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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεη ηελ αλάπηπμε βηνηερληθνχ πάξθνπ σο 

ζηξαηεγηθφ εξγαιείν δηακφξθσζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο επηρεηξήζεσλ. 

χκθσλα κε ηνλ λφκν Ν.2545/15-12-1997 πνπ δηέπεη ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ (Β.Δ.ΠΔ.) θαη εηδηθφηεξα κε βάζε ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, «Βηνηερληθφ πάξθν ζεσξείηαη ν ρψξνο ν νπνίνο 

θαζνξίδεηαη, νξηνζεηείηαη, πνιενδνκείηαη θαη νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο ρψξνο θάζε βηνκεραληθήο θαη 

βηνηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο ρακειήο φριεζεο θαη επαγγεικαηηθψλ εξγαζηεξίσλ.» Ζ 

αλάιπζε γίλεηαη κε βάζε ην βηνηερληθφ πάξθν (ΒΗΟ.ΠΑ.) εξξψλ φζνλ αθνξά ζην ξφιν 

ηνπ σο ζηξαηεγηθφ εξγαιείν δηακφξθσζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ 

ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ.  

Σν ΒΗΟ.ΠΑ. εξξψλ ήηαλ αξρηθά πξνγξακκαηηζκέλν λα νινθιεξσζεί ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2007, σζηφζν δηαθνξά ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα νδήγεζαλ ζην λα 

νινθιεξσζεί ην έξγν ζην ηέινο ηνπ 2010, ζε έθηαζε 122,45 ζηξ. ηδηνθηεζίαο ηνπ 

Γήκνπ εξξψλ.  

Οη επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο πξνβιέπεηαη λα είλαη 

άκεζεο θαη έκκεζεο θαη αλαθέξνληαη ηφζν ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, φζν θαη 

ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηνρήο. ζν αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο ε κειέηε 

ζθνπηκφηεηαο θαη νηθνλνκηθή βησζηκφηεηαο πξνβιέπεη φηη ζα αθνινπζήζνπλ κία 

αλαπηπμηαθή πνξεία ιφγσ ηεο ρσξνηαμηθήο ηνπο αλαδηάξζξσζεο, ησλ επλντθψλ 

θηλήηξσλ πνπ ζα επηηχρνπλ θαη απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ 

κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζην ΒΗΟ.ΠΑ. 

Απφ ηελ πεξηβαιινληηθά αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ζπκπεξαίλεηαη φηη νη επηπηψζεηο 

ηνπ είλαη κηθξέο θαη ηνπηθήο θιίκαθαο. Σν κηθξφ ηνπ κέγεζνο θαη ε εγθαηάζηαζε ζε 

απηφ κηθξψλ δξαζηεξηνηήησλ ρακειήο φριεζεο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ζα 

ππάξμνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. 

Σειηθά πξνθχπηεη φηη ην ΒΗΟ.ΠΑ απνηειεί έλα θαζαξά αλαπηπμηαθφ έξγν ην νπνίν 

απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηελ πεξηνρή κε ηε 

ζεζκνζέηεζε δψλεο εγθαηάζηαζεο κνλάδσλ ρακειήο φριεζεο θαη επαγγεικαηηθψλ 

εξγαζηεξίσλ. 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ε επέλδπζε δεκηνπξγίαο ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ θξίλεηαη ηερληθά 
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ζθφπηκε, νηθνλνκηθά βηψζηκε θαη θνηλσληθά απαξαίηεηε γηα ηελ απνζπκθφξεζε ηνπ 

αζηηθνχ ηζηνχ ηεο πφιεο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ζα κεηεγθαηαζηαζνχλ ζε απηφ.  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

ηηο κέξεο καο νη επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα νη βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο 

πξνζπαζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε λα ειαρηζηνπνηνχλ ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ 

ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ πξνζπαζνχλ λα είλαη πην αληαγσληζηηθέο θαη ζπλάκα λα έρνπλ 

κεγαιχηεξν θέξδνο ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηα έζνδα θαη ζηα έμνδα ηνπο. Ο δξφκνο γηα λα πεηχρνπλ ην παξαπάλσ είλαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Μέζσ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην θφζηνο ηνπο. 

Σν παξαπάλσ πνιππφζεην απνηέιεζκα είλαη ν θαξπφο κηαο ζεηξάο ζηξαηεγηθψλ 

εθαξκνγψλ νη νπνίεο δηφινπ εχθνιεο δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θαη γηα ηηο νπνίεο 

έρεη γίλεη κεγάιε ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκνιφγσλ. Έηζη ινηπφλ θαη φπσο ζα 

παξνπζηαζηεί παξαθάησ ε κειέηε γίλεηαη απφ ηξεηο νπηηθέο γσλίεο, απηέο είλαη ην 

εμσηεξηθφ θαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο αιιά θαη ην αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ηελ πεξηζηνηρίδεη. Ζ κειέηε μεθηλά κε ην Ννκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη 

ηα ΒΗΟ.ΠΑ ζηελ Διιάδα. Παξνπζηάδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ξπζκίδεη ηελ ίδξπζε θαη 

ηε ιεηηνπξγία ησλ βηνκεραληθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πεξηνρψλ, ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη 

θαη ηα βηνηερληθά πάξθα (ΒΗΟ.ΠΑ.), φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη κε ην Ν.2545/15-12-97 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη θαη απφ ην ζπκπιεξσκαηηθά επ‟ απηνχ πξνεδξηθά 

δηαηάγκαηα θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο.  ηε ζπλέρεηα γίλεηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην 

ΒΗΟ.ΠΑ εξξψλ θαη παξνπζηάδνληαη θάπνηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα. 

Έπεηηα παξνπζηάδεηαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο αλαιχνληαο ηηο 

«ζηξαηεγηθέο ηθαλφηεηεο» (Strategic capabilities) απηήο αιιά επηρεηξείηαη θαη κηα αλάιπζε 

ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο.  

Ζ επηρείξεζε φκσο δελ δξαζηεξηνπνηείηαη κφλε αιιά είλαη ππνρξεσκέλε γηα ηελ 

βησζηκφηεηά ηεο λα αλαπηχζζεη ζρέζεηο ηφζν κε ηνπο πειάηεο ηεο φζν θαη γεληθφηεξα κε 

ηα κέιε ηνπ αλνηθηνχ, θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα ζην νπνίν ελεξγεί. 

Αλαιχνληαη νη δηαζηάζεηο κέζα ζηηο νπνίεο εκθαλίδνληαη νη ελέξγεηέο ηεο αιιά θαη γίλεηαη 

δέθηεο δπλάκεσλ. Απηέο ελ ζπληνκία είλαη ε πνιηηηθή/λνκηθή δηάζηαζε, ε νηθνλνκηθή 

δηάζηαζε, ε θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθή δηάζηαζε, ε δεκνγξαθηθή δηάζηαζε, ε ηερλνινγηθή 

δηάζηαζε αιιά θαη ε παγθφζκηα. Γηαπηζηψλεηαη επίζεο φηη ε επηρείξεζε αλαπηχζζεη 

ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο θαη κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο. Ζ 
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παξαπάλσ ινηπφλ παξάγξαθνο αλαθέξεηαη ζηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ ηξίηε νπηηθή γσλία πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ν αληαγσληζκφο. 

Έηζη ινηπφλ αλαιχεηαη θιαδηθά ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ αιιά παξνπζηάδεηαη επίζεο 

θαη ε PEST αλάιπζε. Μηα επηρείξεζε γηα λα εκβαζχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν είλαη θαιφ λα 

ρξεζηκνπνηεί αθφκε δπν αλαιχζεηο νη νπνίεο ζηελ παξνχζα εξγαζία αλαθέξνληαη 

εθηελψο, ν ιφγνο γίλεηε γηα ηελ αλάιπζε VRIO θαη PORTER. 

Σέινο γίλεηαη κία εθηελήο αλαθνξά ζηελ SWOT αλάιπζε ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα 

ζπγθεθξηκελνπνηείηαη γηα ην ΒΗΟ.ΠΑ εξξψλ. Ζ παξαπάλσ αλάιπζε καδί κε ηελ PEST 

απνηεινχλ εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φιεο νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ψζηε λα ραξάμνπλ 

ηηο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ηνπο 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ΒΗΟ.ΠΑ. εξξψλ σο ζηξαηεγηθφ εξγαιείν δηακφξθσζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

ησλ ζπκκεηερνπζψλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ηελ αλάιπζε, γίλεηαη ζαθέο φηη ε δεκηνπξγία ηνπ 

ΒΗΟ.ΠΑ. εξξψλ εθηφο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά νθέιε πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ζα 

πξνζθέξεη θαη έλα ζχλνιν θνηλσληθννηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ 

ηελ απμαλφκελε δήηεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο αιιά θαη απφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο. Πξνθχπηεη ινηπφλ ην ζπκπέξαζκα φηη 

κφιηο ην έξγν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ. εξξψλ νινθιεξσζεί, ζα πξνθχςεη κία 

ακθίδξνκε ζρέζε θαηά ηελ νπνία ην ΒΗΟ.ΠΑ εξξψλ ζα βνεζήζεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο, αιιά θαη ε ίδηα ε πεξηνρή ζα βνεζήζεη ην βηνηερληθφ πάξθν θαη θαη‟ 

επέθηαζε ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο.  
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1. ΒΙΟΣΔΥΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΔΛΛΑΓΟ 

 

1.1 Νομοθεηικό Πλαίζιο  

Ζ εγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ ζην ΒΗΟ.ΠΑ. αθνξά κηθξέο βηνκεραλίεο θαη 

βηνηερλίεο ρακειήο φριεζεο, επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα, επηρεηξήζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ, εξεπλεηηθήο θνξείο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θιπ.  

Ζ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία Βηνκεραληθψλ Πεξηνρψλ (ΒΗ.ΠΔ.) μεθίλεζε ζηελ 

ρψξα καο ηελ δεθαεηία ηνπ „60 θαη ε αλάπηπμε ησλ 25 ΒΗ.ΠΔ. θαιχθζεθε ζεζκηθά κε ηνπο 

Νφκνπο 4458/65 θαη 742/77 θαη κε ηελ κνλνπσιηαθή δξάζε ηεο ΔΣΒΑ σο θνξέα ίδξπζεο 

θαη δηαρείξηζεο ησλ ΒΗ.ΠΔ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην παξαπάλσ ζεζκηθφ πιαίζην ζεσξήζεθε φηη δελ θάιππηε 

πιένλ ηηο αλάγθεο ζε δεκηνπξγία βηνκεραληθψλ ππνδνκψλ, ηφζνλ φζν αθνξά ζηελ 

ρσξνζέηεζε ηνπο φζν θαη ζηελ επηινγή ηεο ππνδνκήο θαη ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο. Απηφ 

είρε σο απνηέιεζκα ην 1997 λα εθαξκνζηεί ν Νφκνο 2545/1997 «πεξί Βηνκεραληθψλ θαη 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ» ν νπνίνο δηακφξθσζε ην λέν πιαίζην πνπ αθνξνχζε ηε 

δεκηνπξγία Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Πεξηνρψλ (Β.Δ.ΠΔ.). ην Νφκν 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ ηχπνη βηνκεραληθψλ ππνδνκψλ: 

 

α. Βιομησανική Πεπιοσή (ΒΙ.ΠΔ.): Δίλαη ν ρψξνο, εθηφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο, ν 

νπνίνο ηδξχεηαη, νξηνζεηείηαη, πνιενδνκείηαη θαη νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο ρψξνο ππνδνρήο θάζε βηνκεραληθήο 

θαη βηνηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

β. Βιομησανικό Πάπκο (ΒΙ.ΠΑ. ): Δίλαη ν ρψξνο εθηφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεο, ν 

νπνίνο ηδξχεηαη, νξηνζεηείηαη, πνιενδνκείηαη θαη νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη σο ρψξνο ππνδνρήο θάζε βηνκεραληθήο 

θαη βηνηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζε θαη ρακειήο φριεζεο.  

 

γ. Βιοηεσνικό Πάπκο (ΒΙΟ.ΠΑ.): Δίλαη ν ρψξνο εληφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεο ή 

ζε κηθξή απφζηαζε απφ απηφλ, ν νπνίνο ηδξχεηαη νξηνζεηείηαη, πνιενδνκείηαη θαη 

νξγαλψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη 

σο ρψξνο ππνδνρήο θάζε βηνκεραληθήο ή βηνηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο ρακειήο φριεζεο 

θαη επαγγεικαηηθψλ εξγαζηεξίσλ. 
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δ. Σεσνόπολη: Δίλαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν εγθαζίζηαληαη βηνκεραλίεο λέαο θαη πςειήο 

ηερλνινγίαο, εξεπλεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη επηρεηξήζεηο 

παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη ρψξνη απηνί ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή πνηφηεηα πεξηβάιινληνο 

θαη δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ νηθηζηηθά ζπγθξνηήκαηα, ζηα νπνία ελζσκαηψλνληαη νη 

αλαγθαίεο αζηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

 

ηηο Β.Δ.ΠΔ. εθηφο απφ ηηο βαζηθέο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, επηηξέπεηαη ε 

εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία: 

 Καηαζθεπή θηηξίσλ γηα ηελ ζηέγαζε ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ Γεκνζίσλ 

Τπεξεζηψλ, Ν.Π.Γ.Γ., Κνηλσθειψλ Οξγαληζκψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζ‟ απηέο. 

 Δγθαηάζηαζε επηζηεκνληθψλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ θαη θέληξσλ ηερλνινγηθήο 

ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Καηαζθεπή δηθηχσλ παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. 

 Ζ ίδξπζε ειεχζεξσλ βηνκεραληθψλ δσλψλ. 

 Ζ εγθαηάζηαζε δηακεηαθνκηζηηθψλ θέληξσλ θαη απνζεθψλ γηα ηελ δηαθίλεζε 

βηνκεραληθψλ θαη αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

 Ζ ίδξπζε εθζεζηαθψλ ή ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ. 

 

Αθφκε επηηξέπεηαη: 

α) Ζ κεηεγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ πςειήο φριεζεο ζε 

βηνκεραληθά πάξθα εθ΄ φζνλ ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

- ή δελ ππάξρεη ζην Ννκφ βηνκεραληθή πεξηνρή ή δελ ππάξρεη ρψξνο ζηελ 

ππάξρνπζα ΒΗΠΔ 

- ή έρεη πξνεγνπκέλσο εγθξηζεί κειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. 

β) Ζ κεηεγθαηάζηαζε βηνκεραληθψλ ή βηνηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζεο φριεζεο ζε 

βηνηερληθφ πάξθν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

- ή δελ ππάξρεη ΒΗ.ΠΔ. ή ΒΗΟ.ΠΑ. ζην Ννκφ ή δελ ππάξρεη ειεχζεξνο ρψξνο ζ΄ 

απηά 

- ή ην ΒΗΟ.ΠΑ. είλαη ρσξνζεηεκέλν εθηφο εγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ πφιεσο θαη ε 

κεηεγθαηάζηαζε πξνέξρεηαη απφ ηνλ νηθηζηηθφ ηζηφ. 
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Σν λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Β.Δ.ΠΔ., εηζάγεη θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ 

έγθξηζε, ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο: 

 Φνξείο θαηαζθεπήο θαη δηαρείξηζεο Β.Δ.ΠΔ., ζα είλαη αλψλπκεο εηαηξίεο, νη νπνίεο 

ζα ζπζηήλνληαη κε ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην 2190/94, αξζ.14 παξάγ. 1. Οη 

αλψλπκεο εηαηξίεο, ζα ζπζηήλνληαη απφ λνκηθά πξφζσπα ηνπ Γεκφζηνπ θαη 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ. 

 Γεκηνπξγνχληαη θιαδηθά βηνηερληθά πάξθα πνπ ζηφρν ζα έρνπλ ηελ ζπγθέληξσζε 

κνλάδσλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ ή ζπκπιεξσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κε ηελ 

ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ηεο εηδηθήο ππνδνκήο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ην  

ζπγθεθξηκέλν θιάδν. 

 Θα ππάξρεη αξθεηφ πξάζηλν θαη ρψξνη εμππεξέηεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ 

ζπλαιιαζζφκελσλ κε λέεο ζχγρξνλεο ππεξεζίεο. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ 

ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ΒΔΠΔ: 

 

α/α ΝΟΜΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ 

1 Νόμορ 2545/ΦΔΚ 254Α/15-12-1997 

 

Βηνκεραληθέο & Δπηρεηξεκαηηθέο Τπνδνκέο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο 

πσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη απφ : 

o άξζξν 20 ηνπ Ν. 3190/2003, (ΦΔΚ 249/Α/30-10-2003) 

o άξζξν 25 ηνπ Ν. 2965/2001, (ΦΔΚ 270 /Α /23-11-2001) 

o άξζξν 55 ηνπ Ν. 3283/2004, (ΦΔΚ 210 /Α /2-11-2004) 

2 Πποεδπικό Γιάηαγμα 214/ΦΔΚ 

183Α/13-9-99 

Μειέηεο θαη Έξγα Βηνκεραληθψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Πεξηνρψλ. 

3 ΚΤΑ 22303/788 – ΦΔΚ691Β/08-07-

1998 

 

«Καζνξηζκφο ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 
ζα πξέπεη λα πιεξεί ν θνξέαο ΒΔΠΔ, θιπ. Γηθαηνινγεηηθψλ, 
εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ.3 ηνπ 

Ν.2545/97» 

4 Απόθαζη 10392/426/98 – 

ΦΔΚ438Γ/08-05-1998 ηηρ Τπ. 

Ανάπηςξηρ 

 

«Καζνξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο 
εθηακίεπζεο επηρνξήγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ επελδπηηθψλ 

ζρεδίσλ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2545/97 

«Βηνκεραληθέο θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Πεξηνρέο» 

5 Αποθ.10391/425/98 – 

ΦΔΚ318Β/01-04-1998 ηηρ Τπ. 

Ανάπηςξηρ 

«χλζεζε θαη πγθξφηεζε ηεο Γλσκνδνηηθήο Δπηηξνπήο 
ΒΔΠΔ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 17 ηνπ Ν.2545/97 θαη 

θαζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο ιεηηνπξγίαο ηεο» 

6 Απόθαζη 1852/116/29-1-2004 – 

ΦΔΚ 208Β/ 5-2-2004 Τθ. 

Ανάπηςξηρ 

Καζνξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 
επηρνξήγεζεο θαη ειέγρνπ ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ 

ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2545/97 σο ηζρχεη. 

7 Δγκύκλιορ 

1048561/265/Β0013/ΠΟΛ.116/15-

04-1998 Τπ. Οικονομικών 

«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ Ν.2545/1997» 
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1.2     Ίδπςζη και Λειηοςπγία ΒΙ.ΠΔ. 

Γηα λα ηδξπζεί θαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη κία Β.Δ.ΠΔ. δεηείηαη κε αίηεζε πνπ 

ππνβάιιεηαη ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο είηε απφ ηνπο κεηφρνπο ηνπ θνξέα πνπ πξφθεηηαη 

λα ηδξπζεί, είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ θνξέα, εθφζνλ έρεη ήδε ηδξπζεί. Ζ αίηεζε απηή κεηαμχ 

άιισλ, πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απαξαίηεηα απφ: 

-  Μειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηεο ΒΔΠΔ 

-  Μειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

Με ηελ ΚΤΑ 22303/788 (ΦΔΚ 691Β/8-7-98) Αλάπηπμεο θαη ΠΔΥΩΓΔ 

θαζνξίδνληαη: 

α. Ο ηχπνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο ηνπ ππνςήθηνπ θνξέα ΒΔΠΔ 

β. Σα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ νη κειέηεο ζθνπηκφηεηαο θαη  

    βησζηκφηεηαο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο θνξείο ΒΔΠΔ. 

γ. Σα θξηηήξηα επηινγήο ηεο πξνηεηλφκελεο ζέζεο ΒΔΠΔ 

δ. Σα ηέιε θαη ηα παξάβνια πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ αίηεζε θαη ηελ κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη 

νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο 

 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο 

θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ θαηά ηφπνπ αξκφδηνπ 

Ννκαξρηαθνχ/Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ, εγθξίλεηαη ε ίδξπζε ηεο ΒΔΠΔ θαη ν θνξέαο 

απηήο. 

ηε παξαπάλσ απφθαζε πξέπεη λα νξίδνληαη επηπιένλ θαη ηα εμήο: 

α. Ζ ζέζε, ε έθηαζε θαη ηα φξηα ηεο ΒΔΠΔ, κε αλαθνξά ζε απιφ δηάγξακκα 

νξηδνληηνγξαθίαο. 

β. Οη θαηεγνξίεο βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ απνζεθψλ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

επηηξέπεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηε ΒΔΠΔ, θαζψο θαη εθείλεο πνπ δελ επηηξέπεηαη λα 

εγθαηαζηαζνχλ. 

γ. Οη εηδηθφηεξνη φξνη θαη ηα εηδηθφηεξα κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηελ 

ίδξπζε θαη ηηο νριήζεηο ζηηο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ηεο 

πεξηνρήο. 

Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο πνπ εθδίδεηαη, χζηεξα απφ ηε δεκνζίεπζε 

ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ έξγσλ θαη χζηεξα απφ απηνςία θαη 

πηζηνπνίεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο δηαπηζηψλεηαη ε ίδξπζε 

θαη ε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ΒΔΠΔ. 
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2. ΒΙΟ. ΠΑ ΔΡΡΧΝ  

 

2.1   Πεπιγπαθή ανηικειμένος ηηρ επένδςζηρ 

Σν παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεη ηηο πξννπηηθέο θαη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ 

Βηνηερληθνχ Πάξθνπ εξξψλ (ΒΗΟ.ΠΑ.) θαζψο θαη ηνλ ξφιν ηνπ σο ζηξαηεγηθφ 

εξγαιείν δηακφξθσζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ζπκκεηερνπζψλ  

επηρεηξήζεσλ. Σν 2008 ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε κε αξηζκ. πξση. Φ/Α/7/18/24938/1919 

εγθξίζεθε ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ Βηνηερληθνχ Πάξθνπ εξξψλ  

Με ηελ σο ηψξα εκπεηξία ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη δηεζλψο, ε εγθαηάζηαζε 

επηρεηξήζεσλ ζε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο επηηξέπεη νκαιφηεξεο θαη νηθνλνκηθφηεξεο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο, απινπνηεί ζεκαληηθά ηηο δηαδηθαζίεο δαλεηνδφηεζεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα βνεζάεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Παξάιιεια δηεπθνιχλεηαη ε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε δηθηχσλ 

θαη ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη θνηλψλ 

ππνδνκψλ γηα κεηαθνξά ηερλνινγίαο, δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ 

πξφιεςεο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο.  

Δπνκέλσο νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο Β.Δ.ΠΔ ζε φιεο ηηο κνξθέο 

ηνπο, είλαη ζαθψο πξνζαλαηνιηζκέλεο πξνο ηε δηεπθφιπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ εγθαζίζηαληαη εληφο απηψλ, ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζή 

ηνπο θαη ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη επηπηψζεηο ησλ παξαπάλσ 

παξαγφλησλ ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη ε αχμεζε αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζπκβάιινπλ ζηελ δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπο. Δπηπιένλ, ζην παξφλ 

θεθάιαην εμεηάδεηαη ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ. εξξψλ, ε ρξεκαηνδφηεζή 

ηνπ αμηνπνηψληαο φιεο ηηο δπλαηφηεηεο (ίδηα θεθάιαηα, επηρνξεγήζεηο, δάλεηα)- θαη ην 

πξφγξακκα πσιήζεσλ κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο αγνξάο. Με βάζε ηα 

παξαπάλσ γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ην ηακεηαθφ πξφγξακκα ηνπ 

θνξέα ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ αλάιπζε 

επαηζζεζίαο Καζαξήο Παξνχζεο Αμίαο ησλ δαπαλψλ θαη ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηεο 

επέλδπζεο φηαλ κεηαβάιινληαη παξάγνληεο φπσο, ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, ην 

θφζηνο ηεο επέλδπζεο, ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ ηελ πψιεζε ησλ νηθνπέδσλ θαη 

ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ. Σέινο θαη πην ζεκαληηθφ, ζην ηειεπηαίν 

θεθάιαην εμεηάδνληαη νη επηπηψζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επέλδπζεο ηφζν ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζα κεηεγθαηαζηαζνχλ ζην ΒΗΟ.ΠΑ. φζν θαη νη επξχηεξεο επηπηψζεηο 
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ζηελ απαζρφιεζε θαη ζην εηζφδεκα ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ εξξψλ. Αλαθνξά 

επίζεο γίλεηαη ζηηο επηπηψζεηο πνπ αλακέλεηαη λα επηθέξεη ην ππφ κειέηε έξγν ζην 

πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο κειέηεο.  

 

2.2 Κοινυνικό – Οικονομικό πεπιβάλλον – θέζη  

Ο λνκφο εξξψλ θαηαιακβάλεη ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο θεληξηθήο Μαθεδνλίαο 

θαη είλαη έλαο απφ ηνπο επηά λνκνχο ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Πξνο 

βνξξά ζπλνξεχεη κε ηελ Μαθεδνλία θαη πξνο ηνλ λφην βξέρεηαη απφ ηνλ ηξπκνληθφ 

θφιπν. Αλαηνιηθά ζπλνξεχεη κε ηνπο λνκνχο Καβάιαο θαη Γξάκαο θαη δπηηθά κε ηνπο 

λνκνχο Κηιθίο θαη Θεζζαινλίθεο. Θεσξείηαη απφ ηνπο πην πεδηλνχο λνκνχο ηεο 

Διιάδαο. Σν 48% ηεο έθηαζεο ηνπ ραξαθηεξίδεηαη πεδηλφ-εκηνξεηλφ. Γπηηθά 

πεξηθιείεηαη απφ ηηο νξνζεηξέο Βεξηίζθνπ - Κεξδπιίσλ, αλαηνιηθά απφ ηηο νξνζεηξέο 

Οξβήινπ – Βξνληνχο - Μελνηθίνπ - Παγγαίνπ, ελψ δηαζρίδεηαη απφ ηνλ πνηακφ 

ηξπκφλα, ν νπνίνο πεγάδεη απφ ηελ Βνπιγαξία θαη εθβάιεη ζηνλ θφιπν ηνπ 

Οξθαλνχ. Ζ ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ λνκνχ είλαη 3.967,7 ηεηξ. Υηι. θαη απνηειεί ην 

2,8% ηεο έθηαζεο ηεο Διιάδαο.  

 

Πληθςζμιακά ζηοισεία  

Ο λνκφο εξξψλ ζπγθεληξψλεη ην 1,8% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, 10ο απφ 

άπνςε κεγέζνπο λνκφο. Παξαηεξείηαη φκσο φηη κεηαμχ ησλ απνγξαθψλ 1981 θαη 

1991 ν πιεζπζκφο ηνπ λνκνχ εξξψλ κεηψζεθε θαηά 1,74%, ελψ ν πιεζπζκφο ηεο 

πεξηθέξεηαο ηεο Κεληξηθή Μαθεδνλίαο θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν απμήζεθε θαηά 

6,71%. Δπίζεο, απφ ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ησλ εηψλ 1991 θαη 2001, 

παξαηεξείηαη φηη ν πιεζπζκφο ηνπ λνκνχ εξξψλ απμήζεθε θαηά 4,48% ελψ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηελ πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ήηαλ 9,59%. 

