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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ MARKETING 

 

1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ 

2. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MARKETING 

3. ΤΟ MARKETING 

4. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ MARKETING 

5. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

MARKETING 

6. MARKETING MIX 

7. Η ΤΙΜΗ (ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ) – ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ MARKETING MIX 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

3. Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

5. Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

6. ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΧΝΑ 

ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 

7. ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

8. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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9. Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

10. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

11. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

12. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

13. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

14. ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

15. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

2. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

3. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

5. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

6. ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

7. ΣΤΟΧΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

9. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ 

10. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

12. ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

2. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ  

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΙ 

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΩΝ  

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΩΝ 

6. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

7. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΩΝ 

8. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 

10. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ 

ΣΤΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

11. ΤΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 

12. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

1. ΕΝΝΟΙΑ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

3. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4. ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

5. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ 

7. Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ 

8. Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

9. Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

10. ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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11. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

12. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

13. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

14. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

15. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

16. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

17. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

18. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

19. ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΤΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2. ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

4. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3. ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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4. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 

5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 

 

Η τιμολογιακή πολιτική είναι μια ουσιαστική διαδικασία για την οποία απαιτείται 

συστηματική προσέγγιση των εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων της κάθε 

επιχείρησης. Στην παρακάτω εργασία γίνεται μια εκτεταμένη ανάλυση της 

τιμολογιακής στρατηγικής και των τιμολογιακών μεθόδων υπό το πρίσμα του 

marketing, με αναφορά στους τομείς του λιανικού και χονδρικού εμπορίου και του 

τομέα των υπηρεσιών. Τέλος παρουσιάζονται τα σημαντικότερα ευρήματα της 

έρευνας που έγινε σε ένα ικανοποιητικό αριθμό επιχειρήσεων αναφορικά με την 

τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζουν, τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις τιμές 

των αγαθών και των υπηρεσιών τους και το βαθμό που η οικονομική ύφεση 

επηρεάζει τις τιμολογιακές αποφάσεις τους. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

Βασικό στοιχείο του marketing μιας εταιρίας είναι η διαδικασία τιμολόγησης των 

προϊόντων της. Παρ’ όλο που παράγοντες άλλοι πλην της τιμής έχουν αποκτήσει 

μεγαλύτερη σπουδαιότητα στη συμπεριφορά του αγοραστή στις πρόσφατες 

δεκαετίες, η τιμή συνεχίζει να παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες 

που καθορίζουν το μερίδιο αγοράς της εταιρίας και την αποδοτικότητά της. Εξάλλου 

η τιμή είναι η μόνη, από τα συστατικά του μίγματος marketing, που παράγει έσοδα. 

Είναι λοιπόν φανερή η σπουδαιότητα της επιλογής της κατάλληλης στρατηγικής 

τιμολόγησης για το εκάστοτε προϊόν. Δυστυχώς όμως πολλές είναι οι εταιρίες που δε 

χειρίζονται σωστά το θέμα της τιμολόγησης. Είναι πολύ συχνό, για παράδειγμα, η 

τιμολόγηση να είναι έντονα προσανατολισμένη προς το κόστος ή να μην 

αναθεωρείται αρκετά συχνά ώστε να ενσωματώνει τις αλλαγές που σημειώνονται 

στην αγορά. Επίσης έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, η τιμολόγηση να καθορίζεται 

ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα στοιχεία του μίγματος marketing και να μην 

διαφοροποιείται αρκετά για διαφορετικά προϊόντα, τμήματα και περιπτώσεις αγοράς. 

Για την αποφυγή φαινόμενων όπως τα παραπάνω, η επιχείρηση πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη της πέντε σημαντικούς παράγοντες στην επιλογή της στρατηγικής 

τιμολόγησης που θα ακολουθήσει. Πρώτα απ’ όλα τους στόχους της, πωλήσεις, 

μερίδιο αγοράς, πελάτη, εταιρική εικόνα, και άλλους εσωτερικούς παράγοντες όπως 

τη γραμμή προϊόντων και υπηρεσιών. Έξω από τα ενδοεπιχειρησιακά πλαίσια η 

εταιρία είναι σημαντικό να εξετάζει τον ανταγωνισμό της, τους αγοραστές της και 

τους συνεργάτες της που επηρεάζουν τα κανάλια προμηθειών και διανομής. Τέλος δε 

θα πρέπει να ξεχνάει ότι κινείται σε ένα γενικότερο περιβάλλον (οικονομικό, 

πολιτικό, νομικό) που έχει επιρροή πάνω της.  

 

Σύμφωνα με τον Rao V.R. (1984), η τιμή είναι η μόνη μεταβλητή του μίγματος 

marketing που δημιουργεί έσοδα. Όλες οι άλλες περιλαμβάνουν δαπάνες (ή 

ενδεχομένως επενδύσεις) των κεφαλαίων. Τα αποτελέσματα των μεταβολών των 

τιμών είναι άμεσα και οι προσεγγίσεις βασισμένες στην τιμή είναι ο ευκολότερος 

τρόπος για να υπάρξει επικοινωνία με τους ενδεχόμενους αγοραστές. Εντούτοις, οι 
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ανταγωνιστές μπορούν να αντιδράσουν ευκολότερα σε προσεγγίσεις βασισμένες στην 

τιμή από ότι σε εκείνες που βασίζονται σε οφέλη προϊόντων και στην εικόνα. Μπορεί 

να υποστηριχτεί ότι η απόφαση τιμών είναι ίσως η σημαντικότερη μεταξύ των 

αποφάσεων του μίγματος marketing (στρατηγική) για ένα προϊόν “μάρκας”. Η 

συμβατική σκέψη προτείνει ότι η απόφαση τιμών πρέπει να ληφθεί σε συμφωνία με 

τα υπόλοιπα στοιχεία της στρατηγικής marketing. 

 

Βασισμένοι στην βιβλιογραφία της τιμής και της τιμολογιακής πολιτικής, θα 

ασχοληθούμε στην εργασία αυτή με τις αποφάσεις που σχετίζονται με την τιμή ενός 

προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρουν οι επιχειρήσεις, τη διαδικασία της 

τιμολόγησης. αλλά και τους στόχους, τις μεθόδους και τις πολιτικές γύρω από την 

τιμολογιακή στρατηγική. Επιπλέον θα αναφερθούμε στην τιμολόγηση από τη σκοπιά 

της κοστολόγησης και στο οικονομικό περιβάλλον  κάτω από το οποίο θα εξετάσουμε 

αναλυτικά την τιμολόγηση στους τομείς του χονδρικού και λιανικού εμπορίου αλλά 

και του κλάδου των υπηρεσιών. Τέλος θα παρουσιάσουμε μια έρευνα που έγινε σε 

επιχειρήσεις των παραπάνω κλάδων αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική και θα 

προσπαθήσουμε να εξάγουμε συμπεράσματα υπό το φως της οικονομικής κρίσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ MARKETING 
 

 

 

1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ 
 

Επιχείρηση είναι μια οργανωμένη προσπάθεια ανθρώπων που αποσκοπεί, με την 

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της, κατά 

επαναλαμβανόμενο τρόπο. Τα συστατικά μέρη της επιχείρησης είναι: 

 

a. οι εισροές, που είναι το ανθρώπινο δυναμικό, οι επιδεξιότητες, οι γνώσεις, η 

εκπαίδευση, οι πληροφορίες, η μεθοδολογία, τα υλικά και η ενεργεία και το κεφάλαιο 

b. η παραγωγική διαδικασία, που επιλέγεται σύμφωνα με το είδος της 

επιχείρησης 

c. οι εκροές, που παίρνουν τη μορφή προϊόντων ή εκφράζονται σε υπηρεσίες/ 

πληροφορίες 

 

Η επιχείρησης ως σύστημα λαμβάνει εισροές και συγχρόνως ενεργεία για αν 

μετασχηματίσει αυτές τις εισροές σε εκροές. Κατά τη διαδικασία αυτή λαμβάνουν 

χώρα στον επιχειρησιακό χώρο ορισμένες συντονισμένες λειτουργίες, χωρίς τις 

οποίες η επιχείρησης δεν είναι δυνατό να υλοποιήσει τους στόχους της. Οι 

λειτουργίες των επιχειρήσεων ή των οργανισμών γενικά διαφέρουν αποσκοπεί 

περίπτωση σε περίπτωση. Οι πέντε βασικότερες λειτουργίες είναι: των προμηθειών, 

της παράγωγης, του marketing, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του 

προσωπικού. Αποσκοπεί τις λειτουργίες αυτές εμείς θα αναφερθούμε σε αυτήν του 

marketing, στην οποία εντάσσεται η διαδικασία της τιμολόγησης. 

 

 

2. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
 

Η λειτουργία του marketing αποτελεί το συνδετικό κρίκο της επιχείρησης και του 

περιβάλλοντος. Η λειτουργία αυτή φέρει βασικά το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης 
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για την υλοποίηση του προγράμματος της επιχείρησης. Το marketing ασχολείται με 

την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή, με ταυτόχρονη επίτευξη των στόχων 

της επιχείρησης, κατευθύνει τα μέσα της επιχείρησης και επιβεβαιώνει συνεχώς ότι ο 

καταναλωτής είναι ικανοποιημένος. Η ιδέα της ικανοποίησης του καταναλωτή είναι 

το βασικότερο σύμβολο πίστης της λειτουργίας του marketing. Οι δραστηριότητες 

της λειτουργίας marketing αναφέρονται: 

 

• Στον προγραμματισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας βάσει υπεύθυνων 

προβλέψεων για τη μελλοντική ζήτηση 

• Στον προγραμματισμό των παραγομένων προϊόντων ή υπηρεσιών (βάσει 

ερευνών στην αγορά) 

• Στην επιλογή των δικτύων διανομής των προϊόντων 

• Στον καθορισμό των μέσων προβολής 

• Στον καθορισμό της τιμής πώλησης των προϊόντων και των όρων πώλησης 

• Στον προγραμματισμό των πωλήσεων 

 

Στη διαδικασία και στις μεθόδους διάθεσης των προϊόντων ή υπηρεσιών (τεχνική των 

πωλήσεων). Πολλές φορές λόγω οργανωτικών αδυναμιών, η λειτουργία marketing 

έχει τριβές με τις τρεις άλλες βασικές λειτουργίες της επιχείρησης: της παραγωγής, 

των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του προσωπικού. Οι τριβές αυτές έχουν 

σχέση με την κατανομή των αρμοδιοτήτων, των πόρων της επιχείρησης, τους 

ελέγχους κ.ά. Στην εικόνα 1.1. παρουσιάζονται οι τριβές που έχει η λειτουργία 

marketing με τις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης. (Τζωρτζάκης Κ. και Τζωρτζάκη 

Α. , 2002) 
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Εικόνα 1.1: Τριβές της λειτουργίας marketing με τις άλλες λειτουργίες της επιχείρησης 

 

 

3. ΤΟ MARKETING 
 

Για τον ορισμό της έννοιας του marketing υπάρχουν πολλές απόψεις. Θα 

χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό που δίδει για το marketing TO American Institute of 

Marketing, το οποίο αναφέρει ότι: "Marketing είναι η διοικητική εκείνη λειτουργία η 

οποία οργανώνει όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν σχέση με 

την εκτίμηση ή τον προσηλυτισμό της αγοραστικής δύναμης των πελατών στην 

ενεργό ζήτηση για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή για μία συγκεκριμένη υπηρεσία έτσι 

ώστε αυτός που κάνει χρήση marketing, να πετύχει τον στόχο-κέρδος ή τους άλλους 

αντικειμενικούς στόχους που έθεσε". 

 

Ένας άλλος επίσης περιεκτικός ορισμός, είναι αυτός που διατυπώθηκε από τον Philip 

Kottler έναν από τους διασημότερους καθηγητές του marketing και ο οποίος 

αναφέρει ότι: "Marketing είναι η ανθρώπινη εκείνη δραστηριότητα που έχει ως 

απώτερο στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών του ανθρώπου μέσα 

από τη διαδικασία των συναλλαγών". 

 

Τέλος ο Martin Bell, άλλος γνωστός καθηγητής αναφέρει ότι: "Marketing είναι ένα 

σύνολο δραστηριοτήτων που έχει σχέση με την ανάπτυξη προγραμμάτων και 
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διαδικασιών, οι οποίες οδηγούν στην ικανοποίηση των επιθυμιών και απαιτήσεων 

των πελατών μίας επιχείρησης". 

 

Κάποιοι άλλοι ορισμοί εξετάζουν τη δυναμική της διεργασίας του Marketing, είτε 

στο μικροσκοπικό επίπεδο της μεμονωμένης εταιρίας, είτε στο μακροσκοπικό 

επίπεδο της κοινωνίας ως σύνολο. Στο μικροσκοπικό επίπεδο, η διεργασία του 

marketing ορίζεται ως: "Ένα συνολικό σύστημα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

που κατευθύνει τη ροή των αγαθών και υπηρεσιών από τον παραγωγό στους 

καταναλωτές ή τους χρήστες, με σκοπό την ικανοποίηση των πελατών και την 

επίτευξη των αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης". 

 

Στο μακροσκοπικό επίπεδο η διεργασία του marketing ορίζεται ως: “Ό σχεδιασμός 

δίκαιων και αποδοτικών συστημάτων που θα κατευθύνουν τη ροή των αγαθών και 

υπηρεσιών μιας οικονομίας από τους παράγωγους στους καταναλωτές και θα 

πετύχουν τους αντικειμενικούς στόχους της κοινωνίας". (Μαντζάρης Γ. , 2003) 

 

Οι marketers στις επιχειρήσεις υπηρεσιών που υιοθετούν τη φιλοσοφία του 

marketing, έχουν το καθήκον να καταστήσουν τη φιλοσοφία αυτή επιχειρησιακά 

λειτουργική. To marketing πρέπει να περάσει από τη θεωρία στην πράξη. Οι 

επιχειρήσεις που θέλουν να υπηρετήσουν και να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του 

πελάτη ή καταναλωτή, προσπαθούν να ακολουθήσουν συστηματικά και σχεδιασμένα 

τις ανάγκες της αγοράς και να πράξουν ανάλογα, ώστε να επωφεληθούν από τις 

εκάστοτε ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται. Μέρος αυτής της συστηματικής 

προσέγγισης είναι και η χρησιμοποίηση ενός σχεδίου marketing ή, αλλιώς, η 

συστηματική χρησιμοποίηση των πόρων και πηγών του marketing, με σκοπό την 

επίτευξη των προσδιορισμένων στόχων. 

 

Η διαδικασία του σχεδιασμού μιας στρατηγικής marketing αποτελείται από τα 

παρακάτω γενικά βήματα: 

 

• Συλλογή πληροφοριών, τόσο από το εξωτερικό περιβάλλον όσο και 

εσωτερικά, από την ίδια την επιχείρηση 
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• Προσδιορισμός και εκτίμηση των δυνατών αλλά και των αδύνατων σημείων 

του οργανισμού, καθώς και των ευκαιριών και απειλών από το εξωτερικό του 

περιβάλλον (ανάλυση SWOT) 

• Εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων σχετικά με τους καθοριστικούς 

παράγοντες για την επιτυχία του marketing 

• Καθορισμός των στόχων της επιχείρησης, οι οποίοι θα είναι βασισμένοι στις 

πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί και στα συμπεράσματα που θα έχουν εξαχθεί 

από την ανάλυση SWOT 

• Διαμόρφωση των στρατηγικών marketing 

• Κατάστρωση λεπτομερών σχεδίων και προγραμμάτων για την επίτευξη των 

στόχων που τίθενται 

• Μέτρηση και έλεγχος της προόδου όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων, 

προκειμένου να γίνει επανεξέταση και αναθεώρηση τους, αν κριθεί αναγκαίο 

 

Στην πράξη, το περιεχόμενο και ο τρόπος εκτέλεσης των σχεδίων marketing διαφέρει 

σε πολύ μεγάλο βαθμό από σχέδιο σε σχέδιο. Το περιεχόμενο των σχεδίων marketing 

επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις ερωτήσεις-κλειδιά που ο εκάστοτε marketer 

θέτει, καθώς και από τα θέματα με τα οποία καταπιάνεται (για παράδειγμα, με τις 

αγορές, τους πόρους και τα αποθέματα της επιχείρησης, με τις οικονομικές και 

κοινωνικές μεταβολές, κ.λπ.). Όποιο, όμως, και αν είναι το περιεχόμενο του, ένα 

βασικό συστατικό στοιχείο του σχεδιασμού του marketing είναι η ανάπτυξη ενός 

κατάλληλου μείγματος marketing έτσι, ώστε να καταστεί αποτελεσματική η εκτέλεση 

των στρατηγικών. (Μπενετάτος Θ, Παπαγεωργίου Γ. και Στεργίου Δ. 2004) 

 

 

4. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ MARKETING 
 

Παγκοσμιοποίηση των αγορών και του ανταγωνισμού 

Στη παγκόσμια οικονομία ολοκληρώνονται τα τελευταία χρόνια σημαντικές αλλαγές, 

όσον αφορά τις δομές της παγκόσμιας αγοράς. Οι σημαντικές τεχνολογικές πρόοδοι 

στον τομέα των μεταφορών, των επικοινωνιών, το Internet, η δορυφορική τηλεόραση, 

οι Η/Υ, τα τηλέφωνα κ.τ.λ. έφεραν πολύ κοντά τα κράτη και του ανθρώπους. 

Άνθρωποι με διαφορετικές αντιλήψεις και πολιτισμούς, με διαφορετικές παραδόσεις 
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και γλώσσες, μπορούν και έρχονται σε καθημερινή επαφή και συναλλαγές. Αυτή η 

ουσιαστική εκμηδένιση του χρόνου και του χώρου και των προβλημάτων που 

δημιουργούσαν κατά το παρελθόν οι σχετικές περιοριστικές συνθήκες, δημιούργησαν 

τις προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις αγορές τους γεωγραφικά για 

την διάθεση των προϊόντων τους, αλλά και να εκμεταλλευτούν και άλλες αγορές, για 

την προμήθεια των απαραίτητων πρώτων υλών. Το διεθνές εμπόριο αναπτύχθηκε 

σημαντικά προσφέροντας στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές σημαντικά 

συγκριτικά πλεονεκτήματα. 

 

Βέβαια μια τέτοια προσπάθεια διείσδυσης στις διεθνείς αγορές απαιτεί σε πολλές 

περιπτώσεις την συνεργασία πολλών επιχειρήσεων, οι οποίες 

αλληλοσυμπληρώνονται και λειτουργούν βάσει στρατηγικών συμμαχιών. Η 

προσπάθεια αυτή στοχεύει στην δημιουργία κοινής στρατηγικής παραγωγής και 

διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και γενικά στην χρήση 

των οικονομιών κλίμακας ή οικονομιών μεγέθους, που δημιουργούν οι 

επιχειρηματικές συμμαχίες. Μπορούν συχνά ανταγωνιστές να εμφανιστούν ως 

σύμμαχοι για την επιδίωξη κοινών οικονομικών και άλλων συμφερόντων, με την 

δημιουργία Joint-Venture για συγκεκριμένα προϊόντα ή αγορές. Στρατηγικές 

συμμαχίες σχηματίζονται τόσο από μεγάλες επιχειρήσεις, όσο και από μεσαίες ή 

μικρές. Όλοι προσπαθούν να βελτιώσουν την θέση τους στο διεθνές εμπόριο, με 

στόχο να διασφαλίσουν την βιωσιμότητα τους. 

 

Όμως πέρα από την μεγέθυνση των επιχειρήσεων, την οποία επιβάλλει η 

παγκοσμιοποιημένη πλέον οικονομία, τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε και μια τάση 

δημιουργίας και πολιτικών και οικονομικών σχηματισμών μεταξύ κρατών σε διεθνές 

επίπεδο, προκειμένου με αυτό το τρόπο να προστατευτούν από το εξωτερικό 

ανταγωνισμό, κάτι όμως που δημιουργεί καινούργιες συνθήκες και διαφοροποιεί 

σημαντικά τους κανόνες στο διεθνές εμπόριο. Ας αναφέρουμε για παράδειγμα την 

Ε.Ε., στην οποία η εσωτερική παραγωγή προστατεύεται από τις εισαγωγές τρίτων 

χωρών, με μια σειρά από περιορισμούς (ποσοστώσεις, δασμούς, φόρους κατά την 

εισαγωγή κ.τ.λ.). Αλλά και η εσωτερική παραγωγή ορισμένων προϊόντων (κύρια 

αγροτικών), λειτουργεί υπό καθεστώς ελέγχου και περιορισμών (ποσοστώσεων). 

Βεβαίως αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ε.Ε. αλλά και σε άλλες περιοχές, όπου 

υφίστανται οικονομικές συμμαχίες. Όλοι αυτοί οι σχηματισμοί δημιουργούν εμπόδια 
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στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, με αποτέλεσμα να μειώνεται η 

παγκόσμια ευημερία. Το μεγαλύτερο πλήγμα βεβαίως το δέχονται οι μικρές και 

υποανάπτυκτες χώρες του τρίτου κόσμου, οι οποίες βλέπουν τα προϊόντα τους να 

απαξιώνονται συνεχώς έναντι αυτών των βιομηχανικών χωρών, λόγω έλλειψης ή 

μειωμένης ανταγωνιστικότητας. 

 

Διαφοροποίηση του εισοδηματικού χάσματος 

Πολλοί άνθρωποι και πολλά κράτη της γης έγιναν φτωχότεροι κατά τις τελευταίες 

δεκαετίες, ενώ άλλοι έγιναν πλουσιότεροι. Ένα μεγάλο τμήμα του παγκόσμιου 

πληθυσμού αντιμετωπίζει προβλήματα πείνας, έλλειψης μόρφωσης και στοιχειωδών 

συνθηκών υγιεινής διαβίωσης. Πολλά κράτη αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα 

λόγω υπερχρέωσης στις δυτικές χώρες, αλλά και λόγω διαφθοράς των Ηγεσιών τους. 

Το χάσμα μεταξύ φτωχών και πλούσιων χωρών μεγεθύνεται. Βεβαίως οι 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών αυτών είναι μεγάλες. Ενώ στις χώρες της Άπω 

Ανατολής, η ανάπτυξη τρέχει με ρυθμούς 5-7% ετήσια, οι χώρες της Λατινικής 

Αμερικής, αλλά κύρια οι χώρες της Αφρικής αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα 

πείνας, ανεργίας και εξαθλίωσης. 

 

Το παράδοξο στην περίπτωση αυτή είναι ότι σε πολλά αναπτυσσόμενα κράτη, 

υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα των αναγκών σε είδη διατροφής, ρούχα και άλλα 

καταναλωτικά αγαθά, το οποίο δεν καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή, όμως 

λόγω της χαμηλής αγοραστικής δύναμης δεν μπορεί να απευθυνθεί στις διεθνείς 

αγορές. Αντίθετα στο βιομηχανικά αναπτυγμένο τμήμα του κόσμου, υπάρχουν 

τεράστιες δυνατότητες (υπέρ)-παραγωγής αλλά και υψηλό διαθέσιμο εισόδημα. Τα 

προϊόντα όμως των χωρών αυτών απευθύνονται κύρια σε υψηλές εισοδηματικά 

αγορές. Έτσι οι επιχειρήσεις των βιομηχανικών χωρών ευρίσκονται σε έναν συνεχή 

και σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ τους, προκειμένου να αυξήσουν τα μερίδια στις 

αγορές της λεγόμενης "Τριάδας" (Ιαπωνία-ΗΠΑ-Ε.Ε). Ο λόγος είναι ότι τα προϊόντα 

των επιχειρήσεων αυτών, δεν μπορούν να διεισδύσουν μαζικά στις αγορές των 

φτωχών κρατών, επειδή οι τελευταίες δεν διαθέτουν το ανάλογο ύψος εισοδήματος. 

 

Αυτό που ενδιαφέρει τις διεθνείς συναλλαγές, είναι ότι όχι μόνο μεγαλώνει η 

εισοδηματική ανισότητα μεταξύ πλουσίων και φτωχών κρατών, αλλά ότι αυτή 

επιτείνεται και λόγω κακής οικονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων τους. Αυτό έχει 

 16



σαν συνέπεια την μείωση της ανταγωνιστικότητας των χωρών αυτών και τη συνεχή 

υποτίμηση των νομισμάτων τους. Η Κίνα αποτελεί εδώ ένα κλασσικό παράδειγμα: 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των νομισματικών ισοτιμιών, το μέσο ετήσιο Κατά-

Κεφαλή-Εισόδημα στην Κίνα το 1992 ήταν 370 US-Dollar. Με το ποσό αυτό στις 

βιομηχανικές χώρες δεν μπορούσε να ζήσει άνθρωπος. Όμως οι 1,2 δις Κινέζοι, το 

κάνουν εδώ και πολλά χρόνια. Η συγκρίσιμη αγοραστική δύναμη σε μια δυτική χώρα 

είναι περίπου 2.500 US-Dollar. Όμως η νομισματική ισοτιμία κατορθώνει να μειώνει 

την διεθνή ισοτιμία του κινεζικού νομίσματος στο 1/7 της εσωτερικής αγοραστικής 

δύναμης. 

 

Κάτω από τέτοιες νομισματικές συνθήκες, οι οποίες ισχύουν και σε ορισμένα κράτη 

της ανατολικής Ευρώπης, υφίστανται τρία είδη αγοραίων ευκαιριών για τις 

επιχειρήσεις των δυτικών χωρών. Η πρώτη ευκαιρία υφίσταται στο εμπόριο με 

αντιπραγματισμό. Έτσι για παράδειγμα η PEPSI COLA λαμβάνει για τις εξαγωγές 

της στη Ρωσία, ρωσικά προϊόντα (Vodka) και η General Electric κατασκεύασε στην 

Ουγγαρία μια βιομηχανία ηλεκτρικών λαμπτήρων, προκειμένου να εισάγει από τη 

χώρα αυτή τα τελικά προϊόντα. Μια δεύτερη ευκαιρία υφίσταται στη εκμετάλλευση 

των φτηνών σχετικά πόρων και εισροών των χωρών αυτών, προκειμένου τα σχετικά 

φτηνά αυτά τελικά προϊόντα να εξαχθούν σε άλλες υπανάπτυκτες αγορές. Αυτή η 

οδός βέβαια λειτουργεί εις βάρος των "Law-Tech" εργατικών θέσεων των 

αναπτυγμένων χωρών. Η τρίτη ευκαιρία για επιτυχή πρόσβαση των επιχειρήσεων των 

βιομηχανικών χωρών στις αγορές αυτές υφίσταται, στην παραγωγή νεωτεριστικών 

και πολυτελών αγαθών, τα οποία δεν μπορούν να παραχθούν ή να συναρμολογηθούν 

σε άλλα κράτη, με την μορφή του Lean-Management και της Lean Production. Τα 

προϊόντα αυτά (εξαρτήματα μηχανών υψηλής τεχνολογίας, χημικά υψηλού κινδύνου 

κ.τ.λ.), τα οποία μπορούν να παραχθούν με χαμηλό σχετικά κόστος παραγωγής 

μπορούν να γίνουν αντικείμενο αγοράς και σε κράτη με χαμηλή σχετικά αγοραστική 

δύναμη. 

 

Εντατικοποίηση της προβληματικής σχετικά με το Περιβάλλον 

Ένας τρίτος και πολύ ουσιαστικός παράγοντας στο παρών και στο μελλοντικό 

οικονομικό κλίμα, αποτελεί και η συνεχώς ποιο ευαίσθητη και κριτική στάση των 

ανθρώπων απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Όλο και περισσότεροι 

άνθρωποι αποκτούν ευαισθησίες σε περιβαλλοντικά θέματα. Εξ' αυτού και άλλων 
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βεβαίως λόγων, οι επιχειρήσεις πρέπει να αποκτήσουν υψηλότερη ευαισθησία και 

ευθύνη στα θέματα αυτά και να διαφοροποιήσουν τις παραγωγικές τους πρακτικές 

όσον αφορά τις επιβαρύνσεις στο φυσικό περιβάλλον. Κατά το παρελθόν δεν υπήρχε 

η ανάλογη ευαισθησία σε προϊόντα και μεθόδους παραγωγής που επιβάρυναν το 

περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές. 

Αυτό γινόταν και λόγω της έντονης διάθεσης και προσπάθειας των επιχειρήσεων για 

υψηλότερο κέρδος, χαμηλό κόστος και μεγαλύτερα μερίδια στην αγορά. Αλλά επίσης 

και οι υψηλές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις (φόροι, κ.τ.λ.), οδήγησαν όχι μόνο στην 

αύξηση του κόστους των προϊόντων, αλλά και στην αλλαγή του τόπου εγκατάστασης 

των επιχειρήσεων, εκεί δηλαδή που δεν υφίσταται απαγόρευση παραγωγής 

συγκεκριμένων βλαπτικών αποβλήτων (τρίτες χώρες κ.τ.λ.). 

 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτές τις συνισταμένες στις όποιες 

επιλογές τους και να προσαρμόσουν τις τακτικές και στρατηγικές marketing. Με αυτή 

την έννοια το marketing συμβάλλει επίσης και στην δημιουργία και υλοποίηση 

συνθηκών και προϋποθέσεων βελτίωσης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Αυτό 

μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως μια ενεργητική και σημαντική συμβολή, αλλά 

και απαίτηση για το marketing αλλά και τον μελλοντικό σχεδιασμό marketing. 

 

 

5. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ MARKETING 
 

Για κάθε απόφαση σε σχέση με τη στρατηγική marketing (και όχι μόνο), οι 

πληροφορίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για λήψη αποφάσεων σχετιζόμενων με 

τη στρατηγική marketing. Στην οικονομία, η γρηγορότερη και καλύτερη 

συγκέντρωση πληροφοριών, αποτελεί την προϋπόθεση για βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης για εφαρμογή μιας πολιτικής 

προσανατολισμένης στην ικανοποίηση των αναγκών και επιθυμιών των 

καταναλωτών. Όποιος είναι καλά πληροφορημένος, μπορεί να λάβει καλύτερες 

(αποτελεσματικότερες) αποφάσεις. Οι ειδικοί πολυεθνικών επιχειρήσεων στο τομέα 

της High-Tech αναφέρουν ότι: 

 

 18



• Εάν ένα νέο προϊόν του τομέα υψηλής τεχνολογίας φτάσει στην αγορά αργά, 

λόγω υπέρβασης των χρόνων ανάπτυξης η/και βραδείας εφαρμογής μεθόδων 

marketing, χειροτερεύει το αποτέλεσμα κατά 30% (που σημαίνει αθροιστικά μείωση 

του κύκλου ζωής κατά 5 χρόνια). 

• Εάν αντίθετα το κόστος ανάπτυξης σε ένα έργο αυξηθεί κατά 50%, δηλ. με 

την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού ή σύγχρονων μεθόδων, τότε το 

αποτέλεσμα επηρεάζεται αρνητικά μόνο κατά 5%. 

 

Έτσι μια έγκαιρη και αποτελεσματική πληροφόρηση για τις συνθήκες της αγοράς, 

μπορούν να ελαχιστοποιηθούν οι πάσης φύσης κίνδυνοι εισόδου ή παραμονής σε 

αυτή ή να μεγιστοποιηθεί η εκμετάλλευση των ευκαιριών που προσφέρει. Οι 

πληροφορίες ορθά θεωρούνται σήμερα ως ο τέταρτος συντελεστής παραγωγής, δίπλα 

στο έδαφος, το κεφάλαιο και την εργασία. Οι πληροφορίες σχετικά με την αγορά 

μπορούν να προσφέρουν στις επιχειρήσεις και τους συνεργάτες της πολλές και 

χρήσιμες υπηρεσίες: 

 

• Ως προβάδισμα για επίτευξη των στόχων λόγω ταχύτερης επεξεργασίας των 

πληροφοριών και λήψης των απαραίτητων αποφάσεων σε μια εποχή, όπου ο κύκλος 

ζωής των προϊόντων μειώνεται συνεχώς, διότι "δεν τρώει το μεγάλο ψάρι το μικρό, 

αλλά το γρηγορότερο το αργό". 

• Ως τρόπο υποκίνησης νεωτερισμών μέσω συγκεκριμένης παρατήρησης, 

βελτίωσης και ανάπτυξης τεχνολογιών και δικαιωμάτων χρήσης, αλλά και συνεπούς 

χρήσης και εκμετάλλευσης των ευκαιριών που προσφέρουν οι αγορές-φωλιές και οι 

διαφοροποιήσεις των συνθηκών των αγορών. 

• Ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, μέσω βελτίωσης του Profile της 

επιχείρησης και των προϊόντων της και μέσω διαφοροποίησης στα χαρακτηριστικά 

τους έναντι αυτών του ανταγωνισμού. 

• Ως πλεονέκτημα καταναλωτών, μέσω της προσανατολισμένης σε αυτούς 

πολιτικής και φιλοσοφίας με το σλόγκαν: "Σας κάνουμε ανταγωνιστικότερους στους 

πελάτες σας". 

• Ως μέθοδος υποκίνησης των συνεργατών μέσω "συνδιοίκησης" και 

"συνευθύνης" σε θέματα που τους αφορούν και σε θέματα marketing. 
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Δεν πρέπει όμως κανείς να μείνει μόνο στην ευφορία της επιτυχίας και να θεωρήσει 

την έρευνα της αγοράς, ως τη μόνη συνταγή για την αυτόματη επίλυση όλων των 

προβλημάτων. Παρά τις πολλές δυνατότητες, τις οποίες προσφέρει η γνώση των 

συνθηκών της αγοράς, δεν πρέπει να υπερεκτιμηθούν οι δυνατότητες επίλυσης των 

προβλημάτων που προσφέρει. Θα πρέπει να υπάρχει παράλληλα ευαισθησία και 

διάθεση ανάληψης κινδύνων από την ίδια την επιχείρηση και όχι μόνο τυφλή 

εμπιστοσύνη στα δεδομένα της αγοράς, διότι αυτά διαμορφώνονται και 

διαφοροποιούνται από πολλούς άλλους παράγοντες, προβλέψιμους και μη. 

 

Η έρευνα της αγοράς δεν είναι το μοναδικό φάρμακο και συνταγή, αλλά προσφέρει 

σημαντικές πληροφορίες για την αγορά, βοηθώντας έτσι καθοριστικά στη λήψη 

αποτελεσματικών αποφάσεων. Ελλιπής γνώση της αγοράς και βραδεία αντίδραση 

στις διαφοροποιήσεις της, προκαλούν συχνά μειώσεις εσόδων και οδηγούν σε 

χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. (Μαντζάρης Γ. , 2003) 

 

 

6. MARKETING MIX 
 

Το μείγμα marketing είναι το σύνολο των ελεγχόμενων από την επιχείρηση στοιχείων 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να επηρεάσουν την τελική απόφαση 

και επιλογή του καταναλωτή (π.χ. τιμή, διαφήμιση, προώθηση). Το πιο σημαντικό 

κομμάτι της διοίκησης του marketing μέσα σ' έναν οργανισμό παροχής υπηρεσιών 

είναι ο συνδυασμός όλων αυτών των στοιχείων που απαρτίζουν το μείγμα marketing 

με τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των αγορών-στόχων. Σ' αυτή τη 

διαδικασία της δημιουργίας του μείγματος marketing πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν 

πολλές μεταβλητές, όπως οι πόροι και οι στόχοι της επιχείρησης, το πολιτικό, νομικό, 

κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό περιβάλλον του οργανισμού, καθώς επίσης 

και τις ενέργειες των ανταγωνιστών. (Μπενετάτος Θ, Παπαγεωργίου Γ. και Στεργίου 

Δ. , 2004) 

 

Τα μίγματα marketing είναι συνδυασμοί εργαλείων του marketing που συνδυάζουν τα 

στελέχη του marketing για να ικανοποιήσουν τους στόχους των πελατών και των 

εταιρειών. Το μίγμα marketing που από την πλευρά του πελάτη ονομάζεται 
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"προσφορά" συνδέεται συνήθως με τα εξής τέσσερα στοιχεία: προϊόν (product), τιμή 

(price), προώθηση (promotion), και τόπος (place). 

 

• Το προϊόν, στην ορολογία του marketing είναι οτιδήποτε υλικό ή μη, που 

προσφέρεται για να προσελκύσει την προσοχή, να αποκτηθεί, να χρησιμοποιηθεί, ή 

να καταναλωθεί και το οποίο είναι σε θέση να ικανοποιήσει ανάγκες. 

Περιλαμβάνονται αντικείμενα, άτομα, τόποι, υπηρεσίες, και ιδέες. Η ικανοποίηση 

που αντλούν τα πρόσωπα από τα προϊόντα μπορεί να προκύψει από κάθε πτυχή του 

προϊόντος, όπως την ποιότητα του, την ονομασία, την εγγύηση παροχής υπηρεσιών, 

το πακέτο, τη συμπληρωματική χρήση, ή τη συμβολική αξία 

 

• Η τιμή που οι πελάτες καταβάλλουν για ένα προϊόν επηρεάζει την εικόνα του 

προϊόντος και την πιθανότητα αγοράς. Είναι το μοναδικό στοιχείο του μίγματος 

marketing που δημιουργεί έσοδα και αυτό που αλλάζει πιο εύκολα. Η τιμή στηρίζεται 

συνήθως σε αναλύσεις του κόστους, των αναγκών του πελάτη, των τιμών των 

ανταγωνιστών, και των κρατικών ρυθμιστικών και πολιτικών οδηγιών. 

 

• Τα προγράμματα προώθησης που προορίζονται να πείσουν τους πελάτες να 

αγοράσουν το προϊόν, περιλαμβάνουν την προσωπική πώληση, τη διαφήμιση 

(πληρωμένα μηνύματα που μεταδίδονται από τα μέσα), τη δημοσιότητα (μηνύματα 

που μεταδίδονται από τα μέσα χωρίς πληρωμή), και την προώθηση πωλήσεων 

(δραστηριότητες του marketing άλλες εκτός αυτών που αναφέρθηκαν ήδη, που 

προορίζονται να τονώσουν τις αγορές από τους πελάτες και την αποτελεσματικότητα 

των αντιπροσώπων).  

 

• Ο τόπος είναι ο χώρος στον οποίο το προϊόν διατίθεται στα μέλη της αγοράς 

και καλύπτει δύο τομείς: (1) τα κανάλια διανομής, όπως οι χονδρέμποροι ή οι 

λιανοπωλητές που διακινούν προϊόντα μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, και (2) 

τη φυσική διανομή, όπως είναι η μεταφορά, η αποθήκευση, και οι δυνατότητες 

ελέγχου των αποθεμάτων, που έχουν σκοπό να κάνουν τα προϊόντα διαθέσιμα στην 

κατάλληλη χρονική στιγμή και στον κατάλληλο τόπο στα κανάλια του marketing.  

(Sandhusen R.L. , 2003) 
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Σύμφωνα με τον Borden N. (1984) η λίστα των στοιχείων του marketing mix μπορεί 

να είναι μικρή ή μεγάλη ανάλογα με το πόσο μακριά θα ήθελε κάποιος να φτάσει την 

κατηγοριοποίηση και την υποκατηγοριοποίηση των διαδικασιών marketing και των 

πολιτικών με τις οποίες οι managers του marketing επιτελούν σχέδια marketing. Έτσι 

βάση της προσέγγισης του, τα στοιχεία του marketing mix είναι: 

 

1. Σχεδιασμός Προϊόντος – πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με 

a. Γραμμές προϊόντος 

b. Αγορές για πώληση 

c. Νέα πολιτική προϊόντος 

2. Τιμολόγηση – πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με 

a. Επίπεδο τιμής 

b. Ειδικές τιμές 

c. Πολιτική τιμών 

d. Περιθώρια 

3. Σηματοποιήση (Μάρκα) 

a. Επιλογή trademark 

b. Πολιτική μάρκας 

c. Πώληση κάτω από ιδιωτική ετικέτα 

4. Κανάλια Διανομής 

a. Κανάλια ανάμεσα σε εργοστάσιο και καταναλωτή 

b. Βαθμός επιλεξιμότητας ανάμεσα σε χονδρέμπορους και λιανοπωλητές 

c. Προσπάθεια για συνεργασία στη συναλλαγή 

5. Προσωπική πώληση 

a. Έξοδα για προσωπική πώληση 

6. Διαφήμιση 

a. Πόσο επένδυσης 

b. Πλατφόρμα υιοθέτησης 

c. Μείγμα διαφήμισης 

7. Προώθηση 

a. Έξοδα για ειδικά σχέδια πώλησης 

b. Σχεδιασμός συστημάτων προώθησης 

8. Συσκευασία 

a. Τυποποίηση συσκευασίας και ετικέτας 
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9. Οπτική παρουσίαση – Έκθεση 

a. Έξοδα για την οπτική έκθεση ώστε να βοηθηθεί η πώληση 

“επίδρασης” 

10. Εξυπηρέτηση 

a. Παρεχομένη εξυπηρέτηση που απαιτείται 

11. Φυσικός χειρισμός 

a. Αποθήκες 

b. Μεταφορά 

c. Απογραφή 

12. Έρευνα και ανάλυση γεγονότων 

a. Εξασφάλιση, ανάλυση και χρήση των γεγονότων στις λειτουργίες του 

marketing  

 

 

7. Η ΤΙΜΗ (ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ) – ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ MARKETING 

MIX 
 

Κατά κανόνα, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να εισέλθουν σε ανταγωνιστικές 

αγορές καλό θα είναι να βλέπουν την τιμολόγηση ως μια λειτουργία marketing και 

όχι ως μια λογιστική λειτουργία. Αυτή η αντίληψη για την τιμολόγηση βρίσκει 

ιδιαίτερη εφαρμογή σε επιχειρήσεις που διαθέτουν πολλές σειρές προϊόντων και 

εξυπηρετούν καταναλωτικές αγορές, όπου οι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό των 

τιμών λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες, όπως τα μοντέλα ζήτησης, τις 

συμπεριφορές κόστους, τους νομικούς περιορισμούς, τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος και του κύκλου ζωής προϊόντος, τις πρωτοβουλίες και τις αντιδράσεις των 

ανταγωνιστών, τις εκπτώσεις και τις μειώσεις τιμών που προσφέρουν οι 

αντιπρόσωποι και το βαθμό της διαθέσιμης ευελιξίας. 

 

Ένας κεντρικός θετικός στόχος του αποτελεσματικού προγραμματισμού τιμών είναι η 

αύξηση των κερδών ένας κεντρικός αρνητικός στόχος είναι η αποφυγή τριών 

σημαντικών αδυναμιών της τιμολόγησης: (1) αδυναμία συσχετισμού των τιμών προς 

τις ανάγκες και τις αντιλήψεις των μελών της αγοράς-στόχου, (2) αδυναμία σωστού 

συνδυασμού των τιμών με άλλα στοιχεία του μίγματος marketing, και (3) αδυναμία 
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τροποποίησης των πολιτικών και των στρατηγικών τιμολόγησης ώστε να ταιριάζουν 

με τα μεταβαλλόμενα ανταγωνιστικά περιβάλλοντα. 

 

Αυτό δε σημαίνει ότι ένας απλός καθορισμός τιμών με προσαύξηση επί του κόστους 

δε θα είναι ποτέ αποτελεσματικός. Σε μερικές περιπτώσεις το κόστος είναι το 

μοναδικό ζήτημα που λαμβάνεται πραγματικά υπόψη, ενώ ο ανταγωνισμός και η 

αντίδραση των πελατών θεωρείται σε μεγάλο βαθμό επουσιώδης. Για παράδειγμα, οι 

μεγάλοι δημόσιοι οργανισμοί κοινής ωφέλειας καθορίζουν τις τιμές τους με απλή 

προσαύξηση του κόστους για να πετύχουν τις αποδόσεις που έθεσαν ως στόχο τους οι 

ρυθμιστικοί φορείς. (Sandhusen R.L. , 2003) 

 

Η τιμή ως στοιχείο του μίγματος marketing δημιουργεί έσοδα για την εταιρία. 

Αντίθετα, τα άλλα στοιχεία του μίγματος marketing - προϊόν, προώθηση και διανομή 

- περιλαμβάνουν δαπάνες, αν και μπορεί να υποστηριχτεί ότι η τιμολόγηση υπό 

συνθήκες ανταγωνισμού, σε μια προσπάθεια να αυξηθούν οι πωλήσεις, είναι έμμεσες 

δαπάνες επειδή αντιπροσωπεύει μια απώλεια πιθανού κέρδους από την πώληση ενός 

στοιχείου. Ο ανταγωνισμός οδηγεί τις επιχειρήσεις να στραφούν και να 

εξυπηρετήσουν τους πελάτες καλύτερα από τους ανταγωνιστές τους μέσω των 

ανώτερων προϊόντων, περισσότερων υπηρεσιών, καθώς επίσης και 

αποτελεσματικότερων σχεδίων τιμολόγησης. Η αποτελεσματικότητα στην 

τιμολόγηση μετριέται σε όρους  τοποθέτησης του προϊόντος και της συνολικής 

κερδοφορίας κατά τη διάρκεια της ζωής του προϊόντος.  

 

Στη χρήση του μίγματος marketing, η έμφαση δίνεται στο συνδυασμό των στοιχείων 

ή, με άλλα λόγια, τη σχέση των στοιχείων μεταξύ τους δεδομένου ότι επιδρούν στο 

συνολικό πρόγραμμα marketing. Αυτές οι αλληλεξαρτήσεις ή αλληλεπιδράσεις 

μπορούν να αποτυπωθούν από την άποψη της συνέπειας, της ολοκλήρωσης και της 

μόχλευσης, Η συνέπεια είναι ο λογικός και χρήσιμος συνδυασμός μεταξύ των 

στοιχείων. Είναι ασυμβίβαστο, παραδείγματος χάριν, να τεθεί μια χαμηλή τιμή σε ένα 

πλεονεκτικό προϊόν ή να διανεμηθεί μέσω των χαμηλής ποιότητας λιανοπωλητών. 

(Hanna N. and Dodge H.R., 1995) 

 

Η τιμολόγηση ενός προϊόντος πρέπει να αποφασίζεται μόνον αφού συνυπολογισθούν 

και tα υπόλοιπα στοιχεία του μίγματος marketing. Με τον τρόπο αυτόν, 
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εξασφαλίζεται η ισορροπία των στοιχείων του μίγματος marketing, σε στατικά αλλά 

και σε δυναμικά πλαίσια.  

 

Ειδικότερα όσον αφορά το προϊόν, θα πρέπει να λαμβάνεται κυρίως υπόψη το στάδιο 

του κύκλου ζωής στον οποίο βρίσκεται. Γενικά, όταν το προϊόν εισάγεται στην 

αγορά, η τιμή του καθορίζεται υψηλή, γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός, το κόστος του 

είναι υψηλό (μικρή παραγωγή, νέο προϊόν), και αυτοί που το αγοράζουν έτσι και 

αλλιώς θα το αγοράσουν έστω και αν είναι ακριβό. Στο στάδιο της αναπτύξεως, η 

τιμή του σταθεροποιείται, γιατί και ανταγωνισμός υπάρχει και το προϊόν τώρα 

αγοράζεται από περισσότερους (άρα παράγεται και σε μεγαλύτερες ποσότητες). Στο 

στάδιο της ωριμότητας, η τιμή του μειώνεται κυρίως εξ αιτίας του οξύτατου 

ανταγωνισμού. Το ίδιο συνεχίζεται και στο στάδιο της παρακμής. Ο κύκλος ζωής του 

προϊόντος είναι ένα τυπικό παράδειγμα συνδυασμού των εννοιών του κόστους, της 

τιμής, του ανταγωνισμού και του μεγέθους της αγοράς. Σαν κανόνας, όταν η τιμή 

ανεβαίνει, το μέγεθος της αγοράς μικραίνει, η παραγωγή μειώνεται και αναβαίνει το 

κόστος. Αυτές οι τέσσερεις έννοιες αλλά και τα μεγέθη που αντιπροσωπεύουν κάθε 

στιγμή δεν θα πρέπει ποτέ να τα ξεχνούν οι υπεύθυνοι του marketing. 

 

Όσον αφορά τη διανομή, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ότι η τελική τιμή του 

προϊόντος, δηλαδή αυτή που πληρώνει ο τελικός αγοραστής του, είναι το άθροισμα 

της τιμής που χρεώνει ο Α, του κόστους εκτελέσεως λειτουργιών από τους 

μεσάζοντες και του κέρδους των τελευταίων. Αν αυτή η τιμή είναι απαράδεκτα 

υψηλή, τότε θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις (ένα ή περισσότερα από τα τρία 

μεγέθη θα πρέπει να μειωθούν). Αν για τη διανομή του προϊόντος είναι απόλυτα 

απαραίτητη η υποστήριξη των μεσαζόντων (π.χ. να βάλουν το προϊόν σε καλή θέση, 

δηλαδή σε σημείο μεγάλης κυκλοφορίας, να βάλουν το προϊόν σε κατάλληλο ύψος 

ραφιού, να το προβάλουν μέσα στο κατάστημα, να το συνιστούν στους πελάτες τους), 

τότε η τιμή που χρεώνει ο Α θα πρέπει να είναι σε τέτοιο ύψος, ώστε να αφήνει άνετα 

περιθώρια για το κόστος και το κέρδος των μεσαζόντων. Το ίδιο ισχύει για την 

αποκλειστική διανομή (όπου ο μεσάζοντας εκτός από την υποστήριξη του θα πρέπει 

να εξασφαλίσει το service του προϊόντος και την προβολή του) και σε μικρότερο 

βαθμό και στην εκλεκτική. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει, ότι όπως όλες οι μονάδες 

παραγωγής και καταναλώσεως, έτσι και οι ενδιάμεσοι επιλέγουν λύσεις με βάση το 

κλάσμα κόστος/ωφέλεια. Αν ένας Α ζητά πολλά από τους Χ και τους Λ χωρίς να τους 
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προσφέρει, αν δηλαδή οι Χ και Λ έχουν κόστος εκτελέσεως διαφόρων λειτουργιών 

χωρίς ανάλογη ωφέλεια (έσοδα, κέρδη), τότε είναι ζήτημα χρόνου ή να διακόψουν τη 

συνεργασία με τον Α, ή να επαναδιαπραγματευθούν μαζί του τους όρους 

συνεργασίας ή να συνεργασθούν με άλλον Α, απομακρινόμενοι από τον πρώτο Α. Η 

έλλειψη καλής συνεργασίας μεταξύ Α, Χ και Λ είναι μια πολύτιμη ευκαιρία που 

συνήθως εκμεταλλεύεται κάποιος άλλος Α. 

 

Τέλος, όσον αφορά την προβολή, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η στρατηγική 

προβολής που ακολουθείται. Αν η στρατηγική είναι Pull, τότε οι μεσάζοντες 

συμβιβάζονται με μικρά περιθώρια. Αν όμως είναι Push, θα απαιτήσουν περισσότερα. 

(Μάλλιαρης, Π. Γ. , 1989) 

 

Κατά τον Rao V.R. (1984), ενώ το θέμα του πώς η τιμή και τα άλλα στοιχεία του 

μείγματος marketing αλληλεπιδρούν είναι σημαντικό για τη λήψη πρακτικών 

αποφάσεων marketing, δεν έχει γίνει μεγάλη έρευνα. Οι δυο πτυχές του θέματος που 

έχουν διερευνηθεί είναι η σχέση μεταξύ τιμής και χαρακτηριστικών προϊόντος από 

τους Hauser and Simmie (1981) και η σχέση μεταξύ τιμής και διαφήμισης που έχει 

εξεταστεί από τους Benham (1972), Eskin and Baron (1977), Wittink (1977) και 

Albion and Farris (1981) Όσον αφόρα το πρόβλημα της τοποθέτησης ενός προϊόντος 

για να μεγιστοποιηθεί το κέρδος της επιχείρησης, η έρευνα εστιάστηκε στο γεγονός 

ότι οι καταναλωτές διαφέρουν στην προτίμηση τους απέναντι σε ανταγωνιζόμενα 

αντικείμενα και στον τρόπο με τον οποίον εκτιμούν τα προϊόντα. Τέλος αναφορικά με 

την αλληλεπίδραση της τιμής και της διαφήμισης, διαπιστώθηκε ότι έχει μεγάλο 

ενδιαφέρων εξαιτίας των διοικητικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Η έρευνα των 

Albion and Farris (1981) κατέληξε στο γεγονός ότι οι διαφημισμένες μάρκες 

πωλούνταν σ χαμηλότερα λιανικά περιθώρια από ότι οι μη διαφημισμένες, Αυτά τα 

αποτελέσματα έχουν επιδράσεις όπως η πιθανή αναγκαιότητα της αλλαγής τιμών στο 

λιανικό ή χονδρικό εμπόριο όταν τα κεφάλαια για διαφήμιση αλλάζουν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

 

 

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
 

Ο μέσος καταναλωτής θα όριζε ως τιμή το ποσό των χρημάτων το οποίο καταβάλλει 

ο αγοραστής στον πωλητή για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Με άλλα λόγια, η τιμή 

είναι η νομισματική αξία που έχουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κατά την 

ανταλλαγή τους στο χώρο της αγοράς. Υπάρχουν και άλλοι ορισμοί που αναφέρονται 

στην έννοια της τιμής, οι οποίοι όμως είναι μάλλον θεωρητικοί. Από την άποψη της 

επιχείρησης, ο ορισμός που δίνουν οι μέσοι καταναλωτές αποτελεί τον πλέον 

αρμόζοντα, αφού αυτός εκφράζει την άποψη του ίδιου του καταναλωτή και επί πλέον 

είναι ευκολονόητος. (Τζωρτζάκης Κ. και Τζωρτζάκη Α. , 2002) 

 

Σύμφωνα με τους Hanna N. και Dodge H. R. (1995) ο ορισμός της τιμής εξαρτάται 

από την πλευρά που μπορεί να εξεταστεί, από την αγορά ή από τη σκοπιά των 

δαπανών. Οι πελάτες βλέπουν την τιμή ως νομισματική έκφραση της αξίας για τις 

διαστάσεις της ποιότητας ή των ωφελειών για ένα δεδομένο προϊόν ή υπηρεσία σε 

σχέση με άλλες προϊόντα ή υπηρεσίες. Αυτή η σχέση μπορεί να εκφραστεί ως εξής  

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΤΙΜΗ =

ΑΞΙΑ
 

 

Η τιμή είναι η πληρωμή για την ποιότητα όπως ερμηνεύεται από το αξιολόγηση της 

αγοράς. Από μια ψυχολογική σκοπιά, η τιμή αντιπροσωπεύει μια ποσοτική εκτίμηση 

ή/και μια υποκειμενική εικόνα των ωφελειών από μια επιλεγμένη ομάδα 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων για ένα αγαθό ή μια υπηρεσία. Υπό αυτήν τη μορφή, 

οι ψυχολογικές τιμές χρησιμεύουν ως αναμενόμενες τιμές ή σημεία αναγωγής στην 

αγορά των προϊόντων. 
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Τέλος ο Jacob M.E.L. (2007) σε άρθρο του υπογραμμίζει ότι η τιμή όχι μόνο 

καθορίζεται στα περισσότερα λεξικά ως συνώνυμη με το κόστος, αλλά επίσης 

υποδηλώνει και αξία. Το λεξικό Webster's Ninth New Collegiate καθορίζει την τιμή 

ως " η ποσότητα ενός πράγματος που ανταλλάσσεται σε απαιτηση για την ανταλλαγή 

ή πώληση για ένα άλλο". Το Dictionary of Business and Management καθορίζει την 

τιμή ως "το χρηματικό ποσό που ένας πωλητής λαμβάνει για τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες”. 

 

Όταν γίνεται λόγος για την τιμολόγηση, η υπόθεση που συχνά γίνεται είναι ότι το 

κόστος πρέπει να είναι η βάση για τον καθορισμό της τιμής. Η τιμή πρέπει να 

περιλάβει κόστος του στοιχείου και της υπηρεσίας και ίσως κάποιο περιθώριο πάνω 

από αυτό. Ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να ανακτήσουν τις δαπάνες, 

μερικές αντικείμενα ή υπηρεσίες μπορούν να πωλούνται με λιγότερο από το κόστος 

για ποικίλους επιχειρηματικούς λόγους. 

 

 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 

ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

Η ελαστικότητα της ζήτησης από την πλευρά των καταναλωτών αποτελεί ένα βασικό 

χαρακτηριστικό που επηρεάζει την τιμή ενός προϊόντος. Η έννοια αυτή είναι ένα από 

τα σημαντικότερα αξιώματα της οικονομικής επιστήμης και υποθέτει ότι όσο 

αυξάνεται (μειώνεται) η τιμή ενός προϊόντος τόσο μειώνεται (αυξάνεται) και η 

ζητούμενη ποσότητα του. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την 

ελαστικότητα της ζήτησης για ένα προϊόν είναι οι ακόλουθοι : 

 

• Το είδος του προϊόντος, καθώς, για παράδειγμα, υπάρχουν προϊόντα, που 

χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ανελαστικότητα ζήτησης, λόγω του ότι η 

αξιολόγηση τους μπορεί να λάβει χώρα μόνο μετά την κατανάλωση τους (π.χ. μια 

ιατρική υπηρεσία) σε αντίθεση με άλλα προϊόντα των οποίων η αξιολόγηση μπορεί 

να κριθεί είτε κατά την κατανάλωση τους ή ακόμα και πριν από αυτή 

• Η ύπαρξη συμπληρωματικών ή υποκατάστατων προϊόντων 

• Η ενημέρωση και γνώση των πελατών σχετικά με τις ανταγωνιστικές τιμές 
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• Η σημασία του προϊόντος για τους πελάτες 

• Τα οφέλη που σχετίζονται με τη χρήση του προϊόντος 

• Ο βαθμός συχνότητας αγοράς του προϊόντος 

• Ο βαθμός στον οποίο οι πελάτες αντιλαμβάνονται μια αλλαγή της τιμής 

• Ο βαθμός στον οποίο η αγορά του προϊόντος αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο 

χρηματικό κόστος για τον πελάτη σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα του 

• Ο βαθμός στον οποίο υπάρχουν υψηλά εμπόδια για τον πελάτη στο να 

αλλάξει μάρκα. 

• Ο βαθμός στον οποίο το προϊόν είναι υψηλής ή χαμηλής ποιότητας στα μάτια 

των πελατών 

• Ο κοινωνικός αντίκτυπος του προϊόντος (π.χ. μέσα μαζικής μεταφοράς) 

 

Επιπλέον, η ελαστικότητα αυτή της ζήτησης μπορεί να επηρεάζεται και από άλλους 

παράγοντες, όπως το φύλο, η ηλικία και η κοινωνική τάξη. Σε συνδυασμό με την 

ελαστικότητα της ζήτησης υπάρχουν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά από την 

πλευρά των καταναλωτών που επηρεάζουν την τιμή ενός προϊόντος. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν: 

 

• Τη διαπραγματευτική τους δύναμη, η οποία, όπως είναι κατανοητό, μπορεί να 

οδηγήσει στην επιβολή εκείνων των τιμών που επιθυμούν οι ίδιοι 

• Την ποσότητα αγοράς του προϊόντος, καθώς όσο μεγαλύτερη είναι αυτή τόσο 

πιο ευνοϊκές είναι και οι τιμές που επιτυγχάνουν 

• Το βαθμό συμμετοχής τους στην παραγωγική διαδικασία, η οποία οδηγεί στην 

αναζήτηση χαμηλότερων τιμών, αν αυτή λαμβάνει χώρα σε μεγάλο βαθμό 

• Τη φερεγγυότητα, το μέγεθος και την πιστοληπτική τους ικανότητα, η οποία, 

όπως είναι εύλογο, οδηγεί στην επίτευξη πιο ευνοϊκών τιμών 

• Την αξία που προσδίδουν στο προϊόν 

• Το κατά πόσο επιζητούν ποσοτικές ή ποιοτικές αγορές, όταν λαμβάνουν μια 

αγοραστική απόφαση 

• Στο βαθμό της ανάμειξης τους με ένα προϊόν 

• Την εμπειρία που είχαν με μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντος στο 

παρελθόν 

• Τη γεωγραφική τους τοποθεσία (Παπαβασιλείου N και Ήντουνας Κ. , 2005) 
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3. Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
 

Η τιμή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι ο αριθμός των  νομισματικών μονάδων 

που ένας πελάτης πρέπει να πληρώσει για να λάβει μια μονάδα εκείνου του προϊόντος 

ή της υπηρεσίας. Προκειμένου να γίνει κατανοητός ο στρατηγικός ρόλος της τιμής 

πρέπει να θεωρήσουμε την τιμή σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τιμής-αξίας όπως φαίνεται 

στην εικόνα 2.1. 

 

 
Εικόνα 2.1 : Το πλαίσιο τιμής - αξίας 

 

Ένας πελάτης θα αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία εάν η αντιλαμβανόμενη αξία 

της (που μετριέται σε νομισματικές μονάδες) είναι μεγαλύτερη από την τιμή. Εάν ο 

πελάτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ διάφορων ανταγωνιστικών προϊόντων, θα 

προτιμήσει πιθανότατα αυτό που προσφέρει την υψηλότερη καθαρή αξία, δηλαδή, τη 

μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης αξίας και της τιμής. 

 

Γι’ αυτό το λόγο, η τιμή είναι ένας εξαιρετικά σημαντικό ανταγωνιστικό όπλο. Παρά 

τον αυξανόμενο σημαντικό ρόλο της στη στρατηγική ανταγωνισμού, η τιμή δεν 

πρέπει ποτέ να εξετάζεται και να κρίνεται απομονωμένα. Συχνά, οι managers 

διαμαρτύρονται σχετικά με “προβλήματα τιμής” και “πιέσεις τιμών”. Οι managers 

λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτά τα προβλήματα δεν είναι ποτέ απλά 

“προβλήματα τιμής” αλλά έχουν τις δικές τους αιτίες στις αδυναμίες που σχετίζονται 

με το προϊόν, την εικόνα, την επικοινωνία κ.λπ. (Simon H. ,1989) 
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4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Τα κόστη δεν πρέπει ποτέ να καθορίσουν την τιμή, αλλά όμως διαδραματίζουν έναν 

κρίσιμο ρόλο στη διατύπωση μιας στρατηγικής τιμολόγησης. Οι αποφάσεις 

τιμολόγησης είναι στενά δεμένες με τις αποφάσεις για τα επίπεδα πωλήσεων και οι 

πωλήσεις περιλαμβάνουν το κόστος παραγωγής, marketing και διοίκησης.  

 

Το λάθος που κάνουν οι υπεύθυνοι τιμολόγησης “κόστους-συν” δεν είναι ότι 

εξετάζουν τις δαπάνες στην τιμολόγησή τους αλλά ότι επιλέγουν τις ποσότητες που 

θα πουλήσουν και τους αγοραστές που θα εξυπηρετήσουν προτού προσδιορίσουν τις 

τιμές που μπορούν να χρεώσουν. Προσπαθούν έπειτα να επιβάλουν τιμές βασισμένες 

στο κόστος που μπορούν να είναι περισσότερο ή λιγότερο από που αγοραστές θα 

πληρώσουν. Αντίθετα, οι αποτελεσματικοί υπεύθυνοι τιμολόγησης λαμβάνουν τις 

αποφάσεις τους ακριβώς σε αντίθετη σειρά. Αξιολογούν αρχικά ποιοι αγοραστές 

μπορούν να πειστούν για να πληρώσουν και μόνο έπειτα επιλέγουν τις ποσότητες που 

θα παράγουν και τις αγορές που θα εξυπηρετούν. 

 

Εταιρίες όπου η τιμή αποφασίζει αποτελεσματικά τι να παράγουν και σε ποιον να το 

πουλήσουν, με τη σύγκριση των τιμών, μπορούν να χρεώσουν με τις δαπάνες που 

πρέπει να υποστούν. Συνεπώς, οι δαπάνες έχουν επιπτώσεις στις τιμές που χρεώνουν. 

Ένας χαμηλού κόστους παραγωγός μπορεί να χρεώσει τις χαμηλότερες τιμές και να 

πωλήσει περισσότερα επειδή μπορεί επικερδώς να χρησιμοποιήσει τις χαμηλές τιμές 

για να προσελκύσει περισσότερους ευαίσθητους ως προς την τιμή αγοραστές. Ένας 

παραγωγός υψηλός-κόστους, αφ' ενός, δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά στον 

ανταγωνισμό αποτελεσματικοί τους χαμηλού κόστους παραγωγούς για την 

προστασία των περισσότερων ευαίσθητων ως προς την τιμή αγοραστών. Πρέπει να 

στοχεύσει σε εκείνους τους αγοραστές που είναι πρόθυμοι να καταβάλουν μια υψηλή 

τιμή. Ομοίως, οι αλλαγές στις δαπάνες πρέπει να αναγκάσουν τους παραγωγούς να 

αλλάξουν τις τιμές τους, όχι επειδή αλλάζει τι θα πληρώσουν οι αγοραστές, αλλά 

επειδή αλλάζει τις ποσότητες που η εταιρία μπορεί να παρέχει κερδοφόρα. Τέτοιες 

αποφάσεις για τις ποσότητες που πωλούν και τους αγοραστές που εξυπηρετούν είναι 

ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής τιμολόγησης για όλες τις εταιρίες αλλά και το 

πιο σημαντικό μέρος για πολλές. (Nagle T. T. and Hogan J. E. , 2006) 
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Ένας σημαντικός ρόλος του κόστους είναι ο δείκτης που αποκαλύπτει στη διοίκηση 

τα χαμηλότερα οικονομικά όρια του εύρους τιμών. Οι ζητούμενες τιμές πρέπει να 

πέσουν κάπου σε εκείνο το εύρος, μεταξύ του σημείου υψηλότερων τιμών που 

καθορίζονται από τους πελάτες που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για το προϊόν 

λαμβάνοντας υπόψη την αντιλαμβανόμενη αξία του και του σημείου των 

χαμηλότερων τιμών που καθορίζεται από αυτό που ο πωλητής είναι πρόθυμος να 

δεχτεί σε αντάλλαγμα, μια αξία που μπορεί μερικές φορές να είναι ίση ή κάτω από το 

κόστος της. Μόνο από αυτή την άποψη μπορεί η τιμολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη 

τους υπολογισμούς των δαπανών, να γίνει δυναμικότερη και λιγότερο αμετάβλητη, 

δεδομένου ότι οι υπεύθυνοι εξετάζουν τις άλλες δυνάμεις της αγοράς που έχουν 

σημαντικό ρόλο στην καταλληλότητα της καθορισμένης τιμής. 

 

Ίσως σημαντικότερος είναι η ευελιξία που δίνει στη διοίκηση η γνώση των δαπανών 

για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των προϊόντων ως απάντηση στις συνεχώς 

αυξανόμενες μεταβολές της αγοράς . Η τιμολόγηση και οι διαφοροποιήσεις  στο 

προϊόν είναι οι πιο αποτελεσματικοί τρόποι απέναντι στον ανταγωνισμό και τις 

αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών. Εντούτοις, χωρίς να γίνουν οι συγκρίσεις 

του κόστους και η αξιολόγηση των πελατών, οι διοικητικές προσπάθειες μπορούν να 

είναι αντιπαραγωγικές ή στην καλύτερη περίπτωση μη αποδοτικές. (Hanna N. and 

Dodge H. R. , 1995) 

 

 

5. Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

Η έννοια της τιμολογιακής πολιτικής είναι ευρύτερη αυτής του καθορισμού μιας 

τιμής πώλησης για ένα προϊόν, και αυτό γιατί η έννοια της τιμολογιακής πολιτικής 

περιλαμβάνει τον καθορισμό πώλησης τόσο στους λιανοπωλητές όσο και στους 

χονδρέμπορους καθώς και την εκπτωτική πολιτική που θα καθιερωθεί στους 

παραπάνω φορείς του λιανικού εμπορίου. Έτσι μπορεί να ειπωθεί ότι τιμολογιακή 

πολιτική δεν είναι ένας απλός τιμοκατάλογος μιας επιχείρησης αλλά το σύνολο των 

ενεργειών προκειμένου το προϊόν “να μεταβιβασθεί” από τον παραγωγό στον 

αγοραστή-καταναλωτή. (Κυριαζόπουλος Π. Γ. , 1992) 
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Από όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη διοίκηση, η τιμολόγηση είναι 

αναμφισβήτητα η πιο ορατή λόγω του άμεσου αντίκτυπού της στην απόδοση μιας 

επιχείρησης στην αγοραστή αλλά και στο συνολικό επίπεδο κερδοφορίας. 

Οποιαδήποτε είναι η φύση της επιχείρησης, η επιτυχία αξιολογείται από το μέγεθος 

των εξόδων από τις πωλήσεις που υπερβαίνουν τις δαπάνες των δεσμευμένων πόρων. 

Η τιμή ή οι τιμές που τίθενται για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία θα εξασφαλίσουν το 

υψηλότερο περιθώριο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του όγκου πωλήσεων, θα 

αναγνωρίσει την αξιολόγηση των πελατών σχετικά με τα προϊόντα/τις υπηρεσίες, θα 

ανταποκριθεί στις ανταγωνιστικές απειλές και θα εμποδίσει τις ανταγωνιστικές 

επιδρομές.  

 

Οι αλλαγές στην αγοραστή  παρουσιάζουν τρομερές προκλήσεις στην επιχείρηση και 

κατά συνέπεια στο marketing. Η παγκοσμιοποίηση, επιταχυνόμενες κοινωνικές και 

δημογραφικές αλλαγές στους πελάτες, οι μετατοπίσεις στη δημόσια πολιτική και οι 

τεχνολογικές αλλαγές έχουν όλες συνεισφέρει ώστε να γίνει η αγοραστή ένα 

δυσκολότερο μέρος για οποιαδήποτε εταιρία να δραστηριοποιηθεί. 

 

Σε αυτό προστίθεται η διαμάχη μεταξύ της ικανοποίησης των πελατών και της 

κατώτατης γραμμής. Οι συνήγοροι της ικανοποίησης πελατών θεωρούν ότι 

μεγιστοποιώντας την ικανοποίηση των πελατών μπορούν να διατηρήσουν ή να 

αυξήσουν την αποδοτικότητα μέσω υψηλότερων τιμών στα προϊόντα/τις υπηρεσίες, 

της μεγαλύτερης πίστης των πελατών, και των μειώσεων των δαπανών marketing που 

συνδέονται με τη λήψη μιας επιχείρησης. Αντιτάσσονται σε αυτό εκείνες οι εταιρίες 

που θεωρούν ότι η αγορά θέτει την τιμή και έτσι κόβοντας το εσωτερικό κόστος θα 

οδηγήσει σε υψηλότερα περιθώρια κέρδους και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.  

 

Η επιτυχής τιμολόγηση γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των εσωτερικών δαπανών και 

της εξωτερικής αγοραστικής ζήτησης για να επιτύχει ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Η βέλτιστη αξία ενός προϊόντος είναι αυτή που δεσμεύει τις 

στρατηγικές marketing και κατασκευαστικές στρατηγικές στη μακροπρόθεσμη 

κερδοφορία της εταιρίας με τους περιορισμούς της δομής δαπανών και της αγοράς. 

Οι στρατηγικές επιλογές για μια εταιρία καθορίζονται από (1) τη δομή δαπανών της 

εταιρίας (2) την ανταγωνιστική θέση της εταιρίας (3) τις στρατηγικές marketing, 
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ιδιαίτερα βασισμένες στον ανταγωνισμού και (4) τις οργανωτικές ικανότητες. (Hanna 

N. and Dodge H. R. , 1995) 

 

Η πολιτική τιμών και η τιμολογιακή πολιτική επηρεάζεται σημαντικά από τον τύπο 

αγοράς στον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση που καλείται να την εφαρμόσει. Σε 

απόλυτα ολιγοπωλιακές και αγορές, η επιχείρηση θεωρεί την τιμή ως δεδομένη και 

λειτουργεί σε σχέση με την πολιτική τιμών παθητικά. Εάν η τιμή της αγοράς μειωθεί 

κάτω από το κατώτερο όριο που προσδιορίσθηκε με βάση το κόστος της, τότε η 

επιχείρηση πρέπει να διακόψει την παραγωγή της. Σε μια μονοπωλιακή αγορά ή σε 

αγορές ατελούς πολυπωλίου και ολιγοπωλίου με μονοπωλιακές αγοραίες τιμές, 

μπορεί η επιχείρηση να διαμορφώσει ενεργητικά τις τιμές, τουλάχιστον εντός 

συγκεκριμένων ορίων. 

 

Χαρακτηριστικό στοιχείο μιας ενεργητικής πολιτικής τιμών είναι η διαμόρφωση της 

τιμής από την ίδιο τον επιχειρηματία. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες διαμορφώνουν τις 

τιμές με βάση την αρχή της κάλυψης του κόστους, δηλ. εργάζονται χωρίς κέρδος (π.χ. 

δημόσιες επιχειρήσεις κ.τ.λ.) καθορίζουν τις τιμές για τα προσφερόμενα αγαθά ή/και 

υπηρεσίες τους απολογιστικά, δηλ. με βάση το συνολικό κόστος τους. 

 

Ανεξάρτητα από τις μορφές αγοράς, τους εταιρικούς τύπους και τους στόχους των 

επιχειρήσεων, όλες οι επιχειρήσεις οικονομικής δράσης, αλλά και πολλοί μη 

κερδοσκοπικοί οργανισμοί, θα πρέπει να διαμορφώσουν συγκεκριμένες τιμές για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην αγορά.  

 

Πώς διαμορφώνονται όμως οι τιμές; Υπάρχουν δυο βασικές αρχές προσδιορισμού 

των τιμών, αυτής του ατομικού και αυτής του ενιαίου προσδιορισμού. Η ατομική τιμή 

διαμορφώνεται μεταξύ του αγοραστή και του καταναλωτή. Ο πωλητής στη 

περίπτωση αυτή απαιτεί συνήθως μια υψηλότερη τιμή από αυτή που σκέφτεται, ενώ 

ο/οι αγοραστές προσφέρουν συνήθως χαμηλότερη τιμή, από αυτή που είναι 

διατεθειμένη να πληρώσουν. Μέσω διαπραγματεύσεων, οι δυο πλευρές καταλήγουν 

σε μια αποδεκτή και για τις δυο πλευρές τιμή. 

 

Στην ενιαία τιμή, όλοι οι αγοραστές απολαμβάνουν το προϊόν στην ίδια τιμή. Οι 

βασικοί λόγοι για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής τιμών είναι πρώτον, ότι η γενική 
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αρχή "μια τιμή για όλους" είναι αποδεκτή και τίμια από τους περισσότερους 

καταναλωτές, δεύτερον δεν είναι δυνατόν για πολλούς λόγους να εφαρμοστεί 

ατομικός προσδιορισμός της τιμής (λόγω κόστους, χρόνου, κ.τ.λ.) και τρίτον είναι 

αδύνατη η εφαρμογή της μεθόδου της ατομικής τιμής για επιχειρήσεις που παράγουν 

πολλά προϊόντα ή υπηρεσίες και έχουν πολλούς εργαζόμενους, για λόγους κύρια 

διοικητικούς. Η ενιαία τιμή προσφέρει τότε σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, 

όταν η επιχείρηση παράγει προϊόντα τυποποιημένα, με μαζικό τρόπο και σε μαζικές 

αγορές. Στις αγορές αυτές πρέπει να γνωστοποιηθεί στον καταναλωτή το ύψος της 

τιμής, για να μπορεί αυτός να τις συγκρίνει με αυτές του ανταγωνισμού και έτσι να 

μπορεί να αποφασίσει ποια θα επιλέξει. 

 

Για μεγάλο διάστημα στο παρελθόν, η τιμή αποτελούσε το σημαντικότερο κριτήριο 

της απόφασης για αγορά. Στις φτωχότερες χώρες, στα φτωχότερα λαϊκά στρώματα 

των χωρών, αλλά και στα μαζικά προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, η τιμή αποτελεί 

ακόμη και σήμερα το σημαντικότερο κριτήριο απόφασης αγοράς. (Μαντζάρης Γ. , 

2003) 

 

 

6. ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΝΑΙ 

ΣΥΧΝΑ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
 

Η διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμολόγησης και της στρατηγικής τιμολόγησης 

είναι η διαφορά μεταξύ της αντίδρασης στις συνθήκες της αγοράς και η διαχείριση 

τους από πριν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις με τις παρόμοια 

μερίδια αγοράς και τεχνολογίες κερδίζουν συχνά τόσο διαφορετικές ανταμοιβές για 

τις προσπάθειές τους. Με τις συμβατικές προσεγγίσεις τιμολόγησης, κάθε 

λειτουργική περιοχή επιβάλλει τους περιορισμούς της στη στρατηγική τιμολόγησης 

που είναι χωριστά σύμφωνη με την άποψή τους για την αγορά αλλά που περιορίζουν 

επίσης την ικανότητα της επιχείρησης να πάρει πληρωθεί για την αξία που δημιουργεί 

για τους πελάτες. Η χρηματοοικονομική δίνει εντολή, τα προϊόντα να επιτυγχάνουν 

τα ελάχιστα περιθώρια συμβολής αναγκάζοντας την επιχείρηση να περάσει σε 

χαμηλού περιθωρίου/υψηλού όγκου ευκαιρίες που μπορούν να αυξήσουν τα 

εισοδήματα ή να μειώσουν τις δαπάνες μέσω της αποδοτικότερης χρησιμοποίησης 
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της παραγωγικής δυναμικότητας. Το marketing αποτυγχάνει να σχεδιάσει και να 

επιβάλει τις αποτελεσματικές πολιτικές τιμολόγησης με συνέπεια την υψηλή 

μεταβλητότητα τιμών στους πελάτες που ανταμείβουν τους επιθετικότερους 

διαπραγματευτές. Οι πωλήσεις στερούνται την κατάρτιση και τα κίνητρα για να 

διαπραγματευτούν αποτελεσματικά με ισχυρούς πελάτες, που περικόπτουν την 

απόδοση της τιμολόγησης. Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους αυτοεπιβαλλόμενους 

περιορισμούς, δεν δημιουργεί έκπληξη ότι έτσι λίγες εταιρίες εκμεταλλεύονται 

πλήρως από τις ευκαιρίες τιμολόγησής τους. 

 

Αντίθετα, η στρατηγική τιμολόγηση συνεπάγεται το συντονισμό των αλληλένδετων 

marketing, ανταγωνιστικών, και χρηματοδοτικών αποφάσεων για να τεθούν οι τιμές 

επικερδώς. Η στρατηγική τιμολόγηση απαιτεί περισσότερο από μια αλλαγή στην 

συμπεριφορά. Απαιτεί μια αλλαγή για το πότε, πώς, και ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις 

τιμολόγησης. Παραδείγματος χάριν, η στρατηγική τιμολόγηση απαιτεί τα επίπεδα 

τιμών νωρίς στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντος για να καταλάβει κανείς καλύτερα 

ποιες ιδέες μπορούν να δημιουργήσουν και να συλλάβουν την επαρκή αξία για να 

δικαιολογήσουν το κόστος τους. Απαιτεί τη διοίκηση να πάρει την ευθύνη για ένα 

συνεπές σύνολο πολιτικών και διαδικασιών τιμολόγησης που θα δημιουργήσει την 

πειθαρχία τιμολόγησης απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα. Επιπλέον, 

η στρατηγική τιμολόγηση απαιτεί μια νέα σχέση μεταξύ των λειτουργιών της εταιρίας 

όπως το marketing, των πωλήσεων, και της χρηματοοικονομικής. Αυτή η εστίαση 

απαιτεί μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης των πελατών να έχουν μια καλή αξία για 

την τιμή και της ανάγκης της επιχείρησης να καλυφθούν οι δαπάνες και να επιτευχτεί 

ένα κατάλληλο κέρδος. Δυστυχώς, η τιμολόγηση στις περισσότερες επιχειρήσεις 

περιλαμβάνει περισσότερη σύγκρουση παρά ισορροπία μεταξύ αυτών των στόχων. 

 

Εάν ένας βασικός στόχος είναι να συλληφθεί η αξία που δημιουργείται για τους 

πελάτες, κατόπιν οι συγκεκριμένες τιμές πρέπει να τεθούν από εκείνους που 

προσδοκούν την αξία-managers marketing. Αλλά οι προσπάθειές τους δεν θα είναι 

αποτελεσματικές εκτός αν συγκεντρώνουν τα σωστά στοιχεία πελατών και 

ανταγωνιστών για να αξιολογήσουν την αξία. Η τιμολόγηση μπορεί μόνο να 

συλλάβει την αξία μιας προσφοράς μόνο όταν διαβιβαστεί η αξία σε ένα πελάτη -

ευθύνη των πωλήσεων. Αλλά οι πωλήσεις δεν μπορούν να επικοινωνήσουν την αξία 

χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία και την κατάρτιση για να διαχειριστούν 
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διαπραγματεύσεις με ισχυρούς πελάτες. Τέλος, οι προσπάθειες του marketing και οι 

πωλήσεις δεν θα παραγάγουν τα βιώσιμα κέρδη εκτός αν περιοριστούν από τους 

κατάλληλους χρηματοοικονομικούς στόχους που απαιτούν μια νέα 

χρηματοοικονομική φιλοσοφία. Παρά την προσπάθεια να “καλυφτούν δαπάνες",  η 

χρηματοοικονομική διοίκηση πρέπει στρατηγικά να εστιάσει στην αυξητική 

κερδοφορία, να μάθει πώς οι δαπάνες αλλάζουν με τις αλλαγές των πωλήσεων και να 

χρησιμοποιήσει εκείνη τη γνώση για να αναπτύξει τα κατάλληλες κίνητρα και τις 

οδηγίες για το marketing και τις πωλήσεις ώστε να επιτύχουν τους στόχους τους 

επικερδώς.  

 

Με τους αντίστοιχους ρόλους τους που καθορίζονται κατάλληλα, το marketing και η 

χρηματοοικονομική μπορούν να λειτουργήσουν μαζί προς έναν κοινό στόχος - να 

επιτύχουν την κερδοφορία μέσω της στρατηγικής τιμολόγησης. Προτού να μπορέσει 

να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εντούτοις, οι διευθυντές σε όλες τις λειτουργίες πρέπει 

να απορρίψουν τη ατελή σκέψη για την τιμολόγηση που τους οδηγεί στη σύγκρουση 

και να λάβουν ασύμφορες αποφάσεις. (Nagle T. T. and Hogan J. E. , 2006) 

 

 

7. ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Οι στρατηγικές και οι άμεσες επιπτώσεις της αναγγελίας τιμολόγησης έχει ευρεία 

επίδραση σε δύο ξεχωριστές ομάδες. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από αυτούς που 

βρίσκονται εκτός της εταιρείας. Μια απόφαση που αφορά την τιμή επηρεάζει άμεσα: 

 

• τον τελικό καταναλωτή 

• τους εμπορικούς αντιπροσώπους πωλήσεων, διανομείς, προμηθευτές και 

εμπόρους του- προϊόντος 

• τους επενδυτές (και πιθανούς επενδυτές) που ενδιαφέρονται για τα κέρδη και 

τα μερίσματα, όπως επίσης και το γενικό επιχειρηματικό κοινό (συμβούλους 

χρηματιστηρίου, οικονομικό τύπο, αρχές κεφαλαιαγοράς, κ.τ.λ.) 

• τους παρόντες και τους δυνητικούς ανταγωνιστές 
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Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από αυτούς που βρίσκονται στην εταιρεία. Μια 

απόφαση που αφορά την τιμή ενός προϊόντος επηρεάζει άμεσα: 

 

• τα τμήματα πωλήσεων και marketing της εταιρείας και την ικανότητα τους να 

δημιουργήσουν πωλήσεις 

• το τμήμα βιομηχανικής παραγωγής και την ικανότητα του για παραγωγή και 

διενέργεια προμηθειών 

• τα τμήματα εξυπηρέτησης και συντήρησης και τον φόρτο εργασίας τους 

• τα έσοδα και τα κέρδη της εταιρείας 

• τα συγγενή προϊόντα της εταιρείας και τις ανάγκες τους σε πωλήσεις, 

παραγωγή και συντήρηση. 

 

Επειδή η απόφαση καθορισμού της τιμής επηρεάζει πολλούς τομείς, τόσο εντός όσο 

και εκτός της εταιρείας, ο καθορισμός τιμών αποτελεί ένα εργαλείο για την 

υλοποίηση, αλλαγή ή μερική αναδιαμόρφωση στρατηγικών και τακτικών της. Για 

παράδειγμα, ο καθορισμός τιμών συχνά γίνεται στρατηγικό μέσον, για: 

 

• εισαγωγή και προώθηση νέων προϊόντων 

• διείσδυση σε νέες αγορές ή επέκταση των υπαρχουσών αγορών - η εταιρεία 

μπορεί να επιλέξει να μετατρέψει σημαντικά τη δομή τιμών ενός υπάρχοντος 

προϊόντος ώστε να προσαρμοστεί στη νέα αγορά (για παράδειγμα, ειδικές ετικέτες με 

το όνομα κάθε καταστήματος και έκπτωση τιμών σε αγαθά αμφίεσης γνωστής 

μάρκας) 

• έξοδο από υπάρχουσες αγορές - μια εταιρεία μπορεί να επιλέξει να 

σταματήσει την παραγωγή και να ελαττώσει τις τιμές ενός προϊόντος ώστε να 

ρευστοποιήσει τα αποθέματα της 

• αυξημένη, μειωμένη ή ομαλή ροή παραγωγής 

• προστασία κερδών - ειδικά σε περιόδους πληθωρισμού ή άλλων οικονομικών 

αλλαγών 

• αύξηση ταμειακών ροών 
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Επειδή οι τιμές της εταιρείας έχουν τέτοιο ευρύ πεδίο συνεπειών, ο καθορισμός τιμών 

έχει αναχθεί σε λεπτή τέχνη και περίπλοκη επιστήμη η οποία πρέπει να κατανοηθεί 

πλήρως από το εκτελεστικό στέλεχος. 

 

 

8. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Η διαδικασία τιμολόγησης είναι εξ ορισμού σύνθετη και πολλές φορές γίνεται αιτία 

αντιπαλότητας. Προϋποθέτει τον συγκερασμό μεταξύ οικονομικών στόχων και 

στόχων marketing, ανάλυση του ανταγωνισμού, και αποφάσεις που είναι δυνατόν να 

οδηγήσουν σε ριζοσπαστικές νέες κατευθύνσεις ή ακόμη και σε αναγκαιότητα 

διατήρησης της υπάρχουσας παραδοσιακής κατάστασης. Σύμφωνα με τα παραπάνω, 

γίνεται αντιληπτό ότι η συμμετοχή πολλών και διαφορετικών καθηκόντων ατόμων 

στη διαδικασία δημιουργεί πρόσθετο φορτίο στους ώμους αυτών που θα πάρουν τις 

τελικές αποφάσεις τιμολογιακής πολιτικής. 

 

Μια καλά οργανωμένη διαδικασία τιμολόγησης διαχωρίζει πλήρως και με σαφήνεια: 

τους αρμόδιους που παίρνουν τις αποφάσεις από αυτούς που απλώς συλλέγουν 

στοιχεία και διατυπώνουν προτάσεις. Η αποτελεσματικότητα της τιμολόγησης 

εξαρτάται επίσης σε μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία καταλλήλων μεθόδων για τη 

συλλογή και καταγραφή των στοιχείων που αφορούν τον ανταγωνισμό, τις 

αντιδράσεις του καταναλωτικού κοινού καθώς και τα αποτελέσματα του εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

Σε μια άλλη μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων επικρατεί η εξής άποψη: «κανένας δεν είναι 

υπεύθυνος για την τιμολόγηση - δε διατηρούμε ξεχωριστό τμήμα γι' αυτή». Αυτό το 

σχόλιο οφείλεται στο γεγονός ότι οι στρατηγικές πολιτικές, και τακτικές 

τιμολόγησης, αν υπάρχουν, είναι γνωστές και κατανοητές μόνο σε ελάχιστους. Αυτοί 

οι ελάχιστοι απομονώνουν εκείνες τις ουσιαστικής σημασίας πολιτικές από τα 

στελέχη γραμμής, τα οποία όμως χρειάζονται άμεσα και περισσότερο από 

οποιονδήποτε άλλο τη σχετική πληροφόρηση - τους υπεύθυνους παραγωγής και 

marketing οι οποίοι σχεδιάζουν, παράγουν και πωλούν τα προϊόντα. 
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Η δημιουργία ξεχωριστού τμήματος τιμολόγησης ή ο διορισμός κάποιου υπεύθυνου 

τιμολόγησης δεν θεωρούνται απαραίτητα συστατικά στοιχεία για μια επιτυχημένη 

πολιτική τιμολόγησης. Οι προϊστάμενοι του οργανισμού, ωστόσο, θα πρέπει να 

γνωρίζουν σαφώς ποιος κάνει τιμολόγηση, ποιοί είναι οι αντικειμενικοί στόχοι και 

πως οι ίδιοι συμβάλλουν στη διαδικασία. 

 

Για πολύ μικρές εταιρείες, η απάντηση στην ερώτηση «ποιος λαμβάνει την απόφαση 

τιμολόγησης» είναι σχετικώς απλή. Ο ιδιοκτήτης ή ο γενικός διευθυντής θα πρέπει να 

απαντήσει στο ουσιώδες ερώτημα της τιμολόγησης. Επίσης, λόγω του μικρού 

μεγέθους της εταιρείας, ο ιδιοκτήτης έχει την πρωτεύουσα ευθύνη της συλλογής και 

ανάλυσης των δεδομένων τιμολόγησης και της επιλογής και εφαρμογής καταλλήλων 

στρατηγικών επιλογών. 

 

Για μεγαλύτερες εταιρείες και τμήματα πολύ μεγάλων εταιρειών, το στέλεχος που 

είναι υπεύθυνο για τα κέρδη θα πρέπει να λάβει και αποφάσεις σχετιζόμενες με τιμές.  

Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στη μικρή εταιρεία, οι εργασίες για τη συλλογή των 

δεδομένων και προτάσεις τιμών μπορεί να ανατεθούν σε υφιστάμενους. Συχνά οι 

σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των υπευθυνοτήτων marketing, σχεδίασης του 

προϊόντος, και τιμολόγησης, ευνοούν την ανάθεση του έργου για την ανάλυση της 

αγοράς, του προσδιορισμό εναλλακτικών λύσεων και την υποβολή επίσημων 

προτάσεων τιμολογιακής πολιτικής, στον διευθυντή marketing και το προσωπικό του 

marketing. 

 

Ομοίως, σε τμήματα όπου οι υπεύθυνοι ομάδων προϊόντων έχουν την τελική ευθύνη 

για τα κέρδη, τότε αυτοί μπορεί να αναλάβουν αυτά τα βασικά καθήκοντα. Όμως, η 

έγκριση της τιμής εξακολουθεί να εναπόκειται στο ανώτερο επιχειρησιακό στέλεχος 

τον τμήματος. 

 

Ο οικονομικός διευθυντής ή ο διευθυντής λογιστηρίου θα πρέπει να λαμβάνουν 

ενεργό μέρος. Αυτά τα διοικητικά στελέχη είναι εξοικειωμένα με τους διαφόρους 

παράγοντες κόστους και ο καθένας τους υπηρετεί υπεύθυνα ως «συνείδηση κερδών» 

της εταιρείας. Σε εταιρείες όπου ο διευθύνων σύμβουλος αμείβεται με βάση τα 

αποτελέσματα κερδών, αλλά ο διευθυντής του marketing αμείβεται κυρίως με βάση 

τον όγκο πωλήσεων, η καθοδήγηση ή παροχή συμβουλών στον διευθύνοντα 
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σύμβουλο από τον οικονομικό διευθυντή ή τον διευθυντή λογιστικού αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα εξισορρόπησης των επιμέρους διοικητικών λειτουργιών. 

 

Το νομικό προσωπικό μιας εταιρείας θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην ανασκόπηση 

των αποφάσεων τιμών για πιθανές εμπλοκές με εθνικές νομοθεσίες, ρυθμιστικές 

υπηρεσίες και διατάξεις εισαγωγών/εξαγωγών. Εισηγήσεις από τα τμήματα 

βιομηχανικής παραγωγής και έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και από τους 

διοικητικούς διευθυντές μπορεί να είναι χρήσιμες στη διαδικασία καθορισμού τιμών. 

Όμως, αυτές οι λειτουργίες θα πρέπει να έχουν δευτερεύοντες ρόλους στην τελική 

επιλογή τιμών. 

 

Το πιο περίπλοκο οργανωτικό θέμα σε πολύ μεγάλες εταιρείες είναι το ερώτημα εάν 

τις αποφάσεις επιλογής των τιμών θα τις λάβει η διοίκηση του τμήματος ή η ανωτάτη 

εταιρική διοίκηση. Αυτό το ερώτημα συχνά περιπλέκεται με τις προσπάθειες 

ανεύρεσης κατάλληλου ρόλου για το προσωπικό των κεντρικών γραφείων που 

υποστηρίζει την ανώτατη εταιρική διοίκηση. 

 

Ως καθοδηγητική γραμμή, ο κανόνας είναι ότι η ευθύνη για τον καθορισμό των τιμών 

ανήκει εκεί όπου ανήκουν και οι ευθύνες για το κέρδος και τη μέτρηση του κέρδους. 

Εάν λειτουργεί κάποιο τμήμα ως ξεχωριστό κέντρο κερδών εντός της εταιρείας, τότε 

ο διευθυντής του τμήματος θα πρέπει να είναι αυτός που καθορίζει τις τιμές. 

 

Σε πολλές περιπτώσεις ωστόσο, απαιτείται εταιρική έγκριση της τιμολογιακής 

πολιτικής πριν από την εφαρμογή της στην πράξη. Σε αυτό το σενάριο μεταξύ του 

τμήματος και της εταιρείας, ο διευθυντής του τμήματος θα πρέπει πρώτα να 

καθιερώσει συναντήσεις ανασκόπησης και έγκρισης τιμών με το εταιρικό προσωπικό. 

Το εταιρικό προσωπικό μπορεί τότε να εγκρίνει, να απορρίψει ή να εισηγηθεί 

εναλλακτικές προτάσεις στο τμήμα. Η διευθέτηση οποιωνδήποτε ανοικτών θεμάτων 

τιμολόγησης θα πρέπει να ανατεθεί στην ανώτατη εταιρική διοίκηση. (Mitchell E.G. , 

1997) 
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9. Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
 

Η διαμόρφωση της τιμής αποτελεί πάντα ένα πρόβλημα, εάν πρέπει να προσεγγιστεί 

για πρώτη φορά. Αυτό το πρόβλημα υφίσταται για τις επιχειρήσεις, οι οποίες 

αναπτύσσουν ένα νέο προϊόν και το τοποθετούν στην αγορά, ή το ήδη κυκλοφορούν 

προϊόν πρέπει να διοχετευθεί σε μια νέα αγορά ή μέσω νέων διαύλων διάθεσης. 

 

Σε όλες τις περιπτώσεις είναι απαραίτητο η επιχείρηση να προσδιορίζει για το προϊόν 

της τον άριστο συνδυασμό τιμής και ποιότητας. Για κάθε κατηγορία προϊόντων 

υπάρχει σχέση με αυτό το συνδυασμό τιμής-ποιότητας, μια σχετική μήτρα με υψηλές 

και χαμηλές τιμές, που κατευθύνει τις συναλλαγές μεταξύ αγοραστών και πωλητών. 

 

 
Πινάκας 2.1: Συνδυασμοί ανταγωνιστικών στρατηγικών Τιμής – Ποιότητας 

 

Στο παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται οι δυνατότητες συνδυασμού στρατηγικών 

Τιμής-Ποιότητας σε 9 διαφορετικές μορφές. Από την διαγώνιο αριστερά κάτω προς 

δεξιά πάνω ευρίσκονται οι στρατηγικές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια λογική 

εξάρτηση μεταξύ τιμής και ποιότητας. Στις στρατηγικές 3, 5, 7 οι επιχειρήσεις 

πωλούν τις διαφορετικές ποιότητες σε διαφορετικές τιμές. Μια επιχείρηση πουλά 

χαμηλή ποιότητα σε χαμηλή τιμή, άλλη μεσαία ποιότητα σε μέση τιμή και η τρίτη 

πουλά υψηλής ποιότητας προϊόντα σε υψηλές τιμές. Οι τρεις ανταγωνίστριες 

επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργήσουν στην ίδια αγορά, εφόσον σε αυτή υπάρχουν 

καταναλωτές που ανταποκρίνονται σε αυτό το διαφορισμό ποιοτήτων. 
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Τα πεδία 1, 2, 4 αντιπροσωπεύουν τις πιθανές στρατηγικές για την αντιμετώπιση των 

πιθανών ανταγωνιστών στα διαγώνια πεδία. Έτσι το πεδίο 2 αφορά τη στρατηγική 

που αναφέρει ότι "οι επιδόσεις του προϊόντος μας, είναι ανάλογη των προϊόντων του 

πεδίου 3, όμως εμείς απαιτούμε λιγότερα χρήματα". Μπορεί να αναφέρει ακόμη: "Το 

προϊόν μας κοστίζει το ίδιο με τα προϊόντα του πεδίου 5, είναι όμως υψηλότερης 

ποιότητας". Η τοποθέτηση στο πεδίο 2 αναφέρεται στη στρατηγική, η οποία 

προσφέρει στον πελάτη ένα εμφανέστερο και αποτελεσματικότερο επικοινωνιακό 

πλεονέκτημα σε σύγκριση με τον προσφέροντα 3 και 5. Ένας πελάτης, ο οποίος 

επιθυμεί την υψηλότερη ποιότητα, απολαμβάνει από τα προϊόντα του πεδίου 2 μια 

υψηλότερη καθαρή χρησιμότητα απ' ότι από τα προϊόντα του πεδίου 3, διότι 

εξοικονομεί χρήματα από την αγορά της ποιότητας που επιθυμεί. Στους πελάτες που 

προσφέρονται προϊόντα του πεδίου 5 προσφέρεται επίσης μια υψηλότερη καθαρή 

χρησιμότητα σε σύγκριση με αυτούς του πεδίου 2, υπό την έννοια, ότι δεν 

εξοικονομεί' μεν χρήματα, όμως καταναλώνει μια υψηλότερη ποιότητα σε σύγκριση 

με τα χρήματα που δαπανά. Μια ιδιαίτερη περίπτωση έχουμε όταν οι υψηλές τιμές 

των προϊόντων του πεδίου 3 εκπέμπουν ένα snob μήνυμα, το οποίο θα χανόταν από 

μέσω μιας χαμηλής τιμής. Εδώ η υψηλή τιμή διασφαλίζει στον αγοραστή μια 

αποκλειστικότητα. Ο αγοραστής που δίνει βαρύτητα σε snob μηνύματα και 

αποκλειστικότητες θα παρέμενε στα υψηλής ποιότητας προϊόντα του πεδίου 3 και στο 

προσφερόμενο από αυτά επιθυμητό πλεονέκτημα. 

 

Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαν οι προσφέροντες από τα πεδία 1 ή 4 να επιτεθούν 

στους διαγώνια προσφέροντες, προσφέροντας στους πελάτες το πλεονέκτημα μιας 

υψηλότερης καθαρής χρησιμότητας. Τα πεδία 1, 2 και 4 εμπεριέχουν συνεπώς 

πλεονεκτικές στρατηγικές. 

 

Τα πεδία κάτω από την διαγώνιο, δηλ. τα 6, 8 και 9 αναφέρονται σε προϊόντα, τα 

οποία σε σχέση με τη ποιότητα τους είναι υπερτιμημένα. Ένας πελάτης, ο οποίος 

γνωρίζει τις ποιότητες των προϊόντων που αντιστοιχούν στις διάφορες τιμές, δεν θα 

προσελκυστεί από αυτά τα πεδία. Θα στραφεί στα πεδία αυτά μόνο λόγω έλλειψης 

χρόνου ή κακής πληροφόρησης, όμως θα θεωρήσει ότι εξαπατήθηκε από την 

επιχείρηση και θα διαμαρτυρηθεί ή θα αποτελεί δυσφημιστικό παράγοντα για το 

προϊόν. Συνεπώς οι έμπειροι και επαγγελματίες Marketer θα πρέπει να διαγνώσουν 

τέτοιες καταστάσεις και να τις αποφεύγουν. 
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Στο παραπάνω σχήμα παρουσιάζονται εναλλακτικές στρατηγικές διάθεσης προϊόντων 

σε διάφορα επίπεδα τιμών. Με κατάλληλες μεθόδους, με τις οποίες θα μετράται η 

βαρύτητα της στάσης και αντίληψης του πελάτη έναντι της ποιότητας και της τιμής, 

μπορούν να διαμορφωθούν μηχανισμοί για ανάπτυξη στρατηγικών συνδυασμού τιμής 

και ποιότητας. (Μαντζάρης Γ. , 2003) 

 

 

10. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Για τον καθορισμό τιμής για ένα προϊόν, οι marketers ακολουθούν μια διαδικασία έξι 

βημάτων: (1) επιλογή στόχου τιμολόγησης, (2) καθορισμός ζήτησης, (3) εκτίμηση 

κόστους, (4) ανάλυση κόστους, τιμών και προσφορών του ανταγωνιστή, (5) επιλογή 

μεθόδου τιμολόγησης και (6) επιλογή τελικής τιμής. 

 

 
Εικόνα 2.2: Ορισμός Πολιτικής Τιμολόγησης 

 

Βήμα 1: Επιλογή του Στόχου Τιμολόγησης 

Κατά την τιμολόγηση μια εταιρεία μπορεί να επιδιώξει οποιονδήποτε από τους 

παρακάτω στόχους:  

 

1. Επιβίωση 

2. Μέγιστο τρέχον κέρδος 

3. Μέγιστο μερίδιο αγοράς 

4. Μέγιστο “γδύσιμο” αγοράς 

5. Ηγεσία στην ποιότητα του προϊόντος 
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Βήμα 2: Καθορισμός της Ζήτησης 

Κάθε τιμή οδηγεί σε διαφορετικό επίπεδο ζήτησης και, ως εκ τούτου, ασκεί 

διαφορετική επίδραση στους στόχους marketing μιας εταιρείας. Η σχέση μεταξύ των 

διαφορετικών τιμών και της προκύπτουσας τρέχουσας ζήτησης απεικονίζεται στην 

καμπύλη ζήτησης. Κανονικά, η ζήτηση και η τιμή είναι αντιστρόφως ανάλογες: όσο 

υψηλότερη είναι η τιμή τόσο χαμηλότερη είναι η ζήτηση. Στην περίπτωση των 

αγαθών κύρους, ωστόσο, η καμπύλη ζήτησης ενίοτε έχει ανοδική κλίση επειδή 

κάποιοι καταναλωτές θεωρούν ότι η υψηλότερη τιμή συνεπάγεται καλύτερο προϊόν. 

Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, πάντως όταν η τιμή είναι υπερβολικά υψηλή το 

επίπεδο ζήτησης μπορεί να υποχωρήσει. 

 

Το πρώτο βήμα στην εκτίμηση της ζήτησης είναι να κατανοηθεί τί είναι αυτό που 

επηρεάζει την ευαισθησία στην τιμή. Σύμφωνα με τον Nagle υπάρχει λιγότερη 

ευαισθησία ως προς την τιμή όταν: 

 

• Το προϊόν διαφοροποιείται περισσότερο 

• Οι αγοραστές γνωρίζουν λιγότερα υποκατάστατα 

• Οι αγοραστές δεν μπορούν να συγκρίνουν εύκολα την ποιότητα των 

υποκατάστατα 

• Οι δαπάνες αποτελούν χαμηλότερο τμήμα του συνολικού εισοδήματος του 

αγοραστή 

• Οι  δαπάνες  είναι   μικρότερες  σε  σύγκριση   με  το  συνολικό  κόστος  του  

τελικού προϊόντος 

• Μέρος του κόστους επιβαρύνει κάποιο άλλον 

• Το προϊόν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με προϊόντα που έχουν αγοραστεί 

στο παρελθόν 

• Το προϊόν προϋποτίθεται ότι είναι υψηλότερης ποιότητας, κύρους ή 

αποκλειστικότητας  

• Οι αγοραστές δεν μπορούν να αποθηκεύσουν το προϊόν 

 

Το επόμενο στάδιο είναι να γίνει εκτίμηση των καμπυλών ζήτησης. Οι εταιρείες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τρεις βασικές μεθόδους για να εκτιμήσουν τις 

καμπύλες ζήτησης. Η πρώτη αφορά τη στατιστική ανάλυση των παλαιότερων τιμών, 
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των πωληθέντων ποσοτήτων και άλλων παραγόντων για να εκτιμηθούν οι μεταξύ 

τους σχέσεις. Η δεύτερη προσέγγιση είναι η διεξαγωγή πειραμάτων τιμών. Η τρίτη 

προσέγγιση είναι να ζητηθεί από τους αγοραστές να δηλώσουν πόσες μονάδες θα 

αγόραζαν σε διαφορετικές προτεινόμενες τιμές 

 

Τέλος πρέπει να υπολογιστεί η ελαστικότητα τιμής της ζήτησης. Οι marketers πρέπει 

να γνωρίζουν πόσο ανταποκρινόμενη ή ελαστική θα είναι η ζήτηση σε μια αλλαγή 

της τιμής. Εάν η ζήτηση αλλάξει ελάχιστα ύστερα από μια μικρή αλλαγή στην τιμή, 

τότε λέμε ότι η ζήτηση είναι ανελαστική. Εάν υπάρξει σημαντική αλλαγή της 

ζήτησης, τότε η ζήτηση είναι ελαστική.  

 

Η ζήτηση είναι λιγότερο ελαστική όταν (1) υπάρχουν ελάχιστα ή καθόλου 

υποκατάστατα ή ανταγωνιστές, (2) οι αγοραστές δεν παρατηρούν αμέσως την 

υψηλότερη τιμή, (3) οι αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών μεταβάλλονται 

προς προϊόντα χαμηλότερων τιμών με αργούς ρυθμούς και (4) οι αγοραστές 

πιστεύουν ότι οι υψηλότερες τιμές δικαιολογούνται από διαφορές στην ποιότητα, τον 

φυσιολογικό πληθωρισμό κ.ο.κ. Εάν η ζήτηση είναι ελαστική, οι πωλητές θα 

σκεφτούν να ελαττώσουν την τιμή και να παράγουν περισσότερα συνολικά έσοδα. 

Αυτό γίνεται κατανοητό από τη στιγμή που δεν παρατηρείται δυσανάλογη αύξηση 

του κόστους παραγωγής και πώλησης περισσοτέρων μονάδων 

 

Βήμα 3: Εκτίμηση του Κόστους 

Ενώ η ζήτηση θέτει το ανώτατο όριο της τιμής που μια εταιρεία μπορεί να ορίσει για 

το προϊόν της, το κόστος θέτει το κατώτατο όριο. Κάθε εταιρεία θα πρέπει να ορίσει 

μια τιμή που να καλύπτει το κόστος παραγωγής, διανομής και πώλησης του 

προϊόντος και που να παράσχει μια δίκαιη απόδοση της προσπάθειας της και του 

ενδεχόμενου κινδύνου που λαμβάνει. 

 

Για να κάνει μια έξυπνη τιμολόγηση, η διοίκηση πρέπει να γνωρίζει πως ποικίλλει το 

κόστος σε διαφορετικά επίπεδα παραγωγής. Το κόστος μιας εταιρείας ανά μονάδα 

είναι υψηλό μόνο εάν παράγονται ελάχιστες μονάδες καθημερινά, όσο, όμως αυξάνει 

η παραγωγή το σταθερό κόστος κατανέμεται σε υψηλότερο επίπεδο παραγωγικού 

αποτελέσματος για κάθε μονάδα, μειώνοντας το μέσο κόστος. Σε κάποιο σημείο, 

ωστόσο, η υψηλότερη παραγωγή οδηγεί σε υψηλότερο μέσο κόστος επειδή η μονάδα 

 46



παραγωγής αποδεικνύεται ανεπαρκής. Υπολογίζοντας το κόστος μονάδων παράγωγης 

διαφορετικού μεγέθους, η εταιρεία μπορεί να εντοπίσει το άριστο μέγεθος μονάδας 

παράγωγης και επιπέδου παράγωγης για να πετύχει οικονομίες κλίμακας και να 

μειώσει το μέσο κόστος. 

 

Βήμα 4: Ανάλυση Κόστους, Τιμών και Προσφορών των Ανταγωνιστών 

Εντός του πεδίου των πιθανών τιμών που καθορίζονται από τη ζήτηση της αγοράς και 

από το κόστος της εταιρείας, η εταιρεία πρέπει να λάβει υπόψη το ανταγωνιστικό 

κόστος και τις τιμές και τις πιθανές αντιδράσεις στις τιμές. Αν η προσφορά της 

εταιρείας είναι παρόμοια με την προσφορά ενός μεγάλου ανταγωνιστή, τότε η 

εταιρεία θα πρέπει να τιμολογήσει την προσφορά της με μια τιμή παραπλήσια με 

αυτή του ανταγωνιστή, αλλιώς θα έχει ζημία στις πωλήσεις. Αν η προσφορά της 

εταιρείας είναι κατώτερη δεν θα είναι σε θέση να ορίσει τιμή μεγαλύτερη από του 

ανταγωνιστή. Αν η προσφορά της εταιρείας είναι ποιότητα ανώτερη μπορεί να ορίσει 

τιμή μεγαλύτερη από αυτή του ανταγωνιστή, έχοντας, ωστόσο, υπόψη ότι οι 

ανταγωνιστές μπορεί, ως απάντηση, να αλλάξουν τις τιμές τους οποιαδήποτε χρονική 

στιγμή. 

 

Βήμα 5: Επιλογή Μεθόδου Τιμολόγησης 

Τα τρία C - η χρονοταξία ζήτησης πελατών (customer’s demand schedule), η 

συνάρτηση κόστους (cost function) και οι τιμές των ανταγωνιστών (competitor's 

prices) - είναι τρία σημαντικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τους 

όρους τιμής. Πρώτον, βάση για την τιμή αποτελεί το κόστος. Δεύτερον, οι τιμές των 

ανταγωνιστών και οι τιμές των υποκατάστατων δίνουν έναν προσανατολισμό. Τρίτον, 

η αξιολόγηση των μοναδικών γνωρισμάτων των προϊόντων από τους πελάτες θέτει 

την ανώτατη τιμή οροφής. Οι εταιρείες πρέπει, ως εκ τούτου, να επιλέξουν μέθοδο 

τιμολόγησης που να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα τρία παραπάνω 

στοιχεία, θα εξετάσουμε έξι μεθόδους ορισμού τιμής:  

 

• την τιμολόγηση με ποσοστό επί του κόστους 

• την τιμολόγηση απόδοσης στόχου 

• την τιμολόγησης βάσει της αντιλαμβανόμενης αξίας 

• την τιμολόγηση αξίας 
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• την τιμολόγηση τρέχοντος ρυθμού  

• τιμολόγηση σφραγισμένης προσφοράς 

 

Βήμα 6: Επιλογή της Τελικής Τιμής 

Οι προηγούμενες μέθοδοι τιμολόγησης περιορίζουν το εύρος από το οποίο η εταιρεία 

επιλέγει την τελική της τιμή. Κατά την επιλογή αυτής της τιμής, η εταιρεία πρέπει να 

λάβει υπόψη κάποιους επιπλέον παράγοντες: την ψυχολογική τιμολόγηση, την 

επιρροή των υπόλοιπων στοιχείων του μίγματος marketing στην τιμή, τις πολιτικές 

τιμολόγησης της εταιρείας και την επίδραση της τιμής στα υπόλοιπα μέρη 

 

Όμως οι εταιρείες δεν ορίζουν μια και μοναδική τιμή αλλά καταρτίζουν μια δομή 

τιμολόγησης που αντικατοπτρίζει τις μεταβολές ανάλογα με τη γεωγραφική ζήτηση 

και το κόστος, τις ανάγκες του τμήματος της αγοράς, τη χρονική στιγμή της αγοράς, 

τα επίπεδα παραγγελίας, τη συχνότητα αποστολής, τις εγγυήσεις, τις συμβάσεις 

υπηρεσιών και άλλους παράγοντες. Αποτέλεσμα των εκπτώσεων, των παροχών και 

της προωθητικής υποστήριξης είναι ότι η εταιρεία σπάνια έχει το ίδιο κέρδος από 

κάθε μονάδα προϊόντος που πουλάει. Έτσι, υπάρχουν αρκετές στρατηγικές 

προσαρμογής της τιμής όπως:  

 

• γεωγραφική τιμολόγηση 

• εκπτώσεις 

• προωθητική   τιμολόγηση 

• διαφοροποιημένη   τιμολόγηση    

• τιμολόγηση μίγματος προϊόντων (Kotler P. , 2001) 

 

Ο Blythe J. (2002) δίνει μια άλλη προσέγγιση στα στάδια καθορισμού της τιμής, η 

οποία είναι η εξής: 

 

1η Φάση: Ανάπτυξη των στόχων της τιμολόγησης.  

Οι στόχοι της τιμολόγησης προκύπτουν από τους γενικούς στόχους του οργανισμού. 

Η επιχείρηση επιδιώκει να μεγιστοποιήσει το μερίδιο αγοράς ή τα κέρδη της. 
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2η Φάση: Εκτίμηση της ικανότητας της αγοράς-στόχου για αγορά και αξιολόγηση της 

τιμής 

Οι αγοραστές τείνουν να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις τιμές των 

τροφίμων στα σουπερμάρκετ παρά στις τιμές στις οποίες σερβίρονται τα ποτά στα 

μπαρ. Επίσης, το εισόδημα του αγοραστή και η διαθεσιμότητα πίστωσης επηρεάζουν 

άμεσα την ικανότητα για αγορά του προϊόντος. 

 

3η Φάση: Καθορισμός της ζήτησης 

Για τα περισσότερα προϊόντα η ζήτηση μειώνεται καθώς αυξάνεται η τιμή. Αυτό δε 

σημαίνει αναγκαστικά μία γραμμική σχέση, ούτε η γραμμή αυτή πρέπει να 

σχηματίζει γωνία 45 μοιρών με τους άξονες. Για μερικά προϊόντα ακόμα και μία 

μικρή αύξηση της τιμής οδηγεί σε απότομη μείωση της ζήτησης (π.χ. της βενζίνης) 

ενώ για άλλα προϊόντα (όπως το αλάτι) ακόμα και μία μεγάλη αύξηση της τιμής δεν 

επηρεάζει σχεδόν καθόλου τη ζήτηση. 

 

4η Φάση: Ανάλυση των σχέσεων ανάμεσα στη ζήτηση, το κόστος, και το κέρδος 

Η επιχείρηση πρέπει να αναλύει το κόστος παραγωγής του προϊόντος της έχοντας 

υπόψη την τιμή που μπορεί να αντέξει η αγορά και το κέρδος που θέλει να 

αποκομίσει. Ο υπολογισμός του κόστους θα περιλάβει το σταθερό κόστος και το κατά 

μονάδα κόστος για την παραγωγή μιας δεδομένης ποσότητας του προϊόντος. Η 

ποσότητα αυτή θα καθοριστεί από την αγορά και θα σχετίζεται με την τιμή πώλησης. 

 

5η Φάση: Αξιολόγηση των τιμών των ανταγωνιστών 

Αυτό προϋποθέτει μία έρευνα για τις τρέχουσες τιμές της αγοράς αλλά θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη και το ενδεχόμενο εισόδου νέων ανταγωνιστών. Οι τιμές μπορεί να 

οριστούν σε υψηλότερα επίπεδα από των ανταγωνιστών για να δοθεί η εντύπωση της 

αποκλειστικότητας ή της ανώτερης ποιότητας. Αυτό παρατηρείται συνήθως στην 

αγορά των αρωμάτων και στην περίπτωση υπηρεσιών όπως η εξυπηρέτηση στα 

εστιατόρια και στα κομμωτήρια. 

 

6η Φάση: Επιλογή της πολιτικής τιμολόγησης 

Η πολιτική τιμολόγησης πρέπει να επιλεγεί ανάλογα με τους στόχους της 

επιχείρησης. 
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7η Φάση: Ανάπτυξη μιας μεθόδου τιμολόγησης 

Στην περίπτωση αυτή, ο παραγωγός αναπτύσσει έναν απλό μηχανισμό για τον 

καθορισμό των τιμών στο μέλλον. Η απλούστερη μέθοδος είναι η τιμολόγηση με 

προσαύξηση επί του κόστους ή η τιμολόγηση με προσαύξηση επί της τιμής αγοράς. 

Βέβαια αυτές οι μέθοδοι δε λαμβάνουν υπόψη τους πελάτες και γι' αυτό πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί κάτι λίγο πιο εξελιγμένο. 

 

8η Φάση: Καθορισμός μιας συγκεκριμένης τιμής 

Αν έχουμε περάσει από τις προηγούμενες φάσεις με σωστό τρόπο, ο καθορισμός της 

πραγματικής τιμής πρέπει να είναι απλή υπόθεση. 

 

Στην περίπτωση του κλάδου των υπηρεσιών κάποια στάδια της διαδικασίας 

τιμολόγησης διαφοροποιούνται . Οι Schlissel M. R. και Chasin J. (1991) προτείνουν 

ως διαδικασία υπολογισμού της τιμής την εξής: 

 

1. Προσδιορίστε το στόχο αγοράς: θέση, μέγεθος, κίνητρα.  

2. Επιλέξτε μια εικόνα για την εταιρία που είναι συμβατή με την εικόνα του 

στόχου. Όλες οι πολιτικές της επιχείρησης πρέπει να ενισχύουν την εικόνα 

επιχείρησης.  

3. Συλλέξτε τα στοιχεία για το εύρος των τιμών που ομαδοποιούν τα μέλη που 

είναι πρόθυμα να πληρώσουν για την υπηρεσία.  

a. Εξακριβώστε τα βασικά οφέλη που επιδιώκονται από τους πελάτες.  

b. Καθορίστε τα προτιμώμενα από τους πελάτες σημεία για τη 

διαφοροποίηση της υπηρεσίας  

c. Υπολογίστε τις κοινές και μεταβλητές (ή μοναδικές) δαπάνες όλων 

των προϊόντων.         

d. Αναπτύξτε μια θέση για κάθε προϊόν που ταιριάζει με την εικόνα 

επιχείρησης. 

e. Καθιερώστε τα επίπεδα τιμών που οι πελάτες είναι πρόθυμοι να 

πληρώσουν για κάθε προϊόν  

4. Πολλαπλασιάστε το ωριαίο ποσοστό εργασίας με ένα πολλαπλάσιο 

προκειμένου να φθάσετε σε μια κατάλληλη αναφορά τιμών. Το πολλαπλάσιο θα 

επιτρέψει τη μείωση, τα γενικά έξοδα και το κέρδος. Προσθέστε τις μεταβλητές ή τις 

μοναδικές δαπάνες. Μην κατανείμετε σταθερά ή γενικά έξοδα,  
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5. Καθορίστε τις θέσεις τιμών των σημαντικών ανταγωνιστών.  

a. Εξακριβώστε την ποιότητα των προϊόντων, τα διαφοροποιημένα 

πλεονεκτήματα, και τα επίπεδα τιμών τους.  

b. Συγκρίνετε με τα δικά σας. Προετοιμαστείτε να κάνετε τις 

προσαρμογές τιμών στα υποκατάστατα προϊόντα ώστε να είναι 

ανταγωνιστικές.  

6. Επιλέξτε τη στρατηγική τιμολόγησης υπηρεσιών σας. Υποστηρίξτε την  

επιλεγμένη εικόνα της  επιχείρησης. 

 

Τέλος ο Duke C.R (1994) φέρνει σε σύγκριση δυο μεθόδους διαδικασίας 

τιμολόγησης, την τυπική προσέγγιση και την προσέγγιση στρατηγικής μήτρας 

(Εικόνα 2.3). Η πρώτη προσήλθε από βιβλιογραφική έρευνα πάνω σε απόψεις που 

στήριζαν αυτό το γραμμικό μοντέλο. Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι 

ότι επιτρέπει τη χάραξη διαφόρων τιμολογιακών θεμάτων έτσι ώστε η εξουσιοδότηση 

για πράξεις να κατανεμηθεί μέσα σε ένα οργανισμό. Ένα μεγάλο μειονέκτημα αυτής 

της παρουσίασης είναι ότι δεν συγκεντρώνει όλα τα θέματα τιμολόγησης μαζί κάτω 

από ένα συνεκτικό πλαίσιο που συντονίζει την τιμολόγηση τόσο για ένα προϊόν όσο 

και για την επιχείρηση. Η προσέγγιση της στρατηγικής μήτρας προτάθηκε από τον 

Tellis (1986). Οι τιμολογιακοί στόχοι της επιχείρησης αποτελούν την μια διάσταση 

της μήτρας και περιγράφονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: διαφοροποιημένη 

τιμολόγηση, ανταγωνιστική τιμολόγηση και τιμολόγηση γραμμής προϊόντος. Οι 

διαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά των καταναλωτών αποτελούν την δεύτερη 

διάσταση και χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: υψηλές δαπάνες έρευνας, χαμηλές 

τιμές κράτησης και ειδικές τιμές συναλλαγής. Το δυνατό σημείο αυτής της μήτρας 

είναι ότι παρέχει ένα τρόπο ώστε να διερευνηθεί ένα μεγάλο εύρος τιμολογιακών 

πολιτικών . 
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Εικόνα 2.3: Σύγκριση προσεγγίσεων τιμολογιακών αποφάσεων 

 

 

11. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 
Ως πολιτική τιμών ή τιμολογιακή πολιτική, θεωρείται κάθε επιχειρησιακός 

σχεδιασμός που αποσκοπεί στην διαμόρφωση και διαφοροποίηση των τιμών των 

προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το εάν αυτό αναφέρεται σε 

τρίτους ή σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.  

 

Βασικός στόχος είναι η αύξηση των κερδών δεδομένου ότι κάθε επιχείρηση 

αποβλέπει στην μεγιστοποίηση των κερδών της. Επιμέρους στόχοι μπορεί να είναι η 

συγκράτηση των πελατών, η κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου στην αγορά, η αύξηση 

της ικανοποίησης των πελατών και η παρεμπόδιση της αλλαγής προμηθευτή των 

πελατών. Βέβαια αυτοί οι στόχοι είναι δευτερεύοντες και πρέπει να ευρίσκονται σε 

αρμονία με τον κυρίαρχο. Άλλοι στόχοι μπορεί να είναι η οικολογία ή η κοινωνική 

ευθύνη και αυτοί όμως πρέπει να συμβάλλουν στην αριστοποίηση (μεγιστοποίηση) 

των κερδών της επιχείρησης. 
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Για την επίτευξη αυτού του στόχου πρέπει η επιχείρηση να προσδιορίσει τι θέλει να 

πετύχει μέσα από ένα συγκεκριμένο προϊόν. Όταν προσδιοριστούν ακριβώς οι 

αγορές-στόχοι και η θέση του προϊόντος στην αγορά, τότε μπορεί να αναπτυχθεί μια 

συγκεκριμένη στρατηγική μείγματος Marketing, συμπεριλαμβανομένης και της 

παραμέτρου "τιμή". Όμως συνήθως οι επιχειρήσεις επιδιώκουν σύνθετους στόχους, 

την ικανοποίηση των οποίων επιδιώκει βραχύ-μέσο-μακροπρόθεσμα. Όσο διαφανής 

και χρονικά προσδιορισμένος είναι ένας στόχος, τόσο ποιο απλός είναι ο 

προσδιορισμός των τιμών. Κάθε πιθανή τιμή έχει τις επιδράσεις της σε διάφορα 

επιχειρησιακά μεγέθη, π.χ. στο κέρδος, τον κύκλο εργασιών, στο μερίδιο της αγοράς, 

κ.τ.λ. Φυσικά η αριστοποίηση (μεγιστοποίηση) ενός στόχου δεν σημαίνει απαραίτητα 

και τη μεγιστοποίηση του άλλου. Π.χ. δεν είναι απαραίτητο μια υψηλή τιμή να 

μεγιστοποιεί τους στόχους, κέρδος, μερίδιο στην αγορά, ή μεγιστοποίηση της 

παραγωγής. (Μαντζάρης Γ. , 2003) 

 

Σύμφωνα με τον Diamantopoulos D. (1991) oι τιμολογιακοί στόχοι μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με τη φύση τους, το επίπεδο επίτευξής 

τους και το χρονικό ορίζοντα πραγματοποίησής τους. 

 

Με βάση τη φύση τους, οι τιμολογιακοί στόχοι διακρίνονται σε:  

• ποσοτικούς 

• ποιοτικούς.  

 

Το βασικό πλεονέκτημα των ποσοτικών στόχων είναι ότι μπορούν να μετρηθούν 

εύκολα. Παραδείγματα τιμολογιακών ποσοτικών στόχων είναι η μεγιστοποίηση του 

κέρδους, η επιδιωκόμενη αποδοτικότητα μιας επένδυσης και το μερίδιο της αγοράς. 

Από την άλλη πλευρά, η συνεισφορά των ποιοτικών στόχων συνίσταται στο ότι 

βοηθούν τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν μια φιλοσοφία προς την αγορά όταν θέτουν 

τις τιμές τους. Οι ποιοτικοί στόχοι, σε αντίθεση με τους ποσοτικούς μετρούνται με 

δυσκολία, ενώ συνήθως σχετίζονται με στόχους που αφορούν σε πελάτες, την 

αντιμετώπιση του ανταγωνισμού, την επίτευξη κοινωνικών σκοπών κτλ.  

 

Οι ποσοτικοί και ποιοτικοί στόχοι δεν είναι απαραίτητα αποκλειόμενοι μεταξύ τους. 

Για παράδειγμα, στόχοι που σχετίζονται με την προσπάθεια μιας μακροχρόνιας 
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σχέσης με τους πελάτες αναμένεται ότι θα οδηγήσουν σε βελτίωση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων. Γενικά, υπάρχει μια ιεραρχία των τιμολογιακών 

στόχων με βάση την οποία η επίτευξη των ποιοτικών θεωρείται απαραίτητη για την 

παραπέρα επίτευξη και των ποσοτικών.  

 

Με βάση το επίπεδο επίτευξής τους, οι τιμολογιακοί στόχοι διακρίνονται σε:  

• αυτούς που επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση κάποιου στόχου (maximization), 

και  

• αυτούς που απλά επιδιώκουν την επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου, 

όγκου ή μεγέθους σχετικά με το στόχο αυτό (satisfaction).  

 

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση πιθανόν να επιθυμεί τη μεγιστοποίηση των κερδών 

της, ενώ μια άλλη απλώς την επίτευξη ενός ικανοποιητικού περιθωρίου κέρδους με 

βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται.  

 

Τέλος, με βάση το χρονικό ορίζοντα πραγματοποίησής τους, οι τιμολογιακοί στόχοι 

διακρίνονται σε:  

• βραχυχρόνιους 

• μακροχρόνιους 

 

Οι πρώτοι επιδιώκουν την επίτευξη ενός στόχου σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, 

για παράδειγμα, ένας βραχυχρόνιος τιμολογιακός στόχος είναι η αύξηση του μεριδίου 

της αγοράς κατά 10% σε έξι μήνες. Οι δεύτεροι επιδιώκουν την επίτευξη ενός στόχου 

σε διάστημα σχετικά μεγαλύτερο, με αποτέλεσμα η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητάς τους να είναι εφικτή μόνο μετά από χρόνια. Όμως, τονίζεται 

ότι, η έμφαση των επιχειρήσεων στους βραχυχρόνιους στόχους μπορεί να θέσει σε 

κίνδυνο την ίδια τη λειτουργία τους. (Παπαβασιλείου N και Ήντουνας Κ. , 2005) 

 

Οι Gabor A. και Granger C. W. J. (1973) θέτουν ως πρωταρχικό στόχο τη 

μεγιστοποίηση κέρδους. Είναι γενικά αποδεκτό ότι στα πλαίσια του νόμου και των 

συμβάσεων, ο σκοπός μιας επιχείρησης είναι να πραγματοποιήσει κέρδος για τους 

ιδιοκτήτες της και με όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές σταθερές, ένα μεγαλύτερο 

κέρδος θα είναι πάντα προτιμητέο σε έναν μικρότερο. Αυτό είναι δηλώνει η 
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μεγιστοποίηση κέρδους. Εντούτοις, η μεγιστοποίηση κέρδους μπορεί να ερμηνευθεί 

με τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να αναφερθεί (α) ως ποσοστό 

επιστροφής στον κύκλο εργασιών, (β) ως ποσοστό απόδοσης κεφαλαίου ή (γ) ως 

ποσό κέρδους ανά χρόνο (ή άλλου χρονικού διαστήματος). Είναι εύκολο να δει 

κανείς ότι ακόμη και ένα ιδιαίτερα αυξανόμενο ποσοστό επιστροφής σε έναν 

μειωμένο κύκλο εργασιών μπορεί επίσης να μειώσει και το ποσοστό απόδοσης 

κεφαλαίου και το συνολικό ποσό του κέρδους το χρόνο. 

 

Στον παρακάτω πινάκα 2.2 παρουσιάζονται όλοι οι βασικοί τιμολογιακοί στόχοι μιας 

εταιρείας παροχής υπηρεσιών, βάση βιβλιογραφικής μελέτης που έχει γίνει από τους 

Avlonitis G. J. και Indounas K. A. (2005). 

 

Μεγιστοποίηση κέρδους Επίτευξη ικανοποιητικών κερδών 

Μεγιστοποίηση πωλήσεων Επίτευξη ικανοποιητικών πωλήσεων 

Μεγιστοποίηση μεριδίου αγοράς Επίτευξη ικανοποιητικού μεριδίου 

αγοράς 

Αύξηση μεριδίου αγοράς Επικάλυψη κόστους 

Απόδοση Επένδυσης (ROI) Απόδοση Ενεργητικού (ROA) 

Κάλυψη της υπάρχουσας δυναμικότητας Διατήρηση ρευστότητας 

Διαφοροποίηση τιμής Ηγεσία ποιότητας υπηρεσιών 

Ικανοποίηση των αναγκών των 

διανομέων 

Δημιουργία εικόνας γοήτρου για την 

εταιρεία 

Σταθεροποίηση της τιμής στην αγορά Αποφυγή πολέμου τιμών 

Σταθεροποίηση των πωλήσεων στην 

αγορά 

Ανάπτυξη αγοράς 

Αποθάρρυνση εισόδου νέων 

ανταγωνιστών στην αγορά 

Ομοιότητα τιμών με τους ανταγωνιστές 

Διατήρηση των υπαρχόντων πελατών Ικανοποίηση των αναγκών των πελατών 

Καθορισμός “δίκαιων” τιμών για τους 

πελάτες 

Προσέλκυση νέων πελατών 

Μακροπρόθεσμη επιβίωση Επίτευξη κοινωνικών στόχων 

Πινάκας 2.2 : Οι βασικοί τιμολογιακοί στόχοι μιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών 
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Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε κάποιους από τους τιμολογιακούς στόχους που 

κρίνονται οι πιο σημαντικοί από τους συγγραφείς 

 

Απόδοση Κεφαλαίου 
Οι στόχοι της συγκεκριμένης απόδοσης, που χρησιμοποιούν οι αντιπρόσωποι και οι 

παραγωγοί, καθορίζουν μια απόδοση ως ποσοστό είτε επί των πωλήσεων, είτε επί της 

επένδυσης. Για παράδειγμα, οι λιανοπωλητές και οι χονδρέμποροι καθορίζουν μια 

ποσοστιαία αύξηση επί των πωλήσεων που είναι αρκετή για να καλύψει το 

προσδοκώμενο λειτουργικό κόστος τους πλέον ένα επιθυμητό κέρδος. Η τιμολόγηση 

με βάση ένα στόχο απόδοσης μιας επένδυσης είναι μια πρακτική καθορισμού μιας 

τιμής σε ένα επίπεδο που επιτυγχάνει μια καθορισμένη απόδοση επί του 

επενδεδυμένου κεφαλαίου αφού αφαιρεθούν οι σχετικοί φόροι. Οι συνήθεις στόχοι 

για την απόδοση των υπενδεδυμένων κεφαλαίων είναι συνήθως 10% ως 30% μετά 

από φόρους, με τις χαμηλότερες αποδόσεις να καθορίζονται συνήθως όταν 

αναμένεται ανταγωνισμός και τις υψηλότερες όταν αναμένεται ελάχιστος 

ανταγωνισμός. Στις μεγάλες πολυεθνικές και παγκόσμιες εταιρείες, ο στόχος της 

συγκεκριμένης απόδοσης επί της επένδυσης απλουστεύει τη μέτρηση και τον έλεγχο της 

απόδοσης πολλών διευθύνσεων και τμημάτων, που όλα χρησιμοποιούν κεφάλαιο. Αλλά αυτή 

η έμφαση στη συγκεκριμένη απόδοση μπορεί να επισκιάσει άλλους σημαντικούς παράγοντες 

που επηρεάζουν τις αποφάσεις τιμολόγησης και συχνά αναφέρεται ως ένας λόγος της όχι 

καλής απόδοσης μερικών επιχειρήσεων σε αντίθεση με τις εταιρείες που είναι διατεθειμένες 

να θυσιάσουν τα βραχυπρόθεσμα για να αποκομίσουν μακροπρόθεσμα κέρδη. (Sandhusen 

R. L. , 2003) 

 

Βραχυχρόνια Μεγιστοποίηση Κέρδους 

Πολλές επιχειρήσεις απαιτούν τιμές, οι οποίες μεγιστοποιούν τα κέρδη τους. Για το 

λόγο αυτό συνεκτιμώνται η προβλεπόμενη ζήτηση και το κόστος για κάθε 

εναλλακτική τιμή και μετά αποφασίζεται για εκείνη τη τιμή, η οποία διαμορφώνει το 

υψηλότερο βραχυχρόνιο κέρδος, Cash-flow ή την κεφαλαιακή απόδοση. Αυτός ο 

στόχος όμως εμπεριέχει και ορισμένα προβλήματα. Το μοντέλο αυτό εκκινεί από την 

αποδοχή ότι οι συναρτήσεις ζήτησης και κόστους είναι γνωστές, όμως στην 

πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολη η εκτίμηση τους. Τονίζει και επιδιώκει 

βραχυχρόνιους στόχους και παραμελεί μακροχρόνιες προσδοκίες κέρδους. Η 

 56



επίδραση άλλων μεταβλητών του μείγματος Marketing, π.χ. ανταγωνισμός, μέτρα ή 

επιβολή ανώτατων τιμών δεν λαμβάνονται συχνά υπόψη. 

 

Βραχυχρόνια Μεγιστοποίηση Των Εσόδων 

Μερικές επιχειρήσεις επιλέγουν εκείνες τις τιμές, οι οποίες μεγιστοποιούν τα έσοδα. 

Ιδιαίτερα όταν τα προϊόντα παράγονται κοινά και είναι δύσκολος ο προσδιορισμός 

της δομής του κόστους και δεν επιτρέπει τον σαφή προσδιορισμό της συνάρτησης 

κόστους για το σχετικό προϊόν, ο στόχος της μεγιστοποίησης των εσόδων είναι 

εγγύτερος, διότι στη περίπτωση αυτή απλά είναι απαραίτητος μόνο ο προσδιορισμός 

της συνάρτησης ζήτησης. Η υλοποίηση αυτού του στόχου μπορεί να επιδιωχθεί 

σχετικά απλά από την επιχείρηση μέσω κινήτρων (προμήθειες, ποσοστά και 

επιδοτήσεις) που μεγιστοποιούν τα έσοδα. Πολλά ηγετικά στελέχη είναι της άποψης 

ότι η μεγιστοποίηση των εσόδων μακροχρόνια δημιουργεί προϋποθέσεις 

μεγιστοποίησης του κέρδους και του μεριδίου στην αγορά. 

 

Μεγιστοποίηση Της Τοποθετούμενης Ποσότητας 

Ορισμένες επιχειρήσεις επιθυμούν τη μεγιστοποίηση της ποσότητας διάθεσης των 

προϊόντων τους. Πιστεύουν ότι μια αύξηση του όγκου διάθεσης έχει ως συνέπεια 

χαμηλότερο ανά μονάδα κόστος και μακροχρόνια υψηλότερα κέρδη. Εκκινούν από 

την αποδοχή, ότι οι αγορές είναι ευαίσθητες προς τις τιμές και έτσι ελαχιστοποιούν το 

επίπεδο τιμών. Την πολιτική αυτή την αποκαλούν "διεισδυτική πολιτική τιμών". 

Αναπτύσσουν μεγάλες εγκαταστάσεις, εξειδικεύονται, παράγουν μαζικά προϊόντα, 

μειώνουν το ανά μονάδα κόστος, κατακτούν μεγάλα μερίδια στην αγορά και έτσι 

ελαχιστοποιούν τις τιμές. Η πολιτική τέτοιων τιμών είναι σκόπιμη όταν: α) Η αγορά 

είναι ευαίσθητη στις τιμές και οι χαμηλές τιμές βοηθούν στην επέκταση του μεριδίου 

στην αγορά, β) Μειώνεται το κόστος παραγωγής και διανομής λόγω του 

αποτελέσματος εξειδίκευσης και των καμπυλών εμπειρίας και γ) μια χαμηλά τιμή 

αποτελεί ασπίδα ενάντια σε υφιστάμενους και μελλοντικούς ανταγωνιστές. 

 

Μεγιστοποίηση Της Εκμετάλλευσης Της Αγοράς 

Πολλές επιχειρήσεις τείνουν στην επιβολή υψηλότερων τιμών, προκειμένου να 

εκμεταλλευτούν τις αγορές (στρατηγικές Skimming). Οι επιχειρήσεις παράδειγμα που 

εισάγουν στην αγορά νεωτεριστικά προϊόντα απαιτούν υψηλές τιμές και έτσι κάνουν 

χρήση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχουν έναντι των ανταγωνιστών τους. 

 57



Η στρατηγική της εκμετάλλευσης της αγοράς είναι σκόπιμη υπό τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: α) Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός αγοραστών έχει μια απαίτηση για το 

προϊόν και επιθυμεί να πληρώσει μια υψηλή τιμή και γι' αυτό, β) Οι μικρότερες 

ποσότητες που διατίθενται σε υψηλής τιμές, δημιουργούν ένα υψηλότερο εύρος 

κέρδους παρά το υψηλό ανά μονάδα κόστος, γ) Η υψηλή τιμή εισαγωγής δεν 

προσελκύει παραπέρα ανταγωνιστές στην αγορά και δ) η υψηλή τιμή υποστηρίζει την 

απαίτηση προσφοράς ενός αξιολογότερου προϊόντος. 

 

Ηγεσία Ποιότητας 

Μια επιχείρηση θα μπορούσε να επιδιώξει και την ηγεσία ποιότητας σε μια αγορά. 

Στη περίπτωση αυτή επιβάλλει υψηλές τιμές, προκειμένου να χρηματοδοτήσει 

δαπάνες έρευνας, κόστους λόγω υψηλής ποιότητας κ.τ.λ. Η αυτοκινητοβιομηχανία 

Daimler Benz για παράδειγμα έχει υψηλές τιμές για τα προϊόντα της, τα οποία όμως 

παρουσιάζουν υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές έναντι άλλων ανταγωνιστών της. 

(Μαντζάρης Γ. , 2003) 

 

Επιβίωση 

Πρόκειται για βραχυπρόθεσμο στόχο που αρμόζει μόνο σε εταιρείες που πλήττονται 

από υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα, έντονο ανταγωνισμό ή μεταβάλλοντες 

επιθυμίες πελατών. Όσο οι τιμές καλύπτουν το μεταβλητό κόστος και μέρος του 

σταθερού κόστους, η εταιρεία μπορεί να παραμείνει εν δράσει. 

 

Μέγιστο Μερίδιο Αγοράς 

Εταιρείες που επιλέγουν αυτό τον στόχο επειδή πιστεύουν ότι ο υψηλότερος όγκος 

πωλήσεων θα οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος ανά μονάδα παραγωγής και 

υψηλότερο μακροπρόθεσμο κέρδος. Με αυτή την τιμολόγηση διείσδυσης στην 

αγορά, οι εταιρείες θέτουν χαμηλότερη τιμή, υποθέτοντας ότι η αγορά είναι 

ευαίσθητη ως προς την τιμή. Η εν λόγω τιμολόγηση είναι κατάλληλη όταν (1) η 

αγορά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη ως προς την τιμή, οπότε μια χαμηλή τιμή τονώνει 

την άνοδο της, (2) το κόστος παραγωγής και διανομής υποχωρεί με την 

συσσωρευμένη εμπειρία παραγωγής και (3) μια χαμηλή τιμή αποθαρρύνει τον 

ανταγωνισμό. (Kotler P. , 2001) 
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Αύξηση Πωλήσεων 

Η αύξηση των πωλήσεων ήταν παλιά ο πιο συνηθισμένος στόχος. Η σταδιακή 

εγκατάλειψη του οφείλεται στη διαπίστωση (πολλές φορές επώδυνη), ότι 

περισσότερες πωλήσεις δεν φέρνουν κατ' ανάγκη και περισσότερα κέρδη. Βέβαια, με 

την αύξηση των πωλήσεων αυξάνεται και η παραγωγή και άρα δημιουργούνται οι 

ευνοϊκές συνθήκες για την εκμετάλλευση των θετικών οικονομιών κλίμακας. Αυτό το 

γνωρίζουν οι υπεύθυνοι αλλά στην προσπάθεια τους να πετύχουν τους στόχους (π.χ. 

αύξηση μέσα στο 1989 του όγκου των πωλήσεων κατά 20% σε σχέση με 1988), 

κάνουν λάθη στον καθορισμό των τιμών. Δεν  είναι  σπάνιες   οι  περιπτώσεις,   όπου  

προτρέχουν καθορίζοντας οριακές τιμές πιο χαμηλές και από το οριακό κόστος. Το 

ίδιο ισχύει και όταν ο στόχος είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς. 

 

Αντιμετώπιση Ανταγωνισμού 

Η αντιμετώπιση του ανταγωνισμού είναι ο σχετικά πιο εύκολα να επιλεγεί στόχος. 

Χαρακτηρίζεται από την παθητικότητα του, γιατί αφήνει στους ανταγωνιστές την 

πρώτη κίνηση. Ανάλογα με τις τιμές των ανταγωνιστών καθορίζονται και οι τιμές της 

επιχειρήσεως, δηλαδή στα ίδια επίπεδα, προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Ο στόχος 

αυτός είναι επικίνδυνος αν δεν συνυπολογισθεί και ο παράγοντας κόστος (κάθε 

επιχείρηση έχει συνήθως και τη δική της καμπύλη κόστους). Ο ανταγωνισμός μεταξύ 

επιχειρήσεων που παράγουν υποκατάστατα προϊόντα μπορεί να μην περιλαμβάνει και 

την τιμή, δηλαδή να γίνεται μόνο στο προϊόν, στη διανομή και στην προβολή. Αυτός 

ο τύπος ανταγωνισμού που δεν περιλαμβάνει και την τιμή (Nonprice Competition), 

προτιμάται μεταξύ των επιχειρήσεων, όπου είναι δυνατόν. Αυτή η προτίμηση, 

πηγάζει από το γεγονός ότι η τιμή είναι ένα πολύ επικίνδυνο όπλο που καλύτερα για 

όλους είναι να αποφεύγεται η χρήση του. Ο στόχος του ανταγωνισμού επιλέγεται 

ανάλογα και με τη μορφή της αγοράς. (Μάλλιαρης, Π. Γ. , 1989) 

 

 

12. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

Οι Παπαβασιλείου N και Ήντουνας Κ. (2005), οι παράγοντες αυτοί μπορεί να 

χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες και πιο συγκεκριμένα σ' αυτούς που 
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σχετίζονται µε το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και αυτούς που 

αναφέρονται στο εξωτερικό περιβάλλον. Καθένας από τους παράγοντες αυτούς 

αναλύεται στη συνέχεια.  

 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  

 

Οι παράγοντες που συνδέονται µε το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και 

επηρεάζουν την τιμολόγηση των προϊόντων της μπορεί να ταξινομηθούν σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες, οι οποίες και αναλύονται πιο συγκεκριμένα:  

 

• Στα οργανωσιακά χαρακτηριστικά 

• Στα χαρακτηριστικά του προϊόντος 

 

Οργανωσιακά χαρακτηριστικά 

1. Οι εταιρικοί στόχοι και στρατηγικές  

2. Η κουλτούρα της επιχείρησης  

3. Η οργανωτική δομή της επιχείρησης  

4. Η θέση της επιχείρησης στην αγορά  

5. Το μέγεθος της επιχείρησης  

6. Οι στόχοι και οι στρατηγικές marketing της επιχείρησης  

7. Οι στόχοι και οι στρατηγικές των υπολοίπων τμημάτων της επιχείρησης  

 

Χαρακτηριστικά του προϊόντος 

1. Η φύση του προϊόντος  

2. Το κόστος του προϊόντος  

3. Η ποιότητα του προϊόντος  

4. Το στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος  

5. άλλα χαρακτηριστικά που συνδέονται µε το προϊόν  
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 

1. Οι εταιρικοί στόχοι και στρατηγικές  

Οι τιμολογιακές αποφάσεις θα πρέπει να έχουν μια συνέπεια µε τους συνολικούς 

εταιρικούς στόχους και στρατηγικές. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που έχει ως 

βασική στρατηγική της την ηγεσία κόστους (cost leadership) αναμένεται να επιδιώκει 

την προσφορά χαμηλών τιμών στην αγορά λόγω του κοστολογικού πλεονεκτήματος 

που έχει καταφέρει να επιτύχει (π.χ. Easy Jet). Από την άλλη πλευρά, μια επιχείρηση 

που αποσκοπεί σε μια στρατηγική διαφοροποίησης (π.χ. BMW) μπορεί να επιβάλει 

υψηλότερες τιμές ακριβώς για να μεταφέρει αυτή την εικόνα διαφοροποίησης και 

μοναδικότητας στους πελάτες της. Ομοίως, στρατηγικές, όπως η επέκταση σε νέες 

αγορές, η αύξηση της διείσδυσης στις ήδη υπάρχουσες αγορές, οι εξαγορές και οι 

συγχωνεύσεις, επηρεάζουν, επίσης, τις τελικές τιμές μιας επιχείρησης . 

 

2. Η κουλτούρα της επιχείρησης  

Η κουλτούρα της επιχείρησης αποτελεί άλλο ένα οργανωσιακό χαρακτηριστικό που 

επηρεάζει την τιμολόγηση ενός προϊόντος. Για παράδειγμα, υπάρχουν εταιρείες που 

εύκολα υπόκεινται σε πολέμους τιμών, αν το απαιτήσουν οι συνθήκες της αγοράς, σε 

αντίθεση µε άλλες που αποφεύγουν τέτοιους πολέμους. Ομοίως, υπάρχουν εταιρείες 

που είναι προσανατολισμένες προς την προσφορά χαμηλών τιμών και προσπαθούν να 

αναδιοργανώσουν το σύνολο των δραστηριοτήτων τους προς την κατεύθυνση της 

επίτευξης ενός χαμηλού κόστους, που θα επιτρέπει παράλληλα και την προσφορά 

χαμηλών τιμών. Αντίθετα, άλλες εταιρείες προτιμούν τη στόχευση σε τμήματα της 

αγοράς που επιδιώκουν μια υψηλή ποιότητα και είναι ταυτόχρονα διατεθειμένα να 

αποδεχθούν και μια υψηλότερη τιμή. Επιπλέον, εταιρείες που έχουν ένα μεγαλύτερο 

προσανατολισμό προς το marketing, σε αντίθεση µε άλλες που έχουν ένα 

προσανατολισμό προς την παραγωγή, αναμένεται να δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην 

όσο δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή του τμήματος marketing στη διαδικασία 

τιμολόγησης. Παράλληλα, αναμένεται να λαμβάνουν τις τιμολογιακές τους 

αποφάσεις µέσω μιας «πελατοκεντρικής» προσέγγισης, όπου οι ανάγκες και οι 

αντιδράσεις των πελατών σε διαφορετικά επίπεδα τιμών λαμβάνονται υπόψη στις 

τελικές τιμές που προσφέρονται στην αγορά.  
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3. Η οργανωτική δομή της επιχείρησης  

Η οργανωτική δομή της επιχείρησης επηρεάζει και αυτή, µε τη σειρά της, τη 

διαδικασία τιμολόγησης ενός προϊόντος. Πιο συγκεκριμένα, σε εταιρείες που είναι 

οργανωτικά δομημένες κατά λειτουργία υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία στον 

καθορισμό των τελικών τιμών, καθώς τα διαφορετικά τμήματα συνεισφέρουν στα 

διάφορα στάδια της διαδικασίας τιμολόγησης. Για παράδειγμα, το οικονομικό τμήμα 

συνεισφέρει στον υπολογισμό του κόστους του προϊόντος, ενώ τα τμήματα marketing 

ή/και πωλήσεων στην ανάλυση των ανταγωνιστικών τάσεων και τη διερεύνηση των 

αναγκών των πελατών.  

 

Αντίθετα, σε εταιρείες που είναι δομημένες κατά προϊόν το τμήμα που είναι υπεύθυνο 

για την πορεία της εκάστοτε γραμμής προϊόντων στην αγορά έχει και την ευθύνη για 

τον καθορισμό των τιμών. Για παράδειγμα, σε μια τράπεζα το τμήμα των πιστωτικών 

καρτών έχει, κατά κανόνα, την ευθύνη για τον προσδιορισμό του επιτοκίου των 

πιστωτικών καρτών που προσφέρονται στην αγορά, ενώ σε μια μεταφορική εταιρεία 

το τμήμα των οδικών μεταφορών έχει, ομοίως, την ευθύνη για την τιμολόγηση των 

δρομολογίων που υπάγονται σ' αυτό το είδος της μεταφοράς. Επίσης, οι εταιρείες που 

βασίζονται σε μια οργανωτική δομή δομημένη κατά πελάτη δίνουν, σε πολλές 

περιπτώσεις, την ελευθερία στους πωλητές τους, που είναι επιφορτισμένοι µε τη 

διαχείριση των σχέσεων µε συγκεκριμένους πελάτες, να διαπραγματεύονται ανάλογα 

µε την περίσταση τις τιμές.  

 

4. Η θέση της επιχείρησης στην αγορά  

Η θέση που μπορεί να καταλάβει μια επιχείρηση στην αγορά μπορεί να ανήκει σε µία 

από τις ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες:  

 

• Ηγέτης 

• Διεκδικητής 

• Ακολουθητής 

• Εξειδικευμένος 

 

Καθεμιά από τις θέσεις αυτές συνεπάγεται και διαφορετικές στρατηγικές, οι οποίες, 

µε τη σειρά τους, έχουν αντίκτυπο και στην τιμολογιακή στρατηγική. Πιο 
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συγκεκριμένα, οι ηγέτες επιδιώκουν στρατηγικές όπως την κατά μέτωπο 

αντιπαράθεση (confrontation strategy) ή την πλευρική στρατηγική (flanker strategy) 

µε σκοπό να διατηρήσουν το υπάρχον μερίδιο αγοράς τους και την υπάρχουσα 

πελατειακή τους βάση. Από την άλλη πλευρά, οι διεκδικητές ή οι ακολουθητές 

επιδιώκουν να κερδίσουν μερίδιο αγοράς από τους ηγέτες µέσω στρατηγικών όπως η 

υπερπήδηση (Leapfrog strategy) ή η κατά μέτωπο επίθεση.  

 

Παράλληλα, οι ηγέτες αναμένεται να υιοθετούν τιμολογιακές μεθόδους, όπως η 

ηγεσία τιμής (price leadership) µέσω της οποίας επιδιώκουν να καθορίσουν το γενικό 

επίπεδο τιμών στο οποίο θα κινηθούν και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην αγορά.  

 

5. Το μέγεθος της επιχείρησης  

Το μέγεθος της επιχείρησης επηρεάζει την τιμολογιακή στρατηγική μιας επιχείρησης, 

καθώς στις μικρές επιχειρήσεις οι τιμολογιακές αποφάσεις λαμβάνονται, κατά 

κανόνα, από τους ιδιοκτήτες της εταιρείας, ενώ στις μεγαλύτερες από περισσότερα 

του ενός άτομα που ανήκουν μάλιστα σε διαφορετικά τμήματα και συνεργάζονται 

μεταξύ τους για τον καθορισμό των τελικών τιμών. Επιπλέον, διάφορες έρευνες 

έχουν δείξει ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις τείνουν να αντιμετωπίζουν τη διαδικασία 

τιμολόγησης µε λιγότερο συστηματικό τρόπο σε σύγκριση µε τις μεγαλύτερες µε την 

έννοια ότι βασίζονται σε απλοϊκές τιμολογιακές μεθόδους όπως η μέθοδος κόστους-

συν (cost plus), χωρίς να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τους τις συνθήκες που 

επικρατούν στην αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται. 

 

6. Οι στόχοι και οι στρατηγικές marketing της επιχείρησης εκτός από τους 

εταιρικούς στόχους και στρατηγικές.  

Η τιμολογιακή στρατηγική μιας επιχείρησης θα πρέπει, επίσης, να έχει μια συνέπεια 

και µε τους στόχους και τις στρατηγικές marketing της επιχείρησης, Η τιμή ενός 

προϊόντος επηρεάζει τις αντιλήψεις των πελατών σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του, 

το βαθµό της αποδοχής του στα κανάλια διανομής και την αποτελεσματικότητα μιας 

διαφημιστικής καμπάνιας σχετικά µε αυτό. Με τον ίδιο τρόπο, η πολιτική προϊόντος, 

διανομής και επικοινωνίας επηρεάζει την τελική τιμή ενός προϊόντος στην αγορά. Πιο 

συγκεκριμένα, ένα προϊόν διαφοροποιημένο, το οποίο προσφέρει επιπρόσθετη αξία 

(π.χ. εξυπηρέτηση μετά την πώληση), είναι εύλογο ότι επηρεάζει την τελική τιμή του, 
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επιτρέποντας την επιβολή μιας υψηλότερης τιμής. Επιπλέον, η επιχείρηση θα πρέπει 

στα πλαίσια του μείγματος προϊόντος να λάβει υπόψη της το πώς θα τιμολογήσει 

διαφορετικές γραμμές προϊόντων, Ομοίως, η προβολή του προϊόντος καθορίζει τα 

μηνύματα που μεταδίδονται για ένα προϊόν, Αυτά τα μηνύματα έχουν ως αποτέλεσμα 

την αύξηση ή τη μείωση της ελαστικότητας της ζήτησης των πελατών, Ειδικά σε ό,τι 

αφορά τη διαφήμιση, εμπειρικές έρευνες έχουν δείξει ότι μηνύματα που προβάλλουν 

τη χαμηλή τιμή ενός προϊόντος οδηγούν στην αύξηση της ελαστικότητας της ζήτησης 

για το προϊόν. Επιπλέον, η διανομή καθορίζει τα περιθώρια κέρδους που απαιτούν οι 

μεσάζοντες και, ως συνέπεια, και την τελική τιμή του προϊόντος. 

 

Στα πλαίσια αυτά, η τιμολογιακή στρατηγική θα πρέπει να είναι μέρος μιας 

ευρύτερης και ξεκάθαρης στρατηγικής marketing, Για παράδειγμα, μια εταιρεία που 

στοχεύει σε τμήματα της αγοράς που επιδιώκουν υψηλή ποιότητα σε συνδυασμό µε 

μια εικόνα κύρους όταν αγοράζουν ένα προϊόν, θα πρέπει να επιλέξει μια πολιτική 

αποκλειστικής διανομής, ένα μείγμα επικοινωνίας που προβάλλει την ανωτερότητα 

του προϊόντος, καθώς και τον καθορισμό μιας υψηλής τιμής. Επίσης, ο κύκλος ζωής 

ενός προϊόντος επιδρά στον καθορισμό της κατάλληλης στρατηγικής marketing, 

μέρος της οποίας είναι και η διαμόρφωση της τιμής του προϊόντος,  

 

7. Οι στόχοι και οι στρατηγικές των υπολοίπων τμημάτων της επιχείρησης  

Όπως και στην περίπτωση των στόχων και των στρατηγικών marketing, έτσι και οι 

στόχοι και οι στρατηγικές των υπολοίπων τμημάτων επηρεάζουν την τιμολογιακή 

στρατηγική μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα, αν ο στόχος του οικονομικού 

τμήματος είναι η άμεση επίτευξη ρευστότητας για την κάλυψη των επενδύσεων που 

έχουν πραγματοποιηθεί για ένα προϊόν, τότε αυτό μπορεί να συμβάλει στην ανάγκη 

μείωσης των τιμών. Ομοίως, αν το τμήμα παραγωγής επιλέξει να υιοθετήσει μια νέα 

τεχνολογία που αυτοματοποιεί διάφορες λειτουργίες της παραγωγικής διαδικασίας, 

αλλά ωστόσο η υιοθέτηση αυτή συνεπάγεται σημαντικούς χρηματικούς πόρους που 

αυξάνουν το σταθερό κόστος της επιχείρησης, αυτό μπορεί επίσης να επηρεάσει την 

τιμολόγηση των προϊόντων µέσω της αύξησης της τιμής για την κάλυψη του κόστους 

αυτού. Επίσης, το τμήμα προμηθειών μιας επιχείρησης (όπου αυτό υπάρχει) επιδιώκει 

την εξεύρεση προϊόντων σε όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκές τιμές. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 

1. Η φύση του προϊόντος 

Το πρώτο χαρακτηριστικό ενός προϊόντος που επηρεάζει την τιμολόγηση του αφορά 

την ίδια τη φύση του. Πιο συγκεκριμένα, στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων 

μια σειρά ερευνών έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η τιμή δεν αποτελεί το 

βασικό χαρακτηριστικό αγοράς ενός προϊόντος, αλλά, αντίθετα, άλλα κριτήρια είναι 

πιο σημαντικά, όπως, για παράδειγμα, η αξιοπιστία και η φήμη του προμηθευτή, ο 

χρόνος παράδοσης, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η ποιότητα του προϊόντος. 

Στα πλαίσια αυτά, μπορεί να ειπωθεί ότι τα βιομηχανικά προϊόντα χαρακτηρίζονται, 

κατά κανόνα, από μικρότερη ευαισθησία ως προς την τιμή σε σχέση µε τα 

καταναλωτικά. 

 

Επίσης, οι υπηρεσίες διαφέρουν από τα φυσικά προϊόντα ως προς την τιμολόγηση 

τους. Συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά της αϋλότητας, της  φθαρτότητας, της 

ετερογένειας καθώς και του αδιαχώριστου της παραγωγής και της κατανάλωσης 

επηρεάζουν τις τιμές των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα ορισμένες τιμολογιακές 

πολιτικές να συναντώνται αποκλειστικά στον τομέα των υπηρεσιών. 

 

2. Το κόστος του προϊόντος 

Το κόστος του προϊόντος αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες που 

επηρεάζουν τη τιμολόγησή του. Το κόστος του προϊόντος αποτελεί ένα από τους 

σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη τιμολόγηση του. Το κόστος του 

προϊόντος μπορεί να διακριθεί στο σταθερό κόστος, το οποίο παραμένει αμετάβλητο 

ακόμα και όταν μεταβάλλεται η παραγωγή του προϊόντος και σε μεταβλητό, το οποίο 

αυξομειώνεται ανάλογα με την ποσότητα παραγωγής. Ένα από τα βασικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζει οποιαδήποτε επιχείρηση είναι πως θα καταφέρει να 

επιμερίσει τα σταθερά της έξοδα μεταξύ των διαφορετικών προϊόντων που προσφέρει 

στην αγορά. Το πρόβλημα αυτό οδηγεί πολλές επιχειρήσεις να αναγκάζονται να 

καθορίσουν εξαρχής τις ποσότητες ή τις πωλήσεις που πρέπει να πετύχουν και, στη 

συνέχεια, να επιμερίσουν τα σταθερά κόστη ανά μονάδα. Με τον τρόπο αυτό όμως 

οδηγούνται συχνά σε υποτιμολογήσεις ή υπερτιμολογήσεις των προϊόντων τους. 
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Για να αντιμετωπιστεί η δυσκολία του προβλήματος αυτού απαιτείται η υιοθέτηση 

μιας μεθόδου κοστολόγησης που λαμβάνει υπόψη της µόνο τα άμεσα κόστη, τα οποία 

συνδέονται άμεσα µε μια τιμολογιακή απόφαση. Στα πλαίσια αυτά, τα τελευταία 

χρόνια έχει αναπτυχθεί και αρχίζει να χρησιμοποιείται εκτεταμένα από διάφορες 

επιχειρήσεις η μέθοδος του Activity Based Costing (ABC), που προσπαθεί να 

εντοπίσει το σύνολο των δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στο κόστος ενός 

προϊόντος.  

 

Ένα άλλο σημαντικό θέμα αναφέρεται στο κατά πόσο οι αποσβέσεις, που 

υπεισέρχονται επίσης στον υπολογισμό του κόστους ενός προϊόντος, λαμβάνονται 

υπόψη µε βάση τις τιμές αγοράς τους (ιστορικό κόστος) ή µε βάση μιας 

αναπροσαρμογής στις σημερινές τιμές (κόστος αντικατάστασης). Η τελευταία 

μέθοδος τείνει να γίνεται ολοένα και περισσότερο αποδεκτή στα πλαίσια της 

υιοθέτησης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από μια σειρά επιχειρήσεις.  

 

3. Η ποιότητα του προϊόντος  

Η ποιότητα του προϊόντος επηρεάζει, επίσης, την τιμολόγησή του, καθώς, για 

παράδειγμα, ένα προϊόν υψηλής ποιότητας αναμένεται να συνοδεύεται και από μια 

υψηλότερη τιμή. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση θέλει να δώσει μια εικόνα 

κύρους ή γοήτρου (prestige) και επιλέγει μια πολύ υψηλή. τιμή για να μεταφέρει την 

εικόνα αυτή. Η σχέση αυτή ωστόσο μπορεί να χαρακτηριστεί ως αμφίδρομη καθώς η 

υψηλότερη τιμή χρησιμοποιείται πολλές φορές ως κριτήριο για να κρίνει ένας 

πελάτης την ποιότητα ενός προϊόντος. Η άποψη αυτή έχει αποτελέσει αντικείμενο 

εμπειρικών ερευνών, οι οποίες έχουν επιχειρήσει να διερευνήσουν κατά πόσο η τάση 

αυτή των πελατών να συνδέουν μια υψηλή τιμή µε μια υψηλή ποιότητα ισχύει στην 

πράξη.  

 

4. Ο κύκλος ζωής του προϊόντος  

Ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος επηρεάζει την τιμολόγησή του. Ωστόσο, στο σημείο 

αυτό μπορεί να ειπωθεί ότι οι τιμές έχουν την τάση να μειώνονται καθώς ένα προϊόν 

περνά από τα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής του εξαιτίας διαφόρων παραγόντων 

όπως, για παράδειγμα, η τεχνολογική απαξίωσή του, η είσοδος νέων ανταγωνιστών 

στην αγορά και οι αλλαγές στις καταναλωτικές προτιμήσεις. Εξαίρεση αποτελεί η 

περίπτωση στην οποία το προϊόν μπορεί να διαφοροποιηθεί µε αποτέλεσμα να 
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δικαιολογείται και η επιβολή μιας υψηλότερης τιμής σε σχέση με ένα προηγούμενο 

στάδιο.  

 

5. Άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος  

Σε συνδυασμό µε τα χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν παραπάνω, υπάρχουν και 

κάποια άλλα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος που επηρεάζουν την τιμολόγησή του, 

οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές, όταν έχουν ενσωματωθεί σε αυτό, Πιο 

συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:  

 

• Η διαφοροποίηση ενός προϊόντος µέσω διαφόρων χαρακτηριστικών, όπως η 

φήμη της εταιρείας, η ύπαρξη μιας ισχυρής επωνυμίας, η εξυπηρέτηση μετά την 

πώληση ή ακόμα και τα ίδια τα φυσικά χαρακτηριστικά του,  

• Η καινοτομία ενός προϊόντος,  

• Η αξία που συνδέεται µε αυτό 

• Η δυνατότητα εξατομίκευσης και προσαρμογής στις μεμονωμένες ανάγκες 

των πελατών.  

 

Επιπλέον, η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος επηρεάζει την τιμολόγησή του, καθώς ένα 

προϊόν που μπορούν εύκολα να το βρουν οι πελάτες στην αγορά αναμένεται να έχει 

και χαμηλότερες τιμές σε σχέση µε κάποιο άλλο που δε διατίθεται σε ευρεία κλίμακα. 

Ομοίως, όσο περισσότερο συμμετέχει ο πελάτης στην παραγωγή του προϊόντος τόσο 

πιο χαμηλή θα είναι η τιμή που είναι διατεθειμένος να καταβάλει για να αποκτήσει το 

προϊόν.  

 

Η αυτοματοποίηση ενός προϊόντος επηρεάζει, επίσης, την τιμολόγησή του, καθώς, 

για παράδειγμα, στον τραπεζικό τομέα η πληρωμή διαφόρων λογαριασμών µέσω των 

σύγχρονων εναλλακτικών καναλιών διανομής, όπως τα ΑΤΜς, το phone banking ή το 

internet banking, που αποτελούν αυτοματοποιημένες υπηρεσίες, συνεπάγεται 

διαφορετικές χρεώσεις (κατά κανόνα χαμηλότερες) από ό,τι η πληρωμή στο 

παραδοσιακό ταμείο της τράπεζας 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΟΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά που συνδέονται µε το εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης και επηρεάζουν την τιμολόγηση ενός προϊόντος μπορεί να διαχωριστούν 

σε τέσσερις κατηγορίες και πιο συγκεκριμένα:  

 

• Στα χαρακτηριστικά των πελατών 

• Στα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστών 

• Στο μικρο-περιβάλλον της επιχείρησης 

• Στο μακρο-περιβάλλον της επιχείρησης 

 

Καθένα από τα χαρακτηριστικά αυτά περιγράφεται πιο αναλυτικά στη συνέχεια.  

  

1. Χαρακτηριστικά των πελατών  

 Τα ατομικά χαρακτηριστικά των πελατών είναι ένας σημαντικός παράγοντας που 

επηρεάζει την τιμή ενός προϊόντος. Για παράδειγμα, πελάτες που αγοράζουν 

μεγαλύτερες ποσότητες ενός προϊόντος είναι λογικό να επιτυγχάνουν και 

χαμηλότερες τιμές. Επίσης, διαφορετικοί πελάτες χαρακτηρίζονται από διαφορετικό 

εισόδημα, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο ή βαθµό ενημέρωσης σχετικά µε τις 

προσφερόμενες τιμές µε αποτέλεσμα να αξιολογούν διαφορετικά τις τιμές που 

επικρατούν στην αγορά. Ομοίως, ορισμένοι πελάτες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην 

τιμή ενός προϊόντος, ενώ άλλοι σε διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως η ποιότητά του 

ή η αξία του. Στα πλαίσια αυτά και η ελαστικότητα της ζήτησης είναι ένα σημαντικό 

ζήτημα σε συνδυασμό µε την κατανόηση πώς οι πελάτες αντιδρούν στα διαφορετικά 

επίπεδα τιμών, γεγονός που απαιτεί τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς.  

 

2. Χαρακτηριστικά των  Ανταγωνιστών 

Οι ανταγωνιστές αποτελούν, επίσης, ένα σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει την 

τιμολόγηση ενός προϊόντος. Ο ρόλος του ανταγωνισμού αναλύεται στα πλαίσια των 

τιμολογιακών μεθόδων µε βάση τον ανταγωνισμό. Στα πλαίσια αυτά, το κυριότερο 

χαρακτηριστικό των ανταγωνιστών που επηρεάζει την τιμή ενός προϊόντος είναι οι 
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τιμές τους. Η απόφαση για να τιμολογηθεί ένα προϊόν υψηλότερα, χαμηλότερα ή 

παρόμοια µε τις ανταγωνιστικές τιμές εξαρτάται, σε μεγάλο βαθµό, από το πόσο 

διαφοροποιημένο είναι σε σύγκριση µε τα ανταγωνιστικά προϊόντα. Παρόλα αυτά 

όμως, στις σημερινές συνθήκες, όπου στους περισσότερους κλάδους επικρατούν 

ιδιαίτερα έντονες ανταγωνιστικές συνθήκες, ο καθορισμός τιμών πολύ διαφορετικών 

από τους ανταγωνιστές δεν είναι ιδιαίτερα εύκολος, ειδικά αν οι πελάτες δεν 

αντιλαμβάνονται πραγματικές διαφορές μεταξύ των ανταγωνιστικών προϊόντων.  

 

Παρόμοια µε την έρευνα των ανταγωνιστικών τιμών είναι και η έρευνα που αφορά τα 

κόστη των ανταγωνιστών. Η έρευνα αυτή παρουσιάζει μεγαλύτερες δυσκολίες 

ωστόσο μπορεί να διευκολυνθεί µέσω συζητήσεων µε πελάτες, διανομείς καθώς και 

τους ειδικούς ενός κλάδου (industry experts) .  

 

Επίσης, η μορφή του ανταγωνισμού σε συνδυασμό µε την ύπαρξη υποκατάστατων 

προϊόντων και την απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών στον κλάδο στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση επηρεάζει επίσης τις τιμές ενός προϊόντος. Τα 

ζητήματα αυτά αναλύονται παρακάτω στα πλαίσια της περιγραφής του µικρο-

περιβάλλοντος μιας επιχείρησης. 

 

3. Το μικρο-περιβάλλον της επιχείρησης  

Το μικρο-περιβάλλον μιας επιχείρησης αναφέρεται στον κλάδο-αγορά στον οποίο 

δραστηριοποιείται μια επιχείρηση. Το περιβάλλον αυτό έχει αναλυθεί εκτεταμένα 

από τον Porter (1980), σύμφωνα µε τον οποίο οι δυνάμεις που συνθέτουν το 

περιβάλλον αυτό είναι οι ακόλουθες:  

 

• Η απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο στον οποίο 

δραστηριοποιείται μια επιχείρηση 

• Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών της επιχείρησης 

• Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών της επιχείρησης 

• Η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα 

• Η ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις υπάρχουσες επιχειρήσεις του 

κλάδου 
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Σε ό,τι αφορά την απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων σε έναν κλάδο, αυτή επηρεάζει 

την τιμή ενός προϊόντος, καθώς η ευκολία εισόδου νέων επιχειρήσεων σημαίνει ότι 

μια υψηλή τιμή μπορεί να προσελκύσει νέους ανταγωνιστές µε σκοπό να 

επωφεληθούν από τα αυξημένα κέρδη, τα οποία είναι πιθανό να συνεπάγεται η 

αυξημένη αυτή τιμή. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την απειλή εισόδου νέων 

επιχειρήσεων είναι οι οικονομίες κλίμακας που έχουν καταφέρει να επιτύχουν οι 

υπάρχουσες επιχειρήσεις, τα κοστολογικά πλεονεκτήματά τους, ο βαθμός 

διαφοροποίησης των προϊόντων τους,. η πρόσβασή τους στα κανάλια διανομής, η 

ύπαρξη νομικών περιορισμών, καθώς και ο φόβος αντίδρασης των υπαρχουσών 

επιχειρήσεων.  

 

Από την άλλη πλευρά, η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών επιδρά, επίσης, 

στις τιμές μιας επιχείρησης, καθώς µια αυξημένη τέτοια διαπραγματευτική δύναμη 

μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους των πρώτων υλών. Οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών σε έναν κλάδο αφορούν 

τον αριθμό τους, το βαθµό διαφοροποίησης των προϊόντων τους, τη δυνατότητα 

υποκατάστασης των προϊόντων τους, τη δυνατότητα κάθετης ολοκλήρωσής τους προς 

τα εμπρός, καθώς και το μέγεθος και τη σημασία των αγοραστών,  

 

Σε ό,τι αφορά τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών, η επίδραση της στις 

τιμές μιας επιχείρησης είναι εύλογη, καθώς μια ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη 

μπορεί να οδηγήσει σε εκπτώσεις, προσφορές και μειωμένες τιμές και μακροχρόνια 

ακόμα και στην υιοθέτηση της τιμολογιακής πολιτικής των διαπραγματεύσιμών 

τιμών, Οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη διαπραγματευτική δύναμη των 

αγοραστών σχετίζονται µε το μέγεθός τους, το βαθµό της πληροφόρησης που 

διαθέτουν για το κόστος της εταιρείας µε την οποία διαπραγματεύονται, το βαθµό της 

ύπαρξης ευαισθησίας στις τιμές, τη δυνατότητα κάθετης ολοκλήρωσης προς τα πίσω, 

τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και τον αριθμό των προμηθευτών. 

 

Αναφορικά µε την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα, τα προϊόντα αυτά 

επηρεάζουν, επίσης, τις τιμές ενός προϊόντος, καθώς μια αυξημένη απειλή μπορεί να 

συνδέεται µε την πιθανότητα να στραφούν οι πελάτες προς τα υποκατάστατα αυτά, 

γεγονός που αναγκάζει τις υπάρχουσες επιχειρήσεις να αναλογιστούν κατά πόσο μια 

αυξημένη ή μειωμένη τιμή θα ήταν η καλύτερη επιλογή για να διατηρήσουν την 
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υπάρχουσα πελατειακή τους βάση, Οι παράγοντες που καθορίζουν την απειλή από 

υποκατάστατα προϊόντα αφορούν καταρχάς την ύπαρξη «στενών» υποκατάστατων, 

καθώς και την τάση των πελατών να στραφούν προς τα υποκατάστατα αυτά. 

 

Η ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις υπάρχουσες επιχειρήσεις είναι άλλος ένας 

παράγοντας που επηρεάζει τις τιμές ενός προϊόντος, Όσο πιο έντονος είναι ο 

ανταγωνισμός, τόσο περισσότερο οδηγεί στην τιμολόγηση µε βάση το γενικό επίπεδο 

των τιμών που επικρατούν στην αγορά, καθώς οι ανταγωνιστές δε μπορούν να 

προσφέρουν διαφορετικές τιμές, ειδικά αν δε διαθέτουν διαφοροποιημένα προϊόντα. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση του ανταγωνισμού συνδέονται µε το κατά 

πόσο οι ανταγωνιστές χαρακτηρίζονται από υψηλά σταθερά κόστη, το βαθµό στον 

οποίο έχουν καταφέρει να επιτύχουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας, το βαθµό 

διαφοροποίησης των προϊόντων τους, τις προσπάθειές τους για συνεχή αύξηση του 

μεριδίου αγοράς και την ύπαρξη εμποδίων εξόδου από τον κλάδο.  

 

Σε συνδυασμό µε τις παραπάνω πέντε δυνάμεις του Porter, υπάρχουν και κάποια 

άλλα χαρακτηριστικά που καθορίζουν το μικρο-περιβάλλον μιας επιχείρησης και, πιο 

συγκεκριμένα, τη δομή της αγοράς μέσα στην οποία δραστηριοποιείται. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται:  

 

• Στη μορφή του ανταγωνισμού (μονοπώλιο, ολιγοπώλιο, μονοπωλιακός 

ανταγωνισμός, τέλειος ανταγωνισμός), που επηρεάζει την ελευθερία των τιμών που 

υπάρχει σε μια αγορά 

• Στο βαθµό συγκέντρωσης της αγοράς, καθώς ένας υψηλός βαθμός 

συγκέντρωσης οδηγεί στην κυριαρχία λίγων επιχειρήσεων που μπορούν να επιβάλουν 

και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου τις τιμές που επιθυμούν 

• Στο μέγεθος της αγοράς, καθώς μια αγορά μικρού μεγέθους δημιουργεί 

ανταγωνιστικές πιέσεις που οδηγούν σε μείωση των τιμών 

• Στο ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, καθώς στην περίπτωση που μια αγορά 

παρουσιάζει χαμηλή ανάπτυξη μπορεί να οδηγήσει σε πιέσεις των τιμών 

• Στα περιθώρια κέρδους που υπάρχουν στην αγορά, τα οποία επίσης σε 

περίπτωση χαμηλών περιθωρίων οδηγούν σε πιέσεις των τιμών 
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• Στο βαθµό της κυβερνητικής παρέμβασης, που συμβάλλει στον καθορισμό 

των τιμών είτε µέσω των λειτουργιών της ίδιας της ελεύθερης αγοράς, είτε µέσω των 

δικών της πρωτοβουλιών 

• Στο βαθµό στον οποίο οι πελάτες είναι ενημερωμένοι σχετικά τόσο µε τα 

προϊόντα που προσφέρονται στην αγορά όσο και µε τις ίδιες τις τιμές τους 

• Στα εμπόδια εξόδου που υπάρχουν για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, καθώς η 

ύπαρξη ισχυρών εμποδίων εξόδου μπορεί, επίσης, μακροχρόνια να συμβάλει στην 

καθοδική τάση των τιμών 

 

4. Το μακρο-περιβάλλον της επιχείρησης  

Το μακρο-περιβάλλον μιας επιχείρησης περιλαμβάνει το πολιτικό-νομικό, το 

οικονομικό, το κοινωνικό και το τεχνολογικό περιβάλλον που επικρατεί μέσα σε μια 

χώρα και επηρεάζει τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο 

δραστηριοποιούνται. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό-νομικό περιβάλλον, αυτό επηρεάζει 

την ελευθερία των επιχειρήσεων να επιβάλουν τις τιμές που αυτές επιθυμούν. Στην 

Ελλάδα, μια σύντομη ιστορική αναδρομή καταδεικνύει ότι πριν το 1990 υπήρχε 

κρατική παρέμβαση στη διαμόρφωση των τιμών σε μια σειρά κλάδους. Οι τιμές των 

προϊόντων στην αγορά σχηματίζονται ελεύθερα από το 1990 και μετά και η 

παρέμβαση του κράτους περιορίζεται απλά στη διαμόρφωση εμπορικών περιθωρίων 

κέρδους στις περιπτώσεις των παιδικών τροφών, καθώς και των νωπών και 

κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών και στην επιβολή διατιμήσεων σε ό,τι αφορά 

τα φάρμακα. Επιπλέον, µε βάση την πρόσφατη αγορανομική διάταξη 10/03 

επιβλήθηκαν ανώτατα επιτρεπτά όρια τιμών και στην περίπτωση των νερών και των 

αναψυκτικών. 

 

Επίσης, οι τακτικές εποχικές εκπτώσεις απαιτούν γνωστοποίηση προς τους εκάστοτε 

εμπορικούς συλλόγους, αν πρόκειται να διαρκέσουν 15 ημέρες, ή αίτηση προς 

έκδοση απόφασης των εμπορικών συλλόγων, αν πρόκειται να διαρκέσουν για 

διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι χωρίς τις 

γνωστοποιήσεις και αιτήσεις αυτές κανείς έμπορος, είτε είναι µέλος του εμπορικού 

συλλόγου είτε όχι, δε μπορεί να διενεργήσει νομίμως προσφορές. Πρέπει, επίσης, να 

αναφερθεί ότι ένα μήνα πριν και μετά τις τακτικές αυτές εκπτώσεις απαγορεύονται 

οποιαδήποτε είδη προσφορών. 
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Αναφορικά µε το οικονομικό περιβάλλον μιας χώρας, αυτό αναφέρεται σε διάφορες 

μεταβλητές όπως το επίπεδο επιτοκίων, τον πληθωρισμό, το μέγεθος του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ή ακόμα και στο κατά πόσο η οικονομία 

βρίσκεται σε ένα καθεστώς ανάπτυξης, στασιμότητας ή ύφεσης. Για παράδειγμα, σε 

καθεστώς ύφεσης μειώνεται η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, γεγονός που 

μπορεί να συντελέσει και στη μείωση των τιμών. Είναι μάλιστα ενδιαφέρον ότι για 

ορισμένους κλάδους, όπως ο χρηματοπιστωτικός, τα οικονομικά αυτά μεγέθη, και 

ιδιαίτερα το επίπεδο των επιτοκίων που επικρατούν, επηρεάζουν ακόμα περισσότερο 

τις τιμές που προσφέρονται στην αγορά.  

 

Σε ό,τι αφορά το κοινωνικό περιβάλλον, αυτό επιδρά, µε τη σειρά του, στις τιμές που 

επικρατούν σε μια αγορά, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί μια σειρά 

καταναλωτικών κινημάτων που έχουν ως στόχο τους να προστατέψουν τους 

καταναλωτές από τις αυθαίρετες δραστηριότητες επιχειρήσεων, 

συμπεριλαμβανομένης και της διαμόρφωσης των τιμών. Παρόμοιο προς την 

κατεύθυνση αυτή είναι και το ενδιαφέρον που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια 

από διάφορες επιχειρήσεις σε ζητήματα ηθικής συμπεριφοράς (ethics) και ευθύνης 

απέναντι στην κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται (social responsibility) 

σε βαθµό στον οποίο η έλλειψη ενδιαφέροντος σε τέτοια ζητήματα έχει υποστηριχτεί 

ότι μπορεί να απειλήσει ακόμα και την ίδια τη μακροχρόνια επιβίωση μιας εταιρείας.  

Από την άλλη πλευρά, το τεχνολογικό περιβάλλον επηρεάζει επίσης τις τιμές που 

προσφέρονται στην αγορά, καθώς η υιοθέτηση για παράδειγμα σύγχρονων μεθόδων 

παραγωγής μπορεί να οδηγήσει σε μαζική παραγωγή προϊόντων και, κατά συνέπεια, 

στη μείωση του κόστους παραγωγής, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί και στις τελικές 

τιμές. Επιπλέον, πολλές τεχνολογικές ανακαλύψεις προστατεύονται νομικά µέσω 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, οι οποίες μπορούν να επιτρέψουν σε μια επιχείρηση την 

επιβολή υψηλών τιμών. 

 

O Κυριαζόπουλος Π. Γ. (1992) αναφέρει ότι για τον καθορισμό της τιμής πώλησης 

πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως: 

 

1. Το συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς στο οποίο στοχεύει η επιχείρηση 

Μέσω της τιμής πώλησης, η επιχείρηση θα προσδιορίσει ακριβώς το τμήμα της 

αγοράς στο οποίο στοχεύει, τόσο από κοινωνικοοικονομικής πλευράς όσο και από 
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πλευράς δημογραφικής και γεωγραφικής. Ο καθορισμός αναλόγου τιμής σε σχέση με 

το αναμενόμενο κοινό, θα δράσει ελκυστικά προς τον καταναλωτή π.χ. υπάρχουν 

περιοχές όπου αυξημένες πωλήσεις παρουσιάζουν τα προϊόντα σε υψηλές τιμές ενώ 

σε άλλες περιοχές αυξημένες πωλήσεις παρουσιάζουν τα προϊόντα με χαμηλές τιμές. 

 

2. Οι ανταγωνιστές και η τιμολογιακή πολιτική τους 

Η επιχείρηση δεν είναι απόλυτα ελεύθερη να επιλέξει μία τιμή πώλησης ανάλογα με 

τις ιδιαιτερότητες της και την στρατηγική της ακόμη και για προϊόντα που 

παρουσιάζονται για πρώτη φορά. Ο λόγος είναι οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, οι 

οποίες ουσιαστικά διαμορφώνουν ένα επίπεδο τιμών που η υπόψη επιχείρηση πολύ 

δύσκολα μπορεί να αποφύγει, επειδή ο καταναλωτής είναι εκείνος ο οποίος θα κάνει 

τις επιλογές του ανάμεσα σε μία σωρεία ομοειδών προϊόντων. Φυσικό επόμενο είναι 

ότι στον ανταγωνισμό προϊόντων περιλαμβάνονται τόσο τα προϊόντα που παράγονται 

στην Ελλάδα όσο και τα εισαγόμενα. Ο λόγος που γίνεται ιδιαίτερη μνεία σ' αυτά 

είναι ότι με το να συμπεριληφθούν τα εισαγόμενα προϊόντα στην διαμόρφωση του 

επιπέδου τιμών, αυτή διαμορφώνεται σε νέα επίπεδα αφού σε άλλες περιπτώσεις τα 

εισαγόμενα έχουν μικρότερη τιμή πώλησης ενώ σε άλλες περιπτώσεις υψηλότερες 

τιμές.  

 

3. Η επιστροφή του επενδυθέντος κεφαλαίου (Return on Investment - ROI) 

Η επιστροφή του επενδυθέντος κεφαλαίου (Return on investment - ROI) αποτελεί 

έναν δείκτη καθοριστικό θα μπορούσε να ειπωθεί, για την επιχείρηση αφού σ' αυτόν 

επάνω θα στηριχθεί η στρατηγική της οικονομικής μονάδας που θα έχει σαν στόχο 

τον δείκτη αυτό (ROI). Με την λογική αυτή, επόμενο είναι ο δείκτης να αποτελεί 

έμμεσα στόχο καθορισμού τιμών πώλησης, αφού από εκεί θα πραγματοποιηθούν τα 

έσοδα της επιχείρησης. Ο δείκτης αυτός καθορίζεται από τον τύπο: 

 

Καθαρά ΚέρδηROI = 
Καθαρή Θέση της Επιχείρησης

 

 

4. Τα μακρο-οικονομικά στοιχεία της οικονομίας 

Τα μακρο-οικονομικά στοιχεία της οικονομίας μέσα στην οποία, δρα και 

αναπτύσσεται η επιχείρηση. Αυτά αναφέρονται συνήθως σε δύο μεταβλητές: 
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a. στον πληθωρισμό 

b. στα επιτόκια δανεισμού και καταθέσεων 

 

5. Η επιβίωση της επιχείρησης (Το νεκρό σημείο αυτής) 

Η επιβίωση της επιχείρησης συνιστά έναν σοβαρό παράγοντα που πρέπει να ληφθεί 

υπόψη κατά τον καθορισμό των τιμών πωλήσεων. Ουσιαστικά γίνεται λόγος για το 

νεκρό σημείο της επιχείρησης με κυρίαρχο παράγοντα το χαμηλό νεκρό σημείο. Το 

σημείο που πρέπει να τονισθεί είναι ότι το νεκρό σημείο δεν πρέπει να αποτελέσει 

καθοριστικό και μοναδικό παράγοντα για τον καθορισμό τιμών, γιατί μπορεί να 

ευρίσκεται σε κάποιο υψηλό σημείο τέτοιο που αν το ακολουθήσουμε χωρίς να 

λάβουμε υπόψη μας όλους τους άλλους παράγοντες, πιθανόν να μας οδηγήσει σε 

επίπεδα εκτός πραγματικότητας. 

 
6. Η μεγιστοποίηση του κέρδους 

Η μεγιστοποίηση του κέρδους αποτελεί πρωταρχικό στόχο της επιχείρησης 

τουλάχιστον στον Ελλαδικό χώρο, και αυτό λόγω του συχνά μεταβαλλόμενου και 

ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος που δεν επιτρέπει μακροπρόθεσμους 

σχεδιασμούς (10ετίας ή και 5ετίας ακόμη). Έτσι οι σχεδιασμοί όταν και όπου 

υπάρχουν περιορίζονται σε βραχυπρόθεσμες περιόδους ενός (1) έτους ή 

μεσοπρόθεσμες (ενός έως τριών ετών). Απεναντίας επιχειρήσεις που δρουν σε 

περισσότερο σταθερό περιβάλλον έχουν σχεδιασμούς μακροπρόθεσμους δέκα ετών ή 

περισσότερο με στόχους όπως η επιβολή τους σαν επικεφαλής της αγοράς, η 

διείσδυση στην αγορά κ.λπ. 

 

7. Η πολιτική της επιχείρησης σας επικεφαλής, "ακολουθών" ή "διεισδύων" 

Η πολιτική της επιχείρησης, σαν επικεφαλής, ακολουθών ή διεισδύων.  Στην 

περίπτωση που η επιχείρηση ευρίσκεται ορισμένα χρόνια (πολλά ή λίγα) στην αγορά 

είναι όμως ο επικεφαλής αυτής έχει δημιουργήσει ένα "όνομα" στην αγορά και η 

πολιτική της, να εμπλουτίσει την αγορά με νέα προϊόντα κάτω από το ίδιο λογότυπο 

είναι απλά μία πολιτική εμπλουτισμού του χαρτοφυλακίου της. Στην περίπτωση αυτή 

καθοριστικός παράγοντας αποτελεί η πολιτική που τήρησε η επιχείρηση για 

παρεμφερή προϊόντα τα οποία είναι επικεφαλείς της αγοράς. Πιο αναλυτικά αν η 

επιχείρηση διακινεί πέντε (5) προϊόντα στην αγορά σε υψηλές τιμές πωλήσεως και τα 

προϊόντα αυτά αποτελούν τους επικεφαλείς της αγοράς τότε και το έκτο (6) προϊόν 
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που πρωτο-εισάγεται στην αγορά κάτω από το ίδιο λογότυπο των πέντε (5) 

προηγουμένων θα πρέπει να ακολουθήσει την πολιτική των υψηλών τιμών γιατί με 

τον τρόπο αυτό θα καθιερωθεί στην αγορά μέσω της ίδιας πολιτικής του μίγματος 

προώθησης (promotion mix). Με την ίδια λογική που θεωρεί ότι η υψηλή τιμή 

πωλήσεως καθιέρωσε την υπόψη επιχείρηση σαν επικεφαλής στην αγορά, 

παρουσιάζεται μία νέα ανταγωνιστική της πρώτης επιχείρησης που καθορίζει τις 

τιμές πωλήσεως των προϊόντων τις υψηλότερες από τον επικεφαλής στην αγορά 

προκειμένου να δημιουργήσει μία νέα εικόνα (new look) για την προσωπικότητα 

(image) των προϊόντων που διακινούνται στην αγορά 

 

8. Η "προσωπικότητα" του προϊόντος 

Η ολοκλήρωση της "προσωπικότητας" του προϊόντος (image) επέρχεται με τον 

προσδιορισμό της αξίας αυτού. Ο καταναλωτής είναι πρόθυμος να πληρώσει το 

ποσόν των χρημάτων που ανταποκρίνεται στην αξία του προϊόντος. Το ερώτημα που 

τίθεται είναι ποιος προσδιορίζει την αξία του προϊόντος και με ποια μέσα γίνεται 

αυτός ο προσδιορισμός, δύο θεωρίες μπορούν να αναπτυχθούν: 

 

a. Ο καταναλωτής είναι αυτός που θα εκτίμηση, θα συγκρίνει και θα αποφασίσει 

για την αξία του προϊόντος. 

b. Ο κατασκευαστής - πωλητής θα προσδιορίσει την αξία του υπό συζήτηση 

προϊόντος που βασικά αποτελείται από δύο βασικές ενότητες: 

• Το κόστος παραγωγής του προϊόντος (ex-factory cost) 

• Το κόστος του marketing (marketing cost) 

 

Με το πρώτο προσδιορίζονται τα κλασσικά σημεία κοστολόγησης όπως Πρώτες 

Ύλες, Άμεση Εργασία, Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα. 

 

Με την δεύτερη ενότητα προσδιορίζονται όλες οι ενέργειες που συμβάλλουν στην 

δημιουργία της "προσωπικότητας" του προϊόντος (image). Καθοριστικός παράγοντας 

για την επιλογή της πολιτικής που θα ακολουθηθεί προκειμένου να επιλεγεί "η 

προσωπικότητα" του προϊόντος είναι ο στόχος της αγοράς όπως έχει οριοθετηθεί και 

έχουν αναλυθεί τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτού. Έτσι μπορεί να έχει επιλεγεί 

σαν στόχος οι Δ και Ε κοινωνικο-οικονομικές ομάδες οπότε θα παρουσιασθεί ένα 
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προϊόν σε χαμηλή τιμή προκειμένου να γίνει αποδεκτό από τον συγκεκριμένο στόχο 

αγοράς. 

 

Σύμφωνα με τον Μάλλιαρη Π. Γ. (1989), οι παράγοντες αυτοί είναι αρκετοί και 

δύσκολοι για να υπολογισθούν. Αυτό το γνωρίζουν ή το διαισθάνονται οι υπεύθυνοι. 

Αποφεύγουν ωστόσο το συνυπολογισμό όλων αυτών των παραγόντων, για λόγους 

καθαρά απλουστεύσεως και ταχύτητας λήψεως αποφάσεων. Η πρακτική συνήθως 

επικρατεί σε βάρος της οργανωμένης σκέψεως και της επιστήμης. 

 

Οι παράγοντες χωρίζονται σε δύο ομάδες. Στην εικόνα 2.4, παρουσιάζονται όλοι οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή ενός προϊόντος. 

 

 
Εικόνα 2.4 : Οι παράγοντες της τιμολόγησης 

 

Οι στόχοι της τιμολογήσεως συνδέονται οργανικά, τόσο ενδολειτουργικά με τους 

στόχους των υπολοίπων τριών στοιχείων του μίγματος ΜΚΤ, όσο και διαλειτουργικά 

με τους στόχους των υπολοίπων λειτουργιών της επιχειρήσεως. Αυτή η 

συστηματοποίηση είναι ευνόητη, γιατί η τιμή είναι ο κοινός παρονομαστής στον 

οποίο ανάγονται όλες οι δραστηριότητες της επιχειρήσεως. 
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Τα υπόλοιπα στοιχεία του μίγματος ΜΚΤ αναφέρονται στο προϊόν, στη διανομή και 

στην προβολή. Η τιμολόγηση ενός προϊόντος πρέπει να αποφασίζεται μόνον αφού 

συνυπολογισθούν και αυτοί οι ενδολειτουργικοί παράγοντες. Με τον τρόπο αυτόν, 

εξασφαλίζεται η ισορροπία των στοιχείων του μίγματος ΜΚΤ, σε στατικά αλλά και 

σε δυναμικά πλαίσια. 

 

Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την τιμή ενός προϊόντος είναι το 

κόστος, του. Για την τιμολόγηση ενδιαφερόμαστε για το συνολικό κόστος (Total 

Cost) που είναι το άθροισμα του σταθερού (Fixed) και του μεταβλητού (Variable). To 

σταθερό κόστος, μέχρι ενός ορισμένου σημείου, παραμένει το ίδιο όση και αν είναι η 

παραγωγή. Αναφέρεται στις δαπάνες για αποσβέσεις, ενοίκια, τόκους, μισθούς, κλπ. 

Όσο η παραγωγή αυξάνεται, τόσο το σταθερό κόστος κατά μονάδα προϊόντος πέφτει. 

Το μεταβλητό κόστος, μέχρις ενός ορισμένου σημείου, μεταβάλλεται ανάλογα με την 

παραγωγή, γιατί το μεταβλητό κόστος κατά μονάδα προϊόντος παραμένει το ίδιο. Για 

μια μεταποιητική επιχείρηση, εκτός από το κόστος βιομηχανοποιήσεως έχομε και τα 

διάφορα έξοδα όπως χρηματοοικονομικά, διαθέσεως γενικής διοικήσεως κ.λπ. 

 

 Για πολλές επιχειρήσεις, οι τιμές των ανταγωνιστών κατέχουν την πρώτη θέση στην 

ομάδα των εξωεπιχειρησιακών παραγόντων που επηρεάζουν την τιμή ενός προϊόντος. 

Για τις επιχειρήσεις αυτές, η έρευνα marketing με θέμα τις τιμές των ανταγωνιστών 

είναι κάτι που επαναλαμβάνεται αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα 

 

Στη συμπεριφορά των αγοραστών περιλαμβάνονται κυρίως η εικόνα που έχουν οι 

αγοραστές για το προϊόν, η ποσότητα προϊόντος που αγοράζουν, η συχνότητα αγοράς 

και η ελαστικότητα ζητήσεως σε σχέση με την τιμή. 

 

Το οικονομικό κλίμα αναφέρεται σε διάφορα μακροοικονομικής φύσεως μεγέθη, 

όπως ο οικονομικός κύκλος, ο πληθωρισμός, η ανεργία, κ.ά. Όταν το κλίμα δεν είναι 

ευνοϊκό, τότε θα πρέπει να αποφεύγεται η άνοδος της τιμής ενός προϊόντος. Αντίθετα, 

όταν το, κλίμα είναι ευνοϊκό, τότε είναι η κατάλληλη εποχή για την άνοδο της τιμές, 

εφόσον βέβαια συντρέχουν και άλλοι λόγοι. Σε περιόδους στασιμοπληθωρισμού με 

μακράς διάρκειας στάδια συρρικνώσεως ή/και υφέσεως, ενδείκνυται η μείωση των 

τιμών για πολλούς λόγους, όπως μείωση χρηματοοικονομικών εξόδων, μείωση 

εξόδων αποθηκεύσεως κ.λπ. Σε περιόδους ενδημικού ή καλπάζοντος πληθωρισμού, η 
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άνοδος των τιμών όχι μόνο είναι αναπόφευκτη (π.χ. γιατί οι συντελεστές κόστους 

ακριβαίνουν) αλλά και δεν προκαλεί ανάλογη μείωση στη ζήτηση εξαιτίας της 

πληθωριστικής νοοτροπίας που κυριαρχεί (αγόρασε σήμερα, γιατί αύριο θα είναι πιο 

ακριβά). 

 

Ο πιο σημαντικός παράγοντας, που επηρεάζει την τιμή ενός προϊόντος, είναι η 

νομοθεσία μιας χώρας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την περίπτωση της Ελλάδας. Κάθε 

επιχείρηση, προκειμένου να αποδείξει με έργα την πολυδιάστατη δραστηριοποίηση' 

της θα πρέπει, είτε το θέλει, είτε όχι να υπακούσει στους νόμους του κράτους. Η 

αρνητική πλευρά αυτών των νόμων είναι ότι στερούν την ελευθερία της επιχειρήσεως 

με σκοπό να την προσαρμόσουν στα πλαίσια του κοινωνικού συμφέροντος, όπως το 

αντιλαμβάνεται το κράτος. Η θετική πλευρά τους είναι ότι απαλλάσσουν την 

επιχείρηση από το πρόβλημα του καθορισμού της τιμής και από τον πειρασμό ενός 

τιμολογιακού πόλεμου.  

 

Σύμφωνα με τον Rowley J. (1997), οι παράγοντες μπορούν να ταξινομηθούν σε 

οργανωσιακούς παράγοντες, οι παράγοντες που σχετίζονται με τον πελάτη και 

παράγοντες της αγοράς. Οι οργανισμοί πρέπει να εξετάσουν όλες τις πηγές που είναι 

διατεθειμένες σε αυτούς και πως θα τις χρησιμοποιήσουν για να υποστηρίξουν ειδικές 

τιμολογιακές πολιτικές.  

 

Έτσι οι οργανωσιακοί παράγοντες σχετίζονται με τους στόχους και τις πηγές του 

οργανισμού, συνδυάζοντας τους με το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και τη 

δυνατότητα να το αναπτύξει. Τέτοιοι παράγοντες είναι: ο κύκλος ζωής του προϊόντος, 

το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και η γραμμή προϊόντων.  

 

Οι παράγοντες που σχετίζονται με τον πελάτη επηρεάζουν επίσης την τιμή καθώς 

υπάρχει στενή σχέση τιμής-ζήτησης. Δεν εκπλήσσει έτσι ότι ο κύριος παράγοντας της 

τιμής, από αυτήν την πλευρά, είναι τι είναι ο πελάτης έτοιμος να πληρώσει. Αυτό 

σχετίζεται με: έμφυτη ή παραγόμενη ζήτηση, ωφέλειες, άξια και διανομή. 

 

Τέλος δυο συστατικά της αγοράς, το περιβάλλον του marketing και ο ανταγωνισμός 

είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες στις αποφάσεις τιμολόγησης, 
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Οι Shankar V. και Bolton R. N. (2004), στηριζόμενοι στην βιβλιογραφική έρευνα που 

διεξήγαγαν, εξέτασαν τους παράγοντες της τιμολογιακής πολιτικής ομαδοποιώντας 

τους στις εξής κατηγορίες: 

 

1. Ανταγωνιστές (Επίπεδο τιμής ανταγωνιστών, Συχνότητα συμφωνιών 

ανταγωνιστών) 

2. Αγορά (Τύπος αγοράς) 

3. Δίκτυο (Μέγεθος δικτύου, Τοποθέτηση δικτύου) 

4. Καταστήματα (Μέγεθος καταστημάτων, Επιλεκτική κατηγοριοποίηση) 

5. Κατηγοριοποίηση (Συντηρητικότητα, Αναγκαιότητα προϊόντων) 

6. Μάρκα (Ισότητα ή επιλογή μάρκας, Διαφήμιση μάρκας, Συμφωνίες 

ανταλλαγής) 

7. Πελάτες (Σταυροειδής ελαστικότητα) 

 

 

13. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

Ο Oxenfeldt A.R. (1983) ερμηνεύει τις τιμολογιακές πολιτικές ως τις ιδιαίτερες 

ενέργειες και διαδικασίες που είναι απαραίτητες για να καθοριστεί η τελική τιμή. 

Σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα, οι τιμολογιακές πολιτικές μπορούν να πετύχουν 

συνέπεια και αξιοπιστία στις αποφάσεις τιμολόγησης μιας εταιρείας και να δώσουν 

απαντήσεις σε αναπάντεχες καταστάσεις τιμολόγησης. Κατά τους Gabor A. και 

Granger C. W. J. (1973), η τιμολογιακή στρατηγική είναι η σκόπιμη εφαρμογή των 

επιλεγμένων αρχών για συγκεκριμένα προϊόντα και αγορές κατά τη διάρκεια μιας 

ορισμένης χρονικής περιόδου. Ιδανικά, μια πλήρης στρατηγική πρέπει να περιλάβει 

τις οδηγίες για τις τακτικές κινήσεις για να αντιμετωπίσει όλες τις πιθανές 

μελλοντικές καταστάσεις, όπως οι εποχιακές αλλαγές στην καταναλωτική ζήτηση, 

προσωρινές ή μόνιμες μειώσεις τιμών από τους ανταγωνιστές και ακόμη και η 

εμφάνιση νέων αντίπαλων στην αγορά..  

 

Στη συνέχεια θα παραθέσουμε διαφορές τιμολογιακές στρατηγικές και πολιτικές, 

αναφερόμενοι στη χρήσης τους και στα πλεονεκτήματα και μειονέκτημα τους. 
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Τιμολόγηση ανάλογα με τον ανταγωνισμό  

Η επιχείρηση καθορίζει την τιμή πωλήσεως του προϊόντος της με βάση τις τιμές των 

υποκατάστατων που παράγουν οι ανταγωνιστές της, και μάλιστα οι πιο σημαντικοί 

ανταγωνιστές της. Με βάση τις τιμές των ανταγωνιστών, η επιχείρηση έχει τρεις 

επιλογές: Πρώτη επιλογή, να καθορίσει την τιμή ίδια με αυτήν των ανταγωνιστών 

της. Στην περίπτωση αυτή εξουδετερώνεται η τιμή σαν όπλο ανταγωνισμού (μένουν 

τα άλλα τρία στοιχεία του μίγματος marketing). Δεύτερη επιλογή, να καθορίσει την 

τιμή πιο πάνω από τους ανταγωνιστές. Αυτή η επιλογή συνιστάται όταν υπάρχει 

θετική συσχέτιση μεταξύ ποιότητας και τιμής και όταν κρίνεται σαν απαραίτητη η 

ισχυρή υποστήριξη των μεσαζόντων (που σημαίνει ότι θα πρέπει να τους δοθούν 

υψηλότερα περιθώρια). Τρίτη επιλογή, να καθορίσει την τιμή πιο κάτω από τους 

ανταγωνιστές. Αυτή η επιλογή συνιστάται όταν το κόστος είναι σχετικά χαμηλό, όταν 

η ποιότητα είναι σχετικά χαμηλή, όταν δεν γίνονται άλλες δαπάνες για προβολή (από 

μόνη της η χαμηλή τιμή προβάλλει το προϊόν) και όταν δεν επιδιώκονται πολλά 

κέρδη. Ορισμένοι τύποι Α χρησιμοποιούν αυτήν την πολιτική, επειδή υποβαθμίζουν 

το επίπεδο εξυπηρετήσεως και στηρίζονται στο μεγάλο όγκο πωλήσεων και στη 

μεγάλη ταχύτητα κυκλοφορίας εμπορεύματος. 

 

Τιμολόγηση ανάλογα με το κόστος  

Η επιχείρηση καθορίζει την τιμή πωλήσεως του προϊόντος της με βάση το κόστος 

του. Σχετικά με το κόστος, είναι ανάγκη να αποφασισθεί ποιο κόστος θα λαμβάνεται 

υπόψη.  Υπάρχει το μέσο κόστος, το οριακό κόστος (πόσο κοστίζει μια επί πλέον 

μονάδα προϊόντος), το βραχυχρόνιο κόστος (μέσο ή οριακό), δηλαδή το κόστος μιας 

χρήσεως, και το μακροχρόνιο κόστος, δηλαδή το κόστος περισσοτέρων χρήσεων. 

Εκείνο που είναι απαραίτητο είναι τα μακροχρόνια έσοδα να καλύπτουν το 

μακροχρόνιο κόστος και να αφήνουν ένα περιθώριο καθαρού κέρδους. Αντίθετα, τα 

βραχυχρόνια έσοδα δεν είναι απαραίτητο να καλύπτουν το βραχυχρόνιο κόστος.  

