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ΣΥΝΟΨΗ

Οι Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων αποτελούν ένα δομημένο πλαίσιο μελέτης για την 
οργάνωση και εκτέλεση των έργων επιχειρηματικής αλλαγής, επιχειρηματικού 
σχεδιασμού και επιχειρηματικής ολοκλήρωσης, που εκφράζουν την ανάγκη για τη 
συνεχή προσαρμοστικότητα και βελτίωση των επιχειρήσεων. Η στρατηγική των 
επιχειρήσεων, από την άλλη, είναι μία διοικητική διαδικασία για τη λήψη αποφάσεων 
σε σχέση με τους στόχους της επιχείρησης και τη γενική οργάνωση της 
επιχειρηματικής δράσης για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Η συγκριτική 
αξιολόγηση του εννοιολογικού και του μεθοδολογικού πλαισίου των Αρχιτεκτονικών 
και της στρατηγικής των επιχειρήσεων οδηγεί στο να εντοπιστούν σημεία 
αναλογικότητας και συμπληρωματικότητας στις έννοιες και τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται στα δύο αυτά πεδία. Αυτή η επισήμανση αποτελεί τη βάση για την 
προσπάθεια δημιουργίας ενός σύνθετου εννοιολογικού σχήματος που θα ολοκληρώνει 
τις έννοιες της στρατηγικής διαδικασίας με αυτές του σχεδιασμού και της λειτουργίας 
των επιχειρήσεων.
Η δημιουργία αυτού του σύνθετου εννοιολογικού σχήματος αποτελεί το στόχο της 
μελέτης. Η σύζευξη των εννοιών των δύο χώρων επιδιώκεται μέσα από τη δημιουργία 
της Στρατηγικής Οπτικής, που εντάσσεται σε ένα πλαίσιο Αρχιτεκτονικής 
Επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό επιλέγεται η GERAM, που αποτελεί ένα πρότυπο 
πλαίσιο Αρχιτεκτονικής Επιχειρήσεων. Η προσπάθεια για την ανάπτυξη της 
Στρατηγικής Οπτικής γίνεται σε γενικό επίπεδο και οδηγεί στη δημιουργία δύο 
μεταμοντέλων: 1) της Υποδομής της Στρατηγικής Οπτικής, που δημιουργείται στο 
επίπεδο της επιχειρηματικής μοντελοποίησης -σύμφωνα με το πλαίσιο Αρχιτεκτονικής 
του Zachman- και 2) της Γενικής Στρατηγικής Οπτικής, που έχει τη μορφή ενός 
μοντέλου οντοτήτων- συσχετισμών και αντιστοιχεί στο επίπεδο της μοντελοποίησης 
του συστήματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Ο σκοπός της μελέτης

Ο σκοπός της μελέτης είναι η δημιουργία ενός σύνθετου εννοιολογικού σχήματος που θα 

ολοκληρώνει τις έννοιες της στρατηγικής διαδικασίας με αυτές του σχεδιασμού και της 

λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Αυτό το εννοιολογικό σχήμα θα διαμορφώσει ένα συνολικό πλαίσιο για τη 

μελέτη των επιχειρήσεων και όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών και μπορεί να 

αποτελέσει το μέσο για τη σύνδεση της στρατηγικής διαδικασίας με τις λειτουργικές 

διαδικασίες της επιχείρησης. Η σύνδεση αυτή αφενός θα προσδώσει στρατηγικό 

προσανατολισμό στις λειτουργικές διαδικασίες και θα τις εντάξει στα συνολικά 

στρατηγικά σχέδια της επιχείρησης κι αφετέρου θα διευκολύνει τη μετάβαση από το 

επίπεδο της σύλληψης της στρατηγικής στο επίπεδο του σχεδιασμού και της ανάληψης 

δράσης για την υλοποίηση της στρατηγικής. Επίσης, θα αποτελέσει το εννοιολογικό 

υπόβαθρο για τη μελέτη και τη μοντελοποίηση της στρατηγικής διαδικασίας, που θα 

επιτρέψει την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που θα υποστηρίζουν όλες τις 

φάσεις της στρατηγικής διαδικασίας.

Το μέσο για την επίτευξη των στόχων της μελέτης είναι η προσάρτηση της 

στρατηγικής διαδικασίας στις προσπάθειες βελτίωσης, (ανα)σχεδιασμού και 

ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων. Το πλαίσιο αναφοράς για τις προσπάθειες αυτές είναι οι 

Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων (Enterprise Architectures). Οι Αρχιτεκτονικές 

Επιχειρήσεων αποτελούν δομημένες προσεγγίσεις που βασίζονται στη μοντελοποίηση
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των επιχειρήσεων (enterprise modeling) και χρησιμοποιούνται για τα προγράμματα 

σχεδιασμού, ανασχεδιασμού και ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων με σκοπό να 

προσδώσουν σε αυτές ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Η ενσωμάτωση των 

στρατηγικών εννοιών μπορεί να γίνει με τη δημιουργία μιας στρατηγικής οπτικής που θα 

εντάσσεται στο πλαίσιο των οπτικών των Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων και θα 

αλληλεπιδρά με τις υπόλοιπες οπτικές του πλαισίου. Για τη μελέτη της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται έννοιες της στρατηγικής διοίκησης και μοντέλα της 

στρατηγικής διαδικασίας από τις διάφορες σχολές στρατηγικής σκέψης.

1.2 Το πλαίσιο της μελέτης

Τα τελευταία χρόνια, υπό την επίδραση της παγκοσμιοποίησης και με τη 

δυναμική συμβολή της σύγχρονης τεχνολογίας, και ιδιαίτερα της πληροφορικής, οι 

εξελίξεις στο πεδίο της επιχειρηματικής δράσης φαίνεται να είναι σημαντικότερες και 

ταχύτερες απ’ ό,τι στο παρελθόν, με αποτέλεσμα η ένταση του ανταγωνισμού να 

κλιμακώνεται. Στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, οι καινοτομίες στο ένα 

μέρος του πλανήτη υιοθετούνται αμέσως από άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή 

αντιγράφονται από ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, κι έτσι διαχέονται ταχύτατα. Το 

αποτέλεσμα είναι νέοι κλάδοι να αναδύονται, ενώ άλλοι παραδοσιακοί κλάδοι να 

μετασχηματίζονται ή να υφίστανται υποβάθμιση της σημασίας τους. Το ζητούμενο της 

επιχειρηματικής δράσης είναι η “παγκόσμια υπεροχή” [43], γιατί η τοπική κυριαρχία δεν 

είναι ικανή να εξασφαλίσει το μέλλον των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις αποτελούν 

“επιχειρήσεις του κόσμου” και εντάσσονται σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλέγμα σχέσεων 

(συνεργασίας ή ανταγωνισμού) με τις άλλες επιχειρήσεις και με τις αγορές. Οι μεταβολές 

γεωπολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα αποκτούν νέα σημασία και προοπτική.

Στο πλαίσιο αυτό, έννοιες όπως η ποιότητα των προϊόντων, η διαφοροποίηση 

των προϊόντων και η άμεση προσαρμογή τους στις απαιτήσεις του πελάτη, η βελτίωση 

της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητας, η συντόμευση του χρόνου παραγωγής και 

παράδοσης των προϊόντων, η ταχύτερη ανάπτυξη νέων προϊόντων, η απόκτηση και η 

ανάπτυξη νέων ικανοτήτων, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, κτλ. αφορούν πλέον 

κάθε επιχείρηση. Παράλληλα, νέες διοικητικές φιλοσοφίες και τεχνικές, όπως η Διοίκηση 

Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), τα Προγράμματα Συνεχούς Βελτίωσης 

των Διαδικασιών (Continuous Process Improvement), ο Ανασχεδιασμός της επιχείρησης 

(Business Process Redesign), η Αναδιοργάνωσης της επιχείρησης (Business Process 

Reengineering), ο Συγχρονισμός των Διαδικασιών (Just-in-time), η Παράλληλη
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Διεκπεραίωση των Διαδικασιών (Concurrent Engineering), κτλ., αναπτύσσονται συνεχώς 

με σκοπό την αποδοτικότερη λειτουργία της επιχείρησης.

Αυτές οι διοικητικές τεχνικές εστιάζονται στις επιχειρηματικές διαδικασίες και 

αποσκοπούν στη βελτίωσή τους, συχνά με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Το 

ζήτημα της αποδοτικότητας των διαδικασιών, εντός του διευρυμένου πλαισίου στο οποίο 

διαμορφώνεται, αποτελεί βασικό αντικείμενο του Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Industrial 

Engineering). Ο Σχεδιασμός των Επιχειρήσεων (Enterprise Engineering) έχει αναπτυχθεί 

ως ένα σύγχρονο επιστημονικό πεδίο που επεκτείνει το ζητούμενο της επιχειρηματικής 

δράσης πέρα από την αποδοτικότητα των διαδικασιών και το προσαρμόζει στις 

σύγχρονες απαιτήσεις του ανταγωνισμού, που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων 

ικανοτήτων και την ταχεία ανταπόκριση στις μεταβολές του περιβάλλοντος και στις 

απαιτήσεις των αγορών.

Στις συνθήκες του έντονου ανταγωνισμού και της αβεβαιότητας, η επιτυχία των 

οικονομικών μονάδων εξαρτάται από το βαθμό της προσαρμοστικής τους ικανότητας 

στις μεταβολές των συνθηκών του περιβάλλοντος: “η προσαρμοστικότητα πρέπει πλέον 

να αποτελεί εγγενή ικανότητα των επιχειρήσεων” [25], κι όχι απλώς συμπτωματική 

συμπεριφορά, ως μεμονωμένη και υστερόχρονη αντίδραση στις μεταβολές των 

συνθηκών.

Στο πεδίο του Σχεδιασμού των Επιχειρήσεων έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 

χρόνια η έννοια της “ικανότητας ταχείας ανταπόκρισης” (agility), η οποία εμπεριέχει 

στρατηγικές προεκτάσεις. Ο Vemadat υπογραμμίζει ότι “εξαιτίας των ραγδαίων αλλαγών 

των τεχνολογικών, γεωπολιτικών και αγοραστικών συνθηκών, οι επιχειρήσεις πρέπει να 

είναι ικανές να προσαρμόζονται γρήγορα και εύκολα στις αλλαγές” [54], Οι Fox και 

Gruninger [13] επισημαίνουν ότι “η ικανότητα των επιχειρήσεων να παρακολουθούν 

συνεχώς τις εξελίξεις, ώστε να τις αντιλαμβάνονται έγκαιρα και να ανταποκρίνονται 

αμέσως σε αυτές, βελτιώνοντας τις μεθόδους δράσης τους, αποτελεί πολύ βασικό 

παράγοντα επιτυχίας” (παρόμοιες απόψεις εκφράζει και ο Williams [56]). Οι Fox και 

Gruninger [13] αναφέρονται στον Hansen, που θεωρεί ότι η ανάπτυξη της “ικανότητας 

ταχείας ανταπόκρισης” βασίζεται σε τέσσερις αρχές: 1) την ύπαρξη συγκεκριμένης 

στρατηγικής, 2) την επικέντρωση της στρατηγικής στην αύξηση της αξίας για τον 

πελάτη, 3) τον εκδημοκρατισμό της οργάνωσης και 4) την καθιέρωση δυναμικών 

οργανωσιακών και δομών.

Η συνεχής προσαρμοστικότητα της επιχείρησης στις μεταβολές του 

περιβάλλοντος άπτεται του ζητήματος της επιχειρηματικής αλλαγής, μικρής ή μεγάλης 

έκτασης. Το ζητούμενο από τις διαδικασίες επιχειρηματικής αλλαγής εντοπίζεται στο 

σχεδίασμά της νέας οργάνωσης και στο συντονισμό της δράσης της. Έτσι, οι διαδικασίες
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του (ανα)σχεδιασμού της επιχείρησης και του συντονισμού και της ολοκλήρωσης όλων 

των στοιχείων που διαμορφώνουν την επιχειρηματική δράση αποτελούν 

συμπληρωματικές και αλληλοδιαδοχικές δραστηριότητες.

Η Αρχιτεκτονική Επιχειρήσεων είναι το πρότυπο πλαίσιο για την οργάνωση και 

εκτέλεση ενός οποιουδήποτε έργου επιχειρηματικής αλλαγής, επιχειρηματικού 

σχεδιασμού και επιχειρηματικής ολοκλήρωσης: “Ο σκοπός των Αρχιτεκτονικών είναι η 

ενοποίηση των γνωστικών πεδίων που σχετίζονται με τον σχεδίασμά και την ανάπτυξη 

των επιχειρήσεων. Οι Αρχιτεκτονικές αναφέρονται σε μία πραγματική ανάγκη, την 

ανάγκη του σχεδιασμού, ανασχεδιασμού και συνεχούς βελτίωσης της επιχειρηματικής 

λειτουργίας” [5], Στο πλαίσιο της GERAM, που αποσκοπεί να αποτελέσει ένα πρότυπο 

για την ανάπτυξη Αρχιτεκτονικών των Επιχειρήσεων, το ζήτημα του σχεδιασμού της 

επιχείρησης απευθύνεται στην ανάπτυξη της προσαρμοστικότητας, την αναγνώριση της 

ανάγκης για αλλαγή, την διενέργεια της αλλαγής με επιτυχή τρόπο και την ολοκλήρωση 

των επιχειρήσεων [25],

Το ζήτημα της επιχειρηματικής ολοκλήρωσης έχει απασχολήσει από καιρό τις 

επιχειρήσεις. Η παραδοσιακή έννοια της “ολοκλήρωσης της παραγωγής μέσω 

υπολογιστών” (Computer Integrated Manufacturing - CIM) αποσκοπεί να συνδέσει τους 

υπολογιστές της επιχείρησης μεταξύ τους ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή 

πληροφοριών και υλικών. “Η Ολοκλήρωση των Επιχειρήσεων (Enterprise Integration) 

προχωρά ένα βήμα παραπάνω: πριν προβεί στο σχεδίασμά και τον ανασχεδιασμό της 

επιχείρησης, διερευνά τις κεντρικές διαδικασίες (core processes) της επιχείρησης ... Η 

Επιχειρηματική Ολοκλήρωση αφορά την αποστολή, τους στόχους, τις στρατηγικές, τους 

περιορισμούς, την οργανωσιακή δομή, τους πόρους και όλες τις διοικητικές και 

επιχειρηματικές διαδικασίες κατά μήκος της αλυσίδας αξίας του προϊόντος. Καθορίζει τις 

κρίσιμες απαιτήσεις από τις διαδικασίες, παρουσιάζει εναλλακτικές λύσεις και σχέδια και 

καθοδηγεί στην εφαρμογή τους σε στρατηγικό, τακτικό και λειτουργικό επίπεδο” [5].

Από ό,τι αναφέρθηκε προκύπτει ότι τα έργα σχεδιασμού και ολοκλήρωσης των 

επιχειρήσεων, που εντάσσονται στο πεδίο του Σχεδιασμού των Επιχειρήσεων και 

αναπτύσσονται με τη χρήση των Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων, αναπτύσσονται βάσει 

των εξελίξεων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και αποσκοπούν στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης. Τα έργα σχεδιασμού και ολοκλήρωσης των 

επιχειρήσεων αφενός εκφράζουν στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης κι αφετέρου 

άπτονται της υλοποίησης των στρατηγικών επιλογών της επιχείρησης.

Στο ίδιο αντικείμενο, δηλαδή τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της 

επιχείρησης, αναφέρεται εξ’ ορισμού και η στρατηγική των επιχειρήσεων. Μάλιστα, 

αρκετές από τις απόψεις των μελετητών της στρατηγικής βρίσκονται συντονισμένες με
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τις απόψεις που εκφράζονται στα πλαίσια του Σχεδιασμού των Επιχειρήσεων. Για 

παράδειγμα, ο Andrews τονίζει ότι “η στρατηγική ολοκληρώνει τους στόχους και την 

επιχειρηματική δράση και προσδίδει στην επιχείρησης ενότητα, συνέπεια και 

ταυτότητα”[1], Ο Quinn υπογραμμίζει “Οι στρατηγικές αποφάσεις είναι αυτές που 

καθορίζουν την συνολική κατεύθυνση των επιχειρήσεων και την τελική βιωσιμότητα της 

επιχείρησης υπό το πρίσμα των προβλέψιμων, των απρόβλεπτων και των άγνωστων 

αλλαγών που μπορεί να συμβούν στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι αποφάσεις αυτές 

προδιαγράφουν τους στόχους της επιχείρησης, περιγράφουν τα όρια της λειτουργίας της 

επιχείρησης και καθορίζουν τους απαιτούμενους πόρους και τη χρήση τους ...” [45].

Η βελτίωση της επιχείρησης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, αλλά δεν 

είναι αρκετή στις τρέχουσες συνθήκες της ταχέως μεταλλασσόμενης φύσης του 

ανταγωνισμού. Μάλιστα, ο Porter [40] υποστηρίζει ότι -όχι σπάνια- ούτε οι καινοτομίες 

μπορούν να εξασφαλίσουν την μακροχρόνια επιτυχία, αν είναι εύκολο να αντιγραφούν 

από τους ανταγωνιστές. Παράλληλα με τη βελτίωση των διαδικασιών, η επιχείρηση θα 

πρέπει να αναπτύσσει τη δράση της βάσει ενός στρατηγικού προσανατολισμού, που “θα 

την οδηγεί στο μέλλον” [1] και θα τη “διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές και θα 

προσφέρει ευκαιρίες υψηλότερης κερδοφορίας” [42].

Η στρατηγική και η λειτουργία της επιχείρησης αποτελούν, σύμφωνα με την 

παραδοσιακή άποψη, διακριτές δραστηριότητες. Η στρατηγική θεωρείται ότι 

διαμορφώνεται στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας, ενώ η λειτουργία της 

επιχείρησης λαμβάνει χώρα στο μεσαίο και το κατώτερο επίπεδο της ιεραρχίας της 

επιχείρησης. Η στρατηγική αφορά τον μακροπρόθεσμο σχεδίασμά, ενώ η λειτουργία τον 

μεσοπρόθεσμο σχεδίασμά και την υλοποίηση της στρατηγικής και αναλώνεται στα 

καθημερινά ζητήματα της επιχειρηματικής δράσης.

Ωστόσο, μεταξύ των εννοιών της στρατηγικής και της λειτουργίας της 

επιχείρησης υπάρχει σχέση αμφίδρομης επίδρασης. Ο Porter [40] υποστηρίζει ότι η 

ανάλυση των διαφορών στη στρατηγική μεταξύ των επιχειρήσεων καταλήγει στις 

διαφορές μεταξύ των δραστηριοτήτων που εφαρμόζει η κάθε μία. Οι διαφορές αυτές 

αφορούν είτε το είδος των δραστηριοτήτων είτε τον τρόπο εκτέλεσής τους. Για 

παράδειγμα, η διαφοροποίηση μιας επιχείρησης ως προς το κόστος (στρατηγική 

κόστους) στηρίζεται στο ότι η επιχείρηση μπορεί να εκτελέσει τις δραστηριότητες 

περισσότερο αποδοτικά από τους ανταγωνιστές της, ενώ διαφοροποίηση μιας 

επιχείρησης ως προς το προϊόν (στρατηγική διαφοροποίησης) σημαίνει ότι έχει επιλέξει 

να παράγει το προϊόν της με διαφορετικές διαδικασίες από τους ανταγωνιστές της.

Σύμφωνα με τον Porter [40], “η ουσία της στρατηγικής βρίσκεται στις 

δραστηριότητες (activities) - να επιλέγεις να εκτελείς δραστηριότητες με διαφορετικό
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τρόπο από τον ανταγωνισμό ή δραστηριότητες διαφορετικές από τον ανταγωνισμό ... Η 

στρατηγική είναι το ταίριασμα (fit) των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.” Η 

δημιουργία αξίας από την επιχείρηση προέρχεται από τις δραστηριότητες που αυτή έχει 

επιλέξει και, ιδιαίτερα, από τον τρόπο σύνδεσης των δραστηριοτήτων αυτών. Η σύνδεση 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που άπτεται του ζητήματος της ολοκλήρωσης των 

δραστηριοτήτων, είναι η πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η αιτία για τη 

βελτίωση του περιθωρίου κερδοφορίας.

Οι Prahalad και Hamer [43] θεωρούν ότι οι κεντρικές ικανότητες (core 

competence) μιας επιχείρησης αποτελούν ένα πρωταρχικό παράγοντα επιχειρηματικής 

επιτυχίας και, ταυτόχρονα, ένα βασικό κριτήριο για την επιλογή και τη διαμόρφωση της 

επιχειρηματικής στρατηγικής. Οι κεντρικές ικανότητες είναι η ενσάρκωση της 

οργανωσιακής γνώσης και “ ... η συλλογική μάθηση και εμπειρία (learning) της 

επιχείρησης, ιδιαίτερα για το συντονισμό των διαφόρων παραγωγικών ικανοτήτων και 

την ολοκλήρωση των πολλαπλών τεχνολογικών πόρων”. Η έννοια έχει ισχύ τόσο στο 

βιομηχανικό χώρο, όσο και στο πεδίο των υπηρεσιών, σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης. 

Η αναγνώριση των κεντρικών ικανοτήτων μιας επιχείρησης και η εκμετάλλευσή τους 

συντελεί στην οργανωσιακή βελτίωση και την επιχειρηματική καινοτομία, μέσα από τη 

συμμετοχή και τη συνεργασία πέρα από τα καθιερωμένα σύνορα της οργάνωσης. Ο 

Mintzberg κωδικοποιεί τις προσεγγίσεις της στρατηγικής σε τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ 

των οποίων είναι και ότι η στρατηγική είναι ο τρόπος έκφρασης ενός προτύπου 

συμπεριφοράς που ακολουθεί η επιχείρηση (strategy as pattern).

1.3 Εντοπισμός του προβλήματος

Οι Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων αποτελούν ένα δομημένο πλαίσιο μελέτης για το 

σχεδίασμά και την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων. Η ανάγκη για τη δημιουργία 

Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων απορρέει από τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που προτάσσουν τη συνεχή αλλαγή και βελτίωση των 

επιχειρήσεων, έτσι ώστε “η προσαρμοστικότητα να αποτελέσει εγγενή ιδιότητα των 

επιχειρήσεων” [25]. Έτσι, ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση των επιχειρήσεων 

συσχετίζονται στενά με την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την επιτυχή 

παρουσία τους στις αγορές.

Η GERAM, ως μία πρότυπη Αρχιτεκτονική και Μεθοδολογία, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί -μεταξύ άλλων- για τη σύσταση νέας επιχείρησης, την αναδιοργάνωση, 

τις συγχωνεύσεις, τη δημιουργία “εικονικών” επιχειρηματικών δομών, τη δημιουργία
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κοινοπραξιών, την ολοκλήρωση κατά μήκος της αλυσίδας αξίας του προϊόντος, τα 

προγράμματα συνεχούς βελτίωσης, τα προγράμματα ολικής ποιότητας [25]. Μία 

απαίτηση για το πλαίσιο της GERAM είναι “να συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

δραστηριότητες που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με το σχεδίασμά, τη λειτουργία και τη 

βελτίωση της επιχείρησης” [35].

Τα έργα του σχεδιασμού και της ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων, όπως 

περιγράφονται στην GERAM, διενεργούνται στη βάση του Κύκλου Ζωής της 

επιχείρησης με τη συμμετοχή τεσσάρων ειδών Επιχειρηματικών Οντοτήτων. Μεταξύ των 

φάσεων του Κύκλου Ζωής και των Επιχειρηματικών Οντοτήτων υπάρχει σχέση 

αντιστοιχίας, έτσι ώστε κάθε φάση να διενεργείται από κάποια Επιχειρηματική 

Οντότητα. Στην GERAM αναγνωρίζεται ευκρινώς ο στρατηγικός χαρακτήρας αυτών των 

έργων, καθώς προδιαγράφεται η λειτουργία της Οντότητας Στρατηγικής Διοίκησης, η 

οποία εμπλέκεται στις φάσεις της “Αναγνώριση της Οντότητας”, δηλαδή του 

προσδιορισμού της σε σχέση με το περιβάλλον, και του “Προσδιορισμό της Έννοιας της 

Οντότητας”, στην οποία ορίζονται έννοιες όπως είναι η αποστολή, το όραμα, οι αξίες, οι 

γενικές στρατηγικές, οι στόχοι, οι πολιτικές, κτλ.

Ωστόσο, αν και η στρατηγική διάσταση των έργων σχεδιασμού και ολοκλήρωσης 

των επιχειρήσεων αναγνωρίζεται στην Αρχιτεκτονική της GERAM, έτσι ώστε να 

πληρούνται οι προδιαγραφές που έχουν τεθεί για πλήρη κάλυψη των δραστηριοτήτων 

[35], στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι “η έμφαση έχει δοθεί στο σχεδίασμά της 

λειτουργίας και την υλοποίηση του σχεδιασμού” [35]. Χρησιμοποιώντας όρους 

στρατηγικής, οι Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων παρακάμπτουν το ζήτημα του 

στρατηγικού σχεδιασμού και επικεντρώνονται στην εφαρμογή του σχεδιασμού.

Με αυτόν τον τρόπο, αν και ο στόχος των Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων είναι η 

πλήρης ολοκλήρωση της επιχείρησης, δηλαδή η ολοκλήρωση όλων των επιχειρηματικών 

διαδικασιών, φαίνεται να αποσυνδέεται το ζήτημα της λήψης απόφασης (διοικητική 
διαδικασία) από το σχεδίασμά, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή του έργου 

(παραγωγική/ λειτουργική διαδικασία) και να δίνεται έμφαση στο δεύτερο σκέλος. Θα 

μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι η συμμετοχή των στρατηγικών διαδικασιών στις 

Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων προδιαγράφεται με τρόπο που να περιορίζεται σε τυπικό 

ρόλο.

Θεωρώντας ότι η στρατηγική διαδικασία διαμορφώνεται εξωγενώς ως προς τις 

διαδικασίες επιχειρηματικού σχεδιασμού και ολοκλήρωσης και λαμβάνοντας τα 

αποτελέσματα της στρατηγικής διαδικασίας ως δεδομένα, οι Αρχιτεκτονικές 

Επιχειρήσεων στερούνται, ουσιαστικά, ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση με
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άμεσο τρόπο των εξελίξεων του περιβάλλοντος και περιορίζουν την οπτική στην 

εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης.

Από την άλλη πλευρά, μελετώντας τα μοντέλα της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων, διακρίνεται η ανάπτυξή τους στη βάση μιας αντίρροπης τάσης, καθώς τα 

περισσότερα από αυτά επικεντρώνονται στη διαμόρφωση της στρατηγικής και 

παραμελούν το ζήτημα της υλοποίησης της στρατηγικής. Το ζήτημα της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων φαίνεται να ολοκληρώνεται με την επιλογή της συγκεκριμένης στρατηγικής 

που θα κατευθύνει την επιχειρηματική δράση για την επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης. Ωστόσο, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η σύλληψη του τρόπου δράσης, αν 

και συνεισφέρει σημαντικά στην επιχειρηματική επιτυχία, δεν είναι ικανή από μόνη της 

να την εξασφαλίσει την. Μερίδιο συμβολής στην τελική επιτυχία έχει και ο 

προγραμματισμός και η εκτέλεση της δράσης.

Το ζητούμενο της μελέτης είναι η εξισορρόπηση του πλαισίου μελέτης των 

επιχειρήσεων, όπως διαμορφώνεται στα πλαίσια του σχεδιασμού των Επιχειρήσεων και 

της στρατηγικής των Επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό επιλέγεται το δομημένο πλαίσιο 

των Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων να αποτελέσει το υπόβαθρο της προσπάθειας 

ολοκλήρωσης όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών. Η ανάπτυξη της μελέτης 

στρέφεται προς τη διερεύνηση των σημείων σύνδεσης μεταξύ των Αρχιτεκτονικών 

Επιχειρήσεων και της στρατηγικής των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη και τον 

εμπλουτισμό των εννοιών της στρατηγικής στα πλαίσια των Αρχιτεκτονικών των 

Επιχειρήσεων.

1.4. Τα προσδοκώμενα οφέλη

Η ολοκλήρωση των Επιχειρηματικών Αρχιτεκτονικών και της στρατηγικής μπορεί να 

αποβεί αμοιβαίως ευεργετική, αλληλοκαλύπτοντας τα κενά και διαμορφώνοντας ένα 

περισσότερο ισοσταθμισμένο πλαίσιο για τη μελέτη των επιχειρήσεων. Η σύνδεση αυτή 

κρίνεται σκόπιμη, καθώς η στρατηγική αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν μετουσιώνεται σε 

επιχειρηματική δράση και, αντίστροφα, η επιχειρηματική δράση οδηγεί στην επιτυχία 

όταν εντάσσεται στην εξυπηρέτηση κάποιου στρατηγικού στόχου.

Η αλληλεπίδραση των εννοιών της στρατηγικής των Επιχειρήσεων με τις έννοιες 

του σχεδιασμού και της ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων μπορεί να διαμορφώσει ένα 

πλαίσιο που θα υποστηρίζει την ολοκλήρωση όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών, 

διοικητικών- στρατηγικών και λειτουργικών- παραγωγικών.
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Συγκεκριμένα, τα βασικά προσδοκώμενα οφέλη για τις Αρχιτεκτονικές των 

Επιχειρήσεων συνοψίζονται στα εξής:

• Οι Αρχιτεκτονικές των Επιχειρήσεων θα αποκτήσουν εξωστρεφή προσανατολισμό 

και θα είναι δυνατή η μελέτη της αλληλεπίδρασης της επιχείρησης και των 

εξωτερικών παραγόντων.

• Οι αποφάσεις σχεδιασμού και ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων θα συνδεθούν με 

άμεσο τρόπο με τη στρατηγική της επιχείρησης.

• Το πλαίσιο αναφοράς της επιχειρηματικής ολοκλήρωσης θα διευρυνθεί, ώστε να 

περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης, στρατηγικές και 

λειτουργικές.

• Το πλαίσιο αναφοράς της επιχειρηματικής ολοκλήρωσης θα διευρυνθεί, ώστε να 

περιλαμβάνει και την ολοκλήρωση της επιχείρησης με παράγοντες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος.

Οφέλη από την ολοκλήρωση των εννοιών της στρατηγικής και του σχεδιασμού 

και της ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων προσδοκάται να υπάρξουν και για τη στρατηγική 

διαδικασία. Η στρατηγική των Επιχειρήσεων είναι μία διαδικασία που λαμβάνει υπόψη 

αφενός τους εσωτερικούς παράγοντες και τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και 

αφετέρου τους παράγοντες και τις τάσεις του περιβάλλοντος, για να προδιαγράφει το 

μέλλον της επιχείρησης και να διαμορφώσει ένα γενικό πλαίσιο δράσης για την επίτευξη 

των στόχων και την πραγμάτωση της επιθυμητής κατάστασης. Οι Αρχιτεκτονικές των 

Επιχειρήσεων, αποτελώντας δομημένες και τυπικές προσεγγίσεις στην ανάλυση του 

εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης που αποσκοπούν στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων επιχειρηματικού σχεδιασμού και ολοκλήρωσης, μπορούν να συμβάλλουν 

στη στρατηγική διαδικασία, ιδιαίτερα σε σχέση με:

• την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, που γίνεται με σκοπό 

την αναγνώριση δυνάμεων και αδυναμιών, και

• την υλοποίηση των προγραμμάτων στρατηγικής δράσης.

Κοινά οφέλη που αναμένεται να προκόψουν για όλη την επιχείρηση από την 

ανάπτυξη των εννοιολογικών συσχετισμών μεταξύ της στρατηγικής και του σχεδιασμού 

και της λειτουργίας της επιχείρησης είναι:

• η βελτίωση της ποιότητας της επικοινωνίας και του επιπέδου κατανόησης μεταξύ 

της ανώτατης διοίκησης και του λειτουργικού διοικητικού επιπέδου της επιχείρησης 

και
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η δημιουργία μιας εννοιολογικής υποδομής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη όλων των φάσεων της 

στρατηγικής διαδικασίας.

1.5. Η δομή της μελέτης

Η δημιουργία ενός σύνθετου εννοιολογικού σχήματος που θα ενσωματώνει τις έννοιες 

της στρατηγικής στο μεθοδολογικό πλαίσιο των Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων 

παρουσιάζεται στο τρίτο κεφάλαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο η διερεύνηση της θεωρίας των 

Αρχιτεκτονικών και της στρατηγικής των επιχειρήσεων. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της μελέτης.

Η δομή της μελέτης διαμορφώνεται, αναλυτικά, ως εξής:

• Επισκόπηση των εννοιών και τη φιλοσοφίας του σχεδιασμού και της ολοκλήρωσης 

των επιχειρήσεων (κεφάλαιο 2).

• Επισκόπηση των εννοιών των Αρχιτεκτονικών των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, 

αναλύεται η προσπάθεια τυποποίησης των Αρχιτεκτονικών Επιχειρηματικού 

Σχεδιασμού και Ολοκλήρωσης με τη δημιουργία της GERAM και οι βασικές 

περιπτώσεις Αρχιτεκτονικών των επιχειρήσεων, όπως είναι η CIMOSA, η PERA και 

η GIM (κεφάλαιο 2).

• Επισκόπηση των εννοιών και ορισμένων βασικών μοντέλων της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων(κεφάλαιο 2).

• Διερεύνηση των μέσων ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων (κεφάλαιο 2).

• Επισκόπηση άλλων απόψεων και προσπαθειών για την ενσωμάτωση των 

στρατηγικών εννοιών στα πλαίσια των Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων (κεφάλαιο 2).

• Διερεύνηση των κοινών σημείων και της συμπληρωματικότητας των εννοιών και 

των μεθόδων μεταξύ των Αρχιτεκτονικών και της στρατηγικής των επιχειρήσεων 

(κεφάλαιο 3).

• Δημιουργία του εννοιολογικού σχήματος (Γενική Υποδομή της Στρατηγικής 

Οπτικής) για την ενσωμάτωση της στρατηγικής των επιχειρήσεων στα πλαίσια των 

Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων (κεφάλαιο 3).

• Ανάπτυξη ενός μοντέλου Οντοτήτων- Συσχετισμών για τη Γενική Στρατηγική 

Οπτική στο πλαίσιο της GERAM και ανάλυση του περιεχομένου του (κεφάλαιο 3).

• Εξαγωγή συμπερασμάτων και υπόδειξη μελλοντικών προσπαθειών (κεφάλαιο 4).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Στο κεφάλαιο δεύτερο αναπτύσσεται η επισκόπηση της αρθρογραφίας και της 

βιβλιογραφίας γύρω από το ζήτημα της ολοκλήρωσης και του σχεδιασμού των 

επιχειρήσεων, των Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων και της στρατηγική των επιχειρήσεων.

Αρχικά γίνεται αναφορά στο ζήτημα και τις έννοιες της επιχειρηματικής 

ολοκλήρωσης, που αποτελεί βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων και κεντρικό θέμα των 

Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων. Στη συνέχεια διερευνάται το θεωρητικό υπόβαθρο των 

Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων, όπως διαμορφώνεται στα γνωστικά αντικείμενα του 

Σχεδιασμού Επιχειρήσεων (Enterprise Engineering) και του Βιομηχανικού Σχεδιασμού 

(Industrial Engineering). Ακολουθεί η διερεύνηση της φιλοσοφίας ανάπτυξης των 

Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων και η ανάλυση της πρότυπης Επιχειρηματικής 

Αρχιτεκτονικής και Μεθοδολογίας (GERAM) και των περιπτώσεων Αρχιτεκτονικών 

Επιχειρήσεων στις οποίες βασίζεται (CIMOSA, PERA, GIM). Τέλος, παρουσιάζονται 

έννοιες των οντολογικών μοντέλων, καθώς και ορισμένες άλλες προσεγγίσεις και 

εφαρμογές σχεδιασμού και ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων.

Ακολουθεί η επισκόπηση της στρατηγικής διαδικασίας και η μελέτη ορισμένων 

βασικών μοντέλων και σχολών επιχειρηματικής στρατηγικής (το μοντέλο SWOT, το 

μοντέλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, η Σχολή της Τοποθέτησης, η Στρατηγική 

Αρχιτεκτονική που βασίζεται στις κεντρικές ικανότητες, η Σχολή της Μάθησης, κτλ.). 

Παρουσιάζονται ορισμένες απόψεις για τη σχέση μεταξύ της στρατηγικής διαδικασίας
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και των λειτουργικών διαδικασιών και η άποψη του Mintzberg για την ολοκλήρωση των 

διαφόρων μοντέλων στρατηγικής των επιχειρήσεων.

Τέλος, διερευνάται ο ρόλος της δομής των επιχειρήσεων στο έργο της 

επιχειρηματικής ολοκλήρωσης από τη σκοπιά των Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων και της 

στρατηγικής και παρουσιάζονται απόψεις άλλων μελετητών για το ζήτημα της 

ενσωμάτωσης της στρατηγικής διαδικασίας στις Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων.

2.1. Η έννοια της ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων

Το ζήτημα της επιχειρηματικής ολοκλήρωσης είναι απόρροια της ανάγκης συνεχούς 

προσαρμογής της επιχείρησης στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του δυναμικού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η διενέργεια μιας επιχειρηματικής αλλαγής, ώστε η 

επιχείρηση να βρίσκεται συνεχώς συντονισμένη με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος, 

είναι δυνατό να διασπάσει τον οργανωτικό ιστό της επιχείρησης και, στην πράξη, να 

εμποδίσει τη βελτίωση της λειτουργίας της. Η επιχειρηματική ολοκλήρωση αποσκοπεί να 

επανασυνδέσει όλα τα στοιχεία της επιχείρησης μεταξύ τους σε ένα λειτουργικό και 

αποδοτικό σύνολο. Επομένως, η επιχειρηματική αλλαγή, η προσαρμοστικότητα και η 

ολοκλήρωση μπορούν να θεωρηθούν έννοιες συνεκτικές και δράσεις αλληλοδιαδοχικές 

στα πλαίσια των προσπαθειών συνεχούς βελτίωσης της επιχείρησης.

Λόγω της σημασίας που έχει η έννοια της ολοκλήρωσης για την επιχειρηματική 

επιτυχία αποτελεί θέμα μελέτης τόσο στο πεδίο του Σχεδιασμού Επιχειρήσεων, όσο και 

της στρατηγικής των επιχειρήσεων. Στο πεδίο του Σχεδιασμού και των Αρχιτεκτονικών 

Επιχειρήσεων, η ολοκλήρωση αποτελεί περισσότερο τεχνοκρατική έννοια που 

αναφέρεται κυρίως στην πληροφοριακή ολοκλήρωση και τη χρήση ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, αν και επισημαίνεται η ανάγκη συνολικής ολοκλήρωσης όλων των 

στοιχείων της επιχείρησης και ενσωμάτωσης στους στόχους της ολοκλήρωσης των 

ανθρωποκεντρικών εννοιών. Στα πλαίσια της στρατηγικής των επιχειρήσεων, η 

ολοκλήρωση συνδέεται με έμμεσο τρόπο με τους στόχους της στρατηγικής και, στην 

ουσία, αποτελεί προϋπόθεση και μέσο για την επιτυχία της στρατηγικής.

Αφετηρία για τις προσπάθειες επιχειρηματικής ολοκλήρωσης αποτέλεσαν οι 

προσπάθειες για τη χρήση υπολογιστών στην παραγωγική διαδικασία (Computer 

integrated Manufacturing - CIM) για τον έλεγχο, το σχεδίασμά των προϊόντων, την 

επιμελητεία, τη διοίκηση και τον προγραμματισμό παραγωγής. “Η έννοια της 

Ολοκλήρωσης της Παραγωγής με τη χρήση Υπολογιστών (CIM) αναφέρεται στην ευρεία
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χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας για τη βελτίωση του συντονισμού, της 

συνεργασίας, της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας των διαφόρων διαδικασιών της 

βιομηχανικής επιχείρησης (είτε εκτελούνται από μηχανές είτε από ανθρώπους) που 

επεκτείνονται από τις απαιτήσεις του πελάτη και τη ζήτηση, ως το σχεδίασμά του 

προϊόντος, το σχεδίασμά και τον έλεγχο της παραγωγής, την παραγγελιοδοσία και την 

παροχή υπηρεσιών μετά την πώληση” [54],

Λόγω αυτής της προέλευσης, η επιχειρηματική ολοκλήρωση διαθέτει έντονα 

τεχνοκρατικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η επιχειρηματική ολοκλήρωση αποσκοπεί ευρύτερα 

να αναβαθμίσει και επεκτείνει το πλαίσιο CIM, ενσωματώνοντας το ανθρώπινο στοιχείο 

της επιχείρησης και τις ανάγκες της Διοίκησης [5].

“Η έννοια της Ολοκλήρωσης της Παραγωγής με τη χρήση Υπολογιστών 

αποσκοπούσε να συνδέσει τους υπολογιστές της επιχείρησης ώστε να διευκολύνεται η 

ανταλλαγή πληροφοριών και υλικών. Η Επιχειρηματική Ολοκλήρωση (Enterprise 

Integration) προχωρά ένα βήμα παραπάνω: πριν προβεί στο σχεδίασμά και τον 

ανασχεδιασμό της επιχείρησης, διερευνά τις κεντρικές διαδικασίες (core processes) της 

επιχείρησης. Μόνο μετά από αυτό εξετάζεται πως μπορούν να βελτιωθούν οι διαδικασίες 

με τη χρήση των τεχνολογικών και ανθρώπινων πόρων. Η Επιχειρηματική Ολοκλήρωση 

αφορά την αποστολή, τους στόχους, τις στρατηγικές, τους περιορισμούς, την 

οργανωσιακή δομή, τους πόρους και όλες τις διοικητικές και επιχειρηματικές διαδικασίες 

κατά μήκος της αλυσίδας αξίας του προϊόντος. Καθορίζει τις κρίσιμες απαιτήσεις από τις 

διαδικασίες, παρουσιάζει εναλλακτικές λύσεις και σχέδια και καθοδηγεί στην εφαρμογή 

τους σε στρατηγικό, τακτικό και λειτουργικό επίπεδο” [5].

Οι Williams, Bemus και Nemes επισημαίνουν ότι η έννοια της ολοκλήρωσης δεν 

ταυτίζεται με την αυτοματοποίηση και τις εφαρμογές των υπολογιστών, αν και η 

εφαρμογή ενός προγράμματος επιχειρηματικής ολοκλήρωσης συνήθως βασίζεται σε 

αυτά. Η επιχειρηματική ολοκλήρωση έχει δύο όψεις: “από τη μία είναι η συλλογή, 

οργάνωση, αποθήκευση και χρήση δεδομένων για την επιχείρηση και το περιβάλλον της 

με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της, σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει η 

Διοίκηση. Από την άλλη περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των πρώτων υλών, των 

ενδιάμεσων και των τελικών προϊόντων και την ολοκλήρωση του παραγωγικού 

εξοπλισμού και του ανθρώπινου στοιχείου της οργάνωσης” [57].

Για τον Vemadat η επιχειρηματική ολοκλήρωση έχει την έννοια του συντονισμού 

των αποφάσεων με σκοπό τον έλεγχο της παραγωγής και με μέσο την πληροφοριακή 

υποδομή της επιχείρησης: “Ολοκλήρωση σημαίνει να βάλεις όλα τα στοιχεία μαζί σε ένα 

συνεργατικό σύνολο ... Μία ολοκληρωμένη επιχείρηση συντονίζει τις στρατηγικές, 

τακτικές και καθημερινές αποφάσεις εφαρμόζοντας μία αποδοτική και συνεπή
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πληροφοριακή ροή και μία οργανωσιακή δομή που επιτρέπει την άριστη χρήση της 

πληροφορίας για τον έλεγχο της φυσικής ροής των προϊόντων” [54]. Για τον Vernadat η 

ολοκλήρωση των επιχειρήσεων επικεντρώνεται σε δύο βασικά ζητήματα: την υποκίνηση 

των εργαζομένων και τον εφοδιασμό τους με την κατάλληλη πληροφόρηση.

Οι Williams et. al. συνδέουν το ζήτημα της ολοκλήρωσης με την αποδοτικότητα, 

την “ικανότητα ταχείας ανταπόκρισης” (agility) της επιχείρησης (“η επιχειρηματική 

ολοκλήρωση αποτελεί το μέσο για την επίτευξη καλύτερης και ταχύτερης ανταπόκρισης 

στις απαιτήσεις των πελατών και του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση της ποιότητας των 

προϊόντων, την αύξηση της ευελιξίας, την ταχύτερη εισαγωγή νέων προϊόντων” [56]), 

αλλά και ζητήματα κοινωνικής και περιβαλλοντολογικής υπευθυνότητας και ποιότητας 

της εργασιακής ζωής [56],

Η προσπάθεια της ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων απαιτεί τη συνεισφορά 

πολλών γνωστικών πεδίων. Οι Bemus και Nemes [3] θεωρεί ότι τα γνωστικά αντικείμενα 

που σχετίζονται με την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν τις επιστήμες των 

υπολογιστών και της πληροφορικής, τις επιστήμες των μηχανικών και της παραγωγής, το 

σχεδίασμά βιομηχανικών συστημάτων και τις διοικητικές επιστήμες. Ο Yu [58] θεωρεί 

ότι το όραμα της επιχειρηματικής ολοκλήρωσης βασίζεται στην αρμονική σύνδεση των 

πολύπλοκων ανθρωποκεντρικών, οργανωσιακών και τεχνολογικών επιχειρηματικών 

υποσυστημάτων και υποστηρίζει ότι τα μοντέλα της επιχειρηματικής ολοκλήρωσης θα 

πρέπει να ανταποκρίνονται στο ζητούμενο αυτό.

Η ολοκλήρωση των επιχειρήσεων μπορεί να λάβει χώρα σε δύο διαστάσεις: την 

οριζόντια (λειτουργική) και την κάθετη (διοικητική). “Η Οριζόντια Ολοκλήρωση 

(Horizontal Integration) αφορά τη φυσική και λογική ολοκλήρωση όλων των 

επιχειρηματικών διαδικασιών, από τη ζήτηση ως την αποστολή των προϊόντων στον 

αγοραστή, και λαμβάνει χώρα ανεξάρτητα από τα σύνορα της επιχείρησης [δηλαδή 

συμπεριλαμβάνει και την ολοκλήρωση κατά μήκος του καναλιού διανομής - extended/ 
virtual enterprises, κτλ.] ... Η Κάθετη Ολοκλήρωση (Vertical Integration) έχει ως 

αντικείμενο τη ροή/ δομή αποφάσεων ... αφορά την ολοκλήρωση των διαφόρων 

διοικητικών επιπέδων της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων, κατά την οποία το ένα διοικητικό επίπεδο λαμβάνει 

αποφάσεις που καθορίζουν τους περιορισμούς για τα υφιστάμενα διοικητικά επίπεδα, που 

με τη σειρά τους λειτουργούν ως μηχανισμοί ανάδρασης για τα ανώτερα διοικητικά 

επίπεδα” [54],

Ο Vernadat διακρίνει πέντε οπτικές (views) επιχειρηματικής ολοκλήρωσης:

1. Ολοκλήρωση των αγορών (integration of markets).
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2. Ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας (integration of development and 

manufacturing sites).

3. Ολοκλήρωση με τους προμηθευτές (integration between suppliers and manufacturers).

4. Ολοκλήρωση μεταξύ σχεδιασμού και παραγωγής (integration of design and 

manufacturing).

5. Ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων (integration of information systems), 

που διακρίνεται στην ολοκλήρωση των φυσικών συστημάτων (physical integration) 

και την ολοκλήρωση των εφαρμογών (application integration).

Οι περιπτώσεις 2, 4 και 5 σχετίζονται με την παραδοσιακή άποψη για την 

επιχειρηματική ολοκλήρωση, ενώ οι περιπτώσεις 1 και 3 αναφέρονται στην ολοκλήρωση 

της επιχείρησης με παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η 

“ολοκλήρωση των αγορών” έχει αντικείμενο την “προσαρμογή της επιχείρησης στις 

προτιμήσεις των τοπικών αγορών” (που γίνεται αντιληπτή ως ολοκλήρωση με τους 

πελάτες και τους αγοραστές, ώστε να λαμβάνονται άμεσα υπόψη τα συμφέροντα και οι 

προτιμήσεις τους), ενώ η “ολοκλήρωση με τους προμηθευτές” αποσκοπεί στο 

“συντονισμό της δράσης κατά μήκος του καναλιού διανομής, ώστε να μειώνεται ο νεκρός 

χρόνος στην παραγωγική διαδικασία και να επιμερίζεται το κόστος της αποτυχίας κατά 

την ανάπτυξη καινοτομιών” [54],

Οι Williams et. al. επισημαίνουν μία μονόπλευρη τεχνολογική προσέγγιση στις 

προσπάθειες επιχειρηματικής ολοκλήρωσης και υπογραμμίζουν τους κινδύνους που αυτή 

εγκυμονεί: “Δυστυχώς η επιχειρηματική ολοκλήρωση έχει λάβει έντονο τεχνολογικό 

προσανατολισμό ... που δε σχετίζεται με τους κρίσιμους παράγοντες επιχειρηματικής 

επιτυχίας και δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα στην κερδοφορία των επιχειρήσεων” 

[56]. Σύμφωνα με τους Williams et. al., υπάρχουν πολλοί λόγοι που εξηγούν αυτήν την 

σχετική αποτυχία, αλλά βασικό μειονέκτημα είναι ότι οι προσπάθειες επιχειρηματικής 

ολοκλήρωσης δεν καλύπτουν όλο το εύρος της ολοκλήρωσης και δε στηρίζονται σε ένα 

συνολικό πλαίσιο της επιχειρηματικής δράσης.

Ο Garvin θεωρεί ότι μελέτη των επιχειρήσεων βάσει των διαδικασιών εισάγει μία 

νέα προοπτική στο ζήτημα της ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων: “οι περισσότερες 

προσπάθειες ολοκλήρωσης είτε χρησιμοποιούν έννοιες υψηλού επιπέδου ανάλυσης, όπως 

η στρατηγική, είτε επικεντρώνονται σε χαμηλό επίπεδο, στην εκτέλεση των εργασιών 

(tasks). Οι ερευνητές συνήθως αγνοούν τη μέση οδό. Οι διαδικασίες είναι έννοιες 

μεσαίου επιπέδου που συνδυάζουν τις δραστηριότητες σε συνεκτικά σύνολα και 

αποτελούν μία άριστη εναλλακτική προσέγγιση” [17]. Η προσέγγιση των διαδικασιών 

παρέχει το σωστό πλαίσιο γιατί θεωρεί την επιχειρηματική δράση ενιαία σε όλο το εύρος 

της επιχείρησης. Ο Garvin επισημαίνει, επίσης, ότι οι περισσότερες προσπάθειες
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επιχειρηματικής ολοκλήρωσης αφενός θεωρούν ότι έχουν εκπληρώσει την αποστολή 

τους με τον ανασχεδιασμό της οργάνωσης, με αποτέλεσμα να παραμελούν τη λειτουργία 

της νέας οργάνωσης κι αφετέρου εστιάζονται στην ολοκλήρωση των λειτουργικών 

διαδικασιών, αγνοώντας τις διοικητικές, όπως είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός. Το 

αποτέλεσμα είναι η ασυμβατότητα και η ασυνέχεια μεταξύ του σχεδιασμού που 

πραγματοποιεί η διοίκηση και των καθημερινών πρακτικών σε επίπεδο λειτουργίας της 

επιχείρησης.

Η στρατηγική μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί έναν ορισμό, δηλαδή μια 

συνοπτική περιγραφή, της επιχειρηματικής δράσης. Η στρατηγική δίνει ταυτότητα στην 

επιχειρηματική δράση και, από την άποψη αυτή, εντάσσει στους κόλπους της την έννοια 

της ολοκλήρωσης και της ενότητας της δράσης: “η στρατηγική ολοκληρώνει τους 

στόχους και την επιχειρηματική δράση και προσδίδει στην επιχείρησης ενότητα, 

συνέπεια και ταυτότητα” [1]. Η σχέση μεταξύ στρατηγικής και ολοκλήρωσης γίνεται 

περισσότερο σαφής λαμβάνοντας υπόψη την έννοια της γενικής στρατηγικής (generic 

strategy), που αποσκοπεί να προσδώσει μια ενιαία φιλοσοφία στο σύνολο της 

επιχειρηματικής δράσης. Έτσι, η εφαρμογή μίας συγκεκριμένης στρατηγικής σημαίνει ότι 

η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει και να συντονίσει όλες της δραστηριότητες σε ένα 

κοινό πλαίσιο δράσης που θα απευθύνεται στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 

Για παράδειγμα, η στρατηγική διαφοροποίησης που επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση 

του πελάτη σημαίνει ότι όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει να είναι 

πελατοκεντρικές, ενώ η στρατηγική ηγεσίας κόστους που επικεντρώνεται στη μείωση του 

κόστους σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογής και 

διαμόρφωσης όλων των δραστηριοτήτων. Η άποψη αυτή συμπυκνώνεται στα λόγια του 

Porter, ότι “η στρατηγική είναι το ταίριασμα (fit) των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων” 

[40].

Στα μοντέλα της στρατηγικής των επιχειρήσεων γίνεται αναλυτική παρουσίαση 

στην ενότητα 2.4. Στην παρούσα θέση κρίνεται αρκετή μία συνοπτική παρουσίαση της 

τοποθέτησης ορισμένων από αυτά πάνω στο ζήτημα της επιχειρηματικής ολοκλήρωσης. 

Από τα πολλά μοντέλα στρατηγικής που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στην ανάγκη 

ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων, θα γίνει αναφορά στο μοντέλο του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού [32], το μοντέλο της “Επιχειρηματικής Κηδεμονίας” (Corporate Parenting) 

των Campbell, Goold και Alexander [24], στην έννοια των “κεντρικών ικανοτήτων” των 

Prahalad και Hamel [40] και τις δυνάμεις της Ιδεολογίας και της Πολιτικής του 

Mintzberg [33].
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Στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού αναπτύσσονται οι ιεραρχίες στόχων, 

στρατηγικών, προγραμμάτων δράσης και προϋπολογισμών, που εξειδικεύονται κατά 

μήκος των ιεραρχικών επιπέδων της οργάνωσης, με σκοπό τον έλεγχο και το συντονισμό 

της δράσης (η έννοια του συντονισμού μπορεί να θεωρηθεί παραπλήσια της 

ολοκλήρωσης, αλλά με λιγότερο ισχυρό νοηματικό περιεχόμενο. Αλλωστε, για τον 

Vemadat η επιχειρηματική ολοκλήρωση έχει την έννοια του “συντονισμού των 

αποφάσεων με σκοπό τον έλεγχο της παραγωγής και με μέσο την πληροφοριακή υποδομή 

της επιχείρησης” [54]). “Οι λέξεις συντονισμός, ολοκλήρωση, συνολική κάλυψη, 

επικοινωνία, χρησιμοποιούνται γενναιόδωρα στα πλαίσια του σχεδιασμού” [32]. Βασική 

υπόθεση του σχεδιασμού είναι ότι μία τέτοια τυπική διαδικασία έχει σαν αποτέλεσμα το 

συντονισμό της συνολικής δράσης.

Οι “κεντρικές ικανότητες”, που αποτελούν τη “ρίζα του δέντρου της επιχείρησης” 

και το θεμέλιο λίθο της Στρατηγικής Αρχιτεκτονικής των Prahalad και Hamel [40], 

εντοπίζονται συνήθως στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ των τμημάτων ή μεταξύ των 

Επιχειρηματικών Μονάδων (SBUs) και αναπτύσσονται ως το αποτέλεσμα της 

ενδοεπιχειρησιακής συνεργασίας. Για τους Prahalad και Hamel οι “κεντρικές ικανότητες 

είναι η συλλογική μάθηση και εμπειρία της επιχείρησης για το συντονισμό των διαφόρων 

παραγωγικών ικανοτήτων και την ολοκλήρωση των πολλαπλών τεχνολογικών πόρων” 

και “η κόλλα” που συγκολλά τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης σε ένα ολοκληρωμένο 

σύνολο.

Ο Mintzberg [33] αναφέρεται στις δυνάμεις της Ιδεολογίας (Ideological Force) 

και της Πολιτικής (Political Force) ως δύο αντίρροπες δυνάμεις, η συνύπαρξη των 

οποίων εξασφαλίζει την επιχειρηματική επιτυχία. Η Ιδεολογία είναι η δύναμη που 

συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία στο εσωτερικό της επιχείρησης, εξομαλύνει τις διαφορές 

και επιφέρει αρμονία και ενότητα στην επιχειρηματική δράση. Η Πολιτική αφορά την 

εξωστρέφειας της οργάνωσης και αντιπροσωπεύει τις δυνάμεις της επιχειρηματικής 

αλλαγής. Σε σχέση με τους όρους που χρησιμοποιούνται στις Αρχιτεκτονικές και το 

Σχεδίασμά Επιχειρήσεων, η Ιδεολογία αντιστοιχεί στην έννοια της ολοκλήρωσης και η 

Πολιτική στην έννοια της προσαρμοστικότητας και της ικανότητας ταχείας αντίδρασης.

Μία βασική έννοια στα πλαίσια της στρατηγικής είναι η “συνέργια” (synergy), 

δηλαδή η αντίληψη ότι το σύνολο αξίζει περισσότερο από το άθροισμα των μερών του. 

Μία περισσότερο “επιχειρηματική” άποψη για τη συνέργια παρέχουν οι Hunger και 

Wheelen [24]: “επιχειρηματική συνέργια υπάρχει όταν η απόδοση επενδυμένου 

κεφαλαίου (ROI) κάθε τμήματος είναι μεγαλύτερη από ό,τι αν κάθε τμήμα λειτουργούσε 

ως ανεξάρτητη επιχείρηση”. Η έννοια της συνέργιας είναι αναλογική προς την έννοια της
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ολοκλήρωσης και έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς μελετητές της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων (αν και συχνά με διαφοροποιημένο νοηματικό περιεχόμενο).

Η έννοια της συνέργιας έχει αποτελέσει τη βάση για ένα μοντέλο στρατηγικής 

που αναπτύχθηκε από τους Campbell, Goold και Alexander και ονομάζεται “Στρατηγικές 

Επιχειρηματικής Κηδεμονίας” (Corporate Parenting Strategies) [24], Σύμφωνα με το 

μοντέλο αυτό, η επιχείρηση είναι ένα σύνολο ικανοτήτων και πόρων και η ανώτατη 

διοίκηση λειτουργεί ως γονέας που νοιάζεται για την ευημερία όλων των μελών της 

οικογένειας και, κυρίως, της οικογένειας ως σύνολο. Για να πετύχει τους στόχους αυτούς, 

η ανώτατη διοίκηση διακινεί και ανακατανέμει τους πόρους και συντονίζει τις 

δραστηριότητες. Στόχος είναι να προσθέτει αξία στην επιχειρηματική δράση 

δημιουργώντας συνέργιες. Βάσει αυτής της τοποθέτησης, οι συγγραφείς προτείνουν 

γενικές στρατηγικές επιχειρηματικής κηδεμονίας. Το συμπέρασμα είναι ότι αξία δεν 

προσθέτουν μόνο οι λειτουργικές δραστηριότητες αλλά και η στρατηγική λειτουργία της 

διοίκησης και ότι η προέλευση της στρατηγικής αξίας είναι οι συνέργιες. Το μοντέλο 

αυτό μπορεί να θεωρηθεί αντίστοιχο με τα μοντέλα διαχείρισης του επιχειρηματικού 

χαρτοφυλακίου, με τη διαφορά ότι η στρατηγική διαχείριση γίνεται με κριτήριο τις 

επιχειρηματικές ικανότητες και στόχο τις συνέργιες, όχι τους χρηματικούς πόρους και 

την απόδοση, αντίστοιχα.

Τέλος, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι ακόμη και οι εξαιρετικά 

διαδεδομένες στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου (portfolio strategies), όπως είναι ο 

“Πίνακας της BCG” (BCG Matrix) -σε όλες του τις παραλλαγές- και η “Επιχειρηματική 

Οθόνη της General Electric” (GE Business Screen), έχουν στον πυρήνα τους την έννοια 

της ολοκλήρωσης, καθώς επιδιώκουν την ολοκλήρωση των Επιχειρηματικών Μονάδων 

(SBUs) σε ένα κερδοφόρο σύνολο (το αντικείμενο των στρατηγικών αυτών και το μέσο 

της ολοκλήρωσης είναι η χρηματοοικονομική διαχείριση της επιχείρησης και όχι οι 

λειτουργίες και οι διαδικασίες της).

2.2. Το γνωστικό αντικείμενου του Σχεδιασμού Επιχειρήσεων

Το γνωστικό αντικείμενο του Σχεδιασμού Επιχειρήσεων (Enterprise Engineering) 

αναφέρεται στο σχεδίασμά των επιχειρηματικών λειτουργιών ώστε να αυξάνεται η 

αποδοτικότητά τους και να επιτυγχάνονται οι στόχοι της επιχείρησης. Ο Σχεδιασμός 

Επιχειρήσεων είναι “ένα σύνολο γνώσεων, αρχών και πρακτικών για την ανάλυση, το 

σχεδίασμά, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των επιχειρήσεων ... Η βασική ερώτηση 

στην οποία καλείται να δώσει απάντηση είναι πως πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός όλων των 

στοιχείων μιας επιχείρησης με τη χρήση αναλυτικών μεθόδων και εργαλείων ώστε να
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επιτυγχάνονται περισσότερο αποτελεσματικά οι στόχοι της επιχείρησης” (Society for 

Enterprise Engineering - 1995 [27]).

