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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Κάθε φορά που μια ερευνητική προσπάθεια φτάνει στο τέλος της, ο δόκιμος 

συ
-
*;γραφέας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει εκείνους που συνέβαλαν 

στην αποπεράτωση της. Ετσι και εγώ, μέσα από τις επόμενες γραμμές θα 

ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση της 

διδακτορικής αυτής διατριβής. 

Πρώτα και περισσότερο από όλους τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Μακεδονί 

κ. Πρ. Ευθΰμογλου, επιβλέποντα της παρούσας εργασίας για τις κριτικές 

παρατηρήσεις , την ενθάρρυνση για τη συνέχιση της διατριβής όσες φορές 

θεωρούσα ότι έφθανα σε αδιέξοδα, καθώς επίσης και για τις αναρίθμητες 

υποδείξεις και βελτιώσεις που με περίσσιο ενδιαφέρον πραγματοποίησε. 

Το μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής καθηγητή του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς κ. Γ. Οικονόμου, όχι μόνο για τις κριτικές παρατηρήσεις σε 

θέματα που αφορούσαν τα πληροφοριακά συστήματα, αλλά και για την όλη 

συμβολή του στις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο εξωτερικό και στην Ελλάδ. 

Το μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής αναπληρωτή καθηγητή του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γ. Δουκίδη, ο οποίος πρώτος με προέτρεψε να 

ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα της διατριβής, για τη συμμετοχή του στ 

κρίση της εργασίας μου, καθώς επίσης τον καθηγητή του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου κ. Μ. Λουκάκη και τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημί< 

Πειραιώς κ. Π. Παπαγεωργίου. 

Τη διεύθυνση και το προσωπικό της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας για τη βοήθεια τους στην αναζήτηση των αναγκαίων άρθρων για 

την υποστήριξη της διατριβής ανεξάρτητα από το ωράριο λειτουργίας της 

βιβ λιοθήκης. 

Την Φώφη για την συμπαράσταση και κατανόηση της κατά την περίοδο της 

εκπόνησης της διατριβής αυτής. 



Τέλος άλλα όχι λιγώτερο τους γονείς μου για την ενδάρρυνση και 

αυμπαρώστασπ τους καθώς επίσης και την οικονομική υποστήριξη όλα τα 

χρόνια των μεταπτυχ ιο:κών μου σπουδών. Δίχως τη δίκη τους συμβολή, αυτή 

εργασία δεν 8α είχε πραγματοποιηθεί. 



Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

Είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται, η εξέταση της στρατηγικής 

χρησιμοποίησης της πληροφορικής στις ελληνικές επιχειρήσεις. Evo: τέτοιο 

ερευνητικό έργο αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Πρώτα από όλα η έλλειψη 

προηγουμένης έρευνας στο συγκεκριμένο τομέα που γίνεται ακόμη εντονώτερη 

με την έλλειψη βιβλιογραφίας καθώς και υπαρχουσών μεθοδολογιών για τη 

μελέτη του θέματος της στρατηγικής χρησιμοποίησης της πληροφορικής. 

Ακόμη πολλά από τα χρησιμοποιούμενα στην εργασία αυτή στοιχεία και μεγέθ 

είναι μη ποσοτικοποιούμενα, γεγονός που οδηγεί στην ποιοτική μόνο 

αξιολόγηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν. Παρόλα αυτά, μετά την 

περάτωση του δύσκολου έργου που αναλάβαμε, διαφαίνεται κάποια ελπίδα για 

μελλοντική έρευνα και μελέτη των θεμάτων στα οποία στηρίζεται η 

αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξη υγιών επιχειρήσεων. 

Για την επιτυχία του σκοπού της εργασίας χρησιμοποιούνται στοιχεία και 

πληροφορίες που προέκυψαν από σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια του μαθήματος της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Η αναφερόμενη έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΠΘ με τίτλο: 

"Συλλογή Στοιχείων από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις για τη Μελέτη του 

Βαθμού Χρησιμοποίησης της Πληροφορικής στη Διαμόρφωση και Πραγματοποίηση 

Στρατηγικών Αποφάσεων". Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού αυτού 

έργου είναι ο καθηγητής κ. Πρ. Ευθύμογλου τον οποίο και ευχαριστώ θερμά 

για τη συμβολή του και την παροχή των δεδομένων. Ακόμη θα ήθελα να 

ευχαριστήσω το ΥΠΕΠΘ για τη χρηματοδότηση του παραπάνω ερενητικού έργου. 

Πιστεύουμε ότι η εργασία αυτή θα συνεισφέρει σημαντικά τόσο στις 

διοικήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων, όσο και στον εμπλουτισμό των 

γνώσεων μας για την επιστήμη της διοίκησης των επιχειρήσεων γενικότερα. 



Σ Υ Ν Ο Ψ Η 

Η εργασία αυτή αναφέρεται στο νέο τρόπο στρατηγικής χρησιμοποίησης των 

πληροφοριακών συστημάτων (ΤΤΣ) από τις ελληνικές επιχειρήσεις για τη 

δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. 

Μετά το εισαγωγικό κεφάλαιο στο οποίο εξετάζεται η ανάγκη χρησιμοποίησης 

οργανωμένων ΤΤΣ στην επιχείρηση και αναλύονται τα γνωστικά αντικείμενα στα 

οποία βασίζεται η έρευνα, το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει τη στρατηγική 

σπουδαιότητα των ΤΤΣ όπως τη μελέτησαν ερευνητές των ΤΤΣ και παρουσιάζει το 

θεωρητικό υπόδειγμα στο οποίο βασίζεται η παρούσα έρευνα. 

Το τρίτο κεφάλαιο μελετά συγκεκριμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων που 

χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν τα ΤΤΣ για την απόκτηση και διατήρηση 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και αξιολογεί τα αποτελέσματα τους. 

Στα επόμενα κεφάλαια η εργασία κατευθύνεται στην εκτίμηση του βαθμού που 

τα ΤΤΣ χρησιμοποιούνται ή προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις για την απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων. Στα κεφάλαια τέσσερα και πέντε αναλύονται τα 

συγκεντρωθέντα στοιχεία και πληροφορίες και εξάγονται ορισμένα 

συμπεράσματα για τον τρόπο χρησιμοποίησης των ΤΤΣ από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις. Ειδικώτερα, στο κεφάλαιο πέντε εξετάζονται οι δυνατότητες 

χρησιμοποίησης της πληροφορικής από τις ελληνικές επιχειρήσεις για την 

απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στα πλαίσια του υποδείγματος του 

Porter. 0 σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η διαπίστωση των δυνατοτήτων 

της πληροφορικής να επηρεάσει προς το συμφέρον της επιχείρησης τους 

παράγοντες που προσδιορίζονται την έντο:ση του ανταγωνισμού στην αγορά 

στην οποία η επιχείρηση αυτή διαθέτει τα προϊόντα της. 



Στο κεφάλαιο Εξ ι εξετάζονται τέσσερα θεωρητικά υποδείγματα τα onoCa 

συνήθως χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της οικονομικής 

αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και στη συνέχεια επιλέγεται το 

υπόδειγμα το οποίο χρησιμοποιείται στην εργασία αυτή'για την εκτίμηση της 

αποτελεσματικής χρησιμοποίησης της πληροφορικής. Συγκεκριμένα 

επιλέγονται ορισμένοι δείκτες επίδοσης, οι οποίοι μετρούν την 

ανταγωνιστική ικανότητα, την οικονομική απόδοση και την καινοτομία της 

επιχείρησης, και εξειδικεύονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες και οι 

σχετικές υποθέσεις οι οποίες στη συνέχεια ελέγχονται. Στο έβδομο 

κεφάλαιο εκτιμώνται οι συναρτησιακές σχέσεις και αναλύονται τα 

αποτε λέσματα. 

Τέλος, το όγδοο κεφάλαιο αναφέρεται στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας όσον αφορά τη χρησιμότητα τους από πλευράς διοίκησης των 

ελληνικών επιχειρήσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1.Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε τη σημασία της χρησιμοποίησης οργανωμένων 

Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ) στις επιχειρήσεις και τις τάσεις του 

εξωτερικού τους περιβάλλοντος οι οποίες έχουν δημιουργήσει την 

ονομαζόμενη οικονομική αναγκαιότητα της πληροφορικής. Στη συνέχεια θα 

αναφερθούμε στα δυο γνωστικά αντικείμενα στα οποία στηρίζεται η 

διεξαγώμενη διεθνώς έρευνα: δηλαδή στο γνωστικό αντικείμενο των 

Πληροφοριακών Συστημάτων, και στο γνωστικό αντικείμενο της Επιχειρησιακής 

Στρατηγικής. Τέλος 9α αναφερθούμε στις δυσκολίες προσδιορισμού των 

εννοιών της πληροφορικής, της στρατηγικής και του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και θα επιλέξουμε τους πλέον κατάλληλους ορισμούς. 

1.2.Επιχείρηση και Πληροφοριακά Συστήματα 

Κάθε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος της, πρέπει να λαμβάνει υπόψη 

της το ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση της επιχειρησιακής της 

στρατηγικής. Εαν η επιχείρηση αγνοήσει τη συμβολή της τεχνολογίας, τότε 

αδυνατεί να αξιοποιήσει έναν παράγοντα ο οποίος μπορεί να οδηγήσει στην 

διεύρυνση των αγορών της και στην αύξηση των κερδών της. Από την άλλη 

πλευρά η αδυναμία αξιοποίησης της τεχνολογίας Θέτει σε κίνδυνο την 

επιβίωση της επιχείρησης μακροπρόθεσμα. Εντυπωσιακές τεχνολογικές 

βελτιώσεις σε μικροηλεκτρονικά, φάρμακα, επεξεργασίες τροφίμων και υλικών 

έχουν δημιουργήσει νέα προϊόντα, νέες αγορές, ακόμη και νέους 

βιομηχανικούς κλάδους. Επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν και συνδέουν τις 

διάφορες τεχνολογίες με τη στατηγική τους, διαμορφώνουν καλύτερες 

συνθήκες επίτευξης υψηλών κερδών από ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν 

μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο πραγματοποίησης της σύνδεσης αυτής. Αυτό 

βέβαια δε σημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιδιώκουν να 

είναι τεχνολογικοί ηγέτες (technological leaders) προκειμένου να 

επιτύχουν υψηλές οικονομικές αποδόσεις. Σε ωρισμένες περιπτώσεις όπου οι 
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αγορές δεν δέχονται εύκολα αλλαγές ή τα αποκτώμενα πλεονεκτήματα από 

συγκεκρ ιμένη επιχείρηση μπορούν με ευκολία να αντιγραφούν, η ηγετική θέση 

στην τεχνολογία μπορεί, να αποβεί ένα ανταγων ιστικό μειονέκτημα παρά 

πλεονέκτημα. Από την άλλη πλευρά, αν οι ακόλουθοι ffollowers) του 

τεχνολογικού ηγέτη θέλουν να αποκτήσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα, θα 

πρέπει να σχεδιάσουν προσεκτικά τη στρατηγική τους και να κατανοήσουν το 

σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η τεχνολογία στο σχεδιασμό αυτό. 

Στο παρελθόν, οι περισσότερες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό 

της επιχειρησιακής στρατηγικής βασίζονταν είτε στις αρχές του marketing, 

είτε στις αρχές της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Πράγματι, οι μέθοδοι 

αυτές βασίζονταν στις δυνατότητες που προσέφεραν τα διάφορα τμήματα της 

αγοράς για την πραγματοποίηση χρηματικών εισροών. Αν και η συμβολή των 

μεθόδων αυτών είναι αξιοσημείωτη, δεν είναι όμως αρκετή για το σχεδιασμό 

και την εφαρμογή αποτελεσματικών επιχειρησιακών στρατηγικών στο σημερινό 

κόσμο των επιχειρήσεων. Το σημαντικότερο μειονέκτημα των προσεγγίσεων 

αυτών είναι η μη αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογικών 

παραγόντων που είναι απαραίτητοι για το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης και 

αποτελεσματικής επιχειρησιακής στρατηγικής. 

Ενα από τα πιο δημοφιλή σύγχρονα θέματα συζήτησης για τον επιχειρησιακό 

προγραμματισμό είναι η στρατηγική χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας 

(Information Technology) δηλαδή της πληροφορικής. Πράγματι, ο 

στρατηγικός ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων στη διοίκηση της 

επιχείρησης έχει αναγνωριστεί πολύ πρόσφατα. Για πολλά χρονιά το 

υπόδειγμα που χρησιμοποιείτο από τα τμήματα διοίκησης επιχειρήσεων των 

πανεπιστημιακών σχολών σ'όλο τον κόσμο για την διδασκαλία των μαθημάτων 

των πληροφοριακών συστημάτων είναι η γνωστή μορφή πυραμίδας, η οποία 

ορίζει μία "από επάνω προς τα κάτω" ιεραρχία, και μία σειρά από 

διαφορετικά επίπεδα διοίκησης, ξεκινώντας από το στρατηγικό σχεδιασμό για 

τη λήψη διοικητικών αποφάσεων και καταλήγοντας στο λειτουργικό 

προγραμματισμό. Στις δεκαετίες του '60 και του '70 αυτό το οργανωσιακό 

μοντέλο ήταν ο πυρήνας γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκε το ΠΣΔ βασισμένο 

στον Η/Υ. 
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Η προσέγγιση αυτή των ΤΤΣ βασίσθηκε στην αντίληψη ότι. η επιχείρηση έχει 

μ υα δομημένη διοικητική ιεραρχία στην οποία από την μύα πλευρά OL 

απαιτήσεις πληροφοριών γ uà τη λήψη αποφάσεων είναι σταθερές και- σχεδόν 

υπόθεση ρουτίνας, από την άλλη πλευρά OL εκθέσεις της διοίκησης, της 

επιχείρησης μπορούν εύκολα να συνταχθούν με τη χρησιμοποίηση των αρχείων 

της. Η προσέγγιση αυτή ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο λόγω του ότι οι 

τεχνολογίες του υλικού και λογισμικού (Hardware and software 

technologies), που χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ μεγάλους Η/Υ (mainframe 

computers), ήταν πολυδάπανες. Το διάγραμμα 1.1 απεικονίζει την 

παραδοσιακή άποψη για το τμήμα ΤΤΣ των επιχειρήσεων. 

/Διοίκηση \ 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

Ενδιάμεσο Επίπεδο 

Διο ίκησης 

Λειτουργικό επίπεδο 

Διάγραμμα 1.1: Παραδοσιακή άποψη επιχειρήσεως - τυπικός οργανισμός 

πληροφοριακού συστήματος. 

Πηγή: Owen D, "Information Systems Organisations - Keeping Pace with 

Pressures", Sloan Management Review, Spring 1986. 

Αυτές οι προσεγγίσεις για το ΠΣ άρχισαν βαθμιαία να αλλάζουν στα τέλη 

της δεκαετίας του '70 και στις αρχές της δεκαετίας του '80. Οι λόγοι που 

συνέβαλλαν στις αλλαγές αυτές είναι κυρίως οι εξής: 
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Πρώτον, ot επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ασταθές και. αβέβαιο 

εξωτερικό περιβάλλον δεν μπορούσαν στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων να 

καλύψουν τις ανάγκες τους για στατηγική πληροφόρηση με τα υφιστάμενα ΠΣ 

(Drucker 1987). Καθώς λοιπόν το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων 

γινόταν συνεχώς και περισσότερο ασταθές, δημιουργήθηκε η ανάγκη 

συστηματικής πληροφόρησης των ταχύτατων αλλαγών του περιβάλλοντος αυτού, 

την οποCa τα υφιστάμενα ΠΣ δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν. 

Δεύτερον, το ενδιαφέρον πολλών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη στρατηγικού 

προγραμματισμού και γενικά συγχρόνων συστημάτων διοίκησης, καθώς επίσης 

και η επιθυμία τους να ακολουθήσουν ανταγωνιστικές στρατηγικές απαιτούσαν 

σύγχρονες πηγές πληροφόρησης διαφορετικές από αυτές που τα περισσότερα 

ΠΣ μπορούσαν να προσφέρουν (Cash et.al. 1988). 

Τρίτον, η επαναστατική εξέλιξη της επιστήμης των Η/Υ στα τέλη της 

δεκαετίας του '70 και στις αρχές του '80 προσέφερε σύγχρονες τεχνολογίες 

όπως προσωπικούς υπολογιστές (PC), ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (electronic 

mail) κ.λπ., οι οποίες όχι μόνο επέτρεψαν σε περισσότερους χρήστες να 

χρησιμοποιούν τις δυνατότητες των Η/Υ στις καθημερινές τους 

δραστηριότητες, αλλά ακόμη προσέφεραν καινούργιες ευκαιρίες στη χρήση των 

Η/Υ και των δικτύων επικοινωνίας όπως είναι π.χ. η σύνδεση της 

επιχείρησης με τους προμηθευτές, αντιπροσώπους, και πελάτες (Henderson 

and Treacy 1986, Lockett 1987, Sprague and McNurlin 1986). 

Πολλοί ερευνητές προσανατολίζονται τελευταία προς μεθόδους που επιδιώκουν 

την σύνδεση των ΠΣ με τις επιχειρήσεις και της επιχειρησιακής στρατηγικής 

με τη στρατηγική των ΠΣ προκειμένου να τιθασεύσουν την ανταγωνιστική 

δυνατότητα της πληροφορικής (Bakos and Treacy 1986, Cash and Konsyski 

1985, McFarlan 1983). Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας 

δημιουργήθηκαν νέα συστήματα διοίκησης που βοήθησαν τις επιχειρήσεις -στο 

διεθνή κυρίως χώρο- να επιτύχουν σημαντικές επιδόσεις στις αγορές στις 

οποίες διέθεταν τα προϊόντα τους. Η νέα τεχνολογία της πληροφορικής -

επικοινωνίας έχει επηρεάσει σημαντικά τη στρατηγική των επιχειρήσεων. 

Επιχειρήσεις όπως η American Hospital Supply, η American Airlines κ.ά. 

έχουν αποδείξει ότι σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μπορούν να 
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αποκτηθούν μέσω της στρατηγικής χρήσης της πληροφορικής (Beaty and Ives 

1982, Benjamin et.al. 1985, Benjamin et al 1984, Business Week 1983, Cash 

et.al. 1988, Gerson 1984). Τα πληροφοριακά συστήματα "ASAP" της American 

Hospital Supply, και SABRE" των αερογραμμών "American" και "United" 

βοήθησαν τις επιχειρήσεις αυτές να βελτιώσουν τον τρόπο εκτέλεσης των 

επ ιχε ιρηματικών τους δραστηριοτήτων και να επηρεάσουν τόσο την ένταση του 

αντάρωνισμού όσο και τη θέση τους έναντι των ανταγωνιστών τους (Clemons 

and McFarlan 1985, Petre 1985). 

Πράγματι η πληροφορική -με τον τρόπο που την ορίζουμε στην τρίτη ενότητα-

προσφέρει δυνατότητες για βελτίωση της διανομής των προϊόντων και των 

υπηρεσιών και για αύξηση της αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας της 

επιχε ίρησης. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων είναι ότι πολλοί βιομηχανικοί κλάδοι, 

άρχισαν βαθμιαία να αντιλαμβάνονται ότι τα ΠΣ μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

όχι απλά σαν εργαλεία υποστήριξης των εργασιών ρουτίνας, άλλα επιπλέον 

σαν στρατηγικά και αποτελεσματικά μέσα για την απόξτηση ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων (Lockett 1987). Τα ΠΣ δεν είναι απλά συστήματα που 

αντικαθιστούν το ανθρώπινο δυναμικά ή άλλα μηχανήματα. Σήμερα τα ΠΣ 

θεωρούνται ότι συμβάλλουν σημαντικά στην επέκταση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας των επιχειρήσεων. 

1.2.Το Περιβάλλον των Επιχειρήσβων: Néeç Τάσεις και Προοπτικές 

Οι επιχειρήσεις, ιδρύονται, λειτουργούν και αναπτύσσονται μέσα σε ένα 

σύνθετο εμπορικό, οικονομικό, πολιτικό, τεχνολογικό, ηθικό και κοινωνικό 

κόσμο. Τα βασικά χαρακτηριστικά του κόσμου αυτού, που συνιστά το 

περιβάλλον των επιχειρήσεων, μέρα με την μέρα αλλάζουν και επηρεάζουν τις 

επιχειρήσεις διαφορετικά. Η ανταγωνιστική στρατηγική πον υιοθετεί και 

εφαρμόζει μια επιχείρηση έχει άμεση σχέση με το περιβάλλον της, ή με άλλα 

λόγια, η ανταγωνιστική στρατηγική που ακολουθεί η επιχείρηση εξαρτάται 

απο το περιβάλλον στο οποίο αυτή λειτουργεί. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι 

επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρμόζουν την ανταγωνιστική τους στρατηγική 
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προς τις αλλαγές του περιβάλλοντος. Επομένως ou αλλαγές του 

περιβάλλοντος μπορούν να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν νέες 

στρατηγικές και αυτές με την σε ιρά τους οδηγούν στην ανάγκη διαμόρφωσης 

νέων οργανωτικών δομών (Strategy follows Structure) (Chandler 1962). 

Από την άλλη πλευρά είναι επίσης δυνατόν νέες στρατηγικές να οδηγήσουν σε 

αλλαγές του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. Πράγματα, ένας αριθμός 

μελετών έχει, ως αντικείμενο έρευνας τον προσδιορισμό των ορίων της 

επιρροής που μπορεί να ασκήσει μια επιχείρηση στο περιβάλλον της. Η 

επιχείρηση μπορεί να είναι ανταγωνιστής, προμηθευτής, πελάτης, ακόμη και 

χρηματοδότης κάποιας άλλης επιχείρησης. Με τον τρόπο αυτό όλες οι 

επιχειρήσεις επηρεάζουν το ανταγωνιστικό τους περιβάλλον όπως ακριβώς 

επηρεάζονται από αυτό. Εκείνο το οποίο ενδιαφέρει την επιχείρηση είναι η 

διαμόρφωση του ανταγωνιστικού της περιβάλλοντος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιτυγχάνει υψηλή οικονομική απόδοση (ΕυΘύμογλου 1990). Στην επιδίωξη 

της όμως αυτή, η επιχείρηση αντιμετωπίζει συνήθως το εξής δίλλημα: Σε 

ποιο βαθμό θα έπρεπε να επηρεάσει το περιβάλλον της, ή την Κυβερνητική 

πολιτική ή τις κοινωνικές προσδοκίες; Είναι η επιχείρηση κοινωνικά 

υπεύθυνη για τα γεωγραφικά όρια μέσα στα οποία λειτουργεί; Σημαντικό ρόλο 

στην κατανόηση των αλλαγών του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 

έπαιξαν οι εξής εξελίξεις: 

Πρώτον, η ολοένα αυξανόμενη διεθνοποίηση των αγορών και κατά συνέπεια οι 

αδιάκοπες πιέσεις που δέχονται οι επιχειρήσεις απο το διεθνή 

ανταγωνιστικό περιβάλλον (Levitt 1983). Στο παρελθόν φυσικά και 

γεωγραφικά εμπόδια οδήγησαν στην απομόνωση των αγορών. Σήμερα ελάχιστοι 

βιομηχανικοί κλάδοι έχουν αυτό που ονομάζεται "φυσικός προστατευτισμός" 

από το διεθνή ανταγωνισμό (Aneli 1981). Ακόμη, ελάχιστες βιομηχανίες 

προσανατολίζονται για τη διάθεση των προϊόντων τους αποκλειστικά σε 

τοπικές, επαρχιακές ή ακόμη και εθνικές αγορές (Drucker 1987). Επομένως, 

ένας συνεχής και αυξανόμενος αριθμός οικονομικών δραστηριοτήτων αποκτά 

σημασία σε παγκόσμια κλίμακα. Ετσι, ενώ εκατό χρόνια πριν μόνο σπάνια 

και εξωτικά αγαθά από τη μια μεριά και μερικές βασικής σημασίας πρώτες 

ύλες από την άλλη αποτελούσαν το αντικείμενο του διεθνούς εμπορίου, 

σήμερα στην κυριολεξία οποιοδήποτε προϊόν σχετίζεται με το διεθνές 
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εμπόριο (Dicken 1986). Ou περισσότερες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους 

επιχειρήσεις πρέπει να ανταγωνισθούν με τις ξένες όμοιες τους οι οποίες 

έχουν διαφορετικούς τρόπους διοίκησης και ακόμη διαφορετικές πηγές 

εφοδιασμού (πρώτες ύλες). Καθώς ο διεθνής ανταγωνισμός επηρεάζει τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις περισσότερο, ακόμη και επιχειρήσεις με καθαρά 

εγχώριες λειτουργίες είναι δύσκολο να αντισταθούν σ' αυτόν (Dicken 1986). 

Στην περίπτωση του εγχωρίου ανταγωνισμού ένας σημαντικός αριθμός 

μακροοικονομικών παραγόντων (όπως το ΑΕΤΤ, το ύψος των μισθών και 

ημερομισθίων, ο δείκτης τιμών-καταναλωτού, η αξία του νομίσματος κ.λ.π) 

δεν εξετάζεται ιδιαίτερα γιατί είναι κοινοί για όλους τους ανταγωνιστές 

και οποιαδήποτε αλλαγή των παραγόντων αυτών ασκεί περίπου τις ίδιες 

επιπτώσεις σε όλους. Ακόμη περισσότερο, πληροφορίες για τις εξελίξεις 

των παραγόντων αυτών είναι συνήθως διαθέσιμες ή μπορούν να αποκτηθούν από 

τις επιχειρήσεις εύκολα και χωρίς ιδιαίτερες προσπάθειες (Drucker 1987). 

Στα πλαίσια του διεθνούς ανταγωνισμού όμως, εξελίξεις του περιβάλλοντος 

όπως είναι οι μεταβολές στο σχετικό ύψος των μισθών, στις νομισματικές 

ισοτιμίες, στο ύυος των επιτοκίων, στις δημοσιονομικές και εισοδηματικές 

πολιτικές των διαφόρων χωρών επηρεάζουν τους ανταγωνιστές κατά 

διαφορετικό τρόπο και έτσι πρέπει να παρακολουθούνται και να ελέγχονται 

οι επιπτώσεις τους προσεκτικά. 

Δεύτερον, η επιχείρηση δεν μπορεί να προστατευθεί πλέον από τις διαρκώς 

και συχνότερα παρουσιαζόμενες απειλές από το εξωτερικό περιβάλλον 

(Lorange et.al. 1986). Ετσι, η ελάττωση της διάρκειας ζωής των 

προϊόντων, η τάση για απελευθέρωση ή περιορισμό των ρυθμίσεων των 

επιχειρήσεων (deregulation) και η όλο αυξανόμενη σύγκλιση των 

τεχνολογιών, έχουν αυξήσει την ανάγκη για έγκαιρη ανίχνευση των αλλαγών 

του εξωτερικού περιβάλλοντος και γρήγορη ανταπόκριση σ' αυτές. Για τις 

περισσότερες επιχειρήσεις οι ευκαιρίες και απειλές του περιβάλλοντος 

(opportunities and threats) έχουν τόσο πολύ διαφοροποιηθεί ώστε οι 

οργανωσιακές και περιβαλλοντολογικές μεταβλητές που πρέπει να εξετάζονται 

έχουν αυξηθεί σημαντικά. 
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Τρί,τον, οι τεχνολογικές και διοικητικές δυνατότητες διαχέονται ανάμεσα σε 

κοινωνίες και εηιχειρήσεις. Στους περισσότερους βιομηχανικούς κλάδους 

έχει γίνει δύσκολη σήμερα, η διάκριση των κυριωτέρων ανταγωνιστών όσον 

αφορά την τεχνολογική τους ικανότητα η την κλίμακα των λειτουργιών τους. 

Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε επιχειρήσεις όπως οι "Caterpillar", 

"Kodak", "Xerox", οι οποίες δεν μπορούν να έχουν και να απολαμβάνουν 

σήμερα μια ολοκληρωτική και απρόσβλητη ηγεσία στον αντίστοιχο βιομηχανικό 

κλάδο ανάλογη μ' αυτή που είχαν στο παρελθόν. Αλλες επιχειρήσεις οι 

οποίες λόγω μεγέθους δεν είχαν τη δυνατότητα να ανταγωνισθούν με τις 

παραπάνω, σήμερα το επιχειρούν με αποτέλεσμα να αυξήσουν τον ανταγωνισμό 

σε τέτοιο επίπεδο ώστε διαρκή ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα να είναι 

δύσκολο να επιτευχθούν. 

Εξ αιτίας αυτών των τάσεων το περιβάλλον της επιχειρήσεως έχει γίνει 

περισσότερο ασταθές απ' ότι στο παρελθόν. Η διοίκηση της επιχείρησης 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την αστάθεια αυτή και να εξετάζει προσεκτικά 

τους παράγοντες που την προσδιορίζουν προκειμένου να διαμορφώνει 

αποτελεσματικές επιχειρησιακές στρατηγικές. 

Η αλληλεπίδραση των παραπάνω εξελίξεων έχει οδηγήσει σ' αυτό που 

ονομάζεται "οικονομική αναγκαιότητα της Πληροφορικής" -"economic 

imperative of Information Technology"- (Benjamin et.al. 1984). 

Επιχειρήσεις που δεν αποκτούν πλεονεκτήματα αξιοποιώντας τις ευκαιρίες 

που προσφέρονται ano την Πληροφορική, το μέγιστο που μπορούν να επιτύχουν 

είναι να επιβιώνουν στον ανταγωνιστικό επιχειρηματικό κόσμο. Ενώ η 

πληροφορική συμβάλει στην αποτελεσματική διαμόρφωση όλων των 

επιχειρησιακών στρατηγικών, δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε 

εκείνη την επιχείρηση που τη χρησιμοποιεί σαν μέσο για να ανταπεξέλθει 

στον ανταγωνισμό. Η πληροφορική έχει γίνει απαραίτητη κυρίως σ' αυτές 

τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει επιπλέον να την χρησιμοποιούν και 

σαν μέσο διατήρησης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που έχουν 

αποκτηθεί, όπως αναλυτικώτερα θα δούμε στην παράγραφο 2.5. 

0 Alan Kantrow έγραψε τα εξής σχετικά στην αρχή της δεκαετίας του '80: Η 

περασμένη δεκαετία απεκάλυψε την συνεχώς αυξανόμενη ευαισθησία των 
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διοικητικών στελεχών για την ανάγκη να εισάγουν τεχνολογικές μεταβλητές 

στις διαδικασίες λήψης των στρατηγυκών αηοφάσεων. Στη δεκαετία αυτή οι 

επιχειρήσεις διαπιστώνουν βαθμιαία ότι η τεχνολογία και η στρατηγική 

είναι οι δυο όψεις του ιδίου νομίσματος (Kantrow 1980). Τα περισσότερα 

όμως διοικητικά στελέχη έχουν στρέψει την προσοχή τους στις βασικές 

τεχνολογίες του βιομηχανικού κλάδου στον οποίο ανταγωνίζονται, και δεν 

έχουν συνειδητοποιήσει τη σπουδαιότητα των νέων τεχνολογιών των Η/Υ και 

των τηλεπικοινωνιών, που επηρεάζουν γενικά την αποτελεσματικότητα όλων 

των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το βιομηχανικό κλάδο στον οποίο ανήκουν. 

Η στρατηγική σπουδαιότητα της πληροφορικής στην πρόγνωση των αλλαγών του 

εξωτερικού περιβάλλοντος γίνεται ολοένα και περισσότερο φανερή. Η ταχεία 

μελέτη των αλλαγών του εξωτερικού περιβάλλοντος με τη βοήθεια της 

πληροφορικής βοηθά τις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν κερδοφόρες ευκαιρίες, 

τις οποίες αφού εκμεταλλευθούν αποκτούν διαρκή ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα, γεγονός που τις επιτρέπει να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικώτερα τους ανταγωνιστές τους και να καταλάβουν μια 

απρόσβλητη θέση στον αντίστοιχο βιομηχανικό κλάδο. 

1.3.Πληροφορική και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα 

Πριν εξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους η πληροφορική μπορεί να 

οδηγήσει στη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στις επιχειρήσεις, 

θα πρέπει να προσδιορίσουμε μερικές έννοιες στις οποίες θα μπορούσε να 

αποδοθεί διαφορετικό νόημα. Η πρώτη είναι η έννοια της πληροφορικής. 

Σύμφωνα με τον ορισμό που έδωσε το Department of Industry (1982), 

Πληροφορική (Information Technology) είναι ο συνδυασμός τριών υπαρχουσών 

τεχνολογιών, των Η/Υ, των τηλεπικοινωνιών και της αυτοματοποίησης 

γραφείου. Επηρεάζει τον τρόπο ζωής, εργασίας και ψυχαγωγίας, καθώς και 

τη μελλοντική δυνατότητα ανταγωνισμού στην "πληροφοριακή κοινωνία". Η 

επιλογή του ορισμού αυτού έγινε γιατί σ' αυτόν τα παρακάτω δύο 

χαρακτηριστικά -τα οποία πιστεύουμε ότι αποτελούν την κεντρική ιδέα του 

όρου πληροφορική- γίνονται απολύτως ευκρινή και κατανοητά. 
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ι) Ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνολογιών: Η διοίκηση της επεξεργασίας 

δεδομένων (data processing management) ή των Η/Υ (computing management) 

δεν μπορεί πλέον να θεωρηθεί ότι αποτελεί το βασικό όργανο για τη 

διοίκηση των επιχειρήσεων. Πέρα από την τεχνολογία των Η/Υ και άλλες 

τεχνολογίες, όπως οι τηλεπικοινωνίες και η αυτοματοποίηση γραφείου. Θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη έτσι ώστε όλες μαζί να αποτελέσουν την υποδομή 

πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν οι επιχειρηματικές στρατηγικές και θα 

ασκείται η διοίκηση της επιχείρησης. Για τους σκοπούς λοιπόν αυτής της 

έρευνας, ο όρος πληροφορική περιέχει τις τρεις αυτές διαφορετικές 

τεχνολογ ίες. 

ιι) Η ευρεία και διεισδυτική επίδραση στην κοινωνία: Οι άνθρωποι, οι 

ιδέες τους και η ερμηνεία των δεδομένων είναι οι κύριοι παράγοντες των 

τεχνολογιών της πληροφορικής. Το να συνδέσει κανείς απλά και μόνο την 

τεχνολογία με την επιστημονική θεωρία, χωρίς να λάβει υπόψη του τον 

ανθρώπινο παράγοντα, είναι σαν να αγνοεί το κυριώτερο στοιχείο που 

προσδιορίζει την έλευση της "πληροφορικής εποχής" (Angell 1987). Γι' 

αυτό οι κοινωνικές επιστήμες θα πρέπει να συμβάλουν τουλάχιστον τόσο όσο 

και οι άλλες επιστήμες, σε οποιοδήποτε ρεαλιστικό ορισμό της 

πληροφορικής. 

0 όρος πληροφορική δεν είναι ο μόνος όρος ο οποίος θα πρέπει να 

κατανοηθεί. Και άλλοι όροι όπως στρατηγική, ανταγωνιστική στρατηγική 

και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρησιμοποιούνται ευρύτατα, αλλά ελάχιστα 

γίνονται κατανοητοί. Χωρίς μία λεπτομερή ανάλυση των μορφών και της 

ποιότητας των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ή των στρατηγικών, είναι πολύ 

δύσκολο να αντιληφθούμε την έννοια των λέξεων αυτών. Η ιδέα της 

χρησιμοποίησης της πληροφορικής για τη δημιουργία και διατήρηση 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων αποτελεί το αντικείμενο μελέτης αρκετών 

πρόσφατων ερευνών (Feeny 1987, Keen 1986). Οι μελετητές προτείνουν ότι ο 

καλύτερος τρόπος για να αντιληφθούμε τα αποκτώμενα με τη βοήθεια της 

πληροφορικής ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα είναι να δούμε τον όρο 

πληροφορική στρατηγικά. 0 Earl (1986) από την άλλη πλευρά αναφέρει ότι η 

έννοια της στρατηγικής περιλαμβάνει ένα σύνολο αντικε ιμεν ικών σκοπών και 

ολοκληρωμένων λύσεων που σαν στόχο έχουν τη διασφάλιση ενός διαρκούς 
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ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Για την καλύτερη δυνατή κατανόηση των 

κεφαλαίων που ακολουθούν, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ορίσουμε τους 

παραπάνω όρους. 

Η αρχαία Ελληνική λέξη στρατηγός, στην οποία ο όρος στρατηγική έχει τις 

ρίζες του σημαίνει "την τέχνη του (στρατιωτικού) διοικητή". Για τους 

σκοπούς της έρευνας μας ο όρος αυτός σημαίνει ότι η επιχειρησιακή 

στρατηγική σχετίζεται με τους τρόπους δημιουργίας μιας κατάλληλης 

αποστολής του οργανισμού και τον βοηθά σημαντικά στην επιτυχία αυτής της 

αποστολής (Miller 1986). Η επιχειρησιακή στρατηγική λοιπόν περιλαμβάνει 

την εξισορρόπιση των δυνάμεων και των αδυναμιών του οργανισμού με τις 

παρουσιαζόμενες από το περιβάλλον ευκαιρίες και απειλές, με σκοπό την 

πραγματοποίηση των στόχων της επιχείρησης. Γ ι'αυτό η κατανόηση των 

επιδράσεων του περιβάλλοντος στον οργανισμό αποτελεί έναν σημαντικό 

παράγοντα στη διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής. 

Εχουμε ήδη αναφερθεί, στην προηγούμενη παράγραφο, στις εξελίξεις του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τα διοικητικά στελέχη οποιουδήποτε 

οργανισμού θα πρέπει να κατανοήσουν πάρα πολύ καλά τις επιδράσεις που θα 

έχει το περιβάλλον της επιχείρησης στον οργανισμό τους. Μόνο έτσι Θα 

είναι σε θέση να συνδυάσουν με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητες του 

οργανισμού με το περιβάλλον του, για να ακολουθήσουν την πιο συμφέρουσα 

για την επιχείρηση στρατηγική. Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούμε να 

αναφέρουμε ότι η επιχειρησιακή στρατηγική έχει σχέση με τους επιθυμητούς 

στόχους της επιχείρησης και τους τρόπους επίτευξης των στόχων αυτών 

(Gardner et.al. 1986). 

Οπως αναφέραμε, υπάρχουν αρκετές έρευνες για επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν τη δύναμη της πληροφορικής για στρατηγικούς σκοπούς ή για 

την "απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος". Οι τρόποι με τους οποίους 

χρησιμοποιείται η πληροφορική διαφέρουν σημαντικά. Οι εφαρμογές της 

πληροφορικής μπορεί να έχουν επίκεντρο τις εσωτερικές λειτουργίες της 

επιχείρησης, ή τις σχέσεις με τους εξωτερικούς παράγοντες, μπορεί να 

αποβλέπουν σε διαφορετικά επίπεδα επιχειρηματικής δραστηριότητας, ή να 

προκαλούνται από τεχνολογικές αλλαγές ή από άλλα οργανωσιακά ζητήματα. 
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Οι περισσότερες από τις μελέτες που ασχολούνται με τις εφαρμογές της 

πληροφορικής στην ανταγωνιστική στρατηγική βασίζονται στην έρευνα που 

έχει κάνει ο καθηγητής Μ. Porter του Harvard Business School και η οποία 

συνοψίζεται στο βιβλίο του με τίτλο "Ανταγωνιστική Στρατηγική" 

(Competitive Strategy) (Porter 1980). Ο Porter αναφέρει ότι η 

ανταγωνιστική στρατηγική είναι ένας συνδυασμός των στόχων που θέτει η 

επιχείρηση και των πολιτικών με τις οποίες επιδιώκει να επιτύχει τους 

στόχους αυτούς. Σκοπός της ανταγωνιστικής στρατηγικής κάθε επιχείρησης, 

συμφωνά με τον συγγραφέα, είναι να βρεί την κατάλληλη Θέση στο 

βιομηχανικό κλάδο που ανήκει, έτσι ώστε να αμυνθεί αποτελεσματικώτερα από 

τις ανταγωνιστικές δυνάμεις ή να τις επηρεάσει υπέρ αυτής. Στό βιβλίο 

αυτό, χρησιμοποιώντας έννοιες της βιομηχανικής οικονομικής σε προβλήματα 

στρατηγικής, ο Porter προσδιορίζει πέντε κύριες δυνάμεις που επηρεάζουν 

την ανταγωνιστική θέση μιας επιχείρησης: 

- την απειλή από τους νεο-εισερχόμενους στο βιομηχανικό κλάδο, 

- τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών, 

- τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών, 

- την ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ υφισταμένων ανταγωνιστών, 

- την πίεση ή την απειλή από υποκατάστατα προϊόντα. 

Από την άλλη πλευρά, ο Porter στο βιβλίο του με τίτλο "Ανταγωνιστικό 

Πλεονέκτημα" (Competitive Advantage, 1985), αναφέρεται στην έννοια της 

"αλυσίδας-αξίας" και στη σημασία της στον ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο της 

αλυσίδας-αξίας οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης διακρίνονται σε κύριες 

δραστηριότητες και σε δραστηριότητες υποστήριξης. Οι δύο αυτές κατηγορίες 

δραστηριοτήτων με ένα όνομα αναφέρονται σαν "δραστηριότητες αξίας". 0 

Porter (1985) θεωρεί ότι μία επιχείρηση δημιουργεί ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα επιτυγχάνοντας να εκτελέσει αυτές τις δραστηριότητες 

αποτελεσματικώτερα απ' ότι οι ανταγωνιστές της. Ειδικώτερα, 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 αξία αυτή υπερέχει από το κόστος 

δημιουργίας της. Αξία είναι το τι οι καταναλωτές επιθυμούν να πληρώσουν 

και η υπεροχή της αξίας πηγάζει από την προσφορά χαμηλότερων τιμών απ' 

αυτές που πληρώνουν οι καταναλωτές για ισοδύναμα οφέλη, ή από την παροχή 
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μοναδικών ωφελών τα οποόα αντισταθμ ίζουν μ ια υψηλότερη τιμή. Επίσης, 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι το πλεονέκτημα που αποκτά μ Ca επιχείρηση 

λόγω της ικανότητας της να μετατρέπει αποτελεσματικώτερα πρώτες Ολες σε 

έτοιμα προϊόντα ή υπηρεσίες. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πηγάζει από 

τις πολλές δραστηριότητες που η επιχείρηση εκτελεί, όπως σχεδιασμός, 

παραγωγή, marketing και πωλήσεις, διανομή και υποστήριξη του προϊόντος. 

Σε αντίθεση με την ανάλυση των πέντε προαναφερθέντων παραγόντων 

ανταγωνισμού η οποία αναφέρεται σ' ολόκληρο το βιομηχανικό κλάδο, η 

ανάλυση της "αλυσίδας-αξίας" αναφέρεται σε μία μόνο επιχείρηση του 

βιομηχανικού κλάδου. 0 Porter θεωρεί την επιχείρηση σαν ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται για το σχεδιασμό, παραγωγή, πώληση, 

διανομή και υποστήριξη του προϊόντος. Διάσπαση της επιχείρησης στις 

στρατηγικές σχετικές της δραστηριότητες, δίνει τη δυνατότητα να 

προσδιορίσουμε τις προτεραιότητες στις οποίες η πληροφορική μπορεί να 

εφαρμοστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι Bakos και Treacy (1986) 

έχουν την ίδια γνώμη όταν αναφέρουν "...Θα πρέπει να προσεχθεί ότι αυτές 

οι αναλύσεις της 'αλυσίδας-αξίας' ...συνδέονται στενά με την εσωτερική 

στρατηγική της επιχείρησης". 

Προσπαθώντας να ορίσουμε την έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε 

σχέση με την πληροφορική αντιμετωπίζουμε δυσκολίες με αναφορά στη 

βιβλιογραφία. Οπως αναφέραμε, οι περισσότερες μελέτες για τη στρατηγική 

χρήση της πληροφορικής βασίζονται στην έρευνα του καθηγ. Μ. Porter. Ομως 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν ορίζεται στο βιβλίο αυτό. Αντίθετα ο 

ορισμός δίνεται στο δεύτερο βιβλίο του Porter με τίτλο "Ανταγωνιστικό 

Πλεονέκτημα" (1985). Εξ' άλλου κανένα από τα άρθρα, τα οποία προσπαθούν 

να προσδιορίσουν τις επιπτώσεις της πληροφορικής στην επιχείρηση, δεν 

διατυπώνεται ο ορισμός του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Σ' αυτό το 

πλαίσιο είναι δύσκολο να ισχυρισθούμε ότι η πληροφορική συμβάλει στη 

δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σ
1
 ένα οργανισμό χωρίς να 

ξέρουμε τι εννοούμε με τον όρο "ανταγωνιστικό πλεονέκτημα". Το πρόβλημα 

είναι οτι οι συγγραφείς δεν ορίζουν την έννοια του όρου "ανταγωνιστικό 

π λεονέκτημα". 

Για τους σκοπούς της έρευνας μας ορίζουμε την έννοια του ανταγωνιστικού 
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πλεον ε κτήματος ως εξής.- Ανταγων ιστικό Πλεονέκτημα είναι το πλεονέκτημα 

που κατέχει μ La επιχείρηση έναντι των ανταγωνιστών της χάρη στην 

ικανότητα της να αμυνθεί από τις πέντε δυνάμεις: 

- απειλή από τους νεο-εισερχόμενους στο Βιομηχανικό κλάδο, 

- διαπραγματευτική δύναμη των πελατών, 

- διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών, 

- απειλή από υποκατάστατα προϊόντα, 

- ανταγωνισμός από τους ήδη υπάρχοντες ανταγωνιστές, 

και να προβεί σε ενέργειες ικανές να επηρεάσουν τις δυνάμεις αυτές προς 

το συμφέρον της. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μια επιχείρηση κατέχει ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα όταν επιτυγχάνει τα εξής: 

ι) τη μειώση της διαπραγματευτικής δύναμης των προμηθευτών και των 

πελατών της 

ιι) τη δημιουργία εμποδίων στο βιομηχανικό κλάδο νέων επιχειρήσεων 

ιιι) τη μειώση των απειλών από τους άλλους ανταγωνιστές και από 

υποκατάστατα προϊόντα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2.1.Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στις 

εξελίξεις που εμφανίσθηκαν τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό περιβάλλον 

των επιχειρήσεων, και σε ορισμένες έννοιες οι οποίες 8α χρησιμοποιηθούν 

στη συνέχεια. Σ' αυτό το κεφάλαιο θα εξετασθεί η εξέλιξη των 

χρησιμοποιούμενων ΠΣ και των θεωριών του επιχειρησιακού προγραμματισμού 

από τα τέλη της δεκαετίας του '60 μέχρι σήμερα. θα εξετασθεί επίσης η 

στρατηγική σπουδαιότητα των ΠΣ έτσι όπως τη μελέτησαν ερευνητές σε θέματα 

ΠΣ και θα παρουσιασθεί το υπόδειγμα στο οποίο στηρίζεται η παρούσα 

έρευνα. Στη συνέχεια θα παρουσιασθούν οι διάφορες βασικές στρατηγικές 

ανταγωνισμού και θα εξετασθεί ο τρόπος με τον οποίο είναι δυνατόν οι 

στρατηγικές αυτές να υποστηριχθούν καλύτερα και αποτελεσματικώτερα με τη 

βοήθεια της πληροφορικής. Τέλος, στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στους 

κινδύνους που τυχόν υπάρχουν από τη στρατηγική χρησιμοποίηση της 

πληροφορικής, χωρίς να αγνοείται η αναφορά μας στο πρόβλημα της 

διατήρησης με τη χρησιμοποίηση της πληροφορικής του αποκτώμενου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

2.2.Εξέλιξη των Πληροφοριακών Συστημάτων και των θεωριών του 

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού 

0 Chandler (1962) αναφέρει ότι: Η Στρατηγική προκαλεί τη οργανωτική δομή 

της επιχείρησης. Η οργανωτική δομή, στη συνέχεια, προκαλεί την ανάγκη 

για διοικητική πληροφόρηση. Η αλυσίδα αυτή πληροφορικής εξάρτησης δεν 

είναι αρκετή να περιγράψει το σύνολο των λειτουργιών των επιχειρήσεων και 

γενικά τις μεταβολές που επέρχονται στον επιχειρηματικό κόσμο της 

δεκαετίας του '90. 0 Chandler (1962), στο κλασσικό πλέον βιβλίο του για 

την επιχειρηματική στρατηγική, μελετά τις αμερικανικές βιομηχανικές 
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επιχειρήσεις όπως εμφανίστηκαν στη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου 

αιώνα. Σήμερα, όπως είναι φυσικό, όχι μόνο ou αμερικανικές επιχειρήσεις, 

άλλα οι επιχειρήσεις σ' όλο τον κόσμο έχουν αλλάξει. Βρισκόμαστε ήδη 

στην πληροφορική εποχή. Οι περισσότεροι σύγχρονοι οργανισμοί εξαρτώνται 

διαρκώς και περισσότερο από την πληροφορία και από τα μέσα για γρήγορη 

και έγκαιρη πληροφόρηση. Σε ωρισμένους οργανισμούς η εξάρτηση αυτή είναι 

τόσο μεγάλη και ισχυρή που ακόμα και το αντίθετο της λογικής του Chandler 

μπορεί να ισχύσει δηλαδή ότι τα ΤΤΣ προκαλούν τη στρατηγική. Οι 

εξελίξεις που οδήγησαν στην ταύτιση της επιχειρηματικής στρατηγικής με 

την οργανωσιακή δομή και τα ΠΣ είναι πολλές. Οι σπουδαιότερες από 

αυτές είναι οι συχνές καινοτομίες των τεχνολογιών της πληροφορικής, η 

δημιουργία νέων ιδεών και εννοιών για τον όρο "πληροφορία", και η γρήγορη 

εξέλιξη των ΠΣ και των θεωριών της επιχειρηματικής στρατηγικής. 

Οι τρόποι με τους οποίους η πληροφορική χρησιμοποιείται από τις 

επιχειρήσεις διαφέρουν σημαντικά. Στη μια πλευρά της κλίμακας υπάρχουν 

επιχειρήσεις που η πληροφορική τις έχει βοηθήσει να αποκτήσουν και να 

διατηρήσουν πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών τους στην αγορά. Ομως, 

οι επιχειρήσεις αυτές στις οποίες όλη η λειτουργία στηρίζεται στην 

πληροφορική βρίσκονται στον κίνδυνο να χάσουν την ανταγωνιστική τους θέση 

εάν ο Η/Υ για οποιοδήποτε λόγο δεν λειτουργεί, ή υπάρχουν προβλήματα στις 

τηλεπικοινωνίες, ή οποιοδήποτε λάθος (bug) βρεθεί σε κάποιο κρίσιμο 

πρόγραμμα. Στην άλλη πλευρά της κλίμακας υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες 

θεωρούν τον Η/Υ σαν ένα εργαλείο υποστήριξης. Είναι χρήσιμος γιατί 

εκτελεί όλες τις εργασίες ρουτίνας του λογιστηρίου και δίνει άψογες 

περιοδικές εκθέσεις για την πορεία της επιχείρησης. Εαν κάτι δεν 

λειτουργήσει σωστά στο σύστημα του Η/Υ, η κακολειτουργία αυτή είναι το 

μόνο πρόβλημα και δεν επηρεάζει καθόλου την ανταγωνιστική θέση της 

επιχείρησης (Grindlay 1988). 

Με τα παραπάνω συμφωνούν οι McFarlan, McKenney και Pyburn (1983) οι 

οποίοι αναφέρουν οτι για ωρισμένους οργανισμούς, οι δραστηριότητες των 

ΠΣ αντιπροσωπεύουν μια περιοχή μεγάλης στρατηγικής σημασίας, ενώ για 

άλλους παίζουν διαρκώς ένα αποτελεσματικό και χρήσιμο, αλλά διακριτικό 

ρόλο υποστήριξης. Μερικές επιχειρήσεις, όπως τράπεζες και ασφαλιστικοί 
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οργανισμοί, εξαρτώνται από την ομαλή λε ιτουργ Ca των ΠΣ. Ακόμη οι Porter 

και Millar (1985) αναφέρουν πως αν και, υπάρχει μια τάση για στρατηγική 

χρησιμοποίηση της πληροφορικής, ο ρόλος και η σπουδαιότητα της διαφέρει 

από βιομηχανία σε βιομηχανία. 

Η έρευνα αυτή ενδιαφέρεται για την πρώτη κατηγορία επιχειρήσεων, που 

χρησιμοποιούν την πληροφορική για να αποκτήσουν ανταγωνιστικά: 

πλεονεκτήματα. Πριν παρουσιάσουμε τους τρόπους με τους οποίους αυτές οι 

επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει ή μπορούν να χρησιμοποιήσουν την 

πληροφορική σε στρατηγικό επίπεδο, θα εξετάσουμε προηγουμένως τις αλλαγές 

οι οποίες έχουν λάβει χώρα στον τρόπο χρησιμοποίησης των ΠΣ από τις 

επιχειρήσεις. 

2.2.1.Από την Εποχή των Η/Υ στην Εποχή της Πληροφορίας 

Οπως προαναφέρθηκε, βρισκόμαστε σήμερα στην εποχή της πληροφορίας. Αυτή η 

εποχή δεν είναι το στάδιο μιας ομαλής εξέλιξης των προηγούμενων εποχών, 

θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί σαν μια επαναστατική εξέλιξη του τρόπου 

χρησιμοποίησης των Η/Υ μέσα στην επιχείρηση. Πράγματι, τα περισσότερα 

διευθυντικά στελέχη είναι ενήμερα της εξελίξεως αυτής και ελάχιστα 

αμφισβητούν τη σπουδαιότητα της στον επιχειρηματικό κόσμο. Καθώς το 

μεγαλύτερο μέρος του διαθεσίμου χρόνου του ανθρώπινου δυναμικού όπως 

επίσης και σημαντικό κεφάλαιο διατίθεται στην πληροφορική και στη χρήση 

των πληροφοριών, οι διευθυντές των επιχειρήσεων αντιλαμβάνονται ότι η 

τεχνολογία και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της δεν μπορούν πλέον να 

αποτελούν αντικείμενο αποκλειστικής ευθύνης των διευθυντών του τμήματος 

μηχανογράφησης ή των διευθυντών του τμήματος των ΠΣ. Ετσι, τα ανώτερα 

στελέχη αισθάνονται την ανάγκη να ασχοληθούν οι ίδιοι με τη διοίκηση της 

νέας τεχνολογίας. Οι λόγοι που δικαιολογούν την ανάγκη αυτή είναι 

πολλοί. Οι Η/Υ και οι τηλεπικοινωνίες έχουν γίνει αναπόσπαστες ενότητες 

πολλών επιχειρηματικών στρατηγικών (Fortune 1980, Fortune 1982, Wiseman 

1985). Υπάρχει μια υψηλή ζήτηση για Η/Υ από όλα τα τμήματα ενός 

οργανισμού (Henderson and Treacy 1986, Lockett 1987 Sprague and McNurlin 

1986). Η εποχή της πληροφορίας έχει ανάγκη από νέες επιχειρηματικές 
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πολιτικές ου οποίες πρέπει, να καθοριστούν στα ανώτερα επίπεδα της 

διοικητικής ιεραρχίας (Synnott 1987). Ακόμη ωρισμένες μεταβλητές του 

εξωτερικού περιβάλΛοντος όπως ο πληθωρισμός, η ύφεση των οικονομικών 

δραστηριοτήτων και. ou αλλαγές στις κοινωνικές δομές έχουν δώσει ακόμη 

μεγαλύτερη ώθηση στην έλευση της "εποχής της πληροφορίας" (Dicken 1986, 

Rockart and Scott Morton 1984). Τρεις διαφορετικές εποχές χρησιμοποίησης 

των Η/Υ στις επιχειρήσεις έχουν μεσολαβήσει (Cash et al. 1988, Rockart 

and Scott Morton 1984). 

Στην πρώτη εποχή (από τις αρχές της δεκαετίας του '50 μέχρι τις αρχές της 

δεκαετίας του '70), οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν τους Η/Υ κυρίως για 

την αυτοματοποίηση των λειτουργιών του λογιστηρίου. Τα διάφορα 

προγράμματα που αναπτύχθηκαν την εποχή αυτή βοήθησαν την επιχείρηση να 

εκτελεί τις εργασίες ρουτίνας πιο αποδοτικά. Ετσι, στην εποχή αυτή οι 

Η/Υ θεωρήθηκαν σαν μέσα για τη βελτίωση της απόδοσης των λειτουργιών 

εκείνων που ο κύριος σκοπός τους ήταν η "διακίνηση εντύπων" 

(paperwork-processing). Σ' αυτή την περίοδο το τμήμα μηχανογράφησης δεν 

είχε μεγάλη σημασία για την επιχείρηση. Τα επενδυτικά προγράμματα των 

επιχειρήσεων αναφέρονταν κυρίως στα τμήματα παραγωγής, στο marketing 

κ. λ .π. 

Στη δεύτερη εποχή (αρχές δεκαετίας '70.) το κέντρο χρήσης των Η/Υ 

μετατέθηκε από τα συστήματα που εξυπηρετούσαν το λογιστήριο σ' αυτά που 

βοηθούσαν το λειτουργικό επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας (first-line 

operational personnel), όπως είναι τα συστήματα ελέγχου της παραγωγής και 

τα "συστήματα παραγγελίας ανοιχτής γραμμής" (on-line order entry 

systems). Οι νέες εφαρμογές δεν κρίνονταν μόνο με βάση τη μείωση του 

κόστους αλλά και με βάση την καλή λειτουργία του συστήματος (McFarlan and 

McKenney 1983). 
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Κατά τη δ ιάρκεια των τελευταίων ετών όμως, ένα τρίτο κύμα εφαρμογών της 

πληροφορικής άρχισε να εμφανίζεται. Ακολουθώντας τα "λογιστικά" και 

"λειτουργικά" συστήματα των προηγουμένων δύο εποχών, αυτή η νέα εποχή 

εφαρμογών μπορεί να ονομασθεί "η εποχή των πληροφοριακών -

τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών" (The information - communication application 

era). Αυτές οι εφαρμογές σχετίζονται όχι με την υποστήριξη των εργασιών 

ρουτίνας αλλά με την πρόσβαση και χρησιμοποίηση της πληροφορικής και της 

επικοινωνίας μέσα στην επιχείρηση και κυρίως μεταξύ διαφόρων 

επιχειρήσεων. Οι εφαρμογές των προηγούμενων εποχών υποστήριζαν τα 

κατώτερα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας. Σήμερα οι εφαρμογές 

εξυηηρετούν τα ανώτερα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας ακόμη και τα 

διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων (Owen 1986). 

Οπως αναφέραμε στην αρχή αυτής της ενότητας, η τρίτη εποχή μπορεί να 

χαρακτηρισθεί σαν μια επαναστατική εξέλιξη στον χώρο της πληροφορικής: 

δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον πληροφορικής (McFarlan and McKenney 1983), 

αξιοποιεί ολοκληρωτικά νέους τρόπους σκέψης για την πληροφορική και 

κυρίως παρέχει στους χρήστες, για πρώτη φορά, άμεση πρόσβαση στη δύναμη 

των Η/Υ (Henderson and Treacy 1986, Lockett 1987, Porter 1987). 0 

πίνακας 2.1 ανακεφαλαιώνει τις κύριες διαφορές οι οποίες διαπιστώθηκαν 

από τη μετάβαση από την εποχή των Η/Υ στην εποχή της πληροφορίας(Synnott 

1987). 
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Χαρακχηρισχικά 

υπεύθυνου χου 
Τμήμαχος ΠΣ 

Ρόλος χου 

Αναφέρεχαι σχο 

Οργανωσιακή Τάση 

Επίπεδο Διοικηχικής 

Ιεραρχίας 

Διευθύνε ι 

Σχρέφει χην προσοχή 

χου σε 

Απαιχούμενα Προσόνχα 

Ενδιαφέρεχαι για 

Αποσχολή χου 

Επενδύσεις Τεχνολογίας 

Τεχνολογική Ενοποίηση 

Τρόπος Διοίκησης 

Εποχή Η/Υ 

Προίσχάμενος Μηχ/σης 

Διευθυνχής Χρημαχο-

οικονομικής Διοίκησης 

Συγκένχρωση 

αρμοδιοχήχων 

Ενδιάμεσο 

Επεξεργασία Δεδομένων 

/Συσχημαχα 

Η/Υ 

Τεχν ικά 

Παραγωγ ικόχηχα 

Ελεγχος 

Χαμηλού Κινδύνου 

Αρχιχεκχονική 
Διεκπεραίωσης 

Δεδομένων 

Ελεγχος 

Εποχή Πληροφορίας 

Διευθυνχής 

Πληροφοριών (CIÒ)" 

Διοικηχικό Συμβούλιο 

χης Επιχείρησης 

Αποκένχρωση 

αρμοδιοχήχων 

Κορυφή 

Πληροφοριακές Πηγές 

Δεδομένα & Επικοινωνίες 

Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Ανχαγωνισχικά 

Πλεονεκχήμαχα 

Τεχνολογικές Καινοχομίες 

Υψηλού Κινδύνου 

Αρχιχεκχονική 

Διοίκησης 

Πληροφοριακών Συσχημάχων 

Επιρροή 

1960 1980 2000 

"CIO: Chief Information Officer 

Πίνακας 2.1: Διαφορές ανάμεσα σχην εποχή χων Η/Υ και σχην εποχή χης 

πληροφορ ίας. 

Πηγή: W. Synnott: "The Information Weapon", 1987. 
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Στη σημερινή εποχή oc εφαρμογές της πληροφορικής επηρεάζουν τις 

στρατηγικές των επιχειρήσεων. Το λιγώτερο που μπορεί να προσφέρει είναι 

νέες ευκαιρίες για τη διοίκηση της επιχείρησης, με ένα διαρκώς 

αποδοτικώτερο και αποτελεσματικώτερο τρόπο. Ακόμη ένας κύριος λόγος για 

τη συνεργασία της ανώτερης διοίκησης με το τμήμα των ΠΣ είναι η 

επιβεβαίωση πως οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής (Η/Υ, 

τηλεπικοινωνίες, αυτοματοποίηση γραφείου) θα χρησιμοποιηθούν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής στρατηγικής. 

2.2.2.Κύριες Στρατηγικές Αλλαγές στις θεωρίες του Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, παράλληλα μ' αυτές τις εξελίξεις, 

έχουν εμφανιστεί και μερικοί νέοι τρόποι σκέψης όσον αφορά τον 

επιχειρησιακό προγραμματισμό και την επιχειρηματική στρατηγική. Εαν 

κανείς εξετάσει την ιστορική εξέλιξη της επιχειρηματικής στρατηγικής, 

μπορεί να διαπιστώσει πέντε στάδια εξέλιξης μέχρι σήμερα. 

Το πρώτο στάδιο είναι εκείνο στο οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά η 

επιθυμία της επιχείρησης για μακροχρόνιο προγραμματισμό. 0 Steiner (1969) 

αναφέρει την ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που περιλαμβάνει όλες 

τις δραστηριότητες της επιχείρησης για πολλά χρόνια στο μέλλον. Σ' αυτό 

το στάδιο η διοίκηση της επιχείρησης αναγκάζεται να εκτιμήσει τις 

μακροπρόθεσμες επιδράσεις που θα έχουν οι τρέχουσες αποφάσεις και να 

σκεφτεί τις μελλοντικές επιχειρηματικές επιδράσεις των ορατών σημερινών 

τάσεων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, πολύ πρίν τα αποτελέσματα των 

επιδράσεων γίνουν φανερά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της. Τα 

επιχειρηματικά προβλήματα που είναι δυνατόν να γίνουν κατανοητά με τη 

βοήθεια των προβλέψεων -π.χ. η επίδραση του πληθωρισμού σε μελλοντικές 

κεφαλαιουχικές ανάγκες ή τα αποτελέσματα της πιθανής εγκατάστασης 

αλλοδαπών επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά κ.λ.π.- συχνά οδηγούν σε 

έγκαιρες αποφάσεις και κάνουν ακόμη πιο ισχυρή τη μακροχρόνια 

ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης (University of Birmingham 1987). 
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Το δεύτερο στάδιο έλαβε χώρα στα τέλη της δεκαετίας του '70. Σ' αυτό το 

στάδ LO το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων μετατοπ ίζεται στον "επιχε ιρησιακό 

προγραμματισμό" (Lorange and Varici 1 1977) συμφωνά με τον onoCo εντολές 

δίνονται- από την κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας στα κατώτερα επίπεδα 

και σχέδια συλλέγονται, από τα διάφορα τμήματα (divisions) της 

επιχείρησης. Ετσι σ' αυτή τη φάση, η στρατηγική της επιχείρησης 

αποτελείται από το συνδυασμό των εντολών της διοίκησης της επιχείρησης 

και των σχεδίων των κατωτέρων επιπέδων. 

Το τρίτο στάδιο αναφέρεται από τον Hederson (1979) σαν "σχεδιασμός 

χαρτοφυλακίου". Η βασική ιδέα αυτοΰ του σταδίου είναι η θεώρηση της 

επιχείρησης σαν ένα σύνολο ξεχωριστών στρατηγικών επιχειρηματικών 

μονάδων (strategic business units), οι οποίες -σε γενικές γραμμές- έχουν 

ανεξάρτητα προϊόντα, αγορές και αποστολές. Οι στρατηγικές 

επιχειρηματικές μονάδες συμφωνά με τους Gluck Kaufman και Wal leck (1980) 

είναι οργανωσιακές ολοκληρωμένες οντότητες, μεγάλες και αρκετά 

ομοιογενείς, ώστε να εξασκούν αποτελεσματικό έλεγχο σε αρκετούς 

παράγοντες που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλες οι μεθοδολογίες μέχρι και τα μέσα 

της δεκαετίας του '70 δεν ασχολούνταν με τους ανταγωνιστικούς παράγοντες 

του βιομηχανικού κλάδου. Το 1980 όμως -όπως έχει ήδη αναφερθεί- το 

βιβλίο του Μ. Porter "Ανταγωνιστική Στρατηγική" άλλαξε αυτό το σκηνικό. 

Βασισμένος στη θεώρηση των οικονομολόγων για τη βιομηχανική επιχείρηση, ο 

Porter ερευνά και ορίζει μια σειρά προσδιοριστικών παραγόντων για την 

ένταση του ανταγωνισμού σε έναν βιομηχανικό κλάδο και την ικανότητα που 

έχει μια επιχείρηση να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό και να επιτύχει 

υψηλή οικονομική απόδοση. 

Η πέμπτη και πιο πρόσφατη φάση στην εξέλιξη του στρατηγικού σχεδιασμού 

έχει το επίκεντρο της στην έννοια της "αλυσίδας-αξίας" η οποία στρέφει 

την προσοχή μας πάλι στο εσωτερικό της επιχείρησης. Η τεχνική αυτή 

αναλύει τις εσωτερικές δραστηριότητες με τις οποίες η επιχείρηση 

προσθέτει αξία στο προϊόν ή στην υπηρεσία του. 
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Εκείνο που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα στην εξέλιξη των μεθολογίων 

του επ ιχε ιρησιακού προγραμματισμού είναι, ΓΙ σταθερή πρόοδος ιδεών που έχει 

παρατηρηθεί. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως η σχεδίαση της επιχειρησιακής 

στρατηγικής είναι ένας κινούμενος στόχος που σημαίνει ότι η σύνδεση της 

επιχειρηματικής στρατηγικής με την ολοένα μεταβαλλόμενη έννοια της 

πληροφορικής -όπως αναφέρθηκε προηγουμένως- πρέηει να γίνει πολύ 

προσεκτικά, ώστε να έχει επιτυχία. 

0 στρατηγικός σχεδιασμός -όπως ο ορισμός της επιχειρησιακής στρατηγικής 

στην δεύτερη ενότητα δείχνει- πρέπει να γίνει με γνώμονα το περιβάλλον 

στο οποίο η επιχείρηση λειτουργεί και τις εσωτερικές ανάγκες της 

διοίκησης της επιχείρησης. Η επιχειρησιακή στρατηγική θέτει το πλαίσιο 

στο οποίο η στρατηγική χρήση της πληροφορικής ορίζεται, όχι μόνο για να 

επιβεβαιώσει εσωτερικές πληροφοριακές ανάγκες, αλλά και για να συνδέσει 

τους προμηθευτές, αντιπροσώπους, ακόμη και πελάτες με την επιχείρηση, 

πράγμα πολύ σημαντικό για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά 

την εξωτερική πληροφόρηση. Στο σχεδιασμό της ανταγωνιστικής 

επιχειρησιακής στρατηγικής σήμερα, η επιχείρηση θα πρέπει να προσθέσει 

και μία στρατηγική πληροφοριακής διοίκησης. Μια ανταγωνιστική στρατηγική 

υποστηριζόμενη από την πληροφορική ολοκληρώνεται λαμβάνοντας υπόψη τους 

"παράγοντες που οδηγούν τον ανταγωνισμό", αλλά και προσαρμόζεται με άλλες 

έννοιες της επιχειρησιακής στρατηγικής. 
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2.3.Σύγχρονες Τάσεις για τη Σύνδεση της Πληροφορικής με τη Στρατηγική 

Η δεκαετία του '80 -υπήρξε η περίοδος στην οποία έγινε κατανοητή η ανάγκη 

αξιοποίησης των ΠΣ στη διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής. 

(Marchard and Horton 1986). Οπως αναφέρθηκε, στα διάφορα σταδια της 

•εξέλιξης των οργανισμών, η πληροφορική χρησιμοποιήθηκε με διαφορετικό 

τρόπο από τις επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών χρήσης της, 

η πληροφορική βοηθούσε κυρίως στη διεκπεραίωση βασικών επιχειρηματικών 

συναλλαγών ρουτίνας και όχι στη διευθυντική λήψη αποφάσεων ή στη 

στρατηγική. Αυτή η διαδικασία έχει διαφοροποιηθεί. Η επιχειρησιακή 

στρατηγική είναι η κύρια επιδίωξη. Τα ΠΣ μπορούν να υποστηρίξουν τη 

στρατηγική της επιχείρησης. Για αρκετές επιχειρήσεις τα ΠΣ αποτελούν το 

κύριο μέσο ανταγωνισμού στην αγορά (Benjamin et.al. 1984, Petre 1985). 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει εμφανισθεί ένας αριθμός νέων 

μεθόδων χρησιμοποίησης των ΠΣ στη στρατηγική των επιχειρήσεων. Λόγω του 

ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος που έχουν τρεις από αυτές τις μεθόδους 

παρουσιάζονται στα επόμενα. Στη συνέχεια εξετάζονται οι δυνατότητες 

χρησιμοποίησης της πληροφορικής για την απόκτηση ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων ενός οργανισμού βάσει του υποδείγματος του καθηγητή Porter 

το οποίο αναλύεται στο βιβλίο του "Ανταγωνιστική Στρατηγική" (1980). 

2.3.1.Ερευνα στην Ανταγωνιστική Στρατηγική των ΠΣ 

0 Notowidigdo (1984) διαιρεί τα στρατηγικά ΠΣ σε εσωτερικά συστήματα τα 

οποία "προσφέρουν άμεσα οφέλη στην επιχείρηση που τα χρησιμοποιεί" και 

εξωτερικά συστήματα τα οποία "προσφέρουν άμεσα οφέλη στους πελάτες της 

επιχείρησης αλλά έμμεσα οφελούν την επιχείρηση. Ακόμη ο συγγραφέας 

παρατηρεί ότι στο παρελθόν τα ΠΣ με άμεσα οφέλη στους πελάτες βρίσκονταν 

γενικά στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ στρατηγικά εσωτερικά συστήματα 

αναπτύσσονταν κυρίως στο βιομηχανικό τομέα. Στο διάγραμμα 2.1 

παρουσιάζονται οι απόψεις του συγγραφέα. Μολονότι οι "μηχανισμοί" που 

παρουσιάζονται στο σχήμα αυτό (παροχή υπηρεσιών, διάθεση προϊόντων 

κ.λ.π.) παρέχουν σημαντική βοήθεια για την αναγνώριση των συγκεκριμένων 

στρατηγικών εφαρμογών, είναι δύσκολο να εφαρμοσθούν άμεσα γιατί είναι 

πολύ γενικοί. 
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Για απ'ευθε ίας 

οφέλη στους 

πελάτες 

Επενδύσεις 

σε ΠΣΔ γ ια 

την απόκτηση 

ανταγ. πλέον 

Παροχή υπηρεσιών 

Διάθεση προϊόντων 

Δυνατότητες 

καναλιού διανομής 

Γυα απ'ευβε ίας 

οφέλη στην 

επιχε ίρηση 

Αλλα 

Παροχή Πληροφο

ριακών ειδήσεων 

Κατανομή κόστους 

προ'ύόντος 

Κατανομή κόστους 

υπηρεσυών 

Οργανωσιακή 

κατανομή 

Αγορές από το σπίτι με την 

Βοήθεια Η/Υ. 

Πωλήσεις ασφαλιστικών συμβο

λαίων μέσω φορητών Η/Υ. 

Αυτόματοι περιφεριακοί ταμίες 

τραπεζών με δυνατότητα 

πληρωμής 

Αυτόματη ηλεκτρονική επεξερ

γασία πληρωμής επαγγελματιών 

Ενοποίηση εξωτερικών και 

εσωτερικών πληροφοριών 

Ολοκλήρωση του συστήματος 

διανομής με πληροφ - ελέγχους 

Κεφάλαιο για υποκατάσταση 

εργασίας. 

Λειτουργίες γραφείου και 

αυτοματοπο ίηση. 

Διάγραμμα 2.1: Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης σαν όπλα για την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Πηγή: Notowidigdo Μ. "Information Systems: Weapons to gain the 

Competitive Edge", Financial Executive, Febr. 1984. 
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0 Benjamin και, οι συνεργάτες του (1984) συζήτησαν για τις στρατηγικές 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την πληροφορική με τα ανώτερα διοικητικά 

στελέχη και τους διευθυντές του τμήματος των ΠΣ 24 διαφορετικών 

επιχειρήσεων. Βασισμένοι στις συνεντεύξεις αυτές, οι ερευνητές πρότειναν 

το υπόδειγμα το onoCo απεικονίζεται στο διάγραμμα 2.2. Το υπόδειγμα 

βασίζεται σε δυο ερωτήσεις: 

α) Μπορεί η πληροφορική να χρησιμοποιηθεί ώστε να μεταβληθεί σημαντικά ο 

τρόπος με τον οποίο η επιχείρηση εκτελεί τις επιχειρηματικές της 

δραστηριότητες με αποτέλεσμα να κερδίσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα; 

β) Μπορεί η επιχείρηση να εκμεταλλευτεί τη δύναμη της πληροφορικής για 

την όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση των αγοραστών ή για τη βελτίωση 

της εσωτερικής της λειτουργίας; 

Ανταγωνιστική Εσωτερικές 

προσέγγιση αγοραστών λειτουργίες 

Α ξιοσημείωτη 

οργανωτική 

α λ λαγ ή 

Παραδοσιακά 

προϊόντα & 

διαδικασίες 

Διάγραμμα 2.2: Οργάνωση στρατηγικών ευκαιριών 

Πηγή: Benjamin et al, "Information Technology: A Strategie Opportunity", 

Sloan Management Review, Spring 1984. 
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Σύμφωνα με τον Earl (1986), το υπόσειγμα αυτό είναι αξιόλογο γιατί βοηθά 

τα ανώτερα διοικητικά στελέχη να κατανοήσουν τη στρατηγική δυνατότητα της 

πληροφορικής. Ομως -όπως ο συγγραφέας τονίζει- "δεν βοηθώ στη λεπτομερή 

έρευνα και ανάλυση που είναι απαραίτητη γ ta την ανεύρεση, μελέτη και 

εκτίμηση των συγκεκριμένων ευκαιριών ώστε να εφαρμοσθεί η πληροφορική γ uà 

στρατηγικά πλεονεκτήματα" (Earl 1986). 

