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ΕΙΑΓΩΓΘ 

Θ επιτυχία μιασ επιχείρθςθσ κακορίηεται ςε μεγάλο βακμό από το ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα που ζχει ζναντι των ομοειδϊν επιχειριςεων. Σο ςτρατθγικό 

μάνατημεντ  αποτελεί τθ βάςθ τθσ λειτουργίασ κάκε επιχείρθςθσ, που επικυμεί να 

διατθριςει και να αυξιςει το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα που διακζτει.  

Απαραίτθτθ επιλογι λοιπόν θ διαμόρφωςθ ςεναρίων, θ πραγματοποίθςθ 

ςυγκεκριμζνων κινιςεων για τθν εφαρμογι τουσ και τζλοσ, οι ςτρατθγικζσ 

αποφάςεισ µάνατηµεντ, επιχειρθςιακζσ και επιχειρθματικζσ που οδθγοφν μία 

εταιρεία προσ τθν επιτυχία. 

Σο ςτρατθγικό μάνατημεντ και ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ αποτελεί ςτισ μζρεσ μασ 

προαπαιτοφμενο για οποιαδιποτε θγετικό  ςτζλεχοσ μιασ επιχείρθςθσ προκειμζνου 

να καταςτρϊςει μια ςτρατθγικι ι να αναπτφξει ζνα επιχειρθματικό πλάνο με ςτόχο  

τθν αντιμετϊπιςθ του ανταγωνιςμοφ τθν ορκι λιψθ αποφάςεων και τζλοσ τθν 

επίτευξθ των  εταιρικϊν  ςτόχων.  

τθν επιτυχία μιασ ςτρατθγικισ ςυμβάλλει ο ορκόσ κακοριςμόσ των ςτόχων/ 

αποφάςεων, θ ςωςτι εκτζλεςθ τθσ και τζλοσ θ αξιολόγθςθ τθσ επίτευξθσ των 

ςτόχων. Ωςτόςο υπάρχουν αρκετζσ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ απρόβλεπτοι 

παράγοντεσ μποροφν να  επθρεάηουν αρνθτικά τθν απόδοςθ μιασ επιχείρθςθσ με 

αποτζλεςμα όςο καλι και να είναι θ ςτρατθγικι που ζχει αρχικά επιλεγεί από τα  

αρμόδια ςτελζχθ να μθν αποφζρει  τα αναμενόμενα αποτελζςματα.  

τισ περιπτϊςεισ αυτζσ κα πρζπει οι μάνατηερ να κάνουν τισ κατάλλθλεσ 

προςαρμογζσ να επαναξιολογιςουν τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτον εςωτερικό 

και ςτο εξωτερικό τθσ περιβάλλον για να μπορζςει θ επιχείρθςθ να ξεπεράςει τισ 

όποιεσ αντιξοότθτεσ. Ενϊ ταυτόχρονα κα πρζπει να μεριμνοφν, θ επιχείρθςθ να 

είναι δυνατι και ευζλικτθ για να είναι λιγότερο ευάλωτθ ςε απρόβλεπτεσ 

καταςτάςεισ. 

Θ Frigoglass είναι μια εταιρεία που δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ επαγγελματικισ 

ψφξθσ. Σο πλεονζκτθμα τθσ Frigoglass περιλαμβάνει τζςςερισ βαςικοφσ πυλϊνεσ 

που τθν ζχουν αναδείξει ςε ςτρατθγικό εταίρο των κορυφαίων εταιρειϊν 

αναψυκτικϊν και ποτϊν ςτον κόςμο. 
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Πρϊτον, οι Καινοτόμεσ Λφςεισ  Μerchandizing: τα καινοτόμα επαγγελματικά ψυγεία 

τθσ ενιςχφουν τθν εικόνα των προϊόντων των πελατϊν τθσ ςτο ςθμείο πϊλθςθσ και 

αυξάνουν τθν αυκόρμθτθ κατανάλωςθ.  

Δεφτερον, θ Ενεργειακά Αποδοτικι Ψφξθ: Εςτιάηει τθν προςοχι τθσ ςτθ δθμιουργία 

λφςεων με οικολογικό προςανατολιςμό που επιτρζπουν ςτουσ πελάτεσ να 

επιτφχουν φιλόδοξουσ ςτόχουσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και μείωςθσ των εκπομπϊν 

άνκρακα. 

 Παράλλθλα  πάγια δζςμευςι τθσ αποτελεί θ Σεχνικι Τπεροχι: επενδφει διαρκϊσ 

ςτθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ  με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ των 

επαγγελματικϊν ψυγείων τθσ  και τθ βελτιςτοποίθςθ του λειτουργικοφ τουσ 

κόςτουσ. 

υνοψίηοντασ κα μποροφςαμε να ποφμε, ότι θ επιτυχία τθσ οφείλεται ςτισ 

ςτρατθγικζσ κινιςεισ τθσ και ςτθ δυνατότθτα τθσ να προςαρμόηει τθν ςτρατθγικι 

τθσ ςτο εξελιςςόμενο περιβάλλον λαμβάνοντασ κάκε φορά, όπου απαιτείται, 

αποφάςεισ με ςτόχο τθν καλφτερθ πορεία τθσ εταιρείασ.  
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ΠΕΡΙΛΘΨΘ 

 

Θ εργαςία αυτι εκπονικθκε ςτα πλαίςια τθσ πτυχιακισ εργαςίασ ςτον τομζα τθσ 

Λογιςτικισ του τμιματοσ Διοίκθςθσ και Οικονομίασ του Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ 

Ιδρφματοσ Πειραιά Σεχνολογικοφ Σομζα. 

κοπόσ τθσ πτυχιακισ αυτισ εργαςίασ είναι να παρουςιάςουμε τθ ςτρατθγικι 

ανάλυςθ  μιασ επιχείρθςθσ, κακϊσ και να εξετάςουμε τθν εφαρμογι τθσ ςε μία 

ςυγκεκριμζνθ εταιρεία που αφορά τον κλάδο τθσ επαγγελματικισ ψφξθσ. 

Θα μελετιςουμε τα ςτοιχεία του κλάδου τθσ επαγγελματικισ ψφξθσ και  κα 

κάνουμε μία ιςτορικι αναδρομι τθσ εταιρείασ "FRIGOGLASS Α.Ε. " ςχετικά με τθν 

πορεία τθσ από το ζτοσ ίδρυςισ τθσ μζχρι ςιμερα. 

τθ ςυνζχεια κα αναφερκοφμε τουσ ςτόχουσ τθσ εταιρείασ, τα προϊόντα τθσ, κακϊσ 

και το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ. Επίςθσ κα αναλφςουμε όλουσ εκείνουσ τουσ 

παράγοντεσ από το περιβάλλον τθσ εταιρείασ που τθν επθρεάηουν άλλοτε κετικά 

και άλλοτε αρνθτικά -όπωσ το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό κακϊσ και το 

τεχνολογικό τθσ περιβάλλον - που αςκεί αδιαμφιςβιτθτα τεράςτια επιρροι ςτθν 

λειτουργία και τθν πορεία μιασ επιχείρθςθσ.  

Σζλοσ, κα κάνουμε ανάλυςθ των μοντζλων που αφοροφν το εξωτερικό και το 

εςωτερικό περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ. Όπωσ τθν ανάλυςθ SWOT που ςτοχεφει 

ςτον προςδιοριςμό των δυνατϊν και αδφνατων ςθμείων, ςτισ απειλζσ και τισ 

ευκαιρίεσ που παρουςιάηονται ςτθν εταιρεία. 

 Κακϊσ και ςτο μοντζλο των πζντε δυνάμεων του M.Porter που εςτιάηει ςτισ πζντε 

ανταγωνιςτικζσ δυνάμεισ ενόσ κλάδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ο ΚΛΑΔΟ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΩΝ ΨΤΓΕΙΩΝ 

 

Ο κλάδοσ των επαγγελματικϊν ψυγείων περιλαμβάνει ψυκτικοφσ καλάμουσ, οι  

οποίοι είναι εξοπλιςμόσ ψφξθσ που χρθςιμοποιείται για τθν αποκικευςθ και τθν 

προβολι προϊόντων (είδθ τροφίμων και ποτϊν) που απαιτοφν ςυνκικεσ ψφξθσ ι 

κατάψυξθσ. 

 

 

 

 

 

Πίνακασ παγκόςμιων καταψυκτϊν εμφάνιςη και ςφγκριςη ρυθμοφ ανάπτυξησ 
ανά είδοσ (τεμάχια) 

ΣΤΠΟ/ΕΣΟ 2012 2016 2022 CGAR(2016-
2022) 

κατεψυγμζνου 
τφπου(frozen 
type) 

8.564 10.260 12.826 3,8% 

Ψυχομζνου 
τφπου(chilled 
type) 

3.430 4.354 5.828 5.0% 

φνολο 11.994 14.614 18.655 4,2% 
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τοιχεία παγκόςμιων μεριδίων αγοράσ τησ παραγωγήσ ψυγείων 

 

 

Οι ψυκτικοί κάλαμοι κατεψυγμζνου τφπου διατθροφν  κερμοκραςία κάτω από -18 ι 

χαμθλότερθ από 0 βακμοφσ ςυνικωσ χρθςιμοποιοφνται για  κατεψυγμζνα τρόφιμα 

όπωσ καλαςςινά, κρζασ.  

Ενϊ οι ψυκτικοί κάλαμοι ψυχομζνου τφπου διατθροφν κερμοκραςία από 0-10 

βακμοφσ και χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ για λαχανικά, φροφτα, μπφρεσ, ποτά. 

 

 

 

 

 

 

 

Chilled type 
29,69%

Frozen type 
70,31%
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΣΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ 

2.1 Οριςμόσ ςτρατηγικήσ 

τρατθγικι είναι ο τρόποσ τθσ χριςθσ/ςφηευξθσ των υπαρχόντων μζςων για τθν επίτευξθ 

των εταιρικϊν ι των εκνικϊν ςτόχων από τουσ οποίουσ πθγάηουν οι (αντικειμενικοί) ςτόχοι  

τθσ εταιρείασ ι τθσ εκνικισ αςφάλειασ (για τθν υποςτιριξθ των εκνικϊν ςυμφερόντων) εν 

όψει υπάρχουςασ ι δυνθτικισ ςφγκρουςθσ (υπαρκτϊν ι δυνθτικϊν αντιπάλων). 

Μία ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ τθσ ςτρατθγικισ περιλαμβάνει τουλάχιςτον δφο άξονεσ: 

τθν τρζχουςα ςτρατθγικι , θ οποία ςυνδυάηεται με ορατοφσ, απτοφσ και άμεςουσ ςτόχουσ 

και τθ μελλοντικι ςτρατθγικι ςχεδίαςθ θ οποία ςυνδυάηεται με ευρφτερουσ ςτόχουσ, μθ-

προςδιοριςμζνουσ με ακρίβεια, βαςιηόμενουσ ςτο ςτρατθγικό όραμα.1 

Θ ςτρατθγικι, ωσ ςχζδιο δράςθσ που αποτελεί ςυνειδθτι και θκελθμζνθ ενζργεια δεν 

εφαρμόηεται μόνο ςτο πολεμικό πεδίο αλλά και ςε διάφορεσ άλλεσ περιπτϊςεισ (πολιτικι, 

οικονομία, εμπόριο, παιχνίδια, τεχνολογία, κτλ) και γι’ αυτό ο όροσ χρθςιμοποιείται ευρζωσ 

και για να δθλϊςει: 

 Σο ςχζδιο δράςθσ μίασ επιχείρθςθσ ι ενόσ οργανιςμοφ. 

 Σθν ςυλλογιςτικι και τισ ενζργειεσ που ακολουκοφνται ςε διάφορα ηθτιματα. 

 Σο ςχζδιο που τίκεται προκειμζνου να επιτφχουμε ζναν οποιοδιποτε ςτόχο ο 

οποίοσ ςυνικωσ βρίςκεται ςε υψθλι ςτάκμθ δυςκολίασ. 

H επιχείρθςθ κα πρζπει πρϊτα να αξιολογεί τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτον 

εςωτερικό και ςτο εξωτερικό τθσ περιβάλλον και ςτθ ςυνζχεια να ορίηει τουσ 

αντικειμενικοφσ τθσ ςτόχουσ, να κακορίηει τθν αποςτολι τθσ, να επιλζγει τθν 

ςτρατθγικι που κα ακολουκιςει για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων τθσ αλλά και για 

τθν αξιολόγθςθ τουσ. Επομζνωσ, κα μποροφςαμε να ποφμε ότι θ ςτρατθγικι 

ακολουκεί τα παρακάτω βιματα: 

1. Διαμόρφωςθ και κακοριςμόσ των ςτόχων 

                                                           
1 Μπουραντάσ Κ. Δθμιτρθσ, Παπαλεξανδρι Α. Νάνςυ (2003), Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ επιχειριςεων, Κεφάλαιο 

7.9 /ςελ 126 
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2. Τλοποίθςθ των ςτόχων 

3. Αξιολόγθςθ και ζλεγχοσ των ςτόχων 

 

2.2 τάδια ςτρατηγικήσ ςε μια επιχείρηςη 

Θ ςτρατθγικι ζχει να κάνει με τθν ταφτιςθ των δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ ςτο 

περιβάλλον ςτο όποιο λειτουργεί, κακϊσ επίςθσ και με τισ ικανότθτεσ και τα μζςα 

που διακζτει.  