Σύμφωνα με το πλαίσιο GERAM, το αντικείμενο του Σχεδιασμού Επιχειρήσεων, 

υπό την τρέχουσα πραγματικότητα του ραγδαίως μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, 

σχετίζεται με την ανάπτυξη της προσαρμοστικής ικανότητας από τις επιχειρήσεις, την 

επιχειρηματική ολοκλήρωση και τη διάγνωση και τη διενέργεια της οργανωσιακής 

αλλαγής: “Για να προσαρμοστούν οι επιχειρήσεις σε αυτές τις αλλαγές, πρέπει να 

αναπτύξουν ισχυρά αντανακλαστικά και να καταστήσουν την προσαρμοστική ικανότητα 

μόνιμο χαρακτηριστικό τους. Αυτό απαιτεί την ολοκλήρωση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών και την ανάπτυξη ενός πεδίου που να οργανώνει όλη τη γνώση που 

απαιτείται για τη διάγνωση και τη διενέργεια της οργανωσιακής αλλαγής με τρόπο 

κατάλληλο και επαγγελματικό. Αυτό το πεδίο αποκαλείται Σχεδιασμός Επιχειρήσεων ... 

[που] είναι μία συλλογή εργαλείων και μεθόδων για το σχεδίασμά και τη συντήρηση της 

επιχείρησης σε μία κατάσταση διαρκούς ολοκλήρωσης” [25].

Ο Σχεδιασμός Επιχειρήσεων αποτελεί, σύμφωνα με τους Liles et. al. ένα 

σύγχρονο γνωστικό πεδίο που έχει τις ρίζες του στο Βιομηχανικό Σχεδίασμά (Industrial 

Engineering) [27], Ο Βιομηχανικός Σχεδιασμός έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των 

σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων και μηχανών (ή γενικά της τεχνολογίας) 

εντός του επιχειρηματικού περιβάλλοντος με σκοπό την εναρμόνιση και τη βελτίωση της 

σχέσης αυτής για την αποδοτικότερη εκτέλεση των βιομηχανικών διαδικασιών [49]. 

Βασίζεται στις “Αρχές της Επιστημονικής Διοίκησης” του Taylor [7] (ανάλυση, 

σχεδιασμός, οργάνωση, προγραμματισμός, μέτρηση, έλεγχος, κτλ.), που άλλαξαν τη 

μορφή της βιομηχανικής επιχείρησης και την οργάνωση της εργασίας εντός αυτής και 

διαμόρφωσαν το κυρίαρχο ακόμη και στις μέρες μας βιομηχανικό μοντέλο. Υπό τις 

επιδράσεις της σύγχρονης πληροφορικής τεχνολογίας, παρατηρούν οι Davenport και 

Short [7], διαμορφώνεται ένα Νέο Παράδειγμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού (New 

Industrial Engineering), που αναφέρεται στην συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ της 

οργάνωσης της επιχείρησης και των δυνατοτήτων της πληροφορικής τεχνολογίας και 

αποσκοπεί στη συνεχή αναδιοργάνωση της επιχείρησης.

Το νέο πεδίο του Σχεδιασμού Επιχειρήσεων μπορεί να θεωρηθεί ότι αποσκοπεί 

να επεκτείνει τις διαστάσεις του Βιομηχανικού Σχεδιασμού ώστε να περιλαμβάνονται 

στο πλαίσιο της μελέτης και να ολοκληρώνονται όλα τα στοιχεία της επιχείρησης, όπως 

είναι τα πληροφοριακά στοιχεία, οι στόχοι της επιχείρησης, οι στόχοι των ατόμων της 

οργάνωσης, οι στόχοι των υπολοίπων ενδιαφερομένων (stakeholders), η αλληλεπίδραση 

με το περιβάλλον, κτλ. [49].
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Τα άλλα γνωστικά πεδία (reference disciplines) από τα οποία Σχεδιασμός 

Επιχειρήσεων μπορεί να δανειστεί έννοιες και μεθόδους ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα 

επιστημών που περιλαμβάνει τις θετικές επιστήμες (sciences), τις ανθρωπιστικές 

επιστήμες (humanities) και τις τεχνολογικές επιστήμες (engineering) [27]. Τέτοια 

γνωστικά πεδία αναφοράς είναι, συγκεκριμένα, ο Βιομηχανικός Σχεδιασμός, η Θεωρία 

Συστημάτων (Systems Theory), τα Πληροφοριακά Συστήματα (Information Systems) και 

η Πληροφορική Τεχνολογία (Information Technology), η Αναδιοργάνωση των 

Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Reengineering), ο Σχεδιασμός της 

Δομής των Επιχειρήσεων (Organization Design). Οι Liles, Johnson και Meade 

επισημαίνουν ότι μέχρι τώρα η συμβολή από την πλευρά των ανθρωπιστικών θεωριών 

ήταν αναλογικά περιορισμένη.

2.3 Οι Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της μοντελοποίησης των επιχειρήσεων, η έννοια της Επιχείρησης 

(Enterprise) αναφέρεται σε ένα σύνολο διαδικασιών που θέλουμε να μελετήσουμε [36] 

και η έννοια της Αρχιτεκτονικής (Architecture) αναφέρεται σε ένα σύνολο στοιχείων που 

συσχετίζονται μεταξύ τους και συγκροτούν μία ολότητα με συγκεκριμένο περιεχόμενο 

και στόχο και αποσκοπεί στην περιγραφή των σχέσεων αυτών [54], Η Αρχιτεκτονική 

Επιχειρήσεων (Enterprise Architecture) είναι ένα σύνολο δομημένης γνώσης για την 

επιχείρηση που χρησιμοποιείται για το σχεδίασμά, τη δημιουργία, τη λειτουργία, την 

ανάλυση και την περιγραφή της επιχείρησης. Η Αρχιτεκτονική Επιχειρήσεων καλύπτει 

όλες τις πλευρές της επιχείρησης και οργανώνει με ορθολογικό τρόπο όλη τη γνώση για 

την επιχείρηση, τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της. Καθώς η αναπαράσταση της 

επιχείρησης αποτελεί -εξ ορισμού- ένα μοντέλο, η Επιχειρηματική Αρχιτεκτονική μπορεί 

να θεωρηθεί ότι είναι ένα πρότυπο μοντέλο (Enterprise Reference Architecture) ή ένα 

μετα-μοντέλο (meta-model) της επιχείρησης [36].

Η έννοια των Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο των 

προσπαθειών για τη συστηματική μελέτη της συνολικής εικόνας της επιχείρησης, με 

σκοπό το σχεδίασμά (ή τον ανασχεδιασμό) και την ολοκλήρωσή της. Η ανάπτυξη των 

Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων προέκυψε ως ανάγκη, καθώς οι παραδοσιακές τεχνικές 

και προσεγγίσεις ανάλυσης δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις 

που θέτουν το μέγεθος, η πολυπλοκότητα, ο δυναμισμός και το κόστος των έργων 

σχεδιασμού και ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων. Έτσι, οι όροι “Αρχιτεκτονική 

Επιχειρήσεων”, “Αρχιτεκτονική Επιχειρηματικού Σχεδιασμού” και -συνηθέστερα-
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“Αρχιτεκτονική Επιχειρηματικής Ολοκλήρωσης” θεωρούνται ταυτόσημοι και συχνά 

χρησιμοποιούνται εναλλάξ.

Το βασικό χαρακτηριστικό των Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων είναι η έννοια του 

Κύκλου Ζωής (Life- Cycle) της Επιχειρηματικής Οντότητας (Enterprise Entity - στην 

έννοια αυτή γίνεται εκτενής αναφορά στην παρουσίαση της GERAM). Η έννοια του 

Κύκλου Ζωής αναφέρεται στις τυπικές φάσεις από τις οποίες διέρχεται μία 

επιχειρηματική οντότητα και έχει σκοπό να ανταποκριθεί στην ανάγκη για πλήρη 

αναπαράσταση μιας επιχειρηματικής οντότητας, από τη σύλληψη και το σχεδίασμά της, 

ως τη δημιουργία, τη λειτουργία και τη συνεχή ανανέωσή της.

Η έννοια του Κύκλου Ζωής της επιχειρηματικής οντότητας προέρχεται από την 

έννοια του Κύκλου Ζωής του Προϊόντος, από το χώρο του σχεδιασμού και ανάπτυξης 

προϊόντων. Ο Bemus αναφέρει ότι, υπό τις τρέχουσες συνθήκες των ραγδαίων 

μεταβολών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, δεν είναι αρκετό η επιχείρηση να 

αλλάζει τα προϊόντα της ως αντίδραση στις μεταβολές αυτές, αλλά πρέπει και η ίδια να 

προσαρμόζεται στις αλλαγές με τους ίδιους γοργούς ρυθμούς [5], Έτσι, η έννοια του 

Κύκλου Ζωής μπορεί να αναφέρεται τόσο στα προϊόντα, όσο και στις επιχειρήσεις, τις 

επιχειρηματικές μονάδες και τα έργα για τον ανασχεδιασμό και την ολοκλήρωση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχιτεκτονικές Επιχειρηματικής Ολοκλήρωσης (Enterprise 

Integration Architectures) ορίζονται ως μία αναπαράσταση ή ένα μοντέλο του πρότυπου 

κύκλου ζωής ενός προγράμματος επιχειρηματικής ολοκλήρωσης [56]. Στην 

Αρχιτεκτονική περιγράφονται όλες οι φάσεις ανάπτυξης και όλες οι διαδικασίες του 

έργου της ολοκλήρωσης, καθώς και οι μεταξύ τους διασυνδέσεις.

Διακρίνονται δύο ειδών Αρχιτεκτονικές: οι Αρχιτεκτονικές τύπου I (ή 

Αρχιτεκτονικές Σχεδιασμού), που αναφέρονται στο σχεδίασμά ενός φυσικού συστήματος 

(πχ. προϊόντος, εγκαταστάσεων, όπως η τεχνολογική υποδομή, κτλ.), και οι 

Αρχιτεκτονικές τύπου II (ή Αρχιτεκτονικές Οργάνωσης), που αναφέρονται στο σχεδίασμά 

ενός έργου επιχειρηματικού σχεδιασμού. Στα πλαίσια μιας Αρχιτεκτονικής Τύπου II 

μπορούν να περιλαμβάνονται πολλές Αρχιτεκτονικές Τύπου I. Οι Αρχιτεκτονικές 

Επιχειρήσεων αποτελούν Αρχιτεκτονικές τύπου II [57].

Άλλες έννοιες που συναντάμε στις Επιχειρηματικές Αρχιτεκτονικές είναι το 

Πλαίσιο και η Μεθοδολογία. Το Πλαίσιο αναφέρεται στις οπτικές της επιχειρηματικής 

αναπαράστασης και στις μεταξύ τους σχέσεις και χρησιμοποιείται για να κατευθύνει τη 

διαδικασία της ανάλυσης [36]. Η Μεθοδολογία είναι ένα σύνολο διαδικασιών που 

ακολουθούνται για την επίλυση ενός προβλήματος και περιγράφει τον τρόπο με τον 

οποίο θα οργανωθούν και θα εκτελεστούν οι εργασίες που περιγράφονται στην 

Αρχιτεκτονική [36, 57].
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Οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων άρχισαν από το χώρο της 

βιομηχανικής παραγωγής (manufacturing), γι’ αυτό και οι Αρχιτεκτονικές 

Επιχειρηματικής Ολοκλήρωσης έχουν τις ρίζες τους στα προγράμματα βιομηχανικής 

ολοκλήρωσης με τη χρήση υπολογιστών (CIM) [54], Ωστόσο, η ανάγκη ολοκλήρωσης 

είναι έντονη σε όλη την επιχείρηση, και όχι μόνο στη βιομηχανική παραγωγή. Για το 

λόγο αυτό, οι Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων έχουν αναπτυχθεί με τρόπο αρκετά γενικό 

για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις κάθε έργου επιχειρηματικής αλλαγής 

και σχεδιασμού των επιχειρήσεων. Γενικά, η Αρχιτεκτονική Επιχειρήσεων μπορεί να 

θεωρηθεί ότι αποτελεί το πρότυπο πλαίσιο για την οργάνωση και εκτέλεση ενός 

οποιουδήποτε έργου σχεδιασμού ή ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων.

To IFIP/ IFAC Task Force για την Ολοκλήρωση των Επιχειρήσεων 

συγκροτήθηκε με σκοπό να αξιολογήσει τις προϋπάρχουσες Αρχιτεκτονικές 

Επιχειρήσεων και να συνθέσει έναν ορισμό μιας Πρότυπης Γενικευμένης 

Επιχειρηματικής Αρχιτεκτονικής και Μεθοδολογίας (GERAM - Generalized Enterprise 

Reference Architecture & Methodology). Καθώς καμία από τις προϋπάρχουσες 

Αρχιτεκτονικές δεν κρίθηκε ότι υπερτερεί συνολικά έναντι των υπολοίπων, αλλά όλες 

περιέχουν χρήσιμα συμπληρωματικά στοιχεία, η GERAM αποτέλεσε το συγκερασμό και 

διαμορφώθηκε ως υπερσύνολο των Αρχιτεκτονικών αυτών [25].

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το πλαίσιο GERAM για την ανάπτυξη 

Επιχειρηματικών Αρχιτεκτονικών και οι τρεις σημαντικότερες περιπτώσεις τέτοιων 

Αρχιτεκτονικών: οι CIMOSA, GRAI/GIM και PERA.

2.3.1. Το Πλαίσιο GERAM

Το πλαίσιο GERAM (GERAM framework) αποτελεί μια προσπάθεια οργάνωσης της 

γνώσης που αποκτήθηκε από την ανάπτυξη άλλων Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων και μία 

προσπάθεια να τεθούν προδιαγραφές στο χώρο των Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων. 

“Κάθε συγκεκριμένη Αρχιτεκτονική Επιχειρήσεων, για να θεωρηθεί πλήρης, θα πρέπει 

να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που θέτει το πλαίσιο GERAM” [25]. Σκοπός του 

GERAM είναι “να συγκεντρώσει όλη τη γνώση που είναι απαραίτητη για το σχεδίασμά 

και την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων και να προσφέρει τις μεθόδους, τα μοντέλα και 

τα εργαλεία που απαιτούνται για την αποπεράτωση τέτοιων έργων” [25],

Το αντικείμενο εφαρμογής του GERAM αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα 

επιχειρήσεων, που ουσιαστικά συμπεριλαμβάνει όλους τους τύπους επιχειρήσεων 

(παραγωγικές, υπηρεσιών, έργων, κτλ.) και διαδικασιών επιχειρηματικού σχεδιασμού και 

ολοκλήρωσης, όπως είναι “η δημιουργία μιας καινούργιας επιχείρησης (green field
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installation), ο πλήρης ανασχεδιασμός (complete re-engineering), η συγχώνευση 

(merger), η αναδιοργάνωση (reorganization), η δημιουργία “εικονικών” επιχειρηματικών 

δομών και κοινοπραξιών (virtual enterprise or consortium), η ολοκλήρωση κατά μήκος 

της αλυσίδας αξίας του προϊόντος (value chain or supply chain integration)” [25]. Μπορεί 

επίσης να εφαρμοστεί και σε προσπάθειες μικρότερης κλίμακας, που μπορεί να 

αποτελούν μέρος της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης, όπως είναι τα 

προγράμματα συνεχούς βελτίωσης (CPI), τα προγράμματα ολικής ποιότητας (TQM) ή η 

μικρής κλίμακα αναδιοργάνωση ενός τμήματος ή μιας διαδικασίας.

Το πλαίσιο GERAM έχει αναπτυχθεί συνθέτοντας έννοιες από πολλά γνωστικά 

αντικείμενα που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές διαδικασίες, όπως είναι ο Σχεδιασμός 

Επιχειρήσεων, η Επιστήμη της Διοίκησης (Management Science), η Διαχείριση Έργου 

(Project Management), η Πληροφορική Τεχνολογία (Information Technology), η 

Ανάπτυξη Προϊόντων (Product Development), κτλ. Επίσης, διαμορφώνει τις 

προϋποθέσεις για τη διεπιστημονική συνεργασία και ολοκλήρωση των γνωστικών 

αντικειμένων που αναφέρονται στην εξέλιξη των επιχειρηματικών δομών, όπως είναι η 

λήψη αποφάσεων, η επιχειρησιακή έρευνα, η βιομηχανική έρευνα, η πληροφορική 

τεχνολογία, κτλ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του GERAM είναι τα εξής:

1. Η έννοια του κύκλου ζωής της οντότητας (entity’s life cycle). Κάθε οντότητα που 

περιγράφεται στο GERAM αναπτύσσεται στα πλαίσια των σταδίων ενός κύκλου 

ζωής. Η έννοια του κύκλου ζωής είναι βασικό χαρακτηριστικό κάθε έργου 

επιχειρηματικού σχεδιασμού ή ολοκλήρωσης. Η έννοια προέρχεται από την 

Αρχιτεκτονική PERA.

2. Ο προσδιορισμός των τύπων επιχειρηματικών οντοτήτων (enterprise entity types) που 

λαμβάνουν μέρος σε ένα έργο σχεδιασμού ή ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων. Η 

έννοια προέρχεται από την Αρχιτεκτονική PERA.
3. Ο προσδιορισμός της διαδικασίας μοντελοποίησης και των οπτικών της (modeling 

process and views). Η Αρχιτεκτονική GERAM προτείνει η μοντελοποίηση να γίνεται 

σε τρία στάδια εξειδίκευσης των μοντέλων και από τέσσερις οπτικές ενδιαφέροντος. 

Οι έννοιες προέρχονται από την Αρχιτεκτονική CIMOSA

4. Η έμφαση στην ολοκλήρωση του ανθρώπινο παράγοντα (human aspects of integration) 

προέρχεται από τις Αρχιτεκτονικές PERA και GRAI/GIM.

5. Η ενσωμάτωση των Αρχιτεκτονικών τύπου I στις Αρχιτεκτονικές τύπου II προέρχεται 

από την Αρχιτεκτονική PERA.

6. Η αναγνώριση της σημασίας της ανάδρασης (feedback) για κάθε προσπάθεια 

επιχειρηματικής δημιουργίας.
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Στις έννοιες 1-4 θα γίνει λεπτομερής αναφορά κατά την περιγραφή της 

Αρχιτεκτονικής της GERAM. Οι μηχανισμοί ανάδρασης σε όλα τα επίπεδα της 

επιχείρησης αποτελούν προαπαιτούμενο για τη συνεχή βελτίωση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών και για την επίτευξη της ταχύτερης προσαρμοστικότητας της επιχείρησης. 

Στο GERAM δίδεται μεγάλη έμφαση στο ρόλο που έχουν οι μηχανισμοί ανάδρασης ως 

“μετρητές της απόδοσης και κριτήρια αξιολόγησης ... για την συνεχή βελτίωση της 

επιχείρησης” [25]. Σημειώνεται ότι οι μηχανισμοί ανάδρασης δεν είναι η αμφίδρομη 

επικοινωνία μεταξύ των παραγόντων της οργάνωσης, όπως προτείνεται από την ολιστική 

θεωρία [3], που υποδηλώνει συμμετοχή στο έργο της επιχείρησης, αλλά είναι απλά ένας 

μηχανισμός μεταφοράς δεδομένων από το χώρο της εκτέλεσης των διαδικασιών στο 

χώρο του σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων.

Οι προδιαγραφές που θέτει η GERAM για τις Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων είναι 

οι εξής [26]:

1. πρέπει να περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια ο κύκλος ζωής (entity’s life- cycle) και η 

ιστορία κάθε οντότητας (entity’s life history).

2. πρέπει να γίνεται αναφορά σε κάθε οντότητα που αναγνωρίζεται.

3. πρέπει να έχει όλες τις δυνατότητες μιας Αρχιτεκτονικής τύπου II.

4. πρέπει να συνοδεύεται από μία Μεθοδολογία (Methodology) που να καθοδηγεί τη 

διαδικασία σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής της οντότητας.

5. πρέπει να εκφράζεται με γραφικό τρόπο.

6. πρέπει να αποτυπώνει το ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα σε κάθε φάση ανάπτυξης 

και λειτουργίας της οντότητας.

7. πρέπει να συνοδεύεται τουλάχιστον από ένα δομημένο λεξικό όρων (glossary) για όλα 

τα μέσα και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται.

Το σύνολο των στοιχείων που αποτελούν το πλαίσιο της GERAM απεικονίζεται 

στο σχήμα 2.3.1. Η σχέση μεταξύ των στοιχείων αυτών μπορεί να περιγράφει - με γενικό 

τρόπο - ως εξής: Η Αρχιτεκτονική αποτελεί την καρδιά της GERAM. Η Αρχιτεκτονική 

περιγράφεται αναλυτικά στην Μεθοδολογία, που περιλαμβάνει τις Βασικές Έννοιες για 

την μοντελοποίηση (Οντολογίες, Μετα-μοντέλα, κτλ.). Η Μεθοδολογία χρησιμοποιεί 

κάποια Γλώσσα Μοντελοποίησης (και συνήθως περισσότερες της μιας). Κάθε Γλώσσα 

Μοντελοποίησης συνδέεται με ορισμένα Εργαλεία και Τεχνικές Μοντελοποίησης. Με όλα 

αυτά τα μέσα, καθώς και με τη χρήση Γενικών Μοντέλων, σχεδιάζονται τα διάφορα 

Ειδικά Μοντέλα που είναι απαραίτητα για το έργο της επιχειρηματικής ολοκλήρωσης.
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Σχήμα 2.3.1.: Η δομή του πλαισίου της GERAM
Πηγή: IFIP- IFAC Task Force, “Generalized Enterprise Reference Architecture and Methodology", [25]

Είναι φανερό ότι η GERAM ακολουθεί για το σχεδίασμά, την καθοδήγηση και 

την εφαρμογή των έργων επιχειρηματικού σχεδιασμού/ ολοκλήρωσης τη μοντελοποίηση. 

Οι Undertown et. al. [49] υποστηρίζουν ότι η μοντελοποίηση ενός συστήματος θεωρείται 

βασική προϋπόθεση για τη βελτίωσή του, γιατί συμβάλλει στην μείωση της 
πολυπλοκότητας και στην καλύτερη κατανόηση του συστήματος. Ένα επιχειρηματικό 

μοντέλο αναφέρεται συνήθως στον πρότυπο τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αρχέτυπο διαδικασιών για την αναδιοργάνωση της 

επιχείρησης.

2.3.1.1 Η Γενική Αρχιτεκτονική Επιχειρήσεων (GERA)

Ο βασικός κορμός της GERAM είναι η Γενική Αρχιτεκτονική Επιχειρήσεων 

(Generalized Enterprise Reference Architecture - GERA) που συγκεντρώνει τους 

ορισμούς και τις έννοιες που χρησιμοποιούνται στα έργα επιχειρηματικού σχεδιασμού/
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ολοκλήρωσης. Οι έννοιες αυτές ταξινομούνται, σε σχέση με τον προσανατολισμό τους, 

σε ανθρωποκεντρικές (human oriented concepts), διαδικαστικές (process oriented 

concepts) και τεχνοκεντρικές (technology oriented concepts). Η Γενική Αρχιτεκτονική 

Επιχειρήσεων αναπτύσσεται προς τρεις διαστάσεις: τον κύκλο ζωής (life-cycle phases), 

την εξειδίκευση (instantiation) των μοντέλων και τις οπτικές των μοντέλων (views). Στο 

σχήμα 2.3.2.παρουσιάζεται η Γενική Αρχιτεκτονική Επιχειρήσεων στην GERAM.

Generic

Σχήμα 2.3.2.: Η Γενική Αρχιτεκτονική Επιχειρήσεων στην GERAM
Πηγή: IFIP- IFAC Task Force, "Generalized Enterprise Reference Architecture and Methodology", [25]

A) Οι ανθρωποκεντρικές έννοιες: Οι ανθρωποκεντρικές έννοιες διακρίνονται στις 1) 
οργανωσιακές, που σχετίζονται με τη λήψη των αποφάσεων, το συντονισμό της 

οργάνωσης, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες των ατόμων, 2) τις λειτουργικές, που 

σχετίζονται με τις ικανότητες, τα προσόντα των ατόμων και τους ρόλους που 

αναλαμβάνουν ατομικά ή ομαδικά, και 3) τις επικόινωνιακές, που αφορούν τις μορφές 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των στοιχείων της οργάνωσης.

Β) Οι έννοιες των διαδικασιών: Οι έννοιες αυτές έχουν σχέση με τις διαδικασίες του 

έργου του επιχειρηματικού σχεδιασμού/ ολοκλήρωσης και αποτελούν τον πυρήνα της 

Αρχιτεκτονικής GERAM. Αφορούν τόσο τη λειτουργικότητα (“τι κάνει ποιος”- 

functionality), όσο και τη δράση (“πότε και με ποιον τρόπο” - behavior). Οι έννοιες που 

σχετίζονται με τις διαδικασίες είναι ο κύκλος ζωής της επιχειρηματικής οντότητας.
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(enterprise entity life cycle), οι φάσεις του κύκλου ζωής (life cycle phases), η ιστορία 

ζωής της οντότητας (life history), ο τύπος της οντότητας (enterprise entity types), η 

μοντελοποίηση (enterprise modeling) και ο ορισμός οπτικών (model views). Λόγω της 

σημαντικότητας αυτών των εννοιών ακολουθεί αναλυτική περιγραφή τους.

Γ) Οι τεχνολογικές έννοιες. Οι έννοιες που σχετίζονται με την τεχνολογία αφορούν την 

τεχνολογική υποδομή που απαιτείται για την υποστήριξη των διαδικασιών 

επιχειρηματικής ολοκλήρωσης. Η τεχνολογική υποδομή είναι αυτή που θα επιτρέψει την 

επικοινωνία, την επεξεργασία των επιχειρηματικών δεδομένων και την μετάδοση της 

επιχειρηματικής γνώσης. Η τεχνολογία μπορεί να είναι προσανατολισμένη είτε προς την 

παραγωγική διαδικασία (αυτοματοποίηση), είτε προς τη διοίκηση και τον έλεγχο 

(πληροφοριακά συστήματα).

Η πληροφοριακή υποδομή σε επίπεδο μοντελοποίησης θα πρέπει να διαθέτει το 

χαρακτηριστικό της διαλειτουργικότητα (interoperability) των πληροφοριακών 

μοντέλων, ώστε να παρέχεται μία ολοκληρωμένη υποδομή μεταξύ των διαφορετικών 

επιχειρηματικών πεδίων. Επίσης, θα πρέπει τα μοντέλα να έχουν τη δυνατότητα να 

υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο (model driven operational support).

Ή έννοια του κύκλου ζωής μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί από μόνη της ένα 

μοντέλο επιχειρηματικού σχεδιασμού’ [25]. Ο κύκλος ζωής που ορίζεται στην GERAM 

αποτελείται από επτά στάδια, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.3.2., που προηγήθηκε.

1. Αφετηρία για κάθε οντότητα αποτελεί το στάδιο της αναγνώρισης της οντότητας 

(identification) και του προσδιορισμού της σε σχέση με το εσωτερικό και το 

εξωτερικό της περιβάλλον. “Οι δραστηριότητες αυτές προσδιορίζουν τι είναι η 

οντότητα και περιλαμβάνουν την αναγνώριση της ύπαρξης και της φύσης μιας 

ανάγκης (πχ. της ανάγκης για αλλαγή)” [25].

2. Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στον προσδιορισμό των θεμελιωδών εννοιών 

(concepts) της οντότητας, όπως είναι η αποστολή, το όραμα, οι αξίες, η στρατηγική, 

οι στόχοι, οι πολιτικές, τα επιχειρηματικά σχέδια, κτλ.

3. Στο τρίτο στάδιο τίθενται οι προδιαγραφές της λειτουργίας (requirements) της 

οντότητας. Στο στάδιο αυτό προσδιορίζεται η φύση “των αναγκών για τη λειτουργία, 

τη συμπεριφορά, τις πληροφορίες και τις ικανότητες. Αυτές αφορούν τόσο τις 

παραγωγικές προδιαγραφές, όσο και τις διοικητικές και τις προδιαγραφές ελέγχου” 

[25].

4. Στο τέταρτο στάδιο γίνεται ο σχεδιασμός της λειτουργίας (design) της οντότητας, με 

τρόπο που να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές λειτουργίας. Στο στάδιο αυτό 

σχεδιάζονται οι διαδικασίες και προσδιορίζονται οι πόροι και τα μέσα δράσης.
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Ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και την πολυπλοκότητα των έργων, το 

στάδιο αυτό μπορεί να υποδιαιρείται σε περισσότερο εξειδικευμένα στάδια (για 

παράδειγμα, όπως φαίνεται στο σχήμα, “στάδιο εισαγωγικού σχεδιασμού” και 

“στάδιο λεπτομερούς σχεδιασμού”).

5. Στο πέμπτο στάδιο λαμβάνει χώρα η υλοποίηση του σχεδιασμού (implementation). Η 

πραγματική υλοποίηση του έργου μπορεί αποκλίνει από το σχεδίασμά υλοποίησης, 

αν αυτό κρίνεται αναγκαίο (πχ. αν οι συνθήκες έχουν μεταβληθεί).

6. Το έκτο στάδιο αφορά τη λειτουργία της οντότητας (operation) και περιλαμβάνει την 

λειτουργία και τη συντήρηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση 

της αποδοτικότητας της λειτουργίας. Αποκλίσεις από τους στόχους και μεταβολές 

των συνθηκών του περιβάλλοντος μπορεί να οδηγήσουν στην ανάγκη για αλλαγή.

7. Τέλος, το έβδομο στάδιο αναφέρεται στην αποσύνθεση (decommissioning) της 

οντότητας, που μπορεί να αναφέρεται είτε στην οριστική παύση της οντότητας (πχ. 

διάλυση της ομάδας κατασκευής ενός έργου μετά την περάτωση του έργου) είτε στην 

έναρξη του επαναπροσδιορισμού της οντότητας (re-missioning, retraining, redesign, 

recycling,). Στη δεύτερη περίπτωση, ο κύκλος ζωής μπορεί να επαναληφθεί, 

αρχίζοντας πάλι από κάποια από τις προηγούμενες φάσεις, ανάλογα με τις 

συγκεκριμένες συνθήκες και το ζητούμενο του ανασχεδιασμού.

Ο κύκλος ζωής για τις περισσότερες οντότητες έχει επαναλαμβανόμενη φύση. Για 

παράδειγμα, μια τυπική επιχείρηση διέρχεται μία μόνο φορά από το στάδιο της γέννησης, 

αλλά τα ενδιάμεσα στάδια, και ιδιαίτερα εκείνα του ορισμού προδιαγραφών, του 

σχεδιασμού δράσης και της λειτουργίας, επαναλαμβάνονται πολλές φορές. Αντίθετα, σε 

μία επιχείρηση που λειτουργεί βάσει της ανάληψης έργων (πχ. εταιρία συμβούλων, 

κατασκευαστική, κτλ.), κάθε φάση συμβαίνει μόνο μία φορά. Η έννοια της ιστορίας της 

επιχειρηματικής οντότητας (entity’s life history) αποτελεί μια παρουσίαση της εξέλιξης 

της οντότητας στην πορεία του χρόνου, δηλαδή αναφέρεται στις διάφορες φάσεις από τις 

οποίες έχει διέλθει η οντότητα.

Οι επιχειρηματικές οντότητες που μελετούνται στο GERAM διακρίνονται σε δύο 

είδη: τις λειτουργικές οντότητες (operation oriented enterprise entities) και στις γενικές 

επιχειρηματικές οντότητες (generic & recursive oriented enterprise entities). Μεταξύ των 

δύο αυτών ειδών υπάρχουν συσχετίσεις. Και τα δύο είδη καταλήγουν στην οντότητα του 

προϊόντος. Η οντότητα του προϊόντος δεν είναι αυτοτελής επιχειρηματική οντότητα, 

αλλά χαρακτηρίζεται επίσης από ένα κύκλο ζωής που απαιτεί τη συμμετοχή άλλων 

οντοτήτων (υπενθυμίζεται ότι η έννοια του κύκλου ζωής προέρχεται από το χώρο της 

ανάπτυξης προϊόντων). Με αυτόν τον τρόπο, κάθε οντότητα που χαρακτηρίζεται από ένα

28



κύκλο ζωής μπορεί να συμπεριληφθεί στην GERAM και να αποτελέσει αντικείμενο 

μελέτης.

Λειτουργικές οντότητες είναι η επιχειρηματική οντότητα (repetitive service and 

manufacturing entity), η οντότητα έργου (project entity), και η οντότητα προϊόντος 

(product entity). Η επιχειρηματική οντότητα αναφέρεται στην κλασική έννοια της 

επιχείρησης, χαρακτηριστικό της οποίας είναι η συνεχής παραγωγή “προϊόντων”. Η 

οντότητα έργου είναι μία επιχειρηματική οντότητα που παράγει ένα μοναδικό κάθε φορά 

προϊόν, δηλαδή ένα προϊόν με διαφορετικά κάθε φορά χαρακτηριστικά. Τέλος, η 

οντότητα προϊόντος είναι το αποτέλεσμα της παραγωγικής διαδικασίας μιας 

επιχειρηματικής οντότητας ή οντότητας έργου. Ο ορισμός του προϊόντος γίνεται με 

γενικό τρόπο (υλικό προϊόν, υπηρεσία, κτλ.).

Οι γενικές επιχειρηματικές οντότητες διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:

1. την οντότητα της Στρατηγικής Διοίκησης (Strategic Enterprise Management Entity), η 

οποία αντιλαμβάνεται κάποια στρατηγική αναγκαιότητα ή ευκαιρία και καθορίζει 

τους στόχους για την επίτευξή της,

2. την οντότητα του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού/ Ολοκλήρωσης (Enterprise 

Engineering/ Integration Entity) που υλοποιεί το στρατηγικό σχεδίασμά της 

Στρατηγικής Διοίκησης και προσδιορίζει και σχεδιάζει τα χαρακτηριστικά του έργου,

3. την Επιχειρηματική οντότητα (Enterprise Entity) που προσδιορίζει, σχεδιάζει και 

υλοποιεί τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν αναγνωριστεί στα πλαίσια του 

επιχειρηματικού σχεδιασμού,

4. την οντότητα του Προϊόντος (Product Entity) που αναφέρεται αποτέλεσμα του έργου 

του επιχειρηματικού σχεδιασμού/ ολοκλήρωσης.

Παρατηρούμε την αλληλοδιαδοχή στη λειτουργία των οντοτήτων και τη μεταξύ 

τους διασύνδεση: το αποτέλεσμα της λειτουργίας κάθε οντότητας αποτελεί εισροή για 

κάθε επόμενη οντότητα. Στο σχήμα 2.3.3. παρουσιάζεται η διασύνδεση αυτών των ειδών 
επιχειρηματικών οντοτήτων στα πλαίσια του κύκλου ζωής της επιχείρησης. Με αυτόν 

τον τρόπο ορίζεται η έννοια της αλυσίδας ανάπτυξης των επιχειρηματικών οντοτήτων 

(chain of enterprise entity development). Η δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικής 

οντότητας ξεκινά πάντα από την οντότητα της Στρατηγικής Διοίκησης, που αναγνωρίζει 

την ανάγκη ή την ευκαιρία και θέτει τους στόχους. Η οντότητα του Επιχειρηματικού 

Σχεδιασμού μεταφράζει τους στόχους σε προδιαγραφές λειτουργίας και παρέχει την 

απαραίτητη υποδομή για τη λειτουργία της νέας οντότητας. Η υλοποίηση του 

σχεδιασμού και η λειτουργία της νέας οντότητας ανατίθεται στην Επιχειρηματική 

Οντότητα, ενώ το αποτέλεσμα της λειτουργίας της νέας οντότητας συνιστά την Οντότητα 

Προϊόντος. Όλες οι επιχειρηματικές λειτουργίες δεν είναι απαραίτητο να ξεκινούν από
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την οντότητα της Στρατηγικής Διοίκησης: από την οντότητα αυτή ξεκινούν μόνο οι 

λειτουργίες που διαθέτουν στρατηγικές προεκτάσεις.
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Σχήμα 2.3.3.: Η συμμετοχή των Επιχειρηματικών Οντοτήτων στον Κύκλο Ζωής και η Αλυσίδα
Ανάπτυξης της Επιχειρηματικής Οντότητας

Πηγή: IFIP- IFAC Task Force, "Generalized Enterprise Reference Architecture and Methodology", [25]

Η μοντελοποίηση των διαδικασιών σχεδιασμού και ολοκλήρωσης των 

επιχειρήσεων έχει στόχο να περιγράψει με τυπικό και δομημένο τρόπο τις διαδικασίες 

εκτέλεσης των έργων αυτών. Η GERAM επιλέγει τη χρήση μοντέλων (μοντέλων 

λειτουργικών, μοντέλων πληροφοριακών, μοντέλων οργανωσιακής δομής, μοντέλων 

πόρων, κτλ.) για την περιγραφή και τη διασύνδεση όλων των στοιχείων της επιχείρησης, 

πρακτική που προέρχεται βασικά από την Αρχιτεκτονική CIMOSA. Τα μοντέλα αυτά 

περιγράφουν την (πρότυπη) λειτουργία της επιχείρησης και αποτελούν εργαλεία για τη 

διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Δύο βασικές έννοιες στη δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων είναι η 

εξειδίκευση των μοντέλων (instatiation) από γενικά σε συγκεκριμένα μοντέλα και ο 

ορισμός οπτικών ενδιαφέροντος (views). Η έννοια της εξειδίκευσης των μοντέλων 

αναπτύσσεται με περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια, στην περιγραφή της 

Αρχιτεκτονικής CIMOSA, από την οποία προέρχεται. Το σύνολο των οπτικών που 

προδιαγράφονται στην GERAM αποτελεί μία συνάθροιση των οπτικών άλλων
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Επιχειρηματικών Αρχιτεκτονικών. Έτσι, στα πλαίσια της GERA αναπτύσσονται οι εξής 

κατηγορίες οπτικών: οι Οπτικές Περιεχομένου (Content Views), οι Οπτικές Σκοπού 

(Purpose Views), οι Οπτικές Υλοποίησης (Implementation Views) και οι Οπτικές 

Φυσικής Αναπαράστασης (Physical Manifestation Views). Ακολουθεί συνοπτική 

αναφορά σε κάθε μία από αυτές και η γραφική αναπαράσταση του τρόπου συμμετοχής 

τους στη Γενική Αρχιτεκτονική Επιχειρήσεων στην GERAM (σχήμα 2.3.4.)

1. Οπτικές Περιεχομένου (Content Views). Η κατηγορία αυτή είναι η πιο βασική 

κατηγορία οπτικών της GERAM. Προέρχεται από τη CIMOSA - και θα αναλυθεί 

εκτενώς στην παράγραφο 2.3.2. Περιέχει τέσσερις οπτικές:

Α) Η Λειτουργική οπτική (Function view) περιγράφει τις δραστηριότητες και τα 

χαρακτηριστικά των διαδικασιών (“τι” και “πως”). Μοντέλα αυτής της κατηγορίας 

είναι τα λειτουργικά, τα μοντέλα διαδικασιών και τα μοντέλα λήψης αποφάσεων.

Β) Η Πληροφοριακή οπτική (Information view) περιγράφει τη γνώση της επιχείρησης 

για όλα τα στοιχεία της οργάνωσης. Το πληροφοριακό μοντέλο, βάσει του οποίου 

αναπτύσσεται το πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης, αποτελεί τη 

χαρακτηριστικό είδος μοντέλου αυτής της οπτικής.

Γ) Η οπτική των Πόρων (Resource view) αφορά τους πόρους, ανθρώπινους και 

τεχνολογικούς, που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της επιχείρησης. Στα 

πλαίσια αυτής της οπτικής αναπτύσσονται τα μοντέλα των πόρων και της χρήσης των 

πόρων.

Δ) Η Οργανωσιακή οτττική (Organization view) περιγράφει αναλυτικά τις 

αρμοδιότητες και τις εξουσίες των παραγόντων της οργάνωσης (άτομα, ομάδες, 

τμήματα, κτλ.) που αναγνωρίζονται στις υπόλοιπες οπτικές (για παράδειγμα, οι 

δραστηριότητες, που περιγράφονται στη λειτουργική οπτική, ανατίθενται και 

εκτελούνται από άτομα (ή ομάδες), που αναλαμβάνουν ρόλους, που έχουν 

συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες, κτλ.). Τυπική μορφή οργανωσιακού 
μοντέλου είναι το οργανόγραμμα.

Άλλες δυνητικές οπτικές, που αναφέρονται ως προαιρετικές στη GERA, είναι η 

οικονομική οπτική, η οπτική του περιβάλλοντος, κτλ. Οι οπτικές αυτές δεν 

προέρχονται από κάποια προϋπάρχουσα Αρχιτεκτονική (αναφέρονται για πρώτη φορά 

στην GERAM).

2. Οπτικές Σκοπού (Purpose Views). Η κατηγορία αυτή αναπαριστά το περιεχόμενο του 

μοντέλου σύμφωνα με το σκοπό της συμμετοχής της επιχειρηματικής οντότητας. 

Διακρίνονται δύο οπτικές:

Α) Η οπτική Προϊόντων και Υπηρεσιών (Customer Service & Product view) αφορά τις 

παραγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησης.
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Β) Η οπτική Διοίκησης και Ελέγχου (Management & Control view) αφορά τις 

διοικητικές λειτουργίες.

3. Οπτικές Υλοποίησης (Implementation Views). Οι οπτικές αυτές ορίζονται βάσει της 

φύσης των διαδικασιών σε ανθρωποκεντρικές ή τεχνοκεντρικές. Προέρχεται από την 

PERA - όπου και περιγράφεται αναλυτικότερα. Διακρίνονται δύο οπτικές:

Α) Η οπτική των Ανθρωποκεντρικών Δραστηριοτήτων (Human Activities view) 

περιγράφει τις δραστηριότητες που εκτελούνται (ή που μπορούν να εκτελεστούν) από 

ανθρώπινους παράγοντες. Η οπτική αυτή φανερώνει τα όρια της αυτοματοποίησης.

Β) Η οπτική των Τεχνοκεντρικών Δραστηριοτήτων (Automated/ Technology Activities 

view) περιγράφει τις δραστηριότητες που εκτελούνται (ή που μπορούν να 

εκτελεστούν) από τεχνολογικούς πόρους. Η οπτική αυτή περιγράφει το βαθμό και τη 

δυνατότητα αυτοματοποίησης των διαδικασιών.

4. Οπτικές Φυσικής Αναπαράστασης (Physical Manifestation Views). Η κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνει την οτττική Λογισμικού (Software view) και την οπτική Υλικού 

(Hardware view), που αναφέρονται στις δραστηριότητες που μπορούν να ανατεθούν 

σε πόρους λογισμικού και τεχνολογικού υλικού, αντίστοιχα.
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Σχήμα 2.3.4.: Οι διάφορες οπτικές Γενικής Αρχιτεκτονικής Επιχειρήσεων στην GERAM
Πηγή: IFIP- IFAC Task Force, “Generalized Enterprise Reference Architecture and Methodology", [25]
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2.3.1.2. Οι Μεθοδολογίες Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (ΕΕΜ)

Οι Μεθοδολογίες Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (Enterprise Engineering Methodologies - 

ΕΕΜ) περιγράφουν τον τρόπο που εφαρμόζεται η Αρχιτεκτονική Σχεδιασμού/ 

Ολοκλήρωσης των Επιχειρήσεων, δηλαδή αποτελούν αναλυτικές περιγραφές -“εγχειρίδια 

χρήσης”- των Αρχιτεκτονικών.

Καθώς η διαδικασία καθοδηγείται από μοντέλα, μεγάλο μέρος της Μεθοδολογίας 

αναφέρεται στην ανάπτυξη μοντέλων για κάθε στάδιο του Κύκλου Ζωής των 

επιχειρηματικών οντοτήτων. Έτσι, στα πλαίσια της Μεθοδολογίας Επιχειρηματικού 

Σχεδιασμού μπορεί να περιλαμβάνεται και κάποια Μεθοδολογία Μοντελοποίησης, που 

θα προσδιορίζει μία -τουλάχιστον- γλώσσα μοντελοποίησης και μία -τουλάχιστον- 

μέθοδο για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών μοντέλων (λόγω της πολυπλοκότητας και 

των αυξημένων απαιτήσεων των έργων σχεδιασμού και ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων, 

συνήθως απαιτείται η χρησιμοποίηση πολλών γλωσσών και τεχνικών μοντελοποίησης).

Η έννοια της γενίκευσης (generalization) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το 

χαρακτηρισμό των μεθοδολογιών. Έτσι, μία Γενικευμένη Μεθοδολογία (Generalized 

Methodology), όπως είναι αυτή του πλαισίου GERAM, ορίζεται σε υψηλό επίπεδο, ώστε 

να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την μοντελοποίηση κάθε τύπου επιχειρηματικής 

οντότητας.

Στα πλαίσια της Μεθοδολογίας, θα πρέπει να οριοθετούνται οι διαδικασίες που 

μπορούν να αναλαμβάνονται από το ανθρώπινο και από το τεχνολογικό στοιχείο της 

επιχείρησης. Η εφαρμογή της επιχειρηματικής ολοκλήρωσης θα πρέπει να καταλήγει σε 

τρία σχήματα: την Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων (Information System 

Architecture), την Οργανωσιακή Αρχιτεκτονική (Human and Organizational 

Architecture) και την Αρχιτεκτονική Παραγωγικού Εξοπλισμού (Manufacturing 

Equipment Architecture). Οι Αρχιτεκτονικές αυτές αποτελούν έννοιες που 

αναπτύσσονται στην Αρχιτεκτονική PERA και εντάσσονται στις Οπτικές Υλοποίησης 

που περιγράφτηκαν στην προηγούμενη ενότητα.

2.3.1.3. Οι Γλώσσες Επιχειρηματικής Ολοκλήρωσης (EEL)

Οι Γλώσσες Επιχειρηματικής Ολοκλήρωσης (Enterprise Modeling Languages) είναι το 

μέσο με το οποίο θα περιγραφούν οι διαδικασίες και θα αναπτυχθούν τα μοντέλα της 

επιχειρηματικής ολοκλήρωσης. Για να καλυφθούν όλες οι οπτικές που ορίζονται στην 

GERAM θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότερες της μιας γλώσσες 

μοντελοποίησης. Η GERAM δεν προτείνει συγκεκριμένες Γλώσσες για κάθε οπτική, 

αλλά προδιαγράφει τα μοντέλα που πρέπει να αναπτυχθούν. Ωστόσο, προτείνεται ότι μία 

Γλώσσα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με το μοντέλο και αυτόματης
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παραγωγής κώδικα, βάσει του μοντέλου. Τα σημασιολογικά στοιχεία (semantics) μιας 

Γλώσσας πρέπει να υποστηρίζονται από κάποια οντολογική θεωρία.

2.3. Ι.4. Οι Γενικές Έννοιες της Μοντελοποίησης Επιχειρήσεων (GEMC)

Οι Γενικές Έννοιες της Μοντελοποίησης Επιχειρήσεων (Generic Enterprise Modeling 

Concepts) περιλαμβάνουν την Ορολογία (Glossary), τα Μετα-μοντέλα (Meta-models) και 

τις Οντολογικές Θεωρίες (Ontologies).

Η Ορολογία αποτελεί τη λεκτική περιγραφή των εννοιών που χρησιμοποιούνται 

σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο.

Οι Οντολογίες, σε αντίθεση με την Ορολογία που είναι αδόμητη, είναι δομημένες 

και τυπικές περιγραφές των εννοιών που χρησιμοποιούνται στα επιχειρηματικό μοντέλα. 

Μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν Γενικά Επιχειρηματικά Μοντέλα (Generic Enterprise 

Models) που περιγράφουν τις πιο γενικές επιχειρηματικές έννοιες. Ο ρόλος τους μπορεί 

να παρομοιαστεί με το “ρόλο των πληροφοριακών μοντέλων στο σχεδιασμό βάσεων 

δεδομένων” [25].

Τα Μετα-μοντέλα είναι εννοιολογικά μοντέλα (conceptual models) των λογικών 

συσχετίσεων των εννοιών που περιλαμβάνονται στην Ορολογία. Περιλαμβάνουν τις 

περιγραφές των εννοιών της Ορολογίας, τις ιδιότητες τους, τους περιορισμούς τους και 

τις σχέσεις που τις συνδέουν μεταξύ τους. Συνήθως έχουν τη μορφή ενός σχήματος 

οντοτήτων- συσχετισμών (entity- relationship model). Το Μετα-μοντέλο μπορεί να 

θεωρηθεί ότι αποτελεί “τη βάση δεδομένων των επιχειρηματικών μοντέλων” [25]. Είναι 

σημαντικό οι Οντολογίες και τα Μετα-μοντέλα να είναι ολοκληρώσιμα μεταξύ τους, 

καθώς τα Μετα-μοντέλα μπορούν να περιγραφούν ως η γραφική αναπαράσταση της 

Οντολογίας.

Μετά την παρουσίαση των υπόλοιπων Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων γίνεται μία 

εκτενέστερη αναφορά στις Οντολογίες, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας τους για τα έργα 

μοντελοποίησης και επιχειρηματικής ολοκλήρωσης. Επίσης, στην ενότητα της 

παρουσίασης εφαρμογών επιχειρηματικής ολοκλήρωσης γίνεται αναφορά σε δύο 

οντολογικές προσεγγίσεις στο ζήτημα της ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων.

2.3. Ι.5. Τα Μερικά Επιχειρηματικό Μοντέλα (ΡΕΜ)

Τα Μερικά Επιχειρηματικά Μοντέλα (Partial Enterprise Models - σε άλλους συγγραφείς 

Reusable/ Generic/ Typical Models) περιλαμβάνουν τις τυπικές ή γενικές εκείνες έννοιες 

που είναι κοινές σε πολλές επιχειρήσεις. Ένα Μερικό Μοντέλο μπορεί έχει δημιουργηθεί 

είτε από τα κοινά χαρακτηριστικά πολλών επιχειρηματικών οντοτήτων συγκεκριμένης 

κατηγορίας, είτε να περιλαμβάνει τα βασικά χαρακτηριστικά μιας τυπικής περίπτωσης
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επιχείρησης σε μια συγκεκριμένη κατηγορία. Η χρήση Μερικών Μοντέλων αυξάνει την 

αποδοτικότητα του σχεδιασμού των επιχειρήσεων, γιατί τα μοντέλα αυτά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως γνώμονας για την ανάπτυξη νέων μοντέλων και γιατί μπορούν 

εύκολα να προσαρμοστούν στις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε περίπτωσης.

Ένα Γενικό Επιχειρηματικό Μοντέλο (Generic Enterprise Model) είναι μία 

βιβλιοθήκη οντοτήτων που είναι κοινές σε ένα τύπο επιχειρήσεων και που μπορούν να 

περιγράψουν αποτελεσματικά κάθε επιχείρηση αυτού του τύπου [13]. Το Γενικό 

Επιχειρηματικό Μοντέλο θα πρέπει τουλάχιστον να παρουσιάζει με ταξινομημένο τρόπο 

τις οντότητες αυτές, τις μεταξύ τους σχέσεις και τα γνωρίσματά τους.

Τα βασικά οφέλη από τη χρήση Γενικών Επιχειρηματικών Μοντέλων 

περιλαμβάνουν τα εξής [13]:

1. Ο σχεδιαστής χρησιμοποιεί μία έτοιμη δομή, την οποία μπορεί να αξιολογήσει και 

να τροποποιήσει σύμφωνα με τις ανάγκες του. Ο σχεδιασμός του μοντέλου δεν 

ξεκινά από μηδενική βάση, έτσι, το έργο το σχεδιασμού γίνεται λιγότερο 

κοπιαστικό.

2. Το Γενικό Μοντέλο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μία τυποποιημένη βέλτιστη δομή. 

Ο σχεδιαστής μπορεί να οικοδομήσει στη βάση της εμπειρίας άλλων σχεδιαστών.

3. Η τυποποίηση του μοντέλου εξασφαλίζει την ταυτόσημη ερμηνεία του από όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη (στελέχη της διοίκησης, εργαζόμενοι, σχεδιαστές, 

προγραμματιστές, κτλ.), βελτιώνοντας το επίπεδο κατανόησης και επικοινωνίας 

μεταξύ αυτών.

4. Το Γενικό Μοντέλο αποτελεί μία κοινή βάση για την ανάπτυξη πληροφοριακών 

συστημάτων. Επομένως, τα συστήματα που αναπτύσσονται βάσει Γενικών 

Μοντέλων διαθέτουν ως επίκτητο χαρακτηριστικό τη διαλειτουργικότητα 

(interoperability).

2.3.1.6. Τα Εργαλεία για το Σχεδίασμά Επιχειρηματικών Οντοτήτων (ΕΕΤ)

Τα Εργαλεία (Enterprise Engineering Tools) παρέχουν υποστήριξη στη διαδικασία 

δημιουργίας, χρήσης και διαχείρισης επιχειρηματικών μοντέλων. Τα Εργαλεία θα πρέπει 

να υποστηρίζουν την ανάλυση, την αξιολόγηση και τη λειτουργία των μοντέλων (πχ. 

δυνατότητα προσομοίωση).

2.3.1.7. Οι Μονάδες Μοντελοποίησης των Επιχειρήσεων (EMOs)

Οι Μονάδες Μοντελοποίησης των Επιχειρήσεων (Enterprise Modules) αποτελούν 

συγκεκριμένες εφαρμογές των Μερικών Μοντέλων για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων
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επιχειρηματικών αναγκών. Πρόκειται, από ουσιαστική άποψη, για εξειδικεύσεις των 

Μερικών Μοντέλων.

2.3.Ι.8. Τα Επιχειρηματικά Μοντέλα (EMs)

Τα Επιχειρηματικά Μοντέλα (Enterprise Models) αναφέρονται σε όλες τις 

περιγραφές και τα διαγράμματα που δημιουργούνται στη διάρκεια του κύκλου ζωής της 

επιχειρηματικής οντότητας και αποτελούν μια αναπαράσταση της πραγματικής 

λειτουργίας, προσαρμοσμένη στα κρίσιμα ζητήματα και τις ανάγκες του χρήστη. Βασικές 

χρήσεις των επιχειρηματικών μοντέλων είναι η υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων 

(δημιουργία και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, κτλ.), η συμβολή στην 

αποτελεσματική επικοινωνία και την αμοιβαία κατανόηση, ο έλεγχος της αποδοτικότητας 

και της εκτέλεσης των διαδικασιών και, τέλος, ως εκπαιδευτικό εργαλείο των στελεχών.

Τα επιχειρηματικά μοντέλα δημιουργούνται με τη χρήση κάποιας γλώσσας 

μοντελοποίησης, βάσει κάποιας μεθοδολογίας μοντελοποίησης και είναι διαχειρίσιμα με 

τα εργαλεία μοντελοποίησης. Με τον τρόπο αυτό, τα Επιχειρηματικά Μοντέλα 

συνδέονται με τα υπόλοιπα στοιχεία του πλαισίου επιχειρηματικού σχεδιασμού/ 

ολοκλήρωσης.

Σύμφωνα με τους Fox και Gruninger, “το Επιχειρηματικό Μοντέλο είναι η 

αναπαράσταση της δομής μιας επιχείρησης, των δραστηριοτήτων της, των διαδικασιών 

της, των πληροφοριακών στοιχείων, των πόρων, των ανθρώπων, της συμπεριφοράς της, 

των στόχων της και των επιχειρηματικών, κυβερνητικών και περιβαλλοντολογιών 

περιορισμών ... Το Επιχειρηματικό Μοντέλο αποτελεί την καρδιά της απαιτούμενης 

υποδομής για την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων”. [13]

Στόχος του επιχειρηματικού μοντέλου είναι η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η 

αξιολόγηση των λειτουργιών της επιχείρησης. Ένα επιχειρηματικό μοντέλο πρέπει να 

παρέχει πληροφόρηση και γνώση που να υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες της 
επιχείρησης και να περιγράφει με τεκμηριωμένο τρόπο τις εναλλακτικές λύσεις και τις 

επιπτώσεις τους [13]. Όταν το επιχειρηματικό μοντέλο χρησιμοποιείται για την 

αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, τότε είναι χρήσιμο να συνοδεύεται από ένα μοντέλο 

που αποτυπώνει την πραγματική εξέλιξη των καταστάσεων, ώστε να παρέχεται μία βάση 

σύγκρισης. Το επιχειρηματικό μοντέλο είναι δυνατό να αναφέρεται είτε στην υπάρχουσα 

κατάσταση, περιγράφοντάς την, είτε στην επιθυμητή κατάσταση, προδιαγράφοντάς την.

Οι Fox και Gruninger επισημαίνουν ότι τα Επιχειρηματικά Μοντέλα 

χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στις προσπάθειες επιχειρηματικής αλλαγής, αναδιοργάνωσης 

και βελτίωσης. Στις περιπτώσεις αυτές, καλούνται να λειτουργήσουν ως εργαλεία 

ανάλυσης και αξιολόγησης των επιχειρήσεων, υποδεικνύοντας νέες προσεγγίσεις στα
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κρίσιμα ζητήματα της επιχειρηματικής λειτουργίας, αποκαλύπτοντας τη φύση και τις 

πηγές των περιορισμών και αποσαφηνίζοντας τις αλληλεξαρτήσεις και τις 

αλληλεπιδράσεις που θα έχουν οι μεταβολές αυτές στο επιχειρηματικό σύστημα. Η 

εύρεση εναλλακτικών μορφών οργάνωσης προϋποθέτει αφενός τη γνώση των ιδιοτήτων 

των οργανωσιακών πόρων και των περιοριστικών κανόνων που εφαρμόζονται σε αυτούς 

και αφετέρου τον πειραματισμό με διαφορετικούς συνδυασμούς πόρων και περιορισμών. 

Ένα επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να συμβάλλει, επίσης, στην αναβάθμιση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών με την εφαρμογή των τεχνικών του benchmarking, 

συμβάλλοντας στην αναγνώριση του “τι είναι η επιχείρηση” και σε ποιο βαθμό μοιάζει 

με τις υπόλοιπες (“άριστες”) επιχειρήσεις.

Οι Fox και Gruninger υποστηρίζουν ότι η αξία ενός Επιχειρηματικού Μοντέλου 

προσδιορίζεται από το είδος και την έκταση των ερωτήσεων που μπορεί να καλύψει [14]. 

Υπογραμμίζουν ότι τα βασικά κριτήρια που θα πρέπει να ικανοποιεί ένα μοντέλο είναι τα 

εξής:

1. Λειτουργική πληρότητα (functional completeness): να παρέχει όλη την πληροφόρηση 

που είναι απαραίτητη για την ικανοποίηση των επιχειρηματικών αναγκών και να 

μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις βασικές ερωτήσεις.

2. Γενικότητα (generality): η ικανότητα να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

πολλών τμημάτων και επιχειρήσεων.

3. Αποτελεσματικότητα (efficiency): να παρέχει γρήγορα σωστή και πλήρη

πληροφόρηση.

4. Σαφήνεια (perspicuity): να είναι λογικά τεκμηριωμένο, συνεκτικό και κατανοητό.

5. Ακρίβεια (precision): να υπάρχει διακριτότητα και σαφήνεια μεταξύ των εννοιών που 

χρησιμοποιούνται.

6. Ιεραρχική Εξειδίκευση (granularity): να παρέχεται η δυνατότητα παρουσίασης της 

γνώσης σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης.

7. Ελαχιστότητα (minimality): να μην είναι υπερφορτωμένο με επουσιώδεις οντότητες 

και σχέσεις, να μην υπάρχουν λογικά ισοδύναμες (logically equivalent) οντότητες.

2.3.Ι.9. Τα Επιχειρηματικά Λειτουργικά Συστήματα (EOS)

Τα Επιχειρηματικά Λειτουργικά Συστήματα (Enterprise Operational Systems) αφορούν 

τα συστήματα υλικού και λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών που υποστηρίζουν τη 

λειτουργία και την ολοκλήρωση της επιχείρησης.
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2.3.2. Η Αρχιτεκτονική CIMOSA

Η CIMOSA (Computer Integrated Manufacturing Open Systems Architecture) είναι μία 
αρχιτεκτονική για “ανοιχτά συστήματα” CIM (δηλαδή διαλειτουργικά συστήματα) που 

αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα AMICE, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος 

έρευνας ESPRIT.

Το πλαίσιο CIMOSA για την επιχειρηματική ολοκλήρωση αναπτύχθηκε βάσει 

των ευρωπαϊκών προτύπων ολοκλήρωσης και μοντελοποίησης ENV 40003 [54]. Στόχος 

της CIMOSA είναι “να βοηθήσει την επιχείρηση να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη 

διαδικασία επιχειρηματικής αλλαγής και να επιτύχει την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

της, ώστε να βελτιώσει τις επιδόσεις της σε σχέση με το κόστος, την ποιότητα και το 

χρόνο και να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του παγκόσμιου ανταγωνισμού” 

[54].

Η CIMOSA αναπτύχθηκε βάσει των εννοιών του ευρύτερου πλαισίου 

ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων, κι όχι μόνο στα πλαίσια της CIM. Στόχος της CIMOSA 

είναι να άρει τα εμπόδια που θέτει η παραδοσιακή κατάτμηση των επιχειρήσεων και να 

επιτύχει την πλήρη ολοκλήρωση της επιχείρησης στο εσωτερικό και το εξωτερικό της 

περιβάλλον (extended enterprise). Τα μοντέλα της CIMOSA χρησιμοποιούνται για την 

υποστήριξη της λήψης αποφάσεων (πχ. προσομοίωση) και για την αυτοματοποίηση των 

διαδικασιών και τον έλεγχο.

