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 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Διαχρονικότητα του Μοντέλου 

 
Με την παρούσα διατριβή  επιχειρείται η ανάδειξη ενός θεωρητικού πλαισίου, 

για τον εντοπισμό στρατηγικών ομάδων σε έναν -οποιονδήποτε-  οικονομικό κλάδο 

ανάπτυξης επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτό ερευνήθηκε ενδελεχώς 

η βιβλιογραφία σχετικά με: 

α. την κουλτούρα των επιχειρήσεων,  

β. τους παράγοντες στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων,  

γ. τον τρόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων, 

δ. τη δημιουργία στρατηγικών πλεονεκτημάτων,  

ε. την ύπαρξη φραγμών κινητικότητας, 

στ. τις σύγχρονες προσεγγίσεις για την ύπαρξη και τον εντοπισμό στρατηγικών 

ομάδων.  

Το ζήτημα αυτό, που απασχόλησε εδώ και πολλά χρόνια την επιστημονική 

κοινότητα, εξακολουθεί να μην έχει μια κοινά αποδεκτή προσέγγιση ως προς την 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων της. Ως εκ τούτου εξακολουθεί να είναι ένα 

ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα προς διερεύνηση, αφού η ένταξη των επιχειρήσεων ενός 

κλάδου σε στρατηγικές ομάδες είναι υψηλής σημασίας, τόσο για τους ερευνητές, όσο 

και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις –όπως φαίνεται από τη μελέτη που ακολουθεί. 

Θεωρητικό πλαίσιο  

Η έννοια της στατηγικής ομάδας αρχικά φάνηκε χρήσιμη στην εξήγηση της 

ετερογένειας μεταξύ των επιχειρήσεων μέσα σε έναν κλάδο. Ο Porter (1979) κατηύθυνε 
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το επίκεντρο της έρευνας προς μια πιο θεωρητική προσέγγιση για τις επιχειρήσεις, 

αναδεικνύοντας τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των επιχειρήσεων που ανήκουν σε μια 

στρατηγική ομάδα και των αποδόσεων τους. 

Υπάρχει αρκετός προβληματισμός ανάμεσα στους θεωρητικούς και ερευνητές, 

για το πώς θα μπορούσε να προσδιοριστεί ένας σχετικά ασφαλής και έγκυρος τρόπος 

αναγνώρισης στρατηγικών ομάδων σε έναν κλάδο. Ο Porter αρχικά χρησιμοποίησε το 

σχετικό μέγεθος της επιχείησης στον κλάδο, προκειμένου να τις ταξινομήσει σε 

στρατηγικές ομάδες, χωρίζοντάς τες σε ηγέτες (leaders) και ακόλουθους (followers). 

Αργότερα εντόπισε συγκεκριμένες στρατηγικές μεταβλητές που αναφέρονται στις 

έντονες διαφορές μεταξύ των επιχειρήσεων μέσα στο δεδομένο κλάδο. (βλέπε κεφ.2). 

Οι Caves και Pugel (1980), η Oster (1982), ο Primeaux (1985), οι Ryans και Witting 

(1985), ο Hergert (1987), o Lahti (1989) και πολλοί άλλοι (βλέπε κεφ.2), είναι από τους 

θεωρητικούς που επεχείρησαν να προσεγγίσουν την αναγνώριση στρατηγικών ομάδων 

με διαφορετικούς τρόπους. 

 Η εκτενής και σε βάθος ανάλυση των προαναφερθέντων θεωρητικών πλαισίων, 

κατέληξε στην παρούσα διατριβή, σε ένα νέο ισχυρισμό-προσέγγιση εντοπισμού 

στρατηγικών ομάδων, στηριζόμενο ουσιαστικά σε δυο προϋπάρχοντα θεωρητικά 

μοντέλα: αυτό του Porter και εκείνο των Mascarenhas και Aaker. (1989) Ο Porter 

ισχυρίστηκε ότι για τον εντοπισμό στρατηγικών ομάδων σε έναν κλάδο, θα πρέπει ο 

ερευνητής να εντοπίσει τους παράγοντες εκείνους που οδηγούν σε ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, οι επιχειρήσεις εκείνες που στηρίζονται 

στους ίδιους παράγοντες για τη δημιουργία των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους, 

αναμένεται να βρίσκονται στις ίδιες στρατηγικές ομάδες.  

  Επιφυλακτικοί ως προς την προσέγγιση αυτή, εμφανίστηκαν οι Mascarenhas 

(1989) και  Aaker, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι θα μπορούσαν να προσδιοριστούν 



6 
 

έγκυρες στρατηγικές ομάδες, όταν ο εντοπισμός τους γίνεται με βάση τους παράγοντες 

που δημιουργούν φραγμούς κινητικότητας στον κλάδο.  

Διατύπωση των υποθέσεων   

Ο ισχυρισμός που προκύπτει στην παρούσα διατριβή είναι ότι θα ήταν 

ασφαλέστερος (όπως αναλύεται διεξοδικά στο κεφ. 3) ο προσδιορισμός έγκυρων 

στρατηγικών ομάδων, όταν οι δυο αυτές προσεγγίσεις ταυτίζονται: δηλαδή όταν οι 

παράγοντες που οδηγούν σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (κατά την προσέγγιση του 

Porter) είναι ταυτόχρονα και οι παράγοντες που ορίζουν φραγμούς κινητικότητας (κατά 

την προσέγγιση των Μascarenhas και Aaker ).  

Πινακοποίηση του θεωρητικού πλαισίου 

Παρατίθεται ένας πίνακας αναφοράς των σημαντικότερων θεωρητικών 

ισχυρισμών – μοντέλων που εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία, και που αποτέλεσαν το 

εφαλτήριο και θεωρητική βάση της παρούσης διατριβής. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις 

που παρατίθενται στον πίνακα αυτό, συνδιασμένες και επεξεργασμένες, οδήγησαν στη 

δημιουργία θεωρητικών ερητημάτων από τον ερευνητή της παρούσης διατριβής και 

περαιτέρω στην πρόταση διαμόρφωσης μιας νέας θεωρητικής προσέγγισης. 

 Συνοπτικά, και ξεκινώντας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, οι σημαντικότερες προσεγγίσεις που μας 

απασχόλησαν και επάνω στις οποίες χτίσαμε τα ερευνητικά ερωτήματα, είναι, όπως 

προκείπτει και από τον πίνακα: 

• Ο ορισμός των στρατηγικών ομάδων 

• Ο ορισμός του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

• Η σχέση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και απόδοσης των επιχειρήσεων 
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• Ο ορισμός των φραγμών κινητικότητας 

• Η σταθερότητα στη δομή των στρατηγικών ομάδων 

Δεδομένης της ασάφειας με την οποία ορίζεται η στρατηγική ομάδα από την 

επιστημονική κοινότητα, αλλά και η καταλληλότητα βάσει των οποίων αυτές θα πρέπει 

να διαμορφωθούν, θεωρήσαμε ότι υπάρχει χώρος αναζήτησης μιας νέας προσέγγισης, 

που πιθανόν να ορίσει εγκυρότερα και σταθερότερα τη δημιουργία τους μέσα σε ένα 

βιομηχανικό κλάδο. Έτσι απομονώσαμε δυο βασικές προσεγγίσεις,, αυτή του Porter και 

εκείνη των Mascarenhas και Aaker, διάφορες μεταξύ τους ως προς τον τρόπο 

προσδιορισμού στρατηγικών ομάδων, και δημιουργήσαμε ναι νέα θεωρητική 

προσέγγιση που στηρίζεται στην τομή των δυο αυτών θεωριών. 

 Μετά από ενδελεχή έρευνα και σε βάθος ανάλυση των θεωρητικών αυτών 

προσεγγίσεων, που παρατίθενται και στον πίνακα, καταλήξαμε στη δημιουργία 6 

θεωρητικών υποθέσεων. Οι υποθέσεις αυτές προέκυψαν διαδοχικά, καθώς αναλύονταν 

τα δυο επιλεχθέντα θεωρητικά μοντέλα παράλληλα. Έτσι, εμβαθύνοντας σταδιακά στη 

μελέτη τους και υποστηρίζοντας βιβλιογραφικά την πρώτη υπόθεση προέκυψε η 

δημιουργία της δεύτερης, η ανάλυση της οποίας οδήγησε στη δημιουργία της τρίτης, 

και αυτή της τέταρτης, μέχρι που ολοκληρώθηκε η ερευνητική αναζήτηση με την έκτη 

υπόθεση. Οι υποθέσεις αυτές είναι οι εξής: 

• Υπόθεση πρώτη: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και οι φραγμοί                             

κινητικότητας στηρίζονται στα ίδια χαρακτηριστικά. 

• Υπόθεση δεύτερη: Μόνο η ύπαρξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που οδηγούν 

σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διασφαλίζουν σχετική μοναδικότητα στην 

επιχείρηση. 

• Υπόθεση τρίτη: Μόνο η ύπαρξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που οδηγούν σε 

φραγμούς κινητικότητας  διασφαλίζουν σχετική μοναδικότητα στην επιχείρηση. 
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• Υπόθεση τέταρτη: Οι φραγμοί κινητικότητας λειτουργούν και ως ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. 

• Υπόθεση πέμπτη: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης λειτουργεί και 

ως φραγμός κινητικότητα;. 

• Υπόθεση έκτη: Η στρατηγική ομάδα διακρίνεται από σταθερότητα όταν τα 

χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 

επιχειρήσεων ταυτίζονται με αυτά που ορίζουν τους φραγμούς κινητικότητας. 

Τέλος, ερευνήθηκε η πρακτική εφαρμογή του προτεινόμενου νέου θεωρητικού 

μοντέλου στον κλάδο της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας. Επιλέχθηκαν οι μεταβλητές 

εκείνες που προτείνονται βάσει του νέου μοντέλου και ερευνήθηκε η συμπεριφορά των 

επιχειρήσεων του κλάδου διαχρονικά, για να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των 

στρατηγικών ομάδων. Η δαιδικασία επαναλήφθηκε και σε δεύτερη χρονική περίοδο με 

χρονική απόσταση σημαντική, για να διαπιστωθεί το κατά πόσο θα μπορούσε το 

προτεινόμενο μοντέλο να παρακολουθήσει την εξέλιφη των ανταγωνιστικών συνθηκών 

μέσα στον κλάδο. Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά, όπως συνοπτικά 

αναφέρεται σε επόμενη παράγραφο (οι μεταβλητές μέσα στο χρόνο). Μπορούμε έτσι να 

καταλήξουμε στο συμπέρασμα, ότι με την εφαρμογή του προτεινόμενου αυτού 

μοντέλου, μπορούμε να οδηγηθούμε στη διαμόρφωση στρατηγικών ομάδων σε ένα 

βιομηχανικό κλάδο, διασφαλίζοντας σχετική σταθερότητα διαχρονικά, τηρώντας πάντα 

το πλαίσιο που τίθεται από το μοντέλο. Ο λόγος για τον οποίο μπορεί με σχετική 

ασφάλεια να βεβαιωθεί διαχρονικά η σταθερότητα, αναπτύσσεται συνοπτικά σε 

επόμενη παράγραφο (οι μεταβλητές μέσα στο χρόνο). 

Αρθρογράφοι Σκοπός Μεθοδολογία Συμπεράσματα 

Porter (1980) Ορισμός    

στρατηγικής ομάδας 

Χρήση 

βιβλιογραφίας 

Αυτές βασίζονται σε παράγοντες 

που εκπροσωπούν στρατηγικά 
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χαρακτηριστικά 

Mascarenhas & 

Aaker (1989) 

Ορισμός 

στρατηγικής ομάδας 

Χρήση 

βιβλιογραφίας 

Στον ορισμό τους η έμφαση πρέπει 

να δοθεί στη φύση των φραγμών 

εισόδου 

Hunt (1972) Ορισμός 

στρατηγικής ομάδας 

‘Ερευνα κλάδο 

ηλεκτρικών 

συσκευών,ΗΠΑ 

Σε αυτές εντάσσονται επιχειρήσεις 

που επιδεικνύουν παρόμοια 

συμπεριφορά με βάση τις 

στρατηγικές τους 

McGee & 

Thomas(1986) 

Ορισμός 

στρατηγικής ομάδας 

Χρήση 

βιβλιογραφίας 

Είναι το σύνολο των επιχειρήσεων 

εκείνων, που ανταποκρίνονται με 

τον ίδιο τρόπο στις περιβαλλοντικές 

διαταραχές 

Ansoff (1965) Ορισμός 

ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος 

Χρήση 

βιβλιογραφίας 

Αυτό επιδιώκει να προσδιορίσει τις 

ιδιαίτερες ιδιότητες των 

μεμονωμένων αγορών, που θα 

προσδώσουν στις επιχειρήσεις 

ισχυρή ανταγωνιστική θέση 

Porter (!980) Ορισμός 

ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος 

Χρήση 

βιβλιογραφίας 

Αυτό κατά ένα μεγάλο μέρος 

καθορίζεται από τα δομικά 

χαρακτηριστικά του κλάδου, τα 

οποία επηρεάζουν την απόδοση της 

επιχείρησης 

Barney (1991) Ορισμός 

ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος 

Χρήση 

βιβλιογραφίας 

Αυτό ερμηνεύεται μέσα από το 

πρίσμα των διακριτών ικανοτήτων 

της επιχείρησης, οι οποίες της 

παρέχουν πλεονέκτημα έναντι των 

ανταγωνιστών 

Porter (1980) Ορισμός φραγμών 

εισόδου 

Χρήση 

βιβλιογραφίας 

Λειτουργούν προς δυο 

κατευθύνσεις:εμποδίζουν την 

είσοδο στην ομάδα α) από 

επιχειρήσεις εκτός κλάδου, β) από 
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επιχειρήσεις εντός κλάδου 

Cool (1985) Σχέση στρατηγικών 

ομάδων και 

αποδοτικότητας 

Εμπειρική 

εργασία 19 

χρόνων στη 

φαρμακευτική 

βιομ. ΗΠΑ 

Η σχέση μεταξύ στρατηγικής 

ομάδας και μεταβλητών απόδοσης 

είναι αδύναμη 

Fiegenboum 

(1987) 

Σχέση στρατηγικών 

ομάδων και 

αποδοτικότητας 

Εμπειρική 

εργασία 15 

χρόνων στην 

ασφαλιστικό 

κλάδο ΗΠΑ 

Σταθερά διαφορά απόδοσης μεταξύ 

των ομάδων 

McGee, 

Thomas & 

Bogner (!996) 

Σταθερότητα των 

στρατηγικών 

ομάδων  

Χρήση 

βιβλιογραφίας 

Υπάρχει μετακίνηση μεταξύ των 

ομάδων λόγω περιβαλλοντικών 

αναταραχών 

Mascarenhas 

&Aaker (1989) 

Σταθερότητα των 

στρατηγικών 

ομάδων 

Χρήση 

βιβλιογραφίας 

Η κινητικότητα είναι υψηλότερη 

ανάμεσα σε λιγότερο 

προστατευμένες ομάδες, επειδή η 

είσοδος στην αγορά απαιτεί 

υπερπήδηση σχετικά λιγότερων 

φραγμών 

Fiegenbaum 

(1990), 

Mascarenhas 

(1989), Oster 

(1982) 

Σταθερότητα των 

στρατηγικών 

ομάδων 

Χρήση 

βιβλιογραφίας 

Οι στρατηγικές ομάδες είναι 

σταθερές δομές στο εσωτερικό των 

κλάδων, που συνδέονται άρρηκτα 

με τους φραγμούς κινητικότητας 

Porter (1980) Εγκυρότητα 

στρατηγικών 

ομάδων 

Χρήση 

βιβλιογραφίας 

Υπάρχει πιθανότητα ο καθορισμός 

στρατηγικών ομάδων να μην είναι 

απόλυτα σωστός ή να είναι 

διφορούμενος 

Pegels & Segar 

(1989) 

Εγκυρότητα 

στρατηγικών 

Χρήση 

βιβλιογραφίας 

Ο κατάλληλος τρόπος να 

προσδιοριστουν στρατηγικές 



11 
 

ομάδων ομάδες εξαρτάται από το τι θέλει ο 

ερευνητής να πετύχει 

 

Το ερευνητικό υπόδειγμα  της διατριβής  

  Ο νέος ισχυρισμός, στην παρούσα διατριβή, είναι ότι θα πρέπει ο εκάστοτε 

ερευνητής να κινηθεί στην τομή των δυο θεωρητικών προσεγγίσεων, ώστε να 

προκύπτουν κατά τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο στρατηγικές ομάδες. Και αυτό γιατί, 

-όπως αναλύεται σε βάθος στο κεφάλαιο 3 μετά τη βιβλιογραφική έρευνα και τη 

διατύπωση των υποθέσεων- η διαδικασία που ακολουθείται για τον εντοπισμό των 

ομάδων είναι η εξής: 

1. σε βάθος ανάλυση του κλάδου για την ανάδειξη των 

παραγόντων/μεταβλητών εκείνων που τον επηρεάζουν και τον περιγράφουν 

2. αναζήτηση των παραγόντων/μεταβλητών εκείνων που οδηγούν τις 

επιχειρήσεις του κλάδου σε διαφορετικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

3. αναζήτηση των παραγόντων/μεταβλητών εκείνων που δημιουργούν για τις 

επιχειρήσεις του κλάδου διαφορετικούς φραγμούς κινητικότητας 

4. ομαδοποίηση των επιχειρήσεων σύμφωνα με το ποιοι ίδιοι 

παράγοντες/μεταβλητές αποτελούν ταυτόχρονα γι' αυτές πηγές ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων και φραγμών κινητικότητας.  

Αναμενόμενα οφέλη από την υιοθέτηση του υποδείγματος 

Μετά την ενδελεχή μελέτη της βιβλιογραφίας, αλλά και τη δευτερογενή και 

πρωτογενή έρευνα (βλέπε κεφ.4) διαπιστώθηκε ότι παρά τις σημαντικότατες αλλαγές 

που σημειώθηκαν στον κλάδο της γαλακτοβιομηχανίας κατά την πάροδο των 25 και 

πλέον ετών (που αποτέλεσαν τα δεδομένα της έρευνας), οι παράγοντες εκείνοι που 
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περιγράφουν τη λειτουργία του κλαδου και των επιχειρήσεων που λειτουργούν μέσα σε 

αυτόν – οπότε και αποτέλεσαν τις μεταβλητές της παρούσας έρευνας – μπορούν και 

εξακολουθούν να ερμηνεύουν τη δομή και τη λειτουργία του κλάδου σήμερα (κεφ. 4), 

δίνοντας ίσως διαφορετική έμφαση ή διαφορετικό εύρος σε κάποιους από αυτούς. 

Αυτή είναι και η πολύ σημαντική συνδρομή της συγκεκριμένης προσέγγισης 

στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι, αλλά και στον επιστημονικό χώρο, δεδομένου ότι 

φαίνεται να προκύπτει ένας σχετικά ασφαλής τρόπος εντοπισμού στρατηγικών ομάδων, 

όπως ορίστηκε στις υποθέσεις της διατριβής (κεφ 3). 

   Όταν λοιπόν, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, σε οποιονδήποτε βιομηχανικό 

κλάδο, εντοπιστούν από τον εκάστοτε ερευνητή οι παράγοντες εκείνοι  που τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή διέπουν και περιγράφουν τον κλάδο, θα είναι δυνατόν, 

ακολουθώντας τη διαδικασία,  να ορίσει αξιόπιστες στρατηγικές ομάδες. Αυτό κάνει 

και την προσέγγιση διαχρονική, αφού οι επιλεχθείσες μεταβλητές, διαφορετικές κάθε 

φορά, οδηγούν στη δημιουργία στρατηγικών ομάδων με αντίστοιχη συνοχή.  

Περιορισμοί του μοντέλου και πιθανές προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ίδια στρατηγική ομάδα,  στηρίζονται σε 

μεγάλο βαθμό στους ίδιους παράγοντες για τη δημιουργία των ανταγωνιστικών τους 

πλεονεκτημάτων και των φραγμών κινητικότητας.(βλέπε κεφ. 4 και κεφ.5 σελ.188). Ως 

εκ τούτου, αναμένεται να έχουν παραπλήσια εταιρική κουλτούρα, αλλά και 

παραπλήσια αντίληψη και αντίδραση, στις όποιες περιβαλλοντολογικές οχλήσεις και 

αλλαγές. Καθ' όσο διάστημα, δε, εξακολουθούν να διατηρούν την ίδια φιλοσοφία, 

κουλτούρα, στρατηγική αντίληψη και κατεύθυνση, αναμένεται να αντιλαμβάνονται 

κατά παρόμοιο τρόπο τις περιβαλλοντολογικές αλλαγές και επομένως να ορίζουν εκ 
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νέου τις μεταβλητές στις οποίες στηρίζουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα και 

τους φραγμούς κινητικότητας κατά παρόμοιο τρόπο. 

Ωστόσο θα μπορούσαν να υπάρξουν ενστάσεις για την απόλυτη ακρίβεια του 

προτεινόμενου μοντέλου, καθ’ όσον, όπως φάνηκε από την πρωτογενή έρευνα, κάποιες 

φορές ενδέχεται να παρατηρηθούν κάποοιες «αστοχίες» (κεφ. 5, σελ. 196) στη 

διαμόρφωση των ομάδων, παρ’ όλο που είναι στατιστικά αποδεκτές και δεν επηρεάζουν 

την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. 

Οι Μεταβλητές μέσα στο Χρόνο 

Στην παρούσα διατριβή, έγινε μια εκτενής έρευνα του τρόπου λειτουργίας του 

γαλακτοκομικού κλάδου παγκοσμίως, με ιδιαίτερη έμφαση, βέβαια, στον ελληνικό 

χώρο. Η έρευνα, δε, αυτή ξεκίνησε με στοιχεία και δεδομένα της δεκαετίας του 1980 

και έφτασε στο 2006, επιτρέποντας έτσι τη διαμόρφωση μιας συνολικής άποψης για την 

πορεία του κλάδου σε διεθνές επίπεδο μέσα στο χρόνο. Είναι προφανές ότι πολλά από 

τα δεδομένα των υπό εξέταση αγορών έχουν αλλάξει κατά την πάροδο των 25 αυτών 

χρόνων. Η εικόνα που παρουσιάζει η σημερινή παγκόσμια αγορά γάλακτος, είναι το 

αποτέλεσμα μιας σειράς αλληλεπιδράσεων εξωγενών παραγόντων, που περιγράφονται 

ως εξής: 

  

Παγκόσμιο περιβάλλον 

Οι σημαντικές μεταβολές στην τεχνολογία, η οποία επιτρέπει και επιβάλλει 

νέους τρόπους οργάνωσης, παραγωγής, ελέγχου και όλων των λοιπών λειτουργιών μιας 

επιχείρησης, οδηγεί στη δημιουργία επιχειρηματικών μονάδων εντελώς διαφορετικού 

μεγέθους και δυναμικότητας, σε σχέση με αυτές της δεκαετίας του 1980, όπως 

προκύπτει από την εκτενή ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων των περιόδων αυτών 

(κεφάλαιο 4). 
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Επιπλέον, οι έντονες μεταβολές στις παγκόσμιες μεταφορές, δίνουν διέξοδο στις 

γιγαντωμένες αυτές επιχειρηματικές μονάδες, ή απλά επιπλέον περιθώριο περαιτέρω 

ανάπτυξης σε κάποιες άλλες. 

 

Όλα αυτά, πλαισιωμένα από το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, οδηγούν σε 

μια μεγάλη κινητικότητα των επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο. Ακόμα, η ανάπτυξη 

μιας αγοράς, η εμφάνιση ελκυστικών αγορών, οπουδήποτε στον κόσμο, προσελκύει τον 

ξένο ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα την κορύφωση της έντασής του. 

 

Επιπρόσθετα, η εμφάνιση εξ’ ολοκλήρου νέων αγορών, όπως αυτές της  Κίνας 

και της Ινδίας, θέτει νέα δεδομένα, ακόμα και στο θέμα της διεθνούς προσφοράς και 

ζήτησης, με αποτέλεσμα την αναδιαμόρφωση των τιμών, σε αρκετές περιπτώσεις. 

 

Οι νέες προκλήσεις – αλλαγές που έχει να αντιμετωπίσει η διεθνής κοινότητα, 

συνοψίζονται στα εξής: (Rabobank, 2001). 

 Υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για γαλακτοκομικά προϊόντα 

 Η προσφορά γαλακτοκομικών προϊόντων αυξάνεται με βραδύτερο ρυθμό έναντι 

της ζήτησης 

 Οι καταναλωτικές απαιτήσεις αυξάνουν διαρκώς 

 Η δύναμη των πελατών αυξάνει διαρκώς  

 

Ως εκ τούτου, οι ανά τον κόσμο γαλακτοβιομηχανίες φαίνεται να έχουν δυο 

στρατηγικές επιλογές για τη «διασφάλιση» της διατήρησής τους: τη μεγέθυνση, η οποία 

αποτελεί στρατηγικό στόχο μεγάλου μέρους αυτών, ή την απόκτηση ισχυρής θέσης σε 

συγκεκριμένη (niche) αγορά. (Rabobank, 2001). Για την επίτευξη οποιασδήποτε από τις 
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δυο αυτές επιλογές, οι επιχειρήσεις οδηγούνται σε διαδικασίες ενίσχυσης των 

διαθέσιμων πότων τους, υλικών και άυλων, επομένως στην αναπόφευκτη γιγάντωσή 

τους.  

 

Στα πλαίσια αυτά, οι εξαγορές, οι συγχωνεύσεις και οι στρατηγικές συμμαχίες 

ενθαρρύνονται και η επέκταση εκτός συνόρων ενισχύεται όλο και περισσότερο (Knipis, 

2006). 

 

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων 

οδηγεί σε νέα επίπεδα τον εγχώριο ανταγωνισμό. Οι εγχώριες εταιρίες βρίσκονται 

αντιμέτωπες με εταιρίες που διαθέτουν πόρους και είναι έτοιμες να εδραιώσουν τις  

στρατηγικές τους επιλογές. Η απάντηση των εντόπιων παραγωγών ανά τον κόσμο, στην 

όλο και εντονότερη ανταγωνιστική και επεκτατική συνθήκη που διαμορφώνεται, 

μοιάζει να απομένει η ποιότητα, καθώς και η καλά οργανωμένη δομή ανεφοδιασμού 

(Rabobank, 2004). 

 

Στην Ευρώπη, η εικόνα της αγοράς κατά τα τελευταία χρόνια τείνει να είναι 

συγκεντρωτική (Mercer, 2006), με σημαντικό αριθμό εξαγορών και συγχωνεύσεων, που 

αναμένεται μάλιστα να αυξηθεί, με στόχο τη σταθερότητα στον τομέα της προσφοράς. 

 

Ελληνικό περιβάλλον 

Εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα, η ζήτηση εμφανίζεται αυξημένη, 

με πτωτικούς όμως ρυθμούς, επηρεαζόμενη κυρίως από τη συσκευασία και την 

ποιότητα των προιόντων, την οργάνωση του δικτύου διαμομής, τη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου, τις αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, το αρτιότερο ψυκτικό 

κύκλωμα σε παραγωγή και εμπορία, τη διαφήμηση και την τεχνολογία για 
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επικοινωνιακές διαδικασίες και διανομή. Η στροφή των ελλήνων καταναλωτών σε 

υγιεινά, με χαμηλότερα λιπαρά ή βιολογικά προιόντα είναι σαφής. Αναμένεται, δε, 

περαιτέρω αύξηση της ζήτησης φρέσκων προιόντων, όπως και η επιθυμία για νέα 

φρέσκα προιόντα. 

 

Η Ελλάδα είναι η δεύτερη ακριβότερη χώρα μεταξύ αυτών της Ευρωζώνης στα 

γαλακτοκομικά προιόντα, γεγονός που οφείλεται, κατά ένα μέρος στην ελλειπή 

ανόπτυξη της κτηνοτροφίας και τη χαμηλή απόδοση των γαλακτοφόρων ζώων και κατά 

ένα επίσης μεγάλο μέρος στην επιβολή ποσόστωσης από την Ε.Ε. με ποσότητα 

παραγωγής α’ ύλης (αγελαδινού γάλακτος), ανεπαρκή για τις ανάγκες της ελληνικής 

γαλακτοβιομηχανίας. Οι υψηλότερες τιμές των ελληνικών γαλακτοκομικών προιόντων, 

είναι σαφώς ένα πρόβλημα που κάνει δυσκολότερο τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

εντόπιων και των εισαγώμενων προιόντων, και εμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη και 

την εκτός συνόρων επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων. 

 

Η σημαντικότερη άνθηση του κλάδου κατά τα τελευταία χρόνια οφείλεται στους 

ακόλουθους παράγοντες: 

 Σημαντικές επενδύσεις στις μονάδες του κλάδου και εκσυγχρονισμός 

 Διαρκής τοποθέτηση νέων προιόντων στην αγορά 

 Έντονη δραστηριοποίηση των μεγάλων μονάδων 

 Συσκευασία και ποιότητα των προιόντων 

 Διεύρυνση των δικτύων διανομής 

 

Η αναπτυξιακή πορεία στην αγορά, παρ’ όλα αυτά, αφορά κυρίως το γάλα, το 

παγωτό και το γιαούρτι, και όχι τα τυροκομικά προιόντα (αν και οι Έλληνες είναι οι 

μεγαλύτεροι  καταναλωτές τυριού στην Ε.Ε., με κατανάλωση 27 κιλά ανά άτομο 
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ετησίως, και δεύτερους τους Γάλλους με 24 κιλά ανά άτομο ετησίως). Στον τυροκομικό 

τομέα δεν έγιναν  αντίστοιχα επενδύσεις με αξιόλογη δυναμικότητα. Ο λόγος και πάλι 

είναι η ανεπάρκεια σε πρώτη ύλη, καθώς και η ανεπάρκεια της οργάνωσης αλλά και της 

αποδοτικότητας της κτηνοτροφίας (ICAP, 2004). Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, έρχεται 

η αυξημένη εισαγωγή τυροκομικών προιόντων για να καλύψει τη ζήτηση στην αγορά. 

 

Η ελλιπής δυνατότητα των μικρών ή και μεσαίων, συχνά, επιχειρήσεων να 

ανταποκριθούν στον έντονο ανταγωνισμό, αλλά και στις πολύ υψηλές επενδυτικές 

απαιτήσεις σε αυτοματισμούς και τεχνολογία προκειμένου να μειωθεί το κόστος 

παραγωγής, οδηγεί στο κλείσιμο ή την εξαγορά τους από άλλες επιχειρήσεις. Αυτό έχει 

οδηγήσει σε συρρίκνωση του κλάδου τα τελευταία χρόνια, αλλά και τη δημιουργία όλο 

και μεγαλύτερων μονάδων. 

 

Εκτός από το μέτρο των ποσοστώσεων που επηρεάζει αναμφισβήτητα τα 

τεκταινόμενα στον κλάδο, το θέμα του σήματος καταλληλότητας (κεφάλαιο 4) 

επηρεάζει εξίσου την πορεία των επιχειρήσεων του κλάδου. Η έλλειψη του εν λόγω 

σήματος, αφ’ ενός μεν απαγορεύει την ανάπτυξη της επιχείρησης στην Ε.Ε., αφ’ 

εταίρου δε ανακόπτει την ανάπτυξή της και στην εγχώρια αγορά, αφού η ευαισθησία 

των καταναλωτών στην ποιότητα είναι πλέον δεδομένη. 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τους παράγοντες/μεταβλητές που απομονώθηκαν ως οι 

σημαντικότεροι στη λειτουργία των επιχειρήσεων του κλάδου στην αρχή της έρευνας –

και παρατίθενται αναλυτικά στο κεφάλαιο 5 (παράγραφος 5.6)-, (Πίνακας 1), και 

έχοντας υπ’ όψη τα όσα προαναφέρθηκαν –και αναλύονται εκτενώς στο κεφάλαιο 4-, 

φαίνεται ότι οι ίδιοι παράγοντες θα μπορούσαν και σήμερα να περιγράψουν την εικόνα 
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του κλάδου και τη λειτουργία των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν, δίνοντας ίσως 

διαφορετική έμφαση ή διαφορετικό εύρος σε κάποιους από αυτούς.  

 

Πίνακας 1   Παράγοντες Ανταγωνιστικότητας 

1 εκσυγχρονισμός παραγωγικής διαδικασίας 

2 ανάπτυξη νέων προϊόντων 

3 τυποποίηση παραγωγής 

4 ποιοτικώς αναβαθμισμένα προϊόντα 

5 εύρος της γεωγραφικής σας κάλυψης 

6 μέγεθος του μεριδίου αγοράς 

7 ισχυρό δίκτυο διανομής 

8 αναγνώριση του ονόματός σας 

9 πρωτοπορία στην εμφάνιση νέων προϊόντων 

10 προσαρμογή στις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με την 

καταλληλότητα των προϊόντων 

 

 

Διαγραμματική απεικόνιση του τρόπου εργασίας 

Στην παρούσα διατριβή, κατ’ αρχήν μελετήθηκε η βιβλιογραφία καθώς και η 

σύνθεση και λειτουργία του κλάδου (σε 2 χρονικές περιόδους) από δευτερογενείς 

πηγές. Η μελέτη αυτή κατέληξε στη δημιουργία μιας νέας – καινοτομικής θεωρητικής 

προσέγγισης προσδιορισμού στρατηγικών ομάδων μέσα σε έναν –οποιονδήποτε- 

κλάδο. Για τις ανάγκες της επιβεβαίωσης της εγκυρότητας – αποτελεσματικότητας του 

εν λόγω νεοδημιουργηθέντος θεωρητικού πλαισίου, αναλύθηκε πρωτογενώς αυτή τη 

φορά ο κλάδος της γαλακτοβιομηχανίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένης της 
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έντονης κινητικότητας που παρατηρείται σε αυτόν τα τελευταία 25 χρόνια. Η 

πρωτογενής μελέτη αυτού σε 2 διαφορετικές χρονικές περιόδους, ανέδειξε τις 

μεταβλητές που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση ύπαρξης 

στρατηγικών ομάδων, όπως αυτές ορίζονται από το νέο-προτεινόμενο (μέσω της 

παρούσης διατριβής) θεωρητικό μοντέλο. Ακολούθησε ποσοτική έρευνα για την 

ερμηνεία των ληφθέντων αποτελεσμάτων και την έκβαση σχετικά ασφαλών 

συμπερασμάτων για την εγκυρότητα του νέου θεωρητικού μοντέλου. Η παρούσα 

διατριβή καταλήγει με την κατάθεση προτάσεων σχετικά με την υποστήριξη του νέου 

θεωρητικού πλαισίου, αλλά και προτάσεων για περαιτέρω έρευνα. 

 

Παρατίθεται η γραφική απεικόνιση της μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε στην 

παρούσα διατριβή, με τα βήματα σε χρονική προτεραιότητα.
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ΠΛΑΝΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ 
ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ 
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ –
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ 
– ΚΛΑΔΙΚΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ 2 
ΧΡΟΝΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ 

(in depth interviews)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ 
ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ: 

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΣΤΟΧΟΙ
- ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ
- ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΦΡΑΓΜΩΝ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
- ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ & ΦΡΑΓΜΩΝ ΚΙΝΗΤ.

- ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ – ΦΡΑΓΜΟΙ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ = ΦΡΑΓΜΟΙ ΚΙΝΗΤ.

- ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ: 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΔΟΚΙΜΗ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

- ΤΕΛΙΚΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ

K-MEANS

ΙΕΡΑΡΧΙΑ

CLUSTER

CORRELATION

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι 

κατά κοινή ομολογία εντονότερος  από ποτέ άλλοτε. Ο ρυθμός με τον οποίο εταιρίες  

όλων των μεγεθών καταστρέφονται, κολοσσοί των οποίων το όνομα συνυφαίνεται με 

ολόκληρη εποχή και καταρρέουν, είναι εντυπωσιακός. Εταιρίες που μέχρι πρότινος 

χαρακτηρίζονταν για την οικονομική τους ευρωστία και το κύρος, δεν υπάρχουν πια. 

Αντίθετα, επιχειρήσεις μικρές και πολύ συχνά νέες  στο χώρο γιγαντώνονται και 

δημιουργούν νέες συνθήκες ανταγωνισμού. Άλλοτε πάλι μικρές και νέες επιχειρήσεις 

θέτουν τις βάσεις για τη δημιουργία εξ ολοκλήρου νέων κλάδων, με καινοτομικά 

προϊόντα, οδηγώντας κάποιους άλλους κλάδους στην παρακμή. 

Η παγκοσμιοποίηση, που  μοιάζει να είναι ένας όρος που εκφράζει την εποχή, 

συχνά κατηγορείται ως  η αιτία όλων αυτών των «στρεβλών» και «ανεξήγητων» 

φαινόμενων. Γεγονός είναι ότι η παγκοσμιοποίηση αποτελεί μια  πραγματικότητα που 

άλλαξε τα δεδομένα σε όλα τα επίπεδα: οικονομικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, 

τεχνολογικό, δημιουργώντας ένα νέο περιβάλλον για τη σημερινή επιχείρηση. 

Γιατί μιλούμε όμως για νέο περιβάλλον; Ποιο ήταν το «παλιό» και μιλούμε για 

νέο περιβάλλον; Μέχρι πρότινος για να δώσουμε το στίγμα της επιχείρησης μέσα στο 

περιβάλλον της, αναλύαμε κυρίως τις ιδιαίτερες ανταγωνιστικές δυνάμεις που 

αναπτύσσονταν μέσα στον κλάδο στον οποίο λειτουργούσε. Σήμερα μια ανάλυση  που  

θα περιοριζόταν σε αυτό το επίπεδο θα κρινόταν μάλλον ανεπαρκής, και αυτό γιατί το 

πλαίσιο που όριζε τον κλάδο, το ποιοι είναι οι προμηθευτές της, οι αγοραστές της, οι 

ανταγωνιστές, δεν υφίσταται. Δεν μπορούμε να περιορίσουμε τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την αγορά σε τόσο στενά όρια. Και σε αυτό συντέλεσαν κατ΄ αρχήν οι νέες 

τεχνολογίες που εξάλειψαν τα σύνορα και τις αποστάσεις. Οι προμηθευτές  και οι 
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ανταγωνιστές μιας επιχείρησης, δε βρίσκονται μόνο μέσα στα πλαίσια των τοπικών της 

ορίων, αλλά διεθνώς. 

Το διαδίκτυο επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε παγκόσμιο επίπεδο σε κάθε 

είδους πληροφορία. Με τη χρήση του e-business οι επιχειρήσεις όλου του κόσμου 

έχουν τη δυνατότητα διείσδυσης στην παγκόσμια αγορά. Ο χρήστης του διαδικτύου, 

αντίστοιχα, έχει πρόσβαση στα αγαθά όλου του κόσμου. Τα δεδομένα αυτά δεν 

μπορούν να αφήσουν ανεπηρέαστη τη μεμονωμένη επιχείρηση. Η επιχείρηση σήμερα 

δεν μπορεί να περιοριστεί στο στενό τοπικό, κλαδικό της περιβάλλον. Θα πρέπει να 

μάθει να λειτουργεί με νέους κανόνες, σε μια ενιαία, ανοιχτή, παγκόσμια αγορά. 

Η παγκόσμια οικονομία, στηριζόμενη στις δυνατότητες που της παρέχει η νέα 

τεχνολογία, διανύει  την αποκαλούμενη εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας. 

Χαρακτηριστικά αυτής της εποχής είναι (Κάτος Α., καθηγητής Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας) : 

 Η ταχύτητα της ροής των πληροφοριών, η   οποία είναι ιλιγγιώδης, αλλά και ο 

όγκος των πληροφοριών που καλείται να επεξεργαστεί η επιχείρηση, ο οποίος 

είναι τεράστιος. 

 Η διεύρυνση της επικοινωνίας σε παγκόσμιο επίπεδο.  

 Η κατάργηση των γεωγραφικών αποστάσεων, η οποία δημιουργεί μια νέα αγορά, 

εξαιρετικά μεγάλη, πρόθυμη να δεχτεί ποικίλα προϊόντα, χωρίς καν να απαιτείται 

η φυσική παρουσία των εταιριών στον τόπο διακίνησης. 

 Οι αλλαγές στους θεσμούς, στο κοινωνικό και  οικονομικό γίγνεσθαι, στον 

τεχνολογικό τομέα, που κάνουν την πρόσβαση στις νέες αγορές ακόμα 

ευκολότερη. 

 Αλλαγές ακόμα και στον τρόπο της επικοινωνίας με τη χρήση νέων μεθόδων 

όπως η τηλε-διάσκεψη, τηλε-διοίκηση, τηλε-εργασία, τηλε-εκπαίδευση και το 

ηλεκτρονικό εμπόριο. 
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Έτσι διαμορφώνεται ένα νέο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις όλου του κόσμου, 

όπου η κάθε μια από αυτές μπορεί να βρει σημαντικές ευκαιρίες, να τις χρησιμοποιήσει 

ως εφαλτήριο για περαιτέρω ανάπτυξη. Οπωσδήποτε, κάποιες άλλες επιχειρήσεις που 

δεν μπορούν να χειριστούν αποδοτικά τα νέα αυτά δεδομένα, δεν μπορούν να 

προσαρμοστούν στις αλλαγές αυτές, θα αντιμετωπίσουν σοβαρές απειλές για την 

επιβίωσή τους. 

Οι παράγοντες αυτοί  έχουν δώσει νέα προοπτική στον τρόπο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων. Οδήγησαν στην κατάρρευση των ορίων πάσης  φύσεως: κλαδικών, 

κοινωνικών, οικονομικών, γεωγραφικών. Έτσι μιλούμε σήμερα για μια 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία, παγκοσμιοποιημένη αγορά, κύρια χαρακτηριστικά της 

οποίας είναι η όξυνση του ανταγωνισμού, ο περιορισμός του προστατευτισμού των 

αγορών, η υπέρογκη διακίνηση κεφαλαίων καθώς και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις 

εταιριών. Μέσα σ΄ αυτό το νέο, ταχύτατα μεταβαλλόμενο και απρόβλεπτο, χαοτικό 

όπως συχνά το ονομάζουν, περιβάλλον της επιχείρησης, η διερεύνηση των στρατηγικών 

ομάδων γίνεται αναγκαία. Ιδιαίτερα σε κλάδους όπως αυτού του γαλακτοκομικού 

τομέα,  που εμφανίζονται να διαπερνούν το στάδιο της ωρίμανσης με έντονο το 

φαινόμενο του ανταγωνισμού, η ανάγκη αυτή μπορεί να κριθεί ακόμη και επιτακτική.  

  Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα όρια του κλάδου είναι πια αρκετά ασαφή και 

ρευστά. Επομένως η επιχείρηση προσπαθώντας να ορίσει τους ανταγωνιστές της, θα 

είναι πιο ασφαλές να τους αναζητήσει στα πλαίσια της στρατηγικής ομάδας, όπου 

βρίσκονται επιχειρήσεις ομοειδείς, που αναμένεται να αντιμετωπίσουν τον 

ανταγωνισμό με παρόμοιους τρόπους. Οι στρατηγικές ομάδες έχουν αποτελέσει 

σημαντικό ερευνητικό πόλο έλξης τα τελευταία χρόνια. Ο προσδιορισμός της έννοιας 

της στρατηγικής ομάδας, που κυριαρχεί σε αυτές τις μελέτες, είναι αυτή του Porter 

(1980), όπου   οι επιχειρήσεις που την συνθέτουν, ακολουθούν παρόμοια στρατηγική, 

που βασίζεται σε συγκεκριμένες διαστάσεις ή χαρακτηριστικά. Οι επιχειρήσεις 
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σχεδιάζουν στρατηγικές, με στόχο να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και να 

βελτιώσουν την θέση τους μέσα στον κλάδο ή στην ομάδα που πιθανόν ανήκουν. Το 

αποτέλεσμα αυτών των στρατηγικών είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Μέσα σε αυτό το πλέγμα των θεωρητικών αλληλεπιδράσεων και 

αλληλεξαρτήσεων, η παρούσα έρευνα στοχεύει στη διερεύνηση και ταυτοποίηση 

στρατηγικών ομάδων στο γαλακτοκομικό κλάδο, έχοντας ως προσδιοριστικούς 

παράγοντες τις στρατηγικές διαστάσεις που  ενσαρκώνουν τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα, τα οποία με τη σειρά τους θα πρέπει να ταυτίζονται με τους φραγμούς 

κινητικότητας. Συγκεκριμένα δημιουργείται μια σειρά από υποθέσεις που αποτελούν 

θεωρητικά σχήματα της θεωρίας των στρατηγικών ομάδων, οι οποίες θα πρέπει να 

στηρίξουν την ύπαρξη των στρατηγικών ομάδων στο γαλακτοκομικό κλάδο. Αυτές  οι 

υποθέσεις έχουν ως εφαλτήριο τις συγκεκριμένες στρατηγικές διαστάσεις (μεταβλητές),  

που αφενός καθορίζουν τις ομάδες, αφετέρου  παρέχουν τη σταθερότητα αυτών των 

ομάδων. Η ικανοποίηση αυτών των υποθέσεων θα επαληθεύσει τις διακηρύξεις της 

θεωρίας των στρατηγικών ομάδων και τις αντιλήψεις περί φραγμών κινητικότητας 

(Porter, 1980, 1985, Mascarenhas and Aaker, 1989) όσο αφορά το γαλακτοκομικό 

κλάδο στην Ελλάδα.  

Επιπλέον και με δεδομένο ότι στην επιστημονική κοινότητα δεν υπάρχει μια 

κοινά αποδεκτή προσέγγιση για τον τρόπο διαμόρφωσης των στρατηγικών ομάδων, η 

παρούσα εργασία στηρίζεται σε μια σειρά υποθέσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν η 

προτεινόμενη προσέγγιση θα μπορούσε να αποτελέσει μια ασφαλή βάση για 

διαμόρφωση ομοιόμορφων στρατηγικών ομάδων στο γαλακτοκομικό κλάδο.  

Σημαντική συμβολή σε αυτήν την προσέγγιση, έχει η θεωρία της εφαρμοσμένης 

έρευνας, η οποία καθοδήγησε τη συλλογιστική τόσο του θεωρητικού όσο και του  

εμπειρικού τμήματος  της διατριβής.  
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Συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο περιγράφει βασικές έννοιες που συνδέονται 

με τη   στρατηγική διοίκηση ενώ γίνεται συνοπτική αναφορά σε διάφορες προσεγγίσεις 

καθώς και στην έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.  Στο δεύτερο κεφάλαιο, 

το ενδιαφέρον εστιάζεται στις θεωρίες των στρατηγικών ομάδων και στους φραγμούς 

κινητικότητας συνδυασμός των οποίων οδήγησε στη διαμόρφωση των υποθέσεων της 

έρευνας. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται να διερευνηθεί ο γαλακτοκομικός κλάδος, 

τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο. Ας σημειωθεί ότι η 

συγκέντρωση των πληροφοριών και δεδομένων από την εν λόγω διερεύνηση, 

συνέβαλαν στη  διαμόρφωση των προσδιοριστικών μεταβλητών των στρατηγικών 

ομάδων. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η διαδικασία διαμόρφωσης των 

υποθέσεων της διατριβής, ως αποτέλεσμα της έρευνας, τόσο της βιβλιογραφικής, όσο 

και της κλαδικής. Το πέμπτο κεφάλαιο περιέχει τα εμπειρικά αποτελέσματα και τη 

μεθοδολογία η οποία υιοθετήθηκε με βάση τις υποδείξεις των κεντρικών αξιών της  

εφαρμοσμένης έρευνας.  Η διατριβή ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 
ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

 

1.1 Εισαγωγή 
 

Το παρόν κεφάλαιο εστιάζεται στον προσδιορισμό της έννοιας της στρατηγικής 

και στη διερεύνηση των εννοιών που την περιβάλλουν. Το περιεχόμενο των εννοιών 

αυτών είναι απαραίτητο για την κατανόηση της έννοιας των στρατηγικών ομάδων, ενώ 

περαιτέρω συμβάλλει στην πλέξη του ερεισματικού ιστού της παρούσης διατριβής. 

Είναι ευρέως γνωστό ότι η νεότερη θεωρία του ανταγωνισμού, αλλά και η 

έρευνα της στρατηγικής, έχει ως εφαλτήριο και βάση το πρότυπο δομής-συμπεριφοράς-

απόδοσης (structure-conduct-performance paradigm) της βιομηχανικής οργανωσιακής 

βιβλιογραφίας.  

Μέσα στην έρευνα της βιομηχανικής οργάνωσης, διακρίνονται  γενικότερα δύο 

θεωρητικά σκέλη. Το ένα σκέλος υποθέτει μια παθητική προσαρμοστική συμπεριφορά 

των εταιριών, που υποθέτουν μια μονόπλευρη αιτιότητα σε σχέση με το περιβάλλον 

τους. Αυτή η ερευνητική κατεύθυνση, βλέπει τη συμπεριφορά και την απόδοση ή την 

επιτυχία μιας επιχείρησης, όπως αυτή καθορίζεται από τη δομή του βιομηχανικού 

κλάδου που ανήκει (Hay & Morris, 1991). Το δεύτερο σκέλος, η αποκαλούμενη  

ανταγωνιστική προσέγγιση συμπεριφοριστών, ενσωματώνει, εκτός των 

προαναφερθέντων, και την επιχειρησιακή συμπεριφορά, με τις αλληλεξαρτήσεις της   

με τη δομή και τη συμπεριφορά της  αγοράς.  

Με βάση το θεματικό πυρήνα της παρούσης έρευνας,  η προσέγγιση που θα 

ακολουθηθεί εντάσσεται στο δεύτερο σκέλος της βιομηχανικής οργάνωσης.  
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1.2 Η έννοια της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων 
 

Η στρατηγική των επιχειρήσεων, όπως συχνά αναφέρεται, έχει τις ρίζες της 

στην πολεμική στρατηγική. Η λέξη η ίδια, εξάλλου, έχει χρησιμοποιηθεί και συνδεθεί 

με στρατιωτικές έννοιες, πολύ πριν αναπτυχθούν καν, επιστημονικά, οι αρχές του 

μάνατζμεντ. Αφού, λοιπόν, η επιχειρησιακή στρατηγική είναι μεταγενέστερη της 

πολεμικής στρατηγικής, αναμένεται να υπάρχουν κάποιες ομοιότητες μεταξύ τους στον 

τρόπο με τον οποίο αυτές καθορίζονται, στο λόγο ή σκοπό για τον οποίο θεσπίζονται, 

αλλά και στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται. Η στρατηγική, με πολύ απλά λόγια, 

είναι το σχέδιο δράσης που θέτει σε εφαρμογή ο στρατηγός, προκειμένου να νικήσει 

στον πόλεμο, ή ο μάνατζερ προκειμένου να επιβιώσει η επιχείρησή του στον 

ανταγωνισμό. Όταν το σχέδιο αυτό δεν είναι σωστά μελετημένο, οπότε η στρατηγική 

που επιλέχθηκε δεν είναι η κατάλληλη, η επιχείρηση οδηγείται σε ζημίες χρηματικές, 

σε απόλυση ανθρώπινου δυναμικού, ενδεχομένως εκποίηση μέρους του κεφαλαίου της, 

και κάποιες φορές σε πλήρη καταστροφή, δηλαδή σε διακοπή των εργασιών της. 

Αντίστοιχα, η ακατάλληλη στρατηγική στο πεδίο της μάχης, οδηγεί σε απώλειες 

έμψυχου και άψυχου υλικού ή και της ίδιας της μάχης. Επομένως και στις δυο 

περιπτώσεις, η επιλογή ή ο σχεδιασμός της στρατηγικής, είναι ζήτημα επιβίωσης του 

οργανισμού -είτε αυτός είναι η επιχείρηση, είτε είναι ο στρατός. 

Στην αρένα της διεθνούς έρευνας της στρατηγικής διοίκησης στο χώρο των 

επιχειρήσεων, συναντώνται πλειάδες ορισμών που οι περισσότεροι από αυτούς, παρ 

όλες τις λεκτικές παραλλαγές, έχουν στο επίκεντρό τους τη χάραξη πορείας από μέρους 

των επιχειρήσεων, μέσω ενός σχεδίου δράσης για την επίτευξη των στόχων τους. 

Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω μερικοί από τους δοθέντες ορισμούς. 

Ο Henderson (1989) αναφέρει ότι «στρατηγική είναι μια προσεκτική έρευνα για 

ένα σχέδιο δράσης που θα αναπτύξει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης 

και θα το επαυξήσει. Για κάθε επιχείρηση η έρευνα αυτή είναι μια συνεχής διαδικασία 
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που ξεκινά με την αναγνώριση του παρόντος: που βρισκόμαστε και τι έχουμε τώρα» 

(σελ. 139). Σύμφωνα με τον Andrews, (1971)  η «στρατηγική είναι το σχέδιο των 

αντικειμενικών επιδιώξεων ή στόχων και οι βασικές πολιτικές και πλάνα (σχέδια) για 

την επίτευξή τους, που τοποθετούνται έτσι ώστε να ορίζεται τι είδους εργασίες κάνει ή 

πρόκειται να είναι» (σελ.11). Ο Chandler (1990 ) ορίζει τη στρατηγική ως τον ορισμό 

των μακροπρόθεσμων στόχων μιας επιχείρησης, την υιοθέτηση ενός τρόπου δράσης και 

τον επιμερισμό των μέσων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη αυτών των στόχων. 

Ένας γενικός ορισμός της έννοιας 'στρατηγική των επιχειρήσεων' μπορεί να 

είναι: ο τρόπος δράσης της επιχείρησης προκειμένου να εδραιωθεί στο επιχειρηματικό 

της περιβάλλον και να αποκτήσει την επιθυμητή ανταγωνιστική θέση. Συνίσταται, δε, 

από ένα πλέγμα ενεργειών που επιτρέπουν την υλοποίηση των στόχων της. Η 

επιχειρησιακή στρατηγική αφορά τις αποφάσεις που παίρνει η επιχείρηση σχετικές με 

την ύπαρξή της. Είναι αποφάσεις σχετικά με το σε ποια αγορά θα λειτουργήσει, τι 

αριθμό προϊόντων θα παράγει, σε ποιο αγοραστικό κοινό θα απευθυνθεί, τι θέση θα 

επιδιώξει μέσα στο βιομηχανικό κλάδο στον οποίο λειτουργεί κλπ. Είναι φανερό ότι για 

να προβεί σε τέτοιου είδους αποφάσεις η διοίκηση της επιχείρησης, πρέπει 

προηγουμένως να έχει αναλυθεί το εξωτερικό της περιβάλλον. Ο Grant (1991) μετά από 

μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η στρατηγική είναι βασικά ένα είδος 

καθοδήγησης που στηρίζεται σε 3 βασικά στοιχεία : 

1. καθορισμός αντικειμενικών στόχων, οι οποίοι είναι μακροπρόθεσμοι, απλοί και 

αποδεκτοί, 

2. βαθιά κατανόηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, 

3.αντικειμενική αξιολόγηση των πόρων της επιχείρησης.  

Αλλού επίσης αναφέρει ότι  «καθήκον της επιχειρησιακής στρατηγικής είναι να 

καθορίσει το πώς θα αναπτύξει η επιχείρηση τις πηγές της (ανθρώπινο δυναμικό, 

κεφάλαιο, πρώτες ύλες) μέσα στο περιβάλλον της, να επιλέξει την οργανωσιακή δομή 
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και τα συστήματα διοίκησης που χρειάζονται για να εφαρμόσει αποτελεσματικά τη 

στρατηγική της, έτσι ώστε να ικανοποιήσει τους μακροχρόνιους στόχους της» (σελ 23).  

Μέσα από τους ορισμούς της στρατηγικής συνάγεται το συμπέρασμα ότι η 

στρατηγική  ως έννοια συνδέεται άμεσα  με το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον 

που πλαισιώνουν την επιχείρηση,  καθότι σε αυτό εμφωλεύουν μεταλλασόμενοι 

παράγοντες που θα τη διαμορφώσουν.   

 

1.3 Στρατηγικό Μάνατζμεντ (διοίκηση).   
  

Η στρατηγική διοίκηση  συνδέεται απόλυτα με τις  περιβαλλοντικές αλλαγές και 

τις οργανωτικές προσαρμογές  που απαιτούνται από πλευράς επιχείρησης (Ansoff 1979, 

Hofer & Schendel, 1978). Εντούτοις, η διαμόρφωση της  δυναμικής που ενέχει η  

στρατηγική -αλλά και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος- παραμένει πρόκληση στον 

τομέα της στρατηγικής διοίκησης. Το 1991, ο Porter  αναγνώρισε ότι  «παραμένει 

ακόμη ελλιπής η γνώση για την ανάπτυξη μιας  δυναμικής θεωρίας της στρατηγικής, αν 

και αρχίζουμε να μαθαίνουμε για τις σχετικές διαδικασίες που τη συνθέτουν» (σελ. 

109).  Χωρίς την ύπαρξη μιας δυναμικής θεωρίας, κάθε μια σειρά στρατηγικών 

αποφάσεων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα ανεξάρτητο γεγονός. Επιπλέον, στη 

διάρκεια του χρόνου οι επιχειρήσεις αναδιαμορφώνουν  τη στρατηγική τους, μέσα από 

ένα υπάρχον σύνολο δεσμεύσεων και περιορισμών, ως απάντηση στις επιδόσεις της 

επιχείρησης κατά το παρελθόν, αλλά και ως προς το προβλεπόμενο μέλλον. (Huff, Huff 

και Thomas, 1994). Φαίνεται, λοιπόν, να υπάρχει σημαντικό κενό στην κατανόηση της 

δυναμικής που παρουσιάζει η αλλαγή της στρατηγικής και ειδικότερα όσον αφορά την 

προσαρμογή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών (δεξιοτήτων) που έχει μια επιχείρηση, με 

τις αντίστοιχες πηγές άντλησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από το περιβάλλον 

του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται.  (Mehra, 1996).  
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1.4 Στρατηγική Ανταγωνισμού. 
 

Η στρατηγική μιας επιχείρησης καθορίζει τον προσανατολισμό της στην αγορά, 

την ανταγωνιστική συμπεριφορά της και την κατανομή των πόρων που διαθέτει.  Η 

διεθνής έρευνα διαχωρίζει δύο  επίπεδα στρατηγικού μάνατζμεντ (Barney 2001, Hofer 

και Schendel, 1978):  

• Εταιρική στρατηγική: Στο εταιρικό επίπεδο, η σημαντικότερη στρατηγική 

απόφαση είναι η επιλογή του προϊόντος ή των προϊόντων που πρέπει να παράγει η 

επιχείρηση  και σε ποιες αγορές θα πρέπει να κατευθυνθούν αυτά τα προϊόντα 

(συνδυασμός προϊόντων). Επιπλέον, οι αποφάσεις σχετικά με τα δίκτυα  διανομής  

που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, με τη διεθνοποίηση της  επιχείρησης, την 

επέκταση  (ή τον  περιορισμό της)  και τη διαφοροποίησή της (ή εξειδίκευση),  

συνιστούν τα  βασικά στοιχεία της εταιρικής στρατηγικής.  

• Στρατηγική Ανταγωνισμού: Οι στρατηγικές του ανταγωνισμού αναφέρονται 

στους τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σε συγκεκριμένες 

αγορές και στο πώς οι στρατηγικές επιχειρησιακές μονάδες, μπορούν να 

αποκομίσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσω διαφόρων διακριτών τρόπων, 

στο περιβάλλον αγοράς τους. Ο  Porter (1985) διέδωσε τη διάκριση μεταξύ των 

στρατηγικών ηγεσίας κόστους, της διαφοροποίησης και τη στοχοποίηση σε 

συγκεκριμένες αγορές που έχουν τις δικές τους απαιτήσεις (niche markets) και 

συνάμα οικοδόμησε διαφορετικούς τρόπους για την απόκτηση  ανταγωνιστικών  

πλεονεκτημάτων. 

Η στρατηγική ανταγωνισμού έγινε εξαιρετικά δημοφιλής και  χρησιμοποιείται 

ως  μέτρο αναφοράς και σύγκρισης από τα υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων. 

Άλλωστε τα στελέχη των επιχειρήσεων είναι αυτά που εφαρμόζουν τις στρατηγικές της 

επιχείρησης.  
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Με τη στρατηγική του ανταγωνισμού ο Porter (1980) παρείχε ένα πλαίσιο, το 

οποίο έβλεπε τη βιομηχανία να επηρεάζεται από πέντε δυνάμεις : τους φραγμούς στην 

είσοδο νέων επιχειρήσεων στον κλάδο, την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα, τη 

διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών, τη διαπραγματευτική δύναμη των 

προμηθευτών, και την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των υφιστάμενων στον κλάδο 

επιχειρήσεων. Οι δυνάμεις αυτές, συλλογικά, επηρεάζουν τη δυνατότητα κερδοφορίας 

μιας βιομηχανίας, καθώς και την ένταση του ανταγωνισμού μέσα σε αυτή. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της επιχείρησης, ο σκοπός της 

ανταγωνιστικής στρατηγικής για μια επιχειρησιακή μονάδα μέσα στον κλάδο, είναι να 

βρεθεί η θέση όπου η εταιρία μπορεί καλύτερα να υπερασπίσει τον εαυτό της ενάντια 

σε αυτές τις δυνάμεις, ή εναλλακτικά, όπου μπορεί να τις επηρεάσει με τρόπο ή 

τρόπους ώστε  να την ευνοήσουν.  

Οι πέντε ανταγωνιστικές δυνάμεις, ασκούν άνιση επίδραση στην κερδοφορία 

των διαφόρων ομάδων ή συστάδων των επιχειρήσεων, οι οποίες ακολουθούν ίδιες ή 

παρόμοιες στρατηγικές (δηλ. στρατηγικές ομάδες). Ως εκ τούτου, μετά από την 

ολοκλήρωση της ανάλυσης των πέντε δυνάμεων, τα ανώτερα στελέχη ενθαρρύνονται 

για τη διεξαγωγή μιας πιο λεπτομερούς ανάλυσης, η οποία θα εξετάζει τους 

σχηματισμούς ομάδων μέσα στο βιομηχανικό κλάδο (δηλ. στρατηγική ανάλυση 

ομάδων). Οι  σχηματισμοί ομάδων θα διαμορφωθούν με την αναγνώριση  και 

προσδιορισμό  των στρατηγικά σημαντικών διαστάσεων του ανταγωνισμού. 

Τα εμπόδια κινητικότητας (δηλ. φραγμοί εισόδου στις ομάδες), καθορίζουν, ως 

ένα βαθμό, τη δυνατότητας κερδοφορίας των ομάδων. Εντούτοις, η δυνατότητα 

κερδοφορίας μπορεί να διαβρωθεί από τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις ομάδες, αλλά και 

από συγκεκριμένους παράγοντες, όπως οι διαφορές στις ικανότητες και στους πόρους 

των επιχειρήσεων και των δυνατοτήτων που έχουν να αξιοποιήσουν τους πόρους και να 

εφαρμόσουν με το βέλτιστο τρόπο τις ικανότητες. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις 
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στρατηγικές ομάδες μπορεί, επίσης, να διαβρώσει τις δυνατότητες κέρδους. Η  

αρνητική επιρροή που προέχεται από τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις στρατηγικές 

ομάδες, μπορεί να θεωρηθεί ισχυρότερη, καθότι οι  επιχειρήσεις μέσα στις ομάδες 

ακολουθούν η μια την άλλη και είναι πιθανό να αποκριθούν με τον ίδιο τρόπο  σε 

δυσμενείς καταστάσεις λόγω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησής τους.  

Οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεση τους να επιλέξουν πολλές ανταγωνιστικές 

μεταβλητές κατά την τοποθέτηση τους σε σχέση με την ανταγωνιστική θέση άλλων 

επιχειρήσεων. Ο Porter (1980)  συμβάλλει με το θεωρητικό του πλαίσιο, βοηθώντας τα 

ανώτερα στελέχη να δομήσουν το περιβάλλον της επιχείρησης τους,  με την  υιοθέτηση 

στρατηγικών (χαμηλότερο κόστος, διαφοροποίηση, και επικέντρωση σε συγκεκριμένες 

αγορές), γεγονός  που επιδεικνύει πώς οι ανταγωνιστικές θέσεις των επιχειρήσεων 

μπορούν να καθοριστούν, με βάση τους συσχετισμούς που διαπράττουν με τις άλλες 

επιχειρήσεις και συγκεκριμένα με τις ανταγωνιστικές μεταβλητές (π.χ. σχετικό κόστος 

προϊόντων, σχετικές τιμές)  

Αρκετοί ερευνητές έχουν επικρίνει το πλαίσιο του Porter. Εντούτοις, η παρούσα 

έρευνα δεν έχει ως στόχο να εισέλθει σε αυτές τις κριτικές και να τις διερευνήσει 

ενδελεχώς. 

Οι υποθέσεις πίσω από το μοντέλο του Porter, θεωρούν, ότι υφίσταται  

ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν ως 

ορθολογιστικές οντότητες, ότι ο στόχος τους  είναι η μεγιστοποίηση των κερδών, και 

ότι  ο βιομηχανικός κλάδος στον οποίο επιχειρούν κατά τη διάρκεια της διερεύνησης 

είναι στατικός. Ως εκ τούτου, το μοντέλο δεν περιλαμβάνει πτυχές, που είναι πιθανόν 

να λάβουν χώρα και να σχετίζονται με τη δημιουργία ενός εύρους στρατηγικών 

συνδέσμων (π.χ. συμφωνίες μεταξύ των επιχειρήσεων για τη διανομή των προϊόντων, 

μέχρι συγχωνεύσεις και εξαγορές), αλλά περιλαμβάνει μόνο τις στρατηγικές 

αλληλεπιδράσεις. Αυτές οι στρατηγικές αλληλεπιδράσεις, μπορεί να οδηγήσουν  σε 
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συγκεντρωτικά  φαινόμενα μέσα στον κλάδο, με δυσμενή αποτελέσματα που είναι 

ευρέως γνωστά στους οικονομολόγους (π.χ. απώλεια κοινωνικής ευημερίας). Ο 

ενδεχόμενος συγκεντρωτισμός επιχειρηματικής δύναμης συμβάλλει στην αναγνώριση - 

από πλευράς υψηλόβαθμων στελεχών - της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης των 

επιχειρήσεων στον κλάδο (Caves & Porter 1977, Scherer & Ross, 1990). Η αναγνώριση της 

αλληλεξάρτησης μπορεί να οδηγήσει σε έμμεσους ή άμεσους μηχανισμούς (δηλ. 

συνεργίες),  που με τη σειρά τους να οδηγήσουν σε μείωση του κόστους, καλύτερη 

πρόσβαση στις εισροές, και στην ικανότητα των επιχειρήσεων να αυξήσουν τις τιμές 

των αγαθών. Αυτές οι συνεργίες διευκολύνονται από την υψηλή συγκέντρωση 

επιχειρηματικής δύναμης, από την ομοιογένεια των προϊόντων /υπηρεσιών και από το 

χαμηλό βαθμό αβεβαιότητας των επιχειρήσεων (Scherer και Ross, 1990). Επομένως, 

μια κατάσταση, όπως για παράδειγμα η ετερογένεια προϊόντων, με την ύπαρξη 

στρατηγικών ομάδων,  θα περιπλέξει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες σε μια 

βιομηχανία αλληλεπιδρούν η μια με την άλλη. Το γεγονός αυτό μπορεί, αφενός να 

σταματήσει τη δυνατότητα της βιομηχανίας συνολικά να συντονίζει τις 

δραστηριότητες, μπορεί αφετέρου να επιτρέψει σε μεμονωμένες  επιχειρήσεις  ή σε 

ομάδες επιχειρήσεων, να ασκήσουν ρητά αγοραστική ισχύ σχετικά με συγκεκριμένες 

ομάδες αγοραστών, προμηθευτών κ.τ.λ. ((Porter1980,  Scherer & Ross, 1990) και να 

επιτρέψουν σε επιχειρήσεις μέσα στις στρατηγικές ομάδες, να συντονίσουν τις 

ενέργειές τους. Ως εκ τούτου, ο ανταγωνισμός μπορεί να τείνει να είναι χαμηλότερος 

μέσα στις στρατηγικές ομάδες, σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό  που υπάρχει μεταξύ 

των στρατηγικών ομάδων. Επιπλέον, η υπόθεση της ορθολογιστικής σκέψης 

(rationality)1 δημιουργεί εύφορο πεδίο ώστε να παραβλεφθούν τα προβλήματα 

συντονισμού που θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκύψουν, όταν οι επιχειρήσεις (τα 

στελέχη) έχουν διαφορές στις γνώσεις τους για τις αγορές. Το γεγονός αυτό μπορεί 
                                                 
1 Οι υποθέσεις του θεωρητικού πλαισίου του Porter είναι ότι υφίσταται ανταγωνισμός μεταξύ των 
επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν ορθολογιστικά, στοχεύουν στην μεγιστοποίηση των κερδών τους και 
ότι ο κλάδος βρίσκεται σε στατικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της διερεύνησης.  
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ακόμη περαιτέρω να συμβάλλει στην παράλειψη εκτίμησης της δημιουργίας, της 

αναδιάρθρωσης και της διάδοσης της γνώσης (π.χ.  ο τρόπος με το οποίο εμφανίζονται 

οι καινοτομίες) που είναι δυναμικής φύσης. Τα ζητήματα που παρουσιάζουν δυναμική 

δε λαμβάνονται υπόψη από το θεωρητικό πλαίσιο του Porter, δεδομένου ότι εκφράζει 

μια στατική κατάσταση σε ένα συγκεριμένο χρονικό διάστημα, μιας ή πολλών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα δεδομένο βιομηχανικό κλάδο.  

 

1.5 Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα  
 

Μια από τις θεμελιώδεις αποστολές της στρατηγικής διοικητικής έρευνας είναι να 

ερευνηθούν και να εξηγηθούν οι διαφορές στην απόδοση μεταξύ των εταιριών. Η 

ερμηνεία που εμφανίζεται να κυριαρχεί για την ετερογένεια της απόδοσης μεταξύ των 

επιχειρήσεων,  είναι βασισμένη στην έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Αυτή 

η έννοια  εμφανίστηκε στην εργασία του Ansoff (1965), και συνδέεται με τη 

συλλογιστική του στρατηγικού μάνατζμεντ της σχολής του Χάρβαρντ και 

συγκεκριμένα με την εργασία του Michael  Porter ( 1979, 1980).   

Η έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έχει μια μακροχρόνια παράδοση 

στη βιβλιογραφία του στρατηγικού μάνατζμεντ και έχει τα ερείσματά της στα 

νεοκλασικά οικονομικά της δεκαετίας του 1950 (π.χ. Freidman 1953).  Σε γενικές 

γραμμές συναντώνται δύο προσεγγίσεις. Η πρώτη βασίζεται στη βιομηχανική θεωρία 

οργάνωσης (ΙΟ), όπου το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα βασίζεται κυρίως στα 

χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Η δεύτερη βασίζεται 

στους πόρους της επιχείρησης (π.χ. ανθρώπινους, χρηματοοικονομικούς),  και στην 

ιδιοσυγκρασία της (π.χ. κουλτούρα).  

O Ansoff (1965 σελ.110)  καθόρισε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,  ως μια 

διαδικασία «απομόνωσης των μοναδικών ευκαιριών που υπάρχουν μέσα σε ένα χώρο, ο 

οποίος προσδιορίζεται από τη σχέση προϊόντος και αγοράς και του διανύσματος που 
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περιγράφει τη μεγέθυνση της αγοράς και της επιχείρησης». Ο Αnsoff συνεχίζει 

αναφέροντας ότι «το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επιδιώκει να προσδιορίσει τις 

ιδιαίτερες ιδιότητες των μεμονωμένων αγορών, που θα προσδώσουν στην επιχείρηση 

μια ισχυρή ανταγωνιστική θέση» (σελ.110)  

Ο South (1981 σελ.  15), επισύροντας την προσοχή του στην εργασία της 

συμβουλευτικής εταιρίας McKinsey & Co. προς το τέλος της δεκαετίας του '70, 

καθόρισε το  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ως  «μια φιλοσοφία  της επιχείρησης που 

επιλέγει μόνο εκείνες τις ανταγωνιστικές αρένες, στις οποίες οι νίκες (για την 

επιχείρηση) είναι με σαφήνεια επιτεύξιμες».  

 Ένα μεγάλο μέρος της έρευνας έχει εστιαστεί στις πηγές του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Στην κλασσική βιομηχανική θεωρία οργάνωσης εμφανίζεται να 

επικρατεί η άποψη, ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να επηρεάσει ούτε τις συνθήκες που 

επικρατούν μέσα στον κλάδο, αλλά και ούτε την ίδια την απόδοσή της. Αυτή η άποψη 

αντανακλά τις θεωρίες του Bain (1956) και του Mason (1939), δηλαδή «εφόσον η δομή 

του κλάδου προσδιορίζει την απόδοση της επιχείρησης,  θα πρέπει να αγνοηθεί η 

συμπεριφορά (conduct) της, και το βάρος θα πρέπει να δοθεί άμεσα στη δομή του 

κλάδου, ώστε να ερμηνευτεί η απόδοση της επιχείρησης» (Porter 1981, σελ. 611). 

Συνεπώς, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθοδηγείται από τον ίδιο τον κλάδο (π.χ. ο 

βαθμός συγκέντρωσης επιχειρήσεων και οι υφιστάμενες κοστολογικές δομές),  παρά 

από τις επιχειρήσεις μέσω των πόρων τους, που μπορεί κάποιοι από αυτούς να είναι 

μοναδικοί, να έχουν σημαντική αξία και να μην είναι εύκολο να απομιμηθούν από 

άλλες επιχειρήσεις.   

 Ωστόσο, αυτό το πλαίσιο σκέψης τροποποιήθηκε από μεταγενεστέρους 

ερευνητές, οι οποίοι αναγνώρισαν το ρόλο της συμπεριφοράς της επιχείρησης στην 

επιρροή που μπορεί να ασκήσει στη σχέση μεταξύ της δομής του κλάδου και της 

απόδοσης της επιχείρησης. Σύμφωνα με τον Porter (1981) «υπάρχουν μερικές 
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θεμελιώδεις παράμετροι  της βιομηχανίας,  οι οποίες υπαγορεύονται από τα βασικά 

χαρακτηριστικά των προϊόντων και την τεχνολογία… αλλά μέσα σε αυτές τις 

παραμέτρους η εξέλιξη της βιομηχανίας μπορεί να πάρει πολλές πορείες, που 

εξαρτώνται (μεταξύ άλλων) από τις στρατηγικές επιλογές που ακολουθούν οι 

επιχειρήσεις, με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί» (σελ. 616). Οι επιπτώσεις αυτού 

του μοντέλου, που βασίζεται στη θεωρία της βιομηχανικής οργάνωσης για το 

στρατηγικό μάνατζμεντ, είναι ότι  οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλύουν προσεκτικά  

το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν, όσον αφορά τις παραμέτρους που το δομούν, 

(π.χ. ισχύς αγοραστών ή προμηθευτών, εμπόδια εισόδου κ.λ.π), ώστε να αξιολογήσoυν 

τη δυνατότητα κερδοφορίας τους (Porter 1980).  Αφού διεξαχθεί αυτή η διαδικασία, θα 

πρέπει κατόπιν να επιλεχθεί και να υιοθετηθεί η κατάλληλη στρατηγική που θα 

εναρμονίσει την επιχείρηση με τον κλάδο της και θα επιφέρει την επιθυμητή 

κερδοφορία. Επομένως, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κατά ένα μεγάλο μέρος, 

καθορίζεται από τα δομικά χαρακτηριστικά του κλάδου, τα οποία επηρεάζουν την 

απόδοση της επιχείρησης (Porter, 1980). 

Κατά τον Porter  (1985), υπάρχουν σε γενικές γραμμές, δυο πηγές 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για μια επιχείρηση. Η μια είναι η ικονότητα 

χαμηλού κόστους και ως εκ τούτου το πλεονέκτημα κόστους, και η άλλη η ικανότητα 

διαφοροποίησης, οπότε και το πλεονέκτημα της διαφοροποίησης. Στο εσωτερικό της 

βάσης  αυτής της συλλογιστικής είναι τοποθετημένη η υπόθεση,  ότι η αγορά ή η 

βιομηχανία επιβάλλει συγκεκριμένες πιέσεις, στις οποίες η  επιχείρηση θα πρέπει να 

αποκριθεί. Οι εταιρίες που μπορούν επιτυχώς να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της 

βιομηχανίας ή της αγοράς, θα επιβιώσουν και θα επεκταθούν, ενώ εκείνες που θα 

αποτύχουν να προσαρμοστούν, δε θα τα καταφέρουν  και θα εξέλθουν από τον κλάδο 

στον οποίο επιχειρούν. Με βάση αυτή τη φιλοσοφία της θεωρίας της βιομηχανικής 

οργάνωσης, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποδίδεται στο εξωτερικό περιβάλλον.   
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Στο μοντέλο που βασίζεται στους πόρους της επιχείρησης (Resource Based 

View –RBV),  το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ερμηνεύεται μέσα από το πρίσμα των 

διακριτών ικανοτήτων της επιχείρησης, οι οποίες της παρέχουν πλεονέκτημα έναντι των 

ανταγωνιστών της (Barney 1991). Αυτές οι ικανότητες μπορεί να περιλαμβάνουν τα 

πάγια στοιχεία μιας επιχείρησης, το  ανθρώπινο δυναμικό της, την οργανωτική δομή 

της, τη δυνατότητα εκμάθησης και εκμετάλλευσης των ευκαιριών του περιβάλλοντος 

κ.τ.λ..  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έρευνα της στρατηγικής επιχειρήσεων παρουσιάζει η 

έννοια της βιωσιμότητας του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε μακροχρόνια περίοδο, 

το οποίο θα παρέχει  και την καλύτερη απόδοση της επιχείρησης έναντι των 

ανταγωνιστών της.   

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές  των εννοιολογικών συζητήσεων αυτού 

του φαινομένου είναι ότι υπάρχει σχετική ασάφεια για την ερμηνεία του όρου 

«βιωσιμότητα». Ο Porter (1985) κατά  την περιγραφή των συνεπειών του  βιώσιμου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, χρησιμοποιεί με ξεκάθαρο τρόπο τις φράσεις 

«μακροπρόθεσμη κερδοφορία» (σελ. 1) και «άνω του μετρίου απόδοση 

μακροπρόθεσμα» (σελ. 11), γεγονός που υπονοεί με σαφήνεια ότι ο όρος 

«βιωσιμότητα» συνιστά μια έννοια με μακρόπνοο χαρακτήρα.  Ο Barney (1991), αφ' 

ετέρου, δείχνει αντίθετη στάση στη χρήση του ημερολογιακού χρόνου ως σημείο 

αναφοράς, και καθορίζει αντ' αυτού το βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που «συνεχίζει να υπάρχει και ακόμη όταν έχουν πάψει οι 

προσπάθειες αναπαραγωγής του» (απομίμησής του)  (σελ. 102). Θα μπορούσε να 

ειπωθεί, ότι ενώ αυτός ο τελευταίος προσδιορισμός ενέχει μεγαλύτερη ακρίβεια σε 

θεωρητικό επίπεδο,  φαίνεται μάλλον αδύνατο να καταστεί λειτουργικός  σε πρακτικό. 

Σε γενικές γραμμές φαίνεται, πως  το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως έννοια, 

είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστεί με σαφήνεια. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, σε μια 
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ειδική έκδοση του επιστημονικού περιοδικού Strategic Management Journal  για τη 

διερεύνηση νέων επιστημονικών προσεγγίσεων στρατηγικής, ότι αναφέρεται, πως «η 

κατανόηση και η ερμηνεία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, όσο αφορά το αιτιατό 

στοιχείο της, έχει εξελιχθεί σε κεντρικό ζήτημα στο γνωστικό πεδίο της στρατηγικής 

επιχειρήσεων. Αποδείχθηκε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι μια απλή διεργασία» (Schendel 

1994, σελ. 3). Ο Porter (1985), αλλά και άλλοι ερευνητές (Amit & Schoemaker 1993, 

Barney 1991, Conner 1991), εστιάστηκαν στη διευρυμένη έννοια του βιώσιμου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μερικές μορφές 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι πολύ δύσκολο  να γίνουν αντικείμενο προς 

μίμηση και μπορούν επομένως να οδηγήσουν  σε μια συνεχή και ανώτερη οικονομική 

απόδοση της επιχείρησης (ως εκ τούτου ο τίτλος  του Porter (1985):  Creating and 

Sustaining Superior Performance) 

Ενώ έχουν υπάρξει πολυάριθμες θεωρίες και εμπειρικές μελέτες για το  

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  και τις επιδράσεις του στην απόδοση των επιχειρήσεων, οι 

περισσότερες από αυτές εμφανίζονται να το εξετάζουν σε ένα σχετικά περιοριστικό 

χρονικό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι, ενδεχομένως να μη λαμβάνονται υπόψη οι 

δυναμικές της βιωσιμότητας των ανταμοιβών που παρέχονται στην επιχείρηση, πέρα 

από τα μακροχρόνια χρονικά πλαίσια, λόγω της ύπαρξης του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Δηλαδή εάν στην πραγματικότητα είναι εφικτό  να επιτευχθεί ένα 

βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τότε θα πρέπει σε βάθος χρόνου να 

παρατηρείται μια συνεχής ανώτερη συγκριτικά  οικονομική απόδοση της επιχείρησης. 