Η τρίτη μελέτη, η οποLa έγινε από τους Ives και Learmonth (1984) 

αναφέρεται στον "Κύκλο Ζωής των Αγοραστικών Πόρων" (Customer Resource 

Life Cycle). Η μελέτη αυτή βασίζεται στην ιδέα ότι τα προϊόντα ενός 

οργανισμού, όπως αυτά παρέχονται στους πελάτες του, ε (.ναι στην 

πραγματικότητα "υποστηριζόμενοι πόροι" (supporting resources). Η βασική 

ιδέα είναι ότι οι πελάτες βλέπουν διαφορετικά το προϊόν της επιχείρησης 

με την πάροδο του χρόνου. 0 ολοκληρωμένος "κύκλος ζωής των αγοραστικών 

πόρων" έχει 13 στάδια (πίνακας 2.2). Εφαρμόζοντας το υπόδειγμα αυτό η 

επιχείρηση είναι σε θέση να εξετάσει καθένα από τα 13 στάδια ώστε να 

αντιληφθεί τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες και να βοηθήσει τους πελάτες της 

στη χρησιμοποίηση της πληροφορικής. 

Από τις παραπάνω μελέτες μπορεί να παρατηρηθεί ότι το θέμα της 

"στρατηγικής χρήσης της πληροφορικής" έχει εξετασθεί σχεδόν αποκλειστικά 

από την πλευρά των ΠΣ. Δεν είναι περίεργο το γεγονός ότι το αντικείμενο 

αυτό έχει εξετασθεί κυρίως από ερευνητές σε θέματα ΠΣ. Τα στρατηγικά 

ΠΣ ίσως απαιτήσουν κάποια επανεκτίμηση μερικών θεωριών οι οποίες είναι 

βασικές για το πεδίο των ΠΣ, αλλά επηρεάζουν μόνο οριακά τις θεωρίες της 

επιχειρηματικής στρατηγικής. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εργασίες οι οποίες αναφέρονται στα "στρατηγικά 

εργαλεία" και στα "ανταγωνιστικά όπλα", χρησιμοποιούν ελάχιστες ή ακόμη 

πολλές φορές δεν χρησιμοποιούν καμία θεωρία που σχετίζεται είτε με τη 

στρατηγική είτε με τον ανταγωνισμό. 
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! Στάδιο του μοντέλου CRLC Περιγραφή - Διατύπωση 

1. Αναγνώριση απαιτήσεων 

2. Καθορισμός 

ι 
1 

3. Εκλογή πηγής προμηθειών 

4. Παραγγελία 

5. Εγκριση 

6. Απόκτηση 

7. Ελεγχος και αποδοχή 

8. Ενοποίηση - ολοκλήρωση 

9. Παρακολούθηση 

10. Ενημέρωση 

11. Συντήρηση 

12. Μεταφορά ή διάθεση 

13. Αξιολόγηση 

Πόσοι πόροι απαιτούνται 

Ποιες είναι οι ιδιότητες του πόρου 

Από που θα αγορασθούν οι πόροι 

Παραγγελία μιας ποσότητας από τον προμηθευτή 

Εγκριση ρευστών που θα διατεθούν για τον πόρο 

Απόκτηση της κυριότητας του πόρου 

Βεβαίωση ότι έχει τ'απαιτούμενα χαρακτηριστικά 

Πρόσθεση του πόρου στο ήδη υπάρχον απόθεμα 

Ελεγχος, πρόσβαση και χρησιμοποίηση του πόρου 

Ενημέρωση όταν οι περιστάσεις αλλάζουν 

Επιδιόρθωση πόρου αν είναι απαραίτητη 

Επιστροφές ή διάθεση του αποθέματος ανάλογα 

με την περίπτωση 

Ελεγχοι για το που & πόσο ξοδεύονται οι πόροι 

CRLC : Customer Resource Life Cycle 

Πίνακας 2.2: Τα δεκατρία στάδια του "Κύκλου Ζωής των Αγοραστικών Πόρων' 

Πηγή: Ives and Learmonth, "The Information System as a Competitive 

Weapon", Communications of the ACM, Dec. 1984. 
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Για παράδειγμα, οι Ives και Learmonth (1984) στηρίζουν την ανάλυση των 

ευκαιριών για στρατηγική χρήση των συστημάτων στο υπόδειγμα τους με τα 

δεκατρία στάδια (πίνακας 2.2), χωρίς καμμία αναφορά,στη βιβλιογραφία της 

στρατηγικής ή του ανταγωνισμού. 0 Benjamin και οι συνεργάτες του (1984) 

προτείνουν τέσσερις κατηγορίες ανταγωνιστικών συστημάτων (διάγραμμα 2.2), 

αλλά και πάλι χωρίς την παραμικρή αναφορά σε συναφείς έννοιες. Το ίδιο 

ακριβώς παρατηρούμε και στη θεωρία του Notowidigdo (1984). 

Δυο αντικείμενα μελέτης, η ανταγωνιστική στρατηγική και τα βιομηχανικά 

οικονομικά, ασχολούνται αρκετά με τη στρατηγική και τον ανταγωνισμό. Και 

τα δύο μπορούν να θεμελιώσουν θεωρίες για τη μελέτη των ανταγωνιστκών ΠΣ 

και παρέχουν ένα σύνολο μεθοδολογιών για έρευνα. 0 πολύτιμος ρόλος ενός 

άλλου θεωρητικού επιστημονικού κλάδου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 

σημείο αναφοράς στο υπό συζήτηση θέμα, διαφαίνεται στη σύγχρονη έρευνα 

που έχει γίνει στο Harvard Business School. Σε μία σειρά άρθρων , οι 

Parsons (1987), Cash (1987), McFarlan (1983) και άλλοι, έχουν αναπτύξει 

τυπολογίες και μεθοδολογίες, για την αναγνώριση ευκαιριών ώστε να 

υποστηριχθεί και να επεκταθεί η επιχειρησιακή στρατηγική με τη βοήθεια 

της πληροφορικής. Οι εργασίες τους επηρεάσθηκαν από τις ιδέες του 

καθηγητή Porter για την ανταγωνιστική στρατηγική (1979 και 1980). 

Βασιζόμενοι στις θεωρίες της διοίκησης των επιχειρήσεων, απέφυγαν να 

αναπτύξουν μια "ιδιωτική θεωρία" για τη στρατηγική χρήση των ΠΣΔ. Αυτός 

είναι ο κύριος λόγος που αυτές οι μελέτες είναι κατά πολύ καλύτερες από 

αυτές που έχουν αναφερθεί σ' αυτή την ενότητα. Οι επιβεβαιώσεις τους και 

τα συμπεράσματα τους υποστηρίζονται από μία παραδεκτή άποψη και 

θεωρούνται σαν μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής. Το τελικό 

αποτέλεσμα είναι η συνεισφορά και στα δύο πεδία, στο πεδίο των ΠΣΔ και 

στο πεδίο της επιχειρηματικής στρατηγικής. Η ενότητα που ακολουθεί 

εξετάζει πως η πληροφορική μπορεί να δώσει σ' έναν οργανισμό 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα βασισμένη σ' αυτές τις Θεωρίες. 
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2.3.2.Χρησιμοποίηση της Πληροφορικής γ La τη Δημιουργία Ανταγωνιστικών 

Πλεονεκτημάτων 

Οπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα υπάρχουν.αρκετά άρθρα γ La 

επιχειρήσεις που χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν την πληροφορική 

στρατηγικά ή "για να κερδίσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα" (Benjamin 

et.al. 1984, Business Week 1985, Petre 1985). Τα περισσότερα άρθρα που 

εξετάζουν τις ανταγωνιστικές εφαρμογές της πληροφορικής βασίζονται στο 

γνωστό πλέον υπόδειγμα του Porter που ανέπτυξε στο βιβλίο του 

"Ανταγωνιστική Στρατηγική" (1980). Για την ανάπτυξη του υποδείγματος 

του, άντλησε στοιχεία από την οικονομική βιβλιογραφία των βιομηχανικών 

οργανώσεων (industrial organisation's economic literature). Στη συνέχεια 

προσπάθησε να δει τις εφαρμογές του υποδείγματος αυτού στην 

επιχειρησιακή στρατηγική. Το υπόδειγμα του Porter αποτελεί πλέον σταθμό 

σε θέματα στρατηγικής των επιχειρήσεων και δίνεται στο διάγραμμα 2.3. 

Παράλληλα μια λεπτομερής έρευνα της αλυσίδας "προστιθέμενης αξίας" για 

τις πιο σπουδαίες εφαρμογές της πληροφορικής προτείνεται από ωρισμένους 

συγγραφείς (Johnston and Vitale 1988, Porter 1985, Porter and Millar 

1985, Rockart and Scott Morton 1984). 0 Porter όπως ήδη έχει αναφερθεί, 

δημοσίευσε ένα δεύτερο βιβλίο με τίτλο "Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα" 

(1985) όπου εξετάζει την έννοια της "αλυσίδας-αξίας" στον ανταγωνισμό 

(διάγραμμα 2.4). Η "αλυσίδα-αξίας" είναι μια φωτογραφική απεικόνιση της 

σειράς των δραστηριοτήτων τις οποίες ένας οργανισμός εκτελεί, καθώς 

προσθέτει αξία σε κάθε υπηρεσία ή προϊόν, όπως αυτό κινείται από το 

αρχικό στάδιο (α'ύλη) μέχρι να γίνει προϊόν έτοιμο για διάθεση (Porter 

1985) . 
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Ενδεχόμενου 

Νεο-ε υσερχόμενοι-

ΑπευΑή από 

νεο-ε οσερχόμενους 

Διαπραγμα

τευτική 

δύναμη 

προμηθευτών 

Ανταγωνισμός από 

από τους ήδη 

υπάρχοντες 

αντάρων ιστές 

γ ια μ Ca 9έση 

στην αγορά 

Διαπραγμα

τευτική 

δύναμη 

αγοραστών 

Απειλή από 

υποκατάστατα 

προϊόντα/υπηρεσίες 

Διάγραμμα 2.3: Υπόδειγμα του Porter -Δυνάμεις που οδηγούν τον 

ανταγων ισμό. 

Πηγή: Μ. Porter, "Competitive Strategy", 1980. 
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θα προσπαθήσουμε να δείξουμε με ποίους τρόπους η πληροφορική δίνει 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε έναν οργανισμό βασισμένοι στο υπόδειγμα 

του Porter (δυνάμεις που οδηγούν τον ανταγωνισμό) (διάγραμμα 2.3). Τα ΠΣ 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν τη θέση της επιχείρησης σε 

σχέση με κάθε μ Ca από αυτές τις πέντε δυνάμεις. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο πρώτο βιβλίο του Porter "Ανταγωνιστική 

Στρατηγική" (1980), η χρήση της πληροφορικής σαν ένα ανταγωνιστικό μέσο, 

ούτε καν αναφέρεται. Στο δεύτερο βιβλίο του ο συγγραφέας αφιερώνει ένα 

ολόκληρο κεφάλαιο στην "Τεχνολογία και το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα", με 

εκτενή αναφορά στην τεχνολογία της πληροφορίας (πληροφορική). Η 

δυνατότητα της πληροφορικής όμως για την δημιουργία ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων δεν εξετάσθηκε από τον Porter στο πρώτο του βιβλίο, 

προφανώς για τον ίδιο λόγο που οι επιχειρηματικοί διευθυντές συχνά δεν 

περιλαμβάνουν τις πληροφοριακές πηγές (information resources) στον 

επιχειρησιακό προγραμματισμό (planning): Η πληροφορία συνήθως δεν 

θεωρείται σαν ένα ανταγωνιστικό όπλο. 

Τον Ιούλιο του 1985 σε ένα άρθρο στο Harvard Business Review, ο Porter με 

τον Millar αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της πληροφορικής στο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι συγγραφείς σ' αυτό το άρθρο παραδέχονται 

ότι η επανάσταση της πληροφορικής επηρεάζει τον ανταγωνισμό με τρείς 

σπουδαίους τρόπους: μεταβάλλοντας τη δομή του βιομηχανικού κλάδου -μέσω 

των επιπτώσεων της πληροφορικής στις ανταγωνιστικές δυνάμεις- δίνοντας 

στις επιχειρήσεις νέες πληροφοριακές υπηρεσίες για να λειτουργούν 

καλύτερα από τους ανταγωνιστές, και "δημιουργώντας" νέους βιομηχανικούς 

κλάδους βασισμένους στην πληροφορική (Porter 1985). Οπως οι συγγραφείς 

τονίζουν στο συμπέρασμα τους "επιχειρήσεις που προβλέπουν τη δύναμη της 

πληροφορικής θα είναι οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού, επιχειρήσεις που δεν 

μπορούν να αντιληφθούν τη δύναμη αυτή. θα αναγκασθούν να αποδεχθούν 

αλλαγές στις οποίες άλλες επιχειρήσεις πρωτοστατούν και θα βρεθούν σ' ένα 

ανταγωνιστικό μειονέκτημα" (Porter 1985). 
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Διάγραμμα 2.4: Η Αλυσϋδα Αξίας. 

Πηγή: Πρ. ΕυΘΰμογλου, "Επιχε ιρησιακή Στρατηγική", 1990. 
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Αν και η αρχική εργασία του Porter δεν περιελάμβανε τα ΤΙΣ, έχει. 

αποδειχθεί πολύ χρήσιμο να εξετάζει, κανείς τις επιδράσεις της 

πληροφοριακής στην επιχείρηση καθώς και στο βιομηχανικό κλάδο όπου ανήκει. 

Κάθε ένας από τους πέντε ανταγωνιστικούς παράγοντες μπορεί να επηρεασθεί 

από την εισαγωγή του νέου τρόπου χρησιμοποίησης της πληροφορικής, 

δίνοντας έτσι στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 0 πίνακας 2.3 

συνοψίζει, τους πέντε ανταγωνιστικούς παράγοντες και, δείχνει την επίδραση 

της τεχνολογίας στους παράγοντες αυτούς (Cash et.al. 1988). Τα ανώτερα 

διοικητικά στελέχη εξετάζοντας την επιχείρηση με βάση τους πέντε αυτούς 

παράγοντες, θα διακρίνουν νέους τρόπους εφαρμογής της πληροφορικής στους 

αντίστοιχους βιομηχανικούς κλάδους όπου οι επιχειρήσεις τους ανήκουν. 

Τα ερωτήματα τα οποία δυνατόν να απασχολήσουν τα διοικητικά στελέχη 

είναι: Κατά πόσο και σε ποιο βαθμό μπορεί η πληροφορική να δώσει 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όσον αφορά α) την απειλή από τους 

νεο-εισερχόμενους, β) τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών, γ) τη 

διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών, δ)τους ήδη υπάρχοντες 

ανταγωνιστές, ε) τα υποκατάστατα προϊόντα, σε μια επιχείρηση; Ολες αυτές 

οι ερωτήσεις που δυνατόν να βοηθήσουν στην ανεύρεση κερδοφόρων ευκαιριών 

από την χρήση των ΠΣ πρέπει να απαντηθούν. Το υπόλοιπο αυτής της 

ενότητας θα εξετάσει τις ερωτήσεις αυτές. 
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

Απειλή από 

νεο-ε ισερχό-

μενους. 

Δ ιαπραγ ματευτ ική 

δύναμη 

αγοραστών 

Διαπραγματευτική 

δύναμη 

προμηθευτών 

Απειλή από 

υποκατάστατα 

προϊόντα ή 

υπηρεσίες 

Παραδοσιακός 

ανταγων ισμός 

ΕΠΙΠΤΩΣΗ 

-Νεα δυναμικότητα 

-Σημαντικού πόροι 

-Μειωμένες τιμές 

-Οι τιμές συμπιέζονται 

προς τα κάτω 

-Υψηλή ποιότητα 

-Περισσότερες υπηρεσίες 

-Ενθάρρυνση ανταγωνισμού 

—Ανύψωση τιμών 

-Μείωση ποιότητας και 

υπηρεσιών (εργασία) 

-Περιορισμό σε ενδεχόμενα 

έσοδα 

-Ανώτατο επίπεδο για τις 

τιμές 

-Ανταγωνισμός σε: 

* τιμή 

* προϊόν 

* διανομή S. υπηρεσία 

ΠΙΘΑΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ 

-Παρέχει φραγμούς εισόδου: 

* οικονομίες κλίμακας 

* κόστος μετακίνησης 

* διαφοροποίηση προϊόντος 

* πρόσβαση σε δίκτυα διανομής 

-Δυνατότητα επιλογής προμηθευτών 

-Κόστος μετακίνησης 

-Διαφοροπο ίηση 

-Φραγμοί εισόδου 

-Δυνατότητα επιλογής αγοραστών 

-Απειλή για "ολοκλήρωση προς 

τα πίσω" 

-Βελτίωση της σχέσης 

τιμής/λειτουργ ίας 

-Επαναπροσδιορισμός προϊόντων 

και υπηρεσιών 

-Αποτελεσματικότητα κόστους 

-Πρόσβαση στην αγορά 

-Δ ιαφοροπο ίηση: 

* προϊόντος ^υπηρεσιών 

Πίνακας 2.3: Επίδραση της πληροφορικής στους ανταγωνιστικούς παράγοντες. 

Πηγή: Cash J. et al, "Corporate Information Systems: Text and Cases", 2nd 

edition, 1988. 
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i) Μπορεί η πληροφορική να δημιουργήσει εμπόδLa στην είσοδο νέων 

αντάρων ιστών ; 

Εχει. αναφερθεί στη βιβλιογραφία (Keen 1986, Ward 1987, Wiseman 1985) ότι 

η πληροφορική μπορεύ να βοηθήσει, στην δημιουργία προτύπων (standards) για 

τα προϊόντα, και, τα συστατικά των προϊόντων, ανάμεσα σε τμήματα της 

επιχείρησης ή σε διαφορετικές επιχειρήσεις ή ακόμη ανάμεσα σε 

διαφορετικές χώρες. Σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να μειώσει το κόστος 

παραγωγής Kau διάθεσης σε τέτοιο βαθμό που κάποιος μελλοντικός 

ανταγωνιστής θα πρέπει να κάνει μια λεπτομερή ανάλυση κόστους πριν 

αρχίσει να διεκδικεί ένα μερίδιο στην αγορά από τους ήδη υπάρχοντες 

ανταγωνιστές. Γενικά η πληροφορική επηρεάζει τον ρυθμό των 

νεο-εισερχομένων σε ένα βιομηχανικό κλάδο υπερνικώντας τα ήδη υπάρχοντα 

εμπόδια για την είσοδο τους ή δημιουργώντας άλλα νέα. 

Για παράδειγμα, στον τραπεζικό τομέα, η πληροφορική με πρόσβαση στις 

πολλές τραπεζικές υπηρεσίες, έχει διαβρώσει σε ένα μεγάλο βαθμό τα 

παραδοσιακά εμπόδια εισόδου τα οποία δημιουργούσαν αρκετοί μεγάλοι 

τραπεζικοί οργανισμοί. 

Στο βιομηχανικό κλάδο των διανομών, ένα καλό δίκτυο αντιπροσώπων με 

τερματικά, μέσω των οποίων μπορούν να ελεχθούν οι παραγγελίες, είναι ένας 

τρόπος με τον οποίο μερικές επιχειρήσεις υψώνουν εμπόδια στους 

νεο-εισερχόμενους ανταγωνιστές. Η πληροφορική έχει δημιουργήσει νέα 

εμπόδια εισόδου γιατί απαιτούνται επενδύσεις σε Η/Υ και δίκτυο 

τηλεπικοινωνιών τα οποία χρησιμοποιούνται για να ελέγχουν το ολικό κόστος 

μεγάλων πολυτμηματικών επιχειρήσεων. 

Το κυριώτερο ίσως παράδειγμα όπου η πληροφορική χρησιμοποιείται σαν 

εμπόδιο εισόδου είναι π εγκατάσταση τερματικών στα τμήματα προμηθειών των 

νοσοκομείων από την "American Hospital Supply" (AHS) (Fortune 1982, 

Georgopoulos et.al. 1988). To δίκτυο αυτό των τερματικών βοηθά αφ' ενός 

μεν να πραγματοποιούνται πιο εύκολα οι επείγουσες παραγγελίες, αφ' ετέρου 

δε στη μείωση των κρατούντων αποθεμάτων των νοσοκομείων με αποτέλεσμα όλο 

και περισσότερες παραγγελίες γίνονται μέσω του συστήματος της εταιρείας 
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αυτής. Η εταιρεία θεωρείται από τις πλέον πετυχημένες στον κλάδο της, 

γιατί το σύστημα της (ASAP) απλοποιεί τη διαδικασία παραγγελιών από τους 

πελάτες, μειώνει το κόστος τόσο για την εταιρεία όσο και για τα 

νοσοκομεία και τέλος επιτρέπει στην εταιρεία (AHS) να προσφέρει, κίνητρα 

λόγω του χαμηλού κόστους, στους πελάτες της για όλα της τα προϊόντα. 

Ενας αρκετά μεγάλος αριθμός ανταγωνιστών της αντιμετώπισε μια 

αξιοσημείωτη πτώση στις πωλήσεις των κυρίων προϊόντων. Για να προσβάλουν 

λοιπόν την ανταγωνιστική Θέση που κέρδιζε μέρα με τη μέρα η εταιρεία από 

το σύστημα αυτό, οι ανταγωνιστές της πρόσφεραν στα νοσοκομεία τα δικά 

τους τερματικά και το δικό τους σύστημα. Τα νοσοκομεία όμως αρνήθηκαν να 

τα δεχθούν σαν "μη αναγκαία αντιγραφή και περιπλοκή" του ήδη υπάρχοντος 

συστήματος. Ετσι η AHS εισήγαγε "κόστος μετακίνησης" (switching cost) 

δηλαδή δημιούργησε ένα νέο μεγάλης αξίας ηλεκτρονικό κανάλι διανομής 

στους τελικούς χρήστες, και κατάφερε να μην αντιγραφεί το σύστημα από 

τους ανταγωνιστές της μέσω συνεχών βελτιώσεων του. Μια πιο λεπτομερής 

ανάλυση της επιχείρησης αυτής θα γίνει στο τρίτο κεφάλαιο που θα περιέχει 

τα αποτελέσματα αξιολόγησης των επιχειρήσεων από τον διεθνή χώρο που 

έχουν χρησιμοποιήσει την πληροφορική στην επιχειρηματική τους στρατηγική. 

Αλλο παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία Merill Lynch με το γνωστό της 

"λογαριασμό ρευστών" (Cash management account) (Benjamin et.al. 1984, 

Fortune 1986). Λόγω του περίπλοκου λογισμικού που απαιτείται -το οποίο 

είναι δύσκολο να αντιγραφεί από τους ανταγωνιστές- η εταιρεία αυτή έχει 

κερδίσει ένα αξιόλογο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Καθώς άλλοι 

ανταγωνιστές έχουν αναπτύξει παρόμοια προγράμματα, η Merill Lynch 

πρόσθεσε άλλα χαρακτηριστικά στο σύστημα της με αποτέλεσμα να διατηρεί 

όχι μόνο τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχει αποκτήσει, αλλά και την 

καλή της φήμη στους πελάτες. 
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ii) Μπορεί η πληροφορική να ενδυναμώσει, τις σχέσεις της επιχείρησης με 

τους αγοραστές; 

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους η πληροφορική μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν ανταγων ιστικό όπλο για να μειώσει την διαπραγματευτική 

δύναμη των αγοραστών. 

Πρώτα, με την εισαγωγή του "κόστους μετακίνησης" είναι περισσότερο 

δύσκολο και- περισσότερο πολυδάπανο γ uà έναν αγοραστή να αλλάξει 

προμηθευτές. "Κόστος Μετακίνησης" είναι το κόστος που αντιμετωπίζει ένας 

αγοραστής όταν αλλάζει προμηθευτές. Αυτό συμβαίνει γιατί μεταξύ άλλων, 

τα χαρακτηριστικά του προϊόντος του αγοραστή δένουν απόλυτα με κάποιο 

συγκεκριμένο προμηθευτή, ο αγοραστής έχει επενδύσει πάρα πολύ σε ειδικά 

βοηθητικά μηχανήματα, ή οι δικές του γραμμές παραγωγής αποτελούν συνέχεια 

αυτών του προμηθευτή. 

Η πληροφορική έχει αυξήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα πολλών 

επιχειρήσεων να δημιουργούν "κόστος μετακίνησης" για τους αγοραστές και 

να τους κρατούν έτσι "ευτυχείς αιχμαλώτους" (Petre 1985). Κόστος 

μετακίνησης δημιουργούν το λογισμικό (software) που οι πελάτες απαραίτητα 

αναπτύσσουν για να επικοινωνούν με "ηλεκτρονικά" συστήματα παραγγελιών 

και διανομής, οι επενδύσεις για το απαραίτητο υλικό (hardware) και για 

εκπαίδευση ατόμων που χρησιμοποιούν το νέο σύστημα. Για παράδειγμα, ένα 

φαρμακείο αλλάζοντας προμηθευτή (φαρμακαποθήκες), πρέπει να εκπαιδεύσει 

το προσωπικό για τη χρησιμοποίηση του νέου συστήματος, όπως επίσης ίσως 

να χρειαστεί καινούργιο υλικό (Fortune 1982). 

Ενα ταξιδιωτικό γραφείο (πρακτορείο) αλλάζοντας το σύστημα κρατήσεως 

θέσεων το οποίο βασίζεται σε Η/Υ, πιθανόν να αντιμετωπίσει παρόμοιο 

"κόστος μετακίνησης". Οι πρώτες επιχειρήσεις που ανέπτυξαν συστήματα 

κρατήσεως θέσεων για ταξιδιωτικά γραφεία απολαμβάνουν ουσιώδη 

πλεονεκτήματα (Wiseman 1985), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

επαυξήσουν το "κόστος μετακίνησης" των ταξιδιωτικών πρακτόρων. 
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0 δεύτερος τρόπος χρησιμοποίησης της πληροφορικές για ανταγωνιστικό; 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τους αγοραστές είναι η χρησιμοποίηση των ΠΣ 

γ ια την δημιουργία νέων χαρακτηριστικών στους πελάτες. Για παράδειγμα, η 

αυτόματη πληρωμή λογαριασμών μέσω του "διατραπεζικού συστήματος" (ΔΙΑΣ) ή 

μέσω του Point of Sales (POS), δημιουργεί ένα νέο προϊόν το onoCo δεν 

υπήρχε προηγουμένως (Βαλαμβάνης 1989). 

Ενα παράδειγμα χρησιμοποίησης των ΠΣ για την "αιχμαλώτιση των πελατών 

από τους προμηθευτές" με τη δημιουργία ενός νέου χαρακτηριστικού είναι η 

περίπτωση ενός κύριου διανομέα περιοδικών στα περίπτερα (McFarlan 1983). 

Σ' αυτή την περίπτωση όπου υπάρχει ένα εντελώς αδιαφοροποίητο προϊόν και 

όπου το κυριο ανταγωνιστικό μέσο είναι οι τιμές, ο διανομέας 

χρησιμοποίησε ένα πρωτότυπο σύστημα απογραφής στη βασική υπηρεσία της 

διανομής των περιοδικών. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από τις εβδομαδιαίες 

πωλήσεις και επιστροφές από κάθε περίπτερο, ο διανομέας μπορούσε να 

υπολογίζει τον αριθμό των ζητουμένων ανά είδος περιοδικών ανάλογα με την 

τοποθεσία του περιπτέρου, και έτσι πρότεινε αυξομειώσεις στον αριθμό των 

αγοραζομένων περιοδικών από τα περίπτερα έτσι ώστε να μεγιστοποιούνται τα 

κέρδη τους. Η πληροφορία αυτή είχε μεγάλη αξία για τα περίπτερα. 0 

διανομέας λοιπόν διαφοροποιήθηκε από τους ανταγωνιστές του και μπόρεσε να 

αυξήσει τα περιθώρια κέρδους του και έτσι τα συνολικά του κέρδη. 

iii) Μπορεί η πληροφορική να μεταβάλλει την διαπραγματευτική δύναμη των 

προμηθευτών; 

Πράγματι, η πληροφορική μπορεί να αλλάξει τη σχέση μεταξύ προμηθευτών και 

του υπόλοιπου βιομηχανικού κλάδου. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι μία 

βιομηχανική επιχείρηση, έχοντας απ' ευθείας (on-line) πρόσβαση στο 

σύστημα παραγγελιών των κυριωτέρων προμηθευτών της, μπόρεσε να μειώσει 

κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος την αποθήκευση πρώτων υλών και ανατλλακτικών. 

Παρόμοια, υπάρχουν σήμερα αρκετά ισχυρά προγράμματα Η/Υ τα οποία 

επιτρέπουν σε ένα πράκτορα προμηθευτών να "ανιχνεύει" πολύ γρήγορα μια 

ηλεκτρονική λίστα τιμών και να διαλέγει την άριστη ποσότητα για αγορά με 

την καλύτερη δυνατή τιμή. 
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Σύμφωνα με τον McFarlan (1983) ένας λιανοπωλητής ηλεκτρικών οικιακών 

συσκευών έχει συνδέσει το σύστημα παραγγελιών τιλεκτρον ικά με το σύστημα 

των προμηθευτών του. Εαν ο λιανοπωλητής χρειασθεί έναν αριθμό ηλεκτρικών 

συσκευών (π.χ. 50 πλυντήρια), ο Η/Υ "ανιχνεύει" το σύστημα των 

προμηθευτών του και δίνει την παραγγελία στον προμηθευτή που προσφέρει 

την χαμηλώτερη τιμή. 

Λόγω της υπάρχουσας οικονομικής κατάστασης, σε μερικούς βιομηχανικούς 

κλάδους η δύναμη των προμηθευτών παρουσιάζεται αρκετά αυξημένη. Αν και 

ένα μέρος αυτής της δύναμης δεν μπορεί να ελεγχθεί, η εφαρμογή της 

πληροφορικής συνήθως αντιπροσωπεύει ένα δυνητικό ανταγωνιστικό 

π λεονέκτημα. 

iv) Μπορεί η πληροφορική να υποκαταστήσει ήδη υπάρχοντα προϊόντα; 

Η πληροφορική μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο στρατηγικό όπλο όσον αφορά 

τον ανταγωνιστικό παράγοντα της υποκατάστασης προϊόντων ή υπηρεσιών 

(πίνακας 2.3) όταν επηρεάζει την αγοραστική απόφαση για υποκατάσταση ή 

όχι. Σύμφωνα με τον Parson (1987), η απόφαση αυτή επηρεάζεται (α) όταν 

μεταβάλλεται το κόστος του προϊόντος ή της υπηρεσίας, (β) όταν αυξάνεται 

ή μειώνεται είτε το εύρος των λειτουργιών που πραγματοποιούνται από την 

υπηρεσία είτε το εύρος χρήσης του προϊόντος. 

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (EMail) ίσως με την πάροδο του χρόνου 

υποκαταστήσει την επικοινωνία με αλληλογραφία (Canning McNurlin 1986). 

Για παράδειγμα, μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, που διαφημίζει τη 

γρήγορη μεταφορά εγγράφων μέσα σε μία νύκτα, έχει αναγνωρίσει τη δύναμη 

της πληροφορικής σ' αυτό τον τομέα και όλες οι εργασίες της βασίζονται σε 

επικοινωνία μέσω Η/Υ εγκατεστημένων σε διάφορες πόλεις. 

Εχει αναφερθεί σε αρκετές μελέτες οτι η πληροφορική θα "επιταχύνει" τον 

κύκλο ζωής πολλών προϊόντων με το να περιορίσει τη διαδικασία ανάπτυξης 

του προϊόντος μέσω των συστημάτων CAD και CAM (Computer Aided Design και 

Computer Aided Manufacturing) (Ford of Britain 1986). Εκείνες οι 
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επιχειρήσεις που συνήθως αντιγράφουν ή ακολουθούν τις επιχειρήσεις 

"ηγέτες" 6α αντιδράσουν γρηγορώτερα και Θα επιταχύνουν την υποκατάσταση 

των προ ιόντων τους. 

Ενα άλλο προϊόν υποκατάστασης που υπόσχεται πολλά για το μέλλον είναι η 

τηλεσύσκεψη (videoconferencing). Είναι απόλυτα βέβαιο ότι αυτός ο τρόπος 

συσκέψεων βα επιτρέψει στα διοικητικά στελέχη να μειώσουν τα 

επιχειρηματικά τους ταξίδια και βα επικοινωνούν με άλλες επιχειρήσεις 

από τα γραφεία τους (Synnott 1987, Wiseman 1985). 

ν) Μπορεί η πληροφορική να επηρεάσει τον ανταγωνισμό μεταξύ υφισταμένων 

επ ιχε ιρήσεων ·, 

Τέλος, η πληροφορική μεταβάλλει τη δομή της βιομηχανίας, επηρεάζοντας τον 

ανταγωνισμό ανάμεσα στους ήδη υπάρχοντες ανταγωνιστές. Οι οργανισμοί, 

μπορούν να βελτιώσουν αφ' ενός μεν την ανταγωνιστική τους Θέση, αφ'ετέρου 

δε τη βέση ολοκλήρου του βιομηχανικού κλάδου, εκμεταλλευόμενοι την 

ικανότητα της πληροφορικής για υποστήριξη των δεδομένων, για καλύτερη 

διάθεση των προϊόντων στα δίκτυα διανομής και πιβανόν μελλοντικά την 

ικανότητα της για σύνδεση των διαφόρων βιομηχανικών κλάδων. 

Πρόσφατα οι American και United Airlines έχουν χρησιμοποιήσει τα 

συστήματα κράτησης βέσεων για την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος (Petre 1985).. Οπως ο Charles Wiseman αναφέρει στο βιβλίο 

του: "Τα ΠΣ των εταιρειών αυτών που δημιουργήθηκαν στη δεκαετία του '70, 

με κόστος περισσότερο από $25 εκατ. το καθένα, δεν χρησιμοποιούνται 

πλέον απλά σαν ουδέτεροι μηχανισμοί για την αυτοματοποίηση της 

διαδικασίας κράτησης θέσεων, αλλά επιπλέον χρησιμοποιούνται σαν όπλα στη 

μάχη για υπεροχή στον αντίστοιχο βιομηχανικό κλάδο" (1985). 
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Το καθένα από αυτά τα συστήματα χρησιμοπο ιε ίται γ ια κρατήσεις θέσεων από 

όλες τις αερογραμμές, αλλά δίνει προτεραιότητα εμφάνισης στα δρομολόγια 

των πτήσεων των αερογραμμών των εταιρειών American και United όταν οι 

πράκτορες ζητούν πληροφορίες στα τερματικά τους (Wiseman 1988). "Ενας 

πράκτορας που χρησιμοποιεί το σύστημα SABRE (το σύστημα κρατήσεων θέσεων 

της American Airlines) όταν ζητήσει μία λίστα πτήσεων από την Ν.Υόρκη στο 

Λος Αντζελες, γνωρίζει οτι οι πρώτες πτήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη 

πιθανόν να μην είναι οι πιο σύντομες ούτε οι πιο φθηνές, αλλά σίγουρα 

είναι πτήσεις της εταιρείας American" (Wiseman 1985). 

Η επίδραση των συστημάτων αυτών (κρατήσεις θέσεων) στον ανταγωνισμό πήρε 

τεράστιες διαστάσεις όταν οι αερογραμμές Brani ff ισχυρίσθηκαν οτι η 

επιχείρηση τους έχει συνέχεια ζημιές λόγω της σειράς με την οποία 

εμφανίζεται στα τερματικά των πρακτόρων, και τελικά η κατάσταση αυτή 

οδήγησε στην πτώχευση της εταιρείας (Petre 1985). 

Επιπρόσθετα στον βιομηχανικό κλάδο των τραπεζών, η πληροφορική 

αντιπροσωπεύει μια σημαντική ευκαιρία στις μικρές επιχειρήσεις για να 

αντιμετωπίσουν το συνεχή, έντονο ανταγωνισμό. Για παράδειγμα η τιμή 

ωρισμένων προγραμμάτων τα οποία απαιτούνται για την καλή λειτουργία των 

τραπεζικών εργασιών είναι απαγορευτική για τις μικρές τράπεζες οι οποίες 

έτσι έχουν ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα ως προς τις μεγαλύτερες του 

κλάδου. Οι μεγάλες τράπεζες λοιπόν με. τα μεγάλα κεφαλαιουχικά αποθέματα 

προσθέτουν συνεχώς χαρακτηριστικά στο σύστημα τους, κάνοντας έτσι τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες πιο ελκυστικές για τους πελάτες τους, γεγονός που 

έχει φοβερές επιπτώσεις στους μικρότερους ανταγωνιστές. Οι μικρότερες 

τράπεζες όμως, μπορούν να ενωθούν όλες μαζί και να αποκτήσουν πρόσβαση σε 

σπουδαία και διαφορετικά μη διαθέσιμα χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα να 

διατηρήσουν την ανταγωνιστική τους ισορροπία. 

Ακόμη στον βιομηχανικό κλάδο των εφημερίδων και περιοδικών έχει 

αναγνωρισθεί ότι με τη χρήση της πληροφορικής μπορεί να μειωθεί ο χρόνος 

έκδοσης της εφημερίδας και έτσι οι αναγνώστες να έχουν τα πιο πρόσφατα 

νέα. Ακόμη μπορεί να τυπωθεί η ίδια εφημερίδα ταυτόχρονα σε διαφορετικά 

μέρη της χώρας (Benjamin 1982). Για παράδειγμα, δορυφόροι και άλλα μέσα 
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της πληροφορικής και των τηλεπικοινών ιών, επιτρέπουν σε μια 36σέλιδη 

έκδοση της εφημερίδας USA TODAY να τυπώνεται έγχρωμη με καλής ποιότητας 

χαρτί και χρώματα και να διανέμεται σε οκτώ ώρες σε-δεκαεννέα 

διαφορετικές πολιτείες της Αμερικής (Benjamin et.al. 1985). 

Εφ' όσον η πληροφορική προσφέρει μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία για την 

επανεξέταση των σχέσεων μεταξύ μιας επιχείρησης και των ανταγωνιστών της, 

θα πρέπει να αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι οποιασδήποτε ανταγωνιστικής 

στρατηγικής. Το "κλειδί" όπως αναφέρει ο Parson είναι να αντιληφθούμε 

ποιες λειτουργίες της πληροφορικής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για 

συνεργασία και ποιες για ανταγωνισμό (Parsons 19Θ7). 

Αυτή η χρήση της πληροφορικής είναι δυνατόν να επιφέρει αξιόλογα 

αποτελέσματα στη διαμορφούμενη από την επιχείρηση στρατηγική λόγω των 

σημαντικών επιδράσεων που μπορεί να έχουν οι ανταγωνιστικοί παράγοντες 

των αγοραστών, προμηθευτών, υποκατάστατων προϊόντων, νεο-εισερχομένων και 

ήδη υπαρχόντων ανταγωνιστών στην επιχείρηση. Αν και η πληροφορική 

αποτελεί μία απειλή για τον ήδη υπάρχοντα τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων 

εργασιών, πολλές φορές προσφέρει ευκαιρίες για την απόκτηση 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Οι παραδοσιακοί ανταγωνιστικοί κανόνες 

μεταβάλλονται ταχύτατα με την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών, νέα 

εμπόδια παρουσιάζονται στους νέους επιχειρηματίες, οι οικονομίες κλίμακος 

βαθμιαία εξελίσσονται, ενώ εισάγονται νέα δίκτυα διαvoμήQ και μέθοδοι 

πωλήσεως. Η διοίκηση μιας επιχείρησης πρέπει να αναπτύσσει σχέδια και 

στρατηγικές που θα προβλέπουν τις επιδράσεις και τα αποτελέσματα της 

χρήσης της πληροφορικής πριν αυτά εκδηλωθούν έτσι ώστε η επιχείρηση να 

μπορέσει να γίνει ανταγωνιστική μέσα στο συνεχώς εξελισσόμενο και 

αναπτυσσόμενο βιομηχανικό κλάδο στον οποίο ανήκει. 

Η εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας στην πληροφορική δεν αποτελεί όμως 

για μία επιχείρηση βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ικανό να ανατρέψει 

την υπάρχουσα ισορροπία δυνάμεων στον τριτογενή τομέα παραγωγής στον 

οποίο ανήκει. Είναι λοιπόν γι' αυτό απαραίτητη μια ρεαλιστική και σε 

βάθος εξέταση των τρόπων και των μεθόδων που πρέπει η επιχείρηση να 

εισαγάγει, έτσι ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 
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ΪΤολλές επιχειρήσεις στο διεθνή κυρίως χώρο αναγκάζονται να υιοθετήσουν 

στρατηγικές εφαρμογές της πληροφορικής, όπως συστήματα παραγγελίας 

πελατών, ε ίτε επειδή οι ανταγωνιστές τους ήδη χρησιμοποιούν τέτοια 

συστήματα, είτε γιατί οι πελάτες τους τα έχουν απαιτήσει (Business Week 

1985) . 

Γενικά, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα είναι δυνατόν να επιτευχθούν όταν η 

επιχείρηση μεταβάλει τη δυναμική ισορροπία μεταξύ των πέντε παραγόντων 

ανταγωνισμού ή κατορθώσει να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

εκεί όπου δεν υπήρχε προηγουμένως. 0 αντικειμενικός σκοπός της παραπάνω 

ανάλυσης είναι να γίνει αντιληπτή η εξισορρόπηση της δύναμης μεταξύ αυτών 

των ανταγωνιστικών δυνάμεων, έτσι ώστε οι εφαρμογές της πληροφορικής να 

χρησιμοποιούνται εκεί όπου αυτές θα έχουν κάποια ουσιαστική επίδραση στον 

οργανισμό. 

Οπως έχει ήδη σημειωθεί, σε ένα μεγάλο αριθμό οργανισμών, η πληροφορική 

έχει μεταβληθεί σε ένα μέσο ικανό να μεταβάλει σημαντικά την 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης ενώ η έκταση στην οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αποδοτικά, επηρεάζει τον τρόπο θεώρησης και σχεδιασμού της 

εισαγωγής και χρήσης της. Εξαιρετικής σπουδαιότητας και σημασίας για τη 

διαμόρφωση της στρατηγικής της συγκεκριμένης επιχείρησης είναι η 

ανταγωνιστική της θέση και κυρίως οι "δυνάμεις" της (strengths) στον 

ανταγωνισμό όπως εξηγεί ο Porter στη μελέτη του "Ανταγωνιστική 

Στρατηγική" και στην οποία προτείνει την ύπαρξη τριών βασικών στρατηγικών 

ανταγωνισμού που μία επιχείρηση μπορεί να ακολουθήσει (Porter 1980). 

Αυτές περιγράφονται στην επόμενη ενότητα με μία σύντομη ανάλυση για τη 

χρήση της πληροφορικής σαν ένα βασικό στοιχείο της κάθε επιχειρησιακής 

στρατηγικής. 
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2.4.Βασικές Στρατηγικές Ανταγωνισμού και Πληροφορική - Χρησιμοποίηση της 

Πληροφορικής στην Ανταγωνιστική Στρατηγική 

Ενας από τους στόχους των συγχρόνων ερευνών πάνω στη σχέση της 

στρατηγικής των επιχειρήσεων με την πληροφορική είναι και το να δοθεί 

απάντηση στο λογικό ερώτημα, ποια στρατηγική ανταγωνισμού μπορεί να δώσει 

σε μια επιχείρηση σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της. Οπως 

έχει ήδη αναφερθεί ο Porter επιχειρεί να δώσει ορισμένες απαντήσεις στο 

ερώτημα αυτό και προσδιορίζει τρείς βασικές στρατηγικές ανταγωνισμού: την 

ηγεσία κόστους, τη διαφοροποίηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας και την 

εστίαση στην εξυπηρέτηση ενός συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς 

(Ευθύμογλου 1990, Porter 1985, Porter 1987). Επίσης οι συνδυασμοί των 

μορφών αυτών στρατηγικής μπορούν να αποτελέσουν σοβαρές προτάσεις 

επιχειρηματικής δράσης όπως για παράδειγμα η ύπαρξη ενός οργανισμού που 

μπορεί να παράγει ή/και να διαθέτει το προϊόν του στη χαμηλώτερη δυνατή 

τιμή σε μία συγκεκριμένη αγορά, ή μπορεί να διαφοροποιεί το προϊόν του 

και παράλληλα να το παράγει με το μικρότερο δυνατό κόστος. Αφού 

αποφασισθεί η στρατηγική που θα ακολουθηθεί μπορεί στη συνέχεια να 

ερευνηθεί πως η πληροφορική μπορεί να βοηθήσει στην εφαρμογή του σχεδίου 

με την απάντηση μιας σειράς ερωτήσεων. 

Ενα άλλο επίσης ερώτημα που μπορεί να τεθεί είναι το πως η 

πληροφορική μπορεί να βοηθήσει στην αριστοποίηση της ποσότητας του 

αποθέματος ή στην αύξηση της παραγωγικότητας. 

Ακόμη απορία μπορεί να αποτελέσει, όσον αφορά τη διαφοροποίηση του 

προϊόντος, ο τρόπος με τον οποίο η χρήση της πληροφορικής θα συνεισφέρει 

στη βελτιστοποίηση και στον έλεγχο της ποιότητας του παραγωμένου 

προϊόντος. Τέλος ερώτηση μπορεί να διατυπωθεί και πάνω στην τρίτη 

στρατηγική ανταγωνισμού, αυτή της εστίασης στην καλύτερη εξυπηρέτηση του 

συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς από την επιχείρηση από ότι οι 

ανταγωνιστές της. Είναι βέβαια προφανές ότι οι ερωτήσεις αυτές δεν είναι 

οι μόνες που μπορούν να δημιουργηθούν αλλά είναι ίσως αυτές που άμεσα 

απορρέουν από την παραπάνω αναφορά της μελέτης του Porter και η ανάλυση 

τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σημείο εκκίνησης, για μια περισσότερο 
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εμπεριστατωμένη και σε βάθος μελέτη του δέματος που μας απασχολεί. Η 

σπουδαιότητα τους έγκειται στο γεγονός ότι, έχουν στόχο την αναγνώριση και 

εκμετάλλευση κερδοφόρων ευκαιριών από τις en ιχε ιρήσε ις . 

Πριν εξετάσουμε τον τρόπο με τον onoCo η πληροφορική μπορεί να 

υποστηρίξει τις τρεις βασικές στρατηγικές ανταγωνισμού, μ Ca ανακεφαλαίωση 

αυτών των στρατηγικών κρίνεται απαραίτητη. Μια πιο λεπτομερής εξέταση 

των στρατηγικών αυτών μπορεί να βρεθεί στο βιβλίο "Ανταγωνιστική 

Στρατηγική" (1980). 

Ηγεσία Κόστους: Η πρώτη στρατηγική μιας επιχείρησης είναι η στρατηγική 

της ηγεσίας στο κόστος. Η επιχείρηση με το χαμηλότερο κόστος μέσα στο 

βιομηχανικό κλάδο έχει το βασικό πλεονέκτημα να μπορεί να διαθέτει το 

προϊόν της σε μια χαμηλή και κατά συνέπεια ανταγωνιστική τιμή. Η 

δυνατότητα αυτή συνήθως προϋποθέτει εμπειρία πάνω στον τρόπο εκτέλεσης 

των παραγωγικών δραστηριοτήτων, μεγάλες επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό, 

ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό έλεγχο ποιότητας και φυσικά μεγάλο 

μερίδιο της αγοράς (Porter 1980). Η βασική ιδέα της στρατηγικής της 

ηγεσίας κόστους είναι να καταστήσει ανέφικτη μια πιθανή προσπάθεια των 

ανταγωνιστών της επιχείρησης να επιτύχουν επίσης χαμηλό κόστος παραγωγής 

του προϊόντος. 

Διαφοροποίηση: Η δεύτερη στρατηγική είναι η δημιοιυργία ενός μοναδικού, 

στο είδος του, προϊόντος (ή υπηρεσίας) ικανού να προβάλλει την επιχείρηση 

στο καταναλωτικό κοινό . Η στρατηγική της διαφοροποίησης προτείνει την 

προσφορά προϊόντων μεγαλύτερης "αξίας" έναντι των ανταγωνιστών. Τα 

προϊόντα είναι δύσκολο να αντιγραφούν και να υποκατασταθούν και 

συνήθως κοστίζουν ακριβά. Η στρατηγική αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί με 

πολλούς τρόπους όπως η απόκτηση και εξάπλωση της φήμης της επιχείρησης, η 

υπεροχή στην ποιότητα του προϊόντος ή των προσφερομένων υπηρεσιών, 

τεχνολογικές καινοτομίες κ.λ.π. Συχνά η διαφοροποίηση του προϊόντος έχει 

σαν αποτέλεσμα την προσφορά του σε υψηλώτερη τιμή σε σχέση με την 

ποιότητα του, σε άλλες περιπτώσεις όμως, είναι δυνατόν και τα δύο δηλαδή 

υψηλές τιμές και μοναδικότητα προϊόντος να επιτευχθούν (Porter 1980). 
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Εστίαση: Η τρίτη στρατηγική είναι αυτή της εστίασης για την κατάληψη μ ιας 

ανταγωνιστικής βέσης σε ένα μικρό τμήμα της αγοράς (-γεωγραφική εστίαση ή 

εστίαση στους πελάτες) κάτι που μπορεί να επιτευχθεί από μια επιχείρηση 

είτε με χαμηλό κόστος στην εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου η με τη 

διαφοροποίηση για καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών του έργου αυτού ή και 

τα δυο γι' αυτό το μέρος της αγοράς. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της μελέτης του Porter για τις βασικές 

στρατηγικές ανταγωνισμού, ένας οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιήσει την 

πληροφορική έτσι ώστε να υποστηρίξει ή ακόμη και να ενδυναμώσει τη 

στρατηγική του. Παράδειγμα αποτελεί μια αρκετά μεγάλη επιχείρηση 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που διατηρεί τη θέση της σαν "ηγέτης 

κόστους" (cost leadership position) στο βιομηχανικό κλάδο που ανήκει, εξ' 

αιτίας της μοντέρνας εφαρμογής της πληροφορικής η οποία βαθμιαία μειώνει 

το κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας των εμπορικών συναλλαγών (Universit 

of Birmingham 1987). Είναι επίσης πιθανό επιχειρήσεις που προσφέρουν 

υπηρεσίες, όπως τράπεζες, πιστωτικοί οργανισμοί, οργανισμοί πιστωτικών 

καρτών, να διαφοροποιηθούν από τους ανταγωνιστές τους με την κατάλληλη 

χρήση των ΤΤΣ (π.χ. Merill Lynch ' s cash management account). 

Γενικά η πληροφορική μπορεί να συνεισφέρει με διάφορους τρόπους στις 

βασικές στρατηγικές ανταγωνισμού, αφού η επιτυχής εκτέλεση τέτοιων 

στρατηγικών απαιτεί την υποστήριξη όλων των λειτουργικών μονάδων της 

επιχείρησης. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πληροφορικής 

και τη διακρίνει από οποιαδήποτε άλλη μορφή τεχνολογίας (Marchard and 

Horton 1986). Οι τεχνολογίες οι οποίες έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί 

από τις επιχειρήσεις εύρισκαν εφαρμογή σε περιορισμένες περιοχές -κυρίως 

φυσική δύναμη και ενέργεια- και κατά συνέπεια επηρέαζαν μόνο βασικές 

μεμονωμένες λειτουργίες της επιχείρησης όπως την παραγωγή, τη διακίνηση 

του προϊόντος κ.λ.π. 

Η πληροφορική -"η τεχνολογία της πληροφορίας"- είναι η τεχνολογία που 

χρησιμοποιείται σε όλες τις βιομηχανίες ακόμη και σε πολλούς τομείς της 

ίδιας επιχείρησης. Η πληροφορική για παράδειγμα, είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθεί σε εργαστήρια ερευνών για την υποστήριξη των πειραμάτων. 
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σε μηχανολογικές δραστηριότητες όπως σε συστήματα CAD (Georgopoulos and 

Nikolaides 1987), σε εργοστάσια γ ta τον έλεγχο της παραγωγής, στα τμήματα 

marketing γ uà την ανάλυση της αγοράς και,' την ανεύρεση των παρουσιαζομένων 

τάσεων της κ.λ.π. 

Οπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, πετυχημένες στρατηγικές 

εφαρμογής της πληροφορικής, υποστηρίζουν ή επεκτείνουν τη γενική 

στρατηγική του οργανισμού. Αν και ένας οργανισμός μπορεί να ωφεληθεί από 

μια εφαρμογή της πληροφορικής που δεν είναι σύμφωνη με την ανταγωνιστική 

στρατηγική που ακολουθεί, θα έχει σίγουρα μεγαλύτερα οφέλη από την 

εφαρμογή της πληροφορικής που είναι σύμφωνη και υποστηρίζει την 

ανταγωνιστική του στρατηγική. Για παράδειγμα, αν η ανταγωνιστική 

στρατηγική της επιχείρησης βασίζεται στην ηγεσία κόστους, η επιχείρηση 

δεν θα πρέπει να αναπτύσσει εφαρμογές των οποίων τα οφέλη βασίζονται σε 

αυξημένες τιμές γιατί σ' αυτή την περίπτωση, αν υπάρχουν οφέλη το πολύ 

πολύ να είναι οριακά. 

Η κατανόηση της στρατηγικής της επιχείρησης είναι σημαντική για την 

επιλογή του καταλλήλου προγράμματος αυτοματοποίησης (automation project) 

γιατί οι εφαρμογές που συνεισφέρουν στη στρατηγική της ηγεσίας κόστους 

είναι διαφορετικές από τις εφαρμογές που συνεισφέρουν στις στρατηγικές 

της διαφοροποίησης ή της εστίασης. Ετσι, όταν μια επιχείρηση ακολουθεί 

μία από τις βασικές στρατηγικές ανταγωνισμού, τα ΠΣ θα πρέπει να 

δημιουργεί ή να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες οι οποίες σχετίζονται μ' αυτή τη 

στρατηγική. 

Σύμφωνα με τον Porter (1980), η επίτευξη της στρατηγικής της ηγεσίας στο 

κόστος προϋποθέτει την κατοχή ενός μεγάλου μεριδίου αγοράς, την εύκολη 

πρόσβαση σε φθηνές και υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες, καθώς επίσης και την 

ευνοϊκή σχεδίαση του προϊόντος. Ομως, η επιχείρηση με το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα της ηγεσίας στο κόστος χρειάζεται μεγάλα περιθώρια κέρδους 

προκειμένου να τα επαναεπενδύσει σε σύγχρονο εξοπλισμό που θα της 

επιτρέψει να διατηρήσει την υψηλή αποτελεσματική λειτουργία της. Τα ΠΣ 

μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη αυτών των μεγάλων περιθωρίων και έτσι 

να επιτρέψουν στην επιχείρηση να συνεχίσει την κερδοφόρα πορεία της 
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(ακολουθώντας την ίδια στρατηγική). 

Mua επιχείρηση λοιπόν, που ακόλουθε C τη στρατηγική της ηγεσίας κόστους, 

θα πρέπει να προσδιορίσει και. να ακολουθήσει εκείνες της εφαρμογές της 

πληροφορικής που υποστηρίζουν μ ta τέτοια στρατηγική. Τα ΠΣ μπορούν να 

έχουν στρατηγική αξία σε τέτοιες περιπτώσεις αν γ uà παράδειγμα μπορούν : 

- να μειώσουν το κόστος εργασίας -και συνεπώς το μοναδιαίο κόστος-

χρησιμοποιώντας μικρότερο αριθμό εργαζομένων, 

- να μειώσουν τα πάγια έξοδα για κάθε επιχειρηματική μονάδα 

βελτιώνοντας τη χρήση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσω καλυτέρου 

προγ ραμματισμού, 

- να μειώσουν το κόστος επιτοκίου και εγκαταστάσεων επιτρέποντας 

μειώσεις στα αποθέματα, στους εισπρακτέους λογαριασμούς, κ.λ.π., 

- να επιτρέψουν μειώσεις στο ολικό κόστος με τη χρησιμοποίηση υλικών 

δεύτερης ποιότητας σ' εκείνες τις περιπτώσεις όπου η ποιότητα 

δεν είναι πρωταρχικής σημασίας για τον ανταγωνισμό. 

Αν οι χρησιμοποιούμενες από την επιχείρηση τεχνολογίες δεν επιτρέπουν τα 

παραπάνω, τα ΠΣ είναι πολύ πιθανό να μην μπορέσουν να οδηγήσουν την 

επιχείρηση σε μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικά οφέλη. 

Αντίθετα όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η στρατηγική για την επιτυχία μιας 

διαφοροποιημένης θέσης σε έναν βιομηχανικό κλάδο έχει ένα εντελώς 

διαφορετικό σύνολο απαιτήσεων. Τα ΠΣ μπορούν να βοηθήσουν μια επιχείρηση 

στην ενδυνάμωση της στρατηγικής της διαφοροποίησης με ποικίλους τρόπους. 

Τα ΠΣ μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό μέρος του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας και έτσι με τη συμβολή τους δυνατόν να επιτευχθούν καλύτερα καί 

αποτελεσματικώτερα οι σκοποί του οργανισμού (Fortune 1980). Τα ΠΣ 

επίσης, μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στο χρόνο σχεδιασμού και 

ανάπτυξης του προϊόντος, ή στο χρόνο της διανομής του (McFarlan and 

Pyburn 1983). Το καλύτερο πιθανό παράδειγμα γι' αυτό είναι τα συστήματα 

CAD και CAM (Parsons 1987. Επιπρόσθετα, τα ΠΣ μπορούν να ικανοποιήσουν 

τις ιδιαίτερες ανάγκες οποιουδήποτε πελάτη. Για παράδειγμα, εαν ο πελάτης 

απαιτήσει διανομή του προϊόντος σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να 

το χρησιμοποιήσει σαν πρώτη ύλη στη συναρμολόγηση του προϊόντος που ο 
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ίδιος παράγει ένα ΠΣ υψηλής απόδοσης θα μπορούσε να τον βοηθήσει.. 

Τέλος, συμφωνά με τους Cash κ.ά. (1986), τα ΠΣ μπορούν να βοηθήσουν ώστε 

ÖL πελάτες του οργανισμού να απολαμβάνουν ένα μοναδικό επίπεδο 

εξυπηρέτησης και. ικανοποίησης των αναγκών τους όπως γ ια παράδειγμα ένα 

ειδικό σύστημα παραγγελιών (Cash et.al. 1988). 

Πριν εξετάσουμε με ποιο τρόπο π πληροφορική βοηθά την τρίτη βασική 

ανταγωνιστική στρατηγική (εστίαση), θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε 

ωρισμένους βιομηχανικούς κλάδους που ο ανταγωνισμός βασίζεται στο χαμηλό 

κόστος, η πληροφορική έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη χαρακτηριστικών του 

προϊόντος τα οποία είναι τόσο διαφορετικά, ώστε επιφέρουν ταχεία αλλαγή 

του τρόπου ανταγωνισμού. 

Το παράδειγμα του διανομέα περιοδικών το οποίο αναφέρθηκε στην 

προηγουμένη ενότητα, σκιαγραφεί το σημείο αυτό. Οπως αναφέρθηκε ο 

διανομέας διαφοροποιήθηκε από τους ανταγωνιστές του και κατόρθωσε να 

αυξήσει τις πωλήσεις και τα κέρδη του. Ενώ δηλαδή στο παρελθόν 

ανταγωνιζόταν με βάση την τιμή, με τη βοήθεια της πληροφορικής κατόρθωσε 

και πρόσφερε στους πελάτες του ένα εντελώς διαφοροποιημένο προϊόν 

αλλάζοντας έτσι τον τρόπο ανταγωνισμού του. 

Αντίθετα, άλλες επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει τη δύναμη της 

πληροφορικής για να αλλάξουν τη βάση του ανταγωνισμού από "διαφοροποίηση" 

σε "χαμηλό κόστος". Για παράδειγμα, οι προμηθευτές προϊόντων σε 

βιομηχανίες κατασκευής αεροπλάνων συνήθως ανταγωνίζονταν με βάση την 

ποιότητα και την ταχύτητα με την οποία μπορούσαν να εκτελέσουν τις 

επείγουσες παραγγελίες, καθώς και τη δυνατότητα τους να επιτύχουν τις 

εκάστοτε επιθυμίες των πελατών τους στην τιμή που αυτοί απαιτούσαν. Η 

σύνδεση μεταξύ συστημάτων CAD (CAD-to-CAD link) και το σημερινό επίτευγμα 

της τεχνολογίας να ελέγχει με απόλυτη ακρίβεια και πιστότητα τα 

κατασκευαζόμενα προϊόντα έχει καταργήσει την αξία πολλών -από τα 

παραπάνω- στοιχείων διαφοροποίησης και έδωσε τη δυνατότητα στις 

επιχειρήσεις αυτές να ανταγωνίζονται με βάση το κόστος. 
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Τέλος τα ΙΤΣ προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες στις επιχειρήσεις που 

ακολουθούν τη στρατηγική της εστίασης σε ορισμένες περιοχές (Cash et.al. 

1988, McFarlan and Pyburn 1985). Τέτοιες περιοχές μπορεί να είναι 

γεωγραφικές ή να έχουν ιδιαιτερότητες όσον άφορα τις απαιτήσεις των 

καταναλωτών. Τα ΤΙΣ προσφέρουν πολλά σ' αυτές τις επιχειρήσεις εάν 

επιτρέπουν τον καλύτερο προσδιορισμό των ειδικών αναγκών των πελατών, 

δηλαδή αν έχουν τη δυνατότητα να αναλύουν τις βάσεις δεδομένων των 

πωλήσεων της επιχείρησης και να ανακαλύπτουν ασυνήθιστες τάσεις. 

Οι επιχειρήσεις πωλήσεων ευχετήριων καρτών, για παράδειγμα, μπορούν να 

βρουν ποιο είδος κάρτας προτιμάται σε κάθε περιοχή και έτσι να 

δραστηριοποιηθούν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των πελατών της κάθε 

περιοχής. Η πληροφορική επίσης παίζει σπουδαίο ρόλο σε επιχειρήσεις που 

πωλούν προϊόντα "εντάσεως ΤΤΣ" (IS-intensive products) όπως είναι οι 

τράπεζες ή οι εκδοτικοί οίκοι. Γενικά ο ρόλος της πληροφορικής στις 

επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται μ' αυτόν τον τρόπο είναι δυσκολώτερο να 

προσδιορισθεί από ότι σε εκείνες που ανταγωνίζονται με βάση τη 

διαφοροποίηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, ή με βάση το χαμηλό κόστος. 

Υιοθετώντας τις απόψεις του Porter για τις βασικές στρατηγικές 

ανταγωνισμού, ο Parson έχει παρουσιάσει μία ενδιαφέρουσα άποψη για τους 

τρόπους που οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφοριακές 

τους πηγές και τη νέα τεχνολογία της πληροφορικής, για να εφαρμόσουν με 

επιτυχία στρατηγικές σε συγκεκριμένες λειτουργικές περιοχές της 

επιχείρησης. 0 Πίνακας 2.4 δείχνει πως οι εφαρμογές της πληροφορικής 

πρέπει να διαλέγονται προσεκτικά ώστε να υποστηρίζουν την ακολουθούμενη 

βασική στρατηγική ανταγωνισμού από την επιχείρηση σύμφωνα με τον 

Parson (1987). 

Οπως αναφέρθηκε στην αρχή της ενότητας, η παραπάνω ανάλυση έχει βασισθεί 

στο υπόδειγμα του Porter -παράγοντες που οδηγούν τον ανταγωνισμό. 

Προσπαθήσαμε να δείξουμε με ποιους τρόπους η πληροφορική μπορεί να δώσει 

σ' ένα οργανισμό ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, βασιζόμενοι στο υπόδειγμα 

αυτό της ανταγωνιστικής στρατηγικής. 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Σχεδίαση και 
Ανάπτυξη 
Προϊόντος 

Λε ιτουργ ίες 

Marketing 

ΤΤωΛήσε ις 

Διοίκηση 

Ηγεσία Κόστους 

Μηχανοποιημένα 
συστήματα παράγωγης 

Συστήματα ελέγχου 
εργασιών 

Μηχανοποιημένα συστήματα 
επεξεργασίας 

Συστήματα ελέγχου 
επεξεργασιών 

Συστήματα ελέγχου 
εργαζομένων 

Συστήματα προμηθειών 

Εκσυγχρονισμένα συστήματα 
διανομής 

Συγκεντρωτικό συστήματα 
ε λέγχου 

Συστήματα οικονομετρικών 
μοντέ λων 

Συστήματα ελέγχου πωλήσεων 
Διαφημιστικά συστήματα 
Συστήματα για την 
ολοκλήρωση της λειτουργίας 

των πωλήσεων 
Συστήματα αυστηρών 

ελεγχόμενων κινήτρων 

Συστήματα ελέγχου κόστους 
Ποσοτικά συστήματα 

σχεδιασμού & προϋπολογισμού 
Αυτοματοποίηση γραφείου 

για μείωση προσωπικού 

Διαφοροποίηση 

Βάσεις δεδομένων έρευνας 
& ανάπτυξης 

Σταθμοί επαγγελματικής 
εργασίας 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
Σχεδιασμός με τη 

βοήθεια Η/Υ 
Μηχανοποιημένα συστήματα 

πε λατών 
Ολοκληρωμένα συστήματα 

για παραγωγή 

CAM για ευπροσάρμοστα 
συστήματα 

Συστήματα επιβεβαίωσης 
ποιότητας 

Συστήματα παρακολουθήσεως 
ποιότητας για τους 

προμηθευτές 

Τέλεια συστήματα marketing 
Προώθηση με τη βοήθεια 

της πληροφορικής 
Συστήματα ανάλυσης 

α ν τ α γ ω ν ι σ μ ο υ 
Τ η λ ε - μ ά ρ κ ε τ ι ν γ κ 

Διαφοροποιημένα συστήματα 
αποτίμησης 

Υποστήριξη πελατών-πωλήσεων 
Σύστημα υποστήριξης 

αντιπροσώπων 
Συστήματα πελατών 

Αυτοματοποίηση γραφείου 
για την εκπόνηση 

λειτουργιών 
Τηλεσυνδιάσκεψη 

Πίνακας 2.4: Εφαρμογές της πληροφορικής που υποστηρίζουν τις 
στρατηγικές ανταγωνισμού των επιχειρήσεων. 

βασικές 

Πηγή: Parsons G. "Strategic Information Technology", Class discussion 
paper. Harvard Business School, 1983. 



Πριν κλε Ιίτουμε χπν svótnta α: υ χ ri, πρέπει να: οπμειώοουμε ÎOUÇ περιαριο-μαύς 

CCJU υηοοε i y μ ο: χ ο e; οχ η ν προ: S η. ϋϊριο'μένοι μεΑεχηχές s ε μ ο: χ ω ν ε π ι χε ιρπο'ΐ α κ π ς 

στρατηγικής υποστηρίζουν ότι αρκετή από τη μελέτη του Porter παραμένει 

"επίμαχη" εξ' αιτίας της ποιοτικής της φύσεως (University of Birmingham 

1987). Η μελέτη αυτή λοιπόν ίσως παρέχει μόνο μια θεωρητική θεμελίωση 

για τη μελέτη της ανταγωνιστικής χρήσης της πληροφορικής. 

Επιπρόσθετα, συχνά οι τρείς βασικές στρατηγικές ανταγωνισμού -ηγεσία 

κόστους, διαφοροποίηση, εστίαση- είναι απλά θεωρητικά υποδείγματα, ένω η 

πραγματικότητα συνήθως είναι πολυσύνθετη, καθώς επίσης υπάρχει μία 

εναλλαγή στρατηγικών θέσεων και ακολουθούμενης στρατηγικής από το στάδιο 

της "νηπιακής" μέχρι το στάδιο της "ώριμης" επιχείρησης. Επομένως, 

μπορεί να λεχθεί ότι η παραπάνω ανάλυση είναι χρήσιμη για να διαπιστωθεί 

αν και κατά πόσο οι εφαρμογές της πληροφορικής ευθυγραμμίζονται με την 

ακολουθούμενη από την επιχείρηση στατηγική. Οπως ο Earl συμπεραίνει 

"πολλές φορές (η θεωρία αυτή) δεν βοηθά στον προσδιορισμό ιδιαίτερα 

ζωτικών ευκαιριών όσον αφορά τη χρήση της πληροφορικής στην ανταγωνιστική 

στρατηγική" (Earl 1986). 

Η πληροφορική είναι ενα ισχυρό εργαλείο -απλά όμως ένα εργαλείο- που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλα στην εφαρμογή των βασικών 

επιχειρησιακών ανταγωνιστικών στρατηγικών. Η πληροφορική δεν δίνει την 

απάντηση σε κάθε πρόβλημα ή δεν είναι το κλειδί κάθε παρουσιαζόμενης 

ευκαιρίας. Στην πραγματικότητα, ωρισμένες φορές η εφαρμογή της 

ηληροφορικής για την αντιμετώπιση σοβαρών παρουσιαζομένων περιπτώσεων 

είναι ακατάλληλη. 

Σε μερικές περιπτώσεις όπου η πληροφορική μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

στρατηγικά, το κόστος και ο κίνδυνος εφαρμογής της δεν επιτρέπουν τη 

χρήση της. Ακόμη και με τις βελτιώσεις οι οποίες γίνονται καθημερινά, η 

πληροφορική από μόνη της σπάνια παρέχει ένα δυνάμενο να διατηρηθεί 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι δύο επόμενες ενότητες εξετάζουν τη 

δυνατότητα διατήρησης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τους 

αυξανόμενους κινδύνους -ρίσκο- από την πετυχημένη χρήση των ΠΣ στις 

επιχε ιρήσεις. 
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2.5.Διατήρηση του Αποκτώμενου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος 

Οπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες ενότητες, υπάρχουν αρκετές μελέτες για 

τις στρατηγικές δυνατότητες των ΙΤΣ (Choudhury 1987, Murno and Huff 

1985). Οι μελέτες αυτές μας δίνουν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τον 

τρόπο με τον onoCo τα ΠΣ μπορούν να δώσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

σε επιχειρήσεις Θέτοντας εμπόδια" σε νεο-εισερχόμενους ανταγωνιστές, 

δημιουργώντας "κόστος μετακίνησης" (Cash and Konsyski 1985, Petre 1985), 

μεταβάλλοντας την ισορροπία των διαπραγματευτικών δυνάμεων μεταξύ 

αγοραστών και προμηθευτών (Cash and Konsyski 1985), και ακόμη 

προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα σε εκείνες τις επιχειρήσεις οι 

οποίες πρώτες αντιλαμβάνονται τη δύναμη τέτοιων συστημάτων (Reynolds 

1985, Christensen 1988). 

Μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας ασχολείται με τα βραχυπρόθεσμα 

αποτελέσματα από τη χρήση των ΠΣ. Με πάρα πολύ λίγες εξαιρέσεις, οι 

συγγραφείς θεμάτων ΠΣ δεν έχουν ασχοληθεί με τη διατήρηση των 

πλεονεκτημάτων ή με τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση τέτοιων 

συστημάτων. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είτε παρέχεται μέσω μείωσης 

κόστους είτε μέσω διαφοροποίησης ή εστίασης, πιθανόν να είναι προσωρινό. 

Είναι πολύ βασικό για έναν οργανισμό να γνωρίζει πριν πάρει οποιαδήποτε 

σημαντική επενδυτική απόφαση αν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να 

διατηρηθεί. Το αποκτώμενο πλεονέκτημα λόγω των χαμηλωτέρων τιμών ή της 

παροχής διαφοροποιημένου προϊόντος ή υπηρεσίας, είναι δυνατόν να 

διατηρηθεί μόνο αν ο ι ανταγωνιστές δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν 

συστήματα τα οποία προσφέρουν παρόμοια οφέλη, όπως στην περίπτωση που το 

ΠΣΔ συνδέεται με ένα μοναδικό στοιχείο της επιχείρησης -για παράδειγμα 

πολιτισμικούς παράγοντες (κουλτούρα), φήμη κ.ά. 

Μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί τα ΠΣ για να επαυξήσει τις δυνατότητες 

ενός μοναδικού της στοιχείου είναι η Eastman Kodak (Petre 1985). Στα 

τελευταία χρόνια η επιχείρηση έχει εγκαταστατήσει Η/Υ στα εργαστήρια των 

κυριωτέρων φωτογραφικών της studio για έλεγχο της ποιότητας των 

εμφανιζομένων φίλμ. Το σύστημα, το οποίο ονομάζεται Technet, παρέχει στα 

εργαστήρια αρκετές υπηρεσίες. Τα εργαστήρια αυτά μπορούν να διαφημίζουν 
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ότι η ποιότητα των εμφαν ιζομένων φωτογραφιών τους ελέγχεται, από την 

Kodak. Η φήμη της Kodak βοηθά τα συγκεκριμένα εργαστήρια αυτά να 

διαφοροποιηθούν έναντι των ανταγωνιστών τους. Σε αντάλλαγμα, το κάθε 

εργαστήριο συμφωνεί να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τα χημικά και το χαρτί 

εκτυπώσεως της Kodak και επιτρέπει στην Kodak να θέτει τα standards για 

την ποιότητα. Οι ανταγωνιστές της Kodak δεν μπορούν να προσφέρουν 

παρόμοια οφέλη στα δικά τους φωτογραφικά εργαστήρια. Ετσι η Kodak, 

χρησιμοποιεί το σύστημα Technet για να διαφοροποιεί διαρκώς τα 

προσφερώμενα οφέλη στα εργαστήρια της. 

Αντίθετα αν η επιχείρηση δεν συνδέσει τη χρήση των ΠΣ με ένα μοναδικό 

στοιχείο -όπως παραπάνω τη "φήμη"- οι ανταγωνιστές πιθάνο να αναπτύξουν 

τα ίδια ή παρόμοια συστήματα, και έτσι θα εξασθενίσουν τη θέση χαμηλού 

κόστους του ανταγωνιστή ή τη διαφοροποιημένη Θέση του και μοιραία θα 

εκμηδενίσουν το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. 

Η πρώτη επιχείρηση που χρησιμοποιεί τέτοια συστήματα -πρωτοπόρα 

επιχείρηση- μπορεί επίσης να διατηρήσει την ανταγωνιστική της υπεροχή, 

εάν μπορέσει να δημιουργήσει για τους πελάτες "κόστος μετακίνησης" το 

οποίο οι ανταγωνιστές δεν μπορούν να εξαλείψουν (Frahman 1985, Feeny 

1987b, Gbosbal and Kim 1988). Επιπρόσθετα, ηγετικές επιχειρήσεις θα 

πρέπει να προσπαθούν να είναι καινοτόμοι και πρωτοπόροι, αν επιθυμούν να 

διατηρήσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχουν κερδίσει καθώς και 

την απορρέουσα απ' αυτά υπεροχή τους. Το παράδειγμα της εταιρείας 

American Hospital Supply (AHS) σκιαγραφεί με επιτυχία πως μία επιχείρηση 

χρησιμοποιώντας την πληροφορική σαν ένα ανταγωνιστικό όπλο μπορεί να 

διατηρήσει την ανταγωνιστική της υπεροχή (Cash 1987, Fortune 1982, Gerson 

1984) . 

