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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η έννοια της ανάπτυξης χρησιμοποιείται με πολλές μορφές στο σύγχρονο παγκόσμιο 

λεξιλόγιο. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ανάπτυξης : η εθνική ανάπτυξη ,η οικονομική 

ανάπτυξη ,η κοινωνική ανάπτυξη ,η πολιτική και πολιτιστική ανάπτυξη , η  

επιχειρηματική ανάπτυξη και άλλες πολλές ορολογίες , οι οποίες την ορίζουν 

διαφορετικά και πολλές φορές αντικρουόμενα.  

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματευόμαστε δύο κρίσιμα ζητήματα τα 

οποία είναι ζωτικής σημασία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και ειδικότερα τις 

στρατηγικές και διαπραγματευτικές διαδικασίες , τις οποίες επιβάλλεται να 

χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις, με τελικό στόχο την βιωσιμότητα και εν τέλει την 

ανάπτυξη τους.  

Πρωτίστως  για να εισαχθούμε στην βαθύτερη κατανόηση του θέματος εξετάζουμε και 

διευκρινίζουμε την έννοια της ανάπτυξης ,  αρχικά στα πλαίσια της παγκόσμιας 

διεθνούς πραγματικότητας και ειδικότερα  παραθέτοντας την ιστορική της αναδρομή  

και εννοιολογική της  μετεξέλιξη , τις μορφές τις οποίες έλαβε κατά το πέρασμα των 

χρόνων και τα κριτήρια μέτρησης της σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τους Διεθνείς 

Οργανισμούς , καθώς και στα πλαίσια θεσμών ,όπως η Gatt και ο ΠΟΕ ,μέσω 

ψηφισμάτων και διαβουλεύσεων, λαμβανομένου υπόψη ότι  το στοιχείο της ανάπτυξης 

καθορίστηκε ως απαραίτητο στοιχείο ανάλυσης του βιοτικού ,εισοδηματικού 

,οικονομικού ,επιχειρηματικού επιπέδου και της κοινωνικοοικονομικής και πολιτικής 

σταθερότητας  της κάθε χώρας . Απαραίτητη κρίθηκε η αναφορά μας στην  σημασία 

του όρου ανάπτυξη , η οποία καθιερώθηκε στην  Σύνοδο του Ρίου το έτος 1992 ,ως 

«αειφόρος» ανάπτυξη (sustainable development) και επικυρώθηκε στην Σύνοδο του 

Γιοχάνεσμπουργκ  με ψηφίσματα και διαταγές για κατεπείγουσες αναδιοργανώσεις 

των Διεθνών Οργανισμών Επιχειρηματικότητας όπως ο ΠΟΕ (World Trade 

Organization) «για να περάσει η Παγκόσμια Κοινότητα από τα λόγια στην πράξη», 

όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρομάνο Πρόντι και ηγέτης 

της πρωτοβουλίας αυτής, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002 ,ενώ 

η επόμενη και τελευταία Παγκόσμια Διάσκεψη για την βιώσιμη ανάπτυξη των ΗΕ 

«Rio+20», πραγματοποιήθηκε το 2012 , θέτοντας ,  μια φιλόδοξη ατζέντα στόχων 

βιώσιμης ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας. 

Ο όρος βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη  είναι ένας όρος ο οποίος κυριαρχεί μέχρι σήμερα 

και καθορίζει τον βαθμό περιβαλλοντικής και κοινωνικής ανάπτυξης της κάθε χώρας. 
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Όλα τα παραπάνω στοιχεία  παρουσιάζονται ως πρώτη υποενότητα στο εισαγωγικό 

μέρος το οποίο αφορά την ανάπτυξη ,καθώς είναι ο τελικός στόχος και όχι το μέσο 

πραγματοποίησης της.  

Κατά δεύτερον η επιχειρηματική ανάπτυξη παρουσιάζεται στην δεύτερη υποενότητα 

του εισαγωγικού μέρους προσδιορίζοντας τα κριτήρια μέτρησης της στο χώρο των 

επιχειρήσεων , τα στάδια της , την εξέλιξη της πριν από το 1850 και μετά, όπου στο 

στάδιο αυτό εμφανίζεται η επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, τους τρόπους και την 

σημασία της. Περαιτέρω παρουσιάζονται απόψεις του Schumpeter για την κυκλικότητα 

και την περιοδικότητα της ανάπτυξης και τον ρόλο ενός επιτυχημένου επιχειρηματία, 

προσέγγιση  η οποία προσφέρει γόνιμο έδαφος και στην σύγχρονη εποχή  της 

παγκοσμιοποίησης και του αδυσώπητου ανταγωνισμού.  

Αναγκαίο στοιχείο όμως κατά τρίτο  για την πλήρη κατανόηση της ανάπτυξης του 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος , είναι η εξέταση της επιχείρησης στα πλαίσια εντός του 

Ελληνικού Συνταγματικού Δικαίου και  γενικά του Ελληνικού νομοθετικού πλαισίου 

και της έννομης τάξης ,τα οποία θέτουν τα όρια των στρατηγικών και των 

διαπραγματεύσεων ,τους τρόπους με τους οποίους  οφείλουν να διεξάγονται καθώς και 

τις αξίες και τα χρηστά ήθη που πρέπει να τις διέπουν , με σκοπό να αποφεύγεται ο 

αθέμιτος ανταγωνισμός και οι τρόποι ανάπτυξης της επιχείρησης να λειτουργούν μέσα 

σε ένα έννομο και κατάλληλο πλαίσιο, στοιχείο το οποίο παρατίθεται στην τρίτη 

υποενότητα του παρόντος εισαγωγικού μέρους. Οι τρείς αυτές εισαγωγικές 

υποενότητες,  κατά πρώτον μας εισάγουν στην έννοια της επιχειρηματικής ανάπτυξης 

στα πλαίσια της παγκόσμιας πραγματικότητας και κατά δεύτερον  μας βοηθάνε να 

εισέλθουμε μετέπειτα στο Α και στο Β Μέρος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας , 

που αφορούν  αντίστοιχα τις στρατηγικές κινήσεις και τα διαπραγματευτικά πλαίσια ,  

τα οποία πρέπει να εφαρμόσει η εταιρεία  στην προσπάθεια επιτυχίας της (ταχείας  

εξελισσόμενης ανάπτυξης).  Πάντως σκοπός της παρούσης εργασίας είναι  να αναδείξει 

τα στρατηγικά και διαπραγματευτικά εργαλεία με τα οποία επιτυγχάνεται σε 

επιχειρηματικό επίπεδο η ανάπτυξη των επιχειρήσεων  με πολλαπλούς τρόπους και 

σχεδόν λαμβάνει απεριόριστες μορφές. Επομένως οι  δύο τρόποι με τους οποίους 

επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και  εστιάζουμε την προσοχή μας στην 

παρούσα μεταπτυχιακή εργασία είναι οι στρατηγικές και οι διαπραγματευτικές 

διαδικασίες. 
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Ειδικότερα στο Α Μέρος εντάσσονται τα κεφάλαια  από 1 έως 14, στα οποία 

εντάσσονται όλες οι ακολουθούμενες στρατηγικές των επιχειρήσεων και τις οποίες θα 

αναλύσουμε διεξοδικότατα. 

Υπάρχουν  πάρα πολλές μορφές στρατηγικής ανάπτυξης αλλά  θα εστιάσουμε στις 

επιστημονικά θεωρούμενες τρεις βασικές κατηγορίες ,οι οποίες είναι οι παρακάτω: 

Η πρώτη κατηγορία στρατηγικών είναι οι οριζόμενες ως «στρατηγικές ανάπτυξης» από 

τον Wheelen κατά τις οποίες η επιχείρηση μέσω εξαγορών ,συγχωνεύσεων και άλλων 

στρατηγικών συμμαχιών αλλάζοντας οργανωτικό πλαίσιο προσπαθεί να είναι μπροστά 

επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη κερδοφορία ,ανασυγκρότηση και άλλα πλεονεκτήματα τα 

οποία θα εξετάσουμε στην συνέχεια στα πλαίσια της παρούσης μεταπτυχιακής 

εργασίας.  

Ακολούθως   η  δεύτερη κατηγορία , στην οποία θα δώσουμε έμφαση , είναι οι 

οριζόμενες ανταγωνιστικές στρατηγικές από τον Porter,ο οποίος θεωρείται ο πλέον 

ειδήμων στην πορεία των χρόνων και  γκουρού της στρατηγικής ,οι οποίες 

εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση και τις θέτουν ένα βήμα 

μπροστά από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και αυτές  είναι : οι στρατηγικές της 

διαφοροποίησης και της ηγεσίας κόστους . 

 Η τρίτη η κατηγορία περιλαμβάνει  τις στρατηγικές διεθνοποίησης, οι οποίες κατά τον 

Καθηγητή Β.Παπαδάκη αναφέρονται σε στρατηγικές κινήσεις ,πλεονεκτήματα κλπ. 

εταιριών , που δραστηριοποιούνται και επεκτείνονται εκτός της εγχώριας αγοράς στο 

εξωτερικό ,  με αποτέλεσμα να κατέχουν υψηλό μερίδιο αγοράς και να 

αντιπροσωπεύουν  την χώρα μας στην παγκόσμια διεθνή σκηνή . 

Ασφαλώς δεν θα μπορούσαμε να παραβλέψουμε την στρατηγική της καινοτομίας ή 

καινοτομική στρατηγική , την οποία αναλύουμε διεξοδικότατα και λόγω της σημασίας 

της την αναφέρουμε  πρώτη , καθώς μέσω αυτής οι επιχειρήσεις είναι ένα βήμα 

μπροστά από τις εξελίξεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό τους περιβάλλον και 

κατέχουν μια μοναδική , ξεχωριστή στρατηγική θέση στον επιχειρησιακό χάρτη , η 

οποία υπόσχεται πολλά κέρδη. Η καινοτομία περιλαμβάνει πολλές πλευρές , τις οποίες 

θα επεξηγήσουμε διεξοδικά. 

 Βέβαια καμία στρατηγική δεν είναι πανάκεια . Ασφαλώς η κάθε στρατηγική έχει 

πλεονεκτήματα αλλά εγκυμονεί κινδύνους και μειονεκτήματα .Η καταλληλότητα της 

επιλογής της στρατηγικής με την οποία θα συμπορευθεί η επιχείρηση ορίζεται από την 
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μορφή ,τον τύπο ,το μέγεθος ,τα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία ,τις ανάγκες ,τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα ,την τεχνολογική καινοτομία και μια πλειάδα 

παραγόντων ,  οι οποίοι προσδιορίζουν την κατάλληλη στρατηγική (της κάθε 

επιχείρησης). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θυμόμαστε ότι η κατάλληλη στρατηγική 

είναι μοναδική και ξεχωριστή για κάθε επιχείρηση. 

