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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία έχει σκοπό να δώσει µία πλήρη εικόνα όσον αφορά 

την έννοια των στρατηγικών οµάδων. Πρόκειται για µία εκτενή ανάλυση όλων των 

παραµέτρων που συνθέτουν την έννοια των στρατηγικών οµάδων, καθώς επίσης και 

την αξιολόγησή τους. Για το σκοπό αυτό παρατίθενται οι απόψεις και τα ευρήµατα 

πολλών επιστηµόνων που ασχολούνται µε τη Στρατηγική ∆ιοίκηση. Επιπλέον, γίνεται 

µία προσπάθεια µελέτης της εφαρµογής των στρατηγικών οµάδων στην πράξη και 

συγκεκριµένα στην ελληνική πραγµατικότητα, µέσω της µελέτης περιπτώσεων τριών 

βιοµηχανικών κλάδων. 

Συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας δίνεται ο ορισµός και παρατίθενται 

όλες οι βασικές εισαγωγικές έννοιες που αφορούν το θέµα των στρατηγικών οµάδων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται και αναλύονται τρία βασικά µοντέλα που 

χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία στρατηγικών οµάδων. Στο τρίτο κεφάλαιο 

συναντούµε τις εφαρµογές των στρατηγικών οµάδων και επιπλέον τις εφαρµογές των 

στρατηγικών οµάδων όσον αφορά την τµηµατοποίηση της αγοράς. Το τέταρτο 

κεφάλαιο αναφέρεται στους φραγµούς εισόδου και κινητικότητας µεταξύ των 

στρατηγικών οµάδων. Στο πέµπτο κεφάλαιο συνδέεται η έννοια των στρατηγικών 

οµάδων µε την έννοια του ανταγωνισµού. Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η 

ελληνική πραγµατικότητα και συγκεκριµένα οι µελέτες περιπτώσεων του κλάδου 

αλλαντικών, τυποποιηµένου ελαιολάδου και συσκευασµένου τοµατοπολτού.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η συγκεκριµένη µελέτη έχει ως στόχο την ανάλυση και την αξιολόγηση των 

στρατηγικών οµάδων. Η έννοια των στρατηγικών οµάδων είναι άµεσα συνυφασµένη µε 

τη Στρατηγική ∆ιοίκηση. Έτσι, οι στρατηγικές οµάδες αποτελούν ένα πολύ σηµαντικό 

εργαλείο στα χέρια των µάνατζερς για τη χάραξη της στρατηγικής της επιχείρησης. 

Επιπλέον, µέσω της δηµιουργίας των στρατηγικών οµάδων σε έναν κλάδο, γίνεται 

ευκολότερη η κατανόηση, καθώς και η αντιµετώπιση του ανταγωνισµού. 

Η µελέτη αυτή καλύπτει όλες τις σηµαντικές πτυχές που αφορούν την έννοια των 

στρατηγικών οµάδων. Σκοπός της εργασίας είναι ο αναγνώστης να αποκτήσει µία 

ολοκληρωµένη εικόνα για την έννοια, τη σηµασία, καθώς και τις εφαρµογές των 

στρατηγικών οµάδων. Για το λόγο αυτό, το πρώτο µέρος της εργασίας καλύπτει τη 

θεωρητική υπόσταση της έννοιας των στρατηγικών οµάδων και το δεύτερο µέρος 

αποτελεί µια αναφορά στην ελληνική πραγµατικότητα, έτσι ώστε να γίνει η µελέτη της 

εφαρµογής των στρατηγικών οµάδων στην πράξη.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ : ΟΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΕΝΝΟΙΕΣ 

Η έννοια των Στρατηγικών Οµάδων έχει γίνει ένα σηµαντικό εργαλείο ανάλυσης 

µεταξύ της επιχείρησης και του κλάδου, το οποίο βοηθάει στην ανάπτυξη θεωριών περί 

ανταγωνισµού, στον τοµέα της Στρατηγικής ∆ιοίκησης. Πρόκειται δηλαδή για έναν 

µηχανισµό, ο οποίος συµβάλει στην κατανόηση της στρατηγικής συµπεριφοράς, του 

ανταγωνισµού και της διαφοροποίησης στην απόδοση των επιχειρήσεων σε έναν 

κλάδο. 

Η Στρατηγική Οµάδα ( Strategic Group ) είναι µία οµάδα επιχειρήσεων σε έναν 

βιοµηχανικό κλάδο, οι οποίες επιχειρήσεις ακολουθούν την ίδια ή παρόµοια 

στρατηγική όσον αφορά µεγέθη όπως η εξειδίκευση, η αναγνωρισιµότητα, η ποιότητα, 

η τεχνολογική ηγεσία κτλ. ( Porter 1980). 

Ένας διαφορετικός ορισµός υποδεικνύει ότι Στρατηγική Οµάδα είναι ένα σύνολο 

επιχειρήσεων, οι οποίες επιδιώκουν παρόµοιες στρατηγικές µε παρόµοιους πόρους. 

Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό, οι Στρατηγικές Οµάδες είναι ένας µηχανισµός µε τον 

οποίο ένας κλάδος διατέµνεται σε σύνολα επιχειρήσεων, των οποίων οι ανταγωνιστές, 

οι ενέργειες και τα αποτελέσµατα είναι σχετικά µεταξύ τους ( Hatten 1987 ).  

Η θεωρία των στρατηγικών οµάδων υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις µέσα σε έναν 

κλάδο, οι οποίες διαθέτουν παρόµοιους πόρους, θα ακολουθήσουν παρόµοιες 

ανταγωνιστικές στρατηγικές, µε αποτέλεσµα να έχουν παρόµοια αποτελέσµατα όσον 

αφορά την απόδοση. Οι επιχειρήσεις γι’ αυτόν το λόγο κατανέµονται σε οµάδες, 

ανάλογα µε τον βαθµό οµοιότητας στη διαµόρφωση των πόρων. Παρ’ όλο που οι 

αποδόσεις των επιχειρήσεων µέσα σε µία στρατηγική οµάδα αναµένονται να είναι 

ανάλογες, διαφορετικές στρατηγικές οµάδες αναµένεται να βιώσουν διαφορετικά 

επίπεδα απόδοσης. Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στις καλύτερα τοποθετηµένες 

στρατηγικές οµάδες στην αγορά, θα αποκοµίσουν υψηλότερη από τη µέση απόδοση.  

Η ανάλυση των στρατηγικών οµάδων προσφέρει την ευκαιρία να οµαδοποιηθούν οι 

διάφορες ανταγωνιστικές στρατηγικές µέσα σε έναν κλάδο και αυτό στη συνέχεια 

παρέχει τη βάση για την απόδειξη των θεωριών που σχετίζονται µε τη στρατηγική 

επιλογή µεταξύ των στρατηγικών οµάδων. Η βασική ιδέα των στρατηγικών οµάδων 



 

βασίζεται στο γεγονός ότι αντιπροσωπεύουν διαφορετικές στρατηγικές θέσεις, οι 

επιπτώσεις των οποίων µπορούν να µας οδηγήσουν στη βαθύτερη κατανόηση της 

στρατηγικής, των ανταγωνιστικών δυναµικών, καθώς και της απόδοσης. Γενικότερα, οι 

στρατηγικές οµάδες αντιπροσωπεύουν διαφορετικές θέσεις σε έναν κλάδο, οι οποίες 

διαχωρίζονται από τους φραγµούς κινητικότητας, υποθέτοντας πάντα ότι η επιτυχία του 

κλάδου προέρχεται κυρίως από την εσωτερική δοµή του. 

Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια στρατηγική οµάδα ενός κλάδου, τυγχάνουν 

υψηλού βαθµού συµµετρίας σε ορισµένες πτυχές τους, όπως το κόστος παραγωγής, η 

οργάνωση, ο βαθµός διαφοροποίησης και διαποίκιλσης κτλ. Η προσέγγιση των 

στρατηγικών οµάδων υποθέτει ότι η στρατηγική διαφοροποίηση ενός κλάδου µπορεί να 

απλοποιηθεί οµαδοποιώντας τις επιχειρήσεις σε διαφορετικές ανταγωνιστικές οµάδες. 

Επιπλέον, προβλέπεται ότι αυτές οι οµάδες θα παραµείνουν σταθερές, εξαιτίας της 

ύπαρξης φραγµών κινητικότητας, που περιορίζουν τη µετακίνηση από τη µία 

στρατηγική οµάδα στην άλλη, ή εξαιτίας ατελειών στην αγορά πόρων, οι οποίες 

ατέλειες είτε δυσκολεύουν είτε καθυστερούν την απόκτηση συγκεκριµένων πόρων που 

είναι απαραίτητοι για την εφαρµογή της κάθε στρατηγικής. 

Οι επιχειρήσεις σε µία στρατηγική οµάδα είναι αρκετά όµοιες µεταξύ τους, µε 

αποτέλεσµα να αντιδρούν µε τον ίδιο τρόπο σε διάφορες διαταραχές στον κλάδο, να 

αναγνωρίζουν σε µεγάλο βαθµό την αµοιβαία εξάρτησή τους, καθώς και να 

προβλέπουν τις αντιδράσεις καθεµιάς επιχείρησης µε µεγάλη ακρίβεια ( Porter, 1979 ). 

Η εξήγηση αυτής της συµπεριφορικής συνάφειας είναι ότι οι επιχειρήσεις που ανήκουν 

στην ίδια στρατηγική οµάδα έχουν τις ίδιες προσδοκίες για τη µελλοντική πορεία του 

κλάδου και τείνουν να έχουν παρόµοιες στρατηγικές δεξιότητες και ικανότητες. 

Η ανάλυση των στρατηγικών οµάδων είναι µία προσέγγιση που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την εµπειρική διερεύνηση της φύσης και της πολυπλοκότητας του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Η λειτουργία της ανάλυσης των στρατηγικών οµάδων 

είναι να αποκαλύψει τις διαφορές στις στρατηγικές µεταξύ των ανταγωνιστών, που 

ευθύνονται για τις συστηµατικές διαφορές στην απόδοση. Η ανάλυση των στρατηγικών 

οµάδων οδηγεί στην αναγνώριση διακριτών στοιχείων στρατηγικής σε έναν κλάδο και 

στη συνέχεια, µέσω της ανάλυσης των οµάδων των επιχειρήσεων που ακολουθούν 

παρόµοιες στρατηγικές, παρέχει συνοπτικά και χρήσιµα συµπεράσµατα όσον αφορά το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον και την ανταγωνιστική συµπεριφορά. Γι’ αυτό το λόγο οι 

στρατηγικές οµάδες προσφέρουν ένα πλαίσιο για τη διερεύνηση της ύπαρξης 



 

συγκεκριµένων επιχειρήσεων σε έναν κλάδο που απολαµβάνουν ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήµατος έναντι των ανταγωνιστών τους, και µε ποιο τρόπο οι επιχειρήσεις 

αυτές εκµεταλλεύονται και προστατεύουν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα. 

Επιπλέον, η µακροχρόνια ανάλυση των στρατηγικών οµάδων παρέχει σηµαντικά 

στοιχεία για τη σταθερότητα και τη διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος σε 

έναν κλάδο. 

Οι επιχειρήσεις στο σύνολό τους επιθυµούν την ιδανική στρατηγική, η οποία θα 

αντανακλά τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο µε τον οποίο η επιχείρηση θα µπορέσει να 

προσεγγίσει µία αγορά. Αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι όλες οι επιχειρήσεις είναι 

παρόµοιες µεταξύ τους, εκτός από τη διαφορά στο µέγεθος, και από το ότι όλες οι 

επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν τις ίδιες ευκαιρίες, καθώς και τις ίδιες απειλές στο 

εξωτερικό τους περιβάλλον. Έτσι, η επιλογή της ιδανικής στρατηγικής είναι 

καθοριστικής σηµασίας. Όµως, η ύπαρξη στρατηγικών οµάδων σε έναν κλάδο, οι 

οποίες; ακολουθούν διαφορετική στρατηγική, αποτελεί για τους µάνατζερς µία 

διαφορετική θεώρηση των πραγµάτων. Οι µάνατζερς πλέον είναι αντιµέτωποι µε 

εναλλακτικές επιλογές για το πώς θα ανταγωνιστούν στις αγορές. Εναλλακτικές 

στρατηγικές είναι λιγότερο ή περισσότερο ελκυστικές για την κάθε επιχείρηση, εξαιτίας 

της διαφορετικότητας των πόρων, των ανταγωνιστών και των αρχικών θέσεων στην 

αγορά. Ο µάνατζερ, γι’ αυτόν το λόγο, έχει ως στόχο να τοποθετήσει την επιχείρηση σ’ 

εκείνη τη στρατηγική οµάδα, στην οποία ταιριάζει καλύτερα η επιχείρηση ανάλογα µε 

τους πόρους της. 

Μέσα σε µία στρατηγική οµάδα, τα µέλη της ανταγωνίζονται άµεσα, διότι µοιράζονται 

τους ίδιους πόρους, τις ίδιες δυνάµεις, καθώς και τους ίδιους ανταγωνιστές. Στοχεύουν 

στους ίδιους πελάτες και µπορούν γρήγορα να αντιγράψουν τις κινήσεις των 

ανταγωνιστών τους. Ο ανταγωνισµός, βέβαια των επιχειρήσεων διαφορετικών 

στρατηγικών οµάδων, µπορεί να είναι λιγότερο έντονος. Η συµµετοχή σε κάποια 

συγκεκριµένη στρατηγική οµάδα µπορεί να θεωρείται περισσότερο επιθυµητή, εξαιτίας 

της ελκυστικότητας αυτής της οµάδας στην αγορά, ή εξαιτίας της έλλειψης έντονου 

ανταγωνισµού. Πάντως γενικά αναµένεται όλες οι επιχειρήσεις να προσπαθούν να 

εισχωρήσουν στην πιο επιθυµητή στρατηγική οµάδα ( Jonh McGee, Howard Thomas, 

Mark Pruett, 1995 ).  

Οι στρατηγικές επιλογές µιας επιχείρησης µπορούν να επηρεάσουν την τεχνολογία 

παραγωγής, το βαθµό διαφοροποίησης, την κάθετη ολοκλήρωση, τη διοίκηση και τα 



 

συστήµατα ελέγχου. Οι επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται στην ίδια αγορά δεν είναι 

απαραίτητο να επιλέξουν πανοµοιότυπες επιχειρησιακές στρατηγικές, ακόµη και αν 

έχουν τον ίδιο στόχο για µακροπρόθεσµη µεγιστοποίηση του κέρδους, για τουλάχιστον 

δύο λόγους. Μπορεί να κατέχουν ετερογενείς και διαρκείς συγκεκριµένους πόρους, οι 

οποίοι διαφέρουν µεταξύ των επιχειρήσεων. Έτσι, τα προϊόντα που παράγονται µπορεί 

να διαφέρουν σηµαντικά, όσον αφορά ποιοτικά χαρακτηριστικά και έτσι να 

ανταποκρίνονται στις ετερογενείς προτιµήσεις των καταναλωτών. Εάν οι 

επιχειρησιακές στρατηγικές διαφέρουν έντονα µεταξύ των άµεσα ανταγωνιστών, τότε 

µιλάµε για στρατηγικές οµάδες, οι οποίες αποτελούνται από επιχειρήσεις µε υψηλού 

βαθµού συµµετρίας στρατηγικές, και οι οποίες στρατηγικές οµάδες αποτελούν πλέον 

σταθερό στοιχείο της δοµής του κλάδου. Επίσης, οι διαφορές µεταξύ των στρατηγικών 

οµάδων αποτελούν σηµαντικό στοιχείο της δοµής του κλάδου, διότι η στρατηγική 

επιλογή επηρεάζει τις αποφάσεις των µάνατζερς σχετικά µε τη βραχυπρόθεσµη 

πολιτική που θα ακολουθήσουν ( Howard H. Newman, 1978 ). 

Εάν η συµµετοχή των επιχειρήσεων σε διαφορετικές στρατηγικές οµάδες σηµατοδοτεί 

διαφορές στους στόχους και στα αντανακλαστικά, τότε γίνεται σαφές ότι ένας κλάδος 

µε πιο πολύπλοκη δοµή στρατηγικών οµάδων θα πρέπει να εµφανίζει περισσότερο 

έντονο το στοιχείο του ανταγωνισµού. ∆ιαφορές στους στόχους αποτρέπουν τη 

δηµιουργία ολιγοπωλιακών  συνθηκών, διότι αυξάνουν τη διασπορά των 

προσδοκώµενων αποτελεσµάτων. Επίσης, διαφορές στις αντιδράσεις αυξάνουν τη 

δυσκολία εφαρµογής µιας κοινής τακτικής όταν συµβεί ένα απρόσµενο γεγονός στον 

κλάδο. Γι’ αυτόν το λόγο µία πιο πολύπλοκη δοµή στρατηγικών οµάδων, υποδεικνύει 

έναν κλάδο µε περισσότερο έντονο ανταγωνισµό.  

Μία στρατηγική οµάδα δεν αντανακλά πλήρη οµοιογένεια. Η χρήση στρατηγικών 

οµάδων ερµηνεύεται ως ένα εργαλείο ανάλυσης (Hatten and Hatten, 1987 ). Από αυτήν 

την άποψη, µία στρατηγική οµάδα αποτελεί τον «ελάχιστο κοινό διαιρέτη» στην 

οµοιότητα της κάθε επιχειρησιακής στρατηγικής. Από τη µία µεριά, είναι πιθανό οι 

επιχειρήσεις ενός κλάδου να αποτελούν µία και µοναδική στρατηγική οµάδα. Από την 

άλλη µεριά, µπορεί να εµφανιστεί το ακραίο σενάριο, κατά το οποίο κάθε στρατηγική 

οµάδα του κλάδου αποτελείται από µία και µοναδική επιχείρηση, η οποία ακολουθεί τη 

δική της ξεχωριστή στρατηγική ( A. Sollner, M. Rese, 2001 ). 