Η μεθοδολογία μοντελοποίησης βασίζεται στην παραγοντική (agent- oriented) 

και την οντοκεντρική (object- oriented) προσέγγιση και στην έννοια της “αρχιτεκτονικής 

ανοιχτών συστημάτων”, δηλαδή συστημάτων που μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους 

και χαρακτηρίζονται από διαλειτουργικότητα. Η μοντελοποίηση γίνεται με δυναμικά 

μοντέλα διαδικασιών που αναπαριστούν τις διαδικασίες ως σύνολο, ανεξάρτητα από τους 

περιορισμούς που θέτει η οργάνωσή τους (πχ. σε τμήματα). Με τον τρόπο αυτό, η 

CIMOSA δεν περιορίζεται στις παραγωγικές διαδικασίες, αλλά καλύπτει όλες τις 

διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο συνολικό επιχειρηματικό πλαίσιο, καθώς και τις 

διαδικασίες που υπερβαίνουν τα εσωτερικά όρια της επιχείρησης και αφορούν τη 

σύνδεσή της με το περιβάλλον.

Η CIMOSA αποτελείται από τρία βασικά μέρη: το πλαίσιο των επιχειρηματικών 

μοντέλων (enterprise modeling framework), την υποδομή ολοκλήρωσης (integrating 

infrastructure) και την έννοια του κύκλου ζωής του συστήματος (system life-cycle)

Το πλαίσιο των επιχειρηματικών μοντέλων της CIMOSA αναπτύσσεται σε τρεις 

διαστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας κύβος (CIMOSA cube), που 

παρουσιάζεται στο σχήμα 2.3.5.
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Reference Architecture Particular Architecture

Σχήμα 2.3.5.: Ο Κύβος της CIMOSA
Πηγή: Vernadat F.B., “Enterprise Modeling and Integration:Principles and Applications” [54]

1. Η διάσταση της διαδικασίας μοντελοποίησης (derivation). Διακρίνονται τρία επίπεδα 

εξειδίκευσης:

Α) Το επίπεδο του προσδιορισμού των προδιαγραφών (requirements definition),

Β) Το επίπεδο του σχεδιασμού (design specification), στο οποίο δημιουργείται ένα 

λογικό, τυπικό και εκτελέσιμο (implementable) μοντέλο του συστήματος,

Γ) Το επίπεδο της εφαρμογής του μοντέλου (implementation), στο οποίο γίνεται η 

παραμετροποίηση με πλήρη λεπτομέρεια και προσδιορίζεται ο ακριβής τρόπος 

λειτουργίας του συστήματος.

2. Η διάσταση της εξειδίκευσης του περιεχομένου του μοντέλου (instantiation). 

Διακρίνονται τρεις τύποι μοντέλων:

Α) Το γενικό μοντέλο (generic model), το οποίο αποτελεί μία ταξινόμηση των τύπων 

των δομικών συστατικών που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία των άλλων δύο 

τύπων μοντέλων που ακολουθούν (το γενικό μοντέλο αντιστοιχεί στην έννοια του 

μετα-μοντέλου),

Β) Το μερικό μοντέλο (partial model), (ουσιαστικά μία βιβλιοθήκη μερικών 

μοντέλων) που έχει γενική εφαρμογή σε συγκεκριμένους τύπους επιχειρήσεων (από 

εδώ προέρχεται η έννοια του μερικού μοντέλου που χρησιμοποιείται στην GERAM),
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Γ) Το συγκεκριμένο μοντέλο (particular model), το οποίο αναφέρεται στο 

εξειδικευμένο επιχειρηματικό μοντέλο που καλείται να ανταποκριθεί στους στόχους 

της μοντελοποίησης.

Τα γενικά και τα μερικά μοντέλα αντιστοιχούν στην πρότυπη αρχιτεκτονική 

(reference architecture), ενώ τα συγκεκριμένα μοντέλα αναφέρονται στη 

συγκεκριμένη αρχιτεκτονική (particular architecture) του συστήματος, όπως είδαμε 

στην GERAM.

3. Η διάσταση των οπτικών μοντελοποίησης (generation).

Διακρίνονται τέσσερις οπτικές σε σχέση με το ενδιαφέρον και την εστίαση του 

σχεδιασμού. (Οι οπτικές αυτές συμπίπτουν με εκείνες της GERAM, αφού η έννοια 

των οπτικών στην GERAM προέρχεται από τη CIMOSA.)

Α) Η λειτουργική οπτική (function view) αναφέρεται στις λειτουργίες (στατική οπτική) 

και τον τρόπο εκτέλεσης των διαδικασιών (δυναμική οπτική). Αποτελεί, όπως 

αναφέρθηκε, την βάση του πλαισίου μοντελοποίησης CIMOSA.

Β) Η πληροφοριακή οπτική (information view) παρουσιάζει τα επιχειρηματικά 

αντικείμενα (objects) και το εννοιολογικό και πληροφοριακό περιεχόμενό τους.

Γ) Η οπτική των πόρων (resource view) περιέχει τα επιχειρηματικά μέσα, τα 

χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο διαχείρισης των πόρων.

Δ) Η οργανωσιακή οπτική (organization view) περιγράφει την οργανωσιακή δομή, τις 

αρμοδιότητες, τους ρόλους, τα καθήκοντα, κτλ.

Στη CIMOSA, η μοντελοποίηση βασίζεται στο μοντέλο των διαδικασιών και 

αποσκοπεί -κατά κύριο λόγο- στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Η υποδομή 

ολοκλήρωσης της CIMOSA περιλαμβάνει την τεχνολογία που είναι απαραίτητη για την 

επιχειρηματική ολοκλήρωση σε υλικό- φυσικό επίπεδο (hardware) και σε επίπεδο 

εφαρμογών (software). Η υποδομή υποστηρίζει τη διαλειτουργικότητα του συστήματος 

και των εφαρμογών, την εκτέλεση του μοντέλου, την αυτοματοποίηση, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των διαδικασιών.

Ο κύκλος ζωής του συστήματος είναι πανομοιότυπος με τον κύκλο ζωής που 

παρουσιάστηκε στο πλαίσιο GERAM. Ουσιαστικά, αποτελεί υστερόχρονη προσθήκη 

στην αρχική Αρχιτεκτονική CIMOSA, ώστε να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές του 

προτύπου GERAM.

Οι Kozanke και Vernadat [26] υποστηρίζουν ότι η Αρχιτεκτονική CIMOSA 

ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του προτύπου GERAM και αποτελεί μία 

εξελιγμένη περίπτωση Γενικής Αρχιτεκτονικής και Μεθοδολογίας. Έχει εφαρμοστεί σε 

πολλές περιπτώσεις πολλών βιομηχανικών και άλλων κλάδων. Τα πλεονεκτήματα της
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CIMOSA που έχουν καταγραφεί περιλαμβάνουν την ανάλυση και την 

επαναχρησιμοποίηση των μοντέλων και το μειωμένο χρόνο και κόστος μοντελοποίησης.

2.3.3. Η Αρχιτεκτονική GRAI/ GIM

Η Αρχιτεκτονική GRAI/ GIM αποτελείται, ουσιαστικά, από δύο Αρχιτεκτονικές: την 

GRAI και την GIM. Ωστόσο, αναφέρονται μαζί, καθώς η GRAI αποτελεί το υπόβαθρο 

για την ανάπτυξη της GIM.

Η Αρχιτεκτονική GRAI (Graphes a Resultat et Activites Interrelies) είναι μία 

παρουσίαση της διοικητικής άποψης της επιχείρησης που αποσκοπεί στην ανάλυση της 

διαδικασίας λήψεως αποφάσεων και στον προσδιορισμό της συμμετοχής και του ρόλου 

των διαφόρων επιπέδων της διοικητικής ιεραρχίας. Έτσι, τα μοντέλα GRAI αναφέρονται 

στη μοντελοποίηση συστημάτων λήψεως αποφάσεων. Το μεθοδολογικό πλαίσιο 

ανάπτυξης των μοντέλων GRAI περιλαμβάνει έννοιες της θεωρίας γενικών συστημάτων, 

της θεωρίας οργανωσιακών συστημάτων, της θεωρίας ελέγχου και λήψεως αποφάσεων 

και της θεωρίας συντονισμού.

Στα πλαίσια της GRAI, η επιχείρηση θεωρείται ένα σύνθετο και δυναμικό 

σύστημα που αποτελείται από τέσσερα υποσυστήματα:

Α) Το φυσικό- παραγωγικό υπο-σύστημα (physical system), που αφορά τους 

επιχειρηματικούς παράγοντες (enterprise agents) που προσθέτουν αξία στο προϊόν.

Β) Το διοικητικό υπο-σύστημα (decision system), που αναφέρεται στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων στα διάφορα επίπεδα της διοικητικής δομής. Ο Doumeingts τονίζει την 

ανάγκη εξειδίκευσης της πληροφορίας σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε διοικητικού 

επιπέδου [9].

Γ) Το πληροφοριακό υπο-σύστημα (information system), που διαμορφώνει την υποδομή 
ώστε όλα τα υπο-συστήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον,

Δ) Το λειτουργικό υπο-σύστημα (operating), που παρεμβαίνει μεταξύ του παραγωγικού 

και του διοικητικού υπο-συστήματος και είναι επιφορτισμένο με τη συνεχή 

παρακολούθηση της λειτουργίας του παραγωγικού υπο-συστήματος.

Η μέθοδος GRAI χρησιμοποιεί μία μήτρα δύο διαστάσεων (GRAI grid) για την 

ανάλυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Ο κάθετος άξονας αναφέρεται στη 

διάσταση του χρόνου, ενώ ο οριζόντιος στις λειτουργίες με τις οποίες σχετίζονται οι 

αποφάσεις. Βάσει αυτών, κάθε κελί αποτελεί ένα κέντρο λήψης αποφάσεων. Το πλέγμα 

GRAI που διαμορφώνεται αποτελεί ένα ιδιαίτερα περιεκτικό πλαίσιο περιγραφής της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Περιλαμβάνει έννοιες όπως ο στόχος (που μπορεί να
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αναλύεται σε επιμέρους εξειδικευμένους στόχους), ο χρονικός ορίζοντας του στόχου, οι 

μεταβλητές απόφασης, οι περιορισμοί και τα κριτήρια λήψης αποφάσεων, οι εντολές 

εργασίας, η αξιολόγηση, το χρονικό σημείο αξιολόγησης και τα κριτήρια αξιολόγησης, η 

ροή της πληροφόρησης (που διακρίνεται σε εσωτερική και εξωτερική). Στο σχήμα 2.3.6. 

παρουσιάζεται ένα παράδειγμα της χρήσης του πλέγματος GRAI.

X^ACTORS EXTERN. MANAGE PRODUCTS- PLAN MANAGE DELI- INTERNAL
INFORM PURCHASE -SUPPLY MANUFA- RESOU- VERY INFORMA-

Horizon-\^ -ATION CTURING RCES TION
Period
Η= 1 Year -sales — ------► equipment

forecast - to look - to fix the *"& emplo-
per family for supp- sup-plv yees

Ρ= 1 Year liers para- Bucleet program
-to negoti- meters
ate markets T

Η=4 Months -sales I adjust . Master ◄------ try to load i k
forecast/ y supply pa- Production leveling/
product adjust rameters Schedule month/

Ρ=2 Months -Backlog markets Y 1 shop
of orders T

H=1.5 Month \-load planning*- share the— stock E.P. &
^.employees Manufa-

-quantity to per team ctured
P=1 Week manufacture & per Components

section
H=1 Week Assembly» »__ _Stock B.M. &

I 1 Bought
P=1 Week Components
H=1 Week -urgent Asse- Manuf Order

deliveries -tracking mbly/ Machi Plan.
P=1 Day day -ne

Σχήμα 2.3.6.: Το πλέγμα GRAI
Πηγή: Doumeingts G., Vallespir Β., Chen D., “GRAI Grid Decisional Modelling” [9],

Κάθε γραμμή αναπαριστά ένα επίπεδο λήψεως αποφάσεων. Με χοντρές γραμμές 

παρουσιάζεται η ροή των αποφάσεων, ενώ με λεπτές γραμμές παρουσιάζεται η ροή 

πληροφοριών στην οργάνωση. Οι αποφάσεις καθορίζονται με χρονικά κριτήρια και 

χαρακτηρίζονται από το χρονικό ορίζοντα (horizon) της απόφασης και τη συχνότητα 

σχεδιασμού (planning period). Στο σχήμα βλέπουμε ότι η λειτουργία του Σχεδιασμού 

συντάσσει τον προϋπολογισμό, που αποτελεί το υπόβαθρο για όλες τις άλλες διοικητικές 

αποφάσεις. Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού χρησιμοποιούνται οι προβλέψεις 

πωλήσεων, που αποτελούν πληροφορία προερχόμενη από το εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης. Βάσει του προϋπολογισμού λαμβάνονται οι αποφάσεις στις υπόλοιπες 

λειτουργίες της επιχείρησης.

Η Αρχιτεκτονική GIM (GRAI Integrated Methodology) αποτελεί διεύρυνση της 

Αρχιτεκτονικής GRAI, ώστε να καλύπτονται, εκτός από τις διοικητικές αποφάσεις, και οι
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λειτουργικές, πληροφοριακές και υλικές όψεις ενός συστήματος παραγωγής. Το πλαίσιο 
GIM έχει τη μορφή μιας μήτρας δύο διαστάσεων, όπως φαίνεται στο σχήμα 2.3.7.

Data Process Operational

33«Μ
8- Conceptual Data Conceptual Process Conceptual Organizat.
3 Model Model Model

<5
■** ER diagrams GRAI grid, GRAI nets 1DEF0
3

^ r§ 
2 * Organization Organization Organization
3 ·■** Data Model Process Models Operational Model

$ ο Network Models MERISE IDEFO

\ Relational Models Process Models
33
» “5 Physical Data Physical Process Physical Operational
.§ -a■5Σ «ο Model Model Model
ζυ <·

a, Database, computer Software, computer Physical organization
tools support tools support of production system

Σχήμα 2.3.7.: Το πλαίσιο μοντελοποίησης της Αρχιτεκτονικής GIM
Πηγή: Vernadat F.B., “Enterprise Modeling and Integration: Principles and Applications” [54]

Η κάθετη διάσταση αναφέρεται στην έννοια της εξειδίκευσης του μοντέλου, όπως 

παρουσιάστηκε προηγουμένως στην GERAM και τη CIMOSA. Κατά μήκος της 

διάστασης αυτής διακρίνουμε:

1. το εννοιολογικό επίπεδο (conceptual modeling) που είναι αφηρημένο και αναφέρεται 

στο γενικό σκοπό της μοντελοποίησης,

2. το οργανωσιακό επίπεδο (structural/ organizational modeling) στο οποίο 

προσδιορίζονται τα μέσα και οι διαδικασίες του συστήματος και

3. το εκτελεστικό επίπεδο (realization/ physical modeling) στο οποίο προσδιορίζονται τα 

μέσα για την εκτέλεση του μοντέλου και τη λειτουργία του συστήματος.

Στην οριζόντια διάσταση εμφανίζονται οι οπτικές της μοντελοποίησης, που είναι

τρεις:

1. η πληροφοριακή (data),

2. η διαδικαστική (process) και

3. η λειτουργική (operational).

Κάθε κελί της μήτρας αντιστοιχεί σε ένα - τουλάχιστον- μοντέλο και αποτελεί 

υπο-σύνολο του ολοκληρωμένου επιχειρηματικού μοντέλου. Στο σχήμα 2.3.7.
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παρουσιάζεται επίσης η τεχνική μοντελοποίησης που προτείνεται για κάθε επίπεδο 

μοντελοποίησης και για κάθε οπτική.

2.3.4. Η Αρχιτεκτονική PERA

Η Αρχιτεκτονική PERA (Purdue Enterprise Reference Architecture) βασίζεται στην 

έννοια του κύκλου ζωής της επιχειρηματικής οντότητας (enterprise life cycle) και καλύπτει 

όλα τα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχειρηματικής οντότητας, από τον ορισμό, το 

σχεδίασμά, την ανάπτυξη και την εγκατάστασή της, ως τη λειτουργία και την απαξίωσή 

της. Αν και αρχικά η μεθοδολογία βασίστηκε στις ανάγκες της βιομηχανικής επιχείρησης, 

αναπτύχθηκε στη συνέχεια με αρκετά γενικό τρόπο και έχει εφαρμοστεί με επιτυχία και 

σε άλλους τύπους επιχειρήσεων. Ο Vernadat [54] χαρακτηρίζει την PERA ως την πιο 

αναπτυγμένη και ολοκληρωμένη μεθοδολογία μοντελοποίησης επιχειρηματικών 

συστημάτων.

Ο στόχος της Αρχιτεκτονικής PERA είναι η επιχειρηματική ολοκλήρωση, δηλαδή 

η ανάπτυξη ενός συστήματος που θα χρησιμοποιεί όλους τους τεχνολογικούς, 

ανθρώπινους και πληροφορικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι σε οποιοδήποτε σημείο της 

οργάνωσης και θα λειτουργεί με ενιαίο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις επιδράσεις 

του οικονομικού περιβάλλοντος, να έχει την ικανότητα ορισμού κοινών στόχων και τη 

δυνατότητα ανάληψης δράσης για την επίτευξη των στόχων αυτών [56].

Οι πιο σημαντικές καινοτομίες που εισάγονται στην PERA, οι περισσότερες από 

τις οποίες έχουν υιοθετηθεί και από την GERAM, είναι οι εξής [56]:

1. Ορίζονται δύο κατηγορίες Αρχιτεκτονικών: οι Αρχιτεκτονικές Φυσικών Συστημάτων 

(τύπος 1) και οι Αρχιτεκτονικές Επιχειρηματικών Συστημάτων (τύπος 2) (εκτενής 

αναφορά έχει προηγηθεί στην ενότητα 2.3).

2. Η PERA ενσωματώνει σε ένα κοινό πλαίσιο και τις δύο Αρχιτεκτονικές (δηλαδή, σε 

ελεύθερη μετάφραση, ενσωματώνει την τεχνολογική υποδομή στην υποδομή της 

οργάνωσης).

3. Προσδιορίζεται ο πλήρης κύκλος ζωής ενός επιχειρηματικού συστήματος.

4. Ααμβάνονται υπόψη οι έννοιες της αποστολής της επιχείρησης και της ικανοποίησης 

του πελάτη.

5. Προσδιορίζεται και λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος του ανθρώπινου στοιχείου της 

οργάνωσης. Οι διαδικασίες διακρίνονται σε αυτές που εκτελούνται από τεχνολογικούς 

πόρους και αυτές που αναλαμβάνονται από τους εργαζόμενους, ενώ παράλληλα 

εξετάζεται η δυνατότητα επέκτασης ή συρρίκνωσης των ανθρωποκεντρικών και των
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αυτοματοποιημένων διαδικασιών (έννοιες “humanizability” και “automatability” 

αντίστοιχα, που περιγράφτηκαν στην GERAM).

Στο σχήμα 2.3.8. παρουσιάζεται η Αρχιτεκτονική PERA, που βασίζεται σε εννέα 

φάσεις του κύκλου ζωής της επιχείρησης (οι φάσεις αυτές έχουν συμπτυχθεί σε επτά στο 

πλαίσιο GERAM):

1. Η σύλληψη/ αναγνώριση της επιχειρηματικής οντότητας (identification phase), που 

γίνεται από την ανώτατη διοίκηση.

2. Ο ορισμός της έννοιας της επιχειρηματικής οντότητας (concept phase), δηλαδή της 

αποστολής, των επιχειρηματικών αξιών, της φιλοσοφίας, κτλ..

3. Ο βασικός ορισμός της επιχειρηματικής οντότητας(άεΐ\η\\\οη phase), δηλαδή των 

λειτουργικών της χαρακτηριστικών (τι κάνει).

4. Ο λειτουργικός σχεδιασμός (functional design phase), στον οποίο καθορίζονται οι 

προδιαγραφές.

5. Ο αναλυτικός σχεδιασμός (detailed design phase) που αποτελεί εξειδίκευση του 

προηγούμενου σταδίου, δηλαδή επέκταση του σχεδιασμού σε εξειδικευμένα θέματα.

6. Η δημιουργία και η εγκατάσταση (construction & installation phase) των 

προδιαγραφών του συστήματος.

7. Η λειτουργία και η συντήρηση (operation & maintenance phase) του συστήματος.

8. Η αναδιάρθρωση (renovation/ disposal phase) του συστήματος.

9. Η διάλυση του συστήματος (dissolution phase).
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Σχήμα 2.3.8.: Η Αρχιτεκτονική PERA
πηγή: Williams T.J., Rathwell G.A, "A handbook on Master Planning and Implementations 

for Enterprise Integration Programs ” [56]
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Παρατηρούμε ότι στο στάδιο του βασικού ορισμού της επιχειρηματικής 

οντότητας (στάδιο 3) η μελέτη διασπάται σε δύο άξονες: του πληροφοριακού 

συστήματος (αριστερά) και του παραγωγικού συστήματος (δεξιά). Επίσης, από το στάδιο 

του λειτουργικού σχεδιασμού (στάδιο 4) κι έπειτα γίνεται η διάκριση των διαδικασιών σε 

τρία υπο-συστήματα: το πληροφοριακό, το οργανωσιακό και το παραγωγικό. Τα υπο

συστήματα αυτά αναφέρονται στις τρεις αντίστοιχες όψεις μοντελοποίησης, οι οποίες 

αναφέρθηκαν κατά την παρουσίαση της GERAM, στην ενότητα της Μεθοδολογίας.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία PERA, αμέσως μετά την αναγνώριση του 

συστήματος, πρέπει να ακολουθήσει ο σχεδιασμός της επιθυμητής κατάστασης (to-be 

analysis), ανεξάρτητα από την πραγματική τρέχουσα κατάσταση (as-is analysis). Με τον 

τρόπο αυτό αποβάλλονται οι μινιμαλιστικές αντιλήψεις κατά το σχεδίασμά. Η ανάλυση 

της τρέχουσας κατάστασης έπεται και αποσκοπεί στο να επισημανθούν οι διαφορές 

μεταξύ της επιθυμητής και της τρέχουσας κατάστασης και να προσδιοριστούν οι 

βελτιωτικές ενέργειες και ο τρόπος δράσης (migration path).

Η PERA δεν διαθέτει γλώσσες και εργαλεία μοντελοποίησης, όπως συμβαίνει με 

τις Αρχιτεκτονικές CIMOSA και GIM, αλλά προδιαγράφει τις τεχνικές μοντελοποίησης 

που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μεθοδολογικού πλαισίου. Στο [56] 

υπάρχει αναλυτική παρουσίαση τέτοιων εργαλείων και τεχνικών.

2.3.5. Οι οντολογίες στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων

Το εννοιολογικό σχήμα (conceptualization) είναι μία αφηρημένη και απλοποιημένη 

άποψη της πραγματικότητας που θέλουμε να αναπαραστήσουμε [37]. Αντιστοιχεί σε μία 

κοσμοθεωρία, δηλαδή στον τρόπο σκέψης πάνω σε ένα πεδίο ενδιαφέροντος [51]. 

Αποτελείται από ένα σύνολο εννοιών σχετικών με τα “αντικείμενα” - με νοηματική μόνο 

ή και με φυσική υπόσταση- και τις μεταξύ τους συσχετίσεις που υπάρχουν στο 

συγκεκριμένο πεδίο ενδιαφέροντος.

Η οντολογία (ontology) είναι ένας ρητός και ταξινομημένος ορισμός των εννοιών 

που περιλαμβάνονται στο εννοιολογικό σχήμα [37]. Οι Uschold et. al. θεωρούν ότι η 

οντολογία μπορεί να εκφραστεί με διάφορες μορφές, κοινό σημείο των οποίων θα πρέπει 

να είναι η ύπαρξη μιας ορολογίας και ο προσδιορισμός του τρόπου χρήσης της [51]. Οι 

Fox και Gruninger [14] έχουν τη άποψη ότι τα βασικά συστατικά μιας οντολογίας είναι η 

ορολογία (terminology), οι ορισμοί (definitions) και οι συμβολισμοί (symbology) για την 

γραφική απεικόνιση της ορολογίας και των ορισμών.
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Οι λειτουργίες μιας οντολογίας περιλαμβάνουν τα εξής [53, 51]:

• υποστηρίζουν τη μελέτη του εννοιολογικού σχήματος,

• λειτουργούν ως μέσο για την απόκτηση, οργάνωση και διατήρηση της γνώσης,

• επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση της γνώσης,

• λειτουργούν ως μέσο για την απόκτηση και τη μετάδοση της γνώσης και για την 

επικοινωνία και κατανόηση μεταξύ ατόμων και ομάδων εργασίας με διαφορετικό 

υπόβαθρο και διαφορετικό προσανατολισμό,

• επιτρέπουν την ορθολογική και συστηματική ανάπτυξη ενός συστήματος γνώσης,

• υποστηρίζουν την επικοινωνία και τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών 

συστημάτων,

• αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία μιας υποδομής (πχ. γλώσσας) για την 

αναπαράσταση της γνώσης (μετα-οντολογία).

Οι οντολογίες μπορούν να διαφοροποιηθούν ως προς τις εξής διαστάσεις [51]:

1. Τη μορφή έκφρασής τους. Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: 1) η άτυπη οντολογία 

(informal), 2) η άτυπη- δομημένη (structured informal), 3) η ημι-τυπική (semi- 

formal) και 4) η τυπική (formal).

2. Το στόχος και τη χρήση τους. Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: 1) η οντολογία ως 

μέσο για την οργάνωση μιας βάσης γνώσης, 2) η οντολογία να αποτελεί μέρος της 

βάσης γνώσης και 3) η οντολογία να αποτελεί τη γλώσσα για τη διαλειτουργικότητα 

των συστημάτων.

3. Το πεδίο αναφοράς τους. Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: 1) η οντολογία 

συγκεκριμένου πεδίου (πχ. Επιχειρηματική Οντολογία [50], Νομική Οντολογία [53], 

κτλ.), 2) η οντολογία που αποσκοπεί στην επίλυση ενός συγκεκριμένου 

προβλήματος και 3) η μετα-οντολογία για την αναπαράσταση μιας οντολογίας.

Οι Fox και Gruninger [13] επισημαίνουν ότι οι άτοπες οντολογίες εκφράζονται 

γραπτώς στην ανθρώπινη γλώσσα και χρησιμοποιούνται ως ένα λεξικό όρων. Οι ημι- 
τνπικές οντολογίες περιλαμβάνουν ένα συστηματικό τρόπο ταξινόμησης των εννοιών 

(taxonomy), αλλά συνήθως δε διαθέτουν διαλειτουργικότητα και δεν εγγυώνται την 

επιχειρηματική ολοκλήρωση, γιατί υστερούν σε σαφήνεια. Οι τοπικές οντολογίες 

εκφράζονται σε μία λογική γλώσσα και αποδίδουν τη μέγιστη σαφήνεια.

Μεταξύ των τριών αυτών διαστάσεων των οντολογιών υπάρχει 

αλληλοπροσδιορισμός [51, 52]. Για παράδειγμα, η χρήση της οντολογίας προσδιορίζει 

και την μορφή έκφρασης που θα επιλεγεί: αν ο σκοπός είναι η υποστήριξη της 

ανθρώπινης επικοινωνίας, τότε ενδείκνυται μια πιο άτυπη μορφή, ενώ αν ο στόχος είναι η 

ανάπτυξη και η διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων, τότε απαιτείται η 

επιλογή μιας περισσότερο τυπικής μορφής έκφρασης.
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Η επιχειρηματική οντολογία [14] είναι μία επίσημη περιγραφή των οντοτήτων 

μιας επιχειρηματικής μονάδας, των ιδιοτήτων, των σχέσεων και των γνωρισμάτων τους. 

Παρέχει μία κοινή ορολογία και περιγραφή για τις επιχειρηματικές οντότητες. Επομένως, 

μπορεί να θεωρηθεί ότι η οντολογία είναι η γλώσσα για την περιγραφή των 

επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, μπορεί να θεωρηθεί ότι η ορολογία αντιστοιχεί στο λεκτικό 

κώδικα της γλώσσας και οι ορισμοί στη γραμματική και το συντακτικό, που καθορίζουν 

τον τρόπο χρήσης των λεκτικών όρων, ώστε να καθίσταται ακριβής η επικοινωνία [14]. 

Η συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ οντολογία και γλώσσας τονίζεται από το γεγονός ότι 

βασικός στόχος και των δύο είναι η επικοινωνία. Για να αντικειμενικοποιηθεί η ερμηνεία 

της ορολογίας απαιτείται ο ξεκάθαρος προσδιορισμός της και ο καθορισμός των 

περιορισμών στη σύνδεση και τη χρήση των όρων.

Οι Fox και Gruninger θεωρούν ότι κάθε επιχειρηματική οντολογία θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τις έννοιες που υπάρχουν στα πεδία των δραστηριοτήτων, του χρόνου, των 

πόρων, της οργάνωσης, των προϊόντων και υπηρεσιών και των στόχων και πολιτικών 

[13]. Τα οντολογικά αυτά πεδία θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένα μεταξύ τους, ώστε να 

μπορούν να ανταποκριθούν σε σύνθετες ερωτήσεις που προϋποθέτουν τη χρήση γνώσης 

από πολλά πεδία.

2.3.6. Άλλες προσεγγίσεις και εφαρμογές Σχεδιασμού και Ολοκλήρωσης

2.3.6. Ι. Το πλαίσιο της Αρχιτεκτονικής Πληροφοριακών Συστημάτων

Ο Zachman [59] αρχικά και στη συνέχεια οι Sowa και Zachman [47] ανέπτυξαν ένα 

πλαίσιο για την Αρχιτεκτονική των Πληροφοριακών Συστημάτων (Information System 

Architecture framework - ISA framework). Η Αρχιτεκτονική αυτή αποτελεί τη λογική 

υποδομή για την αναγνώριση, διαχείριση και ολοκλήρωση όλων των στοιχείων ενός 

πληροφοριακού συστήματος. Ο σκοπός του πλαισίου ISA είναι να δείξει ότι το πλαίσιο 

μελέτης των επιχειρήσεων είναι ενιαίο και ότι όλα τα στοιχεία της επιχείρησης 

συνδέονται μεταξύ τους [59], Με αυτόν τον τρόπο, το πλαίσιο ISA ολοκληρώνει όλες τις 

τεχνικές και τις μεθόδους ανάλυσης και μελέτης των επιχειρήσεων σε ένα συνολικό και 

γενικό μεθοδολογικό σχήμα.

Η ανάπτυξη της Αρχιτεκτονικής των Πληροφοριακών Συστημάτων έχει γίνει κατ’ 

αναλογία της αρχιτεκτονικής των κτιρίων και, γενικά, των κατασκευών. Οι 

σημαντικότεροι ρόλοι που αναγνωρίζονται σε μία προσπάθεια κατασκευής είναι του
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ιδιοκτήτη (owner), του αρχιτέκτονα (architect)KOU του κατασκευαστή (builder). Κάθε ένας 

από αυτούς έχει μία διαφορετική οπτική στην κατασκευή. Ο ιδιοκτήτης επιδιώκει τη 

δημιουργία ενός προϊόντος που θα εξυπηρετεί κάποιο σκοπό. Ο αρχιτέκτονας καταγράφει 

την αντίληψη που έχει ο ιδιοκτήτης για το επιθυμητό προϊόν και την μετατρέπει σε ένα 

σχέδιο που απεικονίζει τη φυσική υπόσταση του προϊόντος. Τέλος, ο κατασκευαστής 

δημιουργεί το προϊόν βάσει των σχεδίων που έχει ετοιμάσει ο αρχιτέκτονας.

Το πλαίσιο της ISA έχει τη μορφή ενός πίνακα δύο διαστάσεων. Στην κάθετη 

διάσταση παρουσιάζονται οι οπτικές των συμμετεχόντων στη δημιουργία ενός 

συστήματος και στην οριζόντια διάσταση παρουσιάζονται οι οπτικές του περιεχομένου 

κάθε μοντέλου (αρχιτεκτονικής). Το πλαίσιο της ISA παρουσιάζεται στο σχήμα 2.3.9.
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Σχήμα 2.3.9: To πλαίσιο της Αρχιτεκτονικής Πληροφοριακών Συστημάτων (ISA)
Πηγή: Zachman L.A., “A Framework for Information System Architectures” [57]
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Η οπτικές των διαφόρων συμμετεχόντων στη δημιουργία μιας κατασκευής 

συνοψίζονται σε πέντε περιπτώσεις: το σκοπό (scope), το επιχειρηματικό μοντέλο 

(enterprise/ business model), το μοντέλο του συστήματος (system model), το τεχνολογικό 

μοντέλο (technology model) και το μοντέλο των συστατικών της κατασκευής 

(components) [59]. Η έμφαση στο πλαίσιο ISA δίνεται στις τρεις μεσαίες περιπτώσεις.

• Ο σκοπός αναφέρεται στο βασικό στόχο της κατασκευής και αντιστοιχεί στην 

περίληψη του έργου (executive summary - για την αξιολόγηση του στόχου, του 

κόστους και της απόδοσης του συστήματος). Ο σκοπός αποδίδει την οπτική του 

“σχεδιαστή” (planner) της επιχείρησης. Αν και ο Zachman [59] αναγνωρίζει τη 

συσχέτιση μεταξύ της στρατηγικής και των πληροφοριακών συστημάτων και 

υπογραμμίζει τη σημαντικότητα της στρατηγικής, τονίζει ότι στη μελέτη του 

παρακάμπτει το ζήτημα της στρατηγικής των επιχειρήσεων.

• Το επιχειρηματικό μοντέλο αποτελεί το σχέδιο της επιχείρησης που περιγράφει τις 

οντότητες, τις διαδικασίες και τον τρόπο αλληλεπίδρασής τους. Το επιχειρηματικό 

μοντέλο αναπαριστά την επιχείρηση σύμφωνα με τον επιθυμητό από τον ιδιοκτήτη 

τρόπο λειτουργίας και εκφράζει την οπτική του ιδιοκτήτη για την επιχείρηση.

• Το μοντέλο του συστήματος αναφέρεται στα σχέδια του αναλυτή του συστήματος για 

τα πληροφοριακά στοιχεία και τις λειτουργίες των επιχειρηματικών οντοτήτων. Το 

μοντέλο του συστήματος αντιστοιχεί στην οπτική του αρχιτέκτονα του συστήματος, 

που μετατρέπει το μοντέλο της επιχείρησης σε προδιαγραφές λειτουργίας του 

πληροφοριακού συστήματος.

• Το τεχνολογικό μοντέλο προσαρμόζει το μοντέλο του πληροφοριακού συστήματος 

στις απαιτήσεις και τους περιορισμούς του προγραμματισμού και της τεχνολογίας 

(υλικού και λογισμικού). Εκφράζει την οπτική του κατασκευαστή του συστήματος.

• Το μοντέλο των συστατικών αποτελεί την αναλυτική περιγραφή των συστατικών που 

θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του συστήματος.

Στην οριζόντια διάσταση παρουσιάζονται οι οπτικές του περιεχομένου κάθε 

μοντέλου, δηλαδή οι διαφορετικοί τρόπο περιγραφής της πραγματικότητας. Διακρίνονται 

έξι περιπτώσεις οπτικών περιεχομένου: η πληροφοριακή οπτική (data), η λειτουργική 

οπτική (function), η οπτική της τοποθεσίας (location), η οπτική των ανθρώπων (people), 

η χρονική οπτική (time) και η οπτική της υποκίνησης (motivation). Επισημαίνεται ότι η 

πρώτη εκδοχή του πλαισίου ISA που έγινε από τον Zachman [59] περιορίστηκε στην 

ανάπτυξη των τριών πρώτων οπτικών περιεχομένου, αν και αναφέρθηκαν και οι 

υπόλοιπες τρεις, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν επίσημα και αναλυτικά στο διευρυμένο 

πλαίσιο ISA στο [47] από τους Sowa και Zachman.
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• Η πληροφοριακή οπτική (τι - what) αναφέρεται στις οντότητες που συναντώνται σε μία 

επιχείρηση και περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό σύστημα. Τα μοντέλα αυτής της 

κατηγορίας έχουν τη γενική μορφή “οντότητα-σχέση-οντότητα”.

• Η λειτουργική οπτική (πως - how) αναφέρεται στις λειτουργίες (διαδικασίες) της 

επιχείρησης και του πληροφοριακού συστήματος. Τα μοντέλα αυτής της κατηγορίας 

έχουν τη γενική μορφή “εισροή-διαδικασία-εκροή”.

• Η οπτική της τοποθεσίας (που - where) αναφέρεται στη ροή των διαφόρων στοιχείων 

και υλικών στα πλαίσια της λειτουργίας της επιχείρησης. Τα μοντέλα αυτής της 

κατηγορίας έχουν τη γενική μορφή “κόμβος-διαδρομή-κόμβος”.

• Η οπτική του ανθρώπινου στοιχείου (ποιος - who) αναφέρεται στις σχέσεις μεταξύ των 

εργαζομένων, την ανάθεση εργασίας και τη δομή εξουσίας και υπευθυνότητας. Τα 

μοντέλα αυτής της κατηγορίας έχουν τη γενική μορφή “εργαζόμενος-εργασία- 

εργαζόμένος”.

• Η χρονική οπτική (πότε - when) αναφέρεται στη χρονική συσχέτιση μεταξύ των 

δραστηριοτήτων που καθορίζουν τα κριτήρια λειτουργίας, αποδοτικότητας και 

κατανάλωσης πόρων. Τα μοντέλα αυτής της κατηγορίας έχουν τη γενική μορφή 

“γεγονός-διάρκεια-γεγονός”.

• Η οπτική της υποκίνησης (γιατί - why) αναφέρεται στην υποκίνηση και στους στόχους 

των παραγόντων της οργάνωσης για την ανάληψη δράσης. Τα μοντέλα αυτής της 

κατηγορίας έχουν τη γενική μορφή “στόχος-μέσο-στόχος”, όπου μέσο είναι οι 

στρατηγικές ή οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων.

Η λειτουργία του πλαισίου ISA βασίζεται σε επτά κανόνες/ ιδιότητες [47]:

1. Η διάταξη των οτττικών του περιεχομένου (στήλες) δεν εκφράζει σχέσεις 

προτεραιότητας, αλλά κάθε οπτική είναι αυτόνομη και έχει την ίδια αξία με τις 

υπόλοιπες.

2. Κάθε στήλη έχει ένα απλό βασικό μοντέλο, που αποτελεί ένα γενικό μετα-μοντέλο 

(generic metamodel). Κάθε στήλη αναπαριστά με αφηρημένο τρόπο την 

πραγματικότητα της επιχείρησης γύρω από ένα ζήτημα. Για παράδειγμα, όλα τα 

μοντέλα της πληροφοριακής οπτικής έχουν τη γενική μορφή “οντότητα-σχέση- 

οντότητα”, όλα τα μοντέλα της λειτουργικής οπτικής έχουν τη γενική μορφή 
“εισροή-διαδικασία-εκροή”, κοκ.

3. Το βασικό μοντέλο κάθε στήλης είναι μοναδικό. Οι έννοιες που παρουσιάζονται σε 

μία κατηγορία περιεχομένου δεν επαναλαμβάνεται σε άλλη. Για παράδειγμα, τα 

πληροφοριακά μοντέλα είναι διαφορετικά από τα λειτουργικά μοντέλα. Τα μοντέλα 

διαφορετικού περιεχομένου συσχετίζονται μεταξύ τους, αφού αναφέρονται στην ίδια
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πραγματικότητα, αλλά σε καθένα από αυτά οι έννοιες αναπτύσσονται με μοναδικό 

τρόπο.

4. Κάθε οτττική συμμετέχοντα (γραμμή) αποδίδει μία ξεχωριστή και μοναδική οπτική 

ενδιαφέροντος. Η διαφορετικότητα αυτή είναι περισσότερο ευδιάκριτη σε σχέση με 

τις οπτικές του ιδιοκτήτη, του αρχιτέκτονα και του κατασκευαστή (γραμμές 2, 3 και 

4). Επειδή κάθε ένας που συμμετέχει έχει διαφορετικά ενδιαφέροντα, η διαμόρφωση 

της βασικής έννοιας κάθε οπτικής περιεχομένου θα διαφοροποιείται από 

συμμετέχοντα σε συμμετέχοντα. Για παράδειγμα, στην πληροφοριακή οπτική άλλο 

περιεχόμενο προσδίδει ο ιδιοκτήτης στην έννοια της “οντότητας ”και άλλο ο 

αρχιτέκτονας.

5. Κάθε κελί του πλαισίου ISA είναι μοναδικό. Η ιδιότητα αυτή προκύπτει από τις 

ιδιότητες 3 και 4. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε κελί παρουσιάζει με μοναδικό τρόπο το 

μοντέλο της οπτικής ενδιαφέροντος ενός συμμετέχοντα για μία περίπτωση 

περιεχομένου. Έτσι, κάθε κελί αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο που 

αναπτύσσεται με ορισμένη μεθοδολογία και εκφράζει μία συγκεκριμένη οπτική.

6. Η ολοκλήρωση όλων των μοντέλων μιας γραμμής του πλαισίου ISA συγκροτεί ένα 

ολοκληρωμένο μοντέλο από την οιττική της συγκεκριμένης γραμμής. Η ιδιότητα αυτή 

προκύπτει από τις ιδιότητες 3, 4 και 5. Επομένως, όλες οι οπτικές μιας γραμμής είναι 

συμπληρωματικές μεταξύ τους (άρα και τα μοντέλα κάθε συγκεκριμένης γραμμής 

είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους) και η πλήρης απεικόνιση της πραγματικότητας 

από την οπτική κάθε συμμετέχοντα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις οπτικές 

περιεχομένου της συγκεκριμένης οπτικής. Το ίδιο ισχύει και για τις στήλες.

7. Η λογική του πλαισίου ISA έχει ευρεία εφαρμογή. Το πλαίσιο ISA μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή κάθε περίπτωσης που χαρακτηρίζεται από 

παρόμοια γνωρίσματα ως προς τις δύο διαστάσεις του πλαισίου μελέτης.

Το πλαίσιο ISA, καταλήγουν οι Sowa και Zachman, αποτελεί μία 

κατηγοριοποίηση της γνώσης γύρω από τις αρχιτεκτονικές και την μοντελοποίηση των 

επιχειρήσεων που δεν παραβιάζει τις αρχές της ολοκλήρωσης και της ενότητας της 

επιχείρησης. Το πλαίσιο ISA αντιστοιχεί σε έναν “περιοδικό πίνακα” για την 

μοντελοποίηση των επιχειρήσεων, από τον οποίο μπορούν να γίνουν διάφοροι 

συνδυασμοί, σύμφωνα με τις διαφορετικές κάθε φορά ανάγκες της επιχείρησης, και 

προκύψουν περισσότερο σύνθετες και συγκεκριμένες μεθοδολογίες μελέτης [47].
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2.3.6.2 Τα έργα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης του Καναλιού Διανομής και του 

Σχεδιασμού της Επιχείρησης

Το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Ολοκλήρωσης του Πανεπιστημίου του Τορόντο έχει 

αναπτύξει ερευνητικά έργα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Καναλιού Διανομής 

(Integrated Supply Chain Management) και το Σχεδίασμά της Επιχείρησης (Enterprise 

Engineering) [16].

Στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Καναλιού Διανομής [16] κάθε λειτουργία 

ανατίθεται σε ένα παράγοντα (agent), που συνεργάζεται με τους υπόλοιπους για την 

επίτευξη των κοινών και των ατομικών στόχων. Διακρίνονται δύο είδη παραγόντων: οι 

λειτουργικοί (functional) και οι πληροφοριακοί (informational). Οι λειτουργικοί 

παράγοντες έχουν την ικανότητα σχεδιασμού και ελέγχου της δράσης τους, υπό τους 

περιορισμούς που τίθενται από τους άλλους -λειτουργικούς- παράγοντες. Η επικοινωνία 

μεταξύ των παραγόντων είναι μία διαδικασία που παράγει νέους περιορισμούς. 

Συντονισμός (cooperation) επιτυγχάνεται όταν ένας παράγοντας ικανοποιεί τους 

περιορισμούς που τίθενται από τους άλλους παράγοντες. Διαπραγμάτευση (negotiation) 

και συμβιβασμός υπάρχει όταν οι αρχικοί περιορισμοί επαναπροσδιορίζονται από τους 

παράγοντες που εμπλέκονται άμεσα σε αυτούς. Οι πληροφοριακοί παράγοντες παρέχουν 

υποστήριξη στους λειτουργικούς παράγοντες, διευκολύνοντάς τους στην επικοινωνία και 

την απόκτηση πληροφόρησης.

Στο Πρόγραμμα Σχεδιασμού Επιχειρήσεων [16] επισημαίνονται, καταρχάς, οι 

κρίσιμοι τομείς της επιχείρησης (perspectives) και για κάθε ένα τομέα αναπτύσσεται μία 

οντολογία - δηλαδή μία αναλυτική περιγραφή όλων των στοιχείων που εντοπίζονται σε 

αυτόν. Στη συνέχεια, σε κάθε τομέα ανατίθεται ένας Σύμβουλος (advisor) που 

αναλαμβάνει τη διαχειριστική ευθύνη του τομέα (ανάλυση, σχεδιασμός, καθοδήγηση, 
κτλ.). Τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και οι στόχοι κάθε Συμβούλου προσδιορίζονται 

στην οντολογία. Μεταξύ των Συμβούλων υπάρχει λειτουργική αλληλεξάρτηση, καθώς 

υπάρχει αλληλεπίδραση στα πεδία ευθύνης τους.

2.3.6.3. Το Σχέδιο Μοντελοποίησης Επιχειρήσεων

Στο Πανεπιστήμιο του Άρλινγκτον στο Τέξας, το Σχέδιο Μοντελοποίησης Επιχειρήσεων 

(Enterprise Modeling Scheme) [28] βασίζεται στην ανάλυση των επιχειρηματικών 

διαδικασιών, καθώς η επιχείρηση θεωρείται ένα σύνθετο σύστημα διαδικασιών [49], και 

σε έννοιες από το γνωστικό πεδίο του Βιομηχανικού Σχεδιασμού (Industrial
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Engineering). Για την περιγραφή των επιχειρήσεων υιοθετούνται έννοιες από την 

οντοκεντρική (object oriented) και την ολιστική (holistic) θεωρία.

Για τους Liles και Presley το Σχέδιο Μοντελοποίησης Επιχειρήσεων πρέπει να 

προσδιορίζει τρία πράγματα: ποιες είναι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες, πως πρέπει 

αυτές να οργανώνονται και πως να εκτελούνται. “Η επιχείρηση είναι ένα σύνολο 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (business activities) που είναι οργανωμένες σε 

διαδικασίες (business processes), μέσω των οποίων η επιχείρηση επιδιώκει την επίτευξη 

των στόχων της” [28], Ως επιχειρηματική δραστηριότητα ορίζεται κάθε είδος 

οργανωμένης επιχειρηματικής συμπεριφοράς που παράγει κάποια αποτελέσματα. 

Επομένως, το βασικό χαρακτηριστικό της επιχείρησης είναι η οργανωμένη 

δραστηριότητα. Οι επιχειρηματικές διαδικασίες είναι τριών ειδών: αυτές που παράγουν 

περιορισμούς για το σύστημα, αυτές που προετοιμάζουν τους πόρους για τις άλλες 

διαδικασίες και αυτές που χρησιμοποιούν τους επιχειρηματικούς πόρους για να παράξουν 

προϊόντα- αποτελέσματα. Τα τρία αυτά είδη δραστηριοτήτων αντιστοιχούν στις 

διοικητική λειτουργία, τη λειτουργία υποστήριξης και την παραγωγική λειτουργία των 

επιχειρήσεων.

Το Επιχειρηματικό Μοντέλο που αναπτύσσεται είναι μία συμβολική 

αναπαράσταση της επιχείρησης και των συνδεόμενων με αυτήν στοιχείων. Οι οπτικές 

που έχουν οριστεί στο Σχέδιο Μοντελοποίησης Επιχειρήσεων είναι πέντε:

1. Η οπτική των Επιχειρηματικών Κανόνων (Business Rule/ Information Rule), στην 

οποία ορίζονται οι επιχειρηματικές οντότητες και οι κανόνες που διέπουν τη 

λειτουργία και τις σχέσεις τους. Η οπτική αυτή βρίσκεται πολύ κοντά στην έννοια της 

οντολογίας.

2. Η οπτική των Δραστηριοτήτων (Activity View), στην οποία ορίζονται οι λειτουργίες 

της επιχείρησης, δηλαδή “τι κάνει” η επιχείρηση.

3. Η οπτική των Διαδικασιών (Process View), στην οποία ορίζονται οι τρόποι δράσης 

της επιχείρησης, δηλαδή “πως κάνει κάτι” η επιχείρηση. Η οπτική αυτή σχετίζεται με 

τις προηγούμενες δύο οπτικές, και συγκεκριμένα περιγράφει την αλληλουχία των 

δραστηριοτήτων και τη συμπεριφορά των οργανωσιακών παραγόντων.

4. Η οπτική των Πόρων (Resource View), στην οποία γίνεται χώρα ο ορισμός των πόρων 

και του τρόπου οργάνωσης των πόρων. Στην οπτική αυτή συντίθενται οι 

οργανωσιακοί πόροι και οι διαδικασίες και συγκροτούνται ολιστικές οντότητες 

(holons). Μόνο με την ανάθεση πόρων σε μια διαδικασία μπορούν να οριστούν τα 

κριτήρια απόδοσης.

5. Η Οργανωσιακή οπτική (Organization View), στην οποία ορίζεται πως είναι 

οργανωμένη η επιχείρηση μέσα από ένα το σύνολο κανόνων και περιορισμών, όπως
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είναι για παράδειγμα το οργανόγραμμα, οι σχέσεις εξουσίας/ αναφοράς, κτλ. Το 

περιεχόμενο της Οργανωσιακής οπτικής είναι σχετικό με αυτό της οπτικής των 

Επιχειρηματικών Κανόνων.

Για την μοντελοποίηση χρησιμοποιείται η οικογένεια μεθοδολογιών μοντελοποίησης 

IDEF - μία μεθοδολογία για κάθε οπτική. Οι Liles και Presley τονίζουν ότι η πλήρης 

επιχειρηματική ολοκλήρωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την επιτυχή 

ολοκλήρωση όλων των όψεων του συστήματος [28].

2.3.6.4. To Enterprise Project και η Επιχειρηματική Οντολογία

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙΑΙ) του Πανεπιστημίου του 

Εδιμβούργου ανάπτυξε το Enterprise Project και την Επιχειρηματική Οντολογία 

(Enterprise Ontology).

To Enterprise Project είναι μια πρωτοβουλία για την προώθηση της 

μοντελοποίησης των επιχειρήσεων ως μέσο για την υποστήριξη της επιχειρηματικής 

αλλαγής και την υποστήριξη της επιτυχούς λειτουργίας των επιχειρήσεων σε ένα 

ιδιαίτερα δυναμικό περιβάλλον, στοχεύοντας στην επίλυση των προβλημάτων που 

σχετίζονται με την επικοινωνία, το συντονισμό της δράσης και των στρατηγικών, τις 

οργανωσιακές επιπτώσεις της αλλαγής, τη σχέση ανθρώπινων πόρων και τεχνολογίας, 

κτλ. Το έργο στηρίζεται στις έννοιες της διοικητικής καινοτομίας και της στρατηγικής 

χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων.

Το αντικείμενο του Enterprise Project είναι η δημιουργία αφενός ενός 

μεθοδολογικού πλαισίου (που βασίζεται στην Επιχειρηματική Οντολογία) για την 

μοντελοποίηση και την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων κι αφετέρου μίας σειράς 

εργαλείων (Enterprise Toolset) που υλοποιούν αυτό το μεθοδολογικό πλαίσιο 

ολοκλήρωσης. Τα εργαλεία αυτά αφορούν την περιγραφή και ανάλυση των 

επιχειρηματικών συνθηκών και την αξιολόγηση των εναλλακτικών στρατηγικών [48],

To Enterprise Toolset έχει χρησιμοποιηθεί για έργα αναδιάρθρωσης 

επιχειρηματικών διαδικασιών, συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών και για το 

στρατηγικό σχεδίασμά (Lloyd’s Register), για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και 

για ανάλυση αγοράς (Unilever), για τη μοντελοποίηση και την ανάπτυξη εφαρμογών 

λογισμικού (IBM) και για τη δημιουργία ενός συστήματος προσφορών (bid management) 

που καθοδηγεί τη διαδικασία υποβολής προσφορών (Optronics, ΑΙΑΙ).

To Enterprise Project βελτίωσε σημαντικά τον τρόπο που οι άνθρωποι της 

οργάνωσης αντιλαμβάνονται τις επιχειρηματικές διαδικασίες, τους συσχετισμούς και τις 

αλληλεξαρτήσεις [50]. Εκεί εντοπίζεται και η μεγαλύτερη συμβολή. Αντίθετα, στο
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τεχνολογικό επίπεδο τα οφέλη ήταν κατώτερα του αναμενόμενου κι επισημάνθηκαν 

αδυναμίες στη δυνατότητα αυτοματοποίησης των διαδικασιών.

Οι βασικοί στόχοι της Επιχειρηματικής Οντολογίας περιλαμβάνουν τη 

δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος που θα επιτρέψει τη χρήση συστημάτων 

γνώσης για την ολοκλήρωση των τεχνικών ανάλυσης και σχεδιασμού επιχειρήσεων, τη 

βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οργάνωσης, την απόκτηση, διαχείριση 

και παρουσίαση της επιχειρηματικής γνώσης, το σχεδίασμά και την ανάπτυξη μιας 

βιβλιοθήκης οντολογιών για διάφορους τομείς της επιχείρησης και, τέλος, τη χρήση όλων 

αυτών των επιχειρηματικών εννοιών για την ανάπτυξη μιας σειράς εργαλείων λογισμικού 

για την οργάνωση και υποστήριξη των επιχειρηματικών διαδικασιών [50]. Στο πλαίσιο 

αυτό, η Επιχειρηματική Οντολογία κλήθηκε να υποστηρίξει την δημιουργία προτύπων 

επιχειρηματικής λειτουργίας για τον ορισμό των προδιαγραφών των πληροφοριακών 

συστημάτων και για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας

Η Επιχειρηματική Οντολογία περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό εννοιών που 

χρησιμοποιούνται με μεγάλη συχνότητα για την περιγραφή των γενικών 

χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων. Δεν εξειδικεύεται ως προς τύπους επιχειρήσεων. 

Μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη πιο εξειδικευμένων οντολογιών, είτε 

εξειδικεύοντας τα υπάρχοντα πεδία γνώσης, είτε δημιουργώντας επιπλέον εννοιολογικά 

πλαίσια, για όσα πεδία δεν συμπεριλαμβάνονται στην Επιχειρηματική Οντολογία [50].

Η Επιχειρηματική Οντολογία [50] αποτελείται από πέντε οντολογικά πεδία (στον 

πίνακα 2.3.1. παρουσιάζονται οι οντότητες της Επιχειρηματικής Οντολογίας ανά 

οντολογικό πεδίο):

1. Η Μετα-οντολογία. Περιέχει τις βασικές έννοιες για τον ορισμό της Επιχειρηματικής 

Οντολογίας. Η βασική έννοια της Μετα-οντολογίας είναι η Οντότητα (Entity). Η 

Σχέση (Relationship) είναι η σύνδεση δύο οντοτήτων, ενώ ο Ρόλος (Role) 

προσδιορίζει τη συμμετοχή μιας οντότητας σε μία σχέση. Τα Γνωρίσματα (Attributes) 
είναι οντότητες που συμμετέχουν σε άλλες οντότητες. Τέλος, η Κατάσταση (State-of- 

affairs) προσδιορίζεται από συνδυασμούς οντοτήτων και σχέσεων.

2. Η Οντολογία Δραστηριοτήτων, Σχεδιασμού και Πόρων. Οι βασικές οντότητες του 

πεδίου αυτού είναι η Δραστηριότητα (Activity), ο Πόρος (Resource) και το Σχέδιο 

Δράσης (Plan). Η εκτέλεση των Δραστηριοτήτων βασίζεται στις Προδιαγραφές τους 

(Activity Specifications). Συνιστάται η μοντελοποίηση να λαμβάνει υπόψη, εκτός της 

πρότυπης γνώσης για την οργάνωση των δραστηριοτήτων, και την ανάγκη για την 

παρακολούθηση κάθε συγκεκριμένης δραστηριότητας (instantiation) που εκτελείται 

στην πραγματικότητα. Το Σχέδιο Δράσης θεωρείται ότι είναι μια Διαδικασία που έχει
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Συγκεκριμένο Σκοπό (Intended Purpose) και η Διαδικασία (Process Specification) 

ορίζεται ως ένα κατ’ επανάληψη εκτελούμενο Σχέδιο Δράσης.

3. Η Οργανωσιακή Οντολογία. Η βασική οντότητα αυτού του πεδίου είναι η 

Οργανωσιακή Μονάδα (Organizational Unit). Η σύνδεση των Οργανωσιακών 

Μονάδων μέσα από σχέσεις Διοίκησης (Manage - σχέση) δημιουργεί την 

Οργανωσιακή Δομή (Organizational Structure).

4. Η Οντότητα Στρατηγικής. Κεντρική έννοια αυτού του πεδίου είναι ο Σκοπός (Purpose) 

για τον οποίο αναλαμβάνεται ένα Σχέδιο Δράσης (Plan). Οι Σκοποί εξειδικεύονται 

ιεραρχικά (πχ. Αποστολή, Όραμα, Στόχος, κτλ.). Η Στρατηγική (Strategy) είναι ένα 

Σχέδιο Δράσης για την Επίτευξη (Achieve - σχέση) ενός Στρατηγικού Στόχου 

(Strategic Purpose).

5. Η Οντότητα Μάρκετινγκ. Κεντρική έννοια αυτής της ενότητας είναι η σχέση της 

Πώλησης (Sales), που είναι μια συμφωνία ανάμεσα σε ένα Προμηθευτή (Vendor) και 

έναν Πελάτη (Customer) να ανταλλάξουν ένα Προϊόν (Product) σε κάποια Τιμή (Sales 

Price). Η Αγορά (Market) ορίζεται από τις Πωλήσεις και την Δυνατότητα Πωλήσεων 

(Potential Sales) και υποδιαιρείται σε Τμήματα Αγοράς (Market Segments).

Οι έννοιες που ορίζονται σε κάθε ένα πεδίο δεν χρησιμοποιούνται μόνο σ’ αυτό, 

αλλά είναι δυνατό να συμμετέχουν στην περιγραφή και των άλλων επιχειρηματικών 

πεδίων. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ενδεικτικό της πολυπλοκότητας του

επιχειρηματικού συστήματος και, κατ’ επέκταση, της επιχειρηματικής οντολογίας. 

Ακόμη σημαντικότερη, όμως, είναι η διαπίστωση ότι οι διάφορες έννοιες από

διαφορετικά πεδία της επιχείρησης, όπως είναι ο χώρος της διοίκησης και της

παραγωγής, συνδέονται και αλληλεπιδρούν συνεχώς μεταξύ τους στο πλαίσιο της

λειτουργίας της επιχείρησης.
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Πίνακας 2.3.1.: Οι οντότητες της Επιχειρηματικής Οντολογίας
(δεν περιλαμβάνεται η οντολογία της διάστασης του χρόνου)

ACTIVITY ORGANIZATION STRATEGY MARKETING

Activity Person Purpose Sale
Activity
Specification

Machine Hold Purpose Potential Sale

Execute Corporation Intended Purpose For Sale
Executed Activity 
Specification

Partnership Purpose- Holder Sale Offer

Time-Begin Partner Strategic Purpose Vendor
Time-End Legal Entity Objective Actual Customer
Pre-Condition Organizational Unit Vision Potential Customer
Effect Manage Mission Customer
Doer Delegate Goal Reseller
Sub- Activity Management Link Help Achieve Product
Authority Legal Ownership Strategy Asking Price
Authority Owner Non- Legal Ownership Strategic Planning Sale Price
Event Ownership Strategic Action Market
Plan Owner Decision Segmentation

Variable
Sub-Plan Asset Assumption Market Segment
Planning Stakeholder Critical Assumption Market Research
Process
Specification

Employment Contract Non- Critical 
Assumption

Brand

Capability Share Influence Factor Image
Skill Shareholder Critical Influence 

Factor
Feature

Resource Non- Critical 
Influence Factor

Need

Resource Allocation Critical Success 
Factor

Market Need

Resource Substitute Risk Promotion
Competitor

Πηγή: "The Enterprise Ontology”, Uschold M., King M., Morales S., Zorgios Y., (1998) [50]

2.3.6.5. To πρόγραμμα TOVE

Ο στόχος του προγράμματος TOVE (Toronto Virtual Enterprise Project), που 

αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Ολοκλήρωσης του Πανεπιστημίου του 

Τορόντο, είναι η τυποποίηση της γνώσης που απαιτείται για τις προσπάθειες 

ανασχεδιασμού και ολοκλήρωσης των επιχειρηματικών διαδικασιών [16]. Η επίτευξη 

αυτού του στόχου απαιτεί την παρουσίαση της επιχειρηματικής γνώσης με τρόπο 

δομημένο και τυπικό και την ενσωμάτωση της γνώσης σε ένα εργαλείο λογισμικού, ώστε 

να διευκολύνεται η ανάλυση και ο πειραματισμός με την υφιστάμενη και με 

εναλλακτικές δομές, να καθοδηγείται ο σχεδιασμός των επιχειρηματικών δομών και να
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επιτρέπεται η (μερική έστω) αυτοματοποίηση της διαδικασίας [16]. Το έργο TOVE έχει 

τη μορφή ενός πλαισίου οντολογικών μοντέλων που αποκαλείται Επιχειρηματική 

Οντολογία και αποσκοπεί στη δημιουργία μίας γενικής και επαναχρησιμοποιούμενης 

βάσης επιχειρηματικής γνώσης που να μπορεί να έχει εφαρμογή σε πολλούς τύπους και 

είδη επιχειρήσεων [16].

