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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη διαμόρφωση στρατηγικής των δύο

πρώτων επιπέδων (εταιρική και ανταγωνιστική) της εταιρίας «Ν.ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Α.Ε.», μιας οικογενειακής, εμπορικής εταιρίας που δραστηριοποιείται από το 1986

στον κλάδο προϊόντων πριστής και βιομηχανικής ξυλείας.

Μετά από την παρουσίαση της εταιρίας, ακολουθεί η ανασκόπηση της

βιβλιογραφίας, στην οποία αναπτύσσεται εν συντομία η θεωρία που έχει αναπτυχθεί

μέχρι σήμερα στη βιβλιογραφία και αφορά τα ζητήματα που εξετάζονται στην

παρούσα μελέτη, ενώ καταλήγει επισημαίνοντας ποιο είναι το μοντέλο και τα

εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την εργασία.

Έπειτα, πραγματοποιείται μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος της

επιχείρησης με ανάλυση τόσο του μάκρο – περιβάλλοντος (με PEST Analysis), όσο

και του μίκρο - περιβάλλοντός της (με τη χρήση του υποδείγματος των πέντε

δυνάμεων του Porter), από όπου προκύπτουν οι ευκαιρίες και οι απειλές για την

εταιρία. Στη συνέχεια, ανιχνεύεται το εσωτερικό της περιβάλλον, από όπου

εντοπίζονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της και τέλος στο επόμενο κεφάλαιο,

μέσω της SWOT Analysis, συνοψίζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των

παραπάνω και προκύπτουν τα απαιτούμενα συμπεράσματα για το επόμενο βήμα.

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας πραγματοποιείται το δεύτερο στάδιο του

μοντέλου στρατηγικής διοίκησης, αυτό της διαμόρφωσης στρατηγικής, κατά το

οποίο αξιοποιούνται τα συμπεράσματα του προηγούμενου σταδίου και καταλήγει

στις προτεινόμενες στρατηγικές των δύο πρώτων επιπέδων για την υπό εξέταση

εταιρία.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με τη διαμόρφωση στρατηγικής των δύο

πρώτων επιπέδων (εταιρική και ανταγωνιστική) της εταιρίας «Ν.ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Α.Ε.». Πρόκειται για μία οικογενειακή εμπορική εταιρία που δραστηριοποιείται από

το 1986 στον κλάδο προϊόντων πριστής και βιομηχανικής ξυλείας.

Σκοπός της μελέτης είναι να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο μία εταιρία

με μέτρια ανταγωνιστική θέση σε έναν κλάδο με πτωτική πορεία, κυρίως λόγω των

οικονομικών και πολιτικών συγκυριών, θα μπορούσε να διαμορφώσει τη

στρατηγική της, ώστε λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές και εκμεταλλευόμενη τις

ευκαιρίες που παρουσιάζονται,  να αναδείξει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα

και να βελτιώσει την ανταγωνιστική της θέση στον κλάδο.

Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται στην παρούσα εργασία παρουσιάζοντας τον τρόπο

με τον οποίο πραγματοποιείται η ανίχνευση του περιβάλλοντος της υπό μελέτη

εταιρίας (πρώτο στάδιο μοντέλου στρατηγικής διοίκησης) και στη συνέχεια η

διαμόρφωση της στρατηγικής της (δεύτερο στάδιο μοντέλου στρατηγικής

διοίκησης).

Συγκεκριμένα, μετά από την παρουσίαση της εταιρίας, ακολουθεί η

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, στην οποία αναπτύσσεται εν συντομία η θεωρία

που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα στη βιβλιογραφία και αφορά τα ζητήματα που

εξετάζονται στην παρούσα μελέτη, ενώ καταλήγει επισημαίνοντας ποιο είναι το

μοντέλο και τα εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την εργασία.

Έπειτα, πραγματοποιείται μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος της

επιχείρησης με ανάλυση τόσο του μάκρο, όσο και του μίκρο περιβάλλοντός της,

από όπου προκύπτουν οι ευκαιρίες και οι απειλές για την εταιρία. Στη συνέχεια,

ανιχνεύεται το εσωτερικό της περιβάλλον, από όπου εντοπίζονται τα δυνατά και τα

αδύνατα σημεία της και τέλος στο επόμενο κεφάλαιο, μέσω της SWOT Analysis,

συνοψίζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των παραπάνω και προκύπτουν τα

απαιτούμενα συμπεράσματα για το επόμενο βήμα.

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας πραγματοποιείται το δεύτερο στάδιο του

μοντέλου στρατηγικής διοίκησης, αυτό της διαμόρφωσης στρατηγικής, κατά το

οποίο αξιοποιούνται τα συμπεράσματα του προηγούμενου σταδίου και σύμφωνα με

εργαλεία που αναφέρονται στη βιβλιογραφία, καταλήγει στις προτεινόμενες

στρατηγικές των δύο πρώτων επιπέδων για την υπό εξέταση εταιρία.
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2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Ν.ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.»

2.1. Σύντομη παρουσίαση της εταιρίας

Η εταιρία «Ν. ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.» είναι μία εμπορική εταιρία με έδρα στο

Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, που δραστηριοποιείται στον κλάδο προϊόντων πριστής

και βιομηχανικής ξυλείας. Προμηθεύεται τα προϊόντα της κυρίως από παραγωγικές

εταιρίες του εξωτερικού, αλλά και από εγχώριους παραγωγούς, ενώ τα διοχετεύει

κυρίως στην Ελληνική αγορά, αλλά και σε χώρες των Βαλκανίων (Αλβανία,

Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ.).

Απευθύνεται κυρίως σε άλλες εμπορικές εταιρίες του κλάδου εντός και εκτός

Ελλάδας, σε βιομηχανίες, εργοστάσια και μικρούς κατασκευαστές επίπλων και

κουζίνας και σε εργολάβους και συνεργεία που δραστηριοποιούνται στις

κατασκευές ξύλινων κτιρίων, στεγών, αλλά και στην τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων.

Σύμφωνα με την οργανωτική της δομή, την ευθύνη χάραξης κατευθυντήριων

γραμμών, διαμόρφωσης στρατηγικής, αλλά και λήψης αποφάσεων την έχει η

διοίκηση της εταιρίας, η οποία αποτελείται από τους ιδιοκτήτες της. Τα τμήματα

κάτω από τη διοίκηση στελεχώνονται από συνολικά εννέα υπαλλήλους, οι οποίοι

έχουν άμεση και καθημερινή επαφή με τη διοίκηση, η οποία, αφού στην εταιρία δεν

υπάρχει ξεχωριστό τμήμα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, ασκεί και αυτό το έργο .

2.2. Προϊόντα - Υπηρεσίες

Οι κατηγορίες των προϊόντων που εμπορεύεται η εταιρία είναι:

 Πριστή ξυλεία (μασίφ) διαφόρων ειδών, που χρησιμοποιείται είτε ως

οικοδομική ξυλεία (κατασκευή ξύλινων κατασκευών, π.χ. στεγών), είτε στην

κατασκευή επίπλων και κουζίνας, είτε ως ξύλινα δάπεδα (παρκέτα).

 Βιομηχανικά προϊόντα ξύλου, δηλαδή, μοριοσανίδες (νοβοπάν) και

ινοσανίδες (M.D.F) γυμνές και επενδεδυμένες με φύλλα μελαμίνης, ή φύλλα

βακελίτη ή καπλαμά, κόντρα πλακέ, πηχοσανίδες, O.S.B., τεχνητά δάπεδα

(laminate, wpc)

 Λούστρα και χρώματα για ξύλο
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 Εξαρτήματα επιπλοποιίας και κουζίνας (μηχανισμούς συρταριών και

ντουλαπιών, πόμολα, μεντεσέδες, χερούλια, κ.ο.κ)

 Νεροχύτες, βρύσες και ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας

Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες

λύσεις για κατασκευή επίπλων και κουζίνας, αφού διαθέτει τον απαραίτητο

εξοπλισμό για τεμαχισμό επιφανειών, επικόλληση περιθωρίου PVC ή ABS, αλλά

και πλάνισμα μασίφ ξυλείας, ώστε να παράγει, στην τελική τους μορφή και στις

διαστάσεις που απαιτούν οι πελάτες της, ξυλεία για επιπλοποιία, πόρτες για

κουζίνες και ντουλάπες και πάγκους κουζίνας.

2.3. Ιστορικό της εταιρίας «Ν. ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.»

Η έναρξη της δραστηριότητας της εταιρίας τοποθετείται το έτος 1986, όταν ο

Νικόλαος Μουτσούλης ιδρύει την «Ν. ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με έδρα ένα

μισθωμένο χώρο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Από την αρχή η εταιρία

δραστηριοποιήθηκε στον κλάδο του εμπορίου προϊόντων ξυλείας, δίνοντας έμφαση

κυρίως στην πριστή ξυλεία.

Το έτος 1989 ξεκινά η αποκλειστική συνεργασία με το εργοστάσιο παραγωγής

μασίφ δρύινων πορτών για κουζίνα «Dijoc», της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Η εν λόγω

συνεργασία απέβη σταθμός για την επιχείρηση, αφού της έδωσε τη δυνατότητα να

προσφέρει πολύ υψηλής ποιότητας μασίφ πόρτες κουζίνας σε πάρα πολύ

ανταγωνιστική τιμή, την εποχή που η τάση της μόδας στις κουζίνες προωθούσε

αυτήν ακριβώς την κατηγορία προϊόντος.

Το 1994 ξεκινά μία ακόμη αποκλειστική συνεργασία με την ισπανική

βιομηχανία παραγωγής βακελιτικών πορτών κουζίνας και ντουλάπας «Alvic». Η

συνεργασία αυτή θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες και επικερδέστερες για

την εταιρία, αφού ακριβώς τότε ξεκινούσε η τάση της αγοράς προς αυτήν την

κατηγορία προϊόντος και η εν λόγω βιομηχανία το προσέφερε σε πολύ υψηλή

ποιότητα και σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Με τη συγκεκριμένη συνεργασία αύξησε

σημαντικά τόσο την αναγνωρισιμότητά της, όσο και τα κέρδη της, ενώ με το εν

λόγω προϊόν ξεκίνησε και εξαγωγές σε χώρες των Βαλκανίων.
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Δύο χρόνια αργότερα, το 1996, η εταιρία αλλάζει μορφή και από ομόρρυθμη

μετατρέπεται σε ανώνυμη, αποκτώντας έτσι τη σημερινή της επωνυμία «Ν.

ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.».

Τέλος, το 2005 μεταφέρεται στις ιδιόκτητες, πλέον, νέες εγκαταστάσεις 10

στρεμμάτων με 3000 τετραγωνικά μέτρα στεγασμένο χώρο στο Ωραιόκαστρο

Θεσσαλονίκης με άνετους χώρους γραφείων, εκθεσιακό χώρο 400 τετραγωνικών

μέτρων, αλλά και τους απαιτούμενους χώρους για μεταποίηση και οργανωμένη

αποθήκευση των προϊόντων της.
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3. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

3.1. Η έννοια της στρατηγικής

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν εμφανιστεί πολλοί ορισμοί για την έννοια της

στρατηγικής. Παρακάτω ακολουθούν οι σημαντικότεροι από αυτούς:

Σύμφωνα με τον Igor Ansoff, η στρατηγική ορίζεται ως « η κοινή γραμμή

μεταξύ των δραστηριοτήτων του οργανισμού και των προϊόντων του, ή αγορών του,

που καθορίζουν τη βασική φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας πριν, τώρα

και στο μέλλον». (Ansoff, I., 1985)

Κατά τον Alfred Chandler στρατηγική είναι «ο καθορισμός των βασικών

μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης, καθώς και η υιοθέτηση μιας

σειράς πράξεων για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων». (Chandler, A., 1962)

O Kenneth Andrews υποστηρίζει ότι «στρατηγική είναι μία διαμόρφωση

αποστολής, στόχων και πολιτικών για την επίτευξή τους, που διατυπώνονται έτσι

ώστε να καθορίζουν την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την

ταυτότητα της επιχείρησης» . (Andrews, K., 1981)

Επίσης, κατά τους Hofer και Schendel, «στρατηγική είναι η αντιστοίχιση που

κάνει ένας οργανισμός μεταξύ των εσωτερικών του πόρων και ικανοτήτων και των

ευκαιριών και κινδύνων που δημιουργούνται στο εξωτερικό του περιβάλλον».

(Hofer, C.W. and Schendel, D., 1978)

Ωστόσο, παρότι υπάρχουν πολλοί ορισμοί για το τι είναι στρατηγική, όλοι

καταλήγουν στην φανερή ή έστω λανθάνουσα αποδοχή του ορθολογικού

προγραμματισμού ως βασική διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής μιας

επιχείρησης. Δηλαδή, η επιχείρηση λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν

στο εξωτερικό και εσωτερικό της περιβάλλον πριν καθορίσει την αποστολή της,

τους αντικειμενικούς της στόχους, τις στρατηγικές της επιλογές, αλλά και τον τρόπο

υλοποίησης και αξιολόγησης αυτών (Παπαδάκης, 2012). Έτσι καταλήγουμε στο

μοντέλο στρατηγικής διοίκησης που προτείνεται από τους Hunger και Wheelen

(2006).
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3.2. Το βασικό μοντέλο Στρατηγικής διοίκησης

«Η στρατηγική διοίκηση είναι η διαδικασία ευθυγράμμισης ολόκληρης της

επιχείρησης με το περιβάλλον της και με κάποιο αποτέλεσμα, δηλαδή τους

επιχειρησιακούς της στόχους και την αποστολή της», (Σιώμκος, 2004). Τα τέσσερα

βασικά στάδια από τα οποία αποτελείται είναι (Hunger and Wheelen, 2006) :

1. Η ανίχνευση του περιβάλλοντος

2. Η διαμόρφωση στρατηγικής

3. Η υλοποίηση της στρατηγικής και

4. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος.

Τα στάδια αυτά επεξηγούνται συνοπτικά στη συνέχεια, ενώ η αλληλεπίδραση

τους απεικονίζεται σχηματικά στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 1).

Διάγραμμα 3.1. Μοντέλο της στρατηγικής διοίκησης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ

Πηγή: Wheelen, T., L. and Hunger, J., D. (2006). Strategic Management and Business Policy:
Concepts and Cases, 10th Edition, Pearson – Prentice Hall.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Μικρο Περιβάλλον
 Μακρο Περιβάλλον

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Δομή
 Κουλτούρα
 Πόροι

Αποστολή

Αντικειμενικοί
Στόχοι

Στρατηγικές

Πολιτικές

Προγράμματα

Προϋπολογισμοί

Διαδικασίες

Απόδοση
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3.2.1. Ανίχνευση Περιβάλλοντος

Σύμφωνα με τους Hunger και Wheelen (2004) «Η Ανίχνευση του

περιβάλλοντος είναι η παρακολούθηση, η αξιολόγηση και η μετάδοση πληροφοριών

από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης προς τα βασικά

πρόσωπα μέσα σε αυτήν. Είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί η εταιρία για να

αποφεύγει τις στρατηγικές εκπλήξεις και να διασφαλίζει μακροχρόνια υγεία».

Ως περιβάλλον μιας επιχείρησης νοείται τόσο το εξωτερικό, όσο και το

εσωτερικό της περιβάλλον. Το εξωτερικό περιβάλλον απαρτίζεται από μεταβλητές

που βρίσκονται έξω από τον οργανισμό και συνήθως είναι εκτός του

βραχυπρόθεσμου ελέγχου της διοίκησης. Οι μεταβλητές αυτές απαρτίζουν το

πλαίσιο μέσα στο οποίο υπάρχει η επιχείρηση. Αυτές μπορεί να είναι γενικές

δυνάμεις και τάσεις μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον ή συγκεκριμένοι

παράγοντες που δρουν μέσα στο συγκεκριμένο λειτουργικό περιβάλλον ενός

οργανισμού, που συχνά είναι ο κλάδος μέσα στον οποίο αυτό ανήκει (Hunger and

Wheelen, 2004). Αυτές οι μεταβλητές αποτελούν τις ευκαιρίες και τις απειλές που

πρέπει να λάβει υπόψη της η διοίκηση κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής ενός

οργανισμού. Το εξωτερικό περιβάλλον διαχωρίζεται σε δύο επιμέρους συνιστώσες:

Α) Το κοινωνικό περιβάλλον (Societal Environment) και Β) Το περιβάλλον

καθηκόντων (Task Environment).