 Περαιτέρω στο Α Μέρος  προχωρούμε από τις ειδικές στρατηγικές τις οποίες 

αναφέραμε  σε ανάλυση των γενικών στρατηγικών ,δηλαδή των στρατηγικών που 

χρησιμοποιεί η κάθε επιχείρηση,  η οποία έχει κύρος και υπόσταση και είναι: α) η 

στρατηγική της χρηματοδότησης, β ) η στρατηγική ανθρωπίνων πόρων , γ) η 

στρατηγική του μάρκετινγκ και δ) η νέα φιλοσοφία μάνατζμεντ ,  η οποία έχει 

επίκεντρο την εταιρική κουλτούρα, τον καταναλωτή ,τον εργαζόμενο και την ποιότητα 

και αυτή η φιλοσοφία ονομάζεται «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας» και την οποία θα 

παρουσιάσουμε στο κεφάλαιο της στρατηγικής του μάρκετινγκ.  

Όμως οι στρατηγικές από μόνες τους δεν θα έχουν καμία σημασία εάν η επιχείρηση δεν 

εξετάζει τις διαπραγματευτικές διαδικασίες, τις οποίες θα προσδιορίσει και θα 

ακολουθήσει. Για το λόγο αυτό στο Β' Μέρος που προαναφέραμε πραγματοποιείται 

ανάλυση του θέματος των διαπραγματεύσεων , το οποίο αναλύεται εκτενέστατα σε 

τέσσερα κεφάλαια  και ειδικότερα στο  18 Κεφάλαιο, όπου γίνεται αναφορά στις 

γενικές αρχές και χαρακτηριστικά των διαπραγματεύσεων και ακολούθως στο 

Κεφάλαιο 19  όπου γίνεται αναφορά στην προετοιμασία και στις τακτικές των 

επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων . Στην συνέχεια στο Κεφάλαιο 20  αναλύεται η  

στρατηγική και οι τακτικές της επιμεριστικής διαπραγμάτευσης (win/lose), ενώ 

μετέπειτα στο Κεφάλαιο 21 αναλύεται η στρατηγική και οι τακτικές της συνθετικής 

διαπραγμάτευσης (win/win).Κάθε μέρα οι άνθρωποι ασυναίσθητα και εκ φύσεως 

διαπραγματευόμαστε , συνεχώς , με το φιλικό , με το οικογενειακό ,το επαγγελματικό 

μας περιβάλλον και ούτω καθεξής, καθώς επιτελούμε πολλoύς  ξεχωριστούς ρόλους 

στην ζωή μας, σύμφωνα με την θεωρία του Berger και Luckman,πόσο δε οι 

επιχειρήσεις ,οι οποίες είναι νομικά και όχι φυσικά όντα. Την ίδια ανάγκη έχει 

πράγματι και μία επιχείρηση  καθώς κάθε μέρα συναλλάσσεται με προμηθευτές 

,πελάτες και εργαζομένους κλπ. ,οπότε συνεπώς  για να επιβιώσει ,να λειτουργήσει και 

να ακολουθήσει μια αναπτυξιακή πορεία ο οργανισμός –επιχείρηση, κάθε μέρα, λόγω 

των συναλλαγών τις οποίες διεξάγει, είναι υποχρεωμένος να διαπραγματευτεί 

προσπαθώντας να πετύχει τους καλύτερους όρους είτε μόνο για την επιχείρηση όπως 
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στην επιμεριστική διαπραγμάτευση  win/lose ,είτε και για τις δύο πλευρές , 

χρησιμοποιώντας την συνθετική διαπραγμάτευση ή αλλιώς win/win.  

Τέλος στο Μέρος Β’ και στο Κεφάλαιο 22 γίνεται αναφορά στις μεθόδους επίλυσης 

διενέξεων , σε 1 η περισσότερα πρόσωπα, ανάμεσα σε μία ομάδα ,μεταξύ ομάδων και 

μεταξύ επιχειρήσεων και πελατών, λαμβανομένης υπόψη  της μεγάλης  σημασίας την 

οποία έχει για την επιχείρηση η γνώση του θέματος αυτού ,διότι με τη γνώση αυτή 

διασφαλίζεται η  εργασιακή ειρήνη, η οποία επιτυγχάνεται μέσω κοινών στόχων και  

αμοιβαίων ωφελειών κατά την διαπραγματευτική διαδικασία στο εσωτερικό της 

επιχείρησης μεταξύ της Διοίκησης κα των «εσωτερικών πελατών», δηλαδή του 

προσωπικού της . Η συναισθηματική νοημοσύνη του διαπραγματευτή είναι στοιχείο, το 

οποίο λαμβάνεται υπόψη για την επίτευξη της επίλυσης των διαφωνιών με 

αντικειμενικό τρόπο. 

Πάντως ο  ρόλος και η σημασία των υπαλλήλων για την επιχείρηση έχει ξεφύγει από τα 

παραδοσιακά στεγανά και την παραδοσιακή αντίληψη της παραγωγής εργασίας έναντι 

αμοιβής και η ικανοποίηση των εργαζομένων έχει θεωρηθεί , στην σύγχρονη εποχή,  

βασικός παράγοντας της επιχειρηματικής ανάπτυξης, οι οποίοι ορίζονται πλέον ως 

εσωτερικοί πελάτες ενώ ο δεύτερος πυλώνας αναπτυξιακής πορείας είναι  η 

ικανοποίηση των εξωτερικών πελατών ,δηλαδή των καταναλωτών.  

Μετέπειτα ακολουθεί το Μέρος 3 , το οποίο περιλαμβάνει μελέτες περιπτώσεων και 

συνεντεύξεις τεσσάρων  αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων  Leader  στους κλάδους 

,στους οποίους δραστηριοποιούνται για να προσδιοριστεί με ποιο τρόπο οι εν λόγω 

επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τις στρατηγικές και διαπραγματευτικές διαδικασίες με 

τελικό στόχο την ανάπτυξη τους. Η πρώτη εταιρία είναι η πασίγνωστη Alumil,η οποία 

δραστηριοποιείται και  στο εξωτερικό και παράγει κουφώματα αλουμινίου και 

αλουμινένια προϊόντα, η δεύτερη είναι η τεράστια αλυσίδα σουπερμάρκετ  «Μασουτης 

Α.Ε» οποία δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά ,η τρίτη είναι η αλυσίδα 

καταστημάτων press and coffee Speaty A.E. , η οποία αποτελεί  πρωτοπορία για την 

ελληνική εστίαση ,καθώς είναι τα λεγόμενα convenience –stores που ξεκίνησαν και 

ανθίζουν στην Αμερική  και την Ιταλία και η τέταρτη μελέτη περίπτωσης  αφορά το 

εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη , είναι 

ιδιοκτησίας της εταιρίας Lamda Development που ανήκει στον ελληνικό όμιλο Λάτση . 

Το εν λόγω εμπορικό κέντρο είναι το μεγαλύτερο στο χώρο της Βαλκανικής 

Χερσονήσου, αποτελεί πηγή ξένων επενδύσεων και λόγω της πρωτοτυπίας του 
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προσφέρει μοναδικές εμπειρίες  και υπηρεσίες  ποιότητος στον καταναλωτή .(Customer 

experience) 

 Οι συνεντεύξεις αυτές μας δόθηκαν από σημαντικά διευθυντικά στελέχη, τα οποία 

διαμορφώνουν καίρια τις στρατηγικές κινήσεις και αποφάσεις των εταιριών αυτών  και 

σε αυτές αναζητήσαμε τις  αληθινές  στρατηγικές  και διαπραγματευτικές διαδικασίες , 

οι οποίες χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της λειτουργίας τους . 

Επίσης εμβαθύναμε περισσότερο στην περίπτωση της Alumil ,αναλύοντας παράλληλα 

όλο τον κλάδο διέλασης αλουμινίου στην χώρα μας και παραθέτουμε τα σχετικά 

στατιστικά στοιχεία μέσω διαγραμμάτων ανταγωνισμού , σχολιασμών 

,χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπως πίνακα αριθμοδεικτών , κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης κλπ., με σκοπό να προσδιορίσουμε την στρατηγική της θέση 

στα πλαίσια όλου του κλάδου διέλασης αλουμινίου στην χώρα μας . Τα εν λόγω 

στοιχεία παρατίθενται σε πέντε (5) υποενότητες στην σχετική μελέτη της περίπτωσης 

Alumil. 

Ακολούθως καταγράφουμε την μεθοδολογία την οποία χρησιμοποιούμε  για την 

συγγραφή της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας και τέλος προβαίνουμε στην ανάλυση 

των συμπερασμάτων , τα οποία προέκυψαν σύμφωνα με τα βιβλιογραφικά και 

εμπειρικά δεδομένα. 

 Επισημαίνεται ότι για την πλήρη κατανόηση κάθε Κεφαλαίου ,εκ των ανωτέρω 

αναφερομένων ,  παρατίθεται ένα case –study  (στο τέλος κάθε Κεφαλαίου) ,στο οποίο 

αποτυπώνονται  αυτά που γράφουμε στο κάθε Κεφάλαιο. 

.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1:Η έννοια της ανάπτυξης στα πλαίσια της 

διεθνούς οικονομικής πραγματικότητας  

 

1.1 Εισαγωγικά 

Η συμμετοχή των Διεθνών Οργανισμών και κυρίως του ΟΗΕ στα πλαίσια της 

ανάπτυξης και κυρίως η μετεξέλιξη της ίδιας της έννοιας της ανάπτυξης στα πλαίσια 

των Διεθνών Οργανισμών αποτελεί ένα καίριο πολιτικοοικονομικό θέμα και όχι μόνο , 

το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί και να αναλυθεί σε πολυσέλιδα άρθρα ,τόμους 

βιβλίων και κυρίως σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής. Στην παρούσα ενότητα θα 

παρουσιάσουμε με σαφήνεια το θέμα της μετεξέλιξης της ανάπτυξης στα πλαίσια των 

Διεθνών Οργανισμών και της διεθνούς πραγματικότητας, με πολυποίκιλες αναφορές 

εκεί όπου χρειάζεται, προκειμένου στη συνέχεια εισέλθουμε στο θέμα της ανάπτυξης 

των επιχειρήσεων, οι οποίες για να επιβιώσουν στη σημερινή εποχή και να 

αναπτυχθούν είναι απαραίτητο ν αντέχουν στον διεθνή υγιή ανταγωνισμό. Ξεκινώντας 

θα παρουσιάσουμε ένα γενικότερο θεσμικό πλαίσιο της ανάπτυξης σε επίπεδο κρατών –

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,του ΟΗΕ και της παγκόσμιας Διεθνούς Κοινότητας , 

ενώ παράλληλα πρώτιστο μέλημα μας θα είναι ο ορισμός της έννοιας της ανάπτυξης 

από πολλές πλευρές ,όπως η γλωσσολογική και η μετεξέλιξη της λέξης κατά το 

πέρασμα των χρόνων ,πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο για την καλύτερη αλληλουχία 

της κατανόησης της συμβολής και του ρόλου τον οποίο διαδραματίζει η έννοια της 

ανάπτυξης, στα πλαίσια των κρατών μελών των παγκόσμιων  κοινωνικοπολιτικών 

θεσμών. 

