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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα των στρατηγικών στις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον των παγκοσμιοποιημένων 

αγορών, σχετικά με τις προοπτικές και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Στόχος της 

εργασίας είναι καταρχήν, η αποτύπωση των στρατηγικών  που εφαρμόζουν οι 

ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, 

προκειμένου να διασφαλίσουν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και επιτυχία 

στον εθνικό και διεθνή επιχειρηματικό στίβο.  

           Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και χωρίζεται σε δύο μέρη : α) 

στη θεωρητική προσέγγιση των στρατηγικών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μία 

εποχή που η παγκοσμιοποίηση έχει εισχωρήσει κατά πολύ μέσα στη ζωή μας και β) 

επιχειρείται η διαμόρφωση επίτευξης στρατηγικών, στο πλαίσιο της ελληνικής 

πραγματικότητας, για να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους και την υλοποίηση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  για την έξοδο από την οικονομική κρίση. 

         Αρχικά γίνεται μια αναφορά για την έννοια και το μύθο της παγκοσμιοποίησης. 

Επίσης, γίνεται μία ιστορική αναδρομή στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, τις 

ευκαιρίες και τις απειλές που παρουσιάζει «στη ραχοκοκαλιά» της ελληνικής 

οικονομίας, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ακολουθούν ορισμένα χαρακτηριστικά 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς, και η ηθική και εταιρική κοινωνική ευθύνη 

των επιχειρήσεων. 

          Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της έννοιας και της σημασίας της 

στρατηγικής, των βασικών θεωρήσεών της, του μοντέλου του στρατηγικού 

μάνατζμεντ, της αναγκαιότητας του στρατηγικού σχεδιασμού,  της αποστολής και του 

οράματος της επιχείρησης και της σημαντικότητας της στρατηγικής κατεύθυνσης 

κάθε οργανισμού. 

           Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ανάλυση του εξωτερικού και 

εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Στην εκτίμηση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάλυση PESTEL. Στην εκτίμηση 

του εσωτερικού περιβάλλοντος συνεισφέρουν το υπόδειγμα Porter, η αλυσίδα αξίας 

και η θεωρία των πόρων και ικανοτήτων της επιχείρησης. Επίσης, παρουσιάζεται η 

ιεράρχηση στρατηγικών και ορισμένες εναλλακτικές στρατηγικές επιχειρήσεων σε 

θεωρητική προσέγγιση από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. 
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         Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο επιχειρούνται ενδεδειγμένες στρατηγικές 

που μπορούν να ακολουθήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να 

καταφέρουν να εξέλθουν από το φαύλο κύκλο της οικονομικής κρίσης σε περίοδο 

παγκοσμιοποίησης. 

      Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με τη διατύπωση συμπερασματικών σχολίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 

 

1.1 Εισαγωγή  Στην Παγκοσμιοποίηση 

 

Ζούμε σε μια ιδιαίτερα παράξενη εποχή. Στις αρχές του 21
ου

 αιώνα και  μπροστά στη 

νέα χιλιετία της μ.Χ. ανθρώπινης ιστορίας η παγκόσμια οικονομία δέχεται μία 

εκτεταμένη σειρά ιδιαζόντως σαρωτικών και εντυπωσιακών αλλαγών. Όλα δείχνουν 

ότι η ελληνική οικονομία, η ελληνική κοινωνία, ολόκληρος ο κοινωνικό-οικονομικός 

σχηματισμός στην Ελλάδα, σε όλες του τις πτυχές, βρίσκεται μπροστά σε ένα 

σταυροδρόμι εξέλιξης. Πολλά αυτονόητα του χθες καταρρέουν. Πολλές βεβαιότητες 

καταργούνται. Ακόμα  περισσότερο, η ίδια η αβεβαιότητα, ενώ συνεχίζει να 

επεκτείνεται ραγδαία, δείχνει να ενσωματώνει ένα νέο και διαρκώς μετεξελισσόμενο 

ποιοτικό  περιεχόμενο. 

         «Παγκοσμιοποίηση» (globalization) είναι η λέξη-σύνθημα της εποχής μας. 

Ίσως είναι μαζί με την «ανταγωνιστικότητα» η πλέον πολυχρησιμοποιημένη λέξη στο 

λεξιλόγιο των πολιτικών, των οικονομολόγων και των τραπεζιτών. (Μελάς, 1999) 

           Η  «παγκοσμιοποίηση» αποτελεί ίσως το δημοφιλέστερο θέμα συζήτησης και 

αντιπαράθεσης στα διεθνή fora τα τελευταία χρόνια. Πίσω από αυτή την έννοια 

συσπειρώνονται εκόντες άκοντες φανατικοί οπαδοί και πολέμιοι, επιχειρηματίες και 

πολιτικοί ,επιστήμονες και δημοσιογράφοι.Φτάνει να επισκεφθεί κανείς μία δικτυακή 

βάση δεδομένων με τη βοήθεια «μιας μηχανής αναζήτησης», για να αντιληφθεί το 

εκπληκτικό μέγεθος όσων έχουν ειπωθεί και γραφεί για το θέμα. Παρ’ όλα αυτά το 

φαινόμενο «παγκοσμιοποίηση» παραμένει, αν και πολυσυζητημένο, ανεπαρκώς 

εξηγημένο (Ζουμπουλάκης, 2003). 

          Η παγκοσμιοποίηση είναι πλέον μέσα στη ζωή μας. Και αυτό όχι αφηρημένα, 

όχι αόριστα και γενικόλογα. Η παγκοσμιοποίηση εισχωρεί βαθιά και 

επαναδιαμορφώνει ακατάπαυστα το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης της 

κοινωνίας μας, εισχωρεί βαθιά μέσα στον συνολικό τρόπο ζωής μας. Αδιάκοπα  

μετασχηματίζει δομικά τον ελληνικό κοινωνικό-οικονομικό σχηματισμό: τόσο στο 
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επίπεδο της οικονομικής βάσης του όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό εποικοδόμημά 

του (Βλάδος, 2006).   

            Τι είναι λοιπόν η παγκοσμιοποίηση; Ένα κρίσιμο ερώτημα, που παραμένει 

σκιώδες μέσα στις συνήθεις πρόχειρες προσεγγίσεις του. Και  γιατί όμως 

ασχολούνται όλοι αυτοί με το θέμα της παγκοσμιοποίησης; Είναι καινούργιο 

φαινόμενο και από ενδιαφέρον το διευρύνουμε ή οι επιπτώσεις του, θετικές ή 

αρνητικές, μας επηρεάζουν τόσο πολύ στην καθημερινή μας οικονομική, κοινωνική 

,πολιτιστική και πολιτική ζωή; 

          Με τον όρο παγκοσμιοποίηση ορίζεται  η διαδικασία εκείνη μέσω της οποίας 

όλο και περισσότερο οι λαοί του κόσμου δένονται ο ένας κοντά στον άλλο σε μια και 

μοναδική κοινωνία. Ως «παγκοσμιοποίηση» λοιπόν, ορίζεται εκείνη η κοινωνική 

διαδικασία που οδηγεί τους λαούς της γης με γρήγορους ρυθμούς σε μια 

ολοκληρωτική ομογενοποίηση. Πιο συχνά όμως, η έννοια της «παγκοσμιοποίησης» 

χρησιμοποιείται με ιδεολογική σκοπιμότητα, προβάλλοντας το ΄΄αναπόφευκτο΄΄ και 

την ΄΄παντοδυναμία΄΄ της αγοράς χωρίς σύνορα. Πρόκειται για σύνολο φαινομένων 

που έχουν σαν σημείο αναφοράς τους τον κόσμο και όχι την τοπική ή εθνική 

κοινωνία. Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι ένα αμιγώς οικονομικό φαινόμενο και κατά 

συνέπεια δεν περιορίζεται στις αγορές. Φαινόμενα παγκοσμιοποίησης μπορούν να 

καταγραφούν σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής ζωής, όπως στη σφαίρα δράσης του 

πολιτισμού καθώς και στη πολιτική. (http://phestos.blogspot.gr/2011/12/blog-

post_01.html, 2013) 

         Σύμφωνα με τους Begg, Fischer και Dornbusch (2005), παγκοσμιοποίηση είναι 

η διαρκώς αυξανόμενη ολοκλήρωση των εθνικών αγορών οι οποίες προηγουμένως 

ήταν κατακερματισμένες, λειτουργώντας πολύ περισσότερο ανεξάρτητα η μια από 

την άλλη. 

         Με βάση άλλη προσέγγιση Ball, McCulloch, Frantz, Geringher & Minor, 

(2006), το φαινόμενο περιγράφεται ως η διεθνής ολοκλήρωση των προϊόντων, της 

τεχνολογίας, της εργασίας και του κεφαλαίου. Στο περιβάλλον αυτό οι επιχειρήσεις 

εφαρμόζουν παγκόσμιες στρατηγικές που συνδέουν και συντονίζουν τις διεθνείς τους 

δραστηριότητες σε παγκόσμια βάση. 

 

 

 

http://phestos.blogspot.gr/2011/12/blog-post_01.html
http://phestos.blogspot.gr/2011/12/blog-post_01.html
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1.2 Η Ιστορία Της Παγκοσμιοποίησης  

 

Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης δεν είναι πρωτόγνωρο στην ιστορία. Είναι ένας 

σταθμός στη μακραίωνη εξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος, με διακριτά και 

εξόχως ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Σε κάθε ιστορική περίοδο εμφανίζονται 

μορφές παγκοσμιοποίησης, μόνο που κάθε φορά είναι διαφορετικές. έτσι αυτό που 

αποκαλούμε παγκοσμιοποίηση είναι μεν επανάληψη μιας παλαιότερης περιόδου αλλά 

και ταυτόχρονα και κάτι το καινοφανές. Σύμφωνα με τους Smith, Solinger  και Topik, 

για να την κατανοήσουμε ως ιστορικό φαινόμενο πρέπει να την εντάξουμε στη 

«μακρά διάρκεια» της εξέλιξής της. Η παγκοσμιοποίηση δεν έχει μόνο παρόν και 

μέλλον αλλά και παρελθόν (Ζουμπουλάκης, 2003).  

 

 Αρχαία Περίοδος 

Από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια  οι μεγάλες αυτοκρατορίες της Μεσοποταμίας, της 

Κίνας, της Αιγύπτου και οι πολιτισμοί του Αιγαίου έρχονταν σε άμεση επαφή. 

Αντάλλασσαν εμπορεύματα, ιδέες, επινοήσεις πολιτισμικές, λέξεις, αρρώστιες και 

ιδεολογίες ακόμα. Πολύ συχνά βέβαια, αυτή η επαφή έπαιρνε τη μορφή του 

ανταγωνισμού και της καταστροφικής σύγκρουσης. Τότε ο ένας πολιτισμός, με τη 

μορφή της τεχνολογίας, του πλούτου, της θρησκείας ή της γλώσσας, επιβαλλόταν 

πάνω στον άλλο και αυτή η επιβολή σήμαινε και αφανισμό του κατακτημένου. Σε μια 

τέτοια κατάκτηση, αποδίδεται πολλές φορές και ο αφανισμός μεγάλων πολιτισμών. Ο 

όρος επομένως είναι παλιός, γιατί πάντα οι πολιτισμοί και οι λαοί που τους 

δημιουργούσαν έρχονταν κοντά ο ένας στον άλλο για να φτιάξουν όλοι μαζί την 

Οικουμένη, ένα ανθρώπινο σύμπαν με άλλα λόγια, όπου οι διαφορές θα έδιναν το 

νόημα της ζωής.  

          Καταρχάς, η έννοια της παγκοσμιοποίησης ως ιδέα αναπτύχθηκε στα 

ελληνιστικά χρόνια. Ο ελληνιστικός πολιτισμός αφορά τα έτη από το 323 ως το 30 

π.χ. και σχετίζεται με την τεραστία πολιτισμική επιρροή των Ελλήνων από τη Μ. 

Ασία ως τις Ινδίες, από τον Καύκασο μέχρι την Αραβία, καθώς και την Αίγυπτο. Η 

επιρροή αυτή σημάδεψε για πάντα τους λαούς αυτούς και οι επιστήμονες (ιστορικοί, 

αρχαιολόγοι, εθνολόγοι, γλωσσολόγοι, ανθρωπολόγοι, θρησκειολόγοι) βρίσκουν 

στοιχεία της μέχρι και σήμερα! Η ιδέα του κοσμοπολιτισμού αναπτύχθηκε κάτω από 

την επίδραση των ελληνικών φιλοσοφικών σχολών και συγκεκριμένα των κυνικών 
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και των στωικών φιλοσόφων. Και οι δυο σχολές είναι επηρεασμένες από την 

φιλοσοφία του Σωκράτη (470 – 399 π.χ.), ενός από τους μεγαλύτερους φιλοσόφους 

της ανθρώπινης ιστορίας (http://phestos.blogspot.gr/2011/12/blog-post_01.html, 

2013). 

 

 Μεσαιωνική Περίοδος 

Λέγοντας ‘‘Μεσαίωνας’’, εννοούμε την περίοδο που βρίσκεται ανάμεσα σε δύο 

άλλες περιόδους. Την εποχή εκείνη, ο μεσαίωνας φαινόταν στους ανθρώπους σαν μια 

χιλιόχρονη νύχτα που είχε σκεπάσει με το σκοτάδι της την Ευρώπη για το διάστημα 

ανάμεσα στην  αρχαιότητα και την Αναγέννηση.     

         Από τον 11ο αιώνα μέσα στα κλειστά όρια του φέουδου οργανώνεται η 

παραγωγική διαδικασία καθώς και η απόσπαση φορολογίας προς όφελος του 

ηγεμόνα, αρχικά υπό μορφή εργασίας και αργότερα υπό μορφή χρήματος.  

            Τον 12
ο
 αιώνα καθιερώνονται οι συναλλαγματικές στις Περιφερειακές 

Εκθέσεις που επιτρέπουν την διεξαγωγή του εμπορίου, χωρίς την μεταφορά 

χρημάτων. Αξιοσημείωτο, είναι ότι σύντομα  οι επιστολές αυτές μετατρέπονται από 

μέσο πληρωμής σε μέσο πίστωσης και κερδοσκοπίας. 

           Τον 13
ο
 και 14

ο
 αιώνα οι ιδιωτικές επιχειρήσεις συντελούν στην επίτευξη 

διασυνοριακών συναλλαγών και πραγματοποιείται εμπόριο σε αγροτικά, βιοτεχνικά 

προϊόντα καθώς και σε προϊόντα σιδήρου. Είναι η εποχή της εμπορικής διείσδυσης 

των Γερμανών στην Ανατολή (Μελάς, 2005). 

 

 Αναγέννηση 

 Με τον όρο Αναγέννηση, εννοούμε μία περίοδο πολιτισμικής άνθησης, που ξεκίνησε 

κατά τα τέλη του 14
ου

 αιώνα. Όλα άρχισαν στη Βόρεια Ιταλία. Αλλά ο ανανεωτικός 

άνεμος δεν άργησε να σαρώσει όλη την Ευρώπη. 

           Τον 15
ο
 αιώνα  συντελείται πρόοδος στην μεταλλουργία και την υφαντουργία. 

Νέες μέθοδοι στην  ναυσιπλοΐα επιτρέπουν την διάνοιξη νέων ναυτικών δρόμων και 

επιτυγχάνεται η εκκίνηση του εμπορίου. Το 1487 πραγματοποιείται ο περίπλους του 

Ακρωτηρίου Καλής Ελπίδας, το 1492 ο Κολόμβος ανακαλύπτει την Αμερική και το 

1498 ο Βάσκο ντε Γκάμα φτάνει στην Ινδία και ξεκινά ένα ατέρμονο παιχνίδι 

πλούτου. Η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς σε παγκόσμια κλίμακα ξεκινά από τότε 

που ο χρυσός του Μεξικού και ο αργυρός του Περού, μαζί με τα μπαχάρια της Ινδίας 
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και της Κίνας αρχίζουν να φτάνουν καθημερινά πρώτα στη Σεβίλλη και στη 

Λισσαβώνα και αργότερα στην Αμβέρσα και στο Άμστερνταμ  (Ζουμπουλάκης, 

2003). 

          Κατά τον 16
ο
 αιώνα έντονη είναι η μονοπωλιακή πολιτική των ηγεμόνων. Με 

επίκεντρο την Ολλανδία, η Ευρωπαϊκή Οικονομία επεκτείνεται  και μαζί με την 

Αγγλία και την Γαλλία αποτελούν τον πρώτο κύκλο οικονομίας κόσμου. Ο Μαρξ 

διόλου τυχαία θεωρούσε ότι «η εποχή του καπιταλισμού δε χρονολογείται παρά από 

το 16
ο
 αιώνα» (Μαρξ, 1867, σ.1170) Την περίοδο της εμποροκρατίας ολοκληρώνεται 

σε περιοχές της Ιταλίας της Ολλανδίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας η μετάβαση από 

τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό οπότε και σχηματίζεται αυτό που ο Σμιθ και ο 

Μαρξ ονόμασαν «πρωταρχική συσσώρευση του κεφαλαίου» (previous 

accumulation). 

          Τον 17
ο
 και 18

ο
 συντελούνται τρεις μεγάλες επαναστάσεις. Η Αμερικανική 

Επανάσταση με την ανεξαρτητοποίηση των αποικιών των ΗΠΑ, η Γαλλική 

Επανάσταση και τέλος η βιομηχανική επανάσταση. 

           Η στροφή στο βιομηχανικό καπιταλισμό στα μέσα του 18
ου

  αιώνα αποτελεί 

αναμφισβήτητα τη σημαντικότερη οικονομική μεταβολή στην οικονομική ιστορία της 

ανθρωπότητας από την εποχή της «νεολιθικής επανάστασης στη γεωργία». 

 

 Περίοδος 1871-1914 

Την περίοδο 1871-1914. ο κόσμος  είχε μεταμορφωθεί σε ένα παγκόσμιο χωριό : 

ατμοκίνητα πλοία, σιδηρόδρομοι, τηλέγραφοι, η δημιουργία της Διώρυγας του Σουέζ 

είχαν καταστήσει πιο μικρό τον πλανήτη. Έντονα είναι τα φαινόμενα αστυφιλίας και 

της μετακίνησης αγροτικού πληθυσμού στις πόλεις. Η ανάπτυξη του βιομηχανικού 

καπιταλισμού, έκανε έντονη την ανισότητα μεταξύ φτωχών και πλουσίων και 

μεγάλωσε το χάσμα της βιομηχανικής με την αγροτική παραγωγή,  τη χρυσή περίοδο 

της Ευρωπαϊκής οικονομίας   

           Την εποχή της μεγάλης αποικιοκρατίας και του «ιμπεριαλισμού» σημειώνεται 

ανάπτυξη στη δεύτερη γενιά βιομηχανικής τεχνολογίας που οδήγησε στη λεγόμενη 

«δεύτερη βιομηχανική επανάσταση». Η βιομηχανική επανάσταση οδήγησε ραγδαία 

στην ισχυροποίηση και στον εντεινόμενο ανταγωνισμό των εθνικών οικονομιών. 

Μεγάλες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ, στη Γερμανία και στην  Αγγλία συγχωνεύονται με 

αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικής δύναμης. Τα πολυεθνικά τραστ και τα 
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καρτέλ είναι οι νέοι πρωταγωνιστές της παγκόσμιας οικονομίας. Δημιουργείται ένα 

ενιαίο Διεθνές Νομισματικό Σύστημα θεμελιωμένο στον βρετανικό κανόνα του 

χρυσού.  Η Αγγλία, με τις καλύτερες εξαγωγές λόγω πλεονάσματος στο εξωτερικό 

ισοζύγιο, ήταν η πρώτη σε δανεισμούς περιφερειακών χωρών και ακολούθησαν η 

Γαλλία και η Γερμανία. 

          Το 1890 με την ανάπτυξη  του Σιδηροδρομικού δικτύου η Αμερική γίνεται 

πρώτη βιομηχανική δύναμη στον κόσμο. Η συγκέντρωση παραγωγής οδηγεί σε 

μονοπώλια και στη δημιουργία πολυεθνικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τους Λένιν 

και Σουμπέτερ η μεγάλη ανάπτυξη, οι οξύτατες κοινωνικές αντιθέσεις και οι άγριοι 

διεθνείς ανταγωνισμοί είχαν αντίκτυπο να ξεσπάσει ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. 

 

 Περίοδος Μεσοπολέμου(1919-1939) 

Η περίοδος που ακολουθεί αμέσως μετά  τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο με ένα κόσμο 

κατακερματισμένο σηματοδοτείται από το κραχ του 1929 στην Αμερική. Η 

μεγαλύτερη οικονομική κρίση(1929-32) που συνέβη ποτέ στο καπιταλιστικό σύστημα 

είναι γεγονός. Η κρίση ξέσπασε στο Χρηματιστήριο Αξιών της Νέας Υόρκης 

(Οκτώβρης 1929) και εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα σε ολόκληρο τον πλανήτη. 

Επιπρόσθετα,  Η ασφυξία των βιομηχανιών της πρώτης γενιάς ήταν αναπόφευκτη, η 

αύξηση της ανεργίας, οι σαθρές βάσεις του Νομισματικού Συστήματος και τα 

πολιτικοκοινωνικά γεγονότα που συντελούνται αυτό το διάστημα οδηγούν στον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος και ευνοεί την ενδυνάμωση της Σοβιετικής Ένωσης.  

 

 Μεταπολεμική Περίοδος (1945-1980) 

Η μεταπολεμική Περίοδος «το μεγάλο άλμα του καπιταλισμού» των «τριάντα 

ένδοξων χρόνων σηματοδοτεί την έναρξη και στην Ευρώπη. Η ενδυνάμωση της 

Σοβιετικής Ένωσης  ήταν εύλογο να οδηγήσει στον άκρατο ανταγωνισμό των δύο 

μεγάλων συστημάτων, καπιταλιστικού και σοσιαλιστικού, που με την σειρά του  

προκάλεσε πολιτικό-οικονομικό-κοινωνικές εξελίξεις στην Δύση  μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. 

            Στην προσπάθεια για σταθεροποίηση της παγκόσμιας καπιταλιστικής αγοράς 

κυριάρχησαν οικονομικές πολιτικές ενάντια στον προστατευτισμό της προηγούμενης 

περιόδου οι οποίες επέβαλλαν την οικονομική διεθνοποίηση του κεφαλαίου. Το  

κεϋνσιανό-φορντικό υπόδειγμα, που σαν κύριο χαρακτηριστικό του είχε τόνωση της 



7 
 

ενεργούς ζήτησης μέσω της δημοσιονομικής και νομισματικής επέκτασης, αποτέλεσε 

το εφαλτήριο για το μεγάλο άλμα του καπιταλισμού (Μελάς, 2005). 

           Την περίοδο του Ψυχρού πολέμου οι στρατιωτικές και οι πολιτικές συμμαχίες, 

η στρατιωτική ισχύς των ΗΠΑ, που λειτουργούν ως ασπίδα προστασίας για την  για 

την Ευρώπη, και η ιδεολογία για το υψηλό βιοτικό αμερικανικό επίπεδο είναι οι τρεις 

πυλώνες του μεταπολεμικού καθεστώτος συσσώρευσης κεφαλαίου έναντι του 

κομμουνιστικού κινδύνου. Οι κύριοι φορείς διεθνοποίησης του κεφαλαίου είναι οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι διεθνείς τραπεζικοί οργανισμοί. 

           Ωστόσο, η παγκοσμιοποίηση με τη μορφή και το περιεχόμενο που 

αντιλαμβανόμαστε σήμερα είναι δημιούργημα της μεταπολεμικής εποχής και 

ιδιαίτερα της περιόδου που ακολούθησε το τέλος του ψυχρού πολέμου. 

 

1.3 Τα Χαρακτηριστικά της Παγκοσμιοποίησης 

 

Η παγκοσμιοποίηση είναι κάτι αναπόφευκτο. Σύμφωνα με τον Theodore Levitt, είναι 

η αυτονόμηση της οικονομίας, κουλτούρας, πολιτισμού, γραμμάτων και τεχνών, της 

επικοινωνίας και άλλων παραμέτρων, οι οποίες παλαιότερα ήταν προϊόν ενός 

κράτους μόνο. Για να αποφύγουμε τη σύγχυση που προκαλεί η κατάχρηση του όρου 

της «παγκοσμιοποίησης» είναι ανάγκη να προσεγγίσουμε συστηματικά το σύνολο 

των σημαντικών αλλαγών που διαμορφώνονται στα πεδία της οικονομίας, της 

πολιτικής εξουσίας, των κοινωνικών σχέσεων, του πολιτισμού. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά των αλλαγών αυτών είναι τα ακόλουθα: 

  Οι ριζικές τεχνολογικές αλλαγές, που βρίσκονται σε μια διαρκή εξέλιξη, 

διαμορφώνουν ένα νέο τεχνικό και οικονομικό πρότυπο που στηρίζεται στη 

γνώση, στην πληροφόρηση, την μικροηλεκτρονική, την καινοτομία. Η 

τεχνολογική ανάπτυξη και ο ανταγωνισμός, που έχει στόχο την κυριαρχία 

πάνω στις τεχνολογικές εξελίξεις, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την 

οικονομική και πολιτική ισχύ του σύγχρονου κράτους – έθνους και κυρίως 

των επιχειρήσεων. 

 Η πλήρης απελευθέρωση που ισχύει για την κίνηση των κεφαλαίων σε 

παγκόσμια κλίμακα μέσω των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων. Ο έλεγχος 

που μπορεί να ασκηθεί από τα κράτη προέλευσης στις επιχειρήσεις αυτές έχει 

γίνει πλέον σχετικός. 
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  Η κυρίαρχη θέση που καταλαμβάνει σήμερα το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

στην παγκόσμια οικονομία. Μέσω των χρηματιστηρίων και των διεθνών 

Τραπεζών διακινούνται σε καθημερινή βάση τεράστια ποσά, που 

αντιστοιχούν στον εθνικό προϋπολογισμό ενός ισχυρού οικονομικά κράτους, 

όπως π.χ. της Γαλλίας. Το χρηματιστικό κεφάλαιο αποκτά πλήρη αυτονομία 

και κυριαρχεί πάνω στο επενδυτικό κεφάλαιο. 

  Οι οικονομικές αυτές δραστηριότητες συνοδεύονται από την απελευθέρωση 

αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών,  που λειτουργούσαν μέχρι τώρα σε εθνικό 

πλαίσιο, όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, οι τουριστικές υπηρεσίες, οι 

ασφάλειες, ο αγροτικός τομέας. 

  Διαμορφώνονται παγκόσμια δίκτυα επικοινωνίας, πληροφόρησης, 

ενημέρωσης, τα οποία επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση στη γνώση και στην 

πληροφορία. Μηδενίζονται κατ’ αυτό τον τρόπο οι γεωγραφικές και χρονικές 

αποστάσεις, όμως ταυτόχρονα υπάρχει ένας βομβαρδισμός πληροφοριών που 

δυσκολεύεται να επεξεργασθεί ο σύγχρονος πολίτης. Τα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας αποτελούν νέες κυρίαρχες εξουσίες στη σύγχρονη κοινωνία. 

  Η ελευθερία μετακίνησης των κεφαλαίων σε παγκόσμια κλίμακα, σε 

συνδυασμό με τον ανταγωνισμό στον τομέα της τεχνολογίας και της 

τεχνογνωσίας, οδήγησε σε μια τεράστια πίεση πάνω στους μισθούς και στα 

κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων στις αναπτυγμένες χώρες.  

 Η παγκόσμια-πολυεθνική επιχείρηση επιδιώκει την αύξηση των κερδών της 

διαμοιράζοντας τις δραστηριότητες της σε διάφορες χώρες όπου η αμοιβή της 

εργασίας είναι χαμηλή και τα κοινωνικά δικαιώματα περιορισμένα. 

Δημιουργούνται ζώνες φθηνής εργασίας και η αντίθεση Κεφαλαίου – 

Εργασίας μεταφέρεται, ως εσωτερική αντίθεση, στην Εργασία. 

 

1.4 Ευκαιρίες και Απειλές  της Παγκοσμιοποίησης 

 

Ένας Γερμανός επιστήμονας, ονόματι Karl Marx, ανέλυσε πριν 150 χρόνια αρκετά 

διεξοδικά τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Βέβαια, δεν θα του ερχόταν ποτέ η 

ιδέα να είναι «υπέρ η κατά» της παγκοσμιοποίησης. 

         Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης είναι ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σύμπλεγμα 

καταστάσεων και σχέσεων, εντούτοις μπορεί κάποιος να διαχωρίσει διάφορες πτυχές 
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της τις οποίες  άλλοι τις θεωρούν θετικές, άλλοι αρνητικές, ενώ πάντα κάποιοι 

κρατούν μια πιο μετριοπαθή στάση.  

          Ξεκινώντας από τους υποστηρικτές της διεθνοποίησης θεωρούν στον τομέα της 

οικονομίας, η απελευθέρωση του εμπορίου και η ταχεία ανάπτυξη των αναδυόμενων 

αγορών προσφέρει νέα ώθηση στις επιχειρήσεις. Η εξάπλωση οικονομικών 

δραστηριοτήτων οφείλεται και στην άνθιση της τεχνολογίας η οποία έχει εισχωρήσει 

στον τρόπο παραγωγής και ανταλλαγής των αγαθών με αποτέλεσμα νέων 

οικονομικών σχηματισμών. Η εύκολη μετακίνηση κεφαλαίων και η ταχύτατη 

διάδοση της τεχνολογίας έχουν ενθαρρύνει το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών.  

Πετρέλαιο, πολύτιμους λίθους, τρόφιμα, πρώτες ύλες κτλ. Παλιότερα αυτό δεν 

γινόταν, και κάθε λαός αναγκαζόταν να πορευτεί με υλικά που παράγονταν στο 

έδαφός του. Εξαιτίας του εμπορίου άρχισε να μοιράζεται και ο πλούτος, κάνοντας 

φτωχά κράτη πλουσιότερα, ή ακόμη και μεγάλες δυνάμεις (όπως για παράδειγμα οι 

αραβικές χώρες-εξαγωγείς πετρελαίου). Δίχως το άνοιγμα των συνόρων τίποτα από 

τα παραπάνω δε θα ήταν εφικτό, και οι άνθρωποι θα ζούσαν σε πολύ χειρότερες 

συνθήκες από τις σημερινές.  

         Επόμενη κατηγορία, ο πολιτισμός. Γίνεται αντιληπτό από τον καθένα η 

αλματώδης πρόοδος  των επικοινωνιών. Όχι μόνο το διαδίκτυο αλλά και οι 

υπερλεωφόροι της πληροφορικής διαβιβάζουν πληροφορίες από όλο τον κόσμο σε 

ελάχιστα δευτερόλεπτα και οι δορυφόροι παρέχουν στους τηλεθεατές εικόνες από 

απομακρυσμένες περιοχές, σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, τα παραδοσιακά μέσα 

μεταφοράς έχουν εκσυγχρονιστεί σε μεγάλο βαθμό. Η αξιοποίησή τους γίνεται όλο 

και πιο μαζική πράγμα που έχει βοηθήσει πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι γίνονται 

μετανάστες  είτε για να βρουν δουλειά, είτε για να έχουν μια δουλειά με καλύτερες 

οικονομικές απολαβές. Τέλος ας μην ξεχνάμε την ψυχαγωγία, η οποία μέσα από το 

χώρο του αθλητισμού (ποδόσφαιρο – μπάσκετ - ολυμπιακοί αγώνες), συμβάλει στην 

προώθηση και ενίσχυση των δημοκρατικών αρχών και δομών και αναντίρρητα  στην 

εξομάλυνση φαινόμενων κατά της βίας και του ρατσισμού.    

         Εξίσου σημαντική πρόοδος έχει παρατηρηθεί στις επιστήμες. Πλέον σε μεγάλα 

διεθνή ερευνητικά προγράμματα οι επιστήμονες είναι από δεκάδες χώρες, και είναι το 

γνωστικό επίπεδο πολύ μεγαλύτερο. Η ιατρική, επίσης έχει κάνει πολύ μεγάλα 

άλματα προόδου, με τη βοήθεια του εμπορίου, αφενός γιατί περισσότερα υλικά 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία φαρμάκων, αλλά και η διάθεσή τους 

γίνεται άμεσα σε όλο τον κόσμο. 
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       Στην αντίπερα όχθη, το χάσμα μεταξύ των χωρών βαθαίνει, οι πλούσιες χώρες 

γίνονται πλουσιότερες και οι φτωχές φτωχότερες. Γίνεται άνισος καταμερισμός των 

αγαθών με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται μία κοινωνία με τους έχοντες πολλά από 

τη μία και των στερούντων από την άλλη. 

          Στον κοινωνικό τομέα, νέα κύματα μεταναστών παρατηρούνται και μαζικές 

μετακινήσεις πληθυσμών. Σημαντικό ποσοστό ανθρώπων βιώνουν την ανεργία, η 

οποία αυξάνεται διαρκώς και σε  πολλές χώρες αναπτύσσεται η ξενοφοβία και ο 

ρατσισμός. Ακόμη, θα μπορούσε να θεωρηθεί βάσιμο επιχείρημα, η απουσία  εθνικής 

ταυτότητας. Πράγματι όταν ένας λαός δέχεται κάθε λογής αξίες, έθιμα κτλ, χάνεται η 

ταυτότητά του. Η μόδα, η μουσική, οι τέχνες δημιουργούν έλλειψη εθνικής 

ταυτότητας, παρόλα αυτά δε συμβάλλουν αρνητικά ως επί το πλείστον. 

          Παράλληλα υπάρχουν και οι υποστηρικτές της ιδέας ότι οι “μεγάλες δυνάμεις” 

χρησιμοποιούν την παγκοσμιοποίηση προκειμένου να ελέγξουν ευκολότερα τον 

κόσμο. Η πλανητική ομοιομορφία, η εξάλειψη των τοπικών πολιτιστικών διαφορών 

και η υποταγή σε ένα ενιαίο μοντέλο προκαλεί εχθρότητα και συγκρούσεις μεταξύ 

λαών-μελών του δυτικού κόσμου.  

 

1.5 Παγκοσμιοποίηση και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

 

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας σε επίπεδο επιχείρησης δίνεται συχνά από τη 

σκοπιά των γνωστών γιγαντιαίων επιχειρήσεων, κάτι που επισκιάζει την διεθνή 

δραστηριότητα μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που ακολουθούν τους δικούς 

τους ξεχωριστούς τρόπους μάνατζμεντ και συχνά αποδεικνύονται ικανότεροι 

ανταγωνιστές. (http://www.bluewavemag.com/blueart011.htm, 2013) 

         Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις συνιστούν την καρδιά της Ευρωπαϊκής 

Οικονομίας και του Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Παρόμοια εικόνα ισχύει και 

σε άλλες χώρες εκτός Ευρώπης. Λόγω του ότι δημιουργούν θέσεις εργασίας σε 

μεγαλύτερο βαθμό από τις μεγάλες Επιχειρήσεις, αποτελούν το μοχλό ανάπτυξης σε 

όλες σχεδόν τις Ανεπτυγμένες Οικονομίες.  

             Η εξελισσόμενη παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, δηλαδή οι κινητήριες 

δυνάμεις της και οι συνέπειές της είναι πολυσυζητημένα θέματα. Οι επιδράσεις, 

όμως, της διεθνοποίησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μέχρι σήμερα πολύ 

λιγότερο συζητηθεί και, μάλιστα, με άγνωστο προβλεπτικό πλαίσιο. Οι πάντες, όμως, 

http://www.bluewavemag.com/blueart011.htm
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γνωρίζουν ότι αυτή η ομάδα των επιχειρήσεων όλο και περισσότερο περιέρχεται στη 

λεγόμενη παγκοσμιοποίηση, η οποία παρουσιάζεται συγχρόνως και ως επιχειρησιακή 

ευκαιρία και ως επιχειρησιακός κίνδυνος. Οι μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές 

επιχειρήσεις προμηθεύονται όλο και περισσότερο από το εξωτερικό και, επομένως, οι 

ευκαιρίες πωλήσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χειροτερεύουν. Ταυτόχρονα, η 

οικονομία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υποφέρει λόγω του κυρίως 

προσανατολισμού στην εσωτερική αγορά από την, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, 

μεταξύ των άλλων συνεχώς μειούμενη ζήτηση στο εσωτερικό. Αυτό το θέμα είναι 

πολύ σοβαρό, αφού η μεγάλη εστίαση στην ελληνική αγορά επιβαρύνει τα έσοδα και 

τις ευκαιρίες ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γι’ αυτό είναι σήμερα πολύ 

σημαντικός ο εξαγωγικός προσανατολισμός των ελληνικών μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. 

            Οι περισσότερες ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν εξάγουν, αλλά 

εξυπηρετούν απλώς την τοπική, περιφερειακή ή εθνική αγορά. Ως εκ τούτου, η 

συμβολή τους στην αύξηση του πλούτου της χώρας είναι σχετικά περιορισμένη. 

Αυτές οι επιχειρήσεις επηρεάζονται μόνο έμμεσα από την παγκοσμιοποίηση λόγω 

του αυξανόμενου ανταγωνισμού εισαγωγών. Σχετίζοντας το μέγεθος της επιχείρησης 

με τις εξαγωγές παρατηρείται ότι το μέγεθος της επιχείρησης επηρεάζει θετικά την 

εξαγωγική δραστηριότητα. 

          Μια μικρομεσαία επιχείρηση που θέλει να αναπτύξει εξαγωγικές 

δραστηριότητες πρέπει στον τομέα του μάρκετινγκ να αντιμετωπίσει μια σειρά από 

προβλήματα αναλύσεων, σχεδιασμού και ελέγχου. Η φάση των αναλύσεων 

εστιάζεται στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες στις εξαγωγικές 

αγορές, δηλαδή το περιβάλλον στις εξαγωγικές αγορές. Πρόκειται για εκτιμήσεις των 

επιχειρησιακών ευκαιριών, λαμβάνοντας υπόψη τα αναμενόμενα κέρδη. Ταυτόχρονα 

πρέπει να εκτιμήσει αν επαρκούν οι πόροι της επιχείρησης σε κεφάλαια και 

προσωπικό. Επειδή οι εξαγωγικές δραστηριότητες πρέπει να έχουν έναν 

μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, οι εμπεριστατωμένες αναλύσεις είναι πολύ σημαντικές. 

         Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις θα βρεθούν στο 

μέλλον ενώπιον διάφορων ισχυρών εξελίξεων. Οι περισσότερες χώρες θα 

παρουσιάζουν όλο και περισσότερη αδύναμη οικονομική ανάπτυξη, θα έχουμε μια 

επιταχυνόμενη αύξηση των τιμών και ελλείμματα στα εμπορικά ισοζύγια πολλών 

χωρών. Επίσης, θα έχουμε μια μείωση πολλών πρώτων υλών, μια συρρίκνωση του 

πληθυσμού στις ανεπτυγμένες χώρες και μια μεγάλη αύξηση του πληθυσμού στις 
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υπανάπτυκτες χώρες. Επιπλέον, θα έχουμε ένα σε ευρεία κλίμακα άνοιγμα των 

αγορών και αύξηση του ανταγωνισμού. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις πρέπει, 

ενόψει αυτών των εξελίξεων, να προσαρμόσουν την παραγωγική τους δραστηριότητα 

σε προϊόντα συγκριτικού πλεονεκτήματος (χαμηλού κόστους και υψηλής 

ανταγωνιστικότητας) και υψηλής προστιθέμενης αξίας, ώστε να εκμεταλλευτούν τη 

ζήτηση προϊόντων υψηλής εισοδηματικής ελαστικότητας στο εξωτερικό 

(Παπαβασιλείου, 2012). 

            Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις  χαρακτηρίζονται από μία παράδοση 

απέραντης πολυμορφίας και σημαντικών επιτευγμάτων. Ανθούν παντού, από τη Νέα 

Υόρκη μέχρι το Λος Άντζελες στις  Ηνωμένες Πολιτείες και από την Ιαπωνία μέχρι 

το Ζαΐρ στον υπόλοιπο κόσμο. Οι μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις έχουν τόσο 

ζωτική σημασία, ώστε ελάχιστοι τομείς της παγκόσμιας οικονομίας θα μπορούσαν να 

επιβιώσουν χωρίς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Οι μικρές και οι μεσαίες 

επιχειρήσεις αποτελούν την κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Προσφέρουν μια 

σημαντική πηγή θέσεων απασχόλησης, καλλιεργούν το επιχειρηματικό πνεύμα και 

την καινοτομία και κατά συνέπεια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 

της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης (Ηγουμενάκης & Λύτρας, 2001). 

        Το μέγεθος της παραγωγής και οι οικονομίες κλίμακας θεωρούνταν καθοριστικά 

στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα και την επιβίωση μιας επιχείρησης, 

προβλέποντας έτσι την επικράτηση των μεγάλων επιχειρήσεων και την εξαφάνιση 

των μικρομεσαίων. Τα εμπειρικά όμως στοιχεία διεθνώς δείχνουν ότι τα οικονομικά 

αποτελέσματα δεν συμβαδίζουν με το μέγεθος των επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις εμφανίζονται να κατέχουν πάνω από 95% του συνόλου των 

επιχειρήσεων, αλλά και να απασχολούν το περισσότερο εργατικό δυναμικό. 

Επιπλέον, διεθνείς έρευνες έχουν καταδείξει τη συμβολή των ΜΜΕ ως βασικό 

παράγοντα αύξησης της απασχόλησης, βελτίωσης της παραγωγικότητας και 

προώθησης της επιχειρηματικής καινοτομίας.  
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1.6 Ορισμός και Τα Χαρακτηριστικά των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων 

 

Με τον όρο επιχείρηση ως μία  οικονομική μονάδα εννοούμε τους κάθε φύσεως  

συνδυασμούς των παραγωγικών συντελεστών όπως είναι το έδαφος,  κεφάλαιο, κλπ.,  

που συμβάλλουν στην δημιουργία προϋποθέσεων κάλυψης οικονομικών αναγκών.           

        Αριθμητικά με βάση τον διεθνή μέσο όρο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

αντιπροσωπεύουν τα 3/4  περίπου του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων. Σε  

τελική ανάλυση η ποσοστιαία αυτή αναλογία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

σε παγκόσμιο σύνολο εξαρτάται από την ταξινόμηση τους. Το μέγεθος της ΜΜΕ 

επιχείρησης δεν είναι καθορισμένο επακριβώς, ούτε επιστημονικά, ούτε νομοθετικά. 

Ωστόσο, η ανυπαρξία ενός κοινού ορισμού δεν επηρεάζει την αναγνώριση ενός 

συνόλου κοινών χαρακτηριστικών τα οποία εμφανίζουν όλες οι ΜΜΕ ανεξάρτητα 

από τη χώρα ή το κλάδο δραστηριοποίησης τους. Τα συνήθη  κριτήρια, τα οποία 

μπορεί να είναι ποσοτικά ή και ποιοτικά συνοψίζονται παρακάτω: 

 Αριθμός εργαζομένων 

 Μερίδιο της Αγοράς 

 Ύψος ετήσιων συνολικών πωλήσεων (κύκλος εργασιών ή τζίρος) 

 Ύψος συνολικών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

 Κεφάλαια (καθαρή θέση) 

 Τρόπος χρηματοδότησης 

         Αν και το πρώτο κριτήριο που υπάρχει στον εν λόγω κατάλογο (αριθμός 

εργαζομένων) είναι αυτό που χρησιμοποιείται περισσότερο, το καλύτερο κριτήριο σε 

οποιαδήποτε περίπτωση εξαρτάται από το σκοπό του χρήστη.  

         Σύμφωνα με τα εν λόγω κριτήρια ένας γενικός ορισμός της μικρομεσαίες 

επιχείρησης θα αναφερόταν σε μία επιχείρηση που απασχολεί ένα σχετικά μικρό 

αριθμό εργαζομένων, με μικρό μερίδιο αγοράς και περιορισμένους οικονομικούς 

πόρους. Ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να ασκήσει τη διοίκηση της επιχείρησης, ο οποίος 

έχει και τον απόλυτο έλεγχο. Όμως εκεί που ισχύει το ίδιο κριτήριο, το μέτρο 

διαφέρει από χώρα σε χώρα, από εποχή σε  εποχή. 

  Έτσι στις ΗΠΑ, μικρομεσαία θεωρείται η επιχείρηση που απασχολεί 

λιγότερους από 500 εργαζόμενους, στην Ιαπωνία λιγότερους από 300, στη Γερμανία, 

Γαλλία και Ιταλία λιγότερους από 200, και στην Αυστραλία λιγότερους από 50 
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εργαζόμενους. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τα περισσότερο 

χρησιμοποιούμενα ποσοτικά κριτήρια για τον ορισμό μιας επιχείρησης ως ΜΜΕ είναι 

πρωτίστως ο αριθμός των απασχολουμένων και κατά δεύτερον ο κύκλος εργασιών 

(Ζοπουνίδης, 2005). 

 

Πίνακας 1.6: Κατάταξη ΜΜΕπιχειρήσεων στην EE 

Κατηγορία Αριθμός 

εργαζομένων 

Κύκλος Συνολικός 

Επιχειρήσεων (αμετάβλητος) εργασιών Ισολογισμός 

Μεσαία < 250 < 50 Mio € < 43 Mio € 

  (1996=40) (1996=27) 

Μικρή <50 < 10 Mio € < 10 Mio € 

  (1996=7) (1996=5) 

Πολύ μικρή <10 < 2 Mio € < 2 Mio € 

  (το 1996 δεν υπήρχε (το 1996 δεν υπήρχε 

  σχετικό όριο) σχετικό όριο) 

    

    

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006. 

 

1.7 Κλάδοι Δραστηριότητας των ΜΜΕ 

 

Οι ΜΜΕπιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομικής 

μορφής, πολλές φορές αποτελεσματικότερα από τις μεγάλες επιχειρήσεις, λόγω της 

δυνατότητας εξειδίκευσης στην παραγωγή   ορισμένων προϊόντων  ή προσφορά 

υπηρεσιών. Οι τομείς στους οποίους τις συναντάμε συχνότερα είναι: 

 O αγροτικός τομέας: Aφορά την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 

προϊόντων τα οποία θα οδηγηθούν στη μεταποίηση. Στην Ελλάδα οι μικρές 

εκμεταλλεύσεις οικογενειακής μορφής αποτελούν την συντριπτική 

πλειοψηφία των αγροτικών νοικοκυριών. 

 Μεταποίηση: Μεταποίηση είναι η διαδικασία μετατροπής των πρώτων 

υλών σε προϊόντα. Αυτά τα προϊόντα μπορούν είτε να μεταπωλούνται σε μια 
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άλλη μεταποιητική επιχείρηση όπου θα χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες 

για δημιουργία άλλου προϊόντος, είτε απευθείας στους καταναλωτές. 

 Χονδρικό εμπόριο: Το χονδρεμπόριο είναι η διαδικασία κατά την οποία τα 

προϊόντα φεύγουν από την μεταποιητική επιχείρηση και πηγαίνουν είτε σε 

λιανεμπόριο είτε απευθείας στους καταναλωτές. Τα προϊόντα δεν υπόκεινται 

σε καμία διαδικασία επεξεργασίας. 

 Λιανικό εμπόριο: Παρά το γεγονός, ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες 

εμφανίστηκαν τα μεγάλα πολυκαταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων και 

άλλων αγαθών καθημερινής χρήσεως, υπάρχει χώρος λειτουργίας μικρών 

εξειδικευμένων μονάδων πώλησης αυτών των αγαθών. Στο λιανεμπόριο οι 

επιχειρήσεις αγοράζουν από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις ή από τους 

χονδρεμπόρους και μεταπωλούν στους καταναλωτές. 

 Παροχή υπηρεσιών: Στον κλάδο των υπηρεσιών οι επιχειρήσεις δεν πωλούν 

ένα συγκεκριμένο προϊόν αλλά προσωπικές και επαγγελματικές δεξιότητες, 

καθώς εδώ οι υπηρεσίες είναι τα προϊόντα. H ίδρυση επιχείρησης παροχής 

υπηρεσιών είναι σχετικά εύκολη και ως προς το μέγεθος των απαιτούμενων 

κεφαλαίων εκκίνησης και ως προς τη γραφειοκρατία. Στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μεγάλη ανάπτυξη του κλάδου των 

υπηρεσιών σε βάρος της μεταποίησης και του πρωτογενούς κλάδου 

(Μάντζαρης, 2011). 

 

1.8 Νομικές Μορφές Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων Στην 

Ελλάδα  

 

Στο σημερινό έντονο ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον οι κανόνες του 

επιχειρηματικού παιχνιδιού δεν καθορίζονται αποκλειστικά από την αντίληψη ενός 

προσώπου αλλά από τη συνεργασία περισσοτέρων. Άνθρωποι με επιχειρηματικές 

ιδέες συμπράττουν, συνεργάζονται με σκοπό την υλοποίηση από κοινού των 

επιχειρηματικών τους σχεδίων. 

         Μετά την συμφωνία του για κοινή επιχειρηματική δράση, βρίσκονται μπροστά 

στο δίλλημα να αποφασίσουν για την εταιρεία – το όχημα – που θα τους επιτρέψει 

την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων. 
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         Η επιλογή μιας νομικής μορφής για την οργάνωση της μικρομεσαίας 

επιχείρησης είναι μία από τις σημαντικές αποφάσεις του επιχειρηματία.  Οι 

κυριότεροι τύποι εταιρειών που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι οι εξής: 

Α. Προσωπικές Εταιρείες 

Στην ομάδα αυτή εντάσσονται οι: 

 Ατομική Επιχείρηση  

 Ομόρρυθμές Εταιρείες (Ο.Ε.) και οι 

 Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.) 

Β. Νομικά Πρόσωπα  

Στην ομάδα αυτή εντάσσονται οι: 

 Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) και οι  

 Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

Γ. Συνεταιρισμοί 

Στην ομάδα αυτοί εντάσσονται οι: 

 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί  

 Κερδοσκοπικοί Συνεταιρισμοί  

 Αστικοί Συνεταιρισμοί ( Καραγιώργος – Πετρίδης, 2000) 

 

Ατομική επιχείρηση 

Οι ατομικές επιχειρήσεις είναι οι πιο δημοφιλής νομική μορφή οργάνωσης που αφορά 

το 75% όλων των επιχειρήσεων. Έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της την ύπαρξη ενός 

μόνο ιδιοκτήτη. Οι σκοποί και οι στόχοι της επιχείρησης αυτής ταυτίζονται με τους 

στόχους που θέτει αυτός. 

Ομόρρυθμές Εταιρείες (Ο.Ε.) 

Η ομόρρυθμη εταιρεία  είναι μια εθελοντική σύμπραξη δύο ή περισσότερων ατόμων 

για τη σύσταση εταιρείας που τα μέλη της συμμετέχουν εξίσου στους κινδύνους, τα 

κέρδη και τις υποχρεώσεις της, ανεξάρτητα από το ποσοστό της συμμετοχής τους. Η 

Διοίκηση ασκείται από έναν η πολλούς διαχειριστές, που πρέπει να είναι όμως 

ομόρρυθμοι εταίροι.  

            Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ο.Ε. είναι η ικανότητα της να 

μεγαλώνει προσθέτοντας ταλέντο και χρήμα. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία 
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αποφεύγει ένα από τα πιο σοβαρά μειονεκτήματα της ατομικής επιχείρησης, την 

εξάρτηση της επιτυχίας από τις πηγές ενός μόνο ατόμου. 

Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.) 

Ετερόρρυθμη ονομάζεται η εμπορική εταιρεία, στην οποία ένας ή περισσότεροι 

εταίροι ευθύνονται  προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρο για τυχόν 

υποχρεώσεις της εταιρείας. Αποτελούν δηλαδή ομόρρυθμους εταίρους που είναι 

υπεύθυνοι με όλη τους την περιουσία για τα χρέη της εταιρείας και υπόκεινται σε 

προσωπική κράτηση για τη  μη εξόφληση τους. Όλοι οι ετερόρρυθμοι  εταίροι έχουν 

περιορισμένη προσωπική ευθύνη καθώς δεν συμμετέχουν ενεργά στη διοίκηση της 

προσωπικής εταιρείας. Με άλλα λόγια, οι ετερόρρυθμοι εταίροι ρισκάρουν μόνο το 

κεφάλαιο το οποίο έχουν επενδύσει στην επιχείρηση. Εάν ένας ετερόρρυθμος εταίρος 

λάβει ενεργό μέρος στην διοίκηση, τότε χάνεται η περιορισμένη ευθύνη 

(Longenecker, Moore, Petty, 1995).    

Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) 

Η Ανώνυμη Εταιρεία είναι η κατεξοχήν κεφαλαιουχική εταιρεία. Κάθε Α.Ε. είναι 

εμπορική εταιρεία, ακόμη και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική επιχείρηση . Έχει 

νομική προσωπικότητα και θεωρείται από τον νόμο ως καθαρά εμπορική επιχείρηση. 

Το κεφάλαιο της διαιρείται σε ισόποσα και μεταβιβάσιμα μερίδια, τις Μετοχές και ο 

κάτοχος της μετοχής, ο οποίος ονομάζεται  «Μέτοχος», ευθύνεται μέχρι του ποσού 

της συνεισφοράς του. 

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είναι εμπορική εταιρεία, και αποτελεί ενδιάμεσο 

τύπο μεταξύ κεφαλαιουχικών και προσωπικών εταιρειών. Η ευθύνη των μετόχων της 

περιορίζεται στο ποσοστό συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο. Ο τύπος της 

Ε.Π.Ε εξυπηρετεί τις ανάγκες επιχειρήσεων μικρού μεγέθους και παρουσιάζει 

συνδυασμό των πλεονεκτημάτων των κεφαλαιουχικών εταιριών, χωρίς να έχει τα 

μειονεκτήματά τους. Έτσι η δυσκολία άντλησης κεφαλαίων περιορίζεται και οι 

ευθύνες των εταίρων προς τους τρίτους (όπως στις Ο.Ε., Ε.Ε. για τους Ο.Ε.) 

(Μάντζαρης, 2011). 

Συνεταιρισμοί 

Συνεταιρισμός είναι μία ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την 

αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και 

επιδιώξεων τους, διαμέσου μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά διοικούμενης 

επιχείρησης. 
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          Οι συνεταιρισμοί αποτελούν ιστορικά τον κύριο κορμό κοινωνικής οικονομίας 

στην Ελλάδα. Λειτουργούν κυρίως ως επιχειρήσεις, με την έννοια ότι παράγουν και 

διαθέτουν στην αγορά προϊόντα ή υπηρεσίες. Μερικοί από αυτούς είναι μόνο 

Προμηθευτικοί. 

          Η έννοια της «Κοινοπραξίας» είναι αντίθετη με την έννοια του 

«συνεταιρισμού» γιατί η έννοια του συνεταιρισμού περιέχει το στοιχείο της συνέχειας 

κάτι που δεν ισχύει στην κοινοπραξία που συστήνεται για ένα ορισμένο έργο.  

           Σε πολλούς τομείς της οικονομίας αναπτύσσεται διεθνώς το συνεργατικό 

πνεύμα και δημιουργούνται συνεταιρισμοί στην αγροτική παραγωγή, στο χώρο της 

κατανάλωσης, της κοινωνικής ασφάλισης, της οικολογίας, του πολιτισμού, της 

άθλησης, της παραγωγής κοινωφελούς έργου ( Καραγιώργος & Πετρίδης, 2000). 

 

1.9 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των ΜΜΕ 

 

Η οικονομική και κοινωνική σημασία της λειτουργίας των ΜΜΕ είναι πολύ μεγάλη. 

Ιδιαίτερα στη χώρα μας οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν την πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων και συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Βέβαια η 

επιβίωση μιας επιχείρησης και ειδικά μιας μικρομεσαίας εξαρτάται από την 

οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία της. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός μεταξύ 

επιχειρήσεων γίνεται ολοένα και μεγαλύτερος και οι μικρομεσαίες δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν στις διοικητικές απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρήσεων. 

Χαρακτηριστικό φαινόμενο στη λειτουργία των ΜΜΕ είναι η υψηλή συχνότητα 

ίδρυσής τους και η υψηλή συχνότητα εξαφάνισής τους. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 

των επιχειρήσεων αυτών εξαφανίζεται λίγο διάστημα μετά την ίδρυσή τους. 

Παρακάτω παρατίθενται μερικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα δράσης των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 Τα πλεονεκτήματα της μικρομεσαίας επιχείρησης είναι: 

 Ευελιξία και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων.  