Το κοινωνικό περιβάλλον εμπεριέχει δυνάμεις που δεν επηρεάζουν άμεσα τη

βραχυχρόνια δραστηριότητα της επιχείρησης, επηρεάζουν όμως τις μακροχρόνιες

αποφάσεις της διοίκησής της. Η μελέτη του κοινωνικού περιβάλλοντος γίνεται με

την ανάλυση αυτών των δυνάμεων που διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

 Οικονομικές δυνάμεις, που ρυθμίζουν την ανταλλαγή υλικών,

χρημάτων, ενέργειας και πληροφοριών.

 Τεχνολογικές δυνάμεις, που επηρεάζουν τόσο τον τρόπο παραγωγής και

προώθησης προϊόντων, όσο και τον τρόπο διοίκησης μιας εταιρίας.

 Πολιτικές και Νομικές δυνάμεις, που κατανέμουν δύναμη και εκδίδουν

περιοριστικούς και προστατευτικούς νόμους.

 Κοινωνικές και Πολιτιστικές δυνάμεις, που ρυθμίζουν τις αξίες τα ήθη

και τα έθιμα της κοινωνίας. (Hunger and Wheelen, 2004).



8

Η ανάλυση αυτών των δυνάμεων είναι γνωστή και ως P.E.S.T. ή S.T.E.P.

Analysis (Political, Economical, Social, Technological Analysis) (Παπαδάκης,

2012).

Το περιβάλλον καθηκόντων μιας επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί ο κλάδος

μέσα στον οποίο αυτή δραστηριοποιείται και αποτελείται από ομάδες και στοιχεία

που επηρεάζουν άμεσα την εταιρία και με τη σειρά τους επηρεάζονται από αυτή. Οι

ομάδες αυτές εμπεριέχουν τις κυβερνήσεις, τις τοπικές κοινωνίες, τους

προμηθευτές, τους ανταγωνιστές, τους πελάτες, τους πιστωτές, το προσωπικό, τις

ομάδες ειδικών συμφερόντων και τις εμπορικές ενώσεις (Hunger and Wheelen,

2004).

Μία από τις σημαντικότερες μεθόδους ανάλυσης κλάδου είναι αυτή που

προτείνει ο Michael Porter (1980) με το «Μοντέλο των πέντε δυνάμεων». Σύμφωνα

με αυτήν, μία επιχείρηση για να ανιχνεύσει αποτελεσματικά τον κλάδο της, πρέπει

να αξιολογήσει τη σημασία που έχει για την επιτυχία της κάθε μία από τις εξής

πέντε δυνάμεις:

1. Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο,

2. Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα,

3. Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών,

4. Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών και

5. Ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου.

Κατά τον Porter (1980) «η συλλογική ισχύς αυτών των δυνάμεων καθορίζει

τις τελικές δυνατότητες κέρδους του κλάδου, όπου η δυνατότητα κέρδους

υπολογίζεται σύμφωνα με τη μακροχρόνια απόδοση των επενδεδυμένων

κεφαλαίων».

Άλλο εργαλείο ανάλυσης κλάδου είναι αυτό της «κλαδικής μήτρας», η οποία

είναι ένας πίνακας που παρουσιάζει συνοπτικά τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας

που χαρακτηρίζουν ένα συγκεκριμένο κλάδου. Η μήτρα περιέχει ένα συντελεστή

βαρύτητας για κάθε παράγοντα, που βασίζεται στο πόσο σημαντικός είναι ο

παράγοντας αυτός για το μέλλον του κλάδου. Επίσης, η κλαδική μήτρα προσδιορίζει

πόσο καλά ανταποκρίνονται σε κάθε παράγοντα οι διάφοροι ανταγωνιστές που

υπάρχουν στον κλάδο. (Hunger and Wheelen, 2004)
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Τέλος, αφού έχει ολοκληρωθεί η ανίχνευση του εξωτερικού περιβάλλοντος,

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας άλλος πίνακας ο οποίος συνοψίζει όλες τις ευκαιρίες

και τις απειλές που εντοπίστηκαν. Αυτός είναι ο Πίνακας Περίληψης της Ανάλυσης

των Εξωτερικών Παραγόντων (EFAS), ο οποίος είναι «ένας τρόπος οργάνωσης των

εξωτερικών παραγόντων σε γενικά αποδεκτές κατηγορίες ευκαιριών και απειλών,

καθώς και ανάλυσης του πόσο καλά η διοίκηση μιας συγκεκριμένης εταιρίας

ανταποκρίνεται σε αυτούς τους συγκεκριμένους παράγοντες (βαθμολόγηση) , υπό

το πρίσμα της εκλαμβανόμενης σπουδαιότητας (στάθμιση) αυτών των παραγόντων

για την εταιρία.» (Hunger and Wheelen, 2004).

Το εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης αποτελείται από τη δομή της, την

κουλτούρα της, αλλά και τους πόρους τους οποίους διαθέτει. Αναλύοντας το

εσωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης, στόχος είναι ο εντοπισμός εκείνων των

μεταβλητών που αποτελούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία αυτής. Μια

μεταβλητή χαρακτηρίζεται ως δυνατό σημείο, όταν αποτελεί πηγή ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. Αντίθετα, αδύνατα σημεία της επιχείρησης

είναι οι μεταβλητές που συνθέτουν τα ανταγωνιστικά της μειονεκτήματα. Η

ανάπτυξη ανταγωνιστικών στρατηγικών απαιτεί από τη διοίκηση ενός οργανισμού

τον εντοπισμό της διαφοράς των δυνατών και των αδύνατων σημείων του, από αυτά

των ανταγωνιστών του.

Μετά το πέρας της εξέτασης του εσωτερικού περιβάλλοντος, μπορεί να

καταρτιστεί ο Πίνακας Περίληψης της Ανάλυσης των Εσωτερικών Παραγόντων

(IFAS), ο οποίος, αντίστοιχα με τον EFAS, είναι «ένας τρόπος οργάνωσης των

εσωτερικών παραγόντων σε γενικά αποδεκτές κατηγορίες δυνατών και αδύνατων

σημείων, καθώς και ανάλυσης του πόσο καλά η διοίκηση μιας συγκεκριμένης

εταιρίας ανταποκρίνεται σε αυτούς τους συγκεκριμένους παράγοντες

(βαθμολόγηση) , υπό το πρίσμα της εκλαμβανόμενης σπουδαιότητας (στάθμιση)

αυτών των παραγόντων για την εταιρία.» (Hunger and Wheelen, 2004).

Τέλος, αφού έχει ολοκληρωθεί η ανίχνευση του περιβάλλοντος ενός

οργανισμού (εσωτερικού και εξωτερικού), προκύπτουν τα συμπεράσματα στα οποία

συνοψίζονται οι βασικές μεταβλητές που λαμβάνονται υπόψη για το επόμενο

στάδιο, αυτό της διαμόρφωσης στρατηγικής. Οι μεταβλητές αυτές είναι: 1)τα

δυνατά σημεία (Strengths), 2)τα αδύνατα σημεία (Weaknesses), 3)οι ευκαιρίες

(Opportunities) και 4)οι απειλές (Threats). Η Ανάλυση αυτή είναι γνωστή και ως
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«S.W.O.T. Analysis». Σύμφωνα με τους Hill και Jones (2001) «η βασική επιδίωξη

της S.W.O.T. Analysis είναι να αναγνωριστούν οι στρατηγικές εκείνες που

ευθυγραμμίζουν, ταιριάζουν και συνδυάζουν τους πόρους και τις ικανότητες της

επιχείρησης με τις απαιτήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο αυτή

δραστηριοποιείται».

3.2.2. Διαμόρφωση στρατηγικής

Σύμφωνα με τους Hunger και Wheelen (2004), «Διαμόρφωση στρατηγικής

είναι η ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχεδίων για την αποτελεσματική διαχείριση των

ευκαιριών και των απειλών που παρουσιάζονται στο περιβάλλον, κάτω από το

πρίσμα των δυνατών και των αδύνατων σημείων της εταιρίας. Περιλαμβάνει τον

ορισμό της αποστολής της εταιρίας, την υιοθέτηση επιτεύξιμων στόχων, την

ανάπτυξη στρατηγικών και τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών πολιτικής.»

 Η αποστολή μιας επιχείρησης είναι ο λόγος ή η αιτία ύπαρξής της, ενώ

παράλληλα, εξηγεί τι προσφέρει αυτή η επιχείρηση στην κοινωνία.

 Ως σκοποί θεωρούνται τα τελικά αποτελέσματα μιας

προγραμματισμένης δραστηριότητας. Οι αντικειμενικοί σκοποί θα

πρέπει να δηλώνουν τι πρέπει να πραγματοποιηθεί και μέχρι πότε.

 Η στρατηγική μιας επιχείρησης διαμορφώνει ένα αναλυτικό σχέδιο,

που στηρίζει το πώς η επιχείρηση θα επιτύχει την αποστολή και τους

σκοπούς της. Τα επίπεδα της στρατηγικής μιας επιχείρησης είναι τρία

και χωρίζονται σε : α) Επιχειρησιακή – Εταιρική Στρατηγική, β)

Επιχειρηματική – Ανταγωνιστική Στρατηγική και γ) Λειτουργική

Στρατηγική.

 Οι πολιτικές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για τη λήψη μιας

απόφασης που συνδέουν τη διαμόρφωση της στρατηγικής με την

εφαρμογή της. Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων χρησιμοποιούν τις

πολιτικές, ώστε οι υπάλληλοι να λαμβάνουν αποφάσεις και να

προβαίνουν σε ενέργειες που υποστηρίζουν την αποστολή, τους

σκοπούς και τη στρατηγική της εταιρίας. (Hunger and Wheelen, 2004

και Παπαδάκης, 2012).
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3.2.3. Υλοποίηση Στρατηγικής

Η υλοποίηση της στρατηγικής είναι η διαδικασία μέσω της οποίας

εφαρμόζονται οι στρατηγικές και πολιτικές της επιχείρησης και ουσιαστικά

πραγματοποιείται από τα μεσαία και κατώτερα στελέχη με την άμεση εποπτεία και

συνεργασία των ανώτερων στελεχών. Η υλοποίηση της στρατηγικής συχνά

ονομάζεται και ως φάση εκτέλεσης της στρατηγικής διοίκησης και θεωρείται η

δυσκολότερη φάση από τις τέσσερις του υποδείγματος που περιγράφεται. Αυτό

συμβαίνει γιατί οι διαμορφωμένες, αλλά όχι υλοποιούμενες στρατηγικές δεν

εξυπηρετούν κανένα σκοπό.

Η υλοποίηση της στρατηγικής επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης

συγκεκριμένων προγραμμάτων, προϋπολογισμών και διαδικασιών. Συγκεκριμένα:

 Πρόγραμμα είναι ο καθορισμός των επιμέρους διαδικασιών ή βημάτων

που απαιτούνται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στρατηγικού

σχεδίου.

 Προϋπολογισμός είναι η ποσοτική έκφραση ενός προγράμματος, η

ανάλυση του πόσο θα κοστίσει σε μία επιχείρηση μία συγκεκριμένη

διαδικασία, καθώς και των κερδών που αναμένονται από αυτήν.

Αποτελεί το σύνδεσμο ανάμεσα στη στρατηγική της επιχείρησης και

τις χρηματοοικονομικές της υπηρεσίες και στην πράξη καθορίζει ποιες

στρατηγικές ιδέες-προγράμματα θα εφαρμοσθούν.

 Διαδικασίες ονομάζονται οι λειτουργίες της επιχείρησης, οι οποίες

μπορούν να υποδιαιρεθούν σε έναν συγκεκριμένο αριθμό επιμέρους

απλών και συχνά επαναλαμβανόμενων ενεργειών. (Παπαδάκης, 2012)

3.2.4. Αξιολόγηση και έλεγχος

«Αξιολόγηση και έλεγχος είναι η διεργασία με την οποία παρακολουθούνται

οι δραστηριότητες της εταιρίας και η απόδοσή της, έτσι ώστε η πραγματική

απόδοση να μπορεί να συγκριθεί με την επιθυμητή» (Hunger and Wheelen, 2004).

Το στάδιο αξιολόγησης και ελέγχου μπορεί να επισημάνει αδυναμίες στον αρχικό

σχεδιασμό και με τη διαδικασία ανατροφοδότησης και μάθησης του μοντέλου που

εξετάζεται, να οδηγήσει στην αναμόρφωσή του.
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3.3. Μοντέλο και εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιεί η παρούσα μελέτη

Στην παρούσα εργασία γίνεται χρήση του μοντέλου στρατηγικής διοίκησης

κατά Hunger και Wheelen μέχρι και το στάδιο της διαμόρφωσης στρατηγικής.

Συγκεκριμένα, για την ανίχνευση του κοινωνικού περιβάλλοντός (social

environment) της υπό μελέτη εταιρίας χρησιμοποιείται το εργαλείο «P.E.S.T.

Analysis», στη συνέχεια πραγματοποιείται ανάλυση του περιβάλλοντος καθηκόντων

της (task environment) και τα συμπεράσματά της διατυπώνονται

κατηγοριοποιημένα σύμφωνα με «το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter». Από

την ανίχνευση του εξωτερικού περιβάλλοντος συνολικά, προκύπτουν οι ευκαιρίες

και οι απειλές που λαμβάνονται στη συνέχεια υπόψη κατά τη διαμόρφωση της

στρατηγικής.

Έπειτα, πραγματοποιείται ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος, όπου

εντοπίζονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης. Ενώ, με τη χρήση

του εργαλείου «S.W.O.T. Analysis» αναλύονται οι ευκαιρίες, οι απειλές, τα δυνατά

και τα αδύνατα σημεία που προέκυψαν από την ανίχνευση του περιβάλλοντος της

επιχείρησης. Τέλος, διαμορφώνεται η στρατηγική των δύο πρώτων επιπέδων της

εταιρίας σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν από το προηγούμενο στάδιο.
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4. ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

4.1. Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος της υπό

εξέταση εταιρίας. Πιο αναλυτικά, αρχικά πραγματοποιείται ανάλυση του μάκρο-

περιβάλλοντός της με τη χρήση της μεθόδου «PEST Analysis» και στη συνέχεια

πραγματοποιείται ανάλυση του μίκρο-περιβάλλοντος της εταιρίας που είναι ο

κλάδος προϊόντων πριστής και βιομηχανικής ξυλείας. Τέλος, στην τελευταία

παράγραφο του κεφαλαίου διατυπώνονται τα συμπεράσματα της ανάλυσης του

μικρο-περιβάλλοντος με τη χρήση του υποδείγματος των πέντε δυνάμεων του

Porter.

4.2. Ανάλυση Μάκρο - Περιβάλλοντος  (PEST Analysis)

4.2.1. Πολιτικές και Νομικές δυνάμεις

Στο πλαίσιο της προσπάθειας των κυβερνήσεων της τελευταίας πενταετίας να

εξυγιάνουν τα οικονομικά του δημόσιου τομέα της χώρας ανήκει η επιλογή να

προσαρμόζεται το φορολογικό σύστημα στις οικονομικές ανάγκες του κράτους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης φυσικών και νομικών

προσώπων σε ετήσια βάση. Κάτι τέτοιο δημιουργεί ένα απολύτως ασταθές

οικονομικό περιβάλλον, που σε συνδυασμό και με την πολιτική αστάθεια των

τελευταίων χρόνων, αποτελεί απειλή για τις επιχειρήσεις της χώρας και κατ’

επέκταση για τις επιχειρήσεις του κλάδου που μελετάμε.

