
 
 

 

 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Διπλωματική εργασία 

 

 

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

¨Δ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε¨» 

 

 

 της  

 

ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Δημήτριος Σουμπενιώτης, 

Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

 

 

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού 

 διπλώματος ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 

Δεκέμβριος, 2015 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨Δ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©  

Μαρία Παπανικολάου, 2015 

  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨Δ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

iii 
 

 

ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ 

 

στον άντρα μου και τα παιδιά μου 

 

 

 

Σε σένα πολυαγαπημένε μου Δημήτρη  

 

 

 

 

Στα παιδάκια μας 

Σεραφείμ 

Βαγγέλη  

Ραφαήλ 

  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨Δ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

iv 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Μέσα από τις επόμενες γραμμές θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον 

επιβλέποντα καθηγητή κ. Δ. Σουμπενιώτη που η βοήθειά του υπήρξε πολύτιμη στην επιτυχή 

ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας. 

 

Θα ήθελα επιπλέον να ευχαριστήσω το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τις γνώσεις και τις πλούσιες εμπειρίες που αποκόμισα κατά τη 

διάρκεια των χρόνων της φοιτητικής μου δραστηριότητας. 

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και στον άντρα μου και τα παιδιά μου, καθώς 

και στην πατρική μου οικογένεια για την ενθάρρυνση, ηθική συμπαράσταση και υποστήριξη που 

μου προσέφεραν. 

  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨Δ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

v 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................1 

1.1 Αναγκαιότητα της Διπλωματικής Εργασίας ...........................................................................1 

1.2 Διάρθρωση Διπλωματικής Εργασίας ......................................................................................1 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ .....................................................................................3 

2.1 Ιστορικό της Εταιρείας ...........................................................................................................3 

2.2 Διαμόρφωση  Στρατηγικής .....................................................................................................4 

2.3 Αποστολή και Όραμα .............................................................................................................4 

2.4 Αντικειμενικοί Στόχοι ............................................................................................................5 

2.5 Οργανωτική Δομή ..................................................................................................................6 

2.6 Προϊόντα και Υπηρεσίες ........................................................................................................6 

2.7 Πόροι και Ικανότητες .............................................................................................................7 

2.8 Οικονομικά Στοιχεία ..............................................................................................................8 

Πίνακας 2.1: Οικονομικές καταστάσεις 2011-2014 .....................................................................9 

2.9 Συγκριτικές Καταστάσεις .................................................................................................... 17 

2.9.1 Ισολογισμός ...................................................................................................................... 17 

2.9.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης .............................................................................. 19 

    2.10 Καταστάσεις Τάσης ........................................................................................................... 24 

    2.11 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους ......................................................................................... 29 

    2.12 Προβλέψεις ........................................................................................................................ 35 

2.13 Ανάλυση Δεικτών .............................................................................................................. 36 

2.14 Συμπεράσματα της Εσωτερικής Ανάλυσης ....................................................................... 44 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ................................... 45 

3. 1. Ανάλυση PEST και Εξωτερικό Μακροπεριβάλλον .......................................................... 45 

3.1.1. Πολιτική Διάσταση (Political) ..................................................................................... 45 

3.1.2. Οικονομική Διάσταση ................................................................................................. 46 

3.1.3. Κοινωνική Διάσταση ................................................................................................... 47 

3.1.4. Τεχνολογική διάσταση ................................................................................................ 48 

3.1.5 Συμπεράσματα της PEST Ανάλυσης ............................................................................ 49 

3.2 Πέντε δυνάμεις του Porter – Ανάλυση μικροπεριβάλλοντος .............................................. 50 

3.2.1. Απειλή Εισόδου Νέων Επιχειρήσεων .......................................................................... 50 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨Δ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

vi 
 

3.2.2. Απειλή από Υποκατάστατα Προϊόντα και Υπηρεσίες ................................................ 51 

3.2.3. Διαπραγματευτική Δύναμη των Πελατών ................................................................... 51 

3.2.4. Διαπραγματευτική Δύναμη των Προμηθευτών ........................................................... 52 

    3.2.5. Ανταγωνισμός μεταξύ των Υπαρχουσών Επιχειρήσεων ............................................. 53 

3.2.6 Συμπεράσματα της Aνάλυσης Porter ........................................................................... 55 

3.3  Ανάλυση του Κλάδου στη Θεσσαλονίκη ............................................................................... 56 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ............................................................................... 63 

4.1 Ανάλυση SWOT .................................................................................................................. 63 

4.1.1. Ευκαιρίες ......................................................................................................................... 63 

4.1.2. Απειλές ............................................................................................................................ 63 

4.1.3. Δυνάμεις .......................................................................................................................... 64 

4.1.4. Αδυναμίες ........................................................................................................................ 64 

4.2 . Κίνδυνοι............................................................................................................................. 66 

4.3 Στρατηγικός  Στόχος ............................................................................................................ 66 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ......................................................................... 71 

5.1 Εισαγωγή ............................................................................................................................. 71 

5.2 Προϋπολογισμός Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου Αντικατάστασης και Επέκτασης ........ 72 

5.3 Σχέδιο Εξωτερικής Χρηματοδότησης ή Αυτοχρηματοδότησης .......................................... 74 

5.4 Pro Forma Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις ..................................................... 75 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ............................................................................................ 77 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ........................................................................................................................... 79 

 

  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨Δ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

vii 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ-ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ-

ΧΑΡΤΩΝ 
 

 

Πίνακας 2.1 Οικονομικές καταστάσεις 2011-2014 9 

Πίνακας 2.2 Συγκριτικές καταστάσεις 20 

Πίνακας 2.3 Ποσοστά τάσης 25 

Πίνακας 2.4  Καταστάσεις κοινού μεγέθους 31 

Πίνακας 2.5 Δείκτες 39 

Πίνακας 3.1 Ανάλυση PEST 49 

Πίνακας 3.2 Ανάλυση PORTER 55 

Πίνακας 3.3 Κλάδος ένδυσης-υπόδησης 58 

Πίνακας 3.4 

Καταγραφή κλειστών επιχειρήσεων στο 

εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης 60 

Πίνακας 3.5 

Εξέλιξη του αριθμού επιχειρήσεων στο 

σύνολο του εμπορίου, 2000-2011, και 

ποσοστιαίες μεταβολές 61 

Πίνακας 4.1 Ανάλυση SWOT 65 

      

Γράφημα 2.1 Προβλέψεις κύκλου εργασιών 35 

Γράφημα 2.2 Προβλέψεις καθαρών κερδών 35 

      

Διάγραμμα 3.1 

Εξέλιξη του αριθμού επιχειρήσεων στο 

σύνολο του εμπορίου, 2000-2011 61 

Διάγραμμα 3.2 Μελέτη Εθνικής Τράπεζας 62 

      

Χάρτης 1 

Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων ένδυσης-

υπόδησης ,Μάρτιος 2013 57 

Χάρτης 2 

Χάρτης 3.2 : Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων 

ένδυσης-υπόδησης, Μάρτιος 2014 57 

Χαρτης 3 Κλειστά καταστήματα (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 58 
 

  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨Δ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

viii 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε, με μοναδικό σκοπό να συνεισφέρω στον αμέριστο 

κόπο και χρόνο του συζύγου μου για την διατήρηση αλλά και ανάπτυξη της εταιρείας του 

με επωνυμία "Δ. Χατζηβασιλείου - Α. Χατζηβασιλείου Ο.Ε.". 

 

Η εργασία αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας όπως επίσης και την 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Αναγκαιότητα της Διπλωματικής Εργασίας 

 

Η επιθυμία του συζύγου μου, Δημήτριου Χατζηβασιλείου και εταίρο της υπό εξέτασης 

εταιρείας, για εύρεση τρόπων ανόρθωσης της επιχείρησης και η ταυτόχρονη έντονη 

επιθυμία μου να τον βοηθήσω, αποτέλεσαν την γενεσιουργό ιδέα της εκπόνησης της 

παρούσας διπλωματικής μου εργασίας. 

 

Οι δύσκολοι οικονομικοί καιροί και η γενική οικονομική κατάσταση της χώρας, 

επιτάσσουν ένα ορθό και αποτελεσματικό στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας.  

 

Ελπίζω και επιθυμώ να συνδράμω στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, της οποίας 

εταίρος είναι ο σύζυγός μου, ως το ελάχιστο που μπορώ να του προσφέρω για την 

εταιρεία του. 

 

1.2 Διάρθρωση Διπλωματικής Εργασίας 

 

Η παρούσα εργασία αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας Δ.Χατζηβασιλείου - 

Α.Χατζηβασιλείου Ο.Ε. όπως επίσης και την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου 

(business – plan) υλοποίησης του επιλεγμένου στρατηγικού στόχου. Το επιχειρηματικό 

σχέδιο αφορά την επένδυση σε πάγιο εξοπλισμό, όπως κτίρια, μεταφορικά μέσα, 

μηχανήματα και ηλεκτρονικές εφαρμογές, με σκοπό να αυξήσει τις δραστηριότητες της, 

να γίνει πιο αποτελεσματική και να μειώσει  τα κόστη της. 

 

Στο 2ο κεφάλαιο επιχειρείται μια εσωτερική ανάλυση της εταιρείας, στην οποία 

παρατίθεται σύντομο ιστορικό της επιχείρησης, διατυπώνονται η αποστολή και το όραμά 

της, οι αντικειμενικοί της στόχοι, η οργανωτική της δομή καθώς και τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες που προσφέρει. Επίσης, παρατίθενται οι πόροι και οι ικανότητες της εταιρείας 

και τα οικονομικά στοιχεία, όπως, οικονομικές και συγκριτικές καταστάσεις, 
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ισολογισμοί, καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης, καταστάσεις τάσης και κοινού 

κεφαλαίου. Τέλος, αναλύονται οι προβλέψεις και οι οικονομικοί δείκτες. 

 

Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος και 

αναλυτικά του μάκρο – περιβάλλοντος της εταιρείας και του μίκρο – περιβάλλοντος του 

κλάδου της ένδυσης καθώς και συγκεκριμένα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου και 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

 

Στο 4ο κεφάλαιο παρατίθεται η ανάλυση SWOT και τεκμηριώνεται η επιλογή της 

στρατηγικής της εταιρείας και οι στόχοι της. 

 

Στο 5ο κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος υλοποίησης της στρατηγικής της εταιρείας. 

 

Και τέλος, στο 6ο κεφάλαιο παρατίθενται τα τελικά συμπεράσματα της εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

2.1 Ιστορικό της Εταιρείας 

 

Ο κλάδος της ένδυσης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους, αλλά και ευαίσθητους 

συγχρόνως, μεταποιητικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Αναπτύχθηκε σημαντικά 

την δεκαετία του '60, '70 και '80. Μεγάλες αλλαγές στο διεθνές επίπεδο είχαν ως 

αποτέλεσμα την σημαντική συρρίκνωση του κλάδου ένδυσης στην Ελλάδα με κάθετη 

πτώση των εξαγωγών από το 2000 κι έπειτα. Βασικότερες αιτίες της αναφερόμενης 

συρρίκνωσης ήταν η απελευθέρωση του εμπορίου στα προϊόντα ένδυσης καθώς και η 

ένταξη πολλών νέων χωρών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), με 

σημαντικότερη την Κίνα. Αντιθέτως, η πρώτη δεκαετία του 2000 βρήκε σημαντικά 

αποτελεσματικές τις επιχειρήσεις που επικεντρώθηκαν στην εγχώρια αγορά, καθώς η 

ζήτηση ήταν σε υψηλά επίπεδα. Δυστυχώς, όμως, η οικονομική κρίση της χώρας, που 

άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή το 2010, ανέκαμψε την ανοδική πορεία του κλάδου. 

  

Όσον αφορά την υπό εξέταση εταιρεία “Δ. Χατζηβασιλείου – Α. Χατζηβασιλείου Ο.Ε.” 

ξεπέρασε όλα τα προαναφερόμενα εμπόδια χάρη στην πολυετή εμπειρία 

σφυγμομέτρησης της αγοράς καθώς και σωστής πρόβλεψης των τάσεων της εγχώριας 

αγοράς. 

 

Ο Σεραφείμ Χατζηβασιλείου, πατέρας των Δημήτριου και Ανέστη Χατζηβασιλείου, σε 

ηλικία 37 ετών, έχοντας ήδη αποκτήσει 20ετή πείρα ως κόπτης υποκαμίσων, αποφάσισε 

το 1977 να ανοίξει την δική του βιοτεχνία υποκαμίσων σε συνεργασία με έναν καλό του 

φίλο και πωλητή, απασχολώντας περίπου 22 άτομα προσωπικού. Μετά από μια εξαετία 

επιτυχούς και συνεχώς αυξανόμενης παραγωγής, η συνεργασία διακόπηκε και η 

βιοτεχνία έκλεισε, προκειμένου να δημιουργήσει, εκτός από την χονδρική πώληση 

υποκαμίσων και κατάστημα λιανικής πώλησης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.  
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Το 1983 λοιπόν, άλλαξε ο σκοπός της επιχείρησης και για όλα τα στάδια της παραγωγής 

συνεργαζόταν με συνεργεία φασόν. Με την πάροδο του χρόνου, και την είσοδο στην 

επιχείρηση του μεγάλου του υιού, Δημήτριου, απέκτησε ιδιόκτητο κοπτήριο υποκαμίσων 

και στη συνέχεια και ιδιόκτητο κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με κύρια 

δραστηριότητα την χονδρική και λιανική πώληση αντρικών υποκαμίσων.  

 

Το 2002, όταν και ο μικρός του υιός εισήλθε στο εμπόριο, δημιουργήθηκε η τωρινή 

νομική μορφή της εταιρείας με την επωνυμία “Δ. Χατζηβασιλείου – Α. Χατζηβασιλείου 

Ο.Ε.” και εισήλθαν πιο δυναμικά στην αγορά με τα brand names Truzi, Firenze, Black 

Duck, Dazzaro και Castello. 

 

2.2 Διαμόρφωση  Στρατηγικής 

 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι η δημιουργία ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου μέσω της 

αξιολόγησης και της αξιοποίησης με τον καλύτερο τρόπο των ευκαιριών και των 

απειλών που παρουσιάζονται στο περιβάλλον σε συνδυασμό των δυνατών και των 

αδύνατων σημείων της επιχείρησης. Στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου θα 

παραθέσουμε το όραμα της επιχείρησης, τους νέους στόχους και την παρούσα 

κατάσταση της επιχείρησης ώστε να βάλουμε τις βάσεις της εσωτερικής ανάλυσης τους 

περιβάλλοντος. 

 

2.3 Αποστολή και Όραμα 

 

Η αποστολή της εταιρείας μπορεί να διατυπωθεί ως εξής : “ Αποστολή μας είναι η 

παραγωγή ποιοτικών αντρικών υποκαμίσων για κάθε έναν πελάτη ξεχωριστά. Να 

προβλέπουμε εγκαίρως και ορθώς τις τάσεις της μόδας καθώς και να καλύπτουμε τις 

ανάγκες όλων των αντρών κάθε ηλικίας και για κάθε περίσταση που επιθυμεί να φορέσει 

πουκάμισο.” 
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Το όραμα της εταιρείας είναι : “ Να καθιερωθεί ως κάλλιστο το brand name των 

υποκαμίσων μας στην ελληνική αγορά και να συνεχίσουμε να ικανοποιούμε άριστα τους 

πελάτες μας με ποιοτικό πουκάμισο και σε προνομιακή τιμή” 

 

2.4 Αντικειμενικοί Στόχοι 

 

Τους αντικειμενικούς στόχους της επιχείρησης θα τους διακρίνουμε σε στρατηγικούς και 

χρηματοοικονομικούς στόχους. Είναι γνωστό ότι η εγχώρια οικονομική κρίση επέφερε 

δυσμενή αποτελέσματα στον κλάδο της ένδυσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα του 

προγράμματος Greece-Bulgaria 2007-2013, την τριετία 2007-2011, η αξία της 

παραγωγής ενδυμάτων μειώθηκε κατά, το μεγάλο ποσοστό, των 70%, ο κύκλος 

εργασιών κατά 47% και οι λιανικές πωλήσεις κατά 42%.  

 

Η κατάσταση αυτή στην εγχώρια αγορά αποτέλεσε βασική αφορμή για την εταιρεία για 

την απαρχή συγκεκριμενοποίησης των στόχων της. Έτσι, οι στρατηγικοί στόχοι της 

εταιρείας συγκεκριμενοποιήθηκαν στην βελτίωση της ανταγωνιστική της θέσης στην 

αγορά. Η εταιρεία στοχεύει να αποκτήσει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, σε συνάρτηση 

με χαμηλότερο κόστος παραγωγής σε σχέση με τους ανταγωνιστές, να είναι σε θέση να 

προσφέρει μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων και να τα εισάγει στην ελληνική αγορά 

πρωτοποριακά καθώς και να καθιερωθεί το brand name των δικών της υποκαμίσων.  

 

Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι της εταιρείας είναι η δημιουργία ικανοποιητικού 

πλεονάσματος, η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 15% ετησίως και η αύξηση της 

παραγωγής κατά 15% την επόμενη διετία χωρίς όμως να μειωθεί το επίπεδο της 

ποιότητας των υποκαμίσων. Ακόμη ένας σημαντικός στόχος της εταιρείας είναι η 

εισαγωγή της σε υπερσύγχρονο πληροφοριακό σύστημα, ώστε τα στελέχη της εταιρείας 

να εκπαιδευτούν και να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες κάτι το οποίο, όπως θα 

αναλύσουμε παρακάτω, θα της προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στις 

άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
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2.5 Οργανωτική Δομή 

 

Η υπό εξέταση εταιρεία ανήκει στον κλάδο των οικογενειακών επιχειρήσεων και βάσει 

τζίρου συγκαταλέγεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ελληνική αγοράς. Η νομική 

της μορφή είναι Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.) με ομόρρυθμους εταίρους τα δύο αδέρφια, 

Δημήτριο και Ανέστη Χατζηβασιλείου. Πέρα από την προσωπική εργασία των δύο 

εταίρων, η εταιρεία διαθέτει και δύο υπαλλήλους γραφείου που εξυπηρετούν με 

αποτελεσματικότητα και αμεσότητα τις απαιτήσεις των πελατών, έναν εξωτερικό 

λογιστή, μία γαζώτρια η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της στις ειδικές παραγγελίες που 

παρουσιάζονται καθώς και τέσσερις εμπορικούς αντιπροσώπους που συνεργάζονται με 

την εταιρεία για την σωστή προώθηση του προϊόντος.  

