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απνηέιεζε θίλεηξν ηεο ελαζρφιεζεο κνπ κε ην ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη, θαζψο 

θαη γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ, ηελ θαζνδήγεζε ηνπ, ηηο νδεγίεο θαη ηηο 
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πνπ έδεημε γηα λα κε βνεζήζεη θαη γηα ηε δηάζεζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαλ γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο παξνχζαο κειέηεο. Καζψο θαη φινπο φζνπο 

ζπλεξγάζηεθαλ ή ζπλέβαιαλ κε ηνλ ηξφπν ηνπο ζηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. 

Σέινο επραξηζηψ ζεξκά ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ην θηιηθφ κνπ πεξηβάιινλ γηα 

ηελ κέγηζηε ππνκνλή θαη ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ε απηφ ην νινέλα θαη αληαγσληζηηθφηεξν θαη κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ δξνπλ θαη αλαπηχζζνληαη νη επηρεηξήζεηο, ε δεκηνπξγία θαη 

πηνζέηεζε ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο γηα νπνηαδήπνηε κνξθήο θαη κεγέζνπο 

επηρείξεζεο είλαη επηηαθηηθή. Θα πξέπεη δειαδή νη επηρεηξήζεηο λα πξνζαξκφδνπλ 

ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο κε βάζε ην πεξηβάιινλ ζηνπ νπνίνπ δξα θαη αλαπηχζζεηαη, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ηθαλέο λα πξνβιέςνπλ θαη αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο απηνχ είλαη πνιχ πηζαλφ λα απνηχρνπλ. 

Σν ζηξαηεγηθφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ινηπφλ είλαη ην εξγαιείν απηφ πνπ 

βνεζάεη ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε ζηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ 

ηεο πεξηβάιινληνο απφ φπνπ θαη πξνθχπηνπλ νη επεξρφκελεο επθαηξίεο θαη 

απεηιέο, ζηε ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ θαη δηακφξθσζε θαηάιιεισλ 

ζηξαηεγηθψλ κε βάζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ έρεη ζεζπίζεη ε 

επηρείξεζε θαη ηειηθά ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο ηζρπξνπνίεζεο ηεο 

ζέζεο απηήο ζηελ αγνξά. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ 

επίβιεςε ηνπ θαζεγεηή νπκπεληψηε Γεκήηξηνπ θαη απνηειεί έξγν ηεο θνηηήηξηαο 

Σζνπιθά Μαξία, εθπνλήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο 2015/16, γηα ηελ πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην δηαηκεηαηηθφ 

πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. 

Σν ζέκα ηεο ελ ιφγσ κειέηεο αλαθέξεηαη ζην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη 

εμεηάδνληαο ηελ εηαηξεία ΑΝΟΓΟ Α.Δ.Δ. κε ζηφρν λα αλαιχζεη ηηο ζηξαηεγηθέο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αθνινπζεζνχλ απφ ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία. Ζ ζηξαηεγηθή είλαη 

ζπνπδαίαο ζεκαζίαο θαζψο απνηειεί ην κέζν δηαζχλδεζεο ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ 

κε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην νπνίν θαη θξίλεηαη ε 

βησζηκφηεηα ηνπ. 

Ζ κειέηε απηή απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά κέιε. Σα πξψην αλαθέξεηαη ζε 

γεληθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ζηξαηεγηθά επηρεηξεκαηηθά πιάλα θαη ζηελ 

ζπνπδαηφηεηα απηψλ ηφζν γηα θάζε είδνο νξγαληζκφ (θεξδνζθνπηθνχ θαη κε), φζν 

θαη γηα ηνπο επελδπηέο πνπ επηζπκνχλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ νξηζκέλεο 

επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο. 

ην δεχηεξν κέξνο γίλεηαη αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο. 

πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ αλαιχνληαη νη πνιηηηθνί, 

νηθνλνκηθνί, θνηλσληθνπνιηηηθνί θαη ηερλνινγηθνί παξάγνληεο πνπ ην απαξηίδνπλ 

(PEST analysis). Δλψ πεξηγξάθεηαη θαη ε δνκή ηνπ θιάδνπ ηνπ θαθέ κέζσ ησλ πέληε 

δπλάκεσλ ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Porter. Έπεηηα αθνινπζεί αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο πεξηγξάθνληαο θαη αλαιχνληαο ηελ επηρείξεζε ηε δνκή, ηελ 

θνπιηνχξα θαη ηνπο πφξνπο απηήο. ηελ αλάιπζε απηή βαζίζηεθε ε SWOT analysis 

πνπ αθνινπζεί, κέζσ ηεο νπνίαο εθηηκψληαη νη δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηεο εηαηξείαο 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαζψο θαη νη επθαηξίεο θαη 

απεηιέο πνπ εκθαλίδνληαη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο. 

ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο απηήο αλαιχνληαη νη ζηξαηεγηθέο 

θηλήζεηο ηεο επηρείξεζεο θαη εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο πξνηεηλφκελεο 

ζηξαηεγηθέο ηφζν ζε βξαρπρξφλην φζν θαη ζε καθξνρξφλην νξίδνληα, βάζε ηεο 

αλάιπζεο πνπ πξνεγήζεθε. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The current thesis, carried out by postgraduate student Maria Tsoulfa and it was 

under the supervision of Professor Dimitrios Soumpeniotis. The thesis prepared 

during the second half of the academic year 2015/16, for the completion of my studies 

in Master of Business Administration of the University of Macedonia. 

The study refers to Strategic Management issues by examining the company 

ANODOS S.A., in order to analyze the strategies that could be followed by that 

company. The strategy is an important tool for the company, since it connects the 

company with its environment, which is of great importance for the viability of the 

company. 

The dissertation is constituted from three core parts. The first one refers to 

general issues relating to the Strategic Business Plans and the importance of them 

both for each type of organization (profit and non-profit) and for the investors who 

want to finance some business ideas. 

The second part includes issues that refer to the analysis of the company’s 

environment. Specifically, this part analyzes the political, economic, socio-political 

and technological factors that compose the external environment (PEST analysis). 

This part also describes the structure of coffee industry through the Porter’s five 

forces model. The above mentioned analysis is followed by the analysis of the internal 

environment by describing and analyzing the company's structure, its culture and its 

resources. These analyses was based on the SWOT analysis that follows, which 

assesses the strengths and weaknesses of the company resulting from its internal 

environment and the opportunities and threats which result by the analysis of 

company’s external environment. 

The third and final part of this paper analyzes current company’s strategic 

movements and conclusions come up in relation to proposed strategies for both short 

and long term period. It is worth to mention that these suggested strategies based on 

the above mentioned analysis. 

 

Keywords: 

Coffee, ANODOS S.A. , SWOT analysis, PEST analysis, internal environment, 

external environment, strategies, strategic business plan. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο 

 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΥΔΓΗΑ 

 

 

1.1 Ζ έλλνηα ηνπ ζηξαηεγηθνύ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ  

Ζ έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ έγηλε εληνλφηεξε κεηά ηνλ δεχηεξν 

παγθφζκην πφιεκν, θαζψο ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαλ νη 

επηρεηξήζεηο απφ έλα ζρεηηθά ζηαζεξφ πεξηβάιινλ, άξρηδε λα γίλεηαη νινέλα θαη 

ηαρχηεξα κεηαβαιιφκελν θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ (Bracker, 1980). χκθσλα 

κε ηνλ Ansoff (1969) ε κεηαβνιή απηή ηνπ πεξηβάιινληνο απνδίδεηαη ζε δχν 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο. Πξψηνλ ζηελ ζεκαληηθή επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ ησλ 

αιιαγψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ , θαη δεχηεξνλ  ζηελ εζπεπζκέλε 

εθαξκνγή ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηνηθεηηθή/δηαρεηξηζηηθή 

δηαδηθαζία. 

ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιινί νξηζκνί φζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ. Έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαη απηφο ησλ 

Goodstein, Nolan & Pfeiffer, (1993), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα δηνηθεηηθά κέιε κηαο νξγάλσζεο 

νξακαηίδνληαη ην κέιινλ ηεο θαη αλαπηχζζνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο θαη 

ελέξγεηεο απηέο, νχησο ψζηε λα ηελ επηηχρνπλ ηεο πξνζδνθίεο απηέο.  

χκθσλα κε ηνπο Allison & Kaye (1997) ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο 

πξνυπνζέηεη φηη ν νξγαληζκφο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηα ζην δπλακηθφ πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ηνπ νπνίνπ νη αιιαγέο είλαη δχζθνιν λα 

πξνβιεθζνχλ. 

Καηά ηνλ Andrews (1971), ε ζηξαηεγηθή είλαη ε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο, 

ηνπ νξάκαηνο, ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ επίηεπμε απηψλ, ηα νπνία 

δηαηππψλνληαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν, νχησο ψζηε λα θαζνξίδνπλ ηφζν ηελ έθηαζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ, φζν θαη ηελ ηαπηφηεηα 

απηνχ. 

Σέινο, ν Pettigrew (2016) ππνζηεξίδεη πσο ε ζηξαηεγηθή παξέρεη θαηεπζχλζεηο 

ζηνλ νξγαληζκφ, επηηξέπνληαο ηνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ απνθξηλφκελνο 
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πάληα ζηηο επθαηξίεο θαη ζηηο απεηιέο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν αλαπηχζζεηαη 

(Pettigrew, 2016)  

 

1.2 Σν βαζηθό κνληέιν ηνπ ζηξαηεγηθνύ επηρεηξεκαηηθνύ ζρεδίνπ 

Σα πέληε αιιειέλδεηα θαη δηαδνρηθά ζηάδηα ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο είλαη: 

1. Αξρηθά ε εηαηξεία θαιείηαη λα απνζαθελίζεη ην πνπ επηζπκεί πνίν είλαη δειαδή 

ην φξακα ηεο εηαηξείαο, βάζε ηνπ νπνίνπ ζα θαζνξηζηεί ε απνζηνιή ηεο 

εηαηξείαο, ην ηη πξαγκαηηθά ζα θάλεη δειαδή ε εηαηξεία. 

2. Μεηαηξνπή ηνπ νξάκαηνο θαη ηεο απνζηνιήο ηεο εηαηξείαο ζε αληηθεηκεληθνχο 

θαη κεηξήζηκνπο ζηφρνπο. 

3. Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο-ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ 

απνηειεζκάησλ. 

4. Τινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ή ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ επέιεμε γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ πνπ έζεζε. 

5. Αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο ηεο απφδνζεο, ελψ παξάιιεια επαλεμεηάδεη ηηο λέεο 

πηζαλέο εμειίμεηο πνπ ίζσο πξνθχςνπλ θαη νη νπνίεο ίζσο νδεγήζνπλ ζε 

δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζηε καθξνπξφζεζκε θαηεχζπλζε ηνπ εθάζηνηε 

νξγαληζκνχ, ελζσκαηψλνληαο ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ηηο λέεο ηδέεο θαη λέεο επθαηξίεο πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ (Van Der Merwe, 

2002). 

ηνλ παξαπάλσ κνληέιν ν Wheelen θαη ν Hunger (2006), φπσο θαίλεηαη θαη απφ 

ην παξαθάησ ζρήκα έξρνληαη λα πξνζζέζνπλ έλα αθφκε ζηάδην, απηφ ηεο αλίρλεπζεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξα θαη αλαπηχζζεηαη ε επηρείξεζε. Σν ζηάδην απηφ 

αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ 

ην εζσηεξηθφ  θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο πξνο ηα θχξηα πξφζσπα 

κέζα ζε απηήλ. Σν κελ εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ αθνξά ηελ δνκή, ηελ θνπιηνχξα αιιά 

θαη ηνπο πφξνπο ηνπο νπνίνπο δηαζέηεη ε επηρείξεζε, ελψ ην δε εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

αλαθέξεηαη ζηηο κεηαβιεηέο δειαδή πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

ζπλήζσο είλαη εθηφο ηνπ βξαρππξφζεζκνπ ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο. Ζ αλίρλεπζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη ζπνπδαίαο ζεκαζίαο, θαζψο κέζσ απηήο ε επηρείξεζε είλαη ζε 

ζέζε λα απνθχγεη ηηο ζηξαηεγηθέο εθπιήμεηο θαη λα δηαζθαιίζεη ηεο καθξνρξφληα 

επηβίσζε ηεο. Καζψο ηαηξηάδνληαο ε επηρείξεζε ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία 

ηνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ κε ηηο επθαηξίεο 
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θαη ηηο απεηιέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, κεγηζηνπνηεί ηελ πηζαλφηεηα 

επηβίσζεο ηεο (Jones, Jones, & Deckro, 1994). 

 

Γηάγξακκα 1.1: Μνληέιν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

 

Πεγή: Wheelen, T., L. and Hunger, J., D. (2006). Strategic Management and 

Business Policy Concepts and Cases. 10
th

 Edition, Pearson – Prentice Hall. 

 

1.3 εκαληηθόηεηα 

Οη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά ηνλ ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ, επεηδή ε ιεηηνπξγία απηψλ βαζίδεηαη ζε ελδερφκελνπο ρξεκαηνδφηεο 

(Stone, Bigelow, & Crittenden, 1999) θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην είλαη ην πξψην 

θαη ελδερνκέλσο θαη ην κφλν νπζηαζηηθφ κέζσ πνπ ζπλδέεη έλαλ πηζαλφ ρξεκαηνδφηε 

κε ηνλ εθάζηνηε κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ ή επηρεηξεκαηία. Δπνκέλσο, ην 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην δίλεη ζηνλ επηρεηξεκαηία ηελ κνλαδηθή επθαηξία λα 

εληππσζηάζεη ηηο ππνςήθηεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο (Shepherd & Douglas, 1999). 

Χζηφζν, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν θαη ζηηο κε 

θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο πέξα απφ ηα πηζαλά νθέιε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

(Crittenden & Crittenden, 2000). 

Έηζη ζχκθσλα κε (Bryson, 2004) ηα νθέιε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνψζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζθέςεο θαη δξάζεο, ηε 
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βειηίσζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ , ηελ εληζρπκέλε νξγαλσηηθή αληαπφθξηζε θαη ηελ 

βειηησκέλε απφδνζε. Δπηπιένλ, κέζσ ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ, πξνζδηνξίδνληαη νη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ελφο νξγαληζκνχ, αλαπηχζζεηαη ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη 

ε ηερλνγλσζία, ελψ ζπκβάιιεη θαη ζηελ θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ (Hu, 2014). 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο πνιιέο θνξέο έλα ζηξαηεγηθφ επηρεηξεκαηηθφ 

πιάλν, νδεγεί ζε κηα αιιαγή ζηελ απνζηνιή, ηε δνκή, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή 

αθφκε θαη ζε κία αιιαγή ησλ ξφισλ ηεο δηνίθεζεο (Hu, 2014). 

Σέινο, έλα ζηξαηεγηθφ πιάλν πέξαλ ηνπ φηη βνεζάεη ηηο επηρεηξήζεηο λα 

αλαπηχμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηηο απεξρφκελεο αιιαγέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο νξγαλσηηθήο ιήςεο απνθάζεσλ, 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ απηήο κε ηνπο βαζηθνχο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηεο (stakeholders), νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ (Allison & Kaye, 2005).  

Πέξα φκσο απφ ηα νθέιε πνπ έρεη έλα επηρεηξεκαηηθφ ζηξαηεγηθφ ζρέδην γηα ηελ 

ίδηα ηελ επηρείξεζε, παξέρεη θαη πνιιά πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο επελδπηέο.  

πγθεθξηκέλα, κε ηελ ζχληαμε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ν ελδερφκελνο 

ρξεκαηνδφηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζεη κηα επηρεηξεκαηηθή πξφηαζε θαη λα 

ηελ ζπγθξίλεη κε ηηο ππφινηπεο ππνςήθηεο επηρεηξεκαηηθέο πξνηάζεηο κέζα ζε έλα 

κηθξφ ζρεηηθά ρξνληθφ δηάζηεκα. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ν επελδπηήο ειαρηζηνπνηεί 

ηνλ θίλδπλν ζην λα πξνρσξήζεη κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

πξφηαζεο, ε νπνία δε ζα επηθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα (Κέθεο & 

Παπαδαραξίνπ, 2009). 

 Ζ απφθαζε βέβαηα ηνπ ρξεκαηνδφηε γηα ην αλ ζα πξνρσξήζεη πέξα απφ ηελ 

αλάγλσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζα εμαξηεζεί απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ πξφηαζε 

ρξεκαηνδφηεζεο (Mason & Stark, 2004). 

 

 

 

 

 

 



 

 

BUSINESS PLAN ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.Ε. 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΡΟ Β΄ 

 

Ο ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΚΑΦΔ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΖ 

ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΑΝΟΓΟ Α.Δ.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BUSINESS PLAN ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.Ε. 14 
 

  



 

 

BUSINESS PLAN ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.Ε. 15 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο 

 

 

Ζ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΝΟΓΟ Α.Δ.Δ. 

 

 

2.1 ύληνκε παξνπζίαζε ηεο εηαηξείαο  

Ζ εηαηξία “ΑΝΟΓΟ Α.Δ.Δ”, πξφθεηηαη γηα κηα εκπνξηθή κνλάδα, ε νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ εηδψλ δηαηξνθήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ρνλδξηθφ 

εκπφξην ηνπ θαθέ. Πξνκεζεχεηαη ηα πξντφληα ηεο απφ ηελ εηαηξεία ΚΑΦΔΑ θαη 

απνηειεί ηνλ απνθιεηζηηθφ δηαλνκέα ησλ πξντφλησλ illy ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηνπ λνκνχ εξξψλ, Καβάιαο θαη Γξάκαο.  