Αν και αυτή η άποψη, δηλαδή ότι οι παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στη 

βιωσιμότητα, δημιουργούν ανώτερη οικονομική απόδοση, η οποία συνεχίζει μέσα στο 

χρόνο, έχει επικρατήσει στο προσκήνιο της στρατηγικής θεωρίας, υπάρχουν απόψεις 

που αντιτίθενται σε αυτήν τη διαπίστωση. Ο D'Aveni (1994),  για παράδειγμα, 

πρεσβεύει, ότι οι δυναμικές που δημιουργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα λόγω 
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κάποιων παραγόντων, όπως η απομίμηση, η είσοδος στον κλάδο και η δημιουργία 

υποκατάστατων, θα διαβρώσουν σχεδόν όλα τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και 

επομένως, θα εμποδίσουν τις υψηλές οικονομικές επιδόσεις να διατηρηθούν στο χρόνο.   

Η θεωρία στρατηγικής ομάδας (Hunt 1972,  βλ. επίσης κεφ. 2)  προβλέπει ότι, 

μια ομάδα ή ομάδες επιχειρήσεων, οι οποίες ακολουθούν ίδιες ή παρόμοιες  

στρατηγικές, θα μπορούσαν να είναι σε θέση να επιτύχουν το  βιώσιμο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Η θεωρητική άποψη με βάση τους πόρους και τις ικανότητες της 

επιχείρησης, συσχετίζει το βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με τη σπανιότητα των 

πόρων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η επίμονη ανώτερη οικονομική επίδοση της 

επιχείρησης,  θα  πρέπει επίσης να είναι σπάνια.   

 Μια από τις υποθέσεις της θεωρίας των στρατηγικών ομάδων είναι ότι οι 

επιχειρήσεις μέσα σε μία ομάδα έχουν ισοδύναμη απόδοση. Εάν οι επιχειρήσεις,  οι 

οποίες  καταδεικνύουν  μια συνεχή ανώτερη οικονομική επίδοση, διαμορφώνουν μια  

ομάδα με  ισοδύναμη απόδοση, (δηλ. στρατηγική ομάδα,) τότε η παρουσία εμποδίων 

κινητικότητας ( Caves &Porter, 1977) θα πρέπει να καταστήσει αυτήν την  ομάδα 

σχετικά σταθερή μέσα στο χρόνο, καθότι οι άλλες επιχειρήσεις δε θα μπορούν εύκολα 

να αλλάξουν τις στρατηγικές τους προκειμένου να εισαχθούν σε αυτήν τη στρατηγική 

ομάδα (Barney & Hoskisson, 1990).  

 

1.6  Προσδιορισμός της Στρατηγικής Λήψης Αποφάσεων  
  

Η στρατηγική λήψης αποφάσεων μπορεί να θεωρηθεί ως μια από τις 

θεμελιώδεις διαδικασίες στην επιχειρησιακή διοίκηση από τη βιομηχανική 

επανάσταση (Pollard, 1993), καθότι οι στρατηγικές αποφάσεις είναι αυτές που έχουν 

επιπτώσεις στη μακροπρόθεσμη υγεία της επιχείρησης (Eisenhardt και Zbaracki, 

1992). Η σπουδαιότητά της έχει αναγνωριστεί από τους πρώτους φιλοσόφους, όπως ο 

Robert Owen, ο Henry Towne και ο Frederick Τaylor, οι οποίοι έθεσαν τα θεμέλια 
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της σύγχρονης επιστήμης του μάνατζμεντ, κατά τη διάρκεια του 18ου και 19ου αιώνα 

(Bartol και συν., 1997). Οι θεωρίες τους ουσιαστικά δημιουργήθηκαν όχι μόνο από την 

ανάγκη για περισσότερο έλεγχο, αλλά και από την ανάγκη αναγνώρισης ενός όλο και 

περισσότερο  σύνθετου συστήματος, που απαιτείται για το μάνατζμεντ μιας 

επιχείρησης (Pollard, 1993). Από τότε και ακόμη μέχρι και σήμερα, η πολυπλοκότητα 

που διέπει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στρατηγικής, ερμηνεύεται - ακολουθώντας 

την προσέγγιση του Taylor- με τη χρήση ποσοτικών γραμμικών μοντέλων, στο πλαίσιο 

μιας προσπάθειας να απλοποιηθεί μια εγγενώς  σύνθετη και ίσως χαοτική ανθρώπινη 

διαδικασία.   

Οι σωστές (ποιοτικές) στρατηγικές αποφάσεις, ενσωματώνονται στις 

κατάλληλες και αποτελεσματικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και έχουν 

μακροπρόθεσμο, λογικό, επαυξητικό, συμβουλευτικό, και επιχειρηματικό χαρακτήρα 

(Harrisson, 1999, Lin, 2004). Η δομημένη στρατηγική λήψη αποφάσεων έχει θεωρηθεί 

εδώ και καιρό ως εργαλείο για το μακροπρόθεσμο προγραμματισμό  (Harrison, 1999). 

Εντούτοις, σε ένα συνεχώς και απρόβλεπτα μεταβαλλόμενο  επιχειρησιακό 

περιβάλλον, που γίνεται σταδιακά πιο σύνθετο με το πέρασμα του χρόνου, ο 

στρατηγικός προγραμματισμός και η ακριβής πρόβλεψη γίνεται ολοένα και πιο 

προβληματική. Η Θετικιστική απαγωγική (deductive) ερευνητική προσέγγιση (βλ. 

κεφ. 5 ενοτ. Μεθοδολογία) δε φαίνεται να είναι σε θέση να εξετάσει επαρκώς τα 

επαναλαμβανόμενα προβλήματα, που αναδύονται συνεχώς σχετικά με τις σημαντικές 

αποκλίσεις μεταξύ των προβλέψεων και των  πραγματικών γεγονότων (π.χ.  Mintzberg 

1994, Calantone και συν.  2003). Πολλή έρευνα έχει αφιερωθεί στη στρατηγική λήψη 

αποφάσεων και τις διαδικασίες της  με στόχο την αναζήτηση για μια καλύτερη 

κατανόηση και για νέα πρότυπα, που μπορούν να οδηγήσουν σε υψηλότερα επίπεδα 

ποιοτικών αποφάσεων (Lin, 2004). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να οδηγηθούν πολλοί 

ερευνητές στην αναζήτηση νέων  διαδρόμων συλλογιστικής, ώστε να κατανοηθούν 
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καλύτερα τα πολύπλοκα συστήματα που διέπουν το επιχειρησιακό περιβάλλον, οπότε 

και να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις, τουλάχιστον για κάποια προβλήματα που 

παρουσιάζονται διαρκώς (π.χ. Lewin, 1999, McKercher, 1999).    

Η λήψη αποφάσεων θεωρείται μια σημαντική και σύνθετη διαδικασία, με 

υποστηρικτικό ρόλο στις ανθρώπινες ενέργειες. Η έννοιά της έχει προσελκύσει μεγάλο 

ενδιαφέρον από τους ερευνητές και έχει μελετηθεί σε ποικίλα γνωστικά πεδία 

κοινωνικών επιστημών, όπως το μάρκετινγκ ( Nowlis και Simonson 1996), τη 

συμπεριφορά των επιχειρήσεων  (Beach και Mitchell 1998), τη στρατηγική 

διοίκηση (Eisenhardt και Zbaracki 1992, Eisenhardt 1999) και την ψυχολογία 

(Bazerman, 2002).  

Γενικά, η λήψη αποφάσεων μπορεί να μην είναι απαραίτητα στρατηγικής 

φύσης, δηλαδή δίχως να ενσωματώνεται σε αυτή κάποιο συγκεκριμένο 

μακροχρόνιο σχέδιο.  

Οι αποφάσεις λαμβάνονται ως επί το πλείστον από τα υψηλόβαθμα διοικητικά 

στελέχη μιας επιχείρησης και έχουν επιπτώσεις  στη μακροπρόθεσμη υγιή πορεία  της 

επιχείρησης (Eisenhardt και Zbaracki, 1992). Διάφορες μελέτες κατά το παρελθόν 

έχουν  δώσει σημαντικές πληροφορίες και  ιδέες για τη λογική που πλαισιώνει τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων (Eisenhardt, 1999), το ρόλο της εξουσίας (power) και 

της πολιτικής που απαιτείται για να διοικηθεί μια επιχείρηση (Eisenhardt και 

Zabracki, 1992), αλλά και για το σπουδαίο ρόλο της τυχαίας συμβολής διαφόρων 

γεγονότων, που μπορεί να επηρεάσουν την πορεία της επιχείρησης (Cohen  και συν. 

1972).    

Ένας από τους πρώιμους ορισμούς είναι αυτός του Mintzberg, και συν., 

(1976) ο οποίος αναφέρει ότι οι στρατηγικές αποφάσεις είναι εκείνες που είναι 

«σημαντικές από την άποψη των δράσεων που λαμβάνονται, από τους 

επιχειρηματικούς πόρους που δεσμεύονται ή έχουν διαμορφωθεί με βάση  
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προγενέστερα γεγονότα και καταστάσεις» ( σελ. 246). Οι Eisenhardt και Zbaracki 

(1992) φαίνεται να συμφωνούν με το συγκεκριμένο ορισμό. Οι  Mintzberg και Waters 

(1985) αφήνουν να εννοηθεί ότι η διαμόρφωση της στρατηγικής συνιστά μια 

λειτουργία συνέπειας στη συμπεριφορά λήψης αποφάσεων. Ο Harrison (1999) δηλώνει 

ότι η επιχειρηματική λήψη αποφάσεων «στοχεύει στην αποτελεσματική   προσαρμογή 

ή ευθυγράμμιση των πόρων της επιχείρησης με τις ευκαιρίες και απειλές της 

επιχείρησης» (σελ. 321).   Ένας συνδυασμός των προαναφερθέντων προσδιορισμών 

θα μπορούσε να παράγει ένα νέο ορισμό της λήψης στρατηγικών αποφάσεων, που  την 

καθιστά ως μια διαδικασία, η οποία διαμορφώνει ένα σύνολο μακροχρόνιων 

στρατηγικών και οι οποίες προκύπτουν από την εξέταση των διαθέσιμων επιλογών της 

επιχείρησης, προκειμένου  να ενισχυθεί η θέση της σε ένα  ανταγωνιστικό περιβάλλον.  

Με δεδομένο ότι η λήψη αποφάσεων είναι μια ανθρώπινη διαδικασία και ότι  η 

παρούσα έρευνα κάνει χρήση συνεντεύξεων από στελέχη επιχειρήσεων του 

γαλακτοκομικού κλάδου, είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι κύριοι ιθύνοντες στο 

εταιρικό στρατηγικό επίπεδο.  Οι επιχειρήσεις διοικούνται από  ανθρώπους που 

λαμβάνουν τις αποφάσεις, οι οποίες οδηγούν στις οργανωτικές ενέργειες. Η 

διεθνής βιβλιογραφία αναγνωρίζει ως κύριους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων 

στις εταιρίες το διοικητικό συμβούλιο, τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές και 

κάποιες υψηλόβαθμες διοικητικές ομάδες.  

 

1.7 Στρατηγικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων    
 

Η χάραξη στρατηγικής και η επιτυχία της είναι οι απώτεροι στόχοι της λήψης 

αποφάσεων, με τη διαδικασία της να φέρει ιδιαίτερο βάρος στη λήψη ποιοτικών  

αποφάσεων. Ο Silver (1991) γράφει ότι «ο καθορισμός της δομής της διαδικασίας 

είναι σημαντικότερος και δυσκολότερος από τη διαδικασία εκτέλεσης» (σελ. 24). Ο 

Harrison (1999) τονίζει την ανάγκη για την ορθολογιστική ικανότητα που πρέπει να 
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υφίσταται, ώστε να ακολουθηθεί μια καθορισμένη διαδικασία προς χάριν της επίτευξης 

των στόχων. Ο Jarzabkowski (2003) χρησιμοποιεί τη θεωρία δραστηριότητας (activity 

theory), για να δώσει έμφαση στη σημασία των επίσημων στρατηγικών πρακτικών που 

ασκούνται από τα κορυφαία διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων, για την οργάνωση 

και κατεύθυνση της διαδικασίας. Ο Lin (2004) επίσης υποστηρίζει ότι η ποιότητα μιας 

απόφασης καθορίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

και προτείνει την υιοθέτηση της γραμμικής ανάλυσης για να επιτευχθεί η ορθολογική 

βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων. Εντούτοις, αυτές οι απόψεις φαίνεται να έχουν 

τα προβλήματά τους. Παραδείγματος χάριν, η ποιότητα που έχει μια στρατηγική 

απόφαση, μπορεί να είναι δύσκολο να καθοριστεί (Ganster 2005, Hough & Οgolvie, 

2005) και κάποιο υψηλόβαθμο διοικητικό στέλεχος μπορεί να παρακάμψει τις 

κανονικές και προβλεπόμενες διαδικασίες και να πείσει τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, καθότι πολύ συχνά αυτά κρίνουν την απόδοση και την επιτυχία από 

εξωτερικά σημάδια (Scherrer, 2003). Σε αναγνώριση αυτού του κινδύνου, ο 

Scherrer (2003) αναφέρει ότι τα διοικητικά μέλη θα πρέπει να αναμιγνύονται με 

πιο ενεργό τρόπο στις διαδικασίες λήψης στρατηγικών αποφάσεων, ώστε να 

εξασφαλιστεί η σωστή διοίκηση της επιχείρησης ή του οργανισμού.     

Σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές (π.χ. Silver, 1991, Harrison, 1999), οι 

επιχειρήσεις λειτουργούν με διαφορετικά επίπεδα αποφάσεων, στα οποία οι λήπτες 

αυτών των αποφάσεων ποικίλουν, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν. 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν δραστηριότητες σε διαφορετικά επίπεδα 

λήψης αποφάσεων, στα οποία οι πραγματικοί υπεύθυνοι μπορούν να διαφέρουν  

σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Η σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση 

δείχνει ότι οι τύποι στρατηγικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων, διαιρούνται  σε τρεις 

κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει τη λογική  και αναλυτική διαδικασία, η δεύτερη 
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την αποκαλούμενη  επαυξητική  και καιροσκοπική, και η τρίτη κατηγορία 

περιλαμβάνει τις διαδικασίες εκείνες που ενέχουν  διαβουλεύσεις και συναίνεση.   

Σύμφωνα με τον Harrison (1999), οι λογικές και  ορθολογικές διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων συνιστούν σημαντικότατη ερεισματική βάση για την 

αποτελεσματική  λήψη αποφάσεων. Τα στάδια σε αυτήν τη διαδικασία είναι : η 

σαφήνεια των στόχων, η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, η σύγκριση και η 

αξιολόγηση αυτών των λύσεων, η επιλογή τους, η εφαρμογή τους και ο έλεγχος τους 

κατά την εφαρμογή. Ζωτικής σημασίας παράγοντες σε αυτή τη διαδικασία, ώστε να 

προωθηθεί μια επιτυχημένη στρατηγική, αποτελούν ο συγχρονισμός, η 

αποφασιστικότητα και η ισχυρή ηγεσία (Harrison,1999).  Εντούτοις, θα μπορούσε να 

αμφισβητηθεί το κατά πόσο η πλήρως ορθολογιστική ικανότητα στη λήψη αποφάσεων 

μπορεί να επιτευχθεί, δεδομένου ότι τα διευθυντικά στελέχη, συχνά, δεν αντέχουν την 

ποικιλομορφία των ρόλων που τους επωμίζεται και την πολυπλοκότητα των 

πληροφοριών που λαμβάνουν, η οποία μπορεί να οδήγησει σε οριοθετημένη 

ορθολογιστική ικανότητα και σε διαισθητική λήψη αποφάσεων (Mintzberg  και συν. 

1998, Hambrick  και συν. 2005).   

Η έννοια της επαυξητικής διατύπωσης της στρατηγικής, ως τμήμα της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων, στηρίζει σε μεγάλο βαθμό τη θεωρία των Mintzberg 

και Waters (1985), σχετικά με την «προκύπτουσα στρατηγική» (emergent strategy) 

και σε αντιδιαστολή με τη «σκόπιμη στρατηγική». Οι δύο ερευνητές υποστηρίζουν ότι 

είναι ρεαλιστικότερο να αναγνωριστεί ότι οι περιστάσεις και οι συνθήκες 

μεταβάλλονται, οπότε οι στρατηγικές αποφάσεις θα απεικονίσουν αυτές τις μεταβολές, 

με συνέπεια τις μη σκόπιμες (που δεν έχουν προμελετηθεί) στρατηγικές. Αυτή η 

άποψη συσχετίζεται με την ομάδα των επιχειρηματιών, η οποία ισχυρίζεται ότι η 

στρατηγική και ο σχηματισμός της είναι  μία ισχυρή εικόνα στο μυαλό ενός ηγέτη, για 

το πώς μπορεί να βελτιωθεί η μελλοντική κατάσταση, με τον ηγέτη να καθοδηγείται 
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από το ένστικτο και τη διαίσθηση, και να είναι ιδιαίτερα ευέλικτος (Mintzberg και 

συν., 1998). Ας σημειωθεί ότι οι υπάρχουσες διαδικασίες λήψης αποφάσεων έχουν την 

τάση να επιτρέπουν τη συγκεκριμένη ευελιξία.   

 Το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και η  πολυπλοκότητα 

των συνθηκών που το διέπουν, ώθησε τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέες 

διοικητικές πρακτικές και ιδιαίτερα νέες διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Ένας διαρκώς 

αυξανόμενος  αριθμός επιχειρήσεων αποκρίνεται σε αυτήν την περιβαλλοντική πίεση, 

με την υιοθέτηση των αποκαλούμενων καιροσκοπικών  διαδικασιών λήψης αποφάσεων 

(Dess και συν. 1997, Barringer και Bluedorn 1999). Πολλά διευθυντικά στελέχη, μέσω 

της εξέτασης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες και 

προσπαθούν να τις εκμεταλλευτούν προς όφελος της επιχείρησης. Ωστόσο, υπάρχουν 

ερευνητές που σχολιάζουν ότι η ευελιξία στο στρατηγικό προγραμματισμό είναι 

δύσκολο να επιτευχθεί, και είναι ανάλογη με την προγενέστερη  δέσμευση και ανάλωση  

πόρων για να αναπτυχθούν μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα στρατηγικά σχέδια. Για 

παράδειγμα, οι Eisenhardt και Brown (1998) υποστήριξαν ότι (α) η στρατηγική 

πρέπει να είναι προσωρινή, (β) οι αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον 

εμφανίζονται πάρα πολύ γρήγορα για να πραγματοποιηθεί μια πρώτη στρατηγική 

προσέγγιση, και  (γ) ο συγχρονισμός, ο ρυθμός, και οι προσδοκώμενες μεταβολές στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον είναι θεμελιώδους σημασίας στη σύγχρονη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων. Ο Brown και οι συν. (2001) υποστήριξαν ότι απαιτείται 

πολλή διεργασία ακόμη για να ενσωματωθούν με επιτυχία οι τρόποι επιχειρηματικής 

διοίκησης σε ένα σύνολο πρακτικών, που θα στοχεύουν στην εκμετάλλευση των  

ευκαιριών.  

Η τρίτη κατηγορία διαδικασιών, που αναφέρεται στη συναίνεση και στις 

διαβουλεύσεις, έχει στο επίκεντρό της το ρόλο της ηγεσίας και τις διοικητικές 

ομάδες. Ας σημειωθεί ότι οι διαβουλεύσεις και η συναίνεση συνδέονται συχνά η μια με 



49 
 

την άλλη και  χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Ωστόσο,  η  συναίνεση ακολουθεί  τις 

διαβουλεύσεις, αλλά οι διαβουλεύσεις μπορούν να μην οδηγήσουν στη συναίνεση. Ο 

Knight και συν. (1999) στην έρευνα τους διαπίστωσαν ότι η ετερογένεια που υπάρχει 

στα μέλη της διοικητικής ομάδας, έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη συναίνεση. Οι ίδιοι 

ερευνητές, αν και δεν έδειξαν κατά πόσο  η ετερογένεια έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

ποιότητα των αποφάσεων, αναφέρουν, ωστόσο, ότι αν γίνει σωστή διαχείριση της 

ετερογένειας των μελών, μπορεί να δράσει θετικά στη διερεύνηση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος και επομένως την ποιότητα των αποφάσεων. 

Ο Markoczy (2001) ερεύνησε, αφενός τη σημασία της συναίνεσης των μελών 

της διοικητικής ομάδας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, και αφετέρου κατά πόσο η 

συναίνεση υφίσταται, όταν πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές μέσα στην 

επιχείρηση (δομή, κουλτούρα κ.τ.λ). Αποδείχτηκε ότι η συναίνεση   εμφανίζεται με 

πιο άμεσο τρόπο ανάμεσα στα μέλη που ευνοούν την οργανωτική αλλαγή. Ωστόσο, 

όπως αναφέρει και ο ίδιος ο Markoczy (2001), η μελέτη του δε διευκρινίζει εάν η 

συναίνεση επηρεάζει πραγματικά την τελική  στρατηγική επιλογή της ομάδας. Σε 

αντίθεση με άλλες μελέτες οι Dooley και Fryxell (1999) έδειξαν ότι η διαφωνία παρά η 

συναίνεση βελτιώνει την ποιότητα των στρατηγικών αποφάσεων, δεδομένου ότι τα 

μέλη της διοικητικής ομάδας θα αναγκάζονταν να εξετάσουν περισσότερο διεξοδικά 

τις αποφάσεις, καθότι προέρχονται από διαφορετικές απόψεις. Εντούτοις, οι συντάκτες 

του άρθρου τονίζουν ότι τέτοια διαφωνία πρέπει να ενσωματωθεί σε ένα πλαίσιο 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης, προκειμένου να επιτευχθεί η ποιότητα απόφασης. 

‘Όπως έχει προαναφερθεί, η διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων είναι  

ιδιαίτερα σημαντική στη διαμόρφωση της στρατηγικής. Για να καταδειχθεί  

περαιτέρω αυτή η σημασία  σε σχέση με τη διαμόρφωση της στρατηγικής και για να 

βοηθηθεί η ανάπτυξη ενός περιεκτικού θεωρητικού πλαισίου, η παρακάτω ενότητα  

εστιάζεται  στη διαμόρφωση της στρατηγικής. 
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1.8 Διαμόρφωση Στρατηγικής 

   
Οι θεωρίες για τη διαμόρφωση  διαδικασιών χάραξης στρατηγικής, έχουν με τα 

χρόνια απομακρυνθεί σταδιακά από τη μια και  μοναδική  γραμμή της πλήρους 

διαμόρφωσης της στρατηγικής και έδωσαν τη θέση τους σε μια πιο εξελίξιμη 

προσέγγιση. Η σχετική βιβλιογραφία διακρίνει δύο κύρια σκέλη στρατηγικής: τη 

«σκόπιμη» (deliberate)  και την  «αναδυόμενη» (emergent) (Mintzberg και Waters, 

1985).   

Η «σκόπιμη στρατηγική» είναι ένας όρος που δημιουργήθηκε από τους 

Mintzberg και Waters (1985), και βασίστηκε σε μεγάλο αριθμό μελετών σε διάφορες 

βιομηχανίες. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές πρότειναν, ότι μια σκόπιμη στρατηγική 

υπονοεί ένα στρατηγικό σχέδιο, που υποθέτει ότι το περιβάλλον της επιχείρησης είναι 

τελείως εκτιμήσιμο και προβλέψιμο και υπό τον πλήρη έλεγχο της επιχείρησης 

(Mintzberg και Waters, 1985). Οι έννοιες του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και της 

γνωστής ανάλυσης SWOT, συνδέονται στενά με τη «σκόπιμη στρατηγική», οι οποίες 

ωστόσο δεν εξετάζουν επαρκώς το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, που 

βρίσκεται εκτός των ορίων τα οποία μπορεί να ελέγξει μια επιχείρηση. Κατά συνέπεια, 

αρκετοί συγγραφείς συστήνουν προσοχή  σχετικά με το μακροπρόθεσμο 

προγραμματισμό. Παραδείγματος χάριν, οι Tregoe και Tobia (1991) προτείνουν ότι ο 

μακροχρόνιος προγραμματισμός είναι στην πραγματικότητα πιο βραχυπρόθεσμος από 

ότι αναγνωρίζουν οι αρμόδιοι για το σχεδιασμό και ο Calantone και συν. (2003) 

διαπίστωσαν, ότι τυχόν αναταραχές που προέρχονται από το περιβάλλον της 

επιχείρησης, ασκούν βαθιές επιδράσεις στο στρατηγικό προγραμματισμό για τη 

δημιουργία νέων προϊόντων. Ο Mintzberg και Waters (1985), είναι ιδιαίτερα επικριτικοί 

και δύσπιστοι  με τις αξιώσεις της αποκαλούμενης «σκόπιμης στρατηγικής» και 

ισχυρίζονται ότι εμφανίζεται σπάνια. Διαπίστωσαν ότι οι στρατηγικές διατυπώνονται 

με την πρόθεση να πάρουν μια ορισμένη  πορεία, αλλά είναι απραγματοποίητες κατά 
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τη διάρκεια της διαδικασίας. Αντί αυτού, αυτές  οι στρατηγικές αλλάζουν και γίνονται  

«αναδυόμενες»  (Mintzberg και Waters, 1985). Το γεγονός αυτό οδηγεί στο δεύτερο 

τύπο προσέγγισης στρατηγικής, την «αναδυόμενη στρατηγική».   

 Οι  αναδυόμενες (emergent)  στρατηγικές διακρίνονται για τη συνέπεια τους 

στην έλλειψη πρόθεσης για την δημιουργία τους (Mintzberg και  Waters, 1985).  Η 

λήψη στρατηγικών αποφάσεων, ουσιαστικά, συνιστά μια δυναμική διαδικασία που 

αναπτύσσεται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (Harrison, 1999). Ο στρατηγικός 

προγραμματισμός ως αυτοσκοπός θεωρείται εσφαλμένος, αλλά διατηρεί σημαντική 

θέση, ως  ενισχυτικό εργαλείο στη στρατηγική και τη λήψη αποφάσεων  

(Mintzberg, 1994). Οι  Eisenhardt και Zbaracki (1992)  στο άρθρο τους   αναφέρουν 

την ανάγκη ύπαρξης ενός νέου μοντέλου λήψης στρατηγικών αποφάσεων, καθότι το 

μέχρι πρότινος μοντέλο που στηρίζεται στην υπόθεση του απόλυτου ορθολογισμού και 

της επιχείρησης που έχει ένα και μοναδικό στόχο,  δεν είναι πλέον σχετικό με την 

πραγματικότητα. Πρεσβεύουν ότι αυτό το μοντέλο δε λαμβάνει υπόψη τις συγκρούσεις 

μέσα στην επιχείρηση, την επιχειρηματική  διαίσθηση, τα συναισθήματα των 

ανθρώπων που λαμβάνουν τις αποφάσεις και τις πολιτικές που διέπουν την επιχείρηση 

ή τον οργανισμό. Επιπλέον οι  περιβαλλοντικές συνθήκες δεν παραμένουν σταθερές 

και μπορούν να αλλάξουν με δραστικό και γρήγορο ρυθμό, στον οποίο οι επιχειρήσεις 

αποκρίνονται με  νέες στρατηγικές (Eisenhardt, 1989). Το πλεονέκτημα της 

στρατηγικής απόφασης στα πλαίσια της διαμόρφωσης στρατηγικής ως αναδυόμενη 

διαδικασία, έχει τεκμηριωθεί από τον Pascale (1984), ο οποίος περιέγραψε το σχέδιο 

στρατηγικής δράσης που λήφθηκε  από την ομάδα της  Honda, για να διεισδύσει στην 

αγορά των Αμερικανικών μοτοσικλετών στη δεκαετία του '60. Η ομάδα Honda 

έφθασε στις ΗΠΑ με προδικασμένες ιδέες και αντιλήψεις,  ως προς τον τρόπο με τον 

οποίο θα πρέπει να εμπορευτεί το προϊόν τους, αλλά παρατήρησε το τοπικό 

περιβάλλον, εκμεταλλεύθηκε τις ευκαιρίες που προέκυψαν και ανέπτυξε την 
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εμπορική στρατηγική, σύμφωνα με τις αναδυόμενες και μεταβαλλόμενες τοπικές 

συνθήκες (Pascale, 1984).  Ωστόσο, οι Mintzberg και Waters (1985), παρατήρησαν 

ότι μια εξολοκλήρου αναδυόμενη  στρατηγική είναι απίθανο να λάβει χώρα, όπως 

και  μια σκόπιμη στρατηγική, και πρότειναν ότι οι επιχειρήσεις συνδυάζουν συχνά 

αυτές  τις διαφορετικές στρατηγικές σε  διαφορετικούς χρόνους. Πιο πρόσφατα, οι  

Lovas και Ghoshal (2000) υποστήριξαν  ένα  μοντέλο στρατηγικής, το οποίο 

καθοδηγείται και εξελίσσεται διαρκώς. Αυτό το μοντέλο φαίνεται να είναι σύμφωνο με 

τις συλλογιστικές των Pascale (1984) και των Mintzberg-Waters (1985) για την 

αναδυόμενη στρατηγική.  Οι Lovas και Ghoshal (2000) πρότειναν, ότι  η  διοίκηση 

προερχόμενη από τα υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων, πρέπει και οφείλει να 

έχει ένα ρόλο στην εξελικτική διαδικασία της στρατηγικής και ότι το ανθρώπινο 

δυναμικό της επιχείρησης φέρει ιδιαίτερο βάρος για την επιλογή αυτής της διαδικασίας.   

 Από τις σχετικές μελέτες γίνεται αρκετά σαφές ότι οι στρατηγικές αποφάσεις 

και τελικά η στρατηγική που θα ακολουθήσει μια επιχείρηση, μπορεί  να ληφθεί  με  

διάφορους τρόπους, χρησιμοποιώντας τις προαναφερθείσες διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων. Δηλαδή οι λήπτες αποφάσεων  διαμέσου των τριών διαδικασιών λήψης 

αποφάσεων (ορθολογιστικές -καιροσκοπικές- συνεναιτικές), διαμορφώνουν τις 

στρατηγικές τους («σκόπιμες» ή και «αναδυόμενες»). Στην πραγματικότητα είναι πολύ 

πιθανό να χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός αυτών. Παραδείγματος χάριν, ένα 

διευθυντικό στέλεχος μπορεί να λάβει μια απόφαση ίσως αυστηρή, αλλά  μπορεί να 

συμβουλευτεί τα μέλη της ομάδας με τα οποία συνεργάζεται, προτού την υιοθέτηση 

στην πράξη. Φαίνεται ότι όλοι οι λήπτες αποφάσεων, έχοντας  στη διάθεσή τους όλες 

τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, κάνουν συνδυασμούς αυτών, σύμφωνα με τους 

παράγοντες που διαμορφώνουν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης (π.χ. μέλη διοικητικού συμβουλίου, την κατάσταση στην αγορά, την 

υφιστάμενη επιχειρηματική κουλτούρα κ.τ.λ.). 
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Η παραπάνω ενότητα εστιάστηκε στις διαδικασίες λήψης στρατηγικών 

αποφάσεων και τη σχέση τους με τη  διαμόρφωση της στρατηγικής. Οι επιχειρήσεις 

όμως, καθώς και οι υπεύθυνοι για αυτές τις αποφάσεις, δεν αναπτύσσουν τις 

δραστηριότητές τους μεμονωμένα, αλλά αποκρίνονται στα εσωτερικά ερεθίσματα 

και στους εξωτερικούς παράγοντες. Στο παρακάτω τμήμα αναφέρονται οι 

παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων.  

 

1.9 Επιρροές στη Στρατηγική Λήψη Αποφάσεων   
 

Ένα από τα σημαντικότερα  μελήματα της διοίκησης ενός οργανισμού είναι η 

θέσπιση των σωστών βάσεων, που θα οδηγήσουν στην καλή λειτουργία του. 

Προκειμένου να θεσπιστούν  οι βάσεις αυτές, η διοίκηση πρέπει να εντοπίσει και να 

κατανοήσει πλήρως όλους εκείνους τους παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του 

οργανισμού. Ξεκινώντας οποιαδήποτε  είδους ανάλυση που αποσκοπεί στην 

κατανόηση, αξιολόγηση ή πρόβλεψη της λειτουργίας και των ενεργειών ενός 

οργανισμού, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο οργανισμός αυτός λειτουργεί και 

αναπτύσσεται μέσα σε ένα πολυσύνθετο περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει αποφασιστικά 

τη μορφή και τη λειτουργία του, και του οποίου ο οργανισμός αποτελεί αναπόσπαστο 

στοιχείο.  

Οι υπεύθυνοι για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων θα πρέπει να εξετάσουν 

ποικίλες πτυχές, που σχετίζονται άμεσα ή και έμμεσα με την επιχείρηση, όπως  η 

διαθεσιμότητα των πόρων της και η συμπεριφορά της  στα πλαίσια του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος της. Οι παράγοντες που ασκούν επιρροή μπορούν να 

ταξινομηθούν σε εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες.  Θα πρέπει σε αυτό το 

σημείο να αναγνωριστεί το γεγονός ότι η συζήτηση που θα επακουληθήσει για τους 

παράγοντες  στην παρούσα ενότητα,  δεν εξαντλείται σε μεγάλο βαθμό, καθώς δεν 
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εντάσσεται στους στόχους της διατριβής. Επιλέχθηκαν, κυρίως,  οι παράγοντες  που 

εμφανώς είναι σχετικοί με το θέμα αυτής της μελέτης.   

Η σχετική διεθνής βιβλιογραφία συνέβαλε στην ταξινόμηση των 

κυριότερων εσωτερικών παραγόντων, που μπορεί να επηρεάσουν τη στρατηγική 

λήψη αποφάσεων σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τις δυνατότητες που έχει μια 

επιχείρηση και σχετίζεται με τους πόρους που διαθέτει, η δεύτερη συνδέεται με τη 

δομή και την κουλτούρα της επιχείρησης και η τρίτη κατηγορία  αφορά τη  γνωστική 

(cognitive)  συμπεριφορά των ανθρώπων που λαμβάνουν τις αποφάσεις.  

Ίσως ένας από τους κρισιμότερους παράγοντες είναι οι πόροι που έχει στη 

διάθεση της μια επιχείρηση και πηγάζει από την αποκαλούμενη «Άποψη με βάση τους 

Πόρους» (Resource Based View-RBV)   από τον Wernerfelt (1984). Ο εν λόγω 

ερευνητής υποστήριξε, ότι οι πόροι μιας επιχείρησης μπορούν να είναι υπό μορφή 

χρηματικών κεφαλαίων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, εδάφους (γής) ή και 

ανθρώπινου δυναμικού. Οι πόροι αυτοί θεωρούνται στρατηγικά σημαντικοί στην 

πορεία απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας επιχείρησης (Barney και 

συν., 2001). Οι ικανότητες μιας επιχείρησης συνδέονται κατά ένα μεγάλο μέρος με τις 

δεξιότητες των ανώτερων υπαλλήλων και των μελών του διοικητικού συμβουλίου, 

την εμπειρία και τη γνώση που συχνά εισέρχεται στην επιχείρηση που απαιτούνται 

για να ενισχύσουν τις ικανότητες λήψης στρατηγικών αποφάσεων (π.χ. Daily και συν.,  

2000,  Pegels και συν, 2000).  

 Οι Pfeffer και Salancik (1978) υποστήριξαν, ότι προκειμένου να 

αποκτηθούν οι αναγκαίοι πόροι, η επιχείρηση θα πρέπει να αλληλεπιδράσει με το 

εξωτερικό περιβάλλον της και ότι η ίδια εξαρτάται από το περιβάλλον  της, για να 

αποκτήσει τους απαιτούμενους πόρους. Άλλοι ερευνητές διαφωνούν ότι το 

περιβάλλον είναι εξ ολοκλήρου αρμόδιο για τη δράση μιας επιχείρησης, αλλά 

ταυτόχρονα αναγνωρίζουν, ότι οι πόροι συνιστούν κρίσιμο παράγοντα για να 
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λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις επιτυχώς στο γενικότερο επιχειρησιακό περιβάλλον  

(Hitt και συν, 2001, Arragon-Correa 2003).  Ο Hitt και οι συν.  (2001)  υποστήριξαν, 

ότι το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να αποτελέσει σημαντική  κατευθυντήρια δύναμη 

στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, όπως για παράδειγμα στη στρατηγική 

διαφοροποίησής (diversification) της. Δηλαδή η διευθυντική και τεχνική εμπειρία 

επιτρέπει  στην επιχείρηση  να επεκταθεί σε άλλες περιοχές της αγοράς.   

Τα τελευταία χρόνια η διεθνής βιβλιογραφία, σχετική με την προσέγγιση RBV, 

έχει προσδώσει ιδιαίτερη προσοχή στις ικανότητες (competencies) της επιχείρησης. Οι 

Henderson και Mitchell (1997) υποστηρίζουν, ότι  οι ικανότητες της επιχείρησης 

μπορούν να σχεδιαστούν ή να διαμορφωθούν από τις εξωτερικές περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Οι δυνατότητες που διαμορφώνονται με ενδογενείς διαδικασίες, όπως η 

ανταγωνιστική συμπεριφορά, αντιπροσωπεύουν νέους τρόπους εκμάθησης για την 

επιχείρηση. Οι Sharma και Vredenburg (1998) εξέτασαν τις δυνατότητες της 

επιχείρησης σε σχέση με την ανταπόκρισή της στο περιβάλλον. Οι συγγραφείς 

κατέληξαν  στο συμπέρασμα, ότι η υιοθέτηση μιας δυναμικής στρατηγικής, η οποία 

δηλαδή προσπαθεί να αλλάξει το περιβάλλον και δε δέχεται απλά τις εξελίξεις του, 

συνδέεται στενά  με την ανάπτυξη των ιδιαίτερων  ικανοτήτων της επιχείρησης. Οι 

Eisenhardt και Martin (2000) εστιάστηκαν στον προσδιορισμό της δυναμικής 

ικανότητας της επιχείρησης. Συγκεκριμένα ανέφεραν ότι είναι μια ομάδα 

συγκεκριμένων και ευπροσδιόριστων διαδικασιών, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη 

ενός προϊόντος, η λήψη στρατηγικών αποφάσεων και οι συμμαχίες με άλλες 

επιχειρήσεις (σελ. 1105). Εντούτοις, οι δυναμικές ικανότητες που μπορούν να 

αναπτύξουν οι επιχειρήσεις ποικίλλουν, σύμφωνα με τα διαφορετικά περιβάλλοντα στα 

οποία επιχειρούν. Για παράδειγμα, σε μια αγορά που μεταλλάσεται με ταχύς ρυθμούς, 

οι ικανότητες που αναπτύσσονται είναι απλές και μάλλον εμπειρικές και αρκετά 

ευάλωττες στις απρόβλεπτες εκβάσεις.  Όταν η αγορά  δεν κινείται με γρήγορους 
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ρυθμούς, τότε οι ικανότητες που αναπτύσσονται χαρακτηρίζονται από σταθερότητα, 

αφού το περιβάλλον της επιχείρησης είναι πιο προβλέψιμο (Eisenhardt και  Martin, 

2000).  

  

1.10  Κουλτούρα και Δομή της Επιχείρησης 
 

Η λήψη στρατηγικών αποφάσεων επηρεάζεται επίσης από την κουλτούρα που 

επικρατεί μέσα στην επιχείρηση (Jackson, 1993). O Schein (1990) περιέγραψε την 

επιχειρησιακή κουλτούρα, σαν ένα «μοτίβο βασικών προϋποθέσεων, το οποίο 

εφευρέθηκε, ανακαλύφθηκε ή αναπτύχθηκε από μια δεδομένη ομάδα ατόμων, η 

οποία μαθαίνει να αντιμετωπίζει πώς να προσαρμόζεται στα προβλήματα που 

προέρχονται εκτός αυτής, αλλά και στην ανάγκη της επιχείρησης για εσωτερική 

ολοκλήρωση. Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να  έχουν λειτουργήσει αρκετά καλά 

στην πράξη, ώστε να θεωρηθούν  έγκυρες και, επομένως, να διδαχθούν τα μέλη της 

επιχείρησης ποιος είναι ο σωστός τρόπος να αντιληφθούν, να σκεφτούν και να 

αισθανθούν σε σχέση με τα προβλήματα» (σελ. 111). Οι Cooke και Szumal (2000) 

αναφέρουν, ότι η κουλτούρα της επιχείρησης συνδέεται με τους «κανόνες 

συμπεριφοράς και με τις προσδοκίες» (σελ. 152) και χρησιμοποίησαν την κλίμακα  

ΟCI (Organizational Culture Inventory), για να ταξινομήσουν την κουλτούρα σε τρεις 

τύπους: (α) την εποικοδομητική, (β) την παθητική/αμυντική και (γ) την 

επιθετική/αμυντική. Οι δύο συγγραφείς αναφέρουν, ότι η κουλτούρα της επιχείρησης 

μπορεί να έχει βαθιά επιρροή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, π.χ., οι 

εποικοδομητικοί κανόνες επιτρέπουν στις ομάδες εργαζομένων να λαμβάνουν 

πρωτοβουλίες και να δρουν προβλεπτικά, ενώ οι παθητικοί/αμυντικοί κανόνες 

οδηγούν σe συγκεντρωτικές (centralized) διαδικασίες λήψης αποφάσεων. H κουλτούρα 

μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους μέσα στην επιχείρηση, όπως με τον 

αλληλοσεβασμό των εργαζομένων  (McGovern και Hope-Hailey, 1997), την 
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καιροσκοπία ως τμήμα ενός διαλογικού, επιχειρηματικού και στρατηγικού 

περιβάλλοντος (Chen και συν, 2002), τη μάθηση ως ανταγωνιστικό εργαλείο  (Miller 

και συν. 1996), την εμπιστοσύνη ως τμήμα της συμπεριφοράς των ομάδων των 

εργαζομένων (Sharif και συν., 2005), ή τη συμμετοχική διοίκηση κατά τη διάρκεια της 

φάσης λήψης των αποφάσεων (Bonn 2005).   

Εντούτοις, η κουλτούρα στις επιχειρήσεις μπορεί να αλλάξει με διάφορους 

τρόπους. Σημαντικό ρόλο μπορεί να έχει η  διοίκηση, η οποία μπορεί να ασκήσει 

ισχυρή επιρροή στην αλλαγή φιλοσοφίας, διαμέσου της αλλαγής του διοικητικού 

ύφους, ή με τη χρήση δηλώσεων, που εκφράζουν την αποστολή της επιχείρησης 

(McGovern και Hope - Hailey, 1997). Οι αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον μπορούν 

επίσης να οδηγήσουν σε αλλαγές στην κουλτούρα, είτε μέσω των κοινωνικών 

αλλαγών και των κανόνων ηθικής, είτε μέσω των υποχρεωτικά εξελικτικών αλλαγών, 

όπως για παράδειγμα η αλλαγή κουλτούρας σε μια σημαντικά ανταγωνιστική 

επιχείρηση (Schein, 1990). Παρομοίως ο Miller και οι συν. (1996) διαπίστωσαν, ότι η 

καιροσκοπική φιλοσοφία είχε πιο έντονη παρουσία σε επιχειρήσεις που 

λειτουργούσαν σε περιβάλλοντα, που ήταν ιδιαίτερα ασταθή.  Οι αλλαγές  στην 

κουλτούρα μιας επιχείρησης μπορούν να αποβούν προβληματικές, δεδομένου ότι μια  

μετατόπιση από ένα σύμπλεγμα κεντρικών αξιών σε ένα άλλο, δεν επιτυγχάνεται 

εύκολα. Το γεγονός αυτό υποδεικνύεται από τον Rueff (1997), ο οποίος τεκμηριώνει   

ότι  οι επιχειρήσεις  έχουν δυσκολίες στο να υπερνικήσουν την αδράνεια που 

χαρακτηρίζει την τρέχουσα οργανωτική δομή τους, κατά την προσπάθεια να 

προσαρμόσουν τις αλλαγές στη δομή τους, σύμφωνα με τις μεταβολές στο 

ανταγωνιστικό τους περιβάλλον. Κατά συνέπεια η αλλαγή της δομής, η οποία 

στοχεύει σε συγκεκριμένη επιχειρησιακή φιλοσοφία, που θα  επηρεάζει την 

οργανωτική συμπεριφορά (Schein, 1990), είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Αυτή η 

άποψη φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τους  Lengnick-Hall και Woff (1999) 
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εξετάζοντας τρία ερευνητικά ρεύματα της στρατηγικής. Οι εν λόγω  συντάκτες 

διαπίστωσαν ότι  η αντικατάσταση μιας προσέγγισης με μια  άλλη, ή ένας  συνδυασμός 

τους μπορεί να προκαλέσει ασυνέπειες στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, με το να 

υποβληθούν  σε μια «μετατόπιση λογικής». Οι  εσωτερικές ασυνέπειες είναι επόμενο 

να έχουν επιπτώσεις στη λήψη αποφάσεων, δηλαδή να οδηγήσουν την επιχείρηση σε 

ένα συγκεντρωτικό τρόπο  λήψης αποφάσεων.   

Η διεθνής βιβλιογραφία συχνά συνδέει την κουλτούρα της επιχείρησης με την 

οργανωτική δομή της. Οι Tikkanen και συν., (2005) αναφέρουν, ότι   η «δομή είναι 

ένας βασικός καθοριστικός παράγοντας της λήψης αποφάσεων» (σελ. 794) και 

μπορεί να ασκήσει  βαθιές επιδράσεις στις επιχειρησιακές φιλοσοφίες, μέσω 

της ροής της επικοινωνίας και  της αλληλεπίδρασης των ανθρώπων και των 

πληροφοριών (Bonn, 2005). Μια ιεραρχική δομή είναι σε θέση να υπαγορεύσει  ένα 

συγκεντρωτικό τρόπο λήψης αποφάσεων, που οδηγεί σε μικρό βαθμό αλληλεπίδρασης 

των εργαζομένων, οι οποίοι βρίσκονται  σε χαμηλότερα διευθυντικά επίπεδα, ενώ  μια 

οριζόντια δομή  ευνοεί την   αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων και με αυτόν τον 

τρόπο ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των διάφορων υπηρεσιακών 

στελεχών. Οι παραπάνω ερευνητές αναδεικνύουν την επιρροή που μπορεί να ασκήσει 

η ίδια η δομή στην κουλτούρα της επιχείρησης. 

Ωστόσο και η κουλτούρα μπορεί επίσης να έχει επιπτώσεις στην οργανωτική  

δομή. Παραδείγματος χάριν, οι Coopey και συν. (1998) προτείνουν, ότι μια 

«θεσμοθετημένη κουλτούρα που στο επίκεντρό της βρίσκεται η καινοτομία, μπορεί 

να τροποποιήσει το υπάρχων σύστημα και τις δομές, που περιορίζουν τις  

συμπεριφορές όλων των εμπλεκόμενων» (σελ. 263).  

Για να είναι αποδοτική η επιχείρηση, δεν αρκεί να ταιριάζει η στρατηγική με το 

περιβάλλον, αλλά θα πρέπει επίσης να ικανοποιεί και να ταιριάζει με την οργανική 

δομή της επιχείρησης, που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. 
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Έτσι, μια στρατηγική καινοτομιών και διαφοροποίησης θα αποτύχει, αν δεν εφαρμοστεί 

σε ένα περιβάλλον που ζητά νεωτερισμούς και δε συνοδεύεται ταυτόχρονα από την 

ανάλογη δομή, η οποία θα υποστηρίξει την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής. Θα 

πρέπει, με άλλα λόγια, η στρατηγική της επιχείρησης να ευθυγραμμίζεται τόσο με το 

περιβάλλον της, όσο και με τη δομή της, προκειμένου να λειτουργήσει η επιχείρηση 

αποδοτικά. Στην περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο, θα πρέπει να προσπαθήσει η 

επιχείρηση να αλλάξει κάποιους από τους παράγοντες, να αναπροσαρμόσει τη δομή 

της, να ανταγωνιστεί σε άλλο περιβάλλον, ή να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της. 

Σε επίπεδο υψηλόβαθμων στελεχών, η οργανωτική δομή μπορεί να επηρεάσει 

σημαντικά τη λήψη αποφάσεων. Σύμφωνα με τη θεωρία εκπροσώπησης (agency 

theory), υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου και 

των διευθυντικών στελεχών, με τους πρώτους να ελέγχουν τις ενέργειες των δεύτερων, 

ώστε να προστατευτούν τα συμφέροντα των μετόχων και να εξασφαλιστεί η  καλύτερη 

δυνατή απόδοση της επιχείρησης (Monks  και Minow, 2001). Σε τέτοιες δομές 

διοίκησης, οι αποφάσεις των υψηλόβαθμων στελεχών θα πρέπει να επικυρωθούν  από 

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προτού να μπορέσουν να ληφθούν οι αποφάσεις 

και η ανεξαρτησία του προέδρου είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική λειτουργία 

αυτού του συστήματος (Coles και Hesterly, 2000). Η σημασία  της δομής  της 

επιχείρησης επιβεβαιώνεται και από τους Harris και Ruefli (2000), οι  οποίοι σύνδεσαν 

τις αλλαγές στην οργανωσιακή δομή με την υψηλή απόδοση.  

1.11 Διαδικασία Απόκτησης Γνώσεων (cognition)  
 

Εφόσον η λήψη στρατηγικών αποφάσεων είναι ουσιαστικά μια ανθρώπινη 

δραστηριότητα, αναπόφευκτα έχει και την  ψυχολογική της διάσταση, η οποία 

μάλιστα είναι καλά τεκμηριωμένη στη συμπεριφοριστική θεωρία περί λήψης 

αποφάσεων. Σε περιόδους αβεβαιότητας και αστάθειας είναι γνωστό ότι απαιτείται 

μια ισχυρή και ενιαία ηγεσία από τα υψηλόβαθμα  στελέχη, ώστε η επιχείρηση να 
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ανταπεξέλθει επιτυχώς στις δυσκολίες. Τα στελέχη αυτά θεωρούνται οι ιθύνοντες 

που επηρεάζουν την εταιρική στρατηγική (Sharma,  2000). O Tikkanen και οι συν. 

(2005) θεώρησαν τη διαδικασία απόκτησης γνώσεων, ως μια «εννοιολογική και 

λειτουργική αντιπροσώπευση που οι άνθρωποι αναπτύσσουν, αλληλεπιδρώντας με τα 

σύνθετα συστήματα που τους περιβάλλουν» (σελ. 792). Επιπλέον, υπάρχουν διάφορες 

κατηγορίες τέτοιου τύπου διαδικασιών αντιμετώπισης προβλημάτων και θεωρούνται ότι 

έχουν σημαντική επίδραση στη λήψη  στρατηγικών αποφάσεων  και επομένως θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη σύλληψη και δόμηση επιχειρηματικών θεωριών και 

μοντέλων (Tikkanen και συν. 2005).  

Ο τρόπος που μπορεί να γίνει αντιληπτό και κατανοητό ένα γεγονός από 

διάφορους ανθρώπους, μπορεί να ποικίλει, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει 

διαφορετικές απόψεις και εν κατακλείδι να επηρεάσει  την τελική απόφαση που θα 

ληφθεί.  Σε επίπεδο επιχειρήσεων μπορεί να συμβεί ακριβώς το ίδιο και επομένως οι 

αντιλήψεις των διοικητικών στελεχών μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη 

λήψη αποφάσεων και στη γενικότερη επιχειρηματική συμπεριφορά (Lyon και συν. 

2000).   

Υπάρχει επίσης η πεποίθηση, ότι οι επιχειρήσεις υιοθετούν μια αμυντική 

συμπεριφορά όταν αντιλαμβάνονται απειλή. Οι Boyd και Fulk (1996) συσχέτισαν την 

τυπική διερεύνηση του περιβάλλοντος που διεξάγουν τα ανώτερα στελέχη, με τον 

αμυντικό μηχανισμό που υιοθετείται, όταν αντιλαμβάνονται απειλή ή αβεβαιότητα στο 

εξωτερικό περιβάλλον, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν γρήγορα στις 

μεταβολές.  Την άποψη αυτή ενστερνίζονται και οι Dulek και συν. (1997),  οι οποίοι 

διαπίστωσαν  ότι η αντίληψη επηρεάζει  τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τις 

πληροφορίες που δέχονται τα ανώτερα στελέχη και ότι αυτή επηρεάζεται από 

παράγοντες, όπως η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο και το φύλλο. Επομένως, οι 

αντιλήψεις για τις ευκαιρίες και τις απειλές που υπάρχουν, μπορεί να οδηγήσουν σε 
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διαφορετικές αντιλήψεις, για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κατανεμηθούν οι 

πόροι της επιχείρησης  (Chattopadhyay και συν., 1999, Lyon και συν., 2000). 

Εντούτοις, ο Lyon και οι συν. (2000) επισημαίνουν, ότι η σύνδεση μεταξύ της 

αντίληψης και της κατανομής των πόρων, δεν  μπορεί να επηρεάσει πλήρως την 

απόδοση  της επιχείρησης και ότι αυτή η σχέση είναι πολύ πιο σύνθετη.  

   Εν περιλήψει, η διεθνής βιβλιογραφία αποκαλύπτει πώς το εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης μπορεί να επηρεάσει τη στρατηγική  λήψη αποφάσεων. Οι 

εσωτερικές περιβαλλοντικές πτυχές, όπως οι δυνατότητες που έχει η επιχείρηση 

σύμφωνα με τη θεωρία RBV, έχουν μεγάλη επίδραση στη λήψη αποφάσεων και 

στην απόδοση της επιχείρησης. Η  κουλτούρα  και η δομή αποδεικνύονται επίσης ότι 

έχουν επιπτώσεις στη λήψη στρατηγική αποφάσεων. Η ατομική συμπεριφορά και οι 

γνωστικές μεροληψίες είναι  επίσης κρίσιμοι παράγοντες, που θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη κατά την αξιολόγηση της λήψης αποφάσεων..     

 
 

1.12 Εξωτερικοί Παράγοντες   
 

Οι νέες συνθήκες, που συνεχώς δημιουργούνται στο εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης, θεωρούνται ως κίνδυνοι και τέτοιοι κίνδυνοι οδηγούν σε συνδυασμό 

στρατηγικών αποφάσεων, ώστε να μειωθεί ο παράγοντας κινδύνου (Shrader και συν., 

2000). Ο  Zajac  και οι συν. (2000) έδειξαν, ότι υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ των 

συγκεκριμένων περιβαλλοντικών δυνάμεων (π.χ. υψηλά  επιτόκια, πόροι της 

επιχείρησης) και της λήψης στρατηγικών  αποφάσεων, με τις δυναμικές που 

παρουσιάζει η προσαρμοστικότητα της στρατηγικής. Σε αυτή τη σχέση φαίνεται να 

συμφωνεί και η έρευνα του Forte και συν. (2000),  οι οποίοι κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η προσαρμογή της επιχείρησης στα δεδομένα του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, συνδέεται με την ενίσχυση της απόδοσης της επιχείρησης.  



Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης διακρίνεται σε διάφορες κατηγορίες, 

οι οποίες χαρακτηρίζουν αντίστοιχα: 

  Το οικονομικό περιβάλλον: Τα στοιχεία που το συνθέτουν είναι: οι αγοραστές και 

οι προμηθευτές της επιχείρησης, οι τράπεζες και οι πιστωτικοί φορείς του τόπου στον 

οποίο αυτή λειτουργεί, ο βιομηχανικός κλάδος στον οποίο ανήκει και τέλος η 

κυβερνητική οικονομική πολιτική (βαθμός κρατικής παρέμβασης, νομισματική 

πολιτική, αναπτυξιακή πολιτική κλπ). 

 Το φυσικό περιβάλλον: Αυτό αναφέρεται στη γεωγραφική θέση του τόπου 

εγκατάστασης, στη μορφή του εδάφους και του υπεδάφους, στις κλιματολογικές 

συνθήκες, στις συγκοινωνιακές δυνατότητες κλπ. 

 Το τεχνολογικό περιβάλλον: Αναφέρεται στο επίπεδο τεχνολογίας που 

χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις που αναμένονται, ο 

ρυθμός αντικατάστασης της παλαιάς τεχνολογίας κλπ. 

 Το νομικό περιβάλλον: Είναι το νομικό πλαίσιο που καθορίζεται από το κράτος 

και μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται οι επιχειρηματικές  δραστηριότητες. Το νομικό 

αυτό πλαίσιο προβλέπει θέματα όπως οι νομικές μορφές οργάνωσης των επιχειρήσεων, 

οι συνθήκες υγιεινής, έλεγχος στην ποιότητα και στις τιμές των προϊόντων, η έκταση 

του σχηματισμού οικονομικών συνασπισμών  κ.α. 

 Το κοινωνικό-πολιτιστικό περιβάλλον: Αναφέρεται σε κοινωνικούς και ηθικούς 

κανόνες του τόπου στον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση, τους οποίους πρέπει να 

ασπαστεί προκειμένου να γίνει αποδεκτή. 

Τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης θεωρούνται εν 

μέρει δεδομένα για την επιχείρηση, στα οποία δεν έχει άμεσο έλεγχο και επομένως δεν 

μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά. Η παραδοχή αυτή προσεγγίζει αυτήν του  Churchman 

(1968), ο οποίος τείνει να θεωρήσει το περιβάλλον ως «δοσμένο» και ισχυρίζεται ότι 

«όχι μόνο το περιβάλλον είναι κάτι που βρίσκεται έξω από τον έλεγχο του συστήματος, 
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αλλά είναι επίσης κάτι που αποφασίζει, μέχρι ένα σημείο, για το πώς λειτουργεί το 

σύστημα» (σελ. 36). Με αυτό δεν πρέπει όμως να θεωρηθεί, ότι η επιχείρηση είναι 

αιχμάλωτη του περιβάλλοντός της. Τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης διαγράφουν το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει αυτή να 

λειτουργήσει, προκειμένου να είναι αποδοτική. Η μεμονωμένη επιχείρηση δεν είναι σε 

θέση να επιλέξει ή να επηρεάσει άμεσα τα στοιχεία του εξωτερικού της περιβάλλοντος. 

Αντί αυτού προσπαθεί να διαμορφώσει έτσι το εσωτερικό της περιβάλλον,  ώστε να 

αποτελέσει μια θετική βάση για τη λειτουργία της στο εξωτερικό περιβάλλον. Όπως 

άλλωστε αναφέρει ο καθηγητής Δ. Ξουρής, «τα διάφορα συστήματα είναι λιγότερο ή 

περισσότερο εξοπλισμένα με προκαθορισμένες δομές που αφορούν τη λειτουργία, τους 

περιορισμούς, τις απειλές, τις ζητήσεις και τις ευκαιρίες του περιβάλλοντός τους» 

(σελ.145). Η επιχείρηση, λοιπόν, προσπαθεί να προσαρμοστεί στο περιβάλλον της και 

χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις της να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ή να περιορίσει τις 

απειλές. 

Άλλωστε, και σύμφωνα με τους Lawrence και Lorsch  (1967),  οι επιχειρήσεις 

και οι οργανισμοί γενικότερα είναι ανοιχτά συστήματα, τα οποία επιβιώνουν μέσω της 

συνεχούς και επιτυχημένης συναλλαγής με το εξωτερικό τους περιβάλλον. Στο 

εσωτερικό των συστημάτων, η συμπεριφορά των μελών τους, εξαρτάται από μια σειρά 

παραγόντων που βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση, όπως η φύση του υπό εκτέλεση έργου, 

οι τυπικές αλλά και οι άτυπες σχέσεις, τα συστήματα  αμοιβών και ελέγχου, και οι 

γενικότερες προσδοκίες του οργανισμού από τα μέλη του. Για την επιτυχή λειτουργία 

του συστήματος, απαιτείται ο συντονισμός των διαφόρων μελών του, ώστε να 

εμφανιστούν ως ένα ακέραιο και  ενιαίο σύνολο.   

Μια βασική λειτουργία οποιουδήποτε ζωντανού συστήματος (Κουρτέλη, 1997) 

είναι η προσαρμογή του, αναφορικά με ό,τι συμβαίνει στο περιβάλλον του. Για να 

επιτύχει το οποιοδήποτε σύστημα (επιχείρηση, οργανισμός ή οτιδήποτε άλλο) να 
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αντιμετωπίσει το εξωτερικό του περιβάλλον, διαχωρίζεται σε τμήματα, κάθε ένα εκ των 

οποίων αντιμετωπίζει το αντίστοιχο τμήμα του εξωτερικού του περιβάλλοντος. Αυτή 

είναι μια διαδικασία συνεχούς ροής πληροφοριών, αντιδράσεων, επιρροών και 

εξαρτήσεων, που προκειμένου να δράσουν προς όφελος του ενιαίου συνόλου, δηλαδή 

του συγκεκριμένου συστήματος, απαιτείται η πλήρης συνεργασία και ο σωστός 

συντονισμός μεταξύ των επιμέρους τμημάτων και οπωσδήποτε η εναρμόνισή τους με 

τους στόχους και την αποστολή του συστήματος. 

Τα βασικά σημεία αυτής της διαρκούς διαδικασίας, ή αλλιώς αμφίδρομης 

σχέσης του συστήματος με το περιβάλλον του, είναι η λήψη των κατάλληλων 

πληροφοριών, η σωστή ερμηνεία τους και επεξεργασία τους, και στη συνέχεια η 

προσαρμογή του συστήματος -σύμφωνα πάντα με τους στόχους και την αποστολή του- 

στο εξωτερικό του περιβάλλον, ώστε να εξακολουθεί να είναι βιώσιμο μέσα σε αυτό. 

Είναι εξαιρετικά σημαντικό για οποιοδήποτε ζωντανό σύστημα που δρα μέσα σε ένα 

περιβάλλον, να αντιλαμβάνεται τη δυναμική του και να μπορεί να αναπροσαρμόζεται 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του. Το κάθε σύστημα, λοιπόν, με τη βοήθεια των 

επιμέρους τμημάτων του, οφείλει να ανιχνεύει το περιβάλλον μέσα στο οποίο 

λειτουργεί, να αναπτύσσει ένα ικανό σύστημα επικοινωνίας με βάση το οποίο θα 

ερμηνεύει σωστά τις πληροφορίες που λαμβάνει από αυτά, αλλά και θα στέλνει 

μηνύματα προς αυτό και στη συνέχεια θα  προσαρμόζει ανάλογα τη δομή του, ώστε να 

καθίσταται πάντα ικανό να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που αυτό (το περιβάλλον του) 

προβάλλει. 

Είναι οπωσδήποτε κατανοητό, ότι ο βαθμός δυναμικότητας του εκάστοτε 

περιβάλλοντος ποικίλει και ως εκ τούτου και η ταχύτητα ή ο τρόπος αναπροσαρμογής 

της δομής των διαφόρων συστημάτων ποικίλει κατά τον ίδιο τρόπο, αφού αυτά 

προσπαθούν να ενταχθούν στο περιβάλλον τους. 
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Στο σημείο αυτό μπορούμε να υιοθετήσουμε τη βασική υπόθεση της 

διδακτορικής διατριβής της Ε. Κουρτέλη (1997), ότι ο «βαθμός  δυναμικότητας του 

περιβάλλοντος επιβάλλει στην επιχείρηση συγκεκριμένες διαδικασίες ανίχνευσης και 

κατά συνέπεια, ανάλογο σύστημα επικοινωνίας, που στη συνέχεια, καθορίζουν την 

ανάλογη δομή της επιχείρησης» (σελ.135). 

Επομένως, ο παράγων που παρεμβάλλεται μεταξύ του (ανοιχτού) συστήματος 

και του περιβάλλοντός του, είναι οι διαδικασίες ανίχνευσης και τα συστήματα 

επικοινωνίας που αυτό αναπτύσσει. Το αποτέλεσμα της επιτυχούς επικοινωνίας είναι η 

υιοθέτηση από αυτό της κατάλληλης δομής. 

Συνάγουμε, λοιπόν, το συμπέρασμα ότι ο τρόπος ανίχνευσης του περιβάλλοντος 

και ο τρόπος ανάπτυξης συστημάτων επικοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας για τη 

λειτουργία του συστήματος, αφού αυτά είναι και τα συστήματα διατήρησης ισορροπίας 

μεταξύ του συστήματος και του περιβάλλοντος που το διατηρεί ζωντανό. Ανάλογα με 

το βαθμό δυναμικότητας του περιβάλλοντος, η διαδικασία ανίχνευσης αλλάζει, ενώ στη 

συνέχεια επιβάλλει διαφορετικά χαρακτηριστικά στο σύστημα επικοινωνίας και κατ’ 

επέκταση σε αυτό που αποτελεί τη δομή του οργανισμού ή της επιχείρησης. 

 
 

1.13 Ανταγωνισμός και Καταναλωτική Ζήτηση   
 

Όταν οι αγορές θεωρούνται υψηλά ανταγωνιστικές, οι γρήγορες αλλά και 

εύκαμπτες διαδικασίες λήψης στρατηγικών αποφάσεων κρίνονται ζωτικής σημασίας για 

την πορεία της επιχείρησης.  (Eisenhardt, 1989). Συνήθως οι μικρότερες επιχειρήσεις, 

λόγω μεγέθους, είναι πιο ευέλικτες στις αποφάσεις και συχνά ανταποκρίνονται στις 

περιβαλλοντικές αλλαγές με εύκαμπτες  στρατηγικές.  Ο Dean και οι συν. (1998) 

βρήκαν ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη λήψη  στρατηγικών αποφάσεων 

ποικίλλουν  ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι οι 

μικρές επιχειρήσεις είναι σε θέση να εκμεταλλευθούν τους μικρούς σε μέγεθος 
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πόρους και να παράγουν προϊόντα, επιδιώκοντας στρατηγικές που αποβλέπουν σε 

μικρές και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αγορές (niche markets). Κατά αυτόν 

τον τρόπο ωφελούνται από το χαμηλό κόστος εισόδου σε μια αγορά, που 

ενδεχομένως να κυριαρχείται   από μεγάλες επιχειρήσεις μαζικής παραγωγής. Αν 

και το μέγεθος της επιχείρησης μπορεί να θεωρηθεί εσωτερικός παράγοντας, όταν το 

περιβάλλον κυριαρχείται από μεγάλους σε μέγεθος και καθιερωμένους στο κλάδο 

ανταγωνιστές, μπορεί να δημιουργηθούν μεγάλα εμπόδια εισόδου, λόγω των 

οικονομιών κλίμακας. Σε αυτήν την περίπτωση οι επιχειρήσεις αποφασίζουν να 

μείνουν μικρές σε μέγεθος, προκειμένου να λειτουργήσουν με χαμηλότερο κόστος και 

να ανταγωνιστούν στην τιμή. Κλασσικό παράδειγμα αποτελεί η εμφάνιση στον κλάδο 

αερογραμμών της εταιρίας Ryanair και της Easyjet στη Βρετανία. Ωστόσο, οι Chang 

και Singh (2000) εξηγούν μέσα από την έρευνα τους, ότι η στρατηγική θέση μιας 

επιχείρησης (π.χ. να παραμείνει μικρή) εξαρτάται από τη δομή του κλάδου, το μέγεθος 

των επιχειρήσεων και το βαθμό συγκέντρωσης που επικρατεί στον κλάδο.  

Η καταναλωτική ζήτηση και οι προτιμήσεις των καταναλωτών θεωρούνται 

σημαντικές δυνάμεις επιρροής για τη διαμόρφωση της ανταγωνιστικής στρατηγικής, 

με τη λήψη των στρατηγικών αποφάσεων να αντανακλά αυτήν την επιρροή, καθώς οι 

προτιμήσεις αλλάζουν συνεχώς (Οkada, 2001). Η καταναλωτική ζήτηση και οι 

προτιμήσεις έχουν βρεθεί στο στόχαστρο πολλών ερευνών, ώστε να κατανοηθεί η 

συμπεριφορά του καταναλωτή και να αποτυπωθούν οι προτιμήσεις του ώστε οι 

επιχειρήσεις να μπορέσουν να τις ακολουθήσουν (Thompson και Troester, 2002). Οι 

καταναλωτές συνιστούν πόρο του εξωτερικού περιβάλλοντος, των οποίων οι αποφάσεις 

και η αγοραστική συμπεριφορά περιέχει αμφότερα το έλλογο και άλογο στοιχείο  και οι 

επιχειρήσεις λαμβάνουν  στρατηγικές αποφάσεις, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερο 

μερίδιο από το συγκεκριμένο πόρο (Οkada, 2001). Οι ειδικοί του μάρκετινγκ 

προσπαθούν να ασκήσουν κάποιον έλεγχο στη συμπεριφορά του καταναλωτή, 
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διεισδύοντας στο γνωστικό και επικοινωνιακό τους πεδίο, ώστε να αναπτύξουν τις 

στρατηγικές εκείνες, που θα δημιουργήσουν συναισθηματικούς δεσμούς με το 

προϊόν (Martinez & De Chernatony, 2004). Συνήθως αυτές οι στρατηγικές έχουν στο 

επίκεντρό τους την τμηματοποίηση (π.χ. ηλικίας). Ο απώτερος στόχος αυτών των 

ενεργειών στρατηγικής μάρκετινγκ είναι η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

(Kuczmarski, 2003). Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι αναπτύσσονται όλο και 

περισσότερες νέες τεχνικές μάρκετινγκ, με στόχο τη διείσδυση, όχι μόνο στις εγχώριες 

αγορές, αλλά και σε αυτές του εξωτερικού (Hassan και συν. 2003). 

 

1.14 Απειλή Νεοεισερχόμενων Επιχειρήσεων και Φραγμοί Εισόδου 
(σύμφωνα με το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter)). 
 

Είναι αρκετά εμφανές, ότι  το κύριο επιχείρημα πίσω από τα εμπόδια εισόδου 

είναι ότι εάν υπάρχουν ισχυρά εμπόδια στην είσοδο, τότε οι επιχειρήσεις  που θα 

ανήκουν σε μια βιομηχανία με ισχυρά εμπόδια, μπορούν να αποκομίσουν  ένα βιώσιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,  έναντι των επιχειρήσεων  που δεν είναι μέσα στη 

βιομηχανία. Τα εμπόδια εισόδου προστατεύουν έτσι αυτές τις  επιχειρήσεις από την 

απειλή των νεοεισερχόμενων (Porter, 1980). 

Η είσοδος νέων επιχειρήσεων στον κλάδο (ή τη στρατηγική ομάδα) απειλεί την 

ευημερία των υφισταμένων επιχειρήσεων σ’ αυτόν. Οι νέες επιχειρήσεις θα εισέλθουν 

στον κλάδο με κάποια δυναμικότητα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η συνολική 

δυναμικότητα του κλάδου, συνήθως προς όφελος των καταναλωτών. Και αυτό γιατί, 

προκειμένου να διατεθεί το σύνολο της παραγωγής, χρησιμοποιώντας όλη την 

παραγωγική δυναμικότητα του κλάδου, οι επιχειρήσεις θα είναι λογικά, διατεθειμένες 

να έρθουν σε συμφωνία με τους καταναλωτές, είτε με μειωμένες τιμές, που κάνουν τα 

προϊόντα τους πιο ελκυστικά, είτε με επιπλέον παροχή υπηρεσιών. Αν από την άλλη 

πλευρά, αν δε χρησιμοποιηθεί το σύνολο της παραγωγικής δυναμικότητας, έτσι ώστε να 



68 
 

μην υπάρχει «πλεόνασμα» παραγωγής που δημιουργεί πρόβλημα απορρόφησης, θα 

υπάρξουν αντί-οικονομίες παραγωγής, που θα αυξήσουν το κόστος και επομένως, θα  

περιορίσουν την κερδοφορία. Και στις δυο περιπτώσεις, επομένως, η νέα δυναμικότητα 

που θα εισέλθει στον κλάδο με την είσοδο νέων επενδυτών, απειλεί την κερδοφορία 

των υφισταμένων επιχειρήσεων. Ακόμα, οι νέες επιχειρήσεις με την είσοδό τους θα 

διεκδικήσουν ένα μερίδιο αγοράς, ικανό να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία 

τους. Το μερίδιο αυτό θα το αποσπάσουν από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, ή 

τουλάχιστον θα περιορίσουν την ανάπτυξή τους στην αγορά κατά αυτό το μερίδιο. Και 

πάλι δηλαδή, περιορίζουν τη λειτουργία και την κερδοφορία των επιχειρήσεων του 

κλάδου. Γίνεται φανερό λοιπόν, ότι η είσοδος νέων επιχειρήσεων στον κλάδο, 

επηρεάζει τις υπάρχουσες ισορροπίες και διαταράσσει τη σύνθεση και την κερδοφορία 

του κλάδου. Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο όταν η αγορά στην οποία 

απευθύνονται οι επιχειρήσεις είναι δεδομένη, χωρίς μεγάλη προοπτική ανάπτυξής της, 

οπότε κάθε τέτοια απόπειρα, βάλλει απ’ ευθείας εναντίον των υφισταμένων 

επιχειρήσεων. Σε μια ώριμη αγορά, δηλαδή, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ανάκαμψης, 

αφού δεν υπάρχει προοπτική διεύρυνσής της. Επομένως, μεγαλύτερη δυναμικότητα 

προσφέρεται για την εξυπηρέτηση της ίδιας, σε μέγεθος, αγοράς, με αποτέλεσμα τον 

άμεσο αντίκτυπο στην κερδοφορία. 

 Η κατάσταση, βέβαια,  δεν είναι η ίδια όταν πρόκειται για αναπτυσσόμενη 

αγορά, όπου η ζήτηση ενδεχομένως, να μην μπορεί να καλυφθεί από την υπάρχουσα  

προσφορά, και γενικότερα ο ρυθμός αύξησής της είναι ταχύς. Εδώ οι νέες επιχειρήσεις 

θα μπορούσαν να εξυπηρετούν νέα τμήματα της αγοράς, χωρίς να παρενοχλούν τις 

προϋπάρχουσες επιχειρήσεις. Αλλά, ακόμα και όταν πρόκειται για την εξυπηρέτηση 

του ίδιου τμήματος της αγοράς, ο γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης αφήνει περιθώριο καλής 

λειτουργίας και για τις νέες και τις παλιές επιχειρήσεις. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, η 

είσοδος νέων επενδυτών δεν επηρεάζει αποφασιστικά τη λειτουργία ή την κερδοφορία 
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των επιχειρήσεων του κλάδου. Θα μπορούσε βέβαια, να ισχυριστεί κανείς, ότι και πάλι 

περιορίζεται η δυνατότητα ανάπτυξης κάποιων από τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, που 

λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού, πλέον, δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. 

Δεδομένης της ανάπτυξης του κλάδου όμως, σίγουρα υπάρχει δυνατότητα διεύρυνσης 

των λειτουργιών της, και οπωσδήποτε δεν επηρεάζονται τόσο οι επιχειρήσεις, όσο στην 

περίπτωση εισόδου σε ώριμη αγορά. 

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η είσοδος νέων επιχειρήσεων στην αγορά, 

δημιουργεί σύγχυση και αναστάτωση στον κλάδο. Το μέγεθος του προβλήματος που 

δημιουργείται εξαρτάται κάθε φορά από τη συγκεκριμένη κατάσταση, είναι όμως 

εύλογη η δυσαρέσκεια των υφισταμένων στον κλάδο επιχειρήσεων από την εμφάνιση 

επίδοξων ανταγωνιστών. Αναμένεται επομένως, αντίδραση των επιχειρήσεων του 

κλάδου σε τέτοιες προκλήσεις από νέους επενδυτές. Η αντίδραση αυτή θα είναι τόσο 

μεγαλύτερη, όσο περισσότερο επηρεάζει η είσοδος τη λειτουργία των επιχειρήσεων του 

κλάδου. Όταν δηλαδή, η απειλή που τίθεται από την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην 

κερδοφορία των υφισταμένων επιχειρήσεων είναι μεγάλη, και η αναμενόμενη 

αντίδραση θα είναι έντονη. Αντίθετα, όταν οι νέες επιχειρήσεις δεν απειλούν σοβαρά 

την κερδοφορία των υφισταμένων, τότε και η αντίδραση των τελευταίων θα είναι 

μετριοπαθής ή και ανύπαρκτη. Η ένταση της αντίδρασης βέβαια, εξαρτάται και από τη 

δυνατότητα των επιχειρήσεων του κλάδου να αντιδράσουν. Ενδέχεται, κάποιες 

επιχειρήσεις να είναι ανίκανες να αντιδράσουν σε μια δυναμική είσοδο κάποιων 

επενδυτών.  

Πέρα όμως, από την αντίδραση, αμυντική ή επιθετική, μεμονωμένων 

επιχειρήσεων του κλάδου, που προέρχεται από την «προσβολή» την οποία αυτές 

δέχονται, και η οποία στηρίζεται στην ικανότητά τους να αντεπιτεθούν, υπάρχουν 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κλάδου που εμποδίζουν την εύκολη είσοδο των 

νέων επενδυτών. Αυτά είναι δομικά ή οργανικά και λειτουργικά στοιχεία, που έχουν 
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όλες οι υφιστάμενες στον κλάδο επιχειρήσεις, προκειμένου να λειτουργούν επιτυχώς. 

Συνεπώς, είναι συνήθως, απαραίτητο να έχουν τα στοιχεία αυτά και οι νέες 

επιχειρήσεις, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Ο περιορισμός 

αυτός δυσκολεύει την είσοδό τους στον κλάδο, και γι’ αυτό τα στοιχεία αυτά 

καθιερώθηκε να λέγονται φραγμοί εισόδου. Όσο υψηλότεροι είναι λοιπόν οι φραγμοί 

εισόδου σε έναν κλάδο, τόσο χαμηλότερη η πιθανότητα εισόδου, ή τουλάχιστον 

επιτυχούς εισόδου, νέων επιχειρήσεων στον κλάδο. Αντίστροφα, όταν δεν υπάρχουν 

σημαντικοί φραγμοί εισόδου, είναι πολύ ευκολότερο να εισέλθουν στον κλάδο νέες 

επιχειρήσεις. Κάποιες φορές, οι επιχειρήσεις του κλάδου φροντίζουν να ενισχύσουν 

τους φραγμούς εισόδου, επενδύοντας σε συγκεκριμένα στοιχεία, προκειμένου να 

μειώσουν ακόμα περισσότερο την πιθανότητα απειλής. 

Ένα στοιχείο που αποτελεί φραγμό εισόδου, είναι οι οικονομίες κλίμακας. 

Οικονομίες κλίμακας είναι η μείωση στο ανά μονάδα κόστος ενός προϊόντος που 

πετυχαίνει η επιχείρηση, καθώς ο απόλυτος όγκος παραγωγής ανά περίοδο αυξάνεται. 

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η μείωση του ανά μονάδα κόστους από τον 

επιμερισμό των σταθερών εξόδων σε περισσότερες μονάδες προϊόντος. Έτσι, 

εμφανίζονται με πλεονέκτημα κόστους οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν μεγάλο όγκο 

παραγωγής. Ιδιαίτερα, όταν οι οικονομίες κλίμακας που χαρακτηρίζουν τον κλάδο είναι 

μεγάλες, κάθε μείωση στον όγκο της παραγωγής συνεπάγεται δυσανάλογη αύξηση στο 

ανά μονάδα κόστος. Αυτό σημαίνει, ότι προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές οι νέες 

επιχειρήσεις, θα πρέπει και αυτές να εισέλθουν στην αγορά με μεγάλο όγκο παραγωγής, 

ώστε να ελαχιστοποιήσουν το κόστος τους. Έτσι όμως, αναγκάζονται να δεσμεύσουν 

μεγάλα κεφάλαια από την αρχή, για μια επένδυση, η επιτυχία της οποίας ακόμα είναι 

αβέβαιη, και επιπλέον, υποχρεώνονται να διασφαλίσουν την απορρόφηση όλης αυτής 

της παραγωγής εκ των προτέρων. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η αντίδραση 

των επιχειρήσεων του κλάδου, που κάνει το ρίσκο ακόμη μεγαλύτερο για τις νέες 
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επιχειρήσεις. Είναι σαφές λοιπόν, ότι υπό αυτές τις συνθήκες η συγκεκριμένη αγορά δε 

θα είναι ελκυστική σε πολλούς.  