 Δυναμισμός, δημιουργικότητα του φορέα με αυξημένο αίσθημα ατομικής 

πρωτοβουλίας και ευθύνης. 

 Άμεση εποπτεία του προσωπικού 

 Προσωπικές σχέσεις και γνωριμία με το πελατολόγιο.  

 Εξυπηρέτηση ιδιαίτερων αναγκών των πελατών.  
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 Γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.  

 Καλύτερη και ευκολότερη ροή πληροφοριών.  

 Καινοτομίες στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.  

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

 Αξιοποίηση ταλέντων  

 Έλλειψη γραφειοκρατίας  

 Εκμετάλλευση τοπικών πόρων  

 Περιορισμός γενικών εξόδων.  

 Δημιουργία θέσεων εργασίας 

 Απαραίτητες για τις μεγάλες επιχειρήσεις  

 

Τα μειονεκτήματα της μικρομεσαίας επιχείρησης είναι: 

 Έλλειψη διοικητικής ικανότητας 

 Ο μεγάλος επιχειρηματικός κίνδυνος 

 Έλλειψη αποτελεσματικού ελέγχου 

 Δυσκολίες στην προμήθεια πρώτων υλών αναφορικά με την τιμή και την 

ποιότητα. 

 Μικρή παραγωγική ικανότητα για την κάλυψη μεγάλων παραγγελιών. 

 Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι και δυσκολία μακροχρόνιου τραπεζικού 

δανεισμού. 

 Ανεπαρκής εμπορική οργάνωση και δίκτυο πωλήσεων. 

 Περιορισμένος αριθμός εξειδικευμένων διοικητικών στελεχών. 

 Αβεβαιότητα για το μέλλον 

 Δεν υπάρχει τμήμα σχεδιασμού εκπαίδευσης 

 

1.10  Μορφές Χρηματοδότησης ΜΜΕ 

 

Η χρηματοδότηση των ΜΜΕ είναι ένα από τα προβλήματα (το σημαντικότερο) που 

πρέπει να αντιμετωπίσει ο επίδοξος επιχειρηματίας. Οι πηγές χρηματοδότησης της 

νέας, ή της υφιστάμενης μικρομεσαίας επιχείρησης είναι συνήθως: 

 Ίδια Κεφάλαια του επιχειρηματία (προσωπική αποταμίευση ή 

οικογενειακό/φιλικό περιβάλλον) 
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 Τραπεζικός Δανεισμός 

 Επενδυτικά Προγράμματα του Κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 Σύγχρονες Μορφές Χρηματοδότησης (leasing, factoring, venture capitals κ.ά.) 

 Αναπτυξιακή Πολιτική του κράτους (αναπτυξιακός νόμος, φορολογική 

πολιτική, πολιτική ενισχύσεων) 

 Φορολογικές απαλλαγές για νέες επιχειρήσεις 

 Ξένα Funds 

           Μολονότι, υπάρχουν πολλά διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, έρευνες 

που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα από έγκριτους φορείς (ΙΟΒΕ, ΕΟΜΜΕΧ) 

καταδεικνύουν μια σαφή προτίμηση των ΜΜΕ προς τη χρηματοδότηση με ίδια 

κεφάλαια και με τραπεζικό δανεισμό. Σημειώνεται, επίσης ότι η συντριπτική 

πλειοψηφία των ΜΜΕ δεν έχουν συνάψει χρηματοδοτικές σχέσεις με τράπεζες αλλά 

στηρίζουν τη λειτουργία τους στην αυτοχρηματοδότηση και στην χρηματοδότηση 

από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον. Τα ίδια κεφάλαια προτιμώνται και στην 

περίπτωση που το ύψος της αρχικής επένδυσης είναι χαμηλό. Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις το ποσό συμπληρώνεται από τον τραπεζικό δανεισμό. 

           Τα τραπεζικά δάνεια που επιλέγουν οι ΜΜΕ για να καλύψουν τις ανάγκες 

τους είναι συνήθως δάνεια για κεφάλαιο κίνησης ή μακροπρόθεσμα δάνεια. 

Δεδομένης της σταθερής και μακροχρόνιας παρουσία τους στην τραπεζική αγορά 

αποκαλούνται και «παραδοσιακές» μορφές τραπεζικής χρηματοδότησης προς 

αντιπαραβολή με τις σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης  εντός η εκτός τραπεζικού 

τομέα που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης.  

           Παρόλα αυτά, είναι αλήθεια ότι σήμερα (έτος 2013) έχουν περιοριστεί κατά 

πολύ οι δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Ο τραπεζικός δανεισμός 

είναι ανύπαρκτος, τα επενδυτικά προγράμματα στάσιμα, οι φορολογικές απαλλαγές 

παγίδες, για όσους τολμήσουν, ενώ τα ξένα κεφάλαια που ίσως να θεωρούσαν την 

Ελλάδα προορισμό τα διώχνει είτε η γραφειοκρατία είτε το εχθρικό φορολογικό 

σύστημα της χώρας. Το μόνο υγειές κομμάτι είναι τα ίδια κεφάλαια του 

επιχειρηματία, της οικογένειας του ή των συγγενών του, που πιστεύουν στην 

προσπάθειά του και την ενισχύουν. 
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1.11 Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE) 

 

 

 

Με την έννοια «Επιχειρηματική Ηθική» εννοούμε την ενασχόληση και την 

αντιμετώπιση της επιχείρησης απέναντι στο εταιρικό της περιβάλλον και στην 

κοινωνία ώστε να προάγεται, παράλληλα με το επιχειρηματικό κέρδος, το κοινωνικό 

συμφέρον, η πρόοδος, η δημιουργικότητα. 

        Η επιχειρηματική ηθική μπορεί να εξεταστεί από πολλές πλευρές, 

συμπεριλαμβανόμενες αυτές του υπαλλήλου, της επιχείρησης και της κοινωνίας ως 

συνόλου. Συχνά καταστάσεις ανακύπτουν όταν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα σε μία ή 

περισσότερες πλευρές. 

        Ως επιχειρηματική Ηθική νοείται: «η εφαρμογή στην επιχειρηματική 

συμπεριφορά των γενικών αρχών περί ηθικής, με σκοπό τη δημιουργική 

εξισορρόπηση και σύνθεση των συμφερόντων και των σχέσεων επιχείρησης – 

μετόχου – εργαζόμενου –προμηθευτή – πελάτη – καταναλωτή – κοινωνικού συνόλου. 

Στο ευρύτερο πλαίσιο της επιχειρηματικής ηθικής εγγράφονται τόσο η επιδίωξη 

ενίσχυσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης όσο και η βελτίωση του πλαισίου 

εταιρικής διακυβέρνησης». 

Σύμφωνα με τον Moeller: «οι κώδικες ηθικής αποδεικνύονται συχνά πιο 

αποτελεσματικοί από τους Κρατικούς κανονισμούς, όσον αφορά την πρόληψη 

κινδύνων, την βελτίωση (εξανθρωπισμό) του εργασιακού χώρου και την αύξηση της 

παραγωγικότητας (Παπαδόπουλος, 2005). 

      Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) (corporate social responsibility) (CSR) 

αφορά τους τρόπους με τους οποίους ο οργανισμός υπερβαίνει τις ελάχιστες 
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υποχρεώσεις του προς τις ομάδες διακύβευσης συμφερόντων, όπως ορίζονται μέσω 

κανονισμών (Johnson, Scholes, Whittington, 2011). 

       Σε διεθνές επίπεδο, πολλοί φορείς δραστηριοποιούμενοι σε θέματα ΕΚΕ, 

προσπαθούν να οριοθετήσουν την έννοια αυτή. Στους πιο σημαντικούς 

συγκαταλέγεται το Διεθνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

(Δ.Ε.Σ.Β.Α.), World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ένας 

παγκόσμιος οργανισμός αποτελούμενος από περίπου 200 επιχειρήσεις, τις οποίες 

ενώνει η κοινή δέσμευση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω τριών πυλώνων: της 

οικονομικής μεγέθυνσης, της ισορροπίας και της κοινωνικής προόδου. Όπου, το 1998 

χρησιμοποίησε τον πιο κάτω ορισμό της έννοιας της ΕΚΕ, για να διεξάγει την πρώτη 

έρευνα με θέμα τον προσδιορισμό του όρου Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στο Βέλγιο 

και την Ολλανδία : «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση μιας 

επιχείρησης να συμπεριφέρεται ηθικά και να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη, 

ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώνει την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των 

οικογενειών τους, καθώς επίσης, και της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας 

γενικότερα» (WBCSD, 1998). 

          Με λίγα λόγια Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι: η οικειοθελής υπευθυνότητα 

που επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις  κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους σε 

θέματα κοινωνικής, περιβαλλοντικής και ηθικής συμπεριφοράς. 

         Σύμφωνα με την έρευνα της MRB Hellas (2007) σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο Επικοινωνίας και το Πάντειο Πανεπιστήμιο, οι πολίτες για να θεωρήσουν 

υπεύθυνες προς την  κοινωνία τις εταιρείες ζητούν (κατά σειρά) (Γιαλελής, 2011): 

 Προστασία του περιβάλλοντος 

 Ασφαλή προϊόντα για τη δημόσια υγεία 

 Καλή ποιότητα προϊόντων 

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 Υποστήριξη σε κοινωφελή ιδρύματα 

 Υποστήριξη οικονομικά αδύνατων ομάδων 

 Σωστή συμπεριφορά στους εργαζομένους τους 

 Υποστήριξη στα ΑΜΕΑ (Άτομα Με  Ειδικές Ανάγκες) 

 Επαρκή πληροφόρηση για τα προϊόντα και τα συστατικά τους 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

 

2.1 Ορισμοί της Στρατηγικής 

 

Στην στρατηγική δεν είναι εύκολο να συναντήσουμε μία μόνο ορθή άποψη, ούτε να 

έχουμε έναν και μοναδικό ορισμό της. Όπως στην προσωπική ζωή, ο καθένας ορίζει 

την πραγματική ευτυχία. Έτσι  σε κάθε μελέτη, άρθρο ή βιβλίο της στρατηγικής ο 

συγγραφέας οριοθετεί τον τρόπο που βλέπει την στρατηγική. Υπάρχουν μάλιστα 

τόσες απόψεις για την στρατηγική, ώστε κάποιοι συγγραφείς τις έχουν κατατάξει σε 

προσεγγίσεις  (Whittinghton, 1995) ή και σε σχολές (Mintzberg). 

           Η λέξη στρατηγική, όπως και οι συγγενικές της (π.χ. στρατηγός) προέρχεται 

ετυμολογικά από την Αρχαία Ελλάδα. Είναι σύνθεση του ουσιαστικού ‘‘στρατός’’ 

και του ρήματος ‘‘άγω’’ που σημαίνει οδηγώ και αρχικά είχε καθαρά στρατιωτική 

έννοια. Ειδικότερα, η στρατηγική υποδήλωνε την επιστήμη ή την τέχνη της 

στρατιωτικής διοίκησης και την απαραίτητη σχεδίαση για τη βέλτιστη χρησιμοποίηση 

των έμψυχων και άψυχων πόρων (δηλαδή στρατιωτών και πολεμικού υλικού) προς 

την επίτευξη των τεθέντων στόχων. Η στρατηγική είναι μία σημαντική έννοια για μια 

επιχειρηματική οντότητα (οργανισμό), αφού η επιλογή της καθορίζει την επιτυχία του 

οργανισμού και πιθανόν την επιβίωση του. (Παπαδόπουλος, 2005). Στη συνέχεια 

παραθέτουμε κάποιους από τους πιο αντιπροσωπευτικούς ορισμούς, τους οποίους 

αξίζει ο κάθε αναγνώστης να έχει υπόψη του. 

          Ας ξεκινήσουμε με τον ορισμό της στρατηγικής ως πρότυπο  των αποφάσεων, 

οι οποίες είτε σκόπιμα είτε όχι προσδιορίζουν τη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση της 

εταιρείας και καθορίζουν τη μοίρα της. Τον όρο «εταιρεία» μπορούμε να τον 

υποκαταστήσουμε με τον όρο «οργανισμός», «τμήμα», «μονάδα επιχείρηση» ή 

ακόμη και «ομάδα». Οποιοσδήποτε από αυτούς τους όρους κι αν χρησιμοποιήσουμε, 

η στρατηγική αυτής της οντότητας αντιπροσωπεύεται στις αποφάσεις της, οι οποίες 

θα καθορίσουν το τι τελικά θα είναι ή θα κάνει, τη μορφή που θα πάρει καλά και την 

επιτυχία ή την αποτυχία της (Koch, 2005).  
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            Σύμφωνα με τον Smith η έννοια της στρατηγικής των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων είναι ανάλογη με την αντίστοιχη έννοια του πολέμου. Η στρατηγική 

σαν περιοχή του management, ενδιαφέρεται για τη γενική κατεύθυνση και 

μακροπρόθεσμη πολιτική της επιχείρησης σε αντιδιαστολή με τις βραχυπρόθεσμες 

ενέργειες και την καθημερινή δραστηριότητα. Έτσι η στρατηγική μιας μικρομεσαίας  

επιχείρησης μπορεί να ορισθεί σαν «μακροπρόθεσμοι στόχοι και, σε γενικές γραμμές, 

σαν μέσα με τη χρήση των οποίων αποβλέπει στην πραγμάτωσή τους.  

              Η στρατηγική συνιστάται στο να κάνεις διαφορετικά πράγματα απ’ ότι οι 

ανταγωνιστές σου ή να κάνεις τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο.  

“Michael Porter” 

            Η στρατηγική είναι το σχέδιο που ολοκληρώνει τους βασικούς σκοπούς μιας 

επιχείρησης, τις πολιτικές και τις πράξεις σε ένα ενιαίο σύνολο. Μια καλο-ορισμένη 

στρατηγική βοηθά στη διαχείριση και κατανομή των πόρων μιας επιχείρησης σε μια 

μοναδική και βιώσιμη θέση, που βασίζεται στις εσωτερικές ικανότητες και τα 

μειονεκτήματά της, τις προσδοκώμενες αλλαγές στο περιβάλλον και τις σχετικές 

κινήσεις έξυπνων αντίπαλων. 

Χαρακτηριστικά της στρατηγικής που συνεισφέρουν στην επιτυχία μιας ΜΜΕ είναι 

τα εξής: 

 Απλοί, συνεπείς και μακροπρόθεσμοι σκοποί  

 Σαφής κατανόηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 

 Αντικειμενικοί εκτίμηση τω πόρων της επιχείρησης 

 Αποτελεσματική υλοποίηση της διαμορφούμενης στρατηγικής 

Δεδομένων των παραπάνω χαρακτηριστικών, η στρατηγική εκπληρώνει τους 

βασικούς διοικητικούς στόχους: 

I. Υποστήριξη της Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων 

II. Συντονισμός και Επικοινωνία 

III. Η Στρατηγική σαν Σκοπός (επιχειρηματική κατεύθυνση) (Γεωργόπουλος, 

2006) 
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Διάγραμμα 2.1: Στρατηγική Επιχείρησης 

 

2.1.1 Διερεύνηση του Ορισμού της Στρατηγικής 

 

Κατά τον Henry Mintzberg έννοια της στρατηγικής είναι αρκετά πολυσύνθετη και το 

περιεχόμενό της δεν μπορεί να αποδοθεί με έναν μόνο ορισμό. Όπως γίνεται λόγος 

για τα τέσσερα Ps του Μάρκετινγκ (Product, Price, Place, Promotion), έτσι και η 

στρατηγική έχει τα δικά της 5Ps, τις πέντε σημασίες που διευρύνουν τον ορισμό και 

τη φύση της.  

Τα πέντε Ps του Mintzberg:      

 Η στρατηγική ως σχέδιο (Plan) 

Με βάση το μοντέλο του ορθολογικού προγραμματισμού, η στρατηγική 

εκλαμβάνεται ως ένα προμελετημένο σχέδιο που προετοιμάζεται συνειδητά και με 

ιδιαίτερη προσοχή για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης. 

 Η στρατηγική ως τέχνασμα (Ploy) 

Η στρατηγική εκτός από ένα απλό σχέδιο, παίρνει και τη μορφή τεχνάσματος. 

Δηλαδή, ένα παραπέτασμα θα δώσει στη  επιχείρηση το πλεονέκτημα να εκτοπίσει 

τους ανταγωνιστές – αντιπάλους. 

 Η στρατηγική ως υπόδειγμα (Pattern) 

Στην διάσταση της στρατηγικής ως υποδείγματος δίνεται βάθος στην πρακτική 

διερεύνηση της έννοιας και όχι στην προετοιμασία ενός πλήρους σχεδίου η μιας 

μορφής τεχνάσματος δηλαδή, των δύο παραπάνω διαστάσεων. 



26 
 

 

 Η στρατηγική ως τοποθέτηση (Position) 

Σε αυτή την περίπτωση η διάσταση της στρατηγικής επιχειρεί να τοποθετήσει και να 

οριοθετήσει τον στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης. Με λίγα λόγια, τις αξίες και 

που εντάσσεται η καρδιά της επιχείρησης. 

 H στρατηγική ως προοπτική (Perspective) 

Η προοπτική ως διάσταση, είναι το κίνητρο της επιχείρησης. Είναι ο μοχλός που θα 

δώσει την ώθηση σε νέους ορίζοντες και την επιθυμία στο ανθρώπινο δυναμικό να 

μετατρέψει τη δύναμη της θέλησης (Παπαδάκης, 2012). 

 

2.2 Το Βασικό Μοντέλο του Στρατηγικού Μάνατζμεντ 

 

Ποικίλο περιεχόμενο έχει δοθεί  στον όρο μάνατζμεντ, η ρίζα του οποίου βρίσκεται 

στη γαλλική λέξη “ménage”, που σημαίνει νοικοκυριό. Ορισμένοι την ταυτίζουν με 

τη διοίκηση, άλλοι με τη διεύθυνση, άλλοι με την ηγεσία, άλλοι με τη διαχείριση και 

άλλη με την οργάνωση. 

        «Στρατηγικό μάνατζμεντ (strategic management) είναι ένα σύνολο αποφάσεων 

και ενεργειών που οδηγούν στην ανάπτυξη αποτελεσματικής στρατηγικής ή 

στρατηγικών για την επίτευξη των  στρατηγικών στόχων. Η διαδικασία του 

στρατηγικού σχεδιασμού είναι ο δρόμος μέσω του οποίου καθορίζονται οι στόχοι και 

παίρνονται οι στρατηγικές αποφάσεις.» (Glueck, Jauch, 1988). 

         Μία άλλη έννοια που αποδίδεται στο στρατηγικό μάνατζμεντ είναι η διαδικασία 

ευθυγράμμισης ολόκληρης της επιχείρησης με το περιβάλλον της και με κάποιο 

αποτέλεσμα, δηλαδή επιχειρησιακούς στόχους και αποστολή (Σιώμκος, 2004). 

 

Πίνακας 2.2: Αρχές  στρατηγικού μάνατζμεντ 

 Περιλαμβάνει το μάνατζμεντ του οργανισμού, τη χρήση στρατηγικών και την 

υφιστάμενη σχέση ανάμεσά τους. 

 Έχει μία βασική αποστολή: τη διαχείριση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο 

περιβάλλον και στην επιχείρηση. 

 Καθοδηγείται από τη συνεχή επιδίωξη ευκαιριών, οι οποίες μπορούν να 

δημιουργηθούν εντός και εκτός της επιχείρησης. 

 Απαιτεί την ανάληψη κινδύνου. 
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 Αφορά στη κατανόηση του μελλοντικού περιβάλλοντος της επιχείρησης και την 

επινόηση και τη δημιουργία των κατάλληλων μελλοντικών ανταγωνιστικών 

συνθηκών. 

 Αποτελεί αντικείμενο του συνόλου της επιχείρησης, εφόσον σχετίζεται με την 

αλλαγή. Η αλλαγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο εσωτερικό είτε στο 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και να επηρεάσει οποιαδήποτε ομάδα ή 

οποιοδήποτε τμήμα της.  

Πηγή: Γεωργόπουλος, 2006 

 

         Τέσσερα στοιχεία που καθορίζουν σημαντικά την έννοια του στρατηγικού 

μάνατζμεντ είναι τα παρακάτω (Dess, Gregory G., Miller, Alex, 1993):  

 Η διαδικασία αυτή είναι προσπάθεια επίτευξης των στόχων όλης της 

επιχείρησης και όχι μεμονωμένα κάποιων τμημάτων ή προσώπων της. Αυτό 

τμημάτων να εγκαταλειφθούν αν δεν είναι επωφελείς για το σύνολο του 

οργανισμού.  

 Στις αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα όλων των 

μελών που έχουν επενδύσει και προσφέρει με οποιονδήποτε τρόπο στην 

επιχείρηση άρα έχουν και προσδοκίες από αυτή.  

 Το στρατηγικό μάνατζμεντ θα πρέπει να θέτει τόσο μακροχρόνιους όσο  και 

βραχυπρόθεσμους στόχους.  

 Στις διαδικασίες της επιχείρησης θα πρέπει να επιδιώκεται τόσο η 

αποδοτικότητα όσο και η αποτελεσματικότητα.  

Το στρατηγικό μάνατζμεντ αποτελείται από τέσσερα βασικά στάδια τα οποία είναι τα 

εξής (Smith, 1998): 

I. Η ανίχνευση του περιβάλλοντος 

II. Η διαμόρφωση της στρατηγικής 

III. Η υλοποίηση της στρατηγικής 

IV. Η αξιολόγηση και ο έλεγχος 

Τα στάδια της διαδικασίας του στρατηγικού μάνατζμεντ παρουσιάζονται στο 

παρακάτω σχήμα:  
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Διάγραμμα 2.2 Το βασικό μοντέλο του στρατηγικού μάνατζμεντ 

 

2.2.1 Ανίχνευση του Περιβάλλοντος  

 

Αποτελεί τη παρακολούθηση και τη χρησιμοποίηση σημαντικών πληροφοριών από 

το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης που θα βοηθήσουν τα 

διευθυντικά στελέχη (μάνατζερ) να αναγνωρίσουν τους στρατηγικούς αυτούς 

παράγοντες που θα προσδιορίσουν το μέλλον της επιχείρησης. Ο απλούστερος 

τρόπος ανίχνευσης του περιβάλλοντος μιας επιχείρησης μέσω της ανάλυσης 

δυνάμεων (strengths)  και αδυναμιών (weaknesses) του εσωτερικού περιβάλλοντος 

και ευκαιριών (opportunities)  και απειλών (threats) του εξωτερικού περιβάλλοντος 

είναι η S.W.O.T. Analysis. 

 

2.2.2 Διαμόρφωση Στρατηγικής 

 

Διαμόρφωση Στρατηγικής ή αλλιώς «ασκήσεις επί χάρτου», είναι η ανάπτυξη 

μακροπρόθεσμων σχεδίων για την αποτελεσματική διαχείριση των ευκαιριών και των 

απειλών του περιβάλλοντος υπό το φως των δυνάμεων και των αδυναμιών της 

επιχείρησης και περιλαμβάνει τον ορισμό της εταιρικής αποστολής, τον 

προσδιορισμό των στόχων που μπορούν να επιτευχθούν, την ανάπτυξη στρατηγικών 

και των καθορισμό των πολιτικών. 
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2.2.3 Υλοποίηση Στρατηγικής 

 

Είναι η διαδικασία με την οποία στρατηγικές και πολιτικές τίθενται σε εφαρμογή 

μέσω της ανάπτυξης των προγραμμάτων (programs) των προϋπολογισμών 

(budgets) και των διαδικασιών (procedures).    

 Προγράμματα: είναι η περιγραφή των ενεργειών και των βημάτων που 

απαιτούνται για την επίτευξη ενός σχεδίου ή την υλοποίηση μιας στρατηγικής 

και μπορεί να εμπεριέχει και την αναδιάρθρωση της εταιρείας, αλλαγή της 

κουλτούρας της ή έναρξης νέας ερευνητικής προσπάθειας. 

Παραδείγματα προγραμμάτων μπορεί να είναι:  

i. Διαφημιστικά προγράμματα  

ii. Προγράμματα μάρκετινγκ για την αύξηση πωλήσεων  

iii. Εκπαιδευτικά προγράμματα για την εξειδίκευση του προσωπικού   

Κατά την ανάπτυξη και υλοποίηση των διαφόρων προγραμμάτων πρέπει να δοθεί 

έμφαση στα επόμενα θέματα (Wheelen &  Hunger, 2008):   

1. Εφικτότητα των προγραμμάτων: αν μπορούν να αποτελέσουν τα προτεινόμενα 

προγράμματα ένα συνεπές και σταθερό σύστημα, λόγω του γεγονότος ότι 

επηρεάζουν τη σταθερότητα ολόκληρου του συστήματος της επιχείρησης.  

2. Σειρά εκτέλεσής τους: από πού πρέπει να ξεκινήσει η αλλαγή και αν 

επηρεάζεται σημαντικά η επιτυχία της  υλοποίησης από τη σειρά εκτέλεσής τους. 

3. Τοποθεσία: πόσο εύκολο και με τι κόστος είναι να αναδιοργανώσουμε τις 

υπάρχουσες εγκαταστάσεις ώστε να μπορέσουν να καθιερωθούν τα νέα 

προγράμματα. 

4. Ρυθμός και έκταση των  πραγματοποιούμενων αλλαγών: η αλλαγή μπορεί να 

επιδιωχθεί αργά ή γρήγορα, σταδιακά ή ολοκληρωτικά με διαφορετικές συνέπειες 

στην αποδοχή της και την επιτυχίας της. 

5. Αξιολογήσεις των stakeholders: ποια προγράμματα προσφέρουν τη μεγαλύτερη 

αξία για την επιχείρηση, έχουν αγνοηθεί τυχόν σοβαρές αλληλεπιδράσεις από την 

υλοποίηση των νέων προγραμμάτων.  

 Προϋπολογισμοί: είναι η ποσοτική απεικόνιση των προγραμμάτων της 

εταιρείας, είναι δηλαδή η ανάλυση του πόσο θα κοστίσει μια συγκεκριμένη  

διαδικασία στην επιχείρηση, καθώς και τα κέρδη που αναμένονται από αυτή 
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τη διαδικασία. Σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πριν την έγκριση 

κάποιου προγράμματος υπολογίζεται η ποσοστιαία απόδοσή του και αυτό 

συμβαίνει γιατί μία ιδανική αρχικά στρατηγική μπορεί να είναι ασύμβατη με 

την κοστολόγηση συγκεκριμένων προγραμμάτων. Καμία στρατηγική ή 

επιμέρους προγράμματα, όσο φιλόδοξα και αν είναι, δεν πρόκειται να 

εφαρμοστούν αν κριθεί ότι η απόδοση τους και τα αναμενόμενα κέρδη της 

επένδυσης είναι ανεπαρκή. Επομένως, οι προϋπολογισμοί αναπτύσσονται για 

τη διαφύλαξη των εταιρικών κεφαλαίων της επιχείρησης (Thompson & 

Martin, 2005). 

 Διαδικασίες: ή Standard Operating Procedures (SOP) είναι ένα σύστημα 

διαδοχικών βημάτων ή τεχνικών (μία σειρά διαδοχικών βημάτων ή τεχνικών) 

που περιγράφουν λεπτομερώς τους  διάφορους τρόπους εκτέλεσης που 

απαιτούνται ώστε να ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα. Ουσιαστικά οι διαδικασίες 

αυτές δίνουν με σαφήνεια τις διάφορες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την 

ολοκλήρωση των προγραμμάτων της επιχείρησης. Η συχνή ανανέωση των 

διαδικασιών είναι πολύ σημαντική ώστε να γίνονται αντιληπτές στην 

τεχνολογία και στην επιλεγμένη στρατηγική. Διακρίνονται από μεγάλη 

συνοχή και επαναλαμβανόμενες ενέργειες σε αντίθεση με τα προγράμματα τα 

οποία υποδιαιρούνται σε μικρότερες επιμέρους διαδικασίες (Wheelen &  

Hunger, 2008).      

 

2.2.4 Αξιολόγηση και Έλεγχος 

 

Η στρατηγική αξιολόγηση και έλεγχος είναι η τελική φάση της στρατηγικής 

διοικητικής διαδικασίας. Είναι η διαδικασία, μέσω της οποίας η διοίκηση της 

επιχείρησης, ελέγχει και συγκρίνει τη  πραγματική επίδοση των δραστηριοτήτων με 

την επιθυμητή. Το τελευταίο στάδιο του στρατηγικού μάνατζμεντ διασφαλίζει την 

επιτυχία όλων όσων έχουν τεθεί ως στόχοι στη διαμόρφωση στρατηγικής. Οι 

πληροφορίες που θα προκύψουν από τη σύγκριση χρησιμοποιούνται από τους 

μάνατζερ ώστε να λάβουν διορθωτικά μέτρα και να λύσουν τυχόν προβλήματα. 

