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Γενικά, κάθε επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ως η 

συνεργασία ατόμων με κοινούς στόχους και βασικό σκοπό τη 

διενέργεια επιτυχημένων και κερδοφόρων συναλλαγών με το 

περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία αυτών 

των συναλλαγών αποτελεί ο σχεδιασμός τους. Ο σχεδιασμός 

αυτός πραγματοποιείται με βάση ένα συγκεκριμένο 

στρατηγικό σχέδιο, το οποίο και έχει ως σκοπό την 

εξισορρόπηση των δυνάμεων και των ιδιαίτερων ικανοτήτων 

του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης με τις 

ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος, με 

τρόπο που η επιχείρηση να απολαμβάνει ένα διαρκές 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς τους υπόλοιπους 

ανταγωνιστές.

Αυτό το στρατηγικό σχέδιο αποτελεί φυσικό επακόλουθο 

της ευρύτερης αποστολής της επιχείρησης, η οποία γενικότερα 

διαμορφώνεται από έναν αριθμό στοιχείων, όπως είναι η 

ιστορία της επιχείρησης, οι φιλοδοξίες των στελεχών της, το 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, οι πόροι και οι 

ικανότητες που διαθέτει και κατ'επέκταση το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, που έχει αποκτήσει. "Η αποστολή - ως βασικός 

σκοπός ύπαρξης μιας επιχείρησης - περιλαμβάνει το όραμα 

της διοίκησής της, μια έντονη εικόνα για το που η επιχείρηση 

θα πρέπει να κατευθυνθεί στο μέλλον, τι θα πρέπει να κάνει 

και ποιον θα εξυπηρετεί".

Η στρατηγική, λοιπόν, αποτελεί μια συγκεκριμένη 

προσέγγιση, με την οποία η διοίκηση μιας επιχείρησης
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προβαίνει σε ενέργειες, που έχουν ως σκοπό την επίτευξη 

ορισμένων στόχων - που έχει θέσει η επιχείρηση στα πλαίσια 

της αποστολής της - καθώς και την επίλυση των οποιονδήποτε 

προβλημάτων, που προκύπτουν κατά την προσπάθεια αυτή. 

Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα πρέπει η 

επιχείρηση να εξισορροπήσει τις δυνάμεις και αδυναμίες του 

εσωτερικού περιβάλλοντος με τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες 

και απειλές του εξωτερικού. Αυτή η εξισορρόπηση αναφέρεται 

στην επιθυμητή στρατηγική της επιχείρησης, η οποία - μέσα 

από τη διαδικασία της στρατηγικής διοίκησης - καταλήγει σε 

προσεκτικά μελετημένη στρατηγική και στη συνέχεια σε 

πραγματοποιήσιμη. Είναι επίσης δυνατόν μία επιθυμητή 

στρατηγική να καταλήξει σε μη πραγματοποιήσιμη ή σε μια 

σειρά αναδυόμενων στρατηγικών, οι οποίες και εμφανίζονται 

κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής πορείας ανάλογα με τις 

εκάστοτε δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές.

Κάθε επιχείρηση, μ'άλλα λόγια αντιμετωπίζει συνεχώς 

καθ'όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής της δράσης το 

πρόβλημα της ταυτόχρονης εφαρμογής και διατήρησης των 

δυνάμεων, της υπερκάλυψης των αδυναμιών της, καθώς και 

της ανακάλυψης των ευκαιριών με παράλληλη αποτροπή των 

απειλών του εξωτερικού της περιβάλλοντος, προκειμένου να 

επιβιώνει και να είναι κερδοφόρα. Ο καλύτερος ίσως τρόπος 

αντιμετώπισης αυτού του προβλήματος είναι η διαμόρφωση 

και η υλοποίηση σχεδιασμένων στρατηγικών μέσα από την 

εφαρμογή συστημάτων στρατηγικής διοίκησης. Οι έννοιες
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αυτές καθώς και η σημασία τους αναλύονται στο δεύτερο 

κεφάλαιο της παρούσας μελέτης.

Τα στελέχη μιας επιχείρησης, προκειμένου να 

διαμορφώσουν τη στρατηγική της, πρέπει να συλλέξουν, να 

αντιληφθούν, να εξηγήσουν, να συσχετίσουν και να 

αποφασίσουν σχετικά με πληροφορίες, που αφορούν τόσο το 

εσωτερικό όσο και το εξωτερικό της περιβάλλον. Με την 

ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος προκύπτουν οι 

ευκαιρίες και οι απειλές. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μελέτη 

ασχολείται κυρίως με την ανάλυση του εσωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης, η οποία και οδηγεί στη 

διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις δυνάμεις και 

αδυναμίες της. Παρουσιάζονται ενδεικτικά τρεις τρόποι 

ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος στο τρίτο κεφάλαιο 

της μελέτης: η ανάλυση PIMS, η λειτουργική ανάλυση, όπου 

αναφέρονται και κάποια στοιχεία για τη δομή και την 

κουλτούρα της επιχείρησης και τέλος η ανάλυση της αλυσίδας 

αξίας.

Σ'αυτήν την τρίτη μέθοδο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο 

τέταρτο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζεται το σχετικό Υπόδειγμα 

του Porter και αναλύονται οι έννοιες της αλυσίδας αξίας μιας 

επιχείρησης, καθώς και των κύριων δραστηριοτήτων και των 

δραστηριοτήτων υποστήριξης, τις οποίες ασκεί. Στη συνέχεια, 

εξετάζονται κάποια θέματα, που συμπληρώνουν την ανάλυση 

της αλυσίδας αξίας και αφορούν τη χρηματοοικονομική 

λειτουργία της επιχείρησης, την οργανωσιακή κουλτούρα και
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το στυλ ηγεσίας που έχει υιοθετήσει και τη φήμη και 

νομιμότητά της. Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου 

παρουσιάζεται γενικά η θέση της αλυσίδας αξίας στη 

διαμόρφωση της αλυσίδας αξίας.

Βασικός σκοπός της ανάλυσης της αλυσίδας αξίας μιας 

επιχείρησης είναι η εξεύρεση και η περαιτέρω μελέτη των 

δυνάμεων και αδυναμιών τους. Η μελέτη αυτών των 

στοιχείων οδηγεί σε συμπεράσματα σχετικά με τους πόρους 

που διαθέτει η επιχείρηση, αλλά και τις ικανότητες - τις 

οποίες έχει αναπτύξει συνδυάζοντας ομάδες πόρων και 

ικανοτήτων. Τα θέματα αυτά αναπτύσσονται στο πέμπτο 

κεφάλαιο της μελέτης, όπου και εξετάζεται ακριβώς ο ρόλος 

των πόρων και ικανοτήτων στη διαμόρφωση στρατηγικής, 

αλλά και στη δημιουργία των απαραίτητων δυνατοτήτων για 

την επίτευξη κερδών. Τέλος, αναλύεται η σχέση των πόρων 

και ικανοτήτων με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο 

και αποτελεί βασικό σκοπό της γενικότερης επιχειρηματικής 

δράσης στα πλαίσια της στρατηγικής διοίκησης.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σχετίζεται με τη 

δημιουργία αξίας στους αγοραστές των προϊόντων μιας 

επιχείρησης. Γι'αυτόν ακριβώς το λόγο στο έκτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται αρχικά κάποιοι παράγοντες που οδηγούν σε 

μεταβολές της αξίας και δίνεται η ακριβής έννοια του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Στη συνέχεια αναφέρονται 

οι πηγές του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος: οι

δραστηριότητες αξίας της επιχείρησης - όπου δίνεται
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ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία και την παραγωγή, η 

καινοτομία και ο χρόνος.

Οι παραπάνω παράγοντες είναι ικανοί να δημιουργήσουν 

είτε ανεξάρτητα, είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους διαρκές 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μια επιχείρηση, το οποίο και 

έχει δύο τύπους, όπως αναλύεται στα δύο επόμενα κεφάλαια 

της μελέτης: το πλεονέκτημα κόστους και το πλεονέκτημα 

διαφοροποίησης. Οποιονδήποτε τύπο ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και αν επιλέξει η επιχείρηση, θα πρέπει να 

αναλύσει τους επιμέρους παράγοντες που δημιουργούν τις 

ανάλογες δυνατότητες είτε για μείωση της σχετικής θέσης 

κόστους της, είτε για αύξηση του βαθμού διαφοροποίησής 

της. Και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

ανάλυση της αλυσίδας αξίας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι 

πηγές πλεονεκτημάτων στα πλαίσια των διαφόρων

δραστηριοτήτων αξίας.

Στο τελευταίο κεφάλαιο της μελέτης παρουσιάζεται 

κάποια συγκεκριμένη οργανωσιακή περίπτωση (case study). 

Δίνονται τα στοιχεία της επιχείρησης, αναλύονται οι πόροι 

και οι ικανότητες που διαθέτει και εξετάζεται η ύπαρξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσα από την ανάλυση της 

αλυσίδας αξίας της.

Σκοπός γενικότερα της παρούσας μελέτης είναι η 

κατανόηση της σχέσης της αλυσίδας αξίας και του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, καθώς και ο ρόλος και η 

σημασία της σχέσης αυτής στη γενικότερη διαδικασία
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στρατηγικής διοίκησης. Επειδή ακριβώς το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση και ταυτόχρονα 

σκοπό για κάθε σύγχρονη επιχειρηματική μονάδα, έχει 

σημασία να κατανοηθούν οι παράγοντες και τα στοιχεία που 

μπορούν να δημιουργήσουν αυτό το πλεονέκτημα. Αν αυτοί οι 

παράγοντες συνδυαστούν σωστά με παράγοντες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, τότε η επιχείρηση θα είναι σε 

θέση να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα και να 

συνεχίσει την κερδοφόρα πορεία της σύμφωνα πάντα και με τη 

γενικότερη στρατηγική, που θα εφαρμόζει σε οποιοδήποτε 

περιβάλλον και αν ασκεί δραστηριότητα.
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Κεφάλαιο 2ο

Εισαγωγή
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2.1 Στρατηγική - Έννοια και σημασία

2.1.1 Γενικά

Κάθε επιχείρηση σχετίζεται με το περιβάλλον της με δύο 

συγκεκριμένους τρόπους. (1) Μέσω της ανταγωνιστική ς 

(ή επιχειρηματικής) συμπεριφοράς, με την οποία επιδιώκει να 

καταστήσει κερδοφόρα τη σχέση ανταλλαγής με το 

περιβάλλον. Αυτό το επιτυγχάνει μέσω της αποτελεσματικής 

και αποδοτικής παραγωγικής διαδικασίας και μέσω της 

εξασφάλισης αφενός μεν της υψηλότερης δυνατής τιμής και 

αφετέρου δε ενός σημαντικού μεριδίου αγοράς. (2) Μέσω της 

στρατηγικής (ή επιχειρησιακής) συμπεριφοράς, με την οποία 

αντικαθιστά προϊόντα ή και αγορές με νέα, που προσφέρουν 

καλύτερες δυνατότητες για μελλοντικά κέρδη. Αυτό το 

επιτυγχάνει μέσω της αναγνώρισης νέων περιοχών ζήτησης 

για τα προϊόντα που παράγει ή τις υπηρεσίες που παρέχει, 

μέσω της ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών που

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών της, μέσω της 

ανάπτυξης των κατάλληλων λειτουργικών της ικανοτήτων και 

μέσω του συνεχούς ελέγχου της αγοράς και της εισαγωγής 

σ'αυτήν νέων, καινοτόμων προϊόντων.

Παλαιότερα στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων 

κυριαρχούσε η ανταγωνιστική συμπεριφορά έναντι της 

επιχειρησιακής. Επειδή οι δεσμοί με το περιβάλλον άλλαξαν 

με αργούς ρυθμούς, η επιχείρηση συμπεριφερόταν κατά 

κανόνα με βάση τη δράση της των προηγούμενων ετών. Οι
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δεσμοί αυτοί ήταν καθορισμένοι και τα όρια μέσα στα οποία 

κινούνταν η επιχείρηση ήταν σχετικά οριοθετημένα, με 

αποτέλεσμα οι επιμέρους επιχειρηματικοί κλάδοι να είναι 

σαφώς διαχωρισμένοι μεταξύ τους.

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου διαπιστώθηκε ότι οι 

τρόποι με τους οποίους μία επιχείρηση συνδέεται με το 

περιβάλλον της είναι πολλαπλοί, πολύπλοκοι. Το γεγονός 

αυτό σε συνδυασμό με την διαπίστωση της ανάγκης ανάπτυξης 

κοινωνικά ευαίσθητης επιχειρηματικής δραστηριότητας, λόγω 

των δραματικών αλλαγών στις κοινωνικές αξίες, οδήγησαν την 

σύγχρονη επιχείρηση στη διαπίστωση ότι η συμπεριφορά της 

έπρεπε ν' αλλάξει από επιχειρηματική σε επιχειρησιακή, 

προκειμένου να αντιμετωπίσει με επιτυχία το διαρκώς και 

υπερβολικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον της.

Το πρόβλημα της αλλαγής αυτής της οργανωσιακής 

συμπεριφοράς των επιχειρήσεων από επιχειρηματική σε 

επιχειρησιακή αντιμετωπίστηκε με τον στρατηγικό 

σχεδίασμά (strategic planning). Ο στρατηγικός σχεδιασμός 

αναφέρεται στον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής θέσης 

(strategic posture) μιας επιχείρησης: περιλαμβάνει την

αναγνώριση των στόχων της επιχείρησης και την ανάλυση της 

καταλληλότητας των αγορών της, ώστε να επιτευχθούν αυτοί 

οι στόχοι. Στη συνέχεια καθορίζονται οι ικανότητες της 

επιχείρησης, προκειμένου να επιδιωχθεί ένα διαρκές 

πλεονέκτημα γι'αυτήν μέσω ακριβώς της επίτευξης των
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στόχων, που έχουν τεθεί. Το αποτέλεσμα είναι μία νέα 

στρατηγική θέση.

Μ'άλλα λόγια, ενώ η επιχειρηματική συμπεριφορά 

ασχολείται με τη δημιουργία κερδών από τους υπάρχοντες 

δεσμούς της επιχείρησης με το περιβάλλον της, η επιχειρησιακή 

συμπεριφορά επιδιώκει να καθιερώνει και να διατηρεί συνεχώς 

νέους κερδοφόρους δεσμούς. Αυτοί οι δύο τρόποι συμπεριφοράς 

συνεπάγονται και διαφορετικές προκλήσεις για την επιχείρηση. 

Στον Πίνακα 2.1 εμφανίζονται οι βασικές διαστάσεις των 

αντίστοιχων προκλήσεων. Οι επιχειρηματικές προκλήσεις 

φαίνεται να σχετίζονται με την εμπειρία της επιχείρησης στο 

παρελθόν, ενώ οι επιχειρησιακές ενέχουν καινοτομίες, 

ασυνέχειες και μεγαλύτερους κινδύνους. Αυτές οι προκλήσεις, 

για ν'αντιμετωπισθούν με επιτυχία, απαιτούν και διαφορετικούς 

τρόπους διοικητικής συμπεριφοράς μέσα στην επιχείρηση, όπως 

φαίνεται και στον Πίνακα 2.2. Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό η 

επιχείρηση που αναπτύσσει τον έναν από τους δύο τρόπους 

συμπεριφοράς θα φαίνεται και θα δρα διαφορετικά από την 

επιχείρηση που έχει υιοθετήσει τον άλλο τρόπο. Κατά συνέπεια 

θα διαφέρουν και οι ικανότητες, οι γνώσεις, οι τρόποι 

συμπεριφοράς και αξίες των διευθυντικών στελεχών αυτών των 

επιχειρήσεων. Αυτό φαίνεται στον Πίνακα 2.3.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 Επιχειρηματικές και Επιχειρησιακές

προκλήσεις

Γ νώρισμα/Ιδιότητα Επιχειρη ματική Επιχειρησιακή
Γ εγονός/περιστατικό Συνεχές Περιστασιακό
Αλλαγή στους στόχους Σπουδαιότητα Νέοι στόχοι και

νέες
προτεραιότητες

Κατεύθυνση αλλαγής Συνέχεια του 
παρελθόντος

Ασυνέχεια

Μέγεθος της αλλαγής Μικρό Μεγάλο
Διάρκεια αρνητικών * προϋπολογισθέντα >
χρηματορροών προϋπολογισθέντα
Φύση του προβλήματος 
Οικειότητα Σχετική με την εμπειρία καινούργια
Κόστος πληροφόρησης χαμηλό υψηλό
Ποικιλία κίνδυνος και 

αβεβαιότητα
Άγνοια

Πιθανότητα καταστροφής Χαμηλή - Μέτρια Μέτρια - Πολύ
υψηλή

Αποτέλεσμα Αυξημένη Πιθανή αυξημένη
αποτελεσματικότητα αποτελεσματικότητ

α

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 : Σύγκριση τρόπων διοικητικής

συμπεριφοράς

Γνώρισμα- 
Ιδιότητα/Τ ρόπος

Επιχειρηματικός Επιχειρησιακός

Στόχος Βελτιστοποίηση Πιθανή βελτιστοποίηση
κερδοφορίας κερδοφορίας

Σκοποί Παρέκταση προηγούμενων Καθορισμό μέσω
σκοπών αλληλεπίδρασης

ευκαιριών και
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Περιορισμοί

Σύστημα αμοιβής και 
τιμωρίας

Πηγή πληροφόρησης

Φύση προβλήματος 

Στυλ ηγεσίας

Οργανωσιακή Δομή

(ΐ) Περιβαλλοντικοί

(2) Εσωτερική ικανότητα

(1) Ανταμοιβές για
σταθερότητα, 
αποτελεσματικότητα

(2) Αποτελεσματικότητα για 
πορεία στο παρελθόν

(3) Τιμωρίες για
παρεκκλίσεις

(1) Εσωτερική: απόδοση
(2) Εξωτερική:
ιστορία/παρελθόν

Επαναληπτική / οικεία

(1) Ικανότητα συντονισμού

(2) Δημοφιλής
(1) Σταθερή
(2) Ομαδοποίηση 

δραστηριοτήτων 
σύμφωνα με τη

ικανοτήτων
(ΐ) Περιορισμοί στην 

ικανότητα επιρροής 
των περιβαλλοντικών 
αλλαγών

(2) Ικανότητα απόκτησης 
ή ανάπτυξης
απαραίτητων 
ικανοτήτων

(1) Ανταμοιβές για 
δημιουργικότητα και 
πρωτοτυπία

(2) Τιμωρίες για έλλειψη 
πρωτοτυπίας

(1) Εσωτερική: 
ικανότητες
(2) Εξωτερική: διεθνείς 
ευκαιρίες
Μη επαναληπτική / 
καινούργια
(ΐ) Ικανότητα έμπνευσης 

των ατόμων να
δεχτούν την αλλαγή

(2) Χάρισμα
(3) Ρευστή
(4) Ομαδοποίηση των

δραστηριοτήτων 
ανάλογα με το
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Λύση προβλημάτων 
(α) Αναγνώριση
αναγκαίας 

δράσης

(b) Ανίχνευση
εναλλακτικών

(c) Εκτίμηση
εναλλακτικών

(d) Συμπεριφορά
κινδύνου

διαδικασία αλλαγής των 
πόρων

(1) Αντιδραστική σε σχέση 
με το

πρόβλημα
(2) Μετά από την πάροδο

χρον. διαστήματος
ύστερα από την εμφάνιση 
του προβλήματος

(1) Βάσει προηγούμενης 
εμπειρίας
(2) Εκκίνηση από το status 

quo
(3) Μοναδική εναλλακτική
(1) Η πρώτη ικανοποιητική 
γίνεται

αποδεκτή

(ΐ) Ελαχιστοποίηση 
κινδύνου

(2) Συνέπεια με το παρελθόν

πρόβλημα

(1) Ενεργή ανίχνευση 
ευκαιριών

Σε αναμονή των 
προβλημάτων

(ΐ) Δημιουργική έρευνα
(2) Απόκλιση από το 

status quo
(3) Πολλαπλές 

εναλλακτικές
(1) Η καλύτερη μεταξύ 
των πολ

λαπλών εναλλακτικών 
γίνεται 

δεκτή
(ΐ) Τάση προς τον κίνδυνο
(2) Διασπορά κινδύνου
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3: Σύγκριση των προσόντων των διευθυντικών 

στελεχών

Επιχειρηματική Επιχειρησιακή

Κοινωνικές αξίες 

Αντικατάσταση του ιδιοκτήτη 

Αφοσίωση στην ελεύθερη διακίνηση των 

αγαθών

Στόχευση στη βελτιστοποίηση του κέρδους 

Προσωπικές αξίες

Οικονομικές ανταμοιβές και δύναμη

Σταθερότητα

Κομφορμισμός

Ικανότητες / Προσόντα

Απαιτούμενη εμπειρία

Δημοφιλής ηγέτης

Συμμετοχικός 

Θέτει στόχους

Επιλύει γνωστά προβλήματα

—» Επαγγελματίας

Αφοσίωση στις κοινωνικές αξίες 

της

ελεύθερης επιχείρησης 

—> Στόχευση στη βελτιστοποίηση 

της κοι

νωνικής αξίας

+ αυτοπραγμάτευση 

+ αλλαγή 

+ παρέκκλιση

+ Αποκτώμενες μέσα από 

μακρόχρονη

εκπαίδευση και πρακτική 

+ χαρισματικός και "πολιτικός" 

ηγέτης

+ χαρισματικός και "πολιτικός"

+ θέτει σκοπούς 

+ επιλύει νέα προβλήματα
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Συντηρητικός στην ανάληψη κινδύνου 

Σχεδιασμός με βάση το παρελθόν 

Προοπτική / Αντίληψη του περιβάλλοντος 

Το άμεσο περιβάλλον της επιχ/σης 

Ημι-ανοιχτό σύστημα 

Ενδοεπιχειρησιακή 

Μέσα στα πλαίσια ενός κλάδου

Μέσα στα πλαίσια μιας χώρας 

Τεχνολογικό Περιβάλλον

+ επιχειρηματικός τύπος 

+ Καινοτόμος Σχεδιασμός

-> Παγκόσμιο περιβάλλον 

Ανοιχτό Σύστημα 

Εξωτερική / Περιβαλλοντική 

—» Μέσα στα πλαίσια πολλών 

κλάδων

-» Μέσα στα πλαίσια πολλών χωρών 

-» Τεχνολογικό - Πολιτικό - 

Κοινωνικό 

Περιβάλλον

Από τους παραπάνω πίνακες φαίνεται ότι, όταν μία 

επιχείρηση μεταβάλλει τη συμπεριφορά της από 

επιχειρηματική σε επιχειρησιακή, μεταβάλλει βασικά τα κύρια 

χαρακτηριστικά της: τους στόχους της, τα συστήματα αξιών 

της, τις λειτουργίες της και τις δομές της. Μεταβάλλει δηλαδή 

την κουλτούρα της. Έτσι, ο στρατηγικός σχεδιασμός μπορεί 

να θεωρηθεί ως ένα, και όχι απαραίτητα το σημαντικότερο, 

στοιχείο αυτής της μεταβολής της κουλτούρας. Στόχος αυτής 

της μεταβολής είναι η επίτευξη καλύτερης στρατηγικής θέσης 

της επιχείρησης σε σχέση με το παρελθόν. Για να γίνει αυτό 

απαιτείται συστηματική ανάλυση του περιβάλλοντος της 

επιχείρησης, εκτίμηση των δυνάμεων και των αδυναμιών της
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και αναγνώριση ευκαιριών και απειλών με τέτοιο τρόπο, ώστε, 

αν συνδυαστούν όλα αυτά, να αποκτήσει η επιχείρηση 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στη διαδικασία αυτή είναι πολύ 

σημαντική η διαμόρφωση και η υλοποίηση συγκεκριμένης 

στρατηγικής ή και συνδυασμού στρατηγικών, προκειμένου να 

επιτευχθούν τα επιθυμητά για την επιχείρηση αποτελέσματα.

2.1.2 Έννοια της στρατηγικής

Η στρατηγική της επιχείρησης αποτελεί σχετικά νέο 

πεδίο μελέτης και ερευνών, ωστόσο πολλά στοιχεία της 

προέρχονται από τη στρατιωτική στρατηγική. Ένα από αυτά 

τα στοιχεία είναι και η βασική διαφορά που υπάρχει μεταξύ στ 

ρατηγικής και τακτικής. Η στρατηγική αφορά το 

συνολικό σχέδιο για την εκμετάλλευση των πόρων ώστε να 

επιτευχθεί ευνοϊκή θέση. Η τακτική είναι ένα σχήμα που 

αφορά συγκεκριμένη δράση. Ενώ, δηλαδή, οι τακτικές 

αφορούν τις κινήσεις που είναι απαραίτητες για να κερδιθεί 

μια μάχη, η στρατηγική επικεντρώνεται στο να κερδιθεί ο 

πόλεμος.

Στη βιβλιογραφία έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί της 

έννοιας της στρατηγικής. Μερικοί από αυτούς εμφανίζονται 

στον Πίνακα 2.4.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4: Ορισμοί της στρατηγικής
• Στρατηγική: Η τέχνη του πολέμου, ειδικότερα ο σχεδιασμός των 

κινήσεων των στρατευμάτων, πλοίων κ.τ.λ. σε ευνοϊκές θέσεις σχέδιο 
δράσης και πολιτικής στον επιχειρηματικό ή πολιτικό τομέα.

Λεξικό τσέπης της Οξφόρδης
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• Ο καθορισμός των μακροπρόθεσμων σκοπών και στόχων μιας 
επιχείρησης και η υιοθέτηση σειράς πράξεων και η κατανομή πόρων 
απαραίτητων για την επίτευξη των στόχων.

Alfred D. Chandler, Jr., Strategy and structure: 
Chaptersin the history of the Industrial Enterprise.

• Η στρατηγική είναι το σχήμα ή σχέδιο που ολοκληρώνει τους 
βασικούς στόχους μιας επιχείρησης, τις πολιτικές και τις πράξεις 
σ ένα ενιαίο σύνολο. Μια καλά καθορισμένη στρατηγική βοηθάει στη 
διοίκηση και κατανομή των πόρων μιας επιχείρησης σε μία μοναδική 
και βιώσιμη θέση, που βασίζεται στις εσωτερικές της ικανότητες και 
τα μειονεκτήματά της, τις προσδοκώμενες αλλαγές στο περιβάλλον, 
και τις σχετικές κινήσεις έξυπνων αντιπάλων.

James Brian Quinn, Strategies for change: 
Logical Incrementalism

• Στρατηγική είναι ένα σχήμα, που περιλαμβάνει στόχους, σκοπούς και 
τις βασικές πολιτικές και τα σχέδια που θα βοηθήσουν στο να 
επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, που είναι διαμορφωμένο με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να ορίζεται σε ποιον κλάδο βρίσκεται ή πρόκειται να 
βρίσκεται η επιχείρηση καθώς και το είδος αυτής της επιχείρησης.

Kenneth Andrews, The Concept of corporate Strategy
• To τι είναι η στρατηγική της επιχείρησης βρίσκεται, με μία λέξη, στο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα... Ο κύριος σκοπός του στρατηγικού 
σχεδιασμού είναι να μπορέσει μία επιχείρηση να κερδίσει, όσο 
αποτελεσματικότερα γίνεται, μία διατηρήσιμη αιχμή έναντι των 
ανταγωνιστών της. Γι'αυτό η επιχειρησιακή στρατηγική σημαίνει μία 
προσπάθεια ν'αλλάξει η δύναμη μιας επιχείρησης σε σχέση με αυτήν 
των ανταγωνιστών της με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.

Kenichi Ohwnae, The Mind of the Strategist

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η στρατηγική δεν είναι 

ένα σύνολο κανόνων ή ένα πακέτο προγραμματισμένων 

οδηγιών. Η Στρατηγική συντονίζει και κατευθύνει τις 

ανεξάρτητες αποφάσεις ενός οργανισμού, με πρωταρχικό
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σκοπό την επιτυχή πορεία μέσων καθοδήγησης των 

διοικητικών αποφάσεων προς την καθιέρωση και διατήρηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. 

Πρόκειται, δηλαδή, για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που συνδέει 

τα πλεονεκτήματα (strengths) της επιχείρησης με τις 

προκλήσεις του περιβάλλοντος. Διαμορφώνεται με τρόπο που 

να εξασφαλίζεται ότι οι βασικοί στόχοι του οργανισμού 

επιτυγχάνονται μέσω της κατάλληλης δραστηριοποίησής του. 

Αποτελεί, δηλαδή , το μέσο επίτευξης των στόχων και αφορά 

όλα τα επιμέρους τμήματα της επιχείρησης και καλύπτει όλες 

τις βασικές όψεις της.

Ωστόσο, ενώ η στρατηγική συντελεί στην επιτυχία, δεν 

την εγγυάται. Τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής, που 

συνεισφέρουν στην επιτυχία, είναι τα ακόλουθα:

• Απλοί, συνεπείς και μακροπρόθεσμοι στόχοι.

• Σαφής κατανόηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης.

• Αντικειμενική εκτίμηση των πόρων της επιχείρησης.

• Αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής.

Δεδομένων των παραπάνω χαρακτηριστικών η 

στρατηγική εκπληρώνει τους ακόλουθους βασικούς 

διοικητικούς σκοπούς:

(1) Υποστήριξη rpc διαδικασίας λήιι/ric αποφάσεων. Η 

στρατηγική συντονίζει τις επιμέρους αποφάσεις ενός 

οργανισμού και τις απλοποιεί επιβάλλοντας πολλές φορές 

περιορισμούς όσον αφορά την έκταση των εναλλακτικών
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αποφάσεων και μειώνοντας την έκταση της έρευνας, που 

απαιτείται, προκειμένου να βρεθεί λύση σε ένα 

συγκεκριμένο πρόβλημα.

(2) Συντονισμόα και επικοινωνία. Η στρατηγική δεν βοηθάει

απλώς στο να επιτυγχάνεται συνέπεια στις επιχειρηματικές 

αποφάσεις κατά την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος. 

Σε πολύπλοκους οργανισμούς η στρατηγική συντελεί στην 

επίτευξη αποφάσεων, που συμφωνούν μεταξύ τους, ανάμεσα 

σε διαφορετικά άτομα, τμήματα ή ακόμη και ξεχωριστές 

επιχειρηματικές μονάδες. Αυτό το επιτυγχάνει μέσω της 

παροχής κοινής κατεύθυνσης για μία επιχείρηση

λειτουργώντας σαν ένας μηχανισμός επικοινωνίας μέσα 

σ'αυτήν και σαν ένας μηχανισμός ανάπτυξης

αποτελεσματικού διαλόγου μεταξύ των ατόμων - μελών του 

οργανισμού σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Εξάλλου, η 

στρατηγική αποτελεί και ένα από τα βασικά στοιχεία της 

αποστολής μιας επιχείρησης πέρα από το σκοπό, τις αξίες 

και τα πρότυπα συμπεριφοράς της.

(3) Η στρατηγική σαν στόχος. Η στρατηγική σχετίζεται με την 

επιχειρηματική κατεύθυνση .Έτσι, λειτουργεί και η ίδια ως 

στόχος για τον οργανισμό.

2.1.3 Ιεράρχηση της στρατηγικής

Μπορούν να διακριθούν τρία κύρια επίπεδα στρατηγικής

σε μία τυπική, μεγάλη, πολυτμηματική επιχείρηση: (1) η
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επιχειρησιακή (corporate), (2) η επιχειρηματική (business) και 

(3) η λειτουργική (functional) στρατηγική.

Η επιγειρησιακή στρατηγική (corporate strategy) 

περιγράφει τη συνολική κατεύθυνση μιας επιχείρησης σε 

όρους της γενικής της συμπεριφοράς απέναντι στην ανάπτυξη 

και της διοίκησης / διαχείρισης των επιμέρους 

επιχειρηματικών μονάδων και των γραμμών προϊόντων της, 

ώστε να επιτύχει ένα εξισορροπημένο χαρτοφυλάκιο 

προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον, αποτελεί (α) ένα 

συγκεκριμένο πακέτο αποφάσεων, που αφορούν τους τύπους 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, στις οποίες θα επιδοθεί 

η επιχείρηση, (β) τη ροή χρηματοοικονομικών και λοιπών 

πόρων προς και από τα τμήματά της και (γ) τη σχέση της 

επιχείρησης με βασικές ομάδες του περιβάλλοντος της. Η 

επιχειρησιακή στρατηγική διακρίνεται επιμέρους σε 

στρατηγική ανάπτυξης (growth), σταθερότητας (stability) και 

περισυλλογής (retrenchment).

Η επιχειρηματική στρατηγική (business strategy) ή 

ανταγωνιστική στρατηγική (competitive strategy), 

αναπτύσσεται συνήθως στο επίπεδο των τμημάτων μιας 

επιχείρησης και δίνει έμφαση στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικής θέσης των προϊόντων ή υπηρεσιών μιας 

επιχείρησης σ'ένα συγκεκριμένο κλάδο ή τμήμα της αγοράς, 

το οποίο και εξυπηρετείται από το εκάστοτε τμήμα. Μ'άλλα 

λόγια, σ'αυτό το επίπεδο η στρατηγική αφορά το πώς 

θ'ανταγωνιστεί η επιχείρηση σε μία ορισμένη αγορά. Ποια
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προϊόντα ή υπηρεσίες θα αναπτυχθούν και σε ποιες αγορές θα 

προσφερθούν και σε ποιο βαθμό τα προσφερόμενα προϊόντα ή 

οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών με 

τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της 

επιχείρησης ; η επιχειρηματική στρατηγική διακρίνεται 

επιμέρους σε στρατηγική ηγεσίας κόστους (cost leadership 

strategy) και σε στρατηγική διαφοροποίησης (differentiation 

strategy) καθώς και σε δύο ακόμη παραλλαγές, τη στρατηγική 

εστίασης στο κόστος (cost focus strategy) και τη στρατηγική 

εστίασης στη διαφοροποίηση (differentiation focus strategy).

Τέλος, η λειτουργική στρατηγική (functional strategy) 

αφορά κυρίως τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των 

χρησιμοποιούμενων από την επιχείρηση πόρων. 

Λειτουργώντας μέσα στους περιορισμούς και τα όρια που 

έχουν τεθεί προηγουμένως από την επιχειρησιακή και την 

επιχειρηματική στρατηγική, τα επιμέρους λειτουργικά 

τμήματα της επιχείρησης αναπτύσσουν στρατηγικές, ώστε να 

συνδυάσουν ικανότητες και δραστηριότητες και να επιτευχθεί 

βελτιωμένη απόδοση και αποτελεσματικότητα.

Τα παραπάνω τρία επίπεδα στρατηγικής αλληλεπιδρούν 

σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους και συνεχώς επηρεάζουν το ένα 

το άλλο, διαμορφώνοντας το ανταγωνιστικό περιβάλλον για το 

επόμενο επίπεδο στην επιχείρηση. Αυτό φαίνεται και στο 

Σχήμα 2.1. Το εξωτερικό περιβάλλον ενός τμήματος, για 

παράδειγμα, περιλαμβάνει όχι μονάχα τις μεταβλητές που 

είναι οι πιο σημαντικές για το τμήμα, αλλά επίσης και την

22



Η Αλυσίδα Αξίας και το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Μελέτη Περιπτώσεως

αποστολή της επιχείρησης, του στόχους, τις στρατηγικές και 

τις πολιτικές της. Με παρόμοιο τρόπο, οι επιχειρησιακοί και 

επιχειρηματικοί περιορισμοί διαμορφώνουν κατά ένα μεγάλο 

μέρος το εξωτερικό περιβάλλον, που έχει ν'αντιμετωπίσει ένα 

λειτουργικό τμήμα του οργανισμού. ΓΓαυτό, ο στρατηγικός 

σχεδιασμός για κάθε χαμηλότερο επίπεδο περιορίζεται από το 

στρατηγικό σχεδίασμά του αμέσως ανωτέρου ή των αμέσως 

ανωτέρων επιπέδων

Σχήμα 2.1: Ιεραρχία της Στρατηγικής *

Κεντρικά Επιχειρησιακή
Γ ραφεία □□□□□□□□□□□□□□□□□□□Π Στρατηγική

Στρατηγική
Επιχειρηματική

μονάδα

Στρατηγική
Επιχ/κή
μονάδα

Στρατηγική
Επιχ/κή
μονάδα

Επιχειρηματική
Στρατηγική

Παραγωγή Χρηματο
οικονομική

Μάρκετινγκ Έρευνα & 
Ανάπτυξη

Ανθρώπινοι
πόροι □ □

Λειτουργική
Στρατηγική

Η συγκεκριμένη λειτουργία της ιεραρχίας της

στρατηγικής μπορεί να διαφέρει από επιχείρηση σε

επιχείρηση. Μπορεί, δηλαδή, η κατεύθυνση του στρατηγικού
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σχεδιασμού να είναι από πάνω - προς τα κάτω, (top-down 

strategic planning) όπου η ανώτατη διοίκηση αρχίζει τη 

διαδικασία διαμόρφωσης στρατηγικής και καλεί τις επιμέρους 

επιχειρηματικές μονάδες και τα τμήματά τους να 

διαμορφώσουν τις δικές τους στρατηγικές εφαρμόζοντας την 

γενικότερη επιχειρησιακή στρατηγική. Μία άλλη προσέγγιση 

είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός από κάτω - προς τα πάνω 

(bottom-up strategic planning) όπου οι στρατηγικές προτάσεις 

δίνουν το έναυσμα για τη διαμόρφωση στρατηγικής. Τέλος, 

μία τρίτη προσέγγιση (the interactive approach) δίνει έμφαση 

στο γεγονός ότι στις περισσότερες εταιρίες δεν έχει σημασία 

το ποια είναι η πηγή διαμόρφωσης στρατηγικής, αλλά η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των επιπέδων. Αυτή η προσέγγιση 

προϋποθέτει πολλές διαπραγματεύσεις μεταξύ των επιπέδων 

στην ιεραρχία, έτσι ώστε οι διάφοροι στόχοι, οι στρατηγικές, 

οι πολιτικές, τα προγράμματα, οι προϋπολογισμοί και οι 

διαδικασίες να συμφωνούν και να ενισχύονται μεταξύ τους. 

Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία προσαρμογής μεταξύ 

διαμόρφωσης και εφαρμογής κάθε επιπέδου στρατηγικής.

2.1.4 Σημασία της στρατηγικής

Όπως ξίνεται φανερό από την παραπάνω ανάλυση, η 

στρατηγική αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο στοιχείο 

κάθε επιχείρησης ανεξάρτητα από το μέγεθος της, το είδος της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσει και το 

περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.
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Είναι γεγονός ότι το περιβάλλον, στο οποίο 

δραστηριοποιούνται οι σύγχρονες επιχειρήσεις, μεταβάλλεται 

σε τέτοιο βαθμό και σε τέτοια συχνότητα, ώστε ν'αποκαλείται 

πλέον πολυτάραχο (turbulent). Πολλά χαρακτηριστικά του 

στοιχεία έχουν αλλάξει εντελώς σε σχέση με τα προηγούμενα 

χρόνια και οι εξελίξεις είναι ταχύτατες. Η δομή της αγοράς 

έγινε πολύ-ανταγωνιστική, η πίεση που ασκούν οι πελάτες 

είναι ισχυρότερη, ο ρυθμός ανάπτυξης των διαφόρων αγορών 

πραγματοποιείται με ταχείς και συχνά μη προβλέψιμους 

ρυθμούς. Επιπλέον, τα προϊόντα χαρακτηρίζονται από 

μικρότερο Κύκλο Ζωής σε σχέση με το παρελθόν, ενώ 

παράλληλα η διαφοροποίησή τους έχει προχωρήσει σε 

υπερβολικό βαθμό με αποτέλεσμα ν'αναπτύσσονται συνεχώς 

νέα προϊόντα. Εκτός αυτού, τα όρια μεταξύ των διαφόρων 

Βιομηχανικών Κλάδων είναι πιο δυσδιάκριτα και ασαφή 

απ'ότι στο παρελθόν, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να 

αντιμετωπίζουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό ανταγωνιστών.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες σε συνδυασμό με το γεγονός 

ότι το περιβάλλον που έχει ν'αντιμετωπίσει κάθε επιχείρηση 

είναι ολοένα και πιο πολύπλοκο, εφόσον είναι πολύ 

περισσότερες οι ομάδες ενδιαφερομένων (stakeholders), που 

επηρεάζουν τη δράση της, έχουν σαν αποτέλεσμα ν'απαιτείται 

συνεχής αναπροσαρμογή της επιχείρησης απέναντι στα 

διαφορετικά περιβάλλοντά της.

Η στρατηγική αποτελεί σημαντικό μέσο διασύνδεσης της 

επιχείρησης με το περιβάλλον της εφόσον δίνει την

25



Η Αλυσίδα Αξίας και το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Μελέτη Περιτττώσεως

κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί οποιαδήποτε οργανωσιακή 

αλλαγή και πολλές φορές προκαλεί αυτή καθαυτή αλλαγές στο 

ίδιο το περιβάλλον. Μέσω της στρατηγικής η επιχείρηση 

μεταβάλλεται επιτυχημένα και ανάλογα με τις εκάστοτε 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

παραμένει βιώσιμη, να είναι κερδοφόρα και να 

εκμεταλλεύεται διαρκώς και ανταγωνιστικά της 

πλεονεκτήματα με σημαντικά γι'αυτήν οφέλη.

Με τη διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής κάθε 

επιχείρηση είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να γνωρίζει που 

βρίσκεται η ίδια σε σχέση με τους κυριότερους ανταγωνιστές 

της στο παρόν, αλλά κυρίως προς τα που θα κινηθεί στο 

μέλλον, ποιες ευκαιρίες θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί, ποιες 

απειλές θα μπορέσει να αποφύγει, ποιες δυνάμεις της θα 

ενισχύσει και ποιες αδυναμίες της θα υπερνικήσει. Με αυτόν 

τον τρόπο έχει πολλές πιθανότητες ν'αντιμετωπίσει με 

επιτυχία το ευμετάβλητο περιβάλλον και να πραγματοποιήσει 

κερδοφόρες με αυτό συναλλαγές.

2.2 Στρατηγική Διοίκηση - Έννοια και σημασία

2.2.1 Γενικά

Η στρατηγική διοίκηση αναφέρεται ίσως στην πιο 

δύσκολη και σημαντική πρόκληση, που αντιμετωπίζει κάθε 

ιδιωτικός και δημόσιος οργανισμός: στο πώς μέσα από τον 

ανταγωνισμό για επιβίωση και επικράτηση στο παρόν θα
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τεθούν τα θεμέλια για την επιτυχή πορεία στο μέλλον. Το

να είναι μία επιχείρηση επιτυχημένη στο παρόν δεν είναι 

αρκετό, γιατί απαιτούνται ουσιαστικές προϋποθέσεις, για να 

είναι επιτυχημένη και στο μέλλον, η πρόκληση αυτή είναι 

δύσκολη, διότι η αντιμετώπιση του παρόντος και η πορεία 

προς το μέλλον περιλαμβάνουν επιλογές, που φέρνουν τα 

διοικητικά στελέχη μιας επιχείρησης με πολύπλοκες 

συναλλαγές με πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους ομάδες 

ενδιαφερομένων (stakeholders), και που αφορούν το σύνολο 

των επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η υφιστάμενη διαμάχη μεταξύ των απαιτήσεων παρόντος 

και μέλλοντος βρίσκεται στο κέντρο της στρατηγικής 

διοίκησης. Αυτό συμβαίνει γιατί το περιβάλλον της 

επιχείρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά σε σχέση με το 

παρελθόν και πολύ περισσότερο με το μέλλον. Αναπτύσσονται 

διαρκώς νέα προϊόντα, εισέρχονται νέοι ανταγωνιστές, 

αυξάνονται τα υποκατάστατα προϊόντα, μεταβάλλονται οι 

προτιμήσεις των καταναλωτών και οι εξελίξεις στην 

τεχνολογία είναι τόσο ραγδαίες, ώστε να μεταβάλλουν όχι 

μόνο χαρακτηριστικά των προϊόντων αλλά και ολόκληρες 

διαδικασίες στην παραγωγή τους.

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες προκαλούν συνεχείς 

μεταβολές στο περιβάλλον και η επιχείρηση βρίσκεται 

αντιμέτωπη με μια διαρκή διαδικασία αλλαγής και 

προσαρμογής. Σ'αυτήν τη διαδικασία η επιχείρηση διαθέτει 

ένα πολύ σημαντικό όπλο στα χέρια της - τη στρατηγική
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διοίκηση - μέσω του οποίου είναι σε θέση να εκμεταλλεύτεται 

το παρόν και να σχεδιάζει την μελλοντική της πορεία, ενώ 

ταυτόχρονα μπορεί να συνδέει τις αλλαγές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος με τις αλλαγές στο εσωτερικό της περιβάλλον.

2.2.2 Έννοια και εξέλιξη της στρατηγικής διοίκησης

Η στρατηγική διοίκηση αφορά ένα σύνολο αποφάσεων 

και πράξεων, που συνεπάγονται την ανάπτυξη 

αποτελεσματικής στρατηγικής, προκειμένου να επιτευχθούν οι 

στόχοι της επιχείρησης. Η διαδικασία της στρατηγικής 

διοίκησης αποτελεί τον τρόπο, με τον οποίο οι υπεύθυνοι για 

τη διαμόρφωση στρατηγικής καθορίζουν τους στόχους και 

λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις. Οι στρατηγικές αποφάσεις 

αφορούν ολόκληρο το περιβάλλον, μέσα στο οποίο λειτουργεί 

η επιχείρηση, το σύνολο των πόρων που διαθέτει αυτή καθώς 

και την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των δύο.

Το επίκεντρο της στρατηγικής διοίκησης είναι η αλλαγή: 

αλλαγή στο περιβάλλον - εξωτερικό και εσωτερικό - και 

αλλαγή στον τρόπο διασύνδεσης αυτών των δύο μέσω κάποιων 

στρατηγικών. Η σημασία της αλλαγής φαίνεται και μέσα από 

ορισμένες αρχές της στρατηγικής διοίκησης, οι οποίες 

εμφανίζονται στον Πίνακα 2.5.
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Πίνακας 2.5: Αρχές της Στρατηγικής Διοίκησης

Η στρατηγική διοίκηση

• Περιλαμβάνει τη διοίκηση του οργανισμού, τη χρήση στρατηγικών 

και τη σχέση μεταξύ αυτών των δύο.

• Έχει μία βασική αποστολή: τη διοίκηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

επιχείρησης και περιβάλλοντος.

• Περιλαμβάνει την αναμονή, την προσαρμογή και τη δημιουργία 

ακόμη της αλλαγής εντός και εκτός της επιχείρησης.

• Καθοδηγείται από τη συνεχή επιδίωξη ευκαιριών, οι οποίες μπορούν 

να δημιουργηθούν εντός και εκτός της επιχείρησης.

• Απαιτεί την ανάληψη κινδύνου.

• Αφορά την κατανόηση του μελλοντικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης και την επινόηση και δημιουργία των κατάλληλων 

μελλοντικών ανταγωνιστικών συνθηκών.

• Αποτελεί καθήκον του συνόλου της επιχείρησης, εφόσον αφορά στην 

αλλαγή. Η αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε από τα 

υποπεριβάλλοντα μιας επιχείρησης και να επηρεάσει οποιαδήποτε 

ομάδα ή οποιοδήποτε τμήμα της.

Για ν'αντιμετωπίσει με επιτυχία την αλλαγή ή 

στρατηγική διοίκηση πρέπει να διαχειρίζεται ταυτόχρονα και 

τον οργανισμό και τη στρατηγική που αυτός επιλέγει, όπως 

φαίνεται και στο ακόλουθο Σχήμα 2.2.
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Σχήμα 2.2:

Η επιχείρηση μέσω της διαδικασίας της στρατηγικής 

διοίκησης σχεδιάζει, υλοποεί και αναπροσδιορίζει τις 

καλύτερες στρατηγικές σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά 

(διαχείριση στρατηγικής). Ταυτόχρονα αναπροσαρμόζει τον 

τρόπο που σκέφτεται και ενεργεί μέσω μιας διαρκούς 

εσωτερικής αλλαγής (διαχείριση οργανισμού). Η εξέλιξη της 

στρατηγικής διοίκησης εμφανίζεται συνοπτικά στον Πίνακα

2.6.
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2.2.3 Μοντέλο στρατηγικής διοίκησης

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φύση της στρατηγικής 

διοίκησης διαφέρει από άλλες πλευρές της διοίκησης. Το 

Σχήμα 2.3 περιέχει ορισμένες από αυτές τις διαφορές. Ένα 

διευθυντικό στέλεχος συχνά καλείται να αντιμετωπίσει 

προβλήματα λειτουργικού ελέγχου, όπως η αποτελεσματική 

παραγωγή αγαθών, η διοίκηση του προσωπικού πωλήσεων, ο 

έλεγχος της χρηματοοικονομικής απόδοσης ή ο σχεδιασμός 

ενός νεόυ συστήματος, που θα βελτιώσει την αποδοτικότητα 

κάποιας λειτουργίας. Όλες αυτές αποτελούν σημαντικές 

διαδικασίες, αλλά αφορούν ουσιαστικά την αποτελεσματική 

διοίκηση ενός περιορισμένου τμήματος ενός οργανισμού μέσα 

στα όρια, που θέτει η γενικότερη στρατηγική του. Τα 

διοικητικά στελέχη ασχολούνται με τον λειτουργικό έλεγχο 

τον περισσότερο από τον καιρό τους. Είναι σημαντικός ο 

έλεγχος αυτός για την αποτελεσματική εφαρμογή της 

στρατηγικής, αλλά διαφέρει από τη στρατηγική διοίκηση.

Σχήμα 2.3: Διαφορές Στρατηγικής και Λειτουργικής

Διοίκησης

Στρατηγική Διοίκηση Λειτουργική Διοίκηση

• Ασάφεια • Επαναληπτικότητα

• Πολυπλοκότητα • Συγκεκριμένη

• Μη επαναληπτικότητα λειτουργικά
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• Αφορά όλα την επιχείρηση

• Σημαντική αλλαγή

• Κατεύθυνση από περιβάλλον 

προσδοκίες

• Αλλαγή μικρής κλίμακας

• Κατεύθυνση από πόρους

Η στρατηγική διοίκηση δεν αφορά μόνο τη λήψη 

αποφάσεων για σημαντικά θέματα, που αντιμετωπίζει μία 

επιχείρηση. Αφορά επίσης και την βεβαίωση ότι η 

προτεινόμενη στρατηγική υλοποείται αποτελεσματικά. Η 

στρατηγική διοίκηση περιλαμβάνει γενικά τρεις επιμέρους 

διαδικασίες: τη στρατηγική ανάλυση, με την οποία οι 

υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της στρατηγικής προσπαθούν 

να κατανοήσουν τη στρατηγική θέση της επιχείρησης, την 

επιλογή στρατηγικής, που αναφέρεται στη διαμόρφωση 

πιθανών ενεργειών, την εκτίμησή τους και την επιλογή μεταξύ 

τους και τη στρατηγική εφαρμογή που αφορά το πώς η 

επιλεγείσα στρατηγική μπορεί να πραγματοποιηθεί καθώς και 

τη διοίκηση τυχόν απαιτούμενων αλλαγών.

Οι τρεις αυτές επιμέρους διαδικασίες, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 2.4 αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και δεν ακολουθούν 

αναγκαστικά χρονικά η μία την άλλη, όπως θα περίμενε 

κανείς. Είναι πιθανόν ένας τρόπος εκτίμησης και αξιολόγησης 

μιας στρατηγικής να αποτελεί η εφαρμογή της, έτσι ώστε η 

επιλογή στρατηγικής και η στρατηγική εφαρμογή να 

υπερκαλύπτονται. Επίσης είναι πιθανό η στρατηγική ανάλυση
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να είναι μία συνεχής διαδικασία με αποτέλεσμα να 

υπερκαλύπτεται με την εφαρμογή της στρατηγικής.

Σχήμα 2.4: Στρατηγική Διοίκηση

Στρατηγική Ανάλυση

Εφαρμογή

2.2.3.α Στρατηγική ανάλυση

Η στρατηγική ανάλυση αφορά την κατανόηση της 

στρατηγικής θέσης μιας επιχείρησης. Ποιες αλλαγές 

επέρχονται στο περιβάλλον και πώς θα επηρεάσουν την 

επιχείρηση και τις δραστηριότητές του; Ποιες είναι οι 

δυνάμεις και οι πόροι που διαθέτει η επιχείρηση, για 

ν'ανταποκριθεί στις αλλαγές αυτές; Τι είναι αυτό που, τα 

άτομα ή οι ομάδες, που σχετίζονται με την επιχείρηση, 

προσδοκούν από αυτήν και πώς αυτές οι προσδοκίες 

επηρεάζουν την παρούσα, αλλά και τη μελλοντική της θέση; Ο 

σκοπός της στρατηγικής ανάλυσης είναι να διαμορφωθεί μία 

σαφής άποψη των βασικών παραγόντων, που επηρεάζουν την 

παρούσα και μελλοντική δράση της επιχείρησης και κατά 

συνέπεια την επιλογή της ανάλογης στρατηγικής. Αυτό 

φαίνεται και στο Σχήμα 2.5.
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Σχήμα 2.5: Περιεχόμενο Στρατηγικής Ανάλυσης

Περιβάλλον

/
Στρατηγικές Ικανότητες

Στρατηγική Ανάλυση

\
Οργανωσιακή Κουλτούρα Προσδοκίες ομάδων 

ενδιαφερομένων

1. Περιβάλλον: Το περιβάλλον της επιχείρησης αποτελεί ίσως 

το σημαντικότερο παράγοντα που επηρεάζει την ίδια και τις 

στρατηγικές που ακολουθεί. Διακρίνεται επιμέρους σε 

εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον. Το εξωτερικό 

περιβάλλον περιλαμβάνει μεταβλητές που βρίσκονται εκτός 

της επιχείρησης, και οι οποίες καθορίζουν τα πλαίσια στα 

οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Το εξωτερικό 

περιβάλλον διακρίνεται σε δύο μέρη: το Άμεσο και το Γενικό 

Περιβάλλον. Το άμεσο περιβάλλον της επιχείρησης 

περιλαμβάνει εκείνες τις ομάδες, που επηρεάζουν και 

επηρεάζονται άμεσα από την επιχείρηση, και συχνά καλείται 

και ως Κλαδικό Περιβάλλον (Industry). Σημαντικό εργαλείο 

μελέτης αυτού του περιβάλλοντος είναι το Υπόδειγμα του 

Porter με το οποίο μελετάται η ένταση του ανταγωνισμού 

σ'έναν κλάδο, και που εμφανίζεται στο Σχήμα 2.6.
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Σχήμα 2.6: Δυνάμεις Ανταγωνισμού ( Τροποπιημένο

Υπόδειγμα Porter)

Πιθανοί
νεοεισερχόμενοι
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Το Γενικό περιβάλλον της επιχείρησης περιλαμβάνει δυνάμεις 

που επηρεάζουν πιο έμμεσα τις βραχυπρόθεσμες 

δραστηριότητές της αλλά πιο άμεσα τις μακροπρόθεσμες 

αποφάσεις της. Περιλαμβάνει τις Οικονομικές, τις 

Τεχνολογικές, τις Πολιτικονομικές και τις 

Κοινωνικοπολιτιστικές δυνάμεις.

2. Ικανότητες. Κουλτούρα, Δομή. Οι παράγοντες αυτοί 

περιλαμβάνονται στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

Η δομή (structure) είναι ο τρόπος, με τον οποίο είναι 

οργανωμένη μία επιχείρηση σε όρους ροής εντολών, δύναμης 

και ελέγχου, δικαιοδοσιών αλλά και επικοινωνίας. Η 

κουλτούρα (culture) αναφέρεται στις αντιλήψεις, τις 

προσδοκίες και τις γενικότερες αξίες, που έχουν αναπτύξει 

και μοιράζονται μεταξύ τους και τα άτομα-μέλη του 

οργανισμού. Συνήθως εμφανίζονται οργανωσιακές νόρμες, οι 

οποίες και καθορίζουν την αποδεκτή οργανωσιακή 

συμπεριφορά. Οι πόροι (resources) είναι τα στοιχεία, που 

διαθέτει η επιχείρηση και που χρησιμοποιούνται σαν πρώτες 

ύλες για την παραγωγή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. 

Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τις ικανότητες των 

εργαζομένων και τα προσόντα των διευθυντικών στελεχών, τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία, που διαθέτει η επιχείρηση και 

που χρησιμοποιούνται σαν πρώτες ύλες για την παραγωγή 

προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά 

περιλαμβάνουν τις ικανότητες των εργαζομένων και τα 

προσόντα των διευθυντικών στελεχών, τα χρηματοοικονομικά
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στοιχεία, τις εγκαταστάσεις κ.α. Ένας βασικός σκοπός της 

στρατηγικής διοίκησης είναι ο συνδυασμός των εσωτερικών 

αυτών μεταβλητών με τρόπο ώστε να επιτευχθεί μια 

διακεκριμένη ικανότητα (distinctive competence), που θα 

καθιστά την επιχείρηση ικανή ν'αποκτήσει ένα διατηρήσιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (competitive advantage) και κατά 

συνέπεια να είναι κερδοφόρα.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω το συνολικό περιβάλλον της 

επιχείρησης εμφανίζεται στο Σχήμα 2.7.

Σχήμα 2.7: Μεταβλητές του Περιβάλλοντος της

Επιχείρησης 

Γενικό Περιβάλλον
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2.2.3.β Επιλογή στρατηγικής

Προκειμένου να διαμορφωθεί και να επιλεγεί η καλύτερη 

για την επιχείρηση στρατηγική πρέπει προηγουμένως να 

οριστούν: η αποστολή της επιχείρησης, οι στόχοι της, οι 

εναλλακτικές στρατηγικές και οι πολιτικές που θα 

ακολουθήσει.