Εναλλακτικά, αν οι νέες επιχειρήσεις επιχειρήσουν να εισέλθουν στην αγορά, 

μη χρησιμοποιώντας την άριστη παραγωγική δυναμικότητα, αλλά με μικρό όγκο 

παραγωγής, θα έχουν  ένα σημαντικό μειονέκτημα κόστους, που θα τις καταστήσει μη 

ανταγωνιστικές. Και πάλι λοιπόν, οι συνθήκες δεν είναι ευοίωνες για να καταστήσουν 

την αγορά ελκυστική σε πολλούς επενδυτές. Περιορίζεται, επομένως η απειλή για 

είσοδο νέων επιχειρήσεων στον κλάδο. Πρέπει να σημειωθεί δε, ότι οικονομίες 

κλίμακας έχουμε σε όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης και όχι μόνο στην παραγωγή. 

Μπορούμε να έχουμε οικονομίες κλίμακας στις πωλήσεις, στο μάρκετινγκ, στο δίκτυο 

διανομών, στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης κλπ. 

Οικονομίες κλίμακας επίσης, προκύπτουν σε ομίλους επιχειρήσεων, όπου το 

κόστος δημιουργίας και αναγνώρισης του ονόματος, και η απόκτηση του know-how, 

επιμερίζεται μεταξύ των μονάδων (business units) του ομίλου. Ως μια ιδιαίτερη μορφή 

φραγμού εισόδου λόγω οικονομιών, αναφέρεται στη βιβλιογραφία, η κάθετη 

ολοκλήρωση των επιχειρήσεων. Οι οικονομίες σ’ αυτή την περίπτωση, προκύπτουν από 

το γεγονός ότι, αν στον κλάδο οι περισσότερες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις είναι 

κάθετα ολοκληρωμένες, εξυπηρετούν τις ανάγκες τους στο κάθε στάδιο με ίδια 

παραγωγή, μη αφήνοντας χώρο σε νέες επιχειρήσεις να λειτουργήσουν, αφού 

προμηθευτές μιας μονάδας του ομίλου είναι κάποιες άλλες μονάδες του ίδιου ομίλου, 

και πελάτης της επίσης κάποια μονάδα του ομίλου. Υπό αυτές τις συνθήκες, βέβαια 

είναι πολύ δύσκολη η επιβίωση ενός νεο-εισερχόμενου, εκτός αν εισέλθει και αυτός 

καθετοποιημένος, πράγμα όμως, που απαιτεί μεγάλη αρχική επένδυση καθώς και 

εξασφάλιση της τελικής αγοράς. Επομένως, και πάλι, αποδεικνύεται μη ελκυστικός ο 

κλάδος στους περισσότερους επενδυτές. 
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Ανάλογος φραγμός εισόδου με αυτόν που προκύπτει από τις οικονομίες 

κλίμακας, είναι η καμπύλη εμπειρίας. Η επιχείρηση που κινείται σε συγκεκριμένη 

καμπύλη εμπειρίας, μειώνει το μοναδιαίο κόστος της κατά συγκεκριμένο ποσοστό, 

κάθε φορά που διπλασιάζει το σωρευτικό όγκο παραγωγής της. Με άλλα λόγια, η 

επιχείρηση αποκτά εμπειρία από τη συνεχή παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος, 

γεγονός που οδηγεί στη μείωση του κόστους της. Έτσι, το εργατικό δυναμικό 

προσαρμόζεται καλύτερα στην παραγωγική διαδικασία, βελτιώνει τις μεθόδους 

παραγωγής, γίνεται πιο αποτελεσματικό, μειώνονται τα κατασκευαστικά λάθη, και 

γενικά αριστοποιείται η διαδικασία όσο αυξάνεται η εμπειρία, με ανάλογη μείωση του 

κόστους. Οικονομίες τέτοιου είδους έχουμε όχι μόνο στην παραγωγική διαδικασία, 

αλλά και στη διανομή, την εποπτεία της εργασίας, και γενικά οπουδήποτε η αυξημένη 

εμπειρία εξοικονομεί χρόνο και χρήμα στην επιχείρηση. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που 

έχουν οικονομίες από την αθροιστική παραγωγική εμπειρία τους, έχουν πλεονέκτημα 

κόστους σε σχέση με τους νεο-εισερχόμενους, που προφανώς δεν έχουν αυτή την 

εμπειρία. Οι νεο-εισερχόμενοι, επομένως, πρέπει να εισέλθουν, σ’ αυτή την περίπτωση, 

με σημαντικά κεφάλαια, ώστε να ανταπεξέλθουν σε τιμολογιακή πολιτική που 

πλησιάζει το κόστος ή κυμαίνεται και κάτω από αυτό, προκειμένου να είναι 

ανταγωνιστικοί. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να ακολουθηθεί μέχρι να αποκτηθεί η 

ανάλογη εμπειρία και να υπάρξει ισότητα στο κόστος με τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. 

Τότε μόνο δεν θα υπάρχει πλεονέκτημα υπέρ των υφισταμένων επιχειρήσεων και θα 

μπορούν, έτσι, να ανταγωνιστούν επι ίσοις όροις. Είναι φανερό, όμως, ότι η επίτευξη 

μιας τέτοιας συνθήκης σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, είναι εξαιρετικά δύσκολη, 

δεδομένου ότι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα εξακολουθούν να αθροίζουν την 

εμπειρία τους και να διατηρούν έτσι την απόστασή τους από τους νεο-εισερχόμενους. 

Ιδιαίτερα αν υπάρχουν στον κλάδο μεγάλες επιχειρήσεις με σημαντικό μερίδιο αγοράς, 

που αναμένεται να διπλασιάζουν το σωρευτικό όγκο παραγωγής τους ακόμη 
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γρηγορότερα, αφήνουν μικρό περιθώριο στους νέους επενδυτές. Η κατάσταση, βέβαια, 

δεν θα είναι καθόλου ίδια, αν πρόκειται για εντελώς νέα τεχνολογία, όπου υφιστάμενες 

και νεο-εισερχόμενες επιχειρήσεις έχουν άγνοια, και φυσικά παντελή έλλειψη πείρας. 

Στην περίπτωση αυτή, το πλεονέκτημα των υφιστάμενων επιχειρήσεων περιορίζεται 

σημαντικά, και η ενδεχόμενη μεγάλη ρευστότητα των νέων επιχειρήσεων τείνει να 

ξεπεράσει το φραγμό. Γενικότερα, όμως, γίνεται φανερό από την ανάλυση που 

προηγήθηκε, ότι στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις του κλάδου κινούνται σε 

καμπύλες εμπειρίας, οι φραγμοί εισόδου για τις νέες επιχειρήσεις είναι μεγάλοι. 

Ένα άλλο είδος φραγμού εισόδου είναι η διαφοροποίηση του προϊόντος. Όταν οι 

επιχειρήσεις του κλάδου είναι έντονα διαφοροποιημένες, συνήθως και η αναγνώριση 

του ονόματος των επιχειρήσεων είναι σαφής, και οι καταναλωτές πιστοί σε 

συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Η πιστότητα των καταναλωτών και η αναγνώριση του 

ονόματος, συνήθως, πηγάζουν από μακρόχρονη και έντονη διαφήμιση, αναπτυγμένο 

σέρβις πελατών, ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών με τα διαφοροποιημένα 

προϊόντα, ή από την αίγλη του μεγέθους και της ισχύος της συγκεκριμένης επιχείρησης. 

Για να ξεπεράσουν αυτούς τους φραγμούς οι νεο-εισερχόμενες στον κλάδο 

επιχειρήσεις, πρέπει να διαθέσουν μεγάλα κεφάλαια για έντονη διαφήμιση, και γενικά 

για τρόπους προσέγγισης των καταναλωτών, αλλά και για να αντέξουν τον 

ανταγωνισμό, μέχρι να πείσουν τους καταναλωτές για την υπεροχή των προϊόντων 

τους. Το επικίνδυνο για την επιχείρηση στην περίπτωση αυτή, όπως και στις 

προηγούμενες δυο, αλλά σε κάπως μικρότερο βαθμό, είναι ότι απαιτούνται μεγάλα 

χρηματικά ποσά για την υποστήριξη της εισόδου και καθιέρωσής της στον κλάδο, τα 

οποία όμως δεν αναφέρονται σε πάγια κεφάλαια που θα μπορούσαν να ρευστοποιηθούν 

σε περίπτωση αποτυχίας της, αλλά αφορούν άμεσα έξοδα σε διαφημίσεις, κάλυψη 

ζημιών τιμολόγησης κλπ, που συνδέονται ευθέως με το συγκεκριμένο προϊόν και 

αποτελούν εξ’ ολοκλήρου απώλειες της επιχείρησης στην περίπτωση της αναστολής 
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των εργασιών της στον κλάδο. Ο κίνδυνος, λοιπόν, αυτών των ζημιών περιορίζει 

σημαντικά τον αριθμό εκείνων που θα επιχειρήσουν να διεισδύσουν στον κλάδο. Με 

ανάλογο τρόπο, η μοναδικότητα σχεδιαστικών χαρακτηριστικών ορισμένων προϊόντων, 

που φυλάσσονται με μυστικότητα ή που κατοχυρώνονται με πατέντες, δημιουργούν 

φραγμό εισόδου, αφού η αναγνώριση του ονόματος των επιχειρήσεων αυτών είναι 

συνήθως μεγάλη, και οι καταναλωτές πιστοί στο συγκεκριμένο και ιδιαίτερο αυτό 

προϊόν. Στην περίπτωση αυτή ο αγώνας των νέων επενδυτών θα είναι μακροχρόνιος και 

δαπανηρός, γιατί θα προσπαθήσουν όχι μόνο να υπερνικήσουν το αναγνωρισμένο 

όνομα των ανταγωνιστών τους, αλλά και να πείσουν τους καταναλωτές να στραφούν σε 

ένα άλλο παρεμφερές προϊόν, που όμως δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά του γνωστού 

τους προϊόντος. 

Φραγμό εισόδου, επίσης, αποτελεί η απαίτηση σε κεφάλαια για τη λειτουργία 

της επιχείρησης στον κλάδο. Οι απαιτήσεις σε κεφάλαια μπορεί να αφορούν είτε άμεσα 

τις εργασίες παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος, είτε έμμεσα, να αφορούν, δηλαδή, 

έξοδα υποστήριξης της εισόδου στον κλάδο, όπως κόστος διαφήμισης, ζημίες από 

χαμηλή τιμολόγηση σε σχέση με το κόστος, και γενικά έξοδα εκκίνησης. Οι απαιτήσεις 

σε κεφάλαια, αποτελούν φραγμό εισόδου, όταν εμφανίζονται υπέρογκες σε σχέση με 

τις συνήθεις απαιτήσεις σε οποιονδήποτε άλλο κλάδο. Έτσι, οι νέοι επενδυτές 

αποτρέπονται από το να δεσμεύσουν τόσο μεγάλα κεφάλαια στο συγκεκριμένο κλάδο, 

δεδομένου, μάλιστα, ότι η επιτυχία δεν είναι εξασφαλισμένη. Στην περίπτωση δε, των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη εξόδων εκκίνησης, ο κίνδυνος είναι ακόμα 

μεγαλύτερος, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αφού δε γίνεται επένδυση σε πάγιο εξοπλισμό 

που μπορεί να ρευστοποιηθεί σε περίπτωση αποτυχίας, αλλά χρησιμοποιούνται 

κεφάλαια για κάλυψη ζημιών και κάλυψη τρεχόντων εξόδων, ανεπίστρεπτα στην 

περίπτωση αυτή. Ακόμα, υπάρχουν περιπτώσεις, όπου απαιτείται επένδυση σε πολύ 

εξειδικευμένο εξοπλισμό, συνήθως πολύ δαπανηρό, που είναι, όμως, εξαιρετικά 
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δύσκολο να ρευστοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης, λόγω της ιδιαιτερότητάς του. Σ' 

αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, που η αποτυχία εδραίωσης της επιχείρησης, δεν της 

επιτρέπει την έξοδο από τον κλάδο εξαιτίας της ιδιαιτερότητας και εξειδίκευσης του 

εξοπλισμού της, ο κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις με την απόφαση 

εισόδου τους σ' αυτόν, είναι μεγάλος. Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή, εμπόδιο 

στην είσοδο γίνεται η δυσκολία εξόδου (φραγμός εξόδου) της από τον κλάδο. 

Επομένως, όταν οι απαιτήσεις σε κεφάλαια είναι μεγάλες ή ειδικές, ο κίνδυνος για νέες 

εισόδους στον κλάδο περιορίζεται σημαντικά. 

Στους κλάδους εκείνους που το προϊόν είναι έντονα διαφοροποιημένο ή ειδικό 

και εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες των καταναλωτών, ή απαιτεί τεχνική βοήθεια 

και εκπαίδευση, που μόνο οι κατασκευαστές μπορούν να παρέχουν στους πελάτες τους, 

είναι φυσικό οι καταναλωτές να μην επιθυμούν ή να μην μπορούν να μετακινηθούν 

εύκολα προς άλλους προμηθευτές. Η μετακίνησή τους, κάτω από αυτές τις συνθήκες, 

είναι δαπανηρή, δεδομένου ότι αυτή θα συνοδεύεται από μια σειρά εξόδων 

προσαρμογής στο νέο προϊόν. Τα κόστη αυτά μπορεί να αφορούν επανεκπαίδευση 

προσωπικού, προσαρμογή στο νέο προϊόν που ενδεχομένως απαιτεί ανασχεδιασμό του 

προϊόντος τους, τεχνική υποστήριξη, βοηθητικό εξοπλισμό κλπ. Για να μπορέσουν, 

επομένως, οι νεο-εισερχόμενοι να υπερνικήσουν την απροθυμία των καταναλωτών για 

αλλαγή προμηθευτή, θα πρέπει να προσφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα, 

την επίδοση και το κόστος του καταναλωτή, ώστε να αποσβεσθεί το κόστος 

μετακίνησής του. Εδώ, λοιπόν, η ιδιαιτερότητα της φύσης του κλάδου, ωθεί τους 

καταναλωτές να θέσουν φραγμό εισόδου σε νέες επιχειρήσεις. Έτσι, και πάλι, η απειλή 

από νέες επιχειρήσεις περιορίζεται σημαντικά. 

Ένα ακόμα σημαντικό εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές κατά την 

είσοδό τους στον κλάδο, είναι αυτό της πρόσβασης σε κανάλια διανομής. Τα κανάλια 

διανομής είναι ήδη κατειλημμένα από τους υπάρχοντες ανταγωνιστές, και μάλιστα 
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πολύ συχνά οι σχέσεις μεταξύ των δυο είναι πολύ ισχυρές, για να μπορέσουν να τις 

υπερπηδήσουν οι νεο-εισερχόμενοι. Οι σχέσεις αυτές μπορεί να προστατεύονται από 

μακρόχρονα συμβόλαια ή απλώς από μακρά συνεργασία και ποιοτικό σέρβις, ή ακόμα 

από αποκλειστική συνεργασία, πράγμα που δυσχεραίνει σημαντικά τις νέες 

επιχειρήσεις. Για να διεισδύσουν, λοιπόν, αυτές στα κανάλια διανομής, και να 

εκτοπίσουν ή να συμπιέσουν, μ' αυτόν τον τρόπο τους υπάρχοντες ανταγωνιστές, 

πρέπει να πείσουν τα κανάλια για την αποκόμιση σημαντικών ωφελειών, που συνήθως 

προκύπτουν σε βάρος της κερδοφορίας των ίδιων των επιχειρήσεων. Πρέπει, κατ' 

ανάγκη, να δαπανηθούν σημαντικά κεφάλαια, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

διοχέτευση των προϊόντων τους στην αγορά. Κάποιες φορές, παρ' όλ' αυτά, οι φραγμοί 

αυτού του είδους, είναι τόσο υψηλοί, ώστε οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να 

δημιουργήσουν δικά τους κανάλια διανομής, με ακόμα μεγαλύτερες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις. 

Τέλος, η κυβερνητική πολιτική, με κανονισμούς και με διατάξεις για την 

περιβαλλοντολογική ρύπανση, αυξάνουν ενδεχομένως τις απαιτήσεις σε τεχνολογικό 

εξοπλισμό, και γενικά επιβαρύνουν την επένδυση με επιπλέον κεφάλαια, γεγονός που 

αποθαρρύνει μέρος των επενδυτών να εισέλθουν. 

Οι φραγμοί εισόδου, όπως προκύπτει από την ανάλυση, πηγάζουν από 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που λειτουργούν στον κλάδο, η 

απόκτηση των οποίων, από τις επιχειρήσεις που θέλουν να εισέλθουν σ' αυτόν, είναι 

συνήθως δαπανηρή. Θα μπορούσε ακόμα να λεχθεί ότι οι φραγμοί εισόδου είναι 

χαρακτηριστικά του ίδιου του κλάδου, τα οποία πρέπει να φέρουν όλες οι επιχειρήσεις 

που λειτουργούν σ' αυτόν. Επειδή αυτό όμως, απαιτεί δέσμευση μεγάλων κεφαλαίων, 

ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται έξω από τον κλάδο, καθιστά δύσκολη την 

είσοδό τους σ' αυτόν, και περιορίζεται έτσι, ο κίνδυνος από την είσοδό τους. Δεν είναι 

σπάνιο το φαινόμενο, δε, που κάποιες επιχειρήσεις προσπαθούν να ενισχύσουν το 
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συγκεκριμένο χαρακτηριστικό τους, ώστε να κάνουν το φραγμό εισόδου ακόμα 

υψηλότερο. Παρ' όλη την αναγνώριση του ονόματός τους, λοιπόν, οι επιχειρήσεις 

εξακολουθούν τη διαφημιστική τους εκστρατεία, ώστε να υπενθυμίζουν στον 

καταναλωτή το λόγο επιλογής των προϊόντων της, δαπανούν σημαντικά ποσά σε 

έρευνα, ώστε να προσδιορίζουν κάθε φορά τις ανάγκες των καταναλωτών, προβαίνουν 

στην αγορά νέων τεχνολογικά εξοπλισμών, που περιορίζει το κόστος και βελτιώνει την 

ποιότητα κλπ. Προσπαθούν δηλαδή, οι επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν την πηγή 

φραγμών εισόδου, ώστε να κάνουν ακόμα δυσκολότερη την είσοδο νέων επιχειρήσεων 

στον κλάδο τους. 

Ένα ακόμα στοιχείο που επηρεάζει την αποφασιστικότητα των νέων 

επιχειρήσεων να εισέλθουν στον κλάδο, είναι η αναμενόμενη αντίδραση από τους 

υπάρχοντες ανταγωνιστές. Όταν αναμένεται έντονη αντίδραση από τις υπάρχουσες 

στον κλάδο επιχειρήσεις, και όταν μάλιστα αυτές είναι ισχυρές, η προσέλευση θα είναι 

περιορισμένη. Αντίθετα, αν προβλέπεται αδράνεια από μέρους των επιχειρήσεων, ή 

αδυναμία αυτών να αντιδράσουν, τότε και οι νέες επιχειρήσεις μπορούν να ενεργήσουν 

ευκολότερα. Η ένταση, βέβαια της αντίδρασης ποικίλει στους διάφορους κλάδους ή τις 

διάφορες στρατηγικές ομάδες, και επηρεάζεται συνήθως από συγκεκριμένους 

παράγοντες. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της 

ενότητας, είναι ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου ή της αγοράς. Όταν ο κλάδος, ή η 

αγορά στην οποία οι επιχειρήσεις του κλάδου απευθύνονται, αναπτύσσεται με ταχύ 

ρυθμό, η παρουσία νέων επιχειρήσεων δεν επιβαρύνει τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, με 

αποτέλεσμα οι αντιδράσεις να είναι μετριοπαθείς. Αντίθετα, όταν ο ρυθμός ανάπτυξης 

είναι βραδύς, ο κλάδος ή η αγορά δεν μπορεί να απορροφήσει τις νέες επιχειρήσεις, 

χωρίς να επιβαρύνει τη λειτουργία και την κερδοφορία των υφισταμένων επιχειρήσεων. 

Άρα και η αντίδραση των τελευταίων θα είναι οξεία προκειμένου να διαφυλάξουν τα 

συμφέροντά τους. Επίσης, όταν οι φραγμοί εξόδου από τον κλάδο είναι υψηλοί, και η 
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απόδοση κάποιων επιχειρήσεων είναι αδιάφορη ή και αρνητική, η εμφάνιση και νέων 

ανταγωνιστών θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη θέση τους, επομένως η αντίδρασή 

τους αναμένεται να είναι άμεση και έντονη. Βεβαίως, για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις 

του κλάδου να αντιδράσουν επιτυχώς, και να μην οδηγηθούν απλώς σε απώλειες 

πόρων, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα για κάτι τέτοιο, η οποία πηγάζει από 

πλεονάζουσα ρευστότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό, 

πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα, για να καλύψουν επιπλέον μερίδιο αγοράς 

εκτοπίζοντας έτσι τις νέες επιχειρήσεις, και γενικά κάθε μέσο, που θα μπορούσε να 

ενισχύσει τη θέση τους και να αποδυναμωθούν έτσι οι νέοι ανταγωνιστές. 

Οι φραγμοί εισόδου, όμως, δεν καλύπτουν εξίσου αποτελεσματικά όλες τις 

επιχειρήσεις του κλάδου, αφού τα χαρακτηριστικά εκείνα που αποτελούν φραγμούς 

εισόδου, δεν παρουσιάζονται το ίδιο έντονα σε όλες τις επιχειρήσεις αυτού. Οι 

διαφορετικές στρατηγικές επιλογές των επιχειρήσεων, συνεπάγονται και διαφορές στη 

διαφοροποίηση του προϊόντος, στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, στις απαιτήσεις σε 

κεφάλαια, στην ευρύτητα καναλιών διανομής, στον προσανατολισμό σε συγκεκριμένη 

αγορά-στόχο, και γενικά σε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα εμπόδιζαν την 

είσοδο νέων επιχειρήσεων στον κλάδο. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι σε διαφορετικά 

σημεία του κλάδου, λειτουργούν περισσότεροι από ένας φραγμοί εισόδου, που 

προστατεύουν διαφορετικές επιχειρήσεις, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά που αυτές 

έχουν. Έχοντας υπ' όψιν, όμως, ότι οι επιχειρήσεις με παρόμοιες στρατηγικές επιλογές 

ανήκουν στην ίδια στρατηγική ομάδα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι 

επιχειρήσεις της ίδιας στρατηγικής ομάδας καλύπτονται από τους ίδιους φραγμούς 

εισόδου, οι οποίοι ενδεχομένως διαφέρουν από ομάδα σε ομάδα. Το σημαντικό σημείο 

του συμπεράσματος αυτού, είναι ότι οι φραγμοί εισόδου στην περίπτωση αυτή, 

λειτουργούν προς δυο κατευθύνσεις: κατ' αρχήν εμποδίζουν την είσοδο στην ομάδα 

από επιχειρήσεις εκτός του κλάδου, και δεύτερον, εμποδίζουν τη μετακίνηση στη 
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συγκεκριμένη ομάδα, επιχειρήσεων που ανήκουν σε άλλη ομάδα του ίδιου κλάδου. 

Έτσι, προφυλάσσονται οι επιχειρήσεις της ομάδας από εισβολή επιχειρήσεων εκτός και 

εντός του κλάδου. Οι φραγμοί αυτοί ονομάζονται κινητικότητας, και αποτελούν το 

σημαντικότερο μέσο άμυνας, αλλά και εξασφάλισης της καλής λειτουργίας των 

επιχειρήσεων της ομάδας. Αποδεχόμενοι τον τρόπο παροχής προστασίας από τους 

φραγμούς κινητικότητας στις επιχειρήσεις της ομάδας, μπορούμε να εξηγήσουμε το 

γιατί οι επιχειρήσεις κάποιων στρατηγικών ομάδων είναι σταθερά αποτελεσματικότερες 

από τις λοιπές επιχειρήσεις άλλων στρατηγικών ομάδων, και επιπλέον, το γιατί οι 

στρατηγικές των ομάδων αυτών, που είναι αποδεδειγμένα επιτυχείς, δεν αντιγράφονται 

εύκολα από τις άλλες ομάδες. Οι ομάδες εκείνες, επομένως, που έχουν υψηλούς 

φραγμούς κινητικότητας, έχουν σαφή και συνεχή πλεονεκτήματα σε σχέση με τις 

υπόλοιπες ομάδες του κλάδου. Αυτό αντανακλά και στην κερδοφορία των ομάδων 

αυτών, που συνήθως είναι υψηλότερη του μέσου όρου του κλάδου, αφού μπορούν να 

διατηρούν το μερίδιο αγοράς τους, χωρίς να αντιγραφεί η στρατηγική τους και χωρίς να 

κινδυνεύουν από νέες εισόδους. Μετακινήσεις επιχειρήσεων από ομάδα σε ομάδα, 

γίνονται όταν επέρχονται δομικές αλλαγές στον κλάδο ή την ομάδα, οπότε 

διαμορφώνονται νέα πρότυπα, υπάρχουν αλλαγές στις απαιτήσεις, και γενικά επικρατεί 

σχετική ρευστότητα, οπότε και οι φραγμοί δεν υφίστανται ως τέτοιοι, μέχρι να 

επικρατήσει σταθερότητα, και να διαμορφωθούν τα νέα χαρακτηριστικά, που θα 

αποτελέσουν τους φραγμούς κινητικότητας. 

 

 

1.15 Επισκόπηση Πρώτου Κεφαλαίου 
 
 Το παρόν κεφάλαιο εστιάστηκε σε έννοιες και ορισμούς που εδρεύουν στον 

πυρήνα της θεωρίας του στρατηγικού μάνατζμεντ με στόχο να υφανθούν τα ερείσματα 

για την περαιτέρω έρευνα. 
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Η διεθνής βιβλιογραφία φανερώνει ότι οι συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον 

έχουν  σημαντική επιρροή στη λήψη  στρατηγικών αποφάσεων. Οι πολιτικές και οι 

νομικές συνθήκες, η τεχνολογία, οι συνθήκες που επικρατούν στους δύο 

μηχανισμούς της αγοράς  (προσφορά - ζήτηση), απρόσμενα και τυχαία γεγονότα 

και φυσικά ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, συνιστούν βασικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση της στρατηγικής των επιχειρήσεων. 

Τα στελέχη των επιχειρήσεων καλούνται να υιοθετήσουν τις κατάλληλες 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι οποίες θα αντανακλούν τη δομή του κλάδου και 

θα ενσωματώνουν στρατηγικές, που θα διαμορφώσουν τα στρατηγικά 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων τους, τα οποία θα οδηγήσουν σε ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 

2.1 Εισαγωγή 
 

Η έννοια των στρατηγικών ομάδων πηγάζει από τη συλλογιστική της θεωρίας 

της Βιομηχανικής Οργάνωσης (Industrial Organization -IO) και  εμφανίστηκε αρχικά 

τη δεκαετία του ’70. Εξελίχθηκε  τη δεκαετία του 1980, κυρίως με τις πρωτοποριακές 

εργασίες του Michael Porter (1980, 1985), οι οποίες βασίζονται σε παράγοντες που 

εκπροσωπούν στρατηγικά χαρακτηριστικά (στρατηγικές διαστάσεις), και επηρεάζουν 

τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις στρατηγικές ομάδες. H εν λόγω θεωρία των 

στρατηγικών ομάδων διευρύνθηκε από άλλες μελέτες ερευνητών, δίνοντας έμφαση στις 

έννοιες των φραγμών κινητικότητας (Mascarenhas & Aaker 1989) και στις ικανότητες 

της επιχείρησης με βάση τους πόρους της (Bogner & Thomas 1993).  

 

2.2 Προέλευση της Θεωρίας  Στρατηγικών Ομάδων 
 

Η θεωρία στρατηγικής ομάδας έχει την προέλευσή της στο μοντέλο Δομή-

Συμπεριφορά-Απόδοση  (Structure-Conduct-Performance – SCP) και δημιουργήθηκε 

από ερευνητές του πανεπιστημίου του Harvard (Bain, 1956, Caves and Porter, 1977, 

Hunt, 1972, Maison, 1939, Porter, 1979). Το εν λόγω μοντέλο υπέθεσε ότι υπάρχει μια 

αιτιατή σχέση μεταξύ της δομής ενός βιομηχανικού κλάδου και της απόδοσης της 

επιχείρησης. Η κεντρική ιδέα αυτού του μοντέλου είναι ότι, η δομή της βιομηχανίας ως 

εξωγενής προς την επιχείρηση είναι αυτή που προσδιορίζει τη συμπεριφορά της 

επιχείρησης - δηλαδή τη στρατηγική της. 

Το μοντέλο SCP αναλύθηκε και ολοκληρώθηκε αργότερα (Scherer and Ross, 

1990). Στη δεκαετία του 1950 η Σχολή Βιομηχανικής Οργάνωσης του Σικάγου  
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αναθεώρησε το πρότυπο SCP και αντί να εστιαστεί στη δομή του κλάδου, 

επικεντρώθηκε στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, ώστε να ερμηνεύσει τις 

διαφορές που υπάρχουν σε αυτήν από επιχείρηση σε επιχείρηση (Conner 1991). 

Ωστόσο, δεν ήταν μόνη η σχολή του Σικάγου που προκάλεσε το SCP πρότυπο,  αλλά 

και η σχολή της αποκαλούμενης Schumpeterian σκέψης, η οποία εστιάστηκε στην 

καταστρεπτική δημιουργία (destructive creation), η οποία προσπάθησε να εμφυσήσει το 

δυναμικό στοιχείο σε αντίθεση με το στατικό τρόπο που ερμήνευε έναν κλάδο το 

μοντέλο SCP (Conner 1991).  

Το πρώτο βήμα προς την έννοια της στρατηγικής ομάδας συναντάται στη 

μελέτη του Hunt (1972), για το κλάδο των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών στις Η.Π.Α. 

Ο οξύς ανταγωνισμός   που βρέθηκε  μεταξύ των επιχειρήσεων σε ένα  κλάδο με υψηλό 

βαθμό συγκέντρωσης στη δεκαετία του 1960, ώθησε το Hunt να απομακρυνθεί από τη 

συλλογιστική του μοντέλου SCP. Τα απροσδόκητα ευρήματα της έρευνάς του, τα 

απέδωσε στην ύπαρξη παραγόντων που είναι διαχρονικά σταθεροί και οδηγούν κάποιες  

ομάδες επιχειρήσεων  να επιδιώκουν διαφορετικές στρατηγικές, όπως διαφοροποίηση 

των προϊόντων και αλλαγές στα κανάλια διανομής, οι οποίες λειτούργησαν ενάντια 

στην αύξηση της επιχειρηματικής ισχύος στην αγορά. 

Ο Hunt όρισε μια στρατηγική ομάδα ως: «... μια ομάδα επιχειρήσεων  μέσα στο 

βιομηχανικό κλάδο, οι οποίες είναι συμμετρικές όσον αφορά τη δομή του κόστους, το 

βαθμό κάθετης ολοκλήρωσης, το βαθμό διαφοροποίησης  του προϊόντος, την τυπική 

οργάνωση, το σύστημα ελέγχου τον τρόπο επιβράβευσης και τιμωρίας και τις  

προσωπικές  βλέψεις και προτιμήσεις της διοίκησης» (Hunt 1972, σελ. 8). 

Το συμπέρασμα του Hunt ήταν, ότι η  έννοια της δομής ενός κλάδου  βιομηχανίας, 

θα πρέπει να διυλισθεί σε μεγαλύτερο βαθμό,  ώστε να περιλάβει τις στρατηγικές ομάδες, 

αναφερόμενος στις επιχειρήσεις οι οποίες επιδεικνύουν παρόμοια συμπεριφορά με βάση τις 

στρατηγικές τους (Cool  και Schendel, 1987). Το συμπέρασμα αυτό αποτέλεσε το βασικό 
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έρεισμα για περαιτέρω σχετικές έρευνες, οι οποίες επικεντρώθηκαν στο κατά πόσο θα 

έπρεπε  να απορριφθεί η   υπόθεση της ομοιογένειας που υπάρχει στο εσωτερικό ενός 

κλάδου, έναντι της σημαντικής διαφοράς που υπάρχει μεταξύ των επιχειρήσεων, με βάση το 

μέγεθος τους και με βάση το βαθμό ολοκλήρωσής τους στην επιχειρηματική αλυσίδα 

(Newman, 1978). 

Προγενέστερα ο Andrews (1971) είχε θεωρήσει ότι η στρατηγική που ακολουθεί μια 

επιχείρηση ουσιαστικά δίνει την απάντηση στο ερώτημα με τι ασχολείται η επιχείρηση και τι 

είδους επιχείρηση είναι. Ερμηνεύοντας τη θέση αυτή ο Newman (1978) ισχυρίστηκε ότι η 

στρατηγική  παρέχει τον τρόπο που με το οποίο οι ενέργειες της επιχείρησης μπορούν να 

ενοποιηθούν και ορίζει τη  στρατηγική ως τη σχέση μεταξύ της ίδιας της επιχείρησης και 

ολόκληρου του κλάδου στον οποίο ανήκει. Δεδομένης αυτής της σχέσης γίνεται εφικτή η 

αναγνώριση όλων εκείνων των ενεργειών και λειτουργικών μηχανισμών, που μπορεί να 

υιοθετήσει η επιχείρηση. Επομένως, οι επιχειρήσεις που έχουν κοινό πεδίο δραστηριοτήτων 

δύναται να τοποθετηθούν στην ίδια στρατηγική ομάδα και οι επιχειρήσεις, που ενώ 

λειτουργούν στον ίδιο κλάδο, έχουν τις κύριες λειτουργίες τους σε  διαφορετικούς τομείς θα 

σχηματίζουν διαφορετική στρατηγική ομάδα.  

Το 1977 οι Caves και Porter (1977)  συνδύασαν μεταβλητές που εκπροσωπούν τη 

δομή του κλάδου και τις στρατηγικές των επιχειρήσεων και ερμήνευσαν την έννοια των 

φραγμών εισόδου (π.χ. οικονομίες κλίμακας) ως έννοια των φραγμών κινητικότητας (δηλαδή 

συγκεκριμένοι φραγμοί μέσα στην ομάδα) με στόχο να ερμηνευτεί η συνεχής διαφορά που 

έχουν οι επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου στις αποδόσεις τους. Θα πρέπει ωστόσο να 

σημειωθεί, ότι η προσπάθεια των δυο ερευνητών δεν αφορούσε μόνο την ερμηνεία της 

μακροχρόνιας ετερογένειας των επιχειρήσεων στον ίδιο κλάδο. Είχε και κατά κάποιο τρόπο 

ως στόχο τη βελτίωση του μοντέλου SCP  (structural-conduct-performance).   

Η έννοια της στρατηγικής ομάδας αρχικά φάνηκε χρήσιμη στην εξήγηση της 

ετερογένειας μεταξύ των επιχειρήσεων μέσα σε ένα κλάδο, καθότι η υπόθεση της 
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ομοιογένειας με βάση το πρότυπο SCP αποδείχθηκε λανθασμένη (McGee, 1985 σελ. 298). 

Η υπόθεση ομοιογένειας μετατοπίστηκε από το επίπεδο του κλάδου σε ένα  ενδιάμεσο 

επίπεδο, μεταξύ του κλάδου και της επιχείρησης και αποκαλέστηκε ως επίπεδο  

στρατηγικής ομάδας  (Barney & Hoskisson, 1990). Επιπλέον, διερευνήθηκαν  ο τρόπος με 

τον οποίο εισέρχονται οι επιχειρήσεις σε ένα κλάδο καθώς και η σειρά των ελιγμών τους, 

προσδίδοντας ένα δυναμικό στοιχείο στη μέχρι πρότινος θεωρία περί στρατηγικών ομάδων 

(Caves and Porter, 1977).     

Ωστόσο, λίγο αργότερα ο Porter (1979) κατεύθυνε το επίκεντρο της έρευνας προς  

μια πιο θεωρητική προσέγγιση για τις επιχειρήσεις,  αναδεικνύοντας τη σχέση που υπάρχει 

μεταξύ των επιχειρήσεων που ανήκουν σε μια στρατηγική ομάδα και των αποδόσεων τους. 

Ο Porter αρχικά χρησιμοποίησε το σχετικό μέγεθος της επιχείρησης στον κλάδο της 

προκειμένου να τις ταξινομήσει σε στρατηγικές ομάδες. Χώρισε τις επιχειρήσεις του 

κλάδου σε δυο κατηγορίες: σε εκείνες που έχουν ηγετικό ρόλο (leaders) και σε εκείνες 

που τις ακολουθούν τους (followers). Ο Porter ισχυριζόταν ότι, αν και η διαμόρφωση 

των στρατηγικών ομάδων θα διαφέρει από κλάδο σε κλάδο, η ομάδα των ηγετών σε 

κάθε κλάδο θα αποτελείται από εκείνες τις επιχειρήσεις που η στρατηγική τους 

επιτρέπει την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, την κάθετη ολοκλήρωση, ισχυρά κανάλια 

διανομής, ευρεία γραμμή παραγωγής και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να 

ισχυροποιήσει μια επιχείρηση στο συγκεκριμένο κλάδο. Οι ομάδες που ακολουθούν, 

από την άλλη πλευρά, αποτελούνται από επιχειρήσεις που υιοθετούν στρατηγικές 

εξειδίκευσης, τοπικής μορφής, όχι ολοκληρωμένες κάθετα ή οριζόντια, και γενικά που 

ακολουθούν στρατηγικές όχι επιθετικές. Αργότερα ο Porter εντόπισε συγκεκριμένες 

στρατηγικές μεταβλητές, που αναφέρονται στις έντονες διαφορές μεταξύ των 

επιχειρήσεων στις στρατηγικές τους επιλογές μέσα στο δεδομένο κλάδο. Οι μεταβλητές 

αυτές είναι: εξειδίκευση, αναγνώριση της φίρμας, επιλογή προϊόντος και καναλιού 

διανομής, ποιότητα του προϊόντος, πρωτοπορία στην τεχνολογία, κάθετη ολοκλήρωση 



85 
 

(προς τα πίσω ή προς τα εμπρός), έλεγχος του κόστους, εξυπηρέτηση των καταναλωτών 

μετά την πώληση, τιμολογιακή πολιτική, δανεισμός της επιχείρησης, σχέση της 

επιχείρησης με τη μητρική. 

 Ο Porter επίσης πρότεινε ότι τα εμπόδια κινητικότητας που εμφωλεύουν σε μια 

ομάδα, καθορίζουν τη δυνατότητα της κερδοφορίας των επιχειρήσεων που επιχειρούν μέσα 

σε αυτή  και η δυνατότητα αυτή θα μπορούσε να  διαβρωθεί από τον ανταγωνισμό που 

υπάρχει ανάμεσα στις στρατηγικές ομάδες, αλλά και από διάφορους διαχρονικά σταθερούς 

παράγοντες (π.χ. διαφορές στο κίνδυνο που ενέχουν οι επιχειρήσεις, στους  πόρους και τις  

δεξιότητες που διαθέτει και στην ικανότητα  να ασκήσει με σωστό τρόπο τις στρατηγικές 

της).  Επίσης, o Porter έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις-μέλη μιας στρατηγικής 

ομάδας έχουν κοινά χαρακτηριστικά και είναι πολύ πιθανόν να αποκριθούν με τον ίδιο τρόπο 

σε διάφορες αναταράξεις της αγοράς, καθότι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει αμοιβαία 

αλληλοεξάρτηση για την επιβίωσή τους. Θα πρέπει όμως να αναφερθεί ότι και 

προγενέστερες του Porter (1979)  μελέτες  εστιάστηκαν στη σχέση των επιδόσεων  των 

επιχειρήσεων μέσα σε μια ομάδα με  διάφορες στρατηγικές μεταβλητές (Hatten & 

Schendel, 1977, Schendel & Patton, 1978), που ωστόσο παρέμειναν στα  πλαίσια της  

διερεύνησης της διαφορετικότητας αυτών των σχέσεων.  

Ο  Porter (1979) ήταν ουσιαστικά εκείνος που κατηύθυνε το επίκεντρο της 

θεωρίας της στρατηγικής ομάδας προς την πλευρά της επιχείρησης και προσδιόρισε 

τον όρο στρατηγική ομάδα ως ακολούθως: «ένας βιομηχανικός κλάδος μπορεί να 

αποτελείται από συστάδες ή ομάδες επιχειρήσεων και  κάθε ομάδα ξεχωριστά να 

αποτελείται από επιχειρήσεις που ακολουθούν την ίδια η παρόμοια στρατηγική σε 

σχέση με τις στρατηγικές μεταβλητές» (σελ. 215).   

Αργότερα, ένας μεγάλος αριθμός μελετητών, τόσο θεωρητικών όσο και εμπειρικών, 

υιοθέτησαν και ασχολήθηκαν με την έννοια της στρατηγικής ομάδας, όπως αυτή 

καθορίστηκε από τον Porter. Παρ’ ολ’ αυτά  εμφανίσθηκαν και πολλές διαφωνίες, κυρίως για 
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το πώς πρέπει να προσδιορίζονται οι στρατηγικές ομάδες  και τι επίδραση έχουν στις 

επιδόσεις των επιχειρήσεων που τις απαρτίζουν.  

Οι Caves και Pugel (1980) ακολούθησαν τον Porter και χρησιμοποίησαν το 

μέγεθος της επιχείρησης στη δημιουργία των στρατηγικών ομάδων. Επιπλέον, 

ισχυρίστηκαν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις των κλαδικών μελετών που 

πραγματοποίησαν, οι μικρές επιχειρήσεις -η ομάδα που ακολουθεί σύμφωνα με τον 

Porter- αποδείχθηκαν πιο κερδοφόρες. 

Εντελώς διαφορετική είναι η προσέγγιση του Primeaux (1985), ο οποίος 

υπέθεσε ότι η επενδυτική συμπεριφορά μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική μεταβλητή 

για την αναγνώριση του σταδίου του κύκλου ζωής του κλάδου. Ισχυρίστηκε, δηλαδή, 

ότι η διαμόρφωση στρατηγικών ομάδων, είναι σε άμεση σχέση με το στάδιο του 

κύκλου ζωής του κλάδου αυτού.  

Οι Ryans και Witting (1985) επίσης, προσεγγίζουν διαφορετικά το θέμα της 

ομαδοποίησης των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τη θεωρία τους, αν δυο ή περισσότερες 

επιχειρήσεις είναι στην ίδια στρατηγική ομάδα, τότε η χρηματιστηριακή τους αξία 

πρέπει να κινείται παράλληλα. Χρησιμοποιούν, δηλαδή, χρηματοοικονομικά κριτήρια 

για την ομαδοποίηση των επιχειρήσεων του κλάδου. 

Ο Hergert (1987) στη μελέτη του έδειξε ότι όχι μόνο υπάρχουν οι στρατηγικές 

ομάδες, αλλά η δημιουργία τους μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

της αγοράς ή του κλάδου. Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε ότι η έκταση της διοικητικής 

εισφοράς, η διαφοροποίηση των αγοραστών, η πολυπλοκότητα του προϊόντος, η 

ανάπτυξη της αγοράς και το στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος, παίζουν σημαντικό 

ρόλο στη διαμόρφωση των στρατηγικών ομάδων. 

Ο Lahti (1989) επίσης χρησιμοποίησε το μέγεθος της επιχείρησης ως βασικό 

κριτήριο στην ομαδοποίηση των επιχειρήσεων του κλάδου. Το βασικό συμπέρασμα της 

ανάλυσής του είναι, ότι υπάρχουν πραγματικές διαφορές στον ορισμό της στρατηγικής 
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και στην οικονομική επίδοση μεταξύ των ομάδων που απαρτίζονται από επιχειρήσεις 

διαφορετικού μεγέθους. 

Oι Mascarenhas και Aaker (1989) υποδεικνύουν ότι στον ορισμό των 

στρατηγικών ομάδων η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη φύση των «φραγμών εισόδου» 

στον κλάδο, παρά στην ακολουθητέα στρατηγική. Αυτό γιατί οι επιλεχθείσες 

στρατηγικές μπορεί να αντιγραφούν, ή ενδεχομένως κάποιες επιχειρήσεις να 

επιδιώξουν παρόμοια στρατηγική ενώ προέρχονται από διαφορετικό περιβάλλον, με 

διαφορετικές πηγές, κεφάλαια και εμπειρίες. Πράγματι, επιχειρήσεις που 

ανταγωνίζονται στην ίδια αγορά με παρόμοια στρατηγική αλλά προερχόμενες από 

διαφορετικό περιβάλλον με διαφορετική κύρια ασχολία (core business) -όπως η 

περίπτωση ομίλων εταιριών με μεγάλο χαρτοφυλάκιο- ενδεχομένως έχουν 

διαφορετικούς αντικειμενικούς στόχους, διαφορετικές εμπειρίες και πηγές. 

Ένας ακόμη ορισμός δόθηκε από τους Cool and Schendel (1987), οι οποίοι 

περιέγραψαν τη στρατηγική ομάδα ως το σύνολο των εταιριών που ανταγωνίζονται 

μέσα σε έναν κλάδο, βάσει των παρόμοιων συνδυασμών πόρων που δεσμεύουν   και των 

στόχων που έχουν. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις σε μια στρατηγική ομάδα 

ανταγωνίζονται με την υιοθέτηση παρόμοιων στρατηγικών και πόρων, γεγονός που 

οδηγεί σε μια περαιτέρω κατάτμηση (τμηματοποίηση) στο εσωτερικό του κλάδου. 

H Oster (1982)  ακολουθώντας την μεθοδολογία του Porter, προσδιόρισε την 

ένταξη των επιχειρήσεων σε στρατηγικές ομάδες, σε συνάρτηση με το αν ο δείκτης 

διαφήμισης προς πωλήσεις είναι 1) υψηλότερα ή χαμηλότερα από το μέσο όρο του 

κλάδου για τη συγκεκριμένη χρονιά και 2) στην κορυφή ή στη βάση του κλάδου για τη 

συγκεκριμένη χρονιά. Επίσης εξέτασε τη σταθερότητα ως προς αυτές τις διαφορές 

διαχρονικά, για να κατανοήσει τη διαδικασία των αλλαγών στον κλάδο. Κατόπιν 

διερεύνησε τις δυναμικές  της στρατηγική ομάδας σε 19 κλάδους καταναλωτικών 

αγαθών στην διάρκεια 1971-1977. Τα βασικά συμπεράσματα ήταν ότι οι στρατηγικές 
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ομάδες συνιστούσαν σταθερές δομές μέσα στον κλάδο και οι επιχειρήσεις που τις 

απάρτιζαν εμφάνιζαν μικρό βαθμό μετακίνησης από έναν κλάδο σε κάποιον άλλο. Η 

μελέτη της Oster χρήζει ιδιαίτερης μνείας, καθότι ήταν η πρώτη προσπάθεια να 

αξιολογηθεί εμπειρικά η έκταση της κινητικότητας των επιχειρήσεων μεταξύ των 

ομάδων. Ωστόσο, θα μπορούσε να ασκηθεί κριτική στη μέθοδο που εφάρμοσε κυρίως 

για τον τρόπο με τον οποίο ταξινομούνται σε ομάδες οι επιχειρήσεις ( π.χ. υψηλός  και 

χαμηλός δείκτης διαφήμισης), ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί αρκετά απλουστευμένος, 

αλλά και για την υπόθεση που διεξάγεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αλλάζουν 

στρατηγικές ομάδες σε ετήσια βάση.  

 Σημαντικό τμήμα των ερευνών για τις στρατηγικές ομάδες εστιάστηκε στη 

σταθερότητά τους στη διάρκεια των χρόνων, ενώ πολλές  από αυτές ακολούθησαν 

κοινή μεθοδολογία (π.χ. Cool, 1985, Fiegenbaum, 1987). Αν και οι δύο έρευνες 

εστίασαν το ενδιαφέρον τους στον ίδιο κλάδο, οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν 

είναι διαφορετικές. Ο Cool επέλεξε να συμπεριλάβει 15 μεταβλητές που περιγράφουν τις 

οικονομίες κλίμακας των επιχειρήσεων καθώς και τις δεσμεύσεις των πόρων τους. 

Ακόμη ένα πρόβλημα της μελέτης είναι ότι οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν- 

καθότι εκπροσωπούν παρόμοιους παράγοντες (π.χ. έρευνα και ανάπτυξη)- μπορεί να 

είναι εκτεθειμένες στο πρόβλημα της πολυσυγγραμμικότητας και η συμπερίληψη σε ένα 

στατιστικό  μοντέλο πολλών μεταβλητών με υψηλή συσχέτιση μεταξύ τους, μπορεί να 

εξάγει μεροληπτικά αποτελέσματα. Για παράδειγμα, ο Cool χρησιμοποίησε τις 

συνολικές πωλήσεις των φαρμακείων και το λόγο των πωλήσεών τους ως προς το 

σύνολο των πωλήσεων του κλάδου. Δυο μεταβλητές που μπορεί να έχουν υψηλή 

συσχέτιση μεταξύ τους.   
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2.3 Φραγμοί Εισόδου και Στρατηγικές Ομάδες. 
 
Είναι αρκετά προφανές ότι, όταν μια επιχείρηση αποφασίζει να αλλάξει τη 

στρατηγική της, θα υπάρχει και το ανάλογο τίμημα. Όσο πιο πολύπλοκη είναι μια 

στρατηγική, τόσο μεγαλύτερο το κόστος για μια επιχείρηση να μπορέσει να τη μιμηθεί. 

Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις της ίδιας ομάδας  θα δουν ότι είναι λιγότερο δαπανηρό 

για αυτές να συμπεριφερθούν όπως τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.  Αντίθετα, οι 

φραγμοί κινητικότητας μεταξύ των ομάδων υπονοούν ότι τα μη μέλη υφίστανται ένα 

υψηλό κόστος για να αντιγράψουν τις στρατηγικές της ομάδας στην οποία δεν ανήκουν. 

Συνεπώς, κάθε ομάδα περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις  οι οποίες ακολουθούν παρόμοιες 

στρατηγικές για τις βασικές μεταβλητές (μεταβλητές κλειδιά).  

Το παραπάνω πόρισμα  συνάδει  με τον ορισμό που έδωσαν οι McGee και  

Thomas (1986), οι οποίοι προσδιόρισαν τη στρατηγική ομάδα ως σύνολο επιχειρήσεων 

που ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο στις περιβαλλοντικές διαταραχές. Ο δύο 

ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι οι φραγμοί κινητικότητας συνιστούν 

συμπληρωματικό τμήμα της δομής που έχουν οι ομάδες  και προκύπτουν από τις 

στρατηγικές αποφάσεις (McGee και Thomas, 1986). Οι αποφάσεις που επηρεάζουν το 

ύψος του φραγμού κινητικότητας είναι κρίσιμες και αναμένονται να προκύψουν ως το 

αποτέλεσμα των αποφάσεων  που «δεν μπορούν  εύκολα να αποτελέσουν  αντικείμενο 

μίμησης από επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός της ομάδας και δίχως να αναλωθούν 

σημαντικές δαπάνες ή και δίχως να παρέλθει σημαντικό χρονικό διάστημα για την 

έκβαση των αποφάσεων»  (McGee και Thomas, 1986, σελ. 150). Ο McGee επίσης 

πρότεινε μια ταξινόμηση των φραγμών κινητικότητας,  η οποία  ξεχωρίζει μεταξύ των 

σχετικών με την αγορά στρατηγικών, των χαρακτηριστικών της βιομηχανίας από την 

πλευρά της προσφοράς και των  χαρακτηριστικών που διέπουν την επιχείρηση. Είναι 

αξιοσημείωτο ότι οι φραγμοί κινητικότητας θεωρήθηκαν ενδογενείς για την επιχείρηση 

και επομένως είναι  στρατηγικές αποφάσεις που υπόκεινται  σε  διοικητικό έλεγχο.  
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Το αποτέλεσμα αυτής της ομοιογένειας, δηλαδή του κοινού τρόπου με τον 

οποίο οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στις αναταράξεις του περιβάλλοντος,  είναι ότι 

μια συγκεκριμένη στρατηγική διάσταση μπορεί να  αποκτήσει μεγάλη σημασία, ενώ η 

αξία άλλων διαστάσεων να μειωθεί. Αντίθετα, όταν  διεξάγεται σύγκριση επιχειρήσεων 

οι οποίες διαμορφώνουν τμήματα διαφορετικών στρατηγικών ομάδων, οι φραγμοί (το 

κόστος της απομίμησης της) εξαρτάται από τις σχετικές περιστάσεις που περιβάλλουν 

την εκάστοτε επιχείρηση της κάθε εταιρίας, καθώς οι συναρτήσεις κόστους που ενέχει 

κάθε μια από αυτές  μπορεί να είναι ασυμμετρικές (Hatten και Hatten, 1987).  

Σε μεταγενέστερη  έρευνα  που διεξήχθη από τους  McGee, Thomas και Bogner 

(1996),  η οποία όπως αναφέρουν στηρίχτηκε σε μελέτη του Bogner (1991), βρέθηκε 

ότι υπάρχει μετακίνηση των επιχειρήσεων από μία στρατηγική ομάδα σε μία άλλη. 

Στην εν λόγω εργασία μελετήθηκε ο φαρμακευτικός κλάδος των Η.Π.Α. για την 

περίοδο 1969-1988. Τμήμα της έρευνας διερεύνησε το κατά πόσο οι επιχειρήσεις σε 

περιόδους περιβαλλοντικών αναταράξεων αλλάζουν στρατηγικές ομάδες, γεγονός που 

έχει προβλεφθεί από τη θεωρία των φραγμών κινητικότητας, καθότι οι φραγμοί σε 

τέτοιες περιόδους είναι πιθανόν να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.. Τα ευρήματα της 

έρευνας έδειξαν ότι επιχειρήσεις μετακινούνταν διαρκώς και ότι οι αλλαγές αυτές στη 

δομή του κλάδου δεν καθοδηγούνταν αποκλειστικά από μια ευκαιρία που 

παρουσιαζόταν προς εκμετάλλευση  από την εκάστοτε επιχείρηση. Παρόμοια 

αποτελέσματα ευρέθησαν σε μια πρόσφατη μελέτη για τον Ισπανικό τραπεζικό κλάδο 

(Zuniga-Vicente και συν., 2004). Η εν λόγω έρευνα συμπέρανε, ότι σε οποιαδήποτε 

βιομηχανία σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, οι επιχειρήσεις μετακινούνται σε 

άλλες στρατηγικές ομάδες, χωρίς υπερβολικές δυσκολίες, ως απάντηση στις  

περιβαλλοντικές περιστάσεις  

Λαμβάνοντας  υπόψη τα προαναφερθέντα θα μπορούσε ίσως να δοθεί ένας 

άλλος ορισμός της στρατηγικής ομάδας, ο οποίος να περιλαμβάνει το σύνολο των 



91 
 

επιχειρήσεων οι οποίες οργανώνονται κατά τον ίδιο τρόπο και αντιδρούν συνδυασμένα 

και ταυτόχρονα σε επιρροές που έρχονται από το εξωτερικό τους περιβάλλον.  

Πέρα από τις ποικίλες προσπάθειες των ερευνητών να προσδιορίσουν τους 

φραγμούς κινητικότητας και να τους συνδέσουν με την έννοια των στρατηγικών 

ομάδων και των επιδόσεων τους, υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία έρευνες που 

εστιάστηκαν περισσότερο στην εμπειρική  μελέτη και λιγότερο στη θεωρητική.  

Μια από  τις σημαντικότερες εμπειρικές μελέτες, τόσο στο γνωστικό πεδίο των  

στρατηγικών ομάδων όσο και για την παρούσα έρευνα είναι αυτή των Mascarenhas και 

Aaker (1989). Στο πρώτο πεδίο διότι στο επίκεντρο της έννοιας των στρατηγικών 

ομάδων τοποθετείται -σύμφωνα με τους δύο  ερευνητές- η φύση των «φραγμών 

εισόδου»  στον κλάδο, παρά στην ακολουθητέα στρατηγική, και στο δεύτερο διότι η εν 

λόγω μελέτη αποτέλεσε το έναυσμα και ως ένα σημαντικό βαθμό το έρεισμα για τη 

διαμόρφωση των υποθέσεων της παρούσας  έρευνας.  

Συγκεκριμένα οι Mascarenhas και Aaker (1989) μελέτησαν τις επιπτώσεις 

απόδοσης των στρατηγικών ομάδων μέσα στη βιομηχανία πετρελαίου.  Θεώρησαν ότι 

οι φραγμοί κινητικότητας έχουν καθοδηγητικό ρόλο στην έννοια της στρατηγικής 

ομάδας και πρότειναν  έναν  άλλο καθορισμό της  στρατηγικής ομάδας, δηλαδή ότι 

είναι «Μια ομαδοποίηση των επιχειρήσεων μέσα σε μια βιομηχανία που διαχωρίζεται 

από άλλους σχηματισμούς ομάδων, μέσω των φραγμών κινητικότητας, και των 

φραγμών εισόδου και εξόδου από τον κλάδο» (Mascarenhas και Aaker, 1989, σελ.475). 

Σύμφωνα με τους δύο ερευνητές η λογική που στηρίζει την άποψη ότι οι στρατηγικές 

ομάδες διαφέρουν στις επιδόσεις τους, συνδέεται με την έννοια των φραγμών 

κινητικότητας. Για το λόγo ότι οι ευκαιρίες που υφίστανται μέσα σε μια βιομηχανία δεν 

κατανέμονται ομοιόμορφα, κάποια τμήματά της προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες 

για κέρδη από κάποια άλλα. Οι επιχειρήσεις που κατέχουν μια αγορά με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά (niche markets), μπορεί να δελεαστούν από τις ευκαιρίες που υπάρχουν 
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σε άλλους τομείς της βιομηχανίας και να αποφασίσουν να αλλάξουν στρατηγικές ή να 

επεκταθούν σε αυτούς τους τομείς για να εκμεταλλευτούν τις  ευκαιρίες που 

παρουσιάστηκαν. Ωστόσο, τέτοιου είδους αποφάσεις περιορίζονται από τους φραγμούς 

κινητικότητας. Συγκεκριμένα, η «μεταπήδηση»  της επιχείρησης σε διαφορετική 

στρατηγική ομάδα μπορεί να ενέχει ρίσκο, διότι οι επενδύσεις που απαιτούνται για την 

ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων  και  προϊόντων, ενδέχεται να είναι σημαντικές  

ενώ οι ευκαιρίες να έχουν μικρή διάρκεια ζωής. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις 

επιλέγουν γενικά να μην αλλάξουν τις ομάδες, λόγω του κινδύνου ότι οι αυξήσεις των 

κερδών τους θα είναι λιγότερες από τις δαπάνες που θα καταβληθούν. (Mascarenhas 

και Aaker, 1989). Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι δύο ερευνητές  ήταν  ότι οι 

φραγμοί κινητικότητας σχετίζονται πολύ περισσότερο με το «ποιες είναι οι 

επιχειρήσεις». Δηλαδή, ότι οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από τους πόρους που έχουν στη 

διαθεσιμότητα τους και όχι από «τι κάνουν» ή τις ενέργειες τους (στρατηγικές). Η   

κινητικότητα είναι υψηλότερη ανάμεσα σε λιγότερο προστατευμένες και παρόμοιες 

ομάδες, επειδή η είσοδος στην αγορά  απαιτεί την «υπερπήδηση» σχετικά λιγότερων 

φραγμών κινητικότητας, στοιχείο το οποίο είναι σύμφωνο με τους  Caves και Porter 

(Caves και Porter, 1977). Επομένως οι Mascarenhas και Aaker παρείχαν μια έρευνα 

βασισμένη στην εννοιολογική σύλληψη της κοινής στρατηγικής  από πλευράς 

στρατηγικών ομάδων. Τα ενδόμυχα στοιχεία που ενσωματώνουν οι στρατηγικές 

αποφάσεις, παρουσιάστηκαν πιο άμεσα, με τη διατύπωση του παρακάτω επιχειρήματος: 

«Τα αποτελέσματα προτείνουν αξιοπιστία για την έννοια της στρατηγικής ομάδας που 

παρακινείται από τους φραγμούς κινητικότητας. Παρατηρήθηκε ένας υψηλός βαθμός 

σταθερότητας στη στρατηγική ομάδα,  υποδεικνύοντας την ύπαρξη των φραγμών 

κινητικότητας» (Mascarenhas και Aaker, 1989, σελ. 484). 
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Η έννοια των φραγμών εισόδου έχει συνδεθεί  τόσο θεωρητικά όσο και 

εμπειρικά με τις διαφορές των επιδόσεων μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν σε 

διαφορετικές στρατηγικές ομάδες  

Το 1993, μια σε βάθος ανάλυση της αμερικανικής φαρμακευτικής βιομηχανίας 

διαπίστωσε ότι η διαφορά στην κερδοφορία  μεταξύ των επιχειρήσεων μπορεί να 

συνδεθεί σε σημαντικό βαθμό με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό μέσα στην ίδια τη 

βιομηχανία (Cool & Dierickx, 1993). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο συλλογιστικής και 

επιχειρημάτων περί ανταγωνισμού,  βασική συνεισφορά φέρεται να έχει η χρήση της 

έννοιας της απομόνωσης κάποιων ουσιαστικής σημασίας μηχανισμών, που έχουν στη 

διάθεση τους οι επιχειρησιακές μονάδες, και ο οποίοι είναι σε θέση να ερμηνεύσουν τις 

διαφορές στις αποδόσεις (Rumelt, 1984). Αυτοί οι μηχανισμοί απομόνωσης είναι 

παράγοντες που δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενα μίμησης από τις αντίπαλες εταιρίες 

και μπορούν να αποτρέψουν την εξίσωση των αποδόσεων.  Παραδείγματα αυτών των 

μηχανισμών αποτελούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η πιστότητα στα εμπορικά 

σήματα, το know how της επιχείρησης, τα αποκλειστικά (μοναδικά) κανάλια διανομής, 

και οι οικονομίες κλίμακας. Η ύπαρξη αυτών των μηχανισμών θεωρήθηκε ότι οδηγεί σε 

υψηλότερους φραγμούς κινητικότητας στον ανταγωνισμό και οι εταιρίες που 

προστατεύθηκαν από αυτούς είχαν καλύτερη απόδοση. 

Η χρήση αυτών των μηχανισμών για να  ερμηνευτούν οι διαφορές στην 

απόδοση, συνεχίστηκε το 1998 σε μια μελέτη του κλάδου της αγοράς αμοιβαίων 

κεφαλαίων  (Makadok, 1998). Η μελέτη εξέτασε  τις επιχειρήσεις εκείνες που πρώιμα 

εισέρχονται σε έναν κλάδο με χαμηλούς φραγμούς  εισόδου, αλλά και δυνατότητες 

απομίμησης. Διαπιστώθηκε ότι οι πρώτες εταιρίες που εισήλθαν στον κλάδο, μπόρεσαν 

να διατηρήσουν καλύτερη απόδοση από όσες ακολούθησαν. Μια πιθανή εξήγηση ήταν 

ότι οι μεταβλητές απόδοσης, όπως για παράδειγμα το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης, η 

τιμή που διαθέτει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, μπορούν να εξαρτώνται από 
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μηχανισμούς απομόνωσης, όπως το τίμημα που πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής, 

όταν αποφασίσει να επιλέξει άλλη εταιρία (brand). Αυτός ο τύπος φραγμού αποτέλεσε 

και ένα περαιτέρω αποσαφηνισμό των φραγμών κινητικότητας που διατυπώθηκαν 

αρχικά από τους Caves και Porter (1977). 

Οι  τύποι φραγμών κινητικότητας, οι οποίοι περιγράφονται και ως μηχανισμοί 

απομόνωσης, έχουν μεγαλύτερη σημασία και αξία, όταν η ίδια η επιβίωση της 

επιχείρησης βασίζεται στην καινοτομία. Αυτές οι εταιρίες εισάγουν πρώτες νέες ιδέες  

στην αγορά και επιθυμούν να αποτρέψουν τους ανταγωνιστές να πραγματοποιήσουν 

υψηλές αποδόσεις από την αντιγραφή και απομίμηση (Makadok, 1998).  

Εντούτοις, οι φραγμοί κινητικότητας όπως περιγράφηκαν αρχικά (Caves & 

Porter, 1977) συμπεριελάμβαναν και μια πολιτική  σιωπηρής συνεργασίας (collusion)  

των επιχειρήσεων, κατά την οποία ενεργούν ομαδικά για να προωθήσουν το κοινό τους 

συμφέρον, ορθώνοντας ταυτόχρονα υψηλούς φραγμούς εισόδου, προκειμένου να 

προστατευθούν τα κέρδη της ομάδας. Το να αποτελείς μέλος μιας στρατηγικής ομάδας 

υπονοεί μια κοινή συλλογιστική για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει η επιχείρηση να 

ανταγωνίζεται και  η οποία όταν συνδυάζεται με τα κοινά συμφέροντα αγοράς, όπως η 

εξυπηρέτηση ενός κοινού πελάτη, είναι πιθανό να ενθαρρύνει τη  δημιουργία 

συνεταιρικών συμφερόντων, μέσω μηχανισμών, όπως η σιωπηρή (αφανής) συνεργασία. 

Αυτή η κατάσταση μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω, εάν οι επιχειρήσεις έχουν παρόμοια 

μεγέθη. Στην περίπτωση που τα μέλη των στρατηγικών ομάδων ακολουθήσουν την 

πορεία του θεμιτού ανταγωνισμού και στοχεύσουν στις ίδιες αγορές, τότε είναι πολύ 

πιθανό να ξεκινήσει μια έντονη διαμάχη («πόλεμος» των επιχειρήσεων) μεταξύ τους 

για περισσότερα κέρδη, ιδιαίτερα ανάμεσα στις ηγετικές επιχειρησιακές μονάδες. Το 

αποτέλεσμα είναι η δημιουργία φραγμών κινητικότητας. Για παράδειγμα, λόγω της 

ομοιότητας των στρατηγικών που ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις μέσα σε μια 

συγκεκριμένη στρατηγική ομάδα, οι επιχειρήσεις αναμένεται να κάνουν παρόμοιες 
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επενδύσεις π.χ. στην έρευνα και ανάπτυξη ή στην επέκταση των δυνατοτήτων πώλησης 

των προϊόντων τους. Αυτό θα μπορούσε να προκληθεί ακολουθώντας την πρωτοπόρα 

(ηγετική) επιχειρησιακή μονάδα, η οποία εκλαμβάνεται ως σημείο αναφοράς από άλλα 

μέλη ομάδας (Fiegenbaum και Thomas, 1995). Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι το ερώτημα για το «ποιες μεταβλητές θα πρέπει να επιλεχθούν προκειμένου 

να καθοριστούν οι στρατηγικές ομάδες», μετατρέπεται σε ζητούμενο για το «ποιοι 

φραγμοί κινητικότητας περιγράφουν καλύτερα τα δομικά συστατικά μιας βιομηχανίας, 

τα οποία αποτρέπουν την ελεύθερη μετακίνηση των επιχειρήσεων μεταξύ των 

ομάδων». Ενδεχομένως, μόνο λίγες και βασικές αποφάσεις θα μπορούσαν να 

αποδειχθούν μεγάλης σημασίας. Όπως παραδείγματος χάριν,  με την  υιοθέτηση της 

στρατηγικής της «διαφοροποίησης» του Porter (Porter, 1980), οι επιχειρήσεις  μπορεί 

να επενδύσουν σημαντικούς πόρους  στην έρευνα και ανάπτυξη,  δημιουργώντας κατά 

αυτόν τον τρόπο κάποια καινοτομία, που θα παρέχει ένα σημαντικό φραγμό 

κινητικότητας. Υπό αυτήν την οπτική, η χρήση των φραγμών κινητικότητας ώστε να 

καθοριστούν οι στρατηγικές ομάδες, γίνεται πλέον μια διαδικασία ταυτοποίησης των 

βασικών στρατηγικών αποφάσεων που χτίζουν και στηρίζουν τη θέση της επιχείρησης  

μέσα σε μια βιομηχανία. 

Οι Dranove και οι συν. (1998)  διερευνώντας τις συνθήκες  υπό τις οποίες οι 

διαφορές στην απόδοση μπορούν να διατηρηθούν στο χρόνο (βιώσουν),  αναφέρουν ότι 

θα πρέπει να τοποθετείται ένας αποτελεσματικός φραγμός κινητικότητας, για να 

αποτρέψει τη μίμηση από τον εξωτερικό ανταγωνισμό, και επιπλέον ότι, θα υπάρχουν 

επιδράσεις σε επίπεδο ομάδας, ως αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων των στρατηγικών 

των επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια ομάδα (Dranove και συν, 1998). Αυτά τα 

συμπεράσματα επιβεβαιώθηκαν αργότερα σε μια εμπειρική μελέτη της ιαπωνικής 

χαλυβουργίας (Nair και Filler, 2003).  
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Οι επιπτώσεις των φραγμών κινητικότητας έχουν τρία σκέλη. Πρώτον, ότι 

μπορεί να προκύψει μια ιεραρχία των στρατηγικών ομάδων, όπου οι στρατηγικές 

ομάδες υψηλότερης δυνατότητας κέρδους να προστατεύονται από υψηλότερους 

φραγμούς κινητικότητας. Κάτι τέτοιο πιθανολογεί και την ύπαρξη κάποιου διαδρόμου 

μέσα στη βιομηχανία, όπου οι φραγμοί εισόδου είναι χαμηλοί επιτρέποντας την είσοδο 

μιας επιχείρησης ή τη μεταπήδησή της σε μια άλλη στρατηγική ομάδα, όταν φυσικά 

έχει αποκτήσει την κατάλληλη εμπειρία και τις ανταγωνιστικές ικανότητες. Το δεύτερο 

σκέλος αφορά την άποψη ότι οι περιβαλλοντικές αλλαγές δε θα επηρεάσουν εξίσου 

όλες τις στρατηγικές ομάδες, λόγω των διαφορετικών επιπέδων προστασίας τους. 

Τρίτον, ότι πολλοί από τους παράγοντες που καθιστούν δύσκολη τη μίμηση,  

βρίσκονται στα «έγκατα» της εκάστοτε επιχείρησης, ή ανήκουν δικαιωματικά σε αυτήν 

(Lipman και συν. 1984). Το τρίτο σκέλος είναι  προφανές ότι συνδέεται με την άποψη 

με βάση τους πόρους (Barney, 1991, 2001) και έχει προταθεί, ότι η έλλειψη 

κινητικότητας μεταξύ ομάδων, οφείλεται περισσότερο στο ιστορικό παρελθόν της 

επιχείρησης και στη συσσωρευμένη βάση των ενσώματων και ασώματων στοιχείων 

της, παρά στις συσσωρευμένες αμοιβαίες επενδύσεις της  (Bogner 1991).  

Συγκεκριμένα ο Barney (1991) και σε αντίθεση με τον Porter (1980), αποδίδει 

την ύπαρξη των φραγμών κινητικότητας στην ετερογένεια κάποιων πόρων που 

διαθέτουν οι επιχειρήσεις και οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι σε κάποιες   άλλες, οπότε 

και δημιουργούν τα συγκεκριμένα εμπόδια. Ο φραγμός εισόδου για να αποτελεί  πηγή 

ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, θα πρέπει να βασίζεται σε  κάποιο 

συγκεκριμένο  πόρο της επιχείρησης, ή ικανότητα, που να μπορεί να μην έχει 

υποκατάστατα, ή να γίνει αντικείμενο μίμησης από άλλες επιχειρήσεις. Από αυτήν την 

άποψη, ο ίδιος ο κλάδος αυτός κάθε αυτός, του οποίου κάποια επιχείρηση αποτελεί 

μέλος, δεν μπορεί να προσφέρει κάποιο φραγμό, ο οποίος θα αποτελέσει και την πηγή 

ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ωστόσο, και σύμφωνα με τον Barney 
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(1991), λόγω της σύνθετης σχέσης μεταξύ των πόρων  μιας επιχείρησης  και του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, είναι αρκετά απίθανο για τις επιχειρήσεις να 

καταλάβουν πλήρως την πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός τους.  

Παραδείγματα τέτοιων σύνθετων πόρων αποτελούν η κουλτούρα μιας επιχείρησης 

(Barney, 1991), η οργανωσιακή της συμπεριφορά (Kraatz & Zajac, 2001), το 

ανθρώπινο δυναμικό της (Barney, Wright, & Ketchen 2001), η φήμη που έχει στους 

πελάτες, στους προμηθευτές ή στους συνεργάτες  (Barney & Hansen, 1995), και οι 

διάφορες στρατηγικές συμμαχίες και συνεργασίες της (Hamel, 1991). Για να γίνει η 

διάκριση αυτών των σύνθετων πηγών ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο, καθότι οι περισσότεροι από αυτούς τους πόρους είναι κοινωνικού 

ή διαπροσωπικού περιεχομένου και βρίσκονται βαθιά μέσα στην επιχείρηση, γεγονός 

που τους κάνει σε μεγάλο βαθμό αδιαφανείς.  

 

2.4 Στρατηγικές Ομάδες και Φραγμοί Κινητικότητας 
 

Η θεωρία των στρατηγικών ομάδων υποστηρίζεται και συνδέεται αρκετά  

περίπλοκα  με την έννοια  των φραγμών κινητικότητας.  Αν και η  εργασία  του Hunt, 

(1972) συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάδειξη της ετερογένειας της επιχειρηματικής 

συμπεριφοράς στους διάφορους κλάδους, μόλις το 1977 εμφανίστηκε ένα καλά 

ανεπτυγμένο σύνολο θεωρητικών επιχειρημάτων για τις αιτίες και τις επιπτώσεις των 

στρατηγικών ομάδων. Η έρευνα για τους φραγμούς κινητικότητας και για το 

σχηματισμό στρατηγικών ομάδων στη δεκαετία του '80, βασίστηκε στις ιδέες των 

Caves και Porter (Caves και Porter, 1977, Caves και Pugel, 1980). Η θεωρία των 

φραγμών κινητικότητας (Caves και Porter, 1977), προέρχεται από την έννοια  των 

φραγμών εισόδου (Bain, 1968), και προτείνει ότι μπορεί να υπάρξουν  διαφορές στην 

απόδοση μεταξύ των στρατηγικών ομάδων, λόγω της παρουσίας φραγμών στο 

εσωτερικό του κλάδου. Αυτοί οι φραγμοί αποτρέπουν την ευκολία μετακίνησης των 
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επιχειρήσεων σε παρεμφερείς αγορές και αποτρέπουν τυχόν φθορά του πλεονεκτήματος 

που μπορεί να έχει μια  επιχείρηση έναντι των άλλων ή  και ακόμη εμποδίζει τις άλλες 

επιχειρήσεις να τη μιμηθούν. Οι φραγμοί κινητικότητας έχουν περιγραφεί ως δομικές 

δυνάμεις που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να μεταβάλλουν ελεύθερα την ανταγωνιστική 

τους θέση και θεωρήθηκαν σε σημαντικό βαθμό ανεξάρτητοι από τις ενέργειες της 

επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, οι στρατηγικές ομάδες μπορούν να παρομοιαστούν με τις 

περιτοιχισμένες μεσαιωνικές πόλεις, μέσα στις οποίες το σύνολο των δραστηριοτήτων 

των μελών της (επιχειρήσεις), ενεργούν ως φραγμοί για τις άλλες επιχειρήσεις που 

επιδιώκουν ή επιθυμούν να γίνουν και αυτές μέλη.  

Στην παραδοσιακή βιομηχανική οικονομική θεωρία και ειδικότερα στο 

ενδότερο των απόψεων σχετικά με τους φραγμούς εισόδου και την απόδοση του 

κλάδου, αναπτύχθηκε το επιχείρημα ότι οι φραγμοί κινητικότητας παρείχαν την 

εξήγηση για τη συστηματική διαφορά της κερδοφορίας που παρουσιάζεται μεταξύ των 

ομάδων που συγκροτούν ένα βιομηχανικό κλάδο  (Caves και Porter, 1977, σελ. 251). 

Αυτή η άποψη επαναλήφθηκε αργότερα από τον Caves (1984 σελ 129): «οι  ίδιοι 

παράγοντες που σκιαγραφούν τις στρατηγικές ομάδες συσχετίζονται άμεσα με δομικούς 

φραγμούς εισόδου, παρέχοντας κατά αυτόν τον τρόπο μια απλή εξήγηση, γιατί μερικές 

στρατηγικές επιχειρήσεων αποδεικνύονται διαρκώς πιο κερδοφόρες από άλλες μέσα 

στην ίδια αγορά».  

Επίσης οι Caves και Porter, (1977 σελ. 250-251) προσκόλλησαν στην έννοια 

φραγμών κινητικότητας ένα σύνολο επιπτώσεων συμπεριφοράς (στρατηγικών) των 

επιχειρήσεων. Πρότειναν ότι οι επιχειρήσεις μέσα σε μια στρατηγική ομάδα είναι 

ευαίσθητες στην αλληλεξάρτησή τους και είναι πολύ πιθανό να ανταποκριθούν 

ταυτόσημα στα ίδια ερεθίσματα. Καθώς η αλληλεξάρτησή τους γίνεται γρήγορα 

αντιληπτή, αναπτύσσονται ευκολότερα σιωπηρές συμφωνίες μεταξύ των μελών των 

στρατηγικών ομάδων, οι οποίες  διατηρούν τις  υψηλές επιδόσεις και αποτρέπουν την 
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είσοδο άλλων επιχειρήσεων. Ακόμη και χωρίς σιωπηρές συμφωνίες, τα μέλη της 

ομάδας θα είχαν τουλάχιστον τα κίνητρα για να μετατρέψουν τη συμπεριφορά τους που 

εστιάζεται στον ανταγωνισμό σε δραστηριότητες που συμβάλλουν σε φραγμούς 

κινητικότητας.  

Κατά συνέπεια, προτάθηκε από τους Caves και Porter ένα μοντέλο 

ανταγωνισμού μέσα στον κλάδο, βασισμένο στην έννοια των στρατηγικών ομάδων. 

Ουσιαστικά η έμφαση στους φραγμούς εισόδου, στις συμφωνίες και την ισχύ στην 

αγορά σε επίπεδο στρατηγικής ομάδας, αντανακλούσε την παραδοσιακή βιομηχανική 

θεωρία των επιχειρήσεων (ΙΟ), εστιάζοντας στην άμεση σχέση  που υπάρχει ανάμεσα 

στη δομή του κλάδου, τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και την απόδοση. Εντούτοις, 

το μοντέλο τους πρότεινε μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των επιχειρήσεων σε μια ομάδα 

και της απόδοσης τους, υποσκελίζοντας κατά αυτόν τον τρόπο, τη συνολικοποιημένη 

σχέση μεταξύ ενός βιομηχανικού κλάδου και απόδοσης, κάτι που χαρακτηρίζει τις 

μελέτες που στηρίζονται στην παραδοσιακή βιομηχανική θεωρία των επιχειρήσεων 

(ΙΟ).  

Το αρχικό μοντέλο των Caves και Porter διαμορφώθηκε  και προσαρμόστηκε  

λίγο αργότερα  από τον Porter (1979). Ο Porter αναπροσανατόλισε το επίκεντρο της 

έρευνας, από την απόδοση της στρατηγικής ομάδας, σε αυτό της απόδοσης της 

επιχείρησης. Συνοψίζοντας την ιεραρχία των παραγόντων που προσδιορίζουν την 

απόδοση, ο Porter (1979, σελ 219) ανέφερε ότι: «η δομή μέσα σε μια βιομηχανία 

συνίσταται από τη διαμόρφωση στρατηγικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 

φραγμών κινητικότητας, του μεγέθους και της σύνθεσης των ομάδων, τις διαφορές στις 

στρατηγικές που εφαρμόζουν, και την αλληλοεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ τους. Μια 

επιχείρηση θα έχει μεγαλύτερα κέρδη εάν βρίσκεται σε μια ομάδα, η οποία ενέχει τον 

καλύτερο συνδυασμό υψηλών φραγμών κινητικότητας, βρίσκεται σε απόσταση από 

ανταγωνιστικά και υποκατάστατα προϊόντα μέσα στην ομάδα, έχει διαπραγματευτική 



100 
 

ισχύ με τις παρακείμενες βιομηχανίες, η ομάδα στην οποία βρίσκεται έχει τα λιγότερα 

μέλη (επιχειρήσεις), και υπάρχει ικανότητα και ευκολία στην εφαρμογή της 

στρατηγικής της».  