Οπως έχει λεχθεί το σύστημα ASAP της AHS, το οποίο είναι εγκατεστημένο σε 

περισσότερα από 3000 νοσοκομεία, επιτρέπει την απ' ευθείας (on-line) 

παραγγελία των ιατρικών και χειρουργικών προμηθειών (Grinlay 1983). Η 

αρχική έκδοση του ASAP, απαιτούσε από τα νοσοκομεία να χρησιμοποιούν τον 

αριθμό αποθέματος της American για κάθε ζητούμενη παραγγελία (American's 

stock number). Αν η American είχε σταματήσει να επαυξάνει τα 
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χαρακτηριστικά του ASAP, ο οποιοσδήποτε ανταγωνιστής βα μπορούσε να 

αναπτύξει, κάποιο άλλο ΠΣ χρησιμοποιώντας τον ίδ ιο ή παρόμοιο σχεδιασμό 

λογισμικού και υλικού (software και hardware design) με το ASAP. Σ' αυτή 

την περίπτωση τα νοσοκομεία θα είχαν τη δυνατότητα να διαλέγουν τους 

προμηθευτές τους, μιας και ou επενδύσεις τους στο υλικό και στην 

εκπαίδευση προσωπικού για τη χρήση του συστήματος θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν σε ένα δεύτερο σύστημα, χωρίς να χαθεί μεγάλο μέρος της 

αξ ίας τους. 

Η American έχει βελτιώσει κατά πολύ το σύστημα και το προσαρμόζει στις 

εκάστοτε ανάγκες των μεμονωμένων πελατών (Fotune 1982). Από το 1980 το 

ASAP επέτρεψε στα νοσοκομεία να δίνουν τις παραγγελίες τους σύμφωνα με το 

δικό τους αριθμό αποθέματος καθώς και τον αριθμό της εταιρείας American. 

Το σύστημα ASAP ακόμη επιτρέπει στα νοσοκομεία να δημιουργούν αρχεία από 

τα συνηθέστερα ζητούμενα αγαθά και έτσι απλοποιεί ακόμη περισσότερο τη 

διαδικασία παραγγελιών. Επιπρόσθετα η American συνεργάσθηκε με τους 

πελάτες της για την έκδοση μηχανογραφημένων καταστάσεων, ανάλογα με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθενός από αυτούς, όπως καταλόγων αποθεμάτων, 

δελτίων παραγγελιών κ.λ.π. Το 1983 η American βελτίωσε για άλλη μια φορά 

το σύστημα ώστε να δέχεται κατ' ευθείαν παραγγελίες από το σύστημα των 

Η/Υ των πελατών, και να στέλνει τις επιβεβαιώσεις των παραγγελιών απ' 

ευθείας στους Η/Υ των νοσοκομείων -πελατών- για την ενημέρωση των αρχείων 

τους. 

θα ήταν φοβερά δύσκολο για ένα οποιοδήποτε ΠΣ να συμβαδίσει μ' αυτές τις 

βελτιώσεις. Με τη συνεχή προσαρμογή του συστήματος στις απαιτήσεις των 

πελατών, η American έχει διατηρήσει την ανταγωνιστική της υπεροχή. Το 

παραπάνω παράδειγμα, όπως επίσης και πολλά άλλα στη βιβλιογραφία 

(Business Week 1988, Camillus and Leaderer 1985, Rackoff 1985), κάνουν 

φανερό ότι οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει απλά και μόνο να βασίζονται στα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έχουν κερδίσει, αλλά διαρκώς να 

επαγρυπνούν. Αν τα ΙΤΣΔχρησιμοπο ιηθούν για την απόκτηση ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων, η χρήση τους ίσως αποβεί αναγκαία για τη συνεχή 

ανταγωνιστική βιωσιμότητα της επιχείρησης. 
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Πολλές από τις γνωστές επιχε ιρήσε ις που έχουν ήδη αποκτήσει 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων και χρησιμοποιούνται σαν 

παραδείγματα, αντιμετωπίζουν τον ίδιο κίνδυνο: αντιγραφή από τους 

ανταγωνιστές (Rappaport 1987). Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα είναι 

αβέβαια γιατί κάθε ένα μπορεί να αντιγραφεί. Τα διοικητικά στελέχη κάθε 

επιχείρησης πρέπει προσεκτικά να εξετάσουν τη δυνατότητα διατήρησης των 

αποκτώμενων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για τον οργανισμό τους (Clemons 

1987). Διαφορετικά ίσως η επιχείρηση καταλήξει να έχει ανταγωνιστικά 

μειονεκτήματα. Είναι πολΰ πιθανό ένα επιτυχημένο ΠΣ να οδηγήσει σε μια 

σοβαρή αποτυχία όσον αφορά τον ανταγωνισμό. 

Η δυνατότητα διατήρησης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων όμως δεν είναι 

ο μόνος παράγοντας που θα πρέπει να λάβει υπόψη της η διοίκηση κάθε 

οργανισμού κατά τη χρησιμοποίηση της πληροφορικής για ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα. Και άλλοι κίνδυνοι που απορρέουν από τη χρήση της 

πληροφορικής θα πρέπει επίσης να προσεχθούν ιδιαίτερα. Η επόμενη ενότητα 

εξετάζει μερικούς απ' αυτούς τους κινδύνους. 

2.6.Κριτική για τη Χρησιμοποίηση της Πληροφορικής για Ανταγωνιστικά 

Πλεονεκτήματα 

Οπως αναφέραμε πιο πάνω, η πληροφορική έχει επηρεάσει οργανισμούς όλων 

των τύπων και μεγεθών. Εχει αλλάξει τις προσφερόμενες στους καταναλωτές 

υπηρεσίες, μετέβαλε τη σχέση μεταξύ αγοραστών και προμηθευτών, εισήγαγε 

νέους ανταγωνιστές στο ανταγωνιστικό παιχνίδι, και δημιούργησε νεα 

κανάλια διανομής. Αεν υπάρχει σχεδόν καμμία αμφιβολία για το οτι οι 

επιχειρήσεις πρέπει να εκμεταλλεύονται νέες ευκαιρίες για αύξηση του 

μεριδίου αγοράς τους, επαύξηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που 

διαθέτουν στους πελάτες και βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης. 

Κανένας οργανισμούς δεν πρέπει απλά και μόνο να γίνει ένας τεχνολογικά 

"ακόλουθος" (follower) χωρίς να εξετάσει τις πιθανές συνέπειες. Σε 

αρκετούς βιομηχανικούς κλάδους οι επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι αυτές 

που αντιλαμβάνονται καλύτερα και εκμεταλλεύονται νέες ιδέες για την όλο 

και περισσότερο αυξανόμενη ανταγωνιστική χρήση των ΠΣ. 
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Ομως, μαζί με τις παραπάνω απολαβές -που θεωρητικά εξετάσθηκαν μέχρι, εδώ-

υπάρχουν και ωρισμένοι κίνδυνου, άλλοτε μεγαλυτέρου και άλλοτε 

μικρότεροι, nov Θα πρέπει να αναγνωρισθούν από τα στελέχη των 

επιχειρήσεων. Ενω η πληροφορική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης, η τεχνολογία αυτή καθ' 

αυτή μπορεί να καταστρέψει τα αποκτώμενα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Για παράδειγμα, η πληροφορική σήμερα δίνει τη δυνατότητα στο βιομηχανικό 

κλάδο των "αερογραμμών" (airline industry) να μεταβάλλει την τιμή των 

εισιτηρίων συχνά, και να χρεώνει διαφορετικές τιμές μεταξύ δυο 

οποιωνδήποτε πόλεων της ίδιας ή διαφορετικής χώρας (Somogyi 1986). 

Παράλληλα όμως, η τεχνολογία επιτρέπει την άμεση διάθεση στους 

ταξιδιωτικούς πράκτορες των προγραμματισμένων πτήσεων και των αντιστοίχων 

τιμών των εισιτηρίων , μέσω των τερματικών, και έτσι δίνει τη δυνατότητα 

τόσο σ' αυτούς όσο και στους πελάτες τους να ψάχνουν για την μικρότερη 

δυνατή τιμή εισιτηρίου. Το αποτέλεσμα είναι μια χαμηλώτερη τιμή για όλες 

τις πτήσεις μεταξύ δύο πόλεων, που ίσως διαφορετικά δεν θα μπορούσε να 

επιτευχθε ί. 

Ακόμη η πληροφορική έχει μεταβάλει έναν αριθμό επιχειρήσεων παροχής 

επαγγελματικών υπηρεσιών σε λιγώτερο ελκυστικές, μειώνοντας τις επαφές 

των πελατών με το προσωπικό και κάνοντας τις υπηρεσίες αυτές να μοιάζουν 

περισσότερο σαν εμπορικές πράξεις. Τα διευθυντικά στελέχη κάθε 

οργανισμού θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις εφαρμογές της νέας 

τεχνολογίας, για να εκμεταλλευτούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που 

μπορεί αυτή να τους προσφέρει ή να προετοιμασθούν για τις επερχόμενες 

δυσάρεστες συνέπειες. 

Οπως αναλύθηκε στην ενότητα 2.3.2, τα ΠΣ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

να εμποδίσουν την είσοδο νέων ανταγωνιστών σε πολλούς βιομηχανικούς 

κλάδους. Αυτά τα συστήματα όμως απαιτούν μεγάλες κεφαλαιουχικές 

επενδύσεις και ακόμη υπάρχει η αβεβαιότητα για τα αποκτώμενα οφέλη. Η 

εταιρεία "American Airlines" για παράδειγμα, επένδυσε $350 εκατ. για την 

εγκατάσταση του πληροφοριακού της συστήματος κρατήσεως θέσεων, δηλαδή 

τόσα όσα χρειαζόταν για την αγορά 7 αεροσκαφών DC-10 τζάμπο τζετ (Petre 
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1985). Επιπλέον, επενδύσεις σε τέτοια ηλεκτρονικά συστήματα μπορούν αφ' 

ενός μέν να έχουν πολύ μεγάλο κόστος, αφ' ετέρου δε να δημιουργήσουν 

μεγάλα εμπόδια για την έξοδο διαφόρων επιχειρήσεων από τον αντίστοιχο 

βιομηχανικό κλάδο (King 1987). Ετσι θα παρουσιασθεί το φαινόμενο όπου 

επιχειρήσεις χωρίς κανένα κέρδος θα ανταγωνίζονται γιατί "τα εμπόδια 

εξόδου είναι πολΰ υψηλά", με όλα τα δυσμενή επακόλουθα για τις "υγιείς" 

επιχειρήσεις (Ευθΰμογλου 1990). 

Οπως έχει γίνει σαφές κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης, η ενδυνάμωση 

των σχέσεων της επιχείρησης με τους προμηθευτές και τους αγοραστές είναι 

ο τομέας στον οποίο τα ΙΤΣ έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο. Ωστόσο, σε ωρισμένες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις 

προσφέρουν στους αγοραστές τους ή στους προμηθευτές τους τα βασικά μέσα 

και τη δυνατότητα να ενεργούν χωρίς τη συμμετοχή τους. 

Για παράδειγμα μία επιχείρηση η οποία διαφημίζει την "μέσα σε μία νύκτα" 

διανομή δεμάτων, εγγράφων κ.λ.π., έχει πρόσφατα εγκαταστήσει συστήματα 

Η/Υ στα διάφορα γραφεία της και προσφέρει γρήγορη διανομή μηνυμάτων και 

εγγράφων ηλεκτρονικά (Business Week 1988). Το αρχικό έγγραφο μέσω μιας 

"πανομοιοτυπικής μηχανής" (FAX) μεταφέρεται σε ένα από τα γραφεία της 

επιχείρησης που βρίσκεται πιο κοντά στον παραλήπτη και κατόπιν 

παραδίδεται σ' αυτόν με το χέρι. Τελευταία, η επιχείρηση ανακοίνωσε ότι 

θα εγκαταστατήσει παρόμοιες μηχανές στους πελάτες της και θα λειτουργεί 

σαν "ελεγκτής" των εγκατεστημένων συσκευών. Η διανομή θα γίνεται ακόμη 

γρηγορώτερα, μιας και δεν θα υπάρχει ανάγκη μεταφοράς του εγγράφου στην 

πανομοιοτυπική μηχανή του γραφείου της επιχείρησης, καθώς και του 

αντίγραφου στον παραλήπτη. 

Ωστόσο, θα πρέπει να εξετασθεί πόση αξία θα είναι σε θέση να προσθέσει η 

επιχείρηση διανομής στην τεχνολογία της πανομοιοτυπικής μηχανής. Δεν 

υπάρχει καμμία αμφιβολία πως οι πελάτες της θα εγκαταστατήσουν παρόμοιες 

συσκευές στα γραφεία τους. Επιπρόσθετα, ίσως ο κατασκευαστής των 

πανομοιοτυπικών αυτών συσκευών θα διαφημίζει τα προϊόντα του σαν μέσα για 

την υποστήριξη του συστήματος της εταιρείας διανομών. Η εποχή στην οποία 

οι πελάτες έβλεπαν τη νέα τεχνολογία σαν ένα "μαΰρο κουτί" για την 
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υποστήριξη των λειτουργιών της επιχείρησης τους και γ uà το οποϋο πλήρωναν 

μ ια κάποια συνδρομή στον προμηθευτή του συστήματος, φαίνεται να έχει 

ξεπεραστε C. 

Ακόμη, η μέχρι τώρα Κυβερνητική παρέμβαση σχεδόν σε όλες της χώρες 

πιστοποιεί ότι ωρισμένοι μελλοντικοί χρήστες των ανταγωνιστικών ΠΣ ίσως 

έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων τους λόγω διαφόρων νομικών 

ρυθμίσεων ή παρεμβάσεων. Γενικά, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν 

τέτοια ανταγωνιστικά συστήματα επιτυγχάνουν τους αρχικούς τους στόχους 

και κατόπιν συνεχίζουν να βελτιώνουν την ανταγωνιστική τους θέση, 

δίνοντας όμως μερικές φορές αφορμή ώστε να κατηγορηθούν από άλλες 

επιχειρήσεις για αθέμιτο ανταγωνισμό. 

Ενα πολύ καλό παράδειγμα τέτοιου είδους κινδύνου είναι το σύστημα 

κρατήσεως θέσεων για τις πτήσεις των αεροπλάνων (Somogyi and Galliers 

1987), Wiseman and MacMillan 1984, Senn 1987). Οπως αναφέρθηκε σε 

προηγούμενη ενότητα, το σύστημα κρατήσεως θέσεων της εταιρείας "American" 

έχει οδηγήσει στην πτώχευση μια άλλη ανταγωνιστική αεροπορική εταιρεία τη 

"Braniff Airlines" (Business Week 1985). Κανονισμοί του "Συμβουλίου 

Πολιτικής Αεροπορίας" (Civil Aeronautics Board) περιόρισαν τον αθέμιτο 

ανταγωνισμό από τη χρήση του συστήματος αυτού, αλλά όχι τη διαμάχη μεταξύ 

των εταιρειών. Το 1984, 11 αερογραμμές πείσθηκαν ότι το σύστημα 

συνεχίζει να δίνει αθέμιτα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις εταιρείες 

American και United, και συσπειρώθηκαν εναντίον τους (Cash 1987). 

Οπως τα παραπάνω παραδείγματα δείχνουν, στη νέα εποχή της στρατηγικής 

σπουδαιότητας των ΤΤΣ έχει εμφανισθεί μια νέα μορφή κινδύνου (ρίσκου). 

Οι κίνδυνοι από την ανάπτυξη των προγραμμάτων ακόμη υπάρχουν, ίσως σε 

μεγαλύτερο βαθμό, καθώς τα προγράμματα γίνονται περισσότερο πολύπλοκα, 

δεν έχουν την απαραίτητη δομή και βασίζονται στις νέες τεχνολογίες του 

υλικού (hardware) και του λογισμικού (software). Πέρα από αυτούς τους 

κινδύνους άλλοι πιο σοβαροί κίνδυνοι ίσως στο μέλλον να εμφανιστούν, σε 

περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν προβλέψουν τις πιθανές άσχημες 

συνέπειες των τεχνολογικά επιτυχημένων αυτών συστημάτων. 



- 6 1 -

Πολύ βασικό σ τ ο ι χ ε ί ο γ ια την αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων ε ί ν α ι η 

ικανότητα των δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν στελεχών του οργανισμού να αντιληφθούν έγκαιρα 

τους παρουσιαζόμενους κίνδυνους και να χρησιμοποιήσουν την ε μ π ε ι ρ ί α τους 

από τη δ ι α δ ι κ α σ ί α ανάπτυξης του συστήματος. Η διοίκηση κάθε οργανισμού 

πρέπει να αντ ιληφθεί ποια μέρη του λογισμικού ε ί ν α ι πιθανόν να έχουν 

κάποια επίπτωση στη μελλοντική ανταγωνιστική του θέση. Μια λεπτομερής 

ανάλυση των μελλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να ε π ι χ ε ι ρ η θ ε ί , πριν τα ΠΣ 

αναπτυχθούν και εγκατασταθούν στην επιχε ίρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ -

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

3.1.Εισαγωγή 

Το προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρεται στην ανασκόπηση της διεθνούς 

βιβλιογραφίας στην οποία βασίζεται η παρούσα εργασία. Στο κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάζονται ωρισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων που χρησιμοποίησαν και 

χρησιμοποιούν τα ΠΣ για την απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων, και αξιολογούνται τα αποτελέσμτά τους. Συγκεκριμένα 

εξετάζονται επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν σε τρεις βιομηχανικούς κλάδους 

προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος χρησιμοποίησης των ΠΣ στην 

ανταγωνιστική τους στρατηγική. Επομένως ο σκοπός του κεφαλαίου αυτού 

είναι να εμφανίσει τον τρόπο με τον οποίο η πληροφορική έχει 

χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις για την απόκτηση ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων. 

3.2.Εννοια του "Βαθμού Δύναμης" 

Αν και βρισκόμαστε πλέον στην εποχή της πληροφορίας, οι Η/Υ 

χρησιμοποιούνται ακόμη από τις περισσότερες επιχειρήσεις με τον 

παραδοσιακό τρόπο για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διαφόρων 

τμημάτων τους. Η δημιουργία εκθέσεων με επαρκή αριθμητική ανάλυση της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης καθώς και η υποστήριξη των 

καθημερινών συναλλαγών ρουτίνας είναι τα κύρια αντικείμενα χρησιμοποίησης 

των ΠΣ από πολλές επιχειρήσεις. 

Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν τους Η/Υ 

με ένα διαφορετικό τρόπο. Η αυτοματοποίηση γραφείου (office automation), 

η επεξεργασία των δεδομένων (data processing) και η δύναμη της 

πληροφορίας (information power) αποτελούν τα κύρια όργανα των λειτουργιών 

της επιχείρησης όπως π.χ. του marketing, της εξυπηρέτησης πελατών, της 
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παραγωγής. της ανάπτυξης των προϊόντων, του στρατηγικού σχεδιασμού κ.λ.π. 

Χρησιμοποιώντας την έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος όπως αυτό 

προσδιορίζεται στα πλαίσια του υποδείγματος του καθηγητή Porter για την 

ανταγωνιστική στρατηγική και-αναλύεται στο κεφάλαιο 2, εξετάζουμε τη 

δυνατότητα της πληροφορικής να μεταβάλλει τους παράγοντες ανταγωνισμού 

και ιδιαίτερα τη σχέση μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της. 

Εχει αποδειχθεί από έρευνες ότι η επιχείρηση που χρησιμοποιεί την 

πληροφορική στρατηγικά διαφοροποιήται από τους ανταγωνιστές της και 

δημιουργεί "κόστος μετακίνησης" στους πελάτες της. Ενας σημαντικός 

παράγοντας στον οποίο διαφέρουν τα χρησιμοποιούμενα από την επιχείρηση ΤΤΣ 

είναι ο βαθμός της δύναμης του ΤΤΣ σαν ανταγωνιστικό μέσο. Ως "Βαθμός 

Δύναμης" ορίζεται ο βαθμός με τον οποίο το ΤΤΣ επιτρέπει στην προμηθεύτρια 

επιχείρηση να εισβάλλει στις λειτουργίες των πελατών της και τελικά να 

τις ελέγχει. Τρεις κατηγορίες αυτής της δύναμης προτείνονται από τους 

Runge και Earl. 

1."Εσωτερική Υποστήριξη": Η επιχείρηση μέσω του πληροφοριακού της 

συστήματος βοηθά τους πελάτες της να πραγματοποιούν αποδοτικότερα 

ωρισμένες εργασίες ρουτίνας. Το ΤΤΣ σ' αυτή την περίπτωση επιτρέπει στους 

πελάτες να έχουν απ' ευθείας πρόσβαση στο σύστημα που μέχρι τώρα μπορούσε 

να χρησιμοποιηθεί μόνο για εσωτερική χρήση της επιχείρησης» (π.χ. το ΤΤΣ 

δίνει πληροφορίες στους πελάτες για τις πωλήσεις των διαφόρων προϊόντων 

τους). 

2. "Διασύνδεση" ·. Οι δραστηριότητες της επιχείρησης συνδέονται μέσω του ΠΣ 

με τις δραστηριότητες των πελατών. Τα συστήματα της κατηγορίας αυτής 

παρέχουν αξιόλογη πληροφόρηση εξυπηρέτησης ή υποστήριξης στους πελάτες με 

αντάλλαγμα τη μεταβίβαση ωρισμένων κρισίμων λειτουργιών ή ευθυνών στην 

επιχείρηση. Οι πελάτες αξιολογούν τα υπέρ και τα κατά των προσφερομένων 

υπηρεσιών και μπορούν εύκολα -εάν το θελήσουν- να διακόψουν τις 

επιχειρηματικές τους συναλλαγές με την επιχείρηση χωρίς να αντιμετωπίζουν 

"κόστος μετακίνησης". 
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3. "Απόλυτος Ελεγχος": Το ΠΣ επιτυγχάνει ένα βαθμό λε ιτουργ ικής 

εξάρτησης των πελατών από την επιχείρηση λόγω της δημιουργίας "κόστους 

μετακίνησης". Ετσι ou πελάτες "δένονται" με την επιχείρηση και είναι 

δύσκολο να διακόψουν τις επιχειρηματικές τους συναλλαγές γιατί 

αντιμετωπίζουν "κόστος μετακίνησης". Με αυτόν τον τρόπο όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Petre η επιχείρηση "κρατώ τους πελάτες της 

ευτυχείς αιχμαλώτους". 

Τα παραδείγματα των επιχειρήσεων που χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν την 

πληροφορική για τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων και τα οποία 

περιέχονται σ' αυτή την εργασία αναφέρονται σε τρείς διαφορετικούς 

βιομηχανικούς κλάδους: 

1. Νοσοκομεία και Διανομή Φαρμάκων 

α) American Hospital Supply Corporation (ASAP), 

β) McKesson (Economost). 

2. Τράπεζες και Χρηματομεσιτικές Επιχειρήσεις 

α) Merrill Lynch (CMA), 

β) Citicorp/Citibank. 

3. Ταξιδιωτικές Επιχειρήσεις 

α) American Airlines (SABRE), 

β) Red Lions Inns. 

0 βαθμός δύναμης των παραπάνω επιχειρήσεων παρουσιάζεται στον πίνακα 3.1. 

Επιλέξαμε τα συγκεκριμένα παραδείγματα επιχειρήσεων από τα πολλά τα οποία 

αναφέρονται στη βιβλιογραφία (Synnott 1987, Cash et.al. 1988, Wiseman 

1988) στην προσπάθεια μας να συμπεριλάβουμε τόσο γνωστές όσο και άγνωστες 

επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές και ακόμη επιχειρήσεις με διαφορετικό 

"βαθμό δύναμης" (εσωτερική υποστήριξη, διασύνδεση, απόλυτο έλεγχο). Στις 

παραπάνω επιχειρήσεις ταχυδρομήθηκε επιστολή με την οποία ζητούσαμε 

πληροφορίες για τη στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής από τις 

επιχειρήσεις αυτές. Στην πρόσκληση μας ανταποκρίθηκε μόνο η επιχείρηση 

McKesson. Οι πληροφορίες που μας δόθηκαν βοήθησαν στην όσο το δυνατόν 

πληρέστερη παρουσίαση της εικόνας της επιχείρησης αυτής. Η μελέτη των 

υπολοίπων επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν 

από την εξέταση της διεθνούς βιβλιογραφίας. 
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ΒΑΘΜΟΣ 

ΔΥΝΑΜΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧ. 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΈΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

McKesson 

Red Lions 
Inn 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 

Merri11 
Lynch 

Citibank/ 
Citicorp 

ΑΥΣΤΗΡΟΣ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

American 
Hospital 
Supply 
Corporation 

American 
Airiines 

Πίνακας 3.1: Συγκρ υτι,κός πίνακας του "Βαβμού Δύναμης" των αναφερομένων 

παραδε ομμάτων. 
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3.3.Εξέταση Περυπτώσεων 

3.3.1.American Hospital Supply Corporation 

Ισ-uopCa της Επιχείρησης Kau Φύση του ΒιομηχανυκοΟ Κλάδου 

"Η μεγάλη επιτυχία μας βασϋζεται στον Η/Υ" είπε ο Karl Bayes, πρόεδρος 

και μέλος του δυοικητυκοΟ συμβουλίου της American Hospital Supply 

Corporation (AHSC), περιγράφοντας τη σπουδαιότητα του ΠΣ γ uà την 

επuχεCρηση του. Η AHSC ήταν μι,α από ^ ς μεγαλύτερες επuχεuρήσεuς 

παραγωγής Kau δuάθεσης μ uaç μεγάλης σεupaç προϊόντων σε γ uaτpoύς, uaTpUKa 

εργaστήpua Kau νοσοκόμε Ca. Η επuχεupηση μπορούσε να προσφέρεu στους 

πελάτες της oτuδήπoτε χρεuάζovτav εκτός από φaρμaκευτuκά προϊόντα. 

Με ένα μεpCδuo της αγοράς περίπου 25%, η AHSC αύξησε τις πώλησεuç της 

κατά μέσο όρο 14% κάβε χρόνο από το 1978 έως το 1984. Ακόμη η επuχεuρηση 

τpuπλaσuaσε τα κέρδη της μετά τη φορολογύα σ' αυτά τα 8 xpóvua. 0 

πίνακας 3.2 εμφavuζεu λεπτομερή στouχεua γ uà την AHSC. 

Το 1974 η AHSC εγκατέστησε τα πρώτα τεpμaτuκά λήψης πapaγγελuώv στα 

τμήματα πρoμηθεuώv των μεγαλυτέρων νοσοκομείων στην Aμεpuκή. Τα 

νοσοκομεία μέχρu τότε έκαναν ^ ς παραγγελίες τους μέσω πωλητών ou onoûou 

επuσκέπτovτav τα νοσοκομεία πεpuoδuκά. Στην αρχή τα νοσοκόμε Ca 

χpησuμoπouoûaav το νέο σύστημα μόνο σε έκτακτες πεpuπτώσεuς μεγάλης 

ανάγκης. Με την πάροδο του χρόνου όμως ou υπάλληλou του τμήματος 

πρoμη^εuώv apxuaav να πpoτuμoΰv τα τεpμaτuκά από τους πωλητές Kau να 

παραγγέλνουν όλα τα προϊόντα από θερμόμετρα μέχpu αναλυτές αύματος μέσω 

του συστήματος. 

Τα αποτελέσματα ήταν καταπληκ^κά. Το 1984 η American ανέβηκε από την 6η 

θέση που κατείχε στο ßuoμηχαvuκó κλάδο στην πρώτη Kau κατάφερε μέσα σ' 

αυτά τα xpóvua να τpuπλaσuάσεu το μέγεθος της σε σχέση με το μέγεθος του 

πλησuέστεpoυ avτaγωvuστή της (Fortune 1982). Το 1984 ou πωλήσεuς της 

ετauρεύaς ήταν 3,5 δuσεκaτoμμΰρuà δoλλάρua Kau το καθαρό εuσóδημa 238 

εκaτoμμΰpua δoλλάpua. 
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Στην κυριολεξία όλα τα 7.500 γενικά νοσοκομεία των Ηνωμένων Πολιτειών 

προμηθεύονταν ωρισμένα προϊόντα από τον κατάλογο των 135.000 προϊόντων 

της AHSC. Πάνω από 70% αυτών των νοσοκομείων έκαναν τις παραγγελίες τους 

μέσω του συστήματος παραγγελιών της AHSC που ήταν βασισμένο σε Η/Υ. Το 

σύστημα ονομαζόταν "ASAP" (Analytical System Automated Purchasing -

Αναλυτικό Σύστημα Αυτομάτων Προμηθειών) και ήταν στην ουσία ένα σύστημα 

προμηθειών "συνεχούς επικοινωνίας" (on-line purchasing system). Οι 

παραγγελίες "μεταφέρονταν" στην επιχείρηση μέσω των τερματικών που ήταν 

εγκατεστημένα στα νοσοκομεία. 

Η AHSC είναι το κυριώτερο παράδειγμα επιχείρησης "απολύτου ελέγχου" γιατί 

στην κυριολεξία κρατούσε τους πελάτες της σαν "ευτυχισμένους αιχμαλώτους" 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο περιοδικό Fortune (Petre 1985). 

Μεταξύ άλλων, το νέο σύστημα αύξησε το "κόστος μετακίνησης" εξ' αιτίας 

της δυσλειτουργίας και της επανεκπαίδευσης που απαιτείται για τη μάθηση 

και λειτουργία ενός ανταγωνιστικού συστήματος. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του βιομηχανικού κλάδου στον οποίο ανήκει η AHSC 

είναι: 

1. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση του προϊόντος γιατί όλοι οι διανομείς 

προσφέρουν το ίδιο προ ιόν. 

2. Παρατηρούνται χαμηλά περιθώρια κέρδους. 

3. Υπάρχει μεγάλη ποκιλία προϊόντων. 

Οποιαδήποτε επιχείρηση επιθυμεί να ανταγωνιστεί το ήδη υπάρχον σύστημα 

παραγγελειών των νοσοκομείων, θα πρέπει να υιοθετήσει ένα νέο σύστημα το 

οποίο θα επιτρέπει τον περιορισμό της βραδυκίνητης γραφειοκρατικής 

διαδικασίας και τη γρήγορη εκτέλεση των παραγγελιών των χιλιάδων αγαθών 

που χρειάζεται ένα νοσοκομείο. 

Ακολουθούμενη Στρατηγική 

Η AHSC είχε πολλούς ανταγωνιστές μεταξύ των οποίων μεγάλους παραγωγούς 

διαφόρων προϊόντων για τα νοσοκομεία, όπως η Johnson & Johnson, 
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επιχειρήσεις που παράγουν εξειδικευμένα μηχανήματα γ uà τα νοσοκόμε Ca όπως 

η Baxter καθώς επίσης και ένα μεγάλο αριθμό τοπικών διανομέων που 

ακολουθώντας τη στρατηγική της εστίασης (Porter 1980) μπορούσαν να 

προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους αποτελεσματικότερα στη 

μικρή τοπική αγορά. 

Η στρατηγική της επιχείρησης βασιζόταν στην προώθηση των προϊόντων σε όλη 

την Αμερική, στο μεγάλο εΰρος προϊόντων, στην υψηλή εξυπηρέτηση των 

πελατών και στην τοπική αντιπροσώπευση, με 3000 περίπου πωλητές οι οποίοι 

επισκέπτονταν τακτικά τα νοσοκομεία όλης της χώρας. Οι εργαζόμενοι στην 

επιχείρηση ήταν σχετικά νέοι άνθρωποι -ο Bayes έγινε πρόεδρος της 

επιχείρησης στην ηλικία των 36 ετών- και μορφωμένοι. Η μόρφωση και το 

νεαρό της ηλικίας των στελεχών είχαν σαν αποτέλεσμα τη διάκριση της 

ανάμεσα στις πλέον καινοτομικές επιχειρήσεις του κλάδου. Η κουλτούρα της 

επιχείρησης χαρακτηριζόταν από την προώθηση σε σημαντικές θέσεις ατόμων 

μέσα από την επιχείρηση, την ανάληψη και διεκπαιρέωση ριψοκίνδυνων 

δραστηριοτήτων, και τη μεγάλη έμφαση στο επιχειρηματικό ήθος. 

Η στρατηγική της επιχείρησης για το μέλλον περιελάμβανε την 

αποτελεσματική προώθηση των προϊόντων που παρήγαγε η ίδια η επιχείρηση 

καθώς επίσης και μια περισσότερο γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση 

των πελατών της όχι μόνο στην τοπική, αλλά σε ολόκληρη την Αμερικανική 

αγορά. Οπως φαίνεται στον πίνακα 3.2, η επιχείρηση αύξησε τις επενδύσεις 

της στην έρευνα και ανάπτυξη από 10,6 εκατομμύρια δολλάρια το 1974 σε 90 

εκατομμύρια δολλάρια το 1984. 

Η πολιτική της επιχείρησης το 1974 ήταν να διαθέσει γύρω στα 600 

εκατομμύρια δολλάρια στη διάρκεια της επόμενης πενταετίας (1984-1989) 

στην έρευνα και ανάπτυξη καθώς και ένα δισεκατομμύριο δολλάρια περίπου 

για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. 

Επιχειρηματικές συμφωνίες με μεγάλα νοσοκομεία και ιατρικά εργαστήρια 

πρόσφεραν στους καταναλωτές ανταγωνιστικές τιμές, περιορισμούς στις 

αυξήσεις των τιμών, καθώς επίσης και εκπτώσεις σε περίπτωση που 

αγοράζονταν μεγάλες ποσότητες προϊόντων. Οι συμφωνίες αυτές έδιναν τη 
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δυνατότητα στην AHSC να συμβούλευε ι τους πελάτες της για την 

αποτελεσματική διακίνηση των προϊόντων τους καθώς επίσης και- τον έλεγχο 

του κόστους αυτών. Μέρα με τη μέρα λοιπόν η AHSC διαφοροποιούνταν από 

τους άλλους ανταγωνιστές της προσφέροντας όλο και περισσότερες 

πληροφορίες στους πελάτες της. 

0 Ρόλος του ΠΣ στη Δημιουργία Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων 

Παραδοσιακά τα προϊόντα της AHSC διακινούνταν από τους πωλητές της οι 

οποίοι εργάζονταν στα σπίτια τους και επικοινωνούσαν απ' ευθείας με τα 

νοσοκομεία ή τους άλλους οργανισμούς. Αυτό το οποίο συνήθως έκαναν οι 

πωλητές ήταν να παίρνουν τις παραγγελίες απ' ευθείας από τους αρμοδίους 

υπαλλήλους των νοσοκομείων και στη συνέχεια να τις ταχυδρομούν στα 

κεντρικά γραφεία της εταιρείας. 

Η γραφική εργασία ήταν εξουθενωτική: ένα νοσοκομείο 800 κλινών αποθήκευε 

περίπου 30.000 διαφορετικά είδη και έκανε 50.000 παραγγελίες αγορών το 

χρόνο, με ένα εκτιμώμενο κόστος προετοιμασίας της τάξεως των 25 με 30 

δολλάρια για την κάθε μία. Μέσα στο ίδιο νοσοκομείο υπήρχαν περίπου 10 

διαφορετικοί αγοραστές -το φαρμακείο, το ακτινολογικό τμήμα, το 

αναισθησιολογικό τμήμα κ.ά- και ακόμη στα νοσοκομεία όπου είχε υιοθετηθεί 

ένα συγκεντρωτικό σύστημα αγορών, οι επικεφαλείς πολλών τμημάτων 

μπορούσαν να επηρεάσουν το είδος, την ποιότητα και την ποσότητα των 

αγοραζομένων υλικών. Η τιμή για κάθε ένα προ'ϊόν διαπραγματευόταν μεταξύ 

του πελάτη και του πωλητή δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο την 

τιμολογιακή πολιτική της εταιρείας. 

Λόγω αυτών ο πρόεδρος της εταιρείας σε κάποια συνέντευξη του είπε: 

"Σκέφθηκα τότε (πριν το 1978) ότι αν θέλουμε να συνεχίσουμε την 

επιχειρηματική μας δραστηριότητα θα έπρεπε να βρούμε ένα τρόπο για να 

βοηθήσουμε τους πελάτες μας να ελέγχουν το κόστος τους και παράλληλα να 

συγκρατήσουμε το δικό μας κόστος χαμηλά. Για να επιτύχουμε αυτά, πρέπει 

να είμαστε κάτι παραπάνω από μια αποθήκη που μεταπουλά προϊόντα" (Fortune 

1982). 
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Αν και η χρησιμοποίηση των ΠΣ άρχισε από την εσωτερική μηχανογράφηση 

όπως έλεγχος αποθεμάτων, υποστήριξη συναλλαγών ρουτίνας κ. λ.π, γρήγορα 

επεκτάθηκε -κυρίως μετά το 1976- και πέτυχε ένα σημαντικό "βαθμό δύναμης" 

για την επιχείρηση έναντι των αγοραστών της, επιτρέποντας τελικά σ' αυτή 

να έχει πλήρη έλεγχο των λειτουργιών των πελατών της. Παρατηρείται 

δηλαδή μια εξελικτική πορεία (evolutionary path) από την "εσωτερική 

υποστήριξη" στον "απόλυτο έλεγχο" όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Runge 

και Earl. 

Η εγκατάσταση των Η/Υ IBM 632 στα κέντρα διανομής της εταιρείας, η οποία 

άρχισε το 1957 σαν μια απλή αυτοματοποίηση του τρόπου συλλογής των 

παραγγελιών, προκάλεσε πραγματική επανάσταση στο βιομηχανικό κλάδο στα 

μέσα της δεκαετίας του '70 και έκανε την AHSC τον "κύριο πωλητή" στα 

περισσότερα νοσοκομεία. Αυτό επιτεύχθηκε με την απόκτηση του απόλυτου 

έλεγχου των νοσοκομείων μέσω της δημιουργίας μοναδικών επικοινωνιών με τη 

βοήθεια των Η/Υ. Το ΠΣ λοιπόν βοηθούσε αφ' ενός μεν στη λήψη 

παραγγελιών, αφ' ετέρου δε στην ανταλλαγή δεδομένων για τα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες μεταξύ της AHSC και των πελατών της, ματαιώνοντας έτσι τα 

σχέδια των ανταγωνιστών της για αύξηση του μεριδίου αγοράς των. 

Πριν συμβεί αυτή η επανάσταση, ωρισμένες έρευνες και μελέτες έκαναν 

γνωστό ότι για κάθε δολλάριο που ξοδεύεται από τα νοσοκομεία για την 

προμήθεια υλικών, ξοδεύεται ακόμη ένα δολλάριο, για τη χρησιμοποίηση των 

υλικών αυτών από τους γιατρούς και τις νοσοκόμες. Ενα μεγάλο μέρος αυτού 

του 2ου δολλαρίου αποτελούσε το κόστος διατήρησης αποθέματος. 

Με την πάροδο του χρόνου καθώς οι αυξήσεις των επιτοκίων κατέστησαν τη 

διατήρηση του αποθέματος περισσότερο δαπανηρή και καθώς οι διανομείς των 

υλικών στα νοσοκομεία άρχισαν να αντιλαμβάνονται τη δυνατότητα τους να 

επηρεάσουν τον τρόπο πραγματοποίησης των παραγγελιών, οι μοντέρνες 

τεχνικές και θεωρίες που χρησιμοποιήθηκαν από την AHSC έγιναν ευρεώς 

αποδεκτές. Ετσι η AHSC επηρέασε και προκάλεσε μεταβολές σε ολόκληρο το 

βιομηχανικό κλάδο. 
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Το νέο σύστημα παραγγελιών που υποστηριζόταν από έναν πολύ μεγάλο Η/Υ 

(mainframe) ονομάσθηκε Αναλυτικό Σύστημα Αυτόματης Προμήθειας (Analytic 

System Automated Purchasing -ASAP). To σύστημα αυτό έχει τροποποιηθεί 

και βελτιωθεί- αρκετές φορές από την ημέρα που για πρώτη φορά 

εγκαταστάθηκε στα μέσα της δεκαετίας του '70. Το πρώτο σύστημα 

ονομάσθηκε ASAP 1 και κάθε φορά ύστερα από βελτιώσεις του μετονομαζόταν 

σε ASAP 2, ASAP 3 κ.ο.κ. μέχρι και ASAP 5 το onoCo τέθηκε σε πειραματική 

εφαρμογή το Δεκέμβριο του 1984. 

To ASAP 5 χρησιμοποιούσε έναν προσωπικό υπολογιστή IBM σαν μονάδα 

εισαγωγής/εξαγωγής δεδομένων του πελάτη. Ηταν ένα σύστημα 

ερωτοαπαντήσεων (με τη βοήθεια διαδοχικών "μενού") και παρείχε δυνατότητα 

βοήθειας (Help). Μερικές από τις υπηρεσίες και διευκολύνσεις που 

πρόσφερε το ASAP (από το ASAP 1 έως και το ASAP 5) είναι οι εξής: 

1. Απ' ευθείας (on-line) παραγγελίες με τη χρησιμοποίηση του 

εσωτερικού αριθμού αποθέματος του κάθε νοσοκομείου. Οι πελάτες 

μπορούσαν επίσης να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά αρχεία με τις πλέον 

σταθερές και επαναλαμβανόμενες παραγγελίες. Τα αρχεία αυτά περιόριζαν 

στο ελάχιστο δυνατό τον απαιτούμενο χρόνο για μία παραγγελία και ακόμη 

βελτίωναν την αποδοτικότητα του συστήματος παραγγελιών. 

2. Η AHSC διακύρηττε ότι στο 99% των περιπτώσεων μπορούσε να 

διακινήσει τα αγοραζόμενα από ένα νοσοκομείο προϊόντα μέσα σε 24 ώρες. 

Ετσι δεν υπήρχε κανένας λόγος για τα νοσοκομεία να διατηρούν το 

απόθεμα για 88 ημέρες όπως συνήθως γινόταν στο παρελθόν. 

3. Οι πελάτες ζητούσαν απ' ευθείας πληροφορίες για εκκρεμείς 

παραγγελίες, τιμές ή ημερομηνίες παράδοσης. Ετσι το σύστημα 

φιλοδοξούσε να είναι μέρος του ολικού προγράμματος διαχείρησης των 

υλικών των διαφόρων νοσοκομείων. 

4. To ASAP 4 εισήγαγε ένα σύστημα λήψης παραγγελιών μεταξύ Η/Υ το 

οποίο απλοποιούσε όλη τη διαδικασία προμήθειας υλικών εκτός βέβαια από 

την τελική έγκριση. Το εσωτερικό ΠΣΔ των πελατών δημιουργούσε τις 
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προτε ινόμενες παραγγελίες οι οποίες μετά την έγκριση μεταβιβάζονταν 

αυτόματα μέσω ενός συστήματος διαμορφωτών (modems) στον κεντρικό Η/Υ 

(mainframe) της ÄHSC. 

Οπως αναφέραμε στην ενότητα 2.5, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν αποκτήσει 

κάποιο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους αντιμετωπίζουν τον 

κίνδυνο της αντιγραφής από τους ανταγωνιστές. Οσον αφορά τους 

ανταγωνιστές της ÄHSC, αυτοί πράγματι ανταποκρίθηκαν στη δημιουργία του 

ASAP, αλλά πέρασε ένα χρονικό διάστημα για να το επιτύχουν. 

Η πρώτη ανταπόκριση εμφανίσθηκε δυο χρόνια μετά την εισαγωγή του ASAP. Η 

άμεση δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συστήματος ήταν δύσκολη, γιατί οι 

ανταγωνιστές έπρεπε να μηχανογραφήσουν το σύστημα διατήρησης του 

αποθέματος των για να μπορέσουν να προσφέρουν ένα μηχανογραφημένο σύστημα 

στους πελάτες τους. 

To ASAP όμως δεν παρέμεινε στάσιμο. Η AHSC διαθέτει μια επιτροπή στην 

οποία μετείχαν οι κύριοι χρήστες μαζί με τους αναλυτές του συστήματος και 

η οποία συνερχόταν 4-6 φορές τον χρόνο με σκοπό να τροποποιεί και να 

βελτιώνει το ASAP καθώς επίσης να ασχολείται με νέα ερευνητικά 

προγράμματα διατήρησης της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας . Υπεύθυνος 

της επιτροπής αυτής ήταν ο διευθυντής του τμήματος των ΠΣ της εταιρείας ο 

οποίος ήταν επίσης υπεύθυνος για τη δημιουργία ενός στρατηγικού 

προγράμματος χρήσης των ΠΣ για την AHSC. 

Η χρήση του ASAP ωφελούσε τόσο την AHSC όσο και τους πελάτες της (mutual 

benefits). Με τη βοήθεια του ASAP τα νοσοκομεία μπορούσαν να 

παραγγέλλουν χρησιμοποιώντας τους δικούς τους αριθμούς αποθέματος και 

ακόμη να διαχειρίζονται αποδοτικότερα τα υλικά, γεγονός που είχε σαν 

αποτέλεσμα να έχουν το προβάδισμα έναντι άλλων νοσοκομείων που δεν 

χρησιμοποιούσαν το σύστημα αυτό. "Η διαδικασία παραγγελιών ήταν εύκολη 

και ευχάριστη, και το κόστος χρησιμοποίησης του συστήματος πάρα πολύ 

χαμηλό (Cash et.al. 1988). Ετσι απλοποιήθηκε η διαδικασία παραγγελιών 

για τους πελάτες και επί πλέον μειώθηκε το κόστος τόσο για την AHSC όσο 

και για τους πελάτες. 
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Παράλληλα το σύστημα παρέχοντας απ' ευθείας πρόσβαση στη διαδικασία 

παραγγελίας-διανομής της AHSC, έδινε τη δυνατότητα στους πελάτες να 

ελέγχουν το απόθεμα τους πληρώνοντας βέβαια ωρισμένα χρήματα στην AHSC 

γυα τη χρήση του συστήματος. Το ΠΣ επέτρεψε στην εταιρεία να μειώσει τα 

αποθέματα, να βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πελατών, και επί πλέον να 

χρησιμοποιήσει πολιτική εκπτώσεων για τους πελάτες που προμηθεύονταν 

προϊόντα σε μεγάλες ποσότητες. 

Το σύστημα παρείχε τη δυνατότητα στους πελάτες για δημιουργία και 

διατήρηση τιμολογιακών κινήτρων σε όλες τις γραμμές παραγωγής και ακόμη, 

γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, συχνά παραμέριζε ανταγωνιστές οι οποίοι δεν 

είχαν κάποια πρόσβαση στα νοσοκομεία. Επιπρόσθετα το ASAP επέτρεπε στο 

προσωπικό των πωλήσεων να ασχολείται περισσότερο με τις πωλήσεις παρά με 

τα παρουσιαζόμενα προβλήματα στη λήψη παραγγελιών και να έχει γνώση των 

δεδομένων των παραγγελιών από το ΤΤΣ της εταιρείας, με αποτέλεσμα να 

είναι καλύτερα προετοιμασμένο για τις παρουσιαζόμενες πωλήσεις. Συνολικά 

περίπου το 50% των παραγγελιών της AHSC γινόταν μέσω του ASAP. 

Επίσης χάρη στο σύστημα η εταιρεία αντιμετώπιζε αποτελεσματικότερα τον 

ανταγωνισμό, διότι ήταν σε θέση να αναλύει τα συλλεγόμενα δεδομένα του 

βιομηχανικού κλάδου, να παρακολουθεί τις τάσεις των παραγγελιών και να 

αντιλαμβάνεται έγκαιρα τις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών των πλεονεκτημάτων που πρόσφερε το σύστημα ήταν η 

αφοσίωση των πελατών στην εταιρεία και η διαρκής αύξηση του μεριδίου 

αγοράς της AHSC. 

Σ' ένα βιομηχανικό κλάδο με χαμηλά περιθώρια κέρδους και χωρίς 

διαφοροποίηση του προϊόντος η χρησιμοποίηση της πληροφορικής βοήθησε την 

AHSC να διαφοροποιηθεί μέσω καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών της 

(Porter and Millar 1985). 0 υπεύθυνος προμηθειών ενός μεγάλου 

Αμερικάνικου νοσοκομείου δήλωνε το 1986: "To ASAP σε συνδυασμό με την 

τέλεια οργάνωση της AHSC με έπεισαν να συνεχίσω την συνεργασία μου με την 

εταιρεία ακόμη και αν ο ι τιμές ήταν 1-2% υψηλώτερες από αυτές των 

ανταγωνιστών (Cash et.al. 1988). 
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Λείκτες Επίδοσης 

Ou δείκτες επίδοσης από τη χρησιμοποίηση του ASAP γίνονται, αντιληπτοί 

στον πίνακα 3.2 στον οποίο περιλαμβάνονται τα κυριώτερα στοιχεία για την 

περίοδο 1978-1984. Τα έσοδα αυξήθηκαν από 1619,5 εκατομμύρια δολλάρια το 

1978 σε 3448,5 εκατομμύρια δολλάρια το 1984. Τα κέρδη της επιχείρησης 

περίπου τετραπλασιάσθηκαν στην ίδια περίοδο. 

Η διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων και η διάρκεια παραμονής του 

αποθέματος μειώθηκαν λόγω καλύτερης και αποδοτικότερης διαχείρησης των 

υλικών με τη βοήθεια του συστήματος. Τα κέρδη ανά μετοχή και τα 

μερίσματα των μετοχών αυξήθηκαν σημαντικά. Οι επενδύσεις σε έρευνα και 

ανάπτυξη οι οποίες έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στη βελτίωση της απόδοσης 

αυξήθηκαν επίσης. 

Πρέπει όμως να γίνει αντιληπτό ότι ο αριθμός των εργαζομένων δεν αυξήθηκε 

σε αναλογία με την αύξηση των κερδών. Υπήρξε μια μικρή αύξηση στο 

υπαλληλικό προσωπικό (χρήστες του συστήματος) και καμμία αύξηση στο 

προσωπικό του τμήματος πωλήσεων. 

Σ' αυτό το τέλειο παράδειγμα στο οποίο η AHSC επιτυγχάνει τον απόλυτο 

έλεγχο το κλειδί της επιτυχίας είναι η ικανότητα της εταιρείας να 

συνδυάζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την τεχνολογία, τη διανομή του 

προϊόντος και τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. 

Η AHSC είναι το κυριώτερο παράδειγμα επιχείρησης που χρησιμοποίησε και 

χρησιμοποιεί τη δύναμη της πληροφορικής για να επιτύχει ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα. Η American κέρδισε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και πολλοί 

ανταγωνιστές προσπάθησαν να τη μιμηθούν προσφέροντας στους πελάτες 

παρόμοια ΤΤΣ. Η American όμως δεν σταμάτησε να βελτιώνει το σύστημα 

χρησιμοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία που απόκτησε στο παρελθόν, 

πράγμα που τελικά της επέτρεψε να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα 

η υπ' αριθμόν ένα επιχείρηση του βιομηχανικού κλάδου στον οποίο ανήκει. 
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Στοιχε ία: 
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1. Διάρκεια Είσπραξης 
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Αποθέματος 
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Δομής Κεφαλαίου : 

α) Μέση Απόδοση των 
Μετοχικών Επενδύσεων 

β) Απόδοση Καθαρής θέσης 
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Μετοχών 

Κέρδη ανά Μετοχή 
Αύξηση από την 

Προηγούμενη Περίοδο 
Μέρισμα Μετοχής 
Αύξηση από την 

Προηγούμενη Περίοδο 

α) 

0) 

δ) 

5.Α Λ Λα Στατιστικά Στοιχεία 

Αριθμός Απασχολούμενου 

Προσωπικού στο Τέλος 

του Ετους 
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1984 

$ 3448.5 

$ 237.8 

29.6% 
78.1% 

6.9 

$ 90.0 

56 

111 

16.4% 
15.2% 

3 3.23 

72.7% 

3 1.09 

58.0% 

31,300 

1981 

» 2660.0 

$ 133.5 

64.2% 
61.2% 

5.0 

$49.6 

55 

105 

15.0% 

13.2% 

$ 1 .87 

52.0% 
$ 0.69 

60.5% 

30,100 

1978 

$ 1619.5 

$ 81.3 

5.0 

$30.5 

61 

114 

13.5% 

11.8% 

1.23 

$0.43 

25,300 

[ποσά σε εκατομμύρια δολλάρια εκτός από τα ποσά που αναφέρονται στα 

κέρδη και τα μερίσματα ανα μετοχή που είναι σε δολλάρια] 

Πίνακας 3.2: AHSC: Χρηματοοικονομική σύγκριση κυρίων στοιχείων για τα έτη 

1978, 1981 και 1984. 

Πηγή: Cash J. et al, "Corporate Information Systems Management: Text and 

Cases", IRWIN, 2nd edition, 1988. 
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To 1987 η Baxter Healthcare εξαγόρασε την AHSC και. η νέα εταιρεία 

συνεχίζει να χρησιμοποιεί το πολύ πετυχημένο ASAP που τις δίνει ακόμη και 

σήμερα σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (Insghits, 1989). 

3.3.2.McKesson Corporation 

Ιστορία της Επιχείρησης και Φύση του Βιομηχανικού Κλάδου 

0 Thomas Drohan, πρώην πρόεδρος της επιχείρησης McKesson μιλώντας για 

την εταιρεία είπε "Ισως το μοναδικό πλεονέκτημα που η McKesson είχε, έχει 

και θα συνεχίσει να έχει είναι η γνώση της χρησιμοποίησης της τεχνολογίας 

των Η/Υ. Στην επεξεργασία των δεδομένων απασχολούνται 550 υπάλληλοι με 

έναν προϋπολογισμό πάνω από 65 εκατομμύρια δολλάρια. Σκοπεύουμε να 

συνεχίσουμε τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας αυτής και σε άλλες τρέχουσες 

•δραστηριότητες διανομής και επιπλέον, προσπαθούμε να βρούμε ευκαιρίες για 

τη χρησιμοποίηση της και σε νέους τομείς. Αυτή η αλλαγή στις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες μας, που έκανε τη διανομή την κύρια 

επιδίωξη, αντικατοπτρίζει την κύρια στρατηγική της εταιρείας μας" 

(McKesson 1983, PP. 2-3). 

Ενας από τους βιομηχανικούς κλάδους οι οποίοι έχουν επηρεασθεί πάρα πολύ 

από τη νέα τεχνολογία της πληροφορίας -δηλαδή την πληροφορική- είναι και 

ο τομέας της διανομής των φαρμάκων. Από τη δεκαετία του '70 και μετά ο 

βιομηχανικός αυτός κλάδος συρρικνώθηκε στα 2/3 του γιατί οι μικρές 

επιχειρήσεις οι οποίες δεν κατάφεραν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στον 

εκσυγχρονισμό των λειτουργιών τους τον εγκατέλειψαν. Η επιχείρηση 

McKesson -μια από τις μεγαλύτερες του βιομηχανικού κλάδου- ήταν από τις 

πρώτες που εκμεταλλεύτηκε τη δύναμη της πληροφορικής για να κερδίσει 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

Η McKesson ξεκίνησε την πορεία της στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Σήμερα 

με έδρες στο San Francisco και Callifornia αποτελεί ένα μεσάζοντα -

διανομέα φαρμάκων, τροφίμων χημικών και αλκοολούχων ποτών (Wiseman 1988). 

Στα μέσα της δεκαετίας του 70, η McKesson άρχισε να αναπτύσσει το 

πληροφοριακό της σύστημα "Economost", το οποίο και αποδείχθηκε πολύ 
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αποτε λεσματικό για την αύξηση αλλά και την προστασία του μεριδίου αγοράς 

της επιχείρησης. 

Η πληροφορική δεν επηρεάζει μόνο τον τρόπο εκτέλεσης των μεμονομένων 

δραστηριοτήτων της εταιρείας, αλλά με τη βοήθεια της νέας ροής των 

πληροφοριών, κάβε σημείο της αλυσίδας-αξ ίας της επιχείρησης. Η διοίκηση 

της εταιρείας εξέτασε κάβε στάδιο της αλυσίδας-αξίας (όπως φαίνεται στο 

διάγραμμα 3.1) με σκοπό να βρεί τρόπους με τους οποίους ou διάφορες 

εργασίες να εκτελούνται αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα. Κατέληξε 

στο συμπέρασμα λοιπόν, ότι ένα πληροφοριακό σύστημα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί σε κάβε στάδιο της αλυσίδας-αξίας. Η χρησιμοποίηση Η/Υ 

βοήθησε την McKesson να βρεί έναν περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο 

διατήρησης του αποθέματος και ακόμη της έδωσε τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιεί τους εργαζόμενους αποδοτικότερα όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

Η McKesson όμως δεν σταμάτησε εδώ. Χρησιμοποίησε τη δύναμη της 

πληροφορικής προς οφελός της και όσον αφορά τις σχέσεις της με τους 

προμηθευτές και τους πελάτες της. 

ΠΡΟ ; 

ΜΗ Ι ^ Ή Ε ! 

Θ Ε Υ Ι — ^ Αγορά!—>! Παραλαβή ί—si Αποθήκευση}—?! Συσκευασία !—>! Διανομή !—* Πώληση ^ — ) ! ΛΑ 

ΤΕΣ Γ Ί ΤΕΣ 

Διάγραμμα 3.1: Η Αλυσίδα Προστιθέμενης Αξίας ενός Διανομέα. 

Πηγή: Murno Μ. και Huff S, "Information Technology and Corporate 

Strategy", Business Quarterly, Summer 1985. 
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Ακολουθούμενη Στρατηγική 

Τη χρονική περίοδο από το 1980 έως το 1987 η McKesson μετατράπηκε από μια 

τεράστια επιχείρηση με ποικίλες δραστηριότητες σε ένα αυτοματοποιημένο 

διανομέα. Πούλησε περίπου τα μισά ενεργητικά στοιχεία του έτους 1980 

(720 εκατομμύρια δολλάρια) και στο οικονομικό έτος 1986-87 "περίπου το 

80% των κερδών της προήλθε από δραστηριότητες διανομής-μεταπώλησης" 

(Wiseman 1988). 

Εκείνο που διαμορφώνει τη νέα στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας είναι ο 

τρόπος χρησιμοποίησης της πληροφορικής. Η McKesson θεωρεί τη χρήση της 

πληροφορικής πρωταρχικής σημασίας για την υποστήριξη και διαμόρφωση της 

στρατηγικής της ώστε να αποκτήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Σύμφωνα με έναν αντιπρόεδρο της εταιρείας "το κάθε τι που δημιουργήσαμε 

πηγάζει από την ικανότητα μας να πείθουμε τους πελάτες μας να 

χρησιμοποιούν τους Η/Υ" (Wiseman 1988). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

ετών η McKesson έχει εισαγάγει νέα προϊόντα και υπηρεσίες βασισμένα στον 

Η/Υ, τα οποία την Βοήθησαν να αποκτήσει μια υπεροχή έναντι των αγοραστών 

και των προμηθευτών της, μια υπεροχή η οποία αποτελεί ένα σημαντικό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

0 Ρόλος του ΠΣ στη Δημιουργία Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων. 

Η McKesson πρόσφερε στους πελάτες της ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες 

τους διευκόλυναν στην εκτέλεση των παραγγελιών. Η εταιρεία βελτίωσε 

έτσι αφ' ενός μεν τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες έκαναν τις 

παραγγελίες τους και πάρε λάμβαναν τα προϊόντα, αφ' ετέρου δε τον τρόπο 

προετοιμασίας των τιμολογίων τους. Για αντάλλαγμα οι πελάτες ζητούσαν 

όλο και μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων από την McKesson. 

Η εταιρεία άρχισε να αναπτύσει το πληροφοριακό της σύστημα "Economost" το 

οποίο έδινε σε κάθε πελάτη λεπτομερείς εκθέσεις για τον τρόπο πώλησης των 

διαφόρων προϊόντων. Στην αρχική του μορφή το σύστημα περιελάμβανε 
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τερματικά τα οποCa χρησιμοποιούσαν οι πελάτες της εταιρείας, κυρίως 

φαρμακεία. 

0 υπάλληλος ενός τέτοιου φαρμακείου εξέταζε τα ράφια με τα αποθέματα και 

όταν διαπίστωνε ότι δεν υπήρχε καθόλου απόθεμα ή ότι -αυτό είχε μειωθεί, 

έπαιρνε τον κωδικό του προϊόντος από την ετικέττα που υπήρχε στο ράφι του 

και τον πληκτρολογούσε στο τερματικό. Αφότου τέλειωνε τη διαδικασία της 

παραγγελίας (need to reorder) χρησιμοποιούσε το τερματικό μαζί με έναν 

ακουστικό σύνδεσμο για τη μετάδοση των στοιχείων της παραγγελίας στον 

κεντρικό υπολογιστή της McKesson. Για κάθε φαρμακείο η εταιρεία είχε 

καθορίσει μια ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας και μόνο όταν αυτή 

συμπληρωνόταν άρχιζε η διαδικασία της διανομής. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του '70, η εταιρεία άρχισε να βελτιώνει το 

σύστημα, προσθέτοντας για παράδειγμα πολλά είδη τερματικών για την 

αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών. Μια τέτοια βελτίωση είχε σαν αποτέλεσμα 

να καταστήσει το σύστημα ικανό να γνωρίζει την ακριβή θέση -ράφη, 

πτέρυγα, κ.λ.π.- κάθε προϊόντος σε κάθε κατάστημα με αποτέλεσμα το ίδιο 

το σύστημα να καθορίζει τον τρόπο φόρτωσης των εμπορευμάτων κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε, να επιταχύνει και να διευκολύνει την παράδοση τους και 

ταυτόχρονα την παραλαβή και την τοποθέτηση τους στα ράφια, προσφέροντας 

μια σημαντική εξυπηρέτηση στους πελάτες. 

Πολλοί πελάτες φαρμακείων καλύπτονται από διάφορα ασφαλιστικά προγράμματα 

όπως π.χ. το Medicare. Σ' αυτούς η McKesson πρόσφερε και άλλη 

εξυπηρέτηση. Μηορούν με μια πλαστική κάρτα αναγνώρισης, όπως οι 

πιστωτικές κάρτες, να αγοράζουν φάρμακα με συνταγή πληρώνοντας το ποσό 

που τους αντιστοιχεί μετά την αφαίρεση του ποσού της ασφαλιστικής τους 

κάλυψης. 

Μέσω της κάρτας αυτής δε το φαρμακείο μπορεί στη συνέχεια να απαιτήσει το 

υπόλοιπο της αξίας. Χάρη σ' αυτή την εξυπηρέτηση σημειώθηκε μια 

αυξανόμενη τάση των αγοραστών να κάνουν τις αγορές τους από τα φαρμακεία 

εκείνα που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την κάρτα τους. Ενας από τους 

φαρμακοποιούς που χρησιμοποιεί το σύστημα αισθάνθηκε ότι βασιζόταν 
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αποκλειστικά στο Economost της McKesson. Me βοήθησαν να δουλεύω πιο 

παραγωγικά" είπε (Businnes Week 1985). 

Επίσης η εταίρε Ca McKesson προσφέρει στα φαρμακεία και αρκετές εκθέσεις 

για τη διοίκηση του φαρμακείου. Για παράδειγμα έαν τα καταστήματα 

ενημερώσουν την εταιρεία για τις επιθυμητές λιανικές τιμές τους ή τα 

ποσοστά κέρδους, μπορούν να προμηθευτούν μικρές αυτοκόλλητες ταινίες με 

τη λιανική τιμή του προϊόντος μαζί με κάθε παραγγελία. Επίσης μια έκθεση 

με τα μικτά κέρδη μπορεί να δοθεί στους φαρμακοποιούς βασιζόμενη στις 

ποσότητες αγοράς και στο ποσοστό κέρδους. 

Με την παροχή περισσοτέρων πληροφοριών από τους φαρμακοποιούς προς την 

McKesson το περιθώριο κέρδους μπορεί να προσδιοριστεί και σαν ποσοστό επί 

των πωλήσεων. Σε περίπτωση όμως που το φαρμακείο συνεργάζονταν και με 

άλλους διανομείς για την προμήθεια των φαρμάκων, οι εκθέσεις αυτές δεν θα 

είχαν κανένα νόημα. Μ' αυτόν τον τρόπο, οι φαρμακοποιοί "δέθηκαν" με το 

σύστημα. 

Η McKesson για τη βελτίωση του δικού της συστήματος προμήθειας συνδέθηκε 

επίσης και με τα συστήματα των σαράντα μεγαλυτέρων προμηθευτών της κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε η αναπλήρωση των προμηθειών της να επισπεύδεται και να 

διευκολύνεται σημαντικά. Αυτό όχι μόνο συντόμευσε το χρόνο παραγγελίας 

αλλά ταυτόχρονα αύξησε και την παραγωγικότητα. 

Πριν τη χρησιμοποίηση του συστήματος η εταιρεία είχε 85 κέντρα διανομής 

φαρμάκων και 800 πωλητές. Με το νέο σύστημα τα κέντρα διανομής 

περιορίσθηκαν σε 55, από τους πωλητές παρέμειναν μόνο 375 και το 

προσωπικό του τμήματος προμηθειών μειώθηκε από 140 σε 12 άτομα, παρ' ότι 

διακινείται διπολάσιος όγκος προϊόντων από εκείνον με το παλιό σύστημα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρείχε η McKesson το 1974 η εταιρεία 

κατείχε την πρώτη θέση στη διανομή φαρμάκων με ποσοστό της τάξεως του 

20%. Το 1985 οι μεσάζοντες (Wholesalers) διακίνησαν το 60% όλων των 

φαρμακευτικών προϊόντων έναντι 40% που είχαν διακινήσει το 1974. Σε ένα 

βιομηχανικό κλάδο με χαμηλά περιθώρια κέρδους, η αύξηση αυτή στην 
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τοσότητα είναι πολύ σημαντική. Η πληροφορική εγκαινίασε μια νέα εποχή 

ςαλύτερης χρησιμοποίησης των τηλεπικοινωνιών και επένδυσε στην 

εξυπηρέτηση των πελατών της, επιτρέποντας στους διανομείς-μεσάζοντες να 

>ημιουργήσουν στενώτερους και περισσότερο κερδοφόρους δεσμούς με τους 

ταραγωγούς και τους καταναλωτές. 

Γα παραπάνω παραδείγματα της American Hospital Supply Corporation και της 

IcKesson Corporation σκιαγραφούν τα αποκτώμενα ανταγωνιστικά 

rλεονεκτήματα σύμφωνα με το υπόδειγμα του καθηγητή Porter'. 

*ο ανταγωνισμός μεταξύ υφισταμένων εηιχειρήσεων οδήγησε τις δύο 

επιχειρήσεις στη χρησιμοποίηση του νέου μέσου, του στρατηγικού 

πληροφοριακού συστήματος για τη διαμόρφωση και διατήρηση 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 

*η διαπραγματευτική δύναμη των επιχειρήσεων ως προς τους αγοραστές 

χρησιμοποιήθηκε και από τις δύο επιχειρήσεις για να σύνδεση 

περισσότερο τους αγοραστές με το πληροφοριακό σύστημα των 

επιχειρήσεων 

*η διαπραγματευτική δύναμη των επιχειρήσεων ως προς τους προμηθευτές 

ανάγκασε τους προμηθευτές των παραπάνω επιχειρήσεων να βρεθούν σε 

μειονεκτική θέση 

*η υπάρχουσα απειλή από νεο-εισερχόμενους ανταγωνιστές καθώς επίσης 

και η απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα φανερώνει ότι οι 

επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και από τις δύο 

κατηγορίες ανταγωνιστών. 

όσο η AHSC όσο και η McKesson ακολουθούν ωρισμένα συγκεκριμένα βήματα 

ατά τη διαδικασία λήψης παραγγελιών από τους πελάτες τους με τη βοήθεια 

ου Η/Υ. Υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να προσβάλλουν 

ην ανταγωνιστική θέση των παραπάνω επιχειρήσεων με την προσφορά 

λεκτρονικών υπηρεσιών οι οποίες υιοθετούν τα προκαθωρισμένα αυτά βήματα 

τσι ώστε ο πελάτης να μην αντιμετωπίζει "κόστος μετακίνησης" αν θα ήθελε 

α αποδεσμευθεί από τις εταιρείες αυτές. Στην μελέτη της ηερίπτωσης της 

HSC, στην προηγούμενη ενότητα, είδαμε τον τρόπο με τον οποίο η 

πιχείρηση αυτή έχει αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις. 
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Δείκτες Επίδοσης 

Η χρησιμοποίηση των Η/Υ για την εξυπηρέτηση των πελατών μιας επιχείρησης 

μεταβάλλει το κόστος λειτουργίας τόσο της προμηθεύτριας επιχείρησης όσο 

και των πελατών της. Η επιχείρηση McKesson κατάφερε να μειώσει τους 

πωλητές από 800 στις αρχές της δεκαετίας του '70 σε 375 στη δεκαετία 

του '80 και το 

προσωπικό που εκτελούσε τις αγορές από 120 το 1976 σε 14 το 1981 χάρη στη 

χρησιμοποίηση Η/Υ σε 32 κέντρα διανομής (Insghits 1989). Οι υπόλοιποι 

δείκτες επίδοσης από τη χρησιμοποίηση του ΤΤΣ εμφανίζονται στον πίνακα 

3.3, στον οποίο περιλαμβάνονται τα κυριώτερα στοιχεία για την περίοδο 

1984-1989. 

Ενα από τα κυριώτερα οφέλη μιας προμηθεύτριας επιχείρησης όταν αυτή 

συνδέεται με τον πελάτη της μέσω τηλεπικοινωνιών είναι η αποφυγή κόστους 

(cost avoidance), παρά η μετατόπιση κόστους (cost displacement) δηλαδή η 

ικανότητα να διακινεί μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων χωρίς να αυξήσει 

τον αριθμό των εργαζομένων της. Με το χειρογραφικό τρόπο παραγγελιών, οι 

μονάδες εξυπηρέτησης έχουν συνήθως υψηλώτερο προσαυξητικό κόστος 

(incremental cost). Το κύριο μέρος του κόστους αυτού είναι οι μισθοί και 

τα συσχετιζόμενα γενικά έξοδα. 

Οταν μια επιχείρηση επενδύσει στις τηλεπικοινωνίες και στην υποδομή 

της επεξεργασίας για να αλλάξει τη φύση της υπηρεσίας, στην ουσία 

ατικαθιστά την εργασία η οποία είναι μια μεταβλητή δαπάνη με τεχνολογία η 

οποία είναι σταθερή. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε περιορισμένο εύρος, το 

κόστος συναλλαγών (διεκπαιρέωσης) είναι ανεξάρτητο της ποσότητας. 

Από τα παραπάνω λοιπόν μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι οι επιχειρήσεις για 

να ανταπεξέλθουν σήμερα στον ανταγωνισμό που υπάρχει στο βιομηχανικό 

κλάδο των διανομών και να καταφέρουν να επιβιώσουν θα πρέπει να αναζητούν 

διαρκώς νέους δρόμους για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη 

χρησιμοποίηση των πληροφοριακών τους πηγών. 
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Και στις δύο περιπτώσεις που εξετάσθηκαν στις παραπάνω ενότητες (AHSC και 

McKesson) τα ΠΣ χρησιμοποιήθηκαν από τον μεσάζοντα-διανομέα για την 

απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. 0 Synott (1987) αναφέρει ότι, μ ta 

φαρμακοβιομηχανία άρχισε ήδη να τοποθετεί Η/Υ στα γραφεία των τελικών 

αγοραστών δηλαδή των φαρμακοποιών, παραμερίζοντας έτσι όλους τους 

μεσάζοντες. Ολα τα μέλη του "συστήματος-αξίας" -ολόκληρο το σύστημα για 

την παραγωγή και διάθεση στον καταναλωτή του τελικού προϊόντος 

(Ευθύμογλου 1990)- θα πρέπει να λάβουν υπόψη τις νέες δυνατότητες της 

πληροφορικής για να μπορέσουν, αν όχι να κερδίσουν ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα, να διατηρήσουν την θέση που κατέχουν στο βιομηχανικό 

κλάδο. Γιατί είναι πολύ πιθανό -όπως τα παραδείγματα δείχνουν- αν δεν 

χρησιμοποιήσουν την πληροφορική στρατηγικά να αναγκασθούν αργά ή γρήγορα 

να εγκαταλείψουν το βιομηχανικό κλάδο. 



Λειτουργικά Στατιστικά 
Στοιχε ία: 

α) Εσοδα 
β) Κέρδη 
γ) Αύξηση σε σχέση με 

την προηγ. περίοδο: 
1 . Εσοδα 
2. Κέρδη 

δ) Δείκτης Κερδών 
προς Εσοδα 

$ 7046.4 
$ 239.2 

7.3% 
11.3% 

3.4 

Στατιστικά Στοιχεία 
Ενεργητικού για 
Κύριες Λειτουργίες 

1. Διάρκεια Είσπραξης 
Απαιτήσεων 

2. Διάρκεια Παραμονής 
Αποθέματος 

. Στατιστικά Στοιχεία 
Μετοχών 

α) Κέρδη ανά Μετοχή 
β) Αύξηση από την 

Προηγούμενη Περίοδο 
γ) Μέρισμα Μετοχής 
δ) Αύξηση από την 

Προηγούμενη Περίοδο 

- 8 4 -

1989 

2 6 . 8 

4 5 . 3 

$ 2 . 1 4 

1 1 . 5 % 
$ 1 . 4 4 

1 2 . 5 % 

1 9 8 7 

> 5 8 9 5 . 9 
$ 2 0 1 , 2 

2 2 . 0 % 
1 3 . 3 % 

3 . 4 

2 8 . 7 

5 6 . 8 

$ 1 . 8 7 

3 5 . 5 % 
$ 1 . 2 6 

5% 

1984 

$ 2723.6 
$ 112.2 

15.8% 
23.2% 

4. 1 

27.9 : 

55.4 ; 

$ 1.21 : 

15.2% 
$ 1.20 

-

[ποσά σε εκατομμύρια δολλάρια εκτός από τα ποσά που αναφέρονται στα 
κέρδη και στα μερίσματα ανά μετοχή που είναι σε δολλάρια] 

Πίνακας 3.3: McKesson: Χρηματοοικονομική σύγκριση κυρίων στοιχείων για τα 
έτη 1984, 1987 και 1989. 

Πηγή: McKesson Today, 1989 Annual Report, June 1989. 
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3.3.3.Merrill Lynch 

Ιστορία της Επιχείρησης και Φύση του Βιομηχανικού Κλάδου 

Οι τράπεζες και OL χρηματομεσιτικές επιχειρήσεις ανήκουν στις περισσότερο 

ανταγωνιστικές και ριψοκίνδυνες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι 

κεφαλαιουχικές επενδύσεις των ανταγωνιζόμενων είναι γενικά πολύ υψηλές 

και ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σημαντικός. Η επιτυχία όμως 

για τους τραπεζ ίτες/χρηματομεσίτες σημαίνει πάρα πολύ μεγάλα κέρδη. 