Η συνολική Επιχειρηματική Οντολογία αποτελείται από εξειδικευμένα 

οντολογικά μοντέλα, τα οποία ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: τις Κεντρικές 

Οντολογίες (Core Ontologies), που αναφέρονται στα θεμελιώδη και γενικά πεδία 

ενδιαφέροντος κάθε επιχείρησης, τις Παράγωγες Οντολογίες (Derivative Ontologies), που 

αποτελούν εξειδικεύσεις ορισμένων κρίσιμων και ενδιαφερόντων στοιχείων των 

Κεντρικών Οντολογιών και συνήθως ο ορισμός τους απαιτεί τη σύζευξη εννοιών από δύο 

τουλάχιστον Κεντρικές Οντολογίες και, τέλος, τις Επιχειρηματικές Οντολογίες 

(Enterprise Ontologies), που αναφέρονται σε συγκεκριμένους τύπους επιχειρήσεων και 

αποσκοπούν να τους περιγράφουν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Κεντρικές Οντολογίες αποκαλούνται οι εξής οντολογίες:

1. Η Οντολογία Δραστηριοτήτων και Καταστάσεων (Activity and State Ontology), που 

περιγράφει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες [18].

2. Η Οργανωσιακή Οντολογία (Organization Ontology), που περιγράφει την 

οργανωσιακή δομή, τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις [15].

3. Η Οντολογία Προϊόντων (Product Ontology), που περιγράφει το σχεδίασμά 

προϊόντων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τον έλεγχο συμμόρφωσης με τις 

προδιαγραφές.

4. Η Οντολογία Υπηρεσιών (Service Ontology), που αναφέρεται στον τρόπο που η 

επιχείρηση προσφέρει υπηρεσίες στον πελάτη.

5. Η Οντολογία Πόρων (Resource Ontology), που αναφέρεται στα παραγωγικά μέσα 

που χρησιμοποιούνται [12].

Οι Παράγωγες Οντολογίες περιλαμβάνουν:

• την Οντολογία Στόχων (Goals Ontology), που περιλαμβάνει τους στόχους, τη 

διαδικασία επίτευξής τους και τους περιορισμούς,

• την Οντολογία Προγραμματισμού (Scheduling Ontology), που περιλαμβάνει τις 

δραστηριότητες και τις διαδικασίες του προγραμματισμού,

• την Οντολογία Στρατηγικής (Policies and Strategies Ontology), που περιλαμβάνει τις 

στρατηγικές της επιχείρησης, τις λειτουργικές στρατηγικές (παραγωγής, ποιότητας, 

κτλ.) και τη σύνδεσή τους με τους στόχους,
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• την Οντολογία Επιμελητείας και Μεταφορών (Logistics- Transportation Ontology), 

που αναφέρεται στο έργο της επιμελητείας,

• την Οντολογία Αποθεμάτων (Inventory Ontology), που αποσκοπεί στην υποστήριξη 

της λειτουργίας διαχείρισης αποθέματος,

• την Οντολογία Ποιότητας, (Quality Ontology), που περιλαμβάνει μία ορολογία 

σχετική με τις έννοιες του ISO 9000 και άλλα πρότυπα ποιότητας.

• την Οντολογία Σχεδιασμού Προϊόντος (Product Design Ontology), που αποτελεί 

εξειδίκευση της Οντολογίας Προϊόντων και διαχωρίζει τις έννοιες του ήδη 

παραγόμενου προϊόντος από ένα υπό σχεδίασμά προϊόν,

• την Οντολογία Προδιαγραφών Προϊόντος (Product Requirements Ontology),

• την Οντολογία Ηλεκτρομηχανικών Προϊόντων (Electromechanical Products 

Ontology).

Οι Επιχειρηματικές Οντολογίες αναφέρονται στις εξής οντολογίες:

• την Οντολογία Ροής Υλικών (Material Flow Ontology), που αφορά επιχειρήσεις που η 

παραγωγική τους διαδικασία έχει τη μορφή γραμμής παραγωγής προϊόντος,

• την Οντολογία Έργων (Project Ontology), που αφορά επιχειρήσεις που λειτουργούν 

στη βάση εξειδικευμένων και μεμονωμένων έργων και

• την Οντολογία Επιχειρηματικών Διαδικασιών (Business Process Ontology), που 

αφορά τον τρόπο σύνδεσης και ολοκλήρωσης των παραγωγικών παραγόντων και των 

διαδικασιών.
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2.4. Η Διαδικασία της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων

Η έννοια της στρατηγικής προέρχεται από το χώρο της στρατιωτικής οργάνωσης και των 

πολεμικών επιχειρήσεων [45, 31]. Η εξωγενής σε σχέση με το χώρο των επιχειρήσεων 

προέλευση του όρου, σε συνδυασμό με τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη και 

το περιεχόμενο της στρατηγικής των επιχειρήσεων και την πολλαπλότητα των χώρων 

στους οποίους χρησιμοποιείται (για παράδειγμα, πολιτική, θεωρία παιγνίων, επενδύσεις, 

κλπ.) συντελούν στην ύπαρξη πλήθους ορισμών γύρω από τη στρατηγική των 

επιχειρήσεων. Η ετυμολογία της λέξης εντοπίζεται στην αρχαία ελληνική λέξη 

“στρατηγός” [45], που αναφέρεται στον αρχηγό των στρατευμάτων στον πόλεμο. 

Επομένως, η στρατηγική των επιχειρήσεων μπορεί να οριστεί - κατ’ αναλογία - ως ο 

τρόπος με τον οποίο η επιχείρηση θα “πολεμήσει ” τους αντιπάλους της.

Ένας ιδιαίτερα ευρύς και περιεκτικός ορισμός της στρατηγικής είναι αυτός που 

συνοδεύει το μοντέλο SWOT στο [1]: “Η οικονομική στρατηγική (economic strategy) 

είναι ένα πρότυπο πλαίσιο αποφάσεων (pattern of decisions) σε μία επιχείρηση που 

καθορίζει και προσδιορίζει τους στόχους της (objectives, purposes, goals), δημιουργεί τις 

βασικές πολιτικές (policies) και πλάνα δράσης (plans) για την επίτευξη των στόχων και 

προσδιορίζει το πεδίο της επιχειρηματικής δράσης, το είδος της οργάνωσης και τη φύση 

της οικονομικής και της γενικότερης συνεισφοράς που επιδιώκεται προς τους μετόχους, 

τους εργαζόμενους, τους πελάτες και την κοινωνία”[1].

Τα στοιχεία που συνήθως εκφράζουν τη στρατηγική των επιχειρήσεων 

περιλαμβάνουν τη γραμμή προϊόντος, την αγορά, τα κανάλια διανομής, τα μέσα 

χρηματοδότησης, τους στόχους και την αναμενόμενη απόδοση, τις βασικές λειτουργικές 

στρατηγικές (στρατηγική παραγωγής, μάρκετινγκ, κτλ.) και την οργάνωση και τα 

χαρακτηριστικά της (πχ. μέγεθος, είδος δομής, οργανωσιακό κλίμα, κτλ.) [1].

Ο Mintzberg [32] διακρίνει δέκα Σχολές Στρατηγικής σκέψης, κάθε μία από τις 

οποίες αναπτύσσει μία διαφορετική διάσταση της στρατηγικής διαδικασίας. Οι Σχολές 

αυτές, μαζί με την οπτική που υιοθετούν για τη στρατηγική διαδικασία, την επίσημη θέση 

τους για τη στρατηγική διαδικασία και το πραγματικό τους μήνυμα (σύμφωνα με τον 

Mintzberg), παρουσιάζονται στον πίνακα 2.4.1.
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Πίνακας 2.4.1.: Οι Σχολές Στρατηγικής Σκέψης
Σχολή Οπτική Μήνυμα- Στόχος Πραγματικό Μήνυμα

Design Conceptual Fit Think
Planning Formal Formalize Program

Positioning Analytical Analyze Calculate
Cognitive Mental Envision Centralize

Entrepreneurial Visionary Cope, Create Worry
Learning Emergent Leam Play
Political Power Promote Hoard

Environmental Passive Coalesce Perpetuate
Cultural Ideological React Capitulate

Configuration Episodic Integrate, Transform Lump

πηγή: Mintzberg Η., “Reflecting on the Strategy Process” [30] και “The Rise and Fall of Strategic Planning” 
[32].

Από αυτές τις Σχολές, οι τρεις πρώτες έχουν καθοδηγητικό (prescriptive) 

χαρακτήρα και οι υπόλοιπες έχουν περιγραφικό (descriptive) χαρακτήρα, με τις Σχολές 

της Μάθησης (Learning) και της Διαμόρφωσης (Configuration) να διακρίνονται από 

μικτό χαρακτήρα.

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα μοντέλα στρατηγικής της Σχολής του 

Στρατηγικού Σχεδίου (Design School), της Σχολής του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

(Planning School), της Σχολής της Τοποθέτησης (Positioning School) και της Σχολής της 

Μάθησης (Learning School), καθώς και ορισμένα μοντέλα που δεν εντάσσονται με 

ακρίβεια σε κάποια σχολή από αυτές (για παράδειγμα τη Στρατηγική Αρχιτεκτονική των 

Prahalad και Hamel). Στην ενότητα 2.5, που αφορά τη δομή των οργανώσεων, θα 

παρουσιαστεί και η Σχολή της Διαμόρφωσης (Configurational School) που συνδέει τη 

διαδικασία της στρατηγικής με τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης και τον τρόπο που 

αυτή είναι δομημένη, ενώ νωρίτερα, στην ενότητα 2.1. για την έννοια της ολοκλήρωσης, 

παρουσιάστηκε συνοπτικά το μοντέλο της Επιχειρηματικής Κηδεμονίας των Campbell, 

Goold και Alexander.

Η επιλογή αυτή στηρίζεται αφενός στη μεγαλύτερη παράδοση που έχουν τα 

μοντέλα αυτά και την επιρροή που έχουν ασκήσει στη στρατηγική σκέψη κι αφετέρου 

στον (περισσότερο) αναλυτικό και καθοδηγητικό χαρακτήρα τους, που ταιριάζει 

περισσότερο με την αναλυτική και δομημένη μεθοδολογία των Αρχιτεκτονικών 

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού/ Ολοκλήρωσης.

2.4.1. Τα Μοντέλα Στρατηγικής των Επιχειρήσεων

Ο Drucker [10] υποστηρίζει ότι κάθε επιχείρηση έχει μία επιχειρηματική θεωρία (theory 

of the firm), βάσει της οποίας έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί. Όταν αυτή η θεωρία της

63



επιχείρησης είναι σαφής, συνεκτική, συγκεντρωτική και επίκαιρη, τότε αποτελεί ένα 

εξαιρετικό εργαλείο επιχειρηματικής επιτυχίας. Ο Drucker πιστεύει ότι οι αποτυχίες των 

επιχειρήσεων οφείλονται στο ότι οι θεωρίες τους δε διαθέτουν αυτά τα χαρακτηριστικά 

και ιδιαίτερα ότι δεν παραμένουν συντονισμένες με το περιβάλλον, καθώς αυτό 

εξελίσσεται.

Σύμφωνα με τον Drucker, η θεωρία της επιχείρησης συγκροτείται από υποθέσεις 

(assumptions) που κάνει η επιχείρηση σε σχέση με τρεις παράγοντες: το περιβάλλον της, 

την αποστολή (mission) της και τις κεντρικές της ικανότητες (core competencies) που 

είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση της αποστολής της. Η θεωρία της επιχείρησης 

παραμένει έγκυρη όταν εκπληρώνονται οι παρακάτω τέσσερις προϋποθέσεις: οι 

υποθέσεις σε σχέση με τους τρεις παράγοντες 1) εναρμονίζονται μεταξύ τους, 2) 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, 3) είναι γνωστές σε όλους και κατανοητές από 

όλους μέσα στην επιχείρηση και 4) βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση και 

επανεξέταση. Η επιτυχία επιβάλλει τη συνεχή ανάλυση των υποθέσεων, τη διάγνωση των 

αιτιών της παρατηρούμενης δυσαρμονίας και την ανάληψη δράσης αμέσως και με τόλμη 

για την έγκαιρη θεραπεία.

Ο Mintzberg [31] κωδικοποιεί τις προσεγγίσεις της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων σε τέσσερις κατηγορίες: η στρατηγική μπορεί να είναι σχέδιο δράσης 

(plan), πρότυπο συμπεριφοράς (pattern), τοποθέτηση στον κλάδο (position) και 

επιχειρηματική ιδεολογία (perception).

Η στρατηγική ως σχέδιο υποδηλώνει την ύπαρξη ενός σχεδίου δράσης για την 

επίτευξη ενός στόχου. Η ανάληψη δράσης έπεται του στρατηγικού σχεδιασμού. 

Επομένως, η στρατηγική ως σχέδιο δράσης τονίζει την συνειδητή πλευρά της 

στρατηγικής, δηλαδή την επιλογή ενός στόχου και την προσχεδιασμένη ανάληψη δράσης 

για την επίτευξή του.

Η στρατηγική ως πρότυπο συμπεριφοράς παίρνει την ακριβώς αντίθετη θέση, ότι 

δηλαδή η στρατηγική είναι απλώς μια συνεπής συμπεριφορά, ανεξάρτητα αν είναι 

συνειδητή και προσχεδιασμένη ή όχι. Συχνά η συμπεριφορά προηγείται του σκοπού, 

δηλαδή μόλις η επιχείρηση συνειδητοποιήσει ότι η συμπεριφορά της ακολουθεί ένα 

πρότυπο, τότε πλέον προσδιορίζει το σκοπό που εξυπηρετεί αυτή η συμπεριφορά.

Η στρατηγική ως τοποθέτηση αποσκοπεί να αποφέρει στην επιχείρηση μια 

επωφελή συναλλαγή με τις δυνάμεις που διαμορφώνουν τις συνθήκες του ανταγωνισμού 

στον κλάδο της. Η τοποθέτηση μπορεί να είναι είτε προσχεδιασμένη, είτε το αποτέλεσμα 

της (μη-σκόπιμης) συμπεριφοράς της επιχείρησης. Για παράδειγμα, η είσοδος της Honda 

στην αγορά των ΗΠΑ και η τοποθέτησή της ως παραγωγού χαμηλού κόστους που
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εστιάζεται στις ανάγκες των αγοραστών μηχανών μικρού κυβισμού δεν ήταν μία 

συνειδητή στρατηγική τοποθέτηση, αλλά ήταν το αποτέλεσμα της έλλειψης 

εναλλακτικών δυνατοτήτων δράσης: η Honda δεν ήξερε να παράγει μηχανές μεγάλου 

κυβισμού (όπως έκαναν οι αμερικανικές επιχειρήσεις) γιατί στην Ιαπωνία η μηχανή είναι 

λαϊκό είδος, και κατέφυγε στην απευθείας διανομή προς το λιανεμπόριο γιατί οι 

ενδιάμεσοι πωλητές δε δέχτηκαν να προωθήσουν το προϊόν της [39].

Τέλος, η στρατηγική ως επιχειρηματική ιδεολογία υποδηλώνει την κοινή 

αντίληψη της οργάνωσης (ή του ιδρυτή της, ή των ηγετικών στελεχών της, κτλ.) για το τι 

είναι, τι επιδιώκει και με ποιο τρόπο πρέπει να ενεργήσει η επιχείρηση (“η ιδεολογία για 

την επιχείρηση είναι ό,τι η προσωπικότητα για το άτομο” [31]).

Ο Mintzberg επισημαίνει ότι η στρατηγική μιας επιχείρησης στην πράξη δεν 

ταυτίζεται αποκλειστικά με μία από αυτές τις προσεγγίσεις, αλλά συναποτελείται - κατά 

ένα μέρος - και από τις υπόλοιπες [32], Επομένως, οι προσεγγίσεις αυτές είναι 

συμπληρωματικές μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν, όπως φάνηκε και από τη σύντομη 

περιγραφή που προηγήθηκε. Για παράδειγμα, θεωρεί ότι η προσεγγίσεις της στρατηγικής 

ως σχέδιο και ως πρότυπο βρίσκονται στα δύο άκρα του χώρου (continuum), ενώ οι 

πραγματικές στρατηγικές των επιχειρήσεων είναι σημεία πάνω σε αυτόν. Κάθε 

προσέγγιση αποδίδει μια διαφορετική προοπτική στο πλαίσιο της μελέτης της 

στρατηγικής, το εμπλουτίζει και το κατοχυρώνει από μονόπλευρες θεωρήσεις.

Στις επόμενες ενότητες θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι κατηγορίες αυτές, που 

αποτελούν και τις σημαντικότερες σχολές στρατηγικής σκέψης, καθώς και ορισμένες 

άλλες απόψεις για τη στρατηγική των επιχειρήσεων.

2.4.1.1. Το Μοντέλο SWOT (ή Μοντέλο του Harvard)

Το Μοντέλο SWOT (που εντάσσεται στη Σχολή του Στρατηγικού Σχεδίου) αναπτύχθηκε 

στα μέσα της δεκαετίας του 1960 από τον Andrews και άλλους καθηγητές και ερευνητές 

στο Harvard. Στο μοντέλο αυτό διαμορφώνεται το βασικό πλαίσιο της στρατηγικής ως 

μία διαδικασία ανάλυσης τεσσάρων παραγόντων: των δυνάμεων (strengths) και των 

αδυναμιών (weaknesses) της επιχείρησης και των ευκαιριών (opportunities) και των 

απειλών (threats) που υπάρχουν στο περιβάλλον (μοντέλο SWOT - από τα αρχικά των 

λέξεων).

Στο μοντέλο αυτό η στρατηγική διαδικασία θεωρείται ότι είναι ένα πρότυπο 

(pattern) [1]: “η επιχειρηματική στρατηγική είναι μία διαδικασία που δεν μπορεί να 

αναπτυχθεί ανεξάρτητα από τη δομή, τη συμπεριφορά και την κουλτούρα της 

επιχείρησης”. Η διαδικασία θεωρείται συνολική και ενοποιημένη, και η κατάτμησή της
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σε δύο φάσεις, της διατύπωσης της στρατηγικής (strategy formulation) και της εφαρμογής 

της στρατηγικής (strategy implementation), γίνεται μόνο για λόγους διευκόλυνσης της 

ανάλυσης. Στο σχήμα 2.4.1. παρουσιάζεται η στρατηγική διαδικασία σύμφωνα με το 

Μοντέλο SWOT, οι φάσεις της και το περιεχόμενο κάθε φάσης (το σχήμα αποτελεί 

σύμπτυξη δύο άλλων σχημάτων που χρησιμοποιεί ο Andrews στο [1]).

Σχήμα 2.4.1: Η στρατηγική διαδικασία του μοντέλου SWOT
πηγή: Andrews K.R., “The Concept of Corporate Strategy" [1],

Η φάση της διατύπωσης της στρατηγικής ξεκινά με την ανίχνευση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, ώστε να προσδιοριστούν οι κρίσιμοι παράγοντες, οι τάσεις, 

οι ευκαιρίες, οι απειλές και οι κίνδυνοι. Ο βασικός παράγοντας του περιβάλλοντος που 

οφείλει η επιχείρηση να εξετάσει είναι ο κλάδος της και η εξέλιξή του. Άλλοι παράγοντες 

που επίσης πρέπει να εξετάζονται είναι οι τεχνολογικοί, οικονομικοί, πολιτικοί, 

κοινωνικοί και οικολογικοί παράγοντες [1], Η επιχείρηση μελετά τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος και επιζητεί την προσαρμογή της και την αρμονική συνύπαρξη με αυτές 

(strategic fit). Η στρατηγική θεωρείται ότι είναι η διαδικασία συνεχούς προσαρμογής στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος (το μοντέλο αυτό έχει εμφανείς επιρροές 

στη Σχολή της Προσαρμογής στο Περιβάλλον).
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Στη συνέχεια, η επιχείρηση στρέφεται στο εσωτερικό της περιβάλλον για να 

αξιολογήσει τις ικανότητες - που αποτελούν τις “δυνάμεις”, τα πλεονεκτήματά της - και 

τις αδυναμίες της. Ως βασικές πηγές επιχειρηματικής ικανότητας θεωρούνται από τον 

Andrews η εμπειρία (experience), οι ατομικές ικανότητες (individuals’ capabilities), ο 

συντονισμός της δράσης (coordination), που παραπέμπει στη διοικητική οργάνωση, και η 

πλεονεκτική ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης (position), ως αποτέλεσμα της 

επιτυχημένης στρατηγικής της κατά το παρελθόν. Οι βασικοί επιχειρηματικοί πόροι είναι 

οι χρηματικοί, η τεχνολογική ικανότητα και η διοικητική ικανότητα. “Σε ένα 

αναπτυγμένο στάδιο οικονομικής ανάπτυξης, η ανεύρεση χρημάτων αποτελεί λιγότερο 

πρόβλημα απ’ ό,τι η τεχνολογική ικανότητα, που και αυτή, με τη σειρά της, υπολείπεται 

σε σημασία της διοικητικής ικανότητας” [1],

Εκτός από το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον, η διατύπωση της 

στρατηγικής επηρεάζεται επίσης από τις αξίες, τις φιλοδοξίες και τα συμφέροντα των 

στελεχών της ανώτατης διοίκησης (στα πλαίσια της παραδοσιακής προσέγγισης 

θεωρείται ότι μόνο τα ανώτατα στελέχη επηρεάζουν τη στρατηγική διαδικασία), καθώς 

και από παράγοντες κοινωνικής υπευθυνότητας (social responsibility). Έτσι, η διαδικασία 

της διατύπωσης στρατηγικής συνοψίζεται σε τέσσερις ερωτήσεις: 1) “τι θα μπορούσε να 

κάνει” η επιχείρηση (might do), που προσδιορίζεται από το εξωτερικό περιβάλλον της, 2) 

“τι μπορεί να κάνει” (can do), που προσδιορίζεται από το εσωτερικό περιβάλλον της, 3) 

“τι θέλει να κάνει” (want to do), που επηρεάζεται από τις αξίες των στελεχών και 4) “τι 

πρέπει να κάνει” (should do), που αναφέρεται στην κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης.

Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα μπορούν να οδηγήσουν σε πολλές 

εναλλακτικές προτάσεις στρατηγικής. Η ταυτόχρονη εξέταση αυτών των ζητημάτων, με 

κριτήριο την ενίσχυση των δυνάμεων και των ικανοτήτων της επιχείρησης και τον 

περιορισμό των μειονεκτημάτων της, περιορίζει το εύρος των εναλλακτικών λύσεων και 

καταλήγει στην επιλογή της καλύτερης στρατηγικής. Η στρατηγική αυτή είναι μοναδική 

για κάθε επιχείρηση, γιατί είναι το αποτέλεσμα της ανάμιξης παραγόντων που είναι 

μοναδικοί σε κάθε επιχείρηση, όπως είναι οι αξίες και το εσωτερικό περιβάλλον.

Η διαδικασία της διατύπωσης της στρατηγικής χαρακτηρίζεται ως μία διαδικασία 

“δημιουργική, παρακινητική, προκλητική” [1], Η διαδικασία του μοντέλου SWOT 

χαρακτηρίζεται, ασφαλώς, ως αναλυτική και ορθολογική που έλκεται από την ανάγκη 

επίτευξης ενός στόχου. Ταυτόχρονα, όμως, είναι και υποκειμενική και προσωποκεντρική, 

καθώς καθοδηγείται από τα ηγετικά στελέχη της επιχείρησης και αντικατοπτρίζει την 

ιδιοσυγκρασία τους, τις προτιμήσεις τους, κλπ.

Μετά τη φάση της διατύπωσης της στρατηγικής, ακολουθεί η φάση της 

εφαρμογής της, που αναφέρεται στον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων (activities) και
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των ενεργειών (tasks) και στην αντιστοιχία τους με τους επιχειρηματικούς πόρους 

(resources). Επίσης, στη φάση αυτή εξετάζεται η οργάνωση της δομής της επιχείρησης, 

ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της οργανωσιακής επικοινωνίας και η 

ολοκλήρωση των στόχων και της δράσης. Για τους σκοπούς αυτούς, η οργανωτική δομή 

πρέπει να εμπλουτιστεί με συστήματα ελέγχων και υποκίνησης (αξιολόγηση της 

απόδοσης, σύστημα ανταμοιβών, ανάπτυξη στελεχών, κτλ.). Ιδιαίτερη σημασία για την 

υλοποίηση της στρατηγικής έχει ο ρόλος του ηγέτη (“ηγεσία” - leadership).

Μεταξύ στρατηγικής και οργανωσιακής δομής υπάρχει σχέση αμφίδρομης 

επίδρασης. Το ίδιο ισχύει και για τη σχέση μεταξύ της διατύπωσης και της εφαρμογής 

της στρατηγικής, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα. Με αυτόν τον τρόπο, “η στρατηγική 

ολοκληρώνει τους στόχους και την επιχειρηματική δράση και προσδίδει στην 

επιχείρησης ενότητα, συνέπεια και ταυτότητα”[1].

2.4.1.2. Το μοντέλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού

Το μοντέλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού (Strategic Planning Model) αποτελεί την 

τυπική (formal) και αναλυτική (analytical) εκδοχή του Μοντέλου SWOT. Με το 

Στρατηγικό Σχεδίασμά η στρατηγική μετατρέπεται από τέχνη σε συστηματική 

διαδικασία. Ουσιαστικά δεν υπάρχει ένα μοναδικό μοντέλο Στρατηγικού Σχεδιασμού, 

αλλά στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης έχουν αναπτυχθεί πολλές διαφορετικές εκδοχές 

μοντέλων. Τα μοντέλα αυτά είναι περισσότερο αναπτυγμένα τόσο σε έκταση, 

εμπλουτίζοντας τη διαδικασία με περισσότερα βήματα και στάδια ανάλυσης, όσο και σε 

βάθος, εφαρμόζοντας πολυεπίπεδη ανάλυση στη στρατηγική διαδικασία. Η αναλυτική 

φύση αυτών των μοντέλων προέρχεται από την ποσοτικοποίηση της διαδικασίας και τη 

χρήση των μεθόδων στατιστικής ανάλυσης στην επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. 

Η τυπική χροιά τους αναφέρεται στις προσπάθειες ορθολογικοποίησης, συστηματικής 

ανάλυσης (decomposition) και τυποποίησης της διαδικασίας. Μπορεί να θεωρηθεί ότι ο 

στόχος αυτής της προσπάθειας ήταν η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας Στρατηγικού 

Σχεδιασμού.

Η προσέγγιση του Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι, ουσιαστικά, αυτή που επέφερε 

το διαχωρισμό της στρατηγικής διαδικασίας σε δύο διακριτές φάσεις: το Στρατηγικό 

Σχεδίασμά (δηλαδή τη διατύπωση της στρατηγικής - strategy formulation) και την 

Εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδιασμού (strategy implementation), δίδοντας έμφαση στο 

πρώτο σκέλος της διαδικασίας: “Με αυτήν την τυποποίηση, ο σχεδιασμός γίνεται το μέσο 

για τη λειτουργία και την εφαρμογή της στρατηγικής. Με άλλα λόγια, ο στρατηγικός 

σχεδιασμός (strategic planning) είναι η διατύπωση της στρατηγικής (strategy 

formulation) και είναι κοινή πρακτική να χρησιμοποιούνται οι όροι εναλλάξ” [32],
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Η έννοια του Στρατηγικού Σχεδιασμού στις επιχειρήσεις βασίζεται στην 

μετατόπιση της εφαρμογής των “Αρχών της Επιστημονικής Διοίκησης” του Taylor από 

το πεδίο της παραγωγής στο πεδίο της διοίκησης. Με τον ίδιο τρόπο που οι αρχές αυτές 

(ανάλυση, τυποποίηση, αντικειμενική μέτρηση, έλεγχος, κτλ.) επέτρεψαν τη διάκριση 

των εργασιών σε παραγωγικές και διοικητικές, εφαρμοζόμενες στο χώρο της διοίκησης 

επέτρεψαν τη διάκριση μεταξύ της στρατηγικής διοίκησης (strategic management) και της 

λειτουργικής διοίκησης (operational management). Με αυτό τον τρόπο κατέστη δυνατός ο 

διαχωρισμός της λειτουργίας της επιχείρησης από την ανάπτυξη της στρατηγικής. Η 

ανάπτυξη της στρατηγικής είναι έργο της στρατηγικής διοίκησης, ενώ η εφαρμογή της 

στρατηγικής είναι έργο της λειτουργικής διοίκησης. Έτσι, η ανάπτυξη της στρατηγικής 

δεν γίνεται από τα στελέχη της λειτουργικής γραμμής, ούτε από τον ηγέτη- CEO (όπως 

πρεσβεύει το μοντέλο SWOT), αλλά από εξειδικευμένα στελέχη στην επιχειρηματική 

στρατηγική (strategic planners).

Ο πρώτος που επεσήμανε την ανάγκη για την αναλυτική διαδικασία του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού ήταν ο Ansoff (1966) [32]. Ωστόσο, το μοντέλο του Steiner 

αποτελεί μία περισσότερο τυπική μορφή των μοντέλων Στρατηγικού Σχεδιασμού [32]. 

Στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού έχουν αναπτυχθεί αρκετές παραλλαγές 

μοντέλων, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο αναλυτικές ή με διαφορετική 

ονοματολογία, που ανταποκρίνονται, ωστόσο, γενικά στο τυπικό μοντέλο του Steiner. Το 

μοντέλο αυτό παρουσιάζεται στο σχήμα 2.4.2.

Premises
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Σχήμα 2.4.2.: To Μοντέλο Στρατηγικού Σχεδιασμού του Steiner
[Πηγή: Mintzberg Η. “The Rise and Fall of Strategic Planning”, [32]

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός αναπτύσσεται σε τρία στάδια: την Εισαγωγική 

Ανάλυση (Premise), το Σχεδίασμά (Planning) και την Εφαρμογή και τον Έλεγχο
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(Implementation & Review). Η φάση της Διατύπωσης της Στρατηγικής (Strategy 

Formulation) του Μοντέλου SWOT έχει αντικατασταθεί από τις φάσεις της Εισαγωγικής 

Ανάλυσης και του Σχεδιασμού. Η φάση του Σχεδιασμού αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα 

και την καρδιά της διαδικασίας. Ο Mintzberg επισημαίνει ότι στην προσέγγιση του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού γίνεται η υπόθεση ότι η ανάλυση των δεδομένων και η 

τυποποίηση της διαδικασίας θα αποδώσει από μόνη της, με αυτόματο τρόπο, τους 

στόχους, τις στρατηγικές και τα προγράμματα [32], Η ανάλυση της διαδικασίας σε 

χαμηλότερα επίπεδα γίνεται με νέα εξειδικευμένα διαγράμματα, που επεξηγούν 

αναλυτικά τα βήματα της εκτέλεσης του συγκεκριμένου μέρους της διαδικασίας που 

αναλύεται.

Η Εισαγωγική Ανάλυση περιλαμβάνει την ανάλυση όλων των παραγόντων του 

ανταγωνισμού και του περιβάλλοντος και προηγείται της διατύπωσης της στρατηγικής. Η 

ανάλυση βασίζεται στην ποσοτικοποίηση όλων των παραγόντων και καθοδηγείται από (ή 

διενεργείται με) μία σειρά εργαλείων, όπως είναι οι λίστες ελέγχου των κρίσιμων 

παραγόντων (checklists), οι πίνακες (matrices), τα διαγράμματα (figures), οι εκτιμήσεις 

(estimates), τα σενάρια μελλοντικών καταστάσεων (scenario analysis), καθώς και με τη 

χρήση διαφόρων αναλυτικών τεχνικών. Για παράδειγμα, ο Ansoff χρησιμοποιεί την 

τεχνικής της διάστασης μεταξύ της επιθυμητής και της πραγματικής κατάστασης (gap 

analysis) ως κινητήριο δύναμη για τη μετάβαση από ένα στάδιο της διαδικασίας στο 

επόμενο [32].

Η φάση του Σχεδιασμού (Planning) επιμερίζεται σε τρία στάδια: του 

μακροπρόθεσμου, του μεσοπρόθεσμου και του βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού. Κάθε 

επιμέρους στάδιο διενεργείται για διαφορετικό επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας και 

περιλαμβάνει τον ορισμό στόχων (objectives), στρατηγικών (strategies) και 

προγραμμάτων (programs). Η ανάπτυξη κάθε επόμενου σταδίου γίνεται επί της ανάλυσης 

και των αποφάσεων που έχουν προηγηθεί στα προηγούμενα στάδια. Με αυτόν τον τρόπο, 

παράλληλα προς τη διοικητική ιεραρχία, αναπτύσσονται οι ιεραρχίες των στόχων, των 

στρατηγικών και των προγραμμάτων.

Στο επίπεδο της στρατηγικής της συνολικής επιχείρησης (Corporate Strategy) 

τίθενται στόχοι γενικού περιεχομένου που κυρίως αφορούν την ανάπτυξη της 

επιχείρησης (πχ. ROI). Σε αυτό το επίπεδο, οι στρατηγικές αναφέρονται στη διαχείριση 

του χαρτοφυλακίου των επιχειρηματικών μονάδων (portfolio strategies: BCG Matrix, GE 

Business Screen, κτλ. [24]). Ο σχεδιασμός στο επίπεδο αυτό είναι γενικός και 

μακροπρόθεσμος.

Οι στόχοι και οι στρατηγικές που έχουν αναπτυχθεί στο επίπεδο της συνολικής 

επιχείρησης (Corporate level), αναπτύσσονται και εξειδικεύονται αναλυτικότερα στο
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επίπεδο των Επιχειρηματικών Μονάδων (Business Units level - SBUs). Οι στόχοι και τα 

προγράμματα δράσης αφορούν πλέον την κάθε μεμονωμένη Επιχειρηματική Μονάδα και 

οι στρατηγικές αφορούν την τοποθέτηση της Επιχειρηματικής Μονάδας στον κλάδο της. 

Ο ορίζοντας του σχεδιασμού είναι μεσοπρόθεσμος.

Τέλος, σε λειτουργικό επίπεδο (Functional/ Departmental level) γίνεται η 

επεξεργασία και η εξειδίκευση των στόχων, των προγραμμάτων και των στρατηγικών 

των Επιχειρηματικών Μονάδων. Στο επίπεδο αυτό διαμορφώνονται οι λειτουργικές 

στρατηγικές (πχ. στρατηγικές μάρκετινγκ, παραγωγής, προσωπικού, κτλ.). Τα 

προγράμματα δράσης αναλύονται σε χρονοδιαγράμματα δράσης (schedules) και σε 

ενέργειες (actions).

Η διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού συγκροτείται από τα βασικά δομικά 

στοιχεία των στόχων, των στρατηγικών, των προγραμμάτων, των προϋπολογισμών 

(budgets) και των ενεργειών. Η διάρθρωση αυτών των στοιχείων στα πλαίσια της 

διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού, για κάθε διοικητικό επίπεδο σχεδιασμού, 

παρουσιάζεται στο σχήμα 2.4.3.

Η διαδικασία ξεκινά με τον ορισμό των στόχων. Οι στόχοι οδηγούν στην επιλογή 

της στρατηγικής για την επίτευξή τους. Η επιλογή των στόχων και των στρατηγικών 

συγκροτούν τη φάση της διατύπωσης της στρατηγικής. Στη φάση της υλοποίησης της 

στρατηγικής, που έπεται, αναπτύσσονται τα προγράμματα δράσης, που αναλύονται σε 

συγκεκριμένες ενέργειες. Στη φάση αυτή συντάσσονται οι προϋπολογισμοί, που μπορεί 

να επηρεάζουν (έμμεση σχέση - διακεκομμένα βέλη) τις ενέργειες.

Οι προϋπολογισμοί είναι το μέσο για τον έλεγχο της διαδικασίας του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού και για την αξιολόγηση της κερδοφορίας των σχεδίων
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στρατηγικής δράσης. Η τυπική ροή για την ανάπτυξη των προϋπολογισμών είναι δια 

μέσου των προγραμμάτων δράσης, δηλαδή οι προϋπολογισμοί βασίζονται στα 

προγράμματα δράσης. Ωστόσο, συχνά οι προϋπολογισμοί συντάσσονται βάσει ενός 

στόχου ή μιας στρατηγικής (για παράδειγμα, ένας (γενικός) προϋπολογισμός για την 

εξέταση της εφικτότητας ενός στόχου απόδοσης - πχ. ROI).

Το μοντέλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού αποσκοπεί στην ολοκλήρωση και την 

καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης: “Οι λέξεις συντονισμός, ολοκλήρωση, συνολική 

κάλυψη, επικοινωνία, χρησιμοποιούνται γενναιόδωρα στα πλαίσια του σχεδιασμού”[32]. 

Βασική υπόθεση του σχεδιασμού είναι ότι μία τέτοια τυπική διαδικασία έχει σαν 

αποτέλεσμα το συντονισμό της συνολικής δράσης.

Κριτική στα μοντέλα του Στρατηγικού Σχεδιασμού

Ο Mintzberg [32] άσκησε έντονη κριτική στο μοντέλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού. 

Υποστηρίζει ότι η διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού ουσιαστικά δεν απευθύνεται 

στο ζήτημα της ανάπτυξης στρατηγικής, αλλά αποτελεί μία διαδικασία για την ανάθεση 

στόχων και τον έλεγχο της δράσης. Επομένως, το αναλυτικό πλαίσιο που έχει αναπτυχθεί 

στους κόλπους του Στρατηγικού Σχεδιασμού είναι χρήσιμο για το Στρατηγικό 

Προγραμματισμό (Strategic Programming), όχι όμως για τη Διαμόρφωση της 

Στρατηγικής (Strategic Formation) - ο Mintzberg θεωρεί ότι ο όρος “διατύπωση 

στρατηγικής” (Strategy Formulation) είναι αδόκιμος γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η 

διαμόρφωση της στρατηγικής, όχι η ρητή της διατύπωση.

Επισημαίνει τρεις τρόπους εφαρμογής της στρατηγικής διαδικασίας, βάσει του 

μοντέλου του Στρατηγικού Σχεδιασμού, και διατείνεται ότι κανένας δεν έχει άμεση 

σχέση με τη στρατηγική των επιχειρήσεων. Ο πρώτος βασίζεται στην πλήρη 

ποσοτικοποίηση της διαδικασίας (“παιχνίδι αριθμών”) και διενεργείται με την ανάπτυξη 

προϋπολογισμών βάσει ενός στόχου που έχει προεπιλεγεί. Ο δεύτερος τρόπος (capital 

budgeting) στηρίζεται επίσης στους προϋπολογισμούς και αποσκοπεί στο να ελέγξει τις 

δαπάνες κεφαλαίου, θέτοντας κριτήρια για την πρόκριση των επενδύσεων και των 

προγραμμάτων δράσης. Ο τρίτος τρόπος είναι το μοντέλο του Steiner και η εξειδίκευση 

κατά μήκος της ιεραρχίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού που περιγράφτηκε νωρίτερα, 

αλλά “είναι στρατηγικός μόνο στο όνομα, όχι και στο περιεχόμενο”, γιατί η στρατηγική 

αντιμετωπίζεται ως “μαύρο κουτί” [32].

Ο Mintzberg υποστηρίζει ότι η διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

διαστρέφει την έννοια της στρατηγικής. Το μοντέλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού δεν 

ασχολείται με τη στρατηγική, αλλά βασίζεται στην υπόθεση ότι η στρατηγική θα 

προκόψει αυτόματα με κάποιο τρόπο μέσα από μία αναλυτική διαδικασία. Το μοντέλο
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βασίζεται επιλεκτικά στις αρχές της επιστημονικής διοίκησης του Taylor, καθώς 

παραλείπεται το στάδιο της μελέτης του πραγματικού τρόπου διεξαγωγής της 

διαδικασίας (ο Mintzberg θεωρεί, για παράδειγμα, ότι η στρατηγική συνήθως 

αναπτύσσεται από τα στελέχη της λειτουργικής γραμμής, συχνά με αυθόρμητο τρόπο 

(emergent), κλπ.) και επιχειρείται η απευθείας μετάβαση στις προδιαγραφές της 

διαδικασίας με τρόπο αυθαίρετο.

Οι Quinn και Yoyer [44] επισημαίνουν προβλήματα στην εφαρμογή των 

στρατηγικών και θεωρούν ότι αυτά προέρχονται από την τεχνητή διχοτόμηση της 

στρατηγικής διαδικασίας στις φάσεις του σχεδιασμού και της υλοποίησης. Η στρατηγική 

μπορεί να αποδώσει μόνο αν θεωρηθεί ως μία ενιαία διαδικασία και ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση προσεγγιστούν ταυτόχρονα.

2.4.Ι.3. Το “Μοντέλο των Πέντε Δυνάμεων” του Porter

Το “Μοντέλο των Πέντε Δυνάμεων” του Porter (Porter’s Five Forces Model) εισάγει τη 

σχολή της Στρατηγικής Τοποθέτησης. Σύμφωνα με τον Porter, “η στρατηγική αποσκοπεί 

στη διαχείριση των δυνάμεων του ανταγωνισμού και στην τοποθέτηση της επιχείρησης 

στο ανταγωνιστικό πεδίο ... [δηλαδή την] εύρεση μιας ανταγωνιστικής θέσης (position) 

στον κλάδο τέτοια που η επιχείρηση να μπορεί να την υπερασπιστεί από τις δυνάμεις του 

ανταγωνισμού και να μπορεί να επηρεάσει τις δυνάμεις αυτές προς όφελος της” [42]. Το 

μοντέλο αυτό επιχειρεί τη μεταφορά εννοιών και εργαλείων της Οικονομικής της 

Βιομηχανικής Οργάνωσης (Industrial Organization) για την εφαρμογή τους στη 

στρατηγική και τη διοίκηση των επιχειρήσεων.

Το πεδίο του ανταγωνισμού για μια επιχείρηση είναι ο κλάδος (industry) στον 

οποίο ανήκει. Ως κλάδος ορίζεται “το σύνολο των επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα 

τα οποία είναι στενά υποκατάστατα μεταξύ τους” [42]. Η ανάλυση του ανταγωνισμού 

του κλάδου δεν περιορίζεται μόνο στις άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις (competitors), 

αλλά επεκτείνεται και περιλαμβάνει τέσσερις ακόμη παράγοντες: τους προμηθευτές του 

κλάδου (suppliers), του αγοραστές του κλάδου (buyers), τα υποκατάστατα προϊόντα- 

υπηρεσίες (substitutes) και τη δυνητική είσοδο νέων ανταγωνιστών (new entrants). Άλλος 

σημαντικός παράγοντας είναι ο ρόλος του κράτους (government), ωστόσο δεν θεωρείται 

από τον Porter ως επιπλέον παράγοντας του κλάδου, αλλά εξετάζεται η επίδραση που 

ασκεί στους άλλους πέντε παράγοντες (πχ. το κράτος ως αγοραστής ή ως νομοθέτης, 

κτλ.). Στο σχήμα 2.4.4. παρουσιάζεται το μοντέλο του Porter για τις δυνάμεις του 

κλαδικού ανταγωνισμού.
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Η σύνθεση αυτών των παραγόντων του ανταγωνισμού του κλάδου διαμορφώνει 

την ανταγωνιστική δομή του κλάδου (industry structure). Η ανταγωνιστική δομή του 

κλάδου έχει μεγάλη σημασία για τη διατύπωση της στρατηγικής των επιχειρήσεων γιατί 

από αυτήν εξαρτώνται οι προοπτικές της μακροπρόθεσμης κερδοφορίας (μακροπρόθεσμη 

απόδοση επενδυμένων κεφαλαίων) των επιχειρήσεων του κλάδου.

Ο Porter ερμηνεύει τη σχέση που συνδέει κάθε ένα παράγοντα του κλαδικού 

ανταγωνισμού με τη θέση την επιχείρησης στον κλάδο και παρουσιάζει τις παραμέτρους 

που επενεργούν στο ισοζύγιο αυτής της σχέσης. Για παράδειγμα, έστω για την απειλή 

εισόδου νέων ανταγωνιστών, η είσοδος νέου ανταγωνιστή θα προσθέσει νέα παραγωγική 

ικανότητα στον κλάδο, θα πιέσει την τιμή του προϊόντος, θα ελαττώσει τα μερίδια αγοράς 

όλων των επιχειρήσεων και θα μειώσει την κερδοφορία του κλάδου, κοκ.

Η ανάλυση των ανταγωνιστών έχει στόχο να σκιαγραφήσει το προφίλ καθενός, 

τους στόχους και τη στρατηγική του στο παρόν και στο μέλλον και τις πιθανές 

αντιδράσεις του στις μεταβολές της δομής του κλάδου. Το προφίλ των ανταγωνιστών 

περιγράφεται με την εξέταση τεσσάρων παραγόντων, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.4.5: τις 

ικανότητές τους, τη στρατηγική τους και τους στόχους τους και τις υποθέσεις για τη 

συμπεριφορά τους και για τους μελλοντικούς τους στόχους.
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FUTURE GOALS
•all the level of management 
•multiple dimensions

CURRENT STRATEGY 
•how the business is 
currently competing

COMPETITOR'S RESPONSE PROFILE
■is it satisfied with the current strategy? 
■what likely strategic shifts will it make? 
■where is vulnerable?
•what will provoke its greatest retaliation?

ASSUMPTIONS 
•about itself 
•about the industry

CAPABILITIES
•strengths
•weaknesses

what drives the competition what the competitor is doing and can do

Σχήμα 2.4.5.: To πλαίσιο της ανάλυσης των ανταγωνιστών του Porter
[πηγή: Porter Μ . “Competitive Strategy” [42]

Το μοντέλο του Porter, εστιάζοντας στην ανταγωνιστική δομή του κλάδου ως 

πρωτεύουσας σημασίας παράγοντα για τη διαμόρφωση της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων, στηρίζεται περισσότερο στο ένα σκέλος της ανάλυσης SWOT, την 

ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος, προσδίδοντας στη διαδικασία αυτή μεγαλύτερη 

τυπικότητα, καθώς και θεωρητικό και μεθοδολογικό βάρος. Η ανάλυση της επιχείρησης 

έπεται και διενεργείται με γνώμονα την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος: ‘Όταν 

η επιχείρηση έχει αξιολογήσει τις δυνάμεις που επιδρούν στον κλαδικό ανταγωνισμό και 

τις σχέσεις αιτίου- αιτιατού μεταξύ αυτών των δυνάμεων, τότε μπορεί να αναγνωρίσει τα 

δυνατά και τα αδύνατά της σημεία” [41].

Η διαμόρφωση της στρατηγικής πρέπει να γίνεται με τρόπο που να υποστηρίζει 

τη θέση της επιχείρησης απέναντι σε κάθε δύναμη του ανταγωνισμού στον κλάδο. Η 

επιλογή της στρατηγικής επηρεάζεται από τα δυνατά και αδύνατα σημεία της 

επιχείρησης, καθώς και από το ενδεχόμενο μίμησης της στρατηγικής από τους 

ανταγωνιστές.

Η μελέτη του Porter εστιάζεται περισσότερο στις στρατηγικές παρά στη 

στρατηγική διαδικασία, καθώς η ανάλυση της δομής του κλάδου συνδέεται με 

εναλλακτικές στρατηγικές για κάθε περίπτωση. Η βασική καινοτομία που εισάγει είναι η 

έννοια της “γενικής στρατηγικής” (generic strategy), δηλαδή ενός γενικού προτύπου 

στρατηγικής το οποίο πρέπει να αποτελεί το πρόπλασμα κάθε στρατηγικής. Διακρίνει 

τρεις τέτοιες γενικές στρατηγικές: την ηγεσία κόστους (cost leadership), τη 

διαφοροποίηση (differentiation) και την εστίαση (niche strategy). Επίσης, αναλύονται οι
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φάσεις εξέλιξης ενός κλάδου και τα χαρακτηριστικά ορισμένων γενικών περιπτώσεων 

κλάδων (generic industries). Τέτοιες περιπτώσεις κλάδων είναι ο κατακερματισμένος 

(fragmented), ο ανερχόμενος (emerging), ο ώριμος (mature), ο παρακμάζων (declining) 

και ο παγκοσμιοποιημένος (global). Η ανάλυση κάθε περίπτωσης κλάδου συνδέεται με 

ενδεδειγμένες στρατηγικές.

Κριτική στο μοντέλο της Στρατηγικής Τοποθέτησης

Οι Hamel και Prahalad αμφισβητούν την καταλληλότητα των “παραδοσιακών” μοντέλων 

στρατηγικής (δηλαδή των μοντέλων SWOT, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Τοποθέτησης) 

και προτείνουν επαναπροσδιορισμό των βασικών εννοιών της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων [21], καθώς και των βασικών επιχειρηματικών εννοιών [43]. Το 

παραδοσιακό πλαίσιο της στρατηγικής στηρίζεται στις έννοιες της στρατηγικής 

προσαρμογής στο περιβάλλον (strategic fit), της κατανομής των περιορισμένων πόρων 

(resource allocation) στις άφθονες επενδυτικές ευκαιρίες και σε μία μακροπρόθεσμη 

προοπτική που βασίζεται στο χρηματοοικονομικό σχεδίασμά και εκφράζεται με κριτήρια 

την απόδοση, τον κίνδυνο και την ποσότητα των επενδυμένων πόρων.

Η εφαρμογή αυτού του πλαισίου συμβάλλει στη σταθερότητα στον κλάδο, γιατί η 

επιχείρηση επιδιώκει να συμβιβαστεί με τις δυνάμεις του ανταγωνισμού και να βρει μια 

θέση μακριά από αυτές (πχ. στρατηγικές διαφοροποίησης και εστίασης). Αυτό το πλαίσιο 

δεν ενθαρρύνει την επιχείρηση να βελτιωθεί, ούτε την παροτρύνει να προχωρήσει σε 

καινοτομίες και να προλάβει τις εξελίξεις, αλλά έχει ως εγγενή ιδιότητα την 

καθυστερημένη αντίδραση (επανατοποθέτηση όταν θα έχουν ήδη αλλάξει τα δεδομένα) 

και, τελικά, υποβαθμίζει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής διαδικασίας. Η φύση 

της προσέγγισης του ανταγωνισμού είναι αμυντική και ταιριάζει μόνο στους ηγέτες, όχι 

σε όσους φιλοδοξούν να καταστούν ηγέτες. Αυτή τη φιλοδοξία μπορεί να την πετύχει η 

επιχείρηση μόνο με την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων, είτε σε τομείς της παραγωγής και 

της διάθεσης, είτε της διοίκησης (πχ. νέες διοικητικές τεχνικές, όπως Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας, Ενδυνάμωση, κλπ., ή νέα οργανωτική δομή).

Οι Hamel και Prahalad καταλογίζουν στην ανάλυση του ανταγωνισμού 

στατικότητα, περιορισμένη εμβέλεια και έλλειψη βάθους, γιατί περιορίζεται στους 

υπάρχοντες πόρους και τους σημερινούς ανταγωνιστές. Με αυτόν τον τρόπο, το 

ενδιαφέρον εστιάζεται στα φαινόμενα (στα συμπτώματα), και όχι στις αιτίες της 

επιτυχίας/ αποτυχίας και τις συνέπειες των ανταγωνιστικών στρατηγικών (που θα 

επιτρέψουν τη θεραπεία και την πρόληψη). Θεωρούν τα μοντέλα απλοϊκά στη σύλληψή 

τους (για παράδειγμα, το μοντέλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει τη μορφή μιας 

γενικής τυπολογίας που αποδίδει την άριστη στρατηγική, στο μοντέλο της Στρατηγικής
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Τοποθέτησης η διαχείριση του χαρτοφυλακίου γίνεται με τέσσερις μόνο στρατηγικές - 

επένδυση, διακράτηση, αποκομιδή και αποεπένδυση - κλπ.) και αναχρονιστικά, υπό τις 

τρέχουσες συνθήκες ραγδαίων μεταβολών και απαξίωσης όλων των επιχειρηματικών 

δεδομένων (τεχνολογική πρόοδος, παγκοσμιοποίηση, κτλ.). Η γενική φύση αυτών των 

μοντέλων καθιστά τις στρατηγικές προβλέψιμες και ευάλωτες στην απομίμηση. Εν 

κατακλείδι, οι στρατηγικές αυτές στερούνται φιλοδοξίας και δεν αμφισβητούν, αλλά 

παγιώνουν τον ανταγωνισμό στον κλάδο.

2.4.Ι.4. Το Μοντέλο της Στρατηγικής Αρχιτεκτονικής των Prahalad και Hamel

Σε αντίθεση με το παραδοσιακό πλαίσιο στρατηγικής, οι Hamel και Prahalad προτείνουν 

[22] ένα εναλλακτικό πλαίσιο στρατηγικής σκέψης, στο οποίο οι βασικές έννοιες είναι η 

επέκταση της οργάνωσης (stretch), όχι η προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον, η αύξηση 

και η αναβάθμιση των πόρων (resource leverage), όχι η κατανομή τους, και η 

μακροπρόθεσμη προοπτική μέσα από τη συνεκτικότητα (consistency) των στόχων και των 

προσπαθειών, όχι ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός. Η επέκταση της οργάνωσης 

και η αναβάθμιση των ικανοτήτων της μπορούν να θεωρηθούν έννοιες συνεκτικές.

“Η στρατηγική των επιχειρήσεων αποσκοπεί στην απόκτηση των μελλοντικών 

κρίσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ταχύτερα απ’ ό,τι ο ανταγωνισμός. Η 

ικανότητα της επιχείρησης να βελτιώνει τις υφιστάμενες ικανότητές της (skills) και να 

μαθαίνει και να αποκτά καινούργιες είναι το καλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

όλων” [21]. Η βέλτιστη στρατηγική είναι αυτή που αυξάνει τους οργανωσιακούς πόρους 

και όχι αυτή που προσαρμόζει τους υπάρχοντες πόρους στα δεδομένα του ανταγωνισμού 

(strategic fit, positioning). Τα παραδοσιακά μοντέλα, υιοθετώντας μια σχετικά 

βραχυπρόθεσμη προοπτική και στόχους χρηματοοικονομικής φύσης, συχνά απολήγουν 

στην απώλεια ικανοτήτων, μέσα από τα προγράμματα περιορισμού του κόστους (πχ. 

outsourcing) και οργανωσιακής αναδιάρθρωσης.

Για την επίτευξη της γενικής πρωτοπορίας (global leadership), η επιχείρηση 

πρέπει να προκαλέσει τις δυνάμεις του ανταγωνισμού. Για να το πετύχει αυτό “δεν αρκεί 

να βελτιωθεί (competitive imitation), αλλά πρέπει να αλλάξει τους όρους του 

ανταγωνισμού (competitive innovation)” [21]. Η επιχείρηση είναι αναγκασμένη να 

υπερβεί τον εαυτό της και να πετύχει στόχους που υπερβαίνουν τις υπάρχουσες 

δυνατότητές της. Γι’ αυτό η επιχείρηση πρέπει να προβεί σε ανταγωνιστικές καινοτομίες. 

Οι Hamel και Prahalad διακρίνουν τέσσερις προσεγγίσεις για ανταγωνιστική καινοτομία 

[21]: 1) την αναβάθμιση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων (ανάπτυξη περισσότερο 

σύνθετων και προασπίσιμων πλεονεκτημάτων), 2) τον εντοπισμό χαλαρών σημείων των
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ανταγωνιστών, 3) την αλλαγή των όρων της επιχειρηματικής δράσης και 4) τη συμμετοχή 

σε συνεργασίες και συμμαχίες.

Οι Hamel και Prahalad εισάγουν τις έννοιες της “στρατηγικής πρόθεσης” 

(strategic intent) [21] και των “κεντρικών ικανοτήτων” (core competencies) [43] για να 

προτείνουν ένα νέο πλαίσιο στρατηγικής που το αποκαλούν “Στρατηγική Αρχιτεκτονική ” 

(Strategic Architecture). Είναι σαφές ότι οι Prahalad και Hamel παίρνουν την αντίθετη 

κατεύθυνση από αυτή του Porter και εστιάζουν το κύριο ενδιαφέρον τους στο εσωτερικό 

της επιχείρησης.

Η Στρατηγική Αρχιτεκτονική αφορά όλη την επιχείρηση και αποτελεί τη 

διοικητική υποδομή για την ανάπτυξη των οργανωσιακών ικανοτήτων, δηλαδή είναι 

“ένας χάρτης για το μέλλον που προσδιορίζει τις κεντρικές ικανότητες και τις τεχνολογίες 

που πρέπει να αποκτήσει η επιχείρηση” [21]. Η Στρατηγική Αρχιτεκτονική καθοδηγεί τη 

διαδικασία απόκτησης νέων ικανοτήτων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, επίσης, ως μέσο 

για την κατανομή των οργανωσιακών πόρων, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των 

προϊόντων και την επιλογή των αγορών.

Η Στρατηγική Αρχιτεκτονική θα πρέπει να οικοδομείται γύρω από κάποια 

“στρατηγική πρόθεση”, που εκφράζει το σημείο της στρατηγικής εστίασης [22]. Στη 

“στρατηγική πρόθεση” αποδίδουν οι συγγραφείς τα γνωρίσματα της φιλοδοξίας, της 

μακροπρόθεσμης προοπτικής, του οράματος για ανταγωνιστική πρωτοπορία και του 

πάθους από την πλευρά όλης της οργάνωσης στην επιδίωξη της στρατηγικής πρόθεσης 

[21]·

Οι “κεντρικές ικανότητες” αναφέρονται στην επιδεξιότητα στην απόκτηση νέων 

ικανοτήτων και στην απόκτηση και αξιοποίηση της επιχειρηματικής γνώσης (στην έννοια 

αυτή έγινε αναφορά και στην Εισαγωγή). Οι κεντρικές ικανότητες παρομοιάζονται από 

τους συγγραφείς με την “κόλλα” που συγκολλά τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης σε 

ένα ολοκληρωμένο σύνολο και με “μηχανή” που δημιουργεί επιχειρηματικές 

καινοτομίες. Συντείνουν, επίσης, στην οργάνωση της εργασίας και τη δημιουργία αξίας. 

Τα χαρακτηριστικά των κεντρικών ικανοτήτων είναι ότι: 1) δεν ορίζονται σε σχέση με 

τους κλάδους και τις αγορές, ούτε περιορίζονται από αυτούς, αλλά αντίθετα συνδέουν - 

συνήθως- δύο ή περισσότερους κλάδους και δημιουργούν νέες αγορές, 2) αναπτύσσονται 

σε πλήρη αντιστοιχία με τα συμφέροντα και τις προτιμήσεις των αγοραστών και 3) δεν 

αντιγράφονται εύκολα, γιατί είναι αποτέλεσμα εσωτερικής ανάπτυξης.

Το πλαίσιο διαμόρφωσης της στρατηγικής που προτείνουν οι Prahalad και Hamel 

περιγράφεται ως εξής: καταρχήν η επιχείρηση διαμορφώνει μία στρατηγική πρόθεση, με 

την οποία θα καταστεί ηγέτιδα. Η στρατηγική πρόθεση δεν είναι ένας ποσοτικός στόχος, 

αλλά περιγράφει τον τρόπο δράσης της επιχείρησης. Στη συνέχεια, η επιχείρηση θα
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πρέπει να αναγνωρίσει τις κεντρικές ικανότητες (core competencies) που είναι 

απαραίτητες για την επιδίωξη της στρατηγικής πρόθεσης και να επιδοθεί στην ανάπτυξή 

τους. Στη φάση αυτή πρέπει να οργανώσει το διοικητικό της σύστημα με τρόπο που να 

επιτυγχάνεται ο συντονισμός και η ολοκλήρωση των προσπαθειών, γιατί οι κεντρικές 

ικανότητες αναπτύσσονται συνήθως στο χώρο μεταξύ των τμημάτων και των 

επιχειρηματικών μονάδων (SBUs). Σε επόμενη φάση, η επιχείρηση πρέπει να 

προσδιορίσει τα κεντρικά προϊόντα της (core products), που προκύπτουν από τις 

κεντρικές ικανότητες, και να αναπτύξει στρατηγικές για την απόκτηση πλεονεκτημάτων 

στην παραγωγή τους. Τα κεντρικά προϊόντα αποτελούν την φυσική ενσάρκωση μιας ή 

περισσότερων κεντρικών ικανοτήτων και αποτελούν το πρόπλασμα για την παραγωγή 

των τελικών προϊόντων (end products, brands). Δεν ταυτίζονται με τα τελικά προϊόντα, 

αλλά αποτελούν το κρίσιμο στοιχείο αυτών, που προσδίδει, τελικά, το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στις αγορές.

Κάθε επιχείρηση έχει τη δική της ιδιαίτερη Στρατηγική Αρχιτεκτονική. Η τυπική 

αναπαράσταση της Στρατηγικής Αρχιτεκτονικής έχει τη μορφή ενός δέντρου: “Η 

διαφοροποιημένη επιχείρηση είναι ένα μεγάλο δέντρο. Ο κορμός και τα μεγάλα κλαδιά 

είναι τα κεντρικά προϊόντα, ενώ τα μικρότερα κλαδιά είναι οι επιχειρηματικές μονάδες. 