 

Ενιαία τιμολόγηση 

Η επιχείρηση καθορίζει μία μόνο τιμή πωλήσεως του προϊόντος της. Με την τιμή 

αυτή θα πωλεί το προϊόν σε όλους ανεξαίρετα τους αγοραστές. Αυτή η πολιτική μιας 

τιμής, έχει σαν πλεονεκτήματα: 
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1. Τη δημιουργία ισχυρής εικόνας για τον παραγωγό. 

2. Απαλλάσσει τον παραγωγό από το χάσιμο χρόνου (άρα απώλεια 

πόρων) για διαπραγματεύσεις. 

3. Εξουδετερώνει τα παράπονα ή τα πιθανά παράπονα εκ μέρους των 

αγοραστών (γιατί έτσι δεν υποπτεύονται ότι άλλοι αγοραστές πλήρωσαν πιο χαμηλές 

τιμές). (Μάλλιαρης, Π. Γ. , 1989) 

 

Διαφοροποιημένη τιμολόγηση 

Η διαφοροποιημένη τιμολόγηση είναι η πώληση των ίδιων ή ελαφρώς 

διαφοροποιημένων προϊόντων σε διαφορετικούς πελάτες ή ομάδες πελατών σε 

διαφορετικές τιμές. Αυτό συμβαίνει για χρόνια στον τομέα των υπηρεσιών και, 

ειδικότερα, στον ταξιδιωτικό τομέα, καθώς και στο λιανεμπόριο. Η διαφοροποίηση 

της τιμής έχει τους δύο πιο κάτω βασικούς στόχους: 

  

a. Την προσαρμογή της τιμής στις ειδικές συνθήκες της αγοράς στα 

διάφορα επιμέρους τμήματα της συνολικής αγοράς-στόχου 

b. Την επίδραση στη συμπεριφορά του πελάτη βάσει διάφορων 

πλεονεκτημάτων παραγωγής, φυσικής διανομής, επιπρόσθετων υπηρεσιών κ.λπ. 

 

Οι προϋποθέσεις της διαφοροποίησης της τιμής είναι: Πρώτον, η δυνατότητα από 

μέρους της επιχείρησης καθορισμού της τιμής. Δεύτερον, ο χωρισμός της συνολικής 

αγοράς σε τουλάχιστον δύο επιμέρους τμήματα της αγοράς που να χαρακτηρίζονται 

από διαφορετικές αντιδράσεις πελατών/καταναλωτών σχετικά με το προϊόν και την 

τιμή του, καθώς η ελαστικότητα της ζήτησης πρέπει να είναι διαφορετική για κάθε 

επιμέρους αγορά. Τρίτον, οι συνθήκες του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές-

στόχους πρέπει να επιτρέπουν την εφαρμογή της διαφοροποίησης της τιμής. 

Τέταρτον, η διαφοροποίηση της τιμής πρέπει να είναι από απόψεως δαπανών 

συμφέρουσα για την επιχείρηση. 

 

Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαφοροποίηση της τιμής, αυτοί 

είναι (α) το ίδιο το προϊόν με τα χαρακτηριστικά του, η αναγκαιότητα του, η 

τυποποίηση του, καθώς και οι επιπρόσθετες υπηρεσίες που συνοδεύουν το προϊόν και 

(β) το περιβάλλον, όπως, για παράδειγμα, η φύση της αγοράς-στόχου και η 

ελαστικότητα της ζήτησης που συνδέεται με αυτήν την αγορά, καθώς και η ένταση 
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του ανταγωνισμού. Όσον αφορά τη φύση της αγοράς-στόχου και την ελαστικότητα 

της ζήτησης που συνδέεται με αυτή, μια επιχείρηση που εφαρμόζει διαφοροποίηση 

της τιμής και διαθέτει το ίδιο προϊόν σε δύο ή περισσότερες αγορές θα προσπαθήσει 

να ισορροπήσει τα οριακά έσοδα που προκύπτουν από αμφότερες τις αγορές. Αυτό 

σημαίνει ότι η επιχείρηση θα χρεώσει μια υψηλότερη τιμή στην αγορά όπου η ζήτηση 

είναι λιγότερο ελαστική και μια χαμηλότερη τιμή στην αγορά όπου η ζήτηση είναι 

περισσότερο ελαστική. Σχετικά με την ένταση του ανταγωνισμού, όσο πιο έντονος 

είναι ο ανταγωνισμός τόσο λιγότερο πρόθυμος είναι ο καταναλωτής να πληρώσει 

υψηλότερη τιμή. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες θα στραφούν προς τους ανταγωνιστές, 

προξενώντας μια μείωση στις πωλήσεις για την επιχείρηση που αυξάνει την τιμή. 

Από την άλλη πλευρά, μια μείωση της τιμής θα έχει αναγκαία ένα ανταποδοτικό 

αποτέλεσμα από μέρους των ανταγωνιστών και, έτσι, τα βραχυχρόνια κέρδη που θα 

προκύψουν από μια τέτοια ενέργεια θα είναι ασήμαντα. 

 

Τέλος, τέσσερεις είναι οι βασικές μορφές διαφοροποίησης της τιμής: 

 

a. Η διαφοροποίηση της τιμής προσανατολισμένη προς τους πελάτες. 

Αυτό σημαίνει διαφορετική αγοραστική συμπεριφορά από μέρους των πελατών. 

b. Η διαφοροποίηση της τιμής προσανατολισμένη στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι το βασικό προϊόν είναι το ίδιο, αλλά έχουμε 

διαφορετικές επιπρόσθετες υπηρεσίες. 

c. Η διαφοροποίηση της τιμής προσανατολισμένη στο ύψος των 

ζητούμενων ποσοτήτων. Αυτό σημαίνει διαφορετικές τιμές ανάλογα με τις 

ζητούμενες ποσότητες από μέρους των πελατών/καταναλωτών. 

d. Η διαφοροποίηση της τιμής προσανατολισμένη σε διάφορες 

γεωγραφικές περιοχές. Αυτό συμβαίνει, κυρίως, όταν υπάρχουν διαφορές στις 

δαπάνες μεταφοράς. Στην περίπτωση του διεθνούς marketing υπάρχουν όχι μόνο 

διαφορές στις δαπάνες μεταφοράς, αλλά, επίσης, έχουμε και τις διαφορετικές 

συνθήκες πωλήσεων στις διάφορες χώρες. 

 

Ειδικότερα στην τελευταία αυτή μορφή διαφοροποίησης, η επιχείρηση μπορεί να 

επιλέξει ανάμεσα σε έξι εναλλακτικές πολιτικές  

 

• Τιμολόγηση F.O.B.: Ο πελάτης πληρώνει το σύνολο του κόστους μεταφοράς. 
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• Τιμολόγηση απορρόφησης των ναύλων (freight absorption): Αντίθετα με την 

προηγούμενη περίπτωση, η επιχείρηση καλύπτει η ίδια το κόστος μεταφοράς του 

προϊόντος. 

• Ομοιόμορφη γεωγραφική τιμολόγηση (uniform delivered prices): Στην 

περίπτωση αυτή, όλοι οι πελάτες χρεώνονται την ίδια τιμή ανεξάρτητα από την 

απόσταση τους από την επιχείρηση, γεγονός που διαφοροποιεί την εν λόγω μορφή 

τιμολόγησης με την τιμολόγηση F.O.B. Η πολιτική αυτή χαρακτηρίζεται από την 

ευκολία στη χρήση της. Παρουσιάζει, όμως, το μειονέκτημα ότι οι πελάτες που 

βρίσκονται κοντά στην επιχείρηση πληρώνουν αναλογικά περισσότερο σε σχέση με 

τους πελάτες που βρίσκονται μακριά από την επιχείρηση. 

• Τιμολόγηση ζώνης (zone pricing): Η πολιτική αυτή συνίσταται στον 

καθορισμό κάποιας γεωγραφικής ζώνης (π.χ. Ελλάδα-Ιταλία). Οι πελάτες που 

βρίσκονται μέσα σ' αυτή τη ζώνη πληρώνουν την ίδια τιμή. Οι πελάτες που 

βρίσκονται έξω από αυτή τη ζώνη καταβάλλουν μια διαφορετική τιμή. 

• Τιμολόγηση πολλαπλών ζωνών (multiple zone pricing): Λαμβάνοντας υπόψη 

το κόστος μεταφοράς, τον ανταγωνισμό, τη ζήτηση και άλλους παράγοντες 

καθορίζονται πολλές γεωγραφικές ζώνες και, έτσι, οι πελάτες καταβάλλουν μια τιμή 

ανάλογα με τη ζώνη που βρίσκονται. 

• Τιμολόγηση με βάση ένα σημείο αναφοράς (basing point): Καθορίζεται ένα 

σημείο αναφοράς όπως, για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη πόλη όπου βρίσκονται οι 

εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Οι πελάτες χρεώνονται μια τιμή ανάλογα με την 

απόσταση από αυτό το σημείο αναφοράς. (Παπαβασιλείου N και Ήντουνας Κ. , 

2005) 

 

Ψυχολογική τιμολόγηση  

Η επιχείρηση καθορίζει την τιμή πωλήσεως του προϊόντος της κατά τρόπο 

ψυχολογικά ελκυστικό για τους καταναλωτές. Από την πείρα και από σχετικές 

έρευνες βρέθηκε, ότι οι καταναλωτές αντιδρούν πιο θετικά, δηλαδή αγοράζουν, όταν 

οι τιμές των προϊόντων καθορίζονται με ορισμένους τρόπους.  

 

Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι η άρτια - περιττή τιμολόγηση (Odd-Even). Αντί 

για 100 δρχ. είναι ψυχολογικά καλύτερη για τον καταναλωτή η τιμή των 99 δρχ. Το 
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ίδιο ισχύει, αν αντί για 10 ή 1.000 η τιμή είναι 9 και 999. Τέτοιες τιμές δημιουργούν 

στον καταναλωτή την εντύπωση της εξοικονομήσεως, της ευκαιρίας. 

 

Ένας άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιούνται αριθμοί με κύκλους, όπως το 0, το 6, 

το 8 και το 9. Ο άνθρωπος προσελκύεται σε τέτοια σχήματα. Ένας τρίτος τρόπος 

είναι η συμβολική τιμολόγηση (Symbolic), με την οποίαν οι τιμές καθορίζονται πολύ 

υψηλά για να δημιουργήσουν εικόνα κύρους και ανώτατης ποιότητας για το προϊόν. 

Αυτή η πολιτική ψυχολογικής τιμολογήσεως καλείται και τιμολόγηση γοήτρου 

(Prestige) και προφανώς αφορά προϊόντα που οι καταναλωτές συνδυάζουν θετικά 

ποιότητα και τιμή (π.χ. φάρμακα, αρώματα, κοσμήματα, ποτά). Ένας άλλος τρόπος 

είναι η ευθυγράμμιση των τιμών (Lining). Ευθυγράμμιση υπάρχει, όταν όλα τα 

προϊόντα μιας γραμμής προϊόντος (βάθος ποικιλίας ή γραμμής) τιμολογούνται με δύο 

ή τρεις το πολύ τιμές. Έτσι, ενώ υπάρχουν ας πούμε 50 προϊόντα σε μια γραμμή, 

χωρίζονται σε τρεις ομάδες και κάθε ομάδα έχει τη δική της τιμή. Αυτή η τιμολόγηση 

διευκολύνει τον καταναλωτή, γιατί στη σύγκριση που κάνει, ένας παράγοντας (η 

τιμή) εξουδετερώνεται, αφού βέβαια αποφασίσει σε ποια ομάδα θα ψάξει.  

 

Τιμολόγηση προβολής 

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί την τιμή του προϊόντος για λόγους καθαρά προβολής. 

Όταν η τιμή ενός προϊόντος καθορίζεται για ένα διάστημα στο κόστος ή και κάτω από 

το κόστος του, τότε το προϊόν αυτό γίνεται ο ηγέτης της τιμής (Price Leader), δηλαδή 

το πιο φθηνό από όλα τα υποκατάστατα του. Οι ηγέτες της τιμής χρησιμοποιούνται 

για την προβολή, την αύξηση των πωλήσεων και των κερδών επιχειρήσεων. Ο ηγέτης 

τιμής δημιουργεί μια εικόνα οικονομίας, αυξάνει την κίνηση στο κατάστημα, και 

βέβαια συμβάλλει στην πραγματοποίηση των πωλήσεων. Ένας άλλος τρόπος 

προβολής με τη βοήθεια της τιμής είναι τα κουπόνια. Με αυτά προσπαθεί να αυξήσει 

τις πωλήσεις μιας μάρκας, να κάνει τους καταναλωτές να το πρωτοδοκιμάσουν και να 

τους πείσει να αλλάξουν μάρκα 

 

Εκτός από τον ηγέτης τιμής, στην πολιτική τιμολογήσεως για προβολή έχομε και την 

τιμολόγηση εξ αιτίας ειδικών γεγονότων (Special Event). Ειδικό γεγονός μπορεί να 

είναι μια καθιερωμένη γιορτή (π.χ. η 25η Μαρτίου), ένας έκτακτος πανηγυρισμός 

(π.χ. νίκη της Ελλάδας σε ένα πρωτάθλημα), τέλος μιας εποχής (π.χ. θέρος) ή κάτι 

άλλο που να έχει σχέση με την επιχείρηση (π.χ. συγχώνευση με μια άλλη, νέα 
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διοίκηση, προσθήκη νέων γραμμών). Επειδή τα ειδικά αυτά γεγονότα δημιουργούν 

ένα κατάλληλο κλίμα, οι επιχειρήσεις το εκμεταλλεύονται και υπό τύπο συμμετοχής 

στη γενική χαρά, μειώνουν τις τιμές. Έτσι, πετυχαίνουν διάφορα ζητούμενα, όπως 

ρευστοποίηση αποθεμάτων, δημιουργία κινήσεως στο κατάστημα, πρωτογνωριμία με 

μια μάρκα ή κατάστημα, μεταστροφή καταναλωτών από ανταγωνιστές, δημιουργία 

θετικής εικόνας κ.ά. 

 

Η μείωση των τιμών για προβολή θα πρέπει να γίνεται με θεμιτούς κανόνες. Γι'αυτό, 

στην παλιά πραγματική τιμή προστίθεται και η νέα μειωμένη, ώστε να συγκρίνει ο 

αγοραστής το όφελος. Είναι αθέμιτο να αναγράφεται μια ψεύτικη υψηλή παλιά τιμή, 

ώστε συγκρινόμενη με τη νέα να δίνει ένα τεχνητά μεγάλο όφελος. Ο νόμος 

απαγορεύει τέτοιου είδους παραπλάνηση.  

 

Τιμολόγηση γραμμής προϊόντος 

Η επιχείρηση καθορίζει τις τιμές των διαφόρων προϊόντων της γραμμής κατά τρόπο 

που θα αποφασίσει με βάση τους στόχους της. Σε κάθε γραμμή προϊόντος υπάρχει 

ένας μικρός ή μεγάλος αριθμός υποκατάστατων. Το πρώτο θέμα που θα πρέπει να 

ληφθούν αποφάσεις είναι το διάστημα τιμών (Price Space), δηλαδή η διαφορά τιμής 

του ενός προϊόντος από το άλλο. Μικρή διαφορά δημιουργεί σύγχυση στους 

αγοραστές. Μεγάλη διαφορά αφήνει κενά, που μπορεί να τα εκμεταλλευθούν οι 

ανταγωνιστές. Το δεύτερο θέμα, είναι το άνοιγμα των τιμών μεταξύ του πιο ακριβού 

και του πιο φθηνού προϊόντος της γραμμής. Συνήθως, οι επιχειρήσεις αποφασίζουν 

τέτοιες τιμές, ώστε τα μεν πιο ακριβά να δημιουργούν εικόνα υψηλής ποιότητας, τα 

δε πιο φθηνά να προκαλούν κίνηση πελατών. Στην πραγματικότητα, ο μεγάλος όγκος 

των πωλήσεων προέρχεται από τα προϊόντα με τις μεσαίες τιμές.  

 

Τιμολόγηση κατά μονάδα μετρήσεως προϊόντος 

Η επιχείρηση καθορίζει την τιμή του προϊόντος της με βάση τη γνωστή σε όλους 

μονάδα μετρήσεως. Ο καθορισμός της τιμής γίνεται δι' αναγωγής του όγκου ή του 

βάρους ενός προϊόντος, στη γνωστή σε όλους μονάδα μετρήσεως. Αν π.χ. η τιμή ενός 

σαμπουάν είναι 270 δρχ. για τα 350 κυβικά εκατοστά, τότε η τιμή του λίτρου είναι 

771 δρχ. περίπου. Όταν ακολουθείται αυτή η πολιτική στο προϊόν αναγράφονται δύο 

τιμές, η μία είναι αυτή που θα πληρώσει ο καταναλωτής, η άλλη είναι η τιμή ανά 

μονάδα μετρήσεως (ΤΜΜ). Με την πολιτική αυτή διευκολύνεται ο καταναλωτής στη 
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σύγκριση των τιμών των υποκατάστατων, που για διάφορους λόγους δεν 

συσκευάζονται σε ενιαίο μέγεθος.  

 

Τιμολόγηση με έλεγχο των μεσαζόντων όσον αφορά την τιμή 

Η επιχείρηση καθορίζει σε τι τιμή θα πωλείται το προϊόν της στον τελευταίο 

αγοραστή. Ο καθορισμός γίνεται, είτε με την αναγραφή της τιμής στην ετικέτα του 

προϊόντος, είτε με την υπόδειξη από τον Β στον Α. Με την πολιτική του ελέγχου της 

τιμής ειδικά στον Α, ο Β πετυχαίνει: 

 

• οι καταναλωτές γνωρίζουν την τιμή και την συνηθίζουν 

• αποφεύγεται η χρησιμοποίηση του προϊόντος από τον Α σαν ηγέτη της τιμής, 

δηλαδή για λόγους προβολής του καταστήματος του 

• ενισχύεται η εικόνα του προϊόντος 

• αποτρέπεται ο τιμολογιακός πόλεμος μεταξύ των μεσαζόντων, ιδιαίτερα όταν 

χρησιμοποιούνται πολλαπλοί δίαυλοι marketing.  

 

Τιμολόγηση διεισδύσεως (Penetration) 

Πολιτική τιμής διεισδύσεως σημαίνει ότι η επιχείρηση καθορίζει την τιμή εσκεμμένα 

χαμηλά, για την επίτευξη μαζικού αντίκτυπου στην αγορά. Για να πετύχει αυτή η 

πολιτική χρειάζεται να υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις: 

 

• η ελαστικότητα ζητήσεως του νέου προϊόντος σε σχέση με την τιμή να είναι 

μεγάλη 

• η παραγωγή του προϊόντος να ανήκει σε αυτές που εμφανίζουν σημαντικές 

θετικές οικονομίες κλίμακας 

• το προϊόν από τη φύση να είναι τέτοιο, που να ικανοποιεί ανάγκες μεγάλου 

ποσοστού του πληθυσμού 

• ο κύκλος ζωής του προϊόντος να είναι μακρύς 

• να υπάρχουν και άλλα υποκατάστατα του προϊόντος 

• να είναι ασήμαντα τα εμπόδια εισδοχής στην αγορά νέων παραγωγών 

 

Παραλλαγές της πολιτικής διεισδύσεως είναι η πολιτική αποθαρρύνσεως (Keep Out) 

και η πολιτική εξαλείψεως (Extinction). Στην πολιτική αποθαρρύνσεως, οι τιμές 
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καθορίζονται και παραμένουν πολύ χαμηλά, ώστε να αποθαρρύνονται άλλες μονάδες 

από το να παράγουν υποκατάστατα (απορούν από πού βγαίνουν τα κέρδη). Η 

πολιτική αυτή εφαρμόζεται από μονάδες που διαθέτουν ή έχουν προσβάσεις σε 

μεγάλες και φθηνές ποσότητες πόρων (π.χ. τεχνολογία, πρώτες ύλες). Στην πολιτική 

εξαλείψεως, οι τιμές καθορίζονται βραχυχρόνια πολύ χαμηλά ή και κάτω του 

κόστους, ώστε να αναγκασθούν εκ των πραγμάτων οι ανταγωνιστές (και ειδικά αυτοί 

που δεν αντέχουν) να εγκαταλείψουν το στίβο. Στο διεθνή στίβο, αντί για τιμή 

εξαλείψεως μιλάμε για τιμή dumping, όταν μια επιχείρηση που βρίσκεται και παράγει 

στη χώρα Χ πωλεί τα προϊόντα της στη χώρα Ψ σε τιμές φθηνότερες από εκείνες της 

χώρας Χ.  

 

Τιμολόγηση ξαφρίσματος (Skimming) 

Η πολιτική τιμής ξαφρίσματος σημαίνει, ότι η επιχείρηση καθορίζει την τιμή του 

νέου προϊόντος εσκεμμένα υψηλά. Αυτό γίνεται για τους εξής λόγους: 

 

• το νέο προϊόν απευθύνεται για να αγορασθεί από ένα υποσύνολο αγοραστών 

της αγοράς στόχου (οι νεωτεριστές), που θα το αγοράσει μόνο και μόνο επειδή είναι 

νέο, αδιαφορώντας για οτιδήποτε άλλο 

• είναι πιο εύκολο να μειώσει αργότερα την τιμή από το να την αυξήσει. 

• η υψηλή τιμή, έστω και με μικρές πωλήσεις, φέρνει κέρδη στην επιχείρηση 

που τα έχει άμεση ανάγκη, γιατί έκανε μεγάλα έξοδα για το νέο προϊόν (π.χ. έρευνα 

και ανάπτυξη, έρευνα marketing) 

• η παραγωγή του νέου προϊόντος δεν μπορεί να αυξηθεί αμέσως, γιατί ένας ή 

περισσότεροι από τους παραγωγικούς πόρους βρίσκονται σε στενότητα (π.χ. 

εξειδικευμένη εργασία) (Μάλλιαρης, Π. Γ. , 1989) 

 

Συνδυασμός τιμής πωλήσεως και ποιότητας προϊόντων 

Ο πίνακας 2.3 παρουσιάζει τον καθορισμό της τιμής πωλήσεως σε συνδυασμό με την 

ποιότητα των προϊόντων. Όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα με δύο 

μεταβλητές την τιμή πώλησης και την ποιότητα του προϊόντος μπορούμε να προσδιορίσουμε 

εννέα (9) στρατηγικές τιμολογιακής πολιτικής. Οι στρατηγικές αυτές προσδιορίζονται 

ανάλογα με την ποιότητα του προϊόντος (υψηλή, μεσαία, χαμηλή). 
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Τιμή πώλησης 

Ποιότητα 
Προϊόντων 

Υψηλή Μεσαία Χαμηλή 

Υψηλή Στρατηγική της 

αμοιβής (1) 

Στρατηγική της 

διείσδυσης (2) 

Στρατηγική της 

ευκαιρίας (3) 

Μεσαία Στρατηγική της 

υπερτίμησης (4) 

Στρατηγική του 

μέσου όρου (5) 

Στρατηγική της 

“καλής τιμής” (6) 

Χαμηλή Στρατηγική 

υπερβολικής 

τιμολόγησης (7) 

Στρατηγική της 

υψηλής τιμής (8) 

Στρατηγική της 

χαμηλής τιμής (9) 

Πίνακας 2.3 : Στρατηγικές καθορισμού τιμών πωλήσεως σε συνδυασμό  
με την ποιότητα των προϊόντων. 

 

1. Στρατηγική της αμοιβής: Η επιχείρηση που εφαρμόζει την πολιτική αυτή 

ευρίσκεται στην αγορά μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει δημιουργήσει μια πολύ 

καλή φήμη. Η ίδια η επιχείρηση διαθέτει "λογότυπο" κάτω από το οποίο κυκλοφορεί 

τα προϊόντα της προκειμένου να προσδιορίσει (εγγυηθεί) την ποιοτική στάθμη αυτών. 

Η επιχείρηση διαθέτει τα προϊόντα της σε υψηλή ποιότητα, είναι επικεφαλής της 

αγοράς, και για τις υπηρεσίες της αυτές "εισπράττει" υψηλή τιμή από τα προϊόντα 

της. Δηλαδή παρουσιάζει τα προϊόντα της σε υψηλή τιμή πωλήσεως, προκειμένου 

αυτή να δράσει σαν πόλος έλξης προς τους καταναλωτές-πελάτες της επιχείρησης 

αφού αυτή επιθυμεί να στρέψει την προσοχή των πελατών της από ένα προϊόν της 

που ευρίσκεται στην κάμψη του σε ένα άλλο που ευρίσκεται στην εισαγωγή του ή και 

στην ανάπτυξη του. 

 

2. Στρατηγική της διείσδυσης: Προκειμένου να εφαρμοσθεί η πολιτική αυτή θα 

πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει την μία από τις τρεις μεταβλητές που διέθετε η 

επιχείρηση που εφήρμοσε την στρατηγική της αμοιβής, δηλαδή προϊόν σε υψηλή 

ποιότητα. Η επιχείρηση δεν είναι επικεφαλής της αγορά αλλά "ακολουθούσα" τον 

επικεφαλή δηλαδή διαθέτει μερίδιο αγοράς με το οποίο ακολουθεί τον επικεφαλή. 

Προκειμένου η επιχείρηση να διεισδύσει στην αγορά θα πρέπει να ακολουθήσει την 

ποιότητα των προϊόντων του επικεφαλή αλλά σε χαμηλότερη τιμή πωλήσεως δηλαδή 

σε ένα μεσαίο επίπεδο προκειμένου να δράση σαν πόλος έλξης για τις κοινωνικο-

οικονομικές ομάδες οι οποίες επιθυμούν να προμηθευτούν τα προϊόντα του 

επικεφαλή της αγοράς πλην όμως η υψηλή τιμή πωλήσεως που έχει καθιερώσει τους 

προβληματίζει.  

 89



3. Στρατηγική της ευκαιρίας: Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται από επιχειρήσεις 

που διαθέτουν προϊόντα υψηλής ποιότητας και επιθυμούν να παρουσιάσουν στην 

αγορά με μία δυναμική πολιτική που μπορεί να φθάσει σε απευθείας σύγκρουση με 

τις ανταγωνίστριες επιχειρήσεις. Η αιτία είναι η στρατηγική τιμολογιακής πολιτικής 

που έχει επιλέξει η επιχείρηση δηλαδή της χαμηλής τιμής για προϊόντα υψηλής 

ποιότητας. Η σύγκρουση με τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις μπορεί να εξελιχθεί "σε 

πόλεμο τιμών" αφού επίκεντρο της διαφωνίας θα είναι η διαφορά τιμής πωλήσεως για 

προϊόντα ίσης αξίας από τεχνικής πλευράς όχι όμως και από ολικής ποιότητας αφού η 

τιμή πωλήσεως αποτελεί ένα παράγοντα που συμμετέχει στην διαμόρφωση της 

ολικής ποιότητας. 

 

4. Στρατηγική της υπερτίμησης: Κατά την πολιτική αυτή η επιχείρηση διαθέτει 

στην αγορά προϊόν μεσαίας ποιότητας σε υψηλή τιμή. Ο λόγος είναι ότι μέσω της 

τιμής πωλήσεως προσπαθεί η επιχείρηση να επιβάλλει την ποιότητα του προϊόντος 

στην  αγορά, "πείθοντας" τους καταναλωτές στο σημείο αυτό. Είναι μία πολιτική που 

συχνά συναντάται στην αγορά με θετικά αποτελέσματα αφού η τιμή πωλήσεως για 

αρκετούς υποψήφιους αγοραστές αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον 

προσδιορισμό της ποιότητας ενός προϊόντος. Έτσι μέσω της υψηλής τιμής πωλήσεως 

διαμορφώνεται μία "εικόνα" για το προϊόν που δεν ανταποκρίνεται άμεσα στην 

πραγματικότητα. 

 

5. Στρατηγική του μέσου όρου: Στην πολιτική αυτή η επιχείρηση διαθέτει ένα 

προϊόν σε μεσαία ποιότητα και το προσφέρει στην αγορά σε μεσαία τιμή πωλήσεως. 

Η πολιτική αυτή για να έχει θετικά αποτελέσματα πρέπει να συνοδεύεται από μία 

προσεκτική τοποθέτηση του προϊόντος σε ανάλογα καταστήματα λιανικής πώλησης 

με συγκεκριμένο πλάνο γεωγραφικής κατανομής, σε αντίθετη περίπτωση θα 

δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στο προϊόν παρά θετικά αποτελέσματα.  

 

6. Στρατηγική της καλής τιμής: Σε αντίθεση με την προηγούμενη στρατηγική 

του μέσου όρου, το προϊόν διαθέτει μεσαία ποιότητα η δε τιμή πωλήσεως είναι 

χαμηλή.. Η χαμηλή τιμή πωλήσεως αποτελεί πόλο έλξης.. Το προϊόν παρουσιάζεται 

με γεωγραφικά κριτήρια σε περιοχές που κυριαρχούνται από τις παραπάνω ομάδες 

που καλύπτουν τις ανάγκες τους στην τοπική αγορά. 
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7. Στρατηγική της υπερβολικής τιμολόγησης: Η πολιτική αυτή αναφέρεται 

συνήθως σε υπηρεσίες κατά κύριο λόγο και δευτερευόντως σε προϊόντα. Με την 

πολιτική αυτή, υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας παρουσιάζονται σε υψηλές τιμές 

πωλήσεως. Με τον τρόπο αυτό γίνεται μια "υπερβολική τιμολόγηση" που προσωρινά 

μπορεί να παρουσιάσει αυξημένα κέρδη, μακροχρόνια όμως θα δημιουργήσει 

έντονους προβληματισμούς στο καταναλωτικό κοινό κατά πόσο τα χρήματα που 

επενδύουν για τις συγκεκριμένες ανάγκες ανταποκρίνονται στις υπηρεσίες που τους 

προσφέρονται. 

 

8. Στρατηγική της υψηλής τιμής: Η επιχείρηση που εφαρμόζει την πολιτική αυτή 

παράγει προϊόντα χαμηλής ποιότητας και τα προσφέρει σε μία μεσαία τιμή 

πωλήσεως, έτσι από την ουσιαστική υπερτιμολόγηση που κάνει προσπαθεί να 

μεγιστοποιήσει τα κέρδη της. Η πολιτική αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί μόνον σε 

περιπτώσεις που η ποιότητα των προϊόντων είναι χαμηλή, παράγονται μαζικά και 

διατίθενται στην αγορά ευκαιριακά π.χ. ένας έμπορος εισάγει μία παρτίδα από 10.000 

ωρολόγια ανώνυμα, διαθέτει την ποσότητα αυτή στην αγορά σε τιμή υψηλότερη της 

αξίας (από ποιοτικής πλευράς) των ωρολογίων και στην συνέχεια ασχολείται με 

άλλες δραστηριότητες και όχι με εισαγωγή ωρολογίων. 

 

9. Στρατηγική της χαμηλής τιμής: Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται από 

επιχειρήσεις που διαθέτουν στην αγορά προϊόντα χαμηλής ποιότητας σε χαμηλή τιμή. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι στην αγορά υπάρχει χώρος για όλες τις 

ποιότητες των προϊόντων είτε αυτά προσφέρονται σε υψηλή ποιότητα, είτε σε μεσαία 

είτε σε χαμηλή. Στην συγκεκριμένη στρατηγική χαμηλής τιμής η όλη εικόνα του 

προϊόντος "δένει" μεταξύ τους αφού το προϊόν προσφέρεται συνειδητά σε χαμηλή 

ποιότητα και αντίστοιχα χαμηλή τιμή. Στόχος της αγοράς η κοινωνικο-οικονομική 

ομάδα που επιθυμεί να καλύψει προσωρινά τις ανάγκες της με προϊόντα χαμηλής 

ποιότητας αρκεί να είναι σε χαμηλή τιμή μια που υπάρχει οικονομικά πρόβλημα. 

(Κυριαζόπουλος Π. Γ. , 1992) 

 

Στις πολιτικές αυτές της τιμολόγησης, η ιδέα είναι ότι η τιμολόγηση πρέπει να 

ανταποκρίνεται στην άξια που λαμβάνει ο καταναλωτής. Οι διοικητικές αποφάσεις 

στην περίπτωση αυτή επικεντρώνονται στην εκπαίδευση των καταναλωτών για να 

βελτιώσουν την αντιλαμβανόμενη άξια ενός προϊόντος. Όταν εκπαιδευτούν, οι 
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καταναλωτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν τιμές που αποζημιώνουν την άξια που 

λαμβάνουν ή να διαπραγματευτούν δίκαιες τιμές σχετικές με την άξια. (Smith, G. E. , 

1995) 

 

Τιμολόγηση καταλόγου 

Η πολιτική αυτή συνίσταται στην ύπαρξη μιας και μόνης τιμής σε όλες τις αγορές-

στόχους στις οποίες απευθύνεται η επιχείρηση χωρίς διαφοροποιήσεις. Για 

παράδειγμα, ένα διαγνωστικό κέντρο έχει συγκεκριμένες τιμές για τις ιατρικές 

υπηρεσίες που προσφέρει όπως ακριβώς και ένα εστιατόριο, το οποίο βασίζεται σε 

συγκεκριμένους τιμοκαταλόγους. Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της πολιτικής 

συνίστανται στην ευκολία υλοποίησης της, καθώς η επιχείρηση έχει να διαχειριστεί 

μία μόνο τιμή σε όλες τις κατηγορίες πελατών της.  

 

Τιμολόγηση “κράχτη” (loss-leader pricing)  

Στην τιμολόγηση “κράχτη” ένα προϊόν προσφέρεται σε μια χαμηλή αρχική τιμή 

(πολύ κοντά ή ακόμα και χαμηλότερα του κόστους) με σκοπό να προσελκυστούν 

πελάτες στους οποίους, στη συνέχεια, θα προσφερθούν άλλα προϊόντα σε κανονικές ή 

ακόμα και υψηλότερες τιμές. Η πολιτική αυτή χρησιμοποιείται εκτεταμένα στο χώρο 

του λιανεμπορίου, όπου κάποια βασικά είδη προσφέρονται σε χαμηλές τιμές με 

σκοπό να προσελκυστούν οι πελάτες να εισέλθουν σ' ένα κατάστημα. Ομοίως, οι 

τράπεζες προσφέρουν υπηρεσίες όπως πιστωτικές κάρτες και δάνεια σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών (π.χ. φοιτητές), αποσκοπώντας στην πώληση 

άλλων υπηρεσιών στο μέλλον και τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων μαζί τους.  

 

“Αιχμαλωτισμένη” τιμολόγηση 

Μια άλλη επιλογή που έχει η επιχείρηση είναι να χρησιμοποιήσει την 

“αιχμαλωτισμένη” τιμολόγηση για προϊόντα που είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους. 

Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να προσφέρει τη φωτογραφική μηχανή σε 

χαμηλή σχετικά τιμή για να προσελκύσει νέους πελάτες και να τιμολογήσει, στη 

συνέχεια, υψηλότερα τα φιλμ ή κάποιες επιπρόσθετες υπηρεσίες. Επίσης, οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες παρέχουν το βασικό μοντέλο σε μια δεδομένη τιμή και από 

εκεί και πέρα προσφέρουν και μια σειρά άλλα προαιρετικά χαρακτηριστικά (π.χ. air-

condition, cd) σε υψηλότερες τιμές (optional-product pricing). Επιπλέον, οι εταιρείες 

που παράγουν πετρελαιοειδή και άλλα χημικά προϊόντα αντιμετωπίζουν το φαινόμενο 
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των παραγώγων προϊόντων (by-products), που είναι αποτέλεσμα της παραγωγικής 

διαδικασίας τους. Τα προϊόντα αυτά δεν προσφέρουν κάποια πρόσθετη αξία στην 

επιχείρηση και για το λόγο αυτό η τελευταία πρέπει να τα πουλήσει σε μια τιμή που 

θα καλύπτει το κόστος αποθήκευσης και διαχείρισης τους ή ακόμα και σε μια 

υψηλότερη τιμή, στην περίπτωση που υπάρχει κάποιο τμήμα της αγοράς που είναι 

διατεθειμένο να καταβάλει την τιμή αυτή.  

 

Τιμολόγηση δέσμης προϊόντων 

H επιχείρηση μπορεί να προσφέρει δύο ή περισσότερα προϊόντα μαζί σε μια ειδική 

τιμή, δημιουργώντας ουσιαστικά μια δέσμη τέτοιων προϊόντων (price, bundling of 

products). H βασική λογική αυτής της πολιτικής έγκειται στην πεποίθηση ότι με τον 

τρόπο αυτό κάποιος πελάτης μπορεί να αγοράσει κάποια προϊόντα που δε θα τα 

αγόραζε αλλιώς μεμονωμένα. Ταυτόχρονα, η ευχαρίστηση με το ένα προϊόν μπορεί 

να αυξήσει την ευχαρίστηση και για το άλλο, ενώ παράλληλα ο πελάτης μειώνει το 

κόστος που συνεπάγεται η εξεύρεση πληροφοριών για το καθένα από τα προϊόντα 

αυτά ξεχωριστά. Από την άλλη πλευρά, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αυξήσει 

τόσο τη ζήτηση για υπηρεσίες, τις οποίες οι πελάτες δε φαίνεται να προτιμούν 

ιδιαίτερα, όσο και τα συνολικά έσοδα της, συνδυάζοντας τα προϊόντα με μικρά 

περιθώρια με αυτά που παρουσιάζουν υψηλότερα. Επίσης, η πολιτική αυτή 

διευκολύνεται και από το γεγονός ότι πολλά προϊόντα μοιράζονται κάποια κοινά 

κόστη, δυσκολεύοντας με τον τρόπο αυτό τον ακριβή προσδιορισμό του κόστους ενός 

μεμονωμένου προϊόντος.  
 
Τιμολόγηση των σχέσεων 

Η πολιτική αυτή βασίζεται στη φιλοσοφία του marketing των σχέσεων (relationship 

marketing), το οποίο έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Βασικός σκοπός 

της φιλοσοφίας αυτής είναι η δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες με 

σκοπό την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών τους. Στα 

πλαίσια αυτά και η τιμολόγηση των σχέσεων (relationship pricing) μπορεί να 

συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή με απώτερο στόχο την προσφορά τιμών που θα 

ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες τους. Επίσης, προς την 

κατεύθυνση αυτή, κάποιες επιμέρους ενέργειες που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από 

μια επιχείρηση αφορούν τις μεμονωμένες διαπραγματεύσεις με τους πελάτες, τη 

σύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων μαζί τους και την εξεύρεση εκείνων των 
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χαρακτηριστικών του προϊόντος που προσφέρουν αξία στον πελάτη. Παράλληλα, η 

ύπαρξη πληροφοριακών συστημάτων με αποθηκευμένες πληροφορίες για τις 

διαφορετικές κατηγορίες πελατών σε συνδυασμό με την ύπαρξη ενός κλίματος 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης μπορούν, επίσης, να διευκολύνουν την 

υιοθέτηση της συγκεκριμένης πολιτικής.  

 

Τιμολόγηση αποδοτικότητας 

Η τιμολόγηση αποδοτικότητας προϋποθέτει την προσπάθεια συνεχούς μείωσης του 

κόστους, που θα επιτρέψει επίσης και την προσφορά χαμηλότερων τιμών στους 

πελάτες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία Easy Jet, η οποία έχει 

καταφέρει να μειώσει το λειτουργικό κόστος της σε πολύ χαμηλά επίπεδα και, με τον 

τρόπο αυτό, να προσεγγίσει και να προσφέρει χαμηλές τιμές σε εκείνους τους 

πελάτες, που είναι ευαίσθητοι στην τιμή. (Παπαβασιλείου N και Ήντουνας Κ. , 2005) 

 

Τιμολόγηση επί της καμπύλης κερδών 

Μεταξύ των ακραίων μεθόδων ξαφρίσματος και διείσδυσης υπάρχει η ενδιάμεση 

επιλογή της τιμολόγησης κατά μήκος της καμπύλης κερδών. Αρχίζοντας με υψηλές 

τιμές, η επιχείρηση μπορεί να χαμηλώνει τις τιμές της σταδιακά για να προσελκύει, 

σε πάθε χαμηλότερο επίπεδο τιμής, περισσότερους αγοραστές ευαίσθητους στις τιμές. 

Καθώς αυξάνονται οι πωλήσεις, το κόστος ανά μονάδα μειώνεται και βοηθά να 

αντισταθμιστεί η διάβρωση των κερδών που προέρχεται από τις χαμηλότερες τιμές. 

 

Η διαφορά μεταξύ μεθόδου ξαφρίσματος και τιμολόγησης κατά μήκος της καμπύλης 

ζήτησης είναι ότι η τελευταία απαιτεί διαδοχικές μειώσεις τιμών με ταχύτερο ρυθμό 

για να ελαττώσει τις πιθανότητες ανταγωνιστικής εισόδου στην αγορά. Οι υψηλές 

τιμές συχνά επιτρέπουν ή ακόμη και ενθαρρύνουν την είσοδο ανταγωνιστών με 

χαμηλότερες τιμές, γιατί η εταιρεία δεν επιθυμεί να επενδύσει το τεράστιο 

απαιτούμενο κεφάλαιο ώστε να υποστηρίξει τη ζήτηση που υπάρχει για πωλήσεις του 

προϊόντος σε μεγάλη κλίμακα. (Mitchell E.G. , 1997) 

 

Επαγγελματική τιμολόγηση 

Η επαγγελματική τιμολόγηση μπορεί να μην σχετίζεται άμεσα με την αξία ή τι ο 

πελάτης είναι έτοιμος να πληρώσει, αλλά μπορεί να καθοριστεί από τη συνήθεια και 

την πρακτική μέσα στη βιομηχανία. Η επαγγελματική τιμολόγηση είναι εμφανέστερη 
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στη βιομηχανία πληροφόρησης για συμβούλους και άλλους που προσφέρουν τις 

υπηρεσίες, όπως οι μεσάζοντες πληροφοριών. Εδώ, η επαγγελματική τιμολόγηση 

μπορεί να είναι βάσει της δουλειάς που γίνεται, σύμφωνα με μια συμφωνηθείσα 

σύμβαση ή που αναλαμβάνεται εγκαίρως. Άλλοι μπορούν να προσφέρουν τις 

συγκρίσιμες υπηρεσίες "free" με σκοπό την προσέλκυση της επιχείρησης ή τη 

διατήρηση των εσωτερικών πελατών. Αυτό έχει επιπτώσεις σαφώς στην τιμή που 

άλλοι μπορούν να χρεώσουν για μια παρόμοια υπηρεσία. (Rowley J. , 1997) 

 

Άλλες τιμολογιακές πολιτικές 

Εκτός από τις πολιτικές που αναφέρθηκαν παραπάνω, μια επιχείρηση μπορεί να 

υιοθετήσει και κάποιες άλλες πολιτικές όπως τις διαπραγματεύσιμες τιμές (negotiated 

pricing), την πολιτική των μειοδοτικών διαγωνισμών (competitive bidding), καθώς 

και την τιμολόγηση της διοίκησης εσόδων (yield management), την τιμολόγηση με 

βάση κάποια προμήθεια (commission), την τιμολόγηση βάση αποτελεσμάτων (results 

based pricing) και τη μεταβλητή τιμολόγηση (variable pricing). Οι δύο πρώτες 

πολιτικές συναντώνται εκτεταμένα στην περίπτωση της τιμολόγησης στο χώρο των 

βιομηχανικών αγορών, ενώ οι υπόλοιπες στην περίπτωση της τιμολόγησης των 

υπηρεσιών. (Παπαβασιλείου N και Ήντουνας Κ. , 2005) 

 

 

14. ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
Οι μέθοδοι τιμολογήσεως αποφασίζονται μέσα στα πλαίσια των πολιτικών 

τιμολογήσεων. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις πιο σημαντικές. 

 

Οι μέθοδοι τιμολογήσεως με βάση το κόστος χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες 

επιχειρήσεις. Τις διακρίνει η απλότητα, η ταχύτητα και η εσωστρέφεια προς την 

επιχείρηση. Έτσι έχουμε τις εξής μεθόδους: 

 

a. Μέθοδος κόστος-συν (Cost Plus) 

b. Μέθοδος περιθωρίου (Mark Up) 

c. Μέθοδος καθορισμένου μεγέθους αποδοτικότητας (Target Rate of 

Return) 
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d. Μέθοδος νεκρού σημείου (Break Even) 

 

Μέθοδος κόστος-συν (Cost Plus) 

Με τη μέθοδο τιμολογήσεως κόστους-συν, η τιμή ενός προϊόντος βρίσκεται, αν στο 

κόστος προστεθεί ένα ποσοστό για να καλύψει τα έξοδα και το κέρδος. Το ποσοστό 

αυτό καθορίζεται από την πείρα. Για προϊόντα όπως δημόσια έργα, εξοπλισμοί 

εργοστασίων, κτίρια και μηχανήματα ειδικών προδιαγραφών, χρησιμοποιείται αυτή η 

μέθοδος τιμολογήσεως. Η μέθοδος αυτή έχει ένα μειονέκτημα για τον αγοραστή. 

Επειδή το μικτό κέρδος υπολογίζεται με βάση το μέσο κόστος, ο παραγωγός έχει  

κάθε λόγο  να το αυξήσει,  ιδιαίτερα αν έχουν υπογραφεί συμβόλαια αγοράς.  

 

Η τιμή ενός προϊόντος με βάση τη μέθοδο του κόστους-συν προκύπτει από το κατά 

μονάδα κόστος του προϊόντος πλέον ενός περιθωρίου κέρδους ως σταθερού 

ποσοστού των δαπανών. Συγκεκριμένα:  

 

Τιμή = Ανα μονάδα κόστος + Περιθώριο κέρδους (% των δαπανών)  

 

Μέθοδος περιθωρίου (Mark Up) 

Η μέθοδος τιμολογήσεως με περιθώριο είναι όπως η προηγούμενη και ξεχωρίζεται, 

γιατί τη χρησιμοποιούν οι μεσάζοντες. Εδώ, αντί κόστος παραγωγής έχουμε κόστος 

αγοράς προϊόντος. Η τιμή μεταπωλήσεως βρίσκεται αν στο κόστος αγοράς του 

προϊόντος προστεθεί ένα περιθώριο μικτού κέρδους, που ο μεσάζων πιστεύει ότι είναι 

αρκετό για να του καλύψει τα έξοδα και να του αφήσει κέρδος. Τα περιθώρια 

κέρδους διαφέρουν από προϊόν σε προϊόν ανάλογα με την ταχύτητα κυκλοφορίας που 

έχουν, ανάλογα με το τι συνηθίζεται στην αγορά, ανάλογα με τους νόμους, ανάλογα 

με τον ανταγωνισμό, ανάλογα με το τι προτείνει ο ένας, ανάλογα με την εξυπηρέτηση 

που παρέχει ο άλλος και τέλος, ανάλογα με το αν χρησιμοποιείται ένα προϊόν για 

προβολή (κράχτη). Το περιθώριο κέρδους μπορεί να υπολογισθεί, είτε με βάση το 

κόστος αγοράς, είτε με βάση την τιμή πωλήσεως.  

 

Μέθοδος καθορισμένου μεγέθους αποδοτικότητας (Target Rate of Return) 

Η μέθοδος τιμολογήσεως με καθορισμένο μέγεθος αποδοτικότητας, δηλαδή με στόχο 

ένα ποσό ή ποσοστό κερδών, διευκολύνει πάρα πολύ την επίλυση του προβλήματος 
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υπολογισμού του μικτού περιθωρίου κέρδους. Το περιθώριο αυτό είναι ένα άθροισμα 

που αποτελείται από τα έξοδα και τα κέρδη. Ο επιχειρηματίας γνωρίζει το κόστος και 

τα έξοδα, αλλά και τα πόσα καθαρά κέρδη θέλει για να είναι ικανοποιημένος. Τα 

έσοδα από τις πωλήσεις πρέπει να είναι τόσα, ώστε να καλύπτουν το κόστος, τα 

έξοδα και το κέρδος. Το κέρδος είναι συνάρτηση του ύψους των κεφαλαίων που 

επένδυσε, του χρόνου απασχολήσεως του στην επιχείρηση, του πληθωρισμού, του 

ρίσκου, της αποδόσεως των κεφαλαίων σε εναλλακτικές τοποθετήσεις, κ.ά. 

(Μάλλιαρης, Π. Γ. , 1989) Συγκεκριμένα, η τιμή του προϊόντος προκύπτει από τον 

τύπο:  

 

[Αρχικό Κεφάλαιο + (Αρχικό Κεφάλαιο  Προκαθορισμένη Αποδοτικότητα)] Τιμή =  
Προβλεπόμενη ποσότητα παραγωγής ή προβλεπόμενες πωλήσεις

×

 

Τα μειονεκτήματα της μεθόδου είναι δύο. Πρώτον, η τιμή υπολογίζεται με βάση τις 

προβλεπόμενες μονάδες πωλήσεων, κάτι το οποίο εξαρτάται από την τιμή πώλησης 

των προϊόντων και δεύτερον, η μέθοδος δεν λαμβάνει υπόψη παράγοντες σχετικούς 

με την τιμή, δηλαδή, δεν γίνεται εκτίμηση της συνάρτησης της ζήτησης. 

(Παπαβασιλείου N και Ήντουνας Κ. , 2005) 

 

Μέθοδος νεκρού σημείου (Break Even) 

Η μέθοδος τιμολογήσεως με βάση το νεκρό σημείο, στηρίζεται στην πολύ 

συντηρητική αρχή του να επιτύχει μια επιχείρηση τουλάχιστον την εξίσωση των 

εσόδων με το κόστος. Το νεκρό σημείο, που προϋποθέτει ένα δεδομένο συνολικό 

σταθερό κόστος και ένα σταθερό μέσο μεταβλητό κόστος, καθορίζει τον όγκο των 

πωλήσεων ενός προϊόντος με τον οποίον η επιχείρηση εξισώνει το συνολικό κόστος 

με τα συνολικά έσοδα. Κάτω από το σημείο αυτό υπάρχουν ζημίες. Πάνω από το 

σημείο υπάρχουν κέρδη. Στην εικόνα 2.4 γίνεται μια γραφική παρουσίαση του 

νεκρού σημείου. 
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Εικόνα 2.4 : Γραφική παράσταση νεκρού σημείου 

 

Ο μαθηματικός προσδιορισμός του νεκρού σημείου δίνεται από τον εξής τύπο: 

 

Συνολικό σταθερό κόστοςΝεκρό Σημείο = 
Τιμή πωλήσεως - Μέσο μεταβλητό κόστος

 

 

Η ανάλυση του νεκρού σημείου είναι μια πολύτιμη μέθοδος αυτοδιαγνώσεως μιας 

μονάδας. Καταρχήν, κατά τη διάρκεια υπολογισμού του αποκαλύπτονται ατέλειες της 

κοστολογήσεως, ιδιαίτερα όταν παράγονται συγχρόνως πολλά προϊόντα. Στη 

συνέχεια, και επειδή είναι λογικό κάθε μονάδα να θέλει να έχει όσο το δυνατόν πιο 

χαμηλό το νεκρό της σημείο (γιατί έτσι πιο εύκολα και πιο γρήγορα θα μπει στην 

περιοχή των κερδών), θα ανακαλύψει ότι τρεις μόνο μεταβλητές υπεισέρχονται στη 

συνάρτηση, το συνολικό σταθερό κόστος, η τιμή πωλήσεως και το μέσο μεταβλητό 

κόστος. Για να μειωθεί το νεκρό σημείο θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμητής ή/και να 

αυξηθεί ο παρονομαστής, δηλαδή να αυξηθεί η τιμή πωλήσεως ή/και να μειωθεί το 

μέσο μεταβλητό κόστος. Συνήθως, το πιο εύκολο είναι να μειωθεί ο αριθμητής. 

Γι'αυτό και οι μονάδες προχωρούν σε αποφασιστικά μέτρα με τεράστιο ανθρώπινο 

κόστος (π.χ. απολύσεις).  

 

Οι μέθοδοι τιμολογήσεως με βάση τη ζήτηση, προϋποθέτουν ότι η επιχείρηση 

γνωρίζει την καμπύλη ζητήσεως του προϊόντος της. Από την καμπύλη αυτή, είναι 

δυνατό να βρεθεί ο συνδυασμός τιμής και ποσότητας που μεγιστοποιεί τα έσοδα. Ο 

υπολογισμός της καμπύλης ζητήσεως, είναι εξαιρετικά δύσκολος γι' αυτό και οι 

μέθοδοι αυτοί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συχνά. Όταν, και εφ' όσον 
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χρησιμοποιηθούν, αντί του ακριβούς σχήματος της καμπύλης ζητήσεως, οι 

επιχειρήσεις συμβιβάζονται με μια κατά προσέγγιση εκτίμηση της ζητήσεως σε 

διάφορα επίπεδα τιμών. (Μάλλιαρης, Π. Γ. , 1989) 

 

Οι μέθοδοι που ανήκουν στην κατηγορία των τιμολογιακών μεθόδων με βάση τη 

ζήτηση αφορούν:  

 

• την τιμολόγηση με βάση την αντιλαμβανόμενη αξία του προϊόντος 

(value based pricing) 

• την τιμολόγηση κατά την οποία πρώτα καθορίζεται η τιμή του 

προϊόντος και στη συνέχεια, το κόστος προσαρμόζεται σε αυτή την τιμή (target 

pricing) 

 

Μέθοδος με βάση την αντιλαμβανόμενη αξία του προϊόντος 

Σύμφωνα με τη πρώτη μέθοδο, οι επιχειρήσεις πρωτίστως, εξετάζουν τις αντιλήψεις 

των πελατών τους σχετικά με την αξία των προϊόντων τους και έπειτα τις δαπάνες για 

την παραγωγή και διάθεσή τους. Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις καθορίζουν 

τις τιμές τους με βάση την αντιλαμβανόμενη αξία των προϊόντων τους από μέρους 

των πελατών. Η αντιλαμβανόμενη αξία θεωρείται ως το κλειδί της τιμολόγησης. Στο 

πλαίσιο αυτής της μεθόδου αποκτά νόημα η έννοια της “Συνολικής Οικονομικής 

Αξίας” (Total Economic Value, TEV). Η συνολική οικονομική αξία ενός προϊόντος 

αποτελείται από την αξία εκείνου του προϊόντος που οι πελάτες θεωρούν ως άμεσο 

υποκατάστατο (reference value) συν την αξία που διαφοροποιεί ή όχι το προϊόν από 

το ανταγωνιστικό του (differentiation value). Επομένως, όταν οι πελάτες είναι 

πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά, τότε η 

συνολική οικονομική αξία αντιπροσωπεύει την πραγματική αξία ενός προϊόντος. Ο 

υπολογισμός της αντιλαμβανόμενης αξίας δεν είναι εύκολος, αντίθετα απαιτεί 

ενδελεχή έρευνα αγοράς.  

 

Target pricing 

Η δεύτερη μέθοδος, του target pricing, απαιτεί και αυτή την διεξαγωγή έρευνας 

αγοράς, προκειμένου να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που οι 

πελάτες θεωρούν σημαντικά και με βάση αυτά να καθοριστεί η τελική τιμή του. Στη 
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συνέχεια, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρμόσουν το κόστος σε αυτή την τιμή, 

αναδιοργανώνοντας τις λειτουργίες παραγωγής και διάθεσής τους. Πρόκειται για μια 

αντίστροφη διαδικασία σε σύγκριση με τις τιμολογιακές μεθόδους με βάση το 

κόστος, όπου εκεί η τελική τιμή των προϊόντων καθορίζεται από το κόστος. 

(Παπαβασιλείου N και Ήντουνας Κ. , 2005) 

 

Οι μέθοδοι τιμολογήσεως με βάση τον ανταγωνισμό, υποστηρίζουν ότι οι τιμές των 

ανταγωνιστών είναι αυτές που καθορίζουν την τιμή ενός προϊόντος και όχι το κόστος 

του ή τα έσοδα του. Οι μέθοδοι αυτοί, είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για προϊόντα που οι 

καταναλωτές τα αντιλαμβάνονται σαν μη διαφοροποιημένα μεταξύ τους. 

Επιχειρήσεις που ακολουθούν αυτές τις μεθόδους, θα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα 

όχι μόνο τις τιμές των ανταγωνιστών αλλά και το κόστος παραγωγής τους. Αν οι 

καμπύλες συνολικού κόστους είναι διαφορετικές, τότε μερικές επιχειρήσεις είναι εκ 

των προτέρων καταδικασμένες. (Μάλλιαρης, Π. Γ. , 1989) 

 

Τιμολόγηση με βάση τις τιμές αγοράς, Υψηλότερα από τον ανταγωνισμό, 

Χαμηλότερα από τον ανταγωνισμό και Ηγεσία τιμής 

Οι τιμολογιακές μέθοδοι με βάση τον ανταγωνισμό στηρίζονται στη λεγόμενη “τιμή 

οδηγό”, η οποία συνήθως είναι η τιμή που επιβάλλει ο ηγέτης της αγοράς ή ο μέσος 

όρος των τιμών του κλάδου στον οποίο ανήκουν οι επιχειρήσεις. Η τιμή που θα 

καθορίσει η κάθε επιχείρηση μπορεί να είναι ίση με την “τιμή οδηγό”(Τιμολόγηση με 

βάση τις τιμές αγοράς), μεγαλύτερη (Τιμολόγηση υψηλότερα του ανταγωνισμού) ή 

μικρότερη (Τιμολόγηση χαμηλότερα του ανταγωνισμού) από αυτήν ανάλογα με τις 

συνθήκες της αγοράς και την ομοιογένεια του προϊόντος. Στις σημερινές 

ανταγωνιστικές συνθήκες είναι δύσκολη η επιβολή μιας τιμής που ξεφεύγει από το 

μέσο επίπεδο των τιμών της αγοράς ιδίως για τα προϊόντα που οι καταναλωτές 

αντιμετωπίζουν ως μη διαφοροποιημένα. Εκτός από αυτή την διάκριση αξίζει να 

αναφερθεί και η περίπτωση, όπου μια επιχείρηση που είναι ηγέτης της αγοράς θέτει 

μια τιμή, την οποία οι υπόλοιπες επιχειρήσεις αναγκάζονται να υιοθετήσουν (Ηγεσία 

τιμής). 

 

Ο υπολογισμός της τιμής με βάση τον ανταγωνισμό απαιτεί από τα στελέχη των 

επιχειρήσεων να ξεκινούν από μια τιμή “προς τα πίσω” για να υπολογίσουν αν αυτή 

είναι επαρκής να καλύψει τα κόστη και τα επιθυμητά κέρδη. Η τελική τιμή πρέπει να 
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καλύπτει όλα τα κόστη στο προβλεπόμενο επίπεδο πωλήσεων καθώς και το 

επιθυμητό κέρδος. Οι επιχειρήσεις, απαιτείται να εντοπίσουν ποιοι είναι οι 

ανταγωνιστές τους και στη συνέχεια, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων τους, τις αδυναμίες και δυνατότητές τους, να 

προχωρήσουν προς τον υπολογισμό της τιμής. (Παπαβασιλείου N και Ήντουνας Κ. , 

2005) 

 

Γεωγραφική τιμολόγηση 

Η γεωγραφική τιμολόγηση μπορεί αν θεωρηθεί σαν μια ειδική περίπτωση της 

διαφοροποίησης της τιμής. Οι τιμές μπορούν να τεθούν διαφορετικά για καθεμία 

γεωγραφική αγορά. Επιπλέον, κάθε προμηθευτής που λειτουργεί σε μια διεθνή αγορά 

χρειάζεται να λάβει υπόψη του τις διεθνείς ισοτιμίες. 

 

Ιστορική τιμολόγηση 

Η ιστορική τιμολόγηση είναι όταν οι σημερινές τιμές βασίζονται στις χθεσινές τιμές. 

Η ιστορική τιμολόγηση είναι πάντα παρούσα στις τιμολογιακές στρατηγικές, επειδή 

οι αντιλήψεις των χρηστών μιας αποδέκτης τιμής επηρεάζονται από προηγούμενες 

τιμές των ίδιων ή συγκρινόμενων προϊόντων. (Rowley J. , 1997) 

 

Τιμολόγηση διαπραγμάτευσης 

Στην περίπτωση αυτή η τιμή ορίζεται μέσα από διαπραγματεύσεις με ένα πελάτη. 

Είναι μια μέθοδος με στόχο το κέρδος όπου η διαδικασία της διαπραγμάτευσης 

πιθανώς προσπαθεί ώστε να βρεθεί μια βέλτιστη τιμή τόσο για τον πωλητή όσο και 

για τον αγοραστή σε καθεμία ξεχωριστή περίπτωση.(Cannon H. M. και Morgan F. W. 

, 1990) 

 

Τιμολόγηση Σφραγισμένης προσφοράς 

Η ανταγωνιστική τιμολόγηση αποτελεί κοινή πρακτική, όταν οι εταιρείες 

υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές για μια εργασία. Κατά την υποβολή της 

προσφοράς, οι εταιρείες βασίζουν την τιμή τους στις προσδοκίες τους για την τιμή 

που θα δώσουν οι ανταγωνιστές και όχι στη στενή σχέση μεταξύ κόστους και 

ζήτησης για την εταιρεία. Η τιμολόγηση σφραγισμένης προσφοράς ενέχει δύο 

αντίθετα μεταξύ τους πλεονεκτήματα. Η εταιρεία θέλει να κερδίσει τη σύμβαση - το 
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οποίο συνεπάγεται ότι θα καταθέσει τη χαμηλότερη προσφορά - ωστόσο δεν μπορεί 

να τοποθετήσει την τιμή της κάτω του κόστους. 

 

Για να επιλυθεί αυτό το δίλημμα, η εταιρεία πρέπει να εκτιμήσει το κέρδος και την 

πιθανότητα να κερδίσει με την προσφορά για τιμή που θα κάνει. Πολλαπλασιάζοντας 

το κέρδος με την πιθανότητα να κερδίσει την προσφορά με συγκεκριμένη τιμή, η 

εταιρεία μπορεί να υπολογίσει το αναμενόμενο κέρδος για κάθε προσφορά. Για μια 

εταιρεία που καταθέτει πολλές προσφορές, η μέθοδος αυτή είναι ένα είδος 

στοιχήματος με μακροπρόθεσμο στόχο, το μέγιστο κέρδος. Ωστόσο, η εταιρεία που 

καταθέτει προσφορές μόνο περιστασιακά ή που θέλει απεγνωσμένα να κερδίσει 

συγκεκριμένες συμβάσεις, δεν θα είναι προς όφελος της να κερδίσει το κριτήριο του 

αναμενόμενου κέρδους. 

 

Τιμολόγηση Αξίας 

Η τιμολόγηση αξίας είναι μια μέθοδος με την οποία η εταιρεία ορίζει μια σχετικά 

χαμηλή τιμή για μια προσφορά υψηλής ποιότητας. Συμφωνά με την τιμολόγηση αξίας 

η τιμή θα πρέπει να αναπαριστά προσφορά υψηλής αξίας προς τους καταναλωτές. Η 

μέθοδος αυτή αποτελεί μια σημαντική τάση στον κλάδο κατασκευής υπολογιστών, η 

οποία στράφηκε από την προσφορά Η/Υ υψηλής τεχνολογίας στην προσφορά 

βασικών Η/Υ σε χαμηλότερες τιμές. Η τιμολόγηση αξίας δεν είναι απλά ορισμός 

χαμηλότερων τιμών στα προϊόντα σε σύγκριση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα. 

Πρόκειται για τον επανασχεδιασμό των λειτουργιών της εταιρείας ώστε να γίνει 

παραγωγός χαμηλού κόστους χωρίς να χρειαστεί να θυσιάσει την ποιότητα και να 

μειώσει σημαντικά τις τιμές για να προσελκύσει ένα σημαντικό αριθμό πελατών που 

σκέφτονται την αξία. Ένα σημαντικό είδος τιμολόγησης αξίας είναι τιμολόγηση 

ενιαίων χαμηλών τιμών (every day low pricing), που λαμβάνει χώρα σε επίπεδο της 

λιανικής πώλησης. Αυτές οι τιμές ελαχιστοποιούν την αβεβαιότητα των τιμών από 

εβδομάδα σε εβδομάδα και μπορούν να έρθουν σε αντιπαράθεση με τις πότε υψηλές 

και πότε χαμηλές τιμές των ανταγωνιστών που προσανατολίζονται στις προσφορές. 

Στην "υψηλή-χαμηλή" τιμολόγηση, η εταιρεία λιανικής πώλησης χρεώνει, σε 

καθημερινή βάση, υψηλότερες τιμές αλλά έχει συχνές προσφορές στις οποίες οι τιμές 

είναι προσωρινά χαμηλότερες από το επίπεδο τιμολόγησης ενιαίων χαμηλών τιμών. 

(Kotler P. , 2001) 
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15. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ  
 

Εκπτωτική πολιτική 

 

Η τιμολογιακή πολιτική δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αν δεν περιλάμβανε και 

συγκεκριμένη εκπτωτική πολιτική. Μερικές επιχειρήσεις δίδουν μεγάλη έμφαση στην 

εκπτωτική πολιτική την οποία χρησιμοποιούν σαν μέσο προώθησης των προϊόντων 

της. Επίσης προτιμούν να διαθέτουν τα προϊόντα τους σε υψηλή τιμή 

χρησιμοποιώντας την στρατηγική της υπερτίμησης ή της υπερβολικής τιμολόγησης 

και συγχρόνως να καθιερώσουν υψηλές εκπτώσεις προκειμένου να επαναφέρουν την 

διαταραγμένη τιμολογιακή πολιτική σε φυσιολογικά επίπεδα μέσω της εκπτωτικής 

πολιτικής τους δημιουργώντας ψυχολογική πίεση στους πελάτες των. 

(Κυριαζόπουλος Π. Γ., 1992) 

 

Εκπτώσεις λόγω αγοράς τοις μετρητοίς: Η έκπτωση αυτή είναι μια μείωση της τιμής 

της αναγραφόμενης στο τιμολόγιο, που γίνεται μετά την αφαίρεση των άλλων 

εκπτώσεων, και παρέχεται από τον προμηθευτή προς τους μεσάζοντες, εφόσον οι 

τελευταίοι ξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους αμέσως ή μέσα σε μια καθορισμένη 

χρονική περίοδο. Οι όροι για την παροχή έκπτωσης λόγω αγοράς τοις μετρητοίς 

ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι όροι των 

2/10ν/30 είναι παντού διαδεδομένοι. Οι παραπάνω όροι σημαίνουν ότι ο αγοραστής 

είναι δυνατόν να λάβει έκπτωση 2% , αν πληρώσει την αξία του εμπορεύματος μέσα 

σε 10 μέρες. Επίσης, σημαίνουν ότι ο αγοραστής είναι δυνατόν να εξοφλήσει την 

αξία του εμπορεύματος μέσα σε 30 μέρες, χωρίς, όμως, την παροχή έκπτωσης. 

 

Εποχιακές εκπτώσεις: Εποχιακή έκπτωση είναι η μείωση της τιμής που αναγράφεται 

στο τιμολόγιο, και παρέχεται στους μεσάζοντες με σκοπό να τους ενθαρρύνει να 

προμηθευτούν προϊόντα εκτός εποχής (π.χ. παραλαβή χειμερινών ενδυμάτων το 

καλοκαίρι). Η παροχή αυτού του είδους των εκπτώσεων δικαιολογείται από τις 

οικονομίες που θα έχει ο προμηθευτής, όπως: α) Η πραγματοποίηση πωλήσεων σε 

περιόδους μειωμένης ζήτησης και η κατ' αυτόν τον τρόπο διατήρηση του 

εργοστασίου σε λειτουργία (αυτό βοηθάει τον προμηθευτή βιομήχανο να κατανέμει 
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ομοιόμορφα τα γενικά έξοδα του), β) Η μείωση του κόστους αποθήκευσης, γ) Η 

ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τις μεταβολές της τιμής των προϊόντων που 

διατηρεί στις αποθήκες του.  

 

Από την πλευρά του μεσάζοντα αγοραστή, οι εποχιακές εκπτώσεις αντιμετωπίζονται 

με επιφυλακτικότητα για δυο, κυρίως, λόγους:  

 

1. Δημιουργούν προβλήματα ρευστότητας για την επιχείρηση του 

2. Είναι δυνατόν να μην πουληθούν τα προαγορασθέντα από αυτόν εμπορεύματα 

 

Εμπορικές εκπτώσεις: Εμπορική έκπτωση είναι η μείωση της τιμής που παρέχεται 

στους μεσάζοντες ενός δικτύου διανομής για τις υπηρεσίες, τις οποίες παρέχουν από 

τη διοχέτευση των προϊόντων στους καταναλωτές. Η έκπτωση αυτή δεν έχει σχέση με 

την αγοραζόμενη ποσότητα και είναι δυνατόν να παρέχεται επί πλέον οποιασδήποτε 

άλλης έκπτωσης. Είναι γνωστές με την ονομασία εμπορικές εκπτώσεις, γιατί γίνονται 

μόνο στις χονδρικές πωλήσεις προς τις εμπορικές επιχειρήσεις. Οι εκπτώσεις αυτές 

γίνονται κατά παράδοση και εξυπηρετούν δύο, κυρίως, σκοπούς:  

 

1. Με τις εκπτώσεις αυτές μπορούν οι μεσάζοντες να καλύψουν τα κόστη 

λειτουργίας τους και να πετύχουν και κάποιο κέρδος.  

2. Με την παρουσίαση των εκπτώσεων σε ξεχωριστό κατάλογο, είναι δυνατόν ο 

παραγωγός ή χονδρέμπορος που επιθυμεί αλλαγή των τιμών του να το πετύχει χωρίς 

εκτύπωση νέων καταλόγων. 

 

Η ανατύπωση των καταλόγων θα ήταν ασύμφορη πρόταση, γιατί, όπως είναι γνωστό, 

το κόστος των εκτυπώσεων των τιμοκαταλόγων είναι συνήθως πολύ υψηλό λόγω 

χρησιμοποίησης χαρτιού πολυτελείας με πολλές εικόνες και σχεδιαγράμματα. 

Συνήθως, κατά την παροχή εμπορικών εκπτώσεων ο πωλητής χρεώνει τον αγοραστή 

με την αρχική τιμή καταλόγου και κατόπιν δείχνει χωριστά την έκπτωση, έτσι ώστε 

να δίνεται στον αγοραστή η διακριτική ευχέρεια να μη χρησιμοποιήσει την έκπτωση 

αυτή. 

 

Ποσοτικές εκπτώσεις: Ποσοτική έκπτωση είναι η μείωση της τιμής που αναγράφεται 

στο τιμολόγιο, και το ύψος της εξαρτάται από το μέγεθος της ποσότητας που 
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αγοράζεται σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η έκπτωση αυτή δεν αποτελεί 

αθροιστική (ή σωρευτική) ποσοτική έκπτωση. Η αθροιστική ποσοτική έκπτωση 

αποτελεί άλλο είδος έκπτωσης, που γίνεται όταν οι συνολικές αγορές που 

πραγματοποιούνται σε μια δεδομένη χρονική περίοδο (π.χ. εξάμηνο) φτάσουν ένα 

ορισμένο ύψος. (Πετρώφ Γ., Τζωρτζάκης Κ. και Τζωρτζάκη Α. , 2002) 

 

Τακτικές προσφορές: είναι μια μορφή εκπτώσεων που πραγματοποιούνται σε 

συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου (Ιανουάριος, Ιούλιος σε ό,τι αφορά την Ελλάδα) 

και οι οποίες δε θα πρέπει να ξεφεύγουν από το νομικό καθεστώς και τις διατάξεις 

που διέπουν την πραγματοποίηση τους. Επιπλέον, κλάδοι όπως τα ξενοδοχεία ή τα 

χιονοδρομικά κέντρα προσφέρουν εκπτώσεις σε συγκεκριμένες εποχές του χρόνου 

(εποχικές εκπτώσεις), όπου υπάρχει μια μειωμένη ζήτηση. (Παπαβασιλείου N και 

Ήντουνας Κ. , 2005) 

 

Επιδοτήσεις: Μια επιπλέον αμοιβή που έχει σκοπό να πετύχει τη συμμετοχή των 

μεταπωλητών σε ειδικά προγράμματα. Οι επιδοτήσεις λόγω ανταλλαγής παρέχονται 

για την επιστροφή ενός παλιού προϊόντος με την ταυτόχρονη αγορά ενός 

καινούργιου. Οι προωθητικές επιδοτήσεις ανταμείβουν τους αντιπροσώπους για τη 

συμμετοχή τους σε διαφημιστικά προγράμματα και σε προγράμματα υποστήριξης 

των πωλήσεων. (Kotler P. και Keller L. , 2006), 

 

Εκπτώσεις για την επίτευξη τον στόχου: Πέρα από τις παραπάνω εκπτώσεις που 

χορηγούνται για κάθε παραγγελλόμενη ποσότητα προϊόντων, οι βιομηχανίες 

παραγωγοί προκειμένου να επιτύχουν τους προϋπολογισθέντες στόχους πωλήσεων 

επί ετήσιας βάσεως που έχουν θέσει, στοχοποιούν με την σειρά τους πελάτες 

λιανοπωλητές με την σύμφωνο γνώμη αυτών. Έτσι μεταξύ βιομηχανίας και 

επιχειρήσεως λιανικού εμπορίου πραγματοποιείται μία συμφωνία στην αρχή του 

οικονομικού έτους η οποία αναφέρεται στον στόχο πωλήσεων που πρέπει να επιτύχει 

στο τέλος του οικονομικού έτους ο λιανοπωλητής από το συγκεκριμένο αγαθό. Από 

την πλευρά του η βιομηχανία αναλαμβάνει να χορηγήσει στο τέλος του έτους 

πρόσθετη έκπτωση (συνήθως κυμαίνεται από 6% έως 10% ανάλογα με το προϊόν) 

στον λιανοπωλητή εφ' όσον επιτύχει τον προσυμφωνημένο στόχο του. Με τον τρόπο 

αυτό η βιομηχανία έχει δημιουργήσει μία "προπώληση" των προϊόντων της στην 

αρχή του οικονομικού έτους και απλά οφείλει να παρακολουθεί την πορεία αυτών 
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των συμφωνιών με τους λιανοπωλητές και να επεμβαίνει διορθωτικά όταν και όπου 

χρειασθεί. (Κυριαζόπουλος Π. Γ., 1992) 

 

Η τιμολόγηση κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής 

 

Τα προϊόντα πέρανε μέσα από προβλέψιμες φάσεις.. Ένα προϊόν συλλαμβάνεται και 

τελικά " γεννιέται", “μεγαλώνει” δεδομένου ότι κερδίζει βαθμιαία την αποδοχή των 

αγοραστών, έπειτα αυτό "ωριμάζει" δεδομένου ότι επιτυγχάνει την πλήρη αποδοχή 

των αγοραστών και τελικά "πεθαίνει" δεδομένου ότι απορρίπτεται για κάτι καλύτερο. 

Υπάρχουν, φυσικά, εξαιρέσεις σε αυτήν την διαδικασία. Ακόμα, παρά τις εξαιρέσεις, 

το χαρακτηριστικό σχέδιο ζωής μπορεί να καταλάβει το παρόν και να προσδοκεί για 

το μέλλον των περισσότερων προϊόντων. Τέτοιες κατανόηση, αναμονή, και 

προετοιμασία αποτελούν ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο μιας επιχείρησης. Η 

κερδοφόρα τιμολόγηση είναι η βασική γραμμή εκείνου του σχεδίου. 

 

Η αγορά που καθορίζεται από την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος που εξελίσσεται 

μέσω τεσσάρων φάσεων: της εξέλιξης, της ανάπτυξης, της ωριμότητας, και της 

πτώσης, όπως φαίνεται και στην εικόνα 2.5. Συνεπώς, η στρατηγική τιμολόγησης 

πρέπει να ποικίλει εάν είναι να παραμείνει κατάλληλη. (Nagle T.T. and Hogan J.E., 

1987), 

 

 
Εικόνα 2.5 : Πώλησης και κέρδη κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος 
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Στάδιο Εισαγωγής  

Στο στάδιο αυτό η επιχείρηση εισάγει ένα νέο προϊόν στην αγορά, το οποίο 

μπορεί να είναι νέο είτε μόνο για την ίδια (new-to-the company), είτε για την ίδια 

και την αγορά (new-to-the world). Όπως είναι φανερό, η τιμολόγηση ενός 

προϊόντος που υπάγεται στη δεύτερη κατηγορία είναι μια πιο πολύπλοκη και 

δημιουργική διαδικασία, η οποία επηρεάζεται από τους ακόλουθους παράγοντες:  

 

• Τις αντιλήψεις των πελατών σχετικά με την τιμή (ειδικότερα το τι 

σηματοδοτεί η τιμή για αυτούς) 

• Τις προσδοκίες τους σχετικά με το μελλοντικό επίπεδο των τιμών 

• Την ελαστικότητα της ζήτησής τους 

• Την εκτιμώμενη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος 

• Τις αναμενόμενες αντιδράσεις των ανταγωνιστών 

• Την ευκολία εισόδου νέων ανταγωνιστών στην αγορά 

• Το βαθμό διαφοροποίησης του προϊόντος 

• Την καινοτομία του προϊόντος 

• Τους χρηματοοικονομικούς στόχους της επιχείρησης 

• Την εμπειρία και τη διαίσθηση των στελεχών της επιχείρησης 

 

Από την άλλη πλευρά, για τα προϊόντα που είναι νέα μόνο για την επιχείρηση 

αλλά όχι και για την αγορά, οι τιμές τους είναι δύσκολο να διαφέρουν σημαντικά 

από τις ήδη υπάρχουσες ανταγωνιστικές, εκτός αν θεωρούνται ότι είναι 

διαφοροποιημένα στα μάτια των δυνητικών πελατών. Η τιμολόγηση ενός νέου μη 

διαφοροποιημένου προϊόντος μπορεί να γίνει στα πλαίσια των τεσσάρων 

στρατηγικών τοποθέτησης (positioning) και οι οποίες βασίζονται στις διαστάσεις 

της τιμής και της ποιότητας, Πιο συγκεκριμένα, οι στρατηγικές αυτές 

περιλαμβάνουν τη στρατηγική υπερχρέωσης (υψηλή τιμή-χαμηλή ποιότητα), τη 

στρατηγική premium (υψηλή τιμή-υψηλή ποιότητα), τη στρατηγική αξίας 

(χαμηλή τιμή-υψηλή ποιότητα) και την οικονομική στρατηγική (χαμηλή τιμή-

χαμηλή ποιότητα).  

 

Επιπλέον, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα αναφέρεται στο κατά πόσο η επιχείρηση είναι 

η πρώτη που εισάγει το προϊόν αυτό στην αγορά (innovator) ή ακολουθεί κάποιον 
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άλλο ανταγωνιστή (follower), ο οποίος είναι ο πρώτος που το εισήγαγε στην αγορά. 

Τα βασικά πλεονεκτήματα των καινοτόμων εταιρειών είναι τα ακόλουθα:  

 

• Οικονομίες κλίμακας και εμπειρίας,  

• Υψηλά κόστη αλλαγής για τους καινοτόμους πελάτες,  

• Επιρροή στα κριτήρια επιλογής των πελατών,  

• Πρόσβαση στα υπάρχοντα κανάλια διανομής,  

• Δυνατότητα απόκτησης κάποιων σπάνιων πόρων.  

 

Από την άλλη πλευρά, τα κυριότερα πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων που 

ακολουθούν αναφέρονται:  

 

• Στην ικανότητα αξιοποίησης των σφαλμάτων τοποθέτησης  

• Στην ικανότητα αξιοποίησης των σφαλμάτων προϊόντος  

• Στην ικανότητα αξιοποίησης των σφαλμάτων marketing  

• Στην ικανότητα αξιοποίησης των περιορισμένων πόρων  

• Στην ικανότητα αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας.  

 

Ανεξάρτητα από τη διάκριση αυτή ωστόσο μεταξύ προϊόντων νέων µόνο για την 

επιχείρηση ή νέων τόσο για την επιχείρηση όσο και για την αγορά, καθώς και μεταξύ 

προϊόντων που εισάγονται νωρίτερα ή αργότερα από τους ανταγωνιστές, οι 

στρατηγικές τιμολόγησης που μπορούν να ακολουθηθούν είναι: η τιμολόγηση 

ξαφρίσματος (skimming pricing) και η τιμολόγηση διείσδυσης (penetration pricing).  

 

Στάδιο Ανάπτυξης  

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου, μια σειρά 

παραγόντων που συνδέονται τόσο µε το ίδιο το προϊόν όσο και µε τις ευρύτερες 

συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (π.χ. ανταγωνιστές, 

πελάτες) οδηγούν στη μείωση της τιμής του προϊόντος, Ωστόσο, η διατήρηση ή 

ακόμα και αύξηση της τιμής μπορεί να δικαιολογηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

 

• Ύπαρξη ενός διαφοροποιημένου προϊόντος 
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• Ύπαρξη ενός τμήματος της αγοράς που επιθυμεί την υψηλή ποιότητα 

του προϊόντος και είναι διατεθειμένο να πληρώσει μια υψηλότερη τιμή 

• Πραγματοποίηση μιας ανάλυσης κόστους-οφέλους (cost-benefit 

analysis), η οποία θα φανερώσει ότι μια επιλογή αύξησης της τιμής θα είναι πιο 

αποτελεσματική από τη μείωση της τιμής 

 

Στάδιο Ωριμότητας  

Όπως και στο στάδιο της ανάπτυξης, στο στάδιο της ωριμότητας οι τιμές έχουν την 

τάση να μειώνονται, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στη μεγαλύτερη υιοθέτηση της 

πολιτικής των εκπτώσεων, Ωστόσο, κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις, που 

περιγράφηκαν και στο στάδιο της ανάπτυξης, μπορεί να επιλεγεί ο καθορισμός μιας 

υψηλότερης τιμής για το προϊόν και στο στάδιο αυτό, Επιπρόσθετα, η επιχείρηση στο 

στάδιο αυτό μπορεί να αποφύγει την τιμολόγηση δέσμης των προϊόντων (price 

bundling) και ταυτόχρονα να επιδιώξει να εκτιμήσει την ελαστικότητα της ζήτησης 

των πελατών, να ελέγξει το κόστος του προϊόντος και να εξετάσει τη δυνατότητα 

μείωσης των περιθωρίων κέρδους για τους μεσάζοντες. 

 

Στάδιο Παρακμής  

Οι καθοδικές πωλήσεις του προϊόντος και το γεγονός ότι τείνει να αντικατασταθεί 

από νέα προϊόντα οδηγούν στη μείωση της τιμής του, προκειμένου να διατηρηθεί 

στην αγορά, Παράλληλα, ορισμένες επιχειρήσεις στο στάδιο αυτό επιλέγουν μια 

στρατηγική επένδυσης µέσω της προσπάθειας μείωσης του κόστους, προσφοράς 

χαμηλότερων τιμών, αύξησης των δαπανών marketing και βελτίωσης των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος µε απώτερο σκοπό να αναγκάσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερους ανταγωνιστές να αποχωρήσουν από την αγορά (consolidation 

strategy). 

 

Παρόλα αυτά όμως, η στρατηγική της επικέντρωσης των προσπαθειών της 

επιχείρησης σε ένα τμήμα της αγοράς που επιζητά υψηλότερη ποιότητα και 

παρουσιάζει μια σχετική ανελαστικότητα ζήτησης μπορεί να δικαιολογεί και την 

επιβολή μιας υψηλότερης τιμής, Αυτό ενισχύεται ακόμα περισσότερο, αν η 

επιχείρηση διαθέτει μια ισχυρή σχετικά θέση στο τμήμα και ταυτόχρονα σκοπεύει να 

αποχωρήσει από άλλα τμήματα της αγοράς που δε διαθέτουν τέτοια χαρακτηριστικά 
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(retrenchment strategy). Το ίδιο ισχύει και για τη στρατηγική της αφαίμαξης 

(harvesting strategy), η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση όσο το δυνατόν 

περισσότερων άμεσων κερδών για το προϊόν και την προετοιμασία της σταδιακής 

αποχώρησής του από την αγορά, Παράλληλα, προϋποθέτει τη μείωση των δαπανών 

marketing για το προϊόν µέσω της μείωσης των εξόδων για έρευνα και ανάπτυξη 

(R&D), διαφήμιση και προώθηση των πωλήσεων καθώς και τον περιορισμό της 

ποικιλίας του προϊόντος (ακόμα και µέσω της αποσύνθεσης στα βασικά 

χαρακτηριστικά του), των καναλιών διανομής, της εξυπηρέτησης μετά την πώληση 

και την αποφυγή μικρών και ζημιογόνων πελατών. (Παπαβασιλείου N και Ήντουνας 

Κ. , 2005) 

 

Αντιδράσεις στις αλλαγές των τιμών των ανταγωνιστών 

 

Πώς θα πρέπει να αντιδράσει μια επιχείρηση σε μια μείωση τιμής από έναν 

ανταγωνιστή; Σε αγορές που χαρακτηρίζονται από μεγάλη ομοιογένεια του 

προϊόντος, η επιχείρηση πρέπει να αναζητήσει τρόπους ενίσχυσης του επαυξημένου 

προϊόντος της. Αν δεν μπορεί να βρει κανέναν τρόπο, θα πρέπει να μειώσει και εκείνη 

την τιμή της. Αν ο ανταγωνιστής αυξήσει την τιμή του σε μια αγορά με ομοιογενές 

προϊόν, οι άλλες επιχειρήσεις μπορεί να μην την ακολουθήσουν, παρά μόνον αν η 

αύξηση πρόκειται να ωφελήσει ολόκληρο τον κλάδο. Τότε η επιχείρηση που ξεκίνησε 

την αύξηση θα αναγκαστεί να την ανακαλέσει. 

 

Σε αγορές με μη ομοιογενή προϊόντα, μια επιχείρηση έχει μεγαλύτερα περιθώρια 

αντίδρασης. Πρέπει να εξετάσει τα επόμενα ζητήματα: (1) Γιατί ο ανταγωνιστής 

άλλαξε την τιμή του; Για να εξαπατήσει την αγορά, για να αξιοποιήσει την 

πλεονάζουσα δυναμικότητα του, για να αντιμετωπίσει τις μεταβαλλόμενες συνθήκες 

κόστους ή για να ηγηθεί μιας αλλαγής τιμών σε ολόκληρο τον κλάδο; (2) Μήπως ο 

ανταγωνιστής σχεδιάζει αυτή η αλλαγή να είναι προσωρινή ή μόνιμη; (3) Τι θα 

συμβεί στο μερίδιο αγοράς της εταιρείας και στα κέρδη της, αν δεν αντιδράσει; 

Πρόκειται οι άλλες εταιρείες να αντιδράσουν; (4) Πώς θα ανταποκριθεί ο 

ανταγωνιστής και οι άλλες επιχειρήσεις σε κάθε πιθανή αντίδραση; 

 

Συχνά, οι ηγέτες της αγοράς αντιμετωπίζουν επιθετικές μειώσεις τιμών από 

μικρότερες επιχειρήσεις που προσπαθούν να αυξήσουν το μερίδιο τους στην αγορά. 
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Οι ηγετικές μάρκες αντιμετωπίζουν επίσης και τις πιο φτηνές ιδιωτικές μάρκες. Η 

ηγετική μάρκα μπορεί να αντιδράσει με πολλούς τρόπους: 

 

• Να διατηρήσει την τιμή της. Ο ηγέτης μπορεί να διατηρήσει την τιμή και το 

περιθώριο κέρδους του αν πιστεύει ότι (1) θα χάσει πολύ κέρδος, αν μειώσει την τιμή 

του, (2) δε θα χάσει μεγάλο μερίδιο αγοράς, και (3) θα μπορέσει να ανακτήσει το 

μερίδιο της αγοράς όποτε χρειαστεί. Ωστόσο, το επιχείρημα κατά της διατήρησης της 

τιμής είναι ότι ο επιτιθέμενος αποκτά μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, το ηθικό των 

πωλητών του ηγέτη πέφτει, και αυτός χάνει μεγαλύτερο μερίδιο από όσο περίμενε. Ο 

ηγέτης πανικοβάλλεται, μειώνει την τιμή του για να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς και 

διαπιστώνει ότι η επανάκτηση της αγοράς είναι πιο δύσκολη και πιο δαπανηρή από 

όσο περίμενε. 

• Να διατηρήσει την τιμή και να προσθέσει αξία. Ο ηγέτης μπορεί να βελτιώσει 

το προϊόν, τις υπηρεσίες, και τις επικοινωνίες του. Η επιχείρηση μπορεί να 

διαπιστώσει ότι κοστίζει λιγότερο να διατηρήσει την τιμή της και να ξοδέψει χρήματα 

για τη βελτίωση της αντιληπτής ποιότητας, αντί να τη μειώσει και να λειτουργεί με 

χαμηλότερο περιθώριο κέρδους. 

• Να μειώσει την τιμή. Ο ηγέτης μπορεί να μειώσει την τιμή του και να την 

εξισώσει με την τιμή του ανταγωνιστή. Αυτό μπορεί να το κάνει επειδή (1) το κόστος 

του μειώνεται όταν αυξάνεται ο όγκος πωλήσεων, (2) θα χάσει μερίδιο αγοράς επειδή 

η αγορά είναι ευαίσθητη ως προς την τιμή, και (3) θα δυσκολευτεί να ξαναχτίσει το 

μερίδιο αγοράς όταν το χάσει. Αυτή η ενέργεια θα μειώσει το κέρδος 

βραχυπρόθεσμα. 

• Να εισαγάγει μια επιθετική σειρά φτηνότερων προϊόντων. Μπορεί να 

προσθέσει προϊόντα χαμηλής τιμής στην ίδια σειρά ή να δημιουργήσει μια ξεχωριστή 

επωνυμία που θα πουλιέται σε χαμηλότερη τιμή. 

 

Η καλύτερη αντίδραση διαφέρει ανάλογα με την περίσταση. Η εταιρεία πρέπει να 

πάρει υπόψη της τη φάση του κύκλου ζωής στην οποία βρίσκεται το προϊόν, τη 

σημασία του για το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, τις προθέσεις και τους πόρους του 

ανταγωνιστή, την ευαισθησία της αγοράς ως προς την τιμή και την ποιότητα, τη 

συμπεριφορά του κόστους σε σχέση με τον όγκο πωλήσεων, και τις εναλλακτικές 

ευκαιρίες της εταιρείας. 
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Η εκτεταμένη ανάλυση των εναλλακτικών δυνατοτήτων μπορεί να μην είναι εφικτή 

όταν συμβεί η επίθεση. Η εταιρεία μπορεί να πρέπει να αντιδράσει αποφασιστικά 

μέσα σε μερικές ώρες ή μέρες. Θα είχε περισσότερο νόημα να προβλέψει τις πιθανές 

αλλαγές στις τιμές των ανταγωνιστών και να προετοιμάσει τις ανάλογες αντιδράσεις 

της. Η εικόνα 2.6 παρουσιάζει ένα πρόγραμμα αντίδρασης σε αλλαγές τιμών, το 

οποίο θα χρησιμοποιηθεί αν ένας ανταγωνιστής μειώσει τις τιμές του. (Kotler P. and 

Keller L., 2006) 

 

 
Εικόνα 2.6 : Πρόγραμμα αντίδρασης για την αντιμετώπιση της μείωσης της τιμής από 

έναν ανταγωνιστή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

 

 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 

Το λιανικό εμπόριο αφορά την πώληση προϊόντων σε τελικούς καταναλωτές για 

προσωπική, μη επιχειρηματική χρήση. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτήν τη 

διαδικασία καλούνται επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Οι επιχειρήσεις λιανικού 

εμπορίου πραγματοποιούν πωλήσεις όχι μόνο μέσω καταστημάτων, αλλά και μέσω 

καταλόγων, ταχυδρομικών παραγγελιών, και διαδικτύου. 

 

Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μεσολαβούν μεταξύ των προμηθευτών τους και 

των τελικών καταναλωτών. Οι προμηθευτές της επιχείρησης λιανικού εμπορίου 

μπορεί να είναι παραγωγοί των προϊόντων ή και ενδιάμεσοι διανομείς των προϊόντων, 

όπως χονδρέμποροι και εισαγωγείς. Αυτό εξαρτάται από τη δομή του δικτύου 

διανομής του κάθε προϊόντος που διατίθεται από την επιχείρηση λιανικού εμπορίου. 

 

Το λιανικό εμπόριο διευκολύνει τις συναλλαγές, αποτελώντας τον τελικό συνδετικό 

κρίκο μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Ο ρόλος του λιανικού εμπορίου δεν 

εξαντλείται στην απλή μεταβίβαση προϊόντων στο τελικό στάδιο της διανομής, αλλά 

επεκτείνεται και στην εκτέλεση σημαντικών λειτουργιών, όπως είναι η δημιουργία 

συλλογής εμπορευμάτων που απλουστεύει και διευκολύνει τον εφοδιασμό των 

καταναλωτών, και η παροχή διαφόρων εξυπηρετήσεων στους πελάτες (π.χ. 

χρηματοδότηση και πληροφόρηση). 

 

Η ειδικότερη διανεμητική λειτουργία του λιανικού εμπορίου είναι η διάθεση 

διαφόρων εμπορευμάτων (συλλογή) σε ένα ενιαίο σημείο πώλησης, η οποία 

απλουστεύει και καθιστά αποτελεσματική τη διαδικασία της ανταλλαγής. Το λιανικό 

εμπόριο ουσιαστικά εξομαλύνει τις κρίσιμες διαφορές χώρου, χρόνου και όρων 

συναλλαγής που υπάρχουν μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. 
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2. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

Το λιανικό εμπόριο είναι ένας τομέας οικονομικής δραστηριότητας με ταχεία εξέλιξη 

και ενίοτε ραγδαίες αλλαγές. Οι αλλαγές στο λιανικό εμπόριο είναι συχνά 

θεμελιώδεις και αφορούν τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε αυτό. Η εξέλιξη δημιουργεί νέες μορφές εμπορικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες παραμερίζουν ή εκτοπίζουν τις παλαιότερες. Για παράδειγμα, 

κατά τη δεκαετία του 1970 άρχισε στην ελληνική αγορά η ανάπτυξη των σούπερ 

μάρκετ, τα οποία σταδιακά αντικατέστησαν τα παραδοσιακά παντοπωλεία, και 

οδήγησαν σταδιακά μέχρι σήμερα στον οριστικό εκτοπισμό αυτού του τύπου. 

 

Οι μεγάλες δυνάμεις πίσω από την εξέλιξη του λιανικού εμπορίου είναι οι μεταβολές 

στις οικονομικές, κοινωνικές, και τεχνολογικές συνθήκες, σε συνδυασμό με αλλαγές 

στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Για παράδειγμα, αλλαγές στη δημογραφία, τον 

τρόπο ζωής και την καταναλωτική συμπεριφορά ανάγκασαν το λιανικό εμπόριο να 

προσαρμοσθεί στη μεγαλύτερη μέση ηλικία του πληθυσμού, στην έλλειψη ελεύθερου 

χρόνου και στην ευαισθησία των καταναλωτών ως προς την τιμή. 

 

Η συνεχής εξέλιξη και ανανέωση των μορφών του λιανικού εμπορίου περιγράφεται 

με απλό τρόπο από τη θεωρία του «κύκλου  του λιανικού εμπορίου» ή «wheel of 

retailing». Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου 

διαγράφουν έναν κύκλο, ο οποίος ολοκληρώνεται άλλοτε σύντομα και άλλοτε αργά, 

κάτω από την επίδραση παραγόντων οι οποίοι είναι συχνά εξωγενείς και δεν 

υπόκεινται στον έλεγχο τους. 

 

Ο κύκλος του λιανικού εμπορίου αρχίζει με την εμφάνιση μίας καινοτόμου 

επιχείρησης, η οποία εκπροσωπεί ένα νέο τύπο λιανεμπορικής επιχείρησης. Η νέα, 

καινοτόμος μορφή λιανικού εμπορίου προσελκύει πελατεία χάρη, κυρίως, στις 

χαμηλότερες τιμές τις οποίες μπορεί να προσφέρει λόγω αποτελεσματικότερων 

διαδικασιών και λειτουργιών σε σχέση με τις καθιερωμένες μορφές λιανικού 

εμπορίου. Για παράδειγμα, στα πρώτα στάδια της ζωής τους, τα σούπερ μάρκετ 

προσέλκυσαν πελατεία βασιζόμενα στο χαμηλότερο επίπεδο λιανικών τιμών, το 

οποίο κατέστη εφικτό από οικονομίες κλίμακας, υποκατάσταση εργασίας από 
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κεφάλαιο, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης και γενικά αποτελεσματικότερη οργάνωση 

των εμπορικών λειτουργιών. 

 

Στη συνέχεια, η νέα μορφή διέρχεται σε στάδιο ανάπτυξης ή αναβάθμισης (trading 

up), όπου αναπτύσσονται άλλα χαρακτηριστικά της, όπως η συλλογή των 

εμπορευμάτων, η ατμόσφαιρα των σημείων πωλήσεως και το επίπεδο εξυπηρέτησης 

των πελατών. Οι βελτιώσεις αυτών των σημείων, όμως, επιφέρουν σχετική αύξηση 

του λειτουργικού κόστους, η οποία είτε θα μεταφερθεί στις λιανικές τιμές, είτε θα 

μειώσει το περιθώριο κέρδους. 

 

Με την πάροδο του χρόνου επέρχεται το στάδιο της ωριμότητας και αυξάνεται ο 

ανταγωνισμός, καθώς πληθαίνουν οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην καινοτόμο 

μορφή. Ταυτοχρόνως αυξάνονται οι δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας. Σταδιακά, 

η μορφή αυτή χάνει το πλεονέκτημα χαμηλού κόστους που την ανέδειξε και 

δημιουργούνται οι συνθήκες για μία νέα περιστροφή του λιανεμπορικού κύκλου, η 

οποία θα αρχίσει με την εμφάνιση μίας άλλης, νέας καινοτόμου μορφής που θα 

εισέλθει στην αγορά με πλεονέκτημα χαμηλού κόστους. 

 

 
Εικόνα 3.1 : Ο κύκλος του λιανικού εμπορίου 

 

Συμπερασματικά, ο κύκλος του λιανικού εμπορίου είναι μία εξελικτική θεώρηση της 

αλλαγής των μορφών του λιανικού εμπορίου (Εικόνα 3.1). Περιγράφει την εμφάνιση, 

ανάπτυξη, ωριμότητα και αντικατάσταση τύπων λιανικού εμπορίου. Η εμφάνιση και 

εξαφάνιση των διαφόρων μορφών ερμηνεύεται κυρίως από την απόκτηση και 
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απώλεια συγκριτικού πλεονεκτήματος κόστους. Το συγκριτικό πλεονέκτημα κόστους 

πηγάζει από χαρακτηριστικά της νέας μορφής όπως οικονομίες κλίμακας, 

αποδοτικότερη ενσωμάτωση τεχνολογίας, οικονομικότερο εφοδιασμό, 

οικονομικότερη έκθεση και πώληση εμπορευμάτων, αποτελεσματικότερη διαφήμιση, 

κ.τ.λ. 

 

 

3. Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Ο κύκλος του λιανεμπορίου μπορεί να επεκταθεί με την έννοια του κύκλου ζωής των 

διαφόρων μορφών, ο οποίος διακρίνει τέσσερα στάδια εξέλιξης: την καινοτομία, την 

ανάπτυξη, την ωριμότητα, και την παρακμή. Ο κύκλος ζωής των μορφών λιανικού 

εμπορίου αποτελεί θεώρηση παρόμοια με τον κύκλο ζωής προϊόντος, όπου 

διαγράφονται τα στάδια εξέλιξης ενός προϊόντος. 

 

Ο κύκλος ζωής προϊόντος (product life cycle) είναι μία θεωρία η οποία περιγράφει 

την εξέλιξη ενός προϊόντος στην αγορά. Σύμφωνα με τη γνωστή αυτή θεωρία, η 

ζήτηση και οι πωλήσεις ενός προϊόντος εξελίσσονται διαχρονικά και διέρχονται από 

στάδια εισαγωγής, ανάπτυξης, ωριμότητας, και παρακμής. Η ζήτηση αυξάνεται 

διαχρονικά στα στάδια εισαγωγής και ανάπτυξης, σταθεροποιείται στο στάδιο της 

ωριμότητας και μειώνεται στο στάδιο της παρακμής. Ο κύκλος ζωής προϊόντος 

προδιαγράφει την πορεία του προϊόντος. Για παράδειγμα, προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας έχουν εξέλιξη ζήτησης που ταιριάζει με τις προδιαγραφές της θεωρίας. 

Ωστόσο, πολλά προϊόντα ή υπηρεσίες δεν ακολουθούν την εξέλιξη μίας τυπικής 

καμπύλης κύκλου ζωής. Η χρησιμότητα της θεωρίας είναι μεγάλη, διότι σε κάθε 

στάδιο του κύκλου οι συνθήκες της αγοράς μεταβάλλονται και, κατά συνέπεια, οι 

συνιστώμενες στρατηγικές διαφέρουν. Ουσιαστικά, η θεωρία του κύκλου ζωής 

συνδέει τη διαχρονική εξέλιξη της αγοράς με τη στρατηγική του marketing. 

 

Ο κύκλος ζωής των μορφών λιανικού εμπορίου έχει παρόμοια εξέλιξη. Το πρώτο 

στάδιο είναι η καινοτομία. Εμφανίζεται ένας νέος τύπος λιανεμπορικής επιχείρησης, 

ο οποίος ενσωματώνει ένα ή περισσότερα ουσιώδη πλεονεκτήματα έναντι των 

υπαρχόντων τύπων. Τα πιθανά πλεονεκτήματα μπορεί να είναι οικονομικής φύσεως, 
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αλλά μπορεί να επεκτείνονται και σε άλλα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, όπως 

συλλογή εμπορευμάτων, διευκόλυνση των πελατών, πρόσθετες υπηρεσίες, κ.τ.λ. Ο 

κύκλος εργασιών αυξάνεται ραγδαία, αλλά παραμένει οπωσδήποτε χαμηλός, ούτως 

ώστε τα κέρδη να παραμένουν σχετικά μικρά. Η χαμηλή κερδοφορία του πρώτου 

σταδίου σχετίζεται και με τα αυξημένα κόστη που παρατηρούνται μέχρι να 

ομαλοποιηθεί η γενικότερη λειτουργία της καινοτόμου επιχείρησης. 