Ευκαιρία για τις εταιρίες του κλάδου προϊόντων πριστής και βιομηχανικής

ξυλείας αποτελεί το πρόγραμμα επιδοτήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ «Εξοικονομώ

Κατ’ Οίκον», το οποίο δίνει κίνητρο στους ιδιοκτήτες κατοικιών να

αντικαταστήσουν, μεταξύ άλλων, και τα εξωτερικά τους κουφώματα, ώστε να

βελτιωθεί η ενεργειακή τους απόδοση. Είναι γεγονός, βέβαια, ότι τα τελευταία

χρόνια έχει αρχίσει να αντικαθίσταται το ξύλινο κούφωμα από το αλουμινίου και το

συνθετικό, παρ’ όλα αυτά δεν έχει εκλείψει από την αγορά και η εν λόγω επιδότηση

μέχρι σήμερα έχει δείξει να το ενισχύει.
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Επιπλέον, ευκαιρίες αποτελούν και τα προγράμματα επιδότησης και

χρηματοδότησης που ενισχύουν τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία. Κατασκευή νέων

ξενοδοχείων, αλλά και ανακαίνιση των παλιών δίνει ώθηση στον κλάδο των

επίπλων που αποτελεί μία από τις δύο σπουδαιότερες κατηγορίες πελατών του

κλάδου που μελετάμε.

Επίσης, ευκαιρία για αρκετές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτές που

ανήκουν στον εν λόγω κλάδο αποτελεί και το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων

Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού,

Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

Τέλος, με την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, δίνεται η

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε μείωση μισθών και κατ’

επέκταση και των ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών, κάτι που επιτρέπει τη

μείωση των λειτουργικών τους εξόδων.

4.2.2. Οικονομικές δυνάμεις

Η αυξητική τάση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων τα

τελευταία χρόνια πλήττει σημαντικά τα περιθώρια κερδοφορίας τους και σε

συνδυασμό με την πτωτική τάση της ζήτησης στον κλάδο και τον δυσβάσταχτα

ακριβό δανεισμό από τις τράπεζες (πολύ ακριβά ξένα κεφάλαια), πολλές

επιχειρήσεις δίνουν μάχη για να επιβιώσουν, ενώ δεν είναι λίγες και αυτές που

έφυγαν από αυτόν.

Η αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων, οι περικοπές σε μισθούς και

συντάξεις και η αύξηση της ανεργίας σε πρωτόγνωρα για τη χώρα επίπεδα, έχουν

μειώσει σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα των αγοραστών, κάτι που έχει άμεση

επίδραση τόσο στον κλάδο των επίπλων, όσο και στον κλάδο των κατασκευών, που

αποτελούν τις δύο βασικές κατηγορίες αγοραστών στον κλάδο των προϊόντων

ξυλείας.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι λόγω του αυξημένου κινδύνου της χώρας όλοι

οι προμηθευτές του κλάδου από το εξωτερικό έχουν αλλάξει τους όρους πίστωσης,

μειώνοντας πολύ τους χρόνους ή στις περισσότερες περιπτώσεις καταργώντας την

πίστωση εντελώς. Είναι ξεκάθαρο ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν απειλή για τις

επιχειρήσεις του κλάδου και μάλιστα με σημαντική βαρύτητα.
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4.2.3. Κοινωνικές δυνάμεις

Η ολοένα και δυσμενέστερη κατάσταση στον οικονομικό τομέα της χώρας,

που έχει οδηγήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην εξαθλίωση, αλλά και η

αστάθεια στον πολιτικό τομέα προκαλεί μεγάλα επίπεδα ανασφάλειας, αλλά και

πολύ κακή ψυχολογία στο αγοραστικό κοινό που έχει τη δυνατότητα να κάνει

αγορές από τον κλάδο των επίπλων και των κατασκευών. Είναι πολύ συχνό

φαινόμενο να αναβάλλονται ανακαινίσεις κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων με

μόνη αιτία την ανασφάλεια στον εργασιακό τομέα (λόγω φόβου απόλυσης ή

μείωσης μισθού), αλλά και στο φορολογικό(ανησυχία λόγω συνεχούς αύξησης

άμεσων και έμμεσων φόρων).

Ευκαιρία αποτελεί η τάση της κοινωνίας για φιλικά προς το περιβάλλον

προϊόντα. Το ξύλο δεν περιέχει και δεν παράγει τοξικές ουσίες κατά τη διάρκεια της

χρήσης του, είναι υλικό ανανεώσιμο, αλλά και πλήρως αφομοιώσιμο από το

περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει και για πολλά από τα προϊόντα του, επομένως αποτελούν

μία κατηγορία προϊόντων που ανήκει στις τάσεις της εποχής.

4.2.4. Τεχνολογικές δυνάμεις

Η τεχνολογία στον τομέα παραγωγής προϊόντων ξυλείας εξελίσσεται, αλλά όχι

με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Έτσι, κατά καιρούς εμφανίζονται νέα προϊόντα ή τις

περισσότερες φορές παραλλαγές παλαιότερων (αφού τα βασικά είδη προϊόντων

είναι συγκεκριμένα) και αυτό αποτελεί ευκαιρία για τις εταιρίες που εστιάζουν στη

διαφοροποίηση.

Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι ευκαιρία αποτελεί και η εξέλιξη της

τεχνολογίας στον τομέα επεξεργασίας προϊόντων ξυλείας (τεμαχισμός, πλάνισμα,

επικόλληση σόκορου) για τις εταιρίες που απευθύνονται σε πελάτες που προτιμούν

τα ημιέτοιμα προϊόντα.
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4.3. Ανάλυση Μίκρο-Περιβάλλοντος: Κλάδος Προϊόντων πριστής και

βιομηχανικής ξυλείας

4.3.1. Παρουσίαση Κλάδου

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας εξετάζεται η αγορά πριστής και

βιομηχανικής ξυλείας στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται μελέτη της πορείας

των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην παραγωγή και εμπορία των παρακάτω

προϊόντων στην Ελληνική αγορά:

Πριστή ξυλεία: είναι ξυλοτεμάχια που παράγονται κυρίως με αξονική (κατά

μήκος) κοπή (πρίση) κορμοτεμαχίων (στρόγγυλης ξυλείας). Η πριστή ξυλεία

παράγεται σε διάφορες διατάσεις, συνήθως τυποποιημένες και έχει εφαρμογή

κυρίως σε οικοδομικές χρήσεις, αλλά και στην επιπλοποιία. Αυτή χωρίζεται σε δύο

επιμέρους κατηγορίες: α) τη μαλακή ξυλεία, ξυλεία που προέρχεται από κωνοφόρα

δέντρα και β) τη σκληρή ξυλεία, ξυλεία που προέρχεται από πλατύφυλλα δέντρα.

Βιομηχανική ξυλεία: παράγεται από τεμαχισμένο ή θρυμματισμένο ξύλο, το

οποίο με πίεση και χρήση συγκολλητικών ουσιών παίρνει τη μορφή φύλλου ή

πλάκας. Τα βασικότερα είδη βιομηχανικής ξυλείας συνοψίζονται παρακάτω:

Καπλαµάδες: είναι λεπτά φύλλα επεξεργασµένης πριστής ξυλείας που

χρησιµοποιούνται ως επικάλυψη σε άλλα προϊόντα βιομηχανικής ξυλείας.

Μοριοσανίδες: είναι προϊόν που κατασκευάζεται από πολύ μικρά τεμάχια

(µόρια) ξύλου τα οποία αναµιγνύονται µε ρητίνες και συγκολλητικές ουσίες και στη

συνέχεια  συµπιέζονται σε φύλλα.

Ινοσανίδες µέσης πυκνότητας (MDF): οι ινοσανίδες κατασκευάζονται από

ίνες ξύλου µε την ίδια διαδικασία όπως και οι µοριοσανίδες.

Κόντρα πλακέ: αποτελείται από φύλλα συγκολληµένα και συµπιεσµένα έτσι

ώστε οι ίνες των φύλλων να διασταυρώνονται µεταξύ τους προσδίδοντας στο

προϊόν μεγάλη μηχανική αντοχή.

Πηχοσανίδες ή πλακάζ: αποτελείται από φύλλα τόρνου πολύστρωτα που

εφαρµόζονται µε συγκόλληση και συµπίεση σε υπόστρωµα από πήχεις ξυλείας.

Τα προϊόντα βιομηχανικής ξυλείας χρησιμοποιούνται κυρίως σε δύο κλάδους:

στις κατασκευές (οικοδοµή) και στην επιπλοποιία. Σε γενικές γραµµές, κατά την
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παραγωγή βιοµηχανικής ξυλείας γίνεται αποτελεσµατικότερη χρήση της βασικής

πρώτης ύλης, καθώς χρησιµοποιείται λιγότερη φυσική ξυλεία για την παραγωγή

περισσότερων προϊόντων. Τα εξεταζόµενα προϊόντα έχουν αρκετά πλεονεκτήµατα

σε σχέση µε τη φυσική ξυλεία κυρίως σε ότι αφορά την διαθεσιµότητά τους σε

διάφορες διαστάσεις και  ιδιότητες που δεν συναντώνται στη φυσική ξυλεία, για το

λόγο αυτό θεωρούνται σε πολλές περιπτώσεις και ανταγωνιστικά της.

Οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς σε πριστή ξυλεία καλύπτονται κατά κύριο

λόγο μέσω εισαγωγών, καθώς από τα ελληνικά δάση προσφέρονται μικρές σχετικά

ποσότητες ελάτης, οξιάς και πεύκης και ακόμα μικρότερες ποσότητες ερυθρελάτης

και κυπαρισσιού. Έτσι, μαλακή ξυλεία (κωνοφόρων) εισάγεται κυρίως από

Σουηδία, Φινλανδία, Ρουμανία, Ρωσία και Βουλγαρία, ενώ η σκληρή ξυλεία

(πλατύφυλλων) προέρχεται κυρίως από Ρωσία, Σερβία, Τσεχία, Ρουμανία, Σλοβενία

και τις χώρες της Βαλτικής. Εισαγωγές επίσης γίνονται από Νοτιοανατολική Ασία,

Αφρική και Βόρεια Αμερική.

Οι ανάγκες της ελληνικής αγοράς σε βιομηχανική ξυλεία καλύπτονται τόσο

από εισαγωγές, όσο και από την  εγχώρια παραγωγή, αφού στην Ελλάδα παράγονται

όλες οι κατηγορίες των προϊόντων τεχνητής ξυλείας.

4.3.2. Ζήτηση

Η εξέλιξη της αγοράς προϊόντων πριστής και βιομηχανικής ξυλείας

καθορίζεται κυρίως από την πορεία του κλάδου των κατασκευών, καθώς και από

τον κλάδο του επίπλου (έπιπλα οικιακής χρήσης, γραφείου, κουζίνας). Η εξέλιξη

των προαναφερόμενων κλάδων επηρεάζεται από την τελική καταναλωτική δαπάνη

των νοικοκυριών για στέγαση και επίπλωση, η οποία µε τη σειρά της καθορίζεται

από το διαθέσιμο εισόδημα.

Παρακάτω γίνεται μία σύντομη παρουσίαση της δραστηριότητας αυτών των

δύο κλάδων, προκειμένου να εξεταστεί η πορεία της ζήτησης στον κλάδο που

μελετάμε.
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4.3.2.1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα μετά το 2005 βρίσκεται σε συνεχή

κάμψη. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (statistics.gr), το

2011 υποχώρησε περαιτέρω κατά 28,5%, στις 35.746 άδειες, αριθμός που

αντιστοιχεί σε 23,2 εκ. κυβ.μ. οικοδομικού όγκου (-38,2%). Χαρακτηριστικά, στα

τέλη του 2011 ο αριθμός των αδειών υπολειπόταν του 2005 κατά 63%.

Η καθοδική πορεία συνεχίστηκε και το 2012, κατά το οποίο οι πολεοδομίες

της χώρας εξέδωσαν συνολικά μόλις 22.627 οικοδομικές άδειες, αριθμός

χαμηλότερος κατά 36,7% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Η αγορά κατοικίας διέπεται από σημαντική κάμψη δραστηριότητας, τόσο στην

ανέγερση νέων κτισμάτων όσο και στις αγοραπωλησίες υφιστάμενων κατοικιών. Η

ύφεση μεταφράζεται σε υπερπροσφορά ακινήτων (250.000 περίπου αδιάθετες

κατοικίες) και ιδιαίτερα χαμηλή ζήτηση λόγω του περιορισμού των στεγαστικών

δανείων, του περιβάλλοντος αβεβαιότητας με τις συνεχείς αλλαγές στη φορολογία

και της περιορισμένης αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.

Η στεγαστική πίστη, στην οποία στηρίχθηκε η ζήτηση την τελευταία δεκαετία,

πλέον υποχωρεί. Το 2010 το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων μειώθηκε για

πρώτη φορά κατά 0,3%, ενώ το 2011 ο ρυθμός μείωσης επιταχύνθηκε σε 2,9%. Οι

τράπεζες ακολουθούν ιδιαίτερα συγκρατημένη πιστωτική πολιτική, ενώ παράλληλα

αυξάνονται τα δάνεια σε καθυστέρηση, καθώς πολλά νοικοκυριά αδυνατούν να

αποπληρώνουν εγκαίρως τις δόσεις.

Παράλληλα, οι δημόσιες επενδύσεις για έργα υποδομών λόγω του

προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής περιορίστηκαν. Το 2011 οι δαπάνες

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) διαμορφώθηκαν σε €6,6 δισ.,

υποχωρώντας κατά 21,4% από το 2010. Το 2012 παρατηρήθηκε σημαντική

υστέρηση στην υλοποίηση των κρατικών δαπανών, καθώς τους πρώτους εννέα

μήνες είχε εκτελεστεί μόλις το 38% του συνόλου, γεγονός που αναμένεται να

διαμορφώσει τις συνολικές ετήσιες δαπάνες για το 2012 σε μόλις €5,2 δισ. (από

€7,3 δισ. που είχαν αρχικά προϋπολογισθεί).
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4.3.2.2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΠΙΠΛΟΥ

Ο δεύτερος σημαντικός κλάδος που επιδρά στη ζήτηση προϊόντων ξυλείας

είναι αυτός της βιομηχανίας επίπλου, η παραγωγική δραστηριότητα του οποίου

σημείωσε πτώση κατά 29,9% το 2012.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα «www.inr.gr», το

πρώτο εξάμηνο του 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος της

παραγωγής επίπλων σημείωσε πτώση 25,4%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική

περίοδο του 2012, οπότε είχε καταγραφεί πτώση 32,9%.

Επίσης, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του τομέα συνεχίζει την

πτωτική του πορεία, με συνέπεια στο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2012 - Ιουνίου 2013 να

παρουσιάζει μείωση 28,3%, έναντι μείωσης 27,9% το αμέσως προηγούμενο

δωδεκάμηνο.

Ειδικότερα τον Ιούνιο τα έσοδά τους μειώθηκαν κατά 25,6% (υποχώρησαν

κατά 29,1% οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και αυξήθηκαν κατά 6,8% από τη

διάθεση προϊόντων στη διεθνή αγορά), ενώ τον Μάιο είχαν μειωθεί κατά 27,2%,

προφανώς λόγω της συνεχιζόμενης καθίζησης της εγχώριας ζήτησης επίπλων και

της αδυναμίας των επιχειρήσεων του τομέα να αναπληρώσουν με εξαγωγές τις

απώλειες αυτές.