Σύμφωνα με τον Porter (1979), η έννοια της στρατηγικής ομάδας  χρησιμεύει 

στο να διακρίνει μια ομάδα επιχειρήσεων με παρόμοιες στρατηγικές, που με τη σειρά 

τους είναι διαφορετικές από εκείνες που ακολουθούνται από άλλες εταιρίες στην ίδια 

βιομηχανία. Κατά συνέπεια, οι στρατηγικές αποφάσεις που λαμβάνονται από μια 

επιχείρηση μέσα σε μια στρατηγική ομάδα, δεν μπορούν να είναι αντικείμενο 

απομίμησης από επιχειρήσεις έξω από την ομάδα, χωρίς ουσιαστικές δαπάνες 

(χρηματικές, ανάλωση πολύτιμου χρόνου ή αβεβαιότητα για την έκβαση των σχετικών 

αποφάσεων). Συνεπώς, η ύπαρξη στρατηγικών ομάδων προϋποθέτει και  την ύπαρξη 

των φραγμών προς μίμηση (Caves και Porter 1977, Porter 1979). Αυτοί οι 

συγκεκριμένοι φραγμοί εισόδου στο εσωτερικό της ομάδας, οι αποκαλούμενοι φραγμοί 

κινητικότητας, προστατεύουν τα μέλη των ομάδων και εξηγούν γιατί μερικές 

επιχειρήσεις έχουν οικονομικά οφέλη από την υιοθέτηση στρατηγικών εντός των 

ομάδων, ενώ άλλες όχι. Χωρίς αυτούς τους φραγμούς, οι επιτυχημένες στρατηγικές θα 

μπορούσαν γρήγορα να γίνουν αντικείμενα μίμησης,  με αποτέλεσμα τη μικρότερη 

διαφορά στις αποδόσεις των επιχειρήσεων (Porter, 1979). Μέσα από αυτό το πρίσμα, οι 

φραγμοί κινητικότητας θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως οικονομικές ρήτρες, που θα 

πρέπει να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις που θέλουν να μετακινηθούν από μια 

στρατηγική ομάδα σε μια άλλη. Δηλαδή, όσο υψηλότεροι είναι οι φραγμοί 

κινητικότητας, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι αναμενόμενες δαπάνες των επιχειρήσεων 

για τη  μετακίνηση τους σε άλλη ομάδα, γεγονός που θα οδηγήσει τις επιχειρήσεις 

αυτές σε μικρότερη κερδοφορία. Το γεγονός αυτό εξουδετερώνει τα κίνητρα που 

μπορεί να έχουν οι επιχειρήσεις να αλλάξουν ομάδα και ταυτόχρονα αποτρέπει την 

είσοδο μέσα στις ομάδες (Hatten και Hatten, 1987).   
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Ο Porter (1979) με την νέα του προσέγγιση περί στρατηγικών ομάδων, φάνηκε 

να αποστασιοποιείται από την προηγούμενη προσέγγιση που είχε διεξάγει με τον 

Caves. Ενώ οι φραγμοί κινητικότητας καταλάμβαναν κεντρικό ρόλο στη νέα του 

προσέγγιση, προτάθηκαν μόνο οι  έμμεσες σχέσεις παραγόντων με την απόδοση των 

επιχειρήσεων. Μάλλον, οι φραγμοί κινητικότητας αντιμετωπίστηκαν ως η καθοριστική 

δυνατότητα για την αποκόμιση κέρδους και αυτή η δυνατότητα θα μπορούσε να 

διαβρωθεί από ένα πλήθος παραγόντων, όπως αυτοί που προαναφερθήκαν. Ο Porter 

φαίνεται να δίνει περισσότερο έμφαση στα  συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των 

επιχειρήσεων και όχι στους παράγοντες που σχετίζονται με τις στρατηγικές ομάδες για 

τον προσδιορισμό της απόδοσης των επιχειρήσεων. Μερικά από αυτά τα 

χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να θεωρηθούν κυρίαρχοι παράγοντες επιρροής των 

στρατηγικών ομάδων συμπεριλαμβάνονται οι διαφορές στο μέγεθος του κινδύνου που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην αγορά μέσα στην ίδια στρατηγική ομάδα, οι  

διαφορές στις οικονομίες κλίμακας μεταξύ των μελών της ομάδας, οι διαφορές στην 

αξία των στοιχειών του ισολογισμού τους και η διαφορετικότητα που μπορεί  να έχουν 

στην ικανότητα τους να ασκήσουν την εκάστοτε στρατηγική τους.  

Εν κατακλείδι, η θεωρία που πλαισιώνει τις στρατηγικές ομάδες, στηρίζεται σε 

σημαντικό βαθμό στους φραγμούς κινητικότητας οι οποίοι ερμηνεύουν τις διαφορές 

των αποδόσεων μέσα στον κλάδο (π.χ. Porter, 1979). Αν και η σχετική βιβλιογραφία 

έδειξε ότι υπάρχει αρκετή επιτυχία στην ταυτοποίηση ομάδων με επιχειρήσεις που 

έχουν διαφορετικές στρατηγικές (δηλαδή ανόμοια συλλογική συμπεριφορά μεταξύ των 

ομάδων), δεν έδειξε την ίδια επιτυχία, τουλάχιστον εμπειρικά, για τη σχέση μεταξύ της 

απόδοσης και της στρατηγικής ομάδας (McGee and Thomas, 1986, Thomas and 

Venkatraman, 1988, and Barney and Hoskisson, 1990). Οι Hatten και Hatten (1987) για 

παράδειγμα, αναφέρουν ότι η έννοια της στρατηγικής ομάδας είναι απλά μια 

μεθοδολογική επινόηση, η οποία έχει θετικές επιπτώσεις στην αναλυτική προσέγγιση 
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ενός κλάδου. Ωστόσο, ακόμη και αν ατενιστεί το θέμα των στρατηγικών ομάδων με 

περισσότερη ίσως αισιοδοξία από τους Hatten και Hatten, είναι σημαντικό να 

αναφερθεί το πρόβλημα της σχετικά περιορισμένης προόδου για τη δημιουργία ενός 

αποδεκτού ορισμού για τις στρατηγικές ομάδες.  

Αυτή η έλλειψη προόδου οδήγησε στην πρόταση νέων θεωρητικών 

προσεγγίσεων για τον προσδιορισμό της έννοιας της στρατηγική ομάδας, όπως 

παραδείγματος χάριν η γνωστική άποψη (Fombrun and Zajac, 1987) η θεωρία 

στρατηγικών ομάδων και απόδοσης των επιχειρήσεων με βάση την άποψη που 

βασίζεται στους πόρους της επιχείρησης (RBV), (π.χ Dierickx and Cool, 1989, and 

Mehra, 1996).   

 

2.5 Σταθερότητα των Στρατηγικών Ομάδων 
 

Όσον αφορά τη σταθερότητα των στρατηγικών ομάδων, έχει αποδειχθεί ότι  σε 

γενικές γραμμές, οι στρατηγικές ομάδες είναι σταθερές δομές στο εσωτερικό των 

κλάδων (Fiegenbaum και συν. 1990, Mascarenhas  1989, Oster 1982) που συνδέονται 

άρρηκτα με τους φραγμούς κινητικότητας. Μερικοί ερευνητές έχουν ορίσει τις 

στρατηγικές ομάδες κυρίως στα πλαίσια των φραγμών κινητικότητας. Οι Mascarenhas 

και Aaker για παράδειγμα, παρατήρησαν ότι οι φραγμοί κινητικότητας είναι ο πυρήνας 

της έννοιας της στρατηγικής ομάδας και όρισαν τις στρατηγικές ομάδες ως 

«ομαδοποίηση των επιχειρήσεων μέσα σε μια βιομηχανία, η οποία διαχωρίζεται από 

άλλους σχηματισμούς ομάδας των επιχειρήσεων μέσω των φραγμών κινητικότητας, 

φραγμών στην είσοδο και την έξοδο» (Mascarenhas  και Aaker  1989 σελ. 476). Οι δύο 

ερευνητές καταλήγουν στην έρευνά τους με το ακόλουθο συμπέρασμα: «Τα 

αποτελέσματα προτείνουν την αξιοπιστία για την έννοια της στρατηγικής ομάδας, η 

οποία παρακινείται από τα εμπόδια κινητικότητας. Παρατηρήθηκε υψηλός βαθμός 
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σταθερότητας των ομάδων, υποδεικνύοντας ότι οι φραγμοί κινητικότητας 

υφίσταντο…» (Mascarenhas  και  Aaker, 1989,  σελ. .484). 

Συνοπτικά, οι Caves και Porter (1977) υποστήριξαν ότι μια αναφορά στο ύψος 

των «φραγμών εισόδου» που χαρακτηρίζει τις βιομηχανίες, είναι ανεπαρκής για να 

εξηγήσει τις παρατηρηθείσες διαφορές στην απόδοση μεταξύ των επιχειρήσεων της 

βιομηχανίας. Πρότειναν ότι μια ενδιάμεση ανάλυση βασισμένη στους φραγμούς 

κινητικότητας μεταξύ των στρατηγικών ομάδων, θα ενίσχυε σημαντικά την 

επεξηγηματική δύναμη των μοντέλων της βιομηχανικής οργάνωσης. Αργότερα, ο 

Porter (1979) προχώρησε την ανάλυση ένα βήμα περαιτέρω, προτείνοντας ότι η έννοια 

των φραγμών κινητικότητας από μόνη της είναι ανεπαρκής να εξηγήσει τις διαφορές 

στην απόδοση μεταξύ των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι 

στην ίδια στρατηγική ομάδα. Επίσης συμφώνησε ότι η εκτίμηση των παραγόντων 

αγοράς, καθώς επίσης και συγκεκριμένοι παράγοντες της επιχείρησης, θα ενίσχυαν τις 

προβλέψεις για την απόδοση, εν συγκρίσει με εκείνους που βασίζονται αποκλειστικά 

στους φραγμούς κινητικότητας. Επομένως, οι στρατηγικές ομάδες μπορούν να 

περιγραφούν ως «σταθερές δομές μέσα σε ένα κλάδο» που διαχωρίζονται από τους 

φραγμούς κινητικότητας, στην αναζήτηση των διαφορετικών στρατηγικών που 

αναμένονται να παράγουν σημαντικές διαφορές απόδοσης. 

Πέρα από την εργασία της Oster (1982) (βλ. κεφάλαιο 2), η οποία είναι η πρώτη 

που προσπάθησε να αξιολογήσει εμπειρικά την έκταση της κινητικότητας  μιας  

ομάδας,  ακολούθησαν και άλλες εργασίες με αποκλειστικό στόχο τη διεύρυνση της 

διαχρονικής σταθερότητας των στρατηγικών ομάδων. Οι  εργασίες  αυτές (Cool, 1985, 

Fiegenbaum, 1987) φαίνεται ότι ακολουθούν κοινή μεθοδολογία. Αρχικά διεξάγεται μια 

εκτενής ανάλυση της βιομηχανίας, για να ταυτοποιηθούν οι συγκεκριμένες μεταβλητές 

που θα προσδιορίσουν τις στρατηγικές ομάδες. Δεύτερον, εντοπίζονται σταθερά 

στρατηγικά χρονικά διαστήματα, μεταξύ των οποίων  θα μπορούσαν να παρατηρηθούν 
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αλλαγές στα μέλη (επιχειρήσεις) της στρατηγικής ομάδας. Τρίτον, διεξάγεται μια 

εκτενής ανάλυση της βιομηχανίας, με σκοπό τον προσδιορισμό συγκεκριμένων 

μεταβλητών, οι οποίες κατόπιν θα καταστούν χρήσιμες (λειτουργικές) ώστε να 

ταυτοποιηθούν οι στρατηγικές ομάδες.  

Οι δύο μελέτες των Cool, Fiegenbaum, ερεύνησαν τη δυναμική των 

στρατηγικών ομάδων κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος και προσπάθησαν 

να επεξηγήσουν  τις διαφορές απόδοσης μεταξύ των ομάδων.  

Η εργασία του Cool (1985) εστιάστηκε στην αμερικανική φαρμακευτική 

βιομηχανία μεταξύ 1963 και 1982 και αυτή του Fiegenbaum (1987) στον αμερικάνικο 

ασφαλιστικό κλάδο κατά τη διάρκεια 15 ετών. Ο Cool βρήκε ότι η σχέση μεταξύ των 

στρατηγικών ομάδων και των τριών μεταβλητών που εκπροσωπούν την απόδοση,  είναι 

μάλλον αδύναμη, προτείνοντας, ότι ένας λόγος για την ασήμαντη μεταβολή που 

παρατηρείται μεταξύ των ομάδων, θα μπορούσε να είναι η υφιστάμενη και  σημαντική 

ενδοομαδική  μεταβολή. Αυτό το αποτέλεσμα  αμφισβητεί την ιδέα, ότι το να είναι 

κάποια επιχείρηση μέλος σε μια στρατηγική ομάδα, υπονοεί και την ομοιογενή 

απόδοση και πρότεινε ότι υπάρχουν  παράγοντες πέρα από τα εμπόδια κινητικότητας 

που συνέβαλαν στη στρατηγική επιτυχία των επιχειρήσεων. Σε μεταγενέστερες μελέτες, 

αυτό το φαινόμενο βρέθηκε ότι εμφανίζεται σε βιομηχανίες με χαμηλή ετερογένεια 

προϊόντων και με ιδιαίτερη ευκολία απομίμησης των επιχειρησιακών πόρων από άλλες 

επιχειρήσεις  (Mehra και Floyd, 1998). 

Σε αντίθεση με τη  μελέτη του Cool, ο  Fiegenbaum (1987) προσδιόρισε πέντε 

έως επτά στρατηγικές ομάδες και βρήκε  σημαντικές διαφορές απόδοσης μεταξύ των 

τριών κύριων στρατηγικών ομάδων για όλη τη χρονική περίοδο. Ενώ ο Cool βρήκε στη 

μελέτη του 4 σταθερές στρατηγικές περιόδους, ο Fiegenbaum βρήκε εννέα, με την 

πλειονότητα αυτών να διαρκούν μόνο για ένα έτος. Αυτό το αποτέλεσμα αποδόθηκε 

στο βαθμό αναταραχής που προκλήθηκε μέσα στον κλάδο, από τις μεταβολές των 
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τιμών και τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Παρόλο που οι ερευνητές ακολούθησαν τον ίδιο 

τρόπο εμπειρικής προσέγγισης, τα αποτελέσματα διαφέρουν λόγω της 

διαφορετικότητας των κλάδων και επομένως είναι δύσκολο να γίνουν συγκρίσεις που 

να οδηγήσουν σε έγκυρα συμπεράσματα.  

 

2.6 Θεωρία Γνωστικής Έρευνας.  
 

Μια άλλη προσέγγιση που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του '80 (Dess & Davis, 

1984, Fombrun & Zajac, Porac, Thomas & Baden-Fuller, 1989) και καθορίζει τις 

στρατηγικές ομάδες, αναφέρεται ως "γνωστική έρευνα". Η γνωστική έρευνα  βασίζεται 

στην έννοια ότι η ανθρώπινη αντίληψη είναι αυτή που διαμορφώνει την 

πραγματικότητα και ότι η κατανόηση των διαδικασιών λήψης επιχειρηματικών 

αποφάσεων  μπορούν  να βοηθήσουν στο διαχωρισμό των στρατηγικών ομάδων.  

Η συγκεκριμένη σχολή φαίνεται να επικρίνει τα αποτελέσματα ερευνών που 

στηρίζονται σε δευτερογενή στοιχεία, όπως γίνεται στο πλαίσιο της προσέγγισης της 

θεωρίας της  βιομηχανικής οργάνωσης, αλλά και με τις άλλες προσεγγίσεις, ενώ η ίδια 

εστιάζεται στις αντιλήψεις που έχουν τα διευθυντικά στελέχη για το ανταγωνιστικό 

περιβάλλον τους.  

Στη βιβλιογραφία της οργανωσιακής θεωρίας συναντώνται τα κοινωνικό-

γνωστικά μοντέλα, σύμφωνα με τα οποία τα υψηλόβαθμα στελέχη  έχουν  παρόμοια  

διανοητικά πρότυπα, ή τους αποκαλούμενους γνωστικούς χάρτες, για την 

ανταγωνιστικότητα των εταιριών σε  ένα επιχειρηματικό κλάδο (Ginsberg, 1994 σελ. 

156, Reger και Huff, 1993). Οι μάνατζερς καλούνται αδιαλείπτως, όλο και 

περισσότερο, να κατανοήσουν  τις μεταβαλλόμενες συνθήκες στην αγορά, στην οποία 

η ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν εξελίσσεται συνεχώς, 

καθώς οι πρωτοβουλίες των ανταγωνιστών και η επιχειρησιακή δυναμική 

αλληλεπιδρούν με πολύπλοκο τρόπο. Στις καλά διοικούμενες εταιρίες, αναλώνεται 
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σημαντική ποσότητα πόρων, συνήθως για να ελέγξουν τις ενέργειες των ανταγωνιστών 

και τις απαιτήσεις των πελατών. Σε βάθος χρόνου, τα συμπεράσματα που εξάγονται 

από αυτούς τους ελέγχους συνδυάζονται με άλλες πληροφορίες και συνοψίζονται μέσα 

στο γενικότερο  πλαίσιο  των αντιλήψεων  που έχουν τα στελέχη. Κατά αυτόν τον τρόπο  

σχηματίζονται οι αποκαλούμενοι γνωστικοί χάρτες, για τα υφιστάμενα ανταγωνιστικά 

δίκτυα, μέσα στα οποία η ίδια η επιχείρηση αναπτύσσει τις δραστηριότητές της 

(Ginsberg 1994). Ειδικότερα, και όπως οι Reger και Huff (1993) σχολιάζουν, «ενώ η 

γνωστική απλούστευση και η γνωστική επεξεργασία μπόρεσαν να οδηγήσουν σε 

απόλυτους ιδιοσυγκρασιακούς σχηματισμούς ομάδων, τα στελέχη που χαράζουν τη 

στρατηγική και που εργάζονται στο ίδιο περιβάλλον αναμένεται να αναπτύξουν 

κοινές αντιλήψεις για το ανταγωνιστικό περιβάλλον σε βάθος χρόνου» (Reger και 

Huff, 1993, σελ. 106). Οι γνωστικοί χάρτες είναι το αποτέλεσμα των ατόμων «που 

οργανώνουν,  απλοποιούν, και  ερμηνεύουν το σύνολο των ερεθισμάτων που συνεχώς 

αντιμετωπίζουν» (Reger και Huff, 1993, σελ. 107)2.  Στο πεδίο της κοινωνιολογίας και 

ψυχολογίας (personal construct theory, Kelly 1955), οι γνωστικοί χάρτες 

προσδιορίζονται  «με βάση τις ομοιότητες και τις διαφορές τους και οργανώνονται σε 

εννοιολογικά συστήματα, που τα άτομα χρησιμοποιούν για  να αναπτύξουν τις θεωρίες 

για το περιβάλλον, για να διεξάγουν  προβλέψεις και για καθοδηγήσουν την ανάληψη 

δράσης» (Reger και Huff,  1993, σελ. 107).   

Η θεωρία στρατηγικών ομάδων προϋποθέτει, ότι ένας κλάδος αποτελείται από 

ομοιογενείς συστάδες επιχειρήσεων, όπου κάθε ομάδα αποτελείται από επιχειρήσεις 

που έχουν αντικειμενικά κοινά χαρακτηριστικά. Ωστόσο η γνωστική προσέγγιση 

επιθυμεί τον επαναπροσανατολισμό αυτού του «αντικειμενικού» κριτηρίου. 

Προγενέστερες μελέτες της θεωρίας των στρατηγικών ομάδων συγκέντρωναν τις 

επιχειρήσεις σε συστάδες, με βάση αντικειμενικά κριτήρια από την πλευρά του 

                                                 
2 Ένας άλλος ορισμός  αναφέρει ότι οι «γνωστικοί χάρτες  χρησιμεύουν στην οργάνωση σύνθετων 
ζητημάτων και φαινόμενων σε απλουστευμένα σύνολα κατηγοριών» (Ginsberg, 1994 σελ 156).  
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μηχανισμού της προσφοράς, όπως η κάθετη ολοκλήρωση, η διαφοροποίηση 

προϊόντων/υπηρεσιών, αλλά και από την πλευρά των λειτουργιών της επιχείρησης, 

όπως δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, την εντατικοποίηση της διαφήμισης και την 

διαμόρφωση καναλιών διανομής  (McGee και Thomas 1986, σελ. 149). Αλλά, 

δεδομένου ότι οι σχηματισμοί ομάδων βασίζονται στις υποκειμενικές ερμηνείες των 

μελών της αγοράς (επιχειρήσεις, μεσάζοντες και καταναλωτές), το κριτήριο με το 

οποίο οι στρατηγικές ομάδες συγκεντρώνονται, αντανακλά σε σημαντικό βαθμό το 

γνωστικό στοιχείο. 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, οι σχηματισμοί ομάδων με βάση τη γνωστική 

προσέγγιση μπορούν να περιέχουν αφενός τις αντιλήψεις των στελεχών των 

επιχειρήσεων και αφετέρου τα στοιχεία εκείνα που θα υποδεικνύουν την μελλοντική 

πορεία τους, όσον αφορά τις στρατηγικές τους. Η έρευνα που υιοθετεί τη γνωστική 

προσέγγιση, στηρίζεται στην ιδέα ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη δημιουργούν πρότυπα 

αγοράς στο μυαλό τους σχετικά με το ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα οποία ωστόσο  

μπορούν να διαφέρουν από την πραγματικότητα. Υποτίθεται ότι «μέσω επαγωγικών 

διαδικασιών για εκλογίκευση και επίλυση των προβλημάτων, οι λήπτες των 

στρατηγικών αποφάσεων σχηματίζουν στο μυαλό τους κάποιο μοντέλο για το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον της επιχείρησης τους  (Porac και συν. 1994, σελ. 119). Αυτά 

τα μοντέλα χρησιμοποιούνται και για να καθορίσουν το ποιος είναι ο ανταγωνισμός και 

σε ποια σημεία θα πρέπει να εστιαστεί η συγκεκριμένη επιχείρηση, ώστε να γίνει 

ανταγωνιστικότερη. Επομένως, η έκβαση της υλοποιημένης στρατηγικής, τελικώς, 

στηρίζεται στα  θεσμικά και γνωστικά πρότυπα των ανθρώπων που λαμβάνουν τις 

αποφάσεις. Ο Porac και οι συν (1989, σελ. 414) εισάγουν την ιδέα της  πρώιμης  

ανταγωνιστικής ομάδας,  και την ορίζουν ως «το σύνολο των επιχειρήσεων μέσα στο 

οποίο  προσδιορίζουν  τους ανταγωνιστές τους».  
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Οι Peteraf & Shanley (1997) χρησιμοποίησαν τον όρο στρατηγική ομάδα, για να 

δείξουν μια υποδομή (ομάδα),  που δημιουργήθηκε μέσα σε έναν  κλάδο από επιχειρήσεις 

και η οποία αναγνωρίζεται ως σημαντική από τις άλλες επιχειρήσεις -μέλη του κλάδου. Οι 

ομάδες αυτές παράγονται βάσει των αντιλήψεων που έχουν τα διευθυντικά στελέχη για τις 

μεγάλες (επιβλητικές) επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες θεωρούνται σημαντικές,  υπό την 

έννοια ότι καθοδηγούν τη στρατηγική συμπεριφορά των στελεχών (σκόπιμα ή όχι). Οι 

ομάδες αυτές υπάρχουν μέσα στο μυαλό των υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων και χάραξη 

στρατηγικής, και γίνονται αντιληπτές εύκολα. Θα μπορούσε να υποστηριχτεί η   άποψη, ότι 

τα διευθυντικά στελέχη διαχωρίζουν γνωστικά το περιβάλλον του κλάδου τους για να 

μειώσουν την αβεβαιότητα και για να ανταπεξέλθουν στην περιορισμένη από την 

φύση ορθολογιστική ικανότητα του ανθρώπου (Peteraf & Shanley, 1997). Η θεωρία 

κοινωνικής εκμάθησης (social learning theory) και η θεωρία κοινωνικού  προσδιορισμού 

(social identification theory), έχουν συμβάλει σημαντικά στην  περιγραφή του τρόπου με 

τον οποίο διεξάγεται η γνωστική ομαδοποίηση και πώς αναδύεται μια ομάδα, η οποία 

μπορεί να έχει συγκεκριμένη ταυτότητα. Μια επιχείρηση αλληλεπιδρά, όχι μόνο με τους 

ανταγωνιστές, αλλά και με άλλους δρώντες που βρίσκονται στο εξωτερικό περιβάλλον 

της, όπως για παράδειγμα με προμηθευτές, με πελάτες, με κρατικούς και ιδιωτικούς 

οργανισμούς, συνεταιρισμούς ή και κάποιο  δίκτυο ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, που 

είναι σε θέση να επηρεάσουν τα τεκτενόμενα της αγοράς (Sutcliffe & Huber, 1998).  

Στο πεδίο της γνωστικής προσέγγισης, ενδιαφέρουσα μπορεί να χαρακτηριστεί 

η μελέτη των Reger & Huff (1993) για τον τραπεζικό κλάδο (18 τράπεζες) στην πόλη του 

Σικάγου. Οι δύο ερευνητές συμπέραναν, ότι  οι στρατηγικές ομάδες δεν αποτελούν  απλά μια  

αναλυτική διευκόλυνση που χρησιμοποιείται από τους ερευνητές. Αποτελούν τμήμα του 

τρόπου με το οποίο τα στελέχη που σχεδιάζουν τη στρατηγική των επιχειρήσεών τους 

οργανώνουν και εκλογικεύουν το ανταγωνιστικό περιβάλλον (σελ. 115).  Άλλωστε και όπως 

έχει αναφερθεί  από τον  Schwenk  (1984),  ο τρόπος με τον οποίο οι μάνατζερς  διεξάγουν 
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τις διαδικασίες  γνωστικής απλούστευσης,  δείχνει ότι απλοποιούν το  πολύπλοκο γνωστικό 

πρόβλημα  του ανταγωνισμού, αναλύοντας ένα μεγάλο αριθμό ανταγωνιστών  μέσω της 

ομαδοποίησής τους. Η γνωστική επεξεργασία ως διαδικασία περιλαμβάνει τη 

συμπλήρωση των κενών που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι (συχνά ασυναίσθητα), 

κατά την ερμηνεία των ερεθισμάτων που δέχονται από το περιβάλλον. Οι μάνατζερς 

που σχεδιάζουν τη στρατηγική αντιλαμβάνονται τη διαφορετικότητα των κοινών 

χαρακτηριστικών και επιδιώξεων που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Υποτίθεται ότι  σκέφτονται σύμφωνα με την άποψη των συστάδων των 

ανταγωνιστών για να απλοποιηθεί γνωστικά ένα σύνθετο περιβάλλον.  Αυτές οι 

συστάδες επιχειρήσεων μπορούν να χωριστούν, ή και να μη χωριστούν μεταξύ τους, 

λόγω των φραγμών κινητικότητας, αλλά κρατούνται ευδιάκριτες από τα διευθυντικά 

στελέχη (Greve, 1998 σελ. 968). Τέτοιες  συστάδες χρησιμοποιούνται ως ομάδες 

αναφοράς, οι οποίες με τη σειρά τους θα καθοδηγήσουν τις διοικητικές αποφάσεις.  

Η γνωστική προσέγγιση στις στρατηγικές ομάδες συμπεριλαμβάνει σε γενικές 

γραμμές δύο πεποιθήσεις. Πρώτον, ότι οι αντιλήψεις που έχουν τα στελέχη για τη 

ταυτότητα μιας επιχείρησης, για τους ανταγωνιστές της, για τους πελάτες και για τους 

προμηθευτές, καθορίζουν το σύνολο των συναλλαγών που συνδέουν την επιχείρηση  με 

το περιβάλλον της. Δεύτερον, ότι οι αντιλήψεις καθορίζουν τις γενικές στρατηγικές, οι 

οποίες στη συνέχεια διαγράφουν  τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να λειτουργήσουν οι 

επιχειρήσεις ανταγωνιστικά. Μια σημαντική υπόθεση για τους σχηματισμούς ομάδας 

που εδρεύουν στις αντιλήψεις των στελεχών, είναι η κοινή ερμηνεία των εξωτερικών 

γεγονότων από τα στελέχη και οι οποίες αποτελούν τα ερείσματα των αποφάσεων για 

τη μελλοντική χρήση των πόρων της επιχείρησης. Για παράδειγμα οι Reger & Huff 

(1993) βρήκαν μέσα από τις  απαντήσεις των υψηλόβαθμων στελεχών των τραπεζών  για τις 

στρατηγικές ομάδες, ότι  τα εν λόγω στελέχη  έχουν κοινούς γνωστικούς χάρτες. Ο Porac  και 

συν. (1989) μελετώντας τους παραγωγούς στον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας στη 
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Σκωτία αναφέρονται στη δημιουργία γνωστικών κοινοτήτων (cognitive communities), 

όπου η σκέψη των μάνατζερς για την παρουσία ομάδων βασίζεται στο γεγονός, ότι 

αυτοί  έχουν κοινό τρόπο ερμηνείας του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και ότι 

προσπαθούν να επιλύσουν -αν και σε διαφορετικές επιχειρήσεις- παρόμοια 

προβλήματα. Πιο πρόσφατα σε μια μελέτη στρατηγικών ομάδων στον τραπεζικό κλάδο 

στις ΗΠΑ, ο McNamara και οι συν. (2002) εξέτασαν την άποψη, ότι οι διευθυντές 

έχουν ομοιογενείς πεποιθήσεις σχετικά με την ανταγωνιστική δομή του κλάδου τους και 

διαπιστώνουν ότι ο βαθμός πολυπλοκότητας στα διανοητικά  μοντέλα ποικίλει  σε 

σημαντικό βαθμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Οι συντάκτες καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι ο τρόπος με τον οποίο τα κορυφαία στελέχη θεσπίζουν το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον τους, μπορεί να συμβάλει  στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα του γνωστικού ερευνητικού ρεύματος στη θεωρία 

της στρατηγική ομάδας, είναι η αναγνώριση της σπουδαιότητας των διοικητικών 

αντιλήψεων στον καθορισμό του ανταγωνισμού. Οι σημαντικότερες αδυναμίες της 

έρευνας αφορούν τα σχετικά μικρά δείγματα που χρησιμοποιούνται στις εμπειρικές 

αναλύσεις και τις πολύ ιδιαίτερες αγορές που επιλέγονται. Για παράδειγμα στην 

περίπτωση της κλωστοϋφαντουργικής αγοράς, ο Porac και οι συν. (1994), 

υπογράμμισαν  την έντονη απουσία έγκυρων στοιχείων της αγοράς  διαθέσιμα προς τους 

μάνατζερς. Αυτή η έλλειψη συνιστά αρκετά σημαντικό λόγο, ώστε να προτρέψει τα 

διευθυντικά στελέχη σε μια πιο ενεργό ανταλλαγή απόψεων μεταξύ τους, γεγονός που 

πιθανόν να μην συνέβαινε σε κλάδους όπου υπάρχει διαθεσιμότητα πληθώρας 

δεδομένων και πληροφοριών.  Επίσης είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η κατάρτιση 

των στρατηγικών ομάδων με βάση τους γνωστικούς παράγοντες, παρέχει μια βαθύτερη 

διάγνωση για τη στρατηγική που προτίθεται μια επιχείρηση να εφαρμόσει, καθότι οι 

περισσότερες μελέτες, οι οποίες περιλαμβάνουν μετρήσεις των επιδόσεων3 των 

                                                 
3 Ας σημειωθεί ότι η πρόβλεψη της κερδοφορίας των επιχειρήσεων δεν αποτελεί το δυνατό σημείο της 
συμβολής που έχει η γνωστική προσέγγιση στη θεωρία των στρατηγικών ομάδων. Ωστόσο, οι Reger & 
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επιχειρήσεων, συγκρίνουν τα αποτελέσματά τους με την ήδη υπάρχουσα στρατηγική 

(Dess and Davis, 1984). Αυτή η συμβολή της γνωστικής προσέγγισης παρέχει τη 

δυνατότητα να ερευνηθεί ο μηχανισμός πίσω από την παρατηρηθείσα αλλαγή της 

στρατηγικής και έτσι να προστεθεί μια επιπλέον διάσταση στην έρευνα της θεωρίας των 

στρατηγικών ομάδων (Curto, 1998). Ωστόσο, όταν πραγματοποιείται κάποια έρευνα με 

βάση την γνωστική προσέγγιση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ότι οι άνθρωποι δεν 

πράττουν σύμφωνα με αυτά που έχουν σκεφθεί και δεν είναι απαραίτητα ειλικρινής στην 

πρόθεσή τους να αποκαλύψουν στους ερευνητές τη στρατηγική που πρόκειται να 

ακολουθήσουν. 

 

2.7 H Θεωρία με Βάση τους Πόρους των Επιχειρήσεων. 
 

Στη δεκαετία του '90 η έρευνα του στρατηγικού μάνατζμεντ  για να εξηγήσει το 

βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εστιάστηκε στους εσωτερικούς πόρους και τις 

ικανότητες που έχει μια επιχείρηση και όχι τόσο στη δομή του βιομηχανικού κλάδου. 

Στην προσπάθεια να συνδυαστούν οι απόψεις της θεωρίας στρατηγικών ομάδων με τη 

θεωρία με βάση τους πόρους (RBV), οι Bogner, Mahoney, and Thomas (1993 σελ. 21)  

διατύπωσαν ότι: 

Η εξέλιξη της θεωρίας με βάση τους πόρους συνιστά ένα δυναμικό αγώνα 

δρόμου, ο οποίος εξαρτάται από ένα σενάριο. Η μεταβαλλόμενη καταναλωτική ζήτηση 

και οι διευθυντικές επιλογές παρέχουν και τις ευκαιρίες και τις απειλές για τη 

μελλοντική ανάπτυξη των πόρων, σε μια πορεία που εξαρτάται από τις διαδικασίες. 

Αλλά οι μελλοντικές επιλογές καθορίζονται και από τα επίπεδα των πόρων της εταιρίας 

και των ανταγωνιστών. Πράγματι, έννοιες όπως οι ικανότητες της επιχείρησης, οι 

συγκεκριμένοι μηχανισμοί της, οι ικανότητες των στελεχών, και τα άϋλα στοιχεία μιας 

επιχείρησης, προδιαθέτουν μια συγκριτική ανάλυση με τους αντίστοιχους πόρους 

                                                                                                                                               
Huff (1993) έδειξαν ότι οι διαφορές στις επιδόσεις των τραπεζών (με ROA)  υφίστανται μεταξύ 
ομάδων που ανιχνεύτηκαν με τα γνωστικά δεδομένα. 
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άλλων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και των ευκαιριών που προσφέρονται σε αυτές τις 

επιχείρησης  μέσα από το περιβάλλον τους.  

 Η αφετηρία της προσέγγισης της RBV είναι η συλλογιστική, βάσει της οποίας 

οι συστηματικές ομοιότητες και οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων, 

είναι αποτέλεσμα των στρατηγικών επιλογών που αφορούν τους πόρους τους (δηλ. 

αποφάσεις για επενδύσεις σε στοιχεία που είναι συχνά δύσκολο και δαπανηρό να 

αντιγραφούν) (McGee & Thomas, 1989). Ενώ η θεωρία της βιομηχανικής οργάνωσης 

προσεγγίζει τις στρατηγικές ομάδες με μία αντίληψη από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή 

διασπά έναν ετερογενή στη σύνθεσή του κλάδο σε ομοιογενείς ομάδες επιχειρήσεων, η 

θεωρία  με βάση τους πόρους (RBV)  ακολουθεί αντίθετη κατεύθυνση. Οι επιχειρήσεις 

που έχουν λίγο ή πολύ διαφορετικούς πόρους ομαδοποιούνται σε λιγότερες ή 

περισσότερες ομοιογενείς ομάδες. Ενώ η θεωρία της βιομηχανικής οργάνωσης 

αρθρώνεται με βάση την ομοιογένεια των επιχειρήσεων  σε ένα κλάδο, η θεωρία RBV  

φέρνει στο προσκήνιο τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων. Οι 

εταιρίες ομαδοποιούνται, όχι επειδή είναι  ίδιες, αλλά επειδή είναι συγκρίσιμες, αλλά 

και  διαφορετικές στα συγκρινόμενα στοιχεία τους  (Hatten & Hatten, 1987 σελ. 333). 

Στην προσέγγιση RBV, οι στρατηγικές ομάδες  μπορούν να χρησιμεύσουν ως σημείο 

αναφοράς, αλλά και σύγκρισης (Bogner & Thomas, 1993). Με τη σκιαγράφηση  των 

στρατηγικών ομάδων με βάση την ομοιότητα στους πόρους και στις ικανότητες, μια 

επιχείρηση μπορεί  να λάβει μια λεπτομερή άποψη για τις δυνάμεις και τις αδυναμίες 

της. 

Στο πλαίσιο της άποψης με βάση τους πόρους (RBV), οι επιχειρήσεις 

θεωρούνται σαν μια συλλογή από πόρους (Dierickx & Cool, 1989, Dierickx & Cool, 1990, 

Peteraf, 1993,  Wernerfelt, 1984). Αυτή η ερευνητική προσέγγιση ομαδοποιεί τις 

επιχειρήσεις που κατέχουν παρόμοιες ικανότητες (competencies)  και πόρους σε μια 

στρατηγική ομάδα. Ως εκ τούτου, ο ενδοομαδικός ανταγωνισμός μπορεί να είναι 
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μεγαλύτερος μέσα σε μια στρατηγική ομάδα, από ότι μεταξύ των στρατηγικών ομάδων. 

Οι διαφορές της απόδοσης σε επίπεδο ομάδας είναι αναμενόμενες, και επομένως έχει 

σημασία ποια επιχείρηση αποτελεί μέλος μιας στρατηγικής ομάδας. Ωστόσο, 

αναμένεται να υπάρχουν και διακυμάνσεις και διαφορετικότητα στην απόδοση των 

επιχειρήσεων μέσα σε μια ομάδα, καθότι οι επιχειρήσεις προστατεύουν μέσω διαφόρων 

μηχανισμών, τους πόρους και ικανότητες που έχουν και ως εκ τούτου, οι διαφορές 

απόδοσης μέσα σε μια ομάδα μπορούν να είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι οι διαφορές 

απόδοσης μεταξύ των ομάδων (Lawless, Bergh & Wilsted, 1989). O Porter (1979) ήδη 

είχε δώσει έμφαση στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων (σελ. 218-

219). Οι επιχειρήσεις μιας ομάδας δεν είναι ίδιες και μπορεί να ανταγωνίζονται  με 

άνισους όρους (Porter, 1979 σελ. 216). Μπορεί, για παράδειγμα, να αντιμετωπίζουν 

διαφορετικούς κινδύνους στις επενδυτικές τους, αλλά και σε άλλες δραστηριότητες, να 

έχουν διαφορές στις οικονομίες κλίμακας, να είναι διαφορετικές σε συγκεκριμένα αϋλα 

και υλικά στοιχεία που απαρτίζουν τους ισολογισμούς τους, αλλά και να έχουν 

διαφορές στην ικανότητα να εφαρμόσουν τις στρατηγικές που έχουν επιλέξει. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά  είναι σε θέση από μόνα τους να ανατρέψουν τις επιπτώσεις  που έχουν 

οι επιδόσεις στις  επιχειρήσεις που ανήκουν σε μια στρατηγική ομάδα (Cool & 

Schendel, 1988, σελ. 208). 

Οι Tallman και Atchison (1996) ακολουθώντας το θεωρητικό πλαίσιο της 

θεωρίας RBV, προσδιόρισαν μια στρατηγική ομάδα, ως ένα σύνολο επιχειρήσεων, οι 

οποίες έχουν παρόμοια στρατηγική διαμόρφωση. Τα προϊόντα τους καταλαμβάνουν 

παρόμοιες θέσεις στην αγορά, η εσωτερική τους οργάνωση είναι παρόμοια και 

επιδιώκουν οικονομικές αποδόσεις με τη χρήση παρόμοιων πόρων (τεχνολογικών, 

ανθρωπίνων και χρηματοοικονομικών). Ο συγκεκριμένος προσδιορισμός της 

στρατηγικής ομάδας δίνει έμφαση στις διακριτές ικανότητες των επιχειρήσεων οι 

οποίες καθορίζουν τη δομή των στρατηγικών ομάδων μέσα σε έναν κλάδο και 
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αποτελούν πηγές ανταγωνιστικότητας. Το μοντέλο των Tallman και  Atchison (1996) 

προτείνει τρεις τύπους ικανοτήτων που επιφέρουν οικονομικές αποδόσεις στις 

επιχειρήσεις. Αυτοί είναι: 

Α) Ικανότητες του κλάδου. Αυτές θεωρούνται ότι είναι κοινές σε όλες τις 

επιχειρήσεις του κλάδου και μπορούν να αναγνωρισθούν και να απομιμηθούν από 

άλλες επιχειρήσεις. Ωστόσο αυτές οι ικανότητες στηρίζουν τους φραγμούς εισόδου 

καθότι οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στον κλάδο, θα πρέπει να τις 

αποκτήσουν. 

Β) Συγκεκριμένες ικανότητες στρατηγικής. Είναι εκείνες που είναι κοινές σε όλα τα 

μέλη της ομάδας. Απαιτούνται, ώστε να εφαρμοστεί η στρατηγική που καθορίζει μια 

επιχείρηση να αποτελεί μέλος μιας ομάδας και συνιστά πηγή δημιουργίας φραγμού 

κινητικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ωστόσο, η παρουσία στρατηγικής στις 

επιχειρήσεις, δεν υποδηλώνει και την ύπαρξη ικανοτήτων που δύσκολα μπορούν να τις 

μιμηθούν άλλες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, μια στρατηγική που έχει στόχο τις 

άμεσες πωλήσεις μπορεί εύκολα να αποτελέσει αντικείμενο προς μίμηση και επομένως 

δε δημιουργεί φραγμούς κινητικότητας (Mascarenhas and Aaker, 1989). 

Γ) Συγκεκριμένες Ικανότητες της Επιχείρησης. Αυτές οι ικανότητες αναπτύσσονται 

στο εσωτερικό της επιχείρησης, ή αποκτώνται σε αξία μικρότερη της τρέχουσας αξίας 

που υφίσταται στην αγορά. Θεωρούνται μοναδικές για την επιχείρηση και είναι στενά 

συνδεδεμένες με την ίδια της την ιστορία. Το σημαντικότερο είναι ότι αυτές οι 

ικανότητες είναι δύσκολο να βρουν μιμητές  καθότι υπόκεινται σε αιτιώδη ασάφεια  για 

τις άλλες επιχειρήσεις. Υπό αυτήν τη μορφή παρέχουν μια βιώσιμη ροή οικονομικών 

αποδόσεων στην εκάστοτε επιχείρηση που κατέχει τις εν λόγω ικανότητες.  

 Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι η συγκεκριμένη τυπολογία των δύο 

ερευνητών, προσδιορίζει τις πηγές ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων σε τρία 

διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης, που είναι συναφή με τις τρεις θεωρίες στρατηγικής: τον 
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κλάδο (βιομηχανική οργάνωση), τη στρατηγική ομάδα και την ίδια την  επιχείρηση 

(RBV). 

  Μια ακόμη προσέγγιση για τις στρατηγικές ομάδες, η οποία άνθισε τη δεκαετία 

του 1990 και στηρίχτηκε στην εργασία των Hannan και  Freeman (Hannan and 

Freeman, 1977), ήταν αυτή της οικολογίας του επιχειρήσεων. Αυτή η εξελικτική άποψη 

της στρατηγικής θεώρησε τις στρατηγικές ομάδες ως τάξεις που περιλαμβάνουν 

επιχειρήσεις ή οργανισμούς, των οποίων τα κύρια χαρακτηριστικά είναι κοινά και είναι 

σε θέση να διασταυρωθούν μεταξύ τους. Το 1991 ο Boeker σε μια μελέτη για τον 

κλάδο της ζυθοποιείας των Η.Π.Α. εφάρμοσε την εν λόγω προσέγγιση, ώστε να ορίσει 

στρατηγικές ομάδες. Παρόμοια, λίγο αργότερα οι Carroll και  Swaminathan, (1992) 

υιοθέτησαν την ίδια άποψη για το συγκεκριμένο κλάδο. Αυτές οι μελέτες καταλήγουν 

στο κοινό συμπέρασμα, ότι οι στρατηγικές ομάδες δε θα πρέπει να ανιχνεύονται 

σύμφωνα με τις στρατηγικές που ακολουθούν, αλλά σύμφωνα με τον τύπο και την 

οργάνωση της επιχείρησης. Σε αυτήν την ανάλυση, η οργανωτική μορφή καλύπτει, όχι 

μόνο την επίσημη οργανωτική δομή, αλλά και «όλους τους παράγοντες που καθορίζουν 

τη θέση ενός πληθυσμού επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων ειδικά των 

περιβαλλοντικών παραγόντων» (Carroll και Swaminathan, 1992, σελ .68). Δηλαδή, το 

περιβάλλον της επιχείρησης στην ευρύτερή του έννοια είναι αυτό που καθορίζει τις 

επιδόσεις των επιχειρήσεων.  

Οι Bogner και Thomas   (1993) στη θεωρητική τους διερεύνηση για το ρόλο των 

ομάδων που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τη διαμόρφωση της στρατηγικής, φαίνεται 

να ασπάζονται την άποψη περί οικολογίας (ecology) των επιχειρήσεων. Οι δυο 

ερευνητές διαχωρίζουν τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την  ομαδοποίηση,  σε 

εκείνα που είναι περισσότερο «αντικειμενικά» και στηρίζονται σε μεταβλητές όπως 

πωλήσεις και κάθετη ολοκλήρωση, και σε εκείνα που μπορούν να θεωρηθούν 

υποκειμενικά και στηρίζονται σε γνωστικές και σε συμπεριφορικές θεωρίες. Ωστόσο, 
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και σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών, όταν οι δύο κατηγορίες προσεγγίσεων  

χρησιμοποιηθούν για τη διερεύνηση ομάδων, είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε 

διαφορετικά αποτελέσματα. Οι δυο ερευνητές καταλήγουν, ότι ο λόγος για αυτήν τη 

διαφορετικότητα των αποτελεσμάτων, είναι ότι τόσο οι αντικειμενικές όσο και οι 

υποκειμενικές ομάδες προσδιορίζονται από εξωτερικούς παράγοντες (externalities), 

όπως για παράδειγμα οι τεχνολογικές μεταβολές, οι νομοθετικές αλλαγές και από τις 

αποφάσεις των άλλων επιχειρήσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων. Αυτούς τους 

παράγοντες τους αποκαλούν εξειδικευμένα τοποθετημένες οικολογικές ιδιότητες  

(ecological niche attributes).  

 

2.8 Άλλες Προσεγγίσεις  
 

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντώνται και άλλες απόψεις για την ύπαρξη 

στρατηγικών ομάδων, οι οποίες μάλιστα προέρχονται ή βασίζονται στις αρχές του 

μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις μπορεί να ομαδοποιούνται σύμφωνα με τις 

απόψεις των καταναλωτών, ή καλύτερα σύμφωνα με τις αντιλήψεις των πελατών των 

επιχειρήσεων. Αυτή η άποψη δίνει έμφαση στις αντιλήψεις των καταναλωτών και είναι 

κοντά στη γνωστική προσέγγιση, με τη διαφορά ότι στη δεύτερη οι ερευνητές 

χρησιμοποιούν τις αντιλήψεις που έχουν τα υψηλόβαθμα στελέχη για τη δική τους 

επιχείρηση σε σχέση τους ανταγωνιστές. Ενδεικτικό παράδειγμα αυτού του 

ερευνητικού ρεύματος στρατηγικών ομάδων αποτελεί η εργασία των Pegels και Sekar 

(1989), στην οποία οι δύο ερευνητές ομαδοποιούν τα νοσοκομεία, σύμφωνα με τις 

αντιλήψεις των εργαζομένων ιατρών. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει τους 

διοικούντες να ανιχνεύσουν τους κύριους ανταγωνιστές τους (βασιζόμενοι στην άποψη 

των πελατών) και να δώσουν έμφαση στις αναγκαίες βελτιώσεις, ώστε να αυξηθεί η 

ανταγωνιστικότητα.  
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Μια άλλη προσέγγιση ατενίζει τις στρατηγικές ομάδες ως σύνολο επιχειρήσεων 

που  καθορίζονται με τον ίδιο τρόπο. Παραδείγματος χάριν, στοχεύουν στο ίδιο 

αγοραστικό κοινό, τα προϊόντα -ή ποικιλία τους-  που διαθέτουν στην αγορά είναι ίδια, 

στοχεύουν σε ίδιες γεωγραφικές αγορές, ή ο βαθμός κάθετης ολοκλήρωσής τους στην 

αλυσίδα αξιών είναι ίδιος. Βέβαια, το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις καθορίζονται με τον 

ίδιο τρόπο, δεν απέχει πολύ από την άποψη του Porter για τις στρατηγικές ομάδες,  

αφού αυτή πρεσβεύει ότι οποιαδήποτε αλλαγή στις προαναφερθήσες διαστάσεις θα έχει 

σημαντική επίδραση στη θέση της επιχείρησης μέσα στον κλάδο. Ίσως η πρώτη έρευνα 

που διαφαίνεται να έχει εφαρμόσει τις διαστάσεις  αυτής της  προσέγγισης να είναι 

αυτή των Frazier & Howel (1983). Οι δυο ερευνητές υποστήριξαν αυτήν την 

προοπτική, τονίζοντας τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει ο καθορισμός μιας 

επιχείρησης στις στρατηγικές ομάδες. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι με τον καθορισμό 

των δραστηριοτήτων, η επιχείρηση ουσιαστικά επιλέγει μια συγκεκριμένη θέση για τον 

εαυτό της, τόσο στον κλάδο που ανήκει όσο και στο γενικότερο επιχειρησιακό της 

περιβάλλον. Για να μπορέσει η επιχείρηση να στηθεί με επιτυχία στον κλάδο, θα πρέπει 

να προσαρμοστεί στη θέση που έχει επιλέξει, δηλαδή να  επινόηση τις  επιχειρηματικές  

λειτουργίες, που θα τη βοηθήσουν να παράγει και να προωθήσει εκείνα τα προϊόντα, 

που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των καταναλωτών της. Αυτή η «προσαρμοστική 

διαδικασία» της επιχείρησης με το περιβάλλον της, θα προσδιορίσει σε μεγάλο βαθμό 

την ίδια τη δομή της επιχείρησης καθώς και το σύνολο των διεργασιών που θα πρέπει 

να διεκπαιρεώνει  το προσωπικό σε καθημερινή βάση (σελ. 60-61). 

Θα ήταν δυνατόν να ειπωθεί ότι αυτές οι προσεγγίσεις που  έχουν ως εφαλτήριο 

τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ και κυρίως εκείνη  που τοποθετεί την ίδια την επιχείρηση 

στο επίκεντρό της, έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα με τη γνωστική προσέγγιση των 

στρατηγικών ομάδων. Τα κοινά στοιχεία δεν είναι μόνο η προτίμηση για έρευνες που 

εστιάζονται μόνο σε ένα κλάδο αλλά και στη χρήση πρωτογενών πηγών 
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πληροφόρησης. Υπάρχει και μια επικάλυψη των δυο προσεγγίσεων, όσον αφορά τις 

διαστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση των ομάδων. Οι Porac και συν. 

(1989) στη μελέτη τους για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας της Σκωτίας, 

σκιαγράφησαν τις στρατηγικές ομάδες με βάση γεωγραφικά κριτήρια, αφού στο δείγμα 

τους επέλεξαν μικρές και απομονωμένες πόλεις. Για την ερμηνεία των γνωστικών 

στρατηγικών ομάδων χρησιμοποίησαν ιστορικά, θεσμικά και γεωγραφικά 

επιχειρήματα. Μέσα σε αυτές τις ομάδες, τα υψηλόβαθμα στελέχη έχουν την τάση να 

έχουν κοινά στοιχεία κουλτούρας, κοινό επίπεδο μόρφωσης και κοινή σταδιοδρομία, 

όπως επίσης και παρόμοιο οικογενειακό περιβάλλον. Αυτή η γεωγραφική απομόνωση, 

σε συνδυασμό με τις παρεμφερείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, 

(κλωστοϋφαντουργία) και τον κοινό τρόπο κατάρτισης, είχε ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία υψηλών επίπεδων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των επιχειρήσεων. 

Αυτοί οι παράγοντες θεωρήθηκαν ως οι σημαντικότεροι για την ερμηνεία της ύπαρξης 

των στρατηγικών ομάδων.  Στη μελέτη των Reger και Huff (1993) που διεξήχθη για 18 

τράπεζες στο Σικάγο, ο κάθε αποκρινόμενος μπορούσε να αναφέρει όποια διάσταση 

επιθυμούσε, για να δώσει το στίγμα της διάκρισης μεταξύ των τραπεζών. Κάθε 

αποκρινόμενος ήταν τραπεζίτης με εμπειρία στο χώρο. Οι ουδέτερες διαστάσεις για το 

διαχωρισμό των στρατηγικών ομάδων, βρεθήκαν ότι είναι η γεωγραφική ακτίνα δράσης 

των τραπεζών, η αγορά στην οποία στοχεύει η τράπεζα, η στρατηγική ανάπτυξης που 

ακολουθείται και η τοποθεσία της τράπεζας (βλ. παράρτημα του άρθρου των Reger και 

Huff, 1993). Είναι αρκετά εμφανές ότι με βάση αυτές τις μελέτες εκείνοι που 

λαμβάνουν τις στρατηγικές αποφάσεις, χρησιμοποιούν συχνά διαστάσεις που 

συνδέονται άμεσα με την ίδια την επιχείρηση, ώστε να μπορέσουν οι ίδιοι να 

χαρτογραφήσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Η διαφορά μεταξύ της γνωστικής προσέγγισης και εκείνης που έχει ως βάση την 

ίδια την επιχείρηση για την ανίχνευση των στρατηγικών ομάδων, έγκειται στη μέτρηση 
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που χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, η πρώτη στηρίζεται στα αντιληπτικά στοιχεία των 

κορυφαίων στελεχών του κλάδου, και η δεύτερη στηρίζεται σε στοιχεία που αφορούν 

την επιχείρηση, όπως ποσοστά πωλήσεων συγκεκριμένων προϊόντων έναντι των 

συνολικών πωλήσεων. Πιο πρόσφατες μελέτες έχουν αναφέρει ότι οι δύο προσεγγίσεις 

οδηγούν στην ίδια ομαδοποίηση (Osborne και συν. 2001, Nath & Gruca, 1997). 

 

2.9 Επισκόπηση Δευτέρου Κεφαλαίου 
 

Στο παρόν κεφάλαιο η έμφαση δόθηκε στις υφιστάμενες προσεγγίσεις που 

υπάρχουν στη διεθνή έρευνα για τον προσδιορισμό και τη διερεύνηση των στρατηγικών 

ομάδων. Διεξήχθη αναφορά στην πρώιμη βιομηχανική θεωρία οργάνωσης, η οποία 

προσέφερε ερείσματα για τον Porter και τους συνεργάτες του να αναθεωρήσουν και να 

κατασκευάσουν μια νέα προσέγγιση η οποία άνοιξε τους «ασκούς του Αιόλου»  για 

νέες προσεγγίσεις, όπως αυτής της γνωστικής θεωρίας, της θεωρίας με βάση τους 

πόρους της επιχείρησης και κάποιες άλλες  προσανατολισμένες στο γνωστικό πεδίο του 

μάρκετινγκ και της ταυτότητας της επιχείρησης. Όλα αυτά τα ερευνητικά ρεύματα 

έχουν τη δική τους φιλοσοφία και συλλογιστική και δεν μπορούν απόλυτα να 

λειτουργήσουν ως υποκατάστατα το ένα με το άλλο. Υπάρχουν, ωστόσο τα ερείσματα 

για τον ερευνητή να επιλέξει τη μια ή την άλλη προσέγγιση. Παραδείγματος χάριν, 

μπορεί να υιοθετηθεί η προσέγγιση της άποψης με βάση του πόρους της επιχείρησης,  

ώστε να αναλυθούν οι δυνάμεις και οι αδυναμίες των επιχειρήσεων. Στη θέση της θα 

μπορούσε να επιλεχθεί και μια προσέγγιση με ορίζοντες στο πεδίο του μάρκετινγκ ή 

ακόμη και ένα συνδυασμός αυτών των δύο προσεγγίσεων.  

Ωστόσο μέσα σε αυτές τις προσεγγίσεις η πρακτική διερεύνηση των 

στρατηγικών ομάδων που ξεχωρίζει είναι αυτή του Porter, καθότι αποτελεί το πλέον 

συχνό σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση στρατηγικής των επιχειρήσεων. Στο 

πλαίσιο της εν λόγω θεωρητικής προσέγγισης, η στρατηγική ομάδα προσδιορίζεται ως 
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το σύνολο των επιχειρήσεων σε έναν κλάδο που ακολουθούν παρόμοια στρατηγική. 

Σημείο αναφοράς αποτελεί επίσης  το γεγονός ότι ο  Porter μέσα από την προσέγγισή 

του προσπαθεί να ερμηνεύσει τους λόγους για τους οποίους κάποιες επιχειρήσεις είναι 

μακροχρόνια πιο κερδοφόρες από κάποιες άλλες και επίσης πώς αυτό το γεγονός 

σχετίζεται με τη στρατηγική μέσα από το πρίσμα των φραγμών κινητικότητας. 

Ουσιαστικά ο Porter περιγράφει τη στρατηγική ομάδα, ως ένα ενδιάμεσο 

πλαίσιο αναφοράς μεταξύ της εξέτασης του κλάδου συνολικά και της εξέτασης κάθε 

επιχείρησης χωριστά, και προτείνει ότι αυτό που διαφοροποιεί τα αποτελέσματα των 

επιδόσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, είναι τα εμπόδια κινητικότητας της στρατηγικής 

ομάδας. Η άποψή του ότι η ύπαρξη πολλών στρατηγικών ομάδων σε έναν κλάδο,  

δείχνει ότι οι παράγοντες που εκπροσωπούν τον ανταγωνισμό μέσα σε αυτόν δεν έχουν 

την ίδια επιρροή σε όλες τις επιχειρήσεις, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι αντιδράσεις 

προς την κατεύθυνση αυτών των παραγόντων ποικίλουν από ομάδα σε ομάδα. 

Επομένως στο πλαίσιο του Porter η διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής στρατηγικής 

περιέχει την αναγνώριση και την επιλογή της στρατηγικής ομάδας από την επιχείρηση 

ώστε να εισέλθει στη συγκεκριμένη ομάδα.  

  Ωστόσο, η ανίχνευση και ταυτοποίηση των στρατηγικών ομάδων δεν είναι 

διόλου εύκολη διεργασία. Οι Hatten & Hatten (1987, σελ. 340-341), αναφέρουν ότι οι 

στρατηγικές ομάδες ως έννοια είναι  ένα από τα πολυτιμότερα εργαλεία ανάλυσης που 

έχει στη διάθεσή του ο ερευνητής, ο αρμόδιος των διοικητικών αποφάσεων και ο 

εμπειρικός αναλυτής. Οι στρατηγικές ομάδες συνοδεύονται από την έννοια της 

ασσυμετρίας και  μπορούν μαζί να κρατήσουν το κλειδί για την καλύτερη κατανόηση 

της διαδικασίας εισόδου  και εξόδου στην αγορά, καθώς και της διαδικασίας που διέπει 

την δομή ενός κλάδου». Το πρόβλημα που προκύπτει είναι, ότι μπορούν να 

ανιχνευθούν πολλοί σχηματισμοί ομάδων στον ίδιο κλάδο και επομένως το ζητούμενο 

είναι να βρεθεί ποιος  είναι ο σωστός σχηματισμός.  Ακόμη και ο Porter (1980, σελ 
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154) που  προτείνει στους αναλυτές να σχεδιάσουν πολλούς στρατηγικούς 

σχηματισμούς  χρησιμοποιώντας διαφορετικές διαστάσεις, με βάση το σκοπό της 

ανάλυσης, φαίνεται να αναγνωρίζει την πιθανότητα που υπάρχει ο καθορισμός των 

στρατηγικών ομάδων να μην είναι απόλυτα σωστός ή να είναι διφορούμενος. 

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι όλες οι προσεγγίσεις ανεξάρτητα από τη 

συλλογιστική που υιοθετούν, δείχνουν να στηρίζουν τόσο θεωρητικά όσο και 

εμπειρικά, την ύπαρξη των στρατηγικών ομάδων και ότι η διερεύνηση τους μπορεί να 

επιτευχθεί με πολλούς τρόπους. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις του τρόπου 

ομαδοποίησης των επιχειρήσεων του κλάδου,  πηγάζουν από το διαφορετικό σκοπό του 

κάθε μελετητή.  Όπως άλλωστε αναφέρουν οι Pegels και Segar (1989, σελ. 48) «ο 

κατάλληλος τρόπος να προσδιοριστούν οι στρατηγικές ομάδες ουσιαστικά εξαρτάται 

από το τι θέλει ο ερευνητής να πετύχει».  

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει κανείς, πάντως, είναι ότι δεν έχει οριστεί 

μια προσέγγιση ως η πιο κατάλληλη στη διαμόρφωση των στρατηγικών ομάδων. Ο 

κάθε μελετητής επιλέγει το συνδυασμό εκείνων των μεταβλητών που θεωρεί 

σημαντικότερες και που πιστεύει ότι περιγράφουν καλύτερα τη δομή του κλάδου. Το 

σημαντικότερο θέμα που προκύπτει από τις μελέτες αυτές, είναι η αναγνώριση, ότι 

όντως υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου και ότι αυτές 

οφείλονται κατά ένα μέρος στις αποφάσεις που λαμβάνονται από τις επιχειρήσεις. 

Αφού, λοιπόν, η προσπάθειά μας προσανατολίζεται στη δημιουργία ομοειδών 

τμημάτων-ομάδων, συμπεραίνουμε ότι η ομαδοποίηση του κλάδου είναι κυρίως θέμα 

στρατηγικών επιλογών από την πλευρά των επιχειρήσεων. Δεδομένου, δηλαδή, ότι οι 

αποφάσεις που λαμβάνονται  από τις επιχειρήσεις είναι αυτές που τις διαφοροποιούν 

μεταξύ τους, οι επιχειρήσεις με παρόμοιες στρατηγικές επιλογές εντάσσονται στην ίδια 

στρατηγική ομάδα. Έτσι, εξασφαλίζεται ως ένα βαθμό, η ομοιομορφία των 

στρατηγικών ομάδων. 
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Αυτό που μας απασχολεί, παρ' όλα αυτά, περισσότερο, είναι να δούμε γιατί 

κάποιες επιχειρήσεις κατέληξαν σε συγκεκριμένες στρατηγικές αποφάσεις. Η απάντηση 

στο ερώτημα αυτό, μας βοηθάει να αντιληφθούμε το πώς επηρεάζεται η επιχείρηση από 

το περιβάλλον της, πώς το αντιμετωπίζει, τι στόχους θέτει και πώς σκοπεύει να τους 

υλοποιήσει. Όσο μεγαλύτερες ομοιότητες έχουν, λοιπόν, οι επιχειρήσεις-μέλη μιας 

στρατηγικής ομάδας, τόσο πιο ομοιογενής και σταθερή διαχρονικά θα είναι η ομάδα 

αυτή. Αντίθετα, αν η στρατηγική ομάδα απαρτίζεται από επιχειρήσεις που κατέληξαν 

σε παρόμοιες στρατηγικές αποφάσεις τυχαία, χωρίς να υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ 

τους στον τρόπο επίδρασης  και αντιμετώπισης του περιβάλλοντος, στους στόχους κλπ., 

τότε είναι φανερό ότι η ομάδα αυτή δε χαρακτηρίζεται από ομοιομορφία στη σύνθεσή 

της, και κατ' επέκταση δεν προβλέπεται να είναι σταθερή διαχρονικά. Με δεδομένη 

αλλαγή σε κάποιον από τους περιβαλλοντολογικούς παράγοντες, ή με την εκπλήρωση 

κάποιων στόχων και τη θέση νέων, η ομάδα πιθανόν θα αλλάξει μορφή: νέες 

επιχειρήσεις θα εισέλθουν σ' αυτήν, ενώ κάποιες από τις υπάρχουσες θα αποχωρήσουν. 

Έτσι, είναι αδύνατη και η πρόβλεψη καταστάσεων, αντιδράσεων κλπ. τόσο των 

επιχειρήσεων της συγκεκριμένης ομάδας, όσο και της μορφής του κλάδου γενικότερα. 

Ο σκοπός για τον οποίο δημιουργούμε τις στρατηγικές ομάδες, επομένως, 

καταρρίπτεται. Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 

μεγαλύτερη δυνατή ομοιομορφία μεταξύ των επιχειρήσεων που απαρτίζουν μια 

στρατηγική ομάδα, προκειμένου να γίνει αξιόλογη μελέτη του κλάδου. 

Παρά τη διαφωνία ως προς τον τρόπο σχηματισμού των στρατηγικών ομάδων, η 

περισσότερο ευρέως αποδεκτή άποψη φαίνεται να θέλει τις επιχειρήσεις με παρόμοια 

στρατηγική στην ίδια στρατηγική ομάδα. Οι επιχειρήσεις αυτές διακρίνονται από 

ομοιομορφία για τον εξής λόγο: Όπως έχει ήδη αναφερθεί, για να επιλεχθεί η 

κατάλληλη στρατηγική αναλύουμε το περιβάλλον της επιχείρησης, βλέπουμε τη θέση 

της σε σχέση με τις ανταγωνιστικές δυνάμεις, αντιπαραθέτουμε τις δυνάμεις και τις 
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αδυναμίες της επιχείρησης και προσδιορίζουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της. Στο 

τέλος της διαδικασίας εντοπίζεται η στρατηγική εκείνη που θα επιτρέψει στην 

επιχείρηση, βάσει των ιδιομορφιών της, να ανταπεξέλθει καλύτερα στο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. Στη συνέχεια αναλύουμε τη δομή της επιχείρησης και προβαίνουμε σε 

εκείνες τις αλλαγές, που θα τη βοηθήσουν να στηρίξει και να εφαρμόσει 

αποτελεσματικότερα τη στρατηγική της. Οι επιχειρήσεις εκείνες που επηρεάζονται με 

τον ίδιο τρόπο από το περιβάλλον τους, που βρίσκονται σε παρόμοια θέση σε σχέση με 

τις πέντε ανταγωνιστικές δυνάμεις, που έχουν παραπλήσιες δυνάμεις και αδυναμίες, θα 

έχουν και παρόμοιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και επομένως θα οδηγηθούν σε 

παρόμοια στρατηγική επιλογή. Με βάση αυτήν την παραδοχή, οι επιχειρήσεις αυτές 

αναμένεται να αντιδράσουν με παρόμοιο τρόπο σε πάσης φύσεως ενοχλήσεις που 

προέρχονται είτε έξω από τον κλάδο είτε μέσα από αυτόν, γιατί, αφ' ενός μεν οι 

επιπτώσεις αυτών των ενοχλήσεων επάνω τους θα είναι παρόμοιες και αφ' εταίρου 

έχουν παρόμοια όπλα για να αμυνθούν.  Έτσι αναμένεται να κινηθούν προς παρόμοιες 

κατευθύνσεις προκειμένου να μειώσουν τη διαπραγματευτική δύναμη των 

καταναλωτών και των προμηθευτών, να εμποδίσουν την είσοδο (στον κλάδο ή στη 

στρατηγική ομάδα) σε νέες επιχειρήσεις και να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο από 

υποκατάστατα προϊόντα. Επομένως, η ομοιομορφία που διακρίνει την ομάδα, 

διασφαλίζει και τη διαχρονική σταθερότητα του κλάδου, αφού η οποιαδήποτε αλλαγή 

στο περιβάλλον επηρεάζει με παρόμοιο τρόπο όλα τα μέλη της ομάδας και προκαλεί 

παρόμοιες αντιδράσεις από αυτές. Άρα, η μελέτη του κλάδου με βάση τις στρατηγικές 

ομάδες, μπορεί να οδηγήσει σε αξιόπιστα αποτελέσματα και προβλέψεις. 

Η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου εξαρτάται 

από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κλάδου (αριθμός επιχειρήσεων, διαφοροποίηση, 

ωρίμανση του κλάδου  κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, εντούτοις, οι επιχειρήσεις του κλάδου 

προσπαθούν να θέσουν "φραγμούς εισόδου" που θα αποτρέψουν νέες επιχειρήσεις να 
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διεισδύσουν στον κλάδο και ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη στρατηγική ομάδα. Οι 

φραγμοί εισόδου δεν είναι εξίσου υψηλοί σε όλες τις στρατηγικές ομάδες. Είναι όμως 

το κύριο προστατευτικό όπλο της ομάδας, όπως θα αναλυθεί σε άλλη θέση. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι οι φραγμοί εισόδου προκύπτουν από τις δυνάμεις της 

επιχείρησης, δηλαδή από τις πηγές της και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις 

απαιτήσεις της ομάδας. Γι' αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι οι φραγμοί εισόδου αποτελούν 

κεφάλαιο της επιχείρησης και της στρατηγικής ομάδας στην οποία αυτή ανήκει. 

Οι επιχειρήσεις που ανήκουν σε μια στρατηγική ομάδα δεν είναι το ίδιο 

αποτελεσματικές και αποδοτικές. Η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται βασικά από 

την ικανότητά τους να εφαρμόσουν επιτυχώς τη στρατηγική τους.  

Σύμφωνα με τον Porter οι στρατηγικές ομάδες είναι ένας μηχανισμός που βοηθά 

στην ανάλυση της δομής του κλάδου. Είναι ένα ενδιάμεσο στάδιο της εξέτασης του 

κλάδου ως ενιαίας μονάδας και της εξέτασης της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. 

Ομαδοποιώντας τις επιχειρήσεις σε στρατηγικές ομάδες μπορεί κανείς να αναλύσει τη 

δομή της ομάδας, να εκτιμήσει την ελκυστικότητά της, και να αξιολογήσει τον 

ανταγωνισμό τόσο μέσα στη στρατηγική ομάδα, όσο και μεταξύ των διαφόρων 

στρατηγικών ομάδων του κλάδου. Η ανάγκη διαίρεσης του κλάδου σε τμήματα – 

ομάδες, προκύπτει από το γεγονός ότι οι διάφοροι κλάδοι δεν είναι ομοιογενείς και 

αυτή η ετερογένια προκαλεί προβλήματα στην ανάλυση τους. Η διαίρεση λοιπόν σε 

ομάδες βοηθά στην κατανόηση της υποδομής του κλάδου. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις 

μπορούν έτσι να δώσουν ευκολότερα απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα πού μέσα στον 

κλάδο να ανταγωνιστούν' να βρεθεί, δηλαδή, εκείνη η θέση, που θα επιτρέψει στην 

επιχείρηση να ανταπεξέλθει καλύτερα στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού. 

Ένας βιομηχανικός κλάδος μπορεί να έχει μια μόνο στρατηγική ομάδα, αν όλες 

οι επιχειρήσεις μέσα σ' αυτόν ακολουθούν την ίδια ή παρόμοια στρατηγική, ή μπορεί να 

έχει τόσες στρατηγικές ομάδες όσες οι επιχειρήσεις που τον αποτελούν, αν η κάθε μια 
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από αυτές ακολουθεί διαφορετική στρατηγική. Συνήθως, όμως, υπάρχουν ορισμένες 

στρατηγικές ομάδες που καλύπτουν τις βασικές στρατηγικές διαφορές μεταξύ των 

επιχειρήσεων του κλάδου. Οι επιχειρήσεις της ίδιας στρατηγικής ομάδας συνήθως 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Οι επιχειρήσεις διαφορετικών στρατηγικών ομάδων είναι 

πιθανό να βρίσκονται σε ανταγωνισμό, αλλά συχνά όσο μακρύτερα -σε σχέση με τα 

στρατηγικά μεγέθη- βρίσκονται η μια από την άλλη, τόσο εξασθενεί ο ανταγωνισμός 

μεταξύ τους. Έτσι όσο περισσότερο διαφοροποιείται το προϊόν τόσο μικρότερος τείνει 

να είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων που το παράγουν. Στην 

αυτοκινητοβιομηχανία, για παράδειγμα, η διαφοροποίηση μεταξύ των μικρών και 

οικονομικών αυτοκινήτων πόλης με τα υπερπολυτελή και εξαιρετικά ακριβά 

αυτοκίνητα είναι τόσο μεγάλη, που οι κατασκευάστριες εταιρίες τείνουν να μην 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Η αγορά στόχος (καταναλωτικό κοινό) στην οποία 

απευθύνονται, είναι εντελώς διαφορετική, έτσι ώστε η μια πλευρά να μην μπορεί να 

αποσπάσει μέρος από την αγορά της άλλης. Έτσι, ενώ είναι και οι δυο πλευρές στον 

ίδιο κλάδο, οι διαφορές τους όσον αφορά κάποια από τα στρατηγικά μεγέθη, τους 

καθιστά μη ανταγωνιστές. 

Παρ' όλα αυτά υπάρχει η περίπτωση επιχειρήσεων που ενώ βρίσκονται στην 

ίδια στρατηγική ομάδα, δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Μπορούμε να αναφερθούμε 

στην περίπτωση των παραγωγών ειδικών προϊόντων σε μικρή κλίμακα οι οποίοι 

προσπαθούν να εξασφαλίσουν την τοπική αγορά και προφανώς δεν ανταγωνίζονται με 

παρόμοιες επιχειρήσεις μικρής κλίμακας που αγωνίζονται να καθιερωθούν στη δική 

τους τοπική αγορά. 

Ο Grant (1991) προσπαθώντας να αποδώσει τη χρησιμότητα των στρατηγικών 

ομάδων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «... σαν μέσο για να αποκτήσουμε μια γενική 

εικόνα του τύπου των επιχειρήσεων μέσα στον κλάδο καθώς και το είδος των 

στρατηγικών που έχουν αποδειχθεί βιώσιμες, η ανάλυση των στρατηγικών ομάδων 
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μπορεί να συνεισφέρει στην κατανόηση της δομής, των στρατηγικών δυνάμεων, και της 

ανάπτυξης του κλάδου, αλλά και στα θέματα της στρατηγικής διοίκησης μέσα σ' 

αυτόν» (σελ 80). 

Οι στρατηγικές ομάδες, τέλος, μπορούν να απεικονιστούν σε ένα χάρτη ή 

γράφημα που μας δίνει ανάγλυφη την εικόνα του κλάδου. Στο χάρτη αυτόν 

απεικονίζεται ο αριθμός και το μέγεθος των στρατηγικών ομάδων, καθώς και η 

απόσταση, σε σχέση με τις στρατηγικές μεταβλητές (ή μεγέθη), μεταξύ τους. Έτσι 

έχουμε μια άμεση οπτική εικόνα για τις διαφορετικές στρατηγικές που ακολουθούνται 

από τις επιχειρήσεις του κλάδου: δηλαδή, αφού κάθε στρατηγική ομάδα απαρτίζεται 

από επιχειρήσεις με ομοειδή στρατηγική αντιμετώπιση των στοιχείων του 

περιβάλλοντος, ο αριθμός των διαφορετικών στρατηγικών ομάδων καταδεικνύει τον 

αριθμό των διαφορετικών ακολουθητέων στρατηγικών από τις επιχειρήσεις του 

κλάδου. Η απόσταση επίσης που έχουν οι στρατηγικές ομάδες μεταξύ τους, που 

μεταφράζεται σε απόσταση σε σχέση με τις στρατηγικές μεταβλητές - μεγέθη, μας δίνει 

μια εικόνα του ανταγωνισμού στον κλάδο. Διαδοχικοί χάρτες για διαφορετικές 

χρονικές περιόδους, μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε τις αλλαγές που επήλθαν στον 

κλάδο' και γνωρίζοντας ενδεχομένως κάποια αλλαγή σε μια μεταβλητή του 

περιβάλλοντος μπορούμε να διαπιστώσουμε πώς αυτή επηρέασε ολόκληρο τον κλάδο. 

Ο χάρτης των στρατηγικών ομάδων, λοιπόν, είναι ένα εργαλείο στα χέρια του αναλυτή, 

που επιτρέπει τη γραφική απεικόνιση της κατάστασης του κλάδου. Διευκολύνει έτσι 

την διαχρονική παρατήρηση των αλλαγών που επέρχονται σ' αυτόν. 

Για το σχεδιασμό του χάρτη των στρατηγικών ομάδων, ο αναλυτής πρέπει να 

επιλέξει προσεκτικά τις μεταβλητές εκείνες που θα χρησιμοποιηθούν ως άξονες του 

χάρτη. Ο αναλυτής θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι οι πιο ενδεδειγμένες στρατηγικές 

μεταβλητές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως άξονες είναι εκείνες που εκφράζουν 

τα χαρακτηριστικά του κλάδου ή οι παράγοντες εκείνοι που προσδιορίζουν το 
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ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων κάθε ομάδας, όπως το μέγεθος 

ασχολιών των επιχειρήσεων, η αναγνώριση της μάρκας, ο βαθμός της κάθετης 

ολοκλήρωσης κ.α. Στην περίπτωση που περισσότερες από δυο στρατηγικές μεταβλητές 

εκφράζουν τα χαρακτηριστικά του κλάδου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως άξονες 

στο σχεδιασμό του χάρτη, τότε μπορούν να σχεδιαστούν περισσότεροι από ένας χάρτες 

χρησιμοποιώντας διάφορους συνδυασμούς των στρατηγικών μεταβλητών. Ο αναλυτής 

έτσι μπορεί να αποδώσει ορθότερα τη μορφή του ανταγωνισμού. Για το θέμα αυτό ο 

Porter (1980) διευκρινίζει: «ο σχεδιασμός του χάρτη είναι ένα εργαλείο που βοηθά στη 

διάγνωση των ανταγωνιστικών σχέσεων μέσα στον κλάδο και δεν υπάρχει απαραίτητα 

σωστή προσέγγιση» (σελ. 154). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

3.1 Εισαγωγή  
 
Η θεωρία στρατηγικών ομάδων υποστηρίζεται και συνδέεται αρκετά  

περίπλοκα  με την έννοια των φραγμών κινητικότητας  (Caves and Porter, 1977).  Από 

την άλλη, η έννοια των φραγμών κινητικότητας  αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ένας κλάδος με χαμηλούς φραγμούς εισόδου 

αποτελεί πόλο έλξης για πολλές επιχειρήσεις, αφού το  κόστος να εισέλθουν σε αυτόν 

είναι μικρό. Καθώς περισσότερες  επιχειρήσεις  μπαίνουν σε μια αγορά, ο υφιστάμενος 

ανταγωνισμός αυξάνεται και η κερδοφορία μειώνεται (θεωρητικά), στο σημείο όπου 

δεν υπάρχει κανένα κίνητρο για τις νέες εταιρίες να εισέλθουν στη βιομηχανία. 

Το παρόν κεφάλαιο στοχεύει στη διαμόρφωση των υποθέσεων της έρευνας, με 

βάση τις έννοιες των στρατηγικών ομάδων, του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  και 

των φραγμών κινητικότητας.  