τρατθγικι είναι ο κακοριςμόσ των βαςικϊν μακροχρόνιων ςτόχων και ςκοπϊν μιασ 

επιχείρθςθσ, κακϊσ και θ υιοκζτθςθ μιασ ςειράσ πράξεων και ο προςδιοριςμόσ των 

αναγκαίων μζςων για τθν πραγματοποίθςθ αυτϊν των ςκοπϊν. Θ ςτρατθγικι 

λαμβάνει υπόψθ τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο εξωτερικό και εςωτερικό τθσ 

περιβάλλον πριν κακορίςει τθν αποςτολι τθσ, τουσ αντικειμενικοφσ ςτόχουσ, τισ 

ςτρατθγικζσ τθσ επιλογζσ και τον τρόπο υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ αυτϊν.  

Θ ςτρατθγικι μιασ επιχείρθςθσ διαμορφϊνεται ςε τρία βαςικά επίπεδα: 

 Εταιρικι ςτρατθγικι: θ ςτρατθγικι που αφορά το ςφνολο ενόσ οργανιςμοφ. 

Διαπραγματεφεται κζματα όπωσ θ αποςτολι τθσ επιχείρθςθσ, οι τομείσ 

όπου  αυτι δραςτθριοποιείται και αποςκοπεί ςτο ςυντονιςμό των 

επιχειρθματικϊν μονάδων που απαρτίηουν τον οργανιςμό. 

 τρατθγικι επιμζρουσ λειτουργιϊν: θ ςτρατθγικι των διαφόρων επιμζρουσ 

λειτουργιϊν τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ θ ςτρατθγικι marketing, θ ςτρατθγικι 

παραγωγισ. 

 Ανταγωνιςτικι ςτρατθγικι: θ ςτρατθγικι που αποςκοπεί ςτθν αντιμετϊπιςθ 

των ανταγωνιςτϊν τθσ επιχείρθςθσ, μζςω τθσ απόκτθςθσ ανταγωνιςτικϊν 

πλεονεκτθμάτων. 
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2.3 Αναγκαιότητα τησ ςτρατηγικήσ 

1. Θ ςτρατθγικι κζτει κατευκφνςεισ: Δθμιουργεί τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ και τα 

πλαίςια μζςα ςτα οποία κα πρζπει να κινθκεί θ επιχείρθςθ προκειμζνου να φτάςει 

ςτθν αποςτολι τθσ και να υλοποιιςει τουσ ςτόχουσ τθσ. 

2. Θ ςτρατθγικι υποςτθρίηει τθν λιψθ ομοιόμορφων αποφάςεων: Αυτό ςθμαίνει 

ότι, όταν θ ςτρατθγικι θ οποία ζχει επιλεγεί είναι αποδεκτι και κατανοθτι από 

όλουσ εντόσ τθσ επιχείρθςθσ, τότε όλεσ οι αποφάςεισ οι οποίεσ κα λαμβάνονται και 

κα κινοφνται προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ, αφοφ κα επιδιϊκουν τθν επίτευξθ κοινϊν 

και ςυγκεκριμζνων ςτόχων. 

3. Θ ςτρατθγικι επικεντρϊνεται ςτθν ςυλλογικι προςπάκεια και ςτο ςυντονιςμό 

των δραςτθριοτιτων: Θ ςτρατθγικι δίνει ζμφαςθ ςτθν ςυλλογικι προςπάκεια θ 

οποία καταβάλλεται από όλουσ τουσ ςυμβαλλόμενουσ για τθν επίτευξθ των ςτόχων 

και οι οποίοι ανικουν ςε όλα τα επίπεδα ιεραρχίασ. Αυτό βοθκάει ϊςτε να είναι 

όλεσ οι δραςτθριότθτεσ ςυντονιςμζνεσ και να μθν κάνει ο κακζνασ αυτό που κεωρεί 

ο ίδιοσ ςωςτό αλλά αυτό που υπαγορεφεται από τθ ςτρατθγικι. 

4. Θ ςτρατθγικι ορίηει τθν επιχείρθςθ και τθν κζςθ τθσ απζναντι ςτον ανταγωνιςμό: 

Ζνασ ακόμθ λόγοσ για τον οποίο θ ςτρατθγικι κρίνεται αναγκαία είναι γιατί 

προςδιορίηει ςε κάκε οργανιςμό τον χαρακτιρα και τθν προςωπικότθτα του. Ακόμθ 

κακορίηει και τθν άποψθ που κα ςχθματίςει το εξωτερικό του περιβάλλον, 

διαμορφϊνοντασ ζτςι μια εικόνα για τον ςυγκεκριμζνο οργανιςμό. 

5. Θ ςτρατθγικι μειϊνει τθν αβεβαιότθτα: ε ζνα ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο 

οικονομικό περιβάλλον, όπου τα δεδομζνα αλλάηουν ςυνεχϊσ και θ αβεβαιότθτα 

κυριαρχεί, θ ζλλειψθ ςτρατθγικισ κα δυςχεραίνει ακόμθ περιςςότερο τθ κζςθ μιασ 

επιχείρθςθσ και κα μποροφςε να τθν οδθγιςει ςε αδιζξοδο. Με τθν φπαρξθ όμωσ 

τθσ ςτρατθγικισ θ επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται βάςθ μιασ κοινισ κατευκυντιριασ 

γραμμισ που μειϊνει τθν αβεβαιότθτα του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ. Μια ςαφισ 

ςτρατθγικι δίνει τθ δυνατότθτα ςε ζναν οργανιςμό να μπορεί να ξεχωρίςει μια 
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ευκαιρία από μια απειλι, γεγονόσ το οποίο δεν κα ιταν εφικτό χωρίσ τθν χριςθ τθσ 

ςτρατθγικισ. 

6. Θ ςτρατθγικι μπορεί να προςδϊςει ζνα διατθριςιμο ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα: Για να μπορζςει κάτι τζτοιο να είναι εφικτό κα πρζπει να υπάρξει 

πλιρθσ κατανόθςθ και ανάλυςθ των μεταβλθτϊν του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ 

περιβάλλοντοσ τθσ επιχείρθςθσ, ζτςι ϊςτε γνωρίηοντασ τισ αδυναμίεσ και τισ 

δυνατότθτεσ τθσ, κακϊσ επίςθσ και τισ ευκαιρίεσ και τισ απειλζσ οι οποίεσ 

επικρατοφν ςτθν αγορά, να διαμορφϊςει μια ςτρατθγικι θ οποία κα τθσ προςδϊςει 

ςυγκριτικό πλεονζκτθμα ζναντι των ανταγωνιςτϊν τθσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ FRIGOGLASS Α.Ε 

 

H Frigoglass είναι ςτρατθγικόσ εταίροσ των κορυφαίων εταιρειϊν αναψυκτικϊν και 

ποτϊν ςε ολόκλθρο τον κόςμο .Είναι από τουσ βαςικότερουσ προμθκευτζσ ςτθν 

παγκόςμια αγορά επαγγελματικϊν ψυγείων και ο βαςικόσ προμθκευτισ ςτον τομζα 

γυάλινθσ ςυςκευαςίασ ςτισ αγορζσ υψθλισ ανάπτυξθσ, τθσ Δυτικισ Αφρικισ. 

Θ εταιρεία διατθρεί μακροχρόνιεσ ςχζςεισ ςυνεργαςίασ με κορυφαίεσ εταιρείεσ από 

τον κλάδο αναψυκτικϊν και ποτϊν. τθν πελατειακι βάςθ του Ομίλου 

ςυγκαταλζγονται κάποιεσ από τισ ςθμαντικότερεσ εταιρείεσ εμφιάλωςθσ του 

υςτιματοσ τθσ Coca-Cola , ζνασ αρικμόσ εμφιαλωτϊν τθσ Pepsi , πολλά από τα 

κορυφαία ηυκοποιεία παγκοςμίωσ, μεταξφ άλλων, τα εμπορικά ςιματα Heineken, 

Diageo, Carlsberg, Efes and AB InBev και κορυφαίεσ γαλακτοβιομθχανίεσ, μεταξφ 

άλλων, θ Nestlé και θ Danone.  

Σα επαγγελματικά ψυγεία τθσ Frigoglass ςχεδιάηονται με βάςθ τισ ιδιαίτερεσ 

ανάγκεσ κάκε πελάτθ, ϊςτε να ενιςχφουν τθν εικόνα των προϊόντων του και να 

ςυμβάλλουν ςτθν άμεςθ κατανάλωςθ τουσ . 

Θ υψθλι ποιότθτα, θ καινοτομία και θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ αποτελοφν τουσ κφριουσ 

άξονεσ του επιχειρθματικοφ μοντζλου τθσ εταιρείασ. Σθν ίδια ςτιγμι οι κορυφαίεσ 
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από πλευράσ καινοτομίασ οικολογικζσ λφςεισ τθσ, βοθκοφν τουσ πελάτεσ  να 

επιτφχουν φιλόδοξουσ ςτόχουσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ . 

Θ Frigoglass ζχει κακιερωκεί ςτισ πιο ϊριμεσ αγορζσ τθσ Ευρϊπθσ, ενϊ παράλλθλα 

εδραιϊνει τθ κζςθ τθσ ςτισ αναδυόμενεσ αγορζσ. Με οκτϊ παραγωγικζσ μονάδεσ 

και ζνα εκτεταμζνο δίκτυο πωλιςεων και παροχισ υπθρεςιϊν, υποςτθρίηει τισ 

ανάγκεσ των πελατϊν τθσ με υπθρεςίεσ υψθλισ ποιότθτασ πριν και μετά τθν 

πϊλθςθ. 

τον Κλάδο τθσ Επαγγελματικισ Ψφξθσ, θ Frigoglass αςχολείται με τθν καταςκευι 

και τθν πϊλθςθ επαγγελματικϊν ψυγείων κακϊσ και των ςχετικϊν ανταλλακτικϊν 

και υπθρεςιϊν. Σα επαγγελματικά ψυγεία τθσ Frigoglass αποτελοφν ςτρατθγικά 

εργαλεία για τουσ πελάτεσ τθσ, κι αυτό γιατί όχι μόνο εξαςφαλίηουν τθν ψφξθ των 

προϊόντων τουσ αλλά λειτουργοφν και ωσ εργαλεία προβολισ των προϊόντων τουσ 

και τοποκζτθςισ τουσ ςτα ψυγεία. 

Επίςθσ, αναφορικά με τον κλάδο τθσ Ταλουργίασ, θ Frigoglass αςχολείται με τθν 

καταςκευι και τθν πϊλθςθ γυάλινων φιαλϊν και δοχείων υψθλισ ποιότθτασ και 

προδιαγραφϊν, που διατίκενται ςε μια ςειρά ςχθμάτων, μεγεκϊν, χρωμάτων και 

βάρουσ. Σα προϊόντα αυτά διοχετεφονται ςε διάφορουσ πελάτεσ που 

δραςτθριοποιοφνται κυρίωσ ςτουσ κλάδουσ των αναψυκτικϊν, τθσ μπφρασ και των 

ποτϊν κακϊσ και ςτον κλάδο των καλλυντικϊν και των φαρμακευτικϊν προϊόντων. 

Ο κλάδοσ αυτόσ ζχει περιςςότερο περιφερειακό χαρακτιρα, εςτιάηοντασ τισ 

πωλιςεισ ςτθ Δυτικι Αφρικι, τθ Μζςθ Ανατολι και τθ Βόρεια Αφρικι αλλά και τθ 

Νοτιοανατολικι Αςία.  

Ο Κλάδοσ τθσ Ταλουργίασ τθσ Frigoglass ςτθ Νιγθρία παράγει πλαςτικά κιβϊτια και 

μεταλλικά πϊματα, επιτρζποντασ ςτον Όμιλο να προςφζρει ςτουσ πελάτεσ του 

ολοκλθρωμζνεσ λφςεισ ςυςκευαςίασ για τα προϊόντα. 
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3.1 Η ιςτορία τησ Frigoglass 

 

 

 

 1982 H εταιρεία ξεκίνθςε ωσ βιομθχανικό τμιμα τθσ ελλθνικισ εταιρίασ 

εμφιάλωςθσ με μία εμπορικι μονάδα ψφξθσ που ανταποκρίνεται ςτισ 

απαιτιςεισ τθσ μθτρικισ εταιρείασ 

 1996 Κδρυςθ τθσ Frigoglass ωσ ανεξάρτθτθ εταιρεία. Ιδρφκθκε αποτελοφμενθ 

από: δφο εταιρείεσ που παριγαγαν ψυγεία ςτθν Ελλάδα και τθν Ρουμάνια      

άλλεσ δφο που παριγαγαν  πλαςτικό ςτθ Βουλγαρία και τθ Ρουμάνια                           

και μια που παριγαγε  μεταλλικά ςτζμματα ςτθ Ρουμάνια.  

