
 
 

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 
 
 

Διπλωµατική Εργασία 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΕ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 
 
του 

 
 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Π. ΑΦΘΟΝΙΔΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος 
ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

 
 
 

Ιανουάριος 2012 
 



 ii 

Αφιερώσεις 
 
 
 
Αφιερώνω την παρούσα µελέτη στην οικογένεια µου, η οποία στηρίζει κάθε βήµα της 
προσωπικής και επαγγελµατικής µου πορείας αποτελώντας πηγή έµπνευσης και 
δηµιουργίας για τους στόχους που έχω θέσει. 



 iii 

Ευχαριστίες 
 
 
 
Ευχαριστώ θερµά τον καθηγητή του τµήµατος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, κύριο Γεώργιο Τσιότρα για τη 
σηµαντική βοήθεια που προσέφερε στην εκπόνηση της µελέτης, καθώς και τη 
διδάκτορα κυρία Μαρία Κοεµτζή για τις καίριες συµβουλές της στον τοµέα της 
στατιστικής ανάλυσης. 
  



 iv 

Περίληψη 
 

Σκοπός	  – Η παρούσα µελέτη προσπαθεί να ρίξει φως στους τρόπους µε τους οποίους 

µια επιχείρηση µπορεί να επιτύχει την επιχειρηµατική αριστεία, λειτουργώντας κάτω 

από αβέβαιο και δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον. Γίνεται προσπάθεια να ερµηνευτεί η 

βέλτιστη στρατηγική που καλείται να υιοθετηθεί και να υλοποιηθεί από την ηγεσία της 

επιχείρησης, προκειµένου να φτάσει στον επιδιωκόµενο στόχο της, την αριστεία σε 

όλους τους τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

 

Σχεδιασμός/μεθοδολογία/προσέγγιση – Για την τεκµηρίωση της παρούσας 

µελέτης έχει πραγµατοποιηθεί εκτεταµένη βιβλιογραφική επισκόπηση σε δηµοσιευµένα 

κυρίως επιστηµονικά άρθρα, καθώς και πηγές και στατιστικά δεδοµένα διεθνών 

οργανισµών. Ακολούθως, έχει διενεργηθεί πρωτογενής έρευνα µε τη µορφή 

ερωτηµατολογίων τα οποία έχουν συµπληρωθεί από επιλεγµένες επιχειρήσεις της 

Ελλάδας και του εξωτερικού. 

 

Ευρήματα – Η επιχειρηµατική αριστεία αποτελεί τον ιδεατό στόχο µιας σύγχρονης 

επιχείρησης η οποία αποβλέπει  στην απόκτηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

προκειµένου όχι µόνο για να επιβιώσει, αλλά και να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες που 

ανακύπτουν σε καιρούς οικονοµικής κρίσης. Η επίτευξη επιχειρηµατικής αριστείας  εν 

µέσω περιόδων ύφεσης αποτελεί εφικτό στόχο για τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν ένα 

δοµηµένο και άριστα τεκµηριωµένο στρατηγικό σχεδιασµό, στη βάση του οποίου 

βρίσκεται ο ανθρώπινος παράγοντας και η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. 

Καίριο ρόλο για την επιτυχή έκβαση αυτού του στόχου της επιχείρησης  διαδραµατίζει 

η ηγεσία της και συνακόλουθα το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναµικό της, στελεχιακό και 

κατώτερο.  
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Περιορισμοί	  μελέτης –Η βιβλιογραφική επισκόπηση στηρίχθηκε κυρίως σε πηγές 

που είναι δηµοσιευµένες σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, στις οποίες υπάρχει 

πρόσβαση µέσω του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Ακολούθως η έρευνα µε τη µορφή 

ερωτηµατολογίων, απαντήθηκε από µικρό σχετικά δείγµα του συνολικού πληθυσµού 

των επιχειρήσεων στις οποίες απευθύνθηκαν τα ερωτηµατολόγια.   

 

Πρωτοτυπία/αξία –Παρά το γεγονός ότι υπάρχει εκτεταµένη βιβλιογραφία για την 

έννοια της επιχειρηµατικής αριστείας και της βέλτιστης στρατηγικής που πρέπει να 

ακολουθήσει µια επιχείρηση σε συνθήκες κρίσης, δεν έχει γίνει προσπάθεια έως τώρα 

να εξεταστεί το πλαίσιο των στρατηγικών επιλογών της επιχείρησης για την επίτευξη 

αριστείας, κάτω από περιβάλλον οικονοµικής κρίσης ή και ύφεσης, κάτι που 

επιχειρείται µε την παρούσα µελέτη. 
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Εισαγωγή 
 

Το περιβάλλον µέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, 

χαρακτηρίζεται από δύο βασικές παραµέτρους: Την έντονη ανταγωνιστικότητα και την 

περιοδική έλευση κύκλων ύφεσης.  

Η ηγεσία των σύγχρονων επιχειρήσεων έχει κατανοήσει πλήρως ότι µοναδικός δρόµος 

για να µπορέσει να αντεπεξέλθει σε αυτές τις ευµετάβλητες και σκληρές συνθήκες, 

είναι η απόκτηση  βασικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος έναντι του ανταγωνισµού, 

κάτι που συνεπάγεται ότι θα πρέπει να εφαρµόσει στρατηγικές επιλογές που θα 

οδηγούν στην επιχειρηµατική αριστεία. Μόνο µε αυτό τον τρόπο µπορεί να διασφαλίσει 

µια επιχείρηση ότι, αφενός µπορεί να επιτύχει τους βασικούς της στόχους και, 

αφετέρου θα είναι σε θέση να διατηρήσει την πορεία ανάπτυξής της στο µέλλον. 

Η περιοδική έλευση κρίσεων που οδηγούν την οικονοµία σε φάσεις ύφεσης είναι κάτι 

σύνηθες στην σύγχρονη καπιταλιστική οικονοµία, παρόλα αυτά η αντιµετώπιση των 

δυσµενών αποτελεσµάτων της φαίνεται να προβληµατίζει πάντοτε τις επιχειρήσεις και 

να απαιτεί σύνθετα µέτρα αντιµετώπισης και δοµηµένης στρατηγικής πολιτικής. 

Μέσα σε αυτό το δαιδαλώδες και επισφαλές πεδίο λειτουργίας των επιχειρήσεων, 

τίθεται το ερώτηµα εάν είναι εφικτή η κτήση αριστείας και εάν ναι, τι απαιτείται για 

την επίτευξη αυτού του στόχου. Ποιες είναι οι συνθήκες που θα διασφαλίσουν ότι η 

επιχείρηση θα µπορέσει να αντεπεξέλθει και να βγει από την ύφεση ενδυναµωµένη; 

Ποια στρατηγική θα πρέπει να ακολουθηθεί και ποιος ο ρόλος κάθε εµπλεκόµενου 

φορέα;  Γίνεται προσπάθεια µέσα από την παρούσα µελέτη να διαφωτιστούν οι 

παράγοντες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες µια επιχείρηση µπορεί να επιτύχει το 

στόχο της επιχειρηµατικής αριστείας, λειτουργώντας κάτω από αντίξοες συνθήκες 

οικονοµικής κρίσης, όπου η αβεβαιότητα και η έλλειψη πόρων αποτελούν καθηµερινή 

δοκιµασία για όλη την επιχειρηµατική κοινότητα. 
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Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
 

Κεφάλαιο	  Ι:	  Ο	  δρόμος	  προς	  την	  ‘Επιχειρηματική	  Αριστεία	  
 

Στο σύγχρονο πολυδιάστατο οικονοµικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις έχουν να 

αντιµετωπίσουν πληθώρα προκλήσεων και δυσκολιών προκειµένου να ικανοποιήσουν 

τη στρατηγική και τους στόχους τους. Η αναζήτηση µεθόδων για την επίτευξη του 

βέλτιστου δυνατού αποτελέσµατος έχει οδηγήσει πολλές επιχειρήσεις στο δρόµο της 

‘επιχειρηµατικής αριστείας’, ως κύριου οχήµατος ανάπτυξης και ευηµερίας. 

Τι καλείται όµως ‘επιχειρηµατική αριστεία’ και ποια είναι τα µέσα µε τα οποία µια 

επιχείρηση µπορεί να την κατακτήσει; 

‘Επιχειρηµατική αριστεία’ µπορεί να οριστεί η συστηµατική χρήση αρχών και 

εργαλείων ποιοτικής διοίκησης, µε στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της 

επιχείρησης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της. 

Σύµφωνα µε τους Christina Mele και Maria Calurcio (2005), η επιχειρηµατική αριστεία 

συνδέεται µε την ικανότητα των πόρων της επιχείρησης να διασφαλίσει εξαίρετα 

αποτελέσµατα πάνω στον ανταγωνισµό, για λογαριασµό των πελατών της, της ίδιας της 

επιχείρησης αλλά και των φυσικών και νοµικών προσώπων που έχουν έννοµο 

συµφέρον πάνω της. Είναι η στρατηγική επιλογή της επιχείρησης να επικεντρωθεί 

στους πελάτες της, να εκπληρώσει ή ακόµη και να υπερβεί τις προσδοκίες τους, να 

βελτιώσει τις διαδικασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, να ενδυναµώσει και να 

αναπτύξει το ανθρώπινο δυναµικό της, να στοχεύει στην καινοτοµία. 

Σύµφωνα µε τους Vora (2002); McAdam et al. (1998), η επιχειρηµατική αριστεία 

αποτελεί το στόχο κάθε µοντέρνας επιχείρησης και µπορεί να ερµηνευτεί ως το 

ακόλουθο βήµα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, στο δρόµο της ανταγωνιστικότητας 

για την επιτυχία της επιχείρησης (Christina Mele,Maria Calurcio 2005, σ.467). 
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Προκειµένου λοιπόν να προσδιορίσουµε τα µέσα µε τα οποία µια επιχείρηση µπορεί να 

κατακτήσει την ‘επιχειρηµατική αριστεία’, πρέπει να εξετάσουµε βαθύτερα την έννοια 

της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), τα βασικά χαρακτηριστικά της, τον τρόπο µε 

τον οποίο µια επιχείρηση την εφαρµόζει και την επίδρασή της στους κύριους πυλώνες 

λειτουργίας της. 

 

Η	  Διοίκηση	  Ολικής	  Ποιότητας	  
 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας  µπορεί να περιγραφεί ως η ολική προσέγγιση στη 

διακυβέρνηση της επιχείρησης  η οποία βασίζεται στη διοίκηση µέσω διαδικασιών και 

διαρκούς βελτίωσης των αποτελεσµάτων, µε εµπλοκή όλων των ανθρώπινων πόρων της 

επιχείρησης και στόχο την ικανοποίηση των προσδιορισµένων ή προβλεπόµενων 

προσδοκιών των πελατών και όσων έχουν έννοµο συµφέρον στην ίδια την επιχείρηση. 

Είναι ο τρόπος µε τον οποίο επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, µέσω 

της ικανοποίησης των αναγκών των πελατών και της κινητοποίησης του ανθρώπινου 

δυναµικού µε το µικρότερο δυνατό κόστος, µε την εφαρµογή µεθόδων διαρκούς 

βελτίωσης και πρόληψης σφαλµάτων (Christina Mele και Maria Calurcio 2005, σσ.464-

469). 

 

Βασικά	  κριτήρια	  εφαρμογής	  των	  αρχών	  της	  ΔΟΠ	  
 

Μελέτη η οποία έχει εκπονηθεί από τους Christina Mele και Maria Calurcio (2005), 

καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις που εφαρµόζουν τις αρχές της ΔΟΠ µε άριστο τρόπο, 

επικεντρώνονται στα ακόλουθα κυρίως σηµεία: 

1. Προσανατολισµός στον πελάτη: 

Η στρατηγική επιλογή της επιχείρησης να συνδέσει την έννοια της ποιότητας µε 

την έννοια της ικανοποίησης των αναγκών  του πελάτη διαχέεται σε όλα τα 
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τµήµατα της επιχείρησης και σε όλες τις βαθµίδες διοίκησης. Όλες οι διεργασίες 

της επιχείρησης και η επιχειρησιακή κουλτούρα, προσαρµόζονται αποκλειστικά 

σε αυτόν τον κοινό στόχο. 

2. Προσανατολισµός στη δηµιουργία αξίας για όσους έχουν έννοµο συµφέρον στην 

επιχείρηση: 

Η επιχείρηση που επιθυµεί να λειτουργεί κάτω από τις αρχές της ΔΟΠ έχει ως 

βασικό της µέληµα τη δηµιουργία αξίας. Η έννοια της αξίας διαφοροποιείται 

ανάλογα µε το αντικείµενο στο οποίο αυτή αναφέρεται, έχει όµως ως κοινό 

συνδετικό κρίκο την ικανοποίηση προσδιορισµένων ή προβλεπόµενων 

προσδοκιών και αναγκών. Δηµιουργία αξίας για τον πελάτη µπορεί να σηµαίνει 

την ικανοποίηση από την λήψη και κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών, για το 

ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης την κτήση ενός ικανοποιητικού 

εισοδήµατος και την εξασφάλιση εργασιακής ασφάλειας, για τους µετόχους τη 

λήψη ικανοποιητικών µερισµάτων, για την κοινωνία ως σύνολο την ανάπτυξη 

της επιχείρησης µέσω ανανεώσιµων πόρων. 

3. Ικανοποίηση και ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού: 

Η επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της ικανοποίησης των αναγκών των 

πελατών συνδέεται άµεσα µε την ικανοποίηση του εσωτερικού πελάτη της 

επιχείρησης, του ανθρώπινου δυναµικού της. Προς αυτή την κατεύθυνση 

σηµαντική είναι η ανάθεση ευθύνης και δύναµης αποφάσεων σε όλο το 

προσωπικό. Σύµφωνα µε τους Noorliza Karia, et al. (2006), σε ένα 

αποτελεσµατικό περιβάλλον ΔΟΠ, όλοι οι εργαζόµενοι συµµετέχουν στην 

επίτευξη των επιχειρηµατικών στόχων. Είναι όλοι υπεύθυνοι για την ποιότητα 

και έχουν πρόσβαση σε εργαλεία και εκπαίδευση για την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων τους. Λειτουργούν σε ένα περιβάλλον θετικών αλληλεπιδράσεων 

µεταξύ της διοίκησης και των ίδιων, µέσα από το οποίο προάγεται η 
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ενθάρρυνση των εργαζοµένων να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. 

Στην ίδια µελέτη, εντοπίζεται ότι µέσω της ενδυνάµωσης το προσωπικό αυξάνει 

την θετική εµπλοκή του στην επίτευξη των στόχων της ΔΟΠ, αυξάνει την 

ικανοποίηση που αντλεί από την εργασία του, γίνεται πιο δεκτικό στην ανάληψη 

πρωτοβουλιών και αποδοχή καινοτοµιών και τελικά γίνεται περισσότερο 

αφοσιωµένο και πιστό στην ίδια την επιχείρηση. 

4. Δέσµευση της ηγεσίας: 

Αποτελεί ίσως τον πιο καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας στην εφαρµογή των 

µεθόδων ΔΟΠ. Η ενδυνάµωση του υφιστάµενου προσωπικού, η καθοδήγηση 

και η αναγνώριση του έργου που παράγεται από το σύνολο αυτών, η έµπρακτη 

ένδειξη εµπιστοσύνης στις θετικές ενέργειες των εργαζοµένων και η αµέριστη 

προσφορά βοήθειας προς αυτούς, αποτελούν βασικούς πυλώνες που καθορίζουν 

τελικώς την επιτυχία ή την αποτυχία εφαρµογής των αρχών ΔΟΠ στην 

επιχείρηση. Η υπέρβαση της παραδοσιακής ηγεσίας προς αυτή την κατεύθυνση 

είναι ουσιώδης. Ο ρόλος της ηγεσίας για την διασφάλιση κερδών µε κάθε 

κόστος και της επίδειξης δύναµης στο υφιστάµενο προσωπικό αποτελεί το 

µεγαλύτερο εµπόδιο, ενώ η αποδοχή του νέου ρόλου της διοίκησης ως φορέα 

αλλαγής και διαµόρφωσης καινοτόµου κουλτούρας, την µεγαλύτερη πρόκληση.  

5. Εφαρµογή µεθόδων διοίκησης µέσω διαδικασιών: 

Η λειτουργία της επιχείρησης πρέπει να στηρίζεται σε διαδικασίες που 

συνάδουν µε τη βασική της προτεραιότητα, την πελατοκεντρική αντίληψη, ενώ 

η διαµόρφωση των διαδικασιών αυτών πρέπει να είναι αποτέλεσµα ανάλυσης 

αρµοδιοτήτων, ρόλων, αναγκών και τιθέµενων στόχων της επιχείρησης. 

6. Εφαρµογή µεθόδων διοίκησης µέσω ανάλυσης δεδοµένων: 

Η επιτυχία οποιουδήποτε διοικητικού µοντέλου εξαρτάται από τη συλλογή και 

ανάλυση δεδοµένων. Τα δεδοµένα που συλλέγει και επεξεργάζεται µια 
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επιχείρηση αποτελούν την πεµπτουσία της λήψης σωστών αποφάσεων. Η 

µέτρηση των αποτελεσµάτων από την εφαρµογή µεθόδων διοίκησης και 

διαδικασιών είναι καθοριστικής σηµασίας για τη διατήρηση ή αναθεώρηση του 

τρόπου λειτουργίας της εταιρείας. Η έλλειψη επαρκών στοιχείων συνεπάγεται 

την άσκηση διοίκησης µέσω διαίσθησης, η οποία µπορεί να αποβεί 

καταστροφική για το µέλλον της επιχείρησης. 

7. Δέσµευση στη διαρκή βελτίωση: 

Η δέσµευση για συνεχή βελτίωση αποτελεί πρωταρχικό στόχο της διοίκησης και 

εξασφαλίζεται µέσα από την αναγνώριση του σηµαντικού ρόλου που 

διαδραµατίζει το ανθρωπινό δυναµικό, τη διαρκή εκπαίδευση, την οµαδική 

εργασία, τη χρήση εργαλείων και µεθόδων που εξασφαλίζουν την ποιότητα και 

την ενσωµάτωση νέων µεθόδων και τεχνολογίας.  Σύµφωνα µε τους Mike Kaye, 

Rosalyn Anderson (1998), η διαρκής βελτίωση σε µια επιχείρηση περνά µέσα 

από συγκεκριµένες ‘βέλτιστες πρακτικές’, οι οποίες συνοψίζονται στις 

ακόλουθες: 

a. Τη χρήση µεθόδων αυτοαξιολόγησης: διαδικασία η οποία συνίσταται 

στη συνεχή µέτρηση της επιχειρηµατικής αποδοτικότητας και 

αποτελεσµατικότητας σε σύγκριση µε ένα µοντέλο το οποίο πρεσβεύει 

την ‘αριστεία’. Παρόµοια µοντέλα επιχειρηµατικής αριστείας είναι τα 

EQA, το MBNQA, το DPA. 

b. Τη δέσµευση και εµπλοκή της ανώτατης διοίκησης για συνεχή 

βελτίωση. 

c. Τη δέσµευση και εµπλοκή όλων των στελεχών της επιχείρησης προς την 

κατεύθυνση της διαρκούς βελτίωσης. 

d. Την επικέντρωση στις ανάγκες των οµάδων που έχουν συµφέρον στην 

εταιρεία (πελάτες, προµηθευτές, µέτοχοι, κοινωνία). 
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e. Την ενσωµάτωση διαρκών βελτιώσεων στις µεθόδους υλοποίησης όλων 

των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης. 

f. Την εγκαθίδρυση κουλτούρας διαρκούς βελτίωσης και ενθάρρυνση της 

καινοτοµίας. 

g. Την επικέντρωση στους ανθρώπους. 

h. Την επικέντρωση στις κρίσιµες διαδικασίες. 

i. Τα τυποποιηµένα αποτελέσµατα δια µέσου ενός θεσµοθετηµένου 

συστήµατος διασφάλισης ποιότητας. 

j. Την εγκαθίδρυση µεθόδων µέτρησης και πληροφόρησης. 

k.  Την µάθηση.  

Η κωδικοποίηση των κριτηρίων της έρευνας των Mike Kaye, Rosalyn 

Anderson, (1998) και οι βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν, 

φαίνονται στον πίνακα i. 

 
Πίνακας i. (Κριτήρια επίτευξης διαρκούς βελτίωσης σε µια επιχείρηση και βέλτιστες πρακτικές 
υλοποίησης τους) 
 

1. Χρήση µεθόδων αυτοαξιολόγησης: 
a. Benchmarkingµε ηγέτιδες ανταγωνιστικές εταιρείες 
b. Χρήση ενός µοντέλου επιχειρηµατικής αριστείας, όπως το EQA, MBNQA, DPA. 

2. Δέσµευση και εµπλοκή της ανώτατης διοίκησης για συνεχή βελτίωση 
c. Διασύνδεση κρίσιµων διεργασιών και λειτουργιών της επιχείρησης µε το όραµα, 

την αποστολή και το επιχειρηµατικό σχέδιο της εταιρείας 
d. Διασύνδεση ατοµικών στόχων όλων των τµηµάτων µε το όραµα και τους στόχους 

της επιχείρησης  
e. Αποτελεσµατική επικοινωνία των στόχων και του οράµατος της επιχείρησης στο 

σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού 
f. Επίδειξη συνέπειας της διοίκησης στις αρχές ποιότητας µέσω της εφαρµογής 

πολιτικής ανοιχτού διαλόγου µε τα στελέχη και τους εργαζοµένους 
g. Υλοποίηση µηχανισµών για την αναγνώριση και την επιβράβευση των 

επιτευγµάτων 
3. Δέσµευση και εµπλοκή όλων των στελεχών της επιχείρησης προς την ίδια κατεύθυνση της 

διαρκούς βελτίωσης 
h. Γνώση των στελεχών για το σύνολο των στρατηγικών του οργανισµού και κτήση 

εργαλείων για µέτρηση αποτελεσµάτων των ιδίων και των υφισταµένων τους 
i.  Μέτρηση των απαραίτητων δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την άσκηση των 

καθηκόντων των στελεχών. Διαρκής επανεξέταση και επανεκτίµηση 
4. Επικέντρωση στις ανάγκες των οµάδων που έχουν συµφέρον από την εταιρεία 

j. Διαχωρισµός και έµφαση σε κάθε µέλος που έχει έννοµο συµφέρον από την 
επιχείρηση, δηλαδή στους πελάτες, τους µετόχους, τους υπαλλήλους, τους 
προµηθευτές, την κοινωνία. 

k. Διαρκής εξέταση των αναγκών όλων των ανωτέρω οµάδων και της ικανοποίησής 
τους από τη λειτουργία της επιχείρησης 

l. Επαναξιολόγηση των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης, κάτω από το πρίσµα 
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των διαρκών αλλαγών στις ανάγκες των οµάδων αυτών  
5. Ενσωµάτωση διαρκών βελτιώσεων στις µεθόδους υλοποίησης όλων των στρατηγικών 

στόχων της επιχείρησης 
m. Ενσωµάτωση µεθόδων αυτοαξιολόγησης.  
n. Ένταξη σε ένα µοντέλο διασφάλισης ποιότητας 

6. Εγκαθίδρυση κουλτούρας διαρκούς βελτίωσης και ενθάρρυνση της καινοτοµίας 
o. Εµπέδωση γνώσης σε όλο το προσωπικό των αρχών διασφάλισης ποιότητας 
p. Αποτελεσµατικά κανάλια επικοινωνίας για την διάχυση της απαραίτητης γνώσης 

και πληροφορίας σε όλο το ανθρώπινο δυναµικό, όπως: 
i. Έρευνες εσωτερικών πελατών 

ii. Ανακοινώσεις τύπου στο σύνολο της επιχείρησης 
iii. Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και άλλων µεθόδων ηλεκτρονικής 

µετάδοσης της πληροφορίας 
iv. Χρήση τακτικών συγκεντρώσεων 

7. Επικέντρωση στους ανθρώπους 
q. Ενθάρρυνση από τα υψηλόβαθµα στελέχη προς τους υφισταµένους τους για ενεργή 

συµµετοχή στην υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση διαδικασιών 
r. Συµµετοχή του προσωπικού στις οµάδες βελτίωσης διαδικασιών 
s. Εκπαίδευση του προσωπικού σε παράλληλες εργασίες ή εργασίες και διαδικασίες 

άλλων τµηµάτων, έτσι ώστε να υπάρχει σφαιρική εικόνα κάθε εργαζόµενου για την 
επιχείρηση 

t. Διαπίστωση και απαλοιφή εµποδίων στην απρόσκοπτη επικοινωνία µεταξύ των 
εργαζοµένων, ακόµη και διαφορετικών τµηµάτων 

u. Εγκαθίδρυση µηχανισµών διαρκούς αναζήτησης αναγκών του προσωπικού για 
εκπαίδευση και επιµόρφωση   

8. Επικέντρωση στις κρίσιµες διαδικασίες 
v. Τυποποίηση όλων των κρίσιµων διαδικασιών της επιχείρησης 
w. Αναγνώριση για κάθε διαδικασία και θεσµοθέτηση των ακόλουθων στοιχείων: 

v. Του κατόχου της διαδικασίας  
vi. Των εµπλεκόµενων υπαλλήλων 

vii. Των απαραίτητων πόρων 
viii. Των δεικτών εξέτασης αποδοτικότητας 

ix. Των µεθόδων µέτρησης αποτελεσµάτων 
x. Των µηχανισµών πληροφόρησης 

xi. Των χρονικών σηµείων εξέτασης αποτελεσµάτων και πιθανής 
αναθεώρησης της δοµής της διαδικασίας 

x. Αναγνώριση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων όλων των εµπλεκόµενων 
στην εφαρµογή της διαδικασίας 

y. Γνώση των βέλτιστων πρακτικών που πρέπει να ακολουθηθούν για την επιτυχή 
εφαρµογή της διαδικασίας 

z. Απόρριψη όλων των διαδικασιών που δεν προσθέτουν αξία στην επιχείρηση  
9. Τυποποιηµένα αποτελέσµατα µέσω  ενός θεσµοθετηµένου συστήµατος διασφάλισης 

ποιότητας 
aa. Εφαρµογή ενός θεσµοθετηµένου προτύπου ποιότητας (για παράδειγµα του ISO 

9000) 
bb. Αποφυγή γραφειοκρατίας στην εφαρµογή των προτύπων ποιότητας 
cc. Επιλογή ενός αξιόπιστου φορέα πιστοποίησης 

10. Εγκαθίδρυση µεθόδων µέτρησης και πληροφόρησης 
dd. Εφαρµογή και εξέταση δεικτών µέτρησης της αποδοτικότητας της επιχείρησης 
ee. Σύγκριση της απόδοσης σε σχέση µε πρότυπες τιµές δεικτών, σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα 
ff. Επικοινωνία των αποτελεσµάτων σε όλο το προσωπικό 
gg. Αποφυγή επικέντρωσης µόνο σε δείκτες χρηµατοοικονοµικής απόδοσης.  
hh. Αποτελεσµατική πολιτική ενεργειών στις αρνητικές τάσεις βάσει των εξεταζόµενων 

δεικτών 
11. Μάθηση  

ii. Τακτικές συναντήσεις στελεχών και υπαλλήλων για ενηµέρωση σχετικά µε την 
επίτευξη στόχων 

jj. Μελέτη αποτελεσµάτων από τις εφαρµοσµένες πρακτικές µάθησης και 
επιµόρφωσης του προσωπικού 

kk. Προώθηση της µάθησης σε όλο το φάσµα λειτουργιών και θέσπιση κινήτρων προς 
αυτή την κατεύθυνση 
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Πηγή: Mike Kaye & Rosalyn Anderson, 1998 
 

8. Δέσµευση στην οργανωσιακή γνώση και µάθηση: 

Πρωτοβουλίες της διοίκησης προς αυτή την κατεύθυνση είναι µεταξύ άλλων η 

διάχυση γνώσεων στο σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού, η ενδυνάµωση των 

διαδικασιών εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες, η βελτίωση των ικανοτήτων 

των εργαζοµένων, η αύξηση των γνώσεων τους στο αντικείµενο της ατοµικής 

τους ενασχόλησης, η εφαρµογή νέων καινοτόµων µεθόδων εκπαίδευσης.  

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά λειτουργούν ως παράγοντες επιτυχίας για την επίτευξη 

του τελικού στόχου, ο οποίος είναι η ‘επιχειρηµατική αριστεία’ µέσω ενός βασικού 

καταλύτη, της καινοτοµίας. 

Στην ίδια έρευνα των Christina Mele και Maria Calurcio (2005) εντοπίζεται ο 

σηµαντικός ρόλος της καινοτοµίας για την επίτευξη της ‘επιχειρηµατικής αριστείας’, 

µέσω ενσυνείδητης στρατηγικής των επιχειρήσεων να προσφέρουν νέα προϊόντα σε 

νέες αγορές, να προσφέρουν λύσεις µε την χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων, να 

δηµιουργήσουν ‘παγκόσµια’ αγαθά για την ικανοποίηση των διαρκώς µεταβαλλόµενων 

αναγκών των καταναλωτών και τελικά να επιτύχουν τη διαφοροποίηση τους από τον 

υπόλοιπο ανταγωνισµό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων 

δηλώνει ρητά ότι η στρατηγική ποιότητας εξελίσσεται προς την κατεύθυνση της 

στρατηγικής καινοτοµίας (Christina Mele και Maria Calurcio 2005, σ.481).  

 
 
Διάγραµµα i: (Η πορεία προς την επιχειρηµατική αριστεία) 
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Η Miflora M. Gatchalian (1997) σε ανάλογη έρευνα, εντοπίζει τους βασικούς 

παράγοντες που συντελούν στην επιτυχή ολοκλήρωση της ΔΟΠ σε µια επιχείρηση και 

έχουν άµεση ή στενά εξαρτώµενη σχέση µε τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού, ως 

ακολούθως: 

1. Επικέντρωση στην ικανοποίηση του πελάτη: Η ποιότητα των εσωτερικών πόρων 

θα προσδιορίσει καθοριστικά την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων και 

υπηρεσιών, εποµένως και το βαθµό ικανοποίησης του πελάτη. Σηµαντικό ρόλο 

στη διαδικασία αυτή θα παίξει το ανθρώπινο δυναµικό της επιχείρησης και ο 

βαθµός στον οποίο αυτό το δυναµικό θα επιδιώξει το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσµα. 

2. Διάχυση επικοινωνίας και συντονισµός ενεργειών: Στόχος είναι η µετάδοση της 

πληροφορίας, έτσι ώστε  όλοι να είναι κοινωνοί του τρόπου µε τον οποίο 

µπορούν να επιτύχουν τον επιδιωκόµενο σκοπό. 

3. Δέσµευση για διαρκή βελτίωση: Ενέργεια η οποία πρέπει να αποτελέσει µέγιστη 

προτεραιότητα για όλο το δυναµικό της επιχείρησης, από την κορυφή έως το 

προσωπικό βάσης. 

4. Ενδυνάµωση του προσωπικού: Το κάθε µέλος της επιχείρησης πρέπει να έχει τη 

δύναµη και την εξουσιοδότηση να σχεδιάζει και να εκτελεί τα δικά του πλάνα 

εργασίας, να καλλιεργεί τις δεξιότητες και την πρωτοβουλία του, να 

αναλαµβάνει ευθύνη για το αποτέλεσµα των ενεργειών του. 

5. Διαρκής εκπαίδευση: Όλο το δυναµικό και κυρίως τα στελέχη πρώτης γραµµής 

πρέπει να επιµορφώνονται και να εκπαιδεύονται διαρκώς µεταδίδοντας τις 

γνώσεις και τις νέες δεξιότητες στο σύνολο των υφισταµένων τους.   

Αντίθετα, στην ίδια µελέτη εντοπίζονται οι βασικοί παράγοντες που µπορούν να 

οδηγήσουν την υλοποίηση των αρχών της ΔΟΠ σε αποτυχία και οι οποίοι τελικώς 

ευθύνονται για το χαµηλό σχετικά ποσοστό επιτυχούς εφαρµογής αυτών που το 
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επιχειρούν, που δεν ξεπερνά το 20%-35%. Οι παράγοντες αυτοί συνοψίζονται στους 

ακόλουθους: 

1. Αντίδραση και άµυνα της διοίκησης στην εκµάθηση των βασικών αρχών της 

ΔΟΠ. 

2. Ασθενής εφαρµογή των προγραµµάτων ποιότητας. 

3. Μικρός ενθουσιασµός για τη ΔΟΠ. 

4. Μικρή σε έκταση ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού. 

5. Ασθενείς στρατηγικές διάχυσης της πληροφορίας. 

6. Μη αποτελεσµατική λειτουργία οµάδων για τη βελτίωση της ποιότητας. 

Η επιτυχία ή αποτυχία του τελικού εγχειρήµατος εξαρτάται από την αλληλεπίδραση 

αρκετών παραγόντων, µε σηµαντικότερο όλων την αποτελεσµατικότητα της ηγεσίας 

και του ανθρώπινου δυναµικού.  

Ο πίνακας ii. (Pui-Mun Lee, 2002, σ. 148) συνοψίζει τις βέλτιστες πρακτικές, που 

µπορεί µια επιχείρηση να εφαρµόσει, για την επίτευξη των στόχων της ΔΟΠ και της 

επιχειρηµατικής αριστείας. 