Εξαιρουμένης της επί πολλά έτη μεγαλύτερης εταιρείας του τομέα, της

βιομηχανίας NEOSET ΕΠΙΠΛΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΑΕ, η οποία έχει διακόψει την

παραγωγική λειτουργία της και δεν έχει γνωστοποιήσει ακόμη την εξέλιξη των

οικονομικών της μεγεθών, ο βιομηχανικός τομέας των επίπλων εμφάνισε το 2012,

σε σύγκριση με το 2011, αυξημένες ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (9,9

εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσες προς το -7,9% των συνολικών

εσόδων του.

Τα συνολικά έσοδα 62 βιομηχανικών και βιοτεχνικών ΑΕ και ΕΠΕ του τομέα,

τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν δημοσιευθεί, ανήλθαν το 2012 σε 125,7

εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 61,9 εκατ. ευρώ (-33%). Τέλος, το μεικτό

περιθώριο κέρδους επιδεινώθηκε κατά τέσσερις εκατοστιαίες μονάδες (27,4% το

2012, από 31,4% το 2011).

Τα παραπάνω στοιχεία αντλήθηκαν από το διαδικτυακό τόπο www.inr.gr και

έχουν προκύψει από την επεξεργασία των ισολογισμών, σύμφωνα με στοιχεία από
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το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr και την

Icap Group.

4.3.3. Προσφορά

Στον εξεταζόμενο κλάδο δραστηριοποιούνται αρκετές επιχειρήσεις µε

αντικείμενο την παραγωγή και την εισαγωγή προϊόντων πριστής και βιομηχανικής

ξυλείας.

Το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής είναι συγκεντρωμένο σε μικρό

αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες παράγουν καθετοποιημένα στις εγκαταστάσεις τους

σχεδόν όλα τα είδη βιομηχανικής ξυλείας. Τα προϊόντα που παράγονται είναι

καπλαμάς, κόντρα πλακέ, μοριοσανίδες (γυμνές και επενδεδυμένες µε μελαμίνη ή

καπλαμά), ινοσανίδες (γυμνές και επενδεδυμένες µε μελαμίνη ή καπλαμά) και

πηχοσανίδες.  Παράλληλα, πολλές παραγωγικές επιχειρήσεις εισάγουν φυσική

ξυλεία καθώς και διάφορα προϊόντα ξυλείας ένα μέρος των οποίων εισέρχεται στην

παραγωγική διαδικασία για επιπλέον επεξεργασία (όπως για παράδειγμα το MDF),

ενώ το υπόλοιπο διανέμεται  απευθείας στην ελληνική αγορά.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου διαθέτουν δικά τους κέντρα διανομής

στις μεγάλες πόλεις ή συνεργάζονται µε διανομείς συμμετέχοντας, σε ορισμένες

περιπτώσεις, στο μετοχικό κεφάλαιο.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις του κλάδου είναι πολλές μικρού και μεσαίου

μεγέθους και λίγες μεγάλου μεγέθους. Αυτές προμηθεύονται φυσική και

βιομηχανική ξυλεία από εγχώριους παραγωγούς ή εισάγουν προϊόντα απευθείας από

το εξωτερικό. Αρκετές από αυτές έχουν και μικρή μεταποιητική προστιθέμενη αξία

που αφορά συνήθως τον τεμαχισμό και πλάνισμα της ξυλείας σε διάφορες

διαστάσεις ανάλογα µε τις ανάγκες των πελατών τους.

4.3.3.1. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ

Η παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου, βάσει του σχετικού δείκτη της

ΕΛΣΤΑΤ, το 2011 ενισχύθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατά 25%,

ανάκαμψη που προήλθε κυρίως από την αυξημένη ζήτηση και κατά συνέπεια

παραγωγή φθηνότερων ειδών ξυλείας. Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε στην
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ιστοσελίδα «www.inr.gr», το 2012 σημειώθηκε σημαντική πτώση της παραγωγής

του κατά 29,5%, ενώ καταγράφηκαν ζημιές ίσες προς το 34% του συνόλου των

εσόδων της Ελληνικής βιομηχανίας ξύλου. Το πρώτο εξάμηνο του 2013, σύμφωνα

με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο όγκος της παραγωγής προϊόντων ξύλου

σημείωσε πτώση 15,1%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012, οπότε

είχε καταγραφεί πτώση 36,6%.

Παρά την επιβράδυνση της πτωτικής πορείας των παραγωγικών μεγεθών του,

οι παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου φαίνεται να βρίσκονται σε δυσχερή θέση,

καθώς ο όγκος της παραγωγής τους είναι πλέον 70,5% χαμηλότερος από τον

αντίστοιχο του έτους 2005 και τα έσοδά τους συνεχίζουν να συρρικνώνονται, λόγω

της δραματικής υποχώρησης της εγχώριας ζήτησης και της παράλληλης έντασης

του ανταγωνισμού, που συμπιέζει τις τιμές. Εξασθένηση παρουσιάζει εξάλλου η

παρατηρούμενη τα τελευταία χρόνια διεύρυνση των εξαγωγών των επιχειρήσεων,

λόγω μείωσης της ζήτησης και στις γειτονικές χώρες.

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του τομέα το πρώτο εξάμηνο του 2013

συνέχισε την πτωτική του πορεία, με συνέπεια στο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2012 -

Ιουνίου 2013 να παρουσιάζει μείωση 20,5%, έναντι μείωσης 22,9% το αμέσως

προηγούμενο δωδεκάμηνο.

Ειδικότερα τον Ιούνιο, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2012, τα έσοδά τους

μειώθηκαν κατά 32,4% (κατά 20,2% από πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και κατά

54,1% από τη διάθεση προϊόντων στη διεθνή αγορά), ενώ τον Μάιο είχαν μειωθεί

κατά 10,8%, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2012.

Ο βιομηχανικός τομέας της ξυλείας εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το

2011, μειωμένες κατά 17% ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (27,3 εκατ.

ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), αυξημένες όμως ως ποσοστό των εσόδων

του στο -13,4% (-12,8% το 2011).

Τα συνολικά έσοδα 52 βιομηχανικών και βιοτεχνικών εταιρειών παραγωγής

ξυλείας, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά τους, ανήλθαν το 2012 σε 204,3

εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 52,4 εκατ. ευρώ (-20%). Ενώ, δραματικά

μειωμένο κατά 5,2 εκατοστιαίες μονάδες (4,9% το 2012, από 10,1% το 2011)

εμφανίζεται το μικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων αυτών.
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Τα παραπάνω στοιχεία αντλήθηκαν από το διαδικτυακό τόπο www.inr.gr και

έχουν προκύψει από την επεξεργασία των ισολογισμών, σύμφωνα με στοιχεία από

το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr και την

Icap Group.

Οι παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου, πέρα από τη μειωμένη ζήτηση στην

εγχώρια αγορά, αντιμετωπίζουν και ιδιαίτερα έντονο ανταγωνισμό από τα

αντίστοιχα εισαγόμενα προϊόντα από τις εμπορικές επιχειρήσεις του κλάδου.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της μοριοσανίδας, που παρά την

ομολογουμένως υψηλή ποιότητα και προσιτές τιμές της εγχώριας παραγωγής, υπό

το βάρος της μειούμενης ζήτησης και των ανταγωνιστικών πιέσεων από τους

εισαγωγείς, οι παραγωγικές επιχειρήσεις αναγκάζονται σε κάποιες περιπτώσεις να

διαθέτουν τα προϊόντα τους σε τιμές ακόμα και κάτω του κόστους, γεγονός που

προκαλεί υψηλές ζημιές και πλήττει τα περιθώρια κερδοφορίας τους.

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι η εγχώρια πρώτη ύλη είναι ανεπαρκής. Έτσι,

μεγάλο μέρος του καταναλισκόμενου όγκου πρώτης ύλης των βιομηχανιών του

κλάδου προέρχεται από εισαγωγές, γεγονός που καθιστά τις επιχειρήσεις αυτές

εκτεθειμένες στις μεταβολές των διεθνών τιμών.

Έτσι, σήμερα στην Ελλάδα, ο παραγωγικός τομέας αντιπροσωπεύει μικρό

μέρος της αγοράς, ενώ η δραστηριότητά του δείχνει να φθίνει. Ενδεικτικά, σύμφωνα

με μελέτη της Hellastat, οι τρεις μεγαλύτεροι παραγωγείς SHELMAN Α.Ε.,

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. και ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε. το 2011 κατέλαβαν περίπου το 32%

επί των συνολικών πωλήσεων του δείγματος της μελέτης. Ενώ, όπως είναι γνωστό

στους επιχειρηματικούς κύκλους του κλάδου, αλλά και σύμφωνα με άρθρο του

Κοτζαμάνη Στ. στην «www.euro2day.gr», “Βρίσκεται ουσιαστικά εκτός λειτουργίας

το τελευταίο χρονικό διάστημα η μεγαλύτερη βιομηχανία του κλάδου, η

SHELMAN Α.Ε, αφού η ΔΕΗ έχει διακόψει το ρεύμα στη μονάδα της Κομοτηνής,

όταν η μονάδα στην Εύβοια έχει διακόψει την παραγωγική διαδικασία εδώ και

καιρό.”

Αντιθέτως, το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης, πλέον, καλύπτεται από

εισαγωγές προϊόντων από τις εμπορικές επιχειρήσεις του κλάδου.
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4.3.3.2. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ

Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η Hellastat για τον κλάδο του ξύλου στην

Ελλάδα το Δεκέμβριο του 2012, ο κύκλος εργασιών των 172 εταιρειών του κλάδου

με δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία υποχώρησε το 2011 κατά 16%, στα €467 εκ.

Ενώ η πορεία του κύκλου εργασιών του κλάδου από το 2005 έως και το 2011,

σύμφωνα με την ίδια μελέτη, φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα 4.1.

Διάγραμμα 4.1. Εξέλιξη κύκλου εργασιών και κερδών προ φόρων των επιχειρήσεων του
κλάδου, σύμφωνα με μελέτη της Hellastat.

Πηγή: Hellastat – Industry Outlook , Ξύλο και Προϊόντα, Δεκέμβριος 2012.

Από το σύνολο των εταιριών του κλάδου, μόνο οι 7 πραγματοποίησαν κύκλο

εργασιών μεγαλύτερο από €10 εκ. , συγκεντρώνοντας το 43,57% του συνολικού

κύκλου εργασιών του κλάδου και οι 26 από €3 έως €10 εκ. Οι υπόλοιπες 139

επιχειρήσεις πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών χαμηλότερο των €3 εκ., με τις 76

από αυτές να σημειώνουν πωλήσεις κάτω από €1 εκ. Από το παραπάνω εξάγεται το

συμπέρασμα ότι ο κλάδος εμφανίζει σημαντική συγκέντρωση στις 7 μεγαλύτερες

εταιρίες, οι οποίες το 2011 κατέλαβαν σχεδόν τις μισές πωλήσεις. Ενώ, απαρτίζεται

από πολλές μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι από τις 7 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι

5 (SHELMAN Α.Ε., ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε., ALFA WOOD

ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε., ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Α.Ε.) είναι παραγωγικές, των οποίων οι

605,98
671,72 774,38

773,29

566,87 556,64
466,94

4,13 9,07 8,64

-2,00

-30,96

-68,17

-102,84 -120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών & Κερδών Προ Φόρων

Κύκλος εργασιών Αποτελέσματα προ Φόρων www.hellastat.eu

εκ. € εκ. €



24

πωλήσεις προέρχονται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους από τις εμπορικές

επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου.

Διάγραμμα 4.2. Κατανομή του κύκλου εργασιών στις εταιρίες του κλάδου για το 2011.

SHELMAN Α.Ε. €50,17 εκ. ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Α.Ε. €20,27 εκ.

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. €39,17εκ. ΔΑΡΜΑΚ Α.Ε. €10,03εκ.

ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε. €32,36εκ. ΕΤ. ΜΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ  3εκ.-10εκ. €120,29εκ.
ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε. €25,88εκ. ΕΤ. ΜΕ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1εκ.-3εκ. €110,67εκ.
ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ €25,56 εκ. ΕΤ.ΜΕ ΠΩΛΗΣ.<1εκ. €32,54εκ.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από Hellastat – Industry Outlook , Ξύλο και Προϊόντα,
Δεκέμβριος 2012

Από το σύνολο των 172 επιχειρήσεων του δείγματος της μελέτης, αύξηση

κύκλου εργασιών το 2011 σημείωσαν μόνο οι 21 (12,7%), ενώ κάμψη εσόδων

εμφάνισε το 87% των επιχειρήσεων, με τη μέση μείωση να διαμορφώνεται σε -

21,8% (έναντι -8,7% για το σύνολο της οικονομίας).

Ο κλάδος εμφάνισε και το 2011 αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία

διευρύνθηκαν. Αναλυτικά, οι λειτουργικές ζημιές διαμορφώθηκαν σε €33 εκ.,

έχοντας επιδεινωθεί πάνω από 3 φορές, ενώ οι προ φόρων ζημίες έφτασαν τα

€102,84 εκ., από €68,17 εκ. το 2010.
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Τα 2/3 των εταιρειών, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, το 2011 ήταν ζημιογόνες,

με το 45% αυτών να σημειώνει διεύρυνση των ζημιών του προηγούμενου έτους.

Επίσης, σημαντικός αριθμός εταιρειών προήλθαν από κέρδη κατά το 2010.

Έτσι, η μέση υποχώρηση των Κερδών Προ Φόρων ανά επιχείρηση

διαμορφώθηκε σε -60%, με τον κλάδο να υστερεί σαφώς συγκριτικά με τη μείωση

κερδών στο σύνολο της οικονομίας (-15,4%).

Πίνακας 4.1. Βασικά στοιχεία και μεγέθη του κλάδου

Πηγή: Hellastat – Industry Outlook , Ξύλο και Προϊόντα, Δεκέμβριος 2012.

Οι δείκτες κερδοφορίας του κλάδου υποχώρησαν το 2011. Αναλυτικά, το μέσο

περιθώριο μικτών κερδών μειώθηκε κατά μια μονάδα, σε 19,5%. Η πτώση αυτή

συμπαρέσυρε και το περιθώριο λειτουργικών κερδών σε 3,7%. Παράλληλα, ο

αντίστοιχος δείκτης των ΚΠΦ ήταν αρνητικός για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά (-

5,4%, από -0,2% το 2010). Τέλος, η συνολική λειτουργική επιβάρυνση

διαμορφώθηκε στο 21,8% του Κύκλου Εργασιών, δείκτης που δεικνύει διαχρονική

άνοδο.
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Πίνακας 4.2. Διαχείριση κόστους και περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων του κλάδου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 2011 2010 2009 2008

Έξοδα διοίκησης προς κύκλο εργασιών 8,2% 7,1% 6,3% 6,1%

Έξοδα διάθεσης προς κύκλο εργασιών 12,4% 10,8% 10,7% 7,3%

Λειτουργικά έξοδα προς κύκλο εργασιών 21,8% 20,5% 19,6% 16,1%

Έκτακτα έξοδα προς κύκλο εργασιών 0,4% 0,4% 0,2% 0,3%

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ 2011 2010 2009 2008

Περιθώριο μικτού κέρδους 19,5% 20,6% 20,6% 20,8%

Περιθώριο καθαρού κέρδους (μετά φόρων) -5,5% -0,4% 0,5% 1,5%

Περιθώριο ΚΠΤΦΑ 3,7% 6,6% 7,2% 7,9%

Περιθώριο καθαρού κέρδους (προ φόρων) -5,4% -0,2% 0,8% 1,8%

Πηγή: Hellastat – Industry Outlook , Ξύλο και Προϊόντα, Δεκέμβριος 2012.