Η έννοια των στρατηγικών οµάδων φαίνεται να είναι η κατάλληλη για την εκτίµηση και 

την απεικόνιση των ανταγωνιστικών δοµών των αγορών. Εκτός του ότι αποτελούν µία 



 

ευκολοµνηµόνευτη µορφή έκφρασης, η προσέγγιση αυτή έχει το πλεονέκτηµα του να 

εξηγεί την ύπαρξη διαφορετικών αποτελεσµάτων διαφορετικών επιχειρήσεων στην ίδια 

αγορά, καθώς επίσης και του τι ευθύνεται για την προσωρινή σταθερότητα αυτών των 

συνθηκών ( A. Sollner, M. Rese, 2001 ). 

Εν κατακλείδι, οι στρατηγικές οµάδες προσφέρουν µία πολλά υποσχόµενη µέθοδο 

συγκέντρωσης των στρατηγικών των ανταγωνιστών σε κλάδους που αποτελούνται από 

τόσο µεγάλο αριθµό ανταγωνιστών, ώστε η µελέτη της κάθε µιας επιχείρησης 

ξεχωριστά, καθίσταται αδύνατη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 

2.1 Μοντέλο προσαρµογής βασισµένο στο σηµείο αναφοράς ( reference – point 

based adjustment model ) 

Αρχικά, το µοντέλο υποθέτει ότι οι επιχειρήσεις σε έναν κλάδο, ή σε έναν 

ανταγωνιστικό χώρο γενικότερα, µπορούν να συγκεντρωθούν σε στρατηγικές οµάδες. 

Συγκεκριµένα, εάν το Υ είναι ένα διάνυσµα που αντιπροσωπεύει τις στρατηγικές 

ενέργειες της επιχείρησης σε όρους δέσµευσης πόρων, τότε το µοντέλο βασικής 

δυναµικής ανταγωνιστικής στρατηγικής µπορεί να διατυπωθεί ως εξής : 

Υi,j,t + 1 = Yi,j,t + βi ( Y
*
i,j,t + 1 – Yi,j,t )     ( 1 ) 

όπου, τα Υi,j,t + 1 και Yi,j,t  αντιπροσωπεύουν τη i στρατηγική µεταβλητή της επιχείρησης 

στη j στρατηγική οµάδα τις χρονικές περιόδους t + 1 και t αντίστοιχα. Το Y*
i,j,t + 1 

αντιπροσωπεύει την τιµή του σηµείου αναφοράς για τη i στρατηγική µεταβλητή για την 

επιχείρηση στη j στρατηγική οµάδα την περίοδο t + 1. Το βi είναι ο συντελεστής 

µερικής προσαρµογής, ο οποίος µετρά την ταχύτητα µε την οποία η επιχείρηση 

προσαρµόζεται από την τρέχουσα θέση της ( Yi,j,t ) στο µελλοντικό σηµείο αναφοράς (  

Y*
i,j,t + 1 ).  

Το µοντέλο υποθέτει ότι όταν η επιχείρηση παρατηρεί µία παρέκκλιση µεταξύ του 

σηµείου αναφοράς της και της τρέχουσας στρατηγικής θέσης της ( Y*
i,j,t + 1 – Yi,j,t ), θα 

προσαρµόσει τη στρατηγική συµπεριφορά της την επόµενη χρονική περίοδο µε τον 

παράγοντα β. Γενικά, όταν το εκτιµώµενο β κυµαίνεται µεταξύ 0 και 1, είναι µία 

ένδειξη ότι η επιχείρηση προσαρµόζεται στις χρονικές διαφορές. Η ταχύτητα 

προσαρµογής καθορίζεται από το µέγεθος το β. Όσο πιο κοντά είναι το β στη µονάδα, 

τόσο πιο γρήγορη είναι η προσαρµογή. Εάν το β είναι είτε µεγαλύτερο της µονάδας, 

είτε µικρότερο του µηδενός η επιχείρηση τείνει να µετακινείται από την τρέχουσα 

στρατηγική οµάδα της. 

Γι’ αυτόν το λόγο, το µοντέλο που περιγράφεται στην παραπάνω εξίσωση απαρτίζεται 

από τρία βασικά στοιχεία : 1 ) τις ανταγωνιστικές δυναµικές, 2 ) τις εσωτερικές και 

εξωτερικές συνθήκες της επιχείρησης και 3 ) τη στρατηγική προσαρµογή ( Fiegenbaum, 

Thomas, 1995 ). 

 



 

Στη συνέχεια, το µοντέλο παίρνει την εξής µορφή : 

Υi,j,t + 1 = Yi,j,t + βi ( G
*
i,j,t + 1 - Yi,j,t )     ( 2 ) 

Το µοντέλο στην εξίσωση ( 2 ) αντιπροσωπεύει την άποψη ότι η στρατηγική οµάδα 

είναι ένα σηµείο αναφοράς για τα µέλη της οµάδας. Η µεταβλητή G*
i,j,t + 1 

αντιπροσωπεύει το σηµείο αναφοράς για κάθε i στρατηγική µεταβλητή για όλες τις 

επιχειρήσεις της j στρατηγικής οµάδας τη χρονική περίοδο t + 1. Πρέπει να σηµειωθεί 

ότι στην εξίσωση ( 1 ) η µεταβλητή Y*
i,j,t + 1 αντιπροσωπεύει το σηµείο αναφοράς για 

κάθε µεµονωµένη επιχείρηση, ενώ στην εξίσωση ( 2 ) η µεταβλητή G*
i,j,t + 1 

αντιπροσωπεύει το σηµείο αναφοράς για τα µέλη της στρατηγικής οµάδας.  

Είναι σαφές ότι εάν οι εκτιµώµενοι συντελεστές του βi είναι στατιστικά σηµαντικοί, 

τότε η πρόταση ότι η στρατηγική οµάδα αποτελεί σηµείο αναφοράς για τα µέλη της 

οµάδας, δεν µπορεί να απορριφθεί. Η επόµενη πρόταση του µοντέλου αφορά το 

γεγονός ότι οι επιχειρήσεις στις οµάδες προσαρµόζονται ανάλογα µε τα σηµεία 

αναφοράς της οµάδας. Για να το ελέγξουµε αυτό, είναι απαραίτητο να εξετάσουµε 

ενδελεχώς τις τιµές του βi. Εάν το βi παίρνει τιµές στο εύρος  0 ≤ βi ≤ 1, τότε µπορούµε 

να συµπεράνουµε ότι οι επιχειρήσεις προσαρµόζονται στους στόχους της οµάδας. 

Η εξίσωση ( 2 ) µπορεί στη συνέχεια να βελτιωθεί, έτσι ώστε να µοντελοποιηθεί η 

επίδραση των άλλων στρατηγικών οµάδων του κλάδου στις αποφάσεις ανταγωνιστικής 

στρατηγικής της επιχείρησης. Έτσι, από την εξίσωση ( 2 ) παίρνουµε την εξίσωση ( 3 ) 

: 

Υi,j,t + 1 = Yi,j,t + βi ( G
*
i,j,t + 1 - Yi,j,t ) + γi ( D

*
i,t + 1 – G‾

i,j,t )     ( 3 ) 

όπου οι µεταβλητές Υi,j,t + 1, Yi,j,t, βi και G*
i,j,t + 1 έχουν ορισθεί προηγουµένως. Η 

µεταβλητή D*
i,t + 1 αντιπροσωπεύει το αντιληπτό σηµείο αναφοράς για κάθε i 

στρατηγική µεταβλητή για ολόκληρο τον κλάδο τη χρονική περίοδο t + 1. Η µεταβλητή 

G‾
i,j,t αντιπροσωπεύει την τρέχουσα θέση ( Gi,j,t ) της i στρατηγικής µεταβλητής για τα 

µέλη της j στρατηγικής οµάδας ( η µεταβλητή Gi,j,t µπορεί να υπολογισθεί ως µέση τιµή 

για τα µέλη της οµάδας ). Τέλος, η µεταβλητή γi είναι ο συντελεστής προσαρµογής που 

µετράει το µέγεθος της συνεισφοράς στην προστασία της στρατηγικής οµάδας. 

Αυτό το µοντέλο αποτελείται από δύο µέρη. Το πρώτο µέρος είναι παρόµοιο µε αυτό 

που εξετάσαµε στην εξίσωση ( 2 ), σύµφωνα µε την οποία τα µέλη της οµάδας 

µεταχειρίζονται την οµάδα σαν σηµείο αναφοράς και τείνουν να προσαρµόζουν την 



 

ανταγωνιστική συµπεριφορά τους στο σηµείο αναφοράς της οµάδας. Το δεύτερο µέρος 

της εξίσωσης ( 3 ), δηλαδή ο όρος γi ( D
*
i,t + 1 – G‾

i,j,t ) αντιπροσωπεύει την υπόθεση ότι 

οι επιχειρήσεις έχουν ένα επιπλέον κίνητρο για να συνεισφέρουν στους φραγµούς 

κινητικότητας της στρατηγικής οµάδας όταν σχεδιάζουν την ανταγωνιστική στρατηγική 

τους. Στο σηµείο αυτό, χρησιµοποιούµε την απόσταση µεταξύ του κλάδου και της 

στρατηγικής οµάδας, παρά την απόσταση µεταξύ των οµάδων για να απλοποιήσουµε τη 

διατύπωση του µοντέλου. 

Σύµφωνα µε τον Porter ( 1979 ) και τον Harrigan ( 1985 ), η έννοια της απόστασης 

χρησιµοποιείται εδώ ως µέτρο των φραγµών κινητικότητας. Εάν οι επιχειρήσεις 

προσπαθούν να χτίσουν  φραγµούς κινητικότητας για την οµάδα, τότε οι µελλοντικές 

τιµές των στρατηγικών αποφάσεων ( Υi,j,t + 1 ) θα πρέπει να περιλαµβάνουν ένα στοιχείο 

προσανατολισµένο στη δηµιουργία των φραγµών που εκπροσωπείται από το µέγεθος 

της απόστασης (D*
i,t + 1 – G‾

i,j,t ). Όµως, για το χτίσιµο αυτών των φραγµών 

κινητικότητας που αυξάνουν σηµαντικά την απόσταση της οµάδας από τις υπόλοιπες 

του κλάδου (D*
i,t + 1 – G‾

i,j,t ), η εκτιµώµενη τιµή του γi πρέπει να είναι είτε µεγαλύτερη 

της µονάδας (γi ≥ 1 ), είτε µικρότερη του µηδενός (γi ≤ 0 ). Αλλιώς, όταν 0  ≤ γi ≤ 1, η 

απόσταση θα περιοριστεί και γι’ αυτόν το λόγο οι φραγµοί κινητικότητας θα 

συγκλίνουν προς το µέσο όρο του κλάδου. 

Συνεπώς, η εξίσωση ( 3 ) ενσωµατώνει έννοιες των στρατηγικών οµάδων, των φραγµών 

κινητικότητας και της στρατηγικής προσαρµογής στα προβλεπόµενα µελλοντικά 

στρατηγικά αποτελέσµατα.  

 

2.2 Τεχνική συγκέντρωσης ( cluster technique ) 

Υπάρχουν αρκετά εναλλακτικά κριτήρια για την ιεραρχική συγκέντρωση των 

µεµονωµένων επιχειρήσεων. Το κριτήριο Ward συγκεντρώνει µεµονωµένες 

επιχειρήσεις ή οµάδες επιχειρήσεων επαναληπτικά µέχρι να επιτευχθεί ένα µοναδικό 

σύµπλεγµα, ελαχιστοποιώντας σε κάθε βήµα την απώλεια πληροφορίας που 

προκαλείται από το άθροισµα. Αυτή η µέθοδος ελαχιστοποιεί τη διακύµανση µέσα στη 

στρατηγική οµάδα, ενώ µεγιστοποιεί τη διακύµανση µεταξύ των στρατηγικών οµάδων, 

όντας µε αυτόν τον τρόπο συνεπής µε το βασικό ορισµό των στρατηγικών οµάδων. Ο 

αριθµός των οµάδων σε µία ιεραρχική ανάλυση καθορίζεται από το σηµείο τοµής του 

ιεραρχικού δέντρου. Για αυτό το σηµείο εξασφαλίζουµε τις στρατηγικές οµάδες που 



 

είναι περισσότερο ετερογενείς, ενώ εσωτερικά είναι οµοιογενείς. Η απόφαση για το 

σηµείο τοµής πρέπει να βασίζεται στη γνώση του πότε δύο στρατηγικές οµάδες είναι 

επαρκώς διαφορετικές ώστε να είναι σχετικές για την κατανόηση του ανταγωνιστικού 

τοπίου του κλάδου. Ένα πολύ καλό κριτήριο για τον καθορισµό του πότε δύο 

στρατηγικές οµάδες είναι επαρκώς διαφορετικές είναι να ελέγξουµε αν οι διαφορές 

µεταξύ τους σε σχέση µε τις σχετικές στρατηγικές διαστάσεις είναι στατιστικά 

σηµαντικές. Γι’ αυτόν το λόγο, προτείνεται µία επαναληπτική διαδικασία, ώστε να 

καθοριστεί ο αριθµός των στρατηγικών οµάδων, η οποία συνεπάγεται την εφαρµογή 

των ακόλουθων βηµάτων: 

1 ) Κατασκευή του ιεραρχικού δέντρου κατάταξης, εφαρµόζοντας το κριτήριο Ward. 

Θέτουµε G = 2. 

2 ) Κόβουµε το δέντρο στο σηµείο G των στρατηγικών οµάδων. 

3 ) Ελέγχουµε αν οι διαφορές µεταξύ κάθε ζεύγους στρατηγικών οµάδων είναι 

στατιστικά σηµαντικές σε τουλάχιστον µία στρατηγική διάσταση. 

4 ) Εάν εντοπιστούν αξιόλογες διαφορές µεταξύ κάθε ζεύγους στρατηγικών οµάδων σε 

τουλάχιστον µία µεταβλητή, µετατρέπουµε το G σε G = G + 1 και επιστρέφουµε στο 

βήµα 2. Εάν όχι, συνεχίζουµε στο βήµα 5. 

5 ) G – 1 είναι ο κατάλληλος αριθµός στρατηγικών οµάδων που υποστηρίζεται από τα 

δεδοµένα. 

Το αποτέλεσµα που προκύπτει από αυτή τη διαδικασία είναι ότι κάθε µία από τις G – 1 

στρατηγικές οµάδες είναι επαρκώς διαφορετική από τις υπόλοιπες σε τουλάχιστον µία 

στρατηγική διάσταση. Αυτή η διαίρεση των στρατηγικών οµάδων είναι συνεπής µε τον 

ορισµό του Porter ( 1980 ). 

2.2.1 Variance Components Analysis ( VCA ) 

Στη συνέχεια, το µοντέλο ακολουθεί µία προσέγγιση κατά την οποία ελέγχει όχι µόνο 

αν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των στρατηγικών οµάδων, αλλά επίσης 

εξετάζει τη σχετική σηµασία της επίδρασης της στρατηγικής οµάδας στον κλάδο και 

στην επιχείρηση. Η Variance Components Analysis ( VCA ) είναι µία στατιστική 

τεχνική που επιτρέπει την αποσύνθεση της διακύµανσης µίας µεταβλητής στο άθροισµα 

των διακυµάνσεων ενός αριθµού πηγών διακύµανσης που έχουν καθιερωθεί. 



 

Για την αποσύνθεση της διακύµανσης στην επίδοση της επιχείρησης προτείνονται τρεις 

βασικές πηγές διακύµανσης : 1 ) τα αποτελέσµατα του κλάδου, 2 ) τα αποτελέσµατα 

της στρατηγικής οµάδας και 3 ) τα αποτελέσµατα της επιχείρησης. Επιπλέον, 

προσθέτουµε µία χρονική επίδραση. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί η ιεραρχική 

δοµή των τριών αυτών πηγών της διακύµανσης. Κάθε στρατηγική οµάδα ορίζεται µέσα 

σε έναν συγκεκριµένο κλάδο και κάθε επιχείρηση, µε τη σειρά της, ανήκει σε µία 

συγκεκριµένη στρατηγική οµάδα. Το µοντέλο µπορεί να γραφτεί ως εξής : 

Ri j k t = µ + αi + γi j + βi j k + λt + ei j k t 

όπου Ri j k t είναι η επίδοση της επιχείρησης k της στρατηγικής οµάδας j του κλάδου i τη 

χρονιά t. Το µ είναι σταθερά, αi είναι η επίδραση του κλάδου i, γi j είναι η επίδραση του 

να βρίσκεσαι στη στρατηγική οµάδα j του κλάδου i, βi j k είναι η επίδραση του να είσαι 

η επιχείρηση k στη στρατηγική οµάδα j στον κλάδο i, λt είναι η χρονική επίδραση και ei 

j k t είναι τα κατάλοιπα. Οι επιδράσεις της παραπάνω εξίσωσης µπορούν να 

µεταχειριστούν ως σταθερές παράµετροι ή ως τυχαίες µεταβλητές ( Fidalgo, Ventura, 

2002 ). 

2.3 MOBIUS Procedure ( Mobility Barriers Identification  Using Strategic 

Grouping ) 

Η βασική ιδέα πίσω από το MOBIUS είναι πολύ απλή. Ο στόχος του είναι να 

προσδιορίσει εκείνες τις στρατηγικές µεταβλητές που δρουν ως φραγµοί στη 

µετακίνηση των επιχειρήσεων από τη µία στρατηγική οµάδα στην άλλη. Εάν 

συγκεκριµένες στρατηγικές µεταβλητές συνθέτουν έναν φραγµό κινητικότητας, τότε θα 

υπάρξει πολύ µικρή µεταβολή στη δοµή ( µέλη και αριθµός ) των στρατηγικών οµάδων 

που χαρακτηρίζονται από αυτές τις µεταβλητές µε το πέρασµα του χρόνου. Από την 

άλλη µεριά, εάν ένα άλλο σύνολο µεταβλητών δεν αντιπροσωπεύει έναν φραγµό 

κινητικότητας, τότε είναι πιθανό να έχουµε µία αξιόλογη µεταβολή στη δοµή των 

στρατηγικών οµάδων µε το πέρασµα του χρόνου ( σχετική µε αυτές τις µεταβλητές ). 