Η αποστολή (mission) είναι ο σκοπός ή ο λόγος ύπαρξης 

μιας επιχείρησης. Ορίζει δηλαδή το ποιοι είμαστε και τι 

κάνουμε. Οι στόχοι (objectives) είναι τα τελικά αποτελέσματα 

μιας προγραμματισμένης δραστηριότητας. Δηλώνουν το τί θα 

επιτευχθεί, μέχρι πότε και θα πρέπει να είναι, αν είναι 

δυνατόν, ποσοτικοποιημένοι. Η επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης πρέπει να συμφωνεί με τη γενικότερη αποστολή 

της. Η στρατηγική (strategy) διαμορφώνει ένα κατανοητό 

σχέδιο, στο οποίο φαίνεται το πώς η επιχείρηση θα επιτύχει 

την αποστολή και τους στόχους της. Μεγιστοποιεί το 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα με ταυτόχρονη 

ελαχιστοποίηση των μειονεκτημάτων της. Οι πολιτικές 

(policies) είναι απόρροια της στρατηγικής και καθοδηγούν τη 

λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. Είναι 

ευρείες οδηγίες που συνδέουν τη διαμόρφωση στρατηγικής με 

την εφαρμογή της.

Αφού διαμορφωθεί ένας αριθμός εναλλακτικών

στρατηγικών, στη συνέχεια αυτές εκτιμώνται με βάση 

ορισμένα - διαφορετικά κάθε φορά - κριτήρια και 

λαμβανομένων υπόψη και άλλων παραγόντων, όπως είναι ο
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κίνδυνος, οι πιέσεις από το εξωτερικό περιβάλλον ή την 

επιχειρησιακή κουλτούρα, οι ανάγκες και επιθυμίες των 

διευθυντικών στελεχών. Επιλέγεται η καλύτερη στρατηγική, 

αυτή που θα συνδυάσει τις ευκαιρίες και απειλές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος με τις δυνάμεις και αδυναμίες του 

εσωτερικού περιβάλλοντος και θα έχει ως αποτέλεσμα την 

επίτευξη των επιθυμητών στόχων στα πλαίσια της αποστολής 

της επιχείρησης.

2.2.3.γ Στρατηγική Εφαρμογή και Έλεγχος

Στρατηγική εφαρμογή είναι η διαδικασία με την οποία η 

διοίκηση της επιχείρησης πραγματοποιεί τις στρατηγικές και 

τις πολιτικές της μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων 

(programs), προϋπολογισμών (budgets) και συγκεκριμένων 

διαδικασιών (procedures). Τα προγράμματα αναφέρονται στα 

βήματα και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, για να 

επιτευχθεί ένα σχέδιο. Μπορεί να περιλαμβάνουν την 

αναδιοργάνωση της επιχείρησης, την αλλαγή της φιλοσοφίας 

και της κουλτούρας της ή την αρχή νέων ερευνητικών 

προσπαθειών, μια σειρά διαφημιστικών και προωθητικών 

προγραμμάτων κ.ο.κ. Οι προϋπολογισμοί αναφέρονται στα 

παραπάνω προγράμματα σε χρηματικούς όρους και 

περιλαμβάνουν το κόστος κάθε προγράμματος. Τέλος, οι 

διαδικασίες είναι διάφορες τεχνικές, που φέρουν σε πέρας τα 

συγκεκριμένα προγράμματα με βάση τους προϋπολογισμούς 

που έχουν γίνει.
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Με τη διαδικασία της εκτίμησης και του ελέγχου 

συγκρίνονται τα επιθυμητά με τα πραγματικά αποτελέσματα 

της εφαρμογής της στρατηγικής, μέσω κυρίως ενός 

μηχανισμού ανάδρασης (Feedback), ώστε να ληφθούν οι 

κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες, αν αυτό κριθεί 

απαραίτητο.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, τα στάδια της Στρατηγικής 

Διοίκησης μπορούν να περιληφθούν σ'ένα μοντέλο, το οποίο 

απεικονίζεται στο Σχήμα 2.8:

Σχήμα 2.8: Μοντέλο Στρατηγικής Διοίκησης

Ανίχνευση
Περιβάλλοντος

Εξωτερικό

Γενικό
Περιβάλλον

Άμμεσο
Περιβάλλον

Εσωτερικό

Δομή

Κουλτούρα

Πόροι

ί

Διαμόρφωση Στρατηγικής

Απο
στολή 1

Στόχοι

Ί
Στρατη
γικές 1

ΠθλΗ
τικές

ί ί ί ί
επαναπληροφόρηση
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2.2.4 Σημασία της στρατηγικής διοίκησης

Παρόλο που οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να ελέγχουν το 

περιβάλλον τους, ωστόσο δεν είναι αβοήθητες στις 

συνεχόμενες και πολλές φορές απρόβλεπτες περιβαλλοντικές 

αλλαγές. Εφαρμόζοντας τη στρατηγική διοίκηση τα 

διευθυντικά στελέχη μπορούν να ηγηθούν πιο 

αποτελεσματικά. Μπορούν να επηρεάσουν οποιαδήποτε 

περιβαλλοντική αλλαγή μέσω των στρατηγικών, που 

εφαρμόζουν: μπορούν να εισάγουν νέα προϊόντα,

ν'αποσυρθούν από συγκεκριμένες αγορές, ν'ανταγωνιστούν με 

πιο έξυπνους τρόπους έναντι των ανταγωνιστών τους και να 

προσφέρουν μεγαλύτερη αξία στους καταναλωτές των 

προϊόντων τους. Είναι σε θέση επίσης να αναδιοργανώσουν 

την επιχείρησή τους: μπορούν να εξάγουν μεγαλύτερο

αποτέλεσμα από τους υπάρχοντες επιχειρηματικούς πόρους, 

να οξύνουν υπάρχουσες ικανότητες και ν'αναπτύξουν νέες και 

να ενεργοποιήσουν θετικότερα την επιχείρηση μέσω του 

τρόπου ηγεσίας τους.

Στον Πίνακα 2.7 εμφανίζονται ορισμένοι λόγοι, που 

συνιστούν τη χρησιμοποίηση της στρατηγικής διοίκησης από 

τα διοικητικά στελέχη, καθώς και κάποιες αντιδράσεις από 

εκείνους, που αμφισβητούν την αξία της συγκεκριμένης 

διαδικασίας.
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Πίνακας 2.7: Αιτίες και αντιδράσεις της αξίας της 
______________Στρατηγικής Διοίκησης______________

+
1) Η στρατηγική διοίκηση επιτρέπει

στις επιχειρήσεις να αναμένουν 
τις μεταβαλλόμενους
περιβαλλοντικές συνθήκες.

2) Η στρατηγική διοίκηση παρέχει 
σαφείς στόχους και κατεύθυνση 
στους εργαζομένους.

3) Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν
στρατηγική διοίκησης είναι
περισσότερο αποτελεσματικές.

1) Οι συνθήκες μεταβάλλονται τόσο 
γρήγορα, ώστε τα διοικητικά 
στελέχη ν'αδυνατούν να προβούν σε 
οποιοδήποτε σχεδίασμά, ειδικά 
μακροπρόθεσμο.

2) Οι στόχοι πρέπει να είναι συχνά 
γενικοί και ασαφείς.

3) Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 
συντελούν στην επιτυχία και πολλές 
επιχειρήσεις είναι αποτελεσματικές, 
χωρίς κάποιον επίσημο σχεδίασμά ή 
προγραμματισμό δράσης.

Είναι γεγονός ότι οποιαδήποτε αλλαγή καθιστά τον 

σχεδίασμά δύσκολο. Ωστόσο, δεν χρειάζεται μόνο να 

αντιδρούν στην αλλαγή. Μπορούν ακόμη να προενεργούν ή 

και να προκαλούν κάποιες αλλαγές με τη δράση τους. Η 

στρατηγική διοίκηση επιτρέπει στα ανώτατα διοικητικά 

στελέχη μιας επιχείρησης να αναμένουν την αλλαγή και 

παρέχει στην επιχείρηση κατεύθυνση και δυνατότητες ελέγχου 

σε μεγάλο βαθμό. Επιπλέον επιτρέπει στην επιχείρηση να 

καινοτομεί σε θέματα χρόνου, να εκμεταλλεύεται νέες 

ευκαιρίες που εμφανίζονται στο περιβάλλον της και να 

μειώνει τον κίνδυνο συγκεκριμένων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων λόγω ακριβώς της αναμονής ορισμένων 

περιβαλλοντικών παραμέτρων, που αφορούν αυτές τις 

δραστηριότητες.
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Γενικά, η στρατηγική διοίκηση επιτρέπει σε μία 

επιχείρηση να βασίζεται σε μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις και 

προβλέψεις όσον αφορά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων 

και όχι σε στιγμιαίες σπασμωδικές και συνήθως εκ των 

υστέρων κινήσεις. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση 

να αναλάβει δράση σένα αρχικό στάδιο κάποιας νέας τάσης 

και να εκμεταλλευτεί αυτόν τον χρόνο, για να αυξήσει την 

αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά της.

Όσον αφορά τους στόχους, είναι σαφώς καλύτερο αυτοί 

να είναι εφικτοί και κυρίως σαφείς. Τα περισσότερα άτομα 

εμφανίζουν καλύτερα αποτελέσματα - σε όρους ποιότητας και 

ποσότητας - αν γνωρίζουν τι αναμένεται να κάνουν και ποια 

είναι η κατεύθυνση, προς την οποία κινείται η επιχείρησή 

τους. Αυτό μπορεί επίσης να μειώσει και τυχόν διαμάχες. Η 

αποτελεσματική στρατηγική διοίκηση δείχνει ακριβώς τον 

τρόπο που πρέπει ν'ακολουθήσουν οι εργαζόμενοι για να 

επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα, διότι παρέχει 

σημαντικά κίνητρα για κάτι τέτοιο. Από την άλλη μεριά 

αποτελεί τη βάση διοικητικού ελέγχου και αξιολόγησης της 

απόδοσης των εργαζομένων σε ικανοποιητικό βαθμό.

Τέλος, δεν υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη, που να 

αποδεικνύει ότι η στρατηγική διοίκηση προκαλεί 

αποτελεσματικότερη απόδοση. Στην πραγματικότητα, μερικές 

μελέτες υποστηρίζουν ότι η καλύτερη απόδοση οδηγεί στην 

ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού. Ωστόσο, η πλειοψηφία των 

μελετών υποστηρίζει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ απόδοσης και
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επίσημου σχεδιασμού. Αυτό που μπορεί κανείς να πει απλά 

είναι ότι οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν επίσημο στρατηγικό 

σχεδίασμά έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας από 

εκείνες, που δεν εφαρμόζουν κάτι τέτοιο. Υπάρχουν πολλοί 

λόγοι που μπορούν να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο. Μερικοί από 

αυτούς είναι οι ακόλουθοι:

• Η στρατηγική διοίκηση είναι ένας τρόπος 

συστηματοποίησης των πιο σημαντικών επιχειρηματικών 

αποφάσεων. Κάθε επιχείρηση ενέχει ανάληψη μεγάλου 

βαθμού κινδύνου, και η στρατηγική διοίκηση επιχειρεί να 

παρέχει δεδομένα, ώστε να γίνονται λογικές και βάσει 

πληροφοριών "τυχαίες" κινήσεις, όταν αυτό είναι 

απαραίτητο.

• Η στρατηγική διοίκηση βοηθάει τα διοικητικά στελέχη στο 

να βελτιώσουν την ικανότητά τους λήψης επιχειρηματικών 

αποφάσεων. Τους βοηθάει να εξετάζουν τα βασικά 

προβλήματα μιας εταιρίας.

• Η στρατηγική διοίκηση βελτιώνει τους όρους της 

επιχειρησιακής επικοινωνίας, τον συντονισμό ανεξάρτητων 

επενδυτικών έργων, την κατανομή των πόρων καθώς και τον 

βραχυπρόθεσμο σχεδίασμά, όπως είναι οι προϋπολογισμοί.

Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις οφείλουν την επιτυχία τους 

σε μεγάλο αριθμό παραγόντων: κατάλληλους πόρους, άρτιο 

προσωπικό, τύχη, καλά προϊόντα ή υπηρεσίες κ.ο.κ. Αυτό δεν 

σημαίνει φυσικά ότι η στρατηγική διοίκηση είναι το μόνο που 

χρειάζεται μία επιχείρηση. Απλά αποτελεί σημαντικό
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στοιχείο, που συμβάλει στην επιτυχημένη πορεία με 

σχεδιασμένους, ευέλικτους και δυναμικούς τρόπους και 

τεχνικές.
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Κεφάλαιο 3ο

Ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της

επιχείρησης
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3.1 Γενικά

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, κάθε 

επιχείρηση είναι απαραίτητο να προβαίνει εκτός από την 

ανάλυση του εξωτερικού της περιβάλλοντος για την ανίχνευση 

ευκαιριών και απειλών - και στην ανάλυση των εσωτερικού 

της περιβάλλοντος και πιο συγκεκριμένα της δομής, της 

κουλτούρας και των πόρων της. Αυτή η ανάλυση στοχεύει 

στην ανίχνευση εκείνων των μεταβλητών, που μπορούν να 

αποτελούν δυνάμεις ή αδυναμίες της επιχείρησης. Μία 

μεταβλητή αποτελεί δύναμη, όταν μπορεί ν'αποτελέσει πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. Είναι 

κάθε τι που η επιχείρηση κάνει ή έχει τις δυνατότητες να 

κάνει ιδιαίτερα καλά σε σχέση με τις ικανότητες των 

υφιστάμενων ή και των δυνητικών ανταγωνιστών της. 

Αντίθετα, μία μεταβλητή αποτελεί αδυναμία, όταν είναι κάτι 

που η επιχείρηση δεν κάνει καλά ή δεν έχει την ανάλογη 

ικανότητα να το κάνει, ενώ οι ανταγωνιστές της είναι σε 

πλεονεκτική θέση όσον αφορά τη συγκεκριμένη μεταβλητή.

Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης της σημασίας αυτών των 

μεταβλητών, η διοίκηση επιβεβαιώνει το αν πρόκειται για 

εσωτερικούς στρατηγικούς παράγοντες (internal strategic 

factors), δηλαδή αν αφορούν ιδιαίτερες δυνάμεις και 

αδυναμίες της, οι οποίες και συντελούν εν μέρει στον 

καθορισμό της μελλοντικής της πορείας. Ένας τρόπος 

εκτέλεσης αυτής της διαδικασίας είναι η σύγκριση των 

μετρήσεων των διαφόρων μεταβλητών με μετρήσεις (1) της
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απόδοσης της επιχείρησης στο παρελθόν, (2) των βασικών 

ανταγωνιστών της επιχείρησης και (3) ολόκληρου του κλάδου, 

στον οποίο ανήκει και δραστηριοποιείται. Στο βαθμό που μία 

μεταβλητή διαφέρει σημαντικά είτε σε σχέση με την 

αντίστοιχη μεταβλητή στο παρελθόν, είτε σε σχέση με την 

αντίστοιχη μεταβλητή των ανταγωνιστών, είτε τέλος σε σχέση 

με τον αντίστοιχο μέσο όρο του κλάδου, αυτή η μεταβλητή 

πιθανόν ν'αποτελεί στρατηγικό παράγοντα και θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη στις στρατηγικές αποφάσεις της 

επιχείρησης. Η ανίχνευση των εσωτερικών μεταβλητών και η 

ανάλυσή τους μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας ξεχωριστά ή 

και σε συνδυασμό τρεις διαφορετικές μεθόδους: την ανάλυση 

PIMS, τη λειτουργική ανάλυση και την ανάλυση αλυσίδας 

αξίας.

3.2 Ανάλυση PIMS

Η τεχνική αυτή ανάλυσης χρησιμοποιήθηκε το 1975 από 

μία εταιρία Συμβούλων Επιχειρήσεων με την ονομασία 

"Ινστιτούτο Στρατηγικού Συνδέσμου" (Strategic Planning In

stitute) με έδρα στο Cambridge της Μασαχουσέτης. Η τεχνική 

ονομάζεται "Επιπτώσεις της Στρατηγικής Αγοράς στο Κέρδος" 

(Profit Impact Market Strategy) και αναφέρεται ως ανάλυση 

PIMS. Το πρόγραμμα PIMS αυτού του Ινστιτούτου συνδυάζει 

διάφορες αναλύσεις πάνω σε περίπου 100 θέματα 

πληροφόρησης σχετικά με τις εμπειρίες περίπου 3.000 

επιχειρηματικών μονάδων 450 επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη
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Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, οι οποίες είναι μέλη του 

ινστιτούτου, για χρονικές περιόδους, που κυμαίνονται μεταξύ 

2 και 12 ετών. Το κύριο στοιχείο αυτού του συστήματος είναι 

η λειτουργία μιας μοναδικής τράπεζας δεδομένων με 

πληροφορίες, που ενδιαφέρουν τις διοικήσεις των 

ενδιαφερομένων επιχειρήσεων - μελών. Κάθε επιχείρηση, 

προκειμένου να γίνει μέλος του προγράμματος PIMS, δίνει τις 

απαιτούμενες πληροφορίες για τις δραστηριότητές της, το 

βιομηχανικό κλάδο στον οποίο ανήκει και την αγορά που 

εξυπηρετεί:

Το πρόγραμμα PIMS εξυπηρετεί κυρίως τους ακόλουθος 

σκοπούς:

α) Η ανάπτυξη μιας συνεχώς ενημερωμένης τράπεζας 

δεδομένων, η οποία να αντικατοπτρίζει την αποκτώμενη 

εμπειρία των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, 

β) Η εξέταση της τράπεζας δεδομένων μέσω ενός ερευνητικού 

προγράμματος για την αποκάλυψη "γενικών κανόνων με 

τους οποίους αποφασίζονται ποια στρατηγική; σε ποιο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον παράγει ό,τι κέρδος παράγεται". 

γ) Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνών στις 

συμμετέχουσες επιχειρήσεις με τη βοήθεια ενός 

προγράμματος εφαρμογών.

Η ανάλυση PIMS έχει αναγνωρίσει εννέα βασικούς 

στρατηγικούς παράγοντες, που καλύπτουν το 80% της 

ποικιλίας της κερδοφορίας μεταξύ των επιχειρήσεων στη 

τράπεζα δεδομένων. Μέσα από την επεξεργασία αυτών των

51



Η Αλυσίδα Αξίας και το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Μελέτη Περιπτώσεως.

παραγόντων το Ινστιτούτο Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει 

διαθέσιμα προφίλ εταιριών με υψηλό και χαμηλό δείκτη 

απόδοσης επένδυσης (Return on Investment). Μάλιστα οι 

έρευνες έδειξαν πως οι επιχειρήσεις, που παρουσιάζουν υψηλό 

δείκτη απόδοσης επένδυσης, εμφανίζουν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά:

• Χαμηλή ένταση επένδυσης (το ποσό παγίου κεφαλαίου και 

κεφαλαίου κίνησης που απαιτείται για να παράγει 1 δραχμή 

πωλήσεων).

• Υψηλό μερίδιο αγοράς.

• Σχετικά υψηλή ποιότητα προϊόντων.

• Υψηλό βαθμό χρησιμοποίησης της παραγωγικής 

δυναμικότητας.

• Υψηλή λειτουργική παραγωγικότητα (ο δείκτης 

πραγματικής προς την αναμενόμενη παραγωγικότητα των 

εργαζομένων) και

• Χαμηλά άμεσα μοναδιαία κόστη, σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό:

Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει στα διευθυντικά 

στελέχη των επιχειρήσεων, που συμμετέχουν σ'αυτό, την 

πληροφόρηση, που τους επιτρέπει να δίνουν απαντήματα σε 

ερωτήματα όπως:

ϊ) Ποια είναι η αποδοτικότητα ενός βιομηχανικού κλάδου, 

ποιες είναι οι επιθυμητές χρηματορροές, ποιο είναι το μέσο 

επίπεδο κέρδους της βιομηχανίας;
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Μ) Ποιοι είναι οι κυριότεροι παράγοντες, που καθορίζουν τα 

επιθυμητά επίπεδα των παραπάνω παραγόντων ; 

iii) Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της αλλαγής της στρατηγικής 

μιας συγκεκριμένης επιχείρησης στο βιομηχανικό κλάδο; 

ΐν) Τι στρατηγικές θα πρέπει να ακολουθεί μία επιχείρηση για 

να επιτύχει τους στόχους της;

Το πρόγραμμα PIMS και οι συσχετιζόμενες 

δραστηριότητες εμφανίζονται στο ακόλουθο Σχήμα 3.1.

Σχήμα 3.1 : Διάγραμμα Ροής του προγράμματος PIMS

Δεδομένα των Επιχειρήσεων - Μελών

Τράπεζα δεδομένων του PIMS

Ερευνητικές Ανάπτυξη Υποδειγμάτων
Δραστηριότητες και Λογισμικού

Εκθέσεις που 
αφορούν Γενικές 

αρχές Στρατηγικής

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ
Καλής

λειτουργίας
Στρατηγικής
ανάλυσης

Άριστης
Στρατηγικής

Παρόμοιων
Επιχειρήσεων

Πηγή: Επιχειρησιακή Στρατηγική, Π.Γ. Ευθύμογλου, Τεύχος Α, σελ. 176.
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Το κύριο υπόδειγμα, που χρησιμοποιείται για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων και γενικεύσεων από την αρχική 

τράπεζα δεδομένων είναι η ανάλυση πολλαπλής συσχέτισης. Η 

ανάλυση αυτή δίνει μερικά πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Οι 

υποστηρικτές της μεθόδου ισχυρίζονται ότι το υπόδειγμα, που 

περιέχει 37 ανεξάρτητες μεταβλητές, εξηγεί σε ποσοστό 

μεγαλύτερο από 80% τις διακυμάνσεις στην οικονομική 

απόδοση μεταξύ των επιχειρήσεων, που βρίσκονται στην 

τράπεζα δεδομένων του PIMS. Από τις 37 μεταβλητές οι 

επόμενες 9 είναι εκείνες, που κυρίως επηρεάζουν την 

οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων και τις χρηματορροές 

τους.

1. Ένταση επενδύσεων: οι επιχειρήσεις που είναι

αυτοματοποιημένες ή μηχανοποιημένες ή απαιτούν 

σημαντικές επενδύσεις σε κτίρια, εργαλεία και αποθέματα 

παρουσιάζουν χαμηλότερα έσοδα απ'ότι οι επιχειρήσεις οι 

οποίες δεν είναι εντάσεως κεφαλαίου.

2. Παραγωγικότητα: Η παραγωγικότητα μετριέται με την 

προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο και γενικά όσο 

υψηλότερη είναι η παραγωγικότητα, τόσο πιο κερδοφόρα 

είναι η επιχείρηση.

3. Μερίδιο αγοράς: Μία επιχείρηση με υψηλό μερίδιο αγοράς 

απολαμβάνει υψηλότερα κέρδη. Με αυτό το συμπέρασμα, 

όμως, δεν συμφωνούν πολλοί ερευνητές. Χρησιμοποιώντας 

την Τράπεζα δεδομένων του PIMS μερικοί αναλυτές 

συμπέραναν ότι η παραπάνω σχέση μεταξύ μεριδίου αγοράς
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και κερδών δεν αληθεύει πάντα. Πολλές επιχειρήσεις, που 

δεν είχαν μεγάλο μερίδιο αγοράς, συνεχίζουν να επιβιώνουν 

και να παρουσιάζουν κέρδη, παρά τον ανταγωνισμό από τι 

επιχειρήσεις με μεγαλύτερα μερίδια αγοράς.

4. Ανάπτυξη αγοράς: Γενικά η ανάπτυξη της εξυπηρετούμενης 

από την επιχείρηση αγοράς δημιουργεί:

- ευνοϊκά αποτελέσματα στο απόλυτο μέγεθος των κερδών,

- ουδέτερα αποτελέσματα στην ποσοστιαία μέτρηση των 

κερδών και

- αρνητικές επιπτώσεις σε όλες τις μετρήσεις των

χρηματορροών.

5. Ποιότητα του προσφερόμενου προϊόντος της υπηρεσίας:

Η υψηλή ποιότητα έχει γενικά ευνοϊκές επιπτώσεις σε όλα 

τα μεγέθη της χρηματοοικονομικής λειτουργίας.

6. Διαφοροποίηση και Καινοτομία: Η διαρκής έρευνα και 

ανάπτυξη τείνει να έχει θετικά αποτελέσματα στη 

λειτουργία μιας επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι η 

επιχείρηση κατέχει μια ισχυρή ανταγωνιστική θέση στην 

αγορά και αντίστροφα.

7. Καθετοποίηση: Επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ώριμες 

και σταθερές αγορές ωφελούνται με την καθετοποίηση. 

Αντίθετα, αρνητικά αποτελέσματα εμφανίζονται σε 

επιχειρήσεις, που λειτουργούν σε συχνά και γρήγορα 

μεταβαλλόμενες αγορές.

8. Μετακύλιση κόστους: Τα ποσοστά αύξησης των αμοιβών, 

μισθών, κόστους πρώτης ύλης και η ύπαρξη συνδικάτων
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εργαζομένων, έχουν περίπλοκες επιπτώσεις στα κέρδη και 

τις χρηματορροές των επιχειρήσεων. Οι επιπτώσεις των 

παραπάνω παραγόντων στην κάθε επιχείρηση εξαρτώνται 

από την ικανότητά της να μεταφέρει τις επιπτώσεις αυτές 

στους καταναλωτές των προϊόντων της.

9. Τρέχουσα στρατηγική προσπάθεια: Υπάρχουν διαφορές 

στις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιπτώσεις μερικών 

στρατηγικών παραγόντων. Μακροχρόνια οι περισσότεροι 

παράγοντες επηρεάζουν ευνοϊκά τη χρηματοοικονομική 

λειτουργία της επιχείρησης. Μερικές φορές, όμως, στην 

προσπάθεια να επιτευχθεί ένα μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, 

μπορεί να προκόψει αντίθετο βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα.

To PIMS προσφέρει στις επιχειρήσεις - μέλη έναν 

αριθμό εκθέσεων, όπως φαίνεται στο παραπάνω Σχήμα 3.1. Οι 

κύριες εκθέσεις - αναφορές που παρέχονται είναι οι 

ακόλουθες:

α) Η έκθεσυ καλτκ λειτουργίαν Στην έκθεση αυτή 

συγκρίνονται τα χαρακτηριστικά της εξεταζόμενης 

επιχείρησης με τους μέσους όρους των χαρακτηριστικών 

όλων των ομοειδών επιχειρήσεων που βρίσκονται στην 

τράπεζα δεδομένων του PIMS. Το κύριο αντικείμενο της 

έκθεσης είναι να καθορίσει πόσο απέχει η λειτουργία της 

επιχείρησης από το μέσο όρο των ομοειδών επιχειρήσεων. 

Επειδή η έκθεση λειτουργίας βασίζεται σε 28 στρατηγικούς 

παράγοντες, η επιχείρηση μπορεί να προσδιορίσει και να 

βελτιώσει τους παράγοντες εκείνους, που πιστεύει ότι έχουν
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τη μεγαλύτερη επίπτωση στα κέρδη και στις χρηματορροές 

της.

β) Η έκθεσιι στρατηγικής ανάλυσης. Στην έκθεση αυτή 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ορισμένων ερωτήσεων για 

τη λειτουργία της επιχείρησης σε σχέση με την εμπειρία 

παρόμοιων επιχειρήσεων στους συγκεκριμένους τομείς. Οι 

ερωτήσεις είναι του τύπου «τι-εάν» (what if). Στην ουσία η 

έκθεση αυτή είναι μία προσομοίωση των μακροχρόνιων και 

βραχυχρόνιων επιπτώσεων διαφόρων πιθανών στρατηγικών 

κινήσεων της επιχείρησης.

γ) Η έκθεσιι τικ άριστικ στρατηγικής. Στην έκθεση αυτή 

προτείνεται ένας συνδυασμός στρατηγικών αλλαγών, με τον 

οποίο είναι δυνατό να επιτευχθούν τα άριστα δυνατά 

αποτελέσματα για την επιχείρηση, 

δ) Η έκθεσιι παρόιιοιων επιγειριίσεων. Η έκθεση αυτή 

αναφέρεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες είναι στρατηγικά 

παρόμοιες με την αναλυόμενη επιχείρηση. Ο σκοπός της 

έκθεσης είναι να βοηθήσει τα διοικητικά στελέχη της 

επιχείρησης να πάρουν τις κατάλληλες στρατηγικές 

αποφάσεις παρέχοντάς τους δεδομένα για το πώς παρόμοιες 

επιχειρήσεις έχουν πετύχει τους στόχους τους.

Η οποιαδήποτε κριτική εκτίμηση του προγράμματος 

PIMS πρέπει να αναγνωρίσει την πρωτότυπη και μοναδική 

συνεισφορά του στην εξέλιξη της στρατηγικής διοίκησης. Το 

PIMS είναι ίσως μία από τις καλύτερες στρατηγικές μεθόδους, 

που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα. Το κυριότερο
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πλεονέκτημα του προγράμματος είναι η ικανότητά του να 

προβλέπει ποσοτικά τα αποτελέσματα μιας προτεινόμενης 

επιχειρησιακής στρατηγικής. Είναι μία τεχνική πρόβλεψης, 

παρά μία περιγραφική και διαγνωστική τεχνική.

Πολλές, ωστόσο, είναι και οι κριτικές που έχουν 

διατυπωθεί κατά του προγράμματος PIMS. Πρώτον, ο μεγάλος 

αριθμός δεδομένων, που χρησιμοποιεί το PIMS στην τράπεζα 

δεδομένων, κατέληξε να είναι ένα από τα βασικά του 

μειονεκτήματα. Έτσι, ενώ αρχικά η τράπεζα δεδομένων ήταν 

μικρή και μπορούσε εύκολα μία επιχείρηση να συγκριθεί με 

όλες τις άλλες του ίδιου κλάδου, σήμερα η τράπεζα δεδομένων 

πήρε τέτοιες διαστάσεις, που είναι δύσκολο να γίνει μια 

τέτοια σύγκριση. Δεύτερον, ο τρόπος με τον οποίο έχουν 

συγκεντρωθεί τα δεδομένα δεν εξασφαλίζει την αντικειμενική 

ανάλυσή τους. Η πληροφόρηση που παρέχουν οι επιχειρήσεις, 

όταν γίνονταν μέλη του PIMS είναι υποκειμενική. Επομένως, 

είναι δυνατόν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας να μη 

δώσουν την αληθινή εικόνα της επιχείρησης ή γενικότερα του 

βιομηχανικού κλάδου, στον οποίο ανήκει. Τρίτον, οι 

υπηρεσίες και οι αναφορές που παρέχονται από το PIMS είναι 

διαθέσιμες μόνο στις επιχειρήσεις - μέλη του προγράμματος 

και ακόμη το κόστος απόκτησης της πληροφόρησης αυτής 

είναι πολύ υψηλό.1

1 Βλ. Επιχειρησιακή Στρατηγική, Π.Γ. Ευθύμογλου, Τεύχος Α, σελ. 174-178.
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3.3 Λειτουργική Ανάλυση

3.3.1. Δομή της επιχείρησης

Η κατανόηση του συγκεκριμένου τρόπου οργάνωσης 

μιας επιχείρησης είναι χρήσιμη στη διαμόρφωση της 

στρατηγικής της. Αν η δομή είναι συμβατή με μία 

προτεινόμενη αλλαγή στην στρατηγική, αποτελεί σημαντική 

δύναμη για την επιχείρηση. Εντούτοις, εάν η δομή δεν είναι 

συμβατή με την υπάρχουσα ή την προτεινόμενη στρατηγική, 

αποτελεί αδυναμία για την επιχείρηση και θα την εμποδίσει 

ενδεχομένως να εφαρμόσει αυτήν τη στρατηγική κατάλληλα.

Υπάρχει πλήθος οργανωτικών δομών στην ελληνική και 

διεθνή βιβλιογραφία. Ωστόσο οι κυριότερες τρεις βασικές 

οργανωτικές δομές είναι, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.2, η 

απλή, η λειτουργική και η τμηματική δομή. Γενικά, κάθε δομή 

τείνει να υποστηρίξει περισσότερο ορισμένες στρατηγικές από 

κάποιες άλλες.

Το χαρακτηριστικό της απλής οργανωτικής δομής 

(simple structure) είναι ότι δεν υπάρχουν λειτουργικές 

κατηγορίες ή κατηγορίες προϊόντων. Η δομή αυτή είναι 

κατάλληλη για μία μικρή επιχείρηση, η οποία κυριαρχείται 

από τον ιδιοκτήτη της, έχει μία ή δύο γραμμές προϊόντων και 

λειτουργεί σε μικρό τμήμα της αγοράς. Η λειτουργική δομή 

(functional structure) είναι κατάλληλη για επιχειρήσεις 

μεσαίου μεγέθους με ορισμένες γραμμές προϊόντων σ'έναν 

βιομηχανικό κλάδο. Οι εργαζόμενοι σ'αυτές τις επιχειρήσεις 

είναι εξειδικευμένα άτομα στις επιμέρους επιχειρηματικές
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λειτουργίες, που είναι σημαντικές για τον κλάδο, όπως η 

παραγωγή, το μάρκετινγκ, η χρηματοοικονομική λειτουργία 

και οι ανθρώπινοι πόροι. Τέλος η τμηματική δομή (divisional 

structure) είναι κατάλληλη για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις με 

μεγάλο αριθμό γραμμών προϊόντος σε ορισμένους σχετικούς 

μεταξύ τους κλάδους (conglomerate structure). Αυτή η 

τελευταία μορφή που είναι γνωστή και ως holding company 

είναι στην ουσία ένα σύνολο νομικά ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν κάτω από την ίδια 

επιχειρησιακή ομπρέλα.
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Σχήμα 3.2 : Βασικές οργανωσιακές δομές

I. Απλή δομή.

II. Λειτουργική δομή.

III. Τμηματική δομή.

Ανώτατη Διοίκηση

Γ 1
Τμήμα προϊόντος Α' Τμήμα προϊόντος Β'

I---------- 1_______,
Παραγωγή Χρηματο

οικονομική
Παραγωγή Χρηματο

οικονομική

Πωλήσεις Προσωπικό Πωλήσεις Προσωπικό
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3.3.2. Η κουλτούρα της επιχείρησης

Η επιχειρησιακή κουλτούρα είναι το σύνολο των 

πεποιθήσεων, των προσδοκιών και των αξιών, που 

μοιράζονται τα άτομα - μέλη ενός οργανισμού και τα οποία 

μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά. Γενικά αντανακλά τις 

αξίες του ιδρυτή και την γενικότερη αποστολή της 

επιχείρησης. Δίνει στην επιχείρηση την αίσθηση της 

ταυτότητας: «Αυτοί είμαστε. Αυτό κάνουμε. Αυτό

πιστεύουμε!». Η κουλτούρα περιλαμβάνει την κυρίαρχη 

κατεύθυνση της επιχείρησης και επιτελεί ορισμένες 

σημαντικές λειτουργίες όπως το να δίνει την αίσθηση 

συγκεκριμένης ταυτότητας στους εργαζομένους και να 

προκαλεί την αφοσίωσή τους στους γενικότερους στόχους και 

το έργο της επιχείρησης, να συμβάλλει στη γενικότερη 

σταθερότητα της επιχείρησης σαν κοινωνικό σύστημα και να 

λειτουργεί ως πλαίσιο αναφοράς για τους εργαζομένους και 

σαν οδηγός αποδεκτής συμπεριφοράς από αυτούς.

Η επιχειρησιακή κουλτούρα μορφοποιεί τη γενικότερη 

συμπεριφορά των ατόμων-μελών ενός οργανισμού. Γι'αυτόν 

ακριβώς το λόγο έχει την ικανότητα να επηρεάζει σημαντικά 

την ικανότητα ενός οργανισμού να αλλάζει στρατηγική 

κατεύθυνση. Μία ισχυρή κουλτούρα μπορεί όχι μόνο να 

στηρίξει την επιβίωση μιας επιχείρησης, αλλά και μία 

ισχυρότερη ανταγωνιστική θέση σ'έναν βιομηχανικό κλάδο. 

Μία οποιαδήποτε αλλαγή στην αποστολή, τους στόχους, τις 

στρατηγικές ή τις πολιτικές πιθανόν να αποτύχει, εάν δεν
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συμβαδίζει με την αποδεκτή κουλτούρα της επιχείρησης. 

Γι'αυτό και η κουλτούρα, όπως και η δομή μπορεί 

ν'αποτελέσει είτε δύναμη είτε αδυναμία για την επιχείρηση, 

ανάλογα με το αν συμβαδίζει με την υπάρχουσα ή την 

προτεινόμενη στρατηγική.

3.3.3. Το Μάρκετινγκ της επιχείρησης

Το Μάρκετινγκ έχει σαν κύριο σκοπό την μετακίνηση 

των προϊόντων ή υπηρεσιών από τον παραγωγό στον 

καταναλωτή. Ξεκινάει από τις επιθυμίες και ανάγκες του 

καταναλωτή και από το αν το προϊόν ή και η υπηρεσία μπορεί 

να πωληθεί με κάποιο κέρδος. Αυτό απαιτεί κάποια έρευνα 

αγοράς, αναγνώριση της αγοράς, ανάπτυξη του προϊόντος, 

έλεγχος των αντιδράσεων των καταναλωτών σ'αυτό, 

προγραμματισμό του κόστους, καθορισμό του τρόπου 

διανομής και εξυπηρέτησης των πελατών καθώς και τεχνικές 

προώθησης του τελικού προϊόντος. Το Μάρκετινγκ 

περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό παραγόντων, που μπορούν να 

αποτελόσουν δυνάμεις ή αδυναμίες για την επιχείρηση, και θα 

πρέπει να αναλύονται ένας ένας ξεχωριστά. Μερικοί από τους 

παράγοντες αυτοί εμφανίζονται στον Πίνακα 3.1.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 : Παράγοντες Μάρκετινγκ
1) Ανταγωνιστική δομή και μερίδιο 

αγοράς: Σε ποιο βαθμό η επιχείρηση 
έχει καθιερώσει ισχυρό μερίδιο 
αγοράς στη συνολική αγορά ή στα 
βασικότερα τμήματά της;

2) Αποτελεσματικό και αποδοτικό 
σύστημα έρευνας αγοράς.

3) Το μίγμα προϊόντος και γενικά η 
ποιότητά του.

4) Η γραμμή προϊόντων: πληρότητα της 
γραμμής, αλλά και του μίγματος 
προϊόντων. Σε ποια φάση του 
κύκλου ζωής τους βρίσκονται τα 
προϊόντα;

5) Ισχυρή ηγετική θέση σε νέα 
προϊόντα ή υπηρεσίες.

6) Προστασία σήματος / πατέντας.
7) Θετικά αισθήματα για την 

επιχείρηση ή τα προϊόντα της από 
τους τελικούς καταναλωτές.

8) Αποτελεσματική συσκευασία
προϊόντος.

9) Αποτελεσματική τιμολογιακή
πολιτική.

10) Αποδοτικό προσωπικό πωλήσεων: 
στενοί δεσμοί με βασικούς πελάτες.

11) Αποτελεσματική διαφήμιση:
Καθιέρωσε το προϊόν της εταιρίας ή 
την εικόνα της ώστε να 
δημιουργηθούν πιστοί καταναλωτές.

12) Αποτελεσματικές προωθητικές 
ενέργειες εκτός της διαφήμισης.

13) Αποτελεσματική εξυπηρέτηση
πελατών μετά την πώληση.

14) Αποτελεσματικά κανάλια 
διανομής και γεωγραφική 
κάλυψη.

Από τους παράγοντες του Πίνακα 3.1 κάθε ένας 

χωριστά, αλλά και σε συνδυασμό μεταξύ τους, μπορεί 

ν'αποτελέσει δύναμη ή αδυναμία για την επιχείρηση, ανάλογα 

με το πως αντιμετωπίζεται από αυτήν.
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3.3.4. Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R & D) μπορεί 

ν'αποτελέσει πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για δύο 

βασικούς λόγους:

(1) Μπορεί να οδηγήσει σε νέα ή βελτιωμένα προϊόντα, που 

θα δοθούν στη συνέχεια στο τμήμα Μάρκετινγκ και (2) μπορεί 

να οδηγήσει στην ανάπτυξη βελτιωμένων διαδικασιών 

παραγωγής ή επεξεργασίας των υλικών, ώστε τελικά να 

επιτευχθεί πλεονέκτημα κόστους για την επιχείρηση. Οι 

παράγοντες που πρέπει να μελετούνται μεταξύ άλλων όταν 

αναλύεται το τμήμα αυτό εμφανίζονται στον Πίνακα 3.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 : Παράγοντες του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης

1) Βασικές ικανότητες ερευνών εντός 

της επιχείρησης.

2) Ικανότητες ανάπτυξης σε σχέση με 

την χρησιμοποιούμενη τεχνολογία.

3) Υπεροχή στο σχεδιασμό του

προϊόντος.

4) Υπεροχή στο σχεδιασμό των

διαδικασιών παραγωγής του

προϊόντος.

5) Ανωτερότητα τεχνικών

συσκευασίας.

7) Ικανότητα επίτευξης των 

σχεδιαστικών στόχων και 

ικανοποίησης των απαιτήσεων 

των πελατών.

8) Καλά εξοπλισμένα εργαστήρια 

και εγκαταστάσεις ελέγχου.

9) Εκπαιδευμένοι και έμπειροι 

επιστήμονες και τεχνικοί.

10) Εργασιακό περιβάλλον

προσαρμοσμένο σε συνθήκες 

δημιουργικότητας και
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6) Βελτιώσεις στη χρήση παλαιών ή καινοτομίας.

νέων υλικών. 11) Ικανότητα πρόβλεψης των

τεχνολογικών εξελίξεων.

3.3.5. Η λειτουργία παραγωγής

Όταν αναλύεται η παραγωγική λειτουργία, προκειμένου 

ν'ανιχνευθούν δυνάμεις ή αδυναμίες της επιχείρησης, 

ορισμένοι από τους παράγοντες, που μπορούν να ληφθούν 

υπόψη, εμφανίζονται στον Πίνακα 3.3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 : Παράγοντες της λειτουργίας της παραγωγής

1) Χαμηλότερο συνολικό λειτουργικό 

κόστος σε σύγκριση με τα συνολικά 

κόστη των ανταγωνιστών.

2) Κατάλληλη παραγωγική ικανότητα, 

που ν'ανταποκρίνεται στη ζήτηση 

της αγοράς.

3) Αποτελεσματικές και αποδοτικές 

παραγωγικές εγκαταστάσεις.

4) Κόστος α' υλών και υλικών του 

συνολικού προϊόντος.

5) Διαθεσιμότητα α' υλών και υλικών.

6) Αποτελεσματικός μηχανολογικός

7) Αποτελεσματικά 

γραφεία.

8) Στρατηγική τοποθέτηση των 

γραφείων και των παραγωγικών 

εγκαταστάσεων.

9) Αποτελεσματικά συστήματα 

ελέγχου των αποθεμάτων.

10) Αποτελεσματικές διαδικασίες: 

σχεδιασμός, προγραμματισμός και 

έλεγχος ποιότητας.

11) Αποτελεσματικές πολιτικές 

διατήρησης του προϊόντος.
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εξοπλισμός. 12) Κάθετη ολοκλήρωση ή καλές

σχέσεις με τους προμηθευτές.

13) Ευκαμψία των 

λειτουργιών.

Οι παραγωγικές λειτουργίες μπορούν ν'αποτελέσουν 

πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κόστους ή 

διαφοροποίησης, ανάλογα με τη βασική επιχειρηματική 

στρατηγική ανταγωνισμού που έχει επιλέξει η επιχείρηση.

3.3.6. Οι ανθρώπινοι πόροι

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί σημαντικό στοιχείο 

στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 

και συμβάλλει κατά ουσιαστικό τρόπο στην επίτευξη των 

στόχων της επιχείρησης και την υλοποίηση των 

προτεινόμενων στρατηγικών. Μπορεί ν'αποτελέσει, όπως και 

οι άλλοι παράγοντες, δυνατό ή αδύνατο σημείο για μία 

επιχείρηση, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν 

σ'αυτήν. Κάποια στοιχεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

στην ανάλυση εμφανίζονται στον Πίνακα 3.4.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 : Παράγοντες στη Διοίκηση Ανθρ. Πόρων

1) Εικόνα (image) της επιχείρησης.

2) Αποτελεσματικό οργανωσιακό 

κλίμα, δομή και κουλτούρα.

3) Μέγεθος της εταιρίας σε σχέση με 

τον κλάδο.

4) Σύστημα στρατηγικής διοίκησης.

5) Επιρροή σε νομοθετικούς ή 

κυβερνητικούς παράγοντες.

6) Εργατικό προσωπικό εξειδικευμένο.

7) Εμπειρία και προσόντα

διευθυντικών στελεχών.

8) Σχέσεις με τα εργατικά 

συνδικάτα.

9) Αποτελεσματικές σχέσεις με το

προσωπικό: συστήματα

αμοιβών, παροχών και

προαγωγών.

10) Χαμηλό κόστος εργασίας.

11) Αποτελεσματική χρήση 

πληροφοριακών συστημάτων.

3.3.7. Η χρηματοοικονομική λειτουργία

Η ανάλυση της χρηματοοικονομικής λειτουργίας έχει ως 

κύριο σκοπό να διαπιστωθεί εάν η επιχείρηση έχει κατάλληλη 

χρηματοοικονομική θέση, ώστε να στηρίξει την ανάληψη μιας 

συγκεκριμένης στρατηγικής ή όχι. Μερικοί από τους 

παράγοντες που πρέπει να εξετάζονται εμφανίζονται στον 

Πίνακα 3.5.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 : Παράγοντες της χρηματοοικονομικής λειτουργίας

1. Συνολική χρηματοοικονομική θέση

της επιχείρησης: ρευστότητα,

μόχλευση, κερδοφορία,

χρηματορροές.

2. Κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης 

σε σχέση με τον κλάδο και τους 

ανταγωνιστές λόγω τιμής μετοχής 

και γενικότερης μερισματικής 

πολιτικής.

3. Κεφαλαιακή δομή και

χρηματοοικονομική μόχλευση.

4. Σχέση με τους ιδιοκτήτες και 

μετόχους.

5. Φορολογικές συνθήκες και

συνθήκες επενδυτικού

κινδύνου.

6. Χρηματοοικονομικός

σχεδιασμός, κεφάλαιο κίνησης 

και προϋπολογισμός

επενδύσεων.

7. Λογιστικά συστήματα

παρακολούθησης του κόστους, 

προϋπολογισμοί εσόδων και 

κερδών.

8. Τεχνικές εκτίμησης και 

αξιολόγησης των αποθεμάτων.

Ολοκληρώνοντας την παραπάνω διαδικασία η επιχείρηση 

είναι σε θέση ν'αναγνωρίσει τα δυνατά και αδύνατά της 

σημεία και στη συνέχεια να τα συνδυάσει με τις ευκαιρίες που 

της παρουσιάζονται καθώς και τις απειλές που ενέχει το 

ευρύτερο περιβάλλον της, ώστε να καθορίσει τη στρατηγική 

που θα συντελέσει στην εξάλειψη των αδυναμιών και την 

ενίσχυση των δυνάμεων με ταυτόχρονη εκμετάλλευση των 

ευκαιριών και αποφυγή των απειλών του περιβάλλοντος.
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3.4. Ανάλυση αλυσίδας αξίας

Ένα άλλο εργαλείο ανάλυσης του εσωτερικού 

περιβάλλοντος μιας επιχείρησης είναι η ανάλυση της αλυσίδας 

αξίας (value chain) της επιχείρησης, όπως αναπτύχθηκε από 

τον Μ. Porter. Ο Porter θεωρεί την επιχείρηση σαν ένα 

«σύνολο δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται για το 

σχεδίασμά, την παραγωγή, την πώληση, τη διανομή και την 

υποστήριξη του προϊόντος». Η διάσπαση της επιχείρησης 

σ'αυτές τις κύριες δραστηριότητες, δίνει στο διευθυντικό 

στέλεχος την ικανότητα ν'αντιληφθεί από τη μία πλευρά τη 

συμπεριφορά του κόστους και από την άλλη την πιθανή βάση 

για διαφοροποίηση. Σύμφωνα με τον Porter μία επιχείρηση 

δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα πετυχαίνοντας να 

εκτελέσει αυτές τις κύριες δραστηριότητες είτε 

οικονομικότερα είτε καλύτερα από τους ανταγωνιστές της.

Η αλυσίδα αξίας μιας επιχείρησης αποτελεί ένα μέρος 

της αλυσίδας αξίας ολόκληρου του συστήματος για την 

παραγωγή και διάθεση στον καταναλωτή του τελικού 

προϊόντος. Ο Porter ονομάζει ολόκληρη την αλυσίδα αυτή σαν 

Σύστημα αξίας (Value System). Στο Σχήμα 3.3 εμφανίζεται το 

σύστημα αξίας ενός προϊόντος. Όπως φαίνεται στο σχήμα 

αυτό, το Σύστημα αξίας περιλαμβάνει την αλυσίδα αξίας των 

προμηθευτών, οι οποίοι παρέχουν τις πρώτες ύλες στην 

αλυσίδα αξίας της επιχείρησης. Το παραγόμενο προϊόν της 

επιχείρησης συνήθως φτάνει στον καταναλωτή, αφού 

προηγουμένως περάσει από το δίκτυο διανομής (αλυσίδα
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αξίας καναλιού διανομής). Το να δημιουργήσει και να 

διατηρήσει μια επιχείρηση σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

εξαρτάται από τη σπουδή και κατανόηση όχι μόνο της δικής 

της αλυσίδας αξίας, αλλά και της σχέσης που έχει η αλυσίδα 

αξίας της επιχείρησης με το όλο σύστημα αξίας2. Η έννοια της 

αλυσίδας αξίας της επιχείρησης αναλύεται στο επόμενο 

Κεφάλαιο.

Σχήμα 3.3 : Το σύστημα αξίας ενός προϊόντος

Αξία του Αξία του Αξία που έχει το προϊόν
προϊόντος πριν προϊόντος μετά την επιχείρηση

αυτό φτάσει στην επιχείρηση
επιχείρηση

Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα Αλυσίδα
Αξίας αξίας της αξίας αξίας

προμηθευτών επιχείρησης καναλιού
διανομής

αγοραστών

Πηγή: Επιχ/κή Στρατηγική, Π.Γ. Ευθύμογλου, Τεύχος Α, σελ.

46

2 Βλ. Επιχειρησιακή Στρατηγική, Π.Γ. Ευθύμογλου, Τεύχος Α, σελ. 46.
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Κεφάλαιο 4ο

Αλυσίδα αξίας 

της επιχείρησης
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4.1. Η έννοια της αλυσίδας αξίας

Έχει αναφερθεί ότι, προκειμένου τα διευθυντικά στελέχη 

μιας επιχείρησης να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες και να 

ελαχιστοποιήσουν τις απειλές στο εξωτερικό περιβάλλον, 

πρέπει ν'αναλυθούν προσεκτικά οι εσωτερικές δυνάμεις και 

αδυναμίες της επιχείρησης. Η ανάλυση της αλυσίδας αξίας 

είναι ένα χρήσιμο πλαίσιο για συστηματική αναγνώριση 

αυτών των δυνάμεων και αδυναμιών. Η ανάλυση της αλυσίδας 

αξίας υποθέτει ότι ο βασικός οικονομικός σκοπός μίας 

επιχείρησης είναι να δημιουργήσει αξία (που μετράται με τα 

συνολικά κέρδη της επιχείρησης). Στην ανάλυση αλυσίδας 

αξίας τα διευθυντικά στελέχη διακρίνουν τις δραστηριότητες 

της επιχείρησης σ'ένα σύνολο ξεχωριστών δραστηριοτήτων, οι 

οποίες προσθέτουν αξία. Μέσα από την εκτίμηση των 

δυνάμεων και αδυναμιών της εταιρίας σε σχέση με αυτές τις 

δραστηριότητες, οι managers μπορούν να κατανοήσουν σε 

βάθος τις ικανότητες της επιχείρησής τους.

Η επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων απαραίτητων για το σχεδίασμά, την 

παραγωγή, τη διανομή και την υποστήριξη των προϊόντων της. 

Κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να προσθέσει 

αξία σ' ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Επίσης κάθε μία από 

αυτές μπορεί ν' αποτελέσει πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. Οι δραστηριότητες αυτές 

ονομάζονται δραστηριότητες αξίας και διακρίνονται επιμέρους 

σε δύο βασικές κατηγορίες, τις κύριες δραστηριότητες και τις
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δραστηριότητες υποστήριξης, όπως φαίνεται και στο Σχήμα

4.1. Οι κύριες δραστηριότητες συνεισφέρουν στη φυσική 

δημιουργία του προϊόντος, στην πώληση και τη μεταφορά του 

στον αγοραστή καθώς και στις παρεχόμενες μετά την πώληση 

υπηρεσίες. Οι δραστηριότητες υποστήριξης βοηθούν τις κύριες 

δραστηριότητες καθώς και η μία την άλλη μεταξύ τους.

Σχήμα 4.1 : Αλυσίδα αξίας της επιχείρησης.

Ν/------------
Κύριες δραστηριότητες

4.1.1. Κύριες δραστηριότητες

Οι πέντε κατηγορίες των κύριων δραστηριοτήτων 

(primary activities) είναι η επιμελητεία παραλαβής υλικών 

(inbound logistics), οι λειτουργίες (operations), η επιμελητεία 

παράδοσης υλικών (outbound logistics), το μάρκετινγκ και οι 

πωλήσεις (marketing and sales) και οι υπηρεσίες (services). 

Κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να διακριθεί
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επιμέρους σε άλλες δραστηριότητες, προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί μία ολοκληρωμένη εσωτερική ανάλυση. Στον 

Πίνακα 4.1 εμφανίζονται μερικοί από τους σημαντικότερους 

παράγοντες, που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τα 

διευθυντικά στελέχη, όταν αναλύουν τις κύριες 

δραστηριότητες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1: Εκτίμηση της Αλυσίδας Αξίας : Κύριες

δραστηριότητες

Επιμελητεία παραλαβής υλικών.

• Βαρύτητα των συστημάτων ελέγχου υλικών και αποθεμάτων.

• Αποτελεσματικότατα των δραστηριοτήτων αποθήκευσης των α υλών. 

Λειτουργίες.

• Παραγωγικότητα εξοπλισμού συγκριτικά με αυτήν των 

ανταγωνιστών.

• Κατάλληλη αυτοματοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών.

• Αποτελεσματικότατα των συστημάτων ελέγχου της παραγωγής και τη 

βελτίωση της ποιότητας και τη μείωση του κόστους.

• Αποτελεσματικότατα της χωροταξικής διάταξης του εργοστασίου και 

του σχεδιασμού της ροής των προϊόντων.

• Επιμελητεία παράδοσης υλικών.

• Ακρίβεια και αποτελεσματικότητα της μεταφοράς των τελικών 

προϊόντων ή την υπηρεσιών.

• Αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων αποθήκευσης των τελικών 

προϊόντων.
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Μάρκετινγκ και πωλήσεις.

• Αποτελεσματικότητα της έρευνας αγοράς προκειμένου να 

διαπιστωθούν οι τομείς και οι ανάγκες των καταναλωτών.

• Καινοτομία στους τομείς προώθησης και διαφήμισης των προϊόντων.

• Εκτίμηση εναλλακτικών καναλιών διανομής.

• Ικανότητες και παρακίνηση του προσωπικού πωλήσεων.

• Ανάπτυξη ποιοτικής εικόνας και ευνοϊκής φήμης της εταιρίας.

• Έκταση αφοσίωσης στα προϊόντα της εταιρίας μεταξύ των 

καταναλωτών.

• Βαθμός κυριαρχίας σε ολόκληρη την αγορά ή κάποιο τμήμα της.

• Κατάλληλη προσοχή στα παράπονα των πελατών.

• Καταλληλότητα πολιτικών εγγυήσεων.

• Ποιότητα εκπαίδευσης και ενημέρωσης των καταναλωτών.

• Ικανότητα παροχής ανταλλακτικών ή και υπηρεσιών μετά την πώληση 

(επιδιορθώσεις κ.τ.λ.).

Επιμελητεία παραλαβής υλικών

Η επιμελητεία παραλαβής υλικών περιλαμβάνει τις 

δραστηριότητες της παραλαβής, της αποθήκευσης και της 

διαχείρισης των εισαγόμενων στην επιχείρηση υλικών και 

αφορά λειτουργίες όπως η διαχείριση των υλικών, η 

αποθήκευση, ο έλεγχος αποθεμάτων, ο προγραμματισμός και η 

διαχείριση των απαιτούμενων οχημάτων καθώς και οι τυχόν 

επιστροφές σε προμηθευτές. Βελτιώσεις σε οποιαδήποτε από
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αυτές τις δραστηριότητες έχει τυπικά σαν αποτέλεσμα τη 

μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Λειτουργίες

Οι λειτουργίες περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες που 

απαιτούνται για την μετατροπή των εισροών της επιχείρησης 

σε τελικά προϊόντα. Πιο συγκεκριμένα αφορά δραστηριότητες 

που έχουν σχέση με τον χρησιμοποιούμενο μηχανολογικό 

εξοπλισμό, τη συσκευασία του προϊόντος, τη συναρμολόγησή 

του, τη συντήρηση των μηχανών και τον έλεγχο της ποιότητας 

των προϊόντων. Βελτιώσεις σε οποιαδήποτε από αυτές τις 

δραστηριότητες συχνά οδηγούν σε προϊόντα υψηλότερης 

ποιότητας, σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και γενικότερα 

σε ταχύτερη ανταπόκριση στις συνθήκες και απαιτήσεις της 

αγοράς.

Επιμελητεία παράδοσης υλικών

Τα τελικά προϊόντα, μετά την παραγωγή τους, πρέπει να 

διανεμηθούν στους πελάτες της επιχείρησης. Αυτό 

περιλαμβάνει λειτουργίες επιμελητείας παράδοσης υλικών, 

όπως είναι η αποθήκευση και ο χειρισμός των ετοίμων 

προϊόντων, η λειτουργία της μεταφοράς τους με τη χρήση 

οχημάτων, και η διαδικασία παραγγελιών. Βελτιώσεις σε 

κάποια ή κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες συχνά
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συνεπάγονται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και υψηλότερα 

επίπεδα εξυπηρέτησης για τους πελάτες της επιχείρησης.