Στον επόμενο πίνακα 4.3 παρουσιάζεται ο κύκλος εργασιών, αλλά και τα

κέρδη προ φόρων των 172 επιχειρήσεων του κλάδου με δημοσιευμένα οικονομικά

στοιχεία για τα έτη 2011,2010 και 2009. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται αναλυτικά

τα στοιχεία των τριάντα εταιριών του κλάδου με μεγαλύτερο κύκλο εργασιών, ενώ

για τις υπόλοιπες 142 επιχειρήσεις τα ίδια αποτελέσματα παρουσιάζονται

ενοποιημένα.

Τέλος, στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται ενδελεχώς τα συμπεράσματα

της παρούσας ανάλυσης με τη χρήση του υποδείγματος των πέντε δυνάμεων του

Porter.
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Πίνακας 4.3. Κύκλος εργασιών και αποτελέσματα προ φόρων των επιχειρήσεων του κλάδου με δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2011,2010 και 2009.

Κλάδος / Εταιρείες

Λ
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Τ
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Α
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Ρ
Ο

Τ
Υ

Π
Α ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

2011 Δ 11/10 2010 Δ 10/09 2009 2011 Δ 11/10 2010 Δ 10/09 2009
Ξύλο και προϊόντα

SHELMAN A.E. ΔΠΧΑ 50,17 -26,8% 68,55 3,0% 66,54 -26,38 45,1% -48,04 -84,5% -26,04

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΔΠΧΑ 39,17 -4,0% 40,79 -11,8% 46,24 -7,61 -59,5% -4,77 -2304,1% 0,22

ALFA WOOD Α.Ε.Β.Ε. ΔΠΧΑ 32,36 -10,0% 35,96 -24,12 -1968,5% -1,17

ALFA WOOD ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΔΠΧΑ 25,88 4,3% 24,82 24,6% 19,91 -2,19 -1305,8% 0,18 -84,3% 1,15

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.Τ.Ε.Ν.Ε. ΔΠΧΑ 25,56 -14,2% 29,77 -17,6% 36,14 -1,53 -223,8% -0,47 50,4% -0,95

ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΠ 20,27 -6,3% 21,63 -5,3% 22,84 -1,17 -58146,8% 0,00 -99,7% 0,79

ΔΑΡΜΑΚ Α.Ε. ΕΛΠ 10,03 -46,9% 18,88 -23,6% 24,72 -13,92 -318,9% -3,32 25,3% -4,45

ΦΙΛΟΞΥΛ ΦΥΚΑΤΑΣ Μ. ΚΑΙ ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΛΠ 9,11 -35,8% 14,19 -11,8% 16,08 -1,70 -537,6% -0,27 -224,9% 0,21

ΞΥΛΕΞΠΕΡ Α.Ε. ΕΛΠ 8,91 -20,1% 11,15 -12,6% 12,77 0,32 -1,4% 0,32 473,3% 0,06

COMPANIA MADEIRA SYSTEMS Α.Ε. ΕΛΠ 7,37 -9,7% 8,16 5,0% 7,77 -0,26 -553,1% 0,06 -78,5% 0,27

ΣΙΝΟΣ Σ. Α.Ε. ΕΛΠ 5,53 -4,3% 5,78 8,3% 5,34 0,07 -80,6% 0,38 529,3% 0,06

ALPHA TIMBER Α.Ε. ΕΛΠ 5,44 -29,0% 7,67 -15,4% 9,06 -0,10 -276,9% 0,06 -69,1% 0,18

ΝΤΕΚΟΕΞΠΕΡ Α.Ε. ΕΛΠ 5,17 -26,2% 7,01 3,5% 6,77 -0,51 -2171,6% 0,02 104,6% -0,54

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΕΛΠ 5,11 -23,9% 6,72 -20,7% 8,47 0,07 -57,6% 0,16 -17,0% 0,20

ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. ΔΠΧΑ 4,69 -8,2% 5,11 -9,2% 5,63 -0,26 60,3% -0,65 -50,1% -0,43

MADEIRA Α.Ε. ΞΥΛΕΙΑΣ ΝΗΜΑΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΛΠ 4,66 1,3% 4,60 -1,3% 4,66 0,31 -40,5% 0,51 65,5% 0,31

ΓΚΑΝΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΠ 4,61 -32,3% 6,80 -14,0% 7,91 -2,24 -663,6% -0,29 -236,1% 0,22

ΡΟΥΣΣΕΤΟΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΠ 4,58 -37,7% 7,36 -15,6% 8,72 -2,54 -507,8% -0,42 -1284,2% 0,04

ΕΤΡΟΞΥΛ Α.Ε. ΕΛΠ 4,04 -33,1% 6,04 -24,9% 8,05 -0,27 -27,0% -0,21 -254,0% 0,14

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΠ 3,99 5,3% 3,79 53,6% 2,47 0,04 -49,3% 0,07 45,5% 0,05

ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Ν. ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΕΛΠ 3,86 -11,1% 4,34 -24,8% 5,77 -0,22 16,8% -0,26 1,8% -0,26

STAR WOOD ΠΙΛΙΤΣΙΔΗΣ Ι. Α.Ε. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΕΛΠ 3,80 -29,6% 5,39 -34,0% 8,17 0,02 -56,4% 0,04 -10,5% 0,04

ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ-ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΠ 3,78 -17,3% 4,57 -13,5% 5,29 -0,07 -146,6% 0,15 -40,1% 0,24
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PURIPLAST HELLAS Α.Ε. ΕΛΠ 3,77 33,7% 2,82 -3,6% 2,93 -0,45 85,0% -2,97 -367,2% -0,64

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Μ. Α.Ε. ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΛΠ 3,71 -10,2% 4,13 -1,4% 4,19 -0,43 19,6% -0,53 37,6% -0,85

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ Ν. ΥΙΟΙ Α.Ε. ΕΛΠ 3,65 -5,6% 3,86 -21,4% 4,91 0,01 -42,7% 0,01 -30,5% 0,01

ΞΥΛΕΙΑ Α.Ε. ΕΛΠ 3,61 -28,8% 5,07 6,2% 4,77 -0,18 -276,3% 0,10 -49,1% 0,20

ΜΑΡΞΥΛ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΠ 3,59 4,1% 3,45 -11,6% 3,90 0,02 -48,8% 0,05 -13,8% 0,05

ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΠ 3,58 95,3% 1,83 0,5% 1,83 0,05 219,2% 0,02 -60,9% 0,04

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΦΟΙ Α.Β.Ε.Ε. ΞΥΛΟΥ ΕΛΠ 3,57 -43,6% 6,32 -48,1% 12,18 -1,11 -7,8% -1,03 0,6% -1,03

ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ -142 153,34 -14,8% 180,04 192,83 -16,53 -5,91 -0,24

Σύνολα (εκ. €) / Κλαδικοί Διάμεσοι 466,94 -21,8% 556,64 -11,4% 566,87 -102,84 -60,2% -68,17 -42,9% -30,96

Μέσος Όρος -12,8% -7,3% -919,7% -229,9%

Μέσος όρος με εξαίρεση των ακραίων τιμών -21,5% -10,2% -159,1% -67,8%

Σταθμισμένος μέσος με ενεργητικό & πωλήσεις -0,9% -5,0% -2315,0% -298,2%

Διάμεσος, Πωλήσεις < € 1 εκ. -27,2% -11,3% -66,3% -25,1%

Διάμεσος, Πωλήσεις € 1 εκ. - € 3 εκ. -17,6% -9,7% -61,9% -63,1%

Διάμεσος, Πωλήσεις € 3 εκ. - € 10 εκ. -18,7% -11,6% -47,1% -30,5%

Διάμεσος, Πωλήσεις > € 10 εκ. -10,0% -11,8% -318,9% -84,4%

Πηγή: Hellastat – Industry Outlook , Ξύλο και Προϊόντα, Δεκέμβριος 2012.
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4.4. Συμπεράσματα ανάλυσης Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος με τη χρήση του

υποδείγματος των πέντε δυνάμεων του Porter

Ακολουθούν τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης του κλάδου προϊόντων

πριστής και βιομηχανικής ξυλείας , σύμφωνα με το υπόδειγμα των πέντε δυνάμεων

του Porter.

Διάγραμμα 4.3. Υπόδειγμα των πέντε δυνάμεων του Porter.

Πηγή: Porter, M., Competitive Strategy. (1980), The Free Press, NY.

4.4.1. Είσοδος νέων ανταγωνιστών

Η είσοδος νέων εταιριών στον κλάδο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως εύκολη.

Όσον αφορά τον παραγωγικό τομέα απαιτούνται πολύ υψηλές επενδύσεις για τη

δημιουργία των κατάλληλων εγκαταστάσεων, αλλά και για την ανάπτυξη δικτύου

διανομής.

Επιπλέον, οι υπάρχουσες παραγωγικές επιχειρήσεις, που όπως διεξοδικά

αναλύσαμε παραπάνω βρίσκονται σε αγώνα επιβίωσης, ανήκουν κατά το

μεγαλύτερο ποσοστό τους στις μακροβιότερες εταιρίες του κλάδου. Κάτι τέτοιο

σημαίνει πως έχουν αναπτύξει σημαντική εμπειρία στον τομέα της δραστηριότητάς

τους, η οποία περιλαμβάνει το «Know-How» της παραγωγής των προϊόντων τους,

την πρόσβαση σε πρώτες ύλες, την καμπύλη εμπειρίας και την πολύ καλή γνώση
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του κλάδου. Έτσι οι μεγαλύτερες από αυτές έχουν καταφέρει να αναπτύξουν

οικονομίες κλίμακας από τη μαζική παραγωγή των προϊόντων τους, ώστε να έχουν

τη δυνατότητα να διοχετεύσουν στην αγορά προϊόντα με χαμηλό κόστος και υψηλή

ποιότητα, που να μπορούν να ανταγωνιστούν τα αντίστοιχα που εισάγουν οι

εμπορικές επιχειρήσεις του κλάδου από πολυεθνικές εταιρίες του εξωτερικού. Η

έλλειψη όλων των παραπάνω αποτελεί σημαντικότατο ανταγωνιστικό μειονέκτημα

για μία νέο-εισερχόμενη παραγωγική εταιρία στον κλάδο.

Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφερθεί ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των προϊόντων

που παράγονται από Ελληνικές επιχειρήσεις και των εισαγόμενων είναι τόσο

έντονος (λόγω μεγαλύτερων οικονομιών κλίμακας που επιτυγχάνουν οι πολυεθνικές

εταιρίες του εξωτερικού), που οι Ελληνικές παραγωγικές εταιρίες προκειμένου να

επιβιώσουν μειώνουν συνεχώς το περιθώριο κέρδους τους, ενώ κάποιες φορές

αναγκάζονται να πουλήσουν και κάτω του κόστους, προκειμένου να μην

επωμισθούν το κόστος της μειωμένης παραγωγής. Το παραπάνω αποτελεί

αποτρεπτικό παράγοντα για την απόφαση εισόδου μιας νέας εταιρίας στον

παραγωγικό τομέα του κλάδου.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν αναπτύξει

μακροχρόνιες συνεργασίες με μεγάλους πελάτες του κλάδου (μεγάλες εμπορικές

επιχειρήσεις), οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν επενδύσει στα προϊόντα αυτά, τόσο

από άποψη διατήρησης αποθεμάτων, όσο και προώθησής τους. Κάτι τέτοιο καθιστά

μεγάλο το κόστος μετακίνησης πελατών μεταξύ των παραγωγικών επιχειρήσεων, με

αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη η προσέλκυση αξιόλογων πελατών για πιθανές

νέες παραγωγικές επιχειρήσεις στον κλάδο .

Όσον αφορά τον εισαγωγικό τομέα, η είσοδος νέων ανταγωνιστών θεωρείται

γενικά ευκολότερη, ωστόσο και εδώ υπάρχουν σημαντικά εμπόδια. Η απαίτηση

μεγάλου κεφαλαίου είναι ένα από αυτά. Μια αξιόλογη εμπορική επιχείρηση του

κλάδου είναι επιβεβλημένο να διαθέτει την κατάλληλη ποσότητα αποθεμάτων ώστε

να μπορεί άμεσα να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της, για το λόγο αυτό

απαιτείται το αντίστοιχο κεφάλαιο, που για την περίπτωση των προϊόντων του

εξεταζόμενου κλάδου είναι ιδιαίτερα υψηλό. Κεφάλαιο, επίσης, απαιτείται και για

την αγορά ή μίσθωση των κατάλληλων εγκαταστάσεων και αποθηκών, όπου και

γίνεται η διαχείριση των αποθεμάτων, καθώς και για τη δημιουργία δικτύου

διανομής, αλλά και για την αγορά εξοπλισμού μεταποίησης των
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προϊόντων(πλάνισμα, τεμαχισμός, επικόλληση περιθωρίου), αν στοχεύει και σε

πελάτες που αγοράζουν ημιέτοιμα προϊόντα.

Τέλος, όπως και στην περίπτωση των παραγωγικών επιχειρήσεων, οι

περισσότερες εμπορικές που είναι εδραιωμένες στο χώρο, λειτουργούν ήδη για

περισσότερο από τριάντα χρόνια. Κάτι τέτοιο τους έχει επιτρέψει να αποκτήσουν

καλή γνώση του κλάδου, μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία σωστού μίγματος

πωλήσεων ανάλογα με την κατάσταση της αγοράς και συνεργασίες πολλών χρόνων

τόσο με προμηθευτές, όσο και με πελάτες, με αποτέλεσμα να έχουν πολύ ισχυρό

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι πιθανών νεοεισερχόμενων επιχειρήσεων.

4.4.2. Κίνδυνοι από υποκατάστατα προϊόντα

Τα προϊόντα ξυλείας εκτός από τον εσωτερικό ανταγωνισμό που

αντιμετωπίζουν, καθώς το ένα προϊόν ανταγωνίζεται το άλλο, απειλούνται ως ένα

βαθμό και από την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων απομίμησης ξύλου.

Συγκεκριμένα, τα τελευταία χρόνια έχουν  κάνει την εμφάνισή τους προϊόντα από

αλουμίνιο, κεραμικά προϊόντα (πλακάκια), αλλά και πλαστικά (WPC-decking) µε

εμφάνιση απομίμησης ξύλου, τα οποία χρησιμοποιούνται σε διάφορες χρήσεις όπως

για παράδειγμα στα κουφώματα, στην επίστρωση δαπέδων εσωτερικών και

εξωτερικών χώρων, αλλά και για επικάλυψη κατακόρυφων όψεων για λόγους

αισθητικής.

4.4.3. Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών

Οι παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου προμηθεύονται τις πρώτες ύλες που

χρησιμοποιούν από επιχειρήσεις του εξωτερικού, αλλά και της εγχώριας αγοράς. Η

σταδιακή μείωση των πρώτων υλών ξυλείας, αλλά και η κατακόρυφη αύξηση της

ζήτησης στη χώρα μας την τελευταία διετία ως καύσιμη ύλη, καταστούν τη

διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών πρώτων υλών στη βιομηχανία ξύλου

ισχυρή.

Επιπλέον, το κόστος ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα) αποτελεί

σημαντικό κόστος για τις παραγωγικές επιχειρήσεις, η δε διαπραγματευτική δύναμη

των προμηθευτών (ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμων) είναι πράγματι πολύ ισχυρή.
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Οι εμπορικές επιχειρήσεις του κλάδου προμηθεύονται τα προϊόντα τους, τόσο

από Ελληνικές βιομηχανίες, όσο και από το εξωτερικό. Με δεδομένο ότι ο όμιλος

ALPHA WOOD με τις SHELMAN Α.Ε., ALPHA WOOD A.E.B.E. και ALPHA

WOOD ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε. βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση, με δύο από τα

τρία εργοστάσιά του εκτός λειτουργίας, η μόνη δυνατή βιομηχανία του κλάδου στην

Ελλάδα είναι η ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε., ενώ στην Ευρώπη υπάρχουν τέσσερις πολύ

μεγάλου μεγέθους πολυεθνικές εταιρίες (KAINDL, EGGER, KRONOSPAN,

KASTAMONU) και αρκετές μικρότερου μεγέθους. Από τα παραπάνω γίνεται

αντιληπτό ότι ο αριθμός των προμηθευτών δεν είναι μεγάλος, άρα η

διαπραγματευτική τους δύναμη είναι ισχυρή.