 
Πίνακας ii. (βέλτιστες πρακτικές για την επίτευξη των στόχων της ΔΟΠ και της 
επιχειρηµατικής αριστείας) 
 

Βασικές αξίες Προγραµµάτισε Κάνε Έλεγξε Πράξε 
Ηγεσία µε όραµα ü συλλογική 

συµµετοχή 
ü δέσµευση 

διοίκησης 

ü αποτύπωση 
στόχων & 
σκοπού 

ü συσκέψεις µε 
στελέχη 

ü 360ο 
πληροφόρηση 

ü αποτίµηση 
εσωτερικής 
ποιότητας 

ü εκπαίδευση 
ποιότητας στα 
στελέχη 

ü διατήρησε 
θετικούς 
δείκτες 

Απόδοση αξίας σε 
προσωπικό 

ü επέκταση της 
αυτονοµίας 
του 
προσωπικού 

ü ενδυνάµωση 
του 
προσωπικού  

ü οµάδες 
βελτίωσης 
εργασιών 

ü πλαίσιο 
αποδοχής 
προτάσεων 
προσωπικού 

ü έρευνες για το 
προσωπικό 

ü δείκτες απόδοσης 
/ 
παραγωγικότητας 

ü επιβράβευση 
ü αναγνώριση 

(έµπρακτη) 

Πελατοκεντρική 
αντίληψη 

ü ολική 
ικανοποίηση 
πελατών 

ü µείωση 
παραπόνων 

ü ηµέρα πελάτη 
ü τµήµα 

εξυπηρέτησης 
πελατών 

ü έρευνες πελατών 
ü εξέταση δεικτών 

ικανοποίησης 

ü διοργάνωσε 
προγράµµατα 
διοίκησης 
πελατών 

ü διατήρησε 
θετικούς 
δείκτες 

Διοίκηση 
πληροφορίας 

ü µέτρηση 
αποδοτικότη

ü χρήση 
τεχνολογίας για 

ü εσωτερικός 
έλεγχος 

ü ενθάρρυνε τη 
χρήση 
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τας σε σχέση 
µε 
τιθέµενους 
στόχους  

ü οργάνωση 
πληροφοριώ
ν 

συλλογή 
πληροφοριών 

ü δηµιουργία 
δεικτών 
αποδοτικότητα
ς 

ü εξέταση 
αποτελεσµατικότ
ητας δεικτών  

συστηµάτων 
ü εφάρµοσε την 

ανάλυση 
δεδοµένων 

Αναγνώριση 
συνεργατών 

ü βελτίωση της 
ποιότητας 
των 
προµηθευτώ
ν 

ü θέσπιση 
βραβείου 
προµηθευτών 

ü διαµοίραση της 
πληροφορίας 

ü σύγκριση 
ποιότητας 
προµηθευτών 

ü δείκτες 
αξιολόγησης 
προµηθευτών 

ü εφάρµοσε 
πρόγραµµα 
εκπαίδευσης 
προµηθευτών 

ü δώσε στους 
προµηθευτές 
συγκριτικά 
αποτελέσµατα 

Κοινωνική 
ευαισθησία 

ü κοινωνική 
ευαισθησία 

ü προσφορά 
προς την 
κοινωνία 

ü χρήση µεθόδων 
ανακύκλωσης 

ü προγράµµατα 
βοήθειας 

ü δωρεές & 
επιχορηγήσεις 

ü µείωση 
αποβλήτων 

ü εκπαίδευση 
για 
ευαισθητοποίη
ση 
προσωπικού 

ü εκπαίδευση 
για ασφάλεια  

Προσανατολισµός 
στο αποτέλεσµα 

ü µείωση 
ελαττωµατικ
ών 

ü επίτευξη 
απαιτήσεων 
πελατών 

ü διαδικασία six-
sigma 

ü εµπλοκή 
προµηθευτών 
& πελατών στο 
σχεδιασµό 
αγαθών 

ü ανατροφοδότηση 
πληροφοριών 
πελατών / 
προµηθευτών 

ü δηµιουργία 
δεικτών απόδοσης 

ü διατήρησε την 
αµφίδροµη 
επικοινωνία 

ü θέσπισε 
περιοδικά 
προγράµµατα 
ελέγχου 
ποιότητας 

Διαρκής 
εκπαίδευση και 
γνώση 

ü ενθάρρυνση 
της 
καινοτοµίας 

ü ενδυνάµωση 
του 
ανθρώπινου 
δυναµικού 

ü συγκριτική 
µέτρηση 
οµάδων 
παραγωγής 

ü συγκριτική 
µέτρηση 
ανταγωνιστών 

ü θέσπιση δεικτών 
κτήσης γνώσης 

ü θέσπιση 
προγραµµάτων 
εκπαίδευσης 

ü χρήση νέων 
µεθόδων 

ü θέσπισε 
κίνητρα και 
βραβεία για 
κτήση γνώσης 

ü εκπαίδευσε 
όλο τον 
οργανισµό στα 
εργαλεία 
ποιότητας 

 

Πηγή: Pui-Mun Lee, 2002 

	  

Επίδραση	  εφαρμογής	  των	  αρχών	  της	  ΔΟΠ	  στην	  επιχείρηση	  
 

Ερώτηµα το οποίο τίθεται, αφορά το εάν η εφαρµογή της ΔΟΠ σε µια επιχείρηση 

επηρεάζει την αποδοτικότητα της, τα χρηµατοοικονοµικά και λειτουργικά της 

αποτελέσµατα, την ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και τις ανάγκες των 

πελατών της. Επίσης κρίσιµο ερώτηµα αφορά τον χρόνο που απαιτείται προκειµένου 

µια επιχείρηση να συλλέξει τους καρπούς των προσπαθειών της, στην προσπάθεια της 

να εφαρµόσει τις αρχές της ΔΟΠ. Μελέτη που έχει εκπονηθεί από τους Vinod Kumar et 
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al, (2007) σχετικά µε την απάντηση των ανωτέρω ερωτηµάτων σε οµάδα βραβευµένων 

Καναδικών επιχειρήσεων, έχει καταλήξει στα ακόλουθα βασικά συµπεράσµατα: 

1. Η αναζήτηση της ποιότητας έχει καταστεί ουσιαστικό στρατηγικό εργαλείο για 

κάθε επιχείρηση που επιθυµεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και 

αποτελεσµατικότητα της. Η ΔΟΠ µπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να 

αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, εφόσον αυτές επικεντρωθούν σε µια 

ή περισσότερες διαστάσεις της ποιότητας και τις εφαρµόσουν.  

2. Στο εξεταζόµενο δείγµα επιχειρήσεων  παρατηρήθηκε βελτίωση των 

εργασιακών σχέσεων του προσωπικού. Αυξήθηκε η συµµετοχή των 

εργαζοµένων στην επίλυση προβληµάτων, η αποδοτικότητα της εργασίας τους, 

καθώς και το ηθικό τους. Ακολούθως µειώθηκαν οι απουσίες από την εργασία 

και ο ρυθµός ανακύκλωσης των στελεχών. 

3. Βελτιώθηκε σηµαντικά η λειτουργική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. 

Παρήχθησαν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες, µειώθηκε ο αριθµός των 

ελαττωµατικών και το κόστος παραγωγής, ενώ αντίθετα βελτιώθηκε η 

παραγωγικότητα. 

4. Αυξήθηκε η ικανοποίηση των πελατών από την κατανάλωση των παραχθέντων 

προϊόντων και υπηρεσιών. Μειώθηκαν τα παράπονα των καταναλωτών και 

αυξήθηκε το ποσοστό αυτών που µένουν πιστοί στην κατανάλωση των αγαθών 

των εξεταζόµενων επιχειρήσεων. 

5. Βελτιώθηκαν τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα των επιχειρήσεων, µε 

σηµαντικότερο δείκτη βελτίωσης αυτόν της κερδοφορίας. 

6. Το χρονικό διάστηµα που απαιτήθηκε για την συγκοµιδή των θετικών 

αποτελεσµάτων ήταν κατά µέσο όρο 33 µήνες έπειτα από την πλήρη 

ενσωµάτωση των αρχών της ΔΟΠ στην επιχείρηση, µε ελάχιστο χρονικό 

διάστηµα τους 6 µήνες και µέγιστο τους 96. 
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Στα ίδια συµπεράσµατα καταλήγει ο Balvir Talwar (2010), ο οποίος επικαλείται έρευνα 

του Βρετανικού Οργανισµού Ποιότητας (2003), στην οποία διαπιστώθηκε ότι µεταξύ 

120 βραβευµένων επιχειρήσεων παρατηρήθηκε η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

και αποδοτικότητας τους, η αύξηση της ικανοποίησης των πελατών τους, η αύξηση του 

µεριδίου αγοράς τους, οι πωλήσεις και η κερδοφορία τους. 

Στην µελέτη των Vinod Kumar et al. (2007) γίνεται αναφορά σε παρόµοιες έρευνες που 

έχουν όλες καταδείξει τη θετική συνεισφορά εφαρµογής της ΔΟΠ στα αποτελέσµατα 

των εταιρειών που τις εφάρµοσαν, σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Σε αντίστοιχη έρευνα που διεξήγαγε το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Επιχειρηµατική 

Αριστεία σε συνεργασία µε το ερευνητικό κέντρο ερευνών και εκπαίδευσης της 

συµβουλευτικής του Oakland, (2007) εντοπίζονται σηµαντικά οφέλη για τις 

επιχειρήσεις που έχουν εφαρµόσει τις αρχές της ΔΟΠ και την ‘επιχειρηµατική 

αριστεία’. Πιο συγκεκριµένα εντοπίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Χρηµατοοικονοµικά οφέλη: Όλες οι εµπλεκόµενες επιχειρήσεις είχαν να 

επιδείξουν σηµαντική αύξηση των χρηµατοοικονοµικών τους εσόδων. Σε 

αρκετές περιπτώσεις υπήρξε τριπλασιασµός των εσόδων τους και διπλασιασµός 

των εσόδων ανά εργαζόµενο, ενώ σε χρονικό διάστηµα πέντε ετών εµφάνισαν 

σηµαντική αύξηση των κερδών τους, ακόµη και σε περιόδους που ο 

ανταγωνισµός εµφάνιζε ζηµιές. 

2. Μη χρηµατοοικονοµικά οφέλη: Μείωση σε ποσοστό 80% των κύκλων 

υλοποίησης διεργασιών, αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, µείωση των 

ελαττωµατικών, αύξηση του µεριδίου αγοράς, αύξηση της ικανοποίησης του 

προσωπικού, µείωση των ατυχηµάτων και των απουσιών από την εργασία, 

βελτίωση της αντίληψης της κοινωνίας για το ρόλο κοινωνικής συνεισφοράς 

των επιχειρήσεων. 
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Πώς επιτυγχάνονται όµως αυτές οι θετικές δράσεις και πώς οι επιχειρήσεις φτάνουν 

στον επιδιωκόµενο στόχο; 

Η ίδια έρευνα δείχνει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν επιδείξει εντυπωσιακά 

αποτελέσµατα στην εφαρµογή των αρχών της ΔΟΠ και της επιχειρηµατικής αριστείας, 

παρουσιάζουν µεταξύ τους τα ακόλουθα κοινά χαρακτηριστικά: 

1. Δέσµευση της διοίκησης να ακολουθήσουν το ‘ταξίδι’ της επιχειρηµατικής 

αριστείας. 

2. Αποτελεσµατικό στρατηγικό σχεδιασµό. 

3. Έµφαση στα θέµατα του ανθρώπινου δυναµικού µέσω της ενδυνάµωσής του, 

της διαρκούς επιµόρφωσης και εκπαίδευσης. 

4. Διάχυση των στόχων και της στρατηγικής της επιχείρησης στο σύνολο του 

ανθρώπινου δυναµικού και δέσµευση όλων στην υλοποίηση τους. 

5. Κατανόηση των διαδικασιών και της βασικής αρχής της διαρκούς βελτίωσης. 

6. Εφαρµογή εταιρικής κουλτούρας που να προάγει την εξυπηρέτηση των 

αναγκών των πελατών. 

7. Έµπρακτη ευαισθησία για την κοινωνία και τις ανανεώσιµες πηγές πλούτου. 

 

Εργαλεία	  για	  την	  απόκτηση	  της	  επιχειρηματικής	  αριστείας	  
 

Οι κυβερνήσεις των ανεπτυγµένων οικονοµικών κρατών του πλανήτη σύντοµα 

κατανόησαν ότι πρέπει να θεσπιστεί ένα δοµηµένο σύστηµα καθοδήγησης των 

επιχειρήσεων στο δρόµο κτήσης της επιχειρηµατικής αριστείας. Ένα σύστηµα αξιών 

και ελέγχου το οποίο θα έχει ως βασικό µέληµα την παροχή κατεύθυνσης σε όλες τις 

επιχειρήσεις που επιθυµούν να αλλάξουν την κουλτούρα και τον τρόπο λειτουργίας 

τους µε στόχο την ποιότητα και τη διαρκή βελτίωση. Για την υλοποίηση αυτής της 

ιδέας  εµφανίστηκαν σταδιακά θεσµοί βραβείων σχετικών µε την ποιότητα και την 

επιχειρηµατική αριστεία, οι οποίοι έµελλε να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην µετάδοση 
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της γνώσης και την εφαρµογή των αρχών της ΔΟΠ, την ενδυνάµωση των επιχειρήσεων 

και την ανάπτυξη της οικονοµίας.  

Κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες, αυτά τα µοντέλα επιχειρηµατικής αριστείας, 

εκλαµβάνονται ως ένας αποτελεσµατικός τρόπος για την κτήση της αριστείας σε 

πολλές βιοµηχανίες παγκοσµίως (Balvir Talwar, 2010, σ.24). Τα µοντέλα αυτά 

ιδρύθηκαν για την προαγωγή της ποιότητας, µέσω της προσφοράς ενός διαγράµµατος 

διαρκούς αυτοαξιολόγησης, της προσφοράς παρακίνησης για διαρκή βελτίωση και 

επικέντρωση στη στρατηγική υλοποίηση της ποιότητας (G. A. Bohoris, 1995, σ. 30). 

Σύµφωνα µε τον Pui-Mun Lee ( 2002) η απόκτηση ενός βραβείου ποιότητας, 

συνεπάγεται για την επιχείρηση µια πλειάδα ωφεληµάτων, µεταξύ των οποίων 

εντοπίζονται οι ακόλουθες: 

1. Σηµαντική δηµοσιότητα, µε µεγάλη σηµασία ειδικά για επιχειρήσεις που 

στοχεύουν σε ειδικευµένες πολιτικές marketing. 

2. Αίσθηση περηφάνιας για το έµψυχο δυναµικό της επιχείρησης. 

3. Ουσιώδης καλή έξωθεν µαρτυρία, ειδικά στους πελάτες για το επίπεδο 

ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης. 

4. Διαµοίραση βέλτιστων πρακτικών µεταξύ του επιχειρηµατικού κόσµου. 

Στα ανωτέρω σηµεία µπορούν ακόµη να προστεθούν, η προσέλκυση συνεργιών από 

ηγέτιδες επιχειρήσεις και  κορυφαίων επαγγελµατιών ως συνεργατών της επιχείρησης.  

Σήµερα υπάρχουν δεκάδες θεσπισµένα µοντέλα ποιότητας για την προώθηση και 

εφαρµογή των αρχών της ΔΟΠ, κάθε ένα από τα οποία ενσωµατώνει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του πολιτικού, κοινωνικού και οικονοµικού γίγνεσθαι των κρατών που 

τα εφαρµόζουν. Οι περισσότεροι ερευνητές δηλώνουν όµως ότι τα τρία µοντέλα – 

MBNQA στις Η.Π.Α., το EQA στην Ευρώπη και το Deming Prize στην Ιαπωνία, 

χρησιµοποιούνται παγκοσµίως ως πρότυπα µοντέλα (Balvir Talwar, 2010; Pui-Mun 

Lee, 2002).  
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Χαρακτηριστικά	  των	  βασικών	  μοντέλων	  επιχειρηματικής	  αριστείας	  
 

The	  Deming	  Prize:	  
 
Έπειτα από το τέλος του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου, ο Edward Deming εκπαίδευσε 

τις Ιαπωνικές εταιρείες στη χρήση στατιστικών µεθόδων ελέγχου ποιότητας. 

Επικεντρώθηκε στην ανάλυση της αγοράς, την εµπλοκή του ανθρώπινου δυναµικού και 

τη διαρκή βελτίωση µέσω της διαδικασίας οργάνωσε-πράξε-έλεγξε-ενέργησε. Η 

επιτυχής εφαρµογή των αρχών αυτών στις Ιαπωνικές επιχειρήσεις, οδήγησε την 

Ιαπωνική Ένωση Επιστηµών και Μηχανικών στην θέσπιση του πρώτου βραβείου 

ποιότητας παγκοσµίως, του Deming Prize Award (DPA) το έτος 1951.  

Ο στόχος του µοντέλου είναι να διαπιστώσει πόσο καλά εφαρµόζει η επιχείρηση τις 

αρχές της Ολικής Ποιότητας Ελέγχου, µέσω πρόσβασης στις πολιτικές διασφάλισης 

ποιότητας και τις πρακτικές εφαρµογής ποιοτικού ελέγχου, καθώς και τα αποτελέσµατα 

που επιτυγχάνονται (βελτίωση ποιότητας, παραγωγικότητας, µείωση κόστους, αύξηση 

κύκλου εργασιών, αύξηση κερδών), τα οποία µετριούνται µε τη χρήση στατιστικών 

µεθόδων και πρακτικών (G. A. Bohoris, 1995). Ο πρωταρχικός στόχος του βραβείου, 

είναι να διαδώσει το ‘ευαγγέλιο’ της ποιότητας µέσω της αναγνώρισης της βελτίωσης 

στην απόδοση, η οποία είναι αποτέλεσµα της επιτυχούς εφαρµογής των αρχών του 

Ολικού Ελέγχου Ποιότητας και η οποία βασίζεται στις τεχνικές στατιστικού ελέγχου 

διασφάλισης ποιότητας (Pui-Mun Lee, 2002, σ.143). 

The	  Malcolm	  Baldrige	  National	  Quality	  Award:	  
 
Οι γεωπολιτικές αλλαγές της δεκαετίας του ’90, η ένταση του ανταγωνισµού και η 

ανάγκη για θέσπιση και εφαρµογή κριτηρίων ποιότητας, οδήγησαν τις Η.Π.Α. στη 

δηµιουργία του δικού τους βραβείου ποιότητας, του  Malcolm Baldrige National 

Quality Award (MBNQA) προς τιµήν του Malcolm Baldrige. Το MBNQA βοήθησε τη 
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βιοµηχανία των Η.Π.Α. να ανανεώσει τον ανταγωνιστικό της χαρακτήρα και αργά αλλά 

σταθερά απέκτησε την αναγνώριση ενός de facto παγκόσµιου στάνταρ στα συστήµατα 

και µεθόδους επικέντρωσης στον πελάτη (Balvir Talwar, 2010, σ.23). Ο σκοπός του 

µοντέλου είναι να προωθήσει την αναζήτηση ποιότητας, την κατανόηση των 

απαιτήσεων για την ποιοτική αριστεία, την αναγνώριση ποιοτικών επιτευγµάτων στις 

επιχειρήσεις των Η.Π.Α., και την ευρεία δηµοσίευση επιτυχηµένων στρατηγικών 

ποιότητας (G. A. Bohoris,1995). Οι δύο βασικές υποθέσεις του µοντέλου είναι ότι η 

διοίκηση είναι ο πρωταρχικός οδηγός της επιχείρησης και πως ο βασικός στόχος της 

ποιότητας είναι η µεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών (Pui-Mun Lee, 2002, 

σ.144). Η δοµή του συνίσταται από τρία βασικά στοιχεία (Mike Kaye & Rosalyn 

Anderson, 1998).  

1. Στρατηγική και πλάνα ενεργειών: τα οποία διασφαλίζουν την κατανοµή των 

πόρων της επιχείρησης. 

2. Σύστηµα: το οποίο καθορίζει τον οργανισµό, τις λειτουργίες και τα 

αποτελέσµατα του. 

3. Πληροφορία και ανάλυση: τα οποία είναι ουσιώδους σηµασίας για την 

αποτελεσµατική διοίκηση. 

Το	  Ευρωπαϊκό	  Βραβείο	  Ποιότητας	  (EQA):	  
 
Το έτος 1991, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Διοίκηση της Ποιότητας (EFQM), 

ίδρυσε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ποιότητας (EQA). Ο στόχος του Ευρωπαϊκού Βραβείου 

Ποιότητας, είναι η ενδυνάµωση της θέσης των δυτικό-Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην 

παγκόσµια αγορά, µέσω της επιτάχυνσης της αποδοχής των στρατηγικών ποιότητας για 

την απόκτηση στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και την ανάπτυξη 

διεργασιών διαρκούς βελτίωσης. Το µοντέλο εµβαθύνει στον τρόπο µε τον οποίο η 

ικανοποίηση των πελατών και του ανθρώπινου δυναµικού της επιχείρησης επιδρά την 

κοινωνία, και στο πώς τα θετικά επιχειρηµατικά αποτελέσµατα επιτυγχάνονται µέσω 
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της ηγεσίας, της διοίκησης του έµψυχου δυναµικού, της στρατηγικής και των 

διαδικασιών (G. A. Bohoris, 1995). Το µοντέλο αναγνωρίζει ότι η διοίκηση παίζει 

σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη δοµών απαραίτητων για την επιχείρηση προκειµένου 

αυτή να αντεπεξέλθει στους στόχους της. Ακολούθως, αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα 

ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων, διαδικασιών και προγραµµατισµού (Pui-Mun Lee, 

2002, σ.144). 

Η παράθεση των βασικών κριτηρίων που εξετάζονται σε κάθε µοντέλο αριστείας, 

καθώς και η σηµαντικότητα (βαρύτητα) κάθε κριτηρίου, παρουσιάζονται στον πίνακα 

iii (Balvir Talwar, 2011). 

 
Πίνακας iii. (Κριτήρια αξιολόγησης βασικών µοντέλων αριστείας, και βαρύτητα κάθε 
κριτηρίου ανάλογα µε τον φορέα υλοποίησης) 
 
Βραβείο αριστείας Κριτήριο Βαρύτητα 
Deming Prize Βασικές κατηγορίες (100) 
 ü Πολιτικές διοίκησης και εκδήλωσή τους 20 
 ü Ανάπτυξη νέων προϊόντων, καινοτοµία 20 
 ü Συντήρηση και βελτίωση 20 
 ü Διοίκηση συστηµάτων 10 
 ü Ανάλυση πληροφοριών και χρήση 15 
 ü Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού 15 
 Ειδικές δραστηριότητες (100) 
 Ρόλος της ηγεσίας (100) 
   
Malcolm Baldrige NQA Ηγεσία 120 
 Στρατηγικός σχεδιασµός 85 
 Επικέντρωση στον πελάτη 85 
 Εκτίµηση, ανάλυση και διοίκηση πληροφορίας 90 
 Επικέντρωση στο εργατικό δυναµικό 85 
 Διοίκηση διαδικασιών 85 
 Αποτελέσµατα 450 
   
Ευρωπαϊκό Βραβείο 
Ποιότητας 

Ηγεσία 100 

 Στρατηγική 100 
 Ανθρώπινο δυναµικό 100 
 Συνέργειες και πόροι 100 
 Διαδικασίες, προϊόντα και υπηρεσίες 100 
 Αποτελέσµατα σε πελάτες 150 
 Αποτελέσµατα σε έµψυχο δυναµικό 100 
 Αποτελέσµατα σε κοινωνία 100 
 Αποτελέσµατα ‘κλειδιά’ 150 

 
Πηγή: Balvir Talwar, 2011 
 
Η επιτυχής εφαρµογή των κριτηρίων που θεσπίζει κάθε µοντέλο είναι αποτέλεσµα 

αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων, εποµένως η τελική έκβαση εξαρτάται από τη 
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δυναµική που αναπτύσσεται µεταξύ τους, µε εξίσου µεγάλο στοίχηµα την 

µακροβιότητα του όλου εγχειρήµατος. Σύµφωνα µε τον Rick L. Edgeman, (2000), 

δίδεται και µια νέα διάσταση στην έννοια της µακροβιότητας στην εφαρµογή της 

επιχειρηµατικής αριστείας, η οποία συντίθεται από το τετράπτυχο: 

1. Βιο-περιβαλλοντολογική διαχρονικά βιωσιµότητα, η οποία πρεσβεύει την 

χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και φυσικών πόρων, ή την χρήση µη 

ανανεώσιµων πόρων σε βαθµό που να µπορούν να καλυφθούν από τις 

ανανεώσιµες πηγές. 

2. Οικονοµική διαχρονικά βιωσιµότητα, η οποία συνίσταται στη δηµιουργία νέων 

θέσεων εργασίας, την ικανοποιητική δηµιουργία αξίας για την αποζηµίωση 

αυτών που συµµετέχουν στην επιχείρηση και την επιλογή προµηθευτών µε 

οικολογικές ανησυχίες. 

3. Κοινωνική διαχρονικά βιωσιµότητα, η οποία στοχεύει στη βελτίωση των όρων 

της ανθρώπινης ζωής, την ασφάλεια, την υγεία, τη σωστή κατανοµή των 

κοινωνικών αγαθών. 

4. Τεχνολογική διαχρονικά βιωσιµότητα, η οποία αφορά την κατασκευή 

αξιόπιστης υλικοτεχνικής υποδοµής, την αναζήτηση ποιότητας στην 

κατασκευή υποδοµών. 

 

Συγκριτική	  επισκόπηση	  των	  βασικών	  μοντέλων	  ποιότητας	  
 

Σύµφωνα µε τον Balvir Talvar (2010) τα κύρια ευρήµατα από τη σύγκριση των 

βασικών µοντέλων επιχειρηµατικής αριστείας  συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

1. Τα µοντέλα επιχειρηµατικής αριστείας είναι δυναµικά, εξελίσσονται 

διαχρονικά και προσαρµόζονται στη βάση της γνώσης που αποκτάται από την 

εφαρµογή τους. 
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2. Οι επιδιωκόµενοι στόχοι και οι βασικές αξίες των µοντέλων επιχειρηµατικής 

αριστείας, είναι κοινοί σε όλα τα υποδείγµατα. 

3. Η δέσµευση της ηγεσίας, η επικέντρωση στον πελάτη, η ανάλυση δεδοµένων, 

η εκπαίδευση, ο στρατηγικός σχεδιασµός, η εµπλοκή του συνόλου του 

ανθρώπινου δυναµικού, η οµαδική εργασία, η ενδυνάµωση του προσωπικού, η 

διασφάλιση της ποιότητας, η κοινωνική ευαισθησία, είναι όλοι παράγοντες που 

συναντώνται παντού ως κρίσιµα στοιχεία επίτευξης των αρχών της ΔΟΠ. 

4. Οι παράγοντες αξιολόγησης στα περισσότερα µοντέλα είναι όµοιοι. Διαφορά 

εντοπίζεται παρόλα αυτά στη βαρύτητα που το κάθε µοντέλο προσδίδει σε 

κάθε παράγοντα. Στα EQA και MBNQA, τo 50% περίπου της συνολικής 

βαρύτητας αποδίδεται σε τρείς παράγοντες, στους πελάτες, το προσωπικό και 

την  επιχειρηµατική αποτελεσµατικότητα. Το Deming Prize, δίνει µεγαλύτερη 

βαρύτητα στην ηγεσία, το στρατηγικό σχεδιασµό και τη διαχείριση της 

γνώσης. Η διαφοροποίηση στο βαθµό που αποδίδεται σε κάθε παράγοντα, 

εξαρτάται από τα ιδιαίτερα κοινωνικό-οικονοµικά δεδοµένα που υπάρχουν σε 

κάθε γεωγραφική περιοχή εφαρµογής των µοντέλων. 

Μελέτη του G. A. Bohoris (1995), αναφορικά µε τις οµοιότητες ή διαφορές των 

βασικών παραγόντων των τριών µοντέλων ποιότητας, έχει προσδιορίσει επτά βασικούς 

κοινούς παράγοντες κάθε µοντέλου για τους οποίους εξετάζονται επιµέρους στοιχεία 

για τη σύγκλιση ή διαφοροποίηση, ως ακολούθως: 

1. Ηγεσία:  

a. Κατανόηση και ενθουσιασµός: Εξετάζεται µόνο στο DPA, και ειδικότερα 

η άποψη των υψηλόβαθµων στελεχών για την ποιότητα  και ο 

ενθουσιασµός τους για τη διοίκηση της ποιότητας. 

b. Εµπλοκή της ηγεσίας στη ΔΟΠ: Όλα τα µοντέλα εξετάζουν αυτόν το 

παράγοντα, µε έµφαση στα εργαλεία, τις µεθόδους και τακτικές της 
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διοίκησης για τη δηµιουργία και διατήρηση περιβάλλοντος 

επιχειρηµατικής αριστείας. 

c. Δέσµευση της ηγεσίας: Κοινό σηµείο αναφοράς σε όλα τα µοντέλα, µε 

έµφαση στο ρόλο και τις υποχρεώσεις της διοίκησης, την ανασκόπηση 

της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των στρατηγικών πλάνων. 

d. Επίδραση στην κοινωνία, µε εξέταση της ενσωµάτωσης των κοινωνικών 

απαιτήσεων και προσδοκιών στην πολιτική της εταιρείας, τη συνεισφορά 

των επιχειρήσεων στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. 

2. Διαχείριση πόρων: 

a. Ανάλυση και εκµετάλλευση πληροφοριών: Ερµηνεύεται ως η ικανότητα 

της επιχείρησης να αναλύει, ερµηνεύει και εκτιµά δεδοµένα σχετικά µε 

την ποιότητα, την ικανοποίηση του πελάτη, τη λειτουργική και 

χρηµατοοικονοµική αποδοτικότητα. 

b. Διοίκηση πόρων: Στοιχείο που εµφανίζεται µόνο στο Ευρωπαϊκό 

Μοντέλο Ποιότητας και αφορά την ικανότητα της επιχείρησης να 

διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τους διαθέσιµους πόρους της, τα 

απόβλητα  και τις πάγιες εγκαταστάσεις της. 

c. Διοίκηση τεχνολογίας πόρων: Αναγνωρίζεται µόνο από το Ευρωπαϊκό 

Μοντέλο Ποιότητας και εξετάζει το κατά πόσο γίνεται εκµετάλλευση 

νέων τεχνολογιών στην επεξεργασία των διαθέσιµων πόρων της 

επιχείρησης. 

d. Διοίκηση χρηµατοοικονοµικών πόρων: Εξετάζεται µόνο στο Ευρωπαϊκό 

Μοντέλο Ποιότητας και αφορά τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών 

πόρων της επιχείρησης. 

3. Στρατηγική και πολιτική: 
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a. Τεκµηρίωση της πολιτικής και στρατηγικής: Αφορά τους στόχους, τα 

επιχειρηµατικά πλάνα  και τον τρόπο οργάνωσης και υλοποίησης αυτών 

στα πλαίσια της ολικής ποιότητας. 

b. Επικοινωνία της πολιτικής και στρατηγικής: Συνεπάγεται τον τρόπο µε 

τον οποίο η επιχείρηση µεταφέρει στους εσωτερικούς και εξωτερικούς 

της συνεργάτες τους στόχους, τις πολιτικές που επιθυµεί να εφαρµόσει 

και τη στρατηγική της προσέγγιση. 

c. Βελτίωση της πολιτικής και στρατηγικής: Αφορά τον τρόπο µε τον οποίο 

οι επιχειρήσεις εξετάζουν την αποτελεσµατικότητα των στρατηγικών 

τους επιλογών, αναθεωρούν και βελτιώνουν τις πολιτικές που 

ακολουθούν. 

4. Διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού: 

a. Προγραµµατισµός και διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού: Παράγοντας ο 

οποίος εξετάζει πώς η πολιτική ποιότητας µεταφέρεται στο ανθρώπινο 

δυναµικό, πώς πραγµατοποιείται η ενδυνάµωση του προσωπικού, η 

κινητοποίηση του και η αξιολόγηση των επιδόσεων του, οι ανταµοιβές 

του. 

b. Εµπλοκή του προσωπικού: Ερµηνεύει το βαθµό συµµετοχής και τις 

µεθόδους που είναι διαθέσιµες στο προσωπικό, για να επιτύχει τους 

στόχους της πολιτικής ποιότητας. 

c. Επιµόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού: Αποτυπώνει τον τρόπο µε 

τον οποίο η επιχείρηση διαπιστώνει τις ανάγκες µάθησης των 

εργαζοµένων, τον προγραµµατισµό σεµιναρίων επιµόρφωσης και 

εκπαίδευσης, την αξιολόγηση των ικανοτήτων και γνώσεων τους, την 

αποτελεσµατικότητα των εφαρµοσµένων πολιτικών ανάπτυξης των 

δεξιοτήτων τους. 
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d. Αναγνώριση της αποτελεσµατικότητας των εργαζοµένων: Συνίσταται στην 

αξιολόγηση των πολιτικών επιβράβευσης, προαγωγών, πολιτικών 

επιπλέον αύξησης της αποδοτικότητας και παραγωγικότητάς τους. 

e. Ικανοποίηση και ευηµερία των εργαζοµένων: Εξετάζεται ο βαθµός στον 

οποίο η αποδοτικότητα της εργασίας, η αναγνώριση, οι προαγωγές, οι 

χρηµατικές αποζηµιώσεις, οι ανταµοιβές, συµβάλλουν µε τα πλάνα και 

τις πολιτικές της επιχείρησης για την επίτευξη της ολικής ποιότητας.    

5. Διεργασίες ποιότητας: 

a. Διοίκηση διεργασιών ποιότητας: Εξετάζεται η ανάπτυξη νέων προϊόντων 

και υπηρεσιών καθώς και ο τρόπος ενσωµάτωσης των αρχών ποιότητας 

στην παραγωγική τους διαδικασία, η διατήρηση της ποιότητας σε όλο το 

φάσµα της παραγωγής, το πώς διασφαλίζεται η συµµόρφωση των 

διεργασιών παραγωγής µε την αρχή της ικανοποίησης των αναγκών του 

πελάτη, πώς πραγµατοποιείται η συστηµατική διοίκηση των διεργασιών 

λειτουργίας της επιχείρησης. 

b. Βελτίωση διεργασιών ποιότητας: Βαθµολογείται ο τρόπος µε τον οποίο η 

επιχείρηση προβαίνει σε αναθεώρηση και βελτίωση των διεργασιών 

λειτουργίας της, ο χρονικός ορίζοντας της αναθεώρησης και της 

βελτίωσης, η πολιτική ενθάρρυνσης για την εφαρµογή καινοτοµιών και 

εφευρετικότητας. 

6. Αποτελέσµατα: 

a. Ποιότητα και λειτουργικά αποτελέσµατα: Μετράται η τάση της 

επιχειρηµατικής αποδοτικότητας, η σύγκριση της αποδοτικότητας σε 

σχέση µε τους άµεσους ανταγωνιστές, συµπεριλαµβανοµένων των 

ηγέτιδων επιχειρήσεων, η αποτελεσµατικότητα της ποιότητας, των 

υπηρεσιών, της κερδοφορίας, της φήµης. 
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b. Επιχειρηµατικά αποτελέσµατα: Μετριούνται οι βασικοί 

χρηµατοοικονοµικοί δείκτες της επιχείρησης, όπως η εξέλιξη του 

κύκλου εργασιών, οι χρηµατικές ροές, η προστιθέµενη αξία, το κεφάλαιο 

κίνησης, η επανεισροή της επένδυσης των µετόχων και συγκρίνονται µε 

τους αντίστοιχους ανταγωνιστριών επιχειρήσεων, και ηγέτιδων στον 

χώρο. 

7. Διοίκηση πελατών και ικανοποίηση πελατών 

a. Διοίκηση πελατών: Αφορά την αξιολόγηση και βελτίωση των 

διαδικασιών που στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών των 

πελατών, τον τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση διατηρεί και βελτιώνει τη 

σχέση της µε τους πελάτες της, το πώς επιτυγχάνει τη δέσµευση και την 

εµπιστοσύνη τους στη χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της. 

b. Ικανοποίηση πελατών: Εξετάζει τους τρόπους µε τους οποίους ελέγχεται 

η ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια των πελατών µέσω ποσοτικών ή 

ποιοτικών µεθόδων και συλλογής στοιχείων, η σύγκριση των 

αποτελεσµάτων µε ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, η κατανόηση της θέσης 

της επιχείρησης στην αντίληψη των πελατών της. 