 
 

3.2 Προς τη Διαμόρφωση των Υποθέσεων 
 
 

Όπως προκύπτει από τη μέχρι τώρα ανάλυση, οι φραγμοί κινητικότητας 

προβάλλουν, συγκεκριμένα δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, συνήθως 

δαπανηρά, τα οποία έχουν όλες οι επιχειρήσεις της συγκεκριμένης στρατηγικής ομάδας, 

αναγκάζοντας, κατ' αυτόν τον τρόπο, τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισέλθουν στην 

ίδια ομάδα, να αποκτήσουν και αυτές τα ίδια χαρακτηριστικά, προκειμένου να 

απολαμβάνουν τα ίδια πλεονεκτήματα με τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, αλλά και να 

είναι ανταγωνιστικές. Ο εξαναγκασμός αυτός στην ουσία αποτελεί και το φραγμό 

εισόδου στην ομάδα, αφού οι επενδυτικές απαιτήσεις είναι υψηλές, αλλά και το 
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αποτέλεσμα αυτών αβέβαιο. Οι McGee και Thomas (1986) εξηγούν ότι οι φραγμοί 

κινητικότητας απαγορεύουν τη μετακίνηση μεταξύ των ομάδων, εξαιτίας του υψηλού 

κόστους που αυτή συνεπάγεται, το σημαντικό χάσιμο χρόνου, ή την αβεβαιότητα για το 

αποτέλεσμα. 

Αναφέρθηκε ακόμα, ότι κάποιες φορές οι επιχειρήσεις προσπαθούν να 

ισχυροποιήσουν ακόμα περισσότερο τους φραγμούς κινητικότητας, επενδύοντας στα 

ήδη υπάρχοντα χαρακτηριστικά που τους αποτελούν. Στις περιπτώσεις αυτές οι 

φραγμοί λειτουργούν με δυο τρόπους: κατ' αρχήν εμποδίζουν την είσοδο νέων 

επιχειρήσεων στην ομάδα, αλλά επίσης καταδεικνύουν και τη δομή των επιχειρήσεων 

της ομάδας, αφού οι συντονισμένες προσπάθειες ενίσχυσης των φραγμών, επηρεάζει τη 

λειτουργία τους, η οποία στηρίζεται, ως ένα βαθμό, στο μέγεθος και τη διαχρονικότητα 

αυτών. Οι Caves και Porter (1977) παρατήρησαν ότι «οι επενδύσεις των επιχειρήσεων 

σε φραγμούς εισόδου, παίζουν ένα ρόλο στον ορισμό και τη διαφοροποίηση των 

ομάδων». Παίρνουν, λοιπόν, μια άλλη διάσταση οι φραγμοί κινητικότητας, και δεν 

περιορίζονται μόνο στο να προφυλάσσουν μια στρατηγική ομάδα από εξωτερική 

εισβολή, αλλά την οριοθετούν, ή ακόμα και τη μορφοποιούν σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά τους. Έτσι, η στρατηγική ομάδα εδώ, ορίζεται ως μια ομάδα 

επιχειρήσεων στον κλάδο που ξεχωρίζει ή διαφοροποιείται από άλλες ομάδες 

επιχειρήσεων, από τους φραγμούς κινητικότητας. Οι Mascarenhas και Aaker (1989), 

υποδεικνύουν, όπως άλλωστε προαναφέρθηκε, ότι στον ορισμό των στρατηγικών 

ομάδων, η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη φύση των φραγμών εισόδου στις ομάδες, 

παρά στην ακολουθητέα στρατηγική, αφού οι στρατηγικές μπορεί είτε να αντιγραφούν, 

είτε να συμπέσουν με αυτές κάποιων άλλων επιχειρήσεων που προέρχονται από 

διαφορετικό περιβάλλον, και έχουν διαφορετικές πηγές, κεφάλαια, και εμπειρίες. Οι 

επιχειρήσεις που έχουν κοινή στρατηγική, αλλά που προέρχονται από διαφορετικό 

περιβάλλον, λοιπόν, ενδεχομένως θα έχουν και διαφορετικές δυνάμεις και αδυναμίες, 
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και κατ’ επέκταση θα στηρίζονται σε διαφορετικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, απ’ 

ό,τι οι υπόλοιπες που προέρχονται από το ίδιο περιβάλλον ή κύρια ασχολία (core 

business), οπότε είναι πιθανόν να αντιδράσουν με διαφορετικό τρόπο σε ποικίλες 

περιβαλλοντολογικές αλλαγές. Η υπόθεση, επομένως, ότι οι επιχειρήσεις με παρόμοια 

δομή, οργάνωση, δυνατότητες κλπ, ακολουθούν την ίδια στρατηγική, και ακολούθως 

αντιδρούν με παρόμοιο τρόπο προς το περιβάλλον τους, καταρρίπτεται στην 

προκειμένη περίπτωση, απλά και μόνο γιατί οι επιχειρήσεις που προέρχονται από άλλο 

περιβάλλον ενδέχεται να μην έχουν την ίδια δομή, οργάνωση, κλπ. Το γεγονός ότι 

ακολουθούν την ίδια στρατηγική με κάποιες άλλες, που χαρακτηρίζονται από 

ομοιομορφία, μπορεί να είναι απλά συμπωματικό ή συγκυριακό. Σύμφωνα με τον 

Porter όμως, αυτές οι επιχειρήσεις, πιθανώς, ανήκουν στην ίδια  στρατηγική ομάδα. 

Στην περίπτωση αυτή, η ομάδα αναμένεται να μην είναι σταθερή. 

Οι φραγμοί κινητικότητας, από την άλλη μεριά, εξαρτώνται από τις πηγές των 

επιχειρήσεων της ομάδας, αντανακλούν τους πόρους τους (υλικούς ή άϋλους), και είναι 

κοινοί για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. Επομένως, οι φραγμοί κινητικότητας, 

πιθανόν να είναι ένα πιο ακριβές και κατάλληλο κριτήριο για την τμηματοποίηση των 

επιχειρήσεων του κλάδου σε στρατηγικές ομάδες. 

Οι φραγμοί κινητικότητας, όπως έχει προαναφερθεί μπορεί να είναι πόροι όπως 

η αναγνώριση του ονόματος, η έντονη διαφοροποίηση, οι πιστοί καταναλωτές, η 

πρόσβαση σε κανάλια διανομής, η συσσωρεμένη εμπειρία ή ο μεγάλος όγκος 

παραγωγής που οδηγεί σε πλεονέκτημα κόστους, κλπ. Οι πόροι αυτοί αποτελούν 

φραγμούς κινητικότητας, γιατί συνήθως είναι δύσκολο να αντιγραφούν, και δεν μπορεί 

να ουδετεροποιηθούν, δηλαδή να αγνοηθούν από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

εισέλθουν, επομένως η έλλειψή τους αποτελεί περιορισμό στη δυνατότητα εισόδου 

στην ομάδα. Συνεπώς, αν μια επιχείρηση επιθυμεί να εισέλθει σε μια στρατηγική 

ομάδα, το βασικό ζήτημα συνήθως είναι αν οι απαραίτητοι πόροι υπάρχουν, ή μπορούν 
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να αποκτηθούν. Οι φραγμοί κινητικότητας, δηλαδή, παίζουν ένα σαφή και καθοριστικό 

ρόλο στη διαμόρφωση των στρατηγικών ομάδων, αφ’ ενός γιατί η ύπαρξη των πόρων, 

από τους οποίους αυτοί συνίστανται, αποτελούν προϋπόθεση για την ένταξη των 

επιχειρήσεων στην ομάδα, προκειμένου αυτές να είναι βιώσιμες, και αφ’ εταίρου γιατί 

η ένταση με την οποία αυτοί εμφανίζονται, καθορίζει τα πλαίσια της ομάδας. 

Από την άλλη πλευρά, θεωρούμε ότι αν η στρατηγική δεν υποστηρίζεται από 

ένα μοναδικό χαρακτηριστικό ή ικανότητα, τότε μπορεί εύκολα να αντιγραφεί, αφού οι 

φραγμοί κινητικότητας και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα εκλείπουν. Για να είναι 

επιτυχής η στρατηγική της επιχείρησης, επομένως, πρέπει να στηρίζεται στους 

φραγμούς κινητικότητας, ή σε κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ώστε να μπορεί να 

ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό. Όπως έχει αναπτυχθεί σε προηγούμενη θέση, το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης αναδεικνύεται από την παράλληλη 

ανάλυση των δυνάμεών της σε σχέση με τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος μέσα στο 

οποίο αυτή λειτουργεί. Επιπλέον, ισχυριστήκαμε ότι αν η επιλογή της ακολουθητέας 

στρατηγικής γίνει κατόπιν μελέτης των παραγόντων που επηρεάζουν την επιχείρηση, 

και όχι αυθαίρετα, τότε συμπεραίνουμε ότι οι επιχειρήσεις που ακολουθούν παρόμοια 

στρατηγική επηρεάζονται με παρόμοιο τρόπο από αυτούς, και έχουν παρόμοιο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, δεδομένου ότι τη στρατηγική αυτή υποδεικνύουν η 

ανάλυση μεταξύ των ευκαιριών και απειλών του περιβάλλοντος, με τις δυνάμεις και τις 

αδυναμίες της επιχείρησης, σε συνδυασμό με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτής. 

Έτσι, ορίσαμε τη στρατηγική ομάδα ως μια ομάδα επιχειρήσεων στον ίδιο βιομηχανικό 

κλάδο, που ακολουθούν παρόμοια στρατηγική σε σχέση με τα στρατηγικά μεγέθη. 

Κατά τον Porter, τα μεγέθη αυτά, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, είναι η αναγνώριση του 

ονόματος, η εξειδίκευση ή η ένταση διαφοροποίησης, η επιλογή του καναλιού 

διανομής, η ποιότητα του προϊόντος, η πρωτοπορία στην τεχνολογία, ο έλεγχος του 

κόστους κλπ. Αυτά, όμως, είναι και τα χαρακτηριστικά, ή, όπως αναφέρθηκαν, οι πόροι 
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εκείνοι, που συνιστούν τους φραγμούς κινητικότητας μιας στρατηγικής ομάδας. Τα 

στρατηγικά μεγέθη, επομένως, που διαμορφώνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της 

επιχείρησης, και κατ’ επέκταση ορίζουν και την επιλεχθείσα στρατηγική, είναι 

ταυτόσημα με τους πόρους εκείνους της επιχείρησης που χρησιμοποιούνται για τη θέση 

φραγμών κινητικότητας γύρω από την ομάδα στην οποία αυτή ανήκει. Αυτή είναι, 

λοιπόν, και η πρώτη μας υπόθεση, η οποία διατυπώνεται ως εξής: 

 

Υπόθεση πρώτη: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και οι φραγμοί                            

κινητικότητας στηρίζονται στα ίδια χαρακτηριστικά. 

 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στηρίζεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 

της επιχείρησης, χαρακτηριστικά που είναι κατά κάποιον τρόπο μοναδικά. Η 

μοναδικότητα των χαρακτηριστικών ή πόρων αυτών, άλλωστε, της δίνει και το 

πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις της ομάδας ή του κλάδου όπου 

ανήκει. Η στρατηγική, λοιπόν, που επιλέγει η επιχείρηση για να ανταγωνιστεί στην 

ομάδα ή τον κλάδο της, στηρίζεται στο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, και είναι αυτή, 

που μπορεί να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο τη μοναδικότητά του, και 

συγχρόνως να εξασφαλίσει τη διαχρονικότητά του. Η στρατηγική, επομένως, που 

στηρίζεται σε αυτά τα χαρακτηριστικά ή πόρους, είναι συνήθως δύσκολο να αντιγραφεί 

από άλλες επιχειρήσεις, γιατί αυτές, όταν δεν έχουν τα εν λόγω χαρακτηριστικά ή 

πόρους, δεν έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για να υποστηρίξουν αυτή τη 

στρατηγική. Η αντιγραφή της, λοιπόν, δεν μπορεί να είναι επιτυχής, και ως παρεπόμενο 

και η επιχείρηση δεν θα είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Συμπεραίνουμε, έτσι, ότι για να 

είναι η επιλεχθείσα στρατηγική επιτυχής, το κύριο ζητούμενο είναι αν οι απαραίτητοι 

πόροι ή χαρακτηριστικά υπάρχουν ή μπορούν να αποκτηθούν. Κατά συνέπεια, οι 

επιχειρήσεις που ακολουθούν παρόμοια στρατηγική και προέρχονται από το ίδιο 



133 
 

περιβάλλον (core business), στηρίζονται στους ίδιους πόρους, και επομένως έχουν 

παρόμοιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Καταλήγουμε, έτσι, και πάλι στο συμπέρασμα, 

ότι οι επιχειρήσεις αυτές, θα ανήκουν στην ίδια στρατηγική ομάδα. Αυτή είναι και η 

δεύτερη υπόθεσή μας, η οποία συνοψίζεται στο εξής: 

 

Υπόθεση δεύτερη: Μόνο η ύπαρξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που οδηγούν σε 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διασφαλίζουν σχετική μοναδικότητα στην επιχείρηση. 

 

Αντίστοιχα, οι φραγμοί κινητικότητας στηρίζονται σε συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, που είναι δύσκολο να ξεπεραστούν ή να 

αποκτηθούν από άλλες επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, είναι φραγμοί 

κινητικότητας. Οι επιχειρήσεις της ομάδας επιλέγουν να ενισχύσουν τα χαρακτηριστικά 

αυτά, έτσι ώστε να καταστήσουν τους φραγμούς αυτούς ακόμα δυσκολότερο στο να 

αποκτηθούν ή να ξεπεραστούν από επιχειρήσεις εκτός ομάδας. Η στρατηγική που 

επιλέγουν, επομένως, στηρίζεται στα χαρακτηριστικά αυτά για να τα ενισχύσει. Έτσι η 

αντιγραφή αυτής της στρατηγικής από επιχειρήσεις εκτός ομάδας, η οποία στερείται 

αυτών των χαρακτηριστικών, δε θα είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη. Συμπεραίνουμε, 

έτσι, ότι για να είναι η επιλεχθείσα στρατηγική επιτυχής, το κύριο ζητούμενο είναι αν οι 

απαραίτητοι πόροι ή χαρακτηριστικά υπάρχουν ή μπορούν να αποκτηθούν. Κατά 

συνέπεια, οι επιχειρήσεις που ακολουθούν παρόμοια στρατηγική και προέρχονται από 

το ίδιο περιβάλλον (core business), στηρίζονται στους ίδιους πόρους, και επομένως 

έχουν παρόμοιους φραγμούς κινητικότητας. Καταλήγουμε, έτσι, και πάλι στο 

συμπέρασμα, ότι οι επιχειρήσεις αυτές, θα ανήκουν στην ίδια στρατηγική ομάδα. Αυτή 

είναι και η τρίτη υπόθεσή μας, η οποία συνοψίζεται στο εξής: 
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Υπόθεση τρίτη: Μόνο η ύπαρξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που οδηγούν σε 

φραγμούς κινητικότητας  διασφαλίζουν σχετική μοναδικότητα στην επιχείρηση. 

 

Ανακεφαλαιώνουμε, λοιπόν, με το συμπέρασμα ότι μια στρατηγική δεν μπορεί 

να είναι μακροπρόθεσμα επιτυχής, αν δε στηρίζεται στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

της επιχείρησης, όπως επίσης και ότι οι φραγμοί κινητικότητας δεν μπορεί να 

υφίστανται μακροπρόθεσμα, αν δεν υπάρχουν στην επιχείρηση τα χαρακτηριστικά ή οι 

πόροι που τους συνθέτουν. Έτσι, υποστηρίζουμε ότι οι στρατηγικές που στηρίζονται 

στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, καθώς και οι φραγμοί 

κινητικότητας που στηρίζονται στους αντίστοιχους πόρους των επιχειρήσεων, δεν 

μπορεί να αντιγραφούν ή να ουδετεροποιηθούν. Εντούτοις, δεν παραβλέπουμε το 

γεγονός, ότι υπό συγκεκριμένες συνθήκες, κάποιες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να 

ακολουθούν παρόμοια στρατηγική, ενώ δεν επηρεάζονται από τους ίδιους παράγοντες, 

και πιθανόν, δεν έχουν το ίδιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παρόμοια, κάποιες 

επιχειρήσεις ενδέχεται να προβάλλουν τους ίδιους φραγμούς κινητικότητας, παρ’ όλο 

που τα χαρακτηριστικά στα  οποία στηρίζονται μπορεί να διαφέρουν, ή συνηθέστερα, οι 

παράγοντες που τις επηρεάζουν, μπορεί να επιδρούν με διαφορετικό τρόπο στα 

χαρακτηριστικά αυτά. Στις περιπτώσεις αυτές, επομένως, η προσπάθεια ομαδοποίησης 

των επιχειρήσεων, είτε σύμφωνα με την ακολουθητέα στρατηγική, είτε σύμφωνα με 

τους φραγμούς κινητικότητας, θα είναι, πιθανόν, ανεπιτυχής. Η οποιαδήποτε μεταβολή 

σε κάποιους από τους παράγοντες που τις επηρεάζουν, θα σημαίνει και την 

αναδιάρθρωση της ομάδας, αφού αυτοί δεν τις επηρεάζουν με τον ίδιο τρόπο. Συνεχείς 

αναδιαρθρώσεις μιας ομάδας, όμως, θέτουν σε αμφισβήτηση και την εγκυρότητά της, 

αφού οι μεγάλοι ρυθμοί κινητικότητας μεταξύ των ομάδων, μπορούν να θέσουν σε 

αμφισβήτηση την ύπαρξη φραγμών κινητικότητας, ή την επιλογή των κατάλληλων 

φραγμών, και κατ’ επέκταση την ορθή αναγνώριση των στρατηγικών ομάδων. Είναι, 
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βέβαια, θεμιτή η κίνηση επιχειρήσεων μεταξύ των ομάδων, στις περιπτώσεις που αυτές 

κατόρθωσαν να ξεπεράσουν τους φραγμούς που τέθηκαν από τις επιχειρήσεις των 

εκάστοτε ομάδων, ιδιαίτερα δε, όταν παίρνουν το ρίσκο να κάνουν επενδύσεις εισόδου. 

Επίσης, θεμιτή είναι η παρατήρηση αυξημένης κινητικότητας, όταν στον κλάδο 

γενικότερα συντελούνται σημαντικές αλλαγές, που είναι αναμενόμενο ότι θα 

επηρεάσουν τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σ’ αυτόν. Όμως, η έντονη κινητικότητα 

σε άλλες περιπτώσεις, συνήθως προδίδει ότι δεν έχουν αναγνωριστεί έγκυρες 

στρατηγικές ομάδες. 

Ένα ερώτημα που προκύπτει, λοιπόν, είναι πώς θα εξασφαλίσουμε την 

αναγνώριση έγκυρων στρατηγικών ομάδων, αφού αυτές μπορεί να αμφισβητηθούν με 

οποιονδήποτε από τους δυο τρόπους γίνει η οριοθέτησή τους. Για να δώσουμε 

απάντηση στο ερώτημα αυτό, επανεξετάζουμε την αρχική μας υπόθεση, ότι δηλαδή, 

τόσο οι φραγμοί κινητικότητας, όσο και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των 

επιχειρήσεων μιας ομάδας, στηρίζονται στα ίδια χαρακτηριστικά ή πόρους. Επιπλέον, 

υποθέτουμε ότι, αφού οι φραγμοί κινητικότητας είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ή 

αλλιώς πόροι, που είναι απαραίτητοι για την  ασφαλή λειτουργία και την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε μια ομάδα, και που τα έχουν 

όλες οι επιχειρήσεις της ομάδας, αλλά τα στερούνται οι επιχειρήσεις που βρίσκονται 

έξω από αυτήν, τότε οι φραγμοί αυτοί ομοιάζουν με είδος ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων της ομάδας, έναντι αυτών που βρίσκονται έξω από 

αυτήν. Με άλλα λόγια, η υπόθεση εδώ είναι ότι, εφ’ όσον οι επιχειρήσεις που 

βρίσκονται έξω από τη συγκεκριμένη ομάδα, αδυνατούν να εισέλθουν σ’ αυτή, λόγω 

της έλλειψης των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών ή πόρων που αποτελούν τους 

φραγμούς κινητικότητας, βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση σε σχέση με αυτές που 

βρίσκονται ήδη στην ομάδα. Άρα, λοιπόν, οι επιχειρήσεις που έχουν τα εν λόγω 

χαρακτηριστικά ή πόρους, έχουν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με αυτές που τα 
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στερούνται. Επομένως, οι φραγμοί κινητικότητας, εδώ, αποτελούν και ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις που τους κατέχουν. 

 Επίσης, και συνοψίζοντας τους ισχυρισμούς της τρίτης υπόθεσης, όταν τα 

χαρακτηριστικά, ή αλλιώς οι πόροι των επιχειρήσεων που διαμορφώνουν τους 

φραγμούς κινητικότητας για την ομάδα στην οποία ανήκουν, είναι δύσκολο να 

ουδετεροποιηθούν ή να αποκτηθούν από άλλες επιχειρήσεις, τότε αυτά λειτουργούν και 

ως ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις αυτές. Έτσι, φτάνουμε στην 

τέταρτη υπόθεση, η οποία είναι:  

 

Υπόθεση τέταρτη: Οι φραγμοί κινητικότητας λειτουργούν και ως ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. 

.  

Με παρόμοια συλλογιστική, οι επιχειρήσεις της στρατηγικής ομάδας που έχουν 

συγκεκριμένο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και όπως είπαμε αυτό δεν μπορεί να 

αντιγραφεί ή να ουδετεροποιηθεί, σημαίνει ότι έχουν κάποια χαρακτηριστικά ή πόρους, 

που εκλείπουν από τις επιχειρήσεις εκτός ομάδας. Δεδομένου, όμως, ότι τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι που εξασφαλίζουν στις επιχειρήσεις την επιτυχή και 

μακρόχρονη λειτουργία τους, η έλλειψή τους καθιστά την είσοδο των υπολοίπων 

επιχειρήσεων στην ομάδα αδύνατη ή ανεπιτυχή. Επομένως, τα χαρακτηριστικά ή οι 

πόροι που αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων της 

συγκεκριμένης στρατηγικής ομάδας, λειτουργούν ταυτόχρονα και ως φραγμοί 

κινητικότητας για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός της ομάδας, ή έστω γι’ αυτές 

που στερούνται των χαρακτηριστικών αυτών. 

Συνοψίζουμε, λοιπόν, τους ισχυρισμούς της δεύτερης υπόθεσής μας στα εξής: 

όταν τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που καθορίζουν το ανταγωνιστικό τους 

πλεονέκτημα, είναι δύσκολο να αντιγραφούν ή να αποκτηθούν από άλλες επιχειρήσεις, 
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τότε αυτά λειτουργούν και ως φραγμοί κινητικότητας στην ομάδα που θα σχηματίσουν 

οι επιχειρήσεις αυτές. Έτσι, φτάνουμε στη διαμόρφωση της  πέμπτης υπόθεσης, η οποία 

είναι:  

 

Υπόθεση πέμπτη: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης λειτουργεί και ως 

φραγμός κινητικότητα;. 

 

Από τους ισχυρισμούς των υποθέσεων τέσσερα και πέντε συνάγεται ότι το 

βασικό στοιχείο είναι, τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν τους φραγμούς 

κινητικότητας ή το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις, να είναι δύσκολο 

να αντιγραφούν ή να αποκτηθούν. Είναι εύλογη, άλλωστε, η υπόθεση, ότι αν τα 

χαρακτηριστικά αυτά μπορούν εύκολα να αντιγραφούν από άλλες επιχειρήσεις, ή να 

ουδετεροποιηθούν, δηλαδή να αγνοηθούν χωρίς συνέπειες για τις επιχειρήσεις που δεν 

τα κατέχουν, τότε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων της ομάδας δεν 

μπορεί να θεωρηθεί σημαντικό, αφού μπορεί εύκολα να αποκτηθεί και από νέους 

ανταγωνιστές, και οι φραγμοί κινητικότητας δεν μπορεί να είναι ουσιαστικοί, αφού 

μπορούν να ξεπεραστούν άκοπα από αυτούς που επιδιώκουν να εισέλθουν στην ομάδα. 

Ως παρεπόμενο αυτής της ελαστικότητας, θα είναι και η έντονη αστάθεια στη 

στρατηγική ομάδα. Επομένως, η σημαντικότερη προϋπόθεση για να υπάρχει 

σταθερότητα στις στρατηγικές ομάδες, είναι οι επιχειρήσεις που τις απαρτίζουν να 

στηρίζονται σε σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και υψηλούς φραγμούς 

κινητικότητας. Κύριο μέλημα του αναλυτή, λοιπόν, προκειμένου να εντοπίσει έγκυρες - 

σταθερές στρατηγικές ομάδες, είναι να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά εκείνα που 

διαμορφώνουν ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και ισχυρούς φραγμούς 

κινητικότητας. Πρέπει, δηλαδή, να αναζητήσει εκείνα τα χαρακτηριστικά, που 

συνδυάζουν τη σχετική μοναδικότητα του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και το 
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αδιαπέραστο των φραγμών κινητικότητας. Σύμφωνα με την προηγούμενη υπόθεσή μας, 

όμως, στην περίπτωση αυτή το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λειτουργεί και ως φραγμός 

κινητικότητας, αλλά και οι φραγμοί κινητικότητας λειτουργούν ως ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα. Επομένως, μπορούμε να κάνουμε μια ακόμα υπόθεση, στηριζόμενοι 

στην προηγούμενη ανάλυση: όταν τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, συμπίπτουν με αυτά που αποτελούν τους φραγμούς 

κινητικότητας, η στρατηγική ομάδα συντίθεται, μάλλον, από ομοιόμορφες επιχειρήσεις, 

διασφαλίζοντας, έτσι, σχετική σταθερότητα στην ομάδα. Αντίθετα, όταν τα 

χαρακτηριστικά που μορφώνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων της 

ομάδας, είναι διαφορετικά από αυτά που συνθέτουν τους φραγμούς κινητικότητας, η 

πιθανότητα ομοιομορφίας μεταξύ των επιχειρήσεων της ομάδας είναι περιορισμένη, 

επομένως και η σταθερότητα της ομάδας είναι αμφισβητήσιμη. Η τελευταία μας 

υπόθεση, λοιπόν, συνοψίζεται στα εξής:  

 

 Υπόθεση έκτη: Η στρατηγική ομάδα διακρίνεται από σταθερότητα όταν τα 

χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων 

ταυτίζονται με αυτά που ορίζουν τους φραγμούς κινητικότητας. 

 

Την υπόθεση αυτή τη στηρίζουμε, εκτός από τα συμπεράσματα της μέχρι τώρα 

ανάλυσης, και σε ένα ακόμα επιχείρημα: κατά τον Porter, η αναγνώριση έγκυρων 

στρατηγικών ομάδων γίνεται με βάση την ακολουθητέα στρατηγική που πηγάζει από το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων που τη συνθέτουν, δεδομένου ότι αυτό 

στηρίζεται στις δυνάμεις των επιχειρήσεων αυτών, σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες και 

τις απειλές του περιβάλλοντός τους. Η προσέγγιση αυτή αμφισβητείται από τους Aaker 

και Mascarenhas, όμως, που ισχυρίζονται ότι, ενδέχεται, επιχειρήσεις με την ίδια 

στρατηγική επιλογή να έχουν διαφορετικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Κατά τον 
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ισχυρισμό τους, λοιπόν, η στρατηγική ομάδα που ορίζεται με βάση την προσέγγιση του 

Porter, πιθανόν θα χαρακτηρίζεται από αστάθεια και μεταβλητότητα. Οι τελευταίοι 

αντιπροτείνουν ως μέθοδο αναγνώρισης έγκυρων στρατηγικών ομάδων, την 

ομαδοποίηση βάσει των φραγμών κινητικότητας, δεδομένου ότι αυτοί στηρίζονται σε 

μοναδικά και έντονα χαρακτηριστικά που φέρουν οι επιχειρήσεις. Όταν, λοιπόν, 

σύμφωνα με την υπόθεσή μας, τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα συμπίπτουν με αυτά που προσδιορίζουν τους φραγμούς κινητικότητας, 

ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο, η ομάδα που θα προκύψει με βάση τα χαρακτηριστικά 

αυτά, να μην είναι ομοιόμορφη. ΄Ετσι, στην περίπτωση που κάποιες από τις 

επιχειρήσεις της στρατηγικής ομάδας ακολουθούν την ίδια στρατηγική, χωρίς όμως να 

στηρίζονται στο ίδιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, συνήθως γιατί αυτές προέρχονται 

από διαφορετικό περιβάλλον (κύρια ασχολία), θα έχουν και διαφορετική δομή και 

χαρακτηριστικά γενικότερα. Η διαφορά αυτή στη δομή και τα χαρακτηριστικά τους, 

όμως, θα υποδεικνύει και διαφορετικούς φραγμούς κινητικότητας για τις επιχειρήσεις 

αυτές, που θα τις προφυλάσσουν από τον ανταγωνισμό. Επομένως, το διαφορετικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις περιπτώσεις αυτές, θα σημαίνει και διαφορετικούς 

φραγμούς κινητικότητας, και ακολούθως ανομοιομορφία στην ομάδα. Αντίθετα, όταν 

τα χαρακτηριστικά στα οποία στηρίζονται, τόσο οι φραγμοί κινητικότητας, όσο και το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων, είναι ίδια, τότε και η δομή των 

επιχειρήσεων αυτών είναι ίδια, επομένως η ομάδα χαρακτηρίζεται από ομοιομορφία. Η 

ταύτιση, λοιπόν, των χαρακτηριστικών που ορίζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 

επιχειρήσεων και αυτών που ορίζουν τους φραγμούς κινητικότητας μεταξύ των 

ομάδων, σημαίνει και ταύτιση των δυο θεωρητικών προσεγγίσεων, αυτή του Porter 

(1980, 1985)  με αυτή των Mascarenhas και Aaker (1989), στο θέμα της ομαδοποίησης 

των επιχειρήσεων ενός βιομηχανικού κλάδου. Καταλήγουμε, έτσι, στο συμπέρασμα, ότι 

εκεί που ταυτίζονται οι δυο θεωρητικές αυτές προσεγγίσεις, η πιθανότητα 
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χρησιμοποίησης ακατάλληλων μεταβλητών για τον εντοπισμό έγκυρων στρατηγικών 

ομάδων, ελαχιστοποιείται. Σύμφωνα με την υπόθεσή μας, επομένως, στην περίπτωση 

αυτή η τμηματοποίηση των επιχειρήσεων του κλάδου σε στρατηγικές ομάδες, 

χαρακτηρίζεται από διαχρονικότητα και ομοιομορφία, διευκολύνοντας έτσι την 

ανάλυση και οδηγώντας σε έγκυρα συμπεράσματα σχετικά με τη δομή και την εξέλιξη 

ολόκληρου του κλάδου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Ο  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

4.1 Εισαγωγή  
 

Ο γαλακτοκομικός τομέας παγκοσμίως είναι πιθανόν ένας από τους 

διαστρεβλωμένους γεωργικούς τομείς. Οι  επιχορηγήσεις παραγωγών ενθαρρύνουν την 

παραγωγή πλεονάσματος, οι εξαγωγικές επιδοτήσεις πληρώνονται από τις κυβερνήσεις 

για να τοποθετήσουν την υπερβολική παραγωγή στις παγκόσμιες αγορές, και τα 

δασμολογικά ή μη δασμολογικά  εμπόδια  που δημιουργούνται από τις αναπτυγμένες 

και αναπτυσσόμενες χώρες, επιθυμούν να προστατεύσουν το γαλακτοκομικό τομέα 

τους από τον «άδικο» ανταγωνισμό. Παραδείγματος χάριν, η Ευρωπαϊκή κοινότητα 

μόνο, ξοδεύει περίπου 16 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως υπέρ της γαλακτοκομικής 

βιομηχανίας. Οι γαλακτοκομικοί αγρότες στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι  λαμβάνουν 

επιχορήγηση παραγωγικών διαδικασιών  της τάξης του 48 %, ενώ το Μεξικό εφαρμόζει  

δασμολόγια  που υπερβαίνουν το 100% σε  διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα.  

Αυτές οι στρεβλώσεις της αγοράς, ασκούν σημαντικές και διαφορετικές 

επιδράσεις στους παραγωγούς και στους καταναλωτές στις διάφορες χώρες,  οι οποίες 

ωστόσο είναι εξαιρετικά δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Αν και υπάρχει συναίνεση για 

την άποψη ότι μια μείωση των γαλακτοκομικών επιχορηγήσεων του ΟΟΣΑ θα 

οδηγούσε σε μια αύξηση στην αξία του γάλακτος στην παγκόσμια αγορά, οι εκτιμήσεις 

του μεγέθους της αύξησης τιμών ποικίλλουν ευρέως και, λαμβάνοντας υπόψη την 

πολυπλοκότητα του γαλακτοκομικού τομέα, εγείρονται διαφωνίες για το ποιος θα 

ωφεληθεί και ποιος θα ζημιωθεί από αυτήν την αύξηση . 
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4.2 Η Παραγωγή Γαλακτοκομικών Διεθνώς 
 

 Ο γαλακτοκομικός κλάδος έχει ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που το 

διακρίνουν από άλλα γεωργικά προϊόντα και τα οποία διαμορφώνουν  την παραγωγή, 

την επεξεργασία και το εμπόριό του. Για παράδειγμα, και σε αντιδιαστολή με το σιτάρι, 

το γάλα είναι ογκώδες και βαρύ προϊόν, που απαιτεί υψηλό κόστος αποθήκευσης και  

μεταφοράς καθότι απαιτεί ψύξη για τη διατήρησή του. Επιπλέον,  ο συγκεκριμένος 

κλάδος στηρίζεται πολύ στο γάλα, που είναι η πρώτη ύλη για τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα,  με αποτέλεσμα ο τομέας που αφορά την επεξεργασία του να είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός.  

Σε διεθνές επίπεδο, η μεγάλη πλειοψηφία των παραγωγών γάλακτος είναι 

μικρής κλίμακας, με μάλλον αδύνατη και τρωτή θέση στην αγορά, λόγω του χαμηλού 

επιπέδου παραγωγής τους και της ανάγκης για παραγωγή σε καθημερινή βάση. Τα 

σταθερά κόστη στη γαλακτοκομική παραγωγή είναι υψηλά και μπορούν να 

προσαρμοστούν μόνο βαθμιαία στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Ωστόσο, η 

παραγωγή γάλακτος παρέχει μια τακτή πηγή εισοδήματος και θεωρείται εντάσεως 

εργασίας.   

Εξαιτίας του γεγονότος ότι ακόμη και τα μεγαλύτερα παραγωγικά αγροκτήματα 

δεν είναι σε θέση να παρέχουν επαρκείς ποσότητες  στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, 

αλλά κάθε αγρόκτημα παρέχει μόνο ένα μικρό μερίδιο  του συνολικού επεξεργασμένου 

γάλακτος, οι παραγωγοί σε πολλές χώρες οργανώνονται σε συνεταιρισμούς. Οι 

συνεταιρισμοί παραγωγών γάλακτος συσσωρεύουν την προσφορά προϊόντων ενός 

μεγάλου αριθμού παραγωγών και ενισχύουν τη διαπραγματευτική τους δύναμή έναντι 

των βιομηχανιών επεξεργασίας ή και ακόμα περαιτέρω είναι σε θέση να κανονίζουν τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας τους. Επιπλέον, οι συνεταιρισμοί μπορούν να εγγυηθούν 

στους αγρότες της αγορά για την καθημερινή παραγωγή τους. Ακόμη και στις 

αναπτυγμένες  χώρες, οι συνεταιρισμοί υποστηρίζουν ισχυρές θέσεις στην επεξεργασία 
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γάλακτος, με τους συνεταιρισμούς  παραγωγών [όπως οι Γαλακτοκομικοί Αγρότες της 

Αμερικής (DFA)] να  εμπορεύονται το  σημαντικότερο μερίδιο του γάλακτος από τα 

αγροκτήματα.  

Ο γαλακτοκομικός τομέας διαδραματίζει ένα  σημαντικό οικονομικά ρόλο στον 

τομέα της γεωργίας, τόσο στις βιομηχανικές, όσο και στις περισσότερες από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, η παραγωγή  γάλακτος 

παράγει σε αξία περισσότερο από 20% των αγροτικών πρϊόντων (Meilke και Lariviere, 

1999).  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ετών (1980-2004), η παγκόσμια παραγωγή 

γάλακτος αυξήθηκε κατά 32%, από 466 εκατομμύριο τόνους το 1980 σε 613 

εκατομμύριο τόνους το 2004, ενώ η κατά κεφαλήν παραγωγή παγκόσμιου γάλακτος 

έχει μειωθεί από 105 κιλά κατά κεφαλήν ετησίως το 1980 σε 96 κιλά κατά κεφαλήν 

ετησίως το 2004 - μια πτώση της τάξης του εννέα τοις εκατό. Αυτοί οι αριθμοί δείχνουν 

ότι η παραγωγή παγκόσμιου γάλακτος δεν έχει συμβαδίσει με την αύξηση στον 

παγκόσμιο πληθυσμό. Η πτώση στην κατά κεφαλήν παγκόσμια παραγωγή γάλακτος 

μπορεί να αποδοθεί στη μειωμένη παραγωγή στις αναπτυγμένες χώρες, ενώ η κατά 

κεφαλήν παραγωγή γάλακτος στις αναπτυσσόμενες χώρες, έχει αυξηθεί ελαφρώς κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων 24 ετών.  

Επιπλέον, οι παγκόσμιες πωλήσεις γαλακτοκομικών έχουν αυξηθεί κατά 39% τα 

τελευταία χρόνια (1998-2006), φτάνοντας τα 302 δις. δολάρια. Το ενδιαφέρον είναι ότι 

η αύξηση αυτή ουσιαστικά εμφανίζεται μετά το 2002, όπου μέχρι τούδε οι πωλήσεις 

γαλακτοκομικών παγκοσμίως σημείωναν μια σχετική σταθερότητα, ανά είδος και 

τελική πώληση, όπως φαίνεται στο σχήμα 1. 
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Στο σχήμα 2 εμφανίζεται η διαμόρφωση της αγοράς κατά το χρονικό διάστημα 

1996-2006, αλλά και η εικόνα που θα παρουσιάζει κατά τα προσεχή έτη (2006-2011) 

σύμφωνα με προβλέψεις της Euromonitor international. 
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Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας γαλακτοκομικών προϊόντων είναι η Νέα Ζηλανδία,  

ενώ η Ιαπωνία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας (OECD, 2005), η οποία ωστόσο κατέχει 

τη δέκατη θέση ως παραγωγική χώρα (πίνακας 1). 

Οι φυσικοί πόροι (κλίμα, μήκος της εποχής της χορτονομής, εδαφολογική 

γονιμότητα και διαθεσιμότητα του εδάφους), ασκούν σημαντική επίδραση στην 
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ανάπτυξη και την εξέλιξη των γαλακτοκομικών συστημάτων σε μια χώρα. Τα 

συστήματα εκείνα που βασίζονται στα διαθέσιμα εδάφη χόρτου, όπως στη Νέα 

Ζηλανδία, την Αυστραλία και  την Αργεντινή, έχουν χαμηλότερο κόστος παραγωγής, 

με μεγάλα κοπάδια ζώων και χαμηλότερες παραγωγές γάλακτος ανά αγελάδα. 

 
Πίνακας 1 

 
 

Οι  Δέκα  κορυφαίοι παραγωγοί γάλακτος-2005  

(σε χιλ. τον.)  

Ινδία 91,940 

Η.Π.Α. 80,264.51 

Κίνα 32,179.48 

Ρωσία 31,144.37 

Πακιστάν 29,672 

Γερμανία 28,487.95 

Γαλλία 26,133 

Βραζιλία 23,455 

Η. Βασίλειο. 14,577 

Νέα Ζηλανδία 14,500 

Σύνολο 372,353.31 

Πηγή : UN Food & Agriculture Organization (2007) 
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Η έλλειψη εδάφους που είναι πρόσφορο για βοσκή, οδηγεί σε συστήματα που 

βασίζονται περισσότερο στα δημητριακά και συνοδεύονται από υψηλό κόστος και με 

μικρά σε μέγεθος κοπάδια ζώων. Τα  εντατικότερα συστήματα παραγωγής είναι σε ισχύ 

στο Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία με πολύ υψηλές παραγωγές ανά αγελάδα. Η 

παραγωγή στην E.Ε. και την Ελβετία, είναι κάπως λιγότερο εντατική, με  χαμηλότερες 

παραγωγές. Η Αυστραλία μπορεί να θεωρηθεί ως ενδιάμεση περίπτωση μεταξύ των δύο 

συστημάτων τροφοδοσίας. Παρά το γεγονός ότι το σημαντικότερο μέρος της 

παραγωγής του παγκόσμιου γάλακτος προέρχεται από αυτά τα δύο συστήματα, το 
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επικρατόν σύστημα σίτισης ζώων, είναι αυτό των υπολλειμάτων από τη συγκομιδή 

γεωργικών καλλιεργειών (π.χ. Ινδία και αναπτυσσόμενες χώρες). Το κόστος του είναι 

αρκετά πιο χαμηλό (χαμηλότερη ποιότητα) και συνοδεύεται επίσης από χαμηλή 

παραγωγικότητα γάλακτος. 

Στις αναπτυγμένες χώρες, σχεδόν όλο το γάλα που παράγεται στα αγροκτήματα 

παραδίδεται στα γαλακτοκομεία για επεξεργασία [για την Ε.Ε. το μερίδιο ήταν 95% το 

2003 σύμφωνα με ZMP (2004)]. Τα σημαντικότερα επεξεργασμένα προϊόντα 

περιλαμβάνουν: το υγρό γάλα, το τυρί, το επεξεργασμένο γάλα για την καζεΐνη, το 

βούτυρο, το συμπυκνωμένο γάλα, το γάλα σε σκόνη αφρού (SMP) και το γάλα  σε 

σκόνη  (WMP).  

Στις περιοχές που είναι περισσότερο από αυτάρκεις στο γάλα, όπως η ΕΕ, το 

βούτυρο και το γάλα σε σκόνη αφρού, είναι υπόλοιπα της συνολικής προσφοράς 

γάλακτος. Όταν η ζήτηση γάλακτος (κυρίως για  τα υψηλότερα προϊόντα αξίας, όπως το 

τυρί, τα φρέσκα προϊόντα και WMP) ικανοποιείται, το  πλεόνασμα υποβάλλεται σε 

επεξεργασία και μετατρέπεται σε βούτυρο και σε SMP για αποθήκευση. Επομένως, ο  

όγκος παραγωγής συνδέεται έντονα με τις συνθήκες προσφοράς και ζήτησης των 

γαλακτοκομικών προϊόντων με μεγάλη αξία. Κατά συνέπεια, οι διακυμάνσεις στην 

παραγωγή τυριών, είναι ένας σημαντικός καθοριστικός παράγοντας της παραγωγής 

βουτύρου. Η αλληλοεξάρτηση στην παραγωγή μπορεί να οδηγήσει τις γαλακτοκομικές  

αγορές να κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Παραδείγματος χάριν στην 

περίπτωση του βουτύρου, η παραγωγή είναι πολύ κυμαινόμενη, γεγονός που επηρεάζει 

τις παγκόσμιες αγορές καθώς και την τιμή του (Rabobank  2004, ΟECD 2002). Οι 

πωλήσεις γάλακτος παγκοσμίως για το 2006 απεικονίζονται στο σχήμα 3. 
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Όσον αφορά το τυρί, θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα αγροτικά 

προϊόντα. Σύμφωνα με στοιχεία (Food and Agricultural Organization, U.N. (2007)), 

περισσότερο από 18 εκ. τόνοι τυριού παραχθήκαν παγκοσμίως το 2004. Αυτή η 

ποσότητα υπερβαίνει αυτών της ετήσιας παραγωγής των σπόρων του καφέ και του 

κακάου, των φύλλων τσαγιού και του καπνού. Ο μεγαλύτερος παραγωγός  τυριού είναι 

οι Ηνωμένες Πολιτείες, συνιστώντας το 30 τοις εκατό της παγκόσμιας παραγωγής και 

ακολουθούν η Γερμανία και η  Γαλλία (πίνακας 2). 

 

Πίνακας  2 
Κορυφαίοι παραγωγοί τυριών - 2005 

(1,000 Metric Tons) 
Η.Π.Α 4,145 

Γερμανία 1,929 
Γαλλία 1,827 
Ιταλία 1,102 

Ολλανδία 672 
Πολωνία 535 
Βραζιλία 470 
Αίγυπτος 450 
Αυστραλία 373 
Αργεντινή 370 

Πηγή : UN Food & Agriculture Organization (2007) 
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Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας τυριού, σε όρους νομισματικής αξίας, είναι η Γαλλία 

και δεύτερη η Γερμανία (αν και είναι πρώτη σε  ποσότητα). Μεταξύ των κορυφαίων 

δέκα εξαγωγέων, μόνο η Ιρλανδία, η Νέα Ζηλανδία, οι Κάτω Χώρες και η Αυστραλία 

έχουν παραγωγή τυριών που είναι προσανατολισμένη κυρίως προς τις εξαγωγές. 

(πίνακας 3). 

 

Πίνακας 3 
Κορυφαίοι εξαγωγείς τυριών  (Αγελαδινό Γάλα) - 2004 

(αξία σε '000 US $) 
Γαλλία 2,658,441 
Γερμανία 2,416,973 
Ολλανδία 2,099,353 
Ιταλία 1,253,580 
Δανία 1,122,761 

Αυστραλία 643,575 
Ν. Ζηλανδία 631,963 

Βέλγιο 567,590 
Ιρλανδία 445,240 

Ην. Βασίλειο 374,156 
 

 

Αντίστοιχα το 95 τοις εκατό, το 90 τοις εκατό, το 72 τοις εκατό, και το  65 τοις 

εκατό της παραγωγής τυριών τους εξάγονται. Μόνο το 30 τοις εκατό της γαλλικής 

παραγωγής, που είναι ο μεγαλύτερος παγκόσμιος εξαγωγέας, εξάγονται. Οι Ηνωμένες 

Πολιτείες, ο μεγαλύτερος παγκόσμιος παραγωγός του τυριού, είναι οριακός εξαγωγέας, 

καθώς το μεγαλύτερη μέρος της παραγωγής έχει κατεύθυνση την εγχώρια αγορά. Η 

Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας του τυριού και ακολουθύν  το Ην. Βασίλειο  

και η Ιταλία. Οι δε παγκόσμιες πωλήσεις τυριού για το 2006 απεικονίζονται στο σχήμα 

4. 
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4.3 Η Κατανάλωση των Γαλακτοκομικών Προϊόντων 
 

Η συνολική κατανάλωση γάλακτος στις αναπτυγμένες χώρες παρέμεινε σχεδόν 

σταθερή τα τελευταία είκοσι χρόνια. Ωστόσο, παγκοσμίως η κατανάλωση γάλακτος, 

αλλά και των γαλακτοκομικών προϊόντων, έχει αυξηθεί και ιδιαίτερα τα τελευταία 

χρόνια. Μεταξύ 2000 και 2005 η παγκόσμια κατανάλωση γάλακτος αυξήθηκε κατά 8% 

και έφθασε την ποσότητα των 163 εκ. τόνων. Οι λόγοι για αυτήν την αύξηση έγκειται 

στην πληθυσμιακή αύξηση και στη βελτίωση των εισοδημάτων των αναπτυσσόμενων 

χωρών. 

Η συνεχής ισχυρή οικονομική ανάπτυξη στην Κίνα και στην Ινδία, μαζί με τις 

επιταχυνόμενες μεταβολές των καταναλωτικών προτιμήσεων στην Ασία, προβλέπονται  

να προωθήσουν περαιτέρω αυξήσεις στη ζήτηση για το γάλα και για τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα στο μέλλον. Με την αναμενόμενη άνοδο των εισοδημάτων σε όλες τις 

σημαντικότερες χώρες κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων, αναμένεται και η 

παγκόσμια ζήτηση να αυξηθεί. Η Κίνα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την 
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ανάπτυξη, τόσο ως παραγωγός όσο και ως καταναλωτής γάλακτος και γαλακτοκομικών 

προϊόντων. 

  Όσο αφορά τους μεγαλύτερους καταναλωτές τυριών παγκοσμίως η Ελλάδα 

κατέχει την πρώτη θέση με 27,3 κιλά τυρί να τρώγονται κατά μέσο όρο από τον Έλληνα 

(Feka & Kamann, 1994). Ας σημειωθεί ότι τα ¾  αυτής της κατανάλωσης αφορούν τη 

φέτα (πίνακας 4). 

 

Πίνακας 4 

Κορυφαίοι καταναλωτές τυριών  - 2003 
(χιλιόγραμμα ανά άτομο ετησίως) 

Ελλάδα 27,3 
Γαλλία 24,0 
Ιταλία 22,9 
Ελβετία 20,6 
Γερμανία 20,2 
Ολλανδία 19,9 
Αυστρία 19,5 
Σουηδία 17,9 

 

Η Γαλλία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος καταναλωτής του τυριού, με 24 κιλά  

ανά κάτοικο και ακολουθείται από την Ιταλία. Στις ΗΠΑ, η κατανάλωση τυριού 

αυξάνεται γρήγορα και έχει τριπλασιαστεί σχεδόν μεταξύ 1970 και 2003. Η 

κατανάλωση ανά άτομο έχει φθάσει, το 2003, σε 14,1 κλ (31 λίβρες).  Η μοτσαρέλλα 

είναι το αγαπημένο τυρί της Αμερικής και αποτελεί σχεδόν ένα τρίτο της κατανάλωσής 

του, κυρίως επειδή είναι ένα από τα κύρια συστατικά της πίτσας.  

 

4.4 Η Γαλακτοκομική Βιομηχανία  
 

Οι αγρότες γαλακτοπαραγωγοί εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από τη 

συνεργασία τους με κάποια τοπική μονάδα επεξεργασίας, η οποία θα αγοράσει το 

προϊόν, πριν αυτό διαβρωθεί με την πάροδο του χρόνου. Το γεγονός αυτό έχει 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη των συνεταιρισμών στο γαλακτοκομικό τομέα. Οι 
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συνεταιρισμοί προέκυψαν στο γαλακτοκομικό τομέα ως όργανο για να ανακουφίσουν 

την ευπάθεια των παραγωγών που προέρχεται από τις ιδιότητες του ίδιου του προϊόντος 

και των πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή του. Με τη συγκέντρωση της 

προσφερόμενης παραγόμενης ποσότητας και τη συλλογική επιχειρηματικότητα, οι 

αγρότες είναι  σε θέση να μειώσουν τον κίνδυνο της αγοράς.  

Αν και οι μεταβολές στις τεχνολογίες και τις μεταφορές έχουν αλλάξει αυτά τα 

σχέδια σε πολλές χώρες, ο παραγωγικός τομέας παραμένει κατά ένα μεγάλο μέρος 

συνεταιριστικά οργανωμένος με μικρούς ή μεγάλους  συνεταιρισμούς. Ανάμεσα στις 20 

μεγαλύτερες παραγωγικές επιχειρήσεις στον κόσμο οκτώ από αυτές είναι - τουλάχιστον 

μερικώς -  ιδιοκτησία συνεταιρισμών.  

Οι γαλακτοκομικές επιχειρήσεις σε όλοn τον κόσμο αντιμετωπίζουν διάφορες 

αλλαγές και προκλήσεις, που τις αναγκάζουν να επανεξετάσουν τις στρατηγικές τους. 

Οι σημαντικότερες προκλήσεις είναι η αυξανόμενη ζήτηση για τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα4, η οποία όμως  συνδέεται με τις ανησυχίες  για την προσφορά γάλακτος που 

αυξάνεται με πιο αργό ρυθμό.  

Επίσης, οι γαλακτοκομικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το συνεχώς 

αυξανόμενο αριθμό καταναλωτικών απαιτήσεων σε συνδυασμό με την αυξανόμενη 

δύναμη πελατών. Οι λιανοπωλητές τροφίμων, η βιομηχανία τροφίμων και η βιομηχανία 

επεξεργασίας τροφίμων είναι οι βασικοί πελάτες για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Οι 

κύριες  επιχειρήσεις σε αυτόν τον τομέα τείνουν να είναι πολύ μεγαλύτερες από τους 

φορείς στη γαλακτοκομική βιομηχανία και η τρέχουσα  διαδικασία ενοποίησης πολλών 

από αυτές  αυξάνει περαιτέρω την αγοραστική δύναμή τους. (Rabobank, 2001).  

Η μεγέθυνση αποτελεί ουσιαστικό στρατηγικό στόχο των περισσοτέρων 

γαλακτοκομικών επιχειρήσεων. Αυτό οφείλεται στον ισχυρό ανταγωνισμό μεταξύ 

αυτών των επιχειρήσεων στις αγορές με σχετικά χαμηλό αναπτυξιακό δυναμικό, συν 

                                                 
4 Είναι 2% ετησίως και ισοδυναμεί με την ποσότητα παραγωγής της Αυστραλίας.  
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την ισχυρή πίεση που δέχονται από τους λιανοπωλητές. Οι επιχειρήσεις που είναι 

απρόθυμες ή ανίκανες να ακολουθήσουν αυτόν το στόχο και δεν έχουν ισχυρή θέση σε 

μια συγκεκριμένη (niche) αγορά, διατρέχουν τον κίνδυνο να συντριβούν από τους 

ανταγωνιστές τους (Rabobank, 2001). 

Συνεπώς, η διαδικασία συγκέντρωσης επιχειρήσεων με τη βοήθεια των 

συγχωνεύσεων, των εξαγορών και των στρατηγικών συμμαχιών στη γαλακτοκομική 

βιομηχανία, είναι πολύ έντονη και αναμένεται να συνεχιστεί περαιτέρω. Ήδη οι 

μεγάλες επιχειρήσεις γίνονται ακόμα μεγαλύτερες, και το ποσοστό επέκτασης πέρα από 

τα εθνικά τους σύνορα από τις συγχωνεύσεις, τις κοινοπραξίες και τις συνεργασίες έχει 

αυξηθεί (Knips 2006). 

Δεδομένου ότι η ζήτηση στα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν αυξάνεται με ίδια 

ποσοστά σε όλον τον κόσμο, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γαλακτοκομικές 

επιχειρήσεις ποικίλλουν, ανάλογα με την αγορά στην οποία λειτουργούν. Οι 

επιχειρήσεις που αναπτύσσουν δραστηριότητες στις μεγάλες, αλλά ώριμες 

γαλακτοκομικές αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν τον ισχυρό 

ανταγωνισμό στα επώνυμα (brand) προϊόντα, την αύξηση των μεριδίων αγοράς από 

προϊόντα μικρών αλλά γνωστών ιδιωτικών επιχειρήσεων, τον αδυσώπητο  ανταγωνισμό 

μεταξύ των λιανοπελατών, με συνέπεια την προς τα κάτω πίεση των τιμών.  

Οι ευκαιρίες ανάπτυξης της αγοράς, ως προς τον όγκο της, είναι αρκετά 

περιορισμένες, επειδή τα κατά κεφαλήν επίπεδα κατανάλωσης είναι  ήδη πολύ ψηλά 

και η μεγέθυνση μπορεί μόνο να εμφανιστεί με την αύξηση των  μεριδίων αγοράς ή με 

τη μεταπήδηση σε προϊόντα με  υψηλότερη προστιθεμένη αξία (Rabobank 2004). Όπως 

αναφέρεται σε μελέτη του κλάδου των γαλακτοκομικών αναφορικά με την διαμόρφωση 

της παγκόσμιας αγοράς (statistics world 2008), κατά την περίοδο 2007-2011 θα 

εμφανιστούν σημαντικές ευκαιρίες αλλά και απειλές στον κλάδο. Παρ’ όλο που η 

αγορά των γαλακτοκομικών στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες είναι συνήθως 
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ώριμη και έντονα εμπορευματική, αλλάζοντας η καταναλωτική αντίληψη και γεύση, 

δημιουργούνται προσοδοφόρες ευκαιρίες για προστιθέμενη αξία. Οι αλλαγές στην 

αντίληψη αναμένεται να συνδεθούν κυρίως με θέματα υγιεινής διατροφής και 

γενικότερα τρόπου ζωής. Στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, η επέκταση θα οδηγηθεί 

από την αύξηση των ποσοτήτων. 

Οι εγχώριες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν τις δραστηριότητες τους σε  αγορές 

που μεγεθύνονται, ωφελούνται από την ανάπτυξη της καταναλωτικής ζήτησης για τα 

γαλακτοκομικά τους προϊόντα. Σε αυτήν την περίπτωση οι  ευκαιρίες μεγέθυνσης της 

επιχείρησης καθορίζονται κυρίως από την κατά κεφαλήν εισοδηματική αύξηση. 

Εντούτοις, η ανάπτυξη αγοράς προσελκύει τον ξένο ανταγωνισμό και η  παγκόσμια 

τάση προς την απελευθέρωση των αγορών  ενισχύει περαιτέρω τον ανταγωνισμό. Για 

να ωφεληθούν από την αύξηση των εγχώριων αγορών τους, οι  εγχώριες επιχειρήσεις 

θα πρέπει να αυξήσουν την ποιότητα των προϊόντων, για να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν τον ξένο ανταγωνισμό (Rabobank 2004). Εντούτοις, για να εισέλθει 

μια επιχείρηση στις αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών είναι αρκετά δύσκολο, από 

την άποψη ότι έχει να αντιμετωπίσει πολλές οργανωτικές προκλήσεις. Μια καλά 

οργανωμένη δομή ανεφοδιασμού είναι ένα από τα κρίσιμα στοιχεία μιας επιτυχούς 

γαλακτοκομικής επιχείρησης. Στις περισσότερες αναδυόμενες γαλακτοκομικές χώρες, 

εντούτοις,  η παραγωγή γάλακτος δεν είναι καλά οργανωμένη, και λαμβάνοντας υπόψη 

την οικειότητά τους με τις συχνά χαοτικές καταστάσεις, οι εγχώριες επιχειρήσεις έχουν 

ένα σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι σε αυτό το τμήμα της γαλακτοκομικής αλυσίδας 

(Rabobank 2004). 

Κατά συνέπεια, για να εισέλθουν στις αγορές των αναπτυσσόμενων χωρών οι 

πολυεθνικές γαλακτοκομικές επιχειρήσεις, όπως η Nestle και η Parmalat, έχουν 

ακολουθήσει μια στρατηγική, η οποία κατευθύνει προς την εξαγορά ή τη συνεργασία  

με τις τοπικές εταιρίες, γεγονός που θα τους επιφέρει άμεση οικονομική ρευστότητα και 
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υφιστάμενα κανάλια διανομής. Με τα αυξανόμενα εισοδήματα σε αυτές τις  χώρες, οι 

πολυεθνικές προωθούν υψηλής αξίας γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα 

κτίζουν την εικόνα των προϊόντων και των εμπορικών τους σημάτων και τελικά 

δημιουργούν το δικό τους δίκτυο διανομής μέσω συνεταιρισμών ή αγροτών (Gutman, 

2002). 

 

4.5 Η Αγορά των Γαλακτοκομικών Προϊόντων 
 

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα παράγονται κυρίως σε εγχώριο επίπεδο, δεδομένου 

ότι το γάλα είναι ένα ογκώδες και φθαρτό προϊόν, και  καταναλώνονται συνήθως στη 

χώρα ή την περιοχή όπου παράγονται. Μόνο ένα μικρό μέρος της παγκόσμιας 

παραγωγής κυκλοφορεί στο διεθνές εμπόριο. Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις στην 

ψύξη και τη μεταφορά, μόνο 7% του παραχθέντος γάλακτος κυκλοφορεί στο διεθνές 

εμπόριο με εξαίρεση το ενδοκοινοτικό. Ο συνολικός εμπορικός όγκος του γάλακτος 

διεθνώς αυξήθηκε από 42 εκατ. τόνους  το 1980 σε 73 εκατ. τόνους το 2003, ενώ κατά 

τη διάρκεια της ίδιας περιόδου η αξία του εμπορικού γάλακτος αυξήθηκε από 13 δις 

δολ. ΗΠΑ σε 27 δις  δολ.  ΗΠΑ (σε σταθερές τιμές του 1995). 

  Το εμπόριο των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι ευάλωτο σε διακυμάνσεις που 

προκαλούνται από την οικονομική κατάσταση της χώρας, τις  διακυμάνσεις της 

προφοράς και ζήτησης της αγοράς, τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών και 

από τα κρατικά μέτρα και τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Η πρόσθετη αστάθεια εισάγεται 

και από το γεγονός ότι η παγκόσμια γαλακτοκομική αγορά είναι εξαιρετικά 

συγκεντρωμένη (concentrated), από την άποψη των αγοραστών και των πωλητών. Ως 

εκ τούτου, οι κλυδωνισμοί  της ζήτησης ή της προσφοράς δεν απορροφώνται  εύκολα 

(Rabobank, 2004). 

Με τη ζήτηση για τα γαλακτοκομικά προϊόντα να αυξάνεται πολύ πιο γρήγορα 

στις περιοχές που δεν είναι αυτάρκεις στην παραγωγή γάλακτος, τα μεγέθη των 
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γαλακτοκομικών συναλλαγών αυξάνονται. Επίσης το μερίδιο της παγκόσμιας  

γαλακτοκομικής παραγωγής που κυκλοφορεί στο εμπόριο θα αυξηθεί, δεδομένου ότι το 

εμπόριο θα αυξηθεί με ταχύτερο ρυθμό από την παραγωγή γάλακτος (OECD 2004a).  

Μετά το 1990 παρατηρήθηκε μια μετατόπιση στις  παγκόσμιες γαλακτοκομικές 

εξαγωγές από τις χώρες που έχουν  υψηλές επιχορηγήσεις  (π.χ.  E.Ε. και Η.Π.Α.) προς 

χώρες των οποίων οι επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν επιχορηγήσεις (π.χ. η Νέα Ζηλανδία 

και Αυστραλία). Οι αναπτυγμένες χώρες κατέχουν το 62% των παγκόσμιων 

γαλακτοκομικών εισαγωγών και 93% των εξαγωγών, γεγονός που δείχνει ότι το 

μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου γαλακτοκομικού εμπορίου πραγματοποιείται μεταξύ 

των ανεπτυγμένων οικονομικά κρατών.  

 

4.6 Πολιτικές για τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα 
 

Σε πολλές χώρες, και κυρίως στις αναπτυγμένες, η γαλακτοκομική αγορά είναι 

μια από τις έντονα κρατικά ρυθμισμένες αγορές γεωργικών προϊόντων. Οι 

κυβερνητικές παρεμβάσεις στην εγχώρια γαλακτοκομική αγορά συνήθως στοχεύουν 

στον έλεγχο των ποσοτήτων παραγωγής, του  προσδιορισμού των ελάχιστων τιμών και 

της εγγύησης των εισοδημάτων των αγροτών. Συχνά, οι κυβερνήσεις επεμβαίνουν 

επίσης και μέσω των δημόσιων αγορών και της αποθήκευσης της πλεονάζουσας 

προσφοράς ή εφαρμόζουν πολιτικές για να ενθαρρύνουν τη γαλακτοκομική 

κατανάλωση.  

Στις χώρες όπου οι εγχώριες τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων στηρίζονται 

αρκετά πιο πάνω από τις τιμές της παγκόσμιας αγοράς, θα πρέπει ως συνέπεια, η 

εγχώρια αγορά να προστατευθεί από τον ξένο ανταγωνισμό, προκειμένου να 

εξασφαλιστούν ομαλές συνθήκες αγοράς για τους εγχώριους  αγρότες, που ειδάλλως θα 

είχαν δυσκολίες να πουλήσουν σε αυτές τα προϊόντα τους. Οι σημαντικότερες  

πολιτικές που εφαρμόζονται για να περιοριστούν οι εισαγωγές, είναι τα δασμολόγια και 
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οι ποσοστώσεις ποσοστού δασμολογίων (Tariff Rate Quotas), άλλα και μη 

δασμολογικά εμπόδια, όπως τεχνικές προδιαγραφές, διαχειριστικές δαπάνες, φόροι 

κ.τ.λ..  

Σε παγκόσμια κλίμακα τα γαλακτοκομικά προϊόντα είναι μεταξύ των γεωργικών 

προϊόντων με την υψηλότερη προστασία δασμολογίων, με  μέσο επίπεδο προστασίας 

που υπερβαίνει το 80%, ενώ ο μέσος όρος σε όλα τα γεωργικά προϊόντα είναι 62 τοις 

εκατό.  

Το σημαντικότερο μέτρο που προωθεί τις εξαγωγές, είναι οι εξαγωγικές 

επιδοτήσεις. Στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου  για 

τη γεωργία, οι χώρες που χρησιμοποίησαν τις εξαγωγικές επιδοτήσεις στα γεωργικά 

προϊόντα έπρεπε  να θέσουν τα επίπεδα δέσμευσης για την ποσότητα και την αξία των 

εξαγωγικών επιδοτήσεων που θα μπορούσαν να χορηγηθούν. Ο σημαντικότερος 

χρήστης των εξαγωγικών επιδοτήσεων στη γαλακτοκομική αγορά είναι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σε αυτήν αναλογεί πάνω από το 80 τοις εκατό της συνολικής αξίας των 

εξαγωγικών επιδοτήσεων που χορηγήθηκαν  κατά τη διάρκεια της περιόδου 1995-2001. 

Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου οι αξίες των εξαγωγικών επιδοτήσεων είχαν  

μειωθεί αρκετά, και στην περίπτωση της ΕΕ, οι επιχορηγήσεις για τις γαλακτοκομικές 

εξαγωγές το 2001 ήταν  ελαφρώς περισσότερες  από  το 40 τοις εκατό από ότι το 1995.  

Ο παρακάτω πίνακας  παρουσιάζει την οικονομική αξία των επιδοτήσεων 

(Producer Suppport Estimate - PSE) ως μερίδια της αξίας των μικτών εσόδων των 

γαλακτοκομικών αγροτικών επιχειρήσεων. 

 

Πίνακας 5 

I           PSE  σε  % 1986-88 2000-02 
Αυστραλία 33 14 

Ε.Ε. 57 44 

Νεα Ζηλανδία 9 1 

Πολωνία -11 12 
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Ρωσία 89 18 

Η.Π.Α. 60 48 

Πηγή: OECD (2004a), Producer and Consumer Support Estimates 1986-2003. 
 

Σημαντικό στοιχείο για τη στρατηγική των γαλακτοκομικών επιχειρήσεων 

αποτελούν και τα διεθνή πρότυπα που έχουν θεσπιστεί για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. 

Αν και τα πρότυπα αναπτύχθηκαν αρχικά από το δημόσιο τομέα για να μειώσουν το 

κόστος συναλλαγής και να εξασφαλίσουν την ποιότητα και την ασφάλεια των 

προϊόντων, έχουν γίνει ένα στρατηγικό όργανο του ανταγωνισμού των 

διαφοροποιημένων σε προϊόντα αγορών. Ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες -και όχι 

μόνο σε αυτές- μπορεί να είναι πολύ δύσκολο για τους αγρότες να ανταποκριθούν στα 

ιδιωτικά πρότυπα για την ποιότητα και την ασφάλεια γάλακτος, καθότι απαιτούν 

σημαντικές επενδύσεις στο μηχανικό άρμεγμα, στην ψύξη, στις νέες ζωοτροφές και στη 

γενετική βελτίωση. Εκτός από το αρχικό κόστος αυτών των επενδύσεων και την 

απαίτηση ανταπόκρισης σε αυτά τα πρότυπα, η μικρή ή και η μεσαία αγροτική 

γαλακτοπαραγωγική επιχείρηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει και τις συχνά υψηλές 

λειτουργικές δαπάνες, καθιστώντας σχεδόν ανέφικτη την κερδοφορία μακροχρόνια.   

 

4.7 Η Γαλακτοβιομηχανία στην  Ε.Ε. και στη Μεσογειακή Αγορά. 
 
Η ΕΕ είναι σημαντικός φορέας στον παγκόσμιο γαλακτοκομικό τομέα. Είναι  ο 

κύριος παραγωγός γάλακτος, ένας από τους δύο κύριους εξαγωγείς, καθώς επίσης και  

σημαντικός εισαγωγέας τυριού και βουτύρου (IDFΑ, 2004). Το 2003 ήταν ο 

μεγαλύτερος παραγωγός γάλακτος στον κόσμο, με 143,7 εκατ. τόνους για τις 25 χώρες 

μέλη με τα 122 εκ. τόνους να αντιστοιχούν στη παραγωγή των 15 παλαιότερων μελών 

της (OECD 2005). (Πίνακας 6) 

Η γαλακτοκομική βιομηχανία στην Ευρώπη απασχολεί 1,7 εκ. αγροτικές 

φάρμες (2003) και είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διατήρηση και την ανάπτυξη  των 
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κοινωνικών και οικονομικών δομών των αγροτικών περιοχών. Η γαλακτοκομική 

βιομηχανία εκπροσωπεί το 15% των συνολικών εσόδων στον κλάδο τροφίμων και 

ποτών στην Ευρώπη και απασχολεί το 13% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού στον 

εν λόγω κλάδο. 

 

Πίνακας 6 
Σειρά  Χώρα  Παραγωγή (εκ. τον/έτος) 
1 Γερμανία 28,5 
2 Γαλλία 24,6 
3 Ην. Βασίλειο 15,0 
4 Πολωνία 11,9 
5 Ολλανδία 11,0 
6 Ιταλία 10,8 
7 Ισπανία 6,6 
8 Ιρλανδία 5,4 
9 Δανία 4,7 
10 Σουηδία 3,2 
11 Αυστρία 3,2 
12 Βελγιο 3,1 
13 Τσεχία 2,7 
14 Φιλανδία 2,5 
15 Ουγγαρία 1,9 
16 Πορτογαλία 1,9 
17 Λιθουανία 1,8 

Πηγή : Production of cow's milk and milk deliveries to dairies, European union by country, MDC Datum, 
2http://www.mdcdatum.org.uk/MilkSupply/euproduction.html

 
 

Όσον αφορά τις εξαγωγές, η Ευρωπαϊκή κοινότητα διατηρεί την πρωτιά στα συνολικά 

της μερίδια (διαγρ. 1). Τα διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται από την 

ευρωπαϊκή γαλακτοκομική βιομηχανία, όπως το υγρό γάλα, το τυρί, τα φρέσκα 

γαλακτοκομικά προϊόντα και το βούτυρο, έχει ουσιαστική και λειτουργική συμβολή 

στη διατροφή όλων των καταναλωτών στην Ευρώπη. Με άλλα λόγια, ο  

γαλακτοκομικός κλάδος είναι ένας από τους τομείς της βιομηχανίας που είναι κύριας 

σπουδαιότητας για μια υγιή ανάπτυξη της Ευρώπης.   

 

 

 

http://www.mdcdatum.org.uk/MilkSupply/euproduction.html
http://www.mdcdatum.org.uk/MilkSupply/euproduction.html


 

 

Διάγραμμα 1                                                        Διάγραμμα 2 

Μερίδια Αγοράς (Εξαγωγές) 1990

Αλλα; 24%

Νέα Ζηλανδία; 
23%

Ε.Ε. ; 40%

Η.Π.Α.; 6% Αυστραλία; 7%

Μερίδια Αγοράς (Εξαγωγές) 2004

Αλλα; 17%

Νέα Ζηλανδία; 
33%

Αργεντινή; 3%Ε.Ε. ; 35%

Η.Π.Α.; 2%

Αυστραλία; 10%

 
Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων Eurostat 2006. 
 
 

Σύμφωνα με στοιχεία της Εurostat (2006), παρά την υιοθέτηση κοινού 

νομίσματος, υπάρχουν διαφορές στις τιμές μεταξύ των χωρών. Η ακριβότερη χώρα για 

το γάλα και το τυρί είναι η Κύπρος, όπου αυτά τα προϊόντα κοστίζουν 39 τοις εκατό 

περισσότερο από το μέσο όρο των 27 μελών της Ε.Ε. και ακολουθείται στενά από την 

Ελλάδα, όπου κοστίζουν  38 τοις εκατό περισσότερο. Οι λιγότερο ακριβές χώρες για το 

γάλα και το τυρί είναι στην Ανατολική Ευρώπη. Η συνεχής πρόκληση για την Ε.Ε. 

είναι η διατήρηση των επιπέδων προσφοράς και η συνεχής αύξηση της ζήτησης. 

Επιπλέον, η  μεγάλη πληθυσμιακή αύξησή  της, λόγω των νέων κρατών μελών, 

η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (CAP) το 2003 σε σχέση με τους 

δασμούς και τη στήριξη της αγοράς, καθώς και η απαίτηση του Π.Ο.Ε. να μειωθούν οι 

δασμοί, θα ωθήσει την Ε.Ε. να στηρίξει την ανάπτυξή της, απευθυνόμενη στην ίδια την 

αγορά.  Ακόμα κι αν η ΕΕ είναι ο μεγάλος φορέας στις παγκόσμιες γαλακτοκομικές 

αγορές, σχεδόν το 90% της παραγωγής γάλακτος καταναλώνεται στην εγχώρια αγορά 

της. Επειδή η παραγωγή ρυθμίζεται από την ποσόστωση (το σύστημα ποσόστωσης 
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γάλακτος έχει παραταθεί μέχρι το 2014), ο κύριος παράγοντας που οδηγεί την 

ισορροπία των τιμών  είναι η εγχώρια ζήτηση. 

Ο τομέας του γάλακτος της ΕΕ υπόκειται στις δεσμευτικές ποσοστώσεις 

παραγωγής σχεδόν σε κάθε κράτος μέλος. Επιπλέον, όπως παρουσιάζεται από  

εμπειρικές εκτιμήσεις (Moro και συν. 2005, Cathagne και συν. 2006), τα μισθώματα 

ποσόστωσης γάλακτος είναι μεγάλα. Αυτό σημαίνει ότι η προσφορά γάλακτος είναι 

πλήρως ανελαστική τουλάχιστον εφ' όσον θα παραμείνει το σύστημα ποσόστωσης σε 

ισχύ. Σε τέτοιες συνθήκες, οποιαδήποτε αλλαγή στη συνολική ζήτηση γάλακτος  

μεταφράζεται σε μεταβολές τιμών. Επειδή τα γαλακτοκομικά προϊόντα 

χρησιμοποιούνται για την κατανάλωση και δεν έχουν πολλά υποκατάστατα, η συνολική 

ζήτηση  θεωρείται συνήθως ως ανελαστική ως προς την  τιμή. 

Σε γενικές γραμμές τα αποτελέσματα από διαφορετικά οικονομικά μοντέλα 

(Knips, 2006) προτείνουν ότι, υποθέτοντας μια τέλεια μετάδοση των μεταβολών των 

τιμών από τους παραγωγούς στους καταναλωτές, μια αλλαγή στην τιμή γάλακτος από 3 

έως 4 τοις εκατό είναι απαραίτητη για να προκαλέσει μια  μεταβολή της τάξης του 1% 

στην κατανάλωση γάλακτος. Ομοίως, μια αλλαγή 1% στην εγχώρια ζήτηση (που 

οφείλεται, παραδείγματος χάριν, σε μεταβολή του εισοδήματος) θα προκαλέσει 

μεταβολή της τάξης του 3 με 4 τοις εκατό στην τιμή γάλακτος. Εάν η ζήτηση για τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα στο συνολικό επίπεδο θεωρείται  μάλλον ανελαστική, αυτό 

δεν ισχύει στο επίπεδο προϊόντων, επειδή τα γαλακτοκομικά προϊόντα μπορούν να 

ανταγωνιστούν μεταξύ τους. Το προφίλ της κατανάλωσης γαλακτοκομικών προϊόντων 

της Ευρώπης των 15 μελών παρουσιάζεται στον πίνακα 7. 

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τις πωλήσεις στη 

γαλακτοκομική αγορά συνεχίζουν να είναι η γεύση και το καταναλωτικό ενδιαφέρον 

για την υγεία. Αυτό απεικονίζεται στη συνεχή επιτυχία των οργανικών προϊόντων και 
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στην αύξηση των σχετικά νέων γεύσεων γάλακτος. (π.χ. εμπλουτισμένο με βιταμίνες 

και με γεύση βανίλια). 

 

 

Πίνακας 7 

EΕ Γαλακτοκομική περίληψη αγορών  
σε χιλ. τόνους 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2004 20051) 20061)

  EU-15   EU-15 EU-15 EU-15 EU-15 EU-25 EU-25 EU-25 
Γαλακτοκομικές 
αγελάδες (σε χιλ. 
Κεφ.)  

21.794 21.170 20.913 20.332 20.095 19.545 19.219 18.791 23.436 23.090 22.500

Διανομή 
γάλακτος στις 
γαλακτ. 
επιχειρήσεις 
 

113.539 113.466 114.996 114.690 115.254 115.666 116.227 115.029 130.949 132.078 131.345

            
Γάλα προς 
κατανάλωση 2) 29.819 29.791 29.441 29.299 29.640 29.504 29.446 29.327 33.344 33.368 33.800

            
Επεξεργασμένα 
προϊόντα 5.960 6.170 6.400 6.500 6.981 7.277 7.440 7.583 8.370 8.550 8.700 

Βούτυρο            
Παραγωγή 1.840 1.854 1.878 1.835 1.824 1.865 1.871 1.802 2.112 2.124 2.080 
Κατανάλωση 1.736 1.752 1.765 1.745 1.727 1.712 1.659 1.640 1.940 1.927 1.900 
            
Τυρί            
Παραγωγή 3) 6.779 6.904 6.962 7.180 7.411 7.438 7.531 7.621 8.682 8.805 8.900 
Κατανάλωση 4) 6.391 6.564 6.710 6.870 7.116 7.107 7.197 7.284 8.220 8.371 8.470 
            
Γάλα σε σκόνη 
αφρού            

Παραγωγή 1.196 1.148 1.191 1.116 1.007 1.155 1.117 891 1.084 1.110 1.000 
Κατανάλωση 960 942 995 990 856 952 943 920 990 970 950 
            
Γάλα σε σκόνη 
Παραγωγή 899 926 895 879 834 799 787 775 845 850 820 

            
Συμπυκνωμένο 
γάλα  
Παραγωγή 

 1.284 1.258 1.258 1.320 1.236 1.178 1.159 1.212 1.181 1.180 

            
Γάλα αφρού  που 
χρησιμοποιείται 
για  την καζεΐνη 

 4.789 5.265 5.345 5.829 4.912 5.447 5.919 5.949 5.938 4.800 

1) Προσωρινές εκτιμήσεις 2) περιλαμβάνεται  το βούτυρο από γάλα 3) περιλαμβάνει τυρί που παράγεται από άλλα ζώα 
και από επεξεργασμένο γάλα  . 4) περιλαμβάνεται το επεξεργασμένο γάλα. 
Πηγή: ZMP, July 2006                                                                                                                                                              
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Η γαλακτοκομική αγορά έχει αποδείξει ότι είναι αρκετά ανθεκτική στις 

δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και αναμένεται να μεγεθυνθεί περαιτέρω στο μέλλον. 

Αναμένεται να πραγματοποιηθούν περισσότερες συγχωνεύσεις, εξαγορές και 

στρατηγικές συμμαχίες προς την κατεύθυνση της εφοδιαστικής αλυσίδας με στόχο τη 

σταθερότητα στον τομέα της προσφοράς. Η υγεία και η γεύση αναμένεται να 

παραμείνουν οι σημαντικότεροι παράγοντες επιρροής των πωλήσεων, και η αύξηση της 

αξίας των γαλακτοκομικών προϊόντων θα συνεχίσει να οδηγείται από την ισχυρή 

ανάπτυξη νέων προϊόντων, ιδιαίτερα των επώνυμων.  

Η καινοτομία θα αποτελέσει ενδεχομένως το μοχλό ανάπτυξης της 

γαλακτοκομικής  βιομηχανίας. Ωστόσο,  με δεδομένο ότι αυτή προέρχεται  κυρίως  από 

μεσαίου  και μικρού τύπου επιχειρήσεις,  θα πρέπει να δοθεί έμφαση στους κανόνες του 

ανταγωνισμού. Ήδη από τα πρώτα έτη του 21ου αιώνα, η συνολική εικόνα που 

παρουσιάζει, είναι μάλλον συγκεντρωτική όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Περίπου το 

50% της λιανικής αγοράς τροφίμων ελέγχεται από 10 μεγάλους λιανοπωλητές (Mercer, 

2006). Αυτή η συμπίεση της βιομηχανίας θα έχει και ως αποτέλεσμα τον περιορισμό 

των πόρων προς επένδυση.  

Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να είναι κρίσιμα για την ευρωπαϊκή 

γαλακτοκομική βιομηχανία, καθώς διάφορα οικονομικά (π.χ. κόστος) και στρατηγικά 

ζητήματα (π.χ. εξαγορές), θα μπορούσαν να διαμορφώσουν τον τομέα για  επερχόμενες 

δεκαετίες Η ευρωπαϊκή γαλακτοκομική βιομηχανία θα πρέπει να  ενεργήσει δυναμικά  

στην αντιμετώπιση των προκλήσεών της. 