 1997 Εξαγορά ζξι επιχειριςεων παράγωγθσ γυαλιοφ ςτθ Νιγθρία. 

 1998 Θ Frigoglass ςτθν Ινδονιςια εγκατζςτθςε  ICM  παραγωγικζσ 

εγκαταςτάςεισ. 

 1999  Ειςαγωγι τθσ Frigoglass ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν και  εξαγορά τθσ 

Norcool  

 2000 Θ Frigoglass αρχίηει να παράγει ψυγεία ςτο καινοφργιο εργοςτάςιο τθσ 

ςτθ Ρωςία. 

 2001  Εξαγορά τθσ Husky ςτθ Νότια Αφρικι. 

 2003 Θ Frigoglass καταςκεφαςε και ποφλθςε  το 1.000.0000  τθσ ψυγείο. 

 2007  Καταςκευι του εργοςταςίου ςτθν Κίνα (Guangzhou). 
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 2008  Εξαγορά τθσ SFA ςτθν Σουρκία και πϊλθςθ 3.000.000 ψυγείων. 

 2010  Εξαγορά τθσ Universal  Nolin LLC ςτισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ. 

 2011  Εξαγορά του 80% τθσ Jebel Ali Glass ςτο Ντουμπάι, μιασ εταιρείασ με 

ςθμαντικι παρουςία ςτθν παγκόςμια αγορά υαλουργίασ. 

 2012-2014 Ενοποίθςθ παραγωγικϊν μονάδων ςε Αμερικι & Ευρϊπθ 

 2015 Λανςάρει μια νζα ςειρά ψυγείων ‘ICOOL’ ςτθν Coca-Cola, με εξαιρετικι 

αποδοχι ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. 

 2016  Ενοποίθςθ παραγωγικϊν μονάδων ςτθν Αςία. 

 

3.2 Στόχοσ και αξίεσ τησ εταιρείασ 
 

Θζτοντασ ςτο επίκεντρο τουσ πελάτεσ τθσ, τισ εταιρείεσ ποτϊν και αναψυκτικϊν, 

ανά τον κόςμο αντλεί ζμπνευςθ από ζνα ξεκάκαρο ςτόχο. Μοιράηετε το ίδιο πάκοσ 

και τον ίδιο ενκουςιαςμό για τθ νίκθ τθ διαφορετικότθτα και τθ δθμιουργία 

καινοτόμων λφςεων που ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ηωισ των ανκρϊπων.  

Οι βαςικζσ ςτρατθγικζσ τθσ προτεραιότθτεσ με επίκεντρο τον πελάτθ, τθν ποιότθτα 

των προϊόντων τθσ, το επιτυχθμζνο προςωπικό τθσ κακϊσ και οι ολοκλθρωμζνεσ 

υπθρεςίεσ τθσ διζπουν κάκε πτυχι των προςπακειϊν τθσ για ςυνεχι βελτίωςθ. 

Σισ αξίεσ τθσ Frigoglass απαρτίηουν θ ακεραιότθτα, το ανκρϊπινο δυναμικό, θ 

κοινωνικι ευκφνθ, θ ποιότθτα, θ θγετικι κζςθ ςτθν αγορά και θ αξία για το μζτοχο. 

 Ακεραιότθτα 

Όλοι όςοι ςχετίηονται με τθ FRIGOGLASS – εργαηόμενοι, πελάτεσ, προμθκευτζσ, 

μζτοχοι, κυβερνθτικζσ αρχζσ  εκτιμοφν τθ δζςμευςι τθσ, ωσ προσ τθ διεξαγωγι 

των δραςτθριοτιτων τθσ, με πλιρθ ειλικρίνεια και τιμιότθτα, ακολουκϊντασ τα 

υψθλότερα θκικά πρότυπα. 

 Αξία για το μζτοχο 

Ζνασ από τουσ πρωταρχικοφσ τθσ ςτόχουσ τθσ εταιρείασ είναι θ μεγιςτοποίθςθ 

τθσ αξίασ για τουσ μετόχουσ τθσ με ειλικρινι, υπεφκυνο και νόμιμο τρόπο. Με 

τθν ανάπτυξθ των πωλιςεων, τον ζλεγχο των λειτουργικϊν δαπανϊν, τθ 



Πτυχιακι Εργαςία:  Καρατηά ταυροφλα «τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ εταιρείασ Frigoglass»  

 15 

βελτίωςθ των λειτουργικϊν περικωρίων και τθ διατιρθςθ ιςχυρϊν 

χρθματοοικονομικϊν δεικτϊν επιδιϊκει τθν  υγιι ανάπτυξθ και αφξθςθ τθσ 

αξίασ για τουσ μετόχουσ τθσ. 

 Ποιότθτα 

Προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ μακροπρόκεςμθ ευθμερία, θ εταιρεία τθρεί τα 

υψθλότερα πρότυπα ποιότθτασ. Όλοι οι εργαηόμενοι τθσ Frigoglass είναι 

πλιρωσ προςθλωμζνοι ςτθν επίτευξθ τθσ υψθλότερθσ ςυνολικισ ποιότθτασ 

αναφορικά με τα προϊόντα, τθν εξυπθρζτθςθ των πελατϊν, τθν παραγωγι και 

το ανκρϊπινο δυναμικό. 

 Ανκρϊπινο δυναμικό 

Ο τρόποσ διοίκθςθσ, τα προγράμματα ανκρϊπινων πόρων, το ςφςτθμα 

ανταμοιβισ, θ εξειδίκευςθ του προςωπικοφ  και το εργαςιακό περιβάλλον είναι 

διαμορφωμζνα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηεται θ μεγιςτοποίθςθ τθσ 

αφοςίωςθσ, του επαγγελματιςμοφ κακϊσ και τθσ απόδοςθσ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ. θμαντικι επίςθσ είναι θ προςπάκεια τθσ εταιρείασ να ενιςχφει τθν 

προςαρμογι του προςωπικοφ τθσ ςτθν εταιρικι κουλτοφρα.    

 Θγετικι κζςθ ςτθν αγορά 

Ζχει δεςμευτεί να διατθρεί θγετικι κζςθ ςε κάκε αγορά ςτθν οποία 

δραςτθριοποιείται, προςφζροντασ αξία ςτουσ πελάτεσ τθσ, αφενόσ μζςω 

καινοτόμων και κατά παραγγελία προϊόντων και υπθρεςιϊν, και αφετζρου 

μζςω τθσ γριγορθσ και αποτελεςματικισ ανταπόκριςθσ ςτισ εξελιςςόμενεσ 

ανάγκεσ τουσ. 

 Κοινωνικι ευκφνθ 

Θ επίτευξθ των επιχειρθματικϊν τθσ 

ςτόχων εκτελείται με απόλυτο ςεβαςμό 

προσ το περιβάλλον και ευκφνθ απζναντι 

ςτισ κοινότθτεσ ςτισ οποίεσ 

δραςτθριοποιείται. Δεςμεφεται απζναντι 
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ςτουσ εργαηομζνουσ, τουσ πελάτεσ, τουσ προμθκευτζσ τθσ και το ευρφ κοινό. 

Δεν αρκείται μόνο ςτθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων, αλλά προςπακεί να 

υποςτθρίξει κοινωνικζσ πρωτοβουλίεσ με ουςιαςτικό τρόπο. 

3.3 Παραγόμενα προΰόντα 

 

Σα καινοτόμα επαγγελματικά ψυγεία τθσ Frigoglass ενιςχφουν τθν εικόνα των 

προϊόντων των πελατϊν τθσ ςτο ςθμείο πϊλθςθσ και αυξάνουν τθν αυκόρμθτθ 

κατανάλωςθ. Ακόμθ εξαςφαλίηει για τουσ πελάτεσ τισ ιδανικζσ ςυνκικεσ 

λειτουργίασ και τισ καλφτερεσ υπθρεςίεσ ςτθν αγορά μζςω ενόσ μοναδικοφ 

καινοτόμου και ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ service, το οποίο τουσ παρζχει 

υλικι υποςτιριξθ ςτθ διαχείριςθ του ςτόλου των ψυγείων και τουσ επιτρζπει, 

αφενόσ, να μειϊνουν το ςυνολικό κόςτοσ κτιςθσ και διαχείριςθσ των ψυγείων και 

αφετζρου, να αφιερϊνουν περιςςότερο χρόνο ςτθν αφξθςθ των πωλιςεϊν τουσ.   

Σα επαγγελματικά ψυγεία τθσ Frigoglass διακρίνονται ςτουσ εξισ τφπουσ:  

 

1.   ICOOL 

 

Σα κλαςικά Coca-Cola ρετρό χρϊματα εφαρμόηονται ςτο 

ςφγχρονο μοναδικό ςχεδιαςμό ICOOL με αυτόματθ πόρτα 

κλειςίματοσ και λειτουργία πολφ χαμθλοφ κορφβου. Είναι πολφ 

αξιόπιςτα και εφκολα ςτθ ςυντιρθςθ και ςτθν αλλαγι του brand 

των πελατϊν. Επίςθσ  ζχουν ςτιβαρι, εξολοκλιρου μεταλλικι 

καταςκευι που επιτρζπει τθν τοποκζτθςθ τόςο ςε εςωτερικοφσ 

όςο και εξωτερικοφσ χϊρουσ. 

2.  Smart 

 

Σα ψυγεία Smart είναι θ ιδανικι λφςθ κακϊσ ζχουν αυτόματθ 

πόρτα, λειτουργία πολφ χαμθλοφ κορφβου και ενεργείασ και  

ιδανικό μζγεκοσ καμπίνασ (βζλτιςτεσ διαςτάςεισ). Ζνα από τα 

πλεονεκτιματα τουσ είναι θ ευκολία ςτθ ςυντιρθςθ τουσ και 

το μειωμζνο κόςτοσ ανακαταςκευισ. 
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3. FV 

τιβαρι, εξολοκλιρου μεταλλικι καταςκευι που 

επιτρζπει τθν τοποκζτθςθ τόςο ςε εςωτερικοφσ όςο και 

εξωτερικοφσ χϊρουσ, τισ πολλαπλζσ μετεγκαταςτάςεισ, 

αλλά και τθν εφκολθ ανακαταςκευι, επεκτείνοντασ ζτςι 

τθ διάρκεια ηωισ τουσ. Παράλλθλα ο ειδικόσ ςχεδιαςμόσ 

των προϊόντων FV καταργεί τθν ανάγκθ ςυχνοφ 

κακαρίςματοσ και θ χριςθ εξαρτθμάτων μακράσ 

διάρκειασ ηωισ ελαχιςτοποιοφν τισ πικανότθτεσ 

βλαβϊν. 

 

4. Super 

Σα πλεονεκτιματα τουσ είναι θ εξωτερικι και 

εςωτερικι τοποκζτθςθ τουσ ςε διαφόρουσ χϊρουσ, ο 

ιδανικόσ φωτιςμόσ,  τα πλιρωσ ρυκμιηόμενα 

μεταλλικά ράφια,  θ  κορυφαία ποιότθτα και 

ανκεκτικότθτα και θ μεγιςτοποίθςθ του χϊρου για τθν 

προβολι των προϊόντων. Επίςθσ ζχουν δυναμικό και 

ιςχυρό ςφςτθμα ψφξθσ για να ψφχουν αποτελεςματικά 

ςε ακραίεσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ. 

 

Flex 

Σα ψυγεία Flex ζχουν τα εξισ πλεονεκτιματα: ςυμπαγζσ μζγεκοσ , υψθλι 

αξιοπιςτία και ςτιβαρότθτα , ιςχυρι προβολι προϊόντων / μάρκασ, αποδοτικό 

φωτιςμό LED κακϊσ και φωτιηόμενθ μετόπθ.  
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3.4 Διακρίςεισ τησ εταιρείασ 
 

 

 Σο 2011 διακρίκθκε με χρυςό βραβείο καλφτερου προμθκευτι κατά τθ 

διάρκεια τθσ 2θσ ςυνάντθςθσ προμθκευτϊν τθσ Coca-Cola Bottlers Philippines 

και βραβείο καλφτερου προμθκευτι από τθ Britvic. 

 Σο 2012 θ Frigoglass κατζλαβε τθ 2θ κζςθ για τθν EcoCantina ςτο πλαίςιο 

των Ελλθνικϊν Βραβείων Επιχειριςεων για το Περιβάλλον και διακρίκθκε 

για δεφτερθ φορά με βραβείο καλφτερου προμθκευτι από τθν  Britvic. 

 Σο 2013 Σο θλιακό ψυγείο απζςπαςε ςθμαντικι διάκριςθ ςτο πλαίςιο των 

«Beverage Innovation Awards» που απονεμικθκαν ςτο πλαίςιο τθσ διεκνοφσ 

ζκκεςθσ Drinktec ςτο Μόναχο, λαμβάνοντασ το πρϊτο βραβείο ςτθν 

κατθγορία «Best Environmental Sustainability Initiative».  