Το σύνολο των ανωτέρω παραγόντων µε τα στοιχεία τα οποία τους συνθέτουν και η 

διασύνδεση αυτών στο κάθε µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας  δίδεται αναλυτικά 

στον πίνακα iv.  

 
Πίνακας iv. (συγκριτική παράθεση παραγόντων και στοιχείων που συνθέτουν τα βασικά 
µοντέλα ποιότητας) 
 

 EQA MBNQA DPA 
Ηγεσία    
Κατανόηση και ενθουσιασµός ο ο ν 
Εµπλοκή της ηγεσίας στη ΔΟΠ ν ν ν 
Δέσµευση της ηγεσίας ν ν ν 
Επίδραση στην κοινωνία ν ν ν 
Διαχείριση πόρων    
Ανάλυση και εκµετάλλευση πληροφοριών ν ν ν 
Διοίκηση πόρων ν ο ο 
Διοίκηση τεχνολογίας πόρων ν ο ο 
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Διοίκηση χρηµατοοικονοµικών πόρων ν ο ο 
Στρατηγική και πολιτική    
Τεκµηρίωση της πολιτικής και στρατηγικής ν ν ν 
Επικοινωνία της πολιτικής και στρατηγικής ν ν ν 
Βελτίωση της πολιτικής και στρατηγικής ν ν ν 
Διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού    
Προγραµµατισµός και διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού ν ν ν 
Εµπλοκή του προσωπικού ν ν ο 
Επιµόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού ν ν ν 
Αναγνώριση της αποτελεσµατικότητας των εργαζοµένων ν ν ο 
Ικανοποίηση και ευηµερία των εργαζοµένων ν ν ο 
Διεργασίες ποιότητας    
Διοίκηση διεργασιών ποιότητας ν ν ν 
Βελτίωση διεργασιών ποιότητας ν ν ν 
Αποτελέσµατα    
Ποιότητα και λειτουργικά αποτελέσµατα ν ν ν 
Επιχειρηµατικά αποτελέσµατα ν ν ο 
Διοίκηση πελατών και ικανοποίηση πελατών    
Διοίκηση πελατών ν ο ο 
Ικανοποίηση πελατών ν ν ο 
Σηµείωση: ν: Ναι, ο: Όχι     

 
Πηγή: G. A. Bohoris, 1995 
 
Τα βασικά συµπεράσµατα της µελέτης του G.A.Bohoris (1995), συνοψίζονται στα 

ακόλουθα: 

1. Τα µοντέλα επιχειρηµατικής αριστείας, αποτελούν ίσως το µοναδικό φορέα 

εξέτασης και κατανόησης των αρχών της ΔΟΠ, προσφέροντας στις επιχειρήσεις 

τον απαραίτητο εσωτερικό µηχανισµό που θα τις επιτρέψει να αντεπεξέλθουν 

στα νέα όρια τεχνικών και ποιοτικών απαιτήσεων. 

2. Παρά το γεγονός ότι κάθε µοντέλο αριστείας εφαρµόζει µε διαφορετικό τρόπο 

τα κριτήρια εφαρµογής της ΔΟΠ, και τα τρία µοντέλα επιτυγχάνουν να 

προσδώσουν στις επιχειρήσεις τη δοµή λειτουργίας και ανάπτυξης που θα τις 

οδηγήσει τελικά στην επίτευξη της επιχειρηµατικής αριστείας. 

Κοινός τόπος, ανεξάρτητα από το µοντέλο που κάθε επιχείρηση επιλέξει να εφαρµόσει, 

είναι ότι τα ποιοτικά στάνταρ αποτελούν σηµαντική βοήθεια επίτευξης των 

στρατηγικών στόχων της διοίκησης, µιας και οριοθετούν τις συµβατικές, λειτουργικές 

και τεχνικές απαιτήσεις για όλες τις διαδικασίες ποιότητας οι οποίες θα εξασφαλίσουν 

ότι το παραγόµενο προϊόν ή υπηρεσία, διαδικασία ή σύστηµα θα καλύψει τον 

επιδιωκόµενο στόχο (G.A.Bohoris, 1995.σ 30). 
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Κεφάλαιο	   ΙΙ:	   Η	   λειτουργία	   της	   επιχείρησης	   σε	   περιβάλλον	  
οικονομικής	  ύφεσης	  
 

Η	  οικονομική	  κρίση	  ως	  γεγονός	  	  
 

Η έννοια της κρίσης συνδέεται µε κάθε γεγονός το οποίο αναµένεται να οδηγήσει σε 

ασταθείς και επικίνδυνες καταστάσεις οι οποίες επηρεάζουν τα άτοµα ως ξεχωριστές 

µονάδες, οµάδες ατόµων, ή και το σύνολο της κοινωνίας. Οι κρίσεις χαρακτηρίζονται 

από τρία βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι η απροσδόκητη εµφάνιση, η 

δηµιουργία αβεβαιότητας και η απειλή για την επίτευξη σηµαντικών στόχων 

(Wikipedia, 2011). Οικονοµική κρίση είναι η κατάσταση στην οποία η οικονοµία 

δοκιµάζεται από µια απότοµη πτώση η οποία έρχεται ως αποτέλεσµα της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Μια οικονοµία που διέρχεται κρίση είναι πιθανό να 

αντιµετωπίσει πτώση του Α.Ε.Π., έλλειψη ρευστότητας χρηµατικών διαθεσίµων και 

ασύµµετρο πληθωρισµό ή αποπληθωρισµό. Στην πρόσφατη οικονοµική κρίση του 2008 

για παράδειγµα, το αποτέλεσµα στις ανεπτυγµένες οικονοµίες σε παγκόσµιο επίπεδο  

ήταν να εµφανιστούν σηµαντικές αποπληθωριστικές τάσεις. Η οικονοµική κρίση 

µπορεί να πάρει τελικά τη µορφή της οικονοµικής ύφεσης (business dictionary, 2011). 

Η οικονοµική κρίση ως γεγονός δεν είναι σπάνιο φαινόµενο, αλλά εµφανίζεται τακτικά 

στη διάρκεια της σύγχρονης οικονοµίας, µε χαρακτηριστικά παραδείγµατα τη µεγάλη 

ύφεση του 1929 στις Η.Π.Α., την κρίση των λατινικών χωρών στις αρχές της δεκαετίας 

του ’80, την νοµισµατική κρίση της Ασίας, την χρηµατοπιστωτική κρίση της Ρωσίας το 

1997/1998 και την διεθνή κρίση του 2008 τα αποτελέσµατα της οποίας ακόµη δεν 

έχουν παρέλθει. Η εµφάνιση των οικονοµικών κρίσεων πραγµατοποιείται σε χρονικά 

διαστήµατα µεταξύ 20 και 50 ετών, σηµατοδοτώντας την έννοια των οικονοµικών 

κύκλων (Wikipedia, 2011). 
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Αίτια	  εμφάνισης	  των	  οικονομικών	  κρίσεων	  
 

Τα βασικά αίτια που οδηγούν σε οικονοµική κρίση  έχουν αποτελέσει αντικείµενο 

µελέτης πολλών επιστηµόνων και συγγραφέων, ενώ στους γενεσιουργούς παράγοντες 

έχουν αποδοθεί ευθύνες µεταξύ άλλων σε πολιτικούς χειρισµούς και ιδιοτέλειες, όσο 

και στην ψυχολογική αντίδραση θεσµικών επενδυτών. Μεταξύ των παραγόντων που 

συντελούν στην εµφάνιση οικονοµικών κρίσεων µπορούµε να ξεχωρίσουµε τους 

ακόλουθους: 

1. Χρηµατοοικονοµική µόχλευση: τη δηµιουργία δηλαδή πρόσθετου χρήµατος 

µέσω δανεισµού των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, για την επιδίωξη 

υψηλών αποδόσεων µέσω επενδύσεων, οι οποίες όµως συνεπάγονται και 

υψηλότερες πιθανότητες ζηµιών και χρεοκοπίας. Παρόµοια επιθετική 

επενδυτική πολιτική µπορεί να προέλθει και από πλεονάσµατα διαθεσίµων του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα σε αναζήτηση επενδυτικών διεξόδων, όπως συνέβη 

µε την πρόσφατη κρίση του 2008 (Wikipedia, 2011). 

2. Ανακολουθία µεταξύ του ενεργητικού και του παθητικού οργανισµών και 

κρατών. Σε επίπεδο τραπεζών, η εξέλιξη αυτή σηµαίνει ότι το παθητικό τους ή 

τα διαθέσιµά τους δεν µπορούν να καλύψουν το σύνολο των δανείων και 

χορηγήσεων που έχουν διανείµει. Σε επίπεδο κρατών, η ανακολουθία 

βρίσκεται στο σύνολο των οµολογιών που έχουν εκδώσει και τους διαθέσιµους 

πόρους για την κάλυψη τους (Wikipedia, 2011). 

3. Αβεβαιότητα και συµπεριφορά οµαδικής αντίδρασης, η οποία συµβαίνει όταν 

παρουσιάζονται καινοτοµίες σε τεχνολογικά ή επενδυτικά προϊόντα, για τα 

οποία δεν υπάρχει σαφής γνώση στο επενδυτικό κοινό, µε αποτέλεσµα αυτό να 

λειτουργεί χωρίς συναίσθηση, µε γνώµονα την οµαδική συµπεριφορά η οποία 

οδηγείται από την τάση του ανθρώπου να υπερεκτιµά το νέο και καινοτόµο. 
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(Werner De Bondt, 2008). Η γενεσιουργός αιτία της αστάθειας των αγορών 

οφείλεται στην ευφορία της ανόδου, την υπέρµετρη αισιοδοξία και 

εµπιστοσύνη, τον ενθουσιασµό που οδηγεί σε υψηλό βαθµό κερδοσκοπικών 

ενεργειών, χωρίς να δίδεται σηµασία στο ρίσκο (Werner De Bondt, 2008, σ. 

141). Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η χρηµατιστηριακή κρίση του dot.com 

στις Η.Π.Α. το έτος 2001. 

4. Ρυθµιστικές αποτυχίες των κρατικών µηχανισµών και η υπερβολική εµπιστοσύνη 

της αυτορρύθµισης των αγορών. Ο ρυθµιστικός ρόλος του κράτους, ειδικά στη 

σύγχρονη καπιταλιστική παγκόσµια οικονοµία, είναι καθοριστικός για τη 

διασφάλιση της σταθερότητας του συστήµατος, της διαφάνειας, της 

ασφάλειας. Παρόλα αυτά, λάθη που γίνονται από τα θεσµοθετηµένα όργανα 

του κράτους, µπορούν να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτη δράση ιδιωτών µε 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία προϋποθέσεων οικονοµικής κρίσης. Αρκετή 

κριτική έχει ασκηθεί για παράδειγµα στις ρυθµιστικές αρχές των Η.Π.Α. οι 

οποίες δεν κατάφεραν να περιορίσουν το πιστωτικό σύστηµα από ανάληψη 

υψηλού κινδύνου, την έλλειψη θεσµοθετηµένου ελέγχου στην αγορά των CDs 

και την αποτροπή απόκρυψης των επισφαλειών και του υψηλού πιστωτικού 

ρίσκου στους ισολογισµούς θεσµικών χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Η κρίση 

των επισφαλών στεγαστικών δανείων στις Η.Π.Α., ως αποτέλεσµα της 

εσφαλµένης πολιτικής της Οµοσπονδιακής Τράπεζας, η ανεξέλεγκτη 

διαπραγµάτευση CDs και CDOs, η εφαρµογή χαµηλών επιτοκίων για την 

ανάπτυξη των αγορών, η κατάργηση της συµφωνίας Glass-Steagall το 1999 

και η αντικατάστασή της από τη συµφωνία Gramm-Leach-Bliney, είναι µεταξύ 

των βασικών στοιχείων που προκάλεσαν την παγκόσµια οικονοµική κρίση του 

2008, η οποία θα µπορούσε να είχε αποφευχθεί µε τον κατάλληλο κρατικό 
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παρεµβατισµό. (James B. Bexley et al., 2010; Michael Sakbani, 2010; 

οικονοµικό δελτίο Alpha Bank, 2009). 

5. Υποεκτίµηση ορθών οικονοµικών µοντέλων από τις ρυθµιστικές αρχές ή χρήση 

ανεπαρκών µοντέλων εκτίµησης τους ρίσκου. Η ερµηνεία βασικών οικονοµικών 

µεγεθών θα µπορούσε να αποτελέσει ανάχωµα στη δηµιουργία κρίσεων, όπως 

η πρόσφατη του 2008, εφόσον οι αρµόδιες αρχές µπορούσαν να κατανοήσουν 

τη δυναµική και τα αποτελέσµατά τους. Οποιοσδήποτε καλός οικονοµολόγος 

θα µπορούσε να διαπιστώσει τις ασταθείς οικονοµικές δοµές εξαιτίας των 

επισφαλών ενυπόθηκων δανείων στις Η.Π.Α. και των ανεξέλεγκτων 

ασφαλιστικών παραγώγων. Παρόλα αυτά οι δικηγόροι, που κυριαρχούν σε 

αυτούς τους ρυθµιστικούς φορείς, δεν έχουν εκπαιδευτεί, για να βλέπουν 

παρόµοιες ενδείξεις κινδύνου (Thomas Willet, 2010, σ.188). 

6. Απάτη: Αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της ανθρώπινης συµπεριφοράς 

στην αναζήτηση κέρδους µε κάθε µέσο. Συνήθως εκδηλώνεται µε 

συγκαλυµµένη µορφή, εποµένως είναι δύσκολο να εντοπιστεί πριν την 

εκδήλωση των αποτελεσµάτων της. Ακόµη και στην πρόσφατη διεθνή κρίση 

του 2008, ερευνάται από την οµοσπονδιακή αστυνοµία των Η.Π.Α., η πιθανή 

συµµετοχή των βασικών πιστωτικών ιδρυµάτων της χώρας (Fannie Mae, 

Freddie Mac, Lehman Brothers, AIG)σε άνοµες ενέργειες µε σκοπό το κέρδος 

(Wikipedia, 2011). 

7. Μεταδοτικότητα: Η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και οι σύνθετες 

αλληλεπιδράσεις που διαµορφώνονται µεταξύ των συναλλασσόµενων  

δηµιουργούν ένα πλαίσιο αλληλεξάρτησης το οποίο διοχετεύει τα θετικά ή 

αρνητικά αποτελέσµατα της οικονοµικής δραστηριότητας σε όλο το δίκτυο. Η 

αρνητική επίδραση µπορεί να χτυπήσει ακόµη και κράτη µε ισχυρή οικονοµική 

δοµή, παρόλα αυτά πιο επιρρεπή είναι κράτη µε ουσιαστικές 
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µακροοικονοµικές και χρηµατοοικονοµικές αδυναµίες (Thomas Willet, 2010, 

σ.202). 

8. Λοιποί παράγοντες, οι οποίοι φέρουν εξίσου σηµαντικό µερίδιο ευθύνης στην 

εµφάνιση οικονοµικών κρίσεων, όπως η απληστία θεσµικών οικονοµικών 

παραγόντων, η λειτουργία ολιγοπωλίων, συµφέροντα και σκοπιµότητες 

πρακτορείων αξιολόγησης ρίσκου και κυβερνήσεων, η πτώση 

παραγωγικότητας σε συνδυασµό µε την αύξηση των µισθών, τυχαία συµβάντα 

κ.α. (Sebastien Dullien et al., 2010). 

 

Επίδραση	   των	   οικονομικών	   κρίσεων	   στην	   οικονομία	   και	   τις	  
επιχειρηματικές	  μονάδες	  
 

Σηµαντικός παράγοντας στην προσπάθεια καθορισµού ορθής στρατηγικής µιας 

επιχείρησης η οποία δραστηριοποιείται σε αγορές που πλήττονται από οικονοµική 

κρίση, είναι η γνώση των επιπτώσεων της ύφεσης στο µακροοικονοµικό και 

µικροοικονοµικό περιβάλλον λειτουργίας της. Κάθε προσπάθεια της διοίκησης να θέσει 

στόχους και πολιτικές επίτευξης, χωρίς ανάλυση αυτών των επιπτώσεων, µε υψηλή 

βεβαιότητα θα θέσει όλο το εγχείρηµα σε αµφίβολο αποτέλεσµα. 

Με βάση τη µελέτη των πρόσφατων διεθνών οικονοµικών κρίσεων µπορούµε να 

κατατάξουµε τις επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στο µακροοικονοµικό περιβάλλον, 

στις ακόλουθες: 

1. Κατάρρευση των χρηµαταγορών. Η αλληλουχία των αρνητικών εξελίξεων στη 

δοµή της οικονοµίας, σε συνδυασµό µε την διαρκώς αυξανόµενη ανησυχία και 

την αρνητική ψυχολογία των επενδυτών, οδηγεί σε ραγδαία πτώση των δεικτών 

των χρηµατιστηρίων. Κατά την πρόσφατη οικονοµική κρίση του 2008 και σε 

µικρότερο διάστηµα από δύο έτη, περισσότερο από το ένα τρίτο της αξίας του 
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ενεργητικού του συνόλου των χρηµατιστηρίων παγκοσµίως εξαφανίστηκε 

(Michael Sakbani, 2010, σ.94).  

2. Ανεργία. Η συρρίκνωση των αγορών και η αµυντική πολιτική µείωση 

προσωπικού των επιχειρήσεων έχει ως άµεσο αποτέλεσµα τη ραγδαία αύξηση 

της ανεργίας. Μόνο στις Η.Π.Α. το πρώτο εξάµηνο του έτους 2009 

καταγράφονταν απώλειες θέσεων εργασίας 250.000 κάθε µήνα (Michael 

Sakbani, 2010, σ.101).  Στις ανεπτυγµένες οικονοµίες, παγκόσµια, 

διαπιστώθηκε εξαιτίας της κρίσης του 2008, µείωση της απασχόλησης του 

ενεργού πληθυσµού το έτος 2009 κατά 2,1% (πίνακας v). 

 
Πίνακας v. (Εξέλιξη απασχόλησης διαχρονικά, έτη 1993-2012{πρόβλεψη}) 

 
  Μέσοι όροι         Προβλέψεις 

  
1993-
2002 

2003-
2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ανάπτυξη στην Απασχόληση   
Α.ο. (1) 1 0.5 0.6 1 1.3 1.5 1.4 0.4 -2.1 -0.1 0.6 0.8 
Η.Π.Α. 1.4 0.4 0.9 1.1 1.8 1.9 1.1 -0.5 -3.8 -0.6 0.6 1.4 
Περιοχή 
EURO 1.3 0.5 0.4 0.8 1 1.7 1.9 0.7 -1.9 -0.5 0.4 0.2 
Γερµανία 0.2 0.5 -0.9 0.3 -0.1 0.6 1.7 1.3 0.1 0.5 1.2 0 
Γαλλία 0.9 0.4 0.1 0.1 0.6 1 1.4 0.6 -1.2 0 0.7 0.8 
Ιταλία 0.2 0.5 0.8 1.4 0.7 1.8 1 0.8 -1.6 -0.5 0.6 0.1 
Ισπανία 2.3 0.8 3.1 3.5 4.1 3.9 3 -0.4 -6.6 -2.3 -0.8 0.1 

Ιαπωνία -0.2 -0.2 -0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 -0.4 -1.6 -0.4 -0.3 -0.1 
Αγγλία 0.9 0.5 0.9 1.1 1 0.9 0.7 0.7 -1.6 0.3 0.8 0.4 
Καναδάς 1.9 1.4 2.4 1.7 1.3 1.8 2.4 1.7 -1.6 1.4 1.7 1.7 
Α.α.ο. (2) 1.3 1.3 0.5 1.5 1.9 1.8 2.1 1.6 -0.3 1.4 1.4 1.4 
Αναφορά             
Μ.α.ο. (3) 0.8 0.4 0.5 0.8 1 1.3 1.1 0.1 -2.3 -0.2 0.6 0.8 
Ν.α.β.ο. (4) 1.5 1.2 0.3 1.9 1.8 1.5 1.6 1.2 -0.3 1.5 1.3 1.3 

(1): Ανεπτυγµένες Οικον. (2): Άλλες Ανεπτυγµένες Οικον., (3): Μεγάλες Ανεπτυγµένες Οικον., (4): Νέες Ασιατικές Βιοµ. Οικον. 
 
Πηγή: International Monetary Fund, 2011 
 

3. Μείωση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Η αρνητική οικονοµική συγκυρία 

έχει άµεσο αντίκτυπο στο Α.Ε.Π. των κρατών που πλήττονται από την κρίση, 

µιας και µειώνεται σηµαντικά τόσο ο αριθµός των ενεργών οικονοµικών 

µονάδων, όσο και η παραγωγική ικανότητα αυτών που διατηρούν λειτουργική 

δραστηριότητα. Στην πρόσφατη κρίση του 2008 σηµειώθηκε µεγάλη πτώση του 

Α.Ε.Π. παγκόσµια κατά -0,96% σε τριµηνιαία βάση και κατά -0,2% σε ετήσια, 
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µε παράλληλη πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά -3,8% και πτώση των 

επενδύσεων κατά -19,1%. Οµοίως στη ζώνη του Ευρώ, σηµειώθηκε πτώση του 

Α.Ε.Π. κατά -1,5% σε τριµηνιαία βάση και -1,2% σε ετήσια (Οικονοµικό 

δελτίο Alpha Bank, 2009). Το παγκόσµιο Α.Ε.Π. του έτους 2009 

διαµορφώθηκε σε 5,8 µονάδες χαµηλότερα από αυτό του έτους 2007. Οι χώρες 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση µε µέση πτώση του Α.Ε.Π. τους το 

2009 να φτάνει το -15,2% σε σχέση µε το έτος 2007 (Sebastien Dullien et al., 

2010).Το ίδιο έτος (2009), το µέσο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. στο σύνολο των 

ανεπτυγµένων κρατών παγκοσµίως, εµφάνισε συρρίκνωση της τάξης του -4,3% 

(πίνακας vi). 

 
Πίνακας vi. (Εξέλιξη Α.Ε.Π. διαχρονικά, έτη 1993-2012{πρόβλεψη}) 

 
  Μέσοιόροι         Προβλέψεις 

  
1993-
2002 

2003-
2012 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ανάπτυξη σε πραγµατικό κατά κεφαλήν Εισόδηµα   
             
Α.ο. (1) 2 1 1.2 2.4 1.9 2.4 2 -0.6 -4.3 2.5 1 1.3 
Η.Π.Α. 2.2 0.7 1.6 2.5 2.1 1.7 0.9 -1.3 -4.3 2.2 0.6 0.8 
Περιοχή 
EURO  0.7 0.1 1.5 1 2.7 2.4 -0.1 -4.6 1.5 1.3 0.9 
Γερµανία 1.2 1.3 -0.5 0.7 0.9 4 3.5 1 -4.8 3.8 2.9 1.5 
Γαλλία 1.5 0.6 0.2 1.6 1.1 2 1.6 -0.8 -3.1 0.9 1.2 0.9 
Ιταλία 1.5 -0.5 -0.6 0.5 -0.3 1.5 0.8 -2.1 -5.9 0.8 0.2 -0.1 
Ισπανία 2.7 0.4 1.4 1.6 1.9 2.3 1.9 -0.9 -4.9 -0.6 0.5 0.9 

Ιαπωνία 0.6 0.9 1.2 2.7 1.9 2 2.4 -1.1 -6.2 3.9 -0.7 2.5 
Αγγλία 2.8 0.6 2.4 2.5 1.2 2.2 2 -0.7 -5.5 0.7 0.5 0.9 
Καναδάς 2.5 0.8 0.9 2.1 2 1.8 1.1 -0.5 -3.9 2 1.1 1.1 
Α.α.ο. (2) 3.3 2.7 2 4.1 3.4 3.8 3.9 0.6 -1.9 5.1 2.8 2.9 
αναφορά             
Μ.α.ο. (3) 1.8 0.9 1.1 2.2 1.7 2 1.5 -0.9 -4.7 2.3 0.7 1.1 
Ν.α.β.ο. (4) 4.4 3.8 2.7 5.3 4.2 4.9 5 1.1 -1.2 7.9 4 3.8 

(1): Ανεπτυγµένες Οικον. (2): Άλλες Ανεπτυγµένες Οικον., (3): Μεγάλες Ανεπτυγµένες Οικον., (4): Νέες Ασιατικές Βιοµ. Οικον. 
 
Πηγή: International Monetary Fund, 2011 
 

4. Μείωση των άµεσων διεθνών επενδύσεων (FDI) και των διεθνών συναλλαγών. 

Ως αποτέλεσµα της µείωσης των κερδών των πολυεθνικών επιχειρήσεων, αλλά 

και της αύξησης του κόστους χρηµατοδότησης κεφαλαίων, οι διοικήσεις τους 
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αναθεωρούν τα επενδυτικά τους πλάνα για εξαγορές και συγχωνεύσεις στην 

παγκόσµια αγορά, µειώνοντας ή ακυρώνοντας ανάλογα σχέδια, πλήττοντας µε 

αυτόν τον τρόπο τις οικονοµίες όπου δραστηριοποιούνται και ιδιαίτερα τις 

αναπτυσσόµενες οικονοµίες οι οποίες στηρίζουν σε µεγάλο βαθµό την 

ανάπτυξη τους σε αυτές τις επενδύσεις. Σύµφωνα µε στοιχεία του UNCTAD, το 

έτος 2008 οι άµεσες διεθνείς επενδύσεις εµφάνισαν παγκόσµια µείωση της 

τάξης του -25% σε σχέση µε το έτος 2007 (Sergey Filippov, 2010, σ.309). Οι 

ανεπτυγµένες χώρες φαίνεται να είναι πιο επιρρεπείς στη µείωση των FDI σε 

περιόδους κρίσης, λόγω κυρίως των σηµαντικών επιπτώσεων στους 

χρηµατοπιστωτικούς τους οργανισµούς, την έλλειψη ρευστότητας και τη 

συρρίκνωση των αγορών τους, µε στοιχεία του 2008 να δείχνουν µείωση των 

µεγεθών σε ποσοστό -33% παγκόσµια (UNCTAD, 2009a). 

5. Μείωση των επιτοκίων παρέµβασης από τους ρυθµιστικούς φορείς των κρατών. 

Η ανάγκη για αναθέρµανση της οικονοµίας οδηγεί τους παρεµβατικούς φορείς 

σε µείωση των επιτοκίων χορηγήσεων, έτσι ώστε να µπορούν τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να λαµβάνουν κεφάλαια από τις κεντρικές 

τράπεζες µε χαµηλότερο κόστος και να τα διοχετεύουν στην αγορά ως 

παραγωγικές επενδύσεις. Έπειτα από την κρίση του 2008, η Οµοσπονδιακή 

τράπεζα των Η.Π.Α. προχώρησε σε ταχύτατη µείωση του παρεµβατικού 

επιτοκίου από 5,25% τον Σεπτέµβριο του 2007 σε 0%-0,25% τον Δεκέµβριο 

του 2008. (Οικονοµικό δελτίο Alpha Bank, 2009). Οµοίως η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, έπειτα από µια προσπάθεια να καταπολεµήσει την ραγδαία 

αύξηση του πληθωρισµού στην Ευρωζώνη κατά την οποία διατήρησε σε υψηλά 

επίπεδα το επιτόκια, προέβη τελικώς σε σηµαντική µείωση του Euribor από το 

4,25% τον Ιούλιο του 2008 στο 0,5%  (European Banking Federation, 2011).  
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Ακολούθως, µπορούµε να εντοπίσουµε τις βασικές επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης 

σε µικροοικονοµικό επίπεδο και ειδικότερα στην ίδια την επιχείρηση στις εξής: 

1. Μείωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας, µε πολλαπλασιαστική 

επίδραση. Σε περιοδικούς ύφεσης εµφανίζεται συρρίκνωση των αγορών, η 

οποία έχει ως άµεσο αποτέλεσµα την αναβολή επενδυτικών πλάνων των 

επιχειρήσεων και την επιδίωξη κατακράτησης ρευστών διαθεσίµων και 

στοιχείων ενεργητικού. Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσµα τη συρρίκνωση του 

κύκλου εργασιών αλληλεξαρτώµενων επιχειρήσεων, τη µείωση των δικών τους 

επενδυτικών πλάνων και επιδείνωση της γενικής οικονοµικής κατάστασης 

µέσω της µείωσης της ζήτησης και της περεταίρω συρρίκνωσης της αγοράς 

(Jan Toporowski, 2009). 

2. Ταµειακή στενότητα και συνακόλουθα προβλήµατα ρευστότητας. Παρατηρείται 

ιδιαίτερα σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δέχονται πιέσεις επιµήκυνσης 

της πίστωσης από τους πελάτες τους, ιδιαίτερα όταν οι τελευταίοι έχουν υψηλή 

διαπραγµατευτική ισχύ. Συνακόλουθο πρόβληµα της έλλειψης ρευστότητας 

είναι η αύξηση του µεγέθους των βραχυχρόνιων υποχρεώσεων της επιχείρησης 

(Στέφανος Ζάρκος, 2009). 

3. Μείωση της δυνατότητας χρηµατοδότησης από χρηµατοπιστωτικούς φορείς. Η 

κρίση ρευστότητας είναι συνακόλουθη µε την εµφάνιση οικονοµικής κρίσης. 

Τα πιστωτικά ιδρύµατα δοκιµάζονται από τις επισφάλειες των 

χρηµατοδοτήσεων τους, ενώ παράλληλα διατηρούν στάση αναµονής για τη 

διαφύλαξη της κεφαλαιακής τους επάρκειας, µειώνοντας στο ελάχιστο τις 

εκροές ρευστών διαθεσίµων για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων. Συνεπεία 

της κρίσης του 2008, εκτιµάται ότι το ενεργητικό των τραπεζών των Η.Π.Α. και 

της Ευρώπης θα είναι µικρότερο κατά 10 τρις USD, σε σχέση µε τo αντίστοιχο 
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του έτους 2007, ποσό που είναι ισοδύναµο µε ποσοστό 14,5% των δανείων 

προς τον ιδιωτικό τοµέα (οικονοµικό δελτίο Alpha Bank, 2009). 

4. Μείωση της αξίας του ενεργητικού επιχειρήσεων και οργανισµών, εισηγµένων 

στα Χρηµατιστήρια Αξιών. Η κατάρρευση της επενδυτικής εµπιστοσύνης στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και η ραγδαία απαξίωση του θεσµού των 

χρηµατιστηριακών συναλλαγών, οδηγεί σε κάθετη πτώση της αξίας των 

µετοχών των επιχειρήσεων και κατά συνέπεια την αµφίβολη επιβίωση τους. 

5. Συρρίκνωση των επενδύσεων και αναστολή των επενδυτικών πλάνων ανάπτυξης.  

Η έλλειψη διαθεσίµων, η αρνητική οικονοµική συγκυρία και η στάση αναµονής 

απέναντι στην εξέλιξη της κρίσης, οδηγούν σε αµυντική στάση τις επιχειρήσεις 

οι οποίες αναστέλλουν ή καταργούν επενδυτικά πλάνα ανάπτυξης, 

συµβάλλοντας µε αυτό τον τρόπο στην επιδείνωση των γενεσιουργών 

παραγόντων της ύφεσης. Μελέτη που διεξήχθη από τους Murillo Campello et 

al., (2009) σε δείγµα 1.050 Οικονοµικών Διευθυντών (CFOs’) µεγάλων 

επιχειρήσεων 39 χωρών στις Η.Π.Α., την Ευρώπη και την Ασία έδειξε ότι οι 

επιχειρήσεις κατά την περίοδο οικονοµικών κρίσεων συνδέουν την εύρεση 

διαθέσιµων κεφαλαίων από εξωτερικές χρηµατοδοτικές πηγές µε την πρόθεση 

ανάληψης επενδύσεων. Η στενότητα εύρεσης παρόµοιων κεφαλαίων οδηγεί 

τελικά στη µείωση των επενδύσεων τις οποίες οι επιχειρήσεις επιθυµούν να 

πραγµατοποιήσουν. Στην ίδια µελέτη αποτυπώνεται η πρόθεση των CFOsνα 

χρησιµοποιήσουν εσωτερικές πηγές χρηµατοδότησης για διενέργεια 

επενδύσεων, όταν δεν υπάρχει διέξοδος σε εξωτερική χρηµατοδότηση, παρόλα 

αυτά η βασική πρόθεση που αποτυπώνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η 

τελική απόφαση για αναβολή ή απόρριψη των επενδυτικών σχεδίων. Το 

ποσοστό αυτό ειδικά για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ‘πιστωτική 

δέσµευση’, έχουν δηλαδή υψηλή εξάρτηση από ξένα κεφάλαια, ανέρχεται σε 
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71% στις Η.Π.Α, σε 80% στην Ευρώπη και 61% στην Ασία (Murillo Campello 

et al., 2009, σ.20). Τέλος, αποτυπώνεται η τάση των CFOs να ακολουθούν 

αντίστροφη πολιτική από-επενδύσεων, σε µια προσπάθεια ανεύρεσης πηγών 

χρηµατοδότησης της δραστηριότητας της επιχείρησης. Ειδικά για τις 

‘πιστωτικά δεσµευµένες’ επιχειρήσεις αυτή η τάση από-επενδύσεων ανέρχεται 

σε ποσοστό 70% των ερωτηθέντων. 

 

Κεφάλαιο	   III:	  Η	  επιχείρηση	  κάτω	  από	  συνθήκες	  οικονομικής	  κρίσης.	  
Στρατηγική	  για	  επίτευξη	  επιχειρηματικής	  αριστείας	  
 

Ο	  ρόλος	  της	  στρατηγικής	  
 

Η στρατηγική είναι το µέσο το οποίο συνδέει το σκοπό µε την επίτευξη του στόχου. 

Φανερώνει τον τρόπο µε τον οποίο ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα φτάσει 

από το σήµερα σε ένα επιθυµητό µέλλον (Richard Dobbins & Barrie O. Pettman, 1997). 

Αποτελεί την πιο ουσιαστική διεργασία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η οποία 

τελικά  θα δώσει την ταυτότητα της επιχείρησης, το λόγο ύπαρξης της. Σύµφωνα µε 

τους Richard Dobbins & Barrie O. Pettman (1997), υπάρχουν τουλάχιστον έξι 

θεµελιώδεις λόγοι για τους οποίους µια επιχείρηση χρειάζεται στρατηγική: 

1. Για να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει. 

2. Για να προσδιορίσει το δρόµο από το σήµερα στο επιθυµητό µέλλον. 

3. Για να επιτύχει τους χρηµατοοικονοµικούς της στόχους. 