 

Η Μεσογειακή Αγορά. 

 

Στις μεσογειακές χώρες, τα τρόφιμα και ο γεωργικός τομέας αντιπροσωπεύουν 

το 10 με 20 τοις εκατό της συνολικής βιομηχανικής δραστηριότητας. Εξαίρεση 

αποτελούν η Αλγερία με 2 τοις εκατό και η Αίγυπτος με περίπου 31 τοις εκατό. 



Υπάρχουν περίπου 100.000 γεωργικές εταιρίες και επιχειρήσεις τροφίμων, των οποίων 

η κατανομή ποικίλλει πάρα πολύ, εξ αιτίας των διαφορών στον πληθυσμό και στο 

επίπεδο βιομηχανικής ανάπτυξης. Από αυτό το ποσοστό το 10 με 30 τοις εκατό 

εκπροσωπείται από γαλακτοκομικές επιχειρήσεις. (Διάγραμμα 3) 

Ο αιγυπτιακός γαλακτοκομικός κλάδος είναι πολύ σημαντικός, καθότι 

περιλαμβάνει το 47 τοις εκατό όλων των επιχειρήσεων στον κλάδο των τροφίμων και 

της γεωργίας. Εν γένει, υπάρχουν περίπου 14.000 εταιρίες, οι οποίες απασχολούν 

περισσότερα από 160.000 άτομα, αλλά υπάρχουν επίσης μεγάλες διαφορές μεταξύ των 

χωρών, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 8.  

Ο πίνακας 8 δείχνει ότι μόνο έξι χώρες (Τουρκία, Αίγυπτος, Ιταλία, Ισπανία, 

Ελλάδα) έχουν περισσότερες από 500 γαλακτοκομικές επιχειρήσεις 
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Ταξινόμηση των Μεσογ. Κρατών με βάση τον αριθμό των Γαλακτ. Επιχειρήσεων

 
Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΟECD, Eurostat, EDA. 
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Στις περισσότερες από τις χώρες, οι γαλακτοκομικές εταιρίες απασχολούν 

λιγότερους από 10 εργαζομένους. Ο μέσος αριθμός μικρών εταιριών φθάνει σε 77,9 
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τοις εκατό. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι συνήθως παραδοσιακές και παράγουν όγκο 

γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που είναι λιγότερο από 50 τόνους 

ημερησίως.  

Σε πολλές μεσογειακές χώρες, ειδικά σε εκείνες όπου ο γαλακτοκομικός  

κλάδος δεν είναι αναπτυγμένος, υπάρχουν, πέρα  από τις μικρές επιχειρήσεις,  μερικές 

επιχειρήσεις που απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής. Αυτές απασχολούν  

περισσότερους από 100 εργαζομένους και  το  επίπεδο παραγωγής υπερβαίνει αυτό των 

100 τόνων την ημέρα. Σε μερικές περιπτώσεις, αυτές οι επιχειρήσεις είναι κρατικά  

ελεγχόμενες.  

Η συνολική παραγωγή γάλακτος στις μεσογειακές χώρες είναι 68,8 εκατ. τόνοι. 

Οι 25,6 εκατ.  τόνοι ετησίως παράγονται από τη Γαλλία και συνιστούν το μεγαλύτερο 

ποσοστό (37%) από τις υπόλοιπες χώρες. Οι πέντε κυριότεροι  παραγωγοί,  Γαλλία, 

Ιταλία, Τουρκία, Ισπανία και η Αίγυπτος, μοιράζονται το 83 τοις εκατό της συνολικής 

παραγωγής. 

Πίνακας  8 
ΧΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ 

(τόνοι/έτος) 
% Γάλα 

ΑΓΕΛΑΔΑΣ 
(τόνοι/έτος) 

% ΠΡΟΒΕΙΟ 
γάλα 

(τόνοι/έτος) 

% Γάλα ΑΙΓΑΣ 
(τόνοι/έτος) 

% 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 3,723,080 5.4 1,596,880 2.6 93,000 2.6 15,000 0.7 
ΑΛΒΑΝΙΑ 907,962 1.3 761,340 1.3 73,556 2.1 73,066 3.6 

ΑΛΓΕΡΙΑ 1,409,354 2.1 11,039,854 1.7 220,000 6.2 143,000 7.0 
ΒΟΣΝΙΑ-

ΕΡΖΕΓΟΒΙΝ
Η 

565,815 0.8 552,247 0.9 9,640 0.3 3,928 0.2 

ΓΑΛΛΙΑ 25,631,650 37.4 24,892,000 41.0 243,850 6.8 496,800 24.3 
ΕΛΛΑΔΑ 1,910,045 2.8 790,000 1.3 670,000 18.8 790,000 22.0 
ΙΣΠΑΝΙΑ 6,281,300 9.2 5,685,400 9.4 278,200 7.8 317,700 15.5 
ΙΣΡΑΗΛ 1,112,000 1.6 1,100,0 1.8 8,700 0.2 3,300 0.2 
ΙΤΑΛΙΑ 11,312,088 16.5 10,402,799 17.1 638,092 17.9 02,79917 5.9 
ΚΡΟΑΤΙΑ 603,000 0.9 603,000 1.0     
ΚΥΠΡΟΣ 173,000 0.3 130,00 0.2 21,500 0.6 21,500 1.1 
ΛΙΒΑΝΟΣ 272,300 0.4 201,000 0.3 33,800 0.9 37,500 1.8 
ΛΙΒΥΗ 74,800 0.1 73,000 0.1   1,800 0.1 
ΜΑΛΤΑ 50,800 0.1 46,400 0.1 2,600 0.1 1,800 0.1 
ΜΑΡΟΚΟ 1,445,000 2.1 1,410,000 2.3   35,000 1.7 
ΣΛΟΒΕΝΙΑ 634,448 0.9 634,448 1.0     
ΣΥΡΙΑ 1,656,085 2.4 1,143,423 1.9 445,913 12.5 65,853 3.2 
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ΤΟΥΡΚΙΑ 9,970,000 14.5 8,832,000 14.6 813,000 22.8 245,000 12.0 
ΤΥΝΗΣΙΑ 830,000 1.2 800,0 1.3 17,000 0.5 12,000 0.6 
ΣΥΝΟΛΟ 68,562,727 100.0 60,693,791 100.0 3,568,851 100.0 2,044,444 100.0 

Πηγή: Επεξεργασία Στοιχείων ΟECD, Eurostat, EDA. 

 

Το γάλα της αγελάδας είναι εξαιρετικά σημαντικό για όλη την περιοχή της 

Μεσογείου και αντιπροσωπεύει το 88,5% της συνολικής παραγωγής. Το υπόλοιπο της 

παραγωγής αποτελείται περίπου από 5,2 % πρόβειου γάλακτος, 3,3% βοδινού γάλακτος 

και από  3,0%  γάλακτος της αίγας.  

Εκτός από το γάλα της αγελάδας, των προβάτων και της αίγας, παράγονται 

επίσης 2.248.200 τόνοι βοδινού γάλακτος κυρίως σε τρεις χώρες, μεταξύ των οποίων η 

Αίγυπτος, που σαφώς είναι η σημαντικότερη χώρα, παράγοντας το 89,7%, και 

ακολουθείται από την Ιταλία (6,7%) και την Τουρκία (3,6%). Άλλοι τύποι γάλακτος 

΄(π.χ καμήλας) παράγονται σε ασήμαντες ποσότητες. 

 

Πίνακας 9* 
COUNTRY ΦΡΕΣΚΟ 

ΓΑΛΑ  
τόνοι/έτος 

% ΓΙΑΟΥΡΤΙ 
και άλλοι 
επεξερ.  
τόνοι 
γάλακτος 
ανα έτος 

% ΤΥΡΙ  
τόνοι ανα 
έτος 

% ΒΟΥΤΥΡΟ  
Τόνοι ανα 
έτος 

Per 
cent 

CREAM 
tons/year 

Per 
cent 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 30,000 0.1 2,500 0.1 310,000 7.6 130,000 16.5   
ΑΛΒΑΝΙΑ 10,242 0.0 5,310 0.2 8,403 0.2 440 0.1 1 0.0 

ΑΛΓΕΡΙΑ 72,730 0.2   37,024 0.9 10,000 1.3 5,000 1.0 
ΒΟΣΝΙΑ –
ΕΡΖΕΓΟΒ.  

24,802 0.1   4,311 0.1 1,179 0.1 897 0.2 

ΓΑΛΛΙΑ 22,000,000 68.1 1,330,000 46.8 1,700,000 42.0 450,000 57.2 300,000 59.8 
ΕΛΛΑΔΑ 713,536 2.2   293,503 7.2 11,906 1.5 28,568 5.7 
ΙΣΠΑΝΙΑ 3,645,400 11.3 581,600 20.4 293,800 7.3 36,200 4.6 86,000 17.1 
ΙΣΡΑΗΛ 872,927 2.7 56,152 2.0 100,000 2.5 5,235 0.7 77,686 15.5 
ΙΤΑΛΙΑ 3,100,000 9.6 190,000 6.7 958,062 23.6 105,000 13.4   
ΚΡΟΑΤΙΑ 271,116 0.8 54,178 1.9 15,282 0.4 1,743 0.2 1,147 0.2 
ΚΥΠΡΟΣ 61,664 0.2 6,820 0.2 7,956 0.2 440 0.1 792 0.2 
ΛΙΒΑΝΟΣ 4,042 0.0   21,091 0.5     
ΛΙΒΥΗ 57,000 0.2 14,000 0.5 100 0.0     
ΜΑΛΤΑ 30,200 0.1 1,510 0.1 2,300 0.1   360 0.1 
ΜΑΡΟΚΟ 860,000 2.7 390,000 13.7 10,686 0.3 10,000 1.3 66 0.0 
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ΣΥΡΙΑ 14,111 0.0 7,030 0.2 82,170 2.0 3,356 0.4   
ΤΟΥΡΚΙΑ 251,632 0.8 204,961 7.2 201,260 5.0 15,771 2.0 1,383 0.3 
ΤΥΝΗΣΙΑ 262,480 0.8   6,420 0.2 5,008 0.6   
ΣΥΝΟΛΟ 32,281,882 100.0 2,844,061 100.0 4,052,368 100.0 786.278 100.0 501,900 100.0 

*Τα κενά  αναφέρονται είτε στις χώρες χωρίς την αντίστοιχη παραγωγή είτε σε μη διαθέσιμες πληροφορίες.  
  

Το κύριο γαλακτοκομικό προϊόν είναι το φρέσκο γάλα (32,3 εκατ. τόνοι/έτος), 

και ακολουθείται από το τυρί (4,1 εκατ. τόνοι/έτος), γιαούρτι και επεξεργασμένο γάλα  

(2,8 εκατ. τόνοι/έτος), μικρές ποσότητες βουτύρου (0,8 εκατ. τόνοι/έτος) και κρέμας 

(0,5 εκατ. τόνοι/έτος). 

 

Οι κύριοι παραγωγοί του φρέσκου γάλακτος είναι η Γαλλία (22 εκατ. 

τόνοι/έτος), η Ισπανία (3,6 εκατ.τόνοι/έτος), Ιταλία (3,1 εκατ. τόνοι/έτος) και το Ισραήλ 

(0,9 εκατ. τόνοι/έτος), οι οποίοι παράγουν το 92%  της συνολικής παραγωγής.  

 Διάφορες χώρες που έχουν σημαντική  εγχώρια παραγωγή, όπως η Τουρκία και 

η Αίγυπτος, έχουν μια μάλλον χαμηλή κατανάλωση φρέσκου γάλακτος. Η κατανάλωση 

γάλακτος είναι πιο μικρή από αυτήν των άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων, ειδικά σε 

σύγκριση με το τυρί. Ο κύριος λόγος έγκειται στο σημαντικό ρόλο που έχει η κατά 

τόπους κατανάλωση μέσα στις χώρες, στα αγροκτήματα και στις άμεσες πωλήσεις 

στους καταναλωτές. 

Υπάρχει μια ευρεία ποικιλία τυριών που παρασκευάζονται στις μεσογειακές 

χώρες, πρώτιστα από το γάλα της αγελάδας αλλά και, σε μια μικρότερη έκταση, από το 

πρόβειο γάλα, το γάλα της αίγας ή από κάποιο  μίγμα. Ο μεγαλύτερος παραγωγός είναι 

η Γαλλία με 1,7 εκατ. τόνους/έτος, και ακολουθεί η Ιταλία με 1,0 εκατ. τόνους/έτος. 

Η παραγωγή γιαουρτιού ανέρχεται συνολικά σε 2,8 εκατ. τόνοι/έτος. Η Γαλλία 

ξεχωρίζει με περίπου τη μισή από τη γενική παραγωγή (46,8%), μαζί με την Ισπανία 

(20,4%) και το Μαρόκο (13,7%). 
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4. 8 Ο Γαλακτοκομικός Τομέας στην Ελλάδα  
 
Στην Ελλάδα ο αγροτικός πληθυσμός ξεπερνά σε ποσοστό επί του συνολικού 

πληθυσμού τον αντίστοιχο των άλλων χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης (Feka, 

Xouris, Tsiotras, 1997). Στη χώρα μας το ποσοστό αυτό προσεγγίζει το 16% ενώ ο 

μέσος όρος της ΕΕ είναι 7%. Παρ' όλα αυτά ο αγροτικός πληθυσμός παρουσιάζει 

σημαντικές ιδιομορφίες που καθιστούν τον πρωτογενή τομέα προβληματικό. Όπως 

αναφέρεται σε εκθέσεις του Υπουργείου Γεωργίας, μόλις το 8% των νέων ηλικίας 18-

25 ετών ακολουθεί το γεωργικό επάγγελμα, ενώ ο ενεργός αγροτικός πληθυσμός 

ηλικίας 45-65 ετών είναι υπερδιπλάσιος του αντίστοιχου πληθυσμού των 25-45 ετών. 

Εξάλλου, σύμφωνα με τις ίδιες εκθέσεις, από το σύνολο των αρχηγών των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων το 57% είναι ηλικίας άνω των 55 ετών, και το 30% άνω των 65 ετών. 

Σημειώνεται, δε, ότι σε κανένα άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ δεν συναντιούνται 

τόσο γηρασμένοι αριθμοί. Το γεγονός ότι ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας είναι 

γηρασμένος σε συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο κατάρτισης και εξειδίκευσής του, 

επαυξάνουν τις δυσκολίες και τα εμπόδια για τη γεωργική ανάπτυξη. 

 Συγκεκριμένα στην κτηνοτροφία, τα διαρθρωτικά προβλήματα του κλάδου είναι 

τα εξής: κατ' αρχήν το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων είναι πολύ μικρό, με το 

μεγαλύτερο ποσοστό αυτών να διαθέτει μικρό αριθμό αγελάδων, έναντι των 

περισσότερων κρατών της Ε.Ε.(Feka, 1994). Με το μέγεθος αυτό ο εκσυγχρονισμός και 

η μηχανοποίηση είναι πιο δύσκολο να εφαρμοστούν. Το δεύτερο σημαντικότερο 

πρόβλημα είναι οι μικρές αποδόσεις που πλησιάζουν στο μισό των χωρών της 

Κοινότητας. Πρόβλημα για τους παραγωγούς επίσης παρουσιάζει το ότι η βασική τιμή 

του γάλακτος καθορίζεται από την ΕΕ και διαμορφώνεται σαν τη μέση τιμή κόστους 

παραγωγής των χωρών-μελών. Επειδή όμως οι βόρειες χώρες έχουν διαμορφώσει μια 

πολύ παραγωγική μορφή εκμετάλλευσης με μεγάλες αποδόσεις, οι βασικές τιμές είναι 

συχνά ασύμφορες για την Ελληνική πραγματικότητα. Το πρόβλημα αυτό όμως σήμερα 
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έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό, λόγω των οικονομικών ενισχύσεων της Ε.Ε, στο πλαίσιο 

της νέας Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς (ΚΟΑ). 

 
 

4.9 Το Προφίλ της Ελληνικής Γαλακτοβιομηχανίας 
 
 

Η ελληνική βιομηχανία -και βιοτεχνία- γάλακτος διεκδικεί δικαιωματικά μια 

από τις πρώτες θέσεις ανάμεσα στους πιο δραστήριους και σημαντικότερους, από 

πλευράς παραγωγής και απόδοσης, τομείς της ελληνικής οικονομίας, και φυσικά έναν 

από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ελληνικής Βιομηχανίας Τροφίμων, ο οποίος 

γνωρίζει στο σύνολό του μια εντυπωσιακή ανάπτυξη κατά τα τελευταία χρόνια. Η 

σπουδαιότητα της δυναμικότητας της ελληνικής γαλακτοβιομηχανίας, τονίζεται και από 

το γεγονός ότι η βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων αποτελεί έναν από τους πλέον 

παραδοσιακούς και δυναμικούς κλάδους της Ευρώπης, αφού αυτή εμφανίζει τη 

μεγαλύτερη παραγωγή γάλακτος στον κόσμο (Feka, Xouris, Tsiotras, 1997). 

Η ζήτηση των γαλακτοκομικών προϊόντων παρουσίασε τα τελευταία χρόνια μια 

σημαντική αύξηση, επηρεαζόμενη από διάφορους παράγοντες, όπως η  συσκευασία και 

ποιότητα των προϊόντων, η καλύτερη οργάνωση του δικτύου διαμονής, η βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου, οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες, το αρτιότερο ψυκτικό 

κύκλωμα σε όλο το φάσμα παραγωγής και εμπορίας η διαφήμιση και φυσικά τα 

τεχνολογικά επιτεύγματα που επιτάχυναν τις επικοινωνιακές διαδικασίες και την 

διανομή των προϊόντων. 

Κατά την περίοδο 1984-1990 η ζήτηση των γαλακτοκομικών προϊόντων 

αυξανόταν με ετήσιο ρυθμό μεταβολής 7,35%.  

Παρά την παραγωγική ικανότητα και τον αναμφισβήτητο δυναμισμό της, η 

ελληνική βιομηχανία γάλακτος δεν έχει κατορθώσει να καλύψει τις ανάγκες της 

εξαιρετικά αυξημένης ζήτησης γαλακτοκομικών προϊόντων, με αποτέλεσμα να 
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εισάγονται σημαντικές ποσότητες γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Συγκεκριμένα οι συνολικές ποσότητες εισαγωγών εμφάνισαν διαχρονική αύξηση την 

περίοδο 2001-2006 με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 11,7%. (2001:227.402 τόνοι, 

2006:253.969 τόνοι). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη των 

εισαγόμενων ποσοτήτων των γαλακτοκομικών προϊόντων. 

 

Πίνακας 10 

Εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων ανά κατηγορία (2001-2006) 
Κατηγορία Προϊόντος 2001 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* 

Σύνολο γάλακτος 190.531 187.812 235.539 227.403 208.229 212.535
Κρέμα γάλακτος (UHT) 11.047 9.879 11.001 9.891 9.089 8.591
Σύνολο γιαουρτιού 3.241 3.346 5.971 7.499 8.087 8.801
Άλλα νωπά προϊόντα γάλακτος 8.369 6.512 4.377 5.079 5.589 6.126
Ορός γάλακτος & άλλα προϊόντα 6.885 7.636 7.743 8.334 7.870 7.900
Σύνολο βούτυρο 7.329 6.131 8.476 8.298 10.421 10.016
Γενικό Σύνολο 227.402 221.316 273.107 266.504 249.285 253.969

*Προσωρινά στοιχεία 
Ποσότητα: τόνοι                                                                                                                                                        Πηγή:ΕΣΥΕ 
 
 

Κύρια αιτία αυτού, είναι ο περιορισμένος βαθμός ανάπτυξης της ελληνικής 

κτηνοτροφίας και η χαμηλή απόδοση των γαλακτοφόρων ζώων. Η μικρή απόδοση 

οφείλεται και στο μέγεθος των κοπαδιών. Μια ακόμα ιδιομορφία της ελληνικής 

γαλακτοπαραγωγής όμως, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της 

Κοινότητας, στην οποία η σημασία του πρόβειου και αιγίου γάλακτος υπερβαίνει 

εκείνη του αγελαδινού. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι εισαγωγές γάλακτος γενικά 

κάλυψαν το 83,7% με 86,2% των συνολικών ποσοτήτων γαλακτοκομικών που 

εισήχθησαν στην Ελλάδα την περίοδο 2001-2006. Στον πίνακα 11 παρουσιάζεται η 

εγχώρια πρωτογενής παραγωγή γάλακτος για το χρονικό διάστημα 1990-2006, 

σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Γεωργική Ανάπτυξης &Τροφίμων και του 

Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ICAP 2007). Σημειώνεται ότι οι ποσότητες του 

αιγοπρόβειου γάλακτος για την περίοδο 2004-2006 είναι προσωρινές και 

υπολείπονται του πραγματικού μεγέθους της παραγωγής, καθώς δεν είχε 
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ολοκληρωθεί η συλλογή των δεδομένων κατά την ημερομηνία της έκδοσης της 

μελέτης ICAP. 

 

 

 

Πίνακας 11 

Εγχώρια πρωτογενής παραγωγή γάλακτος (1990-2006) 
Έτος Αγελαδινό Πρόβειο Κατσικόσιο Σύνολο 
1990 716.300 637.900 448.800 1.803.000 
1991 771.300 630.900 442.400 1.844.600 
1992 730.900 631.400 440.700 1.803.000 
1993 747.000 634.000 447.000 1.828.000 
1994 769.300 641.300 436.200 1.846.800 
1995 763.500 638.600 432.000 1.834.100 
1996 741.200 625.800 421.000 1.788.000 
1997 750.000 648.300 422.800 1.821.100 
1998 748.700 648.400 424.100 1.821.200 
1999 776.800 653.800 434.800 1.865.400 
2000 789.000 667.300 439.300 1.895.600 
2001 778.100 677.600 445.800 1.901.500 
2002 758.200 677.000 441.900 1.877.100 
2003 767.800 695.400 445.800 1.909.000 
2004 688.367 399.529 158.795 1.246.691 
2005 733.854 465.895 165.611 1.365.360 
2006 740.481 514.273 183.484 1.438.238 
     

                      *Προσωρινά στοιχεία 
                      Ποσότητα: τόνοι                                                                  
                                 Πηγή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και                                      

Τεκμηρίωσης-ΕΛΟΤ            
 

Όσον αφορά τις χώρες προορισμού των ελληνικών γαλακτοκομικών προϊόντων 

σημειώνεται ότι, οι χώρες της Ε.Ε. απορρόφησαν το 76%-87% των εξαγόμενων 

ποσοτήτων 2004-2006. Ειδικότερα, η Γερμανία, η Βρετανία η Ολλανδία και οι 

ΗΠΑ αποτέλεσαν τις σημαντικότερες αγορές προορισμού των εγχώριων 

γαλακτοκομικών για το 2006. Το μερίδιο τους επί των συνολικών εξαγωγών 

γαλακτοκομικών προϊόντων το 2006 ήταν 60,4% όπως φαίνεται και στον πίνακα 

12. 
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Οι προτιμήσεις των καταναλωτών στη ζήτηση των γαλακτοκομικών προϊόντων έχει 

αλλάξει σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια, με κύριο χαρακτηριστικό τη στροφή σε 

προϊόντα υγιεινά και με λιγότερα λιπαρά. Το είδος του γάλακτος που φαίνεται να 

συγκεντρώνει τις προτιμήσεις των περισσότερων καταναλωτών, είναι το φρέσκο 

παστεριωμένο, το οποίο συνεχώς κερδίζει έδαφος σε βάρος κυρίως του εβαπορέ. Αξίζει 

να σημειωθεί εδώ, ότι πριν από 3-4 δεκαετίες η εικόνα που παρουσίαζε η ελληνική 

αγορά πωλήσεων μεταξύ του  εβαπορέ και του φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος ήταν 

εντελώς αντίθετη, με το εβαπορέ να κυριαρχεί σε πωλήσεις. Την τελευταία επταετία 

(πίνακας 13) η κατανάλωση εβαπορέ γάλακτος δείχνει να έχει σταθεροποιηθεί με 

ελαφρές πτωτικές τάσεις που παρουσιάζονται από έτος σε έτος.  

Πίνακας 12 

Κυριότερες χώρες προορισμού γλακτοκομικών προϊόντνων (2004-2006) 
Χώρα Προέλευσης 2004* 2005* 2006* 
  Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία 
Μεγάλη Βρετανία 3.630 9.010.050 4.313 10.905.056 6.333 13.753.545
Γερμανία 7.140 13.119.261 2.378 5.470.954 4.963 5.239.386
Ολλανδία 1.947 1.904.457 4.798 5.026.636 2.841 2.229.444
Δανία 1.062 2.328.833 921 1.751.122 2.779 4.546.877
Ιταλία 2.343 4.260.760 2.294 5.155.660 2.578 5.833.854
Κύπρος 1.332 3.398.232 1.663 4.292.053 2.024 4.892.654
Γαλλια 2.052 587.958 2.454 566.963 1.385 695.878
Αυστρία 337 914.834 336 852.993 442 929.330
Σουηδία 1.043 706.214 467 832.724 386 762.271
Βάλγιο 657 1.104.628 143 433.964 186 536.002
Ισπανία 1.216 251.350 104 2.553.077 171 326.584
Λιθουανία - - - - 102 91.144
Φινλανδία 749 136.970 57 198.026 70 240.035
Πολωνία 4 11.180 10 31.462 40 59.845
Λοιπές Χωρές ΕΕ 24 47.105 53 43.779 21 55.657
Σύνολο ΕΕ 23.536 37.781.832 19.989 38.114.469 24.323 40.192.506
ΗΠΑ 1.986 4.733.129 3.340 7.785.885 5.154 12.703.880
Βουλγαρία 540 256.511 1.691 1.038.230 1.486 1.027.097
Ρουμανία 366 166.398 572 270.761 430 340.653
Αλβανία 263 259.464 302 329.447 270 318.957
Ελβετία 110 355.461 89 311.940 94 369.157
Π.Γ.Δ.Μ 108 201.780 150 136.610 60 81.245
Πακιστάν - - 43 20.844 43 20.117
Λοιπές Τρίτες Χώρες 54 147.472 63 147.268 73 213.396
Σύνολο Τρίτων Χωρών 3.427 6.120.215 6.250 10.040.985 7.610 15.074.502
Γενικό Σύνολο 26.963 43.902.047 26.239 48.155.454 31.933 55.267.008
* ΠροΣωρινά στοιχεία,   
Ποσότητα: τόνοι,  Αξία: €          Πηγή: ΕΣΥΕ 
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Πίνακας 13 

Ανάλυση της εγχώριας αγοράς γάλακτος κατά κατηγορία (1999-2006) 
  1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 2003 % 2004* % 2005* % 2006* % 

Φρέσκο 
παστεριωμένο 395 55,01 405 55,3 410 56,85 456 59,78 493 56,67 505 57,58 525 59,52 510 58,09 
Συμπυκνωμένο 260 36,21 256 35 234 32,38 220 28,75 274 31,44 263 29,99 242 27,44 244 27,79 
Υψηλής 
Παστεριώσης 39 5,4 47 6,49 55 7,62 65 8,51 80 9,19 85 9,69 90 10,2 99 11,28 
Μακράς Διαρκείας 24 3,38 24 3,22 24 3,15 23 2,96 23 2,7 24 2,74 25 2,83 25 2,85 
Σύνολο 718 100 732 100 721 100 764 100 870 100 877 100 882 100 878 100 
Ποσότητα: χιλ. τόνοι *εκτιμήσεις          

                                                                                                                              Πηγή:Υπουργείο Γεωργίας, Εκτιμήσεις 

Αγοράς/ICAP 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, εξάλλου, ότι το εβαπορέ γάλα καταναλώνεται σε 

περιοχές που δε συνδέονται με καλό δίκτυο, οδικό ή θαλάσσιο, με τα κέντρα 

παραγωγής. Το φρέσκο παστεριωμένο, αντίθετα, εξακολουθεί να παρουσιάζει αύξηση 

και αναμένεται να συνεχίσει την πορεία αυτή με μέσο ετήσιο ρυθμό 2-3% τα επόμενα 

χρόνια, λόγω της γενικότερης προτίμησης του κοινού σε φρέσκα προϊόντα, αλλά και 

την εμφάνιση νέων προϊόντων που κατακτούν μερίδιο αγοράς. Ακόμα, αυξητική 

επίδραση αναμένεται να έχει η συνεχής διεύρυνση των δικτύων διανομής των εταιριών. 

Το γάλα μακράς διαρκείας, από την άλλη, καλύπτει ένα πολύ μικρό μέρος των αναγκών 

της ελληνικής αγοράς σε γάλα, και αφορά κυρίως εποχιακές καταναλώσεις, όταν λόγω 

καιρικών συνθηκών είναι δύσκολη η λειτουργία των δικτύων διανομής του φρέσκου 

γάλακτος. 

Σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ICAP, οι Έλληνες καταναλωτές το 1996 

ξόδεψαν 781 εκ. ευρώ για την αγορά γάλακτος, 1,024 εκ. για τυριά και 134 εκ. ευρώ 

για παγωτά. Η εγχώρια κατανάλωση παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα 14 η κατανάλωση των τυριών έχει 

τη μερίδα του λέοντος (πάνω από 50%), κάτι που αναμενόταν, αφού η Ελλάδα είναι 

πρώτη στη κατανάλωση τυριού στην Ευρώπη (βλ. παραπάνω Ευρωπαϊκή Αγορά). 

Ωστόσο το ποσοστό αύξησης των παγωτών (6,2%) ήταν μεγαλύτερο από ό,τι αυτό των 

τυριών (5,8%). 
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Πίνακας 14 

Τελική εγχώρια κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων (1995-2003) 

Έτος Παγωτά Τυριά Γάλα Σύνολο 
Γαλακτοκομικών

 € Μερίδιο % € Μερίδιο % € Μερίδιο % € 
1996 134 6,91 1.024 52,81 781 40,28 1.939 
1997 153 7.39 1.103 53,31 813 59.29 2.069 
1998 167 7.43 1.191 52,98 890 39,59 2.248 
1999* 175 7,49 1.263 54,07 898 38,44 2.336 
2000* 183 7,51 1.315 53,94 940 38,56 2.438 
2001* 190 7,36 1.422 55,07 970 37,57 2.582 
2002* 199 7,39 1.478 54,86 1.017 37,75 2.694 
2003* 204 7,05 1.532 52,97 1.156 39,97 2.892 
* Προσωρινά στοιχεία 
Πηγή: ΕΣΥΕ (Εθνικοί Λογαριασμοί)  

 
 
 

4.10 Η Διαμόρφωση του Κλάδου στην Ελλάδα 
 

Στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων βρίσκεται η ελληνική βιομηχανία 

γάλακτος, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έντονη κινητικότητα στο 

χώρο. Ο λόγος αυτής της άνθησης στην αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι 

αφ' ενός οι σημαντικές επενδύσεις που γίνονται στις βιομηχανικές μονάδες του χώρου, 

και αφ' ετέρου η διαρκής τοποθέτηση νέων προϊόντων στην αγορά, η οποία δημιουργεί 

νέες προοπτικές. Η ζήτηση των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

γνωρίζει μια αξιόλογη εξέλιξη, γεγονός που οφείλεται τόσο στην έντονη 

δραστηριοποίηση των μεγάλων μονάδων του κλάδου, όσο και σε παράγοντες όπως η 

συσκευασία, η υψηλή ποιότητα των προϊόντων, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, η 

διαφήμιση και η διεύρυνση των δικτύων διανομής. 

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ, ότι στον όρο γαλακτοβιομηχανία, 

περιλαμβάνονται και παραγωγικές μονάδες, οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους 

χαρακτηρίζονται  πολύ μικρής δυναμικότητας, που  κάποιες φορές, ιδιαίτερα στα 

τυροκομεία, πλησιάζει εκείνη της μικρής παραδοσιακής μονάδας. Εξετάζοντας τη 

διαχρονική εξέλιξη του κλάδου παρατηρείται ότι αξιόλογες μονάδες άρχισαν να 
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παρουσιάζονται μετά το 1960, αν και η προσπάθεια ξεκίνησε μετά το 1950. Οι 

οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούσαν έως τότε εξελιχθήκαν σταδιακά σε 

μεγάλου μεγέθους παραγωγικές μονάδες, οι οποίες έδωσαν στοn κλάδο βιομηχανικό 

χαρακτήρα. Η σύγχρονη βιομηχανική παραγωγή αφορά κυρίως το γάλα κατανάλωσης 

(παστεριωμένο), το γιαούρτι και τα επιδόρπια γάλακτος. Η εξέλιξη αυτή 

παρουσιάστηκε ιδιαίτερα στον τομέα του παστεριωμένου γάλακτος, των παγωτών και 

του γιαουρτιού, ενώ στον τομέα της τυροκομίας έγιναν λίγα σχετικά εργοστάσια με 

κάποια αξιόλογη δυναμικότητα. Υπολογίζεται ότι σήμερα λειτουργούν στον κλάδο 

περίπου 1.000 μονάδες, το 90% των οποίων θα μπορούσε να ενταχθεί στην κατηγορία 

των μικρομεσαίων (9-10 εργαζόμενοι).  

Χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ότι, αφ' ενός δραστηριοποιείται σε αυτόν 

μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, αφετέρου πολύ μεγάλο ποσοστό της παραγωγής είναι 

συγκεντρωμένο σε ελάχιστες, μεγάλου μεγέθους όμως γαλακτοβιομηχανίες. Οι εν λόγω 

εταιρείες καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αγοράς, έχοντας εδραιωθεί 

πλέον λόγω της μακροχρόνιας παρουσίας τους στον κλάδο, της ποικιλίας των 

προϊόντων τους και των ισχυρών εμπορικών σημάτων που διαθέτουν, καθώς και των 

ισχυρών δικτύων διανομής. Αναφορικά με τις λοιπές παραγωγικές επιχειρήσεις, η 

πλειοψηφία τους περιλαμβάνει μονάδες παραγωγής πολύ μικρού μεγέθους και 

παραγωγικής δυναμικότητας, δηλαδή μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις, που 

δραστηριοποιούνται κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από τα τις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 είχε παρατηρηθεί τάση μείωσης του αριθμού των 

μονάδων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ιδιαίτερα δε των τυροκομείων. Η 

συρρίκνωση αυτή τους κλάδου αποδίδεται κυρίως στην έλλειψη δυνατοτήτων των 

μικρών επιχειρήσεων, αλλά και κάποιων μεσαίων να ανταποκριθούν στους 

υψηλότατους βαθμούς ανταγωνισμού και τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του κόστους 
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μέσω αυτοματισμού και γενικά υψηλότερης τεχνολογίας, με αποτέλεσμα είτε να 

κλείνουν είτε να εξαγοράζονται.  

Στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις του κλάδου ήταν σε θέση να 

επεξεργαστούν πολύ μικρές ποσότητες γάλακτος (κάτω του ενός τόνου) και μόνο ένα 

μικρό ποσοστό συγκέντρωνε μεγάλες ποσότητες γάλακτος προς επεξεργασία. Η εικόνα 

αυτή έχει διαφοροποιηθεί αρκετά από τότε, αφού στο μεγαλύτερο αριθμό τους, οι 

σημερινές επιχειρήσεις μπορούν να επεξεργαστούν μεγαλύτερες ποσότητες γάλακτος. 

Η ανάπτυξη αυτή του κλάδου, βέβαια, δεν ήταν τυχαία. Είναι κατ' αρχήν συνέπεια του 

γεγονότος ότι από το 1985 αρκετές επιχειρήσεις του άρχισαν να χαράσσουν μια 

επενδυτική-εκσυγχρονιστική πορεία που είναι ιδιαίτερα έκδηλη μέχρι σήμερα. Είναι 

αξιοσημείωτο, δε, ότι οι σκέψεις για την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας άρχισαν από 

τη στιγμή που η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το σημαντικό είναι, 

ότι ενώ για πολλούς κλάδους της βιομηχανίας υπήρξε κάποια μεταβατική περίοδος 

προσαρμογής 5-10 ετών, η γαλακτοβιομηχανία εξαιρέθηκε από το μέτρο αυτό. Ένας 

μεγάλος αριθμός γαλακτοκομικών επιχειρήσεων έχει κάνει χρήση κοινοτικών 

προγραμμάτων, τα οποία επιδοτούν βελτιώσεις σε επίπεδο βιομηχανίας. 

Σήμερα ο κλάδος περιλαμβάνει επίσης και ένα μικρό αριθμό επιχειρήσεων οι 

οποίες ασχολούνται με  την εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, κυρίως από χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω εταιρείες δραστηριοποιούνται στην πλειοψηφία 

τους στον ευρύτερο κλάδο των ειδών διατροφής και οι εισαγωγές γαλακτοκομικών 

αποτελούν μικρό ποσοστό της συνολικής τους δραστηριότητας. Παρόλα αυτά, 

ορισμένες από αυτές κατέχουν αξιόλογα μερίδια αγοράς, καθότι διαθέτουν επώνυμα 

προϊόντα που είναι ευρέως γνωστά στο καταναλωτικό κοινό. Επιπλέον, οι εταιρείες 

αυτές έχουν πανελλαδικό δίκτυο διανομής και οργανωμένες μεθόδους προώθησης των 

προϊόντων τους. 
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Η πορεία της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ελλάδα δεν παρουσιάζει 

δραστικές μεταβολές τα τελευταία έτη, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην εφαρμογή 

του συστήματος των ποσοστώσεων (από το 1984), το οποίο καθορίζει το σύνολο της 

παραγωγής της βασικής πρώτης ύλης (αγελαδινό γάλα), σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. 

 

4.11 Η Επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών και των Ποσοστώσεων 
 

 Σημεία ορόσημα για την εξέλιξη του γαλακτοκομικού κλάδου στην Ελλάδα 

αποτέλεσε το σύστημα των ποσοστώσεων και οι κοινοτικές οδηγίες τα έτη 84/85. 

Συγκεκριμένα, από το 1985 με την οδηγία 85/397 της ΕΟΚ είχαν τεθεί προδιαγραφές 

που αφορούσαν τις συνθήκες της πρωτογενούς παραγωγής, την ποσότητα του γάλακτος 

που παρελάμβαναν οι βιοτεχνίες (οι οποίες έπρεπε να είχαν τις ανάλογες 

εγκαταστάσεις) καθώς και την ποιότητα των τελικών προϊόντων τα οποία διακινούνταν 

στις χώρες της Κοινότητας. 

Η οδηγία αυτή αντικαταστάθηκε από την οδηγία 92/46, η οποία αφορά την 

υγιεινή της παραγωγής και την εμπορία του γάλακτος και των προϊόντων του, και 

εμφανίζεται με ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις σχετικά με τον έλεγχο της ποιότητάς του. 

Ο στόχος της συγκεκριμένης οδηγίας ήταν και συνεχίζει να είναι η εξασφάλιση των 

συνθηκών για ποιοτική βελτίωση στην πρώτη ύλη, στα τελικά προϊόντα καθώς και στις 

μονάδες επεξεργασίας, και αφορά: 

1. την παραλαβή νωπού γάλακτος στην εγκατάσταση επεξεργασίας και μεταποίησης. 

2. τους γενικούς όρους για την έγκριση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και  

μεταποίησης. 

3. τις απαιτήσεις για την παρασκευή του θερμικά επεξεργασμένου γάλακτος και των 

προϊόντων με βάση το γάλα και τους όρους που σχετίζονται με το σήμα 

καταλληλότητας και τις ετικέτες 

4. το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς. 
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Οι προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής 

περιλαμβάνουν τρεις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων: 

 Νωπό γάλα ή πρώτη ύλη: θεσπίζονται προδιαγραφές στην παραγωγή του (υγεία 

των ζώων, υγιεινή της εκμετάλλευσης, του αρμέγματος) τη συλλογή του και τη 

μεταφορά του από την κτηνοτροφική μονάδα στις εγκαταστάσεις συλλογής ή 

επεξεργασίας, του προσωπικού, καθώς και τα όρια στα μικροβιολογικά 

χαρακτηριστικά του. 

 Θερμικά επεξεργασμένο γάλα προς πόση (αναφέρονται στο παστεριωμένο, το 

μακράς διαρκείας και το αποστειρωμένο γάλα.) Προδιαγράφονται σαφώς οι 

συνθήκες επεξεργασίας (παραγωγή), η ποιότητα, η σήμανση, η συντήρηση, η 

αποθήκευση και η μεταφορά του. 

 Γαλακτοκομικά προϊόντα : αφορά όλα τα προϊόντα που έχουν ως πρώτη ύλη το 

γάλα, και υπάρχουν προδιαγραφές για τα κέντρα επεξεργασίας, την ποιότητα 

των προϊόντων, το σήμα καταλληλότητας, τη συσκευασία, την αποθήκευση και 

τη μεταφορά των προϊόντων. 

 Η οδηγία 92/46 αναφέρεται και θέτει περιορισμούς τόσο στο αγελαδινό, όσο και 

στο αιγοπρόβειο γάλα. Στην περίπτωση του δευτέρου, όμως δε θίγει τους εθνικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στην απ' ευθείας πώληση στον καταναλωτή από τον 

παραγωγό νωπού γάλακτος, αρκεί η μονάδα να τηρεί τις υγειονομικές συνθήκες 

παραγωγής που καθορίζουν οι αρμόδιες αρχές. 

 Η οδηγία 92/46 του Συμβουλίου της Ευρώπης τέθηκε σε εφαρμογή την 1.1.94. 

Η εφαρμογή των προδιαγραφών και των κανόνων που ορίζει η οδηγία αυτή, αποτέλεσε 

καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη και τις προοπτικές  τόσο του πρωτογενούς 

τομέα της παραγωγής γάλακτος, όσο και της μεταποιητικής βιομηχανίας γάλακτος στην 

Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, με συμπληρωματική οδηγία, την 92/47 του Συμβουλίου, 

παρήχθησαν προσωρινές και περιορισμένες παρεκκλίσεις (ως τις 31.12.97), που 
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συνιστούσαν  μικρή "περίοδο χάριτος", μέσα στην οποία καλείτο η Ελληνική 

γαλακτοκομία  να επιτύχει υψηλούς στόχους για να διατηρήσει τη βιωσιμότητά της στα 

πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, χορηγήθηκαν  παρεκκλίσεις ως την 

31.12.97 σε ότι αφορά τις προδιαγραφές ποιότητας του παραλαμβανομένου νωπού 

γάλακτος και τους όρους έγκρισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή μεταποίησης. Η 

χορηγούμενη περίοδος προσαρμογής όμως δεν έλυσε  ουσιαστικά το πρόβλημα, αφού 

τα προϊόντα των υπό παρέκκλιση επιχειρήσεων δεν θα μπορούσαν να φέρουν το σήμα 

καταλληλότητας, και δεν θα επιτρέπονταν  η διακίνησή τους παρά μόνο στην εθνική 

αγορά, αποκλειόμενα έτσι από το ενδοοικονομικό εμπόριο. Επομένως, η απουσία του 

σήματος καταλληλότητας είχε ως συνέπεια τη σοβαρή μείωση της ανταγωνιστικότητάς 

τους σε σχέση με τα άλλα ομοειδή, εισαγόμενα ή μη, που θα κάλυπταν τις 

προδιαγραφές, λόγω ακριβώς της ιδιαίτερης ευαισθησίας του καταναλωτή σε θέματα 

ποιότητας των τροφίμων. Ήταν επομένως φανερό ότι την οδηγία 92/46 του Συμβουλίου 

της Ευρώπης, η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να την εφαρμόσει κατά γράμμα, και γι' 

αυτό απαιτούνταν  μια συνεχής λειτουργική συνεργασία μεταξύ των παραγωγών 

γάλακτος, τόσο του αιγοπρόβειου όσο και του αγελαδινού, και της εθνικής 

γαλακτοβιομηχανίας, τα προϊόντα της οποίας θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν τα 

ανταγωνιστικά προϊόντα των άλλων χωρών. Έπρεπε λοιπόν, να παραχθούν προϊόντα, 

πρώτον τυποποιημένα, δεύτερον ποιοτικά και τρίτον σε χαμηλή τιμή. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για να γίνει αυτό  ήταν  μια  συνολική οργανωμένη προσπάθεια, 

διαφορετικά ήταν πιθανό κάποια στιγμή βασικά ελληνικά προϊόντα που δεν  ήταν 

τυποποιημένα, που δεν ανταποκρίνονταν στην ποιότητα και δεν είχαν ανταγωνιστική 

τιμή, πιθανόν να μην μπορούσαν να κυκλοφορήσουν ακόμα και στην ελληνική αγορά. 

Επιπλέον  οι απαιτήσεις των οδηγιών αυτών απειλούσαν  περισσότερο  τη πρωτογενή  

παραγωγή νωπού γάλακτος ο οποίος αντιμετώπιζε σημαντικά και σχετικά δυσεπίλυτα 

προβλήματα, όπως: η ανεπαρκής εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου, το μικρό μέγεθος 
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κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, η παράλληλη άσκηση της κτηνοτροφίας με άλλες 

δραστηριότητες, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των κτηνοτρόφων, η απροθυμία των 

νέων να εισέλθουν στο επάγγελμα, η έλλειψη επιχειρηματικού και εκσυγχρονιστικού 

πνεύματος και οι βασικές ελλείψεις υποδομής. 

Ως συνέπεια αυτών ο χάρτης του γαλακτοκομικού κλάδου στην Ελλάδα 

μεταβλήθηκε δραστικά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες της ένωσης. 

Πρέπει ακόμα να αναφερθεί ότι στην οδηγία 92/46 επήλθαν επιπλέον τροποποιήσεις με 

τις οδηγίες 94/71 και 95/165 που θέσπιζαν  λιγότερο αυστηρές προδιαγραφές όσον 

αφορά την ποιότητα του νωπού αιγοπρόβειου γάλακτος. Παρ' όλα αυτά όμως τα 

προβλήματα συνέχιζαν να υπάρχουν, αφού η υγειονομική κατάσταση του παραγόμενου 

νωπού γάλακτος εξακολουθούσε  να μην είναι πλήρως ικανοποιητική. 

Ένα άλλο σημείο, τέλος, που θεωρείται ότι  άλλαξε την πορεία του κλάδου και 

για αρκετούς  αποτέλεσε   φραγμό στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής 

γαλακτοβιομηχανίας, ήταν η επιβολή ανώτατων ορίων στην παραγωγή αγελαδινού 

γάλακτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το 1984-85 η παραγωγή αγελαδινού 

γάλακτος στην Ε.Ε. ελέγχεται από ένα καθολικά ανώτατο όριο παραγωγής, με κάθε 

χώρα-μέλος να αποκτά ετήσιο δικαίωμα αποστολής γάλακτος συγκεκριμένης 

περιεκτικότητας λιπαρών, τη λεγόμενη «ποσόστωση».  

Το σύστημα των ποσοστώσεων εφαρμόσθηκε προκειμένου να σταματήσει η 

υπερπαραγωγή γάλακτος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προερχόμενης κυρίως από 

τις χώρες της Βορείου Ευρώπης. Σύμφωνα με τις διατάξεις του, η Ε.Ε. εγγυάται την 

τιμή του γάλακτος στους παραγωγούς, εφόσον οι συνολικές ποσότητες αγελαδινού 

γάλακτος που παραδίδονται στους αγοραστές σε κάθε κράτος-μέλος είναι εντός 

συγκεκριμένων ορίων. Η συνολική εγγυημένη ποσότητα που καθορίζεται για κάθε 

κράτος-μέλος αναφέρεται, αφενός, στην ανώτατη ποσότητα αγελαδινού γάλακτος που 

μπορεί να παραδοθεί από τους παραγωγούς συνολικά σε γαλακτοκομεία και άλλες 
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μονάδες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων (εμπορεύσιμο γάλα) και, αφετέρου, 

στις ποσότητες γάλακτος που δύναται να πουλήσει ο παραγωγός απευθείας στην 

κατανάλωση. Οι εγγυημένες ποσότητες για κάθε κράτος-μέλος αποτελούν σημείο 

αναφοράς. Για να αποθαρρυνθεί η επιπλέον παραγωγή εφαρμόζεται συμπληρωματική 

εισφορά σε παραδόσεις, οι οποίες υπερβαίνουν τις ποσότητες αναφοράς. 

Τα σημερινά ανώτατα όρια επιτρέπουν συγκεκριμένη  χορήγηση τόνων 

αγελαδινού γάλακτος από όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.  Η παραγωγή που θα ξεπερνά τα 

ανώτατα επιβεβλημένα όρια αποθαρρύνεται από φορολογία -η οποία έχει καθοριστεί 

στο 115% της τιμής στόχου του γάλακτος-, η οποία θα επιβάλλεται σε όλες τις 

πλεονάζουσες ποσότητες γάλακτος που τίθενται στο εμπόριο. Έτσι η πλεονάζουσα 

παραγωγή καθίσταται μη οικονομική. 

Τα ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για την παραγωγή αγελαδινού γάλακτος στην 

Ελλάδα είναι 820 χιλιάδες τόνοι, ποσότητα που  καλύπτει σχεδόν το μισό τοις εκατό το 

της συνολικής παραγωγής γάλακτος της Ε.Ε., και θεωρείται βέβαια εντελώς ανεπαρκής 

από όλους τους ελληνικούς φορείς (ΙCAP, 2004). Ας σημειωθεί ότι το όριο αυτό στην 

δεκαετία τους 1990 ήταν ακόμη χαμηλότερο και ανέρχονταν στις 620 χιλιάδες. Η 

Ελλάδα κατά το παρελθόν έχει καταθέσει έγγραφες διαμαρτυρίες προς την Ε.Ε., για την 

υφιστάμενη ποσόστωση καθότι μετά βίας κάλυπτε το ένα τρίτο των αναγκών της σε 

γάλα γεγονός που δεν είχε θετικές συνέπειες στην οικονομία της. Η έλλειψη αγελαδινού 

γάλακτος αναγκάζει τις γαλακτοβιομηχανίες να μειώνουν την επεξεργασία του για 

παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και να περιορίζονται στην παραγωγή των λοιπών 

γαλακτοκομικών προϊόντων. Αυτή η αδυναμία των γαλακτοβιομηχανιών με τη σειρά 

της έχει δυο προεκτάσεις: αφ' ενός δεν τους δίνεται η δυνατότητα να 

δραστηριοποιηθούν όπως θα μπορούσαν στον τομέα αυτό, και αφ' εταίρου 

αναγκάζονται οι καταναλωτές σε επιπλέον ζήτηση εισαγόμενων προϊόντων, αφού τα 

εγχώρια αδυνατούν να καλύψουν τη ζήτηση. 
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Ωστόσο, η ποσόστωση συνιστά ένα σύστημα που προστατεύει την τιμή του 

γάλακτος σε επίπεδο παραγωγού, καθόσον οι συνολικές ποσότητες αγελαδινού 

γάλακτος που παραδίδονται στους αγοραστές σε κάθε κράτος μέλος, είναι εντός 

συγκεκριμένων ορίων. Επιπλέον και από το 1999 ((Ε.Κ.) αρ. 1255/99) και έπειτα, 

εφαρμόζεται στην Ε.Ε. η Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ). Στόχο έχει τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, μέσω της 

μείωσης της τιμής παρέμβασης, διατηρώντας την ασφάλεια των γεωργικών 

εισοδημάτων, μέσω άμεσων ενισχύσεων του εισοδήματος των γεωργών. Με τη νέα 

ΚΟΑ που θα αρχίσει να ισχύει από το 2004-2005, ο παραγωγός θα εισπράττει 

ενισχύσεις, οι οποίες σταδιακά θα μειώνονται έως και 5% το έτος 2007. Βέβαια, θα 

πρέπει να τηρούνται οι σχετικοί κανόνες περί δημοσίας υγείας, προστασίας του 

περιβάλλοντος κ.τ.λ.  

Η εξαιρετικά χαμηλή παραγωγή των 820.000 τόνων, μπορεί αφενός να 

δημιουργεί μια αλυσίδα προβλημάτων λιγότερο πιεστικά στο άμεσο μέλλον, σημαντικά 

όμως για την περαιτέρω εξέλιξη της γαλακτοβιομηχανίας της Ελλάδας. Κατ' αρχήν η 

διαρκής έλλειψη πρώτης ύλης, αυξάνει το κόστος της, με αποτέλεσμα και το τελικό 

προϊόν να εμφανίζεται ακριβότερο από τα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προϊόντα. (Το 

αυξημένο κόστος της πρώτης ύλης, βέβαια, δεν οφείλεται μόνο στην ελλιπή παραγωγή 

του, συντελεί όμως και αυτό στην τελική διαμόρφωση του κόστους.). Δεύτερον, η 

έλλειψη αγελαδινού γάλακτος αναγκάζει τις γαλακτοβιομηχανίες να μειώνουν την 

επεξεργασία του για παραγωγή τυροκομικών προϊόντων και να περιορίζονται στην 

παραγωγή των λοιπών γαλακτοκομικών προϊόντων. Αυτή η αδυναμία των 

γαλακτοβιομηχανιών με τη σειρά της έχει δυο προεκτάσεις: αφ' ενός δεν τους δίνεται η 

δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν όπως θα μπορούσαν στον τομέα αυτό, και αφ' 

ετέρου αναγκάζονται οι καταναλωτές σε επιπλέον ζήτηση εισαγόμενων προϊόντων, 

αφού τα εγχώρια αδυνατούν να καλύψουν τη ζήτηση. 



182 
 

Το σκηνικό, λοιπόν, που διαμορφώθηκε για την ελληνική γαλακτοβιομηχανία, 

μέσω του μηχανισμού των ποσοστώσεων, ήταν αφ' ενός η μεσο-μακροπρόθεσμη 

αδυναμία εξέλιξης με τους ίδιους ταχείς ρυθμούς της ανάπτυξής της (ή αλλιώς η 

προσπάθεια περιορισμού της εξέλιξης αυτής), και αφ' ετέρου ο περιορισμός της 

εξαγωγικής της δραστηριότητας και αναβάθμισης της θέσης που ήδη κατείχε. 

 

4.12 Επισκόπηση Τετάρτου Κεφαλαίου 
 

Υπάρχουν διάφορες εξελίξεις στο παγκόσμιο γαλακτοκομικό στερέωμα. Τα 

στοιχεία δείχνουν ότι  η παραγωγή στις αναπτυγμένες χώρες  μειώνεται (μαζί με τον 

αριθμό αγελάδων και αγροκτημάτων), ενώ η παραγωγικότητα αυξάνεται. Ταυτόχρονα η 

παραγωγή γάλακτος στις αναπτυσσόμενες χώρες αυξάνεται έντονα και οι αριθμοί 

αγελάδων επίσης αυξάνονται. Αυτή η ανάπτυξη αντανακλά την κατανάλωση. Η 

κατανάλωση των γαλακτοκομικών προϊόντων στις αναπτυγμένες χώρες είναι σταθερή ή 

μειώνεται  ενώ πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως στην Ανατολική και τη 

Νοτιοανατολική Ασία λόγω της πληθυσμιακής αύξησης και του κατά κεφαλή 

εισοδήματος (π.χ. Κίνα), η γαλακτοκομική κατανάλωση αυξάνεται γρήγορα. Με την 

καταναλωτική ζήτηση στις αναπτυσσόμενες χώρες να αυξάνεται γρηγορότερα από την 

εσωτερική παραγωγή, και με τις  παγκόσμιες γαλακτοκομικές εμπορικές συναλλαγές να 

αυξάνονται επίσης με βάση τις ανάγκες για εισαγωγές από τις αναπτυσσόμενες χώρες 

αναμένεται να υπάρχουν στο μέλλον νέες ρυθμίσεις και πολιτικές από πλευράς ΟΟΣΑ. 

Επιπλέον η χαμηλή αξία του γάλακτος στην παγκόσμια αγορά μπορεί να ασκήσει 

αρνητικές επιδράσεις στους παραγωγούς των αναπτυσσόμενων χωρών οι οποίοι θα 

πρέπει να ανταγωνιστούν στις αγορές τους το εισαγόμενο γάλα.  

Όσον αφορά τον Ελληνικό γαλακτοκομικό κλάδο, είναι αρκετά εμφανές ότι έχει 

περάσει στο στάδιο της ωρίμανσης, με τα τελευταία χρόνια να έχουν λάβει χώρα 

πολλές συγχωνεύσεις και εξαγορές, στοιχείο που είναι συνδεδεμένο με την ωρίμανση 
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μιας αγοράς. Οι μεγάλες παραγωγικές μονάδες καλύπτουν μεγάλο μέρος της εγχώριας 

αγοράς (κατανάλωσης). Διαθέτουν σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, τον οποίο 

ανανεώνουν, διαθέτοντας σημαντικά κονδύλια για επενδύσεις, εφαρμόζουν σύγχρονες 

μεθόδους διοίκησης, ενώ μέσω των μεθόδων προώθησης που εφαρμόζουν και του 

οργανωμένου και ευρύτατου δικτύου διανομής τους, έχουν κατορθώσει να καλύπτουν 

το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής επικράτειας. Επίσης, έχουν εξαγωγική 

δραστηριότητα, ενώ ορισμένες διαθέτουν παραγωγικές μονάδες σε βαλκανικές, κυρίως, 

χώρες. Αυτή η ωρίμανση της αγοράς, δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις για έντονο 

ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, αναγκάζοντας «μικρούς» και «μεγάλους» να 

αναζητούν συνεχώς στρατηγικές επιβίωσης και ανάπτυξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

5.1 Σκοπός της Έρευνας 
 

Το βασικό ερώτημα, όπως έχει προαναφερθεί, είναι το με ποιον τρόπο θα πρέπει 

να γίνει η ομαδοποίηση των επιχειρήσεων ενός κλάδου σε στρατηγικές ομάδες, έτσι 

ώστε να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η ομοιομορφία τους. Προκειμένου να απαντηθεί 

το ερώτημα που θέσαμε, έγινε μια εκτεταμένη ανάλυση των παραγόντων εκείνων που 

οδηγούν σε στρατηγικές αποφάσεις, και αφορούν το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρα η 

επιχείρηση, τον κλάδο στον οποίο λειτουργεί, τη δομή της και βέβαια τον τρόπο 

απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η ανάλυση των θεωριών και θεωρητικών 

μοντέλων που χρησιμοποιήσαμε για το σκοπό αυτό, κατέληξε στη διατύπωση έξι 

υποθέσεων αναφορικά με το πώς θα πρέπει να ορίζονται οι στρατηγικές ομάδες.  

Τη θεωρητική αναζήτηση ακολούθησε πρακτική έρευνα, ώστε να διαπιστωθεί 

αν οι υποθέσεις που κάναμε μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή και στη συνέχεια αν 

μπορεί να επαληθευτούν ή να διαψευσθούν. Για τις ανάγκες της πρακτικής έρευνας 

επιλέχθηκε ο κλάδος της γαλακτοβιομηχανίας, ως ένας κλάδος εξαιρετικά δυναμικός με 

σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, σημαντική κινητικότητα και 

ενδιαφέρουσα σύνθεση, αφού οι επιχειρήσεις που τον απαρτίζουν έχουν ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά, εμφανίζοντάς τις άλλες ομοιόμορφες και άλλες σημαντικά 

διαφορετικές. Με άξονα τις υποθέσεις στις οποίες κατέληξε η θεωρητική ανάλυση, θα 

προσπαθήσουμε να διαπιστώσουμε πώς διαμορφώνονται οι στρατηγικές ομάδες στο 

συγκεκριμένο κλάδο και αν επαληθεύονται οι θεωρητικές μας υποθέσεις 
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5.2 Μεθοδολογία 
 
 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλές φιλοσοφικές απόψεις και 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις για το πώς θα πρέπει να παράγεται η γνώση. Στα 

περισσότερα επιστημονικά πεδία έχει επικρατήσει η θετικιστική προσέγγιση 

(positivism), με έμφαση στις ποσοτικοποιημένες μεθόδους (quatitative). Παράλληλα 

νέες σχολές σκέψης, όπως ο διερμηνευτικισμός (interpretivism) και η κριτική θεωρία/ 

μεταμοντερνισμός (critical theory/postmodernism), έχουν υιοθετήσει ποιοτικές 

μεθόδους μέτρησης (qualitative), ως μια εναλλακτική μεθοδολογική προσέγγιση σε 

πολλούς τομείς, όπως η εκπαίδευση, η ανθρωπολογία και η συμπεριφορά καταναλωτή 

(Bryman & Bell 2003).  

Η  θετικιστική προσέγγιση  προϋποθέτει έναν αντικειμενικό κόσμο (περιβάλλον) 

και επομένως εστιάζεται στη διερεύνηση φαινόμενων και καταστάσεων μέσω των 

συσχετίσεων και των διαφόρων συνδέσεων που έχουν οι μεταβλητές που περιγράφουν 

το εκάστοτε φαινόμενο μεταξύ τους. Η παρούσα διατριβή έχει θετικιστικούς ορίζοντες, 

καθότι επικεντρώνεται στην εξέταση αιτιατών σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων και  

στρατηγικών μεταβλητών. 

Οι μεθοδολογίες έρευνας μπορεί επίσης να προσδιοριστούν με βάση τον τρόπο με 

τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα (π.χ πρωτογενής η δευτερογενής έρευνα)  ή ακόμη 

πιο ευρέως με βάση την ποιοτική ή ποσοτική έρευνα.  

Η επιλογή ποιοτικής ή ποσοτικής μεθόδου δεν είναι απλό εγχείρημα. Η ποσοτική 

προσέγγιση στηρίζεται στην αντίληψη ότι η πραγματικότητα υπάρχει και ότι είναι απτή 

και κατανοητή με τη χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας. Οι ποσοτικές μέθοδοι 

μέτρησης σχετίζονται κυρίως με ακριβείς μετρήσεις μεταβλητών, οι οποίες είναι 

συνήθως ελεγχόμενες και υπόκεινται σε στατιστικές αναλύσεις. 

Αντιθέτως, η ποιοτική προσέγγιση βασίζεται σε μια μετα-θετικιστική 

(postpositivist) ερμηνεία, ισχυριζόμενη την ύπαρξη πολλαπλών πραγματικοτήτων, οι 
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οποίες δημιουργούνται από μια συνεχή ζύμωση μεταξύ των εμπλεκόμενων 

μεταβλητών. Επομένως, η πραγματικότητα μπορεί να καταγραφεί και να προσδιοριστεί 

μόνο κατά προσέγγιση (Saunders και συν. 2001).  Οι Bryman και Bell  (2003, σελ. 26) 

αναφέρουν ότι ένας τρόπος διαχωρισμού της ποιοτικής έρευνας από την ποσοτική είναι 

ότι η ποιοτική προσπαθεί να δημιουργήσει θεωρίες ενώ η ποσοτική να ελέγξει θεωρίες.  

Οι ποσοτικές ερευνητικές μέθοδοι περιλαμβάνουν βασικά ακριβείς μετρήσεις των 

μεταβλητών, οι οποίες είναι συνήθως υπό έλεγχο και υπόκεινται σε  στατιστική 

ανάλυση.  Οι ποσοτικές μέθοδοι κυμαίνονται από έρευνες που περιλαμβάνουν 

ερωτηματολόγια έως και έρευνες που ενσωματώνουν δομημένες συνεντεύξεις, ή και 

ημι -δομημένες συνεντεύξεις. 

  Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα η φιλοσοφία της παρούσας έρευνας, μπορεί να 

καταταχθεί στις ποσοτικές μεθόδους, αν και ουσιαστικά προσπαθεί να διερευνήσει νέα 

υποθετικά ερωτήματα σχετικά με τις στρατηγικές ομάδες. Αυτά τα ερωτήματα 

(υποθέσεις) έχουν δημιουργηθεί  με βάση την υφιστάμενη θεωρία περί στρατηγικών 

ομάδων και ελέγχονται από στατιστικά κριτήρια. Ωστόσο, η έρευνα ενέχει και ποιοτικά 

στοιχεία,  αφού προσπαθεί να διερευνήσει τις υποθέσεις, για να καταλήξει σε νέες 

θεωρητικές διαπιστώσεις, τουλάχιστον όσο αφορά το γαλακτοκομικό κλάδο. 

Όμως, οι επιλογές ενός ερευνητή δε σταματούν στη φιλοσοφική προσέγγιση και 

τις μεθόδους συλλογής δεδομένων, αλλά και στις τεχνικές που θα πρέπει να 

ακολουθηθούν ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα. Οι μέθοδοι που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είναι η απαγωγική (deductive) και η επαγωγική (inductive) (Bryman 

2001, Saunders 2001). Η απαγωγική μέθοδος ακολουθεί τη συλλογιστική ότι, αν οι 

υποθέσεις είναι αληθείς, τότε και το συμπέρασμα πρέπει να είναι αληθές. Οι 

θεωρητικές απαντήσεις του ερευνητή προέρχονται από την αξιολόγηση ερωτήσεων 

(υποθέσεων) σε προγενέστερο στάδιο και από τη διαδικασία εκτίμησης, η οποία 

βασίστηκε σε  προσιτά δεδομένα και στη συγκέντρωση γνώσεων σχετικά με το 
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αντικείμενο που μελετάται. Η έρευνα πραγματοποιείται κυρίως μέσω προσωπικών 

συνεντεύξεων και ο στόχος είναι μία βαθιά ανάλυση ενός φαινομένου. Στο σημείο αυτό 

οι πληροφορίες είναι ποιοτικές κυρίως, ενώ υπάρχει μία πιο ευέλικτη δομή της 

ερευνητικής διαδικασίας.   

Η επαγωγική προσέγγιση υποστηρίζει το συμπέρασμα υποθέτοντας ότι είναι 

πολύ πιθανό να είναι αληθές. Δηλαδή ο ερευνητής καθορίζει κάποια υπόθεση και 

εξετάζει την εγκυρότητά της μέσα από ένα συγκεκριμένο δείγμα, με τη χρήση ενός  

ερωτηματολογίου, στο οποίο αναφέρονται όλες οι σχετικές με την υπόθεση μεταβλητές 

(variables). Φυσικά ο ερευνητής μπορεί να χρησιμοποιήσει τις συνεντεύξεις, για να 

αποκτήσει βαθιά γνώση του θέματος που ερευνά. Τα στοιχεία είναι κυρίως ποσοτικά 

και γίνονται συνήθως προσπάθειες για σύνδεση μεταξύ των μεταβλητών που 

εξετάζονται - συνήθως μέσω τεχνικών της  στατιστικής.  

Η απαγωγική είναι πιο κατάλληλη για να εκτιμηθεί η επάρκεια και η ικανότητα 

μιας θεωρητικής προσέγγισης. Συνήθως, η απαγωγική μέθοδος σχετίζεται με τον έλεγχο 

της θεωρίας, ενώ η επαγωγική με τη δημιουργία θεωρίας. Ωστόσο οι περισσότερες 

μελέτες, χρησιμοποιούν και τις δύο προσεγγίσεις για τη δημιουργία θεωρίας (Seth & 

Zinkman 1991). Η διαστρωματική ανάλυση (cluster analysis) για παράδειγμα, δίνει τη 

δυνατότητα να εξεταστούν οι στρατηγικές ομάδες, τόσο απαγωγικά (δηλαδή όταν 

υπάρχουν a priori προσδοκίες για τη φύση των ομάδων), όσο και επαγωγικά (δηλ όταν 

δεν υπάρχουν τέτοιου είδους προσδοκίες), επιτρέποντας κατά αυτόν τον τρόπο την 

ενσωμάτωση διαφόρων θεωριών για την κατασκευή  των ομάδων (Ketchen και συν. 

1993). 

 Με βάση τα προαναφερθέντα, η παρούσα έρευνα υιοθετεί την απαγωγική 

προσέγγιση με αρκετά επαγωγικά στοιχεία. Δηλαδή, η έρευνα αρχίζει με την 

υπάρχουσα θεωρία περί στρατηγικών ομάδων, η οποία, σε συνδυασμό με τα δρώμενα 

στο γαλακτοκομικό κλάδο, διαμορφώνει την εμπειρική προσέγγιση (υποθέσεις, 
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ερωτηματολόγια, στατιστική ανάλυση). Τα συμπεράσματα εξάγονται με βάση μια 

λογική αλληλουχία  θεωρητικών και εμπειρικών διαπιστώσεων και επίσης υπάρχει ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο, το οποίο ταιριάζει και προβλέπει τα αποτελέσματα, πριν 

εξαχθούν τα συμπεράσματα (Saunders 2001). Συγκεκριμένα, συντάσσεται 

ερωτηματολόγιο  23 ερωτήσεων (85 με τα υποερωτήματα)  τετραπλής κλίμακας,  το 

οποίο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο έχει διερευνητικό χαρακτήρα για τις 

επιχειρήσεις, ενώ το δεύτερο εστιάζεται κυρίως στη διαμόρφωση των παραγόντων που 

ενσαρκώνουν τα στρατηγικά χαρακτηριστικά, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τους 

φραγμούς κινητικότητας και τις απειλές εισόδου στον κλάδο. Ας σημειωθεί ότι τα 

ερωτήματα που συνθέτουν το ερωτηματολόγιο στηρίζονται αφενός στη σχετική θεωρία 

των στρατηγικών ομάδων, και αφετέρου στην αντίληψη περί λειτουργίας του κλάδου 

και των επιχειρήσεων μέσα σε αυτόν, όπως αυτή διαμορφώθηκε από την ενδελεχή 

δευτερογενή έρευνα που διεξήχθη, αλλά και από τις απόψεις  των στελεχών των  

δώδεκα  επιχειρήσεων   που προέκυψαν από ημι-δομημένες συνεντεύξεις (semi-

structured). Στο χώρο της θεωρίας της εφαρμοσμένης έρευνας θεωρείται αρκετά 

σημαντικό να υιοθετηθούν πολλαπλές μέθοδοι συλλογής στοιχείων (triangulation), 

ώστε να ενισχυθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία της ερευνητικής διαδικασίας και των 

αποτελεσμάτων της. Για την επίτευξη των στόχων της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν 

τόσο δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης όσο και πρωτογενείς,  οι οποίες αναφέρονται 

στην παρακάτω ενότητα.  

 

5.3 Δευτερογενής Έρευνα 
 

Στοιχεία  αντλήθηκαν από πολλές κλαδικές μελέτες (ΙΟΒΕ, ICAP ΕΣΥΕ), 

ειδικό τύπο (Γαλακτοκομία, Τρόφιμα και Ποτά), στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας, 

στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου, καθώς και δημοσιεύματα στον κοινό τύπο 

(εφημερίδες – περιοδικά). Η συλλογή και η επεξεργασία όλων αυτών των στοιχείων 
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προτίθεται να παρέχει μια πλήρη εικόνα του τρόπου λειτουργίας του κλάδου, των 

σημαντικών παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξή του στο σύνολο και των 

επιμέρους παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. 

Αρχικός στόχος ήταν να διαπιστωθεί ποιο είναι το γενικό πλαίσιο (ευρωπαϊκό και 

διεθνές) μέσα στο οποίο ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις του κλάδου. Περαιτέρω, 

διαχωρίστηκαν οι δυνάμεις εκείνες που λειτουργούν ως ευκαιρίες για μέρος των 

επιχειρήσεων, καθώς και εκείνες που θα θεωρηθούν σημαντικές απειλές, αν δε γίνουν  

ενέργειες προσαρμογής προς αυτές από μέρους του συνόλου των επιχειρήσεων. 

Στη συνέχεια, αναλύθηκαν σε βάθος οι δυνάμεις του ανταγωνισμού και ο 

τρόπος με τον οποίο οι επιχειρήσεις του κλάδου αντιδρούν σε αυτές και επηρεάζονται 

από αυτές. Η ανάλυση αυτή είχε ως σκοπό να  καταδείξει ποια στοιχεία του 

ανταγωνισμού είναι σημαντικά στη δημιουργία ισχυρών (ή αδύναμων) θέσεων μεταξύ 

των επιχειρήσεων. Τα στοιχεία αυτά του  ανταγωνισμού  αποτέλεσαν, μετά από 

επεξεργασία, τις μεταβλητές της έρευνας, βάσει των οποίων θα επαληθευτούν ή όχι οι 

υποθέσεις που έγιναν στη θεωρητική τεκμηρίωση.  Θα καταδειχθεί δηλαδή, αν στο 

συγκεκριμένο κλάδο, οι παράγοντες που αποτελούν πηγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος είναι ταυτόχρονα και πηγή δημιουργίας φραγμών κινητικότητας και το 

αντίστροφο.  

 

5.4 Πρωτογενής Έρευνα (σχεδιασμός ερωτηματολογίου) 
 

Ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου στηρίχθηκε στο ακόλουθο τρίπτυχο 

συλλογιστικών ερωτημάτων : 

 Τι είδους πληροφορίες είναι αναγκαίο να συλλέξουμε 

 Από ποιους θα τις αντλήσουμε 

 Με ποια μέθοδο θα τις αντλήσουμε 



190 
 

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει οριστεί σωστά το πρόβλημα και οι 

αντικειμενικοί σκοποί  της μελέτης. Πρέπει, δηλαδή, να διασφαλιστεί ότι η κατάληξη 

δε θα είναι μια συγκέντρωση δεδομένων και πληροφοριών που θα είναι μεν 

ενδιαφέροντα, αλλά ελάχιστα χρήσιμα για το σκοπό, ή που θα παραπέμπουν σε 

διαφορετικό διοικητικό πρόβλημα. Γι΄ αυτό θα πρέπει να προσδιοριστούν οι 

ερευνητικές υποθέσεις που θα καθοδηγήσουν την ερευνητική προσπάθεια. Οι 

υποθέσεις παρείχαν (βλ. κεφ 3) επίσης τις κατευθυντήριες γραμμές για το  σχεδιασμό 

του ερωτηματολογίου και προσδιόρισαν τις πληροφορίες που πρέπει να συλλεχθούν και 

από ποιους, αφού καθοριστούν οι σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών που θα 

εξερευνηθούν κατά τη μελέτη. 

Έτσι λοιπόν, η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από δευτερογενείς πηγές, 

επιτρέπει την πλήρη κατανόηση της διαμόρφωσης του εξωτερικού μακρο- και μικρο- 

περιβάλλοντος, καθώς και των παραγόντων εκείνων που επηρεάζουν σε σημαντικό 

βαθμό τη λειτουργία και ευημερία των επιχειρήσεων του κλάδου. Οι παράγοντες αυτοί  

χρησιμοποιήθηκαν ως οι μεταβλητές επάνω στις οποίες στηρίχθηκε η έρευνα, για την 

επαλήθευση ή διάψευση των θεωρητικών μας υποθέσεων. Επιπλέον, οι εν λόγω 

παράγοντες πέρασαν  από μια σειρά αναλύσεων αξιοπιστίας, για να διαπιστωθεί η 

καταλληλότητά τους ως μεταβλητές της έρευνας. Στη συνέχεια, οι παράγοντες αυτοί 

που παρουσίασαν αξιοπιστία και επομένως μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε ασφαλή 

συμπεράσματα, χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου. 

 

5.5  Μέθοδοι Συλλογής Πρωτογενών Στοιχείων 
 

Χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη – άμεση μη συγκεκαλυμμένη συλλογή 

πρωτογενών στοιχείων με προσωπική συνέντευξη. Επελέγη αυτή η μέθοδος διότι έτσι 

οι ερωτώμενοι μπορούν εύκολα να απαντήσουν στις ερωτήσεις και επίσης η ανάλυση 

και η επεξεργασία των στοιχείων είναι εύκολη. Επιπλέον η ημι-δομημένη συνέντευξη 
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συνέβαλε στην εγκυρότητα των ερωτήσεων σχετικά με τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα (ερ. 20), τα στρατηγικά χαρακτηριστικά (ερ.21), τους φραγμούς 

κινητικότητας (ερ.22) και τις απειλές εισόδου (ερ. 23). Με τη μέθοδο της  προσωπικής 

συνέντευξης έχουμε τα εξής πλεονεκτήματα: 

 Ο ερωτώμενος έχει ήδη συμφωνήσει να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο, 

δεδομένου ότι έχει ενημερωθεί για το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου και 

αποδέχθηκε τη συνάντηση. Έτσι διασφαλίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό 

συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. 

 Επιτρέπεται η διευκρίνιση ασαφών ερωτήσεων, και υπάρχει η δυνατότητα 

προσαρμογής. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό ο ερωτώμενος να κατανοήσει 

πλήρως την ερώτηση και το σε τι αποσκοπεί αυτή, ώστε να δώσει σωστή 

απάντηση, πράγμα που θα βοηθήσει στο να καταλήξει η έρευνα σε αξιόπιστα 

αποτελέσματα. 

 Διασφαλίζεται το ότι ο ερωτώμενος δε θα παραλείψει ενότητες του 

ερωτηματολογίου ασυμπλήρωτες, πράγμα το οποίο θα δυσχέραινε ιδιαίτερα την 

επεξεργασία του στη διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. 

 Διασφαλίζεται επίσης το ότι το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τον 

κατάλληλο άνθρωπο και όχι από οποιονδήποτε μέσα στην επιχείρηση είναι 

διαθέσιμος εκείνη τη στιγμή. Επίσης σημαντικό στο να αντληθούν οι 

πληροφορίες που απαιτούνται για τη διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. 

 Τέλος, διασφαλίζεται ο σύντομος χρόνος συλλογής των στοιχείων, σε αντίθεση 

με τις ταχυδρομικές συνεντεύξεις που απαιτούν πολύ μεγαλύτερο χρόνο μέχρι 

να αποσταλούν, απαντηθούν -αν απαντηθούν- και επιστραφούν.  

Βέβαια το κόστος της προσωπικής προγραμματισμένης συνέντευξης είναι 

ιδιαιτέρως υψηλό, κρίθηκε όμως σκόπιμο να προβούμε σε τέτοιου είδους έρευνα για να 
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απολαύσουμε όλα τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα και θα οδηγηθούμε έτσι σε όσο 

το δυνατόν ασφαλέστερη πληροφόρηση. 

Συγκεκριμένα ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία: 

1. Πριν τις συνεντεύξεις συνελέχθησαν στοιχεία που τεκμηριώνουν τις 

δραστηριότητες και τους δείκτες απόδοσης των επιχειρήσεων.  

2. Τα ερωτηματολόγια επανελέγχθηκαν την ημέρα της συνέντευξης αλλά πριν από 

τη συνέντευξη.  

3. Οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν εις γνώση του αποκρινόμενου και 

κρατήθηκαν σημειώσεις μέσα σε 24 ώρες μετά από την συνέντευξη.  

4. Η επιλογή των συμμετεχόντων  διεξήχθη με αποκλειστικό κριτήριο την οικεία 

γνώση για τις στρατηγικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων.  

5. Οι ερωτήσεις εκτός  αυτών του ερωτηματολογίου ήταν ανοικτές (χρήσιμες για 

την πορεία της συζήτησης) κλειστές (κυρίως για αλλαγή θέματος) και 

συγκεκριμένες ώστε να βοηθηθεί η εξιστόρηση  (βλ. παρακάτω Minichiello και 

συν., 1995) 

6. Διεξήχθη διασταύρωση των στοιχείων που προέκυψαν από τις απαντήσεις με τα 

στοιχεία από τις δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης.  

Το εργαλείο της τεχνικής των συνεντεύξεων στην παρούσα έρευνα βασίστηκε στη 

συλλογιστική των Minichiello και συν. (1995) οι οποίοι χρησιμοποίησαν τις ημι-

δομημένες συνεντεύξεις που συνδυάζουν τις μεθόδους της «χοάνης» (funnel) και της 

εξιστόρησης (story telling). Η πρώτη μέθοδος αναφέρεται σε δομημένη συνέντευξη, 

όπου ο ερευνητής καθοδηγεί τον αποκρινόμενο, ρωτώντας αρχικά γενικές ερωτήσεις 

και προοδευτικά αυτές γίνονται πιο συγκεκριμένες.  (Janz και συν., 1986). Σε αυτήν τη 

μέθοδο τον έλεγχο της συζήτησης τον έχει ο ερευνητής.  

Στη μέθοδο της εξιστόρησης ενώ αρχικά γίνονται δομημένες ερωτήσεις προς 

τον αποκρινόμενο (ερωτηματολόγιο), κατόπιν αφήνεται ο έλεγχος της συζήτησης 
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(εξιστόρησης), σε αυτόν, εφόσον οι αναφορές του έχουν άμεσο ενδιαφέρον και 

συνδέονται με την έρευνα και συγκεκριμένα με τις ίδιες τις ερωτήσεις.  Ωστόσο σε 

κάποιο σημείο η συζήτηση επανέρχεται στο αρχικό σημείο της.  Επομένως ο έλεγχος 

της συζήτησης μοιράζεται και στους δύο συμβαλλόμενους. Η υιοθέτηση και χρήση της 

εν λόγω προσέγγισης θεωρείται ότι συμβάλλει θετικά στην εξαγωγή πολλών και 

λεπτομερών πληροφοριών που αφορούν διαδικασίες και δραστηριότητες που είναι 

αρκετά δύσκολα να γνωστοποιηθούν προς τα έξω (Johnson, 2002).  

