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Εισαγωγή - Περίληψη 

Η στρατηγική ως σχέδιο δράσης αποτελεί µία συνειδητή και ηθελημένη ενέργεια, η 

οποία εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις όπως στην πολιτική, στην οικονομία, στο 

εμπόριο και στην τεχνολογία. Η επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μια στρατηγική  

προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο που έχουν θέσει και που συνήθως βρίσκεται σε 

υψηλή στάθμη δυσκολίας.  

Στα πλαίσια λοιπόν του μαθήματος «Επιχειρησιακή και Πολιτική Στρατηγική» 

επιχειρείται η λεπτομερής μελέτη μιας επιχείρησης, της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ΑΕ και 

προτείνεται  μια στρατηγική ανάλογη των στοιχείων της. Η έρευνα γίνεται με δεδομένα 

που συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο και με πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από 

άτομο που εργαζόταν μέχρι πρόσφατα στην εταιρία. 
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1.1 Περιγραφή της Επιχείρησης  

H Αθηναϊκή Ζυθοποιία,  είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και εμπορίας μπίρας 

στην Ελλάδα με έντονη διεθνή δραστηριότητα. Ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα 

Ελλήνων επιχειρηματιών και σήμερα αποτελεί μέλος του Ομίλου Heineken N.V.. 

Δραστηριοποιείται με κινητήρια δύναμη τη δημιουργική σκέψη, τις πρωτοποριακές 

ιδέες και την καινοτομία ενώ προσφέρει και προτάσεις ψυχαγωγίας στο καταναλωτικό 

κοινό. 

Με σύγχρονες εγκαταστάσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με μονάδα 

εμφιάλωσης νερού στη Λαμία, με δίκτυα διανομής σε ολόκληρη την ελληνική 

επικράτεια, με περισσότερα από 40 χρόνια εξαγωγικής δραστηριότητας και στις 5 

ηπείρους και με άμεση, πλέον, σύνδεση με μία από τις κορυφαίες παγκόσμιες δυνάμεις 

στη ζυθοποιία -τη Heineken-  είναι  σε θέση να παρέχει προϊόντα δικής της τεχνολογίας 

αλλά και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου τόσο στους χώρους εστίασης όσο και στο τελικό 

καταναλωτή. Μοναδικός της στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του 

ανθρώπου και η δημιουργία μοναδικών εμπειριών στους καταναλωτές. 

Πρωτοπόρος στον τομέα της ζυθοποιίας, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αναπτύσσει συνεχώς 

νέες, δυναμικές στρατηγικές, ευέλικτες στο διαρκώς εξελισσόμενο παγκόσμιο 

περιβάλλον ακολουθώντας πάντα πιστά το όραμά της. 

Η επικέντρωση της στρατηγικής της είναι στην ικανοποίηση και στην υψηλού επιπέδου 

εξυπηρέτηση του πελάτη, επιπλέον οι σημαντικές διεθνείς συμφωνίες αποτελούν την 

κινητήρια δύναμή της.  

 

Δραστηριότητες 

Στην Ελλάδα η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αναπτύσσει, αντιπροσωπεύει, παράγει και 

προωθεί προϊόντα ιδίας έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και προϊόντα τρίτων. Σε διεθνές 

επίπεδο εξαγάγει τα προϊόντα της σε διάφορες χώρες λαμβάνοντας σε πολλές 

περιπτώσεις το ρόλο του «μεσάζοντα». 

 

Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα 

Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

συνεργάζεται στενά με τους προμηθευτές της προκειμένου να αναπτύξει γερές σχέσεις 

συνεργασίας και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για αμοιβαία βελτίωση και ανάπτυξη.  

Ταυτόχρονα, θέτει το πελάτη στο επίκεντρο κάθε ενέργειας που σχεδιάζει προκειμένου 

να ηγηθεί των εξελίξεων, να πρωτοτυπήσει, και να δημιουργήσει νέους ορίζοντες στην 

επιχειρηματική δραστηριότητα της. 



5 
 

H Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποτελώντας μέρος του ομίλου Heineken (μιας από τις 

μεγαλύτερες εταιρίες παγκόσμια στο κλάδο της ζυθοποιίας) έχει εξασφαλίσει σε 

σημαντικό βαθμό την αναγνωρισιμότητα, την ασφάλεια αλλά και την όποια προώθηση 

σε διεθνείς μεγάλες εταιρίες, αποκτώντας, έτσι, ένα μέρος της παγκόσμιας αγοράς με 

καταξιωμένα προϊόντα και αναπτύσσοντας παράλληλα το δύσκολο τομέα της έρευνας 

και ανάπτυξης. Όλα τα παραπάνω έχουν ένα εμφανές αποτέλεσμα στην εγχώρια αγορά, 

πράγμα το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρίας. 

 

Πελάτες 

Οι πελάτες της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στο εσωτερικό, πέρα από τους απλούς 

καταναλωτές, είναι και οι μεταπωλητές, τόσο χονδρέμποροι (κάβες ποτών) όσο και 

λιανέμποροι, καθώς και άλλες εταιρίες που ασχολούνται με παραπλήσιους κλάδους 

στις οποίες προσφέρει υπηρεσίες συσκευασίας. Στο εξωτερικό είναι άλλες εταιρίες 

διακίνησης μπύρας και άλλων αναψυκτικών.     

 

1.2 Ιστορία 

1963: Ίδρυση Αθηναϊκής Ζυθοποιίας 

1965: Λανσάρισμα Αmstel στην ελληνική αγορά & λειτουργία του πρώτου 

εργοστασίου στην Αθήνα με δυνατότητα παραγωγής 45.000 εκατόλιτρων 

μπίρας 

1975: 2ο εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη 

1979: Οι πωλήσεις της Amstel στο 1 εκατομμύριο εκατόλιτρα 

1981: Λανσάρισμα Heineken στην ελληνική αγορά 

1985: Νέο εργοστάσιο στην Πάτρα 

1989: Οι πωλήσεις της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια εκατόλιτρα 

1990-1998: Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία λανσάρει στην ελληνική αγορά τη μπίρα Buckler 

και εισάγει 10 ακόμη μάρκες 

1993: Λανσάρισμα φυσικού μεταλλικού νερού ΙΟΛΗ και εμφιαλωτηρίου στη Λαμία 

1996: Πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης για την προστασία του 

Περιβάλλοντος 

1995-1998: Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και η Ελληνική εταιρία Εμφιαλώσεως 3Ε 

δημιουργούν την Brewinvest και πραγματοποιούν 3 εξαγορές σε 

Βουλγαρία και Σκόπια (Π.Γ.Δ.Μ.) 
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1999: Πιστοποίηση ΟHSAS για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού 

1999-2000: Λανσάρισμα των σημάτων Fischer και ΑΛΦΑ στην ελληνική αγορά 

2000: Πιστοποίηση του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 

2004: Η Heineken χορηγός των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 

2002:  Πιστοποίηση BCQI (Bureau Veritas Quality International) HACCP DS 3027-

2002 για την άρτια διοργάνωση του συστήματος Διαχείρισης για την Ασφάλεια 

των Τροφίμων 

2007: Λανσάρισμα καινοτόμων προϊόντων και συσκευασιών όπως το BeerTender της 

Heineken και το ποτό Segredo 

2009: Εισαγωγή των Krusovice, Moretti, Tiger στην ελληνική αγορά 

2010: Λανσάρισμα ΒΙΟΣ 5, της πρώτης μπίρας στο κόσμο με πέντε δημητριακά 

2013: Λανσάρισμα Amstel Radler, ΑΛΦΑ STRONG 

2014: Λανσάρισμα Amstel Free & Affligem 

2015: Ιδρύεται το Αθηνέο 

 

1.3 Όραμα – Αποστολή, Δέσμευση και Στόχοι 

Όραμα-Φιλοσοφία 

Από την ίδρυση της εταιρίας μέχρι και σήμερα, το όραμα και η φιλοσοφία της 

Αθηναϊκής Ζυθοποιίας έχει παραμείνει σταθερό. Οραματίζεται μια ζυθοποιία ικανή να 

δημιουργεί μοναδικές και νέες εμπειρίες για τους καταναλωτές της, προσθέτοντας 

παράλληλα αξία στους ανθρώπους της, στους συνεργάτες, στην κοινωνία και στους 

μετόχους της.  

Η βασικότερη όμως επιδίωξη της εταιρίας είναι η υποστήριξη της πρωτοπορίας και της 

καινοτομίας στην αγορά της μπίρας δημιουργώντας έτσι, νέες περιστάσεις για 

κατανάλωση, επιδιώκοντας πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα και προσφέροντας 

απόλαυση στους καταναλωτές. 

Η φιλοσοφίας της, που διέπετέ  από τις συνεχείς προσπάθειες του ανθρώπινου 

δυναμικού για την ποιότητα, την απόλαυση της ζωής, το σεβασμό για τον άνθρωπο 

καθώς και το σεβασμό για το περιβάλλον οδηγεί την επιχείρηση στη αναβάθμιση των 

αξιών, την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και την ενίσχυση της οικονομίας 

προκειμένου να επιτύχει στον στόχο της.  
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Αποστολή 

Η αποστολή της εταιρίας όπως διατυπώνεται από το Γενικό Διευθυντή είναι: 

«Συνεχίζουμε εδώ, μαζί, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, 

δουλεύοντας καθημερινά με τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας σε όλη τη 

χώρα. Προχωρούμε μπροστά με υπευθυνότητα και προοπτική, δημιουργούμε από 

κοινού ένα μέλλον βιώσιμο, καλύτερο για τον τόπο μας, καλύτερο για όλους. Ακούμε 

τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Δημιουργούμε από κοινού ένα μέλλον βιώσιμο, 

καλύτερο για τον τόπο μας, καλύτερο για όλους». 

 

Δέσμευση 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία υποστηρίζοντας ότι η κατανάλωση των προϊόντων της  

δημιουργεί όμορφες αναμνήσεις και απόλαυση στους καταναλωτές, δεσμεύεται 

ακολουθώντας δράσεις σχετικές με την Υπεύθυνη Κατανάλωση: 

1. Διεξάγει σεμινάρια και σε καταναλωτές, φοιτητές, νέους, πελάτες και 

εργαζόμενους σχετικά με τους κινδύνους της κατάχρησης και τα οφέλη της 

κατανάλωσης με μέτρο.  

2. Διαφημίζει ενεργά την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ μέσα από τη μάρκα 

Heineken και με στόχο να την αναδείξει σε μια στάση ζωής άξια προς μίμηση. 

3. Υποστηρίζει ενεργά τη ΜΚΟ «Νηφάλιοι – στην υγειά μας» για την ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τα θέματα του αλκοολισμού.  

4. Ακολουθώντας οικειοθελώς στην Υπεύθυνη Εμπορική Επικοινωνία 

προσαρμόζει όλες τις επικοινωνιακές ενέργειες ώστε να είναι απευθύνονται 

μόνο ενήλικους καταναλωτές. 

5. Χορηγεί αποκλειστικά την εκστρατεία «Νηφάλιος Οδηγός στην παρέα» της 

ΜΚΟ «Νηφάλιοι - στην υγειά μας» προωθώντας το μήνυμα ότι αλκοόλ και 

οδήγηση δεν πάνε ποτέ μαζί. 

 

 

 

 

 

Στόχοι 

Ο στρατηγικός στόχος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας είναι να διατηρήσει την ηγετική της 

θέση στην αγορά της μπίρας στην Ελλάδα, βελτιώνοντας την «κουλτούρα της μπίρας». 

Αυτά επιτυγχάνονται τα τελευταία χρόνια: 

 Προωθώντας την κουλτούρα της μπίρας στην Ελλάδα, με νέες περιστάσεις 

υπεύθυνης κατανάλωσης όλες τις εποχές. 
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  Δημιουργώντας ένα Κέντρο Καινοτομίας στις εγκαταστάσεις στην Αθήνα. 

  Εγκαινιάζοντας τη νέα  Μονάδα Μικροζυθοποιίας όπου αναπτύσσονται νέες 

συνταγές και πρωτοποριακές τεχνικές ζυθοποίησης 

Οι επιχειρηματικοί στόχοι όπως αυτοί έχουν τεθεί από τα στελέχη της εταιρίας είναι: 

• Επίτευξη, την τριετία 2017-2019, ενός επενδυτικού προγράμματος για τη 

βελτίωση των παραγωγικών εγκαταστάσεων, την προώθηση των εξαγωγών και 

την κυκλοφορία νέων προϊόντων, ύψους 61 εκατ. ευρώ. 

• Παρουσίαση 4 καινούριων προϊόντων έως το 2018. 

• Η προώθηση των ήδη νέων καινοτόμων προϊόντων σε μεγαλύτερο μέρος της 

αγοράς (Amstel Light, Free κ.ά.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

2.1 Οργανωτική Δομή 

Η οργανωτική δομή την οποία κατέχει μια επιχείρηση δεν αποτελεί μια απλή τυπική 

υπόθεση όπως νομίζουν αρκετοί. Κάθε επιχείρηση επιλέγει την οργανωτική δομή την 

οποία θα υιοθετήσει ανάλογα με τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει, τα 
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προϊόντα που παράγει, τις αγορές που απευθύνεται και με βάση άλλους παράγοντες. 

Δεν είναι μάλιστα λίγα τα οφέλη που καρπώνεται η κάθε επιχείρηση από την εφαρμογή 

της.   