4. Για να επαναπροσδιορίσει την πολιτική και τους στόχους της προς την 

επιθυµητή κατεύθυνση. 

5. Για να επικεντρωθεί στα δυνατά της σηµεία και τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται ή να αποφύγει τις απειλές και να διορθώσει τις αδυναµίες της. 

6. Για να πραγµατοποιήσει ενέργειες και να εµφανίσει αποτελέσµατα. 
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Ο καθορισµός της στρατηγικής είναι αρµοδιότητα της ανώτατης διοίκησης. Η απόλυτη 

ευθύνη για την ορθή χάραξη και την υλοποίηση της ανήκει στην ηγεσία της 

επιχείρησης. Βεβαίως, όλες οι µονάδες του ανθρώπινου δυναµικού, από την ανώτατη 

ηγεσία έως το προσωπικό βάσης, είναι συνυπεύθυνοι για την πιστή και αποτελεσµατική 

εφαρµογή της. 

Βασικό ερώτηµα το οποίο τίθεται, αφορά τους παράγοντες που διαµορφώνουν έναν 

επιτυχηµένο στρατηγικό σχεδιασµό, τον καθορισµό ενός πλάνου το οποίο να απαντά 

στα καίρια ερωτήµατα και τις ανάγκες της επιχείρησης, ειδικά σε περιόδους έντονης 

οικονοµικής αστάθειας, ακόµη και ύφεσης. Ποιό είναι ο ιδεατό πλάνο δράσης; Ποιοί 

είναι οι παράγοντες που θα διαµορφώσουν ένα στρατηγικό σχεδιασµό ικανό να καλύψει 

τις προσδοκίες της ηγεσίας και όλων όσων έχουν έννοµο συµφέρον από την επιχείρηση; 

Υπάρχει εφικτός σχεδιασµός για την επίλυση των ανωτέρω ζητηµάτων; 

Στην πραγµατικότητα, οι περισσότεροι από εµάς, γνωρίζουµε πώς να επιλύουµε τα 

προβλήµατα µας. Απλά χρειαζόµαστε κάποιον άλλο να µας το πει και να µας 

επικεντρώσει σε αυτά (Phil Young, 2009, σ.3). 

 

Επιτυχής	  Στρατηγικός	  σχεδιασμός	  
 

Οι αλλαγές στην καταναλωτική συµπεριφορά αναγκάζουν και τις επιχειρήσεις να 

προσαρµοστούν ανάλογα, εφαρµόζοντας πολιτικές µείωσης κόστους, µείωσης της 

παραγωγής, διακοπής των επενδύσεων, χρήσης σε µεγαλύτερο βαθµό εταιρικού 

κεφαλαίου για την αναδιάρθρωση των χρεών τους, ενέργειες οι οποίες όµως δε θα 

φέρουν καµία σηµαντική ωφέλεια για το µέλλον της επιχείρησης, εκτός εάν έχουν ως 

αποτέλεσµα την αύξηση του κύκλου εργασιών τους (Mehmet Haluk Koksal & Engin 

Ozgul, 2006). Βασικός παράγοντας για τον προσδιορισµό επιτυχών στρατηγικών 

αποφάσεων, είναι η διαθεσιµότητα της πληροφορίας. Στην πραγµατική οικονοµία όµως 

και ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, η τρέχουσα πραγµατικότητα σχεδόν ποτέ δεν 
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παρέχει ικανοποιητική πληροφόρηση για την πρόβλεψη µελλοντικών συµβάντων 

(Robbie Steinhouse, 2010), εποµένως ο στόχος της διαµόρφωσης ενός επιτυχηµένου 

στρατηγικού σχεδιασµού αποτελεί ένα δύσκολο έργο µε αµφίβολο πολλές φορές 

αποτέλεσµα. 

Ο βασικός σκοπός της επιχείρησης πρέπει να είναι η απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος απέναντι στον ανταγωνισµό. Η διαφοροποίηση αυτή µπορεί να 

προέλθει από µια πλειάδα τρόπων στην υιοθέτηση της στρατηγικής της, όπως η 

στρατηγική χαµηλού κόστους, η ανάπτυξη δηλαδή προϊόντων και υπηρεσιών µε τη 

χρήση µεθόδων εξοικονόµησης κόστους που θα επιτρέψουν συνακόλουθα χαµηλές 

τιµές πώλησης των παραγόµενων προϊόντων, ή η στρατηγική άµεσης αντίδρασης στις 

αλλαγές του περιβάλλοντος µε αλλαγές στη δοµή και τη λειτουργία της επιχείρησης 

(AlanD. Smith, 2010). 

Κλειδιά	  επιτυχούς	  καθορισμού	  στρατηγικής	  
 
Σύµφωνα µε τους Richard Dobbins & Barrie O. Pettman (2007), η υλοποίηση µιας 

επιτυχούς στρατηγικής περιλαµβάνει τέσσερα βασικά κλειδιά: 

1. Αναζήτηση του σωστού προϊόντος ή υπηρεσίας. Η επιχείρηση καλείται να δώσει 

απαντήσεις σε µια σειρά από ερωτήµατα, όπως ποιός είναι ο τοµέας αριστείας 

της, για ποιο προϊόν ή υπηρεσία επιθυµεί και µπορεί η επιχείρηση να γίνει 

‘πρωταθλητής’, σε ποιο τοµέα της ανθρώπινης ύπαρξης µπορεί η επιχείρηση να 

προσφέρει ενθουσιασµό.  

2. Προσδιορισµός των λόγων για τους οποίους ο πελάτης θα διαλέξει το προϊόν ή 

την υπηρεσία της δεδοµένης επιχείρησης και όχι του ανταγωνισµού. Η επιχείρηση 

πρέπει να κατανοήσει ότι δεν υπάρχει η έννοια της ‘τυχαίας πώλησης’. Οι 

καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα ή υπηρεσίες που ικανοποιούν τις ανάγκες 

τους, καλύπτουν βαθύτερα στοιχεία της προσωπικότητας και της ύπαρξής τους, 

όπως η ανάγκη για προβολή, αποδοχή, κάλυψη του εγωισµού ή της 
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αυταρέσκειάς τους. Τελικά, δεν αγοράζουν ένα υλικό αγαθό, αλλά µια 

υπηρεσία. Ο λόγος για τον οποίο θα επιλέξουν ένα προϊόν από ένα άλλο, έχει 

άµεση συνάφεια µε το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που το προϊόν αυτό 

ενσωµατώνει. Πάντοτε ο καταναλωτής θα βρίσκει, για παράδειγµα, 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην προσφερόµενη ποιότητα του προϊόντος που 

θέλει να αποκτήσει, πάντοτε θα βρίσκει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην τιµή 

την οποία είναι διατεθειµένος να αποδεχτεί για την απόκτηση του αγαθού που 

επιθυµεί. Η επιχείρηση εποµένως καλείται να διαπιστώσει τον τρόπο σκέψης 

και ενέργειας των καταναλωτών και να επικεντρώσει όλη της την προσπάθεια 

στην κτήση τουλάχιστον ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος.  

3. Αναζήτηση του πελατειακού κοινού. Η κτήση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος 

από µόνη της δεν µπορεί να προσφέρει την ανάπτυξη του κύκλου εργασιών. Θα 

πρέπει η επιχείρηση να προσδιορίσει το πελατειακό της κοινό, το πού 

απευθύνεται, σε ποια κοινωνική και ηλικιακή οµάδα, σε ποιο τµήµα της αγοράς, 

τοπικό ή διευρυµένο, εγχώριο ή παγκόσµιο.  

4. Επικέντρωση όλων των πόρων της επιχείρησης στην προώθηση του βασικού 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατός της. Το ανθρώπινο δυναµικό, η ηγεσία, η 

ενεργητικότητα, η γνώση, η υλική υπόσταση της επιχείρησης, όλοι οι διαθέσιµοι 

πόροι της θα πρέπει να ενεργούν µε γνώµονα τη διασφάλιση του 

ανταγωνιστικού της πλεονεκτήµατος. Ειδικό βάρος πρέπει να δοθεί στα δυνατά 

σηµεία και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, στα αποτελέσµατα και όχι στις 

ενέργειες, στο τι µπορεί να επιτευχθεί και όχι το τι είναι ιδεατό, στην 

προσαρµοστικότητα και την προληπτική διοίκηση. Απαραίτητη είναι η 

επικέντρωση στους τιθέµενους στόχους, τη µαθησιακή διαδικασία, τη 

διαχείριση της γνώσης, την κτήση θετικής συµπεριφοράς, δηµιουργικότητας, 

την ανάληψη υψηλού ρίσκου µε το χρόνο και όχι µε τα χρήµατα, την αποφυγή 
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επενδύσεων και αποφάσεων που στηρίζονται σε διοικητικούς εγωισµούς. Ένας 

χρήσιµος κανόνας που πρέπει να ακολουθεί η επιχείρηση, είναι αυτός της 

κάλυψης του 10%, δηλαδή της διασφάλισης ποσοστού 10% καλύτερου, 10% 

φθηνότερου, 10% ταχύτερου και 10% πιο ευχάριστου προϊόντος ή υπηρεσίας, 

έτσι ώστε να πείσει τον καταναλωτή να επιλέξει αυτήν έναντι του υπόλοιπου 

ανταγωνισµού. 

Αντίθετα, η αποτυχία του στρατηγικού σχεδιασµού, συνδέεται µε λόγους όπως η 

επικέντρωση της διοίκησης στην επίλυση καθηµερινών και επειγόντων θεµάτων αλλά 

όχι των σηµαντικών και στρατηγικά καίριων, η θολή εικόνα των στόχων της 

επιχείρησης, το µη εφικτό όραµα της διοίκησης, η ανεπάρκεια των διαθέσιµων 

πληροφοριών και τέλος η απουσία ελέγχων στις διαδικασίες και η λειτουργία του 

οργανισµού (Mohamed Zairi, 1999). 

Λόγοι	  επιχειρηματικής	  επιτυχίας	  
 
Στη µελέτη των Richard Dobbins & Barrie O. Pettman, (2007), συνοψίζονται οι βασικοί 

λόγοι που οδηγούν στην επιχειρηµατική επιτυχία, ως εξής: 

1. Καθορισµός καθαρών στόχων, καθαρού σκοπού. 

2. Κατανόηση ότι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη αποτελεί την ύψιστη 

προτεραιότητα για όλους τους πόρους της επιχείρησης. 

3. Επικέντρωση στο βασικό στρατηγικό πλάνο της επιχείρησης. Αποφυγή άσκοπης 

απόκλισης από αυτό. 

4. Ικανότητα της επιχείρησης να εστιάζει στο 20% των παραγόντων που φέρουν 

ευθύνη για το 80% του τελικού αποτελέσµατος. 

5.  Επίτευξη καθαρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, διασφάλιση τουλάχιστον 

του ‘χρυσού’ κανόνα του 10%. 

6. Διασφάλιση άριστης ποιότητας προσφερόµενων αγαθών και υπηρεσιών. Προϊόν 

το οποίο να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών. 
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7. Ικανότητα προσδιορισµού των πελατών της επιχείρησης καθώς και της αγοράς-

στόχου. 

8. Αποτελεσµατική ηγεσία, ακεραιότητα και παραγωγικότητα του έµψυχου 

δυναµικού, δέσµευση και αφοσίωση στη στρατηγική της επιχείρησης. 

9. Ικανότητα προσαρµογής και αντίδρασης στις αλλαγές του οικονοµικού τοπίου. 

10. Ύπαρξη αποτελεσµατικού επιχειρηµατικού πλάνου, µε στοιχεία προληπτικής 

αντιµετώπισης έκτακτων γεγονότων. 

11. Βέλτιστη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών πόρων της επιχείρησης. 

12. Άριστες σχέσεις της ηγεσίας µε το προσωπικό και τα στελέχη, άριστο επίπεδο 

επικοινωνίας, ενδυνάµωση των δεσµών που αναπτύσσονται µεταξύ τους.  

Χαρακτηριστικά	  οργανισμών	  με	  προσαρμοστικότητα	  
 
Στο σύγχρονο ευµετάβλητο οικονοµικό περιβάλλον, ίσως το πιο βασικό 

χαρακτηριστικό που πρέπει να αποκτήσει µια επιχείρηση είναι η προσαρµοστικότητα. 

Η ικανότητα δηλαδή να µεταβάλει την πολιτική, τους στόχους και τα µέσα µε τα οποία 

καλείται να τα υλοποιήσει, έτσι ώστε να εκµεταλλεύεται πλήρως τις νέες συνθήκες που 

διαµορφώνονται. Αυτό ακριβώς θα αποτελέσει τελικά και το σηµαντικότερο 

ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα έναντι του υπόλοιπου ανταγωνισµού.  Σύµφωνα µε 

τους Martin Reeves & Michael S. Deimler (2009), επιχειρήσεις που κατέχουν αυτή την 

επιχειρηµατική αρετή, εµφανίζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Ενόραση:  Ικανότητα να προβλέπουν µε επιτυχία τις βασικές οικονοµικές 

µεταβολές, οι οποίες µπορούν να φέρουν απειλές ή να προσφέρουν σηµαντικές 

ευκαιρίες. Τα στελέχη αυτών των επιχειρήσεων αναπτύσσουν εργαλεία 

ανάλυσης και προγραµµατισµού, τα οποία τους επιτρέπουν να έχουν στη 

διάθεση τους επαρκή σενάρια αντίδρασης, όταν εµφανιστεί η αλλαγή. 

2. Ευελιξία:  Άµεση αντίδραση στις εξελίξεις, χωρίς χρονοτριβές και άσκοπες 

ενέργειες. Σε αρκετές περιπτώσεις καθορίζονται εκ των προτέρων 
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συγκεκριµένοι τρόποι ενέργειας σε συγκεκριµένες καταστάσεις, έτσι ώστε η 

αντίδραση να είναι άµεση. 

3. Διατήρηση της δύναµης:  Εξασφάλιση των πόρων για την αντιµετώπιση 

καταστάσεων κρίσης ή εκµετάλλευσης ευκαιριών. Αυτό συνεπάγεται ότι η 

επιχείρηση πάντοτε διατηρεί το καλύτερο έµψυχο δυναµικό και την απαραίτητη 

χρηµατοοικονοµική ευµάρεια ,έτσι ώστε να µπορέσει να ανταπεξέλθει όταν 

χρειαστεί. 

4. Ενδυνάµωση της επιχειρηµατικότητας:  Δεξιότητα  της ηγεσίας να εξερευνά, να 

σχεδιάζει και να αναλύει νέα επιχειρηµατικά µοντέλα. 

5. Ικανότητα διαµόρφωσης του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος:  Διαπραγµατευτική 

δύναµη της επιχείρησης, η οποία διαµορφώνει νέες συνθήκες λειτουργίας του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, προς όφελος της. Παράδειγµα θα µπορούσε να 

αποτελέσει η αλλαγή νοµοθετικών πλαισίων του κράτους, έτσι ώστε να 

εξυπηρετούν τη στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης. 

Χαρακτηριστικά	  άριστων	  επιχειρήσεων	  
 
Στη βάση των όσων έχουν ήδη αναφερθεί, οι Richard Dobbins & Barrie O. Pettman, 

(2007), αποτυπώνουν τα βασικά χαρακτηριστικά των άριστων επιχειρήσεων, ως 

ακολούθως: 

1. Είναι επιχειρήσεις προσανατολισµένες στην πράξη. Γνωρίζουν ότι η 

αναβλητικότητα των αποφάσεων, οι άσκοπες συναντήσεις, οι διαρκείς 

ανταλλαγές απόψεων δεν οδηγούν πουθενά. 

2. Αγαπούν τους πελάτες τους, είναι παθιασµένες µε την ποιότητα των υπηρεσιών 

που προσφέρουν σε αυτούς. Αφουγκράζονται τις απόψεις των πελατών, τις 

ανάγκες, τις παρατηρήσεις και τα παράπονά τους. 

3. Ενθαρρύνουν την καινοτοµία, την πολιτική των νεωτερισµών και αλλαγών. 
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4. Σέβονται και εκτιµούν τους εργαζοµένους. Εµπλέκουν το προσωπικό στις 

καίριες αποφάσεις τους. Ακούν τις παρατηρήσεις και τους προβληµατισµούς 

του. 

5. Τα υψηλόβαθµα στελέχη εµπλέκονται άµεσα στις διαδικασίες και τη λειτουργία 

της επιχείρησης, υιοθετούν ένα δυναµικό στυλ ηγεσίας, δεν κλείνονται σε 

‘κρυστάλλινους πύργους’ και δεν αποστρέφονται την ευθύνη που τους 

αναλογεί.  

6. Επικεντρώνονται στον τοµέα αριστείας τους, την εξειδίκευση τους, τα δυνατά 

σηµεία και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. 

7. Αποφεύγουν την ανούσια γραφειοκρατία, τα σύνθετα σχήµατα οργάνωσης, τις 

πολλές δοµές ιεραρχίας. 

8. Τέλος, ενθαρρύνουν το προσωπικό τους να αναλαµβάνει πρωτοβουλίες σε µια 

ισχυρά δοµηµένη εργασιακή κουλτούρα που προάγει την προσαρµοστικότητα 

και την εξωστρέφεια. 

Ακολούθως, εκτενής έρευνα του Andre de Waal, (2008), σε περισσότερες από 1.400 

επιχειρήσεις και οργανισµούς, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι άριστες επιχειρήσεις, 

οι οποίες διατηρούν το χαρακτηριστικό της υψηλά αποτελεσµατικής µονάδας, 

εµφανίζουν πέντε κοινά χαρακτηριστικά: 

1. Το πρώτο και πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό αφορά την ποιότητα της 

διοίκησης. Τα στελέχη αυτά χαρακτηρίζονται από την ακεραιότητα τους, την 

επικέντρωση στο αποτέλεσµα, την ικανοποίηση του πελάτη, την 

αποτελεσµατικότητα των ενεργειών τους, το ισχυρό ηγετικό τους στυλ. 

Αποτελούν έµπνευση για το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού και οδηγούν 

όλο το προσωπικό σε εξαιρετική απόδοση. 

2. Το δεύτερο χαρακτηριστικό αφορά την εφαρµογή µια κουλτούρας ανοιχτής και 

ειλικρινούς επικοινωνίας µεταξύ του προσωπικού. Η ανταλλαγή πληροφοριών 
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πραγµατοποιείται µε άµεσο και εποικοδοµητικό τρόπο τόσο στο οριζόντιο, όσο 

και στο κάθετο επίπεδο ιεραρχίας.  

3. Ο τρίτος παράγοντας αφορά το µακροχρόνιο προσανατολισµό της επιχείρησης. 

Οι µακροχρόνιοι στόχοι πάντα έχουν προτεραιότητα έναντι των βραχυχρόνιων. 

4. Ο τέταρτος παράγοντας αφορά τη διαρκή βελτίωση και ανανέωση. Η 

επιχείρηση διαρκώς βελτιώνει τις διαδικασίες και τις µεθόδους λειτουργίας της, 

προσφέροντας νέα καινοτόµα προϊόντα, αποκτώντας διαρκές ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα στην αγορά που επιχειρεί. 

5. Ο τελευταίος αλλά εξίσου σηµαντικός παράγοντας αναφέρεται στην ποιότητα 

του ανθρώπινου δυναµικού. Το προσωπικό των άριστων επιχειρήσεων 

χαρακτηρίζεται από προσαρµοστικότητα και ευελιξία, επικεντρώνεται στο 

τελικό αποτέλεσµα και την επίτευξη εξαιρετικής απόδοσης.  

Για να επιτύχουν οι περισσότερες επιχειρήσεις στην απόκτηση των ανωτέρω 

χαρακτηριστικών, θα πρέπει να προβούν σε σηµαντικές µεταβολές στην κουλτούρα 

τους, την κτήση δεξιοτήτων και τον τρόπο λειτουργίας της ηγεσίας τους. Σε 

καταστάσεις οικονοµικής ύφεσης, λόγω της κρίσιµης κατάστασης για το µέλλον της 

επιχείρησης, δίδεται µια µοναδική ευκαιρία στην ηγεσία να αντιληφθεί τη 

σπουδαιότητα της νέας κατάστασης και να επιταχύνει τις αλλαγές αυτές τερµατίζοντας 

τις συνήθεις και πολλές φορές αναποτελεσµατικές πρακτικές.    

 

Επιχειρηματική	  Στρατηγική	  σε	  περιόδους	  οικονομικής	  κρίσης	  
 

Όλες οι επιχειρήσεις επιθυµούν να λειτουργούν κάτω από ήπιες και ελεγχόµενες 

συνθήκες. Η οικονοµική πραγµατικότητα όµως είναι διαφορετική. Οι απειλές και η 

αβεβαιότητα συνθέτουν την καθηµερινότητα της οικονοµικής δραστηριότητας για κάθε 

επιχείρηση, µια πραγµατικότητα η οποία εντείνεται σε περιόδους οικονοµικής κρίσης. 

Παρόλα αυτά, οι επικρατούσες αρνητικές συνθήκες, δεν επηρεάζουν στον ίδιο βαθµό 
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όλες τις επιχειρήσεις. Για κάποιες αποτελούν αίτια καταστροφής, ενώ για άλλες 

‘χρυσές ευκαιρίες’ τις οποίες ανέµεναν µε αγωνία (making the most of the economic 

storm, 2010; Andre de Waal & Esther Mollema, 2010). Για κάποιες επιχειρήσεις, το 

περιβάλλον της κρίσης και των αναταραχών µπορεί να φαντάζει ως απειλή, αλλά για 

άλλες αυτό το περιβάλλον είναι καιρός να εκµεταλλευτούν ευκαιρίες και να 

αναπτυχθούν (Martin Kunc & Rahul Blandari, 2011, σ.1343). Κάποιες εταιρείες 

υιοθετούν αµυντική πολιτική συρρίκνωσης ή αποκλειστικής επικέντρωσης στα 

χρηµατοοικονοµικά τους αποτελέσµατα, ενώ άλλες διατηρούν ή και µεγεθύνουν το 

ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα επιτυγχάνοντας περαιτέρω ανάπτυξη.  Ποιες είναι 

εποµένως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ορισµένες επιχειρήσεις διαφεύγουν την 

κρίση σχετικά ανεπηρέαστες ή και ενδυναµωµένες, ενώ κάποιες άλλες οδηγούνται στην 

πτώση και την καταστροφή; Σύµφωνα µε τους Andre de Waal & Esther Mollema 

(2010), οι επιχειρήσεις που επωφελούνται από την οικονοµική κρίση έχουν ως βασικά 

χαρακτηριστικά την άριστη ενόραση των συνθηκών στις οποίες δραστηριοποιούνται 

και την υλοποίηση των ενεργειών τους στη βάση ενός καλά δοµηµένου στρατηγικού 

σχεδιασµού, ο οποίος δεν είναι απαραίτητα µόνο ο δεδοµένος τρόπος αντίδρασης του 

Pavlov, στη µείωση του κόστους. Η επιλογή της ‘χειµερίας νάρκης’ για την 

αντιµετώπιση της κρίσης, µπορεί να έχει βραχυχρόνια οφέλη και είναι αποτελεσµατική 

µόνο, όταν η ύφεση στην οικονοµία είναι µικρής χρονικής διάρκειας και επιπλέον οι 

υπόλοιπες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου αντιδρούν στην ύφεση µε τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο (Martin Reeves & Michael D. Deimler, 2009). Σε µια παρατεταµένη ύφεση είναι 

προφανές ότι η στρατηγική επιλογή της επιχείρησης πρέπει να είναι πολύ διαφορετική. 

Η επιθετική επένδυση σε marketing, καινοτοµία και ικανοποίηση πελατών, είναι το 

καθαρό µήνυµα το οποίο εξάγεται από µελέτη επιχειρήσεων της βάσης δεδοµένων του 

PIMS (Profit Impact of Market Strategy), µέσω της οποίας ισχυρές επιχειρήσεις 

καταφέρνουν να θριαµβεύσουν και αδύναµες να εξασφαλίσουν την επιβίωση τους 
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(Keith Roberts, 2003). Ακόµη και σε περιόδους υψηλής αβεβαιότητας, είναι θεµιτό να 

υπάρχει ένα επιχειρηµατικό πλάνο το οποίο να προσδιορίζει τη στρατηγική της 

επιχείρησης για την αντιµετώπιση των δυσµενών συνθηκών, παρά να προσπαθεί εκείνη 

τη στιγµή η επιχείρηση να ‘σβήσει’ την πυρκαγιά (Shaun O’ Callagan, 2011). Ας 

εξετάσουµε λοιπόν κάποιες από τις βασικές επιχειρηµατικές στρατηγικές οι οποίες 

υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις σε περιόδους κρίσης. 

 

Στρατηγική	  marketing	  με	  έμφαση	  στη	  διαφοροποίηση	  
 

Καθώς το διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών συρρικνώνεται, η επιχείρηση καλείται 

να κρατήσει το µεγαλύτερο δυνατό τµήµα της διαθέσιµης ‘πίτας’, κάτι που µπορεί να 

επιτύχει µόνο µε την διατήρηση ή αύξηση της δαπάνης για marketing, 

διαφοροποιώντας τον εαυτό της από τον υπόλοιπο ανταγωνισµό (Phil Young, 2009). Οι 

επιµέρους πολιτικές των επιχειρήσεων αναφορικά µε τα τέσσερα συστατικά του 

marketing (Προϊόν, Τιµή, Τοποθέτηση, Προώθηση) πρέπει να εµφανίζουν τις 

ακόλουθες τάσεις: 

Προϊοντική	  πολιτική	  και	  εμφάνιση	  νέων	  προϊόντων	  
 
Σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης, προκειµένου η επιχείρηση να λάβει απόφαση για τη 

δηµιουργία ενός νέου προϊόντος, πρέπει να αντιµετωπίσει τις ακόλουθες συνθήκες (U. 

Schafter & M.T. Roper, 2007): 

1. Οι διαθέσιµοι πόροι για την έρευνα και την ανάπτυξη καθώς και για την 

παρουσίαση του προϊόντος στην αγορά, είναι περιορισµένοι. 

2. Οι δυνατότητες ανάπτυξης των πωλήσεων είναι περιορισµένες. 

3. Η αξία του νέου προϊόντος µπορεί να εξανεµιστεί κατά τη διάρκεια της ύφεσης, 

µε αποτέλεσµα το προϊόν να µην έχει καµία τύχη, όταν η οικονοµία θα εξέλθει 

από την κρίση. 
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4. Σε περιόδους οικονοµικής κρίσης απαιτούνται κυρίως προϊόντα µε υψηλό 

περιθώριο κέρδους. 

Σύµφωνα µε τους U. Schafter & M.T. Roper, (2007), παρά τις δυσκολίες που πρέπει να 

αντιµετωπίσει η επιχείρηση, οι πιθανότητες επιτυχίας εισόδου ενός νέου προϊόντος 

στην αγορά είναι αρκετές, τόσο σε νέα αγορά, όσο και σε µια ήδη γνωστή, εφόσον το 

προϊόν αποκτήσει υψηλή χρησιµότητα για τους καταναλωτές και υπάρχει 

ικανοποιητική πληροφόρηση της αγοραστικής συµπεριφοράς. Μελέτη του Alan D. 

Smith, (2010) σε επιχειρήσεις που παρουσίασαν νέα προϊόντα και υπηρεσίες σε 

περιόδους κρίσης, ενισχύει το ανωτέρω συµπέρασµα, δείχνοντας ότι η πολιτική 

ανάπτυξης και εµφάνισης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, µπορεί να είναι καίρια για 

την σωτηρία της ίδιας της επιχείρησης. Σύµφωνα µε τον ίδιο, το αποτέλεσµα είναι 

άµεσα συνδεδεµένο µε τη χρήση και εκµετάλλευση της σύγχρονης τεχνολογίας, την 

οµαδική προσπάθεια και συνεργασία, τη διαχείριση της πληροφορίας και τέλος την 

καινοτοµία. Ανάπτυξη η οποία είναι ταυτόχρονα παραγωγική και διαρκής, απαιτεί την 

καινοτοµία. Και η καινοτοµία απαιτεί ταλέντα (Building solid foundations, 2011). 

Πολιτική	  τιμολόγησης	  
 
Η πολιτική τιµολόγησης µπορεί να παρουσιάσει ισχυρές ενδείξεις για τους τρόπους µε 

τους οποίους µια επιχείρηση λειτουργεί (Martin Reeves & Michael D. Deimler, 2009). 

Αποτελεί µιας από τις κρισιµότερες διεργασίες που καλείται να φέρει σε πέρας η 

διοίκηση. Η απάντηση στην πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσει µια επιχείρηση σε 

περιόδους κρίσης δεν είναι δεδοµένη και αυτό, επειδή µια ενέργεια για µεταβολή της 

τιµής δύσκολα µπορεί να µεταβληθεί. Μια µείωση τιµών κατά την περίοδο της ύφεσης, 

δύσκολα θα µπορέσει να ανακληθεί, όταν η οικονοµία εξέλθει από αυτήν (Mehmet 

Haluk Koksal & Engin Ozhul, 2005). Η ερώτηση κλειδί η οποία τελικά θα οδηγήσει και 

σε ανάλογη απόφαση τιµολογιακής πολιτικής είναι, εάν ο κύκλος του προϊόντος θα 

εκταθεί και σε περίοδο που θα έπεται της ύφεσης ή όχι. Σύµφωνα µε τους U. Schafter & 
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M.T. Roper (2007), εάν το προϊόν προβλέπεται να εξαντλήσει τη φάση της ωριµότητας 

ή ακόµη και να εισέλθει στην φάση της καθόδου, όταν η οικονοµία βγει από την ύφεση, 

τότε ενδεδειγµένη πολιτική είναι η σηµαντική µείωση της τιµής πώλησης του κατά τη 

διάρκεια της ύφεσης. Εάν αντίθετα προβλέπεται ότι το προϊόν θα εξέλθει από την 

ύφεση διατηρώντας την πορεία ανόδου στον κύκλο ζωής του, τότε η τιµή πώλησης του 

δεν θα πρέπει να µειωθεί κάτω από το επίπεδο της βέλτιστης κερδοφορίας. Οι Ronald 

Bigelow & Peng S. Chan (1992), εισάγουν µια επιπλέον διάσταση που πρέπει να 

συνεκτιµήσει η διοίκηση της επιχείρησης κατά τον προσδιορισµό της τιµολογιακής 

πολιτικής, αυτή του κόστους παραγωγής του προϊόντος. Εάν η επιχείρηση έχει 

χαµηλότερο κόστος παραγωγής από τον ανταγωνισµό, µια πολιτική µείωσης τιµών 

µπορεί να ωφελήσει, σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να οδηγήσει σε ένα πόλεµο τιµών 

του ανταγωνισµού από τον οποίο δεν θα µπορέσει η επιχείρηση να επιβιώσει. 

Εποµένως η διοίκηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της 

χαµηλότερης τιµής δε θα µπορέσει να καλυφθεί εύκολα από τον ανταγωνισµό, πριν 

προχωρήσει σε µια πολιτική µείωσης τιµών.    

Πολιτική	  τοποθέτησης	  
 
Η οικονοµική ύφεση έχει ως άµεσο αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση της καταναλωτικής 

συµπεριφοράς, τη µείωση της ζήτησης και τη µεταβολή των συνθηκών επιχειρηµατικής 

λειτουργίας. Σε αυτές τις συνθήκες, η είσοδος σε νέες αγορές αποτελεί µια ουσιαστική 

θετική αντίδραση της επιχείρησης, όπως έχει δείξει η περίπτωση της 

αυτοκινητοβιοµηχανίας Porsche, η οποία εν µέσω αβέβαιου οικονοµικού 

περιβάλλοντος εισήγαγε την κατά πολύ φθηνότερη boxter στην αγορά το 1996, 

οδηγώντας την εταιρεία σε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 46% τη διετία 1996-97 

(Martin Reeves & Michael S. Deimler, 2009). Ως όρος γενικής στρατηγικής µπορεί να 

ειπωθεί ότι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγορές, στις οποίες δεν είναι 

ισχυροί παίκτες, πρέπει να αποσυρθούν από αυτές και να επικεντρώσουν την ενέργεια 
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τους στις αγορές στις οποίες έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και είναι δυνατές 

(Mehmet Haluk Koksal & Engin Ozhul, 2005).  

Πολιτική	  προώθησης	  &	  διαφήμισης	  
 
Η περικοπή διαφηµιστικού προϋπολογισµού σε περιόδους ύφεσης, είναι ισοδύναµη µε 

την περικοπή δαπάνης για την εξυπηρέτηση του πελάτη και µπορεί να οδηγήσει την 

επιχείρηση σε απώλεια µεριδίου αγοράς (Ronald Bigelow & Peng S. Cham, 1992). Μια 

πολιτική µείωσης της διαφηµιστικής δαπάνης  µπορεί να έχει θετικό αποτέλεσµα µόνο 

σε ειδικές περιπτώσεις, και όταν συνδυάζεται µε παράλληλη µείωσης της τιµολογιακής 

της πολιτικής. Η πολιτική την οποία πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση εξαρτάται 

από την ανάλυση της χρηµατοοικονοµικής της κατάστασης, της αγοράς, του 

ανταγωνισµού και της διαφηµιστικής δαπάνης που αυτός ακολουθεί. Εφόσον ο 

ανταγωνισµός διατηρεί ή αυξάνει τη διαφηµιστική του δαπάνη, το ίδιο πρέπει να κάνει 

και η επιχείρηση που επιθυµεί να διατηρήσει το µερίδιο αγοράς της. Ιδανικά, θα πρέπει 

η επιχείρηση να διαπιστώσει σε ποιες αγορές στις οποίες επιθυµεί να αυξήσει το 

µερίδιό της, υπάρχει ασθενής παρουσία διαφηµιστικής δαπάνης και εκεί να 

επικεντρώσει το επενδυτικό της ενδιαφέρον προκειµένου να κερδίσει µερίδιο αγοράς. 

Τα δεδοµένα των επιχειρήσεων δείχνουν ότι αποτελεί έξυπνη κίνηση η επένδυση στη 

διαφήµιση και την αναγνωρισιµότητα του εµπορικού τους σήµατος κατά τη διάρκεια 

περιόδων ύφεσης. Αυτό επιβεβαιώνεται από πολλές επιτυχείς καµπάνιες επιχειρήσεων 

που είδαν τον κύκλο εργασιών τους να αυξάνεται θεαµατικά, όπως της 

αυτοκινητοβιοµηχανίας BMW στα µέσα της δεκαετίας του ’70, της VW στις Η.Π.Α. 