Ζ εηαηξεία παξέρεη θπξίσο ππεξεζίεο Β2Β, θαζψο απεπζχλεηαη ζε εηαηξίεο πνπ 

αζρνινχληαη ζηνλ θιάδν ηεο εζηίαζεο θαη ησλ μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ. Χζηφζν 

παξέρεη θαη ππεξεζίεο B2C, κέζσ ηνπ θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο πνπ θαηέρεη ζην λνκφ 

εξξψλ. 

χκθσλα κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο ελ ιφγσ εηαηξίαο, ηελ ιήςε απνθάζεσλ 

αιιά θαη ηε ράξαμε θαη δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ ηελ έρεη ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, ε 

νπνία απνηειείηαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο. Σα ηκήκαηα θάησ απφ ηελ δηνίθεζε 

ζηειερψλνληαη απφ ππαιιήινπο, νη νπνίνη έρνπλ άκεζε θαη θαζεκεξηλή επαθή κε ηελ 

δηνίθεζε, ε νπνία, εθφζνλ ζηελ εηαηξία δελ ππάξρεη μερσξηζηφ ηκήκα αλζξσπίλσλ 

πφξσλ, αζθεί θαη απηφ ην έξγν (Μεζάτθνο, 2016). 

 

2.2 ύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εηαηξείαο  

 2010 ίδξπζε ηεο εηαηξείαο θαη εγθαηάζηαζε απηήο ζε ελνηθηαδφκελν ρψξν ζην 

λνκφ εξξψλ. 

 2011 αιιαγή έδξαο ζε κεγαιχηεξεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ λνκνχ εξξψλ. 

 2015 ίδξπζε θαηαζηήκαηνο ιηαληθήο ζην λνκφ εξξψλ (Μεζάτθνο, 2016). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο

 

 

 

Ο ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΚΑΦΔ 

 

 

3.1 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δήηεζεο 

Ο θαθέο απνηειεί έλα ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ξφθεκα, ε δε θαηαλάισζε εθηφο 

ζπηηηνχ είλαη εληππσζηαθή. Τπάξρνπλ θαηεγνξίεο θαη πνηθηιίεο θαθέ, ε δήηεζε ησλ 

επηκέξνπο απηψλ θαηεγνξηψλ επεξεάδεηαη άκεζα ή έκκεζα απφ θνηλσληθνχο αιιά 

θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, φπσο: 

  ε ειηθηαθή δηάζξσζε, 

 ην θφζηνο/κέζνδνο παξαζθεπήο ηνπ θαθέ, 

  ε ηηκή ηνπ θαθέ, 

  ε δηαθήκηζε θαη 

  ε επνρηθφηεηα. 

Ζ ειηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνύ, είλαη έλαο βαζηθφο πξνζδηνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ηεο δήηεζεο θαη θαηαλάισζεο ησλ επηκέξνπο θαηεγνξηψλ θαθέ. Οη 

παιαηφηεξεο γεληέο, εμνηθεησκέλεο κε ηηο παξαδφζεηο θαη κε κηθξφηεξε δηάζεζε γηα 

πεηξακαηηζκφ κε λέα πξντφληα, θαηαλαιψλνπλ θπξίσο ειιεληθφ θαθέ, ζε αληίζεζε κε 

ηηο λεφηεξεο γεληέο πνπ θαίλεηαη λα είλαη δεθηηθφηεξεο ζε λέεο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο, 

κε απνηέιεζκα νη θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο λα κεηαβάιινληαη ζπρλά, αλάινγα 

κε ηηο ηάζεηο απηέο (ICAP, 2009). 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζίεπζε ε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία 

θαη ηα νπνία παξαζέηνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 3.1, 3.2 θαη 3.3, ην ζχλνιν ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ εθηηκάηαη ζε 10.858.018 άηνκα θαηά ην 2015 φπνπ ην 51,5% 

είλαη γπλαίθεο θαη 48,5% άλδξεο. Δλψ φζνλ αθνξά ηελ ειηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, πςειφ πνζνζηφ ζπγθέληξσζεο παξνπζηάδνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα νη 

θαηεγνξίεο ειηθηψλ απφ 25 έσο 49 εηψλ. πγθεθξηκέλα, ε θαηεγνξία 40-44 εηψλ 

εκθάληζε πνζνζηφ ζπγθέληξσζεο πεξίπνπ 7,55% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο 

Διιάδαο ην έηνο 2015 θαη αθoινπζεί ε θαηεγνξία 45-49 εηψλ κε πνζνζηφ 

πεξίπνπ7,53% αληίζηνηρα (Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, 2016). 
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Πίλαθαο 3.1: Τπνινγηδφκελνο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο θαηά 5 εηείο νκάδεο ειηθηψλ γηα 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2001-2015 

 

Πεγή: ΔΤΔ, (2016). Στατιςτικζσ [Ρλθκυςμόσ και Κοινωνικζσ Συνκικεσ - Δθμογραφία – 

Υπολογιηόμενοσ πλθκυςμόσ]. Διακζςιμο online ςτο: http://www.statistics.gr/el/statistics/-

/publication/SPO18/-. Αλάθηεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016. 

 

Πίλαθαο 3.2: Τπνινγηδφκελνο πιεζπζκφο αξξέλσλ θαηά θχιν θαη 5 εηείο νκάδεο 

ειηθηψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2001-2015 

Πεγή: ΔΤΔ, (2016). Στατιςτικζσ [Ρλθκυςμόσ και Κοινωνικζσ Συνκικεσ - Δθμογραφία – 

Υπολογιηόμενοσ πλθκυςμόσ]. Διακζςιμο online ςτο: http://www.statistics.gr/el/statistics/-

/publication/SPO18/-. Αλάθηεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016. 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO18/-
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO18/-
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO18/-
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO18/-
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Πίλαθαο 3.3: Τπνινγηδφκελνο πιεζπζκφο ζειέσλ θαηά 5 εηείο νκάδεο ειηθηψλ γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2001-2015 

 

Πεγή: ΔΤΔ, (2016). ηαηηζηηθέο [Πιεζπζκφο θαη Κνηλσληθέο πλζήθεο - 

Γεκνγξαθία – Τπνινγηδφκελνο πιεζπζκφο]. Γηαζέζηκν online ζην: 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO18/-. Αλάθηεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2016. 

 

Ζ κέζνδνο θαη ην θόζηνο παξαζθεπήο ηνπ ξνθήκαηνο απνηειεί έλαλ άιιν 

παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε δήηεζε ηνπ θαθέ. Ζ παξαζθεπή ησλ 

ξνθεκάησλ ειιεληθνχ θαη ζηηγκηαίνπ θαθέ απνηειεί κηα εχθνιε δηαδηθαζία ρσξίο 

ηελ απαίηεζε θάπνηνπ εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ κε απνηέιεζκα λα έρεη κηθξφ 

επηπιένλ θφζηνο. Σν θφζηνο παξαζθεπήο παξακέλεη ζρεηηθά κηθξφ θαη γηα ηνλ θαθέ 

θίιηξνπ θαζψο ην κφλν πνπ απαηηείηαη είλαη κηα απιή θαθεηηέξα. Χζηφζν, ην θφζηνο 

παξαζθεπήο γηα νηθηαθή ρξήζε αλεβαίλεη ζεκαληηθά γηα ηνλ θαθέ espresso γηα ηνλ 

νπνίν ρξεηάδεηαη ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο. Λφγσ ησλ αλσηέξσ, ν ειιεληθφο, ν 

ζηηγκηαίνο θαη ν θαθέο θίιηξνπ παξνπζηάδνπλ πςειά επίπεδα θαηαλάισζεο ηφζν ζην 

νηθηαθφ φζν θαη ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Αληίζεηα, ε δήηεζε ηνπ θαθέ espresso 

πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα επελδχζνπλ 

ζηελ αγνξά ηνπ θαηάιιεινπ εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ (ICAP). 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SPO18/-
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Όζνλ αθνξά ηελ ηηκή ηνπ θαθέ, απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 

3.4 πξνθχπηεη φηη ν δείθηεο ηηκψλ θαηαλαισηή γηα ηνλ θαθέ παξνπζίαζε, ζε γεληθέο 

γξακκέο, θαζνδηθή πνξεία, ηε δε ηξηεηία 2012-2014 ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο 

κεηαβνιήο δηακνξθψζεθε ζε 1,54%. Δλψ ην πεξαζκέλν ρξφλν (2015) παξνπζίαζε 

κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 6,3% (ΔΤΔ,2016). 

 

Πίλαθαο 3.4: Δηήζηνη κέζνη ππνδείθηεο oκάδσλ θαη ππν-νκάδαο ηνπ θαθέ ΓΣΚ γηα 

ηα έηε 2012-2015 (Έηνο βάζεο: 2009=100,0) 

 

Πεγή: ΔΤΔ, (2016). ηαηηζηηθέο [νηθνλνκία, Γείθηεο – Γείθηεο ηηκψλ - Γείθηεο 

Σηκψλ Καηαλαισηή (ΓΣΚ)/Δζληθφο Γείθηεο]. Γηαζέζηκν online ζην: 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT87/2015-M12. Αλάθηεζε ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2016. 

 

εκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε επίδξαζε ηεο δηαθήκηζεο φζνλ αθνξά ζηελ επηινγή 

κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ θαθέ αιιά θπξίσο ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ. Ζ 

δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ θαθέ κέζσ φισλ ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη 

ηδηαίηεξα κέζσ ηεο ηειεφξαζεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάδεη ηηο θαηαλαισηηθέο 

ζπλήζεηεο ζεκαληηθήο κεξίδαο θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη λα ηνπο ελεκεξψλεη γηα λέα 

πξντφληα θαη εκπνξηθά ζήκαηα πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά. 

Σέινο, ε επνρηθόηεηα πνπ παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θαθέ έρεη άκεζε 

επίδξαζε ζηελ θαηαλάισζή ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ο παξάγνληαο απηφο 

αθνξά θπξίσο ηνλ ειιεληθφ θαθέ, ε δήηεζε ηνπ νπνίνπ είλαη απμεκέλε πεξηζζφηεξν 

ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν. ε αληίζεζε κε ηνλ ζηηγκηαίν θαη ην cappuccino/espresso πνπ 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT87/-
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT87/-
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT87/2015-M12
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θαηαλαιψλνληαη δεζηνί θαη θξχνη, νπφηε ν παξάγνληαο απηφο δελ επηδξάεη ζνβαξά 

ζηα είδε απηά ηνπ θαθέ (ICAP, 2009). 

 

3.2 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πξνζθνξάο 

Ζ πξνζθνξά ηνπ θαθέ ζηελ εγρψξηα αγνξά έρεη νιηγνπσιηαθφ ραξαθηήξα, 

θαζψο ε εμεηαδφκελε αγνξά ειέγρεηαη νπζηαζηηθά απφ ηξεηο κεγάινπ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεηο (Nestle Διιάο ΑΔ, Sara Lee Coffee & Tea Hellas AE θαη Κξαθη Φνπληο 

Διιάο ΑΔ), νη νπνίεο είλαη ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ νκίισλ κε ζεκαληηθή παξνπζία 

ζηελ αγνξά ηνπ θαθέ δηεζλψο. 

Παξάιιεια, ζηνλ θιάδν απηφ ππάξρνπλ αξθεηέο κηθξνκεζαίνπ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεηο πνπ εηζάγνπλ, επεμεξγάδνληαη θαη εκπνξεχνληαη θαθέ, ε πιεηνλφηεηα 

ησλ νπνίσλ δηαζέηεη κε ηππνπνηεκέλν πξντφλ. Καζψο ε ρψξα καο δελ παξάγεη θαθέ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο δηάθνξεο ππνθαηεγνξίεο ηνπ θαθέ, ζηελ αγνξά ηνπ ειιεληθνχ 

θαθέ δξαζηεξηνπνηνχληαη αξθεηέο επηρεηξήζεηο πνπ επεμεξγάδνληαη θαη δηαζέηνπλ 

ζηελ αγνξά ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θαηαλάισζεο 

ηππνπνηεκέλνπ θαθέ θαιχπηεηαη απφ ηε Nestle Διιάο ΑΔ (Παπαγάινο Λνπκίδεο) θαη 

ηε Sara Lee Coffee & Tea Hellas AE (Bravo). ηελ αγνξά ηνπ θαθέ θίιηξνπ 

θπξηαξρεί ε Κξαθη Φνπληο Διιάο ΑΔ (Jacobs, Maxwell House, Carte Noir). ηελ 

αγνξά ηνπ ζηηγκηαίνπ θαθέ ηνλ έιεγρν έρεη ε εηαηξεία Nestle Διιάο ΑΔ (Nescafe). 

Δλψ ζηελ αγνξά ηνπ espresso ηα κεγαιχηεξα κεξίδηα θαηέρνληαη απφ ηηο εηαηξείεο 

ζεκαληηθφ εηαηξείεο Καθέα ΑΔ (Illy) θαη Υειίηηα Αδάκ-Γνπηφγινπ & ία ΔΠΔ 

(Lavazzo) (ICAP, 2009). 

 

3.3 Ζ εγρώξηα αγνξά ηνπ θαθέ 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα δχν παξαθάησ δηαγξάκκαηα, απφ ην 1990 κέρξη 

ζήκεξα ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηνπ θαθέ ζηελ Διιάδα ππεξηεηξαπιαζηάζηεθε σο 

πξνο ηνλ φγθν θαη ηελ αμία (www.athenscoffeefestival.gr). 
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Γηάγξακκα 3.1: Δμέιημε ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο θαθέ ζε φγθν θαη ζε αμία ζηελ 

Διιάδα 

 

Πεγή: Athenscoffeefestival, (2016). Ο θαθέο ζηελ Διιάδα. Γηαζέζηκν online ζην: 

http://www.athenscoffeefestival.gr/. Αλαθηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016. 

 

Ο θαθέο είλαη ην πξψην ζε θαηαλάισζε ξφθεκα ζηνλ δπηηθφ θφζκν κεηά ην λεξφ 

κεηαμχ φισλ ησλ αιθννινχρσλ θαη µε πνηψλ. Σελ ηειεπηαία πεληαεηία, ε παγθφζκηα 

θαηαλάισζε θαθέ απμήζεθε θαηά 2,3%θηάλνληαο ηα 9 εθαη. Σφλνπο. Ζ Διιάδα, 

φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ παξαθάησ εηθφλα 3.1, είλαη ε 15
ε
  ρψξα ζε θαηά θεθαιήλ 

θαηαλάισζε µε 5,5 θηιά ην ρξφλν. Πέξα απφ ηελ πνζνηηθή απηή αχμεζε, ε αγνξά 

έρεη λα επηδείμεη θαη κία ζεκαληηθή άλνδν σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ θαθέ πνπ θηάλεη 

ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή (www.athenscoffeefestival.gr). 

 

Γηάγξακκα 3.2: Δηήζηα θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε θαθέ αλά ρψξα 

 

Πεγή: Athenscoffeefestival, (2016). Ο θαθέο ζηελ Διιάδα. Γηαζέζηκν online ζην: 

http://www.athenscoffeefestival.gr/. Αλαθηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016. 

http://www.athenscoffeefestival.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%86%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB/%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%AD/
http://www.athenscoffeefestival.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%86%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB/%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BA%CE%B1%CF%86%CE%AD/


 

 

BUSINESS PLAN ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.Ε. 23 
 

Αλαιπηηθφηεξα, ε ζπλνιηθή εγρψξηα θαηαλάισζε θαθέ είλαη κελ αλνδηθή θαηά 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1993-2008, κε κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 1,75%., σζηφζν 

δηαθνξεηηθνί ξπζκνί εμέιημεο παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ. 

Δηδηθφηεξα, ε εγρψξηα θαηαλάισζε ηνπ ειιεληθνχ θαθέ, εκθαλίδεη ειαθξψο 

θζίλνπζα πνξεία ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν κε κέζν εηήζην ξπζκφ κείσζεο 0,29%. Σν 

2008 εθηηκάηαη φηη ε θαηαλάισζε ειιεληθνχ θαθέ δηακνξθψζεθε ζηνπο 14.550 

ηφλνπο, θαιχπηνληαο ην 50,5% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ζεκεηψλνληαο νξηαθή 

κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1% έλαληη ηνπ 2007 (ICAP, 2009). Δλψ ην 2011 ην κεξίδην 

ζπκκεηνρήο ηνπ βαίλεη κεηνχκελν, θαιχπηνληαο ην 48% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο 

(http://www.capital.gr, 2012). 

Ζ εγρψξηα αγνξά ηνπ ζηηγκηαίνπ θαθέ παξνπζίαζε αλνδηθέο ηάζεηο ηελ πεξίνδν 

1993-2004 κε κέζε εηήζηα αχμεζε 2,92%. Αληίζεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα εκθαλίδεη 

θζίλνπζα πνξεία κε κέζν εηήζην ξπζκφ κείσζεο 1,21% θαη εθηηκάηαη ζην επίπεδν 

ησλ 6.700 ηφλσλ ην 2008, θαιχπηνληαο ην 23,3% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο 

(ICAP, 2009). Γηα ην 2011, ν ζηηγκηαίνο θαθέο παξνπζίαζε θαη άιιε πεξεηαίξσ 

κείσζε ζπκκεηέρνληαο κε πνζνζηφ 21% πεξίπνπ ζην ζχλνιν ηεο θαηαλάισζεο. 

(http://www.capital.gr, 2012). 

Ζ εγρψξηα θαηαλάισζε θαθέ θίιηξνπ θαη espresso εκθάληζε αμηφινγε άλνδν ηελ 

πεξίνδν 1993-2008, ζεκεηψλνληαο κέζε εηήζηα αχμεζε 9,63%. Σν 2008 ε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε εθηηκάηαη ζηνπο 7.550 ηφλνπο, απφ 6.750 ηφλνπο ην πξνεγνχκελν έηνο, 

ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 12%. (ICAP, 2009). Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θαθέ 

κεραλήο (θίιηξνπ θαη espresso) ζηελ αγνξά είλαη αλνδηθή θαη γηα ην 2011 

θαιχπηνληαο ην 31% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο, θάηη πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ 

αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θαθέ espresso. (http://www.capital.gr, 2012). 