Από την άλλη πλευρά όμως αν ξεπεραστούν από τους ανταγωνιστές ti αν χαθεί 

η εμπιστοσύνη των πελατών προς αυτούς είναι πολύ πιθανό να αναγκασθούν να 

εγκαταλείψουν το βιομηχανικό κλάδο. Στον κλάδο των τραπεζών και 

χρηματομεσιτικών υπηρεσιών συναντάμε τις μεγαλύτερες επενδύσεις σε ΠΣΔ. 

Ειδικώτερα στον τραπεζικό κλάδο τόσο τα προϊόντα όσο και οι διαδικασίες 

εξαρτώνται κατά ένα μεγάλο μέρος από την πληροφοριακή. 

Το 1977 η Merrill Lynch, η μεγαλύτερη επιχείρηση χρηματομεσιτικών 

υπηρεσιών (brokerage house) στις Η.TT.Ά. καθιέρωσε ένα νέο προϊόν, τον 

"Λογαριασμό Διοίκησης Ρευστών" (Cash Management Account), ο οποίος 

γκρέμισε τα παραδοσιακά σύνορα ανάμεσα στις τράπεζες και στους 

χρηματομεσιτικούς οργανισμούς (Benjamin et.al. 1984). Η διοίκηση της 

Merrill Lynch αποφάσισε να συνδυάσει μερικές χρηματομεσιτικές υπηρεσίες 

σε ένα νέο προϊόν με τη βοήθεια της πληροφορικής. 

Ετσι, εξήγγειλε το νέο της προϊόν -τον Λογαριασμό Διοίκησης Ρευστών 

(Λ.Δ.Ρ)- ο οποίος ενοποιεί ένα μεγάλο μέρος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών: 

τρεχούμενους και μη λογαριασμούς, πιστωτικές κάρτες και λογαριασμούς 

χρεωγράφων (Marchard and Horton 1986). Τα χρήματα μπορούν να μεταφερθούν 

μεταξύ αυτών των λογαριασμών ανάλογα με την περίπτωση. Δεν υπάρχουν 

κεφάλαια κίνησης και οι επιβαρύνσεις εμφανίζονται μόνο όταν μια συναλλαγή 

-όπως π.χ. η πώληση ενός τίτλου- ολοκληρωθεί, και όχι κατά την έναρξη 

της. Ενα άλλο χαρακτηριστικό του Λ.Δ.Ρ. είναι ότι παρέχει τόκο στους 

τρεχούμενους λογαριασμούς (Mayer and Boor 1987) 
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To véo npo'Cóv διαδιδόταν μέσω των χρηματομεσιτών στους πελάτες oc οποίοι 

είχαν στους λογαριασμούς τους τουλάχιστον 20.000 δολλάρια (Marchard and 

Horton 1986). Οι χρηματομεσίτες όμως δεν μπορούσαν να αντιληφθούν ποια 

θα ήταν τα κέρδη τους από το προϊόν και έτσι η ενημέρωση των πελατών 

γινόταν με πολύ αργό ρυθμό κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών. 

Αντιλαμβανόμενη όμως η εταιρεία το γεγονός αυτό προσπάθησε να δελεάσει 

τους χρηματομεσί,τες προσφέροντας τους κίνητρα για την προσέλκυση 

μεγαλυτέρου αριθμού πελατών. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Το 1980 

ανοίχθηκαν 180.000 λογαριασμοί, το 1981 560.000, το 1982 900.000 και το 

1983 πάνω από 1 εκατομμύριο λογαριασμοί. 0 μέσος όρος καταθέσεων ανά 

πελάτη το 1984 ήταν 70.000 δολλάρια (Wiseman 1985). 

Ακολουβούμενη Στρατηγική 

Η πηγή δημιουργίας του Λ.Δ.Ρ. ήταν μια μελέτη του 1975 στο Stanford 

Research Institute (Benjamin et.al. 1984). 0 οργανωτικός σχεδιασμός της 

Merrill Lynch βελτίωσε την αρχική εκείνη μελέτη και προέκυψε ο σημερινός 

πολύ πετυχημένος Λ.Δ.P. (Petre 1985). 

Στους πρώτους 12 μήνες της λειτουργίας του, ο Λ.Δ.Ρ προσέλκυσε 5 

δισεκατομμύρια δολλάρια καταθέσεων για τη Merrill Lynch. Η 

ακολουθούμενη στρατηγική της εταιρείας ήταν απλή: άνοιγε όσο το δυνατόν 

περισσότερους λογαριασμούς καταθέσεων και χρησιμοποιούσε την απαραίτητη 

υποδομή σε Η/Υ και τηλεπικοινωνίες για να εξυπηρετήσει τους λογαριασμούς 

αυτούς. 

0 πρόεδρος μιας από τις 5 μεγαλύτερες τράπεζες της Αμερικής υποσχέθηκε 

στους πελάτες του ότι η επιχείρηση του θα αποκτούσε ένα λογαριασμό σαν 

τον Λ.Δ.Ρ. μέσα σε έξι μήνες. Τρία χρόνια όμως μετά την υπόσχεση αυτή, η 

τράπεζα δεν είχε ακόμη δημιουργήσει παρόμοιο λογαριασμό. Η Merrill Lynch 

-ένας χρηματομεσιτικός οργανισμός- κατόρθωσε να ξεπεράσει τις τράπεζες 

όσον αφορά τις υπηρεσίες που μπορούσαν να προσφέρουν στους πελάτες τους. 
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Σύντομα οι τράπεζες αντιλήφθηκαν πως θα έπρεπε να αντιδράσουν, δεν 

διέθεταν όμως την τεχνολογική υποδομή γ ta μια ανάλογη ενέργεια. Ηταν σε 

θέση να προσφέρουν ειδικά υψηλά επιτόκια καταθέσεων π. άλλες υπηρεσίες που 

μόνο τράπεζες μπορούσαν να προσφέρουν -και όχι χρηματομεσιτικοC 

οργανισμοί- αλλά δεν είχαν τη δυνατότητσα να προσφέρουν την τράπεζα και 

την επεξεργασία δεδομένων που είναι το "κλειδί" του Λ.Δ.Ρ. 

Η Merrill Lynch όμως αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα. Η εταιρεία σαν 

χρηματομεσιτική επιχείρηση που ήταν δεν μπορούσε επίσημα να προσφέρει τις 

υπηρεσίες μιας εμπορικής τράπεζας, και συνεπώς δεν της επιτρεπόταν να 

προβεί στην έκδοση πιστωτικής κάρτας. Η Merrill Lynch λοιπόν επέλεξε 

μετά από αρκετές διαπραγματεύσεις την τράπεζα "Banc One" για να αναλάβει 

την επεξεργασία των συναλλαγών της (Petre 1985) . 

Η εφαρμογή του συστήματος απαιτούσε μια πολύπλοκη τεχνολογία 

πληροφόρησης μεταξύ του μεσιτικού γραφείου της Merrill Lynch και της Banc 

One που λειτουργούσε σαν κέντρο ελέγχου λογαριασμών της πιστωτικής κάρτας 

για τους Λ.Δ.Ρ. Μέχρι το Φεβρουάριο του 1983 είχαν ανοιχθεί 

περισσότεροι από 915.000 λογαριασμοί οι οποίοι αυξάνονταν με ρυθμό της 

τάξεως των 5.000 την εβδομάδα. 

Η τεχνολογία που χρησιμοποίησε η εταιρεία ήταν δεδομένη, χωρίς τίποτα το 

ιδιαίτερο στο υλικό (hardware) ή στο λογισμικό (software). Εκείνο το 

οποίο βοήθησε την εταιρεία να διαφοροποιηθεί ήταν ο συνδυασμός των 

διαφορετικών τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που το προϊόν 

μπορούσε να πραγματοποιήσει και τις οποίες ούτε η American Express (με 

επενδύσεις 300-5000 εκατομμύρια δολλάρια στην πληροφορική) ούτε καμμία 

άλλη πιστωτική κάρτα μπορούσε να προσφέρει, δηλαδή μη αναγκαιότητα 

αρχικών κεφαλαίων κίνησης, δυνατότητα στιγμιαίας μετακίνησης πόρων σε 

λογαριασμούς με υψηλώτερο επιτόκιο προς όφελος του πελάτη και πολλαπλή 

πρόσβαση σε πολλές υπηρεσίες (Mayer and Boor 1987). 

Ακόμη δεν έχει γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασαν οι 

τραπεζικές επιχειρήσεις όταν τέθηκε σε εφαρμογή ο Λ.Δ.Ρ. Μερικές από τις 

προσπάθειες τους επικεντρώθηκαν στη διαφήμιση των δικών τους προϊόντων. 
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H Merrill Lynch καθιερώθηκε μ' αυτή τη μοναδική της κίνηση σαν ένας 

κύριος ανταγωνιστής των τραπεζικών υπηρεσιών. 0 Λ.Δ.Ρ. της έχει 

προσφέρει περισσότερουτς από ένα εκατομμύριο πελάτες, πράγμα το οποίο 

σημαίνει ότι το σύστημα προσφέρει τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που 

χρειάζονται οι περισσότεροι Αμερικανοί. 

0 Ρόλος του ΠΣ στη Δημιουργία Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων 

0 Α.Δ.Ρ. είναι ένας συνδυασμός πιστωτικής κάρτας, τρεχούμενου λογαριασμού 

και διαφόρων χρηματομεσιτικών υπηρεσιών. Η εφαρμογή του απαιτεί ένα 

πολυσύνθετο ΠΣ το οποίο θα επεξεργάζεται δεδομένα και θα επικοινωνεί με 

τα χρηματομεσιτικά γραφεία της Merrill Lynch και τα υποκαταστήματα της 

Banc One η οποία όπως αναφέρθηκε λειτουργεί σαν ένα κέντρο επεξεργασίας 

συναλλαγών των Λ.Δ.Ρ. 

Αν και σε όρους "βαθμού δύναμης" όπως παρουσιάσθηκε στον πίνακα 3.1 το 

σύστημα ανήκει στην κατηγορία της "διασύνδεσης" γιατί επιτρέπει την 

επικοινωνία ανάμεσα στη Merrill Lynch και τη Banc One, στην ουσία είναι η 

περίπτωση κατά την οποία η πληροφορική έχει χρησιμοποιηθεί για την 

υποστήριξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (Synnott 1987). Οι Η/Υ 

βοήθησαν στη δημιουργία ενός από τα πλέον πετυχημένα προϊόντα στο 

βιομηχανικό κλάδο, του "Λογαριασμού Διοίκησης Ρευστών" (CMA). 

Η εταιρεία έχει προσελκύσει δισεκατομμύρια δολλάρια καταθέσεων 

συνδυάζοντας τις πληροφορίες από τις επιταγές των πελατών, από την κίνηση 

των πιστωτικών καρτών και των χρεωγράφων σε μια μηχανογραφημένη μηνιαία 

κατάσταση και επιτυγχάνοντας τη "μετατροπή" των καταθέσεων με μικρό ή 

ανύπαρκτο επιτόκιο, σε καταθέσεις που απόφεραν μεγάλο επιτόκιο στον 

καταθέτη (Marchard and Horton 1986). 

0 καταθέτης μπορεί να αποκτήσει ένα Λ.Δ.Ρ. πληρώνοντας μια μικρή 

συμμετοχή της τάξεως των 28 δολλαρίων το χρόνο. Με αυτή τη συμμετοχή ο 

πελάτης μπορεί να χρησιμοποιεί αφ' ενός μεν την πιστωτική κάρτα και το 

βιβλιάριο επιταγών, αφ' ετέρου δε τις διάφορες υπηρεσίες που η εταιρεία 
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παρέχει για την προστασία του λογαριασμού του σε περίπτωση απώλειας της 

κάρτας, καθώς επίσης και τις συνηθισμένες χρηματομεσιτικές συμβουλές. 

Ακόμη ο πελάτης λαμβάνει μια συνοπτική μηνιαία κατάσταση με όλες τις 

συναλλαγές που έγιναν στο λογαριασμό του. 

Η κατάσταση δείχνει τα υπάρχοντα στο λογαριασμό του καταθέτη χρεώγραφα, 

μετοχές, τα λαμβανόμενα μερίσματα και επιτόκια, τις πωλούμενες ή 

αγοραζόμενες μετοχές (με τα αντίστοιχα κέρδη η ζημίες) τις μεσιτικές 

προμήθειες, τις επιταγές οι οποίες εξαργυρώνονται, τις πληρωμές με 

πιστωτική κάρτα κ.λ.π. 

Για τις πληρωμές των διαφόρων λογαριασμών πρώτα χρησιμοποιούνται τα 

χρήματα εκείνα στα οποία τα επιτόκια είναι πολΰ χαμηλά έως μηδαμινά. Αν 

τα χρήματα αυτά δεν είναι αρκετά για την πληρωμή των υποχρεώσεων, τότε 

χρησιμοποιούνται τα υπόλοιπα ρευστά διαθέσιμα του λογαριασμού. Στην 

περίπτωση κατά την οποία τα ρευστά διαθέσιμα δεν επαρκούν τότε 

πραγματοποιείται ένα "δάνειο" εσωτερικά του λογαριασμού με αντίκρυσμα το 

χαρτοφυλάκιο των χρεωγράφων, μετοχών, τίτλων κ.λ.π. που είναι 

κατατεθημένα στο Λ.Δ.Ρ. 

Επιπλέον ο πελάτης κερδίζει από το κεφάλαιο κίνησης γιατί, όπως 

αναφέρθηκε, ο λογαριασμός του επιβαρύνεται όταν η συναλλαγή ολοκληρωθεί 

και όχι κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης αυτής, με αποτέλεσμα να κερδίζει 

το επιτόκιο μερικών ημερών. Με αυτό τον τρόπο η Merrill Lynch κατόρθωσε 

τελικά να μεγιστοποιήσει τις επενδύσεις των πελατών της. 

Δείκτες Επίδοσης 

0 Λ.Δ.Ρ. προσέλκυσε 85 δισεκατομμύρια δολλάρια καταθέσεων και ακόμη και 

μετά από τη δημιουργία αρκετών παρομοίων λογαριασμών από ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις κατόρθωσε να διατηρήσει το 70% των συναλλαγών (Business Week 

1985). Ισως ο καλύτερος τρόπος για να αντιληφθούμε τη συνεισφορά του 

Α.Δ.Ρ. στη Merrill Lynch είναι ένα σχόλιο από τον πρόεδρο της επενδυτικής 

τράπεζας Citicorp, Walter Wriston το Μάρτιο του 1980 όταν περιέγραφε το 
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πως βλέπει την τράπεζα του μέλλοντος σε μια ομιλία του: "Η τράπεζα των 

ονείρων μου ήδη υπάρχει" είπε, "ο Don Reagan είναι ο πρόεδρος της και 

ονομάζεται Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith" (Fortune 1980). 

0 Λ.Δ.Ρ. είναι ένα καινοτομικό npo'ióv το onoCo παρέχει δυνατότητες 

οικονομιών κλίμακας στη Merrill Lynch και στους πελάτες της. Το προ ιόν 

δεν θα μπορούσε ποτέ να χρησιμοποιηθεί χωρίς την υποστήριξη ενός 

προγράμματος Η/Υ, τη βοήθεια της Banc One και τις δυνατότητες της Merrill 

Lynch στις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής (αυτοματοποίηση γραφείου, 

τηλεπικοινωνίες, επεξεργασία δεδομένων). 

Αν και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος προϋπήρχαν ξεχωριστά σε διάφορα 

προϊόντα, ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών αυτών και η ευκολία με την 

οποία μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους πελάτες, έκανε το npo'ióv ένα 

αποτελεσματικό υποκατάστατο για πολλά υπάρχοντα προϊόντα ανεξάρτητα από 

την υψηλώτερη τιμή που ίσως έπρεπε να πληρώσουν οι καταναλωτές για να το 

αποκτήσουν (Marchard and Horton 1986). 

0 Λ.Δ.Ρ., που δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει χωρίς τη βοήθεια της 

πληροφορικής, έδωσε τη δυνατότητα στη Merrill Lynch να διατηρήσει τη 

.ιονοπωλιακή της θέση γ ια 4 χρόνια. Ανταγωνισμός από άλλες 

χρηματομεσιτικές υπηρεσίες δεν εμφανίσθηκε έως το 1981, και στο τέλος του 

1983 ο πλησιέστερος ανταγωνιστής της Merrill Lynch είχε μόνο 125.000 

πελάτες (Wiseman 1988). Μόνο μετά το 1984 άλλες τράπεζες και 

χρηματομεσιτικές επιχειρήσεις εισέβαλαν στην αγορά με παρόμοια προϊόντα 

και το απαιτούμενο ΤΤΣΔ για την υποστήριξη αναλόγων στρατηγικών. 

0 Λ.Δ.Ρ. έχει περιγραφεί σαν ένα από τα πιο πετυχημένα προϊόντα που έχουν 

προσφερθεί από τις διεθνείς τράπεζες και φυσικά σαν ένα από τα προϊόντα 

που καλύπτονται από ένα πέπλο μυστηρίου. Διευθυνόμενος από τη διοίκηση 

της επιχείρησης και συνήθως χρησιμοποιούμενος από ειδικούς, ο Λ.Δ.Ρ. 

είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα προϊόντα. Ισως είναι η πιο σπουδαία 

"χρηματοοικονομική καινοτομία" των χρόνων μας (Banking Technology 1986). 
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3.3.4.Citicorp: Τράπεζα Επενδύσεων 

Ιστορία της Επιχείρησης και Φύση του Βιομηχανικού Κλάδου 

Σύμφωνα με τον Du Wayne Peterson, πρόεδρο της εταιρείας Security Pacific 

Automation: "Στον τραπεζικό χώρο δεν θα μπορούσε καμμία επιχείρηση να 

επιβιώσει και να συνεχίσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες χωρίς 

την τεχνολογία η οποία έχει γίνει σήμερα ένα ανταγωνιστικό όπλο" 

(Business Week 1985). 

Η επιχείρηση Citibank, της οποίας η Citicorp είναι θυγατρική εταιρεία, 

είναι η 6η μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο σε σύνολο ενεργητικών στοιχείων. 

Είναι η υπ' αριθμ. 1 μη Ιαπωνική τράπεζα. Είχε τα μεγαλύτερα κέρδη από 

όλες τις τράπεζες το 1986. Στα τελευταία 10 χρόνια η Citicorp έχει 

μεταβάλει την επιχειρηματική της ταυτότητα από εμπορική τράπεζα σε 

επιχείρηση παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τελικά σε μια 

πληροφοριακή επιχείρηση που παρέχει αφ' ενός μεν διαφοροποιημένη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, αφ' ετέρου δε επενδυτικές συμβουλές. 

διαφοροποιώντας την ανάλυση μας όσον αφορά την εξέταση της επιχείρησης 

Citicorp από τις άλλες επιχειρήσεις που αναλύθηκαν σ' αυτό το κεφάλαιο, 

9α εξετάσουμε τη χρησιμοποίηση των εφαρμογοόν των Η/Υ γενικά από τη 

Citicorp Investement Bank, και όχι τα ιδιαίτερα προγράμματα που τυχόν 

έχει χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιεί για την απόκτηση ανταγωνιστικών 

π λεονεκτημάτων. 

ακολουθούμενη Στρατηγική 

"Η αξία της καλής πληροφορίας είναι τόσο σπουδαία σήμερα όσο εξίσου ήταν 

ιτην εποχή των ταχυδρομικών περιστεριών. Σήμερα βέβαια εμπιστευόμαστε 

υους Η/Υ και όχι τα ταχυδρομικά περιστέρια, αλλά έχουμε τις ίδιες 

ιληροφοριακές απαιτήσεις. Ενδιαφερόμαστε για συστήματα τα οποία θα μας 

3ιευκολύνουν να πραγματοποιήσουμε τις τραπεζικές μας επενδύσεις 

υαχύτερα και καλύτερα από τους ανταγωνιστές μας" (Watson 1987). Η δήλωση 

χυτή του J. Watsons της Citicorp, συνοψίζει τη στρατηγική της τράπεζας 
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όσον αφορά: την πληροφορική. 

0 Ρόλος του ΠΣ στη Δημιουργία Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων 

Η τράπεζα Citibank είναι, γνωστή σ' όλο τον κόσμο από την πρωτοποριακή 

χρησιμοποίηση της ιδέας "24 ώρες μετρητά" με τη βοήθεια των 

εγκατεστημένων μηχανημάτων σε διάφορα σημεία των πόλεων, όπου ou πελάτες 

της μπορούν να πραγματοποιούν τις συνηθισμένες τραπεζικές συναλλαγές όλο 

το 24ωρο (Banking Technology). Τα πληροφοριακά εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται από την Citicorp Investement Bank μπορούν να 

ταξινομηθούν σε 3 κατηγορίες: 

^Προφορική Επικοινωνία: Τα εργαλεία αυτά όπως τα τηλέφωνα, τα συστήματα 

μαγνητοφώνησης για έλεγχο των συνομιλιών που αφορούν το εμπόριο κ.λ.π. 

είναι βασικά στον κλάδο, γιατί ένα μεγάλο μέρος των τραπεζικών επενδύσεων 

βασίζεται στην προφορική επικοινωνία. Η Citicorp έχει αναπτύξει τέλειες 

τηλεφωνικές επικοινωνίες καθώς επίσης και πολλές μεθόδους για την εγγραφή 

των συνομιλιών. Οι συνομιλίες αυτές ελέγχονται στη συνέχεια για να 

διαπιστωθούν έγκαιρα χαμένες ευκαιρίες, έτσι ώστε η Citicorp να 

προχωρήσει στην πραγματοποίηση κερδοφόρων επενδύσεων. 

^Πληροφοριακά Συστήματα Δεδομένων: Τα συστήματα αυτά παρέχουν αναφορές 

για δραστηριότητες σε διαφορετικές αγορές, πληροφορίες για τις μεταβολές 

των τιμών, οικονομικά και εμπορικά νέα τα onoCa ε Ovai δυνατόν να 

επηρεάσουν τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες και έτσι βοηθούν τα στελέχη να 

πάρουν τις σωστές επενδυτικές αποφάσεις. 

^Συστήματα Επεξεργασίας Δεδομένων: Στα συστήματα αυτά αποθηκεύονται όλες 

οι συναλλαγές οι οποίες γίνονται κάθε μέρα. Ακόμη τα συστήματα αυτά 

παρέχουν όλα τα λογιστικά δεδομένα καθώς επίσης και τις απαραίτητες 

πληροφορίες ελέγχου, οι οποίες είναι βασικές για τις τραπεζικές 

επενδύσεις. 
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Η απελευθέρωση των αγορών του Λονδίνου, του Αμστερνταμ, της Φραγκφούρτης 

και της Στοκχόλμης το 1986, εισήγαγε νέες μεταβλητές σ' ένα ήδη 

ανταγωνιστικό περιβάλλον και δημιούργησε μια επιπλέον ανάγκη για 

τεχνολογικά συστήματα υποστήριξης. Η εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας 

στην τράπεζα επιτρέπει την ταυτόχρονη εμφάνιση των διαφορετικών 

χρηματιστηριακών τιμών απ' όλο τον κόσμο στο Ιδιο τερματικό. Η 

πληροφορική βοηθά το διεθνές εμπόριο με το να επιτρέπει συγκρίσεις στις 

τρέχουσες τιμές διαφορετικών νομισμάτων. Η Citicorp έχει αναπτύξει 

συστήματα όπως το Trestel, το Dogfox, το Gems, το Cosmos κ.ά. που της 

επιτρέπουν να κερδίζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στο διεθνές περιβάλλον 

και να ηγείται τεχνολογικά (Banking Technology 1980). 

Δείκτες Επίδοσης 

Η Citicorp παραμένει ακόμη στην κορυφή όσον αφορά τα κέρδη συγκρινόμενη 

με τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου (1986) (Wiseman 1988). 0 

μακροχρόνιος στόχος της είναι να διατηρήσει μια ανταγωνιστική θέση η 

οποία δεν θα μπορεί να προσβληθεί από άλλες επιχειρήσεις, εφαρμόζοντας 

τις υπάρχουσες τεχνολογίες για την πληροφόρηση των πελατών, για την 

υποστήριξη των υπηρεσιών που προσφέρει και για τη μετάδοση των 

πληροφοριών μέσα στην επιχείρηση. 

Η επιχείρηση αντιλαμβάνεται ότι το κλειδί της μελλοντικής της επιτυχίας 

βρίσκεται στην προσφορά πληροφοριακών συστημάτων στους πελάτες της τα 

οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα για να "ληφθούν οι κατάλληλες 

αποφάσεις από το κατάλληλο πρόσωπο με τη χρησιμοποίηση της κατάλληλης 

πληροφόρησης". 

3.3.5.American Airlines Inc. 

Ιστορία της Επιχείρησης και Φύση του Βιομηχανικού Κλάδου 

Η American Airlines (Α.Α) είναι από τις πρώτες αεροπορικές επιχειρήσεις 

στις Η.Π.Α. Στο βιομηχανικό κλάδο των αεροπορικών και γενικά 
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ταξιδιωτικών επιχειρήσεων υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, αφ' ενός μεν λόγω 

των προσφερομένων μη διαφοροποιημένων υπηρεσιών, αφ' ετέρου δε λόγω της 

ύπαρξης πολλών υποκατάστατων προϊόντων. 

Η κράτηση θέσεων είναι δυνατόν να γίνει απ' ευθείας από τις αεροπορικές 

εταιρείες ή από τα υπάρχοντα πρακτόρευα ταξιδιών. Η όσο το δυνατόν 

καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και η διαθεσιμότητα των θέσεων για μια 

συγκεκριμένη διαδρομή, είναι Ισως τα κύρια χαρακτηριστικά για την 

επιτυχία μιας επιχείρησης στον αντίστοιχο βιομηχανικό κλάδο (Cash and 

Konsyski 1985). 

Τα συστήματα κρατήσεως θέσεων των αερογραμμών της American και United 

έχουν βοηθήσει τις εταιρείες αυτές να αποκτήσουν σημαντικά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα. Τα συστήματα αυτά είναι από τα πλέον αναφερόμενα στις 

ερευνητικές προσπάθειες των πανεπιστημίων της Αμερικής για ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα (Cash and Konsyski 1985, Cash 1987, Cash et.al. 1988, 

Benjamin et.al. 1985, Synnott 1987). 

Η ισχυρή ανταγωνιστική θέση που έχει κερδίσει η Α.Α οφείλεται σε δυο 

παράγοντες, στην εξέλιξη της πληροφορικής και στις εξελίξεις που 

σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στις αερομεταφορικές επιχειρήσεις στις 

Η.TT.Α. Από τα τέλη της δεκαετίας του '60, οι στόχοι των συστημάτων 

κρατήσεως θέσεων έχουν αλλάξει. Στην αρχή το κΰριο κίνητρο ήταν η μείωση 

του υπαλληλικού προσωπικού. Γρήγορα έγινε φανερό ότι ο ακριβής 

υπολογισμός του αριθμού και των ονομάτων των επιβατών για κάθε πτήση ήταν 

απαραίτητος για τον έλεγχο και τον προγραμματισμό των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. 

Η πληροφόρηση η οποία αποκτάται με τη βοήθεια του συστήματος κρατήσεως 

θέσεων χρησιμοποιείται αφ' ενός μεν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών, αφ' ετέρου δε για το σχεδιασμό των βοηθητικών υπηρεσιών όπως 

καλύτερη και γρηγορώτερη διακίνηση των αποσκευών, προγραμματισμός 

τροφίμων, καυσίμων κ.λ.π. (Business Week 1983). 
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Οπως αναφέρθηκε προηγουμένως το σύστημα κρατήσεως θέσεων αναπτύχθηκε 

Λόγω των εξελίξεων που έλαβαν χώρα στον τομέα της πληροφοριακής και στο 

βιομηχανικό κλάδο των αερομεταφορών. Οσον αφορά την πληροφορική και 

ιδιαίτερα τα ΠΣ είναι γνωστές οι εξελίξεις τόσο στις τηλεπικονων ίες όσο 

και στους Η/Υ (Cash et.al. 1988). Από την άλλη πλευρά, η απελευθέωση των 

αερομεταφορών πρόσφερε νέες δυνατότητες στο βιομηχανικό κλάδο (Copeland 

and McKenney 1988). Ετσι τα συστήματα κρατήσεως θέσεων βασισμένο σε Η/Υ 

δεν αποτελούν απλά χρήσιμα εργαλεία για την εταιρεία, αλλά βασικούς 

μηχανισμούς οι onoCoi βοηθούν την επιχείρηση να αποκτήσει ανταγωνιστικά 

π λεονεκτήματα. 

Ακολουθούμενη Στρατηγική 

0 μοναδικός ίσως τρόπος για την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων 

έναντι των άλλων αερογραμμών ήταν η παροχή υπηρεσιών στον πελάτη οι 

οποίες θα τον βοηθούσαν να πραγματοποιήσει και να εξασφαλίσει με ευκολία 

την κράτηση θέσης για μια συγκεκριμένη διαδρομή (Hopper 1990). Η Α.Α 

αποφάσισε να προσφέρει αυτή την υπηρεσία στον πελάτη και το πέτυχε με τη 

χρησιμοποίηση Η/Υ και τηλεπικοινωνιών μέσω του δικού της συστήματος 

κρατήσεως θέσεων που οναμάσθηκε "SABRE" (Semi-Automatie Business Research 

Environment). Αν και η λέξη "SABRE" δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία, οι 

Αμερικανοί την έχουν συνδέσει με λέξεις όπως "ταχύτητα" και "ακρίβεια" 

λόγω του ότι οι υπηρεσίες που το τελικό αυτό σύστημα προσφέρει 

χαρακτηρίζονται από τις παραπάνω λέξεις (Copeland and McKenney 1988). 

Ακόμη το σύστημα αυτό έχει βοηθήσει την Α.Α να διαφοροποιηθεί από τους 

ανταγωνιστές της, σε ένα βιομηχανικό κλάδο όπου η προσφερόμενη υπηρεσία 

είναι μη διαφοροποιημένη (Hopper 1990). 0 R. Crandall, πρόεδρος της Α.Α, 

ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη του συστήματος τη δεκαετία του 

'70 μιλώντας για την εταιρεία ανέφερε: " καθώς καθημερινά αντιμετωπίζουμε 

εξελίξεις στο βιομηχανικό κλάδο, επιθυμούμε να εργαστούμε σκληρά για τη 

διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στην αγορά. Οι δυνάμεις μας (strengths) 

τις οποίες έχουμε αποκτήσει στον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων, μας 

επιτρέπουν να ανακαλύπτουμε και να εκμεταλλευόμαστε νέες ευκαιρίες σε 
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παρεμφερείς βιομηχανικούς κλάδους. Πιστεύουμε ότι καθώς όλο και 

περισσότερες επιχειρήσεις επιθυμούν και, προσπαθούν να εισέλθουν σε νέες 

αγορές, το μοναδικό σύστημα μας (SABRE) μαζ C με το εθνικό μας δίκτυο 

επικοινωνιών μπορούν να προσφέρουν νέες ευκαιρίες διαφοροποίησης στο 

marketing και τη διανομή" (Keen 1986). 

0 Ρόλος του ΠΣ στη Δημιουργία Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων 

Το σύστημα κρατήσεως θέσεων SABRE στην ουσία δημιούργησε νέες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες για την Α.Ά λόγω της οικονομικής αδυναμίας 

των μικρότερων αεροπορικών επιχειρήσεων του κλάδου να αναπτύξουν και να 

συντηρήσουν ένα ευρύ δίκτυο Η/Υ για τις κρατήσεις θέσεων. Το SABRE 

.χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1976 και βοήθησε τα πρακτορεία ταξιδιών 

να έχουν έυκολη πρόσβαση στις πληροφορίες για τις πτήσεις της Α.Ά και 

άλλων αεροπορικών εταιρειών, να πραγματοποιούν κρατήσεις θέσεων, καθώς 

επίσης να εκδίδουν εισητήρια για τα διάφορα δρομολόγια πολύ εύκολα με τη 

βοήθεια ενός τερματικού. 

Οι νέες αυτές επιχειρηματικές δραστηριότητες είχαν σαν αποτέλεσμα να 

αυξήσουν τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων. 0 πρόεδρος R. Crandell 

τόνισε.· "Τώρα ασχολούμαστε με δύο διαφορετικές επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, με αυτές των αερογραμμών καθώς επίσης και με εκείνες της 

επεξεργασίας δεδομένων (Wiseman 1985). 

Το σύστημα SABRE παρουσιάζει τις προγραμματισμένες πτήσεις των 

περισσοτέρων αερογραμμών του κόσμου μέσω τερματικών σε περισσότερα από τα 

50% των 25.000 πρακτορείων ταξιδιών στην Αμερική. Η Ά.Ά δημιούργησε το 

σύστημα της με τέτοιο τρόπο ώστε να ωφελείται αυτή έναντι των άλλων 

αερογραμμών. Αν και το σύστημα, στη σημερινή του μορφή, χρησιμοποιείται 

για τις κρατήσεις θέσεων πολλών αερογραμμών, δίνει προτεραιότητα 

εμφάνισης στα δρομολόγια των πτήσεων των αερογραμμών της American όταν οι 

πράκτορες ζητούν πληροφορίες στα τερματικά τους (Wiseman 1988). 
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Ετσι όταν κάποιος πράκτορας ζητήσει πληροφορίες γ υα ένα συγκεκριμένο 

δρομολόγιο, οι πτήσεις που εμφανίζονται πρώτες στο τερματικό του είναι 

αυτές της εταιρείας American. Μ' αυτόν τον τρόπο η Λ.Α έχει κερδίσει 

πλεονεκτήματα έναντι των άλλων επιχειρήσεων του κλάδου. 0 πράκτορας 

-ιδίως στις περιπτώσεις αιχμής- δεν προσπαθεί να βρει τη φθηνότερη πτήση 

για να εξυπηρετήσει τον πελάτη, αλλά διαλέγει συνήθως μια από τις πτήσεις 

που εμφανίζονται πρώτες στη λίστα, και κλείνει μια θέση. 

Αρκετές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω της θέσεως εμφανίσεως στη λίστα 

βρέθηκαν με ανταγωνιστικά μειονεκτήματα. Συγκεκριμένα η επιχείρηση 

Braniff χρεωκόπησε γιατί οι πτήσεις της εταιρείας αυτής εμφανίζονταν στα 

τερματικά των πρακτόρων από τις τελευταίες στη σειρά (Petre 1985). 

Μέχρι τα τέλη του 1984, 11 αεροπορικές επιχειρήσεις είχαν αντιληφθεί ότι 

το σύστημα κρατήσεως θέσεων της Α.Α δεν αποτελούσε απλά ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για τη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά στη ουσία ήταν ένα 

ισχυρότατο όπλο το οποίο δεν μπορούσαν να ανταγωνισθούν (Copeland and 

McKenney 1988). 

Τα συστήματα κράτησης θέσεων SABRE και APPOLO της Α.Α και της United 

Airlines αντίστοιχα, χρησιμοποιούνται σαν μέσα για διαφοροποίηση (Cash 

and Konsyski 1985). To 80% των κρατήσεων θέσεων που γίνονται από τα 

πρακτορεία ταξιδιών πραγματοποιούνται με τη βοήθεια των δύο αυτών 

συστημάτων (το 41% από το SABRE και το 30% από το APPOLO) (Wiseman 1988). 

Το υπόλοιπο 20% των κρατήσεων γίνεται με άλλα μικρότερα συστήματα που 

έχουν αναπτυχθεί από διάφορες αεροπορικές επιχειρήσεις όπως η Delta, η 

Eastern, η TWA κ.ά. Μια από αυτές τις εταιρείες δήλωσε "πραγματικά δεν 

δώσαμε την απαραίτητ προσοχή στο σύστημα κράτησης θέσεων και σήμερα είναι 

πλέον μια από τις μεγαλύτερες αδυναμίες μας" (Wiseman 1988). 

Αόγω της μεγάλης ανταπόκρισης που είχε το σύστημα στα πρακτορεία ταξιδιών 

δημιουργήθηκε μια τεράστια τράπεζα δεδομένων η οποία σήμερα παρέχει 

επιπρόσθετα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην A.A. Εχοντας αποκλειστική 

πρόσβαση στα δεδομένα των πωλήσεων των επιβατών και των πρακτόρων, η Α.Α 

καταρτίζει εκθέσεις που αφορούν κάθε πράκτορα, κάθε αεροπορική εταιρεία. 
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και κάθε επιβάτη για μια δεδομένη χρονική περίοδο (Cash 1987). Ou 

αντιπρόσωποι- της Α. Α χρησιμοποιούν τις εκθέσεις αυτές στις επαφές τους με 

τους πράκτορες ταξιδιών και ανταμοιβουν τους πράκτορες που έκαναν τις 

περισσότερες κρατήσεις μέσω του SABRE, ενώ δίνουν κίνητρα στους 

υπόλοιπους για μια ευρύτερη χρήση του συστήματος. 

Η διοίκηση της εταιρείας ακόμη χρησιμοποιεί της πληροφορίες της τράπεζας 

δεδομένων για να αντιδρά γρήγορα και αποτελεσματικά στις στρατηγικές 

κινήσεις των ανταγωνιστών υιοθετώντας νέες πολιτικές στους τομείς όπου η 

επιχείρηση έχει ανταγωνιστκά μειονεκτήματα. 

Δείκτες Επίδοσης 

Τα συστήματα κρατήσεως θέσεων επέφεραν ριζικές αλλαγές στην εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων τόσο των πρακτόρων ταξιδιών όσο και των αεροπορικών 

εταιρειών. Συγκεκριμένα, από τότε που εμφανίσθηκε το SABRE (στα μέσα της 

δεκαετίας του '70) τα πρακτορεία ταξιδιών έχουν διπλασιάσει το μερίδιο 

τους στις κρατήσεις θέσεων από 35% σε 70%. Στα πρακτορεία ταξιδιών δε 

που χρησιμοποιούσαν το SABRE η Α.Α κέρδισε από 12 έως 20% σε μερίδιο 

αγοράς (Petre 1985). 

Επιπλέον το SABRE πρόσφερε στην Α.Α και πολλά άλλα πλεονεκτήματα πέρα από 

την αύξηση των εσόδων από την πώληση περισσοτέρων εισιτηρίων λόγω της 

προνομιακής εμφάνισης των πτήσεων της A.A. Το 1985 για παράδειγμα, το 

SABRE δημιούργησε 116 εκατομμύρια δολλάρια κέρδη σε έσοδα 340 

εκατομμυρίων δολλαρίων (Petre 1985). Για το πρώτο τετράμηνο του 1985 το 

SABRE συνείσφερε στα κέρδη της Α.Α περισσότερο μέσω των υπηρεσιών που 

προσέφερε στα πρακτορεία ταξιδιών παρά μέσω των πωλήσεων εισιτηρίων για 

τις πτήσεις της εταιρείας. 

Τα αυξημένα έσοδα της επιχείρησης συνήθως προέρχονται: 

* από άλλες αερογραμμές οι οποίες πληρώνουν 1,75 δολλάρια προμήθεια στην 

Α.Α για τη χρήση του SABRE για κάθε πτήση, 

* από ξενοδοχεία, επιχειρήσεις ενικοιάσεως αυτοκινήτων και άλλες 
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επιχειρήσεις των οποίων OL κρατήσεις γίνονται μέσω του SABRE, 

* από πρακτόρευα ταξιδιών τα οποCa νοικιάζουν τα τερματικά του SABRE. 

Κατά τη διάρκεια του 1985 μέσω του SABRE έγιναν: 

i) 10% από όλες τις κρατήσεις σε ξενοδοχεία, 

ii) 20% από όλες τις ενοικιάσεις αυτοκίνητων, 

iii) 45% από όλες τις κρατήσεις Θέσεων σε αεροπλάνα, 

που έγιναν μέσω πρακτορείων ταξιδιών. 

0 αεροπορικές εταιρείες μπορούσαν να εμπιστευθούν απόλυτα τα παραπάνω 

στατιστικά στοιχεία τα οποία εξάγονται από τη μεγάλη τράπεζα δεδομένων 

του SABRE. Τόσο η American όσο και η United με τα μοναδικά συστήματα 

κρατήσεως θέσεων επέφεραν επανάσταση στον τρόπο κρατήσεως θέσεων από τα 

πρακτορεία ταξιδιών. Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν σαν 

ανταγωνιστικά όπλα που βοήθησαν τις παραπάνω επιχειρήσεις αφ' ενός μεν να 

κερδίζουν μερίδιο αγοράς, αφ' ετέρου δε να διαφοροποιηθούν. Οπως ο 

πίνακας 3.1 δείχνει το σύστημα SABRE υπήρξε μια περίπτωση "διασύνδεσης" 

λόγω της ανταγωνιστικής χρησιμοποίησης της πληροφορικής. 

3.3.6.Αλυσίδα Ξενοδοχείων Red Lions Inn 

Φύση του Βιομηχανικού Κλάδου 

Οι ξενοδοχιακές επιχειρήσεις, όπως και όλες οι συσχετιζόμενες με τις 

ταξιδιωτικές, παρουσιάζουν περιόδους αιχμής καθώς και περιόδους "αργούσας 

δυναμικότητας" (ύφεσης). Η επιτυχία στον επιχειρηματικό αυτόν τομέα 

εξαρτάται σημαντικά από την εξυπηρέτηση των πελατών. Σύμφωνα δε με τον 

Hilton έναν από τους πλέον γνωστούς και πετυχημένους επιχειρηματίες του 

κλάδου "οι τρεις κύριοι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

για την επιτυχία μιας ξενοδοχιακής επιχείρησης είναι η τοποθεσία, η 

τοποθεσία, και η τοποθεσία (Peters and Waterman 1982). 
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Ακολουθούμενη Στρατηγική 

Η αλυσίδα ξενοδοχείων Red Lions αποτελείται από 52 ξενοδοχεία και έχει 

πάνω από 11.000 δωμάτια σε 8 από τις δυτικές πολιτείες της Αμερικής. Η 

Red Lions αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα πληροφοριακό σύστημα το οποίο 

θα τη βοηθούσε να περιορίσει τον αριθμό των μη ενοικιαζόμενων δωματίων με 

συνέπεια να μειωθούν οι ζημυές που αυτά της προξενούσαν. 

Μέσω του πληροφοριακού της συστήματος μπορούσε να υπολογίσει τα κενά 

δωμάτια τα οποία υπάρχουν στα ξενοδοχεία της. σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους, και να λάβει διάφορα συμπληρωματικά μέτρα για την ενοικίαση 

των δωματίων αυτών, όπως πολιτικές εκπτώσεων κ.ά., μειώνοντας έτσι τον 

αριθμό των μη χρησιμοποιούμενων δωματίων και αυξάνοντας τα έσοδα της και 

κατ' επέκταση τα κέρδη της. 

Ακόμη η επιχείρηση μπορούσε με τη βοήθεια του πληροφοριακού συστήματος να 

διαπιστώσει τις προτιμήσεις των πελατών της για τα ξενοδοχεία της ανάλογα 

με την τοποθεσία τους σε κάθε χρονική περίοδο του έτους και σύμφωνα με 

αυτές να ακολουθήσει μια διαφορετική τιμολογιακή πολιτική για τα 11.000 

δωμάτια της, ανάλογα με την περιοχή και την εποχή, με αντικειμενUKÓ σκοπό 

την ενοικίαση των δωματίων γ uà όλο το έτος. 

0 Ρόλος του ΠΣ στη Δημιουργία Ανταγωνιστικών Πλεονεκτημάτων 

Η Red Lions χρησιμοποιεί ένα μίνu-υπολογιστή (minicomputer) στα κεντρικά 

της γραφεία σαν ένα σύστημα ελέγχου αποθεμάτων, για να είναι σίγουρη ότι 

όλα τα δωμάτια των ξενοδοχείων της στις διαφορετικές τοποθεσίες είναι 

νοικιασμένα. Με τη βοήθεια του Η/Υ γίνονται γρήγορα γνωστά τα ποσοστά μη 

χρησιμοποιημένων δωματίων ώστε η διοίκηση της επιχείρησης να αυξάνει τα 

ποσοστά εκπτώσεων. 
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0 M. McLead αντιπρόεδρος της επιχείρησης ανέφερε ότι. τα 200 μέλη του 

τμήματος marketing βασίζονται, εξ' ολοκλήρου στο ΠΣ της εταιρείας για την 

προώθηση των εργασιών τους "το σύστημα, μας κάνει περισσότερο 

ευλύγιστους, αποφεύγοντας άσκοπες γραφειοκρατικές ρουτίνες" τόνισε (Keen 

1986). Η Red Lions μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον 

ξενοδοχειακό κλάδο προσφέρει μειωμένες τιμές σε πρακτορεία ταξιδιών καθώς 

επίσης και σε μεμονωμένους πελάτες της οι οποίοι χρησιμοποιούν συχνά τις 

υπηρεσίες οποιουδήποτε από τα 52 ξενοδοχεία της. Το ΠΣ της επιχείρησης 

βοηθά στην ανεύρεση των πελατών αυτών. Βασίζεται σε μια τράπεζα 

δεδομένων η οποία περιέχει όλους τους πελάτες της επιχείρησης έστω και αν 

αυτοί χρησιμοποίησαν ένα από τα ξενοδοχεία της για μια μόνο φορά. 

Το ΠΣ χρησιμοποιείται λοιπόν από τις επιχειρήσεις για να βελτιώσει την 

εσωτερική υποστήριξη με την αντικατάσταση των εσωτερικών λειτουργιών 

ρουτίνας οι οποίες έχουν έμμεσες συνέπειες στους πελάτες. 

Δείκτες Επίδοσης 

Το ΠΣ φαίνεται να λειτουργεί σωστά όπως δείχνουν τα αποτελέσματα 

επίδοσης. Η αλυσίδα ξενοδοχείων Red Lions είχε ποσοστό ενοικιαζομένων 

δωματίων το 1985 πάνω από 70% το οποίο μεταφράζεται σε 2-3% πάνω από το 

μέσο ποσοστό του βιομηχανικού κλάδου σε εθνικό επίπεδο. 

Ακόμη η επιχείρηση είχε έσοδα της τάξεως των 250 εκατομμυρίων δολλαρίων 

το 1985, 2 φορές περίπου περισσότερο από το μέσο όρο του βιομηχανικού 

κλάδου. Από τα στοιχεία αυτά συμπεραίνεται ότι οι πελάτες των 

ξενοδοχείων ήταν ικανοποιημένοι από την επιχείρηση. 
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3.4.Α ξιολόγηση των Συμπερασμάτων από την Εξέταση των Περιπτώσεων 

Η ιδέα της χρησιμοποίησης της πληροφορικής στη στρατηγική ανταγωνισμού 

δεν αποτελεί πλέον ένα όραμα των πρωτοποριακών επιχειρήσεων, γιατί οι 

επιχειρήσεις αυτές έχουν ήδη χρησιμοποιήσει την πληροφορική για τη 

δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Επιχειρήσεις όπως η American 

Hospital Supply, η McKesson, η American Airlines, η Citicorp, η Merrill 

Lynch, η Red Lions κ.ά, έχουν ήδη ωφεληθεί από τη χρησιμοποίηση της 

πληροφορικής στρατηγικά. Οι επιχειρήσεις στην πλειονότητα τους όμως 

θεωρούν την πληροφορική σαν ένα βοηθητικό μέσο υποστήριξης των "εργασιών 

ρουτίνας" ή και αν πιστεύουν στο νέο τρόπο χρησιμοποίησης της, δεν 

γνωρίζουν πως να διερευνήσουν ή να εκμεταλλευτούν τις ανταγωνιστικές 

δυνατότητες της. 

Η διοίκηση κάθε επιχείρησης πρέπει να αντιληφθεί ότι η πληροφορική είναι 

ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρησιακής στρατηγικής. Οπως οι παραπάνω 

μελέτες περιπτώσεων δείχνουν, οι επιχειρήσεις που για οποιοδήποτε λόγο 

δεν θα περιλάβουν την πληροφορική στη διαμόρφωση της στρατηγικής τους θα 

αντιμετωπίσουν πολλές δυσκολίες στην πορεία τους και ίσως ακόμη να μη 

καταφέρουν να επιβιώσουν. 

Εκείνο το οποίο πρέπει να τονισθεί είναι ότι υπάρχουν δύο είδη 

πληροφοριακών όπλων: τα σχεδιαζόμενα και τα μη σχεδιαζόμενα. Πολλά από 

τα γνωστά παραδείγματα δείχνουν ότι μερικές φορές οι επιχειρήσεις καθαρά 

τυχαία επιτυγχάνουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Σύμφωνα με ορισμένους 

συγγραφείς, η American Hospital Supply για παράδειγμα ξεκίνησε το ASAP 

γιατί επιθυμούσε να μεταβιβάσει τις χρονοβόρες και πολυέξοδες 

δραστηριότητες της στους πελάτες της, έτσι ώστε να επιτύχει τη μείωση του 

κόστους της. Ακόμη το σύστημα κρατήσεως θέσεων της American Airlines 

ξεκίνησε σαν ένα σύστημα επεξεργασίας των συναλλαγών. Υστερα όμως από τα 

τρομακτικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που έδωσαν στις επιχειρήσεις τα 

παραπάνω συστήματα στελέχη των επιχειρήσεων αυτών δήλωσαν ότι πράγματι τα 

συστήματα είχαν σχεδιασθεί γι' αυτό το σκοπό. 
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Οι παραπάνω μελέτες περιπτώσεων άν και περιορισμένες στον αριθμό 

περιέχουν το κύριο μύνημα: η χρησιμοποίηση της πληροφορικής για τη 

δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων είναι πλέον γεγονός σε διάφορους 

βιομηχανικούς κλάδους. 

Οι επιχειρήσεις τοποθετούν ένα τερματικό στο γράφε Co των αγοραστών, για 

τη διενέργεια παραγγελιών και τη λήψη πρόσθετων πληροφοριών, περέχοντας 

μια απ' ευθείας (on-line) σύνδεση με το πληροφοριακό τους σύστημα. 0 

πελάτης κερδίζει ένα νέο επίπεδο εξυπηρέτησης και μια τέλεια υποστήριξη 

από την πλευρά της επιχείρησης. 

Ισως να μην υπάρχει καλύτερος τρόπος εξυπηρέτησης των πελατών από εκείνον 

που τους παρέχει άμεση και απ' ευθείας πρόσβαση στην τράπεζα δεδομένων 

των προμηθευτών ακόμη και σε ακατάλληλες για την επιχείρηση ώρες (Bowen 

1980). Η "ηλεκτρονική διανομή" μπορεί επίσης να σημαίνει περισσότερο 

προσωπική εξυπηρέτηση του πελάτη, όσο και αν αυτό φαίνεται παράξενο. 

Το προσωπικό του τμήματος πωλήσεων δεν είναι ανάγκη να ασχοληθεί για πολύ 

χρόνο με τα διοικητικά θέματα, τη λήψη παραγγελιών, και την απάντηση 

συνηθισμένων ερωτήσεων. Ολα αυτά γίνονται από το τερματικό και έτσι το 

προσωπικό των πωλήσεων μπορεί να επικεντρώσει τις προσπάθειες του στην 

"πρόσωπο με πρόσωπο" (face to face) επαφή με τον πελάτη. 

0 πελάτης δεν είναι αναγκασμένος να περιμένει τον πωλητή ή να καθυστερεί 

προσπαθώντας να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την επιχείρηση για να λάβει 

τις πληροφορίες που χρειάζεται. Στην ουσία το τμήμα εξυπηρέτησης των 

πελατών είναι το τερματικό τους το οποίο συνδέεται με το ΤΤΣ της 

προμηθεύτριας επιχείρησης. 

Οπως είναι γνωστό επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν σε βιομηχανικούς κλάδους 

που έχουν φθάσει στο στάδιο της ωρίμανσης, είναι δύσκολο να 

διαφοροποιηθούν μέσω τιμών, προωθήσεων των προϊόντων, ή νέων μεθόδων 

κατασκευής (Porter 1980, Greenlay 1989, Ευθύμογλου 1990). Σ' αυτή τη 

φάση του κύκλου ζωής του βιομηχανικού κλάδου η πληροφορική δίνει τη 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διαφοροποιηθούν από τους υπόλοιπους 

ανταγωνιστές τους, όπως όλες οι παραπάνω περιπτώσεις επιχειρήσεων 
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δείχνουν. 

Η American Hospital Supply κατόρθωσε να διαφοροποιηθεί από τους 

ανταγωνιστές της σ' ένα Βιομηχανικό κλάδο όπου το προϊόν χαρακτηρίζεται 

μη διαφοροποιημένο. Το ίδιο συνέβη και με την American Airlines, τα 

στελέχη της οποίας αντελήφθησαν ότι το σύστημα SABRE 9α μπορούσε να 

διαφοροποιήσει την επιχείρηση από τους ανταγωνιστές της σ' ένα κλάδο που 

η προσφερόμενη υπηρεσία είναι μη διαφοροποιημένη· Τα υπόλοιπα 

παραδείγματα (Merrill Lynch, McKesson κ.λ.π.) συμφωνούν επίσης με την 

άποψη ότι η ανταγωνιστική χρήση της πληροφορικής βοηθά την επιχείρηση να 

διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της. 

Η επιχείρηση που πρώτη αντελήφθηκε τη δυνατότητα της πληροφορικής για τη 

δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων αποκτά το λεγόμενο "πλεονέκτημα 

κατοχής". Οι πελάτες συνήθως επιθυμούν μόνο ένα τερματικό το οποίο 

σημαίνει ένα μόνο προμηθευτή. Απόλυτος έλεγχος του συστήματος που 

χρησιμοποιεί ο πελάτης όπως είναι τα τερματικά με τα οποία γίνονται οι 

κρατήσεις θέσεων στις αεροπορικές επιχειρήσεις, ή τα τερματικά μέσω των 

οποίων δίνονται οι παραγγελίες, παρέχει τη βάση για το νέο τρόπο 

"ηλεκτρονικής διανομής" των παραδοσιακών υπηρεσιών και τη δημιουργία μιας 

ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ επιχείρησης-αγοραστή. 

Εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει αντιληητό είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν 

απέκτησαν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μόνο εξ' αιτίας των εξελίξεων οι 

οποίες πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στον κλάδο των ηλεκτρονικών. 

Επιχειρήσεις όπως οι προαναφερθέντες απέκτησαν ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα επειδή αντελήφθηκαν πολύ νωρίτερα από τους ανταγωνιστές 

τους ότι η πληροφορική δεν ήταν απλά μια λειτουργική ανάγκη, αλλά κάτι 

πολύ πιο σημαντικό: το κύριο όπλο για τη δημιουργία ανταγωνιστικών 

π λεονεκτημάτων. 

Ακόμη, όπως από τις παραπάνω περιπτώσεις γίνεται φανερό, είναι 

προτιμώτερο για μια επιχείρηση να είναι η πρωτοπόρος στη χρησιμοποίηση 

ενός καλού πληροφοριακού συστήματος παρά ακόλουθος ακόμη και με ένα 
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καλύτερο, αρκετά βελτιωμένο σύστημα λόγω της ύπαρξης "κόστους 

μετακίνησης" όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Porter (1980). 

Το σύστημα SABRE της American Airlines για παράδειγμα δεν ήταν το 

καλύτερο από άποψη τεχνικού σχεδιασμού. Παρ' ότι όμως το σύστημα της TWA 

ήταν σημαντικά καλύτερο, η American Airlines κέρδισε και συνεχίζει να 

κερδίζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα λόγω της πρωτοποριακής 

χρησιμοποίησης του συστήματος της από τα πρακτορεία ταξιδιών. 

Στα τέλη της δεκαετίας του '80 υπάρχουν λιγοστές ευκαιρίες για τις 

επιχειρήσεις να κερδίσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Οπως είδαμε στην 

περίπτωση της American Hospital Supply, η εταιρεία έχει κυριαρχήσει στο 

βιομηχανικό της κλάδο μέσω του "απόλυτου ελέγχου" τον οποίο έχει επιτύχει 

με τη βοήθεια του ΠΣ. Η American Airlines από την άλλη μεριά ήταν η 

πρώτη που άντε λήφθηκε τη σπουδαιότητα των ΠΣ για τις κρατήσεις θέσεων 

και έτσι κατέκτησε την ηγεσία στο βιομηχανικό κλάδο και δεν επέτρεψε σε 

άλλους μικρότερους ανταγωνιστές της να την ξεπεράσουν. Το ίδιο συμβαίνει 

και με τις υπόλοιπες αναφερόμενες μελέτες περιπτώσεων. 

Διαπιστώσαμε λοιπόν πως σήμερα οι τηλεπικοινωνίες και γενικά η 

πληροφορική δεν σχετίζονται μόνο με την τεχνολογία αλλά και με το 

επιχειρηματικό πνεύμα, από το οποίο κυρίως θα εξαρτηθεί η εξέλιξη των 

οργανισμών όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Οι ηγέτες σε κάθε βιομηχανικό 

κλάδο θα απολαμβάνουν τους καρπούς των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που 

απόκτησαν, ενώ οι ακόλουθοι θα αντιμετωπίζουν διαρκώς μεγαλύτερες 

δυσκολίες στην προσπάθεια τους να παρακολουθούν τον εκάστοτε ηγέτη. 

Με βάση τα αναφερθέντα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μελέτη ωρισμένων 

περιπτώσεων ηγετικών επιχειρήσεων του διεθνούς χώρου σ' αυτό το κεφάλαιο, 

εξετάζονται στη συνέχεια οι δυνατότητες της στρατηγικής χρησιμοποίησης 

της πληροφορικής από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η ερευνητική αυτή 

εργασία θα διαπιστώσει όχι μόνο κατά πόσο οι ελληνικές επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν στρατηγικά την πληροφορική και έχουν ήδη αποκτήσει 

συγκεκριμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όμοια μ' αυτά των διεθνών 

επιχειρήσεων, αλλά και τις διαφαινόμενες δυνατότητες και προοπτικές. 
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ΚΕΦΑΑΑΙΟ 4 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

4.1 .Εισαγωγή 

Τα προηγούμενα κ ε φ ά λ α ι α αναφέρθηκαν σ τ ι ς ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς που εμφανίσθηκαν τα 

τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α τόσο σ τ ο α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν των ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν όσο 

και σ τ ι ς θ ε ω ρ ί ε ς που αφορούν τη δ ι ο ί κ η σ η των ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν , καθώς ε π ί σ η ς 

και σ τ ι ς ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς των χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ μ ε ν ω ν από τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς ΙΤΣ. 

Εξετάσθηκε ε π ί σ η ς η σ τ ρ α τ η γ ι κ ή σ π ο υ δ α ι ό τ η τ α των ΤΤΣ κ α ι παρουσιάσθηκε το 

υ π ό δ ε ι γ μ α στο ο π ο ί ο σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι η παρούσα ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ε ρ γ α σ ί α . Τέλος 

μελετήθηκαν σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς από τ ο δ ι ε θ ν ή χώρο που 

χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ α ν κ α ι χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν την πληροφορική σ τ ρ α τ η γ ι κ ά γ ι α την 

απόκτηση α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ώ ν π λ ε ο ν ε κ τ η μ ά τ ω ν . Τά ε π ό μ ε ν α κ ε φ ά λ α ι α ε κ τ ι μ ο ύ ν το 

βαθμό που τ α ΠΣ χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ α ι ή π ρ ο β λ έ π ε τ α ι να χ ρ η σ ι μ ο π ο ι η θ ο ύ ν από τ ι ς 

ε λ λ η ν ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς γ ι α την απόκτηση ή / κ α ι δ ι α τ ή ρ η σ η α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ώ ν 

π λ ε ο ν ε κ τ η μ ά τ ω ν . Γ ι α τ ο σκοπό αυτό το κεφάλαιο 4 ξ ε κ ι ν ά ε ρ ε υ ν ώ ν τ α ς την 

α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ή χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η των ΠΣ από τ ι ς ε λ λ η ν ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς . Στη 

σ υ ν έ χ ε ι α α ν α λ ύ ο ν τ α ι ο ρ ι σ μ έ ν α από τ α σ υ γ κ ε ν τ ρ ω θ έ ν τ α σ τ ο ι χ ε ί α κ α ι τ έ λ ο ς 

ε ξ ά γ ο ν τ α ι συμπεράσματα γ ι α τ ο ν τρόπο χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η ς των ΠΣ στην Ελλάδα. 

4 . 2 . Ε ρ ε υ ν α γ ι « την Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ή Χρησιμοποίηση τ η ς Πληροφορικής σ τ ι ς 

Ε λ λ η ν ι κ έ ς Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς 

Η έ ρ ε υ ν α ε ί χ ε σαν σκοπό τ η δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η και μ ε λ έ τ η των δ υ ν α τ ο τ ή τ ω ν 

σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η ς τ η ς πληροφορικής από τ ι ς ε λ λ η ν ι κ έ ς 

ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς γ ι α τη δ η μ ι ο υ ρ γ ί α α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ώ ν π λ ε ο ν ε κ τ η μ ά τ ω ν . Γ ι α την 

ε π ι τ υ χ ί α τ ο υ σκοπού τ η ς έ ρ ε υ ν α ς , θεωρήθηκε α π α ρ α ί τ η τ η η συλλογή 

σ τ ο ι χ ε ί ω ν , πληροφοριών κ α ι απόψεων δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν σ τ ε λ ε χ ώ ν ε λ λ η ν ι κ ώ ν 

ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν που ε ί ν α ι υ π ε ύ θ υ ν ο ι γ ι α τη σύνδεση τ η ς π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς με την 

α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ή σ τ ρ α τ η γ ι κ ή . Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο ν τ α ς ό τ ι η χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η τ η ς 

πληροφορικής γ ι α τη δ η μ ι ο υ ρ γ ί α και δ ι α τ ή ρ η σ η α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ώ ν 

πλεονεκτημάτων α π ο τ ε λ ε ί συνήθως μέρος της σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς των μεγάλων κυρίως 
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επιχειρήσεων, κρίθηκε σκόπιμο η έρευνα να δ ι ε ξ α χ θ ε ί μεταξύ των 

μεγαλυτέρων επ ιχε ιρήσεων της χώρας. Συγκεκρ υμένα στην έρευνα 

συμπεριλήφθηκαν ο ι 200 μεγαλύτερες επ ιχε ιρήσε ι ς με κ ρ ι τ ή ρ ι ο το σύνολο τοι. 

ενεργητικού, όπως α υ τ έ ς κατατάσσονται, στον οδηγό επιχειρήσεων ICAP του 

έτους 1987. Από τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς αυτές ο ι 100 ε ί ν α ι β ιομηχανικές, οι 75 

εμπορικές και ο ι 25 ανήκουν στην κατηγορία των υπηρεσιών (Παράρτημα 4.Α). 

Η ανταπόκριση των επιχειρήσεων υπήρξε ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ή . Ο αριθμός των 

επιχειρήσεων που επέστρεψε τα ερωτηματολόγια πλήρως συμπληρωμένα ανήλθε 

σε 60, δηλαδή σε ποσοστό 30%. Ο πίνακας 4 . 1 δ ε ί χ ν ε ι τον αριθμό των 

ερωτηματολογίων που στάλθηκαν κατά κλάδο, καθώς επίσης και τον αριθμό των 

απαντημένων ερωτηματολογίων. 

ΑΡΙΘΜ. ΕΙΓΙΧ. ΠΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΕΠΙΣΤΡΦΟΜΕΝΩΝ 
ΣΥΜΠΕΡΙ ΛΗΦΘΗΚΑΝ : ".. ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΩΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

1 .Βιομ .Μεταφορ .Μέσων 
2 . Β ιομ . Ήαρα^ . Τΐεχρε λ-Ανθρ . 
3.Κλωστοϋφαντουργ ί α 
4 . Β α σ ι κ έ ς Μ ε τ α λ . Β ι ο μ η χ . 
5 . Β ι ο μ . Α ν τ ι κ . από Μ ε τ α λ . 
6. Β ιομ. μη Μεταλ.Ορυκτών 
7 .Χημικές Β ι ο μ η χ α ν ί ε ς 
8 . Β ι ο μ . Ε ι δ ώ ν Δ ι α τ ρ ο φ ή ς 
9 .Βιομ .Χαρτιού &. Ε ί δ η από Χαρτί 
1 0 . Β ι ο μ η χ α ν ί ε ς Ποτών 
11 . Β ι ο μ η χ α ν ί ε ς Τ σ ι γ ά ρ ω ν 
1 2 . Β ι ο μ . Ε κ τ ύ π . & Ε κ δ . Γ ρ α φ . Τ ε χ ν . 
13 .Βιομ . Ε ι δ .Εφαρμ .Ηλ/μου_Ηλ .Προϊόν . 
14. Β ιομ .Πλαστικών &. Ε λ α σ τ ι κ ώ ν 
15 .Βιομ.Ξύλου & Φελλού 
16 .Βιομ . Ε ι δ . Δ ι α τ ρ . - Α γ ρ ο τ . Ε π ι χ . 
1 7 . Δ ι ά φ ο ρ ε ς 
1 8 . Β ι ο μ . Ε ι δ ώ ν Ε ν δ υ σ η ς 
1 9 . Ε μ π ο ρ ι κ έ ς Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς 
2 0 . Τ ρ ά π ε ζ ε ς 
2 1 . Ε π ι χ . Κ ο ι ν ή ς Ω φ ε λ ε ί α ς 
22 .Ασφάλειες 
23.Μεταφορικές Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς 
2 4 . Τ ε χ ν ι κ έ ς Ο ι κ ο δ ο μ ι κ έ ς Ε π ι χ . 
2 5 . Δ ι α φ η μ ι σ τ ι κ έ ς Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς 
26 . Επ ιχ .Παροχ . Δ ι α φ .Υπηρεσιών 

7 
4 

17 
8 
9 
5 

10 
1 
2 
6 
4 
1 
5 
4 
2 

13 
1 
1 

75 
10 

2 
5 
1 
1 
1 
5 

0 
1 
8 
4 

"·:. 2 
2 
4 
1 
0 
3 
1 
0 
2 
2 
1 
7 
0 
0 

13 
5 
0 
1 
1 
0 
0 
2 

ΤΚνακας 4 . Is Απάντησε κ; κατά Κλά5ο 
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Οι en ιχε ιρήσε ις είναι συγκεντρωμένες κατά κύριο λόγο στην περιοχή της 

μείζονος πρωτευούσης (στις 200 επιχειρήσεις ou 175 δηλ το 87.5%). Μικρός 

αριθμός από τις συμμετέχουσες στην έρευνα επιχειρήσεις βρίσκεται στην 

περιοχή Θεσσαλονίκης (11) και οι υπόλοιπες 14 σε άλλες περιοχές της 

χώρας. Το παράρτημα 4.α στο τέλος του κεφαλαίου αυτού αναφέρεται στη 

μεθοδολογία της έρευνας καθώς επίσης και στη δομή του ερωτηματολογίου. 

4.3.Ανάλυση των Συ^κεντρωΒέντων Στοιχείων και Πληροφοριών 

Κατά την ανάλυση των στοιχείων και πληροφοριών έγινε φανερός ο σημαντικός 

ρόλος του τμήματος ΠΣ μέσα στην επιχείρηση. Τα διευθυντικά στελέχη 

αντιλαμβάνονται διαρκώς και περισσότερο τη σημασία και την αξία των 

κατάλληλων πληροφοριών για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη 

διοίκηση των επιχειρήσεων τους ιδιαίτερα σήμερα που οι αλλαγές που 

γίνονται στο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων είναι απρόβλεπτες. 

Από τις 60 επιχειρήσεις, τα δεδομένα των οποίων χρησιμοποιήθηκαν στη 

μελέτη, οι 56 διαθέτουν τμήματα ΤΤΣ. Σ' αυτά απασχολούνται από 2 έως 212 

άτομα στη διεύθυνση ΠΣ, με ένα μέσο όρο 25 υπαλλήλων ο οποίος 

αντιπροσωπεύει το 3,7% του συνολικού προσωπικού. Το διάγραμμα 4.1 

απεικονίζει τον αριθμό των επιχειρήσεων του δείγματος με τμήματα ΠΣ. 

Αναλυτικά για κάθε τομέα (βιομηχανικό, εμπορικό, υπηρεσιών) προκύπτουν τα 

εξής : 

-Τα 36 από τα 38 τμήματα ΠΣ των βιομηχανικών επιχειρήσεων απασχολούν 

από 2 έως 113 άτομα, τόσο στη διοίκηση όσο και στο τμήμα ΠΣ με ένα 

μέσο όρο 17 υπαλλήλων, ο οποίος αντιστοιχεί στο 1,7% του συνολικού 

προσωπικού. 

-Τα 1.1 από τα 13 τμήματα ΠΣ των εμπορικών επιχειρήσεων που 

συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα απασχολούν από 4 έως 24 άτομα με ένα μέσο 

όρο 13 υπαλλήλων , ο οποίος αντιπροσωπεύει το 9,14% του συνολικού 

προσωπικού. 
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-Τέλος, τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων στη διεύδυνση ΓΤΣ συναντάμε 

στον τομέα των -υπηρεσιών. Ολες οι επιχειρήσεις που συμπεριλήφοηκαν 

στη μελέτη έχουν τμήμα ΓΤΣ. Οι επιχειρήσεις αυτές απασχολούν από 2 

έως 212 άτομα προσωπικό με ένα μέσο όρο 78 ατόμων που αντιστοιχεί στο 

4% του συνολικού προσωπικού. 

ΣΎΝΟΛΟ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

:ΜΠΟΡΙΚΕΣ 
[ΠΣΧΕΙΡΗΣΕΣΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ; 2-113 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΣ (1,7% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛ, ΠΡΟΣ/ΚΟΥ) 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠ; 4-24 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΣ (9,14% ΤΟΥ ΣΥΝ0Λ„ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ) 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; 2-212 ΑΤΟΜΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΣ (4% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡ0Σ3ΠΣΚ0Υ) 

Ί,Ενρκμμκ 4 „ 1 s En «, xstpficrg t, g le Τμι 
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4.3.1.Ανταγωνιστικές Συνθήκες Ελληνικών Επιχειρήσεων 

Από την ανάλυση των στοιχείων βρέθηκε ότι ένα μικρό ποσοστό επιχειρήσεων 

(12%) δεν αντιμετωπίζει εγχώριο ανταγωνισμό. Ολες οι άλλες επιχειρήσεις 

ανταγωνίζονται στην εγχώρια αγορά. Το 55% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει 

έντονο ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά για τα κύρια προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες που παρέχει. Για το 60% των επιχειρήσεων δεν υπάρχουν νομικές 

ρυθμίσεις που να τις προστατεύουν από τον ανταγωνισμό, ενώ το 18% των 

επιχειρήσεων προστατεύεται με νομικές ρυθμίσεις για το σύνολο της αγοράς. 

Το υπόλοιπο 22% των επιχειρήσεων προστατεύεται από τον ανταγωνισμό με 

νομικές ρυθμίσεις μόνο για τμήμα της αγοράς. Οι περισσότερες από τις 

επιχειρήσεις του δείγματος λειτουργούν και στη διεθνή αγορά (82%) και 

μάλιστα ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (73%) αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό 

διεθνώς. 

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συνήθως 

έντονο ανταγωνισμό τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά. Για τις 

επιχειρήσεις εκείνες που δεν λειτουργούν σε ανταγωνιστικές αγορές θα 

πρέπει να εξετασθεί η πιθανότητα χρησιμοποίησης της πληροφορικής για τη 

διατήρηση της μονοπωλιακής θέσης τους. Εξάλλου οι επιχειρήσεις που 

λειτουργούν σε ανταγωνιστικές αγορές πρέπει να βρουν τρόπους για να 

βελτιώσουν την ανταγωνιστική θέση τους επηρεάζοντας προς όφελος τους, 

τους υπάρχοντες ανταγωνιστικούς παράγοντες. Η στρατηγική χρησιμοποίηση 

της πληροφορικής είναι δυνατόν να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. 

Ειδικώτερα η πληροφορική είναι δυνατόν να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, να 

αποκτήσουν ή να διατηρήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, σε 

διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με το βαθμό και τη μορφή του ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος τους. 

Ετσι η πληροφορική είναι δυνατόν από μια πλευρά να βοηθήσει τις 

μονοπωλιακές επιχειρήσεις να διατηρήσουν τη θέση τους εμποδίζοντας άλλες 

επιχειρήσεις να εισέλθουν στην αγορά, και από την άλλη πλευρά να βοηθήσει 

τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ανταγωνιστικές αγορές να κερδίσουν 

πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών τους και ακόμη να κατορθώσουν να 

καταλάβουν μια από τις ηγετικές θέσεις στο βιομηχανικό κλάδο όπου ανήκουν 
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4.3.2.Μηχανογραφική Υποστήριξη Διευθύνσεων και Λειτουργιών 

Από την ανάλυση των στοίχεΟων διαπιστώθηκε ότι οι λειτουργίες του 

σχεδιασμού των προϊόντων και της έρευνας αγοράς είναι ελάχιστα 

μηχανογραφημένες. Οι δυο αυτές λειτουργίες δεν υποστηρΟζονται "καθόλου" 

μηχανογραφικά στο 62% περίπου των περιπτώσεων. Αντίθετα, οι οικονομικές 

υπηρεσίες, η μισθοδοσία του προσωπικού και οι διάφορες διοικητικές 

υπηρεσίες είναι εκείνες που υποστηρίζονται περισσότερο. Συγκεκριμένα μόνο 

3,3% των επιχειρήσεων δεν έχουν μηχανογραφήσει τις οικονομικές τους 

υπηρεσίες και ένα ποσοστό ακόμη μικρότερο της τάξεως του 1,7% δεν 

χρησιμοποιεί το ΠΣ στη μισθοδοσία του προσωπικού (πίνακας 4.2). 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δικαιολογούνται δεδομένου ότι τα ΓΤΣ 

χρησιμοποιήθηκαν αρχικά (και χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα) στο 

λογιστήριο των επιχειρήσεων, όπου βοήθησαν τις επιχειρήσεις να γίνουν 

περισσότερο αποδοτικές (efficient). Εχει αναφερθεί πολλές φορές στη 

βιβλιογραφία ότι τα ΤΙΣ χρησιμοποιούνται κυρίως για την υποστήριξη των 

"εργασιών ρουτίνας" των επιχειρήσεων (Λιούκας 1990, Earl 1988). Οι 

ελληνικές επιχειρήσεις λοιπόν, όπως και οι επιχειρήσεις διεθνώς, έχουν 

μηχανογραφήσει κυρίως τις οικονομικές υπηρεσίες και τη μισθοδοσία του 

προσωπικού, ενώ ο βαθμός μηχανογράφησης των λειτουργιών του σχεδιασμού 

των προϊόντων και της έρευνας αγοράς είναι πολύ χαμηλός. Το ίδιο περίπου 

παρατηρείται και στο βαθμό μηχανογράφησης των υπολοίπων λειτουργιών και 

διευθύνσεων του οργανισμού όπως στη μηχανογράφηση των λειτουργιών των 

προμηθειών, της παραγωγής, των πωλήσεων-marketing, και της γενικής 

διεύθυνσης. Πράγματι οι λειτουργίες αυτές υποστηρίζονται μηχανογραφικά 

σε μικρό βαθμό. Από το σύνολο των απαντήσεων διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 

ευκαιρίες απόκτησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από τη χρησιμοποίηση 

της πληροφορικής σε όλες τις προαναφερθείσες λειτουργίες, ιδιαίτερα σε 

εκείνες που σχετίζονται με τους προμηθευτές και τους πελάτες των 

επιχειρήσεων. 
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;ΡΗΣΙΜ0Ρ_"0ΙΗΣΗ_Τ5Υ ΠΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΡΟΙΟΝΤΒΝ 

Συχνότητα 

ΑΘΟΛΟΥ 37 

ΙΓΟ 11 
ΚΑΝΟΪΤΟΙΗΤΙΚΑ 6 
ΡΚΕΤΑ 5 
ΛΗΡδΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 60 

ΡΗΣΙΜΟΤΤΟΙΗΣΗ_ΤΟΥ ΠΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

Συχνότητα 

ΑΘΟΛΟΥ 37 
ΙΓΟ 14 
<ΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 3 
=>ΚΕΤΑ 4 
ΙΗΡδΣ 2 

Π ο σ ο σ τ ό 
(7.) 