Μάρκετινγκ και πωλήσεις

Οι δραστηριότητες μάρκετινγκ και πωλήσεων μιας 

επιχείρησης επικεντρώνονται γύρω από τέσσερα βασικά 

θέματα: το μίγμα του προϊόντος, την τιμή, την προώθησή του 

και τα χρησιμοποιούμενα κανάλια διανομής. Ανάλογα με το 

μέγεθος του τμήματος της αγοράς, στο οποίο επιχειρεί να 

στοχεύσει η επιχείρηση, καθώς και με το βαθμό πολυπλοκότητας 

της παραγωγικής διαδικασίας, μία επιχείρηση μπορεί να επιλέξει 

στενό ή ευρύ μίγμα προϊόντος. Η τιμή, που η επιχείρηση είναι σε 

θέση να επιλέξει για το προϊόν της δίνει μία μέτρηση της αξίας, 

που έχει δημιουργήσει για τους πελάτες της. Προκειμένου κάθε 

προϊόν ή υπηρεσία να έχει επιτυχημένη πορεία, πρέπει να 

προωθείται με πληθώρα ενεργειών, όπως είναι η προσεκτικά 

σχεδιασμένη συσκευασία του, η διαφήμισή του κ.α. Τέλος, 

υπάρχουν πολλά σημαντικά θέματα, που πρέπει να καθοριστούν, 

όσον αφορά τον τρόπο διανομής του προϊόντος ή παροχής της 

υπηρεσίας στους πελάτες. Αυτά περιλαμβάνουν την εκτίμηση της 

θέσης και της σχετικής δύναμης των διανομέων σε σχέση με τη 

χρήση ενός πιο άμεσου προσωπικού πωλήσεων καθώς και τον 

καθορισμό της τοποθεσίας των σημείων λιανικής πώλησης.
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Υπηρεσίες

Τα διοικητικά στελέχη ολοένα και περισσότερο 

αναγνωρίζουν τις παρεχόμενες στους πελάτες υπηρεσίες σαν μία 

από τις σημαντικότερες δραστηριότητες αξίας μιας επιχείρησης. 

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως η 

εγκατάσταση, η επιδιόρθωση, η ενημέρωση και εκπαίδευση των 

πελατών, η προμήθεια των μερών του προϊόντος, η προσαρμογή 

του σε τυχόν απαιτήσεις των πελατών, όπως επίσης και η 

ανταπόκριση της επιχείρησης σε συγκεκριμένες ανάγκες και 

παράπονα των τελικών καταναλωτών. Σε κλάδους, όπου η αρχική 

αγορά του προϊόντος απαιτεί ουσιαστική εκροή κεφαλαίου και 

εξειδικευμένη εκπαίδευση των πελατών, η ανάγκη για ανώτερες 

παρεχόμενες υπηρεσίες μπορεί ν'αποτελέσει σημαντικό φραγμό 

εισόδου για πιθανούς νεοεισερχόμενους σ'αυτόν τον κλάδο.
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4.1.2. Δραστηριότητες Υποστήριξης

Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, η ανάπτυξη 

τεχνολογίας, η προμήθεια και η δομή της επιχείρησης είναι οι 

τέσσερις κύριες κατηγορίες δραστηριοτήτων υποστήριξης 

(support activities). Όπως και με τις κύριες δραστηριότητες, 

έτσι και αυτές μπορούν περαιτέρω να διακριθούν σε έναν 

αριθμό ξεχωριστών λειτουργιών. Για παράδειγμα, η δομή της 

επιχείρησης αποτελείται από το σύστημα διοίκησης, τη 

χρηματοοικονομική και τη λογιστική λειτουργία, τα 

πληροφοριακά συστήματα και τις σχέσεις της επιχείρησης - 

σαν νομικό πρόσωπο - με νομικούς και κυβερνητικούς 

παράγοντες. Οι δραστηριότητες αυτές παρέχουν υποστήριξη 

στις κύριες δραστηριότητες, αλλά και μεταξύ τους. Στον 

Πίνακα 4.2 εμφανίζονται οι κυριότεροι παράγοντες , που 

πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όταν αναλύονται οι 

δραστηριότητες υποστήριξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2: Εκτίμηση της αλυσίδας αξίας : 

Δραστηριότητες Υποστήριξης 

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

• Αποτελεσματικότητα των διαδικασιών στρατολόγησης, εκπαίδευσης 

και προώθησης όλων των επιπέδων των εργαζομένων.

• Καταλληλόλητα των συστημάτων ανταμοιβών για την κινητοποίηση 

και πρόκληση του εργατικού δυναμικού.

• Εργασιακό περιβάλλον που δεν ευνοεί τις συχνές απουσίες και
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συντελεί στη διατήρηση του κύκλου εργασιών σε επιθυμητά επίπεδα.

• Ανάπτυξη θετικών σχέσεων με τα εργατικά συνδικάτα και τους 

εμπορικούς συνδέσμους.

• Επίπεδα κινητοποίησης των εργαζομένων και βαθμός ικανοποίησής 

τους από τη δουλειά τους.

Ανάπτυξη τεχνολογίας

• Επιτυχία των δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης (προς την 

κατεύθυνση καινοτομιών όσον αφορά είτε προϊόντα, είτε 

διαδικασίες).

• Ποιότητα εργασιακών σχέσεων μεταξύ του προσωπικού του τμήματος 

R & D (Research and Development) και άλλων τμημάτων.

• Ακρίβεια των δραστηριοτήτων ανάπτυξης τεχνολογίας, ώστε να είναι 

έγκαιρες και να προλαβαίνουν τυχόν προθεσμίες.

• Εμπειρία και προσόντα των τεχνικών και των επιστημόνων των 

εργαστηρίων.

• Ικανότητα του εργασιακού περιβάλλοντος να ενθαρρύνει και να 

προωθεί τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

• Ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών εισροών για την ελαχιστοποίηση της 

εξάρτησης από έναν και μοναδικό προμηθευτή.

• Προμήθεια πρώτων υλών :

Σε ακριβή χρονική βάση

Στο χαμηλότερο δυνατό κόστος 

Σε αποδεκτά επίπεδα ποιότητας.

• Διαδικασίες προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων 

και κτιρίων.
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• Δημιουργία και ανάπτυξη κριτηρίων για την επιλογή μεταξύ 

διαφορετικών συστημάτων χρηματοδότησης (π.χ. leasing έναντι 

αγοράς ενός μηχανήματος).

• Καλές, μακροχρόνιες σχέσεις με αξιόπιστους προμηθευτές.

Δομή της επιχείρησης

• Ικανότητα αναγνώρισης ευκαιριών αγορών νέων προϊόντων και 

πιθανών μελλοντικών περιβαλλοντικών απειλών.

• Ποιότητα του συστήματος στρατηγικού σχεδιασμού, ώστε να 

επιτυγχάνονται οι επιχειρησιακοί στόχοι.

• Συντονισμός και ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με την αλυσίδα αξίας μεταξύ ξεχωριστών οργανωτικών 

μονάδων.

• Ικανότητα απόκτησης χαμηλού κόστους κεφαλαίων για τις όποιες 

κεφαλαιακές ανάγκες.

• Επίπεδο υποστήριξης της διαδικασίας λήψεως καθημερινών και 

στρατηγικών αποφάσεων μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

• Ακριβής και έγκαιρη πληροφόρηση τις διοίκησης για στοιχεία του 

Γενικού και του Άμεσου περιβάλλοντος της επιχείρησης.

• Ανάπτυξη καλών σχέσεων με ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος (special 

interest groups).

• Δημόσια εικόνα και φήμη της επιχείρησης.

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης 

περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που απαιτούνται
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για τη στρατολόγηση, την εκπαίδευση, την προώθηση και την 

εξέλιξη όλων των επιπέδων των εργαζομένων. Η 

δραστηριότητα αυτή επηρεάζει κάθε άλλη δραστηριότητα της 

αλυσίδας αξίας. Τα συνολικά κόστη της διοίκησης 

ανθρώπινου δυναμικού δεν ποσοτικοποιούνται εύκολα. 

Περιλαμβάνουν πολύπλοκα θέματα όπως το κόστος του 

κύκλου εργασιών των εργαζομένων και τα πακέτα επιδομάτων 

που δίνονται σ'αυτούς.

Η βελτίωση του επιπέδου ικανοτήτων των εργαζομένων 

και η διατήρηση καλών εργασιακών σχέσεων είναι ζωτικής 

σημασίας για τη δημιουργία αξίας και την ταυτόχρονη μείωση 

του κόστους. Μέσω της εκπαίδευσης των εργαζομένων σε 

συγκεκριμένες διαδικασίες, τα διευθυντικά στελέχη μπορούν 

να βοηθήσουν την επιχείρησή τους ν'ανταποκριθεί ταχύτερα 

στις απαιτήσεις της αγοράς μέσω αυξημένης 

αποτελεσματικότητας, ποιότητας, παραγωγικότητας και του 

βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων. Τα άτομα - μέλη ενός 

οργανισμού είναι η πιο ευέλικτη και πολύτιμη μορφή 

κεφαλαίου και σ'ένα περιβάλλον απρόβλεπτων και ταχέων 

αλλαγών είναι απαραίτητο να έχει αναπτυχθεί ένα εργατικό 

δυναμικό, που να μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα και 

γρήγορα.
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Ανάπτυξη τεχνολογίας

Η τεχνολογία διαχέεται σε όλες τις δραστηριότητες 

αξίας σε μια επιχείρηση. Επηρεάζει δραστηριότητες, που 

ποικίλουν από την ανάπτυξη προϊόντων ή και διαδικασιών 

στην εισαγωγή παραγγελιών και την διανομή των προϊόντων 

στον πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι η ανάπτυξη τεχνολογίας 

ξεπερνά τα παραδοσιακά όρια της έρευνας και ανάπτυξης. 

Μ'άλλα λόγια, η ανάπτυξη τεχνολογία εκτείνεται πέρα από τις 

τεχνολογίες, που εφαρμόζονται σ'αυτό καθαυτό το προϊόν. 

Ωστόσο, τα διευθυντικά στελέχη πρέπει ν'αντιληφθούν ότι η 

επένδυση στην τεχνολογία είναι και πιθανή πηγή κινδύνου για 

την επιχείρηση, όχι μόνο εξαιτίας του μεγέθους των 

επενδύσεων αλλά και λόγω της αβεβαιότητας πολλών άλλων 

παραγόντων, όπως η καταναλωτική ζήτηση, η αντιγραφή από 

τους ανταγωνιστές και οι δραματικές αλλαγές στην ίδια την 

τεχνολογία.

Προμήθεια

Η προμήθεια αναφέρεται στην αγορά των υλικών, που 

χρησιμεύουν σαν εισροές στην αλυσίδα αξίας της επιχείρησης. 

Αυτά περιλαμβάνουν πρώτες ύλες, προμήθειες, και άλλες 

εισροές που χρησιμοποιούνται άμεσα στην παραγωγική 

διαδικασία, όπως επίσης και εξοπλισμό, μηχανήματα και 

κτιριακές εγκαταστάσεις. Οι εισροές αυτές είναι σημαντικές
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και για τις κύριες και για τις υπόλοιπες δραστηριότητες 

υποστήριξης. Το κόστος των αγοραζόμενων υλικών 

αντιπροσωπεύει μεγάλο ποσοστό των συνολικών εσόδων από 

πωλήσεις. Γι'αυτό, ακόμη και μια μικρή ποσοστιαία μείωση 

των εξόδων αυτών, μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην 

κερδοφορία της επιχείρησης. βελτιωμένες πρακτικές 

προμήθειας, όπως είναι ο σχολαστικός έλεγχος ελαττωματικών 

προϊόντων, μπορούν να οδηγήσουν σε εισροές καλύτερης 

ποιότητας και χαμηλότερου κόστους. Επίσης μπορούν να 

βελτιωθούν και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

παραλαβή και τη χρησιμοποίηση των εισροών.

Δομή της επιχείρησης

Η δομή της επιχείρησης περιλαμβάνει επιμέρους 

δραστηριότητες όπως η χρηματοοικονομική και λογιστική 

λειτουργία, οι σχέσεις της επιχείρησης με το ευρύτερο νομικό 

και πολιτικό περιβάλλον, τα πληροφοριακά συστήματα και το 

σύστημα διοίκησης. Αυτές οι δραστηριότητες γενικά 

υποστηρίζουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και μπορούν 

ν'αποτελέσουν από μόνες τους πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος για την επιχείρηση.

Πιο συγκεκριμένα:

(α) Χριηιατοοικονοίίικιί - Λογιστική λειτουργία. Η

χρηματοοικονομική και η λογιστική παίζουν πολύ σημαντικό 

ρόλο στην αποτελεσματική διοίκηση μιας επιχείρησης.
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Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να προέλθει από την 

ικανότητα της επιχείρησης να αντλεί κεφάλαια από διάφορες 

πηγές, από την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών 

προγραμμάτων επενδύσεων ή και από την κατανόηση και την 

αποτελεσματική εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών 

συστημάτων. Στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου προϊόντων 

μιας επιχείρησης, που ανταγωνίζεται σε διάφορες αγορές 

προϊόντων, οι διαδικασίες και τα συστήματα της διοικητικής 

λογιστικής και της λογιστικής κόστους καθώς και οι τακτικές 

επενδύσεων μέσω της χρηματοοικονομικής λειτουργίας 

βοηθούν στο να ληφθούν αποφάσεις, που αφορούν την 

κατανομή των πόρων σε επιχειρησιακό επίπεδο, με 

ορθολογικό τρόπο. Αυτά τα συστήματα επιτρέπουν στα 

διευθυντικά στελέχη να προβαίνουν σε συγκρίσεις των 

αποδόσεων διαφορετικών τμημάτων ή και επιχειρηματικών 

μονάδων.

(β) Σγέσεις us το νοιιικό και πολιτικό περιβάλλον. Τα

διάφορα νομικά θέματα της επιχείρησης και οι σχέσεις της με 

πολιτικούς παράγοντες πρέπει ν'απασχολούν διαρκώς τη 

διοίκηση της επιχείρησης. Ο σωστός χειρισμός αυτών των 

θεμάτων μπορεί να συντελέσει ακόμη και στην επιβίωση της 

επιχείρησης σε περιπτώσεις που θα εμφανισθούν απειλές στο 

νομικό και πολιτικό της περιβάλλον. Θέματα νομικής ή και 

πολιτικής υφής μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη 

φήμη της επιχείρησης, αλλά και στη χρηματοοικονομική της 

θέση. Γι'αυτό και η διοίκηση πρέπει συνεχώς να προσπαθεί να
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ελαχιστοποιεί τις υποχρεώσεις που έχει ν'αντιμετωπίσει η 

επιχείρηση στο υποπεριβάλλον αυτό.

(γ) Πληροφοριακά Συστιίαατα. Κάθε δραστηριότητα 

αξίας περιλαμβάνει δύο στοιχεία: το φυσικό και το

πληροφοριακό.

Το φυσικό στοιχείο αφορά όλες τις φυσικές διαδικασίες 

που είναι απαραίτητες για να εκτελεστεί μια συγκεκριμένη 

δραστηριότητα. Το πληροφοριακό στοιχείο αφορά όλες τις 

δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για τη συλλογή, 

επεξεργασία και εκτίμηση των δεδομένων που απαιτούνται, 

για να εκτελεστεί αυτή η δραστηριότητα. ΓΓαυτό, όλες οι 

δραστηριότητες αξίας επηρεάζονται από τα πληροφοριακά 

συστήματα, τα οποία και μπορούν ν'αποτελέσουν πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η διαπραγματευτική δύναμη 

των αγοραστών μπορεί να μειωθεί μέσω της αύξησης του 

κόστους μετακίνησης από ανταγωνιστή σε ανταγωνιστή λόγω 

της κατάλληλης χρήσης πληροφοριακών συστημάτων από μία 

δεδομένη επιχείρηση. Τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν 

ν'αποτελέσουν και σημαντικό φραγμό εισόδου σ'έναν κλάδο, 

διότι το κόστος ανάπτυξης τέτοιων συστημάτων θα είναι 

εξαιρετικά υψηλό. Τέλος, μπορούν να επηρεάσουν τη φύση 

και την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των υφιστάμενων 

στον κλάδο ανταγωνιστών.

(δ) Σύστηιια διοίκησης. Η Γενική διοίκηση εφαρμόζει 

εκείνα τα συστήματα που υποστηρίζουν όλες τις 

δραστηριότητες ενός οργανισμού στα πλαίσια της δομής του.
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Γι'αυτό αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχή 

πορεία της επιχείρησης και την αποτελεσματική εφαρμογή των 

επιθυμητών στρατηγικών. Η διοίκηση της επιχείρησης μπορεί 

ν'αποτελέσει δύναμη ή αδυναμία και κατά συνέπεια πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ή μειονεκτήματος.

4.2. Άλλα θέματα στην εσωτερική ανάλυση

Η ανάλυση της αλυσίδας αξίας μας επιτρέπει να 

εκτιμήσουμε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες των κύριων 

δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων υποστήριξης σε μια 

επιχείρηση. Για να πραγματοποιηθεί μια πιο ολοκληρωμένη 

εσωτερική ανάλυση του οργανισμού, θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη και ορισμένα ακόμη στοιχεία: η χρηματοοικονομική 

ανάλυση, η κουλτούρα, η ηγεσία, η νομιμότητα και η φήμη 

της επιχείρησης.

Χρηματοοικονομική ανάλυση

Στη χρηματοοικονομική ανάλυση εκτιμούμε τη 

χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης μέσα από τον 

υπολογισμό και την ανάλυση τεσσάρων βασικών κατηγοριών 

χρηματοοικονομικών δεικτών:

• Οι δείκτες ρευστότητας (liquidity ratios) μετρούν την 

ικανότητα της επιχείρησης ν'ανταποκρίνεται στις 

βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της.
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• Οι δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης (leverage ratios) 

μετρούν τη σχέση μεταξύ ιδίων και δανειακών κεφαλαίων, 

και κατ'επέκταση τη βιωσιμότητα και την πιστοληπτική 

ικανότητα της επιχείρησης.

• Οι δείκτες δραστηριότητας (activity ratios) μετρούν το 

βαθμό αποτελεσματικής χρησιμοποίησης του πάγιου και του 

κυκλοφοριακού ενεργητικού.

Μία λεπτομερής ανάλυση των δεικτών παρέχει στα 

διευθυντικά στελέχη τη δυνατότητα να εξετάζουν θέματα όπως 

η δομή των γενικών βιομηχανικών εξόδων, η ικανότητα 

άντλησης κεφαλαίων, η καταλληλότητα του κεφαλαίου 

κίνησης και η αποτελεσματική χρησιμοποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Στην ανάλυση της 

χρηματοοικονομικής θέσης μιας επιχείρησης ορισμένα από τα 

σημαντικότερα θέματα που πρέπει ν'αναλυθούν εμφανίζονται 

στον Πίνακα 4.3.

Πίνακας 4.3: Εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσης

• Κόστος κεφαλαίου συγκρινόμενο με το αντίστοιχο άλλων 

ανταγωνιστών ή το αντίστοιχο μέσο όρο του κλάδου.

• Ικανότητα άντλησης επιπρόσθετων κεφαλαίων για υπάρχουσες 

λειτουργίες ή και για τυχόν εξαγορές, επεκτάσεις κ.ά.

• Δείκτες ρευστότητας.

• Δείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης.

• Δείκτες δραστηριότητας.

• Δείκτες Κερδοφορίας.
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• Σχέσεις με τους πιστωτές και τους μετόχους.

• Μερισματική πολιτική.

• Αποτελεσματικός συνδυασμός πηγών και χρήσεων κεφαλαίου.

Οργανωσιακή κουλτούρα και ηγεσία

Η οργανωσιακή κουλτούρα παίζει σημαντικό ρόλο στην 

επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και έχει σημαντική 

επιρροή στους σκοπούς, τους στόχους, τις στρατηγικές και τις 

πολιτικές της επιχείρησης. Μπορεί επίσης να διευκολύνει ή να 

εμποδίσει την εφαρμογή της επιλεγείσας στρατηγικής. Η 

οργανωσιακή κουλτούρα και η συνολική κατεύθυνση του 

οργανισμού, ο σχηματισμός και η εξέλιξή τους, επηρεάζονται 

σε μεγάλο βαθμό και από το στυλ ηγεσίας της ανώτατης 

διοίκησης. Ο John Kotter θεωρεί την ηγεσία σαν την 

ικανότητα να προκαλείς οργανωσιακή αλλαγή μέσω ενός 

κοινού οράματος, που μοιράζεσαι με πολλούς άλλους μέσα 

σ'έναν οργανισμό. Οι αξίες και οι πεποιθήσεις των ιδρυτών 

δίνουν μορφή στην κουλτούρα της επιχείρησης. Αυτές τις 

αξίες πρέπει η διοίκηση υιοθετώντας το κατάλληλο στυλ 

ηγεσίας να τις μεταδώσουν στα άτομα - μέλη του οργανισμού, 

προκειμένου να κοινοποιηθούν οι στόχοι και οι στρατηγικές ή 

οι οποιεσδήποτε αλλαγές σ'αυτά τα δύο στοιχεία.

Η κουλτούρα και η ηγεσία ποσοτικοποιούνται, 

αναλύονται και κατανοούνται δύσκολα. Εξάλλου διαφέρουν 

από επιχείρηση σε επιχείρηση ανάλογα με τον τύπο της και το
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βιομηχανικό κλάδο στον οποίο ανήκει. Ωστόσο, ορισμένα 

σημαντικά θέματα που πρέπει ν'αναλύονται, όταν εξετάζεται η 

κουλτούρα και η ηγεσία μιας επιχείρησης, εμφανίζονται στον 

Πίνακα 4.4.

Πίνακας 4.4: Εκτίμηση της κουλτούρας και της ηγεσίας

• Η αίσθηση της ταυτότητας και της συμμετοχής σε κάτι ανώτερο που 

παρέχει η επιχείρηση στα μέλη της.

• Συνέπεια της κουλτούρας των υπομονάδων του οργανισμού μεταξύ 

τους και με την συνολική επιχειρησιακή κουλτούρα.

• Ικανότητα της κουλτούρας να ενισχύει τη δημιουργικότητα, την 

καινοτομία και την ελεύθερη έκφραση και διακίνηση ιδεών.

• Ικανότητα προσαρμογής και εξέλιξης, σύμφωνα με τις απαιτούμενες 

αλλαγές στο περιβάλλον και στις στρατηγικές.

• Κινητοποίηση των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα.

Νομιμότητα και φήμη

Οι στρατηγικές προϊόντος - αγοράς μιας επιχείρησης 

είναι ουσιαστικά δραστηριότητες που κατευθύνονται προς το 

σκοπό τοποθέτησης της επιχείρησης μέσα σ'έναν κλάδο και 

επίτευξης οικονομικών κερδών από τη δραστηριοποίηση αυτή. 

Οι ακολουθούμενες πολιτικές στρατηγικές ενισχύουν την 

νομιμότητα και τη φήμη της επιχείρησης και στοχεύουν στην 

καθιέρωση ευνοϊκής νομοθεσίας και κοινής γνώμης για την 

επιχείρηση. Εάν η κοινή γνώμη αντιληφθεί ότι η

91



Η Αλυσίδα Αξίας και το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Μελέτη Περιπτώσεως

δραστηριοποίηση της επιχείρησης βλάπτει το περιβάλλον ή 

και τους καταναλωτές, μπορεί να οδηγήσει στη λήψη 

νομοθετικών μέτρων, που θα περιορίσουν τις δραστηριότητες 

της επιχείρησης και κατά συνέπεια την κερδοφορία της. Η 

επιχείρηση πρέπει επίσης να προσέχει τη διαφήμιση που 

χρησιμοποιεί, γιατί αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει 

σημαντικά τη νομιμότητα και τη φήμη της, εάν δεν συμβαδίζει 

με κάποια αποδεκτά ηθικοκοινωνικά ή και νομικοπολιτικά 

δεδομένα, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. Η σχετική 

θέση μιας επιχείρησης όσον αφορά τη νομιμότητα και τη φήμη 

της είναι πολύ δύσκολο ν'αξιολογηθεί. Ωστόσο, μπορούν να 

εκτιμηθούν κάποιοι από τους παράγοντες που εμφανίζονται 

στον Πίνακα 4.5.

Πίνακας 4.5 : Εκτίμηση της νομιμότητας και της φήμης της

επιχείρησης

• Αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση περιοριστικών ρυθμίσεων.

• Σχέση με ομάδες καταναλωτών.

• Σχέση με τα Μ.Μ.Ε.

• Σχέση με κυβερνητικούς και πολιτικούς παράγοντες.

• Ικανότητα άντλησης κεφαλαίων ή επιδομάτων από το Κράτος.
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4.3. Διενέργεια συγκρίσεων

Μέχρι τώρα έχουν αναφερθεί όλες οι κύριες

δραστηριότητες, οι δραστηριότητες υποστήριξης και οι 

υπόλοιποι παράγοντες που πρέπει να εξετάζονται όταν μία 

επιχείρηση προβαίνει σε ανάλυση του εσωτερικού της 

περιβάλλοντος. Ωστόσο, υπάρχει πάντα η πιθανότητα η 

εκτίμηση και αξιολόγηση των δυνάμεων και αδυναμιών της 

επιχείρησης να είναι υποκειμενική, εάν δεν χρησιμοποιηθούν 

κατάλληλα πρότυπα σύγκρισης. Αυτή η υποκειμενικότητα της 

μεθόδου αυτής μειώνεται με τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις: 

τη σύγκριση της απόδοσης της επιχείρησης σε διάφορα 

χρονικά διαστήματα, τη σύγκριση της απόδοσης της 

επιχείρησης με αυτήν βασικών ανταγωνιστών του κλάδου, τη 

σύγκριση του πόσο καλά τα καταφέρνει η επιχείρηση σε 

σχέση με τους σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας (critical 

success factors) του κλάδου ή των κλάδων, όπου αυτή 

ανταγωνίζεται.

Ιστορικές Συγκρίσεις

Με αυτήν την προσέγγιση εξετάζουμε το αν η απόδοση 

κυμαίνεται σε υψηλότερα ή σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση 

με το παρελθόν. Οι ιστορικές συγκρίσεις είναι χρήσιμες για 

δύο λόγους. Πρώτον, κατά τη διάρκεια περιόδων κανονικών 

οικονομικών συνθηκών, οι συγκρίσεις χρόνο - με - το - χρόνο 

παρέχουν πληροφορίες για τις αλλαγές στην ανταγωνιστική
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θέση της επιχείρησης μέσα στον κλάδο της. Δεύτερον, οι 

ιστορικές συγκρίσεις βοηθούν στο να σχηματιστεί μια 

σταθερή βάση, απ'όπου θα τίθενται ρεαλιστικοί στόχοι και 

σωστά πρότυπα αξιολόγησης της απόδοσης. Η πληροφόρηση, 

που χρησιμοποιείται για τέτοιου είδους συγκρίσεις, είναι 

συνήθως άμεσα διαθέσιμη. Ωστόσο, η πληροφόρηση όσον 

αφορά τους ανταγωνιστές μπορεί να αντλείται δύσκολα ή με 

σημαντικό κόστος.

Τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά 

τα στοιχεία των ιστορικών συγκρίσεων. Οι συγκρίσεις της 

απόδοσης από χρόνο σε χρόνο μπορεί να οδηγούν σε 

εσφαλμένα συμπεράσματα σε περιόδους οικονομικής κρίσεως 

ή άνθησης. Επίσης, οι ιστορικές συγκρίσεις μπορούν να 

παραπλανούν, εάν η συνολική στρατηγική της επιχείρησης 

έχει αλλάξει. Τέλος, πρέπει να δίνεται η ανάλογη προσοχή 

στην έκφραση των μεγεθών σε ποσοστά και στα συνολικά 

μεγέθη, προκειμένου να εξάγονται σωστά συμπεράσματα.

Συγκρίσεις με πρότυπα του κλάδου

Μερικοί από τους περιορισμούς των ιστορικών 

συγκρίσεων μπορούν να ξεπεραστούν με τη σύγκριση της 

θέσης της επιχείρησης σε σχέση με τους βασικούς 

ανταγωνιστές της ή την «μέση επιχείρηση» του κλάδου. 

Τέτοια συγκριτική ανάλυση έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
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1. Μπορούν να διαγνωσθούν ποιες δραστηριότητες ή 

στρατηγικές οδηγούν σε αύξουσα ή φθίνουσα απόδοση.

2. Αναπτύσσεται η ικανότητα της επιχείρησης να ανιχνεύει ή 

να αναμείνει ή να αναμένει τις αλλαγές στις στρατηγικές 

των ανταγωνιστών.

3. Αναπτύσσεται η ικανότητα εκτίμησης της σχετικής 

ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης μέσα στον κλάδο, 

στον οποίο ασκεί επιχειρηματική δράση.

Γενικά, τέτοιου είδους συγκρίσεις είναι περισσότερο 

χρήσιμες όταν τα μεγέθη και οι στρατηγικές των 

επιχειρήσεων μέσα σ'έναν κλάδο είναι σχετικά παρόμοια. 

Όταν διαφέρουν, είναι προτιμότερο να γίνονται συγκρίσεις 

στα πλαίσια συγκεκριμένων στρατηγικών ομάδων (strategic 

groups) μέσα στον κλάδο.

Αναγνώριση των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας είναι εκείνες οι λίγες, 

αλλά σημαντικές περιοχές, στις οποίες καλά αποτελέσματα 

εξασφαλίζουν επιτυχημένη ανταγωνιστική απόδοση σ'αυτούς 

τους παράγοντες οδηγεί σε φθίνουσα απόδοση βραχυχρόνια 

και μακροχρόνια. Οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας πρέπει να 

ελέγχονται συνεχώς από τα διευθυντικά στελέχη. Αυτοί οι 

παράγοντες διαφέρουν για κάθε συγκεκριμένη επιχείρηση,
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εφόσον καθορίζονται από μια ποικιλία παραγόντων του 

περιβάλλοντος, αλλά και της ίδιας της επιχείρησης.

Υπάρχουν τέσσερις κύριες πηγές των βασικών 

παραγόντων επιτυχίας για έναν οργανισμό :

Ι.Δομή του συγκεκριμένου κλάδου. Κάθε κλάδος από τη φύση 

του έχει ένα σύνολο βασικών παραγόντων επιτυχίας, που 

καθορίζονται από τα χαρακτηριστικά του ίδιου του κλάδου. 

Κάθε επιχείρηση, που βρίσκεται στον συγκεκριμένο κλάδο 

πρέπει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή σ'αυτούς τους 

παράγοντες. Για παράδειγμα για τις αλυσίδες καταστημάτων 

τροφίμων οι πιο σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας είναι το 

μίγμα του προϊόντος, η προώθηση των πωλήσεων, η 

τιμολόγηση, ενώ για τον κλάδο των αερογραμμών οι 

συντελεστές φορτίου, το σύστημα συντήρησης κ.ά.

2. Στρατηγική ανταγωνισμού, γεωγραφική θέση και θέση μέσα 

στον κλάδο. Κάθε επιχείρηση ενός κλάδου βρίσκεται σε μία 

μοναδική κατάσταση, που καθορίζεται από την 

ανταγωνιστική της στρατηγική στο παρελθόν και στο παρόν. 

Σε κλάδους, που κυριαρχούνται από μία-δύο μεγάλες 

επιχειρήσεις, οι ενέργειες αυτών των επιχειρήσεων 

δημιουργούν ενδεχομένως νέα, σημαντικά κάθε φορά 

προβλήματα για τις μικρότερες επιχειρήσεις του κλάδου. Η 

ανταγωνιστική στρατηγική για μια μικρότερη επιχείρηση 

μπορεί να είναι η στόχευση ενός πολύ μικρού τμήματος της 

αγοράς (market niche), η αναδιανομή των πόρων της μεταξύ 

των διαφόρων γραμμών προϊόντων της κ.α. Για παράδειγμα,
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στην αγορά προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, η 

επιβίωση πολλών μικρών εταιριών εξαρτάται από τη 

συμβατότητα των προϊόντων τους με την IBM. Όπως 

ακριβώς η θέση μιας επιχείρησης στον κλάδο καθορίζει 

τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας, έτσι και οι διαφορές 

στη γεωγραφική θέση μπορούν να οδηγήσουν σε 

διαφορετικούς παράγοντες επιτυχίας από κλάδο σε κλάδο.

3. Περιβαλλοντικοί παράγοντες. Αλλαγές στο Ακαθάριστο 

Εθνικό προϊόν, στην οικονομία, στους πολιτικούς 

παράγοντες και στα δημογραφικά χαρακτηριστικά οδηγούν 

σε αλλαγές στους βασικούς παράγοντες επιτυχίας των 

επιμέρους κλάδων και των επιχειρήσεων, που 

δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτούς.

4. Προσωρινοί παράγοντες. Διάφοροι παράγοντες εντός της 

επιχείρησης μπορούν ν'αποτελέσουν τη βάση για την 

επιτυχία της. Πρόκειται στην ουσία για περιοχές 

δραστηριότητας, που είναι σημαντικές για την επιτυχία της 

επιχείρησης για μια δεδομένη χρονική περίοδο. Για 

παράδειγμα, αν η ανώτατη διοίκηση μιας επιχείρησης 

παραιτηθεί, η δημιουργία εκ νέου μιας ισχυρής διοίκησης 

αποτελεί γι'αυτήν βασικό παράγοντα επιτυχία το 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.1

1 Πηγή: Rockart. J.F. - (1979). Chief executives define their own data needs. Harvard Busi- 
nesss Review, 57 (2), 81-93.
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4.4. Η θέση της αλυσίδας αξίας στη διαμόρφωση 

στρατηγικής

Η στρατηγική κάθε επιχείρησης διαμορφώνεται σε 

τέσσερα διαφορετικά επίπεδα: το λειτουργικό, το

επιχειρηματικό, το επιχειρησιακό και το παγκόσμιο. Υπάρχει 

σαφής σχέση μεταξύ αυτών των τεσσάρων επιπέδων και των 

δραστηριοτήτων της αλυσίδας αξίας.

Κάθε επιμέρους τμήμα ή λειτουργία έχει κάποιο βαθμό 

επιρροής στο παραγόμενο προϊόν ή την παρεχόμενη στους 

πελάτες υπηρεσία. Γι'αυτό, κάθε λειτουργία πρέπει να 

διοικείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργεί αξία για τον 

πελάτη, η οποία στη συνέχεια μπορεί να μεταφραστεί σε 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους στο 

λεγόμενο επιχειρηματικό επίπεδο. Η επιτυχία σ'αυτό τον 

ανταγωνισμό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό μεταξύ άλλων και 

στη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από την 

πλευρά της επιχείρησης, πλεονεκτήματα κόστους σε σχέση με 

τους ανταγωνιστές μπορούν να επιτευχθούν μέσω 

αποτελεσματικότερων παραγωγικών διαδικασιών,

χαμηλότερων εξόδων εργασίας και υλικών ή ενός 

αποτελεσματικού δικτύου διανομής. Εναλλακτικά, η επιχεί

ρηση μπορεί να διαφοροποιήσει τα προϊόντα της όσον αφορά 

τα χαρακτηριστικά τους, την τιμή, την ποιότητα ή και τις 

υπηρεσίες, που παρέχει. Επιπλέον, πλεονεκτήματα, που
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προέρχονται από ταχύτερους χρόνους ανταπόκρισης, 

αντανακλούν την ικανότητα της επιχείρησης να καινοτομεί 

έγκαιρα, να προσαρμόζεται γρήγορα στις συνθήκες της 

αγοράς, ή να μεταφέρει γρηγορότερα τα αγαθά, που παράγει. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλεονεκτήματα, που έχουν σαν βάση 

το κόστος, τη διαφοροποίηση ή το χρόνο ανταπόκρισης δεν 

είναι πάντα αμοιβαίως αποκλεισμένα.

Σε επιχειρησιακό επίπεδο τα διευθυντικά στελέχη 

ευθύνονται για τη δημιουργία αξίας για τους ιδιοκτήτες της 

επιχείρησης. Η αξία του μετόχου διαφέρει από την αξία του 

πελάτη, αλλά συνδέονται μεταξύ τους σε κάποιο σημαντικό 

βαθμό. Η αξία του μετόχου αναφέρεται στον πλούτο που 

δημιουργεί η επιχείρηση για τους ιδιοκτήτες μέσω είτε της 

τιμής της μετοχής, είτε των κερδών, που επιστρέφονται 

σ'αυτούς με τη μορφή μερισμάτων. Η δημιουργία πλούτου με 

κάθε μορφή εξαρτάται από την επιτυχία των επιμέρους 

επιχειρηματικών μονάδων (business units), που συνδυάζει η 

επιχείρηση (corporation). Επειδή η δημιουργία αξίας του 

μετόχου προϋποθέτει τη δημιουργία αξίας του πελάτη, τα 

διευθυντικά στελέχη σε επιχειρησιακό επίπεδο (corporate 

level) πρέπει να κατανοήσουν τον τρόπο, με τον οποίο οι 

αποφάσεις τους επηρεάζουν την ικανότητα των διευθυντών 

και των εργαζομένων να εκτελέσουν τις δραστηριότητες της 

αλυσίδας αξίας σε χαμηλότερα επίπεδα.

Όταν οι διευθυντές μιας επιχείρησης διαμορφώνουν 

στρατηγικές σε παγκόσμιο επίπεδο, εξετάζουν όχι μόνο την
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επέκταση σε διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες 

αλλά και την επέκταση σε διάφορες χώρες. Παρόλο που η 

εκτίμηση του τι θεωρείται αξία μπορεί να διαφέρει σημαντικά 

ανά τον κόσμο, ωστόσο όλοι οι πελάτες επιδιώκουν να 

αγοράσουν ο,τιδήποτε τους δίνει κάποια αξία. ΓΓαυτό η 

επιτυχία σε κάθε χώρα βασίζεται στη δημιουργία της 

ανάλογης κάθε φορά αξίας του πελάτη, που να μπορεί να 

μεταφραστεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μία 

ολοκληρωμένη παγκόσμια στρατηγική μπορεί να συνεισφέρει 

στην ενίσχυση ολόκληρης της αλυσίδας αξίας σε οποιαδήποτε 

χώρα ασκεί επιχειρηματική δράση ο οργανισμός.
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Κεφάλαιο 5ο

Ανάλυση πόρων 

και ικανοτήτων
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5.1. Εισαγωγή

Αφού έχουν αναγνωρισθεί τα μέσα επίτευξης και 

διατήρησης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, επιβάλλεται 

να εκτιμηθούν οι πόροι και οι ικανότητες της επιχείρησης. 

Αυτή η εκτίμηση περιλαμβάνει την ανάλυση των 

αντικειμενικών συνθηκών, που επικρατούν μέσα στην

επιχείρηση και που είναι σημαντικές στην εκμετάλλευση των 

δυνατοτήτων της αποδοτικά και αποτελεσματικά. Αυτές οι 

δυνατότητες είναι στην ουσία οι ικανότητες της διοίκησης, 

καθώς και των διαθεσίμων φυσικών και ανθρώπινων πόρων 

της επιχείρησης.

Μία αποτελεσματική στρατηγική κάνει ρεαλιστική

χρήση των διαθεσίμων πόρων. Η εκτίμηση των πόρων και των 

ικανοτήτων είναι μία αντικειμενική έρευνα για πηγές 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, εφόσον η επακόλουθη

πρόοδος της επιχείρησης εξαρτάται από την αποτελεσματική 

εκμετάλλευση αυτών των πηγών. Στη συγκεκριμένη

διαδικασία δεν πρέπει να αγνοηθεί και η σημασία της θέσης, 

στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση. Κι αυτό γιατί η παρούσα 

θέση της είναι αποτέλεσμα ενεργειών του παρελθόντος, αλλά 

ταυτόχρονα αποτελεί και σημείο εκκίνησης της δεδομένης 

ανάλυσης. Γι'αυτό ο καθορισμός της παρούσας κατάστασης 

περιλαμβάνει την ανάλυση των πόρων, την εξέταση των 

επιχειρηματικών δράσεων, που ασκεί η επιχείρηση, των 

στόχων, που έχει θέσει και του αν και κατά πόσο επιτυγχάνει 

αυτούς τους στόχους. Τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης
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είναι σημαντικά στον καθορισμό της μελλοντικής 

επιχειρησιακής στρατηγικής. Επιπλέον, η ανάλυση αυτή όχι 

μόνο υποδεικνύει τους πόρους και τις ικανότητες που διαθέτει 

η επιχείρηση, αλλά και το αν έχει εκμεταλλευτεί σωστά η 

διοίκησή της αυτούς τους πόρους και τις ικανότητες.

Όπως υποστηρίζουν και οι Prahalad και Hamel (1990) 

«το βασικό καθήκον της διοίκησης είναι η δημιουργία ενός 

οργανισμού ικανού για τη δημιουργία ασυναγώνιστων 

προϊόντων άρτιας λειτουργικότητας ή ακόμη καλύτερα η 

δημιουργία προϊόντων, που οι πελάτες χρειάζονται, αλλά δεν 

έχουν ακόμη φανταστεί». Συνεχίζουν υποστηρίζοντας ότι 

βραχυχρόνια η ανταγωνιστικότητα προέρχεται από τη 

συνεισφορά της τιμής και της απόδοσης των προϊόντων, ενώ 

μακροχρόνια η ανταγωνιστικότητα προέρχεται από την 

ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί βασικές ικανότητες 

(core competence), που οδηγούν σε μη αναμενόμενα από την 

αγορά προϊόντα. Το κλειδί βρίσκεται στην ικανότητα της 

διοίκησης να συγκεντρώνει τους πόρους και τις ικανότητες 

της επιχείρησης σε βασικές ικανότητες, οι οποίες και 

επιτρέπουν στην επιχείρηση να προσαρμόζεται στις 

περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Οι Prahalad και Hamel ορίζουν 

τις βασικές ικανότητες σαν «τη συλλογική εκμάθηση σ'έναν 

οργανισμό, ιδιαίτερα του τρόπου συντονισμού διαφορετικών 

ικανοτήτων παραγωγής καθώς και του τρόπου ολοκλήρωσης 

των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών. Ο Grant αναπτύσσει το 

ίδιο θέμα και υποστηρίζει ότι, όταν τα χαρακτηριστικά του
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περιβάλλοντος μεταβάλλονται ραγδαία, η καλύτερη βάση 

ανάπτυξης επιχειρησιακής στρατηγικής είναι οι ίδιοι οι πόροι 

και οι ικανότητες της επιχείρησης. Δηλώνει ότι «κάποιος 

ορισμός της επιχείρησης, ως προς το τι είναι ικανή να κάνει, 

μπορεί να προσφέρει καλύτερη βάση για στρατηγική από έναν 

ορισμό, που θα βασίζεται στις ανάγκες, που επιδιώκει να 

ικανοποιήσει (Grant 1991).

Οι Hofer και Schendel υποστηρίζουν, ότι η διαδικασία 

της ανάλυσης των πόρων και των ικανοτήτων μιας 

επιχείρησης, περιλαμβάνει τ'ακόλουθα τρία στάδια:

• Ανάπτυξη ενός προφίλ των βασικών πόρων και ικανοτήτων.

• Σύγκριση αυτού του προφίλ με τις απαιτήσεις, που 

επιβάλλουν είτε το προϊόν, είτε η αγορά, προκειμένου 

ν'αναγνωρισθούν δυνάμεις και αδυναμίες.

• Σύγκριση με τις δυνάμεις και αδυναμίες των βασικότερων 

ανταγωνιστών, για ν'αναγνωρισθούν οι περιοχές, όπου 

υφίσταται σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

5.2. Κατανομή πόρων και ικανοτήτων

Οι δυνάμεις ενός οργανισμού προέρχονται από 

συνειδητές διοικητικές αποφάσεις, που καλούνται κατανομές 

πόρων. Οι κατανομές πόρων μετατρέπουν τους 

χρηματοοικονομικούς πόρους μιας επιχείρησης σε 

οργανωσιακούς ανθρώπινους και φυσικούς και τελικά σε 

ικανότητα αλληλεπίδρασης με την αγορά. Η επιτυχημένη
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αλληλεπίδραση με την αγορά δημιουργεί περισσότερους 

χρηματοοικονομικούς πόρους, που μπορούν να 

δημιουργήσουν εκ νέου καινούργιους πόρους και να ξεκινήσει 

πάλι ο κύκλος. Προφανώς η κατανομή πόρων, που δημιουργεί 

την ικανότητα επιτυχημένης αλληλεπίδρασης με την αγορά, 

παρέχει στην επιχείρηση την ικανότητα επίτευξης των στόχων 

της. Στο Σχήμα 5.1 εμφανίζεται η διαδικασία μετατροπής των 

πόρων.

Σχήμα 5.1 : Διαδικασία μετατροπής των Πόρων.

Αποδόσεις από την
επιτυχημένη αλληλεπίδραση...........
με την αγορά - διατηρούμενα κέρδη

Ψ

Φυσικοί πόροι:
Κτίρια, πρώτες ύλες, 
Εξοπλισμός

Χρηματοοικονομικοί 
πόροι: —
Μετρητά, πιστώσεις, 
δανειοληπτική ικανότητα, 
ελκυστικότητα μετοχών

^ Ανθρώπινοι πόροι:
Διοίκηση, επιτηρητές, 
προσωπικό και εργα
ζόμενοι όλων των 
βαθμιδών

Δυνάμεις:
Καταναλωτική — 

.πίστη, γρήγορη 
ανταπόκριση στην 
αγορά κ.α

Οργανωσιακοί πόροι:
Πληροφοριακά 

* Συστήματα,
έλεγχος ποιότητας,-------
δραστηριότητες

Εξωτερικές εκπαίδευσης
Χρηματοοικονομικές πηγές
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5.3. Ταξινόμηση των ικανοτήτων

Οι οργανισμοί που επιβιώνουν και ευημερούν 

μακροχρόνια είναι εκείνοι που ξεχωρίζουν μ'έναν τρόπο που 

συνεχώς δημιουργεί πόρους, οι οποίοι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθούν οι τρέχουσες στρατηγικές 

ικανότητες της επιχείρησης ή να δημιουργηθούν νέες. Δεν 

αρκεί το να κάνει ένας οργανισμός κάποια πράγματα καλά. 

Πρέπει να κάνει καλά εκείνα τα πράγματα που μετρούν 

περισσότερο στην αγορά, όπου λειτουργεί. Το ποια πράγματα 

κάνει καλά ένας οργανισμός (δυνάμεις) φαίνεται από την 

ανάλυση της αλυσίδας αξίας του, απ'όπου προκύπτουν οι 

δυνάμεις και οι αδυναμίες της συγκεκριμένης επιχείρησης. Η 

πληροφόρηση που δίνει η ανάλυση της αλυσίδας αξίας πρέπει 

να συνδυαστεί με πληροφόρηση από το περιβάλλον, 

προκειμένου να καθοριστεί το ποιες δυνάμεις έχουν 

στρατηγική σημασία και σε ποιες περιοχές αντίθετα ο 

οργανισμός είναι ευάλωτος σε οποιαδήποτε επίθεση.

Οι δυνάμεις έχουν στρατηγική σημασία (βλ. Σχήμα 5.2),

όταν:

1. Παρέχουν ανταγωνιστική αιχμή (Competitive edge). Αυτό 

ονομάζεται ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και υφίσταται, όταν 

ένας οργανισμός είναι ικανός να κάνει κάτι, που οι 

ανταγωνιστές δεν μπορούν να κάνουν ή δεν το κάνουν τόσο 

καλά.

2. Επιτρέπουν στον οργανισμό να διατηρήσει τη θέση του 

εκτελώντας τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στο ίδιο
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επίπεδο με άλλους οργανισμούς του κλάδου. Αυτό καλείται 

επιχειρηματική απαίτηση (business requirement) και είναι 

συνάρτηση του τύπου και του επιπέδου του ανταγωνισμού 

στο συγκεκριμένο κλάδο.

Ωστόσο, είναι δυνατόν και οι αδυναμίες να έχουν 

στρατηγική σημασία. Όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικές, διότι έχουν περιορισμένους πόρους και 

σαν αποτέλεσμα δεν θα είναι σε θέση να διατηρήσουν μία 

δύναμη σε όλες τις φάσεις μιας λειτουργίας. Όταν η 

επιχείρηση έχει αδυναμία σε μια λειτουργική περιοχή, που 

αποτελεί επιχειρηματική απαίτηση ή όπου μία άλλη 

επιχείρηση εμφανίζει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τότε 

βρίσκεται σε ευάλωτη θέση (key vulnerability). Οι πόροι 

πρέπει να ανακατανέμονται στα πλαίσια της διαδικασίας 

στρατηγικής διοίκησης, ώστε να αποφεύγεται η ευάλωτη θέση.
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Σχήμα 5.2 : Διάγραμμα Ροής για τον καθορισμό της 

στρατηγικής σημασίας των δυνάμεων και αδυναμιών.

Πως οι δυνάμεις συγκρίνονται με 
αποδεκτικά πρότυπα;

Ευνοϊκά

I

Μη ευνοϊκά

ΔΥΝΑΜΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ

Μπορούν οι δυνάμεις να 
μεταφερθούν σε άλλες 

επιχειρηματικές προσπάθειες;

Πως οι δυνάμεις και οι αδυναμίες 
συγκρίνονται με τα αποδεκτά πρότυπα 

του κλάδου ή των ανταγωνιστών;

Ναι

▼ I
Παροχή Απαραίτητη Απουσία
αιχμής ικανότητα απαραίτητης

I I ικανότητα

▼

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΕΥΑΛΛΩΤΗ
ΘΕΣΗ

Δυνάμεις: τι η επιχείρηση είναι σε θέση να κάνει καλά. 

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: τι η επιχείρηση κάνει

καλύτερα από τους ανταγωνιστές της.

Επιχειρηματική απαίτηση: τι πρέπει να κάνουν όλες οι 

επιχειρήσεις ενός κλάδου, προκειμένου να επιτύχουν.
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Ευάλωτη θέση: τι υπόκειται σε επίθεση των ανταγωνιστών. 

Διακεκριμένη ικανότητα (distinctive competence): 

ικανότητα με δυνατότητα μεταφοράς σε άλλες επιχειρηματικές 

πράξεις.

Ενώ οι δυνάμεις και οι αδυναμίες συνήθως εκφράζονται 

σε όρους συγκεκριμένων λειτουργικών περιοχών, τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα συχνά είναι αποτέλεσμα της 

ολοκλήρωσης ορισμένων λειτουργικών περιοχών. Γι'αυτό, τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα είναι καλύτερα να εκφράζονται 

ως η ικανότητα να κάνεις κάτι, που οι ανταγωνιστές δεν 

μπορούν να κάνουν ή τουλάχιστον δεν το κάνουν εξίσου 

καλά. Οι επιχειρηματικές απαιτήσεις καθορίζονται από τις 

δυναμικές του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Είναι οι 

παράγοντες που είναι σημαντικοί για την επιτυχία στον κλάδο 

και οι οποίοι δεν μπορούν να αγνοούνται από τις επιχειρήσεις. 

Μπορούν ν'αναγνωρισθούν με την απάντηση στο ερώτημα, 

«Τι ικανότητες πρέπει να έχουν οι ανταγωνιστές, για να 

επιβιώσουν σ'αυτόν τον κλάδο;». Τέλος, οι αδυναμίες 

μπορούν να φέρουν την επιχείρηση σε ευάλωτη θέση, όταν 

αφορούν ικανότητα που διαθέτουν οι περισσότεροι 

ανταγωνιστές και είναι απαραίτητη για την επιτυχή πορεία στο 

δεδομένο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επίσης, μία αδυναμία 

μπορεί να φέρει την επιχείρηση σε ευάλωτη θέση, όταν οι 

περιβαλλοντικές αλλαγές επανακαθορίζουν τις 

επιχειρηματικές απαιτήσεις στον κλάδο.
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5.4. Ο ρόλος των πόρων και ικανοτήτων στη διαμόρφωση 

στρατηγικής

Η στρατηγική, όπως έχει αναφερθεί, αφορά τον 

επιτυχημένο συνδυασμό των πόρων και ικανοτήτων μιας 

επιχείρησης με τις εκάστοτε ευκαιρίες και απειλές, που 

εμφανίζονται στο εξωτερικό περιβάλλον της. Η διαφορά της 

ανάλυσης των πόρων και ικανοτήτων από την ανάλυση του 

άμεσου περιβάλλοντος μιας επιχείρησης βρίσκεται στην 

έμφαση, που δίνεται αντίστοιχα στα δύο διαφορετικά μεταξύ 

τους διάμεσα: το διάμεσο ανάμεσα στη στρατηγική και το 

εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και το διάμεσο 

ανάμεσα στο εξωτερικό περιβάλλον και τη στρατηγική. Η 

διαφορά αυτή φαίνεται στο ακόλουθο Σχήμα 5.3.

Σχήμα 5.3 : Διαφορά ανάμεσα στη ανάλυση κλάδου και 

στην ανάλυση πόρων και ικανοτήτων
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Παλαιότερα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70 και 

κυρίως του '80 στη βιβλιογραφία σχετικά με τη στρατηγική 

των επιχειρήσεων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο Άμεσο 

περιβάλλον της επιχείρησης και την θέση της σε σχέση με 

τους ανταγωνιστές. Η ανάλυση του Κλάδου και του 

ανταγωνισμού σχετίζεται κυρίως με το έργο του Μ.Porter, και 

διαφόρων εταιριών συμβούλων όπως η Boston Consulting 

Group και το Strategic Planning Institute. Αντίθετα, η 

στρατηγική ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης δεν είχε αναπτυχθεί ιδιαίτερα. Αφορούσε κυρίως 

θέματα στρατηγικής εφαρμογής : κατάλληλη οργανωσιακή 

δομή και συστήματα ελέγχου, καθώς και δομή και στυλ 

διοίκησης θεωρούνταν σαν συνέπεια της στρατηγικής, που 

υιοθετούνταν κάθε φορά. Από τα τέλη της δεκαετίας του '80, 

ωστόσο, παρατηρήθηκε έντονο ενδιαφέρον για το ρόλο των 

πόρων και των ικανοτήτων στη διαμόρφωση στρατηγικής, 

αλλά και στην κερδοφορία των επιχειρήσεων. Έτσι, 

αναπτύχθηκε η ιδέα της στρατηγικής, που βασίζεται στους 

πόρους (resource - based strategy).

Το σημείο εκκίνησης για τη διαμόρφωση στρατηγικής 

πρέπει να είναι η δήλωση της ταυτότητας και του βασικού

Ανάλυση πόρων: 
Εστίαση στο διάμεσο 
μεταξύ στρατηγικής 
και πόρων & 
ικανοτήτων της
επιχείρησης

Ανάλυση κλάδου:
Εστίαση στο διάμεσο 
μεταξύ στρατηγικής και 
ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος της
επιχείρησης
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σκοπού της επιχείρησης. Τυπικά, η επιχείρηση ορίζεται σε 

όρους της αγοράς, που εξυπηρετεί: «Ποιοι είναι οι πελάτες 

μας;» και «Ποιες ανάγκες τους επιδιώκουμε να

ικανοποιήσουμε;» Ωστόσο, σ'ένα περιβάλλον όπου οι 

προτιμήσεις των πελατών είναι ευμετάβλητες και οι 

χρησιμοποιούμενες για την ικανοποίηση των αναγκών τους 

τεχνολογίες αναπτύσσονται ραγδαία, όπως είναι το σύγχρονο 

περιβάλλον των επιχειρήσεων, για τη διαμόρφωση

μακροπρόθεσμων στρατηγικών είναι αναγκαίο η επιχείρηση να 

βασίζεται περισσότερο στους πόρους και τις ικανότητες, που 

διαθέτει η ίδια παρά στο περιβάλλον της, για να διαθέτει μια 

πιο σταθερή βάση ορισμού της.

Ο Theodore Levitt θεώρησε σαν λύση στο πρόβλημα των 

τρομακτικών αλλαγών, που επέρχονται στο εξωτερικό 

περιβάλλον των επιχειρήσεων, τη χρήση ευρέων δηλώσεων 

αποστολής (broad mission statements). Ωστόσο, αυτή η 

διεύρυνση της αγοράς - στόχου δεν έχει μεγάλη αξία, όταν η 

επιχείρηση δεν μπορεί να αναπτύξει εύκολα τις απαιτούμενες 

ικανότητες για την εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών 

της σ'ένα τόσο ευρύ «μέτωπο». Γενικά, όσο μεγαλύτερος είναι 

ο ρυθμός αλλαγής του εξωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης, τόσο περισσότερο αυτή πρέπει να βασίζει τις 

στρατηγικές της στους εσωτερικούς της πόρους και τις 

ικανότητες, που έχει αναπτύξει. Κι αυτό γιατί σήμερα οι 

τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφόρησης, όπως 

υποστήριξε και ο James Brian Quinn, έχουν καταστήσει ασαφή
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τα όρια μεταξύ των διαφόρων επιχειρηματικών κλάδων, με 

αποτέλεσμα οι σύγχρονες επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται 

ταυτόχρονα σε περισσότερους από έναν βιομηχανικούς 

κλάδους.

5.5. Οι πόροι ως βάση για την κερδοφορία της επιχείρησης

Γενικά, απώτερος ρυθμός επίτευξης κερδών μπορεί να 

προέλθει - μεταξύ άλλων - από δύο ξεχωριστές πηγές : 

τοποθέτηση της επιχείρησης σε μια ελκυστική αγορά και 

επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των 

ανταγωνιστών. Ο βαθμός ελκυστικότητας μιας αγοράς 

εξετάζεται με την ανάλυση των δυνάμεων ή παραγόντων 

ανταγωνισμού, ενώ η επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος βασίζεται στους εσωτερικούς πόρους και τις 

ικανότητες μιας επιχείρησης. Τα παραπάνω εμφανίζονται στο 

Σχήμα 5.4
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Σχήμα 5.4 : Οι πόροι ως βάση για την κερδοφορία της

επιχείρησης
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5.6. Σχέση πόρων, ικανοτήτων και ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος

Οι πόροι μιας επιχείρησης μπορούν να διακριθούν 

επιμέρους σε υλικούς, άϋλους και ανθρώπινους παράγοντες. Ο 

πίνακας 5.1 εμφανίζει τις κυριότερες κατηγορίες.