 

2.6 Προϊόντα και Υπηρεσίες  

 

Η διαχρονική πορεία της επιχείρησης απέδειξε ότι γίνεται συνεχώς αποτελεσματικότερη 

και πιο ανταγωνιστική, βάσει του τζίρου της. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι το 2000 

συνεργαζόταν με περίπου 30 πελάτες σε όλη την Ελλάδα, ενώ σήμερα ο αριθμός αυτός 

ανέρχεται στους 100. Η εταιρεία συνεργάζεται με βιοτεχνία υποκαμίσων με έδρα 

παραγωγής την Τουρκία, με σχεδιάστρια υποκαμίσων εξειδικευμένη καθώς διαθέτει και 

τέσσερις (4) εμπορικούς αντιπροσώπους. Ένας αντιπρόσωπος προσφέρει τις υπηρεσίες 

του στην Αθήνα, ένας στην Κρήτη, ένας στην Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και Δυτική 

Ελλάδα και ένας στην Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη.  

 

Η εταιρεία, όπως προανέφερα, διαθέτει κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά 

όχι σε κεντρικό δρόμο της πόλης, όπου και επιτυγχάνεται ημερησίως ικανοποιητικό 

ποσοστό λιανικών πωλήσεων, δεδομένου της τοποθεσίας του καταστήματος. Η κύρια 

δραστηριότητα και επομένως και ο τζίρος της εταιρείας αποτελεί τις χονδρικές πωλήσεις 

οι οποίες απευθύνονται σε ολόκληρη την Ελλάδα. Χαρακτηριστικά, να αναφερθεί ότι οι 

πωλήσεις το διαχειριστικό έτος 2011, ανήλθαν σε 60.000 περίπου πουκάμισα. 

Ακολούθησε φθίνουσα ποσότητα πωλήσεων στο διαχειριστικό έτος 2012 και 2013, με 

αντίστοιχες πωλήσεις περίπου 48.000 και 55.000 αντίστοιχα. 
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Αξίζει να αναφερθεί, ότι παρόλο που οι ποσότητες των υποκαμίσων μειώθηκαν από το 

έτος 2011 στο 2012, τα κέρδη της εταιρείας το διαχειριστικό έτος 2012 αυξήθηκαν, διότι 

μειώθηκε σημαντικά το κόστος πωληθέντων. Αυτό επιτεύχθηκε, με την επίτευξη 

καλύτερης τιμής αγοράς ανά τεμάχιο καθώς και στην διαφοροποίηση των κατηγοριών 

των υποκαμίσων, όπου είναι κατανοητό ότι το κάθε είδος υποκαμίσου, κοστολογείται 

διαφορετικά. 

 

2.7 Πόροι και Ικανότητες  

 

Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία διαθέτει στην αγορά πουκάμισα δύο κεντρικών κατηγοριών. 

Αναφερόμαστε στα κλασικά και στα νεανικά πουκάμισα, με μεγάλη και πρωτοποριακή 

γκάμα προϊόντων για κάθε επίλεκτο γούστο. Ο τζίρος αυτών των κατηγοριών 

κατανέμεται 40% και 60% αντίστοιχα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι πραγματοποιούνται και 

ειδικές παραγγελίες, όπως παραγγελίες με ειδικό λογότυπο, πολύ μεγάλα μεγέθη για 

παχύσαρκους κ.α..  

 

Η εταιρεία, προς καλύτερη εξυπηρέτηση του σκοπού της, διαθέτει τρία οχήματα. Δύο εκ 

των οποίων είναι επιβατικά οχήματα προς διευκόλυνση των εταίρων ώστε να 

μετακινούνται με αμεσότητα και ασφάλεια καθώς και ένα αυτοκίνητο τύπου van για την 

μεταφορά των εμπορευμάτων - παραγγελιών. 

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι λόγω της πολυετούς συνεργασίας των πελατών με την 

εταιρεία, έχει διασφαλιστεί κλίμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Η αμέριστη προσωπική 

εντριβή και επικοινωνία, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε φιλικό επίπεδο, του εταίρου 

Δημήτριου Χατζηβασιλείου, καθώς και οι δεξιότητες επικοινωνίας των υπαλλήλων, 

απέφεραν σταθερό και αξιόπιστο πελατολόγιο, βασισμένο στην ορθή διαχείριση των 

πελατών αλλά και στην συνεχή εναλλαγή των σχεδίων του υποκαμίσων, έτσι ώστε να 

είναι σε θέση να ικανοποιούν σε μέγιστο βαθμό της επιθυμίες των πελατών. Άλλωστε, η 

ποιότητα των υποκαμίσων που διαθέτει η εταιρεία δεν έχει αμφισβητηθεί και επομένως 

δεν είναι εύκολο να ανταγωνιστεί. Η πληθώρα υποκαμίσων που κυριαρχεί στην αγορά με 
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κινέζικη προέλευση, δεν αποτελεί, σε καμία περίπτωση, συγκριτικό προϊόν με αυτά της 

παραγωγής της υπό εξέτασης εταιρείας. 

 

Παρόλο που ο ανταγωνισμός είναι ολοένα και αυξανόμενος, με έντονη την βιομηχανική 

κατασκοπεία, η εταιρεία έχει καταφέρει να κατέχει καλή ανταγωνιστική θέση στην 

αγορά στο είδος της. 

2.8 Οικονομικά Στοιχεία  

 

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας θα δοθούνε υποδειγματικά οικονομικά στοιχεία 

και όχι τα πραγματικά. Παρακάτω παρατίθενται οι οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρείας για τα έτη 2011-2014 και γίνεται η χρηματοοικονομική ανάλυση αυτών.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨Δ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

9 
 

Πίνακας 2.1: Οικονομικές καταστάσεις 2011-2014 

 

       

  

   

       

  

   Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ  Ι Κ Ο Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011 

 

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 

B. 

  

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αξ. κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία   Αξ. κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία 

  

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 5.715,00 5.714,88 0,12   5.755,00 5.754,86 0,14 

       

  

   Γ. 

  

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

   

  

   

 

ΙΙ. 

 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

   

  

   

  

3. Κτίρια και  τεχνικά έργα 23.535,00 21.293,06 2.241,94   23.535,00 22.463,99 1.071,01 

  

4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκ. & λοιπός μηχ,εξοπλισμός 15.200,00 15.199,08 0,92   15.200,00 15.199,08 0,92 

  

5. Μεταφορικά μέσα 30.348,48 19.134,69 11.213,79   30.348,48 21.445,79 8.902,69 

  

6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 59.442,11 57.173,79 2.268,32   59.848,34 58.195,99 1.652,35 

   

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 128.525,59 112.800,62 15.724,97   128.931,82 117.304,85 11.626,97 

       

  

   

 

ΙΙΙ. 

 

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις 

   

  

   

  

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

  

47,52   

  

352,52 

       

  

   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 

  

15.772,49   

  

11.979,49 

       

  

   Δ. 

  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

   

  

   

 

Ι. 

 

Αποθέματα 
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1. Εμπορεύματα 

  

59.851,52   

  

127.187,23 

  

2. Προϊόντα 

  

17.805,57   

  

20.445,82 

  

1. Α & Β ύλες 

  

38.295,78   

  

35.455,05 

      

115.952,87   

  

183.088,10 

 

ΙΙ. 

 

Απαιτήσεις 

   

  

   

  

1. Πελάτες 

 

226.779,93 

 

  

 

227.442,92 

 

   

Μείον : Προβλέψεις 

 

0,00 226.779,93   

 

0,00 227.442,92 

  

2. Γραμμάτια εισπρακτέα 

  

0,00   

  

0,00 

  

11. Χρεώστες διάφοροι 

  

133.503,41   

  

108.285,56 

      

360.283,34   

  

335.728,48 

 

IV. 

 

Διαθέσιμα 

   

  

   

  

1. Ταμείο 

  

336.279,88   

  

366.838,67 

  

3. Καταθέσεις όψεως  

  

30.834,56   

  

6.738,36 

      

367.114,44   

  

373.577,03 

       

  

   

       

  

   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 

  

843.350,65   

  

892.393,61 

       

  

   

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Β+Γ+Δ) 

  

859.123,26   

  

904.373,24 

           

           

           Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο 

  

Ποσά κλειόμ.   

  

Ποσά κλειόμ. 

Α 

  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

  

χρήσης 2011   

  

χρήσης 2012 
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Ι. 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

   

  

   

  

1. Καταβεβλημένο 

  

8.804,11   

  

8.804,11 

       

  

   

 

IV. 

 

Αποθεματικά Κεφάλαια 

   

  

   

  

1. Τακτικό αποθεματικό 

  

11.481,84   

  

16.331,06 

  

4. Έκτακτα αποθεματικά 

  

459,67   

  

0,00 

      

11.941,51   

  

16.331,06 

       

  

   

 

V. 

 

Αποτελέσματα εις νέο 

   

  

   

   

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 

  

636.154,48   

  

665.529,38 

       

  

   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+AV) 

  

656.900,10   

  

690.664,55 

   

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΔΑ 

   

  

   

   

Λοιπές προβλέψεις 

  

0,00   

  

2.546,17 

Γ. 

  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   

  

  

  

 

ΙΙ. 

 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

   

  

   

  

1. Προμηθευτές 

  

8.117,96   

  

118.309,26 

  

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 

  

12.551,86   

  

13.169,96 

  

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 

  

2.885,68   

  

1.283,66 

  

11. Πιστωτές διάφοροι 

  

178.667,66   

  

78.399,64 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) 

  

202.223,16   

  

211.162,52 

       

  

   

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 

  

859.123,26 

   

904.373,24 
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           Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2011   Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 

 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 

  

626.848,12   

  

509.179,81 

 

Μείον Κόστος πωλήσεων 

  

470.792,25   

  

314.903,76 

 

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 

  

156.055,87   

  

194.276,05 

 

Πλέον :  1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 

  

104,93   

  

55,15 

   

Σύνολο 

  

156.160,80   

  

194.331,20 

 

Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

 

9.089,28 

 

  

 

24.823,16 

 

   

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

 

58.167,79 

 

  

 

50.352,94 

 

   

4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής 

 

57.825,73 125.082,80   

 

24.145,52 99.321,62 

 

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 

  

31.078,00   

  

95.009,58 

       

  

   

 

Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 120,97 120,97 120,97   462,26 462,26 462,26 

 

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 

  

30.957,03   

  

94.547,32 

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα 

   

  

   

   

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 

 

3,49 

 

  

 

0,00 

 

 

Μείον 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

 

145,13 -141,64   

 

120,00 -120,00 

 

Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 

  

30.815,39   

  

94.427,32 

 

ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 

 

6.382,14 

 

  

 

4.544,21 

 

   

Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. 

κόστος 

 

6.382,14 0,00   

 

4.544,21 0,00 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 

 

30.815,39   

  

94.427,32 
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Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ  Ι Κ Ο Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013   Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 

B. 

  

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αξ. κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία   Αξ. κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ.Αξία 

  

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 5.770,00 5.769,85 0,15   5.830,00 5.829,85 0,15 

       

  

   Γ. 

  

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

   

  

   

 

ΙΙ. 

 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

   

  

   

  

3. Κτίρια και  τεχνικά έργα 23.535,00 22.698,17 836,83   23.535,00 22.828,95 706,05 

  

4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκ. & λοιπός μηχ,εξοπλισμός 15.200,00 15.199,08 0,92   15.200,00 15.200,00 0,00 

  

5. Μεταφορικά μέσα 30.348,48 23.448,74 6.899,74   30.348,48 25.189,24 5.159,24 

  

6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 59.848,34 58.503,99 1.344,35   59.848,34 59.249,86 598,48 

   

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 128.931,82 119.849,98 9.081,84   128.931,82 122.468,05 6.463,77 

       

  

   

 

ΙΙΙ. 

 

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις 

   

  

   

  

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

  

352,52   

  

352,52 

       

  

   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 

  

9.434,36   

  

6.816,29 

       

  

   Δ. 

  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

   

  

   

 

Ι. 

 

Αποθέματα 

   

  

   

  

1. Εμπορεύματα 

  

57.218,27   

  

62.940,10 

  

2. Προϊόντα 

  

10.037,64   

  

11.242,16 

  

1. Α & Β ύλες 

  

23.992,80   

  

27.591,72 

      

91.248,71   

  

101.773,98 
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ΙΙ. 

 

Απαιτήσεις 

   

  

   

  

1. Πελάτες 

 

189.193,65 

 

  

 

217.572,70 

 

   

Μείον : Προβλέψεις 

 

5.461,05 183.732,60   

 

5.461,05 212.111,65 

  

2. Γραμμάτια εισπρακτέα 

  

3.593,00   

  

2.525,20 

  

11. Χρεώστες διάφοροι 

  

116.684,54   

  

99.204,54 

      

304.010,14   

  

313.841,39 

 

IV. 

 

Διαθέσιμα 

   

  

   

  

1. Ταμείο 

  

436.381,18   

  

428.360,72 

  

3. Καταθέσεις όψεως  

  

19.628,53   

  

22.985,25 

      

456.009,71   

  

451.345,97 

       

  

   

       

  

   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 

  

851.268,56   

  

866.961,34 

       

  

   

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Β+Γ+Δ) 

  

860.703,07   

  

873.777,78 

           

           

           Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο 

  

Ποσά κλειόμ.   

  

Ποσά κλειόμ. 

Α 

  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

  

χρήσης 2013   

  

χρήσης 2014 

 

Ι. 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο 

   

  

   

  

1. Καταβεβλημένο 

  

8.804,11   

  

8.804,11 

       

  

   

 

IV. 

 

Αποθεματικά Κεφάλαια 

   

  

   



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨Δ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

15 
 

  

1. Τακτικό αποθεματικό 

  

17.179,26   

  

17.179,26 

  

4. Έκτακτα αποθεματικά 

  

658,51   

  

958,62 

      

17.837,77   

  

18.137,88 

       

  

   

 

V. 

 

Αποτελέσματα εις νέο 

   

  

   

   

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 

  

665.529,38   

  

707.219,28 

       

  

   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+AV) 

  

692.171,26   

  

734.161,27 

   

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 

   

  

   

   

Λοιπές προβλέψεις 

  

0,00   

  

0,00 

Γ. 

  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   

  

   

 

ΙΙ. 

 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

   

  

   

  

1. Προμηθευτές 

  

124.319,67   

  

100.359,35 

  

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 

  

14.484,31   

  

12.362,85 

  

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 

  

1.026,80   

  

1.525,36 

  

11. Πιστωτές διάφοροι 

  

28.701,03   

  

25.368,95 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) 

  

168.531,81   

  

139.616,51 

       

  

   

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 

  

860.703,07   

  

873.777,78 

           

           

           Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013   Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 

 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 

  

582.124,89   

  

669.443,62 

 

Μείον Κόστος πωλήσεων 

  

449.334,62   

  

516.734,81 
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Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 

  

132.790,27   

  

152.708,81 

 

Πλέον :  1. Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως 

  

851,80   

  

851,80 

   

Σύνολο 

  

133.642,07   

  

153.560,61 

 

Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

 

18.574,55 

 

  

 

17.274,50 

 

   

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

 

48.195,11 

 

  

 

55.205,25 

 

   

4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής 

 

30.837,42 97.607,08   

 

38.735,21 111.214,96 

 

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 

  

36.034,99   

  

42.345,65 

       

  

   

 

Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 0,00 687,32 687,32   0,00 655,75 655,75 

 

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 

  

35.347,67   

  

41.689,90 

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα 

   

  

   

   

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 

 

0,00 

 

  

 

0,00 

 

 

Μείον 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

 

0,00 0,00   

 

0,00 0,00 

 

Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 

  

35.347,67   

  

41.689,90 

 

ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 

 

2.560,12 

 

  

 

2.560,12 

 

   

Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. 

κόστος 

 

2.560,12 0,00   

 

2.560,12 0,00 

 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ)ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 

  

35.347,67   

  

41.689,90 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨Δ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

17 
 

2.9 Συγκριτικές Καταστάσεις 

 

Μία μέθοδος για την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι η 

συγκριτική ανάλυση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων. Στα υπό ανάλυση 

έτη, οι καταστάσεις της εταιρείας Δ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε 

είναι συνταγμένες σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα που ισχύουν.  Παρακάτω, θα 

εξετάσουμε τους πίνακες των συγκριτικών καταστάσεων, θα επισημάνουμε τις κύριες 

διαφορές που εντοπίζουμε ανάμεσα στους διάφορους λογαριασμούς και θα 

προσπαθήσουμε να δώσουμε μία εικόνα για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας για 

το χρονικό διάστημα 2011-2014.   

 

2.9.1 Ισολογισμός 

 

Πάγια στοιχεία του ενεργητικού 

Όπως παρατηρούμε, τα πάγια στοιχεία της εταιρείας είναι σταθερά την τετραετία που 

αναλύουμε. Λόγω της κρίσης, η εταιρεία επέλεξε να μην επενδύσει περαιτέρω σε πάγια 

περιουσιακά στοιχεία, αλλά προτίμησε να αξιοποιήσει στο μέγιστο τα ήδη υπάρχοντα 

κανάλια διανομής και τη φήμη και την πελατεία της ώστε να αυξήσει τις πωλήσεις της.   

Ένα σημαντικό σημείο της εταιρείας που συναντάμε είναι ότι αξιοποιεί και το ανθρώπινο 

κεφάλαιο, γεγονός που δε φαίνεται στα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης. Οι άριστες 

και σταθερές σχέσεις με τους προμηθευτές και με τους πελάτες έχουν δημιουργήσει 

επιπρόσθετη αξία στην επιχείρηση και αυτό φαίνεται στα αποτελέσματα της. Η πολιτική 

λοιπόν που ακολουθήθηκε από την επιχείρηση, σε επίπεδο παγίων, είναι άκρως 

συντηρητική για τα υλικά, όχι όμως για τα άυλα. Σε αυτό το διάστημα διπλασιαστήκαν οι 

αντιπρόσωποι, επεκτάθηκε το δίκτυο πελατών και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές (π.χ. 

Νότιο Ελλάδα) και κλείστηκαν καλύτερες συμφωνίες με τους προμηθευτές.     

Παρακάτω, θα κάνουμε συγκρίσεις των πολιτικών αυτών και με άλλα μεγέθη που θα 

συναντήσουμε.    