6 1 . 
1 8 . 
1 0 . 

8 . 
1 . 

1 0 0 . 

7 
3 
0 
3 
7 

0 

Π ο σ ο σ τ ό 
(7.) 

. 6 1 . 
2 3 . 

5 . 
6 . 
3 . 

7 
3 
0 
7 
3 

ΣΥΝΟΛΟ 60 100.0 

»ΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΣ ΣΤ Ι^_0Ι_Κ0Ν0Γ1 ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Συχνότητα Ποσοστό 
(7.) 

(ΘΟΛΟΥ 2 3.3 
ΓΟ 4 6.7 
ΕΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 8 13.3 
ΚΕΤΑ 24 40.0 
ΗΡ3Σ 22 36.7 

ΣΥΝΟΛΟ 60 100.0 

ΗΣ_Ι.ΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ, ΠΣ ΣΤΟ; ΠΡ0ΣΟ.ΠΙΚ0-, ΜΙΣΒΟΟΟΣΙΑ 

Συχνότητα Ποσοστό 
(7.) 

ΘΟΛΟΥ 1 1.7 
ΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 7 11.7 
ΚΕΤΑ 16 26.7 
ΗΡδΣ 36 60.0 

ΣΥΝΟΛΟ 60 100.0 

Πίνακας 4.2ι Μηχανογραφική Υποστήριξη Ut κυθύνσκων 
και Λβυτουργοών 
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Τέλος, ενδιαφέρουσα είναι η διαπίστωση ότι τα διοικητικά στελέχη των 

επιχειρήσεων αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο την ανάγκη της 

μηχανογραφικής υποστήριξης των λειτουργιών του σχεδιασμού και της 

παραγωγής των προϊόντων. Πράγματι, το 48% των επιχειρήσεων έχουν 

προγραμματίσει για τα επόμενα δυο χρόνια σημαντικές επενδύσεις σε 

συστήματα σχεδιασμού βασισμένα σε Η/Υ (CAD-CAM). 

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι αν και οι ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν 

σήμερα τα ΙΤΣ στις οικονομικές υπηρεσίες, στη μισθοδοσία του προσωπικού 

και στις διάφορες διοικητικές υπηρεσίες, στο μέλλον τα ΤΤΣ 9α 

χρησιμοποιούνται συνεχώς και περισσότερο σε δραστηριότητες όπως είναι ο 

σχεδιασμός προϊόντων, η παραγωγή και η έρευνα αγοράς, δηλαδή σε 

δραστηριότητες οι οποίες συμβάλουν στο να γ ίνουν οι επιχειρήσεις 

περισσότερο ανταγωνιστικές τόσο στην εγχώρια, όσο και στη διεθνή αγορά. 

4.3.3.Υποστήριξη Νέων Ιδεών και Προτάσεων από τη Διοίκηση των 

Επιχειρήσεων 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των γενικών διευθυντών (57%) δήλωσε ότι στις 

επιχειρήσεις τους η υποστήριξη νέων ιδεών είναι μετρίου βαθμού. Από την 

άλλη πλευρά, το 28% των γενικών διευθυντών δήλωσε ότι η υποστήριξη αυτή 

είναι πολύ υψηλού βαθμού. Τέλος το υπόλοιπο 15% δήλωσε ότι οι νέες ιδέες 

υποστηρίζονται από "λίγο" έως "καθόλου". Στη διεθνή βιβλιογραφία 

αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις που έχουν χρησιμοποιήσει και χρησιμοποιούν 

την πληροφορική στρατηγικά, είναι εκείνες που χαρακτηρίζονται από μεγάλο 

βαθμό καινοτομίας (innovâtiveness). Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσει 

μια ελληνική επιχείρηση να χρησιμοποιήσει την πληροφορική στρατηγικά θα 

πρέπει να είναι καινοτόμος. Οπως οποιαδήποτε καινοτομία, έτσι και η 

στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής, ίσως αντιμετωπίσει σημαντικά 

εμπόδια στα πρώτα στάδια εισαγωγής της στις ελληνικές επιχειρήσεις. 
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Αν όμως η πληροφοριακή χρησιμοποιηθεί με τον πλέον ενδεδειγμένο κατά 

περίπτωση τρόπο και εκεί όπου οι συνθήκες του περιβάλλοντος το 

επιτρέψουν, τότε είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι επιχειρήσεις που πρώτες 9α 

χρησιμοποιήσουν την πληροφορκή στρατηγικά θα αποκτήσουν ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα και ακόμη 9α κατορθώσουν, εφόσον το επιθυμούν, να 

διατηρήσουν τα αποκτηθέντα πλεονεκτήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Παράλληλα οι επιχειρήσεις αυτές θα αναζητούν νέους τρόπους χρησιμοποίησης 

της πληροφορικής που θα τις επιτρέψουν να αποκτήσουν νέα ισχυρότερα 

πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών τους, κάτι που όπως εξετάσθηκε στο 

κεφάλαιο 3 συμβαίνει στις επιχειρήσεις που έχουν χρησιμοποιήσει την 

πληροφορική για απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων (American Hospital 

Supply Corporation, McKesson κ.λ.π.). 

4.3.4.Κατηγορίες ΓΓΣ στις Ελληνικές Επιχειρήσεις 

Το 57% των διευθυντών ΠΣ πιστεύει ότι τα ΠΣ έχουν ως κΰρια λειτουργία την 

επεξεργασία προκαθορισμένων συναλλαγών και ότι χρησιμοποιούνται για την 

αυτοματοποίηση βασικών επεξεργασιών, δηλαδή για την υποστήριξη των 

"εργασιών ρουτίνας". Ενα μικρότερο ποσοστό της τάξεως του 29% θεωρεί ότι 

η κύρια λειτουργία των ΠΣ είναι η παροχή στους τελικούς χρήστες (end 

users) δυνατοτήτων για ερωτήσεις και αναλύσεις (query and analysis 

capabilities) και χρησιμοποιούνται για την ικανοποίηση των πληροφοριακών 

αναγκών των διοικητικών στελεχών, αναγκών που είναι συχνά συνδεδεμένες με 

τη λήψη αποφάσεων. Τέλος, ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό διευθυντών ΠΣ 

(περίπου 14%) πιστεύει ότι τα ΠΣ χρησιμοποιούνται κυρίως για τη χάραξη ή 

την υποστήριξη της ανταγωνιστικής στρατηγικής των επιχειρήσεων, δηλαδή 

για την απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Το 

διάγραμμα 4.2 απεικονίζει τις κατηγορίες ΠΣ που χρησιμοποιούνται στις 

ελληνικές επιχειρήσεις. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

14% 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΠ0ΦΑΣΕ3Ν 

ΰ ι ά γ ρ α μ μ α 4 . 2 : Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς ΠΣ σ τ ι ς Ε λ λ η ν ι κ έ ς Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς 

Οι απαντήσεις των γενικών διευθυντών ε ί ν α ι λύγο δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ έ ς από ό τ ι ou 

απαντήσεις των διευθυντών ΠΣ που παρουσιάσθηκαν προηγουμένως. 

Συγκεκριμένα το 85.7% από αυτούς π ιστεΰε ι ό τ ι τα ΤΙΣ σ τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς 

τους χρησιμοποιούνται κυρίως γ ι α την υποστήριξη των δραστηριοτήτων 

ρουτίνας (Αυτόματη Επεξεργασία Δεδομένων), ενώ μόλις το 5.4% π ι σ τ ε ύ ε ι ότ ι 

ο κύριος σκοπός των ΠΣ ε ί ν α ι η υποστήριξη των πληροφοριακών αναγκών των 

διευθυντών (Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων). Τέλος το 8.9% απάντησε ό τ ι 

τα ΠΣ χρησιμοποιούνται σ τ ι ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς γ ι α τη δημιουργία και διατήρηση 

αντγωνιστικών πλεονεκτημάτων (Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα). 0 

πίνακας 4 . 3 ε μ φ α ν ί ζ ε ι τ ι ς απαντήσεις των γενικών διευθυντών και των 

διευθυντών ΠΣ γ ι α τ ι ς κατηγορίες των ΠΣ που χρησιμοποιούν οι 

επιχε ι ρ ή σ ε ι ς . 

ΑΥΤΟΜΑΤΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ÛEÛOMENSN 

57% 
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Απαντήσεις Διευθυντών ΠΣ 

Απαντήσεις 
Γενικών 
Διευθυντών 

ΑΕΔ 

ΑΕΔ 

ΣΥΑ 

ΣΠΣ 

ΣΥΑ 

15 

ΣΠΣ 

ΑΕΔ 
ΣΥΑ 
ΣΠΣ 

! 26 

! 3 

! 3 ί 1 

Σύνολο 32 16 8 

Στήλης 57.1 28.6 14.3 

Αυτόματη Επεξεργασία Δεδομένων 
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 
Στρατηγικά Πληροφοριακά Συστήματα 

Σύνολο 
Γραμμής 

48 

3 

5 

56 
100.0 

85 

5 

•8 

7 

36 

93 

Πίνακας 4.3 
Χρησιμοποίηση των ΠΣ στις Ελληνικές Επιχειρήσεις: 
Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών ΠΣ 

Σύγκριση Απόψεων 

Από το σύνολο των απαντήσεων των ερωτηματολογίων διαπιστώθηκε ότι 

μολονότι τα ΠΣ που χρησιμοποιούνται σήμερα από τις επιχειρήσεις ανήκουν 

στην πρώτη κατηγορία, τα στελέχη των επιχειρήσεων προσανατολίζονται όλο 

και περισσότερο προς την τρίτη κατηγορία, δηλαδή αυτή των στρατηγικών ΠΣ. 

Τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων σε ποσοστό μόνο 35% διαθέτουν 

σήμερα πάνω από το μισό χρόνο τους σε δραστηριότητες που αφορούν τα 

στρατηγικά ΠΣ, ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 67% των ερωτηθέντων 

διευθυντικών στελεχών προβλέπει ότι μετά από τρία χρόνια θα αφιερώνει 

περισσότερο από το 50% του χρόνου τους σε στρατηγικά ΠΣ. 

4.3.5.Ικανότητα των ΠΣ σαν Ανταγωνιστικά Μέσα 

Στο κεφάλαιο 3 αναλύθηκε η έννοια του "βαθμού δύναμης" μιας επιχείρησης 

ως προς τους πελάτες της. Οι γενικοί διευθυντές εκτίμησαν το "βαθμό 

δύναμης" των επιχειρήσεων τους, την ικανότητα δηλαδή των 

χρησιμοποιούμενων ΠΣ σαν ανταγωνιστικά μέσα. 87% περίπου των γενικών 

διευθυντών απάντησαν ότι τα χρησιμοποιούμενα ΠΣ βοηθούν τους πελάτες τους 

να πραγματοποιήσουν αποδοτικότερα ωρισμένες από τις "εργασίες ρουτίνας". 
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Δηλαδή τα ΠΣ των επιχειρήσεων μπορούν να χρησιμοπο ιηθούν από τους πελάτες 

τους, OL οποίοι γυα παράδειγμα βα μπορέσουν να βοηθηθούν από το σύστημα 

στην αναζήτηση ωρισμένων πληροφοριών όσον αφορά τις πωλήσεις των 

προϊόντων τους. Σύμφωνα με τη διάκριση των ΤΤΣ του κεφαλαίου 3, το 87% των 

ελληνικών επιχειρήσεων ανήκουν στην κατηγορία της "εσωτερικής 

υποστηρ ιξης". 

Από την άλλη πλευρά το 8% των γενικών διευθυντών πιστεύει ότι τα 

χρησιμοποιούμενα στις επιχειρήσεις τους ΤΤΣ ανήκουν στην κατηγορία της 

"διασύνδεσης", δηλαδή οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων τους συνδέονται 

μέσω των ΤΤΣ με τις δραστηριότητες των πελατών τους, οι οποίες ως εκ 

τούτου εξαρτώνται μερικώς από την επιχείρηση. Ομως τα στελέχη αυτά 

πιστεύουν ταυτόχρονα ότι αν οι πελάτες θελήσουν να διακόψουν τις 

συναλλαγές τους με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις αυτό μπορούν εύκολα να 

το πραγματοποιήσουν χωρίς να αντιμετωπίσουν "κόστος μετακίνησης" 

(switching cost). 

Τέλος, ένα μικρότερο ποσοστό των γενικών διευθυντών της τάξεως του 5% 

πιστεύει ότι τα ΤΤΣ που κυρίως χρησιμοποιούνται στις επιχείρηση τους 

ανήκουν στην κατηγορία του "απολύτου ελέγχου". Πιστεύουν δηλαδή ότι 

είναι δυνατόν οι επιχειρήσεις τους υποστηριζόμενες από τα ΤΤΣ να επιτύχουν 

ένα υψηλό βαθμό λειτουργικής εξάρτησης των πελατών τους από αυτές λόγω 

της δημιουργίας "κόστους μετακίνησης", το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ των 

άλλων και το κόστος της προσαρμογής του πληροφοριακού συστήματος σ' αυτό 

του νέου προμηθευτή και από το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού του για 

το χειρισμό των νέων ΠΣ. 

Οπως αναφέρουν οι Runge και Earl (1988) υπάρχει μια εξελικτική πορεία 

(evolutionary path), όσον αφορά την ανταγωνιστική ικανότητα των ΠΣ. Αυτό 

σημαίνει ότι είναι δυνατόν τα ΠΣ να εξελιχθούν από την 1η κατηγορία στη 

2η και μετά στη 3η. Αξιοσημείωτο είναι ότι κάθε κατηγορία εμπεριέχει την 

προηγούμενη. Για παράδειγμα, για να επιτευχθεί ο "απόλυτος έλεγχος" μιας 

επιχείρησης σε μια άλλη, αρκεί να προστεθεί κάποια αξία στην πληροφορία ή 

στην υπηρεσία που παρέχεται από τα ΠΣ που ήδη ανήκουν στην κατηγορία της 

"διασύνδεσης". Το 87% των ΠΣ που ερευνήθηκαν, ανήκουν -όπως αναφέρθηκε-
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στην κατηγορία της "εσωτερικής υποστήριξης" και επομένως είναι 

αναμενόμενο ωρισμένα από αυτά να εξελιχθούν με την πάροδο του χρόνου σε 

συστήματα "διασύνδεσης" ή ακόμη σε συστήματα "απολύτου ελέγχου". 

Γίνεται φανερό από την παραπάνω ανάλυση ότι τα ΓΓΣ που χρησιμοποιούν 

σήμερα, οι ελληνικές επιχειρήσεις ανήκουν στην κατηγορία της "εσωτερικής 

υποστήριξης". Επομένως, τα διευθυντικά στελέχη πρέπει να βρουν ευκαιρίες 

η αξιοποίηση των οποίων να συμβάλει ώστε τα εν λόγω ΤΙΣ να εξελιχθούν στην 

κατηγορία της διασύνδεσης και περαιτέρω στην κατηγορία του απολύτου 

ελέγχου. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις θα κατορθώσουν όχι μόνο να 

αποκτήσουν, αλλά και να διατηρήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ώστε να 

γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή 

αγορά. 

4.3.6.Ρόλος της Πληροφορικής στην Ακολουθούμενη Στρατηγική 

Τα ΠΣ τόσο στο παρελθών όσο και σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως για την 

υποστήριξη των "εργασιών ρουτίνας" και έχουν ως εκ τούτου μικρή επίδραση 

σε θέματα στρατηγικών αποφάσεων, με συνέπεια να συμβάλουν κυρίως στη 

βελτίωση της απόδοσης των επιμέρους τμημάτων των επιχειρήσεων στα οποία 

τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται. Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι 

η άποψη αυτή μεταβάλλεται όλο και περισσότερο σήμερα. Συνεχώς και 

περισσότερα στελέχη των επιχειρήσεων αντιλαμβάνονται σήμερα ότι τα ΠΣ 

μπορούν να επηρεάσουν τις συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ επιχειρήσεων 

(mergers και acquisitions), τα προϊόντα, τις αγορές ακόμη και τις 

συνθήκες που προσδιορίζουν τα κέρδη των επιχειρήσεων. 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα ΠΣ είναι σε θέση να επηρεάσουν το εξωτερικό 

περιβάλλον των επιχειρήσεων. Εξάλλου, έχει αναφερθεί ότι τα ΠΣ μπορούν 

να ασκήσουν επιρροές και στο εσωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. 

Μπορούν δηλαδή να μεταβάλλουν την οργανωσιακή δομή (organisational 

structure) και ακόμη να χρησιμοποιηθούν για καινοτομικές αλλαγές 

(innovation changes) (Naoum et al 1990, Λιούκας 1990). Οι παραπάνω 

επιδράσεις προσδίδουν στα ΠΣ στρατηγική σημασία και επομένως τα ΠΣ 
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μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν ανταγωνιστικά μέσα. Το διάγραμμα 4.3 

απεικονίζει το βαθμό σημαντικότητας του ρόλου της πληροφορικής στην 

επιχειρησιακή στρατηγική. 

35% 
ΠΟΛΥ 

42% 
Σ Η Μ Α Ν Τ Ι Κ Ό Σ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΣ 

2% ΑΣΉΜΑΝΤΟΣ 

22% ΛΙΓΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΌΣ 

οι ay ράμμα 4 . 3 ι Ρόλος της Πληροφορικής σ τ η ν 
Ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ή Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 

Οπως εμφανίζεται, στο διάγραμμα 4 . 3 , το 77% των γενικών διευθυντών 

π ι σ τ ε ύ ε ι ό τ ι η πληροφορική δ ι α δ ρ α μ α τ ί ζ ε ι από πολύ σημαντικό έως σημαντικό 

ρόλο στην ακολουθούμενη στρατηγική. Εξάλλου 22% των ερωτηθέντων γενικών 

διευθυντών π ι σ τ ε ύ ε ι ό τ ι ο ρόλος της πληροφορικής στην ακολουθούμενη 

στρατηγική ε ί ν α ι λιγότερο σημαντικός, ενώ τέλος ποσοστό της τάξεως του 2% 

π ι σ τ ε ύ ε ι ό τ ι ο ρόλος της πληροφορικής ε ί ν α ι ασήμαντος. 

Τα αποτελέσματα αυτά φ α ί ν ε τ α ι να επιβεβαιώνουν την άποψη ό τ ι ο ι 

δ ι ο ι κ ή σ ε ι ς των επιχειρήσεων αντιλαμβάνονται τ ι ς δυνατότητες που προσφέρει 

η πληροφορική στη διαμόρφωση επιτυχών επιχειρησιακών στρατηγικών, 

ι δ ι α ί τ ε ρ α σήμερα που το εξωτερικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από μεγάλο 

βαθμό αβεβαιότητας ( t u r b u l e n t environment) (Drucker 1987). Η άποψη αυτή 

εξάλλου, συμφωνεί και με τη δ ι ε θ ν ή βιβλιογραφία όπου εμφανίζονται συνεχώς 
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και περισσότερες επιχειρήσεις να συνδέουν τα ΠΣ με την επιχειρησιακή τους 

στρατηγική σε μια προσπάθεια αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει η 

πληροφορική στη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων (McFarlan 1983, 

Cash and Konsyski 1985, Bakos and Treacy 1986). 

4.3.7.Εξέλιξη της Στρατηγικής Χρησιμοποίησης των ΠΣ 

Οι απόψεις των γενικών διευθυντών για την εξέλιξη της στρατηγικής 

χρησιμοποίησης των ΠΣ εμφανίζεται στο διάγραμμα 4.4. Οπως προκύπτει από 

το διάγραμμα αυτό το 11% των στελεχών δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμμία 

πρόβλεψη για τη στρατηγική εξέλιξη των ΠΣ στην επιχείρηση, ενώ το 73% 

δήλωσε Οτι τα στρατηγικά ΠΣ είναι ένας από τους τρόπους για την απόκτηση 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Εξ άλλου, το 7% των στελεχών πιστεύει ότι 

τα στρατηγικά ΠΣ είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποκτήσει η επιχείρηση 

τους ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Μερικά από τα διευθυντικά στελέχη του 

τμήματος των ΠΣ (7%) απάντησαν ότι ο ρόλος των ΠΣ μέσα στην επιχείρηση 

πρέπει να αναβαθμιστεί ιδιαίτερα μετά την πλήρη ένταξη της χώρας μας στην 

Ε.O.K., ούτως ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να 

ανταγωνισθούν αποτελεσματικότερα τους ξένους εταίρους χρησιμοποιώντας τα 

ΠΣ στρατηγικά, για τη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων στους αντίστοιχους βιομηχανικούς κλάδους. 

Από τα παραπάνω γίνονται κατανοητές οι απόψεις των διευθυντών του 

τμήματος των ΠΣ για την εξέλιξη των συστημάτων αυτών στην επιχείρηση. 

Ποιες είναι όμως οι απόψεις των γενικών διευθυντών για τον τρόπο της 

μελλοντικής χρησιμοποίησης των ΠΣ από.τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα 

ενόψη της λειτουργίας της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς; 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά θα οδηγήσει σε μια 

σημαντική αύξηση του ανταγωνισμού. Το 58% των γενικών διευθυντών 

στοχεύει στην αναβαθμίσει του τρόπου χρησιμοποίησης των ΠΣ μέσα στην 

επιχείρηση για την αποτελεσματικώτερη αντιμετώπιση του ανταγωνισμού απο 

τις επιχειρήσεις των άλλων χωρών μελών της Ε.O.K. Το 50% των γενικών 

διευθυντών που Θεωρούν αναγκαία τη χρησιμοποίηση της πληροφορικής στην 
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μετά το '92 εποχή, εκτιμούν οτι η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

επιταχύνει τις εξελίξεις της στρατηγικής χρησιμοποίησης της πληροφορικής 

και αποτελεί έναν απο τους κυοιωτερους τρόπους για την απόκτηση 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στο βιομηχανικό κλάδο όπου ανήκουν. 

73% 
ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ 
Γ Ι Α ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
ΑΝΤΑΓδΝΙΣΤΙΚδΝ 
ΓΤΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤδΝ 

ΜΟΝΑυΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ 
Γ Ι Α ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 
Α Ν Τ Α Γ 3 Ν Ι Σ Τ Ι Κ 3 Ν 

γ<% ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΝ 

1 1 % ΚΑΜΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

2% ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ 

Τ% Λ 0 Γ 3 ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΤΗΣ ΧδΡΑΣ ΜΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΟΚ 

ΰ ι ά γ ρ α μ μ α 4 . 4 ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Ε ^ έ λ ι , ξ η τ ω ν Π Σ σ τ η ν Ε τ τ ί , χ κ ύ ρ η σ η 

4 . 3 . θ . Ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς γ ι α Πληροφοριακά Συστήματα 

Ο ι παραπάνω α π ό ψ ε ι ς κ α ι 3ε> 

γ ι α τ η σ τ ρ α τ η γ ι κ ή χρησιμοπ· 

ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς που προυπο λο ,ν ισ; 

•εις των στελεχών των ε λ λ η ν ι κ ώ ν ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν 

• ι. non της πληροφορικής α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ο ν τ α ι σ τ ι ς 

•ηκαν χ ιο r.a επόμενα δύο χ ρ ό ν ι α . Οπως 
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εμφανίζεται στο διάγραμμα 4.5, το 70% των επιχειρήσεων είχε προϋπολογίσει 

κατά: μέσο όρο επενδυτικές δαπάνες στον τομέα της πληροφορικης γ uà 

χρηματοοικονομικές εφαρμογές της τάξεως των 94 εκατομμυρίων δραχμών. 

Μελετώντας τις εν λόγω επενδυτικές δαπάνες ανά βιομηχανικό κλάδο, 

παρατηρούμε ότι ο κλάδος των βιομηχανικών επιχειρήσεων έχει προϋπολογίσει 

επενδυτικές δαπάνες ύψους 33 εκατομμυρίων δραχμών κατά μέσο όρο. Από την 

άλλη πλευρά οι εμπορικές επιχειρήσεις είχαν προϋπολογίσει μεγαλύτερες 

επενδυτικές δαπάνες ύψους 44 εκατομμυρίων δραχμών, ενώ ο τομέας των 

υπηρεσιών είχε προϋπολογίσει επενδυτικές δαπάνες ύψους 466 εκατομμυρίων 

δραχμών κατά μέσο όρο. 

140 
Millions 

ΕΓΤΕΝυΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Γ Ι Α 
ΧΡΗΜ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΕΠΕΝυΥΣΕΙΣ ΣΕ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
CAD - CAM 

ΕΠΕΝυΥΣΕΙΣ ΣΕ 
ΤΗΛΕΓΤΙΚΟΙΝδΝΙΑΚΟ 
ΕΞΟΓΤΙΣΜΟ Γ Ι Α Η/Υ 

Δ ι ά γ ρ α μ μ α 4 . 5 1 . Ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς γ ι α Π λ τ ι ρ ο φ ο ρ ι α κ ά Σ υ σ χ Λ μ α χ α 



- 1 2 3 -

Ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α ο ι ε π ε ν δ υ τ ι κ έ ς δ α π ά ν ε ς που ε ί χ α ν προϋπολογ ισθε ί γ ι α συστήματα 

ε λ έ γ χ ο υ παραγωγής α ν ε ρ χ ό τ α ν στο ϋψος των 124 ε κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν δραχμών κατά 

μέσο ό ρ ο . Μελετώντας τ ι ς προϋπολογ ι ζ ό μ ε ν ε ς ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς ανά ε ξ ε τ α ζ ό μ ε ν ο 

Β ι ο μ η χ α ν ι κ ό κ λ ά δ ο , παρατηρούμε ότι, ο ι β ι ο μ η χ α ν ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς σκοπεύουν 

να ε π ε ν δ ύ σ ο υ ν σε συστήματα ε λ έ γ χ ο υ παραγωγής, κ ε φ ά λ α ι α ύψους 3 5 , 5 

εκατομμυρίων δραχμών, ενώ OL ε μ π ο ρ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς π ρ ο τ ί θ ε ν τ α ι , να 

δαπανήσουν κ ε φ ά λ α ι α ύψους μ ό λ ι ς 2 εκατομμυρίων δραχμών κατά μέσο ό ρ ο . 0 

τομέας των υ π η ρ ε σ ι ώ ν ε ί ν α ι π ά λ ι ε κ ε ί ν ο ς στον ο π ο ί ο έχουν π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ θ ε ί 

ο ι μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς σε συστήματα ε λ έ γ χ ο υ π α ρ α γ ω γ ή ς , ύψους 625 

εκατομμυρίων δραχμών κ α τ ά μέσο ό ρ ο . 

Οπως α ν α φ έ ρ ε τ α ι στο κ ε φ ά λ α ι ο 2, η πληροφορική ( I n f o r m a t i o n Technology) 

ε ί ν α ι ο συνδυασμός τ ρ ι ώ ν υπαρχουσών τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν , των Η/Υ, των 

τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν κ α ι τ η ς α υ τ ο μ α τ ο π ο ί η σ η ς γ ρ α φ ε ί ο υ . Οι ν έ ε ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί ε ς 

των τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν έ χ ο υ ν τη δύναμη να μεταβάλλουν τ η ν α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ή 

δύναμη των ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς μ ε γ έ θ ο υ ς , γ ε γ ο ν ό ς που τ ο έχουν 

κ α τ α ν ο ή σ ε ι ο ι ε λ λ η ν ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς , δ ε δ ο μ έ ν ο υ ό τ ι τ ο 68% αυτών έχουν 

π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ί σ ε ι ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς σε τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ό ε ξ ο π λ ι σ μ ό γ ι α Η/Υ κατά μέσο 

όρο ύψους 33 ε κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν δραχμών. 

Οπως ήταν α ν α μ ε ν ό μ ε μ ο ο ι υ π η ρ ε σ ί ε ς ήταν α υ τ έ ς που ε ί χ α ν το προβάδισμα 

όσον αφορά τ ι ς π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι ζ ό μ ε ν ε ς ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς στον τ ο μ έ α των 

τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν . Σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α , ο ι β ι ο μ η χ α ν ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς 

π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ί ζ ο υ ν ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς γ ι α τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι α κ ό ε ξ ο π λ ι σ μ ό των Η/Υ ύψους 

π ε ρ ί π ο υ 8 ε κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν δραχμών, ενώ ακόμη μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α κ ε φ ά λ α ι α 

π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ί ζ ο υ ν ο ι ε μ π ο ρ ι κ έ ς ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς με μέσο όρο π ε ρ ί π ο υ 10 

εκατομμυρίων δραχμών. Οι υ π η ρ ε σ ί ε ς από την άλλη μ ε ρ ι ά π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ί ζ ο υ ν 

ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς τ η ς τ ά ξ ε ω ς των 211 εκατομμυρίων δραχμών κ α τ ά μέσο ό ρ ο . 

Παρατηρούμε δηλαδή ό τ ι ο ι π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι ζ ό μ ε ν ε ς ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς γ ι α αγορά 

ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ Η/Υ κ α ι τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ι ώ ν ε ί ν α ι κατά π ο λ ύ μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς στον 

κλάδο των υ π η ρ ε σ ι ώ ν . 

Ζητήθηκε ε π ι π ρ ο σ θ έ τ ω ς από τ ο υ ς Γ ε ν ι κ ο ύ ς Δ ι ε υ θ υ ν τ έ ς ν α αναφέρουν τ ι ς 

υπάρχουσες κ α ι δ υ ν α τ έ ς π ρ ο τ ι μ ή σ ε ι ς τ η ς δ ι ά θ ε σ η ς που υ π ά ρ χ ε ι στην 

ε π ι χ ε ί ρ η σ η τ ο υ ς γ ι α " ε σ ω τ ε ρ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η " ή " α γ ο ρ ά " τ ο υ ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ που 
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αναφέρεται στις παραπάνω προϋπολογιζόμενες επενδύσεις. Και για τις τρεις 

εφαρμογές (χρηματοοικονομικές, ελέγχου παράγωγης, τηλεπικοινωνιών) τα 

διευθυντικά στελέχη πιστεύουν ότι είναι προτιμότερο να αγορασθεί ο 

εξοπλισμός παρά να αναπτυχθεί εσωτερικά στην επιχείρηση. Οι λόγοι που 

προβάλουν σαν πιο σημαντικούς κατά σειρά προτιμήσεως είναι: α) γιατί 

είναι οικονομικό, β) γιατί επιτυγχάνεται η απόκτηση τεχνογνωσίας, γ) 

γιατί δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό για εσωτερική ανάπτυξη, δ) 

γιατί υπάρχει έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας σε παραπλήσια θέματα. 

4.3.9.Μελλοντική Χρησιμοποίηση της Πληροφορικής 

Οι απόψεις των επιχειρήσεων για τον τρόπο χρησιμοποίησης των ΤΤΣ στο 

μέλλον είναι ενδιαφέρουσες. Ποσοστό 80% των γενικών διευθυντών συμφωνεί 

ότι η πληροφορική θα πρέπει να χρησιμοποιείται κυρίως για τη βελτίωση των 

εσωτερικών λειτουργιών, όπως ακριβώς χρησιμοποιείται και σήμερα. Ενα 

ποσοστό 30% πιστεύει ότι η πληροφορική πρέπει να χρησιμοποιείται επίσης 

και για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην αγορά. 

Παρατηρούμε δηλαδή ότι το 1/3 των γενικών διευθυντών έχει αντιληφθεί 

την ανάγκη εξευρέσεως τρόπων για τη χρησιμοποίηση της πληροφορικής στην 

ανταγωνιστική στρατηγική της επιχείρησης. Αν και δεν υπάρχει αμφιβολία 

για τις δυνατότητες εφαρμογής της πληροφορικής στο εσωτερικό της 

επιχείρησης (λογιστήριο, μισθοδοσία κ.λ.π". ), οι ελληνικές επιχειρήσεις 

που επιθυμούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση θα πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν την πληροφορική επιπρόσθετα και ως μέσο διαμόρφωσης της 

ανταγωνιστικής τους στρατηγικής τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς 

αγορές. 

θα πρέπει δηλαδή να αντιληφθούν ότι η μάχη για την κατάκτηση μιας 

ηγετικής θέσης γίνεται κυρίως έξω από την επιχείρηση, στην αγορά, και ότι 

τα ΠΣ χρησιμοποιούμενα κατάλληλο: θα τις βοηθήσουν να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως διαπιστώσαμε από την ανάλυση 

περιπτώσεων των επιχειρήσεων που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3. όπου οι 

αναφερόμενες επιχειρήσεις (που δεν είναι οι μόνες) χρησιμοποιούν την 

πληροφορική γ ια τη διατήρηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.ce 

Η μέθοδος συγκέντρωσης των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκε είναι, η μέθοδος 

του ερωτηματολογΙου. Αρχικά συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο 

απευθύνονταν στη διοίκηση κορυφής (top management) της επιχείρησης. 

Υστερα όμως από μελέτη και ανάλυση των ερωτήσεων, έγινε φανερό ότι το 

ερωτηματολόγιο περιλάμβανε ερωτήσεις που απευθύνονταν εκτός από τη γενική 

διεύθυνση και στις διευθύνσεις πληροφοριακών συστημάτων και 

marketing-πωλήσεων, και επομένως τα στελέχη των διευθύνσεων αυτών θα ήταν 

περισσότερο κατάλληλα να απαντήσουν στις ερωτήσεις αυτές. Ακόμη, 

θεωρήθηκε ενδεχόμενο ότι για ωρισμένα θέματα που αφορούν τα Στρατηγικά 

ΠΣ, οι απόψεις των γενικών διευθυντών και των διευθυντών των εν λόγω 

διευθύνσεων είναι δυνατόν να διαφέρουν και επομένως Θα ήταν ενδιαφέρον 

να εξακριβωθούν οι υφιστάμενες διαφορές. 

Ενόψη αυτού του στόχου καταρτίσθηκαν τρία διαφορετικά ερωτηματολόγια, τα 

οποία στη συνέχεια τροποποιήθηκαν και βελτιώθηκαν μετά από συζητήσεις και 

κριτικές παρατηρήσεις ειδικών επιστημόνων και επιχειρηματικών στελεχών. 

Πραγματοποιήθηκε, τέλος, μια "μελέτη πιλότος" (pilot study) σε 

αντιπροσωπευτικές επιχειρήσεις του δείγματος, τα αποτελέσματα της οποίας 

βοήθησαν να οριστικοποιηθεί η τελική μορφή και το περιεχόμενο των 

ερωτηματολογίων. Το κύριο ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει 42 ερωτήσεις 

απευθύνεται στη Γενική Διεύθυνση της επιχείρησης, ενώ τα άλλα δύο 

ερωτηματολόγια με 16 και 8 ερωτήσεις αντίστοιχα απευθύνονται στη 

Διεύθυνση ΠΣ και στη Διεύθυνση Marketing-Πωλήσεων. 

Τα 100 από τα 200 ερωτηματολόγια, ταχυδρομήθηκαν μαζί με σχετική επιστολή 

του καθηγητή της Στρατηγικής των Επιχειρήσεων κ. Πρ. Ευθύμογλου, ο οποίος 

είχε και την εποπτεία του ερευνητικού έργου, σε ισάριθμες επιχειρήσεις. 

Μετά την αποστολή των ερωτηματολογίων επακολούθησαν τηλεφωνικές επαφές, 

που είχαν σκοπό την υπενθύμιση της έρευνας στους επικεφαλείς των 

τμημάτων, ώστε να μην αμεληθεί η συμπλήρωση και επιστροφή τους. 

Για τα υπόλοιπα 100 ερωτηματολόγια, χρησιμοποιήθηκαν 20 τεταρτοετείς ή · 

επί πτυχίω φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης των Επιχειρήσεων 
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του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. OL φοιτητές παρακολούθησαν μ La σειρά 

σεμιναρίων που είχαν σκοπό να τους προετοιμάσουν για την όσο το δυνατόν 

πληρέστερη συλλογή των στοιχείων των ερωτηματολογίων. Μετά το τέλος των 

σεμιναρίων οι φοιτητές παρέλαβαν πακέτο πέντε ερωτηματολογίων για 

ισάριθμες επιχειρήσεις μαζί με τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα τους. 

Μετά την παραλαβή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, επακολουθήσαν 

τηλεφωνήματα και σε ορισμένες περιπτώσεις προσωπικές επαφές, για την 

παροχή συμπληρωματικών ή/και διευκρινιστικών πληροφοριών σχετικά με τις 

απαντήσεις. 

Δεδομένου ότι ο χρόνος των διευθυντικών στελεχών και ιδιαίτερα του 

γενικού διευθυντή είναι πολύτιμος, η κατάρτιση των ερωτηματολογίων 

πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε η συμπλήρωση τους να απαιτήσει τον ελάχιστο 

δυνατό χρόνο. Συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις που περιελήφθησαν στα 

ερωτηματολόγια ήταν "κλειστού τύπου" (closed type questions), γεγονός που 

διευκόλυνε και την περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριών 

(Chisnall 1986, Kotler 1988). 

Το υλικό των ερωτηματολογίων κωδικοποιήθηκε κατά τρόπο που να διευκολύνει 

την ανάλυση και μελέτη του. Για την ανάλυση των κωδικοποιημένων 

στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS/PC (Statistical 

Package for Social Science). Επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί το στατιστικό 

αυτό πακέτο γιατί δίνει μεταξύ των άλλων, αξιόπιστα αποτελέσματα στις 

περιπτώσεις εκείνες που τα δεδομένα είναι ποιοτικά, όπως συμβαίνει με τα 

περισσότερα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην έρευνα για την εξέταση 

της στρατηγικής χρησιμοποίησης της πληροφορικής από τις ελληνικές 

επ ιχε ιρήσεις. 

Οπως αναφέρθηκε, οι παραλήπτες των ερωτηματολογίων ήταν τρεις υπηρεσίες 

των επιχειρήσεων. Το ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε στη Γενική Διεύθυνση 

περιελάμβανε τις εξής 6 ομάδες ερωτήσεων. 

- Γενικές ερωτήσεις όπου αναφέρονται τα στοιχεία της ταυτότητας των 

επιχειρήσεων όπως νομική μορφή, έτος ιδρύσεως, κλάδος δραστηριότητας, 

συνολικός αριθμός προσωπικού, αριθμός εργαζομένων στη διοίκηση και στο 
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τμήμα ΙΤΣ, κ. λ. π. 

- Ερωτ-ήσευς που έχουν σχέση με τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία στην 

επιχείρηση, το χρόνο απόκτησης του τεχνολογικού εξοπλισμού, τις 

προϋπολογιζόμενες επενδύσεις της επιχείρησης για την επόμενη διετία, το 

βαθμό μηχανογραφικής υποστήριξης των διαφόρων διευθύνσεων και 

λειτουργιών, την οργανωμένη ανάπτυξη και υποστήριξη καινοτομιών από τη 

διοίκηση της επιχείρησης, κ.λ.π. 

- Ερωτήσεις για τις απόψεις των γενικών διευθυντών σχετικά με το ρόλο 

του τμήματος ΙΤΣ στην επιχείρηση, την εξέλιξη της χρησιμοποίησης των ΤΤΣ 

λόγω της ένταξης της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, την 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των χρησιμοποιημένων ΤΤΣ στην 

επιχε ίρηση, κ.λ.π. 

- Ερωτήσεις για τη στρατηγική σημασία των ΤΤΣ στην εταιρεία (στρατηγικό 

σπείρωμα των McFarlan - McKenney, βαθμός δύναμης του ΤΤΣ, χρησιμοποίηση 

του ΤΤΣ για βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών ή της ανταγωνιστικής θέσης 

των επιχειρήσεων κ.λ.π.). 

- Ερωτήσεις για τη σύνδεση της πληροφορικής με την ανταγωνιστική 

στρατηγική των ελληνικών επιχειρήσεων, δηλαδή στους πιθανούς τρόπους 

απόκτησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω της πληροφορικής με τη 

βοήθεια των 5 παραγόντων του υποδείγματος του Porter. 

- Τέλος, ερωτήσεις που αναφέρονται στη σύνδεση της πληροφορικής με την 

επιχειρησιακή στρατηγική, δηλαδή τους τρόπους υποστήριξης της 

επιχειρησιακής στρατηγικής από την πληροφορική. 

Το ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε στη Διεύθυνση ΤΙΣ περιελάμβανε τις εξής 

4 ομάδες ερωτήσεων: 

- Ερωτήσεις που αναφέρονται στο προσωπικό ιστορικό των Διευθυντών ΤΤΣ 

δηλαδή στη μόρφωση και την εμπειρία τους καθώς επίσης και στην εξέλιξη 

τους στη σημερινή τους θέση. 
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- Ερωτήσεις για τις κατηγορίες των χρησιμοποιημένων ΙΤΣ στην 

επιχείρηση, τις απόψεις των Διευθυντών για το ρόλο του ΙΤΣ στην επιχείρηση 

σήμερα και μετά από 5 χρόνια, ακόμη τις απόψεις τους για τη στρατηγική 

σημασία των ΠΣ στην εταιρεία (στρατηγικό σπείρωμα των McFarlan -

McKenney) , καθώς επίσης και για τη σχέση του τμήματος των ΓΓΣ με διάφορα 

επιμορφωτικά προγράμματα (παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων 

κ.λ.π,). 

- Ερωτήσεις που αναφέρονται στους τομείς στους οποίους διαθέτουν τον 

περισσότερο χρόνο τους οι Διευθυντές των ΓΓΣ και σε κείνους στους οποίους 

πιστεύουν ότι έπρεπε να διαθέτουν το χρόνο τους σήμερα, καθώς επίσης και 

στις απόψεις τους για την πιθανή διάθεση του χρόνου τους σε 3 χρόνια, με 

την προϋπόθεση βέβαια ότι θα βρίσκονται ακόμη στη σημερινή τους θέση. 

- Ερωτήσεις που αναφέρονται στα κυριώτερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι διευθυντές των ΓΓΣ, καθώς επίσης και στις απόψεις των 

διευθυντών αυτών για τη στρατηγική εξέλιξη των ΓΓΣ στην επιχείρηση τους. 

Τέλος το ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε στη Διεύθυνση Marketing-Πωλήσεων 

των επιχειρήσεων περιελάμβανε 8 ερωτήσεις που αναφέρονταν στις συνθήκες 

ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις τόσο στην ελληνική όσο 

και στη διεθνή αγορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

5 .1 .Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε τα 

αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων και πληροφοριών 

που ελήφθησαν από διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων. 0 σκοπός 

του παρόντος κεφαλαίου είναι να αξιολογήσει τα εν λόγω στοιχεία στα 

πλαίσια του υποδείγματος του Porter ώστε να προσδιορισθεί κατά πόσον η 

πληροφορική επηρεάζει τους παράγοντες ανταγωνισμού και επομένως μπορεί να 

δημιουργήσει και να διατηρήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

5.2.Δυνατότητα Χρησιμοποίησης της Πληροφορικής από τις Ελληνικές 

Επιχειρήσεις για Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα 

Αναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο ότι το κύριο αντικείμενο της ερευνητικής 

μας εργασίας είναι η διαπίστωση των δυνατοτήτων στρατηγικής 

χρησιμοποίησης της πληροφορικής από τις ελληνικές επιχειρήσεις μέσα στο 

μεθοδολογικό πλαίσιο του υποδείγματος του Porter. Στο διάγρααμα 5.1 οι 

γενικοί διευθυντές εκτιμούν τις δυνατότητες χρησιμοποίησης της 

πληροφορικής για τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στους 

αντίστοιχους βιομηχανικούς κλάδους ως εξής: 

- Το 87% των στελεχών απάντησε ότι η πληροφορική μπορεί πράγματι να 

βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

- Το 65% πιστεύει ότ ι η επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα με την πληροφορική λόγω υπεροχής της έναντι των ήδη 

υπαρχόντων ανταγωνιστών. 
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ΧΡΗΣΗ ΠΣ ΑΝΤΑΓ/ΣΜΟΣ ΝΕΟ -
ΓΙΑ ΑΝΤΑΓ. ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΕΙ ΣΕΡΧΟΜ. ν η ^ ^ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜ. ΠΡΟΜΗΘ/ΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤ/ΤΑ 

ΰυάγραμμα 5 . 1 : ΰ υ ν α τ ό τ η τ α Χ ρ η σ ι μ ο π ο ί η σ η ς της Πληροφορικής 
γυα Α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ά Π λ β ο ν ε κ τ η μ α τ α 

- Το 60% θεωρεί ό τ ι η επιχε ίρηση μπορεί να κ ε ρ δ ί σ ε ι ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα με τη βοήθεια της πληροφορικής λόγω καλύτερης 

συνεργασίας με τους αγοραστές. 

- Το 52% πιστεύει, ό τ ι με τη βοήθεια της πληροφορικής ε (.ναι δυνατόν να 

δημιουργηθούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα γ ι α την επιχε ίρηση μέσω 

καλύτερης συνεργασίας με τους προμηθευτές. 

- Το 41% π ι σ τ ε ύ ε ι ό τ ι η πληροφορική μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων εξ α ι τ ί α ς της υπεροχής της επιχείρησης 

τους έναντι των νεο-εισερχομένων, όσον άφορα τον ανταγωνισμό. 
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- Τέλος ένα μικρό ποσοστό γενικών διευθυντών που δεν υπερβαίνει το 22% 

πιστεύει ότι η πληροφορική μπορεί, να βοηθήσει την επιχείρηση να 

κερδίσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα λόγω υπεροχής στον ανταγωνισμό 

με τα υποκατάστατα προϊόντα. 

Από τις παραπάνω εκτιμήσεις γίνεται φανερό ότι η πληροφορική μπορεί να 

έχει σημαντικές θετικές ανταγωνιστικές επιδράσεις όσον αφορά κυρίως τις 

σχέσεις των επιχειρήσεων με τους ανταγωνιστές, τους αγοραστές και τους 

προμηθευτές τους. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί με τη διεθνή βιβλιογραφία 

όπου πολλοί συγγραφείς παραδέχονται ότι τα στρατηγικά ΤΤΣ αποφέρουν τα 

μεγαλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τις σχέσεις των επιχειρήσεων με τους 

προμηθευτές και τους αγοραστές (Cash and Konsyski 1985, Cash et.al. 1988, 

Choudhury 1987). 

5.2.1.Ανταγωνισμός από τους Ηδη Υπάρχοντες Ανταγωνιστές 

Οι γενικοί διευθυντές πιστεύουν σε ένα μεγάλο ποσοστό ότι η στρατηγική 

χρησιμοποίηση της πληροφορικής επηρεάζει σημαντικά τον παραδοσιακή μορφή 

του ανταγωνισμού και δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις 

επιχειρήσεις. 0 πίνακας 5.1 εμφανίζει τις απαντήσεις των γενικών 

διευθυντών οι οποίες συνοψίζονται ως εξής: 

α) Το 80% πιστεύει ότι η στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής 

επηρεάζει τον υφιστάμενο ανταγωνισμό λόγω της δυνατότητας που 

προσφέρει για τη μείωση του συνολικού κόστους του προϊόντος. Από το 

ποσοστό αυτό το 1/3 θεωρεί τον λόγο αυτό πολύ σημαντικό. 

β) Το 70% εκφράζει την άποψη ότι η στρατηγική χρησιμοποίηση της 

πληροφορικής είναι δυνατόν να επηρεάσει τον ανταγωνισμό λόγω της 

δυνατότητας που προσφέρει για τη διαφοροποίηση του προϊόντος. Από 

το ποσοστό αυτό το 1/5 περίπου Θεωρεί τον λόγο αυτόν πολύ σημαντικό. 

γ) Το 65% θεωρεί ότι τα στρατηγικά ΠΣ επηρεάζουν τον ανταγωνισμό μέσω 

της καλύτερης πρόσβασης στην αγορά. Από το ποσοστό αυτό το 1/5 

Θεωρεί τον λόγο αυτόν πολύ σημαντικό. 
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δ) Τέλος, ποσοστό της τάξεως του 60% πιστεύει ότι η στρατηγική 

χρησιμοποίηση της πληροφορικής επηρεάζει, τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

υφισταμένων επιχειρήσεων, λόγω χρησιμοποίησης των παρεχόμενων 

πληροφοριών. Από το ποσοστό αυτό το 1/5 θεωρεί ότι ο λόγος αυτός 

είναι πολύ σημαντικός. 

Αξιοσημείωτη είναι η διαπίστωση ότι το 82% των γενικών διευθυντών 

πιστεύει ότι η φύση του βιομηχανικού κλάδου στον οποίο ανήκει η 

επιχείρηση τους ασκεί ασήμαντη επίδραση στον παραδοσιακό ανταγωνισμό. 

Επομένως γίνεται φανερό από την παραπάνω ανάλυση ότι η στρατηγική 

χρησιμοποίηση της πληροφορικής είναι δυνατόν να επηρεάσει τον ανταγωνισμό 

ανάμεσα στους ήδη υπάρχοντες ανταγωνιστές και να δώσει ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που τη χρησιμοποιούν. Η άποψη αυτή 

υποστηρίζεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός 

διευθυντικών στελεχών θεωρεί τους παραπάνω τρόπους με τους οποίους η 

πληροφορική μπορεί να επηρεάσει τον παραδοσιακό ανταγωνισμό σαν πολύ 

σημαντικούς. 

5.2.2.Διαπραγματευτική Δύναμη της Επιχείρησης ως προς τους Αγοραστές 

Υπάρχουν δύο κυρίως τρόποι με τους οποίους η πληροφορική μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να μειώσει τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών. 0 

πρώτος τρόπος είναι η εισαγωγή του "κόστους μετακίνησης" λόγω του οποίου 

γίνεται δυσκολότερο για έναν αγοραστή να αλλάξει προμηθευτές. Η 

πληροφορική έχει αυξήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα πολλών 

επιχειρήσεων να δημιουργούν κόστος μετακίνησης για τους αγοραστές και να 

τους κρατούν έτσι "ευτυχείς αιχμαλώτους" (Petre 1985). Οι απόψεις των 

γενικών διευθυντών όσον αφορά αυτόν τον ανταγωνιστικό παράγοντα του 

υποδείγματος του Porter συνοψίζονται στον πίνακα 5.2. Το 42% των 

ερωτηθέντων γενικών διευθυντών πιστεύει ότι πράγματι η πληροφορική μπορεί 

να μεταβάλλει τη διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης ως προς τους 

αγοραστές εξ αιτίας της δημιουργίας υψηλού κόστους μετακίνησης. 
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Ο δεύτερος τρόπος χρησιμοποίησης της πληροφοριακής για ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τους αγοραστές είναι η χρησιμοποίηση των ΙΤΣ για 

τη δημιουργία νέων χαρακτηριστικών του προϊόντος στους πελάτες. Για 

παράδειγμα η αυτόματη πληρωμή λογαριασμών μέσω του "διατραπεζικού 

συστήματος" (ΔΙΑΣ) ή μέσω του Point of Sales (POS), δημιουργεί ένα νέο 

προϊόν το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως (Βαλαμβάνης 1989). 47% των 

γενικών διευθυντών Θεωρεί ότι η στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής 

μπορεί να μεταβάλλει τη διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης ως προς 

τους πελάτες γιατί μπορεί να δημιουργήσει νέα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

στο προ ιόν. 

Ενα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων γενικών διευθυντών (72%) πιστεύει ότι 

είναι δυνατόν να αυξηθεί η διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης ως 

προς τους πελάτες με τη βοήθεια της πληροφορικής λόγω καλύτερης και 

ταχύτερης εξυπηρέτησης των πελατών. Τέλος αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 

ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των γενικών διευθυντών πιστεύει ότι η 

πληροφορική μπορεί να μεταβάλλει οπωσδήποτε τη διαπραγματευτική δύναμη 

της επιχείρησης ως προς τους αγοραστές της. 

Από την άλλη μεριά, το 16% των γενικών διευθυντών θεωρεί ότι δεν είναι 

δυνατόν να μεταβληθεί η διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης έναντι 

των αγοραστών γιατί το προϊόν δεν είναι διαφοροποιημένο για τους 

αγοραστές και το 23% των γενικών διευθυντών Θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν 

να μεταβληθεί η διαπραγματευτική δύναμη λόγω της φύσης του βιομηχανικού 

κλάδου. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η στρατηγική χρησιμοποίηση της 

πληροφορικής μπορεί να μεταβάλλει τις σχέσεις των επιχειρήσεων με τους 

αγοραστές ευνοϊκά υπέρ των επιχειρήσεων. 

5.2.3.Διαπραγματευτική Δύναμη της Επιχείρησης ως προς τους Προμηθευτές 

Αναφέρθηκε ότι η πληροφορική μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις μιας 

επιχειρήσεως με τους προμηθευτές και τους πελάτες προς όφελος της. Τα 

δεδομένα δείχνουν ότι οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων συμφωνούν με όσα 

αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία (Clemons and McFarlan 1985, Davenport 
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et.al. 1989, Earl 1987, Huff and Beattie 1985, Sabherwal and King 1991) 

IT.χ. π επιχείρηση χρησιμοπο ιώντας την πληροφοριακή στρατηγικά, είναι 

δυνατόν να μετατοπίσει μέρος των εργασιών της στους προμηθευτές και να 

τους αναγκάσει να της προμηθεύουν την κατάλληλη πρώτη ΰλη όποτε αυτή τη 

χρειάζεται, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος διατήρησης των 

αποθεμάτων. Ποσοστό 68% των γενικών διευθυντών πιστεύει ότι είναι 

πράγματι δυνατόν να μεταβληθεί η διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης 

έναντι των προμηθευτών της, γιατί με τη βοήθεια της πληροφορικής δεν 

απαιτείται μεγάλο απόθεμα πρώτων υλών και έτσι μειώνεται το κόστος 

διατήρησης του αποθέματος. 

Ακόμη έχει αναφερθεί στη διεθνή βιβλιογραφία ότι με τη στρατηγική 

χρησιμοποίηση της πληροφορικής είναι δυνατόν η επιχείρηση να 

διαπραγματευθεί καλύτερα με τους προμηθευτές της γιατί της δίνεται η 

δυνατότητα να επιλέξει προμηθευτές και να συνεργαστεί τελικά με εκείνους 

που της παρέχουν την κατάλληλη πρώτη ΰλη στο ελάχιστο κόστος. Το 62% των 

στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων συμφωνεί με την παραπάνω άποψη και 

πιστεύει ότι είναι δυνατόν να αυξηθεί η διαπραγματευτική δύναμη της 

επιχείρησης τους ως προς τους προμηθευτές για τον παραπάνω λόγο. 

Εξ άλλου το 50% των διευθυντικών στελεχών πιστεύει ότι η στρατηγική 

χρησιμοποίηση της πληροφορικής μπορεί να μεταβάλλει τη διαπραγματευτική 

δύναμη της επιχείρησης ως προς τους προμηθευτές λόγω "ολοκλήρωσης προς τα 

πίσω", με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις τους να αποκτήσουν ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα. Ενα μικρότερο ποσοστό της τάξεως του 40% θεωρεί ότι στο 

βιομηχανικό κλάδο όπου ανήκουν οι επιχειρήσεις, οι χρησιμοποιούμενες 

πρώτες ύλες δεν είναι διαφοροποιημένες και επομένως αν το επιθυμούσαν θα 

μπορούσαν να αλλάξουν εύκολα προμηθευτές, λόγω της υπάρξεως χαμηλού 

κόστους μετακίνησης. 

Τέλος ένα μικρό ποσοστό διευθυντικών στελεχών (περίπου 37%), δήλωσε ότι 

δεν μπορεί να μεταβληθεί η διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης ως 

προς τους προμηθευτές εξ αιτίας της φύσης του βιομηχανικού κλάδου, ενώ 

ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των γενικών διευθυντών (63%) θεώρησε τον 

παράγοντα αυτό ασήμαντο. 0 πίνακας 5.3. εμφανίζει τις απόψεις των 
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γενικών διευθυντών γ ι α τη μεταβολή της δ ιαπραγματευτικής δύναμης της 

επιχε ιήσης ως προς τους προμηθευτές με τη βοήθεια της πληροφορικής. 

Από τα παραπάνω γ ί ν ε τ α ι φανερό ότι, ou ελληνικές επιχειρήσεις πιστεύουν 

ότι. η στρατηγ ική χρησιμοποίηση της πληροφορικής μπορεί να βοήθησε ι τις 

ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς να μεταβάλλουν τη θέση τους ως προς τους προμηθευτές προς 

οφέλός τ ο υ ς . 

5.2.4.Απειλές Εισόδου Νέων Επιχειρήσεων 

Στη δ ιεθνή β ιβ λ ιογραφία (Bakos, and Treacy 1986, King 1986, Lyons 1988, 

McFarlan 1985) αναφέρεται ότι η πληροφορική μπορεί να μειώσει το κόστος 

παραγωγής και διάθεσης προϊόντων σε τ έ τ ο ι ο βαθμό ώστε κάποιος μελλοντικός 

ανταγωνιστής να πρέπει να κάνει λεπτομερή ανάλυση κόστους πριν αρχίσε ι να 

δ ι ε κ δ ι κ ε ί ένα μ ε ρ ί δ ι ο αγοράς από τους ήδη υπάρχοντες ανταγωνιστές. 

Γενικά η πληροφορική επηρεάζει το ρυθμό των νεο-εισερχομένων σε ένα 

βιομηχανικό κλάδο υψώνοντας τα ήδη υπάρχοντα εμπόδια γ ι α την είσοδο τους 

ή δημιουργώντας νέα. 

Κατ' αρχήν το 50% των στελεχών θεωρεί ό τ ι η φύση του βιομηχανικού κλάδου 

στον οποίο βρίσκεται μ ια επιχείρηση δεν ε π ι τ ρ έ π ε ι να χρησιμοποιηθεί η 

πληροφορική γ ι α απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων έναντι των 

νεο-εισερχομένων ανταγωνιστών. Ομως το 35% των στελεχών 

π ι σ τ ε ύ ε ι ό τ ι η στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής μπορεί να 

εμποδίσει την ε ίσοδο νέων ανταγωνιστών στο βιομηχανικό κλάδο μέσω της 

διαφοροποίησης των προϊόντων. Οι νεο-ε ισερχόμ.ενο ι πρέπει να προβούν σε 

μεγάλες δαπάνες γ ι α να υπερνικήσουν την ήδη υπάρχουσα προτίμηση των 

καταναλωτών στα προϊόντα των υφισταμένων επιχε ιρήσεων. 

Εξ' άλλου το 38% των στελεχών π ι σ τ ε ύ ε ι ό τ ι με τη στρατηγική χρησιμοποίηση 

της πληροφορικής θα αυξηθούν οι φραγμοί εισόδου λόγω των υψηλών 

επενδύσεων σε εξοπλισμό που α π α ι τ ε ί τ α ι γ ι α τα στρατηγικά ΠΣ (επενδύσεις 

σε μηχανήματα, τ η λ ε π ι κ ο ι ν ω ν ί ε ς , προσωπικό κ . λ . π . ) . Τέλος το 20% των 

στελεχών π ι σ τ ε ύ ε ι ό τ ι με τη στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής θα 
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αυξηθούν OL φραγμό C εισόδου νεο-εισερχομένων ανταγωνιστών εξ αιτίας του 

αποκλεισμού των καναλιών διανομής. 0 πίνακας 5.4 εμφανίζει τις παραπάνω 

απόψεις των γενικών διευθυντών όσον αφορά τον ανταγωνιστικό παράγοντα της 

απειλής εισόδου νέων επιχειρήσεων. 

Από τα παραπάνω γ ίνεται φανερό ότι τα διοικητικά στελέχη των ελληνικών 

επιχειρήσεων πιστεύουν ότι η στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής 

μπορεί να δημιουργήσει φραγμούς εισόδου σε νεο-εισερχόμενες επιχειρήσεις 

εξ αιτίας των απαιτουμένων υψηλών επενδύσεων, της διαφοροποίησης των 

προϊόντων και του αποκλεισμού των καναλιών διανομής. Επομένως υπάρχουν 

ευκαιρίες για τη χρησιμοποίηση της πληροφορικής στρατηγικά από τις 

επιχειρήσεις για τη δημιουργία υψηλών φραγμών εισόδου, έτσι ώστε να 

απαιτείται από έναν ενδεχόμενο ανταγωνιστή να κάνει λεπτομερή ανάλυση 

κόστους και πρόβλεψη μεριδίου αγοράς πριν επιχειρήσει να εισέλθει στον 

αντίστοιχο Βιομηχανικό κλάδο. 

5 . 2.5.Απε ι λή από Υποκατάστατα Προϊόντα 

Η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι ο πέμπτος παράγοντας 

του υποδείγματος του Porter που πρέπει να εξετασθεί. Ζητήθηκε από τους 

γενικούς διευθυντές να εκφράσουν την άποψη τους για τις δυνατότητες της 

πληροφορικής να επηρεάσει τον ανταγωνιστικό αυτόν παράγοντα. Οι 

απαντήσεις τους εμφανίζονται συγκεντρωμένες στον πίνακα 5.5 και 

φανερώνουν ότι η πληροφορική δεν μπορεί να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την 

απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα. Τα περισσότερα από τα στελέχη, σε 

ποσοστό περίπου 57%, θεωρούν ασήμαντες τις επιδράσεις της πληροφορικής 

ενώ το 48% πιστεύει ότι η στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής δεν 

μπορεί να .μεταβάλλε ι τη θέση των επιχειρήσεων ως προς τα υποκατάστατα 

προϊόντα λόγω της φύσης του βιομηχανικού κλάδου. 
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Επομένως αν οι επιχειρήσεις επιθυμούν να χρησιμοπο ιήσουν την πληροφορική 

στρατηγ ικά γ ι α την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων Θα πρέπει να 

επικεντρώσουν τ ι ς προσπάθειες στη βελτίωση της Θέσης τους ως προς τους 

υπόλοιπους παράγοντες του υποδείγματος του P o r t e r και όχι ως προς την 

απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα, γ ι α τ ί ε ί ν α ι ελάχιστα τα Θετικά 

αποτελέσματα που πιθανόν να προκύψουν. 

5.3.Συμπεράσματα 

Το κεφάλαιο αυτό αποσκοπεί στη μελέτη του τρόπου χρησιμοποίησης των ΠΣ 

στη χώρα μας και στη διερεύνηση των δυνατοτήτων στρατηγικής 

χρησιμοποίησης της πληροφορικής από τ ι ς ελληνικές ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς γ ι α τη 

δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Γ ι α την ε π ι τ υ χ ί α 

του σκοπού αυτοΰ αναλύθηκαν και μελετήθηκαν οι απόψεις των διοικητικών 

στελεχών ελληνικών επιχε ιρήσεων. Εξετάσθηκε δηλαδή με βάση το υπόδειγμα 

του P o r t e r αν η πληροφορική μπορεί να δημιουργήσει ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα σ τ ι ς ελληνικές ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς , ώστε να ανταγωνισθούν αυτές 

αποτελεσματικότερα τόσο στην εγχώρια όσο και στη δ ι ε θ ν ή αγορά. 
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Η ανάλυση των συγκεντρωθέντων στοιχείων οδήγησε στα έξης συμπεράσματα: 

* OL περισσότερες από τις επιχε χρήσεις αντιμετωπίζουν έντονο εγχώριο 

και διεθνή ανταγωνισμό. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν υπάρχουν 

νομικές ρυθμίσεις ή άλλες διατάξεις που προστατεύουν την εγχώρια 

αγορά ή τμήματα της αγοράς. 

* Οι λειτουργίες του σχεδιασμού και της παραγωγής των προϊόντων είναι 

ελάχιστα μηχανογραφημένες σήμερα, αλλά οι ελληνικές επιχειρήσεις 

σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις για την όσο το 

δυνατόν πληρέστερη και καλύτερη μηχανογράφηση των λειτουργιών αυτών. 

* Για τη μελέτη της στρατηγικής χρησιμοποίησης της πληροφορικής στην 

Ελλάδα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο παράγοντας της καινοτομίας. Οι 

διοικήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων δέχονται και υποστηρίζουν 

"αρκετά εύκολα" νέες ιδέες και προτάσεις για τεχνολογικές, 

οργανωτικές και διαχειριστικές βελτιώσεις στις επιχειρήσεις τους. 

* Τα ΤΤΣ χρησιμοποιούνται σήμερα κυρίως για την επεξεργασία 

προκαθορισμένων συναλλαγών και την αυτοματοποίηση βασικών 

επεξεργασιών. Τα ΤΤΣ θα χρησιμοποιηθούν τα προσεχή χρόνια σε μεγάλο 

βαθμό για τη διαμόρφωση της ανταγωνιστικής στρατηγικής των 

επιχειρήσεων και θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικής θέσης τους. 

* Οι ελληνικές επιχειρήσεις προγραμματίζουν σημαντικές επενδύσεις σε 

τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό των Η/Υ, γεγονός που σημαίνει ότι οι 

επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί πως οι τεχνολογίες των 

τηλεπικοινωνιών μπορούν να μεταβάλλουν την ανταγωνιστική δύναμη 

τους. Το συμπέρασμα αυτό θα πρέπει να εξετασθεί με προσοχή 

λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά μειονεκτήματα της υποδομής του Ο.Τ.Ε. 

* Τα στρατηγικά ΠΣ επηρεάζουν θετικά κυρίως τις σχέσεις των 

επιχειρήσεων με τους προμηθευτές, τους αγοραστές και τους 

ανταγωνιστές, και λιγότερο θετικά τις απειλές εισόδου ενώ η 
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στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής δεν μπορεί να επηρεάσει 

την απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα. 

* Τα διευθυντικά στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων πιστεύουν ότι με 

τη στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής Θα αυξηθεί η 

διαπραγματευτική δύναμη των επιχειρήσεων ως προς τους προμηθευτές 

τους κυρίως λόγω της μείωσης του κόστους διατήρησης των αποθεμάτων 

και ακόμη λόγω της αποτελεσματικότερης επιλογής των κατάλληλων 

πρώτων υλών. 

* Οσον αφορά τις σχέσεις των επιχειρήσεων με τους αγοραστές, τα 

διευθυντικά στελέχη πιστεύουν ότι θα αυξηθεί η διαπραγματευτική 

δύναμη της επιχείρησης κυρίως λόγω ταχύτερης και καλύτερης 

εξυπηρέτησης των πελατών. 

* Τέλος, οι επιχειρήσεις Θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν και να 

ανταπεξέλθουν αποτελεσματικότερα στον ανταγωνισμό τόσο στην εγχώρια 

όσο και στη διεθνή αγορά με τη στρατηγική χρησιμοποίηση της 

πληροφορικής λόγω της μείωσης του συνολικού κόστους, της 

διαφοροποίησης των προϊόντων, της καλύτερης πρόσβασης στην αγορά 

καθώς και λόγω της χρησιμοποίησης των παρεχόμενων πληροφοριών. 

Γενικά συμπεραίνουμε ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μεγάλα και καλά 

οργανωμένα τμήματα ΠΣ είναι σε θέση με τη Βοήθεια της στρατηγικής 

χρησιμοποίησης της πληροφορικής να επηρεάσουν σε διάφορους βαθμούς και 

τους πέντε παράγοντες του υποδείγματος του Porter. Επομένως, οι 

διοικήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων πρέπει να κατανοήσουν και να 

εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους παρέχει ο νέος αυτός τρόπος 

χρησιμοποίησης της πληροφορικής για να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους 

θέση που αποτελεί κύρια προϋπόθεση για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα τους 

ενόψη της λειτουργίας της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

6.1 .Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τα 

αποτελέσματα από τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων που ελήφθησαν 

από επιχειρηματικά διευθυντικά στελέχη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των ΠΣ 

στη διαμόρφωση της ανταγωνιστικής στρατηγικής των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Στο κεφάλαιο αυτό βα εμφανίσουμε στην αρχή το θεωρητικό πλαίσιο για τον 

προσδιορισμό της συμβολής της στρατηγικής χρησιμοποίησης της πληροφορικής 

στην επίδοση των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια Θα επιδιώξουμε να επιλέξουμε 

ορισμένους δείκτες επίδοσης οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό 

περιγράφονται τέσσερα θεωρητικά υποδείγματα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί 

στη βιβλιογραφία για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και επιλέγονται 

δείκτες επίδοσης για τη μέτρηση της ανταγωνιστικής δυνατότητας, της 

οικονομικής απόδοσης, και του βαθμού καινοτομίας της επιχείρησης. Το 

υπόδειγμα το οποίο διαμορφώνεται στη συνέχεια για την εκτίμηση της 

συμβολής της στρατηγικής χρησιμοποίησης της πληροφορικής στις 

επιχειρήσεις βασίζεται σε συγκεκριμένες υποθέσεις, οι οποίες 

διατυπώνονται στο τέλος του κεφαλαίου, και χρησιμοποιεί από τη μια πλευρά 

τους παραπάνω δείκτες επίδοσης ως εξηρτημένες μεταβλητές και από την άλλη 

πλευρά ως ερμηνευτικές μεταβλητές τους παράγοντες αντγωνισμοΰ του 

υποδείγματος του Porter οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε στο κεφάλαιο 5 

επηρεάζονται από το βαθμό στρατηγικής χρησιμοποίησης της πληροφορικής. 
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6.2.Το θεωρητικό Πλαίσιο για τον Προσδιορισμό της Συμβολής της 

Στρατηγικής Χρησιμοποίησης της Πληροφορικής στην Επίδοση των 

Επιχειρήσεων. 

Οπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο τα ΠΣ έχουν χρησιμοποιηθεί 

κυρίως σαν μέσα υποστήριξης των "εργασιών ρουτίνας" των επιχειρήσεων 

(support activities). Εκείνο το οποίο ενδιέφερε τις διοικήσεις ήταν η 

βελτίωση της απόδοσης των διαφόρων τμημάτων των επιχειρήσεων και πράγματι 

τα ΠΣ βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση (Earl 1989). Παρά το γεγονός ότι 

τα ΠΣ που χρησιμοποιούνται επιδιώκουν σήμερα ακόμη τη βελτίωση της 

απόδοσης των επιχειρήσεων, εν τούτοις ο νέος τρόπος της στρατηγικής 

χρησιμοποίησης της πληροφορικής επηρεάζει γενικώτερα την 

αποτελεσματικότητα (McFarlan and McKenney 1983, Ward 1986, Mayer and Boor 

1987). 

Είναι γνωστό ότι η εκτίμηση της απόδοσης ενός τμήματος παρουσιάζει 

λιγότερα προβλήματα στις περισσότερες επιχειρήσεις απ' ότι η εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας (Campell et al. 1970, Brodie and Bennet 1976, 

Szilagyi 1988). Η απόδοση είναι ένα εσωτερικό μέγεθος της οργανωσιακής 

επίδοσης το οποίο εστιάζεται στο πώς η επιχείρηση επιτυγχάνει το σκοπό 

της παρά στο εάν τον επιτυγχάνει. Επομένως η απόδοση (efficiency) είναι 

παραγωγικότητα (output/input) και σχετίζεται με την πραγματοποίηση των 

διαφόρων ενεργειών με τον πλέον κατάλληλο τρόπο (doing the things right). 

Από την άλλη πλευρά η αποτελεσματικότητα είναι αξία (benefit/cost) και 

σχετίζεται με την πραγματοποίηση των σωστών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων (doing the right things) (Drucker 1974, Sawyer 1986) [1]. 

Ενώ οι επιχειρήσεις παραδέχονται τη σπουδαιότητα των επενδύσεων στην 

πληροφορική για τη βελτίωση της οργανωσιακής επίδοσης, δεν υπάρχει εν 

τούτοις ένας ικανοποιητικός τρόπος για να εκτιμήσουν την υφιστάμενη 

σχέση. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο γιατί η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 

παρουσιάζει σημαντικά εννοιολογικά προβλήματα, αλλά και γιατί η 

πληροφορική έχει την ιδιαιτερότητα να επιδρά σε όλες τις λειτουργίες της 

επιχείρησης (Somogyi 1986). Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα των 

επενδύσεων στην πληροφορική δεν είναι εύκολο να ταυτοποιηθούν πολύ 
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περισσότερο εφόσον επηρεάζουν και τα αποτελέσματα ενός αριθμού 

διαφορετικών επενδυτικών προγραμμάτων που πραγματοποιεί η επιχείρηση. 

Οπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, ο σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι να 

εξετάσει τις επιπτώσεις της χρησιμοποίησης των ΠΣ στις επιχειρήσεις και 

ιδιαίτερα να εξετάσει —στο βαθμό που είναι κατορθωτό— τις επιπτώσεις τους 

στην ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης, εκεί όπου χαράζονται τα 

μακροπρόθεσμα σχέδια της και η επιχειρησιακή της στρατηγική. Εκείνο το 

οποίο θα πρέπει δηλαδή να εξετασθεί είναι κατά πόσο τα χρησιμοποιούμενα 

ΠΣ επηρεάζουν τη στρατηγική της επιχείρησης, ιδιαίτερα δε την 

ανταγωνιστική της στρατηγική προσφέροντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Πιστεύουμε ότι είναι δύσκολο, να εκτιμήσουμε άμεσα τη συμβολή των ΠΣ στη 

στρατηγική της επιχείρησης με την απλή μέτρηση ορισμένων δεικτών 

επιχειρηματικής επίδοσης. Δεν μπορούμε δηλαδή να συμπεράνουμε οτιδήποτε 

για τις εμφανιζόμενες μεταβολές στους δείκτες επίδοσης λόγω της 

χρησιμοποίησης των ΠΣ από την επιχείρηση, δεδομένου ότι οι μεταβολές 

αυτές είναι δυνατόν να έχουν προκληθεί και από άλλες αιτίες εκτός από τη 

χρησιμοποίηση της πληροφορικής. 

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας του προβλήματος αποφασίσθηκε, όπως έχει 

αναφερθεί στο κεφάλαιο 2, να χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα του καθηγητή 

Porter σαν όργανο για να διαπιστώσουμε οποιαδήποτε συστηματική σχέση 

μεταξύ των μεταβολών των δεικτών επίδοσης και του βαθμού χρησιμοποίησης 

των ΠΣ. Οπως είναι γνωστό στο υπόδειγμα του Porter υπάρχουν πέντε 

δυνάμεις ανταγωνισμού που κάθε μια από αυτές μπορεί να επηρεάζεται από 

διαφόρους παράγοντες π.χ. κυβερνητική πολιτική, κόστος μετακίνησης κ.λπ. 