Πίνακας 5.1: Ταξινόμηση των πόρων της επιχείρησης 

Πόρος Κύρια Χαρακτηριστικά Βασικοί Δείκτες

Χρηματοοικονομικ Η δανειοληπτική ικανότητα Δείκτης Ξένα προς 

οί Πόροι της επιχείρησης και η Ίδια Κεφάλαια 

ικανότητα άντλησης Ιδίων Δείκτης ROI κ.α.

Κεφαλαίων καθορίζουν τις 

επενδυτικές της ικανότητες.

Φυσικοί Πόροι Το μέγεθος, η θέση, οι Τιμές πώλησης των 

τεχνικές προδιαγραφές και η παγίων στοιχείων, 

ευελιξία (flexiblity) των Εναλλακτική

εγκαταστάσεων και των χρήση των παγίων

εξοπλισμών. Θέση και στοιχείων,

εναλλακτική χρήση κτιρίων 

και οικοπέδων. Τα αποθέματα 

επηρεάζουν τις παραγωγικές 

δυνατότητες της επιχείρησης 

και καθορίζουν τις 

δυνατότητες επίτευξης
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Ανθρώπινοι Πόροι

Τεχνολογικοί

Πόροι

Φήμη

πλεονεκτημάτων κόστους και 

ποιότητας.

Η εκπαίδευση των 

εργαζομένων καθορίζει τις 

ικανότητές τους. Η 

προσαρμοστικότητά τους 

καθορίζει τις ικανότητές τους. 

Η προσαρμοστικότητά τους 

καθορίζει τη στρατηγική 

ευελιξία της επιχείρησης, ενώ 

η αφοσίωσή τους την 

ικανότητα διατήρησης

κάποιου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος.

Τεχνολογία και Τεχνογνωσία. 

Πηγές καινοτομίας:

εγκαταστάσεις έρευνας και 

ανάπτυξης, επιστημονικό και 

τεχνικό προσωπικό.

Φήμη της επιχείρησης στους 

πελάτες σε όρους ποιότητας, 

ποικιλίας προϊόντων, κ.ά. 

Φήμη της επιχείρησης στους 

προμηθευτές, πιστωτές,

εργατικό προσωπικό κ.ά.

Εκπαιδευτικά, 

τεχνικά και

επαγγελματικά 

προσόντα των

εργαζομένων. 

Επίπεδα αμοιβών 

σε σχέση με τον 

Κλάδο.

Αριθμός και

σημασία πατέντας. 

Προσωπικό R&D 

σαν ποσοστό του 

συνολικού αριθμού 

των εργαζομένων. 

Αναγνώριση 

προϊόντων της

επιχείρησης. 

Καθιέρωση 

υψηλότερης τιμής 

για τα προϊόντα της
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(price premium). 

Επαναληπτικότητα 

αγορών των

προϊόντων της κ.ά.

Με την ανάλυση αλυσίδας αξίας εξετάζονται οι 

επιμέρους κατηγορίες των πόρων. Στη συνέχεια πρέπει να 

εξετάζεται ο τρόπος συνδυασμού αυτών των πόρων 

προκειμένου να δημιουργηθούν οι ικανότητες, που θα 

οδηγήσουν στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Το Σχήμα 5.5 εμφανίζει τη σχέση μεταξύ αυτών των 

στοιχείων.
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Σχήμα 5.5 : Πόροι, Ικανότητες και Ανταγωνιστικό

Πλεονέκτημα.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Βασικοί 

παράγοντες 
Επιτυχίας του 

κλάδου

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ί I
ΠΟΡΟΙ

Ένα σημαντικό πρόβλημα στην εκτίμηση των

ικανοτήτων της επιχείρησης είναι η αντικειμενικότητα. Για να 

εκτιμηθούν σωστά οι ικανότητες, πρέπει τα διευθυντικά 

στελέχη να εξετάζουν το θέμα σε βάθος, ευρέως και από 

διαφορετικές οπτικές γωνίες. Σημαντική είναι η καθιέρωση 

ποσοτικοποιημένων μετρήσεων απόδοσης της επιχείρησης, οι
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οποίες και επιτρέπουν τις συγκρίσεις. Επίσης σημαντική είναι 

και η εμφάνιση του bencmarking. To benchmarking 

περιλαμβάνει τέσσερα στάδια:

I. Αναγνώριση των δραστηριοτήτων ή λειτουργιών της 

επιχείρησης, που χρειάζονται βελτίωση.

II. Αναγνώριση εταιριών, που αποτελούν παγκόσμιους ηγέτες 

σε κάθε μία από αυτές τις δραστηριότητες ή λειτουργίες.

III. Διενέργεια επαφών με τις συγκεκριμένες εταιρίες, 

προκειμένου να διαπιστωθούν οι αιτίες της επιτυχημένης 

εκτέλεσης των δεδομένων δραστηριοτήτων.

IV. Χρησιμοποίηση της γνώσης που αποκτήθηκε στον 

επανακαθορισμό των στόχων, τον επανασχεδιασμό των 

απαιτούμενων διαδικασιών και την αλλαγή των προσδοκιών 

που αφορούν τη συγκεκριμένη λειτουργία ή δραστηριότητα 

της επιχείρησης.

Η οργανωσιακή ικανότητα αναφέρεται, όπως είπαμε, 

στην ολοκλήρωση ομάδων πόρων και ειδικότερα των γνώσεων 

και των ικανοτήτων των ξεχωριστών ατόμων, που 

συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή λειτουργία. Η 

ολοκλήρωση των μη ανθρώπινων πόρων δεν παρουσιάζει 

ιδιαίτερα προβλήματα, εφόσον από τη φύση τους πρόκειται 

για παθητικούς πόρους που επιδέχονται αλλαγές. Ιδιαίτερη 

προσοχή πρέπει να δοθεί στην ολοκλήρωση των ανθρωπίνων 

πόρων. Υπάρχουν δύο βασικοί μηχανισμοί ολοκλήρωσης των 

γνώσεων και των ικανοτήτων των εργαζομένων:
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• οδηγίες και κανόνες, που βοηθούν στο να μεταφέρονται οι 

εξειδικευμένες γνώσεις των εργαζομένων από λειτουργία 

σε λειτουργία.

• οργανωσιακές ρουτίνες. Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε 

από τους Nelson και Sidney Winter για να εξηγήσει τον 

συντονισμό των γνώσεων και των ικανοτήτων των 

εργαζομένων, που εκτελούν ίδια δραστηριότητα, χωρίς 

σημαντική κατεύθυνση ή προφορική επικοινωνία. Οι 

οργανωσιακές ρουτίνες αφορούν τακτικές, προβλέψιμες 

δραστηριότητες, που αποτελούνται από συντονισμένες 

κινήσεις των εργαζομένων. Τέτοιες ρουτίνες αποτελούν τη 

βάση για μεγάλο αριθμό οργανωσιακών ικανοτήτων από το 

επίπεδο παραγωγής, στις δραστηριότητες παραγγελιών, 

πώλησης, εξυπηρέτησης των πελατών, ακόμη και σε 

διοικητικές δραστηριότητες.

Οι περισσότερες οργανωσιακές ικανότητες 

περιλαμβάνουν και τους δύο τύπους συντονισμού. Η 

αναγνώριση του ρόλου και της φύσης αυτών των μηχανισμών 

ολοκλήρωσης διαφωτίζει τις σχέσεις μεταξύ πόρων, 

ικανοτήτων και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

1. Παράγοντες που συντελούν στην ολοκλήρωση. Μία εστίαση 

στους μηχανισμούς συντονισμού δίνει έμφαση στο γεγονός 

ότι οι ικανότητες της επιχείρησης δεν είναι απλά η συνέπεια 

μιας συλλογής ανεξάρτητων πόρων, που διαθέτει και 

ελέγχει η επιχείρηση. Σημαντική σχέση μεταξύ πόρων και 

ικανοτήτων είναι η ικανότητα της διοίκησης να επιτύχει
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συνεργασία και συντονισμό μεταξύ πόρων, που απαιτούνται 

για την ανάπτυξη μιας οργανωσιακής ρουτίνας. Η ικανότητα 

της επιχείρησης να παρέχει κίνητρα και να κοινωνικοποιεί 

τα μέλη της, ώστε να επιτύχει την αφοσίωση και το 

συντονισμό, εξαρτάται από το οργανωσιακό της στυλ, την 

κουλτούρα, το στυλ ηγεσίας και τα συστήματα 

επικοινωνίας, ελέγχου και αμοιβών, που χρησιμοποιεί.

2. Υπάρχει μια συναλλαγή μεταξύ αποτελεσματικότητας και 

ευελιξίας. Οι Nelson και Winter θεωρούν τις ρουτίνες σαν 

το ισοδύναμο των ατομικών ικανοτήτων. Όπως οι 

ικανότητες των ατόμων αναπτύσσονται ημιαυτόματα, χωρίς 

συνειδητό συντονισμό, έτσι και οι οργανωσιακές ρουτίνες 

περιλαμβάνουν αυτονόητες γνώσεις. Όπως οι ικανότητες 

των ατόμων εξασθενούν, όταν δεν ασκούνται συχνά, έτσι 

και οι οργανισμοί αδυνατούν να διατηρήσουν συντονισμένη 

ανταπόκριση σε παράγοντες που εμφανίζονται σπάνια. 

Γι'αυτό, πρέπει να υπάρχει σχέση συναλλαγής μεταξύ 

αποτελεσματικότητας και ευελιξίας.

3. Οικονομίες εμπειρίας (economies of experience). Όπως οι 

ικανότητες των ατόμων αποκτούνται μέσω της πρακτικής 

εξάσκησης, έτσι και οι οργανωσιακές ικανότητες 

αναπτύσσονται και διατηρούνται μέσω της εμπειρίας. Το 

πλεονέκτημα μιας καθιερωμένης επιχείρησης σε σχέση με 

μία νεοεισερχόμενη σ'έναν κλάδο βασίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στις ρουτίνες, που έχουν τελειοποιηθεί με την 

πάροδο του χρόνου. Σ'αυτό αναφέρεται και η καμπύλη
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εμπειρίας, που αναπτύχθηκε από την Boston Consulting 

Group

5.7. Δυνατότητες επίτευξης κερδών των πόρων και 

ικανοτήτων

Αναφέρθηκε προηγούμενα (βλ. Σχήμα 5.4) ότι οι πόροι 

αποτελούν βάση για την κερδοφορία της επιχείρησης. Τα 

κέρδη που επιτυγχάνει ένας οργανισμός λόγω των πόρων και 

ικανοτήτων που διαθέτει εξαρτώνται από τρεις παράγοντες, 

κάθε ένας από τους οποίους εξαρτάται από έναν αριθμό 

χαρακτηριστικών των πόρων. Το Σχήμα 5.6 δείχνει αυτές τις 

βασικές σχέσεις.
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Σχήμα 5.6 : Εκτίμηση της δυνατότητας επίτευξης κερδών 

των πόρων και ικανοτήτων.

Έκταση του 
καθιερωμένου 

ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος

Δυνατότητα
Αντιγραφής

Για να οδηγήσει ένας πόρος ή μια ικανότητα σε 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα πρέπει να επικρατούν δύο 

συνθήκες. Πρώτον, αυτός ο πόρος ή η ικανότητα θα πρέπει να 

βρίσκεται σε έλλειψη (scarcity). Αν είναι ευρέως διαθέσιμος
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σ'έναν κλάδο θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 

ανταγωνισμού, αλλά όχι πηγή ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος. Δεύτερον, ο πόρος ή η ικανότητα πρέπει να 

σχετίζεται μ'έναν ή περισσότερους από τους βασικούς 

παράγοντες επιτυχίας ενός κλάδου (relevance). Δηλαδή, θα 

πρέπει με κάποιο τρόπο να βοηθάει την επιχείρηση στη 

δημιουργία αξίας για τους πελάτες της ή στην επιβίωση έναντι 

του ανταγωνισμού.

Τα κέρδη που επιτυγχάνονται χάρη στους πόρους και τις 

ικανότητες μιας επιχείρησης δεν εξαρτώνται μόνο από την 

ικανότητα των τελευταίων να οδηγούν σε ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, αλλά και από το πόσο μπορεί να διατηρηθεί 

αυτό το πλεονέκτημα (sustainable competitive advantage). 

Αυτό εξαρτάται από τη διάρκεια (durability) των πόρων και 

ικανοτήτων, στις οποίες βασίζεται το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και από την ικανότητα αντιγραφής / μίμησης της 

στρατηγικής της εταιρίας μέσω της απόκτησης πρόσβασης 

σ'αυτούς τους πόρους και τις ικανότητες. Αυτό απαιτεί τη 

δυνατότητα εύκολης μεταφοράς των πόρων (mobility) και την 

δυνατότητα αντιγραφής τους (replicability), σε περίπτωση που 

δεν μπορεί να τους αγοράσει, αλλά τους δημιουργεί η ίδια.

Ποιος κερδίζει την απόδοση ενός πόρου ή μιας 

ικανότητας; Φυσιολογικά, θα περίμενες κανείς ότι τέτοια 

οφέλη θα έπρεπε να αποδίδονται στον ιδιοκτήτη του πόρου ή 

της ικανότητας. Τα πράγματα, ωστόσο, δεν είναι τόσο 

ξεκάθαρα. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι μάρκες (brand
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names) ή οι πατέντες φυσιολογικά ανήκουν στην επιχείρηση, 

που απέκτησε ή ανέπτυξε αυτούς τους πόρους, αλλά ακόμη 

και στην περίπτωση της βασικής χρησιμοποιούμενης 

τεχνολογίας τα δικαιώματα ιδιοκτησίας είναι ασαφώς 

ορισμένα. Πολύπλοκο είναι ακόμη και το θέμα της 

ιδιοκτησίας των ανθρωπίνων πόρων, παρόλο που είναι 

δεδομένο ότι οι άνθρωποι - μέλη μιας επιχείρησης - κατέχουν 

οι ίδιοι τις δικές τους γνώσεις και δεξιότητες. Κι αυτό γιατί η 

διάκριση μεταξύ της τεχνολογίας της εταιρίας και του 

ανθρώπινου κεφαλαίου δεν είναι πάντα ξεκάθαρη. Επιπλέον, 

πολλές φορές τα συμβόλαια εργασίας καθορίζουν εν μέρει το 

τι ακριβώς «αγοράζει» η επιχείρηση από τον εργαζόμενο.

Στον τομέα της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας υπάρχουν 

μεγάλα προβλήματα στον καθορισμό του τι ανήκει στον 

ανεξάρτητο εργαζόμενο και τι στην εταιρία. Γενικά, το 

πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, εφόσον είναι άγνωστος ο 

βαθμός ελέγχου, που ασκείται από την επιχείρηση όσον αφορά 

τις γνώσεις και τις ικανότητες των μελών της και το όλο θέμα 

εξαρτάται από τις σχέσεις, που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια 

του οργανισμού. Όσο πιο καλά είναι ενσωματωμένες οι 

γνώσεις και οι δεξιότητες των εργαζομένων στις 

οργανωσιακές ρουτίνες και όσο περισσότερο εξαρτώνται οι 

πρώτες από τα επιχειρησιακά συστήματα επικοινωνίας, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η ικανότητα της επιχείρησης να 

οικειοποιείται τις αποδόσεις των εκάστοτε πόρων και 

ικανοτήτων. Στο θέμα αυτό υπεισέρχεται και η σχετική
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διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων. Όταν ένα άτομο 

συνεισφέρει αντικειμενικά στην παραγωγικότητα της 

επιχείρησης και μπορεί να συνεισφέρει τα ίδια πράγματα και 

σε άλλες επιχειρήσεις βρίσκεται σε ισχυρή θέση και μπορεί να 

διεκδικήσει κάποια αναλογία της συνεισφοράς του στην 

προστιθέμενη αξία της επιχείρησης. Το πρόβλημα είναι το 

πόσο αντικειμενική είναι η αναγνώριση αυτής της

συνεισφοράς.

5.8. Συμπεράσματα

Η μέχρι τώρα ανάλυση του παρόντος κεφαλαίου αφορά 

την εκτίμηση και εκμετάλλευση των πόρων και ικανοτήτων 

μιας επιχείρησης. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ στρατηγικής και 

πόρων δεν αφορά μόνο το σχεδιασμό στρατηγικών, 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα και ευνοϊκά για 

την επιχείρηση οι πόροι της, αλλά και την επένδυση στη 

διατήρηση, τη μεγέθυνση και την επέκταση γενικότερα αυτών 

των ικανοτήτων, ώστε να διασφαλισθεί το μακροχρόνιο 

μέλλον της επιχείρησης.

η παραδοσιακή προσέγγιση αναφορικά με τη 

συγκέντρωση πόρων επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην 

«ανάλυση κενού» (gap analysis). Έχοντας εκτιμήσει τους 

πόρους και τις ικανότητές της σε σχέση με τις δυνάμεις και 

αδυναμίες της η επιχείρηση διαμορφώνει εκείνη τη 

στρατηγική, που εκμεταλλεύεται πιο αποτελεσματικά αυτούς 

τους παράγοντες απέναντι στους βασικούς παράγοντες
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επιτυχίας του κλάδου, στον οποίο δραστηριοποιείται. Ωστόσο, 

η σύγκριση της επιλεγμένης στρατηγικής με τους πόρους και 

τις ικανότητες της επιχείρησης είναι δυνατόν να αποκαλύψει 

ορισμένα κενά, που πρέπει να κλείσουν για να είναι όσο το 

δυνατόν πιο αποτελεσματική η στρατηγική και να επιτευχθεί 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι σχετικά 

στατική. Ο ανταγωνισμός είναι μια δυναμική διαδικασία και 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα φθείρεται διαρκώς από την 

αντιγραφή ή την καινοτομία. Ο Μ. Porter υποστηρίζει ότι το 

κλειδί για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι η συνεχής 

επένδυση σε πόρους και ικανότητες: «Οι επιχειρήσεις

δημιουργούν και διατηρούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

εξαιτίας της ικανότητάς τους να βελτιώνουν και να 

ολοκληρώνουν αυτό το πλεονέκτημα σε συνεχή βάση ανά τον 

χρόνο. Η ολοκλήρωση είναι η διαδικασία αλλαγής των 

πλεονεκτημάτων μέσω της αλυσίδας αξίας σε πιο 

πολύπλοκους τύπους καθώς και της εφαρμογής υψηλότερων 

επιπέδων ικανοτήτων και τεχνολογίας».

Η επένδυση στην ολοκλήρωση των πόρων και 

ικανοτήτων πραγματοποιείται μέσω της οργανωσιακής 

μάθησης (organizational learning). Ο Hiroyuki Itami εισήγαγε 

την ιδέα του δυναμικού συνδυασμού των πόρων (dynamic re

source fit) για να περιγράφει τη διαδικασία μέσω της οποίας η 

επιδίωξη μιας στρατηγικής όχι μόνο χρησιμοποιεί τους πόρους 

της επιχείρησης, αλλά τους βελτιώνει μέσω της δημιουργίας
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γνώσεων και δεξιοτήτων, που είναι προϊόντα της εμπειρίας. 

Αυτός ο δυναμικός συνδυασμός των πόρων μπορεί επίσης να 

παρέχει στην επιχείρηση μια σταθερή βάση για 

διαφοροποίηση.

Συνοψίζοντας, στο Σχήμα 5.7 εμφανίζεται η διαδικασία 

της ανάλυσης των πόρων σαν θεωρητικό πλαίσιο στη φάση της 

ανάλυσης του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.

Σχήμα 5.7 : Διαδικασία ανάλυσης των πόρων.
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Κεφάλαιο 6ο

Έννοια & πηγές 

του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος
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6.1 Έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Όπως έχει αναφερθεί, ομάδες χρηματοοικονομικών, 

φυσικών, τεχνολογικών και ανθρώπινων πόρων της 

επιχείρησης δημιουργούν τις ικανότητές της οι οποίες 

αποτελούν την πηγή του πυρήνα ανταγωνισμού της. Οι 

παράγοντες αυτοί αποτελούν πηγή ανταγωνιστιστικού 

πλεονεκτήματος, το οποίο, αν καταφέρει η επιχείρηση να το 

διατηρήσει, οδηγεί στην στρατηγική ανταγωνιστικότητά της, 

οπότε και εμφανίζει κέρδη πάνω από τον μέσο όρο του 

αντίστοιχου κλάδου. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

προκύπτει από την αξία, την οποία η επιχείρηση μπορεί να 

δημιουργήσει στους αγοραστές της και εξειδικεύεται με τη 

διαφορά μεταξύ της αξίας αυτής και του απαιτούμενου 

κόστους της επιχείρησης για τη δημιουργία της. Με τον όρο 

αξία εννοούμε το τι οι καταναλωτές επιθυμούν να πληρώσουν 

για την απόκτηση του προϊόντος της επιχείρησης.

Επομένως, αυτή η αξία ορίζεται μέσω της σχέσης μεταξύ 

ποιότητας και τιμής του προϊόντος. Δηλαδή,

Αξια=
Ποιότητα

Τιμή

Αξίζει να σημειωθεί ότι την αξία την καθορίζει ο 

πελάτης και όχι η επιχείρηση. Πρόκειται για μια υποκειμενική 

εκτίμηση των αγοραστών σχετικά με το παραγόμενο προϊόν ή 

την παρεχόμενη υπηρεσία. Γι'αυτό και η αξία μπορεί να 

μετακινηθεί προς διάφορες κατευθύνσεις, όταν σημαντικός 

αριθμός αγοραστών αναθεωρεί το τι είναι πρόθυμος να
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πληρώσει για το εκάστοτε προϊόν. Οι προσδοκίες των 

αγοραστών σχετικά με το προϊόν, την υπηρεσία ή ακόμη και 

ολόκληρο τον κλάδο αλλάζουν και οι αλλαγές αυτές είναι 

δυνατόν να επέρχονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι αγοραστές πιστεύουν ότι ένα προϊόν έχει κάποια 

αξία, όταν αυτό ικανοποιεί ή υπερβαίνει τις προσδοκίες τους 

σε κάποιο κόστος, που πιστεύουν οι ίδιοι σαν λογικό. Ένα 

πολύ καλό προϊόν σε μια πολύ υψηλή τιμή έχει μικρή αξία και 

αντίστροφα ένα κακό προϊόν σε μια χαμηλή τιμή δεν 

εκτιμάται ότι έχει μεγάλη αξία. Ένα προϊόν, λοιπόν, 

προκειμένου να δίνει αξία στους αγοραστές του, θα πρέπει να 

ικανοποιεί ταυτόχρονα και τους δύο παράγοντες την ποιότητα 

και την τιμή. Γι'αυτό και έχει αυξηθεί κατά πολύ η δύναμη και 

ο έλεγχος που μπορεί ν'ασκήσει ο καταναλωτής σ'αυτούς τους 

παράγοντες και πλέον οι παραγωγοί επιδιώκουν να 

ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών τους.

6.2 Παράγοντες που συντελούν στη μεταβολή της αξίας

Η αξία δεν μεταβάλλεται πάντοτε σε μεγάλο βαθμό. Πιο 

συχνά αυτή η αλλαγή είναι σχετικά μακροχρόνια και όχι τόσο 

εμφανής. Ο αντίκτυπος, ωστόσο, οποιοσδήποτε αλλαγής στα 

κέρδη της επιχείρησης είναι ο ίδιος. Μεταξύ άλλων, μερικοί 

από τους πιο κοινούς και βασικούς παράγοντες, που 

προκαλούν μεταβολές στην αξία είναι οι ακόλουθοι:
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• Δημογραφικά χαρακτηριστικά

Η ηλικιακή κατανομή ενός πληθυσμού επηρεάζει σε 

μεγάλο βαθμό τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ενός σημαντικού 

αριθμού βιομηχανικών κλάδων, η κερδοφορία των οποίων 

εξαρτάται ουσιαστικά από την αγορά-στόχο τους και από το 

πως αυτή θα εξελιχθεί ή θα μεταβληθεί ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά των ατόμων που την αποτελούν.

• Τεχνολογία

Η τεχνολογία είναι από τους βασικότερους παράγοντες, 

που μπορούν να επηρεάσουν την αποδοτικότητα και την 

ποιότητα των προϊόντων μιας επιχείρησης και κατ' επέκταση 

και την τιμή τους. Έτσι, σε τομείς, όπου εισβάλλει η 

τεχνολογία δραστικά και μεταβάλλει αυτούς τους παράγοντες, 

είναι σε θέση να επαναπροσδιορίσει έμμεσα το τι θεωρούν οι 

αγοραστές ότι τους δίνει αξία.

• Νέα υλικά

Τα χρησιμοποιούμενα νέα υλικά σε μια παραγωγική 

διαδικασία επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο 

απευθύνονται τα προϊόντα στους τελικούς καταναλωτές. 

Μπορούν να επανακαθορίσουν τα χαρακτηριστικά αυτού 

καθαυτού του προϊόντος σε όρους ποιότητας αλλά και τιμής, 

και επομένως να αλλάξουν εντελώς τις προσδοκίες των 

αγοραστών για την αξία, που τους προσφέρει αυτό το προϊόν.
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• Οικονομικοί κύκλοι

Οι ρυθμικές μεταβολές, που εμφανίζονται περιοδικά 

στην οικονομική δραστηριότητα και στα επίπεδα των τιμών, 

μπορούν να μεταβάλλουν ριζικά την αξία προς νέες 

κατευθύνσεις. Για παράδειγμα, σε περιόδους οικονομικής 

ύφεσης η αξία απομακρύνεται από τον ιδιωτικό στον δημόσιο 

τομέα και αυτό επηρεάζει τις επιχειρήσεις των αντίστοιχων 

αυτών τομέων.

• Κρατική παρέμβαση

Η μείωση της κρατικής παρέμβασης στους τομείς της 

οικονομίας, η άρση οποιασδήποτε ρύθμισης και γενικότερα η 

απελευθέρωση της αγοράς μεταβάλλουν τους κανόνες και τις 

συνθήκες ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια αλλάζει και το τι 

είναι αποδεκτό από την αγορά σε όρους αξίας.

• Κοινωνικοί παράγοντες

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις συνειδητοποιούν όλο και 

περισσότερο το "κοινωνικό τους πρόσωπο". Η 

δραστηριοποίησή τους πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να 

συμφωνεί με τις απαιτήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων 

ειδικού ενδιαφέροντος, πολλές φορές ακόμη και σε αντίθεση 

με τα οικονομικά τους συμφέροντα. Για παράδειγμα, η 

ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού απέναντι σε 

περιβαλλοντικά θέματα έχει μεταβάλλει αισθητά το πως
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προσδιορίζουν την αξία μεγάλου αριθμού προϊόντων και κατά 

συνέπεια τον τρόπο παραγωγής τους από τις επιχειρήσεις.

• Νέες μεθοδολογίες

Όπως και στην περίπτωση της τεχνολογίας έτσι και οι 

χρησιμοποιούμενες στην παραγωγική διαδικασία μεθοδολογίες 

μεταβάλλουν την ποιότητα των προϊόντων και γενικότερα την 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. 

Μ'αυτόν τον τρόπο μπορεί ν' αλλάξει πολύ εύκολα η σχέση 

ποιότητας και τιμής ενός προϊόντος και άρα να μετατραπεί η 

αξία του.

• Ανταγωνισμός

Ο ανταγωνισμός είσαι ίσως ο βασικότερος παράγοντας 

που συντελεί στην αλλαγή της αξίας, διότι είναι σε θέση- 

ανάλογα με την φύση και την έντασή του- να δημιουργεί νέα 

συστήματα, νέα προϊόντα και να προσδιορίζει εκ νέου τις 

τιμές και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η συνεχής αυτή 

μετακίνηση της αξίας δεν είναι αποκλειστικό φαινόμενο της 

σύγχρονης εποχής. Στην ιστορία της οικονομίας κάθε φορά 

που οι ανάγκες και οι επιθυμίες των καταναλωτών 

μεταβάλλονταν, άλλαζε και η σχέση ποιότητας και τιμής των 

προϊόντων. Απλά το στοιχείο που κάνει τη διαφορά πιο 

αισθητή σήμερα είναι η ταχύτητα, με την οποία μεταβάλλεται 

η αξία. Η ταχύτητα μεταβολής της αξίας αυξάνει συνεχώς, 

γεγονός που οφείλεται σε δύο πολύ σπουδαίους παράγοντες:
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τον ανταγωνισμό και την πληροφόρηση. Οι προσδοκίες των 

καταναλωτών συνεχώς μεγαλώνουν, λόγω της αυξανόμενης 

ποσότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών από 

τον ολοένα και οξύτερο ανταγωνισμό. Επιπλέον, όλες οι 

δυνατότητες που προσφέρονται στον σύγχρονο αγοραστή 

βρίσκονται στη διάθεσή, του άμεσα και γρήγορα λόγω του 

μεγάλου βαθμού της πληροφόρησης, που μπορεί ν'αντλήσει 

από ποικίλες πηγές σχετικά με τα προϊόντα, που τον 

ενδιαφέρουν. Οι παράγοντες αυτοί καθιστούν αναπόφευκτη τη 

μεταβολή της αξίας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

6.3 Πηγές του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Η ικανότητα της επιχείρησης να ξεπερνά τους 

ανταγωνιστές της στον πρωταρχικό της σκοπό σε όρους 

απόδοσης- την κερδοφορία- οφείλεται στην ύπαρξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Για να εμφανιστούν 

διαφορές στα κέρδη μεταξύ των ανταγωνιζόμενων σ' έναν 

κλάδο επιχειρήσεων, πρέπει να επέλθει κάποια αλλαγή. Η 

πηγή της αλλαγής μπορεί να βρίσκεται εντός ή εκτός του 

κλάδου. Όταν η αλλαγή είναι εξωτερική η δημιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος προϋποθέτει τη δημιουργία 

διαφορετικών αποτελεσμάτων της αλλαγής στις διάφορες 

επιχειρήσεις εξαιτίας των διαφορών που παρουσιάζουν στους 

πόρους και τις ικανότητες, των επιχειρήσεων. Όσο πιο 

ευμετάβλητο είναι το άμεσο περιβάλλον της επιχείρησης, τόσο 

μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των πηγών αλλαγής και τόσο
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περισσότερες είναι οι διαφορές στους πόρους και τις 

ικανότητες, που διαθέτει η επιχείρηση σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές της, οπότε διαφορετική θα είναι και η 

κερδοφορία της.Γι'αυτό απαιτείται έγκαιρη και κατάλληλη 

ανταπόκριση σε οποιαδήποτε επερχόμενη αλλαγή. Κάθε 

αλλαγή δημιουργεί ευκαιρίες για τη δημιουργία επιπρόσθετων 

κερδών. Η ικανότητα της επιχείρησης να αναγνωρίζει αυτές 

τις ευκαιρίες και να ανταποκρίνεται σ'αυτές δίνει τη βάση για 

τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και συνήθως 

καλείται επιχειρηματικότητα.

Η ανταπόκριση στις περιβαλλοντικές αλλαγές για τη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απαιτεί κυρίως 

έναν βασικό πόρο- την πληροφόρηση- και μια ικανότητα- την 

ευλυγισία από την πλευρά της επιχείρησης. Η πληροφόρηση 

είναι απαραίτητη για την αναγνώριση και την αναμονή των 

οποιονδήποτε αλλαγών και εξαρτάται από την ικανότητα 

ανίχνευσης του εξωτερικού περιβάλλοντος. Από την άλλη 

μεριά, η ευλυγισία προϋποθέτει την ικανότητα της 

επιχείρησης να ανακατανέμει τους πόρους της με επιτυχία 

ανάλογα με τις ευκαιρίες ή τις απειλές του περιβάλλοντος. 

Δεν είναι θέμα τεχνικών ικανοτήτων αλλά κυρίως της 

οργανωσιακής δομής, των συστημάτων λήψεως αποφάσεων 

και του γενικότερου μηχανισμού επικοινωνίας στο εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης.
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Γενικά, οι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν στη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι οι 

ακόλουθοι:

α) Οι δραστηριότητες αξίας 

β) Καινοτομία 

γ) Χρόνος

Οι παραπάνω παράγοντες, καθένας χωριστά ή και σε 

συνδυασμό μεταξύ τους, μπορούν να δημιουργήσουν αξία για 

τους αγοραστές των προϊόντων μιας επιχείρησης, η οποία να 

ξεπερνά το σχετικό κόστος για τη δημιουργία της και 

αναλύονται στη συνέχεια.

6.3.1 Οι δραστηριότητες αξίας

Η έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος δεν 

μπορεί να κατανοηθεί, εάν η επιχείρηση εξεταστεί σαν 

ολοκληρωμένη οντότητα. Τα πλεονεκτήματα μπορούν να 

προέλθουν από τις ξεχωριστές δραστηριότητες που εκτελεί η 

επιχείρηση στο σχεδίασμά, την παραγωγή, το μάρκετινγκ, τη 

μεταφορά και την υποστήριξη των προϊόντων της. Κάθε μια 

από αυτές τις δραστηριότητες μπορεί να συνεισφέρει στη 

σχετική θέση κόστους της επιχείρησης ή και να δημιουργήσει 

βάση για διαφοροποίηση. Ένα πλεονέκτημα κόστους, για 

παράδειγμα, μπορεί να προέρχεται από διαφορετικές μεταξύ 

τους πηγές, όπως είναι χαμηλού κόστους φυσικό σύστημα 

διανομής μία αποτελεσματική διαδικασία συναρμολόγησης ή η
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χρησιμοποίηση κατάλληλου προσωπικού πωλήσεων. Όμοια 

και η διαφοροποίηση μπορεί να οφείλεται σε εντελώς 

διαφορετικούς παράγοντες, για παράδειγμα στην προμήθεια 

πρώτων υλών άριστης ποιότητας, τη χρησιμοποίηση 

κατάλληλου συστήματος παραγγελιών ή τον εξειδικευμένο 

σχεδίασμά των προϊόντων της επιχείρησης. Γι'αυτό και η 

αλυσίδα αξίας ξεχωρίζει αυτές τις στρατηγικές σχετικές 

δραστηριότητες, προκειμένου να κατανοηθεί η συμπεριφορά 

του κόστους και η ύπαρξη πιθανών πηγών διαφοροποίησης. 

Μία επιχείρηση αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

εκτελώντας τις δραστηριότητες αξίας της είτε πιο φθηνά, είτε 

καλύτερα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

Οι δραστηριότητες που συνιστούν την αλυσίδα αξίας 

μιας επιχείρησης δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, αλλά 

αλληλοσυνδέονται. Οι διασυνδέσεις (linkages) των 

δραστηριοτήτων αξίας είναι ουσιαστικά σχέσεις μεταξύ του 

τρόπου, με τον οποίο εκτελείται μια συγκεκριμένη 

δραστηριότητα αξίας και του κόστους ή της εκτέλεσης μιας 

άλλης δραστηριότητας μέσα στα πλαίσια της αλυσίδας αξίας. 

Πολύ συχνά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να 

προέρχεται από τον τρόπο που διασυνδέονται οι 

δραστηριότητες αξίας, όπως ακριβώς και από αυτές καθαυτές 

τις δραστηριότητες αξίας. Οι διασυνδέσεις μπορούν να 

δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με δύο τρόπους: 

τη βελτιστοποίηση και τον συντονισμό. Οι διασυνδέσεις 

συχνά αντανακλούν σχέσεις συναλλαγής μεταξύ των
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δραστηριοτήτων, προκειμένου να επιτευχθεί το ίδιο τελικό 

αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ο υψηλού κόστους σχεδιασμός 

ενός προϊόντος, η χρήση περισσότερων και πιο

εξειδικευμένων υλικών ή η μεγαλύτερου βαθμού επιθεώρηση 

των παραγωγικών διαδικασιών μπορούν να μειώσουν τα κόστη 

της παροχής υπηρεσιών. Μια επιχείρηση πρέπει να 

βελτιστοποιεί τέτοιες διασυνδέσεις, για να επιτύχει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι διασυνδέσεις μπορούν επίσης 

να αντανακλούν την ανάγκη συντονισμού των δραστηριοτήτων 

αξίας. Η έγκαιρη μεταφορά μπορεί, για παράδειγμα, να 

απαιτεί το συντονισμό των δραστηριοτήτων στις λειτουργίες, 

στην επιμελητεία παράδοσης υλικών ή στις υπηρεσίες. Η 

ικανότητα συντονισμού των διασυνδέσεων συχνά μειώνει το 

κόστος ή ενισχύει τη διαφοροποίηση. Ο καλύτερος 

συντονισμός για παράδειγμα, μπορεί να μειώσει την ανάγκη 

για διατήρηση αποθεμάτων. Γενικά, οι διασυνδέσεις δείχνουν 

ότι το κόστος ή η διαφοροποίηση μιας επιχείρησης δεν είναι 

απλά το αποτέλεσμα των προσπαθειών να μειωθεί το κόστος ή 

να βελτιωθεί η εκτέλεση κάθε μιας δραστηριότητας αξίας 

ξεχωριστά.

Από τις δραστηριότητες αξίας της επιχείρησης η 

παρούσα μελέτη αναφέρεται κυρίως στη συνεισφορά της 

τεχνολογίας και της παραγωγής στη δημιουργία

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
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6.3.1.1 Τεχνολογία καν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Η τεχνολογία είναι μία από τις βασικές δυνάμεις που 

κινούν τον ανταγωνισμό. Παίζει σημαντικό ρόλο στην αλλαγή 

της δομής ενός κλάδου ή και στη δημιουργία νέων κλάδων. 

Λειτουργεί επίσης και ως δύναμη εξισορρόπησης μεταξύ 

επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, αφού είναι σε θέση να 

μεταβάλλει τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. Αυτό 

φυσικά δεν σημαίνει ότι η τεχνολογία ωφελεί πάντα 

στρατηγικά μια επιχείρηση, μπορεί να δυσχεράνει την 

ανταγωνιστική της θέση και την ελκυστικότητα της αγοράς, 

στην οποία απευθύνεται. Ωστόσο, η τεχνολογία- υπό την 

ευρεία της έννοια-συντηρεί την αλυσίδα αξίας της επιχείρησης 

και ξεπερνά τις τεχνολογίες, που χρησιμοποιούνται άμεσα για 

την παραγωγή ενός προϊόντος.

Το βασικό εργαλείο για την κατανόηση του ρόλου της 

τεχνολογίας στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι η αλυσίδα 

αξίας. Μία επιχείρηση, σαν σύνολο επιμέρους 

δραστηριοτήτων, αποτελεί ένα σύνολο επιμέρους τεχνολογιών. 

Η τεχνολογία ενσωματώνεται σε κάθε δραστηριότητα αξίας 

της επιχείρησης και η τεχνολογική αλλαγή μπορεί να 

επηρεάσει τον ανταγωνισμό μέσω του αντίκτυπου 

κυριολεκτικά σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Στο Σχήμα 6.1 

εμφανίζονται οι τεχνολογίες μέσα στην αλυσίδα αξίας μιας 

επιχείρησης.
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Κάθε δραστηριότητα αξίας χρησιμοποιεί κάποια 

τεχνολογία, για να συνδυάσει τις εισροές και τους 

ανθρώπινους πόρους, ώστε να παράγει εκροές. Η κάθε 

χρησιμοποιούμενη τεχνολογία αποτελείται από επιμέρους 

υποτεχνολογίες, οι οποίες και συνδυάζονται μεταξύ τους και 

αλληλεπιδρούν, ώστε να εκτελεστεί κάθε μία από τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης, είτε πρόκειται για τις κύριες, 

είτε για τις δραστηριότητες υποστήριξης. Η σχέση των 

τεχνολογιών διαφορετικών δραστηριοτήτων αξίας 

υπογραμμίζει την ύπαρξη διασυνδέσεων στα πλαίσια της 

αλυσίδας αξίας. Η τεχνολογία προϊόντος συνδέεται με την 

τεχνολογία παροχής υπηρεσιών , για παράδειγμα. Γι'αυτό και 

μία συγκεκριμένη τεχνολογική επιλογή σε κάποιο τμήμα της 

αλυσίδας αξίας της επιχείρησης μπορεί να έχει επιπτώσεις σε 

άλλα τμήματά της.

Τέλος, η τεχνολογία εξαρτάται σε κάποιο βαθμό και από 

την τεχνολογία των αγοραστών και των προμηθευτών.Όλα 

αυτά τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας έχουν επιπτώσεις 

στο ρόλο και στη σημασία της στο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.
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Η τεχνολογία επηρεάζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, 

εάν παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της σχετικής 

θέσης κόστους της επιχείρησης ή του βαθμού

διαφοροποίησης, που αυτή επιδιώκει. Εφόσον η τεχνολογία 

ενσωματώνεται σε κάθε δραστηριότητα αξίας και συνεισφέρει 

στη δημιουργία διασυνδέσεων μέσα στην αλυσίδα αξίας 

μπορεί να έχει επίδραση και στο κόστος και στη 

διαφοροποίηση. Η επίδραση αυτή είναι άμεση και έμμεση. 

Έτσι μια επιχείρηση, που ανακαλύπτει καλύτερη τεχνολογία, 

για να εκτελέσει μία δραστηριότητα καλύτερα από τους 

ανταγωνιστές της επιτυγχάνει άμεσα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Μπορεί επίσης η ανάπτυξη τεχνολογίας να 

μεταβάλει τις οικονομίες κλίμακας, να δημιουργήσει 

ευκαιρίες για πλεονεκτήματα όσον αφορά το συγχρονισμό και 

να επηρεάσει γενικά οποιονδήποτε παράγοντα μείωσης του 

κόστους ή αύξησης της διαφοροποίησης, οπότε και να 

συμβάλλει έμμεσα στη δημιουργία ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος. Τέλος, εφόσον η τεχνολογία μιας 

επιχείρησης αλληλεπιδρά με την τεχνολογία των αγοραστών, η 

τεχνολογική αλλαγή από έναν αγοραστή μπορεί να επηρεάσει 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης όπως ακριβώς 

και κάποια τεχνολογική αλλαγή εντός της επιχείρησης. Όμοια, 

αλλαγές στην τεχνολογία των προμηθευτών μπορούν να 

μεταβάλουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αν επηρεάσουν 

τους παράγοντες που σχετίζονται με το κόστος ή το βαθμό 

διαφοροποίησης.
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Η φύση της σχέσης μεταξύ τεχνολογικής αλλαγής και 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος επιβάλλει τον έλεγχο της 

επιθυμητής κατεύθυνσης της τεχνολογικής αλλαγής. Η 

τεχνολογική αλλαγή από μια επιχείρηση οδηγεί σε 

διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάτω από τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η τεχνολογική αλλαγή χαμηλώνει το κόστος ή ενισχύει 

τη διαφοροποίηση και η τεχνολογική ηγεσία της επιχείρησης 

είναι διατηρήσιμη. Μία τεχνολογική αλλαγή ενισχύει το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αν οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος 

ή σε διαφοροποίηση και μπορεί να προστατευτεί από την 

αντιγραφή.

Η τεχνολογική αλλαγή μεταβάλλει τους παράγοντες, που 

επηρεάζουν το κόστος ή τη διαφοροποίηση, προς όφελος της 

επιχείρησης. Η αλλαγή της τεχνολογίας μιας δραστηριότητας 

αξίας ή η αλλαγή του προϊόντος με τρόπους που επηρεάζουν 

κάποια δραστηριότητα αξίας μπορεί να επηρεάσει με τη σειρά 

της τους παράγοντες, που μεταβάλλουν το κόστος ή το βαθμό 

διαφοροποίησης. Μπορεί, λοιπόν, μία τεχνολογική αλλαγή, 

ακόμη και αν μπορεί να αντιγράφει, να οδηγήσει σε 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για μία επιχείρηση, αν 

μεταβάλλει κάποιους παράγοντες προς όφελος της.

Η πρωτοπορία στην τεχνολογική αλλαγή μεταφράζεται 

σε πλεονεκτήματα (first-mover advantages), πέρα από αυτά 

που παρέχει σ'αυτήν καθεαυτήν την τεχνολογία. Ακόμη κι αν 

ένας καινοτόμος αντιγράφει, η πρωτοπορία μπορεί να παρέχει
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ποικιλία πλεονεκτημάτων σε όρους κόστους ή 

διαφοροποίησης, τα οποία και παραμένουν, ακόμη και μετά 

την έλλειψη της τεχνολογικής ηγεσίας.

Η τεχνολογική αλλαγή βελτιώνει τη συνολική δομή του 

κλάδου. Μία τέτοια αλλαγή είναι επιθυμητή από τις 

επιχειρήσεις, ακόμη κι αν μπορεί να αντιγράφει από τους 

ανταγωνιστές.

Η τεχνολογική αλλαγή που δεν υπόκειται σε τέτοιο 

έλεγχο δεν είναι σε θέση να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα 

της επιχείρησης, αν και αντιπροσωπεύει ουσιαστικό 

τεχνολογικό επίτευγμα.

6.3.1.2 Παραγωγή και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Η λειτουργία της παραγωγής-ανάλογα με τον τρόπο που 

θα αντιμετωπιστεί από την επιχείρηση - μπορεί να αποτελέσει 

σημαντική δύναμη ή αδυναμία γι'αυτήν. Υπάρχουν ορισμένα 

βασικά είδη ρόλων, που μπορεί να παίξει αυτή η λειτουργία 

στα πλαίσια της επιχείρησης και -σύμφωνα με τους Steven C. 

Wheelwright & Robert Η. Hayes- οι ρόλοι αυτοί μπορούν να 

θεωρηθούν ως στάδια ανάπτυξης. Τα παραπάνω εμφανίζονται 

στον Πίνακα 6.1, όπου φαίνεται ότι στο ένα άκρο η παραγωγή 

μπορεί να προσφέρει λίγο στην επιτυχία της επιχείρησης στην 

αγορά, ενώ στο άλλο άκρο μπορεί να συνιστά βασική πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η κατανόηση αυτών των 

σταδίων από τα διευθυντικά στελέχη μπορεί να τους βοηθήσει
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να αναγνωρίσουν την θέση, στην οποία βρίσκεται η 

επιχείρησή τους καθώς και τους μετασχηματισμούς σε 

συμπεριφορές και προσεγγίσεις, οι οποίοι είναι απαραίτητοι, 

αν επιθυμούν να προχωρήσουν σε υψηλότερα επίπεδα 

ανταγωνιστικής αποτελεσματικότητας. Η κατανόηση αυτή 

χρησιμεύει επίσης στην κρίση του πόσο γρήγορα μπορεί μια 

επιχείρηση να προοδεύσει από στάδιο σε στάδιο. Είναι 

χρήσιμη επίσης στο να υποδεικνύει τις αλλαγές, που 

επιβάλλεται να γίνουν σε άλλα τμήματα της εταιρίας 

προκειμένου να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο συνεισφοράς της 

παραγωγής.

______ Πίνακας 6.1: Στάδια Στρατηγικού Ρόλου της Παραγωγής______
Στάδιο 1 Ελαχιστοποίηση των Καλούνται εξωτερικοί ειδικοί

πιθανών αρνητικών για να λάβουν αποφάσεις για
συνεπειών της στρατηγικά θέματα παραγωγής,
παραγωγής: Για τον έλεγχο της απόδοσης
"εσωτερικά ουδέτερη" της παραγωγής

χρησιμοποιούνται ως βασικό 
μέσο εσωτερικά, λεπτομερή 
διοικητικά συστήματα ελέγχου.
Η παραγωγή παραμένει 
ευλύγιστοι και αντιδραστική

______________________________________ (reactive)______________________
Στάδιο 2 Επίτευξη ισοδυναμίας Ακολουθούνται "πρακτικές του

με τους κλάδου"
ανταγωνιστές: "εξω- Ο χρονικός ορίζοντας 
τερικά ουδέτερη" σχεδιασμού για τις παραγωγικές

επενδυτικές αποφάσεις
εκτείνεται για να συμπεριλάβει 
έναν μεμονωμένο οικονομικό 
κύκλο.
Το βασικό μέσο για την 
ισοδυναμία με τους 
ανταγωνιστές ή την επίτευξη
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Στάδιο 3

Στάδιο 4

Παροχή σημαντικής 
υποστήριξης στην 
επιχειρηματική 
στρατηγική:
"εσωτερικά
υποστηρικτική"

Επιδίωξη 
ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος 
βασισμένου στην
παραγωγή: "εξωτερικά 
υποστηρικτική"

ανταγωνιστικής αιχμής είναι οι
κεφαλαιακές επενδύσεις________
Οι παραγωγικές επενδύσεις 
ελέγχονται για να διαπιστωθεί 
αν είναι συνεπείς με την 
επιχειρηματική στρατηγική. 
Διαμορφώνεται και επιδιώκεται 
συγκεκριμένη στρατηγική 
παραγωγής.
Επιδιώκονται μακροπρόθεσμες 
παραγωγικές αναπτύξεις
συστηματικά.__________________
Γίνονται προσπάθειες για ν' 
αναμένονται οι δυνατότητες 
νέων πρακτικών και 
τεχνολογιών παραγωγής.
Η παραγωγή εμπλέκεται άμεσα 
σε βασικές αποφάσεις άλλων 
λειτουργιών και αντίστροφα. 
Επιδιώκονται μακροπρόθεσμα 
προγράμματα, προκειμένου να 
αποκτηθούν ικανότητες, που θα 
προλαμβάνουν τις ανάγκες_____

Πριν προχωρήσουμε στη λεπτομερή περιγραφή αυτών 

των βασικών ρόλων (ή σταδίων) και στον εντοπισμό των 

προβλημάτων, που μπορούν να παρουσιαστούν κατά την 

προσπάθεια μετακίνησης από το ένα στάδιο στο άλλο, αξίζει 

να σημειωθούν ορισμένα πράγματα. Πρώτον, τα στάδια δεν 

είναι αμοιβαίως αποκλεισμένα. Κάθε παραγωγική λειτουργία 

ενσωματώνει ένα σύνολο σημαντικών επιλογών σχετικά με 

παράγοντες, όπως είναι η παραγωγική ικανότητα, η κάθετη 

ολοκλήρωση, οι πολιτικές ανθρωπίνων πόρων κ.α. (Βλ. 

Πίνακα 6.2). Μία δεδομένη παραγωγική λειτουργία μπορεί να
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αποτελείται από παράγοντες, που βρίσκονται σε διαφορετικά 

επίπεδα ανάπτυξης. Αυτό που καθορίζει το συνολικό επίπεδο 

της λειτουργίας είναι το που βρίσκεται η ισορροπία μεταξύ 

αυτών των παραγόντων-δηλαδή το που βρίσκεται το κέντρο 

βαρύτητας της λειτουργίας στο όλο αναπτυξιακό σχήμα.

Πίνακας 6.2: Βασικοί τύποι παραγωγικών επιλογών

Παραγωγική ικανότητα Ποσότητα, Τύπος, Συγχρονισμός

Εγκαταστάσεις Μέγεθος, τοποθεσία, εξειδίκευση

Εξοπλισμός και τεχνολογίες 

διαδικασιών

Κλίμακα , ευλυγισία, διασύνδεση

Κάθετη ολοκλήρωση Κατεύθυνση, έκταση, ισορροπία

Πωλητές Αριθμός, δομή, σχέση

Νέα προϊόντα Αρχή, τροποποιήσεις

Ανθρώπινοι πόροι Επιλογή και εκπαίδευση, ασφάλεια και 

ανταμοιβές

Ποιότητα Καθορισμός, ρόλος, υπευθυνότητα

Συστήματα Οργάνωση, προγράμματα, έλεγχος

Δεύτερον, είναι πολύ δύσκολο- αν όχι αδύνατο- για μία 

επιχείρηση να αποφύγει κάποιο από τα συγκεκριμένα στάδια. 

Μια νέα επιχείρηση φυσικά μπορεί να επιλέξει να 

λειτουργήσει σε όποιο επίπεδο επιθυμεί, αλλά μία παραγωγική 

λειτουργία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη έχει πολύ μικρότερα 

περιθώρια επιλογών. Οι καθιερωμένες συμπεριφορές και οι 

τρόποι πραγματοποίησης συγκεκριμένων διαδικασιών είναι 

δύσκολο να "μεταφερθούν" από το ένα στάδιο στο άλλο.
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Εξάλλου, μία επιχείρηση πρέπει να τελειοποιεί τα συστήματα 

και τις διαδικασίες του ενός σταδίου, προκειμένου να 

προχωρεί με σταθερές βάσεις στο επόμενο, διαφορετικά οι 

πιθανότητες αποτυχίας αυξάνουν επικίνδυνα.

Τρίτον, αν και στη θεωρία η επιχείρηση μπορεί να 

εξελιχθεί σαν ολοκληρωμένη οντότητα μέσα από αυτά τα 

στάδια, ωστόσο στην πράξη η ανάπτυξη πραγματώνεται σε 

επίπεδο επιχειρηματικών μονάδων (business units). Αξίζει, 

τέλος, να σημειωθεί ότι η μετάβαση από το τρίτο στο τέταρτο 

στάδιο είναι η δυσκολότερη, διότι το στάδιο 4 παρουσιάζει τις 

μεγαλύτερες αποδόσεις σε όρους ανταγωνιστικής επιτυχίας 

και χαρακτηρίζει όλες εκείνες τις επιχειρήσεις, που έχουν 

καθιερωθεί σαν παγκόσμιοι κατασκευαστές.

Στάδιο 1

Αυτό το χαμηλότερο στάδιο αντιπροσωπεύει μια 

"εσωτερικά ουδέτερη" κατεύθυνση της παραγωγής: τα

ανώτατα διευθυντικά στελέχη θεωρούν την παραγωγή σαν 

ουδέτερη-ανίκανη να επηρεάσει την ανταγωνιστική επιτυχία. 

Κατά συνέπεια, οι μόνες τους προσπάθειες επικεντρώνονται 

στο να ελαχιστοποιήσουν τις οποιεσδήποτε αρνητικές 

συνέπειες, που μπορεί αυτή να έχει. Δεν πιστεύουν ότι η 

παραγωγή μπορεί να συνεισφέρει θετικά.

Οι οργανισμοί του σταδίου αυτού θεωρούν την 

ικανότητα παραγωγής ως το άμεσο αποτέλεσμα ορισμένων 

δομικών αποφάσεων σχετικά με την παραγωγική
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δυναμικότητα, τις εγκαταστάσεις, την τεχνολογία και την 

κάθετη ολοκλήρωση. Οι μάνατζερ δεν δίνουν στρατηγική 

σημασία σε θέματα υποδομής, όπως είναι οι πολιτικές που 

αφορούν το εργατικό δυναμικό, τα συστήματα μετρήσεων και 

σχεδιασμού και οι βελτιώσεις των διαδικασιών. Όταν 

προκύπτουν στρατηγικά θέματα σχετικά με την παραγωγή, η 

διοίκηση συνήθως καλεί εξωτερικούς ειδικούς για τη λήψη 

των σχετικών αποφάσεων.

Οταν αντιμετωπίζουν την ανάγκη αλλαγής των 

εγκαταστάσεων, της θέσης τους ή της τεχνολογίας 

διαδικασιών, απλά επιμένουν ότι η παραγωγή πρέπει να 

παραμείνει ευλύγιστοι και αντιδραστική. Επιπλέον, 

εξασφαλίζουν τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό από 

εξωτερικούς προμηθευτές, στους οποίους και βασίζονται για 

την πληροφόρηση σχετικοί με την τεχνολογία παραγωγής και 

τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.

Οι επιχειρήσεις αυτές θεωρούν την παραγωγή ως 

λειτουργία χαμηλής τεχνολογίας, όπου μπορούν ν' 

απασχοληθούν εργαζόμενοι χαμηλών ικανοτήτων και

δεξιοτήτων. Εφαρμόζουν λεπτομερείς μετρήσεις και ελέγχους 

της λειτουργικής απόδοσης, σε βραχύχρονια βάση, ώστε να 

εξασφαλίσουν το ότι η παραγωγή δεν ξεφεύγει από τα 

προκαθορισμένα όρια, πριν ληφθούν οποιαδήποτε διορθωτικά 

μέτρα. Ο σκοπός δεν είναι η μεγιστοποίηση της 

ανταγωνιστικής αξίας της συγκεκριμένης λειτουργίας, αλλά η
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προστασία απέναντι σε τυχόν προβλήματα, που μπορούν να 

παρουσιαστούν.

Τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη προσπαθούν να 

ελαχιστοποιήσουν την ανάμειξή τους σε θέματα παραγωγής. 

Ασχολούνται κυρίως με επενδυτικές αποφάσεις και σαν 

αποτέλεσμα τείνουν να θεωρούν τις παραγωγικές 

εγκαταστάσεις και διαδικασίες της εταιρίας τους σαν την 

εφαρμογή μιας σειράς μεμονωμένων- καισυνήθως μόνιμων- 

αποφάσεων. Δεν κατανοούν ότι η παραγωγή είναι μια 

διαδικασία μάθησης, η οποία μπορεί να δημιουργήσει και να 

αναπτύξει τις δικές της ικανότητες και επομένως δεν είναι 

ελεγχόμενη απόλυτα. Γι'αυτό, αυξάνουν την παραγωγική 

δυναμικότητα, μόνο όταν είναι εμφανής η ζήτηση και, όταν 

προβαίνουν σε κάτι τέτοιο, προτιμούν εγκαταστάσεις γενικών 

σκοπών εφαρμόζοντας γνωστές και "ασφαλείς" τεχνολογίες, οι 

οποίες αγοράζονται από εξωτερικούς πωλητές.

Στάδιο 2

Το δεύτερο στάδιο επίσης εμφανίζει κάποια 

"ουδετερότητα" απέναντι στην παραγωγή, μόνο που στην 

περίπτωση αυτή οι επιχειρήσεις επιδιώκουν ανταγωνιστική ή 

"εξωτερική" ουδετερότητα (ισοδυναμία με τους ανταγωνιστές) 

στην παραγωγική λειτουργία. Οι οργανισμοί του σταδίου 

αυτού επιδιώκουν την ανταγωνιστική ουδετερότητα με τους 

ακόλουθους τρόπους:
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• Ακολουθώντας τις πρακτικές του κλάδου σε θέματα, που 

αφορούν το εργατικό δυναμικό, τις αγορές εξοπλισμού και 

το συγχρονισμό και την κλίμακα των προσθέσεων που 

κάνουν στην παραγωγική δυναμικότητα.