 To 2014 Σο θλιακό ψυγείο απζςπαςε ζνα ακόμθ βραβείο ςτο πλαίςιο των 

βραβείων «Environmental Awards». Για δεφτερθ ςυνεχι χρονιά, το 

καινοτόμο και ιδιαίτερα επιτυχθμζνο ψυγείο αναγνωρίςτθκε ωσ ζνα από τα 

κορυφαία προϊόντα ςτθν κατθγορία «Energy Efficient Product». 

 To 2015 κατζλαβε τθν πρϊτθ κζςθ ςτα Ελλθνικά Επιχειρθματικά Βραβεία 

ςτθν κατθγορία «Παγκόςμια επζκταςθ και διεκνοποίθςθ». 

 Σο 2016 απζςπαςε το βραβείο του καλφτερου προμθκευτι που τθσ 

απονεμικθκε από τθν Coca-Cola European Partners. Ακόμα ζλαβε τθν 

κορυφαία διάκριςθ «Gold Recognition Level» από τθν EcoVadis για τθν 

επίδοςι τθσ ςτον τομζα τθσ βιωςιμότθτασ για το 2016.  
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3.5 Ανθρώπινο δυναμικό 
 

Ο πιο ςθμαντικόσ παράγοντασ που διαφοροποιεί τθν Frigoglass από τουσ ανταγωνιςτζσ 

τθσ είναι οι άνκρωποι που απαρτίηουν τθν ομάδα τθσ. Εν μζςω ενόσ εξαιρετικά 

ευμετάβλθτου περιβάλλοντοσ αγοράσ που καλείται να αντιμετωπίςει εξαιρετικά 

δυςμενείσ ςυνκικεσ, το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ επιδιϊκει να αςκεί με επιτυχία τισ 

κακθμερινζσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ αλλά και να επιτυγχάνει ςθμαντικι 

πρόοδο ςτθν εφαρμογι των ζργων ςτρατθγικισ προτεραιότθτασ. 

Θ Frigoglass, επιηθτά να παρζχει ςτουσ ανκρϊπουσ τθσ τα απαιτοφμενα μζςα και το 

ιδανικό περιβάλλον ϊςτε να είναι ςε κζςθ να αναπτφςςουν καινοτόμεσ, 

πρωτοποριακζσ ιδζεσ. Οι καινοτομίεσ αυτζσ μεταφράηονται με τθ ςειρά τουσ ςε 

λφςεισ που δθμιουργοφν αξία για τουσ πελάτεσ, κάτι που αποδεικνφεται περίτρανα 

από τθν εξαιρετικά κετικι υποδοχι τουσ. 

 

Θ ενίςχυςθ τθσ εμπορικισ τθσ αποτελεςματικότθτασ και θ εκπλιρωςθ των 

υποςχζςεων που δίνει ςτουσ πελάτεσ τθσ, τισ εταιρείεσ ποτϊν και αναψυκτικϊν ςε 

όλο τον κόςμο, αποτελεί ςαφι προτεραιότθτα κάκε εργαηομζνου τθσ Frigoglass. 

Ζτςι θ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ ςε ςτενι ςυνεργαςία με τισ υπόλοιπεσ 

Διευκφνςεισ, παραμζνει ςτακερά προςθλωμζνθ ςτο ςτόχο τθσ διατιρθςθσ του 
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ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ τθσ Frigoglass και ςυμβάλει ςτθ δθμιουργία αξίασ, 

τόςο για τουσ εςωτερικοφσ όςο και για τουσ εξωτερικοφσ μασ πελάτεσ. 

 

3.6 Θυγατρικέσ 
 
FRIGOGLASS 3P 

Θ Frigoglass 3P ιδρφκθκε το 1993 με ςτόχο τθ διάκεςθ προϊόντων υψθλισ 

ποιότθτασ ςτθν αγορά πλαςτικϊν. Θ παραγωγικι δραςτθριότθτα τθσ 3P ξεκίνθςε 

ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ςτθ βιομθχανικι περιοχι του Ιαςίου τθσ Ρουμανίασ, από τθν 

καταςκευι πλαςτικϊν τελάρων για τουσ τομείσ των ποτϊν και τθσ γεωργίασ. Κατά 

τθν εικοςαετι και πλζον πορεία τθσ ζχει αναδειχκεί ςε ςθμαντικό παράγοντα τθσ 

αγοράσ των πλαςτικϊν, ζχοντασ εξαςφαλίςει ευρφτατθ πελατειακι βάςθ ςε 

ολόκλθρο τον κόςμο. Θ επιτυχία τθσ ςτθρίηεται ςε πζντε κεντρικοφσ πυλϊνεσ οι 

οποίοι οριοκετοφν το ςυγκριτικό τθσ πλεονζκτθμα:  

 Ποιότθτα  

 Σεχνολογία 

 Αξιοπιςτία 

 Πείρα 

 Παγκόςμια πελατειακι βάςθ 

NORCOOL 

Θ Norcool παράγει προϊόντα ψφξθσ ανϊτερθσ ποιότθτασ για καταναλωτζσ και 

επιχειριςεισ. Θ υψθλι ποιότθτα και ο κομψόσ ςχεδιαςμόσ αποτελοφν βαςικι τθσ 

προτεραιότθτα και χαρακτθρίηουν το κάκε τθσ προϊόν. «Επιλζγοντασ ζνα προϊόν τθσ 

Norcool επιλζγετε ποιότθτα που διαρκεί» αποτελεί το ςφνκθμα τθσ εταιρείασ.  

BETA GLASS 

Θ Beta Glass είναι μζλοσ του Ομίλου Frigoglass που είναι ςτρατθγικόσ εταίροσ      

των εμφιαλωτϊν ποτϊν και αναψυκτικϊν διεκνϊσ. Θ Beta Glass είναι ο κφριοσ  

προμθκευτισ γυάλινων ςυςκευαςιϊν ςτισ αναδυόμενεσ αγορζσ τθσ Δυτικισ 

Αφρικισ. 

Μζςω μιασ ευρείασ γκάμασ γυάλινων φιαλϊν προςφζρει κορυφαίεσ λφςεισ 

ςυςκευαςίασ ςε διαφορετικοφσ πελάτεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ 
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αναψυκτικϊν, μπφρασ, αλκοολοφχων ποτϊν, καλλυντικϊν και φαρμακευτικϊν 

προϊόντων. 

τθν επικοινωνία τθσ Frigoglass με τισ κεφαλαιαγορζσ, επιδίωξι τθσ είναι, να 

παρζχει ουςιαςτικι, αξιόπιςτθ και ακριβι πλθροφόρθςθ ςχετικά με τθν ανάπτυξθ 

και τθν οικονομικι κζςθ τθσ Beta Glass. Αυτό επιδιϊκεται μζςω των ετθςίων 

εκκζςεων2. 

 

3.7 Οικονομικά ςτοιχεία 
 

Θ πορεία τθσ εταιρείασ για τθν προθγουμζνθ δεκαετία παρουςιάηεται αναλυτικά 

ςτα παρακάτω γραφιματα, ςε ςχζςθ με τισ πωλιςεισ τα κζρδθ αλλά και τθν 

γεωγραφικι κατανομι αυτϊν.   

 

 

 

                                                           
2 
https://www.frigoglass.com/el/3p/ 
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Ανάλυςη οικονομικών αποτελεςμάτων  
 
Θ Frigoglass ακολοφκθςε μία πολφ επικετικι ςτρατθγικι ανάπτυξθσ από το 2007 

ζωσ το 2011, με εξαγορζσ εταιρειϊν θ επενδφςεισ από μθδενικι βάςθ. Με αυτζσ τισ 

εξαγορζσ κατόρκωςε να διειςδφςει ςτισ αγορζσ τθσ Κίνασ, των Θνωμζνων 

Πολιτειϊν, τθσ Σουρκίασ και τθσ Μζςθσ Ανατολισ, επιτυγχάνοντασ αξιοςθμείωτθ 

αφξθςθ τηίρου από 466,1 εκ ευρϊ το 2007 ςτα 581,3 εκ ευρϊ το 2012. Θ αφξθςθ 

αυτι δεν ςυνοδεφτθκε από τα αντίςτοιχα οικονομικά αποτελζςματα (μείωςθ 

κερδοφορίασ), είτε λόγω μεγάλου κόςτουσ των νζων εξαγορϊν, είτε λόγω μεγάλου 

κόςτουσ λειτουργίασ και κόςτουσ προϊόντων. Σαυτόχρονα θ αξία των 

προςφερομζνων προϊόντων και υπθρεςιϊν δεν εκτιμικθκε ανάλογα από τουσ 

αντίςτοιχουσ πελάτεσ, με αποτζλεςμα τθν πτϊςθ των τιμϊν. ταδιακά τα κζρδθ προ 

φόρων, τόκων και αποςβζςεων  (EBITDA) , περιορίςτθκαν από 90,6 εκ ευρϊ το 2007 

(19,4% του τηίρου) ςε 67,8 εκ ευρϊ το 2012 (11,7% του τηίρου). Θ μείωςθ τθσ 

κερδοφορίασ ανάγκαςε τθν εταιρεία να επαναξιολογιςει τθν παραγωγικι τθσ βάςθ 

και ςταδιακά να προβεί ςε αναςτολι λειτουργίασ των εργοςταςίων τθσ ςε Αμερικι, 

Σουρκία, Κίνα, που ςαν αποτζλεςμα είχαν τθν μείωςθ του τηίρου ςε 413,2 εκ ευρϊ 

το 2016 και τθν μείωςθ τθσ κερδοφορίασ ςε 40,1 εκ ευρϊ το 2016 (9,7% του 

τηίρου)3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 https://www.frigoglass.com/el/annual-reports/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:.ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

 

4.1 Ανάλυςη Pest 

 

Θ ανάλυςθ PEST είναι ζνα ςτρατθγικό εργαλείο του Marketing που χρθςιμοποιείται 

για τθν ανάλυςθ του Μακρό περιβάλλοντοσ μίασ επιχείρθςθσ. Με τθν ζννοια του 

περιβάλλοντοσ δεν εννοοφμε το φυςικό περιβάλλον αλλά τα ςυςτιματα και τισ 

δομζσ που περιβάλλουν μία επιχείρθςθ. 

Ωςτόςο αποτελεί από μόνθ τθσ ανεξάρτθτο εργαλείο και μπορεί να εφαρμοςτεί για 

οποιαδιποτε κατάςταςθ. 

 

 
 
 

4.1.1 Τεχνολογικό περιβάλλον 

 

Ο τεχνολογικόσ εκςυγχρονιςμόσ είναι ςιμερα μια βαςικι προχπόκεςθ για να κρατά 

μια εταιρεία τθν ανταγωνιςτικι τθσ κζςθ ςτθν αγορά. Τπάρχουν τρεισ κφριεσ 

περιοχζσ του τεχνολογικοφ περιβάλλοντοσ που πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά 

τθ λιψθ των αποφάςεων: 
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 θ διαδικαςία καινοτομίασ δε ςθμαίνει εφεφρεςθ, αποτελεί τθν ζννοια μζςα 

από τθν οποία θ επιχείρθςθ δθμιουργεί νζεσ παραγωγικζσ πθγζσ ι 

εμπλουτίηει τισ υπάρχουςεσ με νζα χαρακτθριςτικά. Θ καινοτομία λοιπόν, ωσ 

μια “διάςταςθ“ τθσ τεχνολογίασ αποτελεί ςθμαντικό εργαλείο ανάπτυξθσ 

των ςφγχρονων επιχειριςεων. 

 θ διαδικαςία μεταφοράσ τεχνολογίασ ςε μια επιχείρθςθ γίνεται είτε 

ςταδιακά είτε ριηοςπαςτικά ανάλογα τθν εκτίμθςθ των διευκυντικϊν 

ςτελεχϊν για τισ πικανζσ αντιδράςεισ αλλά και τθν προςαρμογι του 

προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ. 

 θ τρζχουςα τεχνολογία αιχμισ αναφζρεται ςτθν τελευταία εξζλιξθ τθσ 

τεχνολογίασ ενϊ κρίνεται απαραίτθτθ ωσ προχπόκεςθ θ αξιολόγθςθ των 

αναγκϊν και των χαρακτθριςτικϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ δομισ, πριν τθν 

ειςαγωγι και εφαρμογι αυτοφ τθσ νζασ τεχνολογίασ. 

Γενικότερα, θ ειςαγωγι και εφαρμογι νζασ τεχνολογίασ ςε μια επιχείρθςθ, κακϊσ 

ςυνιςτά και επιφζρει αλλαγι ςε πολλά επίπεδα, αποτελεί ζνα βαςικό 

προβλθματιςμό των μάνατηερ κυρίωσ ωσ προσ τισ ενδεχόμενεσ ςυνζπειεσ, ςτθν 

προςαρμογι και ςτάςθ των εργαηόμενων ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ.  