Οι παράγοντες αυτοί με τη σειρά τους είναι δυνατόν να επηρεάζονται σε 

διαφορετικό βαθμό από τη χρησιμοποίηση των ΠΣ. Για να αντιληφθούμε 

επομένως τις επιπτώσεις των ΠΣ σε ορισμένους επιλεγμένους δείκτες 

επίδοσης της επιχείρησης μέσω του υποδείγματος του Porter, θα πρέπει κατ' 

αρχάς να προσδιορισθούν οι παράγοντες του υποδείγματος αυτού οι οποίοι 

επηρεάζονται περισσότερο από τη χρησιμοποίηση της πληροφορικής. 0 

πίνακας 6.1 εμφανίζει τους παράγοντες του υποδείγματος αυτού οι οποίοι 

όπως διαπιστώθηκε στο κεφάλαιο 5 επηρεάζονται σημαντικά από τη 
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χρησιμοποίηση της πληροφορικής. OL σχέσεις ανάμεσα στις στήλες (2) και 

(3) του πίνακα έχουν εξετασθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο. Για να 

εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα των χρησιμοποιουμένων από την 

επιχείρηση ΤΤΣ δεν έχουμε παρά να εξετάσουμε τις επιδράσεις των παραγόντων 

του υποδείγματος, λαμβάνοντας υπόψη τη χρησιμοποίηση της πληροφορικής σε 

ωρισμένους δείκτες επίδοσης. Χρησιμοποιώντας δηλαδή τους παραπάνω 

παράγοντες ως ερμηνευτικές μεταβλητές που επηρεάζουν τους δείκτες 

επίδοσης θα μπορούσαμε να αποδώσουμε τις αντίστοιχες επιδράσεις των 

σχέσεων που θα προσδιορίσουν τη στρατηγική χρησιμοποίηση της 

π ληροφορ ικής. 

6.2.1.Μέτρηση της Αποτελεσματικότητας 

Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετές διαφορετικές απόψεις για 

τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων. Δεδομένης της 

πολυπλοκότητας της έννοιας της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας είναι 

φανερό ότι για να έχει νόημα η εκτίμηση της, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 

ένας συνδυασμός διαφορετικών κριτηρίων (multiple-criteria) (Zammuto 

1982). Σ' αυτή την ενότητα θα παρουσιασθούν περιληπτικά 4 υποδείγματα τα 

οποία συνήθως χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας. 

α) Το Υπόδειγμα του Yuchtman-Seashore 

Οι Yuchtman και Seashore (1967) θεωρούν ότι η επιχείρηση είναι ένα 

"ανοικτό σύστημα" και αξιολογούν την επίδοση της στην απόκτηση των 

απαιτουμένων πόρων για τη συνέχιση των επιχειρηματικών της 

δραστηριοτήτων. Η αποτελεσματικότητα εκτιμάται σ' αυτό το υπόδειγμα με 

την ικανότητα του οργανισμού να αποκτήσει τις απαιτούμενες εισροές 

(inputs) οι οποίες θα μετατραπούν σε προϊόντα ή υπηρεσίες (outputs). 0 

καθορισμός της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας περιλαμβάνει: 

i) την εκτίμηση της ποσότητας των πόρων που αποκτήθηκαν από το 

εξωτερικό περιβάλλον και 

ii) την εκτίμηση της διαπραγματευτικής θέσης της επιχείρησης σε σχέση 

με τους προμηθευτές των πόρων αυτών. 
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Σύμφωνα Λοιπόν με το υ π ό δ ε ι γ μ α α υ τ ό , η ε π ι τ υ χ η μ έ ν η απόκτηση των 

επιθυμητών πόρων καθώς ε π ί σ η ς κ α ι ο έ λ ε γ χ ο ς τ ο υ ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ο ύ 

π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς , ε ί ν α ι τ α δυο κ ΰ ρ ι α κ ρ ι τ ή ρ ι α της ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ή ς 

σποτε λ ε σ μ α τ ι κ ο τ η τ α ς , 

β) Το Υπόδβιγμα τ ο υ Bass 

Οι υ π ο σ τ η ρ ι κ τ έ ς τ ο υ υ π ο δ ε ί γ μ α τ ο ς συμφωνούν ο τ ι ο ι π α ρ α δ ο σ ι α κ ο ί δ ε ί κ τ ε ς 

α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς όπως η π α ρ α γ ω γ ι κ ό τ η τ α ( p r o d u c t i v i t y ) και τ α κέρδη 

( p r o f i t s ) δεν επαρκούν γ ι α να ε κ τ ι μ η θ ε ί η ε π ι τ υ χ ί α η ό χ ι μ ι α ς ε π ι χ ε ί ρ η σ η ς 

(Keeley 1 9 7 8 ) . Η ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ή α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α Θα π ρ έ π ε ι ακόμη να 

α ν τ ι κ α τ ο π τ ρ ί ζ ε ι την α ξ ί α της ε π ι χ ε ί ρ η σ η ς (worth) σ τ ι ς ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ε ς 

ομάδες ( μ ε τ ό χ ο υ ς , ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ ς , π ε λ ά τ ε ς , κ . λ . π ) , καθώς ε π ί σ η ς και την 

α ξ ί α της ε π ι χ ε ί ρ η σ η ς στην κ ο ι ν ω ν ί α ( s o c i a l r e s p o n s i b i l i t y ) . Οι μ έ τ ο χ ο ι 

γ ι α π α ρ ά δ ε ι γ μ α ε κ τ ι μ ο ύ ν την ε π ι χ ε ί ρ η σ η με χ ρ η μ α τ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ά μ ε γ έ θ η 

( α π ο δ ο τ ι κ ό τ η τ α επενδυμένων κεφαλαίων κ . λ . π ) . Οι ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο ι κ ρ ί ν ο υ ν τον 

ο ρ γ α ν ι σ μ ό με βάση την π ο ι ό τ η τ α τ ο υ ε ρ γ α σ ι α κ ο ύ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς . Οι π ε λ ά τ ε ς 

π ε ρ ι μ έ ν ο υ ν από την ε π ι χ ε ί ρ η σ η να π α ρ ά γ ε ι π ρ ο ϊ ό ν τ α που θα καλύψουν τ ι ς 

α ν ά γ κ ε ς τ ο υ ς . Η κ ο ι ν ω ν ί α τ έ λ ο ς , ε κ τ ι μ ά την ε π ι χ ε ί ρ η σ η με βάση τη 

δ υ ν α τ ό τ η τ α τ η ς στη βελτίωση τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς ζωής των π ο λ ι τ ώ ν . Συχνά όμως ο ι 

π ρ ο σ δ ο κ ί ε ς των ομάδων αυτών ε ί ν α ι α ν τ ι κ ρ ο υ ό μ ε ν ε ς , γ ε γ ο ν ό ς το ο π ο ί ο 

μ ε ι ώ ν ε ι την ι κ α ν ό τ η τ α τ η ς ε π ι χ ε ί ρ η σ η ς να ε ί ν α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ή . 

Το υ π ό δ ε ι γ μ α λοιπόν αυτό μ ε τ ρ ά την α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α σε όρους σ χ ε τ ι κ ή ς 

ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς των διαφόρων ομάδων που σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι με την ε π ι χ ε ί ρ η σ η . Ετσι 

η συνδυασμένη ι κ α ν ο π ο ί η σ η των ομάδων αυτών χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι γ ι α την 

ε κ τ ί μ η σ η τ η ς ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ή ς α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ς . 

γ) Το Υπόδειγμα τ ο υ B a n n i s 

Τα πλέον σ η μ α ν τ ι κ ά προβλήματα τ α ο π ο ί α ο:ντιμετωπ ι ζ ο υ ν ο ι ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς 

σύμφωνα με τ ο υ ς υ π ο σ τ η ρ ι κ τ έ ς τ ο υ υ π ο δ ε ί γ μ α τ ο ς α υ τ ο ύ ε ί ν α ι η σ υ ν έ χ ι σ η των 

ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ώ ν τ ο υ ς δ ρ α σ τ η ρ ι ο τ ή τ ω ν και η δ υ ν α τ ό τ η τ α τ ο υ ς να 

π ρ ο σ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ι στο συνεχώς μ ε τ α β α λ λ ό μ ε ν ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν . Γ ι α την 

α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η των παραπάνω προβλημάτων, ο ι ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς π ρ έ π ε ι να 

δ ι α κ ρ ί ν ο ν τ α ι με βάση α φ ' ενός μεν την ι κ α ν ό τ η τ α να π ρ ο σ δ ι ο ρ ί ζ ο υ ν την 
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επιχεχρηματική χους ταυτότητα, αφ' ετέρου δε την προσαρμοστικότητα τους 

στις αλλαγές του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 

Επομένως η ικανότητα προσδιορισμού της επιχειρηματικής ταυτότητας και η 

προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα αυτό τα 

κύρια κριτήρια της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. 

δ) Το Υπόδειγμα των Peters και Waterman 

Οι Peters και Weterman (1982) στην αναζήτηση της τελειότητας ανάμεσα στις 

αμερικανικές επιχειρήσεις, εκτιμούν την αποτελεσματικότητα των 

επιχειρήσεων αυτών με πρακτικό τρόπο. Σύμφωνα με τους συγγραφείς: 

"...Το προτελευταίο βήμα για την επιλογή των επιχειρήσεων που θα 

μελετούσαμε σε βάθος θεωρήσαμε ότι έπρεπε να είναι ... η οικονομική τους 

απόδοση .... Συνεπώς επιλέξαμε και εφαρμόσαμε έξι μετρήσεις 

μακροπρόθεσμης υπεροχής. Τρείς είναι μετρήσεις ανάπτυξης και 

μακροπρόθεσμης δημιουργίας πλούτου... και τρείς είναι μετρήσεις απόδοσης 

στις επενδύσεις. Σαν τελικό βήμα εφαρμόσθηκε η μέτρηση της 

καινοτομ ίας"[2] . 

Συμπεραίνουν δηλαδή οι συγγραφείς ότι η μέτρηση της αποτελεσματικότητας 

των επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνεται με βάση την ανάπτυξη, την 

αποδοτικότητα, και την καινοτομία. 

6.2.2.Επιλογή Δεικτών Επίδοσης 

Από τα παραπάνω υποδείγματα γίνεται φανερό ότι η εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων έχει εξετασθεί με διαφορετικούς 

τρόπους. Στην παρούσα εργασία για τη μελέτη της στρατηγικής 

χρησιμοποίησης της πληροφορικής από τις ελληνικές επιχειρήσεις 

χρησιμοποιείται το πιο πρόσφατο υπόδειγμα των Peters και Waterman. 

Σύμφωνα με αυτό θα πρέπει να επιλεγούν ορισμένοι δείκτες επίδοσης οι 

οποίοι θα μετρήσουν την ανάπτυξη, την αποδοτικότητα και την καινοτομία 

της επιχείρησης. Ετσι η μελέτη εστιάζεται στην επιλογή των δεικτών για 

τη μέτρηση των παραπάνω μεγεθών. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιούνται 
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αντίστοιχα δείκτες μεγέθυνσης (growth ratios), δείκτες αποδοτικότητας 

(profitability ratios) και δείκτες βαθμού καινοτομίας (innovation). 

Συγκεκριμένα για κάθε επιλεγμένο δείκτη επίδοσης αναφέρονται τα εξής: 

α) Δείκτες Μεγέθυνσης (Growth Ratios) 

Οι δείκτες μεγέθυνσης δείχνουν την ικανότητα της επιχείρησης να διατηρεί 

την ανταγωνιστική της θέση τόσο στο σύνολο της οικονομίας όσο και στο 

Βιομηχανικό κλάδο όπου ανήκει. Συγκεκριμένα από τους δείκτες μεγέθυνσης 

χρησιμοποιείται ο "ρυθμός αύξησης ή ανάπτυξης των πωλήσεων" (growth of 

sales). Συμφωνά με τους Weston και Brigham (1986) ο δυναμικός αυτός 

δείκτης φανερώνει την ανταγωνιστική δυνατότητα της επιχείρησης. 01 Weill 

και Olson (1989) συμφωνούν με τα παραπάνω και πιστεύουν ότι ο ρυθμός 

αύξησης των πωλήσεων είναι ο καλύτερος δείκτης στην περίπτωση που 

επιθυμούμε να εκτιμήσουμε την επίδραση των στρατηγικών ΠΣ στην επιχείρηση 

και συνιστούν τη χρησιμοποίηση του. 

β)Δείκτες Αποδοτικότητας (Profitability Ratios) 

Η αποδοτικότητα είναι το αποτέλεσμα ενός μεγάλου αριθμού πολιτικών, 

μέτρων και αποφάσεων. Οι δείκτες αποδοτικότητας φανερώνουν συμφωνά με 

τους Weston και Brigham (1986) την αποτελεσματικότητα της διοίκησης της 

επιχείρησης. 0 λόγος των καθαρών κερδών πριν τόκους και φόρους προς το 

σύνολο του ενεργητικού δείχνει την απόδοση του συνολικού κεφαλαίου της 

επιχείρησης (Return on Assets). Οι Weill και Olson (1989) προτείνουν να 

χρησιμοποιείται ο δείκτης αυτός, όταν επιθυμούμε να μετρήσουμε τη 

συνεισφορά της πληροφορικής στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων 

από τα διοικητικά στελέχη. Εξάλλου η επιλογή του δείκτη αυτού 

προτείνεται και από τους Cron και Soboi (1983) οι οποίοι χρησιμοποιούν 

επίσης την αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων σε συνδυασμό με άλλους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες προκειμένου να εκτιμήσουν τις επιδράσεις της 

πληροφορικής στη χρηματοοικονομική επίδοση μιας επιχείρησης. 

γ)Βαθμός Καινοτομίας ή Δυναμισμού της Επιχείρησης (Innovation) 

Η καινοτομία σημαίνει όχι απλά τη σύλληψη μιας ιδέας αλλά και την 

υλοποίηση της (Peters και Waterman 1982), και απαιτεί ένα ισχυρό, άτυπο 

κανάλι επικοινωνίας. Πράγματι τα στελέχη των επιχειρήσεων πρέπει να 
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επικοινωνούν εύκολα μεταξύ τους για να συζητήσουν τις ιδέες που έχουν 

καθώς επίσης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την υλοποίηση των 

ιδεών αυτών. Τα ΤΤΣ μπορούν να συμβάλλουν στην υποστήριξη της καινοτομίας 

προσφέροντας νέα κανάλια για άτυπη επικοινωνία (informal communication). 

Η κατανόηση της συμβολής αυτής συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την 

απόκτηση καινοτομικών στρατηγικών συστημάτων. 

0 δείκτης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της καινοτομίας αναφέρεται 

στη δυνατότητα της επιχείρησης να υποστηρίζει και να υλοποιεί νέες ιδέες. 

Οι ιδέες αυτές είναι δυνατόν να αναπτύσσονται μέσα στην ίδια την 

επιχείρηση ή να προέρχονται από το εξωτερικό της περιβάλλον. Αφού 

μελετήθηκαν αρκετοί δείκτες σε ποιοτικό επίπεδο που Θα μπορούσαν να 

απεικονίσουν το βαθμό υποστήριξης και υλοποίησης νέων προτάσεων από την 

επιχείρηση, επιλέχθηκε ο δείκτης του βαθμού υποστήριξης νέων ιδεών και 

προτάσεων ο οποίος στη συνέχεια ποσοτικοποιήθηκε. 0 δείκτης αυτός 

παρουσιάζει τη συστηματική και οργανωμένη υποστήριξη νέων ιδεών και 

καινοτομιών μέσα στην επιχείρηση όπως αυτή γίνεται κατανοητή από τα 

διευθυντικά στελέχη της κάθε επιχείρησης, φανερώνει δε τό βαθμό 

διείσδυσης της καινοτομίας στην οργανωτική δομή και στις διάφορες 

λειτουργίες της επιχείρησης. Μετριέται με μια κλίμακα 4 βαθμίδων (1ikert 

type scale) από 1 (μη ύπαρξη οργανωτικής υποστήριξης) έως 4 (οργανωμένη 

υποστήριξη νέων ιδεών) (Chisnall 1986)[4]. 

Επομένως γίνεται φανερό, ότι για τους σκοπούς της ερευνητικής εργασίας 

χρησιμοποιείται το υπόδειγμα των Peters και Waterman, όπου όπως 

αναφέρθηκε η μέτρηση της ανάπτυξης, της αποδοτικότητας και της 

καινοτομίας, που σύμφωνα με το υπόδειγμα αυτό πρέπει να εκτιμηθούν, 

γίνεται με το ρυθμό αύξησης ή ανάπτυξης των πωλήσεων, με την 

αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων και με το βαθμό υποστήριξης νέων 

ιδεών και προτάσεων αντίστοιχα. Για την εξαγωγή των δύο πρώτων δεικτών 

χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τους οδηγούς επιχειρήσεων ICAP για το 

διάστημα 1986-1989. Οσον αφορά τον τρίτο δείκτη επίδοσης που αναφέρεται 

στο βαθμό υποστήριξης νέων ιδεών από τη διοίκηση των επιχειρήσεων 

χρησιμοποιήθηκαν εμπειρικά στοιχεία. Παρόμοια εμπειρικά στοιχεία 

χρησιμοποιήθηκαν και από τους Peters και Waterman για την εκτίμηση της 
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καινοτομίας των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τους συγγραφείς: "...Ζητήσαμε 

από επιλεγμένους ειδικούς του κλάδου (π.χ. επιχειρηματίες μέσα από τον 

κλάδο) να αξιολογήσουν την καινοτομία της επιχείρησης..."[3]. OL 

μετρήσεις των τριών αυτών δεικτών επίδοσης 9α αποτελέσουν τις εξηρτημένες 

μεταβλητές στις οικονομετρικές εξισώσεις που θα παρουσιασθούν στο επόμενο 

κεφάλαιο. 

6 . 2 . 3 .Εξειδ ίκευση των Ερμηνευτικών Μεταβλητών 

Στο τμήμα αυτό θα εξετάσουμε χωριστά τους παράγοντες του υποδείγματος του 

Porter που επηρεάζονται από τη στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής 

και χρησιμοποιούνται ως ερμηνευτικές μεταβλητές των δεικτών επίδοσης που 

αναφέρθηκαν στο προηγούμενο τμήμα: 

α) Φραγμοί στην είσοδο νέων ανταγωνιστών 

Η χρησιμοποίηση της πληροφορικής για ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

αναμένεται να δημιουργήσει νέα και υψηλότερα εμπόδια εισόδου στους 

νεο-ε ισερχόμενους. Αρκετοί συγγραφείς αναφέρουν τις θετικές επιδράσεις 

των φραγμών εισόδου που δημιουργούνται από τη στρατηγική χρησιμοποίηση 

της πληροφορικής στην οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων. Ανάμεσα τους 

είναι οι Johnston και Vitale (1988), McFarlan (1983), Porter και Millar 

(1985), Vitale (1986), Parsons (1983). Στην παρούσα εργασία οι 

προσδιοριστικοί παράγοντες των φραγμών εισόδου που χρησιμοποιούνται, 

απεικονίζονται με 3 μεταβλητές: Φραγμοί εισόδου λόγω διαφοροποίησης του 

προϊόντος, λόγω των απαιτουμένων επενδύσεων σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό 

και τέλος φραγμοί εισόδου λόγο; αποκλεισμού των καναλιών διανομής. 

β) Διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης ως προς τους προμηθευτές της 

Η στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής από τις ελληνικές 

επιχειρήσεις αναμένεται να αυξήσει τη διαπραγματευτική δύναμη τους ως 

προς τους προμηθευτές. Εχει αναφερθεί πολλές φορές στη βιβλιογραφία ότι 

τα στρατηγικά ΠΣ επηρεάζουν τις διάφορες επιχειρήσεις κυρίως όσον αφορά 

τις σχέσεις με τους προμηθευτές και τους πελάτες τους λόγω της αύξησης 

της διαπραγματευτικής δύναμης των επιχειρήσεων ως προς αυτές τις 
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διαφορετικές ανταγωνιζόμενες ομάδες (McFarlan 1983, Grindlay 1983, Mayer 

και Boor 1987, Lyons 1988. Malone et al. 1989). Στην ερευνά μας 4 

μεταβλητές απεικονίζουν τη μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης της 

επιχείρησης ως προς τους προμηθευτές λόγω της πληροφορικής: Μεταβολή της 

διαπραγματευτικής δύναμης λόγω δυνατοτήτων επιλογής καταλλήλων α' υλών, 

μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης λόγω μη διατηρήσεως αποθεμάτων α' 

υλών, μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης λόγω "ολοκλήρωσης προς τα 

πίσω", και τέλος μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης λόγω μη 

διαφοροποιημένων α' υλών και επομένως χαμηλού "κόστους μετακίνησης" της 

επιχείρησης από προμηθευτή σε προμηθευτή. 

γ) Διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης ως προς τους αγοραστές της 

Είναι πολύ σημαντική για μια επιχείρηση η ανεύρεση τρόπων που θα 

αναγκάσουν τους πελάτες της να εμπιστευθούν απόλυτα την ηλεκτρονική 

υποστήριξη που αυτή τους παρέχει και να δεθούν με το συγκεκριμένο σύστημα 

τόσο που να είναι δύσκολη η μετακίνηση τους σε άλλους προμηθευτές. 0 

παραπάνω στόχος μπορεί να επιτευχθεί από τις ελληνικές επιχειρήσεις με τη 

βοήθεια της στρατηγικής χρησιμοποίησης της πληροφορικής όπως δείχνουν τα 

παραδείγματα των διεθνών επιχειρήσεων που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 3. Η 

συμπεριφορά της διαπραγματευτικής δύναμης της επιχείρησης ως προς τους 

αγοραστές, μέσω της στρατηγικής χρησιμοποίησης της πληροφορικής, 

απεικονίζεται στην παρούσα έρευνα με 4 μεταβλητές: Μεταβολή της 

διαπραγματευτικής δύναμης λόγω δημιουργίας "κόστους μετακίνησης", 

μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης λόγω δυνατοτήτων "ολοκλήρωσης προς 

τα εμπρός", μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης λόγω διαφοροποίησης 

από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές, και τέλος μεταβολή της 

διαπραγματευτικής δύναμης λόγω καλύτερης και ταχύτερης εξυπηρέτησης των 

πε λατών. 

δ) Απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα 

Η πληροφορική μπορεί να επηρεάσει την απόφαση των αγοραστών για 

υποκατάσταση και μ' αυτό τον τρόπο να αποτελέσει ένα σημαντικό στρατηγικό 

παράγοντα (Porter και Millar 1985, Earl 1989). Οπως αναφέρεται στο 

κεφάλαιο 4, από τις απαντήσεις των ερωτηματολογίων έγινε φανερό ότι μονό 

ένα μικρό ποσοστό διοικητικών στελεχών (κάτω του 20?6) πιστεύει ότι η 
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πληροφορική μπορεί να επηρεάσει την απόφαση για υποκατάσταση. Στη μεγάλη 

πλειοψηφία των απαντήσεων φαίνεται ότι η πληροφορική δεν επηρεάζει την 

απειλή από υποκατάστατα προϊόντα. Γι' αυτό στην κατηγορία αυτή 

συμπεριλάβαμε δυο μόνο μεταβλητές.· Βελτίωση της τιμής των προϊόντων της 

επιχείρησης σε σχέση με τα υποκατάστατα προϊόντα και αύξηση του εύρους 

λειτουργίας των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης σε σχέση με τα 

υποκατάστατα. 

ε) Ανταγωνισμός μεταξύ υφισταμένων επιχειρήσεων 

Η χρησιμοποίηση της πληροφορικής για ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

αναμένεται γενικά να έχει θετικά αποτελέσματα στον ανταγωνισμό μεταξύ 

υφισταμένων επιχειρήσεων. Εχει διαπιστωθεί από μελέτες ότι η πληροφορική 

δίνει πολλές δυνατότητες στις επιχειρήσεις να επηρεάσουν τον ανταγωνισμό 

μεταξύ των ήδη υπαρχόντων ανταγωνιστών (Grindlay 1983, McFarlan 1983, 

Cash et al. 1988). Οι επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν αφ
1
 ενός μεν τη 

δική τους θέση ως προς τους υπόλοιπους ανταγωνιστές, αφ' ετέρου δε τη 

δομή ολόκληρου του βιομηχανικού κλάδου στον οποίο ανήκουν για δικά τους 

οφέλη (McFarlan και McKenney 1983, Murno και Huff 1985). 0 ανταγωνισμός 

μεταξύ υφισταμένων επιχειρήσεων απεικονίζεται στην παρούσα εργασία με 3 

μεταβλητές: Επηρεασμός του ανταγωνισμού λόγω μείωσης του συνολικού 

κόστους, επηρεασμός λόγω καλύτερης πρόσβασης στην αγορά καθώς επίσης και 

επηρεασμός λόγω διαφοροποίησης του προϊόντος. 

6.2.4.Το θεωρητικό Πλαίσιο Ανάλυσης 

0 σκοπός του παρόντος τμήματος είναι να διατυπώσει το θεωρητικό π 

ανάλυσης το οποίο θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να διαπιστώσουμε 

ορισμένες συστηματικές σχέσεις μεταξύ των δεικτών επίδοσης που επ 

στο τμήμα 6.2.2 για να χρησιμοποιηθούν σαν εξηρτημένες μεταβλητές 

παραγόντων ανταγωνισμού που επιλέχθησαν στο τμήμα 6.2.3 για να 

χρησιμοποιηθούν σαν ερμηνευτικές μεταβλητές. 
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Το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης βασίζεται στις εξής γενικές παραδοχές 

(υποθέσεις προς έλεγχο): 

ΤΤ.1 Η στρατηγική χρησιμοποίηση των ΠΣ 6α αυξήσει το ρυθμό αύξησης 

των πωλήσεων 

Π. 2 Η χρησιμοποίηση των ΠΣ για ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα συμβάλλει 

στην αύξηση της αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων των 

επιχειρήσεων 

TT. 3 Η χρησιμοποίηση των στρατηγικών ΤΤΣ έχει Θετικές επιδράσεις στις 

επιχειρήσεις που καινοτομούν 

Στη συνέχεια εξετάζουμε τις επιμέρους υποθέσεις οι οποίες συνθέτουν τις 

πιο πάνω γενικές παραδοχές. 

6.2.4.1. Η Στρατηγική Χρησιμοποίηση των ΠΣ θα Αυξήσει το Ρυθμό 

Αύξησης των Πωλήσεων 

Η πρώτη παραδοχή εξετάζει την ανταγωνιστική ικανότητα των στρατηγικών ΠΣ 

και εκτιμά τις επιδράσεις καθενός προσδιοριστικού παράγοντα στο ρυθμό 

αύξησης ή ανάπτυξης των πωλήσεων. Οι επιμέρους υποθέσεις που συνθέτουν 

την εν λόγω γενική παραδοχή είναι οι εξής: 

Η.1.1 Η χρησιμοποίηση της πληροφορικής για ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων των επιχειρήσεων, λόγω 

δημιουργίας φραγμών εισόδου σε πιθανούς νεο-εισερχόμενους 

ανταγωνιστές εξαιτίας των απαιτουμένων επενδύσεων σε κεφαλαιουχικό 

εξοπλισμό. 

Οπως αναφέρθηκε η στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής αναμένεται να 

δημιουργήσει υψηλότερα εμπόδια στην είσοδο νέων ανταγωνιστών. Επομένως 

όσο υψηλότερα είναι τα εμπόδια εισόδου, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι 

πωλήσεις της επιχείρησης γιατί θα είναι δύσκολο να εισέλθουν νέοι 

ανταγωνιστές στο βιομηχανικό κλάδο και να καρπωθούν μέρος των πωλήσεων 
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των -ήδη υπαρχόντων αντάρων ιστών . Τα εμπόδια αυτά αναμένεται να 

προέρχονται κυρίως από τις υψηλές επενδύσεις που 6α πρέπει να κάνουν οι 

πιθανοί νεο-ε ισερχόμενο ι ανταγωνιστές σε ΤΤΣ και γενίκώτερα σε 

κεφαλαιουχικό εξοπλισμό (Earl 1989) [5]. Λαμβάνοντας ακόμη υπόψη ότι η 

λειτουργία των στρατηγικών ΤΤΣ βασίζεται κατά ένα μεγάλο βαθμό στις 

τηλεπικοινωνίες [6], 9α πρέπει οι πιθανοί νεο-εισερχόμεναοι να προβούν σε 

επενδύσεις και σ' αυτόν τον τομέα [7]. 

Η.1.2 Η στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής έχει σαν αποτέλεσμα την 

αύξηση των πωλήσεων των επιχειρήσεων, εξαιτίας της μεταβολής της 

διαπραγματευτικής τους δύναμη ως προς τους προμηθευτές στις 

περιπτώσεις εκείνες που οι χρησιμοποιούμενες α' ύλες είναι μη 

διαφοροποιημένες. 

0 προσδιοριστικός παράγοντας της μεταβολής της διαπραγματευτικής δύναμης 

ως προς τους προμηθευτές με τη βοήθεια της πληροφορικής έχει θετικές 

επιδράσεις στο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων. Οπως είναι φυσικό, όσο 

αυξάνει η διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης ως προς τους 

προμηθευτές από τη χρησιμοποίηση των στρατηγικών ΤΤΣ, τόσο περισσότερο 

αυξάνονται οι πωλήσεις της. Αυτό συμβαίνει γιατί η επιχείρηση αυξάνοντας 

τη διαπραγματευτική της δύναμη θα είναι σε θέση να προμηθευθεί την α' ύλη 

σε περισσότερο συμφέρουσες γι' αυτή τιμές απ
1
 ότι οι ανταγωνιστές της, με 

φυσικό επακόλουθο να διακινεί τα προϊόντα της σε χαμηλότερες τιμές, 

γεγονός το οποίο θα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων (Grindlay 

1988) [8]. Η επιχείρηση μπορεί να αυξήσει τη διαπραγματευτική της δύναμη 

ως προς τους προμηθευτές της ανεξάρτητα από την ανταγωνιστική στρατηγική 

που ακολουθεί (Porter 1980, Ευθύμογλου 1990). 

Συγκεκριμένα στις περιπτώσεις εκείνες που η α' ύλη δεν είναι 

διαφοροποιημένη, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει (shop 

around.) και να επιλέξει τον προμηθευτή που παρέχει την α' ύλη στην πλέον 

συμφέρουσα τιμή (McFarlan 1983, Cash et al. 1988). Ακόμη η επιχείρηση 

μπορεί εύκολα να αλλάξει προμηθευτή χωρίς να αντιμετωπίσει "κόστος 

μετακίνησης". Επομένως ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων θα αυξάνει οσο 

μεγαλώνει η διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης ως προς τους 

προμηθευτές λόγω μη διαφοροποιημένων α' υλών. Αναμένεται λοιπόν θετική 
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συσχέτιση ανάμεσα σ' αυτόν τον προσδιοριστικό παράγοντα και στο ρυθμό 

αύξησης ή ανάπτυξης των πωλήσεων. 

Η.1.3 Με τη στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής αυξάνονται οι 

πωλήσεις των επιχειρήσεων λόγω μεταβολής της διαπραγματευτικής 

δύναμης ως προς τους αγοραστές εξαιτίας: 

Η.1.3.1: της δημιουργίας "κόστους μετακίνησης" σ' αυτούς, 

Η. 1.3.2: των δυνατοτήτων που παρουσιάζονται στην επιχείρηση να 

ολοκληρωθεί προς τα εμπρός, 

Η. 1.3.3: της καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών. 

Σ' αυτή την κατηγορία προσδιοριστικών παραγόντων, όπως και στις 

προηγούμενες δυο, αναμένεται Θετική συσχέτιση μεταξύ των παραπάνω 

μεταβλητών και του ρυθμού ανάπτυξης των πωλήσεων. Και οι τρεις 

μεταβλητές έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης 

της επιχείρησης ως προς τους αγοραστές της. 

Οσο επομένως αυξάνεται η διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης ως προς 

τους αγοραστές λόγω της δημιουργίας "κόστους μετακίνησης" με τη βοήθεια 

της πληροφορικής τόσο αυξάνει και ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων. Οι 

πελάτες της επιχείρησης "δένονται" μέσω του ΠΣ με την επιχείρηση και 

είναι δύσκολο να "μετακινηθούν" σε κάποια άλλη ανταγωνιστική επιχείρηση 

γιατί αντιμετωπίζουν το λεγόμενο "κόστος μετακίνησης" (switching cost) 

(Bakos KaiTreacy 1986, McFarlan 1983, Murno και Huff 1985. Petre 1985). 

Για το λόγο αυτό οι πελάτες συνεχίζουν να προμηθεύονται προ'ίόντα της 

επιχείρησης ακόμη και άν οι τιμές δεν είναι πολύ συμφέρουσες με 

αποτέλεσμα να αυξάνονται οι πωλήσεις της (Wiseman 1988) [9, 10] 

Ακόμη όσο αυξάνει η διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης ως προς τους 

αγοραστές λόγω των παρουσιαζομένων δυνατοτήτων να ολοκληρωθεί η 

επιχείρηση προς τα εμπρός με τη βοήθεια της πληροφορικής, τόσο αυξάνεται 

ο ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων. Μέσω των ΠΣ, όπως είναι γνωστό, η 

επιχείρηση μπορεί να ελέγξει τις δραστηριότητες των πελατών της και να 

εκτιμήσει άν έχουν προκύψει οφέλη γι' αυτήν από την απόκτηση τους. Η 

δυνατότητα αυτή των ΠΣ βοηθά την επιχείρηση να αυξήσει τη 

διαπραγματευτική της δύναμη ως προς τους αγοραστές της και έχει σαν 
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αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων. 

Τέλος, όσον αφορά την τρίτη μεταβλητή της κατηγορίας αυτής των 

προσδιοριστικών παραγόντων, όσο αυξάνει η διαπραγματευτική δύναμη της 

επιχείρησης ως προς τους αγοραστές λόγω ταχύτερης και καλύτερης 

εξυπηρέτησης των πελατών με την πληροφορική, τόσο αυξάνουν οι πωλήσεις 

της επιχείρησης. Εκείνο το οποίο ζητούν οι πελάτες από τις επιχειρήσεις 

είναι όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση (χρόνος παράδοσης, 

ποσότητα παράδοσης, τιμή κ.λ.π.). Τα ΤΤΣ έτσι όπως μελετώνται σ' αυτή τη\ 

εργασία έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις επιθυμίες των πελατών 

των επ ιχε ιρήσεων που τα χρησιμοποιούν, εκεί όπου ο Βιομηχανικός κλάδος τ<: 

επιτρέπει και επομένως δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις αυτές να 

αυξήσουν τις πωλήσεις τους. 

6.2.4.2. Η Χρησιμοποίηση της Πληροφορικής για Ανταγωνιστικό: 

Πλεονεκτήματα Επηρεάζει θετικά την Αύξηση της Αποδοτικότητας 

των Επενδυμένων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων. 

Η δεύτερη παραδοχή εξετάζει τη δυνατότητα των στρατηγικών ΠΣ να αυξήσουν 

τα κέρδη των επιχειρήσεων και εκτιμά τις επιδράσεις καθενός 

προσδιοριστικού παράγοντα στην αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων 

(return on assets). 

Η.2.1 Η χρησιμοποίηση της πληροφορικής για ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων 

λόγω δημιουργίας φραγμών εισόδου σε πιθανούς veo-εισερχόμενους 

ανταγωνιστές εξαιτίας του αποκλεισμού των καναλιών διανομής. 

Εκτός από τις επιδράσεις των φραγμών εισόδου στην ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων λόγω των στρατηγικών ΠΣ (ρυθμός ανάπτυξης των πωλήσεων) 

πρέπει νο: μελετηθούν και οι επιδράσεις του προσδιοριστικού αυτού 

παράγοντα στα κέρδη των επιχειρήσεων. Η μελέτη αυτή πραγματοποιείται με 

την εξέταση των επιδράσεων του παράγοντα αυτού στην αποδοτικότητα των 

επενδυμένων κεφαλαίων. Εκείνο το οποίο αναμένεται σ' αυτή την περίπτωση 
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είναι ότι όσο μεγαλύτεροι είναι οι φραγμού εισόδου γ ια τους πιθανούς 

νεο-εισερχόμενους ανταγωνιστές λόγω των στρατηγικών ΠΣ, τόσο μεγαλύτερη 

8α είναι και η αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων της επιχείρησης. 

Και αυτό θα συμβαίνει γιατί νέες επιχειρήσεις 9α είναι δύσκολο να 

εισέλθουν στο ανταγωνιστικό παιχνίδι, γεγονός που θα προστατεύει τα κέρδη 

των ήδη υπαρχόντων ανταγωνιστών. 

Οπως αναφέρθηκε στη μέχρι εδω ανάλυση [11] καθώς επίσης και όπως 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία, οι επιχειρήσεις προστατεύουν τα κέρδη τους 

με τη στρατηγική χρησιμοποίηση των ΠΣ κυρίως γιατί "δένονται" με τους 

αγοραστές και έτσι αποκλείονται τα κανάλια διανομής, γεγονός που 

εμποδίζει τις νέες επιχειρήσεις να ανταγωνισθούν με τις ήδη λειτουργούσες 

στον εκάστοτε βιομηχανικό κλάδο (Petre 1985, Mayer και Boor 1987, Synnott 

1987, Cash et al. 1988). 

Η υπόθεση επομένως η οποία θα πρέπει να ελεγχθεί όσον άφορα τη στρατηγική 

χρησιμοποίηση των ΠΣ από τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι: Οσο αυξάνουν 

οι φραγμοί εισόδου νέων ανταγωνιστών λόγω αποκλεισμού των καναλιών 

διανομής μέσω της πληροφορικής, τόσο αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων 

και η αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων. 

Η.2.2 Η στρατηγική χρησιμοποίηση των ΠΣ συνεισφέρει στην αύξηση της 

αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων της επιχείρησης λόγω 

μεταβολής της διαπραγματευτικής της δύναμης ως προς τους 

προμηθευτές της εξαιτίας: 

Η. 2.2.1: της μη αναγκαιότητας διατηρήσεως αποθεμάτων α'υλών από την 

επιχείρηση (just in time inventory control.) και. 

Η.2.2.2: της δυνατότητας "ολοκλήρωσης της επιχείρησης προς τα πίσω". 

Η δεύτερη κατηγορία προσδιοριστικών παραγόντων δηλαδή η κατηγορία της 

μεταβολής της διαπραγματευτικής δύναμης ως προς τους προμηθευτές με τη 

βοήθεια της πληροφορικής αναμένεται να έχει θετικές επιδράσεις στην 

αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων της επιχείρησης (McFarlan 1983). 

θετική συσχέτιση αναμένεται ανάμεσα στη μεταβολή της διαπραγματευτικής 

δύναμης ως προς τους προμηθευτές με τη βοήθεια της πληροφορικής λόγω μη 
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διατήρησης αποθεμάτων α
1
 υλών από την επιχείρηση και σχην αποδοτικότητα 

των επενδυμένων κεφαλαίων, γιατί οι πόροι που θα καταναλίσκονταν απο την 

επιχείρηση για τη διατήρηση του αποθέματος (κόστος διατήρησης αποθέματος) 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλες δραστηριότητες της, οι οποίες είναι 

δυνατόν να της αποφέρουν σημαντικά κέρδη. 

Ακόμη, όσο μεγαλύτερη είναι η διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης ως 

προς τους προμηθευτές λόγω δυνατοτήτων ολοκλήρωσης προς τα πίσω με τη 

βοήθεια της πληροφορικής, τόσο μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η 

αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων της επιχείρησης (Cash et.al. 

1988). Και αυτό γιατί η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να επεκταθεί σε 

δραστηριότητες των προμηθευτών με τη βοήθεια των στρατηγικών ΤΤΣ, οπότε οι 

προμηθευτές θα αναγκάζονται να παρέχουν στην επιχείρηση την α' ύλη σε 

τιμές συμφέρουσες γι' αυτήν. Ετσι αφού η επιχείρηση μπορεί να 

διαπραγματευθεί την αγορά των χρησιμοποιούμενων α' υλών σε χαμηλές τιμές, 

τα κέρδη της επιχείρησης θα αυξηθούν (Pr=R-C) και κατά συνέπεια θα 

αυξηθεί και η αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων. 

Η.2.3 Με τη στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής αυξάνεται η 

αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων της επιχείρησης επειδή 

μεταβάλλεται η διαπραγματευτική της δύναμη ως προς τους αγοραστές 

λόγω των παρουσιαζομένων δυνατοτήτων να διαφοροποιηθεί από τους 

υπόλοιπους ανταγωνιστές. 

Η στρατηγική χρησιμοποίηση των ΤΤΣ έχει σαν αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση 

της επιχείρησης στους αγοραστές της (McFarlan 1983, Murno και Huff 1985, 

Business Week 1985). Τα στρατηγικά ΤΤΣ όπως αναφέρθηκε είναι δύσκολο να 

αντιγραφούν η να υποκατασταθούν [12]. Σύμφωνα με τον καθηγητή Ευθύμογλου 

(1990) "Η ανταμοιβή της μοναδικότητας ... στην ικανοποίηση των αναγκών 

των αγοραστών είναι η δυνατότητα να διαθέτει (η επιχείρηση) το προϊόν ή 

την υπηρεσία σε αυξημένη τιμή". 

Επομένως η υπόθεση η οποία θα πρέπει να ελεγχθεί σ' αυτή την περίπτωση 

είναι: Οσο μεταβάλλεται η διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης ως προς 

τους αγοραστές λόγω διαφοροποίησης της επιχείρησης από τους υπόλοιπους 
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ανταγωνιστές με τη βοήθεια της πληροφορικής, τόσο αυξάνουν τα κέρδη της 

επιχείρησης. Ετσι, αναμένεται. Θετική συσχέτιση μεταξύ του 

προσδ ιοριστικού αυτού παράγοντα και. του δείκτη επίδοσης των επενδυμένων 

κεφαλαίων. 

6.2.4.3. Η Χρησιμοποίηση των Στρατηγικών ΓΓΣ έχει Θετικές Επιδράσεις 

στις Επιχειρήσεις που Καινοτομούν 

Εκτός από τις επιδράσεις των στρατηγικών ΠΣ στην ανταγωνιστική ικανότητα 

και την οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων, 8α πρέπει να μελετηθεί, 

σύμφωνα με το υπόδειγμα των Peters και Waterman (1982), και ο βαθμός 

καινοτομίας ή δυναμισμού των επιχειρήσεων. Η τρίτη παραδοχή εξετάζει την 

καινοτομία των επιχειρήσεων και εκτιμά τις επιδράσεις των προσδιοριστικών 

παραγόντων στο βαθμό υποστήριξης νέων ιδεών και προτάσεων από τη διοίκηση 

της επιχείρησης. 

Η. 3.1.1 Οσο αυξάνει η διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης ως προς 

τους προμηθευτές λόγω της μη αναγκαιότητας διατήρησης αποθεμάτων 

α' υλών εξαιτίας της στρατηγικής χρησιμοποίησης των ΠΣ, τόσο 

λιγότερο καινοτομική είναι η επιχείρηση. 

Οπως τα παραδείγματα των επιχειρήσεων στο κεφάλαιο 3 δείχνουν, τα 

στρατηγικά ΠΣ δίνουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που τα 

χρησιμοποιούν λόγω της μη αναγκαιότητας διατήρησης αποθεμάτων α' υλών 

(just-in-time inventory control) (Fortune 1982, Synnott 1987, Wiseman 

1988). Οι επιχειρήσεις δηλαδή έχουν ήδη βρεί τρόπους για την αύξηση της 

διαπραγματευτικής τους δύναμης ως προς τους προμηθευτές. Ακόμα, επειδή 

οι επιχειρήσεις έχουν απαλλαγεί από τη διατήρηση αποθεμάτων, φυσικό είναι 

να μην προβαίνουν σε επιπρόσθετες δαπάνες για τον εκσυγχρονισμό των 

λειτουργιών τους που σχετίζονται με τη διατήρηση αποθεμάτων α' υλών. 

Επομένως πρέπει να υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στην παραπάνω 

μεταβλητή και στο δείκτη επίδοσης που απεικονίζει την καινοτομία. Ετσι, 

όσο περισσότερα πλεονεκτήματα κερδίζει η επιχείρηση λόγω μη διατήρησης 

αποθεμάτων α' υλών, τόσο λιγότερο καινοτομική θα πρέπει αυτή να είναι. 



-162-

Η.3.1.2 Οσο αυξάνεται η διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης ως προς 

τους προμηθευτές με τη βοήθεια των στρατηγικών ΤΤΣ Λόγω της 

ύπαρξης μη διαφοροποιημένων α' υλών τόσο περισσότερο καινοτομική 

είναι η επιχείρηση. 

Στην περίπτωση που οι α' Ολες δεν είναι διαφοροποιημένες μπορεί εύκολα η 

επιχείρηση να αλλάξει προμηθευτές χωρίς να αντιμετωπίσει "κόστος 

μετακίνησης". Ετσι αυξάνεται η διαπραγματευτική της δύναμη ως προς τους 

προμηθευτές (Porter 1980) και η επιχείρηση κερδίζει ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα όμως αυτά πιθανόν να μην είναι διαρκή. 

Η επιχείρηση θα πρέπει να βρεί τρόπους για να "δέσει" τους προμηθευτές 

της, έτσι ώστε αυτοί να παρέχουν τις α' ύλες σε τιμές συμφέρουσες για 

την επιχείρηση. 0 νέος τρόπος στρατηγικής χρησιμοποίησης των ΤΤΣ, όπως 

έχει αναφερθεί, μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση (Synnott 

1987). θα πρέπει ακόμη η επιχείρηση να διαπιστώσει έγκαιρα την 

αναγκαιότητα της χρησιμοποίησης των ΤΤΣ στρατηγικά και αυτό θα το πετύχει 

μόνο εάν είναι καινοτομική. Επομένως αναμένεται θετική συσχέτιση ανάμεσα 

στη μεταβλητή που εκφράζει τη μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης της 

επιχείρησης ως προς τους προμηθευτές λόγω της ύπαρξης μη διαφοροποιημένων 

α' υλών και στο δείκτη επίδοσης της καινοτομίας. 

Η.3.2.1 Οσο αυξάνει η διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης ως 

προς τους αγοραστές λόγω δυνατοτήτων ολοκλήρωσης της επιχείρησης 

προς τα εμπρός με τη βοήθεια της στρατηγικής χρησιμοποίησης της 

πληροφορικής, τόσο περισσότερο είναι οργανωμένη η υποστήριξη νέων 

ιδεών από την επιχείρηση. 

Η δυνατότητα επεκτάσεως της επιχείρησης σε δραστηριότητες των αγοραστών 

με τη βοήθεια των στρατηγικών ΤΤΣ δίνει στην επιχείρηση ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα (Parsons 1983). Σ' αυτή την περίπτωση η επιχείρηση θα 

πρέπει να βρεί τρόπους έτσι ώστε οι συγκεκριμένες δραστηριότητες να 

πραγματοποιούνται αποτελεσματικότερα, με επακόλουθο να υπερέχει στον 

ανταγωνισμό σε σχέση με τους αγοραστές. Επομένως αναμένεται να υπάρχει 

θετική συσχέτιση ανάμεσα στη μεταβλητή αυτή και στο δείκτη επίδοσης που 

απεικονίζει το βαθμό οργανωμένης υποστήριξης νέων ιδεών από την 
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επ ιχείρηση. 

Η. 3. 2. 2 Οσο αυξάνει, η δ ιαπραγματευτ ική δύναμη της επιχείρησης ως προς 

τους αγοραστές λόγω διαφοροποίησης από τους υπόλοιπους 

ανταγωνιστές με τη στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής, 

τόσο περισσότερο καινοτομική είναι η επιχείρηση. 

Η στρατηγική χρησιμοποίηση των ΠΣ βοηθό: τις επιχειρήσεις να 

διαφοροποιηθούν από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές τους και έτσι να 

κερδίσουν τα πλεονεκτήματα που αποκτά μια επιχείρηση ακολουθώντας τη 

στρατηγική της διαφοροποίησης (Cash et al. 1988, Porter 1980, Porter 

1985, Ευθΰμογλου 1990). Για να διατηρηθούν όμως τα αποκτώμενα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα θα πρέπει η επιχείρηση να είναι καινοτόμος 

και να αναζητά διαρκώς τρόπους διατήρησης των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων (Porter 1980, Parsons 1983, Keen 1986) [13]. Επομένως 

ανάμεσα στη μεταβλητή της διαπραγματευτικής δύναμης της επιχείρησης ως 

προς τους αγοραστές λόγω διαφοροποίησης από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές 

και στο βαθμό υποστήριξης νέων ιδεών περιμένουμε θετική συσχέτιση. 

Η.3.2.3 Οσο αυξάνεται η διαηραγματευτική δύναμη της επιχείρησης ως προς 

τους αγοραστές λόγω καλύτερης εξυπηρέτησης τους με τη βοήθεια της 

στρατηγικής χρησιμοποίησης των ΠΣ, τόσο λιγότερο καινοτομική 

είναι η επιχείρηση. 

Τα στρατηγικά ΠΣ βοηθούν τις επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούν να 

εξυπηρετούν αποτελεσματικότερα τους αγοραστές τους (McFarlan και McKenney 

1983, Synnott 1987). Οι αγοραστές από την άλλη μεριά δεν θα δέχονταν να 

συνεργασθούν με το ΠΣ της επιχείρησης, αν δεν ωφελούνταν από αυτή τη 

συνεργασία. Ετσι σήμερα τα συστήματα αυτά αρχίζουν να μετονομάζονται απο 

"ανταγωνιστικά ΠΣ" (competitive IS) σε "συναγωνιστικά ΠΣ (cooperative IS) 

γιατί και οι δυο πλευρές ( π.χ. επιχειρήσεις και αγοραστές) ωφελούνται 

από τη χρησιμοποίηση τους (Land 1990). Οι αγοραστές μάλιστα ωφελούνται 

τόσο από τη χρησιμοποίηση των στρατηγικών ΠΣ, ώστε πολλές φορές είναι 

διατεθειμένοι να αγοράζουν τα προϊόντα των επιχειρήσεων σε υψηλότερες 

τιμές [14]. Επομένως δεν απαιτείται απο τις επιχειρήσεις να είναι 
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καινοτόμοι για να μπορέσουν να διατηρήσουν τα αποκτώμενα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα. Αναμένεται λοιπόν αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στη 

μεταβλητή που απεικονίζει τη μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης ως 

προς τους αγοραστές λόγω καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών με τη 

πληροφορική και στο βαθμό καινοτομίας της επιχείρησης. 

Η.3.3.1 Οσο περισσότερο βελτιώνεται η τιμή των προϊόντων της επιχείρησης 

έναντι των υποκατάστατων με τη βοήθεια της πληροφορικής, τόσο 

περισσότερο καινοτομική είναι η επιχείρηση. 

Η βελτίωση της τιμής των προϊόντων της επιχείρησης έναντι των 

υποκατάστατων έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων της 

επιχείρησης, Η επιχείρηση λοιπόν θα πρέπει να εκμεταλλευθεί το 

"πλεονέκτημα τιμής" που έχει και να βρεί τρόπους ώστε να πείσει τους 

αγοραστές των υποκατάστατων προϊόντων να προτιμήσουν το δικό της προϊόν. 

Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός η επιχείρηση θα πρέπει να είναι 

καινοτόμος. Επομένως πρέπει να υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στη 

μεταβλητή που απεικονίζει τη βελτίωση της τιμής έναντι των υποκατάστατων 

και στο βαθμό καινοτομίας της επιχείρησης. 

Η.3.3.2 Οσο αυξάνεται το εύρος λειτουργίας των προϊόντων της επιχείρησης 

έναντι των υποκατάστατων με τη βοήθεια της πληροφορικής, τόσο 

περισσότερο καινοτομική είναι η επιχείρηση. 

Εφ' όσον με τη στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής αυξάνεται το 

εΰρος λειτουργίας των προϊόντων έναντι των υποκατάστατων, η επιχείρηση θα 

πρέπει να ανιχνεύει το περιβάλλον για την ανεύρεση νέων τροπών 

χρησιμοποίησης του προϊόντος και ακόμη να γνωστοποιεί τους τρόπους αυτούς 

στους πελάτες της, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται το προϊόν και σε 

λειτουργίες που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν υποκατάστατα προϊόντα 

(Synnott 1987, Earl 1988). Επομένως αναμένεται θετική συσχέτιση ανάμεσα 

στη μεταβλητή της αύξησης του εύρους λειτουργίας των προϊόντων έναντι των 

υποκατάστατων και στο βαθμό καινοτομίας της επιχείρησης. 
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Υποσημειώσεις και Βιβλιογραφικές Παραπομπές Κεφ. 6 

[1] 0 Strassman (1985) έχει συντάξει την π to πρόσφατη ανάλυση για τον 

τρόπο με τον οποίο η πληροφορική βοήθα στη βελτίωση της αποδοτικότητας 

και της αποτελεσματικότητας. Η σχετική αποδοτικότητα μπορεί Θεωρητικό; να 

υπολογισθεί με τους πόρους οι οποίοι καταναλώνονται για την 

πραγματοποίηση παρομοίων δραστηριοτήτων πριν και μετά την εισαγωγή της 

τεχνολογίας. 0 Strassman χαρακτηριστικά αναφέρει το πόσο παραπλανητικός 

μπορεί να είναι αυτός ο υπολογισμός κυρίως επειδή κατά τη χρησιμοποίηση 

της τεχνολογίας, οι πόροι και οι δραστηριότητες συχνά υποκαθίστανται. 

Παρ' όλα αυτά, με βάση τα πολλά παραδείγματα επιχειρήσεων που αναφέρονται 

στη βιβλιογραφία, μπορεί να αποδειχθεί ότι το κόστος των δομημένων 

(structured) και των επαναληπτικών (repetitive) δραστηριοτήτων μιας 

επιχείρησης -των δραστηριοτήτων ρουτίνας δηλαδή- έχει μειωθεί με την 

εισαγωγή της πληροφορικής. Ano την άλλη μεριά η αποτελεσματικότητα 

σύμφωνα με τον συγγραφέα καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, δύο μόνο από 

τους οποίους είναι η πληροφορική και τα ΓΓΣ. Οι παράγοντες αυτοί τα 

τελευταία χρόνια συνεχώς αυξάνουν σε σπουδαιότητα. Η έλευση των 

προσωπικών υπολογιστών (personal computers), της αυτοματοποίησης γραφείου 

(office automation) και των τηλεπικοινωνιών (telecommunications) δίνουν 

τη δυνατότητα στα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν 

την τεχνολογία για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων. 

[2] Peters Τ. και Waterman R. (1982) σελ. 22-23 

[3] Peters Τ. και Waterman R, (1982) σελ. 23 

[4] Τον ίδιο δείκτη για τη μέτρηση της καινοτομίας μιας επιχείρησης 

χρησιμοποιούν σε μια πρόσφατη μελέτη για τους παράγοντες που επηρεάζουν 

την επίδοση των Δημοσίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα οι Lioukas, Chambers 

και Labroukos 

[5] Αυτό θα τους οδηγήσει -συμφωνά με τον Porter (1980)- να ανταγωνισθούν 

με ένα "μειονέκτημα κόστους". Με αυτό συμφωνεί και ο καθηγητής 
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Ευθύμογ λου (1990): "Τα πλεονεκτήματα που έχουν ήδη αποκτηθεί από τις 

υπάρχουσες επιχειρήσεις μπορεί να προέρχονται ... από τη γνώση της 

τεχνολογίας ... κ.λ.π" (σελ. 28). 'Tua να εισέλθει μια νέα επιχείρηση 

στην αγορά χρειάζεται να κάνει μεγαλύτερς επενδύσεις προκειμένου να 

ανταγωνισθεί τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις" (σελ. 27). 

[6] Στο κεφάλαιο 2 αναφέρθηκε ότι για τους σκοπούς της ερευνητικής αυτής 

εργασίας, ο όρος "πληροφορική" περιλαμβάνει εκτός από τους Η/Υ και την 

αυτοματοποίηση γραφείου, και της τηλεπικοινωνίες. 

[7] Στο κεφάλαιο 3 αναφέρθηκαν οι επενδύσεις που απαιτούνται για τη 

λειτουργία των στρατηγικών ΠΣ. Λόγω της μεγάλης αναγκαιότητας των 

τηλεπικοινωνιών, ωρισμένοι συγγραφείς όπως οι Cash (1987), Runge και Earl 

(1988), Choudhury (1987), Johnston και Vitale (1988), κ.ά, αναφέρονται σε 

αυτά τα συστήματα χρησιμοποιώντας τον όρο ΠΣ βασισμένα στις 

τηλεπικοινωνίες (Computer-based Information Systes) ή ΠΣ που συνδέουν 

μέσω τηλεπικοινωνιών τις επιχειρήσεις (Inter-Organisational Information 

Systems - IOS) 

[8] Η επιχείρηση McKesson όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 3 συνδέεται μέσω 

του πληροφοριακού της συστήματος με τους προμηθευτές και έχει τη 

δυνατότητα να κερδίζει πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών της, τα 

οποία διαφαίνονται στην παρουσιαζόμενη αύξηση των πωλήσεων. 

[9] Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3 έχουν δημιουργήσει 

"κόστος μετακίνησης" στους πελάτες τους και έτσι -όπως στο περιοδικό 

Fortune αναφέρεται- κρατούν τους πελάτες τους ευτυχείς αιχμάλωτους (happy 

captives) (Petre 1985) 

[10] Στο κεφάλαιο 3 για την επιχείρηση American Hospital Supply (AHSC) 

αναφέρεται συγκεκριμένα από κάποιον πελάτη της·. "To ASAP (το 

χρησιμοποιούμενο απο την AHSC ΠΣ) σε συνδυασμό με την τέλεια οργάνωση της 

AHSC με έπεισαν να συνεχίσω την συνεργασία μου με την εταιρεία, ακόμη και 

άν οι τιμές ήταν 1-2% υψηλότερες από αυτές των ανταγωνιστών". 
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[11] Ολες ÖL επιχειρήσεις που αναλύονται, στο κεφάλαιο 3 έχουν υψώσει 

φραγμούς σε νεο-εισερχόμενους αντάρων ιστέ ς λόγω του αποκλεισμού των 

καναλιών διανομής με τη βοήθεια της πληροφορικής. Συγκεκριμένα, ο 

αντιπρόεδρος της επιχείρησης McKesson (επιχείρηση διανομής) και υπεύθυνος 

για τα ΠΣ J.W.α'Alessio στην επιστολή που μας έστειλε αναφέρε ι:"...Στην 

περίπτωση μας τα αποτελέσματα των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τα οποία 

έχουμε αποκτήσει (απο τη χρησιμοποίηση των στρατηγικών ΠΣ) εμφανίζονται 

κυρίως στην αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων η οποία ήταν κάτω 

από το μέσο όρο του κλάδου και τώρα (12 Ιουλίου 1990) τον υπερβαίνει κατά 

πολύ". 

[12] Βλέπε κεφάλαιο 2 για τη διατήρηση του αποκτώμενου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και κεφάλαιο 3 το παράδειγμα της AHSC. 

[13] Στο κεφάλαιο 2 αναπτύχθηκε το Θέμα της διατήρησης των ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

7.1.Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο δ υατυπώθηκε το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης, 

προκειμένου να προσδιορίσουμε και στη συνέχεια να μελετήσουμε τις 

συστηματικές σχέσεις μεταξύ του βαθμού χρησιμοποίησης των ΠΣ και της 

επίδοσης των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, διατυπώθηκαν αφ' ενός μεν οι 

σχέσεις μεταξύ του βαθμού χρησιμοποίησης των ΠΣ και των δυνάμεων 

ανταγωνισμού και αφ' ετέρου οι σχέσεις μεταξύ των τελευταίων και των 

δεικτών επίδοσης. Στο υπόδειγμα το οποίο διαμορφώθηκε χρησιμοποιούνται 

οι δείκτες επίδοσης ως εξηρτημένες μεταβλητές και οι παράγοντες 

ανταγωνισμού ως ερμηνευτικές μεταβλητές. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου 

είναι να προσδιορίσει τις εν λόγω συστηματικές σχέσεις, οι οποίες στη 

συνέχεια θα αναλυθούν κατά κατηγορία ανάλογα με τους παράγοντες 

ανταγωνισμού του υποδείγματος του Porter, προκειμένου να προσδιορισθούν 

οι σημαντικότερες δυνατές επιπτώσεις της στρατηγικής χρησιμοποίησης των 

ΓΓΣ στην επίδοση των επιχειρήσεων. 

7.2.Προσδιορισμός των Συναρτησιακών Σχέσεων 

Οι συναρτησιακές σχέσεις προσδιορίζονται με τη βοήθεια της ανάλυσης της 

παλινδρόμησης. Το στατιστικό πακέτο που χρησιμοποιείται για το σκοπό 

αυτό είναι το SPSS/PC. Οι εξηρτημένες και οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

εμφανίζονται ως εξής: 

ΕΞΗΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

SLG = Ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πωλήσεων 

LROA = Αποδοτικότητα επενδυμένων κεφαλαίων 

V58 = Βαθμός οργανωμένης υποστήριξης νέων ιδεών από τη διοίκηση της 

επ ιχε ίρησης 
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ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

α) Απειλή από νεο-εισερχόμενους ανταγων ιστές 

V83 = φραγμού εισόδου νέων ανταγωνιστών λόγω διαφοροποίησης του 

προϊόντος 

V84 = Φραγμοί εισόδου νέων ανταγωνιστών λόγω επενδύσεων σε κεφαλαιουχικό 

εξοπλισμό για την πληροφορική 

V85 = Φραγμοί εισόδου νέων ανταγωνιστών λόγω αποκλεισμού των καναλιών 

διανομής 

β) Διαπραγματευτική δύναμη ως προς τους προμηθευτές 

V88 = Μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης της επιχείρησης σε σχέση με 

τους προμηθευτές της λόγω δυνατοτήτων επιλογής καταλλήλων α' υλών 

V89 = Μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης της επιχείρησης σε σχέση με 

τους προμηθευτές της λόγω μη αναγκαιότητας διατηρήσεως αποθεμάτων 

α' υλών 

V90 = Μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης της επιχείρησης σε σχέση με 

τους προμηθευτές της λόγω δυνατοτήτων επεκτάσεως της επιχείρησης 

σε δραστηριότητες προμηθευτών 

V91 = Μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης της επιχειίρησης σε σχέση 

με τους προμηθευτές της λόγω μη διαφοροποιημένων α' υλών και 

επομένως εύκολης μετακίνησης από προμηθευτή σε προμηθευτή 

γ) Διαπραγματευτική δύναμη ως προς τους αγοραστές 

V94 = Μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης της επιχείρησης σε σχέση με 

τους αγοραστές της λόγω της δημιουργίας "κόστους μετακίνησης" 

V96 = Μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης της επιχείρησης σε σχέση με 

τους αγοραστές της λόγω δυνατοτήτων επεκτάσεως της επιχείρησης σε 

δραστηριότητες των αγοραστών 

V97 = Μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης της επιχείρησης σε σχέση με 

τους αγοραστές της λόγω διαφοροποιήσεως από τους υπόλοιπους 

ανταγωνιστές 

V98 = Μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης της επιχείρησης σε σχέση με 

τους αγοραστές της λόγω καλύτερης και γρηγορώτερης εξυπηρέτησης 

των αγοραστών 
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δ) Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα 

V102 = Βελτίωση της τιμής των προϊόντων της επιχείρησης έναντι, των 

υποκατάστατων προϊόντων 

V103 = Αύξηση του εύρους λειτουργίας των προϊόντων έναντι των 

υποκατάστατων 

ε) Ανταγωνισμός ανάμεσα στους υφιστάμενους ανταγωνιστές 

V105 = Η στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής επηρεάζει τον 

"ανταγωνισμό" για οφέλη υπέρ της επιχείρησης λόγω μείωσης του 

συνολικού κόστους 

V106 = Η στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής επηρεάζει τον 

"ανταγωνισμό" για οφέλη υπέρ της επιχείρησης λόγω καλύτερης 

πρόσβασης στην αγορά 

V107 = Η στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής επηρεάζει τον 

"ανταγωνισμό" για οφέλη υπέρ της επιχείρησης λόγω διαφοροποίησης 

του προϊόντος της από τα άλλα προϊόντα 

Οι μετρήσεις των δεικτών επίδοσης (εξηρτημένων μεταβλητών) και των 

ερμηνευτικών μεταβλητών (ανεξαρτήτων μεταβλητών) εμφανίζονται στο 

παράρτημα 7.Α. 0 πίνακας 1 του παραρτήματος 7.Β, παρουσιάζει τις 

συσχετίσεις μεταξύ των δεικτών επίδοσης . Οπως φαίνεται στον πίνακα 

αυτόν, οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης είναι χαμηλοί, γεγονός που 

σημαίνει ότι οι δείκτες απεικονίζουν διαφορετικά μεγέθη επίδοσης. 0 

πίνακας 2 του παραρτήματος 7.Β παρουσιάζει τις συσχετίσεις μεταξύ των 

ερμηνευτικών μεταβλητών. Οπως γίνεται φανερό, εκτός ελαχίστων 

εξαιρέσεων, οι τιμές των εν λόγω συντελεστών συσχέτισης είναι μάλλον 

χαμηλοί (κάτω του 0.50), και επομένως δεν εμφανίζονται προβλήματα 

πολυσυγγραμικότητας. Ετσι μπορούμε να εμπιστευθούμε τα αποτελέσματα των 

παλινδρομήσεων που αναφέρονται στη συνέχεια. 

Οι εκτιμώμενες εξισώσεις έχουν τη μορφή: 

Yi = IßijXj + KÌ + εί 

όπου Yì είναι δείκτες επίδοσης με i = 1,2,3 (δηλαδή οι εξηρτημένες 

μεταβλητές SLG, LR0A και V58 αντίστοιχα), Xj είναι οι ερμηνευτικές 

μεταβλητές με j = 1,2,...,15 (δηλαδή οι ερμηνευτικές μεταβλητές Vt όπου t 
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ο σχετικός κωδικός της μεταβλητής του ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε), ßij και κΐ είναι παράμετροι της εκτίμησης και τέλος το 

ε είναι το σφάλμα εκτίμησης (διαταρακτικός όρος) για τα αποτελέσματα των 

παραγόντων που δεν συμπεριλήφθηκαν στην παλινδρόμηση. Οι βασικές 

υποθέσεις κανονικότητας έχουν γίνει για να εκτιμηθούν οι παλινδρομήσεις 

με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (OLS). 

0 πίνακας 7.1 παρουσιάζει τις εξισώσεις παλινδρόμησης οι οποίες περιέχουν 

στατιστικά σημαντικές ερμηνευτικές μεταβλητές. Στον πίνακα αυτόν 

εμφανίζονται ο έλεγχος-t για κάθε ερμηνευτική μεταβλητή (ο αριθμός στην 

παρένθεση σε κάθε συντελεστή της ερμηνευτικής μεταβλητής), ο συντελεστής 

του σταθερού όρου (constant), οι συντελεστές πολλαπλού προσδιορισμού R 
-2. 

και διορθωμένου R, καθώς επίσης και ο έλεγχος-F (F-statistic). 

Για τη μελέτη των επιδράσεων καθενός προσδιοριστικού παράγοντα στα μεγέθη 

των δεικτών επίδοσης ανά βιομηχανικό κλάδο, εκτιμήθηκαν εναλλακτικές 

εξισώσεις παλινδρόμησης. Συγκεκριμένα, για κάθε βιομηχανικό κλάδο 

εκτιμήθηκαν οι σχέσεις ανάμεσα σε ορισμένους προσδιοριστικούς παράγοντες 

και στους δείκτες επίδοσης. Για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις 

χρησιμοποιήθηκαν όλες οι μεταβλητές που απεικονίζουν τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες, ενώ για τις εμπορικές επιχειρήσεις και τις 

υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν υποσύνολα των προσδιοριστικών παραγόντων 

ανάλογα με τη φύση του βιομηχανικού κλάδου. 

Ετσι, για τις εμπορικές επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές 

που αναφέρονται στα υποκατάστατα προϊόντα, στους φραγμούς εισόδου από τη 

διαφοροποίηση του προϊόντος και στη μεταβολή της διαπραγματευτικής 

δύναμης ως προς τους αγοραστές λόγω ολοκλήρωσης προς τα εμπρός με τη 

βοήθεια της πληροφορικής. Για τον τομέα των υπηρεσιών δεν 

χρησιμοποιήθηκαν οι μεταβλητές που αναφέρονται στα υποκατάστατα προϊόντα, 

στους φραγμούς εισόδου λόγω αποκλεισμού των καναλιών διανομής, στη 

μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης ως προς τους προμηθευτές, στη 

μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης ως προς τους αγοραστές λόγω 

ολοκλήρωσης προς τα εμπρός και στον υφιστάμενο ανταγωνισμό λόγω καλύτερης 

πρόσβασης στην αγορά μέσω πληροφορικής. 



ΦΡΑΓΜΟΙ 

ΕΙΣΟΔΟΥ V83 

V84 

V85 

SLG 

0.023 
(1.78) 

LROA 

0.370 
(1.39) 

V58 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑ
ΤΕΥΤΙΚΉΣ 
ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ 

V88 

V89 

V90 

V91 
0.013 
(1.10) 

0.366 
(2.43) 

0.320 
(2.03) 

-0.069 
(1.33) 

0.067 
(1.02) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑ
ΤΕΥΤΙΚΉΣ 
ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ 

V94 

V96 

V97 

V98 

0.019 

(1.21) 

0.027 

(1.95) 

0.028 

(2.68) 

0.584 

(3.81) 

0 . 216 
(3.10) 

0. 124 

(1.96) 

-0.092 

(1.69) 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ VI02 

V103 

0.126 
(1.91) 

0.105 
(1.66) 

ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟΣ 
Α Ν Τ Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ V I 0 5 

V106 

V107 

CONSTANT 

R
Z 

R 

F-STATISTIC 

-0.13462 ! 

0.46 i 

0.34 : 

3.52569 ! 

-8.54610 

0.39 

0.32 

5.52069 

2.10286 

0.32 

0.23 

3.46368 

Πίνακας 7.1: Εξισώσεις Παλινδρόμησης με Στατιστικά Σημαντικές 
Ερμηνευτικές Μεταβλητές 
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Γενικά δεν παρουσιάζονται διαφορές στις συσχετίσεις μεταξύ των 

ερμηνευτικών μεταβλητών και των δεικτών επίδοσης ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις ανά βιομηχανικό κλάδο και στο σύνολο των επιχειρήσεων. Οι 

πίνακες 1, 2 και 3 του παραρτήματος 7.Γ παρουσιάζουν τις εξισώσεις 

παλινδρόμησης οι οποίες περιέχουν στατιστικά σημαντικές ερμηνευτικές 

μεταβλητές ανά βιομηχανικό κλάδο. 

Κατά τη μελέτη των επιχειρήσεων ανά βιομηχανικό κλάδο, ο κλάδος των 

βιομηχανικών επιχειρήσεων παρουσιάζει ίσως τα αντιπροσωπευτικότερα 

αποτελέσματα γιατί οι επιχειρήσεις του κλάδου αυτού που επέστρεψαν 

ερωτηματολόγια πλήρως απαντημένα και επομένως συμπεριλήφθηκαν στην 

έρευνα, ανήλθαν σε 38, ενώ για τις εμπορικές επιχειρήσεις και τις 

υπηρεσίες τα πλήρως απαντημένα ερωτηματολόγια ήταν 13 και 9 αντίστοιχα. 

Στις δυο αυτές κατηγορίες επιχειρήσεων (εμπορικές επιχειρήσεις και 
—Ζ 

υπηρεσίες) οι τιμές του συντελεστή προσδιορισμού R για κάθε εξίσωση 

παλινδρόμησης είναι πολύ υψηλός (πίνακες 2 και 3 του παραρτήματος 7.Γ), 

αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στο μικρό αριθμό παρατηρήσεων. Στις 

βιομηχανικές επιχειρήσεις όπου ο αριθμός των παρατηρήσεων είναι 

σημαντικός, τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων είναι παρόμοια με τα αποτελέ

σματα που προέκυψαν από τις εκτιμήσεις για το συνόλο των επιχειρήσεων. 

7.3.Ανάλυση Συναρτησιακών Σχέσεων 

Οι προσδιορισθείσες σχέσεις βοηθούν να αντιληφθούμε τη σύνδεση των 

πληροφοριακών συστημάτων με τη στρατηγική των επιχειρήσεων, και τις 

επιδράσεις -θετικές και αρνητικές- της σύνδεσης αυτής στη μακροπρόθεσμη 

ανταγωνιστική υπεροχή των επιχειρήσεων. Η θεωρητική υποστήριξη για την 

επιλογή των μεταβλητών στην παρούσα έρευνα και οι αναμενόμενες 

συσχετίσεις αναλύθηκαν στο κεφάλαιο 6. Τα κύρια αποτελέσματα των 

εκτιμήσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 7.1. Παρατηρώντας τους συντελεστές 

καθεμιάς ανεξάρτητης μεταβλητής στις τρεις εξισώσεις παλινδρόμησης, 

μπορούμε να βγάλουμε ωρισμένα συμπεράσματα για τη σπουδαιότητα των 

προσδιοριστικών παραγόντων. Στο παράρτημα 7.Δ εμφανίζονται τα 

αποτελέσματα των πολλαπλών παλινδρομήσεων όπως αυτές δίνονται από το 
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στατιστικο πακέττο SPSS/PC. 

7.3.1.Ane ιλές Εισόδου Νέων Επιχειρήσεων 

Οπως φαίνεται στον πίνακα 7.1 οι μεταβλητές των "φραγμών εισόδου από 

νεο-εισερχόμενους ανταγωνιστές" (V84, V85) έχουν θετική συσχέτιση με τους 

δείκτες επίδοσης. Ετσι, όπως αναμενόταν από τις υποθέσεις που κάναμε, η 

στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής δημιουργεί φραγμούς στην είσοδο 

νέων επιχειρήσεων στο βιομηχανικό κλάδο και επομένως οι υπάρχουσες 

επιχειρήσεις μπορούν να αναπτύσουν τις πωλήσεις τους και να αυξάνουν τα 

κέρδη τους. 

Συγκεκριμένα, οι μεταβλητές των φραγμών εισόδου λόγω επενδύσεων σε 

κεφαλαιουχικό εξοπλισμό για την πληροφορική (V84) και του αποκλεισμού των 

καναλιών διανομής (V85) είναι σημαντικές σε δύο εξισώσεις. Επομένως, στο 

βαθμό στον οποίο η στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής απαιτεί 

επενδύσεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και οδηγεί σε αποκλεισμό των 

καναλιών διανομής, είναι δυνατόν να αυξηθούν οι πωλήσεις των επιχειρήσεων 

γιατί δύσκολα νεές επιχειρήσεις θα εισέλθουν στο βιομηχανικό κλάδο εξ 

αιτίας αφ' ενός μεν των επενδύσεων σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό για την 

πληροφορική που πρέπει να πραγματοποιήσουν, αφ' ετέρου δε των καναλιών 

διανομής που πρέπει να ανακαλύψουν και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν 

για τη διάθεση των προϊόντων τους, και έτσι να ανταγωνισθούν τις 

υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ήδη αποκτήσει ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα με την πληροφορική. 