 

Η ανάπτυξη είναι το δεύτερο στάδιο του κύκλου ζωής. Παρατηρείται άνοδος 

πωλήσεων και κερδών και γενικότερη επέκταση αυτής της μορφής του λιανικού 

εμπορίου, οι επιχειρήσεις της οποίας απορροφούν αυξανόμενο μερίδιο αγοράς. Η 

επίτευξη μεγαλύτερων πωλήσεων υποστηρίζει οικονομίες κλίμακας, οι οποίες δρουν 

συμπιεστικά στο κόστος. Προς το τέλος του αναπτυξιακού σταδίου, πωλήσεις και 

κέρδη προσεγγίζουν το μέγιστο ύψος τους. Το τελευταίο διαγράφεται στο στάδιο της 

ωριμότητας, και μετά η τάση είναι μάλλον πτωτική. Το μερίδιο αγοράς δεν μπορεί να 

αυξηθεί περισσότερο, ενώ εμφανίζονται διοικητικά και διαχειριστικά προβλήματα. Ο 

ανταγωνισμός είναι εντονότερος, καθώς το πλήθος των ομοειδών επιχειρήσεων έχει 

αυξηθεί και επίσης έχουν εμφανισθεί νέοι τύποι ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Το 

στάδιο της παρακμής δεν είναι βέβαιο ότι θα παρατηρηθεί εμπειρικά, καθώς συχνά 

αποφεύγεται μέσω της ανανέωσης και επανατοποθέτησης της επιχείρησης στην 

αγορά. Όπου παρατηρείται, όμως, χαρακτηρίζεται από ύφεση του μεριδίου αγοράς, 

πτώση του απολύτου ύψους των πωλήσεων, οριακά κέρδη ή ζημίες και γενικευμένη 

αδυναμία της παρακμάζουσας μορφής έναντι του ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, τα 

παραδοσιακά παντοπωλεία δεν κατόρθωσαν να αποφύγουν την είσοδο τους στο 

τελευταίο εξελικτικό στάδιο, όντας ανίκανα να αναμορφωθούν και να 

προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Η καθιέρωση των σούπερ μάρκετ τα εισήγαγε 

στο στάδιο της παρακμής και τελικά οδηγήθηκαν στον οριστικό εκτοπισμό τους. 

 

Μία άλλη εναλλακτική θεώρηση της εξέλιξης του λιανικού εμπορίου είναι το 

«ακορντεόν του εμπορίου» ή retail accordion model. Η θεώρηση αυτή υποστηρίζει 

ότι το λιανικό εμπόριο εναλλάσσεται μεταξύ μορφών με μεγάλο εύρος και μικρό 

βάθος συλλογής και μορφών με μικρό εύρος και μεγάλο βάθος συλλογής. Η θεωρία 

αυτή, δηλαδή, περιγράφει την εναλλαγή γενικών και εξειδικευμένων καταστημάτων 

ως την εκάστοτε κυρίαρχη μορφή του λιανικού εμπορίου. 
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4. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

Η συγκέντρωση του λιανικού εμπορίου σε λιγότερες, μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

απετέλεσε και αποτελεί χαρακτηριστικό πολλών εμπορικών κλάδων. Το λιανικό 

εμπόριο ήταν ανέκαθεν ένας τομέας οικονομικής δραστηριότητας με σχετικά μεγάλο 

αριθμό επιχειρήσεων. Τα χαμηλά εμπόδια εισόδου και εξόδου από την αγορά και οι 

ιδιομορφίες της διανομής πολλών προϊόντων συντελούν στη διατήρηση έντονου 

ανταγωνισμού και μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων σε διάφορους εμπορικούς 

κλάδους. 

 

Εντούτοις, παρατηρείται αυξανόμενη συγκέντρωση σε ορισμένες αγορές, στις οποίες 

το μεγάλο μέγεθος αποτελεί σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα. Για παράδειγμα, 

στις αγορές τροφίμων, ποτών και ειδών οικιακής χρήσεως, κυριαρχούν μεγάλες 

επιχειρήσεις με αλυσίδες καταστημάτων, και οι γενικότερες συνθήκες κάνουν την 

επιβίωση μικρότερων επιχειρήσεων σημαντικά δυσκολότερη. Τα κύρια 

πλεονεκτήματα που πηγάζουν από το μεγάλο μέγεθος, δηλαδή, οι οικονομίες 

κλίμακας του λιανικού εμπορίου, είναι τα εξής: 

 

i) Οικονομίες στην αγορά των προϊόντων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού 

εμπορίου αγοράζουν από τους προμηθευτές σε μεγαλύτερες ποσότητες και, λόγω της 

σπουδαιότητας τους, έχουν τη δύναμη να επιβάλλονται. Επομένως, εξασφαλίζουν 

καλύτερους όρους προμήθειας και χαμηλότερες τιμές. 

ii) Αποφυγή μεσαζόντων. Συχνά, μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου 

εφοδιάζονται απευθείας από τους παραγωγούς, χωρίς τη μεσολάβηση χονδρεμπόρων 

ή άλλων ενδιαμέσων. 

iii) Προνομιακή πρόσβαση σε εμπορεύματα. Οι μεγάλοι έμποροι εφοδιάζονται 

ευκολότερα, ταχύτερα και φθηνότερα με όποιο προϊόν θελήσουν για τη συλλογή 

τους, αφού είναι σπουδαίοι πελάτες για παραγωγούς και διανομείς. 

iv) Εξειδίκευση προσωπικού και υψηλή παραγωγικότητα, η οποία καθίσταται 

δυνατή λόγω της μεγάλης κλίμακας των εργασιών. 

v) Αποτελεσματικότερη διαφήμιση. Οι μεγάλοι έμποροι έχουν στη διάθεση τους 

μεγάλη ποικιλία μέσων και μπορούν να διαφημιστούν αποτελεσματικότερα. Πρώτον, 
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μπορούν να διαφημιστούν με μαζικής επικοινωνίας ή εθνικής εμβέλειας μέσα, 

εφόσον η πελατεία τους είναι ευρύτερη και δεν περιορίζεται τοπικά. Δεύτερον, λόγω 

της μεγάλης κλίμακας των εργασιών τους, ο καταμερισμός των διαφημιστικών 

εξόδων γίνεται σε μεγάλο όγκο πωλήσεων και η μικρή μέση επιβάρυνση είναι 

χαμηλότερη. Τρίτον, έχουν την οικονομική δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ πολλών 

εναλλακτικών τρόπων διαφήμισης και προβολής, η οποία συχνά γίνεται με τη 

συνεργασία των προμηθευτών τους. 

vi) Τεχνολογική υπεροχή. Οι μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου έχουν το 

μέγεθος και τους πόρους για την οικονομική εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας στις 

λειτουργίες τους. Η ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας σε διαδικασίες διαχείρισης, 

διοίκησης και πώλησης οδηγεί σε αποτελεσματικότερη λειτουργία. 

 

Ωστόσο, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δεν έχουν καθολικό 

πλεονέκτημα έναντι των μικρών. Διάφοροι παράγοντες που διαφέρουν κατά 

περίπτωση καθιστούν δυσχερή τη διατύπωση ενός απόλυτου κανόνα. Για 

παράδειγμα, οι μικρότερες επιχειρήσεις μπορεί να έχουν πλεονέκτημα σε 

χαρακτηριστικά όπως είναι η λειτουργική ευελιξία, η ιδιαιτερότητα της συλλογής, η 

ατμόσφαιρα του καταστήματος, το επίπεδο εξυπηρέτησης, οι προσωπικές σχέσεις με 

τους πελάτες, κ.τ.λ. 

 

5. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
 

Μία άλλη διαφωτιστική έννοια σχετικά με τον ανταγωνισμό στη λιανική αγορά είναι 

η δομή του ανταγωνισμού. Η δομή της λιανικής αγοράς διακρίνεται σε τέσσερις 

βασικές μορφές: τον τέλειο ανταγωνισμό, τον μονοπωλιακό ανταγωνισμό, το 

ολιγοπώλιο και το μονοπώλιο. 

 

Ο τέλειος ανταγωνισμός χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό λιανοπωλητών, οι οποίοι 

διαθέτουν στην αγορά ομοιογενή εμπορεύματα. Τα εμπόδια εισόδου στην αγορά 

είναι, ουσιαστικά, ανύπαρκτα. Δεν χρειάζονται οικονομίες κλίμακας για να 

επιβιώσεις στην αγορά, ούτε μεγάλα κεφάλαια για έναρξη εμπορικής 

δραστηριότητας. Νομικά εμπόδια είναι ασήμαντα ή ανύπαρκτα και η πρόσβαση στα 

δίκτυα διανομής (χονδρεμπόριο, παραγωγοί) είναι εύκολη. Ο ανταγωνισμός τιμών 
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είναι τόσο έντονος που καθίσταται εξισωτικός, δηλαδή, κάθε λιανοπωλητής πρέπει να 

αποδεχθεί την αγοραία τιμή που διαμορφώνεται συνολικά από τις δυνάμεις της 

προσφοράς και της ζήτησης. Παράδειγμα τέλειας ανταγωνιστικής λιανικής αγοράς 

είναι οι ανοικτές ή «λαϊκές» αγορές αγροτικών προϊόντων. 

 

Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός χαρακτηρίζεται από μέτριο αριθμό λιανοπωλητών, οι 

οποίοι εμφανίζονται στην αγορά διαφοροποιημένοι σε χαρακτηριστικά όπως τη 

συλλογή, ατμόσφαιρα, εξυπηρέτηση, κ.τ.λ. Τα εμπόδια εισόδου στην αγορά είναι 

μέτρια, διότι απαιτούνται μεταξύ άλλων σημαντικές επενδύσεις. Ο ανταγωνισμός 

τιμών είναι έντονος. Παράδειγμα μονοπωλιακού ανταγωνισμού είναι ο κλάδος των 

σούπερ μάρκετ, ο οποίος στην Ελλάδα δεν έχει λάβει ακόμη χαρακτηριστικά 

ολιγοπωλίου. 

 

Η ολιγοπωλιακή λιανική αγορά έχει μικρό αριθμό πωλητών, με μεγάλη συγκέντρωση 

των πωλήσεων σε ακόμα λιγότερες επιχειρήσεις. Η διαφοροποίηση των 

λιανοπωλητών μπορεί να είναι από μικρή μέχρι έντονη, σε χαρακτηριστικά όπως τη 

συλλογή, εξυπηρέτηση, κ.τ.λ. Οι στρατηγικές κινήσεις κάθε λιανοπωλητή γίνονται 

άμεσα αντιληπτές από τους υπόλοιπους και επιφέρουν αντιδράσεις. Συχνά, η 

ολιγοπωλιακή δομή της αγοράς υποκινεί συνεργασίες μεταξύ των πωλητών με σκοπό 

τον περιορισμό του ανταγωνισμού. Όταν παρατηρείται αυτό, ο στρατηγικός 

συντονισμός των ολιγοπωλίων μπορεί να προκύπτει από μεταξύ τους συνεννόηση ή 

ως άθροισμα ατομικών στρατηγικών. Ο ανταγωνισμός τιμών είναι σχετικός με τη 

συγκεκριμένη αγορά, αλλά γενικά αποφεύγεται μακροχρονίως. Παράδειγμα 

μονοπωλιακής λιανικής αγοράς είναι οι αλυσίδες καυσίμων και οι αλυσίδες 

ηλεκτρικών ειδών. 

 

Οι μονοπωλιακές λιανικές αγορές είναι πολύ σπάνιες, ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο. 

Ωστόσο, μονοπωλιακά φαινόμενα μπορεί να παρατηρηθούν σε μικρές τοπικές 

αγορές. Για παράδειγμα, μία μικρή πόλη μπορεί να έχει ένα μόνο κατάστημα 

αθλητικών ειδών. Η ισχύς αυτών των τοπικών μονοπωλίων εξαρτάται, φυσικά, από 

την ευχέρεια πρόσβασης των πελατών σε γειτονικές αγορές, τη διάθεση μέρους της 

συλλογής από διαφορετικά καταστήματα, και τη γενικότερη ελαστικότητα της 

ζήτησης σε σχέση με τα σχετικά εμπορεύματα. 
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6. ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με το 

ιδιοκτησιακό και νομικό καθεστώς τους, και με τη στρατηγική τους. 

  

Με βάση το κριτήριο της ιδιοκτησίας, διακρίνουμε τους ακόλουθους τύπους: 

 

Ανεξάρτητες επιχειρήσεις 

Πρόκειται για εμπόρους με ένα κατάστημα, οι οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα και 

δεν αποτελούν μέρος μίας αλυσίδας ή ενός καθέτου συστήματος διανομής (π.χ., 

franchising). Ο τύπος αυτός αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό των 

επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στην Ελλάδα.  

 

Υπάρχουν μικρά εμπόδια εισόδου στην αγορά για μία ανεξάρτητη μικρομεσαία 

επιχείρηση λιανικού εμπορίου, κυρίως λόγω των σχετικά μικρών κεφαλαίων και των 

απλών παραγωγικών συντελεστών που απαιτούνται για τη λειτουργία της. Εντούτοις, 

ο ανταγωνισμός είναι γενικά έντονος και πηγάζει κυρίως από το μεγάλο πλήθος των 

επιχειρήσεων αυτού του τύπου σε μία αγορά. 

 

Η συγκεκριμένη ιδιοκτησιακή μορφή δεν είναι απαραίτητο να σχετίζεται με 

ορισμένες στρατηγικές marketing. Συνήθως, όμως, παρατηρούνται χαρακτηριστικά 

στρατηγικές που συνδέονται με μικρότερο μέγεθος, όπως μικρότερη συλλογή και 

σχετικά υψηλότερο επίπεδο τιμών σε σχέση με ομοειδή καταστήματα μεγαλύτερου 

μεγέθους. 

 

Μεγάλες εταιρικές αλυσίδες 

Πρόκειται για αλυσίδες καταστημάτων που εμπορεύονται παρόμοιες συλλογές, 

ανήκουν στην ίδια εταιρεία και έχουν ενιαίο κεντρικό σχεδιασμό. Διαθέτουν 

πολλαπλά καταστήματα, τα οποία σχηματίζουν ένα χωρικά κατανεμημένο δίκτυο 

σημείων πωλήσεως. 

 

Οι αλυσίδες λιανικού εμπορίου προμηθεύονται εμπορεύματα είτε κατευθείαν από τον 

παραγωγό, είτε από μεγάλους μεσάζοντες. Γενικά, το μείγμα marketing μίας 
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αλυσίδας είναι κεντρικά σχεδιασμένο, αν και μπορεί να παρουσιάζει τοπικές 

διαφοροποιήσεις, οι οποίες αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες της αντίστοιχης τοπικής 

αγοράς του κάθε καταστήματος. Στο σύγχρονο λιανικό εμπόριο, τα εμπορικά 

πλεονεκτήματα των εταιρικών αλυσίδων είναι διάφορα. Η αλυσίδα μπορεί να πωλεί 

σε χαμηλότερες τιμές από άλλα καταστήματα με ομοειδή συλλογή εμπορευμάτων.. 

 

Συνεργατικές αλυσίδες καταστημάτων 

Πρόκειται για μορφές συνεργασίας ανεξάρτητων εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες 

σχηματίζουν ένα ενιαίο δίκτυο σημείων πωλήσεως. Οι συνεργατικές αλυσίδες 

δημιουργούνται από τα μέλη τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό 

των εταιρικών αλυσίδων και να εξασφαλίσουν τα οφέλη από μία πολλαπλάσιας 

κλίμακας επιχείρηση, όπως συγκεντρωτικές προμήθειες και ισχύ στα δίκτυα 

διανομής, εκτενέστερη αγορά και αξιοποίηση διαφημιστικών μέσων, ανάπτυξη 

κοινής και ευρύτερα γνωστής επωνυμίας, αποτελεσματικότερες λειτουργίες και 

συστήματα. 

 

Συνεταιριστικά καταστήματα 

Τα συνεταιριστικά καταστήματα ανήκουν σε συνεταιρισμούς καταναλωτών ή 

παραγωγών. Οι συνεταιρισμοί καταναλωτών είναι οργανισμοί λιανικού εμπορίου που 

ανήκουν σε ενώσεις καταναλωτών και λειτουργούν προς όφελος των τελευταίων. Οι 

συνεταιρισμοί καταναλωτών δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος τύπος επιχείρησης 

λιανικού εμπορίου. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί διατηρούν ενίοτε σημεία πώλησης, 

στα οποία διαθέτουν προϊόντα παραγωγής τους απευθείας στον τελικό καταναλωτή. 

 

Μισθωμένα τμήματα καταστημάτων 

Ο τύπος αυτός αφορά τη μίσθωση ή παραχώρηση ενός τμήματος μέσα σε ένα μεγάλο 

κατάστημα. Ο μισθωτής είναι έμπορος με εξειδίκευση σε κάποια συγκεκριμένα 

εμπορεύματα ή γνωστή μάρκα προϊόντων, όπως Gucci, Channel, κ.τ.λ. 

 

Πρατήρια κατασκευαστή 

Τα πρατήρια κατασκευαστή είναι καταστήματα ιδιοκτησίας μίας βιομηχανικής 

επιχειρήσεως, η οποία χρησιμοποιεί ιδιόκτητα σημεία λιανικής πώλησης για να 

διανέμει κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή. Τα βιομηχανικά πρατήρια μπορεί να 

συνδυάζονται και με διανομή των προϊόντων της ιδιοκτήτριας βιομηχανίας μέσω 
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εναλλακτικών δικτύων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πρατήρια εργοστασίων 

διαθέτουν εμπορεύματα υπό εκκαθάριση. 

 

Καταστήματα αποκλειστικότητας (franchising) 

Το κατάστημα αποκλειστικότητας ανήκει σε δίκτυο σημείων πώλησης φέρει το 

δικαίωμα χρήσεως της επωνυμίας και διάθεσης των προϊόντων μίας επιχείρησης, η 

οποία τα παραχωρεί με αντάλλαγμα οικονομικές απολαβές και συμμόρφωση με 

συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας. Πρόκειται για καθετοποιημένο σύστημα 

marketing. Διακρίνονται δυο είδη δικτύων franchising. 
 

Το πρώτο είδος αφορά μία συμφωνία παραχώρησης του δικαιώματος διάθεσης των 

προϊόντων του κατασκευαστή και της χρήσεως της μάρκας του για επικοινωνιακούς 

σκοπούς, όπως προβολή και διαφήμιση. Ειδικοί όροι διέπουν τη συνεργασία της 

μητρικής εταιρείας (franchiser) και της επιχειρηματικής μονάδας που διαχειρίζεται το 

συγκεκριμένο σημείο πώλησης (franchisee).  

 

Το δεύτερο είδος προϋποθέτει εκτενέστερη συνεργασία και αυστηρότερη ρύθμιση της 

λειτουργίας της επιχειρηματικής μονάδας. Η μητρική εταιρεία παραχωρεί στον 

franchisee όχι απλώς το δικαίωμα χρήσεως μάρκας και διάθεσης προϊόντων, αλλά ένα 

συνολικό σύστημα λειτουργίας. 

 

Με βάση το κριτήριο της εμπορικής στρατηγικής, διακρίνουμε τους εξής βασικούς 

τύπους: 

  

Καταστήματα ευκολίας (convenience stores) 

Τα καταστήματα ευκολίας έχουν μικρό εύρος και βάθος συλλογής, Ασχολούνται 

κυρίως με ορισμένα τρόφιμα και είδη καθημερινής χρήσεως. Λειτουργούν συχνά με 

διευρυμένο ωράριο και παραμένουν ανοικτά ακόμα και κάποιες αργίες. 

Χαρακτηριστικό των εμπορευμάτων της συλλογής τους είναι η συχνή αγορά και 

κατανάλωση (π.χ. γάλα, παγωτά, αναψυκτικά) και η μικρή δαπάνη που απαιτείται για 

την προμήθεια τους. Εξυπηρετούν τις ανάγκες ατόμων που κατοικούν, εργάζονται ή 

διέρχονται από τον τόπο εγκατάστασης τους. Πωλούν σε σχετικά υψηλότερες τιμές, 

αλλά λόγω της εγγύτητας τους και του ωραρίου τους προσφέρουν ευκολία στους 
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πελάτες τους. Ο πελάτης κινείται με γνώμονα την ευκολία (convenience shopping) 

και προτιμά κοντινά σημεία πωλήσεων.  

 

Εξειδικευμένα καταστήματα (specialty stores) 

Τα εξειδικευμένα καταστήματα προσφέρουν ένα πολύ μικρό εύρος και πολύ μεγάλο 

βάθος συλλογής. Είναι λιανεμπορικές επιχειρήσεις που εξειδικεύονται σε μία πολύ 

συγκεκριμένη γραμμή προϊόντων, την οποία διαθέτουν, φυσικά, σε μεγάλη ποικιλία. 

 

Οι τιμές σε αυτά είναι υψηλές και εξίσου υψηλό είναι το επίπεδο εξυπηρέτησης των 

πελατών. Απευθύνονται σε πελάτες που θέλουν μεγάλη ποικιλία σε κάποιο 

συγκεκριμένο προϊόν, εκτεταμένη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και ποιοτικό 

περιβάλλον. Πολλά εξειδικευμένα καταστήματα είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις 

μικρού μεγέθους. Απευθύνονται συχνά σε ένα ιδιαίτερο τμήμα της αγοράς, και 

μπορεί να έχουν σταθερή πελατεία. 

 

Καταστήματα ποικιλίας προϊόντων (variety stores) 

Τα καταστήματα ποικιλίας προσφέρουν ποικιλία προϊόντων καθημερινής χρήσεως, 

με έμφαση στα τρόφιμα, και σε τιμές οι οποίες είναι χαμηλότερες από ότι στα 

καταστήματα ευκολίας αλλά υψηλότερες από ότι στα σούπερ μάρκετ. Συχνά 

λειτουργούν με σύστημα αυτοεξυπηρέτησης (μίνι μάρκετ), αν και παραδοσιακά 

έχουν προσωπική εξυπηρέτηση (παντοπωλεία). 

 

Σούπερ μάρκετ 

Τα σούπερ μάρκετ χαρακτηρίζονται από σχετικά μεγάλο εύρος και βάθος συλλογής, 

χαμηλές ή μέτριες τιμές, και σύστημα αυτοεξυπηρέτησης (self service). Η έμφαση 

στις τιμές δεν είναι ίδια μεταξύ των σούπερ μάρκετ, αυτές όμως είναι πάντα 

ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλους τύπους καταστημάτων. Σε κάθε περίπτωση, τα 

σούπερ μάρκετ λειτουργούν με μικρό περιθώριο κέρδους και τα κέρδη τους, φυσικά, 

πηγάζουν από τον μεγάλο όγκο πωλήσεων. 

 

Τα σούπερ μάρκετ εμφανίζονται με σημαντικές διαφορές μεγέθους, αλλά 

χαρακτηρίζονται ως επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου όπου εξοπλισμός και 

τεχνολογία είναι κρίσιμες παράμετροι της λειτουργίας τους. Οι αρχές λειτουργίας και 

διοίκησης των σούπερ μάρκετ αποτελούν σήμερα πρότυπα για άλλες μορφές λιανικού 
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εμπορίου, λόγω της εξαιρετικής αποτελεσματικότητας και της ενσωμάτωσης 

προηγμένων μεθόδων μάνατζμεντ και τεχνολογιών. 

 

Πολυκαταστήματα (department stores) 

Τα πολυκαταστήματα είναι μορφές λιανικού εμπορίου με πολύ μεγάλο εύρος και 

βάθος συλλογής. Το μέγεθος των εν λόγω καταστημάτων είναι μεγάλο. Τα 

πολυκαταστήματα διαθέτουν οργάνωση εκτεταμένης συλλογής σε πολλά τμήματα για 

κάθε ομάδα προϊόντων, όπως ένδυση, υπόδηση, παιχνίδια, ηλεκτρικά είδη, αθλητικά 

είδη. Οι τιμές τους δεν είναι οι χαμηλότερες της αγοράς στα συγκεκριμένα 

εμπορεύματα και μπορεί να είναι κατά περίπτωση αρκετά υψηλές. Το επίπεδο 

εξυπηρέτησης είναι υψηλό και προσφέρουν διάφορες περιφερειακές υπηρεσίες στον 

πελάτη. Τα πολυκαταστήματα προσφέρουν συνήθως περιβάλλον και εγκαταστάσεις 

υψηλού επιπέδου. 0 τόπος εγκατάστασης είναι κεντρικός και τοποθετούνται σε κύριες 

εμπορικές ζώνες, όπου το κόστος είναι αξιόλογο. Η προσωπική εξυπηρέτηση είναι 

εκτεταμένη, αλλά δεν ασκείται πίεση στον πελάτη. Τα πολυκαταστήματα συχνά 

έχουν τη μορφή αλυσίδων με εθνική κάλυψη στις χώρες όπου λειτουργούν. Το 

λειτουργικό κόστος τους είναι υψηλό, διότι απασχολούν πολλούς εργαζόμενους και 

χρησιμοποιούν υψηλής ποιότητας κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. Τα πολυκαταστήματα 

είναι μία μορφή επιχείρησης εντάσεως εργασίας, λόγω της υψηλής συμμετοχής των 

δαπανών προσωπικού στο κόστος λειτουργίας. Εντούτοις, τα μεγάλα 

πολυκαταστήματα και ιδιαιτέρως οι αλυσίδες πολυκαταστημάτων απολαμβάνουν 

σημαντικές οικονομίες κλίμακας, οι οποίες προκύπτουν από το μέγεθος τους. 

 

Γενικά εκπτωτικά καταστήματα (discount stores) 

Χαρακτηριστικό αυτών των καταστημάτων είναι οι χαμηλές τιμές. Η συλλογή τους 

μπορεί να είναι ενίοτε εκτενής, αλλά έχει πάντα μικρό βάθος σε κάθε ομάδα 

προϊόντων. Έχουν μικρές δαπάνες προσωπικού, χαμηλά ενοίκια και φθηνό 

εξοπλισμό. Η εξυπηρέτηση είναι περιορισμένη και, επομένως, το κόστος εργασίας 

μικρό. Ανάλογες εξοικονομήσεις γίνονται στον τομέα της εγκατάστασης, για την 

οποία επιλέγονται περιοχές με χαμηλό κόστος ακινήτων. Επιδιώκεται η μεγάλη 

ταχύτητα κυκλοφορίας εμπορευμάτων, ώστε να μεγιστοποιείται η αποδοτικότητα του 

εκθεσιακού χώρου. 
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Εξειδικευμένα εκπτωτικά καταστήματα (category killers) 

Πρόκειται για εκπτωτικά καταστήματα με ιδιαίτερα μικρό εύρος και μεγάλο βάθος 

συλλογής. Εξειδικεύονται σε μία πολύ συγκεκριμένη γραμμή προϊόντων, την οποία 

διαθέτουν σε ποικιλία και σε πολύ χαμηλές τιμές. Οι συνήθεις γραμμές εξειδίκευσης 

είναι, μεταξύ άλλων, έπιπλα, υπολογιστές και περιφερειακά, και εργαλεία. Οι τιμές 

είναι τόσο χαμηλές, ώστε εξοντώνουν τον ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη κατηγορία 

εμπορευμάτων, γι' αυτό και αποκαλούνται category killers. 

 

Τα εμπορεύματα ανήκουν σε μία γραμμή προϊόντων (π.χ. προσωπικοί υπολογιστές) ή 

σε λίγες σχετικές (π.χ., προσωπικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, περιφερειακά και 

εξαρτήματα υπολογιστών). Είναι κρίσιμη η εξειδίκευση σε περιορισμένο εύρος 

εμπορευμάτων, για διάφορους λόγους. Πρώτον, η εξειδίκευση οδηγεί σε όγκους 

πωλήσεων οι οποίοι επιτρέπουν εφοδιασμό σε χαμηλές τιμές χονδρικής, ή καθιστά 

συμφέρουσα την ανάληψη της παραγωγής από την ίδια την επιχείρηση σε ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις ή σε φασόν. Δεύτερον, η εξειδίκευση απλοποιεί σημαντικά τη 

λειτουργία και τα συστήματα της επιχείρησης, μειώνοντας το κόστος. Τρίτον, η 

εξειδίκευση συνδέει το όνομα του καταστήματος με τη σχετική κατηγορία και 

προκαλεί εύκολους συνειρμούς στον καταναλωτή, π.χ., «για φθηνό υπολογιστή θα 

πάω στο τάδε κατάστημα». 

 

Η επιβίωση αυτού του τύπου καταστήματος χρειάζεται, εκτός από συστηματική και 

μεγάλη συμπίεση του κόστους, μεγάλο όγκο πωλήσεων και κυκλοφορία. Για να γίνει 

αυτό εφικτό, η εξειδικευμένη εκπτωτική επιχείρηση επιλέγει περιοχές με ικανή 

δυναμικότητα πελατείας. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να είναι πολύ κοντά στον πελάτη. 

Συνήθως, τα προϊόντα είναι κάποιας αξίας και δικαιολογούν την αναζήτηση 

καλύτερης προσφοράς σε μακρινά καταστήματα. Ένα καλύτερο προϊόν ή μία 

συμφέρουσα τιμή μπορεί να αντισταθμίσει την απώλεια που υπέστη ο αγοραστής για 

να φτάσει στο μακρινό σημείο πώλησης. Καθώς, επίσης, οι καταναλωτές δεν 

προβαίνουν συχνά σε αγορές τέτοιων εμπορευμάτων, δεν έχει γι’ αυτούς ιδιαίτερο 

σωρευτικό κόστος η κάλυψη της απόστασης που μεσολαβεί μεταξύ πελάτη και 

καταστήματος. 
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Καταστήματα (αποθήκες) καταλόγου (catalogue showrooms) 

Τα καταστήματα καταλόγου προσφέρουν μία ευρεία αλλά ρηχή συλλογή 

εμπορευμάτων σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Τα χαρακτηρίζει η πολύ περιορισμένη 

εξυπηρέτηση. Τα εμπορεύματα δεν εκτίθενται προς πώληση σε φυσική μορφή μέσα 

στο κατάστημα, εκτός από μερικά δείγματα τους. Η επιλογή των προϊόντων από τον 

πελάτη γίνεται μέσω καταλόγων, οι οποίοι περιγράφουν τα εμπορεύματα. Η 

παραγγελία γίνεται μέσω ειδικών εντύπων, στα οποία ο πελάτης σημειώνει ποια 

προϊόντα θέλει. Κατόπιν, τα προϊόντα ανασύρονται από την αποθήκη του 

καταστήματος. Με το σύστημα πωλήσεων μέσω καταλόγων, η επιχείρηση κάνει 

σημαντική εξοικονόμηση σε εκθεσιακό χώρο, προσωπικό πωλήσεων, διαμόρφωση 

περιβάλλοντος και εξοπλισμό. Τα καταστήματα ή αποθήκες καταλόγου πωλούν μη 

φθαρτά, τυποποιημένα προϊόντα που δεν επηρεάζονται πολύ από τη μόδα, όπως 

ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, έπιπλα, κ.τ.λ. Οι επιχειρήσεις αυτές οργανώνονται ενίοτε σε 

αλυσίδες, όπως είναι η βρετανική αλυσίδα καταλόγων Argos. Στη διαμόρφωση 

χαμηλών τιμών συμβάλλουν, εκτός από το ιδιαίτερο σύστημα πώλησης, οι μεγάλες 

ποσότητες εφοδιασμού. (Παπαβασιλείου N και Ήντουνας Κ. , 2005) 

 

 

7. ΣΤΟΧΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

Ο στόχος κάθε λιανέμπορου, όπως συμβαίνει με τους άλλους επιχειρηματίες όλων 

των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας, είναι η μεγιστοποίηση των κερδών 

του. Ένα από τα βασικότερα μέτρα, που πρέπει να λάβει ο λιανέμπορος, προκειμένου 

να επιτύχει τον παραπάνω στόχο είναι η καθιέρωση μιας ορθής τιμολογιακής 

πολιτικής για τα προϊόντα που διαχειρίζεται. Υπάρχουν ορισμένα σημεία, που έχουν 

σχέση με την τιμολόγηση για μεγιστοποίηση των κερδών και τα οποία πρέπει να είναι 

ξεκάθαρα στο λιανέμπορο από την αρχή. 

 

i) Ο λιανέμπορος θα πρέπει να αποβλέπει σε μια μακροχρόνια τιμολογιακή 

πολιτική. Όταν αυτός ξεκινήσει την επιχείρηση του, ίσως να πωλεί τα εμπορεύματα 

του σε χαμηλές τιμές, για να δημιουργήσει πελατεία. Βραχυχρόνια, μια τέτοια 

πολιτική μπορεί να μη μεγιστοποιεί τα κέρδη της επιχείρησης, αλλά αν αυτή η 
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πολιτική προσελκύει πελατεία και αυξάνεται ο όγκος των πωλήσεων ίσως 

μακροχρόνια η επιχείρηση να μεγιστοποιεί τα κέρδη της. 

ii) Όταν ο λιανέμπορος τιμολογεί τα εμπορεύματα του, με στόχο τη μεγιστοποίηση 

των κερδών του, αυτό δε σημαίνει πως κάθε ένα εμπόρευμα πρέπει να δίδει και ένα 

κέρδος στην επιχείρηση. Αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει το λιανέμπορο είναι η 

μεγιστοποίηση των συνολικών κερδών της επιχείρησης του, που θα προέρχεται από 

το σύνολο των εμπορευμάτων που διαχειρίζεται και όχι από κάθε ένα εμπόρευμα 

χωριστά. Κατά την τιμολόγηση των εμπορευμάτων ο λιανέμπορος θα πρέπει να 

αποδεχθεί το γεγονός, ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες της αγοράς, δεν είναι δυνατό 

να περιμένει απ’ όλα τα προϊόντα που διαχειρίζεται να έχουν το ίδιο περιθώριο 

κέρδους. Αυτό π.χ. ισχύει για τα προϊόντα που είναι χρήσιμα, γιατί ολοκληρώνουν 

μια σειρά προϊόντων ή γιατί δίνουν γόητρο σε μια σειρά προϊόντων που διαχειρίζεται 

μια επιχείρηση λιανικής πώλησης. Οπωσδήποτε, όμως, ο λιανέμπορος όταν τιμολογεί 

κάθε ένα προϊόν που πουλά δε θα πρέπει να ξεχνά τα περιθώρια κέρδους. Όταν ένα 

προϊόν έχει αρνητικά περιθώρια κέρδους ή προσθέτει πολύ λίγα στα υπόλοιπα 

προϊόντα, που διαχειρίζεται ο λιανέμπορος, τότε θα πρέπει να το εγκαταλείπει. 

iii) Η μεγιστοποίηση των κερδών δεν επιτυγχάνεται κατ' ανάγκη με υψηλές τιμές. 

Κέρδος είναι το αποτέλεσμα των σχέσεων μεταξύ των πωλήσεων, των τιμών, του 

κόστους των εμπορευμάτων και των εξόδων λειτουργίας της επιχείρησης λιανικής 

πώλησης. Οι παράγοντες αυτοί, ορισμένες φορές, ίσως να αποδεικνύουν ότι, για να 

πετύχει μια επιχείρηση υψηλά κέρδη, θα πρέπει να καθορίσει υψηλότερες τιμές για τα 

εμπορεύματα της, από εκείνες που ήδη πωλούνται. Μπορεί, όμως, οι ίδιοι παράγοντες 

να εισηγούνται στην επιχείρηση τη μείωση των τιμών, προκειμένου να αυξήσει τα 

κέρδη της. 

iv) Τιμολόγηση για τη μεγιστοποίηση των κερδών δεν είναι μόνο επιστήμη αλλά 

είναι και τέχνη. Όπως ένας συγγραφέας είχε γράψει "...το να θεωρούμε ότι η 

τιμολόγηση αποτελεί αποκλειστικά πρόβλημα της οικονομικής θεωρίας των τιμών, 

τότε το πρόβλημα της τιμολόγησης θα έχανε την πραγματική σημασία του". 

Επομένως, ο λιανέμπορος θα πρέπει να χρησιμοποιεί, εκτός από τις επιστημονικές 

μεθόδους που υπάρχουν, τη διαίσθηση του και την εμπειρία του, αν θέλει η 

τιμολόγηση του να είναι επιτυχής.  
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8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Οι λιανοπωλητές ενδιαφέρονται για τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Για να το 

πράξουν αυτό, αυτοί χρειάζεται να γνωρίζουν πώς να τιμολογήσουν τα εμπορεύματα 

τους με τον άριστο τρόπο. Τι σημαίνει πραγματικά άριστη τιμή; Αυτή είναι η τιμή 

στην οποία μεγιστοποιούνται τα κέρδη ανά είδος ή ομάδα προϊόντων. Φυσικά, αυτή η 

διαδικασία δεν είναι τόσο εύκολη όσο αυτή ακούγεται. Για παράδειγμα, 

μεγιστοποιώντας τα κέρδη για ένα είδος προϊόντος τιμολογώντας το είδος αυτό στην 

«άριστη» τιμή του, ο λιανοπωλητής μπορεί να θυσιάσει τα κέρδη ενός άλλου είδους 

προϊόντος του οποίου η ζήτηση σχετίζεται με το πρώτο είδος προϊόντος. 

 

Παρά τη σπουδαιότητα της τιμολόγησης, πολλοί λιανοπωλητές δεν χειρίζονται την 

τιμολόγηση καλά. Μέρος του προβλήματος είναι ότι οι αποφάσεις σχετικά με την 

τιμή δεν πρέπει να λαμβάνονται γρήγορα, στηριζόμενες μόνο σε απλούς 

υπολογισμούς. Αυτή η κοινή πρακτική της αφιέρωσης πολύ λίγης προσοχής στη 

στρατηγική τιμολόγησης οδηγεί σε μερικά κοινά λάθη: η τιμολόγηση είναι υπέρμετρα 

προσανατολισμένη στο κόστος, οι τιμές δεν προσαρμόζονται αρκετά συχνά για να 

λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της αγοράς και η στρατηγική τιμολόγησης δεν 

ολοκληρώνεται επαρκώς με τις άλλες στρατηγικές του μείγματος του λιανεμπορίου. 

 

Το πρώτο βήμα του στρατηγικού σχεδιασμού τιμολόγησης περιλαμβάνει μια εξέταση 

των παραγόντων του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος και της τρέχουσας 

κατάστασης των άλλων στρατηγικών προγραμμάτων. Πολλοί παράγοντες, όπως, για 

παράδειγμα, το κόστος, η εικόνα του καταστήματος και τα προγράμματα των 

προμηθευτών, μπορούν να επιδράσουν στη στρατηγική τιμολόγησης. 

 

Η παραπάνω εξέταση αποτελεί ένα σταθερό θεμέλιο για τον καθορισμό των στόχων 

της τιμολόγησης που αποτελεί το δεύτερο βήμα στη διαδικασία των αποφάσεων 

τιμολόγησης. Ένας σημαντικός παράγοντας στον καθορισμό αυτών των στόχων είναι 

ο ρόλος της τιμής στη συνολική στρατηγική του λιανοπωλητή. 
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Το τρίτο βήμα στη διαδικασία αποφάσεων τιμολόγησης περιλαμβάνει την ανάπτυξη 

των βασικών στρατηγικών τιμολόγησης και τις ειδικές στρατηγικές τιμολόγησης για 

την επίτευξη των στόχων της τιμολόγησης που τέθηκαν στο προηγούμενο βήμα. Το 

επίκεντρο σ' αυτό το βήμα είναι μια διαδικασία τιμολόγησης που ενσωματώνει τις 

κύριες προσεγγίσεις της τιμολόγησης που χρησιμοποιούνται από το λιανοπωλητή και 

άλλες σημαντικές θεωρήσεις της τιμολόγησης. 

 

Το τέταρτο βήμα περιλαμβάνει τον καθορισμό της τιμής και, συγκεκριμένα, τέσσερα 

κύρια ζητήματα: α) τον καθορισμό ανώτατων και κατώτατων τιμών, β) τον 

καθορισμό ποσοστού αύξησης/μείωσης της τιμής, γ) τον καθορισμό τιμής 

προσαρμοσμένης προς την εικόνα και δ) τον καθορισμό ειδικής τιμής. Το πέμπτο 

στάδιο περιλαμβάνει τις προσαρμογές της τιμολόγησης που λαμβάνουν χώρα κατά τη 

διάρκεια της κανονικής ροής των επιχειρηματικών λειτουργιών. Τέλος, το έκτο βήμα 

περιλαμβάνει τον έλεγχο, ώστε να διαπιστωθεί, αν οι τιμές που τέθηκαν στα διάφορα 

είδη συνέβαλαν στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Για τη σωστή 

τιμολόγηση και τον έλεγχο τέσσερεις κανόνες είναι βασικοί: (α) γνώρισε το κόστος 

σου, (β) γνώρισε τη ζήτηση σου, (γ) γνώρισε τον ανταγωνισμό και την αγορά σου και 

(δ) γνώρισε τους επιχειρηματικούς στόχους σου. 

 

Για την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας αποτελεσματικής στρατηγικής τιμολόγησης 

πρέπει να εξεταστούν προσεκτικά μερικοί επιπρόσθετοι παράγοντες: 

 

a. Παράγοντες της Αγοράς. Οι λιανοπωλητές πρέπει συχνά να εξετάζουν 

παράγοντες της αγοράς απ’ ότι μεγιστοποίηση του κέρδους, τέτοιους, όπως ελάχιστες 

πωλήσεις και απαιτήσεις περιθωρίων κέρδους, καθώς επίσης εικόνα της τιμής. Για 

παράδειγμα, ένας λιανοπωλητής πρέπει να είναι σε θέση να συγκεκριμενοποιήσει ότι 

αυτός πάντοτε χρειάζεται η τιμή του να είναι 5% χαμηλότερη απ' ότι εκείνη ενός 

συγκεκριμένου ανταγωνιστή σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, εάν αυτός ελπίζει 

να διατηρήσει μια εικόνα χαμηλού-κόστους πρόχεα. Λαμβάνοντας υπόψη την εικόνα 

της τιμής είναι μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνικές 

τιμολόγησης, γιατί η εικόνα της τιμής ενσωματώνει απόλυτα τη σχέση μεταξύ της 

πραγματικής τιμής και των αντιλαμβανόμενων τιμών, καθώς επίσης εξωτερικούς 

ανταγωνιστικούς παράγοντες. 
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b. Ομαδοποίηση ειδών. Οι λιανοπωλητές όλων των ειδών, αλλά ιδιαίτερα εκείνοι 

που εμπλέκονται με τα ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα, πρέπει συχνά να 

ευθυγραμμίζουν εκ νέου τη στρατηγική των εμπορευμάτων τους για να 

μεγιστοποιήσουν τις πωλήσεις και τα κέρδη μιας κατηγορίας προϊόντων. Αυτή η 

διαδικασία, γνωστή ως category management, είναι περισσότερο δύσκολη απ' ότι 

μπορεί επιπόλαια να φαίνεται. Γενικά, μια κατηγορία είναι μια συλλογή ειδών που ο 

πελάτης αντιλαμβάνεται ως λογικά υποκατάστατα το ένα για το άλλο. Οπωσδήποτε, 

έχει έννοια να εφαρμόζονται αποφάσεις τιμολόγησης και μείωσης τιμών σε μια βάση 

κατηγορία με κατηγορία (category-by-category).  

c. Συνεχής μάθηση. Ένα από τα προβλήματα με τις παραδοσιακές μεθόδους είναι 

ότι οι αναλυτές τιμολογούν με βάση του τι συνέβη στο παρελθόν. Οι έμποροι 

προϊόντων μόδας, για παράδειγμα, συχνά σχεδιάζουν εκπτώσεις στην ίδια χρονική 

περίοδο κάθε χρόνο, χρησιμοποιώντας το ίδιο ποσοστό έκπτωσης ανεξάρτητα από το 

ύψος του τρέχοντος αποθέματος, τον καιρό ή τις συνθήκες ανταγωνισμού. Οι έμποροι 

σταθερών προϊόντων κοιτάζουν επίσης στο παρελθόν, αλλά ο ορίζοντας 

προγραμματισμού τους είναι περισσότερο πιθανό να είναι οι προηγούμενες λίγες 

εβδομάδες.  

d. Αποτελέσματα των κατωφλίων ψυχολογικών τιμών και των τιμών αναφοράς. 

Ας υποθέσουμε ότι ένα πρόγραμμα αριστοποίησης της τιμολόγησης προτείνει μια 

τιμή 3,90 ευρώ για ένα σταθερό προϊόν, αλλά ο λιανοπωλητής πιστεύει ότι οι 

αγοραστές δεν παρατηρούν το τελευταίο ψηφίο μιας τιμής και έτσι είναι ελεύθερος 

να στρογγυλέψει την τιμή προς τα πάνω στο πλησιέστερο 9 ή 3,99 ευρώ. Αυτή η 

τακτική θα αυξήσει τις πωλήσεις περίπου 3% με σχεδόν καμία αύξηση στο κόστος. 

Τα προγράμματα αριστοποίησης της τιμολόγησης εξετάζουν συστηματικά την 

προτεινόμενη τιμή, 3,90 ευρώ σ' αυτήν την περίπτωση, και εφαρμόζουν αναλυτικούς 

κανόνες να την στρογγυλέψουν προς τα πάνω σε μια υψηλότερη τιμή του προσφέρει 

περισσότερο κέρδος, γιατί οι πελάτες δεν είναι ευαισθητοποιημένοι στη διαφορά.  

e. Κόστη αλλαγής της τιμής. Είναι δαπανηρό για τους λιανοπωλητές να αλλάζουν 

τις τιμές. Αν το κόστος αλλαγής της τιμής είναι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο 

πρόσθετο έσοδο από την αλλαγή της τιμής, δεν έχει έννοια η αλλαγή της τιμής. 

f. Συλλογή καλών στοιχείων-σχεδίαση καλών στρατηγικών. Η συλλογή 

αξιόπιστων στοιχείων που να ερμηνεύουν το τρέχον περιβάλλον και να αιτιολογούν 

τις μεταβολές στις πωλήσεις από την αύξηση ή μείωση των τιμών είναι ιδιαίτερης 

σημασίας για το σχεδιασμό στρατηγικών τιμολόγησης.  
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9. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Ένα μεγάλο μέρος της συμπεριφοράς του ανθρώπου επηρεάζεται από καθαρά 

ψυχολογικούς παράγοντες, που δεν έχουν καμιά σχέση με οικονομικά ή ορθολογικά 

αιτία. Από μια έρευνα π.χ. που έγινε στο Λονδίνο φάνηκε, πως μόνο το 1/4 των 

αγοραστών προσελκύονται μόνο από τις τιμές των εμπορευμάτων. Άλλες μελέτες, 

που έγιναν από ένα συγγραφέα, έδειξαν πως πολλοί υποστηρίζουν ορισμένα 

καταστήματα, λόγω φήμης, φιλικού περιβάλλοντος του καταστήματος ή λόγω άλλων 

άυλων στοιχείων. Επομένως οι λιανοπωλητές θα πρέπει να γνωρίζουν τα ψυχολογικά 

εκείνα στοιχεία, που έχουν σχέση με την τιμολόγηση, για να μπορούν να αναπτύξουν 

σωστές τιμολογιακές στρατηγικές. 

 

Πολλές φορές οι πελάτες αντιλαμβάνονται τις τιμές με βάση έναν αντιοικονομικό 

τρόπο. Ο βασικότερος παράγοντας, που λαμβάνεται υπόψη από τους πελάτες, όταν 

αγοράζουν ένα προϊόν, είναι η αξία του. Έτσι στην πολιτική της τιμολόγησης, 

σοβαρό πλέον ρόλο παίζει η έννοια της αξίας. Έρευνες, που έγιναν κατά καιρούς 

έδειξαν, πως οι καταναλωτές τείνουν να συνδυάσουν τις υψηλές τιμές με την 

ποιότητα των αγαθών. Υπάρχουν ορισμένες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, κατά τις 

οποίες οι πελάτες αρνήθηκαν ένα εμπόρευμα, επειδή η τιμή του ήταν χαμηλή. Έτσι 

πολλοί καταναλωτές τείνουν να έχουν περισσότερες αμφιβολίες, όταν διαλέγουν ένα 

είδος με χαμηλή τιμή, παρά όταν διαλέγουν ένα άλλο είδος με υψηλή τιμή. 

 

Οι καταναλωτές δεν είναι πρόθυμοι να αγοράζουν εμπορεύματα με υψηλή τιμή και 

προτιμούν εκείνα με τις χαμηλότερες. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα «γιατί δεν 

έχουν πάντα τις υψηλότερες πωλήσεις τα εμπορεύματα εκείνα με τις χαμηλότερες 

τιμές;», δίνεται μέσα από τις δύο ακόλουθες ψυχολογικές παραμέτρους. 

 

I) Η άγνοια του καταναλωτή. Ο καταναλωτής, συνήθως δεν είναι ειδικός 

αγοραστής. Κατά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν στην αγορά πολλά πολύπλοκα και 

υψηλής τεχνολογίας προϊόντα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών δεν μπορεί 

να κρίνει τα προϊόντα με βάση την τεχνική τους ποιότητα. Γι' αυτό, όλο και 

περισσότερο, οι νέοι αγοραστές προσπαθούν να κρίνουν την ποιότητα έμμεσα, με τη 

βοήθεια διαφόρων δεικτών, όπως τη φήμη του καταστήματος, τη φήμη της "μάρκας" 

του προϊόντος, καθώς και την τιμή αυτού. 
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II) Η τάση για "σνομπισμό". Πολλοί καταναλωτές προτιμούν να πληρώσουν 

υψηλές τιμές από σνομπισμό. Πολλές φορές ένα άτομο καταλαβαίνει, ότι ένα προϊόν 

που πουλιέται με υψηλή τιμή δε διαφέρει καθόλου από ένα άλλο όμοιο του, το οποίο 

πουλιέται με χαμηλή τιμή. Επειδή, όμως, επιθυμεί να εντυπωσιάσει τους γύρω του, 

αποφασίζει να αγοράσει το προϊόν με την υψηλή τιμή. Οι περισσότεροι άνθρωποι π.χ. 

δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ένα σκωτσέζικο ουίσκι ως προς τη γεύση του από ένα 

άλλο. Παρά το γεγονός αυτό σε μια γιορτή σερβίρουν ακριβό ουίσκι επειδή θέλουν 

να κάνουν καλή εντύπωση στους καλεσμένους τους. (Τζωρτζάκης Κ. και Τζωρτζάκη 

Α. , 2001) 

 

Εκτός των ψυχολογικών παραγόντων που προαναφέρθηκαν, υπάρχουν και άλλοι 

παράγοντες που επηρεάζουν των καθορισμό των τιμών στο λιανικό εμπόριο. Στην 

τιμολόγηση στο λιανεμπόριο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κυρίως οι παρακάτω 

τέσσερεις ιδιαιτερότητες:  

 

Ο μεγάλος αριθμός των λιανεμπορικών τιμών που πρέπει να καθαρισθούν. 

Οι μεγάλες λιανεμπορικές επιχειρήσεις διαθέτουν σήμερα περισσότερα από 100.000 

είδη στη συλλογή των προϊόντων τους. Συγχρόνως βρίσκονται σε άμεσο 

ανταγωνισμό με άλλες λιανεμπορικές επιχειρήσεις με πολλά από αυτά τα είδη. Αυτές 

οι συνθήκες δημιουργούν στην τιμολόγηση στο λιανεμπόριο ένα ιδιαίτερο 

οργανωτικό πρόβλημα. Ο μεγάλος αριθμός των αποφάσεων σχετικά με την 

τιμολόγηση στο λιανεμπόριο με τη σύγχρονη πίεση για ευελιξία στην αγορά δεν 

μπορεί να αντιμετωπισθεί με εκτεταμένες διαδικασίες αποφάσεων για κάθε 

μεμονωμένη προσφορά τιμής. Γι' αυτό χρησιμοποιούνται: 

 

• Απλοί και μάλιστα αυτοματοποιημένοι υπολογισμοί περιθωρίων κέρδους. 

• Μια ιεραρχική κατανομή των αρμοδιοτήτων σχετικά με την τιμή. Η ανώτατη 

διοίκηση αποφασίζει για τη στρατηγική τιμολόγησης, ο διευθυντής υποκαταστήματος 

για τις ιδιαίτερες συνθήκες του ανταγωνισμού των τιμών στο συγκεκριμένο τόπο 

εγκατάστασης και ο προϊστάμενος τμήματος για τις επιμέρους τιμές, ιδιαίτερα σε 

σχέση με τις ειδικές προσφορές. 
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• Περιορισμοί της ενεργητικής πολιτικής τιμολόγησης σε κάθε είδος που 

βρίσκεται στο επίκεντρο του ανταγωνισμού των τιμών. Ιδιαίτερα χρησιμοποιείται το 

εργαλείο της πολιτικής ειδικών προσφορών. 

 

Η σύνθεση της συλλογής των προϊόντων και η ιδιαίτερη σημασία της πολιτικής των 

ειδικών προσφορών. 

Μια δεύτερη ιδιαιτερότητα της πολιτικής τιμολόγησης στο λιανεμπόριο είναι η από 

πλευράς των πωλήσεων σύνθεση της συλλογής των προϊόντων. Αυτή εμφανίζεται στο 

λιανεμπόριο κυρίως με τη λεγόμενη σύνθεση κατά την αγορά των προϊόντων, όταν οι 

αγοραστές κατά τη διάρκεια μιας αγοράς σ' ένα συγκεκριμένο κατάστημα αγοράζουν 

συγχρόνως διαφορετικά είδη προϊόντων. Αυτό το φαινόμενο, αντιμετωπίζεται με τη 

χρήση του «μικτού υπολογισμού», κυρίως με τη μορφή των ειδικών προσφορών. Η 

βασική αρχή μιας τέτοιας τιμολόγησης είναι ο «υπολογιστικός συμψηφισμός». 

Στόχος του «μικτού υπολογισμού» στο λιανεμπόριο είναι να ληφθούν υπόψη τα 

διαφορετικά περιθώρια τιμολόγησης των διαφορετικών ειδών προϊόντων και 

διαφορετικών ομάδων προϊόντων. Επιπλέον με τη βοήθεια αυτού του υπολογισμού 

επιδιώκεται η άσκηση μιας «ελκτικής δύναμης» στους αγοραστές, καθόσον 

μεμονωμένα είδη προϊόντων προσφέρονται σε ευνοϊκότερες τιμές σε σχέση με άλλα 

ανταγωνιστικά είδη προϊόντων. Αν αγοράζουν οι κερδισμένοι με αυτόν τον τρόπο 

πελάτες στην ίδια αγορά επίσης άλλα, υψηλότερα τιμολογημένα είδη προϊόντων, τότε 

εξασφαλίζεται άμεσα ο υπολογιστικός συμψηφισμός (αποτέλεσμα συμψηφισμού). 

Επίσης, ένας συμψηφισμός μπορεί να επιτευχθεί, όταν ο πελάτης μέσω της επαφής με 

τον προμηθευτή αναπτύσσει μια πιστή συμπεριφορά με το κατάστημα αγοράς, 

δηλαδή ανεξάρτητα από τις εκάστοτε τιμές προσφοράς προτιμά, επίσης, αυτόν τον 

προμηθευτή κατά τις επόμενες αγορές (αποτέλεσμα εικόνας). Προϋπόθεση για τη 

λειτουργία του αποτελέσματος συμψηφισμού είναι, επίσης, οι συνδεδεμένες αγορές 

των πελατών. Ο υπολογιστικός συμψηφισμός εφαρμόζεται περισσότερο όσο πιο 

εκτεταμένη είναι η συλλογή της λιανεμπορικής επιχείρησης και όσο μεγαλύτερη είναι 

η τάση των καταναλωτών να αγοράζουν από ένα κατάστημα (one-stop-shopping) και, 

συγκεκριμένα, συγκεντρώνεται η αγορά κυρίως σε προϊόντα της περιοδικής ζήτησης. 

Η απόφαση του μικτού υπολογισμού εμπεριέχει τα παρακάτω προβλήματα: 
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• Τον καθορισμό της ελκτικής δύναμης συγκεκριμένων ειδών προϊόντων και 

τιμών ειδών προϊόντων, και 

• Τον καθορισμό του μεγέθους της μείωσης της τιμής στην περίπτωση των 

ειδικών προσφορών. 

 

Η ιδιαίτερη δομή του κόστους στο λιανεμπόριο.  

Οι δαπάνες εφοδιασμού παίζουν ένα κυρίαρχο ρόλο στη δομή του κόστους στο 

λιανεμπόριο. Επειδή οι δαπάνες εφοδιασμού αποτελούν μεταβλητές δαπάνες, η 

επίδραση τους στο κέρδος της λιανεμπορικής επιχείρησης είναι μικρότερη σε 

σύγκριση με τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, όπου το ποσοστό των σταθερών δαπανών 

είναι συχνά πολύ μεγαλύτερο. Τα υπόλοιπα είδη δαπανών (προσωπικού, χώρου, 

διαφήμισης, διοίκησης, κ.λπ.) έχουν πρωτίστως χαρακτήρα σταθερών και γενικών 

δαπανών. Γι’ αυτό το λόγω εφαρμόζεται στις λιανεμπορικές επιχειρήσεις μια 

κοστολόγηση με βάση τις δαπάνες εφοδιασμού για κάθε είδος προϊόντος, 

λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα κόστη επιμέλειας που τυγχάνει κάθε προϊόν, 

όπως, για παράδειγμα, ιδιαίτερη θέση στο ράφι και εξυπηρέτηση κατά την πώληση 

βάσει συγκεκριμένων συντελεστών. 

 

Η ιδιαίτερη συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς την τιμή κατά την επιλογή του 

καταστήματος αγοράς. 

Η συμπεριφορά των καταναλωτών ως προς την τιμή είναι ιδιαίτερης σημασίας στο 

λιανεμπόριο τόσο από στρατηγικής όσο και από τακτικής άποψης. Για παράδειγμα, 

καθορίζει η ένταση του ενδιαφέροντος για την τιμή στην επιλογή του καταστήματος 

αγοράς, σε μεγάλο βαθμό, τις πιθανότητες επιτυχίας μιας στρατηγικής marketing με 

κυρίαρχο στοιχείο την τιμή, όπως στην περίπτωση των εκπτώσεων και των ειδικών 

προσφορών. Επίσης, επιδρά η ψυχολογία των επιπρόσθετων δαπανών στην αποδοχή 

απομεμακρυσμένων καταστημάτων, όπως, για παράδειγμα, μεγάλα καταστήματα 

στην περιφέρεια των πόλεων. Τέλος, είναι η δημιουργία μιας εικόνας σχετικά με την 

τιμή στην περίπτωση του ανοίγματος νέων καταστημάτων το ίδιο σημαντική όπως η 

τιμή εισαγωγής ενός νέου προϊόντος, γιατί αυτή επιδρά στην πιστότητα του πελάτη 

(loyalty) στο κατάστημα και έτσι παράγει θετικά αποτελέσματα διαπροσωπικής 

επίδρασης. Ας σημειωθεί ότι (α) οι λιγότερο ευαίσθητοι στην τιμή καταναλωτές 

δίνουν έμφαση στην εικόνα και (β) οι ευαίσθητοι στην τιμή καταναλωτές 
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παραβλέπουν την εικόνα της μάρκας. Από πρακτικής σκοπιάς είναι ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος η επίδραση της εκτίμησης της ευνοϊκότατος της τιμής μεμονωμένων 

ειδικών προσφορών μέσω της πολιτικής της ψυχολογικής τιμολόγησης. 

(Παπαβασιλείου N και Ήντουνας Κ. , 2005), 

 

Στη συνεχεία παρατίθεται μια επιπλέον αναφορά γύρω από τους παράγοντες της 

τιμολογιακής πολιτικής. Εδώ ο διαχωρισμός των παραγόντων γίνεται ως εξής: οι 

καταναλωτές, η κυβέρνηση, οι προμηθευτές (κατασκευαστές και χονδρέμποροι) και 

οι ανταγωνιστές έχουν επίδραση στην τιμολογιακή στρατηγική ενός λιανέμπορου. 

Αυτοί οι παράγοντες αναλύονται στη συνέχεια. 

 

Καταναλωτές  

Ένας λιανέμπορος πρέπει να καταλαβαίνει την σχέση ανάμεσα στην τιμή και τις 

συναλλαγές με τον καταναλωτή. Δύο οικονομικές αρχές εξηγούν αυτή τη σχέση: ο 

νόμος της ζήτησης και η ελαστικότητα τιμής της ζήτησης. Ο νόμος της ζήτησης 

δηλώνει ότι οι καταναλωτές συνήθως αγοράζουν περισσότερες μονάδες σε χαμηλές 

τιμές από ότι σε υψηλές τιμές. Η ελαστικότητα τιμής της ζήτησης αναφέρεται στην 

ευαισθησία των αγοραστών στις αλλαγές της τιμής σε σχέση με τις ποσότητες που θα 

αγοράσουν. Αν αναλογικά μικρές ποσοστιαίες αλλαγές στην τιμή έχουν σαν 

αποτέλεσμα ουσιαστικές ποσοστιαίες αλλαγές στον αριθμό των μονάδων που 

αγοράζονται, τότε η ελαστικότητα τιμής είναι υψηλή. Αυτό συμβαίνει όταν η 

αναγκαιότητα μιας αγοράς είναι χαμηλή ή όταν υπάρχουν αποδεκτά υποκατάστατα. 

Ενώ, όταν μεγάλες ποσοστιαίες αλλαγές στην τιμή έχουν μικρές ποσοστιαίες αλλαγές 

στον αριθμό των μονάδων που αγοράστηκαν, έχουμε ανελαστική ζήτηση. Αυτό 

συμβαίνει όταν η αναγκαιότητα αγοράς είναι υψηλή ή όταν δεν υπάρχουν αποδεκτά 

υποκατάστατα (όπως συμβαίνει με την πιστότητα του καταστήματος). Μοναδιαία 

ελαστικότητα συμβαίνει σε περιπτώσεις όπου ποσοστιαίες μεταβολές της τιμής είναι 

άμεσα συνδεδεμένες με ποσοστιαίες μεταβολές στην ποσότητα. Η ελαστικότητα 

τιμής υπολογίζεται διαιρώντας την ποσοστιαία μεταβολή στην ποσότητα που 

ζητήθηκε με την ποσοστιαία μεταβολή στην τιμή που χρεώθηκε: 
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Επειδή ο νόμος της ζήτησης δείχνει ότι οι ποσότητες που αγοράστηκαν μειώνονται 

όταν οι τιμές ανεβαίνουν, η ελαστικότητα είναι συνήθως ένας αρνητικός αριθμός. 

 

Κράτος  

Όταν εξετάζουμε την επίδραση του κράτους στον σχεδιασμό μιας τιμολογιακής 

στρατηγικής, πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι κρατικοί περιορισμοί διακρίνονται σε επτά 

κύριες κατηγορίες: οριζόντια θέση τιμών, κάθετη θέση τιμών, διάκριση τιμών, 

επίπεδα ελάχιστων τιμών, τιμολόγηση μονάδας, αφαίρεση τιμής είδους, και 

διαφήμιση τιμής. 

 

1. Την οριζόντια θέση τιμής που είναι μια συμφωνία ανάμεσα σε 

κατασκευαστές, ανάμεσα σε χονδρέμπορους, ή ανάμεσα σε λιανέμπορους για θέση 

ορισμένων τιμών. 

2. Την κάθετη θέση τιμής που συμβαίνει όταν οι κατασκευαστές ή οι 

χονδρέμποροι είναι σε θέση να ελέγξουν τις τιμές για τα αγαθά και τις υπηρεσίες 

τους. 

3. Τη διάκριση τιμής που έχουμε όταν οι κατασκευαστές και οι χονδρέμποροι 

απαγορεύεται να κάνουν διακρίσεις στις τιμές ή στους όρους πώλησης όταν 

συναλλάσσονται με διάφορους λιανέμπορους, όταν οι λιανέμποροι αγοράζουν 

παρόμοια προϊόντα επειδή με μια τέτοια διάκριση πλήττεται ο ανταγωνισμός. Οι 

εκπτώσεις δεν είναι παράνομες, αρκεί να ακολουθεί ο προμηθευτής τους παραπάνω 

κανόνες, να παρέχει εκπτώσεις στους ανταγωνιστές λιανέμπορους σε ίδια βάση, και 

να προσφέρει εκπτώσεις που να κλιμακώνονται ικανοποιητικά έτσι ώστε οι μικροί 

(αλλά και οι μεγάλοι) λιανέμποροι να μπορούν να επωφεληθούν. 

4. Το επίπεδο ελάχιστης τιμής είναι η απαγόρευση στους λιανέμπορους να 

πωλούν εμπορεύματα σε τιμές μικρότερες από ένα όριο που προκύπτει από το κόστος 

του προϊόντος αυξημένο κατά ένα σταθερό ποσοστό κέρδους. 

5. Στην τιμολόγηση μονάδας η τιμολόγηση ορίζεται βάση των διαφόρων 

μεγεθών συσκευασίας του ίδιου προϊόντος. Το κόστος της μοναδιαίας τιμολόγησης 
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για τους λιανέμπορους που την εφαρμόζουν περιλαμβάνει τον υπολογισμό των ανά 

μονάδα τιμών, την εκτύπωση ετικετών προϊόντων και την τήρηση μηχανογραφικών 

εγγραφών. Η μοναδιαία τιμολόγηση είναι μια στρατηγική με πολλά πλεονεκτήματα 

για να την ακολουθήσουν λιανέμποροι προσανατολισμένοι προς τον καταναλωτή, 

ακόμα και όταν δεν απαιτείται από τον νόμο. 

6. Την τιμολόγηση αφαίρεσης τιμής από το προϊόν που είναι αποτέλεσμα των 

μηχανογραφημένων συστημάτων πληρωμής και ελέγχου στα σούπερ μάρκετ. Η τιμή 

των προϊόντων δεν αναγράφεται στη συσκευασία τους, αλλά στο ράφι ή σε επιγραφή. 

Μειώνει το εργατικό κόστος, όμως δημιουργεί εύκολα λάθη ή σύγχυση στους 

καταναλωτές. 

7. Την διαφημιζόμενη τιμή που προϋποθέτει ότι ένας λιανέμπορος δεν μπορεί να 

προσφέρει μια μειωμένη τιμή παρά μόνο αν η προηγούμενη τιμή ήταν μια σταθερή 

και διαρκής τιμή που ο κόσμος τη γνώριζε. Στη διαφημιζόμενη τιμή γενικά ο 

λιανέμπορος ενημερώνει τους καταναλωτές ότι πωλεί κάποια προϊόντα σε μειωμένες 

τιμές. 

 

Προμηθευτές 

Οι κατασκευαστές, οι χονδρέμποροι και λοιποί προμηθευτές επηρεάζουν τη 

στρατηγική τιμολόγησης του λιανέμπορου. Όταν οι προμηθευτές είναι άγνωστοι στο 

κοινό ή τα προϊόντα είναι νέα, οι λιανέμποροι ζητούν εγγυήσεις κέρδους για να 

εξασφαλίσουν ότι θα διατηρηθούν τα κέρδη και η αξία του αποθέματος τους. 

Συνήθως όμως, ο κατασκευαστής (όταν είναι καθιερωμένος) θέλει να επιτύχει και να 

συντηρήσει μια εικόνα που να επιτρέπει σε όλους τους λιανέμπορους να κερδίζουν 

από τα προϊόντα του. Ο κατασκευαστής μπορεί να ελέγχει τις τιμές χρησιμοποιώντας 

ένα σύστημα αποκλειστικής διανομής και απαγορεύοντας στους λιανέμπορους να 

μειώσουν τις τιμές που ο ίδιος έχει θέσει. Ο λιανέμπορος αποκτά έλεγχο στις τιμές με 

το να γίνει σημαντικός (σαν πελάτης) στον κατασκευαστή, απειλώντας τον με 

διακοπή της συνεργασίας τους. Σε πολλές περιπτώσεις οι κατασκευαστές καθορίζουν 

τις λιανικές τιμές πώλησης από τις οποίες αφαιρούν το απαιτούμενο λιανεμπορικό και 

χονδρεμπορικό κέρδος. 

 

Τέλος μερικές φορές οι λιανέμποροι σκόπιμα θέτουν υψηλές τιμές στα προϊόντα ενός 

κατασκευαστή, ώστε να πωλούν ευκολότερα άλλες μάρκες. Αυτό λέγεται "πώληση 

εναντίον μιας μάρκας" και δημιουργεί προβλήματα στους κατασκευαστές. Οι 
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λιανέμποροι έχουν και άλλους προμηθευτές, όπως τους κατασκευαστές επίπλων και 

διακόσμησης, τους ιδιοκτήτες των κτιρίων, τους εξωτερικούς συνεργάτες τους (π.χ 

διαφημιστικά γραφεία). Όλοι αυτοί επιδρούν στην τιμή μια και προσθέτουν κόστος 

στο λιανέμπορο. 

 

Ανταγωνιστές 

Ο βαθμός στον οποίο μια επιχείρηση ελέγχει τις τιμές εξαρτάται από το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Στο χώρο της αγοράς υπάρχει 

έντονος ανταγωνισμός και οι καταναλωτές μπορούν να αναζητήσουν τις χαμηλότερες 

τιμές. Όταν οι τιμές είναι σχεδόν ίδιες, οι λιανέμποροι έχουν μικρό έλεγχο των τιμών 

και τότε έχουμε "τιμολόγηση της αγοράς". Εδώ η ζήτηση είναι περιορισμένη και 

πολλοί πελάτες αλλάζουν κατάστημα, αν αυξηθούν οι τιμές. 

 

Στην κατευθυνόμενη τιμολόγηση, οι λιανέμποροι επιζητούν την προτίμηση των 

καταναλωτών μέσα από διαφορετικές στρατηγικές. Αν επιτευχθεί ισχυρή 

διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές ο λιανέμπορος διατηρεί τον έλεγχο στις τιμές. 

Αυτό συμβαίνει όταν οι καταναλωτές θεωρούν την εικόνα, την ποιότητα και την 

εξυπηρέτηση σαν σπουδαιότερες από την τιμή και δέχονται να πληρώσουν 

περισσότερα για να αγοράσουν από τον λιανέμπορο που προτιμούν. 

 

Επειδή οι στρατηγικές, οι κατευθυνόμενες στην τιμή μπορούν εύκολα να 

αντιγραφούν σε σύντομο χρονικό διάστημα, η αντίδραση του ανταγωνισμού είναι 

εύκολο να προβλεφθεί, αν επιτύχει ο ηγέτης της αγοράς. Όμως, πρέπει οι λιανέμποροι 

εκτός από τη βραχυπρόθεσμη να χρησιμοποιούν και μακροπρόθεσμη θεώρηση της 

τιμολογιακής πολιτικής τους. Ορισμένες φορές, οι ανταγωνιστικές αντιδράσεις στις 

αλλαγές τιμών οδηγούν σε "πόλεμο τιμών", όπου κάποιοι λιανέμποροι συνεχώς 

μειώνουν τις τιμές, μέχρι και κάτω του κόστους, για να προσελκύσουν πελάτες.  
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10. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ 

ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

Οι λιανέμποροι δεν περιορίζονται μόνο στην πρόσθεση ενός ποσού στην τιμή 

κόστους των εμπορευμάτων, προκειμένου να καθορίσουν την τιμή πώλησης, αλλά 

προχωρούν και σε άλλες μεθόδους και στρατηγικές.  Όσον αφορά στις  διάφορες 

στρατηγικές τιμολόγησης από τις οποίες ο λιανέμπορος μπορεί να επιλέξει ποια θα 

χρησιμοποιήσει παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά διάφορες τέτοιες στρατηγικές: 

 

1. Μεταβλητή και ειδική τιμολόγηση. Ειδική τιμολόγηση έχουμε όταν ο 

λιανέμπορος θέτει τιμές σε αγαθά και υπηρεσίες που προσπαθεί να διατηρήσει για 

μια εκτεταμένη χρονική περίοδο. Οι τιμές μένουν αμετάβλητες σ' αυτήν την χρονική 

περίοδο. Όταν ο λιανέμπορος δεν μπορεί να διατηρήσει τις τιμές αμετάβλητες, τότε 

υποχρεωτικά χρησιμοποιεί την μεταβλητή τιμολόγηση. 

2. Ευέλικτη τιμολόγηση, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να κερδίζουν 

αγοράζοντας μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων και πληρώνοντας χαμηλότερες τιμές. 

3. Ψυχολογική τιμολόγηση στην οποία οι τιμές τίθενται ελάχιστα λιγότερο από 

μια "άρτια τιμή". Π.χ. 999,90 δρχ. 

4. Τιμολόγηση του ηγέτη τιμών. Ο λιανέμπορος διαφημίζει και πωλεί προϊόντα 

με χαμηλότερα από τα συνηθισμένα περιθώρια κέρδους. Στόχος του είναι η 

προσέλκυση, όσο το δυνατόν περισσότερων πελατών που ελπίζει να αγοράζουν εκτός 

από τα προϊόντα με τις χαμηλές τιμές και τα υπόλοιπα που οι τιμές τους είναι σε 

φυσιολογικά επίπεδα. 

5. Τιμολόγηση πολλαπλών μονάδων που αντανακλά την προσπάθεια του 

λιανέμπορου να πείσει τον πελάτη να αγοράσει πολλαπλάσια ποσότητα προϊόντος 

προσφέροντας την χαμηλότερη τιμή. Π.χ. η τιμή ενός προϊόντος είναι 100 δρχ., αν 

αγοραστούν δύο τότε ο πελάτης πληρώνει 180 δρχ. (και όχι 200 δρχ.), αν αγοραστούν 

τέσσερα πληρώνει 300 δρχ. κλπ. 

6. Γραμμική τιμολόγηση όπου οι λιανέμποροι πωλούν εμπορεύματα σε μια 

περιορισμένη ποικιλία τιμών που η καθεμιά αντιπροσωπεύει μια διαφορετική 

ποιότητα. Αυτή η τιμολόγηση βοηθά την διαδικασία αγοράς και διαχείρισης 

εμπορευμάτων. Ο λιανέμπορος συνεργάζεται με προμηθευτές που έχουν προϊόντα 

στα επίπεδα τιμών που αναζητούν. 
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7. Διευθετήσεις τιμών που επιτρέπουν στους λιανέμπορους να χρησιμοποιούν τις 

τιμές σαν ένα διορθωτικό μηχανισμό. Η έκπτωση από την αρχική τιμή ενός 

αντικειμένου μπορεί να είναι η απάντηση στις χαμηλότερες τιμές ενός ανταγωνιστή, 

μπορεί να διορθώνει λάθη υπεραποθεματοποίησης, να κινεί γρηγορότερα ένα προϊόν 

με αργή κυκλοφορία και να αυξάνει τον αριθμό των πελατών που μπαίνουν στο 

κατάστημα. Το πρόσθετο κέρδος είναι αύξηση στις τιμές, επιπλέον του αρχικού 

καθορισμένου περιθωρίου κέρδους και χρησιμοποιείται όταν η ζήτηση είναι 

απροσδόκητα υψηλή ή το κόστος έχει απρόσμενα αυξηθεί. Τέλος, οι εκπτώσεις στους 

υπαλλήλους, αναφέρονται σαν μια διευθέτηση τιμών επειδή επηρεάζουν τους 

υπολογισμούς μικτών και καθαρών κερδών μιας επιχείρησης από πώληση 

εμπορευμάτων. (Κιουλάφας Κ. και Κυριαζόπουλος Π. , 1994) 

 

Οι Παπαβασιλείου N και Ήντουνας Κ. (2005) αναλύουν διεξοδικά τη τιμολογιακή 

στρατηγική EDLP και HILO: 

 

Στρατηγική σταθερών και μεταβλητών τιμών 

Ορισμένες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου διακρίνονται, ανάλογα με τη στρατηγική 

τους στο πεδίο των τιμών, σε επιχειρήσεις σταθερών τιμών και επιχειρήσεις 

μεταβλητών τιμών. Η στρατηγική σταθερών τιμών αναφέρεται συνήθως στη διεθνή 

βιβλιογραφία ως EDLP (everyday low pricing) και η στρατηγική μεταβλητών τιμών 

ως HILO (high/low pricing). Η στρατηγική σταθερών τιμών αποφεύγει τις 

αυξομειώσεις τιμών και διατηρεί ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο τιμών στα προϊόντα της 

συλλογής. Η στρατηγική μεταβλητών τιμών εφαρμόζει συχνές μειώσεις τιμών, 

κυρίως μέσω μεθόδων τιμολογιακής προώθησης πωλήσεων. 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της στρατηγικής σταθερών τιμών είναι τα εξής: 

 

• Αποφυγή πολέμου τιμών με ανταγωνιστές, εφόσον οι τιμές παραμένουν 

σταθερές και δεν αρχίζει ένας κύκλος μειώσεων. 

• Μειωμένη διαφημιστική δαπάνη υποστήριξης εκπτώσεων και προσφορών, οι 

οποίες αποφεύγονται. 
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• Ομαλότερη λειτουργία καταστήματος και καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, 

επειδή δεν δημιουργείται συνωστισμός σε περιόδους μειωμένων τιμών ή μεγάλων 

προσφορών. 

• Βελτιωμένη διαχείριση αποθεμάτων, εξαιτίας μικρότερης διακύμανσης στη 

ζήτηση. Η σταθερότητα της ζήτησης σημαίνει λιγότερες ελλείψεις εμπορευμάτων 

(stock-outs) και μειωμένο ύψος αποθεμάτων ασφαλείας (backup stock). 

• Αποφυγή εξόδων αλλαγής τιμών, εφόσον αυτές διατηρούνται σταθερές (menu 

cost). 

• Μεγαλύτερο μέσο περιθώριο κέρδους, καθώς αποφεύγονται οι μειώσεις 

λιανικών τιμών. 

 

Ωστόσο, η πολιτική σταθερών τιμών είναι δύσκολο να εκτιμηθεί από τους πελάτες. 

Προϋποθέτει ότι ο πελάτης συγκρίνει τιμές μεταξύ καταστημάτων και αναγνωρίζει 

ότι το κατάστημα προσφέρει μονίμως καλές τιμές. Η στρατηγική σταθερών τιμών, για 

να εκτιμηθεί δεόντως από τον πελάτη, προϋποθέτει ότι ο τελευταίος έχει επίγνωση 

του επιπέδου τιμών και αντιλαμβάνεται ότι οι τιμές του καταστήματος είναι πράγματι 

χαμηλές. Επίσης, η κόπωση της πελατείας από το σταθερό επίπεδο τιμών και την 

απουσία προσφορών και εκπτώσεων μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για τους 

εμπόρους που ακολουθούν στρατηγική σταθερών τιμών. 

 

Τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής μεταβλητών τιμών είναι τα εξής: 

 

• Προσέλκυση διαφορετικής πελατείας, αναλόγως του επιπέδου τιμών που 

επικρατεί. Όταν οι τιμές είναι κανονικές, αγοράζουν άτομα με μικρότερη ευαισθησία 

ως προς την τιμή, ενώ όταν οι τιμές είναι μειωμένες, αγοράζουν άτομα με μεγαλύτερη 

ευαισθησία ως προς την τιμή. Ο έμμεσος καθορισμός διαφορετικών τιμών για 

διαφορετικούς πελάτες δημιουργεί ένα μηχανισμό διαφοροποίησης τιμών (price 

discrimination). Ωστόσο, οι μειώσεις της τιμής είναι ένας ατελής μηχανισμός 

διαφοροποίησης τιμών, διότι ορισμένοι πελάτες θα αγόραζαν το προϊόν ακόμα και 

στην κανονική τιμή. Δηλαδή, τα άτομα με μικρότερη ευαισθησία ως προς την τιμή 

δεν μπορούν να αποκλειστούν από αγορές σε μειωμένες τιμές. 

• Ταχεία πώληση των εμπορευμάτων σε περιόδους εφαρμογής μειωμένων 

τιμών. 
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• Οι υψηλές τιμές δίνουν στους πελάτες μήνυμα ποιότητας και οι μειωμένες 

τιμές τους δίνουν μήνυμα ευκαιρίας. 

• Η μείωση των τιμών (εκπτώσεις) είναι ευκολότερα αναγνωρίσιμη από τον 

πελάτη, γιατί η σύγκριση γίνεται με τις προηγούμενες τιμές του ίδιου καταστήματος. 

Επίσης, η μεταβολή της ζήτησης σε εκπτώσεις είναι συχνά μεγάλη, διότι το μέγεθος 

της μείωσης είναι μεγάλο και η ενέργεια παροδική. 

• Αύξηση της συνολικής κίνησης στο κατάστημα εξαιτίας των προωθούμενων 

εμπορευμάτων, ώστε να ωφελούνται και εκείνα που δεν είναι σε προσφορά και 

πωλούνται σε κανονικές τιμές.  

 

Η εφαρμογή τιμολογιακής προώθησης ορισμένων εμπορευμάτων προσελκύει 

πελατεία στο κατάστημα, η οποία μπορεί να αγοράσει και προϊόντα που διατίθενται 

σε κανονικές τιμές.  

 

Η πολιτική του κάθε λιανοπωλητή, για την τιμολόγηση των εμπορευμάτων, πρέπει να 

είναι μακροχρόνια και να αποβλέπει στη μεγιστοποίηση των κερδών. Ίσως η πολιτική 

αυτή να μην αποφέρει άμεσα κέρδη, αλλά αν η πολιτική αυτή προσελκύει πελατεία 

τα κέρδη θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Μεγιστοποίηση των κερδών μιας 

επιχείρησης, μακροχρόνια ή βραχυχρόνια, δεν σημαίνει ούτε αύξηση της τιμής του 

εμπορεύματος ούτε μεγιστοποίηση του ποσοστού κέρδους για κάθε εμπόρευμα του 

καταστήματος. Η μεγιστοποίηση των κερδών έχει μακροχρόνιο στόχο, αλλά η 

πολιτική των τιμών που ακολουθεί η επιχείρηση εξυπηρετεί άμεσα κάποιους 

ειδικότερους στόχους, οι οποίοι αν επιτευχθούν θα εξασφαλιστεί η μακροχρόνια 

μεγιστοποίηση των κερδών. Οι ειδικοί αυτοί στόχοι μιας επιχείρησης λιανικής 

πώλησης είναι: 

 

Διείσδυση στην αγορά (Market Penetretion) 

Στην περίπτωση αυτή, στόχος του λιανοπωλητή είναι η άμεση εξάπλωση της 

επιχείρησης του μέσα στην αγορά. Έτσι τιμολογεί τα προϊόντα με τη χαμηλότερη 

δυνατή τιμή, με άμεσο αποτέλεσμα την μεγάλη προσέλκυση των καταναλωτών. Το 

κέρδος θα έρθει σαν αποτέλεσμα της μεγάλης κατανάλωσης. Θα πρέπει να 

προσέξουμε να μην συγκρουσθεί με την εικόνα του καταστήματος. (Εξαδάκτυλος Ν. 

, 1996) Στη στρατηγική "διείσδυσης στην αγορά" τίθενται χαμηλές τιμές ώστε να 
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προκύψουν μεγάλες ποσότητες πωλούμενων μονάδων. Είναι ιδανική σα στρατηγική 

όταν οι πελάτες είναι ευαίσθητοι στην τιμή, μειώνει τον ανταγωνισμό και το συνολικό 

κόστος δεν αυξάνεται αναλογικά, όσο αυξάνονται οι πωλήσεις. Στη στρατηγική 

"καθοδικής πορείας" της αγοράς, ο λιανέμπορος χρεώνει υψηλές τιμές και 

προσελκύει τους πελάτες εκείνους που θεωρούν σημαντικές τις υπηρεσίες και όχι την 

τιμή. Αν και οι πωλήσεις δε μεγιστοποιούνται επιτυγχάνεται υψηλό κέρδος ανά 

μονάδα. Ο στόχος της απόδοσης στην επένδυση, θεωρεί ότι τα κέρδη πρέπει να είναι 

ορισμένο ποσοστό της επένδυσης. Τέλος ο στόχος της ρευστότητας αφορά 

λιανέμπορους με ταμειακά προβλήματα, ή λιανέμπορους που θέλουν να επεκταθούν, 

είτε απλά αυτούς που φοβούνται το μέλλον. Αυτοί συνήθως χρησιμοποιούν την 

στρατηγική "καθοδικής πορείας" της αγοράς για να επιτύχουν ρευστότητα. 

(Κιουλάφας Κ. και Κυριαζόπουλος Π. , 1994), 

 

Ξάφρισμα της αγοράς (Skimming the cream) 

Ο λιανοπωλητής τιμολογεί τα προϊόντα του με τη μεγαλύτερη δυνατή τιμή 

προσπαθώντας να "ξαφρίσει" την αγορά. Δηλαδή να προσελκύσει εκείνη την 

κατηγορία των πελατών που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και είναι διατεθειμένοι να 

πληρώσουν μεγαλύτερη τιμή για το προϊόν. Στη συνέχεια μειώνει την τιμή για να 

απευθυνθεί σε μεγαλύτερη μάζα καταναλωτών. Το είδος αυτό της τιμολόγησης 

μπορούν να ακολουθήσουν τα καταστήματα που πουλάνε εξειδικευμένα προϊόντα και 

παρέχουν ένα κάποιο σέρβις στους πελάτες τους. Ακολουθούν όμως και ορισμένα 

πολυκαταστήματα όπως π.χ. το κατάστημα Harrolds του Λονδίνου. 

 

Η πολιτική τιμολόγησης των εμπορευμάτων είναι ένα πρόβλημα που απασχολεί πολύ 

τους λιανοπωλητές και χρειάζεται μεγάλη πείρα και γνώση της αγοράς. Εκτός από 

την γενική πολιτική τιμών που ακολουθεί για όλα τα εμπορεύματα, θα πρέπει να έχει 

και μια διαφορετική πολιτική για κάθε εμπόρευμα. Το κέρδος είναι αποτέλεσμα των 

σχέσεων μεταξύ των πωλήσεων, των τιμών, του κόστους των εμπορευμάτων και των 

εξόδων λειτουργίας του καταστήματος. Η αριστοποίηση λοιπόν του κέρδους είναι 

αποτέλεσμα της αριστοποίησης του συνδυασμού των παραγόντων αυτών. Για μια 

σωστή τιμολόγηση είναι απαραίτητες, εκτός από την επιστημονική εφαρμογή, και η 

εμπειρία και η διαίσθηση του λιανοπωλητή. 

 

 144



Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την τιμολόγηση των εμπορευμάτων. Κάθε μέθοδος 

εφαρμόζεται ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ειδικές συνθήκες μέσα στις οποίες 

δρα και αναπτύσσεται η επιχείρηση. Έτσι κάθε λιανοπωλητής πρέπει να έχει ένα 

πλαίσιο σαφώς καθορισμένο για όλες τις συνθήκες που επικρατούν εσωτερικά και 

εξωτερικά στο κατάστημα του. Με βάση το πλαίσιο αυτό, τη στιγμή που θα καθορίζει 

τις τιμές πώλησης, ο λιανοπωλητής πρέπει να λάβει υπόψη του τέσσερις βασικούς 

παράγοντες: 

 

i) τις τιμές των ανταγωνιστών, 

ii) το κόστος των εμπορευμάτων και των εξόδων λειτουργίας, 

iii) τις τιμές των γειτονικών καταστημάτων και, 

iv) αν οι καταναλωτές στους οποίους απευθύνεται είναι σε θέση να πληρώσουν τις 

τιμές που θα καθορίσει. (Εξαδάκτυλος Ν. , 1996) 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι κυριότερες πολιτικές τιμολόγησης 

που μπορεί να επιλέξει μια επιχείρηση στο λιανεμπόριο: 

 

Ψυχολογική τιμολόγηση 

Κατά τον καθορισμό των τιμών πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όχι μόνο τις αρχές της 

λογικής στα οικονομικά, αλλά και τις ψυχολογικές πτυχές των τιμών. 

 

 Ειδικότερα όταν είναι δύσκολο για τους καταναλωτές να αξιολογήσουν την ποιότητα 

ενός προϊόντος, η τιμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης της ποιότητας. Μελέτες 

δείχνουν συστηματικά αυτή την επιρροή της τιμής στην αντίληψη για την ποιότητα 

και για πολλά προϊόντα λιανικής, όπως τα ενδύματα, ορισμένα είδη τροφίμων ή 

τεχνολογικά προϊόντα, οι καταναλωτές συχνά δε διαθέτουν τις απαραίτητες 

πληροφορίες και την ικανότητα να κρίνουν επακριβώς την ποιότητα του 

εμπορεύματος. 

 

Ακόμα κι όταν η τιμή φαίνεται ότι είναι αντικειμενική, συχνά η αντίληψη για αυτή 

είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενική. Ανάλογα με το πώς γνωστοποιείται μια τιμή 

στους καταναλωτές, αυτοί αξιολογούν με διαφορετικό τρόπο τη σχέση τιμής-αξίας. 

Τα κόκκινα ή κίτρινα αυτοκόλλητα για την τιμή, οι μεγάλες πινακίδες τιμής, οι 

διαγραμμένες «παλιές» τιμές, οι συγκρίσεις με την προτεινόμενη τιμή λιανικής από 
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τους παραγωγούς, καθώς και πολλά άλλα μέτρα επικοινωνίας μπορούν να οδηγήσουν 

σε αντιλήψεις για χαμηλότερες τιμές. Η παρουσίαση της τιμής ως σημαντικού 

χαρακτηριστικού στην επικοινωνία λιανικής σε συνδυασμό με ένα υψηλό 

διαφημιστικό κονδύλι συχνά επηρεάζει την εικόνα για την τιμή. Επομένως, η 

γνωστοποίηση της τιμής μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική πλευρά της 

στρατηγικής του λιανοπωλητή για την τιμολόγηση. 

 

Μία άλλη συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι εκείνη των περιττών (μονών) 

τιμών στα προϊόντα, δηλαδή οι τιμές που λήγουν σε περιττό αριθμό, κυρίως το 9. Οι 

καταναλωτές αναμένεται να εκλαμβάνουν τις τιμές που είναι ελαφρώς χαμηλότερα 

από ορισμένα όρια ότι είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις τιμές που είναι ίσες με 

το όριο. Συνεπώς, ένα προϊόν που η τιμή του είναι 1,99 ευρώ εκλαμβάνεται ότι είναι 

πολύ πιο φτηνό από ένα προϊόν που πωλείται 2 ευρώ. Στους περισσότερους τομείς 

λιανικής, είναι μια συνήθης πρακτική.(Zentes J., Morschett D. and Schramm-Klein H. 

, 2007) 

 

Γενικά πολιτική χαμηλών τιμών 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελούντα εκπτωτικά καταστήματα (Dia, Bazaar, 

κ.λπ.). Επίσης, οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις ταχυδρομικών παραγγελιών 

εφαρμόζουν πολιτική χαμηλών τιμών. 

 

Συνιστώμενες τιμές 

Πρόκειται για συνιστώμενες τιμές από την πλευρά των βιομηχανικών επιχειρήσεων, 

τις οποίες διατηρούν οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις. 

 

Ειδικές προσφορές 

Η πολιτική ειδικών προσφορών συγκαταλέγεται στα εργαλεία marketing που 

βρίσκονται στη διάθεση του λιανεμπορίου και χρησιμοποιεί χαμηλές τιμές ως το 

κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης. Η πολιτική ειδικών προσφορών 

δεν περιλαμβάνει μόνο την πολιτική τιμολόγησης, αλλά και μια σειρά άλλων 

παραμέτρων απόφασης, όπως η επιλογή του είδους προϊόντος ή των ειδών προϊόντων 

και των ποσοτήτων τους, τα οποία θα ληφθούν υπόψη στην ειδική προσφορά, την 

επιλογή της διαφήμισης, η οποία θα πραγματοποιηθεί για την ειδική προσφορά, την 

επιλογή της χρονικής περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει η ειδική 
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προσφορά κ.λπ. Για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής των ειδικών προσφορών 

πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι στρατηγικές του ανταγωνισμού. Σ' αυτό το σημείο 

πρέπει να αναφερθεί ότι οι παρακάτω παράγοντες επιδρούν στη διαφοροποίηση των 

στρατηγικών προώθησης σχετικά με την τιμή στο λιανεμπόριο μεταξύ λιανεμπορικών 

κλάδων και επιχειρήσεων: φθαρτότητα της συλλογής των προϊόντων, ανομοιογένεια 

της συλλογής των προϊόντων, διαφοροποίηση του λιανοπωλητή, αριθμός 

καταστημάτων και μέσο μέγεθος καταστήματος. 

 

Κλιμάκωση τιμών 

Στον τύπο λιανεμπορικής επιχείρησης, όπως, για παράδειγμα, «υπεραγορά», 

δραστηριοποιούνται πολλές επιμέρους λιανεμπορικές επιχειρήσεις. Αυτές οι 

λιανεμπορικές επιχειρήσεις μπορούν να ομαδοποιηθούν ανάλογα με το επίπεδο τιμών 

που υιοθετούν, όπως, για παράδειγμα, ανώτερο, μέσο, χαμηλό. Κάθε επίπεδο τιμών 

ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένα προφίλ καταναλωτών. Η επιλογή του επιπέδου 

τιμών εξαρτάται από τις δυνατότητες επίτευξης του μεγαλύτερου δυνατού κύκλου 

εργασιών. 

 

Διαφοροποίηση τιμών 

Το εργαλείο της διαφοροποίησης των τιμών χαρακτηρίζεται από διαφορετικό ύψος 

τιμών προϊόντων του ίδιου είδους και ποιότητας, όπου οι διαφορές των τιμών δεν 

αιτιολογούνται με ανάλογες διαφορές στα κόστη. Η διαφοροποίηση τιμών απαιτεί 

τμήματα αγοράς με διαφορετικές ελαστικότητας. Εφαρμόζοντας τη διαφοροποίηση 

τιμών σε διαφορετικές εμπορικές περιοχές, ιδιαίτερα εάν αυτές είναι γεωγραφικά 

απομονωμένες, έχουμε ευκαιρίες για αύξηση των περιθωρίων κέρδους και ακριβή 

έλεγχο αποθεμάτων. Εκτός από τη διαφοροποίηση της τιμής που αναφέρεται σε 

διαφορετικές επιμέρους αγορές, υπάρχει, επίσης, και η χρονική διαφοροποίηση. Στο 

επίκεντρο αυτής της μορφής διαφοροποίησης βρίσκονται οι εκπτώσεις του χειμώνα 

και του καλοκαιριού, που σκοπεύουν στην απελευθέρωση της λιανεμπορικής 

επιχείρησης από αποθέματα.  

 

Προσανατολισμός σε υψηλές τιμές 

Πρόκειται για την περίπτωση όπου μια εικόνα γοήτρου αντιπροσωπεύει το κυριότερο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης. Η επιχείρηση είναι διατεθειμένη να 

εξυπηρετεί μια μικρότερη αγορά-στόχο, να έχει υψηλοτέρα λειτουργικά κόστη και 
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μικρότερη κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων, αποβλέποντας σε πιστότητα των 

πελατών, εξαιρετικές προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών και υψηλότερα περιθώρια 

κέρδους. Η καλή εικόνα του καταστήματος είναι το αποτέλεσμα του ακριβού 

εξοπλισμού, του καλά αμειβόμενου προσωπικού και των εκτεταμένων υπηρεσιών. 

Σήμερα, η εικόνα του καταστήματος έχει σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση των 

τιμών. Με βάση την καλή εικόνα του καταστήματος πρέπει να γίνεται προσπάθεια 

προσέλκυσης καταναλωτών που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ακριβότερα για μια 

καλύτερη ποιότητα, για μια εξατομικευμένη προσωπική εξυπηρέτηση, για μια 

διαμόρφωση του καταστήματος που δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που οδηγεί στο 

συναίσθημα της αποκλειστικότητας, δηλαδή που δίνει μια ευχαρίστηση στο εγώ του 

καταναλωτή να αγοράζει από μια συγκεκριμένη λιανεμπορική επιχείρηση. 

 

Τιμολόγηση εποχικών προϊόντων και προϊόντων μόδας καθώς και σταθερών 

εμπορευμάτων 

Παρότι υπάρχουν πολλοί τύποι εμπορευμάτων από τη σκοπιά της διοίκησης 

αποθεμάτων, οι περισσότερες μονάδες διατήρησης αποθεμάτων εμπίπτουν σε μια από 

τις δυο κατηγορίες: εποχικά εμπορεύματα και εμπορεύματα μόδας ή σταθερά 

εμπορεύματα. Τα εποχικά εμπορεύματα και τα εμπορεύματα μόδας αποτελούν μια 

κατηγορία που τυπικά διαρκεί 8 έως 12 εβδομάδες και οι πωλήσεις τους διαφέρουν 

δραματικά από την μια εποχή έως την επόμενη. Στο πλαίσιο της κατηγορίας εποχικών 

εμπορευμάτων και εμπορευμάτων μόδας, ένα συγκεκριμένο στυλ ή μονάδα 

διατήρησης αποθεμάτων πωλείται για μια εποχή ή λιγότερο. Παρότι ο κύκλος ζωής 

ενός τυπικού εποχικού προϊόντος και προϊόντος μόδας είναι πολύ βραχύτερος από 

εκείνον ενός σταθερού εμπορεύματος, η έκταση της ζωής του εξαρτάται από τον τύπο 

της κατηγορίας και την αγορά-στόχο. Αυτά τα προϊόντα αντιμετωπίζουν μεγάλη 

αβεβαιότητα στη ζήτηση. Η επίδραση του ανταγωνισμού είναι μικρότερη για 

μοναδικά στυλ, τα οποία δεν μπορούν να συγκριθούν εύκολα. Σ' ένα περιβάλλον 

αυξανόμενης διαφοροποίησης στα στυλ και στα χρώματα, ο λιανοπωλητής 

αντιμετωπίζει αντίστοιχες πιθανότητες αύξησης των λαθών στην τιμολόγηση και 

στην πρόβλεψη της ζήτησης. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της χρησιμοποίησης 

πολιτικών μείωσης της τιμής, λόγω της αυξανόμενης αβεβαιότητας του 

περιβάλλοντος. Τα σταθερά εμπορεύματα (επίσης ονομαζόμενα βασικά εμπορεύματα 

ή ταχυκίνητα καταναλωτικά προϊόντα) βρίσκονται σε συνεχή ζήτηση κατά τη 

διάρκεια μιας εκτεταμένης χρονικής περιόδου. Για τα προϊόντα μόδας ο στόχος είναι 
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να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη για το είδος ή την κατηγορία και ανάλογα να 

τιμολογηθούν τα εμπορεύματα, ώστε το απόθεμα να προσεγγίσει το μηδέν στο τέλος 

του κύκλου της μόδας, γιατί εκείνη τη χρονική στιγμή, το εμπόρευμα βρίσκεται εκτός 

στυλ και έχει μικρή ή καμία αξία στην αγορά.  

 

Οι αποφάσεις τιμολόγησης μπορούν να ληφθούν στο επίπεδο της μονάδας 

διατήρησης αποθεμάτων για τα σταθερά εμπορεύματα και οι λιανοπωλητές πρέπει να 

λάβουν υπόψη την επίδραση που έχει στην τιμή μια μονάδα διατήρησης αποθεμάτων 

στην άλλη ή η επίδραση που έχει μια κατηγορία μονάδων διατήρησης αποθεμάτων σε 

μια άλλη κατηγορία. Έτσι, το απόλυτο μέγεθος του προβλήματος της αριστοποίησης 

για σταθερά εμπορεύματα μπορεί να είναι σημαντικό. 

 

Στις πολιτικές τιμολόγησης μπορούν να συμπεριληφθεί σαν ξεχωριστή κατηγορία και 

η τιμολόγηση για τα προϊόντα private label. Τα προϊόντα ιδιωτικής επωνυμίας φέρουν 

την επωνυμία μιας λιανεμπορικής επιχείρησης, Στους καταναλωτές τα προϊόντα 

ιδιωτικής επωνυμίας είναι σήμερα γνωστά. Οι λιανοπωλητές αναπτύσσουν σήμερα 

στρατηγικές προϊόντων ιδιωτικής επωνυμίας, γιατί αυτά τα προϊόντα παρέχουν τη 

δυνατότητα αύξησης των πωλήσεων.  (Παπαβασιλείου N και Ήντουνας Κ. , 2005) 

 

Η τιμολόγηση των private label προϊόντων αποτελεί  μια από τις σημαντικότερες και 

πιο δύσκολες αποφάσεις που καλείται να λάβει μια λιανεμπορική επιχείρηση. Η 

μέθοδος ανάλυσης του περιθωρίου συνεισφοράς αποτελεί, ίσως, σήμερα την πιο 

ολοκληρωμένη προσέγγιση σε ότι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, εστιάζοντας 

ιδιαίτερα στις μεταβολές των τιμών των συγκεκριμένων προϊόντων. Αντί για την 

τιμολόγηση με βάση το κόστος, στη συγκεκριμένη μέθοδο γίνεται μια ανάλυση 

εκείνου του κόστους που πρέπει να επιτευχθεί με βάση τις πωλήσεις που απαιτούνται 

ως αποτέλεσμα της μεταβολής μιας τιμής, η οποία τιμή είναι συνάρτηση του τι είναι 

διατεθειμένοι να καταβάλουν οι πελάτες και  καθορίζεται με βάση την αξία του 

προϊόντος για τους πελάτες. Αντί για την παραδοσιακή σε πολλές επιχειρήσεις 

μέθοδο του καθορισμού της τιμής από ένα μόνο τμήμα, η μέθοδος αυτή δίνει έμφαση 

σε μια ευρύτερη ενδοεπιχειρησιακή συνεργασία. (Ήντουνας Κ. , 2007). 
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11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

Διοίκηση εσόδων με διαχείριση των λιανικών τιμών 

Μία ειδική στρατηγική τιμολόγησης που χρησιμοποιείται στη λιανική πώληση 

υπηρεσιών είναι η διοίκηση εσόδων (yield management). Πρόκειται για την 

αποδοτική προσαρμογή της τιμής στις συνθήκες πληρότητας των σχετικών 

υπηρεσιών. Οι αεροπορικές γραμμές είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής 

αυτού του συστήματος, εφόσον η τιμή των εισιτηρίων ακολουθεί διαρκώς το επίπεδο 

ζήτησης και διαθεσίμων θέσεων. 

 

Η διοίκηση εσόδων (yield management) είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε επιχειρήσεις 

λιανικής πώλησης υπηρεσιών με υψηλό επίπεδο σταθερού κόστους, ώστε το 

πρόσθετο κόστος εξυπηρέτησης ενός επιπλέον πελάτη να είναι αμελητέο ή πολύ 

μικρό. Για παράδειγμα, το κόστος λειτουργίας ενός ξενοδοχείου δεν επηρεάζεται 

ουσιωδώς από την παρουσία ενός επιπλέον πελάτη, ενώ από πλευράς εσόδων ένα 

αδιάθετο δωμάτιο αποτελεί ένα διαφυγόν έσοδο. Παρόμοια παραδείγματα βρίσκουμε 

σε ενοικιάσεις αυτοκινήτων, παραστάσεις, κ.λπ. Αυτό το οποίο είναι απαραίτητο για 

την εφαρμογή της διοίκησης εσόδων είναι η ύπαρξη πελατών με διαφορετική 

ευαισθησία στην τιμή, όπως, για παράδειγμα, επιβάτες διακεκριμένης και τουριστικής 

θέσεως σε μία πτήση. 