πκπεξαζκαηηθά, ε πιεζπζκηαθή εμέιημε ηνπ λνκνχ εξξψλ αλ θαη ζεηηθή κεηαμχ 

ησλ απνγξαθψλ 1991-2001, δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε δπλακηθή αχμεζεο ζε ζρέζε κε 

ην ζχλνιν ηεο πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο. Απφ ηελ άιιε, ν πιεζπζκφο ηνπ 

δήκνπ εξξψλ παξνπζίαζε ζεκαληηθή αχμεζε ηηο ηειεπηαίεο δπν δεθαεηίεο ζε 

πνζνζηφ 11,6% ην 1991 ζε ζρέζε κε ην 1981 θαη ζε πνζνζηφ 8,8% ην 2001 ζε ζρέζε 

κε ην 1991. Ζ απμεηηθή ηάζε ηνπ πιεζπζκνχ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ σο πξνο ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ λνκνχ 

εξξψλ. Πξάγκαηη, ην πνζνζηφ απηφ αλήιζε ζε 23,6% ην 1981, ζε 26,8% ην 1991 θαη 
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27,9% ην 2001 παξνπζηάδνληαο κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο θαηά 8,7% ηελ πεξίνδν 

1981-2001.  

 

Απαζσόληζη-ανεπγία 

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο ηνπ λνκνχ εξξψλ αλέξρεηαη ζε 75,4 ρηι. ελψ 

νη απαζρνινχκελνη ζε 65,2 ρηι. βάζεη ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001. Σν 36,5% ησλ 

απαζρνινχκελσλ εξγάδεηαη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ην 9,6% ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα 

ελψ ηα αληίζηνηρα εζληθά πνζνζηά 14,7%, 12% θαη 73,3%. Ζ θαηαλνκή ησλ 

εξγαδνκέλσλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ είλαη πεξίπνπ ίδηα κε απηήλ ηνπ ζπλφινπ 

ηεο ρψξαο(62,7% έλαληη 37,8%). Σν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηνλ λνκφ ην έηνο 2001 ήηαλ 

13,6%, πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν εζληθφ φπνπ ηελ ίδηα πεξίνδν αλέξρνληαλ ζην 

11,1%. Ζ αλεξγία δηαζπείξεηαη ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο θαηεγνξίεο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ θαη ππνδειψλεη ηελ δχζθνιε αληηζηνίρεζε εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο. 

Σν πνζνζηφ ζπγθεληξψλεηαη ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο (55,1% ησλ αλέξγσλ), φπνπ νη 

ξπζκνί εηζφδνπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο είλαη αξγνί, αιιά θαη ζηηο γπλαίθεο φπνπ ηα 

πνζνζηά αλεξγίαο είλαη ζαθψο πςεινηέξα απφ ζε ζρέζε κε απηά ησλ αλδξψλ (15% 

θαη 12,7% αληίζηνηρα).  

 

Ππυηογενήρ ηομέαρ  

Καζψο, φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ν λνκφο εξξψλ είλαη ν 

κεγαιχηεξνο ζε επηθάλεηα λνκφο ηεο Μαθεδνλίαο κε κεγάιεο πεδηλέο εθηάζεηο, θαηά 

έλα κεγάιν πνζνζηφ εμαξηάηαη απφ ηελ γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία. ηε γεσξγία 

αλαινγεί ην 25% ηνπ πξντφληνο ηνπ λνκνχ θαη εθεί παξάγεηαη ην 3,8% ηνπ ζπλνιηθνχ 

γεσξγηθνχ πξντφληνο ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ ζηνλ Πξσηεγελή 

ηνκέα δξαζηεξηνπνηνχληαη 572  επηρεηξήζεηο απφ ηηο νπνίεο ν θιάδνο Γεσξγία-

θηελνηξνθία θαηέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (94%) θαη αθνινπζεί ν θιάδνο 

δαζνθνκία-πινηνκία θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο κε πνζνζηφ πεξίπνπ 1%.  

 

Γεςηεπογενήρ ηομέαρ  

ην λνκφ εξξψλ ππάξρεη ελδηαθέξνπζα δπλακηθή βηνκεραλία ε νπνία 

βαζίδεηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ επεμεξγαζία ησλ αγξνηηθψλ ηεο πξντφλησλ φπσο 

θαπλά, δάραξε, ληνκάηα, βακβάθη θ.α. Δίλαη ε δεχηεξε παξαγσγφο πεξηνρή κε 13% 

ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο, ε 3
ε
 παξαγσγφο βακβαθηνχ κε 10% θαη ε 5

ε
 ληνκάηαο 
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5,4%, ε 6
ε
 γάιαθηνο κε 3,6% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θαη ε 7

ε
 παξαγσγφο ζηηαξηνχ 

κε 5,4%ην 2001. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ θιάδνο βηνκεραλίαο-βηνηερλίαο ηεο πεξηνρήο 

απνηειεί ε αξγπξνρξπζνρνΐα. ήκεξα ε πφιε ησλ εξξψλ είλαη ε 3
ε
 δχλακε ζε 

παξαγσγή θνζκεκάησλ ζηελ Διιάδα, ελψ θαηέρεη ηελ 1
ε
 ζέζε ζηνλ ηνκέα απηφλ 

αλαινγηθά κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο. ηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα παξάγεηαη ην 10% ηνπ 

πξντφληνο ηνπ λνκνχ ελψ ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ ζηνλ ηνκέα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη 2.543 επηρεηξήζεηο. Απφ απηέο ε κεηαπνίεζε θαηέρεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ (57%) θαη αθνινπζνχλ νη θαηαζθεπέο κε πνζνζηφ 42% θαη ε 

ελέξγεηα θαη ηα νξπρεία κε πνζνζηφ πεξίπνπ 1%.  

 

Σπιηογενήρ ηομέαρ 

ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα δξαζηεξηνπνηνχληαη 9.679 επηρεηξήζεηο απφ ηηο νπνίεο ην 

ιηαληθφ εκπφξην θαηέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (36,8%) θαη αθνινπζνχλ ηα 

μελνδνρεία-εζηηαηφξηα κε πνζνζηφ 17,1%,  ην ρνλδξηθφ εκπφξην κε πνζνζηφ 8,6% θαη 

ην εκπφξην, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ θαη 

ιηαληθή πψιεζε θαπζίκσλ νρεκάησλ κε πνζνζηφ 7,1%. ζν αθνξά ζηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ε θαηάηαμε δηαθνξνπνηείηαη αθνχ κεηά ην ιηαληθφ εκπφξην πνπ ζπκβάιιιεη 

θαηά πεξίπνπ 38% ζηνλ ηδίξν ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα, ηελ δεχηεξε 

ζέζε ηελ θαηαιακβάλεη ην ρνλδξηθφ εκπφξην κε πεξίπνπ 29% αθνινπζνχκελν απφ ην 

εκπφξην, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή απηνθηλήησλ νρεκάησλ θαη κνηνζηθιεηψλ θαη 

ιηαληθή πψιεζε θαπζίκσλ νρεκάησλ κε πνζνζηφ πεξίπνπ 12% θαη μελνδνρεία-

εζηηαηφξηα κε πνζνζηφ πεξίπνπ 6%. 

 

Βιοηεσνική δπαζηηπιόηηηα 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε κεηαπνίεζε θαηέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ, 

πεξίπνπ (57%), ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα ηνπ λνκνχ εξξψλ, αθνχ ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, ζηελ κεηαπνίεζε δξαζηεξηνπνηνχληαη 1.458 επηρεηξήζεηο πνπ 

παξάγνπλ, πεξίπνπ, ην 64% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

ηνκέα. Οη θιάδνη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ κεηαπνίεζε 

ζπλνςίδνληαη ζηνπο εμήο:  

1. Καηαζθεπή εηδψλ έλδπζεο: θαηεξγαζία θαη βαθή γνπλαξηθψλ – 21,2% ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη 8,9% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ν. εξξψλ. 

2. Βηνκεραλία ηξνθίκσλ θαη πνηψλ -  19% ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαη 41,3% ηνπ 
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θχθινπ εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ν. εξξψλ. 

3. Καηαζθεπή επίπισλ, ινηπέο βηνκεραλίεο – 18,7% ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 9,5% ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ν. εξξψλ. 

4. Καηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ κε εμαίξεζε ηα κεραλήκαηα θαη ηα είδε 

εμνπιηζκνχ – 15,4% ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 8,2% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Ν. εξξψλ. 

5. Βηνκεραλία μχινπ – 8,8% ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 4,9% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Ν. εξξψλ. 

6. Καηαζθεπή κεραλεκάησλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ – 4,3% ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

4,6% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ν. εξξψλ. 

7. Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά – 3,6% ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη 8,2% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ν. εξξψλ. 

8. Δθδφζεηο, εθηππψζεηο θαη αλαπαξαγσγή πξνεγγεγξακκέλσλ κέζσλ εγγξαθήο ήρνπ 

θαη εηθφλαο θαη κέζσλ πιεξνθνξηθήο – 2,2% ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 2,9% ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Ν. εξξψλ. 

πκπεξαζκαηηθά, νη νθηψ απηνί θιάδνη απνηεινχλ ηελ κεηαπνηεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Ν. εξξψλ αθνχ ζπγθεληξψλνπλ πνζνζηφ 81,4% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο βηνκεραλίαο-βηνηερλίαο θαη πνζνζηφ 97,2% ηνπ ζπλνιηθνχ 

θχθινπ εξγαζηψλ.  

 

2.3   Σεσνική πεπιγπαθή – Κόζηορ Δπένδςζηρ  

Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ ην ΒΗΟ.ΠΑ. εξξψλ είλαη ζρεδηαζκέλν λα 

απνηειέζεη έλα θηιφμελν θαη δειεαζηηθφ πφιν ππνδνρήο λέσλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη 

φζσλ ζα κεηεγθαηαζηαζνχλ απφ ηελ πφιε ησλ εξξψλ ή απφ άιιεο αζηηθέο πεξηνρέο. 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζπγθεληξψζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ζηνηρεία ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, δειαδή ζπγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία σο πξνο ηνλ πιεζπζκφ, 

ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο φπσο 

αλαιχζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα. Ζ αλάιπζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηε πεξηνρήο έγηλε θαηά ηνκέα Πξσηνγελή, Γεπηεξνγελή, Σξηηνγελή αιιά 

επηθεληξψζεθε θχξηα ζηε δηάξζξσζε ηεο κεηαπνίεζεο κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

θιάδσλ κε πξννπηηθέο θαη αλάπηπμεο θαη ησλ νπνίσλ νη επηρεηξήζεηο έδεημαλ 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε ηνπο ζην ΒΗΟ.ΠΑ. εξξψλ. 

Δπηπξνζζέησο δηελεξγήζεθε έξεπλα φπνπ έλα δείγκα 75 επηρεηξήζεσλ 
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ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγην δηεξεχλεζεο ελδηαθέξνληνο γηα κεηεγθαηάζηαζε ζην 

ΒΟ.ΠΑ. ηνπ Γήκνπ εξξψλ. Απφ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο, νη 52 είλαη εγθαηεζηεκέλεο 

ζηνλ Γήκν εξξψλ, νη 20 ζηνπο 5 γεηηνληθνχ δήκνπο, ελψ νη ππφινηπεο 3 έρνπλ ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο άιινπο δήκνπο ηνπ λνκνχ εξξψλ. πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ 

πίλαθα 2.1 ην δείγκα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκπιήξσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην 

ζπγθξνηείηαη θαηά θχξην ιφγν απφ επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ πληήξεζεο Καη 

Δπηζθεπήο Απηνθηλήησλ, Καηαζθεπήο Δπίπισλ θαη Σξνθίκσλ & Πνηψλ πνπ 

εκθαλίδνπλ ηελ κεγαιχηεξε δπλακηθφηεηα γεληθά ηφζν ζε επίπεδν δήκνπ, φζν  θαη 

Ννκνχ. χλζεζε δείγκαηνο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  

 

Πίλαθαο 2.1 

Κλάδος  Οικόπεδα 500 ημ. Οικόπεδα 1000 ημ ύνολο 

έκηαζης 

Σποθίμυν & Ποηών 6 16 19.000 

Μεηαλλικών πποφόνηυν 2 8 9.000 

Καηαζκεςήρ επίπλυν 4 29 31.000 

Μη μεηαλλικών  

οπςκηών πποφόνηυν 
1 4 4.500 

ςνηήπηζηρ & 

επιζκεςήρ αςηοκινήηυν 
10 35 40.000 

Λοιποί κλάδοι 2 23 24.000 

ύνολο απαιηήζευν 25 115 127.500 

Πεγή : Τεσνοοικονομική μελέηε ΒΙΟ.ΠΑ Σεππών 

 

Σνλ θχξην άμνλα γχξσ απφ ηνλ νπνίν ζηξάθεθε ε πξφηαζε ξπκνηφκεζεο ηνπ 

ΒΗΟ.ΠΑ. απνηέιεζαλ:  

 Ζ πξνζαξκνγή ηνπ ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ ζην αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο  

 Ζ δεκηνπξγία θαηεγνξηψλ νηθνπέδσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ δήηεζε ηεο 

αγνξάο  

 Ζ έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο νηθνπέδσλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο πφιεο ησλ εξξψλ, πξνθεηκέλνπ λα εξεπλεζεί ην θφζηνο 

αγνξάο γεο ζηελ πεξίπησζε κεηεγθαηάζηαζεο κνλάδσλ απφ ην θέληξν ηεο πφιεο 

ζηελ πεξηθέξεηά ηεο.  
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Με βάζε ηα παξαπάλσ, ππνινγίζηεθε ην θφζηνο αλάπηπμεο ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ. θαη ην 

ρξεκαηνδνηηθφ ζρήκα. Δμεηάζηεθαλ νη πξνυπνζέζεηο θαη παξαδνρέο εθαξκνγήο 

πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ. θαζψο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα νινθιήξσζήο 

ηνπ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο αλάπηπμεο ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ. (Ά Φάζε – 122,45 ζηξέκκαηα) 

εθηηκάηαη φηη ζα αλέιζεη ζε € 1.999.149. Δηδηθφηεξα ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ 

πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζεί ζπλνπηηθά σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 2.2 

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΒΙΟ.ΠΑ. ΔΡΡΧΝ 

1 Οδνπνηία - Parking  770.286 

2 Γίθηπν Όδξεπζεο  95.013 

3 Γίθηπν νκβξχσλ & αθαζάξησλ   221.400 

4 Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο   460.000 

5 Άιιεο εξγαζίεο  10.463 

 ΤΝΟΛΟ 1   1.737.342 

7 Μειέηεο – Δπίβιεςε & δηνίθεζε έξγνπ  11% 222.608 

 ΤΝΟΛΟ 2  1.959.950 

8 Απξφβιεπηα 2% 39.199 

9 ΤΝΟΛΟ 3 (Δπηιέμηκν θφζηνο)  1.999.149 

 ΦΠΑ 21% 359.847 

 ΤΝΟΛΟ 4 (κε ΦΠΑ)  2.358.995 

Πεγή : Τεσνοοικονομική μελέηε ΒΙΟ.ΠΑ Σεππών 

 

Ζ πεξίνδνο πινπνίεζεο ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ εξξψλ αξρηθά ππνινγίζηεθε γηα ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2007, σζηφζν δηαθνξά ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα νδήγεζαλ ζην λα 

αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ζην ηέινο ηνπ 2010.  

 

2.4    Υπημαηοοικονομική ανάλςζη – Αποδοηικόηηηα ανάλςζηρ  

Ζ δηεξεχλεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επέλδπζεο γίλεηαη κε βάζε ηελ παξνχζα 

αμία ησλ δαπαλψλ (C) θαη ησλ θαζαξψλ εζφδσλ ηε επέλδπζεο (R). Γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο επέλδπζεο, ππνινγίζηεθαλ νη αληίζηνηρεο 

ρξεκαηνξξνέο εζφδσλ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ε αλάιπζε επαηζζεζίαο ηεο θαζαξήο 

παξνχζαο αμίαο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο αλάιπζεο εμεηάζηεθε ε θαζαξή 

παξνχζα αμία φηαλ κεηαβάιινληαη νη παξαθάησ παξάγνληεο:  
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 Σν πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην ιακβάλεη ηηκέο 6%, 7% θαη 8% 

 Σν θφζηνο ηεο επέλδπζεο απμάλεηαη θαηά 20% 

 Σα έζνδα κεηψλνληαη θαηά 20%  

 Σν θφζηνο ηεο επέλδπζεο απμάλεηαη θαηά 20% θαη ηα έζνδα κεηψλνληαη θαηά 20% 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 

 

Πίλαθαο 2.3 Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε επελδπηηθήο πξφηαζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε 

κε αλάιπζε επαηζζεζίαο 

Έηορ Δπιλέξιμερ ππορ 

σπημαηοδόηηζη 

δαπάνερ 

επένδςζηρ 

(ζηαθεπέρ ηιμέρ) 

Γαπάνερ 

επένδςζηρ  

(ζηαθεπέρ ηιμέρ) 

Βαζικού 

ζεναπίος +20% 

ύνολο καθαπών 

εζόδυν 

(ζηαθεπέρ ηιμέρ) 

Βαζικού 

ζεναπίος 

ύνολο καθαπών 

εζόδυν 

(ζηαθεπέρ ηιμέρ) 

Βαζικού 

ζεναπίος -20% 

1 2 3 4 5 

2005      63.048,20     75.657,80 -41.982,10 -33.585,70 

2006 1.486.603,20 1.783.923,90  462.379,20 369.903,20 

2007    449.497,60    539.397,10 645.317,20 516.253,70 

2008   508.703,70 406.962,90 

ύνολα 

πεπιόδος 

ανάλςζηρ 

1.999.149 2.398.979 1.574.418 1.259.534 

Πεγή : Τεσνοοικονομική μελέηε ΒΙΟ.ΠΑ Σεππών 

 

Πίλαθαο 2.4 

Έλεγσορ βιυζιμόηηηαρ επένδςζηρ για διάθοπα πποεξοθληηικά επιηόκια – 

βαζικό ζενάπιο 

 6% 7% 8% 

Παπούζα αξία  

δαπανών επένδςζηρ (C) 
1.759.958 1.724.304 1.689.726 

Παπούζα αξία  

καθαπών εζόδυν (R) 
1.316.672 1.279.483 1.243.729 

R/C (%) 74,81 74,20 73,61 

Πεγή : Τεσνοοικονομική μελέηε ΒΙΟ.ΠΑ Σεππών 
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Πίλαθαο 2.5 

Έλεγσορ βιυζιμόηηηαρ επένδςζηρ για διάθοπα πποεξοθληηικά επιηόκια με 

κόζηορ επένδςζηρ αςηό ηος βαζικού ζεναπίος +20% 

 6% 7% 8% 

Παπούζα αξία δαπανών 

επένδςζηρ (C) 
2.111.949 2.069.165 2.027.672 

Παπούζα αξία καθαπών 

εζόδυν (R) 
1.316.672 1.279.483 1.243.729 

R/C (%) 62,34 61,84 61,34 

Πεγή : Τεσνοοικονομική μελέηε ΒΙΟ.ΠΑ Σεππών 

 

Πίλαθαο 2.6 

Έλεγσορ βιυζιμόηηηαρ επένδςζηρ για διάθοπα πποεξοθληηικά επιηόκια με 

καθαπά έζοδα αςηά ηος βαζικού ζεναπίος -20% 

 6% 7% 8% 

Παπούζα αξία δαπανών 

επένδςζηρ (C) 
1.759.958 1.724.304 1.689.726 

Παπούζα αξία καθαπών 

εζόδυν (R) 
1.053.337 1.023.586 994.983 

R/C (%) 59,85 59,36 58,88 

Πεγή : Τεσνοοικονομική μελέηε ΒΙΟ.ΠΑ Σεππών 

 

Πίλαθαο 2.7 

Έλεγσορ βιυζιμόηηηαρ επένδςζηρ για διάθοπα πποεξοθληηικά επιηόκια με 

κόζηορ επένδςζηρ αςηό ηος βαζικού ζεναπίος +20% και με καθαπά έζοδα, 

αςηά ηος βαζικού ζεναπίος -20% 

 6% 7% 8% 

Παπούζα αξία δαπανών 

επένδςζηρ (C) 
2.111.949 2.069.165 2.027.672 

Παπούζα αξία καθαπών 

εζόδυν (R) 
1.053.337 1.023.586 994.983 

R/C (%) 49,88 49,47 49,07 

Πεγή : Τεσνοοικονομική μελέηε ΒΙΟ.ΠΑ Σεππών 
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3. ΣΟ ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 

Σν παξφλ θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηελ θαηαλφεζε ησλ «ζηξαηεγηθψλ 

ηθαλνηήησλ» (Strategic capabilities) ηεο επηρείξεζεο θαη κε ηνπο ηξφπνπο πνπ ε 

«αλάιπζε ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ ηεο επηρείξεζεο» κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

θαηαλφεζε απηή. 

Μεξηθνί ζπγγξαθείο (Wernerfelt, 1984, Collis θαη Montgomery, 1995) 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη παξαδνζηαθνί κέζνδνη ηεο ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο έρνπλ 

ππεξηνλίζεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο αλάιπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο σο 

θπξίαξρν εξγαιείν ζηε δεκηνπξγία ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. Πξνηείλνπλ, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ηελ αλάιπζε ησλ «πφξσλ θαη ζηξαηεγηθψλ ηθαλνηήησλ» 

ηεο επηρείξεζεο, σο ηελ πιένλ ρξήζηκε γηα ηε δεκηνπξγία ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ.  

Ζ αλάιπζε απηή βνεζάεη ηελ επηρείξεζε λα θαηαλνήζεη ηηο «ζηξαηεγηθέο 

ηθαλφηεηεο» πνπ δεκηνπξγνχλ ηα «αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηά» ηεο έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ ηεο. Πξνυπνζέηεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ βαζηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο (Core Competence) ζε ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίεο πνπ έρεη απνθηήζεη ε 

επηρείξεζε φια ηα ρξφληα ηεο χπαξμήο ηεο, έρνληαο ζαλ γλψκνλα ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ 

παξειζφληνο ηεο. Σν πην πηζαλφ είλαη, ηα ζηειέρε λα πξνηείλνπλ λέεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα 

βαζίδνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ «ζηξαηεγηθψλ ηθαλνηήησλ» ηεο επηρείξεζεο παξά ζε 

κηα αλάιπζε αγνξάο ή ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν πην ζσζηφ είλαη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη νη δχν αλαιχζεηο, ηφζν ηνπ εμσηεξηθνχ φζν θαη απηή ηνπ 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, γηα ηε δηακφξθσζε ζσζηψλ ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ.  

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ «ζηξαηεγηθψλ ηθαλνηήησλ» πξέπεη λα εμεηάζνπκε 

ιεπηνκεξψο ηελ επηρείξεζε ζε δηάθνξα επίπεδα. Γεγνλφο είλαη φηη νη ηθαλφηεηεο θάζε 

επηρείξεζεο, νπζηαζηηθά, θαζνξίδνληαη απφ ηηο μερσξηζηέο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιακβάλεη 

απηή ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ, παξαγσγή, πξνψζεζε, πψιεζε θαη εμππεξέηεζε κεηά ηελ 

πψιεζε, πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ 

φισλ απηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ θαηαλφεζε ησλ δηάθνξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο  

πνπ δεκηνπξγνχλ αμία απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ηεο θαη ηελ ζχγθξηζή ηνπο κε ηνλ αληαγσληζκφ. Οη κέζνδνη αλάιπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζρεηηθά κε ηνπο δηάθνξνπο πφξνπο θαίλνληαη παξαθάησ επηγξακκαηηθά 

θαη θαηφπηλ γίλεηε κηα εθηελέζηεξε κειέηε απηψλ.  

 Η διεπεύνηζη ηυν πόπυν και ικανοηήηυν (resource-capabilities audit).  



23 

 

Οδεγεί ζηελ  

 Ανάλςζη ηηρ αλςζίδαρ αξιών (Value Chain Analysis).  

 ύγκπιζη. 

 Αξιολόγηζη ηηρ ιζοπποπίαρ. 

 Πποζδιοπιζμό ηυν ζημανηικόηεπυν παπαγόνηυν.  

 

3.1 Γιεπεύνηζη ηυν πόπυν και ικανοηήηυν (Resource-Capabilities Audit) 

Ζ δηεξεχλεζε επηρεηξεί λα αμηνινγήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο ζε πφξνπο, 

δειαδή ηε δηαζέζηκε πνζφηεηα θαζψο θαη ηε θχζε ηνπο. Οη δηαζέζηκνη πφξνη ηεο 

επηρείξεζεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:  

 Φπζηθνί πφξνη: Μηα αμηνιφγεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πξέπεη λα επεθηείλεηαη πέξα απφ 

ηελ απιή θαηαγξαθή ηνπο έηζη γηα παξάδεηγκα δελ πξέπεη λα κεηξάηαη απιά ν 

κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο αιιά θαη ε δπλαηφηεηά ηνπ λα παξάγεη.  

 Αλζξψπηλνη πφξνη: Ζ απιή εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ δελ είλαη αξθεηή, 

αιιά δελ πξέπεη λα παξαβιέπνληαη θαη άιιεο πηπρέο, φπσο είλαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα 

ησλ αλζξψπσλ ζηελ ζέζε ζηελ νπνία εξγάδνληαη θαη ε ελαξκφληζε ηνπο κε ηελ 

θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο.  

 Υξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη: Οπζηαζηηθά, ε αλάιπζε απηή πεξηιακβάλεη ηηο πεγέο 

άληιεζεο ησλ θεθαιαίσλ (Υξεκαηηζηήξην, Σξάπεδεο, θιπ.), ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ηνπ 

θεθαιαίνπ (επελδχζεηο ζε πάγηα θαη θεθάιαην θίλεζεο), θαζψο επίζεο θαη ηνλ έιεγρν 

ησλ ρξεσζηψλ - πηζησηψλ θαη ηε θχζε ησλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ επηρείξεζεο 

θαη πξνκεζεπηψλ ρξήκαηνο (κέηνρνη, ηξάπεδεο) .  

 Άπινη πφξνη: Ζ αλάιπζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ άπισλ πφξσλ 

(good will) πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, 

φπσο ηελ θήκε θαη πειαηεία ηεο, δηάθνξα επψλπκα δπλακηθά πξντφληα ηεο, δηάθνξα 

καθξνπξφζεζκα ζπκβφιαηα κε ηδηψηεο θαη δεκφζην, θαη θπξίσο ηελ ηερλνγλσζία ηεο 

ζε δηάθνξνπο βαζηθνχο ηνκείο, πνπ απνηεινχλ θαη ηηο «βαζηθέο δεμηφηεηεο ή 

δεμηφηεηεο θνξκνχ» (core competencies) ηεο επηρείξεζεο ζπλνιηθά .  

 Οξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο-πφξνη: Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε φισλ 

εθείλσλ ησλ «δηαθξηηψλ ηθαλνηήησλ» (distinct capabilities) ηεο επηρείξεζεο πνπ 

δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ηελ «επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα» πνπ επηθξαηεί θαη ηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο.  
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ηελ αλάιπζε απηή ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο δελ ζα πξέπεη λα καο δηαθεχγνπλ δχν 

πξάγκαηα:  

1. ηελ αλάιπζε γηα ηνπο πφξνπο κηαο επηρείξεζεο είλαη απαξαίηεην λα εκπεξηέρνληαη 

νη ηθαλφηεηεο θαη νη πφξνη ηεο επηρείξεζεο φρη κφλν ζην εζσηεξηθφ ηεο, αιιά θαη ζην 

εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, πνπ φια καδί ζηεξίδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο.  