 

Κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού 
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Η επιχείρηση αναμφισβήτητα άντεξε την περίοδο της βαθιάς κρίσης διότι διέθετε 

ρευστότητα, δεν χρωστούσε σημαντικά ποσά σε προμηθευτές και δεν ήταν επιβαρυμένη 

με δάνεια. Συνεπώς, θα έπρεπε να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα αυτό για να κερδίσει 

περαιτέρω μερίδιο στη αγοράς, ενώ εκείνη την περίοδο πολλές επιχειρήσεις τερμάτιζαν 

τις δραστηριότητες τους.  Η μέση τιμή της τετραετίας των κυκλοφοριακών στοιχείων του 

ενεργητικού είναι 863 χιλ. με τα μισά από αυτά να ανήκουν στο λογαριασμό των 

ταμειακών διαθεσίμων. Επίσης, σε αυτό το χρονικό διάστημα, η επιχείρηση κατάφερε να 

μειώσει τα αποθέματα της και τις απαιτήσεις χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους 

παραγγελιών και καλύτερες εισπρακτικές πολιτικές. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποίησε 

για τις παραγγελίες της μία ολοκληρωμένη εφαρμογή, μέσω ιντερνέτ, η οποία μείωσε το 

κόστος των ταξιδιών και τον όγκο των αποθεμάτων. Στις πωλήσεις, επίσης,  μείωσε 

δραστικά τις πιστώσεις σε πελάτες που καθυστερούσαν την πληρωμή. 

 

Ίδια κεφάλαια 

Όπως παρατηρούμε, για την εταιρεία Δ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Ο.Ε, το μετοχικό κεφάλαιο παραμένει σταθερό και για τα τέσσερα χρόνια της ανάλυση 

μας. Αντίθετα, το ύψος των αποθεματικών που κρατάει η εταιρεία αυξάνει από τα 11 χιλ. 

στα 18 χιλ. Η επιχείρηση επιλέγει να κρατά σε χαμηλό επίπεδο τα αποθεματικά της, όσα 

της επιτρέπει ο νόμος, διότι ακόμα σκοπίμως γνωρίζει ότι δεν τα χρειάζεται.   Τα κέρδη, 

πάλι, της εταιρείας βαίνουν ανοδικά από το 2011 στο 2012 , από 30 χιλ.στα 94 χιλ. Η 

μεταβολή αυτή οφείλεται ταυτόχρονα όχι στην αύξηση των πωλήσεων, αλλά στην 

βελτιστοποίηση του μικτού περιθωρίου κέρδους και στον δραστικό εξορθολογισμό των 

εξόδων διοίκησης, διάθεσης και παραγωγής. Τα έτη 2013 και 2014 η πολιτική αυτή 

αρχίζει να έχει θετικά αποτελέσματα και στον κύκλο εργασιών, ο οποίος αυξάνει κατά 

15% περίπου και στα δύο έτη, κατά 77 χιλ και 87 χιλ αντίστοιχα. Οι δαπάνες της 

επιχείρησης γίνονται πλέον με στόχο κυρίως την επέκταση του πελατολογίου εκτός της 

έδρας της εταιρείας που είναι η Θεσσαλονίκη. 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Η επιχείρηση δεν έχει μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αυτό είναι θετικό για τη 

μακροχρόνια βιωσιμότητα της. Βέβαια, το γεγονός ότι δεν έχει δάνεια και δεν εκπίπτει 

τόκους μπορεί να επηρεάζει αρνητικά τα φορολογητέα κέρδη, αλλά πολιτική της 
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επιχείρησης είναι η πλήρης αυτοχρηματοδότηση της. Αυτός προφανώς  είναι και ο λόγος 

των χαμηλών ρυθμών επανεπενδύσεων μέσα στην εταιρεία. Το κόστος των ιδίων 

κεφαλαίων είναι αρκετά μεγάλο καθώς το ρίσκο των νέων επενδύσεων είναι εξίσου 

μεγάλο. Εν ολίγοις, το κομμάτι των επενδύσεων είναι ένα από τα μειονεκτήματα της 

επιχείρησης, αλλά μέχρι στιγμής ακολουθούσε συντηρητική πολιτική.    

 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις την τετραετία που διανύσαμε ήταν το κλειδί για την 

επιτυχία του μάνατζμεντ. Το 2011 και το 2012 η επιχείρηση είχε πολλές ανοικτές 

πιστώσεις ύψους  202 χιλ. και 211 χιλ. αντίστοιχα. Η επιχείρηση, στα πλαίσια της 

συντηρητικής πολιτικής της, μείωσε τις υποχρεώσεις της στα 139 χιλ.   

 

2.9.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης  

  

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας Δ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε 

μειώνεται πρόσκαιρα το 2012, παρουσιάζοντας μία μείωση της τάξης 18,77%, αλλά τα 

επόμενα χρόνια βαίνει αυξανόμενος κατά 15% περίπου ετησίως. Ομοίως και το μικτό 

περιθώριο κέρδους παρουσιάζει βελτίωση από το 2012 και έπειτα, αφού προτεραιότητα 

πλέον της επιχείρησης είναι η αποτελεσματική διοίκηση των πόρων και η αύξηση των 

πωλήσεων. Όσον αφορά τα έξοδα διοικήσεως, διάθεσης και παραγωγής βλέπουμε ότι η 

εταιρεία προσπαθεί να εξορθολογήσει τις δαπάνες αυτές ώστε να μην επιβαρύνεται με 

περιττά έξοδα. Μάλιστα, λόγω εκσυγχρονισμού του τρόπου επικοινωνίας με τους 

κύριους προμηθευτές και της χρήσης του κοπτηρίου μόνο για  τις ειδικές παραγγελίες, 

εξοικονομήθηκαν πάνω από 30 χιλ. από τα έξοδα παραγωγής και διάθεσης.
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Πίνακας 2.2 : Συγκριτικές Καταστάσεις 

    

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 

ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

    

  2011-2012 % 2012-2013 % 2013-2014 % 

    

              

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ  Ι Κ Ο               

B. 

  

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ               

  

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 0,14 0,02 0,17 0,01 0,07 0,00 0,00 

    

              

Γ. 

  

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ               

 

ΙΙ. 

 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις               

  

3. Κτίρια και  τεχνικά έργα 1.213,96 -1.170,93 -0,52 -234,18 -0,22 -130,78 -0,16 

  

4. 

Μηχανήματα-Τεχν.εγκ. & λοιπός 

μηχ,εξοπλισμός 0,69 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,92 -1,00 

  

5. Μεταφορικά μέσα 8.043,87 -2.311,10 -0,21 -2.002,95 -0,23 -1.740,50 -0,25 

  

6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 1.465,88 -615,97 -0,27 -308,00 -0,19 -745,87 -0,55 

   

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 10.724,39 -4.098,00 -0,26 -2.545,13 -0,22 -2.618,07 -0,29 

    

              

 

ΙΙΙ. 

 

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις               

  

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 276,27 305,00 6,42 0,00 0,00 0,00 0,00 

    

              

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 11.000,66 -3.793,00 -0,24 -2.545,13 -0,21 -2.618,07 -0,28 

    

              

Δ. 

  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ               

 

Ι. 

 

Αποθέματα               

  

1. Εμπορεύματα 76.799,28 67.335,71 1,13 -69.968,96 -0,55 5.721,83 0,10 

  

2. Προϊόντα 14.882,80 2.640,25 0,15 -10.408,18 -0,51 1.204,52 0,12 

  

1. Α & Β ύλες 31.333,84 -2.840,73 -0,07 -11.462,25 -0,32 3.598,92 0,15 

    

123.015,92 67.135,23 0,58 -91.839,39 -0,50 10.525,27 0,12 
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ΙΙ. 

 

Απαιτήσεις               

  

1. Πελάτες               

   

Μείον : Προβλέψεις 212.516,78 662,99 0,00 -43.710,32 -0,19 28.379,05 0,15 

  

2. Γραμμάτια εισπρακτέα 1.529,55 0,00 0,00 3.593,00   -1.067,80 -0,30 

  

11. Χρεώστες διάφοροι 114.419,51 -25.217,85 -0,19 8.398,98 0,08 -17.480,00 -0,15 

    

328.465,84 -24.554,86 -0,07 -31.718,34 -0,09 9.831,25 0,03 

 

IV. 

 

Διαθέσιμα               

  

1. Ταμείο 391.965,11 30.558,79 0,09 69.542,51 0,19 -8.020,46 -0,02 

  

3. Καταθέσεις όψεως  20.046,68 -24.096,20 -0,78 12.890,17 1,91 3.356,72 0,17 

    

412.011,79 6.462,59 0,02 82.432,68 0,22 -4.663,74 -0,01 

    

              

    

              

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 863.493,54 49.042,96 0,06 -41.125,05 -0,05 15.692,78 0,02 

    

              

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Β+Γ+Δ) 874.494,34 45.249,98 0,05 -43.670,17 -0,05 13.074,71 0,02 

    

              

    

              

    

              

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο               

Α 

  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ               

 

Ι. 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο               

  

1. Καταβεβλημένο 8.804,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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IV. 

 

Αποθεματικά Κεφάλαια               

  

1. Τακτικό αποθεματικό 15.542,86 4.849,22 0,42 848,20 0,05 0,00 0,00 

  

4. Έκτακτα αποθεματικά 519,20 -459,67 -1,00 658,51   300,11 0,46 

    

16.062,06 4.389,55 0,37 1.506,71 0,09 300,11 0,02 

    

              

 

V. 

 

Αποτελέσματα εις νέο               

   

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 668.608,13 29.374,90 0,05 0,00 0,00 41.689,90 0,06 

    

              

 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+AV) 693.474,30 33.764,45 0,05 1.506,71 0,00 41.990,01 0,06 

   

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΔΑ               

   

Λοιπές προβλέψεις 636,54 2.546,17   -2.546,17 -1,00 0,00   

Γ. 

  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ               

 

ΙΙ. 

 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις               

  

1. Προμηθευτές 87.776,56 110.191,30 13,57 6.010,41 0,05 -23.960,32 -0,19 

  

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 13.142,25 618,10 0,05 1.314,35 0,10 -2.121,46 -0,15 

  

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1.680,38 -1.602,02 -0,56 -256,86 -0,20 498,56 0,49 

  

11. Πιστωτές διάφοροι 77.784,32 -100.268,02 -0,56 -49.698,61 -0,63 -3.332,08 -0,12 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) 180.383,50 8.939,36 0,04 -42.630,71 -0,20 -28.915,30 -0,17 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 874.494,34 45.249,98 0,05 -43.670,17 -0,05 13.074,71 0,02 

    

              

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ               

 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 596.899,11 -117.668,31 -0,19 72.945,08 0,14 87.318,73 0,15 

 

Μείον Κόστος πωλήσεων 437.941,36 -155.888,49 -0,33 134.430,86 0,43 67.400,19 0,15 

 

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 158.957,75 38.220,18 0,24 -61.485,78 -0,32 19.918,54 0,15 
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Πλέον :  1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 465,92 -49,78 -0,47 796,65 14,45 0,00 0,00 

   

Σύνολο 159.423,67 38.170,40 0,24 -60.689,13 -0,31 19.918,54 0,15 

 

Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας               

   

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως               

   

4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής 108.306,62 -25.761,18 -0,21 -1.714,54 -0,02 13.607,88 0,14 

 

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 51.117,06 63.931,58 2,06 -58.974,59 -0,62 6.310,66 0,18 

    

              

 

Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 481,58 341,29 2,82 225,06 0,49 -31,57 -0,05 

 

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 50.635,48 63.590,29 2,05 -59.199,65 -0,63 6.342,23 0,18 

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα               

   

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα               

 

Μείον 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα -65,41 21,64 -0,15 120,00 -1,00 0,00   

 

Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 50.570,07 63.611,93 2,06 -59.079,65 -0,63 6.342,23 0,18 

 

ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων               

   

Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο 

λειτ. κόστος               

 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ 

προ φόρων 50.570,07 63.611,93 2,06 -59.079,65 -0,63 6.342,23 0,18 
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2.10 Καταστάσεις Τάσης 

 

Οι καταστάσεις τάσης των οικονομικών καταστάσεων μας βοηθάνε να εξετάσουμε την 

επιχείρηση διαχρονικά σε σχέση με ένα έτος βάσης. Στην παρούσα εργασία παίρνουμε 

ως έτος βάσης το 2011. Όπως διαπιστώνουμε από τον πίνακα ποσοστών τάσεως, το 

σύνολο του ενεργητικού παρουσιάζει μια ανοδική τάση στα χρόνια της ανάλυσης μας, 

ενώ μόνο το 2013 παρουσιάζει μια μικρή πτώση. Βέβαια, η αύξηση αυτή αφορά μόλις το 

5% περίπου του συνόλου του ενεργητικού, γεγονός που δείχνει ότι η επιχείρηση έχει 

σταθερή πορεία μέσα στην κρίση, με μικρές θετικές μεταβολές.  Από την άλλη πλευρά, 

όσον αφορά τις αυξήσεις στα στοιχεία του παθητικού, η κατανομή έχει ως εξής: αύξηση 

κερδών εις νέο και μείωση των βραχυπρόθεσμών υποχρεώσεων, που θεωρείται επιτυχία 

του μάνατζμεντ μέσα στην υπό ανάλυση τετραετία.  

 

Τα ποσά τάσης της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης, επίσης, μας δίνουν ένα μήνυμα 

ότι η εταιρεία μπορεί να είναι κερδοφόρα, ακόμα και στην περίοδο της δύσκολης 

οικονομικής συγκυρίας. Πιο συγκεκριμένα, η τάση του κύκλου εργασιών βαίνει ανοδική 

τα έτη 2013-2014 και προοιωνίζεται μια σταθερή ανάπτυξη για το μέλλον της 

επιχείρησης. Μάλιστα, το 2014 οι πωλήσεις είναι 6% πάνω από το έτος βάσης μας.    Το 

μικτό περιθώριο κέρδος της επιχείρησης επίσης κυμαίνεται στα επίπεδα του έτους βάσης, 

με εξαίρεση το έτος 2012 που παρουσιάζει μια βελτίωσης της τάξης του 24,44%, λόγω 

καλύτερων εμπορικών συμφωνιών με τους προμηθευτές.  
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Πίνακας 2.3: Ποσοστά τάσης 

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ  Ι Κ Ο 2011 2012 2013 2014 

B. 

  

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ         

  

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 100 116,67 125 125 

    

        

Γ. 

  

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

 

ΙΙ. 

 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις         

  

3. Κτίρια και  τεχνικά έργα 100 47,77 37,33 31,49 

  

4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκ. & λοιπός μηχ,εξοπλισμός 100 100 100 0 

  

5. Μεταφορικά μέσα 100 79,39 61,53 46,01 

  

6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 100 72,84 59,27 26,38 

   

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 100 73,94 57,75 41,11 

    

        

 

ΙΙΙ. 

 

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις         

  

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 100 741,84 741,84 741,84 

    

        

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 100 75,95 59,82 43,22 

    

        

Δ. 

  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

 

Ι. 

 

Αποθέματα         

  

1. Εμπορεύματα 100 212,5 95,6 105,16 

  

2. Προϊόντα 100 114,83 56,37 63,14 

  

1. Α & Β ύλες 100 92,58 62,65 72,05 
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100 157,9 78,69 87,77 

 

ΙΙ. 

 

Απαιτήσεις         

  

1. Πελάτες         

   

Μείον : Προβλέψεις 100 100,29 81,02 93,53 

  

2. Γραμμάτια εισπρακτέα         

  

11. Χρεώστες διάφοροι 100 81,11 87,4 74,31 

    

100 93,18 84,38 87,11 

 

IV. 

 

Διαθέσιμα         

  

1. Ταμείο 100 109,09 129,77 127,38 

  

3. Καταθέσεις όψεως  100 21,85 63,66 74,54 

    

100 101,76 124,21 122,94 

    

        

    

        

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 100 105,82 100,94 102,8 

    

        

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Β+Γ+Δ) 100 105,27 100,18 101,71 

    

        

    

        

    

        

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο         

Α 

  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

 

Ι. 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο         

  

1. Καταβεβλημένο 100 100 100 100 
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IV. 

 

Αποθεματικά Κεφάλαια         

  

1. Τακτικό αποθεματικό 100 142,23 149,62 149,62 

  

4. Έκτακτα αποθεματικά 100 0 143,26 208,55 

    

100 136,76 149,38 151,89 

    

        

 

V. 

 

Αποτελέσματα εις νέο         

   

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 100 104,62 104,62 111,17 

    

        

 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+AV) 100 105,14 105,37 111,76 

   

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ         

   

Λοιπές προβλέψεις         

Γ. 

  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

 

ΙΙ. 

 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

  

1. Προμηθευτές 100 1457,38 1531,42 1236,26 

  

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 100 104,92 115,4 98,49 

  

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 100 44,48 35,58 52,86 

  

11. Πιστωτές διάφοροι 100 43,88 16,06 14,2 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) 100 104,42 83,34 69,04 

    

        

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 100 105,27 100,18 101,71 

    

        

    

        

    

        

Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ         

 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 100 81,23 92,87 106,8 
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Μείον Κόστος πωλήσεων 100 66,89 95,44 109,76 

 

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 100 124,49 85,09 97,86 

 

Πλέον :  1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 100 52,56 811,78 811,78 

   

Σύνολο 100 124,44 85,58 98,33 

 

Μείον 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας         

   

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως         

   

4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής 100 79,4 78,03 88,91 

 

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 100 305,71 115,95 136,26 

    

        

 

Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 100 382,13 568,17 542,08 

 

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 100 305,41 114,18 134,67 

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα         

   

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα         

 

Μείον 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 100 84,72 0 0 

 

Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 100 306,43 114,71 135,29 

 

ΜΕΙΟΝ Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων         

   

Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος         

 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 100 306,43 114,71 135,29 
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2.11 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους 

 

Από την ανάλυση των καταστάσεων κοινού μεγέθους παρατηρούμε τα ακόλουθα.  Όσον 

αφορά το κυκλοφορούν ενεργητικό, τα χρηματικά διαθέσιμα και τα ισοδύναμα αυτών, τα 

οποία αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι του κυκλοφορούντος ενεργητικού, 

παρατηρούμε μια αύξηση περίπου 10%, από 42,73% σε 51,65% συγκριτικά με το σύνολο 

του ενεργητικού την τετραετία 2011-2014. Τα αποθέματα δεν μεταβάλλονται αισθητά 

και διατηρούν το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού που είναι 11-

13%, ενώ οι απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζουν μικρή διακύμανση συγκριτικά με το 

μέγεθος του συνόλου του ενεργητικού (από 26,40% το 2011 έπεσαν στα 24,28% το 

2014). Σαν σύνολο, το κυκλοφορούν ενεργητικό τα έτη 2011-2014 μένει σταθερό και 

αποτελεί το 98% περίπου των συνολικών περιουσιακών στοιχείων. Με άλλα λόγια η 

επιχείρηση έχει μετατραπεί σε εντάσεως εργασίας, ενώ για παραγωγή έχει κρατήσει μόνο 

τις ειδικές παραγγελίες.   