 

Η διοίκηση εσόδων μπορεί να εφαρμοσθεί σε μεγαλύτερο εύρος επιχειρήσεων, ίσως, 

π.χ. σε συνεργεία, κομμωτήρια, κ.λπ. Η βασική ιδέα είναι να προσφέρεται καλύτερη 

τιμή για ημέρες και ώρες με πλεονάζουσα δυναμικότητα, και υψηλότερη τιμή για 

ημέρες και ώρες με μεγάλο φόρτο εργασίας. Με τον τρόπο αυτό, αφ' ενός 

αξιοποιούνται καλύτερα οι παραγωγικοί συντελεστές της επιχείρησης, οι οποίοι 

ούτως ή άλλως αμείβονται για όλο το χρόνο, και αφ' ετέρου αυξάνονται τα κέρδη, 

καθώς κάποιοι πελάτες πληρώνουν οικειοθελώς παραπάνω και κάποιοι πελάτες 

κερδίζονται μέσω ιδιαίτερα ελκυστικών τιμών. 
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Εφαρμογή στρατηγικής σταθερών τιμών σε συγκεκριμένα εμπορεύματα 

Η καταλληλότητα της στρατηγικής σταθερών τιμών δεν είναι ίδια για όλα τα 

εμπορεύματα. Η επιχείρηση πρέπει να διαγνώσει τα χαρακτηριστικά της συλλογής 

εμπορευμάτων και να διαπιστώσει αν αυτά προσφέρονται για την εφαρμογή τής εν 

λόγω στρατηγικής. 

 

Ειδικότερα, η στρατηγική σταθερών τιμών είναι κατάλληλη για προϊόντα με πιστή 

πελατεία, που δεν περιμένει εκπτώσεις και προσφορές προκειμένου να προβεί σε 

αγορές. Επίσης, οι σταθερές τιμές είναι κατάλληλες για μάρκες με μεγάλο μερίδιο 

αγοράς, το οποίο δύσκολα θα μεγαλώσει μέσω εκπτώσεων. Στο επίπεδο της 

συνολικής προϊοντικής κατηγορίας, η στρατηγική σταθερών τιμών ενδείκνυται αν οι 

κατηγορίες προϊόντων έχουν ολιγοπωλιακή δομή, δηλαδή, αν χαρακτηρίζονται από 

λίγες και ισχυρές μάρκες. 

 

Γενικά, η στρατηγική σταθερών τιμών συνιστάται για εμπορεύματα με μικρή 

ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, όπου η αποτελεσματικότητα μειώσεων στην 

τιμή θα είναι περιορισμένη. Από μία καθαρά πρακτική άποψη, η διατήρηση μιας 

καθαρής και συνεπούς στρατηγικής χαμηλών τιμών είναι δυσχερής. Για παράδειγμα, 

υπάρχουν διάφοροι απρόβλεπτοι παράγοντες που δημιουργούν την ανάγκη για 

εκπτώσεις, όπως η δράση του ανταγωνισμού, η μόδα, ο καιρός και οι 

μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών. 

 

Το είδος της πελατείας για κάθε βασική στρατηγική τιμολόγησης 

Οι πελάτες που πραγματοποιούν πολλές επισκέψεις στο κατάστημα και επιμερίζουν 

τις αγορές τους έχουν ένα κίνητρο να προτιμήσουν ένα κατάστημα με αυξομειώσεις 

τιμών. Εφόσον κάνουν συχνές επισκέψεις, έχουν αφ' ενός αυξημένες πιθανότητες να 

επιτύχουν σημαντικές προσφορές και εκπτώσεις και αφ' ετέρου τη δυνατότητα να 

επιδιώκουν να αγοράζουν ότι χρειάζονται σε προσφορά. 

 

Οι πελάτες που πραγματοποιούν λίγες επισκέψεις στο κατάστημα και συγκεντρώνουν 

τις αγορές τους έχουν ένα κίνητρο να προτιμήσουν ένα κατάστημα με σταθερές 

χαμηλές τιμές, όπου οι μέσες (αναμενόμενες) τιμές είναι καλύτερες. 
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Το ίδιο θέμα μπορεί να εξετασθεί και ως προσαρμογή του πελάτη στη στρατηγική 

του καταστήματος. Αν το κατάστημα έχει σταθερές τιμές, δεν υπάρχει λόγος να 

πηγαίνει κανείς συχνά προκειμένου να επιτύχει περισσότερες προσφορές. Άρα, είναι 

ορθολογική η συγκέντρωση των αγορών σε λίγες επισκέψεις. Αν το κατάστημα έχει 

αυξομειώσεις τιμών, έχει νόημα να το επισκέπτεται κανείς συχνά για να επιτυγχάνει 

περισσότερες προσφορές. Επομένως, είναι ορθολογικός ο επιμερισμός των αγορών 

σε πολλές επισκέψεις. 

 

Τιμολόγηση συσκευασιών διαφορετικού μεγέθους 

Πολλά προϊόντα, ιδιαιτέρως στους τομείς τροφίμων, ποτών και ειδών οικιακής 

χρήσεως, πωλούνται σε συσκευασίες διαφόρων μεγεθών, οι οποίες ενσωματώνουν 

διαφορετική ποσότητα προϊόντος. Παραδείγματος χάριν, ένα αναψυκτικό διατίθεται 

σε συσκευασίες 250, 330, 500, 1000 και 2000 ml. 

 

Η διάθεση εναλλακτικών μεγεθών ανταποκρίνεται στις ετερογενείς ανάγκες και 

προτιμήσεις των καταναλωτών σχετικά με το ρυθμό κατανάλωσης, την περίοδο 

επαναγοράς και την αποθεματοποίηση του προϊόντος. Η σύγκριση του μέσου 

κόστους, δηλαδή, της τιμής μίας βασικής μονάδας προϊόντος σε κλίμακα όγκου 

(λίτρα) ή βάρους (κιλά), είναι δύσκολη για τον πελάτη όταν αυτός θέλει να συγκρίνει 

το μέσο κόστος μεταξύ διαφορετικών συσκευασιών της ίδιας μάρκας ή εναλλακτικών 

μαρκών. 

 

Η σύγκριση του μέσου κόστους διευκολύνεται αν ο έμπορος παρουσιάζει 

συστηματικά την τιμή βασικής μονάδας, δηλαδή, το κόστος ανά μονάδα όγκου ή 

βάρους, σε μία μικρή πινακίδα στο χώρο έκθεσης του προϊόντος. Σύμφωνα με τη 

συνηθέστερη πρακτική των επιχειρήσεων, οι μεγαλύτερες συσκευασίες, αν και 

πωλούνται σε υψηλότερη ονομαστική τιμή, έχουν μικρότερο κόστος ανά μονάδα 

ποσότητας. Παραδείγματος χάριν, η συσκευασία των 2000 ml είναι συνολικά 

ακριβότερη από εκείνη των 500 ml, αλλά η τιμή ανά ml είναι μικρότερη στη 

μεγαλύτερη συσκευασία. 

 

Οι προσδοκίες των πελατών είναι ανάλογες, δηλαδή, υπάρχει στο καταναλωτικό 

κοινό η διαδεδομένη και εδραιωμένη πεποίθηση ότι το μέσο κόστος του προϊόντος 

(κόστος ανά βασική μονάδα μέτρησης ποσότητας) είναι μικρότερο στις μεγαλύτερες 
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συσκευασίες. Ωστόσο, παρά την κατεστημένη άποψη, διάφορες μελέτες έχουν 

εντοπίσει περιπτώσεις όπου συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή, το μέσο κόστος είναι 

μεγαλύτερο στις μεγαλύτερες συσκευασίες. 

 

Η περίπτωση όπου το μέσο κόστος αυξάνεται καθώς μεγαλώνει η συσκευασία 

ονομάζεται επιβάρυνση ποσότητας (quantity surcharge). Αν η τιμολόγηση αυτή γίνει 

αντιληπτή από τον πελάτη, και αν αυτός δεν έχει ικανό λόγο προτίμησης της 

μεγαλύτερης συσκευασίας, μπορεί να στραφεί στη μικρότερη συσκευασία 

(Παπαβασιλείου N και Ήντουνας Κ. , 2005) 

 

 

12. ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

Για τον καθορισμό της τιμής πώλησης των εμπορευμάτων, δεν υπάρχει μια μόνο 

μέθοδος αλλά πολλές. Η μέθοδος ή οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν θα 

εξαρτηθούν από τις περιστάσεις και τις ειδικές συνθήκες, μέσα στις οποίες δρα κάθε 

επιχείρηση λιανικής πώλησης. Έτσι, κάθε λιανέμπορος θα πρέπει να έχει ένα πλαίσιο, 

σαφώς καθορισμένο, για όλες τις συνθήκες που κυριαρχούν, εσωτερικά και 

εξωτερικά, στην επιχείρηση του. Με βάση το πλαίσιο αυτό ο λιανέμπορος, όταν 

καθορίζει τις τιμές των εμπορευμάτων του, λαμβάνει υπόψη του τέσσερις βασικούς 

παράγοντες: Ι) Το κόστος των εμπορευμάτων και των εξόδων λειτουργίας της 

επιχείρησης του, II) τον ανταγωνισμό, ΙΙΙ) αν οι καταναλωτές προς τους οποίους 

απευθύνει τα εμπορεύματα του είναι σε θέση και επιθυμούν να τα αγοράσουν στις 

τιμές που αυτός θα καθορίσει και IV) αν η τιμολογιακή στρατηγική που θα 

ακολουθήσει, μακροχρόνια τουλάχιστο, του μεγιστοποιεί τα κέρδη του. 

 

Παρακάτω θα αναπτυχθούν οι βασικότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τους 

λιανέμπορους, προκειμένου να τιμολογήσουν τα εμπορεύματα τους. 

 

Τιμολόγηση με βάση την τιμή κόστους των εμπορευμάτων 

Για την επίτευξη κέρδους, ο λιανέμπορος πρέπει να πουλήσει τα προϊόντα του σε τιμή 

μεγαλύτερη του κόστους. Το σύνολο των πωλήσεων, μετά την αφαίρεση των 

εκπτώσεων και των επιστροφών των πελατών, ονομάζονται καθαρές πωλήσεις. Η 
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διαφορά μεταξύ καθαρών πωλήσεων και του κόστους πωληθέντων ονομάζεται μεικτό 

ή ακαθάριστο κέρδος. 

 

Η διαφορά μεταξύ ακαθάριστου κέρδους και λειτουργικών εξόδων, όπως ενοίκια, 

μισθοί, διαφημίσεις και ότι άλλο έξοδο προκύπτει κατά τη λειτουργία της 

επιχείρησης, είναι γνωστό σαν καθαρό κέρδος ή καθαρά έσοδα. Από τα πιο πάνω 

προκύπτει ότι αν ένας λιανέμπορος επιθυμεί τη δημιουργία ενός καθαρού κέρδους, 

τότε πρέπει το ακαθάριστο κέρδος του να είναι υψηλότερο από τα έξοδα λειτουργίας 

της επιχείρησης. Παρακάτω συνοψίζονται οι σχέσεις για τις οποίες έχουμε αναφερθεί 

(Εικόνα 3.2): 

 

 
Εικόνα 3.2: Εύρεση καθαρού κέρδους 

 

Μία εξίσου σπουδαία έννοια είναι εκείνη του ποσοστού επιβάρυνσης της τιμής 

(markup). To “markup” είναι ποσοστό κατά το οποίο ο λιανέμπορος προσαυξάνει την 

τιμή κόστους κτήσης για να διαμορφώσει την τιμή πώλησης. Αν π.χ. το είδος Α' 

αγοράστηκε 500 δρχ. και πουλήθηκε 1000 δρχ., το markup επί της λιανικής τιμής 

πώλησης είναι το 50%, ενώ επί της τιμής κτήσης είναι 100%. Οι απόλυτες και 

ποσοστιαίες σχέσεις είναι οι παρακάτω (Εικόνα 3.3): 
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Εικόνα 3.3 : Εύρεση κόστους κτήσεως 

 

Από τα πιο πάνω παραδείγματα είναι φανερό ότι η επιβάρυνση της τιμής παραμένει 

ίδια, δηλαδή 500 δρχ., ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο υπολογισμού 

της. 

 

Έτσι, οι προσαυξήσεις δημιουργούν μεικτά περιθώρια κέρδους και μπορούν να 

εκφράζονται με βάση την τιμή πώλησης ή με βάση το κόστος αγοράς, όπως (Εικόνα 

3.4): 

 

 
Εικόνα 3.4 : Εύρεση μεικτού περιθωρίου κέρδους 

 

Η τιμολόγηση, με βάση το κόστος των εμπορευμάτων, αποτελεί την πιο απλή και 

επομένως την πιο δημοφιλή μέθοδο τιμολόγησης για τους λιανοπωλητές. Επίσης, η 

μέθοδος αυτή εξασφαλίζει στην επιχείρηση λιανικής πώλησης ένα σταθερό ποσοστό 

κέρδους για κάθε ένα εμπόρευμα. Η μέθοδος, όμως, αυτή της τιμολόγησης έχει τα 

ακόλουθα σοβαρά μειονεκτήματα: 

 

a. Δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τον υπάρχοντα ανταγωνισμό. 

b. Δεν παρέχει οδηγό για τη μεγιστοποίηση των κερδών. 
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Παρά τα μειονεκτήματα, όμως, αυτά η μέθοδος αυτή αποτελεί μια βάση για το 

λιανοπωλητή, προκειμένου να τιμολογήσει τα εμπορεύματα του. 

 

Τιμολόγηση με βάση τις τιμές των ανταγωνιστών 

Το να καθορίσει ο λιανοπωλητής τις τιμές του, με βάση τις τιμές των ανταγωνιστών, 

είναι ασφαλώς, μία από τις ευκολότερες και απλούστερες μεθόδους. Αρκεί να ρίξει 

μια ματιά στις ετικέτες των τιμών, που είναι στις βιτρίνες των καταστημάτων των 

ανταγωνιστών, ή να αγοράσει από τα καταστήματα αυτά τα προϊόντα, για τα οποία 

θέλει να μάθει τις τιμές τους. 

 

Η μέθοδος, όμως, αυτή παρουσιάζει μειονεκτήματα γιατί: 

a. Οι ανταγωνιστές δεν έχουν πάντα σωστές τιμές. 

b. Οι συνθήκες του καταστήματος του λιανοπωλητή μπορεί να είναι τελείως 

διαφορετικές από εκείνες του ανταγωνιστή. 

c. Τα καταστήματα των ανταγωνιστών πουλούν σε περιοχές (προ πάντων σε 

μεγάλες πόλεις), οι οποίες, ίσως, παρουσιάζουν χαρακτηριστικά κατά πολύ 

διαφορετικά από εκείνα της περιοχής που έχει το κατάστημα του ο 

λιανοπωλητής. 

d. Τα έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης λιανικής πώλησης μπορεί να είναι 

κατώτερα ή ανώτερα των ανταγωνιστών. 

e. Πιθανόν η πελατεία των ανταγωνιστών να είναι διαφορετική από εκείνη του 

λιανοπωλητή, όσον αφορά στο εισόδημα και στις συνήθειες της. 

 

Ο λιανοπωλητής, που έχει σκοπό να κάνει χρήση αυτής της μεθόδου, οφείλει να είναι 

πολύ προσεκτικός και να εξετάζει κατά βάθος όλους τους παραπάνω παράγοντες. Η 

μέθοδος αυτή έχει εφαρμογή, αν ο λιανοπωλητής εντοπίσει παρόμοιο κατάστημα με 

το δικό του, που να λειτουργεί κάτω από τις ίδιες εσωτερικές και εξωτερικές 

συνθήκες. 

 

Τιμολόγηση με στόχο την προώθηση των πωλήσεων 

Ο αντικειμενικός σκοπός αυτής της μεθόδου είναι η αύξηση των πωλήσεων, με το να 

δίνει στον πελάτη περισσότερα από ότι πληρώνει. Η μέθοδος αυτή της τιμολόγησης 

μπορεί να πάρει διάφορες μορφές, όπως τη μορφή της δωρεάς, των βραβείων και των 

κουπονιών. Αν και δε γίνεται μείωση της τιμής, το καθαρό αποτέλεσμα αποτελεί 
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μείωση της πραγματικής τιμής, αφού ο πελάτης παίρνει περισσότερα από την 

επιχείρηση με αυτό το ποσό χρημάτων. 

 

Η τιμολόγηση με στόχο την προώθηση των πωλήσεων είναι πολύ δημοφιλής στους 

λιανοπωλητές. Το ερώτημα, όμως, είναι αν αυτή η τιμολόγηση δίνει μικρότερα κέρδη 

στην επιχείρηση. Πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν την άποψη πως, το επί πλέον 

κόστος για δώρα και βραβεία, έχει σαν αποτέλεσμα μικρότερα κέρδη (Εικόνα 3.5). 

 

 
Εικόνα 3.5 : Εύρεση καθαρού κέρδους για κανονική τιμολόγηση και  

τιμολόγηση για προώθηση 

 

Έστω, πως οι ετήσιες πωλήσεις της επιχείρησης λιανικής πωλήσεως, ήταν 

100.000.000 δραχμές. Το κόστος των εμπορευμάτων που πουλήθηκαν ήταν το 85% 

των πωλήσεων, ενώ τα σταθερά έξοδα ανέρχονται στο ποσό των 10.000.000 

δραχμών. Με τις συνθήκες αυτές η επιχείρηση επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη μέθοδο 

της τιμολόγησης με στόχο την προώθηση των πωλήσεων. Το κόστος των δώρων και 

των βραβείων που χρησιμοποιήθηκαν για την προώθηση των πωλήσεων, 

υπολογίστηκε πως ισούται με το 2% των πωλήσεων. Η μέθοδος αυτή της 

τιμολόγησης είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης αυτής 

κατά 20%, δηλαδή σε 120.000.000 δραχμές. Όπως φαίνεται, από τον παραπάνω 

υπολογισμό, η μέθοδος αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών της 

επιχείρησης από 5.000.000 σε 5.600.000 δραχμές. 
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Βέβαια, η αύξηση αυτή των κερδών της επιχείρησης δε θα πραγματοποιηθεί, αν 

αποτύχει η αύξηση των πωλήσεων, λόγω π.χ. αντεκδικήσεων από μέρους των 

ανταγωνιστών. Στην περίπτωση αυτή η πτώση των κερδών είναι πλέον 

πραγματικότητα. Απαραίτητο στοιχείο, επίσης, για την επιτυχία αυτής της μεθόδου, 

αποτελεί η ικανότητα της επιχείρησης να διαχειρίζεται τις επί πλέον πωλήσεις, χωρίς 

να αυξηθούν τα σταθερά έξοδα. (Τζωρτζάκης Κ. και Τζωρτζάκη Α. , 2001) 

 

 

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Ανάλογα με την κατηγορία προϊόντων που εμπορεύεται κάθε κατάστημα λιανικής 

πώλησης μπορεί να υπάρξουν και διαφορετικές μέθοδοι στην πολιτική τιμολόγησης 

των εμπορεύματος τους. 

 

Loss Leader 

Ένα σούπερ-μάρκετ, για παράδειγμα, μπορεί, εκτός της γενικής πολιτικής των τιμών 

που ακολουθεί, να τιμολογήσει ορισμένα προϊόντα σύμφωνα με τις ειδικότερες 

ανάγκες του. Εάν έχει πρόβλημα προσέλκυσης πελατείας μπορεί να το αντιμετωπίσει 

με μια τεχνική των τιμών, π.χ. ο λιανοπωλητής ξέρει ότι, το γάλα ΝΟΥΝΟΥ κοστίζει 

έστω, 240 δρχ., η ζάχαρη 235 δρχ. το κιλό και το κουτί του πελτέ του 1/4 του κιλού 

100 δρχ. Οι τιμές αυτές αγοράς είναι περίπου καθορισμένες για όλους τους 

λιανοπωλητές. Μπορεί λοιπόν να τιμολογήσει τα προϊόντα αυτά, τα οποία έχουν 

μεγάλη κατανάλωση και αγοράζονται μαζικά από τους καταναλωτές, σε πολύ 

χαμηλές τιμές, μη ανταγωνιστικές. Ακόμη μπορεί να τα τυποποιήσει σε χονδρικές 

συσκευασίες. Όταν λοιπόν οι καταναλωτές σπεύσουν να αγοράσουν τις ειδικές αυτές 

προσφορές, θα πάρουν οπωσδήποτε και άλλα προϊόντα. Η μέθοδος αυτή των ειδικών 

προσφορών λέγεται Loss leader, και έχει σκοπό την προσέλκυση των καταναλωτών 

στο κατάστημα. 

 

Εκπτώσεις 

Η μείωση της αρχικής τιμής πώλησης ενός προϊόντος καλείται έκπτωση. Με τις 

εκπτώσεις επιδιώκεται η ρευστοποίηση των αποθεμάτων έτσι που: 
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α) να αυξήσουν τη ρευστότητα της επιχείρησης, 

β) να απαλλαγούν από τις δαπάνες για τη φύλαξη και συντήρηση των αποθεμάτων 

και, 

γ) να περιορίσουν τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από την τεχνολογική 

απαξίωση των προϊόντων, την αλλαγή μόδας, κ.λπ. 

 

Οι λιανοπωλητές προσφέρουν τις εκπτώσεις στο τέλος της κάθε περιόδου. Συνήθως, 

στις περισσότερες χώρες η εποχή των εκπτώσεων καθορίζεται από το κράτος. Οι 

εκπτώσεις προσφέρονται ακόμη και σαν μέθοδος της προώθησης πωλήσεων. 

(Εξαδάκτυλος Ν. , 1996) 

 

Κουπόνια 

Τα κουπόνια είναι δελτία που επιτρέπουν στον κάτοχο τους να αγοράσει ένα προϊόν 

με έκπτωση. Τα κουπόνια εκδίδονται από βιομηχάνους και εμπόρους και διανέμονται 

μέσω του τύπου, του ταχυδρομείου (direct mail), των συσκευασιών, των ταμείων, 

ειδικών stand, κ.λπ. 

 

Τα κουπόνια που διανέμονται μέσω του τύπου έχουν σημαντικό κόστος, αλλά 

προσφέρουν περιθώρια για εστιασμένη διανομή, αν το αναγνωστικό κοινό του 

εντύπου ταυτίζεται ή εκπροσωπεί επαρκώς την πελατεία του προϊόντος. 

 

Τα κουπόνια που διανέμονται μέσω των συσκευασιών τοποθετούνται στο εξωτερικό 

ή εσωτερικό της συσκευασίας. Επομένως, προσφέρουν σε όσους αγοράσουν τη 

συσκευασία δυνατότητα έκπτωσης σε μελλοντική επαναγορά του προϊόντος. 

Προσφέρουν, δηλαδή, ένα κίνητρο στον πελάτη για να επαναγοράς το ίδιο προϊόν στο 

μέλλον. 

 

Τα κουπόνια που διανέμονται ταχυδρομικώς προϋποθέτουν τη γνώση στοιχείων του 

παραλήπτη και συνήθως είναι κουπόνια που εκδίδονται από τον έμπορο. Διάθεση 

κουπονιών μπορεί να γίνει και μέσα στο κατάστημα, όπου εκπτωτικά δελτία 

τοποθετούνται σε ειδικές θέσεις κοντά στο προωθούμενο προϊόν, ή προσφέρονται 

από υπάλληλο. Τέλος, κουπόνια μπορούν να εκδοθούν με ηλεκτρονικό τρόπο στα 

ταμεία. Σήμερα, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης, τα κουπόνια παρακολουθούνται 

και εξαργυρώνονται ηλεκτρονικά μέσω των EPOS. 
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Ο στόχος του κουπονιού είναι η δοκιμή προϊόντων από νέους πελάτες και η αύξηση 

της κατανάλωσης από παλαιούς πελάτες. Το κουπόνι πιστοποιεί μία μείωση τιμής, 

ενώ παράλληλα προσελκύει την προσοχή του καταναλωτή. Η μέθοδος αυτή, 

επομένως, συνδυάζει μία διαχειριστική και μία επικοινωνιακή λειτουργία. 

 

Ένα πιθανό πρόβλημα είναι να μην οδηγήσουν σε μακροχρόνια αύξηση της 

κατανάλωσης, διότι πολλοί πελάτες δημιουργούν αποθέματα και καταναλώνουν 

αργότερα, μειώνοντας παράλληλα τις αγορές χωρίς κουπόνι. 

 

Το κουπόνι είναι, ουσιαστικά, μία επιλεκτική μέθοδος έκπτωσης. Η έκπτωση δεν 

δίδεται σε όλους τους πελάτες, αλλά μόνο σε εκείνους που έχουν κουπόνι και είναι 

πρόθυμοι να το εξαργυρώσουν. Η αξιοποίηση των κουπονιών συνεπάγεται κάποιο 

διαχειριστικό κόστος για τον πελάτη, το οποίο αφορά τον κόπο και χρόνο που 

χρειάζεται για τη συλλογή και εξαργύρωση τους. Μόνο τα άτομα που είναι πρόθυμα 

να υποστούν το διαχειριστικό κόστος για να χρησιμοποιήσουν το κουπόνι θα 

πληρώσουν τη μειωμένη τιμή. Οι χρήστες των κουπονιών είναι κυρίως άτομα με 

μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς την τιμή, τα οποία είναι πρόθυμα να εμπλακούν στη 

διαδικασία διαχείρισης του κουπονιού προκειμένου να εξασφαλίσουν την έκπτωση. 

Επομένως, το κουπόνι μπορεί να θεωρηθεί ένας μηχανισμός έμμεσης 

διαφοροποίησης τιμών. Ειδικότερα, οι πελάτες με μεγάλη ευαισθησία ως προς την 

τιμή είναι πρόθυμοι να εμπλακούν στη διαδικασία χρήσης του κουπονιού και 

πληρώνουν τη μικρότερη τιμή, ενώ οι πελάτες με μικρή ευαισθησία ως προς την τιμή 

δεν ασχολούνται με το κουπόνι και πληρώνουν τη μεγαλύτερη τιμή. 

 

Με το μηχανισμό αυτό, άτομα με υψηλότερη ελαστικότητα ατομικής ζήτησης 

αγοράζουν το προϊόν εξαργυρώνοντας το κουπόνι σε χαμηλότερη τιμή, και άτομα με 

χαμηλότερη ελαστικότητα ατομικής ζήτησης αγοράζουν το προϊόν σε υψηλότερη 

τιμή. Τα κουπόνια, επίσης, προσδίδουν αξιοπιστία στην προωθητική ενέργεια. 

Θεωρείται λιγότερο πιθανή μία αύξηση της κανονικής τιμής πριν την έκπτωση. Το 

κουπόνι έχει το χαρακτήρα μίας απολύτως προσωρινής ενέργειας και δεν καλλιεργεί 

προσδοκίες για μία μόνιμη μείωση της τιμής ή υποψίες για μείωση της ποιότητας. 
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Δελτία επιστροφής χρημάτων (cash rebates) 

Τα δελτία επιστροφής χρημάτων είναι σπανιότερη μορφή τιμολογιακής προώθησης 

πωλήσεων. Πρόκειται για αποδεικτικά αγοράς του προϊόντος τα οποία επιστρέφουν 

στον πελάτη μέρος των χρημάτων που κατέβαλε. Εκδίδονται από τον κατασκευαστή 

του προϊόντος και επιστρέφονται στον ίδιο. Χρησιμοποιούνται για προϊόντα μεγάλης 

αξίας (συσκευές, αυτοκίνητα). Συμφέρουν τον έμπορο διότι δεν επωμίζεται τη 

διαχείριση τους, ενώ ωφελείται από την αύξηση της ζήτησης. 

 

Ηγέτιδα γραμμή προϊόντων (leader line pricing) 

Η μέθοδος αυτή ορίζει χαμηλές τιμές σε συγκεκριμένες κατηγορίες εμπορευμάτων, 

τα οποία αγοράζονται συχνά και φέρνουν τον πελάτη στο κατάστημα (π.χ., σε ένα 

σούπερ μάρκετ, καφές και γάλα).  

 

Οι ηγέτιδες γραμμές προϊόντων συχνά τιμολογούνται κάτω του κόστους. Ο ηγέτης 

ζημίας (loss leader) είναι μία ειδική περίπτωση τιμολόγησης ηγέτιδας γραμμής 

προϊόντων. Αναφέρεται στην περίπτωση όπου ένα προϊόν διατίθεται σε τιμή 

χαμηλότερη του κόστους. Ο ηγέτης ζημίας χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει 

κίνηση στο κατάστημα και να αυξήσει τις πωλήσεις άλλων, διαφορετικών 

εμπορευμάτων. Η εφαρμογή της μεθόδου του ηγέτη ζημίας είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα στα καταστήματα με μεγάλο αριθμό γραμμών προϊόντων (π.χ., σούπερ 

μάρκετ), επειδή σε αυτό το εμπορικό περιβάλλον είναι σε θέση να προκαλέσει 

σημαντικές παράπλευρες αγορές συμπληρωματικών ή και άσχετων προϊόντων, από 

πελάτες οι οποίοι αρχικώς ελκύονται στο κατάστημα από τη χαμηλή τιμή του ηγέτη 

ζημίας. Ο βασικός στόχος και πιθανώς το κυριότερο όφελος του ηγέτη ζημίας είναι 

να προσελκύσει πελάτες, οι οποίοι διαφορετικά δεν θα επισκέπτονταν το κατάστημα. 

Σύμφωνα με ορισμένες έρευνες, ο ηγέτης ζημίας είναι αποτελεσματικός στην αύξηση 

των πωλήσεων του καταστήματος, αλλά είναι λιγότερο επιτυχής στην αύξηση των 

κερδών. 

 

Τιμολόγηση δέσμης προϊόντων (price bundling) 

Η τιμολόγηση δέσμης συνδέει το κόστος αγοράς συνήθως δύο ή, σπάνια, 

περισσοτέρων προϊόντων. Υπάρχουν δύο τρόποι εφαρμογής: 
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 Καθορίζεται ενιαία λιανική τιμή για δύο ή περισσότερα προϊόντα. Ο τρόπος 

παρουσίασης στους πελάτες μπορεί να διαφέρει. Τα προϊόντα μπορεί να έχουν 

συσκευασθεί μαζί ή να πωλούνται ξεχωριστά. Η ενιαία λιανική τιμή μπορεί να 

παρουσιάζεται ως έκπτωση-άθροισμα των επιμέρους τιμών, ή να παρουσιάζεται το 

ένα προϊόν ως δώρο που συνοδεύει την αγορά του άλλου. 

 Συνδυασμένες προσφορές. Η αγορά του ενός προϊόντος δίνει δικαίωμα 

έκπτωσης στην αγορά του άλλου. Για παράδειγμα, αν αγοραστεί το Α προϊόν, 

υπάρχει έκπτωση 50% στο Β προϊόν. 

 

Η τιμολόγηση δέσμης προϊόντων ουσιαστικά προωθεί ένα εμπόρευμα χαμηλής 

ζήτησης μέσω ενός προϊόντος υψηλής ζήτησης. Τα προϊόντα είναι συνήθως 

συμπληρωματικά. Για παράδειγμα, φακός και μπαταρίες, όπου οι μπαταρίες ως 

προϊόν υψηλής κυκλοφορίας προωθούν τη διακίνηση του φακού, ο οποίος είναι 

συμπληρωματικό προϊόν χαμηλότερης κυκλοφορίας. 

 

Στα καταστήματα με συστήματα EPOS, η εφαρμογή τιμολόγησης δέσμης συνήθως 

δεν χρειάζεται κοινή συσκευασία των προϊόντων. Το σύστημα αναγνωρίζει μέσω του 

γραμμικού κώδικα αν ο πελάτης αγοράζει και τα δύο σχετικά προϊόντα, και 

αυτομάτως κάνει την έκπτωση. Εντούτοις, οι κοινές συσκευασίες μπορεί να 

χρησιμοποιούνται για προσέλκυση προσοχής, απλούστευση της διαδικασίας για τον 

πελάτη, ή άλλους λόγους. 

 

Τιμολόγηση πολλαπλών μονάδων (multiple unit pricing) 

Η τιμολόγηση πολλαπλών μονάδων αφορά τον ορισμό ενιαίας τιμής για πολλαπλές 

μονάδες (συσκευασίες) του ίδιου προϊόντος. Η ενιαία τιμή είναι χαμηλότερη από 

άθροισμα επιμέρους τιμών. 

 

Ο τρόπος παρουσίασης μπορεί να διαφέρει κατά περίπτωση. Η ενιαία τιμή μπορεί 

απλώς να παρουσιάζεται ως συμφέρουσα. Εναλλακτικά, η χαμηλότερη ενιαία τιμή 

μπορεί να μεταφράζεται σε «δωρεάν» μονάδες προϊόντος. Για παράδειγμα, στις δέκα 

φιάλες οι δύο είναι δωρεάν. 
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Η τιμολόγηση πολλαπλών μονάδων αυξάνει τον όγκο πωλήσεων, ενθαρρύνοντας την 

αγορά μεγάλης ποσότητας από τον πελάτη. (Παπαβασιλείου N και Ήντουνας Κ. , 

2005) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

 

 

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 
 

Μια πράξη πώλησης θεωρείται ως χονδρική, εφόσον η πώληση αγαθών ή η 

προσφορά υπηρεσιών γίνεται προς άλλον έμπορο. Επίσης χονδρέμπορος είναι και 

εκείνος, του οποίου οι χονδρικές πωλήσεις υπερβαίνουν το 60% των συνολικών 

πωλήσεων, εάν συγχρόνως πραγματοποιεί και λιανικές πωλήσεις προς τελικούς 

αγοραστές. Εκτός του εννοιολογικού προσδιορισμού, για το χονδρικό εμπόριο στη 

συνέχεια αναφέρονται επιπλέον έννοιες, οι οποίες θεωρούνται σημαντικές για την 

κατανόηση της τιμολόγησης στο χονδρικό εμπόριο.  

 

 Μια πράξη είναι εμπορική, εφόσον πραγματοποιούνται αγορές αγαθών και 

μεταπωλούνται χωρίς καμία ουσιαστική επεξεργασία ή μετά από τις «συνήθεις 

εμπορικές επεμβάσεις». 

 Εμπορεύματα εξ άλλου είναι αγαθά, που προέρχονται από «ξένη παραγωγή» 

και προορίζονται για άμεση μεταπώληση. 

 Προϊόντα αντιθέτως είναι αγαθά, που προέρχονται από «ίδια παραγωγή». 

 Βιομηχανικά αγαθά είναι προϊόντα, που προέρχονται από τον παραγωγικό 

μετασχηματισμό των συντελεστών παραγωγής και προορίζονται για την παραγωγή 

άλλων προϊόντων η υπηρεσιών. 

 Καταναλωτικά αγαθά είναι προϊόντα, που προέρχονται από τον παραγωγικό 

μετασχηματισμό των συντελεστών παραγωγής και προορίζονται για την άμεση και 

τελική κατανάλωση. 

 Πρώτη ύλη είναι αγαθό, που αποτελεί το κυριότερο και χαρακτηριστικότερο 

υλικό του κάθε τελικού προϊόντος. 

 Βοηθητική ύλη είναι αγαθό, που δεν αποτελεί το κυριότερο και 

χαρακτηριστικότερο υλικό του τελικού προϊόντος. 

 Αναλώσιμη ύλη είναι αγαθό, που δεν είναι υλικό του τελικού προϊόντος, αλλά 

είναι αναγκαίο για την αντίστοιχη παραγωγική διαδικασία. 
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 Ανταλλακτικά είναι αναγκαία αγαθά για την αρχική αποκατάσταση της ομαλής 

και κανονικής παραγωγικής διαδικασίας των παγίων στοιχείων μιας επιχείρησης. 

 Υλικά συσκευασίας είναι μη επιστρέψαμε αγαθά για την άμεση συσκευασία 

των προϊόντων κατά την παραγωγική διαδικασία η κατεργασία. 

 Είδη συσκευασίας είναι, επιστρέψαμε και μη, αγαθά για τη συσκευασία 

διανομής  των προς πώληση προϊόντων. (Μαυρίδης Δ. , 1999) 

 

Σύμφωνα με τους Τζωρτζάκη Κ. και Τζωρτζάκη Α. (2001), ο ρόλος του 

χονδρεμπορίου αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ παραγωγού και λιανέμπορου και 

έχει έντονα αλλοιωθεί από την ανάπτυξη των μεγάλων και κάθετα οργανωμένων 

επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, που εφοδιάζονται απευθείας από τους παραγωγούς. 

Σαν αποτέλεσμα αυτής της ανάπτυξης, πολλοί παραδοσιακοί χονδρέμποροι στη χώρα 

μας έχουν αποσυρθεί από το επάγγελμα. Πολλές, όμως, επιχειρήσεις χονδρεμπορίου 

πέτυχαν να αναπροσαρμοστούν μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον και να 

επιζήσουν. Η χονδρεμπορική επιχείρηση εκτελεί, πλέον, δραστηριότητες πέρα από τα 

πλαίσια του παραδοσιακού χονδρεμπορίου, δηλαδή της διατήρησης μεγάλων 

αποθεμάτων και αποθηκευτικών χώρων. Πολλοί χονδρέμποροι προσφέρουν σήμερα 

υπηρεσίες μεταφορών, marketing, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς επίσης και 

υπηρεσίες συμβούλων για συγκεκριμένα προϊόντα κ.ά. 

 

Στη διατήρηση του θεσμού του χονδρεμπόρου βοηθά και το γεγονός ότι οι 

επιχειρήσεις λιανικής πώλησης στο σύνολο τους εξακολουθούν να έχουν ανάγκη από 

εξειδικευμένες υπηρεσίες χονδρεμπορίου, όπως αποθήκευση, έλεγχος αποθεμάτων 

και εμπειρία στις προμήθειες. Έτσι, παρά τη γενική τάση για κάθετη ολοκλήρωση του 

εμπορίου στα καταναλωτικά προϊόντα, υπάρχει μία συνεχιζόμενη ισχυρή ζήτηση για 

υπηρεσίες χονδρεμπορίου. Η ζήτηση αυτή είναι έντονη για προϊόντα που έχουν 

ειδικές απαιτήσεις στην αποθήκευση, όπως π.χ. φρέσκα και κατεψυγμένα τρόφιμα. Η 

παραδοσιακή δραστηριότητα του χονδρεμπορίου παίζει επίσης ένα σημαντικό ρόλο 

για τον εφοδιασμό του βιομηχανικού τομέα, ιδιαίτερα σε πρώτες ύλες, χημικά και 

φαρμακευτικά προϊόντα, κ.ά. 
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2. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ  

 

Υπάρχει μια βασική διαφορά μεταξύ χονδρικού και λιανικού εμπορίου, και αυτή 

εστιάζεται στο κίνητρο του αγοραστή. Η βασικότερη διαφορά είναι το κίνητρο του 

αγοραστή. Οι περισσότερες συναλλαγές στο χονδρικό εμπόριο πραγματοποιούνται σε 

τιμές χαμηλότερες από εκείνες που έχει το λιανικό εμπόριο για το ίδιο εμπόρευμα. 

(Εικόνα 4.1) 

 

 

Εικόνα 4.1: Συναλλαγές Χονδρεμπορίου 

 

Υπάρχουν όμως αρκετές εξαιρέσεις του κανόνα. Ένα πρατήριο υγρών καυσίμων, π.χ., 

μπορεί να αγοράσει ένα μικρό αριθμό δοχείων κάποιου αντιψυκτικού υγρού από ένα 

χονδρέμπορο. Ο χονδρέμπορος, για να καλύψει το επιπλέον κόστος που 

δημιουργείται από τις μικρές ποσότητες αντιψυκτικού που παρέδωσε στο πρατήριο 

υγρών καυσίμων και για τις υπηρεσίες marketing που του προσέφερε, υπερφορολογεί 

το αντιψυκτικό. Οι πρατηριούχοι με τη σειρά τους θα πωλήσουν και αυτοί το 

αντιψυκτικό στους πελάτες τους σε μια υψηλή τιμή. Αντίθετα το Practiker, που 

αναλαμβάνει πολλές από τις λειτουργίες του marketing, μπορεί να αγοράσει 

κατευθείαν, από τη βιομηχανία παραγωγής του αντιψυκτικού, σε πολύ χαμηλή τιμή, 

ένα ολόκληρο φορτίο και να το πουλήσει στους καταναλωτές-πελάτες του σε 

χαμηλότερη τιμή από εκείνη που το πούλησε ο χονδρέμπορος στον πρατηριούχο 

υγρών καυσίμων. 
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Οι χονδρέμποροι, όμως, όταν συναλλάσσονται διακινούν, συνήθως, μεγάλες 

ποσότητες εμπορευμάτων. Οι χονδρέμποροι ηλεκτρικών ειδών, π.χ., αγοράζουν τα 

εμπορεύματα τους από τους παραγωγούς σε μεγάλες ποσότητες και στη συνέχεια τα 

μεταπωλούν σε μικρότερες ποσότητες στους λιανέμπορους. Ο λιανέμπορος με τη 

σειρά του τα μεταπωλεί στους τελικούς καταναλωτές, συνήθως, ανά τεμάχιο. 

 

Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις που ο χονδρέμπορος πωλεί ένα εμπόρευμα σε μικρές 

ποσότητες χωρίς να υπερτιμολογήσεις την τιμή του εμπορεύματος. Ένα φαρμακείο, 

π.χ., μπορεί να ζητήσει από τη φαρμακαποθήκη της οποίας είναι πελάτης, να του 

στείλει, χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ένα φάρμακο σε μικρή ποσότητα, 

επειδή του τελείωσε ξαφνικά, λόγω κάποιας επιδημίας. 

 

Από τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς, ότι το κίνητρο του αγοραστή καθορίζει αν μια 

συναλλαγή θα χαρακτηριστεί ως χονδρική ή λιανική πώληση. Επομένως, οι 

παράγοντες: χαμηλή τιμή, μεγάλες ποσότητες και η λειτουργία αποθήκης δεν είναι 

από μόνοι τους ικανοί να δώσουν μια σαφή διάκριση σε μια συναλλαγή και να τη 

χαρακτηρίσουν ως χονδρική ή λιανική πώληση. Οι συναλλαγές χονδρικής πώλησης 

πρέπει να εμπεριέχουν και το κίνητρο του κέρδους ή το κίνητρο της 

επιχειρηματικότητας. 

 

 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΙ 
 

Οι λειτουργίες που προσφέρουν οι χονδρέμποροι περιλαμβάνουν: την αγορά, την 

πώληση, την τυποποίηση και διαβάθμιση, τη χρηματοδότηση, την ανάληψη κινδύνου, 

την αποθήκευση και την πληροφόρηση. Οι χονδρέμποροι εκτελούν συνήθως όλες 

αυτές τις λειτουργίες μαζί με άλλες υπηρεσίες marketing. Έτσι, οι χονδρέμποροι 

προσφέρουν τις λειτουργίες του marketing σε οργανισμούς που βρίσκονται πάνω και 

κάτω από αυτούς στο δίκτυο διανομής. 

 

Λειτουργίες που προσφέρουν προς τους παραγωγούς 

Πολλοί παραγωγοί στηρίζονται στους χονδρεμπόρους προκειμένου να αποκτήσουν 

ένα δίκτυο διανομής για τα προϊόντα τους. Ίσως για ορισμένους αναγνώστες ο όρος 
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παραγωγός να τους φέρνει κατά νου τις μεγάλες βιομηχανίες όπως, π.χ., Πετζετάκις, 

Βιοκαρπέτ, Φάγε, κ.ά., δεν πρέπει να ξεχνάμε, όμως, πως στην πραγματικότητα η 

πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρές. Όλες αυτές οι μικρές 

επιχειρήσεις χρειάζονται μια μεγάλη ποικιλία λειτουργιών τις οποίες μόνο ένας 

έμπειρος χονδρέμπορος μπορεί να τις προσφέρει με οικονομικό τρόπο.  

 

Λειτουργίες που προσφέρουν προς τους λιανέμπορους 

Οι μικρές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης βασίζονται στους χονδρέμπορους, οι οποίοι 

τους εφοδιάζουν με μια μεγάλη ποικιλία εμπορευμάτων, προκειμένου να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών τους. Κάθε χονδρέμπορος συγκεντρώνει μια 

μεγάλη ποικιλία εμπορευμάτων που προέρχονται από ένα μεγάλο αριθμό παραγωγών. 

Έτσι, με τον τρόπο αυτό προσφέρουν μια πλούσια συλλογή εμπορευμάτων στους 

λιανέμπορους. (Τζωρτζάκης Κ. και Τζωρτζάκη Α. , 2001) 

 

 

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΩΝ  
 

Για να κατανοήσουμε την μεταβολή στις δραστηριότητες των χονδρεμπόρων, 

παρατηρούμε ότι κατά την εμφάνιση του, το χονδρεμπόριο, περιελάμβανε την 

αποθήκευση και διάθεση των προϊόντων Είχε, δηλαδή, ένα μεσολαβητικό ρόλο 

μεταξύ παραγωγού και λιανοπωλητή και δεν ασχολείτο με τη συσκευασία, τον 

εκτελωνισμό, τις μεθόδους marketing κ.λπ. 

 

Με την πάροδο του χρόνου όμως προσαρμόζεται στις αυξημένες υποχρεώσεις του 

σύγχρονου εμπορίου και έτσι έφθασε στη σημερινή του μορφή, όπου το επίπεδο 

συμμετοχής του στο εμπορικό κύκλωμα βρίσκεται σε αρκετά υψηλό βαθμό. Ο 

χονδρέμπορος έχει σήμερα όλες τις απαιτούμενες γνώσεις για τις σύγχρονες αρχές 

του εμπορεύεσθαι, ταξινομεί τα προϊόντα κατά κατηγορίες σύμφωνα με τις ανάγκες 

των πελατών του και προσφέρει κάθε εξυπηρέτηση στους λιανοπωλητές-πελάτες. 

 

Πριν από μερικά χρόνια οι χονδρέμποροι αποτελούσαν μια πραγματικά δυναμική 

μορφή στο σύστημα διανομής. Τα τελευταία όμως χρόνια πολλοί παραγωγοί και 

λιανοπωλητές άρχισαν επιτυχείς προσπάθειες για την μεταξύ τους διαπραγμάτευση. 
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Παρ' όλα αυτά όμως οι χονδρέμποροι συνεχίζουν να είναι μια σημαντική ανάγκη και 

σε πολλές περιπτώσεις μια κυριαρχική φιγούρα στο σύστημα διανομής. 

 

Στην ακόλουθη εικόνα 4.2 βλέπουμε πόσο δυσκίνητη και πολύπλοκη θα ήταν η ροή 

των προϊόντων στην αγορά χωρίς την παρουσία του χονδρέμπορου, αλλά και πως 

ομαλοποιείται με την παρουσία του. 

 

 
Εικόνα 4.2 : Ροή των προϊόντων στην αγορά 

 

Παρατηρούμε λοιπόν από το σχήμα στην (α) περίπτωση ότι, για να εξυπηρετηθούν οι 

τέσσερις λιανοπωλητές από τους τέσσερις παραγώγους απαιτούνται δεκαέξι 

διαδρομές 4x4 = 16. Ενώ στη (β) περίπτωση οι διαδρομές γίνονται μόνον οκτώ. 

Ελαχιστοποιείται δηλαδή το κόστος μετακίνησης των προϊόντων. Οι χονδρέμποροι 

εξυπηρετούν, κατά κάποιο τρόπο, σαν πράκτορες αγοράς για τους λιανοπωλητές και 

σαν ειδικοί πωλήσεων για τους παραγωγούς. 

 

Ο ρόλος του χονδρεμπόρου συνοψίζεται σε τρεις κυρίως λειτουργίες α) 

Συγκέντρωση, β) Εξίσωση, γ) Διασκόρπιση. Στο επόμενη εικόνα δίνεται σχηματικά ο 

τριπλός αυτός ρόλος του χονδρεμπόρου. 
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Εικόνα 4.3: Ο ρόλος του χονδρεμπόρου 

 

Η δουλειά, δηλαδή, του χονδρεμπόρου περιλαμβάνει: 

i. Συγκέντρωση των προϊόντων από διάφορους παραγωγούς. 

ii. Υποδιαίρεση των ποσοτήτων αυτών σε μικρότερες ποσότητες, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των πελατών του. 

iii. Διασκόρπιση των ποσοτήτων αυτών στους πελάτες λιανοπωλητές. 

 

Έχοντας ήδη αναπτύξει τις λειτουργίες του χονδρικού εμπορίου ακολουθεί αναφορά 

στις υπηρεσίες που περιλαμβάνει το χονδρικό εμπόριο. Το χονδρικό εμπόριο, παρ’ 

όλες τις κριτικές που έχει δεχθεί, προσφέρει μεγάλης σημασίας υπηρεσίες, τόσο 

στους παραγωγούς όσο και στους λιανοπωλητές. Ειδικότερα:  

 

Προς τους παραγωγούς προσφέρει τις εξής υπηρεσίες: 

α) Υποδεικνύει σ' αυτούς τα προϊόντα με την μεγαλύτερη κατανάλωση, δίνει 

πληροφορίες για την βελτίωση της συσκευασίας και το κατάλληλο μέγεθος. 

Προσδιορίζει την τάση της ζήτησης και γενικά δίνει πληροφορίες για την έρευνα της 

αγοράς. 

β) Προβαίνει στις απαραίτητες αποθηκεύσεις, ώστε σε περιόδους αιχμής της ζήτησης 

να πετυχαίνει την ισορροπία της προσφοράς και της ζήτησης. 

γ) Παρέχει πιστώσεις στους λιανοπωλητές, αναλαμβάνει τους κινδύνους αλλαγής της 

μόδας, χειροτέρευσης της ποιότητας, μεταβολής των τιμών κ.λπ. 

 

Προς τους λιανοπωλητές προσφέρει τις εξής υπηρεσίες: 

α) Παραδίδει αμέσως τα προϊόντα. 

β) Χορηγεί πιστώσεις. 

γ) Δίνει πληροφορίες για τις μεθόδους πώλησης, τη διαφήμιση, την ποσότητα αγοράς 

κ.λπ. 
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δ) Δίνει επιπλέον εγγυήσεις. 

ε) Εξυπηρετεί τους απομακρυσμένους και μικρούς λιανοπωλητές. 

ζ) Δίνει συμβουλές στους λιανοπωλητές σχετικά με το "τι" πρέπει να αγοράσουν, 

"πότε", "γιατί" και σε "ποια" ποσότητα, ποιότητα και τιμή. 

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω παρατηρούμε ότι το χονδρικό εμπόριο εξυπηρετεί, κατά 

κύριο λόγω, τους μικρούς και απομακρυσμένους λιανοπωλητές. Υπάρχουν 

λιανοπωλητές σε απόμακρες περιοχές, που έχουν ελάχιστο κύκλο εργασιών. Οι 

λιανοπωλητές αυτοί πρέπει να εξυπηρετηθούν είτε από τον παραγωγό είτε από τον 

χονδρέμπορο. Οι παραγωγοί διαθέτουν κάθετη ποικιλία προϊόντων και δεν είναι 

συμφέρον γι’ αυτούς να εξυπηρετούν μικρούς και απομακρυσμένους λιανοπωλητές, 

γιατί το κόστος για την εξυπηρέτηση τους είναι δυσανάλογα μεγάλο προς τις 

πωλήσεις που θα πραγματοποιήσουν. Οι χονδρέμποροι όμως που διαθέτουν οριζόντια 

ποικιλία προϊόντων, έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης αυτών των λιανοπωλητών 

και μάλιστα υπάρχει δυνατότητα πώλησης με χαμηλότερες τιμές, λόγω μειωμένου 

κόστους, απ' ό,τι οι ίδιοι οι παραγωγοί οι οποίοι θα προσπαθούσαν, ίσως, να 

εξυπηρετήσουν αυτούς τους λιανοπωλητές. (Εξαδάκτυλος Ν. , 1996) 

 

 

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΩΝ 
 

Σύμφωνα με τους Τζωρτζάκη Κ. και Τζωρτζάκη Α. (2001), οι χονδρέμποροι 

κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 1) στους χονδρεμπόρους, που διαθέτουν 

τίτλους ιδιοκτησίας, 2) στους χονδρεμπόρους χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας, και 3) στους 

χονδρεμπόρους που ανήκουν στους παραγωγούς.  

 

Χονδρέμποροι με τίτλους ιδιοκτησίας 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εξής τύποι χονδρεμπόρων: 

 

Α. Οι χονδρέμποροι πλήρους εξυπηρέτησης. Τέτοιοι τύποι χονδρεμπόρων είναι: 

 Οι χονδρέμποροι γενικού εμπορίου, οι οποίοι εμπορεύονται μεγάλη ποικιλία 

σειρών προϊόντων. Ο τύπος αυτός των χονδρεμπόρων αναλαμβάνει ένα μεγάλο 

αριθμό δραστηριοτήτων, όπως την τυποποίηση των προϊόντων, τη μεταφορά, την 
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αποθήκευση, τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, την παροχή 

πληροφοριών marketing, κ.ά. 

 Οι χονδρέμποροι ορισμένων σειρών προϊόντων. Αυτοί εμπορεύονται είδη που 

περιλαμβάνουν ορισμένες σειρές προϊόντων, όπως φάρμακα, ξηρούς καρπούς, νωπά 

κρέατα, χρώματα, κ.ά. 

 Χονδρέμποροι μίας σειράς προϊόντων. Αυτοί πωλούν μία μόνο σειρά 

προϊόντων ή ορισμένα μόνο προϊόντα. 

 

Β. Χονδρέμποροι περιορισμένης εξυπηρέτησης. Τέτοιοι τύποι χονδρεμπόρων είναι: 

 Οι χονδρέμποροι που διατηρούν καταστήματα Cash and Carry, οι οποίοι δε 

μεταφέρουν αλλά ούτε και χρηματοδοτούν τους λιανέμπορους. Ένας μεγάλος 

αριθμός λιανοπωλητών αγοράζουν τα εμπορεύματα τους από αυτούς τους 

χονδρεμπόρους, με βασικό κίνητρο τη χαμηλή τιμή και όχι τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. Ο θεσμός αυτός χονδρικής πώλησης άρχισε να εισάγεται στη χώρα μας με 

τους πολυεθνικούς γίγαντες Makro και Praktiker. Οι εταιρίες αυτές διατηρούν 

καταστήματα, εκτός από την Αττική, και σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις και 

αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τα εγχώρια καταστήματα. 

 Χονδρέμποροι με φορτηγό (Truck Wholesalers), αυτοί δεν παρέχουν συνήθως 

πίστωση προς τους λιανέμπορους. Διατηρούν φορτηγό ή φορτηγά και εφοδιάζουν 

μικρούς, συνήθως, λιανέμπορους με διάφορα είδη εμπορευμάτων. 

 Χονδρέμποροι έμμεσης παράδοσης. Και οι χονδρέμποροι αυτοί προσφέρουν 

περιορισμένη εξυπηρέτηση, λόγω του ότι δε διατηρούν αποθηκευτικούς χώρους, 

αλλά ούτε και αποθέματα. Αγοράζουν μόνο τον τίτλο ιδιοκτησίας και είναι υπεύθυνοι 

για την παράδοση του εμπορεύματος και την είσπραξη των χρημάτων. 

 

Γ. Χονδρέμποροι με βάση τη γεωγραφική κάλυψη. Τέτοιοι τύποι χονδρεμπόρων είναι: 

 Οι τοπικοί χονδρέμποροι. 

 Οι χονδρέμποροι που εξυπηρετούν μία μεγάλη περιοχή, όπως π.χ. η 

Πελοπόννησος, η βόρειος Ελλάδα, η Κρήτη κ.ά. 

 Οι χονδρέμποροι πανελλαδικής κάλυψης, οι οποίοι καλύπτουν με τα 

εμπορεύματα που διαχειρίζονται ολόκληρη την επικράτεια. 

 

Αντιπρόσωποι-μεσίτες, χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εξής τύποι χονδρεμπόρων: 
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Α. Οι αντιπρόσωποι πωλήσεων (Selling Agents). Αυτοί αναλαμβάνουν την πώληση 

όλων των προϊόντων, συνήθως, μικρών μονάδων παραγωγής. Επειδή δεν έχουν τίτλο 

ιδιοκτησίας, ενεργούν για λογαριασμό των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν και 

εκτελούν όλες τις δραστηριότητες του marketing. 

Β. Αντιπρόσωποι παραγωγών. Αυτοί υπογράφουν συμβόλαια με διάφορες μονάδες 

παραγωγής των οποίων τα προϊόντα δεν είναι άμεσα ανταγωνιστικά. Βασικά, 

πρόκειται για συμπληρωματικά προϊόντα (π.χ. πουκάμισα, γραβάτες). Οι 

παραγωγικές μονάδες τους χρησιμοποιούν σε περιοχές που δεν έχουν δική τους 

δύναμη πωλητών για να τις καλύψουν. 

Γ. Έμποροι με προμήθεια (Commission Merchants). Αυτοί είναι συνήθως 

αντιπρόσωποι αγροτών. Αποθηκεύουν τα προϊόντα, αναλαμβάνουν την πώληση τους 

για λογαριασμό του παραγωγού-αγρότη έναντι προμήθειας, την οποία παρακρατούν 

κατά την εκκαθάριση του μεταξύ τους λογαριασμού. 

 

Χονδρέμποροι που ανήκουν στους παραγωγούς 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εξής τύποι χονδρεμπόρων: 

 

Α. Τα γραφεία πωλήσεων (Sales Offices), που ενεργούν για λογαριασμό της μονάδας 

παραγωγής και κατά κανόνα δε διατηρούν αποθέματα προϊόντων. 

Β. Τα υποκαταστήματα πωλήσεων (Sales Branches), που εκτελούν σχεδόν τις ίδιες 

λειτουργίες που εκτελεί και ένας χονδρέμπορος. Το υποκατάστημα πωλήσεων 

δημιουργείται από μία μονάδα παραγωγής σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλοί 

πελάτες και η ζήτηση για τα προϊόντα της είναι πολύ μεγάλη. 

 

 

6. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

Σχετικά με τον τρόπο ταξινόμηση για το χονδρικό εμπόριο υπάρχουν διαφορετικές 

προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν παρόμοιες παραμέτρους. Μια από αυτές είναι η 

προσέγγιση του Εξαδάκτυλου Ν. (1996), σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις 

χονδρικού εμπορίου διακρίνονται σε δύο γενικές κατηγορίες, ανάλογα με το αν 

αποκτούν την κυριότητα των προϊόντων ή όχι: 
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α) Επιχειρήσεις χονδρεμπόρων: όταν αποκτούν την κυριότητα των προϊόντων . 

β) Επιχειρήσεις μεσαζόντων: όταν δεν αποκτούν την κυριότητα των προϊόντων, 

δηλαδή, α) οι εμπορικοί και β) οι μη εμπορικοί, ανεξάρτητοι μεσάζοντες. 

 

α) Επιχειρήσεις χονδρεμπόρων 

Οι χονδρέμποροι αποτελούν τους ανεξάρτητους εμπορικούς μεσάζοντες. Οι 

επιχειρήσεις ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τα κριτήρια που 

χρησιμοποιούμε. Τα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσουμε είναι τα εξής: 

α) Η εξυπηρετούμενη περιοχή. 

β) Τα είδη που εμπορεύονται. 

γ) Οι υπηρεσίες που προσφέρουν. 

 

Με κριτήριο την περιοχή που εξυπηρετούν, οι χονδρεμπορικές επιχειρήσεις 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. 

 

Επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου που καλύπτουν όλη τη χώρα 

Οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων αυτών καλύπτουν όλη την χώρα. Οι 

επιχειρήσεις αυτές έχουν ένα μεγάλο μειονέκτημα, ότι δεν έχουν προσωπική επαφή 

με τους πελάτες τους και έτσι δεν μπορούν να ανταγωνισθούν αποτελεσματικά τους 

παραγωγούς, που και αυτοί διαθέτουν κατευθείαν τα προϊόντα τους στους 

λιανοπωλητές. Ακόμη, είναι πολύ δύσκολο να εξυπηρετήσουν τους πολύ μικρούς και 

απομακρυσμένους λιανοπωλητές. Έχουν όμως και αρκετά πλεονεκτήματα, όπως το 

ότι είναι πολύ καλοί γνώστες των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και 

στα εμπορικά κανάλια. Επίσης, με τον μεγάλο όγκο αγορών πετυχαίνουν χαμηλές 

τιμές και έτσι μπορούν και πουλάνε σε χαμηλές τιμές. Έχουν τη δυνατότητα να 

πουλήσουν ένα προϊόν φθηνότερα ακόμη και από τον ίδιο τον παραγωγό. Ο τύπος 

όμως αυτός των επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου συνεχώς φθείρεται, κυρίως λόγω 

του ανταγωνισμού τους με τους παραγωγούς. 

 

Επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου που καλύπτουν μια ορισμένη περιοχή ή μια πόλη 

Αν και η δράση των επιχειρήσεων αυτών, σχετικά με τις προηγούμενες, είναι κατά 

πολύ μικρότερη αποτελούν σημαντικές μονάδες στο σύστημα διανομής. Βρίσκονται 

σε πιο πλεονεκτική θέση από τις προηγούμενες, γιατί έχουν συνεχή και προσωπική 

επαφή με τους πελάτες-λιανοπωλητές και γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες τους. 
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Τέλος οι παραγγελίες εκτελούνται πολύ πιο γρήγορα και πολλές φορές άμεσα. Σαν 

μειονεκτήματα αναφέρουμε ότι δεν αγοράζουν πολύ μεγάλες ποσότητες ώστε να 

πετύχουν καλύτερες τιμές. Οι ποικιλίες και τα αποθέματα είναι περιορισμένα και 

εξαρτώνται από τις ανάγκες λιανοπωλητών της περιοχής που εξυπηρετούν. 

 

Με κριτήριο τα είδη τα οποία εμπορεύονται οι χονδρεμπορικές επιχειρήσεις 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 1) Γενικού εμπορίου και 2) Μιας γραμμής 

προϊόντων. 

 

Χονδρεμπορικές επιχειρήσεις γενικού εμπορίου 

Οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν μια ολοκληρωμένη σειρά από ανταγωνιστικά 

προϊόντα, όπως καλλυντικά, τρόφιμα, οικιακά σκεύη κ.ά. Είναι η παλαιότερη μορφή 

χονδρικού εμπορίου, η οποία σήμερα τείνει να εξαφανισθεί. 

 

Χονδρεμπορικές επιχειρήσεις μιας γραμμής προϊόντων 

Οι επιχειρήσεις αυτές προσφέρουν μια γραμμή προϊόντων, όπως τρόφιμα, ρούχα, 

καλλυντικά κ.λπ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι επιχειρήσεις που διαθέτουν 

εξειδικευμένα προϊόντα, όπως μηχανές θαλάσσης, κονσέρβες, τυροκομικά, παιδικά 

ρούχα κ.λπ. Τα πλεονεκτήματα της κατηγορίας αυτής είναι οι χαμηλότερες τιμές, 

λόγω μεγάλου όγκου αγορών πετυχαίνουν και μεγαλύτερες εκπτώσεις αγορών, είναι 

γνώστες των προϊόντων που πουλάνε και διαθέτουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων που 

ανήκουν σ' αυτή την γραμμή (κατηγορία), π.χ. ένας χονδρέμπορος τυροκομικών 

προϊόντων θα έχει ασφαλώς μεγάλη ποικιλία τυριών εφόσον εμπορεύεται μόνον 

τυριά, αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα των λιανοπωλητών για επιλογή από μεγάλη 

ποικιλία προϊόντων και τιμών. 

 

Με κριτήριο τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι χονδρέμποροι και τους ειδικότερους 

τρόπους και συνθήκες εμπορίας των προϊόντων που διαθέτουν, διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες: 

 

1. Χονδρέμποροι αγοραστές 

Αυτοί βρίσκονται κοντά στους τόπους παραγωγής, όπου και προμηθεύονται τα 

παραγόμενα προϊόντα, όπως γάλα, αυγά, δέρματα κ.λπ. Πουλάνε "τοις μετρητοίς" και 

πραγματοποιούν οι ίδιοι τη διανομή των προϊόντων. Διαθέτουν τα προϊόντα σε 
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χαμηλότερες τιμές λόγω του χαμηλού κόστους λειτουργίας. Πολλές φορές 

επεξεργάζονται οι ίδιοι τα προϊόντα, όπως π.χ. αποξήρανση, άλμη για τις ελιές κλπ., ή 

κάνουν κάποια διαλογή, όπως π.χ. στα καπνά που τα χωρίζουν προς την ποιότητα, 

χρώμα και προέλευση, καθώς επίσης και στην ξυλεία κ.α. 

 

2. Χονδρέμποροι με φορτηγά αυτοκίνητα 

Αυτοί επισκέπτονται τους πελάτες λιανοπωλητές και τους πουλάνε από τα αποθέματα 

του αυτοκινήτου. Εμπορεύονται συνήθως τρόφιμα, λαχανικά, κατεψυγμένα προϊόντα, 

γάλα, ψωμί κ.λπ., τα οποία πουλάνε συνήθως στους συνοικιακούς και 

απομακρυσμένους μικρούς λιανοπωλητές. 

 

3. Χονδρέμποροι γυρολόγοι. 

Αυτοί αναπτύσσονται κυρίως σε διεθνείς αγορές και δεν διαθέτουν αποθέματα. 

Παίρνουν παραγγελίες από τους πελάτες τους και τις εκτελούν αναλαμβάνοντας τους 

κινδύνους της μεταφοράς. Το κατά μονάδα κέρδος είναι ελάχιστο και στηρίζονται 

στο μεγάλο όγκο πωλήσεων. Συνήθως αγοράζουν από παραγωγούς ή και από 

μεγάλους χονδρεμπόρους του εξωτερικού μεγάλες παρτίδες καθορισμένων 

εμπορευμάτων και κλείνουν ένα πλήρες φορτίο νταλίκας, πλοίου ή βαγονιού τραίνου. 

Τέτοια προϊόντα είναι: ξυλεία, κάρβουνο, μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων 

κ.λπ. 

 

β) Επιχειρήσεις μεσαζόντων 

Αυτοί είναι οι ανεξάρτητοι μη εμπορικοί μεσάζοντες. Οι μεσάζοντες δεν αποκτούν 

την κυριότητα των προϊόντων που εμπορεύονται. Αμείβονται με προμήθεια που είναι 

προκαθορισμένη και κυμαίνεται μεταξύ 2-6% της τιμής πώλησης. 

 

Με κριτήριο το αντικείμενο, τους όρους και τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, 

διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: 

α) Μεσίτες, 

β) Εταιρείες πλειστηριασμών και 

γ) Αντιπρόσωποι. 
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Μεσίτες 

Κύρια ευθύνη τους είναι να φέρουν σε επαφή τους αγοραστές με τους πωλητές. Δεν 

χρειάζονται εγκαταστάσεις και σε μερικές περιπτώσεις ούτε γραφείο. Ένα τηλέφωνο 

είναι το απαραίτητο "εργαλείο" της δουλειάς τους. Δεν διαχειρίζονται τα προς 

διάθεση προϊόντα, ούτε έχουν εξουσία να διαμορφώνουν τις τιμές. Ένας μεσίτης 

απλά διαπραγματεύεται μια πώληση και αφήνει την πρωτοβουλία στον πωλητή να 

δεχθεί ή όχι την προσφορά του αγοραστή. Όταν κλείσει η συμφωνία δικαιούνται την 

προμήθεια από αυτόν που ζήτησε τη βοήθεια τους. 

 

Εταιρείες πλειστηριασμών 

Οι εταιρείες αυτές παρέχουν στους πελάτες τους φυσικές ευκολίες για επίδειξη και 

επιτήρηση των προϊόντων. Επιπλέον τους παρέχουν χώρο και βοηθούν αγοραστές και 

πωλητές να συμπληρώσουν τις διεξαγωγές τους. Είναι πολύ σημαντικές στις αγορές 

των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αγροτικών προϊόντων, ζώων, δερμάτων, έργων 

τέχνης, κ.λπ. Οι αγοραστές προσφέρουν διάφορες τιμές ανταγωνιζόμενοι ο ένας τον 

άλλο, μέχρι να παραμείνει ένας πλειοδότης με την μεγαλύτερη τιμή. Ο πλειοδότης 

αγοράζει τα προϊόντα μόνον όταν η τιμή είναι πάνω από το προκαθορισμένο 

μίνιμουμ. Οι εταιρείες πλειστηριασμών συνήθως πουλάνε και εμπορεύματα που 

προέρχονται από πτωχεύσεις, τα αζήτητα των τελωνείων ή των γενικών αποθηκών 

του κράτους κ.λπ. 

 

Αντιπρόσωποι 

Αυτοί αντιπροσωπεύουν σε μόνιμη βάση είτε αγοραστές είτε πωλητές. Οι πιο 

γνωστοί τύποι αντιπροσώπων είναι οι εξής: 

 

1) Αντιπρόσωποι βιομηχανικών επιχειρήσεων. 

Οι αντιπρόσωποι ή πράκτορες βιομηχανικών επιχειρήσεων (manufacture's agents) 

είναι οι αποκλειστικοί εκπρόσωποι βιομηχάνων σε μια περιορισμένη γεωγραφικά 

περιοχή, για μια χρονική περίοδο συνήθως πολυετή και κάτω από ειδική συμφωνία. 

Είναι ανεξάρτητοι και δεν πρέπει να θεωρούνται υπάλληλοι της βιομηχανικής 

επιχείρησης. Έχουν λίγο ή καθόλου έλεγχο στις τιμές και στους όρους των προϊόντων 

που εμπορεύονται. Αντιπροσωπεύουν, συνήθως, πολλούς βιομηχάνους μη 

ανταγωνιστικούς. Αναζητούν και εξυπηρετούν περιοχές που οι βιομήχανοι δεν έχουν 
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τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν επικερδώς. Τα επιχειρηματικά έσοδα εξαρτώνται 

από το προϊόν που εμπορεύονται και αν τα εμπορεύματα είναι παρακαταθήκη ή όχι. 

Αντιπρόσωποι βιομηχανικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται στις εξής περιπτώσεις: 

 

α) Από μια μικρή βιομηχανία με περιορισμένη ποικιλία προϊόντων, η οποία δεν 

μπορεί να καλύψει μόνη της όλη τη χώρα. 

β) Όταν μια βιομηχανία θέλει να προσθέσει μια νέα γραμμή προϊόντων. Έτσι 

χρησιμοποιεί την πείρα και τις γνωριμίες των τοπικών αντιπροσώπων. Απ' αυτό 

συμπεραίνουμε ότι μια βιομηχανία μπορεί να χρησιμοποιεί και αντιπρόσωπο αλλά 

και πωλητές στην ίδια γεωγραφική αγορά. 

γ) Όταν μια βιομηχανία θέλει να εισχωρήσει σε μια νέα γεωγραφική περιοχή που δεν 

είναι πολύ ανεπτυγμένη. 

 

2. Αντιπρόσωποι πωλήσεων 

Αυτοί είναι ανεξάρτητοι αντιπρόσωποι (πράκτορες) που παίρνουν ουσιαστικά τη 

θέση των παραγωγών ως προς το marketing και όχι μόνο στη λειτουργία της 

πώλησης. Έχουν συμβασιακή εξουσία (contractual authority) να πουλήσουν 

ολόκληρη την παραγωγή ενός ή περισσοτέρων βιομηχάνων, ακόμη και μη 

ανταγωνιστών, με σχεδόν απόλυτο έλεγχο στις τιμές, την προώθηση και διαφήμιση 

των προϊόντων. Έχουν αρμοδιότητα και στους όρους και στις συνθήκες της πώλησης. 

Ενεργούν δηλαδή σαν marketing μάνατζερ των βιομηχάνων. Αντιπρόσωποι 

πωλήσεων χρησιμοποιούνται σε πολύ ανταγωνιστικά προϊόντα, όπως χημικά 

προϊόντα, αναψυκτικά, υφάσματα κ.λπ. 

 

3. Αντιπρόσωποι αγορών 

Αυτοί βρίσκονται κοντά στους χώρους παραγωγής, γνωρίζουν πολύ καλά τις 

συνθήκες της αγοράς και μεταφέρουν πληροφορίες στους πελάτες τους, για τους 

οποίους πραγματοποιούν τις αγορές στην καλύτερη δυνατή τιμή και ποιότητα. 

Συνήθως αναλαμβάνουν την αποθήκευση, έλεγχο και μεταφορά των προϊόντων στους 

πελάτες τους. 

 

 

 

 178



7. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΩΝ 
 

Τα τελευταία χρόνια οι χονδρέμποροι-διανομείς αντιμετωπίζουν εντεινόμενες πιέσεις 

από νέες πηγές ανταγωνισμού, από απαιτητικούς πελάτες, από νέες τεχνολογίες, και 

από τα προγράμματα ο άμεσων προμηθειών από μεγάλους βιομηχανικούς αγοραστές, 

ιδρύματα, και λιανοπωλητές. Έπρεπε λοιπόν και αυτοί να καταστρώσουν τις 

κατάλληλες στρατηγικές αντιδράσεις τους. Καταβάλλουν λοιπόν μεγάλες 

προσπάθειες να αυξήσουν την παραγωγικότητα του ενεργητικού τους με καλύτερη 

διαχείριση των αποθεμάτων και των απαιτήσεων τους. Πρέπει επίσης να βελτιώσουν 

τις στρατηγικές αποφάσεις τους για τις αγορές στόχους, την ποικιλία των προϊόντων 

και των υπηρεσιών, τις τιμές, την προώθηση, και τον τόπο. 

 

Αγορά στόχος  

Οι χονδρέμποροι πρέπει να καθορίσουν τις αγορές στόχους τους. Μπορούν να 

επιλέξουν μια ομάδα πελατών στόχων με Βάση το μέγεθος (μόνο μεγάλους 

λιανοπωλητές), το είδος του πελάτη (μόνο καταστήματα ειδών ευκολίας), την ανάγκη 

για εξυπηρέτηση (πελάτες που χρειάζονται πίστωση), ή άλλα κριτήρια. Μέσα στην 

ομάδα στόχο, μπορούν να ξεχωρίσουν τους πιο αποδοτικούς πελάτες και να 

σχεδιάσουν πιο καλές προσφορές για να δημιουργήσουν καλύτερες σχέσεις μαζί τους. 

Μπορούν να προτείνουν συστήματα αυτόματης αναπαραγγελίας, να εγκαταστήσουν 

συστήματα διαχείρισης και εκπαίδευσης, ακόμα και να υποστηρίξουν μια αλυσίδα 

συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Μπορούν να αποθαρρύνουν τους λιγότερο 

αποδοτικούς πελάτες με το να απαιτούν μεγαλύτερες παραγγελίες ή με το να 

επιβαρύνουν περισσότερο τις μικρές. 

 

Ποικιλία προϊόντων και υπηρεσίες  

Το "προϊόν" των χονδρεμπόρων είναι η ποικιλία τους. Οι χονδρέμποροι βρίσκονται 

κάτω από μεγάλη πίεση να διαθέτουν μια ολόκληρη σειρά και να έχουν επαρκές 

απόθεμα για άμεση παράδοση, αλλά το κόστος της διατήρησης τεράστιων 

αποθεμάτων μπορεί να εξανεμίζει τα κέρδη. Σήμερα οι χονδρέμποροι επανεξετάζουν 

τον αριθμό των σειρών που είναι φρόνιμο να διατηρούν και επιλέγουν μόνο τις πιο 

επικερδείς. Επίσης εξετάζουν ποιες υπηρεσίες συμβάλλουν περισσότερο στη 

δημιουργία στενών σχέσεων με τους πελάτες και ποιες πρέπει να απορριφθούν ή να 
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χρεώνονται. Το μυστικό είναι να βρεθεί ένα συγκεκριμένο μείγμα υπηρεσιών το 

οποίο να έχει αξία για τους πελάτες τους. 

 

Απόφαση για τις τιμές  

Συνήθως οι χονδρέμποροι προσαυξάνουν το κόστος των αγαθών με ένα συμβατικό 

ποσοστό, π.χ. 20%, για να καλύψουν τις δαπάνες τους. Οι δαπάνες μπορεί να 

αποτελούν το 17% του μικτού περιθωρίου τους, αφήνοντας ένα περιθώριο κέρδους 

περίπου 3%. Στις χονδρικές πωλήσεις ειδών παντοπωλείου, το μέσο περιθώριο 

κέρδους είναι συχνά μικρότερο του 2%. Οι χονδρέμποροι αρχίζουν να 

πειραματίζονται με νέες προσεγγίσεις στην τιμολόγηση. Μπορεί να μειώσουν το 

περιθώριο κέρδους τους σε κάποιες σειρές προϊόντων προκειμένου να κερδίσουν 

σημαντικούς νέους πελάτες. Θα ζητήσουν από τους προμηθευτές ειδική έκπτωση 

όταν είναι σε θέση να τη μετατρέψουν σε ευκαιρία για αύξηση των πωλήσεων του 

προμηθευτή. 

 

Απόφαση για την προώθηση  

Οι χονδρέμποροι βασίζονται κυρίως στους πωλητές τους για να πετύχουν τους 

στόχους τους στην προώθηση. Ακόμα και εδώ, οι περισσότεροι χονδρέμποροι 

Βλέπουν την πώληση σαν μια συζήτηση ανάμεσα σε έναν πωλητή και έναν πελάτη, 

αντί σαν μια ομαδική προσπάθεια για πώληση, για ανάπτυξη σχέσεων, και για 

εξυπηρέτηση των σημαντικών πελατών. Οι χονδρέμποροι ωφελούνται με την 

υιοθέτηση μερικών από τις τεχνικές δημιουργίας εικόνας που χρησιμοποιούν οι 

λιανοπωλητές. Χρειάζεται να καταστρώσουν μια συνολική στρατηγική προώθησης 

που περιλαμβάνει εμπορική διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, και δημοσιότητα. 

Πρέπει επίσης να κάνουν μεγαλύτερη χρήση των υλικών και των προγραμμάτων 

προώθησης των προμηθευτών. 

 

Απόφαση για τον τόπο  

Στο παρελθόν, οι χονδρέμποροι ήταν συνήθως εγκατεστημένοι σε περιοχές με 

χαμηλά ενοίκια και χαμηλή φορολογία και δαπανούσαν ελάχιστα χρήματα για τη 

βελτίωση της εμφάνισης των εγκαταστάσεων και των γραφείων τους. Τα συστήματα 

διακίνησης των υλικών και διεκπεραίωσης των παραγγελιών υστερούσαν συνήθως 

τεχνολογικά. Σήμερα, οι προοδευτικοί χονδρέμποροι βελτιώνουν τις διαδικασίες 

διακίνησης των υλικών και το κόστος τους αναπτύσσοντας αυτοματοποιημένες 
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αποθήκες και βελτιώνοντας τις δυνατότητες προσφοράς τους μέσω προηγμένων 

πληροφοριακών συστημάτων. Δείτε το επόμενο παράδειγμα. (Kotler P. and Keller 

K.L. , 2006) 

 

 

8. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Όπως όλες οι επιχειρήσεις, έτσι και οι επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου θα πρέπει να 

καθορίσουν ποια θα πρέπει να είναι η στρατηγική marketing που θα περιλαμβάνει την 

επιλογή του τμήματος της αγοράς, το προϊόν, την τιμή, την προβολή και τη διανομή. 

 

Στρατηγική τμηματοποίηση της αγοράς 

Η επιλογή του τμήματος της αγοράς προηγείται των άλλων αποφάσεων σχετικά με τα 

προϊόντα, την τιμή, την προβολή και τη διανομή. Ο χονδρέμπορος θα πρέπει εξαρχής 

να αποφασίσει ποιο είναι γι' αυτόν το καλύτερο τμήμα της αγοράς, με βάση τα 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης. Για να πάρει μια σωστή 

απόφαση πρέπει να απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα. Το συμφέρον του 

χονδρεμπόρου είναι να εξυπηρετεί μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης; 

Να εξυπηρετεί καταστήματα γενικού εμπορίου ή ειδικά καταστήματα; Να εξυπηρετεί 

εκείνες τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, που απαιτούν γρήγορη παράδοση 

εμπορευμάτων, ή εκείνες που δεν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους ανάγκη; Η 

απάντηση σ’ αυτά τα ερωτήματα, μαζί με τη γνώση των δυνατοτήτων του, θα 

βοηθήσουν το χονδρέμπορο να επιλέξει το κατάλληλο τμήμα της αγοράς. 

 

Στρατηγική του προϊόντος 

Οι αποφάσεις του χονδρεμπόρου σχετικά με τη στρατηγική του προϊόντος 

επικεντρώνεται στο εύρος, στο βάθος και στη συνοχή των σειρών των προϊόντων που 

θα διαχειρίζεται. Οι ανάγκες των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης καθώς και ο 

ανταγωνισμός θα καθορίσουν τη στρατηγική που θα επιλέξει ο χονδρέμπορος. Η 

εξυπηρέτηση καταστημάτων γενικού εμπορίου απαιτεί να διαχειρίζεται προϊόντα με 

μεγάλο βάθος και εύρος. Η εξυπηρέτηση, πάλι, ειδικών καταστημάτων απαιτεί να 

διαχειρίζεται προϊόντα με μικρό εύρος και μεγάλη ποικιλία και συνοχή. Επίσης ο 

χονδρέμπορος θα πρέπει να αποφασίσει ως προς τις υπηρεσίες που θα προσφέρει 

στους παραγωγούς, στους λιανέμπορους και στους διάφορους οργανισμούς. Κάθε 
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χονδρέμπορος θα πρέπει να επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ προσφερομένων 

υπηρεσιών και αναμενόμενων κερδών. 

 

Στρατηγική τιμολόγησης 

Συνήθως ο χονδρέμπορος δεν ελέγχει τις τιμές των προϊόντων που διαχειρίζεται. 

Βασικά οι τιμές καθορίζονται από τον παραγωγό. Εντούτοις, η τιμή των προϊόντων 

ενδιαφέρει και τους μεσάζοντες χονδρεμπόρους. Αν, π.χ., ένας χονδρέμπορος 

προμηθευτεί ένα προϊόν σε χαμηλή τιμή, τότε η χαμηλή αυτή τιμή μπορεί να 

αποτελέσει κίνητρο για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης να αγοράσουν 

μεγαλύτερες ποσότητες από το προϊόν αυτό ή μπορεί να προσελκύσει νέους πελάτες. 

 

Στρατηγική προβολής 

Ο χονδρέμπορος χρησιμοποιεί τη διαφήμιση ελάχιστα, επειδή η εικόνα του δεν έχει 

και τόση σημασία για τον τελικό καταναλωτή. Έτσι, ο βαθμός της συμμετοχής του σε 

προωθητικές ενέργειες θα εξαρτηθεί από τις υπηρεσίες, που έχει συμφωνήσει να 

εκτελεί για λογαριασμό του παραγωγού ή της επιχείρησης λιανικής πώλησης. Στα 

πλαίσια αυτών των συμφωνιών είναι δυνατό, π.χ., ένας χονδρέμπορος να διατηρεί μια 

δύναμη πωλητών μαζί με τον παραγωγό. Ανεξάρτητα, όμως, από το επίπεδο των 

συμφωνιών και τη φύση των προωθητικών ενεργειών, ο χονδρέμπορος πρέπει να 

συντονίζεται ως προς τις προωθητικές ενέργειες με τα άλλα μέλη του δικτύου 

διανομής, προκειμένου οι προωθητικές αυτές ενέργειες να είναι αποτελεσματικές. 

 

Στρατηγική του δικτύου διανομής 

Η στρατηγική του δικτύου διανομής του χονδρεμπόρου καθορίζεται από τις σχέσεις 

του με τους παραγωγούς και από τις ανάγκες της αγοράς. Μια βασική στρατηγική του 

χονδρεμπόρου είναι να καλύψει την αγορά γεωγραφικώς. Η επιλογή του τόπου 

εγκατάστασης των αποθηκών έχει μεγάλη σημασία για τον χονδρέμπορο. Κάθε 

αποθήκη πρέπει να βρίσκεται σε τέτοιο σημείο που να επιτρέπει την εύκολη 

πρόσβαση σε παραγωγούς και λιανέμπορους. Η αποθήκη πρέπει να βρίσκεται, π.χ., 

σε κόμβους κεντρικών αυτοκινητοδρόμων. Κατά την επιλογή της θέσης της 

αποθήκης του χονδρεμπόρου πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη ο φορολογικός 

συντελεστής της περιοχής, το ενοίκιο, η λειτουργικότητα του κτιρίου, οι ευκολίες σε 

παρκινγκ κ.ά. (Τζωρτζάκης Κ. και Τζωρτζάκη Α. , 2001) 
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9. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 
 

Οι Lusch, Zizzo, και Kenderine μελέτησαν 136 χονδρεμπόρους στη Βόρεια Αμερική 

και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι πιο προοδευτικοί από αυτούς ανανεώνονται 

μόνοι τους με πέντε τρόπους: 

 

1. Ενισχύοντας τις βασικές λειτουργίες τους: Πολλοί χονδρέμποροι 

αναπτύσσουν τέτοια δεξιότητα στη διανομή της συγκεκριμένης σειράς προϊόντων 

τους, ώστε οι παραγωγοί και οι λιανοπωλητές δεν μπορούν να αντιγράψουν την 

αποτελεσματικότητα τους. 

2. Επέκταση προς διεθνείς αγορές: Οι χονδρέμποροι, ειδικά στους κλάδους των 

χημικών προϊόντων, των ηλεκτρονικών, και των υπολογιστών, επεκτείνονται όχι μόνο 

στον Καναδά και το Μεξικό, αλλά και στην Ευρώπη και την Ασία. 

3. Περισσότερα πράγματα με λιγότερους πόρους: Οι χονδρέμποροι έκαναν 

σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογία -περιλαμβανομένων των ραβδοκωδίκων (bar 

code) και της σάρωσης (scanning), των πλήρως αυτοματοποιημένων αποθηκών, της 

ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (EDI), και της προηγμένης τεχνολογίας 

πληροφοριών (IT). 

4. Δέσμευση στο μάνατζμεντ ολικής ποιότητας (Total Quality Management - 

TQM): Οι προοδευτικοί χονδρέμποροι στρέφονται προς το μάνατζμεντ διεργασιών 

για να βελτιώσουν τα αποτελέσματα τους όπως τα αντιλαμβάνονται οι πελάτες. Αυτό 

περιλαμβάνει την αξιολόγηση της ποιότητας των προϊόντων των προμηθευτών και, 

συνεπώς, την προσθήκη αξίας. Καθώς οι χονδρέμποροι στρέφονται προς την 

εξυπηρέτηση των πελατών τους με μηδενικά ελαττώματα, οι παραγωγοί και οι 

λιανοπωλητές θεωρούν ότι η τάση αυτή συμβάλλει και στη δική τους ικανότητα να 

ικανοποιούν τους πελάτες. 

5. Φιλοσοφία υποστήριξης του marketing: Οι χονδρέμποροι αναγνωρίζουν ότι ο 

ρόλος τους δεν είναι να εκπροσωπούν απλώς τα συμφέροντα των προμηθευτών ή των 

πελατών τους, αλλά να υποστηρίζουν και τους δύο, ενεργώντας ως πολύτιμο μέλος 

της αλυσίδας αξίας του marketing. (Kotler P. and Keller K.L. , 2006) 
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10. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Οι αποφάσεις σχετικά με την τιμολογιακή πολίτη θεωρείται από πολλούς ως ο πιο 

σημαντικός παράγοντας στον καθορισμό της στρατηγικής του marketing. Η τιμή είναι 

σίγουρα μια μεγάλη επιρροή στην πολιτική σε όλα τα επίπεδα των καναλιών 

διανομής. Μια ακριβής αξιολόγηση της τιμολόγησης του χονδρικού εμπορίου δίνεται 

από τους Baumback et al. : 

 

Ο ανταγωνισμός της τιμής είναι πιο ευθύς και πιο έντονος για τους χονδρέμπορους 

παρακαταθήκη σε άλλα επίπεδα της διανομής. Ένας χονδρέμπορος έχει πολλούς 

αντίπαλους, συμπεριλαμβάνοντας τον κατασκευαστή που πουλάει απευθείας, τον 

λειτουργικό μεσάζοντα και άλλους χονδρέμπορους στις ίδιες ή ευρύτερες γραμμές. Οι 

χονδρικές τιμές διακυμαίνονται πολύ περισσότερο από ότι οι λιανικές τιμές ή τις 

τιμές των κατασκευαστών γιατί οι χονδρέμποροι λειτουργούν σε στενότητα 

περιθώρια και είναι λιγότερο ικανοί να απορροφήσουν  αυξήσεις στο κόστος, ακόμα 

και σε μικρές χρονικές περιόδους. (Smith M. ,1983) 

 

Εάν η βελτιωμένη διορατικότητα στους πελάτες οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση της 

ζήτησης και επιτρέψει ένα χονδρικός διανομέας να αγοράζει χαμηλότερα και πουλάρι 

υψηλότερα από τους ανταγωνιστές του, τότε το πραγματικό ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα θα ωφελήσει. Αλλά ένα μεγάλο μέρος της τιμολόγησης είναι εικασία, 

ειδικά σε εκείνους τους τομείς, όπως στην προσφορά των κατασκευών, όπου ένας 

τμηματικός διευθυντής μπορεί να θέσει την τιμή για «ένα πρόσθετο» αλλά απλά δεν 

έχει τις ειδικές πληροφορίες για να καθορίσει την αποδοτικότητα της πώλησης, ή στα 

φαρμακευτικά είδη, όπου ο κανονισμός αποκλείει την έκπτωση. Το είδος της άμεσης 

κερδοφορίας του προϊόντος που απολαμβάνουν οι λιανοπωλητές - καθώς έχουν 

πλήρης γνώση όλων των δαπανών που περιλαμβάνονται στο χειρισμό ενός 

συγκεκριμένου προϊόντος – παραμένει αόριστο στη χονδρική διανομή (Zatland S. , 

2008) 
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Προσαρμοσμένη τιμολόγηση 

 

Στην προσαρμοσμένη τιμολόγηση, ο στόχος είναι να διακρίνουν τους πελάτες 

ανάλογα με την ευαισθησία τους ως προς την τιμή. Η Dell το κάνει αυτό, κάνοντας 

διαχωρισμό ανάμεσα σε ιδιωτικούς καταναλωτές, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, 

κυβερνητικούς συμβούλους και παροχής φροντίδας υγείας. Αυτό έγινε προσθέτοντας 

ένα σημαντικός εμπόδιο στην αγοραστική διαδικασία. Για να λάβει κανείς μια 

έκπτωση, θα πρέπει θα πρέπει να συμπληρώσει και αν αποστείλει μια φόρμα στον 

κατασκευαστή. Η υπόθεση είναι ότι οι πελάτες που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν 

υψηλότερη τιμή δεν θα αποστείλουν απαραίτητα τη φόρμα. Το πρόβλημα με αυτήν 

την υπόθεση είναι ότι αντίθετα με τις παραδοσιακές διοικητικές τεχνικές εσόδων,  οι 

εκπτώσεις με την μορφή mail δεν συνιστούν εμπόδιο που θα εμποδίσει τους πελάτες 

που είναι πρόθυμοι και ικανοί να πληρώσουν υψηλότερη τιμή να στείλουν το κουπόνι 

τους πίσω και να ζητήσουν έκπτωση. 

 

Με καθόλου έκπτωση, κάθε λιανοπωλητής αποφασίζει την τιμή και το μέγεθος της 

παραγγελίας από τον κατασκευαστή ώστε να μεγιστοποιήσει το κέρδος του. Οι 

ανταλλαγές του λιανοπωλητής είναι ξεκάθαρες: υψηλότερη τιμή, χαμηλότερη 

ζήτηση. Γι’ αυτό ο λιανοπωλητής χρειάζεται να βρει μια τιμή και μια ποσότητα 

παραγγελίας ώστε να μεγιστοποιήσει το αναμενόμενο κέρδος του. Ο κατασκευαστής 

από την άλλη πλευρά επιθυμεί από το λιανοπωλητής να παραγγέλλει όσο 

περισσότερο γίνεται. Το κέρδος του είναι αναλογικό εμπορεύονται τη χονδρική τιμή 

και όχι με την τιμή που πληρώνουν οι πελάτες. 

 

Από την πλευρά του κατασκευαστή όμως τίθεται το ερώτημα: Γιατί να μην γίνει 

έκπτωση στην χονδρική τιμή; Πολλές απαντήσεις μπορούν να δοθούν. Πρώτον η 

στρατηγική με τα εκπτωτικά κουπόνια, έχει το πλεονέκτημα ότι δεν θα στείλουν όλοι 

τα κουπόνια στον κατασκευαστή. Δεύτερον, εάν ο κατασκευαστής μειώσει την 

χονδρική τιμή, ο λιανοπωλητής μπορεί να κρατήσει την έκπτωση και να μην τη 

μεταφέρει στους καταναλωτές. Τέλος, και το πιο σημαντικό, ακόμη και εάν ο 

λιανοπωλητής χρησιμοποιήσει την μειωμένη χονδρική τιμή για να βελτιστοποιήσει 

την τιμολογιακή πολιτική του αλλά και τις παραγγελίας του και ακόμη και εάν κάθε 

πελάτης στείλει πίσω το εκπτωτικό κουπόνια του, αυτή η στρατηγική είναι καλύτερη 

για τον κατασκευαστή. Αυτό γιατί αυξάνει το κέρδος του κατασκευαστή περισσότερο 
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από μια μειωμένη χονδρική τιμή. (Simchi-Levi D., Kaminsky P., Simchi-Levi E. 

2003) 

 

Η διαπραγμάτευση της χονδρικής τιμής ανάμεσα στους κατασκευαστές και τους 

χονδρέμπορους 

 

Αφού η διαπραγμάτευση των εκπτώσεων στις χονδρικές τιμές μπορούν να έχουν ως 

αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση των τιμών χονδρικής σε διαφορές αγορές, η 

πιθανότητα της διάκρισης διατοπικών τιμών είναι ένα πολύ σχετικό θέμα στην 

διαπραγμάτευση της χονδρικής τιμής ανάμεσα στους κατασκευαστές και τους 

χονδρέμπορους.. 

 

Η χονδρικής τιμή είναι κρίσιμης σημαντικότητας για ένα χονδρέμπορος καθώς η 

διαφορά ανάμεσα στις χονδρικές και λιανικές τιμές είναι η πρωταρχική πηγή της 

χρηματοδότησης όλων των χονδρεμπορικών λειτουργιών. Τα κύρια κόστη διανομής 

του χονδρέμπορους σχετίζονται με τις γεωγραφικές τοποθεσίες των λιανοπωλητών, 

για αυτό και η διατοπική διανομή των σημείων ζήτησης πρέπει να εξυπηρετηθεί. 

Επεκτείνοντας την περιοχή της αγοράς διανομής περά από ένα συγκεκριμένο εύρος, 

απαιτεί πρόσθετα λειτουργικά κόστη που πρέπει να έρθουν αντιμέτωπα με 

επιπρόσθετες εκπτώσεις από την χονδρικής τιμή. Από την άλλη πλευρά, το 

ενδιαφέρων του κατασκευαστή είναι να διατηρήσει αυτή τη διαφορά όσο χαμηλά 

γίνεται καθώς μειώνει την κερδοφορία του. Η επιτυχημένη διαπραγμάτευση της 

χονδρικής τιμής είναι επίσης κρίσιμης για την καθιέρωση μιας συνεργασίας ανάμεσα 

σε ένα χονδρέμπορος και σε ένα κατασκευαστή σε μια συγκεκριμένη αγορά. 

 

Ως ένα συγκεκριμένο παράδειγμα θα λάβουμε την τάξη ενός συστήματος αγοράς 

τύπου franchise όπου τα όρια της διατοπικής αγοράς καθορίζονται με ένα τρόπο 

τέτοιο που κάθε αγοράς πρέπει να εξυπηρετηθεί από ένα μοναδικό χονδρέμπορος-

διανομέα. Αυτό το σύστημα αγοράς είναι τέτοιο που οι χονδρέμποροι συναγωνίζονται 

να κερδίσουν το συμβόλαιο μιας καθορισμένης γεωγραφικής περιοχής, που 

αποτελείται από πολλές αγορές. Αυτές οι αγορές χαρακτηρίζονται από τις 

ισορροπημένες λιανικές τιμές ως αποτέλεσμα του ανταγωνισμού  της μάρκας του 

προϊόντος και των ρυθμιστικών συνθηκών. Όταν επιλεχθεί, ο χονδρέμπορος έχει τα 

αποκλειστικά δικαιώματα να εξυπηρετεί όλους τους πελάτες στην συγκεκριμένη 
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περιοχή. Η διαπραγμάτευση της χονδρικής τιμής σε αυτή την περίπτωση είναι 

κατάλληλη ανάμεσα σε ένα μοναδικό χονδρέμπορος και πολλούς κατασκευαστές. Για 

κάθε αγορά ο χονδρέμπορος είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ πολλών 

κατασκευαστών. Για κάθε αγορά ο χονδρέμπορος είναι ελεύθερος να διαλέξει έναν 

ανάμεσα σε πολλούς κατασκευαστές που επιθυμούν να προσφέρουν το προϊόν τους 

σε ανταγωνιστικές τιμές αγοράς. Η επιλογή κατασκευαστή υπονοεί την επιλογή της 

μάρκας του προϊόντος, την διατοπική περιοχή αγοράς όπου θα διανεμηθεί, το σύνολο 

των προωθητικών, τεχνικών και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών για αυτή την 

αγορά και την χονδρική τιμή που θα πληρωθεί. Υποτίθεται σιωπηρά ότι υπάρχει 

ισορροπημένη τιμή στην αγορά για τις διαφορές μάρκες και ότι κάθε κατασκευαστής 

απαγορεύει την πώληση του προϊόντος/μάρκας του κάτω από μια συγκεκριμένη 

ελάχιστη τιμή που τίθεται για αυτή την αγορά.  (Das C. and Tyagi R., 1999) 

 

Το κόστος της τιμολογιακής προσαρμογής των λιανοπωλητών 

 

Υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία σχετικά με τη σημαντικότητα των δαπανών της 

τιμολογιακής προσαρμογής για ακαμψία της τιμής. Για παράδειγμα οι Levy et al. 

(1997) προσπάθησαν να βαθμονομήσουν τη πηγή και το μέγεθος αυτών των δαπανών 

αλλά δεν εξερεύνησαν την ασυμμετρία ή τις επιπτώσεις στην τιμολόγηση του 

καναλιού διανομής. Από την άλλη πλευρά οι Ball και Mankiw (1994) συνδύασαν τις 

δαπάνες της τιμολογιακής προσαρμογής με τον πληθωρισμό για να προσφέρουν μια 

εξήγηση της ασυμμετρικής τιμολόγησης. Υπάρχουν επίσης συγγραφείς που 

συνδυάζουν τα κανάλια διανομής με τις δαπάνες της τιμολογιακής προσαρμογής. Ο 

Basu (1995) έχει απευθυνθεί τόσο για τις δαπάνες της  τιμολογιακής προσαρμογής 

όσο και για τα κανάλια διανομής στο έργο του στα στάδια της επεξεργασίας, παρόλο 

που επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της τιμολογιακής ακαμψίας παρακαταθήκη σε 

οποία θέματα ασυμμετρίας στο άρθρο του. Οι Mandsen και Yang (1998) 

επικεντρώνονται σε διαφορές στις ελαστικότατες της τιμής στα κανάλια διανομής με 

τις δαπάνες της τιμολογιακής προσαρμογής για να προσφέρουν μια εξήγηση για την 

ασυμμετρική τιμολόγηση. 

 

Οι δαπάνες στο λιανικό εμπόριο από την τιμολογιακή προσαρμογή μπορούν να 

οδηγήσουν σε ασυμμετρική τιμολόγηση από τους κατασκευαστές. Αν οι 

λιανοπωλητές αντιμετωπίσουν δαπάνες από την τιμολογιακή προσαρμογής, δεν θα 
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προσαρμόσουν τις λιανικές τιμές για μικρές αλλαγές στις χονδρικές τιμές. Αυτό 

αλλάζει την καμπύλη ζήτησης που θα αντιμετωπιστεί από τους  κατασκευαστές. Στην 

ουσία, αυτοί έπειτα βλέπουν μια περιοχή της ανελαστικής ζήτησης όπου μικρές 

αλλαγές της χονδρικής τιμής δεν μεταφράζονται σε ισόμετρες αλλαγές στις λιανικές 

τιμές. Η επίπτωση είναι ασυμετρική για τους κατασκευαστές καθώς θα κάνει τις 

μικρές αυξήσεις στην χονδρική τιμή περισσότερο επικερδή γιατί δεν θα χάσουν 

πελάτες από υψηλότερες λιανικές τιμές. Ακόμη, θα το βρουν λιγότερο επικερδές να 

κάνουν μικρές μειώσεις στις χονδρικές τιμές, καθώς αυτές δεν θα μεταφραστούν σε 

χαμηλότερες λιανικές τιμές και έτσι δεν θα δημιουργηθεί επιπλέον έσοδο από αυτές 

τις περικοπές στις χονδρικές τιμές.  

 

Όμως για μεγαλύτερες μεταβολές στις χονδρικές τιμές, οι λιανικές τιμές 

μετακινούνται εύκολα καθώς το κόστος της μεταβολής των τιμών αντισταθμίζεται 

από τις αυξήσεις στα έσοδα των λιανοπωλητών. Ως αποτέλεσμα, οι χονδρικές τιμές 

προσαρμόζονται συμμετρικά σε μεγάλες μεταβολές. (Ray S., Chen H., Bergen M.E. 

and Levy D. , 2005) 

 

 

11. ΤΟ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 
 

Η αύξηση των καταστημάτων χονδρικής πώλησης δείχνει πως ο χονδρέμπορος-

μεσάζων είναι ένα ισχυρό μέλος του δικτύου διανομής. Πρόκειται για επιχειρήσεις 

που είναι σωστά οργανωμένες και μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα στις 

αλλαγές του περιβάλλοντος. Οι δε φορείς τους είναι επιχειρηματίες που εισήλθαν 

στον κλάδο μετά από έρευνα και μελέτη. Προσφέρουν δε ως μεσάζοντες πολλές 

υπηρεσίες, τόσο προς τους παραγωγούς όσο και προς τους λιανέμπορους. 