Καταρχήν η έννοια της ανάπτυξης έχει επικρατήσει όχι μόνο στην οικονομική ,αλλά 

και στην κοινωνικοοικονομική πολιτική ζωή των χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς 

η σημασία της είναι καίρια για δύο κυρίως λόγους ,τους οποίους θα αναλύσουμε 

παρακάτω : Κατά πρώτον λόγω του ρόλου τον οποίο διαδραματίζει στην 

μακροοικονομική οπτική μίας χώρας μέσω του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 

(ΑΕΠ) και κατά δεύτερον λόγω του άμεσου αντίκτυπου που έχει στην επιχειρηματική 

ζωή μιας γεωγραφικής περιφέρειας. Για τον λόγο αυτό η ανάπτυξη εξετάζεται από μια 

ευρεία γκάμα οικονομικών  και ανθρωπιστικών επιστημών όπως οι επιστήμες 
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οικονομίας και διοίκησης (management and economics) , η κοινωνιολογία, η πολιτική 

επιστήμη (political science ) και τέλος η χρηματοοικονομική (financial). 

1.2 Ιστορική αναδρομή- Εννοιολογικός προσδιορισμός της ανάπτυξης 

Οι ρίζες της έννοιας της ανάπτυξης σύμφωνα με τον καθηγητή Αργύρη Φατούρο  

μπορούν να αναζητηθούν ακόμα και στην Αρχαία Ελλάδα, όπου διατυπώθηκε η 

«βιολογική μεταφορά στην οποία υποκρύπτεται η έννοια της ανάπτυξης» ,αλλά και η 

έννοια της προόδου.  

Η φιλελεύθερη έπειτα οικονομική σκέψη και επιστήμη ,που ξεκίνησε κατά τον 

Διαφωτισμό επέκτεινε περισσότερο την έννοια της ανάπτυξης .Οι πρώτοι Σκώτοι 

οικονομολόγοι ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα και αποδόθηκε στην ανάπτυξη η έννοια 

της «οικονομικής μεγέθυνσης» , ενώ στα αγγλικά καθιερώθηκε ο όρος "growth" ο 

οποίος υποδήλωνε αυτή την οπτική.  

Ο όρος ανάπτυξη ως αμιγής οικονομική εκδοχή  συναντάται κατά τις πρώτες δεκαετίες 

του 20ου αιώνα στο έργο του Joseph Schumpeter και του John Maynard Keynes , όπου 

γίνεται σαφής μνεία.  

Ως πρωτοβουλία μετέπειτα από αυτά τα έργα πραγματοποιήθηκε η Ίδρυση του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας κατά την διάσκεψη του 

Bretton Woods , όπου o Keynes αναφέρεται ρητά στην ανάπτυξη ως κύριο πρόβλημα 

και προβληματική συνισταμένη της μεταπολεμικής εποχής. Μπορούμε επομένως να 

πούμε ότι η προβληματική πάνω στην έννοια της ανάπτυξης οδήγησε σε ένα μεγάλο 

βήμα ,μέσω της σύστασης των διακυβερνητικών αυτών οργανισμών , ένα βήμα το 

οποίο εγγυόταν την δέσμευση στην εφαρμογή της ανάπτυξης σε διακρατικό επίπεδο , 

έχοντας σαν έμμεσο αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας και την σύγχρονη , για εκείνη 

την εποχή , ανάπτυξη των επιχειρήσεων καθώς και της συνεργασίας τους σε διακρατικό 

επίπεδο , την συναλλαγματική των ισοτιμιών καθώς και σε πολιτικοοικονομικό επίπεδο 

στην διεθνή κατάταξη των χωρών αρχικά ως «καθυστερημένες»  (backward)  και 

αναπτυγμένες , έπειτα μιλώντας για τις χώρες με χαμηλό βιοτικό και αναπτυξιακό 

επίπεδο  ως «μη αναπτυγμένες»  ( underdeveloped )  , λίγο αργότερα  και για αρκετό 

καιρό ως «υποανάπτυκτες» (underdeveloped),  μετά λιγότερο αναπτυγμένες ( less 

developed ) και τέλος ως «αναπτυσσόμενες» (developing) και αναπτυγμένες, όρος 

αμφίβολης ακρίβειας αλλά με επικράτηση άνω των  δύο δεκαετιών.  
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Επίσης από τα μέσα της δεκαετίας του ΄50 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ΄80 

ευδοκίμησε ο όρος «Τρίτος Κόσμος» , ο οποίος ήταν γαλλικής εμπνεύσεως και 

«υπονοούσε μια αναλογία με την «Τρίτη τάξη (tiers etat)» επηρεασμένος από την 

Γαλλική Επανάσταση , με στόχο να προστεθεί μια διεθνικοπολιτκή και ιδεολογική 

πτυχή στον όρο. 

 Περαιτέρω όροι αναπτύχθηκαν με στόχο να καθιερώσουν ορισμένες διακρίσεις 

καταρχήν εν μέρει με πολιτικό περιεχόμενο ,  κατά δεύτερον με νομικές συνέπειες ,που 

περιλαμβάνουν τις διακρίσεις χωρών σε κατηγορίες και κατά τρίτον για να τονίσουν 

τον τεχνικό χαρακτήρα των χωρών αυτών . 

Οι στόχοι της ανάπτυξης ήταν: «η διανομή του προϊόντος, η πλήρης απασχόληση , η 

εξάλειψη της φτώχειας και γενικά οι βελτίωση του βιοτικού επιπέδου όλων των 

ανθρώπων» Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο βέβαια να δημιουργηθεί ένα 

εργαλείο για την μέτρηση της επάρκειας των μέσων  που παράγονται και αυτό σε 

ευρύτερο πλαίσιο ισοδυναμεί  με ένα εργαλείο αποτίμησης της οικονομικής ανάπτυξης 

και της παραγωγής. Με αυτούς τους όρους  εξισώνεται το εργαλείο αυτό με την 

μεγέθυνση. Για τον λόγο αυτό ο πρώτος δείκτης ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την 

μέτρηση της ανάπτυξης είναι το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν –ΑΕΠ ή το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ  ως συνέπεια και της κευνσιανικής  οικονομικής θεωρίας ,με την οποία η 

συνολική ζήτηση «είναι από τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες του επιπέδου 

ισορροπίας της συνολικής παραγωγής.»¨ 

Ανεξάρτητα πάντως από τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν στην χρήση του και τα 

μειονεκτήματα του, τα οποία αναφέρονται παρακάτω, το ΑΕΠ είναι από τα πιο 

ισχυρότερα ,πιο εύληπτα, «ευρέως χρησιμοποιούμενα μέτρα εκτίμησης της 

αναπτυξιακής πορείας».  

1.3 Ο μέτρηση με το ΑΕΠ και ο ρόλος του ΑΕΠ 

 Άμεσο αποτέλεσμα είναι να μετριέται η έννοια της ανάπτυξης ανάλογα με το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ, κατά κύριο λόγο και να ταξινομεί τις χώρες σε χώρες «χαμηλού 

εισοδήματος» (και περαιτέρω «χαμηλότερου εισοδήματος») , «μέσου εισοδήματος» 

(και κατ’ επέκταση «ανώτερου μέσου») και σε χώρες «υψηλού εισοδήματος» , με 

παράλληλη αποφυγή στην παρουσίαση των στατιστικών η αποφυγή της έκφρασης 

«αναπτυσσόμενη ή «ανεπτυγμένη» χώρα . Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι 

επίσης η διάκριση μεταξύ των «ελάχιστα αναπτυγμένων» (least developed) ή  
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φτωχότατων χωρών γίνεται και πάλι με βάση το ΑΕΠ. Τα στοιχεία αυτά μπορούμε να 

τα αντλήσουμε από τους «Παγκόσμιους Δείκτες» (world indicators) , τα οποία 

δημοσιεύονται σε κάθε ετήσια έκθεση για την ανάπτυξη (Development Report) της 

Παγκόσμιας Τράπεζας.  

Γενικά μέτρο οικονομικής μεγέθυνσης είναι το σύνολο των τελικών προϊόντων και 

υπηρεσιών που παράγονται ετησίως  σε μια οικονομία και αυτό μετράται με το  ΑΕΠ ή 

με αλλά λόγια  την «παραγωγή μόνο των ελληνικών συμφερόντων  επιχειρήσεων, 

ανεξάρτητα τον τόπο στον οποιο είναι εγκατεστημένες( στο εσωτερικό ή στο 

εξωτερικό)» Τα ΑΕΠ αποτιμά αμέσως το βιοτικό επίπεδο των πολιτών κάθε κράτους.. 

Τέλος ένας άλλος όρος «χώρες σε μετάβαση» (countries in transition ), μετά το 1989-

1990 και την κατάρρευση του «ανατολικού συνασπισμού», ήθελε να καταδείξει την 

μετάβαση από το σοσιαλιστικό στο καπιταλιστικό κατεστημένο και να επιτύχει την 

διάκριση των τέως σοσιαλιστικών χωρών από τις «αναπτυσσόμενες» ,οι οποίες βέβαια 

έχουν πολλά κοινά στοιχεία.(θέμα το οποίο δεν είναι της παρούσης)  Το βήμα αυτό , 

δηλαδή της σύστασης των πρώτων Παγκόσμιων Οικονομικών Οργανισμών 

ακολούθησαν και άλλες συστάσεις διεθνών οργανισμών και κινημάτων με έμφαση στην 

ανάπτυξη ,τα οποία επιτελούσαν και φυλετικό ,κοινωνικό και γενικότερα μεγαλύτερο 

εύρος δικαιωμάτων και συμφερόντων , γεγονός το οποίο θα αναλύσουμε στην πορεία 

του κεφαλαίου αυτού. 

1.4 Η αλλαγή  του όρου «ανάπτυξη» Από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι την 

σύγχρονη εποχή: Τα στάδια και οι διαδικασίες 

 Κατά την διάρκεια του Α΄  Παγκοσμίου Πολέμου και έπειτα , μια πλειάδα σύγχρονων 

Ούγγρων κυρίως οικονομολόγων όπως ο Tomas Balogh , o Nicholas Kaldor και ο Paul 

N. Rosenstein Rodan , λόγω της οικονομικής κρίσης την οποία βίωσαν στο μεσοπόλεμο 

και της οικονομικής κατάστασης των χωρών τους , πραγματοποίησαν εκτενέστατες 

μελέτες σχετικά με την ανάπτυξη των «καθυστερημένων» χωρών αρχικά της Κεντρικής 

και Ανατολικής Ευρώπης και έπειτα και των άλλων ηπείρων. Επίσης σχεδόν 

ταυτόχρονα εμφανίστηκαν οι πρώτες μελέτες για την οικονομική πρόοδο στα πλαίσια 

της ανάπτυξης των αποικιακών εδαφών εκείνης της εποχής.(Eugene Stanley , W. 