2. Δίλαη απαξαίηεην ζην ζηάδην απηφ λα θάλνπκε έλαλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηνπο 

πφξνπο εθείλνπο πνπ είλαη ρξήζηκνη επεηδή πξνζδίδνπλ ζηελ εηαηξία ζηήξημε φζσλ αθνξά 

ηηο ζηξαηεγηθέο ηθαλφηεηεο ηεο θαη εθείλνπο ηνπο πφξνπο πνπ είλαη λαη κελ ρξήζηκνη γηα 

ηελ εηαηξία αιιά δελ δεκηνπξγνχλ έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ 

αληαγσληζκνχ.  

 

3.2 Ανάλςζη ηηρ "αλςζίδαρ αξίαρ" 

Ο Porter (1985) αλέπηπμε απηφ ην κνληέιν κε ζθνπφ λα απνηειέζεη εξγαιείν 

αλαγλψξηζεο ησλ δπλαηνηήησλ βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο κηαο επηρείξεζεο. 

χκθσλα κε ηνλ Porter ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα επηηεπρζεί κεγέζπλζε ηεο αμίαο 

κηαο επηρείξεζεο. Έλαο απφ απηνχο πεξηγξάθεηαη σο  “αιπζίδα αμίαο” θαη είλαη επίζεο 

γλσζηφο θαη σο αλάιπζε ηεο αιπζίδαο αμίαο.  

χκθσλα κε ηελ αιπζίδα αμίαο ε επηρείξεζε κειεηάηαη παίξλνληαο ππφςε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ψζηε λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο ηα 

πξντφληα θαη ηεο ππεξεζίεο ηεο. Αλαιχεη ινηπφλ ηηο ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ψζηε 

λα κειεηήζεη ηελ πνξεία ηνπ θφζηνπο ηεο θαη ηηο δπλεηηθέο πεγέο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο. Ωο 

εθ ηνχηνπ εμεηάδεη ηε ζπλεξγαζία πνπ αλαπηχζζεηαη ζην εζσηεξηθφ ηεο αλάκεζα ζηηο 

ζηξαηεγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Ζ επηρείξεζε επηηπγράλεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

εθηειψληαο απηέο ηηο πξάμεηο κε φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξν θφζηνο ή έρνληαο 

ρακειφηεξν θφζηνο απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο.  

ην ζρήκα 3.1 ην νπνίν αθνινπζεί κπνξεί θάπνηνο λα δηαπηζηψζεη φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο κηαο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ελλέα θχξηεο θαηεγνξίεο 

ιεηηνπξγηψλ. ε απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πεξηιακβάλνληαη θάπνηεο μερσξηζηέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ θάπνηεο δπλαηφηεηεο θαη θάπνηεο 

αδπλακίεο. ιε απηή ινηπφλ ε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία νη δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο είλαη 

ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο, δεκηνπξγεί έλα πεξηζψξην (margin) γηα ηνλ πειάηε θαη απηφ 

γίλεηαη αληηιεπηφ ζηνλ θαηαλαισηή κέζσ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο ή ζε κνξθή 

θαιχηεξεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο ιφγσ ρακειφηεξνπ θφζηνπο ή πνην γξήγνξεο 
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αληαπφθξηζεο ζηηο αλάγθεο ηνπο. (Παπαδάθεο, 2007).     

Ζ αμία ή margin φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.1 απνηππψλεη ην αληίηηκν πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα θαηαβάιεη έλαο πειάηεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή ππεξεζία. 

Δμππαθνχεηαη, πσο ε επίηεπμε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πξνυπνζέηεη φηη ην 

αληίηηκν απηφ επηβάιιεηαη λα είλαη πςειφηεξν απφ ην θφζηνο ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο. Ζ 

ζπλνιηθή αμία ηεο δεκηνπξγίαο επηρεηξεζηαθήο απφδνζεο πξνθχπηεη: 1) απφ ηηο 

ιεηηνπξγίεο αμίαο (απηέο δειαδή νη νπνίεο πξνζζέηνπλ αμία ζηα πξντφληα θαη ζηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε) νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο θαη 2) απφ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο, δειαδή ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο αμίαο θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ θφζηνπο πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δεκηνπξγίαο αμίαο.  

 

σήμα 3.1: Αλςζίδα Αξίαρ 

 

Πεγή: Porter, 1985 

 

Ζ αιπζίδα αμίαο κηαο επηρείξεζεο ελζσκαηψλεηαη ζε έλα ζχζηεκα αιπζίδσλ αμίαο, 

πνπ μεθηλά κε ηηο αιπζίδεο αμίαο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη θαηαιήγεη ζηηο αιπζίδεο αμίαο ησλ 

αγνξαζηψλ φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 3.2. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνθχπηεη ην ζχζηεκα 

δεκηνπξγίαο αμίαο ελφο θιάδνπ. 
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σήμα 3.2: Σο ύζηημα Αξίαρ (Value System)  

  

 

 

Πεγή: Porter, 1985 

 

(1) Κύπιερ δπαζηηπιόηηηερ (Primary activities):  

α) Logistics εηζξνψλ (Inbound logistics). Απνηεινχληαη απφ φιεο ηηο ελέξγεηεο θαηά κήθνο 

ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξνεηνηκαζία κέζσλ θαη πιηθψλ 

φπσο π.ρ. ν εθνδηαζκφο κε πξψηεο θαη βνεζεηηθέο χιεο. 

β) Λεηηνπξγηθέο δξάζεηο (operations). Αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο. 

γ) Logistics εθξνψλ (Outbound Logistics). Δκπεξηέρεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο νινθιήξσζεο 

ηεο παξάδνζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ αγνξαζηή. 

δ) Μάξθεηηλγθ θαη πξνψζεζε (Marketing and sales). Πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ησλ κέζσλ εθείλσλ κε ηα νπνία ν θαηαλαισηήο λα 

κάζεη γηα ην πξντφλ ην νπνίν είλαη λα αγνξάζεη φπσο είλαη πξνψζεζε, επηινγή 

θαλαιηψλ δηαλνκήο, δηαθήκηζε θηι. 

ε) Δμππεξέηεζε πειαηψλ (Service). Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εζηηάδνπλ 

ζηε θξνληίδα γηα ην πξντφλ, φπσο είλαη ε παξνρή αληαιιαθηηθψλ, επηζθεπή, 

πξνζαξκνγή ηνπ πξντφληνο, εγθαηάζηαζε θ.α. 

 

(2) Γπαζηηπιόηηηερ ςποζηήπιξηρ (Support Activities) 

α) Δθνδηαζκφο (Infrastructure) . Αθνξά φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο αγνξψλ ηεο επηρείξεζεο.  

β) Αλάπηπμε ηερλνινγίαο (Technology Development) . Λεηηνπξγίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο αιιά θαη ηελ βειηίσζε ζηελ εθηέιεζε ησλ ππνινίπσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο αιπζίδαο. 

γ) Γηαρείξηζε αλζξσπίλσλ πφξσλ (Human Resource Management). Πεξηιακβάλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηελ απαξαίηεηε ζηειέρσζε θαη εθπαίδεπζή ηνπ. Απηή ε 

δηαδηθαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζε νιφθιεξε ηελ αιπζίδα αμίαο επεηδή θάζε ζηάδην 

ηεο αιπζίδαο ρξεζηκνπνηεί πξνζσπηθφ.  

δ) Γηνηθεηηθή ππνδνκή (Procurement). ηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο, λνκηθή 

ππνζηήξημε, γεληθή δηνίθεζε θ.α.  

Αιπζίδεο Αμίαο 

Πξνκεζεπηψλ 

 

Αιπζίδα Αμίαο 
Δπηρείξεζεο 

 

Αιπζίδεο Αμίαο 
Καλαιηψλ 

 

Αιπζίδεο Αμίαο 
Αγνξαζηψλ 
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3.3 ςγκπιηική ανάλςζη (Comparative analysis) 

Παξαπάλσ αλαιχζεθε ε έλλνηα ηεο «αιπζίδαο αμίαο» θαη πψο απηή κπνξεί λα 

αμηνινγήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Ζ έξεπλα απηή ηεο «αιπζίδαο 

αμίαο» θαηεπζχλεη ηα ζηειέρε ζηελ θξηηηθή παξαηήξεζε ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο, κε 

ζηφρν ηελ πιήξε θαηαλφεζε ηνπ ΠΩ νη ζπγθεθξηκέλεο «δξαζηεξηφηεηεο αμίαο» θαη νη 

«ζπλδεηηθνί ηνπο θξίθνη» βνεζνχλ ηελ επηρείξεζε λα ζεζπίζεη θαη λα δηαηεξήζεη ην 

«αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα» κέζα ζηνλ ιεηηνπξγηθφ ηεο θιάδν.  

Απφ ηελ άιιε είλαη ην ίδην ζεκαληηθφ γηα κηα επηρείξεζε λα εξκελεχζεη ην πψο 

νιφθιεξν ην ζχζηεκα αμίαο έρεη δηακνξθσζεί κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη θαηφπηλ 

πνηαο δηαδηθαζίαο έρεη επηηεπρζεί απηφ, δειαδή λα ξίμεη θσο ζην πσο θαη ζην γηαηί ε 

εηαηξία επέιεμε κφλε ή αλαγθάζηεθε λα επηιέμεη ηελ ζπγθεθξηκέλε δηάξζξσζε πφξσλ ηεο 

άξα θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ηθαλφηεηα.  

Παξαθάησ αλαιχνληαη νη δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ζχγθξηζεο, ε ηζηνξηθή θαη ε 

θιαδηθή σο εξγαιείν θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

Δπίζεο, ε εηαηξία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα δηθφ ηεο φθεινο ζπγθξίλνληαο ηνλ εαπηφ 

ηεο κε άιιεο εηαηξίεο πξφηππα, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ είηε κέζα ζηνλ θιάδν είηε ζε άιιν 

θιάδν.  

 

Ιζηοπική ανάλςζη (Historical analysis)  

Ζ ηζηνξηθή αλάιπζε εμεηάδεη ηελ αλάπηπμε ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο δηαρξνληθά 

(π.ρ. ηελ πξνεγνχκελε 5εηία ή l0εηία), έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα αλαθαιχςεη φιεο εθείλεο 

ηηο ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη ζην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα. Γηα ηελ αλάιπζε 

απηή, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φινη νη γλσζηνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο 

θεξδνθνξίαο απφδνζεο, ξεπζηφηεηαο, θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο θαη θπθινθνξηαθήο 

ηαρχηεηαο, θαζψο επίζεο θαη νη δείθηεο κέηξεζεο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο (ή 

απνδνηηθφηεηαο) θ.α. Ζ αλάιπζε απηή κπνξεί λα απνθαιχςεη θάπνηεο ηάζεηο πνπ πηζαλφλ 

λα κελ ήηαλ δπλαηφ λα έξζνπλ ζηελ επηθάλεηα κε άιιν ηξφπν.  

 

Κλαδική ανάλςζη (Comparison with industry norms)  

Ζ ηζηνξηθή αλάιπζε κπνξεί λα βειηησζεί θαηά πνιχ, εάλ ζπγθξίλνπκε ηνπο δείθηεο 

θαη ηα πνζνζηά πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ έξεπλα απηή κε ηα αληίζηνηρα ηνπ θιάδνπ ή ησλ 

θπξηφηεξσλ αληαγσληζηψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ αλάιπζε απηή βνεζά λα εμεηάζνπκε ηνπο 

πφξνπο θαη ηελ πνξεία ηεο εηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν, έηζη ψζηε λα δνχκε ηηο 
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πξννπηηθέο ηεο κέζα ζηνλ θιάδν πνπ ιεηηνπξγεί. Άιισζηε, γλσξίδνπκε πνιχ θαιά φηη 

απηφ πνπ κεηξάεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο κηαο επηρείξεζεο είλαη ε ζρεηηθή ηεο 

ζέζε ζηνλ θιάδν, θαη φρη ε απφιπηε ζέζε ηεο. Ζ αλάιπζε απηή είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεη 

ζε επίπεδν «ελεξγεηψλ αμίαο» θαη φρη ζε επίπεδν πξντφλησλ.  

Ο θίλδπλνο πνπ ειινρεχεη είλαη φηη φηαλ ε αλάιπζε δείρλεη φηη ε επηρείξεζε ηα 

θαηαθέξλεη πνιχ θαιχηεξα απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ κπνξεί απηή λα επαλαπαπηεί, ηε 

ζηηγκή πνπ είηε ν θιάδνο δελ ηα πάεη θαιά θαη ράλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ζην 

δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, είηε άιινη θιάδνη έρνπλ θαηαθέξεη λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ θιάδνπ πνπ ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε. Δίλαη ινηπφλ 

ζεκαληηθφ λα ζπγθξίλεη ηνπο πφξνπο ηεο κε απηνχο ησλ επηρεηξήζεσλ άιισλ θιάδσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο αξηζκνδείθηεο φπσο ηελ θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα απνζεκάησλ. 

 

Ανάλςζη με βάζη «ππόηςπα βέληιζηηρ ππακηικήρ» ςγκπιηική αξιολόγηζη (Best 

Practice analysis or Benchmarking)  

Δμαηηίαο ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνέθπςαλ θαη πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ απφ ηελ 

θιαδηθή αλάιπζε νη επηρεηξήζεηο αλαγθάζηεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε δηαθνξεηηθή απφ ηηο πξνεγνχκελεο. Απηή ε αλάιπζε είλαη γλσζηή κε ηελ 

νλνκαζία benchmarking. χκθσλα κε ηνλ Boxwell, (1994) θαη ηνπο Coopers and Lybrand, 

(1994) ην benchmarking είλαη ε ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή ζχγθξηζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ, ιεηηνπξγηψλ, δηαδηθαζηψλ ή πξαθηηθψλ κε απηέο ησλ 

θαιχηεξσλ αληαγσληζηξηψλ ή απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζεσξνχληαη “άξηζηεο” ζην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. Γηα παξάδεηγκα, θχξηεο «αιπζίδεο αμίαο» ησλ λνζνθνκείσλ 

κπνξεί λα ζπγθξηζνχλ κε αληίζηνηρεο «αιπζίδεο αμίαο» κεγάισλ μελνδνρείσλ.  

Μέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ «βέιηηζησλ πξαθηηθψλ», πνπ εθαξκφδνληαη ζε παγθφζκην 

επίπεδν, αλαδεηείηαη έλαο κεραληζκφο γλψζεο πξνεξρφκελνο απφ ηνπο θνξπθαίνπο ηνπ 

παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη θαηαλνεζνχλ ηα βήκαηα 

πνπ ηνπο νδήγεζαλ ζηελ θνξπθή. ηφρνο είλαη ε κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε απηψλ πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα αλαιεθζνχλ δξάζεηο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ δηαδηθαζία ηνπ benchmarking πεξηιακβάλεη πέληε ζηάδηα ηα νπνία ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζχληνκα παξαθάησ (shetty, 1993). 

1. Αλαγλψξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο πνπ ζα αλαιπζεί. Γεληθφηεξα νπνηαδήπνηε βειηίσζε 

ζε θάπνηα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρεηξήζεηο νδεγεί ηελ επηρείξεζε ζε 
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επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη απνηειεί ζηφρν benchmarking. 

2. Δπηινγή επηρεηξήζεσλ-ζηφρσλ. Δμαξηάηαη απφ ηνλ είδνο benchmarking πνπ ζέιεη 

λα θάλεη ε εηαηξία. ηαλ ε επηρείξεζε θάλεη ζηξαηεγηθφ benchmarking ηφηε ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη θπξίσο επηρεηξήζεηο ηνπ ηδίνπ θιάδνπ θαη δελ είλαη απαξαίηεην 

απηέο νη επηρεηξήζεηο λα είλαη νπσζδήπνηε αληαγσλίζηξηεο. Δπηπιένλ απηέο 

κπνξνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε άιινπο θιάδνπο. 

3. πιινγή θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ. Απνηειεί ην δπζθνιφηεξν θνκκάηη ζηελ 

δηαδηθαζία benchmarking θαη ηδηαίηεξα φηαλ κηιάκε γηα ζπιινγή πιεξνθνξηψλ πνπ 

έρεη λα θάλεη κε άκεζνπο αληαγσληζηέο. Σν επφκελν ζηάδην πνπ είλαη πνιχ θξίζηκν 

είλαη ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ζε απηφ παίδνπλ ξφιν ηφζν ε πνηφηεηα ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ έρεη ζπιιερζεί φζν θαη ε ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο λα αλαιχζεη 

απνηειεζκαηηθά ηα δεδνκέλα.  

4. Θέζπηζε ζηφρσλ απφδνζεο. Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έρνπκε ηελ 

εξκελεία απηψλ θαζψο θαη ηελ ζέζπηζε ζηφρσλ πξνο επίηεπμε. ηφρνο δελ είλαη ε 

κίκεζε θαη αληηγξαθή ηνπ αληαγσληζκνχ αιιά ην μεπέξαζκα ηνπ. 

5. Δθαξκνγή ησλ πιάλσλ θαη έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ.  

 

3.4 Αξιολόγηζη ηηρ «ιζοπποπίαρ» ηυν πόπυν 

ε θάζε επηρείξεζε, πνπ απνηειείηαη απφ πνιιέο αλεμάξηεηεο κνλάδεο (divisions) ή 

ηξαηεγηθέο Δπηρεηξεκαηηθέο Μνλάδεο - ΔΜ, ππάξρεη έλα πξφζζεην δήηεκα πνπ πξέπεη 

λα αλαιπζεί γηα λα νινθιεξσζεί ε εζσηεξηθή αλάιπζε:  

Καηά πφζν ππάξρεη ζπλνιηθή ηζνξξνπία ησλ πφξσλ κεηαμχ ησλ δηα-  

θφξσλ αλεμάξηεησλ κνλάδσλ ή ΔΜ πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε. Ζ αλάιπζε απηή 

πεξηιακβάλεη ηξία θχξηα ζεκεία:  

 Σελ έθηαζε κε ηελ νπνία νη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη πφξνη ηεο επηρείξεζεο 

ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε. Ζ αλάιπζε «ραξηνθπιαθίνπ» είλαη ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε ζε απηή ηελ πεξίπησζε.  

 Σν βαζκφ ηζνξξνπίαο πνπ ππάξρεη ζην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο απφ πιεπξάο 

αηνκηθψλ εμεηδηθεχζεσλ θαη πξνζσπηθνηήησλ.  

 Καηά πφζν ν βαζκφο πξνζαξκνζηηθφηεηαο (ή ειαζηηθφηεηαο) ησλ πφξσλ πνπ 

δηαζέηεη ε επηρείξεζε είλαη θαηάιιεινο γηα ην επίπεδν αβεβαηφηεηαο πνπ ππάξρεη 

ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, θαη ην πνζνζηφ θηλδχλνπ πνπ είλαη πξνεηνηκαζκέλε λα 

αλαιάβεη ε επηρείξεζε.  
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Ανάλςζη «σαπηοθςλακίος» (portfolio analysis)  

Ληγνζηέο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ηε ζηξαηεγηθή παξαγσγήο ελφο 

κφλνλ πξντφληνο θαη δηάζεζήο ηνπο ζε κία κφλνλ αγνξά. Ωο εθ ηνχηνπ, έλαο ζεκαληηθφο 

ηνκέαο ηεο αλάιπζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηθαλφηεηαο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο 

έθηαζεο κε ηελ νπνία νη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ απαξηίδνπλ ην ραξηνθπιάθην ηεο 

επηρείξεζεο, αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ή είλαη αληαγσληζηηθέο κεηαμχ ηνπο, ή απιψο δελ 

έρνπλ ζρέζε ε κία κε ηελ άιιε. Δίλαη επζχλε ησλ αλψηαησλ ζηειερψλ ηεο κεηξηθήο 

εηαηξίαο (corporation) πνπ ιακβάλνπλ ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, λα εμαζθαιίζνπλ έλα 

«δπλαηφ» ραξηνθπιάθην. Ζ «αλάιπζε ραξηνθπιαθίνπ» είλαη πνιχ ρξήζηκε ζηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πψο ε ηζνξξνπία ησλ δηαθνξεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο 

(corporation) ζπλεηζθέξεη ζηε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ηθαλφηεηά ηεο θαη ζηε δεκηνπξγία 

«αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ» γηα θάζε μερσξηζηή δξαζηεξηφηεηα.  

 

Ιζοπποπία εξειδίκεςζηρ/πποζυπικοηήηυν ηος πποζυπικού  

Ζ θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ ηζνξξνπία εθείλε πνπ απαηηείηαη ζε 

εμεηδηθεχζεηο πξνζσπηθνχ έηζη ψζηε ε ιεηηνπξγία ηεο λα είλαη επηηπρήο. Υξεηάδεηαη ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζσζηή δηνίθεζε ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη ην 

κάξθεηηλγθ, θαζψο επίζεο θαη εθείλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη 

δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο δηεχζπλζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. Οη 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ θαιά, φηη ν ζσζηφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη δηάθνξεο 

απηέο εμεηδηθεχζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζ' φιε ηελ «αιπζίδα αμίαο», 

είλαη πηζαλφ λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, απηφ πνπ 

δηεζλψο νλνκάδεηαη «ην κε εκπνξεχζηκν ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ» (non-tradable asset) 

θάζε επηρείξεζεο.  

 

Ανάλςζη ελαζηικόηηηαρ ηυν πόπυν (Flexibility analysis)  

Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ πφξσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ επηρείξεζε ηφζν 

ζην εζψηεξν φζν θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Ζ αλάιπζε ινηπφλ απηή εμεηάδεη ηνλ 

βαζκφ δπλαηφηεηαο πξνζαξκνγήο ησλ πφξσλ ηεο εηαηξίαο. Ζ αβεβαηφηεηα απνηειεί 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Μέιεκα ινηπφλ απηήο ηεο αλάιπζεο είλαη ε θαηαγξαθή απηψλ ησλ 

ηνκέσλ πνπ εκπεξηέρνπλ ηελ κεγαιχηεξε αλαζθάιεηα, θαη ην βαζκφ πνπ νη δηαζέζηκνη 

πφξνη ηεο εηαηξίαο είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αβεβαηφηεηεο απηέο. 
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Πποζδιοπιζμόρ ηυν ζημανηικόηεπυν παπαγόνηυν  

Απνηειεί ην ηειεπηαίν βήκα ζηελ αλάιπζε ησλ πφξσλ ηεο εηαηξίαο θαη ζε απηφ ην 

ζηάδην κειεηνχληαη νη θπξηφηεξεο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηεο θαη ε ζηξαηεγηθή 

ζεκαζία ηνπο.  Ζ εηαηξία έρνληαο αλαιπηηθή γλψζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη πφξσλ πνπ έρεη 

ζηελ δηάζεζε ηεο αλαπηχζζεη θαη ζηεξίδεη ηηο κειινληηθέο θηλήζεηο ηεο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο.  

 

Πίνακαρ ανάλςζηρ ηυν κςπιόηεπυν παπαγόνηυν ηος εζυηεπικού πεπιβάλλονηορ (The 

Internal Factor Evaluation- IFE- Matrix)  

Ο πίλαθαο απηφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε λα ζπγθεληξψζνπλ θαη λα 

αμηνινγήζνπλ, κε έλαλ πνιχ απιφ ηξφπν, φινπο εθείλνπο ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο 

ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (ηηο δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο πφξνπο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηεη) πνπ 

επεξεάδνπλ ή ζα επεξεάζνπλ κειινληηθά ηελ επηρείξεζε. Γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πίλαθα, 

αθνινπζνχληαη ηα εμήο πέληε βήκαηα:  

1 Απαξηζκνχληαη νη θπξηφηεξνη παξάγνληεο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη 

παξάγνληεο απηνί δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηνπο δέθα κε είθνζη ζπλνιηθά, θαη ζα 

πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηηο δχν θαηεγνξίεο, ηφζν ησλ δπλαηνηήησλ φζν θαη 

ησλ αδπλακηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα μεθηλά πξψηα κε ηελ 

απαξίζκεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ησλ αδπλακηψλ.  

2 Αμηνινγείηαη ν θάζε παξάγνληαο μερσξηζηά, απνδίδνληάο ηνπ έλα «ζρεηηθφ βάξνο 

ζπνπδαηφηεηαο» ή επηξξνήο πνπ έρεη ζε νιφθιεξν ηνλ θιάδν, πνπ λα θπκαίλεηαη απφ 

0,0 (θαζφινπ ζεκαληηθφο) έσο 1,0 (πνιχ ζεκαληηθφο). Σν ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηεο 

βαζκνινγίαο απηήο πξέπεη λα είλαη, πάληα, ίζν κε 1,0. Οη παξάγνληεο εθείλνη ηνπ 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, άζρεηα κε ην θαηά πφζν αληηπξνζσπεχνπλ δπλαηφηεηεο ή 

αδπλακίεο, πνπ επεξεάδνπλ πεξηζζφηεξν ηε ζπλνιηθή απφδνζε (performance) ηεο 

επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη κε πςειφηεξνπο βαζκνχο ζπνπδαηφηεηαο. 

3 ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί, απνδίδνληαο έλα «ζπληειεζηή βαξχηεηαο», 

απφ ην έλα (1) έσο ην ηέζζεξα (4), θαηά πφζν νη ζπγθεθξηκέλνη παξάγνληεο 

απνηεινχλ: θχξηα αδπλακία = 1, δεπηεξεχνπζα αδπλακία = 2, δεπηεξεχνπζα 

δπλαηφηεηα = 3, ή θχξηα δπλαηφηεηα = 4. Ζ βαζκνιφγεζε απηή, επνκέλσο, αθνξά ηε 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, ελψ ε πξνεγνχκελε αθνξνχζε ζπλνιηθά ηνλ θιάδν ή ην 

ηκήκα αγνξάο πνπ απηή ιεηηνπξγεί.  
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4 Πνιιαπιαζηάδεηε ν θάζε παξάγνληαο μερσξηζηά, ην «ζρεηηθφ βάξνο ζπνπδαηφηεηαο» 

κε ην «ζπληειεζηή βαξχηεηαο» γηα λα θαζνξηζηεί ην «ζπλνιηθφ απνηέιεζκα 

αμηνιφγεζεο» ησλ θπξηφηεξσλ δπλαηνηήησλ θαη αδπλακηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο.  

5 Σέινο, αζξνίδνληαη ηα «ζπλνιηθά απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο» γηα λα θαζνξηζηεί ην 

ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο επηρείξεζεο.  

