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Όταν κάνουμε λόγο για μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, εννοούμε κατά βάση τις

οικογενειακές επιχειρήσεις, κυρίως πρώτης, δεύτερης και σπανιότερα τρίτης γενιάς.

Η ιστορία βρίθει παραδειγμάτων σύμφωνα με τα οποία οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν

μετεξελιχθεί σε σημαντικούς παίκτες της αγοράς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και η Λουξ

που δραστηριοποιείται από το 1950 στον κλάδο των αναψυκτικών, η οποία από μια μικρή

οικογενειακή επιχείρηση έχει αναδειχθεί σήμερα στη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία αναψυκτικών

και χυμών, διατηρώντας ωστόσο τον «οικογενειακό» της χαρακτήρα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Οικονομικό περιβάλλον και οικογενειακές 

επιχειρήσεις



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ



Όλα ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 1950, όταν ο

Παναγιώτης Μαρλαφέκας ίδρυσε μία μικρή οικογενειακή

επιχείρηση με το όνομα «Λουξ» στην οδό Παντοκράτορος, στην

παλιά πόλη της Πάτρας.

Στην Αχαϊκή πρωτεύουσα λειτουργούσαν τότε άλλες 11

αναλόγου μεγέθους ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Ο μοναδικός

τρόπος για να ξεχωρίσει κάποιος ήταν να επιλέξει τα καλύτερα

υλικά και με το δικό του μεράκι να δημιουργήσει μοναδικές

συνταγές.

Σύντομα, οι πορτοκαλάδες, οι λεμονάδες και οι γκαζόζες «λουξ»

έγιναν τα αγαπημένα αναψυκτικά των Πατρινών. Τα χρόνια

κύλησαν και η πορεία της Λουξ ήταν σταθερά ανοδική.

Καθώς η επιχείρηση συνέχισε να αναπτύσσεται, το κριτήριο

παρέμενε «ποιότητα με οποιοδήποτε κόστος». Η μετέπειτα

πορεία της επιχείρησης απέδειξε ότι η επιλογή ήταν ορθή.

Λουξ από το 1950 έως σήμερα



Το 1972, ο Παναγιώτης Μαρλαφέκας λαμβάνει την

πιο κρίσιμη απόφαση για την πορεία της

επιχείρησης.

Αποφασίζει να μεταφέρει το εργοστάσιο στη

φημισμένη περιοχή του Κεφαλοβρύσου, μια

περιοχή χωρίς βασικές υποδομές την εποχή εκείνη,

χωρίς τηλέφωνο, χωρίς καν ρεύμα! Κρύβει όμως

στο υπέδαφος έναν πραγματικό θησαυρό, το

άριστης ποιότητας νερό Κεφαλόβρυσου, ένα νερό

ελαφρύ, ολιγομεταλλικό και σπάνιας φυσικής αξίας.

Τα αναψυκτικά Λουξ, αποκτούν πια νέα ταυτότητα,

με το ξεχωριστό νερό Κεφαλόβρυσου.

Η περιοχή

Κεφαλόβρυσο, ένας πράσινος παράδεισος



Η Λουξ - Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ είναι η μεγαλύτερη αμιγώς

ελληνική επιχείρηση αναψυκτικών και χυμών στην Ελλάδα,

καταλαμβάνοντας σταθερά τη 2η θέση σε μερίδιο αγοράς

των αναψυκτικών συνολικά, ανάμεσα σε ισχυρές πολυεθνικές

του κλάδου.

Η Λουξ Μαρλαφέκας έχει παρουσία στην ελληνική αγορά

αναψυκτικών και χυμών εδώ και 69 χρόνια. Ο σεβασμός προς

τον καταναλωτή υπήρξε πάντοτε ο κινητήριος μοχλός της

Λουξ. Επιλέγουμε αγνές, ελληνικές πρώτες ύλες για να

παράγουμε μοναδικές γεύσεις και καινοτόμα προϊόντα από

αυθεντικές συνταγές.

Λουξ από το 1950 έως σήμερα



Η ΛΟΥΞ ΣΗΜΕΡΑ



✓ Η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρία στον κλάδο των αναψυκτικών και

χυμών

✓ 69 χρόνια παράδοσης με σεβασμό στον καταναλωτή

✓ Κατέχει σταθερά την 2η θέση στην αγορά ανάμεσα σε γνωστές

πολυεθνικές στο σύνολο των αναψυκτικών και στα αναψυκτικά με

γεύση.

✓ 100% Ελληνική εταιρία - Ανήκει εξολοκλήρου σε Έλληνες Επιχειρηματίες

✓ Εδρεύει στην Ελλάδα

✓ Χρησιμοποιεί κατά απόλυτη προτεραιότητα Ελληνικές πρώτες ύλες

✓ Ενισχύει την υπεραξία της Ελληνικής εξωστρέφειας

✓ Πραγματοποιεί εξαγωγές σε 27 χώρες

✓ Διπλασιασμός του κύκλου εργασιών της εταιρείας κατά την πρόσφατη 

περίοδο της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας

✓ Κύκλος εργασιών 34 εκατ. ευρώ για το 2018

✓ Διαθέτει 75.000 σημεία πώλησης κι ένα εκτεταμένο δίκτυο 500 και 

πλέον αντιπροσώπων

✓ Προσφέρει απασχόληση σε 130 άμεσους & έμμεσους εργαζόμενους

✓ Ακολουθεί εκτεταμένο πρόγραμμα ΕΚΕ σε τοπικό και πανελλαδικό 

επίπεδο

✓ Αποτελεί ιδρυτικό Μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 



Στις αρχές του 20ου αιώνα το μέγεθος μιας επιχείρησης καθόριζε την πορεία της δεδομένου του

πλήθους ευκαιριών ανάπτυξης που προσέφερε κάθε οικονομία. Οι πολύπλοκες οργανωτικές δομές

και διαδικασίες λήψης αποφάσεων επικρατούσαν στη διοίκηση της επιχείρησης.