Arthur Lewis , P.T. Bauer) 

Σύμφωνα με τον Schumpeter J. «η ανάπτυξη είναι ένα ξεχωριστό φαινόμενο ,εντελώς 

ξένο  από αυτό που μπορεί να παρατηρηθεί στην κυκλοφοριακή ροή ή τάση προς την 
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ισορροπία» ενώ δέχεται σύμφωνα με την θεωρία του για την ανάπτυξη ότι « η 

οικονομία ,μέσω του προσδιορισμού προσφοράς και ζήτησης των αγαθών και των 

υπηρεσιών « τείνει να ισορροπήσει και να προσαρμόσει την υφιστάμενη κατάσταση 

στην εμφάνιση των νέων δεδομένων που συντελούνται καθημερινά. Η ανάπτυξη 

συντελείται μέσω επαναστατικών αλλαγών οι οποίες είναι: 

Α) η εμφάνιση νέων προϊόντων τα οποία δεν προϋπήρχαν και η ποιοτική βελτίωση των 

προϊόντων τα οποία υπάρχουν 

Β) η εφαρμογή νέων μεθόδων παραγωγής και εμπορίας 

Γ ) το άνοιγμα νέων αγορών  

Δ) Η  απόκτηση νέων πηγών προσφοράς  πρώτων υλών ή ημικατεργασμένων 

προϊόντων  

Ε ) Η αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση των κλάδων  προσφερόμενων προϊόντων ή 

υπηρεσιών 

Οι μελέτες για την ανάπτυξη πολύ γρήγορα πολλαπλασιάστηκαν σε οικονομική καθώς 

και σε πολιτική διάσταση. Καταρχήν γρήγορα συνδέθηκαν στενά με «αιτιολογικές 

αναλύσεις» , συχνά « σε ιστορικό πλαίσιο» , δηλαδή σε μια ευρεία γκάμα διατύπωσης 

απόψεων σε καίρια σημεία εθνικού επιπέδου ,όπως για παράδειγμα ,οι λόγοι –αιτίες 

όπου μέσω αυτών επιτυγχάνεται η ανάπτυξη ορισμένων χωρών ,καθώς και κατά 

δεύτερο αλλά αλληλένδετο , με συστάσεις για μέτρα οικονομικής πολιτικής προς τις 

αναπτυσσόμενες (καθιερωμένος όρος σήμερα ) ,όσο και προς τις αναπτυγμένες χώρες 

με στόχο την συνεχή προοδευτική ανάπτυξη. Αποτέλεσμα ήταν παρά τις 

ανταγωνιστικές απόψεις και πολιτικές που ήταν ευνόητο να δημιουργηθούν η 

«οικονομική της ανάπτυξης» να γίνει ένας εδραιωμένος κλάδος της «πολιτικής 

οικονομίας, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1950». 

Η λέξη και η έννοια της ανάπτυξης όσον αφορά την οικονομική και  πολιτική της 

διάσταση συνδέθηκε στην πολιτική επιστήμη και στην κοινωνιολογία  με την έννοια 

του «εκσυγχρονισμού» η με τον όρο «modernization» στα αγγλικά ,ο οποίος «θεωρείται 

προϋπόθεση αλλά και συνέπεια της οικονομικής ανάπτυξης» Στο σημείο αυτό πρέπει 

να επισημάνουμε ότι πολλά πολιτικοοικονομικά ρεύματα διεκδίκησαν αυτόν τον όρο. 

Στην αρχή της καθιέρωσης της η επιδίωξη της ανάπτυξης έγινε σύνθημα των 

«προοδευτικών δυνάμεων μαρξιστικών και μη», διότι συνδεόταν στενά με την κρατική 
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παρέμβαση στις κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές πτυχές της εφαρμογής των μέσων 

της ανάπτυξης ,τα οποία αποτελούσαν θέμα διαμάχης, στα κράτη. 

 Έπειτα όμως ο όρος αυτός ενώ ήταν στην κορύφωση του στο διεθνές στερέωμα την 

δεκαετία του 1970 ιδιαίτερα , λόγω της «τεχνοκρατικής , οικονομίστικης απόχρωσης» 

που εμπεριείχε απορρίφθηκε , καθώς συνδέθηκε με τις πρακτικές του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας ,κάνοντας ταυτόχρονα 

προσπάθεια να συνδεθεί με ανθρωπιστικές κοινωνικοπολιτικές διαστάσεις. Η κριτική 

που δέχθηκε ήταν κατά πρώτον η αδιαφορία του προς την ανθρώπινη φύση ,πράγμα το 

οποίο αποδόθηκε με τον όρο « desarollismo» των λατινοαμερικανών ,δηλαδή 

«αναπτυξικισμός» , ο οποίος έτσι όπως αποδίδεται είναι άμεσα συνδεδεμένος με τις 

θεωρίες και τις πρακτικές του καπιταλιστικού κατεστημένου. Η δεύτερη κριτική 

συνδέεται με την υποτίμηση της φύσης, των φυσικών πόρων και των ισορροπιών  

.Θέματα οικολογικού ενδιαφέροντος ήρθαν στο επίκεντρο από τους ριζοσπαστικούς 

οικολόγους. 

1.5 Η σημασία της ανάπτυξης στην σύγχρονη εποχή 

Ερχόμενοι στο επίκεντρο της σύγχρονης εποχής η ανάπτυξη πλέον διαδραματίζει ένα 

οικονομικοπολιτικό ρόλο, μέσω της εξέλιξης της στους σύγχρονους Διεθνείς 

Οργανισμούς της ευρύτερης οικογένειας των Ηνωμένων Εθνών με τον ρόλο που 

διαδραματίζουν στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, ο οποίος είναι 

«παράλληλος και αμφίδρομος με τον ρόλο τον οποίο κατέχει η ανάπτυξη στον 

επιστημονικό και πολιτικό λόγο». 

Γενικότερα η διάσταση της έννοιας της ανάπτυξης αντιμετωπίζεται με σχετική 

αυτονομία από τους Διεθνείς Οργανισμούς σε ένα θεσμικό πλαίσιο των κρατών μελών , 

όπου το ίδιο το κράτος στην γεωγραφική του περιφέρεια επιβάλλει τις ισχύουσες 

νομοθεσίες από τα θεσμικά του όργανα , τα οποία έχουν επιβληθεί ώστε να καθορίζουν 

αυτές τις αποφάσεις. Η θεωρία του νεολειτουργισμού είναι η επικρατούσα θεωρία στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση , η οποία επιτρέπει στο κράτος μέλος να διατηρεί την σχετική 

αυτονομία του ,αφού πρώτιστο και ανώτατο  λόγο έχουν τα δικά του θεσμικά όργανα 

,όπως προβλέπει το Σύνταγμα , σε αντίθεση με την ξεπερασμένη πλέον θεωρία του 

ομοσπονδισμού ,στην οποία υποστηριζόταν ότι  η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ενιαία 

ομοσπονδιακή οντότητα και κοινότητα και όλες οι αποφάσεις των Ανωτάτων 

Ευρωπαϊκών Οργάνων οφείλουν να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα σε όλα τα κράτη-

μέλη. Η θεωρία του νεολειτουργισμού συνδυάζει και τα δύο στοιχεία ,δηλαδή και την 



31 
 

ελευθερία του κράτους-μέλους να επιβάλλει αποφάσεις με τα δικά του συνταγματικά 

κατοχυρωμένα όργανα με τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και των υπόλοιπων 

οργάνων να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα εκεί ,όπου ορίζουν οι συμφωνίες, αλλά 

βέβαια και τα θεσμοθετημένα όργανα της Ε.Ε. να επιβάλλουν δεσμευτικού τύπου 

αποφάσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς και κατά περίσταση. 

Το κύριο υλικό  από όπου μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για τις προσεγγίσεις 

των Διεθνών Οργανισμών σε όλα τα οικονομικοκοινωνικοπολιτικά πεδία και άρα και 

την δράση των πολιτικών ανάπτυξης είναι οι αποφάσεις ,τα ψηφίσματα οι ειδικές 

συνδιασκέψεις , οι  εκθέσεις Γραμματειών και άλλα επίσημα  κείμενα της Γενικής 

Συνέλευσης και των άλλων οργάνων των Ηνωμένων Εθνών και άλλων Οργανισμών . 

Σε διακρατικό επίπεδο οι κυριότεροι  οικονομικοί Οργανισμοί οι οποίοι σχετίζονται με 

την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας και της πρακτικής της  ανάπτυξης και 

διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο είναι: το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο , η 

Παγκόσμια Τράπεζα , η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την 

Ανάπτυξη (UNCTAD) , η Γενική Συμφωνία για τους Δασμούς και το Εμπόριο (GATT) 

, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) , όπως και άλλοι εξειδικευμένοι 

οργανισμοί όπως η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας , ο Οργανισμός Τροφίμων και 

Γεωργίας  κλπ. Επίσης έχουν θεσμοθετηθεί και άλλοι περιφερειακοί οργανισμοί όπως 

οι Οικονομικές Επιτροπές των Ηνωμένων Εθνών για τις διάφορες Ηπείρους, 

παραδείγματα τα οποία είναι η ECLA, η Οικονομική Επιτροπή για την Λατινική 

Αμερική κλπ. 