Θ Frigoglass επενδφει διαρκϊσ ςτθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ με ςτόχο τθ βελτίωςθ 

τθσ απόδοςθσ των επαγγελματικϊν ψυγείων τθσ και τθ βελτιςτοποίθςθ του 

λειτουργικοφ τουσ κόςτουσ. Μια από τισ πιο πρόςφατεσ καινοτομίεσ τθσ, οι 

Ψθφιακζσ Τπθρεςίεσ (digitalization) που ςυμπλθρϊνουν τισ προςφερόμενεσ 

υπθρεςίεσ ςτουσ πελάτεσ τθσ παρζχοντασ τθν ευκαιρία να αξιοποιιςουν νζεσ 

δυνατότθτεσ και να αυξιςουν τθν αποδοτικότθτα των κακθμερινϊν τουσ 

λειτουργιϊν (service, αποδοτικότθτα πωλιςεων, ζλεγχοσ ςθμείων τοποκζτθςθσ των 

ψυγείων και consumer engagement).  

Επίςθσ άλλθ μια πρόςφατθ τεχνολογικι εξζλιξθ είναι θ ςειρά των ψυγείων Hybrid. 

Θ νζα αυτι ςειρά, προκάλεςε τον ενκουςιαςμό των πελατϊν τθσ ςτισ αναδυόμενεσ 

αγορζσ μιασ και θ ςειρά  Hybrid ςχεδιάςτθκε για να αντιμετωπίςει τισ ςυχνζσ 

διακοπζσ ρεφματοσ, ςε χϊρεσ κυρίωσ τθσ Αφρικισ. Χάρθ ςτθν τεχνολογία το 

ςυγκεκριμζνο μοντζλο διατθρεί χαμθλζσ κερμοκραςίεσ για πάνω από 16 ϊρεσ ςε 
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περιβάλλον με κερμοκραςία 40°C, χωρίσ να χρειάηεται θλεκτρικι ενζργεια. Θ λφςθ 

αυτι διατίκεται ςτισ ςειρζσ SΜART και ICOOL, διατθρϊντασ τθν αποτελεςματικι 

προβολι των προϊόντων που εξαςφαλίηει θ γυάλινθ πόρτα και θ προθγμζνθ 

αιςκθτικι τουσ. Σισ ϊρεσ χωρίσ ρεφμα, τα φϊτα LED ςυνεχίηουν να φωτίηουν το 

ψυγείο αποδοτικά. Επίςθσ, τα ψυγεία χρθςιμοποιοφν ψυκτικά μζςα με 

υδρογονάνκρακεσ, τα οποία προτιμϊνται από τουσ πελάτεσ και ταυτόχρονα είναι 

ςυμβατά με τουσ ςτόχουσ τθσ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ και καταναλϊνουν 

μικρότερθ ενεργεία.  

 

Σζλοσ, τα Evocool, ακόμα μια τεχνολογικι ανάπτυξθ τθσ ςυνδυάηει με μοναδικό 

τρόπο τθν τεχνογνωςία τθσ Frigoglass ςτθ 

μείωςθ κατανάλωςθσ ενζργειασ με τθν 

τελευταία λζξθ τθσ τεχνολογίασ 

απομακρυςμζνθσ διαςφνδεςθσ, που 

προςφζρει, μεταξφ άλλων, δυνατότθτα 

παρακολοφκθςθσ του εξοπλιςμοφ. Με το 

ςφςτθμα Evocool οι πελάτεσ τθσ μποροφν 

επίςθσ να απολαμβάνουν τα οφζλθ τθσ 

μετάδοςθσ δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο 

και τθσ προθγμζνθσ παρακολοφκθςθσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ τοποκζτθςθσ των 

ψυγείων. 

 
 

4.1.2 Οικονομικό περιβάλλον 

 
 
Σο Οικονομικό περιβάλλον αναφζρεται αφενόσ, ςτθ γενικι κατάςταςθ τθσ 

οικονομίασ μιασ χϊρασ και ςτο δείκτθ βιοτικοφ τθσ επιπζδου αλλά και τισ 

γενικότερεσ οικονομικζσ εξελίξεισ ι προβλζψεισ για πλθκωριςτικζσ τάςεισ –ανεργία, 

αφετζρου, αφορά τισ ανταγωνιςτικζσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, ςτθ ςχζςθ τθσ 

επιχείρθςθσ με τουσ προμθκευτζσ, τουσ πελάτεσ, τισ τράπεηεσ και τουσ μζτοχουσ. 



Πτυχιακι Εργαςία:  Καρατηά ταυροφλα «τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ εταιρείασ Frigoglass»  

 28 

Ζνα αποδεκτό μζτρο για τθν κατάςταςθ τθσ γενικισ οικονομίασ είναι το Ακακάριςτο 

Εκνικό Προϊόν. 

Ζνασ λόγοσ που θ επιχείρθςθ χρθςιμοποιεί το ΑΕΠ είναι για να εκτιμιςει τισ 

ευκαιρίεσ που υπάρχουν  για τθν ειςαγωγι ενόσ προϊόντοσ ι υπθρεςίασ ςτθν 

αγορά, πράγμα που ςθμαίνει ότι το ΑΕΠ είναι υψθλό. ε αντίκετθ περίπτωςθ, όταν 

το ΑΕΠ είναι χαμθλό τότε δεν υπάρχουν μεγάλεσ ευκαιρίεσ για νζα προϊόντα. 

Σαυτόχρονα χϊρεσ με χαμθλό ΑΕΠ αλλά μεγάλθ τάςθ αφξθςθσ, αποτελοφν 

μελλοντικι ευκαιρία και κα πρζπει να παρακολουκοφνται πολφ προςεκτικά. 

Επιπρόςκετα υπάρχουν και άλλοι δείκτεσ τουσ οποίουσ χρθςιμοποιεί θ Frigoglass 

για να εκτιμιςει τθ μελλοντικι ηιτθςθ για ψυγεία. Ενδεικτικά αναφζρουμε –τθν 

τάςθ κατανάλωςθσ ποτϊν (αναψυκτικϊν και μπφρασ) ανά γεωγραφικι περιοχι, το 

ποςοςτό κάλυψθσ με ψυγεία των τελικϊν ςθμείων πϊλθςθσ ανά χϊρα, θ φπαρξθ 

τοπικϊν νόμων που πικανόν περιορίηει τθν τοποκζτθςθ ψυγείων (πχ ψυγεία 

μπφρασ ςε μουςουλμανικζσ χϊρεσ)-. 

Θ Frigoglass παρζχει λφςεισ τόςο για ϊριμεσ αγορζσ (πχ ICOOL), όςο και για 

αναπτυςςόμενεσ αγορζσ (π.χ. Super) και κακορίηει τισ τιμζσ των προϊόντων τθσ 

ςφμφωνα με τον ανταγωνιςμό ςτθν κάκε περιοχι και το επίπεδο των τεχνολογικϊν 

λφςεων που προςφζρει.  

 
 

4.1.3  Πολιτικό περιβάλλον 

 

Οι πολιτικοί παράγοντεσ περιλαμβάνουν το κεςμικό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο δρα θ 

επιχείρθςθ ςε τοπικό αλλά και διεκνζσ επίπεδο. Αυτοί που επθρεάηουν τθν 

λειτουργία μιασ επιχείρθςθσ είναι θ φορολογικι νομοκεςία, θ εργατικι νομοκεςία, 

οι νομοί περί επενδφςεων και οι νομοί για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

 Θ Frigoglass εφαρμόηει μζτρα και πολιτικζσ που ςυμβάλλουν ςτθν ελαχιςτοποίθςθ 

των αποβλιτων αλλά και ςτθν αφξθςθ των ποςοςτϊν ανακφκλωςθσ και 

επαναχρθςιμοποίθςθσ. ε κάκε εργοςτάςιο υπάρχουν διάφορα επικίνδυνα 

απόβλθτα, όπωσ μεταξφ άλλων, λάδια, ελαςτικά, λάμπεσ φκοριςμοφ, ςυςςωρευτζσ 

και βαρζα μζταλλα, για τθ ςυλλογι και απόρριψθ των οποίων προβλζπονται 

λεπτομερείσ διαδικαςίεσ. Μετά τθν παραγωγι τουσ, τα απόβλθτα διαχωρίηονται 
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κατά υλικό και αποκθκεφονται ςε αςφαλείσ αποκθκευτικοφσ χϊρουσ ςτισ 

εγκαταςτάςεισ του εργοςταςίου. 

Όλεσ οι μονάδεσ τθσ Frigoglass ςυμμορφϊνονται πλιρωσ με τθν Οδθγία τθσ ΕΕ για 

τα απόβλθτα ειδϊν θλεκτρικοφ και θλεκτρονικοφ εξοπλιςμοφ και ζχουν ςυμβλθκεί 

ςε εγκεκριμζνεσ εταιρείεσ διαχείριςθσ αποβλιτων. 

 

 

4.1.4 Κοινωνικό περιβάλλον 

 

Θ επιχείρθςθ είναι ζνασ πολφ ςθμαντικόσ κοινωνικόσ κεςμόσ εφόςον  εκτιμάται 

ςωςτά θ ςθμαςία τθσ εργαςίασ για τον άνκρωπο κακϊσ και των αγακϊν που 

παράγονται και καλφπτουν τισ ανάγκεσ του. 

Θ φπαρξθ τθσ και θ ανάπτυξθ τθσ ζχουν πολφ μεγάλθ ςθμαςία για το κοινωνικό 

ςφνολο. Γι' αυτό θ λειτουργία τθσ και οι αποφάςεισ τθσ δεν πρζπει να ζρχονται ςε 

αντίκεςθ με το ςυμφζρον των μελϊν του. Προκφπτει ζτςι μία νζα διάςταςθ του 

ρόλου τθσ επιχείρθςθσ, αυτι τθσ ευκφνθσ τθσ απζναντι ςτο κοινωνικό ςφνολο. Οι 

ιδιοκτιτεσ, τα ςτελζχθ και οι εργαηόμενοι οφείλουν να κατανοοφν το βακμό 

ευκφνθσ τθσ απζναντι ςτθν κοινωνία και να προςαρμόηουν τθ ςυμπεριφορά τουσ. 

Οριςμζνεσ από τισ ευκφνεσ τθσ επιχείρθςθσ απζναντι ςτο κοινωνικό ςφνολο είναι οι 

ακόλουκεσ: 

 

 Θ προςφορά αγακϊν, προϊόντων και υπθρεςιϊν με μζριμνα για τθν 

διαςφάλιςθ τθσ υγείασ και αςφάλειασ του καταναλωτι. 

 Θ τιρθςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και θ αποφυγι ακζμιτων ενεργειϊν. 

 Θ κοινωνικι και πολιτιςτικι ςυνειςφορά προσ όφελοσ των εργαηομζνων 

και γενικότερα του κοινωνικοφ ςυνόλου. 

 Θ ςυμβολι τθσ ςτθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ και τοπικισ οικονομίασ. 

 Θ ςυνειςφορά ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

 

Ακόμθ, οι κοινωνικοί παράγοντεσ περιλαμβάνουν τθ δθμογραφικι κατάςταςθ και 

τάςεισ αλλά και τισ πολιτιςτικζσ και προςωπικζσ αξίεσ των εργαηόμενων. 
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Θ δθμογραφία αποτελεί ζνα εργαλείο πρόβλεψθσ ςτα χζρια των ςτελεχϊν του κάκε 

οργανιςμοφ και επιτρζπει εκτιμιςεισ για επικείμενεσ αλλαγζσ. Θ Frigoglass 

λειτουργϊντασ ςε διαφορετικζσ χϊρεσ και θπείρουσ (Ευρϊπθ, Αςία, Αφρικι), ζχει 

προςαρμόςει όλεσ τισ λειτουργίεσ τθσ ςφμφωνα με τουσ τοπικοφσ νόμουσ και τισ 

αξίεσ και ζχει πλιρωσ υιοκετιςει τισ αρχζσ του ΟΘΕ (Sustainable Development 

Goals-SDGs). Εργαηόμενοι, προμθκευτζσ, εργοςτάςια, τοπικζσ κοινότθτεσ και 

φυςικά τα προϊόντα είναι ςτο επίκεντρο μιασ ολιςτικισ προςζγγιςθσ, ςφμφωνα με 

τουσ ςτόχουσ του ΟΘΕ (SDGs).4 

 

4.2 Ανάλυςη Porter 

 

Σο μοντζλο των 5 δυνάμεων του porter είναι ζνα απλό αλλά πολφτιμο εργαλείο για 

τισ επιχειριςεισ που ςχεδιάηουν μεκοδικά τα βιματα τουσ και δεν αφινουν τίποτε 

ςτθν τφχθ. Αξιοποιείται από τισ ςφγχρονεσ επιχειριςεισ που επικυμοφν να 

κατανοιςουν ςε μεγαλφτερο βάκοσ, τθν κζςθ τουσ ςτον ανταγωνιςμό και τισ 

ιςορροπίεσ δυνάμεων ςτον κλάδο ςτον οποίο δραςτθριοποιοφνται ι πρόκειται να 

δραςτθριοποιθκοφν. Ακόμθ, το μοντζλο του porter είναι κατάλλθλο για κάκε 

επιχείρθςθ, ανεξάρτθτα από το μζγεκόσ τθσ και τον κλάδο δραςτθριοποίθςισ τθσ. 