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ακολουθεί οργάνωση με βάση τις λειτουργίες της όπως 

παρατηρούμε και από το οργανόγραμμά της (Σχήμα 1) έχει πέντε επιμέρους 

λειτουργικά τμήματα. Με αυτό τον τρόπο η εταιρία επιτυγχάνει οικονομίες κλίμακας 

στα διάφορα τμήματα και ταυτόχρονα αποφεύγει να διασκορπίζεται το εξειδικευμένο 

προσωπικό της.  

 

Σχήμα 1: Οργανόγραμμα Αθηναϊκής Ζυθοποιίας  

 

 

 

 

Όπως προκύπτει από το οργανόγραμμα, η κεντρική διεύθυνση της εταιρίας ασκείται 

από το Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο Αλέξανδρο Δανιηλίδη και ακολουθεί 

διαχωρισμός σε επιμέρους τμήματα. Τα λειτουργικά τμήματα είναι τα ακόλουθα:  

 Διεύθυνση Πωλήσεων,  

 Οικονομική Διεύθυνση (με επιμέρους τμήμα εσωτερικού ελέγχου μέσα σε 

αυτήν), 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΝΟΜΙΚΟΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ 

ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

MARKETING 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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 Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 

 Διεύθυνση Μάρκετινγκ και 

 Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Συγκέντρωση-Αποκέντρωση 

Όσον αφορά την εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης παρατηρώ ότι στη κορυφή της 

διοικητικής πυραμίδας βρίσκεται το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. 

Επιπροσθέτως,  πολύ σημαντικό ρόλο, σχεδόν κυρίαρχο, κατέχουν τα διευθυντικά 

στελέχη κάθε τμήματος τα οποία εναρμονισμένα στις γενικές κατευθυντήριες γραμμές, 

λαμβάνουν συγκεκριμένες αποφάσεις για το κάθε ένα τμήμα αλλά και ταυτόχρονα θα 

πρέπει να συνεργάζονται και μεταξύ τους. Συνολικά, λοιπόν, καταλαβαίνω ότι υπάρχει 

σε μεγάλο βαθμό αποκέντρωση της εξουσίας δηλαδή οι αποφάσεις δε λαμβάνονται 

αποκλειστικά και μόνο από τα ανώτερα επίπεδα αλλά και από τα χαμηλόβαθμα 

στελέχη. 

 

Εξειδίκευση 

Θα μπορούσα να ισχυριστώ ότι στο τομέα της εξειδίκευσης ακολουθείται η εξής 

τακτική από την επιχείρηση. Σε άτομα τα οποία έχουν μόλις προσληφθεί επιδιώκεται 

να πραγματοποιηθεί σταδιακή και εμπεριστατωμένη εξειδίκευση πάνω στο 

αντικείμενό τους, ώστε να αποκτήσουν πλεονέκτημα σε ένα συγκεκριμένο τομέα ή 

καθήκον. Στη συνέχεια, τη κατάρτιση αυτή διαδέχεται μία προσπάθεια όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερης επέκτασης των ικανοτήτων των ατόμων και της δυνατότητας 

ενασχόλησής τους και σε άλλα παρεμφερή καθήκοντα, δηλαδή την απόκτηση 

μεγαλύτερου εύρους ποικιλίας καθηκόντων. 

 

 

 

 

Πολυπλοκότητα (Οριζόντια- Κάθετη – Εύρος Γεωγραφικής Διασποράς) 

Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία υπάρχει αναμφίβολα οριζόντια πολυπλοκότητα εφόσον η 

κάθε λειτουργία της αποτελείται από μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων τμημάτων, όπως 

για παράδειγμα η λειτουργία των πωλήσεων (εμπορική) αποτελείται από το κλάδο 

μπύρας, υπηρεσιών διακίνησης, συσκευασίας, κ.ό.κ. Επιπλέον δε θα μπορούσα να πω 

ότι υπάρχει μεγάλη κάθετη πολυπλοκότητα εφόσον δεν υπάρχουν πολλά ιεραρχικά 

επίπεδα (μόλις 4). Τέλος, δε χωρά αμφισβήτηση ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι μια 
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επιχείρηση με μεγάλο εύρος γεωγραφικής διασποράς αφού δραστηριοποιείται σε 

πολλές χώρες της Αμερικής (Η.Π.Α., Καναδάς), Ευρώπης (Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, 

Ισπανία, Βέλγιο, κ.ά.) και Αφρικής. 

 

2.2 Προϊόντα και Υπηρεσίες  

Η εταιρία παράγει στην Ελλάδα μία πλειάδα από μπύρες όπως: Amstel, Amstel Pils, 

Amstel Radler, Amstel Free, Heineken, ΑΛΦΑ, ΑΛΦΑ Strong, Fischer, ΒΙΟΣ 5, 

Buckler και το φυσικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ. 

Παράλληλα, εισάγει γνωστές μάρκες όπως: Sol, Mc Farland, Erdinger, Affligem, 

Murphy’s και άλλες. 

 

2.3 Πόροι και Ικανότητες 

Υλικοί Πόροι 

Η εταιρεία έχει πλήρη επίγνωση της αναγκαιότητας ύπαρξης υλικών πόρων για την 

ανάπτυξη  και την εξέλιξη της. Έτσι προσπαθεί να ανταπεξέλθει στις συνεχείς αλλαγές 

του περιβάλλοντος και να προσαρμόζεται με αυτές. 

 

Φυσικοί πόροι 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αποτελεί μία από τις πιο σύγχρονες βιομηχανίες στην 

Ελλάδα. Διαθέτει τρία υπερσύγχρονα εργοστάσια στις μεγαλύτερες πόλεις της 

Ελλάδας: στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Πάτρα.  

Τα τελευταία δέκα χρόνια η εταιρία επένδυσε περισσότερα από 370 εκατ. με στόχο 

τη βελτίωση και ανανέωση του εξοπλισμού της, με αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις 

της να θεωρούνται από τις πιο σύγχρονες και παραγωγικές στην Ευρώπη.  

 

 

 

Χρηματοοικονομικοί Πόροι 

Η επιχείρηση διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό κεφαλαίων, τα οποία προέρχονται είτε 

από ίδιες πηγές είτε από τη μητρική εταιρεία που αποτελεί και την κύρια πηγή 

πόρων. Αυτά είναι κεφάλαια όλων των ειδών: διαθέσιμα από τις καταθέσεις της 

επιχείρησης σε τράπεζες αλλά και από τις ίδιες τις εισπράξεις. Όσον αφορά τα 

κυκλοφοριακά κεφάλαια, η επιχείρηση έχει ως σκοπό τη συνεχή αύξησή τους μέσω 



12 
 

της αύξησης των πελατών της και την απόκτηση μεγαλύτερης αγοραστικής 

δύναμης. Γενικά, η εταιρία μπορεί και δημιουργεί τα δικά της κεφάλαια αλλά σε 

περίπτωση που χρειάζεται έχει τη δυνατότητα να δανειστεί χάρη και στην 

αξιοπιστία της σε ότι αφορά τις συναλλαγές της. 

Τεχνολογικοί Πόροι 

Μέχρι το 2002 η επιχείρηση διατηρούσε διαφοροποιημένα συστήματα 

πληροφορικής ανάλογα με το τμήμα. Από το 2002 και μετά, υλοποιώντας την 

οδηγία της μητρικής, υιοθέτησε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης, 

διαχείρισης και ελέγχου το SAP. Η στρατηγική που ακολουθείται στη συγκεκριμένη 

αυτή μονάδα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εξής:  

 Τυποποίηση των διαδικασιών 

 Ενοποίηση με στόχο όλοι οι ενδιαφερόμενοι να εισάγουν πληροφορίες σε ένα 

κοινό σύστημα ώστε να υπάρχει ολοκληρωμένη πληροφορία, αλλά και 

απλούστευση των διαδικασιών 

 Ευκολία στο τρόπο διαχείρισης 

 Ολοκληρωμένη παρακολούθηση και εξυπηρέτηση του πελάτη 

 

Άυλοι Πόροι 

Ανθρώπινοι Πόροι 

Κεντρική φιλοσοφία και κατευθυντήρια γραμμή της εταιρίας είναι η υιοθέτηση 

όλων εκείνων των πρακτικών οι οποίες στοχεύουν στη διαρκή αξιοποίηση του 

ταλέντου των εργαζομένων μέσω συστημάτων και διαδικασιών και ταυτόχρονα 

οδηγούν στη προσέλκυση και στη διατήρηση ικανών στελεχών. Η διαρκής 

ανάπτυξη και παροχή κινήτρων προς τους εργαζομένους αποτελεί μια άλλη σταθερά 

για την εξασφάλιση των κατάλληλων ατόμων στο σωστό χρόνο και στη σωστή θέση 

εργασίας. Αυτός είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατηγικής της εταιρίας στο 

τομέα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον που προσφέρει 

δυνατότητες σε κάθε εργαζόμενο. Επίσης, η εταιρία προσφέρει μια σειρά από 

ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κάθε 

εργαζόμενος ανταποκρίνεται με το βέλτιστο τρόπο στις ανάγκες της εταιρίας αλλά 

και στις προσδοκίες της δικής του εξέλιξης. 

Προκειμένου να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο λειτουργίας της, η εταιρία 

πραγματοποιεί ετήσιες αξιολογήσεις εργαζομένων, όπου σταθμίζεται η επίτευξη 

των ατομικών και εταιρικών στόχων και συζητείται η ατομική επίδοση του 
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εργαζομένου. Πέρα από τις επίσημες διαδικασίες η εταιρία ενθαρρύνει το διάλογο 

μεταξύ εργαζομένου και προϊσταμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.  

 

Φήμη 

Η επιχείρηση είναι αρκετά γνωστή για την παραγωγή και τη διάθεση αρκετών 

επώνυμων και διεθνώς αναγνωρισμένων προϊόντων όπως η Amstel και η Heineken 

που προτιμώνται από τους τελικούς καταναλωτές ανάμεσα στα αντίστοιχα του 

είδους τους. Όταν κάποιος δει το συγκεκριμένο brand name, σκέφτεται απευθείας 

προϊόντα υψηλής ποιότητας, καινοτόμα και με στόχο την ικανοποίησή του. 

Ταυτόχρονα, μεγάλη αξιοπιστία υπάρχει και από τη μεριά των προμηθευτών καθώς 

η συνεργασία τους είναι η πλέον άψογη.   

 

Διακρίσεις 

Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχουν χορηγηθεί διακρίσεις από το BUREU VERITAS 

QUALITY INTERNATIONAL (BVQI), το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος ISO 14001, το πιστοποιητικό Διασφάλισης της Ποιότητας των 

Προϊόντων ISO 9002, to Hazard Analysis Cristal Control Point (H.A.C.C.P.) που 

απαιτείται για την ασφάλεια των προϊόντων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής 

διαδικασίας καθώς και το πιστοποιητικό διασφάλισης της υγιεινής και της 

ασφάλειας των εργαζομένων (BS 8800). 

Οριακές Ικανότητες 

 Η εταιρία διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιοτικού ελέγχου, με σκοπό τη 

διασφάλιση των προτύπων υψηλής ποιότητας των υλικών και προϊόντων που 

λαμβάνει. 

 Έχει αναπτύξει και εφαρμόσει ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης ποιότητας 

ώστε να διασφαλίζει τη ποιότητα και την ακεραιότητα των προϊόντων της.  

 Διαθέτει ένα δίκτυο 1700 ανεξάρτητων χονδρεμπόρων οι οποίοι καλύπτουν όλη 

τη χώρα με αποτέλεσμα τα προϊόντα της να διατίθενται σε περίπου 125000 

καταστήματα στην Ελλάδα. 

Θεμελιώδεις Ικανότητες 

 Σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης της εταιρίας σε σχέση με άλλες του κλάδου 

είναι η ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με τους προμηθευτές. Μάλιστα οι 

σχέσεις αυτές στηρίζονται όχι μόνο στην αμοιβαία εμπιστοσύνη αλλά και στη 

πολυετή συνεργασία. 

 Η εταιρία επίσης στηρίζει την υπεροχή της στη τεχνογνωσία του προσωπικού τόσο 

σε εύρος όσο και σε βάθος. Αυτό χάρης το γεγονός ότι ολόκληρη η διαδικασία 
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έρευνας και ανάπτυξης προϊόντος υποστηρίζεται από τη μητρική επιχείρηση 

πράγμα μοναδικό για τα Ελληνικά δεδομένα. 

 Σπουδαία ικανότητα που έχει καταφέρει να δημιουργήσει η εταιρία είναι μέσα από 

τη φήμη της να δημιουργήσει εμπιστοσύνη και πλήρη αποδοχή των προϊόντων της 

ώστε να θεωρούνται τα κορυφαία στην αγορά. 

 

 

2.4 Εταιρική Διακυβέρνηση  

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα σύνολο δομών στις οποίες θα πρέπει να στηρίζεται 

η λειτουργία κάθε εταιρίας, δηλαδή ένα σύνολο αρχών με τις οποίες θα πρέπει να 

διοικείται. Στην ουσία πρόκειται για το σύνολο των κανόνων που διέπουν σε ένα πρώτο 

επίπεδο τις σχέσεις των μετόχων και της διοίκησης της εταιρίας και σε ένα δεύτερο 

επίπεδο τις σχέσεις όλων των συμμετεχόντων στην εταιρία.  

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, άρα δεν 

υπάρχουν μέτοχοι. Βέβαια, έμμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, μπορώ να 

ισχυριστώ, ότι είναι υπόλογο στους μετόχους όσον αφορά τον όμιλο στο σύνολό του.  