Οξηζκέλα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο δηαζέζηκεο Έξεπλαο 

Οηθνγελεηαθψλ Πξνυπνινγηζκψλ, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Δζληθή ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία Διιάδνο ηελ πεξίνδν 2014/15, ζα βνεζήζνπλ γηα λα θαηαλνήζνπκε 

θαιχηεξα ηελ εγρψξηα αγνξά ηνπ θαθέ. 

πγθεθξηκέλα, φπσο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο απφ ηνπο πίλαθεο 3.5 θαη 3.6 ε 

κέζε κεληαία δαπάλε γηα θαθέ ην 2014/15 δηακνξθψζεθε ζε €5.67 (γηα φιεο ηηο 

πεξηνρέο). Σα λνηθνθπξηά ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ δαπάλεζαλ ηα 

κεγαιχηεξα ζπλνιηθά πνζά γηα θαθέ (€7,97). Αλαθνξηθά κε ηελ κέζε κεληαία 

δαπάλε γηα θαθέ αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή, απηή δηακνξθψζεθε ζε 

http://www.capital.gr/
http://www.capital.gr/
http://www.capital.gr/
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πςειφηεξεο ηηκέο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο ζην ζχλνιφ ηνπο (€5,84), ελψ ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ε κέζε κεληαία δαπάλε γηα θαθέ αλήιζε ζε €4,97 (ΔΤΔ, 2016). 

 

Πίλαθαο 3.5: Μέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηα κε 

νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαηά Αζηηθέο θαη Αγξνηηθέο πεξηνρέο γηα ηε πεξίνδν 

2014/2015 

 

Πεγή: ΔΤΔ, (2016). ηαηηζηηθέο [Πιεζπζκφο θαη Κνηλσληθέο πλζήθεο – 

Οηθνγελεηαθνί Πξνυπνινγηζκνί (ΔΟΠ) - Οηθνγελεηαθνί Πξνυπνινγηζκνί απφ 2008 

θαη κεηά]. Γηαζέζηκν online ζην: http://www.statistics.gr/el/statistics/-

/publication/SFA05/2014. Αλάθηεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016. 

 

 

 

 

 

 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFA05/2014
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFA05/2014
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Πίλαθαο 3.6: Μέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηα κε 

νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαηά Πεξηθέξεηεο γηα ηε πεξίνδν 2014/2015 

 

Πεγή: ΔΤΔ, (2016). ηαηηζηηθέο [Πιεζπζκφο θαη Κνηλσληθέο πλζήθεο – 

Οηθνγελεηαθνί Πξνυπνινγηζκνί (ΔΟΠ) - Οηθνγελεηαθνί Πξνυπνινγηζκνί απφ 2008 

θαη κεηά]. Γηαζέζηκν online ζην: http://www.statistics.gr/el/statistics/-

/publication/SFA05/2014. Αλάθηεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016. 

 

Όζνλ αθνξά ζηηο δαπάλεο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ λνηθνθπξηνχ, ζχκθσλα κε 

ηελ ίδηα έξεπλα (πίλαθαο 3.7) ηα λνηθνθπξηά κε 5 κέιε θαη άλσ μφδεςαλ ην 

κεγαιχηεξν πνζφ γηα θαθέ (€7,49). Αθνινχζεζαλ ηα λνηθνθπξηά κε 4 κέιε κε €7,26. 

Αλαθνξηθά κε ην κεληαίν ζπλνιηθφ εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ (πίλαθαο 3.8), 

δηαπηζηψλεηαη φηη ηηο πςειφηεξεο δαπάλεο γηα θαθέ πξαγκαηνπνηνχλ λνηθνθπξηά κε 

κεληαίν ζπλνιηθφ εηζφδεκα €3.501 θαη άλσ, ελψ αθνινπζνχλ ηα λνηθνθπξηά κε 

κεληαίν ζπλνιηθφ εηζφδεκα €2.801-3.500, κε κέζε κεληαία δαπάλε €8,8 θαη €8,26 

αληίζηνηρα (ΔΤΔ, 2016). 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFA05/2014
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFA05/2014


 

 

BUSINESS PLAN ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.Ε. 26 
 

Πίλαθαο 3.7: Μέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηα κε 

νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαηά κέγεζνο λνηθνθπξηνχ γηα ηε πεξίνδν 2014/2015 

 

Πεγή: ΔΤΔ, (2016). ηαηηζηηθέο [Πιεζπζκφο θαη Κνηλσληθέο πλζήθεο – 

Οηθνγελεηαθνί Πξνυπνινγηζκνί (ΔΟΠ) - Οηθνγελεηαθνί Πξνυπνινγηζκνί απφ 2008 

θαη κεηά]. Γηαζέζηκν online ζην: http://www.statistics.gr/el/statistics/-

/publication/SFA05/2014. Αλάθηεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFA05/2014
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFA05/2014
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Πίλαθαο 3.8: Μέζνο φξνο κεληαίσλ αγνξψλ ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηα κε 

νηλνπλεπκαηψδε πνηά θαηά ηάμεηο κεληαίνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο γηα ηε πεξίνδν 

2014/2015 

 

Πεγή: ΔΤΔ, (2016). ηαηηζηηθέο [Πιεζπζκφο θαη Κνηλσληθέο πλζήθεο – 

Οηθνγελεηαθνί Πξνυπνινγηζκνί (ΔΟΠ) - Οηθνγελεηαθνί Πξνυπνινγηζκνί απφ 2008 

θαη κεηά]. Γηαζέζηκν online ζην: http://www.statistics.gr/el/statistics/-

/publication/SFA05/2014. Αλάθηεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2016. 

 

3.4 Δηζαγσγηθέο επηρεηξήζεσλ θαθέ 

Αλνδηθή πνξεία εκθάληζαλ νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ εηζαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Σνλίδεηαη φηη νη πσιήζεηο αθνξνχλ ηνλ ζπλνιηθφ θχθιν 

εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη δελ πξνέξρνληαη κφλν απφ ηνλ θαθέ.  

Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα 3.9, θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2003-

2007 νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ παξνπζηαδφκελσλ εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαθέ 

απμήζεθαλ κε κέζν εηήζην ξπζκφ αλφδνπ 8,37% θαη δηακνξθψζεθαλ ην 2007 ζε 

€377,4 εθαη. (αχμεζε 19% έλαληη ηνπ 2006). Αλαθνξηθά κε ηηο πσιήζεηο πνπ 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFA05/2014
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFA05/2014
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πξνήιζαλ απφ εηζαγσγέο θαθέ, ην 2007 εθηηκάηαη φηη αλήιζαλ ζε €199,3 εθαη., 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 53% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ πίλαθα (ICAP, 2009). 

 

Πίλαθαο 3.9: Πσιήζεηο εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαθέ (2003-2008) 

 

Πεγή: ICAP, (2009). Καθέο – Αιπζίδεο Café, θιαδηθή κειέηε, Αζήλα, ζει. 38 

 

Γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2009/2010, πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ηνπ 

νκαδνπνηεκέλνπ ηζνινγηζκνχ ησλ εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ (βάζεη 

δείγκαηνο 14 εηαηξεηψλ) φηη: νη ζπλνιηθέο πσιήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο 

κεηψζεθαλ θαηά 2,8%, ελψ ηα κηθηά θέξδε ππνρψξεζαλ κε έληνλν ξπζκφ ηεο ηάμεσο 

ηνπ 35%. Σελ ίδηα πεξίνδν κείσζε παξνπζίαζαλ ηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε (πξν 

θφξνπ), φπσο θαη ηα θέξδε EBITDA κε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 54,8% θαη 48% 

αληίζηνηρα (http://www.capital.gr, 2012). 

http://www.capital.gr/
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3.5 πκπεξάζκαηα 

Ο θιάδνο ηεο επεμεξγαζίαο, ζπζθεπαζίαο θαη εκπνξίαο θαθέ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο, ην δε δίθηπν δηαλνκήο ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά είλαη ήδε αξθεηά αλαπηπγκέλν. Κάησ απφ απηέο 

ινηπφλ ηηο ζπλζήθεο, νη δηάθνξεο ηερληθέο πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ αλαδεηθλχνληαη σο εμαηξεηηθά εξγαιεία πξνζέιθπζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ. Δπίζεο, ε δηαθνξνπνίεζε ή θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο πνηθηιίαο νξηζκέλσλ 

θαηεγνξηψλ θαθέ (π.ρ. ειιεληθφο θαθέο κε δηάθνξα αξψκαηα) έρεη ζαλ ζθνπφ ηε 

δηαηήξεζε ή θαη κεγηζηνπνίεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο πνπ θαηέρνπλ νη επηρεηξήζεηο. 

ρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ θαθέ ζεκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδνπλ ηα ζνχπεξ κάξθεη, κέζσ ησλ νπνίσλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη νη 

κεγαιχηεξεο πσιήζεηο. Μηθξφηεξεο πνζφηεηεο θαθέ δηαθηλνχληαη απφ θαθεθνπηεία 

θαζψο θαη απφ εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πψιεζεο θαθέ ηα νπνία δηαζέηνπλ 

πνηθηιία πξντφλησλ. Όζνλ αθνξά ζηελ αγνξά ησλ αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ café, 

απηή αλαπηχζζεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο ζπγθεθξηκέλνο 

θιάδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερψο απμαλφκελν αληαγσληζκφ. Αμηφινγε ζέζε ζηελ 

εγρψξηα αγνξά «ζεξβηξηδφκελνπ» θαθέ θαηέρνπλ νη κεγάιεο «επψλπκεο» αιπζίδεο 

θαηαζηεκάησλ, νη νπνίεο άιιαμαλ ηελ εηθφλα πνπ ζπλέζεηαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

ηα κεκνλσκέλα θαηαζηήκαηα (π.ρ. θαθεηέξηεο). Οη αιπζίδεο café επηδηψθνπλ ηε 

δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο κέζσ θπξίσο ηνπ ζεζκνχ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
Ο

 

 

 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο είλαη απηφ ζην νπνίν πξέπεη ε 

δηνίθεζε πξέπεη λα αλαδεηεί επθαηξίεο θαη πηζαλέο απεηιέο. Καζψο νη κεηαβιεηέο 

απηέο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα αληηδξάζεη άκεζα ζηηο επηθείκελεο 

αιιαγέο θαη λα πξνζαξκνζηεί εγθαίξσο ζε απηέο, βειηηψλνληαο έηζη ηελ 

αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε θαη ηζρπξνπνηψληαο ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά (Chaston, 

2004). 

 

4.1 Μαθξνπεξηβάιινλ θαη αλάιπζε PEST 

4.1.1 Πνιηηηθό πεξηβάιινλ 

Οη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ, 

επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ελέξγεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξνπλ κέζα ζε 

απηφ. χλεζεο, βέβαηα ζπκβαίλεη θαη ην αληίζεην, δειαδή νη θνινζζηαίεο επηρεηξήζεηο 

κηαο ρψξαο λα επεξεάδνπλ ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο απηήο. Οη αιιαγέο ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο, φπσο κέζσ ηεο θνξνινγίαο, ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ειέγρσλ, ηεο λνκνζεζίαο 

πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πεξί απαζρφιεζεο, θαζψο θαη κε ηελ χπαξμε 

θξαηηθψλ κνλνπσιίσλ θαη ηηο πινπνηνχκελεο απνθξαηηθνπνηήζεηο. 

ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία έηε ππάξρεη πξφβιεκα θπβεξλεηηθήο ζηαζεξφηεηαο, 

ην νπνίν παξνπζηάδεη αληίθηππν ζηηο επηρεηξήζεηο θαζψο ε ζηάζε ηεο εθάζηνηε 

θπβέξλεζεο δηαδξακαηίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν απέλαληη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζηε δηεπθφιπλζε ησλ επελδχζεσλ. 

ρεηηθά κε ηελ θνξνινγία, Οη λέεο δηαηάμεηο ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

νκαδνπνηνχλ ζε κία θαηεγνξία κηζζσηνχο, ζπληαμηνχρνπο, αγξφηεο θαη αζθνχληεο 

αηνκηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζέζπηζεο κίαο 

εληαίαο θιίκαθαο κε θνηλνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ρνξήγεζε αθνξνιφγεηνπ 

νξίνπ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ ππφρξεσλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ αηνκηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  
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Δπηπξνζζέησο, νη επηβαξχλζεηο απφ ηελ ηξνπνπνηεκέλε θιίκαθα ηεο εηδηθήο 

εηζθνξάο αιιειεγγχεο θπζηθψλ πξνζψπσλ ζα έρνπλ πξννδεπηηθφ/θιηκαθσηφ 

ραξαθηήξα, ζε αληίζεζε κε φηη ίζρπε κέρξη πξφηηλνο, ελψ ζα απαιιάζζνληαη απφ 

απηήλ (απφ ηα πξφζζεηα θνξνινγηθά βάξε πνπ απηή ζπλεπάγεηαη) φζνη δηαζέηνπλ 

εηήζηα εηζνδήκαηα κηθξφηεξα ησλ 12.000 €.  

Σν λέν απηφ θνξνινγηθφ πιαίζην αλακέλεηαη λα επηθέξεη επηπξφζζεηα βάξε ζηελ 

κηθξνκεζαία επηρεηξεκαηηθφηεηα, θπξίσο ζηηο λνκηθέο νληφηεηεο κε εηήζηα θέξδε έσο 

50.000 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απμεκέλεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο (απφ 75% ην θνξνινγηθφ έηνο 2015 ζην 100% ζηε δηάξθεηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ έηνπο 2016). Πην αλαιπηηθά, ζηηο λέεο δηαηάμεηο εκπίπηνπλ νη παξαθάησ 

κνξθέο επηρεηξήζεσλ: νη πξνζσπηθέο εηαηξείεο (Ο.Δ. & Δ.Δ.) πνπ ζπζηήζεθαλ ζηελ 

εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, νη ζπλεηαηξηζκνί θαη ελψζεηο απηψλ, νη θνηλσλίεο αζηηθνχ 

δηθαίνπ, νη αζηηθέο θεξδνζθνπηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο, νη ζπκκεηνρηθέο ή 

αθαλείο εθφζνλ αζθνχλ επηρείξεζε ή επάγγεικα, νη θνηλνπξαμίεο, νη λνκηθέο 

νληφηεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Κ.Φ.Δ. θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζε κηα απφ 

ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο. Ζ εμνκνίσζε ηεο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο ησλ 

κηθξψλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, ζα ζπληειέζεη ζηελ πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ηνπ 

κηθξνκεζαίνπ επηρεηξείλ, θαζηζηψληαο γηα πνιιέο απφ απηέο αθφκε πην αβέβαηε ηελ 

πξννπηηθή επηβίσζή ηνπο. Πεξαηηέξσ, ππνδαπιίδεηαη ην πλεχκα ηνπ πγηνχο 

αληαγσληζκνχ θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, ελψ ε 

πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο θαη ηφλσζεο ησλ εζφδσλ ησλ 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ζα δερζεί ζεκαληηθφ πιήγκα. 

ηηο δηαηάμεηο ηεο λέαο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο εκπεξηέρεηαη θαη ε αχμεζε ηνπ 

ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο ησλ κεξηζκάησλ γηα ηηο λνκηθέο νληφηεηεο (γηα φζεο απφ 

απηέο δηαλέκνπλ) ζην 15%, απφ 10% πνπ ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. Ζ παξαπάλσ αχμεζε 

έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο δηνγθσκέλνπ θφξνπ επί ησλ 

θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ (λνκηθψλ πξνζψπσλ), θαζψο απφ ην παξφλ έηνο ν 

ζπληειεζηήο αλέξρεηαη απφ ην 26% ζην 29%. πλέπεηα φισλ ησλ παξαπάλσ είλαη ε 

εθηίλαμε ηνπ ζπλνιηθνχ ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεξδψλ ζην 

39,65%. Δπηπξνζζέησο, δελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλείηαη ην γεγνλφο πσο νη 

πξναλαθεξζείζεο λνκηθέο κνξθέο επηρεηξήζεσλ έρνπλ ήδε βηψζεη ηηο πθεζηαθέο 

επηπηψζεηο ησλ κέηξσλ ηνπ 3νπ Μλεκνλίνπ, θαζψο ζηε δηάξθεηα ηνπ 2015 (ρξήζε 
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2014) θιήζεθαλ λα πιεξψζνπλ απμεκέλε πξνθαηαβνιή θφξνπ εηζνδήκαηνο (αχμεζε 

ηνπ ζπληειεζηή απφ 80% ζε 100%) (Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 2016). 

εκαληηθφο είλαη ν λφκνο 703/1977 «Πεξί ειέγρνπ κνλνπνιίσλ θαη νιηγνπνιίσλ 

θαη πξνζηαζίαο ηνπ ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ» εμαζθαιίδεη ηελ ειεχζεξε δηαθίλεζε 

ησλ πξντφλησλ ζηελ ειεχζεξε αγνξά. χκθσλα κε απηφλ απαγνξεχνληαη φιεο νη 

ζπκθσλίεο κεηαμχ ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθή ηνπο, νη νπνίεο έρνπλ σο αληηθείκελν ή 

απνηέιεζκα ηελ παξαθψιπζε, ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ λφζεπζε ηνπ αληαγσληζκνχ κε 

ηνλ άκεζν ή έκκεζν θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ αγνξάο ή πσιήζεηο ή άιισλ φξσλ 

ζπλαιιαγήο, κε ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο, ηεο δηάζεζεο, ηεο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ή ησλ επελδχζεσλ, κε ηελ θαηαλνκή ησλ αγνξψλ ή ησλ 

πεγψλ εθνδηαζκνχ, είηε κε ηελ αδηθαηνιφγεηε άξλεζε πσιήζεσο, αγνξάο ή άιιεο 

ζπλαιιαγήο (Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο). 

Μεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο είλαη θαη ε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηα ηξφθηκα πνπ νξίδεη 

θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, ηελ αζθάιεηα ηνπ θαηαλαισηή 

θαζψο θαη ηελ απφδνζε επζχλεο ζηνπο παξαγσγνχο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. Ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηελ βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ έρεη ε ζέζπηζε ελφο θνηλνχ 

ζπζηήκαηνο θαλφλσλ πνπ ξπζκίδεη ηελ παξαγσγή, ηελ εκπνξία θαη ηε δηαθίλεζε ησλ 

ηξνθίκσλ γηα ηελ εληαία αγνξά. Ζ ζεκαληηθφηεξε θνηλνηηθή νδεγία πνπ αθνξά ηελ 

πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ είλαη 93/43, κε ηελ νπνία έρεη ελαξκνληζηεί ε εζληθή λνκνζεζία 

θαη ε νπνία ππνρξεψλεη φιεο ηηο επηρεηξήζεηο κε ηελ παξαζθεπή, κεηαπνίεζε θαη 

δηαλνκή ησλ ηξνθίκσλ λα εθαξκφδνπλ απζηεξνχο θαλφλεο πγηεηλήο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ ηειηθνχ θαηαλαισηή. 

χκθσλα κε ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν ππ’ αξηζκνχ 4399/2016, ρνξεγνχληαη 

ειθπζηηθά θίλεηξα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ κε ζηφρν ηελ 

πεξηθεξεηαθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο, ηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ κέζνπ κεγέζνπο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ε ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε, ε δηακφξθσζε κηαο λέαο εμσζηξεθνχο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο (branding), ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε ηνκείο 

πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη έληαζεο γλψζεο, ε κεηαθίλεζε ζηελ αιπζίδα 

παξαγσγήο ηεο αμίαο γηα ηελ παξαγσγή πην ζχλζεησλ πξντφλησλ, ε εμνηθνλφκεζε 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζηελ πξννπηηθή κηαο θπθιηθήο νηθνλνκίαο, ε πξνζθνξά 

θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ, ε πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ θαη ελ ηέιεη ε 

εμαζθάιηζε θαιχηεξεο ζέζεο ηεο ρψξαο ζην Γηεζλή Καηακεξηζκφ Δξγαζίαο. 
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Δπηπξφζζεηα νη επηρεηξήζεηο εληζρχνληαη θαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ 

(Δηαηξηθφ χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο), ην νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα 

βαζηθφηεξα ζηξαηεγηθά ζρέδηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο κε ηε ζπλδξνκή 

ζεκαληηθψλ πφξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά 

Σακεία (ΔΓΔΣ) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΔΠΑ 

επηδηψθεηαη ε αληηκεηψπηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ ηεο ρψξαο πνπ 

ζπλεηέιεζαλ ζηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο αιιά θαη ησλ πξνβιεκάησλ, 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ, πνπ απηή δεκηνχξγεζε. Δπίζεο, ην ΔΠΑ 2014-2020 

θαιείηαη λα ζπλδξάκεη ζηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ έλαληη ηεο ηξαηεγηθήο 

«Δπξψπε 2020». ηφρνο ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» είλαη ε πξναγσγή κηαο 

αλάπηπμεο: 

 έμππλεο, κε απνηειεζκαηηθφηεξεο επελδχζεηο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα θαη 

ηελ θαηλνηνκία, 

 βηψζηκεο, ράξε ζηελ απνθαζηζηηθή κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ 

εθπνκπψλ άλζξαθα, θαη 

 ρσξίο απνθιεηζκνχο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο. (ΔΠΑ,2014). 

 

4.1.2 Οηθνλνκηθό πεξηβάιινλ 

Ζ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο επηβξαδχλζεθε γηα ηε δηεηία 2014/2015 

φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα 4.1, ζπγθεθξηκέλα ην ΑΔΠ (Αθαζάξηζην Δγρψξην 

Πξντφλ) ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο ην 2015 αλήιζε ζε 176,0 δηο € έλαληη ησλ 177,6 δηο € 

ην 2014 (κείσζε θαηά 0,9%). Απηή ε κείσζε νθείιεηαη ζηηο επηκέξνπο κεηαβνιέο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ αλά ζπληζηψζα ηνπ ΑΔΠ. Δλψ φπσο δείρλεη θαη ν πίλαθαο 4.2, ζε 

πξαγκαηηθνχο φξνπο ην ΑΔΠ αλήιζε ζε 185,1 δηο € έλαληη 185,5 δηο € ην 2014 

(κείσζε θαηά 0,2%) (ΔΤΔ, 2016). 
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Πίλαθαο 4.1: Ολνκαζηηθή κεηαβνιή ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο γηα ηε 

δηεηία 2014-2015 

 

Πεγή: ΔΤΔ, (2016). ηαηηζηηθέο [Οηθνλνκία/Γείθηεο – Αθαζάξηζην Δγρψξην 

Πξντφλ (Δθηηκήζεηο) (1995-2015)]. Γηαζέζηκν online ζην: 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL15/-. Αλάθηεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2016. 
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Πίλαθαο 4.2: Πξαγκαηηθή κεηαβνιή ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο γηα ηε 

δηεηία 2014-2015 

 

Πεγή: ΔΤΔ, (2016). ηαηηζηηθέο [Οηθνλνκία/Γείθηεο – Αθαζάξηζην Δγρψξην 

Πξντφλ (Δθηηκήζεηο) (1995-2015)]. Γηαζέζηκν online ζην: 

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL15/-. Αλάθηεζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2016. 

Ζ άλνδνο ησλ θαηαλαισηηθψλ εμφδσλ ησλ λνηθνθπξηψλ ζην αξρηθφ εμάκελν ηνπ 

έηνπο 2014 θαηά 1,2%, νδήγεζε ζηε δηεχξπλζε ηεο θαηαλάισζήο ηνπο θαηά 0,3% 

ζην ζχλνιφ ηνπ, ελψ ήηαλ ε βαζηθή αηηία ηεο κηθξήο αχμεζεο ησλ εγρψξησλ 

θαηαλαισηηθψλ δαπαλψλ. Παξά ηε ζεκαληηθή ψζεζε ζηε δεκφζηα θαηαλάισζε ην 

ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2014 απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο λέαο δαλεηαθήο 

ζχκβαζεο (+2,8%), απηή παξέκεηλε νπζηαζηηθά ακεηάβιεηε ην 2015 (-0,1%), έλαληη 

φκσο κείσζήο ηεο θαηά 2,4% ην πξνεγνχκελν έηνο (Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη 

Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, 2016).  

ην ζθέινο ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, νη εμαγσγέο ππνρψξεζαλ ην 

2015, γηα πξψηε θνξά απφ ην 2011, θαηά 3,8%, ζε αληίζεζε κε ηε δηεχξπλζή ηνπο 

θαηά 7,5% ην 2014, άλνδνο πνπ ήηαλ ε κεγαιχηεξε ησλ ηειεπηαίσλ ελλέα εηψλ. Ζ 

έληνλε θάκςε ησλ εμαγσγψλ ππεξεζηψλ ζην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2015, θαηά 

πεξηζζφηεξν απφ 22%, επέθεξε ηελ πηψζε ηνπο ην πεξαζκέλν έηνο (-11,2%), αιιά 

θαη ηε ζπξξίθλσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ, αθνχ νη εμαγσγέο αγαζψλ 

αλέξρνληαλ, έζησ κε κηθξφ ξπζκφ, θαζφιε ηελ ρξνληά (κ.ν. +3,2%) (IOBE, 2016).  

http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL15/-
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Οη πεξηνξηζκνί ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ πεξηφξηζαλ θαη ηηο εηζαγσγέο. Σν ζχλνιν 

ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ην 2015 δηακνξθψζεθε ζην 6,9% 

ρακειφηεξα απφ φηη ην 2014, ζην νπνίν ζεκείσζαλ άλνδν γηα πξψηε θνξά κεηά απφ 

πέληε ρξφληα, θαηά 7,7% (ΔΤΔ, 2016). Ζ θάκςε ησλ εηζαγσγψλ ππεξεζηψλ ήηαλ 

εληνλφηεξε απφ εθείλε ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ (-11,4% έλαληη -5,9%) (IOBE, 2016). 

Οη πεξηνξηζκνί ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ πεξηφξηζαλ θαη ηηο εηζαγσγέο. Σν ζχλνιν 

ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ δηακνξθψζεθε πέξπζη 6,9% ρακειφηεξα απφ 

φηη ην 2014, ζην νπνίν ζεκείσζαλ άλνδν γηα πξψηε θνξά κεηά απφ πέληε ρξφληα, 

θαηά 7,8%. Ζ θάκςε ησλ εηζαγσγψλ ππεξεζηψλ ήηαλ εληνλφηεξε απφ εθείλε ησλ 

εηζαγσγψλ αγαζψλ (-11,4% έλαληη -5,9%) (IOBE, 2016). 

Αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο, ζεκείσζαλ εθηεηακέλε ππνρψξεζε θαη ζην 

θαηαιεθηηθφ ηξίκελν ηνπ 2014, αλ θαη κηθξφηεξεο έθηαζεο απφ φηη ζηα δχν 

πξνεγνχκελα, κε απνηέιεζκα λα κεησζνχλ εθ λένπ ην 2015, κεηά ηελ αλαθνπή ηεο 

πνιπεηνχο ππνρψξεζήο ην 2013. Χζηφζν, ε πηψζε ηνπο θαηά 13,2%, πξνήιζε 

απνθιεηζηηθά απφ πεξηνξηζκφ ησλ απνζεκάησλ, ζε αληίζεζε κε ην 2014, φηαλ ε 

δεκηνπξγία απνζεκάησλ νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαηά 9,8%. Ο 

ζρεκαηηζκφο πάγηνπ θεθαιαίνπ δηεπξχλζεθε ην 2014, έζησ νξηαθά, γηα πξψηε θνξά 

απφ ην 2007, θαηά 0,9%. πλεπψο, παξά ηελ πςειή πνιηηηθή αβεβαηφηεηα θαηά ηελ 

πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ - Ηνπιίνπ ηνπ 2014, νη επηρεηξήζεηο αχμεζαλ ηηο επελδχζεηο ηνπο 

ζην πξψην εμάκελν, αιιά θαη ζην ζχλνιν ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο (IOBE, 2016). 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηα πνζνζηά αλεξγίαο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2015 αλήιζε ζε 

24,6% έλαληη ηνπ 26,2% ην 2014 παξνπζηάδνληαο κηα κηθξή κείσζε. Αμίδεη βέβαηα 

λα ζεκεησζεί πσο απφ ην 2008 κε ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο έσο ην 2013 ηα 

πνζνζηά αλεξγίαο απμαλφληνπζαλ ζπλερψο θαη απφ ην 12,9% πνπ ήηαλ ην 2010 

έθηαζε ην 27,7% ην 2013 (ΔΤΔ, 2016). 
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Πίλαθαο 4.3: Απαζρνινχκελνη, άλεξγνη, νηθνλνκηθά κε ελεξγνί θαη πνζνζηά 

αλεξγίαο θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Αχγνπζην 2010-2015 

 

Πεγή: ΗΟΒΔ, (2016). Ζ Διιεληθή Οηθνλνκία 1/16. Γηαζέζηκν online ζην: 

http://iobe.gr/docs/economy/ECO_Q1_13042016_REP_GR.pdf. Αλάθηεζε ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2016. 

 

4.1.3 Κνηλσληθό-πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ 

Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ νη αλεζπρίεο ησλ 

θαηαλαισηψλ πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη εζηθψλ 

αληηιήςεσλ, απμάλνληαη. (Watts and Goodman, 2001).  

Σν γεγνλφο απηφ γίλεηαη νινέλα πην εκθαλή θαζψο ην κεξίδην αγνξάο ησλ 

νξγαληθψλ πξντφλησλ αλέξρεηαη ζην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ησλ 2% ζηελ Δπξψπε, 

παξνπζηάδνληαο κηα αχμεζε ηεο ηάμεσο ησλ 15% θάζε ρξφλν. Αληίζηνηρα είλαη θαη 

ηα πνζά γηα ην νξγαληθά πξντφληα θαθέ (Rice, 2001).  

Μηα άιιε ηάζε είλαη ην επνλνκαδφκελν “Specialty coffee”, Ο φξνο speciality 

coffee πξνζδηνξίδεη ηνλ θαθέ εθιεθηήο πνηφηεηαο απφ απζηεξά επηιεγκέλνπο 

θφθθνπο πνπ έρνπλ κεγαιψζεη ζε ηδαληθέο θιηκαηνινγηθέο θαη θαιιηεξγεηηθέο 

ζπλζήθεο. Υάξε ζηα κνλαδηθά νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ν θαθέο ηεο 

θαηεγνξίαο speciality έρεη θεξδίζεη ηελ πξνηίκεζε ηεο πην απαηηεηηθήο κεξίδαο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη αληηπξνζσπεχεη ην 37% ησλ πσιήζεσλ ζε φγθν θαη 50% ζε αμία 

ζηεο ΖΠΑ (Scaa, 2012). 

Παγθνζκίσο, νη πσιήζεηο ηνπ βηψζηκνπ θαθέ ζε φγθν απμήζεθαλ θαηά 433% 

ηελ ρξνληθή πεξίνδν (Potts et al., 2010). Ο ηξέρσλ ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ βηψζηκνπ 

θαθέ αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 20-25% κέρξη ην 2015 (ITC, 

http://iobe.gr/docs/economy/ECO_Q1_13042016_REP_GR.pdf
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2011). Ζ ηάζε απηή ελδέρεηαη λα επηηαρπλζεί κε ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

κεγάισλ ιηαλνπσιεηψλ (Elder et al., 2014). 

 

4.1.4 Σερλνινγηθό πεξηβάιινλ 

Αλνδηθή θαίλεηαη λα είλαη ε πνξεία ησλ κεραλψλ θαθέ θίιηξνπ. πγθεθξηκέλα, ε 

θαηεγνξία ησλ κεραλψλ ξνθήκαηνο, απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ 

κηθξψλ νηθηαθψλ ζπζθεπψλ, θαηαιακβάλνληαο ην 10,4% ζε κηα αγνξά 2.201 εθαη. 

ζην 11κελν ηνπ 2014. Ζ θαηεγνξία απηή έρεη θεξδίζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θφζκνπ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο ε αλάγθε ηνπ λα απνιαχζεη έλαλ θαιφ θαθέ αθφκα θαη κέζα 

ζην ζπίηη απνηειεί κηα κηθξή πνιπηέιεηα. Ηδηαίηεξα δπλακηθή ην 2014 ήηαλ ε πνξεία 

ησλ παξαδνζηαθψλ κεραλψλ θίιηξνπ, αληηπξνζσπεχνληαο ην 42% ηεο θαηεγνξίαο ζε 

κηα αγνξά κε αλνδηθή πνξεία. Αθνινπζεί κε 41% ηεο αγνξάο ε θαηεγνξία ησλ 

κεραλψλ κε θάςνπιεο, ε νπνία κε κηα ππνρψξεζε ζε ζρέζε κε πέξπζη εκθαλίδεηαη 

πησηηθή (-3,1% ζε ηεκάρηα θαη -13,6% ζε αμία), θαζψο νη πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζηε ρξνληά νδήγεζαλ ζηελ πηψζε ηεο κέζεο ηηκήο. 

Κεξδηζκέλε επίζεο, εκθαλίδεηαη ε θαηεγνξία απηφκαηεο κεραλήο espresso, ε νπνία 

αλ θαη κε ιηγφηεξα ηεκάρηα, παξνπζηάδεη ζεηηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο θαηά 26%, θαη 

θαηά 24% ζε αμία (www.marketingweek.gr, 2015).  

 

4.2 Μίθξνπεξηβάιινλ θαη αλάιπζε Porter 

4.2.1 Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Porter 

4.2.1.1 Δίζνδνο Νέσλ Αληαγσληζηώλ 

ε γεληθέο γξακκέο, δελ ππάξρνπλ ηζρπξά εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά ηνπ θαθέ. 

Ζ είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο εχθνιε, 

δεδνκέλνπ ηνπ πθηζηάκελνπ βαζκνχ ζπγθέληξσζεο ζηελ αγνξά θαζψο θαη ηεο 

δηαθίλεζεο θαζηεξσκέλσλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ κε πνιπεηή παξνπζίαο ζηνλ θιάδν 

θαη έληνλε αλαγλσξηζηκφηεηα.  

Λφγσ φκσο ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηεί ζηνλ θιάδν, ε νξγάλσζε 

θαη αλάπηπμε δηθηχνπ δηαλνκήο θαζψο θαη ε πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο απνηεινχλ 

ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαζηέξσζε θαη εδξαίσζε κηαο εηαηξείαο. Δπεηδή 

φκσο ην θφζηνο απηψλ είλαη πνιχ πςειφ, είλαη δχζθνιν γηα κηα λενεηζεξρφκελε 

επηρείξεζε λα αληαγσληζηεί ηα θαζηεξσκέλα εκπνξηθά ζήκαηα ηεο αγνξάο. 
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Γηάγξακκα 4.1: Οη πέληε δπλάκεηο ηνπ Porter 

 

Πεγή: ICAP, (2009). Καθέο – Αιπζίδεο Café, θιαδηθή κειέηε, Αζήλα, ζει. 132 

 

4.2.1.2 Κίλδπλνη από Τπνθαηάζηαηα Πξντόληα ή Τπεξεζίεο 

Ο θαθέο είλαη έλα ηδηαίηεξα δεκνθηιέο πξντφλ ηφζν ζηελ ρψξα καο, φζν θαη 

παγθνζκίσο. Χζηφζν, ππνθαηάζηαηα σο έλα βαζκφ, πξντφληα ηνπ θαθέ ζεσξνχληαη 

ην ξφθεκα ζνθνιάηαο, ην ηζάη θαζψο θαη φια ξνθήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζηνπο 

ρψξνπο εζηίαζεο. 