φμφωνα με τον porter, το μοντζλο πζντε δυνάμεων κα πρζπει να χρθςιμοποιείται 

ςε κλαδικό επίπεδο. Δεν είναι ςχεδιαςμζνο για χριςθ ςε ομάδεσ του κλάδου ι ςε 

τομεακό επίπεδο. 

Μζςα από μια απλι ανάλυςθ των πζντε δυνάμεων θ  διοίκθςθ μιασ επιχείρθςθσ 

μπορεί ενδεικτικά να: 

 εντοπίςει ςτοιχεία που καταδεικνφουν τθν ελκυςτικότθτα (ι όχι) ενόσ 

κλάδου 

 κατανοιςει καλφτερα, τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία τθσ επιχείρθςθσ 

ζναντι του ανταγωνιςμοφ, 

 αναγνωρίςει τυχόν ευκαιρίεσ και απειλζσ  και να προετοιμαςτεί ανάλογα. 

                                                           
4 Μπουραντάσ Κ. Δθμιτρθσ, Παπαλεξανδρι Α. Νάνςυ (2003), Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ επιχειριςεων, ΑΘΘΝΑ : Μπζνου 

Κεφάλαιο 1.5 ΕΛ 16 
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 προβλζψει αν ζνα νζο προϊόν ι υπθρεςία ζχει τισ προοπτικζσ να είναι 

κερδοφόρο ςτο μζλλον 

 διευκολυνκεί ςτθ λιψθ ςθμαντικϊν αποφάςεων που ζχουν να κάνουν 

ακόμθ και με αλλαγι ςτρατθγικισ κατεφκυνςθσ. 

 

 

 

4.2.1 Ο υφιςτάμενοσ ανταγωνιςμόσ 

 

Ο υφιςτάμενοσ ανταγωνιςμόσ είναι θ κυριότερθ δφναμθ. Κακθμερινϊσ οι 

ανταγωνιςτζσ ςε οποιαδιποτε βιομθχανία προςπακοφν με διάφορουσ τρόπουσ να 

υπερτεριςουν των αντιπάλων τουσ. Οι τρόποι αυτοί περιλαμβάνουν, π.χ., τθ 

μείωςθ των τιμϊν, τθ βελτίωςθ των προϊόντων, τθν ενίςχυςθ τθσ επωνυμίασ τουσ, 

τθν αποτελεςματικότερθ διανομι και τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν. 

ε μια ζντονα ανταγωνιςτικι βιομθχανία θ δθμιουργία και κυρίωσ θ διατιρθςθ 

ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ είναι πολφ δφςκολθ υπόκεςθ.  

υμπεραίνεται ότι όςο πιο ζντονοσ είναι ο υφιςτάμενοσ ανταγωνιςμόσ τόςο 

λιγότερο ελκυςτικι είναι θ ςυγκεκριμζνθ βιομθχανία και το αντίςτροφο. 
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Ο υφιςτάμενοσ ανταγωνιςμόσ και θ αντιπαλότθτα μεταξφ των επιχειριςεων 

γίνονται  πιο ζντονα όταν: 

  Ο αρικμόσ των ανταγωνιςτϊν αυξάνεται ι πολλζσ επιχειριςεισ είναι 

ιςοδφναμεσ ςτο μεγζκουσ και ςε δυνατότθτεσ. 

 Τπάρχει αργι ανάπτυξθ ςτθν αγορά και κατά ςυνζπεια θ ηιτθςθ 

αυξάνεται με χαμθλοφσ ρυκμοφσ (θ μειϊνεται απότομα).  

  Όταν κάποιεσ επιχειριςεισ ωκοφνται να κινθκοφν επικετικά για να 

αυξιςουν τον όγκο πωλιςεων και το μερίδιο αγοράσ τουσ. 

 Οι πελάτεσ ζχουν χαμθλό κόςτοσ αλλαγισ από μια μάρκα ςε άλλθ. 

 Μια επιτυχθμζνθ ςτρατθγικι κινιςεων ςυνεπάγεται μεγάλθ 

αποηθμίωςθ. 

 Σο κόςτοσ εξόδου από ζναν επιχειρθματικό τομζα είναι μεγαλφτερο από 

το κόςτοσ ειςόδου. 

  Οι επιχειριςεισ ζχουν διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ, επιχειρθματικζσ 

προτεραιότθτεσ, πόρουσ, και χϊρεσ προζλευςθσ. 

 Σο προϊόν είναι κοινό (δθλαδι τα προϊόντα των ανταγωνιςτϊν είναι 

ουςιαςτικά πανομοιότυπα μεταξφ τουσ) ι είναι ελάχιςτα 

διαφοροποιθμζνα. 

 

τα βαςικά κριτιρια επιλογισ που εφαρμόηει θ Frigoglass ϊςτε να ξεχωρίηει από 

τουσ ανταγωνιςτζσ τθσ είναι: 

 Ανταγωνιςτικό κόςτοσ και κατ’ επζκταςθ τιμϊν. 

 υμφωνίεσ-πλαίςιο για πρϊτεσ φλεσ και υλικά ςτρατθγικισ ςθμαςίασ. 

 τακερι ποιότθτα πρϊτων υλϊν και υλικϊν. 

 Κακοριςμζνεσ τιμζσ για το ςφνολο των πρϊτων υλϊν και υλικϊν. 

 Αςφάλεια προμικειασ On Time – In Full. 

 Σιρθςθ αποκεμάτων αςφαλείασ ςτισ εγκαταςτάςεισ του προμθκευτι για 

πρϊτεσ φλεσ και υλικά με μεγάλο χρόνο εκτζλεςθσ παραγγελιϊν. 

 Εγγυθμζνοσ χρόνοσ εκτζλεςθσ παραγγελιϊν. 

 Εγγφθςθ. 

 Μεγάλεσ προκεςμίεσ εξόφλθςθσ. 
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 Εταιρικζσ τιμζσ 

 

Θ Frigoglass αντιμετωπίηει ζντονο ανταγωνιςμό από άλλεσ εταιρείεσ ςε όλεσ τισ 

γεωγραφίεσ. τθ Ευρϊπθ ο ανταγωνιςμόσ προζρχεται από τθν Σουρκία (Klimasan & 

Ugur), από τθν Ουκρανία (UBC), από τθν Ιςπανία (Efficold), από τθν Γερμανία 

(Liebherr) και απο άλλεσ εταιρείεσ ςε άλλεσ χϊρεσ.  

τθν Αςία ο ανταγωνιςμόσ προζρχεται από τθν Ινδία (Western, Voltas), από τθν 

Σαϊλάνδθ (Sanden), από τθν Κίνα (Haier, Auchma) και από άλλεσ εταιρείεσ ςε άλλεσ 

χϊρεσ. 

τθν Αφρικι ο ανταγωνιςμόσ προζρχεται είτε από εταιρείεσ που παράγουν τοπικά 

όπωσ (Staycold, Just, Haier) θ από εταιρείεσ που ειςάγουν κυρίωσ από τθν Αςία θ 

τθν Ευρϊπθ (Western, Sanden, Metalfrio) 

 

4.2.2 Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραςτών 

 

Θ εξζταςθ τθσ δφναμθσ αυτισ μπορεί να αναδείξει ςτθν διοίκθςθ μιασ επιχείρθςθσ 

τον βακμό  εξάρτθςθσ τθσ από τουσ ίδιουσ τουσ πελάτεσ τθσ. Όπωσ είναι λογικό, 

επιχειριςεισ που ςτθρίηονται ςε ζνα μικρό αρικμό πελατολογίου, αντιμετωπίηουν 

μεγαλφτερουσ κινδφνουσ  από άλλεσ επιχειριςεισ με ευρφ πελατολόγιο. 

Οι αγοραςτζσ πιζηουν ςυνικωσ τθ βιομθχανία να μειϊςει τισ τιμζσ τθσ, να αυξιςει 

τθν ποιότθτα ενϊ ςτρζφουν επίςθσ τθν μια επιχείρθςθ εναντίον ςτθν άλλθ με 

αποτζλεςμα να μειϊνεται θ κερδοφορία. 

 Θ διαπραγματευτικι δφναμθ των αγοραςτϊν είναι εντονότερθ όταν: 

 Τπάρχει χαμθλό “κόςτοσ αλλαγισ” ςε ανταγωνιςτικά ι υποκατάςτατα 

προϊόντα. 

 Οι αγοραςτζσ ζχουν επαρκζσ μζγεκοσ ϊςτε να ηθτοφν χαμθλζσ τιμζσ κι άλλεσ 

ευκολίεσ όταν αγοράηουν μεγάλεσ ποςότθτεσ. 

 Θ αγορά μεγάλθσ ποςότθτασ από τουσ αγοραςτζσ είναι ςθμαντικι για τουσ 

πωλθτζσ. 
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 Θ ηιτθςθ είναι χαμθλι ι μειοφμενθ. 

 Τπάρχουν λίγοι αγοραςτζσ. 

 Οι αγοραςτζσ ζχουν τθ δυνατότθτα να αναβάλουν τθν αγορά τουσ ςε 

περίπτωςθ που δεν τουσ ικανοποιοφν οι όροι τθσ αγοραπωλθςίασ. 

 

Οι κφριοι αγοραςτζσ τθσ Frigoglass είναι κυρίωσ μεγάλεσ εταιρείεσ αναψυκτικϊν 

και ποτϊν. Επειδι το μζγεκοσ αυτϊν των εταιριϊν είναι δυςανάλογα μεγάλο ςε 

ςχζςθ με τουσ προμθκευτζσ τουσ μποροφν και αςκοφν πολφ ςθμαντικι πίεςθ, 

προκειμζνου να επιτφχουν τουσ οικονομικοφσ ςτόχουσ αγοράσ των προϊόντων. 

Επίςθσ χρθςιμοποιοφν θλεκτρονικοφσ τρόπουσ αγοράσ (e-auctions), όπου θ τιμι 

αποτελεί ουςιαςτικά τον μόνο τρόπο επιλογισ ενόσ προμθκευτι. 

Αναφορικά με τουσ πελάτεσ τθσ θ Frigoglass ζχει ωσ ςτόχο τθν  ικανοποίθςθ τουσ 

που αποτελοφν ςθμαντικι παράμετρο του επιχειρθματικοφ τθσ μοντζλου. 

Καλϊντασ τουσ πελάτεσ τθσ να ςυνεργάηονται μαηί τθσ ςε κζματα μείωςθσ τθσ 

ενζργειασ, δθμιουργίασ ελκυςτικϊν αιςκθτικϊν για κάκε πελάτθ ξεχωριςτά, 

καλφτερθσ παράδοςθσ των προϊόντων, και προχωρϊντασ ςε κζματα καινοτομίασ 

προςπακεί να διαφοροποιθκεί ςε ςχζςθ με τουσ ανταγωνιςτζσ τθσ 

επαναξιολογϊντασ διαρκϊσ τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τθσ. Θ ικανοποίθςθ των 

πελατϊν μζςω τθσ διαρκοφσ βελτίωςθσ των υπθρεςιϊν και των προϊόντων που 

προςφζρει αποτελεί ςθμαντικι παράμετρο του επιχειρθματικοφ τθσ μοντζλου. Ωσ 

αποτζλεςμα, οι δείκτεσ των παραπόνων των πελατϊν και τα ςυνολικά επίπεδα 

ικανοποίθςθσ τουσ αποτελοφν βαςικι παράμετρο ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ και 

αξιολόγθςθσ. 

 

 

 4.2.3 Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 

 

Θ εξζταςθ τθσ δφναμθσ αυτισ μπορεί να αναδείξει ςτθ διοίκθςθ μιασ επιχείρθςθσ 

τον βακμό εξάρτθςθσ τθσ από τουσ προμθκευτζσ τθσ. 

Θ διαπραγματευτικι δφναμθ των προμθκευτϊν ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι μπορεί να 

αυξιςουν τισ τιμζσ τουσ ι να μειϊςουν τθν ποιότθτα των προϊόντων τουσ. Αυτό κα 
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ζχει ωσ αποτζλεςμα να πιεςκεί θ κερδοφορία τθσ βιομθχανίασ ςτο ςφνολό τθσ ςε 

περίπτωςθ που δεν μπορεί να περάςει ςυνολικά ι εν μζρει τθν αφξθςθ των τιμϊν 

ςτουσ τελικοφσ καταναλωτζσ ι πελάτεσ. 

Θ διαπραγματευτικι δφναμθ των προμθκευτϊν είναι εντονότερθ όταν: 

 Οι επιχειριςεισ τθσ βιομθχανίασ αντιμετωπίηουν υψθλό «κόςτοσ αλλαγισ» 

προμθκευτϊν. 

 Τπάρχει μικρι προςφορά των προϊόντων των προμθκευτϊν. 

 Σο προϊόν κάποιου προμθκευτι είναι υψθλά διαφοροποιθμζνο με 

αποτζλεςμα να αυξάνει κατά πολφ τθν ποιότθτα του τελικοφ προϊόντοσ. 