και της Kelloggs το 2000  (Seizing the initiative, 2009). O Keith Roberts, (2003), έχει 

δείξει µέσα από µελέτη επιχειρήσεων της βάσης δεδοµένων του PIMS ότι, επιχειρήσεις 

που αύξησαν τη διαφηµιστική τους δαπάνη κατά τη διάρκεια περιόδων ύφεσης, είδαν 

τον κύκλο εργασιών τους να αυξάνεται εντυπωσιακά έπειτα από την έξοδο από την 

κρίση και το µερίδιο αγοράς τους να µεγεθύνεται τρεις φορές περισσότερο από άλλες 
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επιχειρήσεις που επέλεξαν τη µείωση της δαπάνης τους για το marketing. Για να είναι η 

πολιτική της εταιρείας αποτελεσµατική, πρέπει βεβαίως αυτή να στοχεύει στην 

απόκτηση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών και την εµπέδωση της πεποίθησης σε 

αυτούς ότι τα προϊόντα της επιχείρησης προσφέρουν καλύτερη σχέση αξίας/κόστους σε 

σχέση µε τα αντίστοιχα του ανταγωνισµού. Ενέργειες που µπορεί να πραγµατοποιήσει 

η επιχείρηση, για να διασφαλίσει την πίστη του καταναλωτικού της κοινού είναι µεταξύ 

άλλων (Seizing the initiative, 2009, σ. 7): 

1. Προσφορά της καλύτερης πρότασης της αγοράς, µέσω παράλληλων ωφελειών 

που θα προκύψουν για τον καταναλωτή από την αγορά του προϊόντος. 

2. Μείωση του κόστους αγοράς σε συνδυασµό µε την αύξηση των ωφελειών από 

τη χρήση του προϊόντος. 

3. Δυνατότητα επιλογών στη διαµόρφωση του τελικού προϊόντος. 

4. Προσφορά αξίας η οποία να συνάδει µε τα ιδανικά των καταναλωτών. 

5. Επέκταση της καταναλωτικής της βάσης  µε έξοδο σε νέες αγορές. 

6. Διατήρηση τακτικής επικοινωνίας µε το καταναλωτικό κοινό. 

 

Στρατηγική	  με	  έμφαση	  στην	  ανάπτυξη	  
 

Έρευνα	  &	  Ανάπτυξη	  (Ε&Α)	  
 
Για να µπορέσει η επιχείρηση να αναπτύξει νέα προϊόντα, είναι απαραίτητη η ανάλωση 

πόρων για τη λειτουργία του τµήµατος έρευνας & ανάπτυξης (Ε&Α). Σύµφωνα µε τους 

Ronald Bigelow & Peng S. Chan, (1992), οι στρατηγικές που εφαρµόζονται από τις 

επιχειρήσεις σε περιόδους κρίσης, κυµαίνονται σε δύο άξονες: 

1. Την επιλεκτική µείωση των δαπανών του τµήµατος Ε&Α: Η πολιτική πρέπει να 

εφαρµόζεται έπειτα από ανάλυση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και 

επιλογή για διακοπή µόνο αυτών των οποίων η πιθανότητα επιτυχίας είναι 

µικρή. Ιδανικά η επιχείρηση πρέπει να συνεχίσει να χρηµατοδοτεί σηµαντικά 
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έργα τα οποία αποσκοπούν στην βελτίωση υφιστάµενων προϊόντων ή ανάπτυξη 

νέων. 

2. Την αύξηση των δαπανών του τµήµατος Ε&Α: Η πολιτική αυτή είναι σαφώς 

επιθετική και ενδείκνυται σε αγορές που χαρακτηρίζονται από έντονο 

ανταγωνισµό. 

Η επιλογή της µιας εκ των δύο ανωτέρω στρατηγικών εξαρτάται από το περιβάλλον και 

τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση. 

Στην έρευνα του Keith Roberts (2003), σε δείγµα 1.000 επιχειρήσεων µέσα από τη 

βάση δεδοµένων του PIMS, γίνεται φανερό ότι η δαπάνη για έρευνα & ανάπτυξη Ε&Α 

κατά τη διάρκεια της ύφεσης, τόσο σε απόλυτα µεγέθη, όσο και σε σχέση µε τον 

ανταγωνισµό, φέρνει θεαµατικά θετικά αποτελέσµατα. 

Εάν η αύξηση του κύκλου εργασιών αποτελεί µακροχρόνιο στόχο της επιχείρησης, η 

διοίκηση πρέπει να αποφύγει τον πειρασµό να µειώσει τις ενέργειες της Ε&Α κατά την 

διάρκεια της ύφεσης (Mehmet Haluk & Engin Ozgul, 2007, σ. 328). 

Επενδύσεις	  
 
Ένα παράδοξο της οικονοµικής ύφεσης είναι ότι προσφέρει ιδεατές ευκαιρίες για 

επενδύσεις (Business as usual, 2010). Στόχος της επιχείρησης πρέπει να είναι η 

διενέργεια επενδύσεων στους τοµείς marketing και Ε&Α, τοµείς οι οποίοι προσφέρουν 

προστιθέµενη αξία στην παραγωγική διαδικασία και λιγότερο σε διοικητικούς τοµείς. Η 

περίοδος κατά την οποία µέρος του ανταγωνισµού είναι επικεντρωµένο σε αµυντικές 

τακτικές προσφέρει µια ιδανική ευκαιρία για τη ανάληψη ενεργειών οι οποίες θα 

ενδυναµώσουν τη θέση της επιχείρησης στην αγορά, όπως η ανάπτυξη και είσοδος 

νέων προϊόντων, οι εξαγωγές και συγχωνεύσειs άλλων επιχειρήσεων, η επίτευξη 

συνεργειών στον πυρήνα της βασικής δραστηριότητας της επιχείρησης και η απόκτηση 

άριστου στελεχιακού δυναµικού από τον ανταγωνισµό (Andre de Waal & Esther 

Mοllema, 2011).  
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Όπως έχει δείξει µελέτη του Ajit Kambil (2008) σε επιχειρήσεις του Fortune 500 σε 

περιόδους οικονοµικής ύφεσης, οι υψηλά κερδοφόρες επιχειρήσεις διατήρησαν και 

επιτάχυναν τα επενδυτικά τους πλάνα, τόσο στην εσωτερική δοµή τους (νέα προϊόντα, 

υπηρεσίες), όσο και στο εξωτερικό τους περιβάλλον (µερίδιο αγοράς, µεγέθυνση, 

εξαγορές), επιβεβαιώνοντας την υπόθεση ότι η καλύτερη πολιτική σε περιόδους ύφεσης 

είναι αυτή της ανάπτυξης. Στο ίδιο αποτέλεσµα καταλήγει και η έρευνα του Keith 

Roberts (2003), η οποία διεξήχθη σε δείγµα 1.000 επιχειρήσεων και απέδειξε ότι η 

επένδυση των επιχειρήσεων σε Ε&Α καθώς και σε προϊόντα καινοτοµίας επέφερε 

σηµαντικά οφέλη στην κερδοφορία και το µερίδιο αγοράς των εταιρειών που την 

εφήρµοσαν. 

Συνέργειες	  
 
Οι Martin Reeves & Michael S. Deimler (2009) αναφέρουν ότι πολιτικές που 

ακολουθούν επιχειρήσεις οι οποίες προσβλέπουν στην αντιµετώπιση των προκλήσεων 

ενός απαιτητικού περιβάλλοντος, είναι πολιτικές συνεργειών µε προµηθευτές για τη 

µείωση των άµεσων δαπανών στις προµήθειες και αγορές αποθεµάτων καθώς και τα 

κόστη συναλλαγών, οι συνέργειες µε τον ανταγωνισµό για την κατανοµή υπηρεσιών, 

ικανοτήτων και στοιχείων ενεργητικού και τέλος οι συνέργειες µε οµοειδείς 

επιχειρήσεις για τη διαµόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος προς όφελος όλων. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του Οργανισµού Ανεξάρτητων Καταστηµάτων 

στην Αγγλία, µέσω του οποίου συνέργειες στην πολιτική αγορών και προµηθειών 

εταιρειών του κλάδου ένδυσης  έχουν καταφέρει να µειώσουν σηµαντικά τα κόστη 

προµηθειών των επιχειρήσεων, να βελτιώσουν τον προγραµµατισµό τους και να 

αυξήσουν τη διαπραγµατευτική τους ισχύ έναντι των βασικών προµηθευτών τους (Ann 

Foster, 1981). Στην προσπάθεια για ενδυνάµωση του συνεργατικού στυλ διοίκησης, οι 

επιχειρήσεις βρίσκουν και άλλους τρόπους συνεργειών, µεταξύ των οποίων είναι η 

είσοδος σε κοινωνικά δίκτυα, καθώς και η συνεργασία µε τους καταναλωτές για την 
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µείωση των δαπανών τους, όπως για παράδειγµα µέσω της παροχής συµβουλευτικών 

υπηρεσιών πριν την επικείµενη αγορά τους (Looking forward in recession, 2009). 

 

Στρατηγική	  κόστους	  
 

Πολιτική	  μείωσης	  αποθεμάτων	  
 
Μια καλή πρακτική προς την κατεύθυνση περιορισµού του κόστους της επιχείρησης 

είναι η προσπάθεια µείωσης των αποθεµάτων, ενέργεια που είναι σηµαντική ακόµη και 

σε περιόδους που δεν χαρακτηρίζονται από ύφεση. Η εκποίηση των αποθεµάτων 

µπορεί να προσφέρει ικανοποιητική ρευστότητα η οποία είναι κρίσιµη για την επιβίωση 

της επιχείρησης. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν από τη διοίκηση µέθοδοι 

µείωσης των ενεργών αποθεµάτων, όπως η JIT. (Phil Young, 2009). 

Πολιτική	  μείωσης	  κόστους	  δαπανών	  
 
Βασικό µέληµα της διοίκηση σε περιόδους ύφεσης είναι η προστασία της βιωσιµότητας 

της επιχείρησης. Η πρώτη αντίδραση προς αυτή την κατεύθυνση είναι σαφώς η 

προσπάθεια µείωσης του κόστους, η µείωση του ανθρώπινου δυναµικού, η 

αναδιάρθρωση των διαδικασιών, οι βελτιώσεις σε όλους τους τοµείς, Αλλά, ενώ η 

στρατηγική µείωσης κόστους µπορεί να κερδίσει χρόνο για την επιχείρηση, είναι 

απίθανο να της προσδώσει κάποιο βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα . Η ιστορία έχει 

δείξει ότι η επικέντρωση µόνο στην εξοικονόµηση κόστους κατά τη διάρκεια µιας 

ύφεσης σπάνια έχει δείξει µακροχρόνια ικανοποιητική απόδοση (Martin Reeves & 

Michael S. Deimler, 2009). 

Η µείωση των δαπανών της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της ύφεσης θα αποτελεί 

πάντοτε ένα αναγκαίο κακό (Business as usual, 2010). Παρόλα αυτά θα πρέπει να είναι 

στη σκέψη της διοίκησης ότι η ευρεία εφαρµογή παρόµοιας πολιτικής µακροπρόθεσµα 

µπορεί να υπονοµεύσει την ίδια την ύπαρξη του οργανισµού. Η λήψη αποφάσεων προς 
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αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη περίσκεψη και έπειτα από 

ανάλυση για την αποφυγή δυσµενών κινήσεων, όπως: 

1. Μείωση δαπανών σε τοµείς που θεωρούνται σηµαντικοί από τους πελάτες. 

2. Απώλεια στελεχών που προσφέρουν κρίσιµη αξία στον οργανισµό. Αυτό είναι 

πιο σηµαντικό κατά τις περιόδους κρίσεων, κατά τις οποίες ο ανταγωνισµός 

είναι πιο επιθετικός στην αναζήτηση ικανών στελεχών. 

3. Μείωση του προσωπικού µε τρόπο που επιδρά αρνητικά στο ηθικό του 

υπόλοιπου προσωπικού. 

Σε περιόδους κρίσης βασικός στόχος της ηγεσίας θα πρέπει να είναι αφενός η 

προστασία του µεριδίου αγοράς της επιχείρησης και αφετέρου η τοποθέτηση της 

εταιρείας µε τέτοιο τρόπο, ώστε η έξοδος από την ύφεση να την βρει έτοιµη να 

ανταποκριθεί στην αναπτυξιακή της πορεία. Εποµένως η πολιτική µείωσης κόστους δεν 

πρέπει σε καµία περίπτωση να υπονοµεύσει αυτούς τους σηµαντικούς στόχους. Για τη 

διασφάλιση αυτής της συνθήκης θα πρέπει η πολιτική περικοπής κόστους να 

εξαντληθεί µόνο σε λειτουργίες που δεν επηρεάζουν το µερίδιο αγοράς της επιχείρησης 

ή το βασικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα (Ronald Bigelow & Peng S. Chan, 1992). 

O Keith Roberts (2003) διαχωρίζει τα κόστη µιας επιχείρησης σε ‘καλά’ και ‘κακά’, 

οριοθετώντας το πεδίο στο οποίο µια επιχείρηση µπορεί να επέµβει για την µείωση των 

δαπανών της. ‘Καλά’ κόστη είναι αυτά για τα οποία δεν πρέπει να γίνει καµία 

παρέµβαση µείωσης και αφορούν δαπάνες της επιχείρησης για marketing, διασφάλιση 

ποιότητας και εξυπηρέτηση πελατών. ‘Κακά’ είναι τα κόστη στα οποία µπορεί να 

επέλθει περικοπή και αφορούν δαπάνες για διοικητικές υπηρεσίες και την παραγωγή. 

Έπειτα από µελέτη, ο Keith Roberts (2003) έχει διαπιστώσει ότι εταιρείες που δεν 

έκαναν καµία περικοπή στα ‘καλά’ κόστη κατάφεραν τελικά να βγουν από την κρίση 

ενδυναµωµένες µε σηµαντικά υψηλότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι αυτών 

που επέλεξαν ως πολιτική τους την οριζόντια µείωση δαπανών.  
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Γενικά, οι επιχειρήσεις θα πρέπει πάντοτε να ελέγχουν τα κόστη τους, την κερδοφορία 

τους και τις χρηµατικές τους ροές. Επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν συναίσθηση των 

δαπανών τους, τελικά θα χάσουν τον έλεγχο τους και θα αποδυναµώσουν τη 

χρηµατοοικονοµική τους θέση (Andre de Waal & Esther Mollema, 2010). 

 

Επιδιωκόμενη	   στρατηγική	   ανάλογα	   με	   τα	   ιδιαίτερα	   χαρακτηριστικά	   της	  
επιχείρησης	  
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η µελέτη των (G.T.S. Ho, et al, 2010) για τις 

ενδεδειγµένες στρατηγικές µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σε περιόδους 

οικονοµικής κρίσης, η οποία διεξήχθη έπειτα από την πρόσφατη κρίση του 2008 σε 

επιχειρήσεις του εµπορικού δικτύου του Hong Kong. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της 

µελέτης, η στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει µια επιχείρηση έχει άµεση 

συνάρτηση µε το µέγεθος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Πιο συγκεκριµένα: 

1. Επιχειρήσεις µε προσωπικό µικρότερο από 200 άτοµα πρέπει να επικεντρώσουν 

τις ενέργειες τους στην εταιρική κουλτούρα, τη διατήρηση του προσωπικού και 

την επένδυση στην εκπαίδευση και επιµόρφωσή του. Αποτελεί µεγάλο σφάλµα 

η πολιτική απολύσεων για την εξοικονόµηση κόστους, µιας και πλήττει 

περισσότερο το ηθικό και την ψυχολογία των εργαζοµένων, από ό,τι σε 

επιχειρήσεις µε µεγαλύτερο αριθµό προσωπικού. 

2. Επιχειρήσεις µε ιστορία λιγότερη από δέκα έτη, έχουν σχετικά µικρή εµπειρία 

του οικονοµικού περιβάλλοντος και των συνθηκών στις οποίες 

δραστηριοποιούνται. Συνήθως έχουν στενότητα οικονοµικών πόρων για να 

επενδύσουν σε νέα τεχνολογία και προϊόντα. Εδώ κρίνεται απαραίτητη η 

χρηµατοδότηση από κρατικούς φορείς, η τεχνική βοήθεια από το κράτος ή 

αρµόδιους φορείς του, η διενέργεια σεµιναρίων και εκπαίδευσης προσωπικού, η 

υποβοήθηση του διοικητικού και οργανωτικού πλαισίου της επιχείρησης. 
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3. Επιχειρήσεις µε ενεργητικό µικρότερο από 100 εκατοµµύρια USD συνήθως δεν 

έχουν τα κεφάλαια για να ανταγωνιστούν τις µεγάλες επιχειρήσεις του χώρου. 

Ενδεδειγµένη πολιτική είναι η επιλεκτική εστίαση σε τοµείς που µπορούν να 

προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην ίδια, και η επένδυση των 

διαθέσιµων πόρων σε αυτούς τους τοµείς. 

4. Επιχειρήσεις µε προσωπικό υψηλότερο από 200 άτοµα, ιστορία µεγαλύτερη από 

δέκα έτη και σύνολο ενεργητικού υψηλότερο από 100 εκατοµµύρια USD, 

πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη βελτίωση των προϊόντων τους, να 

αναπτύξουν νέα προϊόντα και παραγωγικές δοµές, να εκµεταλλευτούν τη 

σύγχρονη τεχνολογία, να επενδύσουν στις ευκαιρίες της ασταθούς οικονοµίας. 

Οι James W. Wilson & Soren Eilertsen (2010) σε αντίστοιχη µελέτη επιχειρήσεων της 

περιόδου 2007 έως 2009 διαπίστωσαν επίσης ότι οι ενδεδειγµένες πρακτικές των 

επιχειρήσεων για την αντιµετώπιση των συνεπειών της κρίσης εξαρτώνται από τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Οι µικρές επιχειρήσεις για παράδειγµα επιδιώκουν 

περισσότερο ευκαιρίες ανάπτυξης, ενώ οι µεγαλύτερες τηρούν αµυντική πολιτική. 

Σε όλες τις περιπτώσεις όµως κοινός παρονοµαστής είναι ότι επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν το στρατηγικό σχεδιασµό είναι περισσότερο προετοιµασµένες να 

αντιµετωπίσουν τα αποτελέσµατα της οικονοµικής κρίσης και να εκµεταλλευτούν 

ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται. 

 

Χρηματοοικονομικός	  σχεδιασμός	  
 

Η κατάσταση µιας επιχείρησης έχει άµεση συνάρτηση µε τη χρηµατοοικονοµική της 

δοµή. Η χρηµατοοικονοµική της επάρκεια είναι αυτή που θα καθορίσει, εάν η 

επιχείρηση µπορεί να υλοποιήσει οποιοδήποτε επενδυτικό της πλάνο ή ενέργεια. Το 

σηµαντικότερο µέληµα του χρηµατοοικονοµικού σχεδιασµού είναι η εξασφάλιση 

χρηµατικών διαθεσίµων, ικανών να συντηρήσουν τη τρέχουσα λειτουργία της 
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επιχείρησης, αλλά και να χρηµατοδοτήσουν τα επενδυτικά της πλάνα. Η 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση µιας επιχείρησης, µπορεί να χαρακτηριστεί ως ισχυρή, 

µόνο όταν αυτή διαθέτει επαρκή κεφάλαια για να χρηµατοδοτήσει νέες επενδύσεις 

(Andre de Waal & Esther Mοllema, 2011). 

Εξασφάλιση	  ρευστότητας	  
 
Έρευνα των James W.Wilson & Soren Eilertsen (2010), η οποία επικεντρώθηκε στις 

συνέπειες της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης του 2008, έδειξε ότι στην πλειοψηφία 

τους οι επιχειρήσεις εµφάνισαν σηµαντική επιδείνωση στη χρηµατική τους ρευστότητα. 

Μια επιχείρηση µπορεί να βγάζει κέρδη, παρόλα αυτά η χρηµατική ρευστότητα έχει 

µεγαλύτερη σηµασία σε περιόδους ύφεσης. Πολιτικές που ενδείκνυνται να ακολουθεί η 

επιχείρηση για την βελτίωση της ρευστότητας της είναι µεταξύ άλλων η χρήση 

τραπεζικών προϊόντων έµµεσης χρηµατοδότησης, όπως η ανάθεση των 

χρηµατοοικονοµικών της απαιτήσεων, η µείωση των πιστωτικών της ορίων στους 

πελάτες της και η αύξηση των πιστωτικών ορίων που δέχεται από τους προµηθευτές της 

(Phil Young, 2009).   

 

Ο	  ρόλος	  της	  ηγεσίας	  
 

Στη σύγχρονη κοινωνία στην οποία όλες οι κοινωνικές προκλήσεις απαντώνται από τις 

επιχειρήσεις, εξαρτιόµαστε κατά έναν µοναδικό τρόπο από την επιβίωση αυτών των 

επιχειρήσεων και το χειρισµό των δυσµενών συνθηκών µε ένα παραγωγικό τρόπο. 

Τελικά εξαρτιόµαστε από τους ανθρώπους που κατέχουν θέσεις κλειδιά σε αυτές τις 

επιχειρήσεις: τα στελέχη (Alfred Faustenhammer & Martin Gossler, 2011, σ.51). 

Η αποτελεσµατικότητα της διοίκησης στην αντιµετώπιση καταστάσεων κρίσης ξεκινά 

από την παραδοχή ότι κανένας δεν έχει την εµπειρία για κάτι τέτοιο, ούτε και τις 

ικανότητες να αντεπεξέλθει µε βέλτιστο τρόπο. Η άποψη των διοικούντων ότι 
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αποτελούν κάποιο Σαιξπηρικό ήρωα, δε θα ξεγελάσει κανένα, ακόµη και εάν αυτό γίνει 

πιστευτό από τους ίδιους  (Leading out of the recession, 2010, σ. 28). Μια από τις 

δυσκολότερες προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει η διοίκηση, είναι η ανάγκη να 

εµφυσήσει εµπιστοσύνη στην υπόλοιπη οµάδα. Τότε µόνο µπορεί να επηρεάσει τα 

συναισθήµατα και τις σκέψεις της και να αναλάβει την ευθύνη της ηγεσίας για την 

έξοδο από την οικονοµική κρίση.   

Για να µπορεί να το επιτύχει αυτό η διοίκηση, θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά (Leading out of the recession, 2010): 

1. Να χρησιµοποιεί τη γλώσσα της αλήθειας, έστω και αν αυτή είναι σκληρή. Σε 

περιόδους οικονοµικής κρίσης, η διοίκηση θα πρέπει να µεταφέρει στους 

υφισταµένους της όλη τη διαθέσιµη πληροφορία, έτσι ώστε αυτοί να µην 

συµπληρώνουν τα κενά της πληροφόρησης µε τα δικά τους εφιαλτικά σενάρια 

2. Να είναι ορατή. Να ξοδεύει χρόνο µε τους συνεργάτες της, έτσι ώστε αυτοί να 

νιώθουν ότι η διοίκηση δεν έχει κάτι από το οποίο κρύβεται  

3. Να είναι µε µέτρο θετική. Να αντιστέκεται στον πειρασµό να εµφανίζει τα πάντα 

που συµβαίνουν ως θετικά 

Σύµφωνα µε τον Shaun O’ Callahan(2011) οι ικανότητες και ο τρόπος διοίκησης που 

πρέπει να εφαρµόζει η ηγεσία, για να αντεπεξέλθει σε περιόδους ύφεσης, συνοψίζονται 

στα ακόλουθα σηµεία: 

1. Να δίνει τις σωστές υποσχέσεις. Η διοίκηση θα πρέπει να γνωρίζει ποιες 

υποσχέσεις µπορεί να τηρήσει και σε ποιους θα τις απευθύνει.  

2. Να συγκεντρώνει όσο περισσότερες γνώµες και διαθέσιµη πληροφορία µπορεί, 

πριν τη λήψη µιας απόφασης. Ακόµη και όταν ο χρόνος πιέζει για αποφάσεις 

είναι προτιµότερο να υπάρχει µια καθυστέρηση στη λήψη τους, παρά αυτές να 

στηρίζονται σε ελλιπή πληροφόρηση. 
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3. Να αναπτύσσει ή να αποκτά ανθρώπινο δυναµικό το οποίο να µπορεί να 

ανταποκριθεί στις ανάγκες υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασµού της. 

4. Να παρουσιάσει αποτελέσµατα µέσα από συνέργειες. Σε περιόδους κρίσης είναι 

απαραίτητη η συνεργασία της διοίκησης τόσο µε τους εσωτερικούς συνεργάτες, 

όσο και εξωτερικούς, προκειµένου να επιτευχθεί το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. 

Για το λόγο αυτό πρέπει η διοίκηση να έχει το χάρισµα να είναι πειστική και 

αξιόπιστη, ώστε να κερδίσει την εµπιστοσύνη των συνεργατών της. 

5. Να κερδίσει την εµπιστοσύνη µέσα από αυθεντική επικοινωνία. Η κατάκτηση της 

εµπιστοσύνης απαιτεί πάνω από όλα ειλικρινή και αυθεντική επικοινωνία. 

Προτεραιότητα γι’ αυτό αποτελεί η κατανόηση της έννοιας ότι όσοι έχουν 

έννοµο συµφέρον από την επιχείρηση είναι ανθρώπινα όντα, τα οποία πρέπει 

να έχουν ισάξια µεταχείριση προκειµένου να συνταχθούν µε τους στόχους της 

διοίκησης. 

Οι Alfred Faustenhammer & Martin Gossler (2011) αναφέρουν ότι η ανάπτυξη των 

ηγετικών ικανοτήτων της διοίκησης πρέπει να στοχεύει στους ακόλουθους τοµείς: 

1. Την ικανότητα ανταπόκρισης σε καταστάσεις κρίσης. Προτεραιότητα σε µια 

παρόµοια συγκυρία πρέπει να έχει η εξασφάλιση της βιωσιµότητας της 

επιχείρησης. Η ηγεσία πρέπει να κινείται µε γνώµονα: 

a. Την αποκλιµάκωση των δυσµενών συνεπειών. Στόχος της διοίκησης 

είναι η αναγνώριση των αιτιών που προκάλεσαν τον κλυδωνισµό και ο 

τρόπος αντιµετώπισης τους. 

b. Την ενηµέρωση και συµβουλευτική. Αφορά την επικοινωνία των 

λεπτοµερειών των συµβάντων και τον καθησυχασµό των εµπλεκόµενων. 

2. Την ανάπτυξη διαπροσωπικών ικανοτήτων, τη διαύγεια της  επικοινωνίας. Το 

κάθε στέλεχος πρέπει να έχει ανοιχτό κανάλι άµεσης επικοινωνίας µε τους 
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συναδέλφους του, παρά το γεγονός ότι συνήθως σε καταστάσεις κρίσεων 

παρατηρείται µεταξύ των στελεχών η ακριβώς αντίθετη συµπεριφορά.  

3. Την προσαρµοστικότητα του στρατηγικού σχεδιασµού. Επειδή και τα 

αποτελέσµατα της οικονοµικής κρίσης δεν εµφανίζονται ξαφνικά, τα στελέχη 

πρέπει να αναπτύσσουν την ικανότητα να αντιλαµβάνονται τα σήµατα που 

προϊδεάζουν για την επερχόµενη κρίση, να γνωρίζουν τους ευαίσθητους τοµείς 

της επιχειρηµατικής δραστηριότητας τους (ποιοι τοµείς θα πληγούν πρώτοι και 

περισσότερο), και να έχουν διαθέσιµα εναλλακτικά σενάρια στρατηγικών 

αποφάσεων. 

4. Την ατοµική ανθεκτικότητα. Η ηγεσία πρέπει να είναι ανθεκτική στις δύσκολες 

συνθήκες που διαµορφώνονται κατά τη διάρκεια της κρίσης, να αντιµετωπίζει 

και να καταπολεµά το φόβο, να είναι προνοητική. 

Οι Martin Reeves & Michael S. Deimler (2009) εντοπίζουν δύο βασικούς παράγοντες 

που πρέπει διασφαλίσει η ηγεσία µιας επιχείρησης σε περιόδους κρίσης: 

1. Την ανάπτυξη ενός βραχυπρόθεσµου έως µεσοπρόθεσµου στρατηγικού πλάνου 

δράσης, αποτελεσµατικής διαχείρισης της κρίσης και επιτυχούς εξόδου από 

αυτήν. 

2. Την καταγραφή των µαθηµάτων που έχουν εξαχθεί από την παρούσα κρίση, 

προκειµένου να αποτελέσουν γνώµονα ενεργειών σε παρόµοια οικονοµική 

συγκυρία στο µέλλον. 

Ένας ικανός ηγέτης πρέπει να έχει την ικανότητα να είναι τολµηρός, αλλά όχι 

απερίσκεπτος και παρορµητικός. Να κατανοεί ότι σε περιόδους κρίσης πρέπει να 

αντιµετωπίσει µετωπικά τα προβλήµατα και τις δύσκολες καταστάσεις που 

ανακύπτουν. Είναι αυτός που ‘εξερευνά’ τους υφισταµένους του για ιδέες που έχουν να 

προτείνουν. Ένας καλός ηγέτης, αξιωµατικά, είναι αυτός που µπορεί να λειτουργεί 

αποδοτικά σε κάθε οικονοµικό κλίµα, αυτός που βλέπει τις ευκαιρίες αλλά και τους 
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κινδύνους που φέρνει µια οικονοµική αστάθεια και τα εκµεταλλεύεται προς όφελος του 

(Moving upwards in a time of recession, 2010). 

 

Ο	  ρόλος	  του	  ανθρώπινου	  δυναμικού	  
 

Ακούγεται εύκολο σε περιόδους κρίσης µια επιχείρηση να απολύσει µέρος του 

προσωπικού της. Εάν όµως σκεφτούµε το χρόνο και τις δυσκολίες που συνδέονται µε 

τη εύρεση καλού και ειδικευµένου προσωπικού, γίνεται αντιληπτό ότι είναι 

προτιµότερο να διατηρηθεί το υφιστάµενο προσωπικό, µέσω ενεργειών που 

αποβλέπουν σε µια αναπτυξιακή πολιτική, παρά αυτό να απολυθεί (M.S. Rao, 2009). 

Μια παρόµοια τακτική διατήρησης του προσωπικού θα έχει ως αποτέλεσµα να 

ενδυναµώσει το ηθικό του και την πίστη του στην εταιρεία.  

Εφόσον δεν υπάρχει κάποια έννοια όπως η ‘οργανωσιακή µνήµη’, κάθε φορά που ένα 

ταλέντο, ένας έµπειρος εργαζόµενος φεύγει, πολύτιµη γνώση φεύγει από την πόρτα 

µαζί του  (Arif Ahmed, 2009). Μέθοδοι µε τις οποίες η διεύθυνση ανθρώπινου 

δυναµικού µπορεί να διατηρήσει την πολύτιµη γνώση του προσωπικού της  είναι µέσω 

της εφαρµογής τρόπων ελαστικής εργασίας, συνέργειας µε προµηθευτές για 

διαµοιρασµό του ανθρώπινου δυναµικού, αναγνώρισης και επιβράβευσης θετικών 

αποτελεσµάτων και εφαρµογής µεθόδων ηλεκτρονικής µάθησης (e-learning). Κάποιες 

εταιρείες αρπάζουν την ευκαιρία που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της ύφεσης, για 

να εφαρµόσουν καινοτόµες εργασιακές πρακτικές, ελαστικές ώρες εργασίας, εργασία 

από το σπίτι και οικογενειακά προγράµµατα προκειµένου να δηµιουργήσουν καλύτερη 

εργασιακή ατµόσφαιρα και κουλτούρα και να πετύχουν µεγαλύτερη δέσµευση από το 

προσωπικό τους (making the most of the economic storm, 2010). Είναι χαρακτηριστικό 

ότι σε µια από τις πιο ανεπτυγµένες οικονοµίες παγκοσµίως, αυτήν της Ιαπωνίας, η 

αντιµετώπιση της ύφεσης δεν συνεπάγεται την αθρόα πολιτική µειώσεων προσωπικού, 

αλλά πολιτικές διατήρησης µε µεθόδους, όπως η µετακίνηση του σε υπεράκτιες 
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δραστηριότητες και θυγατρικές του εξωτερικού, η µερική απασχόληση, η πρόωρη 

συνταξιοδότηση και η µετακίνηση του υπεράριθµου προσωπικού σε προµηθεύτριες 

συνεργαζόµενες επιχειρήσεις (Job cutting, Japanese style, 1997).  

Ακολούθως θα πρέπει να αποφεύγεται από την επιχείρηση η µείωση των δαπανών για 

την εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού, η ύπαρξη των οποίων συµβάλει στην 

αύξηση της εµπιστοσύνης των υπαλλήλων στην εταιρεία τους και  τη δέσµευση τους 

απέναντι στους στόχους της, προσδίδοντας αυξηµένα οφέλη για τον εργοδότη και 

πιθανό πλεονέκτηµα έναντι του ανταγωνισµού (M.S. Rao, 2009, σ. 8). Η αναπτυξιακή 

πολιτική της επιχείρησης πρέπει να επικεντρώσει την ενέργεια του ανθρώπινου 

δυναµικού στην επίτευξη των στόχων της και όχι στη διαρκή σκέψη του εάν αυτό θα 

διατηρήσει τη θέση εργασίας του ή όχι. Το βάρος της περικοπής δαπανών εποµένως 

πρέπει να δοθεί σε άλλους τοµείς. Παρόλα αυτά η επιχείρηση που δοκιµάζεται από την 

οικονοµική κρίση ίσως χρειαστεί να λάβει κάποιες σκληρές αποφάσεις για τη 

διατήρηση του προσωπικού της. Ένα βασικό πρόβληµα είναι πως στη σύγχρονη 

κοινωνία το στυλ διοίκησης είναι αυταρχικό. Οι εργαζόµενοι δεν λαµβάνουν επαρκή 

πληροφόρηση, εργασιακές οδηγίες, καθοδήγηση (P. Leslie Gunarante, 1993). Σε κάθε 

περίπτωση όµως οι προθέσεις της διοίκησης και οι ενέργειες της για µείωση 

προσωπικού πρέπει να έχουν κοινοποιηθεί σωστά στο προσωπικό το οποίο 

αντιλαµβάνεται τη αναγκαιότητα παρόµοιων ενεργειών και κατά το δυνατόν συναινεί 

µε αυτές (Phil Young, 2009). Σε αντίθετη περίπτωση είναι πιθανό να επηρεαστεί 

αρνητικά η απόδοση και η παραγωγικότητα του προσωπικού που θα παραµείνει. Μια 

παρόµοια εξέλιξη έχει δύο βασικά αίτια: Το χαµηλό ηθικό των εργαζοµένων και την 

υπερφόρτωση των καθηκόντων τους.  Η διοίκηση στην προσπάθεια της να βρει 

τρόπους να αντεπεξέλθει στην κρίση, ξεχνά τον ανθρώπινο παράγοντα κάτι που µπορεί 

να φέρει τα εντελώς αντίθετα αποτελέσµατα µε τους εργαζόµενους να διακατέχονται 

από αβεβαιότητα για το µέλλον τους και απέχθεια για τη διοίκηση. Οποιαδήποτε 
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πολιτική µείωσης προσωπικού πρέπει να γίνει δοµηµένα και συνειδητά, µε κατάλληλη 

προετοιµασία και σχέδιο επικοινωνίας. Η προετοιµασία αυτή περιλαµβάνει µεταξύ 

άλλων προγράµµατα βοήθειας προς τους απολυµένους, µε διενέργεια εκπαιδευτικών 

σεµιναρίων, ενέργειες εύρεσης εργασίας, ηθική και υλική υποστήριξη. Εάν η 

επιχείρηση ‘ξεφορτώνεται’ τους απολυµένους εργαζόµενους όσο πιο γρήγορα και 

φτηνά µπορεί, µπορεί ισοδύναµα να υπογράφει τη θανατική της καταδίκη (Ronald 

Bigelow & Peng S. Chan, 2007, σ. 39). Θα πρέπει επίσης η επιβεβληµένη µείωση του 

προσωπικού να συνοδεύεται από εφαρµογή νέων µεθόδων λειτουργίας και διαδικασιών 

µε στόχο τη µείωση του εργασιακού φορτίου και την απλούστευση των καναλιών 

επικοινωνίας µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων.  