Όµως, είναι πιθανό να παρατηρηθεί µικρή ή καθόλου µεταβολή στη δοµή των 

στρατηγικών οµάδων για ένα συγκεκριµένο σύνολο παραγόντων ( µεταβλητών ), διότι 

δεν υπάρχει κίνητρο από τη µεριά των επιχειρήσεων να αλλάξουν τη σύνθεση της 

στρατηγικής οµάδας µεταβάλλοντας την πολιτική τους σε όρους αυτών των 

µεταβλητών. Ενώ αυτό µπορεί να συµβεί, παρ’ όλα αυτά κάθε σύνολο µεταβλητών 

ορίζεται ως ένας φραγµός κινητικότητας. 



 

Η διαδικασία MOBIUS αποτελεί ένα µέτρο για τη µεταβολή της δοµής, που 

χρησιµοποιεί το αποτέλεσµα της ανάλυσης στρατηγικών οµάδων για διαφορετικές 

χρονικές περιόδους. Ένας δείκτης που ονοµάζεται Match Ratio ( MR ) συλλαµβάνει τη 

διαρθρωτική µεταβολή ( Sudharshan, Thomas, Fiegenbaum, 1991 ). 

Η ολοκληρωµένη διαδικασία MOBIUS αποτελείται από τα ακόλουθα βήµατα : 

1 ) προσδιορισµός των σχετικών συνόλων στρατηγικών µεταβλητών 

2 ) προσδιορισµός των επιχειρήσεων που απαρτίζουν τον κλάδο που µελετάµε 

3 ) εξασφάλιση κατάλληλων µέτρων για κάθε επιχείρηση για όλες τις σχετικές 

στρατηγικές µεταβλητές διαχρονικά 

4 ) σχηµατισµός των στρατηγικών οµάδων για κάθε χρονική περίοδο για κάθε σύνολο 

µεταβλητών 

5 ) υπολογισµός του δείκτη MR ανά χρονική περίοδο για κάθε σύνολο στρατηγικών 

µεταβλητών και στη συνέχεια υπολογισµός του µέσου όρου αυτών των δεικτών για 

κάθε σύνολο µεταβλητών 

6 ) από τα αποτελέσµατα των δεκτών MR συνάγονται οι φραγµοί κινητικότητας   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ  

3.1 Γενικές εφαρµογές   

Η ανάλυση των στρατηγικών οµάδων αποτελεί ένα εργαλείο µελέτης ενός κλάδου, η 

οποία µελέτη θα ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί µε άλλο τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη 

τον µεγάλο αριθµό των επιχειρήσεων που συνήθως απαρτίζουν έναν κλάδο. 

Κατατάσσοντας τις επιχειρήσεις σε έναν µειωµένο αριθµό οµάδων, γίνεται ευκολότερο 

να καθοριστούν οι διαφορετικές στρατηγικές που εφαρµόζονται από τους 

ανταγωνιστές. Γενικά, η ανάλυση των στρατηγικών οµάδων καθιστά την ανάλυση της 

επιχειρησιακής ετερογένειας περισσότερο διαχειρίσιµη. 

Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί ότι κάθε στρατηγική οµάδα αντανακλά συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά, τα οποία δε θα ήταν εµφανή µε τη χρήση συγκεντρωτικών στοιχείων, 

όπως οι µέσες τιµές και οι τυπικές αποκλίσεις. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να πούµε 

ότι επιχειρείται η απλοποίηση της στρατηγικής διαφοροποίησης, διαφυλάσσοντας τα 

βασικά χαρακτηριστικά που έχουν ως αποτέλεσµα κάποιες επιχειρήσεις να 

παρουσιάζουν σηµαντικές οµοιότητες µεταξύ τους και να διαφέρουν ευκρινώς από τον 

υπόλοιπο κλάδο. Σαν αποτέλεσµα, µπορούµε να πούµε ότι η ανάλυση των στρατηγικών 

οµάδων έχει τις εξής εφαρµογές : 

• Απλοποιεί τη στρατηγική ετερογένεια της αγοράς και παρουσιάζει τις 

σηµαντικότερες πτυχές της. 

Η ανάλυση του ανταγωνισµού µπορεί επίσης να απλοποιηθεί σηµαντικά µε την 

ανάλυση των στρατηγικών οµάδων. Συγκεκριµένα, σε κάθε στρατηγική οµάδα έχουµε 

ένα σύνολο ανταγωνιστών, που χαρακτηρίζεται από την προσφορά παρόµοιων 

προϊόντων στα ίδια τµήµατα της αγοράς, σε συγκρίσιµες γεωγραφικές περιοχές και 

υποθέτοντας τη δέσµευση παρόµοιων πόρων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις σε µία 

στρατηγική οµάδα συχνά ανταγωνίζονται για τους πόρους και για τα τµήµατα της 

αγοράς. Γι’ αυτόν το λόγο, µπορούµε να πούµε ότι η ανάλυση των στρατηγικών 

οµάδων µας βοηθάει στο να κατανοήσουµε ποιες επιχειρήσεις ανταγωνίζονται άµεσα 

και έντονα µεταξύ τους. 

Υπό αυτό το πρίσµα, συµπεραίνουµε ότι η µελέτη της δοµής των στρατηγικών οµάδων 

ενός κλάδου είναι εξαιρετικά χρήσιµη για αυτόν που χαράσσει τη στρατηγική, διότι 



 

χρησιµοποιώντας την ανάλυση αυτή σαν αφετηρία, είναι πιθανό να επικεντρωθεί µε 

προνοµιακό τρόπο στις στρατηγικές κινήσεις των ανταγωνιστών, οι οποίοι αποτελούν 

τµήµα της ίδιας οµάδας, εδραιώνοντας µία σειρά προτεραιοτήτων και γενικά 

απλοποιώντας τη µελέτη των συνθηκών του ανταγωνισµού που επικρατούν στη αγορά. 

• ∆ιευκολύνει τη µελέτη του ανταγωνισµού που υπάρχει σε µια αγορά. 

Κάποιες θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται µε την ανάλυση των στρατηγικών 

οµάδων µας επιτρέπουν να εξηγήσουµε την ύπαρξη διαφορών στην απόδοση µεταξύ 

των επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και τη διατήρηση αυτών των διαφορών 

µακροχρόνια. Συγκεκριµένα, είναι πιθανό να αιτιολογήσουµε τις διαφορές στην 

απόδοση µεταξύ των στρατηγικών οµάδων στη βάση της υιοθέτησης διαφορετικής 

στρατηγικής συµπεριφοράς ( Porter, 1979 ) που προστατεύεται από φραγµούς 

κινητικότητας ( Caves and Porter, 1977 ) και υποστηρίζεται µε συγκεκριµένους πόρους 

( Grant, 1991 ). Επιπλέον, η ιδιαίτερη σχέση που υπάρχει µεταξύ των διαθέσιµων 

πόρων και της στρατηγικής που εφαρµόζεται, µαζί µε τα προβλήµατα που σχετίζονται 

µε την απόκτηση αυτών των πόρων, είναι ένα επιχείρηµα που εξηγεί γιατί οι 

επιχειρήσεις δεν µπορούν να αλλάξουν εύκολα τη στρατηγική τους και να 

τροποποιήσουν την απόδοση που εξασφαλίζουν. 

Γι’ αυτόν το λόγο, η ύπαρξη οµάδων επιχειρήσεων, οι οποίες ακολουθούν διαφορετικές 

στρατηγικές που υποστηρίζονται από συγκεκριµένους πόρους, εξηγεί τις διαφορές στην 

απόδοση µεταξύ ανταγωνιστών βραχυπρόθεσµα και τη διατήρησή τους 

µακροπρόθεσµα. Σαν αποτέλεσµα, η ανάλυση των στρατηγικών οµάδων έχει την εξής 

εφαρµογή :  

• Επιτρέπει την αιτιολόγηση των διαφορών στην απόδοση που παρατηρούνται 

µεταξύ επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται στην ίδια αγορά. 

Το αποτέλεσµα της ανάλυσης των στρατηγικών οµάδων είναι ένα ιδιαίτερα κατάλληλο 

εργαλείο για τον εντοπισµό των δυνάµεων και των αδυναµιών µιας επιχείρησης. 

Συγκεκριµένα, γνωρίζοντας τις διάφορες επιχειρήσεις που θέτουν σε εφαρµογή µία 

συγκεκριµένη στρατηγική, καθώς και τους πόρους και τις δεξιότητες στις οποίες 

βασίζονται, είναι πιθανό να εκτιµήσουµε την καταλληλότητα µεταξύ των διαθέσιµων 

πόρων και της επιλεγµένης στρατηγικής και µέσω αυτών των διαφορών να οδηγηθούµε 

στις δυνάµεις και αδυναµίες των επιχειρήσεων που συνθέτουν την κάθε στρατηγική 

οµάδα. 



 

Επιπρόσθετα, η ανάλυση των στρατηγικών οµάδων µπορεί να διευκολύνει την ανάλυση 

και τον εντοπισµό των απειλών και των ευκαιριών, που εντοπίζονται στο περιβάλλον 

των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται σε κάθε στρατηγική οµάδα. Συγκεκριµένα, η 

στρατηγική απόσταση που χωρίζει δύο στρατηγικές οµάδες µπορεί να θεωρηθεί σαν 

ένας αντιπροσωπευτικός δείκτης της έντασης των φραγµών κινητικότητας, οι οποίοι 

αποµονώνουν αυτές τις οµάδες. Γι’ αυτόν το λόγο, εκτιµώντας τη στρατηγική 

απόσταση της κάθε οµάδας σε σχέση µε τις υπόλοιπες του κλάδου, καθώς και τις 

διαφορές στην απόδοση, είναι πιθανό να ποσοτικοποιήσουµε µε µεγαλύτερη ακρίβεια 

τον κίνδυνο εισόδου νέων ανταγωνιστών στην εν λόγω στρατηγική οµάδα. Ο 

εντοπισµός των απειλών και των ευκαιριών είναι µία σχετική διαδικασία. Αυτό που για 

τις επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε µία στρατηγική οµάδα αντιπροσωπεύει µία 

ευκαιρία πρόσβασης σε µία άλλη οµάδα, που απολαµβάνει υψηλότερης απόδοσης, θα 

αντιπροσωπεύει για τις επιχειρήσεις αυτής της άλλης οµάδας την απειλή εισόδου νέων 

ανταγωνιστών. 

• ∆ιευκολύνει τον εντοπισµό και την ανάλυση των δυνάµεων και αδυναµιών των 

επιχειρήσεων, καθώς και των απειλών και ευκαιριών που ενυπάρχουν στο 

περιβάλλον. 

Η µεταχείριση της προοπτικής του χρόνου παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην ανάλυση 

των στρατηγικών οµάδων. Εάν η µελέτη µας είναι δυναµικής άποψης, µπορούµε να 

αναλύσουµε την εξέλιξη της αγοράς µέσα σε µία δοµηµένη µορφή. 

Από τη µία µεριά, µπορούµε να µελετήσουµε αν ο αριθµός των διαφορετικών 

στρατηγικών που εφαρµόζονται στον κλάδο ( αριθµός στρατηγικών οµάδων ) 

αυξάνεται, µειώνεται ή παραµένει σταθερός. Επιπρόσθετα, µπορούµε να καθορίσουµε 

αν οι διαφορετικές στρατηγικές που εφαρµόζονται είναι συγκλίνουσες ή αυξανόµενα 

περισσότερο αποκλίνουσες. 

Από την άλλη µεριά, µπορούµε να µελετήσουµε την εξέλιξη που βιώνουν οι 

ανταγωνιστές που συνθέτουν την κάθε στρατηγική οµάδα, αναλύοντας εάν οι 

επιχειρήσεις που εφαρµόζουν µία παρόµοια στρατηγική υιοθετούν αυξανόµενα 

περισσότερο οµοιογενή ανταγωνιστική συµπεριφορά ή αντιθέτως, γίνονται 

περισσότερο ετερογενείς µε τον καιρό. 

• Απλοποιεί την ανάλυση της εξέλιξης των διαφορετικών στρατηγικών που 

εφαρµόζονται στον κλάδο. 



 

Η ανάλυση των στρατηγικών οµάδων µας επιτρέπει να εκτιµήσουµε την 

αποτελεσµατικότητα των στρατηγικών ενεργειών µέσα σε ένα µεγαλύτερο εύρος 

ποικιλίας από αυτό που προσφέρεται από τη µελέτη µιας επιχείρησης, διότι µπορούµε 

να αναλύσουµε διαφορετικές επιχειρήσεις ταυτόχρονα. Επιπλέον, η ανάλυση των 

στρατηγικών οµάδων µας επιτρέπει την εκτίµηση των µακροπρόθεσµων ευκαιριών για 

κερδοφορία στον κλάδο. 

Η ανάλυση των στρατηγικών οµάδων µας επιτρέπει να καθορίσουµε µε µεγαλύτερη 

ακρίβεια τη σχετική ελκυστικότητα της κάθε στρατηγικής µεσοπρόθεσµα, ακόµα και 

µακροπρόθεσµα έχοντας στοιχεία του ύψους ή της έντασης των φραγµών 

κινητικότητας που αποµονώνουν κάθε στρατηγική οµάδα. Συγκεκριµένα, φέρνοντας 

µαζί ένα σώµα επιχειρήσεων, οι οποίες ακολουθούν παρόµοια στρατηγική στην ίδια 

οµάδα και γνωρίζοντας την απόδοση που απολαµβάνουν αυτές οι επιχειρήσεις στο 

χρόνο, είναι πιθανό να εκτιµήσουµε περισσότερο ρεαλιστικά το επίπεδο της απόδοσης 

στο οποίο κάθε στρατηγική οδηγεί και να το διορθώσουµε αναλαµβάνοντας το ανάλογο 

επίπεδο κινδύνου. Επιπλέον, εκτιµώντας την ένταση των φραγµών κινητικότητας, οι 

οποίοι προστατεύουν κάθε οµάδα, µπορούµε να καθορίσουµε την έκταση στην οποία η 

στρατηγική που εφαρµόζεται από µία επιχείρηση µπορεί να αντιγραφεί από άλλους 

πιθανούς ανταγωνιστές. Σαν αποτέλεσµα, η ανάλυση των στρατηγικών οµάδων έχει την 

εξής εφαρµογή : 

• Απλοποιεί την αξιολόγηση της ελκυστικότητας της κάθε στρατηγικής οµάδας. 

Συµπερασµατικά, η ανάλυση των στρατηγικών οµάδων διευκολύνει την παγκόσµια 

ανάλυση του περιβάλλοντος, ανταποκρίνεται στην πληθώρα πληροφοριών που 

κρίνονται απαραίτητες στο σχεδιασµό της στρατηγικής, απλοποιεί την ανάλυση της 

αγοράς και επιτρέπει στους µάνατζερς να επικεντρώσουν τη δραστηριότητα των 

επιχειρήσεών τους σε ατόφιες στρατηγικές επιλογές. Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί 

έµφαση στο γεγονός ότι κάποια συστήµατα για το σχεδιασµό στρατηγικής και την 

ανάλυση του ανταγωνισµού, χρησιµοποιούν ως σηµείο αναφοράς µόνο την 

ανταγωνιστική συµπεριφορά που υιοθετείται από τις βασικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ή που υιοθετείται από τους πιο άµεσους 

ανταγωνιστές, µία προσέγγιση που συνεπάγεται σηµαντική απώλεια πληροφοριών. 

Αντιθέτως, η ανάλυση των στρατηγικών οµάδων προσφέρει την δυνατότητα µιας 

ταυτόχρονης αξιολόγησης της στρατηγικής που υιοθετείται από το σύνολο των 



 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, χάρη στη µεγάλη δυνατότητα 

σύνθεσης. 

Στη βάση των αποτελεσµάτων µιας µεµονωµένης ανάλυσης, είναι δυνατό να 

αποκοµίσουµε πληροφορίες που είναι εξαιρετικά πολύτιµες για σκοπούς λήψης 

αποφάσεων, µε αναφορά σε διαφορετικές πτυχές της επιχειρησιακής στρατηγικής. Για 

παράδειγµα οι πιθανές στρατηγικές που µπορούν να εφαρµοστούν, ο αριθµός των 

ανταγωνιστών που εφαρµόζουν κάθε στρατηγική, το επίπεδο απόδοσης που 

εξασφαλίζεται µε κάθε στρατηγική κτλ. Επίσης, η ανάλυση αυτή δρα σαν ένα ιδιαίτερα 

κατάλληλο σηµείο αφετηρίας για τη µελέτη άλλων ενδιαφερόντων θεµάτων όπως οι 

παράγοντες επιτυχίας της κάθε στρατηγικής, οι απαραίτητοι πόροι για την εφαρµογή 

της στρατηγικής, τα τµήµατα της αγοράς που εξυπηρετούνται από τις επιχειρήσεις που 

εφαρµόζουν την κάθε στρατηγική, η ανάλυση βιωσιµότητας καινούριων στρατηγικών 

που δεν έχουν αναληφθεί από κανέναν ανταγωνιστή, οι µελλοντικές ευκαιρίες του 

κλάδου κτλ. 

Οι στρατηγικές οµάδες είναι χρήσιµες για τον προσδιορισµό σηµαντικών θεµάτων όσον 

αφορά την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης. Ποιοι είναι οι άµεσοι ανταγωνιστές; 

Ποιες είναι οι ανταγωνιστικές δυνάµεις; Ποιοι είναι οι ξεχωριστοί ανταγωνιστικοί 

πόροι που οδηγούν σε διατηρήσιµο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα; Στην πραγµατικότητα, 

το κλειδί για την κατανόηση της εξέλιξης του κλάδου βρίσκεται στον τρόπο µε τον 

οποίο οι επιχειρήσεις µεταβάλουν τη δοµή των περιουσιακών τους στοιχείων. Με άλλα 

λόγια, ο τρόπος µε τον οποίο οι φραγµοί κινητικότητας µεταβάλλονται και 

επαναπροσδιορίζουν τις στρατηγικές οµάδες µπορεί να αποτελέσει πρόβλεψη για τη 

µελλοντική εξέλιξη του κλάδου ( Jonh McGee, Howard Thomas, Mark Pruett, 1995 ).  