 

Πίλαθαο 3.1: Πίλαθαο Αλάιπζεο Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο 

INTERNAL FACTORS ANALYSIS SUMMARY 

Internal Factors Weight Rating Weighted score Comments 

Strengths 

Quality 
0.20 4 0.80 

Important to success of 

products 

Top management 
0.10 5 0.50 

Generally well versed with 

the local conditions 

Process engg 
0.05 1 0.05 

Lack of innovative thinking 

engineers 

Employee skills 
0.05 2 0.10 

Has to improve multi 

cultural skilled work force 

Weaknesses  

R & D 
0.10 4 0.40 

Improve the quality of its 

R&D work force 

Acquisition of 

Capital 0.10 4 0.40 

Must improve negotiating 

skills with financial 

institutions … 

Retailing 
0.15 3 0.45 

Improve retailing 

infrastructure  

Advertising 0.05 1 0.05 Improve brand image  

Time to market 
0.10 2 0.20 

Improve speed of decision 

making 

     

Total 1.00  3.15  

     

Πεγή: Dr. M. Thenmozhi. Professor Department of Management Studies Indian  

   Institute of Technology 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, άζρεηα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ Πίλαθα Αλάιπζεο Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο ΠΑΔΠ, ην 

αλψηεξν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα πνπ κπνξεί λα «πηάζεη» κηα επηρείξεζε είλαη ηέζζεξα (4,0) 

θαη ην ρακειφηεξν έλα (1,0), κε έλα κέζν απνηέιεζκα ηνπ θιάδνπ δχν θαη κηζφ (2,5). Έλα 
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ζπλνιηθφ απνηέιεζκα πνιχ θάησ απφ ην 2,5 ραξαθηεξίδεη κηα επηρείξεζε πνπ είλαη 

αδχλακε ζην εζσηεξηθφ ηεο ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν, ελψ έλα απνηέιεζκα πάλσ απφ 2,5 

δειψλεη φηη ε επηρείξεζε έρεη δπλαηφ εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ (αμηφινγνπο πφξνπο, 

ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο). ε πεξίπησζε πνπ έλαο παξάγνληαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο αληηπξνζσπεχεη ζπγρξφλσο θαη δπλαηφηεηα θαη αδπλακία, ηφηε ζα πξέπεη 

λα κπεη ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαη λα αμηνινγεζεί δχν θνξέο, κία σο δπλαηφηεηα θαη κία 

σο αδπλακία.  
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4. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΦΤΗ ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ  

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (ΔΜΜΔΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ) 

 

Αληηκεησπίδνληαο ηελ επηρείξεζε σο αλνηθηφ, θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, 

νδεγνχκαζηε ζηελ παξαδνρή ηεο χπαξμεο δηαθφξσλ κνξθψλ ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο 

κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο. Οη ζρέζεηο απηέο είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επηρείξεζε, θαζψο κέζα απφ απηέο δηακνξθψλνληαη ζπλζήθεο νη νπνίεο 

θαηά θαλφλα δχζθνια κπνξνχλ λα επεξεαζζνχλ απφ απηήλ ή λα πξνβιεθζνχλ πιήξσο. 

Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε ε έγθαηξε αλαδήηεζε θαη ν εληνπηζκφο ησλ 

ζπλζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε κειέηε ησλ 

επηδξάζεψλ ηνπο ζηελ επηρείξεζε. Μφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα δνζεί απάληεζε 

ζην εξψηεκα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ δπλαηψλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο 

απέλαληη ζην πεξηβάιινλ ηεο.  

Ζ απνζηνιή ηεο επηρεηξεζηαθήο πνιηηηθήο ζπλίζηαηαη, ζπλεπψο, ζηελ ελζσκάησζε 

ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην πξφγξακκα κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ θαη 

ηελ απνηξνπή ησλ θηλδχλσλ πνπ έρνπλ ηελ πξνέιεπζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ. χκθσλα κε 

ηε δηαπίζησζε απηή κπνξνχκε λα νξίζνπκε σο ζεκαληηθφ πεξηβάιινλ φινπο εθείλνπο 

ηνπο παξάγνληεο ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ε ζπκπεξηθνξά ησλ νπνίσλ επεξεάδεη θαηά ηνλ έλα 

ή άιιν ηξφπν ηελ πινπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ νπνίσλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο, αζθνχλ θαζνξηζηηθή επίδξαζε ζηελ επηηπρία ησλ ζηξαηεγηθψλ κέηξσλ 

πνπ ζρεδίαζε λα ιάβεη θαη λα πινπνηήζεη ε επηρείξεζε.  

 

4.1 Υαπακηηπιζηικά ηος πεπιβάλλονηορ  

Πξνθεηκέλνπ νη απνθάζεηο λα πξνζαλαηνιηζζνχλ ζην εθάζηνηε επίθαηξν  

ππέξ-ζχζηεκα δελ αξθεί κφλν ε αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πεξηβάιινληνο. Αθφκε 

πην ζεκαληηθή είλαη ε γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παξαγφλησλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην ζπγθξνηνχλ. Γεδνκέλνπ φηη ε 

αβεβαηφηεηα ησλ θνξέσλ ιήςεο απνθάζεσλ απνηειεί απφ ηε κηα ζπλάξηεζε ηεο 

ηθαλφηεηάο ηνπο λα επεμεξγάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ 

δπλαηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη απφ ηελ άιιε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηδηνηήησλ 

ηνπ ππέξ-ζπζηήκαηνο, είλαη απαξαίηεην λα εληνπηζζνχλ εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ελνρνπνηνχληαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ πξφθιεζε αβεβαηφηεηαο. Καηά γεληθή 

παξαδνρή απηά είλαη:  
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 ε πνιππινθφηεηα ηνπ ππέξ-ζπζηήκαηνο, σο δνκηθή δηάζηαζε θαη  

 ε δπλακηθή ή βαζκφο κεηαβιεηφηεηαο σο ρξνληθή δηάζηαζε.  

 

4.2 Ανάλςζη ηος Δςπύηεπος-Μακπό Πεπιβάλλονηορ 

εκαληηθά πξνβιήκαηα έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα φηαλ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

αλάιπζεο ηνπ επξχηεξνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Τπάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 

κία δηαζηάζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη ζνβαξά λα ιάβνπλ ππφςε νη αλαιπηέο ψζηε λα 

κειεηεζνχλ ζσζηά θαη έγθαηξα φιεο εθείλεο νη ηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα θαη έκκεζα 

ηελ ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ινηπφλ αθνινπζεί 

κηα αλάιπζε γηα θάζε δηάζηαζε ρσξηζηά (Fitzroy and Hulbert, 2005)  

 

(1) Πολιηική/Νομική διάζηαζη   

Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ πξνο ηηο νπνίεο νθείιεη ε 

επηρείξεζε λα ζπκκνξθψλεηαη. Φαληαζηείηε λα γίλεη αθαίξεζε ελφο λνκνζεηηθνχ 

πεξηνξηζκνχ απφ ηελ θπβέξλεζε απηφ ζα έρεη πνιιέο επεθηάζεηο ζηελ επηρείξεζε ηφζν 

ζηηο απεηιέο φζν θαη ζηηο επθαηξίεο ηεο αλ βεβαία απηή δξαζηεξηνπνηείηε ζηελ ελ ιφγν 

ρψξα. Πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη ελήκεξεο γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζε 

πνιιέο ρψξεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ή πνπινχλ ηα πξντφληα ηνπο θαη απηφ φπσο γίλεηε 

αληηιεπηφ είλαη πνιχ δχζθνιν. Δίλαη ινηπφλ θαηαλνεηφ φηη είλαη απαξαίηεην ε εηαηξία λα 

ραξάμεη κηα ζπλεηή θαη επέιηθηε ζηξαηεγηθή ψζηε λα είλαη πάληα πξνεηνηκαζκέλε ζε κηα 

ελδερφκελε έθπιεμε ζε νπνηαδήπνηε θπβεξλεηηθή κεηαξξχζκηζε.    

 

(2) Οικονομική διάζηαζη   

Ζ αλάιπζε εδψ εζηηάδεη θπξίσο ζην Μαθξφ-νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο 

επηδξάζεηο πνπ απηφ έρεη ζηελ επηρείξεζε. ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηε ε εηαηξία ζε ηνκείο πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ άκεζα αιιά θαη έκκεζα. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε εδψ φηη φηαλ κηα εηαηξία ελδηαθέξεηαη λα επελδχζεη ζε θάπνηα 

ρψξα είλαη απαξαίηεην εθηφο απφ ηελ κειέηε ηεο γεληθήο νηθνλνκίαο λα εμεηάζεη θαη ηνλ 

θιάδν ζηνλ νπνίν ζέιεη λα εηζέιζεη. Απηφ είλαη ζεκαληηθφ δηφηη πνιιέο θνξέο ζε 

νηθνλνκίεο νη νπνίεο έρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα ππάξρνπλ θιάδνη νη νπνίνη γλσξίδνπλ 

κεγάιε αλάπηπμε.   
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(3) Κοινυνικό-πολιηιζηική διάζηαζη   

Αλαθέξεηαη ζηνπο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επηρείξεζε. Οη ζεκαληηθφηεξνη απφ απηνχο είλαη: ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ θαηαλαισηψλ, 

νη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, ε δηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο, ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ εξγαζία, θαη ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ εξγαζία 

θαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ν θαηαλαισηηζκφο. Ο ηξφπνο πνπ αλακέλεηαη λα εμειηρηνχλ 

νη παξαπάλσ παξάγνληεο ζην κέιινλ απνηεινχλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηφζν επηθείκελεο 

απεηιέο φζν θαη επθαηξίεο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε (Παπαδάθεο, 2007). 

 

(4) Γημογπαθική διάζηαζη  

Ζ δηάζηαζε απηή πεξηιακβάλεη ηελ γεσγξαθηθή θαηαλνκή, ηε δηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο, ην κέγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηέινο ηελ ειηθηαθή δνκή. Κάζε επηρείξεζε 

είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κειεηά ηηο δεκνζηνλνκηθέο αιιαγέο ηφζν γηα λα πξνβιέςεη 

επηθείκελεο απεηιέο φζν θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη αλ κπνξέζεη φιεο ηηο επθαηξίεο πνπ ζα 

παξνπζηαζηνχλ. ηελ δηάζηαζε απηή εκπεξηέρνληαη επίζεο νη αιιαγέο ζηηο δεκνγξαθηθέο 

ηάζεηο, άιινπ έρνπκε πιεζπζκηαθή έθξεμε, αιινχ επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ ησλ 

γελλήζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ αλαπηπγκέλν νηθνλνκηθά θφζκν. Δπίζεο θάηη πνπ 

πξέπεη λα πξνζζέζνπκε εδψ ην νπνίν αλαθέξνπλ ζην βηβιίν ηνπο νη Kotler θαη Keller, 

2005 είλαη ε κεηαθίλεζε θάπνηνλ εηαηξηψλ απφ ηηο καδηθέο αγνξέο ζηηο Μηθξφ-αγνξέο 

φπσο νλνκάδνληαη. Απηφ ζεκαίλεη πσο θάπνηεο εηαηξίεο πξνζαξκφδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο 

ηνπο ψζηε λα πνπινχλ ηα αγαζά ηνπο φρη ζην επξχ ζχλνιν ηνπ θφζκνπ αιιά ζε κηθξφηεξεο 

νκάδεο.  

 

(5) Σεσνολογική Γιάζηαζη 

Έρεη λα θάλεη κε ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα ή ηηο ηερλνινγηθέο ηάζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα έμσ απφ ηελ αγνξά θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

επηρείξεζε. Αλ κηα εηαηξία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπηεί ηηο λέεο απηέο ηάζεηο 

κπνξεί λα έρεη κεγάιν φθεινο θαη απηφ λα απνηειεί κηα ξηδηθή απαξρή γηα ηελ ίδηα. πσο 

αλαθέξεη ν Taylor, 1998 ην παξάδεηγκα ηεο εηαηξίαο Alexander Doll Co πνπ φληαο έηνηκε 

λα ρξενθνπήζεη εμαγνξάζηεθε απφ κηα νκάδα επελδπηψλ πνπ ήηαλ άξηζηνη γλψζηεο ηνπ 

παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Toyota θαη θαηάθεξαλ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πνιχηηκε 

ηερλνγλσζία ηνπο λα αλαζηήζνπλ ηελ εηαηξία ζηνλ θιάδν θαηαζθεπήο παηρληδηψλ θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ θαηαζθεπή κηθξνζθνπηθψλ αληηθεηκέλσλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε έιεπζε 
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κηαο θαηλνχξγηαο ηερλνινγίαο κπνξεί λα απνηειέζεη θαη  απεηιή γηα ηελ εηαηξία. Έηζη ηελ 

λέα ηερλνινγία quartz ελψ ηελ εθεχξε Διβεηφο ηελ παξνπζίαζαλ ζηελ δηεζλή αγνξά πην 

έγθαηξα νη αληαγσληζηέο απφ ηελ Ηαπσλία θαη ην Hong Kong θαη θπξηάξρεζαλ ζηελ αγνξά 

ηνπ ζρεηηθά θζελνχ ξνινγηνχ. Οη Διβεηνί ρξεηάζηεθαλ πνιχ θαηξφ ψζηε λα πάξνπλ πίζσ 

απηφ ην κεξίδην αγνξάο πνπ έραζαλ.        

Οη ηερλνινγηθέο αιιαγέο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ξπζκφ κε ηνλ νπνίν 

αλαπηχζζεηαη κηα εηαηξία. Ζ επηβίσζε ηεο θξίλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο λα πξνζαξκνζηεί νκαιά ζηελ λέα πθηζηάκελε ηερλνινγία. Δίλαη επφκελν 

ινηπφλ λα πξέπεη ε εηαηξία λα δηεμάγεη κηα απνηειεζκαηηθή αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Πξέπεη εδψ λα παξαηεξεζεί φηη δελ είλαη απαξαίηεην κηα επηρείξεζε πνπ 

ζα δηαηεξήζεη ηελ παιηά ηερλνινγία λα αθαληζηεί. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα πξνβιέςεη 

θαλείο επαθξηβψο ηελ κειινληηθή πνξεία πνπ ζα θαηαγξάςεη κηα λέα ηερλνινγία ζε έλαλ 

θιάδν. Δίλαη αλακελφκελν φηη ε παιηά ηερλνινγία παξακέλεη γηα θαηξφ δηφηη νη 

επηρεηξήζεηο ηελ έρνπλ πηνζεηήζεη θαη ζπλερίδνπλ λα ηελ ζηεξίδνπλ θαη λα ηελ 

βειηηψλνπλ, νπφηε πνιιέο θνξέο κηα λέα ηερλνινγία δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο πξνεγνχκελεο. 

 

(6) Παγκόζμια Γιάζηαζη 

Ζ παγθφζκηα δηάζηαζε πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηηο λέεο 

αγνξέο δηεζλψο, ηηο ήδε ππάξρνπζεο δηεζλείο αγνξέο πνπ αιιάδνπλ, ηα δηεζλή πνιηηηθά θαη 

πνιηηηζηηθά δξψκελα, φπσο επίζεο θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε αγνξάο 

(Παπαδάθεο, 2007). Σψξα πηα θάζε επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε γηα λα επηβηψζεη λα 

αθνινπζεί ηηο ζπλζήθεο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο δηφηη ε παξνχζα θαηάζηαζε έρεη έηζη 

δηακνξθσζεί ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ζχλνξα ζην εκπφξην θαη 

πιένλ ζε θακία ζρεδφλ αγνξά ή θιάδν λα ππάξρεη ην εζληθφ επίπεδν. 

ην πίλαθα 4.1 πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα ζχλνςε ησλ θπξηφηεξσλ δηαζηάζεσλ ηνπ 

επξχηεξνπ καθξφ-νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ηα νπνία αλαιχζεθαλ δηεμνδηθά ζηηο 

πξνεγνχκελεο ελφηεηεο.   



Πίλαθαο 4.1: Αλάιπζε Δπξχηεξνπ-Μαθξφ Πεξηβάιινληνο κηαο Δπηρείξεζεο 

Ανάλσζη Εσρύηεροσ – Μάκρο Περιβάλλονηος μιας Επιτείρηζης 

 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ 

 Δπηηφθην 

 Πξνζθνξά Υξήκαηνο 

 Πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο 

 Δπίπεδν αλεξγίαο 

 Έιεγρνη κηζζψλ/ηηκψλ 

 Τπνηίκεζε/αλαηίκεζε 

 Γηαζεζηκφηεηα θαη θφζηνο ελέξγεηαο 

 Γηάζεζε εηζνδήκαηνο 

 

 

 Δζληθή δαπάλε γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε 

 Γαπάλε ηνπ θιάδνπ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε  

 Πξνζηαζία επξεζηηερληψλ 

 Πξφνδνο ζηελ κεηαθνξά ηερλνινγίαο απφ ην 

εξγαζηήξην ζηελ αγνξά 

 Σερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο 

 Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε 

απηνκαηηζκφ 

 Ωξίκαλζε κηαο ηερλνινγίαο 

 Ννκνζεηηθφ πιαίζην γχξσ απφ ηελ ηερλνινγία 

 Ηθαλφηεηα ηερλνινγίαο 

 Πξφζβαζε ζε ηερλνινγία, δηθαηνρξεζία, 

παηέληεο 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ – ΝΟΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ – ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 Ννκνζεζία θαηά ησλ κνλνπσιίσλ 

 Νφκνη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

 Φνξνινγία 

 Δηδηθά θίλεηξα 

 Καλνληζκνί εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ 

 Κπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα 

 Νφκνη γηα ηηο πξνζιήςεηο θαη ηηο 

πξναγσγέο 

 Οηθνινγηθέο/πεξηβαιινληηθέο επαηζζεζίεο 

 Ννκνζεζία ηεο Δ.Δ. 

 Ρπζκηζηηθέο αξρέο θαη δηαδηθαζίεο 

(πρ Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο) 

 Αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο (lifestyle trends) 

 Καξηέξα 

 Γξαζηεξηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ 

 Μεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

 Δπίδξαζε ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο 

 Ννκνζεηηθέο αιιαγέο πνπ άπηνληαη 

θνηλσληθψλ παξαγφλησλ 

 Δζληθνί/ζξεζθεπηηθνί παξάγνληεο 

 Γηαθήκηζε θαη δεκνζηφηεηα 

 Δπίδξαζε ηεο κφδαο θαη ησλ πξνβαιιφκελσλ 

πξνηχπσλ (role models) 

 

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 Ρπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

 Καηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ειηθία 

 Ρπζκφο γελλήζεσλ 

 Δθηηκψκελε κέζε δηάξθεηαο δσήο 

 Νέεο δηεζλείο αγνξέο 

 Τθηζηάκελεο αγνξέο πνπ αιιάδνπλ 

 Γηεζλή πνιηηηθά δξψκελα 

 Γηεζλή ραξαθηεξηζηηθά αγνξψλ 

  Πεγή: Παπαδάκερ, 2007 
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Αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ην ππνζχζηεκα κηαο επηρείξεζεο 

κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη απνηειείηαη απφ ην Φπζηθφ θαζψο θαη ην Γεληθφ θαη Δηδηθφ 

πεξηβάιινλ. Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ηε θχζε ή ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. 

ην Φπζηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχκε λα εληάμνπκε γεσγξαθηθέο θαη θιηκαηνινγηθέο 

ζπλζήθεο, ελεξγεηαθή απηάξθεηα θ.α. Απηά πνπ αλαθεξζήθαλ παξαπάλσ απνηεινχλ κέξνο 

ηνπ Γεληθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο θαη απνηεινχλ ην γεληθφ πιαίζην ζπλζεθψλ. 

Σέινο Δηδηθφ Πεξηβάιινλ είλαη νη ίδηεο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη 

κηα επηρείξεζε. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη αλαιπηηθά ηα ηξία είδε πεξηβάιινληνο. 

 

ρήκα 4.1: Ζ επηρείξεζε ζην ζπζηεκηθφ πεξηβάιινλ  

 

Πεγή: Κωνζηανηίνορ Π. Τεπδίδερ (2004), “ΜΑΝΑΤΕΜΔΝΤ Σηπαηεγική πποζέγγιζε” 

 

πλνςίδνληαο ζα κπνξνχζακε εδψ λα αλαθέξνπκε έλα παξάδεηγκα αλάιπζεο 

καθξφ-νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. ηα έηε 1995-2000 ζηελ Διιάδα παξνπζηάζηεθε κηα 

ξαγδαία αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζηα απηνθίλεηα θαη ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ζα 

κπνξνχζαλ νη έκπνξνη απηνθίλεησλ λα πξνβιέςνπλ απηή ηελ άλνδν κφλν εμεηάδνληαο ηα 
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Διιεληθά πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Σν 1995 νη πσιήζεηο απηνθηλήησλ ήηαλ ζηηο 

125.000 κνλάδεο, ην 1997 απμήζεθαλ ζηηο 160.000 θαη ην 1999 ζηηο 200.000. Απηή ε 

αχμεζε φπσο ζα αλαιπζεί εδψ δελ ήηαλ κφλν απνηέιεζκα εζληθψλ δεδνκέλσλ. Έηζη 

ινηπφλ ε απειεπζέξσζε ηεο νηθνλνκηθήο πίζηεο ην 1995 άιιαμε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχζε θάπνηνο λα αγνξάζεη έλα απηνθίλεην. Μπνξνχζε απφ ηφηε 

θαη έπεηηα λα θάλεη θάπνηνλ δηαθαλνληζκφ θαη απηφ δηεπθφιπλε πνιχ ηελ αγνξά 

απηνθηλήησλ. Δπίζεο ε πνιηηηθή ηεο “ζθιεξήο δξαρκήο” πνπ αθνινχζεζε ε θπβέξλεζε 

βνήζεζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εηζαγσγή απηνθηλήησλ κε ζηαζεξέο ηηκέο ιφγσ ηεο 

ζηαζεξήο ηζνηηκίαο. Δπίζεο ππήξρε ζηαδηαθή κείσζε ζηα επηηφθηα δαλεηζκνχ κε 

απνηέιεζκα επλντθφηεξνπο φξνπο γηα ηελ αγνξά. Κάηη ηειεπηαίν είρε λα θάλεη κε ηελ 

κεγάιε άλνδν πνπ ζεκείσζαλ νη κεηνρέο ηελ πεξίνδν 1998-1999 κε απνηέιεζκα ηελ 

απφδνζε κεγάισλ θεξδψλ. 

 

4.3 Αζηάθεια ηος πεπιβάλλονηορ και αβεβαιόηηηα  

Γπλακηθή θαη πνιππινθφηεηα ζπκβάιινπλ ζηελ πξφθιεζε αζηάζεηαο ζην  

πεξηβάιινλ κε επηπηψζεηο ζηελ επηδείλσζε ηεο αληηιακβαλφκελεο αβεβαηφηεηαο ησλ 

θνξέσλ ιήςεο απνθάζεσλ. Μνιαηαχηα, έρεη απνδεηρζεί [Duncan, 1972] φηη ε δπλακηθή 

ηνπ ππέξ-ζπζηήκαηνο πξνθαιεί ζε νκάδεο θαη ηκήκαηα κηαο επηρείξεζεο κεγαιχηεξε 

αβεβαηφηεηα απφ φηη ε πνιππινθφηεηα. Ζ δηαπίζησζε απηή απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

θνξείο απνθάζεσλ ζηε ζχγρξνλε επηρείξεζε δηαζέηνπλ απνηειεζκαηηθά κέζα (πζηήκαηα 

Πιεξνθνξηψλ Γηνίθεζεο) γηα λα κεηψζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα, ελψ δελ ζπκβαίλεη ην ίδην 

θαη κε ηε δπλακηθή ηελ νπνία ζπρλά αδπλαηνχλ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά. Σν 

γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ αλεπάξθεηα ησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ πξφγλσζεο.  

 

4.4 Ανάλςζη PEST  

Ζ αλάιπζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θάζε πνπ ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο 

αλαιπηήο δηεμάγεη κειέηε εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο. Ζ κειέηε απηή 

είλαη κηα απφ ηηο ηξεηο πνπ πξέπεη νη ηζχλνληεο ηεο εηαηξίαο λα θάλνπλ ψζηε λα 

εξεπλήζνπλ ζε βάζνο ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο 

επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη ην επξχηεξν καθξφ θαη κίθξν-πεξηβάιινλ θαη είλαη ν ρψξνο 

κέζα ζην νπνίν κηα εηαηξία κπνξεί λα αλαδεηήζεη, θάλνληαο βέβαηα εξεπλά, ηηο 

πηζαλέο απεηιέο, αιιά θαη ηηο επθαηξίεο. Σν επξχηεξν καθξφ-πεξηβάιινλ ηψξα 

ρσξίδεηαη ζε έμη επηκέξνπο δηαζηάζεηο νη νπνίεο θαίλνληαη παξαθάησ: 
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1. Σν πνιηηηθφ-λνκηθφ πεξηβάιινλ 

2. Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

3. Σν θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ 

4. Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ 

5.  Σν δεκνγξαθηθφ πεξηβάιινλ θαη ηέινο 

6. Σν παγθφζκην πεξηβάιινλ 

Ζ Pest θαη ε αλαπηπγκέλε ηεο κνξθή Pest-DG έξρνληαη λα θαιχςνπλ ην ηα 

παξαπάλσ θελά. Σα ηέζζεξα γξάκκαηα ηεο PEST ζεκαίλνπλ Political, Economical, 

Social θαη Technological θαη ζηελ αλαπηπγκέλε ηνπ κνξθή ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα 

Demographic θαη Global. Απηή ινηπφλ ε αλάιπζε εζηηάδεη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

καθξφ-πεξηβάιινληνο πνπ αλαθέξακε πην πάλσ (Γηαλληάο, 2004). Παξαθάησ γίλεηαη 

αλαθνξά ζε θάπνηα ζεκεία γηα ηα πεξηβάιινληα απηά. 

 

Πολιηικό Πεπιβάλλον  

ην Πνιηηηθφ πεξηβάιινλ εκπίπηεη ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, νη λφκνη, ην πνιηηηθφ 

θαζεζηψο θαη ε κνξθή θπβέξλεζεο. Απηνί θαη άιινη παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο απηνχ 

κπνξνχλ αθφκα θαη λα επηηξέςνπλ ή λα απαγνξεχζνπλ ηελ ιεηηνπξγία κίαο επηρείξεζεο.  

 

Οικονομικό Πεπιβάλλον  

Σν Οηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αλαθέξεηαη ζηελ νηθνλνκηθή δσή κίαο ρψξαο ή θνηλσλίαο.  

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην Οηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ, ν 

ξπζκφο ηνπ πιεζσξηζκνχ, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, θ.α.  

 

Κοινυνικό Πεπιβάλλον  

Ζ δνκή ηεο θνηλσλίαο, νη αληηιήςεηο ησλ θαηνίθσλ κίαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλφηεηαο, ηα 

δεκνγξαθηθά, ςπρνγξαθηθά θαη άιια θξηηήξηα ζαθψο επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε απηή ηε θνηλσλία θαη γη' απηφ κειεηάηαη ζηελ αλάιπζε PEST.  

 

Σεσνολογικό Πεπιβάλλον  

Σέινο, ην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ έρεη θαη απηφ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηνπ 

καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη θαηλνηνκίεο, ηα εκπφδηα εηζφδνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα θαζψο θαη ε κεηαθνξά ηεο ηερλνινγίαο απνηεινχλ θξίζηκα 

δεηήκαηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζε απηφ ην ζεκείν.  
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Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ζεκαληηθφηεξν έλαληη ηνπ 

άιινπ, θαζψο φια παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ιεηηνπξγία κίαο επηρείξεζεο. 