        Οι μάνατζερ θα πρέπει να λάβουν συχνή, έγκαιρη και αμερόληπτη ενημέρωση 

από τα κατώτερα – ιεραρχικά – στελέχη της επιχείρησης και αξιοποιώντας αυτές τις 
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πληροφορίες μπορούν να συγκρίνουν τι πραγματικά συμβαίνει με αυτό που είχε 

αρχικά σχεδιαστεί στο στάδιο της διαμόρφωσης. 

           Η διαδικασία της αξιολόγησης και του ελέγχου αποτυπώνεται σε ένα μοντέλο 

πέντε βημάτων (Wheelen & Hunger, 2008):      

1. Προσδιορισμός του τι θα μετρηθεί: προσδιορίζεται ποιες διαδικασίες και 

ποια αποτελέσματα πρέπει να ελεγχθούν και να αξιολογηθούν. 

2. Καθορισμός των αποδεκτών επιπέδων επίδοσης: καθορίζονται τα 

αποδεκτά επίπεδα της επιχείρησης για να αξιολογηθεί αν μία επίδοση είναι 

αποδεκτή ή όχι. 

3. Μέτρηση της επίδοσης: η μέτρηση της επίδοσης γίνεται σε προκαθορισμένα 

και συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. 

4. Σύγκριση επιθυμητής και πραγματικής επίδοσης: αν η πραγματική 

επίδοση βρίσκεται εντός των αποδεκτών επιπέδων τότε η διαδικασία 

σταματάει, αν όμως, οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί τότε πρέπει να ληφθούν 

διορθωτικά μέτρα. 

5. Λήψη διορθωτικών μέτρων: για να ληφθούν διορθωτικά μέτρα πρέπει 

πρώτα να αποφασιστεί: 

i. Ποια είναι τα ακριβή αίτια της αποτυχίας 

ii. Τι μέτρα πρέπει να ληφθούν, και  

iii. Ποιοι θα υλοποιήσουν τα μέτρα αυτά. 

       Χωρίς τη λειτουργία του ελέγχου δεν θα ήταν δυνατό να εκτιμηθεί ούτε ο βαθμός 

υλοποίησης των επιθυμητών αποτελεσμάτων, ούτε να εντοπισθούν προβλήματα και 

ευκαιρίες για βελτιώσεις, ούτε βέβαια θα μπορούσε να επιτευχθεί ο συντονισμός, η 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης καθώς και η προσαρμογή της στο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Επομένως, η αναγκαιότητα του ελέγχου πηγάζει από το 

γεγονός ότι (Μπουραντάς, 2002): 

 Οι στόχοι και οι τρόποι επίτευξης τους βασίζονται σε προβλέψεις και 

παραδοχές σχετικά με το μέλλον οι οποίες σπάνια συμπίπτουν με την 

πραγματικότητα. 

 Ο έλεγχος είναι αναγκαίος εφόσον το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης 

πολλές φορές αναπτύσσει συμπεριφορές οι οποίες δεν είναι απόλυτα 

συμβατές με τους στόχους και τις πολιτικές της επιχείρησης. 
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 Ο έλεγχος είναι αναγκαίος για τον εντοπισμό των αδυναμιών και των 

προβλημάτων που ενδεχομένως να προκύψουν κατά την υλοποίηση της 

στρατηγικής.   

 Η πολυπλοκότητα της επιχείρησης απαιτεί τον έλεγχο για την επίτευξη του 

συντονισμού και της συνοχής όλων των τμημάτων. 

 Η μέτρηση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για τη δημιουργία 

αισθήματος επιτυχίας ανάμεσα στα μέλη της επιχείρησης.   

 

 

 

Διάγραμμα 2.2.4: Υπόδειγμα Στρατηγικού Μάνατζμεντ 

Πηγή: Γεωργόπουλος, 2006 

 

2.3  Η Σημασία του Business Plan    

 

Το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) είναι ένα γραπτό κείμενο όπου αναφέρεται 

η δράση, οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι τρόποι υλοποίησης (εταιρική και 

επιχειρηματική στρατηγική, τακτικές, πολιτικές) αυτών των στόχων της επιχείρησης 
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λεπτομερώς για χρονικό διάστημα από δύο έως πέντε χρόνια. Το business plan 

αποτελεί στρατηγικό σχεδιασμό για την επιχείρηση (Γιαλελής, 2011). 

 Περιεχόμενο επιχειρηματικού πλάνου δράσης:  

 Εισαγωγή –Γενικά Στοιχεία (περιγραφή των προϊόντων ή των υπηρεσιών, 

πληροφόρηση για τους ιδρυτές και τα βασικά στελέχη της επιχείρησης κ.λπ.) 

  Διαμόρφωση Στρατηγικής 

 Λογιστική και Εσωτερικός Έλεγχος  

 Σχέδιο Μάρκετινγκ (πληροφόρηση για την αγορά, για τον ανταγωνισμό κ.λπ.) 

 Τοποθεσία και Εσωτερική Διαρρύθμιση Χώρου  

 Σχέδιο Παραγωγικής Διαδικασίας 

 Σχέδιο για το Ανθρώπινο Δυναμικό 

 Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός, Προβλέψεις και Έλεγχος 

 Παράρτημα με αναλυτικούς πίνακες 

 

 Κατευθυντήριες γραμμές για την σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου:  

 Κρατείστε το επιχειρηματικό σχέδιο όσο το δυνατό πιο σύντομο (keep it 

sort and simple). 

 Μην συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα διοίκησης άτομα, για τα οποία δεν 

μπορείτε να δώσετε ακριβή και ειλικρινή πληροφόρηση. 

 Μην περιγράφεται τεχνικά προϊόντα ή διαδικασίες παραγωγής σε όρους, 

που μόνο ένας ειδικός μπορεί να καταλάβει. 

 Μην περιλαμβάνετε διφορούμενες, ασαφείς και αναπόδεικτες 

διατυπώσεις. 

 Αποκαλύψτε και θέστε προς συζήτηση οποιαδήποτε τρέχον ή δυνητικό 

πρόβλημα στο επιχειρηματικό τόλμημά σας. 

 Στη σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου προσπαθείτε να εμπλέξετε όλα 

τα μέλη της διοικητικής ομάδας, καθώς επίσης και άτομα με ειδικές 

νομικές, λογιστικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις. 

 Μην προσπαθείτε να υπερεκτιμήσετε ή να διογκώσετε τα έσοδα και τις 

αναμενόμενες επιτυχίες. Αντίθετα να είστε ρεαλιστικός και αντικειμενικός 

στην πραγματοποίηση εκτιμήσεων και στην  προσέγγιση των κινδύνων 

(Παπαδόπουλος, 2005). 
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  Είναι γεγονός, ότι δεν νοείται επιχείρηση, είτε πρόκειται για μία μικρή 

εμπορική ή βιοτεχνική μονάδα, είτε για μία μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, που δεν 

καταστρώνει και εφαρμόζει ένα επιχειρηματικό σχέδιο.  

 

2.4  Στρατηγικός Σχεδιασμός (Strategic Planning)  

 

Στρατηγικός σχεδιασμός (strategic planning) είναι η διαδικασία εντοπισμού, 

επιλογής, υλοποίησης και αξιολόγησης των βασικών κατευθύνσεων (ενεργειών) 

δράσης ενός οργανισμού (Παπαδόπουλος, 2005). 

       Σύμφωνα με τον Sun Tzu ο οποίος αρχίζει το έργο του μ’ αυτήν  ακριβώς την 

επισήμανση: «Η τέχνη του πολέμου είναι ζωτικής σημασίας για το κράτος. Είναι 

ζήτημα ζωής και θανάτου, δρόμος προς τη σωτηρία ή την καταστροφή. Γι’ αυτό σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραμελείται». Η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού 

οδηγεί μαθηματικά σε ήττα: «Ο στρατηγός που κερδίζει μία μάχη, έχει κάνει πολλούς 

υπολογισμούς στο νου του πριν τη διεξαγωγή της. Ο στρατηγός που χάνει τη μάχη, 

έκανε λίγους. Έτσι, οι πολλοί  υπολογισμοί, οδηγούν σε νίκη και οι λίγοι σε ήττα, 

πολύ περισσότερο, όταν δε γίνεται κανένας υπολογισμός» (Krause, 1998). 

Θεωρείται αναγκαίο να αναφέρουμε μερικούς σημαντικούς σκοπούς που 

εξυπηρετεί ο στρατηγικός σχεδιασμός 

I. Μεταβολή στην κατεύθυνση της επιχείρησης 

II. Επιτάχυνση της ανάπτυξης  και βελτίωση της κερδοφορίας 

III. Τερματισμό της λειτουργίας τμημάτων με χαμηλή επίδοση (απόδοση)  

IV. Επικέντρωση των πόρων της επιχείρησης σε σπουδαία πράγματα 

V. Απόκτηση του ελέγχου των λειτουργιών και εργασιών της επιχείρησης 

VI. Εκπαίδευση και ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών 

VII. Καλύτερη προσαρμογή σ’ ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον 

VIII. Δημιουργία καλύτερου εσωτερικού συντονισμού δραστηριοτήτων 

IX. Δημιουργία νέων εναλλακτικών επιλογών επιχειρηματικής δράσης για 

εξέταση 

X. Επαναφορά στον «κανονικό» ρυθμό ανάπτυξης μιας «κουρασμένης» 

επιχείρησης (Παπαδόπουλος, 2005) 
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Πίνακας 2.4: Η διαδικασία του Στρατηγικού Σχεδιασμού 

 

Πηγή: Παπαδόπουλος, 2005 

 

2.4.1 Το Όραμα  

 

Το εταιρικό όραμα-αποστολή παρέχει εστίαση, κατεύθυνση, υποκινεί, ενώνει, και 

ακόμα προκαλεί μία επιχείρηση να πετύχει καλύτερη απόδοση. Είναι καθήκον των 

ηγετών να αναγνωρίσουν και να προβάλλουν ένα ξεκάθαρο όραμα.  

 “John Keane” 

       Το στρατηγικό όραμα (vision) είναι μία άποψη της μελλοντικής κατεύθυνσης της 

επιχείρησης και του δρόμου που θα ακολουθήσει. Είναι μία καθοδηγητική έννοια για 

το τι προσπαθεί να κάνει η επιχείρηση και για το τι προσπαθεί να γίνει η ίδια. Το 

όραμα θα πρέπει να «επικοινωνείται» εύκολα σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού, να 

είναι ξεκάθαρο, να εμπνέει, να είναι μετρήσιμο, περιεκτικό και να εντείνεται προς το 

μέλλον (Σιώμκος, 2004). 

        Σύμφωνα με τον Kees Var Der Heidjen το στρατηγικό όραμα απαιτεί 

αναπροσαρμογές σε περιόδους αλλαγών. Όταν σημαντικοί εξωτερικοί παράγοντες 

αλλάζουν, η κατεύθυνση της επιχείρησης, πιθανόν, να πρέπει να αλλάξει, αν ο 

οργανισμός θέλει να επιβιώσει. Το όραμα αποτελεί τη μόνη θεμελιώδη παράμετρο, 

που κυρίως αναφέρεται στο μέλλον και το ίδιο από μόνο του μπορεί να προκαλέσει 

αλλαγή (Χασιώτης, 1998). 
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2.4.2 Η Αποστολή και Η  Στόχευση της Επιχείρησης 

 

Τα στελέχη που διαμορφώνουν τη στρατηγική μιας μικρομεσαίας επιχείρησης θα 

πρέπει  να γνωρίζουν καλά όχι μόνο το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον  της 

επιχείρησής τους, αλλά και το που οι ίδιοι θα ήθελαν η επιχείρηση τους να βρίσκεται 

σε μερικά χρόνια (ο χρόνος είναι σχετικός) από σήμερα (Παπαδάκης, 2012). 

       Σύμφωνα με τους Koontz και Weihrich  αποστολή (mission) είναι ο προάγγελος 

της στρατηγικής, όπως η δήλωση αποστολής (mission statement) αποτελεί την 

πρωτόλεια μορφή ενός στρατηγικού σχεδίου. «Η αποστολή περιγράφει τη βασική 

λειτουργία  ή τον κύριο σκοπό μιας επιχείρησης ή ενός τμήματος αυτής». Αν ο 

πρωταρχικός σκοπός μιας οικονομικής μονάδας είναι η παραγωγή και η διανομή 

αγαθών, η αποστολή έρχεται να υποστηρίξει αυτόν το σκοπό με τη δημιουργία μιας 

κατάλληλης και αποτελεσματικής γραμμής παραγωγής (Κέφης, 2009).   

         Οι στόχοι (goals) βασικά επιθυμητά αποτελέσματα τα οποία ο οργανισμός 

επιθυμεί να επιτύχει. Στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής διοίκησης ο στόχος είναι η 

μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης (Παπαδόπουλος, 2005). 

         Οι αντικειμενικοί στόχοι (objectives) αποτελούν την αριθμητικά διατυπωμένη 

μορφή των σκοπών. Είναι οι επιθυμίες που πρέπει να γίνουν πραγματικότητα. Το 

τέλος μιας διαδρομής, μιας περιπέτειας και η απαρχή μιας άλλης (Κέφης, 2009). 

 

2.4.3 Η Κουλτούρα (culture) – Φιλοσοφία (Philosophy) της 

Επιχείρησης  

 

Σε βασικό επίπεδο ως Εταιρική Κουλτούρα ορίζεται η προσωπικότητα κάθε 

μικρομεσαίας επιχείρησης ή με πέντε λέξεις «πώς γίνονται τα πράγματα εδώ!». Η 

κουλτούρα καθοδηγεί τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται, δρουν και αισθάνονται οι 

εργαζόμενοι. Κάθε επιχείρηση διέπεται από τη δική της Εταιρική Κουλτούρα, η 

οποία πηγάζει από την Ηγεσία και περιλαμβάνει τις κοινές αξίες, πιστεύω, αρχές και 

κανόνες που προσδιορίζουν τη συμπεριφορά, τις συνήθειες, τις ανθρώπινες σχέσεις 

στην επιχείρηση (πελάτες, μέτοχοι, εργαζόμενοι, συνεργάτες κ.λπ.), την ποιότητα 

υπηρεσιών και προϊόντων, τις καινοτομίες, τη διαχείριση και οργάνωση και ότι 

γενικά έχει σχέση με την επιχείρηση. Είναι δε συνυφασμένη με τις διαδικασίες, τη 

χρήση της τεχνολογίας, τη μάθηση και βελτίωση και τα σημαντικά γεγονότα που 
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αφορούν την επιχείρηση. Η Εταιρική Κουλτούρα περικλείει ηθικά, κοινωνικά και 

συμπεριφορικά πρότυπα της επιχείρησης και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της, 

παίζοντας ζωτικό ρόλο στη βιωσιμότητά της.  

 

Αποσαφήνιση των όρων Αποστολή (Mission), Όραμα (Vision), και Φιλοσοφία     

(Philosophy) 

Τα τρία αυτά στοιχεία είναι συμπληρωματικά αλλά αντιπροσωπεύουν διαφορετικές 

προσπάθειες καθορισμού του παρελθόντος, του παρόντος και μέλλοντος μιας 

επιχείρησης. 

Όραμα (Vision): 

 Σκιαγραφεί το σχήμα της επιχείρησης μελλοντικά 

 Θέτει γενικούς στόχους 

 Οδηγεί τη στρατηγική και την αποστολή 

Αποστολή (Mission): 

 Αναφέρει το βασικό σκοπό της επιχείρησης 

 Καθορίζει τη σχέση της εταιρείας με άλλους οργανισμούς  

 Θέτει συγκεκριμένους στόχους 

Φιλοσοφία (Philosophy): 

 Ενσωματώνει οργανωτικές αξίες, ορίζει γενικές αρχές και δεοντολογική 

συμπεριφορά 

 Καθορίζει το χαρακτήρα των σχέσεων με τα μέρη που η επιχείρηση 

συναλλάσσεται 

 Καθορίζει το στυλ διοίκησης 
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Πίνακας 2.4.3: Το Όραμα και η Αποστολή ως Βασικές Προϋποθέσεις για 

Δημιουργία Στόχων και Στρατηγικής 

 

 

Πηγή: Παπαδάκης, 2012 

 

2.5  Στρατηγική Κατεύθυνση και η Αναγκαιότητά της 

 

Η στρατηγική αν και δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι εξασφαλίζει πάντα την 

επιτυχία, ωστόσο σίγουρα συμβάλλει στην επίτευξή της. Η αναγκαιότητα της 

στρατηγικής κατεύθυνσης είναι σημαντική για τους εξής λόγους: 

 Θέτει κατευθύνσεις για την επίτευξη της αποστολής αλλά και την 

ικανοποίηση όλων των stakeholders  

 Υποστηρίζει τη λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων 

 Συγκεντρώνει την προσπάθεια και συντονίζει δραστηριότητες 

 Ορίζει την επιχείρηση και τη θέση της απέναντι στον ανταγωνισμό 

 Μειώνει την αβεβαιότητα 

 Μπορεί να προσδώσει ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

 Ασχολείται με την εναρμόνιση των Πόρων και Ικανοτήτων της επιχείρησης με 

το εξωτερικό της περιβάλλον 
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2.6 Οι Λειτουργίες του Μάνατζμεντ 

 

Το μάνατζμεντ με απλά λόγια είναι η εργασία των  μάνατζερ. Το μάνατζμεντ 

αποτελεί τη διαδικασία διεκπεραίωσης των απαιτούμενων εργασιών, αποτελεσματικά 

και αποδοτικά, μέσω άλλων ανθρώπων και σε συνεργασία με αυτούς. Οι τέσσερις 

λειτουργίες του μάνατζμεντ: (Robbins, DeCenzo,  Coulter, 2012) 

 Σχεδιασμός (Planning): Περιλαμβάνει τον καθορισμό στόχων, τη θέσπιση 

στρατηγικής και την ανάπτυξη πλάνων για το συντονισμό των 

δραστηριοτήτων. Η στοχοθεσία, η θέσπιση στρατηγικής και η ανάπτυξη 

πλάνων διασφαλίζει τη σωστή εστίαση στην εργασία που πρέπει να 

διεκπεραιωθεί και βοηθάει τα μέλη του οργανισμού να επιστήσουν τη 

προσοχή τους σε ότι έχει μεγαλύτερη σημασία. 

 Οργάνωση (Organizing): Οι μάνατζερ είναι επίσης υπεύθυνοι για τη 

ρύθμιση και δόμηση των εργασιών προκειμένου να κατακτηθούν οι στόχοι 

του οργανισμού. Η οργάνωση περιλαμβάνει τον καθορισμό των 

απαιτούμενων εργασιών, την ανάθεση τους σε συγκεκριμένο πρόσωπο, τον 

τρόπο ομαδοποίησης τους, τον ορισμό υφισταμένων και προϊσταμένων και 

τον τόπο λήψης αποφάσεων. 

 Ηγεσία (Leading): Γνωρίζουμε ότι ο κάθε οργανισμός έχει προσωπικό. Είναι 

μέρος της δουλειάς του μάνατζερ να κατευθύνει και να συντονίζει τις 

επαγγελματικές δραστηριότητες αυτών των ανθρώπων. Η λειτουργία της 

ηγεσίας περιλαμβάνει την κινητοποίηση των εργαζομένων, την καθοδήγηση 

των δραστηριοτήτων των άλλων, την επιλογή του αποτελέσματος διαύλου 

επικοινωνίας και την επίλυση συγκρούσεων. 

 Έλεγχος (Controlling): Η τελευταία λειτουργία του μάνατζερ είναι ο έλεγχος 

που περιλαμβάνει την παρακολούθηση δραστηριοτήτων, τη σύγκριση και τη 

διόρθωση της επαγγελματικής απόδοσης. Αφού τεθούν οι στόχοι, 

τυποποιηθούν τα πλάνα, καθοριστούν οι δομικές διευθετήσεις και 

προσληφθούν, εκπαιδευτούν και παρακινηθούν οι εργαζόμενοι, πρέπει να 

γίνει κάποιου είδους αξιολόγηση, για να διαπιστωθεί αν όλα λειτουργούν 

σύμφωνα με το σχέδιο και να εξασφαλιστεί η υλοποίηση τους. Κάθε 

σημαντική απόκλιση απαιτεί από τους μάνατζερ να επαναφέρουν την 

κατάσταση στην επιθυμητή πορεία. 



40 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ο
    

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 
Η ανάλυση του περιβάλλοντος μιας μικρομεσαίας επιχείρησης είναι καθοριστικής 

σημασίας για την επιβίωση και την ανάπτυξη της καθώς εντοπίζονται οι δυνάμεις 

(strengths) και οι αδυναμίες (weaknesses) της καθώς και οι ευκαιρίες (opportunities) 

και οι απειλές (threats) του περιβάλλοντος. Με την ανάλυση αυτή αποκτάται επίσης 

και μια εμπεριστατωμένη γνώση της ενδοεπιχειρησιακής και εξωεπιχειρησιακής 

κατάστασης της επιχείρησης και καθορίζονται τα περιθώρια δραστηριότητας και 

ανάπτυξης αναφορικά με την επιχείρηση, τον ανταγωνισμό, και το γενικευμένο 

περιβάλλον. Αυτό συνεπάγει ότι προσδιορίζονται οι στρατηγικοί παράγοντες βάσει 

των οποίων θα σχεδιαστεί η κατάλληλη στρατηγική για την εκπλήρωση των στόχων 

της. 

         Όπως γίνεται αντιληπτό είναι ζωτικής σημασίας η εκτίμηση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος το οποίο διαχωρίζεται σε δύο συνιστώσες: το Γενικευμένο ή Μάκρο-

περιβάλλον (PESTEL environment), το οποίο επηρεάζει την επιχείρηση αλλά και 

όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν π.χ. στην ίδια χώρα, και το Άμεσο ή 

Ανταγωνιστικό ή Μίκρο-περιβάλλον, δηλαδή το άμεσο κλαδικό περιβάλλον της 

επιχείρησης (Παπαδάκης, 2012).  

 

3.1 Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος 

 

Η διάγνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος δεν πρέπει να είναι ένα ειδικό πρόγραμμα 

που καταρτίζεται μόνο όταν ο θόρυβος της αλλαγής γίνεται εκκωφαντικός. 

“Kenneth R. Andrews” 

Για να διασφαλίσετε τη νίκη, πάντα να διερευνάτε προσεκτικά το πεδίο της μάχης 

πριν από τη μάχη. 

“Sun Tzu” 

Το μακρό-περιβάλλον (the macro-environment) αποτελεί από μεταβλητές οι 

οποίες επηρεάζουν το εξωτερικό επίπεδο της διαστρωμάτωσης και δεν βρίσκεται στο 

βραχυπρόθεσμο έλεγχο των διοικητικών στελεχών. Συνίσταται από ευρύτερους 

περιβαλλοντικούς παράγοντες που σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό επηρεάζουν 
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τους περισσότερους οργανισμούς. Το περιβάλλον, το οποίο δραστηριοποιούνται οι 

οικονομικοί οργανισμοί είναι πολύπλοκο και πολυδιάστατο καθώς διαμορφώνεται 

από αλληλοσυνδεόμενα και  αλληλοεπηρεαζόμενα στοιχεία, μεταβλητές, παράγοντες 

και γεγονότα που αφορούν κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας: οικονομικό, 

πολιτικό, κοινωνικό, δημογραφικό, τεχνολογικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό και 

οικολογικό. Οι συνεχείς αλλαγές που συντελούνται σε όλους αυτούς τους τομείς 

προκαλούν διαρκείς, άμεσες και έμμεσες επιρροές στον τρόπο λειτουργίας των 

οικονομικών οργανισμών. 

 

3.1.1 Ανάλυση PESTEL 

 

 Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το μακρο- περιβάλλον μπορεί να αναλυθεί με το 

πλαίσιο PESTEL το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανιχνευτεί ο τρόπος με 

τον οποίο οι μελλοντικές τάσεις στο πολιτικό (political), οικονομικό (economic), 

κοινωνικό (social), τεχνολογικό(technological), περιβαλλοντικό (environmental) 

(«πράσινο») και νομικό (legal) περιβάλλον ενδέχεται να επενεργήσουν στους 

οργανισμούς. Oι έξι διαστάσεις του πλαισίου PESTEL αναλύονται παρακάτω (σχήμα 

3.1.1) (Johnson, Scholes, Whittington, 2011): 

 

 

Διάγραμμα 3.1.1 Περιβαλλοντικές μεταβλητές  
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 H πολιτική διάσταση: αναφέρεται στις πολιτικές συνθήκες, όπου η 

επιχείρηση λαμβάνει τις αποφάσεις της, όπως η κυβερνητική σταθερότητα 

που επικρατεί. 

 Η οικονομική διάσταση:  εστιάζει στους ρυθμούς ανάπτυξης, τα επίπεδα 

ανεργίας, τον πληθωρισμό, τα επιτόκια δανεισμού, τη σταθερότητα των 

νομισμάτων, άλλα και άλλα οικονομικά μεγέθη που σχετίζονται με την 

επιχείρηση και τη διεθνή οικονομία. 

 Η κοινωνική διάσταση: οι οποία περιλαμβάνει και την πολιτιστική, αφορά τις 

αλλαγές στον τρόπο ζωής, την μετακίνηση του πληθυσμού, τις δημογραφικές 

τάσεις όπως τον ρυθμό αύξησης του πληθυσμού ή την εκτιμώμενη μέση 

διάρκεια ζωής. 

 Η τεχνολογική διάσταση: αναφέρεται στα τεχνολογικά επιτεύγματα, σε νέα 

προϊόντα, στη βελτίωση της παραγωγικότητας με αυτοματισμό, στην 

προστασία των ευρεσιτεχνιών, αλλά και στις δαπάνες της βιομηχανίας για 

έρευνα και ανάπτυξη. 

 Η περιβαλλοντική διάσταση: σχετίζεται με την αλληλοεπίδραση του φυσικού 

περιβάλλοντος στον οργανισμό. Όπως σχετικά αναφέρουν οι Johnson, Scholes 

και Wittington στο βιβλίο τους “Exploring Corporate Strategy” η Ευρωπαϊκή 

Ένωση το 2003 θέσπισε το πρόγραμμα «REACH» για την ασφάλεια από 

επικίνδυνα χημικά, αναγκάζοντας τις βιομηχανίες να συμμορφωθούν με τις 

αντίστοιχες διατάξεις για τη μη χρήση επιβλαβών, για την υγεία, υλικών. 

 Η νομική διάσταση: αναφέρεται στους νόμους και κανονιστικά πλαίσια που 

αφορούν προσλήψεις, απολύσεις, προαγωγές, μονοπώλια κ.α.     

 

3.2 Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος 

 

Εκτός όμως από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητο για 

κάθε μικρομεσαία επιχείρηση να προβεί και στην ανάλυση του εσωτερικού της 

περιβάλλοντος. Οι παράγοντες που συνθέτουν το εσωτερικό περιβάλλον μιας 

επιχείρησης είναι η δομή, η κουλτούρα και οι πόροι της. Με την ανάλυση των 

συγκεκριμένων παραγόντων ή επιχείρηση στοχεύει στην ανεύρεση εκείνων των 

μεταβλητών που μπορούν να αποτελούν δυνάμεις (strengths) ή αδυναμίες 

(weaknesses) της επιχείρησης (Σιώμκος, 2004). 
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3.2.1 Υπόδειγμα των Πέντε Δυνάμεων του Porter 

 

 Η ανάλυση αυτών των δυνάμεων είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με το υπόδειγμα 

του Michael Porter, το οποίο προσδιορίζει την ένταση και τη φύση του ανταγωνισμού 

στα πλαίσια του κλάδου που ανήκει μία επιχείρηση αλλά και των στρατηγικών που 

μπορούν να ακολουθηθούν. Το υπόδειγμα Porter περιλαμβάνει την ανάλυση πέντε 

δυνάμεων και προσδιορίζει τη δομή και τον ανταγωνισμό ενός κλάδου, δηλαδή την 

ελκυστικότητά του. Οι προσδιοριστικές δυνάμεις του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος 

μιας επιχείρησης, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 3.2.1,  είναι:  

1. Η απειλή από τους νεοεισερχόμενους σε ένα βιομηχανικό κλάδο 

2. Η απειλή που θέτουν τα υποκατάστατα για προϊόντα ή υπηρεσίες του κλάδου 

3. Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών των προϊόντων ή υπηρεσιών  

4. Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών και, τέλος, 

5. Ο βαθμός αντιπαλότητας μεταξύ των ανταγωνιστών του κλάδου 

 

 

Διάγραμμα 3.2.1:  To υπόδειγμα Porter  

 

1. Η απειλή εισόδου  

 

Η είσοδος νέων επιχειρήσεων σε κάποιο κλάδο έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του 

ανταγωνισμού μεταξύ των υπαρχουσών και των νέων επιχειρήσεων, επειδή εισάγουν 
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σε αυτόν νέα δυναμικότητα, επιθυμία απόκτησης μεριδίου αγοράς και  σημαντικούς 

πόρους (Grant, 2005). 