Επίσης, πρέπει να τονισθεί ότι για τις εμπορικές εταιρίες του κλάδου η αλλαγή

βασικού προμηθευτή συνεπάγεται σημαντικό κόστος, κάτι τέτοιο ισχυροποιεί τη

διαπραγματευτική τους δύναμη ακόμη περισσότερο.

4.4.4. Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών

Δύο είναι οι βασικότερες κατηγορίες αγοραστών στον κλάδο των προϊόντων

ξυλείας: οι βιομηχανίες επίπλων και οι κατασκευαστικές εταιρείες. Και οι δυο

κατηγορίες αγοραστών, σημειώνουν τα τελευταία χρόνια πρωτοφανή μείωση στις

πωλήσεις τους, άρα και στη ζήτηση προϊόντων ξυλείας (μικρή ζήτηση). Από την

άλλη πλευρά, στον κλάδο που μελετάμε υπάρχει μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων

(μεγάλη προσφορά). Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι οι αγοραστές έχουν μεγάλη

διαπραγματευτική δύναμη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής αποτελεί το γεγονός

ότι το 2011 το μικτό περιθώριο κέρδους στον κλάδο υποχώρησε κατά μία

ποσοστιαία μονάδα στο 19,5%.

4.4.5. Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου

Ανταγωνισμός εντοπίζεται, όπως έχει ήδη αναφερθεί και παραπάνω, μεταξύ

των παραγωγικών και των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και στις

εισαγωγικές εταιρίες μεταξύ τους.

Στην πρώτη περίπτωση ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος με αποτέλεσμα οι

βιομηχανίες του κλάδου να αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης.
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Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση, κατά την οποία μία εμπορική επιχείρηση

είναι πελάτης της βιομηχανικής ως προς μία κατηγορία προϊόντων και

ανταγωνιστής ως προς άλλη.

Έντονος χαρακτηρίζεται και ο ανταγωνισμός μεταξύ των εμπορικών

επιχειρήσεων, δεδομένου ότι ο κλάδος παρουσιάζει συρρίκνωση την τελευταία

εξαετία, ο αριθμός των επιχειρήσεων είναι μεγάλος με κύκλους εργασιών που

κινούνται σε χαμηλά επίπεδα και τα προϊόντα τους δεν παρουσιάζουν μεγάλη

διαφοροποίηση.

4.5. Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, λοιπόν, θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τις ευκαιρίες που

προέκυψαν από την ανίχνευση του εξωτερικού περιβάλλοντος στις εξής:

 Κατασκευή και ανακαινίσεις τουριστικών εγκαταστάσεων

 Αναπτυξιακά προγράμματα και επιδοτήσεις

 Κατάργηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που επιτρέπει μείωση μισθών

και κατ’ επέκταση λειτουργικών εξόδων

 Τάση για φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα

 Έξοδος κάποιων ανταγωνιστών από τον κλάδο λόγω έντονου ανταγωνισμού

 Μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων κάποιων ανταγωνιστών, λόγω

έλλειψης χρηματοδότησης εξαιτίας της κρίσης του χρηματοπιστωτικού

κλάδου.

Ενώ οι απειλές που προέκυψαν από την ανίχνευση του εξωτερικού

περιβάλλοντος είναι οι εξής:

 Ύφεση του κλάδου

 Αυξητική τάση φορολογίας

 Μείωση διαθέσιμου εισοδήματος αγοραστών

 Κρίση χρηματοπιστωτικού κλάδου

 Έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων

 Κίνδυνος από υποκατάστατα προϊόντα

Οι παραπάνω ευκαιρίες και απειλές θα αναλυθούν διεξοδικά στο Κεφάλαιο 6

με τη χρήση του εργαλείου «SWOT Analysis».
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5. ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5.1. Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μελέτη του εσωτερικού περιβάλλοντος της εταιρίας.

Συγκεκριμένα, μετά από μια σύντομη κριτική θεώρηση του ιστορικού της, με

αναφορά στα σημαντικότερα γεγονότα και συνεργασίες που συντέλεσαν ώστε να

αποκτήσει τη σημερινή της μορφή, παρουσιάζονται, το όραμα, η αποστολή και οι

στρατηγικοί της σκοποί, η οργανωτική της δομή και πώς αυτή λειτουργεί, αλλά και

τα προϊόντα της, αναλύοντας πώς συμμετέχουν στη διαμόρφωση του κύκλου

εργασιών της. Επιπλέον, περιγράφονται τα κριτήρια επιλογής των προμηθευτών

της, το δίκτυο διανομής της και το πελατολόγιό της. Τέλος, παρουσιάζεται η πορεία

των πωλήσεών της τα τελευταία χρόνια.

5.2. Κριτική θεώρηση του ιστορικού της εταιρίας «Ν. ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Α.Ε.»

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η εταιρία ιδρύθηκε με την επωνυμία «Ν.

ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» το 1986 από τον Νικόλαο Μουτσούλη και με έδρα

ένα μισθωμένο χώρο στα Πεύκα Θεσσαλονίκης.

Από την αρχή η εταιρία δραστηριοποιήθηκε στον κλάδο του εμπορίου

προϊόντων ξυλείας, δίνοντας έμφαση κυρίως στην πριστή ξυλεία και ήδη από το

1989 ξεκινά η πρώτη μεγάλη συνεργασία με το εργοστάσιο παραγωγής μασίφ

δρύινων πορτών για κουζίνα «Dijoc». Με τα προϊόντα του εν λόγω εργοστασίου η

εταιρία, ήδη από το ξεκίνημά της, κέρδισε αναγνωρισιμότητα, ενώ παράλληλα

αύξησε σημαντικά τα κέρδη της, κάτι που της πρόσφερε δυνατότητα γρήγορης

ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής της θέσης.

Επιπλέον, η επόμενη αποκλειστική συνεργασία, αυτή με την ισπανική

βιομηχανία παραγωγής βακελιτικών πορτών κουζίνας και ντουλάπας «Alvic», η

οποία όπως έχει ήδη αναφερθεί, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες για την

εταιρία, της έδωσε τη δυνατότητα να διοχετεύσει στην Ελληνική αγορά ένα προϊόν,

στην αρχή του κύκλου ζωής του, με σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τη

σχέση ποιότητας-τιμής. Κάτι τέτοιο είχε ως αποτέλεσμα να αυξήσει σημαντικά την

αναγνωρισιμότητά της, αλλά και το μερίδιο αγοράς της, αφού απέκτησε πελάτες σε
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ολόκληρη τη χώρα. Ενώ, με το εν λόγω προϊόν ξεκίνησε και εξαγωγές σε χώρες των

Βαλκανίων.

Από τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα ότι η διοίκηση της εταιρίας, από

την αρχή, έδωσε μεγάλη προσοχή στην επιλογή των προϊόντων που αποφάσιζε να

εμπορευθεί, αλλά και στην επιλογή των προμηθευτών της. Φρόντισε να επιλέξει

προϊόντα από δυνατούς προμηθευτές που της πρόσφεραν ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της και κατ’ επέκταση, της έδωσαν τη

δυνατότητα να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της.

Το έτος 1995 ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης είχε φτάσει σε επίπεδο που,

σύμφωνα με το νόμο, ήταν υποχρεωμένη να τηρεί θεωρημένη αποθήκη. Για το λόγο

αυτό την επόμενη χρονιά η εταιρία αλλάζει μορφή και από ομόρρυθμη μετατρέπεται

σε ανώνυμη, αποκτώντας έτσι τη σημερινή της επωνυμία «Ν. ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ

Α.Ε.».

Τα επόμενα χρόνια συνέχισε την επιτυχημένη της πορεία στον κλάδο,

αυξάνοντας συνεχώς τη γκάμα των προϊόντων της και βελτιώνοντας την

ανταγωνιστική της θέση. Έτσι, άρχισε να υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερους χώρους

αποθήκευσης των αποθεμάτων της, οπότε το 2000 μισθώνει προσωρινά έναν

επιπλέον αποθηκευτικό χώρο για να εξυπηρετηθεί, ενώ το 2001 προβαίνει σε αγορά

οικοπέδου με σκοπό να κατασκευάσει τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις, ώστε να

μεταφερθεί εκεί.

Τέλος, το 2005 μεταφέρεται στις ιδιόκτητες, πλέον, νέες εγκαταστάσεις 10

στρεμμάτων με 3000 τετραγωνικά μέτρα στεγασμένο χώρο στο Ωραιόκαστρο

Θεσσαλονίκης, οι οποίες κατασκευάστηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν τόσο τις

λειτουργικές της ανάγκες, με άνετους χώρους γραφείων και εκθεσιακό χώρο 400

τετραγωνικών μέτρων, όσο και τις αυξημένες πλέον ανάγκες για χώρους

μεταποίησης και οργανωμένης αποθήκευσης των προϊόντων της. Με την κίνηση

αυτή η εταιρία έλυσε μία σειρά από σημαντικά λειτουργικά προβλήματα που είχαν

προκύψει λόγω του περιορισμένου χώρου που πρόσφεραν οι προηγούμενες

μισθωμένες εγκαταστάσεις. Επιπλέον, η επιλογή του νέου σημείου διανομής της

έγινε μετά  από μελέτη και κρίνεται ως απόλυτα επιτυχημένη, σύμφωνα με τα

στελέχη της, αφού κατάφερε να διατηρήσει το παλιό πελατολόγιο της και να

δημιουργήσει και νέο λόγω της νέας θέσης της. Τέλος βρήκε πολύ θετική
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ανταπόκριση από τους πελάτες της, οι οποίοι μπορούσαν πλέον να εξυπηρετούνται

πιο άνετα, λόγω της καταλληλότερης διαρρύθμισης των νέων εγκαταστάσεων.

5.3. Όραμα, Αποστολή και Στρατηγικοί Σκοποί της εταιρίας

Το όραμα της εταιρίας είναι να πρωταγωνιστήσει στην Ελληνική αγορά

ξυλείας και να αυξήσει τις πωλήσεις της σε αγορές εκτός Ελλάδος, κυρίως σε χώρες

των Βαλκανίων.

Η αποστολή της είναι «παρακολουθώντας πάντα τις τάσεις της αγοράς, να

φροντίζει να επιλέγει με υψηλά ποιοτικά κριτήρια τα προϊόντα που απευθύνονται

στους πελάτες της, ενώ με το σύγχρονο εξοπλισμό της, να παρέχει υπηρεσίες

ανάλογου επιπέδου». (www.moutsoulis.gr, 2013).

Οι στρατηγικοί σκοποί της επιχείρησης είναι η προσφορά υψηλής ποιότητας

προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές και η γρήγορη και αποτελεσματική

εξυπηρέτηση των πελατών της με απόλυτη συνέπεια στις προσδοκίες τους και στους

χρόνους παράδοσης των παραγγελιών τους. Τα παραπάνω έχουν ως στόχο τη

δημιουργία απόλυτα ικανοποιημένων πελατών, στους οποίους να δημιουργηθεί η

επιθυμία σταθερής και μόνιμης συνεργασίας με την εταιρία, με αποτέλεσμα τη

συνεχή αύξηση του μεριδίου της αγοράς που αντιστοιχεί σε αυτήν.

5.4. Οργανωτική δομή και ανθρώπινο δυναμικό

Η οργανωτική δομή της επιχείρησης συνοψίζεται στο παρακάτω διάγραμμα.

Διάγραμμα 5.1. Οργανωτική Δομή εταιρίας «Ν. ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.».

Πηγή: Ν. ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.- Στοιχείο που δόθηκε από στέλεχος της εταιρίας

Διοίκηση

Μεταποίηση Πωλήσεις
Οικονομική
Διεύθυνση-
Λογιστήριο
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Πρόκειται για μία οργανωτική δομή αρκετά «σφιχτοδεμένη» που

συγκεντρώνει όλη την ευθύνη λήψης σημαντικών αποφάσεων όλων των τομέων στη

διοίκηση της εταιρίας, η οποία στελεχώνεται από τους ιδιοκτήτες της, που είναι

καλοί γνώστες της αγοράς του κλάδου, αλλά και των προϊόντων του, αφού είναι

καταρτισμένοι ακριβώς πάνω σε αυτόν τον τομέα. Συγκεκριμένα, αποτελείται από

δύο δασολόγους, εκ των οποίων ο ένας είναι και ο ιδρυτής της που έχει παρουσία

στον κλάδο περίπου σαράντα πέντε χρόνια και από έναν πολιτικό μηχανικό κάτοχο

μεταπτυχιακού διπλώματος στη διοίκηση επιχειρήσεων. Η διοίκηση λαμβάνει τις

στρατηγικές αποφάσεις, ορίζει τον τρόπο υλοποίησής τους και εποπτεύει στενά τα

υπόλοιπα τμήματα καθοδηγώντας και ελέγχοντάς τα διαρκώς.

Το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στα υπόλοιπα τρία τμήματα

αποτελείται από εννέα συνολικά εργαζόμενους, οι οποίοι έχουν επιλεχθεί από τη

διοίκηση, με υψηλά κριτήρια για τον καθέναν από αυτούς ανάλογα με τη θέση που

έχει και βασικό γνώμονα ότι μεγάλο μέρος της επιτυχίας μιας επιχείρησης βασίζεται

στους ανθρώπους της. Η εταιρία κατά την πρόσληψη κάποιου νέου υπαλλήλου δεν

προσβλέπει σε βραχυχρόνια συνεργασία, αλλά σε μακροχρόνια, για το λόγο αυτό

εξετάζει πολύ προσεκτικά κάθε νέο μέλος της και αφού κρίνει ότι πληροί τις

προδιαγραφές της θέσης του, επενδύει στην εκπαίδευσή του πάνω στο αντικείμενο

των καθηκόντων του. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο πιο πρόσφατα προσληφθείς

υπάλληλος της επιχείρησης εργάζεται σε αυτήν εννέα χρόνια. Στο σημείο αυτό,

πρέπει να αναφερθεί ότι η εταιρία δεν έχει ξεχωριστό τμήμα διαχείρισης

ανθρώπινων πόρων, λόγω του μικρού αριθμού εργαζομένων της, αλλά και της τόσο

στενής επαφής τους με τη διοίκηση. Παρόλα αυτά, η διοίκηση φαίνεται να εκτελεί

με επιτυχία αυτό το έργο μέχρι σήμερα.

5.5. Προϊόντα

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι κατηγορίες των προϊόντων που προσφέρει

η εταιρία στην Ελληνική αγορά είναι:

 Πριστή ξυλεία (μασίφ) διαφόρων ειδών, που χρησιμοποιείται είτε ως

οικοδομική ξυλεία (κατασκευή ξύλινων κατασκευών, π.χ. στεγών), είτε στην

κατασκευή επίπλων και κουζίνας, είτε ως ξύλινα δάπεδα (παρκέτα).
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 Βιομηχανικά προϊόντα ξύλου, δηλαδή, μοριοσανίδες (νοβοπάν) και

ινοσανίδες (M.D.F) γυμνές και επενδεδυμένες με φύλλα μελαμίνης, ή φύλλα

βακελίτη ή καπλαμά, κόντρα πλακέ, πηχοσανίδες, O.S.B., τεχνητά δάπεδα

(laminate, wpc)

 Λούστρα και χρώματα για ξύλο

 Εξαρτήματα επιπλοποιίας και κουζίνας (μηχανισμούς συρταριών και

ντουλαπιών, πόμολα, μεντεσέδες, χερούλια, κ.ο.κ)

 Νεροχύτες, βρύσες και ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας

Την τελευταία δεκαετία απέκτησε και τον κατάλληλο εξοπλισμό για

τεμαχισμό επιφανειών, επικόλληση περιθωρίου PVC ή ABS, αλλά και πλάνισμα

μασίφ ξυλείας, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες της

ολοκληρωμένες λύσεις για κατασκευή επίπλων και κουζίνας, αφού αυτός ο

εξοπλισμός της επιτρέπει να παράγει στην τελική τους μορφή και στις διαστάσεις

που απαιτούν οι πελάτες της, ξυλεία για επιπλοποιία, πόρτες για κουζίνες και

ντουλάπες και πάγκους κουζίνας.