πλνςίδνληαο είλαη ζεκαληηθφ λα παξνπζηάζνπκε ηελ αλάιπζε PEST ζε έλα πίλαθα κε 

νξηζκέλα παξαδείγκαηα ψζηε απηή λα γίλεη πην θαηαλνεηή θαη πην άκεζα ζπλδεδεκέλε κε 

ηελ παξνχζα έξεπλα 

 

Πίλαθαο 4.2: PEST Αλάιπζε 

Πολιηική-Νομικοί Παπάγονηερ Οικονομικοί Παπάγονηερ 

Μνλνπψιηα Κχθινη Δξγαζηψλ 

Νφκνη Πξνζηαζίαο Δπηηφθηα 

Φνξνινγηθή Ννκνζεζία Πιεζσξηζκφο 

Καλνληζκνί Δηζαγσγψλ-Δμαγσγψλ Αλεξγία 

Ννκνζεζία γηα ηελ Δξγαζία Μέζσ Δηζφδεκα Πνιηηψλ 

Πνιηηηθή ηαζεξφηεηα Δλέξγεηα θαη Κφζηνο 

Παπάγονηερ Κοςληούπαρ Σεσνολογικοί Παπάγονηερ 

Γεκνγξαθηθά Έμνδα γηα Έξεπλα 

Σξφπνο Εσήο Πξνζαλαηνιηζκφο Υξήζεο Σερλνινγηψλ 

Μφξθσζε Αγνξαζηηθνχ Κνηλνχ Νέεο Αλαθαιχςεηο θαη Δμειίμεηο 

Πεπνηζήζεηο γηα ηελ Δξγαζία Σαρχηεηα Γηάδνζεο Σερλνινγίαο 

 Υξνληθφ Γηάζηεκα παιαίσζεο Σερλνινγίαο 
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5. ΚΛΑΓΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ    

     (ΑΜΔΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ) 

 

Ζ αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφδεη κηα επηρείξεζε είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ κνξθή θαη ηελ δνκή ηνπ θιάδνπ κέζα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. 

ηαλ ιέκε θιάδνο ελλννχκε έλα ζχλνιν εηαηξηψλ νη νπνίεο είηε πνπινχλ παξφκνηα αγαζά 

είηε παξεκθεξείο ππεξεζίεο. Δίλαη ινηπφλ πνιχ ζεκαληηθφ γηα κηα επηρείξεζε λα θάλεη κηα 

αλάιπζε ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρεη φηαλ είλαη δηαηεζεηκέλε λα ιεηηνπξγήζεη 

ζσζηά θαη απνδνηηθά ζηνλ θιάδν απηφ. Σν πιένλ επξέσο δηαδεδνκέλν κνληέιν αλάιπζεο 

είλαη απηφ ηνπ θαζεγεηή ηνπ Harvard Business School, Michael Porter θαη νλνκάδεηαη 

αλάιπζε πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter ή “δνκηθή αλάιπζε ελφο θιάδνπ” (structural analysis 

of an industry).  

 

5.1 ςνθεηικά ζηοισεία ηος Διδικού πεπιβάλλονηορ  

ην εηδηθφ πεξηβάιινλ ε επηρείξεζε αλαπηχζζεη ζρέζεηο δηάδξαζεο. Ηζρπξέο ζρέζεηο 

δηάδξαζεο εκθαλίδνληαη κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ πειαηψλ ηεο πνπ κπνξεί λα είλαη 

είηε θαηαλαισηέο είηε έκπνξνη. ρέζεηο ηέηνηνπ ηχπνπ εκθαλίδεη αθφκε κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη πξνκεζεπηέο πιηθψλ, εξγαηηθήο δχλακεο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ. ρέζεηο εκθαλίδεη θαη κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο θαζψο θαη 

κε ηνπο επνλνκαδφκελνπο ξπζκηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ είλαη ηα ζπλδηθάηα, ηηο κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ηηο εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο, ηελ δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηηο 

ελψζεηο πνιηηψλ. ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

ψζηε λα ιάβνπλ απνθάζεηο λα έρνπλ κηα πιεξέζηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηηο ζρέζεηο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Έηζη ινηπφλ ρξήζηκν απνηειεί ην γεγνλφο ηεο δηάθξηζεο θαη 

νκαδνπνίεζεο ησλ ζρέζεσλ. Ζ δηάθξηζε απηή έρεη σο εμήο:  

α) Γεληθέο θαη Δηδηθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο.  

β) Γπλεηηθά ζεκαληηθέο θαη πξαγκαηηθά ζεκαληηθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο.  

γ) Άκεζεο θαη έκκεζεο ζρέζεηο κε ην πεξηβάιινλ 

 

5.2 Δλκςζηικόηηηα ηηρ αγοπάρ  

Σν άκεζν πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο νκάδεο 

παξαγφλησλ: ηνπο θαηαλαισηέο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο αληαγσληζηέο θαη ηηο πνηθίιεο 

ξπζκηζηηθέο νκάδεο. Οη παξάγνληεο απηνί ζπλζέηνπλ ηε "ζεκαληηθή αγνξά". Ο 
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ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζηεξίδεηαη φρη κφλν ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

νξηνζέηεζε, φζν θπξίσο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ ειθπζηηθφηεηαο ηεο αγνξάο απηήο, 

κε άιια ιφγηα ζηνλ πηζαλνινγνχκελν βαζκφ απφδνζεο ηεο επέλδπζεο. Γχν ηερληθέο 

πξνζθέξνληαη πξνο ην ζθνπφ απηφ:  

 ε αλάιπζε ηεο αγνξάο, θαη  

 ε αλάιπζε ηνπ θιάδνπ.  

 

Ανάλςζη ηηρ αγοπάρ  

Οη νξίδνπζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο κηαο αγνξάο απνηεινχληαη απφ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

 ην δπλακηθφ ηεο αγνξάο,  

 ε δνκή ηεο αγνξάο, θαη  

 ε πθή (ζχλζεζε, πνηφηεηα) ηνπ πξντφληνο.  

α) Σν δπλακηθφ ηεο αγνξάο κπνξεί λα κεηξεζεί κε ην δεδνκέλν ζε κηα ζηηγκή κέγεζνο 

ηεο αγνξάο θαη ηελ αλακελφκελε αλάπηπμε ηεο αγνξάο. Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην δπλακηθφ πσιήζεσλ πνπ πξνζθέξεη κηα αγνξά (π.ρ. ε αγνξά γηα 

γνχλεο είλαη ζρεηηθά κηθξή ζηε ρψξα καο, ζε αληίζεζε κε ηα ειαθξά ελδχκαηα) ζηελ 

παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή. Δθηηκήζεηο γηα ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο γίλνληαη κε 

βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε θακπχιε θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο.  

β) Ζ δνκή ηεο αγνξάο πεξηγξάθεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ 

αληαγσληζηψλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ.  

 ηνλ ηνκέα ησλ πξνκεζεπηψλ θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη ε πνηφηεηα κηαο 

αγνξάο αμηνινγνχκελε κε ηελ εππάζεηα ησλ πιηθψλ, ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηζρχο ησλ 

πξνκεζεπηψλ θαη ε εμέιημε ησλ ηηκψλ ησλ ζπληειεζηψλ.  

Ο αξηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ απνηειεί ζπλάξηεζε ηεο κνξθήο ηεο αγνξάο 

(νιηγνπψιην, κνλνπψιην, πνιππψιην θιπ.). Οη πνηθίιεο κνξθέο αγνξάο θαζνξίδνπλ ηα 

πεξηζψξηα δηακφξθσζεο ησλ ηηκψλ π.ρ. ζην κνλνπψιην απφ ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο 

δήηεζεο, ή ζην νιηγνπψιην απφ ηελ θαηαλνκή κεγέζνπο ησλ αληαγσληζηψλ θ.α. Ο βαζκφο 

ζηαζεξφηεηαο ησλ αγνξψλ απηψλ εμαξηάηαη απφ ηα εκπφδηα εηζφδνπ ζηελ αγνξά. ζν πην 

κεγάια είλαη απηά, ηφζν πην ζηαζεξή είλαη κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή αγνξάο.  

Αλαθνξηθά κε ηνπο θαηαλαισηέο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα απνηειεί ην πιήζνο, ν 

βαζκφο νξγάλσζήο ηνπο, ε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ε επαηζζεζία ηνπο ζηελ 

ηηκή. Σα ζηνηρεία απηά θαζνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ θεξδνθνξία κηαο αγνξάο.  

γ) Ζ πθή ηνπ πξντφληνο. Ο βαζκφο δηαθάλεηαο κηαο αγνξάο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ 
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ηελ νκνηνγέλεηα ελφο πξντφληνο. Υακειή δηαθάλεηα δεκηνπξγεί ζπλζήθεο θεξδνζθνπίαο, 

ελψ ε δηαθάλεηα πεξηνξίδεη ηελ απφδνζε θεθαιαίνπ (π.ρ. πςειή δηαθάλεηα παξέρεη ε 

αγνξά πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ελψ ρακειή ν θιάδνο αζθαιεηψλ δσήο).  

 

5.3  Ανάλςζη ηος ςποδείγμαηορ ηυν πένηε δςνάμευν ηος Porter 

Καηαξράο, λα μεθηλήζνπκε κε έλαλ νξηζκφ γηα ην ηη λνείηαη „επηηπρεκέλε‟ 

επηρείξεζε. Ωο „επηηπρεκέλε επηρείξεζε‟ νξίδεηαη κηα επηρείξεζε ε νπνία έρεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (competitive advantage) ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, 

πνπ ηελ νδεγεί ζε θαιχηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηα νπνία κπνξεί θαη ηα 

δηαηεξεί (Porter, 1991). Γηα παξάδεηγκα, αλ ζε έλαλ θιάδν κηα εηαηξία έρεη πςειά θέξδε, 

αιιά ππάξρνπλ πνιιέο άιιεο εηαηξίεο κε παξφκνηα ή θαιχηεξα απνηειέζκαηα, ηφηε δελ 

ζεκαίλεη φηη είλαη επηηπρεκέλε, αθνχ ππάξρνπλ πνιινί αληαγσληζηέο πνπ ηα θαηαθέξλνπλ 

ην ίδην θαιά. Ζ επηηπρία ηεο εηαηξίαο εμαξηάηαη απφ δχν πξάγκαηα: ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ηελ ζρεηηθή ηεο ζέζε κέζα ζηνλ θιάδν. Παξαθάησ κειεηνχληαη 

απηά ηα δχν ζηνηρεία μερσξηζηά: 

 

Ανάλςζη κλάδος: 

Γηα λα κειεηήζνπκε πφζν θεξδνθφξνο θαη ειθπζηηθφο είλαη ν θάζε θιάδνο, ν 

Michael Porter δεκηνχξγεζε έλα ρξήζηκν πιαίζην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηελ αλάιπζε 

ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter. Ζ ειθπζηηθφηεηα ελφο θιάδνπ (θαηά πφζν κπνξνχλ 

εηαηξίεο λα είλαη θεξδνθφξεο ζε απηφλ), εμαξηάηαη απφ ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε 

(bargaining power) πνπ έρεη ζρεηηθά κε ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε: 

 

Συν ππομηθεςηών: 

ηαλ ππάξρνπλ ιίγνη πξνκεζεπηέο (supply side), θαη νη εηαηξίεο ελφο θιάδνπ δελ 

έρνπλ δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ απφ κηα κεγάιε γθάκα πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ, ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη απμεκέλε. Πξάγκα πνπ νδεγεί ζε 

αλψηεξε πίεζε γηα αχμεζε ηηκψλ ησλ πξψησλ πιψλ, νπφηε θαη ζε πεξηνξηζκέλε ζρεηηθή 

δχλακε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλαλ θιάδν. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ αλ ππήξρε κφλν κηα εηαηξία ζηελ Διιάδα πνπ πξνκεζεχεη ηα 

εξγνζηάζηα παξαγσγήο επίπισλ κε μχιν, ηφηε νη ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ ζα ήηαλ 

ηδηαίηεξα πςειέο, ελψ αλ ππήξραλ πνιινί πξνκεζεπηέο θαη νη επηπινπνηνί κπνξνχζαλ 
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εχθνια λα επηιέμνπλ, ηφηε ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ ζα είρακε 

ρακειφηεξεο ηηκέο πξψησλ πιψλ, άξα θαη κεγαιχηεξε θεξδνθνξία γηα ηνπο επηπινπνηνχο. 

  

Συν πελαηών: 

Δάλ νη πειάηεο ελφο θιάδνπ είλαη πάξα πνιινί θαη έρνπλ ζρεηηθά κηθξή 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, ηφηε απηφο ν θιάδνο είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφο, αθνχ κηα 

επηρείξεζε δελ εμαξηάηαη απφ έλαλ ή ιίγνπο πειάηεο γηα λα είλαη βηψζηκε. Γηα παξάδεηγκα, 

εάλ ν κφλνο πειάηεο κηαο εηαηξίαο είλαη ην Γεκφζην, ηφηε έρεη κεησκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε γηα ηα πξντφληα/ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξεη, ηηο ηηκέο θηι, αθνχ εμαξηάηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ έλαλ πειάηε. Δλψ, αλ κηα εηαηξία πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ 

πξντφλ πνπ ην επηζπκνχλ πνιινί πειάηεο, π.ρ. Apple iPhone, ηφηε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

ειέγρεη πεξηζζφηεξν ηηο ηηκέο πνπ ρξεψλεη θαη έηζη λα βγάδεη πεξηζζφηεξα θέξδε. 

Δπίζεο, εμαξηάηαη απφ ηελ εςκολία ειζόδος νέυν επισειπήζευν: Δάλ ζε έλαλ 

θιάδν κπνξνχλ εχθνια λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ λέεο επηρεηξήζεηο, ηφηε ν θιάδνο είλαη 

ιηγφηεξν ειθπζηηθφο, αθνχ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ θαη λα εμέιζνπλ εχθνια λένη 

αληαγσληζηέο θαη λα πξνζθέξνπλ παξφκνηα πξντφληα/ ππεξεζίεο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, αθνχ ην θφζηνο έλαξμεο 

ελφο εξγνζηαζίνπ, αιιά θαη ηα θφζηε marketing ηεο λέαο εηαηξίαο πνπ ζα απαηηνχληαλ ζα 

ήηαλ ηεξάζηηα.  

 

Σα ςποκαηάζηαηα πποφόνηα:  

ηαλ ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξεη κηα επηρείξεζε κπνξνχλ εχθνια λα 

ππνθαηαζηαζνχλ απφ άιια, ηφηε έρεη κηθξφηεξε ζρεηηθή δχλακε, άξα θαη θεξδνθνξία. 

Γηα παξάδεηγκα, ππνθαηάζηαην ελφο αθξηβνχ εζηηαηνξίνπ ζεσξείηαη έλα θαηάζηεκα 

fast food αθξηβψο απφ δίπια ηνπ. Ή αλ θάπνηνο δελ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αγνξάζεη κηα 

LCD ηειεφξαζε, κπνξεί κε ιηγφηεξα ρξήκαηα λα αγνξάζεη κηα ζπκβαηηθή. 

 

Σον ανηαγυνιζμό μέζα ζηο κλάδο:  

Σέινο, ην πφζν ειθπζηηθφο είλαη έλαο θιάδνο εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ 

κέζα ζην ίδην ηνλ θιάδν. Απηφ είλαη εχθνια θαηαλνεηφ, αθνχ φζν πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο κέζα ζε έλαλ θιάδν πξνζθέξνπλ ίδηα πξντφληα/ ππεξεζίεο, ηφζν «πέθηνπλ» 

νη ηηκέο, αλεβαίλεη νη πνηφηεηα θαη νη πειάηεο γίλνληαη πην απαηηεηηθνί. 
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ρήκα 5.1: Πέληε Γπλάκεηο ηνπ Porter 
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              Threat of 
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             or Service 

 

 

 

Πεγή: Απαμπαηδήρ, 2009 

 

Αθνινχζσο ζα γίλεη ε αλάιπζε απηνχ ηνπ πνιχ ζεκαληηθνχ εξγαιείνπ θιαδηθήο 

κειέηεο. Πξψηα παξνπζηάδνπκε παξαθάησ ην κνληέιν Porter ζρεκαηηθά (ζρήκα 5.2).    

 

 ρήκα 5.2: Σν πιαίζην ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter 
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πσο γίλεηε αληηιεπηφ απφ ην παξαπάλσ ζρήκα νη δπλάκεηο ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη νη 

εμήο: 

1) Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο επηρείξεζεο 

2) Ζ απεηιή ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ 

3) Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ ηεο επηρείξεζεο 

4) Ζ απεηιή εηζφδνπ άιισλ επηρεηξήζεσλ θαη ηέινο 

5) Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηεί αλάκεζα ζηηο ήδε πθηζηάκελεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ.  

Οη παξαπάλσ δπλάκεηο θαζνξίδνπλ ηελ έληαζε θαη ηε θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ελφο θιάδνπ. Ζ επηρείξεζε έρνληαο γλψζε γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δπλάκεηο θαη ηελ ηζρχ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζην θιάδν φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ραξάμεη ζσζηή ζηξαηεγηθή γηα λα επηηχρεη κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηεο. 

Έηζη ινηπφλ ε επηρείξεζε γίλεηαη γλψζηεο ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ θαη ησλ 

ελδερφκελσλ δπλάκεσλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ χπαξμή ηεο κέζα ζηνλ θιάδν.  

 

(1) Η διαππαγμαηεςηική ιζσύρ ηυν ππομηθεςηών  

ζν πην ηζρπξή είλαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ησλ πξνκεζεπηψλ (βαζκφο 

ζπγθέληξσζεο), ηφζν πην πνιχ πεξηνξίδνληαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ αγνξαζηψλ. 

Παξάιιεια, ε αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ πξνκεζεπηψλ επλνείηαη αθφκε πεξηζζφηεξν φηαλ 

δελ ππάξρνπλ ππνθαηάζηαηα πξντφληα. Πξνκεζεπηέο νη νπνίνη δηαζέηνπλ ηα πξντφληα 

ηνπο ζε πνιινχο θιάδνπο, εληζρχνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο ζέζε. Ζ ηειεπηαία φκσο 

απνδπλακψλεηαη ηφζν πεξηζζφηεξν, φζν πεξηζζφηεξν κεηψλεηαη ε ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα 

πξντφληα γηα ηνπο αγνξαζηέο. Δπίζεο, φζν πην αμηφπηζηεο είλαη νη απεηιέο ησλ 

πξνκεζεπηψλ γηα νινθιήξσζε πξνο ηα εκπξφο, ηφζν πεξηζζφηεξν επηδεηλψλνληαη νη φξνη 

ζπλαιιαγήο ησλ αγνξαζηψλ.  

 

(2) Η απειλή από ςποκαηάζηαηα πποφόνηα ή ςπηπεζίερ 

Ζ πίεζε πνπ αζθείηαη απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα είλαη δεδνκέλε, θαζψο φιεο νη 

επηρεηξήζεηο ελφο θιάδνπ βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε αληαγσληζηέο πνπ παξάγνπλ 

πξντφληα ηα νπνία ιίγν ή πνιχ έρνπλ ηα ίδηα ή παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. Σα πξντφληα 

απηά πεξηνξίδνπλ ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηνπ θιάδνπ γηαηί πξνθαινχλ αλψηαηα φξηα ηηκψλ. 

Ζ απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα είλαη ηφζν κεγαιχηεξε, φζν πεξηζζφηεξν 

βειηηψλεηαη ε ζρέζε ηηκή/σθέιεηα ησλ πξντφλησλ απηψλ, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 
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παξαγσγνχο ηνπ θιάδνπ, θαζψο θαη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ξνπή ησλ αγνξαζηψλ λα 

αιιάδνπλ πξντφλ. Ζ απψζεζε ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε 

κε ζπιινγηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ αληαγσληζηψλ, φπσο: νη δηαθεκηζηηθέο 

εθζηξαηείεο ή ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ πξνηχπνπ πξντφληνο είηε κε αηνκηθή δξάζε 

κεκνλσκέλσλ αληαγσληζηψλ (πνιηηηθή πξντφληνο, ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, δηαθήκηζε θ.ά.). 

Ζ αληίδξαζε ζε ηέηνηνπ είδνπο απεηιέο είλαη ηφζν πην απνηειεζκαηηθή, φζν πην έγθαηξα 

εληνπίδνληαη θαη πξνβιέπνληαη νη απεηιέο απηέο. 

 

(3) Η διαππαγμαηεςηική δύναμη ηυν αγοπαζηών 

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ απνηειεί αθφκε κηα ζπληζηψζα ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαζψο απηνί αληαγσλίδνληαη ηνλ θιάδν πηέδνληαο ηηο ηηκέο, απαηηψληαο 

θαιχηεξε πνηφηεηα θ.ά. Σέηνηεο πηέζεηο, φκσο, πξνθαινχλ κεηψζεηο ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηνπ θιάδνπ θαη θαη' επέθηαζε ηνπ βαζκνχ ειθπζηηθφηεηαο ηεο αγνξάο. Ζ ηζρχο ησλ 

ζεκαληηθψλ νκάδσλ αγνξαζηψλ εμαξηάηαη εληνχηνηο απφ ηε δχλακε πνπ δηαζέηνπλ σο 

αγνξαζηέο θαη απφ ην πνζνζηφ ησλ αγνξψλ ηνπο ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο ηνπ θιάδνπ. 

Παξάδεηγκα απνηεινχλ νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο πνπ αζθνχλ αζθπθηηθή πίεζε ζηηο ηηκέο 

πνπ πξνζθέξνπλ νη δνξπθνξηθέο επηρεηξήζεηο ή ηα κεγάια supermarkets κε ηνπο ζπρλά 

επαρζείο φξνπο πνπ επηβάιινπλ ζηνπο πξνκεζεπηέο ηξνθίκσλ. Γπλαηφηεηεο 

απεγθισβηζκνχ απφ ηέηνηνπ είδνπο εμαξηήζεηο πξνζθέξνπλ ε επηινγή ησλ αγνξαζηψλ 

(δηαζπνξά ηνπ θηλδχλνπ) θαζψο θαη κέηξα πνιηηηθήο πσιήζεσλ. 

 

(4) Απειλή ειζόδος νέυν επισειπήζευν ζηον κλάδο 

ηαλ έλαο θιάδνο παξνπζηάδεη κεγάια πεξηζψξηα θέξδνπο ή κεγαιχηεξε απφδνζε ηεο 

επέλδπζεο απφ ην θφζηνο δαλεηζκνχ, ηφηε είλαη εχινγν λα πξνζειθχζεη λέεο επηρεηξήζεηο 

νη νπνίεο ζέινπλ λα απνθνκίζνπλ θέξδε κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ησλ ήδε ππαξρφλησλ θαη ησλ λενεηζεξρνκέλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Έηζη 

ινηπφλ νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν πξνζπαζνχλ λα 

ζέζνπλ θάπνηνπο θξαγκνχο ζηελ είζνδν απηψλ ησλ κειινληηθψλ αληαγσληζηψλ. Σα πην 

ζεκαληηθά εκπφδηα ηα νπνία ζέηνπλ δίλνληαη αξηζκεκέλα παξαθάησ: 

1) Οηθνλνκίεο θιίκαθαο 

2) Απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα 

3) Κνζηνινγηθά πιενλεθηήκαηα αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο 

4) Γηαθνξνπνίεζε πξντφληνο 
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5) Πξφζβαζε ζηα θαλάιηα δηαλνκήο 

6) Ννκηθνί πεξηνξηζκνί-θξαγκνί 

7) Κφζηε αιιαγήο ηνπ πειάηε 

8) Φφβνο αληεθδίθεζεο απφ ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο 

9) Αδπλακία πξφζβαζεο ζε ηερλνινγία & εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία (Παπαδάθεο, 

2007) 

 

Οικονομίερ Κλίμακαρ 

Ίζσο απνηειεί ην ηζρπξφηεξν εκπφδην γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο θαη εηδηθά ζε απηνχο φπνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ φγθν παξαγσγήο θαη απηφ ζπλεπάγεηαη 

ην θφζηνο αλά κνλάδα παξαγσγήο. Έηζη ινηπφλ φηαλ κηα εηαηξία εηζέξρεηαη ζε έλα θιάδν 

ζηελ αξρή έρεη κηθξή παξαγσγή κε απνηέιεζκα ην αλά κνλάδα θφζηνο λα είλαη κεγάιν 

δηφηη δελ κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Έηζη θαη δηαηεξνχκελσλ φισλ 

ησλ άιισλ παξαγφλησλ ζηαζεξψλ, πζηεξεί ζε αληαγσληζηηθά πξντφληα έλαληη ησλ 

πθηζηάκελσλ εηαηξηψλ ηνπ θιάδνπ.  

 

Απαιηήζειρ ζε κεθάλαια 

ηαλ κηα επηρείξεζε εηζέξρεηαη ζε έλα θιάδν ζηελ αξρή θάλεη πνιιέο λέεο 

επελδχζεηο. Απηέο νη επελδχζεηο αθνξνχλ ηφζν ηνλ κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ φζν θαη ην 

κάξθεηηλγθ, ηε δηαθήκηζε θαη φιεο απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ψζηε λα ζηεζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη κηα επηρείξεζε. Πνιιέο θνξέο 

ινηπφλ ε είζνδνο ζε έλα λέν θιάδν κπνξεί λα είλαη πνιχ ειθπζηηθή, σζηφζν φια ηα 

θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο λα κελ επαξθνχλ ψζηε λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ην 

πξαγκαηνπνηήζεη. 

 

Κοζηολογικά πλεονεκηήμαηα ανεξάπηηηα από ηο μέγεθορ 

 Δίλαη ινγηθφ θαη επφκελν νη εηαηξίεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ήδε ζηνλ θιάδν λα έρνπλ 

απνθηήζεη εκπεηξία θαη λα έρνπλ ην “know how” ζε φια ηα ζέκαηα γχξσ απφ ηελ 

παξαγσγή θαη πψιεζε ηνπ πξντφληνο γεγνλφο πνπ ηηο θάλεη πνιχ ηζρπξέο ζε ζρέζε κε 

απηέο πνπ ζέινπλ ηψξα λα εηζέιζνπλ. 
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Γιαθοποποίηζη πποφόνηορ. 

 Έλα αθφκε εκπφδην είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ. ζν 

πεξηζζφηεξν είλαη δηαθνξνπνηεκέλν ην πξντφλ ηνπ θιάδνπ ηφζν δπζθνιφηεξν είλαη γηα κηα 

λέα επηρείξεζε ε νπνία εηζέξρεηαη ζε απηφλ λα πνπιήζεη ηα δηθά ηεο. Δίλαη δχζθνιν λα 

πξνζειθχζεη λένπο πειάηεο δηφηη απηνί γλσξίδνπλ έλα πξντφλ θαη πξέπεη ε εηαηξία λα 

δαπαλήζεη κεγάια θεθάιαηα ψζηε ζε δηαθήκηζε θαη κάξθεηηλγθ ψζηε λα ηνπο πείζεη λα 

αγνξάζνπλ ην δηθφ ηνπο πξντφλ.  

 

Ππόζβαζη ζηα κανάλια διανομήρ. 

 Σν εκπφδην απηφ ηζρχεη θπξίσο γηα ηα θαηαλαισηηθά πξντφληα δηφηη νη αγνξαζηέο 

πξνηείλνπλ ηα παγησκέλα θαη ζίγνπξα. Πνιιέο θνξέο νη ήδε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο ην κέγεζνο 

ηνπο.  