 

Παρατηρώντας τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού, μπορούμε να πούμε ότι οι λογιστικές 

αξίες των κτιρίων, μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού είναι πολύ 

χαμηλές διότι είναι αποσβεσμένες. Η πραγματική τους αξία ή η ανταλλακτική τους αξία 

είναι σαφώς μεγαλύτερη από αυτή που παρουσιάζεται στον ισολογισμό. Στις 

καταστάσεις το πάγιο ενεργητικό αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 1% του συνόλου του 

ενεργητικού και δεν αντιστοιχεί με τη χρησιμότητα τους. Ο παλιός εξοπλισμός 

χρησιμεύει πλέον για τις ειδικές παραγγελίες (κοπτήριο), ενώ μελλοντικά η επιχείρηση 

θα μπορούσε να κάνει επενδύσεις σε μεταφορικά μέσα, σε ένα 2
ο
 κατάστημα λιανικής 

εντός ή εκτός Θεσσαλονίκης (ανατολικά) και τέλος, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις (e-

commerce). 

 

Όσον αφορά το παθητικό της εταιρείας, μπορούμε να κάνουμε το εξής σημαντικό 

συμπέρασμα που αφορά τη πολιτική χρηματοδότησης της επιχείρησης. To 73-80% του 

συνόλου του ενεργητικού είναι ίδια κεφάλαια, υπερκαλύπτουν τη χρηματοδότηση των 

παγίων και χρηματοδοτούν το κυκλοφορούν ενεργητικό. Αυτός ο τρόπος επένδυσης  

θεωρείται πολύ συντηρητικός και ακριβός αν λάβουμε υπόψη το κόστος των ιδίων 
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κεφαλαίων. Οι επενδύσεις στην επιχείρηση θα λύσουν τη δυσαναλογία χρηματοδότησης, 

θα προσφέρουν ανάπτυξη και θα μεγαλώσουν την επιχείρηση, η οποία δείχνει ήδη 

σημάδια ανάκαμψης.    

 

Παρατηρώντας την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, βλέπουμε πως κάθε χρόνο, το 

κόστος πωληθέντων  αγγίζει το 61-77% του κύκλου εργασιών. Από το υπόλοιπο που 

μένει περίπου, κάθε χρόνο, το 5-18% δηλώνεται ως καθαρό κέρδος προ φόρων για την 

επιχείρηση.
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Πίνακας 2.4: Καταστάσεις κοινού 

μεγέθους 

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ  Ι Κ Ο 2011 2012 2013 2014 

B. 

  

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ         

  

4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης 0 0 0 0 

    

        

Γ. 

  

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

 

ΙΙ. 

 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις         

  

3. Κτίρια και  τεχνικά έργα 0,26 0,12 0,1 0,08 

  

4. Μηχανήματα-Τεχν.εγκ. & λοιπός μηχ,εξοπλισμός 0 0 0 0 

  

5. Μεταφορικά μέσα 1,31 0,98 0,8 0,59 

  

6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός 0,26 0,18 0,16 0,07 

   

Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 1,83 1,29 1,06 0,74 

    

        

 

ΙΙΙ. 

 

Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις         

  

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0,01 0,04 0,04 0,04 

    

        

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 1,84 1,32 1,1 0,78 

    

        

Δ. 

  

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

 

Ι. 

 

Αποθέματα         

  

1. Εμπορεύματα 6,97 14,06 6,65 7,2 

  

2. Προϊόντα 2,07 2,26 1,17 1,29 
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1. Α & Β ύλες 4,46 3,92 2,79 3,16 

    

13,5 20,24 10,6 11,65 

 

ΙΙ. 

 

Απαιτήσεις         

  

1. Πελάτες         

   

Μείον : Προβλέψεις 26,4 25,15 21,35 24,28 

  

2. Γραμμάτια εισπρακτέα 0 0 0,42 0,29 

  

11. Χρεώστες διάφοροι 15,54 11,97 13,56 11,35 

    

41,94 37,12 35,32 35,92 

 

IV. 

 

Διαθέσιμα         

  

1. Ταμείο 39,14 40,56 50,7 49,02 

  

3. Καταθέσεις όψεως  3,59 0,75 2,28 2,63 

    

42,73 41,31 52,98 51,65 

    

        

    

        

 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV) 98,16 98,68 98,9 99,22 

    

        

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Β+Γ+Δ) 100 100 100 100 

    

        

    

        

    

        

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο         

Α 

  

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ         

 

Ι. 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο         

  

1. Καταβεβλημένο 1,02 0,97 1,02 1,01 
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IV. 

 

Αποθεματικά Κεφάλαια         

  

1. Τακτικό αποθεματικό 1,34 1,81 2 1,97 

  

4. Έκτακτα αποθεματικά 0,05 0 0,08 0,11 

    

1,39 1,81 2,07 2,08 

    

        

 

V. 

 

Αποτελέσματα εις νέο         

   

Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 74,05 73,59 77,32 80,94 

    

        

 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΙ+ΑΙV+AV) 76,46 76,37 80,42 84,02 

   

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ         

   

Λοιπές προβλέψεις 0 0,28 0 0 

Γ. 

  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ         

 

ΙΙ. 

 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

  

1. Προμηθευτές 0,94 13,08 14,44 11,49 

  

5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 1,46 1,46 1,68 1,41 

  

6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 0,34 0,14 0,12 0,17 

  

11. Πιστωτές διάφοροι 20,8 8,67 3,33 2,9 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ) 23,54 23,35 19,58 15,98 

    

        

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 100 100 100 100 
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Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ         

 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 100 100 100 100 

 

Μείον 

 

Κόστος πωλήσεων 75,1 61,85 77,19 77,19 

 

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 24,9 38,15 22,81 22,81 

 

Πλέον :  1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,02 0,01 0,15 0,13 

   

Σύνολο 24,91 38,17 22,96 22,94 

 

Μείον 

 

1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας         

   

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως         

   

4. Έξοδα λειτουργίας παραγωγής 19,95 19,51 16,77 16,61 

 

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 4,96 18,66 6,19 6,33 

    

        

 

Μείον 

 

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 0,02 0,09 0,12 0,1 

 

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 4,94 18,57 6,07 6,23 

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ Έκτακτα αποτελέσματα         

   

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα         

 

Μείον 

 

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα -0,02 -0,02 0 0 

 

Οργανικά & Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 4,92 18,54 6,07 6,23 

 

ΜΕΙΟΝ 

 

Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων         

   

Μείον Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος         

 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 4,92 18,54 6,07 6,23 
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2.12 Προβλέψεις 

 

Κάνοντας μια πιθανή πρόβλεψη του κύκλου εργασιών με την μέθοδο της παλινδρόμησης 

(μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων) προβλέπουμε ότι το 2015 ο κύκλος εργασιών θα 

ανέλθει σε 647 χιλ. ευρώ και το 2016 σε 667 χιλ. ευρώ. Προβλέποντας τα καθαρά κέρδη 

προ φόρων με την ίδια μέθοδο πιστεύουμε πως το καθαρό κέρδος το 2015 θα ανέλθει 

43,9 χιλ. και το 2016 στα 41,3 χιλ. ευρώ. 

Γράφημα 2.3 

 

Γράφημα 2.2 
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2.13 Ανάλυση Δεικτών 

 

Δείκτες Ρευστότητας 

Η γενική ρευστότητα της επιχείρησης είναι αρκετά ικανοποιητική στα εξεταζόμενα έτη. 

Στην υπό εξέταση τετραετία ο δείκτης αυτός κυμαίνεται από 4,17 ως 6,21 γεγονός που 

σημαίνει ισχυρή ρευστότητα. Αντιστοίχως, ο δείκτης της άμεσης ρευστότητας 

επαληθεύει όσα αναφέραμε παραπάνω, αφού κυμαίνεται μεταξύ 3,60 και 5,48. Ακόμη, 

εξετάζουμε το δείκτη του κεφαλαίου κίνησης προς το σύνολο του ενεργητικού και το 

δείκτη μετρητών. Ο πρώτος δείκτης δείχνει ότι το κεφάλαιο κίνησης καταλαμβάνει 

συνήθως το 75-83% των περιουσιακών στοιχείων, και ο δεύτερος ότι τα μετρητά και οι 

καταθέσεις καταλαμβάνουν περίπου το 44% του κυκλοφορούντος ενεργητικού το 2011 

και φτάνει 52% το 2014 ακολουθώντας μια ανοδική πορεία. 

 

Δείκτες αποδοτικότητας 

Οι δείκτες αποδοτικότητας είναι ίσως οι πιο σημαντικοί όσον αφορά την ανάλυση και τα 

αποτελέσματα τους. Τόσο οι μέτοχοι όσο και λοιποί ενδιαφερόμενοι (τράπεζες, 

προμηθευτές, πελάτες) ασχολούνται συνεχώς με την αποδοτικότητα της επιχείρησης για 

το αν θεωρείται φερέγγυα για τη χορήγηση δανείου ή για μια μελλοντική συνεργασία στο 

εμπόριο. Η καθαρή απόδοση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων (ROA) είναι 

ικανοποιητική για τους μετόχους και λαμβάνει περίπου το 5%-10%.  Σε αυτό το σημείο 

θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το ROΑ το υπολογίζουμε με 2 τρόπους: 1) χωρίς να 

χρησιμοποιήσουμε το μέσο όρο των περιουσιακών στοιχείων-αρχής  και τέλους της 

διαχειριστικής χρήσης 2) χρησιμοποιώντας αυτόν το μέσο όρο. Ο λόγος που τον 

υπολογίζουμε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο είναι γιατί  παρουσιάζουν με πιο 

αντικειμενικό τρόπο τις αποδόσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, δεν έχουμε 

αξιοσημείωτες διαφορές.  Σε συνέχεια της ανάλυσης μας, υπολογίσαμε την καθαρή 

απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE), ο οποίος μας δείχνει ότι περίπου, κάθε χρόνο, 4-

12% είναι το καθαρό κέρδος για την επιχείρηση. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να 

σημειώσουμε ότι το ROE το υπολογίζουμε και αυτό με 2 τρόπους: 1) χωρίς να 

χρησιμοποιήσουμε το μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων-αρχής και τέλους της 

διαχειριστικής χρήσης 2) χρησιμοποιώντας αυτόν το μέσο όρο. Από την άλλη πλευρά, ο 
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δείκτης του καθαρού περιθωρίου κέρδους μας δείχνει ότι τα καθαρά κέρδη προς τις 

πωλήσεις κυμαίνονται για την επιχείρηση, συνήθως, από 4% μέχρι 17%, χωρίς ιδιαίτερες 

μεταβολές. Επίσης, ένα δείκτη που πρέπει να αναφέρουμε, σε συνδυασμό με τον 

παραπάνω δείκτη είναι ο δείκτης του μικτού περιθωρίου δείκτη, ο οποίος κυμαίνεται 

μεταξύ 5%-19%. Τα υψηλά ποσοστά τα έχουμε το 2012. 

 

Δείκτες δραστηριότητας 

Οι δείκτες δραστηριότητας χρησιμοποιούνται προκειμένου να μετρηθεί ο βαθμός 

αποτελεσματικότητας μιας επιχειρήσεως στη χρησιμοποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων, κατά πόσο δηλαδή γίνεται ή όχι χρησιμοποίηση αυτών. Οι πιο 

αντιπροσωπευτικοί δείκτες δραστηριότητας για την εξεταζόμενη επιχείρηση είναι ο 

δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας πάγιων περιουσιακών στοιχείων, ο δείκτης 

κυκλοφοριακής ταχύτητας του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και ο δείκτης 

κυκλοφοριακής ταχύτητας του κεφαλαίου κίνησης.  

 

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης της κυκλοφοριακής ταχύτητας των πάγιων στοιχείων 

κυμαίνεται μεταξύ 36,70 και 82,39. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας του συνόλου 

των περιουσιακών στοιχείων κυμαίνεται γύρω στο 56-77% και ο δείκτης κυκλοφοριακής 

ταχύτητας του κεφαλαίου κίνησης κυμαίνεται είναι 19% ως 24%, γεγονός που σημαίνει 

οικονομική ευρωστία για την Δ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε. 

Γενικότερα, η κυκλοφορική ταχύτητα του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων είναι 

ιδιαίτερα χαμηλή που σημαίνει ότι η εταιρεία, όχι μόνο παρουσιάζει κέρδη, αλλά μπορεί 

και χρησιμοποιεί το ενεργητικό της με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να μεγιστοποιείται τα 

οφέλη.   

 

Δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης και κεφαλαιακής δομής 

Με τους δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσης και κεφαλαιακής δομής μπορούμε να 

εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις 

υποχρεώσεις της και το βαθμό προστασίας που απολαμβάνουν οι πιστωτές της. 

Χαρακτηριστικοί δείκτες αυτής της κατηγορίας είναι ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς 

συνολικά κεφάλαια, ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά κεφάλαια, ο δείκτης 

κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις, ο δείκτης παγίων προς 
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μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και ο δείκτης αυτοχρηματοδότησης πάγιων στοιχείων.  

Θα πρέπει να επισημάνουμε πάλι ότι η επιχείρηση δεν έχει μακροχρόνιες υποχρεώσεις, 

μόνο βραχυχρόνιες. Σε συνδυασμό αυτού του δείκτη με το δείκτη αυτοχρηματοδότησης 

πάγιων στοιχείων, βλέπουμε ότι η εταιρεία Δ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-

Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε. στηρίζεται σε ίδια κεφάλαια  και παρέχει πλεονάζουσα 

χρηματοδότηση στα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της. Αυτή η πολιτική είναι από τις 

πολύ συντηρητικές τακτικές χρηματοδότησης. Ο κίνδυνος της εταιρείας, με αυτόν τον 

τρόπο μειώνεται κατά πολύ, διότι η στρατηγική αυτή δεν προκαλεί προβλήματα 

ρευστότητας. Επίσης, αναλύοντας τη κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας, 

διαπιστώνουμε ότι η εταιρεία διατηρεί περίπου 76-84% ίδια και 16-24% ξένα κεφάλαια, 

στα εξεταζόμενα έτη. Ακόμη, βλέποντας τις αναλογίες του  ενεργητικού της επιχείρησης, 

πρέπει να τονίσουμε ότι η εταιρεία είναι εντάσεως κυκλοφορούντων στοιχείων και όχι 

παγίων στοιχείων. Τέλος, υπολογίσαμε το συντελεστή χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

της εταιρείας, ο οποίος είναι καθαρά κέρδη/ κέρδη προ φόρων. Ο δείκτης αυτός μας δίνει 

στοιχεία για το καθεστώς της φορολογίας και για τις υποχρεώσεις της εταιρείας όσον 

αφορά για τους λοιπούς διάφορους φόρους που έχει. Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής 

αυτός είναι 70-89% που σημαίνει κατά μέσο όρο το 20-30% των κερδών πηγαίνει σε 

φορολογικές υποχρεώσεις.
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Πίνακας 2.5: Δείκτες 2011 2012 2013 2014 

 

Τύπος         

Δείκτες Ρευστότητας 

 

        

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας= 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό  4,17 4,23 5,05 6,21 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

  

        

  

        

Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας= 
Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Αποθέματα 3,60 3,36 4,51 5,48 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

  

        

  

        

Δείκτης Κεφαλαίου Κίνησης προς 

Ενεργητικό = 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,75 0,75 0,79 0,83 

Σύνολο Ενεργητικού         

  

        

  

        

Δείκτης Μετρητών= 
Χρηματικά διαθέσιμα 0,44 0,42 0,54 0,52 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό         

  

        

  

        

  

        

 

 

 

2011 2012 2013 2014 
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Δείκτες Χρηματοοικονομικής 

Μόχλευσης και Περιουσιακής 

Διάρθρωσης 

 

        

  

        

Χρηματοοικονομική Μόχλευση 

Μακροπρόθεσμο Χρέος 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μακροπρόθεσμο Χρέος + Ίδια Κεφάλαια         

 

        

Ίδια κεφάλαια 0,76 0,76 0,80 0,84 

Σύνολο Ενεργητικού         

 

        

Σύνολο Ενεργητικού 1,32 1,32 1,25 1,19 

Ίδια κεφάλαια         

  

        

Δείκτης Χρέους 
Μακροπρόθεσμο Χρέος 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ίδια Κεφάλαια         

  

        

Δείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 0,02 0,01 0,01 0,01 

 
Σύνολο Ενεργητικού         
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Δείκτης Αυτοχρηματοδότησης Παγίων 

Περιουσιακών στοιχείων 

Ίδια Κεφάλαια 41,65 57,65 73,37 107,71 

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία         

 
 

        

 
 

        

δείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

προς Συνολικά ξένα κεφάλαια 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 4,17 4,23 5,05 6,21 

Μακροπρόθεσμα + Βραχυπρόθεσμα Κεφάλαια         

 
 

        

Δείκτης Χρηματοδότησης Παγίων 

Στοιχείων με Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια 

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 0,00 0,00 0,00 0,00 

Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια         

 

        

Δείκτης Κάλυψης Τόκων 
ΚΠΤΦ 256,91 205,53 52,43 64,58 

Τόκοι         

 
 

        

Δείκτης Κάλυψης Δανειακών 

Υποχρεώσεων Καθαρά Κέρδη + Τόκοι + Αποσβέσεις 280,48 194,00 41,03 30,00 

 
Τόκοι + Εξόφληση Δανείων         

  

        

Συντελεστής  χρηματοοικονομικής 

μόχλευσης 

Καθαρά Κέρδη 0,89 0,89 0,69 0,70 

ΚΠΤΦ         
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Δείκτες Οικονομικής Απόδοσης 

 

2011 2012 2013 2014 

Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

μετά φόρων Καθαρά Κέρδη μετά φόρων 0,04 0,17 0,04 0,04 

 
Έσοδα Πωλήσεων         

  

        

Δείκτης Απόδοσης Επενδυμένων 

Κεφαλαίων 

ΚΠΤΦ   0,11 0,04 0,05 

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων αρχής και τέλους χρήσης         

 

        

ΚΠΤΦ 0,04 0,10 0,04 0,05 

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων         

 

 

 

        

Δείκτης Απόδοσης Καθαρής θέσης Καθαρά Κέρδη    0,13 0,04 0,04 

 
Μέση αξία Καθαρής Θέσης αρχή και τέλους χρήσης         

ή 

 

        

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων Καθαρά Κέρδη  0,04 0,12 0,05 0,06 

 

Καθαρή Θέση         

  

        

Μικτό Περιθώριο Κέρδους ΚΠΤΦ 0,05 0,19 0,06 0,06 

 
Πωλήσεις         
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Δείκτες Δραστηριότητας 

 

2011 2012 2013 2014 

  

        

Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων Πωλήσεις   36,70 54,37 82,39 

 

Μέσο ύψος Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων αρχής και τέλους 

χρήσης         

 
 

        

Δείκτης Κυκλοφοριακής ταχύτητας 

Συνόλου Περιουσιακών Στοιχείων 

Πωλήσεις    0,58 0,66 0,77 

Μέσο ύψος Συνόλου Περιουσιακών Στοιχείων αρχής και τέλους 

χρήσης         

 

        

Πωλήσεις  0,73 0,56 0,68 0,77 

 Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων         

  

        

 
 

        

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Κεφαλαίου 

Κίνησης Πωλήσεις   0,19 0,21 0,24 

 
Μέσο ύψος Κεφαλαίου Κίνησης αρχής και τέλους χρήσης         
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2.14 Συμπεράσματα της Εσωτερικής Ανάλυσης 

 

Από την εσωτερική ανάλυση  Δ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε. 