Παρακάτω παρατίθεται σε μορφή διαγράμματος – πίτας η κατανομή των

βασικών κατηγοριών προϊόντων της στις πωλήσεις του έτους 2013.

Διάγραμμα 5.2. Κατανομή των κατηγοριών των προϊόντων της εταιρίας στον κύκλο εργασιών
της το έτος 2013.

Πηγή: Ν. ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.- Στοιχεία που δόθηκαν από στέλεχος της εταιρίας και
επεξεργασία τους από τη συγγραφέα

Υλικά Επιπλοποιίας
& Κουζίνας

9,00%

Πριστή
Ξυλεία
7,37%

Μοριοσανίδες
γυμνές&επενδεδυμένες

55,30%

Ινοσανίδες
γυμνες&επενδεδυμένες

21,59%

3,68% Κ/Π

ΝΡΧ+Βρύσες 1,63%

Τεχνητά Δάπεδα
1,31% Βερνίκια

0,09%
Πηχοσανίδες

0,03%Άλλα 1,43%
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Η εταιρία στο ξεκίνημά της είχε δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στα προϊόντα

πριστής ξυλείας, στην πορεία, όμως, ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς, αύξησε

την γκάμα της σε προϊόντα βιομηχανικής ξυλείας και αυτή η κατηγορία κατέληξε,

σήμερα, να αντιπροσωπεύει μόνο το 7,37% των πωλήσεών της. Αυτό συνέβη τόσο

λόγω της συνεχούς μείωσης της ζήτησης από τον κλάδο των κατασκευών, όπου

χρησιμοποιείται κυρίως πριστή ξυλεία, όσο και λόγω της τάσης για οικονομικότερα

προϊόντα από τον κλάδο των επίπλων.

Έτσι, σήμερα το 81,91% του κύκλου εργασιών της προέρχεται από προϊόντα

βιομηχανικής ξυλείας, ενώ τα προϊόντα μοριοσανίδας (νοβοπάν) καλύπτουν το

55,30% του κύκλου εργασιών της.

Τα προϊόντα μοριοσανίδας έχουν τις εξής μορφές:

 Πλάκα μοριοσανίδας γυμνή (χωρίς καμία επένδυση)

 Πλάκα μοριοσανίδας επενδεδυμένη με φύλλα χάρτου εμποτισμένα με

μελαμίνη (γνωστή στο εμπόριο ως «μελαμίνη»)

 Πόρτες κουζίνας και ντουλάπας από μοριοσανίδα επενδεδυμένες με

φύλλα χάρτου εμποτισμένα με μελαμίνη (μελαμινικά πορτάκια)

 Πόρτες κουζίνας και ντουλάπας από μοριοσανίδα επενδεδυμένες με

φύλλα βακελίτη (βακελιτικά πορτάκια)

 Πλάκα μοριοσανίδας επενδεδυμένη με ξυλόφυλλα (καπλαμάδες)

 Πάγκοι κουζίνας από μοριοσανίδα επενδεδυμένοι με χοντρά φύλλα

βακελίτη (τεχνητοί πάγκοι).

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το 65,74% των πωλήσεων από προϊόντα

μοριοσανίδας καλύπτεται από τις πλάκες μοριοσανίδας επενδεδυμένες με φύλλα

χάρτου εμποτισμένα με μελαμίνη, που στην ουσία αντιπροσωπεύει και το 36,35%

των συνολικών πωλήσεων της επιχείρησης.

5.6. Προμηθευτές - Πελάτες – Δίκτυο διανομής

Η εταιρία προμηθεύεται τα προϊόντα της κυρίως από βιομηχανίες του

εξωτερικού. Από την Ελλάδα έχει ένα μεγάλο προμηθευτή, αλλά αποτελεί τον κύριο

προμηθευτή της στις επενδεδυμένες μοριοσανίδες με φύλλα χάρτου εμποτισμένα με

μελαμίνη, που είναι και το προϊόν που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των
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πωλήσεών της. Αξίζει να τονισθεί ότι επιλέγει τους προμηθευτές της με πολύ

μεγάλη προσοχή, διότι τα στελέχη της γνωρίζουν πολύ καλά τις σημαντικότατες

συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από μία λάθος επιλογή. Η μέχρι σήμερα

εμπειρία των στελεχών της από την πορεία της επιχείρησης έχει αποδείξει ότι η

σωστή επιλογή προμηθευτών είναι ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να

οδηγήσει σε αύξηση του μεριδίου αγοράς λόγω προσφοράς ποιοτικών και

ανταγωνιστικών προϊόντων, αλλά και σε αποφυγή κόστους από προϊόντα που

μπορεί να μείνουν αδιάθετα στις αποθήκες της, λόγω χαμηλής ποιότητας και

ελαττωμάτων. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος αλλαγής

προμηθευτή, φροντίζει να επιλέγει δυνατούς προμηθευτές με περιθώρια ευελιξίας

στην παραγωγή τους, που έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν τόσο τις δικές της

απαιτήσεις, όσο και των πελατών της.

Αγορά - στόχος της εταιρίας είναι οι άλλες εμπορικές εταιρίες του κλάδου

εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και οι βιομηχανίες, τα εργοστάσια και οι μικροί

κατασκευαστές επίπλων και κουζίνας, διαμορφώνοντας την τιμολογιακή πολιτική

της, έτσι ώστε να μη θίγεται καμία κατηγορία πελατών της. Επιπλέον, απευθύνεται

σε εργολάβους και συνεργεία που δραστηριοποιούνται στις κατασκευές ξύλινων

κτιρίων, στεγών, αλλά και στην τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων.

Η εταιρία έχει ένα σημείο πώλησης των προϊόντων της, που είναι και η έδρα

της. Διαθέτει όμως φορτηγά αυτοκίνητα, αλλά και γερανοφόρα οχήματα με τα

οποία διανέμει τα προϊόντα στους πελάτες που βρίσκονται εντός του Νομού

Θεσσαλονίκης ή στους κοντινούς σε αυτή νομούς (Χαλκιδική, Κιλκίς, Κατερίνη).

Οι πελάτες εκτός αυτών των νομών εξυπηρετούνται είτε από δικά τους μεταφορικά

μέσα, είτε από συνεργαζόμενες με αυτούς μεταφορικές εταιρίες.

5.7. Πωλήσεις

Από άποψη πωλήσεων η εταιρία ανήκει στην κατηγορία των εταιριών με

κύκλο εργασιών από €1 - €3 εκ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με μελέτη της Hellastat

στον κλάδο, από άποψη πωλήσεων, η εταιρία, με βάση δημοσιευμένες οικονομικές

καταστάσεις του 2011, βρίσκεται στην 68η θέση ανάμεσα στις 172 εταιρίες του

κλάδου, που έλαβε υπόψη της η εν λόγω μελέτη.
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Η πορεία του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, που φαίνεται και στο

διάγραμμα 5.3 μέχρι και το έτος 2007 ήταν μόνο ανοδική, με την εταιρία να

βρίσκεται σε ρυθμούς ανάπτυξης και συνεχούς αύξησης του μεριδίου αγοράς της.

Το 2008 σημειώνει μικρή πτώση, ενώ το 2009 παρατηρείται πτώση 25,85%. Το

2010 πραγματοποιεί μικρή αύξηση των πωλήσεών της, ενώ τα δύο επόμενα χρόνια

σημειώνει συρρίκνωση του κύκλου εργασιών της κατά 20% περίπου κάθε χρόνο. Το

τελευταίο ήταν αναμενόμενο από την επιχείρηση, αφού, εκτός από την πτωτική

πορεία του κλάδου, η διοίκηση αποφάσισε από το 2010 να αλλάξει και τον τρόπο

πληρωμής των πελατών της.

Συγκεκριμένα, προβλέποντας ότι σύμφωνα με τα δεδομένα της οικονομίας

γενικότερα, αλλά και του κλάδου ειδικότερα, αρκετοί από το πελατολόγιό της θα

δυσκολεύονταν στο μέλλον να αποπληρώσουν το χρέος τους προς την εταιρία,

αποφάσισε να σταματήσει την πίστωση στο μεγαλύτερο μέρος των πελατών της.

Διατήρησε, λοιπόν, πίστωση σε λίγους πελάτες, που μετά από μελέτη της

πιστοληπτικής τους ικανότητας έκρινε ότι θα ήταν σε θέση να ανταποκριθούν

σωστά στις υποχρεώσεις τους σε αυτήν. Τη ίδια περίοδο, οι εταιρίες του κλάδου που

προχώρησαν σε τέτοια κίνηση ήταν λίγες. Κάτι τέτοιο είχε ως άμεση συνέπεια την

απώλεια μέρους του πελατολογίου της που κινήθηκε προς ανταγωνιστικές εταιρίες

που έδιναν πίστωση, ακόμη και αν οι τιμές τους δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικές.

Σήμερα, η κίνησή της αυτή κρίνεται ως απόλυτα επιτυχημένη, αφού αφενός την

προστάτευσε από ανοιχτά υπόλοιπα πελατών που από ότι αποδείχτηκε δεν

μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και αφετέρου αύξησε τη

ρευστότητά της. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρία κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα πιο

υγιές πελατολόγιο, με λιγότερες επισφάλειες, που σε συνδυασμό και με άλλες

επιτυχημένες επιλογές της διοίκησης κατάφερε αύξηση των πωλήσεών της κατά

13,3% το 2013, παρόλη την πτωτική πορεία του κλάδου.
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Διάγραμμα 5.3. Πορεία Κύκλου εργασιών της εταιρίας «Ν. ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.»

Πηγή: Ν. ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.- Οικονομικές καταστάσεις χρήσεων 2003-2012, στοιχεία που
δόθηκαν από στέλεχος της εταιρίας και επεξεργασία τους από τη συγγραφέα.

5.8. Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, λοιπόν, θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε τα δυνατά σημεία

που προέκυψαν από την ανίχνευση του εσωτερικού περιβάλλοντος της εταιρίας στα

εξής:

 Μακροχρόνιες συνεργασίες με δυνατούς προμηθευτές

 Διατήρηση απαιτούμενου όγκου αποθεμάτων

 Κατάλληλη στελέχωση

 Προσφορά προϊόντων προστιθέμενης αξίας

Ενώ τα αδύνατα σημεία που προέκυψαν από την ανίχνευση του εσωτερικού

της περιβάλλοντος είναι τα εξής:

 Μέτρια ανταγωνιστική θέση

 Μέτρια ρευστότητα

Τα παραπάνω δυνατά και αδύνατα σημεία αναλύονται διεξοδικά στο επόμενο

κεφάλαιο.

€1.000.000,00

€1.250.000,00

€1.500.000,00

€1.750.000,00

€2.000.000,00

€2.250.000,00

€2.500.000,00

€2.750.000,00

€3.000.000,00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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6. S.W.O.T. ANALYSIS

6.1. Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανάλυση  των ευκαιριών που θα μπορούσε να

αδράξει η εταιρία που μελετάμε, αλλά και των απειλών που πρέπει να λάβει σοβαρά

υπόψη της, προκειμένου να αποφύγει δυσάρεστες εκπλήξεις, που εντοπίστηκαν από

την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Αναλύονται, επίσης, και τα δυνατά και

τα αδύνατα σημεία της, που προέκυψαν από τη μελέτη του εσωτερικού της

περιβάλλοντος στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η ανάλυση των παραπάνω παραγόντων

γίνεται με τη χρήση του εργαλείου «SWOT Analysis», ο συγκεντρωτικός πίνακας

του οποίου παρατίθεται παρακάτω.

Πίνακας 6.1. Συγκεντρωτικός Πίνακας «SWOT Analysis».

ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

 Μακροχρόνιες συνεργασίες με
δυνατούς προμηθευτές

 Διατήρηση απαιτούμενου όγκου
αποθεμάτων

 Κατάλληλη στελέχωση
 Προσφορά προϊόντων

προστιθέμενης αξίας

ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ

 Μέτρια ανταγωνιστική θέση
 Μέτρια ρευστότητα

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

 Έξοδος ανταγωνιστών από τον
κλάδο

 Μείωση των αποθεμάτων
κάποιων ανταγωνιστών

 Κατασκευή και ανακαινίσεις
τουριστικών εγκαταστάσεων

 Μείωση μισθών
 Τάση για φιλικά προς το

περιβάλλον προϊόντα

ΑΠΕΙΛΕΣ

 Ύφεση του κλάδου
 Αυξητική τάση φορολογίας
 Μείωση διαθέσιμου εισοδήματος

αγοραστών
 Κρίση χρηματοπιστωτικού

κλάδου
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6.2. Ευκαιρίες

Οι αλλαγές που συντελούνται τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον, όσο και μέσα

στον κλάδο είναι δυνατό να παρέχουν στην επιχείρηση ευκαιρίες, τις οποίες εφόσον

διαχειριστεί σωστά, μπορεί να εκμεταλλευτεί προς όφελός της. Χαρακτηριστικό

παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις μη έχοντας τη δυνατότητα

να αντέξουν την ασφυκτική πίεση που τους δημιουργεί ο συνδυασμός της πτώσης

των πωλήσεών τους με τις αυξημένες υποχρεώσεις τους, εγκαταλείπουν τον κλάδο.

Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι το πελατολόγιό τους μοιράζεται στις εταιρίες που

παραμένουν εντός αυτού. Αυτό αποτελεί ευκαιρία για την εταιρία που μελετάμε,

αφού αν παρακολουθεί στενά την πορεία των ανταγωνιστών της, θα έχει τη

δυνατότητα να διευρύνει τον κύκλο των πελατών της.

Επιπρόσθετα, δεν είναι λίγες και οι επιχειρήσεις του κλάδου που μελετάμε,

που λόγω της μειωμένης ρευστότητας, δεν έχουν τη δυνατότητα, πλέον, να

διατηρούν τα απαιτούμενα αποθέματα προϊόντων για την άμεση εξυπηρέτηση των

πελατών τους. Αυτό συνεπάγεται ότι ο μόνος τρόπος για να ανταποκριθούν στις

απαιτήσεις της αγοράς είναι να στηριχθούν στα αποθέματα άλλων εμπορικών

επιχειρήσεων του κλάδου. Επομένως, αυξάνονται οι επιχειρήσεις που δεν

προμηθεύονται απευθείας από τις παραγωγικές, με αποτέλεσμα να γίνονται πελάτες

των ισχυρότερων από αυτές εμπορικών εταιριών του κλάδου. Για την «Ν.

ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.» κάτι τέτοιο αποτελεί ευκαιρία, αφού φροντίζει να διατηρεί

ικανοποιητικά αποθέματα, αλλά και την απαιτούμενη ρευστότητα που της επιτρέπει

να προμηθεύεται προϊόντα απευθείας από βιομηχανίες και σε κάποιες περιπτώσεις

σε ποσότητες που της επιτρέπουν να επιτυγχάνει ανταγωνιστικότερες τιμές.

Επιπλέον, την περίοδο αυτή δίνεται έμφαση, από την Ελληνική κυβέρνηση,

στον κλάδο του τουρισμού, τόσο με τη μορφή διαφήμισης της χώρας στο εξωτερικό,

όσο και με τη μορφή επιδοτήσεων σε επιχειρήσεις του εν λόγω κλάδου. Με τον

τρόπο αυτό, δημιουργούνται ευκαιρίες για επενδύσεις στον κλάδο είτε με τη μορφή

δημιουργίας νέων τουριστικών μονάδων, είτε με ανακαίνιση των ήδη υφιστάμενων.