• Αποφεύγοντας, όπου είναι δυνατό, την εφαρμογή βασικών 

και μεγάλων αλλαγών σε προϊόντα ή διαδικασίες.

• Αντιμετωπίζοντας τις επενδύσεις κεφαλαίων σε νέες 

εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς ως το πιο αποτελεσματικό 

μέσο επίτευξης προσωρινού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος.

• Θεωρώντας τις σχετικές με το ρυθμό παραγωγής οικονομίες 

κλίμακας ως τη βασικότερη πηγή της παραγωγικής 

αποτελεσματικότητας.

Όπως και οι επιχειρήσεις του προηγούμενου σταδίου 

έτσι και οι επιχειρήσεις του δεύτερου σταδίου, όταν 

προβαίνουν σε βελτιώσεις της τεχνολογίας διαδικασιών, 

βασίζονται σε εξωτερικές πηγές, αντίθετα, όμως, με τις 

πρώτες εκτός από τους εξωτερικούς προμηθευτές, στρέφονται 

και στα δικά τους εργαστήρια Έρευνας και Ανάπτυξης.

Τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών 

θεωρούν τις αποφάσεις κατανομής των πόρων ως το πιο 

αποτελεσματικό μέσο για να επιλύσουν τα στρατηγικά θέματα, 

που αφορούν την παραγωγή. Συνήθως οι επιθετικές 

επενδύσεις για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

συνδέονται με τα νέα προϊόντα. Οι παραγωγικές επενδύσεις- 

πέραν της επιπρόσθετης παραγωγικής δυναμικότητας για την
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ανταπόκριση στις αυξήσεις της ζήτησης των υφισταμένων 

προϊόντων - είναι κυρίως αμυντικές και μειωτικές του 

κόστους από τη φύση τους. Συνήθως πραγματοποιούνται 

μονάχα όταν γίνονται εμφανή τα μειονεκτήματα της 

παραγωγικής λειτουργίας.

Στάδιο 3

Οι επιχειρήσεις αυτού του σταδίου πιστεύουν ότι η 

παραγωγή μπορεί να υποστηρίξει ενεργά και να ενισχύσει την 

ανταγωνιστική θέση τους. Θεωρούν την παραγωγή ως 

"εσωτερικά υποστηρικτική", με την έννοια ότι η συνεισφορά 

της προέρχεται και υπαγορεύεται από τη συνολική 

επιχειρηματική στρατηγική. Αυτή η συνεισφορά περιλαμβάνει:

• Έλεγχο των σχετικών αποφάσεων, ώστε να εξασφαλιστεί ότι 

είναι συνεπείς με την βασική στρατηγική ανταγωνισμού της 

επιχείρησης.

• Επεξήγηση της βασικής στρατηγικής στο προσωπικό του 

τμήματος παραγωγής σε κατανοητούς γι'αυτό όρους.

• Επιδίωξη συνέπειας στα πλαίσια της παραγωγής μέσω μιας 

λογικής σειράς επενδύσεων και αλλαγών των συστημάτων 

με την πάροδο του χρόνου.

• Επιδίωξη μακροχρόνιων αναπτύξεων και τάσεων, που 

μπορούν να έχουν σημαντικά αποτελέσματα στην ικανότητα 

της παραγωγής να ανταποκρίνεται στις ανάγκες άλλων 

τμημάτων του οργανισμού.
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• Διαμόρφωση στρατηγικής παραγωγής, η οποία καθοδηγεί 

της παραγωγικές δραστηριότητες για εκτεταμένη χρονική 

περίοδο.

Οι επιχειρήσεις φτάνουν στο στάδιο αυτό, εφόσον έχουν 

αναπτύξει με επιτυχία κάποια αποτελεσματική επιχειρηματική 

στρατηγική, βασισμένη σε επίσημες διαδικασίες σχεδιασμού 

και επιθυμούν να υποστηρίξουν αυτήν την στρατηγική σε όλα 

τα επιμέρους λειτουργικά τμήματα. Θεωρούν την παραγωγή 

δημιουργική και ικανή να αυτοδιοικείται σε μακροχρόνια 

κυρίως βάση. Ωστόσο ,η πλειοψηφία τους ενεργεί σαν αυτή η 

δημιουργικότητα να εκφράζεται καλύτερα μέσα από 

μεμονωμένες τολμηρές κινήσεις (εφαρμογή ρομποτικής ή 

CAD/CAM συστημάτων), ενώ συνεχίζουν να εκτελούν τις 

παραγωγικές δραστηριότητες όπως οι επιχειρήσεις του 

προηγούμενου σταδίου.

Ενώ και οι επιχειρήσεις του Σταδίου 2 επιδιώκουν 

εξελίξεις στις παραγωγικές πρακτικές, τείνουν, ωστόσο, να 

θεωρούν αυτές τις εξελίξεις ως επί το πλείστον αμυντικές: σαν 

μέσο ισοδύναμης πορείας με τον κλάδο. Αντίθετα, οι 

επιχειρήσεις του Σταδίου 3 θεωρούν την τεχνολογική πρόοδο 

σαν φυσική απάντηση των αλλαγών στην επιχειρηματική 

στρατηγική και την ανταγωνιστική θέση.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων αυτού του 

σταδίου είναι ότι η διοίκηση της παραγωγής αναλαμβάνει 

έναν ευρύτερο ρόλο επιδιώκοντας να κατανοήσει την
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επιχειρηματική στρατηγική της εταιρίας καθώς και το είδος 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, που αυτή επιδιώκει.

Στάδιο 4

Το τέταρτο και το πιο προοδευτικό στάδιο ανάπτυξης 

της παραγωγής επέρχεται, όταν η ανταγωνιστική στρατηγική 

βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στην παραγωγική ικανότητα 

μιας επιχείρησης. Φυσικά εννοείται ότι δεν υπαγορεύει η 

παραγωγή τη στρατηγική στα υπόλοιπα τμήματα της 

επιχείρησης, απλά, η στρατηγική προέρχεται από μία 

συντονισμένη προσπάθεια μεταξύ των λειτουργικών τμημάτων 

συμπεριλαμβανομένης και της παραγωγής.

Ο ρόλος της παραγωγής στις επιχειρήσεις αυτού του 

σταδίου είναι "εξωτερικά υποστηρικτικός" με την έννοια ότι 

πιστεύεται ότι συνεισφέρει σημαντικά στην ανταγωνιστική 

τους επιτυχία. Οι επιχειρήσεις αυτού του σταδίου αναμένουν 

τις νέες παραγωγικές πρακτικές και τεχνολογίες και 

επιδιώκουν να εξειδικευτούν σε αυτές πολύ πριν αρχίσουν να 

είναι εμφανείς οι επιπτώσεις τους. Γι'αυτό εμπιστεύονται την 

παραγωγή και της δίνουν δυνατότητες επιρροής, ώστε να 

εκμεταλλευτούν όλες τις πιθανές δυνατότητες από ευκαιρίες, 

που βασίζονται στην παραγωγή. Δίνουν την ίδια έμφαση σε 

δραστηριότητες δομής (κτίρια και εξοπλισμοί) και υποδομής 

(διοικητικές πολιτικές) διότι θεωρούν και τις δύο πιθανές
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πηγές συνεχούς βελτίωσης και ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος.

Αναπτύσσουν μακροπρόθεσμα επιχειρηματικά σχέδια, 

στα οποία οι ικανότητες παραγωγής πιστεύεται ότι 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διασφάλιση των 

στρατηγικών στόχων της εταιρίας. Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 

της επιχειρηματικής, της παραγωγικής και των υπόλοιπων 

λειτουργικών στρατηγικών θεωρώντας την παραγωγική 

λειτουργία ως στρατηγικό πόρο-δηλαδή σαν πηγή δύναμης 

αυτήν καθεαυτήν όπως επίσης και σαν μέσο ενίσχυσης της 

συνεισφοράς των άλλων λειτουργιών.

Οι επιχειρήσεις του σταδίου 4 είναι βασικά δύο τύπων. 

Ο πρώτος περιλαμβάνει εκείνες τις επιχειρήσεις των οποίων οι 

επιχειρηματικές στρατηγικές δίνουν κυρίως έμφαση σ' ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που να βασίζεται στην 

παραγωγή, όπως το χαμηλό κόστος. Μάλιστα, μερικές φορές 

οι επιχειρήσεις αυτές θεωρούν τις παραγωγικές 

δραστηριότητες τόσο σημαντικές- σαν πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος- που να βάζουν άλλες λειτουργίες σε 

δευτερεύοντα ρόλο, κάτι που ίσως είναι εξίσου 

δυσλειτουργικό, όπως και το να έχει η παραγωγή μονάχα 

αντιδραστικό ρόλο. Ο άλλος τύπος των επιχειρήσεων 

επιδιώκει μία άριστη ισορροπία μεταξύ όλων των λειτουργιών 

και "εξωτερικά υποστηρικτικούς" ρόλους για κάθε μία από 

αυτές.
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Και στους δύο τύπους οργανισμών η παραγωγή 

συμπληρώνει την ανάμειξη της στη διαδικασία επενδυτικού 

προϋπολογισμού με ποιοτική ανάλυση, όπου δεν επαρκεί η 

χρηματοοικονομική ανάλυση. Επιπλέον, παρατηρούνται και 

εκτεταμένες επίσημες και ανεπίσημες οριζόντιες

αλληλεπιδράσεις μεταξύ της παραγωγής και των υπόλοιπων 

λειτουργιών, που διευκολύνουν σημαντικά δραστηριότητες, 

όπως ο σχεδιασμός προϊόντων, η παροχή υπηρεσιών και η 

εκπαίδευση του προσωπικού πωλήσεων. Η άμεση συμμετοχή 

της παραγωγής στη διαμόρφωση της συνολικής

επιχειρηματικής στρατηγικής ενισχύει περισσότερο αυτήν την 

λειτουργική αλληλεπίδραση.

Διαχείριση και σημασία της μετάβασης από στάδιο σε 

στάδιο

Τα τέσσερα αυτά στάδια υποδεικνύουν τη διαδρομή που 

πρέπει να ακολουθήσει μία επιχείρηση στην προσπάθειά της 

να ενισχύσει τη συνεισφορά της παραγωγικής λειτουργίας. 

Δείχνουν επίσης και την ταχύτητα με την οποία πρέπει ν' 

ακολουθηθεί αυτή η διαδρομή. Η μετάβαση από το ένα στάδιο 

στο άλλο δεν είναι απλά θέμα εφαρμογής όλο και 

περισσότερων πόρων και ικανοτήτων και η διαχείρισή της 

συνιστά πολλές φορές πρόκληση για τις επιχειρήσεις.

Η μετάβαση αυτή απαιτεί τουλάχιστον κατάλληλο στυλ 

ηγεσίας μέσα στα πλαίσια της παραγωγικής λειτουργίας για να
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είναι επιτυχημένη. Η διοίκηση της αλλαγής σε μία 

καθιερωμένη λειτουργία είναι δύσκολη και εδώ η δυσκολία 

έγκειται στο να καταφέρει η επιχείρηση να μεταβάλλει τον 

τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και λειτουργεί ολόκληρο το 

προσωπικό παραγωγής.

Καθώς η επιχείρηση μετακινείται από στάδιο σε στάδιο 

η αντιμετώπιση των πωλητών ή η λήψη αποφάσεων σχετικά με 

την επιλογή θέσης των εγκαταστάσεων- για παράδειγμα- 

απαιτούν πολλές αλλαγές: στόχοι ελαχιστοποίησης του

κόστους προϋποθέτουν τη διάγνωση των βασικών ικανοτήτων 

των πωλητών (vendors) και ο σχεδιασμός εγκαταστάσεων 

γενικών σκοπών προϋποθέτει την ανάλογη προσοχή.

Απαιτούνται, λοιπόν, αλλαγές στις συμπεριφορές της 

επιχείρησης απέναντι στους ανθρώπινους πόρους της. Όπως 

φαίνεται και από τον Πίνακα 6.3 τα Στάδια 1,2 και 3 

βρίσκονται κοντά στο στυλ διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 

μέσω εντολών και ελέγχου. Η μετάβαση από το Στάδιο 1 στο 2 

και στη συνέχεια στο Στάδιο 3 απαιτεί περισσότερη 

προσπάθεια στη διαχείριση και προσεκτικότερη ανάλυση των 

εντολών. Ωστόσο, στα πλαίσια αυτών των σταδίων δεν 

υφίσταται ριζική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο πιστεύει η 

διοίκηση ότι το εργατικό δυναμικό συνεισφέρει στην 

συνολική ανταγωνιστική απόδοση της επιχείρησης. Εντούτοις, 

στο τελευταίο στάδιο η προσέγγιση στο εργατικό δυναμικό 

γίνεται με όρους ομαδικής δουλειάς (teamwork) και επίλυσης 

των όποιων προβλημάτων (problem solving) και όχι εντολής
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και ελέγχου. Στα προηγούμενα στάδια το βασικό καθήκον του 

στυλ ηγεσίας είναι η διοίκηση ελεγχόμενης προσπάθειας. Η 

μετάβαση, ωστόσο, στο τελευταίο στάδιο απαιτεί τη διοίκηση 

δημιουργικού πειραματισμού και οργανωσιακής μάθησης.

Πίνακας 6.3: Εναλλακτικές οπτικές γωνίες της Διοίκησης του

ανθρώπινου δυναμικού.

Στάδια 1,2 και 3 Στάδιο 4

παραδοσιακά, στατικά δυναμικό

Εντολή και έλεγχος Μάθηση

Διοίκηση προσπαθειών Διοίκηση προσοχής

Συντονισμός πληροφόρησης Πληροφόρηση για την επίλυση

προβλημάτων

Αμεσος (επιβλέπων) έλεγχος Έμμεσος (συστήματα & αξίες) έλεγχος

Στατικότητα διαδικασιών Δυναμικότητα διαδικασιών

Οι περισσότερες μικρές και νέες επιχειρήσεις αναθέτουν 

στην παραγωγή ρόλους των Σταδίων 1 και 2, διότι αυτοί οι 

ρόλοι απαιτούν λίγη προσοχή και εξειδικευμένη γνώση από 

πλευράς των διοικητικών στελεχών. Οι επιχειρήσεις πιθανόν 

να παραμείνουν στο αρχικό στάδιο μέχρι να εμφανιστούν 

εξωτερικές πιέσεις για κινήσεις. Όσο κανείς άμεσος 

ανταγωνιστής δεν αναπτύσσει παραγωγικές ικανότητες του 

Σταδίου 3 ή 4 οι επιχειρήσεις θα παραμείνουν στα πρώτα 

στάδια.
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Γενικά, η μετάβαση από το πρώτο στο δεύτερο στάδιο 

επέρχεται, όταν προκύπτουν προβλήματα στην παραγωγική 

λειτουργία, τα οποία μπορούν να επιλυθούν με την "ασφαλή" 

εφαρμογή αποδεδειγμένων ήδη πρακτικών. Μπορεί επίσης να 

επέλθει, αν τα διοικητικά στελέχη αποφασίσουν ότι οι leaders 

του κλάδου τους οφείλουν- τουλάχιστον εν μέρει- την 

επιτυχία τους στην παραγωγική διαδικασία. Ωστόσο, η 

μετάβαση στο Στάδιο 3 συνήθως αρχίζει όταν αρχίσουν να 

αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών 

προσεγγίσεων ή να τους απασχολούν οι επιπτώσεις της 

εφαρμογής νέων παραγωγικών τεχνολογιών. Επίσης, και 

αυτήν τη μετάβαση μπορεί να την προκαλέσει άμεσος 

ανταγωνιστής. Συνήθως, όμως, η μετάβαση αυτή είναι 

προσωρινή, εφόσον η πλειοψηφία ενδέχεται να επιστρέφει στο 

προηγούμενο στάδιο.

Η μετάβαση στο τελευταίο στάδιο είναι η δυσκολότερη, 

διότι απαιτεί αλλαγή στον τρόπο, με τον οποίο οι υπόλοιπες 

λειτουργίες αντιλαμβάνονται την παραγωγή και 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Πρέπει εδώ να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στις διαφορές μεταξύ των δύο τελευταίων σταδίων.

Συνοψίζοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι σε οποιοδήποτε 

στάδιο κι αν βρίσκεται η επιχείρηση πρέπει να αντιληφθεί τη 

σημασία της παραγωγής όσον αφορά τη συνεισφορά της στη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος . Η συνεισφορά 

αυτή γίνεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και μπορεί ν' 

αναφέρεται είτε στο κόστος, είτε στη διαφοροποίηση.
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6.3.2 Η καινοτομία ως πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, όπως φαίνεται και 

στο Σχήμα 6.2, ακολουθεί ορισμένα στάδια.

Σχήμα 6.2: Η ανάπτυξη της τεχνολογίας
Μίμηση/
Αντιγραφή

Πλευρά Προσφοράς

\
Πλευρά ζήτησης

Υιοθέτηση

Η επινόηση (invention) είναι η δημιουργία νέων 

προϊόντων και διαδικασιών μέσω της ανάπτυξης νέας γνώσης 

ή τυπικότερα μέσα από το συνδυασμό υφιστάμενων γνώσεων. 

Η καινοτομία (innovation) είναι η αρχική εμπορευματοποίηση 

της επινόησης μέσω της παραγωγής και της εισαγωγής στην 

αγορά ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας ή μέσω της 

χρησιμοποίησης κάποιας νέας παραγωγικής μεθόδου. Μόλις 

επιτευχθεί μία καινοτομία, αν είναι επιτυχημένη, διαχέεται- 

στην πλευρά της ζήτησης- μέσω των πελατών που αγοράζουν
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το προϊόν και -στην πλευρά της προσφοράς μέσω της

αντιγραφής από τους ανταγωνιστές.

Γενικά, παρατηρείται απουσία κάποιων σταθερών 

σχέσεων μεταξύ καινοτομίας και κερδοφορίας των 

επιχειρήσεων, που επενδύουν σ'αυτήν. Η απουσία αυτή 

πιθανόν να αντανακλά το γεγονός ότι η κερδοφορία της 

καινοτομίας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις 

συνθήκες ανταγωνισμού, που επικρατούν στα πλαίσια 

συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων. Υπάρχουν δυο πολύ 

σημαντικά θέματα στον καθορισμό των αποδόσεων της 

καινοτομίας. Το πρώτο αφορά την ικανότητα αυτού που

καινοτομεί να δημιουργεί χρηματοοικονομικές αποδόσεις από 

την καινοτομία και καλείται οικειοποίηση (appropriability), 

ενώ το δεύτερο αφορά την ικανότητα του καινοτόμου να 

διατηρεί αυτές τις αποδόσεις έναντι της αντιγραφής και της 

μήνυσης. Το σημαντικότερο από τα δύο αυτά θέματα είναι 

αυτό της αντιγραφής: αν μία καινοτομία μπορεί να αντιγράφει 

εύκολα από τους ανταγωνιστές, οι αποδόσεις θα είναι μικρές 

και σύντομες, ενώ αντίθετα αν μπορεί να προστατευτεί από 

την αντιγραφή, τότε οι αποδόσεις είναι ουσιαστικές και

μακροχρόνιες.

• Οικειοποίηση. Η σχετική με την καινοτομία

βιβλιογραφία χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο, για να περιγράφει 

την έκταση, στην οποία ο καινοτόμος μπορεί να οικειοποιηθεί 

την αξία, που προκαλεί η καινοτομία σε όρους αποδόσεων 

κερδών. Η καινοτομία δημιουργεί αξία. Το ζήτημα για τον
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καινοτόμο είναι το πως θα διανεμηθεί αυτή η αξία στα 

διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία μπορούν να 

αποκομίσουν οφέλη από αυτήν, όπως φαίνεται και στο 

ακόλουθο Σχήμα 6.3

Σχήμα 6.3: Η κατανομή των ωφελειών της καινοτομίας

•Διατηρησιμότητα. Μακροχρόνια οι αποδόσεις της 

καινοτομίας εξαρτώνται σημαντικά από το βαθμό στον οποίο 

μπορεί ο καινοτόμος να προστατέψει την καινοτομία από την 

αντιγραφή. Στο θέμα αυτό ισχύουν και στο θέμα της 

διατήρησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (βλ. Κεφάλαιο 5) 

Σχετικά με την οικειοποίηση των αποδόσεων μιας 

καινοτομίας και τη διατήρηση των ωφελειών, που προκύπτουν 

από αυτήν τέσσερα θέματα είναι σημαντικά: η νομική

προστασία, οι συμπληρωματικοί πόροι, τα χαρακτηριστικά της 

τεχνολογίας σε σχέση με την πολυπλοκότητα και τις 

δυνατότητες μεταφοράς της και ο χρόνος (lead time).
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Η ικανότητα του καινοτόμου να οικειοποιηθεί τις 

αποδόσεις της καινοτομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 

την ικανότητά του καθιέρωσης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Τα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας σχετίζονται με τις πατέντες, τα 

δικαιώματα αντιγραφής, τα εμπορικά σήματα και τα εμπορικά 

μυστικά. Η αποτελεσματικότητα αυτών των νομικών οργάνων 

προστασίας εξαρτάται από τον τύπο της καινοτομίας που 

προστατεύεται.

Στη σχέση μεταξύ καινοτομίας και κερδοφορίας 

σημαντικοί είναι και οι πόροι, που απαιτούνται για να 

εμπορευματοποιηθεί μία καινοτομία. Το νέο προϊόν πρέπει να 

παραχθεί, να εισαχθεί στην αγορά και να διανεμηθεί στους 

καταναλωτές. Επιπλέον, η ανάπτυξη αγοράς γι'αυτό το προϊόν 

μπορεί να εξαρτάται και από συμπληρωματικές καινοτομίες. 

Στο σχήμα 6.4 εμφανίζονται αυτοί οι συμπληρωματικοί πόροι.
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Σχήμα 6.4: Οι απαραίτητοι συμπληρωματικοί πόροι για την 

εμπορευματοποίηση μιας καινοτομίας.

Τα χαρακτηριστικά των συμπληρωματικών πόρων, που 

απαιτούνται για την εμπορευματοποίηση μιας καινοτομίας 

είναι σημαντικά για την οικειοποίηση των αποδόσεών της. Αν 

η εκμετάλλευση μιας καινοτομίας εξαρτάται από τη χρήση 

άλλων πόρων, τότε οι αποδόσεις από αυτήν την εκμετάλλευση 

θα μοιραστούν μεταξύ του ιδιοκτήτη της καινοτομίας και του 

ιδιοκτήτη των άλλων πόρων. Το ζήτημα είναι η 

διαπραγματευτική δύναμη. Όσο πιο εξειδικευμένοι είναι οι 

πόροι, τόσο μεγαλύτερη είναι σχετικά η δύναμη των 

ιδιοκτητών τους και αντίστροφα. Ο ρόλος των

συμπληρωματικών πόρων επηρεάζει επίσης και την

αντιγραφή. Αν η αντιγραφή απαιτεί εκτός από την πρόσβαση 

στην καινοτομία και πρόσβαση σε μία σειρά εξειδικευμένων 

πόρων, αυτό δημιουργεί επιπρόσθετους φραγμούς για την 

δυνατότητα αντιγραφής.
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Η έκταση στην οποία μπορεί ν' αντιγράφει η καινοτομία 

εξαρτάται και από τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας. Το 

πρώτο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι το αν η ενσωματωμένη 

στην καινοτομία γνώση είναι γραπτή ή προφορική. Στην 

περίπτωση της γραπτής γνώσης, αν αυτή είναι αποτελεσματικά 

προστατευμένη με πατέντες ή δικαιώματα αντιγραφής η 

διάχυσή της (diffusion) είναι πιθανό να είναι ταχεία και το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν θα μπορεί να διατηρηθεί. Το 

δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η πολυπλοκότητα. Όσο πιο 

πολύπλοκη είναι μια καινοτομία, τόσο πιο δύσκολο είναι να 

αντιγράφει.

Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, ωστόσο, δεν παρέχουν 

προστασία μεγάλης διάρκειας όσον αφορά τους φραγμούς, που 

θέτουν στην αντιγραφή, παρέχουν μόνο κάποιο χρόνο. Γι'αυτό 

η καινοτομία δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι εξασφαλίζει μία 

μονοπωλιστική θέση, αλλά περισσότερο ότι προσφέρει ένα 

"παράθυρο ευκαιρίας" (Windows of opportunity) Αυτή η 

ευκαιρία είναι μια χρονική περίοδος, κατά τη διάρκεια της 

οποίας ο καινοτόμος έχει την ευκαιρία να επεκτείνει το 

αρχικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό το πλεονέκτημα 

χρόνου αναφέρεται ως lead time.

Συμπεράσματα

Η στρατηγική διοίκηση σε περιβάλλοντα εντάσεως 

τεχνολογίας αντιμετωπίζει γενικά δύσκολες προκλήσεις. Αν η
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βασική πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σ'αυτά τα 

περιβάλλοντα είναι η καινοτομία και αν η καινοτομία 

χαρακτηρίζεται από νέες ιδέες και μοναδικότητα, είναι 

δύσκολο να εφαρμοστεί συστηματική ανάλυση στη

διαμόρφωση "στρατηγικών καινοτομίας" και τέτοιες

στρατηγικές είναι δύσκολο να εφαρμοστούν.Αν η ουσία της 

καινοτομίας είναι η δημιουργικότητα είναι η αντίστασή της 

στο σχεδίασμά, είναι προφανές ότι η διαμόρφωση στρατηγικής 

πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σ' εκείνες τις οργανωσιακές 

διαδικασίες, μέσω των οποίων εμφανίζονται και

εμπορευματοποιούνται οι καινοτομίες. Επειδή τα

χαρακτηριστικά των νέων προϊόντων και διαδικασιών είναι 

άγνωστα τη στιγμή που οι πόροι δεσμεύονται στο τμήμα 

Έρευνας και Ανάπτυξης και δεν υπάρχει προκαθορισμένη 

σχέση μεταξύ επενδύσεων σ'αυτό το τμήμα και του τελικού 

αποτελέσματος των καινοτομιών, η παραγωγικότητα αυτού 

του τμήματος εξαρτάται σημαντικά από τις οργανωσιακές 

συνθήκες που ενισχύουν την καινοτομία. Γι'αυτό και η πιο 

σημαντική πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, που 

δραστηριοποιούνται στους παραπάνω κλάδους είναι το πως θα 

δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες, που να ευνοούν την 

καινοτομία.

Για να λυθεί αυτό το θέμα, αρκεί να εξεταστεί η διαφορά 

μεταξύ επινόησης και καινοτομίας. Η επινόηση εξαρτάται από 

τη δημιουργικότητα. Η δημιουργικότητα με τη σειρά της 

εξαρτάται από τις οργανωσιακές συνθήκες, που ευνοούν τη
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δημιουργία ιδεών και τις οργανωσιακές συνθήκες, που 

ευνοούν επίπεδο. Παρόμοια, η καινοτομία δεν είναι απλά θέμα 

απόκτησης των απαραίτητων για την εμπορευματοποίηση 

πόρων, είναι μία δραστηριότητα, που απαιτεί αλληλεπίδραση 

και συνεργασία ανάμεσα στην ανάπτυξη τεχνολογίας, την 

παραγωγή, το Μάρκετινγκ και ποικίλων άλλων λειτουργικών 

τμημάτων της επιχείρησης.

Η επινόηση έχει δύο βασικά συστατικά στοιχεία: τη 

γνώση και τη δημιουργικότητα. Μόνο με την κατανόηση των 

στοιχείων της δημιουργικότητας και την ενίσχυση των 

στοιχείων αυτών μέσα από το κατάλληλο οργανωσιακό κλίμα 

μπορεί μια επιχείρηση να ελπίζει ότι θα καινοτομεί με 

επιτυχία. Η δημιουργικότητα είναι μία μεμονωμένη πράξη, 

που καθιερώνει μια κατανοητή σχέση μεταξύ ιδεών ή 

αντικειμένων, που δεν σχετίζονταν στο παρελθόν, έτσι ώστε 

να προκληθεί μία επινόηση, η οποία και θα οδηγήσει στην 

καινοτομία.

Η δημιουργικότητα απαιτεί οργανωσιακή δομή και 

διοικητικά συστήματα διαφορετικά από εκείνα που ευνοούν 

την επιδίωξη αποτελεσματικού κόστους, για παράδειγμα. Στον 

πίνακα 6.4 παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των 

δύο τύπων οργανισμών,του λειτουργικού και του καινοτόμου. 

Το κίνητρο για την καινοτομία είναι η επιθυμία για την 

επίλυση προβλημάτων.
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Πίνακας 6.4: Χαρακτηριστικά λειτουργικών και καινοτόμων

οργανισμών

Δομή

Διαδικασίες

Συστήματα

ανταμοιβών

Άνθρωποι

Λειτουργική Επιχείρηση

Γραφειοκρατική. 

Εξειδίκευση και

τμηματοποίηση της

εργασίας. Ιεραρχικός 

έλεγχος

Οι λειτουργικές ομάδες 

ελέγχονται και

συντονίζονται από την 

ανώτατη διοίκηση, η

οποία αναλαμβάνει το 

στρατηγικό σχεδίασμά, 

την κατανομή κεφαλαίων 

και το λειτουργικό 

σχεδιασμό

Προαγωγή και ανοδική

πορεία στην ιεραρχία. 

Χρηματικές αμοιβές και 

σύμβολα δύναμης και

θέσης

Στρατολόγησης και 

επιλογή βάσει των

αναγκών της

Καινοτόμα Επιχείρηση

Επίπεδη οργάνωση,χωρίς 

ιεραρχικό έλεγχο. 

Δημιουργία ομάδων που 

αναλαμβάνουν 

συγκεκριμένα καθήκοντα 

και διαδικασίες 

Οι διαδικασίες

κατευθύνονται προς τη 

δημιουργία, επιλογή,

καθιέρωση και ανάπτυξη 

ιδεών.

Εύκαμπτος στρατηγικός 

σχεδιασμός. Χαλαροί

χρηματοοικονομικοί και 

λειτουργικοί έλεγχοι. 

Αυτονομία, αναγνώριση, 

ισοδύναμη συμμετοχή σε 

νέες επιχειρηματικές

πράξεις.

Βασική ανάγκη για 

δημιουργούς ιδεών, που 

συνδυάζουν την
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οργανωσιακής δομής για απαιτούμενη τεχνική γνώση 

συγκεκριμένες ικανότητες με τα προσόντα 

και δεξιότητες δημιουργικής

προσωπικότητας.

Μόλις μία επιχείρηση κινηθεί από την επινόηση στην 

καινοτομία, γίνονται περισσότερες και πιο πολύπλοκες οι 

επιπρόσθετες απαιτήσεις πόρων: εκτός από τις δημιουργικές 

ιδέες, η καινοτομία απαιτεί το σχεδίασμά κάποιου προϊόντος 

και τον παραγωγικό εξοπλισμό, που επιτρέπει την 

αποτελεσματικού κόστους παραγωγή, την προσαρμογή στις 

απαιτήσεις των πελατών, στρατηγικές μάρκετινγκ που 

εξασφαλίζουν την επιτυχημένη εισαγωγή του προϊόντος και 

την καθιέρωση εγκαταστάσεων διανομής και υποστήριξης των 

πελατών.Ο πολύπλοκος και πολυλειτουργικός χαρακτήρας της 

καινοτομίας συνεπάγεται οργανωσιακά προβλήματα. Αν έχουν 

καθιερωθεί διαφορετικές οργανωσιακές συμφωνίες μεταξύ 

διαφορετικών λειτουργιών, ένα υψηλό επίπεδο 

διαφοροποίησης μπορεί να εμποδίσει την ολοκλήρωση μεταξύ 

των επιμέρους λειτουργικών ομάδων της επιχείρησης, η οποία 

είναι και η ουσία της επιτυχημένης καινοτομίας. Ωστόσο, αν 

ξεπεραστούν τα προβλήματα αυτά, η καινοτομία 

αναμφισβήτητα θα οδηγήσει γενικά είτε σε χαμηλότερο 

κόστος, είτε στη διαφοροποίηση και θα συντελέσει έτσι στη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την 

επιχείρηση.
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6.3.3 Ο χρόνος ως πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Όπως και ο ίδιος ο ανταγωνισμός έτσι και το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τη φύση του αποτελεί 

συνεχώς κινούμενο στόχο. Για κάθε επιχείρηση- σε 

οποιονδήποτε κλάδο- το κλειδί βρίσκεται στη συνεχή 

μετακίνηση όσον αφορά τις πηγές του ανταγωνιστικού της 

πλεονεκτήματος. Μία από αυτές τις πηγές, η σημασία της 

οποίας ολοένα και αυξάνεται είναι και ο χρόνος και ο τρόπος 

με τον οποίο οι επιχειρήσεις του διαχειρίζονται όσον αφορά 

την παραγωγή, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την 

εισαγωγή τους στην αγορά, τις πωλήσεις και τη διανομή. Στην 

πράξη ο χρόνος- σαν στρατηγικό "όπλο"- είναι ισοδύναμος με 

το χρήμα, την παραγωγικότητα, την ποιότητα, ακόμη και την 

καινοτομία. Η σωστή διαχείριση του χρόνου κατέστησε τις 

Ιαπωνικές επιχειρήσεις ικανές όχι μόνο να μειώσουν τα κόστη 

τους, αλλά και να διευρύνουν τις γραμμές των προϊόντων 

τους, να καλύψουν περισσότερους τομείς αγορών και να 

ολοκληρώσουν την τεχνολογία του προϊόντος τους. Έγιναν 

μ'άλλα λόγια ανταγωνιστές βασισμένα στο χρόνο (time-based 

competitors), όπως επισημαίνει και ο George Stalk2.

Αυτή η ανταγωνιστικότητα βάσει του χρόνου σημαίνει 

διαχείριση των δομικών αλλαγών με τρόπο που να καθιστά τις 

λειτουργίες ικανές να εκτελούν τις διαδικασίες σε πολύ

2 Βλ. Harvard Business Review, Strategy Seeking and securing competitive advantage, 
C.Montgomery and M.Porter, σελ.31
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μικρότερο χρονικό διάστημα. Σαν συνέπεια, ο χρόνος μπορεί 

ν'αποτελέσει σημαντική πηγή ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις ανταγωνίζονται 

με εύκαμπτα συστήματα παραγωγής (flexible manufacturing 

systems) και συστήματα γρήγορης ανταπόκρισης (rapid- 

response systems). Μία επιχείρηση, που στηρίζει τη 

στρατηγική της σ'αυτόν τον κύκλο, είναι πολύ ισχυρότερος 

ίσως ανταγωνιστής από εκείνη με την παραδοσιακή 

στρατηγική που βασίζεται σε χαμηλούς μισθούς, κλίμακα ή 

εστίαση. Αυτές οι βασισμένες στο κόστος στρατηγικές 

αποκτούν όλες εκείνες τις

ενέργειες που μειώνουν τα κόστη: χτίσιμο νέων

εγκαταστάσεων ή συγκέντρωση των παλαιών για να 

επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας, μετακίνηση της παραγωγής 

σε χώρες που χαρακτηρίζονται από χαμηλούς μισθούς ή 

εστίαση των λειτουργιών στο οικονομικότερο σύνολο 

δραστηριοτήτων. Οι τακτικές αυτές μειώνουν μεν τα κόστη, 

αλλά σε βάρος της ικανότητας ανταπόκρισης.

Αντίθετα, οι στρατηγικές που βασίζονται στο χρόνο 

στηρίζονται στην εύκαμπτη παραγωγική διαδικασία, στην 

ταχεία ανταπόκριση και στην επέκταση της ποικιλίας των 

προσφερόμενων προϊόντων με την ταυτόχρονη αύξηση των 

καινοτομιών. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται πλέον πιο κοντά 

στους πελάτες που εξυπηρετούν και οι οργανωσιακές τους 

δομές είναι τέτοιες, που επιτρέπουν περισσότερο τη γρήγορη 

ανταπόκριση παρά τα χαμηλά κόστη και τον έλεγχο. Οι
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επιχειρήσεις επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην μείωση 

των οποιονδήποτε καθυστερήσεων και χρησιμοποιούν αυτό το 

πλεονέκτημα, για να στοχεύσουν στις πιο κερδοφόρες αγορές.

Οι επιχειρήσεις είναι συστήματα και ο χρόνος συνδέει 

όλα τα μέρη αυτών συστημάτων. Γι'αυτόν ακριβώς το λόγο η 

μείωση της κατανάλωσης χρόνου σε όλες τις επιμέρους 

λειτουργίες και δραστηριότητες της επιχείρησης μπορεί 

αφενός να μειώσει τα κόστη και αφετέρου να αυξήσει το 

βαθμό διαφοροποίησης των προϊόντων μιας επιχείρησης με 

την ταυτόχρονη αύξηση της ποιότητάς τους και την άμεση 

ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της. Με αυτόν τον 

τρόπο μπορεί ο χρόνος να οδηγήσει στη δημιουργία 

σημαντικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Συνήθως οι παραδοσιακές παραγωγικές λειτουργίες 

απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της έναρξης και 

της ολοκλήρωσής τους (lead time). Αυτό το χρονικό διάστημα 

με τη σειρά του απαιτεί προβλέψεις των πωλήσεων, που θα 

καθοδηγήσουν το σχεδίασμά. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό το 

χρονικό διάστημα, τόσο μικρότερη είναι η ακρίβεια των 

προβλέψεων. Όσο περισσότερα είναι τα λάθη αυτών των 

προβλέψεων τόσο περισσότερα είναι τα αποθέματα και τόσο 

μεγαλύτερη η ανάγκη διατήρησης αποθεμάτων ασφαλείας. 

Όλοι αυτοί οι παράγοντες συντελούν στη δημιουργία κενών 

στο σχεδίασμά (planning loop), γεγονός που αυξάνει τα κόστη 

και τις καθυστερήσεις και προκαλεί αναποτελεσματικότητα 

των συστημάτων. Η λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα
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βρίσκεται στη μείωση της κατανάλωσης του χρόνο σε 

ολόκληρο το σύστημα της επιχείρησης. Αυτό μπορεί να γίνει 

μέσω της διενέργειας των σωστών ενεργειών στις

παραγωγικές τεχνικές, στις πωλήσεις και τη διανομή και 

τελικά την προσαρμογή αυτής της προσέγγισης στην 

καινοτομία. Σαν αποτέλεσμα, η μείωση του χρόνου αποτελεί 

τη βάση για τη συνολική στρατηγική μιας επιχείρησης.

Γενικά, οι πολιτικές και οι πρακτικές της παραγωγής, 

που βασίζεται στο χρόνο, διαφέρουν από εκείνες της 

παραδοσιακής παραγωγικής λειτουργίας σε τρεις βασικές 

διαστάσεις: το μήκος της παραγωγικής διαδικασίας, την 

οργάνωση των στοιχείων που συνθέτουν τις διαδικασίες και 

την πολυπλοκότητα των διαδικασιών προγραμματισμού. Για 

παράδειγμα, στην περίπτωση των παρτίδων παραγωγής (lot 

sizes) η παραδοσιακή παραγωγή προσπαθεί να μεγιστοποιήσει 

τους ρυθμούς παραγωγής, ενώ οι βασισμένοι-στο χρόνο 

παραγωγοί προσπαθούν να τους μειώσουν όσο το δυνατόν 

περισσότερο, και αυτό γιατί πιστεύουν ότι όσο μικρότερος 

είναι ο αριθμός των προϊόντων που παράγονται κατά παρτίδα, 

τόσο πιο γρήγορη θα είναι η ανταπόκριση στην εκάστοτε 

ζήτηση αυτών των προϊόντων.

Ένας άλλος παράγοντας που επίσης συνεισφέρει στο 

βασισμένο στο χρόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι και η 

χωροταξική διάταξη των εργοστασίων. Τα παραδοσιακά 

εργοστάσια συνήθως οργανώνονται γύρω από διαδικαστικά 

τεχνολογικά κέντρα, όπου τα μέρη του προϊόντος περνούν από
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ένα κέντρο στο επόμενο. Κάθε στάδιο, ωστόσο, καταναλώνει 

πολύτιμο χρόνο. Αντίθετα, οι βασισμένοι-στο χρόνο 

ανταγωνιστές οργανώνουν τις εγκαταστάσεις τους γύρω από 

το προϊόν. Οι παραγωγικές λειτουργίες για ένα μέρος του 

προϊόντος βρίσκονται όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους 

για να ελαχιστοποιείται η μετακίνηση των μερών, έτσι ώστε 

να μετακινούνται από δραστηριότητα σε δραστηριότητα με 

μικρή ή και καθόλου καθυστέρηση, μέσω αυτής της άμεσης 

και αποτελεσματικής ροής τους στο παραγωγικό σύστημα.

Στα παραδοσιακά εργοστάσια μία ακόμη πηγή 

καθυστέρησης είναι και ο προγραμματισμός. Αυτά τα 

εργοστάσια χρησιμοποιούν κεντρικό προγραμματισμό, ο 

οποίος απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό των υλικών και πόρων, 

που όσο και βελτιωμένος να είναι, απαιτεί ωστόσο σημαντικό 

χρόνο. Στα εργοστάσια που δίνουν βάση στο χρόνο, αντίθετα, 

ο προγραμματισμός γίνεται τοπικά, γεγονός που συντελεί στην 

επιτάχυνση της συνολικής παραγωγικής διαδικασίας.

Παρόμοιες ενέργειες μείωσης του απαιτούμενου χρόνου 

πληροφόρησης μπορούν να γίνουν και στο τμήμα των 

πωλήσεων και της διανομής μέσω της βελτίωσης του 

συστήματος παραγγελιών. Επιπλέον, σημαντική μπορεί να 

είναι και η συνεισφορά της ταχύτητας και του αριθμού των 

καινοτομιών στις οποίες προβαίνει η επιχείρηση.

Συνοψίζοντας αξίζει να σημειωθεί ότι για τις 

περισσότερες επιχειρήσεις οι στρατηγικές επιλογές 

περιορίζονται γενικά στις ακόλουθες τρεις:
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1. Επιδίωξη συνύπαρξης με τους ανταγωνιστές. Αυτή η 

επιλογή είναι σπάνια σταθερή, διότι οι ανταγωνιστές 

αρνούνται να συνεργαστούν.

2. Υποχώρηση έναντι των ανταγωνιστών μέσω της 

συγκέντρωσης των εργοστασίων, της εστίασης των 

λειτουργιών ή και της αποεπένδυσης από συγκεκριμένους 

επιχειρηματικούς τομείς.

3. Άμεση ή έμμεση επίθεση. Η άμεση επίθεση περιλαμβάνει

την κλασσική αντιμετώπιση-μείωση τιμών, αύξηση

παραγωγικής δυναμικότητας και ευθύς ανταγωνισμός. Η 

έμμεση επίθεση προϋποθέτει την έκπληξη. Οι ανταγωνιστές 

είτε δεν καταλαβαίνουν τις στρατηγικές, που

χρησιμοποιούνται εναντίον τους, είτε τις κατανοούν, αλλά 

δεν μπορούν να αντιδράσουν εξαιτίας της ταχύτητας της 

επίθεσής ή της ανικανότητάς τους να συγκεντρώσουν τους 

απαραίτητους πόρους.

Από τις παραπάνω στρατηγικές επιλογές μόνο η 

τελευταία δημιουργεί ευκαιρίες για πραγματική ανάπτυξη της 

επιχείρησης. Η άμεση επίθεση απαιτεί ανώτερους πόρους, 

υψηλό κόστος και ενέχει μεγάλο επιχειρηματικό κίνδυνο. Η 

έμμεση επίθεση επιτυγχάνει το μεγαλύτερο κέρδος με το 

μικρότερο κόστος. Η βασισμένη- στο χρόνο στρατηγική 

παρέχει μια νέα σημαντική προσέγγιση για επιτυχημένες 

έμμεσες επιθέσεις.
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Κεφάλαιο 7ο

Πλεονέκτημα κόστους
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7.1.Εισαγωγή

Γενικά, κάθε επιχείρηση επιδιώκει την απόκτηση και 

διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ανάλογα με το 

είδος της βασικής στρατηγικής ανταγωνισμού, που επιδιώκει. 

Έτσι, υπάρχουν δύο βασικοί τύποι ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος: το πλεονέκτημα κόστους και το πλεονέκτημα 

διαφοροποίησης. Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται ο πρώτος 

τύπος ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και πιο συγκεκριμένα 

εξετάζεται η σημασία και η συμπεριφορά του κόστους καθώς 

και η σημασία της αλυσίδας αξίας στην ανάλυσή του. Επίσης, 

αναλύονται οι βασικές πηγές πλεονεκτήματος κόστους, το πως 

αυτό αποκτάται και μπορεί να διατηρηθεί.

Το κόστος,εκτός από το ότι αποτελεί αυτό καθεαυτό 

τύπο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, είναι επίσης σημαντικό 

και στη διαφοροποίηση, διότι οι επιχειρήσεις που επιλέγουν 

στρατηγικές διαφοροποίησης πρέπει ταυτόχρονα να διατηρούν 

μια σχετικά παρόμοια θέση κόστους σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές τους. Κι αυτό γιατί αν η τελική τιμή του 

προϊόντος δεν υπερβαίνει το κόστος της διαφοροποίησης, θα 

αποτύχουν να προβούν σε ανώτερη απόδοση από τους 

ανταγωνιστές. Τέλος, η συμπεριφορά του κόστους ασκεί 

σημαντική επιρροή και στη συνολική δομή ενός 

επιχειρηματικού βιομηχανικού κλάδου.

Η σχετική θέση κόστους μιας επιχείρησης είναι το 

αποτέλεσμα της συμπεριφοράς κόστους των δραστηριοτήτων 

αξίας της.Αυτή η συμπεριφορά κόστους εξαρτάται από έναν
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αριθμό δομικών παραγόντων,οι οποίοι επηρεάζουν το κόστος 

κάθε δραστηριότητας και διαφέρουν στο βαθμό στον οποίο 

ελέγχονται από την επιχείρηση (cost drivers). Οι παράγοντες 

αυτοί όχι μόνο καθορίζουν τη συμπεριφορά του κόστους στα 

πλαίσια μιας από τις δραστηριότητες αξίας αλλά και 

αντανακλούν τυχόν διασυνδέσεις και σχέσεις 

αλληλεπίδρασης, που την επηρεάζουν. Αθροιστικά όλες μαζί 

οι αποδόσεις της επιχείρησης αναφορικά με το κόστος στις 

εκάστοτε δραστηριότητες αξίας αποτελούν την σχετική θέση 

κόστους της επιχείρησης. Η διάγνωση των παραγόντων αυτών 

επιτρέπει στην επιχείρηση να κατανοήσει τις πηγές της 

σχετικές κοστολογικής της θέσης και τον τρόπο με τον οποίο 

μπορεί αυτή να μεταβληθεί προς όφελος της.

7.2 Πηγές του πλεονεκτήματος κόστους

Μία από τις βασικότερες μηχανιστικές προσεγγίσεις, 

που χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της συμπεριφοράς 

του κόστους είναι η καμπύλη εμπειρίας, η οποία δείχνει την 

σχέση μεταξύ του μοναδιαίου άμεσου κόστους και του 

σωρευτικού όγκου παραγωγής από το χρόνο έναρξης της 

παραγωγικής δραστηριότητας.Πιο συγκεκριμένα, η καμπύλη 

εμπειρίας δείχνει ότι το μοναδιαίο άμεσο κόστος εκτέλεσης 

ενός συνεχώς επαναλαμβανόμενου έργου μειώνεται κατά ένα 

σταθερό ποσοστό κάθε φορά που ο σωρευτικός όγκος 

παραγωγής (σε μονάδες) διπλασιάζεται. Ωστόσο, ο
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μηχανισμός αυτός δεν αρκεί για την ανάλυση του κόστους και 

την κατανόηση του πλεονεκτήματος κόστους μέσω της 

αναγνώρισης των παραγόντων που καθορίζουν την 

κοστολογική θέση μιας επιχείρησης. Η καμπύλη εμπειρίας 

συνδυάζει τέσσερις πηγές μείωσης του κόστους: την εκμάθηση 

(learning), τις οικονομίες κλίμακας (economies of scale) των 

καινοτομία διαδικασιών (process innovation) και το 

βελτιωμένο σχεδίασμά του προϊόντος (product design). 

Σ'αυτές τις πηγές μπορούν να προστεθούν- σύμφωνα με τη 

γνώμη του R. Grant- και άλλοι τρεις παράγοντες, που 

επηρεάζουν την κοστολογική θέση της επιχείρησης σε σχέση 

με τους κύριους ανταγωνιστές της: το κόστος των εισροών, τη 

χρησιμοποίηση παραγωγικής δυναμικότητας και τις

υπολειπόμενες διαφορές στη λειτουργική

αποτελεσματικότητα.

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος 

(cost drivers) εμφανίζονται στο Σχήμα 7.1.Η σχετική σημασία 

αυτών των διαφορετικών παραγόντων ποικίλει μεταξύ των 

διαφορετικών τύπων βιομηχανικών κλάδων και μεταξύ των 

διαφορετικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της ίδιας 

επιχείρησης.Η αναγνώριση αυτών των παραγόντων καθιστά 

ικανή τη διάγνωση της σχετικής θέσης κόστους της 

επιχείρησης και τη διενέργεια συστάσεων για το πως μία 

επιχείρηση μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της 

όσον αφορά το κόστος. Στη συνέχεια εξετάζονται η φύση και 

ο ρόλος καθενός από αυτούς τους παράγοντες.
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Οικονομίες κλίμακας (economies of scale)

Η κυριαρχία των μεγάλων επιχειρήσεων στην 

πλειοψηφία των παραγωγικών αλλά και των κλάδων παροχής 

υπηρεσιών, καθώς και ο περιορισμός των δραστηριοτήτων των 

μικρών ιδιόκτητων ή και των οικογενειακών επιχειρήσεων σε 

ορισμένο αριθμό τομέων της οικονομίας αντανακλούν τον 

αντίκτυπο των οικονομιών κλίμακας. Στην παραγωγή ενός 

προϊόντος υπάρχουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας στην 

περίπτωση που ΐ) το ελάχιστο άριστο μέγεθος παραγωγικής 

δυναμικότητας αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ποσοστό της 

ολικής δυναμικότητας της αγοράς και ii) το μοναδιαίο κόστος 

αυξάνει έντονα, όταν ο ρυθμός παραγωγής της επιχείρησης 

είναι μικρότερος της πλήρους χρησιμοποίησης του ελάχιστου 

άριστου μεγέθους δυναμικότητας. Ως άριστο μέγεθος 

εννοείται το μέγεθος της παραγωγικής δυναμικότητας στο 

οποίο η επιχείρηση επιτυγχάνει το χαμηλότερο κόστος ανά 

μονάδα προϊόντος και συνήθως υπάρχουν για την επιχείρηση 

περισσότερα από ένα άριστα μεγέθη παραγωγικής

δυναμικότητας. Το μικρότερο μέγεθος παραγωγικής

δυναμικότητας στο οποίο η επιχείρηση επιτυγχάνει το 

χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος λέγεται ελάχιστο άριστο 

μέγεθος. Μ' άλλα λόγια, οικονομίες κλίμακας υπάρχουν, 

όποτε αναλογικές αυξήσεις στις ποσότητες των εισροών-που 

εφαρμόζονται σε μία παραγωγική διαδικασία-έχουν σαν 

αποτέλεσμα μεγαλύτερες αναλογικές αυξήσεις στη συνολική
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εκροή. Γι'αυτό, καθώς η κλίμακα της παραγωγής αυξάνει, τα 

μοναδιαία κόστη μειώνονται.
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Σχήμα 7.1 : Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το
κόστος (cost drivers).

Βασικός Παράγοντας

Οικονομίες
κλίμακας

Οικονομίες
εκμάθησης

______ Καθοριστικά στοιχεία
Αδιαιρετότητες

Εξειδίκευση & κατανομή της εργασίας

Αυξημένη επιδεξιότητα

Αυξημένες βελτιώσεις στο συντονισμό 
και την οργάνωση

Μειωμένη εισροή εργασίας λόγω μηχανοποίησης 
και αυτοματισμού

Περισσότερο αποτελεσματική χρησιμοποίηση 
πρώτων υλών

Αυξημένη ακρίβεια (λιγότερα ελαττωματικά)

Σχεδιασμός
Προϊόντος

Σχεδιασμοί προϊόντος που διευκολύνουν την 
αυτοματοποίηση

Σχεδιασμοί προϊόντων που εξοικονομούν κόστη 
των υλικών

Χρησιμοποίηση
παραγωγικής

δραστηριότητας

Διοικητική / 
Οργανωτική 
αποτελ/τητα

Πλεονεκτήματα τοποθεσίας (εγγύτητα σε πηγές 
χαμηλού κόστους εισροών)

Διαπραγματευτική δύναμη

Ιδιοκτησία πηγών εισροών χαμηλού κόστους

Συμφωνίες συνεργασίας με προμηθευτές 
εισροών που διευκολύνουν τον συντονισμό και 

μειώνουν τα κόστη συναλλαγών

Δείκτης σταθερών προς μεταβλητά κόστη

Κόστη εγκατάστασης και κλεισίματος παραγωγής 
δυναμικότητας

Οργανωσιακή στασιμότητα / 
Χ-αποτελεσματικότητα
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Οι οικονομίες κλίμακας προέρχονται από τρεις βασικές

πηγές:

1. Τεγνικές σγέσεκ εισοοτκζ/εκοοτκ:. Σε κάποιες 

δραστηριότητες αυξήσεις στην εκροή δεν απαιτούν 

αναλογικές αυξήσεις στην εισροή. Παρόμοια σχέση 

παρατηρείται και στις απαιτήσεις αποθεμάτων: καθώς οι 

πωλήσεις και η εκροή αυξάνουν, τα αποθέματα δεν είναι 

απαραίτητο να αυξηθούν αναλογικά.

2. Αδιαιρετότητες. Πολλές εισροές δεν είναι απλά διαθέσιμες 

σε μικρά μεγέθη. Ωστόσο, παρέχουν οικονομίες κλίμακας, 

όταν οι επιχειρήσεις είναι ικανές να προσαρμόσουν τα 

κόστη τους σε μεγαλύτερους όγκους εκροής. Οι 

περισσότερες μονάδες κεφαλαιουχικού εξοπλισμού είναι 

αδιαίρετες κάτω από ορισμένο μέγεθος. Αδιαιρετότητες 

υφίστανται και στο ανθρώπινο δυναμικό, σε δραστηριότητες 

(μία εταιρία χρειάζεται μονάχα μία επιθεώρηση (audit) για 

κάθε λογιστική χρήση), και σε εξειδικευμένες μονάδες 

(μπορεί να υπάρχει ελάχιστο εφικτό μέγεθος για να είναι 

αποτελεσματική μία ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης). Σε 

πολλούς κλάδους, οι αδιαιρετότητες σε δραστηριότητες του 

μάρκετινγκ και στην ανάπτυξη νέου προϊόντος αποτελούν 

βασικές πηγές οικονομιών κλίμακας.

3. Εξειδίκευση. Μεγαλύτεροι όγκοι εκροών απαιτούν την 

εισαγωγή περισσότερων εισροών, γεγονός που επιτρέπει την 

εξειδίκευση ων διαδικασιών των μεμονωμένων εισροών.
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Από αυτήν την άποψη είναι πολύ σημαντική η εξειδίκευση 

της εργασίας. Η εξειδίκευση της εργασίας συνεπάγεται 

αυξημένες επιδεξιότητες και βοηθάει την μηχανοποίηση και 

τον αυτοματισμό. Αν και παραδοσιακά η εξειδίκευση 

σχετίζεται με την μαζική παραγωγή, ωστόσο αυξάνει επίσης 

και την παραγωγικότητα σε κλάδους, που βασίζονται στη 

γνώση, όπως είναι οι Τράπεζες Επενδύσεων, οι Σύμβουλοι 

Επιχειρήσεων κ.α.

Στην πράξη, ωστόσο,η ικανότητα της επιχείρησης να 

εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες για μείωση του 

κόστους, που παρέχουν οι οικονομίες κλίμακας περιορίζεται 

από ορισμένους παράγοντες, οι βασικότεροι από τους οποίους 

είναι οι ακόλουθοι:

1. Διαφοροποίηση προϊόντος. Σε περίπτωση που οι 

προτιμήσεις των πελατών διαφοροποιούνται, είναι πιθανό 

αυτοί να προτιμούν τα χαρακτηριστικά ενός 

διαφοροποιημένου προϊόντος από τις χαμηλότερες τιμές.

2. Ευλιγισία/ευκαιιιι/ία. Ένα βασικό πρόβλημα των 

εγκαταστάσεων αποτελεσματικής-κλίμακας παραγωγής είναι 

η ακαμψία. Σ' ένα στατικό περιβάλλον, αυτό θέτει ορισμένα 

προβλήματα, αλλά σ' ένα δυναμικό περιβάλλον, πολύ 

μεγάλα εργοστάσια και επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 

μεγαλύτερες δυσκολίες απ' ότι οι μικρότερες 

επιχειρηματικές μονάδες όσον αφορά την προσαρμογή στις 

διακυμάνσεις της ζήτησης, στη διαθεσιμότητα των εισροών, 

στις αλλαγές όσον αφορά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
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προϊόντος, αλλά και τη χρησιμοποιούμενη για την 

παραγωγή του τεχνολογία. Καθώς το επιχειρηματικό 

περιβάλλον γίνεται όλο και πιο πολυτάραχο (turbulent), η 

έμφαση των επιχειρήσεων επικεντρώνεται πλέον 

περισσότερο στην ευλιγισία παρά στη στατική 

αποτελεσματικότητα.

3. Προβλήιιατα υποκίνησης και συντονισιιού. Ενας κύριος 

περιορισμός στην επιδίωξη οικονομιών κλίμακας σε 

πολλούς παραγωγικούς κλάδους είναι οι αυξημένες 

δυσκολίες της διοίκησης πολύ μεγάλων εργοστασίων. 

Πολλά από αυτά τα προβλήματα, όπως είναι τεταμένες 

εργασιακές σχέσεις, αυξημένα κόστη επιτήρησης και 

επίβλεψης προκύπτουν από τα χαμηλά επίπεδα υποκίνησης 

που συνοδεύουν τα περισσότερα απρόσωπα και 

γραφειοκρατικά περιβάλλοντα των μεγάλων οργανισμών. 