Σηµαντικό παράγοντα για την διατήρηση ισορροπίας στον εργασιακό χώρο, 

διαδραµατίζει και η ποιότητα της επικοινωνίας µεταξύ της διοίκησης και του υπόλοιπου 

προσωπικού. Έρευνα των Alessandra Mazzei & Silvia Ravazzani (2011), σε ιταλικές 

επιχειρήσεις έπειτα από την πρόσφατη κρίση του 2008, έδειξε ότι συχνά οι προθέσεις 

της διοίκησης εκλαµβάνονται µε λανθασµένο τρόπο και τάσεις αντίστασης από το 

προσωπικό. Συγκεκριµένα  βγήκαν τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

1. Η επικοινωνία η οποία βασίζεται στην ιεραρχική δοµή, την αυστηρή και 

τυποποιηµένη γλώσσα ερµηνεύεται από το προσωπικό ως απόµακρη και ψυχρή, 

ως µέσο να αποφευχθεί η ουσιώδης συζήτηση για τα καίρια προβλήµατα της 

επιχείρησης. 

2. Η επικοινωνία η οποία επικεντρώνεται στη διασφάλιση της κερδοφορίας της 

επιχείρησης, εκλαµβάνεται από το προσωπικό ως έλλειψη ενδιαφέροντος της 

διοίκησης για τα δικά τους προβλήµατα και απροθυµία ουσιαστικής 

επικοινωνίας. 

3. Η προσπάθεια της διοίκησης να µεταδώσει στο προσωπικό την έννοια της 

ευκαιρίας που προέρχεται από την κρίση και την οποία πρέπει η επιχείρηση να 
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εκµεταλλευτεί  εκλαµβάνεται από το προσωπικό ως ιδιοτελής ωφελιµιστική 

πράξη. 

4. Όταν υπάρχει διάχυτη εντύπωση στο προσωπικό ότι η διοίκηση έχει αποτύχει να 

ακούσει τις απόψεις του, εκφράζει έντονο συναίσθηµα απόρριψης και 

απογοήτευσης. 

Τα αποτελέσµατα της ανωτέρω έρευνας καταδεικνύουν µε τον πιο κατηγορηµατικό 

τρόπο ότι η εσωτερική επικοινωνία µεταξύ της διοίκησης και του υπόλοιπου 

προσωπικού, ειδικά σε περιόδους κρίσης, µπορεί να λάβει τη µορφή δύο 

αντικρουόµενων κόσµων µε ισχυρά σηµεία παρεξηγήσεων (Alessandra Mazzei & Silvia 

Ravazzani, 2011). 

Συµπερασµατικά, ο ρόλος που καλείται να διαδραµατίσει το προσωπικό για την επιτυχή 

υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού της επιχείρησης είναι πολύ σηµαντικός, 

εποµένως απαιτείται η ανάλογη προσοχή από τη διοίκηση για τη διαχείριση του. Για να 

είναι σε θέση το ανθρώπινο δυναµικό να συµβάλει στην επιτυχή έκβαση των 

στρατηγικών στόχων της επιχείρησης, θα πρέπει να εµφανίζει χαρακτηριστικά αντοχής, 

προσαρµοστικότητας και ευελιξίας. Να είναι πλήρως αφοσιωµένο στις αρχές της ΔΟΠ, 

στην επίτευξη των στόχων που ορίζει ο στρατηγικός σχεδιασµός της επιχείρησης, να 

είναι δεκτικό στην αλλαγή, τη διαρκή µάθηση, τη βελτίωση, να λειτουργεί πάντα µε 

γνώµονα την ποιότητα, να έχει πελατοκεντρική αντίληψη. 
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Μεθοδολογία 
 

Στo πλαίσιο τεκµηρίωσης των βασικών ευρηµάτων της βιβλιογραφικής επισκόπησης  

επιχειρείται µε την παρούσα µελέτη έρευνα µε µορφή ερωτηµατολογίου, σε επιλεγµένο 

δείγµα επιχειρήσεων και οργανισµών, προκειµένου να διαπιστωθεί σύγκλιση ή 

απόκλιση της εφαρµοζόµενης πρακτικής στον τοµέα της επιχειρηµατικής αριστείας  σε 

σχέση µε τη θεωρητική προσέγγιση. 

Η σύνθεση του ερωτηµατολογίου πραγµατοποιήθηκε σε περιβάλλον Microsoft Word µε 

χρήση µακροεντολών και αυτόµατων πεδίων επιλογής, για να είναι απόλυτα φιλική η 

συµπλήρωσή του από τους ερωτηθέντες.  

Ως µέθοδος αποστολής των συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων επιλέχθηκε το 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο σε επιλεγµένες διευθύνσεις των τµηµάτων διασφάλισης 

ποιότητας των ερωτηθέντων επιχειρήσεων.   

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έγινε µε τη χρήση της εφαρµογής Microsoft Excel (ver. 

2011 for Mac) και ειδικότερα τη στατιστική ανάλυση και τη διαγραµµατική απεικόνιση 

του λογισµικού. Δεν κρίθηκε απαραίτητη η χρήση στατιστικής ανάλυσης µέσω του 

λογισµικού πακέτου IBM SPSS, αφενός λόγω του σχετικά µικρού δείγµατος 

απαντήσεων και αφετέρου λόγω των πλεονεκτηµάτων παραµετρικής ανάλυσης και 

παρουσίασης των αποτελεσµάτων που προσφέρει η νέα έκδοση του Microsoft Excel 

2011. 

Βασικό εργαλείο ανάλυσης αποτέλεσε η περιγραφική στατιστική η οποία προσφέρει 

πλήθος ενδεδειγµένων δεικτών για την ερµηνεία των αποτελεσµάτων της έρευνας. 

Κυριότεροι στατιστικοί δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν είναι οι ακόλουθοι: 

1. Συχνότητα επανάληψης όµοιων παρατηρήσεων του δείγµατος. 

2. Επικρατούσα τιµή των παρατηρήσεων του δείγµατος. 

3. Διακύµανση του µέσου όρου των τετραγώνων των αποκλίσεων των 

παρατηρήσεων του δείγµατος από τη µέση τιµή. 
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4. Τυπική απόκλιση των παρατηρήσεων του δείγµατος από τη µέση τιµή. 

 

Επιλογή	  δείγματος	  
 

Ιδιαίτερη βαρύτητα για την αξιολόγηση της εφαρµοσµένης πρακτικής εµφανίζουν 

επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ήδη βραβευτεί µε ένα από τα σηµαντικότερα βραβεία 

ποιότητας, τα οποία είναι τα EQA, MBNQA και DPA. 

Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε δείγµα επιχειρήσεων οι οποίες έλαβαν ή προτάθηκαν να 

λάβουν ένα εκ των τριών ανωτέρω βραβείων από το έτος 2000 έως και το έτος 2011. Ο 

συνολικός πληθυσµός αυτών των επιχειρήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 

1. EQΑ, 110 εταιρείες (28 Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 82 Ελληνικές) 

2. DPA, 30 εταιρείες (Ιαπωνίας &  Ασιατικών χωρών) 

3. MBNQA, 150 εταιρείες & οργανισµοί (Η.Π.Α.)  

Κρίθηκε επίσης σκόπιµο, να ληφθεί υπόψη η πολιτική αµιγώς Ελληνικών 

επιχειρήσεων, οι οποίες εφαρµόζουν κάποιο µοντέλο διασφάλισης ποιότητας, αλλά δεν 

έχουν βραβευτεί µε ένα εκ των ανωτέρω τριών σηµαντικών βραβείων ποιότητας. Ο 

συνολικός αριθµός των επιχειρήσεων αυτών ανέρχεται στις 10. 

 

Δομή	  ερωτηματολογίου	  έρευνας	  
 

Το ερωτηµατολόγιο απαρτίζεται από τρία βασικά τµήµατα: 

Στο πρώτο τµήµα προσδιορίζεται το µέγεθος της επιχείρησης µε παράγοντα 

προσδιορισµού το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών που πραγµατοποιήθηκε κατά την 

τελευταία κλεισµένη διαχειριστική της χρήση. Σύµφωνα µε την (2003/361/ΕΚ) 

απόφαση της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µικρές είναι οι επιχειρήσεις οι 

οποίες εµφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο από € 10 εκατοµµύρια, µεσαίες 

αυτές που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών µεταξύ € 10 και € 50 εκατοµµύρια και µεγάλες 
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αυτές οι οποίες επιτυγχάνουν ετήσιο κύκλο εργασιών υψηλότερο από € 50 

εκατοµµύρια. 

Στο δεύτερο τµήµα, το οποίο αποτελεί και το κύριο τµήµα της έρευνας, αναλύεται η 

πολιτική, οι στόχοι και οι προτεραιότητες των επιχειρήσεων αναφορικά µε την 

απόκτηση ή διατήρηση της επιχειρηµατικής αριστείας. Πιο συγκεκριµένα αναλύονται 

οι ακόλουθοι προσδιοριστικοί παράγοντες: 

1. Η δυνατότητα απόκτησης ή η διατήρησης της επιχειρηµατικής αριστείας σε 

περιόδους οικονοµικής κρίσης. Ελέγχεται η πίστη της επιχείρησης στην επίτευξη 

του πρωταρχικού στόχου της αριστείας εν µέσω περιόδων ύφεσης. Οι 

απαντήσεις διαρθρώνονται µε τεταρτοβάθµια κλίµακα, από την αποδοχή έως 

την απόρριψη. 

2. Η επίδραση της πρόσφατης παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης των ετών 2008/2009 

στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού της επιχείρησης προς την 

κατεύθυνση της επιχειρηµατικής αριστείας. Ελέγχεται ο βαθµός αντοχής της 

εφαρµοσµένης στρατηγικής, η αρτιότητα και προσαρµοστικότητα της, ο βαθµός 

υλοποίησης του αρχικού σχεδιασµού. Οι απαντήσεις διαρθρώνονται µε 

τεταρτοβάθµια κλίµακα από τη σηµαντική επίδραση έως τη µηδενική. 

3. Η προτεραιότητα επίτευξης συγκεκριµένων στόχων, ειδικά σε περιόδους 

οικονοµικής κρίσης. Ελέγχεται η πολιτική της διοίκησης αναφορικά µε τις 

προτεραιότητες που θέτει σε περιόδους ύφεσης. Οι απαντήσεις αφορούν την 

επιλογή ενός και εκ των τεσσάρων προκαθορισµένων στόχων: της διατήρησης 

ρευστότητας, της ικανοποιητικής κερδοφορίας, της διασφάλισης µεριδίου 

αγοράς ή της διατήρησης ειδικευµένου προσωπικού. 

4. Η σπουδαιότητα εφαρµογής επιθετικής πολιτικής επενδύσεων σε marketing, 

καινοτοµίες και ικανοποίηση πελατών, σε περιόδους οικονοµικής κρίσης. 

Ελέγχεται η πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση αναφορικά µε την υλοποίηση 
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και κατανοµή των επενδύσεων της σε περιόδους ύφεσης. Οι απαντήσεις 

διαρθρώνονται µε τεταρτοβάθµια κλίµακα από την επιβράβευση έως την 

απόρριψη της πολιτικής επιθετικών επενδύσεων. 

5. Η ενδεδειγµένη στρατηγική επιλογή σε περιόδους οικονοµικής κρίσης. Ελέγχεται 

η στρατηγική προτεραιότητα της επιχείρησης µεταξύ προκαθορισµένων 

πολιτικών. Οι απαντήσεις αφορούν την επιλογή µιας εκ των τεσσάρων 

πολιτικών: της ικανοποίησης πελατών, της ικανοποίησης όσων έχουν έννοµο 

συµφέρον στην επιχείρηση, της επίτευξης ικανοποιητικών χρηµατοοικονοµικών 

αποτελεσµάτων ή της διασφάλισης χρηµατικών διαθεσίµων. 

6. Η κατηγοριοποίηση παραγόντων που συµβάλλουν περισσότερο στην επίτευξη της 

αριστείας. Ελέγχεται η προτεραιότητα που δίδεται από τη διοίκηση των 

επιχειρήσεων µεταξύ πέντε προκαθορισµένων παραγόντων. Οι απαντήσεις 

αφορούν την κατάταξη µε σειρά προτεραιότητας των πέντε προσδιοριστικών 

παραγόντων: της δέσµευσης της διοίκησης, της δέσµευσης του υπόλοιπου 

ανθρώπινου δυναµικού, της διαθεσιµότητας κεφαλαίων, της ύπαρξης αυστηρού 

πλάνου ενεργειών και προγραµµατισµού και της ευνοϊκής οικονοµικής 

συγκυρίας. 

7. Η σύνδεση της έννοιας και των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) µε 

την επίτευξη της επιχειρηµατικής Αριστείας. Ελέγχεται η γνώση των 

επιχειρήσεων σχετικά µε τη σπουδαιότητα υιοθέτησης των αρχών της ΔΟΠ  ως 

απαραίτητης προϋπόθεσης για την κτήση της επιχειρηµατικής αριστείας. Οι 

απαντήσεις διαρθρώνονται µε τεταρτοβάθµια κλίµακα από την πλήρη αποδοχή 

έως την απόρριψη. 

8. Ο βαθµός εφαρµογής των αρχών της ΔΟΠ στην επιχείρηση µε οργανωµένο και 

συστηµατικό τρόπο. Ελέγχεται η υλοποίηση των αρχών της ΔΟΠ από την 

επιχείρηση, ως τµήµα του γενικού στρατηγικού σχεδιασµού της. Οι απαντήσεις 
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διαρθρώνονται µε τεταρτοβάθµια κλίµακα από την πλήρη υλοποίηση σε όλα τα 

τµήµατα της επιχείρησης έως τη µη υλοποίηση. 

9. Η σπουδαιότητα που δίδεται από την επιχείρηση στην έννοια της καινοτοµίας ως 

βασικού συστατικού για την επίτευξη της επιχειρηµατικής αριστείας. Ελέγχεται ο 

στρατηγικός προσανατολισµός της επιχείρησης προς την πολιτική καινοτοµίας 

στα παραγόµενα προϊόντα και τις διαδικασίες που εφαρµόζει, ως µέσο επίτευξης 

της αριστείας. Οι απαντήσεις διαρθρώνονται µε τεταρτοβάθµια κλίµακα από την 

πλήρη αποδοχή έως την απόρριψη. 

10.  Η ταύτιση προκαθορισµένων πολιτικών επιλογών µε την έννοια της 

επιχειρηµατικής αριστείας. Ελέγχεται η σπουδαιότητα που προσδίδεται από τη 

διοίκηση της επιχείρησης σε προκαθορισµένες πολιτικές. Οι απαντήσεις 

αφορούν την επιλογή µιας εκ των τεσσάρων πολιτικών: της ικανοποίησης 

πελατών, της ικανοποίησης όσων έχουν έννοµο συµφέρον στην επιχείρηση, της 

επίτευξης ικανοποιητικών χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων ή της 

διασφάλισης χρηµατικών διαθεσίµων. 

11. Ο σηµαντικότερος λόγος που λειτουργεί ως κίνητρο για την κτήση ή και διατήρηση 

ενός βασικού βραβείου επιχειρηµατικής αριστείας. Ελέγχεται το κίνητρο της 

διοίκησης αναφορικά µε τη στρατηγική της επιλογή να κατακτήσει ή και να 

διατηρήσει ένα εκ των τριών βασικών βραβείων επιχειρηµατικής αριστείας. Οι 

απαντήσεις αφορούν την επιλογή ενός εκ των τεσσάρων προκαθορισµένων 

στόχων: της αναγνώρισης από την επιχειρηµατική κοινότητα, της προσωπικής  

φιλοδοξίας της διοίκησης, της επιβολής κριτηρίων για σύναψη συνεργασιών ή 

της διασφάλισης της ορθής λειτουργίας της επιχείρησης. 

Στο τρίτο τµήµα δίδεται η δυνατότητα στους ερωτηθέντες, να αναπτύξουν σε ελεύθερο 

κείµενο την τοποθέτηση τους αναφορικά µε την βέλτιστη στρατηγική που πρέπει να 

ακολουθήσει µια επιχείρηση στο δρόµο της προς την επιχειρηµατική αριστεία, όταν 
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αυτή λειτουργεί κάτω από συνθήκες οικονοµικής κρίσης, καθώς και να διατυπώσουν 

οποιοδήποτε πρόσθετο σχόλιο ή παρατήρηση επιθυµούν. 
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Ανάλυση Δεδοµένων και Ερµηνεία Ευρηµάτων 
 

Από συνολικό πληθυσµό 300 επιχειρήσεων και οργανισµών, το τελικό δείγµα των 

συµπληρωµένων ερωτηµατολογίων ανήλθε σε 22 (ποσοστό περίπου 7%), εκ των 

οποίων οι 6 επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και την παγκόσµια 

οικονοµία και οι υπόλοιπες 16 στην εγχώρια αγορά. 

Κρίθηκε σκόπιµο για την εξαγωγή συµπερασµάτων συγκριτικού χαρακτήρα, να 

διαρθρωθεί το δείγµα των ερωτηθέντων σε δύο βασικά τµήµατα: των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και αυτών που λειτουργούν στην εγχώρια αγορά. 

Ο µέσος όρος του ετήσιου κύκλου εργασιών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται 

στο εξωτερικό ανέρχεται σε € 803,1 εκατοµµύρια, µε µέγιστη τιµή τα € 2,6 δις και 

ελάχιστη τιµή τα € 9,0 εκατοµµύρια. Οι αντίστοιχοι δείκτες για τις εγχώριες εταιρείες 

διαµορφώνονται σε µέσο όρο € 71,8 εκατοµµύρια, µε µέγιστη τιµή τα € 300,0 

εκατοµµύρια και ελάχιστη τιµή τα € 3,0 εκατοµµύρια. Είναι φανερό από την 

διάρθρωση του κύκλου εργασιών του δείγµατος, ότι οι εταιρείες του εξωτερικού έχουν 

σαφώς πολλαπλάσιο µέγεθος από τις αντίστοιχες της εγχώριας αγοράς. 

         

  Εταιρείες εξωτερικού Εταιρείες εγχώριες   Σύνολο δείγµατος 
Μικρές επιχειρήσεις 16,7% 18,8% 

 
18,2% 

Μεσαίες επιχειρήσεις 16,7% 50,0% 
 

40,9% 
Μεγάλες επιχειρήσεις 66,7% 31,3% 

 
40,9% 

δείγµα 6 16 
 

22 
(%) συνόλου 27,3% 72,7%   100% 

  

Μικρές	  
επιχειρή
σεις	  
17%	  

Μεσαίες	  
επιχειρή
σεις	  
17%	  

Μεγάλε
ς	  

επιχειρή
σεις	  
66%	  

	  Εταιρείες	  εξωτερικού	  
Μικρές	  
επιχειρή
σεις	  
19%	  

Μεσαίες	  
επιχειρή
σεις	  
50%	  

Μεγάλε
ς	  

επιχειρή
σεις	  
31%	  

Εγχώριες	  εταιρείες	  
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 Διάγραµµα ii: (Διάρθρωση επιχειρήσεων δείγµατος ανάλογα µε τον ετήσιο κύκλο εργασιών) 
 
 

Στην ερώτηση αναφορικά µε τη δυνατότητα απόκτησης ή διατήρησης επιχειρηµατικής 

αριστείας, όταν η επιχείρηση λειτουργεί κάτω από συνθήκες οικονοµικής κρίσης, το 

σύνολο των επιχειρήσεων του εξωτερικού απάντησε θετικά (ποσοστό 100%), 

δηλώνοντας την πεποίθηση ότι η επίτευξη του στόχου της αριστείας είναι απόλυτα 

εφικτή σε περιόδους ύφεσης. Η επικρατούσα τιµή ταυτίζεται µε την απόλυτα θετική 

απάντηση, µε µηδενική απόκλιση των παρατηρήσεων από το µέσο όρο των 

απαντήσεων. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις της εγχώριας αγοράς διαφοροποίησαν την 

τοποθέτηση τους δηλώνοντας  ότι ο στόχος της αριστείας είναι εφικτός σε ποσοστό 

50,0%, πιθανώς εφικτός σε ποσοστό 43,8% και πιθανώς µη εφικτός σε ποσοστό 6,3%. 

Η επικρατούσα τιµή αφορά την απάντηση της πιθανής επίτευξης, µε µικρή σχετικά 

απόκλιση των παρατηρήσεων από το µέσο όρο των απαντήσεων. Η εξέταση του 

συνολικού δείγµατος δείχνει την πίστη των ερωτηθέντων στην επίτευξη της αριστείας 

σε ποσοστό 63,6%, µικρή αµφιβολία σε ποσοστό 31,8% και πιθανή µη επίτευξη σε 

ποσοστό 4,5%. 

      

    Εταιρείες εξωτερικού Εταιρείες εγχώριες Σύνολο δείγµατος 
code: απάντηση: συχνότητα (%) συχνότητα (%) συχνότητα (%) 

1 Ναι 6 100,0% 8 50,0% 14 63,6% 
2 Πιθανώς ναι  0 0,0% 7 43,8% 7 31,8% 
3 Πιθανώς όχι 0 0,0% 1 6,3% 1 4,5% 
4 Όχι 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 
Άθροισµα 6 100,0% 16 100,0% 22 100,0% 

        
 

τυπική απόκλιση 0,0 
 

0,6 
 

0,6 
 

 
διακύµανση 0,0 

 
0,4 

 
0,3 

   επικρατούσα τιµή 1   1   1   
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Διάγραµµα iii: (Απόκτηση ή διατήρηση επιχειρηµατικής αριστείας σε περιόδους κρίσης)   
 

Αναφορικά µε την πιθανή επίδραση της οικονοµικής κρίσης στην υλοποίηση του 

στρατηγικού σχεδιασµού, οι επιχειρήσεις του εξωτερικού απάντησαν θετικά σε 

ποσοστό 33,3%, προσδιόρισαν µικρή επίδραση σε ποσοστό 33,3% και καµία απολύτως 

επίδραση σε ποσοστό 33,3%. Η τυπική απόκλιση των παρατηρήσεων από το µέσο όρο 

των απαντήσεων είναι µικρή, ενώ διαφαίνεται τάση επιλογής προς τη µικρή επίδραση 

της ύφεσης στο στρατηγικό σχεδιασµό των ερωτηθεισών επιχειρήσεων. Στις εγχώριες 

εταιρείες εντοπίζεται µέτρια τοποθέτηση υπέρ της καταλυτικής επίδρασης της κρίσης 

σε ποσοστό 18,8%, υπέρ της σηµαντικής σε ποσοστό 37,5% και ελάχιστη επίδραση σε 

ποσοστό 43,8%. Επικρατούσα τιµή είναι η ελάχιστη επίδραση, µε µικρό περιθώριο 

απόκλισης των παρατηρήσεων από το µέσο όρο των απαντήσεων. Στο σύνολο του 

δείγµατος το 13,6% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η επίδραση είναι καταλυτική, το 

36,4% σηµαντική, το 40,9% µικρή, ενώ το 9,1% θεωρεί ότι δεν υπάρχει καµία 

επίδραση στο βαθµό υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασµού. 

 

    Εταιρείες εξωτερικού Εταιρείες εγχώριες Σύνολο δείγµατος 
code: απάντηση: συχνότητα (%) συχνότητα (%) συχνότητα (%) 

1 Καταλυτικά 0 0,0% 3 18,8% 3 13,6% 
2 Αρκετά 2 33,3% 6 37,5% 8 36,4% 
3 Ελάχιστα 2 33,3% 7 43,8% 9 40,9% 
4 Καθόλου 2 33,3% 0 0,0% 2 9,1% 

 
Άθροισµα 6 100,0% 16 100,0% 22 100,0% 

        
 

τυπική απόκλιση 0,8 
 

0,8 
 

0,8 
 

 
διακύµανση 0,8 

 
0,6 

 
0,7 

   επικρατούσα τιµή 4   3   3   
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Διάγραµµα iv: (Επίδραση της οικονοµικής κρίσης στην υλοποίηση του στρατηγικού 
σχεδιασµού) 
 

Συγκριτικά µε την προτεραιότητα που δίδεται από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων σε 

περιόδους κρίσης µεταξύ προκαθορισµένων στόχων, οι εταιρείες εξωτερικού θεωρούν 

ως επικρατούσα πολιτική την διατήρηση ρευστών διαθεσίµων, µε ποσοστό σύγκλισης 

40%, ενώ ισοβαρής είναι η κατανοµή των υπόλοιπων παραγόντων διατήρησης 

ειδικευµένου προσωπικού, της κερδοφορίας και του µεριδίου αγοράς. Η τυπική 

απόκλιση από το µέσο όρο των απαντήσεων είναι σχετικά υψηλή, προσδιορίζοντας µια 

διασπορά των παρατηρήσεων µεταξύ των ερωτηθέντων. Οι εταιρείες της εγχώριας 

αγοράς επικεντρώνονται στην επίτευξη των στόχων της διατήρησης ειδικευµένου 

προσωπικού σε ποσοστό 12,5%, της ρευστότητας σε ποσοστό 37,5%, της κερδοφορίας 

σε ποσοστό 25,0% και του µεριδίου αγοράς σε ποσοστό 25%, µε επικρατούσα άποψη 

τη διατήρηση ρευστότητας και µικρή απόκλιση των παρατηρήσεων από το µέσο όρο 

των απαντήσεων. Στο σύνολο τους οι επιχειρήσεις θεωρούν ως σηµαντικότερους τους 

στόχους διατήρησης ρευστότητας, κερδοφορίας και διατήρησης µεριδίου αγοράς 

(ποσοστά 38,1% και 23,8% αντίστοιχα) και λιγότερο τη διατήρηση ειδικευµένου 

προσωπικού και µεριδίου αγοράς (ποσοστά 14,3% αθροιστικά). 

 

    Εταιρείες εξωτερικού Εταιρείες εγχώριες Σύνολο δείγµατος 
code: απάντηση: συχνότητα (%) συχνότητα (%) συχνότητα (%) 

1 Διατήρηση ειδικευµένου προσωπ. 1 20,0% 2 12,5% 3 14,3% 
2 Διατήρηση ρευστότητας 2 40,0% 6 37,5% 8 38,1% 
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3 Διατήρηση κερδοφορίας 1 20,0% 4 25,0% 5 23,8% 
4 Διατήρηση µεριδίου αγοράς 1 20,0% 4 25,0% 5 23,8% 

 
Άθροισµα 5 100,0% 16 100,0% 21 100,0% 

        
 

τυπική απόκλιση 1,3 
 

1,0 
 

1,1 
 

 
διακύµανση 2,0 

 
1,1 

 
1,3 

   επικρατούσα τιµή 2   2   2   
 

    

Διάγραµµα v: (Προτεραιότητα της διοίκησης σε περιόδους οικονοµικής κρίσης) 
 

Σχετικά µε την αναγκαιότητα εφαρµογής επιθετικής πολιτικής στους τοµείς marketing, 

καινοτοµίας και επενδύσεων σε περιόδους κρίσης, οι εταιρείες εξωτερικού θεωρούν ότι 

µια παρόµοια πολιτική είναι καταλυτική για την επιβίωση και ενδυνάµωση της 

επιχείρησης σε ποσοστό 60,0% και αρκετά σηµαντική σε ποσοστό 20,0%, ενώ µόνο το 

20,0% των ερωτηθέντων τη θεωρεί ως µη ενδεικνυόµενη. Επικρατούσα είναι η άποψη 

της καταλυτικής σηµασίας µιας παρόµοιας επιθετικής πολιτικής. Οι εταιρείες της 

εγχώριας αγοράς ταυτίζονται µε την ανωτέρω θέση, δηλώνοντας ότι τη θεωρούν 

καταλυτική ή σηµαντική σε ποσοστό 81,3% αθροιστικά και αδιάφορη ή µη 

ενδεδειγµένη σε ποσοστό 18,7% αθροιστικά. Η επικρατούσα άποψη συγκλίνει προς την 

θετική τοποθέτηση εφαρµογής παρόµοιας πολιτικής. Στο σύνολο τους οι επιχειρήσεις 

θεωρούν ως καταλυτική τη σηµασία εφαρµογής της επιθετικής επενδυτικής πολιτικής 

σε ποσοστό 52,4%, αρκετά σηµαντική σε ποσοστό 28,6%, ενώ αδιάφορη ή µη 

ενδεδειγµένη σε ποσοστό 19,0% αθροιστικά. 

 

    Εταιρείες εξωτερικού Εταιρείες εγχώριες Σύνολο δείγµατος 
code: απάντηση: συχνότητα (%) συχνότητα (%) συχνότητα (%) 
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1 Καταλυτική 3 60,0% 8 50,0% 11 52,4% 
2 Αρκετά σηµαντική 1 20,0% 5 31,3% 6 28,6% 
3 Αδιάφορη 0 0,0% 2 12,5% 2 9,5% 
4 Δεν ενδείκνυται 1 20,0% 1 6,3% 2 9,5% 

 
Άθροισµα 5 100,0% 16 100,0% 21 100,0% 

        
 

τυπική απόκλιση 1,3 
 

0,9 
 

1,0 
 

 
διακύµανση 1,9 

 
0,9 

 
1,1 

   επικρατούσα τιµή 1   1   1   
 

    

Διάγραµµα vi: (Επιθετική πολιτική marketing, καινοτοµίας και επενδύσεων σε περιόδους 
οικονοµικής κρίσης) 
 

Στην ερώτηση αναφορικά µε την ενδεδειγµένη πολιτική την οποία καλείται να 

εφαρµόσει η διοίκηση µεταξύ προκαθορισµένων επιλογών σε περιόδους κρίσης, οι 

εταιρείες εξωτερικού απάντησαν ότι στοχεύουν στην ικανοποίηση των πελατών τους σε 

ποσοστό 50,0% καθώς και όσων διατηρούν έννοµο συµφέρον στις επιχειρήσεις αυτές, 

σε ποσοστό 50,0%. Επικρατούσα άποψη είναι η ικανοποίηση των πελατών, µε ισοβαρή 

προτεραιότητα την ικανοποίηση των αναγκών όλων των ενδιαφερόµενων µερών. Το 

σύνολο των παρατηρήσεων έχει µικρή απόκλιση από το µέσο όρο των απαντήσεων, 

προσδιορίζοντας ισχυρή συνάφεια στην τοποθέτηση των ερωτηθέντων. Οι εγχώριες 

εταιρείες θεωρούν ως βασική προτεραιότητα την ικανοποίηση των πελατών σε ποσοστό 

68,8%, υπάρχει όπως και η άποψη της αναγκαιότητας διασφάλισης ρευστών 

διαθεσίµων και χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων σε ποσοστά 25,0% και 6,3%, 

αντίστοιχα. Επικρατούσα άποψη είναι αυτή της ικανοποίησης της πελατειακής βάσης. 

Στο σύνολο τους οι επιχειρήσεις θεωρούν ως προτεραιότητα της εφαρµοσµένης 

πολιτικής τους την ικανοποίηση των πελατών και των υπόλοιπων ενδιαφερόµενων 
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µερών σε ποσοστό 77,2% αθροιστικά, καθώς και τη διασφάλιση ρευστών διαθεσίµων 

και χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων σε ποσοστό 22,8% αθροιστικά. 

 

    Εταιρείες εξωτερικού Εταιρείες εγχώριες Σύνολο δείγµατος 
code: απάντηση: συχνότητα (%) συχνότητα (%) συχνότητα (%) 

1 Ικανοποίηση πελατών 3 50,0% 11 68,8% 14 63,6% 
2 Ικανοποίηση stakeholders 3 50,0% 0 0,0% 3 13,6% 
3 Χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις 0 0,0% 1 6,3% 1 4,5% 

4 
Ρευστότητα χρηµατικών 
διαθεσ. 0 0,0% 4 25,0% 4 18,2% 

 
Άθροισµα 6 100,0% 16 100,0% 22 100,0% 

        
 

τυπική απόκλιση 0,5 
 

1,3 
 

1,2 
 

 
διακύµανση 0,3 

 
1,9 

 
1,4 

   επικρατούσα τιµή 1   1   1   
 

    

Διάγραµµα vii: (Ενδεδειγµένη πολιτική της διοίκησης σε περιόδους οικονοµικής κρίσης) 
 

Σε συνάφεια µε τον προσδιορισµό ιεραρχικής κατάταξης παραγόντων οι οποίοι 

συµβάλλουν στην επίτευξη επιχειρηµατικής αριστείας σε περιόδους κρίσης, οι εταιρείες 

εξωτερικού δίνουν µεγαλύτερη προτεραιότητα στη δέσµευση της διοίκησης, ενώ 

ακολουθούν η συγκράτηση του προσωπικού, ο δοµηµένος προγραµµατισµός ενεργειών, 

η διαθεσιµότητα κεφαλαίων και τέλος η οικονοµική συγκυρία. Για τις εγχώριες 

εταιρείες η µεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στη δέσµευση της διοίκησης, ενώ 

ακολουθούν η συγκράτηση του προσωπικού, ο δοµηµένος προγραµµατισµός ενεργειών, 

τα διαθέσιµα κεφάλαια και τέλος η οικονοµική συγκυρία. Σηµαντικός είναι ο βαθµός 

βαρύτητας που αποδίδεται από τις εταιρείες εξωτερικού στον παράγοντα της δέσµευση 

της διοίκησης, ο οποίος είναι σαφώς υψηλότερος από τον αντίστοιχο που προσδίδεται 
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από τις εγχώριες εταιρείες. Στο σύνολο τους οι επιχειρήσεις κατατάσσουν στην 

υψηλότερη βαθµίδα το ρόλο της δέσµευσης της διοίκησης για την επίτευξη του στόχου 

της αριστείας, ενώ ακολουθούν η συγκράτηση του προσωπικού, ο δοµηµένος 

προγραµµατισµός ενεργειών, τα διαθέσιµα κεφάλαια και η οικονοµική συγκυρία. 