Οι στρατηγικές οµάδες µπορούν να παρέχουν στον στρατηγικό αναλυτή δυνητικά 

χρήσιµα εργαλεία. Οι Hatten and Hatten ( 1987; p.329 ) προτείνουν ότι : 

• Οι στρατηγικές οµάδες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκµαίευση 

πληροφοριών σχετικά µε µεµονωµένες επιχειρήσεις, οι οποίες ουσιαστικά 

χάνονται στις κλαδικές µελέτες, όπου χρησιµοποιούνται συγκεντρωτικά 

στοιχεία. 

• Επίσης, οι στρατηγικές οµάδες επιτρέπουν την αξιολόγηση των στρατηγικών 

ενεργειών των επιχειρήσεων σε ένα µεγαλύτερο εύρος, σε σχέση µε την εξέταση 

µιας µεµονωµένης επιχείρησης. 



 

• Η ανάλυση στρατηγικών οµάδων µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη 

συγκέντρωση χρήσιµων πληροφοριών. Για παράδειγµα, διευκολύνει την 

αξιολόγηση των συνεπειών µιας µαζικής κίνησης πολλών επιχειρήσεων 

αναλύοντάς τες σε µικρότερες ανταγωνιστικές οµάδες ή τον εντοπισµό των 

οµοιοτήτων στις στρατηγικές που εφαρµόζονται σε έναν κλάδο. 

Εκτός των προηγούµενων, µία χρήσιµη εφαρµογή των στρατηγικών οµάδων για τους 

µάνατζερς είναι ο εντοπισµός των µελλοντικά βιώσιµων θέσεων στην αγορά και η 

χάραξη µιας επιχειρησιακής στρατηγικής προς αυτές τις θέσεις ή η ανακάλυψη των 

πιθανών µελλοντικών ανταγωνιστικών κινήσεων, εξετάζοντας τις implications των 

κενών χώρων σε έναν στρατηγικό χάρτη. 

Συµπερασµατικά, η έννοια των στρατηγικών οµάδων είναι ένα χρήσιµο εργαλείο και 

για τους αναλυτές της στρατηγικής διοίκησης και για αυτούς της κλαδικής οργάνωσης, 

διότι προσφέρει µία νέα προοπτική όσον αφορά τη δοµή του κλάδου και την 

ανταγωνιστική στρατηγική. Μία προοπτική, που ως ένα σηµείο θέτει τη βάση για τα 

περισσότερα αντικρουόµενα στοιχεία των αρχικών ερευνών. Η ικανότητα της 

κατηγοριοποίησης και της σύγκρισης των εταιριών σε όρους στρατηγικής, έχει 

ουσιαστική απήχηση στους αναλυτές της στρατηγικής διοίκησης. 

Έτσι, η ανάλυση των στρατηγικών οµάδων προσφέρει ένα πολύτιµο εργαλείο για την 

κατηγοριοποίηση και την κατανόηση των ανταγωνιστικών δυναµικών. Αυτό είναι 

εξίσου σηµαντικό τόσο για την τρέχουσα έρευνα πάνω στη στρατηγική διοίκηση, όσο 

και για τους µάνατζερς που προσπαθούν να κατανοήσουν και να ανταπεξέλθουν στις 

στρατηγικές κινήσεις των ανταγωνιστών τους. 

 

3.2 Εφαρµογές των στρατηγικών οµάδων στην τµηµατοποίηση της αγοράς 

Τα αποτελέσµατα της τµηµατοποίησης της αγοράς µπορούν να βελτιωθούν σηµαντικά 

αν ξεφύγουµε από την αποκλειστική σκοπιά του καταναλωτή : 

1. Η αξιολόγηση της ανταγωνιστικής δοµής παρέχει επιπλέον βασική 

πληροφόρηση για τον σχηµατισµό των τµηµάτων της αγοράς. 

2. Η αξιολόγηση της ανταγωνιστικής δοµής διευκολύνει την επιλογή των πιο 

ελκυστικών τµηµάτων της αγοράς. 



 

Οι Bonoma και Shapiro ( 1983 ) δίνουν µία ακριβή περιγραφή του πυρήνα της 

τµηµατοποίησης της αγοράς : 

Τµηµατοποίηση είναι η διαδικασία διαχωρισµού της αγοράς σε οµάδες καταναλωτών, 

προσδοκώµενων καταναλωτών, ή αγοραστικές καταστάσεις, όπως το γεγονός ότι τα 

µέλη κάθε οµάδας παρουσιάζουν οµοιότητες περισσότερο µε τα υπόλοιπα µέλη της 

ίδιας οµάδας, παρά µε τα µέλη άλλων τµηµάτων της αγοράς. 

Εάν η σκοπιά του ανταγωνιστή παραµεληθεί, η εφαρµογή κριτηρίων τµηµατοποίησης 

χρησιµοποιώντας ευρέως αποδεκτές απαιτήσεις για τα τµήµατα της αγοράς, όπως η 

ανταπόκριση του καταναλωτή, η ικανότητα µέτρησης, η ικανότητα πρόσβασης, η 

ουσιαστικότητα, καθώς και η προσωρινή σταθερότητα, µπορούν να οδηγήσουν σε 

απογοητευτικά αποτελέσµατα. ∆εν µπορεί να θεωρηθεί ότι ένα τµήµα της αγοράς 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις, χωρίς να λαµβάνει υπόψη τους πραγµατικούς και τους 

δυνητικούς ανταγωνιστές : η ανταγωνιστική συµπεριφορά έχει σηµαντική επίδραση 

στην ουσιαστικότητα των τµηµάτων, καθώς και στην προσωρινή τους σταθερότητα. 

Η µέθοδος των στρατηγικών οµάδων αποδεικνύεται να είναι η πλέον κατάλληλη για 

την εκτίµηση και την απεικόνιση των ανταγωνιστικών δοµών των αγορών. Εκτός του 

ότι αποτελεί έναν ευκολοµνηµόνευτο τρόπο έκφρασης, η προσέγγιση των στρατηγικών 

οµάδων έχει το πλεονέκτηµα του ότι εξηγεί την ύπαρξη διαφορετικών αποτελεσµάτων 

σε διαφορετικές επιχειρήσεις στην ίδια αγορά και επίσης του να εξηγεί την προσωρινή 

σταθερότητα αυτών τω συνθηκών ( A.Sollner, M.Rese, 2001 ). 

Ο σχηµατισµός οµάδων καταναλωτών και ανταγωνιστών βασίζεται σε φραγµούς. 

Φραγµοί προτίµησης είναι ο λόγος που οι καταναλωτές µέσα σε ένα τµήµα 

παρουσιάζουν περισσότερο οµοιογενή αγοραστική συµπεριφορά, απ’ ότι οι 

καταναλωτές διαφορετικών τµηµάτων. Φραγµοί κινητικότητας είναι ο λόγος που οι 

προµηθευτές σε µία στρατηγική οµάδα παρουσιάζουν περισσότερο οµοιογενή 

συµπεριφορά, απ’ ότι οι προµηθευτές διαφορετικών στρατηγικών οµάδων. 

Η µέθοδος των στρατηγικών οµάδων υποστηρίζει την τµηµατοποίηση της αγοράς µε 

δύο τρόπους. Από τη µία µεριά, αποτελεί αφετηρία για τη βελτίωση της βασικής 

πληροφόρησης που αφορά τον σχηµατισµό των καταναλωτικών τµηµάτων. Από την 

άλλη µεριά, η ανάλυση του ανταγωνισµού µπορεί να υποστηρίξει µία πολλά 

υποσχόµενη επιλογή τµηµάτων, στη βάση της έννοιας των στρατηγικών οµάδων. 



 

Η δοµή του ανταγωνισµού θεωρείται να είναι χρήσιµη για τον σχηµατισµό των 

τµηµάτων της αγοράς, από τη στιγµή που επιτρέπει τη χρησιµοποίηση της γνώσης 

σχετικά µε τη δοµή των καταναλωτών, η οποία είναι εγγενής µε τις θέσεις των 

ανταγωνιστών. Μέχρι στιγµής, η θέση των ανταγωνιστών θεωρείται να είναι αυθαίρετα 

καθορισµένη. Αντανακλά πώς οι ανταγωνιστές εκτιµούν την κατάσταση της αγοράς και 

πώς αξιολογούν την ικανότητα να προσφέρουν ικανοποιητικές λύσεις στους 

καταναλωτές που στοχεύουν, έτσι ώστε να πετύχουν έναν ικανοποιητικό αριθµό 

συναλλαγών. Εάν αυτή η γνώση συµπεριληφθεί, είναι πιθανό να υποχωρήσει, ως ένα 

σηµείο, ο φραγµένος ορθολογισµός των επιχειρήσεων. 

Τι είδους πληροφόρηση από τους ανταγωνιστές θα βοηθήσει στην τµηµατοποίηση της 

αγοράς ; Για να απαντήσουµε αυτήν την ερώτηση πρέπει να σκιαγραφήσουµε τη σχέση 

µεταξύ της βασικής έννοιας του ανταγωνισµού και αυτής των στρατηγικών οµάδων. 

∆ύο βασικές παραδοχές εξηγούν αυτήν την προσέγγιση : Μακροπρόθεσµα, δεν είναι 

ρεαλιστικό να πιστεύουµε ότι αρκετές στρατηγικές οµάδες θα εξυπηρετήσουν το ίδιο 

τµήµα της αγοράς. Οµοιογενείς καταναλωτές θα προτιµήσουν εκείνη τη στρατηγική 

οµάδα που προσφέρει τον καλύτερο λόγο κόστους / οφέλους, σύµφωνα µε την 

εκτίµηση των καταναλωτών. Έτσι, πρέπει να δεχτούµε µία βέβαιη ετερογένεια στα 

διάφορα τµήµατα της αγοράς. 

Ως συνέπεια αυτής της ετερογένειας, οι πιθανότητες για ανταγωνισµό σε ένα 

συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς δεν περιορίζονται στους προµηθευτές µίας 

στρατηγικής οµάδας, σε αντίθεση µε το τυπικό ιδεώδες. Στις πραγµατικές αγορές, κάθε 

προµηθευτής θα αντιµετωπίσει δύο εντελώς διαφορετικού τύπου ανταγωνιστές : Από τη 

µια µεριά, είναι οι προµηθευτές της ίδιας στρατηγικής οµάδας. Αυτοί διενεργούν τον 

ανταγωνισµό µε τα ίδια στρατηγικά µέσα. Επιφανειακά, η επιτυχία θα αποδοθεί στον 

προµηθευτή του οποίου η εφαρµογή των στρατηγικών παραµέτρων είναι καλύτερη, από 

τη σκοπιά των καταναλωτών σε ένα τµήµα της αγοράς. Από την άλλη µεριά, µπορεί να 

θεωρηθεί ότι οι προµηθευτές διάφορων στρατηγικών οµάδων είναι ενεργοί στο ίδιο 

τµήµα της αγοράς µε επιτυχία. Προσπαθούν να κερδίσουν το ενδιαφέρον των ίδιων 

καταναλωτών, ενώ χρησιµοποιούν διαφορετικές στρατηγικές παραµέτρους. 

Η ετερογένεια στα τµήµατα της αγοράς καθιστά ικανούς τους προµηθευτές διάφορων 

στρατηγικών οµάδων να βρουν πελάτες στο ίδιο τµήµα της αγοράς. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα σηµαντικές συνέπειες στην τµηµατοποίηση της αγοράς : 



 

1. Αν ένα τµήµα της αγοράς, το οποίο έχει σχηµατιστεί µόνο µε βάση τους 

πελάτες, εξυπηρετείται από αρκετές στρατηγικές οµάδες,  

2. Αν όλες οι στρατηγικές οµάδες που συµµετέχουν εξυπηρετούν µε επιτυχία το 

συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς, 

3. Αν απορρίψουµε την υπόθεση ότι µία στρατηγική οµάδα θα επιβιώσει 

µακροπρόθεσµα, 

τότε, υπάρχουν σοβαροί λόγοι για την παραδοχή ότι αυτό το τµήµα της αγοράς 

περιλαµβάνει καταναλωτές µε αρκετά διαφορετική άποψη, όσον αφορά το όφελος ( 

A.Sollner, M.Rese, 2001 ). 

Η ελκυστικότητα ενός τµήµατος της αγοράς καθορίζεται από τη συµπεριφορά των 

καταναλωτών αλλά και των ανταγωνιστών. Συνεπώς, το πλεονέκτηµα του 

συνυπολογισµού της δοµής των ανταγωνιστών κατά τη διαδικασία τµηµατοποίησης της 

αγοράς είναι : 

1. Αν πρόκειται για µία επιχείρηση που προσδοκά να εισέλθει σε ένα 

συγκεκριµένο τµήµα της αγοράς, είναι πιο εύκολο να καθοριστεί η αντίδραση 

των εδραιωµένων προµηθευτών. 

2. Αν πρόκειται για µία ήδη εδραιωµένη επιχείρηση σε ένα τµήµα της αγοράς, η 

συµπεριφορά των δυνητικών εισβολέων µπορεί να προβλεφθεί σε µεγαλύτερο 

βαθµό. 

Στο σηµείο αυτό, οι φραγµοί κινητικότητας παίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο. Από τη 

στιγµή που ασκούν µεγάλη επιρροή στη συµπεριφορά των εδραιωµένων επιχειρήσεων 

και των νεοεισερχόµενων, οι φραγµοί κινητικότητας επηρεάζουν την προοπτική 

επιτυχίας µέσα στα τµήµατα της αγοράς. Γι’ αυτό το λόγο, είναι απολύτως απαραίτητο 

να δοθεί η αρµόζουσα προσοχή στους φραγµούς κινητικότητας, όταν επιλέγονται τα 

διάφορα τµήµατα της αγοράς. 

Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι η έννοια των στρατηγικών οµάδων µπορεί να 

θεωρηθεί µία χρήσιµη προέκταση της πελατοκεντρικής τµηµατοποίησης της αγοράς. Η 

βασική προϋπόθεση είναι µία διαφοροποιηµένη δοµή στρατηγικών οµάδων στην αγορά 

– στόχο. Στις πραγµατικές αγορές δεν υπάρχουν οµοιογενείς πελάτες ( φραγµοί 

προτίµησης ) και όσον αφορά τις στρατηγικές οµάδες, δεν υπάρχουν οµοιογενείς 

προµηθευτές ( φραγµοί κινητικότητας ). Μία στρατηγική οµάδα µπορεί να θεωρηθεί ως 



 

ο αντίστοιχος προµηθευτής στα διάφορα τµήµατα της αγοράς. Οι προτιµήσεις των 

καταναλωτών που διαπιστώνονται από τους ανταγωνιστές, αποτελούν έναν έµµεσο 

υπαινιγµό για την αγοραστική συµπεριφορά των καταναλωτών. Επιπλέον, η έννοια των 

στρατηγικών οµάδων επιτρέπει µία πιο βαθυστόχαστη θεώρηση της ανταγωνιστικής 

συµπεριφοράς. Μέσω της ανάλυσης των στρατηγικών οµάδων, απαντώνται άµεσα 

ερωτήµατα όπως : 

1. αντίδραση εδραιωµένων επιχειρήσεων κατά της εισόδου νέων επιχειρήσεων 

2. η ικανότητα υπεράσπισης ενός ελκυστικού τµήµατος της αγοράς, µε το πέρασµα 

του χρόνου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΦΡΑΓΜΟΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

4.1 Γενικά  

Η έννοια των στρατηγικών οµάδων βασίζεται στην εµπειρική αναγνώριση πως οι 

στρατηγικές οµάδες χωρίζονται µεταξύ τους από φραγµούς, οι οποίοι περιορίζουν τη 

στρατηγική κινητικότητα των προµηθευτών ( Caves and Porter, 1977 ). 

Ο Porter ( 1980 ) ορίζει αυτούς τους φραγµούς κινητικότητας ως παράγοντες, οι οποίοι 

αποτρέπουν τη µετακίνηση των επιχειρήσεων από µία στρατηγική θέση σε µία άλλη. 

Είναι διαρθρωτικοί παράγοντες που προστατεύουν τις επιτυχηµένες επιχειρήσεις από 

την εισβολή παρακείµενων ανταγωνιστών. Είναι εσωτερικοί ( για τον κλάδο ) φραγµοί 

εισόδου, οι οποίοι οριοθετούν τα σύνορα µεταξύ των διαφορετικών στρατηγικών 

οµάδων και µπορούν να συγκριθούν µε τους εξωτερικούς φραγµούς εισόδου, οι οποίοι 

σύµφωνα µε την παραδοσιακή οικονοµική θεωρία, αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από την 

είσοδο στον κλάδο. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνουν οι McGee και Thomas ( 1986 ), οι 

φραγµοί κινητικότητας αντανακλούν τις αποφάσεις των επιχειρήσεων και αποτελούν 

έναν τρόπο καθορισµού του συνόλου των στρατηγικών που είναι διαθέσιµες σε µία 

επιχείρηση. 

Οι Caves και Porter ( 1977 ) ισχυρίζονται ότι οι φραγµοί εισόδου είναι συγκεκριµένοι 

για κάθε στρατηγική οµάδα και δεν προστατεύουν όλες τις επιχειρήσεις στον κλάδο 

ισότιµα. ∆ηλώνουν ότι οι φραγµοί εισόδου χρησιµεύουν ως φραγµοί στην κινητικότητα 

µέσα στον κλάδο και µεταξύ των στρατηγικών οµάδων σε έναν κλάδο. Γι’ αυτόν το 

λόγο, οι φραγµοί εισόδου γενικεύονται ως φραγµοί κινητικότητας. Οι Caves και Porter 

( 1977 ) και  Porter ( 1979 ), χρησιµοποιούν την έννοια των φραγµών κινητικότητας για 

να εξηγήσουν : την είσοδο σε έναν κλάδο, την κινητικότητα µεταξύ των στρατηγικών 

οµάδων ενός κλάδου και τις διαφορές στην απόδοση µεταξύ των στρατηγικών οµάδων 

ενός κλάδου. 