        Οι φραγμοί εισόδου αποτελούν τους παράγοντες που πρέπει να υπερβούν όσοι 

επιδιώκουν να εισέλθουν στη βιομηχανία, αν θέλουν να ανταγωνιστούν με επιτυχία. 

Οι υψηλοί φραγμοί είναι χρήσιμοι για τους δεσμευμένους (υφιστάμενους 

ανταγωνιστές), επειδή τους προστατεύουν από την είσοδο νέων ανταγωνιστών. Τα 

πιο συνήθη εμπόδια εισόδου είναι (Johnson, Scholes, Whittington, 2011): 

 Οικονομίες κλίμακας και εμπειρίας: από τη στιγμή που η παραγωγή των ήδη 

υφιστάμενων εταιρειών συντελείται σε μεγάλη κλίμακα, είναι εξαιρετικά 

δαπανηρό για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά να τους ανταγωνιστούν επάξια 

και μέχρι να το επιτύχουν παραγωγή ανάλογης ποσότητας θα αντιμετωπίζουν 

υψηλότερα έξοδα μονάδας. Επίσης, οι φραγμοί εισόδου απορρέουν από  την 

επίδραση της καμπύλης εμπειρίας που παρέχει ένα πλεονέκτημα στους 

εδραιωμένους παράγοντες του κλάδου, καθώς γνωρίζουν καλύτερα πώς να 

ενεργούν αποτελεσματικότερα σε σχέση με έναν άπειρο νέο ανταγωνιστή. Μέχρις 

ότου ο νεοεισερχόμενος τον τομέα αποκτήσει ανάλογη εμπειρία, η απειρία του θα 

παράγει περισσότερο κόστος. 

 Μειονεκτήματα κόστους ανεξάρτητα από το μέγεθος: οι νεοεισερχόμενες 

επιχειρήσεις έχουν κάποια μειονεκτήματα σε σχέση με τις επιχειρήσεις που ήδη 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο όσον αφορά την παραγωγή του προϊόντος 

(know-how), την πρόσβαση σε διάφορες πρώτες ύλες, την γνώση του κλάδου κ.ά. 

 Διαφοροποίηση (differential): η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα ήδη 

υπάρχοντα προϊόντα αποτελεί ακόμα ένα εμπόδιο. Όσο περισσότερο 

διαφοροποιημένα-μοναδικά είναι τα προϊόντα τόσο πιο δύσκολα είναι για τις νέες 

επιχειρήσεις να πλησιάσουν τους πελάτες, έτσι δημιουργείται κόστος 

μετακίνησης στους αγοραστές. 

 Νομοθεσία ή κυβερνητική δράση: οι κυβερνήσεις έχουν τη δύναμη μέσω 

διαφόρων αδειών, να περιορίσουν ή ακόμη και να εμποδίσουν  νέων 

επιχειρήσεων σε διαφόρους κλάδους (π.χ. τα μονοπώλια και οι απελευθερώσεις 

των αγορών)      
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2. Η απειλή των υποκατάστατων 

 

Τα υποκατάστατα (substitutes) είναι προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουν ανάλογα 

πλεονεκτήματα με τα προϊόντα ή υπηρεσίες ενός βιομηχανικού κλάδου, μέσω όμως 

μιας διαφορετικής διαδικασίας. Υποκατάστατα μπορούμε να θεωρήσουμε δύο ή 

περισσότερα προϊόντα, όταν το ένα μπορεί να αντικαταστήσει το άλλο σε μία 

συγκεκριμένη χρήση.   

      Η ένταση της απειλής των υποκατάστατων προϊόντων εξαρτάται από τους 

παρακάτω παράγοντες:    

 Ολική υποκατάσταση ενός προϊόντος από ένα άλλο: η απειλή της 

υποκατάστασης είναι μεγάλη εάν η ποιότητα και ή απόδοση των 

υποκατάστατων είναι ίδια ή καλύτερη από τα προϊόντα της επιχείρησης. 

 Διατήρηση κερδών σε χαμηλά επίπεδα: η ύπαρξη υποκατάστατων θέτει 

ανώτατη τιμή στα προϊόντα της επιχείρησης. 

 Οι εκτός βιομηχανίες επιδράσεις (extra- industry effects): αποτελούν τον 

πυρήνα της έννοιας της υποκατάστασης. Τα υποκατάστατα προέρχονται από 

φορείς των εδραιωμένων εκτός των βιομηχανικών κλάδων και δεν πρέπει να 

συγχέονται με τις απειλές που προέρχονται από ανταγωνιστές που εντός της 

βιομηχανίας. Η αξία της έννοιας της υποκατάστασης είναι ότι υποχρεώνει 

τους μάνατζερ να απλώνουν τη ματιά τους και πέραν της βιομηχανίας την 

οποία υπηρετούν, για να αντιληφθούν πιο απομακρυσμένες απειλές και 

περιορισμούς. Όσο περισσότερες οι απειλές υποκατάστασης, τόσο λιγότερο 

θελκτικός ο κλάδος. 

 

3. Η δύναμη των αγοραστών  

 

Οι πελάτες είναι ασφαλώς, καίριας σημασίας για την επιβίωση οποιασδήποτε 

επιχείρησης. Οι αγοραστές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την αγορά πιέζοντας 

τις τιμές των ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων, επιζητώντας υψηλότερη ποιότητα και 

απαιτώντας καλύτερη εξυπηρέτηση. 

   Η δύναμη του αγοραστή είναι συνήθως μεγάλη, όταν επικρατούν μερικές από τις 

ακόλουθες συνθήκες:  
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 Συγκεντρωμένοι αγοραστές: όπου υπάρχει συγκέντρωση των αγοραστών ή οι 

αγοραστές πραγματοποιούν μεγάλους όγκους αγορών. 

 Χαμηλά έξοδα μεταστροφής: όταν οι αγοραστές μπορούν εύκολα να στραφούν 

από τον έναν προμηθευτή στον άλλο, κατέχουν ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη 

και μπορούν να πιέσουν τους προμηθευτές που βρίσκονται σε επιχειρηματική 

απόγνωση. 

 Δυνατότητα ολοκλήρωσης προς τα πίσω: ο αγοραστής είναι σε θέση να εκτελέσει 

δραστηριότητες του κλάδου δηλαδή, να παράγει πρώτες ύλες ή προϊόντα άλλα 

υλικά. 

 Διαφοροποίηση προϊόντος: εάν το προϊόν είναι διαφοροποιημένο και όχι στάνταρ, 

η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών μειώνεται. 

 

 

4. Η δύναμη των προμηθευτών  

 

Οι προμηθευτές είναι εκείνοι που εφοδιάζουν τον οργανισμό με όσα χρειάζεται για 

την παραγωγή των προϊόντων των ή των υπηρεσιών. Εκτός από πρώτες ύλες και 

εξοπλισμό, ο εφοδιασμός μπορεί να περιλαμβάνει εργατικό δυναμικό και πηγές 

χρηματοδότησης. Οι παράγοντες που ενισχύουν την δύναμη των παραγωγών είναι οι 

αντίστροφοι από εκείνους που ενισχύουν τη δύναμη των αγοραστών. Συνεπώς η 

δύναμη των προμηθευτών συνήθως είναι μεγάλη, όταν υπάρχουν: 

 Συγκεντρωμένοι προμηθευτές: όπου ο ανεφοδιασμός ελέγχεται από λίγους 

προμηθευτές, οι τελευταίοι έχουν μεγαλύτερη δύναμη από τους αγοραστές. 

 Διαφοροποιημένο προϊόν προμηθευτών: ο προμηθευτής λόγω του 

διαφοροποιημένου προϊόντος που διαθέτει δημιουργεί κόστος μετακίνησης στον 

αγοραστή. 

 Δυνατότητα ολοκλήρωσης προς τα εμπρός: όταν οι προμηθευτές έχουν τη 

δυνατότητα να προχωρήσουν σε μία προς τα εμπρός ολοκλήρωση, θα αποτελούν 

ανταγωνιστές των πελατών τους και έτσι η διαπραγματευτική δύναμη τους 

αυξάνεται. 
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5. Ανταγωνιστική αντιπαλότητα  

 

Οι τέσσερις ευρύτερες ανταγωνιστικές δυνάμεις επενεργούν  στην άμεση 

ανταγωνιστική αντιπαλότητα μεταξύ ενός οργανισμού και των αμεσότερων 

αντιπάλων του. Ως εκ τούτου, οι μειωμένοι φραγμοί εισόδου αυξάνουν τον αριθμό 

των αντιπάλων. Οι ισχυροί  αγοραστές με χαμηλά έξοδα  μεταστροφής υποχρεώνουν 

τους προμηθευτές να ανταγωνιστούν σκληρά, προκειμένου να υποβάλουν καλύτερες 

προσφορές. Όσο πιο μεγάλη η αντιπαλότητα των ανταγωνιστών, τόσο το χειρότερο 

για τους εδραιωμένους στον κλάδο οργανισμούς. 

         Ανταγωνιστικοί αντίπαλοι είναι οι οργανισμοί με παρόμοια προϊόντα και 

υπηρεσίες που απευθύνονται στην ίδια ομάδα πελατών (δηλαδή, όχι υποκατάστατα).  

Εκτός από την επίδραση των τεσσάρων δυνάμεων που προαναφέρθηκαν, αρκετοί  

πρόσθετοι παράγοντες επηρεάζουν το βαθμό της ανταγωνιστικής αντιπαλότητας σε 

έναν βιομηχανικό κλάδο ή τομέα: 

 Αριθμός των ανταγωνιστών: όσο αυξάνεται ο αριθμός των επιχειρήσεων σε 

ένα κλάδο, αυξάνεται και η ένταση του ανταγωνισμού. Όταν οι ανταγωνιστές 

είναι λίγοι και περίπου του ίδιου μεγέθους παρακολουθούν ο ένας τον άλλο 

προσεκτικά για να βεβαιωθούν ότι κάθε κίνηση από μία άλλη επιχείρηση θα 

συνοδευτεί από μία ανάλογη αντίδραση. 

 Ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς: σε καταστάσεις έντονης ανάπτυξης ένας 

οργανισμός μπορεί να αυξηθεί παράλληλα με την αγορά, ενώ σε εποχές 

βραδείας ανάπτυξης ή ύφεσης, οποιαδήποτε ανάπτυξη θα συντελεστεί κατά 

πάσα πιθανότητα εις βάρους κάποιου αντιπάλου και θα συναντήσει σθεναρές 

αντιστάσεις. 

 Μεγάλοι φραγμοί εξόδου: Η ύπαρξη μεγάλων φραγμών εξόδου, με άλλα 

λόγια, το κλείσιμο ή αποεπένδυση συνήθως εντείνει τον ανταγωνισμό, 

ιδιαίτερα σε βιομηχανικούς κλάδους που βρίσκονται σε ύφεση. Η 

υπερεπάρκεια ποσότητας  συνεχίζεται και κατ’ επέκταση οι οργανισμοί που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα αντιμάχονται, για να διατηρήσουν το μερίδιο 

τους στην αγορά. 

 Χαμηλή διαφοροποίηση: Σε μία αγορά αγαθών, όπου τα προϊόντα ή υπηρεσίες 

διαφοροποιούνται ελάχιστα, ο ανταγωνισμός αυξάνεται, επειδή λίγοι 

παράγοντες που θα εμποδίσουν τους πελάτες να στραφούν από τον ένα 
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ανταγωνιστή στον άλλο και ο μόνος τρόπος να ανταπεξέλθει κανείς στον 

ανταγωνισμό είναι η μείωση των τιμών. 

 

3.2.2 Ανάλυση Πόρων και Ικανοτήτων της Επιχείρησης  

 

Σε μια εποχή που το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων μεταβάλλεται με ταχείς 

ρυθμούς, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εσωτερικού περιβάλλοντος κάθε 

μικρομεσαίας επιχείρησης, όπως και οι Πόροι (Resources) και οι Ικανότητες 

(Competencies) της, συνθέτουν μια περισσότερο σταθερή βάση για το σχεδιασμό 

μιας επιτυχημένης στρατηγικής. O συνδυασμός των φυσικών, ανθρώπινων και 

οργανωσιακών πόρων που κατέχει μια επιχείρηση δημιουργεί Ικανότητες, οι οποίες 

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τις οριακές ικανότητες-threshold competencies, τις 

οποίες είτε διαθέτουν και οι ανταγωνιστές είτε μπορούν εύκολα να τις μιμηθούν, και 

τις ικανότητες κορμού-core competencies, οι οποίες είναι μοναδικές και παρέχουν 

στην επιχείρηση στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

          Εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι πιο σημαντικοί πόροι και ικανότητες μιας 

επιχείρησης είναι εκείνες που χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και διάρκεια, είναι 

δύσκολο να γίνουν αντιληπτές και να αναλυθούν από τους ανταγωνιστές, δύσκολο να 

μεταβιβαστούν και να αντιγραφούν. Mία εξίσου σημαντική προϋπόθεση είναι ότι η 

επιχείρηση μπορεί να έχει την πλήρη κατοχή και τον απόλυτο έλεγχο των πόρων και 

των ικανοτήτων αυτών. Ως εκ τούτου οι εν λόγω πόροι και ικανότητες αποτελούν τις 

ικανότητες κορμού, στις οποίες θα πρέπει να στηριχθεί η στρατηγική ανταγωνισμού 

στο μεταβαλλόμενο και δύσκολα προβλέψιμο περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι 

επιχειρήσεις σήμερα. 

           Από τη θεωρία των πόρων και ικανοτήτων προκύπτουν δύο παραδοχές, ώστε 

να γίνει αντιληπτή η μεγάλη σημασία του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 

για το σχεδιασμό της στρατηγικής της. Πρώτον, οι πόροι και οι ικανότητες παρέχουν 

τη βασική κατεύθυνση για τη στρατηγική της επιχείρησης και, δεύτερον, αποτελούν 

πρωταρχικές πηγές επιτυχίας και κερδοφορίας. 
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Διάγραμμα 3.2.2: Διαμόρφωση Στρατηγικής με βάση τους Πόρους και τις 

Ικανότητες 

 

         Kαθώς λοιπόν η επιτυχία μιας επιχείρησης εξαρτάται και από τους πόρους και 

ικανότητές της, αυτά αποτελούν αντικείμενο στρατηγικού ενδιαφέροντος. Αναφορικά 

με την ταξινόμησή τους, προτείνονται οι ακόλουθες τρεις κατηγορίες:  

i. Οι φυσικοί πόροι,  

ii. Οι ανθρώπινοι πόροι και  

iii. Οι οργανωσιακοί πόροι.  

Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι φυσικοί πόροι περιλαμβάνουν τις 

πρώτες ύλες, την τεχνολογία, το μηχανολογικό εξοπλισμό, τις καινοτομίες. Οι 

ανθρώπινοι πόροι αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, τις ικανότητές του, τις γνώσεις 

που διαθέτει, την εμπειρία του. Οι οργανωσιακοί πόροι αναφέρονται στη 

χρηματοδότηση, τη διοίκηση, την ηγεσία και την κουλτούρα της επιχείρησης. 

 

3.2.2.1 Οργανωτική Δομή της Μικρομεσαίας Επιχείρησης 

 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει με επιτυχία η 

σύγχρονη μικρομεσαία επιχείρηση – οργανισμός, ώστε να διασφαλίσει την 

αποτελεσματική υποστήριξη των στρατηγικών επιλογών της και να εδραιώσει ή και 
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βελτιώσει τη θέση της στην αγορά που δραστηριοποιείται, αφορά στην επιλογή της 

πλέον κατάλληλης οργανωτικής και λειτουργικής δομής. 

         Η οργανωτική και λειτουργική δομή αφορά στο συνολικό πλαίσιο λειτουργίας 

μιας επιχείρησης – οργανισμού, μέσω του οποίου καθορίζεται η οργάνωση των 

λειτουργικών μονάδων, η κατανομή ευθυνών, αρμοδιοτήτων και πόρων, η οργάνωση 

των επιχειρησιακών διαδικασιών και η λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών και 

εργαλείων. 

        Με άλλα λόγια, κανόνες και κανονισμοί πιθανώς ορίζουν τις επιτρεπόμενες και 

τις απαγορευμένες ενέργειες, ορισμένα μέλη εποπτεύουν άλλα, ίσως συγκροτούνται 

ομάδες εργασίας ή συντάσσονται περιγραφές των θέσεων εξουσίας, με αποτέλεσμα 

τα μέλη του οργανισμού να γνωρίζουν τα καθήκοντα τους (Robbins, DeCenzo,  

Coulter, 2012). 

        Ο σωστός σχεδιασμός, η ανάπτυξη κατάλληλης οργανωτικής δομής και η 

θέσπιση αποτελεσματικών διαδικασιών, διασφαλίζουν την αποδοτικότερη λειτουργία 

της επιχείρησης, τη βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών, με απώτερο στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας, τη μείωση του 

κόστους και τη μεγιστοποίηση των κερδών. 

      Η οργανωτική δομή πρέπει να σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να την 

εφαρμογή της αποφασισμένης στρατηγικής, και ως εκ τούτου έπεται της διαδικασίας 

αξιολόγησης και επιλογής των στρατηγικών (Chandler, 1960). 

         Οι μάνατζερ συχνά περιγράφουν περιγραφούν τον οργανισμό τους σχεδιάζοντας 

ένα γράφημα του οργανισμού (οργανόγραμμα) και αποτυπώνοντας διαγραμματικά 

την επίσημη δομή του.  Αυτά τα δομικά διαγράμματα ορίζουν τα «επίπεδα» και τους 

ρόλους εντός του οργανισμού. Οι κυριότεροι τύποι οργανωτικής δομής είναι 

(Robbins, DeCenzo,  Coulter, 2012): 

 Απλή δομή (Simple structure): Οι περισσότερες εταιρείες ξεκινούν ως 

επιχειρηματικά εγχειρήματα χρησιμοποιώντας μια απλή δομή, η οποία 

αποτελεί ένα οργανωσιακό σχέδιο με μικρή τμηματοποίηση, ευρύ φάσμα 

ελέγχου, εξουσία συγκεντρωμένη σε ένα μόνο πρόσωπο και ελάχιστη 

τυποποίηση. Η απλή δομή χρησιμοποιείται ευρύτερα σε μικρότερες 

επιχειρήσεις.  

 Λειτουργική δομή (Functional structure): Είναι ένα οργανωσιακό σχέδιο 

που ομαδοποιεί παρεμφερείς ή συναφείς επαγγελματικές ειδικότητες. Μία 
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λειτουργική δομή βασίζεται σε πρωτογενείς δραστηριότητες που πρέπει να 

διεκπεραιωθούν από τον οργανισμό, όπως η παραγωγή, τα 

χρηματοοικονομικά και λογιστικά, το μάρκετινγκ, οι ανθρώπινοι πόροι, και η 

έρευνα και ανάπτυξη (Johnson, Scholes, Whittington, 2011). 

 Πολύ-τμηματική δομή (Divisional structure): Είναι η δομή ενός 

οργανισμού που απαρτίζεται από ξεχωριστές επιχειρηματικές μονάδες ή 

τμήματα με κριτήριο τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις γεωγραφικές περιοχές.  

Σε αυτή τη δομή, κάθε τμήμα ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες απαιτήσεις 

της στρατηγικής προϊόντος- αγοράς, χρησιμοποιώντας το δικό του σύνολο 

λειτουργικών τμημάτων, με ένα μάνατζερ που αναλαμβάνει τον έλεγχο και 

την ευθύνη για την απόδοσή του. 

 Δομή μήτρας και έργου (Matrix structure): Η δομή μήτρας ανατίθεται σε 

ειδικούς από διαφορετικά λειτουργικά τμήματα να εργαστούν σε έργα των 

οποίων ηγείται ένας υπεύθυνος έργου. Όταν οι εργαζόμενοι ολοκληρώσουν 

ένα έργο που τους έχει ανατεθεί, επιστρέφουν στα λειτουργικά τους τμήματα. 

 

3.3 Η Αλυσίδα Αξία της Επιχείρησης 

 

Η αλυσίδα αξίας (value chain) περιγράφει τις κατηγορίες δραστηριότητας εντός και 

γύρω από κάποιον οργανισμό, οι οποίες από κοινού δημιουργούν ένα προϊόν ή μια 

υπηρεσία. Η έννοια αναπτύχθηκε σε σχέση με την ανταγωνιστική στρατηγική από 

τον Michael Porter, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την συστηματική αναγνώριση 

των δυνάμεων και των αδυναμιών της επιχείρησης.   

           Η αλυσίδα αξίας αναλύει την επιχείρηση στις στρατηγικά κύριες 

δραστηριότητές της ώστε να εξετάζει την πορεία του κόστους που αντιμετωπίζει η 

επιχείρηση, καθώς και τις υπάρχουσες ή δυνατές πηγές διαφοροποίησης της. 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, δηλαδή, η επιχείρηση εξετάζεται από την άποψη 

των δραστηριοτήτων που εκτελεί για να παρέχει στους πελάτες της το προϊόν ή την 

υπηρεσία της. Ο Porter θεωρεί ότι μία επιχείρηση δημιουργεί ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα επιτυγχάνοντας να εκτελέσει αυτές τις δραστηριότητες 

αποτελεσματικότερα από τους ανταγωνιστές της. Ειδικότερα ο Porter περιγράφει το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως εξής: «Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δημιουργείται 

από την  αξία που η επιχείρηση μπορεί να προσφέρει στους αγοραστές της, όταν η 
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αξία αυτή υπερέχει από το κόστος δημιουργίας της. Αξία είναι το ότι οι καταναλωτές 

επιθυμούν να πληρώσουν και η υπεροχή της αξίας πηγάζει από την προσφορά 

χαμηλότερων τιμών από αυτές που πληρώνουν οι καταναλωτές για ισοδύναμα οφέλη, 

ή από τη  παροχή μοναδικών οφελών τα οποία αντισταθμίζουν μία υψηλότερη τιμή».  

        Κάθε επιχείρηση μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύνολο δραστηριοτήτων που είναι 

απαραίτητες για το σχεδιασμό, την παραγωγή, την πώληση, τη διανομή και τη 

υποστήριξη των προϊόντων της και ο βασικός της στόχος είναι η δημιουργία αξίας. 

Αξία είναι το ότι οι αγοραστές επιθυμούν να πληρώσουν για να αποκτήσουν το 

προϊόν της επιχείρησης.  

  Οι δραστηριότητες αξίας διακρίνονται σε κύριες δραστηριότητες και 

δραστηριότητες υποστήριξης. Κύριες θεωρούνται οι δραστηριότητες που 

συμβάλλουν στη φυσική δημιουργία του προϊόντος, στην πώληση στη διανομή του 

και στην υποστήριξη του μετά την πώληση. Υποστηρικτικές δραστηριότητες είναι 

εκείνες που περιβάλλουν τις κύριες και παρέχουν την απαραίτητη υποδομή για την  

υποστήριξη και το συντονισμό τους. Βασικός στόχος των δραστηριοτήτων αξίας είναι 

η δημιουργία της μεγαλύτερης δυνατής αξίας για τον πελάτη με το χαμηλότερο 

δυνατό κόστος ή με άλλα λόγια, η μεγιστοποίηση του περιθωρίου κέρδους (Kotler & 

Keller, 2006).     

  Το σχήμα αποτυπώνει μια αλυσίδα αξίας. Οι πρωταρχικές δραστηριότητες 

(primary activities) σχετίζονται ευθέως με τη δημιουργία ή την παράδοση κάποιου 

προϊόντος ή υπηρεσίας. Έτσι μεταξύ των πρωταρχικών δραστηριοτήτων 

συγκαταλέγονται οι εξής (σχήμα 3.3):  
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Πίνακας 3.3: Αντιπροσωπευτική Εταιρική Αλυσίδα Αξίας 

 

 

 Η διαχείριση εισερχομένων (inbound logistics) συνίσταται σε δραστηριότητες 

που αφορούν στην παραλαβή, αποθήκευση και διανομή των εισερχομένων 

προϊόντων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων του χειρισμού των υλικών, 

του ελέγχου των αποθεμάτων, της μεταφοράς κ.λπ. 

 Οι διεργασίες (operations) μετατρέπουν αυτά τα εισερχόμενα στο τελικό 

προϊόν ή υπηρεσία: την επεξεργασία με μηχανήματα, τη συσκευασία, τη 

συναρμολόγηση, τον έλεγχο κ.λπ. 

 Η διαχείριση εξερχομένων  (outbound logistics) συγκεντρώνει, αποθηκεύει 

και διανέμει το προϊόν στους καταναλωτές. 

 Το μάρκετινγκ και οι πωλήσεις  (marketing and sales) παρέχουν τα μέσα 

ενημέρωσης των πελατών – χρηστών αναφορικά με το προϊόν η την υπηρεσία, 

ώστε να το αγοράσουν. Σε αυτό το στάδιο περιλαμβάνονται η διοίκηση των 

πωλήσεων, η διαφήμιση και η πώληση. 
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 Το σέρβις (service)  περικλείει όλες τις δραστηριότητες που βελτιώνουν ή 

συντηρούν την ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας, όπως η 

εγκατάσταση, η επισκευή, η εκπαίδευση και τα ανταλακτικά. 

Καθεμία από αυτές τιε ομάδες συνδέεται με δραστηριότητες υποστήριξης. Οι 

δραστηριότητες υποστήριξης  (support activities) συμβάλλουν στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας  ή της αποδοτικότητας των πρωταρχικών δραστηριοτήτων:  

 Προμήθεια (procurement). Πρόκειται για τις διαδικασίες που εφαρμόζουν σε 

πολλά μέρη του οργανισμού για την αγορά των ποικίλων εισερχομένων 

πόρων που αξιοποιούνται για τις πρωταρχικές δραστηριότητες. 

 Τεχνολογική ανάπτυξη (technology development). Όλες οι δραστηριότητες 

αξίας διαθέτουν «τεχνολογία», ακόμα και αν αφορά απλά στη γνώση του 

κατάλληλου τρόπου διεκπεραίωσης. Οι τεχνολογικές μπορεί να αφορούν 

άμεσα σε ένα προϊόν (όταν πρόκειται, λόγου χάρη για R&D (έρευνα και 

ανάπτυξη), σχεδιασμό προϊόντος) ή σε διαδικασίες ή σε ένα συγκεκριμένο 

πόρο (βελτίωση των πρώτων υλών). 

 Διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων (human resource management). Αυτό 

διαπερνά όλες τις πρωταρχικές διαδικασίες. Αφορά σε εκείνες τις 

δραστηριότητες που σχετίζονται με τη στελέχωση, διοίκηση, επιμόρφωση, 

ανάπτυξη και επιβράβευση των ανθρώπων στο πλαίσιο του οργανισμού. 

 Υποδομή (infrastructure). Πρόκειται για τα επίσημα συστήματα σχεδιασμού, 

οικονομικών, ελέγχου ποιότητας, διαχείρισης των πληροφοριών, καθώς 

επίσης τις δομές και ρουτίνες που αποτελούν μέρος της κουλτούρας κάποιου 

οργανισμού.   

 

3.4 Στρατηγική Μέθοδος Benchmarking 

 

Μία από τις πιο σύγχρονες και ιδιαίτερα δημοφιλείς τεχνικές είναι και το 

benchmarking (συγκριτική προτυποποίηση ή αλλιώς συγκριτική αξιολόγηση).  