Για την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων απαιτήθηκαν πέντε εβδομάδες με βάση 

τη διαθεσιμότητα των ερωτηθέντων υψηλόβαθμων στελεχών των επιχειρήσεων από 12 

επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις  στρωματοποιήθηκαν (stratified) με βάση τα έσοδα τους 

(turnover), τον αριθμό απασχολούμενων, την εξαγωγική τους δραστηριότητα και τον 

αριθμό προϊόντων τους και κατόπιν επιλέχθηκαν 3 από κάθε στρώμα επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με τους Boyd και συν. (1989)  αυτού του είδους η δειγματοληψία (stratified 

sampling), συμβάλλει στην καλύτερη ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με τα συστατικά 

μέρη της πληθυσμιακής ομάδας, γεγονός που συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση του 

ερωτηματολογίου. Επιπλέον, η εν λόγω μέθοδος χρησιμοποιείται για την αύξηση της 

ακρίβειας των εκτιμήσεων (Boyd και συν., 1989). Ας σημειωθεί ότι παρόμοια 

προσέγγιση με συνεντεύξεις  που προηγήθηκαν της πλήρους διαμόρφωσης και 

διανομής των ερωτηματολογίων  υιοθέτησαν και οι Martinez & Poole (2004) 

 Η διάρκεια των συνεντεύξεων ήταν 30 με 45 λεπτά και πραγματοποιήθηκε 

κυρίως σε απογεματινές ώρες σύμφωνα με τις επιθυμίες των στελεχών.  

 

5.6. Αξιολόγηση Μεταβλητών για την Ομαδοποίηση των Επιχειρήσεων 
 

Η εκτενής ανάλυση του εξωτερικού αλλά και του εσωτερικού περιβάλλοντος 

του κλάδου της γαλακτοβιομηχανίας που προηγήθηκε, αποσκοπούσε στην κατανόηση 

του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων που τον απαρτίζουν και στον εντοπισμό των 
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παραγόντων που τον επηρεάζουν. Έχοντας, λοιπόν, αντιληφθεί ποιοι είναι οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση 

ορίζουν συμπεριφορές των επιχειρήσεων, προκειμένου αυτές να ανταπεξέλθουν στο 

ανταγωνιστικό τους περιβάλλον, παρέχεται η δυνατότητα απομόνωσης των 

σημαντικότερων μεταβλητών που οδηγούν σε στρατηγικές αποφάσεις. Ο βαθμός, 

βέβαια, στον οποίο επηρεάζονται οι διάφορες επιχειρήσεις από τους παράγοντες αυτούς 

είναι διαφορετικός και εξαρτάται εν πολλοίς από τη δομή της κάθε επιχείρησης. Ακόμα, 

οι στρατηγικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τις διάφορες επιχειρήσεις, είναι 

ποικίλες και εξαρτώνται επίσης από τη δομή και τους στόχους της κάθε μιας από αυτές. 

Οι παράγοντες, όμως, που ορίζουν τη λειτουργία του κλάδου είναι συγκεκριμένοι και 

επομένως βάσει αυτών καθορίστηκαν οι μεταβλητές, που ορίζουν τα στρατηγικά 

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που λειτουργούν σε αυτόν. Οι διαφορές που θα 

διαπιστωθούν μεταξύ των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση αυτών των μεταβλητών, θα 

μας δώσει και τα όρια των ομάδων που θα σχηματιστούν. 

 Ο πρώτος παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει τις επιχειρήσεις του κλάδου 

είναι η διαμόρφωση των συνθηκών στο διεθνές περιβάλλον και ειδικότερα η ευρωπαϊκή 

πραγματικότητα, που εμφανίζεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις στην αποδοχή των 

παραγόμενων προϊόντων. Επομένως, μια πρώτη μεταβλητή  που θέτει τους 

ανταγωνιστικούς όρους στα ευρωπαϊκά πλαίσια, είναι «η προσαρμογή των επιχειρήσεων 

στις κοινοτικές οδηγίες» (αρ. 10 στον πίνακα 13). Η μεταβλητή αυτή διαχωρίζει τις 

επιχειρήσεις σε αυτές που λειτουργούν, ή προετοιμάζονται για να λειτουργήσουν, στον 

ευρωπαϊκό στίβο, και σε αυτές που εξακολουθούν να παραμένουν τοπικού χαρακτήρα. 

Ο δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων του κλάδου είναι «ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας» (αρ. 1 

στον πίνακα 13), που επιτρέπει παραπέρα τη μείωση του κόστους, την ποιοτική 

αναβάθμιση και το μεγαλύτερο όγκο παραγωγής. 
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Ακόμα, η διαρκώς αυξανόμενη απαίτηση των καταναλωτών για  εγγυημένα 

ποιοτικά προϊόντα, ορίζει άλλες δυο μεταβλητές: «την τυποποίηση της παραγωγής» (αρ. 

3 στον πίνακα 13) και  «τα ποιοτικώς αναβαθμισμένα προϊόντα» (αρ. 4 στον πίνακα 13).  

Η διεθνοποίηση της αγοράς και η διάθεση των καταναλωτών να δοκιμάσουν νέα 

προϊόντα, οδηγεί τις επιχειρήσεις του κλάδου στην «ανάπτυξη νέων προϊόντων» (αρ.  

στον πίνακα 13), προκειμένου να διεκδικήσουν ένα μερίδιο στη νέα αγορά, που 

φαίνεται να διαμορφώνεται σε όλη τη γκάμα των προϊόντων του κλάδου. Για τους 

ηγέτες του κλάδου, η ανάπτυξη νέων προϊόντων δεν είναι πάντα αρκετή για να 

διατηρήσουν τη θέση τους. Στην περίπτωση αυτή «η πρωτοπορία  στην εμφάνιση των 

νέων προϊόντων» (αρ. 9 στον πίνακα 13)  είναι συχνά ο καθοριστικός παράγοντας για 

τη διατήρηση της ηγετικής τους θέσης. 

Όπως διαφαίνεται από την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος του κλάδου, οι καταναλωτές δείχνουν να έχουν τάση αφοσίωσης στο 

όνομα της επιχείρησης, παρ΄ όλο το  εύρος του προσφερόμενου προϊόντος (brand 

loyalty). Επομένως, «η αναγνώριση του ονόματος» (αρ. 8 στον πίνακα 13) είναι ακόμα 

μια μεταβλητή βαρύνουσας σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 

Τέλος, δυο ακόμα παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και σχετίζονται άμεσα με τη φύση του προϊόντος 

του κλάδου, είναι «το εύρος της γεωγραφικής κάλυψης» (αρ.5, πίνακας 13) και «το 

δίκτυο διανομής» (αρ. 7, πίνακας 13). Λόγω της φύσης του προϊόντος και της 

ευαισθησίας του, η διανομή του σε μεγάλο γεωγραφικό μήκος, ενδεχομένως καθίσταται 

δυσκολότερη. Λαμβάνοντας υπ΄ όψη και τη δυσκολία που έχει η ανάπτυξη ενός 

ισχυρού δικτύου διανομής, οι δυο αυτοί παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά και το 

τελικό ζητούμενο που είναι «το μερίδιο αγοράς»  που κατορθώνει να αποκτήσει η κάθε 

επιχείρηση. 



196 
 

Στο πίνακα 13 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 10 μεταβλητές με την 

αντίστοιχη αριθμητική σήμανση, η οποία χρησιμοποιείται και στη στατιστική ανάλυση 

(βλ. παρακάτω ενότητα). 

 

 
 

Πίνακας 13  Παράγοντες Ανταγωνιστικότητας 
 

1 εκσυγχρονισμός παραγωγικής διαδικασίας 
2 ανάπτυξη νέων προϊόντων 
3 τυποποίηση παραγωγής 
4 ποιοτικώς αναβαθμισμένα προϊόντα 
5 εύρος της γεωγραφικής σας κάλυψης 
6 μέγεθος του μεριδίου αγοράς 
7 ισχυρό δίκτυο διανομής 
8 αναγνώριση του ονόματος σας 
9 πρωτοπορία στην εμφάνιση νέων προϊόντων 
10 προσαρμογή στις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με την καταλληλότητα των 

προϊόντων 

 

Έτσι, απομονώθηκαν  δέκα μεταβλητές, που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό 

τη λειτουργία των επιχειρήσεων του συγκεκριμένου κλάδου και που οι στρατηγικές 

επιλογές ως προς αυτές τις μεταβλητές από μέρους των επιχειρήσεων, δίνουν 

ολοκληρωμένη εικόνα για τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας τους. Αυτό που απομένει, 

είναι να διαπιστωθεί  σε ποιο βαθμό επηρεάζουν οι μεταβλητές αυτές τις επιχειρήσεις, 

και αν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες μεταβλητές για τον ορισμό 

ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών, καθώς επίσης για τον ορισμό φραγμών εισόδου.  

Για τη διερεύνηση της αξιοπιστίας (reliability) των ερωτήσεων, 

χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο Cronbach Alpha. Τα αποτελέσματα και για τις τέσσερεις 

ομάδες ερωτήσεων (στρατηγικά χαρακτηριστικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, 

φραγμοί κινητικότητας, απειλές εισόδου) παρουσιάζονται στον πίνακα 9  του 

παραρτήματος Α. Οι τιμές που δέχεται το εν λόγω κριτήριο, κρίνονται ικανοποιητικές, 
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αφού ξεπερνούν, ή ταυτίζονται με το όριο της τιμής 0,70  που προτείνει ο Nunnaly 

(1978). 

 

5.7 Το Δείγμα 
  

Συνήθως ένα δείγμα που υπερβαίνει τις 30 παρατηρήσεις ( n>30), μπορεί να 

θεωρηθεί ικανοποιητικό σε μέγεθος ώστε να εφαρμοστούν οι παραμετρικές στατιστικές 

τεχνικές. Ωστόσο, στο χώρο των ποσοτικών μεθόδων, ο ερευνητής πάντα προσπαθεί να 

διευρύνει το δείγμα του, ώστε τα αποτελέσματά του να είναι πιο έγκυρα.  

Από τις 1.000 περίπου μονάδες που λειτουργούν στον κλάδο, το 90% 

χαρακτηρίζονται ως μικρές (1-10 εργαζόμενοι) συχνά προσωπικές επιχειρήσεις, ενώ το 

70% είναι αυστηρά τυροκομικές μονάδες, μικρές, παραδοσιακές στη φύση τους. Ο 

πληθυσμός επομένως που παρουσιάζει ερευνητικό ενδιαφέρον, είναι λιγότερος από 100 

επιχειρήσεις. Εστάλησαν 70 ερωτηματολόγια και συμπληρώθηκαν 34 από αυτά.  

Από τις 34 επιχειρήσεις που απαρτίζουν το συνολικό δείγμα, μόνο οι δέκα εμπλέκονται 

σε εξαγωγικές δραστηριότητες, σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας της ICAP.  Αυτό 

βέβαια δε σχετίζεται με την αναγνώριση  από πλευράς επιχειρήσεων, ότι οι κοινοτικές 

οδηγίες μπορούν να τις επηρεάσουν. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων της πρώτης 

ερώτησης (Q1) δείχνουν, πως το 56% αυτών πιστεύουν ότι θα τους επηρεάσουν 

(πίνακας 1 παράρτημα A), καθότι οι οδηγίες δεν αφορούν μόνο τις εξαγωγές, αλλά και 

την εγχώρια παραγωγή. Επιπλέον, η προσαρμογή τους στις κοινοτικές οδηγίες 

προβληματίζει σχεδόν το 70% των επιχειρήσεων (Q2, πίνακας 2).  

 Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρούν απαραίτητη τη 

συνεργασία με τους παραγωγούς (Q3, πίνακας 1)  και αυτό επιβεβαιώνεται και από τα 

υψηλά ποσοστά (71%) μόνιμης συνεργασίας μαζί τους (Q6, πίνακας 2). Το γεγονός ότι 

το μείζον τμήμα (79,5%) των επιχειρήσεων έχει ήδη την υποδομή για τον έλεγχο 

ποιότητας των προϊόντων (Q4, πίνακας 1), έρχεται σε συνάφεια με τα αποτελέσματα 



198 
 

της πρώτης ερώτησης, σχετικά με τις κοινοτικές οδηγίες και την ποιότητα των 

προϊόντων. Αν και σχεδόν δύο στις τρεις (64,7%) επιχειρήσεις δηλώνουν ότι  δεν 

κινδυνεύουν από εξαγορές και συγχωνεύσεις (Q5.2, πίνακας 2), το ποσοστό αυτό 

αντιστρέφεται σε 73,6% (Q5.1) όταν σχετίζεται με την πίεση που δέχεται ο κλάδος από 

τις πολυεθνικές και διεθνείς επιχειρήσεις. Αυτό δείχνει ότι η παρουσία ξένων 

προϊόντων στην εγχώρια αγορά, μπορεί να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική, όσον αφορά 

την αξία τους (τιμή, ποιότητα κ.τ.λ.), με αποτέλεσμα να ασκούνται πιέσεις στις 

παραγωγικές, και διοικητικές διαδικασίες των Ελληνικών επιχειρήσεων και καθιστούν 

αναγκαία την υιοθέτηση στρατηγικών που θα έχουν συγκεκριμένους στόχους, όπως η 

βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης.  Σε αυτό προστίθεται το πρόβλημα των 

ποσοστώσεων, όπου μία στις τρεις (33,4%) επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μάλλον 

σοβαρά προβλήματα στην εξασφάλιση επαρκούς πρώτης ύλης, δεδομένης της σχετικής 

έλλειψης, λόγω των ποσοστώσεων (Q6, πίνακας 2). Το 42,4%  αντιμετωπίζει μικρό 

πρόβλημα και σχεδόν μία στις τέσσερεις επιχειρήσεις αντιμετωπίζει πρόβλημα.  

Ενδεχομένως, αυτό το κλίμα στην πλευρά της ζήτησης στην αλυσίδα αξιών του 

κλάδου, να προσδίδει στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη, αφού το 

68% από αυτές (Q8, πίνακας 3) δήλωσαν, ότι η εν λόγω δύναμη προέρχεται από αυτές 

και όχι από τους παραγωγούς.  

Το γεγονός ότι το «ύψος των πωλήσεων» είναι σημαντικός παράγοντας για τη 

διαμόρφωση της θέσης της επιχείρησης στον κλάδο, αμφισβητήθηκε μόνο από δύο 

επιχειρήσεις (Q9A, πίνακας 4). Ενδεχομένως αυτές να ανήκουν σε εκείνο το τμήμα της 

κατανομής, που δίνει έμφαση στον παράγοντα «αριθμός των προϊόντων», ή στον 

παράγοντα «γεωγραφική κάλυψη». Τα ποσοστά ξεπερνούν το 85% των επιχειρήσεων 

που θεωρούν ότι αυτοί οι τρεις παράγοντες είναι σημαντικοί (πίνακας 4). Εξετάζοντας 

και τους υπόλοιπους παράγοντες (μερίδιο αγοράς, δίκτυο διανομής κ.τ.λ), αρκετή 

εντύπωση προκαλούν τα μεγάλα ποσοστά που εμφανίζονται για την υψηλή 
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σπουδαιότητα της «ποιοτικής αναβάθμισης των προϊόντων» (Q9G, πίνακας 4) και της 

«αναγνώρισης του ονόματος της επιχείρησης από το κοινό» (Q9H, πίνακας 4). 

Συγκεκριμένα αυτά τα ποσοστά, 76,5% και 79,4% αντίστοιχα, υπερβαίνουν αυτά των 

πωλήσεων (73,5%). 

Οι ερωτήσεις 10 και 11 (πίνακας 5), αφορούν τη σημαντικότητα της 

τυποποίησης και καινοτομίας των προϊόντων. Και στις δύο τα ποσοστά για τη 

σπουδαιότητά τους είναι μεγάλα, αν και η τυποποίηση παρουσιάζεται πιο σημαντική, 

καθότι το 55,9% των επιχειρήσεων απάντησαν ότι είναι παρά πολύ σημαντική ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για την καινοτομία ανέρχεται σε 35,3%. Το γεγονός ότι η πρώτη 

ύλη είναι ένα σχεδόν πλήρως ομοιογενές προϊόν (γάλα), δεν αφήνει πολλά περιθώρια 

για ευελιξία στην καινοτομία, δίχως όμως αυτό να σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν 

ενδιαφέρονται για την αναβάθμιση, ή την εμφάνιση νέων προϊόντων, ή για αναζήτηση 

νέων τρόπων προώθησής των, καθώς και αναδιοργάνωσης της επιχείρησης (βλ. 

αποτελέσματα ερ. 24 πίνακας 8). Επιπλέον και πέρα από τον υψηλό βαθμό 

ομοιογένειας που χαρακτηρίζει τα προϊόντα του κλάδου, φαίνεται ότι υπάρχουν και 

δυσκολίες για τις περισσότερες επιχειρήσεις να επεκταθούν στις παραγωγικές 

διαδικασίες, αλλά και στις προωθητικές τους ενέργειες (Q14, πίνακας 6). Μάλιστα, και 

από ότι δείχνουν τα αποτελέσματα, το 67,7% των επιχειρήσεων, δε βρίσκουν πολύ 

εύκολη την προώθηση των προϊόντων. Πολύ πιθανόν αυτό να αποτελεί και έναν από 

τους λόγους που οι επιχειρήσεις δίνουν έμφαση στην ποιότητα και την επωνυμία της 

επιχείρησης (βλ. αποτελ. ερώτηση 9). Πάντως, και όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα 

της ερώτησης 12 (Q12, πίνακας 5), η επωνυμία όταν αντιπαρατεθεί με την τιμή των 

προϊόντων, φαίνεται να χάνει έδαφος. Περίπου το 1/3 των επιχειρήσεων θεωρούν ότι ο 

καταναλωτής είναι «λίγο» ή «καθόλου» διατεθειμένος να θυσιάσει την τιμή του 

προϊόντος, σε σχέση με το όνομα της επιχείρησης που το παράγει.  
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 Η ανάπτυξη ενός δικτύου διανομής αποτελούσε πάντα ένα τροχοπέδι για την 

επέκταση μιας επιχείρησης, τόσο σε διεθνές όσο και εγχώριο επίπεδο. Πάνω από το 

50% των επιχειρήσεων του δείγματος φαίνεται να συμφωνεί με αυτήν την άποψη, με το 

41% να δηλώνει ότι είναι πολύ δύσκολο και το 12% πάρα πολύ δύσκολο (Q17A, 

πίνακας 6). Η δυσκαμψία από πλευράς επιχειρήσεων να επεκτείνουν το δίκτυο 

διανομής τους, οφείλεται (πίνακα 7) κατά 59%  στην κυριαρχία άλλων ανταγωνιστών 

(Q18A), κατά 65% στην αναγκαιότητα δημιουργίας κατάλληλης υποδομής (Q18Β) και 

κατά 45,5% στην ευαισθησία του προϊόντος (Q18C). Τα ποσοστά αυτά σε σχέση με 

τους τρεις παράγοντες δυσκολίες (ανταγωνισμός, υποδομή, ευαισθησία προϊόντος), 

υποδεικνύουν ότι πολύ πιθανό οι μισές και περισσότερες ίσως επιχειρήσεις του 

δείγματός μας, να είναι μικρές ή και κάποιες μεσαίου μεγέθους, και να μη διαθέτουν 

τους απαιτούμενους πόρους για την ανάπτυξη ή απόκτηση δικτύου διανομής. Αν ισχύει 

κάτι τέτοιο, και σε συνδυασμό με την ομοιόμορφη κατανομή που ακολουθούν τα 

ποσοστά (συχνότητες) των απαντήσεων της ερ. 18, τότε υποδεικνύεται ότι το δείγμα 

περιέχει όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων, γεγονός που επαυξάνει την αξιοπιστία του 

δείγματος.  

 

5.8 Στατιστικές Τεχνικές 
 

Για τη διερεύνηση των υποθέσεων υιοθετήθηκαν οι στατιστικές τεχνικές  του 

συντελεστή συσχέτισης του Pearson, η διαστρωματική ανάλυση (cluster analysis) και η 

ανάλυση διακύμανσης. H πρώτη τεχνική χρησιμοποιήθηκε για να ικανοποιηθεί η 

πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη, καθώς και η τέταρτη και πέμπτη υπόθεση της έρευνας, η 

δεύτερη χρησιμοποιήθηκε για την τέταρτη και πέμπτη υπόθεση (ταυτοποίηση των 

στρατηγικών ομάδων) και η ανάλυση διακύμανσης κυρίως για την έκτη υπόθεση 

(σταθερότητα των στρατηγικών ομάδων). 
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Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη διεθνή έρευνα, για να διακρίνουν τις 

στρατηγικές ομάδες και τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που είναι μέλη τους, έχει 

αποτελέσει πεδίο διαμάχης μεταξύ αρκετών ερευνητών. Ο Porter (1979) χρησιμοποίησε 

το σχετικό μέγεθος μιας εταιρίας ως προσεγγιστικό (proxy) στοιχείο για κάποια 

επιχείρηση-μέλος.  Άλλες μελέτες έχουν διερευνήσει και τακτοποιήσει τις στρατηγικές 

ομάδες μέσω της εφαρμογής διαστρωματικών αλγορίθμων (π.χ. Cool και Schendel, 

1988). Η χρήση της διαστρωματικής ανάλυσης (Cluster analysis) έχει επικριθεί, επειδή 

οι επιλογές των ερευνητών δεν ήταν οι καλύτερες, όσον αναφορά την ταυτοποίηση των 

ομάδων κατά την εφαρμογή της τεχνικής (Ketchen and Shook, 1996). Ο 

προβληματισμός που άρχισε να υπάρχει ανάμεσα στους ερευνητές για την εν λόγω 

ανάλυση, οδήγησε αρκετούς από αυτούς να εξετάσουν τις στρατηγικές ομάδες με άλλες 

αναλυτικές προσεγγίσεις (Wiggins και Ruefli, 1995). Για παράδειγμα ο Fox  και συν. 

(1997) χρησιμοποιούν τεχνικές προσομοίωσης, οι οποίες προσάπτουν με  τυχαίο 

(radmom) τρόπο τις επιχειρήσεις σε ομάδες και κατόπιν με επαναληπτικές διαδικασίες 

(iterations), αλλάζουν τη δομή των ομάδων, για να μεγιστοποιηθεί η διακύμανση.  

Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί, ότι στο εμπειρικό τμήμα της θεωρίας των 

στρατηγικών ομάδων, έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν τόσο η απαγωγική όσο 

και η επαγωγική προσέγγιση. Σύμφωνα με τους Ketchen και  Shook, (1996) οι 

εμπειρικοί ερευνητές θα μεγιστοποιήσουν την εγκυρότητα των τεχνικών της 

διαστρωματικής ανάλυσης, εάν χρησιμοποιήσουν πολλαπλές μεθόδους. Παραδείγματος 

χάριν, οι Nath και Gruca (1997) χρησιμοποίησαν τη διαστρωματική ανάλυση, για να  

διερευνήσουν τυχόν σύγκλιση που υπάρχει μεταξύ των δεικτών αποδοτικότητας (π.χ. 

πωλήσεις) πληροφοριών από τα στελέχη και μετρήσεων που αφορούν την 

ανταγωνιστικότητα στον κλάδο. Οι Osborne, Stubbart, και Ramaprasad (2001) 

στηρίχτηκαν στη διαστρωματική ανάλυση των στρατηγικών προθέσεων που είχαν οι 

πρόεδροι των εταιριών, σύμφωνα με την αλληλογραφία τους με τους μετόχους της 
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επιχείρησης. Στόχος τους ήταν να  δημιουργήσουν τους συνδέσμους μεταξύ των  

στρατηγικών ομάδων, των γνωστικών αντιλήψεων και της απόδοσης της επιχείρησης.  

Η παρούσα έρευνα, όσον αφορά τη χρήση της διαστρωματικής ανάλυσης, 

εναρμονίζεται με την άποψη των Ketchen και Shook (1996), οι οποίοι αναφέρουν (σελ. 

455) ότι παρόλα τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση της εν λόγω ανάλυσης, 

συνεχίζει να θεωρείται έγκυρο και σημαντικό εργαλείο για την κατασκευή στρατηγικών 

ομάδων. Η διαστρωματική ανάλυση επιτρέπει την εξέταση των ομάδων, τόσο 

απαγωγικά,  δηλαδή a priori προσδιορισμός για τη φύση των ομάδων, με βάση τις 

προσδοκίες του ερευνητή, όσο και επαγωγικά, δηλαδή δίχως να υφίστανται οι εν λόγω 

προσδοκίες (Ketchen και συν. 1993) 

 

5.9 Εμπειρικά Αποτελέσματα  
 

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν βάσει των ερωτηματολογίων, 

προσπαθήσαμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών που 

ορίζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων του κλάδου και αυτών που 

ορίζουν τα στρατηγικά χαρακτηριστικά. Η ύπαρξη σημαντικού βαθμού συσχέτισης 

(πίνακας 1, παράρτημα Β), μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επιλογή της στρατηγικής 

από το πλείστον των επιχειρήσεων στηρίζεται στα ανταγωνιστικά  τους πλεονεκτήματα. 

Η διαπίστωση αυτή είναι θεμελιώδης στην έρευνά μας, αφού για να οδηγηθούμε σε 

ασφαλή και ουσιαστικά συμπεράσματα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιλογή της 

στρατηγικής από τις επιχειρήσεις να μην είναι τυχαία και αυθαίρετη, αλλά να γίνει μετά 

από ανάλυση των δυνάμεων και των αδυναμιών της σε σχέση με τις ευκαιρίες και τις 

απειλές του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αυτές λειτουργούν. Η ανάλυση έδειξε ότι 

υπάρχει ιδιαίτερα έντονη συσχέτιση μεταξύ τους, αφού οι τιμές των αποτελεσμάτων για 

τις περισσότερες μεταβλητές προσεγγίζουν ή ξεπερνούν το 80%. Έτσι, η μεταβλητή 

«ανάπτυξη νέων προϊόντων» (αρ.2) εμφανίζεται με στατιστικά σημαντικό συντελεστή 
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συσχέτισης 83.3% (r=0.833), να αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στρατηγικό 

χαρακτηριστικό στον ίδιο βαθμό στις επιχειρήσεις του υπό εξέταση κλάδου. Οι 

μεταβλητές «μέγεθος του μεριδίου αγοράς» (αρ. 6) και «πρωτοπορία στην εμφάνιση 

νέων προϊόντων» εμφανίζονται αμφότερες με συντελεστή συσχέτισης της τάξης του 

82,8% (r=0.828).  



Πίνακας 1:   Pearson Correlations [Ανταγωνιστικά  Πλεονεκτήματα (CADV) & Στρατηγικά Χαρακτηριστικά (STRAT)] 
 
    STRAT1 STRAT2 STRAT3 STRAT4 STRAT5 STRAT6 STRAT7 STRAT8 STRAT9 STRAT10 
CADV1 Pearson Correlation ,715(**) ,371(*) ,577(**) ,353(*) ,571(**) ,545(**) ,407(*) ,328 ,221 ,633(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 ,031 ,000 ,041 ,000 ,001 ,017 ,059 ,209 ,000 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
CADV2 Pearson Correlation ,262 ,833(**) ,545(**) ,270 ,310 ,423(*) ,659(**) ,287 ,839(**) ,325 
  Sig. (2-tailed) ,135 ,000 ,001 ,122 ,075 ,013 ,000 ,100 ,000 ,061 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
CADV3 Pearson Correlation ,293 ,526(**) ,776(**) ,042 ,471(**) ,374(*) ,475(**) ,366(*) ,448(**) ,440(**) 
  Sig. (2-tailed) ,093 ,001 ,000 ,814 ,005 ,029 ,005 ,033 ,008 ,009 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
CADV4 Pearson Correlation ,011 -,015 ,204 ,371(*) ,149 ,279 -,070 -,063 ,035 ,324 
  Sig. (2-tailed) ,951 ,935 ,247 ,031 ,401 ,110 ,692 ,725 ,842 ,062 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
CADV5 Pearson Correlation ,266 ,242 ,313 -,010 ,752(**) ,529(**) ,440(**) ,334 ,171 ,139 
  Sig. (2-tailed) ,128 ,169 ,072 ,954 ,000 ,001 ,009 ,054 ,333 ,432 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
CADV6 Pearson Correlation ,359(*) ,470(**) ,458(**) ,317 ,701(**) ,828(**) ,616(**) ,481(**) ,474(**) ,310 
  Sig. (2-tailed) ,037 ,005 ,007 ,068 ,000 ,000 ,000 ,004 ,005 ,075 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
CADV7 Pearson Correlation ,102 ,386(*) ,326 ,019 ,460(**) ,437(**) ,787(**) ,231 ,525(**) ,051 
  Sig. (2-tailed) ,564 ,024 ,060 ,913 ,006 ,010 ,000 ,189 ,001 ,772 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
CADV8 Pearson Correlation ,088 ,184 ,218 -,066 ,380(*) ,570(**) ,359(*) ,596(**) ,152 ,257 
  Sig. (2-tailed) ,621 ,296 ,216 ,709 ,027 ,000 ,037 ,000 ,390 ,143 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
CADV9 Pearson Correlation ,102 ,703(**) ,580(**) ,321 ,371(*) ,457(**) ,712(**) ,366(*) ,828(**) ,299 
  Sig. (2-tailed) ,566 ,000 ,000 ,064 ,031 ,007 ,000 ,033 ,000 ,086 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
CADV10 Pearson Correlation ,305 ,223 ,329 ,058 ,191 ,261 ,147 ,308 ,169 ,744(**) 
  Sig. (2-tailed) ,079 ,204 ,057 ,745 ,280 ,137 ,408 ,077 ,339 ,000 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Το μοναδικό αποτέλεσμα που εμφανίζεται με χαμηλό συντελεστή συσχέτισης, 

που ωστόσο, με βάση το δείγμα, είναι στατιστικά σημαντικό (για επ. σημαν. α=0.05), 

είναι η μεταβλητή που αφορά την «αναβαθμισμένη ποιότητα των προϊόντων» (αρ. 4). 

Στον πίνακα 1 του παραρτήματος 6 εμφανίζονται όλες οι τιμές r για όλες τις μεταβλητές 

που ορίζουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τα στρατηγικά χαρακτηριστικά. 

Στη συνέχεια της έρευνας προσπαθήσαμε να διαπιστώσουμε, με βάση την 

πρώτη υπόθεση, αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών που ορίζουν τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και αυτών που ορίζουν τους φραγμούς κινητικότητας. 

Αν τα αποτελέσματα δείξουν ότι υπάρχει συσχέτιση, και με δεδομένο ότι τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα συσχετίζονται έντονα με τα στρατηγικά 

χαρακτηριστικά, τότε είναι εύλογο να συναχθεί το συμπέρασμα ότι και οι φραγμοί 

κινητικότητας συσχετίζονται με τα χαρακτηριστικά. Επομένως, η πρώτη υπόθεση θα 

ικανοποιηθεί καθότι τόσο τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όσο και οι φραγμοί 

κινητικότητας στηρίζονται στα ίδια χαρακτηριστικά.   

Σε πρώτο στάδιο θα πρέπει να διερευνηθεί ποιες από τις μεταβλητές θεωρούνται 

φραγμοί κινητικότητας. Ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson μεταξύ των απειλών 

και των φραγμών, ανέδειξε επτά στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις από το σύνολο των 

δέκα ζευγαριών (πίνακας 2 παράρτημα Β). Οι μεταβλητές «εκσυγχρονισμός 

παραγωγικής διαδικασίας», «διεύρυνση της γεωγραφικής κάλυψης»  και «προσαρμογή 

στις κοινοτικές οδηγίες σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων» δεν 

εμφανίστηκαν με στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις και επομένως δε 

συμπεριλήφθηκαν στην περαιτέρω ανάλυση ως παράγοντες που εκπροσωπούν τους 

φραγμούς κινητικότητας.   



Πίνακας 2  Pearson Correlations  Απειλές εισόδου (ΤΗR) & Φραγμοί Κινητικότητας  (BAR) 
 
    THR1 THR2 THR3 THR4 THR5 THR6 THR7 THR8 THR9 THR10 
BAR1 Pearson Correlation ,004 ,186 -,097 ,057 -,378(*) -,022 -,181 -,216 -,007 ,083 
  Sig. (2-tailed) ,982 ,292 ,583 ,750 ,027 ,900 ,305 ,219 ,971 ,641 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
BAR2 Pearson Correlation -,401(*) ,835(**) -,039 ,023 -,100 ,349(*) ,361(*) ,314 ,494(**) -,064 
  Sig. (2-tailed) ,019 ,000 ,825 ,898 ,575 ,043 ,036 ,071 ,003 ,721 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
BAR3 Pearson Correlation -,091 ,426(*) ,394(*) ,082 -,041 ,214 ,186 ,084 ,262 ,271 
  Sig. (2-tailed) ,609 ,012 ,021 ,643 ,817 ,225 ,291 ,637 ,134 ,122 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
BAR4 Pearson Correlation -,218 -,149 -,417(*) ,600(**) -,349(*) -,308 -,078 -,096 -,382(*) -,329 
  Sig. (2-tailed) ,215 ,400 ,014 ,000 ,043 ,076 ,661 ,587 ,026 ,057 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
BAR5 Pearson Correlation ,055 ,024 -,096 ,119 ,216 ,241 ,482(**) ,566(**) -,141 ,108 
  Sig. (2-tailed) ,759 ,894 ,590 ,504 ,221 ,170 ,004 ,000 ,427 ,545 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
BAR6 Pearson Correlation ,066 ,312 ,130 -,205 ,155 ,692(**) ,431(*) ,486(**) ,293 -,010 
  Sig. (2-tailed) ,711 ,072 ,462 ,246 ,382 ,000 ,011 ,004 ,092 ,956 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
BAR7 Pearson Correlation ,074 ,303 ,087 -,037 ,345(*) ,513(**) ,781(**) ,531(**) ,335 ,098 
  Sig. (2-tailed) ,679 ,082 ,627 ,835 ,046 ,002 ,000 ,001 ,053 ,582 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
BAR8 Pearson Correlation -,121 ,212 ,116 -,156 ,102 ,411(*) ,438(**) ,858(**) ,265 ,094 
  Sig. (2-tailed) ,496 ,229 ,512 ,378 ,565 ,016 ,010 ,000 ,130 ,598 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
BAR9 Pearson Correlation -,011 ,431(*) -,109 -,087 ,047 ,443(**) ,412(*) ,377(*) ,656(**) ,077 
  Sig. (2-tailed) ,953 ,011 ,539 ,623 ,793 ,009 ,016 ,028 ,000 ,664 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
BAR10 Pearson Correlation -,279 ,156 ,027 ,145 -,150 -,029 ,143 ,144 ,095 ,025 
  Sig. (2-tailed) ,110 ,379 ,879 ,413 ,396 ,870 ,418 ,415 ,592 ,889 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Πίνακας 3  Pearson Correlations  Στρατηγικά Χαρακτηριστικά (STRAT) & Φραγμοί Κινητικότητας  (BAR) 
 
   STRAT2 STRAT3 STRAT4 STRAT6 STRAT7 STRAT8 STRAT9 
BAR2 Pearson Correlation ,841(**) ,531(**) ,288 ,469(**) ,590(**) ,524(**) ,611(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,099 ,005 ,000 ,001 ,000 
  N 34 34 34 34 34 34 34 
BAR3 Pearson Correlation ,343(*) ,784(**) -,005 ,101 ,277 ,329 ,318 
  Sig. (2-tailed) ,047 ,000 ,978 ,568 ,113 ,058 ,067 
  N 34 34 34 34 34 34 34 
BAR4 Pearson Correlation -,244 -,247 ,508(**) -,061 -,210 -,221 -,249 
  Sig. (2-tailed) ,165 ,159 ,002 ,730 ,234 ,209 ,156 
  N 34 34 34 34 34 34 34 
BAR6 Pearson Correlation ,280 ,311 ,150 ,762(**) ,472(**) ,325 ,348(*) 
  Sig. (2-tailed) ,109 ,074 ,396 ,000 ,005 ,061 ,044 
  N 34 34 34 34 34 34 34 
BAR7 Pearson Correlation ,428(*) ,128 ,019 ,343(*) ,723(**) ,160 ,495(**) 
  Sig. (2-tailed) ,012 ,471 ,917 ,047 ,000 ,365 ,003 
  N 34 34 34 34 34 34 34 
BAR8 Pearson Correlation ,213 ,231 -,117 ,307 ,348(*) ,670(**) ,237 
  Sig. (2-tailed) ,225 ,189 ,509 ,078 ,044 ,000 ,177 
  N 34 34 34 34 34 34 34 
BAR9 Pearson Correlation ,492(**) ,310 ,365(*) ,430(*) ,540(**) ,406(*) ,738(**) 
  Sig. (2-tailed) ,003 ,074 ,034 ,011 ,001 ,017 ,000 
  N 34 34 34 34 34 34 34 
 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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  Αυτές οι επτά μεταβλητές (φραγμοί κινητικότητας) συσχετίστηκαν με τα 

αντίστοιχα στρατηγικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3 (παράρτημα Β) 

Από τη στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική  

συσχέτιση (α=0,01) μεταξύ των δυο αυτών μεταβλητών σε όλες τις περιπτώσεις 

ζευγαριών. Οι συντελεστές κυμαίνονται μεταξύ 0,508 και 0,841. Επομένως οι φραγμοί 

κινητικότητας σχετίζονται σημαντικά με τα στρατηγικά χαρακτηριστικά των 

επιχειρήσεων. Επίσης τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σχετίζονται και αυτά με τα ίδια 

στρατηγικά χαρακτηριστικά (πίνακας 1). Οπότε αμφότερα τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα και οι φραγμοί κινητικότητας στηρίζονται στα ίδια χαρακτηριστικά.  

Με βάση τα προαναφερθέντα συμπεράσματα ικανοποιείται η πρώτη υπόθεση. 

 Σύμφωνα με τη δεύτερη και τρίτη υπόθεση, αναμένεται τα στρατηγικά 

χαρακτηριστικά να διασφαλίσουν τη σχετική μοναδικότητα των επιχειρήσεων. Αυτή η 

μοναδικότητα ενσαρκώνεται από την παρουσία των επιχειρήσεων σε στρατηγικές ομάδες.   

Για την ταυτοποίηση των ομάδων υιοθετήθηκε η Ιεραρχική διαστρωματική 

ανάλυση (Hierarchical Cluster Analysis), η οποία προτιμάται όταν το δείγμα δεν είναι 

πολύ μεγάλο (Everit και συν. 2001). Οι στρατηγικοί παράγοντες που χρησιμοποιήθηκαν 

ως μεταβλητές, εκπροσωπήθηκαν από τα επτά στρατηγικά χαρακτηριστικά που 

προέκυψαν από την παραπάνω ανάλυση. Για την κατασκευή των στρατηγικών ομάδων 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος (αλγόριθμος) του Ward, η οποία χρησιμοποιεί το κριτήριο της 

διακύμανσης και εξάγει πολύ ομοιογενείς ομάδες (Βackhaus και συν. 2000). Επιπλέον και 

όπως αναφέρεται από τους Ketchen και Shook, (1996) προγενέστερες μελέτες έχουν 

στηριχθεί ως επί τω πλείστων στην εν λόγω μέθοδο, για να αναγνωρίσουν τις στρατηγικές 

ομάδες. Οι μεταβλητές δεν κανονικοποιήθηκαν (standardized), καθότι η κλίμακα 

μέτρησης είναι ίδια σε όλες τις μεταβλητές. Επίσης δεν καθορίστηκε το εύρος των 
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ομάδων, αλλά αφέθηκε στην ευχέρεια της ίδιας της διαστρωματικής ανάλυσης να το 

ανιχνεύσει.   

 Τα αποτελέσματα του δενδρογράμματος (σχήμα 1) και του Κάθετου (οριζόντιου) 

Σταλακτίτη (Vertical Icicle – σχήμα 2) δείχνουν προς την κατεύθυνση  ύπαρξης δύο έως 

έξι ομάδων, που ωστόσο μόνο οι δύο ή οι τρεις ομάδες  φαίνεται να απέχουν (rescale 

distance) μεταξύ τους σε σημαντικό βαθμό. Επίσης εξετάζοντας τους βραχίονες του 

δενδρογράμματος από τα αριστερά προς τα δεξιά και από κάτω προς τα επάνω, είναι 

εύκολα παρατηρίσημο ότι οι αποστάσεις μεταξύ των δύο και των τριών ομάδων είναι 

ικανοποιητικές. Θα ήταν δυνατό ωστόσο, να υποτεθεί με αρκετή επιφύλαξη ότι, υπάρχουν 

τέσσερις ομάδες με μικρές όμως αποστάσεις μεταξύ τους.  
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Σχήμα 1  ( Ομάδες με βάση τα Στρατηγικά Χαρακτηριστικά)  
 
* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * 
* * * * 
 
 
 Dendrogram using Ward Method 
 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  VIGLA       3    
  FAGE       30    
  KOLIOS      7    
  PINDOS     23    
  RODOPI      4     
  MEBGAL     13     
  VORAS       5     
  OLIMPOS    21     
  DELTA       6     
  alpino      2      
  SERGAL     27            
  DODONI      8              
  NEOGAL     16           
  AGNO        1               
  AFOI MPI   15               
  TIRAS      29              

 
  KRI-KRI    33                                                  
  BASDRAS-   11                                                  
  XANTHI S   19                                                
  PARNASOS   22                                                 
  XRISTAKI    9                                               
  ROUPGIDI   26                                        
  KOURELAS   32                                                
  NESTLE     17                                               
  NISIOTIS   18                                                   
  progal     24                                               
  DELFI      10                                                  
  LAKOGERA   12      

 
  ZAGAS-AG   14     
  XOUNDRIS   31      
  PRIKA      25     
  RIGA       34    
  XILOURIS   20     
  TAMINA     28    
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Ξεκινώντας από τις δύο ομάδες είναι ορατό ότι στο κάτω τμήμα του 

δενδρογράμματος υπάρχουν 25 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι 

μεγαλύτερες σε μέγεθος, τόσο όσο αφορά τις πωλήσεις, όσο και τον αριθμό 

απασχολούμενων (ΔΕΛΤΑ, ΦΑΓΕ, ΑΓΝΟ, ΜΕΒΓΑΛ, ΝΕΣΤΛΕ, ΔΩΔΩΝΗ ΚΟΛΙΟΣ, 

ΤΥΡΑΣ, ΑΛΠΙΝΟ κ.τ.λ).  Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει 9 επιχειρήσεις οι  οποίες είναι 

συγκριτικά μικρές  σε μέγεθος.  

Στην περίπτωση των τριών ομάδων το πρώτο γκρουπ που περιλαμβάνει τις μεγάλες 

σε μέγεθος επιχειρήσεις διασπάται σε δύο ομάδες, ενώ το γκρουπ που περιλαμβάνει τις 

εννέα μικρές επιχειρήσεις παραμένει ως έχει. Το ενδιαφέρον στοιχείο, σε αυτόν το 

διαχωρισμό, έγκειται στο γεγονός ότι η μια ομάδα που αποσπάστηκε, εμπεριέχει έναν 

μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στις εξαγωγές. Πέρα από τις 

επιχειρήσεις ΝΕΣΤΛΕ και ΤΥΡΑΣ που κατατάσσονται ανάμεσα στις πρώτες δέκα (στον 

κλάδο) από πλευράς εσόδων και απασχολούμενων, οι υπόλοιπες είναι μικρές σε μέγεθος, 

που ωστόσο εμπλέκονται σε εξαγωγικές δραστηριότητες. Αυτές είναι: ΚΟΥΡΕΛΑΣ, 

ΡΟΥΠΓΙΔΗΣ, ΜΠΑΣΔΡΑΣ, ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ. Ιδίως η τελευταία, ενώ θεωρείται μικρή 

σε μέγεθος εξάγει το 40% των προϊόντων της. Ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ και η ΚΡΙ-ΚΡΙ 

θεωρούνται μεσαίου μεγέθους ενώ η ΞΑΝΘΗ Α.Ε. μικρή και δεν πραγματοποιούν 

εξαγωγές. 

 Συνεπώς, από τις 10 επιχειρήσεις του δείγματός μας που εμπλέκονται σε 

εξαγωγικές δραστηριότητες, οι πέντε (εξαιρουμένου της NESTLE) βρίσκονται σε αυτήν 

την ομάδα. Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που 

εξάγουν τμήμα των προϊόντων τους, ανήκουν στη μεγάλη κατηγορία (πρώτες δέκα 

επιχειρήσεις), με εξαίρεση την  ΠΙΝΔΟΣ η οποία αν και μικρή εξάγει το 80 τοις εκατό της 

παραγωγής της, ποσοστό το οποίο είναι το μεγαλύτερο στο συνολικό δείγμα. Ας 
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σημειωθεί ότι η Πίνδος συνεργάζεται με τη ΦΑΓΕ, η οποία αποτελεί μέλος της ίδιας 

ομάδας (τρίτης). 

Με την υπόθεση, αλλά και με κάθε επιφύλαξη (βλ. δενδρόγραμμα), ότι υφίσταται 

και τέταρτη ομάδα, σε αυτή θα ανήκουν η ΑΓΝΟ, η ΔΩΔΩΝΗ, η ΝΕΟΓΑΛ και η 

επιχείρηση ΜΠΙΖΙΟΣ. Η τελευταία είναι μικρή προς μεσαίου μεγέθους με μικρό εύρος 

προϊόντων. Οι υπόλοιπες τρεις έχουν ένα βασικό κοινό στοιχείο. Και οι τρεις έχουν 

μεγάλο εύρος προϊόντων. Ειδικά η ΑΓΝΟ και η ΝΕΟΓΑΛ κατέχουν το μεγαλύτερο 

αριθμό, δέκα και έντεκα αντίστοιχα. Η ΝΕΟΓΑΛ αν και δεν τοποθετείται στην πρώτη 

δεκάδα επιχειρήσεων από πλευράς μεγέθους, είναι στα όρια αυτής. 

Με βάση τα παραπάνω θα μπορούσε να ειπωθεί ότι υπάρχουν τρεις ομάδες. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Διακύμανσης, που δείχνουν εάν 

οι τρεις ομάδες, σε σχέση με τους παράγοντες που τους δημιούργησαν, διαφέρουν μεταξύ 

τους. Οι τιμές που λαμβάνει η στατιστική F (sign. <0,05) υποδεικνύει ότι οι τρεις ομάδες 

διαφέρουν μεταξύ τους. Η εν λόγω διαπίστωση στηρίζεται περαιτέρω και από τα 

διαγράμματα των μέσων των ομάδων (βλ. παράρτημα πίνακας 5 και διαγρ. 1-7). 

Συνοπτικά,  η πρώτη  ομάδα ενσωματώνει επιχειρήσεις μικρές σε μέγεθος, η 

δεύτερη,  με σημείο αναφοράς τη NESTLE, περιέχει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον εξαγωγικό τομέα και η τελευταία περιέχει κυρίως τις 

επιχειρήσεις που είναι μεγάλες σε μέγεθος. Σε περίπτωση που οι ομάδες είναι τέσσερις το 

ενδιαφέρον εστιάζεται  προς το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις είναι πιθανόν να ταυτοποιούν 

σημεία αναφοράς (reference point) και προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους σύμφωνα με 

αυτά τα σημεία (π.χ. μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων). Ωστόσο, μια απόλυτη αντιγραφή  της 

στρατηγικής δεν παύει να είναι δύσκολη ως  και αδύνατη να επιτευχθεί, λόγω της 

πολυπλοκότητάς της (Rivkin, 2000).   

   Σύμφωνα με τη δεύτερη και τρίτη υπόθεση, οι επτά παράγοντες 

(χαρακτηριστικά) που χρησιμοποιήθηκαν  για την αναγνώριση των ομάδων θα πρέπει να 



214 
 

διασφαλίζουν σχετική μοναδικότητα στις επιχειρήσεις. Εν μέρει, αυτό έχει αποδειχθεί με 

την ταξινόμηση τους σε τρεις (ή τέσσερις ομάδες). Ωστόσο, για να φανεί περαιτέρω αυτή 

η μοναδικότητα, χρησιμοποιήθηκαν οι υπόλοιποι τρεις παράγοντες για τη δημιουργία 

ομάδων. Ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία προέκυψαν  ομάδες (πίνακας 6, σχήμα 3 & 

4), που ωστόσο δε βρίσκουν ερείσματα σε κάποιο συγκεκριμένο εννοιολογικό πλαίσιο. 

Επιπλέον, παρόλο που εμφανίζονται (ξεκάθαρα) από 2 έως 6 στρατηγικές ομάδες, δε 

φαίνεται τα μέλη των ομάδων να έχουν κάποιο κοινό στοιχείο μεταξύ τους. 

Παραδείγματος χάριν και με βάση τα αποτελέσματα  μια ομάδα θα πρέπει να αποτελείται 

μόνο από δύο επιχειρήσεις (ΜΠΑΣΔΡΑΣ και ΝΕΣΤΛΕ). Επίσης οι μεγάλες επιχειρήσεις 

παρουσιάζονται αρκετά διασκορπισμένες δίχως κάποια συνοχή που να στηρίζεται σε ένα 

κοινά αποδεκτό και εμπεριστατωμένο θεωρητικό πλαίσιο.   

Επομένως, με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, μόνο συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά (επτά από τους δέκα παράγοντες) διασφαλίζουν σχετική μοναδικότητα 

στην επιχείρηση. 

Σύμφωνα με την τέταρτη και πέμπτη υπόθεση, οι φραγμοί κινητικότητας θα πρέπει 

να λειτουργούν και ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα 

πρέπει να λειτουργεί και ως φραγμός κινητικότητας αντίστροφα. Τα αποτελέσματα του 

συντελεστή συσχέτισης του Pearson για τις δύο ομάδες παραγόντων, δείχνουν ότι η σχέση 

που αφορά την αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων, δεν παρουσιάζεται σημαντική. 

Οι υπόλοιποι έξι παράγοντες, σχετίζονται σημαντικά (α=0,01), με συντελεστές που 

κυμαίνονται από 63% έως 74,6%. Ωστόσο, με δεδομένα τα αποτελέσματα της 

περιγραφικής στατιστικής ότι το 95% (Q9G, Πίνακας 4, Παράρτημα Α) των επιχειρήσεων 

θεωρεί την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων τους ως σημαντικό παράγοντα στη 

διαμόρφωση της θέσης τους στον κλάδο, η εν λόγω μεταβλητή συμπεριλήφθηκε στην 

ανάλυση. Επομένως, σε μεγάλο βαθμό ικανοποιείται η εν λόγω υπόθεση, η οποία σε 
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συνδυασμό με τα αποτελέσματα της πρώτης υπόθεσης παρέχει το έρεισμα για να 

προχωρήσει η ανάλυση στην επόμενη υπόθεση.  

Στην τελευταία υπόθεση αναμένεται τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα  και οι 

φραγμοί κινητικότητας, εφόσον συσχετίζονται (τέταρτη και πέμπτη υπόθεση) και έχουν 

κοινά χαρακτηριστικά  (πρώτη υπόθεση), θα πρέπει να δημιουργήσουν στρατηγικές 

ομάδες που περιλαμβάνουν τις ίδιες επιχειρήσεις. Εάν κάτι τέτοιο συμβεί, τότε η κάθε 

στρατηγική ομάδα θα διακρίνεται από σταθερότητα.   

 Προς εκτίμηση της έκτης υπόθεσης δημιουργήθηκαν, με τη διαστρωματική 

ανάλυση, νέες ομάδες έχοντας ως παράγοντες τα επτά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και 

τους επτά φραγμούς κινητικότητας, που ταυτίζονται με τα επτά στρατηγικά 

χαρακτηριστικά. Αναμένεται οι ομάδες που θα δημιουργηθούν να μη διαφέρουν από τις 

ομάδες που δημιουργήθηκαν με βάση τα στρατηγικά χαρακτηριστικά. 

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τις μεταβλητές του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος παρουσιάζονται στον πίνακα 7  και στα σχήματα 6-7. Τα αντίστοιχα 

αποτελέσματα για τους φραγμούς κινητικότητας  στον πίνακα 8 και στα σχήματα 8-9 του 

παραρτήματος Β.  

Αν και στις δύο περιπτώσεις (ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα & φραγμοί)  εξήχθη ο 

ίδιος αριθμός ομάδων (2 έως 6) με εκείνης των στρατηγικών χαρακτηριστικών,  αυτό δε 

σημαίνει ότι οι ομάδες είναι ίδιες (σταθερές). Για να ανιχνευθεί η ομοιότητα των ομάδων 

«επιστρατεύτηκε» η ανάλυση διακύμανσης πολλαπλών συγκρίσεων. Για κάθε μία ομάδα 

παραγόντων ανακτήθηκαν οι μεταβλητές (CLU2_1, CLU3_1, κ.τ.λ.) που περιέχουν τα 

μέλη των ομάδων. Παρόλο που ο αριθμός των στρατηγικών ομάδων προσδιορίστηκε στις 

τρεις, χρησιμοποιήθηκαν όλες οι στρατηγικές ομάδες (2 έως 6)  στην πολλαπλή ανάλυση 

διακύμανσης για να υπάρχει πιο ολοκληρωμένη εικόνα των ενδεχόμενων αλλαγών. 

Επομένως πραγματοποιήθηκαν πέντε αναλύσεις πολλαπλής  ανάλυσης διακύμανσης, μια 

για κάθε στρατηγική ομάδα (2,3,4,5,6), η οποία περιλάμβανε 3 στρατηγικές ομάδες, που 
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προέκυψαν από τις τρεις ομάδες παραγόντων (ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, φραγμοί 

εισόδου και στρατηγικά χαρακτηριστικά). 

Τα ευρήματα της ανάλυσης διακύμανσης παρατίθενται στους πίνακες  9 έως 13 με 

τον κάθε πίνακα να αντιστοιχεί σε αριθμό στρατηγικών ομάδων (2,3,4,5,6).  Η μηδενική 

υπόθεση εδώ είναι ότι οι στρατηγικές ομάδες (τα μέλη τους), που προέρχονται από τις 

τρεις κατηγορίες παραγόντων, είναι διαφορετικές μεταξύ τους, έναντι  της εναλλακτικής 

υπόθεσης ότι δεν είναι διαφορετικές (α=0,05). 

Τα αποτελέσματα του στατιστικού ελέγχου F παρουσιάζονται στον παρακάτω 

πίνακα. 

Πίνακας 14 

Στρατηγικές ομάδες Έλεγχος F. Σημ. (sign.) 

2 ,695 ,502 
3 ,981 ,378 
4 2,401 ,096 
5 ,173 ,842 
6 2,676 ,074 

 

 

Σύμφωνα με τις τιμές που λαμβάνει ο έλεγχος F,  η μηδενική υπόθεση δεν 

απορρίπτεται σε όλες τις περιπτώσεις σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Άρα οι ομάδες είναι 

ίδιες, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούνται ως παράγοντες διαμόρφωσης στρατηγικών 

ομάδων τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ή οι φραγμοί κινητικότητας. Ωστόσο θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι δεν ισχύει το ίδιο, δηλαδή ότι δεν απορρίπτεται η μηδενική,  όταν 

υπάρχουν τέσσερις ομάδες ή έξι, αλλά σε επίπεδο σημαντικότητας 10%. Ειδικότερα, όσο 

αφορά τις 4 στρατηγικές  ομάδες και σύμφωνα με τον έλεγχο του Duncan (α=0,05, 

πίνακας 11), οι ομάδες που δημιουργούνται από τα στρατηγικά χαρακτηριστικά (1) και 

τους φραγμούς (3), δημιουργούν ένα δικό τους υποσύνολο, διαφέροντας έτσι από την 

ομάδα που προέκυψε από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (2).   
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Αυτή η διαφορετικότητα που προκύπτει στην περίπτωση των τεσσάρων ομάδων, 

θα μπορούσε να ερμηνευτεί με βάση ένα  πλαίσιο που περιέχει έντονα το δυναμικό 

στοιχείο. Η τέταρτη ομάδα, όπως έχει προαναφερθεί, έχει το κοινό χαρακτηριστικό της 

μεγάλης γκάμας των προϊόντων που διαθέτουν οι επιχειρήσεις-μέλη της. Επίσης είναι 

αποδεκτό ότι η ταυτοποίηση στρατηγικών ομάδων σε έναν κλάδο, δεν περιέχει το 

δυναμικό στοιχείο, δηλαδή τις αλληλεπιδράσεις των παραγόντων και την άσκηση 

δυνάμεων από αυτούς σε διαφορετικά επίπεδα και με διαφορετικό μέγεθος ισχύος. Είναι, 

θα λέγαμε, μια «φωτογράφηση» (snapshot) της κατάστασης που επικρατεί σε 

συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Επομένως, και με δεδομένο ότι οι ομάδες είναι ίδιες όταν 

είναι τρεις, αλλά διαφοροποιούνται σε κάποιο βαθμό όταν είναι τέσσερις,  η κατάσταση 

αυτή να δείχνει ότι υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο, στο οποίο ενεργούν οι δυνάμεις 

(παράγοντες) με διαφορετική ισχύ και οδηγούν στην εκκόλαψη μιας νέας ομάδας. Αν αυτό 

συμβαίνει, τότε είναι πολύ πιθανό μια μεταγενέστερη χρονικά μελέτη να αναδείξει την 

τέταρτη ομάδα με τα ίδια μέλη ή με περισσότερα και με τη διαστρωματική και στατιστική 

ανάλυση να δείχνει με πιο ξεκάθαρο τρόπο την παρουσία της.  

Οι διαφορετικές δυνάμεις που ασκούν οι παράγοντες στη δημιουργία στρατηγικών 

ομάδων βρίσκει ερείσματα στη συζήτηση που ακολουθεί.  

Όπως έδειξε η εμπειρική ανάλυση, δεν υπάρχουν διαφορές στις ομάδες και 

επομένως διακρίνονται από σταθερότητα. Ωστόσο, εξετάζοντας με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια τα αποτελέσματα  (σχήμα 8, 5, 2 βλ. παράρτημα) που  δείχνουν τα μέλη των 

ομάδων, παρατηρούνται κάποιες αλλαγές σε αυτά. Αυτές οι αλλαγές παρ’ όλα αυτά, δεν 

είναι τόσες πολλές, ώστε να αλλάξουν τις κατανομές των ομάδων, σε βαθμό τέτοιο που να 

οδηγήσουν το στατιστικό έλεγχο F να απορρίψει τη μηδενική υπόθεση και επομένως οι 

ομάδες να μην είναι ίδιες. Δηλαδή, αν και υπάρχουν μετακινήσεις επιχειρήσεων, δε 

θεωρούνται σημαντικές σύμφωνα με τα στατιστικά αποτελέσματα.   



218 
 

Ωστόσο, όταν αυτές οι μετακινήσεις αφορούν τις μεγάλες επιχειρήσεις, τότε  η 

δομή και η συμπεριφορά της ομάδας αλλάζει, αφού η παρουσία (ή απουσία) ηγετικών 

επιχειρήσεων σε μια ομάδα δημιουργεί νέες δυναμικές  όσον αφορά τη στρατηγική που 

ακολουθείται.  

Ο παρακάτω πίνακας 15 παρουσιάζει τις επιχειρήσεις (αριθμημένες) και σύμφωνα 

με τους παράγοντες που δημιούργησαν τις στρατηγικές ομάδες. Εκ πρώτης όψεως 

φαίνονται αρκετά διαφορετικές. Ωστόσο, εξετάζοντας τον αριθμό των επιχειρήσεων που 

μετακινήθηκαν εξαιτίας της αλλαγής των στρατηγικών χαρακτηριστικών σε φραγμούς 

κινητικότητας, βλέπουμε ότι είναι μόνο έξι. Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που 

αντιστοιχούν στους αριθμούς  10, 12 ,25 (πρώτη ομάδα-στρατηγικά χαρακτηριστικά), 

στους 17 και 9  (δεύτερη ομάδα- στρατηγικά χαρακτηριστικά), μεταπήδησαν στην τρίτη 

ομάδα (φραγμοί κινητικότητας). Επίσης η επιχείρηση 26 από τη δεύτερη ομάδα 

(στρατηγικά χαρακτηριστικά) εισήλθε στην πρώτη ομάδα (φραγμοί κινητικότητας). Η 

μοναδική επιχείρηση μεταξύ αυτών των έξι που είναι μεγάλη είναι η ΝΕΣΤΛΕ, η οποία 

βρέθηκε και αυτή στο γκρουπ των μεγάλων επιχειρήσεων, όταν οι παράγοντες που 

δημιουργούν τις στρατηγικές ομάδες μετασχηματίστηκαν από στρατηγικά χαρακτηριστικά 

σε φραγμούς κινητικότητας. 

 Το σκηνικό φαίνεται να μεταβάλλεται δραστικά, όταν τη  θέση των φραγμών 

κινητικότητας  τη λαμβάνουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Εδώ οι μετακινήσεις δεν 

είναι μεμονωμένες αλλά ομαδικές. Συγκεκριμένα,  γίνονται έξι ομαδικές αλλαγές. Πέντε 

επιχειρήσεις (31,14,12,24,18) της πρώτης ομάδας (στρατηγικά χαρακτηριστικά), και έξι 

της δεύτερης (17,26,19,33,29,11,9) μετακινούνται στην τρίτη ομάδα (ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα). Οι υπόλοιπες επτά της τρίτης ομάδας (27,21,5,16,8,15,1)    παραμένουν   

ως    έχουν.   Ανάμεσα   σε  αυτές   τις  επτά   που παρέμειναν είναι και δύο μεγάλες 

ΑΓΝΟ (1) και ΔΩΔΩΝΗ (8).  Επίσης μεταπήδησαν σε αυτό το γκρουπ των μεγάλων 

επιχειρήσεων η NEΣΤΛΕ (17)  η ΤΥΡΑΣ (29)  και η ΣΕΡΓΑΛ (27). 
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Πίνακας 15 

Παράγοντες:  Στρατηγικά 

Χαρακτηριστικά 

Φραγμοί 
Κινητικότητας 

 

Ανταγωνιστικό 

Πλεονέκτημα 

28 28 23 
34 34 13 
25 24 6 
20 18 30 
31 31 7 
14 26 4 
12 20 3 
24 14 32 
18  22 

Α
 Ο
Μ
Α
ΔΑ

 

10  2 
17 32 34 
32 33 25 
26 22 20 
22 19 28 
19 29 10 
33 11  

29   

11   

Β
  Ο

Μ
Α
ΔΑ

 

9   

27 12 17 
13 27 33 
23 10 27 
7 15 12 
4 9 24 

30 25 18 
3 30 26 
6 21 14 

21 16 11 
5 8 19 
2 7 9 

16 6 31 
8 5 16 

15 23 8 
1 13 29 
 4 21 

 3 15 

 17 5 

Γ 
Ο
Μ
Α
ΔΑ

 

 2 1 
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Κάποιες όμως μεγάλες επιχειρήσεις όπως η ΔΕΛΤΑ (6), η  ΦΑΓΕ (30), η ΜΕΒΓΑΛ (13), 

η ALPINO (2), η ΚΟΛΙΟΣ (7), η ΠΙΝΔΟΣ (23),  και η ΡΟΔΟΠΗ (4) μαζί με μία μικρή  

(3) η οποία συνεργάζεται με τη ΦΑΓΕ έφυγαν από την τρίτη και σχημάτισαν την πρώτη 

ομάδα (ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα). Σε αυτή την πρώτη ομάδα προστέθηκαν μια 

μεσαίου μεγέθους (22) και μια μικρή (32). 

 Ας σημειωθεί ότι οι εταιρίες που απάρτιζαν τη δεύτερη ομάδα και εμπλέκονταν σε 

εξαγωγικές δραστηριότητες μεταφέρθηκαν στην τρίτη ομάδα. Επίσης είναι σημαντικό να 

αναφερθεί ότι οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, που χαρακτηρίζονται από ένα 

συγκριτικά ευρύ φάσμα προϊόντων, παρέμειναν στην τρίτη ομάδα.  Ασχέτως αν η 

εμπειρική ανάλυση έδειξε ότι δεν υπάρχουν  διαφορές στις δύο ομάδες, η θεωρητική 

προσέγγιση δείχνει ότι οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μπορούν να χαρακτηριστούν 

σημαντικές, ιδιαίτερα όσο αφορά την επιρροή των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Η 

δημιουργία δύο νέων ομάδων με την κάθε μια να περιλαμβάνει μεγάλες επιχειρήσεις, 

δημιουργούν νέες δυναμικές στον κλάδο, με  αποτέλεσμα να υπάρχει ρευστότητα στη 

σταθερότητα των ομάδων, τουλάχιστον σε θεωρητική βάση. 

Από την άλλη πλευρά, όταν οι παράγοντες επιρροής είναι οι φραγμοί 

κινητικότητας, οι αλλαγές είναι μικρές, αλλά δεν παύουν να είναι σημαντικές. Ειδικότερα, 

η τρίτη ομάδα δηλαδή το γκρουπ των μεγάλων επιχειρήσεων, διευρύνεται ακόμη 

περισσότερο, αφού σε αυτήν προστίθεται και η ΝΕΣΤΛΕ. Είναι εμφανές ότι πράγματι οι 

φραγμοί κινητικότητας υφίστανται και «οχυρώνουν» τις μεγάλες  επιχειρήσεις.  

 Αυτές οι διαφορές που υπάρχουν στις μετακινήσεις των επιχειρήσεων λόγω των 

δυνάμεων (μεταβλητών) που δημιουργούν τις στρατηγικές ομάδες, οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα προσδίδουν επιθετική συμπεριφορά 

στις επιχειρήσεις ως προς την θέση τους στην αγορά και μπορούν να προκαλέσουν 

αρκετές αναταράξεις στις ομάδες. Από την άλλη πλευρά οι φραγμοί κινητικότητας 



221 
 

εκπέμπουν μια αμυντική στάση,  με τις μεγάλες επιχειρήσεις να συσσωρεύονται  σε μια 

συγκριτικά μεγάλη ομάδα.  

 Τα παραπάνω ευρήματα, και ειδικότερα το γεγονός της μεταπήδησης των 

επιχειρήσεων σε άλλες ομάδες, δημιουργούν το ερώτημα (εκτός των υποθέσεων) ποια 

είναι αυτά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που  υιοθετούν οι επιχειρήσεις-μέλη των 

ομάδων. Επιπλέον, αν κάθε ομάδα περιέχει στη στρατηγική της «ατζέντα» κάποια 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τότε αυτά δε θα πρέπει να διαφέρουν πολύ από τα 

στρατηγικά χαρακτηριστικά που επίσης υιοθετούν οι επιχειρήσεις.  

Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων χρησιμοποιήθηκε η διαστρωματική 

ανάλυση K-means. Με δεδομένο τον αριθμό των ομάδων (που είναι τρεις), η εν λόγω 

ανάλυση εξήγαγε αποτελέσματα,  τα σημαντικότερα εκ των οποίων παρατίθενται στους 

δύο παρακάτω πίνακες (βλ. επίσης παράρτημα Β, πίνακες Α,Β). 

Ο πίνακας 16 περιέχει τη στατιστική σημαντικότητα (F) του κάθε στρατηγικού 

χαρακτηριστικού για τη δημιουργία των ομάδων και επίσης περιέχει τους μέσους της κάθε 

μεταβλητής μέσα σε κάθε μια από τις τρεις ομάδες. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα παρουσιάζονται στον πίνακα 17.  

Από τον πίνακα 16 και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της  στατιστικής, το στρατηγικό 

χαρακτηριστικό που αφορά την ποιότητα του προϊόντος δεν εμφανίζεται στατιστικά 

σημαντικό (α<0,05), ως παράγοντας που συμβάλλει στο διαχωρισμό ομάδων. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και  από τους υψηλούς συγκριτικά μέσους (centers: 2,79, 2,57, 2,77)  που 

λαμβάνουν οι τρεις ομάδες για την εν λόγω μεταβλητή, που εκφράζει την ποιότητα, 

υποδεικνύοντας ότι όλες οι ομάδες το χρησιμοποιούν ως στρατηγικό χαρακτηριστικό. Το 

σημαντικότερο ίσως στοιχείο είναι ότι ενώ η τρίτη ομάδα (μεγάλες επιχειρήσεις) δίνει 

έμφαση σε όλα τα στρατηγικά  χαρακτηριστικά, η δεύτερη (εξαγωγικές επιχειρήσεις) δίνει  

βάρος πολύ περισσότερο στην αναβάθμιση της ποιότητας  των προϊόντων από ότι στα 

υπόλοιπα. Επιπλέον, η στρατηγική αυτών των επιχειρήσεων φαίνεται να στηρίζεται και 
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στον παράγοντα «γνωστοποίηση /αναβάθμιση του ονόματος»  σε αρκετά υψηλό βαθμό. Η 

πρώτη ομάδα  με τις μικρές επιχειρήσεις,  ταυτίζεται με τη δεύτερη όσο αφορά την 

ποιότητα  και το όνομα, ενώ ταυτόχρονα δίνει πολύ μεγάλη έμφαση  στην τυποποίηση της 

παραγωγής και αρκετά μεγάλη στην ανάπτυξη μεριδίου αγοράς.  

Πίνακας 16: Ομάδες με βάση τα Στρατηγικά Χαρακτηριστικά  
 

Στρατηγικά Χαρακτηριστικά  Cluster   
 1 2 3 F Sig. 
Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων 1,79 ,57 2,69 21,608 ,000 

Τυποποίηση Παραγωγής 2,43 ,86 2,31 13,207 ,000 

Ποιοτική Αναβάθμιση Προϊόντων 2,79 2,57 2,77 ,356 ,703 

Ανάπτυξη Μεριδίου αγοράς 1,93 1,00 2,77 10,690 ,000 

Αναβάθμιση Δικτύου Διανομής 1,79 ,57 2,69 36,273 ,000 

Γνωστοποίηση/Αναβάθμιση του ονόματος σας 2,36 1,71 2,77 8,795 ,001 

Πρωτοπορία στην Εμφάνιση Νέων Προϊόντων 1,50 ,43 2,85 49,863 ,000 

 

 

Τελευταία σε σπουδαιότητα στρατηγικά χαρακτηριστικά για αυτήν την πρώτη 

ομάδα είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η πρωτοπορία στην εμφάνιση νέων προϊόντων 

και η αναβάθμιση δικτύου διανομής. Πολύ πιθανό, η υιοθέτηση ενός τέτοιου στρατηγικού 

πλαισίου, που να στηρίζεται σε χαμηλότερο βαθμό στα συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά, να 

υποδηλώνει ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν τα απαιτούμενα κεφάλαια που απαιτεί η 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και η αναβάθμιση του δικτύου διανομής. Επομένως, δίνουν 

έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων τους, στην τυποποίηση παραγωγής και πιθανό σε 

προωθητικές ενέργειες, ώστε να γνωστοποιήσουν το ονόματα  των προϊόντων τους με 

στόχο τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς.    

Ωστόσο εξετάζοντας τα αποτελέσματα του  πίνακα 17, η πρώτη ομάδα των 

επιχειρήσεων φαίνεται να στηρίζεται περισσότερο στον παράγοντα του δικτύου διανομής, 

παρά στους δύο που αφορούν  διαδικασίες για νέα προϊόντα. Η αλλαγή στη σπουδαιότητα 

του παράγοντα «αναβάθμιση δικτύου διανομής» οφείλεται στη μεταπήδηση μεγάλων 

επιχειρήσεων (βλ. σχόλια πίνακα 15) από την τρίτη ομάδα στην πρώτη. Η ποιότητα, αλλά 
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και η «γνωστοποίηση/αναβάθμιση του ονόματος»,  ανεξαρτήτως ομάδας, θεωρούνται ως 

σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και για τις τρεις ομάδες με βάση τις υψηλές 

τιμές  που δέχεται ο στατιστικός έλεγχος  F.  

  

Πίνακας 17: Ομάδες με βάση τα  Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα 
 

Στρατηγικά Χαρακτηριστικά  Cluster   
 1 2 3 F Sig. 
Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων 1,533 0,667 2,8 30,236 0% 
Τυποποίηση Παραγωγής 2,000 1,000 2,8 17,518 0% 
Ποιοτική Αναβάθμιση Προϊόντων 2,467 2,778 2,9 1,905 17% 
Ανάπτυξη Μεριδίου αγοράς 2,200 0,889 2,2 9,335 0% 
Αναβάθμιση Δικτύου Διανομής 2,000 0,556 2,3 18,113 0% 
Γνωστοποίηση/Αναβάθμιση του 
ονόματος σας 

2,533 2,222 2,6 1,037 37% 

Πρωτοπορία στην Εμφάνιση Νέων 
Προϊόντων 

1,333 0,333 2,8 51,300 0% 

 

 

  Πράγματι, εξετάζοντας τα κέντρα των ομάδων (cluster centers),  για κάθε μια 

μεταβλητή και ομάδα ξεχωριστά, γίνεται ορατό ότι όλες οι ομάδες στηρίζονται σε αυτά τα 

δύο ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ιδιαίτερα η δεύτερη ομάδα (cluster 2)  φαίνεται να  

εστιάζεται  αποκλειστικά μόνο σε αυτές τις δύο μεταβλητές  Η τρίτη ομάδα (cluster 3), η 

οποία δεν περιλαμβάνει πλέον όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις,  εστιάζεται σε μεγάλο βαθμό 

σε όλα τα  πλεονεκτήματα, ενώ η πρώτη ομάδα συνεχίζει να μη δίνει έμφαση στην 

«Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων» και στην  «Πρωτοπορία Εμφάνισης Νέων Προϊόντων». 

Τα προαναφερθέντα ευρήματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι δύο μεταβλητές 

που εκπροσωπούν την ανάπτυξη και την πρωτοπορία  εμφάνισης νέων προϊόντων, 

δείχνουν να εμφανίζονται  οι σημαντικότερες μεταβλητές  ομάδες καθότι παρουσιάζονται  

με σταθερότητα όσον αφορά τη σημασία τους για τα μέλη των επιχειρήσεων,  αλλά και ως 

μεταβλητές που προσδιορίζουν τις ομάδες, τόσο όταν εκπροσωπούν τα στρατηγικά 

χαρακτηριστικά, αλλά και όταν  εκπροσωπούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Βέβαια, 
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αυτό δε σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες μεταβλητές δεν είναι σημαντικές. Ωστόσο,  οι 

αντίστοιχες  εκτιμήσεις των τιμών των κέντρων των ομάδων (cluster centers) δε δείχνουν 

να παρουσιάζουν την ίδια σταθερότητα  στη σημασία τους, όταν οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες αλλάζουν από στρατηγικά χαρακτηριστικά σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.  

Επιπλέον, η «αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων» φαίνεται να αποτελεί 

κοινό στοιχείο όλων των επιχειρήσεων ενώ και «η γνωστοποίηση/ αναβάθμιση του 

ονόματος»  μόνο όταν οι προσδιοριστικοί παράγοντες των ομάδων ενσαρκώνονται από τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.  

Αναμένεται επομένως οι δύο μεταβλητές που σχετίζονται με την καινοτομία 

(νεότητα) στα προϊόντα, να παρουσιάζουν παρόμοια συμπεριφορά όσον αφορά τη 

σημασία τους, όταν οι προσδιοριστικοί παράγοντες των ομάδων είναι οι φραγμοί 

κινητικότητας. Πράγματι, και σύμφωνα με τα αντίστοιχα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται στον πίνακα 18, οι δυο μεταβλητές εμφανίζονται σημαντικές. Μάλιστα, 

στην τρίτη ομάδα όπου βρίσκονται πλέον όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις  

συμπεριλαμβανομένου και της NESTLE, η «Πρωτοπορία Εμφάνισης Νέων Προϊόντων» 

δείχνει να αποτελεί το κυριότερο φραγμό κινητικότητας. Το ίδιο ενδεχομένως να επιδιώκει 

και η πρώτη ομάδα,  μέσω της «ποιοτικής αναβάθμισης των προϊόντων», αλλά δε φαίνεται 

να τα καταφέρνει,  ιδιαίτερα αφού η εν λόγω μεταβλητή  έχει σημασία για τις επιχειρήσεις 

των άλλων ομάδων. Με βάση τον έλεγχο F, η εν λόγω μεταβλητή δε συμβάλλει στο 

διαχωρισμό των ομάδων, τουλάχιστον για επίπεδο σημαντικότητας 5%, ενώ για επίπεδο 

της τάξης του 10% οριακά θα μπορούσε να ειπωθεί ότι συμβάλλει. Φαίνεται ότι η πρώτη 

ομάδα προσπαθεί να δημιουργήσει ή να επιβάλλει φραγμούς, με έμφαση στην ποιότητα 

(cluster center=3,00) και στη γνωστοποίηση του ονόματος (cluster center=2,17). Βέβαια 

κάτι τέτοιο δε φαίνεται να τα καταφέρνει σε μεγάλο βαθμό, αφού οι επιχειρήσεις στις 

άλλες δύο ομάδες στηρίζονται  σε μεγάλο βαθμό σε αυτές τις δύο στρατηγικές μεταβλητές 
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και με τον έλεγχο F να δείχνει ότι οριακά  (4,9%) σε επίπεδο 5%  γίνεται αποδεκτή η 

σημαντικότητα του παράγοντα «Γνωστοποίηση/Αναβάθμιση του ονόματος σας». 

 

Πίνακας 18: Ομάδες με βάση  τους Φραγμούς κινητικότητας  
 

Στρατηγικά Χαρακτηριστικά  Cluster   
 1 2 3 F Sig. 
Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων 1,17 1,71 2,14 4,180 0,025 
Τυποποίηση Παραγωγής 1,50 2,07 1,86 1,770 0,187 
Ποιοτική Αναβάθμιση Προϊόντων 3,00 2,57 2,43 2,412 0,106 
Ανάπτυξη Μεριδίου αγοράς 1,17 2,29 2,93 30,784 0,000 
Αναβάθμιση Δικτύου Διανομής 1,00 1,86 2,64 26,939 0,000 
Γνωστοποίηση/Αναβάθμιση του 
ονόματος σας 2,17 2,43 2,79 3,330 0,049 
Πρωτοπορία στην Εμφάνιση Νέων 
Προϊόντων 1,67 1,50 3,00 24,940 0,000 

 

 

Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων, σχετικά με τις τιμές που λαμβάνουν τα κέντρα 

των ομάδων (cluster centers) και του στατιστικού ελέγχου F, υποδεικνύει ότι  η τρίτη 

ομάδα, που περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις, εμφανίζεται να στηρίζεται κυρίως 

σε στρατηγικές που αποσκοπούν στην «πρωτοπορία εμφάνισης νέων προϊόντων», στην 

«ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς»  και στην «αναβάθμιση του δικτύου διανομής». Αυτό 

βέβαια δε σημαίνει ότι δε δίνει έμφαση και στους  άλλους παράγοντες, οι οποίοι ωστόσο 

τυγχάνουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των στρατηγικών των άλλων δύο ομάδων (υψηλές 

τιμές στα κέντρα ομάδων) και ιδιαίτερα στη δεύτερη ομάδα. Ειδικότερα, και αν 

συγκριθούν οι τιμές στα κέντρα των ομάδων, διαπιστώνεται ότι το δίκτυο διανομής και η 

πρωτοπορία στην εμφάνιση νέων προϊόντων  αποτελούν τους σημαντικότερους  

παράγοντες (φραγμούς) για την τρίτη ομάδα κυρίως, έναντι της πρώτης ομάδας η οποία 

αποτελείται από μικρές επιχειρήσεις. Η δεύτερη ομάδα που συνίσταται από μεσαίου 

μεγέθους επιχειρήσεις απέχει –σύμφωνα με τα κέντρα των ομάδων- από την πρώτη ομάδα 

περισσότερο στην ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς. Εντύπωση, προκαλεί το γεγονός ότι ο 
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παράγοντας τυποποίησης παραγωγής δε διαφέρει πολύ και στις τρεις ομάδες.  Η τιμή του 

ελέγχου F για τον εν λόγω παράγοντα υποδηλώνει ότι δε συμβάλλει στο διαχωρισμό των 

ομάδων και επομένως δεν αποτελεί φραγμό κινητικότητας. Πιθανόν η τυποποίηση των 

παραγωγικών διαδικασιών να αποτελεί μια καθαρά εσωτερική διαδικασία και η οποία να 

είναι εφικτή σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. 