μπορούμε να διακρίνουμε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της επιχείρησης. Στο 

κεφάλαιο αυτό συγκεντρώσαμε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη δομή, την 

κουλτούρα της επιχείρησης ενώ έχουμε πραγματοποιήσει μια πλήρη ανάλυση των 

οικονομικών καταστάσεων για την τελευταία τετραετία. 

 

Επειδή πρόκειται για μία οικογενειακή επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη, έχουμε 

ιστορικά στοιχεία και έτσι μπορούμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα της σημερινής 

κατάστασης και να σχεδιάσουμε τη μελλοντική στρατηγική της επιχείρησης. 

 

Πιο αναλυτικά, από τους ισολογισμούς της επιχείρησης μπορούμε να διαπιστώσουμε 

ότι η επιχείρηση είναι υγιής και δεν έχει προβλήματα ρευστότητας, βιωσιμότητας ή 

δανειακής επιβάρυνσης. Από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, επίσης 

διαπιστώνουμε ότι η επιχείρηση μπορεί να έχει κέρδη (ολικά και καθαρά προ φόρων) 

ακόμα και μέσα στην κρίση, γεγονός που την καθιστά αξιόπιστη στον κλάδο της και 

ικανό το μάνατζμεντ της.  

 

Η επιχείρηση έχει καταφέρει να δημιουργήσει, μέσω της διαχείρισης των πόρων της, 

το κατάλληλο «ανταγωνιστικό» πλεονέκτημα έτσι ώστε να «αποκτήσει» ένα 

ικανοποιητικό τμήμα της αγοράς στην εμπορία υποκαμίσων. Το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι των άλλων επιχειρήσεων είναι ο συνδυασμός του ποιοτικού 

υποκαμίσου σε ανταγωνιστική τιμή που να ανταποκρίνεται στο γούστο και στο 

εισόδημα του μέσου Έλληνα. Το βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της θα πρέπει 

λοιπόν να αξιοποιηθεί μέσω της στρατηγικής που θα επιλέξουμε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

3. 1. Ανάλυση PEST και Εξωτερικό Μακροπεριβάλλον 

 

Σύμφωνα με τον Β.Κέφη - Π.Παπαζαχαρίου “ Το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ένα 

σύνολο δυνάμεων, οι οποίες επιδρούν στο σώμα της επιχείρησης και επηρεάζουν τη 

λειτουργία, τη ζωτικότητα και την επιβίωσή της”. 

Η εξέταση του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος, 

όπως αναλύεται παρακάτω βασίζεται στην ανάλυση PEST (Political, Economic, 

Social and Technological), παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων της 

επιχείρησης. 

 

3.1.1. Πολιτική Διάσταση (Political) 

 

Η έκτη συνεχόμενη χρονιά ύφεσης που διανύει η ελληνική οικονομία και κατά 

συνέπεια τα δημοσιονομικά μέτρα κάλυψης του δημοσιονομικού ελλείμματος, 

έπληξαν σοβαρά το εμπορικό ισοζύγιο και ειδικά τον κλάδο της ένδυσης, 

σημειώνοντας σημαντική πτώση στον όγκο του λιανικού εμπορίου. Σύμφωνα με το 

Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας της ΤτΕ για τους μήνες Σεπτέμβριο-

Οκτώβριο 2014, ο Δείκτης του όγκου λιανικού εμπορίου το 2009 ήταν 112,9 και το 

δεύτερο τρίμηνο του 2014 μόλις 63,9. Η μείωση της τάξεως του 45% περίπου, 

οφείλεται σαφώς στα δημοσιονομικά μέτρα που επέβαλλε η κυβέρνηση έχοντας ως 

κυριότερο αντίκτυπο τη δραστική μείωση της καταναλωτικής δύναμης. 

Ακόμη, η αύξηση της φορολογίας του εισοδήματος, των φυσικών και νομικών 

προσώπων, η επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ο ΕΝΦΙΑ, η δραστική 

μείωση των μισθών και συντάξεων και πολλά άλλα έκτακτα μέτρα που επέβαλλε η 

κυβέρνηση, κατακερμάτισαν καταρχήν την ψυχολογία των πολιτών και σαφώς το 

διαθέσιμο εισόδημα. Οι πολίτες αναγκάστηκαν να αναδιαρθρώσουν τις ανάγκες τους 
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και να θέσουν νέες προτεραιότητες. Το “καλάθι της νοικοκυράς” περιορίστηκε στα 

βασικά είδη προς επιβίωση για σημαντικό ποσοστών Ελλήνων πολιτών. 

Επίσης, η εφαρμογή της πολιτικής εφαρμογής της απελευθέρωσης του εμπορίου στα 

προϊόντα ένδυσης και η ένταξη της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου 

επηρέασαν αρνητικά την ελληνική βιομηχανία ένδυσης αλλά μπόρεσε και επηρέασε 

τις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών. 

 

3.1.2. Οικονομική Διάσταση 

 

Στο πλαίσιο αυτό ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στο επίπεδο 

των τιμών, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ για το έτος 

2013, ο μέσος ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού τα έτη 2010-2013 ήταν 2% με βάση τον 

Εναρμονισμένο Δείκτη τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ). Αναλυτικότερα, το 2010 ήταν 

4,7%, το 2011 3,1%, το 2012 μόλις 1,00% και το 2013 σημείωσε αρνητικό ρυθμό -

0,9% . Όπως γίνεται αντιληπτό ο πληθωρισμός κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα από 

τα αναμενόμενα και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν υποχώρησε το γενικό 

επίπεδο των τιμών. Από διάφορες έρευνες που γίνονται κατά καιρούς παρατηρείται 

ότι οι τιμές πολλών προϊόντων δεν μειώθηκαν όπως θα περίμενε κανείς υπό καθεστώς 

δημοσιονομικής πολιτικής και έντονης λιτότητας. Σε αντίθεση βέβαια με άλλες χώρες 

που τελούν και αυτές σε καθεστώς λιτότητας. 

  

Αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Εμπορίου και 

Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝ.ΕΜ.Υ – ΕΣΕΕ), από τον Μάρτιο του 2013 μέχρι και τον 

Ιούλιο, καταγράφηκε ήπιος αποπληθωρισμός, περίπου μισή ποσοστιαία μονάδα κάθε 

μήνα. Αποπληθωρισμός στην Ελλάδα τελευταία φορά είχε καταγραφεί το Μάιο του 

1968. Λόγω της βραχείας του ύπαρξης ο αποπληθωρισμός δεν μπόρεσε να επηρεάσει 

το επίπεδο των τιμών, το οποίο παραμένει σε υψηλά επίπεδα. 

 

Στην γενική οικονομική διάσταση σημαντικός παράγοντας αποτελεί το ύψος της 

ανεργίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ, “ο αριθμός 

των ανέργων αυξήθηκε κατά 880,3 χιλ. άτομα μεταξύ του γ' τριμήνου του 2009 και του 

αντίστοιχου τριμήνου του 2013 και το ποσοστό ανεργίας μεταβλήθηκε από 9,3% το γ' 
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τρίμηνο του 2009 και 12,4% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 σε 27,0% το γ' τρίμηνο 

του 2013”. Αξίζει να αναφερθεί ότι το ποσοστό ανεργίας του γ' τριμήνου του 2013 

είναι το υψηλότερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28.  

Τα επιτόκια δανεισμού κατέγραψαν ανοδική πορεία από τα τέλη του 2009 έως και το 

έτος 2011. Η αύξηση διαμορφώθηκε κατά περίπου 23/4 εκατοστιαίες μονάδες. Επίσης 

την ίδια περίοδο, το μεσοσταθμικό επιτόκιο στεγαστικών (καταναλωτικών) δανείων 

κατέγραψε αύξηση κατά περίπου 1 1/4 εκατοστιαίες μονάδες. 

 

Ο κ. Προβόπουλος, Διοικητής της ΤτΕ, στην έκθεσή του για το έτος 2013, 

παρουσιάζει το έτος 2013 ως σημείο καμπής και έτος λήξης της οικονομικής ύφεσης 

στην οποία βρίσκεται τα τελευταία πέντε χρόνια η χώρα μας. Μάλιστα, θεωρεί ότι το 

2014 έδειξε επίπεδα σταθερότητας της δημοσιονομικής πολιτικής και αρκεί να 

διατηρήσουμε την σταθερότητα αυτή ώστε να μπορέσουμε να εδραιώσουμε την 

ανάπτυξη της χώρας μας. 

 

Συνοψίζοντας, όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες της οικονομικής διάστασης του 

περιβάλλοντος, παρασύρουν καθοδικά τις επενδύσεις, το περιθώριο κέρδους της 

επιχείρησης και επομένως και την προσφορά της. 

 

3.1.3. Κοινωνική Διάσταση 

 

Η απογραφή που πραγματοποίησε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία το έτος 2011 

κατέγραψε 10.815.197 μόνιμους κατοίκους, εκ των οποίων οι 5.302.703 είναι άντρες, 

με ποσοστό 49% επί του συνόλου των κατοίκων. Από τους 5.302.703 άντρες, εάν 

εξαιρέσουμε περίπου το 1.000.000 που ανήκουν στην ηλικία των 0 έως 19 χρονών, 

συμπεραίνουμε ότι η αγορά στόχος της εταιρείας αγγίζει τους 4.300.000 άντρες. 

Περίπου οι 2.300.000 είναι άντρες ηλικίας 20-49 ετών, όπου η εταιρεία διαμορφώνει 

το 70% της παραγωγής της. Πρόκειται για target group πολύ ικανοποιητικό αλλά και 

με μεγάλες διαφορές στο τρόπο ένδυσης. 

Το κοινωνικό περιβάλλον της χώρας μας χαρακτηρίζετε πολυπολιτισμικό. Η εταιρεία 

λαμβάνει υπόψη της την διαφορετικότητα των ατόμων και προσπαθεί να 

ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην ζήτηση.  
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3.1.4. Τεχνολογική διάσταση  

Στον τομέα της ένδυσης, ιδιαίτερα σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις από την 

τεχνολογική ανάπτυξη και πρόοδο. 

 

Σήμερα, η αλματώδη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει επιφέρει μεγάλες 

αλλαγές τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Η έντονη χρήση του 

διαδικτύου δίνει τη δυνατότητα πλέον σε οποιονδήποτε ανήκει στην εφοδιαστική 

αλυσίδα να λαμβάνει πληροφορίες άμεσα είτε για πελάτες είτε για προμηθευτές είτε 

για προϊόντα και υπηρεσίες. Η πληροφόρηση που μπορεί να δεχθεί ο καθένας σε 

πραγματικό χρόνο (real time), αυξάνει την ένταση του ανταγωνισμού και καθιστά 

πρωταρχική ανάγκη της επιχείρησης, την εναρμόνιση της με την τεχνολογική 

ανάπτυξη. 

  

Η υπό εξέταση εταιρεία έχει κάνει βήματα μόνο ως προς την διευκόλυνσή της. Για 

παράδειγμα αποστολή των παραγγελιών από τους αντιπροσώπους μέσω email για την 

ταχύτερη διεκπεραίωση των, ηλεκτρονικός δειγματισμός όπου αυτό είναι εφικτό σε 

συνάρτηση πάντα με τον βιωματικό.  

 

Για να μπορέσει να επιτύχει τον στόχο της και να κατέχει πιο ανταγωνιστική θέση 

στην αγορά, θα πρέπει να δημιουργήσει τη δική της ιστοσελίδα και να εκπαιδεύσει το 

προσωπικό της ώστε να ενταχθεί ομαλά και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η PEST 

Analysis συνοψίζεται στον Πίνακα 3.1: 
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Πίνακας 3.1 : Ανάλυση PEST της εταιρείας “Δ. Χατζηβασιλείου – Α. 

Χατζηβασιλείου Ο.Ε.” 

Πολιτικοί παράγοντες (P) Οικονομικοί παράγοντες (E) 

 Δημοσιονομικά μέτρα κάλυψης του 

ελλείμματος 

 Υψηλός ρυθμός πληθωρισμού 

 Υψηλά επιτόκια δανεισμού 

 Αυξημένη φορολογία 

 Ένταξη της Κίνας στο ΠΟΕ  

 Υψηλό επίπεδο τιμών 

 27% ποσοστό ανεργίας 

Κοινωνικού παράγοντες (S) Τεχνολογικοί παράγοντες (T) 

 Ικανοποιητικό target group  Αύξηση ηλεκτρονικού εμπορίου 

 Πολυπολιτισμικό περιβάλλον  Τεχνολογική ανάπτυξη 

 

3.1.5 Συμπεράσματα της PEST Ανάλυσης 

 

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

οικονομική συγκυρία στην χώρα μας άφησε τα σημάδια της και στον κλάδο της 

ένδυσης.  Η μειωμένη ρευστότητα στην αγορά, λόγω αυξημένης φορολογίας, 

σκληρών δημοσιονομικών μέτρων κάλυψης του ελλείμματος, το υψηλό επίπεδο 

τιμών και σαφώς το μεγάλο ποσοστό ανεργίας, συντελεί σημαντικά στο γεγονός οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλέον να στοχεύουν αρχικώς για την επιβίωση των 

επιχειρήσεων τους. Την κατάσταση δυσχεραίνουν η αλόγιστη χρήση επιταγών και το 

πέπλο αβεβαιότητας που αγκαλιάζει σφικτά κάθε νοικοκυριό. 
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3.2 Πέντε δυνάμεις του Porter – Ανάλυση μικροπεριβάλλοντος 

 

3.2.1. Απειλή Εισόδου Νέων Επιχειρήσεων 

 

Η οικονομική ύφεση της χώρας, τα πρόσθετα αλλά και αυξημένα φορολογικά μέτρα 

της κυβέρνησης, το πέπλο ανησυχίας και αμφιβολίας και η εδραιωμένη πλέον 

αρνητική ψυχολογία δεν αποτελούν τις ευνοϊκότερες συνθήκες δημιουργίας νέας 

επιχείρησης.  

 

Βέβαια, για να εισαχθεί μια νέα επιχείρηση στον κλάδο, δεν θα προσπελάσει δύσκολο 

μονοπάτι. Οι απαιτήσεις σε κεφάλαια δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές. Αρκεί ένα 

χρηματικό κεφάλαιο ικανό να ανταποκριθεί στα πρώτα έξοδα εγκατάστασης της 

επιχείρησης. Ακόμη, υπέρ της όποιας νεοεισερχόμενης επιχείρησης είναι η πληθώρα 

σχεδίων (κωδικών) σε πουκάμισα που υπάρχουν στην αγορά αλλά και στην 

ηλεκτρονική αγορά, γεγονός που καθιστά το benchmarking, σε μεγάλο βαθμό, 

αποτελεσματικό. 

 

Οι οικονομίες κλίμακας συντελούν στην διαμόρφωση συγκεκριμένων τιμών των 

προϊόντων, επομένως η κοστολόγηση και τιμολόγηση των ρούχων μπορεί να 

επιτευχθεί εξ αρχής με σχετική ευκολία. 

 

Παρόλα αυτά, κάθε νεοεισερχόμενη επιχείρηση, αποτελεί απειλή για την υπό εξέταση 

εταιρεία μας, διότι θα διεκδικήσει μερίδιο της αγοράς και έτσι θα οδηγήσει σε 

συρρίκνωση του δικού της μεριδίου και συνεπώς και των πωλήσεων. 

  

Η εταιρεία, με την πολυετή εμπειρία της στα πουκάμισα, θεωρεί ότι βρίσκεται σε 

πολύ καλή ανταγωνιστική θέση, γεγονός που απορρέει από τους ίδιους τους πελάτες, 

ως προς την ικανοποίησή τους αλλά και την ζήτησή τους. Τα πουκάμισα της 

εταιρείας, κατάφεραν να συνδυάζουν την ποιότητα με την προσιτή τιμή, μειώνοντας 

κατά το εφικτό, το κόστος παραγωγής. Σημαντικός παράγοντας αποτελεί και η 

παράδοση των παραγγελιών στα συμφωνηθέντα χρονικά πλαίσια. Κατά κύριο λόγο, η 

εταιρεία απειλείται πιο πολύ από την ενδεχόμενη αντιγραφή των προϊόντων της. 
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3.2.2. Απειλή από Υποκατάστατα Προϊόντα και Υπηρεσίες 

 

Το ολοένα και αυξανόμενο ηλεκτρονικό εμπόριο, οι γρήγορες εναλλαγές των τάσεων 

της αγοράς, ο μεγάλος ανταγωνισμός της σχέσης ποιότητας - τιμής, καθώς και όλοι οι 

άλλοι παράγοντες που προαναφέρθηκαν, αποτελούν σημαντική απειλή από 

υποκατάστατα υποκάμισα ειδικότερα ως προς την σχέση ποιότητας υποκαμίσου και 

προσιτής τιμής. 