Όζνλ αθνξά ζηηο αιπζίδεο café, ζε γεληθέο γξακκέο ππνθαηάζηαζε ππάξρεη 

κεηαμχ ησλ νξίσλ ηνπ επξχηεξνπ θιάδνπ ηνπ «ζεξβηξηδφκελνπ» θαθέ. Γηα 

παξάδεηγκα, ππνθαηάζηαην γηα ηα «παξαδνζηαθά» θαθελεία είλαη νη αιπζίδεο café 

πνπ πξνηείλνπλ κηα πην λεαληθή θαη κνληέξλα άπνςε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ζχγρξνλεο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε αγνξά (ICAP, 

2009). 

 

4.2.1.3 Γηαπξαγκαηεπηηθή Γύλακε Πξνκεζεπηώλ 

Οπζηαζηηθά ε ειιεληθή αγνξά ηνπ θαθέ ειέγρεηαη απφ κηθξφ αξηζκφ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο δηαηεξνχλ ζπλήζσο καθξνρξφληεο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε 
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νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ απφ ηνπο νπνίνπο πξνκεζεχνληαη ηνλ θαθέ (αθαηέξγαζην σο 

πξψηε χιε ή θαη έηνηκν ζπζθεπαζκέλν πξνο κεηαπψιεζε). 

Γεληθά, ε φπνηα δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ελφο εηζαγσγέα, απέλαληη ζηνπο 

πξνκεζεπηέο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ζηελ ειιεληθή αγνξά 

(κεξίδην), ην χςνο ησλ παξαγγειηψλ πνπ πξαγκαηνπνηεί θαζψο θαη απφ ηελ 

απνθιεηζηηθφηεηα ησλ εηζαγσγψλ απφ ηνπο εθάζηνηε νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ. Χο εθ 

ηνχηνπ, ζχκθσλα θαη κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

κηθξφηεξσλ εηζαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ είλαη ζρεηηθά κηθξή. 

Κπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο ηνπ θιάδνπ ησλ αιπζίδσλ θαηαζηεκάησλ café είλαη νη 

επηρεηξήζεηο παξαγσγήο, εηζαγσγήο θαη εκπνξίαο πξψησλ πιψλ ηφζν γηα ηελ 

παξαζθεπή ηνπ «ζεξβηξηδφκελνπ» θαθέ φζν θαη ησλ ππνινίπσλ εηδψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ηα θαηαζηήκαηα (ζάληνπηηο, θιπ). Δπίζεο, ζεκαληηθφο 

«πξνκεζεπηήο» είλαη θαη νη ηδηνθηήηεο αθηλήησλ ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

νπνίσλ είλαη ηζρπξή, ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο κε κεγάιε εκπνξηθή θίλεζε ιφγσ ηεο 

ζρεηηθήο έιιεηςεο θαηάιιεισλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

θαηαζηεκάησλ (ICAP, 2009). 

 

4.2.1.4 Γηαπξαγκαηεπηηθή Γύλακε Αγνξαζηώλ 

Σν κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αγνξάδνπλ θαη κεηαπσινχλ ηνλ θαθέ 

επεξεάδεη άκεζα θαη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε. χκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ 

θιάδνπ, κεγάιε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, σο αγνξαζηέο, έρνπλ νη αιπζίδεο ζνχπεξ 

κάξθεη. Ζ «δχλακή» ηνπο δελ πεγάδεη κφλν απφ ηηο πνζφηεηεο πνπ πξνκεζεχνληαη 

(ην χςνο παξαγγειηψλ) αιιά θαη απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα ζπκβάινπλ, σο έλα 

βαζκφ, θαη ζηελ αλαγλσξηζηκφηεηα ελφο πξντφληνο. 

Πειάηεο–αγνξαζηέο ησλ ππεξεζηψλ ησλ αιπζίδσλ café είλαη φινη νη    

θαηαλαισηέο πνπ απεπζχλνληαη ζε απηέο. Τπφ ηε ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, νη 

θαηαλαισηέο δελ δηαζέηνπλ άκεζε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε. Χζηφζν, ιφγσ ηεο 

κεγάιεο πξνζθνξάο θαηαζηεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ επξχηεξν θιάδν ηεο 

εζηίαζεο θαη «ζεξβίξνπλ» θαθέ, ν θαηαλαισηήο έρεη ηελ επρέξεηα λα επηιέμεη ηε 

ιχζε εθείλε πνπ ζα ηνπ πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε γηα απηφλ ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο 

(ICAP, 2009). 
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4.2.1.5 Αληαγσληζκόο κεηαμύ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Κιάδνπ 

Ζ εγρψξηα αγνξά ηνπ θαθέ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο, 

θαζψο ειέγρεηαη απφ ειάρηζηεο, κεγάινπ κεγέζνπο εηαηξείεο. Σν γεγνλφο απηφ 

θαζηζηά εληνλφηεξν ηνλ αληαγσληζκφ, θαζψο νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα 

δηαηεξήζνπλ ή θαη λα απμήζνπλ ηα κεξίδηά ηνπο κε θάζε δπλαηφ ηξφπν. Οη ελ ιφγσ 

εηαηξείεο δηαζέηνπλ επψλπκα πξντφληα (επξέσο αλαγλσξίζηκα απφ ην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ), ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ κε πνηθίιεο κεζφδνπο πξνψζεζεο, φπσο είλαη νη 

πνζνηηθέο πξνζθνξέο θαη εθπηψζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, 

θαζψο θαη ε παξνρή θηλήηξσλ πξνο ηνπο ιηαλέκπνξνπο γηα θαιχηεξε δπλαηή 

ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηα ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο. Ο αληαγσληζκφο 

επηθεληξψλεηαη θαη ζε επίπεδν δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο ησλ εκπνξηθψλ ηνπο 

ζεκάησλ (“brands”) δαπαλψληαο ζεκαληηθά πνζά γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο. 

Παξάιιεια, ε δηάζεζε ζηελ αγνξά πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο απφ ηηο κεγάιεο 

θπξίσο αιπζίδεο ζνχπεξ- κάξθεη, εληείλεη πεξαηηέξσ ηνλ αληαγσληζκφ, θαζψο ηα 

πξντφληα απηά ζηεξίδνληαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή δηάζεζήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηα 

«επψλπκα». 

Αλαθνξηθά κε ηηο αιπζίδεο café, νη αιπζίδεο επηδηψθνπλ ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο 

ζέζεο ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο «αλαγλσξηζηκφηεηαο» ηνπ 

εκπνξηθνχ ζήκαηφο ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο, ε πνηφηεηα, ε ηηκή αθφκε θαη ε 

ηαρχηεηα ησλ ππεξεζηψλ είλαη ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ηελ εηθφλα κηαο αιπζίδαο café. 

Ο αληαγσληζκφο θαη ζηελ αγνξά ηνπ ζεξβηξηδφκελνπ θαθέ είλαη έληνλνο, θαζψο 

ν θαηαλαισηήο έρεη πνιιαπιέο επηινγέο ζηε δηάζεζή ηνπ, ιφγσ θαη ηεο πιεζψξαο 

ησλ κεκνλσκέλσλ θαηαζηεκάησλ πνπ ζεξβίξνπλ θαθέ (ICAP, 2009). 

 

4.2.2 ηξαηεγηθέο νκάδεο 

Οη επηρεηξήζεηο αθνινπζνχλ αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο αλάινγα κε ηηο 

δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο πνπ δηαζέηνπλ. πλεπψο, νη επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ 

παξφκνηεο ζηξαηεγηθέο, ραξαθηεξίδνληαη απφ παξφκνηεο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο. Σν 

γεγνλφο απηφ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ λα ρσξίδνληαη ζε 

νκάδεο, νη επνλνκαδφκελεο ζηξαηεγηθέο νκάδεο. Ζ ρξεζηκφηεηα ηεο ελ ιφγσ 

θαηεγνξηνπνίεζεο είλαη κεγάιε, δεδνκέλνπ φηη δίλεη κηα ζαθή εηθφλα γηα νιφθιεξν 

ηνλ θιάδν, ρσξίο λα απαηηείηαη ε αλάιπζε κεκνλσκέλσλ επηρεηξήζεσλ, αιιά νη 
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εθάζηνηε νκάδεο ζην ζχλνιν ηνπο. Δπηπιένλ, κέζσ ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ 

πξνβιέπνληαη θαιχηεξα νη επεξρφκελεο αιιαγέο ηνπ θιάδνπ. 

Οη νκνηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζηξαηεγηθή νκάδα, 

αλαθέξνληαη ζε έλαλ αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ παξαγφλησλ, νξηζκέλνη εθ ησλ νπνίσλ 

είλαη ν αξηζκφο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ε ρξεζηκνπνηνπκέλε ηερλνινγηθή 

δηαδηθαζία, ην θνηλφ - target group ζην νπνίν απεπζχλνληαη, ε ζρεηηθή έκθαζε ζηελ 

πνηφηεηα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ηα θαλάιηα δηαλνκήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλε, 

θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ εμππεξεηνχκελσλ αγνξψλ. 

ηα πιαίζηα ηεο κειέηεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ ηνπ θαθέ, ν 

δηαρσξηζκφο ζε ζηξαηεγηθέο νκάδεο πξνθχπηεη κέζσ ησλ κεηαβιεηψλ (εχξνο 

γεσγξαθηθήο θάιπςεο) θαη (αξηζκφο παξαγφκελσλ πξντφλησλ). Απφ ηελ ελ ιφγσ 

δηάθξηζε, πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ ζηξαηεγηθέο νκάδεο: 

 1
ε
 ζηξαηεγηθή νκάδα: Nestle Διιάο Α.Δ., Sara Lee Coffee & Tea Hellas A.E., 

Κξαθη (Lavazzo). Απνηειείηαη δειαδή απφ εηαηξείεο κε κεγάιν εχξνο 

γεσγξαθηθήο θάιπςεο θαη κεγάιν αξηζκφ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 

 2
ε
 ζηξαηεγηθή νκάδα: ΑΝΟΓΟ Α.Δ.Δ., EXELIXIS-HORECA. Πεξηιακβάλεη 

εηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ κέηξηα πξνο πςειή γεσγξαθηθή θάιπςε θαη ζρεηηθά 

κεγάιν αξηζκφ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. 

 3
ε
 ζηξαηεγηθή νκάδα: ΑΡΥΟΝΣΑΚΖ Β. Α.Β.Δ.Δ., ΑΦΡΗΚΟΦΗ Δ.Π.Δ., 

ΝΗΝΟ. ηελ νκάδα απηή αλήθνπλ νη εηαηξείεο, ησλ νπνίσλ ηφζν ε γεσγξαθηθή 

θάιπςε φζν θαη ν αξηζκφο ησλ πξντφλησλ είλαη κηθξφο. 
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Γηάγξακκα 4.2: ηξαηεγηθέο νκάδεο ζηνλ θιάδν ηνπ θαθέ 

Δύξνο γεσγξαθηθήο θάιπςεο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο

 

 

 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

5.1 Όξακα, Απνζηνιή θαη ζηξαηεγηθνί ζηόρνη ηεο εηαηξείαο 

Σν όξακα ηεο εηαηξείαο είλαη ε θαηάθηεζε φιεο ηεο αγνξάο ησλ εξξψλ, 

Γξάκαο θαη Καβάιαο, κεγαιψλνληαο  ηελ νηθνγέλεηα ηνπ φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλέθεξε ν ηδξπηήο θαη πξφεδξνο  ηεο εηαηξείαο θνο Νανχκ Μεζατθνο βνεζψληαο φζν 

πεξηζζφηεξν θφζκν κπνξεί ζε απηνχο ηνπο δχζθνινπο θαηξνχο πνπ δηαλχεη νιφθιεξε 

ε ρψξα. 

Ζ απνζηνιή ηεο εηαηξείαο είλαη ε πξνζθνξά πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ θαθέ 

θαη ηζαγηνχ ζε θαηαζηήκαηα εζηίαζεο , μελνδνρεία θαη ηειηθνχο θαηαλαισηέο, θαζψο 

θαη λα πξνζθέξεη πνηνηηθέο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο, ππνζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο 

ησλ πειαηψλ ηεο, νη νπνίεο ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο θαη 

πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ ηεο. 

Βαζηθφο ζθνπόο ηεο εηαηξείαο ΑΝΟΓΟ είλαη ε δεκηνπξγία απφιπηα 

ηθαλνπνηεκέλσλ πειαηψλ θαη ε δεκηνπξγία ζηαζεξήο θαη κφληκεο ζπλεξγαζίαο κε ηελ 

εηαηξεία . έρνληαο σο απψηεξν ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο γηα φια ηεο ηα 

είδε ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 40% (Μεζάτθνο, 2016).  

 

5.2 Πνιηηηθέο 

Ζ πνιηηηθή πεξηιακβάλεη ηελ ηηο γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηελ επηρείξεζε θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ 

δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα αθνινπζεζνχλ (Wheelen & 

Hunger, 2008). 

Ζ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο ΑΝΟΓΟ, ζηεξίδεηαη ζηελ 

ελζσκάησζε ηεο θνπιηνχξαο ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε θαη ζηηο αξρέο ηεο 

δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ. Ζ θνπιηνχξα απηή ηεο 

επηρείξεζεο, δηαρέεηαη απφ ηελ δηνίθεζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ζε φια ηα κέιε ηεο 

εηαηξείαο, σο ηξφπνο δσήο (Μεζάτθνο, 2016). 
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5.3 Γνκή θαη εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

 

Γηάγξακκα 5.1: Οξγαλφγξακκα ηεο εηαηξείαο ΑΝΟΓΟ Α.Δ.Δ. 

 

Ζ επηρείξεζε ΑΝΟΓΟ έρεη ηε λνκηθή κνξθή αλψλπκεο εκπνξηθήο εηαηξείαο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα απιή δνκή κηαο κηθξήο νηθνγελεηαθήο επηρείξεζεο. Ζ νξγαλσηηθή 

δνκή ηεο επηρείξεζεο παξηζηάλεηαη κε ην αλσηέξσ δηάγξακκα θαη πεξηιακβάλεη ηα 

αθφινπζα ηκήκαηα. 

Σν ηκήκα πσιήζεσλ ζηειερψλεηαη απφ αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ. Γνπιεηά ηνπο είλαη ε επηθνηλσλία κε ηνπο πθηζηάκελνπο 

θαη δπλεηηθνχο πειάηεο ηεο εηαηξείαο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζρεηηθά κε ηα 

είδε θαθέ θαη ινηπά πξντφληα πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε θαζψο θαη ηε ιήςε 

παξαγγειηψλ. Δπηπιένλ έξγν ηνπο απνηειεί θαη ε εθπαίδεπζε ησλ πειαηψλ ηνπο φζνλ 

αθνξά ηε ζσζηή παξαζθεπή ηνπ θαθέ. 

Σν ηκήκα Logistics, oη άλζξσπνη ηνπ ηκήκαηνο απηνχ αζρνινχληαη κε ηε 

δηαθίλεζε ησλ εκπνξεπκάησλ. Δπνπηεχνπλ θαη εθηεινχλ ηηο παξαγγειίεο ηεο 

εηαηξείαο θαη επηπιένλ παξαιακβάλνπλ θαη ειέγρνπλ ηα εκπνξεχκαηα πνπ 

πξνκεζεχεηαη ε επηρείξεζε. 

Σν νηθνλνκηθό ηκήκα ηα θαζήθνληα ηνπ νπνίνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαγξαθή ησλ 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

επηρείξεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ηηο ινγηζηηθέο θηλήζεηο ηεο 

επηρείξεζεο (αγνξέο, πσιήζεηο, εηζπξάμεηο, πιεξσκέο θ.α.), εμάγεη ηα νηθνλνκηθά 

Ρρόεδροσ και 
Διευκφνων 
Σφμβουλοσ 

Τμιμα 
Ρωλιςεων 

Οικονοκιμό 
τμιμα 

Τμιμα 
Logistics 
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απνηειέζκαηα θαη ζπληάζζεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ απνηππψλνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή πνξεία ηεο εηαηξείαο. 

Σν ηκήκα απηφ αζρνιείηαη θαη κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο. 

Με δεδνκέλε ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο 

ρξήκαηνο ζρεδηάδεη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

δηαλέκεη ηνπο πφξνπο ηεο εηαηξείαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηά ηεο, ειέγρεη ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο θαη πξνθξίλεη ιχζεηο γηα ηελ θαιχηεξε θαη 

απνδνηηθφηεξε πξαγκαηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο (Μεζάτθνο, 

2016). 

 

5.4 Υαξηνθπιάθην πξντόλησλ 

Σα πξντφληα ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο. Οη 

θαηεγνξίεο αλαιχνληαη εθηελέζηεξα παξαθάησ: 

1. Σα πξντφληα πνπ απεπζχλνληαη ζε επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο θαη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε 

θαηεγνξία απηή απνηειεί ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πξνζθεξφκελσλ 

πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο θαη ζε απηήλ ζπγθαηαιέγνληαη νη εμήο πνηθηιίεο θαθέ:  

 Καθές  Espresso: Γηαηίζεηαη θαθέο ζππξί θαη αιεζκέλνο ηφζν κε θαθεΐλε, φζν 

θαη ληεθαθετλέ ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 125 θαη 250γξ.  

 Σηιγμιαίος καθές: Γηαηίζεηαη ζηηγκηαίνο θαθέο ηφζν ζε ζπζθεπαζία ησλ 2.5kg., 

φζν θαη ληεθαθετλε ζε ζπζθεπαζία ησλ 100γξ. 

 Καθές Φίληροσ: Πξνζθέξεηαη αιεζκέλνο ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 250γξ. θαη 500γξ. 

 Ελληνικός καθές: Ξαλζφο θαη ζθνχξνο ειιεληθφο θαθέο ζε ζπζθεπαζία ησλ 

500γξ.  