 Τπάρχουν λίγοι προμθκευτζσ. 

Ζνα από τα ςθμαντικότερα κακικοντα τθσ διοίκθςθσ ενόσ οργανιςμοφ είναι θ 

προμικεια πρϊτων υλϊν, που είναι απαραίτθτεσ για τθ παραγωγικι διαδικαςία. 

Θ φφςθ των δραςτθριοτιτων τθσ Frigoglass προχποκζτει εξ οριςμοφ τθ χριςθ 

μεγάλων ποςοτιτων πρϊτων υλϊν. Επιχειρεί να μειϊςει τον ςυνολικό όγκο των 

υλικϊν που χρθςιμοποιεί ςτθν παραγωγι, ανταλλάςςοντασ παραδείγματα ορκισ 

πρακτικισ με όλα τα εργοςτάςιά τθσ ανά τθν υφιλιο. 

Οι βαςικότερεσ κατθγορίεσ υλικϊν που χρθςιμοποιεί είναι μζταλλο, γυαλί, 

πλαςτικό, ψυκτικά μζςα, μονωτικά μζςα και βαφζσ. 

Όςον αφορά τουσ προμθκευτζσ, αν οι προμθκευτζσ που υπάρχουν είναι πολλοί, 

τότε κα υπάρχει μεγάλοσ ανταγωνιςμόσ ανάμεςα τουσ και θ επιχείρθςθ κα 

αποκτιςει τισ πρϊτεσ φλεσ ςτθν καλφτερθ δυνατι τιμι ςε αντίκετθ περίπτωςθ θ 

επιχείρθςθ κα αναγκαςτεί να πλθρϊςει αυτζσ τισ πρϊτεσ φλεσ ςε υψθλι τιμι. Όταν 

ο αρικμόσ των προμθκευτϊν επθρεάηει τθν τιμι αγοράσ των πρϊτων υλϊν, 

επθρεάηει και τθν τιμολογιακι πολιτικι που κα ακολουκιςει θ επιχείρθςθ. 

 

τθ Frigoglass, θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ είναι ενςωματωμζνθ ςε ολόκλθρθ τθν αλυςίδα 

αξίασ τθσ  και οι προμθκευτζσ αποτελοφν βαςικά ενδιαφερόμενα μζρθ τθσ 

εταιρείασ. Ωσ εταιρεία με παγκόςμια γεωγραφικι παρουςία, ζνασ από τουσ 

πρωταρχικοφσ ςτόχουσ τθσ είναι θ δθμιουργία ςτρατθγικϊν ςυμμαχιϊν με τουσ 

προμθκευτζσ τθσ με γνϊμονα τθν προαγωγι τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. υνεργάηεται 
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ςτενά με τουσ προμθκευτζσ τθσ με ςτόχο τθν ανάπτυξθ λφςεων φιλικϊν προσ το 

περιβάλλον και τθ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου που ςχετίηονται 

με τα προϊόντα και τισ δραςτθριότθτζσ τθσ. 

Θ δραςτθριοποίθςθ τθσ ςε ζνα παγκόςμιο περιβάλλον ςθμαίνει, παράλλθλα, ότι οι 

δραςτθριότθτεσ των προμθκευτϊν τθσ Frigoglass επθρεάηουν το περιβάλλον με 

διάφορουσ τρόπουσ. Οι εν λόγω δραςτθριότθτεσ ςυνεπάγονται τθν κατανάλωςθ 

χϊρου, ενζργειασ και καυςίμων, κακϊσ και υπζρμετρθ επιβάρυνςθ ςε επίπεδο 

εκπομπϊν. Θ ςυμβολι των προμθκευτϊν τθσ είναι ηωτικισ ςθμαςίασ και βαςίηεται 

ςε αυτοφσ για τθ ςωςτι εξζλιξθ τθσ εταιρείασ. Θ ςυνεργαςία με τουσ προμθκευτζσ 

τθσ δε διαςφαλίηει απλϊσ τθ διατιρθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ, αλλά και τθν 

επίτευξθ των ςτόχων βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ τόςο τθσ εταιρείασ όςο και των πελατϊν 

τθσ. 

Σζλοσ, θ Frigoglass ςυνεργάηεται με ζνα μεγάλο αρικμό προμθκευτϊν. Σουσ πιο 

ςτρατθγικοφσ προμθκευτζσ παρακολουκεί μια ομάδα ςε κεντρικό επίπεδο, 

κλείνοντασ παγκόςμιεσ ςυμφωνίεσ, ενϊ υπάρχει και μια μεγάλθ ομάδα τοπικϊν 

προμθκευτϊν που ελζγχονται από τα τοπικά εργοςτάςια.  

 

4.2.4 Απειλή ειςόδου νέων ανταγωνιςτών 

 

Θ απειλι ειςόδου νζων επιχειριςεων ςτο περιβάλλον που λειτουργεί μια 

επιχείρθςθ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των 

οργανιςμϊν που λειτουργοφν ιδθ ςε ζναν ςυγκεκριμζνο κλάδο, ενϊ παράλλθλα 

οι νζεσ επιχειριςεισ αντιμετωπίηουν εμπόδια ειςόδου από τουσ υπάρχοντεσ 

ανταγωνιςτζσ. Σα εμπόδια αυτά αποςκοποφν ςτθν αποτροπι τθσ ειςχϊρθςθσ 

νζων επιχειριςεων ςτον ςυγκεκριμζνο κλάδο, γεγονόσ που κα ςιμαινε μείωςθ 

του μεριδίου τθσ αγοράσ.  

 

Σο πόςο ςοβαρι είναι μια απειλι εξαρτάται από δυο παράγοντεσ: 

Α. από τα εμπόδια ειςόδου, τα οποία μπορεί να είναι: 

 Ανικανότθτα πρόςβαςθσ ςε εξειδικευμζνθ τεχνολογία.  
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 Ιςχυρζσ προτιμιςεισ για ςυγκεκριμζνθ μάρκα και αφοςίωςθ πελατϊν 

 Πρόςβαςθ ςε κανάλια διανομισ. 

 Νομοκετικζσ πολιτικζσ, περιοριςμοί εμπορίου. 

 Κεφαλαιουχικζσ απαιτιςεισ και άλλεσ εξειδικευμζνεσ απαιτιςεισ ςε πόρουσ. 

 Υπαρξθ οικονομιϊν κλίμακασ, δθλαδι όταν οι δυνθτικοί ανταγωνιςτζσ 

πρζπει να ειςζλκουν ςτθν αγορά με αντίςτοιχθ δυναμικι των υφιςτάμενων. 

 Θ εμπιςτοςφνθ ςτο εμπορικό ςιμα (brand loyalty), θ οποία όςο υψθλότερθ 

είναι, τόςο εντονότερεσ πρζπει να είναι οι ενζργειεσ marketing των εν 

δυνάμει ανταγωνιςτϊν. 

B. Από τισ αντιδράςεισ των υφιςτάμενων επιχειριςεων προσ τουσ πικανοφσ 

ειςερχόμενουσ. 

Θ Frigoglass αντιμετωπίηει μια μεγάλθ γκάμα ανταγωνιςτϊν. Κάποιοι από αυτοφσ 

είναι τοπικοί ανταγωνιςτζσ ενϊ άλλοι είναι περιφερειακοί ανταγωνιςτζσ, ςε μία ι  

περιςςότερεσ γεωγραφίεσ.  

Θ Frigoglass προςπακεί να παραμζνει ανταγωνιςτικι ςτισ διαφορετικζσ γεωγραφίεσ 

που δραςτθριοποιείται, προςφζροντασ διαφορετικι γκάμα προϊόντων με 

διαφορετικά χαρακτθριςτικά και διαφορετικά επίπεδα τιμϊν.  

 

4.2.5 Απειλή υποκατάςτατων προΰόντων 

 

Σα υποκατάςτατα είναι εναλλακτικοί τφποι προϊόντων, που εξαςφαλίηουν τισ ίδιεσ 

λειτουργιζσ. Δθμιουργοφν ζνα πλαφόν ςτθν αποδοτικότθτα μιασ βιομθχανίασ 

περιορίηοντασ τθν τιμι που μπορεί να χρεωκεί, ιδιαίτερα όταν θ προςφορά ξεπερνά 

τθν ηιτθςθ. 

Όλεσ οι επιχειριςεισ ςε μια δεδομζνθ βιομθχανία ζχουν ωσ ανταγωνιςτζσ, υπό τθν 

ευρεία ζννοια, επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςε άλλεσ βιομθχανίεσ. Θ 

φπαρξθ υποκατάςτατων προϊόντων ςθμαίνει ότι υπάρχει ζνα όριο ςτισ τιμζσ που 

μποροφν να κζςουν οι επιχειριςεισ προτοφ οι καταναλωτζσ ςτραφοφν προσ τα 

υποκατάςτατα προϊόντα. Αυτό ιςχφει τόςο ςε περιόδουσ γενικισ οικονομικισ 
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ευρωςτίασ κι ακόμθ περιςςότερο ςε περιόδουσ που τα πράγματα ςτθν οικονομία 

δεν πάνε και τόςο καλά. 

Θ απειλι των υποκατάςτατων προϊόντων είναι εντονότερθ όταν: 

 Τπάρχουν καλά και άμεςα διακζςιμα υποκατάςτατα προϊόντα ι 

εμφανίηονται ςυνεχϊσ καινοφργια. 

 Σα υποκατάςτατα προϊόντα ζχουν ςυμφζρουςα τιμι. 

 Σα υποκατάςτατα προϊόντα είναι παρόμοιασ / καλφτερθσ ποιότθτασ από τα 

standard . 

 Τπάρχει χαμθλό “κόςτοσ αλλαγισ” για τουσ τελικοφσ χριςτεσ του προϊόντοσ.5 

 

Όςον αφορά το κλάδο επαγγελματικισ ψφξθσ αποτελείται κυρίωσ από μεγάλεσ 

επιχειριςεισ οι οποίεσ προςπακοφν να κερδίςουν τθν εμπιςτοςφνθ εταιριϊν που 

ζχουν ςχζςθ με αναψυκτικά, ποτά, τρόφιμα ι και άλλου είδουσ προϊόντα. Ο κλάδοσ 

αυτόσ δεν απειλείται τόςο από υποκατάςτατα προϊόντα, πάραυτα κίνδυνοι που 

μπορεί να υπάρξουν είναι οι εξισ: 

1. Θ απειλι από μικρότερουσ καταςκευαςτζσ οικιακϊν ςυςκευϊν, αν κάποιοι 

από αυτοφσ εκτόσ από ψυγεία οικιακϊν χϊρων αρχίςουν να αςχολοφνται και με 

επαγγελματικισ χριςθσ 

2. υςτιματα peltier 

3. Ανταγωνιςμόσ λόγω ειςαγωγϊν από χϊρεσ με χαμθλό κόςτοσ καταςκευισ 

(π.χ. Κίνα) 

4.3 Ανάλυςη SWOT 

 

Θ ανάλυςθ SWOT είναι ζνα εργαλείο ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ το οποίο 

χρθςιμοποιείται για τθν ανάλυςθ του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ 

                                                           
5 BOYD HARPER, WALKER C. ORVILLE, LARRECHE JEAN – CLAUDE (2002), Σο Μάρκετινγκ και Ειςαγωγι ςτθ Διοίκθςθ 

Μάρκετινγκ ( Σόμοσ Α’ ), ΑΘΘΝΑ : Παπαηιςθσ  Κεφάλαιο 4/ςελ 200 
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μίασ επιχείρθςθσ, όταν θ επιχείρθςθ πρζπει να λάβει μία απόφαςθ ςε ςχζςθ με 

τουσ ςτόχουσ που ζχει κζςει ι με ςκοπό τθν επίτευξι τουσ. 

Κατά τθν ανάλυςθ SWOT μελετϊνται τα δυνατά (Strengths) και αδφνατα 

(Weaknesses) ςθμεία μίασ επιχείρθςθσ, οργανιςμοφ ι και περιοχισ, κακϊσ και οι 

ευκαιρίεσ (Opportunities) και οι απειλζσ (Threats) που υπάρχουν.  

Σα δυνατά και αδφνατα ςθμεία αφοροφν το εςωτερικό περιβάλλον τθσ επιχείρθςθσ 

κακϊσ προκφπτουν από τουσ εςωτερικοφσ πόρουσ που αυτι κατζχει όπωσ οι 

ικανότθτεσ προςωπικοφ και ςτελεχϊν, ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά τθσ 

επιχείρθςθσ, τεχνογνωςία, χρθματοοικονομικι υγεία και ικανότθτα να 

ανταποκρικεί ςε νζεσ επενδφςεισ. 

Αντικζτωσ οι ευκαιρίεσ και οι απειλζσ αντανακλοφν μεταβλθτζσ του εξωτερικοφ 

περιβάλλοντοσ τθσ επιχείρθςθσ τισ οποίεσ θ επιχείρθςθ κα πρζπει να εντοπίςει, να 

προςαρμοςτεί ςε αυτζσ ι ακόμα και να τισ προςαρμόςει όπου κάτι τζτοιο είναι 

εφικτό όπωσ θ είςοδοσ νζων ανταγωνιςτϊν, ρυκμίςεισ ςτο νομικό περιβάλλον, 

δθμιουργία ι/και εμφάνιςθ νζων αγορϊν. 