Ο McGee ( 1985 ) περιέγραψε τους φραγµούς κινητικότητας ως είτε το απόλυτο κόστος 

µετακίνησης από µία στρατηγική οµάδα σε µία άλλη, είτε το λειτουργικό ή µεταβλητό 

κόστος που αντιµετωπίζει µία επιχείρηση που θέλει να εισέλθει σε µία στρατηγική 

οµάδα ως ποινή απέναντι στις κατεστηµένες επιχειρήσεις. Οι Mascarenhas και Aaker ( 

1989 ), υποστηρίζουν ότι οι φραγµοί εισόδου µπορεί να περιλαµβάνουν στοιχεία όπως 

η αναγνωρισιµότητα ( brand name ), η αφοσίωση των πελατών, τα κανάλια διανοµής ή 



 

η αυτοµατοποίηση. Άλλοι φραγµοί εισόδου είναι δεξιότητες, όπως επαρκής ικανότητα 

σχεδιασµού. Οι φραγµοί εξόδου περιλαµβάνουν εξειδικευµένα περιουσιακά στοιχεία, 

µακροπρόθεσµα συµβόλαια µε προµηθευτές ή εργαζόµενους, δεσµεύσεις µε πελάτες ή 

διανοµείς και διοικητική υπεροψία.  

Οι McGee και Thomas ( 1986 ), έχουν ορίσει τους φραγµούς κινητικότητας ως 

συγκεκριµένους φραγµούς εισόδου των στρατηγικών οµάδων που παρέχουν προστασία 

στα µέλη των οµάδων και αντιπροσωπεύουν για τα µέλη µία επένδυση σε συλλογικά, 

µερικές φορές άυλα κεφαλαιουχικά στοιχεία, των οποίων τα οφέλη διανέµονται µεταξύ 

των µελών της στρατηγικής οµάδας. Οι Cool και Schendel ( 1988 ), θεωρούν τους 

φραγµούς κινητικότητας διαρθρωτικές δυνάµεις, που παρεµποδίζουν τις επιχειρήσεις 

από την ελεύθερη αλλαγή της ανταγωνιστικής τους θέσης. Οι Caves και Ghemawat ( 

1992 ), χαρακτηρίζουν τους φραγµούς κινητικότητας ως τους παράγοντες εκείνους που 

σχετίζονται µε παρατεταµένες διαφορές στα κέρδη ενδοκλαδικά. 

Οι δυνητικοί εισερχόµενοι ανταγωνιστές, οι οποίοι δεν ανήκουν σε µία στρατηγική 

οµάδα, θεωρούν ότι βρίσκονται σε µειονεκτική θέση λόγω των φραγµών, ενώ οι ίδιοι 

φραγµοί αποτελούν πλεονέκτηµα για τους προµηθευτές που ανήκουν στην ίδια 

στρατηγική οµάδα. Οι φραγµοί διαχωρίζουν τις στρατηγικές οµάδες και διασφαλίζουν 

ότι οι πιθανοί εισερχόµενοι ανταγωνιστές δεν µπορούν να ακολουθήσουν τη 

στρατηγική της συγκεκριµένης οµάδας αµέσως ή χωρίς κόστη. Επίσης, εξαιτίας αυτών 

των φραγµών, κάποιες στρατηγικές οµάδες είναι ικανές να πετύχουν υψηλότερες από 

το µέσο όρο µακροπρόθεσµες αποδόσεις επί των επενδύσεων ( returns on investment – 

ROI ). 

Αυτές οι αιτιολογίες δείχνουν ότι το ύψος των φραγµών δεν είναι απόλυτα ποσοτικό. 

Εξαρτάται από την κατάσταση και την αντίληψη της επιχείρησης που εξετάζεται, από 

τις συνθήκες που συνθέτουν τους φραγµούς σε κάθε παρατηρούµενη στρατηγική 

οµάδα, καθώς επίσης και από τη στιγµή της παρατήρησης, αφού οι συνθήκες αλλάζουν 

µε το πέρασµα του χρόνου. 

Οι φραγµοί κινητικότητας µπορούν να συστηµατοποιηθούν στους λεγόµενους 

διαρθρωτικούς φραγµούς και στα προσδοκώµενα αντίποινα, δηλαδή την αντίδραση την 

οποία οι δυνητικοί νεοεισερχόµενοι ανταγωνιστές αναµένουν από τα εδραιωµένη µέλη 

όταν προσπαθούν να εισέλθουν στην οµάδα. Οι διαρθρωτικοί φραγµοί είναι όλοι οι 

περιορισµοί που θα αποτρέψουν τους πιθανούς νέους ανταγωνιστές να εισέλθουν στη 

στρατηγική οµάδα, άσχετα από τις αντιδράσεις που αναµένονται από τα ήδη 



 

εδραιωµένα µέλη, θέτοντας ένα εµπόδιο στην κινητικότητα των νεοεισερχόµενων. Οι 

λόγοι για αυτούς τους φραγµούς µπορεί να είναι ενέργειες µέσα στο πλαίσιο της 

συνηθισµένης επιχειρηµατικότητας, καθώς επίσης και προηγούµενες ενέργειες 

αποκλειστικά κατευθυνόµενες εναντίον πιθανού ανταγωνισµού. Σύµφωνα µε τον Bain ( 

1968 ), τρεις είναι οι κυριότερες πιθανότητες : ύπαρξη οικονοµιών κλίµακας, 

πλεονεκτήµατα απόλυτου κόστους και πλεονεκτήµατα που αφορούν τη διαφοροποίηση 

του προϊόντος, καθένα από τα οποία για λογαριασµό των καθιερωµένων επιχειρήσεων. 

Τα προσδοκώµενα αντίποινα περιλαµβάνουν όλες εκείνες τις αντιδράσεις που 

αναµένουν οι πιθανοί νεοεισερχόµενοι ανταγωνιστές από τις εδραιωµένες επιχειρήσεις 

και που έχουν αρνητική επίδραση στην αξία της εισόδου ( value of entry ). Οι 

προσδοκώµενες αντιδράσεις µπορεί να προκληθούν σηµατοδοτώντας υποχρέωση για 

την υπεράσπιση των φραγµών, εγκαθιδρύοντας θέσεις που αποτελούν εµπόδιο σε 

άλλους κλάδους ή χώρες, αντιπαραβάλλοντας εγγυήσεις, αυξάνοντας το ύψος της 

ποινής εξόδου ή του απολεσθέντος µεριδίου, συσσωρεύοντας πηγές για αντίποινα, 

ενθαρρύνοντας τους καλούς ανταγωνιστές, θέτοντας παραδείγµατα ή εγκαθιδρύοντας 

αµυντικούς µηχανισµούς. Αποδεικνύεται ότι οι φραγµοί κινητικότητας έχουν τις ίδιες 

πηγές µε τους φραγµούς εισόδου στην αγορά. 

Τα ‘εφάπαξ κόστη’ ( sunk costs ) παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξήγηση των φραγµών 

κινητικότητας. Τα κόστη αυτά δεν µπορούν να εξαλειφθούν, ακόµα και µε την παύση 

της παραγωγής. Έτσι, από τη στιγµή που δεσµεύονται, τα εφάπαξ κόστη δεν αποτελούν 

πλέον µέρος του κόστους ευκαιρίας της παραγωγής. 

Το κύριο στοιχείο αυτού του ορισµού είναι το γεγονός ότι είναι αδύνατη η εναλλακτική 

χρήση αγαθών που προκαλούν εφάπαξ κόστη. Τα εφάπαξ κόστη είναι άσχετα µε τις 

αποφάσεις του προµηθευτή. Όµως η απόφαση ενός νεοεισερχόµενου ανταγωνιστή 

εξαρτάται από αυτά τα κόστη. Ενώ οι χαµηλές τιµές µπορούν να θεωρηθούν θετικό 

στοιχείο από τη σκοπιά των εδραιωµένων προµηθευτών, για τους πιθανούς 

εισερχόµενους ανταγωνιστές αποτελούν µειονέκτηµα, διότι δεν µπορούν να καλύψουν 

το σχετικό κόστος. Με αυτήν την έννοια, τα εφάπαξ κόστη µπορούν να εξηγήσουν και 

τους διαρθρωτικούς φραγµούς κινητικότητας αλλά και τα προσδοκώµενα αντίποινα 

ταυτόχρονα. Γι’ αυτόν το λόγο, µία υψηλού βαθµού εξειδικευµένη γραµµή παραγωγής 

µπορεί να δηµιουργήσει πλεονεκτήµατα απόλυτου κόστους. Επιπλέον, ο νέος 

ανταγωνιστής θα πρέπει να περιµένει ότι ο εδραιωµένος προµηθευτής θα µειώσει την 

τιµή στο σηµείο κάλυψης του σχετικού κόστους, αν δεν έχει εναλλακτικές επιλογές. 



 

Η µετακίνηση µεταξύ των στρατηγικών οµάδων µπορεί να προκύψει µόνο αφού έχει 

παρέλθει ένα εύλογο χρονικό διάστηµα ή έχουν γίνει τα απαραίτητα έξοδα ώστε να 

αναπτυχθούν οι απαιτούµενες δεξιότητες ή να αποκτηθούν οι απαιτούµενοι πόροι για 

να υπερπηδηθεί ο φραγµός. Γι’ αυτόν το λόγο, οι επιχειρήσεις προβλέπεται να 

εισέλθουν στον κλάδο µέσω της λιγότερο προστατευµένης στρατηγικής οµάδας και να 

ακολουθήσουν µία εξελικτική διαδροµή προς περισσότερο επικερδείς θέσεις. Αυτό 

µπορεί να επιτευχθεί παραµένοντας σε κάθε στρατηγική οµάδα τόσο χρονικό διάστηµα 

ώστε να συσσωρευτούν οι απαραίτητοι πόροι, εµπειρία και γνώση για την επιτυχή 

µετακίνηση στην αµέσως επόµενη πιο ελκυστική στρατηγική θέση. Σ’ αυτήν την 

περίπτωση το ύψος του φραγµού κινητικότητας ισούται µε την απόσταση µεταξύ των 

στρατηγικών οµάδων, ενώ το ύψος του φραγµού και το πόσο απρόσιτη είναι µία 

στρατηγική οµάδα, είναι αναλογικά της µέσης κερδοφορίας της στρατηγικής οµάδας. 

Αυτή η πρόοδος υποδηλώνει ότι οι στρατηγικές οµάδες µπορεί να αλλάζουν µε το 

πέρασµα του χρόνου, διότι οι επιχειρήσεις µπορεί προληπτικά να αλλάζουν τη 

στρατηγική τους ή εξαιτίας συνθηκών του περιβάλλοντος που µπορεί να διαταράσσουν 

τα θεµέλια, στα οποία οι στρατηγικές των διάφορων στρατηγικών οµάδων είναι 

χτισµένες ( McGee, Thomas, Pruett, 1995 ).  

Όµως, δεν είναι όλοι οι φραγµοί κινητικότητας ίσοι. Αυτό συµβαίνει διότι κάποια 

λειτουργικά πλεονεκτήµατα, όπως το ύψος των πωλήσεων ή η δαπάνη στη διαφήµιση 

είναι καθαρά λειτουργίες δαπάνης, σε αντίθεση για παράδειγµα µε τις πατέντες, οι 

οποίες είναι το αποτέλεσµα συσσωρευµένης εµπειρίας, γνώσης και εφαρµογής έρευνας, 

που µπορεί να πάρουν πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα για να κατανοηθούν πόσο 

µάλλον να αντιγραφούν ( Graham Leask, 2004 ).  

4.2 Ασύµµετροι φραγµοί κινητικότητας   

Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι οι φραγµοί κινητικότητας µπορεί 

να είναι ασύµµετροι ( Hatten and Hatten, 1987 ). Αυτή η ασυµµετρία αντικατοπτρίζεται 

µε δύο τρόπους. Πρώτον, η είσοδος σε κάποιες στρατηγικές οµάδες είναι περισσότερο 

δύσκολη απ’ ότι σε κάποιες άλλες. Αυτό εξαρτάται από τη στρατηγική οµάδα στην 

οποία η επιχείρηση ανταγωνίζονταν πιο πριν. ∆εύτερον ,οι φραγµοί που σχετίζονται µε 

την είσοδο σε µία στρατηγική οµάδα µπορεί να είναι εντελώς διαφορετικοί από αυτούς 

που σχετίζονται µε την έξοδο από µία στρατηγική οµάδα. 

Οι φραγµοί κινητικότητας στις αγορές των περισσότερο επιτυχηµένων επιχειρήσεων 

µέσα σε έναν κλάδο είναι υψηλοί, ενώ οι φραγµοί στις αγορές των λιγότερο 



 

επιτυχηµένων επιχειρήσεων είναι χαµηλοί. Εκτός του ότι η χρησιµοποίηση της 

ασυµµετρίας των φραγµών κινητικότητας συµβάλει στην κατανόηση των 

παρατεταµένων διαφορών στην απόδοση των επιχειρήσεων, επιπλέον η ασυµµετρία 

χρησιµοποιείται για να περιγράψει αρκετές πτυχές των δυναµικών του κλάδου. Εάν µία 

επιχείρηση δεν µπορεί να µετακινηθεί σε µία θέση ασύµµετρη σχετικά έστω µε 

µερικούς ανταγωνιστές στον κλάδο, τότε η σταθερότητα του κλάδου θα συνεχιστεί. 

Όταν µία επιχείρηση πετυχαίνει µία ασύµµετρη θέση σε σχέση µε τους ανταγωνιστές, 

αναµένεται να κερδίσει µερίδιο της αγοράς σε βάρος των άλλων. Η µετατόπιση της 

σχετικής δύναµης των ανταγωνιστών του κλάδου µέσω µεταβολών στη δύναµη των 

φραγµών κινητικότητας έχει ως αποτέλεσµα τη συγκέντρωση του κλάδου, την 

ενοποίηση και τον κατακερµατισµό. Γι’ αυτόν το λόγο, δεχόµενοι ότι οι φραγµοί 

κινητικότητας είναι παράγοντες που σχετίζονται µε τις παρατεταµένες διαφορές στα 

κέρδη πολλών επιχειρήσεων µέσα στον κλάδο, η εξακρίβωση αυτών των διαφορών στο 

κέρδος θα έπρεπε να αποκαλύψει τις µεταβλητές που είναι υπεύθυνες για την ανώτερη 

επίδοση. 

4.3 Φραγµοί κινητικότητας και στρατηγικές µεταβλητές   

Ο σύνδεσµος µεταξύ στρατηγικών µεταβλητών και µέτρησης των φραγµών 

κινητικότητας αξίζει σχολιασµού. Η ανάλυση της δοµής του κλάδου µέσω της 

ανάλυσης των στρατηγικών οµάδων περιλαµβάνει καταρχήν την εξεύρεση µέτρων 

στρατηγικής οµοιότητας µεταξύ των επιχειρήσεων. Αυτό επιτυγχάνεται αναπτύσσοντας 

µέτρα τα οποία συλλαµβάνουν τις ουσιώδεις πτυχές των στρατηγικών των 

επιχειρήσεων και χρησιµοποιώντας αυτά τα µέτρα για την ανάπτυξη συστάδων 

παρόµοιων επιχειρήσεων, δηλαδή στρατηγικών οµάδων. Όταν εξετάζεται η διαχρονική 

χρηµατοοικονοµική επίδοση της κάθε στρατηγικής οµάδας, αυτές οι στρατηγικές 

οµάδες µε υψηλότερα επίπεδα επίδοσης αναµένεται γενικά να διατηρήσουν τους 

περισσότερο ανυπέρβλητους φραγµούς κινητικότητας. Αυτό υποθέτει ότι, αν είναι 

εφικτό, οι υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου θα µετέβαλαν τη στρατηγική τους 

κατεύθυνση τακτικά για να εισέλθουν στην πιο ελκυστική στρατηγική οµάδα του 

κλάδου χωρίς την αναστολή κάποιων φραγµών εισόδου. Αναλύοντας ποιες στρατηγικές 

µεταβλητές είναι πιο σηµαντικές στη στρατηγική οµάδα µε την υψηλότερη επίδοση σε 

µία δεδοµένη χρονική στιγµή, µπορεί να εξασφαλισθούν τα βασικότερα στοιχεία που 

συνθέτουν τους φραγµούς κινητικότητας αυτής της στρατηγικής οµάδας. Αυτοί οι 

φραγµοί κινητικότητας µπορεί να αποτελούνται από µοναδικές δεξιότητες, οικονοµίες 

κλίµακας ή άλλους κρίσιµους ανταγωνιστικούς παράγοντες. 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  

5.1 Παράγοντες που επηρεάζουν τον ανταγωνισµό µεταξύ των στρατηγικών 

οµάδων  

Η θεωρία του ανταγωνισµού ( Porter, 1976 ; Porter, 1979 ) εντός του κλάδου αποτελεί 

το δεύτερο µαξιλάρι της θεωρίας των στρατηγικών οµάδων. Η συµµετοχή σε µία 

στρατηγική οµάδα προϋποθέτει µία κοινή προοπτική του τρόπου ανταγωνισµού, η 

οποία όταν συνδέεται µε τα κοινά ενδιαφέροντα της αγοράς, όπως η εξυπηρέτηση ενός 

κοινού πελάτη, είναι πιθανό να ενθαρρύνει τη δηµιουργία συνεργατικών ενδιαφερόντων 

µέσω µηχανισµών όπως η συµπαιγνία. Αυτή η κατάσταση ενισχύεται όταν οι 

επιχειρήσεις που εµπλέκονται είναι σχεδόν ίδιου µεγέθους. Αντιθέτως, αν οι 

επιχειρήσεις ανταγωνίζονται µε διαφορετικούς τρόπους, όπως συνεπάγεται η 

συµµετοχή σε διαφορετικές στρατηγικές οµάδες και στοχεύουν στις ίδιες αγορές τότε 

είναι πιθανό να προκύψουν αλληλοεξοντωτικές ενέργειες. 