 

Νομικοί πεπιοπιζμοί 

ε νξηζκέλνπο θιάδνπο φπσο ν θιάδνο θηλεηήο θαη ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ζηελ 

Διιάδα κέρξη ην 2001 ππήξραλ εζληθνί πεξηνξηζκνί ζηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε 

απηφλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν.  

 

Κόζηη αλλαγήρ ηος πελάηη 

Σν ζπγθεθξηκέλν εκπφδην έρεη λα θάλεη κε ην πφζν είλαη δηαηεζεηκέλνη νη πειάηεο 

ελφο θιάδνπ λα αξρίζνπλ λα αγνξάδνπλ απφ κηα λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε. Απηφ έρεη 

άκεζε ζρέζε κε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο είλαη νηθνλνκηθνί (αλ ζπκθέξεη ε 

κεηαπήδεζε ζε άιιε εηαηξία ηνπο εθάζηνηε πειάηεο), ςπρνινγηθνχο παξάγνληεο (αλ ν 

πειάηεο είλαη επραξηζηεκέλνο θαη έρεη θαιή ζρέζε κε κηα επηρείξεζε είλαη δχζθνιν λα 

ηελ αθήζεη) θαη ηέινο νη ηερλνινγηθνί παξάγνληεο (απηνί έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

ζπκβαηφηεηα ηερλνινγίαο ησλ δηάθνξσλ δεδνκέλσλ ηνπ πειάηε κε ηελ ηερλνινγία πνπ 

πνπιά ε λέα επηρείξεζε).  

 

Φόβορ ανηίδπαζηρ-ανηεκδίκηζηρ από ηιρ ςπάπσοςζερ επισειπήζειρ 

ζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα αληεθδίθεζεο απφ ηηο πθηζηάκελεο επηρείξεζεο 

ελφο θιάδνπ ηφζν δπζθνιφηεξε είλαη ε απφθαζε απφ κηα επηρείξεζε λα πξνζπαζήζεη λα 

εηζέιζεη ζηνλ θιάδν. Οη ηξφπνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ε αχμεζε ηεο δηαθήκηζεο, ε 
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κείσζε ησλ ηηκψλ αιιά θαη κεξηθέο θνξέο ε δπζθήκηζε ησλ εηαηξηψλ πνπ εηζέξρνληαη. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη αζέκηηνη ηξφπνη πνπ ρξεζηκνπνίεζε ε British 

Airways ζε βάξνο ηεο Virgin Airways. Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε πξψηε φρη κφλν λα κελ 

επηηχρεη ηνλ ζηφρν ηεο, αιιά θαη λα δηθαζηεί θαη λα ηηο επηβιεζνχλ βαξχηαηεο πνηλέο κέζσ 

πξνζηίκαηνο. 

  

(5) Ανηαγυνιζμόρ ανάμεζα ζηιρ ςπάπσοςζερ επισειπήζειρ ηος κλάδος 

Ζ ειθπζηηθφηεηα ελφο θιάδνπ θαζνξίδεηαη επίζεο απφ ηελ έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. ζν κεγαιχηεξε ε ειθπζηηθφηεηα ελφο θιάδνπ ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 

αληαγσληζκφο ζε απηφλ. Ο αληαγσληζκφο δηακνξθψλεηαη απφ ηηο θηλήζεηο πνπ θάλνπλ νη 

εθάζηνηε παίθηεο ηηο αγνξέο, ψζηε λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο. Οη 

αληηδξάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη αλάινγεο κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ 

θιάδν. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ εμαξηάηαη απφ ηνπο παξαθάησ 

παξάγνληεο: 

1. Απφ ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο αγνξάο 

2. Απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληαγσληζηψλ 

3. Απφ ηα πςειά ζηαζεξά θφζηε θαη ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

4. Απφ ηηο πξνζπάζεηεο γηα αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο 

5. Απφ ηελ έιιεηςε δηαθνξνπνίεζεο ζηα πξντφληα θαη ηέινο 

6. Απφ ηελ χπαξμε πςειψλ εκπνδίσλ εμφδνπ   

 

5.4 Ανάλςζη ανηαγυνιζηών  

Με ηελ αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ε επηρείξεζε πξνζπαζεί λα αλαγλσξίζεη ηηο 

ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν αληίδξαζήο ηνπο ζηηο 

αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ θιάδν.  

Ζ αλάιπζε ησλ αληαγσληζηψλ πεξηιακβάλεη ηε ζπζηεκαηηθή ζπιινγή θαη  

αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο θχξηνπο αληαγσληζηέο. Δλδηαθέξνλ γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο απηήο παξνπζηάδνπλ θαη νη δπλεηηθνί αληαγσληζηέο. Καη επίζεο 

κεξηθνί κηθξφηεξνη αληαγσληζηέο πνπ θαηέρνπλ κε επηηπρία κηθξέο "θφγρεο" ηεο αγνξάο, 

θαζψο απηνί δξνπλ ζπλήζσο επηζεηηθά θαη εκθαλίδνπλ πςειή αλαπηπμηαθή δπλακηθή.  

χκθσλα κε ηνλ Porter (1985) ε αλάιπζε αληαγσληζηψλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηέζζεξα 

βήκαηα:  
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 Δμαθξίβσζε ησλ κειινληηθψλ ζηφρσλ ησλ αληαγσληζηψλ,  

 Αλάιπζε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ ησλ αληαγσληζηψλ θαη ησλ εθηηκήζεψλ ηνπο γηα ηνλ 

θιάδν,  

 Πεξηγξαθή ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ νη αληαγσληζηέο,  

 Δληνπηζκφ ησλ δπλαηψλ/αδχλαησλ ζεκείσλ ησλ αληαγσληζηψλ.  

 

ρήκα 5.3 : Αλάιπζε αληαγσληζηψλ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεγή:  Κωνζηανηίνορ Π. Τεπδίδερ (2004), “ΜΑΝΑΤΕΜΔΝΤ Σηπαηεγική πποζέγγιζε” 

 

1. Αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζε ν αληαγσληζηήο κπνξεί ε εηαηξία λα 

δηαπηζηψζεη ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπ κέζα ζηνλ θιάδν θαη ηελ ζέζε ηελ νπνία 

θαηέρεη. Δπίζεο κφιηο παξαηεξείηαη κηα αιιαγή ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ αληαγσληζηή 

κπνξεί θαλείο λα θαηαιάβεη πσο ππάξρεη κηα αιιαγή πνξείαο. 

2. Απηνπξνζδηνξηζκφο θαη εθηηκήζεηο ηνπ αληαγσληζηή γηα ηνλ θιάδν. Αλάινγα κε 

πφζν πηζηά ηεξεί ηα κέηξα θαη ηελ πνξεία πνπ δηάιεμε ν αληαγσληζηήο κπνξεί ε 

εηαηξία λα θξίλεη ηνλ βαζκφ ζπγθέληξσζεο θαη ηελ ηζρχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 

δηέπεη ηνλ αληαγσληζηή. 

3. Πεξηγξαθή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ εθαξκφδεη ν αληαγσληζηήο. Απαξαίηεηε είλαη ε 

αλάιπζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ.  

4. Δληνπηζκφο δπλαηψλ/αδχλαησλ ζεκείσλ ηνπ αληαγσληζηή. Σα αληαλαθιαζηηθά ηνπ 

αληαγσληζηή θξίλνληαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη γηα ηα δπλαηά θαη 

αδχλαηα ζεκεία ηνπ.  

Ζ ζπκπχθλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε επηηξέπεη ηε 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αληαγσληζηή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη 

3. ηξαηεγηθέο πνπ 

εθαξκφδεη ν 

αληαγσληζηήο 

4.Γπλαηά θαη αδχλακα 

ζεκεία ηνπ αληαγσληζηή 

2.Απηνπξνζδηνξηζκφο 

θαη εθηηκήζεηο ηνπ 

αληαγσληζηή 

Πξνθίι αληηδξάζεσλ ηνπ 

αληαγσληζηή: 

- Πφζν είλαη     

  επραξηζηεκέλνο ν  

  αληαγσληζηήο κε ηε  

  ζέζε πνπ θαηέρεη; 

- Πνηεο ζηξαηεγηθέο  

  αιιαγέο πηζαλνινγείηαη  

  φηη ζα θάλεη; 

- Πνπ είλαη επάισηνο; 

- Πνηα ζα είλαη ε  

  κεγαιχηεξε αληίδξαζε     

  ηνπ αληαγσληζηή; 

1. Μειινληηθνί ηφρνη 

ηνπ Αληαγσληζηή 
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δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί ε κειινληηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ.  

Απφ κηα ζχγθξηζε ηεο θαηαηνκήο (πξνθίι) ηθαλνηήησλ ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο 

κε ηελ θαηαηνκή αληηδξάζεσλ ηνπ αληαγσληζηή πξνθχπηεη ζαθήο εηθφλα ηεο ζέζεο κηαο 

επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζηή ηεο. Ζ επηρείξεζε ζηεξηδφκελε ζην απνηέιεζκα 

ηεο πξνεξγαζίαο απηήο, κπνξεί λα πξνβεί πην εχθνια ζηηο δηθέο ηεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο.  

 

5.5   Ανάλςζη "ζςμμεηοσών" (stakeholder analysis)  

Δθηελή θαη πεξηεθηηθή θαηαγξαθή θαη εξκελεία ηνπ πεξηβάιινληνο πξνζθέξεη ε 

αλάιπζε ησλ "ζπκκεηφρσλ" (stakeholders). χκθσλα κε ηνλ Freeman (1984) σο 

"ζπκκέηνρνο"-"stakeholder" νξίδεηαη ην άηνκν ή ε θνηλσληθή νκάδα πνπ επεξεάδεηαη απφ 

ή επεξεάδεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Σν γεγνλφο φηη νη ζπκκέηνρνη 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ εηαηξία θαη επεξεάδνπλ θαη απνθαζίδνπλ θαη γεληθά έρνπλ 

έλλνκν ζπκθέξνλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα θαηαηάζζνληαη ζηνπο δπλεηηθά ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδνπλ κηα επηρείξεζε. Σέηνηα εκπιεθφκελα 

ζχλνια είλαη θηλήκαηα πνιηηψλ, θαηαλαισηψλ, ελψζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

εθθιεζηαζηηθέο νξγαλψζεηο, ζχιινγνη θ.ά.  

Παίξλνληαο σο δεδνκέλε ηελ έλλνηα ησλ ζπκκέηνρσλ θαη απαιείθνληαο ην πξφηεξν, 

δειαδή φηη ην αθεληηθφ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα ηελ ρξεζηκνπνηεί σο κέζν θαη εξγαιείν 

ψζηε λα επηηχρεη πξνζσπηθνχο ζηφρνπο, γελληέηαη ε επηρείξεζε ζεζκφο πνπ βξίζθεηαη 

αληηκέησπε κε πνιιά αληηκαρφκελα ζπκθέξνληα. ε αληίζεζε κε ην ππφδεηγκα ηεο 

Μηθξννηθνλνκίαο πνπ πεξηνξίδεη ηελ αλάιπζε ζηηο θιαζηθέο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε 

ηελ "αγνξά" (πξνκεζεπηέο, αγνξαζηέο, εξγαδφκελνπο, εξγνδφηεο θαη αληαγσληζηέο), ε 

αλάιπζε ζπκκεηφρσλ δηεπξχλεη ην πεδίν αλάιπζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απεξηφξηζηα. Ζ 

αλάιπζε απηή πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηέζζεξα βήκαηα:  

 Ανίσνεςζη (scanning): ην βήκα γίλεηαη κηα έξεπλα ψζηε λα εληνπηζηνχλ ηα δηάθνξα 

ζχλνια ζπκθεξφλησλ. Πξαγκαηνπνηείηαη κηα εμέηαζε κε επξεία έλλνηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο ψζηε ε εηαηξία λα κπνξεί λα ζρεκαηίζεη πνηεο νκάδεο απνηεινχλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Ο ράξηεο θαηαγξαθήο απηφο πεξηιακβάλεη ηηο εζσηεξηθέο πξσηνγελείο 

θαη δεπηεξνγελείο νκάδεο ζπκθεξφλησλ (stakeholder-map). Σα πξσηνγελή είλαη 

ζχλνια κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο είλαη πνιχ θνληά κε ηελ επηρείξεζε ηέηνηα 

ζχλνια είλαη νη πειάηεο, νη αληαγσληζηέο, νη πξνκεζεπηέο θ.α. Γεπηεξνγελή ζχλνια 

επεξεάδνπλ ή επεξεάδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε έκκεζα ή άκεζα θαη κπνξεί λα είλαη 

ην θξάηνο, πνιηηηθέο νξγαλψζεηο, ηνπηθή απηνδηνίθεζε θ.α.    
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Έλαο ράξηεο ζπκκεηφρσλ π.ρ. γηα κηα θαπλνβηνκεραλία κπνξεί λα έρεη ηελ  

εμήο κνξθή ηνπ ζρήκαηνο 5.4.  

Έλα ηέηαξην θξηηήξην θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ζπκκεηφρσλ είλαη ε "εμνπζία", λννχκελε 

σο ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο πφξσλ γηα επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο (Frederick et al., 

1992). χκθσλα κε ην θξηηήξην απηφ, νη ζπκκέηνρνη δηαθξίλνληαη ζε θαηέρνληεο:  

 

 Δμνπζία ζηε ιήςε απνθάζεσλ (voting power).  

 Δμνπζία άζθεζεο νηθνλνκηθήο πίεζεο (economic power).  

 Πνιηηηθή εμνπζία (political power) γηα επηβνιή λνκνζεζίαο, δηακφξθσζε  

θνηλήο γλψκεο θ.ά.  

 

ρήκα 5.4 : Υάξηεο “ζπκκεηφρσλ” 

 

Πεγή: Κωνζηανηίνορ Π. Τεπδίδερ (2004), “ΜΑΝΑΤΕΜΔΝΤ Σηπαηεγική πποζέγγιζε” 

 

 Παπακολούθηζη (monitoring): Δξεχλα θαη εληνπηζκφο ησλ πην ζεκαληηθψλ ηάζεσλ 

πνπ επηθξαηνχλ. Κξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ηάζεσλ 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηα εμήο εξσηήκαηα:  

 Πνηνη ζπκκέηνρνη ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη γηα πνην ζθνπφ;  

     Πνηνπο θνηλνχο ζηφρνπο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο έρνπλ;  

 Πψο ζπκπεξηθέξεηαη έλαο ζπκκέηνρνο απέλαληη ζηελ επηρείξεζή καο;  

     Πνηεο είλαη νη δπλεηηθέο απεηιέο απφ έλαλ ζπκκέηνρν;  

 Πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο καδί ηνπ;  

 Πψο επεξεάδεηαη ε εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο καο απφ έλαλ ζπκκέηνρν;  
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 Ππόβλετη (forecasting): Δμαθξίβσζε ηεο θαηεχζπλζεο, κεγέζνπο θαη  

έληαζεο ησλ αιιαγψλ. Πξφθεηηαη γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δπλεηηθψλ θηλδχλσλ κε 

αλάιπζε ηάζεσλ, ζελαξίσλ, ζπζηήκαηα έγθαηξεο αλαγλψξηζεο ησλ αιιαγψλ θ.ά.  

 Αξιολόγηζη (assessment): Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ αλίρλεπζεο,  

παξαθνινχζεζεο θαη πξφβιεςεο γηα εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ επθαηξηψλ 

θαζψο θαη αλαδήηεζε ζηξαηεγηθψλ κέηξσλ γηα αληηκεηψπηζή ηνπο. Ζ αλάιπζε 

ζπκκεηφρσλ δελ δηαθέξεη ζηα βαζηθά ηεο ζεκεία απφ ηελ θιαζηθή αλάιπζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ απηή κφλν αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα πνπ 

δηαζέηεη γηα έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ. Αλαηξέρεη πξνο φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο θαη δηεξεπλά κε κεραληθφ ηξφπν αζζελή ζεκάδηα (weak signals) πνπ 

παξέρνπλ εθηελείο πιεξνθνξίεο, πνηνηηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα θαη αθνξνχλ:  

 Αθφκε θαη ηηο δπλεηηθέο πξνζέζεηο νκάδσλ πνπ βξίζθνληαη έζησ ζε  

έκκεζε θαη κφλν ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε, θαζψο θαη  

 Σε ζεκαζία πνπ έρνπλ απηέο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. 

Πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε αλάιπζε ζπκκεηφρσλ απνηειεί ε δηαιεχθαλζε ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ απηνί πξνβάιινπλ, ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζε απαηηεηηθνχο θαη ιηγφηεξν 

απαηηεηηθνχο, ε θαηαλφεζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο θαη ε 

ελεξγνπνίεζε δηεξγαζηψλ αληηκεηψπηζήο ηνπο. Απφ ηελ άιιε φκσο κεξηά πξέπεη λα 

ηνληζζεί φηη είλαη δχζθνιν λα δηαιεπθαλζνχλ πιήξσο ηα θίλεηξα θαη νη απαηηήζεηο ησλ 

ζπκκεηφρσλ, θαζψο ζπρλά επηδηψθνπλ ζηφρνπο πνπ ζπρλά αιιειναλαηξνχληαη. Σέινο, έλα 

άιιν πξφβιεκα ηεο αλάιπζεο απνηειεί ε αδπλακία νξηνζέηεζεο ησλ ζπκκεηφρσλ. Μηα 

ζηελή νξηνζέηεζε κεηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα έγθαηξεο αλαγλψξηζεο ησλ αιιαγψλ. 

Δλψ αληίζεηα ε επξεία απμάλεη ηνλ θίλδπλν θαηαθιπζκνχ απφ πιεξνθνξίεο. Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο ε αλάιπζε "ζπκκεηφρσλ" πεξηνξίδεηαη ζε εθηηκήζεηο. Μνιαηαχηα, θαζψο ε 

αλάιπζε απνζθνπεί ζηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ, έρεη πξνιεπηηθφ 

ραξαθηήξα θαη θαη' απηφ ηνλ ηξφπν πξνιεηαίλεη ην έδαθνο γηα ηε δηαηχπσζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ.  

 

5.6 ςζηημαηοποίηζη δεικηών έγκαιπηρ αναγνώπιζηρ εςκαιπιών και κινδύνυν 

Κάζε επηρείξεζε πεξηβάιιεηαη απφ ην δηθφ ηεο ζεκαληηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ηεο 

πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο, παξάιιεια φκσο ζην ίδην απηφ πεξηβάιινλ ειινρεχνπλ θίλδπλνη. 

Σφζν νη επθαηξίεο φζν θαη νη θίλδπλνη απνθαιχπηνληαη κε ηελ ελδειερή αλάιπζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ πξνεγείηαη. Ζ αλάιπζε απηή ηξνθνδνηεί ηνλ ζηξαηεγηθφ 
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πξνγξακκαηηζκφ κε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο. Ζ παξακέιεζε ηεο αλαδήηεζεο ηέηνησλ 

πιεξνθνξηψλ απεηιεί ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηεο επηρείξεζεο. ηνλ πίλαθα 5.4 πνπ 

αθνινπζεί πεξηέρνληαη ελδεηθηηθά αλά ηνκέα ηνπ γεληθνχ πεξηβάιινληνο, δείθηεο, πεγέο 

πιεξνθφξεζεο θαζψο θαη δπλεηηθέο εθαξκνγέο ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην 

ζηξαηεγηθφ πξφγξακκα κηαο επηρείξεζεο.  

 



58 

 

Πίλαθαο 5.1: Γείθηεο έγθαηξεο αλαγλψξηζεο επθαηξηψλ θαη θηλδχλσλ   

Σομέαρ 

πεπιβάλλονηορ 
Γείκηερ πληποθόπηζηρ  Πηγή  

Γςνηηική εθαπμογή ζηο 

ζηπαηηγικό ππόγπαμμα  

Οικονομικό  Βηνκεραληθή παξαγσγή  Δπίζεκεο ζηαηηζηηθέο Αιιαγέο ζηε δνκή  

  Δμέιημε ηζνδπγίσλ  πιεξσκψλ πλεξγαδφκελεο    πξνζθνξάο 

  Γείθηεο αλεξγίαο   επηρεηξήζεηο Γηαθνξνπνίεζε ζηηο  

  - Γνκηθέο αιιαγέο ζηελ αγνξά πιψλ Δπηκειεηήξηα,    αγνξέο πξψησλ πιψλ, 

  - Άλνηγκα λέσλ αγνξψλ (π.ρ. 

Βνπιγαξία) 
 δηπισκαηηθέο   πξνζαξκνγή ηεο  

  Αχμεζε ηνπ ΑΔΠ    απνζηνιέο ζηξαηεγηθήο πξνκεζεηψλ 

  - 
Δμέιημε αγνξαζηηθήο αμίαο 

ρξήκαηνο 
Κεληξηθή ηξάπεδα Δληνπηζκφο λέσλ πεδίσλ 

  - Δμέιημε ηηκψλ θαη εηζνδεκάησλ        δξάζεο 

Πολιηικό-  Αχμεζε θνξνινγίαο  Δπίζεκεο δειψζεηο  Καιιηέξγεηα θιίκαηνο  

Νομικό  - Πνιηηηθή αζηάζεηα  ΜΜΔ    αλειαζηηθφηεηαο δήηεζεο 

  Αιιαγή λνκνζεζίαο    Δμαζθάιηζε αγνξψλ 

  - Απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο   Αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ 

  Γηεζλείο εμειίμεηο        

  - Μείσζε σξψλ εξγαζίαο        

  - Μεξηθή απαζρφιεζε        

  Γηεχξπλζε ΔΔ        

  Αιιαγή θπβέξλεζεο        

Κοινωνικο-  Οηθνινγηθή ζπλείδεζε  ΜΜΔ  Έληαμε ηεο νηθνινγίαο ζην 

πολιηιζμικό  Αιιαγέο ζην κέγεζνο ησλ  λνηθνθπξ. ηαηηζηηθή ππεξεζία   πξφγξακκα σο ζηξαηεγηθφ 

  Αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο  Δλψζεηο θαηαλαισηψλ   παξάγνληα επηηπρίαο 

  Γείθηεο γελλήζεσλ  Δμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο Δπαλεθηίκεζε ηνπ 

  - Δμέιημε ηεο δνκήο ειηθίαο  Eurostat   δπλακηθνχ ησλ αγνξψλ 

  - Οξηδφληηα θηλεηηθφηεηα    Πξνψζεζε ηεο αλαλέσζεο 

  Αιιαγέο ζηε ζηάζε (θηλεηηθφηεηα &     πξνηφλησλ 

     ζπκπεξηθνξά ειεχζεξνπ ρξφλνπ)   Αλαδήηεζε θαη εληνπηζκφο 

  - Μεηαβνιή αμηψλ (απνκάθξπλζε απφ      εηδηθψλ αγνξψλ 

    πιηθέο αμίεο αζπαζκφο λέσλ αμηψλ)       

  Δπίπεδν κφξθσζεο        

    Απνηακηεπηηθή ζπκπεξηθνξά        

  - Δξγαζηαθή εζηθή        

  - Κνηλσληθά πξφηππα        

    Πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο        

  Αιιαγέο ζην ρξφλν εξγαζίαο        

  Αιιαγέο ζηε δηαηξνθηθή θνπιηνχξα       

Σετνολογικό  Πεδία έξεπλαο  Δξεπλεηηθά θέληξα  Πξνζαξκνγή ζηξαηεγηθήο 

    Κέληξα βάξνπο γηα επξεζηηερλίεο  Τπεξεζίεο    αλαλέσζεο πξνίφλησλ 

  - Καηλνηνκία πξνίφλησλ   επξεζηηερληψλ Δληαηηθνπνίεζε  

  - Καηλνηνκία παξαγσγήο      δξαζηεξηνηήησλ Δ&Α  

  - Νέεο κνξθέο ελέξγεηαο        

  Νέα πιηθά        

  Σερλνινγία πεξηβάιινληνο        

Φσζικό  Γείθηεο επηβάξπλζεο θπζηθνχ  Δξεπλεηηθά θέληξα  Έληαμε ηεο νηθνινγίαο ζην 

    πεξηβάιινληνο    Eurostat    πξφγξακκα σο ζηξαηεγηθνχ 

    Ρπζκνί δεκηνπξγίαο ππνδνκήο        παξάγνληα επηηπρίαο 

    (νδηθά δίθηπα, ζηδεξφδξνκνη,      Γεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ 

    δίθηπα επηθνηλσληψλ θ.ά.)        πιενλεθηεκάησλ 

Πεγή: Κωνζηανηίνορ Π. Τεπδίδερ (2004), “ΜΑΝΑΤΕΜΔΝΤ Σηπαηεγική πποζέγγιζε” 
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5.7 Ανάλςζη ηος Ανηαγυνιζηικού (Μικπό) Πεπιβάλλονηορ ηηρ Δπισείπηζηρ 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ παξάιιεια κε ηελ αλάιπζε ηνπ καθξφ πεξηβάιινληνο λα 

γίλεηαη θαη κηα αλάιπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ Μηθξφ Πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο ψζηε 

απηή λα ραξάμεη κηα ζσζηή ζηξαηεγηθή.   

 

5.8 Ανάλςζη VRIO 

Σν φλνκα ηεο αλάιπζεο απηήο VRIO απνηειεί αθξψλπκν ηεζζάξσλ ιέμεσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ κειεηά Απηά είλαη ηα αγγιηθά Value, Rarity, Imitability θαη  

Organization. Σν πιαίζην κειέηεο ηεο απνηειεί έλα εξγαιείν αλάιπζεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ πεξηβαιινληνιφγν ηεο επηρείξεζεο Με ηα παξαπάλσ ε εηαηξία πξνζπαζεί 

λα απαληήζεη ζηα εμήο εξσηήκαηα: 

 Σν εξψηεκα πεξί αμίαο: Δίλαη ηθαλή ε επηρείξεζε λα βγάιεη πξνο ηα έμσ έλα 

πιενλέθηεκα ή κπνξεί λα θάλεη νπδέηεξε κηα εμσηεξηθή απεηιή κε ηνπο πφξνπο 

ηεο. 

 Σν εξψηεκα πεξί ζπαληφηεηαο: Δίλαη ν έιεγρνο ησλ πφξσλ/ηθαλνηήησλ ζηα ρέξηα 

ζρεηηθά ιίγσλ. 

 Σν εξψηεκα ηεο κίκεζεο: Πφζν δχζθνιε είλαη ε αληηγξαθή/κίκεζε θαη πφζν 

δαπαλεξφ ζα είλαη γηα κηα εηαηξία λα κπνξέζεη λα έρεη ζηελ θαηνρή ηεο, λα 

αλαπηχζζεη θαη λα πνιιαπιαζηάδεη ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο/ηθαλφηεηεο 

 Σν εξψηεκα ηεο νξγάλσζεο: Δίλαη ε εηαηξία νξγαλσκέλε, έηνηκε θαη δηαζέζηκε 

ζην λα εθκεηαιιεπηεί ηνπο πφξνπο/ηθαλφηεηεο ηεο. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα 5.2 παξνπζηάδνπκε ηελ αλάιπζε VRIO. 
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Πίλαθαο 5.2 : Αλάιπζε VRIO 

 Is a resource . . .   