Τα φύλλα, τα λουλούδια και οι καρποί είναι τα τελικά προϊόντα. Οι ρίζες που παρέχουν 

θρεπτικές αξίες και στήριξη είναι οι κεντρικές ικανότητες. Το φύλλωμα των δέντρων δεν 

αποτελεί ένδειξη για τη δύναμη του δέντρου.” [43]. Αυτή η θεώρηση της επιχείρησης, 

υποστηρίζουν οι Prahalad και Hamel, ανταποκρίνεται καλύτερα στις σύγχρονες συνθήκες 

επιχειρηματικής δράσης. Στο σχήμα 2.4.6 παρουσιάζεται το δέντρο της Στρατηγικής 

Αρχιτεκτονικής.
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End Products

Σχήμα 2.4.6.: To δέντρο της Στρατηγικής Αρχιτεκτονικής
πηγή :Prahalad, Hamel, "The Core Competence of the Corporation ” [43]]

Oi Prahalad καν Hamel θεωρούν ότι ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων λαμβάνει 

χώρα σε τρία επίπεδα: των κεντρικών ικανοτήτων, των κεντρικών προϊόντων και των 

τελικών προϊόντων [43], Η προσπάθεια για ανταγωνιστική πρωτοπορία της επιχείρησης 

κρίνεται σε κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα και η επίτευξη του στόχου απαιτεί την 

επικράτηση έναντι των ανταγωνιστών σε όλα τα επίπεδα. Η σχεδίαση της στρατηγικής 

πρέπει να γίνεται με βάση τα τρία αυτά στρατηγικά χαρτοφυλάκια, των κεντρικών 

ικανοτήτων, των κεντρικών προϊόντων και των τελικών προϊόντων.

Κριτική

Ο Markides [29] συμφωνεί με τους Prahalad και Hamel ότι στρατηγική σημαίνει να 

αλλάζεις τους κανόνες του παιχνιδιού, όμως θεωρεί ότι η στρατηγική καινοτομία έχει τη 

μορφή μιας νέας τοποθέτησης στον κλάδο, δηλαδή ενός νέου συνδυασμού απαντήσεων 

στα βασικά ερωτήματα της στρατηγικής “ποιος-τι-πως”. Επίσης, προτείνει στις 

επιχειρήσεις μια εξωστρεφή προσέγγιση στην ανακάλυψη των κεντρικών ικανοτήτων,
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μέσα από τη διερεύνηση των πρακτικών άλλων επιχειρήσεων του κλάδου και των 

πρακτικών επιχειρήσεων άλλων κλάδων.

2.4.1.5. Η στρατηγική ως μία διαδικασία μάθησης

Ο Mintzberg [32] θεωρεί ότι οι στρατηγικές που ακολουθεί πραγματικά η επιχείρηση 

(real strategies) είναι ένα μίγμα προσχεδιασμένων στρατηγικών (planned strategies) και 

στρατηγικών που ανακύπτουν στην πορεία (emergent strategies). Σύμφωνα με την άποψή 

του, η στρατηγική είναι μία διαδικασία μάθησης και πειραματισμού στην οποία (πρέπει 

να) συμμετέχει όλη η οργάνωση.

Αυτό συμβαίνει αφενός γιατί οι εξελίξεις της πραγματικότητας καθιστούν τα 

μεσομακροπρόθεσμα σχέδια δράσης ανεδαφικά κι αφετέρου γιατί η στρατηγική 

διαδικασία δεν είναι στην πράξη μία επίσημη, πειθαρχημένη, διανοητική διαδικασία που 

διενεργείται από εξειδικευμένα στελέχη - όπως θεωρείται από άλλες σχολές στρατηγικής 

σκέψης - αλλά είναι συχνά η ενσάρκωση του τρόπου συμπεριφοράς της επιχείρησης. Με 

τον ίδιο τρόπο που η συμπεριφορά δεν είναι προβλέψιμη με ακρίβεια και δεν μπορεί να 

προσχεδιαστεί με κάθε λεπτομέρεια, έτσι και η στρατηγική έχει απρόβλεπτο και 

περιστασιακό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, ο Mintzberg επισημαίνει ότι πολλές 

επιχειρήσεις ακολουθούν τη “στρατηγική ομπρέλας” (umbrella strategy), δηλαδή 

περιγράφουν τις γενικές επιδιώξεις της επιχείρησης και αφήνουν τις λεπτομέρειες και το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης να προκόψει σύμφωνα με τις εξελίξεις.

Ο Hamel συμφωνεί ότι η κυρίαρχη κατηγορία στρατηγικών είναι οι 

ανακύπτουσες [20]. Αυτό, σε συνδυασμό με την επισήμανση της έλλειψης μιας “θεωρίας 

της στρατηγικής”, τον οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η δημιουργία της θεωρίας της 

στρατηγικής πρέπει να βασίζεται στις προϋποθέσεις (preconditions) της στρατηγικής, και 

όχι στο περιεχόμενό της, αφού αυτό δεν είναι δεκτικό τυποποίησης. Ως την πιο βασική 

προϋπόθεση για τη διαμόρφωση της στρατηγικής θεωρεί τη δημοκρατικότητα της 

στρατηγικής διαδικασίας (new voices, new conversation, new passion, new perspectives, 

new experiments).

Oi Quinn και Yoyer [44] υποστηρίζουν ότι η στρατηγική αναπτύσσεται (evolves) 

καθώς οι αποφάσεις της διοίκησης, που έχουν αποτυπωθεί σε ένα σχέδιο δράσης, και οι 

τρέχουσες εξωτερικές επιδράσεις συνενώνονται και επαναξιολογούνται συνεχώς: “οι 

στρατηγικές προκύπτουν σταδιακά βάσει των ευκαιριών που παρουσιάζονται (emerge 

incrementally - opportunistically) ... και εισάγονται σε ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσης”. 

Η σταδιακή λήψη αποφάσεων ολοκληρώνει -και βελτιώνει ταυτόχρονα- τις προσεγγίσεις 

της στρατηγικής σαν σχέδιο δράσης και της στρατηγικής σαν πρότυπο συμπεριφοράς).
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Οι Quinn και Yoyer ονομάζουν αυτήν την προσέγγιση της στρατηγικής “λογική 

σταδιακή λήψη αποφάσεων" (logical incrementalism) [44], Οι επιχειρήσεις την 

ακολουθούν γιατί έχουν μάθει ότι οι προβλέψεις και τα σχέδια τους διαψεύδονται 

συνεχώς από την πραγματικότητα και γιατί αποκτούν συνεχώς νέα πληροφόρηση. Η 

προσέγγιση αυτή συνδυάζει χαρακτηριστικά πολλών σχολών στρατηγικής σκέψης και 

έχει το πλεονέκτημα ότι λαμβάνει υπόψη ψυχολογικούς παράγοντες (cognitive school) 

και παράγοντες δύναμης και κύρους (political school), παρέχει τη δυνατότητα 

καθυστέρησης στην ανάληψη δεσμεύσεων, επιτρέπει τον πειραματισμό (learning school) 

και προσδίδει στη διαδικασία τα χαρακτηριστικά της ευελιξίας και της 

ανατροφοδότησης.

Ο Porter [40] παραδέχεται ότι οι στρατηγικές των επιχειρήσεων είναι άλλοτε 

συγκεκριμένες και σαφείς (explicit), και άλλοτε απροσδιόριστες και υπαινισσόμενες 

(implicit), ωστόσο πιστεύει ότι τα οφέλη είναι πολύ περισσότερα όταν οι στρατηγικές 

είναι διατυπωμένες με σαφήνεια και ακρίβεια.

2.4.2. Η σχέση μεταξύ στρατηγικής των επιχειρήσεων και της αποδοτικότητας των 

δραστηριοτήτων

Από τα προηγούμενα μοντέλα στρατηγικής προκύπτει ότι υπάρχουν δύο βασικές θέσεις 

με αντίθετο προσανατολισμό για το νόημα και το σκοπό της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων. Η πρώτη θέση είναι εξωστρεφής, δηλαδή υποστηρίζει ότι οι παράγοντες 

επιτυχίας της επιχείρησης βρίσκονται στο εξωτερικό περιβάλλον και η κερδοφορία της 

επιχείρησης εξαρτάται από τη σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ της επιχείρησης και του 

περιβάλλοντος της. Επομένως, η στρατηγική αποσκοπεί, γενικά, στην τοποθέτηση της 

επιχείρησης στο περιβάλλον της. Η δεύτερη θέση παίρνει την αντίθετη κατεύθυνση, 

εντοπίζοντας τους παράγοντες της επιτυχίας στο εσωτερικό της επιχείρησης, μεταξύ των 

ικανοτήτων και των πόρων που διαθέτει. Το κύριο μέλημα της διοίκησης πρέπει να είναι 

η βελτίωση των διαδικασιών και η ανάπτυξη νέων ικανοτήτων. Η επιτυχία της 

επιχείρησης εξαρτάται από τις ικανότητές της, όχι από την τοποθέτηση της επιχείρησης 

και την εικόνα (image) της στην αγορά.

Τα τελευταία χρόνια, οι εκφραστές των θέσεων αυτών έχουν διατυπώσει 

συγκλίνουσες απόψεις για το νόημα της στρατηγικής. Η στρατηγική δεν είναι ούτε απλά 

τοποθέτηση στο περιβάλλον και διαμόρφωση της εικόνας της επιχείρησης, ούτε μόνο 

βελτίωση των ικανοτήτων της. Η στρατηγική περιλαμβάνει τη σύνθεση και των δύο. Στη 

συνέχεια θα παρουσιάσουμε τις απόψεις αυτές για τη στρατηγική ως σύνθεση της 

ανταγωνιστικής τοποθέτησης στην αγορά και της βελτίωσης των διαδικασιών.
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O Porter θεωρεί ότι η ενασχόληση με τη στρατηγική και με τις επιχειρηματικές 

διαδικασίες - εν ευρεία έννοια, δηλαδή το σχεδίασμά, την παραγωγή, την προώθηση, κτλ. 

- είναι ενέργειες συμπληρωματικές. Για την αναλυτική θεμελίωση αυτής της θέσης 

εισάγει την έννοια του "συνόρου παραγωγικότητας” (productivity frontier), που είναι “το 

σύνολο, σε δεδομένη στιγμή, όλων των καλύτερων πρακτικών παραγωγής ... [και] η 

μεγίστη αξία που μπορεί να δημιουργήσει η επιχείρηση, δεδομένου του κόστους, με τη 

χρήση των καλύτερων τεχνολογιών, ικανοτήτων, διοικητικών τεχνικών και εισροών” 

[40]. Η σχηματική απεικόνιση της έννοιας του συνόρου παραγωγικότητας αποδίδεται στο 

σχήμα 2.4.7

relative cost position

Σχήμα 2.4.7.: Η σχέση λειτουργικής αποδοτικότητας και στρατηγικής τοποθέτησης
πηγή: Porter Μ. "What is Strategy”, [40]

Όταν η επιχείρηση λειτουργεί υπό συνθήκες μη-βέλτιστης αποδοτικότητας των 

παραγωγικών της πόρων, δηλαδή βρίσκεται κάτω από το σύνορο παραγωγικότητας, τότε 

μπορεί να κινηθεί προς τα δεξιά και να εφαρμόσει τακτικές που βελτιώνουν την 

αποδοτικότητα των διαδικασιών της (operational effectiveness), μειώνοντας το κόστος 

εκτέλεσής τους, ή να κινηθεί προς τα πάνω διαφοροποιώντας τις δραστηριότητες με 

τρόπο που να αυξάνεται η αξία για τον πελάτη, ή, τέλος, μπορεί να ακολουθήσει τη 

συνισταμένη και να επιδιώξει και τα δύο ταυτόχρονα. Όταν η επιχείρηση πλησιάζει να 

λειτουργεί επί του συνόρου παραγωγικότητας, τότε τα περιθώρια βελτίωσης των 

διαδικασιών προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση μειώνονται και τα οφέλη γίνονται 

οριακά. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση πρέπει να λάβει αποφάσεις στρατηγικής 

φύσης (strategic positioning), δηλαδή να κινηθεί πάνω στο σύνορο παραγωγικότητας και 

να επιλέξει μια διακριτή θέση σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
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Σύμφωνα με τον Porter, στρατηγική σημαίνει να μπορείς να κάνεις επιλογές προς 

ποια κατεύθυνση θα κινηθείς, ποια θέση θα πάρεις: “Η ουσία της στρατηγικής 

τοποθέτησης είναι η επιλογή δραστηριοτήτων που είναι διαφορετικές από αυτές των 

ανταγωνιστών ... στρατηγική είναι η οργάνωση της εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και 

η εκτέλεσή τους” [40], Γίνεται σαφές ότι μια επιχείρηση που κινείται πολύ κοντά στο 

σύνορο της παραγωγικότητας, ή πάνω σε αυτό, αν θέλει να προχωρήσει ενωμένη, πρέπει 

να επιλέξει μια κατεύθυνση: τη βελτίωση του κόστους ή τη διαφοροποίηση. 

Διαφορετικά, οι δυνάμεις που την τραβούν και προς τις δύο κατευθύνσεις θα τη 

διαμελίσουν.

Ο Porter γενικεύει την άποψη του για τη συσχέτιση και την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των εννοιών της στρατηγικής και της λειτουργίας της επιχείρησης σε σχέση με τη 

φιλοσοφία της στρατηγικής τοποθέτησης. Διακρίνει τρία είδη στρατηγικής τοποθέτησης: 

1) την τοποθέτηση που βασίζεται στα προϊόντα (variety-based positioning), κατά την 

οποία η επιχείρηση επιλέγει το προϊόν που θα προσφέρει στην αγορά, δηλαδή εστιάζεται 

στην οργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών παραγωγής και διάθεσης, 2) την 

τοποθέτηση που βασίζεται στις ανάγκες των καταναλωτών (needs-based positioning), 

κατά την οποία η επιχείρηση αναγνωρίζει ιδιαίτερες ανάγκες καταναλωτών και 

οργανώνει τις διαδικασίες της με τρόπο που να τις ικανοποιεί καλύτερα και 3) την 

τοποθέτηση που βασίζεται στην πρόσβαση στους πελάτες (access-based positioning), 

κατά την οποία η επιχείρηση επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότερη οργάνωση των 

διαδικασιών προσέγγισης των πελατών.

Αναφέρεται στην “παγίδα της ανάπτυξης” (growth trap) στην οποία υποπίπτουν 

οι επιχειρήσεις που κινούνται πολύ κοντά στο σύνορο της παραγωγικότητας και 

επιχειρούν να τα κάνουν όλα ταυτοχρόνως, “να είναι όλα για όλους”. Αυτή η επιλογή 

εμπεριέχει ασυνέπειες (ταυτόχρονη κίνηση προς δύο κατευθύνσεις) που εκδηλώνονται 

μακροπρόθεσμα σε τρία επίπεδα: 1) στην εικόνα της επιχείρησης στους πελάτες, 2) 

μεταξύ των λειτουργιών της επιχείρησης και 3) σε σχέση με τους μηχανισμούς ελέγχου 

και συντονισμού. Μία τέτοια προσπάθεια δεν μπορεί να εξασφαλίσει μακροχρόνια 

επιχειρηματική επιτυχία. Για την τεκμηρίωση της άποψής του, χρησιμοποιεί το 

παράδειγμα των ιαπωνικών επιχειρήσεων που είδαν τη ανταγωνιστική τους θέση να 

υποβαθμίζεται στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, μετά το “ιαπωνικό θαύμα” της 

δεκαετίας του 1980, που πέτυχε ταυτόχρονα τη βελτίωση της ποιότητας και τη μείωση 

των τιμών. Η “κερδοφόρος avdnn^”(profitable growth), σύμφωνα με τον Porter, είναι 

αυτή που στηρίζεται σε μία ακλόνητη στρατηγική θέση, που είναι το αποτέλεσμα της 

επιλογής συνεκτικών μεταξύ τους δραστηριοτήτων.
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Η στρατηγική δεν εξαντλείται με την τοποθέτηση της επιχείρησης πάνω στο 

σύνορο παραγωγικότητας. Βασικός στόχος της στρατηγικής πρέπει να είναι, επίσης, η 

μετατόπιση του συνόρου παραγωγικότητας, που επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη νέων 

τεχνολογιών και νέων ικανοτήτων. Όμως, υποστηρίζει ο Porter, η μετατόπιση πρέπει να 

γίνεται μέσα από μία στρατηγική που θα εξασφαλίζει, κατά το δυνατό, ότι οι 

ανταγωνιστές δε θα αντιγράψουν τη νέα στρατηγική θέση της επιχείρησης. Διαφορετικά, 

αν οι βελτιώσεις δεν είναι το αποτέλεσμα μιας νέας στρατηγικής τοποθέτησης, αλλά είναι 

ευκαιριακές, μικρής κλίμακας και γενικής φύσης (δηλαδή δε στηρίζονται στη σπανιότητα 

κάποιων πόρων- ικανοτήτων), τότε είναι ευάλωτες στην αντιγραφή και, φυσικά, δεν 

αποτελούν σταθερό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στις περιπτώσεις αυτές, οι καινοτομίες 

δε συμβάλλουν στην κερδοφορία, ούτε της επιχείρησης, ούτε του κλάδου, αλλά, 

αντίθετα, την υποβαθμίζουν: οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν για να 

διατηρήσουν υψηλό περιθώριο κερδοφορίας και οδηγούνται σε “ανταγωνιστική 

σύγκλιση” [40].

Ο Markides [29] συμφωνεί με τον Porter [40] ότι η ουσία της στρατηγικής είναι η 

τοποθέτηση της επιχείρησης στον κλάδο, ότι στρατηγική σημαίνει να μπορείς να κάνεις 

επιλογές και ότι μεταξύ των διαφόρων στρατηγικών υπάρχουν αντισταθμίσεις (trade-off), 

που καθιστούν την ταυτόχρονη επιδίωξη δύο θέσεων αναποτελεσματική.

Θεωρεί ότι οι στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης οριοθετούνται σε ένα χώρο 

τριών διαστάσεων με άξονες τους πελάτες, το προϊόν και τις δραστηριότητες. 

Λαμβάνοντας η επιχείρηση αποφάσεις για τις τρεις αυτές παραμέτρους, αυτόματα 

τοποθετείται στον κλάδο σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις. Έτσι, η διαδικασία της 

στρατηγικής τοποθέτησης συμπυκνώνεται σε τρεις ερωτήσεις: “ποιος, τι, πως”. Η 

στρατηγική διαμορφώνεται στα πλαίσια των συνθηκών του περιβάλλοντος, που 

επηρεάζεται από παράγοντες όπως οι ανάγκες και οι προτιμήσεις των πελατών, οι 

δημογραφικές τάσεις, οι τεχνολογικές τάσεις, η κυβερνητική πολιτική, η φύση του 

ανταγωνισμού και οι ικανότητες των άλλων επιχειρήσεων του κλάδου [29].

Ο Markides υποστηρίζει ότι η στρατηγική είναι εκ φύσεως μία δυναμική 

διαδικασία και προτείνει ένα ανάλογο πλαίσιο για την ανάπτυξή της. Η επιχείρηση 

πρέπει, καταρχάς, να επιλέξει μία ισχυρή στρατηγική θέση στον κλάδο της. Στη συνέχεια 

πρέπει να επιδοθεί αφενός στη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων που απορρέουν 

από αυτήν την τοποθέτηση και αφετέρου στην συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων 

στον κλάδο και την ανάπτυξη περισσότερο επωφελών καινοτομικών στρατηγικών. Οι 

επιχειρήσεις μπορούν είτε να αναπτύσσουν δικές τους καινοτομίες, είτε να 

εκμεταλλεύονται έγκαιρα τις καινοτομίες που δημιουργούν άλλες επιχειρήσεις του 

κλάδου, που δεν κατέχουν τους απαραίτητους πόρους για την άμεση αξιοποίησή τους.
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O Hamel [20] θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης στηρίζεται 

στην ικανότητα για “στρατηγική καινοτομία” (strategic innovation). Μία καινοτομία θα 

πρέπει να έχει στρατηγικές προεκτάσεις ώστε να επαναπροσδιορίζει την ταυτότητα της 

επιχείρησης και του κλάδου ολόκληρου. Ο Hamel επισημαίνει μία ασυνέχεια ανάμεσα 

στον προσανατολισμό των λειτουργικών στελεχών και των στελεχών στρατηγικής (“οι 

μάνατζερ γνωρίζουν πως να εισάγουν προγράμματα ποιότητας, πως να μειώνουν το 

χρόνο, [κλπ.] ... αλλά δε γνωρίζουν πως να αναπτύσσουν καινοτόμες 

πλουτοπαραγωγικές στρατηγικές” [20]). Επομένως, η επικράτηση των διοικητικών 

τεχνικών για τη βελτίωση της επιχείρησης, έναντι της ανάπτυξης στρατηγικών λύσεων, 

μπορεί να υποβαθμίσει την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης.

Στο ζήτημα της σύνθεσης των εννοιών των διαδικασιών και της στρατηγικής 

έχουν τοποθετηθεί έμμεσα και μελετητές από το χώρο του σχεδιασμού και της 

οργάνωσης των επιχειρηματικών διαδικασιών. Ξεχωρίζουμε τις απόψεις των Bemelman 

και Jarvis για την έλλειψη στρατηγικού προσανατολισμού στις προσπάθειες για 

καινοτομίες και την πρόταση του Garvin τη μελέτη των επιχειρήσεων μέσα από ένα 

σύνθετο πλέγμα διοικητικών και λειτουργικών διαδικασιών. Προηγουμένως 

υπενθυμίζεται η θεμελιακή τοποθέτηση των Liles και Presley, πάνω στην οποία 

βασίστηκε το Σχέδιο Μοντελοποίησης Επιχειρήσεων (παράγραφος 2.3.6.3), ότι “η 

επιχείρηση είναι ένα σύνολο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (business activities) που 

είναι οργανωμένες σε διαδικασίες (business processes), μέσω των οποίων η επιχείρηση 

επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της” [28], και επισημαίνεται η αναλογικότητα με τις 

απόψεις του Porter, που προηγήθηκαν στην παρούσα ενότητα και την εισαγωγή.

Οι Bemelman και Jarvis [2] επικαλούνται την εμπειρία τους ως ερευνητές των 

βιομηχανικών διαδικασιών για να υποστηρίξουν ότι, “υπό τις τρέχουσες συνθήκες του 

εντεινόμενου ανταγωνισμού οι επιχειρήσεις υποκύπτουν, εξαιτίας της απελπισίας τους ή 

της έλλειψης συνολικού σχεδιασμού, στην πληθώρα των διοικητικών τεχνικών 

βελτίωσης της αποδοτικότητας της παραγωγής ... ως αυτοσκοπό, και όχι ως μέσο για 

την επιδίωξη κάποιου στόχου. Οι επιχειρήσεις δε γνωρίζουν σε βάθος τι είναι αυτές οι 

τεχνικές, ούτε τη σύνδεσή τους και τις αναλογίες τους. Το αποτέλεσμα είναι ο 

πολλαπλασιασμός των “νησίδων καιροσκοπισμού” (island of opportunism) 

[παραφράζοντας τις “νησίδων αυτοματισμού]” [2].

Ο Garvin διακρίνει τις διαδικασίες σε δύο κατηγορίες: τις οργανωσιακές 

(organizational processes) και τις διοικητικές (managerial processes) [17]. Οι πρώτες 

σχετίζονται με την οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησης, ενώ οι δεύτερες με το 

διοικητικό έργο και το ρόλο των διοικητικών στελεχών. Ο Garvin προτείνει η μελέτη των
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επιχειρήσεων να γίνεται σε ένα κοινό πλαίσιο που συνθέτει τις οργανωσιακές και 

διοικητικές διαδικασίες.

2.4.3. Το πλαίσιο ολοκλήρωσης των στρατηγικών μοντέλων

Ο Mintzberg εκφράζει την άποψη ότι το κλειδί στην επιτυχία της στρατηγικής (και της 

επιχείρησης) είναι η σύνθεση και προτείνει ένα πλαίσιο για την ολοκλήρωση όλων των 

μοντέλων στρατηγικής, όπως τα έχει κατατάξει στις δέκα σχολές στρατηγικής σκέψης 

[30]. Παρομοιάζει τη στρατηγική με ελέφαντα και τους ερευνητές κάθε σχολής με 

τυφλούς που ψηλαφούν τον ελέφαντα κι έπειτα προσπαθούν να τον περιγράφουν. Το 

αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι οι διάφορες απόψεις για το “τι είναι η 

στρατηγική”. Το δυσάρεστο, στην περίπτωση αυτή, είναι ότι τα στελέχη της επιχείρησης, 

σε αντίθεση με τους ερευνητές που έχουν τη δυνατότητα να εστιάσουν σε ορισμένες 

όψεις της στρατηγικής, είναι αναγκασμένα να ασχοληθούν με το σύνολο της 

στρατηγικής.

Ο Mintzberg προτείνει ότι ένας τρόπος να κατανοήσει κάποιος τι πραγματικά 

είναι η στρατηγική είναι να προσπαθήσει να συνθέσει τις περιγραφές των μελετητών. Η 

σύνθεση αυτή είναι πολύπλοκη, αλλά ρεαλιστική: “όλη αυτή η πολυπλοκότητα μπορεί να 

φαίνεται ανυπόφορη. Αλλά αυτή είναι η φύση του κτήνους [στρατηγικής] ... το “λάθος” 

βρίσκεται στην ίδια τη διαδικασία! Η στρατηγική είναι σχεδιασμός που βασίζεται στην 

κρίση, διαισθητική ενόραση και ανακύπτουσα μάθηση. Είναι μετασχηματισμός αλλά και 

συνέχεια. Περιλαμβάνει την ατομική γνώση και τη συλλογική αλληλεπίδραση, 

συνεργατική ή διασπαστική. Περιλαμβάνει την ανάλυση στην αρχή και τον 

προγραμματισμό στη συνέχεια, αλλά και τη διαπραγμάτευση στο ενδιάμεσο. Και όλα 

αυτά ως αντίδραση στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Παράλειψε κάποιο από αυτά και 

θα δεις τι συμβαίνει!” [30].

2.5 Ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση της δομής των οργανώσεων

Ο σχεδιασμός της δομής της οργάνωσης αποτελεί βασικό ζήτημα τόσο στα πλαίσια του 

σχεδιασμού της επιχείρησης, όσο και της στρατηγικής. Έτσι, στις Αρχιτεκτονικές 

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού/ Ολοκλήρωσης, αναγνωρίζεται η Οργανωσιακή Οπτική ως 

μία ιδιαίτερη και βασική οπτική του πλαισίου μελέτης, ενώ στα μοντέλα στρατηγικής, η 

δομή της επιχείρησης αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης τόσο κατά τη φάση της
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διαμόρφωσης της στρατηγικής (για παράδειγμα η εσωτερική αναζήτηση δυνάμεων και 

αδυναμιών (μοντέλο SWOT, κλπ.), η οργάνωση των κεντρικών ικανοτήτων, των 

προϊόντων και των επιχειρηματικών μονάδων (SBUs) στη Στρατηγική Αρχιτεκτονική των 

Prahalad και Hamel, κτλ.), όσο και κατά την υλοποίηση της στρατηγικής (για 

παράδειγμα, το μοντέλο SWOT αναγνωρίζει μια σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ του 

προγράμματος δράσης και της δομής, το μοντέλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

εξειδικεύει το στρατηγικό προγραμματισμό κατά μήκος της διοικητικής ιεραρχίας και με 

τον τρόπο αυτό δημιουργεί ιεραρχίες στόχων, στρατηγικών, προγραμμάτων, κτλ. που 

αναπτύσσονται παράλληλα με αυτήν, κοκ.).

Η δομή της επιχείρησης αποτελεί μία αναπαράσταση του τρόπου διασύνδεσης 

όλων των στοιχείων της επιχείρησης για το σχηματισμό της ολότητας της επιχείρησης. 

Επομένως, η μελέτη της δομής της επιχείρησης αποσκοπεί στο να αποφέρει την 

ολοκλήρωση της επιχείρησης. Στα πλαίσια της στρατηγικής, η μελέτη της δομής της 

επιχείρησης περιλαμβάνει μόνο το ανθρώπινο στοιχείο της οργάνωσης (την οργάνωση 

των ατόμων σε ομάδες, τομείς, τμήματα, κτλ.) και αποτελεί το κυρίαρχο μέσο για την 

επίτευξη της επιχειρηματικής ολοκλήρωσης. Στα πλαίσια του σχεδιασμού των 

επιχειρήσεων, οι προσπάθειες ολοκλήρωσης καλύπτουν -τυπικά- όλο το φάσμα των 

επιχειρηματικών διαδικασιών, παραγωγικές και διοικητικές, αν και βασικά εστιάζονται 

στις παραγωγικές διαδικασίες [17]. Στις Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων, συγκεκριμένα, η 

μελέτη της δομής της επιχείρησης περιλαμβάνει εκτός από το ανθρώπινο στοιχείο της 

οργάνωσης και τους πόρους (κυρίως τους τεχνολογικούς), ενώ η δομή της οργάνωσης 

αποτελεί ένα μόνο μέσο για την επίτευξη της ολοκλήρωσης (το άλλο μέσο είναι η 

τεχνολογία, που σε πολλές περιπτώσεις θεωρείται το κυρίαρχο μέσο - ή και αυτοσκοπός 

[2] - που θα επιφέρει “αυτόματα” την επιχειρηματική ολοκλήρωση).

Αν και οι προσεγγίσεις στους δύο χώρους είναι διαφορετικές, διακρίνεται μία 

σύμπνοια στις απόψεις, που τις καθιστά μάλλον συμπληρωματικές, παρά αποκλίνουσες. 

Κοινά θέματα και για τα δύο πεδία αποτελούν, μεταξύ άλλων, η προσαρμοστικότητα της 

οργάνωσης, η μορφή της οργάνωσης, ο χαρακτήρας της οργάνωσης, το είδος των στόχων 

και των τρόπων δράσης που επιλέγονται, κτλ.

Για παράδειγμα, ο Mintzberg συνδέει τη δομή με τη στρατηγική και τις 

λειτουργίες της οργάνωσης μέσα από ένα πλέγμα αλληλοπροσδιορισμών (Σχολή της 

Διαμόρφωσης - Configurational School). Θεωρεί ότι “το να είσαι αποτελεσματικός 

σημαίνει να κάνεις το σωστό και να το κάνεις σωστά ... και να μπορείς να διαχειριστείς 

τη δομή και τις δυνάμεις που τη διαμορφώνουν” [33]. Ο Garvin [17] παρατηρεί ότι τα 

έργα αναδιοργάνωσης της επιχείρησης συχνά περιορίζονται στο πεδίο της εκτέλεσης των 

διαδικασιών και παραμελούν τη διοικητική αναδιοργάνωση. Σε αυτή τη διχοτόμηση
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αποδίδει ένα σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την αποτυχία των έργων επιχειρηματικής 

αναδιοργάνωσης. Η δομή των επιχειρήσεων θεωρείται παραδοσιακά ένα θέμα που 

εξυπηρετεί πρωταρχικά τον έλεγχο και την καθοδήγηση και διαμορφώνεται ανεξάρτητα 

από τις διαδικασίες της επιχείρησης. Ωστόσο, υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο, 

συγκεκριμένα ο σχεδιασμός της οργάνωσης θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα της 

μελέτης των επιχειρηματικών διαδικασιών και θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη 

διευκόλυνση της εκτέλεσης τους [17].

Η Αρχιτεκτονική της Οργάνωσης (Organizational Architecture) είναι “η τέχνη 

της διαμόρφωσης του πλαισίου λειτουργίας της οργάνωσης, ώστε να εκπληρώνονται οι 

ανάγκες και οι φιλοδοξίες της” [34]. Οι Nadler και Gerstein [34] ανατρέχουν στο χώρο 

της αρχιτεκτονικής των κτιρίων (σε αντιστοιχία της προσπάθειας των Zachman [59] και 

Sowa Zachman [47]) προκειμένου να βρουν αναλογίες και να περιγράφουν τα 

χαρακτηριστικά της Αρχιτεκτονικής της Οργάνωσης. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζουν 

ότι η Αρχιτεκτονική της Οργάνωσης, σε αναλογία με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική 

των κτιρίων, διαμορφώνεται από την επίδραση τεσσάρων παραγόντων: 1) το σκοπό 

(purpose), που προσδιορίζεται από το πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί και αναφέρεται 

στο ζητούμενο της κατασκευής, 2) τα δομικά υλικά (structural materials) που είναι 

διαθέσιμα, που καθορίζουν τις δυνατότητες και τις παραμέτρους επίλυσης του 

προβλήματος, 3) το στυλ (style) που επιλέγει ο αρχιτέκτονας για να ολοκληρώσει μεταξύ 

τους το σκοπό και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει και 4) τις βοηθητικές τεχνολογίες 

(collateral technologies) που επηρεάζουν την τελική μορφή της κατασκευής (για 

παράδειγμα, αναφέρουν με μεταφορική χρήση οι συγγραφείς, η δημιουργία ψηλών 

κτιρίων προϋποθέτει -μεταξύ άλλων- τη δυνατότητα χρήσης ανελκυστήρων). Στα 

πλαίσια της Αρχιτεκτονική της Οργάνωσης, ο σκοπός μπορεί να είναι, για παράδειγμα, η 

ποιότητα, η ταχύτητα, η ευελιξία, η ανταπόκριση στις απαιτήσεις του πελάτη, κτλ., τα 

δομικά υλικά να είναι οι εφαρμογές της τεχνολογίας και της πληροφορικής, οι 

καινοτομίες κτλ., το στυλ είναι η μορφή της αρχιτεκτονικής (λειτουργική, μητρική, 

δικτυακή, κτλ.) και η φιλοσοφία που εμπεριέχεται σ’ αυτήν και, τέλος, οι βοηθητικές 

τεχνολογίες είναι η διοικητική γνώση και οι διαθέσιμες διοικητικές τεχνικές (TQM, Time 

Based Competition, Concurrent Engineering, κτλ).

Η Αρχιτεκτονική της Οργάνωσης προσφέρει το πλαίσιο για τη μελέτη των 

οργανώσεων και για την κατανόηση των παραμέτρων της επιχειρηματικής αλλαγής [34], 

Με τον ίδιο τρόπο που η αρμονία και η ολοκλήρωση των στοιχείων της αρχιτεκτονικής 

των κτιρίων προσδίδουν τα χαρακτηριστικά της λειτουργικότητας και της καλής 

αισθητικής σε ένα κτίριο, έτσι και η Αρχιτεκτονική της Οργάνωσης προσφέρει 

αποτελεσματικότητα στη λειτουργία της επιχείρησης. Σύμφωνα με τους Nadler και
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Gerstein, η ενασχόληση με τα ζητήματα της Αρχιτεκτονικής της Οργάνωσης είναι 

διοικητικής φύσης έργο που πρέπει να γίνεται με τη συμμετοχή του CEO, όλων των 

διοικητικών στελεχών και όλης της οργάνωσης.

Οι Bernus και Nemes χρησιμοποιούν για την περιγραφή της δομής της 

οργάνωσης (στατική θεώρηση) και της λειτουργίας της οργάνωσης (δυναμική θεώρηση) 

έννοιες από τις θεωρίες των συστημάτων και των οργανωσιακών συστημάτων (ολιστική 

προσέγγιση (holistic approach), παραγοντική προσέγγιση (agent approach), κλασματική 

θεωρία (fractal theory)), καθώς και από την οργανωσιακή θεωρία (μητρική δομή (matrix 

structure) και δομή έργου (project structure)) [3]. Επισημαίνουν ότι “η ολιστική ιδιότητα 

είναι αναγκαία (αλλά όχι ικανή) συνθήκη για την επιχειρηματική ολοκλήρωση ... Οι 

προσπάθειες επιχειρηματικής ολοκλήρωσης θα πρέπει να επιδιώκουν να προσδώσουν την 

παραγοντική συμπεριφορά στα επιχειρηματικά συστήματα.” [3].

Σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση, η επιχείρηση θεωρείται ένας πολύπλοκος 

ολιστικός παράγοντας (holistic agent), που αποτελείται από άλλους ολιστικούς 

παράγοντες απλούστερης δομής. Οι ολιστικές δομές βασίζονται στην παραδοχή ότι κάθε 

παράγοντας της οργάνωσης, σε κάθε επίπεδο εξειδίκευσης, διαθέτει “αυτονομία στη 

λειτουργία του, δηλαδή την ικανότητα να διεκπεραιώνει τους στόχους του με τα μέσα 

που διαθέτει” [3], Η ολιστική θεωρία βασίζεται στην έννοια του “όλου” (holon), που 

αναφέρεται σε “μία οντότητα που είναι ταυτόχρονα ολοκληρωμένη εσωτερικά και μέρος 

άλλων συνόλων, δηλαδή ενώ είναι ανεξάρτητη μέσα στη δομή στην οποία εντάσσεται, 

ταυτόχρονα εξαρτάται στη λειτουργία της από άλλες οντότητες” [28]. Αυτές οι οντότητες 

μπορούν να ενώνονται με τρόπο δυναμικό και να συστήνουν μεγαλύτερες οντότητες 

(ολαρχίες) με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Το πλεονέκτημα της 

θεώρησης της επιχείρησης ως σύνολο “όλων” είναι ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να 

δομηθούν πολύπλοκα συστήματα που έχουν έμφυτη την ανεξαρτησία στις μεθόδους 

δράσης και είναι ιδιαίτερα ευπροσάρμοστα στις μεταβολές των οργανωσιακών 

παραμέτρων και τις μεταβολές του περιβάλλοντος.

Η κλασματική οργάνωση βασίζεται στην παραδοχή ότι όλα τα δομικά στοιχεία 

της οργάνωσης έχουν παρόμοια δομή - γενίκευση που μειώνει την πολυπλοκότητα και 

καθιστά ευέλικτη τη μελέτη. “Η συνένωση και συλλειτουργία τέτοιων δομών μπορεί να 

οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών από συνδυασμούς του απλού γενετικού 

υλικού. Σε μία κλασματική οργάνωση, ένας βασικός τρόπος οργάνωσης των 

επιχειρηματικών στοιχείων επαναλαμβάνεται συνεχώς για διαδοχικά επίπεδα της 

διοικητικής ιεραρχίας” [3]. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται η συνολική μορφή της 

οργάνωσης.
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Στα πλαίσια του σχεδιασμού των επιχειρήσεων, η επιχείρηση θεωρείται ότι είναι 

ένας παράγοντας με ολιστικά χαρακτηριστικά (holistic agent) που διαθέτει την ικανότητα 

σχεδιασμού (planning agent), δηλαδή την ικανότητα να θέτει στόχους, να σχεδιάζει τη 

δράση του, να υλοποιεί τα σχέδιά του και να ελέγχει την αποδοτικότητά του. Οι ιδιότητες 

αυτές ισχύουν για όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας. Στο πλαίσιο αυτό, “ο οργανωσιακός 

σχεδιασμός (organization design) είναι η τέχνη της δημιουργίας παραγόντων από άλλους 

παράγοντες” [3].

Οι παράγοντες της οργάνωσης πρέπει να διαθέτουν αυτονομία δράσης και 

εξουσία. Η έλλειψη αυτονομίας και εξουσίας σε παράγοντες που έχουν την ικανότητα 

αυτοπροσδιορισμού θα επιφέρει μείωση της αποτελεσματικότητάς τους. Η αυτονομία 

ορίζεται ως η δυνατότητά των παραγόντων να θέσουν ατομικούς στόχους, να τους 

παρακολουθήσουν και να τους ελέγξουν, ενώ η εξουσία είναι η δυνατότητά τους να 

δεσμεύουν πόρους για να υποστηρίξουν την αυτόνομη δράση τους. “Σε ένα τέτοιο 

σύστημα παραγόντων η ανάγκη για συντονισμό είναι τεράστια” [3].

Οι στόχοι έχουν είτε εξωτερικό προσανατολισμό (πχ. ικανοποίηση πελατών/ 

μετόχων, κτλ.), είτε εσωτερικό προσανατολισμό (πχ. βελτίωση της αποδοτικότητας, του 

συντονισμού, κτλ.). Ο σχεδιασμός της δράσης υπόκειται στους περιορισμούς που 

επιβάλλουν η διαθεσιμότητα και η πληρότητα της πληροφόρησης, η διαθεσιμότητα και οι 

δυνατότητες των πόρων και των μέσων εκτέλεσης και οι στρατηγικές και λειτουργικές 

ικανότητες κάθε παράγοντα.

Στο σχεδίασμά της οργάνωσης, τα κρίσιμα ζητήματα είναι ο σχεδιασμός της 

δομής καθηκόντων με τρόπο που να διαμορφώνεται ένα εναρμονισμένο και 

ολοκληρωμένο πλαίσιο καθηκόντων και η ανάθεση των καθηκόντων στα άτομα της 

οργάνωσης. Η ανάθεση των καθηκόντων πρέπει να εκπληρώνει τέσσερα κριτήρια 

αποτελεσματικότητας: 1) να υπάρχει λειτουργική πληρότητα (ικανότητα) των

παραγόντων ως προς τους ρόλους που αναλαμβάνουν, 2) να υπάρχει αρμονία και 

συνέπεια μεταξύ των ρόλων που ανατίθενται σε έναν παράγοντα, τόσο αυτόνομα, όσο 

και σε σχέση με τους ρόλους των άλλων παραγόντων, 3) να παραχωρείται στους 

παράγοντες αυτονομία στη λειτουργία τους και τη λήψη αποφάσεων, και 4) να υπάρχουν 

κοινές αξίες και πολιτικές μεταξύ όλων των παραγόντων, ώστε να επιτυγχάνεται ο 

συντονισμός.

Ο Guillen [19] υπογραμμίζει δύο όψεις στο πρόβλημα της οργάνωσης: η μία 

αφορά την επιλογή του τρόπου λειτουργίας της επιχείρησης (techniques) και η άλλη την 

εγκαθίδρυση ενός συστήματος εξουσίας (authority) που θα ενοποιεί και θα κατευθύνει 

την οργάνωση. Οι τρόποι λειτουργίας και το σύστημα εξουσίας συνδέονται με μία σχέση
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αμφίδρομης ενδυνάμωσης, έτσι ώστε με τον καιρό να μετατρέπονται σε οργανωσιακή 

ιδεολογία.

Ο Guillen διακρίνει τρεις βασικές ιδεολογίες- προσεγγίσεις για τη διοίκηση των 

επιχειρήσεων: την τεχνική (technical), την κοινωνική (social) και τη δομική (structural), 

που διαμορφώνουν αντίστοιχα τα μοντέλα της Επιστημονικής Διοίκησης (Scientific 

Management), των Ανθρώπινων Σχέσεων (Human Relations) και της Δομικής Ανάλυσης 

(Structural Analysis). Οι διάφορες τάσεις που αναδύονται κατά καιρούς για την 

οργάνωση των επιχειρήσεων (ο Guillen αναφέρεται στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και 

την Λιτή Παραγωγή (lean production), που αποτέλεσαν κυρίαρχες τάσεις στο πρώτο μισό 

της δεκαετίας του 1990) είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού ορισμένων 

χαρακτηριστικών των τριών αυτών βασικών προσεγγίσεων.

Το μοντέλο της Επιστημονικής Διοίκησης στηρίζεται στην ορθολογικοποίηση 

των επιχειρηματικών λειτουργιών και στη χρήση αναλυτικών εργαλείων. Σκοπός είναι η 

εύρεση του “άριστου τρόπου λειτουργίας” και η αποδοτικότητα των λειτουργιών. Οι 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του στόχου είναι ο διαχωρισμός του 

σχεδιασμού από την εκτέλεση των δραστηριοτήτων και η διαίρεση και η εξειδίκευση των 

εργασιών. (Η Επιστημονική Διοίκηση, όπως αναφέρθηκε, δεν είχε έντονες επιδράσεις 

μόνο στη διοίκηση παραγωγής, αλλά και στη στρατηγική).

Το μοντέλο των Ανθρώπινων Σχέσεων αναπτύχθηκε στον αντίποδα της 

μηχανιστικής και ορθολογικής προσέγγισης της Επιστημονικής Διοίκησης. Στο επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος βρίσκεται το άτομο (η προσωπικότητά του, οι στάσεις του, τα κίνητρά 

του, κτλ.) και η συμπεριφορά του στα πλαίσια των μικρών ομάδων (συν)εργασίας. Σε 

αντίθεση με την εξειδίκευση των εργασιών, το μοντέλο αυτό προτείνει τη σύνθεση των 

εργασιών και την εναλλαγή ρόλων και θέσεων εργασίες (job enlargement/ enrichment/ 

rotation).

Τέλος, το Δομικό Μοντέλο ακολουθεί την “ενδεχομενική προσέγγιση” 

(contigency approach), δηλαδή την αρχή ότι η οργάνωση των επιχειρήσεων επηρεάζεται 

από διάφορους παράγοντες, όπως τα προϊόντα που παράγονται, οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται, το εξωτερικό περιβάλλον, κλπ. που διαμορφώνουν ένα σύνθετο και 

πολύπλοκο πλαίσιο μελέτης. Το μοντέλο χαρακτηρίζεται ως τεχνοκρατικό, αλλά δεν 

είναι τόσο ορθολογικοποιημένο όσο το μοντέλο της Επιστημονικής Διοίκησης. Το 

ενδιαφέρον εστιάζεται στα επαγγελματικά στελέχη που διαθέτουν εξειδικευμένη 

τεχνοκρατική γνώση για την επιλογή στόχων και την καθοδήγηση της επιχείρησης. Τα 

στελέχη της διοίκησης πρέπει να είναι ταυτόχρονα τεχνοκράτες και ηγέτες.

Παρατηρούμε ότι οι τρεις προσεγγίσεις έχουν διαφορετική τοποθέτηση στο 

ζήτημα της επιχειρηματικής ολοκλήρωσης. Η Επιστημονική Διοίκηση υιοθετεί την
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μηχανιστική αντίληψη, ότι η ολοκλήρωση επέρχεται αυτόματα μέσα από την ανάλυση 

και την εξορθολογισμό των διαδικασιών. Η σχολή των Ανθρώπινων Σχέσεων υιοθετεί 

μία κοινωνική αντίληψη, ότι η ολοκλήρωση είναι το αποτέλεσμα της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης των μελών της οργάνωσης και της κοινής κουλτούρας και ιδεολογίας 

που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά τους. Τέλος, η Δομική Ανάλυση θεωρεί ότι το κλειδί 

στο ζήτημα της επιχειρηματικής ολοκλήρωσης είναι ο ρόλος των διοικητικών στελεχών 

και η σημασία της εξειδικευμένης γνώσης. Η Δομική Ανάλυση τοποθετείται ανάμεσα 

στις δύο άλλες προσεγγίσεις.

Ο Mintzberg [33] εντοπίζει επτά δυνάμεις που λειτουργούν εντός της επιχείρησης 

και επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά της:

1. Η κατεύθυνση (direction) αποτελεί την αίσθηση της πορείας που πρέπει να 

ακολουθήσει η επιχείρηση ως ολοκληρωμένη οντότητα. Μπορεί να θεωρηθεί ότι η έννοια 

ταυτίζεται με το όραμα (vision).

2. Η αποδοτικότητα (effectiveness) είναι η σχέση του οφέλους σε σχέση με το κόστος που 

καταβάλλεται. Συνήθως σχετίζεται με την τυποποίηση.

3. Η ικανότητα (proficiency) αναφέρεται στην εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών που 

απαιτούν υψηλό βαθμό γνώσης, επιδεξιότητας και προσόντων.

4. Η συγκέντρωση (concentration) αναφέρεται στην τάση εστίασης της επιχείρησης σε 

ορισμένες λειτουργίες (προϊόντα ή αγορές), τάση που διαμορφώνεται όταν η οργάνωση 

αναπτύσσεται μέσα από διαφοροποίηση.

5. Η καινοτομία (innovation) είναι η τάση της οργάνωσης να ανακαλύψει νέα πράγματα 

και νέες σχέσεις και να μάθει από αυτά.

6. Η συνεργασία (cooperation) είναι το αποτέλεσμα μιας κοινής ιδεολογίας που κρατάει 

την οργάνωση ενωμένη.

7. Ο ανταγωνισμός (competition) είναι το αποτέλεσμα των επιμέρους πολιτικών των 

μελών της οργάνωσης για την απόκτηση εξουσίας και κύρους και την καθοδήγηση της 

οργάνωσης.

Όταν κάποια από αυτές τις δυνάμεις κυριαρχήσει έναντι των υπολοίπων, τότε η 

διαμόρφωση (configuration) της επιχείρησης είναι συνεκτική και ολοκληρωμένη, γιατί 

υπάρχει εσωτερική συνοχή, ευκαιρία για συνέργιες και αρμονική σχέση με το εσωτερικό 

και το εξωτερικό περιβάλλον. Στο σχήμα 2.5.1 παρουσιάζονται οι δυνάμεις διαμόρφωσης 

της επιχείρησης και οι αντίστοιχες μορφές οργάνωσης που αναπτύσσονται (οι μορφές της 

“Ιδεολογικής” και της “Πολιτικής” οργάνωσης αποτελούν μόνο νοηματικά σχήματα και 

όχι πραγματικές μορφές επιχειρηματικής οργάνωσης. Για το λόγο αυτό, ο Ανταγωνισμός 

και η Συνεργασία αποτελούν γενικές δυνάμεις που μπορούν να οδηγήσουν σε κάθε άλλη
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μορφή οργάνωσης). Σε αυτήν την περίπτωση, ο παράγοντας που έχει επικρατήσει τείνει 

να γίνει η κυρίαρχη ιδεολογία και το έργο της διοίκησης γίνεται πιο εύκολο.

Direction

Efficiency Proficiency

Concentration Innovation

Σχήμα 2.5.1.: Οι δυνάμεις και οι τυπικές μορφές οργανωβιακών δομών
[πηγή: Mintzbcrg Η., "The Effective Organization: Forces and Forms" [33]

O Mintzberg θεωρεί ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μορφής οργάνωσης 

ταιριάζουν περισσότερο με ορισμένα μοντέλα διοίκησης και σχολές στρατηγικής. Για 

παράδειγμα, στη Διαφοροποιημένη Οργάνωση (Diversified Organization), στην οποία η 

κυρίαρχη δύναμη είναι η ανάγκη για συγκέντρωση των δραστηριοτήτων και για έλεγχο, 

ταιριάζει το μοντέλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού. Στην Επιχειρηματική Οργάνωση 

(Entepreneurial Organization), που κυριαρχείται από την παρουσία και το όραμα του 

ηγέτη, ανταποκρίνεται καλύτερα το μοντέλο SWOT, κοκ.

Οι μορφές αυτές οργάνωσης είναι “καθαρές” γιατί προέρχονται από την επίδραση 

μίας μόνο δύναμης. Ωστόσο, οι περιπτώσεις “καθαρών” μορφών οργανώσεων δεν είναι 

συχνό φαινόμενο, γιατί οι επιχειρήσεις λειτουργούν υπό την επίδραση, άλλοτε 

ισχυρότερη και άλλοτε πιο αδύναμη, όλων ή των περισσότερων δυνάμεων: “Η μορφή 

που επιλέγει η επιχείρηση συνήθως βρίσκεται εντός της επιφάνειας του πολυγώνου ... 

σπάνια στις άκρες” [33] (οι υβριδικές μορφές, που είναι το αποτέλεσμα της επιρροής δύο 

δυνάμεων, επίσης δεν είναι οι πιο συχνές μορφές).

Σύμφωνα με τον Mintzberg, η Ιδεολογία αποτελεί την κύρια δύναμη 

επιχειρηματικής ολοκλήρωσης - επομένως το θέμα της ολοκλήρωσης είναι κατά βάσει 

θέμα διοικητικό. Στο σχήμα 2.5.1. φαίνεται ότι η Συνεργασία είναι η κεντρομόλος
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δύναμη που συγκεντρώνει όλες τις άλλες δυνάμεις στο εσωτερικό της οργάνωσης. Η 

Ιδεολογία αντιπροσωπεύει την τάση για συνεργασία, τη συναδελφικότητα, τη σύμπνοια. 

Η ύπαρξη ισχυρής Ιδεολογίας σημαίνει ότι τα άτομα βάζουν το συμφέρον της οργάνωσης 

πάνω από το δικό τους συμφέρον. Η δημιουργία Ιδεολογίας σε μία οργάνωση δεν είναι 

εύκολη υπόθεση. Από τη στιγμή, όμως, που θα γίνει πραγματικότητα, το έργο της 

διοίκησης διευκολύνεται αφάνταστα, γιατί η Ιδεολογία καταπιέζει ή καταπνίγει τις 

διαφορετικές δυνάμεις και φωνές που δε συμβιβάζονται με την “κυρίαρχη άποψη για το 

καλό της επιχείρησης”. Στις περιπτώσεις, όμως, που οι εξελίξεις του περιβάλλοντος είναι 

τέτοιου μεγέθους και ρυθμού που να καθιστούν την κυρίαρχη Ιδεολογία αναχρονιστική, 

τότε η Ιδεολογία επενεργεί βλαπτικά στην οργάνωση και συμβάλλει στην 

οπισθοδρόμηση της. Η ολοκλήρωση δεν έρχεται χωρίς κόστος!

Η διαρκής παρακολούθηση της οργάνωσης και του περιβάλλοντος και η 

ετοιμότητα για αλλαγή έχει ως προϋπόθεση τον εξωστρεφή προσανατολισμό. Την τάση 

για εξωστρέφεια αντιπροσωπεύει η δύναμη του Ανταγωνισμού, που παίρνει τη μορφή 

ατομικών πολιτικών για αύξηση του κύρους και της εξουσίας.

Επομένως, σύμφωνα με τον Mintzberg, η επιχειρηματική ολοκλήρωση και η 

συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων, ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτατη προσαρμογή 

της οργάνωσης σε αυτές (έννοια που αντιστοιχεί στην “ικανότητα ταχείας αντίδρασης”, 

που χρησιμοποιείται στο πεδίο του σχεδιασμού των επιχειρήσεων), είναι έννοιες 

καταρχήν ασυμβίβαστες. Η συνύπαρξη των δύο αυτών καταστάσεων είναι δυνατή μόνο 

όταν οι εξελίξεις βαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση προς την οποία είναι 

προσανατολισμένη η Ιδεολογία της επιχείρησης. Η περίπτωση αυτή, όμως, είναι ελάχιστα 

ενδιαφέρουσα, γιατί τότε η προσαρμογή της επιχείρησης είναι αναμενόμενη και τα οφέλη 

οριακά.

Ο Mintzberg καταλήγει ότι το έργο της διοίκησης είναι να συμβιβάσει όλες αυτές 

τις δυνάμεις που υπάρχουν στις οργανώσεις σε ένα αποτελεσματικό σύνολο (να 

συμβιβάσει το ατομικό “εγώ” με το συλλογικό “εμείς”). Ιδιαίτερη σημασία μεταξύ αυτών 

των δυνάμεων έχουν η Ιδεολογία και οι Πολιτικές, που καθορίζουν αφενός το βαθμό 

εστίασης και ολοκλήρωσης και αφετέρου την αποκέντρωση της οργάνωσης.

2.6. Η ένταξη των εννοιών της στρατηγικής στο σχεδίασμά και τις 

Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων
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Στην εισαγωγή και στην επισκόπηση που προηγήθηκε επισημάνθηκε η αναλογικότητα 

μεταξύ των εννοιών του σχεδιασμού και της στρατηγικής των επιχειρήσεων και η 

αλληλοκάλυψη μεταξύ των μοντέλων της διαδικασίας (ανα)σχεδιασμού και 

ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων και των μοντέλων της στρατηγικής διαδικασίας. Η 

αναλογικότητα και η συμπληρωματικότητα των δύο αυτών χώρων αποτελεί το 

αντικείμενο του τρίτου κεφαλαίου της δημιουργίας της Γενικής Στρατηγικής Οπτικής. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι απόψεις που εκφράζουν μελετητές του σχεδιασμού 

και των Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων για την ανάγκη και τον τρόπο ενσωμάτωση 

ζητημάτων της στρατηγικής διοίκησης στο πλαίσιο της μελέτης. Στην αρχή 

παρουσιάζεται η άποψη του Garvin για την ανάγκη δημιουργίας ενός κοινού πλαισίου 

που συνθέτει τις οργανωσιακές και διοικητικές διαδικασίες. Οι Bemelman και Jarvis 

υπογραμμίζουν ότι οι Αρχιτεκτονικές των επιχειρήσεων αναφέρονται αλλά δεν 

καλύπτουν ουσιαστικά τη φάση της διαμόρφωσης της στρατηγικής και προτείνουν την 

ενίσχυση της στρατηγικής διάστασης των Αρχιτεκτονικών. Ο Yu εντοπίζει παρόμοιες 

αδυναμίες και προτείνει ένα πλαίσιο μοντελοποίησης των στρατηγικών συσχετίσεων 

μεταξύ των επιχειρηματικών παραγόντων. Τέλος, γίνεται ενδεικτική αναφορά στην 

περίπτωση της Xerox, που διαμόρφωσε μία νέα Οργανωσιακή Αρχιτεκτονική 

συνθέτοντας πολλές από τις έννοιες του σχεδιασμού και της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων που αναφέρθηκαν στην επισκόπηση, για να πετύχει την στρατηγική της 

ανατοποθέτηση.

Ο Garvin διακρίνει τις διαδικασίες σε δύο κατηγορίες: τις οργανωσιακές 

(organizational processes) και τις διοικητικές (managerial processes) [17]. Οι πρώτες 

σχετίζονται με την οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησης, ενώ οι δεύτερες με το 

διοικητικό έργο και το ρόλο των διοικητικών στελεχών.

Οι οργανωσιακές διαδικασίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τις εργασιακές 

διαδικασίες (work processes), τις διαδικασίες συμπεριφοράς (behavioral processes) και τις 

διαδικασίες αλλαγής (change processes). Οι εργασιακές διαδικασίες αφορούν το 

παραγωγικό έργο της επιχειρηματικής δράσης, δηλαδή είναι μία αλληλουχία 

δραστηριοτήτων που λαμβάνουν εισροές και τις μετατρέπουν σε εκροές, για την 

εκπλήρωση του σκοπού της οργάνωσης. Οι διαδικασίες συμπεριφοράς αφορούν τα 

πρότυπα της οργανωσιακής συμπεριφοράς που επηρεάζουν τον τρόπο εκτέλεσης των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι διαδικασίες αλλαγής είναι μία αλληλουχία 

γεγονότων που αποσκοπούν στην αλλαγή της ταυτότητας της επιχειρηματικής δράσης.

Οι διοικητικές διαδικασίες διακρίνονται επίσης σε τρεις κατηγορίες: της 

διαδικασίες καθοδήγησης (direction-setting processes), τις διαδικασίες διαχείρισης
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(negotiation and selling processes) και τις διαδικασίες ελέγχου (monitoring and control 

processes). Οι πρώτες στοχεύουν στον προσδιορισμό των στόχων της επιχείρησης και 

στην ανάπτυξη ενός προγράμματος δράσης. Οι δεύτερες αφορούν την υποστήριξη και 

την παροχή πόρων και επιφέρουν τη σύνδεση των διαφόρων μερών της οργάνωσης. Οι 

τρίτες, τέλος, συλλέγουν πληροφορίες για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων και 

παρακολουθούν τον ορθότητα της εκτέλεσής τους.

Οι κατηγορίες αυτές κάθε είδους, αν και επικεντρώνονται σε διαφορετικά 

ζητήματα, έχουν πολλά κοινά γνωρίσματα. Από την άποψη αυτή είναι συμπληρωματικές 

μεταξύ τους και μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα κοινό πλαίσιο, ώστε να μελετηθούν 

συστηματικά. Έτσι, ο Garvin [17] προτείνει η μελέτη των Επιχειρήσεων να γίνεται σε 

ένα κοινό πλαίσιο που συνθέτει τις οργανωσιακές και διοικητικές διαδικασίες.

Οι Bemelman και Jarvis διαπιστώνουν ότι οι υπάρχουσες προσεγγίσεις για την 

ολοκλήρωση των επιχειρήσεων δεν αναπτύσσουν επαρκώς “τη διαδικασία στρατηγικού 

σχεδιασμού που πρέπει να προηγείται κάθε μείζονος προσπάθειας αλλαγής” [2]. 

Θεωρούν ότι η διαδικασία της επιχειρηματικής αλλαγής περιλαμβάνει δύο φάσεις: 1) τη 

μελέτη της τρέχουσας κατάστασης και την διαμόρφωση της στρατηγικής και 2) το 

σχεδίασμά της αλλαγής, την υλοποίηση του σχεδιασμού και την υποστήριξη της 

λειτουργίας του νέου συστήματος. “Οι Αρχιτεκτονικές Επιχειρηματικής Ολοκλήρωσης 

εστιάζονται κυρίως στη δεύτερη φάση της διαδικασίας αλλαγής: Η GERAM καλύπτει τα 

Προϊόντα, τις Επιχειρήσεις, την Επιχειρηματική Ολοκλήρωση και τη Στρατηγική 

Διοίκηση, με μεγαλύτερη έμφαση στα δύο μεσαία. Η CIMOSA κάνει την υπόθεση ότι οι 

λόγοι έναρξης του προγράμματος ολοκλήρωσης και οι στόχοι του προσδιορίζονται πριν 

την έναρξη της διαδικασίας. Για το λόγο αυτό, οι στόχοι της ολοκλήρωσης δεν 

περιλαμβάνονται ως αντικείμενο μελέτης στο πλαίσιο της CIMOSA. Στην GRAI-GIM το 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στους δείκτες του συστήματος παραγωγής. Στην PERA 

τονίζεται η ανάγκη καθορισμού των στόχων της οργάνωσης και των κρίσιμων 

παραγόντων επιτυχίας, αλλά γίνεται η παραδοχή ότι οι διαδικασίες αυτές συνδέονται με 

τη διαδικασία ανάπτυξης του Master Plan της διαδικασίας αλλαγής. Η στρατηγική 

αναγνωρίζεται ως κρίσιμο στοιχείο της διαδικασίας αλλαγής, αλλά γίνεται η υπόθεση ότι 

έχει ήδη προσδιοριστεί” [2], Διαπιστώνεται ότι η PERA κάνει ένα βήμα παραπάνω από 

τη CIMOSA και εξετάζει τους στόχους του προγράμματος ολοκλήρωσης, χωρίς όμως να 

το εντάσσει στα πλαίσια της στρατηγικής της επιχείρησης.