 

  Εταιρείες εξωτερικού                 

code: απάντηση: 
βαθµολογία 

(Μ.Ο.) κατάταξη   
επικρατ. 
τιµή συχνότ. (%)   

τυπική 
απόκλιση 

1 Δέσµευση διοίκησης 5,0 1 
 

5 6 100,0% 
 

0,00 
2 Συγκράτηση προσωπικού 4,0 2 

 
4 6 100,0% 

 
0,00 

3 Διαθέσιµα κεφάλαια 2,0 4 
 

2 4 66,7% 
 

0,58 
4 Προγραµµατισµός 2,8 3 

 
3 5 83,3% 

 
0,37 

5 Οικονοµική συγκυρία 1,2 5   1 5 83,3%   0,37 
 

 

  Εταιρείες εγχώριες                 

code: απάντηση: 
βαθµολογία 

(Μ.Ο.) κατάταξη   
επικρατ. 
τιµή συχνότ. (%)   

τυπική 
απόκλιση 

1 Δέσµευση διοίκησης 3,9 1 
 

5 10 62,5% 
 

1,65 
2 Συγκράτηση προσωπικού 2,9 2 

 
4 7 43,8% 

 
1,27 

3 Διαθέσιµα κεφάλαια 2,3 4 
 

2 6 37,5% 
 

1,45 
4 Προγραµµατισµός 2,8 3 

 
3 6 37,5% 

 
1,42 

5 Οικονοµική συγκυρία 2,2 5   1 5 31,3%   1,33 
 

 

  Σύνολο δείγµατος                 

code: απάντηση: 
βαθµολογία 

(Μ.Ο.) κατάταξη   
επικρατ. 
τιµή συχνότ. (%)   

τυπική 
απόκλιση 

Δέσμευση	  
διοίκησης,	  5.0	   Συγκράτηση	  

προσωπικού,	  4.0	  

Διαθέσιμα	  
κεφάλαια,	  2.0	  

Προγραμματισμός
,	  2.8	  

Οικονομική	  
συγκυρία,	  1.2	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Εταιρείες	  εξωτερικού	  

Δέσμευση	  
διοίκησης,	  3.9	  

Συγκράτηση	  
προσωπικού,	  2.9	   Διαθέσιμα	  

κεφάλαια,	  2.3	  

Προγραμματισμός,	  
2.8	  Οικονομική	  
συγκυρία,	  2.2	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Εγχώριες	  εταιρείες	  
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1 Δέσµευση διοίκησης 4,2 1 
 

5 16 72,7% 
 

1,50 
2 Συγκράτηση προσωπικού 3,2 2 

 
4 13 59,1% 

 
1,19 

3 Διαθέσιµα κεφάλαια 2,2 4 
 

2 10 45,5% 
 

1,28 
4 Προγραµµατισµός 2,8 3 

 
3 11 50,0% 

 
1,23 

5 Οικονοµική συγκυρία 1,9 5   1 10 45,5%   1,24 
 

 

Διάγραµµα viii: (Σηµαντικοί παράγοντες επίτευξης επιχειρηµατικής αριστείας σε περιόδους 
οικονοµικής κρίσης) 
 

Αναφορικά µε τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) και το ρόλο που αυτή 

διαδραµατίζει, οι εταιρείες εξωτερικού θεωρούν ότι είναι αρκετά ή απόλυτα 

συνδεδεµένη µε την επίτευξη της επιχειρηµατικής αριστείας σε ποσοστό 100% 

αθροιστικά, µε υψηλή συγκέντρωση των παρατηρήσεων στο µέσο όρο των 

απαντήσεων. Ίδια κατανοµή µε µικρή µόνο απόκλιση διαπιστώνεται και στις εγχώριες 

εταιρείες προσδιορίζοντας κοινή τάση στο σύνολο των επιχειρήσεων. 

      

    Εταιρείες εξωτερικού Εταιρείες εγχώριες Σύνολο δείγµατος 
code: απάντηση: συχνότητα (%) συχνότητα (%) συχνότητα (%) 

1 Απόλυτα 3 50,0% 7 46,7% 10 47,6% 
2 Αρκετά 3 50,0% 7 46,7% 10 47,6% 
3 Όχι απαραίτητα 0 0,0% 1 6,7% 1 4,8% 
4 Καθόλου 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 
Άθροισµα 6 100,0% 15 100,0% 21 100,0% 

        
 

τυπική απόκλιση 0,5 
 

0,7 
 

0,7 
 

 
διακύµανση 0,3 

 
0,5 

 
0,5 

   επικρατούσα τιµή 2   2   2   
 

Δέσμευση	  
διοίκησης,	  4.2	  

Συγκράτηση	  
προσωπικού,	  3.2	  

Διαθέσιμα	  
κεφάλαια,	  2.2	  

Προγραμματισμός
,	  2.8	  

Οικονομική	  
συγκυρία,	  1.9	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Σύνολο	  δείγματος	  
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Διάγραµµα ix: (Σύνδεση αρχών ΔΟΠ µε την επιχειρηµατική αριστεία) 
 

Στην ερώτηση αναφορικά µε το βαθµό υλοποίησης των αρχών της ΔΟΠ, οι εταιρείες 

εξωτερικού απήντησαν ότι αυτή εφαρµόζεται στο σύνολο των τµηµάτων τους σε 

ποσοστό 83,3%, ενώ το 16,7% δήλωσε ότι υπάρχει εφαρµογή σε συγκεκριµένα 

τµήµατα της επιχείρησης. Επικρατούσα τιµή είναι αυτή της συνολικής εφαρµογής της 

ΔΟΠ στην επιχείρηση µε υψηλή συγκέντρωση των παρατηρήσεων γύρω από το µέσο 

όρο των απαντήσεων. Οι εταιρείες του εσωτερικού δήλωσαν ότι οι αρχές της ΔΟΠ 

εφαρµόζονται συνολικά σε ποσοστό 62,5%, σε µεµονωµένα τµήµατα της επιχείρησης 

σε ποσοστό 6,3%, ενώ περιστασιακά σε ποσοστό 31,3%. Το σύνολο των επιχειρήσεων 

δηλώνει εφαρµογή της ΔΟΠ σε όλα τα τµήµατα της σε ποσοστό 68,2%, µεµονωµένη 

εφαρµογή σε ποσοστό 9,1% και περιστασιακή σε ποσοστό 22,7%. 

 

    Εταιρείες εξωτερικού Εταιρείες εγχώριες Σύνολο δείγµατος 
code: απάντηση: συχνότητα (%) συχνότητα (%) συχνότητα (%) 

1 Σε όλα τα τµήµατα 5 83,3% 10 62,5% 15 68,2% 
2 Σε µεµονωµένα τµήµατα 1 16,7% 1 6,3% 2 9,1% 
3 Περιστασιακά 0 0,0% 5 31,3% 5 22,7% 
4 Δεν εφαρµόζεται 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 
Άθροισµα 6 100,0% 16 100,0% 22 100,0% 

        
 

τυπική απόκλιση 0,4 
 

0,9 
 

0,8 
 

 
διακύµανση 0,2 

 
0,9 

 
0,7 

   επικρατούσα τιµή 1   1   1   
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Διάγραµµα x: (Βαθµός εφαρµογής αρχών ΔΟΠ στην επιχείρηση) 
 

Σχετικά µε το ρόλο και τη βαρύτητα της καινοτοµίας ως βασικού καταλύτη επίτευξης 

επιχειρηµατικής αριστείας σε περιόδους κρίσης, το 83,3% των ερωτηθέντων εταιρειών 

εξωτερικού συµφωνεί απόλυτα και το 16,7% αρκετά, δείχνοντας την πίστη τους προς 

αυτή την κατεύθυνση. Η επικρατούσα άποψη ταυτίζεται µε την σπουδαιότητα και τη 

σηµασία της καινοτοµίας, ενώ οι παρατηρήσεις έχουν χαµηλή απόκλιση από το µέσο 

όρο των απαντήσεων. Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση και στην άποψη των 

εγχώριων εταιρειών οι οποίες δηλώνουν την απόλυτη συµφωνία τους σε ποσοστό 

53,3% και την αρκετή σε ποσοστό 46,7%. Στο σύνολο τους οι επιχειρήσεις συµφωνούν 

στην απόλυτα καταλυτική επίδραση της καινοτοµίας σε ποσοστό 61,9% και την αρκετή 

σε ποσοστό 38,1%. 

 

    Εταιρείες εξωτερικού Εταιρείες εγχώριες Σύνολο δείγµατος 
code: απάντηση: συχνότητα (%) συχνότητα (%) συχνότητα (%) 

1 Απόλυτα 5 83,3% 8 53,3% 13 61,9% 
2 Αρκετά 1 16,7% 7 46,7% 8 38,1% 
3 Ελάχιστα 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
4 Καθόλου 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 
Άθροισµα 6 100,0% 15 100,0% 21 100,0% 

        
 

τυπική απόκλιση 0,4 
 

0,6 
 

0,6 
 

 
διακύµανση 0,2 

 
0,4 

 
0,3 

   επικρατούσα τιµή 1   1   1   
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Διάγραµµα xi: (Η καινοτοµία ως καταλύτης επίτευξης επιχειρηµατικής αριστείας σε περιόδους 
οικονοµικής κρίσης) 
 

Για την επιβεβαίωση των ευρηµάτων της ερώτησης σχετικά µε την προτεραιότητα των 

διοικήσεων των εταιρειών σε περιόδους κρίσης, τέθηκε παράλληλο ερώτηµα 

αναφορικά µε έννοιες που θεωρούνται από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων ταυτόσηµες 

µε αυτήν της επιχειρηµατικής αριστείας. Το 50,0% των εταιρειών του εξωτερικού 

ταύτισε την αριστεία µε την έννοια της ικανοποίησης του πελάτη και το υπόλοιπο 

50,0% µε την ικανοποίηση των ενδιαφερόµενων µερών, δίνοντας απόλυτα συµβατή 

τοποθέτηση µε την πρώτη συναφή ερώτηση που τέθηκε. Οι εγχώριες εταιρείες 

διαφοροποιηθήκαν µερικώς από την αρχική τους θέση, δηλώνοντας την ικανοποίηση 

του πελάτη ως ταυτόσηµη έννοια µε αυτήν της αριστείας σε ποσοστό µόνο 62,5%, ενώ 

ακολούθησαν οι έννοιες της χρηµατοοικονοµικής επάρκειας σε ποσοστό 31,3% και της 

εξασφάλισης επαρκών ρευστών διαθεσίµων σε ποσοστό 6,3%. Στο σύνολο τους οι 

επιχειρήσεις ταυτίζουν την έννοια της αριστείας µε την ικανοποίηση του πελάτη και 

των υπόλοιπων ενδιαφερόµενων µερών σε ποσοστό 72,7% αθροιστικά, ενώ 

ακολουθούν η επάρκεια χρηµατοοικονοµικών πόρων σε ποσοστό 22,7% και η 

ρευστότητα χρηµατικών διαθεσίµων σε ποσοστό 4,5%. 

 

    Εταιρείες εξωτερικού Εταιρείες εγχώριες Σύνολο δείγµατος 
code: απάντηση: συχνότητα (%) συχνότητα (%) συχνότητα (%) 

1 Ικανοποίηση πελάτη 3 50,0% 10 62,5% 13 59,1% 
2 Ικανοποίηση µετόχων 3 50,0% 0 0,0% 3 13,6% 
3 Χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις 0 0,0% 5 31,3% 5 22,7% 
4 Ρευστότητα χρηµατικών διαθεσ. 0 0,0% 1 6,3% 1 4,5% 
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Άθροισµα 6 100,0% 16 100,0% 22 100,0% 

        
 

τυπική απόκλιση 0,5 
 

1,1 
 

1,0 
 

 
διακύµανση 0,3 

 
1,2 

 
1,0 

   επικρατούσα τιµή 1   1   1   
  

   

Διάγραµµα xii: (Συνώνυµες έννοιες µε αυτήν της επιχειρηµατικής αριστείας) 
 

Επικρατούσα άποψη για τους λόγους που οδηγούν µια επιχείρηση στην κτήση ή 

διατήρηση της αριστείας αποτελεί η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της, σύµφωνα 

µε την τοποθέτηση τόσο των επιχειρήσεων του εξωτερικού όσο και αυτών της εγχώριας 

αγοράς, µε ποσοστό συµφωνίας 66,7%. Οι εταιρείες του εξωτερικού δηλώνουν ως 

συµπληρωµατικούς λόγους τη φιλοδοξία της διοίκησης σε ποσοστό 16,7% και την 

αναγκαιότητα σύναψης εµπορικών συµφωνιών σε ποσοστό 16,7%. Σύµφωνα µε τις 

εγχώριες εταιρείες, πρόσθετος λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την 

κτήση της αριστείας είναι το κύρος που προβάλλουν στην επιχειρηµατική κοινότητα, 

απάντηση που αφορά το 26,7% των ερωτηθέντων εταιρειών της εσωτερικής αγοράς. 

Στο σύνολο τους οι επιχειρήσεις θεωρούν ως βασικούς λόγους κτήσης ή διατήρησης 

της αριστείας την ορθή λειτουργία της επιχείρησης σε ποσοστό 66,7%, το κύρος που 

προβάλλεται σε τρίτους σε ποσοστό 19,0% και αιτίες που συνάδουν µε την προσωπική 

φιλοδοξία των διοικήσεων των εταιρειών και τη σύναψη εµπορικών συνεργασιών σε 

ποσοστό 14,3% αθροιστικά. 

 

    Εταιρείες εξωτερικού Εταιρείες εγχώριες Σύνολο δείγµατος 
code: απάντηση: συχνότητα (%) συχνότητα (%) συχνότητα (%) 
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1 Επιχειρηµατικό κύρος 0 0,0% 4 26,7% 4 19,0% 
2 Φιλοδοξία της διοίκησης 1 16,7% 1 6,7% 2 9,5% 
3 Σύναψη στρατηγικών συµµαχιών 1 16,7% 0 0,0% 1 4,8% 
4 Ορθή λειτουργία επιχείρησης 4 66,7% 10 66,7% 14 66,7% 

 
Άθροισµα 6 100,0% 15 100,0% 21 100,0% 

        
 

τυπική απόκλιση 0,8 
 

1,5 
 

1,4 
 

 
διακύµανση 0,7 

 
2,4 

 
2,0 

   επικρατούσα τιµή 4   4   4   
 

    

Διάγραµµα xiii: (Λόγοι απόκτησης ενός βραβείου επιχειρηµατικής αριστείας) 
 

Η εξέταση των βασικών προτεραιοτήτων που τίθενται από τις διοικήσεις των εταιρειών 

σε περιόδους κρίσης, σε συνδυασµό µε το µέγεθος των επιχειρήσεων, καταδεικνύει ότι 

εταιρείες µικρού ή µεσαίου µεγέθους µε ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο από € 50 

εκατοµµύρια, θεωρούν ως βασική προτεραιότητα τη διατήρηση µεριδίου αγοράς σε 

ποσοστό 38,5% και τη διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας σε ποσοστό 30,8%, ενώ 

µικρότερη σηµασία δίδεται στο στόχο της διατήρησης ειδικευµένου προσωπικού 

(ποσοστό 7,7%) και κερδοφορίας (ποσοστό 23,1%). Αντίθετα, στις εταιρείες µεγάλου 

µεγέθους µε ετήσιο κύκλο εργασιών υψηλότερο από € 50 εκατοµµύρια, βασική 

προτεραιότητα είναι η διατήρηση της ρευστότητας σε ποσοστό 50,0%, καθώς και της 

κερδοφορίας και ταυτόχρονης διατήρησης ειδικευµένου προσωπικού σε ποσοστό 

25,0% αντίστοιχα. 

    

    Εταιρείες <  50 Mio €   Εταιρείες >  50 Mio € 
code: απάντηση: συχνότητα (%)   συχνότητα (%) 

1 Διατήρηση ειδικευµένου προσωπ. 1 7,7% 
 

2 25,0% 
2 Διατήρηση ρευστότητας 4 30,8% 

 
4 50,0% 
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3 Διατήρηση κερδοφορίας 3 23,1% 
 

2 25,0% 
4 Διατήρηση µεριδίου αγοράς 5 38,5% 

 
0 0,0% 

  Άθροισµα 13 100%   8 100% 
 

    

Διάγραµµα xiv: (Προτεραιότητες της διοίκησης σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, ανάλογα µε 
το µέγεθος της επιχείρησης) 
 

Ακολούθως, η εξέταση των ενδεδειγµένων πολιτικών που πρέπει να ακολουθήσει µια 

εταιρεία σε περιόδους κρίσης, σε συνδυασµό µε το µέγεθος των επιχειρήσεων, 

καταδεικνύει ότι εταιρείες µικρού ή µεσαίου µεγέθους µε ετήσιο κύκλο εργασιών 

µικρότερο από € 50 εκατοµµύρια, θεωρούν ως βασική προτεραιότητα την ικανοποίηση 

του πελάτη σε ποσοστό 84,6% και τη διασφάλιση ρευστότητας σε ποσοστό 15,4%. Οι 

µεγάλου µεγέθους εταιρείες µε ετήσιο κύκλο εργασιών υψηλότερο από € 50 

εκατοµµύρια, δίνουν ίδια βαρύτητα στην ικανοποίηση όσων έχουν έννοµο συµφέρον 

από την επιχείρηση καθώς και την ικανοποίηση των πελατών σε ποσοστό 33,3% 

αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν η διατήρηση ικανοποιητικής ρευστότητας σε ποσοστό 

22,2% και η διασφάλιση χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων σε ποσοστό 11,1%. 

 

    Εταιρείες <  50 Mio €   Εταιρείες >  50 Mio € 
code: απάντηση: συχνότητα (%)   συχνότητα (%) 

1 Ικανοποίηση πελατών 11 84,6% 
 

3 33,3% 
2 Ικανοποίηση stakeholders 0 0,0% 

 
3 33,3% 

3 Χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις 0 0,0% 
 

1 11,1% 
4 Ρευστότητα χρηµατικών διαθεσ. 2 15,4% 

 
2 22,2% 

  Άθροισµα 13 100%   9 100% 
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Διάγραµµα xv: (Ενδεδειγµένες πολιτικές της διοίκησης σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, 
ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης) 
 

Η σύγκριση των αποτελεσµάτων της έρευνας µε το θεωρητικό υπόβαθρο της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης µας προσφέρει τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

1. Η επίτευξη της επιχειρηµατικής αριστείας αποτελεί ένα εφικτό στόχο για τις 

διοικήσεις των επιχειρήσεων που αντιλαµβάνονται τη σπουδαιότητα µιας 

παρόµοιας στρατηγικής επένδυσης. Η επιτυχής έκβαση αυτού του εγχειρήµατος 

είναι ανεξάρτητη από την οικονοµική συγκυρία και ειδικότερα καταστάσεις 

οικονοµικής κρίσης ή ύφεσης. Η άποψη αυτή ενσωµατώνεται απόλυτα στη 

νοοτροπία και τον τρόπο δράσης των επιχειρήσεων του εξωτερικού και αποτελεί 

ταυτόχρονα κοινό τόπο για τον τρόπο σκέψης των εγχώριων επιχειρήσεων οι 

οποίες προβάλλουν παράλληλα µια πιθανή δυσµενή εξέλιξη εξαιτίας της 

αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας. 

2. Ο στρατηγικός σχεδιασµός των επιχειρήσεων του εξωτερικού σε ένα µεγάλο 

βαθµό έχει ισχυρά θεµέλια, δοµές και στοιχεία προσαρµοστικότητας τα οποία 

επιτρέπουν την απροβληµάτιστη υλοποίηση του αρχικού σχεδιασµού, σε 

αντίθεση µε την εγχώρια πραγµατικότητα στην οποία ο στρατηγικός σχεδιασµός 

φαίνεται να µην µπορεί να αντεπεξέλθει το ίδιο αποτελεσµατικά στις 

ευµετάβλητες και ειδικές περιστάσεις που διαµορφώνονται κάτω από συνθήκες 

κρίσης. 
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3. Στη βιβλιογραφική επισκόπηση γίνεται ιδιαίτερη µνεία στο σηµαντικό ρόλο που 

διαδραµατίζει το ανθρώπινο δυναµικό ως παράγοντας επιτυχούς έκβασης της 

πορείας µιας επιχείρησης προς την αριστεία. Ο ρόλος αυτός φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων του εξωτερικού καθώς και 

τις αντίστοιχες διοικήσεις των εγχώριων επιχειρήσεων, οι οποίες δίνουν 

ουσιαστική προτεραιότητα σε αυτόν το σηµαντικό παράγοντα. 

4. Ο ρόλος της καινοτοµίας, της επιθετικής επενδυτικής  πολιτικής στο marketing, 

της εκµετάλλευσης ευκαιριών που εµφανίζονται σε περιόδους κρίσεις για 

εξαγορές και συγχωνεύσεις, στοιχεία τα οποία καθίστανται υψίστης σηµασίας 

στη σχετική βιβλιογραφία, επιβεβαιώνονται και από τα συµπεράσµατα της 

έρευνας για το τµήµα των επιχειρήσεων του εξωτερικού. Η ίδια εικόνα 

εµφανίζεται και στις εγχώριες επιχειρήσεις οι οποίες εµφανίζουν σε περίοπτη 

θέση την αναγκαιότητα ενσωµάτωσης µιας παρόµοιας πολιτικής στον 

στρατηγικό τους σχεδιασµό. 

5. Η πελατοκεντρική αντίληψη ως βασικό συστατικό επιτυχούς πολιτικής των 

επιχειρήσεων τόσο σε περιόδους ανάπτυξης, όσο και περιόδους ύφεσης, 

επιβεβαιώνεται από το σύνολο των ερωτηθεισών  επιχειρήσεων εξωτερικού και 

εσωτερικού. Στις εγχώριες εταιρείες επιπρόσθετα δίδεται βαρύτητα στην 

εξασφάλιση επαρκών χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων και ρευστών 

διαθεσίµων, προσδιορίζοντας το βασικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν σήµερα 

οι Ελληνικές επιχειρήσεις. 

6. Βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της επίτευξης αριστείας σύµφωνα µε την 

βιβλιογραφική επισκόπηση είναι η δέσµευση της διοίκησης και του ανθρώπινου 

δυναµικού. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται σε απόλυτο βαθµό από την έρευνα των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και ακολούθως από τις 

εγχώριες εταιρείες οι οποίες αφενός αναγνωρίζουν την ύψιστη σηµασία της 
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δέσµευσης της διοίκησης και αφετέρου προσδίδουν υψηλή σηµασία στο ρόλο 

του υπόλοιπου ανθρώπινου δυναµικού. 

7. Απόλυτη συµφωνία υπάρχει στο σύνολο των ερωτηθέντων αναφορικά µε το 

ρόλο και τη σπουδαιότητα εφαρµογής των αρχών της ΔΟΠ στο δρόµο µιας 

επιχείρησης προς την αριστεία. 

8. Το χάσµα των επιχειρήσεων του εξωτερικού συγκριτικά µε τις εγχώριες 

εταιρείες φαίνεται επιπρόσθετα από το βαθµό υλοποίησης των αρχών της ΔΟΠ, 

ο οποίος, ενώ για τις εταιρείες εξωτερικού είναι περίπου καθολικός, για τις 

εγχώριες εταιρείες υπολείπεται σηµαντικά, παρά το γεγονός ότι όλες οι 

ερωτηθείσες εταιρείες εφαρµόζουν κάποιο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας. 

9. Τέλος, χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση των επιχειρήσεων εξωτερικού στις 

οποίες µεταξύ των παραγόντων που συµβάλλουν στην απόφασή τους να 

επιτύχουν την αριστεία περιλαµβάνονται η φιλοδοξία της ηγεσίας τους και η 

ανάγκη σύναψης στρατηγικών εµπορικών συνεργασιών, λόγοι οι οποίοι 

ουσιαστικά εκλείπουν από τις εγχώριες επιχειρήσεις. 

Στον πίνακα vii , παρουσιάζεται η κατηγοριοποίηση των ανωτέρω συµπερασµάτων: 

Πίνακας vii: (σύγκριση συµπερασµάτων θεωρητικής προσέγγισης στον τοµέα της 
επιχειρηµατικής αριστείας σε σχέση µε τα ευρήµατα της έρευνας) 

 

Θεωρητική προσέγγιση επιχειρηµατικής αριστείας Εταιρείες 
εξωτερικού 

Εγχώριες 
εταιρείες 

ü Η επίτευξη της επιχειρηµατικής αριστείας αποτελεί εφικτό στόχο 
σε περιόδους οικονοµικής κρίσης ή ύφεσης 

επιβεβαιώνεται επιβεβαιώνεται 

ü Ο στρατηγικός σχεδιασµός της επιχείρησης οφείλει να έχει 
στοιχεία προσαρµοστικότητας και ευελιξίας, να προβλέπει 
έκτακτες καταστάσεις κρίσης ή ύφεσης 

Επιβεβαιώνεται 
µερικώς 

δεν 
επιβεβαιώνεται 

ü Βασικό στοιχείο του χρηµατοοικονοµικού σχεδιασµού µιας 
επιχείρησης σε περιόδους κρίσης είναι η διασφάλιση 
ικανοποιητικής ρευστότητας χρηµατικών διαθεσίµων  

επιβεβαιώνεται επιβεβαιώνεται 

ü Καίρια στρατηγική επιλογή της επιχείρησης σε περιόδους κρίσης 
πρέπει να είναι η επιθετική επενδυτική πολιτική σε marketing, 
καινοτοµίες και εκµετάλλευση ευκαιριών 

επιβεβαιώνεται επιβεβαιώνεται 

ü Ενδεδειγµένη πολιτική της διοίκησης ιδιαίτερα σε περιόδους 
κρίσης είναι η επικέντρωση στους πελάτες και στα υπόλοιπα 
ενδιαφερόµενα µέρη 

επιβεβαιώνεται επιβεβαιώνεται 
µερικώς 

ü Η δέσµευση της διοίκησης και ο ανθρώπινος παράγοντας 
αποτελούν τα κύρια συστατικά της επιτυχούς εφαρµογής των  
αρχών της ΔΟΠ και της επιχειρηµατικής αριστείας 

επιβεβαιώνεται επιβεβαιώνεται 
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ü Η εφαρµογή των αρχών της ΔΟΠ είναι άµεσα συνδεδεµένη µε 
την επίτευξη της επιχειρηµατικής αριστείας 

επιβεβαιώνεται επιβεβαιώνεται 

ü Για να είναι αποτελεσµατική η ΔΟΠ, απαιτείται η καθολική 
εφαρµογή της από όλα τα τµήµατα της επιχείρησης 

επιβεβαιώνεται επιβεβαιώνεται 
µερικώς 

ü Ο ρόλος της καινοτοµίας είναι καταλυτικός για την επίτευξη της 
επιχειρηµατικής αριστείας, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονοµικής 
κρίσης 

επιβεβαιώνεται επιβεβαιώνεται 

ü Βασική στρατηγική επιλογή µιας επιχείρησης σε περιόδους 
κρίσης είναι η παρακράτηση και ενδυνάµωση του ανθρώπινου 
δυναµικού 

δεν 
επιβεβαιώνεται 

δεν 
επιβεβαιώνεται 

ü Μεταξύ των λόγων για τους οποίους αποφασίζει µια επιχείρηση 
να αποκτήσει βραβείο επιχειρηµατικής αριστείας είναι η 
φιλοδοξία της διοίκησης και η απαίτηση σύναψης εµπορικών 
συνεργασιών 

επιβεβαιώνεται δεν 
επιβεβαιώνεται 

ü Διαφορετικού µεγέθους επιχειρήσεις επιτάσσουν διαφορετικό 
τρόπο χειρισµού της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων τους  

Επιβεβαιώνεται 

 

Από την ανάπτυξη ελεύθερου κειµένου στις ερωτηθείσες επιχειρήσεις αναφέρονται οι 

ακόλουθες  σηµαντικές σκέψεις: 

ü Το βέλτιστο πλάνο δράσης των διοικούντων σε έναν επιχειρηµατικό οργανισµό 

περιλαµβάνει: 

a. Την εστίαση στον πελάτη και την ικανοποίηση των αναγκών του. 

b. Τη δηµιουργία κατάλληλων υποδοµών σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 

(Στρατηγικό σχεδιασµό, ανθρώπινο δυναµικό, διαδικασίες). 

c. Τη συνεχή εκπαίδευση και ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού. Την 

ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος, τη συµµετοχικότητα στη λήψη 

αποφάσεων. Τη δέσµευση του έµψυχου δυναµικού στον κοινό στόχο, 

την καλλιέργεια εταιρικής κουλτούρας. 

d. Τη στοχοθέτηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. 

e. Τον συνδυασµό ποιότητας και καινοτοµίας για τη δηµιουργία 

προστιθέµενης αξίας στο προϊόν και την εταιρεία (Επιτελικό Γραφείο 

Διευθύνοντος Συµβούλου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ). 

ü Ενδεδειγµένη πορεία ενεργειών για ένα διοικητικό στέλεχος το οποίο επιδιώκει 

την αριστεία αποτελεί η συνεχής και ορθή πληροφόρηση, η λεπτοµερής 

ανάλυση των τεκταινόµενων, η επιδίωξη στόχων µε βάση το πραγµατικό και όχι 
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το επιθυµητό. Η µετουσίωση της δοµηµένης πληροφορίας σε πράξη, η 

απεµπλοκή από οποιαδήποτε στερεοτυπική συµπεριφορά (Πρόεδρος Δ.Σ., 

ΙΜΑΤΙΟ ΑΒΕΕ). 

ü Η Επιχειρηµατική Αριστεία έδειχνε πάντα το σωστό δρόµο προς το επιθυµητό 

αποτέλεσµα, ο οποίος και επιτυγχάνεται µέσω της ικανοποίησης του πελάτη. 

Στις ανάγκες του πελάτη συγκαταλέγεται η λειτουργία της επιχείρησης µε βάση 

ηθικές αρχές, ο σεβασµός προς το περιβάλλον και η συνεισφορά στο κοινωνικό 

σύνολο. Εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί κάτω από αυτές τις αρχές µπορεί να 

εκµεταλλευτεί προς όφελος της τις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες που 

διαµορφώνονται σε περιόδους κρίσης (Εντεταλµένος Σύµβουλος, IDEALES 

Group). 

ü Η διασφάλιση της Επιχειρηµατικής Αριστείας σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης, 

απαιτεί από τη διοίκηση των επιχειρήσεων τη θέσπιση αυστηρών κανόνων, την 

επιµονή σε θέµατα εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού, τη 

βελτιστοποίηση του προϊοντικού µείγµατος της επιχείρησης και την 

ελαχιστοποίηση του κόστους, την κατάργηση προϊόντων τα οποία δεν 

προσφέρουν προστιθέµενη αξία στην επιχείρηση. Τέλος την ανάπτυξη και 

διάθεση στην αγορά νέων προϊόντων (Διευθύνων Σύµβουλος, OPTIMA Α.Ε.). 

ü Ο δρόµος προς την Επιχειρηµατική Αριστεία συνδέεται µε τη δέσµευση της 

διοίκησης και του υπόλοιπου ανθρώπινου δυναµικού, την εφαρµογή των αρχών 

Αριστείας µέσω της διαρκούς µάθησης και βελτίωσης (Διευθύνων Σύµβουλος, 

ΟΡΓΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.). 

ü Βασικό µέληµα των στελεχών µιας επιχείρησης είναι να πείσουν την ανώτατη 

διοίκηση για την ανάγκη εφαρµογής ενός επιχειρηµατικού µοντέλου που θα 

ταιριάζει στη φιλοσοφία της εταιρείας και θα εφαρµόζεται καθολικά. Να 

εξασφαλίσουν τη δέσµευση όλου του προσωπικού πείθοντας τους σχετικά µε τα 
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πρακτικά οφέλη από την εφαρµογή ενός τέτοιου µοντέλου. Να φτιάξουν 

διατµηµατική οµάδα εργασίας µέσα από την οποία θα διασφαλίζεται η 

εφαρµογή και η αξιολόγηση των δράσεων βελτίωσης που θα προωθούνται σε 

όλο το εύρος του Οργανισµού. Να θέσουν συγκεκριµένους, 

πραγµατοποιήσιµους στόχους (σε επίπεδο τµηµάτων και σε δεύτερο στάδιο σε 

επίπεδο προσωπικού), οι οποίοι θα ταυτίζονται µε συγκεκριµένες δράσεις, 

χρονοδιάγραµµα και πλάνο εργασιών, το οποίο θα ελέγχεται από µη 

εκτελεστική επιτροπή του Οργανισµού (Υπεύθυνος Ποιότητας, Εκπαιδευτήρια 

ΔΟΥΚΑ). 

ü Η διατήρηση της Επιχειρηµατικής Αριστείας σε περιόδους κρίσης, είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για µια επιτυχηµένη πορεία της επιχείρησης, όταν η 

κρίση θα τελειώσει. Η επιδίωξη της Επιχειρηµατικής Αριστείας συνδέεται µε 

την απλούστευση των διαδικασιών, την επιµονή στην ποιότητα, την ενθάρρυνση 

των εργαζοµένων και την εµπέδωση σε αυτούς των στόχων της επιχείρησης 

(Προϊσταµένη Ανθρώπινου Δυναµικού, Οργάνωσης και Ποιότητας, ΨΗΜΙΤΗ 

Α.Ε.). 

ü Η ενδεδειγµένη πολιτική των διοικούντων στελεχών σε περίοδο κρίσης 

επιβάλλει την επένδυση στην Επιχειρηµατική Αριστεία, την αξιολόγηση 

αποτελεσµάτων στη βάση ικανοποίησης αναγκών του πελάτη, την εµπέδωση 

των αρχών της ΔΟΠ από το προσωπικό, την εξοικονόµηση πόρων από µη 

παραγωγικές δαπάνες, τη διασφάλιση ικανοποιητικής ρευστότητας (Διευθυντής 

Οικονοµικών, VF Hellas A.E.). 

ü Ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας µιας επιχείρησης είναι η σύνταξη 

επιχειρηµατικού στρατηγικού πλάνου µε χρονικό ορίζοντα βάθους, η αναζήτηση 

εναλλακτικών χρηµατοοικονοµικών επιλογών, η αναπτυξιακή πολιτική (Head of 

KA Adidas Group Greece-Cyprus-Albania).  
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ü Σηµαντικότερη επιδίωξη µιας επιχείρησης για την επίτευξη Επιχειρηµατικής 

Αριστείας είναι η δέσµευση της διοίκησης και των εργαζοµένων (Υπεύθυνη 

ΔΟΠ και Ανθρώπινου Δυναµικού, COCOMAT). 