 

Πολλοί είναι αυτοί που περίμεναν πως οι λειτουργίες του μεσάζοντα-χονδρεμπόρου 

θα μετατοπίζονταν και θα τις αναλάμβαναν, είτε τα μεγάλα καταστήματα, που θα 

αγόραζαν απευθείας από τους παραγωγούς, είτε οι παραγωγοί, που θα αναλάμβαναν 

να εφοδιάζουν τα μεγάλα καταστήματα. Την άποψη αυτή την είχαν υποστηρίξει 

εκείνοι, οι οποίοι πίστευαν, ότι η οικονομική ανάπτυξη θα δημιουργούσε συνθήκες 

εξαφάνισης του μεσάζοντα-χονδρεμπόρου, επειδή βρίσκεται στη μέση του δικτύου 
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διανομής, δηλαδή μεταξύ των δύο άλλων ισχυρών μελών του παραγωγού και του 

λιανέμπορου. 

 

Επίσης, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός, ότι τα άλματα της χονδρεμπορικής 

επιχείρησης στη χώρα μας οφείλονται και στην είσοδο των μεγάλων πολυεθνικών 

επιχειρήσεων, όπως π.χ. του Μakro, της Praktiker, του Dia, Discount Super Market, 

κ.ά., που εξανάγκασαν τις επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης να εκσυγχρονιστούν 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον εισαγόμενο ανταγωνισμό. (Τζωρτζάκης Κ. και 

Τζωρτζάκη Α. , 2001) 

 

 

12. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 

Σύμφωνα με τον Μαυρίδης Δ. (1999) η μελλοντική εξέλιξη του εμπορίου από 

πλευράς αβεβαιότητας εδραιώνεται πάνω σε συγκεκριμένες εξελίξεις στον 

διασυνδετικό ομφάλιο λώρο του εμπορίου, που ξεκινά από την παραγωγή και 

καταλήγει στην κατανάλωση. Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι πρόκειται δηλαδή για 

εξελίξεις στον βασικό τομέα των καναλιών διανομής. Παρατηρούμε δηλαδή ότι 

διάφοροι παραγωγικοί τομείς όλο και περισσότερο απευθύνονται είτε στον τελικό 

καταναλωτή άμεσα, είτε εμμέσως μέσω των λιανέμπορων. Η τελευταία δε περίπτωση 

φαίνεται να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Αυτή όμως η εξέλιξη είναι η μια 

όψη του νομίσματος. Υπάρχει όμως και η ακόμα "αόρατη πλευρά της σελήνης", με 

τις σχετικές παγκόσμιες εξελίξεις. Για τους ειδήμονες και τους παρατηρητικότερους 

του γένους των οικονομικών αναλυτών διαφαίνονται ξεκάθαρα κάποιες σημαντικές 

αλλαγές, έτσι που οι φαινομενικές απειλές μετατρέπονται σε ευεργετικές ευκαιρίες. 

 

 Παγκοσμιοποίηση των οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών, 

 Απελευθέρωση του εμπορίου από δασμούς και αλλά μέτρα προστασίας, 

 Κάλυψη αναγκών σε όλο και μεγαλύτερη (παγκόσμια) κλίμακα σε όλο και 

μικρότερο χρόνο, αλλά με μεγαλύτερο κόστος, 

 Αναγκαιότητα Ολιστικού Στρατηγικού Προγραμματισμού, 

 Αναγκαιότητα Ολιστικού Συστήματος Επιχειρησιακής Λογιστικής 

Διαχείρισης και Διακίνησης Αποθεμάτων, και 
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 Αναγκαιότητα Ολιστικού Συστήματος Πληροφοριών (Holistic Information 

System - HIS). 

 

Αυτές οι ολιστικές τάσεις στο παγκόσμιο πλανητικό εμπόριο έχουν άμεσες 

επιδράσεις, όπως είναι νοητό και στο χονδρικό εμπόριο. Καταρχάς η εμπορική 

επιχείρηση της παγκόσμιας αγοράς πλέον θα πρέπει να έχει ένα ανάλογο μέγεθος και 

θέση στην αγορά, διότι οι υπηρεσίες του εμπορίου θα γίνονται όλο και πιο δαπανηρές 

και οι γεωγραφικές περιοχές δεν θα τελειώνουν πλέον στα εθνικά σύνορα. Η 

αναγκαιότητα εφαρμογής συστημάτων όπως αναφέρθηκε πιο πάνω προϋποθέτει 

εταιρίες με σχετική οργανωτική, διοικητική και κεφαλαιουχική υποδομή. Έτσι λοιπόν 

τα περιθώρια για μικρές λιανεμπορικές αλλά και χονδρεμπορικές επιχειρήσεις 

στενεύουν. Αυτή είναι η επερχόμενη απειλή του 21ου  αιώνα για τις οικονομίες γενικά 

και για το εμπόριο ειδικότερα.  

 

Εξετάζοντας, λοιπόν, την εξέλιξη του χονδρικού εμπορίου το μέλλον του 

χαρακτηρίζεται από μια ασάφεια και αβεβαιότητα όπως καταδεικνύει ένας ακόμη 

θεωρητικός  (Εξαδάκτυλος Ν. , 1996). Οι χονδρέμποροι δεν ακολούθησαν την 

εξέλιξη των βιομηχάνων και των λιανοπωλητών στα νέα συστήματα της τεχνολογίας 

και στις σύγχρονες μεθόδους marketing. Επιπλέον δεν προσαρμόστηκαν στις 

σύγχρονες μεταβολές του περιβάλλοντος της αγοράς. 

 

Η αβεβαιότητα του χονδρικού εμπορίου διαφαίνεται και από την τάση που επικρατεί 

για μεγαλύτερη και στενότερη συνεργασία των παραγωγών με τους λιανοπωλητές. 

Πολλές από τις λειτουργίες του χονδρεμπόρου καλύπτουν αφενός οι παραγωγοί και 

αφετέρου οι λιανοπωλητές. Η τάση αυτή, αλλά και η πίεση που ασκείται από πολλούς 

άλλους φορείς, ήταν οι κύριες αιτίες για τον περιορισμό των χονδρεμπόρων από 

πολλές κατηγορίες προϊόντων στο σύστημα διανομής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

 

 

1. ΕΝΝΟΙΑ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Προκειμένου να κατανοήσει κανείς τις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν το 

marketing των υπηρεσιών, συγκριτικά με το marketing των προϊόντων, θα πρέπει 

καταρχήν να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με την έννοια των υπηρεσιών. 

Αυτό, η ξεκάθαρη δηλαδή εικόνα αναφορικά με την έννοια των υπηρεσιών, δεν είναι 

πάντα και τόσο εύκολο να αποδοθεί. 

 

Η διάκριση μεταξύ των προϊόντων και των υπηρεσιών γίνεται ολοένα και 

περισσότερο δυσχερής. Από τη μια πλευρά όλο και περισσότερο οι παραγωγοί των 

προϊόντων προσφέρουν στον καταναλωτή ένα μίγμα χειροπιαστών αγαθών και 

«υπηρεσιών». Από την άλλη πλευρά, οι παροχείς υπηρεσιών συνδυάζουν όλο και 

συχνότερα την παροχή των «Υπηρεσιών» τους με κάποια χειροπιαστά αγαθά. Και 

βέβαια δεν θα πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι όλες οι υπηρεσίες που 

ενδεχομένως δημιουργεί μια επιχείρηση δεν κατευθύνονται κατ' ανάγκην προς την 

αγορά και τους πελάτες της. Πολλές από τις υπηρεσίες που δημιουργεί η επιχείρηση. 

 

Οι υπηρεσίες που έχουν ως τελικούς αποδέκτες τους ίδιους τους εργαζόμενούς της 

επιχείρησης, είτε αυτοί εργάζονται στο ίδιο οργανωτικό τμήμα με τους συναδέλφους 

τους που δημιουργούν τις υπηρεσίες αυτές, είτε απασχολούνται σε άλλα οργανωτικά 

τμήματα, είτε, τέλος, εργάζονται σε υποκαταστήματα ή θυγατρικές της επιχείρησης 

καλούνται εσωτερικές υπηρεσίες και δεν έχουν μικρότερη αξία από τις υπηρεσίες 

εκείνες που δημιουργεί μια οποιαδήποτε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και 

προσφέρει στους πελάτες της. Εκτός από την προφανή συμβολή τους στην ικανότητα 

των επιχειρήσεων να επιτυγχάνουν τους επιχειρησιακούς και στρατηγικούς τους 

στόχους, γεγονός που συνιστά την αξία των εσωτερικών υπηρεσιών, έχουν 

σαφέστατα ένα συγκεκριμένο κόστος δημιουργίας και παροχής, το οποίο συνδέεται 

με διάφορες παραμέτρους, όπως η υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται για τη 
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δημιουργία-παροχή της υπηρεσίας, η δέσμευση και η αξιοποίηση συγκεκριμένων 

ανθρώπινων πόρων για τη δημιουργία-παροχή της υπηρεσίας και πολλές ακόμη 

παράμετροι.. 

 

Αν η διάκριση μεταξύ υπηρεσιών και προϊόντων φαίνεται συχνά από δυσχερής έως 

αδύνατη, άλλο τόσο δύσκολη είναι η διάκριση μεταξύ επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών και επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων. Θα μπορούσε κανείς να 

υποστηρίξει ότι οι επιχειρήσεις είναι δυνατόν να χαρακτηριστούν ως παραγωγικές ή 

ως παροχής υπηρεσιών, ανάλογα με το ποσοστό των εσόδων που προκύπτει από κάθε 

δραστηριότητα.  

 

Η διάκριση μεταξύ εκείνων που αποκαλούμε υπηρεσίες και εκείνων που αποκαλούμε 

προϊόντα είναι εφικτή εφόσον υιοθετήσουμε τον ορισμό που προτείνει ο Berry. Πιο 

συγκεκριμένα, στο άρθρο του στο περιοδικό Business Magazine με τίτλο Services 

Marketing Is Different, υιοθετούνται οι ακόλουθοι ορισμοί: 

 

Υπηρεσία Πράξεις/Ενέργειες, Επιδόσεις, Αποτέλεσμα 

Αγαθό Αντικείμενα, Εργαλεία, Πράγματα 

Προϊόν Μόνον Υπηρεσίες, Μόνον Αγαθά ή Συνδυασμός 

 

Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς η υπηρεσία αποτελεί το αποτέλεσμα των 

συγκεκριμένων πράξεων/ενεργειών στις οποίες προβαίνει ο παροχές της, των 

επιδόσεων που ο παροχές έχει προβαίνοντας στις συγκεκριμένες πράξεις/ενέργειες 

καθώς και των αποτελεσμάτων που οι πράξεις αυτές, σε συνδυασμό με την ικανότητα 

του παροχές να επιτυγχάνει συγκεκριμένες επιδόσεις, έχουν για τον 

παραλήπτη/αγοραστή της υπηρεσίας. 

 

Αντίθετα ως αγαθό ορίζονται συγκεκριμένα αντικείμενα, εργαλεία ή πράγματα που ο 

παραγωγός παράγει ως αποτέλεσμα της εφαρμογής μιας συγκεκριμένης παραγωγικής 

διαδικασίας, η οποία ωστόσο είναι τελείως ανεξάρτητη από τον πελάτη/αγοραστή του 

αγαθού, αφού ο τελευταίος δεν έχει καμία συμμετοχή στην παραγωγική αυτή 

διαδικασία. 
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Τέλος, ως προϊόντα ορίζονται είτε οι υπηρεσίες που προσφέρει ένας παροχές 

υπηρεσιών, είτε τα αγαθά που παράγει ένας παραγωγός, είτε ο συνδυασμός 

υπηρεσιών και αγαθών σε μια συνολική-ενοποιημένη προσφορά προς τον 

καταναλωτή/αγοραστή του προϊόντος. Αν και μετά από τους παραπάνω ορισμούς 

δυσκολεύεστε να κατανοήσετε επακριβώς την έννοια των υπηρεσιών και των 

αγαθών, τότε σκεφτείτε ποια είναι η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ των δύο: η υλική 

υπόσταση. Αντίθετα με τα προϊόντα, οι υπηρεσίες στερούνται υλικής υπόστασης. Η 

υπηρεσία αποτελεί την εμπειρία που αποκομίζει ένας καταναλωτής/αγοραστής ως 

αποτέλεσμα: 

 

 συγκεκριμένων ενεργειών στις οποίες προβαίνει εκείνος που παρέχει την 

υπηρεσία, 

 της ικανότητας του να επιτυγχάνει και να διατηρεί συγκεκριμένα πρότυπα 

(standards) κατά την πραγματοποίηση των ενεργειών αυτών και, τέλος, 

 του βαθμού στον οποίο ικανοποιούνται οι προσδοκίες του καταναλωτή 

αναφορικά με την εμπειρία που ήλπιζε ότι θα αποκομίσει προτού αποφασίσει να 

εμπλακεί σε μια σχέση συναλλαγής (αποδοχή του κόστους αποκόμισης της υπηρεσίας 

έχοντας ως προσδοκία το όφελος της απολαβής της υπηρεσίας) με τον παροχές της 

υπηρεσίας. (Γούναρης Σ. , 2003) 

 

 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

Η προσφορά μιας εταιρείας προς την αγορά περιλαμβάνει συχνά και μερικές 

υπηρεσίες. Το στοιχείο των υπηρεσιών μπορεί να αποτελεί ένα μικρό ή ένα μεγάλο 

τμήμα της συνολικής προσφοράς. Από αυτήν την άποψη μπορούμε να διακρίνουμε 

πέντε κατηγορίες προσφορών: 

 

1. Αμιγές υλικό αγαθό - Η προσφορά αποτελείται κυρίως από ένα υλικό αγαθό, 

όπως το σαπούνι, η οδοντόκρεμα, ή το αλάτι. Το προϊόν δε συνοδεύεται από 

υπηρεσίες. 

2. Υλικό αγαθό που συνοδεύεται από υπηρεσίες - Η προσφορά αποτελείται από 

ένα υλικό αγαθό που συνοδεύεται από μία ή περισσότερες υπηρεσίες.  
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3. Υβριδική κατηγορία - Η προσφορά συνίσταται από ισοδύναμα μέρη αγαθών 

και υπηρεσιών. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι προτιμούν κάποια εστιατόρια τόσο για 

το φαγητό όσο και για τις υπηρεσίες τους. 

4. Κύρια υπηρεσία που συνοδεύεται από μικρότερης σημασίας αγαθά και 

υπηρεσίες - Η προσφορά αποτελείται από μια βασική υπηρεσία που συνοδεύεται από 

μερικές πρόσθετες υπηρεσίες ή βοηθητικά αγαθά. Για παράδειγμα, οι επιβάτες των 

αεροπορικών εταιρειών αγοράζουν υπηρεσία μεταφοράς. Το ταξίδι περιλαμβάνει 

μερικά υλικά, όπως είναι το φαγητό και τα ποτά, ένα απόκομμα εισιτηρίου, και ένα 

περιοδικό της αεροπορικής εταιρείας. Η προσφορά της υπηρεσίας απαιτεί ένα αγαθό 

έντασης κεφαλαίου - ένα αεροσκάφος - αλλά το βασικό στοιχείο είναι μια υπηρεσία. 

5. Αμιγής υπηρεσία - Η προσφορά είναι κυρίως μια υπηρεσία. Παραδείγματα: η 

φύλαξη βρεφών, η ψυχοθεραπεία, και το μασάζ. 

 

Λόγω της ποικιλίας αυτού του μείγματος των αγαθών και των υπηρεσιών, είναι 

δύσκολο να καταλήξουμε σε γενικά συμπεράσματα χωρίς κάποιες παραπάνω 

διακρίσεις, οι οποίες να μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση: 

 

• Οι υπηρεσίες διαφέρουν ως προς το αν βασίζονται σε εξοπλισμό (αυτόματο 

πλύσιμο αυτοκινήτων, αυτόματοι πωλητές) ή αν βασίζονται στον άνθρωπο 

(καθαρισμός τζαμιών παραθύρων, λογιστικές υπηρεσίες). Οι υπηρεσίες που 

βασίζονται στον άνθρωπο διαφέρουν ανάλογα με το αν παρέχονται από ειδικευμένο ή 

ανειδίκευτο προσωπικό ή από επαγγελματίες. 

• Οι επιχειρήσεις υπηρεσιών μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές 

διεργασίες παροχής των υπηρεσιών τους. Τα εστιατόρια ανέπτυξαν πράγματι τέτοιες 

διαφορετικές μορφές, όπως το στυλ καφετέριας, της γρήγορης εξυπηρέτησης, του 

μπουφέ, και του τύπου πολυτέλειας με κεριά στα τραπέζια. 

• Μερικές υπηρεσίες απαιτούν την παρουσία του πελάτη και άλλες όχι. Η 

εγχείριση στον εγκέφαλο προϋποθέτει την παρουσία του πελάτη, ενώ η επισκευή ενός 

αυτοκινήτου δεν την απαιτεί. Αν ο πελάτης πρέπει να είναι παρών, ο παροχές της 

υπηρεσίας πρέπει να υπολογίζει τις ανάγκες του. Έτσι οι ιδιοκτήτες των ινστιτούτων 

καλλονής θα επενδύσουν στη διακόσμηση του καταστήματος, θα φροντίσουν να 

ακούγεται μουσική, και θα ανοίξουν μια περιστασιακή συζήτηση με τον πελάτη. 
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• Οι υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με το αν ικανοποιούν μια προσωπική 

ανάγκη (προσωπικές υπηρεσίες) ή μια επαγγελματική ανάγκη (επαγγελματικές 

υπηρεσίες). Οι παροχείς υπηρεσιών καταστρώνουν συνήθως διαφορετικά σχέδια 

marketing για τις προσωπικές και για τις επαγγελματικές αγορές. 

• Οι παροχείς υπηρεσιών διαφέρουν ως προς τους στόχους τους 

(κερδοσκοπικούς ή μη) και ως προς την κυριότητα (ιδιωτική ή δημόσια). Ο 

συνδυασμός αυτών των δύο χαρακτηριστικών δημιουργεί τέσσερις διαφορετικούς 

τύπους οργανισμών παροχής υπηρεσιών. Τα σχέδια marketing ενός ιδιωτικού 

νοσοκομείου θα διαφέρουν από εκείνα ενός νοσοκομείου μιας φιλανθρωπικής 

οργάνωσης ή ενός δημοσίου νοσοκομείου. 

 

Η φύση του μείγματος των υπηρεσιών επιδρά επίσης στον τρόπο με τον οποίο οι 

καταναλωτές αξιολογούν την ποιότητα τους. Σε μερικές υπηρεσίες, οι πελάτες δεν 

είναι σε θέση να κρίνουν την τεχνική ποιότητα τους παρά μόνο μετά την παροχή 

τους. (Kotler P. and Keller L. , 2006) 

 

 

3. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Στη χώρα μας ο τομέας των υπηρεσιών αναπτύσσεται συνεχώς. Η οικονομία μας 

παίρνει τη μορφή της οικονομίας υπηρεσιών. Ο τομέας των υπηρεσιών, που 

περιλαμβάνει το εμπόριο, τις επικοινωνίες, τις μεταφορές, την κατοικία, τις υπηρεσίες 

υγιεινής και πρόνοιας, την παιδεία, τις τράπεζες και τις τουριστικές υπηρεσίες, 

υπολογίζεται ότι καλύπτει περίπου το 55% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και 

απασχολεί το 47% του ενεργού εργατικού δυναμικού της χώρας. Τα αντίστοιχα 

ποσοστά για το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 61% του 

συνολικού ακαθάριστου προϊόντος και 59% του ενεργού εργατικού της δυναμικού. 

 

Καταλύτης στην ανάπτυξη των καταναλωτικών υπηρεσιών υπήρξε η γενική 

οικονομική ευημερία, που οδήγησε στην αύξηση της ζήτησης των 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των ταξιδιών, της αναψυχής, της προσωπικής 

φροντίδας κτλ. Παρομοίως, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής ενθάρρυναν την επέκταση 

του τομέα των υπηρεσιών. Οι μικρότερες οικογένειες έχουν περισσότερο ελεύθερο 
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χρόνο και σχετικά υψηλότερο διαθέσιμο εισόδημα. Η σημερινή γενιά ενδιαφέρεται 

περισσότερο για την ικανοποίηση προσωπικών αναγκών και την απόκτηση 

εμπειριών, παρά για την απόκτηση διαρκών αγαθών όπως, π.χ., σπίτια, ακίνητα κ.ά. 

Όλα αυτά οδηγούν τους καταναλωτές να προμηθεύονται εξωτερικές υπηρεσίες. Τα 

τελευταία 40 χρόνια, ο αριθμός των γυναικών που συμμετέχουν στο εργατικό 

δυναμικό υπερδιπλασιάστηκε. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε νέες καταναλωτικές 

ανάγκες για έτοιμα φαγητά, καθαρισμό και συντήρηση σπιτιών, βρεφονηπιακούς 

σταθμούς κτλ. Επιπλέον, οι σημερινοί καταναλωτές ενδιαφέρονται για την καλή τους 

φυσική κατάσταση, αναζητούν τις διασκεδάσεις και έχουν περισσότερο ελεύθερο 

χρόνο για αναψυχή, και έτσι η ζήτηση για παρόμοιες υπηρεσίες ανέβηκε. Επίσης, με 

δημογραφικούς όρους, ο πληθυσμός γηράσκει, και αυτό το γεγονός προκαλεί 

τρομερή επέκταση των υπηρεσιών υγείας. Τέλος, ο αριθμός και η πολυπλοκότητα 

των αγαθών που απαιτούν σέρβις έχει αυξήσει τη ζήτηση γι' αυτές τις υπηρεσίες. 

 

Δεν αυξήθηκαν μόνο οι υπηρεσίες προς τον καταναλωτή, αλλά άνθησαν επίσης οι 

υπηρεσίες επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν επισκευές και συντήρηση κτιρίων και 

εξοπλισμού, επαγγελματικές συμβουλές, χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 

εξοπλισμού, έρευνα marketing, διαφήμιση, εύρεση προσωπικού, υπηρεσίες φύλαξης, 

κ.ο.κ. Οι δαπάνες για υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις αυξήθηκαν ταχύτερα 

από τις δαπάνες για υπηρεσίες που παρέχονται σε καταναλωτές. Η αύξηση αυτή 

αποδόθηκε στο όλο και πιο πολύπλοκο, εξειδικευμένο και ανταγωνιστικό 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Μεγάλες επιχειρήσεις λιανικής πώλησης, όπως τα Α.Β. 

Βασιλόπουλος, Μαρινόπουλος κ.α., ενσωμάτωσαν επιτυχώς πρόσθετες υπηρεσίες 

στα καταστήματα τους, π.χ., πώληση ψημένων έτοιμων φαγητών, επιδιόρθωση 

υποδημάτων κτλ. 

 

 

4. ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι υπηρεσίες είναι ένας ραγδαία 

επεκτεινόμενος τομέας της οικονομίας, όπως οι παρακάτω:  
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1. Στρατηγικές ανταγωνισμού. Οι Marketers υλικών αγαθών θεωρούν ότι το έργο 

ικανοποίησης των αναγκών των πελατών τους συμβαδίζει με την παροχή υπηρεσιών 

ποιότητας παράλληλα με το προϊόν. 

2. Τεχνολογικές βελτιώσεις. Η ταχεία πρόσβαση σε πληροφορίες, την οποία 

καθιστούν δυνατή τα συστήματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, σημαίνει ότι οι 

επιχειρήσεις μπορούν να ανακαλύπτουν μεγαλύτερο εύρος πελατών και να 

ανταποκρίνονται περισσότερο στις ατομικές ανάγκες. Οι εταιρείες δημιουργούν τώρα 

μεγάλα τμήματα με συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών τα οποία έχουν την 

ικανότητα να ανταποκρίνονται άμεσα στους πελάτες και να χειρίζονται προβλήματα 

ή παράπονα. 

3. Παγκοσμιοποίηση. Τόσο οι υπηρεσίες όσο και τα υλικά προϊόντα διαθέτουν 

ένα εκτεταμένο δίκτυο διανομής. Πολλές εταιρείες υπηρεσιών επεκτείνουν τις 

προσφορές τους στις διεθνείς αγορές, τόσο ως ένα μέσο για αν δημιουργήσουν 

πρόσθετο εισόδημα όσο και για να εξασφαλίσουν τη διαρκή παροχή υπηρεσιών σε 

υπάρχοντες πελάτες, που έχουν ανάγκη από διεθνείς υπηρεσίες, όπως είναι, π.χ. η 

ίδρυση υποκαταστήματος ελληνικής τράπεζας στο Λονδίνο, για να εξυπηρετήσει τους 

Έλληνες εφοπλιστές που έχουν αναπτύξει δραστηριότητα σε αυτή την πόλη. 

 

 

5. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Ένας βασικός λόγος για τον οποίον οι marketers αντιμετωπίζουν τις υπηρεσίες 

διαφορετικά απ' ότι τα προϊόντα είναι ότι οι υπηρεσίες έχουν τέσσερα μοναδικά 

χαρακτηριστικά: άυλη υπόσταση, αδυναμία διαχωρισμού της παραγωγής από την 

κατανάλωση, μεταβλητότητα και φθαρτή υπόσταση. 

 

1. Άυλη υπόσταση. Μια υπηρεσία ορίζεται ως άυλη, όταν ο αγοραστής δεν 

παίρνει κάτι το οποίο μπορεί να δει, να νιώσει ή να γευτεί. Οι υπηρεσίες 

εκπληρώνονται και δεν είναι αντικείμενα. Το να πάει κάποια κυρία σε ένα 

κομμωτήριο σημαίνει ότι θα καθίσει για να της κόψουν τα μαλλιά. Ο κομμωτής 

μπορεί να έχει ψαλίδια, βαφές και άλλα εργαλεία, αλλά τελικά η πελάτισσα αγοράζει 

μόνον τη δουλειά του. 
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2. Αδυναμία διαχωρισμού της παραγωγής από την κατανάλωση. Οι πωλητές 

υλικών αγαθών, όπως, π.χ., ξυλείας, μπορούν γενικά να αποθηκεύουν κάποια 

αποθέματα για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση σε περιόδους αιχμής. Αντίθετα, δεν 

μπορούν να υπάρξουν αποθέματα όταν πρόκειται για υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες 

καταναλώνονται με την παράδοση τους. Επειδή η ζήτηση υπηρεσιών συχνά 

μεταβάλλεται, οι προμηθευτές θεωρούν εξαιρετικά σημαντικό να προβλέπουν τα 

μεταβαλλόμενα επίπεδα της ζήτησης και να ανταποκρίνονται σε αυτά. 

3. Μεταβλητότητα. Επειδή οι υπηρεσίες παράγονται από άτομα, το επίπεδο 

ποιότητας τους μπορεί να διαφοροποιείται. Δύο ξενοδοχεία της ίδιας κατηγορίας δεν 

προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες. Μερικές εταιρείες προσπαθούν να ξεπεράσουν τις 

μεταβολές μεταξύ των ατομικών επιπέδων στην παροχή υπηρεσιών, καθιερώνοντας 

αυστηρά προγράμματα καθορισμού προτύπων των υπηρεσιών. Δεν είναι τυχαίο που 

τα εστιατόρια Mc Donald είναι σχεδόν ταυτόσημα, είτε βρίσκονται στην Αθήνα είτε 

στην Καλιφόρνια. Μία άλλη προσέγγιση ελέγχου είναι η επένδυση σε υπαλλήλους 

υψηλής ποιότητας. Για παράδειγμα, τα καταστήματα λιανικής πώλησης ΑΦΟΙ 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ αμείβουν τους πωλητές τους περίπου 20% περισσότερο από ό,τι 

οι ανταγωνιστές τους.  

4. Φθαρτή υπόσταση. Η φθαρτή υπόσταση των υπηρεσιών σημαίνει ότι δεν 

μπορούν να υπάρξουν αποθέματα υπηρεσιών. Αν σ' ένα ταξίδι ένα αεροπορικό 

κάθισμα δεν χρησιμοποιηθεί, το έσοδο αυτό έχει χαθεί. Παρομοίως, αν δεν υπάρξει 

δουλειά για τους εργάτες οικοδομών στη διάρκεια του πρωινού, τότε η εργασία τους 

γι' αυτό το διάστημα χάνεται, εφόσον δεν μπορεί να αποταμιευθεί και να 

χρησιμοποιηθεί αργότερα. (Πετρώφ Γ., Τζωρτζάκης Κ. και Τζωρτζάκη Α. , 2002) 

 

Σύμφωνα με μια άλλη προσέγγιση, στα παραπάνω χαρακτηριστικά προστίθενται και 

αυτό της ιδιοκτησίας. Η έλλειψη ιδιοκτησίας είναι μια σημαντική διαφορά ανάμεσα 

στην βιομηχανία υπηρεσιών και μια βιομηχανία προϊόντος εξαιτίας του γεγονότος ότι 

ο πελάτης μπορεί να έχει μόνο πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσει μια παροχή (π.χ. ένα 

δωμάτιο ξενοδοχείου, μια πιστωτική κάρτα) Η πληρωμή είναι για τη χρήση, την 

πρόσβαση ή την ενοικίαση των πραγμάτων. Με την πώληση απτών αγαθών, ο 

αγοραστής έχει πλήρη χρήση του προϊόντος. (Cowell D. W. , 1984) 
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6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ 
 

Η δημιουργία και η παροχή υπηρεσιών διαφέρει σημαντικά από την παραγωγή 

προϊόντων. Η διαφορετικότητα στην παραγωγή και στη φύση των υπηρεσιών 

δημιουργεί συγκεκριμένα προβλήματα για το marketing των υπηρεσιών. Στη 

συνέχεια περιγράφονται οι σημαντικότερες διαφορές συγκριτικά με το marketing των 

προϊόντων, τα προβλήματα που συνεπάγονται για το marketing μιας επιχείρησης 

παροχής καθώς και οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις που η επιχείρηση έχει στη 

διάθεση της προκειμένου να αντιπαρέλθει τα προβλήματα αυτά. 

 

Το Χαρακτηριστικό της Άυλης Φύσης 

 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τα αγαθά από τις υπηρεσίες είναι η 

άυλη φύση που χαρακτηρίζει τις υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες, όπως 

εξηγήσαμε, αποτελούν στην ουσία συγκεκριμένες επιδόσεις σε μια προσπάθεια, 

στερούνται δε την υλική υπόσταση που έχει κάποιο αγαθό. Το χαρακτηριστικό της 

άυλης φύσης είναι βασικά το σημαντικότερο χαρακτηριστικό των υπηρεσιών, καθώς 

εξαιτίας αυτού προκύπτουν για τις υπηρεσίες μια σειρά από προβλήματα, καθώς και 

κάποια από τα υπόλοιπα βασικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. 

 

Προβλήματα Επικοινωνίας 

Τα σημαντικότερα προβλήματα που συνδέονται με την άυλη φύση μιας υπηρεσίας 

σχετίζονται με τη δυσκολία επικοινωνίας με την αγορά-στόχο, ειδικά όσον αφορά στα 

οφέλη που μπορούν να περιμένουν οι αγοραστές της συγκεκριμένης υπηρεσίας 

συγκριτικά με εκείνο που προσφέρουν οι ανταγωνιστές της επιχείρησης. 

 

Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών δεν είναι σε θέση να μεταφέρουν 

με ευκολία στους υπάρχοντες αλλά και στους υποψήφιους πελάτες τους πληροφορίες 

που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που προσφέρουν κάποια νέα υπηρεσία την οποία 

αναπτύσσουν. Συγκριτικά με τις επιχειρήσεις που παράγουν αγαθά, οι επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών δυσκολεύονται περισσότερο να διαμορφώσουν στους πελάτες 

τους κάποια «αντικειμενική» εκτίμηση αναφορικά με την ποιότητα των υπηρεσιών 
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τους και πόσο καλύτερη ή όχι είναι σε σχέση με τις ανταγωνιστικές υπηρεσίες, 

γεγονός το οποίο, μπορεί να επηρεάσει τελικά τη γνώμη που μπορεί να έχουν οι 

πελάτες-χρήστες μιας υπηρεσίας για την ποιότητα που τους παρέχεται. 

 

Αδυναμία αποθήκευσης 

Ένα άλλο επίσης σημαντικό πρόβλημα, το οποίο συνδέεται άμεσα με την άυλη φύση 

της υπηρεσίας, είναι αυτό της αδυναμίας αποθήκευσης των υπηρεσιών. Ακριβώς 

επειδή οι υπηρεσίες είναι άυλες, η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών δεν είναι σε θέση 

να «δημιουργήσει και να αποθηκεύσει» υπηρεσίες. Οι συνέπειες του συγκεκριμένου 

προβλήματος σχετίζονται καταρχήν με θέματα διοίκησης της δυναμικότητας παροχής 

υπηρεσιών μιας επιχείρησης που προσφέρει υπηρεσίες. 

 

Το γεγονός αυτό φέρνει τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών μπροστά στο δίλημμα 

του αυξημένου κόστους και της χαμηλής αποτελεσματικότητας της παραγωγικής 

δυναμικότητας (στην περίπτωση που αποφασίσουν να αυξήσουν τη δυναμικότητα 

τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις ώρες αιχμής της ζήτησης) κατά τις ώρες μη-

αιχμής, αλλά με καλύτερη δυνατότητα εξυπηρέτησης των πελατών τους, ή το 

αντίθετο. 

 

Δυσκολία Τιμολόγησης  

Ένα άλλο σημείο προβληματισμού που οφείλεται στην άυλη φύση των υπηρεσιών 

είναι η δυσκολία τιμολόγησης που συναντούν οι επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν 

υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, το πρόβλημα έγκειται στη σχεδόν παντελή αδυναμία 

των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών να προσδιορίσουν το κόστος ανά περίπτωση 

εξυπηρέτησης (cost per service occasion). 

 

Η έννοια του κόστους ανά περίπτωση εξυπηρέτησης είναι ανάλογη με την έννοια του 

κόστους ανά μονάδα προϊόντος η οποία ενδιαφέρει και την παρακολουθούν οι 

επιχειρήσεις που παράγουν αγαθά. Έννοιες όπως «καμπύλη εμπειρίας», «οικονομία 

κλίμακος» κ.λπ. είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την παρακολούθηση και την ακριβή 

μέτρηση του κόστους ανά μονάδα προϊόντος και επηρεάζουν άμεσα την τιμολογιακή 

στρατηγική και την πολιτική μιας επιχείρησης αγαθών. Οι επιχειρήσεις αυτές 

γνωρίζουν πόσο ακριβώς στοιχίζουν οι ποσότητες των πρώτων υλών που απαιτούνται 

για την παραγωγή μιας συγκεκριμένης ποσότητας ενός αγαθού, πόσες ώρες θα 
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χρειαστεί να λειτουργήσουν τα μηχανήματα της γραμμής παραγωγής και τι θα 

στοιχίσει αυτό σε ενέργεια, πόσες βάρδιες εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία 

θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της κ.λπ. Με γνωστά τα δεδομένα οντά και την 

ποσότητα των προϊόντων που θα παραχθούν, ο υπολογισμός του κόστους ανά μονάδα 

προϊόντος είναι σχετικά εύκολη υπόθεση. 

 

Για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Και 

τούτο διότι υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας στην παραγωγική διαδικασία: ο 

πελάτης. Η προσέλευση πελατών και η απόφαση τους για το πόσες, ποιες υπηρεσίες 

και πόσο από κάθε υπηρεσία θα καταναλώσουν είναι κάτι που επηρεάζει τη 

διαδικασία παροχής υπηρεσίας και το κόστος. Εν αντιθέσει δε με τις επιχειρήσεις 

παραγωγής αγαθών, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών δεν έχουν κανέναν απολύτως 

έλεγχο σε αυτά τα θέματα.  

 

Το Χαρακτηριστικό της Αδιαιρετότητας 

 

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των υπηρεσιών είναι αυτό της αδιαιρετότητας. 

Λέγοντας αδιαιρετότητα εννοούμε την αδυναμία διαχωρισμού 

 

• της παραγωγής μιας υπηρεσίας από τον τόπο κατανάλωσης της, 

• της παραγωγής της υπηρεσίας από τη συμμέτοχη του καταναλωτή στην 

παραγωγή και 

• των εμπειριών των υπολοίπων καταναλωτών που παρευρίσκονται στην 

διαδικασία της παραγωγής από το τελικό αποτέλεσμα της παραγωγής 

 

Εξετάζοντας μία προς μία τις συνέπειες της αδιαιρετότητας, η σύνδεση της 

παραγωγής με τον τόπο κατανάλωσης μιας υπηρεσίας πρακτικά σημαίνει ότι οι 

υπηρεσίες παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα. Αυτό επηρεάζει την 

οργάνωση της «παραγωγικής» διαδικασίας για την παροχή της υπηρεσίας, αφού η 

επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να έχει μέσα στο «εργοστάσιο» και κατά τη 

διαδικασία «παραγωγής» της υπηρεσίας μια αστάθμητη παράμετρο που λέγεται 

πελάτης. 
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Επίσης, συνέπεια της αδιαιρετότητας είναι η αναγκαία φυσική παρουσία του 

εργαζομένου, ο οποίος παρέχει την υπηρεσία κατά τη στιγμή που ο πελάτης 

καταναλώνει την υπηρεσία. Η συμβίωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ πελάτη και εργαζομένων οι οποίες, με τη σειρά 

τους, επηρεάζουν καθοριστικά το αποτέλεσμα της διαδικασίας παροχής της 

υπηρεσίας και, τελικά, το βαθμό ικανοποίησης του πελάτη. 

 

Τέλος και ο ίδιος ο πελάτης είναι επίσης αναγκαίο να παρίσταται κατά τη 

«δημιουργία» της υπηρεσίας. Βεβαίως, η παρουσία του πελάτη μπορεί να είναι 

κλιμακούμενη: Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη 

διάρκεια της δημιουργίας-παροχής της υπηρεσίας (περίπτωση μιας εγχείρησης, ενός 

χτενίσματος σε ένα κομμωτήριο ή παρακολούθησης ενός θεατρικού έργου). Σε 

κάποιες άλλες περιπτώσεις, η φυσική παρουσία του πελάτη μπορεί να είναι 

απαραίτητη μόνο για την εκκίνηση της δημιουργίας-παροχής της υπηρεσίας, η οποία 

ολοκληρώνεται στη συνέχεια χωρίς ο πελάτης να είναι παρών (ταχυδρομική 

αποστολή αντικειμένων, συντήρηση αυτοκινήτου, καθαρισμός ρούχων σε ένα 

καθαριστήριο). Τέλος, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτείται η 

πνευματική παρουσία του πελάτη χωρίς να απαιτείται καθόλου η φυσική του 

παρουσία (περίπτωση της αναζήτησης ενός τηλεφωνικού αριθμού από το «131» του 

ΟΤΕ, υπηρεσίες διασύνδεσης με το διαδίκτυο, η εξόφληση λογαριασμών μέσω 

συστημάτων phone-banking). 

 

Συμμετοχή άλλων πελατών στο αποτέλεσμα της υπηρεσίας που αφορά έναν πελάτη 

Ένα από τα βασικότερα προβλήματα που η αδιαιρετότητα δημιουργεί για τις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι ότι το ποιοτικό αποτέλεσμα της παρεχόμενης 

υπηρεσίας εξαρτάται από την επιχείρηση και τους εργαζομένους της που προσφέρουν 

την υπηρεσία, από τον πελάτη ο οποίος συναλλάσσεται με την επιχείρηση, αλλά και 

από τους υπόλοιπους πελάτες οι οποίοι παρευρίσκονται στον ίδιο χώρο τη στιγμή της 

συναλλαγής. Με άλλα λόγια, προκειμένου το αποτέλεσμα της διαδικασίας παροχής 

της υπηρεσίας να είναι αυτό που η επιχείρηση επιθυμεί, οφείλει να προσπαθήσει να 

ελέγξει τη συμπεριφορά των εργαζομένων της αλλά και όλων των πελατών που 

εξυπηρετούνται παράλληλα στους χώρους της. 
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Εξυπηρέτηση γεωγραφικά διάσπαρτης αγοράς 

Το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα που προκύπτει για μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 

λόγω της αδιαιρετότητας των υπηρεσιών είναι η εξυπηρέτηση μιας γεωγραφικά 

διάσπαρτης αγοράς. Ακριβώς λόγω της ανάγκης να «συναντιούνται» οι πελάτες με 

τους εργαζομένους οι οποίοι τους εξυπηρετούν, nη επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 

είναι υποχρεωμένη, ειδικά στην περίπτωση των υπηρεσιών εντάσεως επαφής, να 

κάνει σημαντική επένδυση σε χώρους και σε σημεία πώλησης. Πολύ περισσότερο 

όταν η αγορά στην οποία στοχεύει η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών χαρακτηρίζεται 

από γεωγραφική διασπορά. 

 

Το Χαρακτηριστικό της Ετερογένειας 

 

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των υπηρεσιών είναι η ετερογένεια. Το 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό σημαίνει ότι μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 

αδυνατεί να συστηματοποιήσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο σημείο 

αυτό πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινιστεί ότι με την ετερογένεια δεν εννοούμε ότι 

μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών αδυνατεί να μετρήσει το επίπεδο της ποιότητας 

των υπηρεσιών που προσφέρει. Η ετερογένεια σχετίζεται με την αδυναμία 

συστηματοποίησης του αποτελέσματος της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας. 

 

Αδυναμία συστηματοποίησης της ποιότητας 

To αποτέλεσμα της προσπάθειας μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών να 

δημιουργήσει και να προσφέρει τις υπηρεσίες της εξαρτάται, λόγω και της 

αδιαιρετότητας, από τρεις παραμέτρους: 

 

• την ίδια την επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (εργαζόμενοι στο back-office, 

εργαζόμενοι με ρόλο επαφής με τους πελάτες και διαδικασίες εξυπηρέτησης) 

• τους ίδιους τους πελάτες οι οποίοι έρχονται σε επαφή με την επιχείρηση και 

τους εργαζομένους με ρόλο επαφής, προκειμένου να εξυπηρετηθούν 

• τους υπόλοιπους πελάτες οι οποίοι επίσης παρευρίσκονται στον ίδιο χώρο και 

περιμένουν και αυτοί να εξυπηρετηθούν είτε από τον ίδιο εργαζόμενο που εξυπηρετεί 

έναν άλλον πελάτη είτε από κάποιον άλλον εργαζόμενο.  
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Καθώς οι εργαζόμενοι με ρόλο επαφής έρχονται σε άμεση επικοινωνία με τον πελάτη 

προκειμένου να τον εξυπηρετήσουν, το αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας της 

επιχείρησης παροχής υπηρεσιών εξαρτάται από την επιτυχημένη ή όχι συμπεριφορά 

του εργαζομένου κατά τη στιγμή της εξυπηρέτησης του πελάτη και από τη μεταξύ 

τους επαφή. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, καθώς οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι, 

είναι πραγματικά πολύ δύσκολο έως αδύνατο να επιτευχτεί η ίδια απολύτως 

συμπεριφορά, τόσο μεταξύ των εργαζομένων στην ίδια επιχείρηση όσο και από έναν 

εργαζόμενο σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στη διάρκεια μιας ημέρας, αφού 

κόπωση ή άλλες προσωπικές αιτίες μπορεί να οδηγήσουν σε διαφοροποίηση της 

συμπεριφοράς του απέναντι στον πελάτη.  

 

Ωστόσο, έστω και αν η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών κατάφερνε να 

συστηματοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται οι εργαζόμενοι της, δεν 

μπορεί να κάνει τίποτε για τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες της συμπεριφέρονται 

στους εργαζομένους και για το τελικό αποτέλεσμα της επαφής του πελάτη με τον 

εργαζόμενο της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών. Πρακτικά, όπως οι εργαζόμενοι της 

επιχείρησης, έτσι και οι πελάτες της λαμβάνουν μέρος σ’ ένα συγκεκριμένο 

«σενάριο» που η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών έχει προδιαγράψει, δομώντας τις 

διαδικασίες παροχής των υπηρεσιών της και εκπαιδεύοντας ανάλογα τους 

εργαζομένους της. Αδυναμία των πελατών της επιχείρησης να ανταποκριθούν με 

επιτυχία στο σενάριο και στους προβλεπόμενους ρόλους, ανεξάρτητα από την αιτία 

της αδυναμίας τους, θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο αποτέλεσμα της παρεχόμενης 

από την επιχείρηση υπηρεσίας. 

 

Κατά συνέπεια, καθώς η παροχή μιας υπηρεσίας επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από 

τον ανθρώπινο παράγοντα, είτε αυτός αφορά τους εργαζομένους είτε αφορά τους 

πελάτες, είναι πραγματικά ιδιαίτερα δύσκολο να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της 

ετερογένειας.( Γούναρης Σ. , 2003) 
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7. Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΑΣΗ 

ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ 
 

Έως ένα βαθμό, η διαδικασία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τιμολόγηση ενός 

προϊόντος (τιμολογιακοί στόχοι, μέθοδοι και πολιτικές), καθώς και οι παράγοντες που 

επηρεάζουν την τιμολόγηση του ισχύουν και στην περίπτωση της τιμολόγησης μιας 

υπηρεσίας.  

 

Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό των υπηρεσιών, η αϋλότητα (intangibility), 

δημιουργεί μια δυσκολία σύγκρισης των ανταγωνιστικών τιμών, επειδή ακριβώς οι 

υπηρεσίες δε διατίθενται στα παραδοσιακά ράφια των καταστημάτων. Επιπλέον, το 

χαρακτηριστικό αυτό δημιουργεί δυσκολίες στην ύπαρξη ή την εφαρμογή του 

φαινομένου των οικονομιών κλίμακας στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς δεν 

υφίσταται απόλυτα η έννοια της «παραγωγής» τους. 

 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό των υπηρεσιών, η φθαρτότητα (perishability), δημιουργεί 

ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την αποθήκευση μιας υπηρεσίας. Αυτό έχει ως συνέπεια 

να παρατηρούνται δυσκολίες στη διαχείριση της δυναμικότητας της με αποτέλεσμα 

να χρησιμοποιούνται εκτεταμένα πολιτικές όπως η διαφοροποίηση της τιμής με βάση 

την αναμενόμενη ζήτηση σε μια συγκεκριμένη περίοδο για την επίλυση αυτών των 

προβλημάτων (π.χ. μείωση της τιμής σε περιόδους μη αιχμής για την εκμετάλλευση 

της υπάρχουσας παραγωγικής δυναμικότητας και την αύξηση της ζήτησης και 

αντίθετα αύξηση της τιμής σε περιόδους αυξημένης ζήτησης). Επιπλέον, η 

διαφοροποιημένη τιμολόγηση μπορεί να έχει και άλλες μορφές όπως με βάση τη 

χρονική στιγμή κράτησης της υπηρεσίας (π.χ. εισιτήρια για τις αεροπορικές 

εταιρείες), το βαθμό στον οποίο ο πελάτης συμμετέχει στην παραγωγή μιας 

υπηρεσίας (π.χ. υπηρεσίες self-service όπως τα fast-food), το «ποσό» της 

κατανάλωσης (π.χ. πάγια συνδρομή από μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για 

συγκεκριμένο χρόνο ομιλίας ανά μήνα και χρέωση για κάθε επιπλέον μονάδα που 

ξεπερνά το χρόνο αυτό), το κατά πόσο υπάρχει μια μορφή «δέσμευσης» με την 

εταιρεία (π.χ. ένα tennis club χρεώνει χαμηλότερες τιμές σε εκείνους τους πελάτες 

που είναι μέλη με τη μορφή κάποιας συνδρομής σε σχέση με εκείνους που δεν είναι 
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μέλη) ή τη χρονική στιγμή κατανάλωσης της υπηρεσίας (π.χ. οι εταιρείες που 

παρέχουν υπηρεσίες Internet χρεώνουν χαμηλότερες τιμές τις ώρες 22:00 έως 08:00 

όπως και ορισμένες εταιρείες σταθερής τηλεφωνίας, οι οποίες επιβάλλουν 

διαφορετικές τιμές σε διαφορετικές ώρες της ημέρας ή τα Σαββατοκύριακα). 

 

Το τρίτο χαρακτηριστικό, η ετερογένεια (heterogeneity), συμβάλλει στην αξιολόγηση 

της ίδιας της υπηρεσίας με διαφορετικό τρόπο από διαφορετικούς πελάτες. Για 

παράδειγμα, ένας πελάτης μπορεί να αξιολογήσει την εμπειρία που έχει με ένα 

συνεργείο αυτοκινήτων με τελείως διαφορετικό τρόπο από έναν άλλο πελάτη. Όπως 

είναι φανερό, αυτό έχει αντίκτυπο και στην αξιολόγηση της τιμής, καθώς μια τιμή 

που θεωρείται υψηλή για έναν πελάτη μπορεί να θεωρείται χαμηλή για έναν άλλο. 

 

Σε ό,τι αφορά το τέταρτο χαρακτηριστικό, το αδιαχώριστο παραγωγής και 

κατανάλωσης (inseparability) με αποτέλεσμα την ανάγκη συμμετοχής του πελάτη 

στην παραγωγή της υπηρεσίας, η επίδραση του έγκειται στο ότι εκτός από το 

χρηματικό κόστος η αγορά πολλών υπηρεσιών συνεπάγεται και κάποια άλλα κόστη 

όπως αυτά της ενέργειας, του χρόνου ή κάποιο ψυχολογικό κόστος, τα οποία μεν 

υπάρχουν και στον τομέα των φυσικών προϊόντων, είναι, όμως, πιο έντονα στον 

τομέα των υπηρεσιών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένες κατηγορίες 

υπηρεσιών όπως τις ιατρικές, πολλοί πελάτες είναι πιθανό να προτιμήσουν την 

καταβολή μιας υψηλότερης τιμής σε χρηματικούς όρους (π.χ. επίσκεψη σε ένα 

διάσημο γιατρό) προκειμένου να αποφύγουν ή να ελαχιστοποιήσουν το οποιοδήποτε 

ψυχολογικό κόστος (π.χ. λάθος διάγνωση). 

 

Παράλληλα, οι διαφορές μεταξύ των υπηρεσιών και των φυσικών προϊόντων, σε ό,τι 

αφορά την τιμολόγηση τους, αποτυπώνονται και σε μια σειρά άλλων ζητημάτων. 

Αναφορικά με το κόστος, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη δυσκολία υπολογισμού του στην 

περίπτωση των υπηρεσιών σε σχέση με τα φυσικά προϊόντα, αφού οι παραδοσιακές 

μέθοδοι κοστολόγησης που χρησιμοποιούνται για τα φυσικά προϊόντα δεν είναι 

εύκολα εφαρμόσιμες στο χώρο των υπηρεσιών. Για παράδειγμα, πώς μπορεί μια 

τράπεζα να υπολογίσει το κόστος μιας υπηρεσίας όπως η πιστωτική κάρτα ή ένα 

δάνειο για φοιτητές; Ομοίως, ποιο είναι το κόστος μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας 

(π.χ. ενός προγράμματος με σταθερή σύνδεση) μιας εταιρείας κινητής τηλεφωνίας; 

Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη υιοθέτησης πιο σύγχρονων μεθόδων, όπως το Activity 
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Based Costing, με στόχο τον ακριβή προσδιορισμό του κόστους που δημιουργεί μια 

δραστηριότητα. Ιδιαίτερα προβλήματα δημιουργούνται και σε ό,τι αφορά το κόστος 

συγκεκριμένων υπηρεσιών, όπως οι ασφαλιστικές, γιατί το κόστος τους ουσιαστικά 

έγκειται στην εκτίμηση της πιθανότητας να συμβεί ένας μελλοντικός κίνδυνος. Για το 

σκοπό αυτό, στις ασφαλιστικές εταιρείες συμμετέχουν στη διαδικασία τιμολόγησης 

εξειδικευμένα τμήματα (π.χ. αναλογιστικά ή underwriting), τα οποία προσπαθούν να 

εκτιμήσουν τους κινδύνους αυτούς και με βάση αυτούς να διαμορφώσουν ένα 

τεχνητό επιτόκιο. 

 

Επιπλέον, το πρόβλημα του υπολογισμού του ανά μονάδα κόστους μιας υπηρεσίας 

παρουσιάζει μεγαλύτερη δυσκολία απ' ό,τι ο υπολογισμός του ανά μονάδα κόστους 

ενός προϊόντος, αφού για ορισμένα είδη υπηρεσιών αυτό που παρέχεται είναι οι 

γνώσεις, η εξειδίκευση και η τεχνογνωσία των ανθρώπων (π.χ. λογιστικές ή νομικές 

υπηρεσίες), οι οποίες δεν είναι εύκολο να αποτυπωθούν στο ανά μονάδα κόστος. 

Επίσης, πολλές υπηρεσίες μοιράζονται τα ίδια κόστη (shared costs), με αποτέλεσμα 

και στην περίπτωση αυτή να μην είναι εύκολος ο ακριβής υπολογισμός του ανά 

μονάδα κόστους (π.χ. μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής χρησιμοποιεί 

τους ίδιους υλικούς και άυλους πόρους σε όλες τις διαφορετικές υπηρεσίες που 

προσφέρει). Αυτό έχει, ως συνέπεια, τη μεγαλύτερη χρησιμοποίηση της πολιτικής της 

τιμολόγησης δέσμης (price bundling) στην περίπτωση των υπηρεσιών σε σύγκριση με 

τα φυσικά προϊόντα. Για παράδειγμα, ένα ξενοδοχείο μπορεί να περιλαμβάνει στην 

τιμή που προσφέρει πρωινό, δωρεάν μετάβαση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης, 

καθώς και έκπτωση σε κάποια εστιατόρια. 

 

Σε ό,τι αφορά τους πελάτες αγοράς υπηρεσιών, αυτοί χαρακτηρίζονται από μια πιο 

ανελαστική ζήτηση σε σχέση με τα φυσικά προϊόντα, γεγονός που καθιστά για 

ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών δυνατή την επιβολή υψηλών τιμών (π.χ. ιατρικές 

υπηρεσίες). Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν υπάρχει μια δυσκολία των πελατών να 

κρίνουν την ποιότητα αυτών των υπηρεσιών, γιατί δε διαθέτουν κάποια κριτήρια, 

όπως προηγούμενες εμπειρίες, γνώσεις ή απόψεις άλλων που έχουν χρησιμοποιήσει 

τις υπηρεσίες αυτές, με αποτέλεσμα να καταφεύγουν στην τιμή για να αξιολογήσουν 

την ποιότητα. Η τάση αυτή να συνδέεται μια υψηλή τιμή με μια υψηλή ποιότητα είναι 

ιδιαίτερα έντονη για εκείνες τις υπηρεσίες που κυριαρχούνται από τα χαρακτηριστικά 
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της «εμπειρίας» (experience attributes), με αποτέλεσμα η ποιότητα τους να μπορεί να 

αξιολογηθεί μόνο μετά την κατανάλωση τους. 

 

Επίσης, οι πελάτες έχουν μεγαλύτερη δυσκολία στη διαμόρφωση μιας τιμής 

αναφοράς (reference price) για μια υπηρεσία σε σχέση με ένα προϊόν. Σε μεγάλο 

βαθμό αυτό οφείλεται στο ότι για πολλές υπηρεσίες (π.χ. αρχιτεκτονικές, 

δικηγορικές) οι τιμές δε διαμορφώνονται έκτων προτέρων, αλλά μόνο μετά την 

αποπεράτωση τους. Η δυσκολία αυτή εντείνεται περισσότερο και από το ότι 

ορισμένες κατηγορίες υπηρεσιών προσφέρονται σε μεγάλη ποικιλία, με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά και τιμές, κάτι που δυσκολεύει τους πελάτες να γνωρίζουν ή/και να 

θυμούνται ακριβώς τις τιμές τους. Για παράδειγμα, μια μεταφορική εταιρεία μπορεί 

να έχει μια ποικιλία τιμών με βάση τον τελικό προορισμό του πελάτη, το μέγεθος του 

μεταφερόμενου φορτίου, καθώς και το μέσο της μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθεί. 

Ομοίως, μια ασφαλιστική εταιρεία προσφέρει διαφορετικές ασφάλειες ζωής με 

διαφορετικούς όρους πληρωμής, δυσκολεύοντας τόσο την κατανόηση τους όσο και 

την ακριβή γνώση των τιμών τους. Επίσης, μια επενδυτική εταιρεία προσφέρει μια 

ποικιλία αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων επενδυτικών υπηρεσιών, τις οποίες, σε 

πολλές περιπτώσεις, οι πελάτες δυσκολεύονται να κατανοήσουν τόσο το ποια 

ακριβώς είναι τα χαρακτηριστικά τους και, κατά συνέπεια, το ποιες ακριβώς είναι οι 

τιμές τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι για τις επενδυτικές αυτές 

υπηρεσίες η τιμή, η οποία ουσιαστικά έγκειται στην καταβολή μιας προμήθειας, δεν 

αποτελεί καθοριστικό κριτήριο επιλογής μιας εταιρείας, καθώς άλλοι παράγοντες 

όπως η αναμενόμενη μελλοντική απόδοση τους είναι πιο σημαντικοί. 

 

Επιπρόσθετα, το ρίσκο ή η αβεβαιότητα που συνδέεται με συγκεκριμένες υπηρεσίες, 

όπως οι χρηματοοικονομικές (π.χ. ένα αμοιβαίο κεφάλαιο) ή ακόμα και οι ιατρικές 

(π.χ. μια χειρουργική επέμβαση) ή και οι δικηγορικές (να μην κερδηθεί μια 

σημαντική δίκη), καθώς και το γεγονός ότι η απόδοση τους μπορεί να αξιολογηθεί 

μόνο μετά την κατανάλωση τους δημιουργεί την ανάγκη χρησιμοποίησης 

τιμολογιακών πρακτικών που μειώνουν το ρίσκο αυτό. Για παράδειγμα, ορισμένοι 

δικηγόροι χρεώνουν κάποια τιμή, μόνο όταν ο πελάτης έχει τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, ενώ πολλές εταιρείες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

καταφεύγουν σε πολιτικές, όπως αυτής της τιμολόγησης των σχέσεων (relationship 

pricing), με σκοπό τη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες και την 
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επιβολή τιμών που ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν καλύτερα στις ανάγκες τους. 

Επιπλέον, πολλές κατασκευαστικές εταιρείες καταφεύγουν στη σύναψη 

μακροχρόνιων συμβολαίων και την παροχή εγγυήσεων (guarantees) με σκοπό τη 

μείωση του αισθήματος της αβεβαιότητας από την πλευρά των πελατών και ορισμένα 

νοσοκομεία χρεώνουν μόνο εκείνες τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν οι πελάτες τους 

(π.χ. μόνο διαμονή αποφεύγοντας το φαγητό, αν ο πελάτης δεν το επιθυμεί ή αν αυτό 

δεν κρίνεται απαραίτητο). 

 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παρουσιάζουν και οι τουριστικές υπηρεσίες. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται στη μεγάλη εποχικότητα που παρουσιάζουν, 

γεγονός που επιδρά άμεσα στη ζήτηση και, κατ’ επέκταση, στις τιμές τους. Επίσης, 

χαρακτηρίζονται από μεγάλη αλληλεξάρτηση μεταξύ τους, γεγονός που επιδρά στην 

ευκολία υιοθέτησης της πολιτικής της τιμολόγησης δέσμης υπηρεσιών (price 

bundling). Για παράδειγμα, σ' ένα τουριστικό θέρετρο προσφέρεται μια σειρά 

υπηρεσιών, όπως διαμονή, διατροφή, ψυχαγωγία, μεταφορά, δυνατότητα ξενάγησης. 

 

Επίσης, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ποικιλία στη μορφή της τιμής στον κλάδο των 

υπηρεσιών σε σύγκριση με τον κλάδο των φυσικών προϊόντων. Για παράδειγμα, τα 

πανεπιστήμια χρεώνουν δίδακτρα, οι χρηματιστηριακές εταιρείες προμήθεια, τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς εισιτήριο, οι τράπεζες επιτόκιο, οι ασφαλιστικές εταιρείες κάποιο 

ασφάλιστρο, οι δικηγόροι μια προμήθεια, οι αρχιτέκτονες μια τιμή που μεταβάλλεται 

ανάλογα με την εξέλιξη του έργου και ένα χιονοδρομικό κέντρο ή ένα tennis club 

κάποιο εισιτήριο ή μια μηνιαία συνδρομή. Όπως είναι επόμενο, καθεμιά από τις 

παραπάνω υπηρεσίες παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που καθιστούν την 

τιμολόγηση τους ξεχωριστή και μοναδική. 

 

Οι παραπάνω διαφορές μεταξύ της τιμολόγησης των φυσικών προϊόντων και των 

υπηρεσιών συμβάλλουν στην ανάγκη ύπαρξης διαφορετικών τιμολογιακών 

στρατηγικών για την επιβολή της τιμής μιας υπηρεσίας. (Παπαβασιλείου N και 

Ήντουνας Κ. , 2005) 
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8. Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Οι υπηρεσίες είναι μια ομάδα προϊόντων μεγάλης ποικιλίας, και ένας οργανισμός 

μπορεί να παρέχει περισσότερες του ενός είδους υπηρεσίες. Παραδείγματα 

υπηρεσιών περιλαμβάνουν ενοικιάσεις αυτοκινήτων, επισκευές, υγειονομική 

περίθαλψη, φύλαξη παιδιών, οικιακές υπηρεσίες, νομικές συμβουλές, τράπεζες, 

ασφάλειες, αεροπορικά ταξίδια, παιδεία, διασκεδάσεις, επιχειρηματικές συμβουλές, 

στεγνοκαθαριστήρια και λογιστικές υπηρεσίες. Ωστόσο, μπορούμε να κάνουμε μια 

ανάλυση των υπηρεσιών χρησιμοποιώντας ένα σχήμα ταξινόμησης σε πέντε 

κατηγορίες: α) τύπος αγοράς, β) βαθμός έντασης εργασίας, γ) βαθμός επαφής με τον 

πελάτη, δ) επιδεξιότητα εκείνου που παρέχει την υπηρεσία και ε) στόχος εκείνου που 

παρέχει την υπηρεσία. 

 

Μπορούμε να εξετάσουμε τις υπηρεσίες με βάση τον τύπο της αγοράς ή του πελάτη 

που εξυπηρετούν, αν δηλαδή είναι καταναλωτές ή βιομηχανίες. Οι επιπτώσεις αυτής 

της διάκρισης είναι παρόμοιες με εκείνες που ισχύουν για κάθε προϊόν. 

 

Ένας δεύτερος τρόπος για να ταξινομήσουμε τις υπηρεσίες είναι ο βαθμός της 

έντασης εργασίας. Πολλές υπηρεσίες, όπως οι επισκευές, η εκπαίδευση, στηρίζονται 

σε μεγάλο βαθμό στην ανθρώπινη εργασία. 'Άλλες υπηρεσίες, όπως οι 

τηλεπικοινωνίες, τα κέντρα υγείας και αδυνατίσματος και οι δημόσιες μεταφορές, 

είναι περισσότερο έντασης κεφαλαίου (εξοπλισμού). 

 

Οι υπηρεσίες που βασίζονται στην εργασία (στους ανθρώπους) παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη μεταβλητότητα από τις υπηρεσίες που βασίζονται περισσότερο στον 

εξοπλισμό. Οι Marketers των υπηρεσιών που βασίζονται στους ανθρώπους πρέπει να 

κατανοούν ότι εκείνοι οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες αντιμετωπίζονται συχνά ως η 

ίδια η υπηρεσία. Επομένως, οι στρατηγικές που σχετίζονται με την επιλογή, την 

εκπαίδευση, την παροχή κινήτρων και τον έλεγχο των υπαλλήλων είναι πολύ 

σημαντικές για την επιτυχία των περισσότερων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. 

 

Ο τρίτος τρόπος με τον οποίο μπορούν να ταξινομηθούν οι υπηρεσίες είναι στη βάση 

της επαφής με τον πελάτη. Οι υπηρεσίες υψηλής επαφής περιλαμβάνουν την 
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υγειονομική περίθαλψη, τα ξενοδοχεία, τους κτηματομεσίτες και τα εστιατόρια. Οι 

υπηρεσίες χαμηλής επαφής περιλαμβάνουν τις επισκευές, τα θέατρα, τα 

στεγνοκαθαριστήρια κτλ. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι υπηρεσίες υψηλής 

επαφής περιλαμβάνουν συχνά ενέργειες που απευθύνονται σε άτομα. Επειδή αυτές οι 

υπηρεσίες απευθύνονται σε άτομα, ο πελάτης πρέπει να είναι παρών στη διάρκεια της 

παραγωγής. Αν και μερικές φορές είναι δυνατόν εκείνος που παρέχει την υπηρεσία να 

πάει ο ίδιος στον καταναλωτή, οι υπηρεσίες υψηλής επαφής απαιτούν τυπικά να πάει 

ο καταναλωτής στον τόπο παραγωγής των υπηρεσιών. Έτσι, η φυσική εμφάνιση και 

το περιβάλλον των εγκαταστάσεων μπορεί να είναι πολύ σημαντικό συστατικό της 

συνολικής εκτίμησης την οποία διαμορφώνει ο καταναλωτής για την υπηρεσία. Η 

απόλαυση μιας βραδινής εξόδου σε ένα εστιατόριο δεν απορρέει μονάχα από την 

ποιότητα του φαγητού αλλά, επίσης, από τη διακόσμηση, την επίπλωση, τη γενική 

ατμόσφαιρα και την ικανότητα και τη συμπεριφορά του προσωπικού. Επειδή ο 

καταναλωτής πρέπει να είναι παρών κατά τη διάρκεια της παραγωγής μιας υπηρεσίας 

υψηλής επαφής, η διαδικασία της παραγωγής μπορεί να είναι εξίσου σημαντική με το 

τελικό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ανοικτά προγράμματα τραπεζών (open plan 

banks) και γρήγορα συστήματα αναμονής στοχεύουν στη βελτίωση της διαδικασίας 

συναλλαγής και κάνουν την υπηρεσία πιο ευχάριστη για τον καταναλωτή. 

 

Αντίθετα, οι υπηρεσίες χαμηλής επαφής περιλαμβάνουν συνήθως ενέργειες που 

κατευθύνονται σε πράγματα. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται συνήθως να είναι παρών 

ο καταναλωτής κατά την παράδοση της υπηρεσίας. Ωστόσο, η παρουσία του 

καταναλωτή μπορεί να απαιτείται για να αρχίσει ή για να τελειώσει η διαδικασία. Τα 

ταχυδρομεία διαθέτουν ένα δίκτυο κλάδων, γραφεία διαλογής και οχήματα. Η 

διαδικασία για να σταλεί ένα δέμα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη είναι 

χρονοβόρα, εξαιτίας της μεγάλης απόστασης. Αν και οι καταναλωτές πρέπει να είναι 

παρόντες για να αρχίσει η παροχή της υπηρεσίας, δεν χρειάζεται εντούτοις να είναι 

παρόντες στη διάρκεια της διαδικασίας. Έτσι, η εμφάνιση των εγκαταστάσεων της 

υπηρεσίας και οι προσωπικές επιδεξιότητες εκείνων που παρέχουν την υπηρεσία δεν 

είναι τόσο κρίσιμες στις υπηρεσίες χαμηλής επαφής όσο στις υπηρεσίες υψηλής 

επαφής. 

 

Η επιδεξιότητα εκείνων που παρέχουν τις υπηρεσίες είναι ένας τέταρτος τρόπος 

ταξινόμησης υπηρεσιών. Οι επαγγελματικές υπηρεσίες τείνουν να είναι πιο 
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πολύπλοκες και πιο αυστηρά ρυθμιζόμενες από τις μη επαγγελματικές υπηρεσίες. 

Στην περίπτωση νομικών συμβούλων, για παράδειγμα, συχνά οι καταναλωτές δεν 

ξέρουν τι περιλαμβάνει η υπηρεσία και πόσο θα κοστίσει μέχρι να ολοκληρωθεί, 

επειδή το τελικό προϊόν είναι μία πολύ ειδική κατάσταση. Επιπλέον, η δράση των 

δικηγόρων ρυθμίζεται τόσο από το νόμο όσο και από τις επαγγελματικές ενώσεις. 

 

Τέλος, οι υπηρεσίες μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με το στόχο εκείνου που 

παρέχει την υπηρεσία: κερδοσκοπικός ή μη κερδοσκοπικός. (Πετρώφ Γ., Τζωρτζάκης 

Κ. και Τζωρτζάκη Α. , 2002) 

 

Σύμφωνα με μια άλλη προσέγγιση, προκειμένου να αναζητήσουμε εναλλακτικές 

προσεγγίσεις κατηγοριοποίησης των υπηρεσιών, που θα επιτρέπουν μια περισσότερο 

στρατηγική αντίληψη, θα πρέπει να απαντηθούν πέντε βασικά ερωτήματα: 

 

• Ποια είναι η φύση της υπηρεσίας και της διαδικασίας εξυπηρέτησης; 

• Ποια είναι η φύση της σχέσης που μπορεί η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 

να αναπτύξει με τους πελάτες της; 

• Ποια είναι τα περιθώρια προσαρμογής της υπηρεσίας σε ιδιαίτερες 

ανάγκες/προτιμήσεις του πελάτη και τι περιθώρια έχει το προσωπικό επαφής που 

εξυπηρετεί τον πελάτη να αναλάβει πρωτοβουλία για την προσαρμογή της υπηρεσίας; 

• Πώς παρέχεται η υπηρεσία και τι δίκτυο διανομής απαιτείται; 

• Ποια είναι η φύση της ζήτησης και της προσφοράς της υπηρεσίας; 

 

Κατηγοριοποίηση βάσει αντικειμένου υπηρεσίας και βαθμού αϋλότητας 

Μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις βασικές περιπτώσεις υπηρεσιών: Χειροπιαστές 

ενέργειες που προορίζονται για τον άνθρωπο (όπως είναι υπηρεσίες που σχετίζονται 

με την υγεία, την εστίαση κ.λπ.), χειροπιαστές ενέργειες οι οποίες απευθύνονται σε 

άψυχα αντικείμενα (όπως είναι για παράδειγμα ο καθαρισμός κτιρίων, οι μεταφορές 

προϊόντων κ.λπ.), υπηρεσίες που προορίζονται για τον νου των ανθρώπων και επίσης 

έχουν λιγότερες ή καθόλου χειροπιαστές ενέργειες (όπως είναι για παράδειγμα η 

εκπαίδευση, οι τηλεπικοινωνίες κ.λπ.) και, τέλος, υπηρεσίες που προορίζονται για 

άψυχα στοιχεία χωρίς χειροπιαστές ενέργειες (όπως είναι για παράδειγμα η ασφάλιση, 

οι νομικές υπηρεσίες ή οι τραπεζικές υπηρεσίες). 
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Σε αρκετές περιπτώσεις υπηρεσιών η διάκριση και η κατηγοριοποίηση τους σε μία 

από τις τέσσερις αυτές κατηγορίες δεν είναι πάντα εύκολη, αφού είναι πιθανόν να 

εμπίπτουν σε περισσότερες από μία κατηγορίες. Ωστόσο, παρά τις όποιες δυσκολίες, 

η κατηγοριοποίηση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, αφού μας επιτρέπει να 

απαντήσουμε σε τρία πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα, γεγονός που δίνει τη 

δυνατότητα στην επιχείρηση που παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες να διαμορφώσει 

συγκεκριμένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ζητημάτων. 

 

Μια πρώτη διάσταση που αποκαλύπτεται από την παραπάνω κατηγοριοποίηση είναι 

ο βαθμός αναγκαιότητας της φυσικής παρουσίας του πελάτη/καταναλωτή της 

υπηρεσίας. Σε κάποιες περιπτώσεις υπηρεσιών η φυσική παρουσία του πελάτη 

απαιτείται καθ' όλη τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας (π.χ. οδοντιατρείο), σε 

άλλες περιπτώσεις η φυσική του παρουσία είναι απαραίτητη μόνο για την εκκίνηση 

της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας (π.χ. επιδιόρθωση του αυτοκινήτου), ενώ σε 

ορισμένες άλλες η φυσική του παρουσία δεν είναι καθόλου απαραίτητη (π.χ. ο 

αριθμός 131 του ΟΤΕ για πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό τηλεφώνου των 

συνδρομητών). 

 

Μια δεύτερη διάσταση αφορά στην αναγκαιότητα της πνευματικής 

προσοχής/«παρουσίας» του πελάτη κατά τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας και το 

βαθμό στον οποίον η πνευματική του παρουσία μπορεί να υποκατασταθεί, ενώ μια 

τρίτη διάσταση αφορά τη μεταβολή που συμβαίνει στον αποδέκτη της υπηρεσίας αφού 

παρασχεθεί η υπηρεσία και τι συνεπάγεται η μεταβολή αυτή για τον πελάτη (π.χ. ποια 

είναι η ωφέλεια για τον πελάτη από την επιδιόρθωση του κλιματιστικού του 

μηχανήματος εντός 24 ωρών). 

 

Η κατανόηση των θεμάτων αυτών και η ικανότητα της επιχείρησης παροχής 

υπηρεσιών να δίνει απαντήσεις της επιτρέπουν να αντιλαμβάνεται ευκαιρίες 

διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό, αλλά και να βελτιώνει το επίπεδο 

ικανοποίησης των πελατών της. Για παράδειγμα, οι τράπεζες έχουν εδώ και καιρό 

αποσυνδέσει τη φυσική παρουσία του πελάτη στα καταστήματα τους για την παροχή 

συγκεκριμένων υπηρεσιών, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ικανότητα τους να 

εξυπηρετούν περισσότερο διασκορπισμένες γεωγραφικά αγορές με τη χρήση 

ψηφιακής τεχνολογίας. 
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Κατηγοριοποίηση βάσει της σχέσης της επιχείρησης με τον πελάτη της 

Μια άλλη επίσης ιδιαίτερα σημαντική δυνατότητα κατηγοριοποίησης των υπηρεσιών 

είναι εκείνη που προκύπτει με βάση τη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ της 

επιχείρησης και του πελάτη της. 

 

Οι υπηρεσίες μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών μπορεί να προσφέρονται σε 

πελάτες που έχουν την ιδιότητα του «μέλους»/«συνδρομητή» ή σε πελάτες που δεν 

έχουν καμία επίσημη (formal) σχέση με την επιχείρηση. Αντίστοιχα, η παροχή της 

υπηρεσίας μπορεί να είναι αποτέλεσμα μια διαρκούς/συνεχόμενης διαδικασίας (όπως 

είναι για παράδειγμα οι τραπεζικές υπηρεσίες ή οι ασφαλιστικές υπηρεσίες) ή μπορεί 

να είναι αποτέλεσμα μεμονωμένων αλλά επαναλαμβανόμενων περιπτώσεων παροχής 

της υπηρεσίας (όπως είναι για παράδειγμα η Οδική Βοήθεια ή οι υπηρεσίες που 

προσφέρει ένα γυμναστήριο ή ακόμα ένα εστιατόριο). 

 

Η δυνατότητα ανάπτυξης μιας περισσότερο επίσημης (formal) σχέσης με τους 

πελάτες είναι σαφές ότι συνεπάγεται υψηλότερο βαθμό πίστης (loyalty) προς την 

επιχείρηση και τις υπηρεσίες και πολλές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επιδιώκουν 

ακριβώς αυτό. 

 

Η ανάπτυξη μιας τέτοιας σχέσης έχει βεβαίως άμεσες συνέπειες για την επιχείρηση 

και σε θέματα χάραξης της τιμολογιακής πολιτικής της. Πολλές επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών, επιδιώκοντας να αναπτύξουν τέτοιες σχέσεις, προσφέρουν σημαντικές 

τιμολογιακές εκπτώσεις, ενώ άλλες αναπτύσσουν τιμολογιακά προγράμματα τα οποία 

καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρουν (bundle pricing). 

 

Κατά συνέπεια, η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών που επιδιώκει να αναπτύξει μια 

τέτοια στρατηγική επίσημης σχέσης με το πελατολόγιο της θα πρέπει να 

συνυπολογίζει αφενός την κερδοφορία που θα προκύψει για την επιχείρηση και 

αφετέρου τη διευκόλυνση και την αξία που η τιμολογιακή της στρατηγική θα 

προσφέρει στους πελάτες της. 

 

Βέβαια, η δέσμευση παραγωγικής δυναμικότητας για την εξυπηρέτηση πελατών της 

επιχείρησης που έχουν μια τέτοια επίσημη σχέση με την επιχείρηση ή οι τιμολογιακές 

προσαρμογές που γίνονται για τους συγκεκριμένους πελάτες δεν θα πρέπει να είναι 
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σε βάρος της δυνατότητας της επιχείρησης να αξιοποιήσει τη δυναμικότητά της, ώστε 

να εξυπηρετεί μεμονωμένους πελάτες που δεν έχουν ενταχθεί σε ένα τέτοιο σύστημα 

σχέσης με την επιχείρηση. Αυτό αποτελεί ένα βασικό καθήκον, μία πρόκληση για τον 

υπεύθυνο marketing της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, που επιδιώκει να 

υλοποιήσει τέτοιες στρατηγικές. 

 

Κατηγοριοποίηση βάσει της τυποποίησης και της προσαρμογής της υπηρεσίας 

Μια τρίτη εναλλακτική κατεύθυνση για την προσπάθεια κατηγοριοποίησης των 

υπηρεσιών είναι βάσει του βαθμού τυποποίησης των χαρακτηριστικών της υπηρεσίας 

και της έκτασης της δικαιοδοσίας του προσωπικού επαφής να καθορίζει τα 

χαρακτηριστικά της υπηρεσίας.  

 

Επειδή στις υπηρεσίες, σε αντίθεση με τα προϊόντα, ο πελάτης είναι μέρος της 

διαδικασίας παραγωγής της υπηρεσίας, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια προσαρμογής 

των υπηρεσιών στις ανάγκες μεμονωμένων πελατών. Η τυποποίηση της υπηρεσίας 

στις ανάγκες και στα δεδομένα συγκεκριμένων πελατών εξαρτάται τουλάχιστον από 

δύο διαστάσεις, για τις οποίες θα πρέπει η επιχείρηση να πάρει συγκεκριμένες 

αποφάσεις: Η μία διάσταση σχετίζεται με τον βαθμό προσαρμογής ή όχι της 

διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας στους πελάτες της επιχείρησης. Η δεύτερη αφορά 

στο βαθμό στον οποίο η επιχείρηση θα επιτρέπει στους εργαζομένους της, και ειδικά 

στο προσωπικό επαφής, να λειτουργούν κατά την κρίση τους και να προσαρμόζουν ή 

όχι τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση. 

 

Αρκετές υπηρεσίες είναι τελείως τυποποιημένες, τόσο ως προς τη διαδικασία 

παροχής της υπηρεσίας όσο και ως προς το βαθμό στον οποίο οι εργαζόμενοι 

μπορούν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και το βαθμό 

προσαρμογής της στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς 

ακολουθούν ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο, οι στάσεις είναι επίσης συγκεκριμένες, οι 

δε εργαζόμενοι σε αυτά δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκλίνουν ούτε κατ' ελάχιστον 

από τις προδιαγεγραμμένες διαδικασίες. 

 

Ωστόσο, πολλές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών επιτρέπουν στους πελάτες τους να 

επιλέξουν από μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών, γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι οι 

πελάτες έχουν την ελευθερία να διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό και να 
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προσαρμόσουν στις προσωπικές τους ανάγκες την υπηρεσία που θα τους παρασχεθεί. 

Από την άλλη πλευρά όμως, οι εργαζόμενοι και το προσωπικό επαφής στις 

επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν περιθώρια να διαφοροποιήσουν το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας, ούτε μπορούν να επηρεάσουν τα 

χαρακτηριστικά της υπηρεσίας που θα πάρει τελικά ο πελάτης. Ενεργούν με βάση το 

προκαθορισμένο σενάριο εξυπηρέτησης του πελάτη, ανάλογα με τις υπηρεσίες που ο 

πελάτης ζητά. Οι επιχειρήσεις των τηλεπικοινωνιών ή τα ξενοδοχεία προσφέρουν 

υπηρεσίες που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία. 

 

Αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις υπηρεσιών παρατηρείται συχνά όχι μόνο η 

δυνατότητα να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε πελάτη το αποτέλεσμα της 

διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας, αλλά, επιπλέον, το προσωπικό επαφής πρακτικά 

να καθορίζει τι υπηρεσίες θα προσφερθούν στον πελάτη. Τα ινστιτούτα 

αδυνατίσματος αλλά και οι ιατρικές υπηρεσίες αποτελούν κλασικές περιπτώσεις όπου 

πρακτικά ο πελάτης επαφίεται ολοκληρωτικά στο προσωπικό επαφής για τον 

σχεδιασμό της υπηρεσίας που θα του προσφερθεί. 

 

Κατηγοριοποίηση βάσει της διαθεσιμότητας σημείων εξυπηρέτησης και της 

διαδικασίας εξυπηρέτησης 

Μια τέταρτη δυνατότητα κατηγοριοποίησης των υπηρεσιών που προσφέρουν οι 

επιχειρήσεις βασίζεται στη διαθεσιμότητα σημείων εξυπηρέτησης και στη διαδικασία 

που πρέπει να εφαρμοστεί προκειμένου η υπηρεσία να προσφερθεί τελικά στον 

πελάτη.  

 

Εύκολα γίνεται αντιληπτή η σημασία του τρόπου διανομής της υπηρεσίας για την 

επιχείρηση παροχής υπηρεσιών καθώς και η σημαντικότητα των διαφόρων θεμάτων 

που αναφύονται για την επιχείρηση, ανάλογα με τη μέθοδο διανομής που επιβάλλεται 

από την ίδια τη φύση της υπηρεσίας. Ανάμεσα στα σημαντικότερα θέματα που θα 

πρέπει να επιλυθούν και τα οποία συνδέονται με τη διανομή της υπηρεσίας είναι τα 

ακόλουθα: ο αριθμός των σημείων εξυπηρέτησης τα οποία θα πρέπει να διαμορφώσει 

και να συντηρήσει η επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ο σχεδιασμός των διαδικασιών 

εξυπηρέτησης, ώστε να αποφεύγονται οι συνθήκες «μποτιλιαρίσματος» και η 

καθυστέρηση της παροχής της υπηρεσίας η διάθεση και οργάνωση των αναγκαίων 

υποστηρικτικών μέσων για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης. 
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Είναι φανερό ότι η διευκόλυνση του πελάτη της επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, που 

θα πρέπει να πάει ο ίδιος στα γραφεία της για να εξυπηρετηθεί, είναι σημαντικά 

μικρότερη από τη διευκόλυνση που έχει ο πελάτης της επιχείρησης εκείνης, ο οποίος 

δεν χρειάζεται να μετακινηθεί προκειμένου να λάβει την υπηρεσία. Από την άλλη 

πλευρά, αυξάνοντας τον αριθμό των σημείων εξυπηρέτησης, η επιχείρηση παροχής 

υπηρεσιών μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες εξυπηρέτησης των πελατών της, καθώς 

διευκολύνει τους πελάτες της, προσφέροντάς τους περισσότερες εναλλακτικές 

δυνατότητες. 

 

Ωστόσο η λύση αυτή εκτός του κόστους που συνεπάγεται για την επιχείρηση, το 

οποίο συνήθως είναι ιδιαίτερα υψηλό, επιφέρει ακόμα περισσότερες δυσκολίες στην 

προσπάθεια τυποποίησης του επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών: Οι 

εργαζόμενοι της επιχείρησης σε ένα κατάστημα μπορεί να είναι λιγότερο ευγενικοί 

από εκείνους σε ένα άλλο, η ικανότητα τους να εξυπηρετούν τους πελάτες γρήγορα 

και χωρίς σφάλματα μπορεί να είναι μικρότερη, κάποιο κατάστημα πιθανόν να μη 

διατηρείται τόσο καθαρό όσο τα υπόλοιπα καταστήματα της επιχείρησης. 

 

Κατηγοριοποίηση βάσει των μεταπτώσεων της ζήτησης 

Όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα έχουν την «πολυτέλεια» να παράγουν 

και να αποθηκεύουν τα προϊόντα τους. Αυτό τους επιτρέπει να αναπτύσσουν 

οικονομίες κλίμακος μέσα από τη βέλτιστη αξιοποίηση της παραγωγικής 

δυναμικότητας τους και των εργοστασίων τους. Δυστυχώς, για τις επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Κατά συνέπεια, στην περίπτωση των 

υπηρεσιών, μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος αφορά στον βαθμό στον οποίον οι 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται 

ικανοποιητικά σε μεταβολές της ζήτησης με την υφιστάμενη «παραγωγική» τους 

δυναμικότητα. 

 

Σε αρκετές περιπτώσεις υπηρεσιών είναι πράγματι ιδιαίτερα δύσκολο να υπάρξει 

ισορροπία μεταξύ της ζήτησης και της παραγωγικής δυναμικότητας της επιχείρησης. 

Σε άλλες πάλι το πρόβλημα δεν είναι τόσο έντονο.  
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Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα οι τράπεζες, οι ασφάλειες, 

τα καθαριστήρια κ.λπ., εφόσον έχουν επάρκεια παραγωγικής δυναμικότητας, θα 

πρέπει να εξετάσουν κατά πόσον είναι στρατηγικά και οικονομικά ωφέλιμο να 

επιδιώξουν τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης ή να αυξήσουν την 

παραγωγική τους δυναμικότητα με αντίστοιχες προσπάθειες αύξησης της ζήτησης 

γενικότερα. Παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη λήψη της 

σχετικής απόφασης είναι, για παράδειγμα, το ύψος των επενδύσεων που απαιτούνται, 

οι τάσεις της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται, οι ενέργειες των ανταγωνιστών 

τους, οι στρατηγικές τους επιδιώξεις κ.λπ. 

 

Αντίθετα, εάν οι επιχειρήσεις δεν διαθέτουν το αναγκαίο δυναμικό ώστε να 

εξυπηρετήσουν τη ζήτηση όταν αυτή εκδηλώνεται στη μέγιστη τιμή της, 

αναπόφευκτα έχουν ως προτεραιότητα την εξισορρόπηση της ζήτησης με την 

παραγωγική τους δυναμικότητα καθώς και την εξομάλυνση των χρονικών περιόδων 

εκδήλωσης της ζήτησης. Οι επιχειρήσεις αυτές συχνά είναι αναγκασμένες να 

συνδυάζουν ενέργειες αντίληψη-marketing (de-marketing), για την αποτροπή 

εκδήλωσης της ζήτησης σε περιόδους κατά τις οποίες συνήθως καταγράφονται 

μέγιστες τιμές, με ενέργειες που θα ενθάρρυναν την εκδήλωση της ζήτησης τις 

χρονικές περιόδους εκείνες κατά τις οποίες η δυναμικότητα της επιχείρησης 

παραμένει ανενεργός λόγω περιορισμένης ζήτησης. 

 

Τέλος, ορισμένες επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τα 

εστιατόρια κ.λπ., φαίνεται να έχουν περισσότερο ανάγκη ενεργειών αντίληψη-

marketing, έστω και προσωρινά, έως ότου γίνουν οι αναγκαίες επενδύσεις που θα 

τους επιτρέψουν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις μεγάλες μεταπτώσεις 

της ζήτησης σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. (Γούναρης Σ. , 2003), 

 

 

9. Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΙΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

Από την οπτική γωνία του καταναλωτή, ο κίνδυνος που συνδέεται με την αγορά μιας 

υπηρεσίας θα είναι αναπόφευκτα υψηλότερος από τον κίνδυνο που συνδέεται με την 
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αγορά ενός υλικού προϊόντος. Τα υλικά προϊόντα μπορούν εύκολα να επιστραφούν 

σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν μείνει ευχαριστημένος.  

 

Αποτέλεσμα είναι ότι οι καταναλωτές είναι πιθανό να αφιερώνουν περισσότερο 

χρόνο στη συγκέντρωση πληροφοριών και να στηρίζονται πολύ περισσότερο στις 

φήμες, παρά όταν αγοράζουν κάποιο υλικό προϊόν. Για την περίπτωση των 

επαγγελματικών υπηρεσιών ο καταναλωτής είναι πιθανόν να εξετάσει τις 

"περγαμηνές" και την εμπειρία του ατόμου που θα παράσχει τις υπηρεσίες. Για 

παράδειγμα, ο καταναλωτής που αναζητεί κάποιο γιατρό μπορεί να θέλει να μάθει 

την εμπειρία και τα προσόντα του γιατρού που θα αναλάβει να θεραπεύσει κάποιο 

πρόβλημα του. Ελάχιστοι αγοραστές αυτοκινήτου ενδιαφέρονται για τα προσόντα και 

την εμπειρία του αρχισχεδιαστή των μηχανών τους. 

 

Η αγορά υπηρεσιών ακολουθεί μία ελαφρώς διαφορετική σειρά από αγορά ενός 

υλικού αγαθού. Το μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου που συνδέεται με την αγορά ενός 

υλικού προϊόντος περιορίζεται στην τιμή αγοράς (παρόλο που αναμφίβολα θα 

υπάρχουν εξαιρέσεις σε αυτόν το γενικό κανόνα). Οι υπηρεσίες συνοδεύονται από 

επιπλέον κινδύνους 

 

• Οι έμμεσες ζημίες ανακύπτουν όταν κάποια υπηρεσία δεν έχει καλή εξέλιξη 

και προκαλέσει ζημία στον πελάτη. για παράδειγμα, μία νομική υπόθεση που δεν 

αντιμετωπίστηκε με επιδέξιο τρόπο μπορεί να οδηγήσει στην απ& λεία ενός 

σημαντικού χρηματικού ποσού ή, στην περίπτωση ενός εγκλήματος, στη φυλάκιση 

κάποιου ατόμου. οι παροχείς υπηρεσιών φροντίζουν να εξηγήσουν από πριν τους 

κινδύνους, να συμπεριλάβουν σε συμβόλαια όρους αποποίησης ευθύνης, και να 

ασφαλίζονται για τις τυχόν επαγγελματικές ευθύνες τους. οι καταναλωτές μπορούν να 

υποβάλλουν μήνυση για έμμεσες ζημίες. 

 

• Ο κίνδυνος από την τιμή αγοράς είναι η πιθανή ζημία από την τιμή αγοράς 

όταν κάποιος καταναλωτής αγοράσει μία υπηρεσία η οποία δεν απέδωσε τα! 

αναμενόμενα. Η συνήθης αντίδραση του καταναλωτή είναι να μην πληρώσει την 

υπηρεσία, και γι’ αυτό είναι καλό ο προμηθευτής να ελέγχει αν όλα πηγαίνουν όπως 

επιθυμεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παροχής της υπηρεσίας. Γι’ αυτόν τον 
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λόγο οι σερβιτόροι ρωτούν τους πελάτες αν έμειναν; ικανοποιημένοι από το φαγητό 

και τα συνεργεία αυτοκινήτων επικοινωνούν με τους πελάτες τους όταν 

διαπιστώσουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα στο αυτοκίνητό τους. Η διενέργεια ελέγχου 

κατά τη διάρκεια της παροχής κάποιας υπηρεσίας όχι μόνο διευκολύνει την έγκαιρη 

αποκατάσταση των προβλημάτων, αλλά δυσχεραίνει την προσπάθεια των πελατών να 

ισχυριστούν ότι κάτι δεν πήγε καλά με την υπηρεσία για να μην πληρώσουν 

 

• Η παρανόηση είναι κάτι συνηθισμένο στον τομέα παροχής υπηρεσιών λόγω 

του ότι δεν υπάρχει δυνατότητα δοκιμής. Ειδικότερα στις υπηρεσίες που παρέχονται 

από επαγγελματίες, ο παροχέας μπορεί να πιστεύει ότι ο πελάτης δεν μπορεί να 

καταλάβει τις "λεπτομέρειες" των όσων συμβαίνουν και, επομένως, μπορεί να μην 

μπει στον κόπο να δώσει πολλές εξηγήσεις. Αυτό εύκολα μπορεί να οδηγήσει σε 

διαφωνία μετά την αγορά και σε άρνηση για πληρωμή. 

 

Επειδή οι καταναλωτές αγοράζουν μία υπόσχεση, το πιθανότερο είναι να 

χρησιμοποιήσουν έμμεσα μέτρα της ποιότητας όπως η τιμή. Οι πελάτες ενός 

εστιατορίου τείνουν να υποθέσουν ότι όσο πιο υψηλές είναι οι τιμές του, τόσο 

καλύτερο θα είναι το φαγητό και η εξυπηρέτηση. Επίσης οι καταναλωτές πιστεύουν 

ότι οι ακριβοί κομμωτές θα χτενίζουν πιο όμορφα. Τέλος, οι ακριβοί δικηγόροι είναι 

πιθανότερο να κερδίσουν μία δίκη. Αφού πάρει ο καταναλωτής μία αγοραστική 

απόφαση, είναι πιο πιθανό να δημιουργήσει κάποια σχέση με το άτομο που παρέχει 

την υπηρεσία. Γι' αυτό και οι καταναλωτές τείνουν να επιλέγουν ένα εστιατόριο, έναν 

κομμωτή, και έναν οικογενειακό τους δικηγόρο με τους οποίους μπορεί να 

συνεχίζουν να έχουν σχέσεις για μία ολόκληρη ζωή. Οι πελάτες δύσκολα αλλάζουν 

τράπεζα ακόμα και όταν εμφανίζονται προβλήματα. Αν και οι πελάτες θα αλλάξουν 

εύκολα μάρκα τόνου σε κονσέρβα για να γλιτώσουν λίγα χρήματα, την καινούργια 

μάρκα κονσέρβας θα συνεχίσουν να την αγοράζουν από το ίδιο σουπερμάρκετ. Αυτό 

συμβαίνει επειδή ο πελάτης γνωρίζει σε ποια θέση του καταστήματος βρίσκονται τα 

διάφορα προϊόντα, καταλαβαίνει την πολιτική του καταστήματος για τα 

επιστρεφόμενα είδη, γνωρίζει ποιες πιστωτικές κάρτες είναι αποδεκτές και πιθανόν 

να γνωρίζει και κάποιους ταμίες του καταστήματος. (Blythe J. , 2002) 
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10. ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

Η διαδικασία σχεδιασμού του marketing δε διαφέρει σχεδόν καθόλου είτε πρόκειται 

για προϊόντα, είτε για υπηρεσίες. Το μείγμα marketing, όμως, το οποίο αποτελεί 

ουσιαστικό στοιχείο για τη στρατηγική marketing, παρουσιάζει μια μοναδικότητα και 

διαφέρει ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία, την επιχείρηση και την αγορά-στόχο. 

Έτσι, στις υπηρεσίες, γενικά, το μείγμα marketing (τα τέσσερα P) περιλαμβάνει 

περισσότερα στοιχεία. Μια παραλλαγή κατάλληλη για πολλές περιπτώσεις marketing 

υπηρεσιών είναι αυτή στην οποία το μείγμα marketing περιλαμβάνει έξι στοιχεία: την 

υπηρεσία-προϊόν, την τιμή, τη διανομή, την προβολή, το προσωπικό και τη 

διαδικασία (Εικόνα 5.1). 

 

 
Εικόνα 5.1 : Μείγμα Marketing Υπηρεσιών 

 

Τα τέσσερα πρώτα στοιχεία σε αυτόν τον κατάλογο (προϊόν, τιμή, διανομή, προβολή) 

αποτελούν το παραδοσιακό μείγμα marketing. Τώρα αναγνωρίζεται ότι αυτός ο 

κατάλογος πρέπει να επεκταθεί όσο αφορά στις υπηρεσίες, ώστε να λαμβάνει υπόψη 

το προσωπικό και τη διαδικασία.  Κατά συνέπεια, σε γενικές γραμμές, ένα τρέχον 

πλαίσιο μείγματος marketing για υπηρεσίες είναι αυτό που ακολουθεί. 

 

Η υπηρεσία-προϊόν. Αυτή απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη η κλίμακα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και η ποιότητα τους. Πρέπει επίσης να προσέξουμε 

τη χρήση του εμπορικού σήματος, τις εγγυήσεις και τις υπηρεσίες μετά την πώληση. 
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Το μείγμα υπηρεσίας μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, και αυτό μπορούμε να το δούμε 

αν συγκρίνουμε την κλίμακα της υπηρεσίας μιας μικρής τοπικής επιχείρησης και μιας 

μεγάλης πολυεθνικής, ή ενός εστιατορίου με περιορισμένο μενού και ενός 

εστιατορίου ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων. Οι υλικές πλευρές της υπηρεσίας, όπως 

το περιβάλλον (η επίπλωση, το σερβίρισμα, η ενδυμασία, το προσωπικό κτλ.), και ο 

συνδεόμενος εξοπλισμός περιλαμβάνονται επίσης σ' αυτό το στοιχείο του μείγματος 

marketing. 

 

Η τιμή. Ο καθορισμός της τιμής περιλαμβάνει το επίπεδο τιμών, τις εκπτώσεις, τις 

προμήθειες, τους όρους πληρωμής και τις πιστώσεις. Η τιμή πολλές φορές 

χρησιμοποιείται για τη διαφοροποίηση μιας υπηρεσίας από μία άλλη. Επίσης, αυτή 

αποτελεί ένα μέσο για τη ρύθμιση της ζήτησης. 

 

Η διανομή. Ο τόπος εγκατάστασης αυτών που παρέχουν την υπηρεσία και η ευκολία 

πρόσβασης είναι σημαντικοί παράγοντες για το marketing υπηρεσιών. Η ευκολία 

πρόσβασης δεν σχετίζεται μόνο με τη φυσική πρόσβαση, αλλά επίσης με άλλες 

μορφές επικοινωνίας και επαφής. Πρέπει, π.χ., να υπάρχουν άμεσα δίκτυα διανομής, 

όπως αντιπρόσωποι, ταξιδιωτικά γραφεία κ.ά. Έτσι, οι τύποι των δικτύων διανομής 

που χρησιμοποιούνται και η κάλυψη τους συνδέονται με το ζωτικό ζήτημα της 

ευκολίας πρόσβασης στην υπηρεσία. 

 

Η προβολή. Αυτή περιλαμβάνει ποικίλες μεθόδους επικοινωνίας με τους καταναλωτές 

μέσω των δημοσίων σχέσεων, της διαφήμισης, της προσωπικής πώλησης, της 

προώθησης των πωλήσεων και του άμεσου marketing (Direct Marketing). Όλα αυτά 

είναι παραδοσιακά μέσα προβολής και επικοινωνίας, τα οποία καθοδηγούνται από το 

τμήμα προβολής της διεύθυνσης marketing. 

 

Το προσωπικό. Αυτό είναι ουσιαστικό στοιχείο για την παραγωγή και την παράδοση 

των περισσότερων υπηρεσιών. Το προσωπικό των υπηρεσιών περιλαμβάνει χειριστές, 

οδηγούς λεωφορείων, βιβλιοθηκάριους, υπαλλήλους τραπεζών, ρεσεψιονίστ, φύλακες 

ασφαλείας, τηλεφωνητές, προσωπικό επισκευών, δασκάλους, σερβιτόρους κ.ά. Αυτοί 

οι άνθρωποι εκπληρώνουν έναν παραγωγικό ή λειτουργικό ρόλο, αλλά το κρίσιμο 

είναι ότι έρχονται σε επαφή (άμεση ή έμμεση) και συναντούν τους πελάτες. Η 

συμπεριφορά τους επηρεάζει σημαντικά το πώς οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται την 
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ποιότητα της υπηρεσίας. Αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι το σύνολο του 

προσωπικού το οποίο έρχεται σε επαφή με τους πελάτες περιλαμβάνεται στο 

marketing υπηρεσιών. Αυτές οι επαφές και οι σχέσεις δεν μπορούν να αφεθούν στην 

τύχη. Στις υπηρεσίες, το marketing είναι δουλειά όλων. 

 

Η διαδικασία. Αν η γνώση, η συμπεριφορά και οι επιδεξιότητες των ανθρώπων στις 

επιχειρήσεις υπηρεσιών είναι ζωτικής σημασίας, εξίσου ζωτική είναι η διαδικασία -το 

πώς- της παράδοσης της υπηρεσίας. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το συνολικό 

σύστημα της υπηρεσίας, οι πολιτικές και οι μέθοδοι που υιοθετούνται, ο βαθμός 

χρησιμοποίησης της τεχνολογίας, η διακριτικότητα των υπαλλήλων, η συμμετοχή των 

πελατών στη διαδικασία της εκτέλεσης της υπηρεσίας, η ροή των πληροφοριών, το 

κλείσιμο ραντεβού και το σύστημα αναμονής, τα διαθέσιμα επίπεδα παραγωγικής 

ικανότητας, αποτελούν τυπικό ενδιαφέρον του επιχειρησιακού μάνατζμεντ. Ωστόσο, 

στον τομέα των υπηρεσιών αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο 

ο πελάτης αντιλαμβάνεται την υπηρεσία, και το marketing είναι υποχρεωμένο να 

ενδιαφέρεται για τη διαδικασία εκτέλεσης και παράδοσης της υπηρεσίας. 

 

Η διευρυμένη μορφή του μείγματος marketing με τα στοιχεία του προσωπικού και 

της διαδικασίας έχει επιπτώσεις στην οργάνωση της λειτουργίας του marketing, 

καθώς και στην οργάνωση ολόκληρης της επιχείρησης. Ο παραδοσιακός διαχωρισμός 

της επιχείρησης στις λειτουργίες παραγωγής, marketing, χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών και προσωπικού, που είναι συνηθισμένος στις επιχειρήσεις μεταποίησης, 

είναι ακατάλληλος για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Αυτές απαιτούν 

διαφορετικές οργανωτικές δομές, οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις και τις ιδιομορφίες κάθε επιχείρησης παροχής υπηρεσιών. (Πετρώφ Γ., 

Τζωρτζάκης Κ. και Τζωρτζάκη Α. , 2002) 
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11. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Στην συστηματική ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών marketing, πολλοί 

προσφέροντες υπηρεσίες ευρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι των παραγωγών 

και των έμπορων. 

 

Πολλές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι μικρές (όπως οι ταξιδιωτικοί 

πράκτορες, κουρείς, κ.τ.λ.) και έτσι δεν είναι σε θέση να εφαρμόσουν μεθόδους 

management και marketing. Επιπλέον υπάρχουν προσφέροντες υπηρεσίες (όπως 

δικηγορικά και οικονομοτεχνικά γραφεία, τα οποία είναι ακόμη της άποψης ότι το 

marketing δεν είναι απαραίτητο για τις δικές τους δραστηριότητες. Είναι γεγονός ότι 

σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες, όπως και για άλλες δραστηριότητες παροχής 

υπηρεσιών (π.χ. Νοσοκομεία, κ.τ.λ.), η ανάπτυξη και εφαρμογή αρχών marketing 

θεωρείται περιττή υπόθεση. 