Οι Bemelman και Jarvis θεωρούν, από την πλευρά τους, ότι η καθοδήγηση μέσα 

από μία κατάλληλη Αρχιτεκτονική στη διαμόρφωση της στρατηγικής και της πολιτικής 

της επιχείρησης είναι σημαντικός παράγοντας επιτυχίας για την επιχειρηματική
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ολοκλήρωση. Τα πλεονεκτήματα μίας Αρχιτεκτονικής με αυτές τις ιδιότητες 

περιλαμβάνουν τα εξής:

• Αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διοίκηση.

• Αναζήτηση εναλλακτικών στρατηγικών βάσει μιας ολιστικής προσέγγισης που 

περιλαμβάνει την τεχνολογία, την πληροφορία και τον ανθρώπινο παράγοντα.

• Υποστήριξη στην ανάλυση των εναλλακτικών σχεδίων και στον καθορισμό του 

καταλληλότερου προγράμματος δράσης.

• Καθοδήγηση με δομημένο τρόπο στο σχεδίασμά όλης της διαδικασίας, από τον 

εννοιολογικό σχεδίασμά ως την υλοποίησή του και τη λειτουργία της επιχείρησης.

• Μία διαδικασία σχεδιασμού που μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλά εργαλεία και τεχνικές 

για την υποστήριξη όλων των φάσεων σύλληψης, σχεδιασμού, υλοποίησης και 

λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Οι Bemelman και Jarvis προτείνουν ένα πλαίσιο Αρχιτεκτονικής (“CSIRO 

Proposal”), που το εξειδικεύουν στο πλαίσιο ανάπτυξης του μοντέλου της Κυτταρικής 

Παραγωγής (Cellular Manufacturing). Το πλαίσιο που προτείνουν περιλαμβάνει ως 

βασικά χαρακτηριστικά - μεταξύ άλλων - τα εξής:

• Η επιχειρηματική ολοκλήρωση είναι μία μορφή στρατηγικού σχεδιασμού.

• Η Αρχιτεκτονική υποστηρίζει με ουσιαστικό τρόπο τη διαδικασία ανάπτυξης της 

στρατηγικής των επιχειρήσεων.

• Η ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης (as-is analysis) πρέπει να προηγείται της 

ανάλυσης της επιθυμητής κατάστασης (to-be analysis) - σε αντίθεση με την PERA.

• Η ανάγκη για αλλαγή προσδιορίζεται από τη μελέτη της τρέχουσας κατάστασης, όπως 

αυτή διαμορφώνεται υπό την επίδραση των οικονομικών και τεχνολογικών συνθηκών 

και της επιχειρηματικής κουλτούρας.

• Η διαδικασία βασίζεται στο σχεδίασμά. Οι “λύσεις της στιγμής” πρέπει να αποτελούν 

εξαίρεση.

• Η Μεθοδολογία πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά εργαλεία και τεχνικές.

Σε αντίθεση με τους Bemelman και Jarvis, που περιορίζουν το στρατηγικό τους 

πλαίσιο στο χώρο της βιομηχανική παραγωγής, ο Yu [58] πιστεύει ότι οι Αρχιτεκτονικές 

Επιχειρήσεων θα πρέπει να υποστηρίζουν τις ανάγκες όλης της επιχείρησης και να έχουν 

περισσότερο διευρυμένη προοπτική και εξωστρεφή προσανατολισμό, 

συμπεριλαμβάνοντας στο πλαίσιο μελέτης και παράγοντες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης (πελάτες, προμηθευτές, κτλ.).

Ο Yu θεωρεί ότι οι Αρχιτεκτονικές Επιχειρηματικού Σχεδιασμού/ Ολοκλήρωσης, 

όπως η GERAM και η CIMOSA, ενώ καλύπτουν επιτυχώς ένα μεγάλο μέρος της
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ανάγκης περιγραφής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε σχέση με την υφιστάμενη 

(ή την ιδανική) επιχειρηματική κατάσταση, δεν μπορούν να δώσουν απάντηση στο 

ερώτημα “γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση”, γιατί έχει επιλεγεί αυτός ο τρόπος δράσης 

και όχι κάποιος άλλος. "Η γνώση του λόγου για τον οποίο υπάρχουν οι συγκεκριμένες 

δραστηριότητες και του τρόπου οργάνωσης της επιχείρησης είναι απαραίτητη 

προκειμένου κάποιος να κατανοήσει με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο λειτουργίας της 

επιχείρησης και να μπορέσει να αξιολογήσει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της” [58].

Η γνώση αυτή θα συμβάλλει στην καλύτερη ανάπτυξη της επιχείρησης. “Από τη 

μία πλευρά, μία επιτυχημένη επιχείρηση πρέπει να βελτιώνει συνεχώς τη χρήση των 

εσωτερικών πόρων και των ικανοτήτων της για να πετυχαίνει τους στόχους της, 

επωφελούμενη από νέες τεχνολογίες και μεθόδους. Από την άλλη, πρέπει να είναι σε 

θέση να αναπροσαρμόζει διαρκώς τους στόχους και τις στρατηγικές της ώστε να 

ανταποκρίνονται στις επιδράσεις των εξωτερικών συνθηκών. Ως συμπλήρωμα στους 

υπάρχοντες τύπους επιχειρηματικών μοντέλων, χρειαζόμαστε μοντέλα που θα 

συμβάλλουν στην αναγνώριση των ευκαιριών και των απειλών που υπάρχουν, στην 

αναζήτηση εναλλακτικών προτάσεων, στην αξιολόγηση των συνεπειών και των 

αντισταθμίσεων και, γενικά, μοντέλα που θα εστιάζουν στα σημαντικά ζητήματα της 

στρατηγικής” [58],

Η κατανόηση του γιατί συμβαίνει κάτι μέσα στην επιχείρηση μπορεί να γίνει με 

μοντέλα που αναπτύσσονται με άξονα τους επιχειρηματικούς στόχους. Ο Yu επισημαίνει 

ότι η ιεράρχηση των στόχων και των μέσων που απαιτούνται για την επίτευξή τους (κάτι 

που θυμίζει τις ιεραρχίες στόχων και προϋπολογισμών στα πλαίσια του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού) δεν είναι αρκετή για το σκοπό αυτό: “Η απόπειρα να μοντελοποιήσει 

κάποιος τους στόχους μιας επιχείρησης αντιστοιχεί στην ανάλυση και μοντελοποίηση 

του σύνθετου πλέγματος των στρατηγικής φύσης σχέσεων μεταξύ των διαφόρων 

επιχειρηματικών παραγόντων και του περιβάλλοντος” [58]. Ο Yu καταλήγει ότι τα 

βασικά στοιχεία ενός μοντέλου στρατηγικών στόχων και σχέσεων είναι δύο: οι στόχοι και 

οι επιχειρηματικοί παράγοντες (enterprise agents), που περιλαμβάνουν τους παράγοντες 

της οργάνωσης, όπως τα άτομα και τις ομάδες εργασίας, και τους παράγοντες του 

περιβάλλοντος, όπως οι πελάτες, οι προμηθευτές, κτλ.

Βάσει αυτών, ο Yu αναπτύσσει το πλαίσιο μοντελοποίησης i* (i* modeling 

framework) για την μοντελοποίηση των στρατηγικών συσχετίσεων μεταξύ των 

επιχειρηματικών παραγόντων. Κάθε παράγοντας διαθέτει ημι-αυτονομία για τον 

καθορισμό και την επίτευξη των στόχων του, υπό τους περιορισμούς του οργανωσιακού 

περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργεί και της οργανωσιακής κουλτούρας. Έτσι, για 

την επίτευξη των στόχων του βρίσκεται σε σχέση στρατηγικής αλληλεξάρτησης με
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(ορισμένους από) τους υπόλοιπους παράγοντες. Το πλαίσιο ΐ* περιλαμβάνει δύο τύπων 

μοντέλα: τα Μοντέλα Στρατηγικής Εξάρτησης (strategic dependency models) και τα 

Μοντέλα Στρατηγικής Τεκμηρίωσης (strategic rationale models).

Τα Μοντέλα Στρατηγικής Εξάρτησης είναι γραφήματα αλληλεξαρτήσεων των 

επιχειρηματικών παραγόντων για τη επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Οι 

επιχειρηματικοί παράγοντες μπορεί είναι διοικητικά τμήματα, εξωτερικοί παράγοντες 

(όπως πελάτες, προμηθευτές, κτλ.), ρόλοι (δηλαδή σύνολα παρεμφερών ικανοτήτων και 

προσδοκιών), θέσεις εργασίας (δηλαδή σύνολα ρόλων που ανατίθενται σε έναν 

παράγοντα) ή άλλες οντότητες ή συνδυασμοί οντοτήτων (όπως συνδυασμοί ανθρώπινων, 

υλικών, τεχνολογικών πόρων). Τα μοντέλα αυτά αφορούν τους οργανωσιακούς στόχους, 

όχι τους εσωτερικούς στόχους κάθε παράγοντα (για παράδειγμα το κίνητρο της επιτυχίας 

ή απόκτησης δύναμης που μπορεί να έχει κάθε παράγοντας). Οι σχέσεις αυτές μεταξύ 

των παραγόντων στα πλαίσια της οργάνωσης της επιχείρησης επηρεάζονται από την 

οργανωσιακή κουλτούρα και φανερώνουν τις οργανωσιακές προσδοκίες και τις 

δεσμεύσεις.

Στα Μοντέλα Στρατηγικής Εξάρτησης περιγράφουν τεσσάρων ειδών εξαρτήσεις, 

ανάλογα με φύση του αντικειμένου που καθορίζει τη σχέση εξάρτησης: 1) εξαρτήσεις 

στρατηγικών στόχων (goal dependencies), 2) εξαρτήσεις έργων (task dependencies), 3) 

εξαρτήσεις πόρων (resource dependencies) και 4) “εύκαμπτες" εξαρτήσεις (softgoal 

dependencies - όταν ο στόχος είναι κοινός ή είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας δύο 

παραγόντων ή οι εξαρτήσεις βασίζονται σε κάποιο “ηθικό κώδικα”). Η ένταση των 

εξαρτήσεων διαβαθμίζεται σε τρία επίπεδα (σε αύξουσα σειρά): τις μη- δεσμευμένες 

εξαρτήσεις, τις δεσμευμένες και τις κρίσιμες. Οι εξαρτήσεις διακρίνονται, επίσης, με 

κριτήριο το είδος της αλληλεπίδρασης, σε εξαρτήσεις ενδυνάμωσης (reinforcing), όταν 

υπάρχει σχέση αλληλεπίδρασης ή αμοιβαίας εξάρτησης, σε εξαρτήσεις διαβεβαίωσης 

(assurance), όταν υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των παραγόντων, και σε 

εξασφαλισμένες εξαρτήσεις (insurance), όταν υπάρχουν εναλλακτικές δυνατότητες 

εκπλήρωσης του στόχου.

Στο σχήμα 2.6.1 παρουσιάζεται ένα Μοντέλο Στρατηγικής Εξάρτησης για τις 

σχέσεις στρατηγικού χαρακτήρα της επιχείρησης επίπλων ΙΚΕΑ (που έχει αποτελέσει μία 

πολύ δημοφιλή περίπτωση στην αρθρογραφία της στρατηγικής) με τους πελάτες της. Ο 

Yu έχει επιλέξει να παρουσιάσει τέσσερις εξαρτήσεις, δύο για την επιχείρηση και δύο για 

τους πελάτες. Η επιχείρηση είναι εξαρτημένη από τους πελάτες της ως προς το ότι αυτοί 

πρέπει να συμφωνούν να παραλαμβάνουν, να μεταφέρουν και να συναρμολογούν οι ίδιοι 

τα έπιπλα που αγοράζουν. Οι επιλογές αυτές είναι στρατηγικές για την επιχείρηση και 

αποτελούν “εξαρτήσεις στρατηγικών στόχων”. Οι πελάτες, από την άλλη πλευρά, είναι
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“εξαρτημένοι” από την επιχείρηση στο να τους παρέχει προϊόντα που είναι εύκολο να 

μεταφερθούν και να συναρμολογηθούν. Αυτές οι εξαρτήσεις είναι “εύκαμπτες” 

(softgoals), καθώς αποτελούν ταυτόχρονα και επιδιώξεις της επιχείρησης.

Τα Μοντέλα Στρατηγικής Τεκμηρίωσης είναι γραφήματα που απεικονίζουν τη 

λογική και τις προεκτάσεις των στρατηγικών σχέσεων. Τα δομικά συστατικά των 

Μοντέλων Στρατηγικής Τεκμηρίωσης είναι, επίσης, οι στόχοι (goals), οι δράσεις (tasks), 

οι πόροι (resources) και οι “εύκαμπτοι στόχοι” (softgoals). Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ 

τους ώστε να απεικονίζουν τη σκόπιμη συμπεριφορά των επιχειρηματικών παραγόντων. 

Στο πλαίσιο αυτό, ένας στόχος μπορεί να επιδιώκεται με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους 

δράσης.

Τα Μοντέλα Στρατηγικής Τεκμηρίωσης μπορούν να συνεισφέρουν στην ανάλυση 

του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης με κριτήρια την ικανότητα, την 

αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα των διαδικασιών. Συνεισφέρουν, επίσης, στην 

αναγνώριση των κρίσιμων ζητημάτων (απειλών ή ευκαιριών), στη σύνθεση των 

οργανωσιακών δεδομένων και την ανακάλυψη νέων τρόπων δράσης και οργάνωσης. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο τεκμηρίωσης των βασικών υποθέσεων και 

των αποτελεσμάτων που προκύπτουν.

Στο σχήμα 2.6.2. παρουσιάζεται το Μοντέλο Στρατηγικής Τεκμηρίωσης για τη 

λειτουργία μάρκετινγκ μίας επιχείρησης επίπλων. Το συνολικό έργο της λειτουργίας του 

μάρκετινγκ αποτελείται, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, από τρεις επιμέρους στόχους: να 

προσελκύσει τους πελάτες, να δημιουργήσει πωλήσεις και να αποστείλει τα προϊόντα 

στους αγοραστές. Οι στόχοι αυτοί μπορούν να ικανοποιηθούν με διαφορετικούς τρόπους 

(δράσεις). Για παράδειγμα, η προσέλκυση πελατών μπορεί να γίνει με διαφήμιση ή με
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την έκδοση και τη διανομή καταλόγων με τα προϊόντα της επιχείρησης. Με αυτές τις 

ενέργειες η επιχείρηση επιδιώκει να δημιουργήσει μία καλή εικόνα για την ίδια και τα 

προϊόντα της. Αυτός ο στόχος είναι “εύκαμπτος” γιατί συμπίπτει με το στόχο κάθε 

δυνητικού πελάτη επίπλων να ενημερωθεί για τα προϊόντα επίπλων που υπάρχουν στην 

αγορά. Ο καταναλωτής που θέλει να επιλέξει έπιπλα έχει την ανάγκη λεπτομερούς 

πληροφόρησης για τα προϊόντα (εξάρτηση πόρων). Ενώ η διαφήμιση δεν ανταποκρίνεται 

σε αυτήν την εξάρτηση του καταναλωτή από την επιχείρηση, η έκδοση αναλυτικού 

καταλόγου των προϊόντων της επιχείρησης την ικανοποιεί. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η 

ανάλυση των εξαρτήσεων μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη για τους υπόλοιπους 

στόχους.

Παρατηρούμε ότι τα Μοντέλα Στρατηγικών Εξαρτήσεων και τα Μοντέλα 

Στρατηγικής Τεκμηρίωσης απευθύνονται τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης. Επομένως, μπορούν να αποτελέσουν το αναλυτικό πλαίσιο 

για τη διερεύνηση των κεντρικών ικανοτήτων, των δυνάμεων και των αδυναμιών της 

επιχείρησης, των σχέσεων μεταξύ των οργανωσιακών παραγόντων, της φύσης και της 

ισχύος των συνδέσμων αυτών των σχέσεων, της σχέσης μεταξύ των ατομικών και των 

οργανωσιακών επιδιώξεων και συμπεριφορών, των συνεργιών και των παρενεργειών της 

συνεργασίας και των προϋποθέσεων εκδήλωσής τους, κτλ. Επίσης, παρέχουν το 

αναλυτικό πλαίσιο για την εξέταση των σχέσεων της επιχείρησης με τους παράγοντες του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, το είδος και το αντικείμενο των σχέσεων, τις επιδιώξεις των
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παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος, κτλ. Για παράδειγμα, ένα Μοντέλο 

Στρατηγικής Τεκμηρίωσης, όπως αυτό που παρουσιάζεται στο σχήμα 2.6.2. μπορεί να 

αποτελέσει τη βάση για τη στρατηγική τοποθέτηση της επιχείρησης στην αγορά, 

αποσαφηνίζοντας τις κρίσιμες υποθέσεις της επιλεγόμενης τοποθέτησης και 

προδιαγράφοντας το βασικό άξονα της επιχειρηματικής δράσης.

Τα Μοντέλα Στρατηγικών Εξαρτήσεων και τα Μοντέλα Στρατηγικής 

Τεκμηρίωσης δεν είναι απαραίτητο να είναι πλήρως αναπτυγμένα ως προς την έκταση 

και το βάθος των αλληλεξαρτήσεων [58]. Ο σκοπός τους είναι να διαφωτίσουν τα 

κρίσιμα στρατηγικά ζητήματα κάθε επιχείρησης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 

καλύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν και των απειλών που ελλοχεύουν.

Ο Yu τονίζει ότι η δυνατότητα ολοκλήρωσης του πλαισίου ϊ* κι ενός πλαισίου 

μοντελοποίησης όπως το CIMOSA παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πλαίσιο ΐ* 

υποστηρίζεται από τη γλώσσα μοντελοποίησης Telos που διευκολύνει τη διαχείριση μιας 

βάσης επιχειρηματικής γνώσης, παρέχοντας - μεταξύ άλλων - μηχανισμούς ταξινόμησης, 

γενικοποίησης και εξειδίκευσης.

Τελειώνοντας της επισκόπηση, θα αναφερθούμε στην περίπτωση της Xerox, που 

με αφετηρία μία νέα ‘‘στρατηγική πρόθεση” (έννοια στην οποία οι Prahalad και Hamel 

στηρίζουν την Στρατηγική Αρχιτεκτονική) επιδίωξε την επανατοποθέτησή της στην 

αγορά των μηχανών γραφείου (στα πλαίσια του πνεύματος της στρατηγικής του Porter) 

και προέβη σε ριζικό ανασχεδιασμό της δομής της οργάνωσης ώστε να πετύχει την 

ολοκλήρωση όλων των οργανωσιακών πόρων και την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων 

που διαθέτει (οι έννοιες του ανασχεδιασμού και της ολοκλήρωσης αποτελούν το 

αντικείμενο των Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων και της Αρχιτεκτονικής της Οργάνωσης 

των Nadler και Gerstein [ 19]).

Η Xerox, μετά τις καινοτομίες (στο προϊόν, το μάρκετινγκ, κτλ.) που επέφεραν οι 

ιαπωνικές επιχειρήσεις και υπονόμευσαν την κυρίαρχη ανταγωνιστική της θέση, 

επαναπροσδιόρισε την στρατηγική της τοποθέτηση ως “εταιρία τεκμηρίωσης” (“the 

document company”) σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή [23]. Η τοποθέτηση αυτή της 

Xerox βρίσκεται στο μεταίχμιο δύο χώρων, της χάρτινης και της ηλεκτρονικής μορφής 

πληροφορίας, και αποσκοπούσε να τους συγχωνεύσει, εκμεταλλευόμενη τα 

πλεονεκτήματα και την παράδοσή της στις μηχανές αναπαραγωγής εγγράφων και τις 

ευκαιρίες που προσφέρει η νέα ψηφιακή τεχνολογία στην ηλεκτρονική οργάνωση και 

διακίνηση των πληροφοριών (η πρόταση αυτή ταυτίζεται με την άποψη των Prahalad και 

Hamel για την έννοια της “στρατηγικής πρόθεσης”). Με αυτόν τον τρόπο, η Xerox θα
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μπορούσε να ανταποκριθεί έγκαιρα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς ή - 

καλύτερα - να τις διαμορφώσει προς όφελος της.

Για το σκοπό αυτό, η Xerox προέβη σε έναν εκ βάθρων ανασχεδιασμό, που 

ονομάστηκε “Οργανωσιακή Αρχιτεκτονική” (Organizational Architecture). Ξεκινώντας 

από τη νέα στρατηγική τοποθέτηση, η Xerox δημιούργησε μία νέα δομή για όλη την 

επιχείρηση που συνδυάζει την ανεξαρτησία των τμημάτων (divisions), την ευελιξία τους 

και την προσαρμοστικότητά τους στις εξελίξεις με την επιχειρηματική ολοκλήρωση και 

την ενότητα της συνολικής δράσης (στη διοίκηση, αυτό αναφέρεται στο “πρόβλημα της 

αποκέντρωσης και της συγκέντρωσης”). Στο πλαίσιο αυτό, επαναπροσδιόρισε τους 

ρόλους και τις αρμοδιότητες των στελεχών, τα αναγκαία προσόντα τους και τις κρίσιμες 

οργανωσιακές ικανότητες, τις αξίες, τους τρόπους συμπεριφοράς και τις σχέσεις της με 

τους πελάτες (για παράδειγμα, υιοθέτησε περισσότερο ρόλο συμβούλου προς τους 

πελάτες, παρά ρόλο πωλητή). Μεταξύ των βασικών νέων ικανοτήτων των στελεχών ήταν 

οι στρατηγικές και διοικητικές ικανότητες (η ικανότητα στρατηγικής σκέψης και 

εφαρμογής των στρατηγικών σχεδίων, η ικανότητα καθοδήγησης, ενδυνάμωσης, κτλ.)

Η Οργανωσιακή Αρχιτεκτονική της Xerox στηρίζεται σε δύο άξονες, που 

αποτελούν τις δυνάμεις της ολοκλήρωσης: την τεχνολογική υποδομή και τους πελάτες. 

Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση μπορεί να προσθέτει και να αφαιρεί τμήματα (που 

ορίζονται σε σχέση με τα βασικά της προϊόντα) χωρίς να διαταράσσεται η βασική 

οργανωσιακή υποδομή. Η επιχειρηματική ολοκλήρωση στη Xerox δε θεωρείται απλώς 

εσωτερική υπόθεση και δε περιορίζεται στο εσωτερικό της επιχείρησης, ώστε η 

επιχείρηση να παρουσιάζεται ως μία ολότητα στον πελάτη, αλλά περιλαμβάνει και την 

ολοκλήρωση της επιχείρησης με τον πελάτη, ώστε να λαμβάνονται με άμεσο τρόπο 

υπόψη τα συμφέροντα και οι επιδιώξεις του. Στη Xerox πιστεύουν ότι η Οργανωσιακή 

Αρχιτεκτονική θα τους οδηγήσει σε “πολλές ομάδες ατόμων με ισχυρή εξειδίκευση και 

βαθιά επιχειρηματική γνώση που θα χρησιμοποιούν τα εργαλεία της πληροφορικής για να 

οργανώνουν τις διαδικασίες τους και να τις βελτιώνουν συνεχώς, προσαρμόζοντάς τες 

στις εξελίξεις” [23],
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

Στην ενότητα αυτή διερευνάται η δυνατότητα ολοκλήρωσης των μεθοδολογικών 

πλαισίων των Αρχιτεκτονικών Σχεδιασμού και Ολοκλήρωσης και της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, εντοπίζεται και αξιολογείται η αναλογικότητα των εννοιών 

που χρησιμοποιούνται σε κάθε πλαίσιο, εντοπίζονται τα σημεία σύνδεσής τους και 

εξετάζονται και αξιολογούνται τα αμφίπλευρα πλεονεκτήματα από τη σύνδεση των 

Αρχιτεκτονικών και της στρατηγικής των επιχειρήσεων.

Για τη σύνδεση αυτή δημιουργείται μια Γενική Στρατηγική Οπτική (Generic 

Strategic View) στα πλαίσια των Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων, ως ένα γενικό μοντέλο 

(generic model), που αναπτύσσεται σε υψηλό επίπεδο ανάλυσης και μπορεί να 

εξειδικεύεται, ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης. Η 

Αρχιτεκτονική που θα αποτελέσει τη βάση για την υποδοχή της Γενικής Στρατηγικής 

Οπτικής επιλέγεται να είναι η GERAM, που αποτελεί πρότυπο για την ανάπτυξη 

Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων. Η Στρατηγική Οπτική θα προσφέρει στις Αρχιτεκτονικές 

Επιχειρήσεων τη στρατηγική προοπτική και θα υποστηρίζεται στη λειτουργία της από τις 

υπόλοιπες οπτικές του πλαισίου της GERAM.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα εννοιολογικό σχήμα των βασικών στοιχείων της 

στρατηγικής διαδικασίας και των μεταξύ τους σχέσεων, όπως προκύπτουν από τη 

σύνθεση των απόψεων των διαφόρων σχολών στρατηγικής σκέψης. Το εννοιολογικό 

αυτό σχήμα αποκαλείται Υποδομή της Στρατηγικής Οπτικής (Strategic View Structure) 

και συνιστά το εννοιολογικό υπόβαθρο της στρατηγικής διαδικασίας για τη δημιουργία 

της Γενικής Στρατηγικής Οπτικής. Τέλος, η Γενική Στρατηγική Οπτική αναπτύσσεται με
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τη μορφή ενός μοντέλου Οντοτήτων-Συσχετισμών και περιγράφεται αναλυτικά το 

περιεχόμενό της.

Μέσα από το εννοιολογικό σχήμα και τη διαδικασία ανάπτυξης της Στρατηγικής 

Οπτικής αναγνωρίζεται η σημαντικότητα δύο ακόμη εξειδικευμενών οπτικών: της 

Οικονομικής Οπτικής (Economic View) και της Οπτικής της Επιχειρηματικής 

Κουλτούρας (Cultural View). Οι οπτικές αυτές μπορούν να αποτελόσουν παράγωγες 

οπτικές (derivative views), προερχόμενες από τη σύνδεση στοιχείων της Στρατηγικής 

Οπτικής και των άλλων οπτικών των Αρχιτεκτονικών των επιχειρήσεων.

3.1. Η αναλογικότητα μεταξύ των Αρχιτεκτονικών και της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων.

Από την επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι τόσο οι Αρχιτεκτονικές όσο και η 

στρατηγική των επιχειρήσεων εστιάζουν, από διαφορετικές οπτικές γωνίες, το 

ενδιαφέρον τους στο ζήτημα της ανταγωνιστικής βελτίωσης της επιχείρησης. Οι έννοιες 

που χρησιμοποιούνται στα δύο αυτά πεδία είναι μάλλον συμπληρωματικές και 

αλληλοκαλυπτόμενες ως προς τους στόχους και τις επιδιώξεις, παρά αποκλίνουσες ή 

αντικρουόμενες. Οι διαφορές μεταξύ των Αρχιτεκτονικών και της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων δεν εντοπίζονται στους στόχους, αλλά στα χρησιμοποιούμενα μέσα και 

τους τρόπους δράσης για την επίτευξη των στόχων.

Τα κοινά σημεία των Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων (ουσιαστικά, γίνεται 

αναφορά στην GERAM, που αποτελεί ένα πρότυπο Επιχειρηματικών Αρχιτεκτονικών) 

και της στρατηγικής των επιχειρήσεων σχετίζονται με τα εξής:

1. Υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ του Κύκλου Ζωής των προγραμμάτων σχεδιασμού και 

ολοκλήρωσης στην GERAM και της στρατηγικής διαδικασίας.

Οι Αρχιτεκτονικές και η στρατηγική των επιχειρήσεων άπτονται του σχεδιασμού της 

επιχείρησης (και της εφαρμογής του σχεδιασμού). Στην GERAM, για το σχεδίασμά και 

την υλοποίηση ενός προγράμματος σχεδιασμού/ ολοκλήρωσης της επιχείρησης 

χρησιμοποιείται η έννοια του Κύκλου Ζωής της επιχειρηματικής οντότητας. Οι φάσεις 

της αναγνώρισης της οντότητας (identification), του προσδιορισμού των θεμελιωδών 

εννοιών (concepts) και ένα μέρος του καθορισμού των προδιαγραφών λειτουργίας 

(requirements) μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιστοιχούν στη φάση της διαμόρφωσης της 

στρατηγικής, όπως αυτή περιγράφεται στα μοντέλα στρατηγικής. Αντίστοιχα, οι φάσεις 

του σχεδιασμού της λειτουργίας (design), της υλοποίησης του σχεδιασμού
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(implementation) και της λειτουργίας της οντότητας (operation), καθώς και ένα μέρος 

του καθορισμού των προδιαγραφών λειτουργίας (requirements), μπορεί να θεωρηθεί ότι 

αντιστοιχούν στη φάση της εφαρμογής της στρατηγικής.

Στην GERAM, επίσης, αναγνωρίζεται η σημαντικότητα της λειτουργίας 

τεσσάρων κατηγοριών επιχειρηματικών οντοτήτων: της οντότητας της Στρατηγικής 

Διοίκησης, της οντότητας του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού/ Ολοκλήρωσης, της 

Επιχειρηματικής οντότητας, που προσδιορίζει και υλοποιεί τα σχέδια δράσης, και της 

οντότητας του Προϊόντος, που αναφέρεται στο αντικείμενο και το αποτέλεσμα της 

δράσης. Οι Bemus και Nemes [35] επισημαίνουν ότι “η έμφαση δίδεται στις δύο μεσαίες 

οντότητες”.

Στο σχήμα 3.1 παρουσιάζεται η αντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ του Κύκλου 

Ζωής στην GERAM και της στρατηγικής διαδικασίας. Αριστερά εμφανίζεται ο Κύκλος 

Ζωής στην GERAM και οι οντότητες της GERAM που εμπλέκονται σε κάθε φάση του 

Κύκλου Ζωής. Δεξιά αντιπαρατίθεται η στρατηγική διαδικασία, που διακρίνεται στις 

φάσεις της διαμόρφωσης της στρατηγικής και της εφαρμογής της στρατηγικής. Οι δύο 

φάσεις της στρατηγικής διαδικασίας συνδέονται με σχέση αλληλεπίδρασης. Οι φάσεις 

του Κύκλου Ζωής στην GERAM δε διακρίνονται από τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης, 

γιατί η διαδικασία, αν και μπορεί να ανακυκλώνεται (έννοια της Ιστορίας του Κύκλου 

Ζωής), εκτελείται σειριακά και μεταξύ των φάσεων υπάρχει μόνο σχέση απλής 

ανάδρασης και ελέγχου. Η φάση της εφαρμογής της στρατηγικής διακρίνεται σε δύο 

στάδια: τον προγραμματισμό της στρατηγικής δράσης και την εκτέλεση της στρατηγικής 

δράσης, ώστε να υπάρχει άμεση αντιστοιχία με τις φάσεις του Κύκλου Ζωής στην 

GERAM και τη λειτουργία της Οντότητας Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και της 

Επιχειρηματικής Οντότητας.
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Κύκλος Ζωής 
στην GERAM

Διαδικασία
Στρατηγικής

Αναγνώριση Οντότητας
στρατηγική

Οντότητα Προσδιορισμός 
Θεμελιωδών Εννοιών <4*
Καθορισμός Προδια- / ί

Οντότητα
Επιχειρ.

Σχεδιασμού

γραφών Λειτουργίας \
Εφαρμογή Στρατηγικής 

•Προγραμματισμός 
Στρατηγικής Δράσης

Σχεδιασμός Λειτουργίας

ΕπίΎειοηιι.
Υλοποίηση Σχεδιασμού •Εκτέλεση 

Στρατηγικής Δράσης

ΟντότιΓ Λειτουργία Οντότητας

Αποσύνθεση Οντότητας

Σχήμα 3.1: Η σχέση μεταξύ των εννοιών της GERAM και της στρατηγικής διαδικασίας

2. Ιδιαίτερη συσχέτιση υπάρχει μεταξύ του Κύκλου Ζωής στη GERAM και του μοντέλου του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Το μοντέλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού αποτελεί το πιο δομημένο και τυπικό μοντέλο 

της διαδικασίας στρατηγικής των επιχειρήσεων. Ο Mintzberg [32] αναφέρεται στη 

μελέτη της Jelineck, που υπογραμμίζει ότι το θεωρητικό υπόβαθρο του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού βρίσκεται στη συστημική θεώρηση των επιχειρήσεων και τις Αρχές της 

Επιστημονικής Διοίκησης του Taylor, όπως συμβαίνει αντίστοιχα και με το θεωρητικό 

υπόβαθρο των Επιχειρηματικών Αρχιτεκτονικών. Ομοίως, το μοντέλο του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού δίνει έμφαση στο σχεδίασμά και τον προγραμματισμό της στρατηγικής 

δράσης και η διαμόρφωση των εννοιών της στρατηγικής γίνεται με δομημένο τρόπο, 

ώστε να αναπτύσσονται οι ιεραρχίες των εννοιών αυτών.

Στο σχήμα 3.2. παρουσιάζεται ο Κύκλος Ζωής στην GERAM και το μοντέλο του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού του Steiner (τροποποιημένο, για λόγους συμμετρίας, σε κάθετη 

μορφή), που παρουσιάστηκε στο σχήμα 2.4.2. και επισημαίνεται η αντιστοιχία τους.
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Κύκλος Ζωής 
στην GERAM

Το μοντέλο του 
Στρατηγικού Σχεδιασμού

Αναγνώριση Οντότητας Ανάλυση SWOT Εισαγωγή„ , W
στρατηγική

Οντότητα
1

Προσδιορισμός 
Θεμελιωδών Εννοιών

Στρατηγικός
Σχεδιασμός

Καθορισμός Προδια-
Μεσοπρόθεσμος
Προγραμματισμός

Σχεδιασμός
--------- ψ

υντοτητα 
Επιχειρ. 

Σχεδιασμού

γραφών Λειτουργίας
Βραχυπρόθεσμος
ΠρογραμματισμόςrΣχεδιασμός Λειτουργίας Λ

Υλοποίηση
ΣχεδιασμούΓ

Επιχειρημ
Οντότητα

Υλοποίηση Σχεδιασμού Υλοποίηση
Απολογισμός

JΛειτουργία Οντότητας
Απολογισμός-
Αξιολόγηση

Αποσύνθεση Οντότητας

Σχήμα 3.2.: Η σχέση μεταξύ του Κύκλου Ζωής στην GERAM 
και το μοντέλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού

Στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού αναπτύσσονται οι ιεραρχίες στόχων, 

στρατηγικών, προγραμμάτων δράσης και προϋπολογισμών, που εξειδικεύονται κατά 

μήκος των ιεραρχικών επιπέδων της οργάνωσης, με σκοπό τον έλεγχο και το συντονισμό 

της δράσης (ο συντονισμός μπορεί να θεωρηθεί έννοια παραπλήσια της ολοκλήρωσης, 

αλλά με λιγότερο ισχυρό νοηματικό περιεχόμενο). Για το λόγο αυτό, το μοντέλο αυτό 

χαρακτηρίστηκε [32] ως διοικητική τεχνική για τον έλεγχο και το συντονισμό της δράσης

Υπενθυμίζεται ότι το μοντέλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού έχει υποστεί κριτική 

γιατί, επιχειρώντας να προδιαγράψει με συστηματικό και δομημένο τρόπο τη στρατηγική 

διαδικασία, διαστρέφει τις έννοιές της. Για τη διαμόρφωση της Υποδομής της 

Στρατηγικής Οπτικής χρησιμοποιούνται έννοιες του Στρατηγικού Σχεδιασμού, 

απαλλαγμένες, ωστόσο, από το κανονιστικό τρόπο χρήσης τους και προσαρμοσμένες στο 

περιεχόμενο των εννοιών των υπολοίπων σχολών στρατηγικής σκέψης.

3. Οι Επιχειρηματικές Αρχιτεκτονικές και τα μοντέλα στρατηγικής αποτελούν αφηρημένες 

περιγραφές- πρότυπα επιχειρηματικών διαδικασιών.

Στις Επιχειρηματικές Αρχιτεκτονικές περιγράφεται η συμμετοχή τεσσάρων ειδών 

επιχειρηματικών οντοτήτων, ωστόσο δεν αποσαφηνίζεται η ταυτότητά τους, παρά μόνο 

περιγράφεται με γενικό τρόπο ο ρόλος και η λειτουργία τους. Για παράδειγμα, δεν 

καθίσταται σαφές, έστω σε σχέση με τη Οντότητα Στρατηγικής Διοίκησης, αν η 

λειτουργία της αντιστοιχεί στο Γενικό Διευθυντή, στο Διευθυντή της Επιχειρηματικής
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Μονάδας ή του Τμήματος ή σε κάποια ομάδα στελεχών στρατηγικής - όπως οι “strategic 

planners” στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού-, ή σε σχέση με την Οντότητα 

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, ποιοι απαρτίζουν την ομάδα του Επιχειρηματικού 

Σχεδιασμού, ποια η προέλευσή τους, κοκ.

Με παρόμοιο τρόπο, στα μοντέλα στρατηγικής δεν είναι ευκρινές και δεν υπάρχει 

ομοφωνία ως προς την ταυτότητα των επιχειρηματικών οντοτήτων που συμμετέχουν στη 

στρατηγική διαδικασία (σε ποιο διοικητικό επίπεδο ανήκουν, από ποιους αποτελούνται, 

κτλ.). Ομοίως, αναγνωρίζεται η λειτουργία της διαμόρφωσης της στρατηγικής και η 

λειτουργία του προγραμματισμού και της εφαρμογής της στρατηγικής, ανεξάρτητα από 

το φορέα ανάπτυξης των αντίστοιχων δραστηριοτήτων.

4. Η ανάγκη (ανα)σχν,δια.σμυύ και βελτίωσης της επιχείρησης αποτελεί κοινό στόχο

Η GERAM παρέχει το πλαίσιο μελέτης (μέσω μοντελοποίησης) για “μεγάλης κλίμακας 

προσπάθειες επιχειρηματικού σχεδιασμού/ ολοκλήρωσης, όπως είναι ο ανασχεδιασμός 

και η αναδιοργάνωση της επιχείρησης ... [και για] διαφόρων ειδών οριακές αλλαγές για 

τη συνεχή βελτίωση της επιχείρησης και τη συνεχή προσαρμοστικότητά της” [25]. Το 

θεωρητικό υπόβαθρο για τις Επιχειρηματικές Αρχιτεκτονικές βρίσκεται στο Σχεδιασμό 

Επιχειρήσεων (Enterprise Engineering), καθώς και στο Βιομηχανικό Σχεδιασμό 

(Industrial Engineering), η κεντρική θεματολογία των οποίων αφορά το σχεδιασμό των 

επιχειρηματικών λειτουργιών και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.

Οι Αρχιτεκτονικές των επιχειρήσεων δεν περιορίζονται στο χώρο των 

βιομηχανικών επιχειρήσεων και της παραγωγής, αλλά επεκτείνουν την εφαρμογή τους 

και σε άλλα είδη επιχειρήσεων και άλλα τμήματα της επιχείρησης. Η αυτοματοποίηση 

των διαδικασιών με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας (πληροφορική, εφαρμογές 

Τεχνητής νοημοσύνης και αυτοματισμού, κτλ.), που αποτελεί το βασικό μέσο επιδίωξης 

των στόχων των Αρχιτεκτονικών των επιχειρήσεων, αφορά εξίσου και τις διοικητικές και 

άλλες διαδικασίες της επιχείρησης, εκτός της παραγωγής.

Στη στρατηγική, από την άλλη πλευρά, στόχος είναι η μακροπρόθεσμη 

επιχειρηματική επιτυχία, που επιτυγχάνεται μέσα από την βελτίωση της επιχείρησης. Η 

βελτίωση αυτή έχει δύο όψεις: την εσωτερική βελτίωση της επιχείρησης (συντονισμός, 

ολοκλήρωση, κτλ.) και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των σχέσεών της με το 

περιβάλλον. Η εσωτερική βελτίωση επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση όλων των 

ικανοτήτων, των πόρων και των δυνατοτήτων ανάπτυξης που διαθέτει η επιχείρηση, ώστε 

να βελτιώνεται η αποδοτικότητα της λειτουργίας της και να επιδιώκονται συνέργιες και 

αποτελεσματικότητα στην επιχειρηματική δράση. Σε αυτό το πλαίσιο αναφοράς 

εντάσσεται η Στρατηγική Αρχιτεκτονική των Prahalad και Hamel. Η βελτίωση της
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επιχείρησης σε σχέση με το περιβάλλον της εστιάζεται στην προσαρμογή της στις 

μεταβολές του περιβάλλοντος και την ευνοϊκότερη τοποθέτησή της σε αυτό, ώστε να 

καθίσταται περισσότερο πλεονασματικό για την επιχείρηση το ισοζύγιο των μεταξύ τους 

σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται το μοντέλο SWOT, το μοντέλο του Porter και η 

Σχολή της Προσαρμογής στο Περιβάλλον (Environmental School).

5. Ο (ανασχεδιασμός, η ολοκλήρωση και η στρατηγική των επιχειρήσεων αναπτύσσονται 

βάσει των εξελίξεων του περιβάλλοντος και του ανταγωνισμού και αποσκοπούν στην 

αναβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων.

Η GERAM αναφέρεται στην “ικανότητα ταχείας αντίδρασης” της επιχείρησης στις 

μεταβολές του περιβάλλοντος, που προϋποθέτει τη συνεχή παρακολούθηση των 

συνθηκών του περιβάλλοντος, καθώς και την αναγνώριση της ανάγκης για αλλαγή και 

την επιτυχή διενέργεια της αλλαγής. Στόχος της GERAM είναι να συμβάλλει στο να 

καταστεί η προσαρμοστικότητα εγγενής ιδιότητας των επιχειρήσεων.

Η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης αποτελεί το εξ’ ορισμού 

θέμα της στρατηγικής των επιχειρήσεων. Η στρατηγική αναπτύσσεται βάσει των 

εξελίξεων στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και στο πεδίο του ανταγωνισμού 

και των ιδιαιτεροτήτων στο εσωτερικό της οργάνωσης με σκοπό να υπερνικήσει τους 

ανταγωνιστές της.

6. Η ολοκλήρωση της επιχείρησης αποτελεί κοινή προϋπόθεση επιτυχίας

Υπενθυμίζεται, ενδεικτικά, ότι οι Bernus και Nemes θεωρούν ότι: “η ολοκλήρωση των 

επιχειρήσεων αφορά την αποστολή, τους στόχους, τις στρατηγικές, τους περιορισμούς, 

την οργανωσιακή δομή, τους πόρους και όλες τις διοικητικές και επιχειρηματικές 

διαδικασίες κατά μήκος της αλυσίδας αξίας του προϊόντος. Καθορίζει τις κρίσιμες 

απαιτήσεις από τις διαδικασίες, παρουσιάζει εναλλακτικές λύσεις και σχέδια και 

καθοδηγεί στην εφαρμογή τους σε στρατηγικό, τακτικό και λειτουργικό επίπεδο” [5]. Ο 

Mintzberg, από την άλλη, αναφέρει τα εξής για το μοντέλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού: 

“Το μοντέλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού αποσκοπεί στην ολοκλήρωση και την 

καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης. Οι λέξεις συντονισμός, ολοκλήρωση, συνολική 

κάλυψη, επικοινωνία χρησιμοποιούνται γενναιόδωρα στα πλαίσια του σχεδιασμού. 

Βασική υπόθεση του σχεδιασμού είναι ότι μία τέτοια τυπική διαδικασία έχει σαν 

αποτέλεσμα το συντονισμό της συνολικής δράσης” [32].

Η βασική επιδίωξη των Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων είναι η επιχειρηματική 

ολοκλήρωση, δηλαδή “η κατάρρευση των οργανωσιακών συνόρων και η βελτίωση της 

επιχειρηματικής διαλειτουργικότητας για τη δημιουργία συνεργιών, έτσι ώστε η 

επιχείρηση να καταστεί περισσότερο αποδοτική και προσαρμοστική” [25]. Οι
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Αρχιτεκτονικές των επιχειρήσεων επιδιώκουν την ολοκλήρωση του ανθρώπινου και του 

τεχνολογικού στοιχείου της οργάνωσης με τρόπο που να δημιουργούνται οι 

προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών. Το πεδίο της 

ολοκλήρωσης -αναφέρθηκε ήδη- δεν περιορίζεται στο χώρο της βιομηχανικής 

παραγωγής, αλλά επεκτείνεται σε όλες τις διαδικασίες της επιχείρησης και περιλαμβάνει 

την ολοκλήρωση μεταξύ των λειτουργικών και των διοικητικών διαδικασιών.

Εξάλλου, μία περισσότερο διευρυμένη προσέγγιση στο ζήτημα της 

επιχειρηματικής ολοκλήρωσης μπορεί να συμπεριλάβει, εκτός από την εσωτερική 

ολοκλήρωση της επιχείρησης, και την ολοκλήρωση της επιχείρησης με παράγοντες του 

περιβάλλοντος της. Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο εντάσσονται οι προσπάθειες 

ολοκλήρωσης κατά μήκος του καναλιού διανομής, όπως είναι η δημιουργία “εικονικών/ 

διευρυμένων επιχειρήσεων” (virtual/ extended enterprises), οι οποίες συγκαταλέγονται 

ρητώς στα έργα που υποστηρίζει η GERAM.

Η δημιουργία “εικονικών/ διευρυμένων επιχειρήσεων” θα μπορούσε ίσως να μη 

θεωρηθεί “εξωτερική ολοκλήρωση”, αφού στοχεύει στην ολοκλήρωση με 

επιχειρηματικές οντότητες που συνδέονται με στενή σχέση συνεργασίας με την 

επιχείρηση. Η επιχείρηση θα μπορούσε, όμως, να επιδιώξει την ολοκλήρωσή της και με 

παράγοντες του ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως είναι οι πελάτες, οι 

κυβερνητικοί και λοιποί φορείς, κτλ., η σχέση με τους οποίους δεν μπορεί να 

χαρακτηριστεί ακριβώς ως σχέση συνεργασίας. Υπενθυμίζεται η περίπτωση της Xerox, 

που επέκτεινε την έννοια της ολοκλήρωσης και περιέλαβε σε αυτήν την ολοκλήρωση με 

τους πελάτες της, ώστε να διασφαλίζεται ο συνυπολογισμός των ενδιαφερόντων και των 

συμφερόντων τους κατά το σχεδίασμά και την ανάληψη της στρατηγικής δράσης.

Στην επιχειρηματική στρατηγική, από την άλλη πλευρά, η επιδίωξη είναι γενικά η 

επιτυχία της επιχείρησης (ή η εκπλήρωσή του οράματος της - που αποτελεί αρκετά 

αφηρημένο στόχο) και η μακροχρόνια κερδοφορία της. Αν και η ολοκλήρωση δε 

συγκαταλέγεται αυτόνομα μεταξύ των πρωταρχικών στόχων, εντάσσεται, ωστόσο, στις 

ευρύτερες επιδιώξεις της στρατηγικής, γιατί θεωρείται βαρύνουσας σημασίας 

προϋπόθεση για την επιχειρηματική επιτυχία.

Η στρατηγική μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ένα γενικό ορισμό του τρόπου 

δράσης που δίνει ταυτότητα στην επιχείρηση. Από την άποψη αυτή, η ολοκλήρωση και η 

ενότητα της δράσης εντάσσονται στο εννοιολογικό περιεχόμενο της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων, καθώς η εφαρμογή μίας συγκεκριμένης στρατηγικής σημαίνει ότι η 

επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει και να συντονίσει όλες της δραστηριότητες σε ένα 

κοινό πλαίσιο δράσης που θα απευθύνεται στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Η 

άποψη αυτή συμπυκνώνεται στα λόγια του Porter ότι “η στρατηγική είναι το ταίριασμα
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(fit) των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων” [40]. Στις ενότητες 2.1. και 2.5. για τις 

έννοιες της επιχειρηματικής ολοκλήρωσης και της δομής αντίστοιχα, έγινε εκτενέστερη 

αναφορά στο νόημα της επιχειρηματικής ολοκλήρωσης στα πλαίσια της επιχειρηματικής 

στρατηγικής.

7. Η δομή της επιχείρησης αποτελεί κοινό μέσο δράσης

Στο ζήτημα της δομής ως μέσο επιχειρηματικής ολοκλήρωσης από τη σκοπιά της 

στρατηγικής και των Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων έγινε εκτενής αναφορά στην 

παράγραφο 2.5 της επισκόπησης της αρθρογραφίας. Στα πλαίσια της στρατηγικής, η 

δομή της επιχείρησης είναι το πρωταρχικό μέσο για την υλοποίηση της στρατηγικής και 

το συντονισμό και την ολοκλήρωση της επιχείρησης. Στις Αρχιτεκτονικές για το 

σχεδιασμού και την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων χρησιμοποιούνται, παράλληλα με τη 

δομή της οργάνωσης, και οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία.

Επισημαίνεται ότι οι ιεραρχίες των στόχων, στρατηγικών, προγραμμάτων και 

προϋπολογισμών, που προσδιορίζονται στο μοντέλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, 

αναπτύσσονται στα πλαίσια της ιεραρχικής δομής της επιχείρησης και αποτελούν 

εργαλεία ελέγχου και συντονισμού της οργανωσιακής συμπεριφοράς. Επίσης, 

υπενθυμίζεται ότι η νέα στρατηγική τοποθέτηση της Xerox βασίστηκε σε μία νέα 

ευέλικτη οργανωσιακή δομή και ότι τα μοντέλα GRAI-grid αναπτύσσονται βάσει της 

διοικητικής ιεραρχίας της επιχείρησης.

Με τη χρήση του όρου “δομή (structure) της επιχείρησης” δεν αναφερόμαστε 

μόνο στην τυπική οργάνωση της επιχείρησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το 

οργανόγραμμα και τις προδιαγραφές λειτουργίας, αλλά ευρύτερα στο πλαίσιο στο οποίο 

διαμορφώνεται η επιχειρηματική συμπεριφορά και ιδεολογία. Αυτό είναι σύμφωνο, για 

παράδειγμα, με την προσέγγιση του Mintzberg για τη διαμόρφωση των επτά τύπων 

επιχειρηματικής οργάνωσης που αναφέρει στο [33], από τους οποίους είναι εμφανές ότι 

ορισμένοι δε στηρίζονται στα τυπικά στοιχεία της οργάνωσης.

8. Οι Αρχιτεκτονικές και η στρατηγική των επιχειρήσεων εστιάζονται στις επιχειρηματικές 

διαδικασίες και την αξιοποίηση των πόρων

Οι Αρχιτεκτονικές αναπτύσσονται με αυτό ακριβώς το αντικείμενο: την ολοκλήρωση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών και των πόρων σε ένα αποδοτικό οργανωτικό πλαίσιο που 

θα επιτρέπει τη συνεχή επιχειρηματική πρόοδο.

Στην ενότητα 2.4.2. παρουσιάστηκαν οι απόψεις ορισμένων μελετητών της 

στρατηγικής για τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της στρατηγικής και της αποδοτικότητας 

των επιχειρηματικών διαδικασιών. Συνοψίζουμε επιγραμματικά ότι για τον Porter “η
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ουσία της στρατηγικής τοποθέτησης είναι η επιλογή δραστηριοτήτων που είναι 

διαφορετικές από αυτές των ανταγωνιστών” και ότι “[στρατηγική είναι] το ταίριασμα 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και η οργάνωση της εκτέλεσής τους” [40], ενώ για 

τον Markides η επιχειρηματική στρατηγική ορίζεται σε ένα χώρο τριών διαστάσεων, των 

αγορών, των προϊόντων και των διαδικασιών [29]. Τέλος, οι Prahalad και Hamel 

θεωρούν ότι η επιχειρηματική στρατηγικής πρέπει να θεμελιώνεται στις κεντρικές 

ικανότητες της επιχείρησης [43].

Οι Prahalad και Hamel αναφέρονται στην έννοια των “κεντρικών ικανοτήτων” 

για να θεμελιώσουν το μοντέλο στρατηγικής που προτείνουν, έννοια που ενστερνίζονται 

πολλοί ακόμη συγγραφείς (πχ. Campbell, Goold και Alexander με το μοντέλο της 

“Επιχειρηματικής Κηδεμονίας”). Οι Bernus και Nemes [5], από την άλλη, απευθυνόμενοι 

στο ζήτημα της επιτυχούς επιχειρηματικής ολοκλήρωσης, χρησιμοποιούν τη έννοια των 

“κεντρικών διαδικασιών”. Είναι σαφές ότι μεταξύ των δύο εννοιών υπάρχει συσχέτιση, 

καθώς είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι οι κεντρικές ικανότητες προέρχονται ή 

αναφέρονται στις κεντρικές διαδικασίες.

Παρά το ότι οι Αρχιτεκτονικές και η στρατηγική των επιχειρήσεων διέπονται από 

κοινούς στόχους, εστιάζονται παρόλα αυτά σε διαφορετικές όψεις της επιχείρησης και 

ακολουθούν διαφορετικά μέσα για την επίτευξη των στόχων τους. Ο συνδυασμός αυτός 

συνηγορεί υπέρ της συμπληρωματικότητας των Αρχιτεκτονικών και της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων, με την έννοια ότι καθένα πλαίσιο μελέτης μπορεί να ωφεληθεί από την 

προσέγγιση και τις τεχνικές που ακολουθούνται στο άλλο. Οι σημαντικότερες 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των Αρχιτεκτονικών και της στρατηγικής, που αποτελούν και τη 

βάση για τη συμπληρωματικότητά τους, εντοπίζονται σε σχέση με τα εξής:

1. Οι Αρχιτεκτονικές των επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται από ενδοστρεφή προσανατολισμό 

στις ικανότητες και τις διαδικασίες της επιχείρησης, ενώ η στρατηγική διακρίνεται για 

την εξωστρέφειά της και την παρακολούθηση των εξελίξεων και των αναγκών του 

περιβάλλοντος.

Παρότι η έννοια της “ικανότητας ταχείας αντίδρασης” (agility) στις μεταβολές του 

περιβάλλοντος αποτελεί βασικό θέμα μελέτης στα πλαίσια του Σχεδιασμού Επιχειρήσεων 

και η ανάπτυξη της GERAM αποσκοπεί στην επιχειρηματική ολοκλήρωση και τη 

διευκόλυνση της επιχειρηματικής αλλαγής, που καθίσταται αναγκαία λόγω των ραγδαίων 

μεταβολών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, οι Αρχιτεκτονικές των επιχειρήσεων δε 

διαθέτουν μία υποδομή που θα επιτρέψει τη συνεχή παρακολούθηση του περιβάλλοντος 

και των εξελίξεων που συμβαίνουν σε αυτό.
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Η Αρχιτεκτονική της GERAM στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: τις

ανθρωποκεντρικές έννοιες, τις διαδικασίες και τις τεχνολογικές έννοιες. Εξίσου 

εσωστρεφή χαρακτήρα έχει και η Μεθοδολογία της GERAM, που βασίζεται στις 

τέσσερις γνωστές οπτικές της επιχείρησης (Διαδικασίες, Πόροι, Οργάνωση και 

Πληροφορίες), καθώς και στα μοντέλα της λειτουργίας και του ελέγχου της επιχείρησης 

και τα μοντέλα των πληροφοριακών συστημάτων.

Αντίθετα, η στρατηγική των επιχειρήσεων προσφέρει ένα πιο ισοσταθμισμένο 

πλαίσιο μελέτης της επιχείρησης, συνιστώντας την εξέταση τόσο των εσωτερικών 

παραγόντων, όσο και των εξωτερικών παραγόντων και των σχέσεων με το περιβάλλον. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης αποτελεί το μοντέλο SWOT. Βέβαια, 

άλλα μοντέλα στρατηγικής κλίνουν περισσότερο προς τη μία πλευρά κι άλλα προς της 

άλλη (για παράδειγμα, το Μοντέλο της Τοποθέτησης του Porter εστιάζεται πρωταρχικά 

στη μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος, ενώ η Στρατηγική Αρχιτεκτονική των 

Prahalad και Hamel εντοπίζει την πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο 

εσωτερικό της επιχείρησης).

2. Οι Αρχιτεκτονικές των επιχειρήσεων εστιάζονται στο κέντρο και τη βάση του Κύκλου 

Ζωής της GERAM, ενώ το κέντρο βάρους των στρατηγικών βρίσκεται στη διαμόρφωσή 

τους.

Οι Αρχιτεκτονικές των επιχειρήσεων εστιάζονται στο ζήτημα του σχεδιασμού και της 

υλοποίησης των προγραμμάτων επιχειρηματικού σχεδιασμού και ολοκλήρωσης. Σε 

ορισμένες Αρχιτεκτονικές, όπως η GERAM και η PERA, αναγνωρίζεται η ανάγκη 

ενσωμάτωσης ζητημάτων στρατηγικής στις προσπάθειες σχεδιασμού/ ολοκλήρωσης των 

επιχειρήσεων. Ωστόσο, στα πλαίσια των Αρχιτεκτονικών αυτών, οι διαδικασίες της 

στρατηγικής απλώς προδιαγράφονται με γενικό τρόπο ή θεωρούνται προγενέστερες και 

δεδομένες και δεν αποτελούν πραγματικό αντικείμενο μελέτης. Η επισήμανση αυτή έγινε 

από τους Bemelman και Jarvis [2] και αποτέλεσε την αφορμή για να προτείνουν την 

ενίσχυση του στρατηγικού χαρακτήρα των Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων.

Αντίθετα, για τα περισσότερα μοντέλα στρατηγικής, ο πυρήνας της στρατηγικής 

διαδικασίας βρίσκεται στη διαμόρφωση της νέας στρατηγικής που θα ενισχύσει τη θέση 

της επιχείρησης. Ιδίως η Σχολή της Μάθησης, η οποία αναπτύχθηκε στην παράγραφο 

2.4.1.5., στηρίζεται στην παραδοχή ότι ο εκ των προτέρων αναλυτικός σχεδιασμός της 

δράσης είναι ανέφικτος (γιατί η επιχείρηση δεν μπορεί να προγραμματίζει το μέλλον) ή 

αναποτελεσματικός (γιατί κάθε προσπάθεια αναλυτικού προγραμματισμού του μέλλοντος 

είναι προδικασμένο να ανατραπεί από την πραγματική εξέλιξη των συνθηκών).
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Το μοναδικό μοντέλο που προβαίνει στην εξέταση του αναλυτικού 

προγραμματισμού της δράσης για την υλοποίηση της στρατηγικής είναι το μοντέλο του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού. Νωρίτερα τονίστηκε η σημαντική αναλογικότητα που 

παρατηρείται ανάμεσα στο μοντέλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού και το μοντέλο του 

Κύκλου Ζωής στην GERAM.

3. Οι Επιχειρηματικές Αρχιτεκτονικές έχουν τυπική και επίσημη μορφή, ενώ τα 

περισσότερα μοντέλα στρατηγικής δεν προβάλλουν την τυποποίηση της διαδικασίας.

Η μεθοδολογία για την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων βασίζεται στη συστηματική 

ανάλυση και τη μοντελοποίηση. Αντίθετα, η στρατηγική θεωρείται μία δημιουργική 

διαδικασία, μη-τυποποιημένη εκ φύσεως (με την εξαίρεση του μοντέλου του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού), που επιδέχεται μόνο γενικής περιγραφής και όχι αναλυτικής 

μοντελοποίησης. Το σημείο αυτό συνιστά μάλλον αποκλίνουσας φύσης διαφοροποίηση 

μεταξύ των προσεγγίσεων των Αρχιτεκτονικών και της στρατηγικής των επιχειρήσεων, 

παρά έρεισμα για την ολοκλήρωσή τους. Στις δυσχέρειες μοντελοποίησης της 

στρατηγικής διαδικασίας θα γίνει αναφορά κατά την παρουσίαση της Υποδομής της 

Στρατηγικής Οπτικής.

Η αναλογικότητα μεταξύ των εννοιών των Αρχιτεκτονικών και της στρατηγικής 

των επιχειρήσεων αποτελεί την προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή τους, ενώ η 

συμπληρωματικότητα των μέσων δράσης προδιαθέτει για ένα βελτιωμένο πλαίσιο για τη 

μελέτη των επιχειρήσεων που θα αποφέρει αμφίπλευρα οφέλη. Το ζήτημα αυτό αποτελεί 

το αντικείμενο της επόμενης ενότητας.