1.6  Ο όρος μεγέθυνση (growth) 

Όπως είπαμε ο όρος μεγέθυνση (growth) τις πρώτες δεκαετίες μετά τον Παγκόσμιο Β’ 

Πόλεμο «διεκδίκησε για ένα διάστημα στην επιστημονική χρήση τα πρωτεία από τον 

όρο «ανάπτυξη». Ο λόγος ο οποίος έγινε ήταν επειδή ήταν όρος μετρήσιμος με 

οικονομικά στοιχεία και κατά δεύτερον διευκόλυνε την κατάταξη των αναπτυγμένων 

από των αναπτυσσόμενων χωρών ,καθώς μετρούσε και τα συγκρίσιμα οικονομικά 

στοιχεία και μεγέθη τους. Το μειονέκτημα του όμως ήταν ότι αγνοούσε τις υπόλοιπες 

πτυχές του βιοτικού επιπέδου και των κοινωνικών ,θεσμικών και πολιτικών πρακτικών 

της χώρας. Σύντομα βέβαια έδωσε την σειρά του και καθιερώθηκε ο όρος «ανάπτυξη» 

σε διάφορες ιστορικές και γλωσσολογικές παραλλαγές ,οι οποίες σηματοδοτούν την 

έννοια της ανάπτυξης και τις οποίες θα αναφέρουμε εν συντομία. Αξιοσήμαντο είναι 

βέβαια και πρέπει να επισημανθεί ότι ο όρος «ανάπτυξη» , ανεξάρτητα από τα 
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πρόσθετα επίθετα του στην ιστορική πορεία , τα οποία ερμήνευαν κάθε φορά 

διαφορετικές ή και παραπλήσιες οικονομικοκοινωνικές διαστάσεις και πτυχές ,αλλά με 

«θετικό πρόσημο» καθιερώθηκε και χρησιμοποιείται από τους Διεθνείς Οργανισμούς 

από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 . Μετά από πολλές αψιμαχίες για το αν ο όρος 

μεγέθυνση είναι ο ίδιος με τον όρο ανάπτυξη, η πλειοψηφία της ακαδημαϊκής 

κοινότητας θεωρεί τον όρο μεγέθυνση ως μέρος της ανάπτυξης (Σαρτζετάκης Ε. και 

Παπανδρέου Α.,2002) 

Πηγή (Source) : 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved0CCYQFjA

B&url=http%3A%2F%2Fusers.uom.gr%2F~esartz%2Fteaching%2Fgenvecon%2FSD%

28PapSartz%29.doc&ei=7bBQVIbvM5DjaK2DgOAO&usg=AFQjCNEAFdqUGz1tmu

PcA9F20CEjbPYpTA&sig2=hWVTOCRCdiZ23gzWKMwMzw&bvm=bv.78597519,d

.d2s 

 

1.7  Ξεκινώντας τις εκδοχές της ανάπτυξης πρέπει να αναφέρουμε τα εξής:  

Καταρχήν για ένα σύντομο χρονικό διάστημα ονομάστηκε «βιομηχανική», δίνοντας 

μόνο μια διάσταση της (ότι αφορά την ανάπτυξη των βιομηχανιών). Σημαντικό έπειτα 

είναι η καθιέρωση του όρου «διεθνή ανάπτυξη» ,όπου τις περισσότερες φορές το 

επίθετο παραλείπονταν αλλά υπονοείτο ,μια εξέλιξη άκρως θετική καθώς το επίθετο 

παραλειπόταν για να εστιαστεί η σημασία στον οικουμενικό χαρακτήρα της ανάπτυξης, 

η οποία περιλάμβανε όλες τις χώρες στο διεθνές στερέωμα. Σαφής στόχος όπως 

καταλαβαίνουμε ήταν εκτός από την μελέτη του όρου ανάπτυξη τόσο σε εθνικό , όσο 

και σε διεθνή επίπεδο με το πέρασμα των χρόνων να μελετηθεί η έννοια βαθύτερα και 

να εμπλουτισθεί με όλο και ευρύτερης γκάμας αναπτυξιακές  πτυχές σε όλα τα επίπεδα 

τα οποία αποτελούν ένα κράτος. Κατόπιν η ανάπτυξη μπορούσε να ερμηνευθεί σε 

ευρύτερο επίπεδο με τον όρο «αλλαγή» (change) , γεγονός το οποίο σηματοδοτούσε 

θετικές αλλαγές και εξελίξεις, σχεδόν ως συνώνυμο της ανάπτυξης και της προόδου. 

Μετέπειτα πρόσθετα επίθετα άρχισαν να χρησιμοποιούνται και να εδραιώνονται όπως 

πολιτική ανάπτυξη ,κοινωνική ανάπτυξη , ανθρώπινη ανάπτυξη και πλέον ο πιο 

πρόσφατος ,καθιερωμένος και σύγχρονος όρος «αειφόρος» ή «ανατροφοδοτούμενη» 

ανάπτυξη , η οποία περιλαμβάνει περιβαλλοντικά στοιχεία όπως τις διεθνείς και 

επιχειρησιακές  πρωτοβουλίες με  σεβασμό στο περιβάλλον ,τα σύγχρονα ποιοτικού 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fusers.uom.gr%2F~esartz%2Fteaching%2Fgenvecon%2FSD%28PapSartz%29.doc&ei=7bBQVIbvM5DjaK2DgOAO&usg=AFQjCNEAFdqUGz1tmuPcA9F20CEjbPYpTA&sig2=hWVTOCRCdiZ23gzWKMwMzw&bvm=bv.78597519,d.d2s
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fusers.uom.gr%2F~esartz%2Fteaching%2Fgenvecon%2FSD%28PapSartz%29.doc&ei=7bBQVIbvM5DjaK2DgOAO&usg=AFQjCNEAFdqUGz1tmuPcA9F20CEjbPYpTA&sig2=hWVTOCRCdiZ23gzWKMwMzw&bvm=bv.78597519,d.d2s
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fusers.uom.gr%2F~esartz%2Fteaching%2Fgenvecon%2FSD%28PapSartz%29.doc&ei=7bBQVIbvM5DjaK2DgOAO&usg=AFQjCNEAFdqUGz1tmuPcA9F20CEjbPYpTA&sig2=hWVTOCRCdiZ23gzWKMwMzw&bvm=bv.78597519,d.d2s
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fusers.uom.gr%2F~esartz%2Fteaching%2Fgenvecon%2FSD%28PapSartz%29.doc&ei=7bBQVIbvM5DjaK2DgOAO&usg=AFQjCNEAFdqUGz1tmuPcA9F20CEjbPYpTA&sig2=hWVTOCRCdiZ23gzWKMwMzw&bvm=bv.78597519,d.d2s
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved0CCYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fusers.uom.gr%2F~esartz%2Fteaching%2Fgenvecon%2FSD%28PapSartz%29.doc&ei=7bBQVIbvM5DjaK2DgOAO&usg=AFQjCNEAFdqUGz1tmuPcA9F20CEjbPYpTA&sig2=hWVTOCRCdiZ23gzWKMwMzw&bvm=bv.78597519,d.d2s
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ελέγχου συστήματα ISO , τα οποία προστατεύουν το περιβάλλον κλπ. . Η 

γλωσσολογική  μετεξέλιξη της λέξης σηματοδοτούσε το γεγονός ότι αυτά τα θέματα 

περιλαμβάνονταν πλέον στην ατζέντα των Διεθνών Οργανισμών. Σε αυτό το σημείο 

πρέπει να επισημάνουμε ένα σημαντικό παράγοντα για το πρόσφορο έδαφος της 

ανάπτυξης της ίδιας της έννοιας. Σύμφωνα με τις παραδοχές της πολιτικής επιστήμης η 

κοινωνία για να εξελίξει επιμέρους πιο εξειδικευμένες  πτυχές της όπως η 

επιχειρηματική ανάπτυξη, η κοινωνική ανάπτυξη ,η πολιτική ανάπτυξη ,η 

περιβαλλοντική ανάπτυξη , η ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου κλπ. πρέπει η χώρα και 

οι Διεθνείς Οργανισμοί  για να υποστηρίξουν  όλες αυτές τις θεσμικές πρωτοβουλίες 

και δομές να έχουν χρόνο στην ημερήσια ατζέντα τους ώστε να ασχοληθούν με αυτές 

τις πτυχές θέματα , εννοώντας ότι η ειρήνη ,η ασφάλεια και οι άλλες πρώτιστες ανάγκες  

είναι εξασφαλισμένες. Εξ άλλου όπως λέγεται όταν υπάρχει μείζον θέμα δεν μπορεί να 

δοθεί σημασία στο έλασσον. Το συμπέρασμα είναι ότι οι Διεθνείς Οργανισμοί 

διασφαλίζοντας τον πυρήνα των προτεραιοτήτων όπως η ειρήνη και η ασφάλεια 

τουλάχιστον σε αρκετό βαθμό με Διεθνείς Συνθήκες, Συμφωνίες ,Ψηφίσματα κλπ. και 

κυρίως μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου μπόρεσαν  να ασχοληθούν  περισσότερο 

και να δώσουν  μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα όπως με την 

Συνθήκη του Μάαστριχ , όπου ένα από τα στοιχεία της είναι η ελεύθερη διακίνηση 

εμπορευμάτων , αγαθών και Ανθρωπίνου Δυναμικού (εργαζομένων),με τη Συνθήκη του 

Άμστερνταμ ,η οποία παίρνει σαφείς αποφάσεις και πρωτοβουλίες για την προώθηση 

και ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων , προηγουμένως  με τα πακέτα Delor , 

τα οποία στόχευαν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των εθνικών υποδομών της Ελλάδος, 

ακόμα και τα σημερινά προγράμματα ΕΣΠΑ ,τα οποία διατίθενται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση κατά της ανεργίας και υπέρ της ανάπτυξης της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας 

και της τέχνης του επιχειρείν, αλλά και με μια πλειάδα άλλων σημαντικών Διεθνών 

Συμφωνιών οι οποίες αποτέλεσαν τομή και ώθηση για την ανάπτυξη. Σε αυτό το σημείο 

κλείνουμε την προσέγγιση την οποία πραγματοποιήσαμε αλλά ήταν απαραίτητη για να 

κατανοήσουμε καλύτερα το θεσμικό πλαίσιο κατά το οποίο ανθίζει η ανάπτυξη. 

Η έννοια της ανάπτυξης  έχει δύο μορφές : την «στατική» και την «δυναμική» έννοια 

του όρου. Ως έννοια στατική «αναφέρεται στο αποτέλεσμα μιας διεργασίας, σε μια 

δεδομένη κατάσταση» και ερμηνεύεται ως «ένα επίτευγμα των αναπτυγμένων χωρών 

στο οποίο στοχεύουν οι αναπτυσσόμενες». Με αυτό τον τρόπο πολλές φορές γίνεται 

συνώνυμο της ευημερίας. Η δυναμική έννοια έγκειται στην άποψη ότι η ανάπτυξη 

«είναι μια συνεχής διεργασία ,η οποία συνεχίζεται στις αναπτυγμένες χώρες αλλά που 
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δεν έχει προχωρήσει σε μερικές από τις αναπτυσσόμενες». Η διαφοροποίηση αυτή 

μπορούμε να τολμήσουμε να πούμε ότι συμβαίνει και σε ένα επιχειρησιακό επίπεδο, 

καθώς μερικές εταιρίες είναι εδραιωμένες στον κλάδο τους και έχουν επιτύχει πολλές 

από τις πτυχές της ανάπτυξης , της καινοτομίας και της πρωτοπορίας, ενώ στην δεύτερη 

περίπτωση πολλές επιχειρήσεις πραγματοποιούν όλο και περισσότερο μια συνεχόμενη 

πορεία στρατηγικής ανάπτυξης και προόδου, μέσω στόχων και εργαλείων ,σε αντίθεση 

με άλλες κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν επαναπαυθεί στα μέχρι 

τώρα στρατηγικά εργαλεία τους και στην αναπτυξιακή τους πορεία , μη τολμώντας να 

διεξάγουν τα σύγχρονα βήματα προς την συνεχιζόμενη πρόοδο και διεθνή αναγνώριση , 

όπως εργαλεία ποιοτικού ελέγχου και συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας , 

εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας κλπ. 