Ωστόσο, σήμερα, ο σκληρός ανταγωνισμός, η δραστηριοποίηση πολλών και σημαντικών «παικτών»

σε διάφορους τομείς αλλά και η αστάθεια που για χρόνια έφερε η οικονομική κρίση φαίνεται ότι

αποτελούν παράγοντες που ευνοούν τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες

συνθήκες της αγοράς, η ευελιξία και η προσαρμογή που χαρακτηρίζει τις οικογενειακές

επιχειρήσεις αποτελούν πλεονεκτήματά τους στο εγχώριο και παγκόσμιο ανταγωνιστικό

επιχειρηματικό περιβάλλον.

Οικονομικό περιβάλλον και οικογενειακές 

επιχειρήσεις – Τα πλεονεκτήματα των 

οικογενειακών επιχειρήσεων



Το ασταθές οικονομικό κλίμα αλλά και οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών,

μετατοπίζουν το βάρος από την ποσότητα στην ποιότητα. Μέχρι πρότινος το διαθέσιμο από άλλες

πηγές κεφάλαιο ήταν το κλειδί της επιτυχημένης πορείας μιας επιχείρησης, το οποίο όμως ενέτεινε

την ανάγκη για βραχυπρόθεσμα κέρδη με αποτέλεσμα μετά την πιθανή αποχώρηση των

επενδυτών, η επιχείρηση να αφήνεται μετέωρη διακυβεύοντας την επιβίωσή της.

Συγκριτικά, οι οικογενειακές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν και διαθέτουν κατά το δοκούν τους

δικούς τους πόρους, οπότε διαχειρίζονται διαφορετικά και χωρίς πιέσεις - που θα μπορούσαν να

αποδειχτούν επιζήμιες – τα έσοδα και τα έξοδά τους.

Παράλληλα, διαθέτουν πιο περιορισμένο κόστος διοίκησης σε σχέση με πολυεθνικές εταιρείες, που

τους επιτρέπει την επιβίωσή τους στην αγορά. Όσο μεγαλύτερα είναι τα μεγέθη μιας επιχειρήσεις,

τόσο μεγαλύτερα είναι και τα έξοδα λειτουργίας της (έξοδα διοίκησης, ασφάλεια, εργατικά κλπ).

Οικονομικό περιβάλλον και οικογενειακές 

επιχειρήσεις – Τα πλεονεκτήματα των 

οικογενειακών επιχειρήσεων



Πέρα από τα πλεονεκτήματα μιας οικογενειακής επιχείρησης σε οικονομικό επίπεδο, οι μικρές και

μεσαίες επιχειρήσεις, έχουν τη δυνατότητα της άμεσης και πολλές φορές ακόμα και προσωπικής

επικοινωνίας με τους πελάτες, στοιχείο που ενισχύει τη φήμη αλλά και την αξιοπιστία τους

απέναντι στον καταναλωτή. Υπάρχουν επίσης ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες μια οικογενειακή

επιχείρηση υπερτερεί έναντι μιας μεγαλύτερης, στο ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο, που της

εξασφαλίζει τη βιώσιμότητά της στην αγορά.

Ωστόσο, ασφαλώς οι μεγάλες επιχειρήσεις «κινούν» τα νήματα της αγοράς, υπάρχουν όμως

παραδείγματα όπου μεγάλες εταιρείες δίνουν τη θέση τους στους μικρότερους παίκτες της

αγοράς.

Οικονομικό περιβάλλον και οικογενειακές 

επιχειρήσεις – Τα πλεονεκτήματα των 

οικογενειακών επιχειρήσεων



Δεδομένου ότι οι μικρομεσαίες-οικογενειακές επιχειρήσεις, ανάμεσα στις οποίες συγκαταλέγονται

πολλές εταιρείες-Μέλη της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της

ελληνικής οικονομίας, και συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της εγχώριας

επιχειρηματικότητας, καθίσταται αναγκαία η απρόσκοπτη προσήλωση στους στόχους που θέτουν

μέσα σε ένα περιβάλλον όπου οι δυσχέρειες και τα εμπόδια, θα πρέπει να περιοριστούν αισθητά

και αποτελεσματικά προκειμένου να διασφαλιστεί όχι μόνο η βιωσιμότητά τους αλλά και η

περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Οικονομικό περιβάλλον και οικογενειακές 

επιχειρήσεις – Τα πλεονεκτήματα των 

οικογενειακών επιχειρήσεων



Ευχαριστούμε πολύ