3.2. Η ολοκλήρωση των εννοιών των Αρχιτεκτονικών και της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων

Στην προηγούμενη ενότητα αναφέρθηκε ότι οι Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων και η 

στρατηγική επιζητούν αμφότερες την αποτελεσματική αξιοποίηση των επιχειρηματικών 

πόρων, την ολοκλήρωση και την ενότητα της επιχειρηματικής δράσης. Ωστόσο, οι 

Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων αναπτύσσονται με έναν εσωστρεφή προσανατολισμό και 

εστιάζουν στο σχεδίασμά και την ανάπτυξη της δράσης, ενώ η στρατηγική αναπτύσσεται 

στο διευρυμένο ορίζοντα του εξωτερικού περιβάλλοντος και άπτεται της διαμόρφωσης 

της στρατηγικής.

Η ολοκλήρωση των Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων και της στρατηγικής μπορεί 

να αποβεί αμοιβαίως ευεργετική, αλληλοκαλύπτοντας τα κενά και διαμορφώνοντας ένα
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περισσότερο ισοσταθμισμένο πλαίσιο για τη μελέτη των επιχειρήσεων. Η αναλογικότητα 

που υπάρχει στη δομή, τα χαρακτηριστικά και τις βασικές επιδιώξεις μεταξύ των 

Αρχιτεκτονικών και της στρατηγικής των επιχειρήσεων δημιουργεί σημεία σύνδεσης, 

που δημιουργούν τις προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Το μέσο για τη σύζευξη των εννοιών των Αρχιτεκτονικών και της στρατηγικής 

μπορεί να είναι μία Στρατηγική Οπτική (Strategic View) που να ορίζεται στο πλαίσιο των 

οπτικών της GERAM. Η Στρατηγική Οπτική θα αποτελέσει μία ιδιαίτερη ενότητα της 

GERAM που θα περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες της στρατηγικής και θα προσδώσει σε 

αυτήν εξωστρεφή και στρατηγικό προσανατολισμό.

Η επιλογή αυτή επιτρέπει τη σύνδεση και την επικοινωνία της Στρατηγικής 

Οπτικής με τις άλλες οπτικές της GERAM. Η σύνδεση με τις άλλες οπτικές κρίνεται 

επιβεβλημένη, καθώς η στρατηγική αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν μετουσιώνεται σε 

επιχειρηματική δράση και, αντίστροφα, η επιχειρηματική δράση οδηγεί στην επιτυχία 

όταν εντάσσεται στην εξυπηρέτηση κάποιου στρατηγικού στόχου. Υπενθυμίζεται ότι 

στην GERAM αναφέρεται η δυνατότητα προσθήκης νέων οπτικών, σύμφωνα με τις 

ανάγκες και τις επιδιώξεις της επιχείρησης. Η Στρατηγική Οπτική μπορεί να αποτελέσει, 

ακόμη, τη βάση για τον εμπλουτισμό του πλαισίου της GERAM με άλλες δυνητικές 

οπτικές ειδικού επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Η αλληλεπίδραση και η αλληλοκάλυψη της Στρατηγικής Οπτικής με τις 

υπόλοιπες οπτικές μπορεί να θεωρηθεί και ως ένδειξη της δυνατότητας συμπλήρωσης 

των Επιχειρηματικών Αρχιτεκτονικών με τη Στρατηγική Οπτική. Στο πλαίσιο αυτό, η 

Στρατηγική Οπτική αποτελεί μέσο για την ολοκλήρωση όλων των επιχειρηματικών 

διαδικασιών, λειτουργικών και διοικητικών. Με αυτόν τον τρόπο θα διαμορφωθεί ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο μελέτης των επιχειρήσεων, που συμπλέει με την άποψη του 

Garvin [17] για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τη μελέτη των 

επιχειρηματικών διαδικασιών.

Στην παράγραφο 3.2.1. παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα από την ενσωμάτωση 

της Στρατηγικής Οπτικής στις Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων και στην παράγραφο 3.2.2. 

περιγράφονται τα πλεονεκτήματα από τη χρήση του μεθοδολογικού πλαισίου των 

Αρχιτεκτονικών στη στρατηγική των επιχειρήσεων.

3.2.1 Τα πλεονεκτήματα για τις Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων από την ενσωμάτωση 

της Στρατηγικής Οπτικής
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Επισημάνθηκε ότι οι Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων δε διαθέτουν μία υποδομή που θα 

επιτρέψει τη συνεχή παρακολούθηση του περιβάλλοντος και των εξελίξεων που 

συμβαίνουν σε αυτό. Δημιουργείται η απορία πως αναζητείται η συνεχής προσαρμογή 

στο περιβάλλον, όταν το περιβάλλον, οι επιδράσεις του και οι σχέσεις του με την 

επιχείρηση δεν αποτελούν με άμεσο τρόπο αντικείμενο μελέτης. Η επιχειρηματική 

ολοκλήρωση συμβάλλει στη συνοχή και την αποδοτικότητα της οργάνωσης αλλά, 

περιορίζοντας το πεδίο ενδιαφέροντος μόνο στο εσωτερικό της επιχείρησης, δεν μπορεί 

να εξασφαλίσει την έγκαιρη συνεχή προσαρμοστικότητα της επιχείρησης στο 

περιβάλλον. Εξάλλου, η επιχειρηματική ολοκλήρωση είναι δυνατό να συμπεριλαμβάνει 

και παράγοντες του έμμεσου και απώτερου περιβάλλοντος της επιχείρησης, όπως είναι οι 

άλλες επιχειρηματικές οντότητες κατά μήκος του καναλιού διανομής και οι πελάτες.

Η ενσωμάτωση εννοιών της στρατηγικής των επιχειρήσεων αποτελεί μία λύση 

στο ζήτημα της συνεχούς παρακολούθησης των επιδράσεων των παραγόντων του 

περιβάλλοντος στην επιχείρηση. Η ενσωμάτωση αυτή μπορεί να έχει τη μορφή μιας 

επιπλέον οπτικής, της Στρατηγικής Οπτικής, που θα περιλαμβάνει όλες τις σχετικές με 

την επιχειρηματική στρατηγική έννοιες και θα αλληλεπιδρά με τις υπόλοιπες οπτικές του 

πλαισίου της GERAM.

Τα πλεονεκτήματα για τις Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων από την ενσωμάτωση 

της Στρατηγικής Οπτικής περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Οι Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων θα αποκτήσουν εξωστρεφή προσανατολισμό.

Η Στρατηγική Οπτική θα αποτελέσει το μηχανισμό συνεχούς και συστηματικής 

παρακολούθησης του περιβάλλοντος και των τάσεων που αναπτύσσονται σε αυτό. 

Επιπλέον, θα αποτελέσει το μηχανισμό αναγνώρισης των παραγόντων του 

περιβάλλοντος, αξιολόγησης της σημαντικότητάς τους και του τρόπου σύνδεσής τους με 

τους εσωτερικούς παράγοντες και πόρους της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι 

δυνατή η μελέτη της αλληλεπίδρασης της επιχείρησης και των εξωτερικών παραγόντων.

2. Οι αποφάσεις που υποστηρίζονται από τις Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων θα αποκτήσουν 

στρατηγική προοπτική

Η Στρατηγική Οπτική θα αναφέρεται στους κρίσιμους παράγοντες της επιχειρηματικής 

επιτυχίας και θα συνδέει τη λειτουργία της επιχείρησης και τα έργα επιχειρηματικού 

σχεδιασμού και ολοκλήρωσης με αυτούς τους παράγοντες επιτυχίας.

Σε ένα έργο επιχειρηματικού σχεδιασμού/ ολοκλήρωσης, όλοι οι πόροι και οι 

διαδικασίες δεν έχουν την ίδια σημαντικότητα. Η σχετική συνεισφορά κάθε διαδικασίας 

και κάθε πόρου μπορεί να μετρηθεί με διάφορους τρόπους (για παράδειγμα,
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προστιθέμενη αξία, κόστος δραστηριοτήτων, κτλ.). Εξίσου σημαντικός με την μελέτη της 

αποδοτικότητας των πόρων και των διαδικασιών είναι ο προσδιορισμός της στρατηγικής 

σημασίας τους, δηλαδή ο προσδιορισμός του ρόλου και της συμβολής τους στη 

στρατηγικής της επιχείρησης. Για παράδειγμα, οι Prahalad και Hamel θεωρούν ότι από το 

πλήθος των ικανοτήτων και των προϊόντων της επιχείρησης, ελάχιστες μόνο είναι αυτές 

που διαθέτουν στρατηγικές προεκτάσεις, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν την 

ανοικοδόμηση της στρατηγικής. Εξάλλου, οι Bernus και Nemes υποστηρίζουν ότι: “η 

ολοκλήρωση των επιχειρήσεων ... πριν προβεί στο σχεδίασμά και τον ανασχεδιασμό της 

επιχείρησης, διερευνά τις κεντρικές διαδικασίες (core processes) της επιχείρησης ... Η 

ολοκλήρωση των επιχειρήσεων αφορά την αποστολή, τους στόχους, τις στρατηγικές, 

τους περιορισμούς, την οργανωσιακή δομή, τους πόρους και όλες τις διοικητικές και 

επιχειρηματικές διαδικασίες κατά μήκος της αλυσίδας αξίας του προϊόντος. Καθορίζει τις 

κρίσιμες απαιτήσεις από τις διαδικασίες, παρουσιάζει εναλλακτικές λύσεις και σχέδια και 

καθοδηγεί στην εφαρμογή τους σε στρατηγικό, τακτικό και λειτουργικό επίπεδο” [5].

3. Οι βελτιώσεις και οι καινοτομίες της επιχείρησης θα αποκτήσουν στρατηγικό 

περιεχόμενο

Στην παράγραφο 2.4.2. έγινε αναφορά στην άποψη του Porter ότι οι βελτιώσεις, ακόμη 

και οι καινοτομίες, δεν είναι ικανές να ισχυροποιήσουν την ανταγωνιστική θέση και να 

αυξήσουν την μακροπρόθεσμη κερδοφορία της επιχείρησης, αν στερούνται στρατηγικής 

προοπτικής, που εκφράζεται ως μία μοναδική στρατηγική τοποθέτηση στην αγορά και 

ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Συνδέοντας τις επιχειρηματικές διαδικασίες 

με τη στρατηγική μπορεί να διερευνηθεί το στρατηγικό περιεχόμενο των διαδικασιών και 

να αναπτυχθεί ο σχεδιασμός τους με γνώμονα τη στρατηγική τοποθέτηση της 

επιχείρησης.

4. Θα επιτευχθεί η σύνδεση του "οράματος" (vision) της επιχείρησης με τις διαδικασίες 

επιχειρηματικού σχεδιασμού και ολοκλήρωσης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις Αρχιτεκτονικών Επιχειρηματικού Σχεδιασμού/ 

Ολοκλήρωσης αναφέρεται ότι οι προσπάθειες αυτές καθοδηγούνται από το “όραμα” ή 

την “αποστολή” (mission) της επιχείρησης. Η στρατηγική είναι το μέσο που συνδέει το 

“όραμα” της επιχείρησης με το πρόγραμμα δράσης που προωθεί την πραγμάτωση του 

οράματος. Με αυτόν τον τρόπο, το όραμα που πλανάται στην επιχείρηση μετουσιώνεται 

σε συγκεκριμένη επιχειρηματική δράση.

5. Θα επιτευχθεί η σύνδεση των οργανωσιακών και λειτουργικών αποφάσεων με τις 

στρατηγικές.
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Σε σχέση με τον Κύκλο Ζωής στην GERAM, αυτό σημαίνει ότι θα συνδεθούν στενά οι 

φάσεις της Αναγνώρισης και του Προσδιορισμού των Θεμελιωδών Εννοιών της 

οντότητας με τις υπόλοιπες φάσεις της διαδικασίας, που αντιστοιχεί στη σύνδεση της 

Οντότητας Στρατηγικής Διοίκησης με τις οντότητες του σχεδιασμού και της υλοποίησης 

των έργων. Με την ενσωμάτωση της Στρατηγικής Οπτικής, οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται στο πεδίο της λειτουργίας των επιχειρήσεων δε θα είναι αποκομμένες από 

τις στρατηγικές αποφάσεις της διοίκησης. Η λειτουργία της Οντότητας Στρατηγικής 

Διοίκησης θα αποκτήσει συγκεκριμένο ρόλο με περιεχόμενο και δε θα αποτελεί πλέον 

ένα “μαύρο κουτί” που παράγει με κάποιο άγνωστο και ακατανόητο τρόπο περιορισμούς 

για τις διαδικασίες επιχειρηματικού σχεδιασμού ή ολοκλήρωσης. Ο Κύκλος Ζωής στην 

GERAM θα αναπτύσσεται με ισοσταθμισμένο και συνεχή τρόπο.

6. Θα αποτελέσει ένα μέσο για την βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ της ανώτατης 

διοίκησης και των λειτουργικών επιπέδων και για την αμοιβαία κατανόηση των 

ενδιαφερόντων και των προβληματισμών τους.

Η κατανομή των αρμοδιοτήτων σε σχέση με τις στρατηγικές και τις λειτουργικές 

αποφάσεις στα διάφορα διοικητικά επίπεδα της επιχείρησης αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο 

ζήτημα μεταξύ των μελετητών της διοίκησης των επιχειρήσεων. Στο βαθμό που τόσο στη 

στρατηγική, όσο και στην καθημερινή δράση της επιχείρησης εμπλέκονται με τον ένα ή 

τον άλλο τρόπο (για παράδειγμα, λήψη αποφάσεων, γνωμοδότηση, κατάρτιση σχεδίων, 

έγκριση σχεδίων, χρηματοδότηση δράσης, αναλυτικός σχεδιασμός δράσης, υλοποίηση 

σχεδιασμού, έλεγχος, κοκ.) ταυτόχρονα η ανώτατη και η λειτουργική διοίκηση της 

επιχείρησης, η βελτίωση της μεταξύ τους επικοινωνίας, της συνεργασίας και της 

κατανόησης μόνο ευεργετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει. Η Στρατηγική Οπτική 

στο πλαίσιο των Επιχειρηματικών Αρχιτεκτονικών μπορεί να αποτελέσει το 

μεταφραστικό μέσο για τη διαβίβαση των αναγκών και των ενδιαφερόντων από το ένα 

διοικητικό επίπεδο στο άλλο.

Οι Bemelman και Jarvis θεωρούν ότι τα προγράμματα σχεδιασμού και 

ολοκλήρωσης δεν μπορούν να αποφασίζονται και να αναπτύσσονται μόνο στο 

λειτουργικό επίπεδο: “η υποστήριξη [μέσω των Αρχιτεκτονικών] στην κορυφή της 

διαδικασίας αλλαγής - στον απολογισμό τρέχουσας κατάστασης και τη διαμόρφωση της 

στρατηγικής - είναι κρίσιμη για την αποδοχή οποιοσδήποτε μεγάλης κλίμακας 

προσπάθειας αλλαγής ... Ανεξάρτητα από την προσέγγιση που επιλέγεται, πιστεύουμε 

ότι πριν την έναρξη της διαδικασίας αλλαγής, απαιτείται μία δομημένη και εκτενής 

αξιολόγηση από την ανώτατη διοίκηση της θέσης της επιχείρησης ως προς την αγορά και 

τις απαιτήσεις που υπάρχουν ... Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αλλαγής θα πρέπει να 

γίνονται κατανοητά από τη διοίκηση” [2],
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7. Θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση ευρύτερου μέρους των διαδικασιών της επιχείρησης.

Το ζήτημα της ολοκλήρωσης των λειτουργικών διαδικασιών της επιχείρησης έχει 

αυτοτελώς μεγάλη σημασία. Εξίσου σημαντική είναι η ευρύτερη ολοκλήρωση των 

επιχειρηματικών διαδικασιών, που συμπεριλαμβάνει την ολοκλήρωση των 

οργανωσιακών, των λειτουργικών και των διοικητικών διαδικασιών. Στο ευρύτερο αυτό 

πνεύμα επιχειρηματικής ολοκλήρωσης εντάσσεται και η άποψη του Garvin [17] για τη 

διαμόρφωση ενός κοινού σύνθετου πλαισίου διοικητικών και οργανωσιακών διαδικασιών 

για τη μελέτη της επιχείρησης.

8. Θα διευκολυνθεί η ολοκλήρωση της επιχείρησης με παράγοντες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος.

Η ολοκλήρωση των επιχειρήσεων δεν περιορίζεται στο εσωτερικό τους περιβάλλον, αλλά 

μπορεί να αφορά και παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Τέτοιες περιπτώσεις 

είναι η ολοκλήρωση με επιχειρηματικούς παράγοντες κατά μήκος της αλυσίδας αξίας το 

προϊόντος για τη δημιουργία των εκτεταμένων/ εικονικών επιχειρήσεων και η 

ολοκλήρωση της Xerox με τους πελάτες της. Στα πλαίσια της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων, αυτό το είδος της ολοκλήρωσης αποκαλείται “κάθετη ολοκλήρωση” και οι 

“στρατηγικές καθετοποίησης” αποτελούν ιδιαίτερο και αναπτυγμένο πεδίο μελέτης 

μεταξύ των μελετητών της στρατηγικής (πχ. Porter [42]) .

9. Η οντολογία της Στρατηγικής Οπτικής μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη 

Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (Executive Information Systems).

Η οντολογία της Στρατηγικής Οπτικής θα περιλαμβάνει όλες τις βασικές έννοιες της 

επιχειρηματικής στρατηγικής, τις περιγραφές τους και τις συνδέσεις μεταξύ των εννοιών 

αυτών και των υπολοίπων εννοιών των Επιχειρηματικών Αρχιτεκτονικών. Στην ενότητα

2.3.5. έγινε αναλυτική αναφορά στα χαρακτηριστικά των οντολογιών, στο περιεχόμενό 

τους και τις χρήσεις τους και στην ενότητα 2.3.6. αναφέρθηκαν δύο περιπτώσεις 

επιχειρηματικών οντολογιών που περιέχουν μια Στρατηγική Οπτική.

10. Στην Στρατηγική Οπτική μπορεί να βασιστεί η ανάπτυξη της Οικονομικής Οτττικής 

(Economic View).

Στην GERAM αναφέρεται η δυνατότητα προσθήκης επιπλέον οπτικών, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις κάθε έργου, και γίνεται αναφορά στην Οικονομική Οπτική ως μια δυνητική 

οπτική, ενώ σε άλλο σημείο αναφέρεται η ανάγκη μελέτης της οικονομικής 

βιωσιμότητας- αποδοτικότητας των έργων επιχειρηματικού σχεδιασμού και 

ολοκλήρωσης [25],
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Η Οικονομική Οπτική θα συμβάλλει στην αξιολόγηση του οικονομικού σκέλους 

των σχεδίων που προτείνονται και των προγραμμάτων δράσης που αναλαμβάνονται. Με 

την ενσωμάτωση της Οικονομικής Οπτικής συνδέεται με άμεσο τρόπο η βελτίωση της 

αποδοτικότητας της επιχείρησης με τη βελτίωση των διαδικασιών και τη στρατηγική.

11. Στην Στρατηγική Οτττική μπορεί να βασιστεί η ανάπτυξη της Οππικής της 

Επιχειρηματικής Κουλτούρας (Cultural View).

Οι Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων φαίνεται να διέπονται από τις απόψεις της Επιστήμης 

της Διοίκησης του Taylor (εκτενής παρουσίαση των διαφόρων απόψεων για τη φύση και 

την οργάνωση της επιχείρησης έγινε στην ενότητα 2.5, αναφορικά με τις επισημάνσεις 

του Guillen [19]). Έτσι, η ολοκλήρωση της επιχείρησης είναι το αποτέλεσμα της 

ανάλυσης, της κατανόησης των χαρακτηριστικών της επιχείρησης και της αναζήτησης 

σημείων σύνδεσης μεταξύ των διαφόρων επιχειρηματικών στοιχείων. Για το λόγο αυτό 

χρησιμοποιείται η μοντελοποίηση ως τεχνική για τη μελέτη της επιχείρησης και η 

αυτοματοποίηση των διαδικασιών ως βασικό μέσο ολοκλήρωσης.

Ο Mintzberg επισημαίνει ([33] και παράγραφος 2.5. της επισκόπησης της 

αρθρογραφίας) ότι η δύναμη της Ιδεολογίας αντιπροσωπεύει την τάση για ολοκλήρωση 

της επιχείρησης και για τη διατήρησή της ως μία ενιαία οντότητα. Επίσης, η δύναμη της 

Πολιτικής διεγείρει την τάση για αλλαγή και καθιστά δυνατή την προσαρμογή της 

επιχείρησης στο περιβάλλον της.

Η Οπτική της Επιχειρηματικής Κουλτούρας θα αντικατοπτρίζει την προσέγγιση 

των Ανθρώπινων Σχέσεων στις Αρχιτεκτονικές Επιχειρηματικής Ολοκλήρωσης και θα 

περιλαμβάνει εκείνους τους παράγοντες που διαμορφώνουν το οργανωσιακό κλίμα της 

επιχείρησης. Οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται με τις “αξίες” (values) της επιχείρησης και 

των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτήν. Οι αξίες αυτές διαμορφώνουν την Ιδεολογία της 

επιχείρησης, δηλαδή τις συλλογικές στάσεις ως προς το τι είναι καλό ή κακό, τι συνιστά 

επιτυχία ή αποτυχία, ποια συμπεριφορά είναι αποδεκτή και ποια όχι, κτλ., και 

επηρεάζουν την συμπεριφορά των μελών της οργάνωσης. Η Οπτική της Επιχειρηματικής 

Κουλτούρας μπορεί να προέλθει από έννοιες της Στρατηγικής Οπτικής και της 

Οργανωσιακής Οπτικής, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια στο σχήμα 3.3.

Ανεξάρτητα από τη σημασία που μπορεί να έχει η Οπτική της Επιχειρηματικής 

Κουλτούρας, η δημιουργία της θεωρείται ακανθώδης και ιδιότροπη, γιατί η 

επιχειρηματική κουλτούρα είναι δύσκολο να παραμετροποιηθεί, να μοντελοποιηθεί και 

να αποτελέσει αντικείμενο αναλυτικής και αντικειμενικής μέτρησης.
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3.2.2 Τα πλεονεκτήματα για τη στρατηγική διαδικασία από τη δημιουργία της 

Στρατηγικής Οπτικής

Η στρατηγική είναι μία διαδικασία που λαμβάνει υπόψη αφενός τους εσωτερικούς 

παράγοντες και τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και αφετέρου τους παράγοντες και 

τις τάσεις του περιβάλλοντος για να προδιαγράφει το μέλλον της επιχείρησης και να 

διαμορφώσει ένα γενικό πλαίσιο δράσης για την επίτευξη των στόχων και την 

πραγμάτωση της επιθυμητής κατάστασης.

Οι Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων, αποτελώντας δομημένες και τυπικές 

προσεγγίσεις στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης που 

αποσκοπούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων επιχειρηματικού σχεδιασμού και 

ολοκλήρωσης, μπορούν να συμβάλλουν στη στρατηγική διαδικασία, και ιδιαίτερα στην 

ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, που γίνεται με σκοπό την 

αναγνώριση δυνάμεων και αδυναμιών, και στην υλοποίηση των προγραμμάτων 

στρατηγικής δράσης.

Η στρατηγική διαδικασία θεωρείται ότι είναι μία δημιουργική, γόνιμη, επινοητική 

διαδικασία που αποσκοπεί να προσδώσει στη επιχείρηση ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που 

θα την καταστήσουν περισσότερο ικανή και διαφορετική από τους ανταγωνιστές της. 

Ωστόσο, η στρατηγική διαδικασία αποτελείται από δύο φάσεις: τη φάση της 

διαμόρφωσης της στρατηγικής και τη φάση της υλοποίησης της στρατηγικής. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά της στρατηγικής διαδικασίας αναφέρονται μάλλον στη φάση της 

διαμόρφωσης της στρατηγικής, που αποτελεί και τον πυρήνα της διαδικασίας, παρά στην 

εφαρμογή της. Αντίθετα, ο προγραμματισμός της δράσης και η εκτέλεση του 

προγράμματος δράσης μπορούν να θεωρηθούν περισσότερο δομημένες διαδικασίες, και 

μπορούν επομένως να προσεγγιστούν με τεχνικές που βασίζονται στη δομημένη 

ανάλυση.

Τα πλεονεκτήματα για τη στρατηγική διαδικασία από τη σύνδεσή της με το 

μεθοδολογικό πλαίσιο των Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Υποστήριξη στον προγραμματισμό και την εκτέλεση της στρατηγικής

Η διαμόρφωση της στρατηγικής συμβάλλει κατά ένα μόνο μέρος στην επιτυχία της 

επιχείρησης. Το υπόλοιπο ποσοστό συμμετοχής στην επιχειρηματική επιτυχία προέρχεται 

από τη σωστή εφαρμογή της στρατηγικής. Οι Αρχιτεκτονικές αποτελούν ένα δομημένο 

πλαίσιο για την εφαρμογή προγραμμάτων επιχειρηματικής αναβάθμισης και αλλαγής που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το στρατηγικό προγραμματισμό και την υλοποίηση της 

στρατηγικής. Επομένως, οι Αρχιτεκτονικές μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο
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μετάβασης της στρατηγικής από το πεδίο της αντίληψης στο πεδίο της δράσης, ώστε οι 

άριστες στρατηγικές να μην παραμένουν σχέδια δράσης, αλλά να μετουσιώνονται σε 

έργα ικανά να αποφέρουν πραγματικά οφέλη.

Οι διάφορες σχολές της στρατηγικής διαφοροποιούνται στο θέμα της 

διαμόρφωσης της στρατηγικής (“ποιος” αποφασίζει, “πως” αποφασίζει, με ποια κίνητρα, 

ποιες υποθέσεις, κτλ.). Το ζήτημα της υλοποίησης της στρατηγικής δε βρίσκεται στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ίσως γιατί η διαδικασία αυτή είναι περισσότερο 

τυποποιημένη και λιγότερο ενδιαφέρουσα. Μόνο το μοντέλο του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού αναφέρεται διεξοδικά στο ζήτημα της εξειδίκευσης της στρατηγικής και του 

προγραμματισμού της δράσης στα διάφορα διοικητικά επίπεδα, μέσα από μία δομημένη 

και τυπική προσέγγιση (στην ενότητα 3.1. έγινε αναφορά στις ομοιότητες του 

Στρατηγικού Σχεδιασμού και του Κύκλου Ζωής των προγραμάτων δράσης της GERAM).

Ο Garvin υπογραμμίζει ότι η μελέτη των επιχειρηματικών διαδικασιών 

συνεισφέρει, επίσης, στο ζήτημα της εφαρμογής των διοικητικών και των στρατηγικών 

αποφάσεων, γιατί οι διαδικασίες περιγράφουν με αναλυτικό τρόπο της επιχειρηματική 

δράση σε στάδια και βήματα δραστηριοτήτων [17]. Με αυτόν τον τρόπο καθιστούν τα 

προγράμματα δράσης συγκεκριμένα στην εφαρμογή τους και εύκολα στην 

παρακολούθηση, ενώ παράλληλα φανερώνουν τις συνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ των 

διαφόρων δραστηριοτήτων και τις συνακόλουθες εξαρτήσεις.

2. Υποστήριξη στη διερεύνηση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης

Στις Αρχιτεκτονικές το πλαίσιο μελέτης διαμορφώνεται από τις τέσσερις οπτικές 

ενδιαφέροντος της επιχείρησης. Με αυτόν τον τρόπο, η μελέτη της επιχείρησης 

περιστρέφεται γύρω από την οργάνωση των πόρων στις διάφορες διαδικασίες. Αυτό το 

πλαίσιο παρέχει τις προϋποθέσεις διερεύνησης των ευκαιριών για συνέργιες μεταξύ των 

επιχειρηματικών διαδικασιών, των δυνατοτήτων και των αδυναμιών της επιχείρησης, των 

“κεντρικών ικανοτήτων” και των “κεντρικών προϊόντων” που μπορούν να υποστηρίξουν 

την Στρατηγική Αρχιτεκτονική, κτλ.

3. Η διαδικασία της στρατηγικής, και ιδιαίτερα η φάση του σχεδιασμού και της υλοποίησης 

της στρατηγικής δράσης, μπορούν να ωφεληθούν από τη δομημένη προσέγγιση των 

Αρχιτεκτονικών.

Οι Αρχιτεκτονικές παρέχουν γνώση για την εφαρμογή σύνθετων και μεγάλου μεγέθους 

προγραμμάτων επιχειρηματικής αναβάθμισης. Βασίζονται στην μοντελοποίηση της 

επιχειρηματικής δράσης, που προϋποθέτει τη συστηματική ανάλυση και 

παραμετροποίηση όλων των δεδομένων. Τα επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των εναλλακτικών
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προγραμμάτων δράσης (πχ. προσομοίωση ενός προγράμματος δράσης, ανάλυση βάσει 

σεναρίων, κτλ.).

4. Βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας και του επιπέδου κατανόησης μεταξύ του 

διοικητικού επιπέδου που διαμορφώνει (ή -σύμφωνα με άλλες απόψεις- επικυρώνει) τη 

στρατηγική και του λειτουργικού επιπέδου που υλοποιεί (ή -για άλλους- αποφασίσει) τη 

στρατηγική.

Ισχύει, γενικά, ό,τι αναφέρθηκε στην αντίστοιχη θέση των πλεονεκτημάτων για τις 

Επιχειρηματικές Αρχιτεκτονικές στην ενότητα 3.2.1. Η Στρατηγική Οπτική μπορεί να 

αποτελέσει ένα κοινό σημείο αναφοράς για τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της 

ανώτατης και της λειτουργικής διοίκησης.

5. Συμβολή στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη της 

στρατηγικής διαδικασίας.

Ένα σημαντικό μέσο για την επιδίωξη της ολοκλήρωσης και του ανασχεδιασμού της 

επιχείρησης είναι η πληροφορική τεχνολογία. Η στρατηγική μπορεί να ωφεληθεί από τον 

προσανατολισμό των Επιχειρηματικών Αρχιτεκτονικών προς την ανάπτυξη 

πληροφοριακών συστημάτων, εκμεταλλευόμενη τη δυνατότητα να δημιουργηθούν ειδικά 

πληροφοριακά συστήματα υποστήριξης της στρατηγικής διαδικασίας, τόσο κατά τη φάση 

της διαμόρφωσης, όσο και στη φάση της εφαρμογής της στρατηγικής.

Μπορεί να θεωρηθεί ότι η διαμόρφωση της στρατηγικής δεν αποτελεί εύφορο 

πεδίο για τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων, επειδή τα πληροφοριακά συστήματα, 

ακόμη και τα πιο ευέλικτα, βασίζονται στην τυποποίηση των διαδικασιών και 

συντείνουν στο συγκεντρωτισμό της επιχείρησης [8]. Ωστόσο, η υποστήριξη της 

στρατηγικής διαδικασίας με εφαρμογές πληροφορικής δε συνεπάγεται αναγκαστικά την 

αυτοματοποίηση της διαδικασίας, ούτε την υποκατάσταση της ανθρώπινης 

επινοητικότητας και δημιουργικότητας. Εξάλλου, ένα μέρος της στρατηγικής διαδικασίας 

είναι τυποποιημένο (ή τυποποιήσιμο) και δεκτικό δομημένης ανάλυσης (πχ. η ανάλυση 

των οικονομικών συνθηκών, των τάσεων στην αγορά, των χρηματοοικονομικών 

δεδομένων, της αποδοτικότητας του προγράμματος δράσης, κτλ.).

Αναφέρεται, ενδεικτικά, ότι οι Dutta et. al. [11] διακρίνουν σε σχέση με τους 

στόχους ενός συστήματος υποστήριξης αποφάσεων τρεις περιπτώσεις: ο στόχος να είναι 

1) το αποτέλεσμα της απόφασης, 2) η διαδικασία λήψης απόφασης και 3) η μάθηση και η 

βελτίωση της διαδικασίας λήψης απόφασης. Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για 

δομημένες αποφάσεις σε αυστηρό διοικητικό πλαίσιο, σταθερό περιβάλλον, που 

λαμβάνονται από χρήστες με λίγα προσόντα. Καθώς μετακινούμαστε προς την τρίτη 

περίπτωση οι συνθήκες μεταβάλλονται και οι περιπτώσεις χαρακτηρίζονται από αδόμητα
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προβλήματα, δυναμικό περιβάλλον, έμπειρους και ικανούς χρήστες και ευέλικτες 

διοικητικές δομές που αποδίδουν έμφαση στην καινοτομία. Σε σχέση με τον τρόπο της 

υποστήριξης, οι συγγραφείς διακρίνουν αντίστοιχα τρεις περιπτώσεις: 1) την

αυτοματοποίηση, 2) την παροχή πληροφοριών και 3) την παρακίνηση για καινοτομία και 

μάθηση.

3.3. Το περιεχόμενο της Γενικής Στρατηγικής Οπτικής

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το περιεχόμενο της Γενικής Στρατηγικής Οπτικής. 

Αρχικά παρουσιάζεται ένα εννοιολογικό μοντέλο της στρατηγικής διαδικασίας, που 

αποτελεί μία απεικόνιση των βασικών εννοιών της στρατηγικής διαδικασίας και των 

σχέσεών τους. Το μοντέλο αυτό έχει περιγραφικό χαρακτήρα και αποτελεί, ουσιαστικά, 

μία συλλογή εννοιών και σχέσεων από τις διάφορες σχολές στρατηγικής, στη βάση της 

ολοκληρωμένης άποψης για την στρατηγική των επιχειρήσεων που εκφράζει ο Mintzberg 

[30]. Επομένως, είναι διαφορετικό από τα περισσότερα μοντέλα στρατηγικής που 

παρουσιάστηκαν στην ενότητα 2.4. της επισκόπησης της αρθρογραφίας, γιατί δεν 

προτείνει μία πρότυπη μέθοδο στρατηγικής που θα πρέπει να ακολουθούν οι 

επιχειρήσεις.

Το μοντέλο αυτό αποκαλείται “Υποδομή της Στρατηγικής Οπτικής” (Strategic 

View Structure), γιατί αποτελεί το εννοιολογικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη της 

Στρατηγικής Οπτικής και περιγράφει τον τρόπο σύνδεσής της με τις υπόλοιπες οπτικές 

ενός πλαισίου μοντελοποίησης, όπως η GERAM. Η Υποδομή της Στρατηγικής Οπτικής 

παρουσιάζεται στο σχήμα 3.3. και περιγράφεται στην ενότητα 3.3.1.

Στη συνέχεια αναπτύσσεται η Γενική Στρατηγική Οπτική (Generic Strategic 

View), που περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες και σχέσεις της Στρατηγικής Οπτικής. Η 

Στρατηγική Οπτική στα πλαίσια της Επιχειρηματικής Οντολογίας στο Enterprise Project 

[50] εκφράζεται με παρόμοιο τρόπο. Η Γενική Στρατηγική Οπτική αποτελεί το 

μεταμοντέλο της Στρατηγικής Οπτικής. Η δημιουργία της Γενικής Στρατηγικής Οπτικής 

εντάσσεται στο πνεύμα της GERAM και της CIMOSA για την ανάπτυξη γενικών 

μοντέλων που θα μπορούν να εξειδικεύονται και να προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες 

ανάγκες και απαιτήσεις κάθε επιχείρησης. Η Γενική Στρατηγική Οπτική δεν είναι ένα 

πλήρως αναπτυγμένο και άμεσα υλοποιήσιμο μοντέλο Στρατηγικής Οπτικής, αλλά είναι 

ένα γενικό υπόδειγμα της Στρατηγικής Οπτικής.

Η Γενική Στρατηγική Οπτική εκφράζεται με τη μορφή ενός Μοντέλου 

Οντοτήτων- Συσχετισμών (Entity- Relationship Model) και βασίζεται στην Υποδομή της 

Στρατηγικής Οπτικής (το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετισμών της Γενικής Στρατηγικής
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Οπτικής αναφέρεται στη μορφή του μοντέλου και τη μέθοδο ανάπτυξής του). Το 

Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετισμών της Γενικής Στρατηγικής Οπτικής παρουσιάζεται στο 

σχήμα 3.4. και περιγράφεται στην ενότητα 3.3.2. και αποσκοπεί να παρουσιάσει με 

δομημένο τρόπο τις βασικές έννοιες της Στρατηγικής Οπτικής και τις μεταξύ τους 

συσχετίσεις.

Είναι χρήσιμο να αποσαφηνιστεί η σχέση των δύο μοντέλων που 

χρησιμοποιούνται. Σε σχέση με το πλαίσιο αρχιτεκτονικών ISA του Zachman [59], το 

μοντέλο της Υποδομής της Στρατηγικής Οπτικής αποτελεί ένα εννοιολογικό μοντέλο στο 

επίπεδο της επιχειρηματικής μοντελοποίησης, ενώ το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετισμών 

της Γενικής Στρατηγικής Οπτικής αποτελεί το λογικό μοντέλο σε επίπεδο σχεδιασμού. Η 

Υποδομή της Στρατηγικής Οπτικής αποτελεί μία απεικόνιση της γενικής και 

ολοκληρωμένης στρατηγικής διαδικασίας, δηλαδή είναι ένα μοντέλο στρατηγικής που 

περιλαμβάνει τις οπτικές της GERAM. Το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετισμών της 

Γενικής Στρατηγικής Οπτικής αποτελεί ένα δομημένο υπόδειγμα της Στρατηγικής 

Οπτικής σε ένα πλαίσιο Αρχιτεκτονικών μοντελοποίησης, όπως η GERAM. Το Μοντέλο 

Οντοτήτων- Συσχετισμών της Γενικής Στρατηγικής Οπτικής προέρχεται από το μοντέλο 

της Υποδομής της Στρατηγικής Οπτικής, αλλά μεταξύ των δύο αυτών μοντέλων δεν 

υπάρχει πλήρης αντιστοιχία ένα-προς-ένα. Έτσι, ορισμένες έννοιες της στρατηγικής 

διαδικασίας της Υποδομής της Στρατηγικής Οπτικής μπορεί να αναπτύσσονται με 

διαφορετικό τρόπο στο Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετισμών της Γενικής Στρατηγικής 

Οπτικής, υπό την επίδραση των περιορισμών που υπάρχουν στη δημιουργία μοντέλων 

οντοτήτων- συσχετισμών.

3.3.1. Η Υποδομή της Στρατηγικής Οπτικής και η σύνδεσή της με τις οπτικές της 

GERAM

Στο σχήμα 3.3. παρουσιάζεται η Υποδομή της Στρατηγικής Οπτικής. Με μικρά γράμματα 

εμφανίζονται οι έννοιες της στρατηγικής διαδικασίας και με κεφαλαία γράμματα οι άλλες 

οπτικές -υπάρχουσες και προτεινόμενες βάσει της Στρατηγικής Οπτικής- της GERAM.
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Σχήμα 3.3.: Η Υποδομή της Στρατηγικής Οπτικής

Λόγω της πολυσημίας της Υποδομής της Στρατηγικής Οπτικής, που είναι προϊόν 

της αδόμητης και σύνθετης φύσης της στρατηγικής διαδικασίας, το μοντέλο καθίσταται - 

ενδεχομένως- διφορούμενο και χωρίς αρχή και τέλος (υπενθυμίζουμε την άποψη του 

Mintzberg [30] πάνω σε αυτό, ότι “το λάθος βρίσκεται στην ίδια τη διαδικασία”). Για το 

λόγο αυτό, το μοντέλο μεταφράζεται στη συνέχεια σε ένα Μοντέλο Οντοτήτων- 

Συσχετισμών, ώστε να αποδίδονται οι έννοιες της στρατηγικής με δομημένο τρόπο και να 

διαμορφώσουν το υπόδειγμα της Γενικής Στρατηγικής Οπτικής.

Η Υποδομή της Στρατηγικής Οπτικής διαμορφώνεται εντός ενός ευέλικτου 

θεωρητικού πλαισίου που δε ταυτίζεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο μοντέλο 

στρατηγικής, ούτε εντάσσεται σε ορισμένη σχολή στρατηγικής σκέψης. Μπορεί να 

θεωρηθεί ότι η Υποδομή της Στρατηγικής Οπτικής βασίζεται στην άποψη του Mintzberg 

[30] για τη σύνθεση και ολοκλήρωση του πλαισίου μελέτης της στρατηγικής διαδικασίας.

Στην Υποδομή της Στρατηγικής Οπτικής περιλαμβάνονται μόνο οι γενικές 

έννοιες, που είναι βασικές στη στρατηγική διαδικασία, όπως για παράδειγμα οι έννοιες 

της Στρατηγικής, του Στόχου, του Παράγοντα του Περιβάλλοντος, κτλ. Οι σχέσεις 

μεταξύ των εννοιών, που δίνουν ταυτότητα σε ένα μοντέλο στρατηγικής, ορίζονται με 

γενικό τρόπο και χωρίς αυστηρά κανονιστικό περιεχόμενο. Έτσι, οι περισσότερες σχέσεις 

μεταξύ των εννοιών ορίζονται ως σχέσεις διπλής κατεύθυνσης ή αλληλεπίδρασης.
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Για παράδειγμα, η σχέση μεταξύ των Στόχων και των Στρατηγικών είναι διπλής 

κατεύθυνσης, με την έννοια ότι ο καθορισμός των στόχων μπορεί να προηγείται της 

επιλογής στρατηγικής, αλλά και η επιλογή της στρατηγικής να καθορίζει τους στόχους 

της επιχείρησης. Η πρώτη εκδοχή ταιριάζει στο μοντέλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

και αναφέρεται στην περίπτωση που η επιχείρηση καταρχάς καθορίζει το στόχο της, 

έστω “να καταστεί ηγέτις της αγοράς στην επόμενη διετία, αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς 

κατά 10% κάθε χρόνο”, και στη συνέχεια, βάσει αυτού του στόχου, επιλέγει τη 

στρατηγική της “ανάπτυξης νέων προϊόντων”. Η δεύτερη εκδοχή βασίζεται στη άποψη 

του Porter ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να κάνει την επιλογή μεταξύ κόστους και 

διαφοροποίησης για να πετύχει κερδοφορία μεγαλύτερη από το μέσο όρο του κλάδου. 

Έτσι, η επιχείρηση επιλέγει, έστω, τη “στρατηγική ηγεσίας κόστους” και στη συνέχεια 

θέτει συγκεκριμένους στόχους για “μείωση του κόστους παραγωγής κατά 10%” και 

“μείωση των εξόδων διάθεσης κατά 5%”. Ομοίως ορίζονται -μεταξύ άλλων- οι σχέσεις 

μεταξύ του Προγράμματος Δράσης και των Στόχων και του Προγράμματος Δράσης και 

της Στρατηγικής, ώστε να ισχύουν και οι απόψεις της Σχολής της Μάθησης, που 

αναφέρθηκε στην ενότητα 2.4.1.5.

Η ανάλυση των εννοιών και των σχέσεων γίνεται σε υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε να 

διαμορφώνεται η βασική υποδομή για την ανάπτυξη συγκεκριμένων μοντέλων 

στρατηγικής διαδικασίας για κάθε περίπτωση. Διαφορετικά, αν οι έννοιες και οι σχέσεις 

της στρατηγικής αναπτυχθούν και αποκτήσουν εξειδικευμένο περιεχόμενο, τότε θα 

συγκροτήσουν, ουσιαστικά, ένα νέο μοντέλο στρατηγικής, που θα διέπεται από το 

έμφυτο γνώρισμα των συγκεκριμένων μοντέλων, να εστιάζουν σε μία μόνο όψη της 

διαδικασίας.

Η επιλογή για τη δημιουργία της Υποδομής της Στρατηγικής Οπτικής 

μεταβιβάσει τη δυνατότητα (και ουσιαστικά την υποχρέωση) εξειδίκευσης του μοντέλου 

σε κάθε συγκεκριμένο χρήστη, σύμφωνα με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις 

ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης επιχείρησης. Το Συγκεκριμένο Μοντέλο Στρατηγικής 

(Particular Strategic Model) για μία επιχείρηση θα αναφέρεται στο συγκεκριμένο τρόπο 

ανάπτυξης της στρατηγικής διαδικασίας στην επιχείρηση και θα αποτελεί τροποποιημένη 

εκδοχή της Υποδομής της Στρατηγικής Οπτικής.

Οι έννοιες της στρατηγικής διαδικασίας που περιλαμβάνονται στην Υποδομή της 

Στρατηγικής Οπτικής είναι οι εξής: Παράγοντας της Οργάνωσης (Organizational Agent), 

Αξίες (Values), Όραμα (Vision), Αποστολή (Mission), Στρατηγική (Strategy), Στόχος 

(Objective), Στρατηγικό Πρόγραμμα Δράσης (Strategic Action Program), 

Προϋπολογισμός (Budget), Εξάρτηση Στρατηγικής Δράσης (Strategic Action 

Dependence), Στρατηγική Πληροφορία (Strategic Information), Υποθέσεις
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(Assumptions), Εκτιμήσεις (Estimations), Παράγοντας Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

(External Environment Agent), Πελάτης (Customer), Αγοραστής (Buyer), Ανταγωνιστής 

(Competitor), Προμηθευτής (Supplier), Πολιτικός Παράγοντας (Political Force), 

Περιβάλλον (Environment) Κοινωνία (Society), Τεχνολογία (Technology). To 

περιεχόμενο και οι συσχετίσεις των εννοιών αυτών περιγράφονται αναλυτικά στην 

ενότητα 3.3.2., στην οποία η Υποδομή της Στρατηγικής Οπτικής μετατρέπεται στη 

Γενική Στρατηγική Οπτική.

Οι άλλες οπτικές που περιλαμβάνονται στο σχήμα 3.3 είναι οι τέσσερις οπτικές 

της GERAM, δηλαδή η Οπτική των Δραστηριοτήτων (Activities View), η Οπτική των 

Πόρων (Resource View), η Οργανωσιακή Οπτική (Organizational View) και η 

Πληροφοριακή Οπτική (Informational View), και οι δύο προτεινόμενες (“εν δυνάμει”) 

οπτικές, η Οικονομική Οπτική (Economic View) και η Οπτική της Επιχειρηματικής 

Κουλτούρας (Cultural View).

Για τη σύνδεση των εννοιών της στρατηγικής διαδικασίας χρησιμοποιούνται 

βέλη, ενώ για τη σύνδεση της Στρατηγικής Οπτικής με τις άλλες οπτικές της GERAM 

χρησιμοποιούνται χοντρές γραμμές (χωρίς βέλη). Η σύνδεση μεταξύ των εννοιών της 

στρατηγικής διαδικασίας μπορεί να εκφράζει απλή συσχέτιση ή σχέση εξάρτησης. Η 

σύνδεση που εκφράζει απλή συσχέτιση αποδίδεται με διακεκομμένες γραμμές, ενώ 

σύνδεση που εκφράζει εξάρτηση αποδίδεται με συνεχείς γραμμές. Βέλος απλής 

κατεύθυνσης μεταξύ δύο εννοιών υποδηλώνει μονομερή επίδραση, ενώ βέλος διπλής 

κατεύθυνσης εκφράζει αμφίπλευρη επίδραση.

Για παράδειγμα, ο Παράγοντας της Οργάνωσης σχετίζεται με απλό τρόπο με τις 

Αξίες και το Όραμα (δηλαδή “έχει” Αξίες και Όραμα), ή η Στρατηγική Πληροφορία 

μπορεί να είναι Υποθέσεις ή Εκτιμήσεις (υποκατηγορίες). Μεταξύ των εννοιών αυτών 

δεν υπάρχει σχέση επίδρασης, αλλά απλής συσχέτισης. Σχέση επίδρασης υπάρχει από τις 

Υποθέσεις προς τις Αξίες (δηλαδή οι Αξίες του κάθε Παράγοντας της Οργάνωσης 

επηρεάζονται -μεταξύ άλλων- από τις Υποθέσεις που κάνει) και από τις Αξίες προς το 

Όραμα και την Αποστολή, τις Στρατηγικές και τα Κριτήρια Επιτυχίας. Μεταξύ της 

Στρατηγικής και των Στόχων υπάρχει σχέση αμφίπλευρης εξάρτησης, όπως 

περιγράφτηκε εκτενώς νωρίτερα, καθώς και μεταξύ των Στόχων και των 

Προϋπολογισμών, των Στόχων και της Δράσης, κοκ.

Στη βάση του μοντέλου του σχήματος 3.3. εμφανίζονται οι έννοιες των 

κεντρικών ικανοτήτων (core competencies) [43] και των κεντρικών δραστηριοτήτων 

(core processes) [5], που αποτελούν σημαντικές έννοιες στη σύγχρονη στρατηγική σκέψη 

και στην ολοκλήρωση των επιχειρήσεων, αντίστοιχα. Οι έννοιες αυτές μπορούν να
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μελετηθούν από το πλαίσιο μελέτης που διαμορφώνουν από κοινού οι οπτικές της 

Στρατηγικής, των Πόρων και των Δραστηριοτήτων.

Στην ενότητα 3.2. παρουσιάστηκαν τα πλεονεκτήματα, τόσο για τις 

Αρχιτεκτονικές, όσο και για τη στρατηγική διαδικασία, από την ενσωμάτωση της 

Στρατηγικής Οπτικής σε ένα πλαίσιο Αρχιτεκτονικών όπως είναι η GERAM. Τα σημεία 

σύνδεσης της Στρατηγικής Οπτικής με τις άλλες οπτικές της GERAM είναι τα εξής:

1. Ο Παράγοντας της Οργάνωσης (Organizational Agent), που συμμετέχει στις 

διάφορες διαδικασίες διαμόρφωσης, προγραμματισμού και υλοποίησης της 

στρατηγικής, αποτελεί το σημείο σύνδεσης με την Οργανωσιακή Οπτική. Με αυτόν 

τον τρόπο, η Στρατηγική Οπτική συνδέεται με τη δομή (ή οργάνωση) της 

επιχείρησης.

2. Το Πρόγραμμα Στρατηγικής Δράσης (Strategic Action Program) αποτελεί το σημείο 

σύνδεσης της Στρατηγικής Οπτικής με τις οπτικές των Πόρων και των Διαδικασιών. 

Έτσι, το Πρόγραμμα Στρατηγικής Δράσης διαμορφώνεται λαμβάνοντας υπόψη τα 

χαρακτηριστικά, τους περιορισμούς και τις δυνατότητες που υπάρχουν στην 

ανάπτυξη των επιχειρηματικών διαδικασιών και στη χρησιμοποίηση των πόρων.

3. Η Πληροφοριακή Οπτική αφορά τη γνώση της επιχείρησης για όλα τα στοιχεία της 

στρατηγικής διαδικασίας και συνιστά την πληροφοριακή υποδομή για την 

υποστήριξη της στρατηγικής των επιχειρήσεων. Επομένως, η οπτική αυτή συνδέεται 

με όλα τα στοιχεία της Στρατηγικής Οπτικής. Ιδιαίτερα σημεία σύνδεσης που 

επιλέγονται να παρουσιαστούν είναι η Στρατηγική Πληροφόρηση (Strategic 

Information), που περιλαμβάνει τις Υποθέσεις (Assumptions) και τις Εκτιμήσεις 

(Estimations), και το Αποτέλεσμα της Στρατηγικής Δράσης (Strategic Action 

Program Outcome), που αποτελεί πληροφορία για την πορεία και τον έλεγχο της 

στρατηγικής δράσης.

4. Ο Προϋπολογισμός (Budget), που αποσκοπεί στον οικονομικό έλεγχο και τον 

προσδιορισμό της αποδοτικότητας της στρατηγικής δράσης, αποτελεί το σημείο 

σύνδεσης με την Οικονομική Οπτική.

5. Ο Αξίες (των Παραγόντων της Οργάνωσης) (Values) αποτελούν το σημείο σύνδεσης 

της Στρατηγικής Οπτικής με την Οπτική της Επιχειρηματικής Κουλτούρας, η οποία 

συνδέεται, επίσης, με την Οργανωσιακή Οπτική.
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3.3.2. Περιγραφή του Μοντέλου Οντοτήτων- Συσχετισμών της Γενικής Στρατηγικής 

Οπτικής.

Στο σχήμα 3.4. παρουσιάζεται το Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετισμών της Γενικής 

Στρατηγικής Οπτικής. Ο σκοπός του μοντέλου αυτού είναι να παρουσιάσει με δομημένο 

τρόπο τις βασικές έννοιες της στρατηγικής διαδικασίας που περιλαμβάνονται στην 

Υποδομή της Στρατηγικής Οπτικής, ώστε να δημιουργεί ένα γενικό μοντέλο της 

Στρατηγικής Οπτικής. Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή κάθε έννοιας, των 

χαρακτηριστικών της, της χρήσης της και των συσχετίσεών της με τις υπόλοιπες έννοιες 

της Γενικής Στρατηγικής Οπτικής.

•ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Η έννοια του Παράγοντα της Οργάνωσης (Organizational Agent) αναφέρεται στην 

ανάθεση των θέσεων εργασίας στα άτομα της οργάνωσης - επομένως αποτελεί σύνθεση 

των εννοιών της Θέσης Εργασίας και του Ατόμου της Οργάνωσης που αναπτύσσονται 

στην Οργανωσιακή Οπτική (οι έννοιες αυτές αποτελούν μέρος της Οργανωσιακής 

Οπτικής και θεωρείται πλεονασμός η αναπαραγωγή τους στη Στρατηγική Οπτική, 

ιδιαίτερα στο βαθμό που οι δύο αυτές οπτικές μπορούν να επικοινωνούν). Η οντότητα 

του Παράγοντα της Οργάνωσης (μαζί με την οντότητα Τύπος Παράγοντα της 

Οργάνωσης) αποτελεί μία συνοπτική εκδοχή του μέρους εκείνου της Οργανωσιακής 

Οπτικής που είναι απαραίτητο για τις ανάγκες της στρατηγικής διαδικασίας.

Το πληροφοριακό περιεχόμενο της οντότητας αφορά τις προδιαγραφές της 

λειτουργίας, των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των Παραγόντων της Οργάνωσης σε 

σχέση με τη συμμετοχή τους στη στρατηγική διαδικασία (διαμόρφωση και υλοποίηση). 

Η έννοια του Παράγοντα της Οργάνωσης προέρχεται από το χώρο του Σχεδιασμού 

Επιχειρήσεων και χρησιμοποιείται για την περιγραφή της οργανωτικής όψης της 

επιχείρησης (αναλυτική περιγραφή στην προσέγγιση αυτή (agent approach) 

παρουσιάστηκε στην ενότητα 2.5.).

Η αναδρομική σχέση (recursive relationship) συνδέει τους Παράγοντες της 

Οργάνωσης μεταξύ τους. Με την αναδρομική σχέση διαμορφώνεται μία απλή δομή για 

όλη τη βασική πληροφόρηση για τη δομή της οργάνωσης (για παράδειγμα, οι σχέσεις 

αναφοράς/ εξουσίας, οι σχέσεις συνεργασίας, κτλ.) σε ένα υψηλό επίπεδο ανάλυσης, που 

είναι χρήσιμο για τις βασικές ανάγκες της στρατηγικής διαδικασίας. Με την αναδρομική 

σχέση αποδίδονται, επίσης, ολιστικά χαρακτηριστικά στους Παράγοντες της Οργάνωσης 

και παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης παραγόντων ανώτερης βαθμίδας από άλλους
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παράγοντες κατώτερης βαθμίδας ανάλυσης (για παράδειγμα, μία Διεύθυνση απαρτίζεται 

από Τμήματα, που αποτελούνται από Τομείς, κτλ.).

Έτσι, η στρατηγική δεν περιορίζεται στη γενική στρατηγική της επιχείρησης και 

την ανώτατη διοίκηση, ούτε σε ένα μόνο τμήμα της επιχείρησης (για παράδειγμα, τη 

στρατηγική βιομηχανικής παραγωγής (manufacturing strategy) στην οποία αναφέρονται 

οι Bemelman και Jarvis [2]). Η στρατηγική διαδικασία (δηλαδή όλα τα στοιχεία που τη 

συγκροτούν, όπως είναι οι στρατηγικές, οι στόχοι και οι δράσεις) αφορά όλα τα επίπεδα 

της οργάνωσης, όπως συμβαίνει και με τις ιεραρχίες στόχων, στρατηγικών και 

προγραμμάτων στο μοντέλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού.

•ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Η έννοια του Τύπου του Παράγοντα της Οργάνωσης (Organizational Agent Type) 

αναφέρεται σε ορισμένα ιδιαίτερης σημασίας γενικά χαρακτηριστικά των Παραγόντων 

της Οργάνωσης που διαφοροποιούν το ρόλο τους στη στρατηγική διαδικασία. Για 

παράδειγμα, οι Τύποι αυτοί μπορεί να αναφέρονται στο επίπεδο της ιεραρχίας 

(διοικητική θέση του Παράγοντα της Οργάνωσης), τα λειτουργικά τμήματα (Παράγοντες 

της Οργάνωσης της Παραγωγής/ Μάρκετινγκ/ Έρευνας και Ανάπτυξης, κτλ.), το είδος 

της εργασίας που εκτελείται (παραγωγική ή διοικητική/ υποστηρικτική, κτλ.). Επομένως, 

η οντότητα αυτή χρησιμοποιείται για την αποδοτικότερη κωδικοποίηση του 

περιεχομένου της οντότητας των Παραγόντων της Οργάνωσης.

Η αναδρομική σχέση συνδέει τις διάφορες περιπτώσεις Τύπων Παραγόντων της 

Οργάνωσης μεταξύ τους για τη δημιουργία μιας σύνθετης δομής τέτοιων Τύπων.

•Αξιες

Οι Αξίες (Values) αναφέρονται στις στάσεις, τα πιστεύω και τις πεποιθήσεις που 

δημιουργούνται μέσα στην οργάνωση για τον τρόπο της επιχειρηματικής δράσης (τι είναι 

καλό, τι επιτρέπεται, τι είναι επιτυχία, κτλ.). Οι Αξίες μπορεί να είναι συλλογικές ή 

ατομικές. Για το λόγο αυτό υπάρχει σύνδεση με την οντότητα Παράγοντας της 

Οργάνωσης, που μπορεί να αναφέρεται σε έναν υψηλού επιπέδου ανάλυσης Παράγοντας 

της Οργάνωσης ή σε ένα εξειδικευμένο Παράγοντας της Οργάνωσης. Οι Αξίες είναι 

χρήσιμες για τη μελέτη της συμπεριφοράς της οργάνωσης και για τη διαμόρφωση της 

στρατηγικής, γιατί θέτουν περιορισμούς στην κατεύθυνση της οργάνωσης (Αποστολή, 

Όραμα, κτλ.) και την επιχειρηματική δράση.

•ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

134



Η έννοια του Παράγοντα του Εξωτερικού Περιβάλλοντος (Environmental Agent) 

αναφέρεται σε όλες εκείνες τις δυνάμεις που εντοπίζονται στο εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης και ασκού ή μπορούν να ασκήσουν κάποια επίδραση στην επιχειρηματική 

δράση και στα αποτελέσματά της.

Ο γενικός ορισμός του Παράγοντα του Εξωτερικού Περιβάλλοντος συγκεντρώνει 

στους κόλπους της έννοιας αυτής πολλές περιπτώσεις- κατηγορίες τέτοιων παραγόντων. 

Στο σχήμα 3.3 παρουσιάζονται οι σημαντικότερες από αυτές τις κατηγορίες: οι Πελάτες, 

οι Ανταγωνιστές, οι Αγοραστές, οι Προμηθευτές, οι Πολιτικοί Φορείς, οι Κοινωνικοί 

Φορείς, το Περιβάλλον και η Τεχνολογία. Στο μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετισμών 

περιορίζεται -λόγω οικονομίας χώρου- η αναφορά στους Πελάτες (Customer) του 

Ανταγωνιστές (Competitor) και τους γενικούς παράγοντες του ευρύτερου περιβάλλοντος 

(PEST).

Λόγω της δυνατότητας επίδρασης στην επιχείρηση, οι παράγοντες αυτοί 

αποτελούν αντικείμενο μελέτης και συνεχούς αξιολόγησης. Η ανάγκη συνεχούς 

πληροφόρησης της επιχείρησης για τους Παράγοντες του Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

οδηγεί στη δημιουργία της οντότητας της Στρατηγικής Πληροφορίας για Παράγοντα του 

Εξωτερικού Περιβάλλοντος, που αποτελεί τη συνδετική οντότητα με την οντότητα της 

Στρατηγικής Πληροφορίας. Επίσης, οι Παράγοντες του Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

μπορούν να συνδέονται με σχέση (συνεργατική ή ανασχετική) εξάρτησης με την 

επιχειρηματική δράση και η σχέση αυτή εκφράζεται από την οντότητα Εξάρτησης της 

Επιχειρηματικής Δράσης. Με αυτόν τον τρόπο, η έννοια του Παράγοντα του Εξωτερικού 

Περιβάλλοντος συνδέεται έμμεσα με την έννοια του Αποτελέσματος του Προγράμματος 

Δράσης.

•Οραμα

Το Όραμα (Vision) αναφέρεται στην μακροπρόθεσμη επιθυμητή κατάσταση στην οποία 

επιζητεί να περιέλθει η επιχείρηση. Το Όραμα επηρεάζει τη Στρατηγική της επιχείρησης, 

την Αποστολή της και τη συμπεριφορά της.