Παρόλα αυτά, το διοικητικό συμβούλιο ακολουθεί αναλυτικά συστήματα 

παρακολούθησης και αποτίμησης των εταιρικών κινδύνων, κανονισμούς σχετικά με τη 

λειτουργία της εταιρίας και διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες. Επίσης εδώ δεν υπάρχει 

το θέμα προστασίας των μικρομετόχων έναντι των μεγαλομετόχων καθώς τα μέρη που 

ανήκων σε κάθε μέτοχο είναι αρκετά μεγάλα και οι μέτοχοι δεν είναι πολλοί. 

 

2.5 Κοινωνική Ευθύνη 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία γεννήθηκε, αναπτύχθηκε και εξακολουθεί να δημιουργεί στην 

Ελλάδα αποτελώντας αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι, επιδιώκει 

να βρίσκεται διαρκώς σε επαφή με την κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες και να 

στηρίζει τις ανάγκες τους ειδικά στις δύσκολες στιγμές. 

Παράλληλα, η εταιρία παραμένει αφοσιωμένη στην υπεύθυνη κατανάλωση, που είναι 

η δέσμευση της , καθώς θεωρεί ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τα οφέλη της 

ήπιας κατανάλωσης είναι θεμελιώδης υποχρέωσή  απέναντι στους καταναλωτές. 

Αναγνωρίζοντας πλήρως την ευθύνη την οποία έχει ως μεγάλη εταιρία παραγωγής και 

εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα, έχει υιοθετήσει ως κορυφαία προτεραιότητα στο 

πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ 

μέσω του προγράμματος «ΝΗΦΑΛΙΟΙ – στην υγειά μας». 

Ταυτόχρονα, η εταιρία εκφράζει μια σύγχρονη εταιρική φιλοσοφία, η οποία συνδυάζει 

το στόχο για βιώσιμη ανάπτυξη με τη δέσμευση για θετική συνεισφορά στο περιβάλλον 

και στην κοινωνία. Το πρόγραμμα «Παράγουμε Ένα Καλύτερο Κόσμο» είναι ο 
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«χάρτης» που οδηγεί στην υλοποίηση αυτής της δέσμευσης, μέσα από συγκεκριμένες 

προτεραιότητες, στόχους και δράσεις.  

Επιπλέον η εταιρία εστιάζοντας σε τέσσερις στρατηγικούς άξονες προτεραιότητας για 

το μέλλον συνεισφέρει στους «Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» που έχει θέσει ο ΟΗΕ 

για ένα βιώσιμο μέλλον: 

 προστασία των υδάτινων πόρων 

 μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα 

 προμήθεια πρώτων υλών με στόχο την στήριξη της τοπικής κοινωνίας 

 προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης 

Συμμετοχή σε όλη τη δραστηριότητα για την κοινωνική ευθύνη έχουν όλοι οι άνθρωποι 

και οι φορείς της εταιρίας που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη λειτουργία, τους 

στόχους και την πολιτική.   

 

2.6 Ανώτατη Διοίκηση 

Τα μέλη της Διοικητικής Ομάδας επιλέγονται με κριτήριο την εμπειρία τους και την 

ουσιαστική προσφορά τους στην εταιρία. Σημαντικό ρόλο στην επιλογή έχει ο βαθμός 

εξειδίκευσής στους σε σημαντικούς τομείς που αφορούν τη διοίκηση, αλλά και την 

υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. 

Η Διοικητική Ομάδα έχει την ευθύνη για τη χάραξη της στρατηγικής της Αθηναϊκής 

Ζυθοποιίας, τόσο σε οικονομικά όσο και σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. Οι 

αποδοχές των μελών της Διοικητικής Ομάδας, καθώς και των ανωτάτων στελεχών, 

συνδέονται με τις επιδόσεις της εταιρίας σε μια σειρά από τομείς, με βάση μετρήσιμους 

Βασικούς Δείκτες Αποδοτικότητας. 

Η Διοικητική Ομάδα έχει σημαντικό ρόλο και συνεισφορά στις προσπάθειές μας με 

στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Τα μέλη της ενημερώνονται, συμφωνούν και 

δεσμεύονται για τα προγράμματα που υλοποιούμε σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

Επίσης, ανάλογα με το αντικείμενό τους, αναλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα για 

την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας. Οι στόχοι της εταιρίας σε θέματα Βιώσιμης 

Ανάπτυξης από το 2010 έχουν ενταχθεί στους Βασικούς Δείκτες Αποδοτικότητας. 
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3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

3.1 Ανάλυση Μάκρο Περιβάλλοντος (Ανάλυση PEST-DG) 

Κάθε επιχείρηση προκειμένου να διαμορφώσει το προγραμματισμό της οφείλει να 

συγκεντρώσει πληροφορίες και να αναλύσει της μεταβλητές του εξωτερικού της 

περιβάλλοντος. Αυτές αποτελούν το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, δημογραφικό, 

τεχνολογικό-οικολογικό, παγκόσμιο περιβάλλον (P.E.S.T - D.G. analysis). 

Μια πιο εξειδικευμένη ανάλυση της κάθε μεταβλητής είναι η εξής: 

 

Πολιτικό Περιβάλλον (Political)  

Λαμβάνοντας υπόψη τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις και την πολιτικοοικονομική 

κρίση που βιώνει η χώρα μας, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία οφείλει να μελετά και να 

προβλέπει, τις εξελίξεις στο ρευστό πολιτικό χώρο, καθώς είναι δραστικές οι αλλαγές 

που μπορεί να επιβληθούν στη στρατηγική της από αυτή την κατεύθυνση. Δε 

χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να αντιληφθεί πόσο ασταθής είναι η κυβερνητική 

πολιτική της χώρας. Γι’ αυτό και η επιχείρηση προκειμένου να μην είναι εκτεθειμένη 

σε κάθε μεταβολή της πολιτικής οφείλει να είναι διαρκώς ενημερωμένη σχετικά με τις 

αλλαγές που λαμβάνουν χώρα. 

Μάλιστα, η Ελλάδα όπως και κάθε χώρα που σέβεται τους πολίτες της, εφαρμόζει 

πολιτικές πρόληψης των αρνητικών φαινομένων του αλκοόλ. Αυτές περιορίζουν ως 

ένα βαθμό τόσο τα πρότυπα παρασκευής των αλκοολούχων ποτών όσο και σε 

μικρότερο βαθμό το καταναλωτικό κοινό στο οποίο αναφέρονται. Οι βασικές πολιτικές 

πρόληψης που εφαρμόζονται στην Ελλάδα αφορούν σε τρεις τομείς: στον ποιοτικό 

έλεγχο της παραγωγής αλκοολούχων ποτών, στην απαγόρευση πώλησης αλκοολούχων 

σε νέους και στην απαγόρευση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο έλεγχος και 

αδειοδότηση της παραγωγής αλκοολούχων ποτών υλοποιείται με τη θέσπιση άδειας 

για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών. Εντούτοις, ο προσανατολισμός του μέτρου 

σχετίζεται περισσότερο με τη διασφάλιση των φορολογικών εσόδων του κράτους και 

όχι με την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Η απαγόρευση της πώλησης ποτών σε 

νέους αφορά στην πώληση σε άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών. Η απαγόρευση της 

οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, με ανώτατη επιτρεπτή συγκέντρωση αλκοόλης στο 

αίμα το 0,5%, είναι ένα μέτρο η τήρηση του οποίου κατά περιόδους εποπτεύεται 

ικανοποιητικά, ενώ σε άλλες περιόδους υστερεί. Μάλιστα η σχετικά πρόσφατη 

θέσπιση υψηλών προστίμων σε περίπτωση παραβιάσεων αποτελεί ένα σημαντικά 

ανασταλτικό παράγοντα.  

Άρα, το πολιτικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσει και ευκαιρία και απειλή για την 

επιχείρηση. 
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Οικονομικό Περιβάλλον (Economic) 

Σημαντικό ρόλο για την επιχείρηση παίζει και το οικονομικό της περιβάλλον. Πιο 

συγκεκριμένα,  

•  Στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε, η μειωμένη αγοραστική δύναμη 

των καταναλωτών οδηγεί στη μείωση των πωλήσεων για τα αλκοολούχα ποτά 

συνολικά. Κυρίως η οικονομική κατάσταση των καταναλωτών παρατηρούμε ότι 

επηρεάζει την κατανάλωση σε εξωτερικούς χώρους, κέντρα διασκέδασης και σε 

χώρους  ψυχαγωγίας. Συνεπώς, το εισόδημα των καταναλωτών επηρεάζει την  

επιχείρηση.   

• Οι διαρκείς μεταβολές στο φορολογικό σύστημα απαιτούν την εφαρμογή μιας 

ευέλικτης στρατηγικής αφού άλλα προϊόντα διαβαθμίζονται με συντελεστή 

φορολογίας 6%, άλλα με 13% και άλλα με 24%. Μάλιστα, για τη μπύρα (που είναι και 

το κύριο προϊόν της επιχείρησης) έχει επιβληθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης  

οινοπνευματώδη ποτών. 

•  Η αύξηση της ανεργίας οδηγεί από τη μία -συμφέρουσα για την επιχείρηση- στη 

μείωση των μισθών των εργαζομένων και από την άλλη στην μείωση των εισοδημάτων 

των καταναλωτών, πράγμα που ζημιώνει την επιχείρηση.  

• Οι τράπεζες στα πλαίσια της πολιτικής και της οικονομικής λιτότητας που 

εφαρμόζουν, δεν δανείζουν με ευκολία ακόμη και σε μεγάλες επιχειρήσεις όπως η 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Έχοντας όμως το πλεονέκτημα ότι η εταιρία είναι μέλος μεγάλου 

πολυεθνικού ομίλου αντισταθμίζει το παραπάνω πρόβλημα. Βέβαια, τα επιτόκια 

δανεισμού όπως παρατηρείται διαχρονικά τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη 

παρουσιάζουν μία αυξητική τάση καθιστώντας την εξεύρεση κεφαλαίων πιο δύσκολη 

αφού θα χρειαστούν περισσότεροι πόροι για την αποπληρωμή τους.   

 

Κοινωνικό Περιβάλλον (Social) 

Η βασική συνιστώσα του κοινωνικού περιβάλλοντος είναι οι συνήθειες και γενικότερα 

η κουλτούρα των πελατών. Γι’ αυτό η Αθηναϊκή Ζυθοποιία οφείλει να προσαρμόζει τα 

προϊόντα που παράγει στις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας στην οποία δραστηριοποιείται. 

Η καινούρια τάση η οποία επικρατεί στη χώρα μας αυτή τη περίοδο είναι η 

κατανάλωση ποτών χωρίς αλκοόλ τα οποία όμως έχουν την ίδια γεύση με αντίστοιχα 

αλκοολούχα. Έτσι για να μπορεί να παραμένει κοντά στις ανάγκες της αγοράς, η 

επιχείρηση προσαρμόζεται και δημιουργεί νέα προϊόντα όπως η Amstel Radler και η 

Amstel free. 
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Τεχνολογικό-Οικολογικό Περιβάλλον (Technological-Ecology) 

Οι αλλαγές των τελευταίων ετών, όπως εκφράζονται από την αλματώδη - συνεχή 

τεχνολογική ανάπτυξη και τη διεθνοποίηση των αγορών, διαμόρφωσαν ένα νέο τοπίο 

για τις επιχειρήσεις. Η επιβίωση – εξέλιξη της επιχείρησης εξαρτάται κατά κύριο λόγω 

από το πόσο ανταγωνιστική είναι και μπορεί να γίνει, σε ένα πιεστικό περιβάλλον όπου 

το ρίσκο για υιοθέτηση νέων τεχνολογιών/καινοτομιών είναι κρίσιμο και αναγκαίο για 

τη σταθερότητα και το μέλλον της. Η ανάπτυξη αυτή  επηρεάζει την διαδικασία 

παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης.  

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επενδύει σε εξοπλισμό και εξειδίκευση των παρερχομένων 

υπηρεσιών του εργοστασίου, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο τις συνεργασίες της. 

Τελικός στόχος είναι η δημιουργία καλοσχεδιασμένων και αποδοτικών ως προς την 

ποιότητα και το κόστος προϊόντων. Σε αυτό πολύ μεγάλη σημασία έχουν και οι 

διευκολύνσεις οι οποίες παρέχονται από τη μητρική εταιρία με τις πατέντες όλου του 

Ομίλου να παραχωρούνται στις επιμέρους επιχειρήσεις του. 

Το σύνολο του παραγωγικού εξοπλισμού της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας πρέπει να τηρεί 

τις απαραίτητες προδιαγραφές για την ολική εξάλειψη ηχορύπανσης αλλά και των 

άλλων ρύπων στο περιβάλλον (βιολογικός καθαρισμός υδάτων, ανακύκλωση υλικών). 

Γι’ αυτό οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να 

λειτουργούν υπό διαρκή και αυστηρό περιβαλλοντικό έλεγχο ως προς τη θερμοκρασία, 

την πίεση τη σχετική  υγρασία και τη συχνότητα αλλαγής του αέρα.  