  Difficult 
to 

Supported 
by 

 
Competitive 

 

Valuable? Rare? Imitate? Organization? Implications Performance 

No --- --- 
 Competitive 

Disadvantage 

Below 

Normal 

Yes No --- 
Competitive 

Parity 
Normal 

Yes Yes No 

Temporary 

Competitive 

Advantage 

Above 

Normal 

Yes Yes Yes 

Sustained 

Competitive 

Advantage 

Above 

Normal 

Πεγή: Barney and Wright, 1998 

 

Μηα ηππηθή αλάιπζε απηνχ ηνπ ηχπνπ παξνπζηάδεηε ζηνλ πίλαθα 5.5 παξαθάησ: 

 

Πίλαθαο 5.3 : VRIO αλάιπζε 

ΠΟΡΟΙ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΟΡΧΝ 

εκηίμηζη ζπανιόηηηα 

κόζηορ 

μίμηζηρ 

εκμεηάλλεςζη 

ζηειέρε λαη λαη φρη λαη 

εξγαηηθφ 

δπλακηθφ 
λαη φρη φρη λαη 

πξνκήζεηεο λαη φρη φρη λαη 

θεθάιαηα λαη λαη λαη λαη 

θαηλνηνκία λαη λαη λαη λαη 

ζήκα - θήκε λαη λαη λαη λαη 

νξγάλσζε λαη φρη φρη λαη 
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6 ΑΝΑΛΤΗ SWOT 

 

Ζ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε κηαο εηαηξίαο απνηειείηαη απφ ηξία κέξε θαη απηά είλαη 

ε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο, ε εθαξκνγή ηεο θαη ε δηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε ηεο. Μηα 

εηο βάζνο κειέηε ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα κειεηά ην εζσηεξηθφ αιιά θαη ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο. Ζ κειέηε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζα βγάιεη πξνο 

ηα έμσ φιεο ηηο αδπλακίεο θαη ηηο δπλάκεηο ηεο. Ζ κειέηε δε ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα εμαθξηβψζεη φιεο ηηο επθαηξίαο αιιά θαη ηηο 

απεηιέο. Απηέο ινηπφλ είλαη νη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο αλάιπζεο SWOT. Ζ ιέμε 

άιισζηε απνηειεί αθξσλχκην ησλ ηεζζάξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ κειεηά (strengths, 

weaknesses, opportunities and threats). θνπφο βέβαηα ηεο αλάιπζεο απηήο είλαη λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηφζν ηα δπλαηά ζεκεία φζν θαη ηηο επθαηξίεο ηεο επηρείξεζεο θαη λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ηηο αδπλακίεο ηεο θαη λα κεηαηξέςεη ηηο εμσηεξηθέο απεηιέο ζε 

δπλάκεηο θαη ηέινο λα ειαρηζηνπνηήζεη καδί ηηο εζσηεξηθέο αδπλακίεο θαη ηηο 

εμσηεξηθέο απεηιέο (Arslan and Deha, 2007). 

Ζ αλάιπζε SWOT πξννξηδφηαλ ψζηε λα παξέρεη έλα πιαίζην κε ην νπνίν ζα 

γηλφηαλ αλάιπζε θάπνηαο θαηάζηαζεο θαη λα αλαπηχμεη ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο  

θαη ηαθηηθέο, κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε ησλ θχξησλ δπλαηνηήησλ θαη πιενλεθηεκάησλ 

ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ θιεηδί επηηπρίαο θαη αιιαγήο ψζηε λα πξνζδψζνπλ έλα 

θίλεηξν γηα ηελ νκαδηθή εκπεηξία ζηελ ρξήζε ηεο αλάιπζεο SWOT (Schmoldt and 

Peterson, 2000). Ζ αλάιπζε απηή είλαη πνιχ απιή θαη εχθνια θαηαλνεηή κε πνιιέο 

δπλαηφηεηεο, βέβαηα θάπνηνη ζα κπνξνχζαλ λα πνπλ φηη ε απιφηεηά ηεο κπνξεί λα 

απνηειέζεη θαη κεηνλέθηεκα ζέινληαο λα ηελ θξίλνπλ σο αλεπαξθή ζε θάπνηα ζεκεία. 

Έηζη ινηπφλ ζπγγξαθείο φπσο ν Aaker (1992), O‟ Shaughnessy (1988) θαη Greenley 

(1986) δίλνληαο βαξχηεηα ζηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα παξνπζίαδαλ ζηηο κειέηεο 

ηνπο ηελ αλάιπζε SWOT ζαλ δεπηεξεχνπζα. Ζ εθαξκνγή θάζε αθξαίνπ ζελαξίνπ 

ρξήζεο ή κε ηεο SWOT δελ είλαη ζσζηφ, έηζη ινηπφλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε πσο ε 

αλάιπζε απηή είλαη εμαηξεηηθή αιιά είλαη απαξαίηεην καδί κε απηή λα ππάξρεη 

θάπνηνο ζπλδπαζκφο κειεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη παξάγνληεο ηεο αλάιπζεο απηήο 

ζέινπλ επηπιένλ κειέηε ψζηε λα θαηαιάβνπκε ηελ θχζε ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ απνθέξνπλ ζηελ επηρείξεζε. 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη κε κέγηζην 

απνηέιεζκα ηεο αλάιπζεο απηήο. Οη κέζνδνη απηνί πεξηιακβάλνπλ ηελ θαηαζθεπή 
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άιισλ κεηξψλ νη νπνίεο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ βαξχηεηα πνπ έρεη θάζε 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη δεκηνπξγνχλ κηα θιίκαθα κε ηελ νπνία ηαμηλνκνχλ ηελ 

ζεκαληηθφηεηα θάζε SWOT παξάγνληα. Γεληθά ζα ιέγακε φηη απνηειεί κηα 

δηαρεηξηζηηθή αλάιπζε, απνηέιεζκα πνιιψλ αιιειεπηδξάζεσλ, θαη είλαη κηα επθαηξία 

φινη νη δηαρεηξηζηέο λα θάηζνπλ ζε έλα θνηλφ ηξαπέδη ζπδήηεζεο. Απνηειεί ην 

εξγαιείν κε ην νπνίν ραξάδνπλ νη εηαηξείεο ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο θαη αλαπηχζζνπλ ηελ 

δηαρεηξηζηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Παξαθάησ ζπλνςίδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα ηα νπνία 

απνθηψληαη κέζσ ηεο ρξεζηκνπνηήζεο ηεο αλάιπζεο SWOT ζηηο δηάθνξεο 

εξεπλεηηθέο ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο: 

 Αλάπηπμε ηεο πνηφηεηαο απνηειεζκάησλ ηεο ηδίαο ηεο SWOT αλάιπζεο 

 Πην θαζαξή εηθφλα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ψζηε λα επηηειεζηνχλ 

ζσζηά φιεο νη δηεξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ θαηαλφεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο 

γίλνληαη θαιχηεξα θαηαλνεηνί θαη ε γλψζε απηή κνηξάδεηε κε κεγαιχηεξε επειημία 

 Μεγαιχηεξε θαηαλφεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ δηαρεηξηζηψλ ππεξεζηαθψλ 

δεηεκάησλ θαη πξνθαηαιήςεσλ 

 Οη δηαρεηξηζηέο πνπ παίξλνπλ κέξνο έρνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο ζην λα 

πξνθαιέζνπλ αλάπηπμε ζηε δνπιεηά ηνπο.  

 Αλαπηπγκέλε νκαδηθή εξγαζία 

 Σα ζηξαηεγηθά πιάλα γηα ηελ επηρείξεζε αλαπηχζζνληαη θαη βειηηψλνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ (Pickton and Wright, 1998). 

Αθνινπζνχλ πίλαθεο θαη κήηξεο γηα ηελ αλάιπζε SWOT ψζηε λα γίλεη 

θαηαλνεηή θαη εχθνια αλαγλψζηκε. Πξψηα ζηνλ επφκελν πίλαθα γίλεηαη κηα 

παξνπζίαζε κε βάζε ην πεξηβάιινλ  

 

ρήκα 6.1 : Έξεπλα Πεξηβάιινληνο 

 

 

 

 

 

 

 

Έξεπλα Πεξηβάιινληνο 

Δζσηεξηθή Αλάιπζε Δμσηεξηθή Αλάιπζε 

Γπλάκεηο Αδπλακίεο Δπθαηξίεο Απεηιέο 

ΜΖΣΡΑ SWOT 
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ε θαζέλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο SWOT αλαθέξνληαο θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ ίδηα ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα 

εηαηξίεο θαη απνηεινχλ γεληθά ζεκεία αλαθνξάο.  

 

Γςνάμειρ 

Οη δπλάκεηο ή δπλαηά ζεκεία κηαο επηρείξεζεο είλαη νη πεγέο ηεο θαη νη 

ηθαλφηεηεο ηεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη σο βάζε γηα λα αλαπηπρζεί θαη 

ζαλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Παξαδείγκαηα δπλαηψλ ζεκείσλ είλαη ηα 

παξαθάησ: 

 Παηέληεο 

 Ηζρπξά εκπνξηθά ζήκαηα 

 Καιή θήκε κεηαμχ ησλ πειαηψλ 

 Αβαληάδ ζε ζέκαηα θφζηνπο ιφγν ηεο επηρεηξεζηαθήο γλψζεο πνπ έρεη απφθηεζε ε 

εηαηξία κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ 

 Απνθιεηζηηθή πξφζβαζε ζε πςεινχ επηπέδνπ θπζηθνχο πφξνπο 

 Δπλντθή κεηαρείξηζε ζηελ πξφζβαζε ζε θαλάιηα δηαλνκήο  

 

Αδςναμίερ 

Ζ απνπζία ζπγθεθξηκέλσλ δπλάκεσλ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο αδπλακία. 

Κάπνηεο αδπλακίεο πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ είλαη: 

 Έιιεηςε θαηνρχξσζεο παηέληαο 

 Αδχλακν εκπνξηθφ ζήκα 

 Φησρή θήκε κεηαμχ ησλ πειαηψλ 

 Τςειά θφζηε παξαγσγήο 

 Έιιεηςε δπλαηφηεηαο εηζφδνπ ζε θπζηθνχο πφξνπο 

 Έιιεηςε πξφζβαζεο ζε  θαλάιηα δηαλνκήο 

ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κηα αδπλακία κπνξεί λα είλαη ε αξλεηηθή πιεπξά κηαο 

δχλακεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ κηα εηαηξία έρεη κεγάιε ηθαλφηεηα ζηελ θαηαζθεπή 

κεγάισλ πνζνηήησλ, ελψ ινηπφλ απηή ε δπλαηφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, απφ ηελ άιιε ε ρξεζηκνπνίεζε 

πνιιψλ θεθαιαίσλ γηα λα επηηεπρζεί ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ζαλ αδπλακία επεηδή έρνληαο δαπαλήζεη πνιιά θεθάιαηα ζε απηφ ηελ θάλεη 
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πνιχ δπζθίλεηε ζε ζηξαηεγηθέο αιιαγέο ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο. 

 

Δςκαιπίερ 

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ε αλάιπζε απηνχ κπνξεί λα απνθαιχςεη 

ζπγθεθξηκέλεο επθαηξίεο γηα θέξδε θαη αλάπηπμε. Μεξηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα 

παξαθάησ: 

 Μηα αλεθπιήξσηε πειαηεηαθή αλάγθε 

 Ο εξρνκφο λέσλ ηερλνινγηψλ 

 Ζ ραιάξσζε θάπνησλ θαλνληζκψλ 

 Ζ άξζε ησλ εκπνδίσλ δηεζλνχο εκπνξίνπ 

 

Απειλέρ 

Οη αιιαγέο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχλ επίζεο λα απνηειέζνπλ απεηιέο γηα 

ηελ επηρείξεζε, κεξηθά παξαδείγκαηα πάλσ ζε απηά είλαη: 

 Ζ αιιαγή ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ ζε αιιά πξντφληα δηαθνξεηηθά απφ 

απηά ηεο εηαηξίαο 

 Δκθάληζε ππνθαηάζηαησλ αγαζψλ 

 Απμεκέλα εκπφδηα ζην δηεζλέο θαη εζσηεξηθφ εκπφξην 

   

Η Μήηπα SWOT 

Μηα εηαηξία δελ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζήζεη απαξαίηεηα ηηο πην 

πξνζνδνθφξεο επθαηξίεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά κπνξεί λα έρεη κεγαιχηεξε επθαηξία 

ζην λα αλαπηχμεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κε ην λα αλαγλσξίζεη έλα ηαίξηαζκα 

κεηαμχ δπλάκεσλ ηεο θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ λα έξζνπλ επθαηξηψλ. ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο ε επηρείξεζε κπνξεί λα μεπεξάζεη κηα αδπλακία ηεο ψζηε λα 

πξνεηνηκάζεη ηνλ εαπηφ ηεο αθνινπζψληαο κηα αλεξρφκελε επθαηξία. Έηζη ψζηε λα 

αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο ππνινγίδνπλ κέζα ζην πξνθίι ηνπο ηελ αλάιπζε 

SWOT κηα κήηξα πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηνπο παξάγνληεο ηεο SWOT κπνξεί λα 

θαηαζθεπαζηεί Ζ κήηξα SWOT ε νπνίν αιιηψο είλαη γλσζηή θαη ζαλ TOWS κπνξεί 

λα θαλεί παξαθάησ: 
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Πίλαθαο 6.1: Μήηξα SWOT/TOWS 

 Strengths Weaknesses 

Opportunities S-O strategies W-O strategies 

Threats S-T strategies W-T strategies 

  

 S-O strategies: Υξεζηκνπνηνχκε θάπνηεο επθαηξίεο πνπ ηαηξηάδνπλ θαιά κε ηηο 

δπλάκεηο ηεο εηαηξίαο ψζηε λα πεηχρνπκε ην κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα 

 W-O strategies: Ζ εηαηξία μεπεξλά θάπνηεο αδπλακίεο ηεο ρξεζηκνπνηψληαο 

θάπνηεο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη. 

 S-T strategies: Ζ εηαηξία αλαθαιχπηεη θάπνηεο νδνχο κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

κεηψζεη ηελ εππάζεηα ηεο ζε εμσηεξηθέο απεηιέο 

 W-T strategies: Ζ επηρείξεζε δεκηνπξγεί έλα ακπληηθφ πιάλν έηζη ψζηε λα 

πξνζηαηέςεη ηηο αδπλακίεο ηεο απφ ηηο εμσηεξηθέο απεηιέο 

 

ηηο κέξεο καο πνιιέο εηαηξίεο δηελεξγνχλ ηελ παξνχζα αλάιπζε SWOT ζαλ 

κέξνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπο κε ζθνπφ λα αλαθαιχςνπλ ηηο δπλάκεηο 

ηνπο, ηηο αδπλακίεο, ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο, πξηλ πξνρσξήζνπλ ζηελ 

θαηάζηξσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξίαο. Πνιιέο έξεπλεο παγθνζκίσο εζηηάδνπλ 

ζηελ SWOT αλάιπζε. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα ηεο SWOT αλάιπζεο, έλαο 

εξεπλεηήο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πήξε ζηνηρεία απφ 174 

εηαηξίεο ινγηζκηθνχ ζηελ Απζηξία ζέινληαο λα κειεηήζεη ηελ δηαθνξά ζηελ ρξήζε 

ηεο παξνχζαο κεζφδνπ αλάιπζεο κεηαμχ κηθξψλ, κεζαίσλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ηα δηαθνξά αίηηα ελδνγελνχο επηηπρίαο 

αληηκεησπίδνληαη κε θαρππνςία απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ κηθξψλ ζε κέγεζφο 

επηρεηξήζεσλ, επίζεο νη κεγάιεο εηαηξίεο ινγηζκηθνχ αληηιακβάλνληαη ζεκαληηθά 

εκπφδηα ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπο. Απηά είλαη θάπνηα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο. κσο κέζσ απηψλ κπνξνχκε λα δηαπηζηψλνπκε πσο κπνξεί κηα εηαηξία λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ αλάιπζε SWOT γηα λα βγάδεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ηελ 

παξαπάλσ έξεπλα ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο πσο ηα ηεθηαηλφκελα γηα ην ινγηζκηθφ είλαη 

παγθφζκηα, κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πσο ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη γηα άιιεο εηαηξίεο ηεο Δπξσπατθήο ελψζεσο (Bernroider, 2002). 
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Ανάλςζη SWOT για ΒΙΟ.ΠΑ εππών 

Δσναηά ημεία 

 Ζ πεξηνρή ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ. βξίζθεηαη πνιχ θνληά, ζε απφζηαζε πεξίπνπ 2 ρικ. απφ ηελ 

πφιε ησλ εξξψλ. Σν γεγνλφο απηφ ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ζεηηθά ηεο ζέζεο 

ρσξνζέηεζεο αθνχ κηα επηρείξεζε πνπ ζα εγθαηαζηαζεί εθεί βαζίδεηαη ζην γεγνλφο 

ηεο δπλαηφηεηαο εμεχξεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαζψο θαη ηεο γξήγνξεο θαη 

εχθνιεο πξφζβαζεο ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ 

πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ. 

 Ζ χπαξμε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ κεγέζνπο αζηηθφ – βηνκεραληθήο ππνδνκήο ζηελ 

πεξηνρή ησλ εξξψλ δεκηνπξγεί αξθεηά ηθαλνπνηεηηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γηα λα γίλεη φκσο θάηη ηέηνην ζα πξέπεη λα 

ζπγθεληξσζνχλ, αλ φρη φιεο αιιά νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζε έλα ρψξν θαη φζν 

ην δπλαηφλ λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα απνθέληξσζεο θαη δηάρπζεο. Σν ΒΗΟ.ΠΑ. 

θηλνχκελν πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα ιεηηνπξγήζεη σο πφινο έιμεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη εθηφο λνκνχ θαη ζα ελεξγνπνηήζεη ηελ δηαδηθαζία επηηάρπλζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο. 

 Οη νηθνλνκίεο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ εληφο ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ. θαη επξχηεξα ζηελ πεξηνρή 

ζα είλαη ζεηηθέο αθνχ πξνβιέπεηαη ε απνζπκθφξεζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ ηεο πφιεο, ε 

βειηίσζε ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο, ε ελίζρπζε ηεο δηθηχσζεο, ε αχμεζε ησλ 

επθαηξηψλ απαζρφιεζεο, ε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θ.α. 

 Ζ εζσηεξηθή δηθηχσζε ζα παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζην ΒΗΟ.ΠΑ. λα ιεηηνπξγεί ζαλ 

κηα εληαία νηθνλνκηθή κνλάδα ζηνλ ρψξν, νδεγψληαο έηζη ζε κία αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαζψο θαη ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο  ησλ επηκέξνπο 

κνλάδσλ πνπ ην απνηεινχλ. Δπίζεο ζα παξέρεη ηδαληθέο ζπλζήθεο αζθαιείαο 

εμνπιηζκνχ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εξγαζίαο, πξνσζψληαο ηαπηφρξνλα ηα αηηήκαηα ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζαλ κία κνλάδα. 

Οη ηερληθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο ππνδνκήο θαη ππεξεζίεο ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ κπνξεί λα εγθαηαζηαζνχλ εθεί καδί κε ηελ πξνζθνξά έηνηκσλ βηνηερληθψλ 

νηθνπέδσλ κε ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη ε πξνζθνξά ηνπο ζε ηηκέο ζαθψο πην 

αληαγσληζηηθέο ζε ζρέζε κε απηέο πνπ ζα έπξεπε λα επσκηζηνχλ νη επηρεηξήζεηο εάλ 

κφλεο ηνπο αλαιάκβαλαλ ηε δηαδηθαζία ηεο απφθηεζεο γεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ησλ 

ππνδνκψλ απηψλ, εληζρχνπλ ζε πςειφ βαζκφ ηελ ηνπηθή ζπγθέληξσζε νκνεηδψλ 

επηρεηξήζεσλ (localized economies). 
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 Σν ΒΗΟ.ΠΑ., φπσο νξίδεη ν λφκνο 2545/97, κπνξεί λα θηινμελεί δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ επηρεηξήζεσλ: θηίξηα ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ, θνηλσθειείο νξγαληζκνχο, επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά 

εξγαζηήξηα θαη θέληξα ηερλνινγηθήο ζηήξημεο, δίθηπα παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο, δηακεηαθνκηζηηθά θέληξα θαη απνζήθεο 

γηα ηελ δηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ, εθζεζηαθά ή ζπλεδξηαθά θέληξα θ.ιπ.. 

 

Αδσναμίες 

 Ωο κνλαδηθή αδπλακία θξίλεηαη ε κεγάιε απφζηαζε ηεο πεξηνρήο απφ ιηκάληα θαη 

αεξνδξφκηα, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ αλάπηπμε ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαθίλεζεο θνξηίσλ (εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ). 

 

Εσκαιρίες  

 Ο πξνηεηλφκελνο ρψξνο εγθαηάζηαζεο ζπλδέεηαη άκεζα κε φια ηα ρεξζαία 

κεηαθνξηθά δίθηπα ηεο πεξηνρήο, Δζληθή Οδφο, ηδεξνδξνκηθφ δίθηπν. Ο ζπλδπαζκφο 

απηψλ ησλ κέζσλ θαζψο θαη ην φηη βξίζθεηαη θνληά ζηα βφξεηα ζχλνξα ηεο ρψξαο 

καο, ζηνλ Πξνκαρψλα, παξέρεη έλα ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζε έλα ΒΗΟ.ΠΑ. Ζ νδηθή 

ζχλδεζε κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή είλαη ζε πνιχ θαιφ επίπεδν παξέρνληαο ελδνγελή 

πιενλεθηήκαηα ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ εθεί γηα λα αμηνπνηήζνπλ ηελ 

ελδνρψξα πνπ αλνίγεηαη πξνο ηα Βαιθάληα.  

 Ζ ζπκβνιή ηνπ Βηνηερληθνχ Πάξθνπ ζηελ αλαζηξνθή ηεο θζίλνπζαο πνξείαο ηνπ 

Ννκνχ εξξψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο έληαμεο ηνπ ζηηο ππφ αλάπηπμε 

επηρεηξεκαηηθέο ππνδνκέο ηνπ λνκνχ, κε ηηο νπνίεο ην ΒΗΟ.ΠΑ. ζα ιεηηνπξγήζεη 

ζπκπιεξσκαηηθά, εθφζνλ απηέο ζηνρεχνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο, θαη φρη 

αληαγσληζηηθά. 

 Οη αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαιχπηνληαη απφ ην ΒΗΟ.ΠΑ. κε κηθξφ θφζηνο θαη 

ηαπηφρξνλα επηηπγράλνληαη νη ιεηηνπξγηθέο δηαζπλδέζεηο κε ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ρνληξηθνχ εκπνξίνπ, απνζήθεπζεο θ.α. Παξάιιεια, ην δηαζέζηκν εξγαηηθφ θαη 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ βξίζθεηαη ζε κηθξή απφζηαζε θαη δελ απαηηνχληαη επηπιένλ 

δαπάλεο κεηαθίλεζεο. 

 Σν ΒΗΟ.ΠΑ. έξρεηαη λα θαιχςεη ηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα ρψξνπο εγθαηάζηαζεο 

βηνηερληψλ, επηρεηξήζεσλ ρακειήο φριεζεο θαη επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα, ζηελ 
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πφιε ησλ εξξψλ αιιά θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Δπηπιένλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

ειέγρνπ ησλ ρξήζεσλ γεο θαη απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο άλαξρεο ρσξνζέηεζεο . 

 Οη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ Ννκνχ ζα εμππεξεηνχληαη ζην κέγηζην απφ ην ΒΗΟ.ΠΑ. 

αθνχ ζα κπνξεί λα απνηειέζεη κνριφ αλάπηπμεο θαη εξγαιείν δηείζδπζεο πξνο ηηο 

Βαιθαληθέο ρψξεο. Ζ πξνζέιθπζε επηρεηξήζεσλ κε νξίδνληα δξάζεο πξνο απηέο ηηο 

ρψξεο ζα ππεξεηήζεη ηηο αλαπηπμηαθέο θαηεπζχλζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ησλ 

εξξψλ θαη ζα ηνπνζεηήζεη ηνλ Ννκφ ζε ηξνρηά αλάπηπμεο. 

 

Απειλές  

 εκαληηθή απεηιή κπνξεί λα ζεσξεζεί ην θζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ έξρεηαη απφ 

ηηο γείηνλεο ρψξεο. Ζ πφιε ησλ εξξψλ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ Βνπιγαξία κε 

απνηέιεζκα πνιινί εξγάηεο λα έξρνληαη ζηελ πφιε καο γηα εχξεζε εξγαζίαο θαη ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο  δηεθδηθνχλ πνιχ ρακειφηεξα κεξνθάκαηα απφ ηνπο ληφπηνπο.  

 Δπηπιένλ ζεκαληηθή απεηιή απνηειεί ε κε έληαμε ην επελδπηηθνχ ζρεδίνπ ζηηο 

παξερφκελεο ρξεκαηνδνηήζεηο κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Ν.2545/97 θαη ην 

ζρεηηθφ πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην. 

 

ΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ ΑΔΤΝΑΜΙΕ 

 Μηθξή απφζηαζε απφ αζηηθφ θέληξν 

 Γηαζεζηκφηεηα δηθηχσλ ππνδνκήο θαη 

νξγαλσηηθψλ πξνυπνζέζεσλ → ζπγθξηηηθά 

κε ην ρακειφ θφζηνο επέλδπζεο 

 Γεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 

 Γηθηχσζε - Δληαία δηαρείξηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ 

 Παξνρή ππεξεζηψλ επηρεηξεκαηηθήο 

ππνζηήξημεο 

 Μεγάιε απφζηαζε απφ ιηκάληα 

 Μεγάιε απφζηαζε απφ αεξνδξφκηα 

 

ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΑΠΕΙΛΕ 

 Οινθιεξσκέλν δίθηπν ρεξζαίσλ κεηαθνξψλ 

 πκβνιή ζηελ αλαζηξνθή ηεο θζίλνπζαο 

πνξείαο ηνπ λνκνχ. 

 Αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Απμαλφκελε δήηεζε ρψξσλ ιφγσ θνξεζκνχ 

 Αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο πεξηνρήο 

 πκβαηφηεηα κε ηα ρσξνηαμηθά θξηηήξηα θαη 

ην ζρεδηαζκφ 

 Φζελφ εξγαηηθφ δπλακηθφ απφ ηηο 

γείηνλεο ρψξεο 

 Με έληαμή ηνπ ζηηο ζρεηηθέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο 
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7.  ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΔ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ  

 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ. εξξψλ εθηφο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά νθέιε ζα 

πξνζθέξεη θαη έλα ζχλνιν θνηλσληθννηθνλνκηθψλ σθειεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ 

ηελ απμαλφκελε δήηεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηνπ εηζνδήκαηνο αιιά θαη απφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο.  