Οπως έγινε φανερό από τη μέχρι αυτό το σημείο ανάλυση, η στρατηγική 

χρησιμοποίηση της πληροφορικής βοηθά τις επιχειρήσεις να "δεθούν" με τους 

πελάτες και τους προμηθευτές τους με τη βοήθεια του ΤΤΣ, μέσω κυρίως του 

λογισμικού και των τηλεπικοινωνιών, και επομένως οι πιθανοί 

νεο-εισερχόμενοι θα πρέπει να κάνουν μεγάλες επενδύσεις για να 

δημιουργήσουν αγοραστικό κοινό και τελικά να κατορθώσουν να επιβιώσουν 

στην αγορά (κόστος μετακίνησης). Οι επενδύσεις δηλαδή σε κεφαλαιουχικό 

εξοπλισμό για την πληροφορική αναφέρονται όχι μόνο στο υλικό (hardware) 
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που πρέπει οι νέες επιχειρήσεις να αποκτήσουν, το κόστος του οποίου είναι 

αρκετά υψηλό, αλλά ακόμη και. στο λογισμικό (software) και, επιπλέον στις 

επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (telecommunications) (Hammer and 

Mangurian 1987, demons and McFarlan 1985, Choudhury 1987). 

Επιπλέον, ο νέος τρόπος χρησιμοποίησης της πληροφορικής γ ta ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα ενδυναμώνει τη θέση των επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν 

στο βιομηχανικό κλάδο, εξ' αιτίας των υψηλών φραγμών εισόδου που 

αντιμετωπίζουν οι νεο-εισερχόμενες επιχειρήσεις, λόγω του αποκλεισμού των 

καναλιών διανομής. 0 παράγοντας αυτός που σύμφωνα με τους Cash et. al. 

(1988) είναι από τους πλέον σημαντικούς ανταγωνιστικούς παράγοντες του 

υποδείγματος του Porter (πίνακας 2.3), θεωρείται επίσης σημαντικός και 

στις ελληνικές επιχειρήσεις καθ' όσον η μεταβλητή που απεικονίζει τον 

παράγοντα αυτόν είναι στατιστικά σημαντική ως προς το δείκτη επίδοσης που 

αναφέρεται στην αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων. 

7.3.2.Διαπραγματευτική Δύναμη της Επιχείρησης ως προς τους Προμηθευτές 

Για τις μεταβλητές που αναφέρονται στη διαπραγματευτική δύναμη της 

επιχείρησης ως προς τους προμηθευτές (V88, V89, V90, V91) παρατηρούμε τα 

εξής: Βασικά υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στις παραπάνω μεταβλητές 

και στους επιλεγμένους δείκτες επίδοσης, υποστηρίζεται δηλαδή η αρχική 

μας υπόθεση. Η λεπτομερής ανάλυση των συσχετίσεων δείχνει ότι υπάρχει 

μια μόνο αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές και στους 

επιλεγμένους δείκτες επίδοσης, η οποία επιπρόσθετα υποστηρίζει την 

υπόθεση μας. 

Εξετάζοντας τις σχετικές εξισώσεις διαπιστώνουμε ότι η μεταβλητή 

που απεικονίζει τη μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης της επιχείρησης 

ως προς τους προμηθευτές λόγω δυνατοτήτων επιλογής α' υλών με τη βοήθεια 

της πληροφορικής (V88), δεν βρέθηκε σημαντική σε καμμία εξίσωση 

παλινδρόμησης. Αντίθετα με την μεταβλητή αυτή (V88), οι υπόλοιπες 

μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές. Ειδικώτερα η μεταβλητή (V89) 

είναι στατιστικά σημαντική σε δύο εξισώσεις, η μεταβλητή (V90) είναι 
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σημαντική σε μ Ια εξίσωση, ενώ τέλος π μεταβλητή (V91) είναι επίσης 

στατιστικά σημαντική σε δύο εξισώσεις ηαλινδρόμησης. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη συσχέτιση της μεταβλητής (V89) με τους 

δείκτες επίδοσης, παρατηρούμε τα εξής: Υπάρχει θετική συσχέτιση της 

μεταβλητής αυτής με το δείκτη της αποδοτικότητας των επενδυμένων 

κεφαλαίων (LROA) και αρνητική συσχέτιση με το δείκτη του βαθμού 

υποστήριξης νέων ιδεών στην επιχείρηση (V58). Επομένως, στην έκταση κατά 

την οποία η στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής επιτυγχάνει τη μη 

διατήρηση αποθεμάτων α' υλών από την επιχείρηση, είναι δυνατόν να αυξηθεί 

η αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων καθώς οι πόροι που θα 

δεσμευόταν για την απόκτηση και διατήρηση των εν λόγω αποθεμάτων μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σε άλλες κερδοφόρες δραστηριότητες της επιχείρησης. 

Κατά συνέπεια η θετική συσχέτιση που παρουσιάζεται ανάμεσα στη μεταβλητή 

V89 και στο δείκτη της αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων 

επαληθεύει την υπόθεση που έγινε στο προηγούμενο κεφάλαιο (Η.2.2.1). 

Εξάλλου, η μεταβλητή (V89) συσχετίζεται αρνητικά με τον δείκτη της 

οργανωμένης υποστήριξης νέων ιδεών (V58), δηλαδή το δείκτη καινοτομίας. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι στο βαθμό που η στρατηγική χρησιμοποίηση της 

πληροφορικής επιτυγχάνει τη μη διατήρηση αποθέματος α' υλών από την 

επιχείρηση είναι πιθανόν να μειωθεί ο βαθμός της συστηματικής και 

οργανωμένης υποστήριξης νέων ιδεών και καινοτομιών καθώς η επιχείρηση δεν 

αντιμετωπίζει πλέον την πίεση για την εφαρμογή νέων τρόπων για την 

περαιτέρω μείωση του κόστους διατήρησης αποθέματος, μιας και δεν υπάρχει 

ανάγκη διατήρησης του εν λόγω αποθέματος. Ετσι, όπως αναφέρθηκε, η 

παρουσιαζόμενη αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στη μεταβλητή αυτή και στον 

επιλεγμένο δείκτη επίδοσης της καινοτομίας επαληθεύει την αρχική μας 

υπόθεση (Η.3.1.1) 

Επιπλέον, όπως φαίνεται στον πίνακα 7.1, η μεταβλητή που εμφανίζει τη 

μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης ως προς τους προμηθευτές εξαιτίας 

της δυνατότητας επεκτάσεως της επιχείρησης σε δραστηριότητες των 

προμηθευτών είναι στατιστικά σημαντική σε μια από τις επιλεγμένες 

εξισώσεις και ειδικώτερα στην εξίσωση όπου η εξηρτημένη μεταβλητή είναι π 
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αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων. Επομένως, στην έκταση κατά την 

οποία η στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής επιτυγχάνει, την 

ολοκλήρωση της επιχείρησης προς τα πίσω, είναι δυνατόν να αυξηθεί η 

αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων, γιατί οι προμηθευτές φοβούμενοι 

τις δυνατότητες που αποκτά η επιχείρηση από τον νέο τρόπο χρησιμοποίησης 

της πληροφορικής για επέκταση σε δικές τους δραστηριότητες, και 

προκειμένου να διατηρήσουν τις αρμονικές τους σχέσεις με την επιχείρηση, 

προσφέρουν τα προϊόντα τους σε χαμηλώτερες τιμές και κατά συνέπεια δίνουν 

τη δυνατότητα στην επιχείρηση να αυξήσει τα κέρδη της. Αρα η 

παρουσιαζόμενη Θετική συσχέτιση της μεταβλητής V90 με το δείκτη της 

αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων υποστηρίζει την αρχική μας 

υπόθεση, όσον αφορά τη σχέση των δυο αυτών μεγεθών (Η.2.2.2.). 

Οσον αφορά τη συσχέτιση της τελευταίας από τις μεταβλητές (V91) που 

απεικονίζουν τον ανταγωνιστικό παράγοντα της διαπραγματευτικής δύναμης 

της επιχείρησης ως προς τους προμηθευτές του υποδείγματος του Porter, 

παρατηρούμε ότι οι συντελεστές της μεταβλητής αυτής σχετίζονται θετικά με 

τον αντίστοιχο δείκτη επίδοσης. Εξετάζοντας τον πίνακα 7.1 παρατηρούμε 

ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής (V91) και του δείκτη 

επίδοσης που αναφέρεται στην μεταβολή των πωλήσεων. Επομένως, στο βαθμό 

στον οποίο η στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής δίνει τη 

δυνατότητα της επιλογής του προμηθευτή ή των προμηθευτών που παρέχουν τις 

φθηνότερες α' Ολες είναι δυνατόν να αυξηθούν οι πωλήσεις της επιχείρησης 

λόγω της δυνατότητας διάθεσης των προϊόντων της σε χαμηλές τιμές. 

Επομένως, όπως φαίνεται και στον πίνακα, υπάρχει θετική συσχέτιση της 

μεταβλητής V91 με το δείκτη του ρυθμού μεταβολής των πωλήσεων. 

Υποστηρίζεται δηλαδή η αρχική μας υπόθεση σύμφωνα με την οποία αναμενόταν 

θετική συσχέτιση ανάμεσα στη μεταβλητή αυτή (V91) και στο δείκτη GSL 

(Η.1.2.) 

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε, υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στη 

μεταβλητή αυτή και στο δείκτη επίδοσης που αναφέρεται στην καινοτομία 

(V58). Πράγματι, σύμφωνα με τον πίνακα 7.1 η μεταβλητή (V91) σχετίζεται 

θετικά με το δείκτη επίδοσης (V58). Συμπεραίνουμε δηλαδή ότι στην έκταση 

στην οποία η στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής επιτρέπει την 
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εύκολη μετακίνηση της επιχείρησης από προμηθευτή σε προμηθευτή λόγω της 

ύπαρξης μη δ ιαφοροπο ιημένων α' υλών είναι, δυνατόν να αυξηθεί ο βαθμός της 

οργανωμένης υποστήριξης νέων ιδεών από τη διοίκηση της επιχείρησης καθώς 

η διοίκηση της θα προσπαθεί να βρεί νέους τρόπους για να αιχμαλωτίσει τον 

κατάλληλο προμηθευτή έτσι ώστε να αποκτήσει όσο το δυνατόν περισσότερα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Επομένως, η παρουσιαζόμενη θετική συσχέτιση 

μεταξύ της μεταβλητής V91 (πίνακας 7.1) και του δείκτη επίδοσης V58 

υποστηρίζει την αρχική μας υπόθεση. 

7.3.3.Διαπραγματευτική Δύναμη της Επιχείρησης ως προς τους Αγοραστές 

Ελέγχοντας τις στατιστικές συσχετίσεις των μεταβλητών που αφορούν τη 

διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης ως προς τους αγοραστές (V94, V96, 

V97, V98) βλέπουμε ότι αυτές υποστηρίζουν την αρχική μας υπόθεση. Οι 

μεταβλητές που αφορούν αυτόν τον ανταγωνιστικό παράγοντα του υποδείγματος 

του Porter έχουν σημαντικούς στατιστικά συντελεστές. Σταθερά θετικά 

αποτελέσματα προέκυψαν για τις μεταβλητές V94, V96 και V97. Αντίθετα, 

μικτά είναι τα πρόσημα για τη μεταβλητή V98. 

Σχεδόν οι μισές από τις επιχειρήσεις του δείγματος πιστεύουν ότι η 

στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής μπορεί να μεταβάλλει τη 

διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης ως προς τους πελάτες λόγω του 

δημιουργούμενου "κόστους μετακίνησης" το οποίο αντιμετωπίζουν οι 

αγοραστές όταν αλλάζουν προμηθευτές. Η παραπάνω άποψη είναι σύμφωνη με 

τα όσο υποστηρίζονται στη διεθνή βιβλιογραφία (McFarlan 1983, Cash et. 

al. 1988). Πράγματι, σύμφωνα με την ανάλυση και μελέτη των εξισώσεων, 

υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στη μεταβλητή (V94) και στο δείκτη του 

ρυθμού μεταβολής των πωλήσεων, ο οποίος όπως αναφέρθηκε μετρά την 

ανταγωνιστική ικανότητα της επιχείρησης στην αγορά. Επομένως στο βαθμό 

που η στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής επιτρέπει τη δημιουργία 

"κόστους μετακίνησης" στους αγοραστές της επιχείρησης, είναι δυνατόν να 

αυξηθεί ο ρυθμός μεταβολής των πωλήσεων της επιχείρησης εξ αιτίας της 

αιχμαλώτισης των αγοραστών λόγω του αυξημένου κόστους που αυτοί 

αντιμετωπίζουν όταν αλλάζουν προμηθευτές. Ετσι με την παρουσιαζόμενη 
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θετική συσχέτιση σύμφωνε C και η υπόθεση που κάναμε όσον άφορα τη σχέση 

της μεταβλητής V94 με το δείκτη GSL (Η.1.3.1.). 

Εξετάζοντας τους συντελεστές συσχέτισης της μεταβλητής (V96) με τους 

δείκτες επίδοσης παρατηρούμε τα εξής: Κατ' αρχάς ou εμφανιζόμενες 

συσχετίσεις μεταξύ της παραπάνω μεταβλητής και των δεικτών επίδοσης είναι 

Θετικές. Μελετώντας τις σχετικές εξισώσεις διαπιστώνουμε ότι υπάρχει 

δυνατότητα αύξησης των πωλήσεων στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία 

αυξάνεται η διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης ως προς τους 

αγοραστές, λόγω δυνατότητας της επιχείρησης να "ολοκληρωθεί προς τα 

εμπρός". Συμπεραίνουμε δηλαδή, ότι στην έκταση στην οποία η στρατηγική 

χρησιμοποίηση της πληροφορικής είναι σε Θέση να ελέγξει τις 

δραστηριότητες των πελατών και όταν εντοπίσει ορισμένες συμφέρουσες 

δραστηριότητες να επεκταθεί σ' αυτές, είναι δυνατόν να αυξηθεί ο ρυθμός 

μεταβολής των πωλήσεων της επιχείρησης. Η θετική συσχέτιση λοιπόν που 

υπάρχει μεταξύ της μεταβλητής V96 και του δείκτη του ρυθμού μεταβολής των 

πωλήσεων συμφωνεί με την υπόθεση που κάναμε όσον αφορά τη συσχέτιση των 

δύο αυτών μεγεθών (Η.1.3.2,). 

Ελέγχοντας τη δεύτερη παρουσιαζόμενη συσχέτιση της μεταβλητής αυτής (V96) 

με το δείκτη της καινοτομίας V58) παρατηρούμε ότι όπως αναμενόταν από την 

αρχική μας υπόθεση (Η.3.2.1.) η συσχέτιση είναι θετική. Οσο αυξάνει η 

διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης ως προς τους αγοραστές εξαιτίας 

των παρουσιαζομένων δυνατοτήτων επακτάσεως της επιχείρησης σε 

δραστηριότητες των πελατών με τη βοήθεια της πληροφορικής, τόσο 

περισσότερο οργανωμένη είναι η υποστήριξη νέων ιδεών και καινοτομιών μέσα 

στην επιχείρηση. Επομένως, στο μέγεθος που η στρατηγική χρησιμοποίηση 

της πληροφορικής μπορεί να επεκταθεί σε δραστηριότητες των πελατών της, 

είναι δυνατόν να αυξηθεί ο βαθμός της οργανωμένης υποστήριξης νέων ιδεών 

από τη διοίκηση της επιχείρησης έτσι ώστε να μπορέσει η επιχείρηση να 

πραγματοποιήσει με επιτυχία τις νέες της δραστηριότητες. 

Παρατηρώντας τις υπάρχουσες σχέσεις της μεταβλητής της διαπραγματευτικής 

δύναμης της επιχείρησης ως προς τους· αγοραστές λόγω διαφοροποιήσεως της 

επιχείρησης από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές με τη βοήθεια της 
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πληροφορ ικής (V97) , τα αποτελέσματα είναι αδιαμφισβήτητα. Στις δύο από 

τις τρεις επιλεγμένες εξισώσεις παλινδρόμησης, οι αντίστοιχοι συντελεστές 

είναι σημαντικοί και μάλιστα με θετικό πρόσημο. Αυτό υποστηρίζει την 

άποψη ότι τα στρατηγικά ΤΤΣ είναι σε Θέση να διαφοροποιήσουν την 

επιχείρηση που τα χρησιμοποιεί με απότέλασμα την αύξηση των κερδών της. 

Οσον άφορα την πρώτη Θετική συσχέτιση της μεταβλητής (V97) με το δείκτη 

της αποδοτικότητας των επενδυμένων καφαλαίων παρατηρούμε τα έξης: Οπως 

ήταν αναμενόμενο από την υπόθεση Η.2.3., αλλά και από τη διεθνή 

βιβλιογραφία (Cash et. al. 1988, Marchard and. Horton 1986, Keen 1986), η 

στρατηγική χρησιμοποίηση των ΠΣ μπορεί να αυξήσει τη διαπραγματευτική 

δύναμη της επιχείρησης ως προς τους αγοραστές γιατί δίνει τη δυνατότητα 

στην επιχείρηση να διαφοροποιηθεί από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές. 

Ετσι, η επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει ένα πλεονέκτημα διαφοροποίησης το 

οποίο είναι δυνατόν να παρουσιασθεί με την άνοδο του δείκτη 

αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων. 

Οπως αναφέρθηκε και η δεύτερη συσχέτιση της μεταβλητής αυτής (V97) με το 

δείκτη του βαθμού καινοτομίας εμφανίζεται θετική. Στο βαθμό δηλαδή στον 

οποίο η στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής μπορεί να 

διαφοροποιήσει την επιχείρηση από τους υπόλοιπους ανταγωνιστές της, είναι 

δυνατόν να αυξηθεί ο βαθμός της οργανωμένης υποστήριξης νέων ιδεών από 

την επιχείρηση ώστε αυτή να κατορθώσει να υιοθετήσει τρόπους για τη 

διατήρηση των αποκτώμενων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Επομένως η 

θετική συσχέτιση της μεταβλητής (V97) με το δείκτη του βαθμού υποστήριξης 

νέων ιδεών (V58) συμφωνεί με την υπόθεση που κάναμε όσον αφορά τη 

συσχέτιση των δύο αυτών μεγεθών (Η.3.2.2.) 

Τέλος η τελευταία μεταβλητή της κατηγορίας αυτής των προσδιοριστικών 

παραγόντων εξετάζει τη συσχέτιση της μεταβλητής (V98) με τους δείκτες 

επίδοσης. Συγκεκριμένα εξετάζοντας τις σχετικές εξισώσεις διαπιστώνουμε 

ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής (V98) και του ρυθμού 

μεταβολής των πωλήσεων. Οσο δηλαδή αυξάνεται η διαπραγματευτική δύναμη 

της επιχείρησης ως προς τους αγοραστές εξαιτίας της καλύτερης 

εξυπηρέτησης των αγοραστών της που η στρατηγική χρησιμοποίηση της 
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πληροφορικής παρέχει, τόσο περισσότερο θα αυξάνονται οι πωλήσεις της 

επιχείρησης. Συμφωνά δηλαδή με τις εμφανιζόμενες συσχετίσεις στις 

εξισώσεις, όσο καλύτερη εξυπηρέτηση θα απολαμβάνουν οι αγοραστές της 

επιχείρησης, τόσο περισσότερο θα επιθυμούν να αγοράζουν προϊόντα της 

επιχείρησης, και έτσι οι πωλήσεις της επιχείρησης θα αυξάνονται. 

Επομένως, όπως άλλωστε και η υπόθεση Η.1.3.3. δείχνει, υπάρχει θετική 

συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής V98 και του δείκτη του ρυθμού μεταβολής 

των πωλήσεων (GSL). 

Ακόμη, παρατηρούμε ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στη μεταβλητή 

(V98) και στο δείκτη επίδοσης (V58). Είναι η δεύτερη και τελευταία 

αναμενόμενη αρνητική συσχέτιση ανάμεσα στις ερμηνευτικές μεταβλητές και 

στους δείκτες επίδοσης. Εφόσον οι πελάτες της επιχείρησης είναι 

ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση που τους παρέχεται μέσω των ΓΓΣ, η 

επιχείρηση δεν είναι απαραίτητο να καινοτομεί, ούτε θα πρέπει η διοίκηση 

της να υποστηρίζει νέες ιδεές για ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, 

αλλά θα πρέπει να στρέψει την προσοχή της σε άλλους τομείς οι οποίοι ίσως 

απαιτούν εφαρμογή νέων ιδεών με απώτερο σκοπό να μπορέσει η επιχείρηση να 

ανταπεξέλθει αποτελεσματικώτερα στον ανταγωνισμό. Επομένως η αρνητική 

συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής V98 και του δείκτη επίδοσης V58, 

υποστηρίζει την αρχική μας υπόθεση (Η.3.2.3.). 

7.3.4.Απειλή από Υποκατάστατα Προϊόντα 

Εξετάζοντας τις συσχετίσεις των μεταβλητών που αναφέρονται στον 

ανταγωνιστικό παράγοντα της υποκατάστασης του υποδείγματος του Porter, 

παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές V102 και V103, σχετίζονται σημαντικά μόνο 

με το δείκτη επίδοσης V58. Στις άλλες δύο εξισώσεις παλινδρόμησης οι 

συντελεστές των μεταβλητών αυτών είναι μη σημαντικοί. 

Η παρουσιαζόμενη θετική συσχέτιση της μεταβλητής (V102) με το δείκτη 

επίδοσης (V58) σημαίνει ότι στην έκταση στην οποία η στρατηγική 

χρησιμοποίηση της πληροφορικής βελτιώνει την τιμή των προϊόντων έναντι 

των υποκατάστατων, είναι δυνατόν να αυξηθεί ο βαθμός της οργανωμένης 
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υποστήριξης νέων ιδεών από την επιχείρηση ώστε να μπορέσει, αυτή να βρε C 

κατάλληλους τρόπους για να πείσει, τους αγοραστές της να προτιμήσουν τα 

δικά της προϊόντα έναντι των υποκατάστατων. Επομένως, σύμφωνα με τη 

διεθνή βιβλιογραφία και όπως αναμενόταν από την υπόθεση Η.3.3.1. υπάρχει 

θετική συσχέτιση ανάμεσα στα παραπάνω επιλεγμένα μεγέθη (V102 και V58). 

Τέλος, η εμφανιζόμενη θετική συσχέτιση μεταξύ της δεύτερης μεταβλητής 

αυτής της κατηγορίας των προσδιοριστικών παραγόντων (V103) και του δείκτη 

επίδοσης (V58), σημαίνει ότι στο βαθμό στον οποίο η στρατηγική 

χρησιμοποίηση της πληροφορικής αυξάνει το εύρος λειτουργίας των προϊόντων 

της επιχείρησης έναντι των υποκατάστατων, είναι δυνατόν να αυξηθεί ο 

βαθμός της οργανωμένης υποστήριξης νέων ιδεών από την επιχείρηση ώστε να 

μπορέσει αυτή να ανακαλύψει νέους πιθανούς τρόπους χρησιμοποίησης του 

προϊόντος έναντι των υποκατάστατων και επιπρόσθετα να κάνει γνωστούς τους 

τρόπους αυτούς στους αγοραστές του προϊόντος, έτσι ώστε να μπορεί το 

προϊόν να χρησιμοποιηθεί έκει όπου μέχρι τη δεδομένη χρονική περίοδο 

χρησιμοποιούνταν τα υποκατάστατα προϊόντα. Επομένως η θετική συσχέτιση 

που εμφανίζεται μεταξύ της μεταβλητής της αύξησης του εύρους λειτουργίας 

του προϊόντος έναντι των υποκατάστατων (V103) και του δείκτη επίδοσης noi. 

αναφέρεται στο βαθμό καινοτομίας (V58) υποστηρίζει την υπόθεση μας 

(Η.3.3.2.) 

7.4.Συμπεράσματα της Ανάλυσης των Συναρτησιακών Σχέσεων 

Οι τρείς υποθέσεις που προσδιορίσθηκαν στο τελευταίο κεφάλαιο ελέγχθηκαν 

με τη χρησιμοποίηση δεδομένων από την τράπεζα η οποία δημιουργήθηκε από 

τις απαντήσεις 180 περίπου στελεχών, 60 ελληνικών επιχειρήσεων. Το 

ποσοστό απαντήσεως ήταν αρκετά υψηλό (30%), και έτσι με προσεκτικές 

τροποποιήσεις εκεί όπου ήταν απαραίτητο να ορισθούν όλες οι εξηρτημένες 

και ανεξάρτητες μεταβλητές, οι στατιστικές και οικονομετρικές μέθοδοι 

απέφεραν ενδιαφέροντα αποτελέσματα. 

Οι ενότητες αυτού του κεφαλαίου περιλαμβάνουν τα συμπεράσματα από την 

ανάλυση των συναρτησιακών σχέσεων. Οπως γίνεται φανερό, πολλά 
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αποτελέσματα αφ' ενός μεν ενδιαφέρουν τα διευθυντικά στελέχη των 

επιχειρήσεων, αφ' ετέρου δε είναι σημαντικά από στατιστικής πλευράς γ ια 

περαιτέρω ανάλυση. Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε βασίζεται στον πίνακα 

7.1 και προσπαθεί να ελέγξει αν ο ι υποθέσεις που έγιναν στο κεφάλαιο 6 

υποστηρίζονται από τα διευθυντικά στελέχη, όσον αφορά τη στρατηγική 

χρησιμοποίηση της πληροφορικής στις επιχειρήσεις τους. 

Πράγματι, οι κωδικοποιημένες απαντήσεις των διευθυντικών στελεχών των 

ελληνικών επιχειρήσεων δείχνουν ότι αυτοί συμφωνούν με τους συναδέλφους 

τους διεθνώς όσον αφορά τη στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής. Το. 

αναλυόμενα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα διευθυντικά στελέχη των ελληνικών 

επιχειρήσεων αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο ότι με το νέο τρόπο 

στρατηγικής χρησιμοποίησης της πληροφορικής μπορούν να αποκτήσουν και να 

διατηρήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

ανταγωνισθούν επιτυχώς τόσο τις ελληνικές όσο και τις ξένες επιχειρήσεις. 

Τα αποτελέσματα της ερευνητικής αυτής εργασίας παρέχουν ένα μεγάλο αριθμό 

σημαντικών συμπερασμάτων από τα οποία προκύπτει ότι οι ελληνικές 

επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσω της 

στρατηγικής χρησιμοποίησης των ΠΣ. Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίθεται ένα 

σύνολο προτάσεων που προέκυψαν από την επιλογή των σημαντικότερων από τα 

ήδη αναφερθέντα αποτελέσματα, οι οποίες πιστεύεται πως θα βοηθήσουν στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των ελληνικών επιχειρήσεων. 
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ΚΕΨΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

8.1.Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο προσδιορίσθηκαν ou συναρτησιαχές σχέσεις οι 

οποίες στη συνέχεια αναλύθηκαν με αποτέλεσμα να αναγνωρισθούν σημαντικοί 

παράγοντες οι οποίοι πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα διοικητικά στελέχη 

των επιχειρήσεων. Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται τα συμπεράσματα και οι 

προτάσεις της έρευνας που μπορούν να βοηθήσουν τα διοικητικά στελέχη των 

ελληνικών επιχειρήσεων να βελτιώσουν από τη μία πλευρά τις οργανωσιακές 

τους λειτουργίες, και από την άλλη την ανταγωνιστική θέση των 

επιχειρήσεων τους τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. Ακόμη στο 

κεφάλαιο αυτό σκιαγραφείται ένας αριθμός υπαρχουσων ερευνητικών 

κατευθύνσεων οι οποίες ίσως αποτελέσουν ένα νέο ξεκίνημα για την συνέχιση 

της παρούσας έρευνας. 

3.2.Γενικά 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τα δεδομένα που προέκυψαν από τις απαντήσεις 

διευθυντικών στελεχών 60 ελληνικών επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της 

μελέτης πιστεύεται ότι θα προσφέρουν -τουλάχιστον στις επιχειρήσεις 

αυτές- ένα σημαντικό αριθμό προτάσεων για τις δυνατότητες χρησιμοποίησης 

της πληροφορικής στην ανταγωνιστική τους στρατηγική. Επομένως ο στόχος 

της έρευνας έχει επιτευχθεί. Ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα προκύπτουν 

από τα δεδομένα της έρευνας και τα οποία ήδη έχουν αναλυθεί στα 

προηγούμενα κεφάλαια. Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει μερικά από τα 

συμπεράσματα που έχουν μεγάλη αξία για τη διοίκηση των επιχειρήσεων και 

αφορούν κυρίως δύο κατηγορίες διευθυντικών στελεχών των ελληνικών 

επιχειρήσεων: τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές του τμήματος 

των ΠΣ. 
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Οι έρευνες για τη στρατηγική χρησιμοποίηση των ΠΣ οι οποίες έχουν 

πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα -Kau OL οποίες έχουν αναφερθεί στα 

προηγούμενα κεφάλαια- αφορούν ανεπτυγμένες χώρες και κυρίως μάλιστα την 

Αμερική και την Αγγλία (America Hospital Supply, Thompson Holidays κ.ά.). 

Από τις διαπιστώσεις που έγιναν σχετικά με τις εξελίξεις των ΠΣ στις 

επιχειρήσεις διεθνώς, προέκυψε η ανάγκη να εξετασθεί ο τρόπος και ο 

βαθμός με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα ΠΣ στην Ελλάδα, μια αναπτυσσόμενη 

χώρα, και να μελετηθούν οι δυνατότητες στρατηγικής χρησιμοποίησης της 

πληροφορικής από τις ελληνικές επιχειρήσεις για τη δημιουργία και 

διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Στις ενότητες που ακολουθούν 

προτείνεται ένας αριθμός επιχειρηματικών αλλαγών, οι οποίες μάλλον θα 

βελτιώσουν τον τρόπο διοίκησης των επιχειρήσεων, και ίσως βοηθήσουν τις 

ελληνικές επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

8.3.Συμπεράσματα για τη Γενική Διεύθυνση της Επιχείρησης 

Οποιαδήποτε εργασία η οποία ασχολείται με τον τρόπο που ένας οργανισμός 

θα κατορθώσει να επιτύχει τους αντικειμενικούς του σκοπούς, θα πρέπει 

οπωσδήποτε να απευθύνεται στη γενική διεύθυνση, δεδομένου ότι η γενική 

διεύθυνση είναι αυτή που ορίζει την αποστολή της επιχείρησης, και στη 

συνέχεια επιλέγει τους ανθρώπους και συνδυάζει τα συστήματα, δύο 

παράγοντες οι οποίοι αρμονικά συνεργαζόμενοι θα οδηγήσουν την επιχείρηση 

στους επιθυμητούς στόχους. Στις περισσότερες επιχειρήσεις τα διάφορα 

συστήματα δεν αποτελούν μια απομονωμένη λειτουργική οντότητα, αλλά 

αντίθετα ένα αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 

είναι υπεύθυνα για την παροχή πληροφοριών σε όλες τις επιχειρηματικές 

μονάδες, η οποία πληροφόρηση είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση των 

καθημερινών λειτουργιών τους. Τα παραπάνω δείχνουν ότι τα ΠΣ είναι 

αναμφίβολα ένα κομμάτι του επιχειρησιακού σχεδιασμού. 0 ρόλος τους 

μάλιστα, γίνεται καλύτερο: αντιληπτός όταν αυτά μελετώνται σαν ένα 

νευραλγικό δίκτυο το οποίο δίνει ζωή στην οργανωσιακή δομή της 

επιχε ίρησης [1] . 
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Η ανάλυση και. μελέτη των στοιχείων της έρευνας δείχνει ότι ou 

επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό τόσο στο εσωτερικό της 

χώρας όσο και στο εξωτερικό. Επομένως για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις 

να επιβιώσουν βραχυπρόθεσμα, άλλα·πολύ περισσότερο μακροπρόθεσμα, θα 

πρέπει οι διοικήσεις τους να βρουν τρόπους για να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικώτερα τον ανταγωνισμό. Ενας από τους τρόπους είναι η 

στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής, δηλαδή η χρησιμοποίηση της 

πληροφορικής για την απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων. Οι διοικήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων θα πρέπει να 

εκμεταλλευτούν το νέο τρόπο στρατηγικής χρησιμοποίησης της πληροφορικής 

και να προσπαθήσουν να προσαρμόσουν τα ΤΙΣ, έτσι ώστε αυτά να προσέρουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Αυτό βέβαια πρέπει να γίνει αφού 

προηγουμένως λάβουν υπόψη αφ' ενός μεν τις ιδιαιτερότητες του κλάδου, αφ' 

ετέρου δε την ανταγωνιστική θέση της επιχειρήσεως. 

Αναλύοντας προσεκτικώτερα τα δεδομένα παρατηρούμε ότι ορισμένες 

επιχειρήσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πληροφορική στρατηγικά, 

γιατί η φύση του βιομηχανικού κλάδου είναι τέτοια που δεν τους επιτρέπει 

την απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω της πληροφορικής. Ακόμη 

όμως και σ' αυτές τις περιπτώσεις επιχειρήσεων τα αποτελέσματα της 

έρευνας μπορούν να βοηθήσουν, υπογραμμίζοντας στις επιχειρήσεις αυτές ότι 

θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες τους για την ανεύρεση νέων τρόπων, 

πέρα από τη στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής, που θα τις 

οδηγήσει να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές. 

Οσον αφορά την ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης στο βιομηχανικό κλάδο, 

μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής: Αν η επιχείρηση κατέχει μια σημαντική 

θέση στο βιομηχανικό κλάδο όπου ανήκει, η στρατηγική χρησιμοποίηση των ΠΣ 

θα τη βοηθήσει να διατηρήσει τη θέση αυτή και να ανταγωνισθεί με επιτυχία 

τις ομοειδείς επιχειρήσεις [2]. Στην περίπτωση εκείνη που η επιχείρηση 

δεν κατέχει σημαντική θέση στην αγορά -δηλαδή έχει μικρό μερίδιο αγοράς-

τα στρατηγικά ΠΣ μπορούν να βοηθήσουν όχι μόνο στην αύξηση του μεριδίου 

αγοράς, αλλά πολύ περισσότερο στη διατήρηση του και τέλος στην απόκτηση 

μιας ισχυρής θέσης στον αντίστοιχο βιομηχανικό κλάδο [3]. 
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Οι κωδuonoψημένες απάντησεις των διευθυντικών στελεχών δείχνουν ότι οι 

περισσότερες από τις ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικά: πλεονεκτήματα με το νέο τρόπο χρησιμοποίησης της 

πληροφορικής. Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων λοιπόν 9α πρέπει να 

εξετάζουν προσεκτικό τις δυνατότητες χρησιμοποίησης της πληροφορικής 

στρατηγικά στις επιχειρήσεις τους, δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στις 

ιδιαιτερότητες που πιθανόν υπάρχουν σε κάθε μια από αυτές. 

Οσον αφορά τη μηχανογραφική υποστήριξη των διαφόρων λειτουργιών και 

διευθύνσεων μέσα στην επιχείρηση, τα αποτελέσματα της έρευνας μας οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι ακόμη και σήμερα στις περισσότερες ελληνικές 

επιχειρήσεις τα ΠΣ χρησιμοποιούνται μόνο για την υποστήριξη των "εργασιών 

ρουτίνας" (support activities). Χρησιμοποιούνται δηλαδή κυρίως στα 

λογιστήρια των ελληνικών επιχειρήσεων για τη μισθοδοσία του προσωπικού 

και για τις διάφορες διοικητικές εργασίες. Οι διάφορες διευθύνσεις του 

οργανισμού, όπως προμήθεια, παραγωγή, πωλήσεις-Marketing και ανώτατη 

διεύθυνση υποστηρίζονται μηχανογραφικά σε μικρότερο βαθμό, ενώ οι 

λειτουργίες του σχεδιασμού των προϊόντων και της έρευνας αγοράς είναι 

ελάχιστα μηχανογραφημένες. Αν και οι διάφορες λειτουργίες και 

διευθύνσεις του οργανισμού δεν υποστηρίζονται επαρκώς μηχανογραφικά, εν 

τούτοις οι γενικοί διευθυντές των ελληνικών επιχειρήσεων πιστεύουν ότι ο 

ρόλος της πληροφορικής στην ακολουθούμενη στρατηγική των επιχειρήσεων 

τους είναι σημαντικός. Επομένως τα στελέχη των ελληνικών επιχειρήσεων 

που είναι επιφορτισμένα με τη χάραξη της επιχειρησιακής στρατηγικής, 

αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο τις δυνατότητες που προσφέρει ο νέος 

τρόπος χρησιμοποίησης της πληροφορικής στη διαμόρφωση της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων. Μολονότι οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις δεν θεωρούν 

την πληροφορική σαν μέρος του επιχειρησιακού σχεδιασμού, τα αποτελέσματα 

της έρευνας υποστηρίζουν ότι υπάρχουν δυνατότητες απόκτησης 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις με τη 

στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής. 

Επιπρόσθετα, οι γενικοί διευθυντές των ελληνικών επιχειρήσεων του 

δείγματος πιστεύουν ότι η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά θα οδηγήσει σε μια 

σημαντική αύξηση του ανταγωνισμού. Επομένως οι διοικήσεις των ελληνικών 
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επιχειρήσεων γ ια να αντιμετωπίσουν αποτε λεσματικώτερα τον ανταγωνισμό με 

τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, 9α πρέπει να αναβαθμίσουν το ρόλο 

των χρησιμοποιούμενων ΠΣ στις επιχειρήσεις τους. Σημαντικός αριθμός 

γενικών διευθυντών θεωρεί ότι η στρατηγική χρησιμοποίηση της πληροφορικής 

θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ακολουθούμενη επιχειρησιακή 

στρατηγική μετά την πλήρη ένταξη της χώρας μας στην Ε.O.K., και θα 

αποτελέσει έναν από τους κυριώτερους τρόπους για την απόκτηση 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. 

Η μελέτη και ανάλυση των δεδομένων λοιπόν δείχνει ότι ένα σημαντικό 

ποσοστό διευθυντικών στελεχών των ελληνικών επιχειρήσεων έχει αντιληφθεί 

την ανάγκη ανευρέσεως τρόπων για τη χρησιμοποίηση της πληροφορικής στην 

ανταγωνιστική στρατηγική των επιχειρήσεων τους. Αυτό δεν σημαίνει όμως 

ότι τα ΤΤΣ θα σταματήσουν να χρησιμοποιούνται στην υποστήριξη ωρισμένων 

λειτουργιών (μισθοδοσία, λογιστήριο, κ.λ.π.). Αντίθετα, τα αποτελέσματα 

της έρευνας δείχνουν ότι η πληροφορική θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

αναμφίβολα για τη βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών, επιπρόσθετα δε οι 

επιχειρήσεις που αντιλαμβάνονται τα ωφέλη που πιθανόν να αποκομίσουν από 

τη στρατηγική χρησιμοποίηση των ΠΣ, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 

συστήματα αυτά σαν μέσο διαμόρφωσης της ανταγωνιστικής τους στρατηγικής. 

Από τα πσραπάινω προκύπτει ότι τα διευθυντικά στελέχη των ελληνικών 

επιχειρήσεων έχουν αντιληφθεί τις δυνατότητες της στρατηγικής 

χρησιμοποίησης της πληροφορικής, οι οποίες αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 2 και 

υποστηρίχθηκαν επιτυχώς με τις "μελέτες περιπτώσεων" διεθνών επιχειρήσεων 

στο κεφάλαιο 3. 

Εξετάζοντας συλλογικά τις συσχετίσεις των μεταβλητών (ανεξάρτητες 

μεταβλητές), με τους επιλεγμένους δείκτες επίδοσης (εξηρτημένες 

μεταβλητές) παρατηρούμε ότι αρκετές από αυτές είναι πολύ σημαντικές. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των γενικών διευθυντών όσον 

αφορά τη σημασία των ΠΣ στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των 

ελληνικών επιχειρήσεων είναι αποκαλυπτικά και η συνεισφορά τους στη 

διοίκηση των επιχειρήσεων αδιαμφισβήτητη. 
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Ως προς τον ανταγωνιστικό παράγοντα του υποδείγματος του Porter που 

αναφέρεται στην ένταση του ανταγωνισμού των υφισταμένων επιχειρήσεων, τα 

διευθυντικά στελέχη πιστεύουν ότι τα στρατηγικά ΓΤΣ μπορούν να δώσουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην επιχείρηση που τα χρησιμοποιεί κυρίως 

γιατί: α) μειώνουν το συνολικό κόστος του προϊόντος, β) διαφοροποιούν το 

προϊόν έναντι των ανταγωνιστικών προϊόντων και γ) επιτρέπουν καλύτερη 

πρόσβαση της επιχείρησης στην αγορά. Παρότι ένας μεγάλος αριθμός 

διευθυντικών στελεχών θεωρεί τους λόγους αυτούς σαν πολύ σημαντικούς, εν 

τούτοις οι λόγοι αυτοί δεν παρουσίασαν σημαντική συσχέτιση σε καμμία από 

τις επιλεγμένες εξισώσεις παλινδρόμησης. 

Ιδιαίτερα σημαντικές συσχετίσεις παρουσιάσθηκαν σε εκείνες τις 

λειτουργίες που αναφέρονται στην προμήθεια των υλικών και στην πώληση των 

προϊόντων από την επιχείρηση, δηλαδή στις σχέσεις της επιχείρησης με τους 

προμηθευτές και τους αγοραστές αντίστοιχα. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί με 

τα αποτελέσματα ερευνών που έγιναν σε επιχειρήσεις στην Αγγλία και την 

Αμερική, όπου οι ερευνητές απέδειξαν ότι τα στρατηγικά ΤΤΣ αποφέρουν τα 

σημαντικότερα αποτελέσματα όσον αφορά τις σχέσεις των επιχειρήσεων με 

τους προμηθευτές και τους αγοραστές. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι με τη στρατηγική 

χρησιμοποίηση των ΤΤΣ θα αυξηθεί η διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης 

ως προς τους προμηθευτές εξαιτίας: α) της μείωσης του κόστους διατήρησης 

αποθεμάτων, β) της αποτελεσματικότερης επιλογής των καταλλήλων α' υλών, 

γ) της δυνατότητας επεκτάσεως της επιχείρησης σε δραστηριότητες 

προμηθευτών, δ) της ύπαρξης μη διαφοροποιημένων α' υλών και συνεπώς 

χαμηλού "κόστους μετακίνησης". Χρησιμοποιώντας τους παραπάνω λόγους σαν 

ερμηνευτικές μεταβλητές και τους επιλεγμένους δείκτες επίδοσης σαν 

εξηρτημένες μεταβλητές προέκυψαν ωρισμένα ενδιαφέροντα συμπεράσματα. 

Βασικά οι παραπάνω μεταβλητές -στις εξισώσεις στις οποίες εμφανίζονται-

σχετίζονται θετικά με τους δείκτες επίδοσης που αναφέρονται στο ρυθμό 

αύξησης των πωλήσεων και στην αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων, 

πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η στρατηγική χρησιμοποίηση των ΤΤΣ 9α 

βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές 

και κατά συνέπεια περισσότερο κερδοφόρες. 
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Μικτά πρόσημα των συντελεστών συσχέτισης εμφανίζονται, στις σχέσεις των 

παραπάνω μεταβλητών με το δείκτη επίδοσης που αναφέρεται στην καινοτομία, 

τα οποία επιπρόσθετα ενισχύουν τη δέση μας για τη δημιουργία 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της επιχείρησης ως προς τους προμηθευτές 

της. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που η επιχείρηση αποκτά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα σε σχέση με τους προμηθευτές της, εξαιτίας της ύπαρξης μη 

διαφοροποιημένων α' υλών, η εμφανιζόμενη Θετική συσχέτιση ως προς το 

δείκτη καινοτομίας αποδεικνύει την ανάγκη ανευρέσεως τρόπων από την 

πλευρά της επιχείρησης για να πείσει τους προμηθευτές να της παρέχουν τις 

κατάλληλες α' ύλες σε τιμές συμφέρουσες γι' αυτή. Ο εμφανιζόμενος 

αρνητικός συντελεστής συσχέτισης της μεταβλητής της μη αναγκαιότητας 

διατήρησης αποθεμάτων α' υλών με το δείκτη της καινοτομίας δείχνει ότι η 

επιχείρηση δεν είναι απαραίτητο να υποστηρίζει νέες ιδέες για την 

απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων γιατί με το νέο τρόπο 

χρησιμοποίησης των ΤΤΣ δεν θα υπάρχει πλέον ανάγκη διατήρησης αποθέματος 

(just-in-time inventory control). 

Οσον αφορά τις σχέσεις των επιχειρήσεων με τους αγοραστές, τα 

αποτελέσματα υποστηρίζουν ότι τα διευθυντικά στελέχη των ελληνικών 

επιχειρήσεων πιστεύουν ότι τα στρατηγικά ΠΣ μπορούν να αυξήσουν τη 

διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης κυρίως λόγω: α) δημιουργίας 

"κόστους μετακίνησης" στους αγοραστές, β) δυνατοτήτων επεκτάσεως της 

επιχείρησης σε δραστηριότητες των αγοραστών, γ) διαφοροποιήσεως από τους 

υπόλοιπους ανταγωνιστές, δ) ταχύτερης και καλύτερης εξυπηρέτησης των 

αγοραστών. Οι συσχετίσεις των παραπάνω μεταβλητών με τους επιλεγμένους 

δείκτες επίδοσης είναι θετικές, γεγονός το ποίο δηλώνει ότι η στρατηγική 

χρησιμοποίηση της πληροφορικής από τις ελληνικές επιχειρήσεις, έχει σαν 

αποτέλεσμα την αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης των επιχειρήσεων ως 

προς τους αγοραστές της και επομένως την απόκτηση ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων, τα οποία εμφανίζονται με την αύξηση των πωλήσεων, της 

αποδοτικότητας των επενδυμένων κεφαλαίων, καθώς επίσης και με τον υψηλό 

βαθμό καινοτομίας. Η μοναδική αρνητική συσχέτιση που παρουσιάζεται μεταξύ 

της μεταβλητής της διαπραγματευτικής δύναμης της επιχείρησης ως προς τους 

αγοραστές λόγω καλύτερης εξυπηρέτησης των πελατών με τη στρατηγική 

χρησιμοποίηση των ΠΣ και του δείκτη καινοτομίας, υποστηρίζει περισσότερο 
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τα αποτελέσματα που αναφέρονται στις θετικές επιδράσεις των στρατηγικών 

ΠΣ στην επιχείρηση, Η συσχέτιση αυτή δείχνει ότι η ικανοποίηση των 

πελατών εξαιτίας της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης τους 

-μέσω των στρατηγικών ΠΣ- είναι τόσο μεγάλη ώστε δεν είναι απαραίτητο η 

επιχείρηση να προβαίνει σε επιπρόσθετες προσπάθειες ανεύρεσης τρόπων 

διατήρησης των πελατών της. 

Για τον ανταγωνιστικό παράγοντα του υποδείγματος του Porter που 

αναφέρεται στην απειλή εισόδου νεο-εισερχομένων ανταγωνιστών, τα 

αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι η στρατηγική χρησιμοποίηση της 

πληροφορικής θέτει φραγμούς εισόδου σε νεο-εισερχόμενους ανταγωνιστές 

εξαιτίας: α) της διαφοροποίησης του προϊόντος με τη χρησιμοποίηση της 

πληροφορικής, β) των απαιτουμένων επενδύσεων σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, 

(υλικό, λογισμικό, τηλεπικοινωνίες), γ) του αποκλεισμού των καναλιών 

διανομής. Οπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 7, οι παρουσιαζόμενες θετικές 

συσχετίσεις ανάμεσα στις παραπάνω μεταβλητές και στους επιλεγμ£νους 

δείκτες επίδοσης, δηλώνουν ότι η στρατηγική χρησιμοποίηση της 

πληροφορικής μπορεί να θέσει φραγμούς εισόδου και να επιτρέψει στις ήδη 

ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις ενός συγκεκριμένου κλάδου να αυξήσουν τις 

πωλήσεις τους (GSL) και την αποδοτικότητα των επενδυμένων καφαλαίων 

(LROA). 

Τέλος οι εμφανιζόμενες θετικές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών που 

αναφέρονται στη μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης της επιχείρησης ως 

προς τα υποκατάστατα προϊόντα και του δείκτη επίδοσης της καινοτομίας ή 

δυναμισμού της επιχείρησης υποστηρίζουν ακόμη περισσότερο τις απόψεις των 

γενικών διευθυντών σχετικά με τις ευκαιρίες απόκτησης ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων από τις ελληνικές επιχειρήσεις με τη στρατηγική 

χρησιμοποίηση της. 0 νέος τρόπος χρησιμοποίησης της πληροφορικής λοιπόν 

δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται 

αποτελεσματικώτερα τα ήδη υπάρχοντα υποκατάστατα προϊόντα είτε λόγω 

βελτίωσης της τιμής έναντι των υποκατάστατων, είτε λόγω αύξησης του 

εύρους λειτουργίας των προϊόντων έναντι αυτών. Αυτό συμβαίνει όταν οι 

επιχειρήσεις διακρίνονται από υψηλό βαθμό καινοτομίας, γεγονός το οποίο 

αποδεικνύεται από τις θετικές συσχετίσεις των μεταβλητών που αναφέρονται 
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στα υποκατάστατα προϊόντα με το δείκτη επίδοσης της καινοτομίας. 

Τα παραπάνω αναφερόμενα αποτελέσματα της έρευνας τα,σχετικά με τις 

ανησυχίες των γενικών διευθυντών των ελληνικών επιχειρήσεων για τη 

στρατηγική χρησιμοποίηση των ΠΣ, επαληθεύονται με τις προϋπολογιζόμενες 

επενδύσεις α) στην πληροφορική, β) σε συστήματα ελέγχου παραγωγής 

(CAD-CAM) και γ) σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό για Η/Υ, οι οποίες 

δείχνουν ότι η γενική διεύθυνση των επιχειρήσεων έχει αντιληφθεί πλέον 

τις δυνατότητες της πληροφορικής να μεταβάλλει την ανταγωνιστική θέση των 

ελληνικών επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτών. 

8.4.Συμπεράσματα για τη Διεύθυνση ΠΣ της Επιχείρησης 

Η έρευνα ασχολήθηκε με ένα δείγμα των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων 

με την ελπίδα όχι μόνο να αναπτύξει μερικές χρήσιμες προτάσεις για τα 

διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, αλλά επίσης να τους δώσει την 

ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις προτάσεις αυτές στην εφαρμογή της 

ακολουθούμενης στρατηγικής. Οι οργανισμοί ανεξαρτήτως μεγέθους έχουν τον 

ίδιο αντικειμενικό σκοπό: Πως θα αξιολογήσουν και θα εκμεταλλευθούν τους 

ανθρώπους και τις πληροφοριακές του πηγές, έτσι ώστε να επιτύχουν τους 

επιθυμητούς τους στόχους. Σ' αυτή την ενότητα παραθέτουμε ορισμένα 

αποτελέσματα της έρευνας εξεταζόμενα από την πλευρά του διευθυντικού 

αυτού στελέχους, το οποίο είναι το πλεόν κατάλληλο άτομο για να 

πραγματοποιήσει την ολοκλήρωση αυτού του έργου. 

Το διευθυντικό αυτό στέλεχος είναι ο Ανώτατος Διευθυντής Πληροφοριών 

(Chief Information Officer) -όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2- ένα μάλλον 

νέο μέλος της ανώτατης διοίκησης της επιχείρησης. Σήμερα η θέση του 

γίνεται διαρκώς σημαντικώτερη, λόγω του ότι αυτός είναι ο κύριος φορέας 

των αλλαγών στον οργανισμό, υπεύθυνος για την ομαλή εισαγωγή και εφαρμογή 

των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής στην επιχείρηση. Τα διευθυντικά 

αυτά στελέχη πιθανόν να βρουν αρκετά ενδιαφέροντα σημεία σε μια μελέτη 

όπως η παρούσα. Μπορεί να μη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τη δικιά τους 

επιχείρηση, μπορεί επίσης να αντιμετωπίζουν κι άλλα προβλήματα. 
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διαφορετικά από αυτά που αναφέρθηκαν σ' αυτή τη μελέτη, άλλα οπωσδήποτε 

τα αποτελέσματα της έρευνας θα τους διευκολύνουν στην επί. λύση ωρισμένων 

παρομοίων προβλημάτων των επιχειρήσεων τους. Ας εξετάσουμε λοιπόν τι 

μπορεί να προσφέρει η μελέτη στα διευθυντικά αυτά στελέχη. 

Ενα από τα διεθνώς παρουσιαζόμενα προβλήματα όσον αφορά τη στρατηγική 

σημασία των ΙΤΣ, είναι οι διαφορετικές απόψεις που έχουν οι γενικοί 

διευθυντές και οι διευθυντές των ΠΣ για το ρόλο των στρατηγικών ΠΣ στην 

επιχείρηση τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας στις ελληνικές επιχειρήσεις 

δείχνουν ότι αν και δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση απόψεων μεταξύ των 

γενικών διευθυντών και των διευθυντών του τμήματος των ΠΣ στο υπο 

συζήτηση θέμα, εν τούτοις οι απόψεις των δύο αυτών κατηγοριών των 

ελληνικών στελεχών είναι βασικά σύμφωνες όσον αφορά την κατηγορία στην 

οποία ανήκουν τα ΠΣ σύμφωνα με το "στρατηγικό σπείρωμα" (strategie grid). 

Η συμφωνία αυτή των διοικητικών στελεχών είναι πρωταρχικής σημασίας γιατί 

παρέχει τη δυνατότητα εναρμονισμού της στρατηγικής των ΠΣ με τη 

στρατηγική των επιχειρήσεων. Επομένως τα ΠΣ θα είναι δυνατόν να 

υποστηρίξουν αποτελεσματικώτερα την ανταγωνιστική στρατηγική της 

επιχείρησης και να βοηθήσουν στην απόκτηση και διατήρηση ανταγωνιστικών 

π λεονεκτημάτων. 

Οσον αφορά τη χρησιμοποίηση των ΠΣ για την υποστήριξη ωρισμένων 

λειτουργιών της επιχείρησης, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι τα 

ΠΣ σήμερα έχουν σαν κύρια λειτουργία την επεξεργασία προκαθορισμένων 

συναλλαγών και χρησιμοποιούνται κυρίως για την αυτοματοποίηση των βασικών 

επεξεργασιών. Αν και η παραπάνω άποψη επικρατεί ανάμεσα στους διευθυντές 

του τμήματος των ΠΣ των ελληνικών επιχειρήσεων, εν τούτοις -όπως ακριβώς 

συμβαίνει και με τους γενικούς διευθυντές- τα στελέχη του τμήματος των 

ΠΣ προσανατολίζονται όλο και περισσότερο προς τη χρησιμοποίηση των 

συστημάτων αυτών για τη χάραξη ή την υποστήριξη της ανταγωνιστικής 

στρατηγικής των επιχειρήσεων, δηλαδή για την απόκτηση και διατήρηση 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. 
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Από διαφορετική κατηγορία δεδομένων προκύπτουν παρόμοια αποτελέσματα. OL 

διευθυντές του τμήματος των ΤΤΣ επιβεβαιώνουν την στρατηγική εξέλιξη των 

πληροφοριακών τους συστημάτων στην επιχείρηση. Σήμερα μεγάλο ποσοστό 

διευθυντών ΤΤΣ πιστεύει ότι τα στρατηγικά ΤΤΣ είναι "ένας από τους τρόπους 

απόκτησης ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων", ενώ μικρότερο ποσοστό από 

αυτούς θεωρεί ότι "τα στρατηγικά ΤΙΣ είναι ο μοναδικός τρόπος για την 

απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από τις επιχειρήσεις τους". 

Οποιαδήποτε από τις δυο απόψεις υιοθετηθεί το αποτέλεσμα είανι παρόμοιο: 

"Τα ΤΤΣ βοηθούν στην απόκτηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων". Επομένως οι 

διευθυντές κυρίως του τμήματος των ΤΤΣ θα πρέπει να επανδρώσουν τα τμήματα 

τους με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα ΤΤΣ 

στο νέο τους ρόλο (στρατηγικά ΤΤΣ), στην απόκτηση δηλαδή και διατήρηση 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων από τις επιχειρήσεις τους. 

Είναι γνωστό ότι πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της γενίκευσης μιας μελέτης που 

διεξάγεται σε ένα νέο ερευνητικό πεδίο, όπως είναι το πεδίο της 

στρατηγικής χρησιμοποίησης της πληροφορικής. 0 κίνδυνος είναι ακόμη 

μεγαλύτερος όταν η έρευνα υποστηρίζεται από ένα σχετικά μικρό αριθμό 

επιχειρήσεων. Αντιλαμβανόμενοι τον κίνδυνο αυτό, προτείνουμε στον 

αναγνώστη να εξετάσει την ορθότητα των παραπάνω συμπερασμάτων στα πλαίσιο: 

της δικής του επιχείρησης. 

Τα παραπάνω συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από αυτή την ερευνητική 

εργασία αποτελούν τις προτάσεις που απευθύνονται προς τα διευθυντικά 

στελέχη της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ερευνητικές 

εργασίες τέτοιου είδους έχουν σημαντική αξία για τις διάφορες 

επιχειρήσεις και οργανισμούς λόγω του ότι παρέχουν παρόμοιες και 

ενδιαφέρουσες υποδείξεις στους γενικούς διευθυντές και στους διευθυντές 

του τμήματος των ΤΤΣ. Εαν μερικές από τις παραπάνω προτάσεις 

χρησιμοποιηθούν από ωρισμένες επιχειρήσεις και εάν κάποιο επιχειρηματικό 

στέλεχος αποφασίσει μετά τη μελέτη των υποδείξεων να τροποποιήσει τη 

χρησιμοποίηση των ΤΤΣ στην επιχείρηση του, τότε πιστεύουμε ότι η όλη 

προσπάθεια της ερευνητικής αυτής εργασίας έχει επιτύχει το σκοπό της. 
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8.5.Χρησιμότητα των Αποτελεσμάτων γ ια Μελλοντική Ερευνα 

Οι προτάσεις -χ ι α τη διοίκηση των επιχειρήσεων που παρουσιάσθηκαν στις δυο 

προηγούμενες ενότητες, είναι απλά και μόνο ένα μέρος των αποτελεσμάτων 

της έρευνας, γιατί αυτή προσφέρει επίσης ενδιαφέρουσες ιδέες σε διάφορους 

επιχειρησιακούς ερευνητές. Το πεδίο της έρευνας, το Θέμα της, καθώς 

επίσης και η χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία παρέχουν ένα σημαντικό υπόβαθρο 

για μελλοντική έρευνα. Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει μερικές από τις πιο 

άμεσες σχετιζόμενες ερευνητικές κατευθύνσεις. 

Ορισμένα τμήματα της μελέτης είναι διερευνητικά, ιδιαίτερα η ανασκόπηση 

της βιβλιογραφίας, η οποία συνοψίζεται στο κεφάλαιο 2. Η έρευνα επίσης, 

περιέχει τμήματα εμπειρικής εργασίας, όπως τα ερευνητικά δεδομένα, τα 

οποία προέρχονται από ένα προσεκτικά επιλεγμένο δείγμα με τη 

χρησιμοποίηση ενός κσλο-σχεδιασμενου ερωτηματολογίου. Η τελευταία αυτή 

φάση της έρευνας σχεδιάσθηκε για να ελέγξει τις υποθέσεις οι οποίες 

αρχικά παρατέθηκαν στο κεφάλαιο 6, άλλα η ανάλυση τους στο κεφάλαιο 7 

αποκάλυψε έναν αριθμό συσχετίσεων τις οποίες ο αναγνώστης ίσως θεωρήσει 

επεξηγημένες ανεπαρκώς. Αν και οι ερμηνείες των στατιστικών δεδομένων 

μπορούν να βρουν μια αξιόλογη δικαίωση για οποιαδήποτε σημαντική 

παρατήρηση, μερικά απο το: συλλεγόμενα δεδομένα ίσως απαιτήσουν 

περισσότερη υποστήριξη και εξήγηση. 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό, ότι ακόμη και σ' αυτό το τελικό στάδιο 

της έρευνας υπάρχει ένα έντονο αίσθημα μη πληρότητας της. Υπάρχουν ακόμη 

αναπάντητα ερωτήματα. Τα δεδομένα από μόνα τους γεννούν ένα σύνολο 

ερωτήσεων που κάθε μια απαιτεί περαιτέρω ανάλυση και μελλοντική έρευνα. 

Το κυριώτερο θέμα το οποίο πρέπει να εξετασθεί ξεκινά από τις 

επιχειρήσεις που περιελήφθησαν στην έρευνα. Οταν αρχίσαμε την έρευνα, 

γνωρίζαμε ότι τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, η έρευνα ήταν πολύ 

πρωτοποριακή. Κάναμε λόγο για στρατηγικά ή ανταγωνιστικά ΤΤΣ, όταν σε 

πολλές από τις επιχειρήσεις -και κυρίως στις μικρομεσαίες οικογενιακές 

επιχειρήσεις- δεν υπήρχαν Η/Υ οΰτε για την υποστήριξη των βασικών 

"εργασιών ρουτίνας" της επιχείρησης. Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη 
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λοιπόν, χρησιμοποιήσαμε τις κωδικοποιημένες απαντήσεις ερωτηματολογίου το 

οποίο απευθυνόταν στις 200 μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα 

δηλαδή της έρευνας προέρχονται από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις 

και όχι από το σύνολο των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Επομένως ένα από τα 

θέματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα κάποιας άλλης έρευνας 

είναι το τι συμβαίνει με τα στρατηγικά ΠΣ στό σύνολο των ελληνικών 

επιχειρήσεων και όχι μόνο στις μεγαλύτερες από αυτές. 

Ενα άλλο θέμα μελέτης το οποίο απορρέει από τα αποτελέσματα της έρευνας 

είναι η σε μεγαλύτερο βάθος ανάλυση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που 

αποκτούν οι ελληνικές επιχειρήσεις όσον αφορά τις σχέσεις τους με τους 

αγοραστές και προμηθευτές, όπως διεξοδικά αναφέρθηκε στα προηγούμενα 

κεφάλαια. τόσο διεθνώς όσο και στις ελληνικές επιχειρήσεις, εκεί που η 

πληροφορική έχει τη μεγαλύτερη επίδραση για την απόκτηση ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων είναι στις σχέσεις των επιχειρήσεων με τους προμηθευτές 

και αγοραστές. Επομένως μια σε βάθος μελέτη του θέματος μπορεί να 

αποφέρει χρήσιμες προτάσεις για τις διοικήσεις των ελληνικών 

επιχειρήσεων. 

Επιπρόσθετα, η σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας με παρόμοιες 

έρευνες που έχουν γίνει διεθνώς, ίσως φέρει στην επιφάνεια τις 

ιδιαιτερότητες των διοικήσεων των ελληνικών επιχειρήσεων. Κατά 

διαστήματα στη διεξαγωγή της έρευνας, αναφέρθηκαν ερευνητικές εργασίες 

που έχουν γίνει σε ανεπτυγμένες χώρες όσον αφορά τη στρατηγική 

χρησιμοποίηση της πληροφορικής και σχολιάσθηκαν μερικά κρίσιμα σημεία. 

Τα σημεία αυτά λοιπόν μπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία νέων ερευνών 

για τη διαπίστωση των εμφανιζομένων διαφορών. 

Τέλος, ένα άλλο ερευνητικό έργο το οποίο θα μπορούσε να ξεκινήσει είναι e· 

έλεγχος των στρατηγικών δράσεων της πληροφορικής σε συγκεκριμένους 

βιομηχανικούς κλάδους, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 

ελληνική οικονομία, με τη βοήθεια πάλι του υποδείγματος του Porter, και 

στη συνέχεια σύγκριση των αποτελεσμάτων των διαφορετικών αυτών κλάδων. 
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Τα ερευνητικά θέματα που περιγράφηκαν παραπάνω καθώς και άλλα τα οποία ο 

αναγνώστης μπορεί να αντιληφθεί μελετώντας την παρούσα εργασία, δείχνουν 

ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός κατευθύνσεων για περαιτέρω έρευνα της 

στρατηγικής χρησιμοποίησης της πληροφορικής στις ελληνικές επιχειρήσεις. 

0 ερευνητής έχει ήδη αναφέρει τις απόψεις του για μερικές από αυτές τις 

κατευθύνσεις, αλλά το μεγάλο μέρος εργασίας παραμένει σ' αυτούς που θα 

αναλάβουν να φέρουν σε πέρας το δύσκολο αυτό έργο. 

Υπάρχει ελπίδα ότι μερικές από τις κατευθυντήριες γραμμές που δόθηκαν 

σ'αυτή την ενότητα θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον μερικών επιχειρησιακών 

και ακαδημαϊκών ερευνητών, οι οποίοι θα αναζητήσουν τα δικά τους 

ερευνητικά προβλήματα για τα οποία θα πρέπει να δώσουν τη λΰση. 

Πιστεύουμε ότι, αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν ένα ερευνητικό πρόγραμμα τα 

οποίο θα βασίζεται σε κάποια από τις παραπάνω προτάσεις, θα συνεισφέρουν 

σημαντικά τόσο στις διοικήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων, όσο και στον 

εμπλουτισμό των γνώσεων μας για την επιστήμη της διοίκησης των 

επιχειρήσεων γενικώτερα. 
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Υποσημ£ΐώσ6ΐς και Βιβλιογραφικές Παραπομπές κεφ. 8 

[1] Ας μη ξεχνάμε το "διαμάντι του Levitt" (Levitt's Diamond) 

[2] Η επιχείρηση McKesson, είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις στον 

αντίστιχο βιομηχανικό κλάδο και κατορθώνει μέσω των στρατηγικών 

πληροφοριακών συστημάτων να διατηρεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που 

έχει αποκτήσει. 

[3] Το σημαντικώτερο παράδειγμα αποτελεί η επιχείρηση America Hospital 

Supply η οποία κατάφερε να αποκτήσει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με τη 

βοήθεια της στρατηγικής χρησιμοποίησης της πληροφορικής. Πριν τη 

χρησιμοποίηση του "έξυπνου" συστήματος της, η εταιρεία κατείχε μερίδιο 

της αγοράς της τάξεως του 25%. Με το νέο τρόπο χρησιμοποίησης των 

πληροφοριακών συστημάτων, κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά μέσο 

όρο 14% το χρόνο από το 1978 έως το 1984 και ακόμη να τριπλασιάσει τα 

κέρδη της μέσα σ' αυτά τα χρόνια. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.A 

Α) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

ΣΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Ελληνική Αεροπορική 

Βιομηχανία ΑΕ 

Βιομ. Μεταφορικών Μεσογείων 2-4 

Μέσων Αθήνα 

2. Ελληνικά Διυλιστήρια 

Ασπροπύργου ΑΕ 

Βιομ. Παραγώγων 

Πετρε λ.-Ανθρακα 

Ερμού 18 

Αθήνα 

Πειραϊκή Πατραϊκή 

Βιομηχ. Βάμβακος 

Κλωστοϋφαντουργ ίες Δραγατσανίου 8 

Αθήνα 

4. Motor Oil Ελλάς Βιομ. Παραγώγων 

Διυληστήρια Κορίνθου ΑΕ Πετρελ.-Ανθρακα 

Καραγεώργη Σερβίας 

2 Αθήνα 

5. Αλουμίνιον της 

Ελλάδος AB & ΕΕ 

Βασικές Μεταλλουργ Σεκέρη 1 

Βιομηχανίες Αθήνα 

6. Ελληνική Βιομηχανία 

Οπλων ΑΕ 

Βιομ. Αντικειμένων Κηφισίας 160 

από Μέταλλο Αθήνα 

7. Ηρακλής Ανώνυμος Γενική Βιομ.Μη Μεταλλικών Σοφ. Βενιζέλου 49 

Εταίρε Ca Τσιμέντων Ορυκτών Λυκόβρυση Αττ. 

8. Μεταλλουργική Χάλυψ 

AB & NE 

Βασικές Μεταλλουργ 

Βιομηχανίες 

Αδριάνειου 2 

Αθήνα 

9. Ελλ. Πυριτιδοποιείον & 

ΚαλυκοποιεGov ΑΕ 

Βιομ. Αντικειμένων 

από Μέταλλο 

Λεωφ.Ηλιουπόλεως 1 

Αθήνα 

10. Χαλυβουργική ΑΕ Βασικές Μεταλλουργ Δραγατσανίου 

Βιομηχανίες Αθήνα 



11. Αιγαίον Κλωστοϋ'φα-

ντήρια AE 

Κλωστοϋ'φαντουργCa Μ. Ασίας 28 

Πε ιραιάς 

12. Ελληνική ΑΕ Χημικών 

Προϊόντων & Λιπασμάτων 

Χημ ικές 

Βιομηχαν ίες 

Λ. Αμαλίας 20 

Αθήνα 

13. Ελληνική Ανώνυμος 

Εταιρεία Χάλυβος 

Βασικές Μεταλλουργ θεσσαλονίκη 

Βιομηχανίες 

14. Τιτάν ΑΕ Τσιμέντων Βιομηχ. Μη ορυκτών Δραγατσανίου 8 

Μετάλλων Αθήνα 

15. Πετρόλα Ελλάς ΑΕΒΕ Βιομηχ. Παραγώγων 

Πετρε λ.-Ανθρακα 

Δελληγιάννη 59 

Αθήνα 

16. Ναυπηγεία Ελευσίνος ΑΕ Βιομηχ. Μεταφορι

κών Μέσων 

Ελευσίνα 

17. Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ Βιομηχ. Μεταφορι

κών Μέσων 

Κουμπάρη 9 

Αθήνα 

18. Ελληνική Βιομηχανία 

Ζάχαρης ΑΕ 

Βιομηχ. Ειδών 

Διατροφής 

Μητροπόλεως 34 

θεσσαλον ίκη 

19. Πειραϊκή Πατραϊκή 

Κλωστοϋφαντ. Πατρών ΑΕ 

Κλωστοϋ'φαντουργ ίες Κρύα Ιτεών 

Πάτρα 

20. Σωληνουργεία Αθηνών ΑΕ Βιομηχ. Αντικειμ 

από Μέταλλο 

Αμερικής 4α 

Αθήνα 

21. Αθηναϊκή Χαρτοποιία ΑΕ Βιομ. Χαρτιού & 

Ειδών από Χαρτί 

Χαρτεργατών 1 

Αθήνα 

22. Τσιμέντα Χαλκίδος ΑΕ Βιομηχ. Μη Μεταλλ 

Ορυκτών 

Α.Βασ.Σοφ ίας & 

Μεσογ. Αθήνα 



23. Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ Βιομηχανία Ποτών Λ. Κηφισοϋ 102 

24. Βιομηχανία Φωσφορικών 

Λιπασμάτων ΑΕ 

Χημ ικές 

Βιομηχανίες 

Λ. Συγγρού 97 

Αθήνα 

25. Παπαστράτος Α.Β.Ε 

Σιγαρέττων 

Βιομηχανίες 

Τσιγάρων 

Μαυρομιχ. & Γραβιάς 

Πειραιάς 

26. Γραμμή ΑΕ Βιομ. Εκτυπώσεων & Λ. Μαραθώνος 18ο Km 

Εκδόσεων-Γραφ.Τέχν Παλλήνη 

27. Ελληνική Βιομηχανία 

Οχημάτων "ΕΛΒΟ" Α.Β.Ε. 

Βιομ. Μεταφορικών ΒΙΠΕΘ 

Μέσων Σίνδος 

28. ΒΟΜΒΥΞ Π.Σβωλόπουλος & 

Χρ. Κουτρουμπής ΑΕ 

Κλωστοϋ'φαντουργ ίες Λ. Κηφισού 136 

Αθήνα 

29 ΒΟΜΒΥΚΡΥΛ AB & ΕΕ Κ λ ω σ τ ο ϋ ' φ α ν τ ο υ ρ γ ί ε ς Λ. Κ η φ ι σ ο ύ 136 

Αθήνα 

3 0 . Χ η μ ι κ έ ς Β ι ο μ η χ α ν ί ε ς 

Β ο ρ ε ί ο υ Ε λ λ ά δ ο ς ΑΕ 

Χ η μ ι κ έ ς 

Β ι ο μ η χ α ν ί ε ς 

Ν ί κ η ς 4 

Αθήνα 

31 ΕΛΙΝΤΑ Α . Β . Ε . Β ι ο μ . Ε ι δ ώ ν Εφαρμογ 

Η λ / μ ο υ - Η λ ε κ τ ρ .Προ'ϊ 

12ο Km Ε . Ο . Αθ-Λαμ 

Μεταμόρφωση 

3 2 . Μ ε τ α λ λ ο υ ρ γ ι κ ή Αθηνών 

ΑΕ 

Β α σ ι κ έ ς Μ ε τ α λ λ ο υ ρ γ 

Β ι ο μ η χ α ν ί ε ς 

Α ρ ι α ν ε ί ο υ 2 

Αθήνα 

33. ΕΚΟ Χημικά ΑΕ Χημικές 

Βιομηχανίες 

Μεσογείων 2 

Αθήνα 

34. ΠΙΤΣΟΣ Βιομηχ. Βιομ.Ειδών Εφαρμογ Πανεπιστημίου 18 



Οικιακών Συσκευών ΑΕ 

35. Ελληνική Εταιρεία 

Εμφιαλώσεως ΑΕ 

36. Πετζετάκις Αριστόβ. 

Γ, ΑΕ 

37. Χάλυψ Εταιρεία 

Τσιμέντων ΑΕ 

38. ΕΛΒΑΛ Ελληνική Βιομ. 

Αλουμινίου ΑΕ 

39. ΣΕΑΜΑΝ Ελληνοελβετική 

Βιομ. Επε?. Ξύλου ΑΕ 

40. Ελληνική Υφαντουργία 

ΑΕ 

41. Σ.Ε.KO.Β.Ε. ΑΕ 

42. LEVER Ελλάς Α.Ε.Β.Ε 

43. Κλωστήρια Ναούσης 

ΑΕ 

44. ΤΕΟΚΑΡ Α.Β.Ε.Ε 

45. PIRELLI Ελλάς ΑΕ 

Ηλ/μου-Ηλεκτρ.ΤΤρο'ΐ 

Βιομηχανία 

Ποτών 

Βιομηχ. Πλαστικών 

& Ελαστικού 

Βιομ. Μη Μεταλ. 

Ορυκτών 

Βασικές Μεταλουργ 

Βιομηχανίες 

Βιομηχ. Ξύλου & 

Φελλού 

Κλωστοϋφαντουργ ίες 

Βιομ.Ειδών Διατρόφ 

Αγροτικές Επιχειρ 

Χημ ικές 

Βιομηχανίες 

Κλωστούφαντουργ ίες 

Βιομ. Μεταφορικών 

Μέσων 

Βιομ. Πλαστικών & 

Αθήνα 

Κηφισίας 58 

Αθήνα 

θεσ/νικης & Χανδρή 

Μοσχάτο 

Εμ. Μπενάκη 1 

Αθήνα 

Αιγειαλείας 52 

Μαρούσι 

Βουκουρεστίου 32 

Αθήνα 

Κομνηνών 26 

θεσσαλον ίκη 

Ταντάλου 30 

θεσσαλονίκη 

Αλεξανδρουπόλεως 25 

Αθήνα 

Λ. Κηφισίας 32 

Μαρούσι 

Θηβών 268 

Αθήνα 

Λ. Αθηνών 106 



Ελαστικού Αθήνα 

46. Διυλιστήριο 

θεσσαλονίκης ΑΕ 

Βιομ. Παραγώγων 

Πετρελ.-Ανθρακα 

Μεσογείων 2 

Αθήνα 

47. ΕΤΜΑ ΑΕ Τεχνητής 

Μετάξης 

Κλωστού'φαντουργ Ca Αγ. Αννης 9-11 

Βοταν ικός 

48. Καρέλια Αφοι Γ, 

Καπνοβιομηχανία ΑΕ 

Βιομηχαν La 

Τσιγάρψν 

Ασπρόχωμα 

Καλαμάτα 

49. Ζυθοποιία Ελλάδος 

ΑΕ 

Βιομ. Αντικειμ 

από Μέταλλο 

Κηφισού 107 

Αθήνα 

50. ΒΙΑΜΑΞ ABEΑ Βιομ. Μεταφορικών Α. Αθηνών 40 

Μέσων Αθήνα 

51 ΣΕΒΑΘ Α.Β.Ε. Β ι ο μ . Ε ι δ ώ ν Διατροφ Μ. Καραολή 79 

Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Ε π ι χ . Ξάνθη 

5 2 . F u l g o r Ελληνική Ε τ . 