Αυτό συνεπάγεται αύξηση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων που

αναλαμβάνουν τον εξοπλισμό τους, βασικό μέρος του οποίου αποτελούν τα έπιπλα.

Έτσι, την εποχή αυτή, ευκαιρία για την επιχείρηση που μελετάμε αποτελούν οι

εταιρίες που παράγουν έπιπλα που απευθύνονται σε τουριστικά καταλύματα.
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Επίσης, ευκαιρία αποτελεί και η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων

εργασίας, που δίνει έτσι τη δυνατότητα μείωσης των μισθών στις επιχειρήσεις. Κάτι

τέτοιο, θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία μείωσης των λειτουργικών εξόδων της

επιχείρησης που εξετάζουμε, εφόσον αποφασίσει να προβεί σε μείωση των μισθών

των υπαλλήλων της, που θα οδηγήσει σε μείωση τόσο των ασφαλιστικών, όσο και

των εργοδοτικών εισφορών.

Τέλος, η τάση για φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα που διακρίνεται έντονα

τα τελευταία χρόνια, δίνει σε ορισμένα προϊόντα του ξύλου, ιδιαίτερα σε αυτά που

προέρχονται από μασίφ ξυλεία, σημαντικό προβάδισμα έναντι των ανταγωνιστικών

υποκατάστατών τους από άλλα υλικά. Η εκμετάλλευση αυτής της τάσης με

προσφορά αυτής της κατηγορίας προϊόντων αποτελεί μία επιπλέον ευκαιρία για την

εταιρία.

6.3. Απειλές

Η ύφεση που παρατηρείται στον κλάδο αποτελεί σημαντική απειλή για την

εταιρία. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού εμπορικών επιχειρήσεων του κλάδου και

της πτωτικής πορείας της ζήτησης, δημιουργείται πολύ έντονος ανταγωνισμός

μεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του περιθωρίου

κέρδους των εταιριών του κλάδου με άμεση συνέπεια στην κερδοφορία τους, κάτι

που όπως είναι λογικό, επηρεάζει και την εταιρία που εξετάζουμε.

Άλλος παράγοντας που επιδρά στην κερδοφορία της επιχείρησης είναι και η

αυξητική τάση της φορολογίας, που μειώνει συνεχώς τα καθαρά της κέρδη, με

άμεσο αντίκτυπο στη ρευστότητά της.

Επιπλέον, η συνεχής μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των αγοραστών,

μέσω της αύξησης των φόρων και της περικοπής μισθών και συντάξεων, εντείνει

την ύφεση που σημειώνεται στον κλάδο των κατασκευών και των επίπλων, με

αποτέλεσμα να  καθίστανται όλο και περισσότεροι πελάτες της επιχείρησης

επισφαλείς.

Τέλος, λόγω της οικονομικής κατάστασης της χώρας η κρίση που σημειώνεται

και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο είναι εξαιρετικά μεγάλη. Κάτι τέτοιο έχει ως

αποτέλεσμα την αδυναμία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις,

αλλά ακόμη και όταν το κάνουν, τα επιτόκια που επιβάλουν είναι εξαιρετικά υψηλά.
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Έτσι, για την εταιρία που μελετάμε, κάτι τέτοιο σημαίνει ότι τα ξένα κεφάλαια είναι

πολύ ακριβά και σε περίπτωση ανάγκης χρηματοδότησης θα πρέπει να στηριχθεί

κυρίως σε ίδια κεφάλαια που μπορούν να προκύψουν από αυξήσεις του μετοχικού

της κεφαλαίου, εφόσον οι μέτοχοί της μπορούν να ανταποκριθούν σε κάτι τέτοιο.

6.4. Δυνατά Σημεία

Ένα από τα αδιαμφισβήτητα δυνατά της σημεία είναι οι μακροχρόνιες

συνεργασίες της με δυνατούς προμηθευτές που, μέχρι σήμερα, έχουν αποδείξει ότι

μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι

παρακολουθούν τις τάσεις της αγοράς, αλλά κάποιοι από αυτούς δημιουργούν και

τάσεις. Έτσι, η εταιρία έχει τη δυνατότητα να διατηρεί και να προσθέτει στην γκάμα

της, εγκαίρως ανταγωνιστικά προϊόντα.

Η διατήρηση του απαιτούμενου όγκου αποθεμάτων στις αποθήκες της,

αποτελεί ένα επιπλέον δυνατό της σημείο. Κάτι τέτοιο της δίνει τη δυνατότητα να

εξυπηρετεί άμεσα τους πελάτες της, οι οποίοι, λόγω και του μεγάλου εύρους

προϊόντων της, μπορούν αυθημερόν να προμηθευτούν όλα τα απαιτούμενα προϊόντα

κάθε παραγγελίας τους. Το παραπάνω της δίνει σημαντικό ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα έναντι αρκετών επιχειρήσεων του κλάδου που είτε δεν έχουν τη

δυνατότητα για κάτι τέτοιο, είτε επέλεξαν άλλη πολιτική διαχείρισης αποθεμάτων.

Η εταιρία είναι στελεχωμένη με προσωπικό που έχει την απαιτούμενη

τεχνογνωσία και εμπειρία, τόσο πάνω στο αντικείμενο της εργασίας του, όσο και

στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με

επιτυχία στις απαιτήσεις των πελατών της. Αυτό αποτελεί ανταγωνιστικό της

πλεονέκτημα που δεν είναι εύκολο να αποκτηθεί από τους ανταγωνιστές της ούτε

εύκολα, ούτε γρήγορα, αφού η επιχείρηση έχει επενδύσει για το σκοπό αυτό τόσο

οικονομικά, όσο και χρονικά.

Τέλος, ένα ακόμη δυνατό της σημείο θεωρείται το γεγονός ότι μπορεί να

προσφέρει προϊόντα προστιθέμενης αξίας στους πελάτες της, αφού έχει τον

απαραίτητο εξοπλισμό για τεμαχισμό, τοποθέτηση περιθωρίου PVC και ABS, αλλά

και πλάνισμα των προϊόντων που πουλάει. Έτσι, δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες

της να αγοράζουν προϊόντα που είναι έτοιμα για συναρμολόγηση, ώστε να πάρουν

την τελική μορφή του επίπλου για το οποίο τα προορίζουν. Αυτή η υπηρεσία, πέρα
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από πιο ευχαριστημένους πελάτες, της προσφέρει και τη δυνατότητα να ανεβάζει το

περιθώριο κέρδους της.

6.5. Αδύνατα Σημεία

Αδύνατο σημείο της εταιρίας μπορεί να θεωρηθεί η ανταγωνιστική της θέση, η

οποία δεν είναι κακή, αλλά δεν είναι και αυτή που θα την καθιστούσε μία από τις

πρωταγωνίστριες του κλάδου.

Επιπλέον, αδύνατο σημείο της αποτελεί η μέτρια ρευστότητά της. Η

ρευστότητα της επιχείρησης είναι μεν τέτοια που της επιτρέπει να έχει τα

απαιτούμενα αποθέματα σε μεγάλο εύρος προϊόντων, ώστε να ανταπεξέρχεται

ικανοποιητικά στις απαιτήσεις των πελατών της, αλλά δεν έχει το μέγεθος που θα

της επέτρεπε να προμηθευτεί πολύ μεγάλες ποσότητες στα περισσότερα είδη της,

ώστε να επιτυγχάνει ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές και να μπορέσει με τον τρόπο

αυτό να ενισχύσει τις πωλήσεις της στον τομέα της χονδρικής πώλησης (πωλήσεις

σε άλλου εμπόρους).
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7. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

7.1. Εισαγωγή

Σύμφωνα με τους Hunger και Wheelen (2004, σ.23) «Στρατηγική μίας

εταιρίας είναι ένα περιεκτικό σχέδιο που δηλώνει πώς η επιχείρηση θα πετύχει την

αποστολή και τους στόχους της. Η στρατηγική μεγιστοποιεί το ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα και ελαχιστοποιεί το ανταγωνιστικό μειονέκτημα ενός οργανισμού».

Στις επόμενες παραγράφους γίνεται η επιλογή τόσο της εταιρικής, όσο και της

ανταγωνιστικής στρατηγικής της εταιρίας, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά.

7.2. Εταιρική Στρατηγική

Η επιλογή εταιρικής στρατηγικής για μία επιχείρηση είναι συνάρτηση της

ανταγωνιστικής της θέσης, αλλά και του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο

δραστηριοποιείται. Οι Hunger, Flynn και Wheelen (1990) έχουν προτείνει ένα

μοντέλο ενδεικνυόμενης στρατηγικής για μία επιχείρηση ανάλογα με την

ανταγωνιστική της θέση και την ελκυστικότητα του κλάδου.

Η «Ν. ΜΟΥΤΣΟΥΛΗΣ Α.Ε.» κατέχει μία μέτρια, όπως φάνηκε σε

προηγούμενο κεφάλαιο, ανταγωνιστική θέση στον κλάδο προϊόντων πριστής και

βιομηχανικής ξυλείας, ο οποίος έχει πτωτική πορεία τα τελευταία χρόνια.

Επομένως, το τμήμα του πίνακα από το μοντέλο των Hunger, Flynn και Wheelen

που μας ενδιαφέρει είναι το εξής:

Ανταγωνιστική Θέση

Ισχυρή Μέτρια Αδύναμη

Ε
λκ

υσ
τι

κό
τη

τα
Κ

λά
δο

υ

Χ
αμ

ηλ
ή

Ανάπτυξη

Συσχετισμένη
Διαποίκιλση

Ανάπτυξη

Ασυσχέτιστη
Διαποίκιλση

Διάσωση –
Εξυγίανση

Συγκομιδή κερδών
και αποεπένδυση

Ρευστοποίηση

Πηγή: Hunger, J., D., Flynn, E., J. And Wheelen, T., I. (April 1990).
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Σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο, σε έναν κλάδο με χαμηλή ελκυστικότητα

μία επιχείρηση με ισχυρή ανταγωνιστική θέση προτείνεται να επιλέξει στρατηγική

συσχετισμένης διαφοροποίησης, ενώ σε μία με μέτρια ανταγωνιστική θέση,

προτείνεται η ασυσχέτιστη διαφοροποίηση, με σκοπό τη διασπορά κινδύνου.

Δεδομένης, όμως, της γενικότερης ύφεσης σε όλους σχεδόν τους κλάδους της

οικονομίας η επιλογή της ασυσχέτιστης διαφοροποίησης ως εταιρική στρατηγική

της εταιρίας που μελετάμε θεωρείται ότι αντί να μειώσει τον κίνδυνο μέσω της

διασποράς του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της σε διαφορετικούς κλάδους,

ενδεχομένως να τον αυξήσει. Επομένως, επιλέγεται ως εταιρική στρατηγική της

επιχείρησης η συσχετισμένη διαφοροποίηση σε συνδυασμό με τη στρατηγική

διείσδυσης αγοράς.

Με τη στρατηγική συσχετισμένης διαφοροποίησης η εταιρία θα επιδιώξει

να προσθέσει στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της κάποια νέα, τα οποία όμως θα

διαφοροποιούνται από τα ήδη υφιστάμενα. Συγκεκριμένα, θα επιλέξει νέα προϊόντα

από αυτά που έχει ήδη ξεχωρίσει το τελευταίο διάστημα, με κριτήριο τη

διαφοροποίησή τους ως προς την αισθητική που φαίνεται να άρχισε να προωθείται

από τις τάσεις της αγοράς σε χώρες όπως η Ιταλία, αλλά και τη σχέση ποιότητας -

τιμής. Με τη στρατηγική αυτή έχει σκοπό να προσθέσει στη γκάμα της

διαφοροποιημένα προϊόντα, σε ανταγωνιστικές τιμές, που θα της προσφέρουν όμως

υψηλή κερδοφορία.

Κάτι τέτοιο κρίνεται ως απολύτως αναγκαίο προκειμένου να καταφέρει να

αυξήσει το περιθώριο μικτού κέρδους της ή να το διατηρήσει τουλάχιστον σταθερό,

αφού δέχεται ασφυκτικές πιέσεις για μείωση του περιθωρίου κέρδους της στα

προϊόντα που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της, λόγω του πολύ

έντονου ανταγωνισμού.

Με τη στρατηγική διείσδυσης αγοράς, η εταιρία θα επιδιώξει την αύξηση

του μεριδίου αγοράς της μέσω της προσέλκυσης πελατών που ικανοποιούνται από

τους ανταγωνιστές. Συγκεκριμένα, θα επανεξετάσει την τιμολογιακή της πολιτική

σε προϊόντα που αντιμετωπίζει πολύ έντονο ανταγωνισμό, έτσι ώστε να έχει τη

δυνατότητα να τα χρησιμοποιεί ως μέσο προσέλκυσης πελατών για ολόκληρη τη

γκάμα των προϊόντων της.

Επιπλέον, θα προσπαθήσει να αυξήσει τις πωλήσεις της στον τομέα της

χονδρικής πώλησης, εστιάζοντας σε άλλους εμπόρους οι οποίοι δεν διατηρούν
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μεγάλα αποθέματα προϊόντων στην αποθήκη τους, ενώ, τέλος, θα προσπαθήσει να

προσελκύσει πελάτες από ανταγωνιστές της που φαίνεται να έχουν σκοπό να

εγκαταλείψουν τον κλάδο.

7.3. Ανταγωνιστική Στρατηγική

Σύμφωνα με τους Hunger και Wheelen (2004), η ανταγωνιστική ή

επιχειρηματική στρατηγική εστιάζει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των

προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας επιχειρηματικής μονάδας μέσα στο συγκεκριμένο

κλάδο ή το τμήμα της αγοράς που εξυπηρετεί αυτή. Η επιχειρηματική στρατηγική

μπορεί να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε όλους τους ανταγωνιστές (ώστε να

εξασφαλίσει ένα πλεονέκτημα), ή συνεργατική με έναν ή περισσότερους

ανταγωνιστές (για να κερδίσει ένα πλεονέκτημα απέναντι στους άλλους), ή και τα

δύο.

Κατά τον Porter υπάρχουν δύο ανταγωνιστικές στρατηγικές για την επιτυχία

ενός οργανισμού:

 Στρατηγική ηγεσίας κόστους, που είναι η ικανότητα ενός οργανισμού

να σχεδιάζει, να παράγει και να διοχετεύει στην αγορά ένα συγκρίσιμο

προϊόν με πιο αποδοτικό τρόπο από τους ανταγωνιστές του.

 Στρατηγική διαφοροποίησης, που είναι η ικανότητα ενός οργανισμού

να προσφέρει στον αγοραστή μοναδική και ανώτερη αξία σε σχέση με

την ποιότητα του προϊόντος, τα ειδικά χαρακτηριστικά του, ή την

εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Για την εταιρία που εξετάζουμε ως επιχειρηματική στρατηγική επιλέγεται η

στρατηγική ηγεσίας κόστους. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να δώσει έμφαση στη

μείωση των κέντρων κόστους και στη διατήρηση των τιμών των προϊόντων της σε

ανταγωνιστικά επίπεδα. Κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί με τους εξής τρόπους:

 Με τον έλεγχο από την πλευρά της διοίκησης του κόστους, συνολικά

σε όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης,

 Με τη συνεχή παρακολούθηση των τιμών σε διεθνές επίπεδο, με την

οποία γίνεται εφικτή η διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της, τόσο

μέσω της σωστής επιλογής ανταγωνιστικών προϊόντων με σωστή

σχέση ποιότητας – τιμής, όσο και με την κατάλληλη διαμόρφωση της

τιμολογιακής της πολιτικής.
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