλής διαφοροποίησης του προϊόντος από τα άλλα ανταγωνιστικά προϊόντα, οι επιχειρήσεις 

έχουν τη δυνατότητα να τιµολογούν σε υψηλότερη τιµή από τη µέση τιµή της αγοράς, τιµή που 

σαφώς είναι υψηλότερη από την τιµή του προϊόντος της επιχείρησης που είναι ηγέτης κόστους. 

Παρ’ όλο που η τιµή των προϊόντων αυτών είναι σχετικά υψηλή, το κοινό της αγοράς στόχου, είναι 
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διατεθειµένο να πληρώσει αυτό το ποσό, γιατί τα θεωρεί διαφορετικά και τις περισσότερες φορές, 

ως σύµβολο κύρους9. 

Η εταιρία, προβαίνοντας σε στρατηγική διαφοροποίησης, θα εξασφαλίσει υψηλή διαφοροποίηση 

των προϊόντων της, που ενώ υπό κανονικές συνθήκες συνοδεύεται από υψηλότερη τιµή, στόχος της 

υπό τις παρούσες συνθήκες ύφεσης, είναι να διατηρήσει το µερίδιο των καταναλωτών που κατέχει 

και φυσικά να προσδοκεί µεγαλύτερο.  

Στη στρατηγική διαφοροποίησης, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί από την εταιρεία στην 

ανάπτυξη του τµήµατος marketing και  να τονιστεί η εταιρική φήµη για την ποιότητα. Επίσης θα 

ήταν καλό να δοθεί αρκετή σηµασία στην ευέλικτη παραγωγική διαδικασία και στην 

αποτελεσµατική συνεργασία µε τα κανάλια διανοµής. Γενικά, να δοθεί προτεραιότητα στην 

ανάπτυξη των ικανοτήτων εκείνων, που παρέχουν και διατηρούν τη µοναδικότητα και τη 

διαφοροποίηση των προϊόντων της εταιρίας.  

Οι ενέργειες – κλειδιά της εταιρείας για τη στρατηγική αυτή είναι: 

 Η συνεχής έρευνα για την παρακολούθηση των τάσεων της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, 

έτσι ώστε να είναι έτοιµη για τις επικείµενες εξελίξεις. 

 Η επέκταση των σειρών των προϊόντων της εταιρείας µε την κατηγοριοποίηση τους και τη 

δηµιουργία sub brands, που θα απευθύνονται  και θα ικανοποιούν διαφορετικά segments 

της αγοράς, που σήµερα η εταιρία δεν έχει µεγάλη διείσδυση. 

 Η εξέλιξη του Direct Marketing µε την αξιοποίηση του CRM και του OXFORD 

COMPANY CLUB, η οποία θα ενεργοποιήσει τα ήδη υπάρχοντα µέλη και µπορεί να 

προσελκύσει νέα.  

 Η διατήρηση και ανάπτυξη της κατασκευαστικής της δεξιοτεχνίας για τη δηµιουργία των 

customized προϊόντων, όπως είναι τα µονόγραµµα σε πουκάµισα. 

                                                 

9 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΤΟΜΟΣ Α’ ΘΕΩΡΙΑ-   

Παπαδάκης Μ. Βασίλης 
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 Η ανάπτυξη του web marketing, που σήµερα είναι διαδεδοµένο σε πολλές εταιρείες ανά τον 

κόσµο, µε τη µορφή e-shop µπορεί να ανοίξει το δρόµο για την κατάκτηση ενός τελείως 

νέου καταναλωτικού κοινού, ακόµη και εκτός συνόρων.  

 Η αποτελεσµατική συνεργασία µε τα κανάλια διανοµής. 

9.4  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΥΒΡΙ∆ΙΟ 

Κατά τον Porter, οι δύο παραπάνω στρατηγικές είναι συνήθως αµοιβαία αποκλειόµενες, διότι αφ’ 

ενός η ελαχιστοποίηση του κόστους επιβάλλει περιορισµούς ως προς τη διαφοροποίηση του 

προϊόντος, αφ’ ετέρου, η διαφοροποίηση στο προϊόν, συνεπάγεται συνήθως, µεγάλες αυξήσεις στο 

κόστος όπως για παράδειγµα, υψηλά έξοδα marketing και κόστος για έρευνα και ανάπτυξη.  

Ωστόσο, τα σύγχρονα συστήµατα διοίκησης, τα οποία µπορεί να εφαρµόσει η εταιρία, µπορούν να 

θέσουν τις βάσεις για την ουσιαστική µείωση του κόστους στο τελικό προϊόν και την παράλληλη 

βελτίωση της διαφοροποίησής του, έναντι των ανταγωνιστικών της αγοράς στόχου. Ορισµένα 

συστήµατα από αυτά παρατίθενται παρακάτω10: 

 Ευέλικτα συστήµατα παραγωγής, τα οποία επιτρέπουν την παραγωγή διαφοροποιηµένων 

προϊόντων µε µικρό κόστος.  Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τη συµπίεση του χρόνου που 

είναι απαραίτητος για να µετατραπεί η γραµµή παραγωγής και συνεπώς του κόστους που 

απαιτείται για αυτό. Η OXFORD COMPANY µπορεί να αξιοποιήσει το διαθέσιµο διεθνές 

δίκτυο υπεργολαβιών και ηµιέτοιµων προϊόντων χαµηλού κόστους, τα οποία µπορούν 

εύκολα να ενσωµατωθούν στις υφιστάµενες παραγωγικές της διαδικασίες. 