Οσο οι επιχειρήσεις γίνονται περισσότερο συμμετοχικές και 

λιγότερο ιεραρχικές τόσο η υποκίνηση και ο συντονισμός 

γίνονται όλο και πιο σημαντικά στοιχεία για την 

αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα.

Οικονομίες εκμάθησης (economies of learning)

Η βασική πηγή της μείωσης του κόστος, που να 

βασίζεται στην εμπειρία, είναι η εκμάθηση (learning) από τα 

μέλη ενός οργανισμού. Η επανάληψη συντελεί στη μείωση του 

κόστους μέσω της μείωσης του χρόνου, που απαιτείται για
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συγκεκριμένες εργασίες, καθώς και της μείωσης των 

ελαττωματικών προϊόντων, αλλά και της βελτίωσης του 

συντονισμού μεταξύ των διαφόρων εργασιών. Οσο πιο 

πολύπλοκη είναι μία διαδικασία ή ένα προϊόν, τόσο 

ουσιαστικότερες πιθανόν να είναι οι οικονομίες της 

εκμάθησης. Οι αποτελεσματικότητες, που οφείλονται στην 

εκμάθηση, ανιχνεύονται συνήθως στην καθιέρωση και τη 

βελτίωση των οργανωσιακών ρουτινών στα πλαίσια της 

επιχείρησης (βλ. Κεφάλαιο 5). Ολες οι παραγωγικές 

διαδικασίες είναι το αποτέλεσμα κάποιου συντονισμένου 

δικτύου πολλών εκατοντάδων ανεξάρτητων ρουτινών. Η 

αποτελεσματικότητα εξαρτάται σημαντικά από την ποιότητα 

του συντονισμού μεταξύ των ατόμων στα πλαίσια κάθε 

ρουτίνας καθώς και μεταξύ των διαφόρων ρουτινών. Το 

σημείο εκκίνησης για μία νέα επιχείρηση περιλαμβάνει 

μεγάλη εισροή συνειδητού σχεδιασμού και διοίκησης, για να 

επιτευχθεί ο συντονισμός, που απαιτείται για να υπάρχει 

εκροή. Με συνεχή επανάληψη, μειώνεται σταθερά η ανάγκη 

για σχεδίασμά και διοικητική επίβλεψη μέχρι το σημείο, όπου 

ο οργανισμός μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν αυτόματα.

Χρησιμοποίηση παραγωγικής ικανότητας (capacity 

utilization)

Μακροπρόθεσμα οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να 

προσαρμόζουν την κλίμακα των εργοστασίων τους στις
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ποικίλες ποσότητες εκροών. Βραχυπρόθεσμα και 

μεσοπρόθεσμα, ωστόσο, η παραγωγική ικανότητα είναι 

περίπου σταθερή και οι διαφορές στην εκροή σχετίζονται με 

τις διαφορές στο βαθμό χρησιμοποίησης της παραγωγικής 

ικανόητας μιας επιχείρησης. Σε περιόδους χαμηλής ζήτησης η 

παραγωγική ικανότητα υπο-χρησιμοποιείται, αντίθετα σε 

περιόδους πολύ υψηλής ζήτησης οι εκροές πρέπει να 

ξεπερνούν την κανονική λειτουργία της πλήρους απασχόλησης 

της παραγωγικής ικανότητας με υπερωρίες, ταχύτερη 

λειτουργία των μηχανών κ.α., οπότε συνήθως και τα 

μοναδιαία κόστη είναι υψηλότερα. Όταν υφίσταται 

υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα, τα σταθερά κόστη 

πρέπει να κατανέμονται σε μικρότερο όγκο εκροών. Σε 

επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου η υπερβάλλουσα 

παραγωγική δυναμικότητα, μπορεί να αυξήσει σημαντικά τα 

μοναδιαία κόστη. Σε κλάδους που βρίσκονται στο στάδιο της 

παρακμής ή που υπόκεινται σε έντονες διακυμάνσεις της 

ζήτησης, η ικανότητα ταχείας προσαρμογής στο εκάστοτε 

επίπεδο της ζήτησης μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή 

πλεονεκτήματος κόστους.

Σχεδιασμός προϊόντος (product design)

Η εκμετάλλευση των ωφελειών της παραγωγικότητας της 

νέας παραγωγικής τεχνολογίας εξαρτάται σημαντικά από τον 

επανασχεδιασμό των προϊόντων. Ο επανασχεδιασμός των
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προϊόντων επέτρεψε στους κατασκευαστές να συμφιλιώσουν 

τις οικονομίες κλίμακας με τη διαφοροποίηση του προϊόντος. 

Έτσι, μπορούν αυτά τα δύο στοιχεία να συνυπάρξουν-μέχρι 

κάποιου σημείου φυσικά- προς όφελος μιας επιχείρησης όσον 

αφορά το κόστος της και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν, 

όταν αυτό είναι μειωμένο.

Κόστη των εισροών (input costs)

Στις περιπτώσεις όπου οι λειτουργούσες σ' έναν κλάδο 

επιχειρήσεις αγοράζουν τις εισροές τους στις ίδιες 

ανταγωνιστικές αγορές εισροών μπορεί να περιμένει κανείς 

ότι κάθε επιχείρηση πληρώνει την ίδια τιμή για όμοιες 

εισροές. Στους περισσότερους κλάδους, ωστόσο, οι διαφορές 

στα κόστη παρόμοιων εισροών μπορούν ν'αποτελέσουν 

σημαντική πηγή συνολικού πλεονεκτήματος κόστους. Οι πιο 

κοινές πηγές χαμηλών κοστών εισροών περιλαμβάνουν:

1. Τοπικές διαφορές στις τιμές των εισροών. Οι πιο 

σημαντικές εδώ είναι οι διαφορές στα επίπεδα των μισθών 

και αμοιβών μεταξύ των διαφορετικών χωρών. Σε κλάδους 

εντάσεως εργασίας τέτοιες διαφορές δίνουν σημαντικό 

πλεονέκτημα κόστους στους παραγωγούς. Άλλες τοπικές 

διαφορές στα κόστη των εισροών προέρχονται από τα κόστη 

μεταφοράς των πρώτων υλών καθώς και τις διεθνείς 

διαφορές στα κόστη ενέργειας. Ένας άλλος βασικός 

παράγοντας που δημιουργεί διεθνείς διαφορές στα κόστη
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των εισροών είναι και οι κινήσεις των επιτοκίων 

συναλλαγών.

2. Ιδιοκτησία χαμηλού κόστους πηγών προμηθειών. Σε 

κλάδους όπου οι πρώτες ύλες αποτελούν σημαντική εισροή, 

πολλές επιχειρήσεις επιδιώκουν πλεονέκτημα κόστους μέσω 

της απόκτησης χαμηλού κόστους πηγών πρώτων υλών.

3. Μη οργανωμένη σε σωματεία εργασία. Σε ορισμένους 

κλάδους, όπου τα κόστη εργασίας είναι σημαντικά, οι 

ηγέτες αυτού του κλάδου έχουν αποφύγει την οργάνωση των 

εργαζομένων σε σωματεία, για να διατηρήσουν το κόστος 

της εργασίας σε χαμηλά επίπεδα.

4. Διαπραγματευτική δύναμη. Στην περίπτωση που τα 

αγοραζόμενα υλικά αποτελούν σημαντική αναλογία των 

εξόδων και οι επιχειρήσεις προμηθεύονται αυτές τις 

αγοραζόμενες εισροές από ολιγοπωλιακούς παραγωγούς, οι 

διαφορές μεταξύ των επιχειρήσεων όσον αφορά την 

αγοραστική και τη διαπραγματευτική τους δύναμη μπορούν 

ν'αποτελέσουν βασικό παράγοντα δημιουργίας 

πλεονεκτήματα κόστους.

5. Σχέσεις με τους προμηθευτές. Οι σύγχρονες εξελίξεις στην

τεχνολογία και την οργάνωση ανάγκασαν τους

κατασκευαστές να αναπτύξουν στενότερες και περισσότερο 

μακροχρόνιες σχέσεις με τους προμηθευτές τους. Η 

εφαρμογή των μεθόδων Just In Time, της διοίκησης ολικής 

ποιότητας (Total quality management) έχουν ωθήσει τους 

κατασκευαστές στο να μειώσουν τον αριθμό των
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προμηθευτών τους, να μεταβάλλουν το βαθμό 

υπευθυνότητας των προμηθευτών ως προς την ποιότητα των 

προϊόντων, να μοιραστούν μαζί τους έναν σημαντικό αριθμό 

τεχνολογιών και να τους επιτρέψουν συχνά άμεση 

πρόσβαση στα προγράμματα παραγωγής τους. Τέτοιου 

είδους συνεργασίες με τους προμηθευτές έχουν σαν 

αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση σε θέματα χρόνου, 

ποιότητας και κόστους.

Τεχνολογία διαδικασιών (process technology)

Στην παραγωγή των περισσότερων προϊόντων υφίσταται 

κάποιος αριθμός εναλλακτικών τεχνολογιών παραγωγής. Μία 

συγκεκριμένη παραγωγική μέθοδος είναι ανώτερη τεχνικά 

από κάποια άλλη, όταν για κάθε μονάδα εκροής χρησιμοποιεί 

λιγότερο από μία μονάδα εισροής, χωρίς να χρησιμοποιεί 

περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εισροή. Όταν μία 

παραγωγική μέθοδος χρησιμοποιεί περισσότερες από κάποιες 

εισροές, αλλά λιγότερο από άλλες, η σχετική 

αποτελεσματικότητα του κόστους των εναλλακτικών τεχνικών 

εξαρτάται από τις σχετικές τιμές των εισροών.

Γενικά, η ανάπτυξη ή η υιοθέτηση μιας νέας 

παραγωγικής τεχνικής μπορεί ν' αποτελέσει βασική πηγή 

πλεονεκτήματος κόστους. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα 

νέων τεχνολογικών διαδικασιών πιθανόν να απαιτεί 

συστηματικές αλλαγές στο σχεδιασμό των εργασιών, στα
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κίνητρα των εργαζομένων, στο σχεδίασμά του προϊόντος, την 

οργανωσιακή δομή και τα συστήματα διοίκησης. Η υιοθέτηση 

ευέλικτων συστημάτων παραγωγής ή συστημάτων CADICAM 

δεν είναι απλά θέμα εγκατάστασης νέων εργοστασίων και 

εξοπλισμών. Η εκμετάλλευση των ωφελειών της 

παραγωγικότητας εξαρτάται σημαντικά από τον 

επανασχεδιασμό των προϊόντων, την αναδόμηση του 

οργανισμού και τις αλλαγές στη διοίκηση των ανθρωπίνων 

πόρων.

Διοικητική αποτελεσματικότητα (managerial effi

ciency)

Σε πολλούς κλάδους οι βασικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν το κόστος- κλίμακας, τεχνολογία, σχεδιασμός, 

κόστη εισροών και χρησιμοποίηση παραγωγικής ικανότητας- 

δεν εξηγούν πλήρως γιατί μια επιχείρηση έχει χαμηλότερα 

μοναδιαία κόστη από κάποιον ανταγωνιστή. Ακόμη κι αν 

λάβουμε υπόψη μας τις διαφορές κλίμακας, τις διαφορές στο 

κόστος εργασίας κτλ. υπάαρχει συχνά κάποιο ανεξήγητο 

κατάλοιπο, το οποίο ο R. Grant ονομάζει "διοικητική 

αποτελεσματικότητα", διότι σχετίζεται κυρίως με την 

ικανότητα της διοίκησης να λειτουργούν την επιχείρηση κοντά 

στο μέγιστο επίπεδο αποτελεσματικότητάς της. Η 

"οργανωσιακή στασιμότητα" ή η "X αναποτελεσματικότητα" 

αναφέρεται στα κόστη που υπερβαίνουν την λειτουργία
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μέγιστης αποτελεσματικότητας. Είναι το αναπόφευκτο 

αποτέλεσμα των επιθυμιών των εργαζομένων να διατηρήσουν 

κάποιο περιθώριο αναποτελεσματικότητας παρά να υποστούν 

τους περιορισμούς της λειτουργίας στο μέγιστο της 

αποτελεσματικότητας. Η ικανότητα των επιχειρήσεων να 

επιτυγχάνουν δραματικές μειώσεις κόστους, όταν 

αντιμετωπίζουν κάποια απειλή για την επιβίωση τους 

αποκαλύπτει την ύπαρξη κάποιου ορισμένου βαθμού 

αναποτελεσματικότητας στο παρελθόν. Γενικά, η ικανότητα 

της επιχείρησης να λειτουργεί αποτελεσματικά και να μειώνει 

τα κόστη της (περιπτώσεις π.χ. turnaround στρατηγικών ή 

αναδόμησης των επιχειρήσεων με μείωση των Γενικών 

διοικητικών εξόδων) είναι σε θέση να δώσει σημαντικό 

πλεονέκτημα κόστους σ'αυτήν.

7.3 Η χρησιμοποίηση της αλυσίδας αξίας στην ανάλυση του 

κόστους

Τα μοναδιαία κόστη συνδυάζουν τα κόστη πολλών 

διαφορετικών δραστηριοτήτων. Κάθε δραστηριότητα έχει 

ξεχωριστή δομή κόστους, που καθορίζεται από 

συγκεκριμένους παράγοντες, που μεταβάλλουν και 

επηρεάζουν αυτό το κόστος. Γι'αυτό, για μία λεπτομερή 

ανάλυση της σχετικής θέσης κόστους μιας επιχείρησης, ένα 

χρήσιμο εργαλείο για τη διάσπαση της επιχείρησης σε
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επιμέρους δραστηριότητες είναι η αλυσίδα αξίας, προκειμένου 

να αναγνωρισθούν:

• η σχετική σημασία κάθε δραστηριότητας στη συμβολή στο 

συνολικό κόστος,

• οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος σε κάθε 

δραστηριότητα και γιατί η επιχείρηση είναι συγκριτικά 

αποτελεσματική ή αναποτελεσματική σε μεμονωμένες 

δραστηριότητες,

• πως τα κόστη σε μία δραστηριότητα επηρεάζουν τα κόστη 

σε κάποια άλλη και

• ποιες δραστηριότητες πρέπει να αναλάβει η επιχείρηση και 

ποιες πρέπει να αναληφθούν από εξωτερικές πηγές.

Τα βασικά στάδια χρησιμοποίησης της αλυσίδας 

αξίας, προκειμένου να αναλυθούν τα κόστη, είναι τα 

ακόλουθα:

1. Διάσπαση τηο επίΥείρησηο σε Εεγωοιστέα δραστηριότητες. 

Η επιλογή του κατάλληλου τρόπου διάσπασης της 

επιχείρησης σε δραστηριότητες αλυσίδας αξίας είναι ζήτημα 

υποκειμενικής κρίσης. Πολύ συχνά, χρήσιμος οδηγός για 

κάτι τέτοιο είναι η ίδια η τμηματική δομή της επιχείρησης. 

Ορισμένες αρχές, που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψη είναι:

• η σαφής διάκριση μιας δραστηριότητας από άλλες 

δραστηριότητες,

• η σημασία μιας δραστηριότητας,
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• η ανομοιότητα των δραστηριοτήτων σε όρους των 

παραγόντων που καθορίζουν τη συμπεριφορά του κόστους 

και

• ο βαθμός στον οποίο παρατηρούνται διαφορές στον τρόπο 

με τον οποίο οι ανταγωνιστές εκτελούν μία συγκεκριμένη 

δραστηριότητα

2. Καθιέρωση της σχετικής σημασίας των διαφορετικών 

δραστηριοτήτων στο συνολικό κόστος του προϊόντος. Αν ο 

στόχος της ανάλυσης κόστους είναι η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της επιχείρησης αναφορικά με το 

κόστος, τότε η ανάλυση πρέπει να εστιαστεί σε 

δραστηριότητες που αποτελούν σημαντικές πηγές κόστους. 

Στο διαχωρισμό των εξόδων, ο Μ. Porter προτείνει τη 

λεπτομερή κατανομή των λειτουργικών εξόδων και των 

περιουσιακών στοιχείων σε κάθε επιμέρους δραστηριότητα 

αξίας, διαδικασία δύσκολη ακόμη και αν υπάρχει η 

απαραίτητη πρόσβαση σε λογιστικά και λοιπά δεδομένα.

3. Αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν το κόστος. 

Για κάθε δραστηριότητα, ποιοι παράγοντες καθορίζουν το 

επίπεδο του κόστους της επιχείρησης σε σχέση με άλλες 

επιχειρήσεις; Για κάποιες δραστηριότητες, οι παράγοντες 

αυτοί είναι εμφανείς απλά λόγω της φύσης της 

δραστηριότητας και της σύνθεσης του κόστους.

4. Αναγνώριση διασυνδέσεων. Τα κόστη σε κάποια 

δραστηριότητα είναι δυνατόν να καθορίζονται εν μέρει από 

τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται κάποιες άλλες
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δραστηριότητες. Η κατανόηση τέτοιων διασυνδέσεων μπορεί 

να αποκαλύψει ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για μείωση του 

κόστους. Κάποια από τα βασικότερα οφέλη της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας όσον αφορά τη μείωση του κόστους 

προέρχονται από την αρχή ότι τα ελαττωματικά πρέπει να 

διορθώνονται στην πηγή τους. Το αποτέλεσμα είναι μία 

προσεκτική ανίχνευση των διασυνδέσεων στα πλαίσια 

τηςπαραγωγικής διαδικασίας. Σαν αποτέλεσμα, το κόστος 

της επιθεώρησης στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας 

μπορεί να μειωθεί μέσω της βελτίωσης της ακρίβειας σε 

κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

5. Εξέταση των ευκαιριών μείωσης του κόστους Η επιχείρηση 

έχοντας αναγνωρίζει τις δραστηριότητες, που ευθύνονται 

για τις μεγαλύτερες αναλογίες του συνολικού κόστους, 

καθώς και τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν το 

κόστος σε κάθε δραστηριότητα καλείται να αναγνωρίσει τις 

δυνατότητες για μείωση του κόστους:

• για δραστηριότητες, όπου είναι σημαντικές οι οικονομίες 

κλίμακας, μπορεί ν'αυξηθεί ο όγκος παραγωγής;

• στην περίπτωση που το κόστος εργασίας είναι σημαντικό, 

μπορούν οι μισθοί να μειωθούν είτε άμεσα, είτε μέσω της 

ανακατανομής της παραγωγής;

• αν μία δεδομένη δραστηριότητα δεν μπορεί να εκτελεστεί 

αποτελεσματικά στα πλαίσια της επιχείρησης, μπορεί να 

αποκλειστεί ή το αντίστοιχο συστατικό στοιχείο ν' 

αγοραστεί από εξωτερική πηγή;
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7.4 Συμπεράσματα

Μία επιχείρηση έχει πλεονέκτημα κόστους, εάν το 

αθροιστικό κόστος εκτέλεσης όλων των δραστηριοτήτων αξίας 

είναι χαμηλότερο από τα κόστη των ανταγωνιστών. Η 

στρατηγική σημασία και αξία του πλεονεκτήματος κόστους 

βρίσκεται στη διατηρησιμότητά του. Η δυνατότητα 

διατήρησης υπάρχει, όταν οι πηγές πλεονεκτήματος κόστους 

μιας επιχείρησης είναι δύσκολο να αντιγραφούν από τους 

ανταγωνιστές. Το πλεονέκτημα κόστους οδηγεί σε ανώτερη 

απόδοση, εάν η επιχείρηση παρέχει ένα αποδεκτό επίπεδο 

αξίας στον αγοραστή, έτσι ώστε το πλεονέκτημα κόστους να 

μην μηδενίζεται από την ανάγκη επιβολής χαμηλότερης τιμής 

από τους ανταγωνιστές.

Η σχετική θέση κόστους μιας επιχείρησης είναι 

συνάρτηση:

• της σύνθεσης της αλυσίδας αξίας της έναντι των 

ανταγωνιστών

• της σχετικής θέσης σε σχέση με τους παράγοντες που 

επηρεάζουν το κόστος (cost drivers) σε κάθε 

δραστηριότητα.

Οι ανταγωνιστές έχουν αλυσίδες αξίας, που μπορεί να 

είναι παρόμοιες ή να διαφέρουν από αυτήν της επιχείρησης. 

Αν οι αλυσίδες αξίας των ανταγωνιστών διαφέρουν από αυτήν 

της επιχείρησης, η αποτελεσματικότητα των δύο αλυσίδων θα
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καθορίσει τη σχετική θέση κόστους. Οι διαφορές στις

αλυσίδες αξίας συνήθως ενσωματώνουν μονάχα ένα

υποσύνολο δραστηριοτήτων αξίας και γι'αυτό η επιχείρηση 

μπορεί να απομονώσει το αποτέλεσμα των διαφορετικών 

αλυσίδων στη σχετική θέση κόστους συγκρίνοντας το κόστος 

αυτών των διαφορετικών δραστηριοτήτων.

Η σχετική θέση κόστους μιας επιχείρησης στις

δραστηριότητες αξίας που είναι ίδιες μ'αυτές των

ανταγωνιστών εξαρτάται από τη θέση της επιχείρησης σχετικά 

με τους cost drivers αυτών των δραστηριοτήτων σε σχέση με 

τους ανταγωνιστές.

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι απόκτησης 

πλεονεκτήματος κόστους

• Έλεγχος των παραγόντων που επηρεάζουν το κόστος

• Ανασχηματισμός της αλυσίδας αξίας

Οι πηγές αυτές του πλεονεκτήματος κόστους δεν είναι 

αμοιβαίως αποκλειόμενες.

Το πλεονέκτημα κόστους οδηγεί σε απόδοσο πάνω από 

το μέσο όρο, μόνο αν η επιχείρηση μπορεί να το διατηρήσει. 

Η βελτίωση της σχετικής θέσης κόστους με μη διατηρήσιμους 

τρόπους μπορεί να επιτρέψει στην επιχείρηση να διατηρήσει 

ισοδύναμη κοστολογική θέση, αλλά μία επιχείρηση που 

επιδιώκει να επιτύχει στρατηγική ηγεσίας κόστους πρέπει να 

αναπτύξει διατηρήσιμες πηγές πλεονεκτήματος κόστους.

Τα πλεονεκτήματα κόστους είναι διατηρήσιμο, αν 

υπάρχει φραγμός εισόδου ή κινητικότητας (entry or mobility
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barriers), που εμποδίζουν τους ανταγωνιστές από την 

αντιγραφή των πηγών του. Η διατηρησιμότητα ποικίλει στους 

διαφορετικούς παράγοντες, που επηρεάζουν το κόστος, καθώς 

και στους διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους. Ωστόσο, 

ορισμένοι παράγοντες τείνουν να είναι περισσότερο 

διατηρήσιμοι από τους άλλους:

• Κλίμακα. Η κλίμακα είναι βασικός φραγμός εισόδου/ 

κινητικότητας και το κόστος αντιγραφής της κλίμακας είναι 

συχνά υψηλό, επειδή, οι ανταγωνιστές πρέπει να αγοράσουν 

μερίδιο.

• Εκμάθηση. Η εκμάθηση είναι δύσκολο να επιτευχθεί στην 

πράξη, καθώς και δύσκολο να μιμηθεί από τους 

ανταγωνιστές.

• Οι καινοτομίες διαδικασιών είναι συνήθως περισσότερο 

διατηρήσιμες από τις καινοτομίες προϊόντων, διότι μπορεί 

να τηρηθεί ευκολότερα μυστικότητα.

• Διασυνδέσεις. Οι διασυνδέσεις είναι συχνά δύσκολο να 

ανιχνευθούν από μία επιχείρηση και απαιτούν συντονισμό 

στα πλαίσια της ίδιας της επιχείρησης, αλλά και με τους 

προμηθευτές και τα κανάλια διανομής της.

Ο συγχρονισμός και η ολοκλήρωση μπορούν επίσης 

ν'αποτελέσουν πηγές διατηρήσιμου πλεονεκτήματος κόστους, 

διότι είναι δύσκολο να αντιγραφούν. Ωστόσο, η 

διατηρησιμότητά τους είναι μεγαλύτερη στις περιπτώσεις που 

μεταφράζονται και σε πλεονεκτήματα κλίμακας ή εκμάθησης.
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Η διατηρησιμότητα δεν προέρχεται μονάχα από τις πηγές 

πλεονεκτήματος κόστους, αλλά και από τον αριθμό τους. Το 

πλεονέκτημα κόστους που προέρχεται από μία ή δύο 

δραστηριότητες αποτελεί εύκολο στόχο αντιγραφής. Γι'αυτό, 

οι επιχειρήσεις που είναι ηγέτες στο κόστος συνήθως 

συγκεντρώνουν πλεονεκτήματα κόστους, που αποκτώνται από 

πολυάριθμες πηγές στην αλυσίδα αξίας και τα οποία 

αλληλεπιδρούν μεταξύ του και αλληλοενισχύονται. Αυτό 

καθιστά δύσκολη και κοστοβόρα την αντιγραφή της 

κοστολογικής θέσης της επιχείρησης για τους ανταγωνιστές.

Τέλος, η δημουργία μιας νέας ή μιας ανασχηματισμένης 

αλυσίδας αξίας αποτελεί πηγή διατηρησιμότητας του 

πλεονεκτήματος κόστους. Οι ανταγωνιστές σχεδόν 

αναπόφευκτα αντιμετωπίζουν υψηλό κόστος στην προσπάθεια 

τους να μιμηθούν μία ανασχηματισμένη αλυσίδα αξίας. Αυτό 

αληθεύει ιδιαίτερα για καθιερωμένους ανταγωνιστές, που 

αντιμετωπίζουν σημαντικούς φραγμούς κινητικότητας, αν 

προσπαθήσουν ν' απομακρυνθούν από την παραδοσιακή 

αλυσίδα αξίας, που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο κλάδο.

Στα τέλη της δεκαετίας του '80 και στις αρχές της 

δεκαετίας του '90 άρχισε μία καινούρια εποχή στη διαχείριση 

της αποτελεσματικότητας του κόστους. Ο αυξημένος 

ανταγωνισμός και η πίεση για τη δημιουργία αξίας στους 

μετόχους είχαν σαν αποτέλεσμα να δοθεί νέα έμφαση στη 

μείωση του κόστους, ειδικά μέσω της αναζήτησης νέων πηγών 

μείωσης κόστους. Μεταξύ του μεγάλου αριθμού των νέων
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διοικητικών τεχνικών αυτής της περιόδου, αξίζει να 

αναφερθούν τρεις εξελίξεις: η μετακίνηση προς δυναμικές 

πηγές αποτελεσματικότητας κόστους (περιλαμβανομένης της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας), η επιχειρησιακή αναδιάρθρωση 

και η τεχνική που καλείται business process reengineering.

Οι οικονομίες κλίμακας, οι τιμές των εισροών και η 

χρήση της παραγωγικής δυναμικότητας είναι στατικοί 

παράγοντες, που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του 

κόστους,ενώ η εκμάθηση και η καινοτομία αποτελούν 

περισσότερο δυναμικούς παράγοντες, προς τους οποίους 

στρέφονται κυρίως οι σύγχρονες επιχειρήσεις. Σταδιακά οι 

επιχειρήσεις έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή περισσότερο στο 

Μάρκετιγκ, τη χρηματοοικονομική λειτουργία και στον 

επιχειρησιακό σχεδίασμά. Οσον αφορά την παραγωγική 

λειτουργία η κυρίαρχη δυναμική προσέγγιση ήταν η Διοίκηση 

ολικής ποιότητας. Αν και το ενδιαφέρον της εστιάζεται στην 

επιδίωξη της βελτίωσης της ποιότητας, ένα σημαντικό 

υποπροϊόν της υπήρξε η μείωση των λειτουργικών εξόδων. Η 

έμφαση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην απλοποίηση 

των διαδικασιών και της εκπαίδευσης μεταξύ άλλων είχε σαν 

αποτέλεσμα στη μείωση του κόστους των ελαττωματικών, στη 

μείωση του κόστους επιτήρησης και συντήρησης και στην 

ελάττωση των αποθεματικών με την ταυτόχρονη υποκίνηση 

της καινοτομίας διαδικασιών.

Η επιχειρησιακή αναδόμηση (corporate restructuring) 

αναφέρεται στις δραματικές στρατηγικές και οργανωσιακές
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αλλαγές, στις οποίες προέβησαν οι επιχειρήσεις, προκειμένου 

να προσαρμόσουν τις στρατηγικές, τις δομές και τα 

συστήματα διοίκησής τους στο περιβάλλον του ανταγωνισμού, 

την αστάθεια και τους χαμηλούς ρυθμούς της οικονομικής 

ανάπτυξης που χαρακτηρίζουν την προαναφερθείσα περίοδο. 

Ο κύριος στόχος της αναδιάρθρωσης ήταν η αύξηση της 

κερδοφορίας και βασικό στοιχείο αυτής της αναδιάρθρωσης 

υπήρξε η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους μέσω της 

μείωσης του κόστους. Οι επιχειρησιακές αναδιαρθρώσεις 

περιλαμβάνουν ορισμένα μέτρα μείωσης κόστους όπως:

• το κλείσιμο εργοστασίων για τη βελτίωση της

χρησιμοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας και την 

αποφυγή της απαρχαιωμένης τεχνολογίας

• η απόκτηση συστατικών μερών του προϊόντος από 

εξωτερικές πηγές, όπου και όταν οι εσωτερικοί προμηθευτές 

δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί

• η αύξηση της διοικητικής αποτελεσματικότητας μέσω της 

μείωσης των γενικών διοικητικών εξόδων, η εφαρμογή 

συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών στόχων και ο 

γενικότερος έλεγχος για τη δημιουργία κινήτρων για 

δυναμική μείωση του κόστους.

Τέλος, μια από τις πιο επιτυχημένες προσεγγίσεις στη 

μείωση του κόστους κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 

ήταν αυτή που ονομάζεται business process reengineering, και 

όπως υποστηρίζουν οι Michael Hammer και James Champy 

είναι η βασική αναθεώρηση και ο ριζικός επανασχεδιασμός
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των επιχειρηματικών διαδικασιών, προκειμένου να 

επιτευχθούν δραματικές βελτιώσεις σε σημαντικά σύγχρονα 

μέτρα απόδοσης όπως το κόστος, η ποιότητα, η εξυπηρέτηση 

και η ταχύτητα. Η κύρια ιδέα είναι ο επανασχεδιασμός των 

επιχειρηματικών διαδικασιών με τρόπου που αυξάνουν την 

αποτελεσματικότητά τους. Δεν έχει προταθεί κάποια γενική 

θεωρία ή πλαίσιο γι'αυτήν την προσέγγιση, τα κύρια 

χαρακτηριστικά της οποίας, ωστόσο, σύμφωνα με τους Ham

mer και Champy είναι τα ακόλουθα:

• ορισμένες εργασίες συνδυάζονται σε μία,

• οι εργαζόμενοι λαμβάνουν κάποιες αποφάσεις,

• τα στάδια σε μια διαδικασία εκτελούνται με φυσική 

σειρά,

• οι διαδικασίες έχουν πολλαπλές εκδοχές με την έννοια 

ότι σχεδιάζονται με τρόπο που να υπολογίζουν 

διαφορετικές καταστάσεις,

• οι έλεγχοι μειώνονται μέχρι του σημείου που να 

δικαιολογούνται από οικονομική άποψη

• λαμβάνονται αποκεντρωμένες αποφάσεις υπό την 

ταυτόχρονη συνολική κεντρική επίβλεψη λόγω της 

πληροφόρησης που είναι διαθέσιμη σε όλα τα κέντρα 

λήψης αποφάσεων.

Συνοψίζοντας αξίζει να σημειωθεί ότι η 

αποτελεσματικότητα του κόστους δεν αποτελεί πλέον εγγύηση 

ασφάλειας και κερδοφορίας για τις επιχειρήσεις στις 

σύγχρονες ταχέως μεταβαλλόμενες αγορές, ωστόσο σχεδόν σε
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όλους τους βιομηχανικούς κλάδους αποτελεί βασική 

προϋπόθεση επιτυχίας. Σε κλάδους όπου ο ανταγωνισμός 

βασίζεται κυρίως στις τιμές η αυξημένη ένταση του 

ανταγωνισμού απαιτεί πιο έντονες προσπάθειες για μείωση 

του κόστους. Στους υπόλοιπους κλάδους οι επιχειρήσεις για 

πρώτη φορά αναγκάζονται να αναθεωρήσουν την επιδίωξη της 

καινοτομίας, της διαφοροποίησης και της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών με έντονη μείωση του κόστους σε 

όλες τις δραστηριότητες αξίας τους.
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Κεφάλαιο 8ο

Πλεονέκτημα

Διαφοροποίησης
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8.1 Εισαγωγή

Ο δεύτερος βασικός τύπος ανταγωνισμού 

πλεονεκτήματος αναφέρεται στη διαφοροποίηση. Μία 

επιχείρηση διαφοροποιείται από τους ανταγωνιστές της, "όταν 

παρέχει κάτι μοναδικό, που έχει αξία για τους αγοραστές πέρα 

από το να προσφέρει μία χαμηλή τιμή". Το πλεονέκτημα 

διαφοροποίησης υφίσταται, όταν η επιχείρηση είναι ικανή να 

αποκτήσει από τη διαφοροποίησή της ένα price-premium στην 

αγορά, που να υπερβαίνει το κόστος παροχής της 

διαφοροποίησης.

Ουσιαστικά, δεν υπάρχουν όρια στις επιχειρηματικές 

ευκαιρίες για διαφοροποίηση αυτών που προσφέρονται στους 

αγοραστές, και λόγω του γεγονότος ότι κάθε επιχείρηση είναι 

διαφορετική αυτό το σύνολο των ευκαιριών διαφοροποίησης 

είναι μοναδικό για κάθε επιχείρηση. Ωστόσο, το εύρος των 

ευκαιριών για διαφοροποίηση εξαρτάται από τα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος. Ένα αυτοκίνητο ή ένα 

εστιατόριο μπορεί να προσφέρει περισσότερες δυνατότητες 

για διαφοροποίηση από ένα τυποποιημένο προϊόν, όπως το 

τσιμέντο. Τα προϊόντα αυτής της κατηγορίας αναφέρονται 

συνήθως ως "commodities" επειδή ακριβώς στερούνται των 

ευκαιριών για φυσική διαφοροποίηση. Ωστόσο, ακόμη και 

αυτά τα προϊόντα μπορούν να προσφερθούν με τρόπους, που 

να δημιουργούν αξία στους αγοραστές τους. Γι'αυτό και η 

διαφοροποίηση εκτείνεται πέρα από τα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας και ενσωματώνει κάθε
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πιθανή αλληλεπίδραση μεταξύ της επιχείρησης και των 

πελατών της.

Η ανάλυση της διαφοροποίησης από την πλευρά της 

προσφοράς μπορεί να υποδείξει τι μπορεί να κάνει η 

επιχείρηση που να είναι διαφορετικό, αλλά το βασικό θέμα 

είναι το αν η διαφοροποίηση δημιουργεί αξία για τους 

πελάτες. Επειδή ο σκοπός της διαφοροποίησης είναι η 

δημιουργία κερδών για την επιχείρηση, το επίκεντρο της 

ανάλυσης της διαφοροποίησης πρέπει να είναι ο πελάτης: 

μόνο δημιουργώντας αξία για τον αγοραστή- που να 

υπερβαίνει το σχετικό κόστος δημιουργίας της- μπορεί να 

δημιουργηθούν κέρδη. Γι'αυτό και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

έμφαση στην πλευρά της ζήτησης της αγοράς. Μόνο με την 

κατανόηση του τι θέλουν οι αγοραστές, πως επιλέγουν και 

ποια είναι τα αγοραστικά τους κίνητρα μπορούν να 

αναγνωριστούν οι ευκαιρίες για κερδοφόρα διαφοροποίηση. 

Γι'αυτό και οι στρατηγικές διαφοροποίησης δεν αφορούν απλά 

την επιδίωξη μοναδικότητας λόγω των ωφελειών αυτής της 

διαφορετικότητας.

Η διαφοροποίηση αφορά την κατανόηση και του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας αλλά και του αγοραστή. Σ'αυτό το 

βαθμό η αναζήτηση πλεονεκτήματος διαφοροποίησης 

σχετίζεται με το βασικό θέμα στην επιχειρηματική 

στρατηγική. Τα βασικά θέματα της διαφοροποίησης είναι 

επίσης σημαντικά και για την επιχειρηματική στρατηγική: 

Ποιοι είναι οι πελάτες της επιχείρησης; Πως μπορεί να
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δημιουργηθεί αξία γι'αυτούς; Πως μπορεί να γίνει αυτό πιο 

αποδοτικά και πιο αποτελεσματικά από οποιονδήποτε άλλο, 

ώστε να δημιουργηθούν κέρδη;

Επειδή η διαφοροποίηση αφορά τη μοναδικότητα, το 

πλεονέκτημα διαφοροποίησης δεν μπορεί απλά να επιτευχθεί 

μέσω της εφαρμογής τυποποιημένων πλαισίων, τεχνικών και 

συστημάτων ταξινόμησης. Το πλεονέκτημα διαφοροποίησης 

περιλαμβάνει την αναγνώριση νέων και μοναδικών ευκαιριών 

και την ανάπτυξη καινοτομικών προσεγγίσεων, προκειμένου 

να εκμεταλλευτεί η επιχείρηση τις ευκαιρίες αυτές. Αυτό δεν 

σημαίνει, φυσικά, ότι το πλεονέξτημα διαφοροποίησης δεν 

μπορεί να υποστεί συστηματική ανάλυση. Υπάρχουν, όπως 

έχει αναφερθεί, δύο στοιχεία στη δημιουργία κερδοφόρας 

διαφοροποίησης: από την πλευρά της προσφοράς η επιχείρηση 

θα πρέπει να συγκεντρώσει την προσοχή της στους πόρους και 

τις ικανότητες μέσω των οποίων μπορεί να δημιουργήσει 

μοναδικότητα, ενώ από την πλευρά της ζήτησης το κύριο θέμα 

είναι η κατανόηση του αγοραστή, των αναγκών και των 

προτιμήσεών του.

8.2 Η φύση της διαφοροποίησης και του πλεονεκτήματος 

διαφοροποίησης

Η δυνατότητα για διαφοροποίηση ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας καθορίζεται, όπως έχει αναφερθεί, μόνο μερικώς 

από τα φυσικά χαρακτηριστικά.Για ένα προϊόν που είναι
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τεχνικά απλό, ή πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένα τεχνικά 

πρότυπα, ή που ικανοποιεί απλές ανάγκες, οι ευκαιρίες για 

διαφοροποίηση περιορίζονται από τεχνικούς παράγοντες, 

καθώς και από παράγοντες της αγοράς. Αντίθετα, πολύπλοκα 

προϊόντα ή προϊόντα που ικανοποιούν πολύπλοκες ανάγκες ή 

που δεν απαιτείται να ικανοποιούν αυστηρά τεχνικά πρότυπα 

προσφέρουν μεγαλύτερο εύρος ευκαιριών για διαφοροποίηση.

Πέρα από αυτούς τους περιορισμούς, η δυνατότητα 

κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας για διαφοροποίηση περιορίζεται 

μόνο από τα όρια της ανθρώπινης φαντασίας. Η 

διαφοροποίηση εκτείνεται πέρα από τα φυσικά

χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας και 

ενσωματώνει ο,τιδήποτε σχετικά με το προϊόν, που επηρεάζει 

την αξία, που προκύπτει από αυτό. Αυτό σημαίνει ότι η 

διαφοροποίηση περιλαμβάνει κάθε πλευρά του τρόπου με τον 

οποίο μία επιχείρηση ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες 

και σχετίζεται με τους αγοραστές της. Έτσι, είναι πιθανό η 

διαφοροποίηση να βασίζεται στην ταυτότητα, το στυλ και τις 

αξίες της επιχείρησης. Γι'αυτόν τον λόγο, οι στρατηγικές 

διαφοροποιήσεις δεν πρέπει να σχετίζονται απλά με τη 

διαφοροποίηση του προϊόντος. Το κεντρικό θέμα της 

διαφοροποίησης δεν είναι μονάχα τα προϊόντα και οι 

υπηρεσίες, που τα συνοδεύουν, αλλά και η σχέση της 

επιχείρησης με τους πελάτες της. Τελικά,η διαφοροποίηση 

αφορά την ικανότητα ανταπόκρισης μιας επιχείρησης στις 

απαιτήσεις των πελατών της.
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Στην ανάλυση της διαφοροποίησης και των ευκαιριών 

για τη δημιουργία της γίνεται μια βασική διάκριση μεταξύ 

απτής (tangible) και μη απτής (intangible) διαφοροποίησης. Η 

απτή διαφοροποίηση αφορά τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος 

ή μιάς υπηρεσίας, τα οποία μπορούν να παρατηρηθούν και που 

σχετίζονται με τις προτιμήσεις και τις διαδικασίες επιλογής 

από πλευράς των πελατών. Αυτά περιλαμβάνουν 

χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος, η μορφή, το σχήμα, το 

χρώμα, το βάρος, το σχέδιο, τα υλικά και η τεχνολογία του 

προϊόντος. Η απτή διαφοροποίηση συνδυάζει επίσης την 

απόδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας σε όρους 

εμπιστοσύνης, συνέπειας, γούστου, ταχύτητας, διάρκειας και 

ασφάλειας. Επίσης, είναι σημαντικά για τις δυνατότητες 

διαφοροποίησης ενός συγκεκριμένου προϊόντος και τα 

συμπληρωματικά προϊόντα του ή και οι υπηρεσίες. Τέτοια 

είναι οι υπηρεσίες πριν και μετά την πώληση, τα αξεσσουάρ, 

η διαθεσιμότητα και η ταχύτητα των μεταφορών, η πίστωση 

και η ικανότητα μελλοντικής ολοκλήρωσης του προϊόντος. 

Στην περίπτωση των καταναλωτικών προϊόντων αυτές οι 

μεταβλητές διαφοροποίησης καθορίζουν άμεσα τον βαθμό 

χρησιμότητας του καταναλωτή από το εκάστοτε προϊόν.Για 

βιομηχανικά προϊόντα, οι μεταβλητές διαφοροποίησης είναι 

σημαντικές πηγές διαφοροποίησης για τους ίδιους τους 

αγοραστές, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά στην 

παραγωγική τους διαδικασία ή τα μεταπωλούν.
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Οι ευκαιρίες για μη απτή διαφοροποίηση προκύπτουν 

από το γεγονός ότι η αξία, την οποία αντιλαμβάνονται οι 

αγοραστές σ' ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, δεν εξαρτάται 

αποκλειστικά από τις απτές πλευρές της συγκεκριμένης 

προσφοράς. Υπάρχουν ορισμένα προϊόντα, όπου η αγοραστική 

επιλογή καθορίζεται μόνο από παρατηρήσιμα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος ή αντικειμενικά κριτήρια απόδοσης. Η 

κοινωνική, ψυχολογική, η αισθητική και η συναισθηματική 

άποψη υφίστανται στις επιλογές όσον αφορά όλα τα προϊόντα 

ή τις υπηρεσίες. Η επιθυμία για κοινωνικό επίπεδο, 

αποκλειστικότητα, ανεξαρτησία και ασφάλεια είναι ισχυρές 

συχνά δυνάμεις που υποκινούν τις επιλογές σε σχέση με την 

πλειοψηφία των καταναλωτικών αγαθών. Όταν το προϊόν ή η 

υπηρεσία ανταποκρίνεται σε πολύπλοκες ανάγκες, οι επιλογές 

διαφοροποίησης περιλαμβάνουν τη συνολική εικόνα (image) 

της προσφοράς της επιχείρησης. Θέματα διαφοροποίησης της 

εικόνας είναι ιδιαίτερα σημαντικά για εκείνα τα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες, των οποίων η απόδοση και η ποιότητα είναι 

δύσκολο να επιβεβαιωθούν κατά το χρόνο αγοράς τους.

Η παραδοσιακή στρατηγική ανάλυση αντιμετωπίζει τη 

διαφοροποίηση και την τμηματοποίηση ως ξεχωριστές 

στρατηγικές μεταβλητές. Η διαφοροποίηση (differentiation) 

αφορά το πως ανταγωνίζεται μία επιχείρηση, δηλαδή τους 

τρόπους με τους οποίους προσφέρει μοναδικότητα στους 

πελάτες της. Η τμηματοποίηση (segmentation) αφορά το που 

ανταγωνίζεται η επιχείρηση. Ενώ οι επιλογές τμηματοποίησης
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αφορούν συγκεκριμένους γεωγραφικούς τομείς ή τομείς 

προϊόντων ή αγοραστών, οι επιλογές διαφοροποίησης αφορούν 

την επιλογή πηγών μοναδικότητας, τις οποίες θα 

χρησιμοποιήσει η επιχείρηση, για να διακρίνει τις προσφορές 

της από αυτές των ανταγωνιστών. Αυτές μπορούν να 

περιλαμβάνουν τη συνέπεια, την εμπιστοσύνη, την ποιότητα 

και την καινοτομία.

Ενώ η τμηματοποίηση αποτελεί χαρακτηριστικό της 

δομής της αγοράς, η διαφοροποίηση είναι στρατηγική επιλογή 

κάποιας επιχείρησης. Μια τμηματοποιημένη αγορά είναι 

εκείνη, όπου η ζήτηση μπορεί να διακριθεί σε τομείς με 

ξεχωριστές συναρτήσεις ζήτησης. Η διαφοροποίηση αφορά 

την τοποθέτηση μιας επιχείρησης στην αγορά ή σε κάποιον 

τομέα της σε σχέση με τα διάφορα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος, που επηρεάζουν την τελική επιλογή των 

αγοραστών. Μ' άλλα λόγια, με την τοποθέτηση σε κάποιον 

τομέα η επιχείρηση δεν διαφοροποιείται αναγκαστικά από 

τους ανταγωνιστές, που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα.

Η διάκριση μεταξύ διαφοροποίησης και τμηματοποίησης 

μπορεί να γίνει επίσης κατανοητή και από το γεγονός ότι μία 

επιχείρηση μπορεί να έχει υιοθετήσει στρατηγική 

διαφοροποίησης, και, ωστόσο, να τοποθετείται στα πλαίσια 

της ευρύτερης συνολικής αγοράς. Εντούτοις, σε πολλές 

περιπτώσεις είναι αδύνατο να διακριθούν οι σχετικές με τη 

διαφοροποίηση αποφάσεις από την επιλογή των τομέων, όπου 

θα ανταγωνιστεί η επιχείρηση. Προσφέροντας μοναδικότητα
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στο προϊόν ή την υπηρεσία της, η επιχείρηση πρέπει 

αναπόφευκτα να ανταποκρίνεται περισσότερο στις 

προτιμήσεις ορισμένων ομάδων αγοραστών σε σχέση με 

κάποιες άλλες ομάδες. Γι'αυτό, οι αποφάσεις για

διαφοροποίηση έχουν επιπτώσεις στην τοποθέτηση των 

επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς.

Αν και η στρατηγική ανάλυση παραδοσιακά δίνει 

έμφαση στο πλεονέκτημα κόστους σαν την κύρια βάση 

καθιέρωσης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των 

ανταγωνιστών, το χαμηλό κόστος είναι από πολλές απόψεις 

πολύ λιγότερο ασφαλής βάση για τη διατήρηση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από ότι η διαφοροποίηση. Η 

ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου ήταν ιδιαίτερα σημαντική 

στην αποκάλυψη αδυναμιών, και ευαισθησίας των 

φαινομενικά καθιερωμένων θέσεων εγχώριας ηγεσίας 

κόστους. Επιπλέον,σε διεθνώς ανταγωνιστικούς κλάδους η 

ηγεσία κόστους (cost leadership) είναι σπάνια σαφώς 

ορισμένη: οι κινήσεις των συναλλαγματικών επιτοκίων,

μπορούν να προκαλέσουν εύκολα μεταβολές στην 

ανταγωνιστικότητα του κόστους.

Ακόμη και σε σχέση με τον εγχώριο ανταγωνισμό, η 

χαμηλού κόστους παραγωγή είναι μία αυξητικά πιο ευάλωτη 

πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος:

• ο αυξανόμενος ρυθμός της τεχνολογικής αλλαγής 

σημαίνει ότι τα πλεονεκτήματα κόστους- που 

βασίζονται στην κλίμακα και στην εμπειρία-μπορούν
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να μειονεκτούν σε σχέση με την καινοτομία των 

διαδικασιών κάποιου ανταγωνιστή η οποία και του 

προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες για 

διαφοροποίηση

• στην περίπτωση που το πλεονέκτημα κόστους 

βασίζεται σε τεχνικές ικανότητες, η ενσωμάτωση νέας 

τεχνολογίας σε νέο εξοπλισμό και η αυξημένη 

ενδοεπιχειρησιακή κινητικότητα του προσωπικού 

επιταχύνει τη μεταφορά τεχνολογίας και εμπειρίας 

μεταξύ των επιχειρήσεων.

8.3 Ανάλυση της διαφοροποίησης

Η πλευρά της ζήτησης

Η επιτυχημένη διαφοροποίηση περιλαμβάνει τον 

συνδυασμό της ζήτησης των πελατών για διαφοροποίηση με 

την ικανότητα της επιχείρησης να παρέχει αυτήν τη 

διαφοροποίηση. Η ανάλυση της ζήτησης των πελατών καθιστά 

την επιχείρηση ικανή να καθορίσει τις δυνατότητες για 

διαφοροποίηση στην αγορά, την πρόθεση των αγοραστών να 

πληρώσουν για τη διαφοροποίηση και την περισσότερα 

υποσχόμενη τοποθέτηση για την επιχείρηση σε όρους 

μεταβλητών διαφοροποίησης και σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές
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Η ανάλυση της ζήτησης ξεκινάει με την κατανόηση των 

λόγων, για τους οποίους οι πελάτες αγοράζουν ένα 

συγκεκριμένο προϊόν ή μια υπηρεσία. Ποιες ανάγκες και 

απαιτήσεις πρόκειται να ικανοποιηθούν από αυτήν την αγορά; 

Η έρευνα αγοράς επιδιώκει να εξερευνήσει τις προτιμήσεις 

των αγοραστών, καθώς και τις αντιλήψεις τους για τα 

υφιστάμενα προϊόντα. Ωστόσο, το θέμα στην επιτυχημένη 

διαφοροποίηση βρίσκεται στη κατανόηση αυτών καθεαυτών 

των πελατών. Σ'αυτήν την προσπάθεια, απλές και άμεσες 

ερωτήσεις για το σκοπό του προϊόντος και το πως 

συμπεριφέρεται αυτό όσον αφορά την απόδοση, μπορούν 

συχνά να είναι περισσότερο διαφωτιστικές απ' ότι τα 

αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία αποκτώνται από μεγάλα 

δείγματα υφιστάμενων και δυνητικών πελατών.

Στην πραγματικότητα όλα τα προϊόντα ή και οι 

υπηρεσίες εξυπηρετούν πολλαπλές ανάγκες των πελατών, 

γι'αυτό η κατανόηση αυτών των αναγκών απαιτεί την ανάλυση 

πολλαπλών χαρακτηριστικών. Η έρευνα αγοράς έχει αναπτύξει 

πολυάριθμες τεχνικές για την ανάλυση των προτιμήσεων των 

καταναλωτών σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, 

προκειμένου να κατευθύνει σωστά την τοποθέτηση νέων 

προϊόντων και την επανατοποθέτηση υφιστάμενων προϊόντων 

μέσα στην αγορά. Οι τεχνικές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

1. Πολυδιάστατη ταξινόμηση, η οποία παρουσιάζει γραφικά 

τις αντιλήψεις των πελατών για τις ομοιότητες και 

ανομοιότητες των ανταγωνιστικών προϊόντων, ενώ οι
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διαστάσεις μεταφράζονται σε όρους βασικών 

χαρακτηριστικών των προϊόντων.

2. Συνδυασμένη ανάλυση, η οποία αποτελεί ένα ισχυρό μέσο 

ανάλυσης της δύναμης των προτιμήσεων των καταναλωτών 

για διαφορετικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Η τεχνική 

αυτή απαιτεί, πρώτον, την αναγνώριση των 

χαρακτηριστικών κάποιου προϊόντος και,δεύτερον, ότι οι 

πελάτες ζητούνται να ιεραρχήσουν υποθετικά προϊόντα, που 

συνδυάζουν εναλλακτικά σύνολα χαρακτηριστικών. Βάσει 

αυτών των δεδομένων και μετά από την απαραίτητη 

ανάλυση και προσομοίωση μπορεί να καθοριστεί η αναλογία 

των πελατών, που θα προτιμούσαν ένα υποθετικό νέο 

προϊόν από τα ανταγωνιστικά προϊόντα, που διατίθενται ήδη 

στην αγορά.

3. Ηδονική ανάλυση τιμών (Hedonic price analysis) Η

ανάλυση των χαρακτηριστικών της ζήτησης του Lancaster 

θεωρεί τη ζήτηση για ένα προϊόν σαν τον συνδυασμό της 

ζήτησης των διαφόρων πελατών για τα βασικά

χαρακτηριστικά, που παρείχε αυτό το προϊόν. Η τιμή 

πώλησης του προϊόντος στην αγορά είναι το άθροισμα όλων 

των τιμών, που χρεώνονται για τα μεμονωμένα 

χαρακτηριστικά του. Αυτή η ανάλυση παρατηρεί τις 

τιμολογιακές διαφορές στα ανταγωνιζόμενα προϊόντα, 

συσχετίζει αυτές τις διαφορές με τους διαφορετικούς 

συνδυασμούς χαρακτηριστικών, που προσφέρονται από κάθε 

προϊόν και υπολογίζει την απόλυτη αγοραία τιμή για κάθε
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χαρακτηριστικό. Ο σχετικός υπολογισμός γίνεται με την 

ανάλυση παλινδρόμησης. Η ανάλυση αυτή μας επιτρέπει να 

εκτιμήσουμε το πλεονέκτημα τιμής, που θα υποστηρίξει η 

διαφοροποίηση. Στην περίπτωση των βιομηχανικών αγαθών 

είναι πιθανό να υπολογιστεί ακόμη πιο άμεσα η έκταση, 

στην οποία η διαφοροποίηση δημιουργεί αξία για τον 

αγοραστή. Στην περίπτωση αυτή η δημιουργία αξίας 

σημαίνει αύξηση του περιθωρίου κέρδους του πελάτη.

Το πρόβλημα με την αντίληψη της διαφοροποίησης 

προϊόντος σε όρους χαρακτηριστικών μετρήσιμης απόδοσης 

βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι ελάχιστα προϊόντα 

αποκτώνται για να ικανοποιήσουν βασικές ανάγκες, οι 

περισσότερες αγορές αντανακλούν κοινωνικούς στόχους και 

αξίες σε όρους της επιθυμίας, να βρεθεί επικοινωνία με τους 

άλλους, να καθιερωθεί η ταυτότητα κάποιου κ.α. Μερικές 

αγορές μάλιστα εξυπηρετούν σαν πληροφόρηση: δείχνουν 

αυτοβεβαίωση, ταξινόμηση και αξίες. Άλλες παρέχουν το 

αίσθημα της ασφάλειας.

Οι κοινωνικές και ψυχολογικές επιρροές δεν 

περιορίζονται φυσικά στα καταναλωτικά αγαθά: οι αγορές 

βιομηχανικών προϊόντων σπάνια βασίζονται αποκλειστικά σε 

αντικειμενικά κριτήρια απόδοσης. Η επιλογή προμηθευτών 

από μία επιχείρηση μπορεί να αντανακλά την ανάγκη της για 

ταυτότητα και ασφάλεια καθώς επίσης και τις διαθέσεις των 

μεμονωμένων διευθυντών αγορών.
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Γι'αυτό, λοιπόν, προκειμένου να κατανοηθεί η ζήτηση 

και ν' αναγνωριστούν δυνατές κερδοφόρες ευκαιρίες για 

διαφοροποίηση απαιτείται η ανάλυση όχι μόνο του προϊόντος 

και των χαρακτηριστικών του, αλλά και του αγοραστή, καθώς 

και των δικών του χαρακτηριστικών. Αν οι αγοραστικές 

αποφάσεις οδηγούνται από την ανάγκη της αναγνώρισης, της 

καθιέρωσης, της μοναδικότητας, είναι σημαντικό να 

ερευνηθούν ο τρόπος ζωής,η προσωπικότητα και οι τρόποι 

κοινωνικοποίησης του πελάτη. Μια τέτοια ανάλυση μπορεί να 

είναι συστηματική και ποσοτικοποιημένη μέσα από την 

καθιέρωση δημογραφικών, κοινωνικοοικονομικών και 

ψυχογραφικών παραγόντων, που επηρεάζουν την αγοραστική 

συμπεριφορά των καταναλωτών. Το σχήμα 8.1 συνοψίζει όλα 

τα παραπάνω με τη μορφή ορισμένων βασικών ερωτημάτων 

προκειμένου να ανιχνευθεί η δυνατότητα για διαφοροποίηση 

στην πλευρά της ζήτησης της αγοράς.

Συνοψίζοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι η διαφοροποίηση 

μπορεί να αναφέρεται στην ευρεία αγορά ή να εστιάζεται σε 

κάποιο συγκεκριμένο τομέα της. Η σχετική επιχειρηματική 

επιλογή είναι σημαντική, διότι επηρεάζει την κατεύθυνση της 

ανάλυσης της ζήτησης. Μία επιχείρηση που επιθυμεί να 

καθιερώσει ευρύ πλεονέκτημα διαφοροποίησης σ' έναν κλάδο 

ενδιαφέρεται κυρίως για τα γενικά χαρακτηριστικά της 

αγοραίας ζήτησης: Ποιες γενικές ανάγκες ικανοποιούνται με 

το προϊόν; τι κοινό έχουν οι πελάτες, όσον αφορά τα κριτήρια 

των επιλογών τους; Η επιχείρηση χρειάζεται να επικεντρώσει
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το ενδιαφέρον της όχι στους παράγοντες, που διαχωρίζουν τις 

ομάδες των πελατών, αλλά στις απαιτήσεις που έχουν αυτοί 

από κοινού.