 

7.1 Δπιπηώζειρ ζηιρ επισειπήζειρ 

πσο αλαθέξζεθε ε βηνκεραλία ηνπ Ννκνχ εξξψλ παξνπζηάδεη κηα δπλακηθή 

αλάπηπμεο, κε απνηέιεζκα ζηνλ δεπηεξνγελή ηνκέα λα παξάγεηαη ην 10% ηνπ 

πξντφληνο ηνπ λνκνχ, ελψ ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΤΔ, ζηνλ ηνκέα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη 2.543 επηρεηξήζεηο απφ ηηο νπνίεο ε κεηαπνίεζε θαηέρεη πνζνζηφ 

πεξίπνπ 57%. Οη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζην παξαγσγηθφ 

ζχζηεκα ηνπ Ννκνχ, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη ζην ζχλνιν ηεο Πεξηθέξεηαο, 

έρνπλ ρακειφ επίπεδν νξγάλσζεο θαη ρακειφ κέζν ξπζκφ απαζρνινχκελσλ αλά 

επηρείξεζε (2,84 άηνκα αλά επηρείξεζε).  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο αγνξάο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα κε ηε ζηελφηεηα ησλ 

ππαξρφλησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ, ελψ πεξίπνπ 

κηα ζηηο ηξεηο επηρεηξήζεηο έρεη πξφβιεκα κε ηελ αλαλέσζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο 

ηεο. Σν θφζηνο ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ηνπο, ηφζν φζν αθνξά ζην θφζηνο αγνξάο 

νηθνπέδνπ ζην ΒΗΟ.ΠΑ. φζν θαη ζην θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ λέσλ θηηξηαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ πνπ ζα απαηηεζεί, 

κπνξεί λα ππαρζεί ζηηο δηαηάμεηο ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 3299/2004. 

πλεπψο νη ΜΜΔ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ή ζα κεηεγθαηαζηαζνχλ ζην ΒΗΟ.ΠΑ. 

ζα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη ζα αθνινπζήζνπλ κία 

αλαπηπμηαθή πνξεία ιφγσ ηεο ρσξνηαμηθήο ηνπο αλαδηάξζξσζεο, ησλ επλντθψλ 

θηλήηξσλ πνπ ζα επηηχρνπλ θαη απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ 

κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζην ΒΗΟ.ΠΑ. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ίδηνη νη επηρεηξεκαηίεο 

ζεσξνχλ φηη ε κεηεγθαηάζηαζή ηνπο ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηεο επηρείξεζήο ηνπο αθνχ ζην ζρεηηθφ εξψηεκα πνπ ηνπο 

επεβιήζε κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ πνζνζηφ 51,7% απήληεζε ζεηηθά. 
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Δμάιινπ νη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ  

κεηεγθαηάζηαζή ηνπο ζην ΒΗΟ.ΠΑ. γίλεηαη αληηιεπηφ θαη απφ ηηο λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο αθνχ πξνβιέπνπλ κία 

αχμεζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαηά 77,77% ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε.  

 

7.2 Δπιπηώζειρ ζηην οικονομική δπαζηηπιόηηηα 

Οη επηπηψζεηο ζηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο ζα είλαη άκεζεο θαη 

έκκεζεο θαη αλαθέξνληαη ηφζν ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, φζν θαη ζηελ αχμεζε 

ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηνρήο.  

ηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο πξνβιέπεηαη ε άκεζε δεκηνπξγία 5-10 ζέζεσλ γηα 

ηε δηαρείξηζε ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ., ελψ θαη θαηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ. πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ ηνπιάρηζηνλ 14 ζέζεηο εξγαζίαο.  

Δθηηκάηαη φηη απφ ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ. πνπ ζα αλέιζεη 

ζηα €1,9 εθαη., ην θφζηνο εξγαζίαο ζα θαηαιάβεη πνζνζηφ πεξίπνπ 30%. Με ηελ 

ππφζεζε φηη ην κέζν θφζηνο κηαο αλζξσπνεκέξαο ηζνχηαη κε πεξίπνπ €44 θαη φηη ε 

πεξίνδνο πινπνίεζεο ζα δηαξθέζεη 24 κήλεο, ζπλάγεηαη φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ 14 λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο γηα 2 έηε.  

Δπίζεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ  

πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην ΒΗΟ.ΠΑ. ζα δεκηνπξγεζνχλ πξφζζεηεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Δθηηκάηαη φηη ην θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ κέζνπ βηνκεραλνζηαζίνπ κεγέζνπο 500 η.κ. 

ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα αγνξάο, ζα αλέιζεη ζε €103.000, απφ ην νπνίν ην θφζηνο 

εξγαζίαο ζα θαηαιάβεη πνζνζηφ πεξίπνπ 30%. Με ηελ ππφζεζε φηη ζην ΒΗΟ.ΠΑ. ζα 

εγθαηαζηαζνχλ πεξίπνπ 80-100 επηρεηξήζεηο θαη φηη ε πεξίνδνο πινπνίεζεο ζα 

δηαξθέζεη 5 έηε, ζπλάγεηαη φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ πεξίπνπ 45 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο γηα 

5 έηε.  

Δθηφο φκσο απφ ηηο άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, εθηηκάηαη φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ θαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ πεξηνρή 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα κεηεγθαηαζηαζνχλ ζην ΒΗΟ.ΠΑ. Τπνινγίδεηαη φηη ΜΜΔ 

πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ  ή ζα κεηεγθαηαζηαζνχλ ζην ΒΗΟ.ΠΑ. ζα αθνινπζήζνπλ κία 

αλαπηπμηαθή πνξεία ιφγσ ηεο ρσξνηαμηθήο ηνπο αλαδηάξζξσζεο, ησλ επλντθψλ 

θηλήηξσλ πνπ ζα επηηχρνπλ θαη απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθνο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ κε 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζην ΒΗΟ.ΠΑ.  
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χκθσλα κε ηελ έξεπλα αγνξάο νη επηρεηξήζεηο πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην εθηηκνχλ φηη θαηά κέζν φξν ζα δεκηνπξγεζνχλ 2 λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο αλά επηρείξεζε πνπ ζα εγθαηαζηαζεί  ζην ΒΗΟ.ΠΑ. Τπνινγίδεηαη φηη εληφο 

ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ. εξξψλ ζα εγθαηαζηαζνχλ πεξίπνπ 80-100 επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη 

δπλαηφλ λα δεκηνπξγήζνπλ 160-200 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ηα επφκελα 5 έηε. Ζ 

πξνβιεπφκελε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ 

εξξψλ ζα ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε απμαλφκελσλ αλαγθψλ ηεο ηνπηθήο απαζρφιεζεο 

αθνχ ζχκθσλα κε ηελ πιεζπζκηαθή αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

ζηνλ Ννκφ ην έηνο 2001 θζάλεη ην 13,6% θαη ζπγθεληξψλεηαη ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο 

(55,1% ησλ αλέξγσλ), θαη ζηηο γπλαίθεο φπνπ ηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο είλαη ζαθψο 

πςειφηεξα ζε ζρέζε κε απηά ησλ αλδξψλ.  

 

ηνλ ηνκέα ηνπ εηζνδήκαηνο νη επηπηψζεηο ζα είλαη άκεζεο ηφζν ιφγσ ηεο 

άκεζεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο ζην Φνξέα δηαρείξηζεο, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη 

ζπλνιηθφ εηζφδεκα ηεο ηάμεο ησλ €90.000-150.000/έηνο, φζν θαη ιφγσ ηεο αχμεζεο 

ηεο απαζρφιεζεο θαηά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο. Πξνβιέπεηαη νη λέεο απηέο ζέζεηο 

εξγαζίαο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ηερληθψλ έξγσλ ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ., 

λα πξνέιζνπλ απφ ηελ ηνπηθή αγνξά θαη άξα ζα δεκηνπξγεζεί έλα ηνπηθφ εηζφδεκα 

ηεο ηάμεο ησλ €360.000. Δπίζεο, θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην ΒΗΟ.ΠΑ. ζα δεκηνπξγεζεί έλα ηνπηθφ 

εηζφδεκα ηεο ηάμεο ησλ €3.000.000.  

Οη έκκεζεο επηπηψζεηο ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηνρήο ζα 

πξνέιζνπλ απφ ηελ πξνβιεπφκελε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο κε ηελ δεκηνπξγία ησλ 

160-200 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ζα 

εγθαηαζηαζνχλ ζην ΒΗΟ.ΠΑ. Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ν κέζνο κηθηφο κεληαίνο κηζζφο 

ζα αλέιζεη ζηα €600, επί 14 κηζζνχο εηεζίσο ηφηε ην ηνπηθφ εηζφδεκα ζα απμεζεί 

ηνπιάρηζηνλ θαηά €1.300.000-1.700.000 εηεζίσο.  

ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη γεληθφηεξεο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο, αιιά 

θαη ζηελ εζληθή νηθνλνκία γεληθφηεξα: 

 Οξζνινγηθή ρσξνηαμηθή δηάξζξσζε θαη αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο  

 Αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ απφ ηελ αχμεζε ηεο ππεξαμίαο ηεο γεο 
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 Ηθαλνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο ηφζν ιφγσ ηεο παξαγσγήο φζν θαη ιφγσ ηεο 

κείσζεο ησλ ηηκψλ εμαηηίαο ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ  

 Αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ κέζσ ηεο είζπξαμεο ησλ θφξσλ ησλ απμεκέλσλ 

εηζνδεκάησλ ηεο πεξηνρήο.  

 

7.3 Δπιπηώζειρ ζηο πεπιβάλλον 

ηελ ελφηεηα απηή γίλεηαη κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ επηπηψζεσλ πνπ 

αλακέλεηαη λα επηθέξεη ην ππφ θαηαζθεπήλ ΒΗΟ.ΠΑ εξξψλ ζην πεξηβάιινλ ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο.  

Σν έξγν αλακέλεηαη λα επηθέξεη θπξίσο ζεηηθέο επηδξάζεηο, θαζψο πξνβιέπεηαη 

λα κεηαθεξζνχλ δηάζπαξηεο κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο ζε νξγαλσκέλν ρψξν κε ηηο 

θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη πξνβιέςεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη 

νκάδεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα αγνξάο 

γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζην ΒΗΟ.ΠΑ. αλήθνπλ ζηηο δηάθνξεο Βηνκεραληθέο ή 

Βηνηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο ρακειήο φριεζεο.  

 

7.3.1 Δπιπηώζειρ καηά ηεν καηαζκεςή ηος έπγος 

α. Δπηπηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ δελ ζα επηθέξεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο αιινηψζεηο ζηελ 

πεξηνρή θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, αιιά νχηε θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. Οη 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ ηηο εθζθαθέο ζηε κνξθή ηνπ εδάθνπο 

ζεσξνχληαη κε ζεκαληηθέο.  

Γεληθφηεξα, νη επηπηψζεηο πνπ δχλαηαη λα επηθέξεη ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

(θαηαζηξνθή βιάζηεζεο, φριεζε ηεο παλίδαο θιπ) ζεσξείηαη πσο δελ είλαη 

ζεκαληηθέο θαζψο ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο. εκεηψλεηαη σζηφζν πσο ζα δνζεί θαηάιιειε 

πξνζνρή ψζηε λα απνθεπρζεί ε άζθνπε θαηαζηξνθή ηεο βιάζηεζεο θαη λα 

πξνζηαηεπζεί ε παλίδα ηεο πεξηνρήο.  

 

β. Θφξπβνο 

ην εξγνηάμην, πεγέο ζνξχβνπ απνηεινχλ ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ. Σέηνηα κεραλήκαηα είλαη κεηαμχ άιισλ νη εθζθαθείο, 

ηα θνξηεγά, νη θνξησηέο θηι.  
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Ζ επίπησζε απφ ηνλ πξνθαινχκελν ζφξπβν ζεσξείηαη κε ζεκαληηθή θαζψο 

πξνθαιείηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη παχεη λα πθίζηαηαη κεηά ην πέξαο 

ησλ εξγαζηψλ.  

 

γ. Αέξηα απφβιεηα – θφλε  

Καηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ε έθιπζε αέξησλ ξχπσλ, 

ιφγσ ησλ θαπζαεξίσλ ησλ κεραλεκάησλ. Δπίζεο, αλακέλεηαη ε παξαγσγή ζθφλεο, ε 

νπνία ζα δεκηνπξγείηαη απφ ηε δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα 

εξγαζηψλ εθζθαθήο θαη επηρσκαηψζεσλ.  

Οη επηπηψζεηο απφ ηελ έθιπζε αεξίσλ ξχπσλ θαη ζθφλεο ζεσξείηαη κε 

ζεκαληηθή θαζψο πξνθαιείηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη παχεη λα 

πθίζηαηαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ.    

 

δ. ηεξεά απφβιεηα 

Καηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζα πξνθχςεη κία ζεκαληηθή πνζφηεηα 

πξντφλησλ εθζθαθήο θαη ζα πξέπεη λα πξνβιεθηεί είηε θαηάιιειε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε κέξνπο απηψλ, είηε ε δηάζεζή ηνπο ζε θαηάιιειν ρψξν. Σα 

δηάθνξα απνξξίκκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαη λα δηαηίζεληαη θαηάιιεια. Οη επηπηψζεηο απηέο 

ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο, ηδηαίηεξα γηα ηα πξντφληα εθζθαθήο, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ, 

φπσο αλαθέξζεθε ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε θαηάιιειε δηαρείξηζή ηνπο.  

 

7.3.2  Δπιπηώζειρ καηά ηεν λειηοςπγία ηος έπγος 

α. Δπηπηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

Ζ δπλαηφηεηα ηεο νξγαλσκέλεο ρσξνζέηεζεο ησλ κεηαπνηεηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο ζα επηθέξεη αιιαγή ζηελ θπζηνγλσκία ηεο 

πεξηνρήο κε ζεηηθέο επηπηψζεηο. Ζ αιινίσζε ζην ηνπίν ηεο πεξηνρήο είλαη 

αλαπφθεπθηε, ζεσξείηαη φκσο κε ζεκαληηθή, θαζψο πξφθεηηαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

κνλάδσλ ρακειήο φριεζεο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ  έξεπλα αγνξάο. Ωζηφζν, 

ζεηηθή επίδξαζε ζα κπνξνχζε λα έρεη ε πξφβιεςε γηα ηνπνζέηεζε δέληξσλ θαη 

ζάκλσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε νπηηθή απφθξπςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
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β. Θφξπβνο 

Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ. νη φπνηεο κνλάδεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε 

απηφ, ζαθψο ζα επηθέξνπλ αχμεζε ηνπ κέρξη ζήκεξα επηπέδνπ ζνξχβνπ. Ωζηφζν ε 

απφζηαζε ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ απφ ηηο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, αιιά θαη νη ηχπνη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ πηζαλά ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε απηφ (ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα 

αγνξάο), δείρλνπλ φηη ε επίπησζε απηή δελ ζα είλαη ζεκαληηθή. Δηδηθφηεξα πάλησο, ηα 

αλψηαηα φξηα επηηξεπφκελσλ ζνξχβσλ θαζνξίδνληαη απφ Σελ Τ.Α 17252/20-9-1992 

(ΦΔΚ 395/Β/19-6-1992) θαη ηελ  Τ.Α 56203/1613/986 (ΦΔΚ 570/Β/19-9-86). 

 

γ. Αέξηα απφβιεηα - θφλε 

Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ. νη φπνηεο κνλάδεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε 

απηφ, ζα επηθέξνπλ θάπνηα αχμεζε ζηελ έθιπζε αεξίσλ απνβιήησλ θαη ζθφλεο. 

Ωζηφζν, ε επίπησζε απηή δελ αλακέλεηαη ζεκαληηθή, θαζψο νη πνζφηεηεο πνπ ηπρφλ 

λα εθιχνληαη δελ ζα είλαη κεγάιεο. Αθφκε, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ δηάθνξα 

αληηξξππαληηθά κέηξα θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ πνπ ηπρφλ λα επηθέξνπλ 

απμεκέλε έθιπζε αέξησλ ξχπσλ, αλ θαη πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο δελ αλακέλεηαη λα 

παξνπζηαζζεί ηέηνηα αλάγθε. Δηδηθφηεξα, νη επηηξεπφκελεο ζπγθεληξψζεηο αεξίσλ 

ξχπσλ θαζνξίδνληαη απφ ηελ  Π.Τ.. 99/10-7-87 (ΦΔΚ 135/Α/28-7-87) θαη ηελ 

Π.Τ.. 25/18-3-88 (ΦΔΚ 52/Α/22-3-88). Δλδεηθηηθά, αέξηα απφβιεηα παξάγνπλ 

κεηαμχ άιισλ νη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ησλ κεηαιιηθψλ πξντφλησλ 

θαη ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ. 

 

δ. ηεξεά απφβιεηα 

Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ. νη πεξηζζφηεξεο κνλάδεο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα εγθαηαζηαζνχλ ζε απηφ, ζα παξάγνπλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζηεξεά απφβιεηα. 

Δλδεηθηηθά, θαη ζχκθσλα πάληα κε ηελ έξεπλα αγνξάο, κνλάδεο πνπ ελδέρεηαη λα 

παξάγνπλ ζηεξεά απφβιεηα είλαη κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηνπο θιάδνπο παξαγσγήο 

κεηαιιηθψλ πξντφλησλ, θαηαζθεπήο επίπισλ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ 

θ.ιπ. Καηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζχζηεκα απνθνκηδήο θαη δηάζεζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ, ψζηε λα απνθεπρζεί ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Δηδηθφηεξα, ε 

δηαρείξηζε  ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 

69728/824/96 (ΦΔΚ 358/Β/17-5-96). 
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ε. Τγξά απφβιεηα 

Σέινο, θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ κπνξεί λα ππάξμεη παξαγσγή πγξψλ 

απνβιήησλ. Οη κνλάδεο πνπ παξάγνπλ πγξά απφβιεηα, είλαη απηέο πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

θιάδν παξαγσγήο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο απηνθηλήησλ. Σα απφβιεηα απηά πξέπεη 

λα νδεγεζνχλ βφζξνπο ή ζε βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, φπνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ πξέπεη 

λα επεμεξγαζηνχλ θαηάιιεια πξηλ νδεγεζνχλ ζηελ απνρέηεπζε ηεο πεξηνρήο, έηζη 

ψζηε απαξαίηεηα λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ 

παξαπάλσ αληηκεηψπηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ειαρηζηνπνηεί ηηο επηπηψζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζην πεξηβάιινλ.  

Γεληθφηεξα, ε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

παξαθάησ δηαηάμεηο: 

- Ν. 1739/87 (ΦΔΚ 201Α/20-11-87) 

- ΚΤΑ 5673/400/97 (ΦΔΚ 192Β/14-3-97) 

- ΚΤΑ 55648/2210/91 (ΦΔΚ 323/Β/13-5-91) 

- ΚΤΑ 18186/271/88 (ΦΔΚ 126/Β/3-3-88) 

- ΚΤΑ Δ1β. 221/65 (ΦΔΚ 138Β/24-2-65) 

Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ επεμεξγαζία 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ νξπθηέιαησλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 

98012/2001/95 (ΦΔΚ 40/Β/19-1-96). Σέινο πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 

δηαρείξηζε, ζπιινγή θαη δηάζεζε, άιισλ επηθίλδπλσλ ή ηνμηθψλ απνβιήησλ θαη ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 19396/1546/97 (ΦΔΚ 640Β/18-7-97).  
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7.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Με βάζε ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε θαζίζηαηαη ζαθέο ην γεγνλφο φηη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ ζα ελζσκαησζνχλ ζην άξκα πνπ ιέγεηαη ΒΗΟ.ΠΑ. εξξψλ 

αλακέλεηαη λα έρνπλ πνιιαπιά νθέιε. Σα νθέιε απηά αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ 

πξσηίζησο απφ ηηο αιιαγέο πνπ ζα επέιζνπλ ζην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Με 

βάζε ηελ πξνζέγγηζε πνπ έγηλε ζην ζεσξεηηθφ ηκήκα απηήο ηεο εξγαζίαο ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κηα δηαζηάζεηο ηηο νπνίεο πξέπεη ζνβαξά λα ιάβνπλ ππφςε νη αλαιπηέο 

ψζηε λα κειεηεζνχλ ζσζηά θαη έγθαηξα φιεο εθείλεο νη ηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα θαη 

έκκεζα ηελ ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη ε επηρείξεζε θαη αθνξνχλ ζην εμσηεξηθφ ηεο 

πεξηβάιινλ. Ωο επίινγνο, κε βάζε ηελ αλάιπζε απηή, επηρεηξείηαη κία θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρηεθαλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλακέλεηαη λα κεηεγθαηαζηαζνχλ 

ζην ΒΗΟ.ΠΑ. εξξψλ θαη αθνξνχλ ηηο αιιαγέο πνπ ζα επέιζνπλ ζην εμσηεξηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ.  

Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζπγθέληξσζε επηρεηξήζεσλ νδεγεί ζε κία δπλακηθή ηφζν ζε 

πνιηηηθφ φζν θαη λνκηθφ επίπεδν. Δίλαη πξνθαλέο φηη έλαο φκηινο 75 επηρεηξήζεσλ ζα έρεη 

δηεπξπκέλε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηφζν κε ηηο πνιηηηθέο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ φζν θαη 

ζε ζέκαηα δηθαίνπ. Απφ ηελ άιιε ην ΒΗΟ.ΠΑ. εξξψλ ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ραξάμεη 

κηα ζπλεηή θαη επέιηθηε ζηξαηεγηθή ψζηε λα είλαη πάληα πξνεηνηκαζκέλν ζε κηα 

ελδερφκελε έθπιεμε ζε νπνηαδήπνηε θπβεξλεηηθή κεηαξξχζκηζε.    

ζν αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε νη επηπηψζεηο απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

ΒΗΟ.ΠΑ. αθνξνχλ ζε νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ ηφζν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ εξξψλ, 

φζν θαη ζηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο. Οη επηπηψζεηο ζηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

πεξηνρήο ζα είλαη άκεζεο θαη έκκεζεο θαη αλαθέξνληαη ηφζν ζηελ αχμεζε ηεο 

απαζρφιεζεο, φζν θαη ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηνρήο Απφ ηελ άιιε, νη 

ΜΜΔ πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ή ζα κεηεγθαηαζηαζνχλ ζην ΒΗΟ.ΠΑ. ζα αθνινπζήζνπλ 

κία αλαπηπμηαθή πνξεία ιφγσ ηεο ρσξνηαμηθήο ηνπο αλαδηάξζξσζεο, ησλ επλντθψλ 

θηλήηξσλ πνπ ζα επηηχρνπλ θαη απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ 

κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπο ζην ΒΗΟ.ΠΑ. Δίλαη ελδεηθηηθφ φηη ίδηνη νη επηρεηξεκαηίεο 

ζεσξνχλ φηη ε κεηεγθαηάζηαζή ηνπο ζα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηεο επηρείξεζήο ηνπο αθνχ ζην ζρεηηθφ εξψηεκα πνπ ηνπο 

επεβιήζε κέζσ ηνπ ζρεηηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ πνζνζηφ 51,7% απήληεζε ζεηηθά. 

Δμάιινπ νη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ  
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κεηεγθαηάζηαζή ηνπο ζην ΒΗΟ.ΠΑ. γίλεηαη αληηιεπηφ θαη απφ ηηο λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο αθνχ πξνβιέπνπλ κία 

αχμεζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαηά 77,77% ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε. 

Οη θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο επηπηψζεηο εληνπίδνληαη ζηηο αιιαγέο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ζηελ θνηλσλία ηνπ λνκνχ εξξψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο 

πεξηνρήο. Απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ. ζα δεκηνπξγεζνχλ, απφ ηελ 

πξνβιεπφκελε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Απηφ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ηεο πεξηνρήο. ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθφ-

πνιηηηζηηθψλ επηπηψζεσλ ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ θαη νη γεληθφηεξεο 

επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη ζηελ εζληθή νηθνλνκία γεληθφηεξα 

φπσο είλαη ε νξζνινγηθή ρσξνηαμηθή δηάξζξσζε θαη αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο, ε 

αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ απφ ηελ αχμεζε ηεο ππεξαμίαο ηεο γεο, ε ηθαλνπνίεζε ηεο 

θαηαλάισζεο ηφζν ιφγσ ηεο παξαγσγήο φζν θαη ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ηηκψλ ιφγσ 

ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ  θαζψο θαη ε αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ κέζσ ηεο 

είζπξαμεο ησλ θφξσλ ησλ απμεκέλσλ εηζνδεκάησλ ηεο πεξηνρήο.  

ε φηη αθνξά ην πεξηβάιινλ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη νη επηπηψζεηο ηνπ έξγνπ ζα 

είλαη κηθξήο θιίκαθαο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ επηπηψζεηο 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, ελψ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπλαληάηε ζηελ εθπνκπή ξχπσλ, ζηελ αχμεζε ηνπ ζνξχβσλ, ζηεξεψλ απνβιήησλ 

αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηεο θπθινθνξηαθήο θίλεζεο ηεο πεξηνρήο. κσο ην κέγεζνο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΒΗΟ.ΠΑ θαη ε εγθαηάζηαζε ζε απηφ επηρεηξήζεσλ ρακειήο 

φριεζεο  καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ δελ ζα είλαη 

ζεκαληηθέο, αιιά θαη κε ηελ ζσζηή αληηκεηψπηζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πγξψλ θαη 

ζηεξεψλ απνβιήησλ ζα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο κνιχλζεηο.  

ζν αθνξά ζηελ δεκνγξαθηθή δηάζηαζε δελ αλακέλνληαη πνιχ κεγάιεο αιιαγέο 

απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ. εξξψλ. Ωζηφζν, είλαη αλακελφκελν λα ππάξμνπλ 

κεηαθηλήζεηο νηθνγελεηψλ ζε ρσξηά θαη νηθηζκνχο πιεζίνλ ησλ ρψξσλ ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ., 

ψζηε λα βξίζθνληαη θνληά ζηνλ ηφπν εξγαζίαο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη δπλαηφ λα 

δεκηνπξγήζεη πξννπηηθέο θαη θίλεηξα γηα λένπο θπξίσο αλζξψπνπο λα  

εγθαηαζηαζνχλ θαη λα ζηεξίμνπλ ηα ρσξηά ηνπ λνκνχ εξξψλ.  

ζν αθνξά ζηελ ηερλνινγηθή δηάζηαζε θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ 

ηελ δεκηνπξγία ηνπ βηνηερληθνχ πάξθνπ, ε ζπγθέληξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 
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εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΒΗΟ.ΠΑ. αλακέλεηαη λα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα επθνιφηεξεο 

πξφζβαζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο αιιά θαη αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ, 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηηο θάζε επηρείξεζεο. Παξάδεηγκα απηνχ ζα κπνξνχζε 

λα ππάξμεη ε Silicon Valley ζηελ Καιηθφξληα ησλ Ζ.Π.Α., φπνπ ε ζπγθέληξσζε 

νκνεηδψλ επηρεηξήζεσλ ηερλνινγίαο, έδσζε ψζεζε ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ 

θαη θαηά ζπλέπεηα αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξήζεσλ.  

Σέινο, είλαη γεγνλφο φηη θάζε επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε γηα λα επηβηψζεη λα 

αθνινπζεί ηηο ζπλζήθεο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο δηφηη ε παξνχζα θαηάζηαζε έρεη έηζη 

δηακνξθσζεί ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ζχλνξα ζην εκπφξην θαη 

πιένλ ζε θακία ζρεδφλ αγνξά ή θιάδν λα ππάξρεη ην εζληθφ επίπεδν. Σν ΒΗΟ.ΠΑ εξξψλ 

πξνβιέπεηαη λα πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο ηα εθφδηα εθείλα, ψζηε λα αλαπηπρζνχλ θαη 

λα θαηαθέξνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ηφζν εληφο, αιιά θπξίσο, εθηφο ησλ ειιεληθψλ 

ζπλφξσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζα απνηειέζνπλ κνριφ αλάπηπμεο 

θαη δίαπιν γηα έμνδν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηελ αξλεηηθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα.  
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