 Σοκολάηα: Γηαηίζεηαη ξφθεκα ζνθνιάηαο ζε δηάθνξεο γεχζεηο ζε ζπζθεπαζίεο 

ησλ 500γξ., 800γξ. θαη ηνπ 1kg. 

 Τζάι: Πξνζθέξεηαη ζε πνιιά αξψκαηα θαη ζε ζπζθεπαζίεο πνπ πεξηέρνπλ 20, 25 

θαη 100 αηνκηθά θαθειάθηα. 

2. Σα πξντφληα ιηαληθήο δηάζεζεο. Σα νπνία δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ θαηαζηήκαηνο 

ιηαληθήο θαη απεπζχλνληαη ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο γηα θαηαλάισζε ζην 

ζπίηη. 

2. Καθές  Espresso: Γηαηίζεηαη ζε ζππξί ζε ζπζθεπαζίεο ησλ 250γξ. θαζψο θαη ζε 

ζπζθεπαζίεο ησλ 21 θαη 100 θάςνπισλ. 
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 Σοκολάηα: Πξνζθέξεηαη ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο γεχζεηο ζε ζπζθεπαζία ησλ 

250γξ. (Μεζάτθνο, 2016). 

 

5.5 Γίθηπν δηαλνκήο 

 

Γηάγξακκα 5.2: Γίθηπν δηαλνκήο ηεο εηαηξείαο ΑΝΟΓΟ Α.Δ.Δ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα θχξηα θαλάιηα δηαλνκήο ηεο εηαηξείαο ΑΝΟΓΟ, φπσο θαίλεηαη θαη 

παξαπάλσ δηάγξακκα, απνηεινχλ νη ρψξνη καδηθήο εζηίαζεο (μελνδνρεία, 

θαθεηεξίεο, θιπ.), ελψ ν θαθέο δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ζπζθεπαζκέλνο - 

ηππνπνηεκέλνο. Δηδηθφηεξα, ν θαθέο espresso - cappuccino δηαηίζεηαη ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ ζε κεγάιεο ζπζθεπαζίεο γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε, θαζψο ε θαηαλάισζή 

ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ζε ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο (Μεζάτθνο, 2016). 

 

5.6 Πξνκεζεπηέο -Πειάηεο 

Γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ νη ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

πξέπεη λα είλαη θαιέο θαη ζηαζεξέο γηαηί ε πνζφηεηα, ε πνηφηεηα, ε ηηκή θαη νη φξνη 

παξάδνζεο (ρξφλνο, ηφπνο, ηξφπνο πιεξσκήο) ησλ αγαζψλ πνπ πξνζθέξνπλ νη 

πξνκεζεπηέο επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ν εθνδηαζκφο ηεο 

επηρείξεζεο κε ηα θαηάιιεια εκπνξεχκαηα επεξεάδεη ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο 

ηνπ νξγαληζκνχ απέλαληη ζηελ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζηνπο θαηαλαισηέο, ηα 

απνζέκαηα ηνπ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αθφκε θαη ηελ 

ρξεκαηνπηζησηηθή ηνπ πνιηηηθή. 

ΑΝΟΓΟ           

(Σνπηθφο Αληηπξφζσπνο) 

ΥΧΡΟΗ ΜΑΕΗΚΖ 

ΔΣΗΑΖ    

ΣΔΛΗΚΟ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 
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πγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία πξνκεζεχεηαη ηα πξντφληα ηεο απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

απφ ηελ εηαηξεία ΚΑΦΔΑ, ε νπνία θαη απνηειεί ηνλ απνθιεηζηηθφ δηαλνκέα ησλ 

πξντφλησλ illy ζηελ Διιάδα. Μέζσ ινηπφλ ηεο καθξνρξφληαο θαη απνθιεηζηηθήο 

ζπλεξγαζίαο κε ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία έρεη απνθηήζεη ην δηθαίσκα ηεο δηαλνκήο ησλ 

πξντφλησλ illy ζηνπ λνκφ εξξψλ, Γξάκαο θαη Καβάιαο. Κάηη ην πνίν απνηειεί θαη 

ην ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. 

Όζνλ αθνξά ην πειαηνιφγην ηεο εηαηξείαο, ζε απηφ ζπγθαηαιέγνληαη ηφζν ηα 

θαηαζηήκαηα εζηίαζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα θαθεηέξηεο φζν θαη νη μελνδνρεηαθέο 

κνλάδεο ησλ πεξηνρψλ ζησλ νπνίσλ δξαζηεξηνπνηείηαη. Δλψ κέζσ ηνπ θαηαζηήκαηνο 

ιηαληθήο πνπ έρεη ε εηαηξεία απεπζχλεηαη θαη ζην επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ 

(Μεζάτθνο, 2016). 

 

5.7 Υξεκαηννηθνλνκηθή Δλεκέξσζε 

5.7.1 Παξνπζίαζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ 

Με βάζε ηα δηαρξνληθά ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ, φπσο απηά απεηθνλίδνληαη 

ζηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο, παξαηεξνχκε φηη ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ 

παξνπζηάδεη ζπλερφκελε αχμεζε απφ ην 2011 σο ην 2014 ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 

113,18%.  

Παξαηεξψληαο ηελ πνξεία ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ, ζπκπεξαίλνπκε φηη κέρξη ην 

2014 ε εηαηξία δηαζέηεη φιν θαη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα επελδχζεηο ζε πάγηα 

ζηνηρεία, φπσο ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ηα θαηλνχξηα έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο. 

Απφ ην 2011 κέρξη ην 2014 ην ζχλνιν ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξίαο απμήζεθε 

θαηά 37,26%. 

Όζνλ αθνξά ην ζχλνιν ηνπ θπθινθνξνχληνο ελεξγεηηθνχ απμάλεηαη δξακαηηθά 

θαηά ηελ ηεηξαεηία 2011-2014, παξνπζηάδνληαο αχμεζε ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο  ηνπ 

145,20%. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ δηεηία 2011/2012 παξαηεξείηαη αμηνζεκείσηε 

αχμεζε θαηά 87,6%. ηε ζπλέρεηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2012/2013 παξαηεξείηαη κηα 

κηθξή αχμεζε θαηά 9,64%. Δλψ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2013/2014 ε αχμεζε αλέξρεηαη 

ζην 19,21%. 

ρεηηθά κε ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο ηελ πεξίνδν 2011 – 

2014 παξνπζίαζαλ επίζεο κηα ζπλερή άλνδν θαηά 101%. 

ρεηηθά κε ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο απφ ην 2011 κέρξη ην 2014 

παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, πνπ αγγίδεη ην πνζνζηφ ηεο ηάμεσο 
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ηνπ 131% θαη νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αχμεζε ησλ δηάθνξσλ πηζησηψλ 

θπξίσο ηε ρξνληθή πεξίνδν 2012 αιιά θαη ην 2013. 

Απφ ηνλ πίλαθα ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ (βιέπε παξάξηεκα), δηαπηζηψλνπκε πσο ν 

θχθινο εξγαζηψλ ηεο εηαηξείαο ΑΝΟΓΟ απμήζεθε θαηά 37,1% ηελ πεξίνδν 

2011/2012. Δλψ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλέρηζε λα παξνπζηάδεη αχμεζε θαηά 21,83%. 

 

5.7.2 Οηθνλνκηθέο αλαιύζεηο – Γηαρξνληθή αλάιπζε δεηθηώλ 2011-2014 

5.7.2.1 Γείθηεο Ρεπζηόηεηαο  

 Γείθηεο Γεληθήο Ρεπζηόηεηαο 

Ο δείθηεο απηφο απμάλεηαη ζπλερψο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2011-2014, 

ζπγθεθξηκέλα ην 2011 ήηαλ 1.08, ην 2012 αλήιζε ζην 1.09, ην 2013 έθηαζε ην 1.13 

θαη ην 2014 ήηαλ 1.22. Κάηη ην νπνίν θαλεξψλεη φηη ε επηρείξεζε αληαπνθξίλεηαη 

νινέλα θαη θαιχηεξα ζηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο (βιέπε παξάξηεκα).  

 Γείθηεο Άκεζεο Ρεπζηόηεηαο 

Ο δείθηεο απηφο απμάλεηαη ζπλερψο γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2011-2014, 

ζπγθεθξηκέλα ην 2011 ήηαλ 0.82, ην 2012 αλήιζε ζην 0.93, ην 2013 έθηαζε ην 0.94 

θαη ην 2014 ήηαλ 1.03. Παξαηεξνχκε ινηπφλ πσο ν δείθηεο είλαη θνληά ζηε κνλάδα 

ελψ ην 2014 θαηάθεξε λα ηελ μεπεξάζεη, γεγνλφο πνπ δειψλεη φηη ε εηαηξεία έρεη 

θαιή ξεπζηφηεηα.  

 

5.7.2.2 Γείθηεο Γξαζηηθόηεηαο 

 Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Απνζεκάησλ 

Ο δείθηεο απηφο θαλεξψλεη πφζεο θνξέο ηα απνζέκαηα ηεο εηαηξείαο 

,κεηαηξέπνληαη ζε πσιήζεηο. πλεπψο επηζπκνχκε λα είλαη φζν γίλεηαη πςειφηεξνο. 

Απφ ηνλ πίλαθα ηνπ παξαξηήκαηνο θαίλεηαη ν δείθηεο απηφο λα κεγαιψλεη θαη απφ 

11.95 ην 2011 έθηαζε λα είλαη 18.26 ην 2014. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηελ αχμεζε 

ησλ πσιήζεσλ θαη ηελ κηθξφηεξε πνζνζηηαία αχμεζε ησλ απνζεκάησλ, φπσο 

θαίλεηαη απφ ην πίλαθα ηακεηαθψλ ξνψλ (παξάξηεκα) θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο αληίζηνηρα (βιέπε παξάξηεκα). 

 Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Παγίσλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ 

Ζ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί κέηξν ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 
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ζηνηρείσλ. Απφ ην 2011 έσο ην 2014 παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ δείθηε απηνχ θαηά 

170,25%, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηάμεσο ηνπ (βιέπε παξάξηεκα, νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο) 

 πλνιηθή Κπθινθνξηαθή Σαρύηεηα Δλεξγεηηθνύ 

Ο δείθηεο απηφο καο δείρλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία ε επηρείξεζε 

ρξεζηκνπνηεί φια ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη πσιήζεηο. 

Καηά ηηο δχν ηειεπηαίεο ρξνληέο (2013-2014) ν δείθηεο απμήζεθε ειάρηζηα, ελψ ην 

2012 παξνπζίαζε κηα κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 14.6%. Ζ εηαηξεία δειαδή 

εμαθνινχζεζε λα θάλεη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. 

 

5.7.2.3 Γείθηεο Υξένπο 

 Γείθηεο Υξένπο 

Ο δείθηεο ρξένπο καο δείρλεη πσο ρξεκαηνδνηείηαη ε επηρείξεζε, δειαδή ην 

πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί κε μέλα 

θεθάιαηα. Σν 2012 ην ελεξγεηηθφ ηεο επηρείξεζεο απμήζεθε θαηά 68.6% ζε ζρέζε κε 

ην 2011, παξάιιεια απμήζεθαλ θαη ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ-μέλα θεθάιαηα ηεο 

επηρείξεζεο ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 84.7%, απμάλνληαο έηζη θαη ηνλ θίλδπλν 

απνπιεξσκήο. Σν γεγνλφο απηφ δηθαηνινγεί ηελ αχμεζε ηνπ δείθηε ρξένπο απφ 2.81 

ην 2011 ζε 4.26 ην 2012. Αμίδεη βέβαηα λα ζεκεησζεί πσο ην 2013 θαη 2014 ν δείθηεο 

απηφο παξνπζίαζε ζεκαληηθή ζηαδηαθή κείσζε (παξάξηεκα) 

 

5.7.2.4 Γείθηεο Κεξδνθνξίαο ή Απνδνηηθόηεηαο 

 Μηθηό Πεξηζώξην Κέξδνπο 

Ο παξαπάλσ δείθηεο καο δείρλεη ην πνζνζηφ απφ ηηο πσιήζεηο πνπ θαξπψλεηαη ε 

εηαηξεία. Γηα θάζε 1 επξψ πσιήζεηο ην κηθηφ θέξδνο ηεο εηαηξείαο ήηαλ 0.2305 

(23.05%) επξψ γηα ην 2011, ελψ γηα ην 2012 θαη ην 2013 ην πνζφ απηφ απμήζεθε θαη 

έγηλε ίζν κε 0.2721 θαη 0.2829 επξψ αληίζηνηρα, απμήζεθαλ δειαδή ηα θέξδε πξνο 

ηελ εηαηξεία. Σν 2014 σζηφζν ν ελ ιφγσ δείθηεο παξνπζίαζε κεηψζεθε ζε 26.25%, 

γηα θάζε έλα επξψ πσιήζεσλ δειαδή ην κηθηφ θέξδνο ηεο εηαηξείαο ήηαλ 0.2625 

επξψ. 
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 Λεηηνπξγηθό Πεξηζώξην Κέξδνπο 

Ο δείθηεο απηφο δίλεη ην πνζνζηφ θέξδνπο απφ θάζε έλα επξψ πσιήζεσλ, αθνχ 

έρνπλ πιεξσζεί φια ηα έμνδα εμαηξεκέλσλ  ησλ ηφθσλ θαη θφξσλ. Παξαηεξνχκε φηη 

ε εηαηξεία παξνπζίαζε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ δείθηε απηνχ θαη απφ -4.15% πνπ ήηαλ 

ην 2011, έθηαζε ην 4.18% ην 2014. 

 Καζαξό Πεξηζώξην Κέξδνπο 

Ο δείθηεο γηα ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο δείρλεη ηη απνκέλεη ζηελ επηρείξεζε 

γηα λα ην κνηξάζεη ζηνπο εηαίξνπο, αθνχ έρνπλ πιεξσζεί νη θφξνη. Παξαηεξνχκε φηη 

ε εηαηξεία παξνπζίαζε ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ δείθηε απηνχ θαη απφ -4.15% πνπ ήηαλ 

ην 2011, έθηαζε ην 4.20% ην 2014, ππνδειψλνληαο πσο ε εηαηξεία είλαη θεξδνθφξα.  

 Απόδνζε Δλεξγεηηθνύ 

Ζ απφδνζε ελεξγεηηθνχ κεηξά ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηεο ηξάπεδαο ηεο 

εηαηξείαο λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο πφξνπο ηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θέξδνπο. 

Παξαηεξνχκε πσο ν δείθηεο απηφο ήηαλ πνιχ κηθξφο θαηά ην 2011 (-0.62), 

παξνπζηάδνληαο φκσο ζεκαληηθή ζηαδηαθή αχμεζε ηελ επφκελε ηξηεηία θηάλνληαο 

0.72 ην 2014.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
Ο

 

 

 

ΑΝΑΛΤΖ SWOT 

 

 

6.1 Γπλαηά εκεία 

Σν πιένλ ηζρπξφ ζεκείν ηνπ εμεηαδφκελνπ θιάδνπ είλαη ε κεγάιε δηείζδπζε πνπ 

παξνπζηάδεη ν θαθέο ζηελ ειιεληθή αγνξά. Θεσξείηαη έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα 

πξντφληα απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, θαη απνηειεί κηα ζπλήζεηα ηνπ Έιιελα πνπ δελ 

αιιάδεη εχθνια, θαζψο ε θαηαλάισζε ηνπ θαθέ ζην ζπίηη ή έμσ απφ απηφ, απνηειεί 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ςπραγσγίαο ηνπ γεληθφηεξα, θαη επνκέλσο ε δήηεζε είλαη 

ζρεηηθά αλειαζηηθή. 

Αλαθνξηθά κε ηηο νξγαλσκέλεο αιπζίδεο café, απηέο απνιακβάλνπλ, σο έλα 

βαζκφ, ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε έλα δνθηκαζκέλν θαη αλαγλσξίζηκν 

concept θαη ην εχξνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο εκβέιεηαο (νηθνλνκίεο θιίκαθαο, 

κεγαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε απέλαληη ζε πξνκεζεπηέο, αλαγλψξηζε 

εηαηξηθήο ηαπηφηεηαο θαη εκπνξηθνχ ζήκαηνο, θιπ.). 

Όπσο αλαθέξεηαη άιισζηε απφ παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, γηα ην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ ε αλαγλσξηζηκφηεηα ζπλδέεηαη, κέρξη ελφο ζεκείνπ, θαη κε ηε ζηαζεξή 

πνηφηεηα θαη γεχζε, θαζψο θαη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ζε φια ηα 

θαηαζηήκαηα. 

 

6.2 Αδύλαηα εκεία 

χκθσλα κε παξάγνληεο ηνπ θιάδνπ, ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο πξψηεο χιεο 

(αθαηέξγαζηνπ θαθέ) παγθνζκίσο, πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα νδεγεί 

ζηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο (έηνηκνο θαθέο πξνο θαηαλάισζε). 

Δπηπιένλ, ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή χθεζε δεκηνπξγεί «πηέζεηο», απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

θαηαλαισηή γηα κείσζε, ησλ ηηκψλ. 