Πρόσφατα, ο Dranove έχει προτείνει ότι οι στρατηγικές οµάδες πρέπει να απεικονίζουν 

την ύπαρξη ευδιάκριτων αποτελεσµάτων εντός της στρατηγικής οµάδας, τα οποία 

διαφέρουν από τα αποτελέσµατα του κλάδου ή τα αποτελέσµατα µεµονωµένων 

επιχειρήσεων. Αυτή η θεωρία ενδυναµώνει την ιδέα ότι οι φραγµοί κινητικότητας 

αντιπροσωπεύουν σε κάποιο βαθµό την ταυτότητα της στρατηγικής οµάδας, όπου οι 

επιχειρήσεις κινούνται παράλληλα και οι ενέργειες της οµάδας θα επηρεάσουν τις 

ενέργειες των µεµονωµένων επιχειρήσεων µελών. Η φήµη της στρατηγικής οµάδας 

µέσω της κοινής διαφήµισης και των δηµόσιων σχέσεων µπορεί να ενισχύσει τη 

διαφοροποίηση της οµάδας και να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσµατα. Ισχυρά 

συνυφασµένες αγορές µε τον ίδιο τρόπο θα ενθαρρύνουν τις συµπαιγνίες ή άλλα 

συνεργατικά αποτελέσµατα που µπορεί να επηρεάσουν την επίδοση της στρατηγικής 

οµάδας. 

Η ύπαρξη των στρατηγικών οµάδων έχει άµεσες επιπτώσεις στη συµπεριφορά των 

επιχειρήσεων και στην ανταγωνιστική τους αλληλεπίδραση. Προτείνεται ότι ο 

ανταγωνισµός µέσα σε µία στρατηγική οµάδα είναι σπάνιος, διότι τα µέλη της οµάδας 

είναι ικανά να αναγνωρίζουν την αµοιβαία τους εξάρτηση µε µεγαλύτερη ευκολία. 

Κατευθύνουν την ανταγωνιστική συµπεριφορά τους προς ενέργειες οι οποίες 

δηµιουργούν φραγµούς κινητικότητας και ανταποκρίνονται µε παρόµοιο τρόπο στις 



 

αλλαγές του περιβάλλοντος. Αυτή η πρόταση υποστηρίζεται από τη θεωρία των πόρων, 

µε την έννοια ότι τα µέλη µίας στρατηγικής οµάδας έχουν παρόµοιες κατανοµές πόρων 

και γι’ αυτόν το λόγο ενεργούν και ανταποκρίνονται µε παρόµοιο τρόπο στις 

ασυνέχειες του περιβάλλοντος. Τα µέλη της στρατηγικής οµάδας µπορούν ακόµα να 

έχουν κοινούς προµηθευτές και πελάτες, κάτι το οποίο διευκολύνει την επικοινωνία και 

τη συνεργασία µέσα στον κλάδο. 

Επίσης, προτείνεται ότι ο υψηλός βαθµός ανταγωνισµού µεταξύ των στρατηγικών 

οµάδων, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι διαφορές µεταξύ των οµάδων συνεπάγονται την 

ύπαρξη ετερογενών πόρων και διαφορετικών προτύπων ανταγωνιστικής συµπεριφοράς, 

καθιστά δύσκολη την πρόβλεψη και τον συντονισµό των ενεργειών των ανταγωνιστών 

στις οµάδες. Αυτός ο ισχυρισµός, µαζί µε αυτόν της αµοιβαίας εξάρτησης µέσα στη 

στρατηγική οµάδα, συνεπάγεται ότι ο ανταγωνισµός µεταξύ των οµάδων είναι 

περισσότερο έντονος σε σχέση µε τον ανταγωνισµό µέσα στη στρατηγική οµάδα. Γι’ 

αυτόν το λόγο οι στρατηγικές συµµαχίες µεταξύ των επιχειρήσεων είναι περισσότερο 

πιθανές µέσα σε µία στρατηγική οµάδα και λιγότερο πιθανές µεταξύ των στρατηγικών 

οµάδων. 

Με το πέρασµα του χρόνου, ο ανταγωνισµός µπορεί να µετατραπεί από ανταγωνισµό 

µέσα στη στρατηγική οµάδα σε ανταγωνισµό µεταξύ των στρατηγικών οµάδων. Από 

αυτή τη σκοπιά διατυπώνονται οι ακόλουθοι ισχυρισµοί. Πρώτον, η αµοιβαία εξάρτηση 

είναι δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς είναι δύσκολο να καθιερωθούν και να διατηρηθούν 

συµφωνίες µεταξύ των επιχειρήσεων σε µία στρατηγική οµάδα, ιδιαίτερα όταν 

πρόκειται για επιχειρήσεις του ίδιου µεγέθους, όταν αυξάνεται ο αριθµός των 

επιχειρήσεων, όταν υπάρχει έλλειψη ηγεσίας µεταξύ των µελών της οµάδας και όταν 

υπάρχει ισχυρή αλληλεξάρτηση στην αγορά. Αν οι σιωπηρές συµφωνίες µιας 

στρατηγικής οµάδας σπάσουν, τότε τα µέλη µιας οµάδας µπορούν να εισβάλουν στα 

τµήµατα της αγοράς των επιχειρήσεων της ίδιας οµάδας. Γι’ αυτόν το λόγο, µία 

επιχείρηση σε µία στρατηγική οµάδα µπορεί να ανησυχεί για τα υπόλοιπα µέλη της 

οµάδας περισσότερο απ’ ότι για τις επιχειρήσεις εκτός της οµάδας. Σύµφωνα µε τη 

θεωρία των πόρων, ο πιο έντονος ανταγωνισµός µέσα στη στρατηγική οµάδα µπορεί να 

προέρχεται από την οµοιογένεια των πόρων των µελών της, διότι όλοι προσπαθούν για 

τους ίδιους στόχους αλλά δεν έχουν τους πόρους ή µοναδικούς µηχανισµούς για να 

τους δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 



 

∆εύτερον, ο ανταγωνισµός µεταξύ των στρατηγικών οµάδων µπορεί να επηρεάζεται 

από τρεις παράγοντες ( Porter, 1980 ) : 

1. Η αλληλεξάρτηση στην αγορά ή ο βαθµός στον οποίο οι στρατηγικές οµάδες 

ανταγωνίζονται για τους ίδιους πελάτες ή για πελάτες από πολύ διαφορετικά 

τµήµατα της αγοράς. Οι συµπεριφορικές διαφορές µεταξύ των στρατηγικών 

οµάδων δεν θα έχουν ιδιαίτερες συνέπειες στον ανταγωνισµό, εκτός εάν η 

αλληλεξάρτηση των οµάδων στην αγορά είναι έντονη. 

2. Ο αριθµός και το σχετικό µέγεθος των επιχειρήσεων. Σε περιπτώσεις όπου 

υπάρχει µεγάλος αριθµός επιχειρήσεων ίδιου µεγέθους, µία µεγαλύτερη 

στρατηγική ασυµµετρία διευκολύνει τον ανταγωνισµό µεταξύ των στρατηγικών 

οµάδων. Το αντίστροφο συνεπάγεται όταν µία στρατηγική οµάδα αποτελεί µία 

σηµαντική µερίδα του κλάδου, µε µία άλλη οµάδα να αποτελεί µόνο µία µικρή 

µερίδα. Σε αυτήν την περίπτωση η στρατηγική ασυµµετρία έχει µικρή επίδραση 

στον ανταγωνισµό µεταξύ των δύο οµάδων, µε µια µικρή επιρροή της 

µικρότερης υπέρ της µεγαλύτερης οµάδας. 

3. Στρατηγική απόσταση. Εάν η ασυµµετρία στη συµπεριφορά µεγαλώνει, δεν 

µπορεί να βρεθεί εύκολα αµοιβαία εξάρτηση και ο ανταγωνισµός γίνεται πιο 

έντονος µεταξύ των στρατηγικών οµάδων. Εάν η ασυµµετρία στη συµπεριφορά 

µειώνεται, συνεπάγεται το αντίθετο. Θεωρείται ότι υπάρχουν τρία επίπεδα στη 

σχέση µεταξύ στρατηγικής απόστασης και ανταγωνισµού : µία µειωµένη 

στρατηγική απόσταση ( οµοιογένεια ) συνεπάγεται την ανάπτυξη αµοιβαίας 

εξάρτησης, ενώ όταν η στρατηγική διαφοροποίηση είναι τόσο µεγάλη που οι 

αγορές δεν είναι αµφισβητήσιµες από τα µέλη µιας άλλης οµάδας ( ετερογένεια 

), τότε οι επιχειρήσεις των στρατηγικών οµάδων αποστασιοποιούνται από τη 

µάχη του ανταγωνισµού. Μία ενδιάµεση κατάσταση, κάπου µεταξύ της 

οµοιογένειας και της ετερογένειας, που ορίζεται ως µέτρια αύξηση στη 

στρατηγική απόσταση, συνεπάγεται µία αύξηση στον ανταγωνισµό µεταξύ των 

στρατηγικών οµάδων που υπερισχύει του ανταγωνισµού µέσα στην οµάδα.  

Παρ’ όλα αυτά, οι Hatten και Hatten ( 1987 ) προτείνουν ότι είναι δύσκολο να 

συµπεράνουµε ότι µία µείωση στη στρατηγική απόσταση µειώνει τον ανταγωνισµό 

µεταξύ των στρατηγικών οµάδων. Απεναντίας, µία µείωση στην ασυµµετρία των πόρων 

θα προκαλούσε µία κατάσταση κατά την οποία οι θέσεις των προϊόντων / αγορών 

µπορεί να είναι περισσότερο αµφισβητήσιµες. Επιχειρήσεις µε παρόµοιους πόρους 



 

είναι περισσότερο σε θέση να διεκδικήσουν θέσεις άλλων στην αγορά σε σχέση µε 

επιχειρήσεις σε άλλη κατάσταση. Αυτό συνεπάγεται ότι δυνητικά ο ανταγωνισµός 

αυξάνεται καθώς η στρατηγική απόσταση µειώνεται. 

5.2 Ασύµµετρος ανταγωνισµός µεταξύ των στρατηγικών οµάδων 

Πολλές µελέτες προτείνουν ότι οι µικρές επιχειρήσεις δείχνουν µικρότερο βαθµό 

ανταπόκρισης στις ενέργειες των µεγαλύτερων αντιπάλων τους απ’ ότι το αντίστροφο. 

Η θεωρία των παιγνίων διακρίνει ασύµµετρα πρότυπα στην ανταγωνιστική αντίδραση 

και στο οποία ξεχωρίζει η συµπεριφορά ‘κυρίαρχου – περιθωριακού’. Αυτό έχει σχέση 

µε την περίπτωση των ανταγωνιστικών στρατηγικών των επιχειρήσεων οι οποίες 

δείχνουν τις ακόλουθες αντιτιθέµενες κατευθύνσεις :  µία περιθωριακή επιχείρηση 

συµπεριφέρεται συνεργατικά, ενώ µία κυρίαρχη επιχείρηση ανταγωνίζεται µε έναν όχι 

συνεργατικό τρόπο. Με άλλα λόγια, µία επιχείρηση απλώς ακολουθεί τις ενέργειες ενός 

δυνατότερου ανταγωνιστή. Με αυτόν τον τρόπο, η αδύναµη επιχείρηση µπορεί να µη 

θέλει να ανταγωνιστεί άµεσα µε την κυρίαρχη επιχείρηση και έτσι απλά συµβιβάζεται 

µε τις ανταγωνιστικές προσπάθειες του µεγαλύτερου ανταγωνιστή. Σε αντάλλαγµα, οι 

επιχειρήσεις µε µία κυρίαρχη θέση, όσον αφορά το µερίδιο αγοράς, υπερασπίζονται 

έντονα τη θέση τους στην αγορά, τηρώντας µία µη συνεργατική στάση. Έτσι, οι 

µεγάλες επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να ανταγωνίζονται τις µικρές επιχειρήσεις, 

ενώ οι µικρές επιχειρήσεις δεν µπορούν πάντα να ανταποκριθούν. Αυτός ο τύπος 

αλληλεπίδρασης, ο οποίος εντείνει το πλεονέκτηµα των µεγάλων επιχειρήσεων, 

εξηγείται από την υπόθεση της αποδοτικότητας. Οι περισσότερο αποδοτικές 

επιχειρήσεις έχουν πλεονεκτήµατα κόστους που συνδέονται µε την κατοχή ξεχωριστών 

παραγωγικών παραγόντων ( π.χ. διοικητικές ικανότητες ) ή κλασικών οικονοµιών 

κλίµακας. 

Οι Chen και Hambrick ( 1995 ), από τον τοµέα της Στρατηγικής ∆ιοίκησης, προβάλουν 

τους εξής δύο παράγοντες : 1 ) χαλαροί πόροι. Οι µεγάλες επιχειρήσεις έχουν 

περισσότερο χαλαρούς πόρους και έτσι, τείνουν να ανταποκρίνονται µε περισσότερες 

πιθανότητες. Αντίθετα, οι περιορισµοί των πόρων των µικρότερων επιχειρήσεων τις 

αποτρέπουν από το να ανταποδώσουν, ακόµα και αν το θέλουν. 2 ) φήµη. Οι µεγάλες 

επιχειρήσεις έχουν καλύτερη φήµη και µερικές φορές προωθούνται στο να 

ανταποκριθούν σε επιθέσεις, έτσι ώστε να προστατέψουν τη φήµη τους. Οι µικρές 

επιχειρήσεις όµως, δεν χάνουν την αξιοπιστία τους αν απέχουν από την ανταπόκριση 

στις ενέργειες των αντιπάλων τους. Παρ’ όλα αυτά, είναι γενικά αποδεκτό ότι οι 



 

στρατηγικές οµάδες µικρών / αδύναµων επιχειρήσεων µπορεί να ανταποκρίνονται µε 

µεγαλύτερο σθένος στις στρατηγικές οµάδες µεγάλων / αναπτυγµένων επιχειρήσεων, 

απ’ ότι το αντίθετο.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

6.1 Περίπτωση κλάδου αλλαντικών 

6.1.1 Γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου 

Σήµερα, ο παραγωγικός τοµέας αλλαντικών στη χώρα µας συγκροτείται από µεγάλο 

αριθµό παραγωγικών µονάδων, η πλειοψηφία των οποίων είναι µικρής δυναµικότητας 

και τοπικής εµβέλειας, µε περιορισµένη τεχνικοοικονοµική υποδοµή. Από την άλλη 

πλευρά, οι µεγάλου µεγέθους βιοµηχανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 

κλάδο διαθέτουν σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό, οργανωµένη παραγωγική 

διαδικασία, γνωστά εµπορικά σήµατα και ανεπτυγµένα δίκτυα διανοµής. 

 

Ο αριθµός των καθετοποιηµένων επιχειρήσεων παραγωγής αλλαντικών και 

κρεατοσκευασµάτων είναι πολύ µικρός σε σχέση µε το σύνολο των επιχειρήσεων. 

Ελάχιστες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσµα παραγωγής, 

από την αναπαραγωγή και εκτροφή ζώων ή πουλερικών και την παραγωγή ζωοτροφών, 

έως τη διάθεση των τελικών προϊόντων. 

 

Στο οξύτατο ανταγωνιστικό περιβάλλον του κλάδου των αλλαντικών και των 

κρεατοσκευασµάτων, οι µεγαλύτερες κυρίως επιχειρήσεις επιδιώκουν τη 

διαφοροποίηση, δηµιουργώντας νέα προϊόντα και βελτιώνοντας διαρκώς τα υπάρχοντα. 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ποιότητα αυτών, η οποία εξασφαλίζεται µε συνεχείς 

ελέγχους στην παραγωγική διαδικασία και τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας. 

Επίσης, η δηµιουργία «επώνυµων» προϊόντων βρίσκεται ανάµεσα στους στόχους των 

εταιρειών, οι οποίες δαπανούν κονδύλια για διαφηµιστική προβολή και ενέργειες 

προώθησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.1.2 Χωροταξική κατανοµή των επιχειρήσεων 

 

 

∆ιάγραµµα 6.1.1 Χωροταξική κατανοµή των επιχειρήσεων 

 

Το 42,2% των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων από κρέας ζώων και πουλερικών 

χωροταξικά κατανέµεται στους νοµούς Αττικής, Θεσσαλονίκης και Λάρισας, µε 

ποσοστά περίπου 24%, 12% και 6% αντίστοιχα, στο σύνολο των επιχειρήσεων της 

χώρας. 

 

6.1.3 Μερίδια αγοράς 

Πίνακας 6.1.1 Μερίδια εγχώριας αγοράς αλλαντικών 

 

 

Οι 8 επιχειρήσεις που εµφανίζονται στον πίνακα 6.1.1 εκτιµάται ότι συγκέντρωσαν από 

κοινού το 62%-63% της εγχώριας αγοράς αλλαντικών. Παρατηρούµε ότι οι 

επιχειρήσεις Νίκας ΑΒΕΕ, Κρέτα Φαρµ ΑΒΕΕ και Υφαντής ΑΒΕΕ έχουν τα 

υψηλότερα µερίδια αγοράς µε ποσοστά περίπου 16 %, 15 % και 14 % αντίστοιχα. 

 

6.1.4 Στρατηγικές οµάδες 

Με βάση τα προηγούµενα στοιχεία, έχουµε το διάγραµµα των στρατηγικών οµάδων του 

κλάδου. Οι στρατηγικές µεταβλητές που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του 



 

διαγράµµατος των στρατηγικών οµάδων είναι το εύρος γεωγραφικής κάλυψης ( 

κάθετος άξονας ) και ο αριθµός προϊόντων ( οριζόντιος άξονας ). 