Στην ορολογία των Διεθνών Οργανισμών η ανάπτυξη είναι έννοια σχετική και 

διαπραγματεύεται «τη σύγκριση μεταξύ δύο ή και περισσοτέρων κατηγοριών χωρών» , 

αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων, πλούσιων και φτωχών. Η προσέγγιση αυτή βέβαια 

,όπως και η μέτρηση της ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με το κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ είναι ιδιαίτερα απλουστευτική και παραπλανητική πολλές φορές ,θέμα το οποίο 

θα εξετάσουμε περαιτέρω παρακάτω. Ο λόγος είναι ότι πολλές φορές ναι μεν οι 

πλούσιες χώρες έχουν και υψηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αλλά υπάρχουν και χώρες όπου 

το υψηλό τους ΑΕΠ δεν σημαίνει ότι είναι και ανεπτυγμένες οικονομικά ,όπως για 

παράδειγμα οι χώρες της Μέσης Ανατολής. Η σημασία της προόδου της αντίληψης της 

ανάπτυξης έγκειται στο ότι το χάσμα πλουσίων και φτωχών χωρών το οποίο είναι ναι 

μεν αναμφισβήτητα βαθύ , και με την επικράτηση του άκρατου καπιταλιστικού 

συστήματος και της μεταδημοκρατίας θα βαθαίνει ακόμα περισσότερο, αλλά από την 

άλλη πλευρά υπάρχει «η συνειδητοποίηση του χάσματος και η αίσθηση ότι αυτό πρέπει 

να εξαφανισθεί». Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα ενώ είχε προηγηθεί ο Διαφωτισμός, η 

βιομηχανική επανάσταση ,οι πολιτικές επαναστάσεις αλλά και η εξέλιξη του τρόπου 

ζωής στις πλούσιες χώρες «δημιούργησαν ένα όραμα γενικής ευημερίας». Παρόλα αυτά 

όμως όταν ρίξουμε μια ματιά στο κριτήριο με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών 

στις στατιστικές (παρόλο που όπως είπαμε αρχικά αποδείχθηκε ένα απλουστευτικό και 

πολλές φορές διαστρεβλωτικό κριτήριο)  θα οδηγηθούμε σε δύο πολύ βασικά 

συμπεράσματα: Κατά πρώτον το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών 

διευρύνεται συνεχώς ειδικά μέσα στα τελευταία 20-30 χρόνια , παρόλο που υπάρχει μια 

σχετική βελτίωση του επιπέδου ευημερίας στις αναπτυσσόμενες χώρες με σκοπό να 

πλησιάσουν τα επίπεδα των αναπτυγμένων χωρών, ενώ παράλληλα η κατάσταση στις 
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φτωχές χώρες  είναι καλύτερη (σε μερικές έχει χειροτερέψει) , η ευημερία όμως  στις 

πλούσιες χώρες έχει αναπτυχθεί κατά πολύ και όπως λέγεται να τις έχει 

«μεταμορφώσει».  Στατιστικά «Η σχέση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της φτωχότερης και 

της πλουσιότερης χώρας αρχίζει το 1970 στο 1¨90 και καταλήγει σήμερα ανάλογα με 

τις στατιστικές , στο 1¨200 ή το 1¨400». 

Το δεύτερο συμπέρασμα αφορά την διαπίστωση της μειωμένης αξιοπιστίας των 

απλοποιημένων δεικτών όπως είναι το ΑΕΠ και επειδή συνδέεται στενά με την έννοια 

της ανάπτυξης είναι χρήσιμο να την εξετάσουμε περαιτέρω. 

Η αρχική αντίληψη της ανάπτυξης περιλάμβανε μόνο την «οικονομική» πλευρά ,η 

οποία μετριόταν με ποσοτικά κριτήρια, όπως το ΑΕΠ , με την αιτιολογία ότι «αυτά 

ήταν μόνο επιδεκτικά μέτρησης». Οι στατιστικές όμως αργότερα αποδείχθηκε ότι είναι 

αμφίβολης αξιοπιστίας με στοιχειοθετημένα παραδείγματα. Για παράδειγμα «σε μια μη 

εμπορευματική κοινωνία» γινόταν αναγωγή των εισοδημάτων των αγροτών σε 

αγοραίες τιμές ,ενώ δεν πουλούσαν τα προϊόντα τους στην αγορά και τα 

χρησιμοποιούσαν για να συντηρούνται. Επίσης η επίδραση των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών , έδειχνε μια παραπλανητική εικόνα του αναπτυξιακού και οικονομικού 

επιπέδου των διαφόρων χωρών. Επομένως όπως αναφέρεται σε μια «τεχνική 

σημείωση» των στατιστικών της Παγκόσμιας Τράπεζας «το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι 

χρήσιμο μέτρο της μέσης οικονομικής παραγωγικότητας, αλλά δεν μετράει μόνο του 

την ευημερία ή την επιτυχία στην ανάπτυξη». 

1.8 Πρόσθετα στοιχεία καθορισμού του βαθμού ανάπτυξης 

Για τον λόγο αυτό  και για την καλύτερη θεώρηση των συγκρίσεων σε διεθνές επίπεδο 

θεωρήθηκε αναγκαίο πρόσθετα στοιχεία να καθορίζουν τον βαθμό ανάπτυξης στις 

εκθέσεις των διεθνών οργανισμών με άμεσο αποτέλεσμα να εμπλουτισθεί η έννοια της 

ανάπτυξης με καινούργιες διαστάσεις. Οι δύο καινούργιες διαστάσεις για την μέτρηση 

της ανάπτυξης ήταν κατά πρώτον στοιχεία που εκφράζουν την δομή της κάθε χώρας 

όπως ο βαθμός εκβιομηχάνισης και οι δείκτες κατανάλωσης ενέργειας ενώ η δεύτερη 

διάσταση έκφραζε το βιοτικό επίπεδο , με στοιχεία όπως η βρεφική θνησιμότητα, ο 

προσδοκώμενος μέσος όρος ζωής ,ο αλφαβητισμός και η εκπαίδευση ,ο αριθμός 

γιατρών ανά κάτοικο και οι συσκευές τηλεφώνου και τηλεοράσεων κατά κάτοικο. 

Επίσης ένας άλλος παράγοντας που υπεισήλθε ήταν η συγκρισιμότητα των  στοιχείων 

μέσω των διορθωτικών ενεργειών στις οποίες υπόκειντο οι στατιστικές του κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ της Παγκόσμιας Τράπεζας με βάση την «ισοτιμία αγοραστικής αξίας». 
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Πρέπει να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι ορισμένοι από αυτούς τους δείκτες 

χρησιμοποιούνται πλέον και για να αντιπροσωπεύσουν τους δείκτες ανάπτυξης και 

ευημερίας μιας υγιούς επιχείρησης όπως είναι η κατανάλωση ενέργειας , η υγειονομική 

κάλυψη ή περίθαλψη των μελών μιας εταιρείας και η εκπαίδευση ,η οποία βελτιώνεται 

συνεχώς κυρίως από τις επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν σε υψηλούς δείκτες 

ανάπτυξης του Ανθρωπίνου Δυναμικού με προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης 

(training). 

Με αυτό τον τρόπο στους απλούς ποσοτικούς δείκτες προστέθηκαν οι δείκτες 

«ανθρώπινης ανάπτυξης» ,όπως ονομάστηκαν , τους οποίους μαζί με μια πλειάδα 

άλλων κριτηρίων χρησιμοποίησε το Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη, 

το οποίο περιλαμβάνει δείκτες οι οποίοι αφορούν την προσδοκώμενη διάρκεια ζωής ,το 

ποσοστό εγγράμματων ενηλίκων, το ποσοστό συμμετοχής στην εκπαίδευση , την 

πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και ύδρευσης ,την κατανάλωση θερμίδων κατά κεφαλήν 

, την πρόσβαση στην πληροφορία (εφημερίδες) κλπ. , με αποτέλεσμα να προσμετρείται 

σωστά το πραγματικό ΑΕΠ κάθε χώρας. Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα στοιχεία μέχρι 

το 1998 για το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ  ,με βάση τους δείκτες της μέχρι τότε  

πιο πρόσφατης Έκθεσης το 1994 για την Ανάπτυξη στην Παγκόσμια Τράπεζα, είχαν «η 

Ρουάντα , η Μοζαμβίκη και η Αιθιοπία (από 80, 90,και 100 δολάρια 1994 αντίστοιχα ), 

ενώ με βάση την «αγοραστική αξία» , η οποία αποτελεί διορθωτική ενέργεια με 

αντικειμενική αντιπροσώπευση  860$ και 430$ αντίστοιχα , ενώ το υψηλότερο έχουν η 

Ελβετία (35930$) και η Ιαπωνία (34630$)» , ενώ με βάση την «αγοραστική αξία»  

25150$ και 25880$ αντίστοιχα στις χώρες αυτές, με την Ελλάδα να έφτανε στην 16η 

θέση σε ανιούσα πορεία σε σύνολο 132 χωρών με ΑΕΠ 7700$ αρχικά ενώ με την 

«αγοραστική αξία» 10330$. Οι ΗΠΑ με βάση την μέθοδο μέτρησης της «αγοραστικής 

αξίας» κατέχει το πρώτο σε σειρά κατά κεφαλήν ΑΕΠ που φτάνει τα 25880 δολάρια. 