 

Δημογραφικό Περιβάλλον (Demographic) 

Σε ότι αφορά το δημογραφικό περιβάλλον, η αλλαγή στην κατανομή του πληθυσμού 

με την επικράτηση του γυναικείου φύλου στο σύνολο του (σε ποσοστό περίπου 55%) 

σαφώς θα μπορούσε σε παλαιότερες εποχές να επηρεάσει το κλάδο συνολικά. Όμως η 

αλλαγή στα πρότυπα της κοινωνίας με την χειραφέτηση των γυναικών έχει ως 

αποτέλεσμα το φύλο να μη διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο. Καθοριστικός, όμως,  

παράγοντας σε μία τέτοιου είδους επιχείρηση είναι οι ηλικιακές ομάδες του 

πληθυσμού. Η επιχείρηση γνωρίζει ότι η κατανάλωση ποτών για ηλικίες κάτω των 18 

ετών είναι αμελητέα, ενώ αυξάνεται από τα 20 χρόνια και έπειτα. Βέβαια αυτή η 

κατανάλωση φθάνει στο αποκορύφωμά της περίπου στην ηλικία των 45 ετών οπότε 

από εκεί και πέρα αρχίζει να φθίνει. Έτσι, η συνεχής αύξηση του ποσοστού των 

ηλικιωμένων τα τελευταία χρόνια επιδρά μειωτικά στη παραγωγή αλκοολούχων ποτών 

δεδομένου ότι η τρίτη ηλικία καταναλώνει λιγότερο.  Μάλιστα, προβλέψεις δείχνουν 

ότι μέχρι το 2025, σχεδόν το 23% του πληθυσμού θα είναι ηλικίας 65 ετών και άνω.   

 

3.2 Ανάλυση Κλαδικού Περιβάλλοντος  

3.2.1 Ανάλυση Πέντε Δυνάμεων (Porter’s 5 forces) 
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Πέρα από το γενικό - «Μάκρο» περιβάλλον, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία οφείλει να είναι 

πλήρως ενημερωμένη και για το ειδικό-«Μίκρο» περιβάλλον της. Πρέπει δηλαδή να 

γνωρίζει τη δύναμη που έχουν οι προμηθευτές, οι ανταγωνιστές και οι πελάτες 

απέναντι της, να ερευνά πιθανές συνεργασίες, να αντιλαμβάνεται τη δύναμη-απειλή 

των υποκατάστατων και συμπληρωματικών προϊόντων και τέλος να μπορεί να 

προβλέψει πώς θα την επηρεάσουν οι νέες είσοδοι στο χώρο. Η ανάλυση που 

ακολουθεί βασίζεται στο υπόδειγμα των πέντε δυνάμεων του Porter, που αναλύει τις 

πιέσεις που δέχεται η επιχείρηση από προμηθευτές, ανταγωνιστές, πελάτες, 

υποκατάστατα και νέες εισόδους επιχειρήσεων στον κλάδο. 

 

Προμηθευτές  

Παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την επιχείρηση, αφού αυτή πρέπει να εξασφαλίζει 

αξιόπιστες πηγές εισροών (πρώτες ύλες, μηχανήματα, συσκευασία, κ.ά.), ώστε να 

παράγει όσο το δυνατόν ποιοτικότερο προϊόν στον καταναλωτή. Εφόσον μιλάμε και 

για μία εταιρία που παρασκευάζει αγαθά με σκοπό τη κατανάλωση η ποιότητα κρίνεται 

μια επιτακτική ανάγκη. Φυσικά, όμως, όπως κάθε κερδοσκοπική εταιρεία οφείλει να 

αναζητά και τους φθηνότερους δυνατούς πόρους στη καλύτερη δυνατή ποιότητα. 

Αριθμός Προμηθευτών  Μεγάλος 

Αποτελεί πλεονέκτημα για την επιχείρηση αφού έχει πολλές εναλλακτικές επιλογές. 

Έτσι, μπορεί να διαπραγματεύεται καλύτερα την τιμή πώλησης των προμηθειών. 

Μάλιστα, ο έλεγχος της ανάπτυξης νέων ποικιλιών από την ίδια την εταιρία αποτελεί 

ένα σημαντικό πλεονέκτημα γι’ αυτή.  

 

Διαφοροποίηση Προϊόντων Προμηθευτών  Δεν υπάρχει 

Αποτελεί ένα θετικό στοιχείο καθώς οι προμηθευτές δεν έχουν μεγάλη 

διαπραγματευτική δύναμη εφόσον το προϊόν που προσφέρουν δεν είναι 

διαφοροποιημένο σημαντικά. 

 

 

 

 

Δυνατότητα καθετοποίησης τους προς τα εμπρός  Δεν υπάρχει 

Οι προμηθευτές συσκευασίας που τηρούν τους κανονισμούς τυποποίησης της και 

ασφάλειας που η Ε.Ε. έχει θέσει, είναι λίγοι αλλά αυτό δε τους καθιστά δυνατούς, 
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καθώς δεν έχουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης προς τα εμπρός. Αυτό γιατί απαιτείται 

ειδικός εξοπλισμός για τη παραγωγή μπύρας.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι προμηθευτές δεν αποτελούν απειλή για την επιχείρηση. Σε 

συνδυασμό με τις πολλές φορές προσωπικές σχέσεις που υπάρχουν ειδικά με τους 

παραγωγούς κριθαριού και σταθερές σχέσεις με συγκεκριμένους προμηθευτές που 

εμπιστεύεται η δύναμη τους είναι περιορισμένη. 

 

Ανταγωνιστές 

Εκτός όμως από τους προμηθευτές, ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί και στους 

ανταγωνιστές. Η επιχείρηση οφείλει να συνεκτιμήσει ορισμένους παράγοντες, ώστε να 

αντιληφθεί αν υπερέχει του ανταγωνισμού ή αν αντίθετα οι ανταγωνιστές έχουν μεγάλη 

δύναμη απέναντι της. 

Ο κλάδος της μπύρας στην Ελλάδα απαρτίζεται από δύο μεγάλους παίκτες που 

κατέχουν πάνω από το 85% της αγοράς. Το υπόλοιπο μερίδιο το κατέχουν μικρότερες 

εταιρίες οι οποίες εισάγουν και διακινούν προϊόντα μπύρας. Αρχικά, οι βασικοί 

ανταγωνιστές της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας στην Ελλάδα είναι: 

 Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε. 

 Ζυθοποιία Αταλάντης Α.Ε. 

 Μακεδονίας-Θράκης  

Αριθμός Ανταγωνιστών  Μικρός 

 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι ο κολοσσός της ελληνικής ζυθοποιίας. Έχοντας την 

υποστήριξη από τη μητρική Heineken δεν έχει κάτι να «φοβηθεί» από τους 

ανταγωνιστές της. 

Διαφοροποίηση προϊόντων των ανταγωνιστών  Υπάρχει 

Όλες οι εταιρείες του κλάδου προσφέρουν παρόμοια προϊόντα με διαφοροποίηση μόνο 

στη γεύση και στο τρόπο συσκευασίας. Ωστόσο οι υπηρεσίες που παρέχονται στους 

καταναλωτές αλλά και οι διαφορετικές προωθήσεις που γίνονται προσφέρουν 

διαφοροποίηση στα προϊόντα. 

 

 

Οικονομίες Κλίμακας  Υπάρχουν 
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Κάθε επιχείρηση για να επιβιώσει σε αυτόν τον οξύ ανταγωνισμό είναι αναγκαίο να 

διαθέτει οικονομίες κλίμακας. Τα στελέχη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας μας 

διαβεβαίωσαν ότι οι βασικοί της αντίπαλοι διαθέτουν οικονομίες κλίμακας. 

Εμπόδια Εξόδου  Υπάρχουν 

Η είσοδος στον κλάδο προϋποθέτει μεγάλα κεφάλαια ίδρυσης, οπότε η έξοδος είναι 

αρκετά δύσκολη, καθώς οι ζημιές θα είναι πολύ μεγάλες. Επίσης, ο εξοπλισμός τον 

οποίο διαθέτουν είναι κατάλληλος μόνο για τη παραγωγή μπύρας. Άρα, ο 

ανταγωνισμός αυξάνεται. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο ανταγωνισμός δεν είναι ιδιαίτερα οξύς. Αυτό γιατί οι 

ανταγωνιστές δεν  έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την εταιρία και κυρίως 

εξαιτίας του γεγονότος ότι το μέγεθός τους είναι μικρό σε σχέση με αυτή. 

 

Αγοραστές - Πελάτες 

Όπως έχει αναφερθεί, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία αναπτύσσει, αντιπροσωπεύει, παράγει, 

διανέμει και προωθεί προϊόντα ιδίας έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και προϊόντα 

τρίτων. Έτσι, πελάτες της αποτελούν: 

i.  Εσωτερικό  

a. Ενδιάμεσοι (χονδρέμποροι-λιανέμποροι) 

b. Καταναλωτές 

ii. Εξωτερικό (Ευρωπαϊκή Ένωση, Αμερική και Αφρική) 

Διακινητές ποτών-αναψυκτικών  

Τέλος, η εταιρία προσφέρει και υπηρεσίες εμφιάλωσης νερού στη Λαμία. 

Κρίνοντας από τα παραπάνω: 

Αριθμός Πελατών  Μεγάλος σε κάθε τομέα δραστηριότητας 

Αποτελεί πλεονέκτημα για την επιχείρηση, αφού έχοντας πολλούς πελάτες μπορεί 

ευκολότερα να διαμορφώσει τις τιμές όπως αυτή επιθυμεί. 

Μέγεθος Πελατών  Σχετικά μικρό 

Γενικά, το μέγεθος τους δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο, αν εξαιρέσει κανείς τις μεγάλες 

επιχειρήσεις που λαμβάνουν προϊόντα στο εξωτερικό. Αυτό είναι θετικό για την 

επιχείρηση γιατί έχει το πλεονέκτημα στις συζητήσεις. 

 

Ελαστικότητα στην τιμή  Υπάρχει 
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Όπως γνωρίζουμε, τα αλκοολούχα ποτέ δεν είναι αγαθά απαραίτητα για τον άνθρωπο. 

Πρόκειται για καταναλωτικά αγαθά τα οποία ο άνθρωπος τα συνδυάζει με τη 

διασκέδασή του επομένως είναι αυτός που σε σημαντικό βαθμό θα καθορίσει αν θα 

αγοράσει ή όχι το συγκεκριμένο προϊόν στη συγκεκριμένη τιμή. Έτσι, μπορεί και ο 

ίδιος σε σημαντικό βαθμό να καθορίζει τη τιμή. 

Διαφοροποίηση  Υπάρχει 

Αρνητικό για τους πελάτες αφού αν αναζητούν κάτι διαφορετικό και ποιοτικό θα 

χρειαστεί να πληρώσουν περισσότερα. Θετικό για την επιχείρηση. 

Καθετοποίηση προς τα πίσω  Υπάρχει 

Τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη μεγάλων αλυσίδων λιανικής, σε βάρος των 

μικρομεσαίων καταστημάτων σε συνδυασμό με την εισαγωγή από τη πλευρά τους των 

προϊόντων ετικέτας (private label) δημιουργεί συγκέντρωση διαπραγματευτικής 

ικανότητας.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι πελάτες είναι αρκετά ισχυροί απέναντι στην επιχείρηση. 

Αποτελεί μειονέκτημα για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, αφού δεν έχει τόσο μεγάλη 

διαπραγματευτική δύναμη απέναντί τους. 

 

Νέες Είσοδοι 

Η βιομηχανία ζύθου είναι μια πολύ ελκυστική προοπτική για πολλές επιχειρήσεις, 

αφού μπορεί με τις σωστές κινήσεις να αποφέρει μεγάλα κέρδη. Για να δούμε όμως 

προσεκτικά μέσα από κάποια κριτήρια αν είναι πράγματι συμφέρουσα η είσοδος στον 

κλάδο: 

Κεφάλαιο Ίδρυσης  Υψηλό 

Φυσικά, αν μια νέα επιχείρηση θέλει να σταθεί μπροστά σε αυτόν τον ανταγωνισμό, 

είναι απαραίτητο να έχει υψηλά κεφάλαια ίδρυσης λόγω των εγκαταστάσεων και του 

ειδικού εξοπλισμού που πρέπει να αποκτήσει. Τέτοιου είδους εμπόδια είναι μικρότερα 

για όσους θέλουν να κάνουν αποκλειστικά εισαγωγή μπίρας. Επιπλέον, χρειάζονται 

κεφάλαια ώστε να αποκτήσει κανείς ποιοτικές πρώτες ύλες, να χρησιμοποιήσει πόρους 

στην έρευνα και ανάπτυξη και να διαφημίσει το προϊόν της. Αυτό, αποτελεί 

μειονέκτημα για τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις, που θα έπρεπε να τις αποθαρρύνει. 

Κλάδος  Σε ωρίμανση 

Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών είναι στη φάση της ωρίμανσης. 

 

Οικονομίες κλίμακας των ήδη υπαρχουσών εταιρειών  Υπάρχουν 
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Για να αντέξει στον ανταγωνισμό, όπως αναφέρθηκε, είναι αναγκαίο να διαθέτει 

οικονομίες κλίμακας, δηλαδή μεγάλες ποσότητες παραγωγής. Φυσικά, όλες οι μεγάλες 

ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις διαθέτουν τέτοιες οικονομίες. Άρα, ένα επιπλέον 

αρνητικό στοιχείο για νέα είσοδο στο χώρο, αφού οι ανταγωνιστές θα μπορούν να 

χαμηλώσουν τις τιμές και να σε αναγκάσουν να αποχωρήσεις. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Λαμβάνοντας τα παραπάνω κριτήρια υπόψη, δεν είναι εύκολο να 

εισαχθεί ένας νέος οργανισμός στον κλάδο. Αυτό αποτελεί ευκαιρία για την επιχείρηση 

και πρέπει να το εκμεταλλευτεί, παράδειγμα δημιουργώντας περισσότερα εμπόδια. 