ü Η Επιχειρηµατική Αριστεία µπορεί να προσδώσει στις επιχειρήσεις τη 

δυνατότητα να ανταγωνισθούν πλεονεκτικά κάτω από οποιεσδήποτε 

οικονοµικές συνθήκες. Το στοίχηµα βρίσκεται στο βαθµό εµπλοκής της 

ηγεσίας. Περιορισµοί θα υπάρχουν πάντα, αλλά µπορούν να ξεπεραστούν 

(Rudy’s Country Store, US). 

ü Η επιχείρηση οφείλει να είναι επικεντρωµένη στην ικανοποίηση των 

εξωτερικών και εσωτερικών πελατών, ενώ παράλληλα να διατηρεί ισορροπία 

στους υπόλοιπους τοµείς, όµως τον χρηµατοοικονοµικό, το marketing κ.α. 

(C.E.O., OLABIDE IKASTOLA). 

ü Αξιολογήστε την προτεραιότητα έργων και διαδικασιών, βάση των κριτηρίων 

που τέθηκαν πριν την έναρξη της κρίσης. Μην υποχωρείτε στις βασικές αρχές 

και τα θεµελιώδη σχέδια της εταιρείας σας. Επικοινωνήστε αυτό το µήνυµα σε 

όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη της επιχείρησης σας. Επενδύστε σε µη 

χρηµατοοικονοµικούς στόχους. Οι περισσότεροι ενδιαφερόµενοι της 

επιχείρησής σας είναι διατεθειµένοι να κάνουν την υπέρβαση. (UMICORE 

Precious Metals, US). 

ü Μην δείτε την Επιχειρηµατική Αριστεία σαν µια ακόµη δουλειά. Αλλά ως έναν 

τρόπο να οργανώσετε τα πάντα που κάνετε (Business Excellence Consultant, 

GRUNDFOS Corporation, Global).  

ü Μην αναλώνεστε σε βραχυχρόνιους στόχους. Η Επιχειρηµατική Αριστεία 

απαιτεί την επικέντρωση στο µακροχρόνιο ορίζοντα (Senior Vice President, 

SHARP Corporation Global). 
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Συµπεράσµατα και Προτάσεις 
 

Η επίτευξη επιχειρηµατικής αριστείας αποτελεί τον υπέρτατο στόχο, την αναζήτηση 

του ‘Αγίου Δισκοπότηρου’ για κάθε επιχείρηση η οποία θέτει στρατηγικούς στόχους 

ανάπτυξης και ευηµερίας. Η ενσωµάτωση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

(ΔΟΠ) µέσα από πλαίσια και κανόνες που προάγουν την αριστεία, αποτελεί την 

εγγύηση για την επιτυχή ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασµού µιας επιχείρησης, 

την επίτευξη των στόχων της ηγεσίας και την απόκτηση ενός βιώσιµου και ισχυρού 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Βασικές αρχές τις οποίες πρέπει να ενστερνιστεί µια 

επιχείρηση προκειµένου να φτάσει στην αριστεία, είναι ο προσανατολισµός στην 

ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, η ικανοποίηση και ενδυνάµωση του ανθρώπινου 

δυναµικού της και η δηµιουργία αξίας για την ίδια. Τα αποτελέσµατα αυτά µπορούν να 

προκύψουν, µόνο εφόσον υπάρχει δέσµευση της ηγεσίας για την υλοποίηση των αρχών 

τη ΔΟΠ µέσα από δοµηµένες διαδικασίες οι οποίες στηρίζονται σε ανάλυση 

αξιόπιστων πληροφοριών και δέσµευση για διαρκή µάθηση και βελτίωση από όλο το 

ανθρώπινο δυναµικό. Ένας πρακτικός τρόπος για να επιτύχει µια επιχείρηση την 

αριστεία είναι να αποδεχθεί την πρακτική της αυτοαξιολόγησης και της ένταξης της σε 

ένα πρόγραµµα απόκτησης αριστείας, όπως ενός εκ των τριών περισσότερο 

διαδεδοµένων προγραµµάτων που εφαρµόζονται σε Ευρώπη, Η.Π.Α. και Ιαπωνία, των 

EQA, MBNQA και DPA,αντίστοιχα.   

Παρόλα αυτά η επίτευξη της αριστείας δεν αποτελεί εύκολο στόχο και δεν εξαρτάται 

µόνο από εσωτερικούς παράγοντες και αποφάσεις της ηγεσίας. Η σύγχρονη 

επιχειρηµατικότητα καλείται να αντιµετωπίσει µια πληθώρα προκλήσεων σε ένα 

πολυδιάστατο οικονοµικό περιβάλλον, µέσα στο οποίο η αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι 

απειλούν την ύπαρξη της και υπονοµεύουν κάθε βήµα της.  

Οι οικονοµικές κρίσεις και οι περίοδοι ύφεσης, συνθέτουν ένα ζοφερό πλέγµα το οποίο 

επηρεάζει σηµαντικά τόσο τα µακροοικονοµικά µεγέθη της οικονοµίας, όσο και το 
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µικροοικονοµικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Η επιδείνωση των 

χρηµατοοικονοµικών µεγεθών των επιχειρήσεων, µε αιχµή την έλλειψη ρευστότητας 

διαθεσίµων και κερδοφορίας, αναγκάζουν τις διοικήσεις τους να υιοθετούν πολλές 

φορές αµυντική πολιτική συρρίκνωσης και αδράνειας. Μια παρόµοια πολιτική στοχεύει 

κυρίως στη µείωση του ανθρωπίνου δυναµικού και των επενδυτικών πλάνων. Το 

ερώτηµα που ανακύπτει είναι εάν οι επιχειρήσεις µπορούν σε ένα παρόµοιο περιβάλλον 

να επιτύχουν την επιχειρηµατική αριστεία, εάν µπορούν να αφιερώσουν τους λιγοστούς 

διαθέσιµους πόρους για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ή εάν είναι προτιµότερο να 

επικεντρώσουν όλες τις προσπάθειες και την ενέργεια τους για την επίτευξη επαρκών 

χρηµατοοικονοµικών στόχων, έτσι ώστε να διασφαλίσουν την επιβίωση της 

επιχείρησης και την έξοδο της από την κρίση. 

Πολυάριθµες µελέτες, που έχουν πραγµατοποιηθεί σε πληθώρα επιχειρήσεων κατά τη 

διάρκεια περιόδων οικονοµικής κρίσης και ύφεσης, έχουν δείξει ότι η βέλτιστη 

στρατηγική, που πρέπει να ακολουθήσει µια επιχείρηση, συνίσταται στην 

εκµετάλλευση των ευκαιριών που ανακύπτουν σε αυτές τις περιόδους, την επένδυση 

στην καινοτοµία, την έρευνα και την ανάπτυξη, την προώθηση και τη διαφήµιση, την 

εµπέδωση συνεργειών σε όλους τους τοµείς. 

Η στρατηγική αυτή πρέπει να είναι άριστα δοµηµένη, να έχει καθορισµένο στόχο µε 

πελατοκεντρική αντίληψη και να επικεντρώνει όλους τους διαθέσιµους πόρους της 

επιχείρησης στην επίτευξη του. Μια παρόµοια στρατηγική µπορεί αποδεδειγµένα να 

προσφέρει στην επιχείρηση πρόσθετο µερίδιο αγοράς, καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης 

και εξόδου από την κρίση και βελτιωµένα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα σε σχέση 

µε τον υπόλοιπο ανταγωνισµό.  

Η µελέτη επιχειρήσεων, που κατάφεραν να φτάσουν σε αυτό το στόχο, έδειξε ότι 

πρωτίστως είχαν δύο βασικούς πυλώνες που τους επέτρεψαν τελικώς να κατακτήσουν 

την επιτυχία. Την ηγεσία και το ανθρώπινο δυναµικό. 
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Χωρίς την κατάλληλη ηγεσία να προσφέρει το όραµα και το ανθρώπινο δυναµικό να το 

υποστηρίζει, είναι ανέφικτο να επιτευχθεί οποιοσδήποτε στόχος της επιχείρησης. 

Κάθε ένας από τους ανωτέρω πυλώνες αποτελεί το θεµέλιο λίθο πάνω στον οποίο 

στηρίζεται η βιωσιµότητα και η ανάπτυξη της επιχείρησης, ιδιαίτερα σε συνθήκες 

οικονοµικής κρίσης.  

Βασικά χαρακτηριστικά της ηγεσίας, τα οποία απαιτούνται για την επιτυχή υλοποίηση 

ενός στρατηγικού σχεδιασµού, είναι η ειλικρίνεια και η διαφάνεια στα λόγια και τις 

πράξεις της, η δέσµευση στις αρχές που ορίζει η επιχειρηµατική αριστεία, η ικανότητα 

πρόβλεψης, προγραµµατισµού αλλά και αντιµετώπισης καταστάσεων κρίσης, η 

ανθεκτικότητα και η ευελιξία και πάνω από όλα η µετάδοση εµπιστοσύνης στο 

υφιστάµενο προσωπικό, η αυθεντική επικοινωνία και η εµπέδωση κλίµατος σεβασµού 

µεταξύ τους, η ικανότητά της τελικά να κινητοποιεί το ανθρώπινο δυναµικό, να το 

κάνει συµµέτοχο και συνυπεύθυνο στην επίτευξη των στόχων. 

Προκειµένου το ανθρώπινο δυναµικό να αντεπεξέλθει σε αυτό το ρόλο, απαιτείται να 

έχει ενδυναµωµένο ηθικό, γνώση και διαρκή επιµόρφωση, πίστη στην εταιρεία, να είναι 

πλήρως ενταγµένο στην κουλτούρα και στις αρχές της επιχείρησης. 

Όπως έχει δείξει η συγκριτική µελέτη των βασικών µοντέλων επιχειρηµατικής 

αριστείας, µια επιχείρηση µπορεί να κατακτήσει και να διατηρήσει την αριστεία, 

εφόσον επικεντρώσει τις δυνάµεις της στους ίδιους βασικούς πυλώνες: Την ηγεσία και 

το ανθρώπινο δυναµικό. Η ηγεσία θα φέρει την ευθύνη για τον προσδιορισµό του 

οράµατος της επιχείρησης, τον επιτυχή στρατηγικό σχεδιασµό, την πίστη στις αρχές της 

ΔΟΠ, την ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού, ενώ παράλληλα το ανθρώπινο 

δυναµικό θα εγγυηθεί την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού, τη πιστή εφαρµογή 

των κανόνων της ΔΟΠ, την επικέντρωση στον πελάτη, το αποτέλεσµα, τη βελτίωση, 

την καινοτοµία. Η περίοδος οικονοµικής ύφεσης όχι µόνο δεν στέκεται εµπόδιο στην 

θεµελίωση των ανωτέρω στόχων, αλλά απεναντίας λειτουργεί ως καταλύτης θετικής 
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εξέλιξης. Σε περιόδους κρίσης, αναδεικνύονται εσωτερικές δυνάµεις και αρετές των 

ανθρώπων οι οποίες σε ουδέτερες ή ευνοϊκές συνθήκες παραµένουν αδρανείς. Στις 

δύσκολες καταστάσεις αντιλαµβάνονται τα άτοµα και οι οµάδες την ανάγκη να 

αλλάξουν τρόπο σκέψης και συµπεριφοράς, να πραγµατοποιήσουν την υπέρβαση, να 

ξεχωρίσουν. Σε περιόδους κρίσης εποµένως δίνεται µια µοναδική ευκαιρία να 

αντιληφθεί τόσο η ηγεσία µιας επιχείρησης, όσο και το ανθρώπινο δυναµικό της, το 

σηµαντικό ρόλο που έχουν να διαδραµατίσουν και την ευθύνη που τους αναλογεί, 

προκειµένου να οδηγήσουν την εταιρεία στην επιχειρηµατική αριστεία. 

Στη βάση για την επιτυχή έκβαση αυτού του στόχου, βρίσκεται βεβαίως η 

χρηµατοοικονοµική σταθερότητα της επιχείρησης, η οποία είναι προαπαιτούµενη για 

την απρόσκοπτη λειτουργία των παραγόντων που θα συµβάλουν στην κτήση της 

αριστείας. 

Η λογική σειρά ενεργειών και στόχων µιας επιχείρησης η οποία λειτουργεί σε συνθήκες 

οικονοµικής κρίσης, στο δρόµο της για την επιχειρηµατική αριστεία, φαίνονται στον 

πίνακα vii. 

 
Πίνακας viii. (Ενέργειες και στόχοι µιας επιχείρησης για την επίτευξη αριστείας σε συνθήκες 
οικονοµικής κρίσης) 
 

1. Διασφάλιση χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας: 
a. Διασφάλιση ρευστότητας χρηµατικών διαθεσίµων 

i. Αναζήτηση πηγών από ίδια κεφάλαια 
ii. Ανάθεση είσπραξης επιχειρηµατικών απαιτήσεων σε εξωτερικούς φορείς 

έναντι χρηµατοδότησης 
iii. Μεταβολή πιστωτικής πολιτικής: αύξηση πίστωσης από προµηθευτές, µείωση 

πίστωσης σε πελάτες 
b. Διατήρηση ικανοποιητικής κερδοφορίας 

i. Διαχωρισµός δαπανών/κόστους σε ‘καλά’ και ‘κακά’. Επικέντρωση στη 
µείωση των ‘κακών’ δαπανών. Διακοπή επενδυτικών προγραµµάτων που δεν 
προσφέρουν προστιθέµενη αξία στην επιχείρηση 

ii. Παραγωγή ή εµπορία προϊόντων µε υψηλό περιθώριο κέρδους 
iii. Πολιτική µείωσης αποθεµάτων 
iv. Εφαρµογή υψηλής τεχνολογίας για βελτίωση διαδικασιώνκαι µείωση κόστους 
v. Outsourcing  

2. Ο ρόλος της ηγεσίας (διοίκησης) 
a. Καθορισµός εφικτού οράµατος 
b. Υλοποίηση δοµηµένου στρατηγικού σχεδιασµού 

i. Δηµιουργία αξίας για όσους διατηρούν έννοµο συµφέρον απέναντι στην 
επιχείρηση (µέτοχοι, προσωπικό, πελάτες, προµηθευτές, κοινωνία) 

ii. Προσδιορισµός ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και επικέντρωση των πόρων 
της επιχείρησης σε αυτόν 
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iii. Καθορισµός στόχων και τρόπος επίτευξής τους.  
iv. Καθολική πελατοκεντρική αντίληψη 
v. Εφαρµογή µεθόδων διοίκησης µέσω τεκµηριωµένων διαδικασιών και 

αξιόπιστης πληροφόρησης 
vi. Αναπτυξιακή επενδυτική πολιτική- εκµετάλλευση ευκαιριών 

vii. Επίτευξη συνεργειών 
c. Ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού 

i. Ανάθεση ευθύνης και δύναµη λήψης αποφάσεων στελεχών-υφιστάµενου 
προσωπικού 

ii. Αυθεντική και ειλικρινής επικοινωνία διοίκησης-προσωπικού 
iii. Διαρκής εκπαίδευση και επιµόρφωση 
iv. Αναγνώριση και επιβράβευση θετικών ενεργειών 

d. Πίστη στις αρχές της ΔΟΠ και της επιχειρηµατικής αριστείας 
i. Δέσµευση στην πιστή εφαρµογή των αρχών της ΔΟΠ 

ii. Αυτοαξιολόγηση, ένταξη σε ένα µοντέλο επιχειρηµατικής αριστείας 
iii. Δέσµευση για διαρκή βελτίωση, καινοτοµία  
iv. Καθοδήγηση και υποστήριξη 
v. Κοινωνική ευαισθησία 

3. Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναµικού 
a. Δέσµευση και αφοσίωση στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασµού της επιχείρησης 
b. Δέσµευση στην πιστή εφαρµογή των αρχών της ΔΟΠ 
c. Δέσµευση και εµπλοκή προς την κατεύθυνση της διαρκούς βελτίωσης 
d. Ανθεκτικότητα, αποδοχή της αλλαγής, προσαρµοστικότητα, ευελιξία 
e. Δέσµευση για οργανωσιακή γνώση και διαρκή µάθηση  
f. Επικέντρωση στην ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη 

 
Το τελικό αποτέλεσµα θα εξαρτηθεί από την ενσυνείδητη προσπάθεια της διοίκησης 

και του προσωπικού της επιχείρησης προς την κατεύθυνση αποδοχής και στήριξης των 

αρχών της ΔΟΠ, τη δύναµη που θα επιδείξουν να δεχθούν την αλλαγή, αλλά κυρίως 

την ανάγκη να αντιληφθούν αµφότερες ότι δεν αποτελούν αντίπαλες οµάδες µε 

αντικρουόµενα συµφέροντα, αλλά έναν αλληλένδετο κρίκο µε ένα θεµελιώδη κοινό 

στόχο, αυτόν της ευηµερίας της επιχείρησης. 

Με βάση τα πορίσµατα της παρούσης µελέτης, περαιτέρω έρευνα µπορεί να διεξαχθεί 

στον τρόπο µε τον οποίο µια επιχείρηση, η οποία δραστηριοποιείται στην εγχώρια 

αγορά, µπορεί να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό µοντέλο κτήσης επιχειρηµατικής αριστείας 

(EQA), προκειµένου να καρπωθεί τα σηµαντικά οφέλη της αριστείας, κάτι που 

θεωρείται κρίσιµο για την επιβίωση και ακολούθως την ανάπτυξή της, ιδιαίτερα στις 

τρέχουσες δύσκολες και ευµετάβλητες συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική 

οικονοµία. 

  



 99 

Κατάλογος Αναφορών – Παραποµπών 
 
Ajit Kambil, 2008, ‘What is your recession playbook?’ Journal of Business Strategy, 

vol. 29, issue: 5, pp. 50-52. 

 

Alan D. Smith, 2011, ‘Competitive approaches to new product development: A 

comparison of successful organizations in an unstable economic environment’, Team 

Performance Management, vol. 17, issue: 3-4, pp. 124-143. 

 

Alessandra Mazzei, Silvia Ravazzani, 2011, ‘Manager-employee communication 

during a crisis: the missing link’, Corporate Communications: An International 

Journal, vol. 16, issue: 3 

 

Alfred Faustenhammer, Martin Gossler, 2011, ‘Preparing for the next crisis: what can 

organizations do to prepare managers for an uncertain future?’ Business Strategy 

Series, vol. 12, issue: 2, pp. 51-55. 

 

Andre' de Waal, Esther Mollema, 2010, ‘Six courses of action to survive and thrive in a 

crisis’, Business Strategy Series, vol. 11, issue: 5, pp. 333-338. 

 

Ann Foster, 1981, ‘Join the club to beat the recession’, International Journal of Retail 

& Distribution Management, vol. 9, issue: 4, pp. 17-19. 

 

Arif Ahmed, 2009, ‘Creating opportunity from crisis: taking a strategic and learning-

focused perspective’, Development and Learning in Organizations, vol. 23, issue: 5, 

pp. 4-6. 

 



 100 

Balvir Talwar, 2011, ‘Business excellence models and the path ahead’, The TQM 

Journal, vol. 23, issue: 1, pp. 21-35. 

 

Balvir Talwar, 2011, ‘Comparative study of framework, criteria and criterion weighting 

of excellence models’, Measuring Business Excellence, vol. 15, issue: 1, pp. 49-65. 

 

Bohoris, G.A. 1995, ‘A comparative assessment of some major quality awards’, 

International Journal of Quality & Reliability Management, vol. 12, no. 9, pp. 30-43.  

 

Brian Leavy, 2009, ‘Surviving the recession and thriving beyond it: Rita McGrath 

explains how to deliver discovery-driven growth’, Strategy & Leadership, vol. 37, 

issue: 4, pp. 5-12. 

 

‘Building a case for excellence’, 1998, Measuring Business Excellence, vol 2, issue: 4, 

pp. 30-37. 

 

‘Building solid foundations: Sustainable growth in a post-crisis world’, 2011, Strategic 

Direction, vol. 27, issue: 3, pp. 25-28. 

 

‘Business as usual: How to survive an economic downturn’, 2010, Strategic Direction, 

vol. 26, issue: 6, pp. 11-14. 

 

Campello, Murillo, Graham, John R. and Harvey, Campbell R., 2009, ‘The Real Effects 

of Financial Constraints: Evidence from a Financial Crisis’, Journal of Financial 

Economics (JFE), pp. 1-32 

 



 101 

Cristina Mele, Maria Colurcio, 2006, ‘The evolving path of TQM: towards business 

excellence and stakeholder value’, International Journal of Quality & Reliability 

Management, vol. 23, issue: 5, pp. 464-485. 

 

David Walters, 1994, ‘The Impact of the Recession on Retailing Management 

Decisions and Performance’ International Journal of Retail & Distribution 

Management, vol. 22, issue: 4, pp. 20-31. 

 

G.T.S. Ho, K.L. Choy, S.H. Chung, C.H.Y. Lam, 2010, ‘An examination of strategies 

under the financial tsunami’, Industrial Management & Data Systems, vol. 110 issue: 9, 

pp. 1319-1334. 

 

Governor Randall S. Kroszner, 2008, ‘Effects of the financial crisis on small 

businesses’, paper presented before the U.S. House of Representatives, 20 November 

2008, viewed 1 November 2011, 

http://www.federalreserve.gov/newsevents/testimony/kroszner20081120a.htm 

 

International Monetary Fund, 2011, ‘Slowing Growth, rising Risks’, World Economic 

outlook, viewed 1 November 2011, 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/02/index.htm#ch1box 

 

James B. Bexley, Joe F. James, James Haberman, 2010, ‘The financial crisis and its 

issues’, Research in Business and Economics Journal, pp. 1-7. 

 

James W. Wilson, Soren Eilertsen, 2010, ‘How did strategic planning help during the 

economic crisis?’, Strategy & Leadership, vol.38, issue: 2, pp. 5-14. 



 102 

 

Jan Toporowski, 2009, ‘International business and the crisis’, Critical Perspectives on 

International Business, vol. 5, issue: 1-2, pp. 162-164. 

 

‘Job cutting, Japanese style’, 1997, Management Development Review, vol. 10, issue: 1, 

pp. 32-34. 

 

Jon Choppin, 1991, ‘Recession or opportunity’, The TQM Magazine, vol. 3, issue: 3, 

pp. 139-140. 

 

Keith Roberts, 2003, ‘What strategic investments should you make during a recession 

to gain competitive advantage in the recovery?’ Strategy & Leadership, vol. 31, issue: 

4, pp. 31-39. 

 

‘Leading out of recession: Predicting success and failure in bad times’, 2010, Strategic 

Direction, vol. 26, issue: 6, pp. 28-31. 

 

Leigh Sparks, 1984, ‘Retail Employment in the Current Recession’, International 

Journal of Manpower, vol. 5, issue: 4, pp. 3-10. 

 

‘Looking forward in recession: Turning threat into opportunity’, 2009, Strategic 

Direction, vol. 25, issue: 10, pp. 12-15. 

 

Louise Curran, Soledad Zignago, 2010, ‘The financial crisis: impact on key clothing 

markets and suppliers’, Journal of Fashion Marketing and Management, vol. 14, issue: 

4, pp. 530-544. 



 103 

 

M.S. Rao, 2009,  ‘Is cutting development and training in a recession a good idea? 

Looking at the IT and ITeS sector in India’, Development and Learning in 

Organizations, vol. 23, issue: 5, pp. 7-9. 

 

Mohamed Zairi, 1999, ‘Managing excellence: policy and strategy’, The TQM 

Magazine, vol. 11, issue: 2, pp. 74-78. 

 

‘Making the most of the economic storm: Motivating staff during troubled times’, 

2010, Strategic Direction, vol. 26, issue: 9, pp. 22-26. 

 

Martin Kunc, Rahul Bhandari, 2011, ‘Strategic development processes during 

economic and financial crisis’, Management Decision, vol. 49, issue: 8, pp. 1343-1353. 

 

Martin Reeves, Michael S. Deimler, 2009, ‘Strategies for winning in the current and 

post-recession environment’, Strategy & Leadership, vol. 37, issue: 6, pp. 10-17. 

 

Mehmet Haluk Koksal, Engin O’zgu, 2007, ‘The relationship between marketing 

strategies and performance in an economic crisis’, Marketing Intelligence & Planning, 

vol. 25, Issue: 4, pp. 326-340. 

 

Michael Sakbani, 2010, ‘The global recession: Analysis, evaluation, and implications 

of the policy response and some reform proposals’, Studies in Economics and Finance, 

vol. 27, issue: 2, pp. 91-106. 

 

Mick Marchington, Roger Armstrong, 1985, ‘Involving Employees Through the 



 104 

Recession’, Management Research News, vol. 8, issue: 3, pp. 21-25. 

 

Miflora M. Gatchalian, 1997, ‘People empowerment: the key to TQM success’, The 

TQM Magazine, vol. 9, issue: 6, pp. 429-433. 

 

Mike Kaye, Rosalyn Anderson, 1999, ‘Continuous improvement: the ten essential 

criteria’, International Journal of Quality & Reliability Management, vol. 16, issue: 5, 

pp. 485-506. 

 

Mile' Terziovski, Danny Samson, 1999, ‘The link between total quality management 

practice and organisational performance’, International Journal of Quality & 

Reliability Management, vol. 16, issue: 3, pp. 226-236. 

 

‘Moving upwards in a time of recession: Opportunities can outweigh the risks that 

companies face’, 2010, Development and Learning in Organizations, vol. 24, issue: 1, 

pp. 30-33. 

 

Noorliza Karia, Muhammad Hasmi Abu Hassan Asaari, 2006, ‘The effects of total 

quality management practices on employees' work-related attitudes’, The TQM 

Magazine, vol. 18, issue: 1, pp. 30-43. 

 

P. Leslie Gunaratne, 1993, ‘Building up from the recession’, The TQM Magazine, vol. 

5, issue: 1, pp. 45-47. 

 

Phil Young, 2009, ‘How to survive a recession’, Strategic Direction, vol. 25, issue: 1, 

pp. 3-4. 



 105 

 

Pui-Mun Lee, 2002, ‘Sustaining business excellence through a framework of best 

practices in TQM’, The TQM Magazine, vol. 14, issue: 3, pp. 142-149. 

 

Rick L. Edgeman, 2000, ‘Best business excellence: an expanded view’, Measuring 

Business Excellence, vol. 4, issue: 4, pp. 15-17. 

 

Richard Dobbins, Barrie O. Pettman, 1998, ‘Implement a winning marketing strategy’, 

Management Research News, vol. 21, issue: 6, pp. 9-26. 

 

Robbie Steinhouse, 2010, ‘Strategic decisions in difficult times: stay artful and flexible, 

even when the going gets tough’, Strategic Direction, vol. 26, issue: 9, pp. 3-4. 

 

Ronald Bigelow, Peng S. Chan, 1992, ‘Managing in Difficult Times: Lessons from the 

Most Recent Recession’, Management Decision, vol. 30, issue: 8, pp. 34-40. 

 

Sebastian Dullien, Detlef J. Kotte, Alejandro Márquez, Jan Priewe, 2009, ‘The 

financial economic crisis of 2008-2009 and developing countries, viewed 1 November 

2011, http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2093&lang=1 

 

‘Seizing the initiative: Brand building during a recession’, 2009, Strategic Direction, 

vol. 25, issue: 3, pp. 5-8. 

 

Sergey Filippov, Kalman Kalotay, 2011, ‘Global crisis and activities of multinational 

enterprises in new EU member states’, International Journal of Emerging Markets, vol. 

6, issue: 4, pp. 304-325. 



 106 

 

Shaun O'Callaghan, 2011, ‘Leading after a crisis’, Human Resource Management 

International Digest, vol. 1,9 issue: 2, pp. 3-4. 

 

‘Sustainable leadership: Leading business, industry and local government towards a 

sustainable future’, 2011, Strategic Direction, vol. 27, issue 2, pp. 5-8. 

 

Thomas Willett, 2010, ‘Some lessons for economists from the financial crisis’, Indian 

Growth and Development Review, vol. 3, issue: 2, pp. 186-205. 

 

U. Scha"fter, M.T. Roper, 1985, ‘Aspects of Price Policy, Product Policy and Costs in a 

Recession’, European Journal of Marketing, vol. 19, issue: 1, pp.12-19. 

 

United Nations Conference on Trade and Development, 2009, ‘Assessing the impact of 

the current financial and economic crisis on global FDI flows’, viewed 1 November 

2011, http://www.unctad.org/en/docs/webdiaeia20091_en.pdf 

 

United Nations Conference on Trade and Development, 2009, ‘The global economic 

crisis: systemic failures and multilateral remedies - Executive summary’, viewed 1 

November 2011, http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2093&lang=1 

 

Vinod Kumar, Franck Choisne, Danuta de Grosbois, Uma Kumar, 2009, ‘Impact of 

TQM on company's performance’, International Journal of Quality & Reliability  

Management, vol.26, issue: 1, pp. 23-37. 

 

Werner De Bondt, 2010, ‘The crisis of 2008 and financial reform’, Qualitative 



 107 

Research in Financial Markets, vol. 2, issue: 3, pp. 137-152. 

 

Wikipedia, Financial crisis, viewed 1 November 2011, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_crisis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 108 

Προσαρτήµατα 
 

Συνοδευτικό κείµενο αποστολής ερωτηµατολογίου: 

- Survey on Business Excellence, during economical crisis - 

 
‘A few minutes of your time will make a huge difference for the outcome of our 
survey’ 
 
Dear Sir on Madam, 
 
Your	  response	  to	  the	  enclosed	  survey	  is	  important	  
In relation to its research activities, the laboratory of Business Excellence of the Greek 
State University of Macedonia, is conducting a study on business excellence and ways 
to attain it in times of economic crisis. 
 
I	  appreciate	  your	  time	  
I realize that this survey will take approximately 10 minutes to complete, but each 
question is important. The time you invest in completing this survey will aid our thesis 
in reaching valuable conclusions that will help the business community attain in depth 
knowledge of how to react in times of turbulence on its way to business excellence. 
 
Please	  complete	  and	  return	  this	  survey	  within	  the	  next	  two	  weeks,	  if	  possible..	  
We have selected your company from a wide variety of enterprises; therefore your 
opinion is critical for our study. 
In order to complete this survey you have to allow macros to run in Microsoft word. If 
for any security reason you are not allowed to run macros in Microsoft word, you will 
not be able to check-mark the appropriate boxes for your answer. In such a case please 
indicate the desired answer by any means possible (highlight, mark as bold etc.). 
Your responses will remain confidential. Please return your completed survey using 
e-mail to: tsiotras@uom.gr 
  
 
If you have any questions, please feel free to contact me or my associate Mr. E. 
Afthonidis at vafthonidis@yahoo.gr 
 
Sincerely, 
Tsiotras Georgios, PhD 
Professor, University of Macedonia 
Department of Business Administration 
Greece 
 
 
Ερωτηµατολόγιο:
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Department of Business Administration 
Laboratory of Business Excellence  
University of Macedonia 
Greece 
e-mail: tsiotras@uom.gr  

Please take a few minutes to fill out this survey on ‘Business Excellence’. Your feedback and your 
answers will be kept confidential. Thank you for your participation. 

General Information 
1. Please indicate the annual net turnover of your company, based on the most recent Income 
Statement 

 

Main Questions 

1. Do you consider that an enterprise can reach ‘business excellence’ or retain it if it has already 
achieved it, in times of economical crisis? 

  

 

2. In what degree has the recent financial crisis affected the implementation of your business 
strategy, regarding the target of reaching or retaining ‘business excellence’? 

 

 

 

3. Which one of the following targets is of the highest priority for your company, especially in times of 
economic crisis? (Please indicate only one):  

 

 

 

4. How important would you consider an aggressive policy in investing at marketing, innovations and 
customer satisfaction, in times of economical crisis? 

 

 

 

   

 

 

€

Yes Possibly yes Possibly no No

Significantly Enough Barely Not at the least

Retaining cash equivalents in satisfactory levels

Retaining profits in satisfactory levels

Retaining market share, even at the cost of profits

Retaining the highly specialized personnel

Absolutely essential for the prosperity of the company  

Important

Indifferent, does not affect any business parameter

Not advisable, it is clearly a wrong decision
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Department of Business Administration 
Laboratory of Business Excellence  
University of Macedonia 
Greece 
e-mail: tsiotras@uom.gr  

5. In times of economical crisis, which one of the following business policies would you recommend 
as the most imperative one? 

 

 

 

 

 

 

6. Please rank in terms of importance (1 more important, 5 less important), the factors that according 
to your opinion contribute the most in attaining ‘business excellence’: 

a. Commitment of the highest management __ 

b. Commitment of the rest of the personnel __ 

c. Disposable funds    __ 

d. Strict schedule/activities plan  __ 

e. Favourable economical circumstances __ 

 

 

7. Would you consider that the implementation of the principles of ‘Total Quality Management’ is 
strongly connected to the achievement of ‘business excellence’? 

  

 

 

8. Would you say that your company applies the principles of ‘Total Quality Management’ in a 
systematic and organised manner? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Customer satisfaction

Stakeholders satisfaction

Establishment of prosperous financial attainments 

Securing adequate cash equivalents even at the cost of cases a., b. & c.

Absolutely Considerably Barely Not at all

Yes, in all departments of the company

Yes, but only in specified departments of the company

Only occasionally 

Does not implement them at all
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9. Do you believe that ‘innovation’ as a business target and policy in an enterprise, could contribute in 
attaining ‘business excellence’? 

   

 

 

10. Which one of the following factors do you consider more synonymous in the pursuit of ‘business 
excellence’? 

 

 

 

 

 

 

11. Which is the most important reason that you have attained or willing to attain a business 
excellence award? (Please indicate only one): 

 

 

 

 

 

 

Additional Feedback 

Please write in your own opinion, which would be the most appropriate course of actions for a 
manager seeking ‘business excellence’ while operating under severe economical crisis conditions.   

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

Absolutely Considerably Barely Not at all

Customer satisfaction

Stakeholders satisfaction

Establishment of prosperous financial attainments 

Securing adequate cash equivalents even at the cost of cases a., b. & c.

Acknowledgement of the business community

Personal ambitious of the management of the firm

Imposed criteria for implementing business alliances 

Safeguard of proper functioning of the company
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Please share any additional comments. 

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________  

Personal Information 

Providing the following information is optional.  

First Name:   Last Name:    

Business title:     

e-mail:    

 

Appendix: 
(Definitions) 
 
‘Business excellence is the systematic use of quality management principles and tools, with the 
goal of improving overall performance based on the principles of customer focus, stakeholder value 
and society welfare’.   
 
Total quality management (TQM) is a way of managing all aspects of a business to achieve the 
best results for the shareholders by providing customer satisfaction and employee motivation at the 
lowest achievable cost, through the practice of continuous improvement and defect prevention, 
involving all employees in the corporation. 

 

 

 

 

 

Thank you for taking the time to fill out this survey. Your input is greatly appreciated. 
 