 

Στη τελευταία πενταετία έχει δημιουργηθεί ως τάση μόδας ακόμη και για βραδινό 

ντύσιμο η αντικατάσταση του υποκαμίσου με Τ-shirt με διάφορα λογότυπα. Μια 

προσεκτική ματιά σε φημισμένους παρουσιαστές της τηλεόρασης, όπου την ένδυσή 

τους την αναλαμβάνουν επώνυμες εταιρείες ένδυσης, και είναι αρκετή για να 

διαπιστωθεί και να υιοθετηθεί η ένδυση με T-shirt και σακάκι, αντί του υποκαμίσου 

με το σακάκι. Η ύπαρξη εναλλακτικών προϊόντων επιδρά στο επίπεδο του 

ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων προς όφελος των αγοραστών. 

Η εν λόγω εταιρεία όμως, δεν απειλείται σε μεγάλο βαθμό από τα υποκατάστατα T- 

shirt, ούτε από προσπάθειες αντιγραφών των κωδικών της, διότι επί σειρά ετών έχει 

αποκτήσει την φήμη ενός εξαιρετικού ποιοτικά υποκαμίσου σε προσιτή τιμή. Οι 

υπόλοιποι που προσπαθούν μάταια να αντιγράψουν κωδικούς, γίνονται αντιληπτοί 

από την αγορά λόγω κατώτερης ποιότητας και αποβάλλονται σταδιακά από την 

εγχώρια τουλάχιστον αγορά. 

 

3.2.3. Διαπραγματευτική Δύναμη των Πελατών 

 

Ο τελικός καταναλωτής - πελάτης αποτελεί τον τελικό αλλά και τον κυρίαρχο παίκτη 

στην εφοδιαστική αλυσίδα.  

 

Οι πελάτες, είτε χονδρικής είτε λιανικής, είναι αυτοί που προσδιορίζουν την δράση 

των επιχειρήσεων και την παραγωγή τους. Όπως, εμπειρικά διαφαίνεται, λόγω των 

συνθηκών στη χώρα μας, οι επιχειρήσεις ακολουθούν πιστά τις ανάγκες των πελατών, 

σε αντίθεση με το πρόσφατο παρελθόν, όπου οι πελάτες αγόραζαν ότι τους 

προσέφεραν ή τους προωθούσαν οι πολυεθνικές, συνήθως, εταιρείες. 
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Η κατάσταση όμως άλλαξε και λόγω οικονομικής στενότητας, διαμορφώθηκαν και οι 

επιταγές των πελατών. Σύμφωνα με έρευνα της Interview, για το Βιοτεχνικό 

Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, σχετικά με την πορεία της βιοτεχνίας ενδυμάτων εν 

μέσω κρίσης, το Μάιο του 2014, σε ερώτηση “Τι προσέχετε όταν αγοράζετε ρούχα;”, 

το 75% απάντησε την τιμή, το 60% την ποιότητα και μόλις το 13% τις τάσεις μόδας. 

Ακόμη, σε άλλη ερώτηση “Γνωρίζετε την προέλευση των ρούχων σας;” 

αξιοσημείωτο είναι ότι το 40% απάντησε ότι γνωρίζει για όλα. 

 

Από τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι, το μεγαλύτερο ποσοστό των πελατών επιθυμεί 

να αγοράσει ρούχα σε καλή τιμή και καλή ποιότητα. Στην υπό εξέταση εταιρεία ήδη 

έχουν μειώσει τα κόστη παραγωγής, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν ποιοτικά 

πουκάμισα, σε προσιτές τιμές, ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς, αναδεικνύοντας 

έτσι τη μοναδικότητα του κάθε άντρα. 

 

3.2.4. Διαπραγματευτική Δύναμη των Προμηθευτών 

 

Στον κλάδο της ένδυσης και ειδικά στο πουκάμισο, θα λέγαμε ότι υπάρχει μεγάλη 

προσφορά επομένως και ανταγωνισμός ανάμεσα στις προμηθεύτριες εταιρείες, τόσο 

από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της χώρας.  

 

Η χαμηλή καθετοποίηση της παραγωγής, η ύπαρξη πολλών μικρών επιχειρήσεων, 

κυρίως οικοτεχνιών, παρόλο που συντελεί στον κατακερματισμό της εγχώριας 

παραγωγής, συνεχίζεται να υπάρχει ποικιλία προσφοράς από τους προμηθευτές και 

ως προς την τιμή αλλά και ως προς την ποιότητα του υποκαμίσου. 

 

Οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να στραφούν και στο εσωτερικό αλλά και στο 

εξωτερικό. Βασικό μέλημα των επιχειρήσεων, πέρα από την καλύτερη τιμή, αποτελεί 

και η ποιότητα των πρώτων υλών καθώς και η άμεση παράδοση των υλικών. 

 

Η υπό εξέταση εταιρεία, έχει καταφέρει να επιτύχει την πολύ καλή συνεργασία με 

εργοστάσιο του εξωτερικού, απολαμβάνοντας, εκτός από προνομιακή σχετικά τιμή, 
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αλλά και αποκλειστικότητα, άμεση παράδοση των ρούχων, άριστη ποιότητα των 

πρώτων υλών και φερεγγυότητα. 

3.2.5. Ανταγωνισμός μεταξύ των Υπαρχουσών Επιχειρήσεων 
 

Σύμφωνα με έρευνα του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης και 

συγκεκριμένα του Γραφείου Διασύνδεσης με θέμα “Μελέτη Αγοράς Εργασίας 

Κλάδου Ένδυσης”, στη χώρα μας καταγράφονται τέσσερα αντιπροσωπευτικά 

μοντέλα επιχειρήσεων. Αυτά είναι : 

 Επιχειρήσεις ένδυσης κατασκευής επώνυμων προϊόντων με αναπτυγμένο 

δίκτυο σημείων λιανικών πωλήσεων στο εσωτερικό της χώρας. 

Οι επιχειρήσεις αυτές παράγουν τα προϊόντα τους στην Ελλάδα ή σε χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με χαμηλό κόστος παραγωγής, παράγουν επώνυμο 

προϊόν και διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας στη λιανική μέσω των δικών της 

καταστημάτων και μέσω franchising και corners. 

 Επιχειρήσεις ένδυσης που διαθέτουν στην εγχώρια αγορά τα επώνυμα 

προϊόντα τους μέσω δικτύου χονδρικής. 

 

Πρόκειται για επιχειρήσεις όπου κατασκευάζουν επώνυμα προϊόντα τα οποία 

διαθέτουν στην ελληνική αγορά μέσω δικτύου χονδρικής πώλησης. Και οι 

επιχειρήσεις αυτές παράγουν τα προϊόντα τους είτε στην Ελλάδα είτε σε γειτονικές 

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αλλά διαφοροποιούνται από τις προηγούμενες 

επιχειρήσεις στο γεγονός ότι διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσω δικτύου χονδρικής. Η 

διάθεσή αυτή πραγματοποιείται με αντιπροσώπους που συνεργάζονται οι 

επιχειρήσεις. 

 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η υπό εξέταση εταιρεία. Ο ανταγωνισμός που 

επικρατεί σε αυτές τις επιχειρήσεις επικεντρώνεται περισσότερο στον έγκαιρο και 

σωστό προγραμματισμό της παραγωγής με σκοπό την πλήρη εκπλήρωση των 

παραγγελιών αλλά και τον ελάχιστο αριθμό αποθεμάτων. Πρόκειται δηλαδή για θέμα 

οργάνωσης των εργασιών αλλά και διεργασιών που απαιτούνται για τον σωστό 
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προγραμματισμό της παραγωγής, την ορθή παραγωγή ανά κωδικό προϊόντος αλλά 

και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών διαχείρισης παραγωγής. 

 Επιχειρήσεις ένδυσης που πουλούν επώνυμα στο εξωτερικό. 

Οι επιχειρήσεις αυτές παράγουν τα προϊόντα τους ως επί το πλείστον σε χώρες εκτός 

Ελλάδας, τα οποία είναι μέσης ποιότητας και τιμής και διαθέτουν το brand name του 

πελάτη τους. Αυτού του είδους οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να παράγουν μεγάλες 

παραγγελίες σε σύντομο χρονικό διάστημα ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη. 

Βασικό μέλημα των εν λόγω επιχειρήσεων είναι η σωστή οργάνωση του τμήματος 

δημιουργίας σχεδίων και η έγκαιρη πληροφόρησή τους για τις νέες τάσεις της 

αγοράς. 

 Επιχειρήσεις ένδυσης που διαθέτουν προϊόντα στο εξωτερικό με το brand 

name του πελάτη. 

Πρόκειται για καθαρά εξαγωγικές εταιρείες που και αυτές παράγουν σε χώρες εκτός 

Ελλάδας, δηλαδή σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σε αντίθεση με τον 

προηγούμενο τύπο επιχειρήσεων διαθέτουν επώνυμα ρούχα υψηλής ποιότητας και 

τιμής, τα οποία τα προωθούν στις αγορές του εξωτερικού μέσω αντιπροσώπων.  

 

Προτεραιότητα αυτών των τύπων των επιχειρήσεων είναι η ανάπτυξη σωστού και 

έμπιστου δικτύου αντιπροσώπων καθώς και η δημιουργία πολλών συλλογών μέσα σε 

μία σεζόν. 

 

Από όλα τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι υφίσταται ανταγωνισμός μεταξύ των 

επιχειρήσεων όλων των τύπων και αυτός συγκεκριμενοποιείται στην σχέση 

ποιότητας-τιμής, στην αύξηση των σεζόν από δύο (2) σε τέσσερις (4) με έξι (6) την 

χρονιά, γρήγορη ανταπόκριση παραγγελιών, αύξηση των κωδικών προϊόντων, εύρεση 

έμπιστων αντιπροσώπων και έγκαιρη παρακολούθηση των τάσεων της μόδας. 

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει την απεικόνιση του μοντέλου πέντε δυνάμεων του 

Porter. 
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Πίνακας 3.2. Ανάλυση Porter 

Απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων

• Μη ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες
• Χαμηλές απαιτήσεις σε κεφάλαια
•Ευνοϊκές οικονομίες κλίμακας

Απειλή από υποκατάστατα 
προϊόντα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο
• Χαμηλότερα ποιοτικά ρούχα σε 

χαμηλότερη τιμή
• Υιοθέτηση μόδας με T-shirt

Διαπραγματευτική δύναμη πελατών

• Διαμόρφωση επιταγών πελατών
• Προσήλωση στην τιμή κατά 75% των 

πελατών
• Προσήλωση στην ποιότητα κατά 60%

Ανταγωνισμός

• Μεγάλος ανταγωνισμός 
σχέσης ποιότητας – τιμής
• Αύξηση σεζόν από 2 σε 

τουλάχιστον 4
• Γρήγορη ανταπόκριση 

παραγγελιών
• Τάσεις μόδας

Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών

• Χαμηλή καθετοποίηση
• Ύπαρξη πολλών μικρο επιχειρήσεων και οικοτεχνιών

 

3.2.6 Συμπεράσματα της Aνάλυσης Porter 

 

Η εταιρεία Δ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε. κατέχοντας καλή 

ανταγωνιστική θέση στην αγορά υποκαμίσων, καθηλωμένη στην καλή σχέση ποιότητας και 

τιμής του ρούχου και καλής διατήρησης των σχέσεων της με τους πελάτες χονδρικής 

κυριότερα, μονιμοποιεί το πελατολόγιο της και την καθιστά προσεκτική αλλά και ισχυρή 

απέναντι στους κινδύνους του μικροπεριβάλλοντος. 

 

Αναλυτικότερα, η είσοδος των νέων επιχειρήσεων δεν αποτελεί απειλή στην ήδη παγιωμένη 

θέση της στην αγορά, παρά μόνο η αδιάκοπη κακή, κατά το πλείστον, αντιγραφή των 

προϊόντων της. Η αλλαγή στις τάσεις της μόδας, όπου επιτάσσει την χρήση περισσότερο των 

T-Shirts δυσχεραίνει την πλήρη ανάπτυξη της εταιρείας αλλά αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά 

από την προσφορά πολλών και ποικίλων οδηγών υποκαμίσων για κάθε περίσταση. Τέλος, η 

απόκτηση αποκλειστικότητας από τον προμηθευτή, σε συνεργασία με την άμεση παράδοση 
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των προϊόντων και την άριστη ποιότητα αυτών, συντελεί στην ελαχιστοποίηση της αρνητικής 

επιρροής του μικροπεριβάλλοντος.  

3.3  Ανάλυση του Κλάδου στη Θεσσαλονίκη 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η υπό εξέταση εταιρεία βρίσκεται γεωγραφικά τοποθετημένη 

στο "Εμπορικό κέντρο" της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην οδό Πτολεμαίων, 

ο αμέσως παράλληλος δρόμος πάνω από την Εγνατία. Οπότε άμεσοι ανταγωνιστές 

είναι τα εμπορικά καταστήματα ένδυσης στη Θεσσαλονίκη. 

 

Σύμφωνα με μελέτη "Έρευνα καταγραφής των κλειστών επιχειρήσεων σε κεντρικούς 

εμπορικούς δρόμους" που πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του 2014 για την εμπορική 

αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οδός Εγνατίας και Τσιμισκή, αποτελούν 

δρόμους που όχι μόνο συγκεντρώνουν μαζί σχεδόν το 30% όλων των επιχειρήσεων 

ένδυσης - υπόδησης του κέντρου της πόλης, αλλά και η φυσιογνωμία τους 

διαμορφώνεται από την κυρίαρχη παρουσία των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Συγκεκριμένα το 40,2% των καταστημάτων που εδρεύουν στην Εγνατία, υπάγονται 

στον κλάδο λιανικού εμπορίου ένδυσης-υπόδησης. η μέτρηση αυτή αναδεικνύει τη 

θετική γεωγραφική τοποθεσία της εν λόγω επιχείρησης. 

 

Παρακάτω παρατίθεται χάρτης με τις επιχειρήσεις ένδυσης-υπόδησης τον Μάρτιο 

του 2013 και αντίστοιχα του 2014, καθώς και πίνακας με τους βασικότερους δρόμους 

του κλάδου και αναφέρεται και το ποσοστό συμμετοχής του δρόμου στο συνολικό 

πλήθος επιχειρήσεων του κλάδου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
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Χάρτης 3.1 : Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων ένδυσης-υπόδησης ,Μάρτιος 2013 

 

 Χάρτης 3.2 : Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων ένδυσης-υπόδησης, Μάρτιος 2014
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Πίνακας 3.3 

ΚΛΑΔΟΣ: ΕΝΔΥΣΗΣ -ΥΠΟΔΗΣΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ 

ΔΡΟΜΟΙ  

ΠΛΗΘΟΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤ

ΩΝ  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ 

ΚΛΑΔΟ  

Εγνατία  126  14,5%  

Τσιμισκή  109  12,6%  

Μητροπόλεως  60  6,9%  

Αγίας Σοφίας  48  5,5%  

Διονυσίου 

Σολωμού  

45  5,2%  

Ερμού  43  5,0%  

Βασιλίσσης Όλγας  42  4,8%  

Ελευθερίου 

Βενιζέλου  

40  4,6%  

Προξένου 

Κορομηλά  

40  4,6%  

Βαλαωρίτου  27  3,1%  

Δημητρίου 

Γούναρη  

24  2,8%  

Μητροπολίτου 

Ιωσήφ  

18  2,1%  

Σπανδώνη  17  2,0%  

 

Στη συνέχεια, στα πλαίσια της ίδιας μελέτης καταμετρήθηκαν όλες οι κλειστές 

επιχειρήσεις στο εμπορικό κέντρο. Στον χάρτη που ακολουθεί οι κόκκινες κουκίδες 

αναπαριστούν το πλήθος των κλειστών καταστημάτων που διαπιστώθηκαν στο πεδίο. 
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Χάρτης 3.3 : Κλειστά καταστήματα (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 

 

Και αναλυτικότερα, η καταγραφή των κλειστών επιχειρήσεων φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 3.4: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΛΕΙΣΤΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΛΟΓΙΑ 

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012  

5.197 1.399 27,00% 

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013  

4.724 1.038 21,90% 

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013  

5.133 1.478 28,79% 

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014  

5.130 1.339 26,10% 

  

Τα αποτελέσματα αυτά κρίνονται σχετικά καθησυχαστικά καθώς μειώθηκε κατά δύο 

ποσοστιαίες μονάδες  από το Σεπτέμβριο του 2013 έως το Μάρτιο του 2014, όπου και 

διαπιστώθηκε ότι 1.339 επιχειρήσεις ήταν κλειστές από τις συνολικές 5.130 

επιχειρήσεις, ποσοστό δηλαδή 26,10%. Παρόλα αυτά, όμως, θα πρέπει να 

αναλογιστεί κανείς ότι 1 στις 4 επιχειρήσεις αδυνατεί να ανταπεξέλθει και σταματάει 

τις δραστηριότητες της. Τα αποτελέσματα αυτά απεικονίζουν χαρακτηριστικά το 

πλήγμα που δέχτηκε από την οικονομική συγκυρία, το πιο νευραλγικό τμήμα της 

αγοράς. 