 

Εκτός τούτου για μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών θα ήταν πολύ δύσκολο να 

εφαρμόσει μια ίδια πρόταση marketing, όπως στη περίπτωση των επιχειρήσεων 

παραγωγής φυσικών αγαθών. Στις τελευταίες το προϊόν είναι τυποποιημένο και 

περιμένει τον πελάτη να το καταναλώσει. Στη περίπτωση των επιχειρήσεων παροχής 

υπηρεσιών απεναντίας προσφέρεται στον πελάτη μια προσφορά, της οποίας η 

ποιότητα είναι λιγότερο διασφαλισμένη και υπόκειται σε μεγάλες διακυμάνσεις. Το 

αποτέλεσμα της επίδοσης δεν είναι μόνο εξαρτημένο από πρόσωπο που προσφέρει 

την υπηρεσία, αλλά επίσης και από το σύνολο των προσώπων που ευρίσκονται πίσω 

ή πριν από αυτό και των διαδικασιών που προηγούνται και οι οποίες με βάση και το 

έντονο ατομικό στοιχείο που τις χαρακτηρίζει, υπόκεινται επίσης σε υψηλές 

διακυμάνσεις. 

 

Με βάση αυτή τη πολυπλοκότητα ορισμένοι συγγραφείς επιχειρηματολογούν ότι στο 

marketing υπηρεσιών δεν παίζουν ρόλο μόνο τα γνωστά 4 Ρ, αλλά ακόμη δυο τομείς 

δράσης: Το ενδογενές marketing και το αλληλεξαρτώμενο marketing (Εικόνα 5.2). 
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Εικόνα 5.2 : Marketing Υπηρεσιών 

 

To εξωγενές marketing περιλαμβάνει και ασχολείται με τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης που αναφέρονται στην ετοιμότητα, διαμόρφωση και εφαρμογή της τιμής, 

διανομή και προώθηση της διάθεσης της υπηρεσίας προς τους πελάτες. 

 

Το ενδογενές marketing περιλαμβάνει και ασχολείται με τις δραστηριότητες, τις 

οποίες αναπτύσσει μια επιχείρηση στο τομέα της μόρφωσης και επιμόρφωσης του 

συνόλου του προσωπικού της και στην υποκίνηση του, προκειμένου να ασχοληθεί με 

την ικανοποίηση των πελατών της. Ορισμένοι συγγραφείς εκφράζουν την άποψη, ότι 

η σημαντικότερη συμβολή του τμήματος marketing στην υλοποίηση των στόχων της 

επιχείρησης είναι να δημιουργήσει με ιδιαίτερα επιδέξιο τρόπο, τη διάθεση του 

προσωπικού και όλων των συνεργατών της «να εφαρμόσουν στη πράξη, αρχές 

Marketing προσανατολισμένες στο πελάτη». 

 

Το αλληλεξαρτώμενο marketing περιλαμβάνει και ασχολείται με το πώς με επιδέξιο 

τρόπο αποτελεσματικά θα συμπεριφέρονται οι συνεργάτες, οι οποίοι έρχονται σε 

επαφές με τους πελάτες. Η αποδεκτή ποιότητα υπηρεσιών εξαρτάται απόλυτα από 

την ποιότητα της αλληλεξάρτησης μεταξύ των αποδεκτών της υπηρεσίας και του 

προσωπικού που έρχεται σε επαφή με τους πελάτες. Για τον πελάτη δεν παίζει ρόλο 

μόνο η ποιότητα της τεχνικής εφαρμογής (π.χ. ήταν επιτυχής μια εγχείριση;), αλλά 

επίσης η ποιότητα των λειτουργικών ρόλων (π.χ. ήταν ανθρώπινη η συμπεριφορά του 

χειρουργού και του προσωπικού;, Δημιούργησε εμπιστοσύνη στον ασθενή; κ.τ.λ.). Οι 

προσφέροντες υπηρεσίες, ιδιαίτερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να 

προσέχουν και να ενδιαφέρονται πάρα πολύ όχι μόνο να προσφέρουν την υπηρεσία 
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τους με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (High-Tech), αλλά επίσης και την μέσω της 

υπηρεσίας συνδεδεμένη ευαισθησία (High-Touch), η οποία ουσιαστικά διαμορφώνει 

αλληλεξάρτηση με τον πελάτη και μπορεί να λάβει πολλές μορφές. (Μαντζάρης Γ., 

2003) 

 

 

12. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

Η ανάπτυξη του marketing είχε τεράστιο αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο η τιμή 

αντιμετωπίζεται και διοικείται από τους εκάστοτε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών. 

Μέσα στα πλαίσια του προσανατολισμού του marketing, η τιμή εξετάζεται όχι μόνο 

ως ένα απλό και μονοδιάστατο μέσο δημιουργίας κέρδους, αλλά ως ένας τρόπος 

προσέγγισης των πελατών τής επιχείρησης. (Nagle T.T. and Hogan J.E. , 1987) 

 

Η τιμή είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της υπηρεσίας, η οποία (η τιμή) δεν 

μπορεί να διαχωριστεί από την "εικόνα" της υπηρεσίας στην αγορά. Οι υπηρεσίες, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι μη απτές ως προς τη φύση τους και, επομένως, είναι 

δύσκολο για τους καταναλωτές να τις εκτιμήσουν με κριτήριο μόνο τις φυσικές τους 

αποδείξεις. Παρ' όλο που κάποια τουριστικά προϊόντα ή υπηρεσίες, όπως είναι τα 

ξενοδοχεία, διαθέτουν αντικειμενικά προσδιορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

(μέγεθος δωματίων, διακόσμηση, θέση κ.λπ.), πολλές πλευρές της εκτίμησης είναι 

πιο υποκειμενικές και η τιμή μπορεί να επηρεάσει την "εικόνα" του προϊόντος πάνω 

στο οποίο βασίζονται οι εκτιμήσεις (Lewis R.C. and Shoemaker S. , 1997). Απ' αυτή 

την άποψη, η τιμή λειτουργεί ως μία ένδειξη ανταγωνιστικής διαφοροποίησης μέσα 

στην αγορά. 

 

Στην περίπτωση πολυτελών προϊόντων και υπηρεσιών που απευθύνονται σε πλούσιες 

αγορές, μία υψηλή τιμή μπορεί να είναι απαραίτητη για τη διατήρηση μίας "εικόνας" 

μοναδικότητας ή αποκλειστικότητας. Για παράδειγμα, τα πολυτελή ξενοδοχεία και 

παραθεριστικά συγκροτήματα που λειτουργούν σε περιοχές όπως η Καραϊβική, τα 

νησιά Χαβάη, κ.λπ., μέσω των υψηλών τιμών τους διαμορφώνουν έως ένα σημείο την 

πολυτελή και περιζήτητη "εικόνα" τους στους πελάτες που μπορούν να ξοδέψουν τα 

ποσά που απαιτούνται. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι η τιμολόγηση είναι μία από τις 
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πιο σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν μαζί με τα 

άλλα στοιχεία του μείγματος marketing. (Μπενετάτος Θ, Παπαγεωργίου Γ. και 

Στεργίου Δ. , 2004) 

 

Ο καθορισμός αποδεκτών τιμών για συμβόλαια και αμοιβές παροχής υπηρεσιών 

(αμοιβές συμβούλων, αμοιβές μηχανικών και γενικά επαγγελματικές αμοιβές) είναι 

παρόμοιος με την τιμολόγηση φυσικών προϊόντων. Ο σκοπός είναι να καθοριστεί 

τιμή που είναι μικρότερη από την αξία που προσδίδει ο πελάτης στο προϊόν. 

 

Από τη σκοπιά του ανταγωνισμού, η τιμολόγηση υπηρεσιών και φυσικών προϊόντων 

επηρεάζεται και στις δύο περιπτώσεις από την ομοιότητα τους με τις αντίστοιχες 

ανταγωνιστικές προσφορές. Όταν ένα κατάστημα επισκευής γραφομηχανών είναι ένα 

από τα πολλά που λειτουργούν σε μια περιοχή, τότε ο ιδιοκτήτης είναι αναγκασμένος 

να χρεώνει τιμές παρόμοιες με τις επικρατούσες ανταγωνιστικές τιμές. 

 

Οι υπηρεσίες, ωστόσο, σε αντίθεση προς τα φυσικά προϊόντα που παράγονται μαζικά, 

συχνά έχουν τη δυνατότητα να εξειδικεύονται ή να προσαρμόζονται σε ειδικές 

ανάγκες, με μεγαλύτερη ευκολία. Αυτή η ευκολία σχεδιασμού μοναδικών υπηρεσιών 

αποτελεί - για αυτόν που καθορίζει της τιμές - ευκαιρία για υψηλές τιμές και υψηλά 

κέρδη. 

 

Στο κατάστημα επισκευής γραφομηχανών, για παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να 

αναζητήσει τμήματα της αγοράς όπου θα αυξήσει τη δυνατότητα κέρδους. 

Παραδείγματα περιλαμβάνουν: 

 

• αποκλειστική εργολαβία υπηρεσιών στην περιοχή, για ορισμένη μάρκα 

γραφομηχανών 

• εγγύηση επισκευής την ίδια ημέρα (χαρακτηριστικό υψηλής εξυπηρέτησης) 

• δωρεάν παραλαβή και παράδοση 

• δωρεάν προμήθειες (μια νέα ταινία γραφομηχανής). 

 

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά προώθησης δίνουν στον επαγγελματία τη δυνατότητα 

διαμόρφωσης ενός μοναδικού προϊόντος που οδηγεί σε υψηλότερες τιμές. Αυτά τα 
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πρόσθετα χαρακτηριστικά θα πρέπει να ενσωματώνονται στις τιμές που χρεώνει ο 

ιδιοκτήτης. 

 

Συνήθως, για τη μείωση των αμοιβών παροχής υπηρεσιών ή των. επαγγελματικών 

αμοιβών, υπάρχει λιγότερη πίεση από ότι για τη μείωση των τιμών των φυσικών 

προϊόντων. Όταν υπάρχει οποιαδήποτε αντίσταση πελατών στην αμοιβή ενός 

επαγγελματία ή ενός μηχανικού, ο επιτυχημένος επαγγελματίας θα προσφέρει 

πρόσθετες υπηρεσίες ως τακτική τιμολόγησης, αντί να μειώσει τις τιμές. 

 

Για τους ιδιοκτήτες και διευθυντές επιχειρήσεων που προσφέρουν πλέγμα υπηρεσιών, 

οι «εξειδικευμένες» υπηρεσίες πρέπει να τιμολογηθούν υψηλότερα από τις βασικές ή 

γενικά διαθέσιμες υπηρεσίες. Όσον αφορά τις εξειδικεύσεις στον επαγγελματικό 

τομέα, για παράδειγμα, οι καρδιολόγοι χρεώνουν περισσότερο από τους γενικούς 

παθολόγους, οι δικηγόροι ευρεσιτεχνιών περισσότερο από γενικές νομικές εταιρείες. 

(Mitchell E.G. , 1997) 

 

 

13. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

Τα ακόλουθα σημεία πρέπει να εξετάζονται σε κάθε στρατηγική τιμολόγησης:  

 

1. Κατ’ αρχάς, η στρατηγική πρέπει να στηριχτεί σε μια βαθιά κατανόηση για το 

πώς η αποδοτικότητα της επιχείρησης δημιουργείται. Υπάρχουν δύο πτυχές σε αυτό. 

Ποια είναι η δομή των δαπανών και πώς οι δαπάνες προκύπτουν; Και πώς 

αναπροσδιορίζεται η επιθυμία των καταναλωτών να πληρώσουν, και πώς μπορεί να 

επηρεαστεί;  

 

2. Αφετέρου, η τιμολογιακή στρατηγική είναι ένα όργανο για τον επηρεασμό της 

συμπεριφοράς. Η τιμολόγηση πρέπει να υιοθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η 

εταιρεία υπηρεσιών να χρησιμοποιεί τους βασικούς πόρους της στο μέγιστο, και η 

τιμολογιακή στρατηγική πρέπει να υιοθετηθεί στην αγορά για να κάνει τον επιθυμητό 

πελάτη να συμπεριφερθεί με τον επιθυμητό τρόπο. 
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Η ανάλυση της δομής δαπανών πρέπει να γίνει προκειμένου να απαντηθεί η ερώτηση 

“Πώς μπορεί η εταιρεία υπηρεσιών να κερδίσει χρήματα;” Η ανάλυση θα αποκαλύψει 

περιοχές ευαίσθητες στην επέμβαση και θα βοηθήσει την επιχείρηση για να 

καταλάβει πώς η χρησιμοποίηση των βασικών πόρων πρέπει να κατευθυνθεί. Σαν 

μέρος αυτής της διαδικασίας ο φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει να έχει υψηλή 

επίγνωση των πολύ πιο σύντομων κύκλων ζωής και του εξοπλισμού και της 

τεχνολογίας που χρησιμοποιεί αλλά και των ίδιων των προσφερόμενων υπηρεσιών.  

 

Εάν μια επιχείρηση χαρακτηρίζεται από υψηλά σταθερά κόστη (ίσως πολύ υψηλές 

δαπάνες εξοπλισμού) και τις μεγάλες διακυμάνσεις στη ζήτηση, η τιμολόγηση μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στην άμεση ζήτηση προς ορισμένους χρόνους, ορισμένες περιοχές 

και ορισμένες υπηρεσίες. 

 

Εάν μια εταιρεία υπηρεσιών έχει κανονικά τις υψηλές δαπάνες για τις πωλήσεις της 

στους νέους πελάτες αλλά το σχετικά χαμηλότερο κόστος για επαναληπτικές 

πωλήσεις στους υπάρχοντες πελάτες, τότε η τιμολογιακή στρατηγική πρέπει να 

προσαρμοστεί για να απεικονίσει την κατάσταση δηλ. ανταμείβοντας την ανάπτυξη 

των υπαρχόντων πελατών. Αρκετά παράξενα, σήμερα αυτό είναι αντίθετο προς τα 

εσωτερικά συστήματα ανταμοιβής των περισσότερων εταιρειών υπηρεσιών. 

 

Η τιμολόγηση πρέπει να απεικονίσει και να προωθήσει τις διαφορές των υπηρεσιών 

που συνδέονται με την τμηματοποίηση της αγοράς. Είναι λογικό ότι οι δαπάνες είναι 

διαφορετικές για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς. 

Αλλά τέτοια αποτελέσματα από μόνα τους δεν αποτελούν λόγο για πολλές 

διαφοροποιήσεις των τιμών, ιδιαίτερα εκεί που φαίνεται να υπάρχει ένα αξιοσήμαντο 

στοιχείο υπεροψίας. Μερικές φορές, εντούτοις, αυτό που θα μπορούσε να θεωρηθεί 

ως επίδραση υπεροψίας είναι πραγματικά κάτι διαφορετικό. Παραδείγματος χάριν, 

ένα τμήμα της  αγοράς είναι πρόθυμο να κάνει μια ανταλλαγή μεταξύ της τιμής και 

της συμμετοχής στη συναλλαγή υπηρεσιών. 

 

Η τιμολόγηση πρέπει να απεικονίσει το σύστημα λήψης αποφάσεων και τη 

διαδικασία λήψης απόφασης του πελάτη. Στις συγκεκριμένες αγορές υπάρχουν συχνά 

αρκετά καθιερωμένοι κανόνες όσον αφορά και την υποβολή προσφορών. Σε τέτοιες 
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περιπτώσεις η εταιρεία υπηρεσιών, τουλάχιστον σε ένα ορισμένο στάδιο στην 

ανάπτυξη της σχέσης πελατών, θα πρέπει να προσαρμοστεί στις προσδοκίες του 

πελάτη και να ακολουθήσει τους θεσπισμένους κανόνες. Εάν ένας πελάτης συνηθίζει 

να θεωρεί την απόφαση αγοράς ως μια επιλογή ανάμεσα σε προτρεπτικές εταιρίες 

υπηρεσιών, κατόπιν δεν μπορεί να είναι καμία εναλλακτική λύση αλλά να 

συμμετάσχει στη διαδικασία της προσφοράς. Αλλά συχνότερα η προσφορά 

υπηρεσιών πρέπει να προσαρμοστεί στην ελευθερία της δράσης του προσώπου ή της 

μονάδας που είναι υπεύθυνη για την αγορά της υπηρεσίας. (Normann R. , 2002) 

 

 

14. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Παρά την προφανή σημασία του, πολλοί έμποροι υπηρεσιών δεν εξετάζουν το 

ζήτημα τιμολόγησης με έναν δομημένο ή δημιουργικό τρόπο. Μια σημαντική αιτία 

αυτής της παραμέλησης είναι ότι πολλά ξεχωριστά ζητήματα περιλαμβάνονται στις 

αποφάσεις τιμολόγησης. Για να αναπτύξει μια αποτελεσματική προσέγγιση στις 

αποφάσεις τιμολόγησης, ο φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει να θεωρήσει τα 

διαφορετικά στάδια στη διαδικασία λήψης απόφασης.  

 

Η πρώτη ερώτηση που οφείλει να υποβάλει ένας έμπορος υπηρεσιών είναι αυτό που 

θέλει να επιτύχει με τη στρατηγική τιμολόγησης. Αυτό φαίνεται προφανές, αλλά 

συχνά εντελώς αγνοείται στην πράξη. Ο καθορισμός του στόχου που θέλει κάποιος 

να επιτύχει με τον καθορισμό μιας τιμής είναι το πρώτο βήμα της διαδικασίας 

τιμολόγησης, και μπορεί να ξεκαθαρίσει άλλες ερωτήσεις σε ένα πρώτο στάδιο. Κάθε 

απόφαση τιμολόγησης μπορεί έπειτα να εξεταστεί λαμβάνοντας υπόψη εκείνο τον 

στόχο.  

 

Το δεύτερο βήμα στη διαδικασία τιμολόγησης είναι ο καθορισμός ποιας στρατηγικής 

τιμολόγησης θα ακολουθήσει η επιχείρηση. Μια τιμολογιακή στρατηγική παρέχει τις 

γενικές οδηγίες που σχετίζονται με όλες τις αποφάσεις τιμολόγησης για μια ενιαία 

γραμμή παραγωγής ή μια επιχείρηση. Η επιχείρηση μπορεί φυσικά να αλλάξει τη 

στρατηγική τιμολόγησης για να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες περιστάσεις.  
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Υπάρχουν τρεις κύριοι καθοριστικοί παράγοντες στους οποίους η τιμολογιακή 

στρατηγική μπορεί να βασιστεί - αναφερόμενα ως και τα τρία Cs - κόστος, πελάτης 

και ανταγωνιστής.  

 

Μόλις ο στόχος και η στρατηγική τιμολόγησης γίνουν σαφείς, αποφάσεις πρέπει να 

ληφθούν σχετικά με τη δομή τιμολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι ο φορέας παροχής 

υπηρεσιών πρέπει να αποφασίσει: 

 

• ποια πλευρά της υπηρεσίας θα τιμολογηθεί 

• τι θα συμπεριληφθεί για αυτή την τιμή  

• σε ποια μονάδα η τιμή θα βασιστεί 

• εάν θα υπάρξει μια διαφοροποίηση μεταξύ των πελατών και  

• ποιοι θα είναι. όροι πληρωμής  

 

Μόλις αυτή η δομή καθιερωθεί, ο έμπορος υπηρεσιών έχει ένα σαφές γενικό πλαίσιο 

στο οποίο οι αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση του επιπέδου και της τακτικής 

πρέπει να εναρμονιστούν. Το επίπεδο τιμών είναι η πραγματική τιμή που απαιτείται 

για μια υπηρεσία. Η τακτική τιμών αναφέρεται στις περιοδικές προωθήσεις τιμών ή 

σε άλλες βραχυπρόθεσμες ενέργειες. 

 

Ένας marketer υπηρεσιών επομένως πρέπει να περάσει από διάφορα βήματα να 

αναπτύξει μια πολιτική τιμολόγησης - από τον καθορισμό ενός στόχου και μιας 

τιμολογιακής στρατηγικής στη τιμολογιακή δομή, το επίπεδο και την τακτική τιμών. 

Προφανώς, το στοιχείο τιμών του μίγματος marketing δεν μπορεί να απομονωθεί από 

τα άλλα τρία Ps. Η τιμολόγηση μιας υπηρεσίας πρέπει να ενσωματωθεί στην 

στρατηγική marketing  και πρέπει να είναι σύμφωνη με τις άλλες δραστηριότητες 

marketing που σχετίζονται με αυτήν την υπηρεσία. Η διαδικασία τιμολόγησης, 

επισκιάζεται από τη γενική στρατηγική marketing και είναι σε συνεχή 

αλληλεπίδραση με άλλα μέτρα marketing. (Looy B.V, Gemmel P. and Dierdonck 

R.V. , 2003) 
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15. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Οι ενσωματωμένες στρατηγικές marketing υπονοούν ότι τα διάφορα στοιχεία του 

μίγματος marketing διατυπώνονται και εφαρμόζονται με τους στόχους εκείνων των 

στρατηγικών που είναι ξεκάθαρες. Οι αποφάσεις τιμολόγησης δεν είναι αποτελούν 

εξαίρεση σε αυτήν την αρχή. Στον καθορισμό των τιμολογιακών στόχων για τις 

υπηρεσίες, διάφοροι παράγοντες πρέπει να εξεταστούν. Οι σημαντικότεροι είναι:  

 

a. η σχεδιασμένη τοποθέτηση στην αγορά για το προϊόν της υπηρεσίας 

b. το στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος υπηρεσίας  

c. η ελαστικότητα της ζήτησης 

d. η κατάσταση των ανταγωνιστών 

e. ο στρατηγικός ρόλος της τιμής 

 

Η σχεδιασμένη τοποθέτηση στην αγορά για το προϊόν της υπηρεσίας 

Η τοποθέτηση στην αγορά σημαίνει τον τοποθέτηση όπου το προϊόν της υπηρεσίας 

προορίζεται να αναλάβει και να εμφανιστεί στα μάτια του πελάτη και απέναντι στους 

ανταγωνιστές. Αναφέρεται στον αντιληπτικό προσδιορισμό του πελάτη για την θέση 

του προϊόντος της υπηρεσίας. Με άλλα λόγια πώς το προϊόν της υπηρεσίας 

“εμφανίζεται” σε σχέση με άλλα διαθέσιμα. Σαφώς η τιμή είναι ένα σημαντικό 

στοιχείο στο μίγμα marketing που επηρεάζει αυτήν την θέση. Τα απτά προϊόντα 

μπορούν να καταλάβουν μια ιδιαίτερη θέση βασισμένα στα φυσικά χαρακτηριστικά 

τους (π.χ. ένας βαθμός βιομηχανικής σωλήνωσης χάλυβα). Οι υπηρεσίες, αφ' ενός, 

είναι συχνότερα “τοποθετημένες” βάσει των άυλων ιδιοτήτων τους. Ο Gitlow, 

παραδείγματος χάριν, προτείνει ότι οι ποιοτικές σχέσεις τιμών μπορούν να υπάρξουν 

σε μια αγορά όπως αυτήν για τις υπηρεσίες άμβλωσης. Η τιμή θα επηρέαζε τη θέση 

αγοράς. 

 

Το στάδιο του κύκλου  ζωής του προϊόντος της υπηρεσίας 

Η τιμή του προϊόντος της υπηρεσίας αφορά επίσης τον κύκλο ζωής της. 

Παραδείγματος χάριν, στην εισαγωγή μιας νέας υπηρεσίας ένας οργανισμός  θα 

μπορούσε να επιλέξει να θέσει χαμηλές τιμές για να διεισδύσει στις αγορές και να 
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κερδίσει γρήγορο μερίδιο αγοράς. Εναλλακτικά ένας οργανισμός θα μπορούσε να 

επιλέξει να χρεώσει υψηλές τιμές για να πραγματοποιήσει όσο το δυνατόν 

περισσότερο κέρδος σε σύντομο χρονικό διάστημα (πολιτική ξαφρίσματος). Αυτή η 

στρατηγική είναι μόνο δυνατή εάν δεν υπάρχει κανένας άμεσος ανταγωνισμός και 

ένα υψηλό επίπεδο των αγοραστών χρειάζεται κάτι λογά επείγουσας ανάγκης (π.χ. 

υπηρεσίες αντικατάστασης widescreen).  

 

Η ελαστικότητα της ζήτησης  

Η ευχέρεια  που έχει ένας οργανισμός υπηρεσιών  να καθορίζει τους στόχους 

τιμολόγησης θα επηρεαστεί από την ελαστικότητα της ζήτησης στην αγορά. Η 

ελαστικότητα της ζήτησης αναφέρεται στην ανταπόκριση της ζήτησης στις αλλαγές 

στην τιμή. Σε κάποιες αγορές η ζήτηση επηρεάζεται πολύ από τις μεταβολές των 

τιμών (π.χ. υπηρεσίες αστικών λεωφορείων) ενώ σε άλλες λιγότερο. Σαφώς είναι 

ζωτικής σημασίας για ένα οργανισμός υπηρεσιών  να καταλάβει πώς η ελαστική ή 

ανελαστική ζήτηση για τις υπηρεσίες του είναι σε αντιστοίχιση με τη μεταβολή των 

τιμών. Παραδείγματος χάριν, εάν μια εταιρεία υπηρεσιών μειώνει τις τιμές της και η 

ζήτηση είναι ελαστική έπειτα η επίδραση θα ήταν να μειωθούν τα περιθώρια χωρίς 

την αντιστάθμιση της αύξησης της ζήτησης. Η ελαστικότητα μπορεί να επιβάλει τους 

περιορισμούς σε ορισμένες επιλογές τιμών. 

 

Η κατάσταση των ανταγωνιστών 

Η δύναμη του ανταγωνισμού στην αγορά επηρεάζει την ευχέρεια ενός οργανισμού 

υπηρεσιών στις τιμές του. Στις καταστάσεις όπου υπάρχει μικρή διαφοροποίηση 

μεταξύ των προϊόντων υπηρεσιών και όπου ο ανταγωνισμός είναι έντονος (π.χ. ένα 

παραθαλάσσιο θέρετρο κατά τη διάρκεια μιας φτωχής τουριστικής εποχής) έπειτα η 

ευχέρεια διαμόρφωσης των τιμών είναι περιορισμένη. Ο ανταγωνισμός έχει φυσικά 

διάφορες διαστάσεις εκτός από τον ανταγωνισμό interbrand ή intertype. Στις 

υπηρεσίες μεταφορών, παραδείγματος χάριν, υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των 

διαφορετικών τρόπων μεταφοράς  (π.χ. τρένο vs δρόμος) διαφορετικής μάρκας (π.χ. 

Pan Am vs TWA) καθώς επίσης και των εναλλακτικών χρήσεων του πιθανού χρόνου 

και χρημάτων του πελάτη (π.χ. για να μην ταξιδέψουν καθόλου). Εντούτοις ένας 

βαθμός ομοιομορφίας των τιμών θα καθιερωθεί σε αγορές με μικρή διαφοροποίηση 

μεταξύ των προϊόντων των υπηρεσιών και των ισχυρών επιπέδων ανταγωνισμού.  
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Ο στρατηγικός ρόλος της τιμής  

Οι πολιτικές τιμολόγησης έχουν έναν στρατηγικό ρόλο στοχεύοντας στην επίτευξη 

των οργανωτικών στόχων. Κατά συνέπεια η απόφαση τιμολόγησης σχετικά με 

οποιοδήποτε ιδιαίτερο προϊόν υπηρεσίας πρέπει να είναι σύμφωνη με τους 

στρατηγικούς στόχους. Παραδείγματος χάριν, μια νέα επιχείρηση διακοπών 

στοχεύοντας στην καθιέρωση της στην αγορά οργανωμένων διακοπών μπορεί να 

χρησιμοποιήσει σκόπιμα μια πολιτική χαμηλών τιμών για να λάβει ουσιαστικό 

μερίδιο αγοράς αν και αυτό θα μπορούσε να σημάνει ασύμφορες εμπορικές 

συναλλαγές για κάποιο διάστημα. Οι μέγιστες πωλήσεις θα κερδίζονταν μέσω της 

τιμολόγησης διείσδυσης ως σκόπιμη πολιτική. Οποιαδήποτε στρατηγική τιμολόγησης 

πρέπει φυσικά να ταιριάξει με τον τρόπο με τον οποίο άλλα στοιχεία του μίγματος 

marketing χρησιμοποιούνται για να επιτύχουν τις στρατηγικές άκρες. (Cowell D. W. , 

1984) 

 

Μια άλλη προσέγγιση θεωρεί ως σημαντικότερους παράγοντες που επιδρούν στην 

τιμή τους εξής: την αγορά, τον ανταγωνισμό και το κόστος. Η σχέση μεταξύ αυτών 

των παραγόντων έχει πολύ εύστοχα εκφραστεί από πολλούς θεωρητικούς του 

marketing, οι οποίοι τονίζουν ότι η ζήτηση αποτελεί την οροφή, το κόστος αποτελεί 

το πάτωμα και ο ανταγωνισμός καθορίζει σε ποιο σημείο μέσα σ’ αυτό το χώρο θα 

"πέσει" η πραγματική τιμή. 

 

Η αγορά 

Όπως συμβαίνει με όλες τις αποφάσεις του marketing, οι σχετικές με την τιμή 

αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε μια ανάλυση της αγοράς. Γενικά, οι υπηρεσίες 

παρουσιάζουν μεγάλη ελαστικότητα ζήτησης σε σχέση με την τιμή πώλησης τους και 

το εισόδημα των καταναλωτών. Έτσι, λοιπόν, μια αύξηση στην τιμή μιας υπηρεσίας 

συνήθως πιέζει προς τα κάτω την καταναλωτική ζήτηση, ενώ αντίθετα μία μείωση 

της τιμής δημιουργεί προϋποθέσεις αύξησης της ζήτησης. Παρομοίως, όταν οι 

άνθρωποι αυξάνουν το εισόδημα τους, τείνουν να αυξάνουν και τις τουριστικές τους 

δαπάνες, και το αντίθετο. Επομένως, ο υπεύθυνος διοίκησης του marketing πρέπει να 

καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο ο καταναλωτής σκέφτεται και λειτουργεί όταν 

πραγματοποιεί τις αγορές του, ώστε να μπορέσει να υπολογίσει και το ύψος της τιμής 

που θα είναι το καταλληλότερο για να προκαλέσει την πώληση. 
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Μέχρι πρόσφατα, πολλοί θεωρούσαν πως η τιμή αποτελούσε σημαντικό παράγοντα 

μόνο για τον ψυχαγωγικό τουρισμό και ότι η σημαντικότητα του σε αγορές παροχής 

επαγγελματικών υπηρεσιών (όπως, π.χ. ο επαγγελματικός τουρισμός) ήταν μηδαμινή. 

Αυτή η αντίληψη άλλαξε τελείως όμως, αφού μέσα στη δεκαετία του 1980 πολλά 

στοιχεία από έρευνες έδειξαν ότι η τιμή θεωρείται σημαντική ακόμα και για τους 

καταναλωτές με υψηλό εισόδημα, όπως είναι τα διοικητικά στελέχη πολυεθνικών 

εταιρειών που είναι αναγκασμένα να ταξιδεύουν πολλές φορές κατά τη διάρκεια του 

χρόνου για επαγγελματικούς σκοπούς. 

 

Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε ως βασικό συμπέρασμα από τα παραπάνω 

παραδείγματα, είναι ότι τόσο οι οργανισμοί όσο και οι υπεύθυνοι του marketing 

πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τη στάση των καταναλωτών απέναντι στην τιμή των 

υπηρεσιών τους και να είναι προετοιμασμένοι να κάνουν προσαρμογές ή αλλαγές 

στις πολιτικές τιμολόγησης που ακολουθούν, όταν το απαιτεί η ζήτηση. 

 

Ανταγωνισμός 

Ο παράγοντας του ανταγωνισμού αποτελεί ισχυρό εμπόδιο στις επιλογές τιμολόγησης 

κάθε οργανισμού παροχής υπηρεσιών. Για παράδειγμα, φανταστείτε ένα στέλεχος 

μιας επιχείρησης το οποίο επιθυμεί να ταξιδέψει για επαγγελματικούς λόγους στην 

Αθήνα. Όπως είναι φυσικό, πριν επιλέξει το ξενοδοχείο στο οποίο θα διαμείνει, θα 

συγκρίνει τις τιμές ενός αριθμού διαφορετικών ανταγωνιστικών ξενοδοχείων της 

πόλης. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ένα στέλεχος marketing ενός ξενοδοχείου 

πρέπει να ενημερώνεται για την τιμή, την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των 

παρεχόμενων υπηρεσιών κάθε ανταγωνιστή. Ένα ξενοδοχείο μπορεί να συγκεντρώσει 

αυτές τις πληροφορίες με πολλούς τρόπους. Μπορεί να στείλει στα ανταγωνιστικά 

ξενοδοχεία υποτιθέμενους πελάτες, οι οποίοι θα συγκρίνουν τις τιμές του ξενοδοχείου 

τους μ' αυτές των ανταγωνιστών. Μπορεί, επίσης, να εξετάσει τους τιμοκαταλόγους 

των ανταγωνιστών. Ακόμη, το ξενοδοχείο μπορεί να ζητήσει από τους πελάτες του να 

εκφράσουν την άποψη τους για τις τιμές ανταγωνιστικών ξενοδοχείων. 

 

Όταν μια επιχείρηση έχει ενημερωθεί για τις τιμές και τις προσφορές των 

ανταγωνιστών της, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες ως βάση για τον 

καθορισμό της δικής της πολιτικής τιμολόγησης. Για παράδειγμα, εάν από τα 

στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί προκύπτει ότι οι πελάτες θεωρούν πως το Hilton 
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της Αθήνας είναι παρόμοιο με το Marriott, το Hilton θα πρέπει να θέσει τιμές 

παρόμοιες μ' αυτές του Marriott για να μη χάσει πελάτες. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως, πριν από την ανάπτυξη της δικής της τιμολογιακής 

πολιτικής, κάθε επιχείρηση πρέπει να μελετά και να αξιολογεί τις τιμές στις οποίες 

προσφέρονται οι υπηρεσίες και τα προϊόντα των ανταγωνιστών της. Με μια τέτοια 

εξέταση θα αποκαλυφθεί ποια είναι η δομή των τιμών μέσα στη συγκεκριμένη αγορά 

και έτσι η επιχείρηση θα μπορεί ευκολότερα να αποφασίσει για τη δομή της δικής της 

τιμολογιακής πολιτικής καθώς και για τον τρόπο καθορισμού της. 

 

Συνολικό Κόστος 

Το συνολικό κόστος καθορίζει το κατώτερο όριο της τιμής που μια επιχείρηση μπορεί 

να χρεώσει για το προϊόν της. Όπως είναι φυσικό, μια επιχείρηση επιθυμεί να χρεώνει 

μια τιμή η οποία θα καλύπτει το κόστος παραγωγής, διανομής και προώθησης του 

προϊόντος της. Πέρα από την κάλυψη αυτού του κόστους, η τιμή θα πρέπει να είναι 

αρκετά υψηλή, ώστε να επιφέρει στην επιχείρηση και ένα ικανοποιητικό ποσοστό 

κερδοφορίας. Επομένως, το συνολικό κόστος μιας επιχείρησης αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο της τιμολογιακής της πολιτικής. 

 

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες κόστους, το σταθερό και το μεταβλητό κόστος. Το 

σταθερό κόστος δε μεταβάλλεται από τα επίπεδα της παραγωγής ή των πωλήσεων. 

Επομένως, ανεξάρτητα από τον κύκλο των εργασιών της, κάθε επιχείρηση πρέπει να 

πληρώσει κάθε μήνα ενοίκιο, τόκους, μισθούς, κ.λπ. Αντίθετα, το μεταβλητό κόστος 

μεταβάλλεται άμεσα σε σχέση με το επίπεδο παραγωγής. Το συνολικό κόστος είναι 

το σύνολο του σταθερού και του μεταβλητού κόστους για κάθε επίπεδο παραγωγής. 

Μακροπρόθεσμα, η διοίκηση του marketing πρέπει να χρεώνει μια τιμή η οποία 

τουλάχιστον θα καλύπτει το συνολικό κόστος σε κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο 

πωλήσεων. 

 

Μερικές φορές, οι διοικητές ξεχνούν πως οι πελάτες δεν ενδιαφέρονται για το 

λειτουργικό κόστος μιας εταιρείας, άλλο επιζητούν αξία. Η εταιρεία πρέπει να 

παρακολουθεί το συνολικό κόστος της πολύ προσεχτικά. Εάν το κόστος παραγωγής 

και πώλησης του προϊόντος μιας εταιρείας είναι υψηλότερο απ' ό,τι αυτών των 
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ανταγωνιστών της, τότε η εταιρεία πρέπει είτε να χρεώσει μια υψηλότερη τιμή είτε να 

συμβιβαστεί με τον περιορισμό των κερδών της. 

 

 

16. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Οι διαφορετικές μέθοδοι τιμολόγησης στον τομέα των υπηρεσιών είναι σε γενικές 

γραμμές παρόμοιες μ' αυτές που εφαρμόζονται στο βιομηχανικό marketing. Η 

επιλογή της μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να βασίζεται στην εξέταση των 

στόχων της τιμολόγησης που τίθενται. Αυτοί οι στόχοι συνήθως είναι οι ακόλουθοι: 

 

Επιβίωση - Σε αντίξοες συνθήκες αγοράς, ο στόχος της τιμολόγησης μπορεί να 

παραβλέπει την επίτευξη επιθυμητών επιπέδων κερδοφορίας, προκειμένου να 

διασφαλίσει την επιβίωση του οργανισμού. 

 

Μεγιστοποίηση των κερδών - Πρόκειται για τη διαμόρφωση της τιμολογιακής 

πολιτικής με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται η μεγιστοποίηση των κερδών για 

κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 

Μεγιστοποίηση των πωλήσεων - Πρόκειται για τιμολόγηση που αποσκοπεί στην 

αύξηση του μεριδίου του οργανισμού στην αγορά. Σ' αυτήν την πολιτική 

τιμολόγησης, πολλές φορές ο οργανισμός πουλάει τα προϊόντα του σε χαμηλές τιμές 

(με τον κίνδυνο απωλειών στα κέρδη), προκειμένου να "κατακτήσει" ένα μεγάλο 

μερίδιο στην αγορά. 

 

Γόητρο/κύρος - Μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών μπορεί να επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει την τιμολόγηση, προκειμένου να προβάλει στην αγορά την "εικόνα" 

μιας επιχείρησης με κύρος. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν τα πολυτελή εστιατόρια 

και μέχρι πρότινος το Concorde. (Μπενετάτος Θ, Παπαγεωργίου Γ. και Στεργίου Δ. , 

2004) 
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Η επίτευξη μεγίστου κέρδους δεν είναι πάντα ο πρωταρχικός στόχος. Πολλοί άλλοι 

είναι πιθανοί, όπως: 

 

• σταθεροποίηση της αγοράς 

• αναζήτηση ενός επιθυμητού μεριδίου αγοράς 

• μεγιστοποίηση μακροπρόθεσμου κέρδους 

• μεγιστοποίηση βραχυπρόθεσμου κέρδους 

• αποφυγή “κανιβαλισμού” άλλων προσφορών υπηρεσίας 

• επίτευξη γρήγορης εξόδου από οριακούς ανταγωνιστές 

• ηγέτης τιμής 

• αποφυγή πολέμου τιμών 

• δημιουργία μιας συγκεκριμένης εικόνας 

• γρήγορη ανάκτηση των επενδύσεων 

• αποφυγή νέων εισόδων στην αγορά 

• διευθέτηση της ζήτησης 

• ασφάλιση πρωταρχικών λογαριασμών 

• χρήση αποθεμάτων 

 

Αυτοί οι στόχοι τιμολόγησης μπορούν να διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες: οι 

βραχυπρόθεσμα τακτικές κινήσεις και το μακροπρόθεσμες στρατηγικές κινήσεις. Η 

απόφαση για χαμηλότερες τιμές ώστε να γίνει προσωρινά καλύτερη χρήση της 

υπάρχουσας δυναμικότητας είναι μια απόφαση που μπορεί να ληφθεί περαιτέρω από 

τις αποφάσεις που θα διαμορφώσουν το μέλλον της επιχείρησης, όπως ο καθορισμός 

της τιμής σε ένα τέτοιο επίπεδο ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό μερίδιο αγοράς. 

 

 Η επιλογή ενός στόχου τιμολόγησης επηρεάζεται συνήθως από την κυρίαρχη μορφή 

κανονισμού μέσα στην αγορά. Μια εταιρεία υπηρεσιών μπορεί να είναι:  

1. υπό τον όρο του κυβερνητικού κανονισμού (παραδείγματος χάριν, 

σιδηρόδρομοι, ταχυδρομεία και πανεπιστήμια)  

2. υπό τον όρο ενός συγκεκριμένου ποσού της αυτορύθμισης (παραδείγματος 

χάριν, δικηγόροι και γιατροί)  

3. υπηρεσίες όπου ο μηχανισμός αγοράς αποφασίζει (παραδείγματος χάριν, 

υπηρεσίες καθαρισμού, ξενοδοχεία και catering). 
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Οι επιχειρήσεις στην πρώτη κατηγορία – εκείνες που υπόκεινται στο κυβερνητικό 

κανονισμό - θα πρέπει να εξετάσουν το συγκεκριμένο στόχο στην κοινωνία για την 

οποία στηρίζονται από την κυβέρνηση. Οι κοινωνικοί και πολιτικοί στόχοι θα 

επηρεάσουν το στόχο τιμολόγησης. Παραδείγματος χάριν, η βελγική κυβέρνηση 

αποφάσισε να λάβει τα μέτρα ενάντια στη ρύπανση όζοντος. Για να αποθαρρύνουν τη 

χρήση αυτοκινήτων, υποκίνησαν το ταξίδι με τρένα με την προσφορά των πρόσθετων 

παροχών κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου, όπου τα επίπεδα όζοντος είναι 

στο υψηλότερό τους. Σαφώς, ο στόχος τιμολόγησης για αυτά τα εισιτήρια δεν ήταν να 

μεγιστοποιηθούν τα κέρδη, αλλά να πραγματοποιηθεί ένας περιβαλλοντικός στόχος 

(μείωση ρύπανσης του όζοντος) καθώς επίσης και ο πολιτικός (που δημιουργεί την 

καλή επαφή με το κοινό).  

 

Η δεύτερη κατηγορία υπηρεσιών - εκείνοι που υπόκεινται σε ένα συγκεκριμένο 

μέγεθος της αυτορύθμισης - θα προσπαθήσει να προσδιορίσει μια σταθερή 

κατάσταση αγοράς και δίκαιες τιμές. Η πολιτική τιμολόγησής τους αφιερώνεται στη 

συνοχή και τη σταθερότητα. Οι γιατροί, παραδείγματος χάριν, συμφωνούν σχετικά με 

τα γενικά τιμολογιακοί, κατόπιν διαβουλεύσεων με το ένωση γιατρών, κοινωνικά 

πρακτορεία ασφαλείας και την κυβέρνηση. 

 

Η τελευταία κατηγορία υπηρεσιών εξετάζει μια συνολική κατάσταση ελεύθερης 

αγοράς. Ο αριθμός πιθανών στόχων τιμολόγησης σε αυτήν την κατάσταση είναι 

σχεδόν ατελείωτος. Η επιλογή του τιμολογιακού στόχου σε αυτήν την περίπτωση 

επηρεάζεται πρώτιστα από τη στρατηγική της εταιρείας και τους στόχους της..  

 

Τέλος, η τρέχουσα κατάσταση αγοράς έχει επιπτώσεις επίσης στους στόχους 

τιμολόγησης. Οι στόχοι τιμολόγησης πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και εφικτοί, και θα 

περιλάβουν συχνά την οικεία γνώση της αγοράς και τους ανταγωνιστές της αγοράς. 

(Looy B.V, Gemmel P. and Dierdonck R.V. , 2003) 

 

Οι τιμολογιακοί στόχοι μπορούν να συνδυάζονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Για 

παράδειγμα, αναζητώντας καινούριους πελάτες ή αποφεύγοντας επιθετικές 

τιμολογιακές πολιτικές όπως ο πόλεμος τιμών μπορούν να αναπτύξουν την 

οικονομική θέση της εταιρείας σε μακροπρόθεσμο διάστημα. Παρόμοιε, τιμολογιακοί 
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στόχοι σχετικά με την διαχείριση σχέση πελατών μπορούν να αναπτύξουν την 

κερδοφορία της εταιρείας. Παρόλα αυτά, οι τιμολογιακοί στόχοι μπορούν να έρθουν 

σε ασυμβατότητα μεταξύ τους. Η μεγιστοποίηση του κέρδους μπορεί να επιβάλλει 

δυσκολίες στη σταθεροποίηση ενός ανταγωνιστικού κλίματος στην αγορά, ενώ η μια 

έμφαση στη μεγιστοποίηση των πωλήσεων αναμένεται να μειώσει τα περιθώρια 

κέρδους. Κέρδος και μεγιστοποίηση πωλήσεων δεν συμβαδίζουν σε πολλές 

περιπτώσεις. (Indounas K. and Avlonitis G. J. ,  2009) 

 

 

17. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Όπως έχει πλέον φανεί με σαφήνεια, η τιμολόγηση είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

εργαλείο χάραξης και υλοποίησης της στρατηγικής marketing. Ως εκ τούτου, τα 

στελέχη του marketing μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών που ασχολούνται με τη 

χάραξη της τιμολογιακής στρατηγικής, θα πρέπει να έχουν υπόψη τους βασικούς 

εναλλακτικούς στόχους που μπορεί να διέπουν τη στρατηγική τιμολόγησης. Στις 

επόμενες ενότητες περιγράφονται οι βασικοί εναλλακτικοί στρατηγικοί στόχοι για 

την τιμολογιακή στρατηγική της επιχείρησης. 

 

Τιμολόγηση Για Ανάπτυξη Του Εσόδου Της Επιχείρησης 

Κάθε επιχείρηση ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη του εισοδήματος της και τη 

δημιουργία πλεονάσματος έναντι του κόστους παροχής των υπηρεσιών της. Στο 

πλαίσιο αυτό τα στελέχη των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που σχεδιάζουν την 

τιμολογιακή στρατηγική της επιχείρησης θα πρέπει να εξετάζουν συστηματικά τις 

παραμέτρους του κόστους παροχής της κάθε υπηρεσίας, να αναλύουν το νεκρό 

σημείο κόστους (ανάλυση νεκρού σημείου) και να επιδιώκουν, μέσα από τη 

στρατηγική τιμολόγησης, τη βελτιστοποίηση της χρηματοοικονομικής απόδοσης της 

επιχείρησης. Δηλαδή την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων απόδοσης. 

 

Εναλλακτικά, η στρατηγική τιμολόγησης για ανάπτυξη του εσόδου της επιχείρησης 

μπορεί να είναι προσανατολισμένη όχι στην απόδοση αλλά στην κάλυψη του 

κόστους. Η εναλλακτική αυτή προσέγγιση μπορεί να επιδιώκει να καλύψει το 
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συνολικό κόστος (σταθερό και μεταβλητό κόστος), να καλύψει μόνο το μεταβλητό 

κόστος παροχής της υπηρεσίας ή ακόμα και κάλυψη του οριακού κόστους της 

παρεχόμενης υπηρεσίας. Οι επιδιώξεις αυτές σχετίζονται βεβαίως με εναλλακτικές 

στρατηγικές marketing, όπως για παράδειγμα η διείσδυση σε μια αγορά και η 

απόκτηση μεριδίου αγοράς. 

 

Τιμολόγηση Για Έλεγχο Των Διαδικασιών Παροχής Της Υπηρεσίας 

Ένας άλλος εναλλακτικός στρατηγικός στόχος για τη χάραξη της τιμολογιακής 

στρατηγικής είναι ο έλεγχος των διαδικασιών εξυπηρέτησης της επιχείρησης. Βασικό 

μέλημα των επιχειρήσεων που υιοθετούν μια τέτοια στρατηγική προσέγγιση στην 

τιμολόγηση τους είναι το «πάντρεμα» της εκδήλωσης της ζήτησης για τις υπηρεσίες 

της επιχείρησης με τη δυναμικότητα της επιχείρησης να παρέχει τις υπηρεσίες της. 

Στο πλαίσιο μιας τέτοιας προσέγγισης, όταν παρουσιάζεται μείωση της 

εκδηλωνόμενης ζήτησης, η επιχείρηση προσαρμόζει προς τα κάτω τις τιμές της. 

Αντίστοιχα, σε περιόδους που η ζήτηση αυξάνεται και μάλιστα σε βαθμό που να 

υπερβαίνει τη δυναμικότητα της επιχείρησης, η επιχείρηση προσαρμόζει προς τα 

πάνω την τιμή των υπηρεσιών της, ώστε να αποθαρρύνει την εκδήλωση της ζήτησης 

πέρα από τα όρια που μπορεί να ικανοποιήσει και να επωφεληθεί από την κατάσταση 

αυτή ώστε να βελτιώσει την κερδοφορία της. 

 

Το πρόβλημα μιας τέτοιας στρατηγικής είναι βέβαια οι συχνές, αναπόφευκτες, 

μεταβολές στις τιμές της επιχείρησης. Οι συχνές μεταβολές μπορεί να προκαλέσουν 

σύγχυση στον καταναλωτή, ενώ μειώσεις των τιμών μπορεί να προκαλέσουν 

εντυπώσεις για πτώση της ποιότητας, ειδικά όταν η τιμή εκλαμβάνεται από τον 

καταναλωτή ως ένδειξη ποιότητας. Αντίθετα, η αύξηση της τιμής σε περιόδους που η 

ζήτηση αυξάνεται μπορεί να εκληφθεί από τους καταναλωτές ως κερδοσκοπία από 

μέρους της επιχείρησης, γεγονός που και πάλι λειτουργεί αρνητικά για την εταιρεία. 

 

Τιμολόγηση Για Υποκίνηση Της Ζήτησης 

Μια στρατηγική που συνδέεται συνήθως με νέες υπηρεσίες είναι αυτή η οποία 

επιδιώκει να συμβάλει στη δημιουργία της ζήτησης. Μια τέτοια προσέγγιση δεν 

αποσκοπεί καν στη βελτιστοποίηση της κερδοφορίας της υπηρεσίας, αλλά στη 

δημιουργία αποδεκτών κερδών με όσο το δυνατόν χαμηλότερη τελική τιμή, 

προκειμένου να εκδηλωθεί η αναγκαία ζήτηση που θα στηρίξει τη νέα υπηρεσία. Η 
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λογική πίσω από μια τέτοια στρατηγική είναι ότι σε δεδομένες περιπτώσεις, για μια 

οποιαδήποτε επιχείρηση, η επίτευξη κερδοφορίας έρχεται σε δεύτερη μοίρα 

συγκριτικά με την ανάγκη στήριξης της νέας υπηρεσίας στην αγορά και τη 

διασφάλιση επαρκούς όγκου πωλήσεων. 

 

Βεβαίως, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι κάθε νέα υπηρεσία 

πρέπει να έχει τη συγκεκριμένη τιμολογιακή στρατηγική. Άλλωστε, η συγκεκριμένη 

στρατηγική έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κερδοφορία της επιχείρησης. Η 

συγκεκριμένη στρατηγική θα πρέπει να επιλέγεται αφού ληφθεί υπόψη το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον της επιχείρησης, η συμπεριφορά της αγοράς-στόχο καθώς 

και η ελαστικότητα της ζήτησης, αλλά και η ελαστικότητα του εισοδήματος για το 

συγκεκριμένο τύπο της υπηρεσίας. (Γούναρης Σ. , 2003) 

 

 

18. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Οι τιμολογιακές πολιτικές ορίζονται ως συγκεκριμένες δράσεις και διαδικασίες 

απαραίτητες για την επίτευξη της τελικής τιμής. Μπορούν επιπλέον να επιφέρουν 

συνέπεια και αξιοπιστία στις τιμολογιακές αποφάσεις μια επιχείρησης και να 

παρέχουν απαντήσεις σε απρόβλεπτες τιμολογιακές περιστάσεις. (Oxenfeldt A.R. , 

1983). Στη συνέχεια αναφέρεται μια σειρά από τιμολογιακές πολιτικές και 

στρατηγικές βασισμένες στην υπάρχουσα βιβλιογραφία της τιμολόγησης υπηρεσιών: 

 

• Τιμολόγηση βάση καταλόγου: Θέτοντας μια τιμή χωρίς να διαφοροποιηθεί 

σύμφωνα με τα διαφορετικά τμήματα της αγοράς στα οποία μπορεί να στοχεύει η 

επιχείρηση 

• Διαφοροποιημένη τιμολόγηση: Προσφέροντας διαφορετικές τιμές σε 

διαφορετικούς πελάτες βασισμένες σε μια σειρά από κριτήρια όπως ο χρόνος της 

αγοράς, ο τόπος της αγοράς ή της κατανάλωσης της υπηρεσίας και οι πελάτες 

• Γεωγραφική τιμολόγηση: Προσφέροντας διαφορετικές τιμές σε πελάτες που 

βρίσκονται σ διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες 
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• Τιμολόγηση βάση διαπραγματεύσεων: Οι τιμές καθορίζονται βάση 

ξεχωριστών συμφωνιών μεταξύ της εταιρίας και των πελατών της 

•  Εκπτώσεις “ποσότητας”: Εκπτώσεις για εκείνους τους πελάτες που 

αγοράζουν μεγάλες ποσότητες 

• Εκπτώσεις “μετρητών”: Εκπτώσεις για εκείνους του πελάτες που πληρώνουν 

το συνολικό πόσο μέσα σε μια προκαθορισμένη χρονική περιόδου 

• Εκπτώσεις “συναλλαγών”: Εκπτώσεις σε πράκτορες και διανομείς με σκοπό 

να προωθήσουν και να υποστηρίξουν το προϊόν ή την υπηρεσία 

• Τιμολόγηση “Ηγέτης απώλειας”: Μια υπηρεσία προσφέρεται σε χαμηλή τιμή 

(ακόμα και κάτω από το κόστος) με σκοπό να προσελκύσει πελάτες στους οποίους θα 

προσφερθεί μια πιο κερδοφόρα και υψηλότερης τιμής υπηρεσία 

• Τιμολόγηση “Εικόνας”: Θέτοντας υψηλή τιμή με σκοπό να προωθηθεί μια 

αποκλειστική εικόνα 

• Απλή “Δέσμη”: Δυο υπηρεσίες που δεν μπορούν να πωληθούν ξεχωριστά 

προσφέρονται σε χαμηλότερη τιμή 

• Σύνθετη “Δέσμη”: Δυο υπηρεσίες που μπορούν να πωληθούν ξεχωριστά 

προσφέρονται σε χαμηλότερη τιμή 

• Τιμολόγηση “Σχέσης”:  Μια προσέγγιση με κατεύθυνση τον πελάτη, που 

στοχεύει στη δημιουργία μακροπροθέσμων σχέσεων με πελάτες, κατανοώντας τις 

ανάγκες τους και τιμολογώντας βάση αυτών των αναγκών 

• Διοίκηση παραγωγής: Διαχειρίζοντας την υπάρχουσα δυναμικότητα της 

επιχείρησης με τον έλεγχο της ζήτησης των διαφόρων τμημάτων της αγοράς, 

χρεώνοντας τη μέγιστη τιμή σε τμήματα που είναι πρόθυμα να πληρώσουν 

• Τιμολόγηση “Απόδοσης”: Η προσπάθεια να μειωθεί το κόστος της εταιρείας 

σε ένα ελάχιστο επίπεδο που θα επιτρέπει συνεχώς τον καθορισμό χαμηλών τιμών για 

εκείνους τους πελάτες που είναι “ευαίσθητοι” στην τιμή (Indounas K. and Avlonitis 

G. J. , 2006) 

 

Στη συνέχεια παραθέτονται και αναλύονται κάποιες από τις προαναφερθείσες 

στρατηγικές αλλά και μερικές ακόμη σύμφωνα με άλλες προσεγγίσεις των 

ερευνητών. 
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Διοίκηση Εσόδων 

Η πολιτική διοίκησης εσόδων (yield management) αποτελεί μια παραλλαγή της 

πολιτικής της διαφοροποιημένης τιμολόγησης, η οποία ξεκίνησε στον αεροπορικό 

χώρο τη δεκαετία του 1970 και, σήμερα, αποτελεί τη βασική πολιτική καθορισμού 

των τιμών στο συγκεκριμένο χώρο σε τέτοιο βαθμό που δύο επιβάτες που κάθονται 

σε απόσταση 15 θέσεων σε ένα αεροπλάνο μπορεί να έχουν καταβάλει τελείως 

διαφορετικές τιμές. Παράλληλα, άλλοι χώροι, όπως τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια ή 

ορισμένες μεταφορικές εταιρείες έχουν, επίσης, αρχίσει να βασίζονται στη 

συγκεκριμένη πολιτική. Ο βασικός σκοπός αυτής της πολιτικής είναι η επίτευξη όσο 

των δυνατόν μεγαλύτερων εσόδων από το κάθε επιμέρους τμήμα της αγοράς, στο 

οποίο απευθύνεται μια επιχείρηση. Ειδικότερα, με τη βοήθεια Η/Υ και ειδικών 

αλγορίθμων καταγράφονται ιστορικά αρχεία για κάθε τμήμα της αγοράς, με 

αποτέλεσμα να προσδιορίζονται οι μέγιστες τιμές που είναι διατεθειμένοι οι 

άνθρωποι να καταβάλουν. 

 

Η χρησιμοποίηση ενός συγκεκριμένου παραδείγματος καταδεικνύει τον τρόπο με τον 

οποίο υιοθετείται η πολιτική αυτή από μια αεροπορική εταιρεία, η οποία 

πραγματοποιεί ένα οποιοδήποτε δρομολόγιο. Αν η συνολική χωρητικότητα ενός 

αεροπλάνου είναι 100 θέσεις, ένα εισιτήριο που κοστίζει 125 ευρώ (εσωτερική 

πτήση) για όλες τις κατηγορίες πελατών, συνεπάγεται συνολικά έσοδα της τάξης των 

12.500 ευρώ, αν καλυφθούν όλες οι θέσεις. Ωστόσο, κάποιοι πελάτες που προτιμούν 

να κλείνουν το εισιτήριο τους την τελευταία στιγμή και να ταξιδεύουν στην πρώτη 

θέση, είναι πιθανόν διατεθειμένοι να καταβάλουν μια υψηλότερη τιμή. Αντίθετα, 

κάποιοι άλλοι πελάτες ενδιαφέρονται να βρίσκουν πάντα τις χαμηλότερες δυνατές 

προσφορές και, για το λόγο αυτό, αγοράζουν τα εισιτήρια τους αρκετούς μήνες πριν 

την πραγματοποίηση ενός δρομολογίου, με αποτέλεσμα να επιδιώκουν μια τιμή 

χαμηλότερη των 125 ευρώ. Παράλληλα, άλλοι πελάτες βρίσκονται κάπου στη μέση 

καθώς είτε δεν τους ενδιαφέρει να ταξιδεύουν στην πρώτη θέση, είτε θεωρούν ότι η 

καλύτερη λύση για να αγοράσουν ένα εισιτήριο είναι όταν είναι βολικό γι' αυτούς, 

χωρίς απαραίτητα αυτό να σημαίνει αρκετούς μήνες πριν. 

  

Αφανής ή Εμφανής τιμολόγηση 

Οι συγκεκριμένες τιμολογιακές πολιτικές συναντώνται στον τραπεζικό χώρο σε ό,τι 

αφορά, κυρίως, την τιμολόγηση των συναλλαγών (π.χ. ερώτηση υπολοίπου, 
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αναλήψεις, καταθέσεις, πληρωμές) που συνδέονται με ένα καταθετικό λογαριασμό 

(ταμιευτηρίου, όψεως ή τρεχούμενο). Η πολιτική του implicit pricing συνδέεται με 

την υποχρέωση από την πλευρά των πελατών να διατηρούν ένα ελάχιστο υπόλοιπο 

στο λογαριασμό τους ή να πραγματοποιούν ένα συγκεκριμένο αριθμό συναλλαγών σε 

μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. κάθε μήνα ή δίμηνο), προκειμένου να 

αποφύγουν οποιεσδήποτε χρεώσεις (μια πολιτική που πρόσφατα έχει αρχίσει να 

εισέρχεται και στον ελληνικό τραπεζικό χώρο). Από την άλλη πλευρά, η πολιτική του 

explicit pricing συνεπάγεται την χρέωση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται 

στα πλαίσια ενός λογαριασμού με τη λογική της διαφοροποιημένης τιμολόγησης (π.χ. 

χρέωση για κάθε συναλλαγή ή χρέωση για συναλλαγές περισσότερες από αυτές που 

προβλέπει ένας λογαριασμός). 

 

Τιμολόγηση Βάσει Κάποιας Προμήθειας 

Η πολιτική τιμολόγησης βάσει κάποιας προμήθειας (commission based pricing) 

συναντάται ιδιαίτερα σε ορισμένους κλάδους υπηρεσιών, όπως στις διαφημιστικές 

εταιρείες, τις επενδυτικές, τις δικηγορικές, τις εκμισθώσεις ακινήτων (real estate) ή 

τις συμβουλευτικές. Η προμήθεια στις περιπτώσεις αυτές καθορίζεται είτε ως 

ποσοστό της τελικής τιμής πώλησης (π.χ. real estate), είτε ως ποσοστό των πωλήσεων 

που μπορεί να επιτύχει η εταιρεία (π.χ. συμβουλευτική εταιρεία) ή ακόμα και σε 

συνάρτηση με το γεγονός να υπάρχει ευτυχής κατάληξη για τον πελάτη (π.χ. 

δικηγορικές υπηρεσίες). Επιπλέον, η τιμή αυτή μπορεί να καθοριστεί είτε εξαρχής, 

είτε κατά τη διάρκεια ή ακόμα και μετά την αποπεράτωση της εργασίας. 

 

Τιμολόγηση Βάσει Αποτελεσμάτων  

Όπως φανερώνει και το όνομα της πολιτικής τιμολόγησης βάσει αποτελεσμάτων 

(results based pricing), οι τιμές καθορίζονται με βάση τα αποτελέσματα που 

παρέχουν στους πελάτες τους. Για παράδειγμα, πολλές συμβουλευτικές υπηρεσίες 

τιμολογούνται βάσει της συλλογιστικής, αν επιτυγχάνεται κάποια λύση στα 

προβλήματα των πελατών τους. Για παράδειγμα, στην περίπτωση ενός λογιστικού 

γραφείου ο πελάτης θα μπορούσε να χρεωθεί κάποια τιμή, μόνο αν το γραφείο 

πετύχει γι' αυτόν κάποια ευνοϊκή ρύθμιση (π.χ. μείωση φόρου που πρέπει να 

καταβάλει). Αξίζει να σημειωθεί ότι μια παραλλαγή της συγκεκριμένης πολιτικής σε 

ό,τι αφορά τις δικηγορικές υπηρεσίες είναι η τιμολόγηση βασισμένη σε σενάρια 

(contingency pricing). Με βάση την πολιτική αυτή, υπάρχει κάποια προκαθορισμένη 
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αρχική αμοιβή, και, στη συνέχεια, κάποια προμήθεια-bonus ανάλογα με το ύψος της 

αποζημίωσης (αν βέβαια κερδηθεί η δίκη), την οποία ο πελάτης καλείται να 

καταβάλει στο δικηγόρο του. 

 

Τιμολόγηση Βάσει της Ικανοποίησης των Πελατών   

Λόγω του χαρακτηριστικού της αϋλότητας, η οποία συνεπάγεται δυσκολία και σε 

πολλές περιπτώσεις αβεβαιότητα στην αξιολόγηση μιας υπηρεσίας, η πολιτική 

τιμολόγησης βάσει της ικανοποίησης των πελατών (satisfaction-based pricing) 

συνίσταται στην προσπάθεια μείωσης της αβεβαιότητας αυτής μέσω της υιοθέτησης 

τριών επιμέρους πολιτικών 

. 

Η πρώτη πολιτική αφορά την παροχή διαφόρων εγγυήσεων (guarantees) στους 

πελάτες στην περίπτωση που οι τελευταίοι είναι δυσαρεστημένοι από την 

κατανάλωση της υπηρεσίας. Οι εγγυήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για εκείνες 

τις υπηρεσίες που παρουσιάζουν κάποιο υψηλό ρίσκο (π.χ. ιατρικές υπηρεσίες). Σε 

όλες αυτές τις περιπτώσεις η παροχή εγγυήσεων (π.χ. επιστροφή της προμήθειας σε 

περίπτωση που η υπηρεσία δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή ο πελάτης 

νιώσει ότι η επιχείρηση δεν έχει τηρήσει τις υποσχέσεις της) μπορεί να συμβάλει 

στον περιορισμό της αβεβαιότητας που αισθάνονται οι πελάτες. 

 

Η δεύτερη πολιτική αναφέρεται στην τιμολόγηση μόνο εκείνων των χαρακτηριστικών 

που προσφέρουν οφέλη στους πελάτες (benefit-driven pricing). Έτσι, η υπηρεσία 

αποσυντίθεται ουσιαστικά στα βασικά συστατικά της (unbundling) και μέσω έρευνας 

αγοράς αναζητούνται τόσο αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία προσδίδουν αξία σ' 

αυτή, όσο και εκείνα που δεν προσθέτουν μια τέτοια αξία. Με τον τρόπο αυτό 

τιμολογούνται μόνο τα πρώτα χαρακτηριστικά, τα οποία αξιολογούνται ως πιο 

σημαντικά από τους πελάτες. Για παράδειγμα, πολλές μικρές εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών πρόσβασης στο Internet τιμολογούν με βάση τις πληροφορίες που 

αναζητούνται και όχι με βάση το χρόνο παραμονής. 

 

Η τρίτη πολιτική σχετίζεται με τον καθορισμό μιας δεδομένης τιμής, ανεξάρτητα από 

το χρόνο συνεργασίας μεταξύ του πελάτη και της επιχείρησης με βάση κάποια 

προκαθορισμένη συμφωνία (flat-rate pricing). H συμφωνία αυτή είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη σε υπηρεσίες εντάσεως εργασίας 
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(π.χ. πληροφορική, δικηγόροι, συμβουλευτικές), στις οποίες ο χρόνος εκτέλεσης τους 

δε μπορεί πάντα να προσδιοριστεί με ευκολία. Κατά συνέπεια, οι πελάτες δε νιώθουν 

σίγουροι για τα αποτελέσματα τους και η υιοθέτηση μιας τέτοιας συμφωνίας μπορεί 

να ελαττώσει σε μεγάλο βαθμό τυχόν αμφιβολίες τους. 

 

Μεταβλητή Τιμολόγηση   

Αντίθετα με την τρίτη πολιτική που περιγράφηκε παραπάνω (flat-rate pricing), η 

μεταβλητή τιμολόγηση (variable pricing) συναντάται στην περίπτωση πολύπλοκων 

υπηρεσιών όπως, για παράδειγμα, η κατασκευή ή επισκευή ενός μεγάλου έργου. 

Εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας (μήνες ή ακόμα και χρόνια) που απαιτεί η 

ολοκλήρωση ενός τέτοιου έργου (π.χ. μια μεγάλη γέφυρα) και της δυσκολίας που 

συνδέεται με αυτό, είναι σχεδόν αδύνατος ο προσδιορισμός μιας εκ των προτέρων 

τιμής. Κατά συνέπεια, η τιμή καθορίζεται και μεταβάλλεται ανάλογα με την εξέλιξη 

και την πρόοδο του έργου. (Παπαβασιλείου N και Ήντουνας Κ. , 2005) 

 

Διαφοροποιημένη ή εύκαμπτη τιμολόγηση  

Η διαφοροποιημένη τιμολόγηση είναι η πρακτική της χρέωσης των διαφορετικών 

τιμών σύμφωνα προθυμία των πελατών να πληρώσουν . Χρησιμοποιείται κυρίως:  

 

a. να χτίσει την αρχική ζήτηση ιδιαίτερα για την μη υψηλού χρόνου χρήση 

υπηρεσιών  

b. ακόμα και σε διακυμάνσεις της ζήτησης που μπορούν να εμφανιστούν σε 

πολλές υπηρεσίες και να μειώσουν την επίδραση της φθαρτότητας από μια υπηρεσία. 

 

Μερικές μορφές διαφοροποιημένη τιμολόγησης περιλαμβάνουν:  

 

a. διαφοροποίηση τιμή-χρόνου (π.χ. όπως χρησιμοποιείται στις διακοπές, 

τηλεφωνική υπηρεσία)  

b. δυνατότητα πελατών να πληρώσουν τις διαφοροποιήσεις (π.χ. 

χρησιμοποιημένος στη γνωμοδότησης διοίκησης, επαγγελματικών υπηρεσιών, 

ποσοστά τραπεζικών δανείων)  

c. διαφοροποιήσεις τύπου προϊόντων υπηρεσίας (π.χ. χρησιμοποιημένος για τα 

διαφορετικά πρότυπα τηλεφωνικών ενοικίων)  
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d. διαφοροποιήσεις τόπου (π.χ. όπως χρησιμοποιείται στην τιμολόγηση ενός 

δωματίου ξενοδοχείου και στην τιμολόγηση στα καθίσματα θεάτρων). 

 

Η δυνατότητα να διαφοροποιημένες πολιτικές τιμολόγησης εξαρτάται από μια αγορά 

που είναι τμηματοποιημένη σε μια βάση τιμών, με χαμηλή πιθανότητα της 

μεταπώλησης ή της αναδιανομής μιας υπηρεσίας σε άλλη, και με ελάχιστη 

δυσαρέσκεια των πελατών προς την πολιτική.  

 

Η διαφοροποιημένη τιμολόγηση φαίνεται να είναι μια από τις πιο κοινές πολιτικές 

στο τομέα των υπηρεσιών. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε εκείνες τις υπηρεσίες όπου 

αναφέρεται μια τιμή ανά παραγγελία. Μερικά προβλήματα που μπορούν να 

εμφανιστούν όταν χρησιμοποιείται η διαφορική τιμολόγηση είναι:  

 

a. οι πελάτες μπορούν να καθυστερήσουν τις αγορές τους και να περιμένουν τις 

διαφοροποιήσεις που ασκούνται  

b. οι πελάτες μπορούν να περιμένουν τις εκπτώσεις ως συνηθισμένο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας προσφοράς των προϊόντων υπηρεσίας όπου 

χρησιμοποιούνται διαφοροποιημένες τιμές.  

 

Ιδιαίτερη τιμολόγηση  

Η ιδιαίτερη τιμολόγηση σημαίνει ότι η τιμή ορίζεται έτσι ώστε φτάνει σε ένα επίπεδο 

που φέρνει μαζί της την ικανότητα της μονάδας λήψης αποφάσεων που είναι θετική 

προς μια ιδιαίτερη υπηρεσία ή ένα οργανισμός. Ασκείται σε διάφορες οργανωτικές 

αγορές για τις υπηρεσίες όπως τον τομέα εστιάσεως και τη συντήρηση 

εγκαταστάσεων και απαιτεί μια σαφή γνώση των ορίων των τιμών μέσα στα οποία οι 

ιθύνοντες έχουν την εξουσία να εργαστούν (π.χ. οι προσληφθέντες ανώτεροι 

υπάλληλοι μπορούν να είναι σε θέση να παραγγέλλουν προγράμματα αξίας £10,000 

χωρίς περαιτέρω έγκριση).  

 

Τιμολόγηση “Έκπτωσης”  

Εμφανίζεται στις περισσότερες αγορές. Οι εκπτώσεις στο marketing υπηρεσιών 

εξυπηρετούν δύο σκοπούς: 
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a. είναι μια πληρωμή ή μια ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που αναλαμβάνονται 

που επιτρέπουν την παραγωγή και την κατανάλωση υπηρεσιών να πραγματοποιηθούν 

(π.χ. τέλη που καταβάλλονται στους μεσάζοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές) 

b. είναι προωθητικές συσκευές για να ενθαρρύνουν τις ενέργειες όπως την 

πρόωρη πληρωμή, τη μαζική αγορά ή την εκτός των ωρών αιχμής χρήση.  

 

Τα παραδείγματα της πρώτης περίπτωσης περιλαμβάνουν πληρωμές της επιτροπής 

στους ασφαλιστικούς μεσίτες ή τους συμβούλους αμοιβαίων κεφαλαίων για τις 

υπηρεσίες που παρέχονται. Τα παραδείγματα της δεύτερης περίπτωσης 

περιλαμβάνουν τις εκπτώσεις μετρητών που προσφέρονται από τις διαφημιστικές 

αντιπροσωπείες για τη γρήγορη πληρωμή, εκπτώσεις ποσότητας που προσφέρονται 

από τους χειριστές των πορθμείων για ταξιδιωτικά group, προσωρινές εκπτώσεις για 

την εκτός των ωρών αιχμής καθημερινή χρήση μιας υπηρεσίας ή για τη χρήση σε μια 

ιδιαίτερη μέρα της εβδομάδας ή της εποχής του έτους, προωθητικές εκπτώσεις (π.χ. 

βραχυπρόθεσμες μειώσεις τιμών που προσφέρονται από μια υπηρεσία στεγνού 

καθαρισμού ή πρόσθετες προσφορές που υποβάλλονται από έναν δικαιοπάροχο σε 

έναν δικαιοδόχο). Αυτές οι εκπτώσεις μπορούν να είναι πάνω από τις 

διαφοροποιημένες πολιτικές τιμολόγησης που λειτουργούν σε μια αγορά. 

 

Τιμολόγηση “Αντιπερισπασμού” 

Αυτή εμφανίζεται όταν μια χαμηλή βασική τιμή μπορεί να αναφερθεί για μια 

υπηρεσία ή για μέρη μιας υπηρεσίας για να αναπτύξει μια εικόνα μιας χαμηλής τιμής. 

Τα εστιατόρια μπορούν να προσφέρουν ένα βασικό γεύμα σε μια ελκυστική τιμή για 

να ενθαρρύνουν τη συνήθεια αν και οι περισσότεροι γευματίζοντες μπορούν να 

τελειώσουν, έχοντας φάει από άλλα πιο ακριβά menu Eνα γκαράζ μπορεί να 

προσφέρει μια μειωμένη standard υπηρεσία ποσοστού στην προσδοκία να πάρει την 

πρόσθετη, εργασία επισκευής που είναι πιο ακριβή.  

 

Τιμολόγηση “Εγγύησης” 

Αυτή εμφανίζεται όπου η πληρωμή γίνεται μόνο εάν ορισμένα αποτελέσματα είναι 

εγγυημένα. Τα γραφεία απασχόλησης μπορούν μόνο να χρεώσουν τις αμοιβές όταν 

λαμβάνουν οι πελάτες την κατάλληλη απασχόληση ενώ οι κτηματομεσίτες μπορούν 

μόνο να πάρουν προμήθεια εάν μια ιδιοκτησία πωληθεί πραγματικά. Είναι μια 

κατάλληλη πολιτική για ένα οργανισμός υπηρεσιών για να  χρησιμοποιηθεί όταν:  
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a. οι συγκεκριμένες υποσχέσεις μπορούν να καθοριστούν και να βεβαιωθούν σε 

μια εγγύηση  

b. όταν οι υψηλής ποιότητας χειριστές υπηρεσιών το βρίσκουν δύσκολο να 

ανταγωνιστούν σε ένα  ανταγωνιστικό περιβάλλον με ανταγωνιστικές 

c. ο πελάτης επιδιώκει κάποια σαφή διαβεβαίωση των αποτελεσμάτων (π.χ. 

αδιαβροχοποίηση σκουριάς, εγγυημένη απόδοση της επένδυσης) 

 

Τιμολόγηση συντήρησης υψηλών τιμών  

Αυτή η πρακτική χρησιμοποιείται όπου οι καταναλωτές συνδέουν την τιμή μιας 

υπηρεσίας με την ποιότητά του. Σε αυτές τις περιστάσεις μερικές οργανισμοί 

υπηρεσιών θα ακολουθήσουν σκόπιμα μια στάση υψηλής ποιότητας - υψηλών τιμών. 

Εκείνες οι οργανισμοί που έχουν καλλιεργήσει έναν ιδιαίτερο τμήμα της αγοράς ή 

έχουν καθιερώσει ένα ιδιαίτερο γόητρο στη φήμη τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

αυτήν την προσέγγιση της χρησιμοποίησης της τιμής ως δείκτη της ποιότητας.  

 

Τιμολόγηση “Ηγέτης απώλειας” 

Η τιμολόγηση “Ηγέτης απώλειας” σημαίνει μια μειωμένη τιμή για την πρώτη 

παραγγελία ή τη σύμβαση με την ελπίδα να πάρει περεταίρω εργολαβίες από έναν 

πελάτη σε καλύτερες τιμές. Είναι μια κατάλληλη πολιτική σε εκείνες τις αγορές όπου:  

 

a. οι πελάτες είναι δυσαρεστημένοι με τους υπάρχοντες προμηθευτές 

b. οι αγοραστές είναι σχετικά απλοί  

c. οι τιμές της αγοράς είναι ανταγωνιστικές 

 

Το κύριο μειονέκτημα είναι ότι μια αρχικά χαμηλή τιμή μπορεί να γίνει ένα κατώφλι 

τιμών. Οι πελάτες μπορούν να αντισταθούν στις περαιτέρω αυξήσεις τιμών μόλις 

καθιερωθεί εκείνο το ανώτατο όριο. Εντούτοις χρησιμοποιείται στις υπηρεσίες 

συμβούλων marketing και διοικήσεις της εκπαίδευσης. 

 

Τιμολόγηση “Αντιστάθμισης” 

Μια πρακτική παρόμοια με την τιμολόγηση “αντιπερισπασμού” στην οποία ζητείται 

μια χαμηλή βασική τιμή αλλά τα επιπλέον επιφέρουν σχετικά υψηλότερες χρεώσεις.. 

Παραδείγματος χάριν, ένας διοικητικός σύμβουλος μπορεί να αναφέρει μια αξία για 
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το χρόνου του αλλά αποκλείει τα συμπληρώματα που συνδέονται με μια ανάθεση 

όπως τις δαπάνες ταξιδιού και των ξενοδοχείων.  

 

Τιμολόγηση “Επένδυσης” 

Η τιμολόγηση “Επένδυσης” είναι όπου οι τιμές δεν ποικίλουν αλλά η ποιότητα, η 

ποσότητα και το επίπεδο υπηρεσίας απεικονίζουν τις αλλαγές των δαπανών. Δεν 

συστήνεται κανονικά ως τρόπος για αλλαγές δαπανών. Είναι πιο αρμόζον σε 

περιστάσεις όπου ένα σταθερό σύνολο δαπανών μπορεί να ισχύσει για μια σειρά 

τυποποιημένων υπηρεσιών. (Cowell D. W. , 1984) 

 

Τιμολόγηση Βάση Κόστους 

Η τιμολόγηση βάση κόστους, που περιλαμβάνει τη χρέωση στον πελάτη των 

δαπανών της υπηρεσίας συν μια καθορισμένη ποσοστιαία αμοιβή, είναι κοινή για τις 

επαγγελματικές υπηρεσίες όπως ο νόμος, συμβουλευτικές εταιρίες, και η ιατρική. 

Χρησιμοποιώντας  αυτή τη στρατηγική τιμολόγησης, η επαγγελματική εταιρία 

υπηρεσιών υποθέτει ότι παραδίδει μια ευδιακρίτως καλύτερη ποιοτικά υπηρεσία 

στους υπάρχοντες πελάτες από ότι οι ανταγωνιστές της.  

 

Οι δαπάνες είναι αξιόπιστες περισσότερο απ' ό, τι είναι οι εκτιμήσεις της αγοράς όταν 

η υπηρεσία έχει υψηλό υλικό περιεχόμενο και όταν η υπηρεσία βασίζεται 

περισσότερο στον εξοπλισμό από ότι στους ανθρώπους. Το υλικό περιεχόμενο 

αυξάνει την απτότητα για την υπηρεσία και μειώνει τη μερίδα των συνολικών κοστών 

υπεύθυνων για την απόδοση της υπηρεσίας. Τα επιπλέον εργατικά υλικά είναι η 

συνηθισμένη διαδικασία για την επισκευή, την εγκατάσταση, και τις υπηρεσίες 

συντήρησης. Οι υπηρεσίες που στηρίζονται κυρίως στον εξοπλισμό παραχωρούν 

περισσότερο στις οικονομίες κλίμακας και τις εκτιμήσεις δυναμικότητας από τις 

υπηρεσίες που βασίζονται κυρίως σε ανθρώπους.  

 

Τιμολόγηση βάση διακύμανσης της ζήτησης 

Ένα από τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών είναι οι κατά ένα μεγάλο μέρος 

ανεξέλεγκτες διακυμάνσεις της ζήτησης. Ένα διαφοροποιημένο σχέδιο τιμολόγησης, 

όπου οι χαμηλότερες τιμές χρεώνονται για τις μη-υψηλές περιόδους, θα υποκινήσει 

μια αλλαγή στη ζήτηση από τις υψηλές περιόδους για να μη-υψηλές τις περιόδους και 

θα αυξήσει ενδεχομένως την αρχική ζήτηση για την υπηρεσία.  
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Ο κίνδυνος στην ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου σχεδίου τιμολόγησης είναι ότι η 

χαμηλότερη τιμή θα μειώσει τη γενική κερδοφορία. Η δημιουργία της ζήτησης για 

μια υπηρεσία στις μη-υψηλές περιόδους μπορεί να σημάνει τις αυξημένες απώλειες, 

επειδή η αύξηση στις δαπάνες είναι μεγαλύτερη από τα ενισχυμένα έσοδα για να 

χειριστεί την αλλαγή, ή την ανάπτυξη σε ζήτηση. Ένα καλό παράδειγμα που έχει 

εμφανιστεί είναι στο αεροπορικές προσφορές των πιο φθηνών εισιτηρίων για πτήσεις 

την Κυριακή παρά την Παρασκευή.  

 

Τιμολόγηση Δυναμικότητας 

Στις υπηρεσίες που βασίζονται στον εξοπλισμό, οι αυξήσεις και οι μειώσεις της 

ζήτησης προκαλούν προβλήματα στον καθορισμό της τιμής μιας υπηρεσίας. 

Επομένως, ένα σχέδιο τιμολόγησης δυναμικότητας πρέπει να αναπτυχθεί που 

επιτρέπει την επιθυμητή επιστροφή απόδοσης με μια ανταγωνιστική τιμή. Το πρώτο 

βήμα είναι να καθοριστεί η ανταγωνιστική αξία των ισοδύναμων υπηρεσιών. Αυτό 

μπορεί να δηλωθεί μέσα σε ένα εύρος και όχι σαν μια μεμονωμένη τιμή. Το δεύτερο 

βήμα είναι να αναλυθεί η υπηρεσία σε δυο τμήματα: απόδοση εξοπλισμού και κόστος 

προσωπικού.. Ο σκοπός εδώ είναι να καθοριστεί ποιες δαπάνες είναι ουσιαστικές, 

ποιες δαπάνες μπόρεσαν να κοπούν και ποιες δαπάνες θα μπορούσαν να μειωθούν 

μέσω της αυξανόμενης παραγωγικότητας. Ξέροντας τις δομές αγοράς και δαπανών, 

το επόμενο βήμα είναι να διαιρεθεί η απόδοση μαζί με τις δαπάνες προσωπικού με 

την ανταγωνιστική τιμή για να βρεθεί ο αριθμός μονάδων της υπηρεσίας απαραίτητος 

για την ισορροπία λαμβάνοντας υπόψη τους ανταγωνιστικούς όρους που εκφράζονται 

σε όρους της τιμής.  

 

Τιμολόγηση “Ωφέλειας” 

Η βασική υπόθεση στην τιμολόγηση “ωφέλειας” είναι ότι τα αντιληπτά οφέλη μιας 

υπηρεσίας και της τιμής ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης πελατών είναι ανεξάρτητα 

από το κόστος της υπηρεσίας. Η τιμή ωφέλειας μιας υπηρεσίας, ή τι ένας πελάτης 

είναι πρόθυμος να πληρώσει, αποσυνδέει την τιμή από τα τμήματα δαπανών της 

υπηρεσίας. Εάν η τιμή ωφέλειας δεν παρέχει μια επιθυμητή επιστροφή στο επένδυση 

ή είναι ακόμη και κάτω από τις δαπάνες, τότε η προσθήκη επιπλέον χαρακτηριστικών 

γνωρισμάτων ή και οφελών πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε η γενική απόδοση 

των υπηρεσιών να απαιτεί μια υψηλότερη εάν όχι τιμή ασφαλίστρου στην αγορά. 

Παραδείγματος χάριν, μια επιχείρηση οικονομικών υπηρεσιών πρόσθεσε τα 
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αυξανόμενα οφέλη από μια οικονομική υπηρεσία πληροφοριών συνδυάζοντας τα με 

την παροχή δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών και την παροχή ενός υψηλού 

επιπέδου της ακρίβειας (ποιότητας) στα παρεχόμενα στοιχεία. 

 

Τιμολόγηση “Δέσμης” 

Η δέσμη υπηρεσιών είναι ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων υπηρεσιών σε μια 

ενιαία συσκευασία σε μια ειδική τιμή που είναι μικρότερη από τη συνολική τιμή των 

υπηρεσιών εάν αγοράζονταν χωριστά, όπως: 

 

• πακέτα ταξιδιού που περιλαμβάνουν το αεροπορικό ταξίδι, διαμονή στον 

προορισμό, τρόφιμα, πρόσθετες εξορμήσεις, δραστηριότητες, και ενοικίαση 

αυτοκινήτων  

• τραπεζικές συσκευασίες που περιλαμβάνουν έναν λογαριασμό επιταγών, 

δωρεάν υπηρεσίες όπως ταξιδιωτικές επιταγές, ασφαλιστική κάλυψη, 

προγράμματα δανείου, και πιστωτικές κάρτες.  

• πακέτα λογισμικού που περιλαμβάνουν τα διάφορα προγράμματα, τις οδηγίες, 

την εγκατάσταση και τις συμβουλές.  

• συσκευασίες συμβάσεων που περιλαμβάνουν το αεροπορικό ταξίδι, την 

εγγραφή, τη διαμονή, τα τρόφιμα, και αλλά πρόσθετα 

 

Υπάρχουν δύο τύποι δεσμών. Με την απλή δέσμη οι διάφορες υπηρεσίες είναι 

διαθέσιμες μόνο με τη μορφή “δέσμης”. Ο σκοπός της απλής δέσμης είναι να 

δημιουργηθεί ένα διαφοροποιημένο προϊόν και να ενισχυθεί η αξία μιας 

ενοποιημένης υπηρεσίας. Ο άλλος τύπος είναι η μικτή δέσμη, όπου ο πελάτης έχει 

την επιλογή να αγοράσει τις υπηρεσίες χωριστά, ή ως τμήμα μιας συσκευασίας με ένα 

κίνητρο τιμών για την αγορά της συσκευασίας. Η μικτή δέσμη διατιμά την μια 

υπηρεσία στην κανονική τιμή και την άλλη σε έκπτωση. (Hanna N. and Dodge H. R. , 

1995)  
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19. ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Όταν οι βασικοί στόχοι της τιμολόγησης έχουν καθοριστεί και ο οργανισμός έχει 

αναλύσει τις συνθήκες της αγοράς, τις τιμές των ανταγωνιστών και το κόστος 

παραγωγής και διάθεσης των υπηρεσιών του, ο marketer των υπηρεσιών πρέπει να 

επιλέξει τη μέθοδο καθορισμού των τιμών. Οι σημαντικότερες από αυτές τις 

μεθόδους είναι οι ακόλουθες: 

 

Τιμολόγηση ποσοστού επί του συνολικού κόστους, με την οποία ο οργανισμός 

επιδιώκει να καλύψει το συνολικό κόστος του και να πετύχει ένα καθορισμένο 

ποσοστό κέρδους. 

 

Τιμολόγηση ανταγωνιστικής ισότητας, με την οποία οι τιμές καθορίζονται βάσει των 

τιμών του ανταγωνιστή που κυριαρχεί στην αγορά. 

 

Τιμολόγηση απόκτησης μεριδίου αγοράς, με την οποία ο οργανισμός πουλάει τα 

προϊόντα/υπηρεσίες του σε χαμηλή τιμή, προκειμένου να "κατακτήσει" ένα μεγάλο 

μερίδιο της αγοράς. Συνήθως, η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται για σύντομα χρονικά 

διαστήματα, γιατί εξαιτίας των χαμηλών τιμών πώλησης η μακροχρόνια εφαρμογή 

της αποβαίνει εις βάρος της κερδοφορίας του οργανισμού. 

 

Τιμολόγηση βάσει της συνολικής αξίας, στην οποία οι τιμές βασίζονται στην αντίληψη 

που έχουν οι πελάτες για τη συνολική αξία του προϊόντος/υπηρεσίας. Πρόκειται για 

μια μέθοδο στραμμένη προς την αγορά, η οποία δίνει ιδιαίτερη σημασία στη 

διαδικασία "τοποθέτησης" (positioning) του προϊόντος και στην "εικόνα" που 

προβάλλει προς τα έξω. 

 

Τιμολόγηση σχέσεων, στην οποία οι τιμές βασίζονται στη θεώρηση των πιθανών 

μελλοντικών αγορών που θα πραγματοποιήσουν οι πελάτες. 

 

Είναι εμφανές πως η τιμολόγηση ποσοστού επί του συνολικού κόστους δεν είναι 

πάντα κατάλληλη, καθώς οι πελάτες ενδιαφέρονται για το δικό τους κόστος και όχι 
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γι’ αυτό της επιχείρησης. Η τιμολόγηση σχέσεων είναι η κατάλληλη μέθοδος 

τιμολόγησης σε περιπτώσεις που υπάρχει διαρκής επαφή μεταξύ του πελάτη και 

αυτού που παρέχει την υπηρεσία. Η τιμολόγηση σχέσεων ακολουθεί το στραμμένο 

προς την αγορά προσανατολισμό της τιμολόγησης βάσει της συνολικής αξίας, αλλά 

επιπρόσθετα προβαίνει σε εκτιμήσεις των μελλοντικών αγορών που οι πελάτες είναι 

πιθανόν να πραγματοποιήσουν σε μια δοσμένη χρονική περίοδο. 

 

Η προσέγγιση της τιμολόγησης βάσει της συνολικής αξίας έχει τις ρίζες της στην αρχή 

του "συνολικού προϊόντος/υπηρεσίας", σύμφωνα με την οποία θεωρείται πως οι 

πελάτες είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για τα οφέλη που 

συνοδεύουν το προϊόν/υπηρεσία (π.χ. "εικόνα" κύρους, ανώτερη ποιότητα, κ.λπ.).( 

Μπενετάτος Θ, Παπαγεωργίου Γ. και Στεργίου Δ. , 2004) 

 

Σύμφωνα με άλλο συγγραφέα οι τρεις πιο βασικές μέθοδοι για τη χάραξη 

τιμολογιακής στρατηγικής μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών είναι: 

 

Κάλυψη του Κόστους (cost plus) 

Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στον προσδιορισμό του κόστους και ακολουθεί ο 

καθορισμός της τιμής σε σχέση με το κόστος. Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν την 

προσέγγιση αυτή υπολογίζουν το συνολικό κόστος (σταθερό συν μεταβλητό). Στη 

συνέχεια η τιμή προσδιορίζεται, ώστε να επιτευχθεί ένα επιδιωκόμενο ποσοστό 

κέρδους πάνω από το κόστος. 

 

Ένας πρώτος προβληματισμός είναι βέβαια ο προσδιορισμός του κόστους για μια 

υπηρεσία. Ειδικά κάτω από τους περιορισμούς και τις δυσκολίες που εξηγήσαμε 

νωρίτερα. Μια αποτελεσματική λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να 

προσφέρει η Κοστολόγηση Βάσει Δραστηριοτήτων (Activity Based Costing - ABC). H 

λογική πίσω από τη συγκεκριμένη προσέγγιση κοστολόγησης είναι ότι κάθε υπηρεσία 

επιβαρύνεται μόνον από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες που την αφορούν. 

 

Ωστόσο θα πρέπει αν τονίσουμε ότι ανεξάρτητα από το αν μια επιχείρηση 

χρησιμοποίει ή όχι τη συγκεκριμένη προσέγγιση στην κοστολόγηση των υπηρεσιών 

της, ο προσδιορισμός της τιμής με εκκίνηση το κόστος και η προσαύξηση του με ένα 

επιθυμητό ποσοστό κερδοφορίας (mark-up) δεν είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση, 

 255



εφόσον το ποσοστό αυτό δεν έχει ενσωματώσει και λάβει υπόψη του το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά και την άποψη της αγοράς στην οποία η επιχείρηση 

απευθύνεται. 

 

Ανταγωνισμός και Ηγεσία Τιμής 

Μια εναλλακτική προσέγγιση, εξίσου διαδεδομένη, είναι η παρακολούθηση του 

ανταγωνισμού και η χάραξη της τιμολογιακής στρατηγικής της επιχείρησης βάσει 

των τιμών που επικρατούν στην αγορά. Η προσέγγιση αυτή ακολουθείται συχνότερα 

από επιχειρήσεις που δεν έχουν καταφέρει να διαφοροποιήσουν σημαντικά τις 

υπηρεσίες που προσφέρουν από τις αντίστοιχες του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να 

είναι υποχρεωμένες να κινούνται «στο πλαίσιο που καθορίζει η αγορά», πρακτικά 

δηλαδή εντός του πλαισίου του ανταγωνισμού. 

 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η επιχείρηση με τη χαμηλότερη δομή κόστους απολαμβάνει 

και το σημαντικότερο πλεονέκτημα, αφού θέτει χαμηλότερα τις τιμές, ενώ οι 

υπόλοιπες αναγκαστικά ακολουθούν, υπομένοντας συρρίκνωση της κερδοφορίας 

τους και χωρίς να είναι σε θέση να πετύχουν κάποιο σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς 

οι τιμές τους παραμένουν σχετικά υψηλότερες από τις τιμές της επιχείρησης που έχει 

επιβάλει ηγεσία τιμής. 

 

Σε περιόδους ανάπτυξης του κλάδου και αύξησης της ζήτησης, οι επιχειρήσεις που 

ακολουθούν την ηγέτιδα του κλάδου βεβαίως δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά 

προβλήματα. Αντίθετα, θα έλεγε κανείς ότι το κάνουν με ευχαρίστηση, καθώς 

παίρνουν και εκείνες κομμάτι από την πίτα των πωλήσεων που αυξάνονται. Σε 

περιόδους όμως ύφεσης και συρρίκνωσης της ζήτησης η εικόνα αντιστρέφεται. 

 

Τιμολόγηση Αξίας 

Η τρίτη εναλλακτική προσέγγιση τιμολόγησης είναι βάσει της αξίας που η επιχείρηση 

δημιουργεί για τους πελάτες της. Η λογική πίσω από τη συγκεκριμένη προσέγγιση 

είναι απλή. Η επιχείρηση μελετά την αγορά της, ώστε να κατανοήσει πώς οι πελάτες 

αξιολογούν την υπηρεσία που τους προσφέρει και τα συστατικά της, διαμορφώνοντας 

μια τιμολογιακή στρατηγική που αντανακλά αυτήν ακριβώς την αξία που η αγορά 

δίνει στις υπηρεσίες της. Εννοείται ότι η τιμολογιακή στρατηγική που προκύπτει δεν 

παραγνωρίζει τη διάρθρωση του κόστους ή τι προσφέρουν οι ανταγωνιστές της. 
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Πρακτικά τώρα, η συγκεκριμένη τιμολογιακή στρατηγική στηρίζεται καταρχήν σε 

έρευνα της αγοράς και ειδικά των πελατών τους οποίους η επιχείρηση στοχεύει 

(υφιστάμενων και δυνητικών). Μέσα από την έρευνα αυτή επιχειρείται ακριβώς ο 

προσδιορισμός της αξίας που οι πελάτες δίνουν στην υπηρεσία της επιχείρησης. Για 

το σκοπό αυτό γίνεται μια συγκεκριμένη επεξεργασία των στοιχείων (conjoint 

analysis), η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό του οφέλους που αντιλαμβάνονται οι 

πελάτες της επιχείρησης συγκριτικά με το κόστος που αντιπροσωπεύει για τους ίδιους 

η υπηρεσία που τους προσφέρει η επιχείρηση. 

 

Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι εκείνη που 

βρίσκεται πιο κοντά στην έννοια του προσανατολισμού προς την αγορά που θα 

πρέπει να διέπει κάθε επιχείρηση, καθώς οδηγεί την τιμολογιακή στρατηγική βάσει 

των αντιλήψεων που οι πελάτες έχουν για τις υπηρεσίες της επιχείρησης. Επίσης, 

εμμέσως αλλά ξεκάθαρα περιλαμβάνει και τη διάσταση του ανταγωνισμού, καθώς οι 

καταναλωτές που αξιολογούν την αξία των υπηρεσιών της έχουν, πρακτικά, 

ενσωματώσει στη διαδικασία αξιολόγησης και την εμπειρία από τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν οι ανταγωνιστές της επιχείρησης. Τέλος, η συγκεκριμένη προσέγγιση 

δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι παραγνωρίζει την κοστολογική διάρθρωση παροχής 

της υπηρεσίας που προσφέρει η επιχείρηση. Ωστόσο, αν η αξία που η αγορά 

αντιλαμβάνεται ότι παίρνει από κάποια συγκεκριμένη υπηρεσία υπολείπεται του 

κόστους παροχής της υπηρεσίας, τότε αυτό σημαίνει ότι είτε η επιχείρηση θα πρέπει 

να γίνει περισσότερο αποτελεσματική στην παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας, 

ελαττώνοντας το κόστος παροχής της υπηρεσίας, είτε θα πρέπει να φροντίσει την 

αντιλαμβανόμενη αξία καθιστώντας περισσότερο ελκυστική την υπηρεσία που 

προσφέρει στην αγορά. (Γούναρης Σ. , 2003) 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται μέθοδοι τιμολόγησης οι οποίες διαχωρίζονται με 

κριτήριο την αντικειμενικότητα τους. Οι υποκειμενικές μέθοδοι τιμολόγησης είναι 

αποτελεσματικές εφόσον καλύπτουν τις απαιτήσεις του κέρδους και τις δαπάνες της 

επιχείρησης (λειτουργικό κόστος). Πιο αναλυτικά, τέτοιες υποκειμενικές μέθοδοι 

τιμολόγησης είναι: 
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Η μέθοδος της "Λογικής τιμής" (The reasonable price method) 

Η μέθοδος αυτή υιοθετεί την τιμή εκείνη που κατά τη γνώμη της επιχείρησης 

αντιπροσωπεύει τη "δίκαιη" αξία του προϊόντος για τον πελάτη. Ο αρμόδιος manager 

θεωρεί πως ξέρει, από την οπτική γωνία του πελάτη, ποια χρέωση είναι δίκαιη και 

αναλογική δηλαδή αναρωτιέται και απαντά στο ερώτημα: "αν ήμουν πελάτης, τι θα 

επιθυμούσα να πλήρωνα για το πιάτο ή το ποτό που μου σερβίρεται;" Η καλύτερη 

απάντηση είναι η τιμή που ικανοποιεί και καλύπτει και τα δύο μέρη. 

 

Η μέθοδος της "Μέγιστης τιμής" (The highest price method) 

Με τη μέθοδο αυτή ο manager εξαντλεί όλα τα περιθώρια που πιστεύει ότι οι πελάτες 

είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για το προϊόν που θα σερβιριστούν. Η έννοια της 

αξίας καθορίζεται στο μέγιστο βαθμό της με επικίνδυνα πολλές φορές αποτελέσματα 

αλλά και ισχυρές πιθανότητες επιτυχίας. Εφ’ όσον η επιχείρηση παρέχει προϊόν 

ολικής ποιότητας, βασίζεται στην ανάλογη ψυχολογία του πελάτη ότι "το καλό 

πληρώνεται". 

 

Η μέθοδος της "Χαμηλής τιμής" (The loss leader method) 

Σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο, η επιχείρηση καθορίζει ασυνήθιστα χαμηλές τιμές για 

ένα ή περισσότερα δημοφιλή προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιεί σαν "δόλωμα" με 

σκοπό να παρακινήσει τον πελάτη. Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτήν την περίπτωση 

είναι η κατανάλωση και άλλων προϊόντων ώστε να αντισταθμιστεί η χαμηλή τιμή και 

να μπορέσει η. επιχείρηση να ικανοποιήσει τους δικούς της σκοπούς. Η μέθοδος αυτή 

εκφράζεται και σε προσφορές σε συγκεκριμένες ημέρες με σκοπό την προσέλευση 

πελατών για να γνωρίσουν τη μονάδα. 

 

Η μέθοδος της τιμής του "Ενστίκτου" (The intuitive price method) 

Η τιμή καθορίζεται με τη διαίσθηση μόνο και προσεγγίζει στη μέθοδο της λογικής 

τιμής με τη διαφορά ότι αγνοεί σχεδόν απόλυτα την αντικειμενική αξία του 

προϊόντος. Η μέθοδος αυτή ευνοεί τα προϊόντα "αγνώστου" τιμής κόστους που δίνει 

τη δυνατότητα στην επιχείρηση να κερδοσκοπήσει με την καλή έννοια του όρου. 

Είναι δύσκολο να εφαρμοσθεί σαν γενική μέθοδος τιμολόγησης σε σοβαρή 

επισιτιστική μονάδα, παρά μόνον σε συγκεκριμένα προϊόντα ή άλλη μονάδα 

εκμετάλλευσης εντός ή εκτός ξενοδοχείου όπως έργα λαϊκής τέχνης κ.λπ. 
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Μια πιο αντικειμενική προσέγγιση στον καθορισμό των τιμών πώλησης των πάσης 

φύσεως προϊόντων και κατ' επέκταση υπηρεσιών είναι εκείνη που βασίζεται στο 

επιζητούμενο κέρδος από πλευράς επιχείρησης αλλά και τη λεπτομερή κοστολόγηση 

των επί μέρους στοιχείων που το συνθέτουν. Από τη στιγμή που οι απαιτήσεις σε 

κέρδος είναι "δεδομένες", μπορούν να αντιμετωπισθούν σαν "κόστος" και να 

υπολογισθούν όπως και το πραγματικό κόστος. 

 

Θα αναφέρουμε τις βασικές μεθόδους αντικειμενικής τιμολόγησης προϊόντος με βάση 

την προαναφερθείσα οικονομική θεώρηση των πραγμάτων. 

 

Η μέθοδος των παραγόντων 

Με τη μέθοδο των παραγόντων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία ή και δύο πηγές 

κέρδους. Σαν πηγή κέρδους, θεωρούμε το τμήμα ή τον τομέα ή τον κλάδο σε μία 

επιχείρηση, ανεξάρτητα του όρου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, που αποφέρει 

εισόδημα και συνδέεται με διαφορετικές σε μορφή και μέγεθος, δαπάνες αγοράς, 

παραγωγής και διάθεσης έχοντας σαν συνέπεια τη σημαντική διαφοροποίηση των 

βασικών συντελεστών κόστους και κέρδους. 