Ηλεκτρ. Καλωδίων ΑΕ 

Β ι ο μ . Ε ι δ ώ ν Εφαρμογ Οθωνός 8 

Ηλ/μου-ΗΛεκτρ.Προΐ Αθήνα 

5 3 . Γκουντγήαρ Ελλάς 

Α.Β.Ε.Ε 

Βιομ. Πλαστικών 

& Ελαστικών 

Κηφισού 94 

Αθήνα 

54 . Ελληνική Βιομ. Ειδών 

Διατροφής ΑΕ 

Β ι ο μ . Ε ι δ ώ ν Διατροφ 12ο Km Λαρ. Χάλκης 

Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Ε π ι χ . Αάρισα 

5 5 . ΕΑΑΙΣ Ε λ α ι ο υ ρ γ ι κ α ί 

Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ι ς ΑΕ 

Βιομ. Ειδών Διατροφ ΑΘ-ΤΤε ιρ & Καραολή 

Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Ε π ι χ . Π ε ι ρ α ι ά ς 

56 . Ε θ ν ι κ ή Φαρμακο-

βιομηχαν Ca 

Χημ ι κ έ ς 

Β ι ο μ η χ α ν ί ε ς 

Χαροκόπου 2 

Αθήνα 



57. ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ Βασικές Μεταλουργ 

Βιομηχαν ίες 

Λ. Κηφισίας 115 

Αθήνα 

58. Hellas Can Βιομηχ. 

Κυτί,ων ΑΕ 

Βιομηχ. Άντικειμ 

από Μέταλλο 

Βενιζέλου &. Σόλωνος" 

Αθήνα 

59. Χεννινγκερ Ελλάς ΑΕ Βιομηχανίες 

Ποτών 

Λ. Συγγρού 350 

Αθήνα 

60. ΣΕΚΑΠ ΑΕ Βιομηχαν Ca 

Τσιγάρων 

Βιομ.ΤΤερ. Ξάνθης 

Ξάνθη 

6 1 . Π ε ι ρ α ϊ κ ή Πατραϊκή Κλ 

Υφαντ. Ν. Φάληρο ΑΕ 

Κλωστοϋφαντουργ Cες Π ε ι ρ α ι ώ ς 76 

Π ε ι ρ α ι ά ς 

62. Κουνιώτης Α, ΑΕ Β ι ο μ . Ε ι δ ώ ν Διατροφ 

Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Ε π ι χ . 

Γέφυρα ΜεγανΙτη 

Αίγ ιο 

63. Επίλεκτος 

Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ 

Κλωστοϋ'φαντουργ ίες Πανεπιστημίου 43 

Αθήνα 

64. Βαλκανεξπορτ ΑΕ Βιομηχ. Ξύλου 

& Φελλού 

Ν. Αγχίαλος 

θεσσαλον ίκη 

65. Λέκκας Α, & Αφοί 

Κλωστοϋ'φαντουργ ία ΑΕ 

Κλωστοϋφαντουργίες Αβέρωφ 36-38 

Περισσός 

66. ΕΛΣΑ ΑΕ Βιομ. Α ν τ ι κ ε ι μ 

από Μέταλλο 

Θηβών 200 

Π ε ι ρ α ι α ς 

67. ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ Βασικές Μεταλλουργ 

Βιομηχανίες 

Λ. Κηφισίας 115 

Αθήνα 



68. Πειραϊκή Πατραϊκή 

Υφαντ. Χαλκϋδος ΑΕ 

Κλωστοϋφαντουργίες Μονής ΕρΙων 21 

Χαλκίδα 

69. ΕΛ.ΒΙ .Ζ Ελλην. Βιομ 

Ζωοτροφών ΑΕ 

Βιομ.. Ειδών Διατροφ ' Πλατύ Ημαθίας 

Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Ε π ι χ . 

70. ΒΙΟΛΕΞ AB & ΕΕ Διάφορες 

Βιομηχανίες 

Ανοιξη 

Μπογιάτι 

71. ΑΕΒΑΛ ΑΕ Βιομηχ. 

Αζωτούχων Λιπασμάτων 

Χημ ικές 

Βιομηχαν θες 

Πτο λεμαϊδα 

Κοζάνη 

7 2 . Μεταξά Σ & Η & Α, 

Α.Β.Ε 

Βιομηχαν Ca 

Ποτών 

Α ρ ι σ τ ε ί δ ο υ 16-18 

Π ε ι ρ α ι ά ς 

73. Σαρακάκη Αφοι, ΑΕΒΕ Βιομ. Μεταφορικών 

Μέσων 

Λ. Αθηνών 71 

Αθήνα 

74. ΔΕΛΤΑ Πρότυπος Βιομ 

Γάλακτος ΑΕ 

Βιομ.Ειδών Διατροφ Κερκύρας & Προφ.Δαν 

Αγροτικές Επιχ. Ταύρος 

75. Ελαιουργία Βορείου 

Ελλάδος ΑΕ 

Βιομ.Ειδών Διατροφ Πλατύ Ημαθίας 

Αγροτικές Επιχ. 

76. θεσσαλική Βιομ.Πολτού 

& Χάρτου ΑΕ 

Βιομ. Χαρτιού & 

Ειδών από Χαρτί 

Αχιλλέως 2 

Αθήνα 

77. ΒΙΕΧ ΑΕ Βιομ. Αντικειμένων 

από Μέταλλο 

Ελευσίνα 

78. ΑΠΚΟ Α.Β.Ε Βιομ. Πλαστικών & 

Ελαστικού 

Ακαδημίας 18 

Αθήνα 



7 9 . Μ ι χ α η λ ϋ δ η ς Σ , ΑΕΒΕ Κ λ ω σ τ ο ϋ φ α ν τ ο υ ρ γ (,ες Ε ρ μ ο υ 65 & Α ι ό λ ο υ 

Αθήνα 

80.. Μανού λ ι Ε λ λ ά ς 

Κ α λ ώ δ ι α Α . Β . Ε 

Β ι ο μ . Ε ι δ ώ ν Εφαρμογ 

Η λ / μ ο υ & Η λ ε κ . Π ρ ο Ί 

Μεσογείων 15 

Αθήνα 

81. Διεθνής Βιομηχ. 

Ενδυμάτων ΑΕ 

Βιομηχ. Ειδών 

Ενδυσης 

Βασ. Σοφίας 64 

Αθήνα 

82. Φιλκεράμ Johnson 

ΑΕ 

Βιομ. Μη Μεταλλικών Οδ. Προς Γεωργική 

Ορυκτών Σχολή, θεσσαλονίκη 

83. Βαμβακουργία Βόλου 

ΑΕ 

Κλωστοϋφαντουργία Μυτιλήνης 35 

Βόλος 

84. Μύλοι Αγ. Γεωργ(,ου 

ΑΕ 

Βιομ.Ειδών Διατροφ Ακτή Ποσειδώνος 26 

Αγροτικές Επιχ. Πειραιάς 

85. ΣΙΜΠΑ ΓΚΕΙΓΚΥ Ελλάς 

AB & ΕΕ 

Χημ ικές 

Βιομηχανίες 

Α. Ανθούσης 

Ανθούσα 

86. Αγροτική Κολινδρού 

ΑΕ 

Βιομ.Ειδών Διατροφ 

Αγροτικές Επιχ. 

Παλιάμπελα Κολινδρ, 

ΠιερΟα 

8 7 . ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΕ Β ι ο μ . Ε ι δ ώ ν Εφαρμογ 

Η λ / μ ο υ & Η λ ε κ . Π ρ ο Ί 

Ν. Οδός Π α ι α ν ί α ς 

Π α ι α ν Ca 

88. ΒΙΟΚΑΤ ΑΒΕΕ Βιομ. Αντικειμένων Γραβιάς 4 & Γρανικ 

από Μέταλλο Μαρούσι 

89. ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Βιομηχ 

Ταπήτων ΑΕ 

Κλωστοϋφαντουργίες 5oKm Ε.Ο.Λαρ-Αθηνών 

Αάρισα 



90. ΧΡΩΠΕΙ Σ.A, 

(Ηκονομίδης & Σια ΑΕ 

91. ΙΟΝ ΑΕ Βιομηχ. Κακάο 

& Σοκολάτας 

92. ΜΕΤΚΑ Μετάλ. Κατασκ. 

Ελλάδος ΑΕ 

93. ΒΕΛΚΑ Κλωστήρια 

ΑΕ 

94. Αχαΐα Κλάους 

Οινοποιητική ΑΕ 

95. ΚΟΝΕΞ ΑΕ 

96. Κεράνης Γ.Α. Καπνο-

βι,ομηχανΟα Εθνος ΑΕ 

97. ADELCAN Αφού Κανακάρη 

ΑΒΕΕΕ 

98. Πειραϊκή Πατραϊκή 

Κλωστ. Καρπένησ. ΑΕ 

99. DOW-Χημική (Ελλάς) 

ΑΒΕΕ 

100. Μπουτάρης Ι & Υιός 

ΑΑΟΒΕΕ 

Χημ ικές 

Βιομηχαν Ιες 

Βιομ.Ειδών Διατροφ 

Αγροτικές Επιχ. 

Βιομ. Αντικειμένων 

από Μέταλλο 

Κλωστοϋ'φαντουργ ίες 

Βιομηχαν Ca 

Ποτών 

Β ι ο μ . Ε ι δ ώ ν Διατροφ 

Αγροτ ικές Ε π ι χ . 

Βιομηχαν Ca 

Τσιγάρων 

Β ι ο μ . Ε ι δ ώ ν Διατροφ 

Α γ ρ ο τ ι κ έ ς Ε π ι χ . 

Κλωστοϋ'φαντουργ Cες 

Χημ ι κ έ ς 

Βιομηχαν1ες 

Βιομηχαν Ca 

Ποτών 

Αθ-Πειραιώς 62 

Π ε ι ρ α ι ά ς 

Ελ. Β ε ν ι ζ έ λ ο υ 59 

Πε ι ρ α ι ά ς 

Μυτιλήνης & Εθν.Αγ. 

Βόλος 

Δαβάκη Ήίνδου 1 

Π ε ι ρ α ι ά ς 

Κλάους 

Πάτρα 

Κουντουριώτου 21 

θεσσαλον ίκχ] 

Αθηνών 39 

Π ε ι ρ α ι ά ς 

Ελ. Β ε ν ι ζ έ λ ο υ 67 

Αθήνα 

Καρπενήσι 

Ευρυταν Ca 

ΚηφυσΟας 178 

Αθήνα 

Π λ α τ . Α ρ ι σ τ ο τ έ λ ο υ ς 6 

θεσσαλον Οκη 



Β) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΣΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ 

"ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΣΥΝΕΛ ΑΕ Εμπορικές Επιχειρ Κεφαλληνίας 46 

Αθήνα 

2. ΕΚΟ ΑΒΕΕ Ελληνικά 

Καύσ ιμα Ορυκτέ λα ια 

Μεσογείων 2 

Αθήνα 

3. θεοχαράκης Νικ. Ι 

ΑΕ 

Λ. Αθηνών 169 

Αθήνα 

4. Shell Company (Ελλάς! 

Ltd 

Λ. Ελ. Βενιζέλου 2 

Καλλιθέα 

Σημενς ΑΕ Παραδείσου & Αρτεμ. 

Παράδεισος Αμαρουσ. 

Mobil Oil Ελλάς Ετ. 

Πετραιλοειδών ΑΕ 

Λ. Συγγρού 194 

Καλλιθέα 

7. AVIN Oil ΑΕ Ξενοφώντος 4 

Αθήνα 

KHD Ελλάς Ντοιτς 

Φαρ ΑΕΒΕ 

Μαιάνδρου 77 

Ν. Φιλαδέλφεια 

9. ΣΠΕΚΑ ΑΒΕΕ Σολωμού 55 

Αθήνα 

10. ΦΙΑΙΠΣ Ελληνική 

ΑΕ 

25ης Μαρτίου 15 

Ταύρος 



11. ΝΙΚΗ ΆΕ Π. Μαρινοπούλου 7 

Άλιμος 

12. Mercedes Benz Ελλάς 

ΑΕΕ 

Ιερά οδός 111 

Αθήνα 

13. TOYOTA Ελλάς ΑΒΕΕ Κηφισού 168 

Περ ιστέρ ι 

14. ΜΙΝΙΟΝ ΑΕ Πατησίων 13 

Αβήνα 

15. ΤΕΞΑΚΟ Ανων. Ελλ. 

Εταιρεία Πετρελαίων 

Κατεχάκη 75 

Ψυχικό 

16. Σιτεςαγωγική "ΣΙΤΕΞ" 

ΑΕ 

Κρατίνου 11 

Αθήνα 

17. Βερόπουλοι Αδελφοί 

ΑΕΒΕ 

Α. Κηφισού 

Αιγάλεω 

18. Καταστήματα Αφορολογ 

Ειδών ΑΕ 

Βουλιαγμένης 2 

Γλυφάδα 

19. Σκλαβενίτης Ι & Σ ΑΕ Λ. Κηφισού 80 

Περιστέρι 

20. Ροδόπουλος Σπύρος 

ΑΕ 

Αιόλου 104 

Αθήνα 

21. Λαμπρόπουλοι Αδελφοί 

ΑΒΕΕ 

Σερίφου 5 &. Αι λίαν 

Αθήνα 

22. Ηλιόπουλοι Αφοι 

ΕΠΕ 

Πειραιώς 138 

Αθήνα 



23. Παπαΐωάννου Γ, 

ΑΕ 

24. Κοντέλλης Παύλος Ι 

ΑΕΒΕ 

25. Οργανισμός Δημοσιογρ. 

Χάρτου ΑΕ 

26. Αλφα-Βήτα Γερ & Χαρ 

Βασιλόπουλος ΑΕ 

27. Κοντέλλης Ιωαν, Εμμ, 

ΑΕ 

28. Κλαουδάτος Γερ Ά. 

ΑΕΕ 

29. Συνεταιριστική Προμ. 

Ενωσις ΣΠΕ ΑΕ 

30. ΜΙΣΕΛΕΝ Ελαστικά 

ΑΕ & BE 

31. ΤΤροκτερ & Γκαμπλ 

Ελλάς ΑΕ 

32. Αγκφα - Γκεβερτ 

ΑΕΒΕ 

33. Μαμιδάκις Γ & Σια 

ΑΕΕ Πετρελαιοειδών 

34. MAMIDOIL-JETOIL Ανων. 

Ελλ. Ετ. Πετρελ. 

Λ. Κηφισού 152 

Περιστέρι 

Ορφέως 113 

Αθήνα 

Ευπολί,δος 8 

Αθήνα 

Π. Λεωφ. Σπάτων 81 

Α γ. Παρασκευή 

Πειραιώς 165 

Αθήνα 

Κρατίνου 3-5 

Αθήνα 

Μακεδονίας 46 

Αθήνα 

Λ. Αθηνών 89 

Αθήνα 

Λ. Συγγρού 165 

Ν. Σμύρνη 

Στυλ. Γονατά 16 

Περιστέρι 

Πανεπιστημίου 56 

Αθήνα 

Αμερικής 20 

Αθήνα 



35. θεοχαράχης ΑΕ Λ. Αθηνών 169 

Αθήνα 

36. Kosmocar ΑΒΕΕ Μ. Αλεξάνδρου 2 

Άργυρούπολη 

37. Τσατσούλης Αρης 

ΑΕΒΕΕ 

Αχαρνών 381 

Αθήνα 

38. Παπαϊωάννου Ν. Γ. ΑΕ Α. Κηφισού 152 

Περιστέρι 

39. Ναυτιλιακή ΑΕ Διακιν. 

Τσιμέντου Μ. Ανατολής 

Μιχαλακοποϋλου 169 

Αθήνα 

40. ΚαλπΟνης Α - Ν. Σιμός 

ΑΕ 

Θηβών 186-192 

Αγ. Ιωάννης Ρέντη 

41 . ΜΕΤΡΟ ΑΕ & BE 12 Km ΕΟ ΑΘ-ΑαμΙας 

Μεταμόρφωση 

42 . Μπακάκος Π ΑΕ Καλλέργη & Μ. Αλεξ 

Αθήνα 

43. Rank Xerox Ελλάς ΑΕΕ Λ. Συγγρού 154 

Καλλιθέα 

44. Μπενρουμπή Χ & Υιός ΑΕ Αγ. Θωμάς 27 

Παράδεισος Μαρούσι 

45. ΕΑΓΕΚΑ - Γ. Κατσιώτης 

ΑΕ 

Ολύμπου 32 

Καλοχώρι θεσ/νικη 

46. Ηλεκτροβιομηχανική 

Ελλάς ΑΕ & BE 

Ι Παπαρρηγοπούλου 3 

Αθήνα 



47. E.Ο.T.Α. AE Ιερά Οδός 61 

Αθήνα 

48. Κασιδόπουλος ΑΕ & BE 

Αυτοκινήτων 

ΒουΚαημένης 322 

Α γ. Δημήτριος 

49. MAVA Εμποροβιομηχανική 

ΑΕ 

Λ α χ α ν ά 12 

Ν. Φ ι λ α δ έ λ φ ε ι α 

50. Αθανασίου Εμπορική ΑΕ Βικέλα & Λαμπάκη 13 

Αγ. Ελευθέριος 

51. Διαμαντή θ Αφοι ΑΕΕ Ερμού 33-35 

Αθήνα 

52. Πεταλούδας ΚλωσταΟ ΑΕΕ ΕυριπΟδου 14 

Αθήνα 

53. Μπήτρος ΑΕΒΕ Π. Ράλλη 38 

Α ιγάλεω 

54. Γενική Αυτοκινήτων 

ΑΕΒΕ 

Λ. Αθηνών 71 

Αθήνα 

55. Bayer Επιφα ΑΕ Ακακιών 54α 

Μαρούσι 

5 6 . INTERCAR ΑΕ Β ο υ λ ι α γ μ έ ν η ς 4 2 3 

Η λ ι ο ύ π ο λ η 

57. ΤΡΟΦΟ ΑΕ 27ο Km Π. ΕΟ Αθ-θη( 

Μάνδρα 

58. ΒΙΑΝΕ ΑΕ Σολωμού 39 

Αθήνα 



59. OLIVETTI Ελλάς AE Λ. Συγγρού 236 

Καλλιθέα 

60. ΕΛΛΑΓΚΡΙΚΟΛ 

ABET & NE 

16ο Km ΕΟ ΑΘ-ΑαμΙας 

Ν. Κ η φ ι σ ι ά 

61. Εμπορικός Δεσμός ΑΕ & BE Τσαλαβούτα 9 

Περιστέρι 

62. Total Ελλάς ΑΕ Φιλελλήνων 30-32 

Αθήνα 

63. Ιμπορτεξπορτ ΑΕ Α. Συγγρού 97 

Αθήνα 

64. Ταμασσος Ελλάς Καπνο-

εισαγωγική ΑΕ 

Λ. Συγγρού 217 

Ν. Σμύρνη 

65. ΕΚΑ - MAP ΑΕ Μετσόβου 8 

Αθήνα 

66. Τεχνοκαρ AB & ΕΕ Λ.Βουλιαγμένης 576α 

Αργυρούπολη 

67. Χατζηπανταζής Πέτρος 

& Υιοί ΑΕ 

25ης Μαρτ(,ου 2 

Ταύρος 

68. ΣΙ Δ - ΜΑ ΑΕ Π. Ράλλη 39 

Ταύρος 

69. Αθηναία ΑΕ Ευαγγελιστρίας 15 

Αθήνα 

70. Roche Ελλάς ΑΕ Α. ΚηφισΟας 32 

Παράδεισος, Μαρούσι 



71. ΑΚΤΙΣ ΑΕ 

72. 3Μ Ε Αλως ΕΠΕ 

73. OPIMA ΑΕ 

74. Γιακαλής Χαρίλαος 

ΑΕΕ 

75. Αθηνά Προμηθ. Ενωση 

ΓΓαντοπολών ΕΠΕ 

ΣισΟνη 39 

Αθήνα 

Κηφισίας 20 

Μαρούσι 

12ο KM ΕΟ Αθ-Λαμίας 

Μεταμόρφωση 

Μακράς Στοάς 1 

Πειραιάς 

22ο KM ΕΟ ΑΘ-ΛαμΙας 

Κρυονέρ ι 



Γ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΕΙΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1. Ελλάδος Τράπεζα Τράπεζες Πανεπιστημίου 21 

Αθήνα 

2. Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος ΑΕ 

Αιόλου 86 

Αθήνα 

3. Αγροτική Τράπεζα 

της Ελλάδος 

Πανεπιστημ ίου 23 

Αθήνα 

4. Εμπορική Τράπεζα της 

Ελλάδος ΑΕ 

Σοφοκλέους 11 

Αθήνα 

5. Εθνική Κτηματική Τράπεζα 

της Ελλάδος ΑΕ 

Πανεπιστημίου 40 

Αθήνα 

6. Ιονική Τράπεζα ΑΕ Πανεπιστημίου 45 

Αθήνα 

7. Πίστεως Τράπεζα ΑΕ Σταδ 0ου 40 

Αθήνα 

8. Ελληνική Τράπεζα Βιομ 

Ανάπτυξης ΑΕ 

Πανεπιστημίου 1ί 

Αθήνα 

9. Εργασίας Τράπεζα ΑΕ Ευριπίδου 5 

Αθήνα 

10. Γενική Τράπεζα της 

Ελλάδος ΑΕ 

Πανεπιστημίου 9 

Αθήνα 



1. Δημόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού 

Επιχ. Κοινής 

Ωφε λε ίας 

Χαλκοκονδύλη 30 

Αθήνα 

Οργανισμός Τηλεπικοιν 

Ελλάδος ΑΕ 

Επιχ. Κοινής 

Ωφε λε ίας 

Σταδίου 15 

Αθήνα 

Οργανισμός Οικονομικής 

Ανασυγκρότησης Επιχ ΑΕ 

Επιχ. Κοινής 

Ωφελείας 

Συγγρού 234 

Αθήνα 

4. Οργανισμός Αστικών 

Συγκοινωνιών ΑΕ 

Επιχ. Κοινής 

Ωφε λείας 

Μετσόβου 15 

Αθήνα 

5. Εταιρεία Υδρεύσεως 

& Αποχετ. Τΐρωτευ. ΕΥΔΑΠ 

Επιχ. Κοινής 

Ωφε λε ίας 

Ωρωπού 156 

Γαλάτσι 

Εθνική Η, Ανων. Ελλ. 

Ετ. Γενικών Ασφαλειών 

Ασφάλειες Καραγ. Σερβίας 8 

Αθήνα 

Interamerican Ελλ. Ασφ. 

Ετ. Ζωής ΑΕ 

Λ. Συγγρού 350 

Καλλιθέα 

Φοίνιξ Γεν. Ασφ. της 

Ελλάδος ΑΕ 

Ομήρου 2 & Σταδίου 

Αθήνα 

Αγροτική Αν. Ελλ. Ετ 

Γενικών Ασφαλίσεων 

Λ. Συγγρού 163 

Ν. Σμύρνη 

Αστήρ Ανων. Ασφαλιστ, 

Εταίρε ία 

Μέρλιν 6 

Αθήνα 

1. Μινω'ίκαί Γραμμαί ANE Μεταφορικές 

Επιχειρήσεις 

Αγ. Τίτου 38 

Ηράκλειο Κρήτης 



ΒΙΟΚΆΤ ΑΤΒΕ Τεχνικές Οικοδομ 

Επιχε ιρήσε ις 

Γραβιάς 4 

Παράδεισος Μαρούσι 

SPOT - Thompson 

Δυσφημίσεις ETTE 

Διαφημιστικές 

Επιχείρησε ις 

Κηφισίας 10-12 

Μαρούσι 

Diners Club of Greece 

AE 

Επιχ. Παροχής 

Διαφόρων Υπηρ 

ΜέρΛιν 5 

Αθήνα 

1. ΕΛΛ. Εταιρεία Επενδύσεων 

ΧαρτοφυΛακCou ΑΕ 

Επιχ. Παροχής 

Διαφόρων Υπηρ. 

Αμερικής 5 

Αθήνα 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.A 

ΜΕΤΑΒΛΗτΕΣ & ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 

Α. Εξηρτημενες Μεταβλητές 

Δείκτες Ι 

Επίδοσης ! Μέτρηση 

1. 

2. 

3. 

S L G 

L R 0 A 

V58 

Ποσοστό Μεταβολής των Πωλήσεων (Growth of Sales) για 

το χρονικό διάστημα 1986 με 1989 (Εσωτερικό Επιτόκιο 

Απόδοσης για το παραπάνω χρονικό διάστημα) 

Αποδοτικότητα Επενδυμένων Κεφαλαίων (Return on Total 

Assets). Μέσος όρος τριών ετών 1986-1988 σε 

λογαριθμική κλίμακα. 

Βαθμός οργανωμένης υποστήριξης νέων ιδεών και 

καινοτομιών από τη διοίκηση της επιχείρησης. 

Μετριέται με μια κλίμακα 4 βαθμίδων από 1 (καμμια 

υποστήριξη) έως 4 (πολύ μεγάλη υποστήριξη). 



y 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.A (συνέχεια) 

Β. Ερμηνευτικές Μεταβλητές 

ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΝΕΟ

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΥΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΈΣ 

Μέτρηση 

1. Διαφοροποίηση 

του προϊόντος 

2. Επενδύσεις σε 

κεφαλαιουχικό 

εξοπλισμό 

3. Αποκλεισμός 

των καναλιών 

διανομής 

Η δυνατότητα της πληροφορικής να θέτει υψηλά εμπόδια 

στην είσοδο νέων επιχειρήσεων εξ' αιτίας της 

διαφοροποίησης του προϊόντος της επιχείρησης. 

Μετριέται με μια κλίμακα 6 βαθμίδων από 0 (μη 

σημαντικός παράγοντας για τη συγκεκριμένη επιχείρηση) 

έως 5 (πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιχείρηση) 

Η δυνατότητα της πληροφορικής να θέτει φραγμούς 

εισόδου σε νέες επιχειρήσεις λόγω των επενδύσεων σε 

κεφαλαιουχικό εξοπλισμό που αυτές πρέπει να πραγματο

ποιήσουν για να ανταγωνισθούν τις ήδη υπάρχουσες 

επιχειρήσεις. Μετριέται με μια κλίμακα 6 βαθμίδων 

από 0 ( μη σημαντικός παράγοντας για την επιχείρηση) 

έως 5 (πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιχείρηση) 

Η πληροφορική δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις 

να αποκλείουν τα κανάλια διανομής. Οι προσπάθειες 

που απαιτούνται από τις νεο-εισερχόμενες επιχειρήσεις 

να βρουν κανάλια διανομής για τη διάθεση των 

προϊόντων τους. Μετριέται .με μια κλίμακα 6 βαθμίδων 

από 0 (μη σημαντικός παράγοντας για την επιχείρηση) 

έως 5 (πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιχείρηση) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.Α (συνέχεια) 

Δ Ι Α Π Ρ / T E Y T I K H 

ΔΥΝΑΜΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ 

Μέτρηση 

1. Δυνατότητα . 

επι λογής 

κατάλληλων 

α' υλών 

2. Μη αναγκαιό

τητα διατηρη-

σεως αποθεμά

των α' υλών 

3. Ολοκλήρωση 

προς τα πίσω 

4. Υπαρξη 

χαμηλού 

"κόστους 

μετακ ίνησης" 

Μεταβολή της διαπραγματευτικής δύναμης της 

επιχείρησης ως προς τους προμηθευτές εξ' αιτίας της 

δυνατότητας που τους παρέχει η πληροφορική να 

επιλέγει τις κατάλληλες α' Ολες. 

Αύξηση της διαπραγματευτικής δύναμης της επιχείρησης 

ως προς τους προμηθευτές γιατί η πληροφορική τους 

δ Ονε ι τη δυνατότητα να μη διατηρούν απόθεμα α' υλών. 

Μετριέται με μια κλίμακα 6 βαθμίδων από 0 (μη 

σημαντικός παράγοντας για την επιχείρηση) έως 5 (πολύ 

σημαντικός παράγοντας για την επιχείρηση) 

Η δυνατότητα επεκτάσεως της επιχείρησης σε 

δραστηριότητες των προμηθευτών με τη βοήθεια της 

στρατηγικής χρησιμοποίησης της πληροφορικής. 

Μετριέται με μια κλίμακα 6 βαθμίδων από 0 (μη 

σημαντικός παράγοντας για την επιχείρηση) έως 5 (πολύ 

σημαντικός παράγοντας για την επιχείρηση) 

Η ύπαρξη μη διαφοροποιημένων α' υλών δίνει τη 

δυνατότητα στην επιχείρηση με τη βοήθεια των 

στρατηγικών πληροφοριακών συστημάτων να αλλάξει 

εύκολα προμηθευτές. Μετριέται με μια κλίμακα 6 

βαθμίδων από 0 (μη σημαντικός παράγοντας για την 

επιχείρηση) έως 5 (πολύ σημαντικός παράγοντας για 

την επιχείρηση 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.Α (συνέχεια) 

ΔΙΑΤΤΡ/ΤΕΥΤΙΚΗ 

ΔΥΝΑΜΗ ΩΣ ΠΡΟΣ 

ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ 

Μέτρηση 

Υπαρξη 

υψηλού 

"κόστους 

μετακίνησης" 

2. Ολοκλήρωση 

προς τα 

εμπρός 

3. Διαφοροποίηση 

της επιχείρη

σης από τους 

υπόλοιπους 

ανταγων ιστές 

4. Καλύτερη 

και ταχ·ύτες>τ\ 

εξυπηρέτηση 

των πελατών 

Η πληροφορική "δένει" τους αγοραστές της επιχείρησης 

μέσω του πληροφοριακού συστήματος και αυτοί 

αντιμετωπίζουν "κόστος μετακίνησης" όταν αλλάζουν 

προμηθευτές. Μετριέται με μια κλίμακα 6 Βαθμίδων από 

0 (μη σημαντικός παράγοντας για την επιχείρηση) έως 5 

πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιχείρηση) 

Η δυνατότητα επεκτάσεως της επιχείρησης σε δραστηριό

τητες των αγοραστών με τη Βοήθεια της στρατηγικής 

χρησιμοποίησης της πληροφορικής. Μετριέται με μια 

κλίμακα 6 Βαθμίδων από 0 (μη σημαντικός παράγοντας 

για την επιχείρηση) έως 5 (πολύ σημαντικός παράγοντας 

για την επιχείρηση) 

Η δυνατότητα να διαφοροποιείται η επιχείρηση στα 

μάτια των αγοραστών με τη βοήθεια της πληροφορικής 

και να αυξάνει τη διαπραγματευτική της δύναμη ως προς 

αυτούς. Μετριέται με μια κλίμακα 6 Βαθμίδων από 0 

(μη σημαντικός παράγοντας για την επιχείρηση) έως 5 

(πολύ σημαντικός παράγοντας γιατην επιχείρηση) 

Η δυνατότητα καλύτερης και γρηγορώτερης εξυπηρέτησης 

των πελατών με τη Βοήθεια της πληροφορικής αυξάνει τη 

διαπραγματευτική της δύναμη ως προς αυτούς. 

Μετριέται με μια κλίμακα 6 βαθμίδων από 0 ( μη 

σημαντικός παράγοντας για την επιχείρηση) έως 5 πολύ 

σημαντικός παράγοντας για την επιχείρηση) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.Α (συνέχεια) 

ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ 

ΥΠ/ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Μέτρηση 

1. Βελτίωση της 

τιμής των 

προϊόντων 

2. Αύξηση του 

εύρους 

λε ιτουργ ίας 

του προϊόντος 

Η πληροφορική δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να 

βελτιώνει την τιμή των προϊόντων της έναντι των 

υποκατάστατων δίνοντας έτσι ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα στην επιχείρηση. Μετριέται με μια 

κλίμακα 6 βαθμίδων από 0 (μη σημαντικός παράγοντας 

για την επιχείρηση) έως 5 (πολϋ σημαντικός παράγοντας 

για την επιχείρηση) 

Η δυνατότητα αύξησης του εύρους λειτουργίας των 

προϊόντων της επιχείρησης ως προς τα υποκατάστατα 

προϊόντα. Μετριέται με μια κλίμακα 6 βαθμίδων από 0 

(μη σημαντικός παράγοντας για την επιχείρηση) έως 5 

(πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιχείρηση) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.Α (συνέχεια) 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 

ΥΦΙΣΤ. ΑΝΤΑΓΩΝ 

Μέτρηση 

Μείωση του 

συνολικού 

κόστους 

2. Βελτίωση της 

πρόσβασης της 

επιχε (.ρήσης 

στην αγορά 

3. Διαφοροποίηση 

του προϊόντος 

από τα 

υπόλο ιπα 

προϊόντα 

Η δυνατότητα μειώσεως του συνολικού κόστους παραγωγής 

του προϊόντος με τη βοήθεια της πληροφορικής. 

Μετριέται με μια κλίμακα 6 βαθμίδων από 0 (μη 

σημαντικός παράγοντας για την επιχείρηση) έως 5 (πολΰ 

σημαντικός παράγοντας για την επιχείρηση) 

Η στρατηγική χρησιμοποίηση των πληροφοριακών συστημά

των δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να έχει 

καλύτερη πρόσβαση στην αγορά και έτσι να αυξάνουν τα 

αποκτώμενα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Μετριέται με 

μια κλίμακα 6 βαθμίδων από 0 (μη σημαντικός 

παράγοντας για την επιχείρηση) έως 5 (πολύ σημαντικός 

παράγοντας για την επιχείρηση) 

Η πληροφορική δίνει τη δυνατότητα να διαφοροποιεί το 

προϊόν της επιχείρησης στα μάτια των πελατών. 

Μετριέται μα μια κλίμακ 6 βαθμίδων από 0 (μη 

σημαντικός παράγοντας για την επιχείρηση) έως 5 (πολύ 

σημαντικός παράγοντας για την επιχείρηση) 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7. Β 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

SPSS/PC Release 1.10 

Correlations: SLG LROA V58 

SLG 1.0000 .5790* .0198 

LROA .5790* 1.0000 .3500 

V58 .0198 .3500 1.0000 

Significance: * - .01 ** - .001 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.Β (συνέχεια) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

SPSS/PC Release 1.10 

orrelations: V83 V84 V85 V88 V89 V90 

V83 

V84 

V85 

V88 

V89 

V90 

V91 

V94 

V96 

V97 

V98 

V102 

V103 

V105 

V106 

V107 

1.0000 

.5503** 

-.5397** 

.3512* 

.2919 

-.1353 

.1050 

-.4066** 

-.2129 

.3312* 

.2277 

.1539 

.2501 

.3325* 

.3854* 

.2728 

1.0000 

-.4511** 

.2228 

.3177* 

-.1757 

.1074 

-.3523* 

-.0437 

.2772 

.2392 

.2154 

.0717 

.4134** 

.3078* 

.2649 

1 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

— 

.0000 

.0928 

.1472 

.1411 

.1253 

.3821* 

.0519 

.1801 

.1274 

.1090 

.0964 

.0998 

.1368 

.2024 

1.0000 

.7658** 

-.6703** 

.3421* 

-.4811** 

-.5906** 

.5291** 

.5316** 

.6245** 

.5005** 

.3599* 

.5506** 

.1574 

1.0000 

-.6326** 

.3849* 

-.4726** 

-.3616* 

.3779* 

.5253** 

.4666** 

.3591* 

.3166* 

.5091** 

.0330 

1.0000 

-.4274** 

.5939** 

.2894 

-.4715** 

-.4224** 

-.4787** 

-.4067** 

-.2038 

-.1942 

-.0922 

Ni of cases: 60 Significance: * - .01 ** - .001 

' . " is printed if a coefficient cannot be computed 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.Β (συνέχεια) 

SPSS/PC Release 1.10 

Correlations V91 V94 V96 V97 V98 V102 

V91 

V94 

V96 

V97 

V98 

V102 

V103 

V105 

V106 

V107 

1.0000 

-.3590* 

-.3647* 

.4173** 

.1391 

.2576 

.1388 

.1964 

.2035 

.2171 

1.0000 

.3714* 

-.4091** 

-.3525* 

-.4849** 

-.5084** 

-.2740 

-.3925** 

-.2063 

1.0000 

-.6084** 

-.2781 

-.4835** 

-.4677** 

-.3041* 

-.4741** 

-.3126* 

1.0000 

.4929** 

.3980** 

.4460** 

.3235* 

.4515** 

.5147** 

1.0000 

.4688** 

.2766 

.2147 

.4502** 

.4132** 

1.0000 

.6767*" 

.4417*' 

.5217*· 

.4618*
4 

Ν of cases: 60 Significance: * - .01 ** - .001 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

SPSS/PC Release 1.10 

orrelations V103 V105 V106 V107 

V103 

V105 

V106 

V107 

1.0000 

.3750* 

.4277** 

.3605* 

1.0000 

.4524** 

.4372** 

1.0000 

.3866* 1.0000 

Ν of cases: 60 Significance: * - .01 ** 

" . " is printed if a coefficient cannot be computed 

.001 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.Γ 

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

ΦΡΑΓΜΟΙ 

ΕΙΣΟΔΟΥ V83 

V84 

V85 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑ- V88 

ΤΕΥΤΙΚΗΣ 
ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ V89 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ 

V90 

V91 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑ- V94 

ΤΕΥΤΙΚΗΣ 
ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ V96 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ 

V97 

V98 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ V102 

V103 

ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟΣ 
Α Ν Τ Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ V I 0 5 

V106 

V107 

CONSTANT 

R* 

R 

F-STATISTIC 

SLG 

0.023 
(1.78) 

0.013 
(1.10) 

0.019 
(1.21) 

0.027 
(1.95) 

0.028 
(2.68) 

-0.13462 

0.47 

0.34 

3.52569 

LROA 

0.409 , 
(1.32) 

0.314 
(1.56) 

0.235 
(1.39) 

-5.65831 

0.28 

0.17 

2.59375 

V58 

0.105 : 

(0.39) ; 

0.138 : 

(1.81) ; 

0.161 ; 

(1.90) 

0.123 ! 
(1.36) : 

0.077 : 

(1.20) ; 

0.170 : 

(2.22) ; 

-0.125 ! 
(2.03) ; 

1.60565 ! 

0.35 : 

0.20 ! 

2.33707 I 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ•7.Γ (συνέχεια) 

Β) ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΦΡΑΓΜΟΙ 
ΕΙΣΟΔΟΥ V84 : 

V85 : 

LROA 

•J 

V58 

-1.025 
(3.03) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑ-
ΤΕΥΤΙΚΗΣ 
ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΈΣ 

V88 ! 

V89 : 

V90 : 

V91 ! 

0.554 
(4.36) 

-0.499 
(4.25) 

-0.616 
(4.84) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑ
ΤΕΥΤΙΚΉΣ 
ΔΥΝΑΜΗΣ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ 

ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

V94 : 

V97 : 

V98 : 

V105 ! 

νιο6 : 

νΐ07 : 

0.425 
(3.13) 

0.283 
(3.48) 

0.462 
(7.45) 

-0.131 
(1.31) 

CONSTANT 

R1 

-2 

R 

F-STATISTIC 

1 -8.67496 

ί 0.98 

! 0.96 

Ι 33.99231 

11.88852 

0.77 

0.66 

6.77804 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.Γ (συνέχεια) 

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΦΡΑΓΜΟΙ 
ΕΙΣΟΔΟΥ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑ
ΤΕΥΤΙΚΉΣ 
ΔΥΝΑΜΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΑΓΟΡΑΣΤΈΣ 

ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

V83 

V84 

V94 

V97 

V98 

V105 

V107 

SLG ί LROA 

i 0.142 
! (1.30) 

! V58 

! 0.144 

: (1.70) 

Ι Ι -0.195 

: : (1.08) 

! 0.602 : 

: (5.11) : 

Ι 0.462 
: (4.13) 

! -0.495 
Ι (5.34) 

; : 0.409 

Ι ! (4.54) 

CONSTANT 

R 

R 

F-STATISTIC 

Ι -7.80701 

! 0.96 

! 0.93 

! 38.09610 

4.48950 

0.90 

0.81 

9.38288 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.Δ 

SPSS/PC Release 1.10 

* * * * M U L T I P L E R E G R E S S I O N 

Equation Number 1 Dependent Variable.. SLG 

Beginning Block Number 1. Method: Stepwise 

Variable(s) Entered on Step Number 
1.. V84 

Mu11 i ρ 1 e 

R Square 
Adjusted 

Standard 

Analysis 

R 

R Square 
Error 

of Variance 

.40497 

.16400 

.12917 

.11249 

DF 
Regression 

Residual 

F = 

Variable 

V84 

1 
24 

4.70823 

Va rie 

Β 

.03134 

(Constant) .12331 

Variable 

V83 
V85 
V88 
V89 
V90 
V91 
V94 
V96 
V97 
V98 
V102 

V103 

V105 
V106 
V107 

Variabl 

Beta In 

-.03678 

.06069 

.14315 

.07651 

6.4056E-03 

.03114 

.21059 

.29346 
-.01570 

.29651 
6.5129E-03 

-.10588 
-.31130 
.07237 

-.09868 

Sum of Squares 

Signif 

.05958 

.30370 

F = .0401 

ìbles in the Equation 
SE Β Be 

es not in 
Partial 

— 

-

-

-

-

.04019 

.06502 

.15656 

.08060 

.00700 

.03401 

.23002 

.32071 

.01704 

.31561 

.00692 

.11577 

.32662 

.07761 

.10667 

ta 

01444 .40497 
02549 

. the Equation 
Min To 1er 

.99807 

.95956 
1.00000 
.92789 
.99850 
.99746 
.99746 
.99844 
.98442 
.94720 
.94349 
.99954 
.92032 
.96142 
.97681 

_ 

1 
1 
-

1 

-

-1 

-

Mean Square 

Τ 

.193 

.313 

.760 

.388 

.034 

.163 

.134 

.624 

.082 

.595 

.033 

.559 

.657 

.373 

.515 

.05958 

.01265 

Τ Sig Τ 

2.170 .0401 
4.837 .0001 

Sig Τ 

.8487 

.7575 

.4548 

.7017 

.9735 

.8718 

.2687 

.1180 

.9356 

.1243 

.9738 

.5816 

.1110 

.7123 

.6118 

- J f c -



* * * * M U L T I P L E R E G R E S S I O N * * * * 

E q u a t i o n Number 1 Dependent V a r i a b l e . . SLG 

Variable(s) Entered on Step Number 
2.. V105 

Multiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 

Analysis 

R .50318 
.25319 

R Square .18825 
Error .10861 

of Variance 
DF 

Regression 2 
Residual 

F = 

Variable 

V84 
V105 

23 

3.89878 

Sum of Squares 

Signii 

.09198 

.27130 

: F = .0348 

Variables in the Equation 

Β SE Β Bel 

.03814 
-.01840 

(Constant) .16895 

Variable 

V83 
V85 
V88 
V89 
V90 
V91 
V94 
V96 
V97 
V98 
V102 
V103 
V106 
V107 

Variables 

ba 

01454 .49284 
OHIO -.31130 
03693 

not in the Equation -
Beta In Partial 

2.7879E-03 
.10616 
.23642 
.12314 

-3.683E-03 -
.08476 
.21432 
.21493 

-4.984E-03 -
.24800 
.15356 

1.1241E-03 
.09795 

-.02175 -

.00319 

.11912 

.26423 

.13586 

.00426 

.09651 

.24767 

.23263 

.00572 

.27441 

.15828 

.00121 

.11076 

.02402 

Min Toler 

.90423 

.87040 

.85851 

.87424 

.91927 

.89341 

.91785 

.80647 

.90483 

.85164 

.77393 

.80255 

.89458 

.85837 

1 

-

1 
1 
-

1. 

-

Mean 

Τ 

.015 

.563 

.285 

.643 

.020 

.455 

.199 

.122 

.027 

.338 

.752 

.006 

.523 

.113 

2 
-1 
4 

( 

Square 
.04599 
.01180 

Τ Sig Τ 

.624 .0152 

.657 .1110 

.574 .0001 

3ig Τ 

.9882 

.5793 

.2121 

.5267 

.9843 

.6537 

.2433 

.2740 

.9788 

.1944 

.4601 

.9955 

.6064 

.9113 

- # -



SPSS/PC Release 1.10 

* * * * M U L T I P L E R E G R E S S I O N 

E q u a t i o n Number 1 D e p e n d e n t V a r i a b l e . . SLG 

Variable(s) Entered on Step Number 
3.. V98 

* * * 

Multiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 

Analysis 

R 

R 

.55626 

.30942 
Square .21526 

Error .10679 

of 

Regression 
Residual 

F = 

Variable 

V84 
V105 
V98 

3 

(Constant) 

Variable 

V83 
V85 
V88 
V89 
V90 
V91 
V94 
V96 
V97 
V102 
V103 
V106 
V107 

:
 Variance 

DF Sum of Squares 
3 .11241 
22 .25087 

!.28583 Signif F = .0398 

Variables in the Equation 
Β SE Β Beta 

.03271 .01486 .42264 
-.01563 .01111 -.26448 
.01434 .01071 .24800 
.12462 .04915 

— Variables not in the Equation -
Beta In Partial Min Toler 

-.01250 -.01486 .85150 
.10981 .12811 .81013 
.13627 .12377 .55838 

-2.994E-03 -.00297 .67810 
.09931 .11064 .78586 
.05707 .06710 .83800 
.31545 .36120 .83017 
.39478 .40195 .71313 

-.16487 -.17062 .68787 
-.04802 -.03798 .43193 
-.03870 -.04296 .76074 

-7.339E-03 -.00780 .74663 
-.12326 -.13271 .79112 

— 

-

1 
2 
-

-

-

-

-

Mean 

Τ 

.068 

.592 

.572 

.014 

.510 

.308 

.775 

.012 

.794 

.174 

.197 

.036 

.614 

2 
-1 
1 
2 

i 

Square 
.03747 
.01140 

Τ Sig Τ 

.201 .0385 

.407 .1734 

.338 .1944 

.536 .0188 

5ig Τ 

.9463 

.5602 

.5737 

.9893 

.6153 

.7610 

.0904 

.0573 

.4364 

.8634 

.8457 

.9718 

.5461 



SPSS/PC Release 1.10 

* * * * M U L T I P L E R E G R E S S I O N * * * * 

Equation Number 1 Dependent Variable.. SLG 

Variable(s) Entered on Step Number 
4.. V96 

Mu11 i ρ 1 e 

R Square 
Adjusted 
Standard 

Analysis 

R 

R 
Er: 

of 

Regression 

Residual 

F = 

Variable 

V84 
V105 

V98 
V96 

3 

(Constant) 

Variable 

V83 
V85 
V88 
V89 
V90 
V91 
V94 
V97 
V102 

V103 

V106 
V107 

2 

.64884 

.42099 
Square .31071 

ror .10008 

Variance 

DF 
4 

21 

.81727 

Sum of Squares 

.15294 

.21034 

Signif F = .0175 

Β 

.02474 

-5.24545E-03 
.02386 

.02795 

-.02385 

; >-, -t-i^ö Έ Ί - Μ , = ••-•;
 Λ
» ϊ 

iJJICO 111 L U C J J ^ U U L J.U11 

SE Β Beta 

• 

— Variables not ir 

Beta In Partial 

.04302 

.10722 

.15934 

.03692 

.07097 

.13152 

.19215 

.12180 

.0111E-03 
.07898 
.17161 

-.03568 -

.05514 

.13662 

.15783 

.03976 

.08607 

.16540 

.21152 

.10820 

.00173 

.09121 

.18249 

.04073 

01448 .31964 
.01162 -.08877 
OHIO .41263 
01390 .39478 
08700 

Min Toler 

.69734 

.70176 

.50148 

.60395 

.67355 

.68665 

.55473 

.44227 

.42774 

.64939 

.60114 

.67462 

Mean 

Τ 

.247 

.617 

.715 

.178 

.386 

.750 

.968 

.487 

.008 

.410 

.830 

.182 

1 
-

2 
2 
_ 

ν, 

Square 
.03824 
.01002 

Τ 

.709 

.451 

.150 

.012 

.274 

3ig Τ 

.8074 

.5444 

.4830 

.8605 

.7033 

.4620 

.3447 

.6317 

.9939 

.6865 

.4163 

.8572 

Sig Τ 

.1023 

.6563 

.0434 

.0573 

.7866 



M U L T I P L E R E G R E S S I O N * * * * 

E q u a t i o n Number 1 Dependent V a r i a b l e SLG 

Variable(s) Removed on Step Number 
5.. V105 

Mu11 i ρ 1e 
R Square 
Adjusted 
Standard 

Analysis 

R .64450 
.41538 

R Square .33565 

En 

of 

Regression 
Residual 

F = 

Variable 

V84 
V98 
V96 

5 

(Constant) 

Variable 

V83 
V85 
V88 
V89 
V90 
V91 
V94 
V97 
V102 
V103 
V105 
V106 
V107 

ror .09825 

Variance 
DF 
3 

22 

.21032 

Sum of Squares 

Signif 

Variables i 

Β 

.02215 

.02556 

.03074 
-.05107 

— Variables not ir 
Beta In Partial 

.03847 

.09583 

.10100 

.01776 

.07587 

.12389 

.16873 

.13741 
-.05028 -
.05498 

-.08877 -
.17344 

-.05177 -

.04916 

.12249 

.10773 

.01942 

.09177 

.15563 

.18823 

.12347 

.05085 

.06502 

.09804 

.18359 

.06014 

.15090 

.21238 

:
 F = .0072 

v> 4" Vin " F m ι **ì "f" "i r*tτι 
.11 LI le Ju4UaL-Lvjn 
SE Β Beta 

01306 .28626 
01025 .44212 
01222 .43413 
06157 

Min Toler 

.84522 

.84343 

.64895 

.69893 

.76299 

.83053 

.71506 

.47200 

.59792 

.73374 

.71313 

.65506 

.78262 

Mean Square 

Τ 

.226 

.566 

.497 

.089 

.422 

.722 

.878 

.570 

.233 

.299 

.451 

.856 

.276 

.05030 

.00965 

Τ S 

1.697 . 
2.495 . 
2.515 . 
-.829 . 

Sig Τ 

.8237 

.5777 

.6246 

.9299 

.6771 

.4783 

.3897 

.5746 

.8178 

.7682 

.6563 

.4017 

.7852 

üg Τ 

1038 
0206 
0197 
4157 

- # -



* χ " " M U L T I P L E R E G R E S S 

E q u a t i o n Number 1 Dependent V a r i a b l e . . SLG 

V a r i a b l e ( s ) E n t e r e d on S t e p Number 
6 . . V94 

Mu 11 i ρ 1 e 

R Square 

Adjusted 

Standard 

Analysis 

R 

R 

Er 

of 

Regression 

Residual 

F = 

Variable 

V84 

V98 
Τ 7 ,-ι ,·-

¥i Pi Kt 

V94 

4 

(Constant) 

Variable 

V83 

ve 5 
V 86 

V8y 
V90 

V91 
yo7 
VÌ02 
V103 

VI 05 
V106 
V107 

-

.66037 

.43609 
Square .32868 
ror .09877 

Variance 
DF 
4 
21 

.05996 

Sum of Squares 
.15842 
.20486 

Signif F = .0136 

ναι 1 ajj ι C O Λ. i χ \*ιιτζ iJ^uauiuii 

Β SE Β Beta 

.02257 

.02710 

. Η·;ίίΓίΗ·Λ 

!ΟΪ282 
-.08767 

— Variables 

.01313 .29164 

.01045 .46873 

•0i3?i :3δθ35 
.01459 .16873 
.07461 

Beta In Partial Min Toler 

.01851 

·. U8i'92 

·. 0 9 9 0 2 
4:599E-03 

.01628 
: 19986 
.15368 

-.08566 -
.08320 

-.12538 -

.13286 
-.07356 -

02385 .67236 

10745 .70929 

10753 ,63384 

00508 .67507 
01838 .61132 
23977 .64007 1 
14022 .46944 
08683 .57943 
09885 .63797 

13846 .55473 

13696 .53379 
08630 .61881 

Mean 

Τ 

107 

483 

464 
023 
.082 
104 
633 
390 
444 

625 

618 

387 

1 
2 

ι 
-1 

Square 
.03961 
.00976 

Τ Sig Τ 

.719 .1004 

.594 .0169 

·. 649 ,0786 
.878 .3897 
.175 .2532 

Sig Τ 

.9161 

. 6341 

, 6338 

.9821 

. 9353 

.2825 

.5337 

.7008 

.6616 

.5389 

.5433 

.7026 



SPSS/PC Release 1.10 

* * * * M U L T I P L E R E G R E S S I O N * * * * 

Equation Number 1 Dependent Variable.. SLG 

Variable(s) Entered on Step Number 

7.. V91 

Mu11 i ρ 1 e 
R Square 

Adjusted 

Standard 

Analysis 

R 

R : 

.68448 

.46851 

Square .33563 
Error .09826 

of 

Regression 

Residual 

F = 

Variable 

V84 

V98 
V96 

V94 

V91 

3 

(Constant) 

Variable 

V83 

V85 

V88 

V89 

V90 

V97 
V102 

V103 

V105 

V106 
V107 

Variance 

DF Sum of Squares 

5 

20 

.52596 Signii 

Variables i 
Β 

.02334 

.02791 

.02680 

.01874 

.01335 

-.13462 

1/-\ΙΛ.' ̂ l-vl Λ,-Ι V^ Λ +• ι' r 

.17020 

.19308 

: F = .0190 

.11 Lilt? iùmiacion 
SE Β Beta 

01308 .30164 

01042 .48262 
01371 .37856 

01548 .24675 
01209 .19986 

08554 

^ -(-'K^ T? r* ι ι -,+·-," ~ ^ 

ν α Π α υ ί ΰ ο nOC Ili L.IIC IJ^UQL. lull 

Beta In Partial Min Toler 

.08716 .10958 

.09604 .12789 

.07228 .08020 

-.07256 -.07907 
.15212 .15549 

.03898 .03235 

-.10483 -.10912 

.14565 .17209 

-.16536 -.18556 

.13863 .14716 
-.13024 -.15276 

.63980 

.63749 

.62441 

.60761 

.55529 

.36612 

.57588 

.60115 

.55471 

.52908 

.61309 

Mean 

Τ 

.481 

.562 

.351 

.346 

.686 

.141 

.479 

.761 

.823 

.649 

.674 

1 

2 
1 

1 
1 

-1 

< 

Square 

.03404 

.00965 

τ 
.784 

.678 

.955 

.211 

.104 

.574 

Big Τ 

.6363 

.5806 

.7296 

.7333 

.5009 

.8893 

.6377 

.4557 

.4206 

.5244 

.5086 

Sig Τ 

.0896 

.0145 

.0647 

.2400 

.2825 

.1312 

- # -



* * * * M U L T I P L E R E G R E S S I O N * * * * 

Equation Number 1 Dependent Variable.. LROA 

Beginning Block Number 1. Method: Stepwise 

Variable(s) Entered on Step Number 
1.. V97 

Multiple R .49498 
R Square .24500 
Adjusted R Square .22513 
Standard Error 1.60185 

Analysis of Variance 

Regression 
Residual 

DF 
1 

38 

Sum of Squares 
31.64101 
97.50553 

Mean Square 
31.64101 
2.56594 

F = 12.33118 Signif F 0012 

Variable 

V97 
(Constant) 

Variable 

V83 
V84 
V85 
V88 
V89 
V90 
V91 
V94 
V96 
V98 
V102 
V103 
V105 
V106 
V107 

Variables in the Equation — 
Β SE Β Beta 

.44539 
-4.35657 

- Variables not in 
Beta In Partial 

-.04103 
.10348 
.18127 
.06541 
.21888 
.10028 

-.05933 
-.04048 
.08367 
.14685 
.07391 
.07628 
.05681 
.25252 

.7994E-03 

.04439 

.11646 

.19758 

.06267 

.23674 

.09428 

.06233 

.04101 

.07442 

.15509 

.07548 

.07555 

.06270 

.25353 

.00592 

12684 
33677 

the Equati 
Min To 1er 

.88402 

.95623 

.89694 

.69316 

.88323 

.66736 

.83339 

.77478 

.59741 

.84210 

.78733 

.74070 

.91970 

.76104 

.78792 

49498 

— 

1 

1 

-

-

1 

3.512 
-12.936 

Τ 

.270 

.713 

.226 

.382 

.482 

.576 

.380 

.250 

.454 

.955 

.460 

.461 

.382 

.594 

.036 

Sig Τ 

.7884 

.4802 

.2279 

.7047 

.1468 

.5681 

.7062 

.8042 

.6525 

.3458 

.6479 

.6476 

.7045 

.1194 

.9714 

Τ Sig Τ 

0012 
0000 



SPSS/PC Release 1.10 

* * * * M U L T I P L E R E G R E S S I O N 

Equation Number 1 Dependent Variable.. LROA 

Variable(s) Entered on Step Number 
2.. V106 

Multiple R .54178 
R Square .29353 
Adjusted R Square .25534 
Standard Error 1.57032 

Analysis of Variance 

-k * * * 

Regression 
Residual 

7.68649 

DF 
2 

37 

Sum of Squares 
37.90825 
91.23829 

Signif F = 0016 

Mean Square 
18.95412 
2.46590 

Variable 

V97 
V106 
(Constant) 

Variables 
Β 

.33432 

.24186 
-4.62778 

in the Equation — 
SE Β Beta 

14253 
15171 
37140 

37153 
25252 

Τ Sig Τ 

2.346 
1.594 

-12.461 

0245 
1194 
0000 

Variable 

V83 
V84 
V85 
V88 
V89 
V90 
V91 
V94 
V96 
V98 
V102 
V103 
V105 
V107 

- Variables not in the 
Beta In Partial Min 

-.05750 
.02429 
.15962 

5.6470E-03 
.15961 
.06221 

-.03791 
-.02655 
.11069 
.04449 

1.0932E-03 
.03468 

-1.023E-03 
-.03019 

-.06416 
.02630 
.17895 
.00545 
.16880 
.05982 

-.04101 
-.02776 
.10136 
.04296 
.00110 
.03502 

-.00113 
-.03156 

Equation 
To 1er 

.70466 

.65911 

.67954 

.61754 

.68086 

.51327 

.63955 

.63587 

.52321 

.59524 

.68869 

.63712 

.71290 

.66197 

Τ Sig Τ 

-.386 
.158 

1.091 
.033 

1.028 
.360 

-.246 
-.167 
.611 
.258 
.007 
.210 

-.007 
-.189 

.7019 

.8755 

.2824 

.9741 

.3110 

.7213 

.8069 

.8686 

.5448 

.7979 

.9948 

.8347 

.9946 

.8508 



SPS3/FC R e l e a s e 1 .10 

M U L T I P L E R E G R E S S I O N 

Equation Number 1 Dependent Variable.. LROA 

Variable(s) Entered on Step Number 
3.. V85 

Mu11 i ρ 1e 
R Square 
Adjusted 
Standard 

Analysis 

R 

R Square 
Error 1 

of 

Regression 
Residual 

F = 

Variable 

V97 
V106 
V85 

c; 

(Constant) 

Variable 

V83 
V84 
V88 
V89 
V90 
V91 
V94 
V96 
V98 
V102 
V103 
V105 
V107 

: Variance 

.56227 

.31615 

.25916 
. .56628 

DF Sum of Squares 
3 

36 

i. 54776 

40.82995 
88.31659 

Signif F = .0031 

Variables i 

Β 

.38805 

.22527 

.30327 
-5.77405 1. 

— Variabl 
Beta In 

.06042 

.13847 
-.03120 
.16028 
.07926 

-.03029 
-.05169 
.16010 
.05128 

-.01911 
.01333 

•2.167E-03 
•1.708E-03 

es not ir 
Partial 

.05484 

.13285 
-.03002 
.17229 
.07716 

-.03326 
-.05438 
.14552 
.05030 

-.01948 
.01358 

-.σο243 
-.00179 

Y~Ì λ" Vi £Ì. Τ m lai* "i /~sr*t 
.lì Lilfci JLHtUa. L J. Uil 

SE Β Beta 

15045 .43124 
15208 .23519 
27789 .15962 
11377 

Min Toler 

.56329 

.60034 

.53124 

.66317 1 

.46118 

.58699 

.59501 

.44569 

.58865 

.60714 

.56089 

.66756 

.61805 

Mean Square 

Τ 

.325 

.793 

.178 

.035 

.458 

.197 

.322 

.870 

.298 

.115 

.080 

.014 

.011 

13.60998 
2.45324 

Τ 

2.579 
1.481 
1.091 
-5.184 

Sig Τ 

.7472 

.4331 

.8600 

.3079 

.6499 

.8450 

.7492 

.3901 

.7675 

.9089 

.9364 

.9886 

.9916 

Sig Τ 

.0141 

.1472 

.2824 

.0000 



SPSS/PC Release 1.10 

* * * * M U L T I P L E R E G R E S S I O N * * * * 

Equation Number 1 Dependent Variable.. LROA 

Variable(s) Entered on Step Number 
4.. V89 

Multiple R .58004 
R Square .33645 
Adjusted R Square .26062 
Standard Error 1.56474 

Analysis of Variance 
DF Sum of Squares Mean Square 

Regression 4 43.45163 10.86291 
Residual 35 85.69491 2.44843 

F = 4.43669 Signif F = .0053 

Variables in the Equation 

Variable Β SE Β Beta Τ Sig Τ 

V97 .36362 .15214 .40409 2.390 .0224 
V106 .17153 .16057 .17909 1.068 .2927 
V85 .30440 .27762 .16021 1.096 .2804 
V89 .13731 .13270 .16028 1.035 .3079 
(Constant) -6.00606 1.13504 -5.291 .0000 

Variables not in the Equation 

Variable Beta In Partial Min Toler Τ Sig Τ 

V83 .05895 .05431 .56325 .317 .7531 
V84 .07208 .06264 .50112 .366 .7167 
V88 -.25370 -.18877 .36737 -1.121 .2702 
V90 .39023 .27755 .33568 1.685 .1012 
V91 -.09460 -.09918 .58671 -.581 .5650 
V94 -2.476E-03 -.00252 .59394 -.015 .9884 
V96 .15252 .14063 .43568 .828 .4133 
V98 -8.173E-03 -.00767 .57481 -.045 .9646 
V102 -.06186 -.06224 .60379 -.364 .7184 
V103 8.3837E-03 .00867 .55149 .051 .9600 
V105 -.01195 -.01359 .64239 -.079 .9373 
V107 .05622 .05669 .57925 .331 .7426 

- # -



M U L T I P L E R E G R E S S I O N * * * * 

E q u a t i o n Number 1 Dependent V a r i a b l e LROA 

Variable(s) Entered on Step Number 
5.. V90 

Mu11 i ρ 1 e 
R Square 
Adjusted 
Standard 

Analysis 

R 

R 

.62255 

.38757 
Square .29750 

Error 1.52521 

of 

Regression 
Residual 

F = 

Variable 

V97 
V106 
V85 
V89 
V90 

4 

(Constant) 

Variable 

V83 
V84 
V88 
V91 
V94 
V96 
V98 
V102 
VI03 
V105 
V107 

-

Variance 
DF Sum of Squares 
5 

34 
50.05308 
79.09346 

.30328 Signif F = .0039 

Variables j 
Β 

.56216 

.03506 

.36227 

.34749 

.30402 
-8.41332 1. 

W —. T>~ ̂  ^Vil ΛΓ« Λ A+- -iv 

ΓΊ f h p Prfiiaf τ Λ Π 
.11 Lilt? i j M U a L l U n 

SE Β Beta 

18943 .62474 
17623 .03661 
27278 .19067 
17971 .40563 
18047 .39023 
80724 

< 4-·Κ
Λ
 Γ η ι , , 4 - . -

Λ η 

v a i l a J J l c a H O L 1 Γι L U C U I U Q L Ì U H 

Beta In Partial Min Toler 

.06980 .06690 

.09388 .08473 
-.09895 -.06746 
-.07151 -.07773 
-.09895 -.09946 
.16681 .15992 
.07737 .07279 

-.02905 -.03020 
.01819 .01956 

1.536E-03 -.00182 
.08698 .09076 

.33525 

.33417 

.26007 

.33300 

.30186 

.30014 

.31117 

.33080 

.33523 

.33507 

.33176 

Mean Square 

Τ 

.385 

.489 

.388 

.448 

.574 

.931 

.419 

.174 

.112 

.010 

.524 

10.01062 
2.32628 

Τ 

2.968 
.199 

1.328 
1.934 
1.685 
-4.655 

Sig Τ 

.7026 

.6284 

.7002 

.6572 

.5697 

.3588 

.6777 

.8633 

.9112 

.9917 

.6041 

Sig Τ 

.0055 

.8435 

.1930 

.0615 

.1012 

.0000 



SPSS/PC Release 1.10 

M U L T I P L E R E G R E S S I O N 

Equation Number 1 Dependent Variable LROA 

Variable(s) Removed on Step Number 
6.. V106 

Multiple R .62198 
R Square .38686 
Adjusted R Square .31678 
Standard Error 1.50414 

Analysis of Variance 

Regression 
Residual 

DF 
4 

35 

Sum of Squares 
49.96101 
79.18553 

Mean Square 
12.49025 
2.26244 

5.52069 Signif F = 0015 

Variable 
Variables in the Equation — 

Β SE Β Beta Τ Sig Τ 

V97 
V85 
V89 
V90 
(Constant) 

.58369 

.36999 

.36629 

.32052 
-8.54610 

.15336 

.26627 

.15074 

.15806 
1.65627 

.64866 

.19473 

.42758 

.41141 

3 
1 
2. 
2 
-5, 

806 
390 
430 
028 
160 

.0005 

.1734 

.0204 

.0502 

.0000 

Variable 

V83 
V84 
V88 
V91 
V94 
V96 
V98 
V102 
V103 
V105 
V106 
V107 

- Variables not in the 
Beta In Partial Min 

.07348 

.09511 
-.08205 
-.07444 
-.10159 
.16457 
.07597 

-.01984 
.02220 

4.5558E-03 
.03661 
.08895 

.07117 

.09123 

.05751 

.08166 

.10283 

.15788 

.08029 

.02122 

.02409 

.00551 

.03410 

.09662 

Equation 
To 1er 

.42504 

.42096 

.30127 

.41343 

.38817 

.38252 

.42476 

.42557 

.42520 

.42390 

.33568 

.42529 

Τ Sig Τ 

,416 
,534 
336 
478 
,603 
932 
470 
124 
,141 
032 
,199 
566 

.6800 

.5967 

.7390 

.6359 

.5506 

.3578 

.6416 

.9022 

.8891 

.9745 

.8435 

.5751 



SPSS/PC Release 1.10 

* * * * M U L T I P L E R E G R E S S I O N 

Equation Number 1 Dependent Variable.. V5B 

Beginning Block Number 1. Method: Stepwise 

Variable(s) Entered on Step Number 
1.. V103 

* * * * 

Mu11 i ρ 1e 
R Square 
Adjusted 
Standard 

Analysis 

R 

R Square 
Error 

of 

Regression 
Residual 

F = 

Variable 

V103 

6 

(Constant) 

Variable 

V83 
V84 
V85 
V88 
V89 
V90 
V91 
V94 
V96 
V97 
V98 
V102 
V105 
V106 
V107 

2 

Variance 

.30907 

.09552 

.07993 

.69976 

DF 
1 

58 

.12535 

Va ri< 
Β 

.11581 
2.94366 

— Variabl 
Beta In 

.1400E-03 
4.485E-04 
-.05858 
-.22112 
-.21324 
.01323 
.07732 
.10711 
.28624 
.02236 

-.18464 
.07258 

-.04067 
-.20478 
.06425 

Sum of Squares 

Signif 

2.99937 
28.40063 

F = .0163 

ables in the Equation 
SE Β Be 

es not in 
Partial 

-

-

-

-

-

-

-

.00218 

.00047 

.06131 

.20128 

.20926 

.01271 

.08051 

.09698 

.26602 

.02105 

.18657 

.05619 

.03964 

.19463 

.06301 

ta 

04679 .30907 
11023 

the Equation 
Min Toler 

.93746 

.99485 

.99071 

.74950 

.87102 

.83457 

.98073 

.74155 

.78125 

.80111 

.92351 

.54214 

.85939 

.81705 

.87007 

-

-

-1 
-1 

2 

-1 

-

-1 

Mean 

2 
26 

Τ ; 

.016 

.004 

.464 

.551 

.616 

.096 

.610 

.736 

.084 

.159 

.434 

.425 

.300 

.498 

.477 

Square 
2.99937 
.48967 

τ sig τ 

.475 .0163 

.704 .0000 

Sig Τ 

.9869 

.9972 

.6446 

.1263 

.1117 

.9239 

.5444 

.4649 

.0417 

.8743 

.1571 

.6725 

.7656 

.1396 

.6354 



SPSS/PC Release 1.10 

* * * * M U L T I P L E R E G R E S S I O N 

Equation Number 1 Dependent Variable.. V58 

Variable(s) Entered, on Step Number 
2.. V96 

Multiple R .39941 
R Square .15953 
Adjusted R Square .13004 
Standard Error .68044 

Analysis of Variance 
DF Sum of Squares Mean Square 

Regression 2 5.00926 2.50463 
Residual 57 26.39074 .46300 

F = 5.40962 Signif F = .0071 

Variables in the Equation 

Variable Β SE Β Beta Τ Sig Τ 

V103 .16597 .05148 .44294 3.224 .0021 
V96 .12691 .06091 .28624 2.084 .0417 
(Constant) 2.40215 .28114 8.544 .0000 

Variables not in the 

Variable Beta In Partial Min 

V83 .03183 .03341 
V84 2.4851E-03 .00270 
V85 -.03094 -.03338 
V88 -.10852 -.09068 
V89 -.15834 -.15668 
V90 -.02110 -.02086 
V91 .18673 .18951 
V94 .05731 .05300 
V97 .22193 .18696 
V98 -.14291 -.14749 
V102 .17208 .13358 
V105 2.2745E-03 .00227 
V106 -.12328 -.11417 
V107 .11514 .11535 

ι_ι4 u a L i u 

To 1er 

.75753 

.77862 

.76666 

.58681 

.73821 

.70087 

.68961 

.65131 

.58167 

.75729 

.50644 

.72157 

.68933 

.73038 

11 

-

-

-1 
-

1 

1 
-1 
1 

-

τ 

.250 

.020 

.250 

.681 

.187 

.156 

.444 

.397 

.424 

.116 

.009 

.017 

.860 

.869 

Sig T 

.8034 

.9839 

.8035 

.4985 

.2402 

.8765 

.1542 

.6928 

.1599 

.2692 

.3175 

.9865 

.3934 

.3886 



M U L T I P L E R E G R E S S I O N * * * * 

E q u a t i o n Number 1 Dependent V a r i a b l e . V58 

Variable(s) Entered on Step Number 
3.. V91 

Mu11 i ρ 1 e 
R Square 
Adjusted 
Standard 

Analysis 

R 

R 

.43556 

.18971 
Square .14631 

Error .67405 

of 

Regression 
Residual 

F = 

Variable 

VI03 

V96 
V91 

4 

(Constant) 

Variable 

V83 
V84 

V85 

V88 
V89 
V90 
V94 
V97 
V98 

V102 
V105 
V106 
V107 

-

Variance 
DF Sum of Squares 

3 5.95702 
56 25.44298 

.37047 Signif F = .0078 

Variables in the Equation 

Β SE Β Be 

.16881 .05103 .450 

ta 

53 
.15868 .06422 .35789 
.08812 .06101 .18673 

2.19011 .31482 

— Variables not in the Equation 
Beta In Partial Min Toler 

= UiDli , UÜ683 =68366 
-.01523 -.01679 .68922 

2.542E-03 -.00276 .67200 
-.15745 -.13154 .56550 
-.24043 -.23047 .67861 
.06458 .05977 .67944 
.13073 .11743 .63394 
.17233 .14190 .54937 

-.15239 -.15997 .67437 
.13850 .10825 .49499 

-.01911 -.01932 .68106 
-.13370 -.12596 .62314 
.09196 .09302 .67934 

-
-
-

-1 

1 
-1 

-
-

Mean Square 

Τ 

. 199 

.125 

.020 

.984 

.756 

.444 

.877 

.063 

.202 

.808 

.143 

.942 

.693 

1.98567 
.45434 
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3 . 308 
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Sig Τ 
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Equation Number 1 Dependent Variable.. V58 

Variable(s) Entered on Step Number 
4.. V89 

Multiple R .48244 
R Square .23275 
Adjusted R Square .17695 
Standard Error .66184 

Analysis of Variance 

Regression 
Residual 

F = 4.17118 

DF Sum of Squares 
4 7.30840 
55 24.09160 

Signif F = .0051 

Mean Square 
1.82710 
.43803 

Variable 

V103 
V96 
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(Constant) 

Variables 
Β 
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in the Equation — 
SE Β Beta 
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.24043 

Τ Sig Τ 
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Variable 

V83 
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V90 
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V106 
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- Variables not in the 
Beta In Partial Min 

07184 
05355 
02599 
07289 
08130 
06728 
19926 
06497 
22668 
01656 
04834 
04591 

.07721 

.05777 

.02880 

.04444 

.06682 

.05987 

.16792 

.06220 

.17626 

.01699 
•.04335 
.04665 

Equation 
To 1er 

.67546 

.67517 

.65837 

.28522 

.51830 

.60755 

.54488 

.58621 

.46387 

.67283 

.61694 

.66119 

Τ Sig Τ 
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.1938 
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Equation Number 1 Dependent Variable.. V58 

Variable(s) Entered on Step Number 
5.. V102 

* * * * 

Multiple 
R Square 
Adjusted 
Standard 

Analysis 

R 

R 

.50654 

.25659 
Square .18775 

Error .65748 

of 

Regression 
Residual 

F = 

Variable 

V103 
V96 
V91 
V89 
VI02 

3 

(Constant) 

Variable 

V83 
V84 
V85 
V88 
V90 
V94 
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V105 
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-

Variance 
DF Sum of Squares 
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.72759 Signif F = .0057 

Variables j 
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.11658 
-.09898 
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— Variables not ir 
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Square 
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Variable(s) Entered on Step Number 
6.. V97 

Multiple R .52965 
R Square .28053 
Adjusted R Square .19908 
Standard Error .65288 

Analysis of Variance 
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Regression 
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Mean Square 
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Equation Number 1 Dependent Variable.. V58 

Variable(s) Entered on Step Number 

7. . V98 
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R Square 
Adjusted 
Standard 

Analysis 
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.56391 
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Square .22619 

Error .64174 
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Regression 
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Variance 
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SE Β Beta 
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1 

3 

1 
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Square 
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