Σχήμα 8.1: Αναγνώριση της δυνατότητας για 

διαφοροποίηση στην πλευρά της ζήτησης

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Επιλογή 
τοποθέτησης 
προϊόντος σε 
σχέση με την 
επιλογή
χαρακτηριστικών 
και τα επίπεδα του 
καθενός

• Επιλογή αγοράς- 
στόχου

• Εξασφάλιση 
συμβατότητας 
μεταξύ
χαρακτηριστικών 
του προϊόντος και 
προτιμήσεων της 
αγοράς στόχου

• Εκτίμηση των 
δυνατών
αποδόσεων από 
τη διαφοροποίηση
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Η καθιέρωση διαφοροποιημένης θέσης σε εστιασμένο 

τμήμα της αγοράς απαιτεί πιο συγκεκριμένη ανάλυση: Ποιες 

είναι οι διαφορές μεταξύ των αναγκών των πελατών και 

μεταξύ των ομάδων των πελατών; ποιες ομάδες αγοραστών 

δεν εξυπηρετούνται κατάλληλα από τα υφιστάμενα προϊόντα 

και από αυτά που παρέχουν; Η έμφαση εδώ δίνεται στους 

παράγοντες που διακρίνουν τη μία ομάδα από την άλλη και το 

ένα σύνολο των αναγκών από το άλλο. Αρχικά, αυτή η 

εστιασμένη προσέγγιση θα έπρεπε να αντικαθιστά την ευρεία 

προσέγγιση. Αν οι πελάτες έχουν στη διάθεσή τους μία ευρεία 

συλλογή ειδικευμένης στόχευσης προϊόντων, θα έπρεπε να 

μπορούν να βρουν το προϊόν που ικανοποιεί τις προτιμήσεις 

τους σε μεγαλύτερο βαθμό, δηλαδή σ' ένα εξειδικευμένο και 

διαφοροποιημένο προϊόν, παρά σ'ένα προϊόν που έχει 

σχεδιαστεί για το σύνολο της αγοράς. Ωστόσο η εστιασμένη 

προσέγγιση ενέχει και περισσότερους κινδύνους. Εκτός από 

τα υψηλότερα κόστη που συνεπάγεται, υπάρχει ο κίνδυνος της 

αλλαγής των τομέων της αγοράς ή ο κίνδυνος η εταιρία να 

έχει προβεί εξ αρχής σε λανθασμένη τμηματοποίηση.

Η πλευρά της προσφοράς

Ενώ η ανάλυση της ζήτησης αναγνωρίζει τη ζήτηση των 

πελατών για διαφοροποίηση και την πρόθεσή τους να 

πληρώσουν γι'αυτήν, η δημιουργία πλεονεκτήματος
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διαφοροποίησης εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την 

ικανότητα της επιχείρησης να προσφέρει διαφοροποίηση και 

μάλιστα σε κόστος που να δικαιολογεί ένα τέτοιο εγχείρημα. 

Η αναγνώριση της δυνατότητας της επιχείρησης να προσφέρει 

διαφοροποίηση απαιτεί την εξέταση των δραστηριοτήτων, που 

αυτή εκτελεί, καθώς και των πόρων, στους οποίους έχει 

πρόσβαση. Η διαφοροποίηση, όπως έχει αναφερθεί αναφέρεται 

στην παροχή μοναδικότητας. Οι ευκαιρίες της επιχείρησης για 

τη δημιουργία μοναδικότητας, όσον αφορά αυτά που 

προσφέρει στους πελάτες της, δεν εντοπίζονται στα πλαίσια 

μιας συγκεκριμένης λειτουργίας ή δραστηριότητας, αλλά 

μπορούν να προέλθουν ουσιαστικά από ο,τιδήποτε κάνει η 

επιχείρηση. Ο Porter αναγνωρίζει κάποιον αριθμό παραγόντων 

μοναδικότητας, στους οποίους ασκεί έλεγχο η επιχείρηση:

• τα γνωρίσματα του προϊόντος και η απόδοση που προσφέρει

• οι υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση (π.χ. πίστωση, 

μεταφορά),

• η ένταση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ (π.χ. 

ποσοστό εξόδων διαφήμισης),

• συνέπεια των δραστηριοτήτων (π.χ. τύπος των υπηρεσιών 

πριν και μετά την πώληση),

• η εφαρμοζόμενη τεχνολογία κάποιας δραστηριότητας (π.χ. η 

ακρίβεια με την οποία παράγονται τα προϊόντα, η 

χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων στο σύστημα 

παραγγελιών κ.α.),

• η ποιότητα των αγοραζόμενων εισροών,
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• οι διαδικασίες που αφορούν τη σχέση μεταξύ διαφόρων 

δραστηριοτήτων (π.χ. συχνότητα επιθεωρήσεων ποιοτικού 

ελέγχου κ.α.),

• οι ικανότητες και δεξιότητες, καθώς και η εμπειρία των 

ατόμων που εκτελούν δραστηριότητες,

• οι διαδικασίες ελέγχου που χρησιμοποιούνται σε 

διαφορετικές δραστηριότητες,

• η επιλογή θέσης και

• ο βαθμός κάθετης ολοκλήρωσης της επιχείρησης, που 

επηρεάζει την ικανότητα της επιχείρησης να ελέγχει τις 

εισροές και να συντονίζει τις ενδιάμεσες διαδικασίες.

Για κάθε επιχείρηση το εύρος των ευκαιριών για 

διαφοροποίηση είναι μεγάλο και το βασικό θέμα πιθανό να 

είναι ο καθορισμός των μορφών διαφοροποίησης, που είναι οι 

πιθανές να επιτύχουν στη διάκριση της επιχείρησης στα 

πλαίσια της αγοράς και οι οποίες εκτιμώνται περισσότερο από 

τους πελάτες. Για την καθιέρωση συνεπούς και 

αποτελεσματικής διαφοροποιημένης θέσης στην αγορά η 

επιχείρηση πρέπει κατά κάποιο τρόπο να "συναρμολογήσει" 

ένα συμπληρωματικό σύνολο μέτρων διαφοροποίησης. Αυτή η 

συνέπεια στη διαφοροποίηση της επιχείρησης αναφέρεται 

συχνά ως ακεραιότητα προϊόντος (product integrity). Οι Clark 

& Fujimoto αναφέρονται στην ακεραιότητα προϊόντος σαν την 

έκταση και το βαθμό, όπου το προϊόν επιτυγχάνει συνολική 

ισορροπία πολυάριθμων χαρακτηριστικών του προϊόντος, 

περιλαμβανομένων βασικών λειτουργιών, αξιοπιστίας,
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αισθητικής και οικονομίας. Η ακεραιότητα προϊόντος έχει 

τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές διαστάσεις. Η εσωτερική 

ακεραιότητα αναφέρεται στη συνέπεια μεταξύ της δομής και 

της λειτουργίας του προϊόντος, ενώ η εξωτερική ακεραιότητα 

αποτελεί μέτρο του πόσο καλά συνδυάζονται η δομή και η 

λειτουργία του προϊόντος με τους στόχους των πελατών και 

τις αξίες, τον τρόπο ζωής, την αυτοβεβαίωση κ.α.

Η ταυτόχρονη επίτευξη υψηλών επιπέδων εσωτερικής 

και εξωτερικής ακεραιότητας αποτελεί πολύπλοκη 

επιχειρηματική πρόκληση για οποιονδήποτε οργανισμό, διότι 

αφορά τη συνεργασία όλων των επιμέρους λειτουργών της 

επιχείρησης, όπως και την άμεση επαφή με τους πελάτες. 

Αυτή η ταυτόχρονη επιδίωξη είναι σημαντική για όλες τις 

επιχειρήσεις που επιδιώκουν να καθιερώσουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα διαφοροποίησης και ειδικότερα σ' εκείνες που 

επιδιώκουν διαφοροποίηση του image τους, η οποία 

προϋποθέτει αυτήν την ακεραιότητα σε όλα τα στάδια και 

προς όλες τις κατευθύνσεις.

Συνοψίζοντας για το πλεονέκτημα διαφοροποίησης 

πρέπει να επισημανθεί ότι η διαφοροποίηση σαφώς 

συνεπάγεται κάποιο κόστος. Τα άμεσα κόστη της 

διαφοροποίησης περιλαμβάνουν στοιχεία, όπως τα κόστη 

υψηλότερης ποιότητας εισροών, τα κόστη μεγαλύτερων 

αποθεμάτων και τα κόστη διαφήμισης, που είναι απαραίτητα, 

για να στηρίζουν το όνομα του προϊόντος. Ταυτόχρονα, 

υπάρχουν και έμμεσα κόστη διαφοροποίησης τα οποία
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προέρχονται από την αλληλεπίδραση των μεταβλητών 

διαφοροποίησης με τις μεταβλητές κόστους. Στο βαθμό που η 

διαφοροποίηση μειώνει το τμήμα της αγοράς, στο οποίο 

στοχεύει, περιορίζει επίσης τις δυνατότητες εκμετάλλευσης 

των οικονομιών κλίμακας. Στο βαθμό που η διαφοροποίηση 

απαιτεί καινοτομία προϊόντος και την εισαγωγή νέων 

μοντέλων, δυσχεραίνει την εκμετάλλευση των οικονομιών της 

καμπύλης εμπειρίας.

Ωστόσο δεν προσθέτουν σημαντικά κόστη όλες οι 

πλευρές της διαφοροποίησης. Ένα από τα βασικά θέματα της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας είναι το ότι η μείωση των 

ελαττωμματικών προϊόντων συνεπάγεται μείωση του κόστους. 

Η άποψη ότι η ποιότητα συνεπάγεται κόστη, που, όμως, είναι 

ασήμαντη σε σχέση με τα οφέλη έχει δεχτεί ευρεία εμπειρική 

υποστήριξη. Εξάλλου, το πρόγραμμα PIMS έχει αναγνωρίσει 

την ποιότητα και το μερίδιο αγοράς σαν τα δυο πιο σημαντικά 

στοιχεία που καθορίζουν την κερδοφορία μιας

επιχειρηματικής μονάδας.

Τα κόστη της διαφοροποίησης μπορούν επίσης να 

εξισορροπηθούν από οποιεσδήποτε τάσεις για διαφοροποίηση, 

προκειμένου να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς και επομένως να 

εκμεταλλευτεί η επιχείρηση τις οικονομίες κλίμακας. Σε 

ορισμένους κλάδους, μια στρατηγική διαφοροποίησης μπορεί 

να βελτιώσει τη σχετική θέση κόστους μιας επιχείρησης, 

αλλάζοντας τη βάση του ανταγωνισμού στον κλάδο.
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Ένα βασικό μέσο για να συμφιλιωθούν η διαφοροποίηση 

και η αποτελεσματικότητα του κόστους είναι η αναβολή της 

διαφοροποίησης για μετέπειτα στάδια της αλυσίδας αξίας της 

επιχείρησης. Οι οικονομίες κλίμακας και τα πλεονεκτήματα 

κόστους της τυποποίησης συχνά είναι μεγαλύτερα στην 

παραγωγή βασικών συστατικών μερών ενός προϊόντος. 

Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο σχέδιο με κοινά συστατικά 

μέρη, οι οικονομίες μεγάλης κλίμακας παραγωγής μπορούν να 

επιτευχθούν ακόμη και αν προσφερθεί σημαντική ποικιλία 

προϊόντων, ώστε να απευθύνεται σε ευρύτερη διασπορά των 

απαιτήσεων των αγοραστών. Αυτό έχουν καταφέρει σε μεγάλο 

βαθμό οι αυτοκινητοβιομηχανίες. Τέλος, η εφαρμογή νέων 

συστημάτων και τεχνολογιών (CAD/CAM/JIT/CIM) έκανε 

πραγματικότητα την "οικονομική ποσότητα παραγγελίας μιας 

μονάδας", ενώ ταυτόχρονα συντελεί στη μείωση του 

μοναδιαίου κόστους. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι ο 

συνδυασμός διαφοροποίησης και χαμηλού κόστους είναι 

πλέον εφικτός, ίσως όχι, όμως, σε μόνιμη βάση.

8.4 Η αλυσίδα αξίας στην ανάλυση της διαφοροποίησης

Γενικά, δεν έχει νόημα η αναγνώριση των 

χαρακτηριστικών, τα οποία εκτιμούν περισσότερο οι πελάτες, 

εάν η επιχείρηση είναι ανίκανη να προσφέρει αυτά τα 

χαρακτηριστικά. Ομοια, είναι άσκοπη η αναγνώριση των 

μοναδικών ικανοτήτων μιας επιχείρησης να προσφέρει
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ορισμένα στοιχεία μοναδικότητας, αν αυτά τα στοιχεία δεν 

αξιολογούνται και δεν εκτιμώνται ανάλογα από τους 

αγοραστές. Επιτυχημένη διαφοροποίηση υφίσταται όταν 

συνδυάζεται η ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί 

διαφοροποίηση με τη δυνητική ζήτηση των πελατών γι'αυτήν 

τη διαφοροποίηση. Γι'αυτόν ακριβώς το σκοπό η αλυσίδα 

αξίας παρέχει ένα ιδιαίτερα χρήσιμο πλαίσιο. Υπάρχουν 

τέσσερα βασικά στάδια στην ανάλυση:

1 .Κατασκευή αλυσίδα€ a£iac για την επιγείοησυ και τον

πελάτη βάσει τις σημασίας των διαφορετικών 

δραστηριοτήτων. τη διάκριση μεταξύ αυτών των 

δραστηριοτήτων και σε μετέπειτα στάδια σ'αυτύν καθ'εαυτύν 

την αλυσίδα aEiac. Εάν η επιχείρηση προσφέρει τα προϊόντα 

της σε διαφορετικούς τύπους πελατών, είναι χρήσιμο να 

σχεδιαστούν ξεχωριστές αλυσίδες αξίας για κάθε μία από τις 

κύριες κατηγορίες πελατών.

2.Αναννώριση των παρανόντων uova6iK0TPTac σε κάθε 

δραστηριότητα. Πρέπει να εκτιμηθεί η δυνατότητα

διαφοροποίησης των προϊόντων της επιχείρησης με την εξέταση 

κάθε δραστηριότητας στην αλυσίδα αξίας της και

ν'αναγνωριστούν οι μεταβλητές αλλά και οι ενέργειες μέσω των 

οποίων μπορεί η επιχείρηση να επιτύχει μοναδικότητα σε σχέση 

με αυτά που προσφέρουν οι ανταγωνιστές.
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3 .Επιλογή των καλύτερων μεταβλητών διαφοροποίησης. 

Μεταξύ των πολυάριθμων παραγόντων μοναδικότητα, που 

μπορεί να αναγνωρίσει κανείς στα πλαίσια της επιχείρησης, 

ποιοι θα πρέπει να επιλεγούν σαν κύρια βάση για τη 

στρατηγική διαφοροποίησης της επιχείρησης:

• Πρέπει, πρώτα, να βρεθεί το σημείο όπου η επιχείρηση 

έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες διαφοροποίησης ή 

μπορεί να διαφοροποιηθεί σε χαμηλότερο κόστος από τους 

ανταγωνιστές. Το ζητούμενο είναι το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, επομένως η διαφοροποίηση πρέπει να 

βασίζεται στις εσωτερικές δυνάμεις της επιχείρησης σε 

όρους πόρων και ικανοτήτων.

• Δεύτερον, προκειμένου να καθιερωθούν οι προτεραιότητες 

όσον αφορά το ποιες δραστηριότητες μπορούν καλύτερα 

να θεωρηθούν ως πηγές διαφοροποίησης, απαιτείται η 

αναγνώριση των διασυνδέσεων μεταξύ των διαφόρων 

δραστηριοτήτων αξίας.

• Τρίτον, είναι απαραίτητο να εξεταστεί ο βαθμός ευκολίας, 

με τον οποίο μπορούν να διατηρηθούν οι διαφορετικοί 

τύποι μοναδικότητας. Οσο περισσότερο η διαφοροποίηση 

βασίζεται σε συγκεκριμένους πόρους της επιχείρησης ή σε 

δεξιότητες και ικανότητες, που είναι το αποτέλεσμα 

πολύπλοκου συντονισμού μεμονωμένων ατόμων, τόσο πιο 

δύσκολο είναι για τον ανταγωνιστεί να αντιγράψει τη 

συγκεκριμένη πηγή διαφοροποίησης. Η επίτευξη 

υψηλότερων επιπέδων ακρίβειας και συνέπειας
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αντιπροσωπεύει μια πιο διατηρήσιμη πηγή 

διαφοροποίησης για την ίδια την επιχείρηση.

4. Εντοπισμός των διασυνδέσεων μεταξύ της αλυσίδας αξίας 

της επιχείρησης και της αλυσίδας αξίας του αγοραστή. Ο 

στόχος της διαφοροποίησης είναι η επίτευξη ενός price- 

premium για την επιχείρηση. Αυτό απαιτεί τη δημιουργία 

αξίας στους πελάτες μέσω της διαφοροποίησης της 

επιχείρησης. Η δημιουργία αξίας για τον αγοραστή 

περιλαμβάνει μία από τις ακόλουθες δύο δραστηριότητες:είτε 

η επιχείρηση μειώνει τα κόστη του αγοραστή, είτε βοηθά στη 

διαφοροποίηση του προϊόντος από τον πελάτη. Προκειμένου 

να αναγνωριστούν τα μέσα με τα οποία μπορεί η επιχείρηση 

να δημιουργήσει αξία για τους πελάτες της, πρέπει να 

εντοπίσει τις διασυνδέσεις μεταξύ της διαφοροποίησης των 

δικών της δραστηριοτήτων και της μείωσης του κόστους και 

της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του πελάτη. Ο 

εντοπισμός αυτών των διασυνδέσεων χρησιμεύει επίσης στην 

εκτίμηση της δυνατότητας κερδοφορίας της διαφοροποίησης. 

Η αξία που δημιουργεί η διαφοροποίηση αντιπροσωπεύει το 

μέγιστο price-premium που θα πληρώνει ο πελάτης.

Όλα τα παραπάνω εμφανίζονται στο ακόλουθο Σχήμα 8.2 

όπου παρουσιάζονται οι πηγές διαφοροποίησης στα πλαίσια 

της αλυσίδας αξίας του Porter.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραπάνω ανάλυση της 

αλυσίδας αξίας για την ανεύρεση πηγών διαφοροποίησης 

ενδείκνυται περισσότερο και εφαρμόζεται καλύτερα στα
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βιομηχανικά προϊόντα, όπου ο αγοραστής είναι επίσης κάποια 

επιχείρηση με εύκολα αναγνωρίσιμη αλυσίδα αξίας, και όπου 

οι διασυνδέσεις μεταξύ των αλυσίδων αξίας αγοραστή και 

προμηθευτή είναι περισσότερο εμ

φανείς. Ωστόσο, η ίδια ανάλυση μπορεί να εφαρμοστεί και 

στα καταναλωτικά προϊόντα με κάποια μικρή τροποποίηση. 

Ελάχιστα καταναλωτικά προϊόντα καταναλώνονται άμεσα στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων οι καταναλωτές εμπλέκονται σε 

μια αλυσίδα δραστηριοτήτων πριν την ολική κατανάλωση του 

προϊόντος. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση των 

διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, 

παρατηρείται αλυσίδα δραστηριοτήτων από την πλευρά του 

πελάτη, όπου ο προμηθευτής του προϊόντος μπορεί να 

δημιουργήσει κάποια αξία γι'αυτόν διευκολύνοντας αυτές τις 

δραστηριότητες.
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Σχήμα 8.2 : Πηγές διαφοροποίησης στη βασική αλυσίδα
αξίας Porter.

Ενίσχυση της φήμης της 
επιχείρησης. Πληροφοριακά 

συστήματα που υποστηρίζουν την 
καινοτομία και την ανταπόκριση 
στις ανάγκες των πελατών μέσω 

εσωτερικού συντονισμού

Δραστηριλοτητες Δομής

Έρευνα, Ανάπτυξη, Σχεδιασμός

Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων

Αγορές,
Διατήρηση Αποθήκευση Πωλήσεις Εξυπη-

Αποθεμάτων, Παραγωγή και & ρέτηση
Διαδείρηση διανομή Μάρκετινγκ πελατών /

Υλικών

Μοναδικά χαρακτηριστικά 
προϊόντος. Ταχεία 

ανάπτυξη νέων 
προϊόντων. Αξιόπιστος 

σχεδιασμός.

Εκπαίδευση που 
υποστηρίζει τους 

στόχους ποιότητας 
και ανταπόκρισης. 
Κίνητρα συνεπή 
με τους στόχους 

της
διαφοροποίησης.

Ανάπτυξη της 
αφοσίωση στους 

πελάτες

Εκπαίδευση για τους 
πελάτες. Γρήγορη και 

αγιόπιστη επιδιόρθωση 
των προϊόντων. 
Διαθεσιμότητα 

πλεονάσματος. Πιστωτική 
πολιτική

Ποιότητα και 
αξιοπιστία των 
υλικών και των 

συστατικών

Γρήγορη και 
ευέλικτη παραγωγή. 

Ικανότητα 
παραγωγής στις 
εξειδικευμένες 

απαιτήσεις των 
πελατών

Γρήγορη ματαφορά. 
Αποτελεσματική 

διαδικασία 
παραγγελειών . 

Ικανοποιητικό ύψος 
αποθεμάτων για τη 

αντιμετώπιση 
έκτακτων 

παραγγελιών

Διαφήμιση που ενισχύει τη 
φήση του ονόματος του 

προϊντος και της 
επιχείρησης. Αποτελεσματικ 

προσωπικό πωλήσεων. 
Επιδίωξη ποιοτικών 

πωλήσεων.
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8.5 Συμπεράσματα

Η προτίμηση της διαφοροποίησης έναντι του χαμηλού 

κόστους ως βάση για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας 

επιχείρησης οφείλεται, πρώτον, στο γεγονός ότι η 

διαφοροποίηση είναι λιγότερο ευάλωτη στα μεταβαλλόμενα 

στοιχεία ενός πολυτάραχου εξωτερικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και, δεύτερον, στο γεγονός ότι είναι 

δυσκολότερο να αντιγράφει.

Οι δυνατότητες για διαφοροποίηση είναι σχεδόν 

απεριόριστες για κάθε επιχείρηση: μπορούν να περιλαμβάνουν 

τη φυσική διαφοροποίηση του προϊόντος, μπορούν να 

προέρχονται από τις υπηρεσίες που συνοδεύουν το προϊόν και 

τέλος μπορούν να οδηγούν σε απτή ή μη απτή διαφοροποίηση. 

Η ουσία του πλεοενκτήματος διαφοροποίησης βρίσκεται στην 

αύξηση της αξίας αυτών που προσφέρονται στους πελάτες- 

όπως οι ίδιοι την αντιλαμβάνονται- είτε πιο αποτελεσματικά, 

είτε με χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τους ανταγωνιστές. 

Αυτό προϋποθέτει την προσπάθεια της επιχείρησης να 

συνδυάσει με επιτυχία τις αποκτήσεις και προτιμήσεις των 

πελατών με τη δική της ικανότητα να δημιουργεί 

μοναδικότητα.

Η αλυσίδα αξίας παρέχει ένα χρήσιμο θεωρητικό πλαίσιο 

για την ανάλυση του πλεονεκτήματος διαφοροποίησης. Η 

αλυσίδα αξίας επιτρέπει το συνδυασμό των πηγών 

διαφοροποίησης από την πλευρά της ζήτησης και την πλευρά 

της προσφοράς μέσω της ανάλυσης του τρόπου με τον οποίο
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δημιουργείται αξία για τους πελάτες και μέσω της 

συστηματικής εξέτασης των δυνατοτήτων κάθε 

δραστηριότητας αξίας της επιχείρησης για την επίτευξη 

διαφοροποίησης.

Η επιτυχημένη διαφοροποίηση απαιτεί τον συνδυασμό 

διορατικής ανάλυσης και δημιουργικής φαντασίας, πράγματα 

που δεν αντιτίθενται μεταξύ τους. Ένα συστηματικό πλαίσιο 

για την ανάλυση της διαφοροποίησης μπορεί να ενεργήσει σαν 

στοιχείο, που θα υποκινήσει δημιουργικές ιδέες.
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Κεφάλαιο 9ο

Μελέτη περιπτώσεως 

(Case study)
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9.1. Ιστορικό της επιχείρησης

Η υπό μελέτη επιχείρηση ιδρύθηκε το 1962 με αρχικό 

κεφάλαιο 3.500.000 δρχ. Ξεκίνησε ως οικογενειακή 

επιχείρηση και η εν λόγω οικογένεια είναι ταυτισμένη με την 

κεραμική τέχνη εδώ και 100 χρόνια. Αντικείμενο 

δραστηριότητας της επιχείρησης ήταν η παραγωγή κεραμικών 

πλακιδίων. Τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της 

απασχολούσε 15 άτομα και η παραγωγή της ανερχόταν σε 

80.000m2 πλακιδίων. Κατάφερε γρήγορα να σταθεροποιηθεί 

στην αγορά προσελκύοντας το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών. 

Έτσι, δύο χρόνια αργότερα η εταιρία αναπτύσσεται με τη 

συμμετοχή κατά 50% στο μετοχικό της κεφάλαιο ενός 

αγγλικού οίκου και μετονομάζεται. Μετά από αυτό η 

παραγωγή της τριπλασιάζεται ως αποτέλεσμα της νέας 

τεχνογνωσίας, που εισήχθη στην επιχείρηση.

Το 1966 παρατηρήθηκαν βελτιώσεις σε δύο δείκτες, έναν 

ποσοτικής και έναν ποιοτικής ανάπτυξης της εταιρίας. 

Πρώτον, τετραπλασιάζεται το προσωπικό της εταιρίας. 

Δεύτερον, η εταιρία παρουσιάζει στην ελληνική αγορά το 

πρώτο ανάγλυφο πλακίδιο. Το 1969 ο Αγγλικός οίκος, που 

συμμετείχε πριν μία πενταετία στην εταιρία με 50% 

συγχωνεύεται με άλλη Αγγλική εταιρία, η οποία 10 χρόνια 

αργότερα εξαγοράζεται από άλλη μεγαλύτερη αυτή κατέχει 

ακόμη και σήμερα το 50% των μετοχών.Όλα αυτά τα χρόνια η 

επιχείρηση κατάφερε και κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της 

κεραμικής βιομηχανίας. Η ένταξη,ωστόσο, στην Ευρωπαϊκή
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Ένωση, η κατάργηση των προστατευτικών μέτρων της 

εγχώριας βιομηχανίας και η απελευθέρωση των εισαγωγών 

είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση και την όξυνση του 

ανταγωνισμού στον κλάδο της κεραμικής βιομηχανίας. Παρά 

το γεγονός αυτό, η επιχείρηση εξακολουθεί ακόμη και σήμερα 

να διατηρεί την ηγετική της θέσης στην αγορά. Αυτό το 

κατάφερε, επειδή προέβλεψε έγκαιρα τις αλλαγές στο 

εξωτερικό της περιβάλλον και φρόντισε να προσαρμόσει την 

παραγωγική της υποδομή, για να παραμείνει ανταγωνιστική. 

Κατάργησε σταδιακά τη δίπυρη τεχνολογία και σχετικά 

γρήγορα ολοκλήρωσε και εφαρμόζει τη μονόπυρη τεχνολογία. 

Έτσι, συγκαταλέγεται στην πρώτη 20άδα ανάμεσα σε περίπου 

700 μονάδες στην Ευρώπη από πλευράς τεχνολογίας και 

παραγωγικών δυνατοτήτων.

Το 1980 οι μέτοχοι της επιχείρησης - αναγνωρίζοντας 

την πολλαπλή ανάγκη ν' αλλάξει ο παραδοσιακός τρόπος 

τοποθέτησης των πλακιδίων- δημιουργούν μία συγγενική 

εταιρία. Με την πείρα, την επίβλεψη και την εγγύηση της 

μελετώμενης επιχείρησης, η καινούργια επιχείρηση παράγει 

και διαθέτει στην αγορά προϊόντα που είναι συναφή με την 

τοποθέτηση πλακιδίων. Ο χρόνος, κατά τον οποίο η 

επιχείρηση εισήγαγε στην ελληνική αγορά τη μονόπυρη 

τεχνολογία (1982), σηματοδοτεί και την έναρξη ενός μεγάλου 

επενδυτικού προγράμματος αξίας περίπου 4,5 δις. δρχ. σε 

σημερινές τιμές. Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα έχει πλέον 

ολοκληρωθεί και το αποτέλεσμα είναι ότι με τη χρήση της
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καινούργιας τεχνολογίας και τη συμβολή των 420 περίπου 

εργαζομένων ο όγκος παραγωγής φτάνει τα 3,5 εκατομμύρια 

τετραγωνικά μέτρα ετησίως, ενώ μπορεί ν' αγγίξει τα 4 

εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα σε συνθήκες λειτουργίας 

πλήρους παραγωγικής ικανότητας.

Το 1987 η επιχείρηση συνεχίζει τις επενδύσεις σε νέα 

τεχνολογία και τη χρονιά αυτή παρουσιάζει στη διεθνή αγορά 

ένα πλακίδιο δαπέδου ειδικών χρήσεων, που συμβαδίζει με 

την πιο πρωτοποριακή τεχνολογική εξέλιξη διεθνώς και 

ξεπερνά τις αυστηρότερες και υψηλότερες προδιαγραφές. Την 

ίδια χρονιά λαμβάνει μέρος στην παγκόσμια έκθεση 

κεραμικών πλακιδίων στο Los Angeles και της απονέμεται το 

2° βραβ είο μεταξύ 400 εκθετών. Έτσι, μπαίνει δυναμικά και 

στην Αμερικανική Αγορά.

Το 1989 έχει ολοκληρώσει πλέον την εφαρμογή της 

μονόπυρης τεχνολογίας και ξεκινάει την παραγωγή των 

μονόπυρων πλακιδίων τοίχου (Monoporosa). Επενδύσεις 

ύψους 1,25 δις δρχ. σε σημερινές τιμές χρηματοδοτήθηκαν 

από Μεσογειακό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα. Το 1995 στα 

πλαίσια της αναπτυξιακής της στρατηγικής και για την 

παραπέρα προώθηση της ανταγωνιστικής της θέσης στην 

ελληνική και τη διεθνή αγορά η επιχείρηση συνεχίζει τα 

επενδυτικά της προγράμματα. Ενσωματώνει στην παραγωγική 

της βάση της νεώτερες τεχνολογικές εξελίξεις και αναβαθμίζει 

την οργανωτική της δομή. Παράλληλα, συνεχίζει την 

ανάπτυξη προγραμμάτων επικοινωνίας και ενημέρωσης του

237



Η Αλυσίδα Αξίας και το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Μελέτη Περιπτώσεως

τελικού καταναλωτή αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 

και τις χρήσεις των κεραμικών πλακιδίων.

Από το 1962 η τεχνολογική εξέλιξη της παραγωγής 

προχώρησε στην επιχείρηση με ραγδαίους ρυθμούς. Τα 

τεχνολογικά αυτά άλματα υπαγορεύτηκαν τόσο από τις 

αυξανόμενες ανάγκες της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς, 

όσο και από τη φιλοσοφία των ιδρυτών της. Η τεχνολογία 

παραγωγής έπρεπε να συμβαδίζει με τις πιο σύγχρονες 

εξελίξεις και σε συνδυασμό με την πείρα, τη γνώση και την 

ευρηματικότητα να τις ξεπερνά. Στην αρχή η επιχείρηση 

παρήγαγε μόνο το λευκό τετράγωνο πλακίδιο (15χ15εκ.). 

Σύντομα, όμως, επεκτάθηκε και σε άλλα χρώματα. Το αμέσως 

επόμενο βήμα ήταν η εγκατάσταση μηχανών διακόσμησης, 

που της επέτρεψαν να παρουσιάσει μια μεγάλη γκάμα σχεδίων 

και χρωμάτων. Με τα προϊόντα αυτά αρχίζουν και οι πρώτες 

εξαγωγές. Η εξέλιξη συνεχίζεται με την παραγωγή πλακιδίων 

τοίχου διαφόρων διαστάσεων, ενώ η εταιρία μελετά 

παράλληλα και την παραγωγή πλακιδίων δαπέδου. Μετά από 

εκτενείς έρευνες και δοκιμές αρχίζει το 1982 σε καινούργιες 

εγκαταστάσεις η παραγωγή τους. Τα κύρια χαρακτηριστικά 

των εγκαταστάσεων αυτών ήταν η μεγαλύτερη παραγωγική 

ευελιξία και η υπεροχή στο ποιοτικό αποτέλεσμα. 

Ταυτόχρονα, μπαίνουν οι βάσεις για την μετέπειτα εξέλιξη της 

μονόπυρης τεχνολογίας, που ολοκληρώνεται τον Αύγουστο 

του 1988. Η μέθοδος παραγωγής των μονόπυρων πλακιδίων 

βασίστηκε στην τεχνολογία της Δυτικής Ευρώπης ή
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μελετώμενη επιχείρηση ήταν μία από τις πρώτες μονάδες, που 

την υιοθέτησαν και την εφάρμοσαν. Η νέα αυτή μέθοδος είναι 

αυτόματη, δίνει προϊόντα υψηλής ποιότητας και

χρησιμοποιείται κυρίως για δάπεδα εσωτερικών και

εξωτερικών χώρων, όπου είναι απαραίτητες συγκεκριμένες 

τεχνικές προδιαγραφές.

Συνεχής επιδίωξη και προσπάθεια της επιχείρησης είναι 

να βρίσκεται στην πρωτοπορία των νέων ιδεών σε ό,τι έχει 

σχέση με το πλακίδιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο πλακίδιο άνευ 

υαλώματος, τεχνικά ανώτερου προϊόντος, που παράγεται από 

περιορισμένο αριθμό βιομηχανιών παγκοσμίων. Γενικότερα, 

μέσω του επιδιωκόμενου εκσυγχρονισμού, πέραν της 

ποιοτικής αναβάθμισης των προϊόντων:

(α) Υπερδιπλασιάστηκε η παραγωγικότητα του εργοστασίου, 

(β) Μειώθηκε κατά 50% η ειδική κατανάλωση ενέργειας;

(γ) Μειώθηκαν οι απώλειες ελαττωματικών σε ποσοστό 

περίπου 2% από 17% της παλαιάς τεχνολογίας,

(δ) Βελτιώθηκαν σημαντικά οι συνθήκες εργασίας, ενώ το 

περιβάλλον πρακτικά δεν επιβαρύνεται λόγω της 

υποκατάστασης του ρυπογόνου καυσίμου μαζούτ από 

υγραέριο (LPG) και

(ε) Κατέστη δυνατή η αξιοποίηση εντόπιων πρώτων υλών 

στην παραγωγική διαδικασία. Πριν την αλλαγή της 

τεχνολογίας, η συμμετοχή των εγχώριων υλικών στη 

σύσταση της κεραμικής μάζας ήταν σε αξία 15%, ενώ 

σήμερα το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 55%.
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9.2 Προφίλ της επιχείρησης

Το στίγμα της επιχείρησης καθορίστηκε από τον 

πρόεδρο και γενικό Διευθυντή της εταιρίας και υιοθετήθηκε 

γρήγορα τόσο από τη διευθυντική ομάδα όσο και από την 

πλειοψηφία των εργαζομένων και προσδιορίζεται από τα 

ακόλουθα:

• Υψηλή ποιότητα προϊόντων, τεχνική και αισθητική

• Υψηλή εξυπηρέτηση

• Σεβασμός στον ανθρώπινο παράγοντα

Η επιχείρηση αυτή ήταν η πρώτη στην Ελλάδα που 

καθιέρωσε την εξυπηρέτηση του προσωπικού της με δικά της 

μεταφορικά μέσα και μία από τις πρώτες που θέσπισαν ειδικές 

οικονομικές παροχές (δάνεια, διευκολύνσεις κτλ) για τους 

εργαζομένους. Είναι πάγια πολιτική της να συμβάλλει και να 

συμπαρίσταται στο προσωπικό στα μέτρα των δυνατοτήτων 

της, όποτε υπάρχει ανάγκη.

Από το 1982 η επιχείρηση προμηθεύει τις πρώτες ύλες 

της- στο μεγαλύτερο ποσοστό τους- από καλά οργανωμένα 

δικά της ορυχεία και όχι από το εξωτερικό. Έχοντας πλήρη 

επίγνωση της οικολογικής της ευθύνης, αποκαθιστά κατόπιν 

το φυσικό περιβάλλον. Στην επιχείρηση λειτουργούν ήδη από 

το 1969 τα συστήματα αποκονίωσης αερίων λυμμάτων, που 

έχει υιοθετήσει η πολιτεία με βάση τις προδιαγραφές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πρόσθετο μέτρο για την προστασία 

του περιβάλλοντος ήταν και η πλήρης αντικατάσταση του
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μαζούτ με υγραέριο, με αποτέλεσμα το εργοστάσιο της 

εταιρίας να εκπέμπει μόνο υδρατμούς.

Από τις αρχές του 1984 η εταιρία στεγάζει σε ειδικό 

χώρο 1000 τ.μ. των εγκαταστάσεων της, ένα αξιόλογο μέρος 

της συλλογής Ιόλα. Ο χώρος αυτός παραχωρήθηκε από την 

επιχείρηση στο Μακεδονικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης και 

φιλοξενεί- εκτός από τη μόνιμη έκθεση- περιοδικές εκθέσεις 

σύγχρονων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Στον ίδιο χώρο 

οργανώνονται διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις με θέμα τη 

σύγχρονη τέχνη. Μάλιστα, η επιχείρηση στην προσπάθεια της 

να συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα της Μακεδονίας, 

αποφάσισε να ενισχύσει το Ερευνητικό Πρόγραμμα του 

Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Σχολής του Α.Π.Θ., το οποίο 

έχει ως στόχο την εύρεση και την καταγραφή αρχαίων και 

Βυζαντινών οχυρών, οικισμών και κάστρων της Μακεδονίας 

και της Θράκης.

Η επιχείρηση παράγει περίπου 350 διαφορετικά είδη 

κεραμικών πλακιδίων, τα οποία κατατάσσονται ως εξής:

•Προϊόντα τοίχου και δαπέδου εσωτερικών και 

εξωτερικών χώρων για όλη την κατοικία (δάπεδα, μπάνιο, 

κουζίνα, βεράντες).

•Προϊόντα δαπέδου κατάλληλα για επαγγελματικούς 

χώρους με απαιτήσεις αντοχής στη βαριά καταπόνησης 

(εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχεία, τράπεζες, γραφεία κτλ.)

•Προϊόντα δαπέδου για βιομηχανική χρήση με 

απαιτήσεις για αντοχή σε βαριά καταπόνηση,

241



Η Αλυσίδα Αξίας και το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Μελέτη Περιπτώσεως

αντιολισθηρότητα, αντοχή σε χημικούς παράγοντες και 

διάφορα ειδικά τεμάχια.

•Προϊόντα για επενδύσεις εξωτερικών τοίχων ή ειδικών 

κατασκευών όπως πισίνες, υδροθεραπευτήρια κτλ. με αντοχή 

στον παγετό.

Τα τελευταία χρόνια ο τζίρος της εταιρίας παρουσιάζει 

ανοδική πορεία. Η αύξηση αυτού του τζίρου προέρχεται κατά 

ένα μέρος από την αύξηση της μέσης τιμής των προϊόντων, η 

οποία με την σειρά της προέρχεται από τα νέα προϊόντα, που 

βγαίνουν κάθε χρόνο στην αγορά και αντιστοιχούν σε 

ανανέωση της γκάμας κατά 30% περίπου για κάθε περίοδο. 

Στοιχεία για τις πωλήσεις της επιχείρησης, το συνολικό 

κόστος των πωλήσεων, τον κύκλο εργασιών της και τον 

Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, καθώς και οι 

Ισολογισμοί της τελευταίας πενταετίας εμφανίζονται στους 

αντίστοιχους πίνακες του παραρτήματος.

Η επιχείρηση εξάγει σήμερα σε 19 χώρες, οι οποίες 

απορροφούν περίπου το 20% της ετήσιας παραγωγής με 

συνεχώς αυξανόμενες τάσεις.Νέες αγορές αποτελούν οι χώρες 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και οι γειτονικές Βαλκανικές 

χώρες, στις οποίες λόγω της πολιτικής αστάθειας η παρουσία 

της υπό μελέτης επιχείρησης ήταν περιορισμένη.

Ο ανταγωνισμός στην αγορά πλακιδίων είναι έντονος. Η 

αγορά είναι αυξανόμενη και η επιχείρηση καταφέρε να 

διατηρεί σταθερά τα ποσοστά συμμετοχής της. Κύριοι 

ανταγωνιστές σήμερα είναι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί
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παραγωγοί κεραμικών πλακιδίων, οι οποίοι στον κλάδο αυτό 

έχουν σε παγκόσμιο επίπεδο σημαντική παρουσία. Θα πρέπει 

ν'αναφερθεί ότι ο ανταγωνισμός αφορά κυρίως τη χώρα 

προέλευσης των κεραμικών πλακιδίων και όχι private labels.

9.3 Η δομή της επιχείρησης

Από τα αντίστοιχα διαγράμματα του Παραρτήματος 

φαίνεται ότι η δομή της επιχείρησης έχει λειτουργική μορφή. 

Σε όλες τις διευθύνσεις, δηλαδή, εργοστάσιου, εμπορική, 

μεταλλευτικών ερευνών και οικονομική υπάρχει κατανομή 

αρμοδιοτήτων και ευθυνών κατά λειτουργία. Η Διεύθυνση 

Εργοστασίου επιβλέπει τη Διεύθυνση Παραγωγής και τη 

Διεύθυνση Παραγωγής διοικεί την παραγωγή με βάση τις 

γραμμές παραγωγής, ενώ η Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών 

διοικεί τα τμήματα της με βάση τις λειτουργίες που αυτά 

επιτελούν (υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κλπ). Η εμπορική 

Διεύθυνση έχει υπό τη διοίκηση της τη Διεύθυνση πωλήσεων 

και τη Διεύθυνση Μάρκετινγκ, οι οποίες διοικούν τα στελέχη 

τους ανάλογα με τις λειτουργίες που αυτά επιτελούν. Με τον 

ίδιο τρόπο η Οικονομική Διεύθυνση ελέγχει το λογιστήριο και 

τις προμήθειες και η Διεύθυνση μεταλλευτικών ερευνών τις 

έρευνες για α’ ύλες. Σε γενικές γραμμές, η δομή της 

επιχείρησης δικαιολογείται από το μέγεθος της, τη γραμμή 

των προϊόντων της και το είδος, τη φύση και την ένταση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκεί. Η Διοίκηση της 

επιχείρησης διατηρεί άριστες σχέσεις με τους εργαζομένους.
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Πραγματοποιεί συχνά εκπαιδευτικά προγράμματα και 

σεμινάρια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η 

Αγγλική εταιρία, που αποτελεί μεγάλο μέτοχο της υπό μελέτης 

επιχείρησης, παρέχει όλες τις δυνατότητες και την 

πληροφόρηση στους εργαζομένους για τις τελευταίες εξελίξεις 

στον κλάδο παραγωγής κεραμικών πλακιδίων. Η οργανωτική 

δομή του εργοστασίου βασίζεται σε σύγχρονες δομές 

αποδοτικής διοίκησης υιοθετώντας όλες τις σύγχρονες τάσεις 

Management Χαρακτηριστικός είναι ο αποκεντρωτικός 

χαρακτήρας της Διοίκησης, που δίνει ελευθερίες και 

υπευθυνότητες στους εργαζομένους σε όλες τις βαθμίδες της 

παραγωγής. Αυτό δίνει ευελιξία και ταχύτητα στις αποφάσεις 

και στην εκτέλεση των προγραμματισμένων κινήσεων.

9.4 Γενικά στοιχεία αγοράς-κλάδου

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε μία παγκοσμίως 

δυναμική αγορά και καλύπτει τις ανάγκες των εξής πελατών 

στην Ελλάδα, αλλά και στο Εξωτερικό.

-Δημόσια Έργα (Νοσοκομεία, αεροδρόμια, αθλητικά κέντρα) 

-Μεγάλοι Ιδιωτικοί Οργανισμοί και Βιομηχανίες 

-Επιχειρήσεις και Γραφεία (ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.α) 

-Ιδιώτες (κατοικίες κ.α.)

Η ζήτηση των προϊόντων του κλάδου, στον οποίο 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση, είναι άμεση συνάρτηση των 

ακόλουθων παραμέτρων:
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•Η νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα αυξήθηκε το 1997 

κατά 4,3% σε σχέση με το 1996. Κύριος λόγος αυτής της 

αύξησης ήταν η μείωση των επιτοκίων για την κατοικία από 

τις Τράπεζες και το γενικότερο οικονομικό κλίμα, καθώς και 

η μείωση του πληθωρισμού.

•Η κατανάλωση ανά κάτοικο είναι 3.1m2 η οποία 

θεωρείται υψηλή και κοντά σε αυτήν της Ιταλίας και της 

Ισπανίας.

•Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης 

σε ολόκληρη την Ευρώπη (77% του πληθυσμού)

•Πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Οικονομικών και 

Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) έδωσε τα παρακάτω 

αποτελέσματα:

- Αναμένεται αύξηση της ζήτησης νέας κατοικίας μέχρι το 

τέλος του 2000, αλλά προβλέπεται μείωση της ζήτησης 

(20%) για την περίοδο από το 2001-2011.

- Η κύρια ζήτηση πλακιδίων θα αναφέρεται σε νέες κατοικίες 

ιδιοκτητών πρώτης κατοικίας, σε δεύτερη κατοικία, σε 

κατοικίες για επένδυση (προς ενοικίαση), σε 

επανακατασκευή προς αντικατάσταση παλαιών κατοικιών.

- Η ζήτηση κατοικιών προς ενοικίαση θα αυξηθεί λόγω της 

αύξησης των πολιτικών και οικονομικών προσφύγων στην 

Ελλάδα.

- Η επιδότηση των στεγαστικών δανείων για νέες κατοικίες 

θα επεκταθεί σε περισσότερους ανθρώπους με παράλληλη 

μείωση των επιτοκίων δανεισμού.
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- Στεγαστικά δάνεια για κατασκευή κτιρίων και ανακαίνιση

κατοικιών θα χορηγούνται με χαμηλά επιτόκια.

Αξίζει, γενικά, να σημειωθεί ότι παρά τη στενή 

οικονομική πολιτική των τελευταίων χρόνων παρατηρείται 

αύξηση 18% της οικοδομικής δραστηριότητας και ανάλογη 

αύξηση στην αγορά κεραμικών πλακιδίων. Οι πωλήσεις των 

κεραμικών πλακιδίων αναλύονται σε 77% πλακίδια δαπέδου 

και 23% πλακίδια τοίχων.

Ανάλυση πελατών

Οι κύριες κατηγορίες πελατών είναι οι ακόλουθες: 

•Ιδιώτες -Καταναλωτές

- Που κατασκευάζουν ιδιωτική κατοικία

- Ανακαινίζουν ιδιωτική κατοικία 

•Βιομηχανικοί Πελάτες

- Έμποροι

- Κατασκευαστές

- Δημόσια Έργα

• Κριτήρια επιλογής για Ιδιώτες:

ΤΟΙΧΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

Αισθητική

Τιμή

Ποιότητα

Ευκολία καθαρισμού

Ποιότητα

Αισθητική

Ευκολία καθαρισμού 

Τιμή
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•Κριτήρια επιλογής για βιομηχανικούς πελάτες:

ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟ

Κέρδος Τιμή Προδιαγραφές

Όνομα Αισθητική (μέση) Τιμή

Αισθητική Ποιότητα (ελάχιστη)

Ποιότητα Εξυπηρέτηση

Εξυπηρέτηση

Οι βιομηχανίες που παράγουν κεραμικά πλακίδια στην 

Ελλάδα είναι δύο. Ο ανταγωνιστής της μελετώμενης 

επιχείρησης παράγει γύρω στις 800.000-900.000m2 μονάδες. 

Το τεχνολογικό επίπεδό της είναι χαμηλότερο από αυτό της 

μελετώμενης επιχείρησης και έχει το 1/5 της δυναμικότητας 

παραγωγής της δεύτερης.

Η συνολική κατανάλωση στην Ελλάδα φτάνει τα 30 

εκατομμύρια m2, από τα οποία η εταιρία καλύπτει τα 3 

εκατομμύρια, ο ανταγωνιστής της τα 0,85 εκατομμύρια, και το 

υπόλοιπο μερίδιο της αγοράς καλύπτεται από εισαγωγές 

(κυρίως από Ιταλία και Γερμανία). Η υπό μελέτη επιχείρηση 

έχει το μεγαλύτερο μερίδιο σε όρους της εγχώριας αγοράς.

Το 89% της συνολικής εγχώριας ζητησης καλύπτεται 

από εισαγωγές:
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% 000m2 (1996)

Ιταλία 62,3 17.127

Ισπανία 29,6 8.130

Άλλες χώρες 8,1 2.234

Σύνολο 100,0 27.490

•Σπουδαιότητα αγορών ανά κατηγορία λιανικών τιμών:

%(ποσότητα) % (αξία)

Καταναλωτές 55 62,1

Κατασκευαστές 25 21,0

Βιομηχανικοί 15 14,0

Δημόσιοι 5 2,9

•Μερίδια αγοράς της υπό μελέτης επιχείρησης (σε 000m2)

1993 1994 1995 1996 1997

Μέγεθος αγοράς 26.700 26.500 33.000 31.000 31.000

Επιχείρηση 2.664 2.664 2.680 2.809 2.876

% Μεριδίου αγοράς 10,4 10,0 8,1 9,1 9,3

Οι σημαντικότερες διεθνείς αγορές για την επιχείρηση 

είναι η Αγγλία, η Αυστραλία, το Ισραήλ και ο Λίβανος.
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9.5 Η αλυσίδα αξίας της επιχείρησης 

Παραγωγική διαδικασία

Τα παραγόμενα από την επιχείρηση προϊόντα είναι 

κεραμικά πλακίδια εσωτερικών χώρων (δαπέδου και τοίχων), 

εξωτερικών χώρων και πλακίδια ειδικών χρήσεων και 

απαιτήσεων, όλων των κατηγοριών. Όλα τα προϊόντα 

ακολουθούν και υπερκαλύπτουν τις προδιαγραφές και 

απαιτήσεις της κατηγορίας τους, που τίθενται από τους 

κανονισμούς ποιότητας, που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και 

έχει υιοθετήσει και ο ΕΛΟΤ. Τα προϊόντα της εταιρίας 

χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

- Τα πλακίδια δαπέδων κόκκινης μάζας

- Τα πλακίδια δαπέδων λευκής μάζας 

-Τα ανυάλωτα πλακίδια δαπέδων

- Τα πλακίδια τοίχου (monoporosa)

- Τα διακοσμημένα πλακίδια (decore)

Τα κύρια χαρακτηριστικά των τελικών προϊόντων 

εξαρτώνται από πληθώρα παραμέτρων κατά τη διάρκεια της 

παραγωγικής διαδικασίας. Η επιχείρηση γνωρίζοντας τη 

σπουδαιότητα της παρακολούθησης αυτών των παραμέτρων 

έχει εγκαταστήσει δύο συστήματα ηλεκτρονικής αυτόματης 

παρακολούθησης των παραμέτρων της παραγωγικής 

διαδικασίας και του όγκου της παραγωγής. Αυτά είναι:

• Σύστημα συλλογής δεδομένου όγκου παραγωγής (Production 

Data Acquisition)
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• Σύστημα παρακολούθησης ποιότητας

Με το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της 

ποιότητας και της ποσότητας είναι δυνατή:

- η on line παρακολούθηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 

του προϊόντος σε όλες τις διεργασίες,

- η on line παρακολούθηση των μηχανημάτων, στα οποία 

γίνονται κρίσιμες για την τελική ποιότητα διεργασίες,

- η λήψη γρήγορων αποφάσεων και διορθωτικών ενεργειών,

- η συλλογή στοιχείων προς επεξεργασία και εξαγωγή 

συμπερασμάτων

Τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από το κεντρικό 

μηχανογραφικό σύστημα ταυτοποιούνται με τα παραγόμενα 

προϊόντα. Με το σύστημα αυτό συλλέγονται πληροφορίες, οι 

οποίες συνδυαζόμενες με τις εργαστηριακές μετρήσεις των 

χαρακτηριστικών των τελικών προϊόντων καταλήγουν σε 

χρήσιμα συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο οι 

παράμετροι της παραγωγικής διαδικασίας επηρεάζουν τα 

χαρακτηριστικά των τελικών προϊόντων. Η ανάπτυξη αυτών 

των συστημάτων επέτρεψε στην επιχείρηση τη συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων της.

Οι φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας και οι ποσοτικοί 

και ποιοτικοί έλεγχοι, που γίνονται και καταγράφονται 

αυτόματα από το σύστημα φαίνονται στο αντίστοιχο σχήμα 

του Παραρτήματος.

Τα προϊόντα παράγονται στις πέντε κύριες γραμμές 

παραγωγής R1-R2 και στο τμήμα διακόσμησης (R6) του
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εργοστασίου. Οι κύριες φάσεις μιας παραγωγικής διαδικασίας 

είναι κοινές με διαφοροποιήσεις στις επιμέρους και 

δευτερεύουσες φάσεις, στις παραμέτρους των φάσεων (πίεση, 

θερμοκρασία...) και στις πρώτες ύλες ανάλογα με το 

παραγόμενο προϊόν. Η περιγραφή των φάσεων της 

παραγωγικής διαδικασίας ξεκινάει από την αποθήκευση των 

πρώτων υλών και καταλήγει στην αποθήκευση των ετοίμων 

προϊόντων. Κάθε πλαίσιο αντιστοιχεί σε μία διαδικασία. Στην 

περίπτωση που το πλαίσιο συνίσταται από διακεκομμένες 

γραμμές, πρόκειται για διαδικασία που δεν γίνεται πάντα παρά 

μόνο για συγκεκριμένες παρτίδες προϊόντων. Οταν το πλαίσιο 

έχει σκίαση η διαδικασία αναλύεται σε επόμενο διάγραμμα 

του παραρτήματος.

Φάση 1: Παραλαβή και ποιοτικός ελεΎΎοα πρώτων υλών. Οι 

πρώτες ύλες φτάνουν στο εργοστάσιο με φορτηγά. 

Κατά την παραλαβή τους γίνεται ζύγιση και 

αποθήκευση ανά πατρίδα. Στη συνέχεια, γίνονται 

εργαστηριακές μετρήσεις ως προς τη χημική 

σύσταση, την κοκκομετρία και την υγρασία. 

Αναλόγως των εργαστηριακών αποτελεσμάτων οι 

πρώτες ύλες θα προωθηθούν στην παραγωγική 

διαδικασία με διαφορετικές παραμέτρους στις 

διάφορες φάσεις της. Πολιτική της επιχείρησης είναι 

να προμηθεύεται πρώτες ύλες από πιστοποιημένους 

με ISO-9000 προμηθευτές, οπότε να ελαχιστοποιεί 

τους ποιοτικούς ελέγχους στις πρώτες ύλες της.
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Φάση 2: Προετοιμασία Μάζας.Αφού οι πρώτες ύλες

παραληφθούν και περάσουν επιτυχώς τον ποιοτικό 

έλεγχο, ανάλογα με το παραγόμενο προϊόν 

ακολουθούνται και τα αντίστοιχα συνταγολόγια- 

λαμβάνοντας υπόψη και τις εργαστηριακές αναλύσεις 

που έγιναν στη φάση 1. Το εργοστάσιο παράγει πέντε 

κύριες κατηγορίες προϊόντων ανάλογα με τη σύσταση 

της μάζας τους. Σήμερα υπάρχουν δύο περιοχές 

λειοτρίβησης, μία κοντά στον πύργο Dorst, για τις 

ανάγκες των πύργων Dorts και Niro, και μία κοντά 

στον πύργο Cibec. Στην πρώτη περιοχή ακολουθείται 

η μέθοδος της συνάλεσης, δηλαδή οι πρώτες ύλες, 

αφού ζυγιστούν, προωθούνται στα τριβεία. 

Συγκεκριμένα, υπάρχουν οκτώ τριβεία των 17th 

στερεών (τα τέσσερα ουσιαστικά εξυπηρετούν τις 

ανάγκες του πύργου Niro), στα οποία προστίθενται 

8th νερό ανά τριβείο, ώστε να δημιουργηθεί πολτός. 

Στη δεύτερη περιοχή ακολουθείται η μέθοδος της 

ανάμειξης σε υγρή μορφή, δηλαδή κάθε πρώτη ύλη 

λειοτριβείται μόνη της και οι πολτοί αναμιγνύονται 

ογκομετρικά. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν επτά 

τριβεία των 7th στερεών. Ο πολτός στη συνέχεια 

αποθηκεύεται σε υπόγειες δεξαμενές. Από τις 

δεξαμενές ο πολτός προωθείται μέσω σωληνώσεων 

στους πύργους, όπου ψεκάζεται και με θέρμανση 

δημιουργείται σκόνη με την επιθυμητή κοκκομετρία.

252



Η Αλυσίδα Αξίας και το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Μελέτη Περιπτώσεως

Η σκόνη αποθηκεύεται σε Silo και προωθείται στην 

παραγωγική διαδικασία.

Φάση 3: Μορφοποίηση πλακιδίων: Η αφυγραμένη σκόνη με τη 

σωστή αναλογία και σύνθεση πρώτων υλών εισάγεται 

στις πρέσσες, όπου από τα καλούπια και με την 

άσκηση υψηλών πιέσεων γίνεται η μορφοποίηση των 

πλακιδίων. Το πλακίδιο βγαίνοντας από την πρέσσα 

έχει την επιθυμητή μορφή, αλλά δεν έχει την 

απαιτούμενη μηχανική αντοχή, για να αντέξει τις 

μετέπειτα φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας. 

Γι'αυτόν το λόγο μετά την πρέσσα τα πλακίδια 

περνάνε από το ξηραντήριο, ώστε ν' αποκτήσουν την 

επιθυμητή-γι'αυτήν τη φάση- αντοχή.