 

Ανάλογη έρευνα, της Ετήσιας Έκθεσης Ελληνικού Εμπορίου 2014, έρχεται να 

επιβεβαιώσει την μείωση των αριθμών των επιχειρήσεων, σε διάστημα δεκαετίας και 

συγκεκριμένα 2000-2011. Όπως θα δούμε και στο διάγραμμα παρακάτω, οι 

επιχειρήσεις αναπτύσσονται εντυπωσιακά από το 2000 μέχρι το 2005, με αριθμό 

επιχειρήσεων 313.000, οπότε και αρχίζουν να αποτυπώνονται τα πρώτα σημάδια της 

κρίσης και ξεκινάει η πτωτική πορεία των επιχειρήσεων, φτάνοντας το 2011 τις 

260.000 επιχειρήσεις. 
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Διάγραμμα 3.1 : Εξέλιξη του αριθμού επιχειρήσεων στο σύνολο του εμπορίου, 

2000-2011 

 

 

 

Πίνακας 3.5: Εξέλιξη του αριθμού επιχειρήσεων στο σύνολο του εμπορίου, 2000-2011, και 

ποσοστιαίες μεταβολές 

 

 

Έτος 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Απόλυτος 

αριθμός 261.779 258.133 279.709 287.606 305.376 312.936 308.567 305.724 297.450 291.536 286.101 260.638 

Ποσοστιαία 

μεταβολή 

 

-1,40% 8,40% 2,80% 6,20% 2,50% -1,40% -0,90% -2,70% -2,00% -1,90% -8,90% 

Σωρευτική 

μεταβολή 

       

08,61% 

   

-

12,40% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Διαρθρωτική Έρευνα Επιχειρήσεων Χονδρικού-Λιανικού Εμπορίου, Πωλήσεων και Επισκευών 

Αυτοκινήτων και Δικύκλων και Λιανικής Πώλησης Καυσίμων (διάφορα έτη) – Επεξεργασία στοιχείων ΙΝΕΜΥ της 

ΕΣΕΕ 

 

Χαρακτηριστικό είναι το συμπέρασμα ότι , ενώ την περίοδο 2000-2007 ο αριθμός 

των καταστημάτων αυξήθηκε σωρευτικά κατά 16,8%, το χρονικό διάστημα 2008-

2011 σημείωσαν μείωση κατά 12,4%. Ανάλογες βέβαια υπήρξαν και οι μειώσεις στον 

κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων. 

 

Μελέτη της Εθνικής Τράπεζας, της Διεύθυνσης Στρατηγικής και Οικονομικής 

Ανάλυσης, τον Ιούλιο του 2012, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ορίζοντας τις 
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μικρές επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών χαμηλότερο του 1 εκ. ευρώ και μεσαίες τις 

επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μεταξύ του 1 εκατ. € και 10 εκατ. €, συμπέρανε ότι 

οι μικρές επιχειρήσεις έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση κυρίως λόγω 

αντιοικονομιών κλίμακας καθώς και του υψηλού κόστους χρηματοδότησης. 

Σημείωσαν εντονότερη πτώση σε όρους δραστηριότητας και κερδοφορίας καθώς και 

αυξημένες ανάγκες για κεφάλαια κίνησης. 

 

Ενδεικτικά παραθέτονται τα ακόλουθα διαγράμματα : 

 

Διάγραμμα 3.2: Μελέτη Εθνικής Τράπεζας 

 

Σημαντικά συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας, είναι ότι οι μισές περίπου 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούν πρωταρχικό τους στόχο την επιβίωση ενώ 

λιγότερο του 1/4 προσανατολίζεται σε πορεία ανάπτυξης. Πέρα από την 

περιορισμένη ζήτηση που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις, έχουν και δυσκολία 

πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Επίσης, άνω του 90% των ΜμΕ επιχειρήσεων έχουν 

λάβει κάποιας μορφής μέτρα για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής 

συγκυρίας. Οι κυριότερες αντιδράσεις τους στρέφονται στη μείωση των παραγγελιών, 

καθυστέρηση πληρωμών σε δάνεια και προμηθευτές αλλά και σε διαρθρωτικές 

αλλαγές όπως αύξηση των απολύσεων, με ποσοστό 43% και κλείσιμο των 

καταστημάτων με ποσοστό 13%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
 
 

4.1 Ανάλυση SWOT 

 

Κατόπιν εξέτασης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, είμαστε σε θέση 

να αποσαφηνίσουμε τις ευκαιρίες και απειλές που  υφίστανται καθώς και τα δυνατά 

και αδύνατα σημεία της επιχείρησης. 

 

4.1.1. Ευκαιρίες 

 

 Προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς του ποιοτικού πουκάμισου, τόσο στην 

Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό 

 Η αλλαγή της μόδας - μεγάλη γκάμα προϊόντων  

 Η αυξανόμενη ιδιαιτερότητα των πελατών με επίλεκτο γούστο. Η επιχείρηση 

διαθέτει ευρύ γκάμα προϊόντων για κάθε επίλεκτο γούστο. 

 Το ελληνικό brand name «πουλάει» 

 Φθηνότερα κόστη παραγωγής σε γειτονικές χώρες. Οι γειτονικές χώρες με 

μικρότερη φορολογία, αποτελούν πόλο έλξης επιχειρηματιών για μείωση του 

κόστους παραγωγής. 

 Το e-επιχειρείν μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα στις παραγγελίες 

και στο δίκτυο διανομής 

 Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές μπορούν να 

αυξήσουν τις πωλήσεις. Το ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιείται εκτενώς και 

χαρακτηρίζεται από αυξανόμενες τάσεις.  

4.1.2. Απειλές 
 

 Η συνέχιση της οικονομικής κρίσης και των επιπτώσεων της στην Ελληνική 

οικονομία 

 Χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης του κλάδου : Οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης του 

κλάδου οδηγούν σε κλιμάκωση του ανταγωνισμού και περιορισμό των 

μεριδίων αγοράς.  
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 ‘Όξυνση του ανταγωνισμού από τις πολυεθνικές και από τις ήδη υπάρχουσες 

επιχειρήσεις του κλάδου  

 Περιορισμός της ζήτησης όσο υφίσταται μεγάλη ανεργία 

 Μειωμένη ρευστότητα : Η ανεργία και η αλόγιστη χρήση των επιταγών στην 

αγορά δημιουργούν μείζον θέμα ρευστότητας. 

4.1.3. Δυνάμεις 
 

 Ικανοποιητικό μέγεθος εγχώριας αγοράς 

 Ικανό μάνατζμεντ λόγο πολύχρονης εμπειρίας στο χώρο   

 Ευρύ φάσμα κωδικών προϊόντων : Η μεγάλη γκάμα προϊόντων ικανοποιεί 

κάθε απαιτητικό πελάτη και κάθε γενιά.  

 Φήμη και πελατεία- Πιστό δίκτυο ευχαριστημένων πελατών 

 Εξειδικευμένοι προμηθευτές 

 Καλή γνώση των ιδιαιτεροτήτων της αγοράς και υψηλή ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα 

 Ανώτερη ποιότητα : Πραγματοποιείται αυστηρή επιλογή στα υφάσματα και 

στους προμηθευτές. 

 Δεν υπάρχουν οφειλές και δάνεια : Η υγιής οικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης χωρίς ανεξόφλητες υποχρεώσεις, αποτελεί εξαίρεση στην 

σημερινή γενική οικονομική κατάσταση της χώρας. 

 Ευελιξία και ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων 

 

4.1.4. Αδυναμίες 

 

 Αδυναμία στον ανταγωνισμό του brand name των πολυεθνικών αλλά όχι στην 

ποιότητα 

 Μεγάλος αριθμός μικρών επιχειρήσεων στο χώρο της χονδρικής 

 Μεγάλο το κόστος των καναλιών διανομής-αντιπροσωπίες 

 Χαμηλές τιμές στην εγχώρια αγορά, λόγω κρίσης  

 Επιχειρηματικός κίνδυνος 

 Αβεβαιότητα για το μέλλον  
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Στον παρακάτω πίνακα διατυπώνονται συνοπτικά τα βασικά σημεία της ανάλυσης 

SWOT. 

Πίνακας 4.1 : Ανάλυση SWOT 

Εσωτερικοί 

παράγοντες  

Δυνατά σημεία  

1) Ικανοποιητικό μέγεθος 

εγχώριας αγοράς 

2) Ικανό μάνατζμεντ 

3) Ευρύ φάσμα κωδικών 

προϊόντων 

4) Φήμη και πελατεία 

5) Εξειδικευμένοι 

προμηθευτές 

6) Ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα 

7) Χωρίς χρέη 

8) Ευελιξία και ταχύτητα 

στη λήψη αποφάσεων 

Αδύνατα σημεία : 

1) Brand name 

πολυεθνικών και όχι 

στην ποιότητα 

2) Μεγάλος αριθμός 

μικρών 

επιχειρήσεων  

3) Μεγάλο κόστος 

διανομής 

4) Χαμηλές τιμές στην 

εγχώρια αγορά 

5) Επιχειρηματικός 

κίνδυνος 

6) Αβεβαιότητα για το 

μέλλον  

Εξωτερικοί 

παράγοντες  

Ευκαιρίες : 

1) Προοπτικές ανάπτυξης  

2) Αλλαγή μόδας 

3) Ιδιαιτερότητα πελατών 

4) Το ελληνικό brand name 

«πουλάει» 

5) Φθηνότερα κόστη 

παραγωγής σε γειτονικές 

χώρες 

6) E-επιχειρείν αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα 

7) Το ηλεκτρονικό εμπόριο 

αυξάνουν τις πωλήσεις 

Απειλές : 

1) Οικονομική κρίση 

2) Χαμηλοί ρυθμοί 

ανάπτυξης 

3) Όξυνση του 

ανταγωνισμού 

4) Περιορισμός 

ζήτησης λόγω 

ανεργίας 

5) Μειωμένη 

ρευστότητα  
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4.2 . Κίνδυνοι 
 

Οι κίνδυνοι που απειλούν την επιχείρηση, όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, 

συναρτώνται από την γενική και οικονομική κατάσταση της χώρας σε συνάρτηση με 

τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.  

 

Παράγοντες όπως το ποσοστό ανεργίας, ο δείκτης ρευστότητας, οι χαμηλές τιμές 

στην εγχώρια αγορά λόγω οικονομικής κρίσης, η συνεχώς αυξανόμενη εδραίωση των 

πολυεθνικών εταιρειών και πολλοί άλλοι, αποτελούν κίνδυνο, όχι μόνο για την 

επιχείρησή μας αλλά για κάθε μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση. 

 

Διαφαίνεται ορατό ότι η στρατηγική που θα ακολουθήσει η εταιρεία θα εστιάζει στην 

ορθότερη αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. 

 

4.3 Στρατηγικός  Στόχος  

 

Κατόπιν των συμπερασμάτων που προαναφέρθηκαν συνοψίζεται ο στρατηγικός 

στόχος της επιχείρησης, σε επίπεδο επιχειρηματικής στρατηγικής, χαρακτηρίζεται ως 

εξής : " Κύριος και άμεσος στόχος της εταιρείας Δ. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - 

Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε." είναι η μείωση του κόστους παραγωγής προκειμένου 

να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στις ήδη άσχημες συνθήκες της αγοράς.". 

Με άλλα λόγια η επιμέρους στρατηγική που επιλέγεται είναι η ανταγωνιστική 

στρατηγική της διαφοροποίησης, με εστίαση και στο κόστος και στη διαφοροποίηση, 

στα πλαίσια της κατεύθυνσης για ανάπτυξη. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη το 2012 η εταιρεία μείωσε αισθητά το κόστος 

παραγωγής και σε συνάρτηση με τις αυξανόμενες πωλήσεις κατάφερε να αυξήσει το 

κέρδος της. Στη συνέχεια, το 2013 είχε αυξητικό ρυθμό αλλά η σωστή 

διαπραγματευτική της στάση και η δυνατότητα επιλογής προμηθευτών με 

χαμηλότερα κόστη, καθιστά την εταιρεία ικανή να πραγματοποιήσει τον στρατηγικό 

της στόχο.  

Όσον αφορά τον διοικητικό σχεδιασμό , η επιχείρηση επιλέγει να κάνει επενδύσεις 

σε πάγιο εξοπλισμό (κτίρια, μεταφορικά μέσα, μηχανήματα και ηλεκτρονικές 
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εφαρμογές) με σκοπό να αυξήσει τις δραστηριότητες της, να γίνει πιο 

αποτελεσματική και να μειώσει  τα κόστη της. Συνοπτικά, τα μέσα για να επιτύχει το 

στόχο της είναι :  

α) επενδύσεις σε ακίνητα για την επέκταση του ειδικού πιεστηρίου για την αύξηση 

των ειδικών παραγγελιών, τμήμα το οποίο έχει αυξητική ζήτηση, και για την αύξηση 

της αποθήκης των εμπορευμάτων 

β) αντικατάσταση 2 μεταφορικών μέσων με καινούρια και αγορά ενός νέου ακόμα. 

γ) επέκταση του ειδικού πιεστηρίου (αγορά ενός νέου μηχανήματος) για τον 

εκσυγχρονισμό της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

δ) Επένδυση σε μια σύγχρονη ηλεκτρονική εφαρμογή (software), με επιχορήγηση 

από τον επενδυτικό νόμο, για τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου όπου η εταιρία και 

οι αντιπρόσωποι θα μπορούν να "ενημερώνουν" για τα προϊόντα και οι πελάτες να 

παραγγείλουν "online",μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος και διευκολύνοντας τις 

συναλλαγές.  

 

Η επιλογή της στρατηγικής ανάπτυξης και μάλιστα της ανταγωνιστικής στρατηγικής 

της διαφοροποίησης με εστίαση και στο κόστος γίνεται λόγω των εξής 

χαρακτηριστικών: 

 

 Η στρατηγική αυτή ευθυγραμμίζεται με την αποστολή και το όραμα της 

επιχείρησης που είναι «παραγωγή ποιοτικών αντρικών υποκαμίσων για κάθε 

έναν πελάτη ξεχωριστά…» και «να καθιερωθεί ως κάλλιστο το brand name των 

υποκαμίσων μας στην ελληνική αγορά και να συνεχίσουμε να ικανοποιούμε 

άριστα τους πελάτες μας με ποιοτικό πουκάμισο και σε προνομιακή τιμή». 

 Από τη χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης που πραγματοποιήσαμε 

για τα τελευταία τέσσερα έτη έχουμε μια πλήρη εικόνα της οικονομικής θέσης 

της επιχείρησης και μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι δεν έχει προβλήματα 

ρευστότητας ή δανειακής επιβάρυνσης, είναι ικανή να δημιουργεί θετικές 

ταμειακές ροές και κέρδη, και μπορεί να αναπτύσσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στο τελικό προϊόν όσον αφορά τη σχέση καλής ποιότητας και 

κόστους. 

 Σύμφωνα με την ανάλυση PEST, το μακροοικονομικό περιβάλλον, αν και δεν 

ενδείκνυται για επενδύσεις λόγω πολλών παραγόντων, όπως είναι τα έκτακτα 
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δημοσιονομικά μέτρα, το καθεστώς της φορολογίας  που μειώνουν τα 

εισοδήματα και την κυκλοφορία του χρήματος, τόσο κοινωνικοί όσο και 

τεχνολογικοί παράγοντες επιβάλλουν τον εκσυγχρονισμό της επιχείρησης για 

τη βιωσιμότητα της. Το γεγονός ότι υπάρχει ζήτηση για ποιοτικό πουκάμισο 

και το γεγονός ότι υπάρχουν εξελίξεις στην τεχνολογική πρόοδο στα 

επιχειρησιακά θέματα (e-επιχειρείν) και ανεκμετάλλευτη αγορά μέσω του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, αποτελούν τα κύρια στοιχεία που μας οδηγούν στην 

ανάληψη αποφάσεων για στρατηγική ανάπτυξης. 

  Από την ανάλυση του μικροπεριβάλλοντος  (ανάλυση Porter) και του 

ανταγωνισμού συμπεραίνουμε ότι η επιχείρηση διατηρεί μοναδικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω της σχέσης τιμής και ποιότητας που μπορεί 

να επιτύχει και των ισχυρών σχέσεων που έχει με το πελατολόγιο της. Το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτό, όμως, θα πρέπει να το εξελίξει. Η τάση της 

μόδας είναι ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την 

καλύτερη εξυπηρέτηση της ζήτησης. Μάλιστα για την εξυπηρέτηση του 

ειδικού πελατολογίου έχει προβλεφθεί από την επιχείρηση η επέκταση του 

μηχανολογικού εξοπλισμού της (κοπτήριο). Τα αρνητικά στοιχεία της μελέτης 

μας Porter είναι ότι η μόδα των T-shirt και η τιμή τους αποτελούν δυνατά 

υποκατάστατα αγαθά και ότι ο κλάδος του λιανικού εμπορίου στην 

Θεσσαλονίκη παρουσιάζει πτώση και λόγω της κρίσης έχουν κλείσει πολλά 

καταστήματα που θα μπορούσαν να είναι πελάτες μας. 

 Σύμφωνα με την ανάλυση SWOT, όπου συναθροίζονται οι δυνάμεις-

αδυναμίες και οι ευκαιρίες-απειλές διαπιστώνουμε ότι η επιχείρηση έχει τα 

εχέγγυα να ακολουθήσει πορεία ανάπτυξης. Αφού, φυσικά ληφθήκαν υπόψη 

οι ορατοί κίνδυνοι και τα εμπόδια, η επιχείρηση πήρε την απόφαση να 

πραγματοποιήσει ενεργητικές αλλαγές μέσω επενδύσεων με σκοπό την 

επέκταση του πελατολογίου της, εισάγοντας το ηλεκτρονικό εμπόριο και 

επενδύοντας σε πάγιο εξοπλισμό (μεταφορικά μέσα), τη μείωση του κόστους 

της, διατηρώντας το μοναδικό προμηθευτή στο εξωτερικό και δημιουργώντας 

οικονομίες κλίμακας, τη βελτίωση της λειτουργίας της, εισάγοντας 

μεθόδους του e-επιχειρείν και επενδύοντας σε software που θα διευκολύνει τις 

παραγγελίες και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, επενδύοντας 
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σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό και σε επέκταση των κτιριακών της 

εγκαταστάσεων για το ειδικό πελατολόγιο. 

 

Οι στρατηγικός στόχος έχει στοιχειοθετηθεί βάσει της επιθυμίας για επέκταση της 

επιχείρησης και του εκσυγχρονισμού της για την μελλοντική βιωσιμότητα της. Η 

αγορά δείχνει εμπιστοσύνη στο τελικό προϊόν της επιχείρησης και το νέο 

επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί μία πρόκληση για να συνεχίσει την μέχρι στιγμής 

πετυχημένη πορεία της, που την έχει καθιερώσει αξιόπιστη στον κλάδο της. Σίγουρα 

δεν μπορεί η επιχείρηση να αντικαταστήσει τους ηγέτες στο κόστος «κινέζους» ή τα 

πολυεθνικά καταστήματα, αλλά μπορεί να ικανοποιήσει ένα κομμάτι της αγοράς που 

ακόμα εμπιστεύεται το ελληνικό μάνατζμεντ και το ελληνικό ποιοτικό προϊόν. 