Έλα άιιν αδχλαην ζεκείν ζεσξείηαη ε επνρηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δήηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηεγνξηψλ ηνπ θαθέ (π.ρ. ειιεληθφο θαθέο). 
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6.3 Δπθαηξίεο 

Οη λέεο ηάζεηο ηεο αγνξάο πνπ αθνξνχλ θπξίσο αιιαγέο ζηηο γεπζηηθέο 

πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηνλ θαθέ, νη νπνίνη ζηξέθνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζε άιια είδε θαθέ (φπσο espresso, θίιηξνπ κε γεχζεηο θιπ.) δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ λα δηεπξχλνπλ πεξαηηέξσ ηε γθάκα ησλ 

πξντφλησλ θαθέ πνπ δηαζέηνπλ ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη λα πξνζειθχζνπλ λέν 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

ε γεληθέο γξακκέο, ππάξρνπλ επθαηξίεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ζηνλ θιάδν ηνπ 

«ζεξβηξηδφκελνπ» θαθέ γηα ηηο επηρεηξήζεηο εθκεηάιιεπζεο αιπζίδσλ café κε ηηο 

απαηηνχκελεο γλψζεηο, νξγάλσζε, εκπεηξία, αιιά θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνζθέξεη ε ρξήζε ηνπ ζεζκνχ ηεο δηθαηφρξεζεο. Απηφ δηαθαίλεηαη άιισζηε απφ 

ηελ αλάπηπμε λέσλ concept ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηα νπνία εμειίζζνληαη ζηαδηαθά ζε 

νξγαλσκέλεο αιπζίδεο μεθηλψληαο απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο. 

Δπίζεο, ε δεκηνπξγία λέσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαζψο 

θαη ε επέθηαζε ησλ εμεηαδφκελσλ αιπζίδσλ ζε θιεηζηέο αγνξέο, δεκηνπξγεί 

επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. 

 

6.4 Απεηιέο 

Ζ γεληθφηεξε ζηξνθή πνπ επηθξαηεί γηα κηα πην πγηεηλή δηαηξνθή ελδερνκέλσο 

επηδξά αξλεηηθά ζηελ θαηαλάισζε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ θαθέ ή θαη ζηελ ζπλνιηθή 

πνζφηεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη εκεξεζίσο. 

Δπίζεο, ε απψιεηα ηνπξηζηψλ απφ γεηηνληθέο ρψξεο ιφγσ αληαγσληζηηθφηεξσλ 

ηηκψλ, ζεσξείηαη βαζηθή απεηιή θαη γηα ηηο αιπζίδεο café. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
 Ο

 

 

 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

 

 

7.1 Δπηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή 

ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νπνίνπ, ε επηρείξεζε πξέπεη λα θαζνξίζεη ηη επηζπκεί ζε ζρέζε 

κε ηνλ ηχπν ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαζψο θαη κε ην αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν πξφθεηηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί. Οη θπξηφηεξεο ζηξαηεγηθέο 

αληαγσληζκνχ, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα 7.1, είλαη ε 

εγεζία θφζηνπο, ε δηαθνξνπνίεζε θαη ε εζηίαζε είηε ζην θφζηνο είηε ζηε 

δηαθνξνπνίεζε (Wheelen and Hunger, 2006). 

 

Γηάγξακκα 7.1: ηξαηεγηθέο αληαγσληζκνχ 

 

Πεγή: Wheelen, T., L. and Hunger, J., D. (2006). Strategic Management and 

Business Policy Concepts and Cases. 10
th

 Edition, Pearson – Prentice Hall.  

 

Γεδνκέλνπ ινηπφλ φηη ε επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή εμαξηάηαη απφ ην εζσηεξηθφ 

θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε ππφ κειέηε εηαηξεία απεπζχλεηαη 

ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο ησλ λνκψλ εξξψλ, Καβάιαο θαη Γξάκαο, εθαξκφδεη ηε 
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ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο κε θχξην άμνλα ηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ πξντφλησλ 

θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεηά ηελ πψιεζε. πγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία ΑΝΟΓΟ 

Α.Δ.Δ. δίλεη βάζε ζηνλ πειάηε φρη κφλν κέζσ ησλ πνηνηηθψλ ηεο πξντφλησλ αιιά θαη 

κέζσ ησλ ζπλνδεπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη, φπσο είλαη ηα δσξεάλ ζεκηλάξηα 

εθπαίδεπζεο γηα ηε ζσζηή παξαζθεπή ηνπ θαθέ. Έρνληαο σο απνηέιεζκα ηα 

πξντφληα ηεο λα θαίλνληαη κνλαδηθά ζηα κάηηα ησλ πειαηψλ ηεο, δεκηνπξγψληαο έηζη 

κηα πηζηή πειαηεηαθή βάζε ιηγφηεξν επαίζζεηε ζηε ηηκή.  

 

7.2 Πξνηεηλόκελεο επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην είδνο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ 

ππφ κειέηε εηαηξεία, ρξεζηκνπνηείηαη ην ππφδεηγκα επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα 7.2. Βάζε ηνπ νπνίνπ ε 

επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο είλαη ζπλάξηεζε ηεο αληαγσληζηηθήο 

ηεο ζέζεο θαη ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη 

(Wheelen & Hunger, 2006). 

 

Γηάγξακκα 7.2: Τπφδεηγκα επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ 

 

Πεγή: Wheelen, T., L. and Hunger, J., D. (2006). Strategic Management and 

Business Policy Concepts and Cases. 10
th

 Edition, Pearson – Prentice Hall.  
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Ζ εηαηξεία ΑΝΟΓΟ, αλήθεη ζηνλ ηζρπξφ φκηιν ηνπ ΚΑΦΔΑ (illy), δεκηνπξγεί 

θέξδε, έρεη πςειά κεξίδηα αγνξάο, έρεη ζεηηθέο ηακεηαθέο ξνέο, δηαζέηεη ζεκαληηθή 

αληαγσληζηηθή ζέζε ζηελ αγνξά ηνπ θαθέ θαη αληαπνθξίλεηαη ζεηηθά ζηηο θνηλσληθέο 

κεηαβνιέο, ελψ παξάιιεια ν θιάδνο βάζεη ηεο αλάιπζεο Porter πνπ πξνεγήζεθε 

παξά ηελ νηθνλνκηθή χθεζε πνπ δηαλχνπκε είλαη αξθεηά ειθπζηηθφο θαη 

αλαπηχζζεηαη ζπλερψο, δηαζέηνληαο νξηζκέλα ζεηηθά ζηνηρεία φπσο είλαη ε ζρεηηθά 

κηθξή απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα θαη ηελ κέηξηα πξνο ρακειή δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ. Βάζεη ινηπφλ ηνπ παξαπάλσ ππνδείγκαηνο, ε εηαηξεία 

εκπίπηεη ζην πξψην ηεηαξηεκφξην (πάλσ δεμηά), ην νπνίν νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

εληάζζνληαη ζε απηφ, ζε ηξεηο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ηε ζπλέρηζε ζηξαηεγηθήο 

εζηίαζεο, ηε θάζεηε νινθιήξσζε θαη ηελ ζπζρεηηζκέλε δηαθνξνπνίεζε. 

Απφ ηηο ηξεηο απηέο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πξνηείλεηαη γηα ηελ ππφ κειέηε 

εηαηξεία λα αθνινπζήζεη θαη λα εθαξκφζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζπζρεηηζκέλεο 

δηαθνξνπνίεζεο φπνπ ε εηαηξεία ζα επηδηψμεη λα πξνζζέζεη ζηνλ ππάξρνλ 

ραξηνθπιάθην ησλ πξντφλησλ ηεο, νξηζκέλα λέα πξντφληα ηα νπνία ελψ ζα αλήθνπλ 

ζηελ ίδηα πξντφληηθή θαηεγνξία ζα είλαη δηαθνξνπνηεκέλα κε ηα ήδε ππάξρνληα. Απφ 

ηελ αλάιπζε PEST πνπ πξνεγήζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, παξαηεξήζεθε πσο 

νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα πξντφληα θαθέ αιιάδνπλ θαζψο νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν νη θαηαλαισηέο ζηξέθνληαη ζε βηνινγηθά θαη πγηεηλά πξντφληα, φπσο 

είλαη νη νξγαληθέο πνηθηιίεο θαθέ, ν βηψζηκνο θαθέο θαη νη εθιεθηέο πνηθηιίεο απφ 

επηιεγκέλνπο θφθθνπο. Πξνηείλεηαη ινηπφλ ε παξαγσγή θαη δηάζεζε πξντφλησλ κε ηα 

ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθά. Ζ εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ ζηξαηεγηθήο ζα είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο δχλακεο ηεο επηρείξεζε ζηελ αγνξά κέζσ ηεο αχμεζεο 

ησ πσιήζεσλ θαη ηνπ κηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηεο. 

Δπηπιένλ, πξνηείλεηαη ζηελ εηαηξεία λα εθαξκνζηεί θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

θάζεηεο νινθιήξσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο θάζεηεο νινθιήξσζεο πξνο ηα 

εκπξόο, λα θάλεη δειαδή απηφ πνπ θάλνπλ θαη νη πειάηεο ηεο. πγθεθξηκέλα, 

πξνηείλεηαη ζηελ εηαηξεία λα πξνρσξήζεη ζηελ ίδξπζε θαη άιισλ θαηαζηεκάησλ 

ιηαληθήο απμάλνληαο ηηο ππεξεζίεο B2C θαζψο φπσο αλαθέξζεθε εθηελέζηεξα ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην ε θαηαλάισζε ηνπ θαθέ ζην ζπίηη κε ηηο εηδηθέο κεραλέο 

παξαζθεπήο θαθ θαη ηηο θάςνπιεο θεξδίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο. Καηά 

απηφλ ηνλ ηξφπν ε επηρείξεζε ζα θαηαθέξεη λα απνθηήζεη κνλνπσιηαθή δχλακε. 
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πλνπηηθά, βάζεη ηεο παξαπάλσ αλάιπζεο θαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν θιάδνο ηνπ 

θαθέ απνηειεί έλαλ εθ ησλ ειάρηζησλ θιάδσλ πνπ παξνπζηάδνπλ αλάπηπμε ζηελ 

Διιάδα, πξνηείλεηαη γηα ηελ εηαηξεία ΑΝΟΓΟ ε εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

ζπζρεηηζκέλεο δηαθνξνπνίεζεο κέζσ ηεο επέθηαζεο ζε λέα πξντφληα ηα νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ θαθέ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο θνηλσληθέο 

αιιαγέο. Παξάιιεια, ελδείθλπηαη θαη ε εθαξκνγή ηεο θαζεηνπνίεζεο πξνο ηα 

εκπξφο κέζσ ηεο πεξεηαίξσ επέθηαζεο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ρψξν ηεο καδηθήο 

εζηίαζεο κε ηελ ίδξπζε θαη άιισλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο ζηηο αγνξέο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

Πίλαθαο Π-1: Ηζνινγηζκφο ηεο εηαηξείαο ΑΝΟΓΟ Α.Δ.Δ. (2011-2014) 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 2014 2013 2012 
8/2010 - 

12/2011 

 
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

    

 
Β. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ 

    

  
1. Έμνδα ηδξχζεσο θαη πξψηεο εγθαηαζηάζεσο 2.304,11 2.304,11 2.304,11 2.304,11 

   
Απνζβέζεηο 1.382,46 1.152,05 921,64 460,82 

   
Καζαξή Αμία 921,65 1.152,06 1.382,47 1.843,29 

  
4. Λνηπά έμνδα εγθαηαζηάζεσο 3.122,00 3.122,00 2.772,00 1.162,00 

   
Απνζβέζεηο 2.336,46 1.809,06 931,67 232,40 

   
Καζαξή Αμία 785,54 1.312,94 1.840,33 929,60 

 
ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧ 5.426,11 5.426,11 5.076,11 3.466,11 

  

 

ΑΠΟΒΔΔΗ 
3.718,92 2.961,11 1.853,31 693,22 

  

 

ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ 
1.707,19 2.465,00 3.222,80 2.772,89 

 
Γ. ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

    

  
II. ΔΝΧΜΑΣΔ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΗ 

    

   
3. Κηίξηα θαη ηερληθά έξγα 15.945,37 15.945,37 15.945,37 15.945,37 

    
Απνζβέζεηο 3.507,98 2.232,35 1.594,54 797,27 

    
Καζαξή Αμία 12.437,39 13.713,02 14.350,83 15.148,10 

   

4. Μεραλήκαηα - ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπφο κεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο 
100,00 100,00 100,00 100,00 

    
Απνζβέζεηο 99,99 99,99 99,99 99,99 

    
Καζαξή Αμία 0,01 0,01 0,01 0,01 

   
5. Μεηαθνξηθά κέζα 38.681,36 30.981,36 32.037,84 25.337,84 

    
Απνζβέζεηο 17.573,47 13.034,38 10.102,07 4.558,25 

    
Καζαξή Αμία 21.107,89 17.946,98 21.935,77 20.779,59 

   
6. Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 20.643,94 15.947,78 14.479,08 13.699,08 

    
Απνζβέζεηο 17.766,86 13.886,86 11.728,16 7.661,45 

    
Καζαξή Αμία 2.877,08 2.060,92 2.750,92 6.037,63 

  
ΤΝΟΛΟ ΔΝΧΜΑΣΧΝ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΧΝ 75.370,67 62.974,51 62.562,29 55.082,29 

 

   
ΑΠΟΒΔΔΗ 38.948,30 29.253,58 23.524,76 13.116,96 

   
ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ 36.422,37 33.720,93 39.037,53 41.965,33 

  
ΤΝΟΛΟ ΑΚΗΝΖΣΟΠΟΗΖΔΧΝ 75.370,67 62.974,51 62.562,29 55.082,29 

   
ΑΠΟΒΔΔΗ 38.948,30 29.253,58 23.524,76 13.116,96 

   
ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ 36.422,37 33.720,93 39.037,53 41.965,33 

  

III. ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΔ 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ     

   
7. Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο 2.025,00 2.025,00 1.305,00 1.305,00 

  
ΤΝΟΛΟ ΤΜΜ/ΥΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΜΑΚΡΟΠ. ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 2.025,00 2.025,00 1.305,00 1.305,00 

 
ΤΝΟΛΟ ΠΑΓΗΟΤ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 77.395,67 64.999,51 63.867,29 56.387,29 

  
ΑΠΟΒΔΔΗ 38.948,30 29.253,58 23.524,76 13.116,96 

  
ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ 38.447,37 35.745,93 40.342,53 43.270,33 

 
Γ. ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ 

    

  
I. ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 
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*Σσνέτεια πίνακα Π-1 

   
1. Δκπνξεχκαηα 66.754,78 61.467,53 50.026,30 42.496,91 

  
ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ 66.754,78 61.467,53 50.026,30 42.496,91 

  
II. ΑΠΑΗΣΖΔΗ 

    

   
1. Πειάηεο 183.139,13 144.993,71 137.351,63 59.616,77 

   
2. Γξακκάηηα εηζπξαθηέα 

    

    
Υαξηνθπιαθίνπ 14.000,00 47.613,33 84.426,66 

 

   
3. Δπηηαγέο εηζπξαθηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 12.627,22 

 
7.500,00 16.800,00 

   
11. Υξεψζηεο δηάθνξνη 17.260,86 7.225,89 7.747,72 11.824,78 

  
ΤΝΟΛΟ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ 227.027,21 199.832,93 237.026,01 88.241,55 

  
IV. ΓΗΑΘΔΗΜΑ 

    

   
1. Σακείν 41.421,72 21.655,81 21.424,71 2.151,47 

   
3. Καηαζέζεηο φςεσο θαη πξνζεζκίαο 102.971,30 84.615,19 26.777,99 45.812,96 

  
ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ 144.393,02 106.271,00 48.202,70 47.964,43 

  
ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΘΔΗΜΧΝ ΚΑΗ ΥΡΔΟΓΡΑΦΧΝ 144.393,02 106.271,00 48.202,70 47.964,43 

 
ΤΝΟΛΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 438.175,01 367.571,46 335.255,01 178.702,89 

 
Δ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 

    

  
1. Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ 782,93 393,27 

  

 
ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΧΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 782,93 393,27 

  

 
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 479.112,50 406.175,66 378.820,34 224.746,11 

 
ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

     

 
Α. ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

    

  
I. ΚΔΦΑΛΑΗΟ (ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΛΠ.) 

    

   
1. Καηαβιεκέλν 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

  
ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

  
IV. ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

    

   
1. Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 2.340,00 500,00 

  

  
ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 2.340,00 500,00 

  

  
V. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΔΟ 

    

   
Τπφινηπν θεξδψλ ρξήζεσο εηο λέν 36.099,55 830,83 

  

   
Τπφινηπν δεκηψλ ρξήζεσο εηο λέν 

  
8.066,82 21.079,38 

  
ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΔΗ ΝΔΟΝ 36.099,55 830,83 -8.066,82 -21.079,38 

 
ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΧΝ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ 118.439,55 81.330,83 71.933,18 58.920,62 

 
Γ. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

    

  
II. ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ 

    

   
1. Πξνκεζεπηέο 140.490,14 114.536,50 188.528,37 133.629,94 

   
2. Γξακκάηηα πιεξσηέα θαη ππνζρεηηθέο 1.667,70 3.891,30 6.114,90 2.010,00 

   
2. Δπηηαγέο πιεξσηέεο (κεηαρξνλνινγεκέλεο) 168.247,98 130.720,31 11.481,12 7.338,47 

   
4. Πξνθαηαβνιέο πειαηψλ 

  
4.218,05 

 

   
5. Τπνρξεψζεηο απφ θφξνπο – ηέιε 23.430,04 13.128,71 4.184,49 150,46 
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6. Αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί 13.363,08 12.154,68 8.507,57 889,56 

   
10. Μεξίζκαηα πιεξσηέα 756,00 2.800,00 

  

   
11. Πηζησηέο δηάθνξνη 12.000,00 47.613,33 83.226,66 21.807,06 

  
ΤΝΟΛΟ ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 359.954,94 324.844,83 306.261,16 165.825,49 

 
ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 359.954,94 324.844,83 306.261,16 165.825,49 

 
Γ. ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΟΗ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 

    

  
2. Έμνδα ρξήζεσο δεδνπιεπκέλα 718,01 

 
626,00 

 

 
ΤΝΟΛΟ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΧΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΧΝ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 718,01 

 
626,00 

 

 
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ 479.112,50 406.175,66 378.820,34 224.746,11 

 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ 

    

 
I. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ 

    

  
Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) 1.218.944,57 1.000.530,14 729.798,43 507.636,58 