 Προτυποποίηση ορισµένων µερών του τελικού προϊόντος, που είναι κοινά σε κάποια 

προϊόντα, η οποία δηµιουργεί οικονοµίες κλίµακας και επιτρέπει τη µαζική αγορά και 

παραγωγή µε µικρό κόστος σε σύντοµο χρόνο.  

 ∆ιασύνδεση µέσω δικτύων άµεσης πληροφόρησης (on line), µε τους προµηθευτές και τους 

διανοµείς, που βοηθά στην ουσιαστική µείωση του κόστους διατήρησης αποθεµάτων και 

των καθυστερήσεων. Η διασύνδεση αυτή, θα µπορούσε να εφαρµοστεί και µε τους πελάτες 

                                                 

10 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΤΟΜΟΣ Α’ ΘΕΩΡΙΑ-   

Παπαδάκης Μ. Βασίλης 
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της επιχείρησης και να αποτελεί διαφοροποίηση, καθώς θα επέτρεπε την άµεση 

εξυπηρέτηση των αναγκών τους. 

 Οργανωµένη και µετρήσιµη στρατηγική προβολής µε διάφορα µέσα, που αφορά στην 

αύξηση της αναγνωρισιµότητας του προϊόντος και επίτευξη διαφοροποίησης. 

 ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), σύµφωνα µε την οποία η 

επιδίωξη της ποιότητας δεν περιορίζεται στα στενά όρια του τελικού προϊόντος, αλλά 

επεκτείνεται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και σε κάθε δραστηριότητα του 

οργανισµού. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, 

σηµείο διαφοροποίησης για την εταιρεία, ενώ ταυτόχρονα µειώνεται το κόστος, λόγω 

περιορισµού των ελέγχων και των ελαττωµατικών προϊόντων, αλλά και λόγω του 

καλύτερου συντονισµού των δραστηριοτήτων του οργανισµού. 

Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει συνοπτικά τα συστήµατα διοίκησης µέσω των οποίων είναι 

δυνατόν να επιτευχθεί ταυτόχρονα ηγεσία κόστους και διαφοροποίηση. 

    ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΤΡΟΠΟΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ευέλικτα Βιοµηχανικά 
Συστήµατα 

Ταχύτατη εναλλαγή της γραµµής 
παραγωγής  

∆υνατότητα παραγωγής ευρείας 
γκάµας προϊόντων 

Προτυποποίηση Μερών του 
Τελικού Προϊόντος 

Οικονοµίες κλίµακας κατά την 
απόκτηση και συναρµολόγηση 
των προτυποποιηµένων µερών 

∆υνατότητα παραγωγής ευρείας 
γκάµας προϊόντων 

∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας 

Μείωση του κόστους ελέγχου 
και των ελαττωµατικών 
προϊόντων, καλύτερος 
συντονισµός δραστηριοτήτων 

Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών 
µέσω βελτίωσης της ποιότητας 
όλων των λειτουργιών 

Εκµετάλλευση ∆ιασυνδέσεων 
µε Προµηθευτές 

Μείωση κόστους διατήρησης 
αποθεµάτων και καθυστερήσεων 

Άµεση εξυπηρέτηση αναγκών του 
πελάτη 

Πακέτα Προϊόντος 
Μαζική παραγωγή, µείωση 
εξόδων µάρκετινγκ και 
διαφήµισης 

Προσφορά ευρείας γκάµας 
προϊόντων µε δυνατότητα 
εστίασης σε συγκεκριµένα 
τµήµατα 

              
               Πηγή: «Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και ∆ιεθνής Εµπειρία», Τόµος Α’: Θεωρία, 
                                         Παπαδάκης Μ. Βασίλης, Εκδόσεις Ε. Μπένου, Αθήνα 2002 
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Εποµένως, είναι εφικτό για την επιχείρηση να επιτύχει µείωση του κόστους, αξιοποιώντας 

κατάλληλα τον τεχνικό εξοπλισµό και τεκµηριώνοντας την οργανωτική της δοµή και 

διαφοροποίηση ταυτόχρονα, αναπτύσσοντας καινοτόµα προϊόντα που θα υποστηριχθούν από το 

τµήµα marketing και τα συστηµατοποιηµένα κανάλια διανοµής. Αυτή η συνδυασµένη στρατηγική 

είναι γνωστή ως στρατηγική-υβρίδιο (hybrid strategy)11. 

                                                 

11 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΤΟΜΟΣ Α’ ΘΕΩΡΙΑ-   

Παπαδάκης Μ. Βασίλης 
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