 

 

 

4.3.1 Δυνατά ςημεία (Strengths) 

Ωσ δυνατά ςθμεία τθσ Frigoglass  μποροφν να κεωρθκοφν τα εξισ: 
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 Θ ςωςτι οικονομικι διαχείριςθ. 

 Σο μζγεκοσ εταιρείασ (ιςχυρι παρουςία ςε ςυγκεκριμζνεσ γεωγραφίεσ) 

 Θ καλι φιμθ και δυνατό όνομα (brand name). 

 Θγζτθσ ςε ζνα επιλεγμζνο τμιμα τθσ αγοράσ (branded beverage coolers).  

 Θ φπαρξθ πατζντασ ι πνευματικϊν δικαιωμάτων. 

 Σο εκπαιδευμζνο και ζμπιςτο εργατικό δυναμικό. 

 Θ γνϊςθ και εμπειρία του αντικειμζνου. 

 Θ καλι τοποκεςία τθσ επιχείρθςθσ ςε ςθμαντικζσ αγορζσ (π.χ. Ρωςία, Ινδία, 

Ν. Αφρικι). 

 Σο “ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα” τθσ επιχείρθςθσ. 

 Θ δυνατι πελατειακι βάςθ (προτιμθτζοσ προμθκευτισ ςε μεγάλουσ 

εμφιαλωτζσ τθσ Coca-Cola). 

 Οι αξιόπιςτοι προμθκευτζσ. 

 Θ απαραίτθτθ τεχνολογία και τεχνογνωςία για τθν καταςκευι ψυγείων 

 Σο ιςχυρό management 

 

4.3.2 Αδφνατα ςημεία(Weaknesses) 

Σα αδφνατα ςθμεία ι τα ςθμεία που μειονεκτεί θ επιχείρθςι δφναται να είναι: 

 Θ ανεπαρκισ κεφαλαιουχικι βάςθ. 

 Οι μικρζσ ικανότθτεσ διοίκθςθσ και οργάνωςθσ τθσ επιχείρθςθσ. 

 Σο ανεπαρκζσ κεφάλαιο κίνθςθσ. 

 Αδυναμία είςπραξθσ οφειλϊν από πελάτεσ. 

 Μθ υιοκζτθςθ ςφγχρονων πρακτικϊν μάρκετινγκ. 

 Σο μθ εξειδικευμζνο και ανεκπαίδευτο προςωπικό τθσ επιχείρθςθσ. 

 Προβλιματα ςτισ λειτουργίεσ τθσ (π.χ. ςτθν παραγωγι, διανομι, προϊκθςθ, 

τιμολόγθςθ, π.χ. υψθλό κόςτοσ παραγωγισ) 

 Ζλλειψθ ανκρωπινοφ δυναμικοφ. 

 Μειωμζνθ αγοραςτικι κίνθςθ από τουσ υπάρχοντεσ πελάτεσ. 
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4.3.3 Ευκαιρίεσ (Opportunities) 

 Νζεσ αγορζσ θ νζα κανάλια διανομισ (π.χ. Λευκι αγορά, καταψφκτεσ)  

 Σα “κενά” ςτθν αγορά τα οποία να μπορεί να τα καλφψει θ επιχείρθςθ (π.χ. 

νόμοι για ανακφκλωςθ, χρθςιμοποίθςθ πόρτασ ψυγείου για διαφιμιςθ). 

 Θ “ανάγκθ” για νζα προϊόντα και υπθρεςίεσ από τουσ πελάτεσ (π.χ. 

Digitalization). 

 Θ ανάπτυξθ νζων καναλιϊν διανομισ (π.χ. μζςω του Διαδικτφου). 

 Σεχνολογικζσ αλλαγζσ που ευνοοφν τθν επιχείρθςθ (νζα υλικά, νζεσ μζκοδοι 

παραγωγισ, ζξυπνα ςυςτιματα, κλπ.). 

 Νζοι τρόποι δικτφωςθσ και ανάδειξθσ τθσ εταιρείασ 

 Ανάπτυξθ αγορϊν μζςω ςυνεργαςιϊν. 

 χεδιαςμόσ ψυγείων φιλικϊν προσ το περιβάλλον. 

 Μείωςθ των τιμϊν από τουσ προμθκευτζσ. 

 

4.3.4 Απειλζσ (Threats) 

 Μια Παγκόςμια Οικονομικι Κρίςθ εφόςον θ εταιρεία λειτουργεί ςε 

πολλαπλζσ γεωγραφίεσ. 

 Μια ενδεχόμενθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ. 

 Θ αφξθςθ του ανταγωνιςμοφ με είςοδο νζων παικτϊν θ τθν εξάπλωςθ 

υπαρχόντων ςε περιςςότερεσ περιοχζσ. 

 Μια ενδεχόμενθ μείωςθ τθσ τοποκζτθςθσ ψυγείων από τουσ υπάρχοντεσ 

πελάτεσ. 

 Θ υπερβολικι εξάρτθςθ από ζναν Προμθκευτι. 

 Θ αφξθςθ των τιμϊν από τουσ Προμθκευτζσ 

 Θ υπερβολικι εξάρτθςθ από λίγουσ πελάτεσ 

 Θ μείωςθ τιμϊν λόγω ενίςχυςθσ του ανταγωνιςμοφ 

 Αλλαγζσ ςτθ νομοκεςία (πχ. αφξθςθ φορολογίασ, επιπλζων άδειεσ ι 

εγκρίςεισ για άδεια λειτουργίασ, κλπ.) 

 Οι Διεκνζσ πολιτικό-οικονομικζσ ςυγκυρίεσ (π.χ. τρομοκρατία, αφξθςθ 

πετρελαίου, αλλαγι ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν κλπ.). 
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 Μια ενδεχόμενθ αφξθςθ του πλθκωριςμοφ και των επιτοκίων. 

 Θ αδυναμία προςαρμογισ ςε αλλαγζσ ηιτθςθσ “cooling space” ςτισ βαςικζσ 

αγορζσ λειτουργίασ6 

  

                                                           
6 Π.ΚΙΟΧΟ-Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ(2003),Διαχείριςθ χαρτοφυλακίων& χρθματοοικονομικϊν κίνδυνων ΚΕΦ.12 ΕΛ.205 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

τον καιρό τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και του διεκνι ανταγωνιςμοφ, θ επιχείρθςθ 

ζρχεται  αντιμζτωπθ με μεγάλεσ προκλιςεισ και προβλιματα που απειλοφν τθν 

αρμονικι ςυνφπαρξθ των ανταγωνιςτϊν ςε ζναν κλάδο. 

 Όπωσ ζχει γίνει κατανοθτό, τόςο από τθ κεωρθτικι αναςκόπθςθ όςο και από τθν 

ςτρατθγικι ανάλυςθ που πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια αυτισ τθσ εργαςίασ, ο 

ςτρατθγικόσ προγραμματιςμόσ είναι ηωτικόσ παράγοντασ για τθν επιβίωςθ και τθν 

επιτυχία μιασ επιχείρθςθσ. Σόςο ςε εςωτερικό όςο και ςε εξωτερικό επίπεδο, θ 

επιχείρθςθ οφείλει να αναηθτά και να αναγνωρίηει τα ςτοιχεία εκείνα του 

περιβάλλοντοσ τθσ που μποροφν να τθσ προςφζρουν ζνα ανταγωνιςτικό 

πλεονζκτθμα και με τισ κατάλλθλεσ διαδικαςίεσ, να αξιοποιεί κάκε τζτοιο ςτοιχείο 

ϊςτε να επικαρπϊνεται τθ μζγιςτθ δυνατι απόδοςθ από αυτό. 

 

Θ διατφπωςθ, θ διαμόρφωςθ και θ αξιολόγθςθ τθσ ςτρατθγικισ μιασ εταιρείασ 

πρζπει να ακολουκεί μια επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ και αναλυτικι διαδικαςία και 

δεν πρζπει να βαςίηεται ςτθν διαίςκθςθ και τθν δθμιουργικότθτα των ανϊτατων 

ςτελεχϊν. Οι άνκρωποι και τα ςυςτιματα αποτελοφν τουσ παράγοντεσ ςτουσ 

οποίουσ βαςίηεται θ ανάπτυξθ και θ επιτυχία τθσ εταιρείασ.  

Θ ςτρατθγικι ανάλυςθ βοθκά να κατανοθκεί θ ςτρατθγικι κζςθ μιασ εταιρείασ.  

Είναι ςθμαντικό να αναλυκοφν οι περιβαλλοντικζσ αλλαγζσ και να γίνει γνωςτό πωσ 

μποροφν να επθρεάςουν μια επιχείρθςθ και τουσ εργαηομζνουσ τθσ. Θ ςτρατθγικι 

ανάλυςθ αποςκοπεί ςτο να δθμιουργθκεί μία άποψθ για τουσ βαςικοφσ 

παράγοντεσ που ζχουν επιπτϊςεισ ςτισ παροφςεσ και ςτισ μελλοντικζσ επιδόςεισ τθσ 

εταιρείασ. Αν θ ανάλυςθ τθσ ςτρατθγικισ  πραγματοποιείται με ορκό τρόπο, τότε 

κάτι τζτοιο κα  βοθκιςει να επιλζξει κάποιοσ τθ ςωςτι ςτρατθγικι. 

Όςον αφορά τθν εταιρία που αναλφςαμε, θ Frigoglass διατθρεί μακροχρόνιεσ 

ςχζςεισ ςυνεργαςίασ με κορυφαίεσ εταιρείεσ από τον κλάδο αναψυκτικϊν και 

ποτϊν. Μετά τθν ίδρυςθ τθσ κατάφερε να εξαγοράςει αρκετζσ εταιρείεσ και μζςα 

ςε 20 χρόνια  ποφλθςε περιςςότερα από 8.000.000 ψυγεία. 
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Ακόμθ, αποτελείται από αξιόπιςτο προςωπικό που προςπακεί να βελτιϊνεται 

ςυνεχϊσ δίνοντασ ταυτόχρονα μεγάλθ ςθμαςία και ςτθν ποιότθτα των προϊόντων 

τθσ. Χάρθ ςτθν προςπάκεια που καταβάλει ζχει καταφζρει να πάρει πολλζσ 

διακρίςεισ και για τα ψυγεία αλλά και για τισ ςχζςεισ τθσ με τουσ πελάτεσ τθσ. 

Αναφορικά με τισ πωλιςεισ  τθσ, από τθν αρχι τθσ λειτουργιάσ τθσ και μζχρι το 2012  

είχε μια αξιοκαφμαςτθ αφξθςθ, ενϊ από το 2012-2016 οι πωλιςεισ τθσ μειϊκθκαν 

ςθμαντικά, μιασ και δεν κατάφερε να δθμιουργιςει αξία από τισ ςθμαντικζσ 

επενδφςεισ που ζκανε ςτο διάςτθμα 2008-2011. Αυτό είχε ωσ ςυνζπεια να γίνει μια  

βελτιςτοποίθςθ τθσ παραγωγικισ τθσ δυναμικότθτασ, όπωσ κλείςιμο των 

εργοςταςίων ςε διάφορεσ χϊρεσ. 

Θ χρονιά του 2016 ιταν μια χρονιά προκλιςεων και αλλαγϊν για τθ Frigoglass και 

χαρακτθρίςτθκε από τισ προςπάκειεσ  κεφαλαιακισ αναδιάρκρωςθσ με ςτόχο τθ 

δθμιουργία μιασ ςτακερισ και μακροπρόκεςμθσ κεφαλαιακισ δομισ.  

Σζλοσ, τον Οκτϊβριο του 2017, ςφναψε ςυμφωνία για τθν αναδιάρκρωςθ του 

χρζουσ τθσ εταιρείασ κάτι που τθν ζκανε πολφ πιο δυνατι και τθσ ζδωςε τθ 

δυνατότθτα όχι μόνο να επιβιϊςει, αλλά και να  ςυνεχίςει δυναμικά τθν πορεία τθσ. 

Θ ικανότθτα τθσ να προςαρμοςτεί ςτθ νζα ανταγωνιςτικι πραγματικότθτα, ο 

ζλεγχοσ του κόςτουσ προϊόντων και λειτουργίασ, θ ςυνεχισ και γριγορθ 

διαφοροποίθςθ με νζεσ καινοτομίεσ και θ διείςδυςθ τθσ ςε νζεσ κατθγορίεσ 

προϊόντων θ καναλιϊν, κα τθσ επιτρζψει να παραμείνει ζνασ ςθμαντικόσ παίκτθσ 

ςτθν παγκόςμια αγορά των επαγγελματικϊν ψυγείων και ζνασ ςθμαντικόσ 

περιφερειακόσ παίκτθσ ςτθ γριγορα αναπτυςςόμενθ αγορά των γυάλινων 

ςυςκευαςιϊν  ςτθν Δυτικι Αφρικι. 
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