Αρχικά η αρχική προσέγγιση του αναπτυξιακού φαινομένου «τοποθετούσε ,κατά 

κάποιο τρόπο τις σημερινές αναπτυσσόμενες χώρες σε ένα στάδιο οικονομικής 

ανάπτυξης από το οποίο οι αναπτυγμένες είχαν ήδη περάσει» ,δηλαδή σύγκρινε την 

τωρινή κατάσταση των αναπτυσσόμενων χωρών με την οικονομική κατάσταση στην 

οποία ήταν παρελθοντικά οι αναπτυγμένες ,με σκοπό να μελετήσει την αναπτυξιακή 

τους πρόοδο. Στην πραγματικότητα όμως μετά από την δεκαετία του 60 και τους 

πρώτους οικονομολόγους της Λατινικής Αμερικής όπως ο Celso Furtado και έπειτα με 

πιο δυναμικές εισηγήσεις ο Immanuel Wallerstein και η σχολή του κατέδειξαν ότι η 

εξέλιξη των χωρών ήταν παράλληλη με την κάθε μία να ακολουθεί διαφορετικές 
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διεργασίες, οργανωτικές δομές και βήματα, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα μερικές χώρες 

να οδηγηθούν στην ανάπτυξη και άλλες στην «υπανάπτυξη». Το συμπέρασμα επομένως 

είναι ότι οι σύγχρονες αναπτυσσόμενες χώρες διαφέρουν ριζικά από τις αναπτυγμένες 

σε παρελθοντικούς χρόνους λόγω της συσχέτισης της διαμόρφωσης της παγκόσμιας 

οικονομίας στην οποία ρυθμιστές είναι  οι ανεπτυγμένες χώρες. 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι το επίπεδο και το είδος της ανάπτυξης της κάθε χώρας 

«οφείλονται λοιπόν σε μια πλειάδα πολιτικών, κοινωνικών και  πολιτισμικών 

παραγόντων αλλά και σε εξωτερικούς παράγοντες» με καίριο ρόλο να αποτελούν οι 

διεθνείς σχέσεις , και η οικονομική και πολιτική θέση της χώρας στον διεθνή χώρο. Η 

εσωτερική πολιτική της καθώς και η κοινωνική δομή της χώρας επίσης διαδραματίζει 

εμφανές ρόλο στην ανάπτυξη. Εκτός αυτού πρέπει να επισημάνουμε ότι η ανάπτυξη σε 

πολιτικό επίπεδο έχει άμεση σχέση με το δημοκρατικό καθεστώς ,τον εκδημοκρατισμό 

αλλά και την οικονομική ισότητα Όταν πρωτοξεκίνησαν οι συζητήσεις για την έννοια 

και την σημασία της ανάπτυξης στην βάση μιας σειράς «αριστερών θεωριών όπως η 

ορθόδοξη μαρξιστική ή «νεομαρξιστική» με επίκεντρο στον ρόλο του «ιμπεριαλισμού», 

στην θεωρία «κέντρου περιφέρειας» αλλά και στην θεωρία της διεθνούς «εξάρτησης» 

«κύριο εμπόδιο για την ανάπτυξη και στοιχείο διαστρέβλωσης της οικονομίας 

θεωρήθηκε η αδυναμία αυτόνομης οικονομικής πολιτικής και ο περιορισμός των 

δυνατοτήτων των αναπτυσσόμενων χωρών από τις δομές και τους κανόνες της 

παγκόσμιας οικονομίας» , με την εθνική και πολιτική ανεξαρτησία να ανάγεται σε 

καίριο στοιχείο του αναπτυξιακής πορείας των κρατών. 

Ως άμεσο αποτέλεσμα όλων των παραπάνω και κυρίως του θέματος της «υπανάπτυξης» 

η ανάγκη μεταβολής των  κανόνων ,οι οποίοι καθόριζαν τις οικονομικές σχέσεις 

κρίθηκε επιτακτική και εκφράστηκε με την «εκστρατεία των αναπτυσσόμενων χωρών 

για μια Νέα Διεθνή Οικονομική Τάξη» . Για τον λόγο αυτό τα σχετικά Ψηφίσματα της 

Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών διαμόρφωσαν τον Χάρτη Οικονομικών 

Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων των Κρατών κλπ., εμπλουτίζοντας την έννοια της 

ανάπτυξης σε επίπεδο κρατών με πολιτικά στοιχεία στο πλαίσιο των Διεθνών σχέσεων. 

Έκτοτε όπως προαναφέραμε προστέθηκαν παράγοντες οι οποίοι αναφέρονται στην 

εσωτερική πολιτική και κοινωνική δομή των κρατών οι οποίοι εμπλούτισαν την 

αναπτυξιακή έννοια. Ως αποτέλεσμα αυτές οι πρωτοβουλίες είχαν την εμπλοκή (με 

ηγεμονικό ρόλο) της Παγκόσμιας Τράπεζας και κυρίως του  προέδρου της Robert 

McNamara το 1972 στην κήρυξη της «εκστρατείας κατά της φτώχειας». Πρακτικά 

ενισχύθηκαν τα έργα για την βελτίωση των όρων διαβίωσης των φτωχότερων 
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στρωμάτων του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες και η αύξηση της 

χρηματοδότησης σε καίριους βασικούς  τομείς της οικονομίας όπως ο αγροτισμός , η 

εκπαίδευση , η ανάπτυξη των πόλεων κλπ. ,πρωτοβουλία που αργότερα επεκτάθηκε σε 

ιδιαίτερα φτωχές γεωγραφικές περιοχές όπως «η Αφρική νότια της Σαχάρας». Επίσης 

στον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας καθιερώθηκε η προτεραιότητα των λεγόμενων 

«βασικών αναγκών» (διαβίωσης ,υγιεινής ,αλφαβητισμού) ,ενώ όλοι οι Διεθνείς 

Οργανισμοί έστρεψαν την προσοχή τους στην παροχή βοήθειας σε αναπτυσσόμενες 

χώρες σε τομείς όπως η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η δημόσια υγεία. 

Κατόπιν αυτών των πρωτοβουλιών λόγω της ανόδου των άλλοτε αποικιακών χωρών 

στην διεθνή κοινότητα πραγματοποιήθηκε η καταδίκη του ρατσισμού και των 

φυλετικών διακρίσεων ,η οποία αποτυπωνόταν σε διεθνή  κείμενα, συνθήκες και 

διακηρύξεις και σε όλα τα κεντρικά κείμενα της εκστρατείας για μια Νέα Διεθνή 

Οικονομική Τάξη. Το αποτέλεσμα αυτό επήλθε μετά από την δράση Οργανισμών 

ανεξάρτητων από τους Οργανισμούς που ασχολούνται με την οικονομική βοήθεια και 

στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι οι πιο ριζοσπαστικές μεταβολές στην 

έννοια της ανάπτυξης προήλθαν από αυτούς τους Οργανισμούς. 

Μια σειρά πρόσφατων Διεθνών Διασκέψεων , κατά την δεκαετία του 1990 προσέθεσε 

ρηξικέλευθες πτυχές στην έννοια της ανάπτυξης ,διαστάσεις οι οποίες δεν υπήρχαν 

αρχικά. Η πρώτη διάσταση είναι η οικολογική , η οποία άρχισε να συζητιέται στην 

Διάσκεψη της Στοκχόλμης το 1972 , με κεντρικό θέμα την διεθνή προστασία του 

περιβάλλοντος αλλά καθιερώθηκε στην Διάσκεψη του Ρίο το 1992 , η οποία ήταν 

«ρητά αφιερωμένη στο περιβάλλον και την ανάπτυξη». Ο όρος ανάπτυξη απόκτησε 

πλέον νέο επίθετο , δηλαδή «αειφόρος» ανάπτυξη (sustainable development) , πτυχή η 

οποία πλέον αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης και υποδηλώνει την 

«ανάπτυξη που επιτρέπει και διαφυλάσσει τη συντήρηση και αναπαραγωγή των 

φυσικών πόρων , εμβίων και μη». 

Έπειτα το 1993 η Παγκόσμια Διάσκεψη της Βιέννης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

διακήρυξε το δικαίωμα στην ανάπτυξη είναι «ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα 

χαρακτηρίζοντας το «ως οικουμενικό αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα ,το κεντρικό 

υποκείμενο του οποίου είναι ο άνθρωπος», θέτοντας το όριο ότι «η έλλειψη ανάπτυξης 

δεν δικαιολογεί την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων», συνδέοντας το απόλυτα με 

τα δικαιώματα στην ζωή και ειδικά σε μια αξιοπρεπής ζωή και στην υγεία του κάθε 

πολίτη , δικαιώματα τα οποία παραβιάζονται από την παράνομη απόρριψη τοξικών 
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ουσιών .Επίσης η άκρα φτώχεια είναι ένα από τα βασικά εμπόδια στο δικαίωμα για μια 

αξιοπρεπή ζωή. Βέβαια η διακηρύξει παρόλο που ενέταξε  τα ανθρώπινα δικαιώματα 

στον πυρήνα αυτής έννοιας της ανάπτυξης δεν το έκανε με τρόπο συστηματικό ή πλήρη 

,δεδομένου του ότι οι αποφάσεις αυτές δεν είχαν δεσμευτικό χαρακτήρα για τις χώρες 

οι οποίες εντάσσονταν στους Διεθνείς Οργανισμούς και στον Οργανισμό Ηνωμένων 

Εθνών. 

Αξιοσημείωτη είναι η έννοια της «κοινωνικής ανάπτυξης» η οποία καθιερώθηκε στην 

Παγκόσμια Συνάντηση Κορυφής για την Κοινωνική Ανάπτυξη στην Κοπεγχάγη το 

1995 , η οποία ασχολήθηκε με θέματα όπως το έγκλημα ,τα ναρκωτικά , οι ασθένειες 

κλπ., τα οποία θεωρήθηκαν επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης αλλά το κύριο θέμα ήταν 

η εξάλειψη της φτώχειας και η ανάγκη πλήρους απασχόλησης, ένα καίριο θέμα το 

οποίο αποτέλεσε και αποτελεί το αντικείμενο διαμάχης στο πεδίο των εργασιακών 

σχέσεων μεταξύ κράτους ,κοινωνίας και επιχειρήσεων. Παρατηρούμε ότι συνεχώς 

γίνεται προσπάθεια η ανάπτυξη να συνδεθεί με την κοινωνική ευημερία και ότι η 

«κοινωνική ανάπτυξη» είναι κατά κανόνα πολυθεματική , πολύπλευρη πολύπτυχη και 

άρα ευρύτερη από ότι η έννοια της απλής οικονομικής ανάπτυξης, πλησιάζοντας την 

έννοια της «ανθρώπινης» ανάπτυξης του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την 

Ανάπτυξη χωρίς την έμφαση σε ποσοτικά στοιχεία και στοιχεία στατιστικών μελετών, 

σε σημείο που η πρώτη να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος στην ατζέντα των 

Διεθνών Οργανισμών αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Το κείμενο αυτό για την 

κοινωνική ανάπτυξη που εκπονήθηκε κατά την προαναφερόμενη συνάντηση κορυφής 

της Κοπεγχάγης, σε σύγκριση με άλλες διακηρύξεις ,όπου τα όρια των θεματικών ήταν 

ασαφή, το διέκρινε συνοχή και συστηματικότητα. 