 

Ο συλλογισμός και οι διαδικασίες τιμολόγησης βασίζεται στο επιθυμητό κέρδος, το 

κόστος κτήσεως των προϊόντων και την πρόβλεψη των πωλήσεων και των Γεν. 

εξόδων, στοιχεία που προέρχονται από τον προϋπολογισμό λειτουργίας της μονάδας. 

 

Η μέθοδος της "βασικής τιμής πώλησης" 

Βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και παρατηρήσεις, ιδιαίτερα πάνω στις οικονομικές 

δυνατότητες της πελατείας μας. Αν για παράδειγμα η πλειοψηφία των πελατών μας 

είναι της δυνατότητας να καταβάλουν για ένα πιάτο ή γεύμα (σε περίπτωση 

ξενοδοχείων) ένα συγκεκριμένο εύρος χρημάτων, τότε προσαρμόζουμε ανάλογα τις 

τιμές μας αναζητώντας τι μπορούμε να προσφέρουμε τηρώντας τις ισορροπίες μεταξύ 

της τιμής, του κόστους και της ποιότητας του προϊόντος μας. 

 

Μέθοδος προσαυξήσεων 

Είναι ο κλασικός τρόπος τιμολόγησης που βασίζεται στην πραγματικότητα 

περισσότερο παρά στους προϋπολογισμούς. Βασικό στοιχείο της μεθόδου είναι η 

σχολαστική αναζήτηση του κόστους του προϊόντος και των επί μέρους συστατικών 
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που το συνθέτουν, το οποίο τελικά επιβαρύνεται από προσαυξήσεις επιβεβλημένες 

από την πρακτική, όπως γεν. έξοδα, επιθυμητό κέρδος, υπηρεσία και φόροι. 

 

Στην προκειμένη περίπτωση γίνεται χρήση των φύλλων κοστολόγησης-τιμολόγησης, 

όπως τα παραδείγματα που ακολουθούν στις επόμενες σελίδες. Τα φύλλα αυτά 

μπορούν να αποτελούν και τις πρότυπες συνταγές της μονάδας. 

 

Μέθοδος βασισμένη στο Νεκρό Σημείο Εργασιών (Ν.Σ.Ε.) 

Η τιμολόγηση με βάση το νεκρό σημείο εργασιών έχει σκοπό, όπως όλες οι μέθοδοι 

άλλωστε, να εξασφαλίσει κατ' αρχήν το συνολικό κόστος της λειτουργίας της και 

μετά το μέγεθος του επιθυμητού κέρδους. Αναλύοντας ένα σχεδιογράφημα του 

Ν.Σ.Ε., καλό είναι να επισημάνουμε ότι το σημείο που τέμνονται η ευθεία των 

συνολικών εσόδων (Σ.Ε.) με αυτήν του συνολικού κόστους (Σ.Κ.) λειτουργίας της 

επιχείρησης, είναι το νεκρό σημείο εργασιών (Ν.Σ.Ε.).  

 

Έχοντας λοιπόν σαν δεδομένα ή επιθυμητά έστω μεγέθη: 

• Την τιμή του πάγιου κόστους της επιχείρησης. 

• Τη συνεισφέρουσα αξία των προϊόντων εκμετάλλευσης. 

• Τη δυναμικότητα της εκμετάλλευσης 

• Το επιθυμητό μεταβλητό κόστος (κόστος Α' υλών). 

 

μπορούμε να αναζητήσουμε το Ν.Σ.Ε. που θα βασισθούμε για την επιδίωξη της 

αύξησης της Μ.Κ.Δ. (Μάρας Α. Γ. , 2005) 

 

Τέλος θα παρατηρήσουμε πως διαφορά είδη κοστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως άξονες μεθόδων τιμολόγησης. Έτσι έχουμε τις εξής μεθόδους: 

 

• Κάλυψης του κόστους 

• Ρυθμός απόδοσης 

• Άμεση κοστολόγηση 

 

Στην μέθοδο τιμολόγησης “Κάλυψης του κόστους”, όπως είδαμε και παραπάνω, η 

εταιρεία καθορίζει την τιμή προσθέτοντας ένα ποσοστό κερδοφορίας στα κόστη της 
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(σε όλα ή μέρος των δαπανών της). Ο σκοπός της μεθόδου τιμολόγησης του “Ρυθμού 

απόδοσης” ή αλλιώς στοχευόμενης τιμολόγησης είναι αν επιτευχτεί ένας ορισμένος 

ρυθμός απόδοσης των επενδύσεων (ROI) ή των περιουσιακών στοιχείων. Η άμεση 

κοστολόγηση επικεντρώνεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης και των 

άμεσων κοστών, ονομαζόμενο ως περιθώριο συνεισφοράς. (Kasper H., Helsdingen P. 

V. and Gabbott M. 2006) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ 

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008 στην οποία θα αναφερθούμε 

χαρακτηρίζεται, ίσως, η μεγαλύτερη κρίση στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό 

σύστημα μετά το κραχ του 1929 στις ΗΠΑ. Φυσικά, τα αίτια της βρίσκονται πιο πίσω 

χρονολογικά και τα πρώτα σημάδια της είχαν φανεί ήδη από το 2006, απλά έγινε 

αντιληπτή κυρίως το 2007 και το 2008 καθώς ακολούθησαν καταρρεύσεις μεγάλων 

χρηματοπιστωτικών οίκων. Οι παράγοντες που μας οδήγησαν σε αυτή την κρίση 

ποικίλλουν και είναι αρκετά πολύπλοκη η ανάλυση τους ενώ γίνονται προσπάθειες 

κατανόησης και αντιμετώπισης των συνεπειών της κρίσης τόσο από κυβερνήσεις, 

επιχειρήσεις αλλά και επενδυτές. Αίτια αυτής της κρίσης μπορούν να εντοπιστούν 

στην απότομη ανάπτυξη και πτώση της αγοράς ακινήτων, στα υψηλού κινδύνου 

ενυπόθηκα δάνεια, στη τιτλοποίηση των δανείων αυτών, στις ανακριβείς 

αξιολογήσεις φερεγγυότητας των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης και σε άλλους 

παράγοντες.  

 

Η πιστωτική κρίση όμως άρχισε να διαχέεται στην πραγματική οικονομία. Το 

πάγωμα της διατραπεζικής αγοράς οδήγησε τις τράπεζες σε έλλειψη ρευστότητας, η 

οποία άρχισε να μεταφέρεται στην πραγματική οικονομία μέσω της μείωσης των 

χορηγήσεων. Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο Butler S.M. (2008), οι χρηματοπιστωτικές 

αγορές αντιμετωπίζουν μια τρομακτική κατάσταση που απαιτεί άμεση και 

αποφασιστική δράση. Η πιστωτική αγορά κλυδωνίζεται οδηγώντας όχι μόνο στην 

κατάρρευση χρηματοοικονομικών ομίλων και τραπεζών αλλά και στον περιορισμό 

των πιστώσεων στην αγορά ή οποία θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τις μακροπρόθεσμες 

 262



προοπτικές των επιχειρήσεων και προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην πραγματική 

οικονομία. 

 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η έλλειψη ρευστότητας μεταφέρθηκε από τις τράπεζες στα 

νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Είναι πλέον μια πραγματικότητα ότι οι τράπεζες 

δεν είναι πρόθυμες να δανείζουν. Ο Snower D.J. (2008) αναφέρει τους τέσσερις 

σημαντικότερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι παγκόσμιες αγορές : 

 

1. Η μείωση των καταναλωτικών δαπανών και των επενδύσεων λόγω μείωσης 

του τραπεζικού δανεισμού 

2. Η μείωση των καταναλωτικών δαπανών και των επενδύσεων λόγω της 

αλληλεπίδραση της περιουσίας - κατανάλωσης – ανεργίας 

3. Η δυναμική που κρύβουν οι τιμές των ακινήτων 

4. Η διολίσθηση του δολαρίου 

 

 

2. ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα, αντίθετα με τις περισσότερες 

ευρωπαϊκές χώρες καταγράφει ελαφρά υποχώρηση τον Ιούλιο, ύστερα από τρεις 

μήνες συνεχούς ανόδου. Ωστόσο η εξέλιξη αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως ήπια 

διόρθωση - και ενδεχομένως παροδική - της πολύ μεγάλης ανάκαμψης των 

προσδοκιών του Ιουνίου, καθώς γενικά ο δείκτης σταθεροποιείται σε επίπεδα 

υψηλότερα του μέχρι στιγμής μέσου όρου του έτους (51 μονάδες). Πιο συγκεκριμένα, 

ο δείκτης στην Ελλάδα τον Ιούλιο διαμορφώνεται στις 57,2 μονάδες από τις 59 

μονάδες τον Ιούνιο, στη δεύτερη υψηλότερη τιμή του έτους. Στους επιμέρους τομείς 

της οικονομίας οι μεταβολές είναι οριακές όμως το κλίμα επιδεινώνεται κυρίως λόγω 

της υποχώρησης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Αναλυτικότερα:  

 

• στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις της παραγωγής κινούνται ανοδικά, παρόλο 

που οι εκτιμήσεις για το τρέχον επίπεδο της ζήτησης και των παραγγελιών 

σημειώνουν οριακή υποχώρηση και τα αποθέματα ενισχύονται ελαφρά.  
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• στις Υπηρεσίες, εξασθενούν οι θετικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την 

εξέλιξη της ζήτησης όπως και οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα πορεία των εργασιών, 

ενώ αντίθετα μικρή βελτίωση σημειώνεται στις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη 

εξέλιξη της ζήτησης. 

• στο Λιανικό Εμπόριο, καταγράφεται σημαντική βελτίωση στις εκτιμήσεις για 

τις τρέχουσες πωλήσεις ενώ και τα αποθέματα συνεχίζουν να αποκλιμακώνονται, για 

πέμπτο συνεχή μήνα. Ωστόσο, ενισχύονται, έστω και ελαφρά, οι αρνητικές 

προβλέψεις για την εξέλιξη της ζήτησης στο επόμενο τρίμηνο. 

• στις Κατασκευές, οι εκτιμήσεις για το επίπεδο του προγράμματος εργασιών 

δεν μεταβάλλονται σε σχέση με τον Ιούνιο και παραμένουν αρνητικές ενώ η τάση 

στις προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου εξακολουθεί να υποδηλώνει μείωση 

θέσεων εργασίας. 

• στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, περιορίζεται σημαντικά η πρόθεση των 

καταναλωτών για αποταμίευση στο επόμενο 12-μηνο, δείκτης ο οποίος άλλωστε 

επιδεινώνεται και στην Ευρωζώνη, ενώ και οι προσδοκίες τους για την οικονομική 

τους κατάσταση και οι προβλέψεις για την εξέλιξη της ανεργίας καταγράφουν οριακή 

κάμψη. Παρόλα αυτό, τα νοικοκυριά εμφανίζονται τον Ιούλιο λιγότερο απαισιόδοξα 

σχετικά με την οικονομική κατάσταση της χώρας. 

 

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Ελαφρά άνοδο μίας μονάδας σημειώνουν οι επιχειρηματικές προσδοκίες στο Λιανικό 

Εμπόριο τον Ιούλιο, μετά από τέσσερις μήνες σημαντικής ανάκαμψης με το σχετικό 

δείκτη να διαμορφώνεται στις 91,4 μονάδες. Γενικά διαπιστώνεται μία αντίθεση 

μεταξύ των εκτιμήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητα - που είναι κατά βάση 

θετικές - και των βραχυπρόθεσμων προβλέψεων για το επόμενο διάστημα, που είναι 

δυσμενείς. Έτσι από τη μία πλευρά οι επιχειρήσεις δείχνουν σχετικά ικανοποιημένες 

από την τρέχουσα πορεία των πωλήσεων τους και άρα ως ένα βαθμό και την εξέλιξη 

των θερινών εκπτώσεων, με το 41% να κρίνει ότι αυτές έχουν αυξηθεί. Στο πλαίσιο 

αυτό, τα αποθέματα αποκλιμακώνονται και πλέον το σχετικό ισοζύγιο γίνεται 

αρνητικό, καθώς αρκετές επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε ρευστοποίηση τους και 

το ύψος του διαμορφώνεται σε χαμηλό για την εποχή επίπεδο. Εξάλλου, θετικότερες 

είναι και οι προοπτικές της απασχόλησης όπου πλέον ένα 63% αναμένει σταθερότητα 

(από 52%) και τρεις στις 10 άνοδο, γεγονός που σημαίνει ότι ο τομέας αυτό 
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εξακολουθεί να προσφέρει θέσεις εργασίας στην ελληνική οικονομία. Από την άλλη 

πλευρά όμως οι προοπτικές των πωλήσεων και των παραγγελιών προς προμηθευτές 

για το επόμενο διάστημα βαίνουν δυσμενέστερες με τα ήδη αρνητικά ισοζύγια να 

διευρύνονται περαιτέρω στις -14 και -12 μονάδες αντίστοιχα (από -6 και -2). Τέλος 

σε όρους τιμών, το ισοζύγιο παραμένει αρνητικό (στις -16 μονάδες), με εκείνους που 

αναμένουν περαιτέρω μείωση και νέες προσφορές μέχρι τη λήξη των εκπτώσεων να 

υπερτερούν σταθερά έναντι όσων προβλέπουν άνοδο. (Έρευνες Οικονομικής 

Συγκυρίας, ΙΟΒΕ 2009) 

 

 
Εικόνα 6.1: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο 

(1996-2006=100) 

 

Ένας από τους πλέον χαρακτηριστικούς δείκτες στους οποίους αποτυπώνονται 

έντονα οι εκάστοτε τάσεις από την πλευρά της κατανάλωσης είναι οι λιανικές 

πωλήσεις.  Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο (κύκλος εργασιών σε σταθερές 

τιμές, με καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων) σημείωσε πτώση το πρώτο τρίμηνο 

του 2009 κατά 14,3%. Τον Απρίλιο η μείωση ενισχύθηκε ελαφρά στο 15% σε 

σύγκριση με τον Απρίλιο του 2008. Αναλυτικότερα για το πρώτο τρίμηνο του 2009, 

άνοδος παρατηρείται μόνο στον κλάδο Ένδυσης-Υπόδησης κατά 8,7%, ενώ ο κλάδος 

των Φαρμακευτικών προϊόντων παρουσιάζει μηδενική μεταβολή. Τον Απρίλιο η 

Ένδυση-Υπόδηση εμφανίζει πάντως μείωση κατά 2,7% με αποτέλεσμα η αρχική 

αύξηση να περιορίζεται στο τετράμηνο. Στους υπόλοιπους κλάδους διαπιστώνεται 

 265



εντονότερη υποχώρηση. Συγκεκριμένα ο δείκτης Καυσίμων και Λιπαντικών 

Αυτοκινήτων μειώνεται κατά 41%, ενώ ακόλουθη ο κλάδος των Βιβλίων - Χαρτικών 

-Λοιπά είδη δώρων κ.α. με μείωση 26,1%. Τον Απρίλιο η πτώση στους κλάδους 

αυτούς περιορίστηκε στο 31,1% για τα καύσιμα και στο 24,8% για τα βιβλία. Ο 

δείκτης Έπιπλα - Ηλεκτρικά είδη - Οικιακός εξοπλισμός ακολουθεί τους δύο 

προηγούμενους κλάδους με πτώση 20% το πρώτο τρίμηνο, ενώ τον Απρίλιο η μείωση 

παραμένει στα ίδια επίπεδα. Τα μεγάλα καταστήματα τροφίμων καταγράφουν πτώση 

στο πρώτο τρίμηνο του 2009 κατά 7,5%, ενώ τον Απρίλιο η πτώση επεκτείνεται στο 

8,9%. Στον κλάδο των Πολυκαταστημάτων η υποχώρηση του δείκτη εμφανίζεται 

σχετικά ηπιότερη, σε σχέση με τους άλλους δείκτες του τομέα, με πτώση 4,3% στο 

πρώτο τρίμηνο, η οποία όμως σχεδόν τριπλασιάστηκε τον Απρίλιο (-11,2%). Τέλος, 

στα Τρόφιμα -Ποτά -Καπνό ο σχετικός δείκτης κατέγραψε ήπια μείωση κατά 1,3% το 

πρώτο τρίμηνο με ελαφρά επίσης επιδείνωση τον Απρίλιο στο 2,9%.  

 

 
Εικόνα 6.2: Ετήσιες Μεταβολές Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο 

 

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Ο Δείκτης κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο κινήθηκε καθοδικά το α' 

τρίμηνο του 2009 κατά 9,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2008, κατά το 

οποίο είχε σημειωθεί άνοδος σε σχέση με το 2007 κατά 6,9%. Αν συγκρίνουμε τα 

διαδοχικά τρίμηνα θα παρατηρήσουμε ότι το πρώτο τρίμηνο του 2009 καταγράφηκε 

πτώση 16,4% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2008, ενώ και πάλι η αντίστοιχη 

μείωση το 2008 ήταν της τάξης του 4,5%. Τα επίπεδα του δείκτη πάντως 

προσεγγίζουν τα αντίστοιχα του γ' τριμήνου του 2007. Αυτό σημαίνει ότι τα 

συγκεκριμένα επίπεδα κύκλου εργασιών δεν είναι πρωτόγνωρα για τις σχετικές 
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επιχειρήσεις, αλλά έχουν σημειωθεί αρκετά πρόσφατα. Μάλιστα, ο δείκτης κύκλου 

εργασιών στο χονδρικό εμπόριο το πρώτο τρίμηνο του 2009, είναι αρκετά υψηλοτέρα 

από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2006. (Η Ελληνική Οικονομία, ΙΟΒΕ 2009) 

 

 
Εικόνα 6.3 : Εξέλιξη του Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Χονδρικό Εμπόριο 

(2005=100) 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες καταγράφει ελαφρά 

υποχώρηση τον Ιούλιο, ανακόπτοντας τη συνεχή ανοδική τροχιά των πέντε 

προηγούμενων μηνών και διαμορφώνεται στις 73,7 μονάδες από τις 75,3 μονάδες τον 

Ιούνιο. Στα επιμέρους μεγέθη του τομέα καταγράφονται ως επί το πλείστον οριακές 

μεταβολές: οι αρνητικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα κατάσταση 

τους και την τρέχουσα ζήτηση παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες, με τα σχετικά 

ισοζύγια να διαμορφώνονται στις -5 και -9 μονάδες αντίστοιχα (από -4 και -8), ενώ 

στις προβλέψεις για την εξέλιξη της ζήτησης στο επόμενο διάστημα, πάνω από τις 

μισές επιχειρήσεις αναμένουν πλέον σταθερότητα (από 39%), ενώ ένα 19% 

προσδοκά άνοδο (από 27% όμως τον προηγούμενο μήνα). Παρά τις ελαφρώς 

δυσμενέστερες προβλέψεις για τη ζήτηση, οι προοπτικές της απασχόλησης του τομέα 

βελτιώνονται ελαφρά, αν και όσοι αναμένουν και νέα υποχώρηση της απασχόλησης 

το επόμενο διάστημα εξακολουθούν να υπερτερούν όσων προβλέπουν άνοδο (στις -

11 μονάδες το σχετικό ισοζύγιο). Σχετικά με τις τιμές η συντριπτική πλειονότητα 
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(79%) δηλώνει ότι αυτές θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα. Τέλος το ποσοστό των 

επιχειρήσεων που αναφέρει απρόσκοπτη λειτουργία τον Ιούλιο διευρύνεται ελαφρώς 

στο 31% (από 27%), ενώ από τις επιχειρήσεις που δηλώνουν το αντίθετο, το 32% 

κρίνει ως σημαντικότερο εμπόδιο την ανεπάρκεια της ζήτησης και κεφαλαίων 

κίνησης (14%), αλλά και την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τη γραφειοκρατία 

(17%). (Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας ΙΟΒΕ 2009) 

 

 
Εικόνα 6.4: Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες 

(1996-2006=100) 

 

Η ΕΣΥΕ δημοσιεύει πλέον αρκετούς δείκτες κύκλου εργασιών και στον τομέα των 

Υπηρεσιών οι οποίοι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για την αποτύπωση της πορείας 

της ζήτησης. Η εξέλιξη των περισσοτέρων αποδίδει την εικόνα επιβράδυνσης του 

κύκλου εργασιών στο α' τρίμηνο του 2009, ενώ για τον τομέα του τουρισμού η πτώση 

συνεχίζεται και στο πρώτο τρίμηνο του 2009 μετά την υποχώρηση του δ' τριμήνου 

του 2008, όπως άλλωστε συμβαίνει και στους περισσότερους κλάδους της 

οικονομίας. Αναλυτικότερα: 

 

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών υποχώρησε το α' 

τρίμηνο του 2009 κατά 6,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008, κατά το 

οποίο είχε σημειωθεί άνοδος 3,2%. Φαίνεται ότι για το συγκεκριμένο δείκτη το α' 
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τρίμηνο του 2009 είναι το χειρότερο της τελευταίας πενταετίας, ενσωματώνοντας τις 

επιδράσεις από τη χρηματοπιστωτική κρίση. Όπως έχει επισημανθεί και στο 

παρελθόν, ο συγκεκριμένος κλάδος χαρακτηρίζεται από συνεχείς βελτιώσεις των 

προσφερόμενων υπηρεσιών σε σταθερό επίπεδο τιμών, άρα η αξιολόγηση του δείκτη 

του κύκλου εργασιών πρέπει να αξιολογείται υπό το πρίσμα αυτής της παραμέτρου. 

 

Ο δείκτης του κλάδου Υπηρεσιών Πληροφορικής σημείωσε πτώση κατά 14,3% το α' 

τρίμηνο του 2009, ενώ αντίθετα το αντίστοιχο διάστημα του 2008 υπήρξε αύξηση 

4,1%. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2006 και 2007 παρατηρούνταν άνοδος περίπου 

10% στο πρώτο τρίμηνο, ενώ οι καλύτερες επιδόσεις του κλάδου σημειώνονται το δ' 

τρίμηνο την τελευταία τετραετία. 

 

Ανάλογη είναι η πορεία του κύκλου εργασιών στους νέους δείκτες των υπηρεσιών 

προς επιχειρήσεις που αφορούν Συμβουλευτικές υπηρεσίες νομικού και λογιστικού 

χαρακτήρα αλλά και παροχή συμβουλών διαχείρισης. Ο δείκτης αυτός καταγράφει το 

πρώτο τρίμηνο του 2009 πτώση της τάξης του 9,5%, όταν στο περσινό αντίστοιχο 

διάστημα είχε καταγραφεί άνοδος κατά 9,7%. Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι ο 

δείκτης βρίσκεται στα επίπεδα του 2007 και 10 μονάδες υψηλότερα από τα επίπεδα 

του 2006. Άρα η δραστηριότητα σε αυτόν τον κλάδο είναι μεν μειωμένη σε σχέση με 

πέρυσι, αλλά δεν έχει απωλέσει τη γενικότερη δυναμική του σε μακροχρόνια βάση. 

 

Τέλος ο κύκλος εργασιών για τις δραστηριότητες διαφήμισης, έρευνας αγοράς και 

δημοσκοπήσεων σημειώνει έντονη πτώση 19,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα 

του 2008 (και 15% σε σχέση με το 2007). Και εδώ πάντως ο δείκτης κινείται στα 

επίπεδα που βρισκόταν το 2006. 

 

Ο τομέας του Τουρισμού παρουσίασε κάμψη στο πρώτο τρίμηνο του 2009 κατά 4,1% 

σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2008, κατά το οποίο είχε παρατηρηθεί αύξηση 

4,8%. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους εμφανίζει 

χαμηλά επίπεδα στο συγκεκριμένο δείκτη, ενώ οι υψηλότερες τιμές παρατηρούνται 

στο γ' τρίμηνο. Η διαφορά αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη δομή των 

προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, οι οποίες προσανατολίζονται 

στην πλειονότητα τους στη θερινή περίοδο. Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο 

δείκτης τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο του 2009 είναι ελαφρώς μόνο 
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χαμηλότερος από το 2008, αλλά παραμένει στα ίδια επίπεδα του 2007 και είναι 

αρκετά υψηλότερα από αυτά του 2006. Συνεπώς, τουλάχιστον κατά τους πρώτους 

μήνες του 2009 η τουριστική δραστηριότητα δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει πληγεί 

στο βαθμό που ίσως αναμενόταν. 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιβράδυνση στον τομέα των Υπηρεσιών κατά το α' 

τρίμηνο του 2009 είχε αποτυπωθεί στις προβλέψεις των πρόδρομων δεικτών στα 

αποτελέσματα των ερευνών οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ. Ήδη από το δ' τρίμηνο 

του περασμένου έτους, ο συνολικός δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις 

Υπηρεσίες μειώθηκε κατά 23% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2007. Επιπλέον, η 

υποχώρηση των επιχειρηματικών προσδοκιών του τομέα συνολικά για το 2008 σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος ανήλθε στο 8,3%. Σύμφωνα με τα τελευταία 

διαθέσιμα στοιχεία για τους έξι πρώτους μήνες του 2009, φαίνεται πως η 

επιβράδυνση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη, αφού ο σχετικός δείκτης διαμορφώνεται 

στο σύνολο των Υπηρεσιών κατά 36,4% χαμηλότερα σε σχέση με το ίδιο διάστημα 

πέρυσι. Όλοι οι επιμέρους κλάδοι φαίνεται να πλήττονται εξίσου, με μεγαλύτερη την 

επιδείνωση στις Διάφορες Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις (-43,3%) και τα Ξενοδοχεία- 

Εστιατόρια (-32,6%). Ελαφρώς ηπιότερη, αλλά εξίσου έντονη πτώση παρουσιάζουν 

και οι αντίστοιχοι δείκτες στους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς (-29,6%), και τα 

Τουριστικά Γραφεία - Πρακτορεία (-28,6%). (Η Ελληνική Οικονομία, ΙΟΒΕ 2009) 

 

 

3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
 

Η οικονομική κρίση κτυπάει τους καταναλωτές ψυχολογικά καθώς επίσης και 

οικονομικά. Κατά τη διάρκεια τέτοιων χρόνων, αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς για τη 

δουλειά τους και αισθάνονται την ανάγκη να εργαστούν για να διατηρήσουν τον 

τρόπο ζωής τους. Οι καταναλωτές προσαρμόζουν επίσης τη συμπεριφορά και τις 

συνήθειες των αγορών τους, για να είναι σε θέση να προσαρμοστούν στις 

μεταβαλλόμενες οικονομικές καταστάσεις.  
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Οι επιχειρήσεις επηρεάζονται επίσης με πολλούς διαφορετικούς τρόπους από τις 

οικονομικές κρίσεις. Μερικοί αναγκάζονται να κλείσουν και άλλοι να ρίξουν τη 

δυναμικότητα παραγωγής τους λόγω της ανεπαρκούς καταναλωτικής ζήτησης για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε συνδυασμό με τον άγριο ανταγωνισμό στην 

αγορά. Μαζί με τη οικονομική κρίση, οι τιμές ανεβαίνουν και οδηγούν σε 

υψηλότερες δαπάνες για τις επιχειρήσεις, οι οποίες αυξάνουν αναπόφευκτα τις τιμές 

τους στους πελάτες. Όλα αυτά έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητά 

τους στην αγορά. Οι επιχειρήσεις αναγκάζονται επίσης να σταματήσουν μερικό από 

το προσωπικό τους και να μειώσουν τις αμοιβές των managers. Οι managers επιπλέον 

ωθούνται να καθυστερήσουν ή να εγκαταλείψουν προγράμματα επένδυσης. 

 

Οι επιχειρήσεις αντιδρούν σε αυτές τις αλλαγές στην αγορά με τη λήψη των 

κατάλληλων μέτρων για να ρυθμίσουν την εταιρική συμπεριφορά τους, καθώς οι 

καταναλωτές προσαρμόζουν τη καταναλωτική συμπεριφορά τους. Τα πιο γνωστά 

γενικά μέτρα περιλαμβάνουν τη μείωση των δαπανών, τη διακοπή παραγωγής, 

μείωση επενδύσεων, είσοδος σε ξένες αγορές, βελτίωση αποδοτικότητας, αναδόμηση 

χρέους, αλλά αυτοί δεν μπορούν να έχουν κανέναν θετικό αντίκτυπο στην απόδοση 

της επιχείρησης εκτός αν αυξάνουν τις πωλήσεις. Ενώ κάποιες από τις μελέτες στη 

βιβλιογραφία δίνουν έμφαση στα μέτρα που παίρνουν οι επιχειρήσεις σε μια 

οικονομική κρίση και αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα των στρατηγικών για να 

αυξηθούν οι πώλησης, υπάρχει έλλειψη έρευνας αναφορικά με τις αλλαγές των 

στρατηγικών marketing. 

 

Μια οικονομική κρίση απαιτεί να γίνουν αλλαγές στις γενικές στρατηγικές marketing 

και ιδιαίτερα στα τέσσερα κύρια στοιχεία του μίγματος marketing: προϊόν, τιμή, 

τοποθέτηση και προώθηση. Από την άποψη της γενικής στρατηγικής, οι επιχειρήσεις 

πρέπει να αποσύρουν από εκείνες τις αγορές στις οποίες δεν είναι οι κύριοι “παίχτες” 

και να συγκεντρώσουν τους πόρους τους εκεί όπου είναι ισχυροί. Η είσοδος σε 

κερδοφόρες ξένες αγορές είναι μια σημαντική στρατηγική επιλογή, ειδικά για τις 

εταιρίες που επηρεάζονται αρνητικά από τις υποχωρήσεις στην εγχώρια αγορά.  

 

Λέγεται ότι η πιο βασική στρατηγική επιχείρησης που σχετίζεται με την πολιτική 

προϊόντων κατά τη διάρκεια των περιόδων κρίσης είναι να αποσύρει τα αδύνατα 

προϊόντα από την αγορά. Είναι περαιτέρω ενδεδειγμένο να διατεθεί πρόσθετη 
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προσπάθεια στην έρευνα και την ανάπτυξη για την υποστήριξη νέων προϊόντων. 

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης, οι επιχειρήσεις που ξόδεψαν αναλογικά 

περισσότεροι σε R&D, βρέθηκαν για να αποδίδουν σημαντικά από άλλες.  Εντούτοις, 

αυτό πρέπει πάλι να αντιμετωπιστεί ως μακροπρόθεσμη στρατηγική.  

 

Μια οικονομική κρίση αναγκάζει μια σημαντική αλλαγή στις αποφάσεις τιμών των 

επιχειρήσεων, συνήθως στην κατεύθυνση των μειώσεων. Η λογική είναι να αυξηθεί ο 

όγκος πωλήσεων βραχυπρόθεσμα, αλλά αυτή η στρατηγική μπορεί να προκαλέσει 

σοβαρή ζημιά σε μια επιχείρηση μακροπρόθεσμα με τη μείωση της αποδοτικότητας. 

Θα μπορούσε επίσης να βλάψει την εικόνα του εμπορικού σήματος και οι πελάτες να 

αντισταθούν στις κινήσεις για να επιστρέψουν σε προηγούμενα επίπεδα τιμών όταν 

τελειώσει η κρίση. Η στρατηγική τιμολόγησης πρέπει να ενσωματωθεί με άλλες 

πρωτοβουλίες του μίγματος marketing κατά τη διάρκεια της περιόδου της κρίσης. 

 

Οι αλλαγές που κάνουν οι επιχειρήσεις στις στρατηγικές προώθησης κατά τη 

διάρκεια μιας κρίσης έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει αποδειχθεί ότι εκείνοι που 

αυξάνουν ή που διατηρούν το επίπεδο διαφήμισής τους θα αυξήσουν τις πωλήσεις, το 

μερίδιο εισόδων  και αγοράς κατά τη διάρκεια και μετά από μιας οικονομική ύφεσης. 

Επειδή οι καταναλωτές αναμένεται να ψωνίζουν πιο λογικά κατά βίωση μιας μείωσης 

στην αγοραστική δύναμή τους κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, οι διαφημιστικές 

καμπάνιες πρέπει να υπογραμμίσουν λογικά κίνητρα όπως η ασφάλεια, η αξιοπιστία, 

και  διάρκεια, παρά η εικόνα και η θέση. 

 

Τέλος όσον αφορά το στοιχείο της τοποθέτησης του μίγματος marketing, η αποβολή 

των ασύμφορων μεσαζόντων από τα  μέλη  των διαύλων διανομής και η αναδιανομή 

των λιγοστών πόρων επιχείρησης στα πιο αποδοτικά μέλη των καναλιών είναι η πιο 

κατάλληλη στρατηγική σε περιόδους κρίσης. Εντούτοις, δεδομένου ότι οι αποφάσεις 

αυτού του είδους απαιτούν συχνά τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, πρέπει να 

ληφθούν προσεκτικά. Οι επιλεγμένοι εναλλακτικοί δίαυλοι διανομής, με το μείωση 

των λειτουργικών δαπανών και τη βελτίωση της συνεργασίας μέσα στο κανάλι, 

μπορούν σαφώς να έχουν θετικές επιπτώσεις στην απόδοση επιχείρησης. (Koksal M. 

H.and Ozgul E. , 2007) 
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4. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ, η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (93%) 

αναφέρει ως πιθανή ή πολύ πιθανή αντίδραση στην κρίση την περικοπή στο κόστος 

λειτουργίας. Ο περιορισμός του περιθωρίου κέρδους είναι ο αμέσως πιο πιθανός 

τρόπος αντίδρασης (86% των επιχειρήσεων), ενώ ακολουθεί η μείωση των τιμών 

(73%). Ως λιγότερο πιθανός τρόπος αντίδρασης θεωρείται η μείωση της παραγωγής/ 

δραστηριότητας η οποία επιλέγεται από τα 2/3 των επιχειρήσεων του δείγματος. 

Επομένως, αν και οι περισσότερες επιχειρήσεις θα χρησιμοποιήσουν συνδυασμό 

όλων αυτών των τρόπων αντίδρασης, οι περικοπές στο κόστος λειτουργίας καταρχήν 

και κατά δεύτερον στα περιθώρια κέρδους, είναι οι κυρίαρχες στρατηγικές. 

 

Η περικοπή του κόστους λειτουργίας συνιστά τον πιο πιθανό τρόπο αντίδρασης στην 

κρίση για τις περισσότερες επιχειρήσεις από όλους τους τομείς, με εξαίρεση τις 

Κατασκευές, όπου οι περισσότερες επιχειρήσεις (95%) επιλέγουν τον περιορισμό του 

περιθωρίου κέρδους (μεγαλύτερες εκπτώσεις στα κατασκευαστικά έργα). Στα 

Ξενοδοχεία - Εστιατόρια η πλειονότητα των επιχειρήσεων (>90%) δηλώνει ότι 

επιλέγει τη μείωση των τιμών και τον περιορισμό του περιθωρίου κέρδους, ενώ με 

μείωση παραγωγής/δραστηριότητας φαίνεται να αντιδρούν περισσότερο οι μεσαίου 

μεγέθους επιχειρήσεις (10-249 ατόμων) και ο τομέας της Βιομηχανίας και των 

Κατασκευών. 

 

Από τα πλέον ενδιαφέροντα πεδία της έρευνας είναι όμως οι τρόποι με τους οποίους 

δηλώνουν οι επιχειρήσεις ότι θα προβούν σε αυτήν την περικοπή του κόστους 

λειτουργίας. Βασικό εργαλείο φαίνεται να είναι κυρίως η 

στασιμότητα/συγκρατημένες αυξήσεις των τακτικών αποδοχών αλλά και η μείωση 

του αριθμού απασχολουμένων, είτε με συμβάσεις αόριστου χρόνου είτε με συμβάσεις 

ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου . Για τους ειδικευμένους εργαζόμενους, 

επιλέγεται μάλλον ισόρροπα τόσο η στασιμότητα/συγκρατημένες αυξήσεις των 

τακτικών αποδοχών - κυρίως σε Βιομηχανία, Εμπόριο και μικρές επιχειρήσεις - όσο 

και η μείωση του αριθμού του αντίστοιχου προσωπικού, κυρίως σε Κατασκευές και 

Υπηρεσίες. Αντίθετα στους ανειδίκευτους, επιλέγεται πρωτίστως η μείωση του 
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αριθμού τους, το ίδιο έντονα σε όλους τους τομείς και σχεδόν από τις εννιά στις δέκα 

μεγάλες επιχειρήσεις. Στα διευθυντικά στελέχη εφαρμόζεται κυρίως 

στασιμότητα/συγκρατημένες αυξήσεις των τακτικών αποδοχών (από το 54% των 

επιχειρήσεων). Είναι σαφές επομένως ότι σε μεγαλύτερο κίνδυνο σε περιόδους 

κρίσης βρίσκονται οι θέσεις ανειδίκευτης εργασίας σε όλους τους τομείς, αλλά κατά 

περίπτωση και ειδικευμένης. 

 

Σταχυολογώντας πάντως άλλες ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι επιχειρήσεις του 

δείγματος για να περικόψουν το κόστος λειτουργίας μπορούν να επισημανθούν οι 

προσπάθειες μείωσης άλλων λειτουργικών εξόδων (εξοικονόμηση ενέργειας, ΔΕΗ, 

πετρέλαιο, κτλ), ο περιορισμός κόστους υλικών, η μείωση ωρών εργασίας, η μείωση 

τακτικών αποδοχών σε όλους κατά 10-15%, η μη αντικατάσταση του προσωπικού 

που συνταξιοδοτείται, η αυτοματοποίηση και ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθόδων 

για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και της παραγωγικότητας 

εργασίας, η αναδιαπραγμάτευση/αναπροσαρμογή συμβολαίων και συμβάσεων 

(ενοίκια, γενικές παροχές υπηρεσιών), η μείωση λειτουργικών εξόδων (μετακινήσεις, 

ΟΤΕ, κινητά) και η περικοπή δαπανών για διαφήμιση. (Η Ελληνική Οικονομία, ΙΟΒΕ 

2009) 

 

 
Εικόνα 6.5: Τρόποι αντίδρασης στις αρνητικές επιδράσεις της κρίσης 

 (% επιχειρήσεων) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζεται στην τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις και τις μεθόδους για την εφαρμογή τους, Σε αυτήν την 

οικονομική συγκυρία, η πρακτική της τιμολογιακής πολιτικής εμφανίζεται ως ένας 

κρίσιμος παράγοντας για την επιβίωση αλλά και την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων. Οι στόχοι που θέτουν οι επιχειρήσεις, οι παράγοντες που επηρεάζουν 

τις τιμολογιακές στρατηγικές, οι τιμολογιακές μέθοδοι που ακολουθούνται και η 

εφαρμογή τους από το περιβάλλον της επιχείρησης είναι θέματα που εξετάζονται 

διεξοδικά μέσα από την έρευνα αυτή. Τέλος γίνεται μια προσπάθεια να εντοπιστούν 

οι οποίες μεταβολές έχουν γίνει στο τομέα της τιμολογιακής πολιτικής λογά της 

οικονομικής κρίσης. 

 

Βασιζόμενοι στις έρευνες των Indounas K. και Avlonitis G. J. (2006), Indounas K. 

και Avlonitis G. J. (2009), Cupman J. (2009), Noble P.M. and Gruca T.S. (1999) και 

Indounas K. (2009), στο ερωτηματολόγιο της εταιρείας παροχής υπηρεσιών Pricing 

Insight πάνω στην εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής αλλά και στην 

βιβλιογραφική μελέτη που αναπτύχτηκε παραπάνω, συντάχτηκε το σχετικό 

ερωτηματολόγιο με σκοπό να εξεταστούν κυρίως ο τομέας των λιανικών και των 

χονδρικών επιχειρήσεων καθώς και των υπηρεσιών. 

 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Η έρευνα, όπως προείπαμε, διεξήχθη με την μορφή ερωτηματολογίων. Το 

ερωτηματολόγιο αποτελείται από 8 σελίδες. Το πρώτο μέρος αποτελείται από 
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ερωτήσεις κλειστού τύπου ερωτήσεις με την μορφή πολλαπλής επιλογής αναφορικά 

με τα στοιχεία της επιχείρησης. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται θέματα γύρω από την 

τιμολογιακή πολιτική ανάλογα με το είδος του κλάδου της επιχείρησης με τη μορφή 

κλειστού τύπου. Στο τρίτο μέρος διερευνώνται οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 

στην τιμολογιακή πολιτική αλλά και τα μέτρα αντιμετώπισης της με ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου και κλειστού τύπου (κλιμάκωσης, πολλαπλής επιλογής, 

διαζευκτικές). Τέλος αξιολογείται η εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής στο 

ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον. με κλιμακωτού τύπου ερωτήσεις. Θα πρέπει να 

τονίσουμε ότι γεγονός ότι κάποιοι όροι της τιμολογιακής πολιτικής επειδή θα ήταν 

δύσκολο να ερμηνευτούν εύκολα από ανθρώπους της επιχείρησης μη εξοικειωμένους 

με τη συγκεκριμένη ορολογία, δόθηκαν κάποιες επεξηγήσεις δίπλα σε ορισμένους 

όρους τιμολόγησης. 

 

 

3. ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

Το δείγματος της έρευνας αποτελείται από 232 επιχειρήσεις από τους εξής τομείς: 

λιανικό εμπόριο, χονδρικό εμπόριο, υπηρεσίες, βιομηχανία και κατασκευές. 

Συγκεκριμένα, έγινε τυχαία δειγματοληψία, χωρίς να οριστεί κάποια συγκεκριμένη 

αναλογία στους τομείς των επιχειρήσεων. Το δείγματος μας αποτελείται από 

(Πινάκας 7.1): 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΛΙΑΝΙΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ 80 34,48% 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 36 15,52% 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 68 29,31% 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 38 16,38% 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 10 4,31% 

ΣΥΝΟΛΟ 232 100 

Πινάκας 7.1: Οι τομείς των επιχειρήσεων 

 

Το μέγεθος των επιχειρήσεων είναι ένας παράγοντας που διερευνήθηκε ακόμη. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 3522/2006, το μέγεθος των 

επιχειρήσεων ορίζεται ως εξής: πολύ μικρή (1-10 άτομα), μικρή (10-50 άτομα), 
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μεσαία (50-250 άτομα) και μεγάλη (250 άτομα και άνω). Τα αποτελέσματα φαίνονται 

στον παρακάτω πινάκα (Πινάκας 7.2): 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ 126 

ΜΙΚΡΗ 62 
ΜΕΣΑΙΑ 38 
ΜΕΓΑΛΗ 6 
ΣΥΝΟΛΟ 232 

Πινάκας 7.2: Το μέγεθος των επιχειρήσεων 

 

Οι επιχειρήσεις που συμπεριλαμβάνονται στην έρευνα, δραστηριοποιούνται στους 

εξής νομούς: Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών, Έβρου, Λευκάδας, Μαγνησίας, 

Ιωαννίνων και Κιλκίς,  

 

Τέλος εξετάστηκε ο κλάδος δραστηριότητας των επιχειρήσεων του δείγματος στους 

τομείς του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών, όπως φαίνεται στους παρακάτω 

πίνακες (Πινάκας 7.3 και Πινάκας 7.4):  

 

ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 4 
ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 4 
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2 
ΤΡΟΦΙΜΑ – ΠΟΤΑ – ΚΑΠΝΟΣ 4 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 8 
ΕΝΔΥΣΗ – ΥΠΟΔΗΣΗ 20 

ΕΠΙΠΛΑ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ – ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 10 
ΒΙΒΛΙΑ – ΧΑΡΤΙΚΑ – ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ 8 
ΑΛΛΟ 20 

Πινάκας 7.3: Οι κλάδοι δραστηριότητας επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 
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ΚΛΑΔΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ 2 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 4 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 2 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ – ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 4 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 24 
ΑΛΛΟ 26 

Πινάκας 7.3: Οι κλάδοι δραστηριότητας εταιρειών παροχής υπηρεσιών 

 

Η διεξαγωγή της έρευνας έγινε με τη μορφή της προσωπικής επαφής. Η διάρκεια της 

συμπλήρωσης του κάθε ερωτηματολογίου ήταν 15-20 λεπτά  Οι συνεντευξιαζόμενοι 

ήταν είτε οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης είτε οι managers πάνω στην τιμολογιακή 

πολιτική της επιχείρησης. Θα δούμε στη συνέχεια τα ευρήματα της έρευνας πάνω σε 

αυτό το θέμα. 

 

 

4. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ 
 

Τιμολογιακή πολιτική 

Στο μέρος αυτό του ερωτηματολόγιο εξετάζονται οι στόχοι που θέτει η επιχείρηση 

όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική, την τιμολογιακή στρατηγική που ακολουθεί, 

την τιμολογιακή μέθοδο και τη μέθοδο σχετικά με τις εκπτώσεις που εφαρμόζει και 

τέλος τον τρόπο με τον οποίο αποκτά “γνώση” σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική 

των ανταγωνιστών της. Ανάλογα με το τομέα της επιχείρησης (λιανικό εμπόριο-

χονδρικό εμπόριο-βιομηχανία-κατασκευές ή υπηρεσίες) παρέχεται μια λίστα από 

δυνατές επιλογές βασισμένη στην βιβλιογραφική μελέτη.. 

 

Οικονομική κρίση και τιμολογιακή πολιτική 

Η οικονομική κρίση σε σχέση με την τιμολογιακή πολιτική εμφανίζεται αρκετά 

ενδιαφέρον ώστε να αξιολογήσουμε το βαθμό της συσχέτισής τους. Έτσι λοιπόν 

καλούμε τους ερωτηθέντες αρχικά να αξιολογήσουν το βαθμό επίδρασης μια σειράς 

από μεγέθη σε βαθμίδα από το 1 (καθόλου σημαντικός) έως το 5 (πολύ σημαντικός). 

Στη συνέχεια με ερωτήσεις διαζευκτικού χαρακτήρα αλλά και ανοιχτού τύπου 
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προσπαθούμε να εντοπίσουμε αν και ποιες μεταβολές έγιναν στους στόχους  

τιμολογιακής πολιτικής και της τιμολογιακής στρατηγικής. Τέλος διερευνώνται αν 

υπήρξαν προβλήματα στην επιχείρηση από την οικονομική κρίση και ποια μέτρα 

ελήφθησαν. 

 

Παράγοντες τιμολογιακής πολιτικής 

Εδώ εξετάζεται η σημαντικότητα μια λίστας από παράγοντες που επηρεάζουν τις 

αποφάσεις της τιμολογιακής πολιτικής. Η λίστα αυτή διαφέρει, όπως και πριν, 

ανάλογα με τον τομέα της επιχείρησης. Εδώ οι συνεντευξιαζόμενοι καλούνται να 

αξιολογήσουν τους παράγοντες σε βαθμίδα από το 1 ( καθόλου σημαντικός) έως το 5 

(πολύ σημαντικός). 

 

Εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής 

Μετά την λήψη αποφάσεων πάνω στην τιμολογιακή πολιτική, θα πρέπει να 

αξιολογηθεί κατά πόσο εφαρμόζονται οι αποφάσεις αυτές. Έτσι λοιπόν με κλίμακα 

από το 1 (δεν υφίσταται) έως το 5 (πολύ καλή ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα) οι 

ερωτηθέντες βαθμολογούν συγκεκριμένες προτάσεις πάνω στην γενικότερη 

εφαρμογή, την υποστήριξη και τα εργαλεία – μεθόδους. 

 

 

5. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Πριν περάσουμε στο κύριο μέρος της έρευνας, όπως παρουσιάστηκε στην 

προηγούμενη ενότητα, θα αναφερθούμε σε δυο θέματα που επηρεάζουν την απόφαση 

της τιμολογιακής πολιτικής αλλά και την εφαρμογή της στην επιχείρηση. 

Συγκεκριμένα στο πρώτο μέρος του ερωτηματολόγιο οι συνεντευξιαζόμενοι 

κλήθηκαν να απαντήσουν για το είδος της αγοράς που δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση τους αλλά και το κατά πόσο υπάρχει manager τιμολογιακής πολιτικής και 

το μέγεθος της επαγγελματικής εμπειρίας του. 

 
Το είδος της αγοράς στο οποίο ανήκει η καθεμία επιχείρηση παίζει σημαντικό ρόλο 

στην επιλογή της τιμολογιακής πολιτικής όπως είδαμε στη βιβλιογραφική μελέτη. 

Έτσι λοιπόν εξετάστηκε το είδος της αγοράς στο οποίο ανήκουν οι επιχειρήσεις. Το 

αποτέλεσμα εμφανίζεται στον παρακάτω πινάκα (Πίνακας 7.4). 
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Πίνακας 7.4: Το είδος της αγοράς των επιχειρήσεων 

ΕΙΔΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ 6 

ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΟ 30 

ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 188 

ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 8 

 

Από τον παραπάνω πινάκα παρατηρούμε ότι οι αγορές που εξετάζουμε ανήκουν στον 

πλήρη ανταγωνισμό σε ποσοστό 81%, δηλαδή περίπου στα 4/5 του δείγματος. 

Μπορούμε λοιπόν να εξετάσουμε όλο το φάσμα των τιμολογιακών πολιτικών 

(στόχων, μεθόδων, στρατηγικών) χωρίς να αποκλείσουμε κάποιοι μέρος από αυτές 

και να τις αξιολογήσουμε βασιζόμενοι σε ένα αρκετά αντιπροσωπευτικό δείγμα. 

 

Επίσης για να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε στη συνέχεια τα ευρήματα του κυρίου 

μέρους της έρευνας, έπρεπε να εξετάσουμε την ύπαρξη ή όχι manager που ασχολείται 

με την τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας αλλά και το μέγεθος της επαγγελματικής 

του εμπειρίας. Έτσι από τις 232 εξεταζόμενες επιχειρήσεις οι 96 εμφανίζονται να 

έχουν στο προσωπικό του υπεύθυνο τιμολογιακής πολιτικής. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στη συνέχεια (Εικόνα 7.1 &  Πίνακας 7.5). 

 

MANAGER ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΝΑΙ
42%

ΟΧΙ
58%

 
Εικόνα 7.1: Manager τιμολογιακής πολιτικής 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
1-5 ΕΤΗ 14 
5-10 ΕΤΗ 14 
10+ ΕΤΗ 70 
ΣΥΝΟΛΟ 98 

Πίνακας 7.5: Η επαγγελματική εμπειρία των Managers τιμολογιακής πολιτικής 

 

Επιπλέον εξετάσαμε ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων διαθέτουν manager τιμολογιακής 

πολιτικής. Όπως παρατηρούμε και στον παρακάτω πινάκα (Πίνακας 7.6), 

παρατηρούμε το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου συμμετέχουν στη 

έρευνα σε μεγαλύτερο απόλυτο αριθμό, η ποσοστιαία αναλογία των επιχειρήσεων 

που έχουν manager τιμολογιακής πολιτικής σε σχέση με το συνολικό αριθμό των 

επιχειρήσεων είναι η μικρότερη στο δείγμα. Αυτό είναι κατά βάση λογικό, καθώς ο 

τζίρος των επιχειρήσεων αυτό είναι μικρότερος από ότι των βιομηχανιών που 

εμφανίζουν το μεγαλύτερο ποσοστό (63,16%) καθώς εκεί οι τιμή των προϊόντων 

παίζει σημαντικό ρόλο στη διακίνηση μεγάλων ποσών. Επιπλέον ένα σημαντικό 

εύρημα είναι ότι ο τομέας των υπηρεσιών εμφανίζει ένα μεγάλο ποσοστό της τάξεως 

του 53%, δηλαδή μια στις δυο εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαθέτουν Manager 

τιμολογιακής πολιτικής, κάτι που αποδεικνύει το βαθμό βαρύτητας που δείχνουν  οι 

επιχειρήσεις υπηρεσιών στις αποφάσεις τιμολόγησης. 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ 
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

ΛΙΑΝΙΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ 20 25% 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 14 38,9% 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 36 52,94% 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 24 63,16% 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 4 40% 
ΣΥΝΟΛΟ 98  

Πίνακας 7.6: Ο τομέας της επιχείρησης και η ύπαρξη manager  

τιμολογιακής πολιτικής 
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Τιμολογιακή πολιτική 

Εδώ θα εξετάσουμε τους στόχους που θέτει η επιχείρηση όσον αφορά την 

τιμολογιακή πολιτική, την τιμολογιακή στρατηγική που ακολουθεί, την τιμολογιακή 

μέθοδο και τη μέθοδο σχετικά με τις εκπτώσεις που εφαρμόζει και τέλος τον τρόπο 

με τον οποίο αποκτά “γνώση” σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των 

ανταγωνιστών της.  

 

Αναφορικά με τους στόχους της τιμολογιακής πολιτικής, δόθηκε μια λίστα στις 

επιχειρήσεις ώστε να επιλέξουν ποιον ή ποιους από αυτούς έχουν θέσει. Έτσι 

επιτράπηκε η δυνατότητα περισσότερων από μια απαντήσεις. Τονίζεται στο σημείο 

αυτό ότι κύριος σκοπός είναι να εντοπίσουμε ποιους στόχους θέτουν οι επιχειρήσεις 

στην οικονομική αυτή συγκυρία, δηλαδή να εντοπίσουμε στατιστικά τη συχνότητα 

της καθεμιάς από αυτές τις μεταβλητές. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένας 

συγκεντρωτικός πίνακας που περιλαμβάνει τους στόχους τιμολογιακής πολιτικής 

μετά την αξιολόγηση των επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο δείγμα αποτελείται από 

όλες τις επιχειρήσεις εκτός από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ 52 
ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 50 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 44 
ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 36 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΥΨΗΛΟΥ 
ΚΥΡΟΥΣ 32 
ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ 30 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ 
ΠΕΛΑΤΩΝ 30 
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 30 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ 29 
ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ 28 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 28 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 26 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 22 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 
ΑΓΟΡΑΣ 18 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 17 
ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΩΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 16 
ΥΠΑΡΞΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 14 
ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 12 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 10 
ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 8 
ROI (RETURN OF INVESTMENT) 6 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ 
ΜΕΣΑΖΟΝΤΩΝ 4 
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΣΤΟΧΩΝ 4 
ROA (RETURN OF ASSETS) 2 

Πίνακας 7.7 Οι τιμολογιακοί στόχοι στο σύνολο των επιχειρήσεων  

εκτός από εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

 

Στην συνέχεια θα εστιάσουμε στους τομείς του λιανικού και χονδρικού εμπορίου και 

των υπηρεσιών. Στον τομέα του λιανικού εμπορίου (Εικόνα 7.2) παρατηρούμε ότι 
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δίνεται έμφαση κυρίως σε οικονομικά μεγέθη όπως οι πώλήσεις, το κέρδος αλλά και 

στην επιβίωση της επιχείρησης. Οι περισσότερες επιχειρήσεις (24 από τις 80) 

επέλεξαν ως στόχο τιμολογιακής πολιτικής την μεγιστοποίηση των πωλήσεων. 

Επιπλέον διαπιστώνουμε ότι μέσα σε αυτήν την οικονομική συγκυρία οι επιχειρήσεις 

προσπαθώντας να ανταπεξέλθουν επιθυμούν να αυξήσουν και να διατηρήσουν τους 

υπάρχοντες πελάτες τους αναζητώντας ταυτόχρονα μια μακροχρόνια επιβίωση, 

θέτοντας όμως  την επίτευξη κέρδους ως ένα σημαντικό παράγοντα για την 

διαμόρφωση των τιμών. Ένας ικανοποιητικός αριθμός επιχειρήσεων λιανικού 

εμπορίου εμφανίζεται αν δίνει σημασία στην ικανοποίηση των πελατών αλλά και την 

ποιότητα του προϊόντος. Επιπλέον η σταθεροποίηση των τιμών και των πωλήσεων 

βρίσκει αντίκτυπο σε μικρότερος αριθμό επιχειρήσεων. Τέλος ελάχιστες επιχειρήσεις 

δείχνουν ενδιαφέρων στη θέσπιση τιμών έχοντας ως κυρίαρχο στόχο την 

αντιμετώπιση των πελατών τους ή την αποθάρρυνση εισόδου νέων ανταγωνιστών. 

Παρατηρώντας λοιπόν το παρακάτω διάγραμμα διαπιστώνουμε ότι οι επιχειρήσεις 

λιανικού εμπορίου δείχνουν να ενδιαφέρονται να πετύχουν με την τιμολόγηση των 

προϊόντων τους, την επίτευξη ενός ικανοποιητικού κέρδους, μεγιστοποιώντας τις 

πώλήσεις τους και τη διατήρηση των πελατών τους, κάτι που θα τους βοηθήσει να 

επιβιώσουν μακροπρόθεσμα. Στον αντίποδα εμφανίζονται να μην τιμολογούν τα 

προϊόντα τους βάση  χρηματοοικονομικών μεγεθών (ROI, ROA) αλλά και να μη 

δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη διαφοροποίηση των προϊόντων τους και την 

αποθάρρυνση νέων ανταγωνιστών. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΑΖΟΝΤΩΝ 

ROA  

ROI 

ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΑΡΞΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΣΤΟΧΩΝ 

ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΥΡΟΥΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

6

 
Εικόνα 7.2 : Στόχοι τιμολογιακής πολιτικής για επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου 

 

Στον τομέα του χονδρικού εμπορίου η κατάσταση στην κορυφή των τιμολογιακών 

στόχων δεν διαφοροποιείται. Και εδώ οι επιχειρήσεις θέτουν ως κυρίαρχους στόχους 

τη προσέλκυση νέων πελατών αλλά και τη διατήρηση των υπαρχόντων, την επίτευξη 

ικανοποιητικού όγκου πωλήσεων και τη μεγιστοποίηση τους και τέλος τη 

μακροχρόνια επιβίωση τους. Η σειρά και η συχνότητα των στόχων στο δείγμα που 

αφόρα το χονδρικό εμπόριο εμφανίζεται στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 7.3) 

 

. 
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ROA  

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΣΤΟΧΩΝ 

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΡΔΟΥΣ 

ROI 

ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΣΑΖΟΝΤΩΝ 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΥΡΟΥΣ

ΥΠΑΡΞΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

20

 
Εικόνα 7.3 : Στόχοι τιμολογιακής πολιτικής για επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου 

 

Ο τομέας των υπηρεσιών παρουσιάζει σημαντικές αλλαγές όσον αφόρα τη λίστα των 

στόχων τιμολόγησης (Εικόνα 7.4). Οι 68 εταιρείες παροχής υπηρεσιών που 

συμμετείχαν στην έρευνα έχουν ως κύριες προτεραιότητες την απόκτηση του 

μεγαλύτερου δυνατού μεριδίου αγοράς και τη μεγιστοποίηση του μακροπρόθεσμου 

κέρδους. Και οι δυο στόχοι δείχνουν την πρόθεση των περισσότερων επιχειρήσεων 

να επιβιώσουν εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Η ρύθμιση της ζήτησης, η 

“επικοινωνία” μιας συγκεκριμένης εικόνας, το βραχυπρόθεσμο κέρδος και η 

σταθεροποίηση της αγοράς αποτελούν στόχους από 10 εταιρείες παροχής υπηρεσιών. 
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Τέλος τα χρηματοοικονομικά μεγέθη όπως οι επενδύσεις βρίσκονται χαμηλά στη 

λίστα των στόχων τιμολόγησης. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

0 5 10 15 20 25 30

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΗΓΕΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΙΜΩΝ

ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ “ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ” ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΧΡΗΣΗ ΡΕΥΣΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΑΚΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΡΔΟΥΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

“ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ / ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

 
Εικόνα 7.4 : Στόχοι τιμολογιακής πολιτικής για εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

 

Στη συνέχεια θα μελετήσουμε ποιες στρατηγικές ακολοθούν οι επιχειρήσεις ώστε να 

επιτύχουν τη βέλτιστη τιμολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Στον πίνακα 

7.8 παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης των στρατηγικών τιμολόγησης με δείγμα 

όλες τις επιχειρήσεις εκτός από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Ο λόγος ότι είναι 
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ότι η λίστα με τις στρατηγικές τιμολόγησης ήταν διαφορετική ανάμεσα στις δυο 

αυτές ομάδες του πληθυσμού βάση της βιβλιογραφίας που αναφέρθηκε πιο πάνω.  

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
“ΊΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ” 48 
“ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ”  28 
“ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ”  26 
“ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ” 24 
“ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝ” 20 
“ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ” 15 
“ΗΓΕΤΗΣ ΤΙΜΗΣ” 13 
“ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ” 12 
“ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” 9 
“ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ” 4 
“ΞΑΦΡΙΣΜΑΤΟΣ”  3 
“ΓΟΗΤΡΟΥ” 2 

Πίνακας 7.8 Οι τιμολογιακές στρατηγικές στο σύνολο των επιχειρήσεων  

εκτός από εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

 

Όπως βλέπουμε στον παραπάνω πίνακα, περίπου το 30% των επιχειρήσεων του 

συγκεκριμένου δείγματος χρησιμοποιούνται τη στρατηγική τιμολόγησης “ιδιαίτερη 

με τον ανταγωνισμό”. Η τιμολόγηση “διείσδυσης” καθώς και “καμπύλης εκμάθησης” 

έχουν ως κύριο σκοπό τη θεσμοθέτηση χαμηλής τιμής ώστε να επιτευχτεί αύξηση του 

όγκου παράγωγης και μείωση του κόστους. Και οι δυο αυτές στρατηγικές βρίσκονται 

ψηλά στην προτίμηση των επιχειρήσεων, Χαμηλά στην λίστα βρίσκονται 

τιμολογήσεις που αναφέρονται σε υψηλές τιμές που έχουν ως σκοπό το γρήγορο 

κέρδος ή την παρουσίαση εικόνας “γοήτρου” αλλά και αυτή της ενδεικτικής τιμής 

όπου η επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβάλλει την καθορισμένη τιμή.  

 

Στις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, η στρατηγική τιμολόγησης “ιδία με τον 

ανταγωνισμό” είναι και εδώ κυρίαρχη. Συγκεκριμένα, στο δείγμα των λιανοπωλητών, 

οι 26 από τις 80 επιχειρήσεις την θέτουν ως μέρος ή και μοναδική στρατηγική 

τιμολόγησης τους. Κοντά στο 18% των επιχειρήσεων αυτών, ορίζουν ως στρατηγική 

τους αυτή του  “κάτω από τον ανταγωνισμό”  και της “διείσδυσης”. Παρατηρούμε ότι 

λογω του έντονου ανταγωνισμού, οι λιανοπωλητές θέτουν τις τιμές τους βάση των 
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τιμών των ανταγωνιστών τους και αρκετά χαμηλότερα ώστε να αυξήσουν τις 

πωλήσεις τους. Τέλος παρατηρούμε ότι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δεν 

ενδιαφέρονται καθόλου να θέσουν τις τιμές τους δημιουργώντας κάποιο “γόητρο” και 

λόγω της έντασης του ανταγωνισμού χάνουν τη ευκολία μιας στρατηγικής 

“ξαφρίσματος”. Στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 7.5) φαίνονται η συχνότητα 

εμφάνισης των στρατηγικών  στα ερωτηματολόγια των επιχειρήσεων. 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΙΣ 
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

“ΓΟΗΤΡΟΥ”

“ΞΑΦΡΙΣΜΑΤΟΣ” 

“ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”

“ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ” 

“ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ”

“ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ”

“ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝ”

“ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ”

“ΗΓΕΤΗΣ ΤΙΜΗΣ”

“ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ” 

“ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ”

“ΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ”

 
Εικόνα 7.5 : Τιμολογιακές στρατηγικές για επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου 

 

Στην περίπτωση του χονδρικού εμπορίου (Εικόνα 7.6), είναι εμφανής η προτίμηση 

των επιχειρήσεων σε στρατηγικές χαμηλών τιμών ώστε να αυξηθούν οι πώλησης τους 

και κατά συνέπεια τα έσοδα τους. Η στρατηγική της “καμπύλης εκμάθησης” και της 

“διείσδυσης” αποτελεί τη στρατηγική ή μέρος της στρατηγικής τιμολόγησης περίπου 

του 1/3 των χονδρεμπόρων. Παρατηρούμε επιπλέον ότι οι στρατηγικές με υψηλές 

τιμές όπως του “ξαφρίσματος” και του “πάνω από τον ανταγωνισμό” δεν βρίσκουν 

ανταπόκριση σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις. Στον ίδιο βαθμό βρίσκεται και η 
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στρατηγική της “ενδεικτικής τιμής”, δείχνοντας έτσι ότι δεν υπάρχει ορισμένη τιμή 

στην οποία διαθέτουν τα προϊόντα τους οι χονδρέμποροι. 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

0 2 4 6 8 10 12

“ΞΑΦΡΙΣΜΑΤΟΣ” 

“ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ”

“ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ”

“ΗΓΕΤΗΣ ΤΙΜΗΣ”

“ΓΟΗΤΡΟΥ”

“ΔΕΣΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ”

“ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ”

“ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ”

“ΊΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ”

“ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΝ”

“ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ” 

“ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ” 

14

 
Εικόνα 7.6 : Τιμολογιακές στρατηγικές για επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου 

 

Στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, όπως βλέπουμε στην εικόνα 7.7, περίπου το 50% 

των υπηρεσιών έχουν ως στρατηγική ή μέρος της στρατηγική τους τη “σχέση 

επιχείρησης – πελάτη”. Παρατηρούμε παράλληλα ότι άλλη μια στρατηγική, που έχει 

ως επίκεντρο την εξυπηρέτηση των πελατών (“βάσει της ικανοποίησης των 

πελατών”), ότι βρίσκεται στην 4η θέση των επιλογών των υπεύθυνων των 

επιχειρήσεων. Επιπλέον σπουδαίο ρόλο εμφανίζεται αν διαδραματίζει η εποχικότητα 

με την αντίστοιχη στρατηγική αν χρησιμοποιείται από 17 υπηρεσίες ενώ μια καθαρά 

οικονομική στρατηγική όπως αυτή του “περιθωρίου κέρδους” βρίσκεται στην 3η θέση 

των προτιμήσεων. Τέλος οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών του δείγματος μας δεν 

χρησιμοποιούν στρατηγικές με χαμηλή ποιότητα και υψηλή τιμή, ούτε τη μεταβλητή 

τιμολόγηση. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

0 5 10 15 20 25 30 35

“IMPLICIT Η EXPLICIT” 

“ΒΑΣΕΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ”

“ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ”

“ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ” 

“ΥΨΗΛΗ ΤΙΜΗ – ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ”

“ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ”

“ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ”

“ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ”

“ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ”

“ΗΓΕΤΗΣ ΤΙΜΗΣ”

“ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ”

“ΔΕΣΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

“ΊΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ”

“ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ”

“ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ”

“ΒΑΣΕΙ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ”

“ΣΧΕΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΠΕΛΑΤΗ”

 
Εικόνα 7.7 : Τιμολογιακές στρατηγικές για εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

 

Για να επιτύχουν τους στόχους τιμολόγησης οι επιχειρήσεις μέσω των στρατηγικών 

που αναφέρθηκαν πριν, χρησιμοποιούν κάποιες από τις τιμολογιακές μεθόδους που 

αναφέρθηκαν εκτενώς στην βιβλιογραφική μελέτη. Θα εξετάσουμε εδώ ποιες είναι οι 

πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τιμολογιακές μέθοδοι αναφέρθηκαν τομέα 

επιχειρήσεων. Υπενθυμίζουμε ότι οι επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να δώσουν 

παραπάνω από μια απάντηση ως επιλογή. Αρχικά θα παραθέσουμε τον πίνακα 7.9 

όπου παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης των μεθόδων τιμολόγησης με δείγμα 

όλες τις επιχειρήσεις καθώς οι μέθοδοι είναι κοινοί για όλους τους τομείς 

επιχειρήσεων.  
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ 82 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΣΥΝ 80 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 37 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 18 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 12 
ΗΓΕΣΙΑ ΤΙΜΗΣ 8 
ΜΕΘΟΔΟΣ TARGET PRICING 8 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ “ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ” 7 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 5 

Πίνακας 7.9 Οι μέθοδοι τιμολόγησης στο σύνολο των επιχειρήσεων  

 

Παρατηρούμε ότι τα κυρίαρχα εργαλεία για την εφαρμογή των τιμολογιακών 

στρατηγικών είναι η τιμολόγησης με βάσει τις τιμές της αγοράς και η μέθοδος 

κόστους συν. Η μια στις τρεις επιχειρήσεις χρησιμοποιούν κάποια από αυτές τις δυο 

μεθόδους. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η αγοράς και το κόστος είναι οι δυο πιο 

σημαντικοί παράγοντες που διαμορφώνουν την τελική τιμή των προϊόντων και των 

υπηρεσιών. Οι πιο χρηματοοικονομικές και λογιστικές προσεγγίσεις εντοπίζονται 

χαμηλά στην λίστα των επιχειρήσεων. Θα δούμε στη συνέχεια αναλυτικά 

αναφέρθηκαν τομέα επιχειρήσεων πως διαμορφώνεται η επιλογή τους στις 

τιμολογιακές μεθόδους. 

 

Στο παρακάτω γράφημα (Εικόνα 7.8), όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, οι 

επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου χρησιμοποιούν κυρίως την τιμολόγησης με βάσει τις 

τιμές της αγοράς και τη μέθοδος κόστους συν. Επίσης ένας ικανός αριθμός 

λιανοπωλητών θέτει τις τιμές των προϊόντων του ανάλογα με την αντιλαμβανόμενη 

αξία τους. Οι μέθοδοι βάση του ανταγωνισμού και της “ηγεσίας τιμής” 

χρησιμοποιούνται από ελάχιστες επιχειρήσεις. Τέλος είναι αναμενόμενο, ειδικά σε 

μικρές επιχειρήσεις, να μην διατηρούν ιστορικά στοιχεία ώστε να γίνεται η 

τιμολόγησης των προϊόντων, κάτι το οποίο αποδεικνύεται από το δείγμα μας. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΣ TARGET PRICING 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ “ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ”

ΗΓΕΣΙΑ ΤΙΜΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΣΥΝ 

 
Εικόνα 7.8 : Μέθοδοι τιμολόγησης για επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου 

 

Στο χονδρικό εμπόριο, είναι ξεκάθαρη η χρήση της μεθόδου “κόστους συν” για την 

τιμολόγηση των προϊόντων. Το 72% των χονδρεμπόρων τιμολογούν τα προϊόντα τους 

βάσει του κόστους. Οι 10 από τις 36 επιχειρήσεις θέτουν τις τιμές τους ανάλογα με 

τις τιμές της αγοράς. Επίσης, έστω και 4 επιχειρήσεις διατηρούν ιστορικά δεδομένα 

με τα οποία μπορούν και προσαρμόζουν τις τιμές τους. Οι 3 από τις 36 επιχειρήσεις 

χονδρικού εμπορίου δήλωσαν ότι σαν μέθοδο τιμολόγησης χρησιμοποιούν την 

“ηγεσίας τιμής”, την “τιμολόγηση χαμηλότερα του ανταγωνισμού” και την μέθοδο 

“καθορισμένου μεγέθους αποδοτικότητας του χρησιμοποιουμένου κεφαλαίου”. Τέλος 

η στοχευμένη τιμολόγηση και η μέθοδος του “νεκρού σημείου” δεν βρίσκουν 
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ανταπόκριση στις επιχειρήσεις του δείγματος μας. Το διάγραμμα στην εικόνα 7.9 

παρουσιάζει αναλυτικά τις απαντήσεις των χονδρεμπόρων του δόγματος μας. 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΜΕΘΟΔΟΣ TARGET PRICING 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ “ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ”

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΓΕΣΙΑ ΤΙΜΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΣΥΝ 

 
Εικόνα 7.9 : Μέθοδοι τιμολόγησης για επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου 

 

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών που συμπεριλήφθησαν στο δείγμα δήλωσαν σε 

ποσοστό 37% περίπου ότι χρησιμοποιούν είτε την “τιμολόγηση βάσει της 

αντιλαμβανόμενης αξίας της υπηρεσίας” είτε την “τιμολόγηση βάσει των τιμών της 

αγοράς”. Κατανοούμε λοιπόν από τις επιχειρήσεις της έρευνας μας ότι μεγάλο ρόλο 

στην προσέγγιση της τιμολόγησης των υπηρεσιών διαδραματίζει η άξια της 

υπηρεσίας αλλά και οι τιμές που επικρατούν στην αγορά για αντίστοιχες υπηρεσίες. 

Στη συνέχεια της λίστας  βρίσκεται η “τιμολόγηση υψηλότερα του ανταγωνισμού” 

και η μέθοδος “κόστους-συν” που αναφέρονται από 7 εταιρείες του δείγματος. 
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Τελευταία στη λίστα βρίσκεται η τιμολόγησης “ευκαιριών” που βρίσκει αντίκτυπο 

μόνο σε 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών του δείγματος μας. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας στο ερώτημα αυτό φαίνονται στην εικόνα 7.10. 

  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ “ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ”

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΗΓΕΣΙΑ ΤΙΜΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΣ TARGET PRICING 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ – ΣΥΝ 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 
Εικόνα 7.10 : Μέθοδοι τιμολόγησης για εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

 

Η επόμενη ενότητα που εξετάστηκε στο ερωτηματολόγιο μας είναι η μέθοδος των 

εκπτώσεων που χρησιμοποιήθηκε. Επειδή όμως διαφέρει ο τρόπος με τον οποίον 

γίνονται οι εκπτώσεις στις υπηρεσίες, θα τον μελετήσουμε ξεχωριστά στη συνέχεια. 

Έτσι λοιπόν για όλες τις επιχειρήσεις του δείγμα τους μας εκτός αυτών των 

υπηρεσιών καταρτίστηκε μια λίστα από πιθανές μεθόδους εκπτώσεων. Οι 
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επιχειρήσεις είχαν την δυνατότατα των περισσότερων από μια επιλογών. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας μας εμφανίζονται στον πίνακα 7.10. 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 81 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 44 
ΕΠΟΧΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 39 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 37 
ΑΛΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 31 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ” 6 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ  2 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ  0 

Πίνακας 7.10 Οι μέθοδοι τιμολόγησης στο σύνολο των επιχειρήσεων 

 εκτός από εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

 

Το 50% των επιχειρήσεων του δείγματος που εξετάζουμε (χωρίς τις εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών) κάνει εκπτώσεις στου πελάτες τους όταν αυτοί αγοράζουν 

μεγάλη ποσότητα εμπορεύματος. Είναι κατανοητό ότι εν μέσω οικονομικής κρίσης οι 

επιχειρήσεις επιθυμούν να αυξήσουν τις πώλησης τους όπως είδαμε και παραπάνω 

αλλά και να μειώσουν το απόθεμα τους με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν κυρίως 

αυτήν την εκπτωτική μέθοδο. Ένας από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις είναι αυτό της ρευστότητας και κατά συνέπεια οδηγούνται στην 

έκπτωση για άμεση πληρωμή και όχι πίστωση. Η εποχιακή έκπτωση όπως και η 

έκπτωση για λόγους προώθησης είναι και αυτές αρκετά διαδεδομένες εκπτωτικές 

μέθοδοι όπως φαίνονται στον πίνακα των αποτελεσμάτων.  

 

Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών δίνουν και αυτές έμφαση στην αγορά υπηρεσίας σε 

μεγάλες ποσότητες, δηλαδή σε περίπτωση μεγάλων συμφωνιών για την αγορά 

υπηρεσιών από μεγάλο αριθμό πελατών. Είναι ιδιαίτερα μεγάλο το ποσοστό αυτών 

των εταιρειών που αγγίζει το 57%. Ένα ποσοστό της τάξεως του 38% δηλώνει ότι 

χρησιμοποιεί κάποια άλλη εκπτωτική μέθοδο ενώ 15 εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν εκπτωτικές μεθόδους για αγορές υπηρεσιών εκτός 

εποχικότητας. Το μεγαλύτερο μερίδιο αυτής της κατηγορίας εμφανίζεται από 
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τουριστικές επιχειρήσεις. Ο πίνακας με τα πλήρη αποτελέσματα παρουσιάζεται στη 

συνέχεια (Πίνακας 7.10).  

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 39 
ΑΛΛΗ 26 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΕΚΤΟΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 6 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΩΣ ΜΕΣΑΖΩΝ 2 

Πίνακας 7.11 Οι μέθοδοι τιμολόγησης στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

 

Τέλος διερευνήσαμε τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αποκτούν “γνώση” 

σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική των ανταγωνιστών τους ώστε να διαμορφώνουν 

τις τιμές, ειδικά σε εκείνες τις περιπτώσεις που έχουν επιλέξει στρατηγικές και 

μεθόδους βασισμένες στον ανταγωνισμό. Θα δούμε στο σύνολο των επιχειρήσεων 

του δείγματος μας πως αυτές συγκεντρώνουν στοιχεία για τους ανταγωνιστές τους για 

την αξιοποίηση τους στη διαμόρφωση της τιμολόγησης. Και εδώ δόθηκε η 

δυνατότητα περισσότερων από μια απαντήσεων στη ορισθείσα λίστα επιλογών. Να 

σημειώσουμε ότι δεν απάντησαν οι 6 επιχειρήσεις του δείγματος μας που είχαν 

δηλώσει ότι η αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται είναι μονοπώλιο. 

 

Στην εικόνα 7.11 παρατηρούμε ότι το μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί 

καταλόγους και λίστες τιμών ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην τιμολογιακή 

πολιτική των ανταγωνιστών τους. Από τις 226 επιχειρήσεις του δείγματος μας που 

απάντησαν στην ερώτηση αυτή, οι 116 δήλωσαν την προαναφερθείσα μέθοδο ως 

τρόπο απόκτησης “γνώσης” για την τιμολογιακή πολιτική των ανταγωνιστών, ενώ 

μόλις 34 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι βασίζονται σε τιμές από μεγάλες συμφωνίες. 

Επίσης 48 επιχειρήσεις συλλέγουν αναφορές από διαφόρους αναλυτές. Σημειώνουμε 

εδώ ότι παρατηρηθήκαν ο συνδυασμός απαντήσεων μεταξύ συγκέντρωσης 

καταλόγων και λιστών από τιμές αλλά και ανάλυση των τιμών από μεγάλες 

συμφωνίες. Τέλος το 24,56% των επιχειρήσεων που δεν δρουν σε μονοπώλιο 

απαντήσεων ότι δεν συγκεντρώνει στοιχεία τιμολόγησης από αναλυτές.  
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Εικόνα 7.11 : Τρόποι απόκτησης “γνώσης” για την τιμολογιακή πολιτική 

 των ανταγωνιστών 

 

 

Οικονομική κρίση και τιμολογιακή πολιτική 

Στην θεματική ενότητα αυτή μελετούμε τις επιδράσεις της οικονομικής ύφεσης στην 

τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων. Στο ερωτηματολόγιο που συντάχτηκε 

εξετάζουμε το βαθμό με τον οποίο επηρεάστηκαν κάποια μεγέθη της επιχείρησης και 

εάν αναπροσαρμόστηκαν οι στόχοι της τιμολογιακής πολιτικής αλλά και η 

τιμολογιακή στρατηγική της επιχείρησης, Επιπλέον διερευνούμε εάν πάρθηκαν 

κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που πιθανόν αντιμετώπισαν οι 

επιχειρήσεις εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και μελετούμε το είδος των μέτρων 

αυτών. 

 

Αρχικά στο σύνολο του δείγματος μας ζητήθηκε να βαθμολογήσουν στην κλίμακα 1 

(καμία επίδραση) έως 5 (πολύ σημαντική επίδραση) το κατά πόσο επηρεάστηκαν μια 

σειρά από μεγέθη της επιχείρησης τους. Συγκεντρώνοντος τα αποτελέσματα από τις 

232 επιχειρήσεις, θελήσαμε να δούμε το βαθμό επίδρασης αλλά και την ταξινόμηση 
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ανάμεσα σε αυτά τα μεγέθη. Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 7.12, το μεγαλύτερο 

πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

ήταν η μείωση της ρευστότητας. Ο μέσος όρος της αξιολόγησης των επιχειρήσεων 

για την επίδραση της ρευστότητας φτάνει το 3,069 (μέτρια επίδραση). Μέτρια 

επίδραση θα χαρακτηρίζαμε ότι επήλθε στην κερδοφορία των επιχειρήσεων του 

δείγματος μας. Στη μείωση της κερδοφορίας ο μέσος όρος της αξιολόγησης φτάνει το  

2.75. Στην ιδία κλίμακα θα υποστηρίζαμε ότι κινείται κ η μείωση των πωλήσεων με 

2.698 και ο περιορισμός των επενδύσεων (2,491). Τέλος μικρή επίδραση φαίνεται 

πως επήλθε στην αύξηση του κόστους των λοιπών λειτουργιών (έξοδα διοίκησης, 

έξοδα πωλήσεων-διάθεσης, έξοδα έρευνας & ανάπτυξης, γενικά έξοδα 

χρηματοδότησης) καθώς αξιολογήθηκε με 2,172 και στην αύξηση του κόστους του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας (2,017) 

 

ΜΕΓΕΘΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΜΕΣΟΣ  
ΟΡΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
ΜΕΙΩΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

3,069 
ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ 

2,75 
ΜΕΙΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

2,698 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

2,491 
ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  

2,172 
ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

2,017 

Πίνακας 7.12 Αξιολόγηση επίδρασης μεγεθών επιχείρησης 

 

Στη συνέχεια ζητήσαμε από τις επιχειρήσεις να δηλώσουν αν αναπροσάρμοσαν το 

στόχο τους σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική τον τελευταίο χρόνο εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης και επιπλέον αν την μετέβαλλαν να προσδιορίσουν τον 

προηγούμενο στόχο που είχαν θέσει ώστε να αξιολογήσουμε τη μετάβαση αυτή.. 

 

Από τις 232 επιχειρήσεις, οι 184 δήλωσαν ότι δεν άλλαξε το στόχο της τιμολογιακής 

πολιτικής τους ενώ μόνο 48 δήλωσαν πως τον αναπροσάρμοσαν (Εικόνα 7.12) . Από 
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τις 48 μεταβολές αυτές, κυρίως εντοπίσαμε μεταβάσεις από τη μεγιστοποίηση 

κέρδους και τη μεγιστοποίηση πωλήσεων στην μακροχρόνια επιβίωση και την 

επίτευξη ικανοποιητικού όγκου πωλήσεων. Παρατηρούμε λοιπόν ότι είναι εμφανή τα 

σημάδια της οικονομικής ύφεσης και οι μεταβολές που επέβαλλε αυτή. 

 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

21%

79%

ΝΑΙ ΟΧΙ

 
Εικόνα 7.12 : Αναπροσαρμογή των στόχων σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική 

 

Το επόμενο ερώτημα αφορούσε την αναπροσαρμογή της τιμολογιακής στρατηγικής 

της επιχείρησης και πως μεταβλήθηκε. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι 

επιχειρήσεις στην συντριπτική τους πλειοψηφία δεν άλλαξαν την τιμολογιακή 

στρατηγική τους (Εικόνα 7.13). Ειδικότερα οι 200 από τις 232 επιχειρήσεις δήλωσαν 

πως δεν υπήρξε καμία μεταβολή. Από τις υπόλοιπες 32 επιχειρήσεις που άλλαξαν 

τιμολογιακή στρατηγική παρατηρούμε κυρίως ότι ενώ οι επιχειρήσεις πριν την 

οικονομική ύφεση είχαν θέσει στρατηγικές βασισμένες στον ανταγωνισμό, 

οδηγηθήκαν κυρίως σε στρατηγικές “ κόστους συν” και “καμπύλης εκμάθησης”. 

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι επιχειρήσεις στράφηκαν σε στρατηγικές βασισμένες στην 

κάλυψη του κόστους και την υιοθέτηση χαμηλών τιμών για τα προϊόντα του και τις 

υπηρεσίες τους ώστε να αυξήσουν τα έσοδα τους και τη ρευστότητα τους. 
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ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

14%

86%

ΝΑΙ ΟΧΙ

 
Εικόνα 7.13 : Αναπροσαρμογή της τιμολογιακής στρατηγικής των επιχειρήσεων 

 

Εξετάσαμε επίσης εάν οι επιχειρήσεις του δείγματος μας έλαβαν κάποια μέτρα για 

την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και ποια ήταν τα μέτρα αυτά 

δίδοντας μια λίστα από πιθανές επιλογές αλλά και την δυνατότητα να καταγράψουν 

οποιοδήποτε άλλο μέτρο πήραν. Σημειώνουμε ότι οι επιχειρήσεις μπορούσαν αν 

επιλέξουν περισσότερες από μια απαντήσεις. Ας δούμε αναλυτικά τα ευρήματα της 

έρευνας. 

 

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

68%

32%

ΝΑΙ ΟΧΙ

 
Εικόνα 7.14 : Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
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Το 68% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι έλαβε συγκεκριμένα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης στα μεγέθη τους που επηρεάστηκαν ενώ το 

υπόλοιπο 32% δείχνει να μην είχε επιδράσεις στην επιχειρηματική του 

δραστηριότητα.(Εικόνα 7.14) Από τις 158 επιχειρήσεις που απάντησαν ότι πήραν 

συγκεκριμένα μέτρα, το 41% δήλωσαν ότι προχώρησαν σε περικοπή προσωπικού. 

Επιπλέον 56 επιχειρήσεις προχώρησαν στην εισαγωγή νέων προϊόντων για να 

προσελκύσουν καινούριους πελότες, 52 επιχειρήσεις διέκοψαν τις επενδύσεις τους 

και 51 επιχειρήσεις μείωσαν το κόστος του προϊόντος τους ή της υπηρεσίας τους 

(Εικόνα 7.15). 

 

ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ /
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΟΙΠΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΑΥΞΗΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ
ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΆΛΛΑ ΜΕΤΡΑ 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ /
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 
Εικόνα 7.15 : Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
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Ελάχιστες επιχειρήσεις οδηγήθηκαν στην αύξηση του κόστους λοιπών λειτουργιών 

και την πώληση των περιουσιακών τους στοιχείων. Επιπλέον παρατηρούμε ότι μόνο 

5 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι αύξησαν τις τιμές των προϊόντων τους ή των περιουσίων 

τους. Ανάμεσα στις επιλογές, όπως προείπαμε, υπήρξε και εκείνη της “αλλά μέτρα”, 

ζητώντας από τους συνεντευξιαζόμενους αν μας προσδιορίσουν ποια είναι αυτά. Από 

τις απαντήσεις που λάβαμε παρατηρούμε ότι 7 επιχειρήσεις δήλωσαν ότι μείωσαν τα 

αποθέματα τους ενώ 6 επιχειρήσεις μείωσαν το χρόνο πίστωσης που παρείχαν μέχρι 

τώρα στους πελάτες τους. Επίσης οι υπόλοιπες επιχειρήσεις είτε αντιμετώπιση της 

μείωσης προσωπικού, οδηγήθηκαν στην μείωση των ωρών εργασίας είτε μείωσαν τη 

διαφημιστική τους δαπάνη. 

 

 

Παράγοντες τιμολογιακής πολιτικής 

Εδώ θα εξετάσουμε την αξιολόγηση από τις επιχειρήσεις του δείγματος μας, μιας 

σειράς από παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολογιακή στρατηγική αλλά και την 

τιμολόγηση στο σύνολο της. Βάση βιβλιογραφίας καταρτίστηκε μια λίστα από 

παράγοντες, η οποία διαφέρει για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Ζητήθηκε από τις 

επιχειρήσεις να  βαθμολογήσουν τους παράγοντες σε κλίμακα από 1 (καθόλου 

σημαντικό) έως 5 (πολύ σημαντικό). 

 

Αναλύοντας τα ερωτηματολόγια από τις επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού 

εμπορίου, βιομηχανίας και κατασκευών, εξάγαμε το μέσο όρο των δεδομένων ώστε 

να αξιολογήσουμε τα ευρήματα της έρευνας. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον 

πίνακα 7.13.  

 
Όπως παρατηρούμε, τη μεγαλύτερη βαθμολογία παρουσιάζει η ποιότητα του 

προϊόντος με 4,11. Οι επιχειρήσεις αξιολογούν δηλαδή τον παράγοντα αυτό ως 

αρκετά σημαντικό για τη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής τους. Ακολουθούν 

με αρκετά υψηλή βαθμολογία (3,902) οι τιμές των ανταγωνιστών και το κόστος του 

προϊόντος. Το μεγαλύτερο πλήθος από τους παράγοντες αξιολογείται ως μέτρια 

σημαντικό ή πολύ σημαντικό.  
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Πίνακας 7.13 Αξιολόγηση παραγόντων τιμολογιακής πολιτικής στο σύνολο των 

επιχειρήσεων εκτός από εταιρείες παροχής υπηρεσιών  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

4,110 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3,244 

ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 
3,902 

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3,232 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3,902 ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3,232 
ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 3,768 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ 
3,232 

ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3,683 ΣΤΟΧΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 3,195 
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

3,634 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 3,146 

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

3,561 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 3,146 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
ΠΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3,549 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3,098 

ΕΝΤΑΣΗ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ 3,524 

ΦΥΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

3,098 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 3,488 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3,012 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 
(ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, 
ΑΝΕΡΓΙΑ, Κ.Α.) 3,476 

ΑΠΕΙΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΚΛΑΔΟ 2,878 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

3,427 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΕΛΑΤΩΝ (ΕΙΣΟΔΗΜΑ, 
ΗΛΙΚΙΑ, Κ.Α.) 2,841 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ 
ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ  3,329 

ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2,805 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΤΙΜΕΣ ΤΟΥΣ 3,293 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 

2,780 
ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

3,280 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ 2,744 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

3,268 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2,573 

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 3,268 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
2,549 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

3,256 

ΒΑΘΜΟΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  2,537 

ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
3,256 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 2,280 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 3,256   
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Χαμηλά στην αξιολόγηση βρίσκεται μέρος των παραγόντων του εξωτερικού 

περιβάλλοντος (νομοθεσία και κυβερνητική παρέμβαση) όπως και τα εμπόδια εξόδου 

από την αγορά. Στο σύνολο του πίνακα παρατηρούμε ότι οι επιχειρήσεις 

επηρεάζονται κυρίως από τα στοιχεία του προϊόντος. τον ανταγωνισμό και τους 

αγοραστές. 

 

Στον τομέα των υπηρεσιών, όπου συμμετείχαν 68 επιχειρήσεις, είχαμε τα 

αποτελέσματα του πίνακα 7.14.  

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

3,941 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3,294 

ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ 3,912 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 
ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 3,294 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3,853 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
3,235 

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

3,765 

ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 3,118 

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3,735 

ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
3,118 

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3,676 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
3,059 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
3,676 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΙΜΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 3,029 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥΣ 3,676 

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 

3,029 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3,647 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ 
ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ  2,882 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 3,647 ΤΙΜΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 2,735 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

3,559 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ 
(ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΕΡΓΙΑ, 
Κ.Α.) 2,676 

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 
3,529 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 
(ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ΗΛΙΚΙΑ, Κ.Α.) 2,676 

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
3,500 

ΒΑΘΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  2,676 

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
3,441 

ΑΠΕΙΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 2,588 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
3,324 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 2,471 

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 3,294 

  

Πίνακας 7.14 Αξιολόγηση παραγόντων τιμολογιακής πολιτικής στις 

 εταιρείες παροχής υπηρεσιών  
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Στην κορυφή της ιεραρχίας των παραγόντων για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

τοποθετήθηκε η άξια της υπηρεσίας με μέσο όρο 3,941 δηλαδή κρίθηκε ως αρκετά 

σημαντικός.  Με κοντινούς μέσους όρους βρίσκονται η θέση της επιχείρησης στην 

αγορά, η οποία τοποθετήθηκε ψηλά και στην προηγούμενη λίστα και η οργανωτική 

δομή της επιχείρησης. Στον αντίποδα βρίσκονται η κυβερνητική παρέμβαση, η 

απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο και η Διαπραγματευτική δύναμη των 

προμηθευτών εξαιτίας της φύσης του τομέα των υπηρεσιών. 

 

 

Εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής 

Στην θεματική ενότητα αυτή θα εξετάσουμε το βαθμό με τον οποίο υποστηρίζονται 

και αξιολογούνται οι τιμολογιακές στρατηγικές από το ενδοεπχιιερησιακό 

περιβάλλον των επιχειρήσεων αλλά και τα εργαλεία και τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται. Έτσι λοιπόν δόθηκαν 12 προτάσεις ώστε να αξιολογηθούν από 

τους υπευθύνους των επιχειρήσεων στην κλίμακα 1 (δεν υφίσταται) έως 5 (πολύ καλή 

ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα). Το δείγμα σε αυτήν την περίπτωση αποτελούν 

και οι 232 επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 7.15. 

 

Η πρώτη πρόταση αφορούσε κατά πόσο η τιμολογιακή στρατηγική είναι ξεκάθαρη 

και υφίσταται σε έντυπη μορφή. Ο μέσος όρος αξιολόγησης έφτασε το 3,121, 

δηλώνοντας έτσι ότι στον τομέα αυτό υπάρχει μερική ανάπτυξη. Στο κατά πόσο η 

τιμολογιακή πολιτική έχει γίνει γνωστή σε όλους τους μετόχους (συνεταίρους) οι 

επιχειρήσεις δήλωσαν ότι και εδώ υπάρχει μερική προσαρμογή και εκτέλεση. Στο 

ερώτημα αν αντιλαμβάνονται τις ευκαιρίες και τους κινδύνους από τις αυξήσεις 

τιμών διαπιστώνουμε μια αρκετά υψηλή βαθμολογία της τάξεως του 3,888, 

δείχνοντας πως υπάρχει λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα στον τομέα αυτό. 

Μερική ανάπτυξη εμφανίζεται να υπάρχει στην βελτιστοποίηση των μεθόδων και των 

τιμολογιακών στρατηγικών με χρηματοοικονομικούς στόχους όπως και στην 

υποστήριξη τους από το προσωπικό των επιχειρήσεων. Με μέσο όρο 3,457, δηλαδή 

μερική ανάπτυξη, δηλώνουν οι επιχειρήσεις ότι επικρατεί στην ανάπτυξη των 

τιμολογιακών αποφάσεων βάσει μεθόδων και της γενικής στρατηγικής τους. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΙΝΑΙ 
ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ 3,121 
Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΓΝΩΣΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 3,405 
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΙΜΩΝ 3,888 
ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ 
ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 3,345 
ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΤΕΙ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ΒΕΛΤΙΣΤΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3,009 
ΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 3,457 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 3,388 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2,569 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΙΔΑΝΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ 
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 1,948 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2,155 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 2,655 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ 3,440 

Πίνακας 7.14 Αξιολόγηση εφαρμογής τιμολογιακής πολιτικής  

στο σύνολο των επιχειρήσεων 

 

Μερική ανάπτυξη εμφανίζεται και στη συνέπεια των τιμολογιακών στρατηγικών για 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και τα κανάλια διανομής. Στα όρια της βελτίωσης με 

την μερική ανάπτυξη βρίσκεται η ύπαρξη προγράμματος αξιολόγησης από τους 
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πελάτες για την αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών καθώς εμφανίζει μέσο όρο 

2,569. Η χαμηλότερη βαθμολογία εμφανίζεται στην ύπαρξη εξειδικευμένων 

αναλυτών για την αξιολόγηση τιμολογιακών ευκαιριών καθώς εμφανίζει μέσο όρο 

1,964, δηλαδή οριακή βελτίωση. Βελτίωση δηλώνουν ότι υφίσταται στην ύπαρξη 

τιμολογιακών μοντέλων για την επιβεβαίωση των βέλτιστων αποφάσεων αλλά και 

στην χρήση εργαλείων για την κατανόηση της αγοράς. Η ύπαρξη οργανωμένης 

λίστας τιμών και εκπτώσεων χαρακτηρίζεται αποτελεσματικότητα μερική ανάπτυξη, 

έχοντας ως μέσο όρο 3,44. 

 

 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στην έρευνα την οποία διενεργήσαμε, μπορούμε να εξάγουμε πολλά συμπεράσματα 

σχετικά με τους στόχους, τις στρατηγικές, τις μεθόδους και τις εκπτώσεις που 

εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις στις τιμολογιακές τους πολιτικές. Επίσης να εξετάσουμε 

ποιοι παράγοντες τις επηρεάζουν και κατά πόσο επηρεάστηκαν από την οικονομική 

κρίσης. Τέλος σημαντικά είναι και τα ευρήματα ως προς την εφαρμογή των 

τιμολογιακών αποφάσεων των επιχειρήσεων.  

 

Από την έρευνα μας διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο των επιχειρήσεων, η μια στις 

τέσσερις επιχειρήσεις διαθέτει υπεύθυνο τιμολογιακής πολιτικής, αποτελώντας ένα 

ικανοποιητικό ποσοστό για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Εξετάζοντας τους στόχους 

που θέτει καθεμία επιχείρηση του δείγματος μας για την τιμολογιακή πολιτική της, 

κατανοούμε την ανάγκη των επιχειρήσεων να πετύχουν μακροχρόνια επιβίωση εν 

μέσω οικονομικής κρίσης αλλά και να μεγιστοποιήσουν τις πωλήσεις τους. 

Ειδικότερα οι λιανέμποροι δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην μεγιστοποίηση των 

πωλήσεων, οι επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου στην προσέλκυση νέων πελατών και 

οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών στην επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού μεριδίου 

αγοράς. Αναφορικά με τις τιμολογιακές στρατηγικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις 

στο σύνολο τους εκτός από αυτές των υπηρεσιών, η στρατηγικής “ιδιαίτερη με τον 

ανταγωνισμό” εμφανίζει την μεγαλύτερη συχνότητα και ιδιαίτερα στο λιανικό 

εμπορίου. Οι χονδρέμποροι δίνουν έμφαση στην “καμπύλη εκμάθησης” ενώ οι 

υπηρεσίες στη “σχέση επιχείρησης – πελάτη”. 
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Η “τιμολόγηση με βάσει τις τιμές αγοράς” και η “μέθοδος κόστους – συν” 

χρησιμοποιούνται από το μεγαλύτερου πλήθος των επιχειρήσεων λιανικού και 

χονδρικού εμπορίου ως εργαλεία τιμολόγησης. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών, 

εξαιτίας της φύσης τους, στηρίζονται στην “τιμολόγηση βάσει της αντιλαμβανόμενης 

αξίας της υπηρεσίας” είτε στην “τιμολόγηση βάσει των τιμών της αγοράς”. Σχετικά 

με την εκπτωτική πολιτική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις, φαίνονται να προτιμούν 

την “έκπτωση λογω ποσότητας” ενώ στις υπηρεσίες την “έκπτωση για μεγάλη 

αγοράς” δηλαδή μεγάλων συμφωνιών για την αγορά υπηρεσιών από μεγάλο αριθμό 

πελατών. Η “κατασκοπεία” των ανταγωνιστών των επιχειρήσεων γίνεται κυρίως με 

καταλόγους ή λίστες τιμών. 

 

Η οικονομικής κρίσης επηρέασε τις επιχειρήσεις περισσότερο στον τομέα της 

ρευστότητας και της κερδοφορίας. Το 20% των επιχειρήσεων αναπροσάρμοσε τους 

στόχους της τιμολογιακής πολιτική τους ενώ μονό το 14% τροποποίησε την 

τιμολογιακή στρατηγικής του. Επίσης το 68% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι έλαβε 

συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης στα μεγέθη τους 

που επηρεάστηκαν. Το μεγαλύτερου πλήθος επιχειρήσεων οδηγήθηκε στην περικοπή 

προσωπικού και στην εισαγωγή νέων προϊόντων για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες 

του. 

 

Η αξιολόγηση της σημαντικότητας των παραγόντων της τιμολογιακής πολιτικής έχει 

μεγάλο ενδιαφέρον. Στο σύνολο των επιχειρήσεων εκτός των εταιρειών παροχής 

υπηρεσιών, τους υψηλότερους μέσους όρους συγκέντρωσαν η ποιότητα του 

προϊόντος, οι τιμές των ανταγωνιστών και το κόστος του προϊόντος. Στην τιμολόγηση 

των υπηρεσιών σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν η άξια της επιχείρησης, η θέση της 

επιχείρησης στην αγορά και η οργανωτική δομή της επιχείρησης. Τέλος 

διαπιστώθηκε πως οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης 

στην εφαρμογή των τιμολογιακών στρατηγικών και την αφομοίωση τους από το 

ενδοεπιχιερησιακό περιβάλλον τους αλλά  των μεθόδων και των εργαλείων που 

χρησιμοποιούνται . 
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7. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

 
Το δείγμα της έρευνας δεν περιορίστηκε σε συγκεκριμένο τομέα επιχειρήσεων. Έτσι 

λοιπόν έγινε τυχαία δειγματοληψία. Θα μπορούσε να γίνει μια πιο διεξοδική έρευνα, 

με μεγαλύτερο δείγμα, σε ένα συγκεκριμένο τομέα επιχειρήσεων βασισμένη στο 

παραπάνω ερωτηματολόγιο. Ενδιαφέρουσα θα ήταν μια αξιολόγηση των 

συγκεκριμένων επιχειρήσεων του δείγματος βάση τους συγκεκριμένου 

ερωτηματολόγιο μετά το τέλος στη οικονομικής ύφεσης ώστε να αξιολογηθούν οι 

τυχόν μεταβολές. Επιπλέον θα ήταν σημαντική μια οικονομετρική ανάλυση ανάμεσα 

στους παράγοντες των τιμολογιακών πολιτικών και την αυξομείωση των τιμών. Θα 

μπορούσε κάποιος επίσης να μελετήσει τη συσχέτιση μεταξύ των τιμολογιακών 

παραγόντων και των στρατηγικών ώστε να αξιολογηθούν ποιοι παράγοντες οδηγούν 

σε ποια τιμολογιακή στρατηγική.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 
Η παραπάνω εργασία ασχολήθηκε με το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής των 

επιχειρήσεων. Εξεταστήκαν λεπτομερώς όλες οι εκφάνσεις της τιμολόγησης στο 

λιανικό και χονδρικό εμπόριο αλλά και στις υπηρεσίες. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στους 

τιμολογιακούς στόχους και τις τιμολογιακές στρατηγικές, τις τιμολογιακές μεθόδους 

και τις εκπτωτικές πολιτικές καθώς επίσης και στους παράγοντες που επηρεάζουν 

όλες αυτές τις αποφάσεις. Η οικονομική συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε 

εξετάστηκε στους προαναφερθέντες τομείς των ελληνικών επιχειρήσεων. Η έρευνα 

αποτελεί μια προσπάθεια κατανόησης των τιμολογιακών πολιτικών και αποφάσεων 

του δείγματος αλλά και εντοπισμού των αναπροσαρμογών των μεγεθών της 

επιχείρηση εν μέσω της οικονομικής ύφεσης. 
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