        Η συγκριτική αξιολόγηση αφορά τη σύγκριση των επιδόσεων των οικονομικών 

μονάδων σε σχέση με τις επιδόσεις των κορυφαίων ομοειδών επιχειρήσεων – 

ανταγωνιστών της. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τον προσδιορισμό και τη βαθειά 

μελέτη των μεθόδων επίτευξης αυτών των επιπέδων απόδοσης και επεξεργάζεται 
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πρακτικές που θα βοηθήσουν στη μεταφορά, την προσαρμογή και εφαρμογή αυτών 

των επιδόσεων στην ίδια την οικονομική μονάδα ( Γιαλέλης, 2011). 

        Το benchmarking στόχο έχει να βοηθήσει την επιχείρηση να βελτιωθεί, δίνοντας 

της έτσι τη δυνατότητα:  

 Να ποσοτικοποιήσει τις υπάρχουσες διαφορές απόδοσης, 

 Να τεκμηριώσει γιατί αυτές οι διαφορές υπάρχουν, 

 Να αναγνωρίσει τα βήματα εκείνα που πρέπει να υιοθετήσει, έτσι ώστε να 

‘‘προλάβει’’ και να ξεπεράσει τους καλύτερους από τους ανταγωνιστές της. 

Η τεχνική αυτή είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σχεδόν σε όλες τις λειτουργίες μιας 

επιχείρησης π.χ.  παραγωγή, μάρκετινγκ, αλλά και σε άλλες υποστηρικτικές 

διαδικασίες, όπως είναι τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, η διαχείριση 

ανθρώπινων πόρων και η λογιστική. Οι λειτουργίες αυτές αναλύονται λεπτομερώς 

σαν να ήταν διαδικασίες που δίνουν κάποιο τελικό προϊόν, ανεξάρτητα από το αν το 

προϊόν αυτό είναι μία υπηρεσία, ένα προϊόν ή μια διαδικασία. Με τη σωστή 

εφαρμογή του το bench-marking αποκαλύπτει τις ‘‘άριστες’’ πρακτικές της αγοράς 

και προτρέπει τα στελέχη να σχεδιάσουν τέτοιες διαδικασίες ώστε να ξεπεράσουν 

τους ανταγωνιστές τους (Παπαδάκης, 2012). 

       Το benchmarking δίνει τη δυνατότητα σε μία μικρομεσαία επιχείρηση να 

εντοπίσει τα δυνατά και αδύναμα σημεία της όσον αφορά την εσωτερική της 

λειτουργία, την σχέση της με πελάτες και προμηθευτές, τις δυνατότητες ανάπτυξης 

και σημεία στα οποία βρίσκονται παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις μπορούν να είναι 

ανακατανομή προσωπικού, εφαρμογή άλλων μεθόδων, έως την απλή επισήμανση 

τομέων στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. 

       Για μια επιτυχημένη συγκριτική αξιολόγηση απαιτούνται πέντε βασικά βήματα: 

1) Καταγραφή δεδομένων από την επιχείρηση / οργανισμό. 

2) Εισαγωγή των δεδομένων στη βάση των καλύτερων πρακτικών από αντίστοιχους 

Ευρωπαϊκούς φορείς και παραγωγή των διαγραμμάτων αξιολόγησης. 

3) Συγγραφή της έκθεσης αξιολόγησης με βάση τα αποτελέσματα και διαγράμματα 

της βάσης των δεδομένων. 

4) Συζήτηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με την επιχείρηση / οργανισμό 

και με εμπειρογνώμονες για την διερεύνηση νέων λύσεων. 

5) Προτάσεις για βελτίωση και εφαρμογή μεθόδων καινοτομίας. 
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Πίνακας 3.4: Τα πέντε βασικά βήματα για μια επιτυχημένη  συγκριτική 

προτυποποίηση 

 

Εάν γνωρίσεις καλά τόσο τον αντίπαλο σου, όσο και τον ίδιο σου τον εαυτό, τότε δεν 

πρέπει να φοβάσαι την έκβαση εκατό μαχών.  

Sun Tzu  

 

3.5 Ανάλυση Του Κύκλου Ζωής Προϊόντος  

 

Οι ΜΜΕ πρέπει να αναζητούν συνεχώς τρόπους για να είναι ανταγωνιστικές, π.χ. 

μειώνοντας τις δαπάνες τους ή αποκτώντας κάποια θέση στην αγορά μέσω της 

βελτίωσης της περιβαλλοντικής τους απόδοση. Οι περιβαλλοντικές βελτιώσεις 

μπορούν να πραγματοποιηθούν τόσο για προϊόντα όσο και για διεργασίες. 

        Η Ανάλυση ή Αποτίμηση Κύκλου Ζωής (Life Cycle Analysis - LCA) είναι μία 

μέθοδος ποσοτικού προσδιορισμού όλων των περιβαλλοντικών, οικονομικών και 

κοινωνικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος ή 

υπηρεσίας. Ο πλήρης κύκλος ζωής ενός προϊόντος-υπηρεσίας περιέχει σε γενικές 

γραμμές τις φάσεις εξόρυξης-παραγωγής των πρώτων υλών, της παραγωγής, της 

διάθεσης, της χρήσης, και της τελικής απόρριψης στο περιβάλλον. Η συνολική γνώση 

όλων των επιπτώσεων που προκύπτουν σε όλες ή κάποιες από τις φάσεις του κύκλου 
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ζωής, επιτρέπουν την επισήμανση των σημαντικότερων από αυτές και την 

αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους. 

       Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία διαχείρισης της 

βιωσιμότητας ενός οργανισμού ή ενός μεμονωμένου προϊόντος, διότι στηρίζεται σε 

ποσοτικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων και επιτρέπει την συγκριτική αξιολόγηση των 

επιπτώσεων και την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους. Με την Ανάλυση Κύκλου 

Ζωής έχουμε μια συνολική εικόνα των επιπτώσεων που απορρέουν από μία ή 

περισσότερες φάσεις του κύκλου ζωής. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα οπτικής 

απεικόνισης των επιπτώσεων και των σχέσεων μεταξύ τους, γεγονός που επιτρέπει 

την λήψη ορθολογικών αποφάσεων και δράσεων με μεγιστοποιημένη προστιθέμενη 

αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενός οργανισμού. 

    Ο κύκλος ζωής ενός  οργανισμού είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα και χρήσιμα 

εργαλεία στη στρατηγική της σύγχρονης μικρομεσαίας επιχείρησης. Κάθε προϊόν 

περνάει στη διάρκεια της ζωής του από ποικίλα στάδια, όπως βλέπουμε και στο 

σχήμα 3.5, τα οποία παρατίθενται παρακάτω: 

 

Πίνακας 3.5: Η Μήτρα Εξέλιξης Προϊόντος 
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1. To στάδιο εμφάνισης: είναι το στάδιο στο οποίο η επιχείρηση λανσάρει το 

προϊόν με συγκεκριμένες επιλογές τιμής, προβολής και διάθεσης, που 

μπορούν όμως να αλλάξουν ανάλογα με τις αντιδράσεις των αγοραστών. Στο 

στάδιο αυτό συνήθως δεν υπάρχουν κέρδη γιατί απαιτούνται σημαντικά έξοδα 

για την εκτέλεση στρατηγικών εισόδου στην αγορά. Για τις επιχειρήσεις που 

λανσάρουν καινοτομικά προϊόντα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενημερώνουν 

το χρήστη για τα πλεονεκτήματα της καινούργιας κατηγορίας προϊόντων παρά 

για την συγκεκριμένη μάρκα τους. Σκοπός είναι η αύξηση της ζήτησης της 

νέας κατηγορίας προϊόντων συνολικά. Στο στάδιο αυτό παρατηρούνται και οι 

περισσότερες αποτυχίες προϊόντων. 

2. To στάδιο επέκτασης-ανάπτυξης (development stage): είναι πειραματικό (το 

αντίστοιχο της «εφηβείας», στον ανθρώπινο κύκλο ζωής) τα προϊόντα που 

επιβιώνουν του σταδίου εισαγωγής αρχίζουν να έχουν πλέον επιταχυνόμενους 

ρυθμούς πωλήσεων και κερδών. Το επιτυχημένο προϊόν προσελκύει μιμητές 

και ο αριθμός νέων ανταγωνιστών είναι ένα μέτρο της επιτυχίας του. Η 

εμφάνιση νέων ανταγωνιστών είναι ενδεικτική της έναρξης του σταδίου 

αυτού. Στο στάδιο αυτό αρχίζει πλέον κάποιος ανταγωνισμός τιμών ενώ η 

κάθε επιχείρηση προσπαθεί να διαφοροποιήσει όσο γίνεται τα χαρακτηριστικά 

του προϊόντος της. Η επιχείρηση αρχίζει να διαφημίζει πλέον το δικό της 

προϊόν και να χτίζει το brand της προσπαθώντας να αυξήσει την ζήτηση του 

(σε αντίθεση με την αύξηση της ζήτησης της κατηγορίας στο προηγούμενο 

στάδιο). Ας σημειωθεί ότι στο στάδιο αυτό οι πωλήσεις των κατασκευαστριών 

επιχειρήσεων προς τους μεσάζοντες (διανομείς, χονδρική, λιανική πώληση) 

είναι μεγαλύτερη απ' ότι οι πωλήσεις στον τελικό χρήστη καθώς οι 

μεσάζοντες προσπαθούν να έχουν μεγάλα αποθέματα ενός επιτυχημένου 

προϊόντος. Τα δύο τελικά στάδια είναι πρώτον  μια περίοδος βραδείας ή 

ακόμα και μηδενικής ανάπτυξης («ωριμότητα») (maturity),  πριν το τελικό 

στάδιο της φθίσης (stage of decline) («Τρίτη ηλικία»). 

3. Το στάδιο ωρίμανσης: στο στάδιο αυτό το προϊόν είναι πλέον καθιερωμένο 

στην αγορά. Οι πωλήσεις αυξάνονται με μειούμενο ρυθμό καθώς ο αριθμός 

νέων χρηστών αρχίζει να μειώνεται. Τα κέρδη αρχίζουν να μειώνονται. Στο 

στάδιο αυτό η στρατηγική μάρκετινγκ της επιχείρησης εστιάζεται στην 

διατήρηση των πιστών χρηστών του προϊόντος και η προβολή εστιάζεται στη 

συντήρηση του brand name. Διάφορες αλλαγές στα χαρακτηριστικά του 
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προϊόντος είναι δυνατές στη φάση αυτή και συχνά μπορεί να είναι 

δευτερεύουσας σημασίας ή απλώς διακοσμητικές για να δημιουργούν την 

εντύπωση ανανέωσης. Στην φάση αυτή οι κατασκευάστριες επιχειρήσεις δεν 

μπορούν πλέον να επαφίενται στους μεσάζοντες για αύξηση των πωλήσεων 

και πρέπει να δημιουργούν ζήτηση οι ίδιες, μια και οι μεσάζοντες συνήθως 

διαχειρίζονται πολλά προϊόντα και έτσι δεν έχουν λόγο να δείξουν προτίμηση 

σε κάποιο συγκεκριμένο. Έτσι οι κατασκευάστριες επιχειρήσεις προσπαθούν 

να προσελκύσουν τους μεσάζοντες με διάφορες εκπτώσεις και προνομιακή 

μεταχείριση. Οι πόλεμοι τιμών είναι πολύ συνηθισμένοι στο στάδιο αυτό και 

έχουν ως σκοπό την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς εις βάρος 

ανταγωνιστών και τις συνακόλουθες οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή και 

διάθεση. 

4. Το στάδιο παρακμής: στο στάδιο αυτό για διάφορους λόγους οι πωλήσεις 

μπορεί να αρχίσουν να μειώνονται οπότε και επιβάλλουν την έξοδο των 

ασθενέστερων ανταγωνιστών από τον κλάδο, καθώς η κερδοφορία μπορεί να 

είναι πλέον αμφίβολη. Στο στάδιο αυτό ενδέχεται να είναι μία περίοδος 

εξοντωτικού ανταγωνισμού, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν μεγάλοι φραγμοί 

εξόδου, καθώς οι φθίνουσες τιμές υποχρεώνουν τους εναπομείναντες 

ανταγωνιστές να εμπλακούν σε έναν ανταγωνισμό όπου ο «ένας τρώει τον 

άλλο». Συνήθως οι επιχειρήσεις που επιβιώνουν έχουν ήδη προβλέψει την 

εξέλιξη αυτή και έχουν προσπαθήσει με την κατάλληλη στρατηγική 

μάρκετινγκ να έχουν τα μερίδια αγοράς που τους επιτρέπουν κερδοφορία. 

 

3.6 Ανάλυση SWOT 

 

Η διαμόρφωση της στρατηγικής μιας μικρομεσαίας επιχείρησης απαιτεί τον 

εντοπισμό των στρατηγικών κατευθύνσεων και την επιλογή των καταλληλότερων 

από αυτές. Η εκτίμηση των στρατηγικών αυτών πραγματοποιείται με την ανάλυση 

των στρατηγικών παραγόντων, που θα οδηγήσει στον προσδιορισμό του συγκριτικού 

αποτελέσματος της επιχείρησης σε σχέση με τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. 

          Η ανάλυση SWOT λοιπόν, είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το 

οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού 

περιβάλλοντος μίας μικρομεσαίας επιχείρησης όταν αυτή καλείται να λάβει μία 
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απόφαση σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει και με σκοπό την επίτευξή τους. 

Το SWOT συνοψίζει τα σημαίνοντα ζητήματα από το επιχειρηματικό περιβάλλον και 

τη στρατηγική ικανότητα του οργανισμού, τα οποία είναι πιθανότερο να επηρεάσουν 

την ανάπτυξη στρατηγικής. 

          Η Ανάλυση SWOT εξετάζει τα Δυνατά (Strengths) και Αδύνατα σημεία 

(Weaknesses) μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, τις Ευκαιρίες (Opportunities) και 

Απειλές (Threats) από το περιβάλλον που δραστηριοποιείται, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα: 

 

Πίνακας 3.6:  Ανάλυση SWOT 

 

 

        Τα δυνατά και αδύνατα σημεία αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς πόρους που αυτή κατέχει. 
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Εντοπίζονται από την ανάλυση των λειτουργιών και των συστημάτων της 

επιχείρησης (π.χ. τεχνογνωσία, ικανότητες προσωπικού και στελεχών, ιδιότητες και 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης, χρηματοοικονομική υγεία και ικανότητα να 

ανταποκριθεί σε νέες επενδύσεις, κλπ.). 

        Αντιθέτως οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης τις οποίες η επιχείρηση θα πρέπει να εντοπίσει, να 

προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει στα μέτρα της, όπου κάτι 

τέτοιο είναι εφικτό (π.χ. είσοδος νέων ανταγωνιστών, ρυθμίσεις στο νομικό 

περιβάλλον, δημιουργία ή/και εμφάνιση νέων αγορών, κλπ.). 

    

Τα ΔΥΝΑΤΑ σημεία σε μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορούν να 

περιλαμβάνουν: 

 Το πλέον ανταγωνιστικό προϊόν / υπηρεσία. 

 Κάποια “ειδικά” προϊόντα και υπηρεσίες που δεν υπάρχουν στην αγορά. 

 Καλή φήμη και προϊόντα με επώνυμη ζήτηση (brand name). 

 Ηγέτης σε ένα επιλεγμένο τμήμα της αγοράς (niche market). 

 Τα πλεονεκτήματα της οργάνωσης, της επιχείρησης. 

 Οι διαθέσιμοι πόροι που είναι μοναδικοί ή έχουν το μικρότερο συγκριτικά 

κόστος. 

 Η υγιής οικονομική της κατάσταση (ταμειακές ροές, αυξανόμενος κύκλος 

εργασιών και κερδοφορία, κλπ.). 

 Σωστή οικονομική διαχείριση. 

 Ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα και καλή σχέση με την τράπεζα. 

 Ύπαρξη πατέντας ή πνευματικών 

 δικαιωμάτων. 

 Εκπαιδευμένους και έμπιστους υπαλλήλους. 

 Η γνώση και εμπειρία του αντικειμένου. 

 Η καλή τοποθεσία της επιχείρησης. 

 

Με λίγα λόγια θα καταγραφεί: 

 Τι είναι αυτό που κάνει καλά η επιχείρηση; 

 Το “ανταγωνιστικό πλεονέκτημα” της επιχείρησης! 

 Αυτό που προσφέρει η επιχείρηση και που δεν προσφέρει κανείς άλλος!  
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 Αυτό που “μιλάει“ η αγορά ότι είναι το δυνατό της σημείο 

 

Τα ΑΔΥΝΑΤΑ σημεία ή τα σημεία που μειονεκτεί η μικρομεσαία επιχείρησή 

μπορούν να είναι: 

 Η κακή οικονομική διαχείριση. 

 Οι μικρές ικανότητες διοίκησης και η κακή οργάνωση της επιχείρησης. 

 Το ανεπαρκές κεφάλαιο κίνησης. 

 Αδυναμία είσπραξης οφειλών από πελάτες. 

 Μη υιοθέτηση πρακτικών μάρκετινγκ. 

 Το μη εξειδικευμένο και ανεκπαίδευτο προσωπικό της επιχείρησης. 

 Προβλήματα στις λειτουργίες της (π.χ. στην παραγωγή, στην περιορισμένη 

γεωγραφική κάλυψη και διανομή των προϊόντων, στην προώθηση, στην 

 τιμολόγηση, στην εξυπηρέτηση των πελατών για service και ανταλλακτικά, 

κτλ) 

 

Δηλαδή θα καταγραφεί: 

 Τι είναι αυτό που ΔΕΝ γίνεται καλά 

 Σε ποια σημεία υστερεί έναντι του ανταγωνισμού 

 Τι θα πρέπει να αποφύγει, τι να βελτιώσει 

 Τι είναι αυτό που ζητάει η αγορά και δεν προσφέρει η επιχείρηση 

 

Η παραπάνω θεώρηση των Δυνάμεων–Αδυναμιών πραγματοποιείται τόσο από 

την εσωτερική οπτική, όσο και από την οπτική των «πελατών». Κρίσιμος 

παράγοντας, ο οποίος επιβάλει την προσπάθεια ποσοτικοποίησης των δεδομένων 

αποτελεί η δυνατότητα ρεαλιστικής και αντικειμενικής αποτίμησης της υφιστάμενης 

κατάστασης. Η όλη ανάλυση οφείλει να γίνει συσχετιζόμενη με τον ανταγωνισμό: για 

παράδειγμα, η προσφορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας, εφόσον προσφέρεται σε 

αφθονία και από τον ανταγωνισμό, δεν αποτελεί δύναμη για την επιχείρηση, αλλά 

αναγκαιότητα. Οι Ευκαιρίες και Απειλές της επιχείρησης εντοπίζονται από την 

μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο και δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

Οι εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την λειτουργία της 

επιχείρησης είναι πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, τεχνολογικοί, περιβαλλοντικοί, 

νομικοί. 
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Οι ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ σε μια μιρκομεσαία επιχείρηση μπορούν να περιλαμβάνουν: 

 Νέες υποδομές που δημιουργούνται (πχ. Εγνατία Οδός, Βιοτεχνικές Περιοχές, 

κλπ.). 

 Οι επιδοτήσεις από αναπτυξιακά Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ. 

ΕΣΠΑ). 

 Τα “κενά” στην αγορά τα οποία να μπορεί να τα καλύψει η επιχείρηση. 

 Η “ανάγκη” για νέα προϊόντα και υπηρεσίες από τους καταναλωτές. 

 Οι αλλαγές στις τάσεις, στις προτιμήσεις των καταναλωτών. 

 Η ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής (π.χ. μέσω του Διαδικτύου). 

 Η τεχνολογική πρόοδος στην οποία δεν μπορούν να προσαρμοστούν οι 

ανταγωνιστές (νέα υλικά, νέες μέθοδοι παραγωγής, έξυπνα συστήματα, κλπ.). 

 Οι νέοι τρόποι εύρεσης και αγοράς προϊόντων από τους καταναλωτές (πχ. 

Amazon, e-shop, eBay, κλπ.). 

 Οι νέοι τρόποι δικτύωσης των νέων (πχ. blogs, facebook, twiter, κλπ.). 

 

Επίσης, ενδιαφέρουσες ευκαιρίες μπορεί να θεωρηθούν: 

 Αλλαγές στην κρατική πολιτική στο πεδίο ενδιαφέροντος 

 Αλλαγές σε κοινωνικά μοτίβα, πληθυσμιακά προφίλ, αλλαγές τρόπου ζωής 

 Τοπικά γεγονότα  

 

Μια συνήθης προσέγγιση εντοπισμού των ευκαιριών έγκειται στην ανασκόπηση 

των Δυνάμεων και τη διερεύνηση της δυναμικής τους για άνοιγμα ευκαιριών. 

Εναλλακτικά, ανασκοπούνται οι Αδυναμίες και διερευνάται η δυνατότητα 

αξιοποίησης Ευκαιρίας μέσω της εξάλειψης των. Για παράδειγμα, η μείωση του 

τεχνολογικού κόστους σε έναν τομέα, αποτελεί ευκαιρία για μια περιοχή η οικονομία 

της οποίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα αυτό. 

 

Οι ΚΙΝΔΥΝΟΙ (ή απειλές) που μπορούν να εμφανιστούν περιλαμβάνουν: 

 Μια Παγκόσμια Οικονομική Κρίση. 

 Μια ενδεχόμενη μείωση της κατανάλωσης. 

 Η αύξηση ή η προσαρμοστικότητα του ανταγωνισμού στις νέες ευκαιρίες. 

 Η είσοδος πολλών νέων επιχειρήσεων στην αγορά. 
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 Μια ενδεχόμενη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών. 

 Η υπερβολική εξάρτηση από έναν Προμηθευτή. 

 Η αύξηση των τιμών από τους Προμηθευτές 

 Αλλαγές στις προδιαγραφές για τα ήδη παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες; 

 Αλλαγές στη νομοθεσία (πχ. αύξηση φορολογίας, επιπλέον άδειες ή εγκρίσεις 

για άδεια λειτουργίας, κλπ.) 

 Οι Διεθνές πολιτικό-οικονομικές συγκυρίες (π.χ. τρομοκρατία, αύξηση 

 πετρελαίου, κλπ.). 

 Χρηματοδοτικά ή χρηματοοικονομικά προβλήματα, μια ενδεχόμενη αύξηση 

του πληθωρισμού και των επιτοκίων. 

 Η μη κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων από πελάτες που επηρεάζουν τη 

ρευστότητα (πχ. αύξηση ακάλυπτων επιταγών, επισφάλειες, κλπ.) 

 

3.7 Ιεραρχία Εναλλακτικών Στρατηγικών Επιλογών  

 

Η επιλογή και η εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών εξαρτάται από το 

εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον της  επιχείρησης καθώς και από τον κλάδο 

που δραστηριοποιείται κάθε μικρομεσαία επιχείρηση. Η επιλογή της κατάλληλης 

στρατηγικής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα 

της επιχείρησης. Η όσο το δυνατόν καλύτερη επιλογή στρατηγικής που θα 

ακολουθήσει η επιχείρηση μπορεί να την  οδηγήσει  στην απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, στη βελτίωση της θέσης της έναντι των ανταγωνιστών της και 

γενικά στην αύξηση της κερδοφορίας της (Johnson and Scholes, 2002). 

        Η στρατηγική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ασκείται σε τρία επίπεδα και 

διακρίνεται: 

I. Εταιρικό ή επιχειρησιακό επίπεδο (corporate-level strategy) 

II. Επιχειρηματικό ή ανταγωνιστικό επίπεδο (business-level strategy) 

III. Λειτουργικό επίπεδο (functional-level strategy) 
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Διάγραμμα 3.7:  Ιεραρχία της στρατηγικής 

 

Πηγή: Γεωργόπουλος, 2006   

 

Τα τρία επίπεδα στρατηγικής θα πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία μεταξύ τους και 

να αλληλοενισχύονται, ώστε να κατανέμονται ορθολογικά οι πόροι και να 

μεγιστοποιείται η συνολική απόδοση της επιχείρησης. 

 

3.7.1 Εταιρικό ή Επιχειρησιακό Επίπεδο (corporate-level strategy) 

 

Η στρατηγική αφορά σε έναν αριθμό επιπέδων σε έναν οργανισμό. Το ανώτερο 

επίπεδο είναι η στρατηγική του εταιρικού επιπέδου, που  προσδιορίζει το συνολικό 

πεδίο εφαρμογής του οργανισμού και τους τρόπους προσθήκης αξίας στα 

διαφορετικά μέρη (επιχειρηματικές μονάδες) του οργανισμού. Αντικείμενα της 

στρατηγικής σε εταιρικό επίπεδο μπορεί να είναι ζητήματα γεωγραφικής κάλυψης, 

διαφοροποίησης των προϊόντων-υπηρεσιών ή των επιχειρηματικών μονάδων και του 

τρόπου κατανομής των πόρων στα διαφορετικά μέρη του οργανισμού (Johnson, 

Scholes, Whittington, 2011). 
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Διάγραμμα 3.7.1: Κύριες Επιρροές για τη διαμόρφωση εταιρικής στρατηγικής    

 

Γενικότερα η επιχειρησιακή στρατηγική περιγράφει και αποφασίζει: 

 Τη γενική στάση της επιχείρησης απέναντι στις επιλογές ανάπτυξης 

 Τη διοίκηση των διαφόρων δραστηριοτήτων και των γραμμών παραγωγής  

 Το είδος των δραστηριοτήτων που θα πρέπει να επιλέξει 

 Τη ροή των χρηματικών και των άλλων πόρων προς τις διαφορετικές 

επιχειρηματικές δραστηριότητες 

 Τις σχέσεις με τις άλλες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον  

 Τους τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση μπορεί να αυξήσει την απόδοση  

των επενδύσεων 

        Η εταιρική στρατηγική περιλαμβάνει τρεις βασικές κατευθύνσεις που μπορεί να 

ακολουθήσει μια μικρομεσαία επιχείρηση (σχήμα 3.8.1 επιχειρησιακές στρατηγικές 

κατεύθυνσης): 
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Πίνακας 3.7.1: Επιχειρησιακές στρατηγικές κατεύθυνσης 

 

 

 

 Στρατηγική ανάπτυξης (growth strategy) 

 Στρατηγική σταθεροποίησης (stability strategy) 

 Στρατηγική περιστολής δραστηριότητας (retrenchment strategy)  

 

3.7.1.1 Στρατηγική Ανάπτυξης (growth strategy) 

 

Οι πιο δημοφιλείς και ευρέως διαδεδομένες εταιρικές-επιχειρηματικές στρατηγικές 

επιλογές είναι αυτές που έχουν σχεδιαστεί για να επιτύχουν ανάπτυξη των πωλήσεων, 

των μεριδίων της αγοράς, των κερδών ή κάποιο συνδυασμό από αυτών. Η λογική που 

διέπει τις στρατηγικές ανάπτυξης είναι ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα 

δυναμικό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον και πρέπει να αναπτυχθούν για να 

επιβιώσουν. Υπάρχουν οι εξής βασικές κατηγορίες στρατηγικών ανάπτυξης 

(Παπαδάκης, 2012): 

 Αυτοδύναμη στρατηγική: προσβλέπει στην αυτόνομη ανάπτυξη της 

επιχείρησης. Ακολουθείται από πολύ μεγάλες παραγωγικές μονάδες με υψηλά 

μερίδια αγοράς που διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη χρηματοδότηση των 

αναπτυξιακών τους έργων. Επίσης, εφαρμόζεται και από οργανισμούς που 
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δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση και 

μικρός αριθμός επιχειρήσεων. 

 Στρατηγική μέσω συμμαχιών: αποβλέπει στην αυτόνομη ανάπτυξη, 

εκμεταλλευόμενη όμως από κοινού τις ειδικές δυνατότητες της επιχείρησης με 

τις δυνατότητες των ομοειδών ή και άλλων επιλεγμένων επιχειρήσεων. 

Επίσης, οι συμμαχίες δημιουργούν κοστολογικό πλεονέκτημα καθώς οι 

επιχειρήσεις μπορούν να μοιραστούν το κόστος αρκετών λειτουργιών  

(προώθηση, έρευνα και ανάπτυξη, διανομή). 

 Στρατηγικές μέσω εξαγορών: προσβλέπουν στην απόκτηση της ιδιοκτησίας 

άλλων ομοειδών ή μη επιχειρήσεων από μία επιχείρηση. 