 

Υποκατάστατα 

Υποκατάστατα της μπύρας θεωρούνται όλα εκείνα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

μπορούν να αντικαταστήσουν τη μπύρα στις διάφορες πραγματικές στιγμές 

κατανάλωσης. Αυτά μπορούν να θεωρηθούν το κρασί, τα άλλα αλκοολούχα ποτά, τα 

ανθρακούχα αναψυκτικά, τα έτοιμα ποτά σε μπουκάλι και το νερό σε ορισμένες 

περιπτώσεις.  

Όσον αφορά λοιπόν τα υποκατάστατα: 

Τιμή των Υποκατάστατων 

Το κρασί καθώς και τα άλλα αλκοολούχα ποτά έχουν κατά κανόνα υψηλότερη τιμή 

από τις περισσότερες μπύρες αλλά η διαφορά στη τιμή είναι πολύ μικρή. Τα 

ανθρακούχα ποτά μπορεί να έχουν αισθητά χαμηλότερη τιμή από τη μπύρα, όμως η 

κατανάλωσή τους είναι πολύ περιορισμένοι στο καταναλωτικό κοινό που αφορά την 

εταιρία.  

Τάση για Υποκατάσταση 

Δε θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπάρχει τάση για υποκατάσταση κυρίως όσον 

αφορά το κρασί ή τα άλλα αλκοολούχα ποτά. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:  Η δύναμη των υποκατάστατων είναι αρκετά μεγάλη, αφού η 

σχετικά μικρή διαφορά στη τιμή τους δεν αποθαρρύνει τους καταναλωτές. Οπότε, η 

επιχείρησή μας θα πρέπει να προσέχει αρκετά.  
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3.2.2 Στρατηγικές Ομάδες στον κλάδο  

 

 

Στο παρακάτω σχήμα επιχειρείται μία ταξινόμηση των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο κλάδο της ζυθοποιίας στην Ελλάδα. Τα κριτήρια ταξινόμησης 

που υιοθετήθηκαν είναι η γεωγραφική κάλυψη που πετυχαίνει η κάθε επιχείρηση ως 

ποσοστό στην Ελλάδα, και η ένταση μάρκετινγκ μετρούμενη ως ποσοστό δαπανών 

μάρκετινγκ στο σύνολο των εσόδων της επιχείρησης. 

 
Σχήμα 2: Στρατηγικές Ομάδες στη βιομηχανία ζυθοποιίας στην Ελλάδα 

 Από τη παραπάνω ανάλυση καταλήγουμε σε τρεις ομάδες επιχειρήσεων, οι οποίες 

περικλείονται σε κύκλους. Την ομάδα Α αποτελούν πανελλαδικής εμβέλειας 

επιχειρήσεις με ισχυρές μάρκες σε ολόκληρη την επικράτεια όπως η Αθηναϊκή 

Ζυθοποιία και η Ολυμπιακή Ζυθοποιία. Στην ομάδα Β ανήκουν οι επιχειρήσεις με 

εμβέλεια σε μια συγκεκριμένη περιοχή της χώρας όπως στη Βόρεια Ελλάδα (Ζυθοποιία 

Αταλάντης). Τέλος, στην ομάδα Γ ανήκουν πολύ μικρές τοπικές επιχειρήσεις (Ζέος, 

Νήσος, Τήνος κ.ά.).  

 

3.2.3 Κανάλια Διανομής 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προκειμένου να εξυπηρετεί τους «πραγματικούς» πελάτες και 

τελικούς καταναλωτές, όπου και αν βρίσκονται,  πρέπει να υπάρχει διαθεσιμότητα της 

μπύρας ακόμα και στην πιο απομακρυσμένη περιοχή. Αυτό σημαίνει διάθεση των 

προϊόντων σε πάνω από 125,000 καταστήματα εστίασης και σούπερ μάρκετ 

πανελλαδικά. Για να γίνει η διάθεση των προϊόντων της σε όλα αυτά τα σημεία η 

εταιρία χρειάζεται πρόσβαση στα κανάλια διανομής. Στη περίπτωση του κλάδου της 

ζυθοποιίας η διανομή γίνεται ταυτόχρονα με τη διανομή των υπολοίπων αλκοολούχων 

ποτών. Πρόκειται για ένα δίκτυο πάνω από 2000 ανεξάρτητων χονδρέμπορων, που 
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καλύπτουν από άκρη σε άκρη τη χώρα. Είναι εταιρίες τοπικής εμβέλειας που 

προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

 

 

3.2.4 Τάσεις και εξελίξεις στο κλάδο 

Παρόλο που η μπύρα σαν προϊόν παραμένει υποανάπτυκτο στην Ελλάδα, τα τελευταία 

χρόνια παρουσιάζεται βελτίωση γύρω από τη κουλτούρα της μπύρας, με τους 

καταναλωτές να είναι πιο ενημερωμένοι σχετικά με τις ποικιλίες που διατίθενται στην 

αγορά. Επιπρόσθετα, η μπύρα αναγνωρίζεται από τους περισσότερους ως ένα φυσικό 

προϊόν με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Αξιοσημείωτο είναι, ότι τα τελευταία 

χρόνια παρουσιάζεται η τάση οι καταναλωτές να στρέφονται σε ένα πιο υγιεινό τρόπο 

ζωής περιορίζοντας τη κατανάλωση αλκοόλ, κάτι το οποίο ευνοεί τη κατανάλωση 

μπύρας. Επιπλέον, οι αυστηροί νόμοι με τα υψηλά πρόστιμα που υπάρχουν σχετικά με 

την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τονώνουν τη κατανάλωση μπύρας σε σχέση με 

τα άλλα ποτά.  
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4. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

4.1 SWOT Ανάλυση 

Αναλύοντας παραπάνω το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον την επιχείρησης 

μπορώ να προσδιορίσω ποια είναι τα δυνατά (Strengths) και τα αδύναμα (Weaknesses) 

σημεία. Στη συνέχεια θα παρουσιάσω τόσο τις ευκαιρίες (Opportunities) που υπάρχουν 

στο περιβάλλον και μπορεί να αδράξει η επιχείρηση όσο και τις απειλές (Threats) που 

θα πρέπει να αποφύγει.  

Η S.W.O.T. ανάλυση της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας παρουσιάζεται στο παρακάτω πίνακα: 

Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

 50 χρόνια εμπειρία 

με ηγετική θέση 

στο κλάδο 

 Ισχυρά brand 

names με υψηλή 

αναγνωρίσιμότητα  

 Πανελλαδική 

διανομή σε περίπου 

125.000 σημεία 

 Ποιότητα και 

ασφάλεια 

προϊόντων με 

υψηλές 

πιστοποιήσεις 

 Τεχνογνωσία και 

ισχυρό τμήμα 

Έρευνας και 

Ανάπτυξης 

 Κοινωνικό 

Πρόσωπο 

 Υποστήριξη από τη 

μητρική εταιρία 

(πολυεθνική 

Heineken) 

 

 Υψηλά σταθερά 

κόστη 

 Μικρή ευελιξία 

λόγω του μεγέθους 

της 

 

 Πράσινη Οικονομία 

 Εξωτερική ανάθεση 

επιμέρους λειτουργιών 

 Τάση για μπύρες free 

(χωρίς αλκοόλ) 

 Τεχνολογικές 

καινοτομίες  

 Μικρός ανταγωνισμός 

 Χαμηλή 

διαπραγματευτική 

δύναμη προμηθευτών 

 Κλιματικές συνθήκες 

(μικροί σε διάρκεια 

και ήπιοι χειμώνες, 

μεγαλύτερα 

καλοκαίρια) 

 

 Φορολογία 

 Μείωση 

αγοραστικής 

δύναμης 

καταναλωτών 

 Μείωση τουρισμού 

 Απειλή από 

υποκατάστατα 
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4.2 Στρατηγικές Επιλογές  

Έχοντας παραπάνω αναπτύξει λεπτομερειακά τόσο το εξωτερικό περιβάλλον όσο και 

το εσωτερικό της επιχείρησης αλλά και με βάση τις ευκαιρίες και τις απειλές έτσι όπως 

προκύπτουν από τη SWOT ανάλυση, θα προβώ στη συνέχεια στη παρουσίαση του 

σχεδιασμού και των στόχων της επιχείρησης σε διάφορα χρονικά επίπεδα. 

Μία από τις κεντρικές αποφάσεις στρατηγικής που λαμβάνεται στην κορυφή κάθε 

επιχείρησης έχει να κάνει με το πού έχει αυτή παρουσία ή το που δεν επιθυμεί πλέον 

να έχει παρουσία. Έτσι, όσον αφορά τα πεδία δράσης η επιχείρηση έχει τις εξής 

κεντρικές επιλογές: 

 

1. Στρατηγικές Σταθερότητας 

 

Μία επιλογή την οποία έχει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, είναι να ακολουθήσει Στρατηγική 

Σταθερότητας. Σε αυτή τη περίπτωση η επιχείρηση διατηρεί την ίδια αποστολή καθώς 

και παρόμοιους αντικειμενικούς σκοπούς. Μοναδικός στόχος της επιχείρησης να 

βελτιώσει την απόδοσή της χωρίς να αλλάξει τίποτα στην όλη δραστηριότητά της. 

Υπάρχουν τέσσερεις κατηγορίες στρατηγικών σταθερότητας: 

 Στρατηγική καμίας αλλαγής 

 Στρατηγική συγκομιδής κερδών 

 Στρατηγικό διάλειμμα και  

 Στρατηγική προσεκτικών βημάτων 

 

Αρχικά, σε καμία περίπτωση η επιχείρηση δε θεωρεί ότι το εξωτερικό της περιβάλλον 

παραμένει ανεπηρέαστο με τη πάροδο του χρόνου. Όπως είδαμε και παραπάνω, η 

επιχείρηση αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα ευμετάβλητο εξωτερικό περιβάλλον το οποίο 

συνεχώς αλλάζει και αυτή θα πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτό. Επιπροσθέτως, χάρης 

αυτές τις μεταβολές δημιουργούνται αρκετές προοπτικές/ευκαιρίες για ανάπτυξη της 

επιχείρησης. Συνεπώς, σίγουρα μία στρατηγική σταθερότητας γενικά, δεν είναι αυτή η 

οποία ταιριάζει στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία. 

 

Η συγκεκριμένη στρατηγική ταιριάζει σε περιόδους στις οποίες το εξωτερικό 

περιβάλλον της εταιρίας αλλάζει έντονα και επομένως οι διάφορες μεταβλητές του δεν 

μπορούν να προβλεφθούν εύκολα. Την προκειμένη στιγμή στην Ελλάδα, η κρίση την 

οποία διανύουμε, το δημοσιονομικό χρέος καθώς και η πολιτική αβεβαιότητα 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αν πρέπει να επιλέξουμε τη στρατηγική 
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σταθερότητας, η πιο ικανή και δυνατή επιλογή ίσως να ήταν η στρατηγική 

προσεκτικών βημάτων. 

 

 

 

 

2. Στρατηγικές Ανάπτυξης 

 

Μία άλλη επιλογή είναι να ακολουθήσει Στρατηγική Ανάπτυξης. Με αυτή την επιλογή 

η επιχείρηση επιδιώκει να επιτύχει ανάπτυξη των πωλήσεων, των μεριδίων της αγοράς, 

των κερδών ή και κάποιο συνδυασμό αυτών. Αυτή μπορεί να εκφραστεί με διάφορους 

τρόπους: 

 

 Στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης  

Η επιχείρηση ήδη από το 2011 έχει αρχίσει τη δημιουργία Πειραματικών Αγρών για 

τη καλλιέργεια διαφόρων τύπων κριθαριού. Αυτή είναι μία κίνηση κάθετης 

ολοκλήρωσης προς τα πίσω η οποία βέβαια πραγματοποιείται σε πολύ μικρή 

κλίμακα. Έτσι, μία επιλογή θα ήταν είτε να καθετοποιηθεί προς τα πίσω σε 

μεγαλύτερη κλίμακα παράγοντας η ίδια το κριθάρι που προμηθεύεται για τη 

παραγωγή μπύρας, είτε προς τα μπροστά και η ίδια να γίνει διανομέας των 

προϊόντων της. 

Στην αγορά υπάρχουν αρκετοί προμηθευτές αν λάβουμε υπόψη τις εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στο κλάδο. Ταυτόχρονα, η ποιότητα η οποία προσφέρεται από 

τους προμηθευτές είναι τέτοια που δεν απέχει καθόλου από τα πρότυπα που η 

μητρική έχει θέσει παγκόσμια για τη παραγωγή της μπύρας. Μάλιστα, στην Ελλάδα 

το γεγονός ότι η εταιρία προμηθεύεται το κριθάρι από Έλληνες παραγωγούς 

ενισχύει και το προφίλ που η ίδια παρουσιάζει στους πελάτες της, λόγω της 

σύγχρονης τάσης για υποστήριξη της εγχώριας οικονομίας.  

Από την άλλη μεριά, οι διανομείς της είναι πάρα πολλοί σε αριθμό με αποτέλεσμα 

να ικανοποιούν άκρως αποτελεσματικά τις ανάγκες της εταιρίας χωρίς ιδιαίτερα 

προβλήματα και καλύπτουν όλο το φάσμα γεωγραφικών περιοχών της χώρας. Όλα 

αυτά σε συνδυασμό με τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσει η 

καθετοποίηση προς τα μπροστά ή προς τα πίσω, αν δε πετύχει, οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι η επιχείρηση δεν έχει να αποκομίσει οφέλη από τη στρατηγική της 

κάθετης ολοκλήρωσης. 

 Στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης  

Η εταιρία θα μπορούσε μέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων ή δημιουργίας παρόμοιων 

επιχειρήσεων που λειτουργούν στο ίδιο στάδιο της αλυσίδας παραγωγής να 

αναπτυχθεί οριζόντια. Θα μπορούσε συγκεκριμένα να εξαγοράσει άλλες μικρότερες 

ζυθοποιίες που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο για να διεισδύσει ακόμα 

περισσότερο στην αγορά και να συγκεντρώσει ακόμα περισσότερα μερίδια. 
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Συνεπώς, στόχος της επιχείρησης, εφόσον ακολουθούσε αυτή τη στρατηγική, θα 

ήταν η απόκτηση μονοπωλιακών πλεονεκτημάτων στην αγορά της μπύρας. Αν 

λάβουμε όμως υπόψη ότι η εταιρία κατέχει ήδη ένα πολύ μεγάλο μερίδιο  της 

αγοράς, μια τέτοια στρατηγική, ιδιαίτερα σε μία περίοδο κρίσης, θα μπορούσε να 

ήταν καταστροφική. Επίσης, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει από μόνη της σημαντικές 

οικονομίες κλίμακας τόσο στη παραγωγή όσο και στη διάθεση προϊόντος  με 

αποτέλεσμα να μη χρειάζεται να τις αναζητήσει σε άλλες επιχειρήσεις. Επομένως, 

μπορώ να κρίνω ότι μια στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης δεν είναι η πλέον 

κατάλληλη. 

 

 Στρατηγική διαφοροποίησης δραστηριοτήτων  

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία θα μπορούσε να ακολουθήσει στρατηγική διαφοροποίησης 

των δραστηριοτήτων της. Μία επιλογή θα ήταν να εφαρμόσει συσχετισμένη 

διαφοροποίηση επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της σε τομείς όπως η 

καπνοβιομηχανία και η παραγωγή διαφόρων τροφίμων.  

Από την άλλη, με μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία θα μπορούσε να επεκταθεί σε 

ασυσχέτιστες δραστηριότητες. Εδώ βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια της ίδιας της 

επιχείρησης να επιλέξει αυτούς τους τομείς καθώς ο αριθμός τους είναι τεράστιος. 

Ας υποθέσουμε ότι η επιχείρηση ακολουθούσε μια πολιτική συσχετισμένης 

διαφοροποίησης μέσω της επέκτασής της στο κλάδο των τροφίμων. Σίγουρα η 

εταιρία θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί κάποιες από τις ικανότητές της στο 

μάρκετινγκ και στις πωλήσεις για τη νέα της επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως 

επίσης και τα κανάλια διανομής, εφόσον τα σημεία πώλησης μπύρας είναι -σε ένα 

πολύ μεγάλο βαθμό- κοινά με τα σημεία πώλησης τροφίμων. Ταυτόχρονα, θα 

μπορούσε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι στιγμές 

κατανάλωσης είναι κοινές τόσο για το κλάδο των τροφίμων όσο και της μπύρας. 

Παρόλα αυτά, μία τέτοια κίνηση θα είχε σαν αποτέλεσμα πολύ υψηλά κόστη 

εξαγοράς, προσαρμογής στις νέες συνθήκες κ.ά. Ας μη ξεχνάμε βέβαια ότι μπορεί 

να έρχεται σε αντίθεση με τις προθέσεις της ίδιας της μητρικής εταιρίας και του 

ίδιου του ομίλου.  

Όλα τα παραπάνω ισχύουν σε μεγαλύτερο βαθμό στη περίπτωση που η εταιρία 

αποφασίσει να εφαρμόσει στρατηγική ασυσχέτιστης διαφοροποίησης με τη διαφορά 

ότι πλέον η διασπορά κινδύνου που θα έχει θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. 

 Στρατηγική συγκέντρωσης – διείσδυσης αγοράς  

Η επιχείρηση θα μπορούσε να επιλέξει να αυξήσει τη χρήση του προϊόντος από τους 

υπάρχοντες πελάτες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη μεγαλύτερη προώθηση 

της μπύρας συνολικά στο γυναικείο πληθυσμό, αποφεύγοντας την στερεοτυπική 

σύνδεσή της με το ανδρικό φύλο ή να στοχεύσει στη προσέλκυση μη χρηστών του 

προϊόντος. Μία εκδήλωση αυτής της προοπτικής είναι και οι μπύρες χωρίς αλκοόλ.   
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Βέβαια, τα περιθώρια για αύξηση της χρήσης του προϊόντος από τους υπάρχοντες 

καταναλωτές είναι μάλλον περιορισμένα εφόσον οι στιγμές κατανάλωσης είναι 

συγκεκριμένες. Επιπλέον, μια τέτοια απόφαση θα είχε σαν αποτέλεσμα να είναι η 

εταιρία πολύ ευάλωτη σε μεγάλες αλλαγές στην αγορά, αλλά και σε αλλαγές του 

οικονομικού περιβάλλοντος. Ήδη έχει γίνει μια συνολική προσπάθεια προσέλκυσης 

μη χρηστών προϊόντος από την εταιρία, μέσω προώθησης μπύρας με χαμηλή ή 

καθόλου περιεκτικότητα σε αλκοόλ. Επομένως, μια προοπτική περαιτέρω 

διείσδυσης στην αγορά κρίνεται μάλλον ανέφικτη τη συγκεκριμένη περίοδο, όπου 

και η πτώση των πωλήσεων του κλάδου είναι εμφανής λόγο της κρίσης. 

 Στρατηγική ανάπτυξης αγοράς 

Η επιχείρηση θα μπορούσε να αυξήσει την εξαγωγική της δραστηριότητα και σε 

άλλες χώρες της Ευρώπης αλλά και παγκόσμια. Επίσης θα μπορούσε να επιδιώξει 

να εισέλθει και σε άλλα κανάλια διανομής.  

Σίγουρα σε αυτή τη περίπτωση τα πλαίσια είναι περισσότερο περιορισμένα, εφόσον 

μιλάμε για μία επιχείρηση με σχεδόν 100% κάλυψη σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

Συνεργάζεται με πάνω από 2.000 ανεξάρτητους χονδρέμπορους, οι οποίοι και 

διαθέτουν τα προϊόντα της σε περίπου 250.000 καταστήματα στη χώρα. Επομένως 

τα περιθώρια για νέα κανάλια διανομής είναι μικρά. Επίσης, η επιχείρηση έχει μια 

σημαντική παρουσία στις εξαγωγές εξωτερικό σε χώρες της Ευρώπης, Αμερικής και 

της Αφρικής. Όντας μέλος ενός πολυεθνικού ομίλου, αποκτά ένα ακόμα 

προβάδισμα στο να έχει ήδη μια ικανοποιητική παρουσία στις ξένες αγορές. Άρα, 

δε φαίνεται να υπάρχουν προοπτικές προς αυτή τη κατεύθυνση. 

 Στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων 

 

Μέσω της δημιουργίας επιπλέον Πειραματικών Αγρών η επιχείρηση έχει στόχο την 

ανάπτυξη νέων ποικιλιών κριθαριού, οι οποίες θα προσφέρουν νέες ποιοτικές 

παραλλαγές στο προϊόν.  

 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχει ως μακροπρόθεσμη κατεύθυνση τη βελτίωση της 

προσφερόμενης ποιότητας. Έχοντας στο ενεργητικό της τα δύο προϊόντα με τη 

μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα στο κλάδο και ταυτόχρονα τα πιο επιτυχημένα, ίσως 

η καλύτερη επιλογή την οποία θα μπορούσε να ακολουθήσει είναι η στρατηγική 

ανάπτυξής τους. Σε αυτή τη βάση η επιχείρηση θα πρέπει να θέσει ως επιτακτικό 

στόχο την ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών στα προϊόντα της. Πέρα όμως από αυτά 

τα «τυπικά» χαρακτηριστικά, μπορεί να στοχεύσει στην ανάπτυξη νέων ποιοτικών 

παραλλαγών του προϊόντος μέσω της δημιουργίας επιπλέον Πειραματικών Αγρών 

καλλιέργειας νέων ποικιλιών κριθαριού και συνεπώς νέων ποικίλων μπύρας. 

 

 

 

3. Στρατηγικές Διάσωσης/Εξυγίανσης  
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Είναι φυσιολογικό στη μακρόχρονη πορεία κάθε επιχείρησης να υπάρχουν οι «καλές» 

στιγμές της αλλά και οι «κακές». Εκτιμάται ότι ανά 10-15 χρόνια μια επιχείρηση 

αντιμετωπίζει προβλήματα και καλείται να υιοθετήσει στρατηγικές επιλογές 

αναστροφής των προβλημάτων αυτών. Πόσο μάλλον σε μία εποχή όπως είναι αυτή την 

οποία διανύουμε όπου το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης είναι αρκετά 

ευμετάβλητο και υπάρχουν πολλές εξελίξεις που είναι πέρα από τον έλεγχο της 

επιχείρησης. Έτσι, είναι αρκετές οι περιπτώσεις στις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν. Παρόλα αυτά, δεν 

εμφανίζεται να έχει ιδιαίτερα προβλήματα σε επίπεδο διαθέσιμων πόρων ή επαχθούς 

δανεισμού. Επομένως μάλλον μια στρατηγική διάσωσης δεν έχει κανένα απολύτως 

νόημα. 

 

 Σμίκρυνση 

Σύμφωνα με την κουλτούρα της επιχείρησης, η αγορά των πρώτων υλών καθώς 

και του εξοπλισμού της γίνεται σε μια προσπάθεια απόκτησης όσο το δυνατόν 

καλύτερης ποιότητας σε όσο το δυνατόν χαμηλότερη τιμή. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να μην υπάρχουν μεγάλα περιθώρια μείωσης κόστους προς αυτές τις 

κατευθύνσεις. Ταυτόχρονα, η επιχείρηση διαθέτει το απαραίτητο εργατικό 

δυναμικό με αποτέλεσμα να μην κρίνεται αναγκαία η οποιαδήποτε μείωση του 

κόστους μέσα από απολύσεις. Επομένως, η σμίκρυνση δε παρουσιάζεται σαν 

τρόπος επίλυσης του όποιου προβλήματος. 

 

 Επανεστίαση 

Μια σημαντική διάσταση της στρατηγικής κάθε επιχείρησης είναι η επιλογή των 

πεδίων δράσης στα οποία αυτή έχει παρουσία. Ας μη ξεχνάμε ότι αυτό αποτελεί 

και ένα από τα στοιχεία του «διαμαντιού» της στρατηγικής. Ήδη από την αρχή της 

λειτουργίας της, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι απολύτως εστιασμένη στις 

δραστηριότητες που αποτελούν το «πυρήνα» της. Είναι εστιασμένη στη παραγωγή 

προϊόντων μπύρας και δεν ασχολείται σχεδόν με καμιά άλλη δραστηριότητα.  

 

 Επαναξιολόγηση πελατών 

Σχετικά με αυτή τη πολιτική, η επιχείρηση στη καθημερινή της δραστηριότητα και 

σε τακτά χρονικά διαστήματα εξετάζει τα υπόλοιπα των πελατών της. Έπειτα 

σχηματίζει μια λίστα με τους οριακούς της πελάτες και αφού πρώτα τους 

προειδοποιήσει, λαμβάνει τα ανάλογα μέτρα. Βέβαια αυτή είναι ίσως και η πιο 

δύσκολη απόφαση που μπορεί να κληθούν να λάβουν κάθε φορά τα στελέχη γιατί 

«κάθε πελάτης είναι ευπρόσδεκτος». 

 

 

 

 Επαναδιαπραγμάτευση του χρέους 
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Η επιχείρηση δεν διαθέτει υψηλά επίπεδα χρέους με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη 

πρακτική να μην είναι εφαρμόσιμη. 

 

 Εξωτερική ανάθεση επιμέρους λειτουργιών (outsourcing) 

Όπως είδαμε και από την S.W.O.T ανάλυση που προηγήθηκε, μία σημαντική 

ευκαιρία είναι η εξωτερική ανάθεση των λειτουργιών της επιχείρησης. Ένα 

κεντρικό ερώτημα που πρέπει κάθε επιχείρηση να απαντήσει είναι ποιες 

δραστηριότητες θα εκτελεί η ίδια και ποιες θα δοθούν σε συνεργάτες. Αυτό 

συμβαίνει γιατί αν μπορεί η επιχείρηση να αποκτήσει κάποιες λειτουργίες της 

αλυσίδας αξίας από εξωτερικούς συνεργάτες με χαμηλότερο κόστος, τότε 

ενδέχεται να μπορεί να μεγαλώσει το περιθώριο κέρδους της και να ξεπεράσει τα 

προβλήματα κερδοφορίας τα οποία αντιμετωπίζει. 

 

4.3 Αξιολόγηση Προτάσεων Στρατηγικής - Τελική Επιλογή  

Αφού εξέτασα και παρουσίασα μία προς μία τις επιλογές τις οποίες έχει η επιχείρηση 

όσον αφορά τη στρατηγική της, θα ακολουθήσει μια τελική αξιολόγηση των 

στρατηγικών επιλογών προκειμένου να επιλέξω τη πλέον κατάλληλη. Η αξιολόγηση 

της στρατηγικής επιδιώκει να εξετάσει την  καταλληλότητα των στόχων, των σχεδίων, 

των πολιτικών καθώς και των αποτελεσμάτων της στρατηγικής που εφαρμόζει η 

επιχείρηση. 