  
Μείνλ: Κφζηνο πσιήζεσλ 898.998,16 719.497,40 526.857,43 390.619,61 

  
ΜΗΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ 319.946,41 281.032,74 202.941,00 117.016,97 

  
Πιένλ: Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο 7.859,87 9.847,09 15.288,14 17.013,37 

  
ΤΝΟΛΟ ΜΗΚΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 327.806,28 290.879,83 218.229,14 134.030,34 

  
ΜΔΗΟΝ 

      

   
1. Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο 99.372,61 73.985,87 104.368,75 102.264,39 

   
3. Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηαζέζεσο 177.483,86 192.476,94 101.586,46 52.737,85 

  
ΤΝΟΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΛΟΗΠΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΔΞΟΓΧΝ 276.856,47 266.462,81 205.955,21 155.002,24 

  
ΜΔΡΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ 50.949,81 24.417,02 12.273,93 -20.971,90 

  
ΠΛΔΟΝ 

      

   
4. Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 166,62 236,91 127,83 107,46 

  
ΤΝΟΛΟ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΣΟΚΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ ΔΟΓΧΝ 166,62 236,91 127,83 107,46 

  
ΜΔΗΟΝ 

      

   
3. Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή  έμνδα 131,63 68,91 52,54 194,94 

  
ΤΝΟΛΟ ΥΡΔΧΣΗΚΧΝ ΣΟΚΧΝ ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ ΔΞΟΓΧΝ 131,63 68,91 52,54 194,94 

 
ΟΛΗΚΑ AΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ EΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΧ 50.984,80 24.585,02 12.349,22 -21.059,38 

 
II. ΔΚΣΑΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

    

  
ΠΛΔΟΝ 

      

   
1. Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα 297,25 

 
2.060,00 

 

  
ΤΝΟΛΟ EΚΣΑΚΣΧΝ ΚΑΗ AΝΟΡΓΑΝΧΝ EΟΓΧΝ ΚΑΗ KΔΡΓΧΝ 297,25 

 
2.060,00 

 

  
ΜΔΗΟΝ 

      

   
1. Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα 40,00 10,00 24,79 20,00 

   
2. Έθηαθηεο δεκίεο 

 
3.726,90 

  

   
3. Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

  
417,70 

 

  
ΤΝΟΛΟ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΚΑΗ ΑΝΟΡΓΑΝΧΝ ΔΞΟΓΧΝ ΚΑΗ ΕΖΜΗΧΝ 40,00 3.736,90 442,49 20,00 

 
ΤΝΟΛΟ EΚΣΑΚΣΧΝ AΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 257,25 -3.736,90 1.617,51 -20,00 
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*Συνέχεια πίνακα Π-1 

 
ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΚΑΗ ΔΚΣΑΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΚΔΡΓΖ Ζ ΕΖΜΗΔ) 51.242,05 20.848,12 13.966,73 -21.079,38 

 
ΜΔΗΟΝ 

       

  
χλνιν απνζβέζεσλ παγίσλ ζηνηρείσλ 10.452,53 7.640,37 11.577,89 13.800,18 

  
Μείνλ: Απνζβέζεηο ελζσκαησκέλεο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 10.452,53 7.640,37 11.577,89 13.800,18 

 
ΑΦΑΗΡΟΤΜΔΝΔ ΑΠΟΒΔΔΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ (ΚΔΡΓΖ Ζ ΕΖΜΗΔ) ΥΡΖΔΧ ΠΡΟ 

ΦΟΡΧΝ 
51.242,05 20.848,12 13.966,73 -21.079,38 

           

           

 
ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΧΝ 

    

  
Καζαξά απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκηέο) ρξήζεσο 51.242,05 20.848,12 13.966,73 -21.079,38 

  
Τπφινηπν απνηειεζκάησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 830,83 -8.066,82 -21.079,38 

 

  
ΜΔΗΟΝ 

      

   
Φφξνο εηζνδήκαηνο 13.333,33 7.450,47 954,17 

 

   
Λνηπνί κε ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνη 800,00 1.200,00 

  

  
ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΧΝ ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΧΝ 14.133,33 8.650,47 954,17 

 

  
ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ Ζ ΕΖΜΗΔ ΔΗ ΝΔΟ 37.939,55 4.130,83 -8.066,82 -21.079,38 

  
ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΔΡΓΧΝ 

    

   
1. Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ 1.840,00 500,00 

  

   
2. Πξψην κέξηζκα 

 
2.800,00 

  

   
8. Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 36.099,55 830,83 

  

   
8. Τπφινηπν δεκηψλ εηο λέν 

  
-8.066,82 -21.079,38 

  
ΤΝΟΛΟ ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΔΡΓΧΝ 37.939,55 4.130,83 -8.066,82 -21.079,38 

 
ΒΑΗΚΑ ΜΔΓΔΘΖ 

    

  
Βξαρππξφζεζκεο ιεηηνπξγηθέο ππνρξεψζεηο 359.198,94 322.044,83 306.261,16 165.825,49 

  
Λεηηνπξγηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ 77.395,67 64.999,51 63.867,29 56.387,29 

  
Δπελδπκέλα θεθάιαηα 118.439,55 81.330,83 71.933,18 58.920,62 

  
Καζαξφ θεθάιαην θίλεζεο 78.220,07 42.726,63 28.993,85 12.877,40 

  
Λεηηνπξγηθφ θεθάιαην θίλεζεο -66.172,95 -63.544,37 -19.208,85 -35.087,03 

  
Κέξδε πξν ηφθσλ, απνζβέζεσλ θαη θφξσλ 61.402,34 32.057,39 23.851,82 -7.171,72 

  
Κέξδε πξν ηφθσλ θαη θφξσλ 50.949,81 24.417,02 12.273,93 -20.971,90 

  
Κέξδε ρξήζεο κεηά θφξσλ 37.908,72 13.397,65 13.012,56 -21.079,38 
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Πίλαθαο Π-2: Σακεηαθέο ξνέο ηεο εηαηξείαο ΑΝΟΓΟ Α.Δ.Δ (2011-2014) 

ΣΑΜΔΗΑΚΔ ΡΟΔ 2014 2013 2012 

  ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ       

  Α. ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ ΑΠΟ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ       

    Κχθινο εξγαζηψλ (πσιήζεηο) 1.218.944,57 1.000.530,14 729.798,43 

    Μεηαβνιή ζηηο απαηηήζεηο 27.194,28 -37.193,08 148.784,46 

  

  Δηζπξάμεηο από πσιήζεηο 1.191.750,29 1.037.723,22 581.013,97 

    Άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο 7.859,87 9.847,09 15.288,14 

    Πηζησηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έζνδα 166,62 236,91 127,83 

    Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα 297,25 0,00 2.060,00 

  

  ύλνιν εηζπξάμεσλ από ηε ιεηηνπξγία 1.200.074,03 1.047.807,22 598.489,94 

    Κφζηνο πσιήζεσλ 888.545,63 711.857,03 515.279,54 

    Γηνηθεηηθά θαη ινηπά ιεηηνπξγηθά εμφδα 276.856,47 266.462,81 205.955,21 

    Μεηαβνιή ζηα απνζέκαηα 5.287,25 11.441,23 7.529,39 

    Δθηαθηα θαη αλφξγαλα εμνδα θαη δεκηέο 40,00 3.736,90 442,49 

    Μείνλ: Μεηαβνιή πξνκεζεχησλ θαη ινηπψλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ 26.852,78 6.839,45 136.401,64 

    Μεηαβνιή κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ 328,35 -1.019,27 626,00 

    Φφξνο εηζνδήκαηνο 3.832,00 -293,75 -3.079,86 

  

  ύλνιν πιεξσκώλ γηα ηε ιεηηνπξγία 1.147.380,22 987.384,04 589.099,13 

  

ΚΑΘΑΡΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ ΑΠΟ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 52.693,81 60.423,18 9.390,81 

  Β. ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ ΑΠΟ ΔΠΔΝΓΤΔΗ       

    Καζαξή ηακεηαθή εθξνή απφ αγνξέο θαη πψιεζε παγίσλ 12.396,16 1.565,97 9.100,00 

    Μεηαβνιή ζηηο καθξνπξφζεζκεο ζπκκεηνρέο 0,00 720,00 0,00 

  

ΚΑΘΑΡΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ ΑΠΟ ΔΠΔΝΓΤΔΗ -12.396,16 -2.285,97 -9.100,00 

  Γ. ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ       

    Μεηαβνιή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην 0,00 0,00 0,00 

    Μεηαβνιή ζηα κεξίζκαηα 2.044,00 0,00   

    Υξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα 131,63 68,91 52,54 

  

ΚΑΘΑΡΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΟΖ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ -2.175,63 -68,91 -52,54 

  

ύλνιν Σακεηαθήο Ρνήο Υξήζεο 38.122,02 58.068,30 238,27 

  ΣΑΜΔΗΟ ΔΝΑΡΞΖ 106.271,00 48.202,70 47.964,43 

  ΣΑΜΔΗΟ ΛΖΞΖ 144.393,02 106.271,00 48.202,70 

  ΔΛΔΓΥΟ ΠΔΓΗΧΝ       

  Σακεηαθή ξνή (απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) 38.122,02 58.068,30 238,27 

  Γηαθνξά ηακεηαθήο ξνήο 0,00 0,00 0,00 

  Γηαθνξά ηζνινγηζκνχ, ηξέρνπζα ρξήζε 0,00 0,00 0,00 

  Γηαθνξά ηζνινγηζκνχ, πξνεγνχκελε ρξήζε 0,00 0,00 0,00 

  
Γηαθνξά ηζνινγηζκνύ 0,00 0,00 0,00 

  Γηαθνξά κεηαθνξάο απνηειεζκάησλ ζε πίλαθα δηάζεζεο 0,00 0,00 0,00 

  
ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ 0,00 0,00 0,00 
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πλέληεπμε Αξκνδίνπ Πξνζώπνπ (ΑΠ) 

 

1
ε
 νκάδα εξσηήζεσλ: Ηζηνξηθό ηεο επηρείξεζεο 

1. Πνηα ε εκεξνκελία ίδξπζεο ηεο επηρείξεζεο θαη κηα ζχληνκε ηζηνξία ησλ 

πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ.  

 

Ζ εηαηξεία καο ηδξχζεθε ην Οθηψβξην ηνπ 2010. Έπεηηα απφ έλα ρξφλν 

ιεηηνπξγίαο αιιάμακε έδξα θαη εγθαηαζηαζήθακε ζε κεγαιχηεξεο 

εγθαηαζηάζεηο. Δλψ ην Γεθέκβξην ηνπ 2015 εγθαηληάζακε ην πξψην θαηάζηεκα 

ιηαληθήο ζην λνκφ εξξψλ. 

 

2. Πνην ην φξακα ηεο επηρείξεζεο; (πψο ζα ζέιαηε λα δείηε ηελ επηρείξεζή ηνπ κεηά 

απφ ρξφληα) 

 

ηφρνο είλαη ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ε θαηάθηεζε νιφθιεξήο ηεο αγνξάο 

ζηελ νπνία απεπζπλφκαζηε, κεγαιψλνληαο παξάιιεια ηελ νηθνγέλεηα – 

πξνζσπηθφ καο βνεζψληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν θφζκν ζηνπο δχζθνινχο 

απηνχο θαηξνχο πνπ δηαλχνπκε. 

 

3. Πνηεο είλαη νη αμίεο ηεο επηρείξεζεο ζαο; 

 

Ζ αξίζηε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ καο θαη ην ρηίζηκν γεξψλ ζρέζεσλ κε 

απηνχο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ εηιηθξίλεηα.  

 

4. Πνηνο ν ζθνπφο/απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο; (αθξηβήο πεξηγξαθή ηνπ ηη αθξηβψο 

θάλεη ε επηρείξεζε. πγθεθξηκέλα πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο ζε φηη αθνξά ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο, ηηο αγνξέο θαη ηελ 

ηερλνινγία) 

 

Ζ εηαηξεία καο αζρνιείηαη κε ηελ εκπνξία θαθέ ζνθνιάηαο θαη ηζαγίνπ. 

 

5. Πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο θαη πνηεο νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζεί γηα 

ηελ επίηεπμε απηψλ; 
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Όπσο πξνείπα ζηφρνο είλαη ε θαηάθηεζε νιφθιεξεο ηεο αγνξάο ησλ εξξψλ, 

ηεο Καβάιαο θαη ηεο Γξάκαο, κε κηα αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 

40%. 

 

2
ε
 νκάδα εξσηήζεσλ: Πξντόλ 

1. Πνηα ηα πιενλεθηήκαηα ησλ πξντφλησλ ζαο: 

 

Γεδνκέλνπ φηη απνηεινχκε ηνλ απνθιεηζηηθφ ηνπηθφ αληηπξφζσπν ησλ 

πξντφλησλ illy, ηα πξντφληα καο είλαη αλαγλσξίζηκα θαη πςειήο πνηφηεηαο. 

 

2. Ση θέξδε έρεη ην θάζε πξντφλ; 

 

Δίλαη πεξίπνπ 25% ηα θέξδε απφ ηα πξντφληα ζνθνιάηαο, 30% ηα θέξδε απφ ηα 

πξντφληα ηνπ θαθέ, ελψ ηα θέξδε απφ ην ηζάη είλαη αξθεηά ιηγφηεξα ζε πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 15%. 

 

3
ε
 νκάδα εξσηήζεσλ: Ζ αγνξά θαη ην κάξθεηηλγθ ηεο επηρείξεζεο 

1. Πεξηγξαθή ηεο αγνξάο (κέγεζνο ηεο αγνξάο θαη ηελ αλακελφκελε αλάπηπμε 

ηεο). 

 

ηελ αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία καο ζρεηηθά ρακειφο θαζψο 

ππάξρνπλ ζπλνιηθά δέθα εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εκπνξία ηνπ θαθέ. 

 

2. Πνηα ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά σο αλαθνξά ην πξντφλ θαη ηηο πεξηνρέο  

Ζ εηαηξεία καο έρεη ηελ θπξίαξρε ζέζε ζηελ αγνξά ησλ εξξψλ, Καβάιαο θαη 

Γξάκαο κε πνζνζηφ πεξίπνπ 60-65% γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξντφλησλ θαη 

ζηηο ηξεηο πεξηνρέο. 

 

3. Πνην είλαη νη πειάηεο ζαο; 

 

ην πειαηνιφγην καο ζπγθαηαιέγνληαη ηφζν επαγγεικαηίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο θαη ζε ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο, 

φζν θαη ην επξχ θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 
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4. Ση κέγεζνο έρεη κηα ηππηθή παξαγγειηά; 

Πεξίπνπ 400€. 

 

5. Πνηα είλαη ε πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο ηνπ πξντφληνο; Δπεξεάδεηαη απφ ηελ δήηεζε 

θπξίσο ή απφ ην θφζηνο; Πνηεο είλαη νη πξνβιέςεηο γηα ηηο ηηκέο ζην κέιινλ;  

 

Ζ ηηκή εμαξηάηαη απφ ην εθάζηνηε ζεκείν πψιεζεο ηνπ πειάηε θαζψο θαη ηνλ 

φγθν ηεο παξαγγειίαο θαη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο. 

 

6. Ση ππεξεζίεο, ππνζηήξημε θαη εγγπήζεηο  πξνζθέξνληαη κεηά ηελ αγνξά ζηνπο 

πειάηεο; 

 

Πξνζθέξεηαη service – ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε θαζψο θαη ζεκηλάξηα ζηνπο 

πειάηεο καο φζνλ αθνξά ηε ζσζηή παξαζθεπή ηνπ θαθέ. 

 

7. Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ηεο επηρείξεζεο σο αλαθνξά ηελ δηαθήκηζε θαη πξνβνιή 

ηνπ πξντφληνο; (δεκφζηεο ζρέζεηο, δηαθήκηζε, θίλεηξα πσιήζεσλ, πιηθφ 

πξνβνιήο, εθζέζεηο). Υξήζε ηερληθψλ above or below the line ηερληθψλ; 

 

Ζ εηαηξεία καο αζρνιείηαη κφλν κε ηελ πξνψζεζε θαη ηηο πσιήζεηο, κε ηηο 

ππφινηπεο ελέξγεηεο ηνπ κάξθεηηλγθ ππεχζπλε είλαη ε πξνκεζεπηηθή καο 

εηαηξεία. 

 

8. Πσο δηαλέκεηαη ην πξντφλ; Γηα παξάδεηγκα: 

Με δηθή καο δηαλνκή, ζπγθεθξηκέλα κε πσιεηέο πνπ θαιχπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο, κε πνιηηηθή θίλεηξσλ θαη αληακνηβήο ηεο παξαγσγηθφηεηαο.  

 

4
ε
 νκάδα εξσηήζεσλ: Πξνκεζεπηέο  

1. Πνηνη είλαη νη πξνκεζεπηέο; 

 

Έρνπκε απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία illy ΚΑΦΔΑ. 

 

2. Πνηα ηα θξηηήξηα επηινγήο απηψλ;  
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Ζ αδηακθηζβήηεηε δηαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη ε πξνζθνξά πξντφλησλ κε κεγάιε 

αλαγλσζηκφηεηα. 

 

3. Υξήζε καθξνρξφλησλ ή βξαρπρξφλησλ ζπκβνιαίσλ; 

 

Με ηνλ ει ιφγσ πξνκεζεπηή καο ρξεζηκνπνηνχκε καθξνρξφληα ζπκβφιαηα. 

 

4. Πνίεο νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνηφηεηαο; 

 

Σα πξντφληα πνπ καο παξέρεη ν πξνκεζεπηήο καο έρνπλ πηζηνπνίεζε ISO θαη 

HASPP. 

 

5
ε
 νκάδα εξσηήζεσλ: Υξεκαηννηθνλνκηθή ελεκέξσζε 

Γφζεθαλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο (βιέπε παξάξηεκα πίλαθεο Π-1 θαη Π-

2). 