Γύρω από την έννοια του Οράματος έχει αναπτυχθεί μία μεγάλη φιλολογία στους 

κόλπους της διοίκησης και της στρατηγικής των επιχειρήσεων. Η έννοια χρησιμοποιείται 

και στις Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων (για παράδειγμα, στην GERAM και την PERA το 

Όραμα βρίσκεται στην κορυφή του Κύκλου Ζωής των διαδικασιών επιχειρηματικού 

σχεδιασμού και ολοκλήρωσης). Αυτή η προσέγγιση ταυτίζεται με την τυπική ιεραρχία 

εννοιών που έχει δημιουργηθεί στο πεδίο της διοίκησης και ορίζει το Όραμα ως την 

περισσότερο αφηρημένη, γενική και μακροπρόθεσμη έννοια επιχειρηματικού στόχου. Οι 

υπόλοιπες διαβαθμίσεις αυτής της κλίμακας είναι η Αποστολή, ο Γενικός Στόχος (Goal -
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σε ελεύθερη μετάφραση) και ο Εξειδικευμένος Στόχος (Objective) (αναφορές στην 

ιεραρχία αυτή των στόχων υπάρχουν στα περισσότερα εγχειρίδια στρατηγικής διοίκησης, 

πχ [24], αλλά και στην Στρατηγική Οπτική της Επιχειρηματικής Οντολογίας [50]). Η 

ανάπτυξη της ιεραρχίας γίνεται από την κορυφή προς τη βάση, δηλαδή πρώτα η 

επιχείρηση διαμορφώνει το Όραμα, έπειτα, βάσει του Οράματος, διαμορφώνει την 

Αποστολή, κοκ. Η προσέγγιση αυτή έχει αποτελέσει στόχο έντονης κριτικής από πολλούς 

μελετητές της στρατηγικής διαδικασίας (πχ. [32]), γιατί δε θεωρείται απαραίτητη και 

ρεαλιστική.

Στα πλαίσια της μοντελοποίησης της Στρατηγικής Οπτικής, η ιεραρχία των 

εννοιών των επιχειρηματικών στόχων αποδίδεται με τη χρησιμοποίηση της αναδρομικής 

σχέσης για τη σύνδεση των διαφόρων περιπτώσεων της οντότητας Στόχου της 

επιχείρησης (αναπτύσσεται στην έννοια του Στόχου). Με αυτόν τον τρόπο, οι έννοιες του 

Οράματος και της Αποστολής ενσωματώνονται στην οντότητα του Στόχου. Έναντι αυτής 

της εναλλακτικής προσέγγισης, επιλέγεται η αναλυτική ξεχωριστή παρουσίαση της 

ιεραρχίας των στόχων, γιατί οι έννοιες αυτές έχουν δημιουργήσει παράδοση και έχουν 

τύχει αναγνώρισης στις προσπάθειες μοντελοποίησης των επιχειρήσεων.

•Αποστολή

Η έννοια της Αποστολής (Mission) αναφέρεται σε κάποιο περισσότερο συγκεκριμένο 

μακροπρόθεσμο στόχο της επιχείρησης.

Για την Αποστολή ισχύει αναλογικά ό,τι αναφέρθηκε για το Όραμα. Σημειώνεται 

ότι η αντίληψη της Αποστολής της επιχείρησης από την οργάνωση μπορεί να επιδράσει 

στα πρότυπα συμπεριφοράς και στην επιχειρηματική δράση.

•ΣΤΟΧΟΣ

Η έννοια του Στόχου (Objective) αναφέρεται στο επιθυμητό αποτέλεσμα της 

επιχειρηματικής δράσης. Στην οντότητα αυτή περιγράφονται οι συγκεκριμένοι στόχοι της 

οργάνωσης, καθώς οι στόχοι είναι από τη φύση τους συγκεκριμένοι και (σε αντίθεση με 

ό,τι ισχύει για τις στρατηγικές) δεν έχει ουσιαστικό νόημα ο καθορισμός γενικών στόχων, 

όπως για παράδειγμα “αύξηση πωλήσεων”.

Προκύπτει, επομένως, διαφορά στον τρόπο μοντελοποίησης των Στρατηγικών και 

των Στόχων: εφόσον οι Στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, η Στρατηγική Πληροφορία 

(ιδίως η Κρίσιμη Στρατηγική Πληροφορία) χρησιμοποιείται στο πρώτο επίπεδο του 

ορισμού των Στόχων, και όχι στο επίπεδο της ανάθεσης των Στόχων στους Παράγοντες 

της Οργάνωσης, όπως γίνεται με τις στρατηγικές.
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Οι Στόχοι εξειδικεύονται σε άλλους Στόχους χαμηλότερων επιπέδων ανάλυσης 

με τη χρήση της αναδρομικής σχέσης. Η ιεραρχία αυτή αφορά το σύνολο των στόχων της 

επιχείρησης, και δεν περιορίζεται στους λεγάμενους στρατηγικούς στόχους. Οι Στόχοι 

της ανώτερης βαθμίδας θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι είναι οι στρατηγικοί στόχοι της 

επιχείρησης, δηλαδή οι στόχοι που θα της προσδώσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Ωστόσο, αυτός ο συλλογισμός, αν και δεν είναι εσφαλμένος, μπορεί να θεωρηθεί 

απλοϊκός, γιατί κάθε στόχος αποτελεί στρατηγικό στόχο για το επίπεδο στο οποίο 

αναφέρεται. Για παράδειγμα, ένας στόχος για την αύξηση των πωλήσεων κατά Χ% 

μπορεί να αναλύεται -μεταξύ άλλων- στο στόχο της αύξησης της αναγνωρισιμότητας του 

προϊόντος από τους καταναλωτές κατά Ψ%, που με τη σειρά του αναλύεται -μεταξύ 

άλλων- στο στόχο της αύξησης της απήχησης του διαφημιστικού μηνύματος κατά Ζ%. 

Παρατηρούμε ότι δεν είναι ευδιάκριτο ποιος στόχος έχει μεγαλύτερη στρατηγική 

σημασία, ενώ είναι σίγουρο ότι, έστω για το Διαφημιστικό Τμήμα της επιχείρησης, ο 

στρατηγικός στόχος δεν είναι η αύξηση των πωλήσεων αλλά η αύξηση της απήχησης του 

διαφημιστικού μηνύματος κατά Ζ%.

•ΣΤΟΧΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Η οντότητα του Στόχου Παράγοντα της Οργάνωσης (Organizational Agent Objective) 

αποτελεί τη συνδετική οντότητα για την ανάθεση Στόχων στους Παράγοντες της 

Οργάνωσης. Στο επίπεδο αυτό οι Στόχοι συγκεκριμενοποιούνται και προσαρμόζονται 

κατάλληλα υπό την επίδραση των χαρακτηριστικών των Παραγόντων της Οργάνωσης, 

όπως είναι οι Αξίες, το Όραμα, κτλ.

Η ανάθεση των Στόχων στους Παράγοντες της Οργάνωσης αναφέρεται σε όλη 

την οργανωτική δομή της επιχείρησης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται από τις 

αναδρομικές σχέσεις που έχουν οριστεί για τις οντότητες των Στόχων και των 

Παραγόντων της Οργάνωσης.

•Δομή των Στόχων των Παραγόντων της Οργάνωσης

Η δομή των Στόχων, που δημιουργείται στα πλαίσια του ορισμού της οντότητας των 

Στόχων με τη χρήση της αναδρομικής σύνδεσης, αναφέρεται στη σύνδεση των στόχων σε 

γενικό επίπεδο (όπως στο παράδειγμα της αύξησης των πωλήσεων). Στην οντότητα της 

Δομής των Στόχων των Παραγόντων της Οργάνωσης (Objectives Structure) γίνεται 

αναφορά στη συνδυασμένη έννοια της δομής των στόχων και της δομής της οργάνωσης, 

δηλαδή γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στον τρόπο δόμησης των στόχων, αφού έχει 

προηγηθεί η ανάθεσή τους στους Παράγοντες της Οργάνωσης και έχει εξειδικευτεί το 

περιεχόμενό τους. Έτσι, σε αυτό το επίπεδο της δόμησης των Στόχων αποκτούμε
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πρόσθετη πληροφόρηση για το ποιος θέτει τους στόχους, ποιος αναλαμβάνει να τους 

πετύχει, με ποιον τρόπο, κοκ.

•ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η έννοια της Στρατηγικής (Strategy) αναφέρεται σε μία κωδικοποιημένη περιγραφή του 

τρόπου που η επιχείρηση έχει επιλέξει να δράσει για να πετύχει τις γενικές επιδιώξεις της 

(το Στόχο, το Όραμα, την Αποστολή, κοκ.).

Η οντότητα της Στρατηγικής αναφέρεται σε τύπους στρατηγικής ή γενικές 

στρατηγικές, παρά στις συγκεκριμένες στρατηγικές που εφαρμόζουν οι Παράγοντες της 

Οργάνωσης. Επομένως, θεωρείται ότι αποτελεί μία δεξαμενή αντιληπτικών προτύπων 

επιχειρηματικής δράσης από την οποία οι Παράγοντες της Οργάνωσης μπορούν να 

επιλεξουν αυτά που ταιριάζουν καλύτερα στις επιδιώξεις τους και τις ιδιαιτερότητες σε 

κάθε περίπτωση.

Παρόμοιο ζήτημα με αυτό της ιεραρχίας εξειδίκευσης των στόχων έχει προκύψει 

στους κόλπους της στρατηγικής και ως προς τον τρόπο ιεραρχικής εξειδίκευσης των 

στρατηγικών. Οι έννοιες που χρησιμοποιούνται είναι - σε αύξουσα σειρά εξειδίκευσης - 

οι Πολιτικές (“κανόνες που διαμορφώνουν τα όρια της δράση” [45]), οι Τακτικές 

(“ευπροσάρμοστα πρότυπα για το συντονισμό της δράσης” [45]) και οι Στρατηγικές 

(“ένα πλαίσιο για την οργάνωση των τακτικών για την επίτευξη γενικότερων στόχων” 

[45]). Ο Quinn [45] και ο Rumelt [46] υπογραμμίζουν ότι οι στρατηγικές και οι οπτικές 

αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: τι είναι στρατηγική και τι τακτική 

εξαρτάται από τη θέση στην οποία βρίσκεται κανείς. Αυτό που είναι τακτική για τον 

προϊστάμενο είναι στρατηγική για τον υφιστάμενο. Η ιεραρχία αυτή έχει υποστεί κριτική 

[32] γιατί, χωρίς να προσφέρει ουσιαστική συμβολή, προκαλεί πληθωρισμό εννοιών.

•ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η οντότητα της Στρατηγικής Παράγοντα της Οργάνωσης (Organization Agent Strategy) 

εκφράζει τη σύνδεση των Παραγόντων της Οργάνωσης και των Στρατηγικών και 

στοχεύει να αποδώσει τις Στρατηγικές που εφαρμόζει κάθε Παράγοντας της Οργάνωσης.

Η χρήση της οντότητας αυτής είναι απαραίτητη γιατί ένας Παράγοντας της 

Οργάνωσης μπορεί να εφαρμόζει (ταυτόχρονα ή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές) 

περισσότερες της μίας στρατηγικές, ενώ μία στρατηγική μπορεί να εφαρμόζεται 

ταυτόχρονα από πολλούς Παράγοντες της Οργάνωσης, ιδιαίτερα στα πλαίσια της 

ολιστικής τους διάρθρωσης. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο, οι στρατηγικές αναπτύσσονται 

σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας.
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Η ενδιάμεση αυτή οντότητα δίνει τη δυνατότητα εξειδίκευσης- εξατομίκευσης 

του περιεχομένου της Στρατηγικής σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες των απαιτήσεων και 

των συνθηκών που αντιμετωπίζει κάθε Παράγοντας της Οργάνωσης. Η δυνατότητα αυτή 

θεωρείται αναγκαία, ιδιαίτερα στο μέτρο που η οντότητα της Στρατηγικής αναφέρεται 

στο γενικό τύπο των επιχειρηματικών στρατηγικών.

•Στρατηγική Πληροφορία

Η οντότητα Στρατηγικής Πληροφορίας (Strategic Information) αναφέρεται στην 

πληροφορία που είναι χρήσιμη για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Επομένως, η 

Στρατηγική Πληροφορία συνδέεται με τις οντότητες των Στόχων και της Στρατηγικής 

Παράγοντα της Οργάνωσης.

Δεν είναι εύκολο να γίνει η διάκριση της πληροφορίας που έχει στρατηγικές 

προεκτάσεις από την πληροφορία που στερείται στρατηγικής σημασίας και δε θα ήταν 

υπερβολή ότι κάθε πληροφορία μπορεί να οδηγήσει στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 

Για παράδειγμα, άλλα μοντέλα στρατηγικής εντοπίζουν την πηγή του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος στο εσωτερικό της επιχείρησης (ικανότητες, τρόπος εκτέλεσης των 

διαδικασιών, συντονισμός της επιχειρηματικής δράσης, επιχειρηματική ιδεολογία κτλ.) 

και άλλα μοντέλα ανιχνεύουν το εξωτερικό περιβάλλον για τον εντοπισμό στρατηγικών 

ευκαιριών (ανάγκες καταναλωτή, αναζήτηση νέων πόρων, κτλ.). Αλλωστε, η στρατηγική 

επιδιώκει να προσφέρει στην επιχείρηση ένα ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το 

οποίο συχνά στηρίζεται στον απροσδόκητο και δημιουργικό τρόπο με τον οποίο συνθέτει 

την κοινώς διαθέσιμη πληροφόρηση. Από την άποψη αυτή, η οντότητα της Στρατηγικής 

Πληροφορίας μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί την αντανάκλαση της Πληροφοριακής 

Οπτικής, που αναφέρεται στη συνολική πληροφόρηση και γνώση που είναι διαθέσιμη 

στην επιχείρηση, στη Στρατηγική Οπτική.

Κατηγορίες πληροφοριών που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη στρατηγική 

διαδικασία μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι οι Υποθέσεις και οι Εκτιμήσεις. Οι 

οντότητες αυτές ορίζονται ως υποκατηγορίες- εξειδικεύσεις της Στρατηγικής 

Πληροφορίας. Σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, είναι δυνατό να δομηθεί 

περισσότερο το περιεχόμενο της οντότητας και να οριστούν, με παρόμοιο τρόπο, και 

άλλες εξειδικεύσεις της Στρατηγικής Πληροφορίας (στη συνέχεια παρουσιάζεται η 

περίπτωση της έννοιας του Κρίσιμου Παράγοντα Επιτυχίας).

•ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
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Η έννοια της Στρατηγικής Υπόθεσης (Strategic Assumption) αναφέρεται στις γενικές 

υποθέσεις που κάνει η επιχείρηση για την κατεύθυνση των εξελίξεων και τη διαμόρφωση 

της μελλοντικής κατάστασης. Μία Στρατηγική Υπόθεση, όπως και κάθε Στρατηγική 

Πληροφορία, μπορεί να αφορά Παράγοντα της Οργάνωσης ή Παράγοντα του 

Εξωτερικού Περιβάλλοντος (στην περίπτωση αυτή η Στρατηγική Υπόθεση αντανακλάται 

στην οντότητα Στρατηγική Πληροφορία για Παράγοντα του Εξωτερικού 

Περιβάλλοντος).

Οι Στρατηγικές Υποθέσεις έχουν γενικό και αφηρημένο χαρακτήρα, σε αντίθεση 

με τις Εκτιμήσεις που προκύπτουν με δομημένο τρόπο και έχουν περισσότερο 

εστιασμένο περιεχόμενο. Για το λόγο αυτό, θεωρείται ότι οι Στρατηγικές Υποθέσεις 

επιδρούν περισσότερο αποφασιστικά στο μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδίασμά της 

επιχείρησης, ενώ οι Εκτιμήσεις αφορούν κυρίως το μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο 

στρατηγικό σχεδίασμά.

•Στρατηγική Εκτίμηση

Η έννοια της Στρατηγικής Εκτίμησης (Strategic Estimation) αναφέρεται στις 

συγκεκριμένες εκτιμήσεις που κάνει η επιχείρηση για την προβλεπόμενη εξέλιξη 

διαφόρων παραγόντων του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Λόγω της 

αναλογικότητας μεταξύ των Στρατηγικών Εκτιμήσεων και των Στρατηγικών Υποθέσεων, 

ισχύουν όσα αναφέρθηκαν για τις Στρατηγικές Υποθέσεις.

•ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Η έννοια του Κρίσιμου Παράγοντα Επιτυχίας (Critical Success Factor) αποτελεί γενικά 

εξειδίκευση της Στρατηγικής Πληροφορίας, με κριτήριο τη σημαντικότητα της 

πληροφορίας για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και την επιτυχία της επιχείρησης. Για 

παράδειγμα, Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας θα μπορούσε να είναι η διαφοροποίηση του 

προϊόντος. Η γνώση αυτή προέρχεται, για παράδειγμα, από μία έρευνα αγοράς, η οποία 

φυσικά εντάσσεται στην έννοια της Στρατηγικής Πληροφορίας. Επομένως, στην 

οντότητα αυτή συγκεντρώνονται οι παράγοντες εκείνοι που θεωρούνται καθοριστικής 

σημασίας για την επιτυχία της επιχείρησης. Η στρατηγική διαδικασία πρέπει να 

αναπτυχθεί βάσει αυτών των παραγόντων.

Η οντότητα αυτή θα μπορούσε να μη θεωρηθεί βασική για το μοντέλο της 

Γενικής Στρατηγικής Οπτικής, αφού το περιεχόμενο της προέρχεται μέσω 

φιλτραρίσματος από άλλη οντότητα του μοντέλου. Ωστόσο, συμπεριλαμβάνεται στο
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μοντέλο για να αποτελέσει ενδεικτικό τρόπο εμπλουτισμού με έννοιες που θα 

υποστηρίξουν καλύτερα τη στρατηγική διαδικασία της επιχείρησης.

•Στρατηγική Πληροφορία για Παραγοντα του Περιβάλλοντος

Η οντότητα Στρατηγικής Πληροφορίας για Παράγοντα του Περιβάλλοντος 

(Environmental Agent Strategic Information) αποτελεί τη συνδετική οντότητα των 

οντοτήτων Στρατηγικής Πληροφορίας και Παράγοντα του Περιβάλλοντος.

Η οντότητα αυτή εξυπηρετεί δύο στόχους: πρώτον, την εξειδίκευση της 

συνολικής Στρατηγικής Πληροφορίας στη στρατηγική πληροφορία που αναφέρεται στο 

εξωτερικό περιβάλλον (με τον ίδιο τρόπο, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, μπορεί να 

οριστεί η οντότητα Στρατηγικής Πληροφορίας και Παράγοντα της Οργάνωσης - δε 

θεωρείται απαραίτητο γιατί εκ φύσεως η Πληροφοριακή Οπτική αναφέρεται σε 

εσωτερικούς παράγοντες της οργάνωσης) και, δεύτερον, την αντιστοιχία της Στρατηγικής 

Πληροφορίας στους Παράγοντες του Περιβάλλοντος με τους οποίους σχετίζεται. Η 

αντιστοιχία αυτή μπορεί να γίνει είτε σε υψηλό επίπεδο ανάλυσης (πχ. γενική 

συμπεριφορά των πελατών) ή σε εξειδικευμένο επίπεδο ανάλυσης (πχ. στρατηγική 

πληροφορία για συγκεκριμένο πελάτη).

•ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ- ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Η οντότητα Στρατηγική- Στόχοι των Παραγόντων της Οργάνωσης (Organization Agent 

Strategy- Objective) αποτελεί το σημείο σύνδεσης της Στρατηγικής των Παραγόντων της 

Οργάνωσης και των Στόχων των Παραγόντων της Οργάνωσης. Εφόσον κατά την 

ανάπτυξη της Υποδομής της Στρατηγικής Οπτικής έγινε η παραδοχή ότι οι Στόχοι και οι 

Στρατηγικές μπορεί να αναπτύσσονται ανεξάρτητα, δηλαδή ότι δεν ισχύει μεταξύ τους 

κάποια δεσμευμένη σχέση αλληλουχίας, είναι απαραίτητο να οριστεί μία οντότητα που 

να συνδέει τις Στρατηγικές με τους Στόχους. Εφόσον οι Στρατηγικές και οι Στόχοι 

μπορούν να οριστούν για οποιοδήποτε επίπεδο της οργάνωσης, η σύνδεσή τους μπορεί, 

επίσης, να αναφέρεται σε οποιοδήποτε σημείο της οργάνωσης.

Η σύνδεση των Στόχων και των Στρατηγικών αποτελεί, από τυπική άποψη, το 

επιστέγασμα της διαδικασίας διαμόρφωσης της στρατηγικής. Οι υπόλοιπες έννοιες του 

μοντέλου σχετίζονται περισσότερο με τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής δράσης. Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται για λόγους τυπικούς, γιατί από 

ουσιαστική άποψη οι φάσεις της διαμόρφωσης και της υλοποίησης της στρατηγικής είναι 

δυνατό να αλληλεπιδρούν συνεχώς.
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•Προγραμμα Δράσης

Η έννοια του Προγράμματος Δράσης (Action Program) αναφέρεται στο γενικό 

σχεδίασμά της επιχειρηματικής δράσης, δηλαδή σε ένα συνολικό πλάνο για τον τρόπο 

ανάπτυξης της επιχειρηματικής δράσης. Το Πρόγραμμα Δράσης αναφέρεται στο “τι” θα 

κάνει η επιχείρηση και όχι στον αναλυτικό τρόπο που πρέπει να αναπτύξει τη δράση της 

(“πως” θα το κάνει). Για το λόγο αυτό, το Πρόγραμμα Δράσης πρέπει να συνδεθεί με 

κάποια άλλη οντότητα που θα αναφέρεται στον τρόπο δράσης της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι η οντότητα του Προγράμματος Δράσης αναφέρεται στην 

επιχειρηματική δράση συνολικά, και όχι μόνο στην στρατηγική επιχειρηματική δράση. Η 

επιλογή αυτή γίνεται γιατί είναι δύσκολο να γίνει ο διαχωρισμός της “απλής” 

επιχειρηματικής δράσης από τη “στρατηγική” επιχειρηματική δράση - όπως συμβαίνει 

αντίστοιχα με τη διάκριση του “απλού” από το “στρατηγικό” στόχο. Με αυτόν τον τρόπο 

αποδίδεται και η άποψη της Σχολής της Μάθησης, ότι μεταξύ της δράσης από τη μια 

πλευρά και των στόχων και των στρατηγικών από την άλλη υπάρχει σχέση 

αλληλεπίδρασης και ότι συχνά οι στρατηγικές και οι στόχοι επηρεάζονται ή οι 

προκύπτουν από τα αποτελέσματα της “ελεύθερης” δράσης της επιχείρησης.

•ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ- ΣΤΟΧΩΝ

Στο πλαίσιο της ευέλικτης προσέγγισης στη διαδικασία στρατηγικής που υιοθετήθηκε η 

οντότητα Πρόγραμμα Στρατηγικής- Στόχων (Strategy- Objective Program) 

χρησιμοποιείται για να συνδέσει την επιχειρηματική δράση με τις στρατηγικές και τους 

στόχους της επιχείρησης, δηλαδή αποτελεί τη συνδετική οντότητα μεταξύ των οντοτήτων 

του Προγράμματος Δράσης και της Στρατηγικής- Στόχων των Παραγόντων της 

Οργάνωσης. Το Πρόγραμμα Στρατηγικής- Στόχων αφορά όλη την ιεραρχία της 

επιχείρησης.

•ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η οντότητα της Εκτέλεσης του Προγράμματος Δράσης (Action Program Execution) 

αναφέρεται στον τρόπο που υλοποιείται στην πράξη ένα πρόγραμμα Δράσης και 

περιγράφει “πως” κάνει κάτι η επιχείρηση.

Η έννοια της Εκτέλεσης του Προγράμματος Δράσης αποτελεί την αναλυτική 

εκδοχή της έννοιας του Προγράμματος Δράσης. Ο ορισμός της οντότητας δικαιολογείται 

για τρεις λόγους: 1) ο πραγματικός τρόπος ανάπτυξης της επιχειρηματικής δράσης 

διαφέρει -για διάφορους λόγους- από το σχεδίασμά, 2) ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 

Δράσης μπορεί να είναι δυνατό να εκτελεστεί με αρκετούς εναλλακτικούς τρόπους
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δράσης (έστω, με την αποκλειστική χρήση ανθρώπινων πόρων ή με την πλήρη 

αυτοματοποίηση της διαδικασίας) και 3) κάθε οντότητα έχει διαφορετικό περιεχόμενο, με 

το πρόγραμμα Δράσης να αναφέρεται στα αδρά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής 

δράσης και να περιγράφει το “τι” θέλει να κάνει η επιχείρηση και την Εκτέλεση του 

Προγράμματος Δράσης να εξειδικεύει την επιχειρηματική δράση, εστιάζοντας στον 

τρόπο εκτέλεσης (“πως” θα κάνει κάτι).

Στο επίπεδο αυτό που η επιχειρηματική δράση γίνεται συγκεκριμένη απαιτείται η 

σύμπραξη των εννοιών των Παραγόντων της Οργάνωσης, που συμμετέχουν με 

διαφορετικούς ρόλους (οι οποίοι ορίζονται στην οντότητα της Εκτέλεσης του 

Προγράμματος Δράσης) στη εκτέλεση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, και των 

Πόρων που χρησιμοποιούνται.

Για την αναλυτική περιγραφή της Εκτέλεσης του Προγράμματος Δράσης 

χρησιμοποιούνται οι έννοιες των Διαδικασιών (Process), των Δραστηριοτήτων (Activity) 

και των Εργασιών (Task), που αναγνωρίζονται ως ιδιαίτερες υπο-κατηγορίες 

επιχειρηματικής δράσης. Οι τρεις αυτές υπο-κατηγορίες συνδέονται με σχέσεις 

ιεραρχικής εξάρτησης. Συγκεκριμένα, η Διαδικασία αποτελεί την περισσότερο γενική 

έννοια, που αναλύεται σε Δραστηριότητες, που με τη σειρά τους αποτελούνται από 

Εργασίες.

Οι έννοιες της Εκτέλεση του Προγράμματος Δράσης και του Προγράμματος 

Δράσης αποδίδουν με συνοπτικό τρόπο το περιεχόμενο της Οπτικής των

Δραστηριοτήτων. Η δυνατότητα αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο Οπτικών θα προσφέρει 

ένα περισσότερο εμπλουτισμένο και πλήρες πλαίσιο για την οργάνωση της

επιχειρηματικής δράσης και τη μελέτη των αποτελεσμάτων της από αυτό που

περιγράφεται συνοπτικά στη Γενική Στρατηγική Οπτική.

•Εξάρτηση Επιχειρηματικής Δράσης

Η έννοια της Εξάρτησης της Επιχειρηματικής Δράσης (Action Dependence) αποτελεί 

εξειδίκευση της οντότητας της Εκτέλεσης του Προγράμματος Δράσης, ώστε να 

αποδοθούν με αναλυτικό και ευκρινή τρόπο οι διάφορες εξαρτήσεις που εντοπίζονται 

μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Οι Εξαρτήσεις της

Επιχειρηματικής Δράσης περιλαμβάνονται γενικά στην οντότητα της Εκτέλεσης του 

Προγράμματος Δράσης. Ωστόσο, επιλέγεται η δημιουργία μίας εξειδικευμένης οντότητας 

για να τονιστεί η σημασία των Εξαρτήσεων της Επιχειρηματικής Δράσης και να 

διαμορφωθεί ένα ιδιαίτερο πλαίσιο για τη μελέτη τους εντός της Στρατηγικής Οπτικής.
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Οι Εξαρτήσεις της Επιχειρηματικής Δράσης αναφέρονται, ουσιαστικά, στο 

πλαίσιο μελέτης που προτείνει ο Yu [58], Ο Yu αναγνωρίζει τέσσερα είδη εξαρτήσεων, 

ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου που καθορίζει τη σχέση εξάρτησης: τις εξαρτήσεις 

στρατηγικών στόχων, τις εξαρτήσεις έργων, τις εξαρτήσεις πόρων και τις “εύκαμπτες” 

εξαρτήσεις (softgoal dependencies). Οι εξαρτήσεις στρατηγικών στόχων και οι 

“εύκαμπτες” εξαρτήσεις αναφέρονται στους στόχους που έχουν οι διάφοροι Παράγοντες 

της Οργάνωσης που συμμετέχουν στην εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 

καθώς και στους στόχους των Παραγόντων του Εξωτερικού Περιβάλλοντος, που 

μπορούν να επηρεάζουν (πχ. Πολιτικοί παράγοντες), να ταυτίζονται (πχ. Πελάτες, 

Κοινωνικοί Παράγοντες) ή να εναντιώνονται (πχ. Ανταγωνιστές, Προμηθευτές) με τους 

στόχους της επιχειρηματικής δράσης. Η πληροφορία αυτή προέρχεται από τις οντότητες 

των Παραγόντων της Οργάνωσης και των Παραγόντων του Εξωτερικού Περιβάλλοντος. 

Η εξάρτηση των πόρων προέρχεται από την οντότητα των Πόρων και αναφέρεται στους 

περιορισμούς που μπορεί να υπάρχουν ως προς τα μέσα της επιχειρηματικής δράσης. 

Τέλος, οι εξαρτήσεις έργων αναφέρονται απευθείας στις εξαρτήσεις στην εκτέλεση των 

διαφόρων επιχειρηματικών δράσεων (προαπαιτούμενες/ παράλληλες δραστηριότητες, 

κλπ.) και εκφράζεται από την οντότητα της Εκτέλεσης του Προγράμματος Δράσης.

Ο Yu χαρακτηρίζει χρήσιμες τις έννοιες της κατεύθυνσης της εξάρτησης (αν είναι 

συνεργατική ή ανασχετική) και της έντασης της σχέσης εξάρτησης. Οι έννοιες αυτές 

μπορούν να αποτελέσουν γνωρίσματα της έννοιας της Εξάρτησης της Επιχειρηματικής 

Δράσης. Επισημαίνεται ότι αυτό το πλαίσιο των εξαρτήσεων μπορεί να εμπλουτισθεί και 

να εξειδικευτεί, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης .

•ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Η έννοια του Αποτελέσματος της Εκτέλεσης του Προγράμματος Δράσης (Action 

Outcome) προέρχεται από την έννοια της Εκτέλεσης του Προγράμματος Δράσης και, 

συγκεκριμένα, αξιολογεί την αποδοτικότητα της Εκτέλεσης του Προγράμματος Δράσης.

Εφόσον το Πρόγραμμα Δράσης έχει αναπτυχθεί βάσει συγκεκριμένης 

στρατηγικής και στόχων (ή έστω έχει συνδεθεί με τη στρατηγική και τους στόχους), τότε 

η αξιολόγηση της Εκτέλεσης του Προγράμματος Δράσης πρέπει να γίνει με αυτά τα 

κριτήρια. Για το λόγο αυτό, η οντότητα του Αποτελέσματος της Εκτέλεσης του 

Προγράμματος Δράσης συνδέεται με την οντότητα του Προγράμματος Στρατηγικής- 

Στόχων.

Η αξιολόγηση του Αποτελέσματος της Εκτέλεσης του Προγράμματος Δράσης 

μπορεί να γίνεται με τρόπο αναλυτικό- οικονομικό ή να είναι γενικής και ποιοτικής 

φύσης. Με αυτόν τον τρόπο, η αξιολόγηση του Αποτελέσματος της Εκτέλεσης του
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Προγράμματος Δράσης γίνεται περισσότερο σφαιρική και πλήρης. Η οικονομική 

αξιολόγηση του Αποτελέσματος της Εκτέλεσης του Προγράμματος Δράσης αποδίδεται 

με της έννοια της Οικονομικής Έκθεσης (Economic Report), που ορίζεται ως υπο

κατηγορία της έννοιας του Αποτελέσματος της Εκτέλεσης του Προγράμματος Δράσης. Η 

διάκριση των εννοιών αυτών είναι αναγκαία, γιατί το περιεχόμενο, ο σκοπός και οι 

δυνατότητες της Οικονομικής Έκθεσης είναι διαφορετικά από αυτά της γενικότερης 

διερεύνησης των παραγόντων που επιδρούν στο Αποτέλεσμα της Εκτέλεσης του 

Προγράμματος Δράσης. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα μάρκετινγκ για την αύξηση των 

πωλήσεων κατά Χ% και ο προϋπολογισμός των εξόδων μπορεί να ήταν άριστοι και να 

τηρήθηκαν απολύτως, αλλά το Αποτέλεσμα της Εκτέλεσης του Προγράμματος Δράσης 

μπορεί να ήταν η μείωση των πωλήσεων κατά Ζ%, γιατί επέδρασαν αρνητικά ορισμένοι 

Παράγοντες του Εξωτερικού Περιβάλλοντος (για παράδειγμα, οι ανταγωνιστές 

προώθησαν νέα έκδοση προϊόντος, κλπ.) ή ορισμένοι Παράγοντες της Οργάνωσης (για 

παράδειγμα, μια απεργία διάρκειας, η αδυναμία συντονισμού της λειτουργίας του 

Τμήματος Παραγωγής με το Τμήμα Μάρκετινγκ και το Τμήμα Πωλήσεων, κτλ.).

Η αξιολόγηση του Αποτελέσματος της Εκτέλεσης του Προγράμματος Δράσης δε 

χρησιμεύει μόνο στην αναγνώριση των παραγόντων επιτυχίας ή αποτυχίας, αλλά μπορεί 

να οδηγήσει και στην Ανασκευή του Προγράμματος Δράσης.

•Οικονομική Εκθεση

Η έννοια της Οικονομικής Έκθεσης (Economic Report) αναφέρεται στην οικονομική 

ανάλυση των Προγραμμάτων Δράσης και εισάγει, έτσι, μία οικονομική οπτική στη 

στρατηγική διαδικασία. Οι βασικές υποκατηγορίες της Οικονομικής Έκθεσης είναι δύο: ο 

Προϋπολογισμός (Budget) και ο Απολογισμός (Economic Review).

Στο μοντέλο της Υποδομής της Στρατηγικής Οπτικής ορίζεται μόνο η έννοια του 

Προϋπολογισμού, γιατί αυτή η έννοια έχει χρησιμοποιηθεί στα μοντέλα της στρατηγικής 

διοίκησης. Η έννοια της Οικονομικής Έκθεσης είναι ευρύτερη από την έννοια του 

Προϋπολογισμού. Η έννοια αυτή επιλέγεται για το μοντέλο της Γενικής Στρατηγικής 

Οπτικής γιατί ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της οικονομικής διάστασης των 

Προγραμμάτων Δράσης και το περιεχόμενο της Οικονομικής Οπτικής.

•ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Προϋπολογισμός (Budget) αποτελεί μία αρχική οικονομική κατάσταση για το 

Πρόγραμμα Δράσης. Στόχος είναι η κατανομή των πόρων με τρόπο που να αυξάνεται η 

αποδοτικότητα της δράσης και η εκτίμηση του αναμενόμενου αποτελέσματος του
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Προγράμματος Δράσης. Στο ρόλο και τη σημασία των Προϋπολογισμών στη διαδικασία 

στρατηγικής έγινε αναφορά κατά την παρουσίαση του μοντέλου του Στρατηγικού 

Σχεδιασμού (ενότητα 2.4.1.2.)

Υπενθυμίζεται ότι είναι δυνατό ο Προϋπολογισμός να αποτελεί την αφετηρία, και 

όχι το επιστέγασμα της στρατηγικής διαδικασίας. Η δυνατότητα επίδρασης του 

Προϋπολογισμού στους Στόχους και στο Πρόγραμμα Δράσης παρουσιάζεται στο σχήμα

3.3. Στο μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετισμών του σχήματος 3.4. αυτή η δυνατότητα δεν 

ορίζεται με άμεσο τρόπο, για χάρη της οικονομίας και της απλότητας του μοντέλου, αλλά 

εντάσσεται στην έννοια της Ανασκευής του Προγράμματος Δράσης, με τον ορισμό της 

οντότητας Πρόγραμμα Δράσης Βάσει Προϋπολογισμού. Αν μία επιχείρηση εφαρμόζει 

αυτήν την πρακτική στρατηγικής διαδικασίας, τότε θα πρέπει να προβεί στον κατάλληλο 

ανασχεδιασμό του (συγκεκριμένου) μοντέλου της Στρατηγικής Οπτικής.

•ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Απολογισμός (Review) αποτελεί την τελική οικονομική κατάσταση για το Πρόγραμμα 

Δράσης. Στόχος είναι η εξέταση του πραγματικού οικονομικού αποτελέσματος του 

Προγράμματος Δράσης. Η σύγκριση του Προϋπολογισμού και του Απολογισμού 

αποκαλύπτουν το μέγεθος και τις πηγές των αποκλίσεων του οικονομικού σχεδιασμού 

από την πραγματική εφαρμογή του σχεδιασμού.

•Ανασκευή Προγράμματος Δράσης

Η έννοια της Ανασκευής του Προγράμματος Δράσης (Corrective Action Program) 

αναφέρεται στον αναπροσδιορισμό του Προγράμματος Δράσης, όταν το Αποτέλεσμα της 

Εκτέλεσης του Προγράμματος Δράσης δεν κρίνεται ικανοποιητικό ή δεν ανταποκρίνεται 

στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στην οντότητα του Προγράμματος Στρατηγικής- 

Στόχων.

Η έννοια της Ανασκευής του Προγράμματος Δράσης αποτελεί, ουσιαστικά, μια 

ιδιάζουσα περίπτωση της έννοιας του Προγράμματος Δράσης. Ωστόσο, επιλέγεται η 

ξεχωριστή παρουσίαση αυτής της οντότητας για να τονιστεί η δυνατότητα Ανασκευής 

του Προγράμματος Δράσης και να καθίσταται διαρκής η διαφοροποίηση του 

αποτυχημένου προγράμματος δράσης από το ανασκευασμένο πρόγραμμα δράση.

•Προγραμμα Δράσης βαςει Προϋπολογισμού

Η έννοια του Προγράμματος Δράσης Βάσει Προϋπολογισμού (Budget-driven Action 

Program) αναφέρεται στην περίπτωση που ο προγραμματισμός της επιχείρησης και η
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διαμόρφωση των στόχων γίνεται με σημείο αφετηρίας τον προϋπολογισμό των τμημάτων 

της επιχείρησης. Στην έννοια του Προγράμματος Δράσης Βάσει Προϋπολογισμού και 

στον τρόπο απεικόνισής της στο μοντέλο έγινε αναφορά κατά την περιγραφή της έννοιας 

του Προϋπολογισμού.

Αναφέρθηκε ότι οι έννοιες που περιλαμβάνονται στο μοντέλο της Υποδομής της 

Στρατηγικής Οπτικής αποτελούν τις πιο βασικές έννοιες της στρατηγικής διαδικασίας. Το 

Συγκεκριμένο Μοντέλο Στρατηγικής Οπτικής μπορεί να εμπλουτιστεί με περισσότερες 

έννοιες, σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις ανάγκες της επιχείρησης. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται ένα παράδειγμα του τρόπου εμπλουτισμού της Γενικής Στρατηγικής 

Οπτικής του σχήματος 3.4. με πρόσθετες έννοιες.

Συγκεκριμένα, γίνεται η υπόθεση ότι η επιχείρηση επιθυμεί να εντάξει στο 

πλαίσιο της μελέτης της στρατηγικής διαδικασίας την ευρέως διαδεδομένη έννοια του 

“Στρατηγικού Παράθυρου Ευκαιρίας” (Strategic Opportunity Window). Η περίπτωση 

αυτή παρουσιάζεται στο σχήμα 3.5., που αποτελεί υποσύνολο του σχήματος 3.4. και 

περιλαμβάνει μόνο τις νέες έννοιες και τις σχετικές με αυτές βασικές έννοιες του 

μοντέλου.

Σχήμα 3.5.: Ο εμπλουτισμός της Γενικής Στρατηγικής Οπτικής με την έννοια 
του “Στρατηγικού Παράθυρου Ευκαιρίας”

Η έννοια του Στρατηγικού Παράθυρου Ευκαιρίας αναφέρεται σε μία σημαντική 

ευκαιρία που εντοπίζει η επιχείρηση στην αγορά που δεν καλύπτεται από τις άλλες 

επιχειρήσεις και έχει την ικανότητα να την εκμεταλλευτεί άμεσα. Επομένως, το 

Στρατηγικό Παράθυρο Ευκαιρίας είναι προϊόν της σύνθεσης της Στρατηγικής 

Πληροφορίας που διαθέτει η επιχείρηση και σχετίζεται με εκείνη την κατηγορία 

πληροφορίας που αξιολογείται ως Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας. Για το λόγο αυτό, η 

έννοια του Στρατηγικού Παράθυρου Ευκαιρίας αποδίδεται στο μοντέλο ως μία οντότητα
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που προέρχεται από τη Στρατηγική Πληροφορία της επιχείρησης (εναλλακτικά, εφόσον 

πρόκειται για σύνθεση πληροφοριακών στοιχείων, θα μπορούσε να θεωρηθεί 

υποκατηγορία της οντότητας Στρατηγικής Πληροφορίας, όπως είναι η Κρίσιμη 

Πληροφόρηση Επιτυχίας, οι Υποθέσεις, οι Εκτιμήσεις, κτλ.). Βάσει του Στρατηγικού 

Παράθυρου Ευκαιρίας, η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει μία Στρατηγική, ώστε να το 

εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο. Ο οντότητα Εκμετάλλευση του Στρατηγικού 

Παράθυρου Ευκαιρίας (Strategic Opportunity Window Exploitation) χρησιμοποιείται για 

να συνδέσει τις δύο αυτές έννοιες.

Η επιχείρηση μπορεί να τροποποιήσει το μοντέλο της Στρατηγικής Οπτικής ώστε 

να ανταποκρίνεται στη συγκεκριμένη στρατηγική διαδικασία που ακολουθεί. Έτσι, μια 

επιχείρηση που ακολουθεί μια διαδικασία στρατηγικού προγραμματισμού που βασίζεται 

στους προϋπολογισμούς της επιχειρηματικής δράσης θα πρέπει να εντάξει την έννοια του 

Προϋπολογισμού σε ένα ανώτατο επίπεδο ανάλυσης της διαδικασίας, έτσι ώστε να 

απορρέουν από αυτή (ή να συνδέονται άμεσα με αυτή) οι έννοιες των Στόχων και του 

Προγράμματος Δράσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

4.1. Περίληψη

Οι Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων αποτελούν ένα δομημένο πλαίσιο μελέτης για την 

οργάνωση και εκτέλεση των έργων της επιχειρηματικής αλλαγής, του επιχειρηματικού 

(ανα)σχεδιασμού και της επιχειρηματικής ολοκλήρωσης. Τα έργα αυτά εκφράζουν την 

ανάγκη για τη συνεχή αλλαγή και βελτίωση των επιχειρήσεων, έτσι ώστε “η 

προσαρμοστικότητα να αποτελέσει εγγενή ιδιότητα των επιχειρήσεων” [25]. Έτσι, ο 

(ανα)σχεδιασμός και η ολοκλήρωση των επιχειρήσεων συσχετίζονται στενά με την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την επιτυχή παρουσία τους στις αγορές, 

εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης.

Τα έργα του σχεδιασμού και της ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων, όπως 

περιγράφονται στην GERAM, διενεργούνται στη βάση του Κύκλου Ζωής της 

επιχείρησης με τη συμμετοχή τεσσάρων ειδών Επιχειρηματικών Οντοτήτων. Ο Κύκλος 

Ζωής που ορίζεται στην GERAM αποτελείται από επτά στάδια: την αναγνώρισης της 

οντότητας, τον προσδιορισμό των θεμελιωδών εννοιών της, τον προσδιορισμό των 

προδιαγραφών λειτουργίας της, το σχεδίασμά της λειτουργίας της, την υλοποίηση του 

σχεδιασμού, τη λειτουργία της οντότητας και, τέλος, την αποσύνθεση της οντότητας. Οι 

γενικές Επιχειρηματικές Οντότητες που συμμετέχουν στον Κύκλο Ζωής των 

προγραμμάτων σχεδιασμού και ολοκλήρωσης διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: την 

οντότητα της Στρατηγικής Διοίκησης, την οντότητα του Επιχειρηματικού Σχεδιασμού/ 

Ολοκλήρωσης, την Επιχειρηματική οντότητα και την οντότητα του Προϊόντος.

149



Στην Αρχιτεκτονική της GERAM αναγνωρίζεται η στρατηγική διάσταση των 

έργων σχεδιασμού και ολοκλήρωσης των επιχειρήσεων, ωστόσο η έμφαση δίδεται στο 

σχεδίασμά της λειτουργίας και την υλοποίηση του σχεδιασμού. Αν και ο στόχος των 

Αρχιτεκτονικών Επιχειρήσεων είναι η πλήρης ολοκλήρωση της επιχείρησης, δηλαδή η 

ολοκλήρωση όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών, φαίνεται να αποσυνδέεται το 

ζήτημα της λήψης αποφάσεων από το σχεδίασμά, τον προγραμματισμό και την εφαρμογή 

του έργου και να υποβαθμίζεται η σημασία του. Θεωρώντας ότι η στρατηγική διαδικασία 

διαμορφώνεται εξωγενώς ως προς τις διαδικασίες επιχειρηματικού σχεδιασμού και 

ολοκλήρωσης και λαμβάνοντας τα αποτελέσματα της στρατηγικής διαδικασίας ως 

δεδομένα, οι Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων στερούνται, ουσιαστικά, ενός μηχανισμού για 

την παρακολούθηση με άμεσο τρόπο των εξελίξεων του περιβάλλοντος και περιορίζουν 

την προοπτική στην εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης.

Τα μοντέλα της στρατηγικής των επιχειρήσεων, από την άλλη πλευρά, 

αναπτύσσονται στη βάση μιας αντίρροπης τάσης. Στις περισσότερες προσεγγίσεις της 

στρατηγικής διαδικασίας γίνεται η διάκριση ανάμεσα στη διαμόρφωση και την 

υλοποίηση (που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό και την ανάληψη δράσης) της 

στρατηγικής και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην πρώτη φάση. Η στρατηγική των 

επιχειρήσεων φαίνεται να ολοκληρώνεται με την επιλογή της συγκεκριμένης στρατηγικής 

που θα κατευθύνει την επιχειρηματική δράση για την επίτευξη των στόχων της 

επιχείρησης. Επίσης, η στρατηγική αναπτύσσεται στο διευρυμένο ορίζοντα του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, σε αντίθεση με τον εσωστρεφή προσανατολισμό των 

Αρχιτεκτονικών.

Από την επισκόπηση της αρθρογραφίας προκύπτει ότι τόσο οι Αρχιτεκτονικές 

όσο και η στρατηγική των επιχειρήσεων εστιάζουν, από διαφορετικές οπτικές γωνίες, το 

ενδιαφέρον τους στο ζήτημα της ανταγωνιστικής βελτίωσης της επιχείρησης. Οι έννοιες 

που χρησιμοποιούνται στα δύο αυτά πεδία είναι μάλλον συμπληρωματικές και 

αλληλοκαλυπτόμενες ως προς τους στόχους και τις επιδιώξεις. Τα κοινά σημεία τους 

σχετίζονται τόσο με τη διαδικασία που ακολουθείται, όσο και με τους στόχους που 

επιδιώκονται. Έτσι, υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των φάσεων του Κύκλου Ζωής των 

προγραμμάτων σχεδιασμού και ολοκλήρωσης στην GERAM και των φάσεων της 

στρατηγικής διαδικασίας (και ιδιαίτερα της διαδικασίας του Στρατηγικού Σχεδιασμού). 

Επίσης, και τα δύο πλαίσια μελέτης εστιάζονται στις επιχειρηματικές διαδικασίες και την 

αξιοποίηση των πόρων, αναπτύσσονται βάσει των εξελίξεων του περιβάλλοντος και του 

ανταγωνισμού και αποσκοπούν στον (ανα)σχεδιασμό και τη βελτίωση της επιχείρησης, 

την επιχειρηματική ολοκλήρωση και την αναβάθμιση της ανταγωνιστικής θέσης των 

επιχειρήσεων. Οι διαφορές μεταξύ των Αρχιτεκτονικών και της στρατηγικής των
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επιχειρήσεων δεν εντοπίζονται στους στόχους, αλλά στα χρησιμοποιούμενα μέσα και 

τους τρόπους δράσης για την επίτευξη των στόχων.

Η ολοκλήρωση των εννοιών των Επιχειρηματικών Αρχιτεκτονικών και της 

στρατηγικής μπορεί να αποβεί αμοιβαίως ευεργετική, αλληλοκαλύπτοντας τα κενά και 

διαμορφώνοντας ένα περισσότερο ισοσταθμισμένο πλαίσιο για τη συνολική μελέτη των 

επιχειρήσεων. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου 

που θα υποστηρίζει την ολοκλήρωση όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών, 

διοικητικών- στρατηγικών και λειτουργικών- παραγωγικών. Η σύνδεση αυτή κρίνεται 

σκόπιμη, καθώς η στρατηγική αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν μετουσιώνεται σε 

επιχειρηματική δράση και, αντίστροφα, η επιχειρηματική δράση οδηγεί στην επιτυχία 

όταν εντάσσεται στην εξυπηρέτηση κάποιου στρατηγικού στόχου. Η ολοκλήρωση 

επιδιώκεται με την προσθήκη μιας επιπλέον οπτικής, της Στρατηγικής Οπτικής, που θα 

περιλαμβάνει όλες τις σχετικές με την επιχειρηματική στρατηγική έννοιες και θα 

αλληλεπιδρά με τις υπόλοιπες οπτικές του πλαισίου της GERAM.

Με την ενσωμάτωση των στρατηγικών εννοιών, οι Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων 

θα αποκτήσουν εξωστρεφή και στρατηγικό προσανατολισμό και θα επιτευχθεί η σύνδεση 

των οργανωσιακών και των λειτουργικών αποφάσεων με τις στρατηγικές αποφάσεις. Η 

Στρατηγική Οπτική μπορεί να προσφέρει μία λύση στο ζήτημα της συνεχούς 

παρακολούθησης των επιδράσεων των παραγόντων του περιβάλλοντος στην επιχείρηση. 

Η έννοια της ολοκλήρωσης της επιχείρησης θα διευρυνθεί, επιδιώκοντας την ευρεία 

ολοκλήρωση όλων των επιχειρηματικών διαδικασιών (διοικητικών και λειτουργικών), 

καθώς και την ολοκλήρωση της επιχείρησης με παράγοντες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Τέλος, θα διαμορφωθεί το υπόβαθρο για τον εμπλουτισμό του πλαισίου 

μελέτης με επιπλέον οπτικές, ως παράγωγες οπτικές, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε 

επιχείρησης.

Οι Αρχιτεκτονικές Επιχειρήσεων, αποτελώντας δομημένες και τυπικές 

προσεγγίσεις στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης που 

αποσκοπούν στην υλοποίηση των προγραμμάτων επιχειρηματικού σχεδιασμού και 

ολοκλήρωσης, μπορούν να συμβάλλουν στη στρατηγική διαδικασία, και ιδιαίτερα στην 

ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων στρατηγικής δράσης.

Άλλα πλεονεκτήματα που αναφέρονται από κοινού τόσο στη στρατηγική 

διαδικασία, όσο και στη διαδικασία σχεδιασμού και ολοκλήρωσης είναι η βελτίωση της 

ποιότητας επικοινωνίας μεταξύ της ανώτατης διοίκησης και των λειτουργικών επιπέδων 

για την αμοιβαία κατανόηση των ενδιαφερόντων και των προβληματισμών καθενός και η
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συμβολή στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την καλύτερη υποστήριξη της 

στρατηγικής διαδικασίας.

Το μέσο για τη σύζευξη των εννοιών των Αρχιτεκτονικών και της στρατηγικής 

είναι η δημιουργία μίας Στρατηγικής Οπτικής (Strategic View) που εντάσσεται στο 

πλαίσιο των οπτικών της GERAM. Η Στρατηγική Οπτική μπορεί να αποτελέσει μία 

ιδιαίτερη ενότητα της GERAM που θα περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες της στρατηγικής 

των επιχειρήσεων. Η Στρατηγική Οπτική θα συνδέεται, θα επικοινωνεί και θα 

αλληλεπιδρά με τις υπόλοιπες οπτικές του πλαισίου της GERAM. Με αυτόν τον τρόπο 

διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις ώστε η στρατηγική να μετουσιώνεται σε δράση και, 

αντίστροφα, η δράση να εντάσσεται στην εξυπηρέτηση κάποιου στρατηγικού στόχου.

Η ανάπτυξη ενός γενικού εννοιολογικού μοντέλου της Στρατηγικής Οπτικής, που 

αποκαλείται Γενική Στρατηγική Οπτική, γίνεται σε δύο φάσεις. Αρχικά δημιουργείται 

ένα εννοιολογικό μοντέλο της στρατηγικής διαδικασίας που επιδιώκει την ολοκλήρωση 

των στρατηγικών εννοιών, όπως εκφράζονται στις διάφορες σχολές στρατηγικής σκέψης. 

Το μοντέλο αυτό αποκαλείται “Υποδομή της Στρατηγικής Οπτικής” (Strategic View 

Structure), γιατί αποτελεί το νοηματικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη της Στρατηγικής 

Οπτικής και περιγράφει τον τρόπο σύνδεσής της με τις υπόλοιπες οπτικές ενός πλαισίου 

μοντελοποίησης, όπως η GERAM.

Οι έννοιες της στρατηγικής διαδικασίας που περιλαμβάνονται στην Υποδομή της 

Στρατηγικής Οπτικής είναι οι εξής: Παράγοντας της Οργάνωσης (Organizational Agent), 

Αξίες (Values), Όραμα (Vision), Αποστολή (Mission), Στρατηγική (Strategy), Στόχος 

(Objective), Στρατηγικό Πρόγραμμα Δράσης (Strategic Action Program),

Προϋπολογισμός (Budget), Εξάρτηση Στρατηγικής Δράσης (Strategic Action 

Dependence), Στρατηγική Πληροφορία (Strategic Information), Υποθέσεις 

(Assumptions), Εκτιμήσεις (Estimations), Παράγοντας Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

(External Environment Agent), Πελάτης (Customer), Αγοραστής (Buyer), Ανταγωνιστής 

(Competitor), Προμηθευτής (Supplier), Πολιτικός Παράγοντας (Political Force), 

Περιβάλλον (Environment) Κοινωνία (Society) και Τεχνολογία (Technology).

Στη συνέχεια αναπτύσσεται η Γενική Στρατηγική Οπτική (Generic Strategic 

View), που είναι ένα γενικό υπόδειγμα της Στρατηγικής Οπτικής και περιλαμβάνει τις 

βασικές έννοιες και σχέσεις της Στρατηγικής Οπτικής. Η δημιουργία της Γενικής 

Στρατηγικής Οπτικής εντάσσεται στο πνεύμα της GERAM και της CIMOSA για την 

ανάπτυξη γενικών μοντέλων που θα μπορούν να εξειδικεύονται και να προσαρμόζονται 

στις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε επιχείρησης. Η Γενική Στρατηγική 

Οπτική είναι ένα εννοιολογικό μοντέλο που βασίζεται στην Υποδομή της Στρατηγικής
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Οπτικής και εκφράζεται με δομημένο τρόπο ως ένα Μοντέλο Οντοτήτων- Συσχετισμών 

(Entity- Relationship Model).

4.2. Τα αποτελέσματα της μελέτης

Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τη συγκριτική εξέταση του εννοιολογικού και 

του μεθοδολογικού πλαισίου των Αρχιτεκτονικών Σχεδιασμού και Ολοκλήρωσης και της 

στρατηγικής των επιχειρήσεων. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας είναι η 

επισήμανση των σημείων της συμπληρωματικότητας των εννοιών και της 

αναλογικότητας του μεθοδολογικού πλαισίου κάθε πεδίου. Οι επισημάνσεις αυτές μπορεί 

να συμβάλλουν στις προσπάθειες ολοκλήρωσης των διαδικασιών και των μεθόδων που 

ακολουθούνται σε κάθε πεδίο ή να αποτελόσουν τη βάση για την μεταφορά εννοιών από 

το ένα πεδίο στο άλλο. Η ολοκλήρωση θα μπορούσε να απευθύνεται μόνο σε ορισμένους 

κρίσιμους τομείς σε σχέση με τη στρατηγική των επιχειρήσεων και το σχεδίασμά και την 

ανάληψη της δράσης.

Η σύζευξη των εννοιών των Αρχιτεκτονικών και της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων συμβάλλει στη δημιουργία ενός εννοιολογικού πλαισίου για την ευρύτερη 

ολοκλήρωση των επιχειρήσεων. Οι ολοκλήρωση θα επεκτείνεται πέρα από τις 

παραγωγικές λειτουργίες και θα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση μεταξύ των λειτουργικών 

και των διοικητικών διαδικασιών, στις οποίες εντάσσεται και η στρατηγική και τα 

στοιχεία που την αποτελούν (για παράδειγμα ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, ο 

έλεγχος, κλπ.). Η ολοκλήρωση των λειτουργικών και των διοικητικών διαδικασιών 

οδηγεί έμμεσα στην ολοκλήρωση της διοικητικής δομής των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα ως 

προς τη στρατηγική διαδικασία, που αναπτύσσεται κατά μήκος όλης της διοικητικής 

ιεραρχίας της επιχείρησης, η ολοκλήρωση θα λάβει χώρα στην κάθετη διάσταση της 

επιχείρησης, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με την λειτουργική ολοκλήρωση. Τέλος, η 

Στρατηγική Οπτική θα προσφέρει στις Αρχιτεκτονικές Σχεδιασμού και Ολοκλήρωσης 

ένα μηχανισμό για την παρακολούθηση των εξελίξεων του περιβάλλοντος που θα 

συνεισφέρει στην επιλεκτική ολοκλήρωση της επιχείρησης με τα στοιχεία του 

περιβάλλοντος της.

Η ενσωμάτωση της Γενικής Στρατηγικής Οπτικής στις Αρχιτεκτονικές 

Σχεδιασμού και Ολοκλήρωσης θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου 

μελέτης για τη λήψη και την υλοποίηση των στρατηγικών αποφάσεων. Η σύνδεση 

μεταξύ της λήψης στρατηγικών αποφάσεων και της ανάληψης επιχειρηματικής δράσης 

θα είναι δίπλευρη και με αυτόν τον τρόπο θα συνδέει αφενός τη στρατηγική και τους
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στόχους της επιχείρησης με τη συγκεκριμένη δράση που επιδιώκει την επίτευξή τους κι 

αφετέρου εντάσσοντας την καθημερινή δράση της επιχείρησης στην εξυπηρέτηση των 

στρατηγικών της στόχων.

Η δημιουργία της Γενικής Στρατηγικής Οπτικής αποτελεί μία προσπάθεια 

εμπλουτισμού του μεθοδολογικού πλαισίου των Αρχιτεκτονικών Σχεδιασμού και 

Ολοκλήρωσης με επιπλέον οπτικές που απευθύνονται σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα της 

επιχειρηματικής δράσης. Λόγω της σημαντικότητας της στρατηγικής για τη λειτουργία 

των επιχειρήσεων, η Γενική Στρατηγική Οπτική μπορεί να αποτελέσει το υπόβαθρο για 

την ανάπτυξη και άλλων οπτικών που θα διευρύνουν και θα αναβαθμίσουν το πλαίσιο 

μελέτης των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, τέτοιες οπτικές 

αποτελούν η Οικονομική Οπτική της και η Οπτική της Επιχειρηματικής Κουλτούρας.

4.3. Μελλοντικές προεκτάσεις

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η εννοιολογική τεκμηρίωση και η δημιουργία ενός 

μεταμοντέλου της Στρατηγικής Οπτικής. Ένα ζήτημα που θα πρέπει να διερευνηθεί στη 

συνέχεια είναι η υλοποίηση της Στρατηγικής Οπτικής με τη δημιουργία συγκεκριμένων 

μοντέλων και η σύνδεση και η συλλειτουργία τους με τις υπόλοιπες οπτικές της 

GERAM. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιολογηθεί ο βαθμός αποδοτικότητας της σύνδεσης 

της Στρατηγικής Οπτικής με τις υπόλοιπες οπτικές, που αποτελεί το μέσο για την 

ολοκλήρωση των μεθοδολογικών πλαισίων της λήψης στρατηγικών αποφάσεων και του 

σχεδιασμού και της υλοποίησης των προγραμμάτων δράσης.

Η αξιολόγηση της ωφέλειας από τη Στρατηγική Οπτική πρέπει να γίνει 

ακολούθως σε πρακτικό επίπεδο με τη μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων 

επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις ολοκλήρωσης της 

επιχείρησης με παράγοντες του εξωτερικού της περιβάλλοντος, που αναμένεται να 

ευνοηθούν ιδιαίτερα από τον εξωστρεφή προσανατολισμό της Στρατηγικής Οπτικής.

Επίσης, θα πρέπει να δημιουργηθούν εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα 

για την υποστήριξη της στρατηγικής διαδικασίας βάσει του εννοιολογικού σχήματος της 

Στρατηγικής Οπτικής. Τα πληροφοριακά συστήματα αυτά δε θα πρέπει να περιορίζουν τα 

στελέχη στην ανάπτυξη της στρατηγικής, αλλά θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη βελτίωση 

της διαδικασίας λήψης απόφασης και την παρακίνηση για καινοτομία και μάθηση, όπως 

αναφέρουν οι Dutta et. al. [11]. Με αυτόν τον τρόπο τα πληροφοριακά συστήματα θα 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες της στρατηγικής διαδικασίας.
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Τέλος, αφού η σύνδεση της Στρατηγικής Οπτικής γίνει επιτυχώς και η συμβολή 

της στο πλαίσιο της μελέτης των επιχειρήσεων κρίνεται ουσιαστική, θα πρέπει να 

αναπτυχθούν παράγωγες οπτικές για την πληρέστερη υποστήριξη εξειδικευμενών 

ζητημάτων της επιχειρηματικής δράσης, όπως είναι η Οικονομική Οπτική και η Οπτική 

της Επιχειρηματικής Κουλτούρας που αναφέρθηκαν.
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