Σε γενικές γραμμές θα ήταν δυνατό να συναχθεί το συμπέρασμα ότι τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν  εναρμονίζονται σε σημαντικό βαθμό με εκείνα των 

στρατηγικών χαρακτηριστικών και φαίνεται να διαφέρουν από εκείνα που εξήχθησαν όταν 

οι προσδιοριστικοί παράγοντες ήταν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Η παραπάνω 

διαπίστωση δε συνδέεται ωστόσο με τις αποστάσεις που έχουν οι ομάδες μεταξύ τους. 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 19, που παρουσιάζει τις αποστάσεις μεταξύ των ομάδων 

(βλ. επίσης παράρτημα Β, πίνακες 14, 16, 18), η δεύτερη και η τρίτη ομάδα έχουν τη 

μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους, όταν οι προσδιοριστικοί παράγοντες είναι τα 

στρατηγικά χαρακτηριστικά (4, 61) και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (4, 34). Η πρώτη 

ομάδα  είναι κοντά στη δεύτερη (2, 81 & 2, 60 ) και στην τρίτη (2, 09 & 2, 16) και στις 

δύο περιπτώσεις των προσδιοριστικών παραγόντων.  

Το «τοπίο» όσον αφορά τις αποστάσεις διαφοροποιείται όταν τον προσδιοριστικό 

ρόλο τον αποκτούν  οι φραγμοί κινητικότητας.. Εδώ η  ομάδα με τις μεγάλες επιχειρήσεις 

κρατά αποστάσεις από τις δύο άλλες και ιδιαίτερα από την  ομάδα των μικρών 

επιχειρήσεων (3,06) 

 

 

Πίνακας 19. Αποστάσεις μεταξύ των ομάδων 

 Στρατηγικά Χαρακτηριστικά 
Ομάδες 1 2 3 

1  2,81 2,09 
2 2,81  4,61 
3 2,09 4,61  
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 Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα 
Ομάδες 1 2 3 

1  2,60 2,16 
2 2,60  4,34 
3 2,16 4,34  

 Φραγμοί Κινητικότητας 
Ομάδες 1 2 3 

1  1,70 3,06 
2 1,70  1,91 
3 3,06 1,91  

 

 

Ενδεχομένως οι στρατηγικές των επιχειρήσεων και κυρίως των μεγάλων, να 

αποσκοπούν πρωτίστως σε μία αμυντική τακτική (φραγμούς). Αν όντως συμβαίνει κάτι 

τέτοιο και σε συνδυασμό με τις αλλαγές που υπάρχουν,  όταν οι παράγοντες που 

προσδιορίζουν τις ομάδες είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, τότε είναι πολύ πιθανό  

τα αποτελέσματα αυτά να αντανακλούν κατά μέσο όρο μια εσωστρέφεια των 

επιχειρήσεων. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η δεύτερη ομάδα συντίθεται από  επιχειρήσεις 

μικρού και μεσαίου μεγέθους που στην πλειονότητά τους  δραστηριοποιούνται στις 

εξαγωγές, γεγονός που υποδηλώνει επιχειρηματική εξωστρέφεια. Βέβαια υπάρχουν και 

άλλες επιχειρήσεις που εξάγουν, αλλά βρίσκονται στην τρίτη ομάδα και είναι μεγάλου 

μεγέθους, που σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των φραγμών κινητικότητας να 

«εκπέμπουν»  εσωστρέφεια.  

Ένα ακόμη σημείο που χρήζει προσοχής, είναι η συγκέντρωση όλων των  μεγάλων 

επιχειρήσεων σε μία ομάδα, όταν οι παράγοντες εκπροσωπούνται από τους φραγμούς 

κινητικότητας. Από την άλλη, όταν τον προσδιοριστικό ρόλο των ομάδων  τον 

εκπροσωπούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, εμφανίζεται διάσπαση των μεγάλων με 

μετακινήσεις προς δύο ομάδες.  

Η εσωστρέφεια (στρατηγικά χαρακτηριστικά), η συγκέντρωση (φραγμοί 

κινητικότητας) και η διάσπαση (ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα) δημιουργούν βάσιμες 
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αιτιάσεις που συνθέτουν το κατάλληλο σκηνικό για δημιουργία συνεργιών εξαγορών και 

συγχωνεύσεων.  

 

5.10 Επισκόπηση Πέμπτου Κεφαλαίου 
 

Στο παρόν κεφάλαιο διεξήχθη η εμπειρική ανάλυση  με στόχο τη διερεύνηση των 

υποθέσεων της έρευνας. Συγκεκριμένα, το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε δύο τμήματα. Στο 

πρώτο περιγράφεται η συλλογιστική που ακολουθείται, με στόχο η εμπειρική έρευνα να 

ενταχθεί στο πλαίσιο που καθορίζεται από τις νόρμες και τα αξιώματα της θεωρίας της 

εφαρμοσμένης έρευνας. Η έρευνα προσπαθεί μέσα από μια σειρά υποθέσεων, που 

βρίσκουν ερείσματα στο θεωρητικό πλαίσιο των στρατηγικών ομάδων, να διερευνήσει το 

γαλακτοκομικό κλάδο. Πέρα από τις υποδείξεις της σχετικής θεωρίας, ένα μείγμα 

πρωτογενών και δευτερογενών πληροφοριών και δεδομένων δημιουργούν περαιτέρω 

εχέγγυα για την εγκυρότητα της προσέγγισης και των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν 

από την εμπειρική ανάλυση. Η εμπειρική ανάλυση χρησιμοποίησε τα στατιστικά εργαλεία 

της διαστρωματικής ανάλυσης, της ανάλυσης διακύμανσης και του συντελεστή 

συσχέτισης του Pearson. Με βάση τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων τα 

στρατηγικά χαρακτηριστικά ως επί τω πλείστων ταυτίζονται με τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα και τους φραγμούς κινητικότητας. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά αυτά οι 

ομάδες που σχηματίζονται είναι τρεις. Μία ομάδα η οποία συγκεντρώνει κυρίως τις 

μεγάλες σε μέγεθος επιχειρήσεις, μία  που περιέχει κυρίως  εκείνες που εξάγουν και μία 

τρίτη ομάδα που περιλαμβάνει  μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.  

Αν και τα αποτελέσματα για τις πέντε πρώτες υποθέσεις της έρευνας σε μεγάλο 

βαθμό ήταν ξεκάθαρα, δε συνέβη το ίδιο με τα ευρήματα που συνδέονται με την έκτη 

υπόθεση. Ειδικότερα οι τρεις διαστρωματικές αναλύσεις που αντιστοιχούν στις τρεις 

συστάδες παραγόντων ανέδειξαν ομάδες που εν συγκρίσει μεταξύ των δε διαφέρουν 

σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά αποτελέσματα. Ωστόσο, οι μετασχηματισμοί που 
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πραγματοποιήθηκαν στα ενδότερα των ομάδων, δεν μπορούν να θεωρηθούν ασήμαντες σε 

θεωρητική βάση. Οι δυναμικές που εκπέμπουν οι στρατηγικές μεταβλητές, ακόμη και σε  

ένα στατικό πλαίσιο ανάλυσης, αναδεικνύουν το πλέγμα των αλληλεπιδράσεων που 

υφίσταται ανάμεσά τους. 

Περαιτέρω ανάλυση ανέδειξε ότι η αναβάθμιση του δικτύου διανομής, η 

πρωτοπορία εμφάνισης νέων προϊόντων και η διεύρυνση του μεριδίου αγοράς, συνιστούν 

τους κυριότερους παράγοντες στον προσδιορισμό των στρατηγικών ομάδων. Μάλιστα οι 

δύο πρώτοι φαίνεται να λειτουργούν ως υψηλοί φραγμοί κινητικότητας, που ευνοούν την 

ομάδα  που αποτελείται από μεγάλες επιχειρήσεις.  
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ΣΥΝΟΨΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Η παρούσα διατριβή είχε ως απώτερο στόχο την ταυτοποίηση στρατηγικών 

ομάδων στο γαλακτοκομικό κλάδο στην Ελλάδα. Η συμβολή του συγκεκριμένου κλάδου 

στην παγκόσμια οικονομική μεγέθυνση είναι αδιαμφισβήτητη. Ακολουθήθηκε μια 

θετικιστική απαγωγική προσέγγιση με έντονη την παρουσία των στοιχείων της ποσοτικής 

έρευνας. Συγκεκριμένα τα πρώτα δύο κεφάλαια ασχολήθηκαν με την conceptualitata της 

θεωρίας της στρατηγικής και των στρατηγικών ομάδων, με στόχο τη διαμόρφωση και 

σύσταση των ερευνητικών υποθέσεων που θα κατεύθυναν την πορεία της έρευνας.  

Στην εν λόγω διαμόρφωση σημαντικό ρόλο είχε και η διερεύνηση του 

γαλακτοκομικού κλάδου στην Ελλάδα και στην παγκόσμια αγορά.  Η διερεύνηση αυτή 

είχε ποσοτικό και ποιοτικό χαρακτήρα, μέσω των δευτερογενών πηγών πληροφόρησης, 

των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων σε ανώτερα διοικητικά στελέχη.  Οι 

τελευταίες, σε συνδυασμό με τη σχετική θεωρία και τα δρώμενα στο γαλακτοκομικό 

κλάδο, συνέβαλαν σημαντικά στην ταυτοποίηση των παραγόντων που διαμορφώνουν τα 

στρατηγικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων.  

Δεν είναι λίγες οι ερευνητικές μελέτες που είχαν στο επίκεντρο τους τις 

στρατηγικές ομάδες. Οι περισσότερες από αυτές βρίσκουν ερείσματα στη θεωρία 

στρατηγικών ομάδων του Porter, o οποίος προσδιόρισε τη στρατηγική ομάδα ως μια  

ομάδα επιχειρήσεων σε έναν κλάδο, που ακολουθούν παρόμοια στρατηγική, σύμφωνα με 

συγκεκριμένες στρατηγικές διαστάσεις. Αυτές οι διαστάσεις, ή αλλιώς στρατηγικά 

χαρακτηριστικά, αποτέλεσαν το εφαλτήριο στην παρούσα έρευνα για τη διερεύνηση 

στρατηγικών ομάδων στο γαλακτοκομικό κλάδο.  

Η προσπάθειά του Porter εστιάστηκε κυρίως στην αιτιολόγηση των διαφορών που 

υπήρχαν στις αποδόσεις των επιχειρήσεων και πώς αυτές οι διαφορές σχετίζονται με  τις 

στρατηγικές θέσεις (στάσεις). Ωστόσο οι επιχειρήσεις χρειάζονται να σχεδιάσουν 

στρατηγικές όχι μόνο για να εισέλθουν σε κλάδους ή σε ομάδες, αλλά και για να 
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μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις ανταγωνιστικές καταστάσεις μέσα σε αυτούς. Το 

αποτέλεσμα αυτών των στρατηγικών σχεδιασμών αποσκοπεί στο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Η επιλογή στρατηγικής κατεύθυνσης της επιχείρησης προσβλέπει στη 

δυνατότητα μεγαλύτερων αποδόσεων από τους ανταγωνιστές.  

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν εξίσου στη δημιουργία της 

επιτυχημένης θέσης της επιχείρησης στον κλάδο. Κάποιοι από αυτούς έχουν σχέση με τον 

κλάδο, όπως η ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς, η διεύρυνση της γεωγραφικής κάλυψης, η 

προσαρμογή στις κοινοτικές οδηγίες, και κάποιες από αυτές  με την ίδια τη επιχείρηση 

όπως η γνωστοποίηση του ονόματος, η τυποποίηση παραγωγής και ο εκσυγχρονισμός των 

διαδικασιών της. Οι έξι αυτοί παράγοντες, μαζί με την ποιοτική αναβάθμιση των 

προϊόντων, την πρωτοπορία στην εμφάνιση νέων προϊόντων και την αναβάθμιση του 

δικτύου διανομής, αποτέλεσαν τις στρατηγικές διαστάσεις ή τα στρατηγικά 

χαρακτηριστικά στα οποία οι επιχειρήσεις του γαλακτοκομικού κλάδου στηρίζονται για να 

δημιουργήσουν, αλλά και να διατηρήσουν την επιτυχημένη θέση τους. Δηλαδή να έχουν 

ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα.  

Τα εμπειρικά αποτελέσματα ανέδειξαν ότι οι προαναφερθέντες παράγοντες, που 

σχηματοποιήθηκαν για το γαλακτοκομικό κλάδο ως στρατηγικά χαρακτηριστικά, 

ταυτίζονται σε σημαντικό βαθμό με τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Εντούτοις, μόνο 

επτά από αυτούς μπορούσαν να εκπροσωπήσουν τους φραγμούς κινητικότητας. Τα επτά 

χαρακτηριστικά συνέθεσαν την ομάδα παραγόντων που μπορούν να συμβάλλουν στη 

δημιουργία στρατηγικών ομάδων στον κλάδο.  

Τα αποτελέσματα της διαστρωματικής ανάλυσης ανέδειξαν τρεις ομάδες. Δύο 

ομάδες που περιλαμβάνουν τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις αντίστοιχα και μια ομάδα 

που περιέχει επιχειρήσεις οι οποίες ως επί τω πλείστων εκτός από τις εγχώριες 

δραστηριότητες εμπλέκονται και σε εξαγωγικές. Τα ευρήματα της πολλαπλής ανάλυσης  

διακύμανσης έδειξαν ότι  οι τρεις ομάδες είναι σταθερές όσο αφορά τη συνολική τους 
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δομή, όταν τα στρατηγικά χαρακτηριστικά ταυτίζονται με τα ανταγωνιστικά πλεονέκτημα 

και τους φραγμούς κινητικότητας. Ωστόσο, παρατηρήθηκαν κάποιες αλλαγές στα μέλη 

των επιχειρήσεων της κάθε ομάδας. Οι φραγμοί εισόδου συγκεντρώνουν όλες τις μεγάλες 

επιχειρήσεις σε μία ομάδα ενώ τα ανταγωνιστικά πλεονέκτημα  τις διαχωρίζουν σε δύο 

ομάδες. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν  ότι η ύπαρξη πολλών ομάδων στον κλάδο 

σημαίνει ότι οι ανταγωνιστικοί παράγοντες που το δομούν, δεν ασκούν την ίδια επιρροή 

σε όλες τις επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια η αντισταθμιστική ισχύς  που προέρχεται από την 

κάθε ομάδα είναι διαφορετική προς την κατεύθυνση αυτών των παραγόντων. Δηλαδή, η 

διαμόρφωση της ανταγωνιστικής στρατηγικής για μια γαλακτοκομική επιχείρηση που 

θέλει να εισέλθει στον κλάδο ή να μεταπηδήσει σε μια άλλη ομάδα, ουσιαστικά συνιστά 

την ταυτοποίηση και την επιλογή της  πιο συμφέρουσας ομάδας για αυτήν.  

Η διαφορετικότητα στα μέλη των ομάδων που προκύπτει, όταν οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες διαμόρφωσής τους είναι οι φραγμοί κινητικότητας, δείχνει ότι οι στρατηγικές 

διαστάσεις  δε φαίνεται να αποτελούν και τους μοναδικούς φραγμούς των στρατηγικών 

ομάδων. Είναι πολύ πιθανόν, διαφορετικές ομάδες να φέρουν μαζί τους και διαφορετικά 

επίπεδα φραγμών κινητικότητας που υποδηλώνει ότι κάποιες επιχειρήσεις πλεονεκτούν 

έναντι κάποιων άλλων. Αυτό το σημείο «θίγει», σε σημαντικό ίσως βαθμό τη θεωρία του 

Porter, η οποία φαίνεται να συναντά δυσκολίες στο να περιγράψει και να αιτιολογήσει  τη 

μεταπήδηση των επιχειρήσεων από μία ομάδα σε μία άλλη ομάδα. Ο λόγος  έγκειται στο 

γεγονός ότι οι φραγμοί κινητικότητας κατά τον Porter μεταχειρίζoνται τις σχέσεις μεταξύ 

των ομάδων ως στατικές. Αυτή η έλλειψη μπορεί να θεωρηθεί καθοριστικής σημασίας, σε 

έναν κλάδο όπου οι ανταγωνιστικοί συσχετισμοί αλλάζουν συχνά. Στη δική μας 

περίπτωση ωστόσο οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ήταν έξι, δίχως να επηρεάσουν, 

τουλάχιστον θεωρητικά, τη δομή των ομάδων (π.χ. οι μεγάλες διαχωρισμένες από τις 

μικρές). Ωστόσο, στην πραγματικότητα και όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της έρευνας, 

δεν είναι διόλου απίθανο οι επιχειρήσεις να αλλάζουν ομάδες. Η άποψη αυτή 
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τεκμηριώνεται σε σημαντικό βαθμό, όταν οι παράγοντες ενσαρκώνονται από τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων. Οι αλλαγές που γίνονται στα μέλη των 

ομάδων είναι σημαντικές, υποδεικνύοντας ακόμη μια φορά ότι η θεωρία στρατηγικών 

ομάδων του Porter δεν περιέχει το δυναμικό στοιχείο που συνήθως διέπει  μια βιομηχανία.  

Επιπλέον, τα ευρήματα της παρούσης έρευνας φαίνεται να διατηρούν αποστάσεις από την 

άποψη των Mascarenhas and Aaker (1989), τουλάχιστον όσο αφορά το γαλακτοκομικό 

κλάδο. Οι εν λόγω ερευνητές   πρεσβεύουν ότι οι επιχειρήσεις, σε γενικές γραμμές, δεν 

επιλέγουν να αλλάξουν ομάδες, διότι το ρίσκο που υπάρχει από αυτή την αλλαγή μπορεί 

να επιφέρει στην επιχείρηση μεγαλύτερο κόστος  από ό,τι όφελος. Ενδεχομένως, μέσα στις 

ομάδες να υπάρχουν υποομάδες, οι οποίες μπορούν να μετακινηθούν ή να ανήκουν σε 

άλλες ομάδες, όταν ο σχεδιασμός της στρατηγικής τους περιλαμβάνει τη διατήρηση 

(βιωσιμότητα) των ανταγωνιστικών τους  πλεονεκτημάτων. Το γεγονός αυτό  χρήζει 

περαιτέρω έρευνας, η οποία θα διερευνήσει κατά  πόσο οι επιχειρήσεις θεωρούν τα 

συγκεκριμένα στρατηγικά χαρακτηριστικά βιώσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

δηλαδή δεν μπορούν εύκολα να γίνουν αντικείμενο μίμησης από άλλες επιχειρήσεις. Μια 

χρονικά μεταγενέστερη έρευνα με τα εν λόγω ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα,  θα έδινε 

την ευκαιρία να διερευνηθεί αυτή η βιωσιμότητα, δηλαδή αν διατηρείται το πλεονέκτημα 

στο χρόνο ή απλά αποτελεί ένα συμβάν. Αν αποδειχθεί το δεύτερο, με τη δημιουργία νέων 

και διαφορετικών ομάδων σε αριθμό και δομή, τότε επαληθεύεται η θεωρία του 

υπερανταγωνιστικού (hyper competitive) μοντέλου του D’Aveni (1994) το οποίο 

προβλέπει ότι διαχρονικά δημιουργούνται δυναμικές που διαβρώνουν σχεδόν όλα τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αποτρέποντας επομένως τη βιωσιμότητα της ανώτερης 

οικονομικής  απόδοσης. 

Είναι εμφανές, ότι υπάρχει ανάγκη τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε 

εμπειρικό επίπεδο να εισαχθούν όλα εκείνα τα στοιχεία και οι τεχνικές, που θα μπορέσουν 

να «συλλάβουν» το πλέγμα των δυναμικών αλληλεπιδράσεων των παραγόντων που 



234 
 

προσδιορίζουν τις στρατηγικές ομάδες. Θα πρέπει, επομένως, να ληφθούν όχι μόνο 

παράγοντες που στηρίζονται στην υπόθεση ότι η διαμόρφωση στρατηγικής καθορίζεται 

μόνο από την πλευρά της προσφοράς, δηλαδή των επιχειρήσεων, αλλά και από την πλευρά 

της ζήτησης, δηλαδή των καταναλωτών και συγκεκριμένα το πώς αντιλαμβάνονται  τις 

επιχειρήσεις και τα προϊόντα τους.   

Όσον αφορά το εμπειρικό τμήμα, τα ντετερμινιστικά μοντέλα μάλλον αδυνατούν  

από  μόνα τους να ακολουθήσουν την  προοπτική των αλληλεπιδράσεων των δυναμικών 

παραγόντων, που προέρχονται από διαφορετικά πεδία, τα οποία σχηματίζονται από το 

εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων, αλλά και  από τις αντιλήψεις 

των στελεχών και των καταναλωτών.  

Τα αξιώματα της θετικιστικής (positivism) ερευνητικής προσέγγισης θα πρέπει να 

συνδυαστούν με εκείνα της μεταμοντερνιστικής (post-modernism), ώστε να φωτιστούν οι 

κατάλληλοι διάδρομοι συλλογιστικής, για τον προσδιορισμό και  την  ερμηνεία των 

στρατηγικών ομάδων, που ενέχουν έντονα το δυναμικό στοιχείο. 

Η θεωρία συστημάτων (systems theory) ίσως να αποτελεί ένα καλό σημείο 

αφετηρίας, το οποίο θα μπορέσει να καλύψει σε σημαντικό βαθμό τις διάφορες αδυναμίες. 

Ωστόσο θα πρέπει να ακολουθείται από αποτελέσματα, τα οποία προκύπτουν από ένα 

συνδυασμό ντετερμινιστικών μοντέλων (π.χ. διαστρωματική ανάλυση, διαρθρωτικά 

μοντέλα, ανάλυση συνολοκλήρωσης) και μη ντετερμινιστικών (π.χ. χαοτικά μοντέλα).    

Ένας τέτοιος συνδυασμός πολύ πιθανόν να αναδεύσει αντιπαραθέσεις,  

διχογνωμίες αλλά και αδυναμίες, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε εμπειρικό. Αυτός 

όμως είναι ο πιο υγιής τρόπος, γιατί είναι ο πιο σύντομος για την ενδελεχή  και καλά 

επιστημονικά τεκμηριωμένη ερμηνεία των στρατηγικών ομάδων και των παραγόντων που 

τις καθορίζουν.  



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α 

 
Περιγραφή του Δείγματος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

  

Q1: «Πόσο επηρεάζει την τωρινή και τη μελλοντική συνέχιση της λειτουργίας σας η οδηγία   
92/46   της   ΕΕ   περί   ποιότητας   του   παραγόμενου-παραλαμβανομένου γάλακτος και του 
σήματος καταλληλότητας;» 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
not at all 8 23,5 23,5 23,5
little 6 17,6 17,6 41,2
a lot 5 14,7 14,7 55,9
very much 15 44,1 44,1 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
 
 Q2: «Πόσο εύκολη (δαπανηρή - ειδική από άποψη επενδύσεων σε εξοπλισμό) είναι η 
προσαρμογή στους κανόνες 92/46;» 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
not at all 8 23,5 23,5 23,5
little 16 47,1 47,1 70,6
a lot 9 26,5 26,5 97,1
very much 1 2,9 2,9 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
 
Q3: «Θεωρείτε σκόπιμη τη συνεργασία με τους παραγωγούς γάλακτος, ώστε να βοηθήσετε τη 
βελτίωση, ή να ελέγχετε την ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος;» 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
not at all 1 2,9 2,9 2,9
a lot 5 14,7 14,7 17,6
very much 28 82,4 82,4 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
 
Q4: «Υπάρχει ιδιαίτερη υποδομή στις εγκαταστάσεις σας για τον έλεγχο της ποιότητας του 
παραλαμβανόμενου γάλακτος - παραγόμενου προϊόντος;» 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
yes 27 79,4 79,4 79,4
under devel. 7 20,6 20,6 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

Q5: «Πόσο  έντονη είναι η πίεση που υφίσταται  ο  κλάδος  από διεθνείς-πολυεθνικές 
επιχειρήσεις» 
 
 
Q5.1:  «ως προς τον ανταγωνισμό» 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
not at all 2 5,9 5,9 5,9
little 7 20,6 20,6 26,5
a lot 14 41,2 41,2 67,6
very much 11 32,4 32,4 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
Q5.2: «ως προς κινδύνους εξαγοράς, συγχώνευσης κλπ.» 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
not at all 12 35,3 35,3 35,3
little 10 29,4 29,4 64,7
a lot 10 29,4 29,4 94,1
very much 2 5,9 5,9 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
 
Q6: «Αντιμετωπίζετε πρόβλημα στην εξασφάλιση επαρκούς πρώτης ύλης, δεδομένης της 
σχετικής έλλειψης λόγω ποσοστώσεων;» 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
not at all 8 23,5 24,2 24,2
little 14 41,2 42,4 66,7
a lot 9 26,5 27,3 93,9
very much 2 5,9 6,1 100,0

Valid 

Total 33 97,1 100,0  
Missing System 1 2,9   
Total 34 100,0   

 
 Q7: «Τί είδους σχέση υπάρχει με τον (τους) παραγωγό (-ους) γάλακτος» 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
period co 4 11,8 14,3 14,3
perman co 24 70,6 85,7 100,0

Valid 

Total 28 82,4 100,0   
Missing System 6 17,6    
Total 34 100,0    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 
  
Q8 : «Ποιος έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη;» ο παραγωγός γάλακτος - Η  
επιχείρηση σας 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
busines 17 50,0 68,0 68,0

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
 
Q9 : «Στη   διαμόρφωση   της   θέσης   σας   στον   κλάδο   πόσο   σημαντικοί   είναι   οι   εξής 
παράγοντες : 
 
 
Q9A : «το ΰψος των πωλήσεων» 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
little 2 5,9 5,9 5,9
a lot 7 20,6 20,6 26,5
very much 25 73,5 73,5 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
 
Q9B : «ο αριθμός των προϊόντων» 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
not at all 1 2,9 2,9 2,9
little 4 11,8 11,8 14,7
a lot 18 52,9 52,9 67,6
very much 11 32,4 32,4 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
 
Q9C: «η γεωγραφική σας κάλυψη» 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
not at all 1 2,9 2,9 2,9
little 1 2,9 2,9 5,9
a lot 19 55,9 55,9 61,8
very much 13 38,2 38,2 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 

prod 7 20,6 28,0 96,0
3,00 1 2,9 4,0 100,0

Valid 

Total 25 73,5 100,0  
Missing System 9 26,5   
Total 34 100,0   
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ   
 
Q9D : «το μερίδιο αγοράς» 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
not at all 1 2,9 2,9 2,9
little 3 8,8 8,8 11,8
a lot 14 41,2 41,2 52,9
very much 16 47,1 47,1 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
 
Q9E: «το δίκτυο διανομής» 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
not at all 2 5,9 5,9 5,9
little 4 11,8 11,8 17,6
a lot 10 29,4 29,4 47,1
very much 18 52,9 52,9 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
 
Q9F: «ο εκσυγχρονισμός της παραγωγής διαδικασίας» 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
little 2 5,9 5,9 5,9
a lot 10 29,4 29,4 35,3
very much 21 61,8 61,8 97,1
21,00 1 2,9 2,9 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
 
 
 
Q9G: «η ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων σας»  
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
not at all 1 2,9 2,9 2,9
little 1 2,9 2,9 5,9
a lot 6 17,6 17,6 23,5
very much 26 76,5 76,5 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
 
Q9H : «η αναγνώριση του ονόματος σας από το κοινό» 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
not at all 1 2,9 2,9 2,9
little 1 2,9 2,9 5,9
a lot 5 14,7 14,7 20,6
very much 27 79,4 79,4 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5  

 
 
 
 

 

Q10: «Πόσο σημαντική είναι η τυποποίηση των προϊόντων για την εταιρία σας» 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
not at all 1 2,9 2,9 2,9
little 4 11,8 11,8 14,7
a lot 10 29,4 29,4 44,1
very much 19 55,9 55,9 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
Q11: «Πόσο σημαντική νομίζετε ότι είναι η εμφάνιση νέων - καινοτόμων προϊόντων για τους 
καταναλωτές» 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
little 4 11,8 11,8 11,8
a lot 18 52,9 52,9 64,7
very much 12 35,3 35,3 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
 
Q12: «Κατά πόσο νομίζετε ότι ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος να θυσιάσει την τιμή του 
προϊόντος σε σχέση με το όνομα της επιχείρησης που το παράγει» 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
not at all 1 2,9 3,0 3,0
little 10 29,4 30,3 33,3
a lot 19 55,9 57,6 90,9
very much 3 8,8 9,1 100,0

Valid 

Total 33 97,1 100,0  
Missing System 1 2,9   
Total 34 100,0   

 
 
 Q13.1ALL: Σε ποιους τομείς δραστηριοποιείται η εταιρία σας 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
milk, 
butter,cream,yogurt 4 11,8 12,1 12,1 

dairy cheese 9 26,5 27,3 39,4 
m,b,c,y,ic 2 5,9 6,1 45,5 
m,b,c,y, dc 17 50,0 51,5 97,0 
123,00 1 2,9 3,0 100,0 

Valid 

Total 33 97,1 100,0   
Missing System 1 2,9    
Total 34 100,0    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 
 
 
 
 

 
Q14: «Πόσο εύκολη η επέκταση στην παραγωγή νέων προϊόντων όσον αφορά» 
 Α: μηχανολογικό εξοπλισμό   
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
not at all 4 11,8 11,8 11,8
little 17 50,0 50,0 61,8
a lot 6 17,6 17,6 79,4
very much 7 20,6 20,6 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
B: παραγωγή του προϊόντος 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
not at all 2 5,9 5,9 5,9
little 18 52,9 52,9 58,8
a lot 10 29,4 29,4 88,2
very much 4 11,8 11,8 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
 
C : προώθηση του προϊόντος 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
not at all 7 20,6 20,6 20,6
little 16 47,1 47,1 67,6
a lot 7 20,6 20,6 88,2
very much 4 11,8 11,8 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
 
 Q16Α: «Ποια η γεωγραφική κάλυψη της εταιρίας σας» 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
local 10 29,4 29,4 29,4
national 8 23,5 23,5 52,9
international 16 47,1 47,1 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
: Q17A : Πόσο εύκολη είναι η ανάπτυξη δικτύου διανομής ; 
 

  Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
not at all 7 20,6 20,6 20,6
little 9 26,5 26,5 47,1
a lot 14 41,2 41,2 88,2
very much 4 11,8 11,8 100,0

:Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 



ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
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Q18: «Που έγκειται η δυσκολία στην απόκτηση του δικτύου διανομής 
A : Κυριαρχία άλλων ανταγωνιστών 
 

Cumulative 
  Frequency Percent Valid Percent Percent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

not at all 5 14,7 14,7 14,7
little 9 26,5 26,5 41,2
a lot 16 47,1 47,1 88,2
very much 4 11,8 11,8 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
B: «Αναγκαιότητα δημιουργίας κατάλληλης υποδομής (ψυγεία, αποθήκες κ.λ.π.)» 
 

Cumulative 
  Frequency Percent Valid Percent Percent 

not at all 2 5,9 5,9 5,9
little 10 29,4 29,4 35,3
a lot 9 26,5 26,5 61,8
very much 13 38,2 38,2 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
C: Ευαισθησία του προϊόντος (αλλοίωση κ.λ.π.) 
 

Cumulative 
  Frequency Percent Valid Percent Percent 

not at all 5 14,7 15,2 15,2
little 10 29,4 30,3 45,5
a lot 10 29,4 30,3 75,8
very much 8 23,5 24,2 100,0

Valid 

Total 33 97,1 100,0  
Missing System 1 2,9   
Total 34 100,0   
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Q24 : «Πόσο  σημαντική  πιστεύετε  ότι  είναι  για  την  επιβίωση  της  επιχείρησης  σας  η 
εφαρμογή καινοτόμων ιδεών επί συνεχούς βάσεως όσον αφορά»: 
 
A: «την αναβάθμιση υπαρχόντων προϊόντων» 
 

Cumulative 
  Frequency Percent Valid Percent Percent 

 
 
 

 
 
 

little 3 8,8 8,8 8,8
a lot 11 32,4 32,4 41,2
very much 20 58,8 58,8 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
  
B: «την εμφάνιση νέων προϊόντων» 
 
 

Cumulative 
  Frequency Percent Valid Percent Percent 

not at all 2 5,9 5,9 5,9
little 5 14,7 14,7 20,6
a lot 9 26,5 26,5 47,1
very much 18 52,9 52,9 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
  
C: «την αναδιοργάνωση της επιχείρησης» 
 
 

Cumulative 
  Frequency Percent Valid Percent Percent 

little 4 11,8 11,8 11,8
a lot 14 41,2 41,2 52,9
very much 16 47,1 47,1 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
 
 
D: «την αναζήτηση τρόπων προώθησης των προϊόντων» 
 
 

Cumulative 
  Frequency Percent Valid Percent Percent 

not at all 1 2,9 2,9 2,9
little 3 8,8 8,8 11,8
a lot 13 38,2 38,2 50,0
very much 17 50,0 50,0 100,0

Valid 

Total 34 100,0 100,0  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9  Reliability Analsysis 
 

Ερωτήσεις «Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα» 
 
Case Processing Summary     Reliability Statistics 
 
  N % 

Valid 34 100,0
Excluded
(a) 0 ,0

Cases 

Total 34 100,0
 a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 

Ερωτήσεις  «Στρατηγικά Χαρακτηριστικά» 
 

Case Processing Summary      Reliability Statistics 
 
  N % 

Valid 34 100,0
Excluded
(a) 0 ,0

Cases 

Total 34 100,0
 a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 

Ερωτήσεις  «Φραγμοί Εισόδου» 
 
Case Processing Summary      Reliability Statistics 
 
  N % 

Valid 34 100,0
Excluded
(a) 0 ,0

Cases 

Total 34 100,0
 a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
 
 

Ερωτήσεις  «Απειλές» 
 
Case Processing Summary       Reliability Statistics 
 
  N % 

Valid 34 100,0
Excluded
(a) 0 ,0

Cases 

Total 34 100,0
 a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
  
 
 
  
 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,845 10 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,872 10 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,697 10 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,704 10 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 

Πίνακας 1:   Pearson Correlations [Ανταγωνιστικά  Πλεονεκτήματα (CADV) & Στρατηγικά Χαρακτηριστικά (STRAT)] 
 
    STRAT1 STRAT2 STRAT3 STRAT4 STRAT5 STRAT6 STRAT7 STRAT8 STRAT9 STRAT10 
CADV1 Pearson Correlation ,715(**) ,577(**) ,353(*) ,571(**) ,545(**) ,407(*) ,328 ,221 ,371(*) ,633(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 ,031 ,000 ,041 ,000 ,001 ,017 ,059 ,209 ,000 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
CADV2 Pearson Correlation ,262 ,833(**) ,545(**) ,270 ,310 ,423(*) ,659(**) ,287 ,839(**) ,325 
  Sig. (2-tailed) ,135 ,000 ,001 ,122 ,075 ,013 ,000 ,100 ,000 ,061 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
CADV3 Pearson Correlation ,293 ,526(**) ,776(**) ,471(**) ,374(*) ,475(**) ,366(*) ,448(**) ,440(**) ,042 
  Sig. (2-tailed) ,093 ,001 ,000 ,814 ,005 ,029 ,005 ,033 ,008 ,009 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
CADV4 Pearson Correlation ,011 -,015 ,204 ,371(*) ,149 ,279 -,070 -,063 ,035 ,324 
  Sig. (2-tailed) ,951 ,935 ,247 ,031 ,401 ,110 ,692 ,725 ,842 ,062 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
CADV5 Pearson Correlation ,266 ,242 ,313 -,010 ,752(**) ,529(**) ,440(**) ,334 ,171 ,139 
  Sig. (2-tailed) ,169 ,072 ,954 ,000 ,001 ,009 ,054 ,128 ,333 ,432 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
CADV6 Pearson Correlation ,359(*) ,470(**) ,458(**) ,317 ,701(**) ,828(**) ,616(**) ,481(**) ,474(**) ,310 
  Sig. (2-tailed) ,037 ,007 ,068 ,000 ,000 ,000 ,004 ,005 ,005 ,075 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
CADV7 Pearson Correlation ,102 ,386(*) ,326 ,019 ,460(**) ,437(**) ,787(**) ,231 ,525(**) ,051 
  Sig. (2-tailed) ,564 ,024 ,060 ,913 ,006 ,010 ,000 ,189 ,001 ,772 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
CADV8 Pearson Correlation ,596(**) ,088 ,184 ,218 -,066 ,380(*) ,570(**) ,359(*) ,152 ,257 
  Sig. (2-tailed) ,621 ,296 ,216 ,709 ,027 ,000 ,037 ,000 ,390 ,143 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
CADV9 Pearson Correlation ,828(**) ,102 ,703(**) ,580(**) ,321 ,371(*) ,457(**) ,712(**) ,366(*) ,299 
  Sig. (2-tailed) ,566 ,000 ,000 ,064 ,031 ,007 ,000 ,033 ,000 ,086 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
CADV10 Pearson Correlation ,305 ,223 ,329 ,058 ,191 ,261 ,147 ,308 ,169 ,744(**) 
  Sig. (2-tailed) ,079 ,204 ,057 ,745 ,280 ,137 ,408 ,077 ,339 ,000 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Πίνακας 2  Pearson Correlations  Απειλές εισόδου (ΤΗR) & Φραγμοί Κινητικότητας  (BAR) 
 
    THR1 THR2 THR3 THR4 THR5 THR6 THR7 THR8 THR9 THR10 
BAR1 Pearson Correlation ,004 ,186 -,097 ,057 -,378(*) -,022 -,181 -,216 -,007 ,083 
  Sig. (2-tailed) ,982 ,292 ,583 ,750 ,027 ,900 ,305 ,219 ,971 ,641 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
BAR2 Pearson Correlation -,401(*) ,835(**) -,039 ,023 -,100 ,349(*) ,361(*) ,314 ,494(**) -,064 
  Sig. (2-tailed) ,019 ,000 ,825 ,898 ,575 ,043 ,036 ,071 ,003 ,721 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
BAR3 Pearson Correlation -,091 ,426(*) ,394(*) ,082 -,041 ,214 ,186 ,084 ,262 ,271 
  Sig. (2-tailed) ,609 ,012 ,021 ,643 ,817 ,225 ,291 ,637 ,134 ,122 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
BAR4 Pearson Correlation -,218 -,149 -,417(*) ,600(**) -,349(*) -,308 -,078 -,096 -,382(*) -,329 
  Sig. (2-tailed) ,215 ,400 ,014 ,000 ,043 ,076 ,661 ,587 ,026 ,057 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
BAR5 Pearson Correlation ,055 ,024 -,096 ,119 ,216 ,241 ,482(**) ,566(**) -,141 ,108 
  Sig. (2-tailed) ,759 ,894 ,590 ,504 ,221 ,170 ,004 ,000 ,427 ,545 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
BAR6 Pearson Correlation ,066 ,312 ,130 -,205 ,155 ,692(**) ,431(*) ,486(**) ,293 -,010 
  Sig. (2-tailed) ,711 ,072 ,462 ,246 ,382 ,000 ,011 ,004 ,092 ,956 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
BAR7 Pearson Correlation ,074 ,303 ,087 -,037 ,345(*) ,513(**) ,781(**) ,531(**) ,335 ,098 
  Sig. (2-tailed) ,679 ,082 ,627 ,835 ,046 ,002 ,000 ,001 ,053 ,582 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
BAR8 Pearson Correlation -,121 ,212 ,116 -,156 ,102 ,411(*) ,438(**) ,858(**) ,265 ,094 
  Sig. (2-tailed) ,496 ,229 ,512 ,378 ,565 ,016 ,010 ,000 ,130 ,598 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
BAR9 Pearson Correlation -,011 ,431(*) -,109 -,087 ,047 ,443(**) ,412(*) ,377(*) ,656(**) ,077 
  Sig. (2-tailed) ,953 ,011 ,539 ,623 ,793 ,009 ,016 ,028 ,000 ,664 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
BAR10 Pearson Correlation -,279 ,156 ,027 ,145 -,150 -,029 ,143 ,144 ,095 ,025 
  Sig. (2-tailed) ,110 ,379 ,879 ,413 ,396 ,870 ,418 ,415 ,592 ,889 
  N 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Πίνακας 3  Pearson Correlations  Στρατηγικά Χαρακτηριστικά (STRAT) & Φραγμοί Κινητικότητας  (BAR) 
 
   STRAT2 STRAT3 STRAT4 STRAT6 STRAT7 STRAT8 STRAT9 
BAR2 Pearson Correlation ,841(**) ,531(**) ,288 ,469(**) ,590(**) ,524(**) ,611(**) 
  Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,099 ,005 ,000 ,001 ,000 
  N 34 34 34 34 34 34 34 
BAR3 Pearson Correlation ,343(*) ,784(**) -,005 ,101 ,277 ,329 ,318 
  Sig. (2-tailed) ,047 ,000 ,978 ,568 ,113 ,058 ,067 
  N 34 34 34 34 34 34 34 
BAR4 Pearson Correlation -,244 -,247 ,508(**) -,061 -,210 -,221 -,249 
  Sig. (2-tailed) ,165 ,159 ,002 ,730 ,234 ,209 ,156 
  N 34 34 34 34 34 34 34 
BAR6 Pearson Correlation ,280 ,311 ,150 ,762(**) ,472(**) ,325 ,348(*) 
  Sig. (2-tailed) ,109 ,074 ,396 ,000 ,005 ,061 ,044 
  N 34 34 34 34 34 34 34 
BAR7 Pearson Correlation ,428(*) ,128 ,019 ,343(*) ,723(**) ,160 ,495(**) 
  Sig. (2-tailed) ,012 ,471 ,917 ,047 ,000 ,365 ,003 
  N 34 34 34 34 34 34 34 
BAR8 Pearson Correlation ,213 ,231 -,117 ,307 ,348(*) ,670(**) ,237 
  Sig. (2-tailed) ,225 ,189 ,509 ,078 ,044 ,000 ,177 
  N 34 34 34 34 34 34 34 
BAR9 Pearson Correlation ,492(**) ,310 ,365(*) ,430(*) ,540(**) ,406(*) ,738(**) 
  Sig. (2-tailed) ,003 ,074 ,034 ,011 ,001 ,017 ,000 
  N 34 34 34 34 34 34 34 
 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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Πίνακας 4. Agglomeration Schedule  (με βάση τα Στρατηγικά Χαρακτηριστικά)  
 

 

Cluster Combined Coefficients 
Stage Cluster First 

Appears 
Next 

Stage 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
1 3 30 ,000 0 0 12 
2 7 23 ,000 0 0 4 
3 5 21 ,000 0 0 5 
4 4 7 ,000 0 2 12 
5 5 6 ,667 3 0 6 
6 2 5 1,500 0 5 25 
7 29 33 2,500 0 0 8 
8 11 29 3,500 0 7 17 
9 19 22 4,500 0 0 17 
10 8 16 5,500 0 0 21 
11 1 15 6,500 0 0 21 
12 3 4 7,700 1 4 16 
13 25 34 9,200 0 0 19 
14 18 24 10,700 0 0 20 
15 12 14 12,200 0 0 22 
16 3 13 14,000 12 0 25 
17 11 19 16,200 8 9 18 
18 9 11 18,500 0 17 23 
19 20 25 21,000 0 13 24 
20 10 18 23,500 0 14 30 
21 1 8 26,000 11 10 31 
22 12 31 29,167 15 0 26 
23 9 26 32,810 18 0 28 
24 20 28 36,810 19 0 26 
25 2 3 40,910 6 16 27 
26 12 20 46,243 22 24 30 
27 2 27 52,188 25 0 31 
28 9 32 58,170 23 0 29 
29 9 17 66,157 28 0 32 
30 10 12 74,857 20 26 33 
31 1 2 83,678 21 27 32 
32 1 9 106,200 31 29 33 
33 1 10 191,029 32 30 0 
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Σχήμα 1  ( Ομάδες με βάση τα Στρατηγικά Χαρακτηριστικά)  
 
* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * 
* * * * 
 
 
 Dendrogram using Ward Method 
 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  VIGLA       3    
  FAGE       30    
  KOLIOS      7    
  PINDOS     23    
  RODOPI      4     
  MEBGAL     13     
  VORAS       5     
  OLIMPOS    21     
  DELTA       6     
  alpino      2      
  SERGAL     27            
  DODONI      8              
  NEOGAL     16           
  AGNO        1               
  AFOI MPI   15               
  TIRAS      29              

 
  KRI-KRI    33                                                  
  BASDRAS-   11                                                  
  XANTHI S   19                                                
  PARNASOS   22                                                 
  XRISTAKI    9                                               
  ROUPGIDI   26                                        
  KOURELAS   32                                                
  NESTLE     17                                               
  NISIOTIS   18                                                   
  progal     24                                               
  DELFI      10                                                  
  LAKOGERA   12      

 
  ZAGAS-AG   14     
  XOUNDRIS   31      
  PRIKA      25     
  RIGA       34    
  XILOURIS   20     
  TAMINA     28    
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Σχήμα 2 (με βάση τα Στρατηγικά Χαρακτηριστικά ) 
 

Vertical Icicle

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X                        
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X             
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X                   
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X                          
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X                      
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X               
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X                              
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X              
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X                    
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X                                 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X                             
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X                            
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X                       
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X         
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X                 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X       
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X        
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X                  
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X                                
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X                           
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X                
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X    
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X            
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X                         
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X      
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X                               
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X          
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X                     
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X           
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Case
28:TAMINA
 
34:RIGA
 
25:PRIKA
 
20:XILOURIS
 
31:XOUNDRIS
 
14:ZAGAS-AG
 
12:LAKOGERA
 
24:progal
 
18:NISIOTIS
 
10:DELFI
 
17:NESTLE
 
32:KOURELAS
 
26:ROUPGIDI
 
22:PARNASOS
 
19:XANTHI S
 
33:KRI-KRI
 
29:TIRAS
 
11:BASDRAS-
 
9:XRISTAKI
 
27:SERGAL
 
13:MEBGAL
 
23:PINDOS
 
7:KOLIOS
 
4:RODOPI
 
30:FAGE
 
3:VIGLA
 
6:DELTA
 
21:OLIMPOS
 
5:VORAS
 
2:alpino
 
16:NEOGAL
 
8:DODONI
 
15:AFOI MPI
 
1:AGNO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Number of clusters



217 
 

Πίνακας 5: ANOVA (Στρατηγικά Χαρακτηριστικά) 
 

    
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Between 
Groups 23,396 2 11,698 29,888 ,000 

Within Groups 12,133 31 ,391    

STRAT2 

Total 35,529 33     
Between 
Groups 13,249 2 6,625 14,034 ,000 

Within Groups 14,633 31 ,472    

STRAT3 

Total 27,882 33     
Between 
Groups 1,995 2 ,998 3,587 ,040 

Within Groups 8,622 31 ,278    

STRAT4 

Total 10,618 33     
Between 
Groups 23,782 2 11,891 30,465 ,000 

Within Groups 12,100 31 ,390    

STRAT6 

Total 35,882 33     
Between 
Groups 18,196 2 9,098 24,886 ,000 

Within Groups 11,333 31 ,366    

STRAT7 

Total 29,529 33     
Between 
Groups 4,196 2 2,098 6,614 ,004 

Within Groups 9,833 31 ,317    

STRAT8 

Total 14,029 33     
Between 
Groups 22,537 2 11,268 23,253 ,000 

Within Groups 15,022 31 ,485    

STRAT9 

Total 37,559 33     



 
Means Plots             Διάγραμμα 1                                               Διάγραμμα 2                                                      Διάγραμμα 3                                                                      
            
 

CLSTRAT31

321

M
e
a
n
 
o
f
 
S
T
R
A
T
2

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

CLSTRAT31

321

M
e
a
n
 
o
f
 
S
T
R
A
T
3

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

CLSTRAT31

321

M
e
a
n
 
o
f
 
S
T
R
A
T
4

3,00

2,90

2,80

2,70

2,60

2,50

2,40
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                                       Διάγραμμα 4                                                             Διάγραμμα 5                                                      Διάγραμμα   6                                                                
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        CLSTRAT31

321
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3,00
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1,00

          CLSTRAT31

321
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n
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S
T
R
A
T
7

2,50

2,00

1,50

1,00

  CLSTRAT31

321

M
e
a
n
 
o
f
 
S
T
R
A
T
9

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

 
 
 
                                  Διάγραμμα 7         
 

CLSTRAT31

321

M
e
a
n
 
o
f
 
S
T
R
A
T
9

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50
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 (Διαστρωματική Ανάλυση για τις μη σημαντικούς παράγοντες- ) .  
 
 Πίνακας 6   Agglomeration Schedule 

 

Stage Cluster Combined Coefficients Stage Cluster First Appears 
Next 

Stage 

  Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
1 20 33 ,000 0 0 9 
2 23 30 ,000 0 0 7 
3 26 28 ,000 0 0 5 
4 5 27 ,000 0 0 17 
5 15 26 ,000 0 3 6 
6 15 25 ,000 5 0 25 
7 4 23 ,000 0 2 12 
8 19 22 ,000 0 0 24 
9 2 20 ,000 0 1 14 
10 13 16 ,000 0 0 12 
11 12 14 ,000 0 0 13 
12 4 13 ,000 7 10 16 
13 11 12 ,000 0 11 28 
14 2 9 ,000 9 0 23 
15 7 8 ,000 0 0 16 
16 4 7 ,000 12 15 32 
17 3 5 ,000 0 4 22 
18 18 31 ,500 0 0 27 
19 1 24 1,000 0 0 24 
20 6 21 1,500 0 0 26 
21 10 17 2,000 0 0 33 
22 3 34 2,750 17 0 27 
23 2 29 3,550 14 0 26 
24 1 19 4,800 19 8 25 
25 1 15 6,425 24 6 29 
26 2 6 8,268 23 20 28 
27 3 18 11,018 22 18 30 
28 2 11 13,975 26 13 30 
29 1 32 17,711 25 0 31 
30 2 3 24,549 28 27 31 
31 1 2 36,580 29 30 32 
32 1 4 53,406 31 16 33 
33 1 10 78,294 32 21 0 
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Vertical Icicle

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X                     
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X                                 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X               
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X                
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X          
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X            
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X       
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X                                
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X                  
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X                           
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X                      
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X    
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X                 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X                              
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X           
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X             
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X                            
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X                    
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X                          
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X                       
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X              
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X         
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X                               
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X                             
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X      
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X                         
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X        
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X                        
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X                   
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Case
17:NESTLE
 
10:BASDRAS-
 
8:DODONI
 
7:KOLIOS
 
16:NEOGAL
 
13:MEBGAL
 
30:FAGE
 
23:PINDOS
 
4:RODOPI
 
31:XOUNDRIS
 
18:NISIOTIS
 
34:XRISTAKI
 
27:SERGAL
 
5:VORAS
 
3:VIGLA
 
14:ZAGAS-AG
 
12:LAKOGERA
 
11:DELFI
 
21:OLIMPOS
 
6:DELTA
 
29:TIRAS
 
9:RIGA
 
33:KRI-KRI
 
20:XILOURIS
 
2:alpino
 
32:KOURELAS
 
25:PRIKA
 
28:TAMINA
 
26:ROUPGIDI
 
15:AFOI MPI
 
22:PARNASOS
 
19:XANTHI S
 
24:progal
 
1:AGNO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Number of clusters

Σχήμα 3 



 
 
 Σχήμα 4  
 
* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * 
* * * * 
 
 Dendrogram using Ward Method 
 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  XILOURIS   20    
  KRI-KRI    33    
  alpino      2    
  RIGA        9    
  TIRAS      29     
  DELTA       6     
  OLIMPOS    21       
  LAKOGERA   12              
  ZAGAS-AG   14           
  DELFI      11               
  NISIOTIS   18                      
  XOUNDRIS   31                         
  VORAS       5                  
  SERGAL     27                          
  VIGLA       3                       
  XRISTAKI   34                           
  ROUPGIDI   26                                  
  TAMINA     28                                  
  AFOI MPI   15                                
  PRIKA      25                             
  XANTHI S   19                               
  PARNASOS   22              

 
  AGNO        1                                               
  progal     24                                                 
  KOURELAS   32                                            
  PINDOS     23                                                  
  FAGE       30                                                  
  RODOPI      4                                                  
  MEBGAL     13                  
 

  NEOGAL     16                                                   
  KOLIOS      7                                                   
  DODONI      8                                                   
  BASDRAS-   10   

 
  NESTLE     17    
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Πίνακας 6. Pearson Correlation : Στρατηγικά Χαρακτηριστικά (STRAT) & Φραγμοί Κινητικότητας  
(BAR) 
  

    CADV2 CADV3 CADV4 CADV6 CADV7 CADV8 CADV9 
BAR2 Pearson 

Correlation ,693(**) ,411(*) -,018 ,451(**) ,200 ,275 ,601(**)

  Sig. (2-tailed) ,000 ,016 ,921 ,007 ,256 ,116 ,000
  N 34 34 34 34 34 34 34
BAR3 Pearson 

Correlation ,362(*) ,701(**) ,137 ,169 ,187 ,068 ,394(*)

  Sig. (2-tailed) ,035 ,000 ,439 ,340 ,291 ,703 ,021
  N 34 34 34 34 34 34 34
BAR4 Pearson 

Correlation -,191 -,140 ,228 ,053 -,007 -,213 -,202

  Sig. (2-tailed) ,280 ,430 ,194 ,764 ,970 ,225 ,253
  N 34 34 34 34 34 34 34
BAR6 Pearson 

Correlation ,268 ,307 ,258 ,685(**) ,385(*) ,532(**) ,326

  Sig. (2-tailed) ,126 ,077 ,140 ,000 ,025 ,001 ,060
  N 34 34 34 34 34 34 34
BAR7 Pearson 

Correlation ,410(*) ,172 -,114 ,382(*) ,630(**) ,294 ,500(**)

  Sig. (2-tailed) ,016 ,331 ,522 ,026 ,000 ,091 ,003
  N 34 34 34 34 34 34 34
BAR8 Pearson 

Correlation ,044 ,375(*) ,075 ,373(*) ,238 ,746(**) ,199

  Sig. (2-tailed) ,805 ,029 ,672 ,030 ,175 ,000 ,259
  N 34 34 34 34 34 34 34
BAR9 Pearson 

Correlation ,606(**) ,180 ,146 ,333 ,252 ,248 ,652(**)

  Sig. (2-tailed) ,000 ,309 ,411 ,054 ,150 ,158 ,000
  N 34 34 34 34 34 34 34

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Πίνακας 7 : Agglomeration Schedule ( Στρατηγικές Ομάδες με βάση τα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα) 
 

Cluster Combined Coefficients 
Stage Cluster First 

Appears 
Next 

Stage 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
1 7 30 ,000 0 0 2 
2 4 7 ,000 0 1 11 
3 1 5 ,000 0 0 14 
4 25 34 ,500 0 0 17 
5 27 33 1,000 0 0 16 
6 21 29 1,500 0 0 26 
7 14 26 2,000 0 0 12 
8 18 24 2,500 0 0 22 
9 13 23 3,000 0 0 19 
10 8 16 3,500 0 0 21 
11 3 4 4,250 0 2 23 
12 11 14 5,083 0 7 22 
13 2 22 6,083 0 0 27 
14 1 15 7,417 3 0 26 
15 10 28 8,917 0 0 25 
  16 12 27 10,417 0 5 20 
17 20 25 11,917 0 4 25 
18 9 19 13,417 0 0 24 
19 6 13 14,917 0 9 23 
20 12 17 16,917 16 0 28 
21 8 31 19,083 10 0 29 
22 11 18 21,250 12 8 24 
23 3 6 23,929 11 19 30 
24 9 11 26,714 18 22 28 
25 10 20 29,614 15 17 32 
26 1 21 32,981 14 6 29 
27 2 32 36,648 13 0 30 
28 9 12 44,907 24 20 31 
29 1 8 54,416 26 21 31 
30 2 3 67,220 27 23 33 
31 1 9 84,247 29 28 32 
32 1 10 116,192 31 25 33 
33 1 2 174,706 32 30 0 
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Σχήμα  6 (Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα) 
Vertical Icicle

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X       
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X                    
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X                      
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X         
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X                              
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X                          
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X            
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X                                 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X                       
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X    
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X                  
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X               
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X                                
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X          
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X                           
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X                
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X                            
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X                 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X           
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X             
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X                         
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X      
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X                     
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X                               
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X                   
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X        
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X                             
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X                        
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X              
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Case
23:PINDOS
 
13:MEBGAL
 
6:DELTA
 
30:FAGE
 
7:KOLIOS
 
4:RODOPI
 
3:VIGLA
 
32:KOURELAS
 
22:PARNASOS
 
2:alpino
 
20:XILOURIS
 
34:RIGA
 
25:PRIKA
 
28:TAMINA
 
10:DELFI
 
33:KRI-KRI
 
17:NESTLE
 
27:SERGAL
 
12:LAKOGERA
 
19:XANTHI S
 
24:progal
 
18:NISIOTIS
 
14:ZAGAS-AG
 
26:ROUPGIDI
 
11:BASDRAS-
 
9:XRISTAKI
 
31:XOUNDRIS
 
16:NEOGAL
 
8:DODONI
 
29:TIRAS
 
21:OLIMPOS
 
15:AFOI MPI
 
5:VORAS
 
1:AGNO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Number of clusters
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Σχήμα 7    (Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα) 
 
 
* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * 
* * * * 
 
 Dendrogram using Ward Method 
 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  KOLIOS      7    
  FAGE       30    
  RODOPI      4    
  VIGLA       3     
  MEBGAL     13            
  PINDOS     23          

 
  DELTA       6                                                  
  alpino      2                                                
  PARNASOS   22                                          
  KOURELAS   32                                                 
  PRIKA      25                                                   
  RIGA       34                                                 
  DELFI      10                         
 

  TAMINA     28                                                 
  XILOURIS   20                                                
  NISIOTIS   18                                                  
  progal     24                                                  
  ZAGAS-AG   14                                                
  XANTHI S   19                       

 
  BASDRAS-   11                           
  ROUPGIDI   26                
  XRISTAKI    9                           
  NESTLE     17                         
  KRI-KRI    33                       
  LAKOGERA   12                 
  SERGAL     27                   
  DODONI      8                   
  NEOGAL     16           
  XOUNDRIS   31           
  OLIMPOS    21         
  TIRAS      29     
  AGNO        1     
  VORAS       5    
  AFOI MPI   15    
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Πίνακας 8: Agglomeration Schedule (Στρατηγικές ομάδες με βάση τους Φραγμούς κινητικότητας) 
 

Cluster Combined Coefficients 
Stage Cluster First 

Appears 
Next 

Stage 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 
1 8 16 ,000 0 0 15 
2 4 13 ,000 0 0 4 
3 6 7 ,000 0 0 12 
4 3 4 ,000 0 2 17 
5 24 34 ,500 0 0 13 
6 22 33 1,000 0 0 14 
7 21 30 1,500 0 0 15 
8 11 29 2,000 0 0 20 
9 10 27 2,500 0 0 19 
10 14 20 3,000 0 0 26 
11 1 2 3,500 0 0 23 
12 5 6 4,167 0 3 25 
13 24 28 5,000 5 0 16 
14 19 22 5,833 0 6 20 
15 8 21 7,083 1 7 22 
16 18 24 8,500 0 13 29 
17 3 23 10,000 4 0 25 
18 9 15 11,500 0 0 24 
19 10 12 13,000 9 0 31 
20 11 19 14,767 8 14 28 
21 26 31 16,767 0 0 26 
22 8 25 19,417 15 0 24 
23 1 17 22,250 11 0 27 
24 8 9 25,207 22 18 30 
25 3 5 28,183 17 12 27 
26 14 26 31,433 10 21 29 
27 1 3 36,457 23 25 30 
28 11 32 42,857 20 0 32 
29 14 18 50,357 26 16 32 
30 1 8 58,000 27 24 31 
31 1 10 67,450 30 19 33 
32 11 14 79,593 28 29 33 
33 1 11 120,794 31 32 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σχήμα 8:  Ομάδες με βάση τους Φραγμούς Κινητικότητας 

228 
 



229 
 

Vertical Icicle

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X             
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X                
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X                             
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X                     
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X                          
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X          
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X                                
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X                            
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X      
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X              
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X                    
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X        
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X                                 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X                   
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X         
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X                               
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X                  
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X                        
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X                      
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X       
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X               
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X                              
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X   
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X            
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X                         
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X                 
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X    
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X                           
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X                       
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X           
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Case
28:TAMINA
 
34:RIGA
 
24:progal
 
18:NISIOTIS
 
31:XOUNDRIS
 
26:ROUPGIDI
 
20:XILOURIS
 
14:ZAGAS-AG
 
32:KOURELAS
 
33:KRI-KRI
 
22:PARNASOS
 
19:XANTHI S
 
29:TIRAS
 
11:BASDRAS-
 
12:LAKOGERA
 
27:SERGAL
 
10:DELFI
 
15:AFOI MPI
 
9:XRISTAKI
 
25:PRIKA
 
30:FAGE
 
21:OLIMPOS
 
16:NEOGAL
 
8:DODONI
 
7:KOLIOS
 
6:DELTA
 
5:VORAS
 
23:PINDOS
 
13:MEBGAL
 
4:RODOPI
 
3:VIGLA
 
17:NESTLE
 
2:alpino
 
1:AGNO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Number of clusters
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Σχήμα  9: Ομάδες με βάση τους Φραγμούς Κινητικότητας 
 
* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * * 
* * * * 
 
 Dendrogram using Ward Method 
 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  DODONI      8    
  NEOGAL     16    
  OLIMPOS    21     
  FAGE       30     
  PRIKA      25         
  XRISTAKI    9         
  AFOI MPI   15           
  AGNO        1          
  alpino      2       
  NESTLE     17         
  DELTA       6          
  KOLIOS      7          
  VORAS       5          

 
  RODOPI      4                                             
  MEBGAL     13                                                 
  VIGLA       3                                                
  PINDOS     23                                                  
  DELFI      10                                                  
  SERGAL     27                                         
  LAKOGERA   12                                                   
  BASDRAS-   11                                                 
  TIRAS      29                                              
  PARNASOS   22                                                 
  KRI-KRI    33                                        
  XANTHI S   19                                                 
  KOURELAS   32                                            
  progal     24                

 
  RIGA       34                 
  TAMINA     28         
  NISIOTIS   18           
  ZAGAS-AG   14         
  XILOURIS   20     
  ROUPGIDI   26    
  XOUNDRIS   31    
 



Πίνακας 9 : ΑΝΟVA ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΝ - ΓΙΑ 2 ΟΜΑΔΕΣ (STRAT, COMADV, BAR)                                              
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ANOVA 

clstbacom2 
Sum of 

  Squares df Mean Square F Sig. 
Between ,314 2 ,157 ,695 ,502 Groups 
Within Groups 22,353 99 ,226    
Total 22,667 101     

 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: clstbacom2

-,11765 ,11525 ,566 -,3919 ,1566
,00000 ,11525 1,000 -,2742 ,2742
,11765 ,11525 ,566 -,1566 ,3919
,11765 ,11525 ,566 -,1566 ,3919
,00000 ,11525 1,000 -,2742 ,2742

-,11765 ,11525 ,566 -,3919 ,1566
-,11765 ,11525 ,596 -,4041 ,1688
,00000 ,11525 1,000 -,2864 ,2864
,11765 ,11525 ,596 -,1688 ,4041
,11765 ,11525 ,596 -,1688 ,4041
,00000 ,11525 1,000 -,2864 ,2864

-,11765 ,11525 ,596 -,4041 ,1688

(J) condition
2,00
3,00
1,00
3,00
1,00
2,00
2,00
3,00
1,00
3,00
1,00
2,00

(I) condition
1,00

2,00

3,00

1,00

2,00

3,00

Tukey HSD

Scheffe

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

 
 
                                                                                            clstbacom2 
 

N 

Subset for 
alpha = 

.05 

  condition 1 1 
1,00 34 1,2941 
3,00 34 1,2941 
2,00 34 1,4118 

Tukey 
HSD(a) 

Sig. ,566 
1,00 34 1,2941 
3,00 34 1,2941 
2,00 34 1,4118 

Duncan(a) 

Sig.  ,341 
1,00 34 1,2941 
3,00 34 1,2941 
2,00 34 1,4118 

Scheffe(a) 

Sig.  ,596 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 34,000. 



 
 
Πίνακας 10:  ΑΝΟVA ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΝ - ΓΙΑ 3 ΟΜΑΔΕΣ (STRAT, COMADV, BAR) 
 
 
 

 ANOVA 
 
clstbacom3  

Sum of 
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Squares df Mean Square F Sig. 
Between 1,314 2 ,657 ,981 ,378 Groups 
Within Groups 66,265 99 ,669    
Total 67,578 101     

 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: clstbacom3

,20588 ,19843 ,555 -,2663 ,6780
,26471 ,19843 ,380 -,2074 ,7369

-,20588 ,19843 ,555 -,6780 ,2663
,05882 ,19843 ,953 -,4133 ,5310

-,26471 ,19843 ,380 -,7369 ,2074
-,05882 ,19843 ,953 -,5310 ,4133
,20588 ,19843 ,585 -,2873 ,6990
,26471 ,19843 ,414 -,2284 ,7578

-,20588 ,19843 ,585 -,6990 ,2873
,05882 ,19843 ,957 -,4343 ,5520

-,26471 ,19843 ,414 -,7578 ,2284
-,05882 ,19843 ,957 -,5520 ,4343

(J) condition
2,00
3,00
1,00
3,00
1,00
2,00
2,00
3,00
1,00
3,00
1,00
2,00

(I) condition
1,00

2,00

3,00

1,00

2,00

3,00

Tukey HSD

Scheffe

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

 
 
    clstbacom3 
 

N 

Subset for 
alpha = 

.05 

  condition 1 1 
3,00 34 1,5882 
2,00 34 1,6471 
1,00 34 1,8529 

Tukey 
HSD(a) 

Sig. ,380 
3,00 34 1,5882 
2,00 34 1,6471 
1,00 34 1,8529 

Duncan(a) 

Sig.  ,212 
3,00 34 1,5882 
2,00 34 1,6471 
1,00 34 1,8529 

Scheffe(a) 

Sig.  ,414 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 



Πίνακας 11: ΑΝΟVA ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΝ - ΓΙΑ 4 ΟΜΑΔΕΣ (STRAT, COMADV, BAR) 
 

 
Πίνακας 12: ΑΝΟVA ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΝ - ΓΙΑ 5 ΟΜΑΔΕΣ (STRAT, COMADV, BAR) 

 
 

 
 
 
 ANOVA 
 
clstbacom4  

Sum of 
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Squares df Mean Square F Sig. 
Between 5,961 2 2,980 2,401 ,096 Groups 
Within Groups 122,912 99 1,242    
Total 128,873 101     

 
 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: clstbacom4

,58824 ,27024 ,080 -,0548 1,2313
,35294 ,27024 ,395 -,2901 ,9960

-,58824 ,27024 ,080 -1,2313 ,0548
-,23529 ,27024 ,660 -,8783 ,4077
-,35294 ,27024 ,395 -,9960 ,2901
,23529 ,27024 ,660 -,4077 ,8783
,58824 ,27024 ,099 -,0834 1,2599
,35294 ,27024 ,429 -,3187 1,0246

-,58824 ,27024 ,099 -1,2599 ,0834
-,23529 ,27024 ,686 -,9069 ,4363
-,35294 ,27024 ,429 -1,0246 ,3187
,23529 ,27024 ,686 -,4363 ,9069

(J) condition
2,00
3,00
1,00
3,00
1,00
2,00
2,00
3,00
1,00
3,00
1,00
2,00

(I) condition
1,00

2,00

3,00

1,00

2,00

3,00

Tukey HSD

Scheffe

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

 
 
   clstbacom4 
 

N Subset for alpha = .05 
  condition 1 2 1 

2,00 34 2,1471   
3,00 34 2,3824   
1,00 34 2,7353   

Tukey 
HSD(a) 

Sig. ,080   
2,00 34 2,1471   
3,00 34 2,3824 2,3824 
1,00 34  2,7353 

Duncan(a) 

Sig.  ,386 ,195 
2,00 34 2,1471   
3,00 34 2,3824   
1,00 34 2,7353   

Scheffe(a) 

Sig.  ,099   
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a  Uses Harmonic Mean Sample Size = 34,000. 



 

 
 
 

 ANOVA 
 
  

Sum of 
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Squares df Mean Square F Sig. 
Between ,725 2 ,363 ,173 ,842 Groups 
Within Groups 208,029 99 2,101    
Total 208,755 101     

 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: clstbacom5

,08824 ,35158 ,966 -,7483 ,9248
-,11765 ,35158 ,940 -,9542 ,7189
-,08824 ,35158 ,966 -,9248 ,7483
-,20588 ,35158 ,828 -1,0425 ,6307
,11765 ,35158 ,940 -,7189 ,9542
,20588 ,35158 ,828 -,6307 1,0425
,08824 ,35158 ,969 -,7855 ,9620

-,11765 ,35158 ,946 -,9914 ,7561
-,08824 ,35158 ,969 -,9620 ,7855
-,20588 ,35158 ,843 -1,0796 ,6679
,11765 ,35158 ,946 -,7561 ,9914
,20588 ,35158 ,843 -,6679 1,0796

(J) condition
2,00
3,00
1,00
3,00
1,00
2,00
2,00
3,00
1,00
3,00
1,00
2,00

(I) condition
1,00

2,00

3,00

1,00

2,00

3,00

Tukey HSD

Scheffe

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

 

clstbacom5

34 2,8529
34 2,9412
34 3,0588

,828
34 2,8529
34 2,9412
34 3,0588

,585
34 2,8529
34 2,9412
34 3,0588

,843

condition
2,00
1,00
3,00
Sig.
2,00
1,00
3,00
Sig.
2,00
1,00
3,00
Sig.

Tukey HSDa

Duncana

Scheffea

N 1

Subset for
alpha = .

05

Means for groups in homogeneous subsets are displayed
Uses Harmonic Mean Sample Size = 34,000.a. 

 



 
Πίνακας 13: ΑΝΟVA ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΝ - ΓΙΑ 6 ΟΜΑΔΕΣ (STRAT, COMADV, BAR) 

 
 

ANOVA 
 

clstbacom6 
Sum of 
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Squares df Mean Square F Sig. 
Between 14,353 2 7,176 2,676 ,074 Groups 
Within Groups 265,500 99 2,682    
Total 279,853 101     

 

Multiple Comparisons

Dependent Variable: clstbacom6

,05882 ,39718 ,988 -,8863 1,0039
-,76471 ,39718 ,137 -1,7098 ,1804
-,05882 ,39718 ,988 -1,0039 ,8863
-,82353 ,39718 ,101 -1,7686 ,1216
,76471 ,39718 ,137 -,1804 1,7098
,82353 ,39718 ,101 -,1216 1,7686
,05882 ,39718 ,989 -,9283 1,0459

-,76471 ,39718 ,162 -1,7518 ,2224
-,05882 ,39718 ,989 -1,0459 ,9283
-,82353 ,39718 ,122 -1,8106 ,1636
,76471 ,39718 ,162 -,2224 1,7518
,82353 ,39718 ,122 -,1636 1,8106

(J) condition
2,00
3,00
1,00
3,00
1,00
2,00
2,00
3,00
1,00
3,00
1,00
2,00

(I) condition
1,00

2,00

3,00

1,00

2,00

3,00

Tukey HSD

Scheffe

Mean
Difference

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

 
 
           clstbacom6 
 

N 

Subset for 
alpha = 

.05 

  condition 1 1 
2,00 34 2,9706
1,00 34 3,0294
3,00 34 3,7941

Tukey 
HSD(a) 

Sig. ,101
2,00 34 2,9706
1,00 34 3,0294
3,00 34 3,7941

Duncan(a) 

Sig.  ,052
2,00 34 2,9706
1,00 34 3,0294
3,00 34 3,7941

Scheffe(a) 

Sig.  ,122
 



 
 
 
 

Πίνακας 14   K-Means Cluster Analysis  (Στρατηγικά Χαρακτηριστικά) 
 
 
 
 
Initial Cluster Centers      Iteration History(a) 
 

Cluster 
  1 2 3 
STRAT2 ,00 ,00 3,00 
STRAT3 2,00 ,00 1,00 
STRAT4 3,00 3,00 1,00 
STRAT6 2,00 ,00 1,00 
STRAT7 1,00 ,00 3,00 
STRAT8 3,00 1,00 3,00 
STRAT9 1,00 ,00 3,00 

Change in Cluster Centers 
Iteration 1 2 3 
1 1,665 1,581 2,728 
2 ,282 ,667 ,235 
3 ,226 ,372 ,000 
4 ,251 ,000 ,277 
5 ,000 ,000 ,000 
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       Cluster Membership                                                                        Final Cluster Centers 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cluster 
  1 2 3 
STRAT2 1,79 ,57 2,69 
STRAT3 2,43 ,86 2,31 
STRAT4 2,79 2,57 2,77 
STRAT6 1,93 1,00 2,77 
STRAT7 1,79 ,57 2,69 
STRAT8 2,36 1,71 2,77 
STRAT9 1,50 ,43 2,85 

Case 
Number 

CLSTRA
T31 Cluster 

Distanc
e 

1 1 1 1,411 
2 1 3 1,179 
3 1 3 1,112 
4 1 3 ,923 
5 1 3 ,923 
6 1 3 ,684 
7 1 3 ,923 
8 1 1 1,508 
9 2 3 1,619 
10 3 2 1,807 
11 2 1 ,920 
12 3 1 1,770 
13 1 3 1,443 
14 3 1 1,555 
15 1 1 1,687 
16 1 1 1,887 
17 2 3 2,870 
18 3 2 1,187 
19 2 1 1,460 
20 3 2 1,597 
21 1 3 ,923 
22 2 1 1,305 
23 1 3 ,923 
24 3 2 1,641 
25 3 1 2,169 
26 2 1 1,770 
27 1 3 2,322 
28 3 2 2,231 
29 2 1 1,460 
30 1 3 1,112 
31 3 2 1,922 
32 2 1 2,926 
33 2 1 ,839 
34 3 2 1,597 

Distances between Final Cluster Centers 
Cluster 1 2 3 
1  2,809 2,085 
2 2,809  4,607 
3 2,085 4,607  
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Πίνακας 15   K-Means Cluster Analysis  ( ANOVA- Στρατηγικά Χαρακτηριστικά) 
 
 
 
 Cluster Error F Sig. 
  Mean Square df Mean Square df Mean Square df 
STRAT2 10,344 2 ,479 31 21,608 ,000 
STRAT3 6,414 2 ,486 31 13,207 ,000 
STRAT4 ,119 2 ,335 31 ,356 ,703 
STRAT6 7,323 2 ,685 31 10,690 ,000 
STRAT7 10,344 2 ,285 31 36,273 ,000 
STRAT8 2,539 2 ,289 31 8,795 ,001 
STRAT9 14,326 2 ,287 31 49,863 ,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 16   K-Means Cluster Analysis  (Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα) 
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Initial Cluster Centers                                                            Final Cluster Centers 
 

Cluster 
  1 2 3 
CADV2 ,00 ,00 3,00
CADV3 3,00 ,00 3,00
CADV4 3,00 3,00 3,00
CADV6 2,00 ,00 ,00
CADV7 3,00 ,00 1,00
CADV8 3,00 2,00 1,00
CADV9 ,00 ,00 3,00

Cluster 
 1 2 3 
CADV2 1,53 ,67 2,80
CADV3 2,00 1,00 2,80
CADV4 2,47 2,78 2,90
CADV6 2,20 ,89 2,20
CADV7 2,00 ,56 2,30
CADV8 2,53 2,22 2,60
CADV9 1,33 ,33 2,80

 
Cluster Membership 
                                Distances between Final Cluster 
Centers 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cluster 1 2 3 
1   2,598 2,163
2 2,598   4,335
3 2,163 4,335  

Case Number CLCOADV31 Cluster Distance 
1 1 1 1,343
2 2 3 1,349
3 2 3 1,421
4 2 3 1,192
5 1 1 1,343
6 2 3 1,556
7 2 3 1,192
8 1 1 1,593
9 1 1 1,790
10 3 2 1,659
11 1 1 ,968
12 1 1 1,714
13 2 3 ,648
14 1 2 1,365
15 1 1 1,950
16 1 1 1,881
17 1 1 2,339
18 1 2 1,519
19 1 2 1,482
20 3 2 1,591
21 1 1 1,593
22 2 3 1,619
23 2 3 1,010
24 1 2 1,192
25 3 2 1,237
26 1 1 1,529
27 1 1 1,809
28 3 2 1,482
29 1 1 1,392
30 2 3 1,192
31 1 1 2,583
32 2 3 3,036
33 1 1 2,034
34 3 2 1,192

Iteration History(a) 
 

Change in Cluster Centers 
Iteration 1 2 3 
1 2,442 1,659 2,915
2 ,247 ,000 ,315
3 ,167 ,000 ,285
4 ,000 ,000 ,000
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Πίνακας 17   K-Means Cluster Analysis  ( ANOVA- Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα) 
 
 
 
 Cluster Error F Sig. 
  Mean Square df Mean Square df Mean Square df 
CADV2 11,054 2 ,366 31 30,236 ,000 
CADV3 7,685 2 ,439 31 17,518 ,000 
CADV4 ,626 2 ,329 31 1,905 ,166 
CADV6 5,688 2 ,609 31 9,335 ,001 
CADV7 8,368 2 ,462 31 18,113 ,000 
CADV8 ,391 2 ,377 31 1,037 ,367 
CADV9 14,783 2 ,288 31 51,300 ,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Πίνακας 18   K-Means Cluster Analysis  (Φραγμοί Κινητικόητας) 
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Initial Cluster Centers                                                                       Ιteration History(a) 
 

Cluster Change in Cluster Centers 
Iteration 1 2 3   1 2 3 

BAR2 2,00 1,00 1,00 1 1,700 1,572 1,507
BAR3 3,00 3,00 1,00 2 ,709 ,165 ,204
BAR4 3,00 2,00 3,00 3 ,240 ,160 ,149
BAR6 ,00 2,00 3,00 4 ,000 ,000 ,000
BAR7 1,00 2,00 3,00
BAR8 2,00 3,00 2,00
BAR9 3,00 1,00 3,00

 
       Centers Final Cluster Centers 
 
 Cluster Membership 
Case Number CLBAR31 Cluster Distance 
1 1 

Cluster 
 1 2 3 
BAR2 1,17

3 1,123
2 1 1,71 2,14

BAR3 1,50
3 1,405

3 1 2,07 1,86
BAR4 3,00

3 ,635
4 1 2,57 2,433 ,635 BAR6 1,17 2,29 2,935 1 3 1,243 BAR7 1,00 1,86 2,646 1 3 1,123 BAR8 2,17 2,43 2,797 1 3 1,123 BAR9 1,67 1,50 3,008 1 2 1,174
9 1 2 1,632
10 1 3 1,596
11 2 2 ,898
 12 1 2 1,914

Cluster 1 2 3 13 1 3 ,635
1  1,701 3,06114 3 2 1,588
2 1,701   1,91315 1 2 1,495
3 3,061 1,913  16 1 2 1,174

17 1 3 1,957
18 3 1 1,453
19 2 2 ,974
20 3 2 1,446
21 1 3 ,912
22 2 2 1,290
23 1 3 1,550
24 3 1 ,882
25 1 1 1,856
26 3 2 1,542
27 1 3 1,766
28 3 1 1,202
29 2 2 1,542
30 1 3 1,455
31 3 2 2,410
32 2 1 2,472
33 2 2 ,898
34 3 1 1,202
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Πίνακας 19   K-Means Cluster Analysis  ( ANOVA-Φραγμοί Κινητικότητας) 
 
 
  Cluster Error F Sig. 
  Mean Square df Mean Square df Mean Square df 
BAR2 2,077 2 ,497 31 4,180 ,025 
BAR3 ,693 2 ,392 31 1,770 ,187 
BAR4 ,689 2 ,286 31 2,412 ,106 
BAR6 6,573 2 ,214 31 30,784 ,000 
BAR7 6,021 2 ,224 31 26,939 ,000 
BAR8 ,926 2 ,278 31 3,330 ,049 
BAR9 8,716 2 ,349 31 24,940 ,000 

 
The F tests should be used only for descriptive purposes because the clusters have been chosen to 
maximize the differences among cases in different clusters. The observed significance levels are not 
corrected for this and thus cannot be interpreted as tests of the hypothesis that the cluster means are 
equal. 
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