 Στρατηγικές μέσω συγχωνεύσεων: επιδιώκουν την από κοινού ένωση της 

επιχείρησης με μία ή περισσότερες, ομοειδείς συνήθως, επιχειρήσεις 

δημιουργώντας μία νέα που θα αποτελείται ισομερώς και από τα δύο μέλη. Η 

επιλογή των δύο τελευταίων στρατηγικών γίνεται κυρίως για λόγους 

δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, για άμεση αύξηση του μεριδίου αγοράς 

και για μείωση της έντασης του ανταγωνισμού που επιτυγχάνεται μέσω της 

μείωσης του αριθμού των ανταγωνιστών. Οι στρατηγικές αυτού του τύπου 

εμπεριέχουν μεγάλο ρίσκο, καθώς οι μεγάλες διαφορές στην επιχειρησιακή 

κουλτούρα μεταξύ των επιχειρήσεων οδηγούν πολύ συχνά σε αποτυχία το νέο 

επιχειρησιακό σχήμα που θα προκύψει. 

 

3.7.1.2 Στρατηγική Σταθεροποίησης (stability  strategy) 

 

 Στρατηγική σταθερότητας, βασικά, σημαίνει ότι η επιχείρηση διαπνέεται από μία 

φιλοσοφία σταθερότητας. Καμία σημαντική αλλαγή δεν συμβαίνει. Η επιχείρηση 

διατηρεί την ίδια αποστολή καθώς και παρόμοιους αντικειμενικούς σκοπούς 

(Παπαδάκης, 2012).  

           Η σταθεροποιητική στρατηγική  απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις που 

παρουσιάζουν ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα και δεν ενδιαφέρονται άμεσα 

για νέα επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια. Βασικός στόχος αυτής στρατηγικής είναι 

ή εδραίωση της ανταγωνιστικής θέσης της οικονομικής μονάδας μέσω της βελτίωσης 

της εσωτερικής απόδοσής της (Γιαλελής, 2011). 

          Υπάρχουν  τέσσερις εναλλακτικές στρατηγικές κατευθύνσεις:  
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 Στρατηγική καμίας αλλαγής (no-change strategy): αυτή προτείνει τη συνέχιση της 

υπάρχουσας στρατηγικής με μία μικρή αύξηση στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

Βασικά προϋποθέτει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στο εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης (ανταγωνισμός, είσοδος νέων ανταγωνιστών, υποκατάστατα, κ.λπ.), 

έτσι ώστε να απαιτείται η διαφοροποίηση της στρατηγικής της. Η ίδια η 

επιχείρηση είναι ικανοποιημένη από αυτά που έχει πετύχει μέχρι σήμερα και κατά 

συνέπεια δεν υπάρχει ενδιαφέρον για στρατηγική επανατοποθέτηση. 

 Η στρατηγική συγκομιδής κερδών (profit strategy): προβλέπει την περιστολή των 

δαπανών (μισθοί, έξοδα προώθησης, ενοίκια, παροχές τρίτων, έξοδα για έρευνα 

και ανάπτυξη) για να αυξήσει την κερδοφορία της και επικεντρώνεται κυρίως στα 

προϊόντα που  έχει υψηλά ποσοστά κέρδους. Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται σε 

περιόδους οικονομικών κρίσεων όπου υπάρχει μειωμένη ζήτηση για προϊόντα από 

τους καταναλωτές. 

 Το στρατηγικό διάλλειμα (pause strategy): αναφέρεται στην επιλογή της 

επιχείρησης για ανασχεδιασμό και ανασύνταξη των εσωτερικών της τμημάτων-

διευθύνσεων (παραγωγή, χρηματοοικονομικό, μάρκετινγκ, πωλήσεις, τμήμα 

προσωπικού). Η στρατηγική αυτή είναι συνήθως βραχυχρόνια και γι’ αυτό έχει 

γίνει γνωστή ως «διάλλειμα». 

 Η στρατηγική προσεκτικών βημάτων (caution): ακολουθείται όταν το εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης αναμένεται να μεταβληθεί ριζικά (κυβέρνηση, 

τεχνολογία, περιβαλλοντικοί κανονισμοί, εργασιακές σχέσεις) και η επιχείρηση 

προκειμένου να πάρει τις σωστές αποφάσεις καθυστερεί στην χάραξη 

στρατηγικής κατεύθυνσης. 

 

3.7.1.3   Στρατηγική Περιστολής Δραστηριότητας (retrenchment 

strategy) 

 

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν ή προβλέπεται να αντιμετωπίσουν 

προβλήματα στο μέλλον λόγω αλλαγών στο επιχειρησιακό περιβάλλον (αύξηση 

ανταγωνισμού, αύξηση πρώτων και βοηθητικών υλών, τεχνολογικές μεταβολές 

κ.α.). Σε πολλές περιπτώσεις οι αλλαγές αυτές επιφέρουν μείωση της κερδοφορίας ή 

α εμφάνιση ζημιών, η  συσσώρευση των οποίων μπορεί να οδηγήσει στη χρεοκοπία. 

Μέσω της εφαρμογής των στρατηγικών περιστολής δραστηριότητας οι επιχειρήσεις 
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έχουν τη δυνατότητα να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους (π.χ. αλλαγή 

δραστηριοτήτων, εστίαση σε άλλο τμήμα της αγοράς) και να αποφύγουν την 

καταστροφή. Η στρατηγική περιστολής δραστηριότητας περιλαμβάνει τις εξής 

τέσσερις εναλλακτικές στρατηγικές τοποθετήσεις:  

 Η ανόρθωση: προβλέπει την άμεση περικοπή δαπανών (μείωση προσωπικού, 

παροχές τρίτων, διάφορα έξοδα), την αύξηση της ρευστότητας μέσω της πώλησης 

επιλεγμένων παγίων που υποαπασχολούνται (κτήρια, γήπεδα, μηχανήματα, 

εγκαταστάσεις, μεταφορικά μέσα), επαναδιαπραγμάτευση με προμηθευτές για 

επίτευξη μειωμένων τιμών ή μεγαλύτερων εκπτώσεων στις προμήθειες, διακοπή 

των οριακών (προϊόντων που δεν επιτρέπουν αποδεκτή κερδοφορία) και 

ζημιογόνων προϊόντων. 

 Η αποεπένδυση: αφορά τη δραστική πώληση ολόκληρων τμημάτων της 

επιχείρησης (θυγατρικές, ιδιόκτητες μεταφορικές εταιρείες), ακόμα και σε 

περίπτωση που είναι κερδοφόρες. Εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που η οικονομική 

μονάδα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της  υποχρεώσεις προς τις 

μονάδες αυτές λόγω οικονομικής στενότητας ή λόγω αλλαγής της επιχειρησιακής 

της κατεύθυνσης. 

 Η αιχμαλωσία: προβλέπει την επιχειρησιακή συνεργασία δύο ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων, μιας μεγάλης και ισχυρής και μιας μικρής που χαρακτηρίζεται ως 

«αιχμάλωτη». Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε συμβόλαιο συνεργασίας και τις 

περισσότερες φορές προβλέπει την αποκλειστική ή ημιαποκλειστική παραγωγή 

προϊόντων  από τη μικρή επιχείρηση και τη  τροφοδοσία της μεγάλης επιχείρησης 

με τα προϊόντα αυτά. Με τη στρατηγική αυτή η μικρή επιχείρηση κατορθώνει να 

επιβιώσει καθώς επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα παραγωγής (τα έξοδα προώθησης 

και διανομής βαραίνουν τη έχουμε από τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα 

ιδιωτικής ετικέτας  για λογαριασμό μεγάλων λιανοπωλητών (σουπερμάρκετ, 

υπεραγορές). 

 Ρευστοποίηση: έχουμε όταν η επιχείρηση βρίσκεται σε κατάσταση 

εκκαθάρισης. Όταν συμβεί αυτό, η επιχείρηση προχωρεί στην πώληση-εκποίηση 

του συνόλου των παγίων της, επιδιώκοντας την είσπραξη χρημάτων για την 

εξόφληση μέρους των υποχρεώσεών της προς τρίτους (δημόσιο, προσωπικό, 

προμηθευτές), (Γιαλελής, 2011). 
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3.7.2 Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα ή Επιχειρηματικό Επίπεδο 

(BUSINESS-LEVEL STRATEGY) 

 

Το δεύτερο επίπεδο είναι η στρατηγική του επιχειρηματικού επιπέδου που αφορά 

στο πώς οι επιμέρους επιχειρηματικές δράσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στην 

εταιρική στρατηγική, οφείλουν να είναι ανταγωνιστικές στις επιμέρους αγορές τους 

(γι’ αυτόν το λόγο, ή στρατηγική του επιχειρηματικού επιπέδου ορισμένες φορές 

αποκαλείται «ανταγωνιστική στρατηγική»). Κάτι τέτοιο συνήθως αφορά σε 

ζητήματα, όπως η στρατηγική τιμολόγησης, καινοτομίας ή διαφοροποίησης, για 

παράδειγμα μέσω καλύτερης ποιότητας ή ενός ξεχωριστού διαύλου διανομής. 

Συνεπώς, ενώ η στρατηγική του εταιρικού επιπέδου περιλαμβάνει αποφάσεις για τον 

οργανισμό ως σύνολο, οι στρατηγικές αποφάσεις σχετίζονται με συγκεκριμένες 

στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες (ΣΕΜ) (strategic business unit – SBU) στο 

πλαίσιο του ευρύτερου οργανισμού. Μία στρατηγική επιχειρηματική μονάδα είναι 

ένα τμήμα του οργανισμού, για το οποίο υπάρχει μία άλλη ξεχωριστή εξωτερική 

αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών που διαφέρει από αυτή μιας άλλης ΣΕΜ (SBU).  

          Ασφαλώς, σε πολύ απλούς οργανισμούς με μία μόνο επιχείρηση, η εταιρική 

στρατηγική και η επιχειρηματική στρατηγική σχεδόν ταυτίζονται. Παρ’ όλα αυτά, 

ακόμα και τότε είναι χρήσιμη η διάκριση μιας στρατηγικής σε εταιρικό επίπεδο, 

επειδή παρέχει το πλαίσιο για το αν και υπό ποιες συνθήκες άλλες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες θα αξιοποιηθούν ή θα απορριφθούν. Όπου η στρατηγική του ομίλου 

περιλαμβάνει επιμέρους επιχειρήσεις, πρέπει να υφίσταται σαφής σχέση μεταξύ των 

στρατηγικών σε επίπεδο ΣΕΜ (SBU) και σε επίπεδο ομίλου. Η εταιρική στρατηγική 

όσον αφορά στην επωνυμία (brand) πρέπει να υποστηρίζει τις μικρές επιχειρηματικές 

μονάδες, αλλά παράλληλα οι μικρές επιχειρηματικές μονάδες οφείλουν να 

φροντίσουν ώστε οι στρατηγικές τους σε επιχειρηματικό επίπεδο να μη βλάπτουν το 

σύνολο του ομίλου ή άλλες ΣΕΜ της εταιρίας (Johnson, Scholes, Whittington, 2011). 

         Σύμφωνα με τον M. Porter ονομάζεται και ανταγωνιστική στρατηγική καθώς 

δίνει το δικαίωμα στην επιχείρηση με την κατάλληλη στρατηγική να αποκτήσει 

διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. Οι τρεις α 

τον βασικές  κατά τον Porter επιχειρηματικές στρατηγικές είναι (παρουσιάζονται και 

στο διάγραμμα που ακολουθεί): 

 Ηγεσία κόστους (cost leadership) 



72 
 

 Η διαφοροποίηση (differentiation) 

 Εστίαση (focus) 

 

 

Διάγραμμα 3.7.2: Στρατηγικές Επίτευξης Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος 

 

3.7.2.1 Η Ηγεσία Κόστους (cost leadership) 

 

Η ηγεσία κόστους εκφράζει την ικανότητα μιας επιχείρησης να παράγει και να 

διαθέτει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων το κόστος (όχι η τιμή πώλησης) να είναι 

το μικρότερο της αγοράς. Η επιχείρηση που ακολουθεί στρατηγική ηγεσίας κόστους 

συνήθως απευθύνεται στο σύνολο της αγοράς και επιδιώκει μεγάλους όγκους 

παραγωγής που θα μειώσουν το κόστος των προϊόντων της. Χρησιμοποιεί τεχνικές 

μαζικής παραγωγής και επενδύει συστηματικά στην προσπάθεια της να ανακαλύψει 

νέους τρόπους μείωσης του κόστους (π.χ. IKEA στα έπιπλα και είδη σπιτιού, η 

JUMPO στα παιχνίδια και λοιπά παιδικά και σχολικά είδη, η SPRIDER στα ανδρικά 

και γυναικεία ενδύματα).  

 

3.7.2.2 Η Διαφοροποίηση (differentiation) 

 

Η διαφοροποίηση (differentiation) εκφράζει την ικανότητα μιας επιχείρησης να  

παράγει και να διαθέτει προϊόντα ή υπηρεσίες σε μία αγορά, των οποίων τα 

χαρακτηριστικά (στυλ, εμφάνιση, χρώμα, ποικιλία, ποιότητα, τεχνολογία) να είναι 
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ανώτερα από τα ανταγωνιστικά, να είναι μοναδικά, να έχουν μεγαλύτερη τιμή από τα 

ανταγωνιστικά και να προτιμώνται από τους καταναλωτές λόγω της υψηλής τους 

διαφορετικότητας και αποκλειστικότητας (π.χ. η Apple στους φορητούς (laptops) και 

σταθερούς (desktops) H/Y, η Gillete στα προϊόντα ξυρίσματος για τον άντρα).  

 

3.7.2.3 Εστίαση (focus) 

 

Εστίαση (focus) μπορεί να αντλεί στοιχεία είτε από τη στρατηγική διαφοροποίησης, 

είτε από τη στρατηγική ηγεσίας κόστους. Η βασική διαφορά είναι ότι η εστίαση 

βασίζεται στην  ικανοποίηση ενός συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς, ενώ η ηγεσία 

κόστους και η διαφοροποίηση απευθύνονται στο σύνολο της αγοράς. Επομένως, για 

να μπορέσει μία επιχείρηση να εφαρμόσει τη στρατηγική εστίασης θα πρέπει να 

ανακαλύψει και να εκμεταλλευθεί ένα τμήμα της αγοράς που έχει κάποιες 

ιδιαιτερότητες, στις οποίες μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα από τους 

ανταγωνιστές της (Γιαλελής, 2011). 

 

3.7.3 Λειτουργικό Επίπεδο (functional-level strategy)  

 

Το τρίτο επίπεδο στρατηγικής βρίσκεται στο λειτουργικό άκρο (operating end) του 

οργανισμού. Εδώ εμπίπτουν οι λειτουργικές στρατηγικές (operational strategies) 

που αφορούν στον τρόπο που τα συστατικά μέρη του οργανισμού θα υλοποιήσουν 

αποτελεσματικά τις εταιρικές και τις επιχειρηματικές στρατηγικές στο πλαίσιο των 

πόρων, των διαδικασιών και του ανθρώπινου δυναμικού. Στις περισσότερες 

επιχειρήσεις, η επιτυχία των επιχειρησιακών στρατηγικών εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από τις αποφάσεις που λαμβάνονται ή τις δραστηριότητες που προκύπτουν σε 

λειτουργικό επίπεδο. Η ενοποίηση, λοιπόν, των λειτουργικών αποφάσεων και της 

στρατηγικής είναι καίριας σημασίας (Johnson, Scholes, Whittington, 2011). 

         Η λειτουργική στρατηγική (functional strategy) περιλαμβάνει τη στρατηγική 

που ακολουθείται από τα επιμέρους τμήματα – διευθύνσεις της οικονομικής μονάδας:  

 Στρατηγική παραγωγής– προμηθειών περιλαμβάνει τις εξής κατευθύνσεις: 

i. Παραγωγή 

ii. Αποθέματα 

 Στρατηγική μάρκετινγκ – πωλήσεων περιλαμβάνει τις εξής κατευθύνσεις: 
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i. Στόχευσης 

ii. Διανομής 

iii. Προώθησης 

iv. Τιμολόγησης 

 Στρατηγική ανθρώπινου δυναμικού περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατευθύνσεις:  

i. Στρατηγική με έμφαση στο κόστος  

ii. Στρατηγική με έμφαση στη διαφοροποίηση 

       Σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν αναφέρονται οι στρατηγικές  (εταιρικό, 

επιχειρηματικό, λειτουργικό) μπορούν να είναι σχεδιασμένες ή αναδυόμενες, δηλαδή 

είτε να έχουν προαποφασιστεί, είτε να προκύψουν και να διαφοροποιηθούν μέσα στο 

μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ο 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Η οικονομία διεθνώς βρίσκεται εν μέσω της χειρότερης ύφεσης μετά την οικονομική 

κρίση του 1929. Οι καταναλωτές περικόπτουν τις δαπάνες τους, η ανεργία αυξάνεται, 

οι επενδύσεις μειώνονται. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εγκλωβισμένες στις 

αναταράξεις της οικονομίας, περικόπτουν τις δαπάνες τους, προχωρούν σε απολύσεις 

και αναζητούν διεξόδους στο τούνελ της οικονομικής κρίσης. Η ρευστότητα στην 

αγορά έχει μειωθεί δραματικά καθώς οι τράπεζες έχουν μειώσει τις χορηγήσεις. Η 

έλλειψη εμπιστοσύνης στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων επιτείνει ακόμη 

περισσότερο την ύφεση. Στην χώρα μας οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν 

σημαντικό πρόβλημα επιβίωσης καθώς, εκτός από τη δραστική μείωση της 

κατανάλωσης και των πωλήσεων, έχουν να αντιμετωπίσουν και την υπέρμετρη 

φορολογία. 

          Μέσα σε αυτό το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις αναζητούν στρατηγικές επιβίωσης. Η κρίση αποτελεί πρόβλημα αλλά 

και ευκαιρία: αφενός πρέπει να ξεφύγουν από τη δίνη της οικονομικής λαίλαπας και 

αφετέρου να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους και να αναζητήσουν νέες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η μείωση των λειτουργικών εξόδων και οι απολύσεις δεν 

είναι αρκετές για την έξοδο από την ύφεση. Χρειάζονται στρατηγικές ανάπτυξης και 

αναθεώρηση των εσωτερικών λειτουργιών και της οργάνωσης στο σύνολό της. Η 

στρατηγική αποτελεί ουσιαστικά τον καθορισμό μιας γενικής κατεύθυνσης για την 

επιχείρηση και τη διαμόρφωση σφαιρικών επιχειρησιακών πολιτικών. Στρατηγικές 

αποφάσεις αποτελούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που η επιχείρηση θα προσφέρει, 

οι αγορές που θα δραστηριοποιηθεί, η λειτουργία-οργάνωσή της, οι συμμαχίες με 

άλλες επιχειρήσεις κ.λπ. Καλύπτει όλες τις πτυχές της επιχειρησιακής πολιτικής, του 

σχεδιασμού, της οργάνωσης και του ελέγχου, αποτελεί δηλαδή ένα είδος οδικού 
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χάρτη που καθοδηγεί την επιχείρηση και καθορίζει την πορεία της. Ο βαθμός στον 

οποίο επηρεάζεται μία επιχείρηση από την ύφεση εξαρτάται από την κυκλικότητα του 

κλάδου που ανήκει, τη γεωγραφική της θέση, το μέγεθος, την ανάπτυξή της πριν την 

οικονομική κρίση και άλλους παράγοντες. Η επιχείρηση θα πρέπει σε ένα δύσκολο 

οικονομικό περιβάλλον να εκπληρώσει δύο στόχους:  

            α) την επιβίωσή της και  

            β) την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της σε ένα ριζικά διαφορετικό 

περιβάλλον. 

 

4.1 Η Σημασία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  Εν Μέσω 

Οικονομικής Κρίσης 

 

 Όπως προαναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο η επιχειρηματικότητα και οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν βασική πηγή θέσεων απασχόλησης, 

επιχειρηματικού δανεισμού και καινοτομίας. Στις πιο δυναμικές ΜΜΕ μας 

αντιστοιχεί περίπου το 80% των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται. Στην ίδια 

ακριβώς λογική το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (2000) χαρακτηρίζει τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις ως τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η σημασία επομένως 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει αναγνωριστεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης καθώς οι επιχειρήσεις αυτές αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο και 

δυναμικότερο κομμάτι της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τους υψηλότερους 

βαθμούς ανάπτυξης (Deakins & Freel, 2007).  

          Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης 

στην Ελλάδα: περίπου το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων είναι μικρές ή μεσαίες 

και 85% του συνόλου των θέσεων απασχόλησης που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 

χρόνια είναι σε ΜΜΕ. Το 35,3% των επιχειρήσεων συγκεντρώνεται στην Αττική, 

όπου και πραγματοποιείται το 67,5% του κύκλου εργασιών όλων των επιχειρήσεων 

της χώρας. Αντίστοιχα, στο Νομό Θεσσαλονίκης είναι εγκατεστημένο το 10,2% των 

επιχειρήσεων, οι οποίες πραγματοποιούν το 7,9% του συνολικού τζίρου.  

        Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα από την εθνική συνομοσπονδία ελληνικού 

εμπορίου στατικά έδειξαν την κρισιμότητα των ελληνικών μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας, όπως φαίνεται και στο παρακάτω 

σχήμα: 
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Πίνακας 4.1 : Βαθμός σημασίας των ΜΜΕ για την ανάπτυξη της οικονομίας 

 

 

 

Πηγή : Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 

 

4.2 Ανάγκη Στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων    

 

Σε σχέση με την ανάλυση της σημασίας πιο πάνω των ΜΜΕ επιβάλλεται και είναι 

ανάγκη οι επιχειρήσεις να υποστηριχθούν αποτελεσματικά προκειμένου να 

ανταπεξέλθουν στη κρισιμότητα της κατάστασης και να διατηρηθούν ανοιχτές. Οι 

μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας μας βρίσκονται αντιμέτωπες με 

έναν πρωτοφανή συνδυασμό από κρίσιμα προβλήματα: έλλειψη ρευστότητας, 

δραματική μείωση του τζίρου, απειλή έξωσης, αστάθεια επιχειρηματικού και 

επενδυτικού περιβάλλοντος, αύξηση κόστους λειτουργίας, αύξηση ληξιπρόθεσμων 

και μη οφειλών σε Δημόσιο, τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία, κατάρρευση της 

εμπιστοσύνης στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο 

όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά τους αλλά την ίδια τη βιωσιμότητά τους. Είναι 

περισσότερο από αναγκαίο οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες να υποστηριχθούν 

αποτελεσματικά, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στην κρισιμότητα της κατάστασης, 

να διατηρήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις τους αλλά και τις θέσεις εργασίας που 

αυτές προσφέρουν και έτσι να διαφυλαχτεί όσο είναι δυνατόν ο επιχειρηματικός 
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ιστός αλλά και η κοινωνική συνοχή στη χώρα μας. Η υποστήριξη στις εμπορικές 

επιχειρήσεις απαιτείται σήμερα να είναι αποτελεσματική, να καλύπτει όλους τους 

λειτουργικούς τομείς όπως φορολογικές, ασφαλιστικές, δανειακές και νομικές 

υποχρεώσεις και να καταλήγει σε υποδείξεις με άμεση υλοποίηση ενός συνόλου από 

ενέργειες εφικτές και αποδοτικές.  

 

4.3   Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Επιπτώσεις Οικονομικής 

Κρίσης  

 

Η οικονομική κρίση βρήκε τις περισσότερες μικρομεσαίες και οικογενειακές 

επιχειρήσεις απροετοίμαστες. Οι επιπτώσεις αυτές επιδεινώθηκαν κατά πολύ 

περισσότερο μετά την κάθοδο της Τρόικας την υπογραφή του μνημονίου και τα 

περιοριστικά μέτρα που στραγγάλισαν τις επιχειρήσεις και την οικονομία. Η μεγάλη 

ανάπτυξη της περασμένης δεκαετίας δεν είχε φέρει μόνο αύξηση στον κύκλο 

εργασιών τους, αλλά και ραγδαία άνοδο των εξόδων και του κόστους εργασιών. 

Πολλές έστησαν το εμπορικό τους μοντέλο σε εποχές παχιών αγελάδων και σε 

ημέρες ανεξέλεγκτης κατανάλωσης. Με μείωση εργασιών που ξεκινά από 20% και σε 

πολλούς κλάδους φτάνει μέχρι και το 50%, πολλοί επιχειρηματίες και διευθυντές 

έχασαν τον ύπνο τους. Καλούνται να λαμβάνουν συνεχώς μέτρα για να ελπίζουν σε 

βιωσιμότητα της εταιρείας τους και επαναφορά της στην κερδοφορία σε κάποιο 

μελλοντικό ίσως και αόριστο στάδιο. Αμφιβολίες προκαλεί επίσης και το γεγονός ότι 

κανείς δεν μπορεί να ξέρει ούτε το εύρος ούτε το χρονικό βάθος της ύφεσης. Ως εκ 

τούτου ο προγραμματισμός καθίσταται ακόμα πιο δύσκολος. Αντιμέτωπες με τις 

παρενέργειες της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολλές εκ των οποίων αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν 

τα επενδυτικά τους σχέδια, να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα ή στην καλύτερη  

των περιπτώσεων να τηρήσουν στάση αναμονής περιμένοντας φως στο τούνελ της 

κρίσης. 

          Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν η μια μετά την άλλη τις τελευταίες 

ημέρες με σοβαρότατες συνέπειες στην οικονομία και αυξάνοντας ακόμη 

περισσότερο την ανεργία. Την ανάγκη λήψης μέτρων για στήριξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων λόγω των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της 

οικονομικής κρίσης αλλά και των οδυνηρών αποφάσεων του Eurogroup όπως την 
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απομείωση το πάγωμα των καταθέσεων την αβεβαιότητα της βιωσιμότητας του 

τραπεζικού  συστήματος και τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν, θα πρέπει να 

λάβει σύντομα η κυβέρνηση με εξαγγελία μέτρων ανάπτυξης της οικονομίας με 

άμεσα ενέργειες για σταθεροποίηση της οικονομίας και ανάπτυξη της. Οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, πέραν των γνωστών προβλημάτων που 

είχαν μέχρι σήμερα, βρίσκονται στη μέγγενη των οικονομικών αδιεξόδων. 

Τα κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό οι επιχειρήσεις 

είναι:  

 Το πάγωμα των καταθέσεων σε συνδυασμό με τις πολύ περιορισμένες 

πιστώσεις που δίδονται από τις τράπεζες, δυσκολεύουν σε μεγάλο βαθμό 

το εμπόριο και την οποιαδήποτε άλλη οικονομική δραστηριότητα. 

 Η έλλειψη της ρευστότητας. 

 Η μείωσης της αγοραστικής δύναμης των πελατών οδήγησε ακόμη πιο 

βαθιά στην κρίση και την ύφεση. 

 Οι πιστωτικές αδυναμίες που ήδη αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, και η 

παρατεταμένη δέσμευση των υφιστάμενων καταθέσεών τους δημιουργεί 

σοβαρότατα προβλήματα ρευστότητας με καταστροφικές συνέπειες για τις 

ίδιες, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες τους. 

 Η αδυναμία δανειοδότησης. 

 Η αδυναμία αποπληρωμής υφιστάμενων δανείων. 

 Η αδυναμία πληρωμής του ενοικίου. 

 Η αδυναμία αγοράς προϊόντων λόγω έλλειψης ρευστότητας. 

 Αυξημένα επιτόκια,. 

 Αυξημένη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος 

Για τις ανάγκες τις παρούσας εργασίας θα παρουσιαστούν όλες οι 

ενδεδειγμένες στρατηγικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις όχι μόνο για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους αλλά και να εξέλθουν 

δυναμικά από φάσεις καθόδου της οικονομίας.  

 

4.4 Στρατηγικές Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης 

 

Η σωστή χρηματοοικονομική διαχείριση λειτουργεί ως ασπίδα της μικρομεσαίας 

επιχείρησης εν μέσω ύφεσης και αποτελεί το εφαλτήριο για την ανάπτυξή της. Οι 
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Dobbs et al (2002) συμπέραναν ότι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με χαμηλό δείκτη 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης μπορούν να αντεπεξέρχονται καλύτερα σε περιόδους 

ύφεσης. Βραχυπρόθεσμα η επιχείρηση πρέπει να εστιάσει στη μείωση των κινδύνων 

που αντιμετωπίζει και στην αύξηση της πιθανότητας επιβίωσής της. Αυτό απαιτεί 

σωστή διαχείριση της ρευστότητας και δραστικό έλεγχο του «Νεκρού σημείου».   