 

Συγχρόνως, στο σχεδιασμό του επιχειρηματικού πλάνου, απορρίψαμε τις ακόλουθες 

στρατηγικές: 

 Τη στρατηγική σταθερότητας γιατί η επιχείρηση πρέπει να εξελίσσεται σε 

επίπεδο στρατηγικής κατεύθυνσης κυρίως για να αυξήσει το πελατολόγιο της 

για να κάνει διασπορά του κινδύνου και να αντισταθμίσει το «χάσιμο» που 

έχει από επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπάρχον πελατολόγιο θέλει συνεχώς 

ανανέωση. 

 Όσον αφορά τη στρατηγική ανάπτυξης, επιλέξαμε τρόπους για την αύξηση 

κυρίως των πωλήσεων σε άλλες γεωγραφικές περιοχές και μέσω του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Δεν αλλάζουμε ούτε προϊόντα ούτε επενδύουμε σε 

άλλους κλάδους. Επίσης, λόγω του δυσμενούς επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος δεν μας συμφέρει να διατηρούμε βιοτεχνία (οριζόντια 

ανάπτυξη), όπως στο παρελθόν, αλλά ούτε να εξαγοράσουμε άλλα 

καταστήματα που κλείνουν(κάθετη ανάπτυξη). 

 Η στρατηγική της περιστολής δεν ανήκει στα σχέδια της επιχείρησης γιατί ο 

τζίρος ακόμα το επιτρέπει να επιλέξουμε στρατηγικές που μπορούν να φέρουν 

μεγαλύτερα κέρδη. 

 Σε επίπεδο ανταγωνιστικών στρατηγικών, όπως προαναφέραμε, δεν 

επιλέγουμε να γίνουμε «οι φθηνότεροι» γιατί δεν μπορούμε να 

ανταγωνιστούμε τα κινέζικα προϊόντα και τα πολυκαταστήματα που μπορούν 

να έχουν πολύ φθηνά πουκάμισα. Σκοπός μας είναι να προάγουμε την 
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ποιότητα στη «σωστή» τιμή ώστε να είναι ικανοποιημένοι οι πελάτες μας. 

Οπότε απορρίπτουμε τη στρατηγική να γίνουμε ηγέτες στο κόστος. Η 

στρατηγική της διαφοροποίηση είναι αυτή που μας προσφέρει το επιθυμητό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

 Οι στρατηγικές συνεργασίας δεν είναι στα βραχυπρόθεσμα σχέδια της 

επιχείρησης με άλλες επιχειρήσεις της ίδιας στρατηγικής ομάδας που θα 

μπορούσε να είναι μια λύση για την αύξηση των πωλήσεων των πουκαμίσων 

με τα brand names της εταιρίας από άλλα σημεία πώλησης. Δεν υπάρχει 

εμπιστοσύνη ακόμα για κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά, στην κύρια στρατηγική της 

επιχείρησης θα συμβάλλει πολύ θετικά εάν καταφέρει να δημιουργήσει ένα 

συνεταιρισμό αλυσίδας αξίας με το βασικό προμηθευτή της προς όφελος και 

των δύο. Αν και ήδη συνεργάζεται με έναν προμηθευτή κατά ένα μεγάλο 

ποσοστό, δεν υπάρχει ακόμα το στοιχείο της αποκλειστικότητας. 

  



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ¨Δ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Ο.Ε 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

71 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

5.1 Εισαγωγή 
 

Για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων είναι σημαντική και η λογιστική 

πληροφόρηση. Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας έχει ληφθεί υπόψη τόσο η 

στρατηγική θέσης της επιχείρησης μέσα στον κλάδο όσο και η λογιστική 

πληροφόρηση της ίδιας της επιχείρησης. Βασικός επιχειρηματικός στόχος κάθε 

επιχείρησης είναι η μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησης. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο, όπως θέσαμε και προηγουμένως, στρατηγικός στόχος της επιχείρησης  “Δ. 

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε." είναι η μείωση του κόστους 

παραγωγής προκειμένου να διατηρηθεί την ανταγωνιστικότητά της στις ήδη 

δύσκολες συνθήκες της αγοράς και κατ΄ επέκταση η βιωσιμότητα της. Με βάση αυτή 

τη στρατηγική προϊόντων και μάρκετινγκ θα ακολουθήσει και η στρατηγική του 

διοικητικού-οικονομικού σχεδιασμού για την υλοποίηση του επιχειρηματικού 

σχεδίου. 

. 

Έχοντας, λοιπόν, πραγματοποιήσει την ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος και λαμβάνοντας υπόψη τη λογιστική πληροφόρηση και τη 

χρηματοοικονομική ανάλυση των καταστάσεων μπορούμε να προβούμε στη λήψη 

αποφάσεων και στο στάδιο της υλοποίησης της στρατηγικής του οικονομικού 

σχεδιασμού. 

Τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της στρατηγικής και την ολοκλήρωση του 

επιχειρηματικού μας σχεδίου είναι τα εξής: 

- προϋπολογισμός επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου 

- σχέδιο εξωτερικής χρηματοδότησης ή αυτοχρηματοδότησης 

- pro forma ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις  
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5.2 Προϋπολογισμός Επενδύσεων Πάγιου Κεφαλαίου 

Αντικατάστασης και Επέκτασης 

 

Για τον διοικητικό σχεδιασμό θα πρέπει να υπολογιστούν οι μελλοντικές επενδύσεις 

πάγιου κεφαλαίου και οι χρηματοδοτικές ανάγκες της επιχείρησης για την επίτευξη 

του στρατηγικού στόχου.  

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά ποιες είναι οι επενδύσεις που 

επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε την επόμενη πενταετία. Το πλάνο που 

πραγματοποιούμε είναι μεσο-μακροπρόθεσμο (πενταετίας). Με άλλα λόγια ο 

χρηματοοικονομικός σχεδιασμός αποτυπώνει τη στρατηγική και τις αποφάσεις που 

έχουμε λάβει για να πραγματοποιήσουμε.  

 

Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση έχει επιλέξει να κάνει τις ακόλουθες επενδύσεις σε 

πάγια: 

α) επενδύσεις σε ακίνητα για την επέκταση του ειδικού κοπτηρίου για την αύξηση 

των ειδικών παραγγελιών, τμήμα το οποίο έχει αυξητική ζήτηση, και για την αύξηση 

της αποθήκης των εμπορευμάτων, αξίας 50.000€. 

β) αντικατάσταση 2 μεταφορικών μέσων με καινούρια και αγορά ενός νέου ακόμα, 

αξίας 30.000€ 

γ) επέκταση του ειδικού κοπτηρίου (αγορά ενός νέου μηχανήματος) για τον 

εκσυγχρονισμό της παρεχόμενης υπηρεσίας, αξίας 20.000€. 

δ) Επένδυση σε μια σύγχρονη ηλεκτρονική εφαρμογή (software), με επιχορήγηση 

από τον επενδυτικό νόμο, για τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου όπου η εταιρεία και 

οι αντιπρόσωποι θα μπορούν να "ενημερώνουν" για τα προϊόντα και οι πελάτες να 

παραγγείλουν "online",μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος και διευκολύνοντας τις 

συναλλαγές, αξίας 100.000€. 

 

Για την αναγκαιότητα αυτής της επένδυσης έχει υπολογιστεί ότι η επιχείρηση θα 

χρειαστεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και τους «πόρους» της για να επιτύχει 

την αύξηση των πωλήσεων που επιθυμεί. Ο εκσυγχρονισμός της επίσης θεωρείται 

αναγκαίος, όπως με την επένδυση στην ηλεκτρονική αποθήκη και στη ηλεκτρονική 

παραγγελία που θέλει να καθιερώσει στις συναλλαγές της.  
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  Πίνακας 5.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

  Σύνολο Ενοτήτων 

  
Ίδια 

κεφάλαια 
Επιχορήγηση 

Α. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
  

ΚΤΙΡΙΑΚΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 

50.000,00 0,00 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ )  
0,00 0,00 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΛΟΙΠΟΣ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Αγορά 20.000,00 0 

Χρηματ. 

Μίσθως 
0,00 0,00 

Σύνολο 70.000,00 0,00 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

0,00 0,00 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 

30.000,00 0,00 

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Αγορά 0,00 0,00 

Χρηματ. 

Μίσθωση 
0,00 0,00 

Σύνολο 30.000,00 0,00 

ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

0,00 100.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ  

Αγορά 100.000,00 100.000,00 

Χρηματ. 

Μίσθωση 
0,00 0,00 

Σύνολο 100.000,00 100.000,00 

 

  

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της εταιρείας, λόγω της νομικής της μορφής και 

της ιδιότητας της ως οικογενειακή είναι η δυνατότητα γρήγορης λήψης αποφάσεων. 

Οπότε το σχέδιο για τον προϋπολογισμό επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου είναι εφικτό 

και δεν έχει περιορισμούς. 
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5.3 Σχέδιο Εξωτερικής Χρηματοδότησης ή Αυτοχρηματοδότησης 
 

Το σχέδιο χρηματοδότησης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ευρύτερης διαδικασίας 

τους διοικητικού σχεδιασμού. Υπό τη στενή έννοια μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε 

και ως το σχέδιο προσδιορισμού των πηγών χρηματοδότησης.  Όπως παρατηρούμε 

στον παρακάτω πίνακα, για την επίτευξη των στόχων μας, θα χρειαστούμε 200.000€ 

εκ των οποίων τα 100.000€ θα είναι ίδια και 100.000€ από επιχορήγηση από τον 

επενδυτικό νόμο. Τα χρήματα αυτά θα επενδυθούν σε πάγια στοιχεία του ενεργητικού 

με σκοπό την αύξηση της δραστηριότητας της επιχείρησης, την αύξηση των 

πωλήσεων και την καλύτερη διαχείρισης του κόστους. Μάλιστα σκοπός επίσης είναι 

να υπάρξουν κάποιες φοροαπαλλαγές λόγω των επενδύσεων. 

 

Πίνακας 5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
ΠΟΣΟ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

Α. Ίδια Κεφάλαια 100.000,00 0,000% 

Β. Δανειακά Κεφάλαια 0,00 0,000% 

Γ. Επιχορήγηση Συμβατικής Επένδυσης 100.000,00 100,000% 

Δ. Σύνολο Ενισχυόμενου Κόστους Συμβατικής Επένδυσης  

(Δ = Α + Β + Γ) 
200.000,00 

 

E. Ενισχυόμενο Κόστος Επένδυσης με Χρηματοδοτική 

Μίσθωση (Leasing) 
 0   

Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης  0   

ΣΤ. Σύνολο Ενισχυόμενου Κόστους Επένδυσης (ΣΤ = Δ + Ε) 200.000,00   

Ζ. Μη Ενισχυόμενο Κόστος Επένδυσης  100.000,00   

Ίδια Κεφάλαια 100.000,00   

Εξωτερική Χρηματοδότηση 0.000,00   

Η. Συνολικό Επιλέξιμο Κόστος Επένδυσης (Η = ΣΤ + Ζ) 200.000,00   

Θ. Ποσό Ενίσχυσης με μορφή Φορολογικής Απαλλαγής     

Φορολογική Απαλλαγή Συμβατικής Επένδυσης (0,09*200.000) 18.000,00   

Φορολογική Απαλλαγή για Επένδυση Χρηματοδοτικής 

Μίσθωσης 
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5.4 Pro Forma Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  
 

Βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού σχεδίου το συνθέτουν οι προϋπολογιστικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για αυτό το λόγο, έχουμε συντάξει τα μελλοντικά 

βασικά μεγέθη του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως. Ο χρονικός 

ορίζοντας είναι η πενταετία. Σκοπός της σύνταξης των προϋπολογιστικών 

καταστάσεων είναι να τις ακολουθήσεις ώστε να  φτάσει τους στόχους- κέρδη που 

έχουν τεθεί (profit plan).  Στην κατάσταση αποτελεσμάτων έχουμε προϋπολογίσει το 

κόστος πωληθέντων, τα έξοδα λειτουργίας, διάθεσης και παραγωγής και τις πωλήσεις 

με σκοπό να υπολογίσουμε τα ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως που μας 

ενδιαφέρουν. Παράλληλα, στον ισολογισμό έχουμε υπολογίσει το σύνολο του 

ενεργητικού, της καθαρής θέσης και των υποχρεώσεων που πρέπει να 

ακολουθήσουμε βάση του επιχειρηματικού σχεδίου μας.  

 

Όπως παρατηρούμε και από τον παρακάτω πίνακα, το κόστος πωληθέντων αυξάνει 

αλλά όχι ανάλογα με τις πωλήσεις, λόγω της διαπραγματευτικής δύναμης της 

εταιρείας, η οποία μπορεί να μειώνει το κόστος της. Επίσης, τα έξοδα λειτουργίας, 

διαθέσεως και παραγωγής κυμαίνονται στο ίδιο επίπεδο διότι η επιχείρηση δεν θα 

προσπαθήσει να βγάλει κέρδος από τη μείωση των σταθερών της εξόδων, τα οποία 

ήδη είναι συντηρητικά. Το ενεργητικό ενισχύεται  τουλάχιστον με τις αξίες των νέων 

πάγιων που θα αποκτήσει η επιχείρηση, αλλά και με την αύξηση της περιουσίας της 

επιχείρησης λόγω των δραστηριοτήτων της. Τα ενσώματα πάγια θα αποκτηθούν τον 

δεύτερο και τον τρίτο χρόνο, ενώ η επιχορήγηση θα μοιραστεί από τον δεύτερο ως 

τον πέμπτο χρόνο. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

       Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 

            

Κόστος πωληθέντων 541.245 584.544 631.308 681.812 736.357 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 18.256 19.169 20.127 21.134 22.190 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 52.350 49.733 47.246 44.884 42.640 

 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής 5.204 5.725 6.297 6.927 7.620 

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 0 0 0 0 0 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 702.915 759.148 819.880 885.471 956.308 

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) 

εκμεταλλεύσεως 85.860 99.978 114.902 130.714 147.501 

 

          

      ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

       Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 879.262 909.262 939.262 974.262 1.009.262 

            

ΣΎΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 879.262 909.262 939.262 974.262 1.009.262 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 723.881 753.881 783.881 818.881 853.881 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 155.381 155.381 155.381 155.381 155.381 

ΣΎΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 879.262 909.262 939.262 974.262 1.009.262 

      ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

       Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ  0 50.000 50.000 0 0 

ΑΥΛΑ 0 30.000 30.000 20.000 20.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0 80.000 80.000 20.000 20.000 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Στρατηγικό ταίριασμα θεωρείται η σύνδεση της ανάλυσης του εσωτερικού 

περιβάλλοντος και του εξωτερικού περιβάλλοντος για την επιλογή της στρατηγικής 

που θα ακολουθήσει η επιχείρηση τα επόμενα χρόνια. Η παρούσα εργασία 

εκπονήθηκε με σκοπό τον στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης 

.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε., Τα συμπεράσματα του 

«στρατηγικού ταιριάσματος» είναι ότι η επιχείρηση θα πρέπει να αξιοποιήσει το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει στον σχεδιασμό πουκαμίσων, στην  

μεταπώληση και στις ειδικές παραγγελίες και να ακολουθήσει μια στρατηγική 

ανάπτυξης για να εκμεταλλευτεί το κενό της αγοράς στο ποιοτικό πουκάμισο.   

  

Στην εσωτερική ανάλυση της Δ.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-Α.ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ο.Ε. 

συγκεντρώσαμε όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη δομή, την κουλτούρα της 

επιχείρησης ενώ έχουμε πραγματοποιήσει μια πλήρη ανάλυση των οικονομικών 

καταστάσεων για την τελευταία τετραετία. Από τους ισολογισμούς της επιχείρησης 

συμπεράναμε ότι η επιχείρηση είναι υγιής και δεν έχει προβλήματα ρευστότητας, 

βιωσιμότητας ή δανειακής επιβάρυνσης. Από την κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης, επίσης διαπιστώνουμε ότι η επιχείρηση μπορεί να έχει κέρδη (ολικά και 

καθαρά προ φόρων) ακόμα και μέσα στην κρίση, γεγονός που την καθιστά αξιόπιστη 

στον κλάδο της και ικανό το μάνατζμεντ της. Δηλαδή, η επιχείρηση έχει περιθώρια 

για περαιτέρω κερδοφορία.   Επίσης, η επιχείρηση κατέχει ήδη «ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα» και μπορεί να ικανοποιήσει μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς στην 

εμπορία υποκαμίσων. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων 

επιχειρήσεων είναι ο συνδυασμός του ποιοτικού πουκαμίσου σε ανταγωνιστική τιμή 

που να ανταποκρίνεται στο γούστο και στο εισόδημα του μέσου Έλληνα. 

 

Στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος συμπεραίνουμε ότι η μειωμένη 

ρευστότητα στην αγορά, λόγω αυξημένης φορολογίας, σκληρών δημοσιονομικών 

μέτρων κάλυψης του ελλείμματος, το υψηλό επίπεδο τιμών και σαφώς το μεγάλο 

ποσοστό ανεργίας, συντελούν σημαντικά στο γεγονός ότι οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις πλέον στοχεύουν αρχικώς στη διατήρηση της βιωσιμότητας τους. Η 
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επιχείρηση λοιπόν,  από τη μια πλευρά θα πρέπει να ακολουθήσει μια στρατηγική 

ανάπτυξης για να αξιοποιήσει καλύτερα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της , από την 

άλλη θα πρέπει να είναι προσεκτική που θα διοχετεύσει τα κεφάλαια της. Για αυτό το 

λόγο επενδύει κυρίως σε πάγια που θα ανανεώσουν την ήδη παρεχόμενη υπηρεσία 

τους, χωρίς να λαμβάνει υψηλό ρίσκο. Οι ταμειακές ροές της επιχείρησης μπορούν να 

προβλεφθούν με σχετικά μεγάλη ακρίβεια, λόγω του σταθερού πελατολογίου και της 

διαχείρισης πιστώσεων που λαμβάνει και παρέχει. Όπως βλέπουμε και στις pro forma 

οικονομικές καταστάσεις, η επιχείρηση στοχεύει στην αύξηση των κερδών της και 

στην επέκταση της περιουσίας της επιχείρησης, όραμα που συνάδει με την αποστολή 

της. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την πρόβλεψη των οικονομικών μεγεθών έχουν 

χρησιμοποιηθεί τόσο τα ιστορικά στοιχεία της όσο και τα σημερινά δεδομένα και η 

πολύχρονη πείρα των εταίρων, και ότι για λόγους περιορισμένου χρόνου 

χρησιμοποιήθηκε ένα σενάριο, το μέτριο.  
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