Από την ανάλυση στη προηγούμενη ενότητα, παρατηρώ ότι η επιχείρηση έχει 

καταφέρει να χρησιμοποιεί στο ακέραιο τις δυνατότητες που της προσφέρει η 

στρατηγική που ακολουθεί. Επομένως, θα πρέπει να στραφώ σε μία Ανταγωνιστική 

Στρατηγική. Με βάση τη τοποθέτησή αυτή, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι η 

καταλληλότερη στρατηγική που θα μπορούσε να ακολουθήσει η  Αθηναϊκή Ζυθοποιία 

θα ήταν αυτή της ανάπτυξης προϊόντων.  

Προκειμένου να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να θέσει ως επιτακτικό μακροπρόθεσμο 

στόχο την ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών στα προϊόντα της. Στην ουσία όμως για να 

επιτύχει αυτή τη διαμόρφωση νέων χαρακτηριστικών θα πρέπει να κατανοήσει ότι 

πέρα από τα «τυπικά» χαρακτηριστικά της, θα πρέπει να στοχεύσει στην ανάπτυξη 

νέων ποιοτικών παραλλαγών του προϊόντος. Μία πολύ καλή επιλογή θα ήταν η 

δημιουργία επιπλέον Πειραματικών Αγρών καλλιέργειας νέων ποικιλιών κριθαριού 

προκειμένου να αναπτυχθεί και να προσελκύσει μέλη της αγοράς με διαφορετικές 

ιδιαίτερες προτιμήσεις. 

Παρά το γεγονός ότι μπορεί να θεωρούμε ότι η στρατηγική αυτή θα αποφέρει θετικά 

αποτελέσματα, θα πρέπει να εξετάσω και την αποτελεσματικότητά της. Για να το 

επιτύχω αυτό, θα χρησιμοποιήσω το μοντέλο που εισήγαγε ο Richard Lynch. Αυτό το 

μοντέλο ονομάζεται «SAFE» από τα αρχικά των αγγλικών όρων: 
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Suitability – Καταλληλότητα της στρατηγικής 

Acceptability – Αποδοχή της στρατηγικής 

Feasibility – Εφικτότητα της στρατηγικής 

 

Καταλληλότητα της στρατηγικής 

Η καταλληλότητα αναφέρεται στο κατά πόσο η στρατηγική που εξετάζεται είναι 

σύμφωνη με τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει η επιχείρηση στο παρόν αλλά και θα 

αντιμετωπίσει στο μέλλον. Το βασικό ερώτημα το οποίο θέτει είναι κατά πόσο θα 

ταιριάζει η στρατηγική αυτή στις μελλοντικές ανάγκες του εξωτερικού περιβάλλοντος.  

Η εκτίμηση της καταλληλότητας της στρατηγικής διέρχεται από δύο στάδια. Στο πρώτο 

στάδιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κλάδος βρίσκεται στο στάδιο της ωρίμανσης και η 

ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης σε αυτόν είναι κυρίαρχη, μία από τις στρατηγικές 

η οποία ενδείκνυται είναι η ανανέωση του προϊόντος. Με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση 

στοχεύει σε μια μελλοντική αύξηση του μεριδίου της αγοράς και των πωλήσεών της. 

Το δεύτερο στάδιο που ακολουθεί αναφέρεται στις μεθόδους επιλογής της 

καταλληλότερης στρατηγικής, τις οποίες έχουμε αναλύσει στην προηγούμενη ενότητα 

και καταλήξαμε στη στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς.  

Αποδοχή της στρατηγικής  

Σε αυτή τη φάση θα εξετάσουμε κατά πόσο η στρατηγική που επιλέξαμε είναι 

αποδεκτή, δηλαδή έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υψηλά κέρδη με ελάχιστο κίνδυνο, 

ικανοποιώντας παράλληλα και τις προσδοκίες των ομάδων ενδιαφερομένων της 

επιχείρησης.  

Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: 

Ανάλυση Απόδοσης 

Εφόσον αναμένουμε ότι με την στρατηγική που επιλέξαμε θα προσελκύσουμε νέες 

ομάδες ενδιαφερομένων, αυξάνοντας έτσι τις πωλήσεις μας, η απόδοση της 

στρατηγικής κρίνεται κερδοφόρα. Χάρης τις συνέργειες και τις οικονομίες κλίμακας 

που μπορεί και καταφέρνει η εταιρία θα έχει καλή συσχέτιση κόστους - οφέλους και 

πιστεύω ότι τα θετικά αποτελέσματα θα ξεπεράσουν τα κόστη υλοποίησης της 

στρατηγικής. Όλη αυτή η διαδικασία προφανώς και θα οδηγήσει σε αύξηση της αξίας 

της εταιρίας και βελτίωση των τοποθετήσεων των μετόχων της. 

Ανάλυση Κινδύνου 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρία βρίσκεται υπό τη σκέπη του ομίλου Heineken, ο 

κίνδυνος τον οποίο θα αναλάβει προβλέπεται να είναι μεγάλος αφού η υλοποίηση της 

στρατηγικής θα γίνει σε σημαντικό βαθμό με την υποστήριξη και με τα κεφάλαια που 
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θα «δανεισθεί» από τη  μητρική εταιρία, τα οποία θα της εξασφαλίσουν ρευστότητα. 

Επιπροσθέτως, δεν έχει να αντιμετωπίσει συναλλαγματικές διακυμάνσεις 

περισσότερες από αυτές που έχει ήδη. Υπάρχει ο κίνδυνος κυκλοφορίας των 

αποθεμάτων, τουλάχιστον αρχικά, ο οποίος θα αποτελέσει ένα βραχυπρόθεσμο 

πρόβλημα που σύντομα θα εξαλειφτεί  χάρη στην εδραίωση και των νέων προϊόντων 

που θα προωθηθούν. Φυσικά για κάθε πιθανές μελλοντικές καταστάσεις με 

διαφορετικές εξελίξεις στο οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον, θα 

υπάρχουν κάποια εναλλακτικά σενάρια αντιμετώπισης των καταστάσεων αυτών.  

Αποδοχή από τις ομάδες συμφερόντων  

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία σαν μια εταιρία που ένα από τα βασικά ανταγωνιστικά της 

πλεονεκτήματα είναι και η κουλτούρα της και ο δεσμός συνεργασίας μεταξύ των μελών 

της δε πρόκειται να αντιμετωπίσει προβλήματα όσον αφορά την αποδοχή αυτής της 

στρατηγικής από τις ομάδες συμφερόντων. Μάλιστα, το γεγονός ότι σύμφωνα με το 

αρχικό σχέδιο, θα τους επιφέρει κέρδη στο σύνολο της και θα συντελέσει στην επίτευξη 

των στόχων που έχουν τεθεί θα τους βρει σύμφωνους όλους.  

 

Εφικτότητα της στρατηγικής  

Τέλος, σε ότι αφορά την εφικτότητα της συγκεκριμένης στρατηγικής, θα πρέπει να 

εξετάσουμε τόσο εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς παράγοντες της επιχείρησης. 

Στο εσωτερικό της, όπως ανέφερα και παραπάνω περιμένω κερδοφορία της εταιρίας 

από το όλο αυτό εγχείρημα. Χάρης την κουλτούρα και τη στενή επικοινωνία που 

υπάρχει μεταξύ των μελών της θα είναι εφικτή η δέσμευση των ανθρώπινων της 

εταιρίας στη προσπάθειά της. Πιθανά θα χρειασθεί κάποιο επιπλέον προσωπικό, το 

οποίο θα έχει μία μεγαλύτερη εξειδίκευση στις νέες καλλιέργειες και στις νέες ποικιλίες 

ή θα «γνωρίζει καλύτερα» τη νέα αγορά στην οποία θα αναφέρεται προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί και ένα πιο στοχευόμενο μάρκετινγκ για το συγκεκριμένο προϊόν.  

Στους εξωτερικούς παράγοντες ο μεγαλύτερος ίσως κίνδυνος είναι η μεταβολή των 

κοινωνικών συνθηκών στον οποίο είναι και εκτεθειμένη η επιχείρηση μέσα από αυτή 

την επιλογή της. 

Μέσα από όλη αυτή την διεξοδική αξιολόγηση της στρατηγικής ανάπτυξης νέων 

προϊόντων θεωρώ ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι σε θέση να εφαρμόσει τη 

στρατηγική αυτή και ευελπιστώ ότι θα αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
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4.4 Επιχειρησιακή Στρατηγική 

Για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το εύλογο ερώτημα για το ποια στρατηγική 

ενδείκνυται να επιλέξει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε μια 

απλή ταξινόμηση των επιχειρήσεων βάσει δύο κριτηρίων: της ανταγωνιστικής της 

θέσης στην αγορά της μπύρας και του ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς.  

Συγκεκριμένα, η επιχείρηση βρίσκεται σε ανταγωνιστική θέση σε σχέση με άλλες 

επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου όπως έχει 

παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στη φάση της ωρίμανσης με αποτέλεσμα 

να αναπτύσσεται με αργούς ρυθμούς.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τη θεωρία της Στρατηγικής ίσως η 

πλέον ενδεδειγμένη επιχειρησιακή στρατηγική είναι αυτή της συνέχισης της 

στρατηγικής εστίασης σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα, όμως με τη ταυτόχρονη 

ανάπτυξη των προϊόντων της. Η επιχείρηση στηρίζει την ύπαρξή της στη παροχή όσο 

το δυνατόν υψηλότερης ποιότητας προϊόντων με ιδιαίτερη έμφαση στις διαφορετικές 

ανάγκες των καταναλωτών. Επομένως, θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται 

το παλμό της αγοράς, τις νέες τάσεις που επικρατούν και να προσαρμόζεται 

βελτιώνοντας τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα της στη προσπάθεια προσέλκυσης νέων 

τμημάτων της αγοράς. Επιπροσθέτως, η στρατηγική αυτή ευνοείται από το γεγονός ότι 

η επιχείρηση διαθέτει επιτυχημένα προϊόντα με τη μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα στην 

αγορά. Τέλος, οι γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις και οι νέες πατέντες ευνοούν αυτή 

τη στρατηγική.   

4.5 Ανταγωνιστική Στρατηγική 

Η Ανταγωνιστική Στρατηγική της επιχείρησης λαμβάνει χώρα στις επιχειρηματικές 

μονάδες, στη γραμμή παραγωγής και εστιάζει στη βελτίωση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρίας, προκειμένου να 

αντιμετωπίσει τους ανταγωνιστές της στη παραγωγή και πώληση μπύρας. Αυτή η 

στρατηγική θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξυπηρετεί την επιχειρησιακή 

στρατηγική η οποία είναι η ανάπτυξη των προϊόντων της επιχείρησης.  

Αυτό που επιπλέον πρέπει να λάβει υπόψη η εταιρία είναι ότι στοχεύει σε διάφορα 

τμήματα της αγοράς με τα διαφορετικά προϊόντα τα οποία διαθέτει, χωρίς να 

αποσύρεται από τα άλλα τμήματα της αγοράς.  

Επιπλέον, προκειμένου να αναπτύξει περαιτέρω τα προϊόντα της, πρέπει να 

επικεντρώσει τη στρατηγική της στην ικανοποίηση και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση 

των αναγκών των καταναλωτών. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία θα πρέπει να επιδιώκει 

διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα 

θεμελιώδη χαρακτηριστικά του κύριου προϊόντος της, δηλαδή στις πρώτες ύλες από τις 

οποίες παράγεται, τα κριθάρι, και σε δεύτερη βάση στα πιο χειροπιαστά 

χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα η συσκευασία. Βέβαια δε θα μπορούσαμε να 

παραλείψουμε τη σημαντικότητα και των αντιληπτών χαρακτηριστικών που προϊόντος, 
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τα οποία κτίζονται μέσω της επικοινωνίας της επιχείρησης με το καταναλωτικό κοινό. 

Παρόλα αυτά πολύ μεγάλη σημασία πρέπει να δίνεται στην αγνότητα και την ποιότητα 

των βασικών συστατικών παραγωγής της μπύρας βάση της κουλτούρας της εταιρίας.  

Έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της ένα πλήθος παραγομένων αλλά και εισαγόμενων 

μαρκών μπύρας, η εταιρία θα μπορεί να ανταγωνίζεται προσφέροντας 

διαφοροποιημένα προϊόντα προκειμένου να ικανοποιήσει ακόμα περισσότερο τις 

ποικίλες ανάγκες των καταναλωτών της.   

 

4.6 Λειτουργικές Στρατηγικές  

Κάθε επιχείρηση, είτε μέλος ενός ομίλου είτε ανεξάρτητη, έχει κάποια στρατηγική για 

τα λειτουργικά της τμήματα μάρκετινγκ, παραγωγής, έρευνας & εξέλιξης, ανθρώπινων 

πόρων, χρηματοοικονομικό, πωλήσεων και διανομής κ.ά. Οι βασικές αποστολές μίας 

λειτουργικής στρατηγικής που καθορίζουν τη διαχείριση των δραστηριοτήτων ενός 

λειτουργικού τμήματος είναι η υποστήριξη της επιχειρηματικής στρατηγικής και η 

επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για το τμήμα. 

Βασικοί υπεύθυνοι είναι οι επικεφαλής των αντίστοιχων τμημάτων και τα επιτελεία 

τους. Η συνεχής συνεργασία μεταξύ των λειτουργικών τμημάτων είναι πάντα κρίσιμη, 

ιδιαίτερα σε μια σύγχρονη επιχείρηση όπου δεν πρέπει να υπάρχουν στεγανά μεταξύ 

τμημάτων. Πολύ συνοπτικά, η στρατηγική των επιμέρους τμημάτων: 

Στρατηγική Πωλήσεων  

Ακολουθώντας πιστά, όπως ήδη κάνει, την προσαρμογή της στα τρέχοντα οικονομικά 

δεδομένα των καταναλωτών, η εταιρία πρέπει να προσαρμόσει τις τιμές της έτσι ώστε 

να προτιμηθεί από τους καταναλωτές και να τολμήσουν να το δοκιμάσουν. 