            Παρακάτω αναλύονται οι στρατηγικές που μια επιχείρηση πρέπει να 

ακολουθήσει και αφορούν στη ρευστότητα, το κόστος και τη διαχείριση των παγίων 

εν μέσω ύφεσης. 

 

4.4.1 Ρευστότητα 

 

Η επάρκεια σε ρευστότητα είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια μίας οικονομικής 

κρίσης. Δυσχέρεια στη ρευστότητα παρουσιάζεται από τη στιγμή που η επιχείρηση 

αδυνατεί είτε να καλύψει τις υποχρεώσεις της ή να εισπράξει τις απαιτήσεις της. 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας η επιχείρηση πρέπει να  

άμεσα στα παρακάτω βήματα: 

1. Καταγραφή της υπάρχουσας χρηματοοικονομικής κατάστασης. Είναι 

απαραίτητο να καταγραφούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία (κτίρια, 

μηχανήματα, αυτοκίνητα, αποθέματα κ.λπ.) και να ιεραρχηθούν χρονικά οι 

μελλοντικές εισπράξεις και πληρωμές. 

2. Στρατηγικός Σχεδιασμός που αφορά στον καθορισμό στόχων μακροχρόνια 

και βραχυχρόνια, καθώς και στην ιεράρχηση τυχόν προβλημάτων που έχουν 

ανακύψει. Όσον αφορά στις υποχρεώσεις, η ιεράρχηση γίνεται με βάση τον 

κίνδυνο που απορρέει από τη μη αποπληρωμή τους. Εύρεση και καταγραφή 

κεφαλαίων για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας 

κάλυψης των πληρωμών, πώληση εύκολα ρευστοποιήσιμων στοιχείων. 

3. Αποδοτική διαχείριση εισπρακτέων λογαριασμών. Προκειμένου η επιχείρηση 

να ελαχιστοποιήσει το χρονικό διάστημα της περιόδου είσπραξης εσόδων από 

τις πωλήσεις μπορεί να στηριχτεί σε δύο πυλώνες: α) στην παροχή κινήτρων 

μέσω εκπτώσεων και προσφορών και β) σε διαπραγμάτευση με τους πελάτες 

της. Η καθιέρωση συστήματος παρακολούθησης της πιστωτικής ικανότητας 

των πελατών συμβάλλει στην ευκρινέστερη σκιαγράφηση του συναλλακτικού 
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προφίλ τους και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του πιστωτικού 

κινδύνου. 

4. Αντιμετώπιση υποχρεώσεων και πληρωμών. Η διαπραγμάτευση με τους 

πιστωτές και η παράθεση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επιχείρηση 

είναι η καλύτερη στρατηγική. Είναι απαραίτητο οι προμηθευτές να 

κατανοήσουν ότι ενδεχόμενη παύση στη λειτουργία της επιχείρησης 

ελλοχεύει τον κίνδυνο να μην εισπράξουν τις απαιτήσεις τους. 

Διαπραγμάτευση των όρων δανεισμού και επιμήκυνση του χρόνου 

αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων με μείωση του ύψους των 

δόσεων απελευθερώνουν ρευστότητα στην επιχείρηση. 

5. Αναζήτηση τρόπων αύξησης εσόδων. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να 

συνδυαστεί με άλλες στρατηγικές ανάπτυξης και marketing. Οι μειώσεις των 

τιμών στα προϊόντα πρέπει να γίνονται με προσοχή ειδικά στην περίπτωση 

των αγαθών που έχουν ανελαστική ζήτηση. 

6. Συνεργασίες με ομοειδείς ή ανομοιογενείς επιχειρήσεις. Οι συνεργασίες αυτές 

που μπορεί να καταλήξουν και σε εξαγορές-συγχωνεύσεις βοηθούν την 

επιχείρηση στη βελτίωση της ρευστότητάς της αλλά και σε άλλους τομείς 

όπως στην προώθηση και διασταύρωση των πωλήσεων, στην τεχνογνωσία, 

στην ανάπτυξη κ.λπ. 

7. Καθετοποίηση εργασιών μπρος και πίσω προκειμένου να μειωθεί το κόστος 

των προμηθευτών και των μεσαζόντων αλλά και να απελευθερωθεί 

ρευστότητα για την επιχείρηση. 

8. Επανεξέταση και μείωση των αποθεμάτων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 

διαδικασίας. Με αυτό τον τρόπο απελευθερώνεται ρευστότητα και μειώνεται 

το κόστος αποθήκευσης. 

 

4.4.2 Επαναπροσδιορισμός και Οριοθέτηση του Κόστους 

Λειτουργίας 

 

Από τις πρώτες ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι επιχειρήσεις σε περιόδους 

ύφεσης είναι η μείωση των δαπανών. Αν και ο επαναπροσδιορισμός και η μείωση του 

κόστους λειτουργίας κρίνονται απαραίτητα και συμβάλλουν στη βελτίωση της 

οικονομικής υγείας της επιχείρησης, πρέπει ωστόσο να γίνονται στοχευμένα και 
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προσεκτικά. Για παράδειγμα, οι απολύσεις προσωπικού δεν προσφέρουν πάντα λύση 

στο πρόβλημα δεδομένου ότι το εκπαιδευμένο προσωπικό αποτελεί ουσιαστικά 

περιουσία της επιχείρησης και θα πρέπει να είναι το ύστατο βήμα ειδικά σε 

επιχειρήσεις υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να αξιοποιούν το 

προσωπικό τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να του δίνουν κίνητρα ώστε να 

συμμετέχουν με τις ιδέες τους στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και τη 

βελτίωση των υπηρεσιών. Οι ανοιχτές διαδικασίες εξέλιξης, η αμοιβαία εμπιστοσύνη 

και η συμμετοχή στην επίλυση των προβλημάτων της επιχείρησης ενισχύουν την 

απόδοση των εργαζομένων. Μόνο όταν υπάρχει ένα σταθερό εργασιακό περιβάλλον 

και οι εργαζόμενοι αισθάνονται την επιχείρηση δική τους τότε διασφαλίζεται η 

μακροημέρευση και περαιτέρω ανάπτυξή της. Στην αντίθετη περίπτωση η απόδοση 

των εργαζομένων είναι περιορισμένη και η ανάπτυξη της επιχείρησης συνεχώς 

μειώνεται. Λαμβάνοντας υπόψη δε ότι οι εργαζόμενοι είναι και καταναλωτές, εάν 

όλες οι επιχειρήσεις προβούν σε ενέργειες μείωσης του προσωπικού τους, θα 

περιοριστεί η συνολική καταναλωτική δαπάνη και ως εκ τούτου θα ξεκινήσει ένας 

φαύλος κύκλος μείωσης της κατανάλωσης- μείωσης των πωλήσεων των 

επιχειρήσεων και απολύσεων προσωπικού. 

              Η μείωση του κόστους σε θέματα ανάπτυξης και προώθησης των προϊόντων 

μπορεί να επιτείνει ακόμη περισσότερο τα προβλήματα της επιχείρησης. Η ανάπτυξη 

θα φέρει νέα έσοδα. Άλλωστε, όταν σε περιόδους κρίσης κάποιοι σταματούν να 

διαφημίζονται είναι ευκαιρία για άλλους να κάνουν περισσότερο αισθητή την 

παρουσία τους στην αγορά. Εξάλλου, προσφέρονται τρόποι προώθησης των 

προϊόντων με τη βοήθεια της τεχνολογίας και με χαμηλό κόστος (π.χ. e-commerce). 

Μείωση του κόστους μια επιχείρησης μπορεί να επιτευχθεί ως εξής: 

1. Με την απλοποίηση των προϊόντων. Η επιχείρηση πρέπει να εστιάσει την 

προσοχή της στα προϊόντα που αποδίδουν και να σταματήσει την παραγωγή 

σε προϊόντα που αποδίδουν οριακά. Στην περίπτωση που παρουσιάζει 

σημαντική κάμψη σε όλα τα προϊόντα της πρέπει να αναζητήσει νέα που 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς. 

2. Με την απλοποίηση της οργανωτικής δομής και των εσωτερικών διεργασιών. 

3. Με την ανάθεση εργασιών σε τρίτους (outsourcing). 

4. Με τη μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω της μείωσης των λειτουργικών 

δαπανών της επιχείρησης, τις ευέλικτες μορφές εργασίας, την 

επαναδιαπραγμάτευση ενοικίων, τα διοικητικά έξοδα κ.λπ. 
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5. Με τη μετατροπή του μεταβλητού κόστους σε σταθερό όπου είναι δυνατόν. 

Εκτός από τις μεθόδους outsourcing και leasing μπορούν ακόμη να 

εφαρμοστούν συμβόλαια τιμολόγησης βάσει του κόστους παραγωγής όπου το 

υψηλό κόστος θα συνεπάγεται υψηλή τιμή και αμοιβές εργαζομένων βάσει 

παραγωγικότητας. 

        Σε κάθε περίπτωση οι περικοπές δεν πρέπει να υποβαθμίσουν την ποιότητα των 

προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και να αποβαίνουν σε βάρος της ομαλής 

λειτουργίας της επιχείρησης. Προκειμένου οι επιχειρήσεις να είναι έτοιμες να 

αντεπεξέλθουν σε οικονομικές κρίσεις θα πρέπει μέρος της στρατηγικής τους να 

αποτελεί η διενέργεια σεναρίων «what if». Με τη βοήθεια αυτών των σεναρίων θα 

είναι έτοιμες να αμυνθούν στις περιόδους της οικονομικής ύφεσης. 

 

4.4.3 Στρατηγική Διαχείρισης Παγίου Κεφαλαίου 

 

Μία περισσότερο ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση του πάγιου κεφαλαίου 

θα απελευθερώσει πόρους για τη λειτουργία της επιχείρησης. Η πώληση παγίων δεν 

αποτελεί πανάκεια σε όλα τα προβλήματα ρευστότητας αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που η επιχείρηση αντιμετωπίζει αδιέξοδο στη 

ρευστότητά της. Το leasing και ακόμη περισσότερο το «Sell and lease back» δίνουν 

τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αποκτήσει τον πάγιο εξοπλισμό που επιθυμεί 

απελευθερώνοντας ταυτόχρονα ρευστότητα. Κάποιες εγκαταστάσεις που δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να διατίθενται σε τρίτους έναντι ενοικίου. 

Ακόμη, η επιχείρηση μπορεί να μοιραστεί με άλλες επιχειρήσεις κοινές 

εγκαταστάσεις όπως αποθήκες προκειμένου να μειώσει το λειτουργικό της κόστος. 

 

4.4.4 Στρατηγική Οργάνωσης και Εκσυγχρονισμού 

 

Η οργάνωση και ο επαναπροσδιορισμός των ρόλων στο εσωτερικό μιας μικρομεσαίας 

επιχείρησης κρίνεται απαραίτητος περισσότερο από ποτέ σε περίοδο οικονομικής 

ύφεσης. Το οργανωτικό σχήμα πρέπει να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες της 

επιχείρησης. Χαρακτηριστικά του πρέπει να είναι τα γρήγορα αντανακλαστικά και οι 

ταχείς αποφάσεις, η έμφαση στην ανάπτυξη, τις πωλήσεις και την είσπραξη των 

εισπρακτέων, η μείωση των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών και του 
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λειτουργικού κόστους. Όλα τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας και της πληροφορικής 

      Ως εκ τούτου, η μικρομεσαία επιχείρηση πρέπει να προχωρήσει: 

1. Σε αυτοματισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών που θα συμβάλλει στη 

μείωση του κόστους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. Η γρήγορη 

εξυπηρέτηση και η ικανοποίηση του πελάτη πρέπει να αποτελούν 

προτεραιότητα και βασικούς στόχους της επιχείρησης, είτε βρίσκεται σε 

ύφεση είτε όχι, μέσω τυποποιημένων διαδικασιών εξυπηρέτησης του πελάτη 

σε επίπεδο εταιρικού δικτύου. Οι αυτοματισμοί και η πειθαρχία στις 

διαδικασίες εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο σε στελέχη και εργαζόμενους. Η 

επιχείρηση γίνεται πιο ευέλικτη και αντιδρά γρηγορότερα στον ανταγωνισμό 

καθώς στρέφει την προσοχή της από την πολυπλοκότητα του ανταγωνισμού 

στο επόμενο μεγάλο βήμα. 

2. Στην οργάνωση τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης. Καθώς σε περιόδους 

κρίσης ο ανταγωνισμός εντείνεται δεδομένου ότι η κατανάλωση περιορίζεται, 

η επιχείρηση πρέπει να δώσει έμφαση στην εξεύρεση νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών συμπληρωματικών με τα υπάρχοντα που θα ενισχύσουν και θα 

διευρύνουν το μερίδιό της στην αγορά. 

3. Στη χρήση συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας (Business intelligence). Με 

τη βοήθεια των εφαρμογών αυτών η επιχείρηση μπορεί να έχει γρήγορη και 

εύληπτη πρόσβαση σε τεράστιους όγκους δεδομένων που αφορούν 

συσχετισμούς προϊόντων, πελατών, γεωγραφικών περιοχών κ.λπ. Με τον 

τρόπο αυτό, αναλύσεις που σε άλλη περίπτωση θα ολοκληρώνονταν σε 

χρονικό διάστημα μηνών, μπορούν να πραγματοποιηθούν πλέον εντός ολίγων 

ωρών. 

 

4.4.5 Στρατηγική Επενδύσεων Εν Μέσω Ύφεσης 

 

Ακόμη και εν μέσω οικονομικής ύφεσης παρουσιάζονται σημαντικές ευκαιρίες 

επενδύσεων. Η μικρομεσαία επιχείρηση, αφού εξασφαλίσει βραχυπρόθεσμα την 

επιβίωσή της, θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους επέκτασης. Αυτό μπορεί να γίνει είτε 

με έμφαση στην έρευνα και στην αναζήτηση νέων καινοτόμων υπηρεσιών και 

προϊόντων είτε με την αγορά επενδυτικών ευκαιριών. Η μείωση της ρευστότητας 
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στην αγορά σε περίοδο οικονομικής κρίσης αναγκάζει πολλές επιχειρήσεις είτε να 

πουλήσουν δραστηριότητες, εξοπλισμό, δίκτυα καταστημάτων σε πολύ χαμηλή τιμή 

είτε να αναζητήσουν αγοραστή ή άλλη επιχείρηση για να συγχωνευτούν προκειμένου 

να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια και να λύσουν δομικά προβλήματα 

οργάνωσης. 

             Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επένδυση σε νέες εγκαταστάσεις 

δεδομένου ότι αυξάνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος. Στην περίπτωση αυτή η 

επιχείρηση θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους αποτελεσματικής διαχείρισης των ήδη 

υπαρχόντων εγκαταστάσεων, συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις και μεθόδους 

outsourcing. Η επένδυση σε νέα προϊόντα και καινοτομίες είναι απαραίτητες γιατί 

δημιουργούν τα θεμέλια για κερδοφορία ιδιαίτερα κατά τη φάση της ανάκαμψης. 

Επιπροσθέτως, λόγω της αυξανόμενης ανεργίας και απολύσεων σε περίοδο ύφεσης, η 

επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει στελέχη και ανθρώπινο δυναμικό με 

αξιόλογη κατάρτιση και γνώσεις από την αγορά εργασίας που αποτελεί επένδυση 

υψηλής αξίας για κάθε οργανισμό. 

 

4.5 Στρατηγικές Συμμαχίες 

 

Μία από τις αποτελεσματικότερες στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει μια 

μικρομεσαία επιχείρηση για να πετύχει την οικονομική της ανάπτυξη είναι η 

δημιουργία κοινοπραξιών και στρατηγικών συμμαχιών. Όταν υλοποιούνται σωστά, οι 

συμμαχίες αυτές εξασφαλίζουν στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να 

μάθουν η μία από την άλλη και να επιτύχουν στόχους που καμία δεν θα μπορούσε να 

κατακτήσει μόνο με τις δικές της δυνάμεις. 

         Οι στρατηγικές συμμαχίες δεν αποτελούν ένα νέο φαινόμενο. Ο σχηματισμός 

τους είχε ξεκινήσει από τα αρχαία ακόμη χρόνια, όταν οι ελληνικές πόλεις-κράτη 

αποφάσισαν να συμμαχήσουν για να αντιμετωπίσουν τον εχθρό που απειλούσε την 

υπόστασή τους, τους Πέρσες. Στον επιχειρηματικό κόσμο η δημιουργία των 

στρατηγικών συμμαχιών άρχισε περίπου στα μέσα του 20ου αιώνα. 

          Τις δύο τελευταίες δεκαετίες όμως, η συχνότητα σχηματισμού των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιταχύνθηκε με έναν απίστευτο ρυθμό. Αυτή η 

δραματική αύξηση του αριθμού των στρατηγικών συμμαχιών οφείλεται στην 

αντίδραση των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν από τους 
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ιλιγγιώδης ρυθμούς ανάπτυξης της τεχνολογίας, καθώς και στην παγκοσμιοποίηση 

των αγορών. 

           Ως στρατηγική συμμαχία μπορεί να οριστεί μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ 

δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, όπου τα μέλη υιοθετούν μια προοπτική αμοιβαίου 

οφέλους και συνεισφέρουν τους απαραίτητους πόρους ή και κεφάλαια για την 

επιτυχή λειτουργία της (Παπαδάκης, 2002). Μια στρατηγική συμμαχία συνδέει 

συγκεκριμένα τμήματα των εμπλεκομένων επιχειρήσεων. Η συνένωση αυτή αποτελεί 

μια εμπορική συνεργασία, η οποία βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των 

ανταγωνιστικών στρατηγικών των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, καθώς υπάρχει 

αμοιβαία προσφορά τεχνολογικών δυνατοτήτων, διοικητικών ικανοτήτων ή ακόμα 

και κεφαλαίου. Στρατηγικές συμμαχίες λοιπόν ορίζονται όσες έχουν τα παρακάτω 

τρία χαρακτηριστικά (Thompson & Strickland, 2001): 

 Συνεργασία δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων ώστε να επιτυγχάνονται 

συγκεκριμένοι στόχοι, με παράλληλη διατήρηση της ανεξαρτησίας τους και 

μετά την ίδρυση της συμμαχίας 

 Κατανομή των οφελών της συμμαχίας στις συνεργαζόμενες εταιρείες με 

παράλληλο έλεγχο της απόδοσης των καθορισμένων στόχων 

 Συνεχή συνεισφορά των συνεργαζόμενων εταιρειών σε έναν ή περισσότερους 

τομείς, όπως τεχνολογία, R&D, προϊόντα κ.λπ. (Yoshino & Rangan, 1995) 

  

4.6 Στρατηγικές Εξαγορές και Συγχωνεύσεις 

 

Οι Εξαγορές και Συγχωνεύσεις αντιμετωπίζονται σήμερα ως κάτι το αναπόφευκτο, 

ως απαραίτητη επιλογή ή ως  «αναγκαίο κακό» μπροστά στις πιέσεις της συγκυρίας, 

τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και του διεθνούς 

ανταγωνισμού. 

       Σε πρόσφατη Ανακοίνωση της ICAP Group και στα πλαίσια σχετικής Μελέτης 

της Μονάδας Συμβούλων, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές αναδείχθηκαν ως μια από 

τις βασικότερες μορφές στρατηγικής επέκτασης και ανάπτυξης των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων που κερδίζουν συνεχώς έδαφος στο σύγχρονο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. 

        Πολλά και διαφορετικά είναι τα κίνητρα που ωθούν τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις σε συγχωνεύσεις και εξαγορές. Τα κίνητρα αλλάζουν σε διαφορετικές 
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οικονομικές συνθήκες και επίσης αν πρόκειται για συσχετισμένη (related) ή 

ασυσχέτιστη (unrelated) συγχώνευση. Μια συσχετισμένη συγχώνευση μπορεί να 

προέλθει από το κίνητρο της δημιουργίας οικονομικών κλίμακας ή της δημιουργίας 

δυναμικότητας για την ικανοποίηση της αυξανόμενης ζήτησης για το προϊόν. Από την 

άλλη πλευρά, μια ασυσχέτιστη συγχώνευση ενδέχεται να οφείλεται στη 

διαφοροποίηση του επιχειρηματικού κινδύνου της επιχείρησης ή στην ανταπόκριση 

της μειούμενης ζήτησης του προϊόντος της εξαγοραζόμενης επιχείρησης.  

             Σε μερικές περιπτώσεις, όπως καταδεικνύει και η ίδια η εμπειρία της ICAP 

Group, η συνένωση επιχειρήσεων μπορεί να βοηθήσει σε μια πιο γρήγορη διείσδυση 

σε μια νέα αγορά (είτε γεωγραφική είτε σε νέο κλάδο) σε σχέση με την οργανική 

ανάπτυξη ή την υιοθέτηση μια στρατηγικής που ενδεχομένως να ήταν κοστοβόρα και 

υψηλού ρίσκου. Σε άλλες περιπτώσεις, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές έχουν αμυντικό 

χαρακτήρα, με στόχο την προστασία του μεριδίου αγοράς σε μια φθίνουσα ή 

συγκεντρωμένη αγορά. 

             Σε γενικές γραμμές, ο λόγος της συνένωσης ενός οργανισμού με κάποιον 

άλλο οργανισμό είναι η επίτευξη των στρατηγικών στόχων του πιο γρήγορα και με 

χαμηλότερο κόστος σε σχέση με το εάν ενεργούσε μόνος του, λόγω των οικονομιών 

κλίμακας που επιτυγχάνονται, της δυνατότητας Cross-selling και των συνεργειών που 

αναπτύσσονται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΕΡΑ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία και έχοντας μελετήσει διεξοδικά τα 

ζητήματα που πραγματεύτηκε, μπορούμε να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα. 

          Η ενασχόληση με θέματα παγκοσμιοποίησης δεν είναι εύκολο ζήτημα και 

μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Διανύοντας μία περίοδο της εξάπλωσής της και 

ευρισκόμενοι μέσα στο ίδιο το ρεύμα της, δεν είναι δυνατό ούτε να την κρίνουμε, 

ούτε να εκτιμήσουμε εκ των προτέρων όλες τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει 

επάνω στη μορφή, τη δομή, τη λειτουργία και τη φυσιογνωμία των σημερινών ή των 

αυριανών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  

         Απ’ ότι φαίνεται δε βρισκόμαστε στην αρχή μιας διεξόδου από τη διεθνή κρίση, 

αλλά μάλλον στην αρχή νέων και πιο σύνθετων αδιεξόδων για την παγκόσμια 

οικονομία, η οποία επιτείνει, αντί να ανακόπτει, τον αντικοινωνικό νεοφιλελεύθερο 

μονόδρομό της. Και αυτό διότι οδεύουμε σε μια νέα φάση διεθνούς οικονομικής 

στασιμότητας του Δυτικού Κόσμου που θα συνοδεύεται με εκρηκτικά ελλείμματα, 

βουνά από δημόσια αλλά και ιδιωτικά χρέη, πλημμυρίδα κοπής νομισμάτων, 

αυξημένες τιμές πρώτων υλών και εμπορευμάτων, αδυναμία επενδυτικών ευκαιριών, 

αβυσσαλέες κοινωνικές ανισότητες, επιδείνωση του περιβάλλοντος και κυρίως 

αδυναμία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Αν, όμως, για τη διεθνή οικονομία τα 

πράγματα μάλλον δεν είναι αισιόδοξα, η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας μόνο 

απελπιστικές σκέψεις προκαλεί. Όλα τα οικονομικά δεδομένα της χώρας βαδίζουν 

από το κακό στο χειρότερο και κυρίως οι εξαγωγές, η βιομηχανία, οι κατασκευές, οι 

επενδύσεις αλλά και ο τουρισμός. 

               Η τωρινή παγκοσμιοποίηση δεν έχει μόνο μια οικονομική αλλά και μια 

πολιτική, κοινωνική και πολιτισμική διάσταση.  

             Αναμφίβολα, η περίοδος αυτή θα θέσει σε δοκιμασία την επιχειρηματική 

δεινότητα πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο. Ακαδημαϊκοί, 

αναλυτές και επιχειρηματίες παγκόσμιας κλάσης ουκ ολίγες φορές έχουν αναφέρει 

ότι μια περίοδος οικονομικής κρίσης, εκτός από κινδύνους, κρύβει και πολλές 
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ευκαιρίες, πόσο μάλλον στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Αυτοί που θα 

ευημερήσουν και θα αναπτυχθούν μετά το πέρας της οικονομικής κρίσης θα είναι 

αυτοί που θα έχουν χτίσει αξίες και στενότερες σχέσεις με το κοινό τους αυτήν 

ακριβώς την περίοδο. 

          Το ραγδαία μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον ενός οργανισμού καθιστά 

αναγκαία τη διαμόρφωση στρατηγικού πλάνου, προκειμένου να εγγυηθεί την 

ανταγωνιστικότητά του και την ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών του κάθε 

μικρομεσαίας επιχείρησης. Ο  στρατηγικός σχεδιασμός λοιπόν  έχει διττό ρόλο:  

πρέπει να λαμβάνει υπόψη αφενός την αποστολή του οργανισμού και αφετέρου  το 

περιβάλλον, στο οποίο αυτός  δραστηριοποιείται. Στην προσπάθεια διαμόρφωσης 

στρατηγικής για τη διαχείριση του κάθε οργανισμός, θα πρέπει να δώσει απαντήσεις 

σε απλά ερωτήματα, ιδιαίτερης   όμως σημασίας : 

 

 Πού θέλει να φθάσει; Ποιους στόχους έχει θέσει και φιλοδοξεί να 

εκπληρώσει;  - αντικειμενικοί σκοποί. 

 Πού βρίσκεται τώρα; Ποιες δυνατότητες έχει από πλευράς πόρων για να 

πετύχει τους στόχους; - αξιολόγηση παρούσας κατάστασης. 

 Τι χρειάζεται να κάνει για την  επίτευξη  της  αποστολής του;  - επιλογή 

στρατηγικής. 

 Πώς θα προχωρήσει; - έλεγχος.   

 

         Το σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον,  στο οποίο δραστηριοποιείται 

ένας οργανισμός  αλλάζει καθημερινά και ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος. 

Τα  “θέλω ” του – οι στόχοι του  μπορεί να συγκρούονται με τα  “ μπορώ ”του – τους 

πόρους και τα μέσα που διαθέτει.  Πρέπει λοιπόν η Διοίκηση του οργανισμού να 

ενημερώνεται για τις αλλαγές που μπορεί να τον επηρεάσουν, ώστε να είναι έτοιμος 

να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον προχωρώντας στις κατάλληλες ενέργειες. 

          Το “κλειδί” για να αντέξουν στην κρίση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα, είναι η «ανθεκτικότητα» και η «προσαρμοστικότητα». Οι δύο αυτές αρχές 

διοίκησης και οργάνωσης αποκτούν κυρίαρχη σημασία όταν τα επιχειρηματικά 

περιβάλλοντα είναι «πολύπλοκα και κρισιογενή», όπως το σημερινό στη χώρα μας. 

          Οι αρχές που διέπουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι γενικά απλές. 

Ορισμός στενών νησίδων αγοράς με παράλληλη επέκταση στις αντίστοιχες εγχώριες 
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και διεθνείς αγορές. Στενές σχέσεις με τον πελάτη και αφοσίωση στη  ικανοποίηση 

των αναγκών του. Επιδίωξη καινοτομίας στον τρόπο παροχής υπηρεσιών. Σταθερός 

προσανατολισμός βασικών αξιών, δημιουργία αποτελεσματικού επιχειρησιακού 

κλίματος, ισχυρή ηγεσία από τα στελέχη που διοικούν.  

         Παρόλη την απλότητα τους όμως, οι αρχές δεν επιτυγχάνονται εύκολα. Τίποτα 

δεν συνοψίζει καλύτερα αυτή την πραγματικότητα από τη φράση ενός επιχειρηματία 

που δήλωσε: «Δεν γίνεσαι εύκολα πρώτος, Χρειάζεται συνέπεια και πολύ σκληρή 

δουλειά».  
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