Φάση 4: Επεξεργασία ωμών πλακιδίων. Τα ξηρά πλέον 

πλακίδια μεταφέρονται πάνω σε ταινίες και 

εισάγονται στην υαλογραμμή. Η υαλογραμμή 

αποτελείται από συστοιχία μηχανών σε σειρά, που 

διαδοχικά προσδίδουν διάφορα χαρακτηριστικά 

(χρωματισμούς και σχέδια) στην επιφάνεια του 

πλακιδίου και επιπλέον εναποθέτουν το σμάλτο στο 

πλακίδιο. Η υαλογραμμή είναι επιμήκης και το μήκος 

της είναι ανάλογο των δυνατών συνδυασμών 

επεξεργασίας των πλακιδίων που παράγονται στη 

γραμμή. Κάθε φορά, πρέπει να τονιστεί ότι, δεν 

λειτουργούν όλα τα μηχανήματα, αλλά αυτά που 

απαιτούνται ώστε να δοθούν τα επιθυμητά
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χαρακτηριστικά στα παραγόμενα πλακίδια. Μετά την 

επεξεργασία των πλακιδίων στην υαλογραμμή, τα 

πλακίδια αποθηκεύονται σ' ένα ενδιάμεσο σημείο, 

που λειτουργεί ως σημείο εξισορρόπησης μεταξύ της 

υαλογραμμής και του κλιβάνου που ακολουθεί. Αυτό 

απαιτείται, διότι ο κλίβανος-για λόγους οικονομίας- 

δεν πρέπει να σταματάει. Επομένως, για το χρόνο 

ρύθμισης της γραμμής παραγωγής από πατρίδα σε 

πατρίδα ο κλίβανος τροφοδοτείται από τον ενδιάμεσο 

χώρο αποθήκευσης των πλακιδίων.

Φάση 5: Όπτηση. Σ'αυτήν τη φάση τα πλακίδια εισάγονται 

στον κλίβανο, ο οποίος αναλαμβάνει να δώσει σ'αυτά 

τις επιθυμητές μηχανικές ιδιότητες. Τα πλακίδια 

πρέπει να παραμείνουν μέσα στον κλίβανο 

συγκεκριμένη ώρα σε καθορισμένη θερμοκρασία, 

ώστε να γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές στη 

κρυσταλλική δομή της μάζας του πλακιδίου, οι 

οποίες θα του δώσουν και τις επιθυμητές μηχανικές 

ιδιότητες. Είναι προφανές ότι όσο πιο επιμήκης είναι 

ο κλίβανος τόσο μεγαλύτερη μπορεί να είναι η 

ταχύτητα διέλευσης άρα και η παραγωγικότητα του 

κλιβάνου.

Φάση 6: Ποιοτικός έλεγχος και αποθήκευση. Στο τέλος του 

κλιβάνου υπάρχουν μηχανές διαλογής (100% 

ποιοτικός έλεγχος), οι οποίες πραγματοποιούν τη 

διαλογή σύμφωνα με παραμέτρους διαστάσεων.
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ορθογωνιότητας, επιπεδότητας και ρηγματώσεων. Ο 

ποιοτικός έλεγχος συνεχίζεται με οπτικό έλεγχο των 

παραγόμενων προϊόντων και τέλος δειγματοληπτικά 

γίνεται εργαστηριακός έλεγχος των τεχνικών 

χαρακτηριστικών (σκληρότητα, απορροφητικότητα 

κλπ.) των προϊόντων.

Φάση 7: Κοπή. Προαιρετικά τα πλακίδια πριν την αποθήκευση 

μπορεί να υποστούν κοπή από το αντίστοιχο τμήμα 

Φάση 8: Διακόσιτησπ πλακιδίων. Κάποια από τα πλακίδια 

προωθούνται στο τμήμα διακόσμησης, για να 

παραχθούν τα διακοσμημένα πλακίδια του 

προϊόντος που παράγεται. Στο τμήμα διακόσμησης 

υπάρχουν μηχανήματα διακόσμησης, αλλά γίνεται 

και διακόσμηση με το χέρι. Επιπλέον, το τμήμα 

διακόσμησης έχει υαλογραμμή, όπου υπάρχουν 

μηχανήματα για ανάγλυφα υαλώματα, που 

απαιτούν περισσότερο χρόνο και θα 

καθυστερούσαν υπερβολικά την κανονική γραμμή 

παραγωγής, για να παραχθούν εκεί. Στη συνέχεια, 

μετά την διακόσμηση και την επισμάλτωση τα 

πλακίδια εισάγονται στον κλίβανο όπτησης του 

τμήματος διακόσμησης, όπου δεν αναπτύσσονται οι 

υψηλές θερμοκρασίες, που αναπτύσσονται στον 

κλίβανο της κανονικής γραμμής παραγωγής. Τέλος, 

τα πλακίδια περνάνε από διαλογή και 

συσκευάζονται.
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Πληροφοριακά Συστήματα

Το παλαιό πληροφοριακό σύστημα έχει αντικατασταθεί 

από ένα νέου τύπου U6000/500-50 αποτελούμενο από δύο 

Pentium Processors 60MHz, 64ΜΒ μνήμη, 39BHD, 48RS-232 

ports, Unix 4 και επεκτάσιμο σε πέντε Pentium Processors των 

60 ή 90 Μηζ. Μ'αυτήν την αντικατάσταση έχει εκσυγχρονιστεί 

το πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης, καθώς και η on

line σύνδεση του υποκαταστήματος των Αθηνών με το κέντρο 

μηχανογράφησης στη Θεσσαλονίκη. Διατηρήθηκε η γλώσσα 

COBOL σαν εργαλείο ανάπτυξης των νέων των νέων, αλλά και 

αναβάθμισης των υφισταμένων μηχανογραφημένων 

εφαρμογών της εταιρίας. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε η 

RM/COBOL V6 σαν βάση για εφαρμογές client/server. Οι 

λόγοι που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη λύση είναι:

• Η φορητότητα της RM/COBOL. Η φορητότητα επιτρέπει 

στα προγράμματα της RM/COBOL να "τρέχουν" σε ένα 

μεγάλο αριθμό από πλατφόρμες, διαφορετικές μεταξύ τους. 

Έτσι, οι εφαρμογές έχουν την ευελιξία να παρακολουθούν 

την εξέλιξη στις τεχνολογίες του hardware και των 

λειτουργικών συστημάτων, όπως για παράδειγμα τα 

περιβάλλοντα Windows, Unix & Open UMS

• Η τεχνογνωσία που ήδη υπήρχε στο Τμήμα 

Μηχανογράφησης της επιχείρησης σ'αυτό το περιβάλλον 

ανάπτυξης εφαρμογών.

• Τέλος, οι "παραθυριακές"δυνατότητες της RM/COBOL V6 

αυξάνουν τη φιλικότητα προς το χρήστη και τη
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λειτουργικότητα των προγραμμάτων και επιτρέπουν το 

"τρέξιμο" των υπαρχόντων προγραμμάτων κάτω από τα 

Windows,χωρίς να χρειαστεί ν' αλλάξει ο κωδικός τους.

Η RM/COBOL συμπληρώνεται από ένα πλήρες σύνολο 

εργαλείων, που επιτρέπουν τόσο στον κατασκευαστή όσο και 

στον τελικό χρήστη να συμπεριλάβει νέες τεχνολογίες cli

ent/server στις υφιστάμενες εφαρμογές. Αυτό το σύνολο 

εργαλείων περιλαμβάνει:

• Το πακέτο Relativity που παρέχει πλήρη πρόσβαση στα 

αρχεία δεδομένων της COBOL. Σ' ένα περιβάλλον cli

ent/server πρέπει οι τελικοί χρήστες να μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στις πληροφορίες και στα δεδομένα, που έχουν 

αποθηκευτεί στα διάφορα υπολογιστικά συστήματα της 

επιχείρησης. Εκτιμάται ότι περίπου 80% αυτών των 

πληροφοριών το διαχειρίζονται COBOL εφαρμογές 

ανεξάρτητα από τις άλλες σλεσιακές βάσεις δεδομένων. Το 

Relativity επιτρέπει την ενοποίηση των δεδομένων σε cli

ent/server εφαρμογές χρησιμοποιώντας το πρότυπο ODBC 

της Microsoft. Έτσι, επιτρέπει τόσο στους προγραμματιστές 

όσο και στους τελικούς χρήστες να χρησιμοποιούν μια 

ποικιλία από προϊόντα Windows (για τη σύνταξη αναφορών, 

αναλύσεων και την ανάπτυξη προγραμμάτων)και να έχουν 

πρόσβαση στα δεδομένα της COBOL. Επιπλέον, το Relativ

ity υποστηρίζει όλες τις δομές δεδομένων της COBOL. Τα 

παραπάνω απεικονίζονται και στο σχήμα που ακολουθεί:
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MS Access

Power Builder

Visual basic

COBOL
Εμπορικές
Εφαρμογές

COBOL
Αρχεία

Δεδομένων

• To πακέτο RM/Into Express που είναι σύστημα διαχείρισης 

αρχείων για βελτιωμένη απομακρυσμένη πρόσβαση αρχείων 

σε περιβάλλον client/server. Μ'αυτόν τον τρόπο μειώνονται 

οι καθυστερήσεις, διότι η ποσότητα που διακινείται στο 

δίκτυο είναι μόνο η ζητούμενη εγγραφή. Στην εργασία με 

την RM/COBOL V6 οι ταχύτητες είναι ακόμη μεγαλύτερες 

εξαιτίας κάποιων αλλαγών που έχουν γίνει στο σύστημα 

αρχείων της γλώσσας, βελτιώνοντας έτσι τις επιδόσεις της 

σε είσοδο/έξοδο αρχείων.

Το πακέτο αυτό συνεργάζεται με το λειτουργικό 

σύστημα του δικτύου και δεν απαιτεί επιπλέον δηλώσεις στα 

προγράμματα, ούτε αλλαγές στον πηγαίο ή αντικειμενικό 

κώδικα. Τα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται από το RM/Into- 

Express είναι το TCP/IP, το Netbios και το Netware Se

quenced Package Exchange (SPX). Αυτό το ενοποιημένο
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μηχανογραφικό σύστημα τηςεπιχείρησης έχει τη μορφή που 

φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Μάρκετινγκ

Μετά από σχετική έρευνα της επιχείρησης έχουν 

παρατηρηθεί οι ακόλουθες τάσεις:
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• ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ

-Νέες Κατοικίες  ► Στασιμότητα

-Ανακαινίσεις  > Αύξηση

-Επαγγελματικά Κτίρια * Αύξηση

-Δημόσιο * Αύξηση

• ΔΙΑΝΟΜΗ

-Λιανοπωλητές --------- * Αύξηση

-Χονδρέμποροι --------- ► Πτώση

-Αντιπρόσωποι --------- ► Αύξηση

Υπάρχει μια βαθμιαία σημαντική μείωση των πωλήσεων 

της επιχείρησης στους χονδρεμπόρους. Ο κυριότερος λόγος 

γι'αυτό ήταν ο μετασχηματισμός τους σε μεγάλους 

λιανοπωλητές και η αύξουσα δραστηριότητα των 

αντιπροσώπων Ιταλών και Ισπανών ανταγωνιστών, που 

πωλούν απευθείας στους λιανοπωλητές. Για να

διαφοροποιηθούν τα προϊόντα της επιχείρησης από τον 

ανταγωνισμό υπάρχει μία σημαντική έμφαση της παραγωγής 

στα ανυάλωτα και στα λευκά υαλωμένα προϊόντα. Η 

παραγωγή και πώληση αυτών των προϊόντων δίνει επίσης το 

καλύτερο δυνατό περιθώριο και στοχεύει στο υψηλότερο 

σημείο της αγοράς, το οποίο είναι και το αντικείμενο της 

επιχειρηματικής στρατηγικής της επιχείρησης. Τα προϊόντα 

κόκκινης μάζας, τα οποία εισάγονται στην Ελλάδα σε πολύ 

ανταγωνιστικές τιμές περιλαμβάνονται στη σειρά των 

προϊόντων της επιχείρησης, κυρίως για να υποστηρίζουν τη 

σειρά των υπολοίπων προϊόντων της στους αγοραστές.
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Προσπάθεια γίνεται επίσης για την αύξηση των πωλήσεων 

ακριβών σειρών πλακιδίων τοίχου. Από την άλλη πλευρά οι 

εξαγωγές αυξήθηκαν πολύ γρήγορα λόγω του 

επαναπροσανατολισμού της στρατηγικής πωλήσεων της 

επιχείρησης προς τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του 

εξωτερικού.

Το κυριότερο δίκτυο διανομής της επιχείρησης στην 

εσωτερική αγορά συνεχίζει να αποτελείται από καταστήματα 

λιανικής, σε αντίθεση με τις εξαγωγές, όπου το κύριο δίκτυο 

διανομής είναι οι χονδρέμποροι. Η μελλοντική στρατηγική 

διανομής περιλαμβάνει την αύξηση των πωλήσεων στην αγορά 

των εργολάβων. Στις μικρές πόλεις και κωμοπόλεις η αγορά 

εξυπηρετείται από οριακούς λιανέμπορους, έτσι ώστε η 

επιχείρηση να είναι αναγκασμένη να συνεργάζεται με 

περισσότερους από έναν. Το αποτέλεσμα αυτής της 

κατάτμησης είναι ένας σκληρότερος ανταγωνισμός, πτώση των 

τιμών πώλησης και πίεση των περιθωρίων.

Ο μέσος λιανέμπορος αναζητεί αποκλειστικότητα, η 

οποία είναι εφικτή εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των 

εισαγόμενων προϊόντων. Αυτό είναι και το πλέον ασθενές 

σημείο της διανομής, αφού στην Ελλάδα δεν υπάρχουν 

περισσότεροι από 50 λιανέμποροι, πρόθυμοι να διανείμουν 

αποκλειστικά τη σειρά προϊόντων της υπό μελέτης 

επιχείρησης. Η επιχείρηση είναι έτσι υποχρεωμένη να πουλάει 

σ' έναν ευρύτερο αριθμό με μικρότερη δυνατότητα αγορών και 

χωρίς αποκλειστικότητα.
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Η Ελλάδα - ακολουθούμενη από την Πορτογαλλία- 

παρουσιάζει το μεγαλύτερο αριθμό καταστημάτων κατά 

κεφαλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συνολικά σημεία 

πώλησης πλακιδίων εκτιμώνται περίπου σε 1.340. Η υπό 

μελέτη επιχείρηση συνεργάζεται με 174 εταιρίες, οι οποίες 

διαθέτουν 220 σημεία πώλησης σε ολόκληρη την Ελλάδα, με 

συνολική δυνατότητα πωλήσεων περίπου 8.000.000 τ.μ./έτος, 

από τα οποία 4.000.000 τ.μ. στις μεσαίες και ανώτερες 

εισοδηματικές τάξεις. Το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης στα 

συνεργαζόμενα καταστήματα είναι κατά μέσο όρο περίπου 

35%.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο πλέον σημαντικός 

χονδρέμπορος δεν αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 5% 

του μεριδίου της αγοράς. Η δυναμικότητα κάθε τοπικής 

αγοράς είναι, έτσι, μοιρασμένη μεταξύ πολλών λιανεμπόρων. 

Προσπαθώντας η επιχείρηση να επιτύχει ένα μέσο μερίοδο 

αγοράς 11%, είναι υποχρεωμένη να συνεργάζεται μ' ένα 

μεγάλο αριθμό λιανεμπόρων σε κάθε περιοχή. Επειδή κάθε 

πελάτης της επιχείρησης πωλεί ταυτόχρονα και εισαγόμενα 

πλακίδια, οι σχετικές δυνατότητες πωλήσεων της επιχείρησης 

μειώνονται ανάλογα. Η κατανομή των σημείων πώλησης της 

επιχείρησης είναι καλά ισορροπημένη σε ολόκληρη την 

ελληνική επικράτεια.

Στην Αθήνα διαπιστώνεται ένα χαμηλότερο ποσοστό 

κάλυψης. Ο λόγος είναι ότι αυτή η αστική περιοχή είναι 

πυκνοκατοικημένη, οι αποστάσεις μεταξύ των σημείων 

πώλησης είναι μικρές, ο ανταγωνισμός μεταξύ τους είναι πολύ
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σκληρός, με αποτέλεσμα τη μείωση των περιθωρίων τους και 

τη μείωση του ενδιαφέροντος για συνεργασία με την υπό 

μελέτη επιχείρηση. Μ' άλλα λόγια, μια σημαντική αύξηση του 

αριθμού τους, θα ήταν χωρίς νόημα. Επίσης, στην Κρήτη ο 

βαθμός διείσδυσης της επιχείρησης είναι πολύ χαμηλός. 

Αντίθετα, η μεγαλύτερη πυκνότητα σημείων πώλησης, που 

παρατηρείται στη Μακεδονία και στην Πελοπόννησο, 

εξηγείται από το γεγονός ότι η επιχείρηση είναι πολύ γνωστή 

σαν Μακεδονική βιομηχανία και πολλοί τοπικοί λιανέμποροι 

επιθυμούν συνεργασία μ'αυτήν και στην Πελοπόννησο μέσω 

αντιπροσώπων.

Το συνηθισμένο δίκτυο διανομής στην Ελλάδα 

συνίσταται από χονδρεμπόρους, λιανεμπόρους και 

αντιπροσώπους. Η Ελληνική αγορά περιλαμβάνει 1340 σημεία

πώλησης:

-Λιανοπωλητές, εισαγωγείς αποκλειστικών προϊόντων 17 

-Μεγάλα καταστήματα με μεγάλα show-rooms (SHR) 

με πλακάκια και είδη υγιεινής 450

-Μικρά καταστήματα 870

-Μεγάλα καταστήματα (hypermarkets) 3

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται τα μέσα επίπεδαΣτον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται τα μέσα επίπεδα 

τιμών της επιχείρησης και των Ιταλικών και Ισπανικών 

εισαγωγών:

Ετος Τιμή υπό Ιταλική % Ισπανική %

μελέτης τιμή** διαφορά τιμή ** διαφορά

επιχ/σης*
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1993 2088 1959 +6,2 1660 +20,5

1994 2161 2040 +5,5 1654 +23,5

1995 2142 2050 +4,3 1694 +20,9

1996 2100 2100 0 1570 +25,2

1997 2160 2160 0 1540 +28,7

* Τιμή μετά το εργοστάσιο περιλαμβανομένης και της συσκευασίας 
** Τιμή με το εργοστάσιο περιλαμβανόμενων και των δασμών επί των 
εισαγωγών (Freight).
Οι τιμές δίνονται σε δραχμές ή ανά τ.μ.

Στη συνέχεια παρατίθενται Πίνακας, όπου εμφανίζονται

τα Μερίδια αγοράς της επιχείρησης σε διάφορες περιοχές της

χώρας και η σχετική σημασία τους:

Περιοχή Μ.Α.% Σημασία % του μεγέθους αγοράς*

Μακεδονία 17,2 20

Νησιά Αιγαίου 4,8 4

Θεσσαλία 11,7 7

Ήπειρος 11,3 3

Νησιά Ιονίου 9,0 2

Αθήνα 6,1 42

Κρήτη 8,1 5

Θράκη 7,2 4

Πελοπόννησος 61,9 8

Στερεά 9,9 5

Σύνολο 9,3 100

* Βάσει σταθμισμένου πληθυσμού κατά περιοχές ανάπτυξης
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Στο παράρτημα παρουσιάζονται και κάποια επιπρόσθετα 

στοιχεία όσον αφορά γενικά το Μάρκετιγκ της επιχείρησης 

και ειδικότερα τις προωθητικές μεθόδους που χρησιμοποιεί, 

το υλικό και τις δραστηριότητες που χρησιμοποιεί, τα έξοδά 

της και τα χρησιμοποιούμενα κανάλια διανομής.

9.6 Χρηματοοικονομική ανάλυση

Η χρηματοοικονομική ανάλυση της εξεταζόμενης 

επιχείρησης περιορίζεται στην ανάλυση των κυριότερων 

αριθμοδεικτών αποδοτικότητας, ρευστότητας,

αποτελεσματικότητας και δραστηριότητάς της κατά την 

περίοδο 1993-1997 (βλ. αντίστοιχο Πίνακα του 

Παραρτήματος). Στο τέλος της ανάλυσης αυτής δίνονται και 

κάποια χρηματοοικονομικά στοιχεία των ανταγωνιστών σε 

σχέση με τα αντίστοιχα της επιχείρησης. Κρίνεται σκόπιμο να 

μην παρουσιαστούν τα πραγματικά ονόματα των 

ανταγωνιστών, τα στοιχεία ωστόσο αληθεύουν και βασίζονται- 

όπως όλα τα στοιχεία της συγκεκριμένης μελέτης- στα βιβλία 

της εξεταζόμενης επιχείρησης.

I. Ρευστότητα της επιγείρησης

Αναμφισβήτητα, δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί ένα 

"πρότυπο" αριθμοδείκτη ρευστότητας για όλες τις 

επιχειρήσεις. Ωστόσο, γενικά ένας αριθμοδείκτης γύρω στο 2 

μπορεί, πολλές φορές, να θεωρηθεί ικανοποιητικός για μια 

βιομηχανική ή εμπορική επιχείρηση. Το γεγονός ότι ο δείκτης
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κυκλοφοριακής ρευστότητας της επιχείρησης κυμαίνεται σε 

χαμηλότερα επίπεδα και μάλιστα φθίνει κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας πενταετίας είναι σίγουρα ανησυχτικό. Αυτό 

σημαίνει ότι, από πλευράς ρευστότητας, η θέση της 

επιχείρησης δεν είναι καλή και μπορεί ν' αντιμετωπίσει 

προβλήματα και δυσχέρειες, αν χρειαστεί ν' αντιμετωπίσει 

κάποια ανεπιθύμητη εξέλιξη στη ροή των κεφαλαίων 

κινήσεων. Η φθίνουσα πορεία του συγκεκριμένου δείκτη κατά 

τη διάρκεια της πενταετίας 1993-1997 οφείλεται στη 

μεγαλύτερη αναλογικά αύξηση των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων της επιχείρησης σε σχέση με την αύξηση του 

κυκλοφοριακού της ενεργητικού από χρονιά σε χρονιά. Μ’ 

άλλα λόγια κατά τη διάρκεια της πενταετίας αυτής το 

Κεφάλαιο Κίνησης της επιχείρησης μειώνεται συνεχώς και 

μάλιστα τα έτη 1996 και 1997 εμφανίζεται κατά πολύ 

αρνητικό, λόγω του ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

υπερκαλύπτουν τις δύο αυτές χρονιές το κυκλοφοριακό 

Ενεργητικό της επιχείρησης. Επειδή, λοιπόν, το κεφάλαιο 

κίνησης δείχνει το όριο ασφαλείας των βραχυχρόνιων 

πιστωτών μιας επιχείρησης, το γεγονός ότι, για την υπό 

μελέτη επιχείρηση αυτό μειώνεται σημαντικά, επισημαίνει ότι 

δεν είναι ευνοϊκή η θέση της από την άποψη ότι δεν θα μπορεί 

ενδεχομένως νΜανταποκριθεί στην πληρωμή των τρεχουσών 

υποχρεώσεών της, των σταθερών δαπανών, των απαιτητών 

τόκων και μερισμάτων ή και στην απορρόφηση τυχόν 

τρεχουσών ζημιών, μειώσεων στην τρέχουσα αξία των
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αποθεμάτων και προσωρινών επενδύσεων, καθυστέρησης 

εισπράξεως μεγάλων ποσών απαιτήσεων κλπ.

Ανάλογα είναι και τα συμπεράσματα στα οποία 

καταλήγουμε αν εξετάσουμε και το δείκτη άμεσης 

ρευστότητας, που περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία τα 

οποία μετατρέπονται εύκολα και γρήγορα σε ρευστά και 

δείχνει πόσες φορές τα ταχέως ρευστοποιήσιμα στοιχεία της 

επιχείρησης καλύπτουν τις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. 

Εφόσον ο αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας της 

εξεταζόμενης επιχείρησης είναι μικρότερος της μονάδας, το 

γεγονός αυτό δείχνει ότι τα αμέσως ρευστοποιήσιμα στοιχεία 

της επιχείρησης είναι ανεπαρκή για να καλύψουν τις 

τρέχουσες υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να 

εξαρτάται από τις μελλοντικές της πωλήσεις, προκειμένου να 

εξασφαλίσει επαρκή ρευστότητα.

II. Αποδοτικότατα της επιγείρησικ

Όσον αφορά την αποδοτικότητα της εξεταζόμενης 

επιχείρησης και πάλι τα πράγματα δεν είναι ευνοϊκά.Αυτό 

φαίνεται άμεσα και από την ανάλυση του αριθμοδείκτη μικτού 

περιθωρίου κέρδους της επιχείρησης, ο οποίος και μειώνεται 

κατά περίπου 33% κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

πενταετίας. Αυτό σημαίνει ότι η θέση της επιχείρησης, από 

απόψεως κερδών, δυσχεραίνει χρόνο με το χρόνο, διότι 

αντιμετωπίζει όλο και μεγαλύτερη δυσκολία αύξηση του 

κόστους των πωλουμένων προϊόντων της.Μ'άλλα λόγια η
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επίδραση από μία ενδεχόμενη αύξηση του κόστους των 

πωληθέντων θα είναι πιο δυσμενής για την επιχείρηση, 

εφόσον ο σχετικός δείκτης μειώνεται σταδιακά. Ενδεχομένως 

ο δείκτης αυτός να δείχνει μία όχι καλή πολιτική της 

διοίκησης στον τομέα αγορών και πωλήσεων. Το γεγονός αυτό 

οδηγεί σε στασιμότητα πωλήσεων, με αποτέλεσμα να μην 

πραγματοποιούνται αγορές σε μεγάλες ποσότητες, που θα 

μπορούσαν να επιτευχούν με χαμηλές τιμές. Είναι, όμως, 

δυνατό η διοίκηση της επιχείρησης να έχει θέση σκόπιμα 

χαμηλό περιθώριο κέρδους, προκειμένου να επιτύχει αύξηση 

του όγκου των πωλήσεων, έτσι ώστε να διευρύνει τη δυναμική 

της παρουσία στην αγορά.

Σε ανάλογα συμπεράσματα καταλήγουμε και από την 

εξέταση του δείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους, ο οποίος 

μετρά το ποσοστό του καθαρού κέρδους που επιτυγχάνει η 

επιχείρηση από τις πωλήσεις της, δηλαδή δείχνει το κέρδος 

από τις λειτουργικές της δραστηριότητες. Ο αριθμοδείκτης 

αυτός μειώνεται κατά τη διάρκεια της πενταετίας και 

καταλήγει μάλιστα να είναι αρνητικός.

Τέλος, ο δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων της 

επιχείρησης με εξαίρεση τη χρονιά του 1994 μειώνεται 

σημαντικά, γεγονός που οφείλεται αφενός στη μικρή αύξηση 

των Ιδίων Κεφαλαίων της επιχείρησης, αλλά κυρίως στη 

σημαντική μείωση των καθαρών κερδών της,γεγονός που 

συνεπάγεται την τελική κάμψη του δείκτη της αποδοτικότητας 

Ιδίων Κεφαλαίων.
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III. Η Αποτελεσιιατικότητα τικ επιγείριισικ

Από την ανάλυση του δείκτη της μέσης διάρκειας 

παραμονής των απαιτήσεων στην επιχείρηση προκύπτει η 

διοίκηση της επιχείρησης γίνεται ολοένα και λιγότερο 

αποτελεσματική στην είσπραξη των απαιτήσεών της, εφόσον 

το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση περιμένει για να 

εισπράξει τις απαιτήσεις της, από τη στιγμή που 

πραγματοποιήθηκε η πιστωτική πώληση μέχρι τη στιγμή που 

αυτή θα μετατραπεί σε μετρητά, ολοένα και αυξάνεται (από 

103 ημέρες σε 159 ημέρες στο τέλος της πενταετίας). Αυτό 

ισχύει, διότι η μέση διάρκεια παραμονής των απαιτήσεων 

στην επιχείρηση πρέπει να διατηρείται όσο γίνεται μικρότερη, 

όχι μόνο διότι τα κεφάλαια που δεσμεύονται για τη 

χρηματοδότηση των πωλήσεων έχουν κάποιο δραχμικό 

κόστος, αλλά διότι έχουν και ένα κόστος ευκαιρίας λόγω του 

ότι θα μπορούσαν να επενδυθούν αποδοτικά κάπου αλλού. Οι 

παρατηρήσεις, ωστόσο, αυτές γίνονται με την επιφύλαξη του 

ότι πρέπει να γίνεται σύγκριση του αριθμοδείκτη αυτού με τον 

αντίστοιχο αριθμοδείκτη του κλάδου της επιχείρησης.

Επίσης, από την ανάλυση του δείκτη της ταχύτητας 

κυκλοφορίας αποθεμάτων προκύπτει ότι η επιχείρηση δεν 

λειτουργεί αποτελεσματικά, εφόσον ανανεώνει τα αποθέματά 

της κατά μέσο όρο κάθε 103 ημέρες, δηλαδή περίπου 3 φορές 

το χρόνο, στην εξεταζόμενη πάντοτε πενταετία. Αυτή η 

χαμηλή ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων μπορεί να 

συνδέεται με υπεραποθεματοποίηση, η οποία μπορεί να
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εγκυμονεί κινδύνους για την οικονομική εξέλιξη της 

επιχείρησης, ιδιαίτερα όταν τα αποθέματα έχουν αγοραστεί με 

πίστωση ή με δανειακά τραπεζικά κεφάλαια, για τα οποία η 

επιχείρηση πληρώνει τόκους.

Όσον αφορά τέλος τον αριθμοδείκτη κυκλοφορίας 

ενεργητικού της επιχείρησης παρατηρούμε, ότι ο δείκτης 

αυτός γενικά μειώνεται στη διάρκεια της πενταετίας. Αυτό 

σημαίνει ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί όλο και λιγότερο 

εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία, προκειμένου να 

πραγματοποιεί τις πωλήσεις της. Παρατηρείται, μ' άλλα λόγια, 

κάποια υπερεπένδυση κεφαλαίων στα στοιχεία του 

Ενεργητικού. Αυτή η υπερεπένδυση σε περιουσιακά στοιχεία- 

συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε με σαφείς επιφυλάξεις- 

σε σχέση με τις πωλήσεις της επιχείρησης είναι ενδεχόμενο να 

έχει δυσμενή επίδραση. Κι αυτό διότι, αφενός η υπερεπένδυση 

αυτή θα υπάρχει για αρκετό χρονικό διάστημα και αφετέρου 

θα επιβαρύνει την επιχείρηση με αυξημένες υποχρεώσεις για 

πληρωμή τόκων, δαπάνες συντηρήσεως και άλλες σταθερές 

δαπάνες, ιδίως στις περιπτώσεις, που η χρηματοδότηση των 

παγίων έχει γίνει με μεσοβραχυπρόθεσμα δάνεια. Μια τέτοια 

κατάσταση αν δεν αντιμετωπιστεί με εντατικοποίηση της 

διοίκησης της επιχείρησης στον τομέα των πωλήσεων, θα έχει 

ενδεχομένως σαν αποτέλεσμα να οδηγηθεί η επιχείρηση σε 

αδυναμία εκπληρώσεως των υποχρεώσεών της.
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IV. Η δραστιιριότιιτα τικ επιγείρησικ

Η συνεχόμενη αύξηση του αριθμοδείκτη Ξένων προς 

Ίδια Κεφάλαια της επιχείρησης αποτελεί αρνητικό στοιχείο 

για την επιχείρηση, διότι δείχνει ότι η σχέση Ξένων προς Ίδια 

Κεφάλαια είναι αρχικά μεγαλύτερη της μονάδας ενώ το 1997 

ξεπερνάει και τις δύο μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη 

διάρκεια της πενταετίας οι πιστωτές της επιχείρησης 

συμμετέχουν σ'αυτήν όλο και με περισσότερα κεφάλαια απ' 

ότι οι ίδιοι οι φορείς της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι όλο 

και μικρότερη ασφάλεια παρέχεται στους πιστωτές της 

επιχείρησης.

Ενας ακόμη αριθμοδείκτης που παρέχει ένδειξη για το 

περιθώριο ασφαλείας,που απολαμβάνουν οι μακροχρόνιοι 

πιστωτές της επιχείρησης, εφόσον εμφανίζει την ικανότητα 

της να εξοφλεί τους τόκους των ξένων κεφαλαίων από τα 

κέρδη της, είναι και ο αριθμοδείκτης κάλυψης τόκων. Ο 

αριθμοδείκτης αυτός στην περίπτωση της υπό μελέτης 

επιχείρησης μειώνεται σταδιακά κατά τη διάρκεια της 

πενταετίας, γεγονός ανησυχητικό , εφόσον όλο και λιγότερες 

φορές οι τόκοι που πρέπει να καταβάλει η επιχείρηση για τη 

χρησιμοποίηση των ξένων κυρίως μακροπρόθεσμων 

κεφαλαίων της καλύπτονται από τα καθαρά κέρδη της. Οσο 

περισσότερο μειώνεται ο αριθμοδείκτης αυτός τόσο μικρότερη 

είναι και η ικανότητα της επιχείρησης να πληρώνει τους 

τόκους της και τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος αθετήσεως στην 

εξόφληση των υποχρεώσεών της.
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Στον πίνακα 12 του Παραρτήματος εμφανίζονται 

ορισμένα βασικά οικονομικά στοιχεία για την εξεταζόμενη 

επιχείρηση και τους κυριότερους ανταγωνιστές της.

9.7 Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης

Στον πίνακα 9.1 εμφανίζονται οι δυνάμεις και οι 

αδυναμίες της εξεταζόμενης επιχείρησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1 Δυνάμεις και αδυναμίες της επιχείρησης:

■ ΔΥΝΑΜΕΙΣ (Strengths)

• Ηγετική θέση στα πλαίσια της εγχώριας αγοράς

• Ποιότητα μίγματος προϊόντος

• Θετικά αισθήματα για την επιχείρηση ή τα προϊόντα της 

από τους τελικούς καταναλωτές.

• Ικανοποιητικές προωθητικές ενέργειες εκτός της 

διαφήμισης

• Αποτελεσματικά κανάλια διανομής και γεωγραφική 

κάλυψη

• Διαθεσιμότητα α'υλών και υλικών μέσω δικών της 

ορυχείων

• Αποτελεσματικός σχεδιασμός,προγραμματισμός και

έλεγχος ποιότητας

• Εικόνα (image) της επιχείρησης

• Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό

• Αποτελεσματικές σχέσεις με το προσωπικό

• Διαφοροποιημένα υαλωμένα λευκής μάζας προϊόντα

272



Η Αλυσίδα Αξίας και το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Μελέτη Περιπτώσεως

• Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης (πριν και μετά την πώληση)

■ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (Weaknesses)

• Τιμολογιακή πολιτική

• Μη ευέλικτη παραγωγική διαδικασία

• Αναποτελεσματικό σύστημα διατήρησης αποθεμάτων

• Συνολική χρηματοοικονομική θέση της επιχείρησης όσον

αφορά τη ρευστότητα, την αποδοτικότητα, την

αποτελεσματικότητά της

• Επισφαλής κεφαλαιακή δομή

• Ανεπαρκές κεφάλαιο κίνησης

• Μικρή ποικιλία προϊόντων σε σχέση με τα εισαγόμενα από

Ιταλία και Ισπανία, ειδικά σε πλακίδια τοίχου και

διακόσμησης.

• Υστέρηση σε τεχνολογία σε σχέση με τους κύριους 

ανταγωνιστές του εξωτερικού.

• Μικρά περιθώρια κερδών λόγω του μεγάλου αριθμού 

λιανοπωλητών

Γενικά,η επιχείρηση φαίνεται να ακολουθεί 

επιχειρηματική στρατηγική διαφοροποίησης.Η αναπτυγμένη 

γραμμή προϊόντων της ασποκοπεί στην ικανοποίηση των 

αναγκών και των προτιμήσεων διαφορετικών αγορών στόχων 

στα πλαίσια της ευρύτερης αγοράς παρέχοντας ποικίλα 

προϊόντα προσαρμοσμένα στις εξειδικευμένες αποκτήσεις των 

αγοραστών. Κατά συνέπεια και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

273



Η Αλυσίδα Αξίας και το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Μελέτη Περιπτώσεως

το οποίο έχει επιδιώξει να καθιερώσει η συγκεκριμένη 

επιχείρηση αναφέρεται σε πλεονέκτημα διαφοροποίησης.

Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση φαίνεται πως επιδιώκει 

να διαφοροποιηθεί από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές, που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο κεραμικών πλακιδίων, σε 

όρους ποιότητας των προσφερόμενων από την εταιρία 

προϊόντων ανεξάρτητα από την ειδικότερη κατηγορία στην 

οποία ανήκουν αυτά και ανεξάρτητα από την αγορά στόχο 

στην οποία απευθύνονται.

Η ίδια η κουλτούρα της επιχείρησης, η οποία 

περιλαμβάνει την κυρίαρχη κατεύθυνσή, αντανακλά τις αξίες 

των ιδρυτών της καθώς και τη γενικότερη αποστολή της 

δίνοντάς της την αίσθηση της ταυτότητας, στηρίζει εξαρχής 

αυτήν την συγκεκριμένη επιδίωξη αυτού του τύπου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Όπως αναφέρεται και στην 

ανάλυση της περιπτώσεως η υψηλή ποιότητα προϊόντων 

τεχνική και αισθητική-σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο 

εξυπηρέτησης των πελατών πριν και μετά την πώληση- 

προσδιορίζει και το στίγμα της επιχείρησης, το οποίο και 

καθορίστηκε από τους ιδρυτές της.

Γι'αυτόν ακριβώς το λόγο η επιχείρηση δεν φαίνεται να 

κάνει σημαντικά ιδιαίτερες προσπάθειες όσον αφορά το 

κόστος παραγωγής και λειτουργίας της, το οποίο και θυσιάζει, 

προκειμένου να επιτύχει τα ποιοτικά προϊόντα που επιθυμεί, 

για τα οποία οι αγοραστές θα είναι πρόθυμοι να καταβάλουν 

υψηλότερη τιμή, προκειμένου να τα απαιτήσουν. Μ' άλλα
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λόγια μέσω της ποιοτικής υπεροχής των προϊόντων της η 

επιχείρηση προσπαθεί να δημιουργήσει αξία στους αγοραστές 

της, τέτοια ώστε να ξεπερνάει και να δικαιλογεί απόλυτα το 

κόστος για τη δημιουργία της.

Εξάλλου, αυτή η προσπάθεια που γίνεται εδώ και πολλά 

χρόνια στον τομέα της παροχής ποιοτικών προϊόντων αλλά και 

συνοδευτικών υπηρεσιών πριν και μετά την πώληση έχει ήδη 

κάποιες γενικότερες θετικές επιδράσεις στη δραστηριότητα 

και τη λειτουργία της επιχείρησης, πέραν των δυνατοτήτων 

για κερδοφορία, που έχει δημιουργήσει. Οι τελικοί 

καταναλωτές γενικά έχουν θετικά αισθήματα για την 

επιχείρηση ή τα προϊόντα της,τα οποία και εμπιστεύονται σε 

πολύ μεγάλο βαθμό. Σαν αποτέλεσμα, η επιχείρηση έχει 

δημιουργήσει ισχυρή εικόνα (image) στην εγχώρια αγορά, την 

οποία και έχει αρχίσει να διευρύνει σε διεθνές επίπεδο.

Γι'αυτόν το λόγο η επιχείρηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση 

στον 100% ποιοτικό έλεγχο των εισαγόμενων στην 

παραγωγική διαδικασία πρώτων υλών ώστε να ικανοποιούν 

συγκεκριμένα πρότυπα όσον αφορά τεχνικά χαρακτηριστικά 

και παραμέτρους,που επιβάλλονται μετά από εργαστηριακές 

μελέτες, προκειμένου να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα και 

να ελαχιστοποιείται η ανάγκη διενέργειας ελέγχου ποιότητας 

στα τελικά της προϊόντα.

Οι γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στο άμεσο και 

στο Γενικό περιβάλλον της εταιρίας δεν επιβάλλουν κάποια 

αλλαγή όσον αφορά τον τύπο του ανταγωνιστικού
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πλεονεκτήματος που διαθέτει η επιχείρηση ή τους τρόπους με 

τους οποίους επιτυγχάνει να διατηρεί αυτό το πλεονέκτημα. 

Ωστόσο, η ίδια η επιχείρηση θα πρέπει να καταβάλλει 

ιδιαίτερες προσπάθειες όσον αφορά την εκμετάλλευση 

ευκαιριών, την αποφυγή απειλών, την ενίσχυση δυνάμεων 

ευκαιριών, την αποφυγή απειλών, την ενίσχυση δυνάμεων και 

την εξάλειψη αδυναμιών με τέτοιο τρόπο ώστε να καταφέρει 

να ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτό το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα.

Τέτοιες προσπάθειες μπορούν να γίνουν σε όλες τις 

επιμέρους λειτουργικές περιοχές της επιχείρησης ακόμη και 

στην περίπτωση της παραγωγικής λειτουργίας με ιδιαίτερη 

έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής και κατ' 

επέκταση του κόστους των πωληθέντων προϊόντων σε σημείο 

που να οδηγεί σε αυξήσεις των περιθωρίων κέρδους της 

επιχείρησης. Αναμφισβήτητα η μείωση του κόστους δεν 

συνεπάγεται και μείωση της ποιότητας. Η επιχείρηση μπορεί 

να συνεχίσει να επιδιώκει παροχή ποιότητας με 

ανταγωνιστικότερο, όμως, κόστος, ώστε να απολαμβάνει και η 

ίδια υψηλότερα κέρδη από την γενικότερη επιχειρηματική της 

δράση.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη 

επιχείρηση είναι ικανή να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο στα 

πλαίσια και της εγχώριας αγοράς, αλλά και της αγοράς του 

εξωτερικού, εφόσον της παρουσιάζονται και σημαντικές 

ευκαιρίες. Αρκεί να ξεπεράσει τις οποιεσδήποτε αδυναμίες
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της όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, τη ρευστότητα, την 

αποδοτικότητα και την κερδοφόρα δυναμικότητά της ώστε να 

μπορεί να επενδύσει σε λειτουργίες, που τώρα βρίσκονται σε 

δευτερεύουσα θέση, από απόψεως σημασίας, και οι οποίες 

είναι ικανές αυτές καθεαυτές αλλά και μέσω των 

διασυνδέσεών τους με τις υπόλοιπες δραστηριότητές της να 

την καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστική, πιο ευέλικτη 

επιμένοντας παράλληλα στη διατήρηση ποιοτικής υπεροχής 

προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
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Παράρτημα
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• ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (σε 000 δρχ.)

Α. 1993 1994 1995 1996 1997

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Έξοδα 140.174 164.488 137.500 114.230 189.371

εγκατάστασης

Έξοδα 33.324 47.681 67.000 77.043 88.463

εγκατάστασης

ΜΕΙΟΝ: 106.850 116.808 70.500 37.188 100.908

Αποσβέσεις

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ασώματες ακινητοποιήσεις 

ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστη αξία

ασώματων ακιν/σεων

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 7..169.7 7.400.0 7.853.8 10.525. 10.806.

05 79 88 354 587

ΜΕΙΟΝ: Αποσβέσεις 4..570.9 4.676.9 4.836.0 6.173.9 6.545.6

97 11 39 77 56

Αναπόσβεστη αξία 2. 598.7 2.723.1 3.017.8 4.351.3 4.260.9

ενσώματων 08 68 49 77 31

ακιν/σεων
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Συμμετοχές & λοιπές 21.579 30.748 31.880 32.618 48.973

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Αναπόσβεστη αξία Παγίου 2.620.2 2.753.9 3.049.7 4.383.9 4.309.9

Ενεργητικού 87 16 30 95 04

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

I. Αποθέματα 1.590.3 1.866.6 1.939.4 2.173.4 2.012.4

02 36 40 91 64

II. Απαιτήσεις 1.727.5 2.354.3 2.517.2 3.059.4 3.286.5

94 12 66 10 23

III. Χρεόγραφα 10.600 12.000 10.000 6.211 53.799

IV Διαθέσιμα 71.451 62.503 96.403 100.440 -

Σύνολο Κυκλοφορούντος 3.399.9 4.295.4 4.563.1 5.339.5 5.352.7

Ενεργητικού 47 51 09 52 86

ΜΕΤΑΒΙΚΟΙ ΛΟΓ/.ΣΜΟΙ 26.810 24.250 11.322 43.982 -

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΔΟ 6.153.8 7.190.4 7.694.6 9.804.7 9.763.5

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 95 24 61 16 99

Β.ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

I. Κεφάλαιο 838.0 838.0 838.0 838.0 838.0
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00 00 00 00 00

II.Διαφορές αναπ/γής επιχ/κών 11.25 23.70 265 802.7 802.7

επενδύσεων 3 5 59 59

III. Αποθ/κά & διαφορές 883.2 11095 11445 11445 11445

αναπ/γών 76 57 00 00 00

IV. Αποτελέσματα εις νέο - - - - 490.8

30

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 18325 19712 19827 27852 22944

30 62 65 59 29

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ 59.49 42.25 51.12 24.85 6.012

ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ-ΕΞΟΔΑ 5 7 6 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

I. Μακροπρόθεσμες 892.9 945.5 10358 11439 12487

19 19 94 54 01

II. Βραχυπρόθεσμες

Τράπεζες 18470 24523 10358 11439 12487

62 87 94 54 01

Προμηθευτές 726.5 914.8 869.5 981.1 530.3

52 64 59 83 84

Λοιπές υποχ/σεις και 756.0 826.6 836.6 19251 17351

προκαταβολές 38 62 68 05 10

Σύνολο βραχυπροθέσμων 33296 41939 45246 57920 61965
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51 13 33 76 24

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 42257 51394 55605 69360 74422

0 32 27 30 5

ΜΕΤΑΒΕΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ 39300 37.47 100.2 58.57 17.93

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3 43 0 2

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 61538 71904 76946 98047 97635

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 95 24 61 16 99

•ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συνολικές πωλήσεις της επιχείρησης εγχώριες 

και διεθνείς

1993 1994 1995 1996 1997

Συνολικές 6.105.51 6.623.37 6.757.54 6.913.10 7.536.76

πωλήσεις 1 2 4 9 8

Εγχώριες 5.377.05 5.513.93 5.480.02 5.557.71 5.766.55

πωλήσεις 7 8 6 9 8

Διεθνείς 728.454 1.109.43 1.268.51 1.355.39 1.770.21

πωλήσεις 4 8 0 0

* Αξία σε 000 δρχ.
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• ΠΙΝΑΚΑΣ 2:Ανάλυση Κύκλου Εργασίας (σε 000δρχ.)

1993 1994 1995 1996 1997

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πωλήσεις εσωτερικού 5.377.05 55139 54890 55577 57665

Πωλήσεις εξωτερικού 4 38 26 19 58

728.454 11094 12685 13553 17702

34 18 90 10

Σύνολο πωλήσεων 6.105.51 66233 67575 69131 75367

1 72 44 09 68

Έσοδα λοιπών 3.448 5.446 39.454 24.196 86.056

δραστηριοτήτων

Γενικό σύνολο κύκλου 6.108.95 66288 67969 69373 76228

εργασιών 9 17 98 05 25
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•ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ανάλυση συνολικού κόστους πωλήσεων (σε 

000δρχ)

1993 1994 1995 1996 1997

Α/ Στοιχεία κόστους

A

1 Α'και Β'ύλες 1.517.7 1.656.9 1.716.9 1.892.1 1.790.2

99 49 00 18 91

2 Έξοδα κίνησης - 530.97 518.61 622.73 755.20 836.00

λειτουργίας 1 1 0 0 0

3 Υλικά συσκευασίας 106.71 109.18 129.29 120.09 138.60

3 9 5 7 7

4 Ανταλλακτικά- 101.04 96.160 96.856 114.23 135.13

εργαλεία 9 7 1

5 Αμοιβές προσωπικ. 1.383.4 1.569.2 1.674.5 1.766.4 1.752.0

Παραγ. 40 36 02 77 25

6 Έξοδα συντήρησης 109.64 167.99 164.10 195.05 186.88

8 2 9 8 2

7 Εργασίες από 44.853 55.011 45.417 33.133 60.606

τρίτους (FACON)

8 Μεταβολές - - -75.167 - 1.017

αποθεμάτων (+,-) 164.78 137.38 312.28

4 5 9
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9 Λοιπά Γ ενικά 242.91 279.54 332.51 584.44 647.53

Έξοδα 1 0 5 5 6

Συνολικό Κόστος 3.945.6 4.33.04 4.715.1 5.190.2 5.768.4

Πωλήσεων 70 0 07 63 23

• ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Διάθεση Αποτελεσμάτων (σε 000 δρχ)

1993 1994 1995 1996 1997

Καθαρά Αποτ/τα 212.837 230.311 35.565 - -

Χρήσεως - 4.030 - 324.695 490.830

-Φόροι Εισοδήματος - -

Κέρδη προς διάθεση 212.837 226.281 35.565 - -

324.695 490.830

1. Τακτικό 10.642 7.485 - - -

αποθεματικό

2. Λοιπά αποθεματικά 202.195 218.796 - - -

3.Μερίσματα - - - - -

πληρωτέα

4. Αμοιβές - - - 324.695 -
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προσωπικού

5.Υπόλοιπο εις νέον 35.565

490.830

•ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως (σε 

000δρχ)

1993 1994 1995 1996 1997

Κύκλος εργασιών 6105.5 6623.3 6757.5 6913.1 7536.7

11 72 44 09 68

- Κόστος πωλήσεων 3945.6 4333.0 4715.1 519026 5768.4

70 40 07 3 23

Μικτό κέρδος εκμ/σης 2159.8 2290.3 2042.4 1722.8 1768.3

41 42 38 46 45

+ Άλλα έσοδα 3.448 5.446 39.454 24.196 86.056

Κέρδος εκμ/σης 2163.2 2295.7 2081.8 1747.0 1854.4

89 77 91 42 02

Έξοδα δ/κής 393.98 364.51 371.70 346.21 379.44

λειτουργίας 9 2 4 2 6

Έξοδα έρευνας- 28.366 117.87 123.32 110.20 109.75

ανάπτυξης 6 6 7 9

- Έξοδα λειτουργίας 752.59 895.64 851.06 830.46 826.99

διαθέσεως 2 1 5 5 0
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Λειτουργικά 988.34 917.74 735.79 460.15 538.20

αποτελέσματα 2 9 7 8 6

+ Πιστωτικοί Τόκοι 38.457 24.747 61.716 54.942 33.354

+ Έκτακτα Έσοδα 102.26 231.15 167.21 132.59 155.42

6 3 6 5 5

- Λοιπές δαπάνες 178.47 105.84 73.032 250.91 455.62

0 0 4 5

Αποτ/μα προ τόκων. 950.59 950.59 1067.8 891.69 271.36

αποσβέ- 5 5 09 8 1

σεων, φόρων

- Τόκοι 737.75 737.75 837.49 856.13 762.19

8 8 8 3 1

Αποτ/μα προ 212.83 212.83 230.31 35.565 -

αποσβέσεων & 7 7 1 490.83

φόρων 0

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ 212.83 212.83 230.31 35.565 -

ΧΡΗΣΕΩΣ 7 7 1 490.83

0
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• ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Αριθμοδείκτες

1993 1994 1995 1996 1997

Ι.ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 35,4% 34,6% 20,3% 24,9% 23,5%

Περιθώριο Λειτουργικού 16,2% 13,9% 10,9% 6,7% 7,1%

Κέρδους

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 3,5% 3,5% 0,5% -4,7% -6,5%

Αποδοτικότητα Ιδίων 1,6% 11,7% 1,8% - -

Κεφαλαίων 11,7% 21,4%

II. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Κυκλοφοριακή Ρευστότητα 1,02 1,02 1,01 0,92 0,86

Πραγματική Ρευστότητα 0,54 0,58 0,58 0,55 0,54

Άμεση Ρευστότητα 0,02 0,01 0,02 0,02 0,00

III.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤ ΑΣ

Ταχύτητα κυκλοφορίας 95 103 105 115 97

αποθεμ.(ημέρ.)

Ταχύτητα κυκλοφορίας 103 130 130 136 159

απαιτήσ.(ημέρ)

Κυκλοφορία ενεργητικού 0,99 0,92 0,92 0,88 0,77

IV. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
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Δάνεια προς Ίδια Κεφάλαια 1,50 1,72 1,94 1,63 2,26

Γενική επιβάρυνση 0,69 0,71 0,72 0,71 0,76

Κάλυψη τόκων 1,29 1,27 1,04 0,55 0,36

Χρηματοδότηση 0,70 0,72 0,65 0,64 0,53

ακινητοποιήσεων
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Σχήμα 1: Πωλήσεις της επιχείρησης (σε 000 δρχ)

Συνολικές
πωλήσεις

Εγχώριες
πωλήσεις

Πωλήσεις
Εξωτερικού

Σχήμα 2: Συνολικός Κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης (σε 000δρχ)

1993 1994 1995 1996 1997

Κύκλος
εργασιών
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Η Αλυσίδα Αξίας και το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Μελέτη Περιπτώσεως

Οργανόγρααίΐα Αιεύθυνστις Μεταλλευτικών Ερευνών

ΕΡΕΥΝΑ Α' ΥΛΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
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Η Αλυσίδα Αξίας και το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Μελέτη Περιπτώσεως

Διάνραυυα Pohc κύριων φάσεων παοαναινική€ διαδικασίας
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Η Αλυσίδα Αξίας και το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Μελέτη Περιπτώσεως.

Διάγραμμα Ροής Φάσης 8 

(Τμήμα Διακόσμησης)
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Η Αλυσίδα Αξίας και το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Μελέτη Περιτττώσεως

Διάγραμμα Ροής κύριων φάσεων υφιστάμενης διαδικασίας 

επεξεργασίας υγρών λυμμάτων
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Η Αλυσίδα Αξίας και το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Μελέτη Περιπτώσεως.

• ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Μέθοδοι προώθησης των πωλήσεων

• Εκπτώσεις για τον πρώτο μήνα κατά την εισαγωγή νέων 
προϊόντων.

• Εκπτώσεις σε παραγγελίες παρτίδων μεγάλου όγκου.

• Εκπτώσεις ανά μήνα σε προϊόντα που μένουν ως απόθεμα ή 

κινούνται αργά.

• ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Δραστηριότητες προώθησης

• 4 Αίθουσες εκθέσεων για τελικούς αγοραστές.

• Συμμετοχή σε Εγχώριες και Διεθνείς Εκθέσεις.

• Έντυπα διαφημιστικά και πληροφόρησης.

• Χορηγία τηλεοπτικών προγραμμάτων.

• Διαφήμιση σε εξειδικευμένα περιοδικά.

• Χορηγία ποικίλων δραστηριοτήτων.

• Σεμινάρια.

• Διαφήμιση στο ραδιόφωνο κυρίως για τις αίθουσες εκθέσεων.

• Υποδοχή πελατών στις εγκαταστάσεις της εταιρίας κατά την 
εισαγωγή νέων προϊόντων.

• Άμεση αποστολή διαφημιστικών εντύπων ταχυδρομικώς στους 
αγοραστές.

• Διακόσμηση των καταστημάτων των πελατών.
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Η Αλυσίδα Αξίας και το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Μελέτη Περπττώσεως

• ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Εμπορικά έξοδα (1-9/97) σε

εκατομμύρια δρχ.

Εγχώριες πωλήσεις 173.167 33,3

Εξαγωγικές πωλήσεις 50.324 9,7

Συνολικές πωλήσεις 223.491 43,0

Μάρκετινγκ 277.134 53,4

Συνολικά εμπορικά έξοδα 519.233 100

• ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Έξοδα σαν ποσοστό των πωλήσεων

(1997)

Κύκλος Εργασιών 

Πωλήσεων

Έξοδα % των πωλήσεων

Συνολικές 5.859.000 Συνολικά 519.23 (8,8)
πωλήσεις 4.559.000 εμπορικά 3 (3,8)
Εγχώριες 1.300.000 Συνολικά εγχώρια 173.16 (3,8)
πωλήσεις 5.859.000 Συνολικά 7 (4,7)
Εξαγωγικές εξαγωγικά 50.324

πωλήσεις Συνολικής αγοράς 277.13
Συνολικές 4
πωλήσεις

• ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Ανάλυση δικτύου διανομής σε όγκο 

(1997)

Εισαγωγείς-Χονδρέμποροι, Λιανέμποροι 15%

Π ράκτορες-Χονδρέμποροι-Λιανέμποροι 20%
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Η Αλυσίδα Αξίας και το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Μελέτη Περιπτώσεως

Πράκτορες-Λιανέμττοροι 10%
Κατασκευαστές-Χονδρέμποροι, Λιανέμττοροι 10%
Εισαγωγείς-Λιανέμποροι 45%

• ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Οικονομικά στοιχεία κυριότερων

ανταγωνι-

ατών (σε 000.000 για το 1996)

Κύκλος Καθαρά Μικτό

εργασιών κέρδη περιθώριο

κέρδους

Εξεταζόμενη 6913 -4,7% 25,3%

επιχείρηση 6679 21,9% 33,2%
Επιχείρηση A 4821 7,2% 30,8%

Επιχείρηση Β 3842 3,2% 15,4%

Επιχείρηση Γ 3470 8,7% 24,4%

Επιχείρηση Δ 3299 0,1% 21,1%
Επιχείρηση Ε 2244 3,3% 26,5%
Επιχείρηση Ζ 1090 0,8% 28,3%

Επιχείρηση Η 527 0,3% 28,1%
Επιχείρηση Θ 550 -2,4% 37,5%
Επιχείρηση 1 341 -5,6% 14,1%

Επιχείρηση Κ 337 0,3% 24,9%
Επιχείρηση Λ 323 0,0% 22,6%

Επιχείρηση Μ 2649 2,6% 25,6%
Μ.Ο. 34436

Σύνολο

303



Η Αλυσίδα Αξίας και το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα - Μελέτη Περιπτώσεως

Σημείωση: Ως Λιανοπωλητές λειτουργούν οι επιχειρήσεις 

Α, Γ, Η, I, Κ και Μ. Ως κατασκευαστές οι εταιρία 

Δ και η εξεταζόμενη επιχείρηση, ως 

χονδρέμποροι μόνο η εταιρία Β, ενώ ως 

Χονδρέμποροι - Λιανέμποροι οι εταιρίες Ε, Ζ, Θ 

και Λ.
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