Επιπροσθέτως για τη τόνωση των πωλήσεων καλό μέτρο θα ήταν η θέσπιση μπόνους 

επίτευξης στόχων, έτσι ώστε να αποκτήσουν οι πωλητές μεγαλύτερα κίνητρα.  

Στρατηγική Χρηματοοικονομικών  

Η οικονομική στρατηγική εξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις των επιλογών της 

εταιρείας και εντοπίζει την καλύτερη πορεία οικονομικών ενεργειών. Επίσης, μπορεί 

να εξασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με την αναζήτηση κεφαλαίων 

χαμηλότερου κόστους και με την ευελιξία της ικανότητας εξασφάλισης κεφαλαίου για 

την υποστήριξη μιας επιχειρηματικής στρατηγικής. Η οικονομική στρατηγική μιας 

επιχείρησης επηρεάζεται από την εταιρική στρατηγική διαφοροποίησης.  

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν δανείζεται από τράπεζες καθώς η χρηματοδότησή της 

προέρχεται τόσο από ίδια κεφάλαια όσο και από τον όμιλο συνολικά. Έτσι και με την 

εφαρμογή της νέας στρατηγικής δε χρειάζεται να πραγματοποιήσουμε καμία αλλαγή 

στην στρατηγική αυτή. 

Στρατηγική Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
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Η στρατηγική λειτουργιών καθορίζει το πώς και το πού θα κατασκευαστεί το προϊόν, 

το μέγεθος της κάθετης ολοκλήρωσης, την κατανομή των φυσικών πόρων, και τις 

σχέσεις με τους προμηθευτές. Η βιομηχανική στρατηγική μιας επιχείρησης 

επηρεάζεται από τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Η έννοια αυτή περιγράφει την αύξηση 

του όγκου παραγωγής που μπορεί να αποτελείται από μικρές ή μεγάλες παρτίδες μικρές 

οι οποίες με ευέλικτα συστήματα παραγωγής, μπορούν να φτάνουν μέχρι και τα 10.000 

ή και περισσότερα τεμάχια το χρόνο. 

Η επιχείρηση θα επιλέξει να συνεχίσει να παράγει τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα με βάση 

τη λογική μεγάλων μεγεθών παρτίδων για να πετύχει τις διάφορες οικονομίες 

κλίμακας. Όσον αφορά τα νέα προϊόντα, επειδή ακόμα δεν έχουν δοκιμαστεί στην 

αγορά η καλύτερη επιλογή θα ήταν αρχικά μικρές παρτίδες παραγωγής οι οποίες θα 

τεθούν στην αγορά προς δοκιμή και στην συνέχεια, εφόσον το εγχείρημα ευοδωθεί, θα 

μπορεί να προχωρήσει σε μεγάλες παρτίδες παραγωγής.  

 

Στρατηγική Μάρκετινγκ  

Η στρατηγική μάρκετινγκ αφορά την τιμολόγηση, την πώληση, και τη διανομή ενός 

προϊόντος. Με μια στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς, μια εταιρεία μπορεί να 

εξασφαλίσει μεγαλύτερο μερίδιο σε μια υπάρχουσα αγορά για τα προϊόντα της ή να 

αναπτύξει νέες αγορές για τα υπάρχοντα προϊόντα. Με την επιλογή η εταιρία να 

χρησιμοποιήσει τη στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων θα να αναπτύξει νέα προϊόντα 

για νέες αγορές και νέο καταναλωτικό κοινό. 

 

Στρατηγική Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων  

Η στρατηγική διοίκησης ανθρώπινων πόρων επιχειρεί να βρει την καλύτερη 

εναρμόνιση μεταξύ των ανθρώπων και του οργανισμού. Ασχολείται με το ζήτημα του 

κατά πόσο μια εταιρεία θα πρέπει να προσλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό προσωπικού 

με χαμηλή αμοιβή, που θα εκτελεί επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, και είναι πολύ 

πιθανό να αποχωρεί μετά από λίγο καιρό ή να προσλαμβάνει έμπειρους εργαζόμενους 

με σχετικά υψηλή αμοιβή που θα εκπαιδεύονται σε ποικίλα καθήκοντα. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ανάλογα με το τμήμα που ανήκει κάποιος εργαζόμενος 

μπορούμε να κάνουμε και διαφορετική επιλογή. Για παράδειγμα για όσους εργάζονται 

στο εργοστάσιο, λόγω της μεγάλης τυποποίησης των εργασιών που πραγματοποιούν, 

θα μπορούσαμε  να εφαρμόσουμε τη πρώτη επιλογή χαμηλών αμοιβών μεγάλο 

προσωπικού. Όσον αφορά όμως εργαζομένους σε υψηλότερες θέσεις η δεύτερη 

επιλογή είναι προφανής. 
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5.ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα επιχειρήσεων στις οποίες μπορεί η στρατηγική ως 

σύλληψη να ήταν ιδιοφυής αλλά απέτυχε στην υλοποίησή της . Γι’ αυτό το λόγο θα 

προσπαθήσω να δώσω έμφαση στους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η 

υλοποίηση της στρατηγικής. Προκειμένου η Αθηναϊκή Ζυθοποιία να υλοποιήσει με 

επιτυχία τη στρατηγική την οποία προτείνω παραπάνω, θα πρέπει να πραγματοποιήσει 

μία ανάλυση της σχέσης της νέας στρατηγικής της με 

 την Οργανωτική Δομή 

 τα Συστήματα 

 το Στυλ Διοίκησης  

 το Προσωπικό  

 τις Ικανότητες και 

 τις Κοινές Αξίες. 

Η ανάλυση αυτή βασίζεται στο μοντέλο των 7S που αναπτύχθηκε από μία πολύ γνωστή 

συμβουλευτική επιχείρηση, τη McKinsey. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία θα πρέπει να κάνει 

παρεμβάσεις σε κάθε ένα από τα παραπάνω «δομικά» στοιχεία της επιχείρησης 

προκειμένου να τα προσαρμόσει στη νέα στρατηγική που θα ακολουθηθεί. 

 

Παρεμβάσεις στην Οργανωτική Δομή 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία απασχολεί πάνω από 1.400 εργαζομένους στα τρία εργοστάσιά 

της. Λόγω του μεγέθους της επιχείρησης αλλά και λόγω της κατεύθυνσής της στη 

παραγωγή, με τη τεράστια ποικιλία προϊόντων της ίσως η οργανωτική της δομή θα 

μπορούσε να προσαρμοστεί στη δομή κατά προϊόν. Αυτή η δομή θα επιτρέπει στην 

εταιρία να βρίσκεται ακόμη πιο κοντά στις ανάγκες των πελατών της. Με αυτό τον 

τρόπο διευκολύνεται και η διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, αυτή η 

συγκέντρωση και επιμονή στο προϊόν αναπτύσσει στελέχη που μπορούν να σκεφτούν 

το προϊόν και τον πελάτη αποτελεσματικότερα.    

 

Παρεμβάσεις στα Συστήματα 

Υπάρχουν ήδη συστήματα που διασφαλίζουν τη ποιότητα και την ασφάλεια σε πολύ 

μεγάλο βαθμό: ISO 14001, πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων 

ΙSO 9001, Hazard Analysis Cristal Control Point (H.A.C.C.P.) που απαιτείται για την 

ασφάλεια των προϊόντων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και το  
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πιστοποιητικό διασφάλισης της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων (ΒΣ 

8800). 

Παράλληλα, έχει υιοθετήσει ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής, με στόχο να 

υπάρχει κοινή βάση ενημέρωσης, πληροφορίας, ελέγχου καθώς επίσης και τυποποίηση 

και απλούστευση των εργασιών.    

 

Παρεμβάσεις στο Στυλ Διοίκησης 

Η εταιρία πρέπει να αναγνωρίζει τους προσωπικούς στόχους των εργαζομένων της κα 

να προσπαθεί να τους συμπεριλάβει στους εταιρικούς της στόχους. Ουσιαστικά, πρέπει 

να διατηρηθεί ο μεγάλος βαθμός αποκέντρωσης της εξουσίας, δηλαδή οι αποφάσεις να 

μη λαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο από τα ανώτερα επίπεδα αλλά και από τα 

χαμηλόβαθμα στελέχη. 

 

Παρεμβάσεις στις Ικανότητες 

Οι θεμελιώδεις ικανότητες στις οποίες πρέπει να στηρίζεται παραμένουν σταθερές και 

είναι: 

1. η ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων με τους προμηθευτές 

2. η έρευνα και ανάπτυξη προϊόντος με την υποστήριξη της μητρικής 

εταιρίας και 

3. η εμπιστοσύνη και πλήρης αποδοχή των προϊόντων της (brand loyalty). 

 

 

Παρεμβάσεις στο Ανθρώπινο Δυναμικό 

Οι υπάλληλοι είναι αρκετά πιστοί και αφοσιωμένοι στην εταιρία, καθώς οι 

περισσότεροι από αυτούς εργάζονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η επιχείρηση 

θα μπορούσε μέσα από επιπλέον σεμινάρια και προγράμματα εκπαίδευσης να 

προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη εμβάθυνση και διεύρυνση των οριζόντων τους στη 

καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Επιπλέον, το προσωπικό θα πρέπει να αναπτυχθεί 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι σε θέση αξιοποιώντας εσωτερικές και εξωτερικές 

πηγές να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της αγοράς και να προσαρμόζεται σε αυτές. 

 

Παρεμβάσεις στις Αξίες 
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Όλα τα προϊόντα της εταιρίας θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις αξίες της και να 

διαμορφωθούν βάση αυτές και όχι το αντίστροφο, δηλαδή ένα προϊόν να αλλάξει τις 

αξίες της εταιρίας. Συνεπώς και κάθε νέο προϊόν που δημιουργείται, θα πρέπει να 

βασίζεται στις αξίες της εταιρίας. 

 

Επίλογος 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να αναλυθεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες 

εμφιαλώσεως και πώλησης ποτών. Η επιχειρησιακή στρατηγική της εταιρείας 

παρουσιάζεται επαρκής μέχρι και τώρα, αλλά επιδέχεται βελτιώσεις η εν λόγω 

στρατηγική. Βάσει της ιστορικής της εξέλιξης, της εσωτερικής της δομής,  και του 

κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται, γίνεται ανάλυση της γενικότερης στρατηγικής 

που η εταιρεία μπορεί να ακολουθήσει ώστε να βελτιωθούν τα μεγέθη της συνολικά, 

καθώς επίσης τι παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν στα επιμέρους τμήματά της, ώστε να 

υπάρξει εξέλιξη προς το καλύτερο. Η επιλογή της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ΑΕ έγινε για 

τον λόγο πως α) αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες εταιρείες του 

κλάδου και β) η αυξημένη κατανάλωση του προϊόντος της μπύρας τα τελευταία χρόνια 

έχει φέρει μεγάλες αλλαγές στον κλάδο, όχι μόνο όσον αφορά την εξεταζόμενη 

οντότητα, αλλά και τόσο τους μεγάλους ανταγωνιστές της, όσο και τις μικρότερες 

μονάδες εμφιαλώσεως και πώλησης μπύρας. Το τελευταίο άλλωστε φαίνεται και από 

την εμφάνιση εντός της τελευταίας πενταετίας νέων προϊόντων μπύρας. Λαμβάνοντας 

τα παραπάνω δεδομένα υπόψη, θεωρείται μονόδρομος η εντός των επομένων ετών 

βελτίωση της στρατηγικής και των δομών της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ΑΕ. 

 

 Ιστορία  

 Εξέλιξη  

 Εσωτερικές δομές  

 Βελτίωση της υπάρχουσας στρατηγικής  

 Προτεινομένη νέας στρατηγική   
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Πηγές Πληροφοριών - Βιβλιογραφία 

Όλα τα στοιχεία της εν λόγω εργασίας αντλήθηκαν από τις παρακάτω πηγές 

πληροφοριών: 

Βιβλιογραφία:  

 Το κύριο σύγγραμμα: Νίκος Κωνσταντόπουλος (2011, έκδοση 1η). Βασικές Αρχές 

Στρατηγικής των Επιχειρήσεων. Αθήνα: Εκδόσης Κρητική 

 Το σύγγραμμα: Παπαδάκης, Β. (2012, έκδοση 6η). Στρατηγική των Επιχειρήσεων: 

Ελληνική και Διεθνής εμπειρία. Τόμος Α΄: ΘΕΩΡΙΑ. Αθήνα: Εκδόσεις Ε. Μπένου  

 Το σύγγραμμα: Μπουραντάς, Δ. (2002, έκδοση 1η). Μάνατζμεντ: Θεωρητικό 

υπόβαθρο/σύγχρονες πρακτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Γ. Μπένου  

 

Διαδίκτυο: 

 Η ιστοσελίδα της επιχείρησης: https://www.athenianbrewery.gr/gr/el/home/ 

 Η ιστοσελίδα του ομίλου: http://athensmosaic.heineken.com/gr/athensmosaic 

 Η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia 

 

και επιπλέον πληροφορίες άντλησα από άτομο το οποίο μέχρι πρόσφατα εργαζόταν 

στην εταιρία. 