 

Εύρος γεωγραφικής κάλυψης 

ΥΨΗΛΗ 

 

 

 

 

 

  

 

ΧΑΜΗΛΗ 

 ΜΙΚΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 

              Αριθµός προϊόντων 

∆ιάγραµµα 6.1.2 Απεικόνιση στρατηγικών οµάδων 

Πηγή : Αντώνης ∆. Καραχρήστος ( 2011 ), Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 

Οι στρατηγικές οµάδες που απεικονίζονται στο διάγραµµα είναι οι εξής : 

1η Στρατηγική οµάδα : αποτελείται από τις επιχειρήσεις Νίκας Α.Β.Ε.Ε., Creta Farm 

και Υφαντής. Οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν µεγάλο εύρος γεωγραφικής κάλυψης, 

καθώς επίσης και µεγάλο αριθµό προϊόντων. 

2η Στρατηγική οµάδα : αποτελείται από τις επιχειρήσεις Brelle Α.Β.Ε.Ε., Dianik Α.Ε. 

και Β.Ι.Κ.Η. Α.Ε.. Οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν µέτριο εύρος γεωγραφικής 

κάλυψης, καθώς επίσης και µέτριο αριθµό προϊόντων. 

3η Στρατηγική οµάδα : αποτελείται από τις επιχειρήσεις Αλλ. Επιδαύρου ΑΒΕ, Τσέπας 

∆ηµ. ΕΠΕ και Κερκυραϊκή ΑΒΕΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν µικρό εύρος 

γεωγραφικής κάλυψης, όπως επίσης και µικρό αριθµό προϊόντων. 

 

 

 

 

ΑΛΛ.ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ ΑΒΕ 
ΤΣΕΠΑΣ ∆ΗΜ.ΕΠΕ 
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΒΕΕ 
 

BRELLE ΑΒΕΕ 
DIANIK AE 
Β.Ι.Κ.Η. ΑΕ 

NIKAS ABEE 
CRETA FARM 
IFANTIS 



 

6.1.5 Ανάλυση στρατηγικών οµάδων 

• Βασικοί ανταγωνιστές 

Οι κύριοι ανταγωνιστές για την κάθε επιχείρηση του κλάδου είναι οι υπόλοιπες 

επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια στρατηγική οµάδα. Έτσι για παράδειγµα, η 

επιχείρηση Νίκας ΑΒΕΕ, που ανήκει στην πρώτη στρατηγική οµάδα, αντιµετωπίζει τον 

ισχυρότερο ανταγωνισµό από την Creta Farm και τον Υφαντή. Αντίστοιχα, η 

επιχείρηση ΒΙΚΗ ΑΕ, που ανήκει στη δεύτερη στρατηγική οµάδα, έχει να 

αντιµετωπίσει άµεσα την Dianik ΑΕ και την Brelle ΑΒΕΕ. Επίσης, η Κερκυραϊκή 

ΑΒΕΕ, που ανήκει στην τρίτη στρατηγική οµάδα, έχει άµεσους ανταγωνιστές την 

Επιδαύρου ΑΒΕ και τον Τσέπα ΕΠΕ. 

• Στρατηγική απόσταση 

Από το διάγραµµα παρατηρούµε ότι η µεγαλύτερη στρατηγική απόσταση είναι αυτή 

µεταξύ της πρώτης και της τρίτης στρατηγικής οµάδας. Αυτό σηµαίνει ότι οι 

επιχειρήσεις της τρίτης στρατηγικής οµάδας είναι πάρα πολύ δύσκολο να 

µεταπηδήσουν στην πρώτη στρατηγική οµάδα. Η απόσταση µεταξύ της πρώτης και της 

δεύτερης στρατηγικής οµάδας είναι µικρότερη, που σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις της 

δεύτερης στρατηγικής οµάδας µπορούν πιο εύκολα να µεταπηδήσουν στην πρώτη 

στρατηγική οµάδα. Πάντως, η µικρότερη στρατηγική απόσταση εντοπίζεται µεταξύ της 

τρίτης και δεύτερης στρατηγικής οµάδας. Αυτό σηµαίνει ότι επιχειρήσεις της τρίτης 

στρατηγικής οµάδας µπορούν σχετικά εύκολα να µετακινηθούν προς τη δεύτερη 

στρατηγική οµάδα. Άρα συµπεραίνουµε ότι αν µία επιχείρηση της τρίτης στρατηγικής 

οµάδας θέλει να µετακινηθεί, θα πρέπει πρώτα να µεταπηδήσει στη δεύτερη 

στρατηγική οµάδα, όπου η στρατηγική απόσταση είναι σχετικά µικρή και στη συνέχεια, 

από τη δεύτερη να µετακινηθεί στην πρώτη στρατηγική οµάδα, µε µεγαλύτερη 

δυσκολία βέβαια, καθώς αυτή η στρατηγική απόσταση είναι µεγαλύτερη. Η µετακίνηση 

βέβαια από τη µία στρατηγική οµάδα στην άλλη προϋποθέτει την παραµονή σε κάθε 

στρατηγική οµάδα τόσο χρονικό διάστηµα ώστε να αποκτηθεί η απαραίτητη εµπειρία, 

οι απαραίτητες δεξιοτεχνίες, καθώς επίσης και οι απαραίτητοι πόροι. 

• Φραγµοί κινητικότητας 

Οι επιχειρήσεις σε κάθε στρατηγική οµάδα προσπαθούν να εµποδίσουν την είσοδο των 

υπολοίπων επιχειρήσεων στην οµάδα τους δηµιουργώντας φραγµούς κινητικότητας. 

Χαρακτηριστικά όπως η οργανωσιακή δοµή, η παραγωγική διαδικασία και η 

τεχνογνωσία αποτελούν φραγµούς κινητικότητας από τη µία στρατηγική οµάδα στην 



 

άλλη. Επίσης, η έρευνα και ανάπτυξη, που βοηθάει στη δηµιουργία νέων καινοτοµικών 

και διαφοροποιηµένων προϊόντων, αποτελεί σηµαντικό στοιχείο αν η επιχείρηση 

επιθυµεί να ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. Επιπλέον, τα κανάλια 

διανοµής παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εδραίωση των επιχειρήσεων στον κλάδο. Οι 

επιχειρήσεις Νίκας, Creta Farm και Υφαντής, που ανήκουν στην πρώτη στρατηγική 

οµάδα, προφανώς υπερτερούν σε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που αναφέραµε 

παραπάνω. Οι επιχειρήσεις αυτές καταλαµβάνουν τόσο ισχυρή θέση στον κλάδο που, 

χρησιµοποιώντας και την ισχυρή φήµη τους, δηµιουργούν υψηλό κόστος µετακίνησης. 

• Κενά στον στρατηγικό χάρτη 

Τα κενά που εντοπίζονται στον στρατηγικό χάρτη αφορούν τις περιοχές που 

χαρακτηρίζονται από υψηλό εύρος γεωγραφικής κάλυψης και µικρό αριθµό προϊόντων, 

µέτρια γεωγραφική κάλυψη και µικρό αριθµό προϊόντων, υψηλή γεωγραφική κάλυψη 

και µέτριο αριθµό προϊόντων, καθώς επίσης και µέτρια γεωγραφική κάλυψη σε 

συνδυασµό µε µεγάλο αριθµό προϊόντων. Τα κενά αυτά στον στρατηγικό χάρτη µπορεί 

να αποτελούν ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Αυτό σηµαίνει ότι για 

παράδειγµα οι επιχειρήσεις της τρίτης στρατηγικής οµάδας, Επιδαύρου ΑΒΕ, Τσέπας 

ΕΠΕ και Κερκυραϊκή ΑΒΕΕ, θα µπορούσαν να αυξήσουν τη γεωγραφική τους κάλυψη 

σε πρώτο στάδιο από χαµηλή σε µέτρια, ώστε να µετακινηθούν προς τα πάνω στο 

στρατηγικό χάρτη. Σε ένα επόµενο στάδιο θα µπορούσαν να αυξήσουν ακόµα 

περισσότερο τη γεωγραφική τους κάλυψη, διατηρώντας το µικρό αριθµό προϊόντων, 

και να µετακινηθούν ακόµη πιο ψηλά στον χάρτη, καταλαµβάνοντας τη θέση που 

χαρακτηρίζεται από υψηλή γεωγραφική κάλυψη και µικρό αριθµό προϊόντων. Στη 

συνέχεια, έχοντας κατακτήσει υψηλή γεωγραφική κάλυψη, µπορούν να αυξήσουν τον 

αριθµό των προϊόντων τους από µικρό σε µέτριο και να µετακινηθούν προς τα δεξιά. 

Επίσης, οι επιχειρήσεις της δεύτερης στρατηγικής οµάδας, Brelle ΑΒΕΕ, Dianik ΑΕ και 

ΒΙΚΗ ΑΕ, θα µπορούσαν είτε να µετακινηθούν προς τα πάνω, αυξάνοντας τη 

γεωγραφική τους κάλυψη από µέτρια σε υψηλή και διατηρώντας τον ίδιο αριθµό 

προϊόντων, είτε να µετακινηθούν προς τα δεξιά, αυξάνοντας τον αριθµό των προϊόντων 

τους από µέτριο σε µεγάλο και διατηρώντας το ίδιο εύρος γεωγραφικής κάλυψης. Όλα 

αυτά βέβαια σε θεωρητικό επίπεδο, αφού κάθε µετακίνηση, είτε προς τα πάνω είτε προς 

τα δεξιά, προϋποθέτει τεράστια δαπάνη σε µηχανολογικό εξοπλισµό, καθώς επίσης και 

σε έρευνα και ανάπτυξη.  

 

 



 

6.2 Περίπτωση κλάδου συσκευασµένου τοµατοπολτού 

6.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου 

Στον κλάδο των προϊόντων τοµάτας δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις 

διαφορετικής παραγωγικής δυναµικότητας, οι περισσότερες από τις οποίες ασχολούνται 

µε την πρώτη µεταποίηση (παραγωγή τοµατοπολτού). Οι µεγάλου µεγέθους 

επιχειρήσεις απευθύνονται στην εγχώρια αγορά κυρίως και καλύπτουν το µεγαλύτερο 

µέρος της κατανάλωσης. 

 

Βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η έντονη εξαγωγική δραστηριότητα που 

παρουσιάζει. Πολλές από τις παραγωγικές εταιρείες διαθέτουν το µεγαλύτερο µέρος ή 

το σύνολο των προϊόντων τους στις αγορές του εξωτερικού, µε ιδιαίτερη έµφαση στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Μεγάλη Βρετανία αποτελεί την κυριότερη χώρα 

προορισµού των εξαγωγών. Ο κλάδος παρουσιάζει χαµηλή εισαγωγική διείσδυση, η 

οποία αφορά κυρίως σάλτσες και κέτσαπ. Εισαγωγές πραγµατοποιούνται από λίγες 

παραγωγικές εταιρείες, αλλά και από εταιρείες εµπορίας ειδών διατροφής εν γένει. Οι 

εισαγωγές προέρχονται κυρίως από την Ιταλία. 

 

Οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου δραστηριοποιούνται στην παραγωγή 

τοµατοπολτού. Το ύψος της παραγωγής κάθε έτους εξαρτάται από εξωγενείς 

παράγοντες που σχετίζονται µε την καλλιέργεια νωπής τοµάτας, όπως οι καιρικές 

συνθήκες (επηρεάζουν την παραγωγή), ο όγκος της παραγωγής και οι διαµορφούµενες 

τιµές πρώτης ύλης. Για το λόγο αυτό παρατηρούνται αυξοµειώσεις στα αποθέµατα που 

διατηρούν οι επιχειρήσεις, ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες. 

 

Ο τοµέας του λιανικού εµπορίου προϊόντων τοµάτας περιλαµβάνει και προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας που διατίθενται από µεγάλες αλυσίδες σούπερ-µάρκετ µε το 

δικό τους εµπορικό σήµα. Το γεγονός αυτό προκαλεί όξυνση του ανταγωνισµού που 

επικρατεί στον κλάδο, καθώς τα συγκεκριµένα είδη αποσπούν µερίδιο αγοράς από τα 

«επώνυµα». Προκειµένου οι εταιρείες του κλάδου να διατηρήσουν και να ενισχύσουν 

την ανταγωνιστικότητά τους, καθώς και να βελτιώσουν τα περιθώρια κέρδους, 

επιδιώκουν τη δηµιουργία διαφοροποιηµένων προϊόντων, υψηλότερης προστιθέµενης 

αξίας, που απευθύνονται στο καταναλωτικό κοινό, αλλά και στη βιοµηχανία για 

περαιτέρω επεξεργασία. Τα τελευταία χρόνια, αναπτύσσονται προϊόντα που µοιάζουν 

περισσότερο στη φρέσκια τοµάτα, τα οποία προωθούνται έντονα από τις επιχειρήσεις 

του κλάδου. 



 

6.2.2 Μερίδια αγοράς 

 

Πίνακας 6.2.1 Μερίδια αγοράς των κυριότερων εταιριών παραγωγής τοµατοπολτού 

 

 

Οι εταιρείες οι οποίες διαθέτουν τοµατοπολτό στην εγχώρια αγορά είναι σχετικά λίγες 

σε αριθµό. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων οι οποίες παράγουν τοµατοπολτό εξάγουν 

σχεδόν όλη την παραγόµενη ποσότητα τοµατοπολτού, ή διαθέτουν την παραγωγή τους 

στη βιοµηχανία για περαιτέρω επεξεργασία. Με βάση την εκτιµώµενη πραγµατική 

κατανάλωση, η εταιρεία Κύκνος Ελληνική Εταιρεία Κονσερβών Α.Ε. κατέχει την 

πρώτη θέση, µε µερίδιο που εκτιµάται σε 45% περίπου. Ακολουθούν η Ελαΐς-Unilever 

Α.Ε., µε εκτιµώµενο µερίδιο µεταξύ του 17%-19% και η Ένωση Αγροτικών 

Συνεταιρισµών Θεσσαλονίκης (Οµοσπονδία) µε ποσοστό 17% περίπου. Η Σεβάθ 

Α.Β.Ε. συµµετέχει µε αντίστοιχο µερίδιο 14% περίπου. 

 

6.2.3 Στρατηγικές οµάδες 

Στο παρακάτω διάγραµµα εµφανίζονται οι στρατηγικές οµάδες του κλάδου. Ο ι 

στρατηγικές µεταβλητές που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία των στρατηγικών 

οµάδων είναι και σε αυτήν την περίπτωση το εύρος γεωγραφικής κάλυψης ( κάθετος 

άξονας ) και ο αριθµός προϊόντων ( οριζόντιος άξονας ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εύρος γεωγραφικής κάλυψης 

ΥΨΗΛΗ 

 

 

 

 

 

  

 

ΧΑΜΗΛΗ 

 ΜΙΚΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 

              Αριθµός προϊόντων 

∆ιάγραµµα 6.2.1 Απεικόνιση στρατηγικών οµάδων 

Πηγή : Αγγελική ∆. Λοβέρδου ( 2010 ), Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

  

Οι στρατηγικές οµάδες που απεικονίζονται στο διάγραµµα είναι οι εξής : 

1η Στρατηγική οµάδα : αποτελείται από τις επιχειρήσεις Ελαϊς ΑΕ ( Pummaro ), Κύκνος 

ΑΕ και Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας ( Private Label ). Οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν 

µεγάλο εύρος γεωγραφικής κάλυψης, καθώς επίσης και µεγάλο αριθµό προϊόντων. 

2η Στρατηγική οµάδα : αποτελείται από τις επιχειρήσεις Ζαναέ ΑΕ, Κωπαϊς ΑΒΕΕ και 

Νοµικός ΑΒΕΚ. Οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν µέτριο εύρος γεωγραφικής κάλυψης, 

καθώς επίσης και µέτριο αριθµό προϊόντων. 

3η Στρατηγική οµάδα : αποτελείται από τις επιχειρήσεις Σέκο ∆ράµας ΑΕ, Ένωση 

Αγροτικών Συνεταιρισµών Θεσσαλονίκης και Λαδάς ΑΕ. Οι επιχειρήσεις αυτές 

διαθέτουν µικρό εύρος γεωγραφικής κάλυψης, όπως επίσης και µικρό αριθµό 

προϊόντων. 

 

6.2.4 Ανάλυση στρατηγικών οµάδων 

• Βασικοί ανταγωνιστές 

Οι κύριοι ανταγωνιστές για την κάθε επιχείρηση του κλάδου είναι οι υπόλοιπες 

επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια στρατηγική οµάδα. Για παράδειγµα η Ελαϊς, που 

ΕΝ.ΑΓΡ.ΣΥΝ. 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΣΕΚΟ ∆ΡΑΜΑΣ 
ΛΑ∆ΑΣ 

ΖΑΝΑΕ 
ΚΩΠΑΪΣ 
ΝΟΜΙΚΟΣ 

ΕΛΑΪΣ 
ΚΥΚΝΟΣ 
PR.LABEL 



 

ανήκει στην πρώτη στρατηγική οµάδα, έχει βασικούς ανταγωνιστές τον Κύκνο και τα 

Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας. Η επιχείρηση Ζαναέ, που ανήκει στη δεύτερη στρατηγική 

οµάδα, αντιµετωπίζει τον πιο έντονο ανταγωνισµό από τις επιχειρήσεις Κωπαϊς και 

Νοµικός. Ενώ η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Θεσσαλονίκης έχει κύριους 

ανταγωνιστές τη Σέκο ∆ράµας και τον Λαδά. 

• Στρατηγική απόσταση 

Και σε αυτόν τον κλάδο η µεγαλύτερη στρατηγική απόσταση εντοπίζεται µεταξύ της 

πρώτης και της τρίτης στρατηγικής οµάδας. Αυτό σηµαίνει ότι η επιχειρήσεις που 

ανήκουν στην τρίτη στρατηγική οµάδα είναι σχεδόν αδύνατο να µεταπηδήσουν στην 

πρώτη στρατηγική οµάδα. Η στρατηγική απόσταση της δεύτερης και της τρίτης 

στρατηγικής οµάδας είναι µικρότερη, που σηµαίνει ότι πιο εύκολα µπορούν να 

µετακινηθούν οι επιχειρήσεις της τρίτης προς τη δεύτερη στρατηγική οµάδα. Πάντως, η 

µικρότερη στρατηγική απόσταση εντοπίζεται µεταξύ της δεύτερης και της πρώτης 

στρατηγικής οµάδας. ∆ηλαδή, δυνητικά, οι επιχειρήσεις της δεύτερης στρατηγικής 

οµάδας µπορούν σχετικά εύκολα να µεταπηδήσουν στην πρώτη στρατηγική οµάδα. 

Συνεπώς, µία επιχείρηση της τρίτης στρατηγικής οµάδας θα πρέπει πρώτα να 

µετακινηθεί προς τη δεύτερη στρατηγική οµάδα, µε αρκετή δυσκολία καθώς η 

στρατηγική απόσταση είναι σχετικά µεγάλη, και στη συνέχεια να µετακινηθεί προς την 

πρώτη στρατηγική οµάδα, όχι τόσο δύσκολα αφού η στρατηγική απόσταση σε αυτήν 

την περίπτωση είναι µικρότερη. Φυσικά µία επιχείρηση πρέπει να παραµείνει τόσο 

χρονικό διάστηµα σε µία στρατηγική οµάδα, ώστε να αποκτήσει την απαραίτητη 

εµπειρία, τις απαραίτητες δεξιότητες και τους απαραίτητους πόρους. 

• Φραγµοί κινητικότητας 

Η κάθε στρατηγική οµάδα προσπαθεί να δηµιουργήσει φραγµούς, έτσι ώστε να 

αποτρέψει την είσοδο των υπολοίπων επιχειρήσεων στην οµάδα. Οι κυριότεροι 

φραγµοί κινητικότητας είναι η οργανωσιακή δοµή, η παραγωγική διαδικασία, η 

τεχνογνωσία, καθώς επίσης και η έρευνα και η ανάπτυξη και τα κανάλια διανοµής. Οι 

επιχειρήσεις Ελαϊς, Κύκνος καθώς επίσης και τα Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας, που 

ανήκουν στην πρώτη στρατηγική οµάδα, έχουν τους πιο ισχυρούς φραγµούς 

κινητικότητας. Αυτό σηµαίνει ότι µία επιχείρηση που επιθυµεί να εισέλθει στη 

συγκεκριµένη στρατηγική οµάδα, πρέπει να κάνει τεράστιες δαπάνες, αφενός µεν για 

να πετύχει υψηλή γεωγραφική κάλυψη, κάτι το οποίο προϋποθέτει άριστα οργανωµένα 

κανάλια διανοµής, καθώς επίσης και δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, ώστε να έχει 



 

ένα µεγάλο αριθµό διαφοροποιηµένων προϊόντων που να ανταποκρίνονται στις 

σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. 

• Κενά στον στρατηγικό χάρτη 

Τα κενά στον στρατηγικό χάρτη µπορεί να αποτελούν ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις του 

κλάδου. Στον συγκεκριµένο κλάδο τα κενά στο στρατηγικό χάρτη εντοπίζονται στη 

δεξιά πλευρά και συγκεκριµένα στις θέσεις που χαρακτηρίζονται από χαµηλή 

γεωγραφική κάλυψη σε συνδυασµό µε µεγάλο αριθµό προϊόντων, καθώς επίσης και 

µέτρια γεωγραφική κάλυψη σε συνδυασµό µε µεγάλο αριθµό προϊόντων. Για 

παράδειγµα, η επιχείρηση Λαδάς, που ανήκει στην τρίτη στρατηγική οµάδα, θα 

µπορούσε να αυξήσει τον αριθµό των προϊόντων της, διατηρώντας χαµηλό το εύρος 

γεωγραφικής κάλυψης και να µετακινηθεί προς τα δεξιά. Φυσικά, κάτι τέτοιο 

προϋποθέτει υψηλή δαπάνη σε έρευνα και να ανάπτυξη για τη δηµιουργία 

καινοτοµικών και διαφοροποιηµένων προϊόντων. Επίσης, η επιχείρηση Ζαναέ, που 

ανήκει στη δεύτερη στρατηγική οµάδα, θα µπορούσε και αυτή να αυξήσει τον αριθµό 

των προϊόντων της, διατηρώντας τη µέτρια γεωγραφική κάλυψη, ώστε να µετακινηθεί 

προς τα δεξιά. Προφανώς οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην πρώτη στρατηγική οµάδα 

καταλαµβάνουν την πιο ελκυστική θέση στο χάρτη όσον αφορά το εύρος γεωγραφικής 

κάλυψης και τον αριθµό των προϊόντων. 

 

6.3 Περίπτωση κλάδου τυποποιηµένου ελαιόλαδου 

6.3.1 Γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου 

Το ελαιόλαδο και το πυρηνέλαιο αποτελούν παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα της 

χώρας µας. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες θέσεις παγκοσµίως στην παραγωγή 

ελαιολάδου, ενώ πραγµατοποιεί ετησίως σηµαντικές εξαγωγές. 

 

Ο παραγωγικός τοµέας του ελαιολάδου και του πυρηνελαίου αποτελείται από µεγάλο 

αριθµό επιχειρήσεων, των οποίων το µέγεθος και η δραστηριότητα ποικίλουν καθώς η 

διαδικασία παραγωγής, από την παραλαβή της πρώτης ύλης (ελιές – πυρήνας ελιών) 

µέχρι τη διάθεση του τελικού προϊόντος, περιλαµβάνει διάφορα στάδια.  

Ειδικότερα, τα ελαιοτριβεία πραγµατοποιούν την πρώτη φάση της παραγωγής 

ελαιολάδου, το οποίο στη συνέχεια είτε διατίθεται απευθείας προς κατανάλωση 

(βρώσιµο) σε µορφή χύµα, είτε προωθείται σε εµπορικές επιχειρήσεις (χονδρεµπόρους) 

για µεταπώληση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, είτε διοχετεύεται σε επιχειρήσεις 

επεξεργασίας ή / και τυποποίησης. 



 

Στον κλάδο επίσης δραστηριοποιούνται και αρκετοί συνεταιρισµοί ή Ενώσεις 

Αγροτικών Συνεταιρισµών, που έχουν ως κύρια δραστηριότητά τους τη συλλογή των 

προϊόντων των µελών τους και στη συνέχεια την εµπορία, επεξεργασία ή / και 

τυποποίηση αυτών. 

 

6.3.2 Γεωγραφική κατανοµή 

Πίνακας 6.3.1 Γεωγραφική κατανοµή των επιχειρήσεων παραγωγής ελαίων και λιπών 

 

 

6.3.3 Μερίδια αγοράς 

Πίνακας 6.3.2 Μερίδια επιχειρήσεων στην αγορά τυποποιηµένου ελαιολάδου ( 2009) 

 

 

Από τον πίνακα 6.3.2 παρατηρούµε ότι το µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς, περίπου 30 %, 

κατέχει η Ελαϊς – Unilever ΑΕΒΕ και ακολουθεί η Μινέρβα ΑΕ µε µερίδιο αγοράς 

περίπου 17 %.  

 

6.3.4 Στρατηγικές οµάδες 

Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζονται οι στρατηγικές οµάδες του κλάδου 

τυποποιηµένου ελαιόλαδου. Οι στρατηγικές µεταβλητές που χρησιµοποιούνται είναι ο 



 

αριθµός παραγόµενων προϊόντων ( κάθετος άξονας ) και το εύρος γεωγραφικής 

κάλυψης ( οριζόντιος άξονας ). 

 

Αριθµός προϊόντων 

ΜΕΓΑΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΙΚΡΟΣ 

 ΧΑΜΗΛΗ                                                                                ΥΨΗΛΗ 

             Εύρος γεωγραφικής κάλυψης 

∆ιάγραµµα 6.3.1 Απεικόνιση στρατηγικών οµάδων 

Πηγή : Ανθή Π. Λυµπεράκου ( 2010 ), Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 

Οι στρατηγικές οµάδες που απεικονίζονται στο διάγραµµα είναι οι εξής : 

1η Στρατηγική οµάδα : αποτελείται από τους Γεωργικούς Συνεταιρισµούς Ελαιολάδου. 

Αυτοί οι Συνεταιρισµοί δρουν µόνο σε τοπικό επίπεδο και παράγουν µόνο προϊόντα 

λαδιού. ∆ιαθέτουν µικρό αριθµό προϊόντων, όπως επίσης και µικρή γεωγραφική 

κάλυψη. 

2η Στρατηγική οµάδα :  αποτελείται από τις επιχειρήσεις Κρητικά Φυσικά Προϊόντα 

ΑΒΕΕ, που δραστηριοποιείται στην Κρήτη και την επιχείρηση ΦΟΥΦΑ Η. ΑΦΟΙ ΑΕ, 

που δραστηριοποιείται στο νοµό Αργολίδος. ∆ιαθέτουν µέτρια γεωγραφική κάλυψη και 

σχετικά µικρό αριθµό προϊόντων. 

3η Στρατηγική οµάδα : αποτελείται από τις επιχειρήσεις Nutria ΑΕ, που 

δραστηριοποιείται στο νοµό Φθιώτιδος, την ΕΛΕΜΧΟ ΑΕ, που δραστηριοποιείται στο 

νοµό Αττικής και την Μποτζάκης ΑΕ, που δραστηριοποιείται στην Κρήτη. ∆ιαθέτουν 

µέτρια γεωγραφική κάλυψη και µέτριο αριθµό προϊόντων. 

ΤΟΠΙΚΟΙ 
ΑΓΡ.ΣΥΝ. 

ΦΟΥΦΑ ΑΦΟΙ.ΑΕ   ΚΡΗΤΙΚΑ 
                                    ΠΡ.ΑΒΕΕ 

NUTRIA AE      ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΑΕ 
ΕΛΕΜΧΟ ΑΕ 

ΦΑΚΛΑΡΗ ΑΕ   ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΒΕΕ 

ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ ΑΕ 
ΕΛΛ.ΕΚΛ.ΕΛΑΙΑ ΑΕ 

ΕΛΑΪΣ-UNILEVER ΑΕ   
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ 



 

4η Στρατηγική οµάδα : αποτελείται από τις επιχειρήσεις ΦΑΚΛΑΡΗ ΑΦΟΙ ΑΕ, που 

δραστηριοποιείται στο νοµό Αργολίδος και την ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΒΕΕ, που 

δραστηριοποιείται στην Κρήτη. ∆ιαθέτουν µέτρια γεωγραφική κάλυψη και σχετικά 

µέτριο αριθµό προϊόντων. 

5η Στρατηγική οµάδα : αποτελείται από τις επιχειρήσεις ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. ΑΕ, που 

δραστηριοποιείται στο νοµό Μεσσηνίας και την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ ΑΕ, 

που δραστηριοποιείται στο νοµό Αττικής. ∆ιαθέτουν µέτρια γεωγραφική κάλυψη και 

σχετικά µεγάλο αριθµό προϊόντων. 

6η Στρατηγική οµάδα : αποτελείται από τις επιχειρήσεις ΕΛΑΪΣ – UNILEVER ΑΕ, που 

δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα και την ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ, η οποία 

δραστηριοποιείται επίσης σε ολόκληρη την Ελλάδα. ∆ιαθέτουν υψηλό εύρος 

γεωγραφικής κάλυψης και µεγάλο αριθµό προϊόντων. 

 

6.3.5 Ανάλυση στρατηγικών οµάδων 

• Βασικοί ανταγωνιστές 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, οι βασικοί ανταγωνιστές της κάθε επιχείρησης στον κλάδο 

είναι οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια στρατηγική οµάδα. Έτσι, στην 

πρώτη στρατηγική οµάδα ο ανταγωνισµός εντοπίζεται µεταξύ των τοπικών αγροτικών 

συνεταιρισµών. Αντίστοιχα, στην πρώτη στρατηγική οµάδα η ΕΛΑΪΣ – UNILEVER 

έχει βασικό ανταγωνιστή τη ΜΙΝΕΡΒΑ. Το ίδιο ισχύει και για τις ενδιάµεσες 

στρατηγικές οµάδες. Στις συγκεκριµένες όµως οµάδες και ιδιαίτερα στη δεύτερη, τρίτη 

και τέταρτη στρατηγική οµάδα, εκτός του ανταγωνισµού εντός των οµάδων, φαίνεται 

να υπάρχει και ανταγωνισµός µεταξύ των στρατηγικών οµάδων, αφού η απόσταση τους 

είναι πολύ µικρή. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από τους φραγµούς κινητικότητας που 

έχει αναπτύξει η κάθε στρατηγική οµάδα, κάτι το οποίο θα αναλύσουµε στη συνέχεια. 

• Στρατηγική απόσταση 

Η µεγαλύτερη στρατηγική απόσταση, όπως είναι αναµενόµενο, εντοπίζεται µεταξύ της 

πρώτης και της έκτης στρατηγικής οµάδας. Αυτό είναι λογικό, αφού η πρώτη 

στρατηγική οµάδα αποτελείται από τοπικούς αγροτικούς συνεταιρισµούς, ενώ η έκτη 

στρατηγική οµάδα αποτελείται από δύο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

ολόκληρη την Ελλάδα. Η αµέσως επόµενη µεγαλύτερη στρατηγική απόσταση 

εντοπίζεται µεταξύ της πέµπτης και έκτης στρατηγικής οµάδας, που σηµαίνει ότι οι 

επιχειρήσεις της πέµπτης οµάδας πολύ δύσκολα µπορούν να µεταπηδήσουν στην έκτη 

στρατηγική οµάδα. Επίσης, η απόσταση µεταξύ πρώτης και δεύτερης στρατηγικής 



 

οµάδας είναι σχετικά µεγάλη, πράγµα που σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις της πρώτης 

στρατηγικής οµάδας δύσκολα µπορούν να µεταπηδήσουν στη δεύτερη. Οι µικρότερες 

στρατηγικές αποστάσεις εντοπίζονται µεταξύ των ενδιάµεσων στρατηγικών οµάδων, 

δηλαδή µεταξύ της δεύτερης και της τρίτης, της τρίτης και της τέταρτης, καθώς επίσης 

της τέταρτης και της πέµπτης. Αυτό σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις µπορούν σχετικά 

εύκολα να µεταπηδήσουν από τη µία στρατηγική οµάδα στην άλλη. Όπως φαίνεται στο 

διάγραµµα, οι συγκεκριµένες στρατηγικές οµάδες έχουν το ίδιο εύρος γεωγραφικής 

κάλυψης, το οποίο είναι µέτριο και διαφοροποιούνται στον αριθµό των παραγόµενων 

προϊόντων. ∆ηλαδή, για τη µετακίνηση από τη δεύτερη στην τρίτη, από την τρίτη στην 

τέταρτη και από την τέταρτη στην πέµπτη στρατηγική οµάδα, αρκεί η αύξηση του 

αριθµού των προϊόντων µιας επιχείρησης. Κάτι το οποίο βέβαια στην πράξη είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο. 

• Φραγµοί κινητικότητας 

Χαρακτηριστικά όπως η οργανωσιακή δοµή, η παραγωγική διαδικασία, η τεχνογνωσία, 

η έρευνα και ανάπτυξη και τα κανάλια διανοµής αποτελούν φραγµούς κινητικότητας 

για τη µετακίνηση από τη µία στρατηγική οµάδα στην άλλη. Η κάθε στρατηγική οµάδα 

προσπαθεί να αναπτύξει ισχυρούς φραγµούς κινητικότητας, ώστε να αποτρέψει την 

είσοδο των υπολοίπων επιχειρήσεων στη στρατηγική οµάδα. Οι επιχειρήσεις ΕΛΑΪΣ – 

UNILEVER και ΜΙΝΕΡΒΑ, που ανήκουν στην έκτη στρατηγική οµάδα, διαθέτουν 

σαφέστατα τους πιο ισχυρούς φραγµούς κινητικότητας, αφού χρησιµοποιώντας και τη 

µεγάλη φήµη τους, έχουν δηµιουργήσει ιδιαίτερα υψηλό κόστος µετακίνησης. 

• Κενά στον στρατηγικό χάρτη 

Στον συγκεκριµένο κλάδο τα κενά στο στρατηγικό χάρτη εντοπίζονται στην τέρµα 

αριστερή, καθώς επίσης και στην τέρµα δεξιά πλευρά του χάρτη. Τα κενά αυτά ίσως 

αποτελούν ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις 

της πρώτης στρατηγικής οµάδας, δηλαδή οι τοπικοί αγροτικοί συνεταιρισµοί, θα 

µπορούσαν να αυξήσουν σταδιακά τον αριθµό των παραγόµενων προϊόντων τους, 

διατηρώντας σταθερή τη µικρή γεωγραφική κάλυψη και να µετακινηθούν µε αυτόν τον 

τρόπο προς τα πάνω στο χάρτη. Κάτι τέτοιο βέβαια προϋποθέτει τεράστια δαπάνη σε 

έρευνα και ανάπτυξη για τη δηµιουργία διαφοροποιηµένων προϊόντων. Επίσης, οι 

επιχειρήσεις της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης στρατηγικής οµάδας µπορούν να 

µετακινηθούν προς τα δεξιά, αυξάνοντας το εύρος γεωγραφικής κάλυψης και σε 

επόµενο στάδιο µπορούν να µετακινηθούν προς τα πάνω αυξάνοντας τον αριθµό 

παραγόµενων προϊόντων. Αυτό βέβαια σε θεωρητικό επίπεδο, αφού απαιτούνται 



 

τεράστιοι πόροι για την ανάπτυξη των καναλιών διανοµής και την αύξηση της 

γεωγραφικής κάλυψης, όπως επίσης και για την αύξηση του αριθµού παραγόµενων 

προϊόντων. Τέλος, οι επιχειρήσεις της πέµπτης στρατηγικής οµάδας θα µπορούσαν να 

αυξήσουν το εύρος γεωγραφικής κάλυψης και να µετακινηθούν προς τα δεξιά. 
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