Έπειτα μέχρι το 1998 η  Συνδιάσκεψη , η οποία εμπλούτισε τον όρο της ανάπτυξης 

ήταν η «διακήρυξη και πλατφόρμα δράσης», της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για τις 

γυναίκες στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995. Η ισότητα στον εργασιακό χώρο  και τα 

προβλήματα των γυναικών διαπιστώθηκε ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 

πλαίσιο της «ανάπτυξης ,των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της φτώχειας» , 

διακηρύσσοντας την ανάγκη για αλλαγή και για προαγωγή αξιών. Τα κείμενα βέβαια 

των Διασκέψεων δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τις χώρες στην διεθνή σκηνή, 

καθώς η διαμόρφωση και η εφαρμογή τους είναι αντικείμενο διαμάχης και 

διαπραγματεύσεων από τους θεσμικούς, κρατικούς  και επιχειρηματικούς παράγοντες ή 

αλλιώς παράγοντες της αγοράς στο σύγχρονο καπιταλιστικό νεοφιλελεύθερο 

κατεστημένο. 
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Κομβικό σημείο δέκα συναπτά έτη μετά την Διάσκεψη του Ρίο ντε Τζανέιρο, η οποία 

έθεσε τις βάσεις για την «αειφόρο ανάπτυξη» ήταν η Διάσκεψη Κορυφής για την 

ανάπτυξη  στο Γιοχάνεσμπουργκ ,με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Ρομάνο Πρόντι, η οποία διήρκησε από τις 26 Αυγούστου έως τις 4 

Σεπτεμβρίου το έτος 2002 , «με την  Επιτροπή  να ασκεί πιέσεις ώστε να επιτευχθούν 

απτά αποτελέσματα και η παγκοσμιοποίηση να αποβεί προς όφελος όλων». Όπως δήλωσε 

ο Ρομάνο Πρόντι «Είναι καιρός να περάσουμε από τα λόγια στα έργα». Για να γίνει αυτό 

απαιτείται ηγεσία και συστράτευση. Δέκα συναπτά έτη μετά την Συνδιάσκεψη του Ρίο, είναι 

πλέον καιρός να αναληφθεί συγκεκριμένη δράση. Με την Διακήρυξη για τη Χιλιετία, το 

σχετικό με την ανάπτυξη πρόγραμμα της Ντόχα και την Συναίνεση του Μοντερέυ, 

προχωρήσαμε σε σημαντικά βήματα εις  ό,τι αφορά την διεθνή συστράτευση. 

Συμφωνήσαμε στη βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές και στην αύξηση της η 

αναπτυξιακής βοήθειας. Στο Γιοχάνεσμπουργκ, οι ανεπτυγμένες και οι αναπτυσσόμενες 

χώρες πρέπει να συνεργαστούν στενά, προκειμένου η παγκοσμιοποίηση να αποβεί προς 

όφελος όλων, συμφωνώντας σε στόχους και σε συμπράξεις ώστε η ανάπτυξη να καταστεί 

αειφόρος και να αντιστραφεί η πορεία υποβάθμισης του περιβάλλοντος»  

Οι στόχοι οι οποίοι τέθηκαν ήταν : 

1) Η αειφόρος κατανάλωση και η παραγωγή 

2) Καθαρό νερό και υποδομές υγιεινής  

3) Ενέργεια  

4) Υγεία 

5) Φυσικοί πόροι και βιοποικιλότητα  

6) Παγκοσμιοποίηση, χρηματοδότηση, εμπόριο και αρωγή 

7) Οικουμενικά δημόσια αγαθά 

8) Ανεκτά επίπεδα χρέους  

9) Αποτελεσματικοί θεσμοί  

 

Στα κείμενα , τα οποία εγκρίθηκαν και αφορούν τον τομέα της επιχειρηματικότητας, μετά 

την διαπίστωση ότι 
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1) η ανάπτυξη είναι ένας τομέας ,ο οποίος αφορά την πρόκληση της 

παγκοσμιοποίησης ,  

2) η ανάπτυξη εναπόκειται στις πρωτοβουλίες σε τοπικό ,εγχώριο και διεθνές 

επίπεδο και  

3) την διαπίστωση ,η οποία έγκειται στο ότι τα μέτρα τα οποία προβλέφθηκαν 

στην Διάσκεψη του Ρίο δεν τηρήθηκαν από πολλές χώρες και σε μερικές δεν 

τηρήθηκαν σε επαρκές επίπεδο ,δεδομένου του ότι η φτώχεια αντί να μειωθεί 

αυξήθηκε, περιέχονται οι παρακάτω ρυθμίσεις: 

1) Η μεγαλύτερη έμφαση «στην επίτευξη οικονομικών, εμπορικών και 

αναπτυξιακών και όχι περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων και ότι 

απαιτείται πιο ισόρροπη ανάπτυξη των δύο ομάδων στόχων·» αλλά  θεωρεί, 

επίσης, ότι η αποτυχημένη στοχοθέτηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης «ευρύτερου 

φάσματος συγκεκριμένων στόχων και χρονοδιαγραμμάτων, θα μειώσει την 

αποτελεσματικότητα της συμφωνίας και θα δυσχεράνει την παρακολούθηση της 

προόδου για την εκπλήρωση των γενικών στόχων βιώσιμης ανάπτυξης». Επίσης 

«δήλωσε ότι εκφράζει την λύπη της για την στάση των ΗΠΑ λόγω του ότι ενώ η 

Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχε στην Διάσκεψη με «φιλόδοξη ατζέντα ,η ΗΠΑ 

«έδωσαν έμφαση στις λεγόμενες συμφωνίες εταιρικής σχέσης "τύπου 2" και 

ήταν ολοκληρωτικά αντίθετες με τον καθορισμό των περισσοτέρων νέων 

στόχων και χρονοδιαγραμμάτων»  

2) Εκτιμά ότι η σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στις γεωργικές χώρες και 

εξάλειψη των φραγμών στις εισαγωγές τροφίμων από τις αναπτυσσόμενες 

χώρες ,πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση , με στόχο  «να είναι σε 

θέση να συνάψει στο μέλλον συμφωνίες με τις αναπτυσσόμενες χώρες» 

3) Παρά το αποδεδειγμένο γεγονός ,το οποίο έγκειται στο ότι  η συμβολή της 

επιστήμης και της τεχνολογίας  είναι  καθοριστικής σημασίας για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων στην σύγχρονη εποχή, οι οποίες διαπιστωθήκαν  

στην Διάσκεψη , «η αναγκαία αποφασιστικότητα για την επίτευξη κοινής 

δράσης δεν συνοδεύεται από τη ρητή αναγνώριση της συμβολής   τους με 

στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη  και ιδίως από την προώθηση της καλύτερης 

κατανόησης της σχέσης μεταξύ του περιβάλλοντος και των τεχνολογικών 

εξελίξεων, γεγονός το οποίο προκαλεί ανησυχία. 

4) Διαπιστώνει «δεν καταβλήθηκαν ουσιαστικές προσπάθειες προκειμένου να 

συμφωνηθεί σχέδιο στήριξης των αναπτυσσόμενων χωρών στις προσπάθειές τους 
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για ταχεία τεχνολογική ανάπτυξη, ιδίως σε σχέση με την παραγωγή ενέργειας, 

τις μεταφορές, τη γεωργία, τη διαχείριση των αποβλήτων και τα χημικά, 

καθιστώντας με τον τρόπο αυτόν δυνατή την παράκαμψη ιδιαίτερα ρυπογόνων 

σταδίων της διαδικασίας εκσυγχρονισμού» 

5) «Επισημαίνει την εξαγγελία μεγάλου αριθμού συμφωνιών εταιρικής σχέσης 

"τύπου 2" που αφορούν τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές πρωτοβουλίες, 

συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών στους τομείς της ενέργειας και των υδάτων 

που προώθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση . Θεωρεί ότι τέτοιες συμφωνίες μπορούν να 

συμβάλουν στην εκπλήρωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης αλλά πρέπει να 

ελεγχθούν και να παρακολουθηθούν προσεκτικά όσον αφορά την αξιολόγηση 

του αντικτύπου και της προστιθέμενης αξίας τους έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η απόλυτη λογοδοσία όλων των συμμετεχόντων σε τέτοιες 

συμφωνίες· σε κάθε περίπτωση, οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει να συμπληρώνουν 

τις άλλες δράσεις που αναλαμβάνονται σε διεθνές επίπεδο και όχι να 

αντικαθιστούν» 

6) Επισημαίνει στην Επιτροπή ότι πρέπει «να αναθεωρήσει τη γεωργική, την 

αλιευτική και την εμπορική πολιτική της υπό το πρίσμα της Διάσκεψης του 

Γιοχάνεσμπουργκ και της Διακήρυξης της Ντόχα, ιδίως όσον αφορά τις γεωργικές 

και τις αλιευτικές επιδοτήσεις και άλλους εμπορικούς φραγμούς·» 

7) Δίνει ιδιαίτερη έμφαση και κρίνει απαραίτητο πλέον την συγκρότησης  

παγκόσμιων θεσμών και Οργανισμών  «για την αύξηση των ευκαιριών 

απασχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη τη Διακήρυξη της ΔΟΕ για τις 

Θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα κατά την Εργασία»· 

Κατόπιν αυτών των ψηφισμάτων περί της επιχειρηματικότητας στην Διεθνή 

Διάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ οι ηγέτες των κρατών αποφάσισαν και επεσήμαναν  

ότι επιβάλλεται «η βελτίωση της διεθνής διαχείρισης» ,με κατεπείγοντα μέτρα  ,τα 

οποία παραβάλλονται παρακάτω : 

1) Η ανασυγκρότηση της  Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και το 

Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), καθώς και  

2) Η ανασυγκρότηση  του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και  

3) Η ανασυγκρότηση των  όργανα του "συστήματος του Μπρέτον Γουντς" 

Στόχος όλων αυτών των κινήσεων είναι  τα μέτρα τα οποία θα λάβουν να είναι 

δεσμευτικού χαρακτήρα για την επίτευξη  ενός πολυμερούς και διεθνούς επιπέδου 
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πλαισίου «καλής διακυβέρνησης των στόχων και των πολιτικών της βιώσιμης 

ανάπτυξης·» και κατά επέκταση της επιχειρηματικότητας ,η οποία αποτελεί μέρος 

αυτών. Πηγή (Source) : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//TEXT+TA+P5-TA-2002-0448+0+DOC+XML+V0//EL 

Τέλος  το έτος στις 20-22 Ιουνίου 2012 οργανώθηκε η Παγκόσμια Συνάντηση 

Κορυφής «για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των ΗΕ «Rio+20» δυνάμει της Απόφασης της 

Γενικής Συνέλευσης ΗΕ A/RES/64/236, ----- την επέτειο των είκοσι χρόνων από την 

Διάσκεψη των ΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Ρίο ντε Τζανέιρο, 1992) και 

των δέκα χρόνων από την Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη 

(Γιοχάνεσμπουργκ, 2002)» , με την συμμετοχή  ηγετών κρατών, διεθνών εκπροσώπων 

φορέων και κυβερνητικών παραγόντων και κοινωνικών εταίρων οι οποίοι αποφάσισαν 

να κινηθούν σε επτά πυλώνες οι οποίοι αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη και την 

επιχειρηματικότητα ,όσον αφορά ιδιαίτερα  τις αξιοπρεπείς αμοιβές και την 

ενεργειακή πολιτική. Ο τίτλος , ο οποίος δόθηκε σε ατή την πρωτοβουλία ήταν «Το 

μέλλον που επιθυμούμε», το οποίο προβλέπει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 

πρωτοβουλιών και δράσεων από όλους τους θεσμικούς και κοινωνικούς εταίρους. 

Η Ελλάδα προσαρμόζεται πλήρως και συμμετέχει στα διεθνή δρώμενα.  

Πηγή (Source) : http://www.hellenicaid.gr/diethnes-plaisio/diethnes-plaisio/pagkosmia-

diaskepse-gia-te-biosime-anaptuxe-ton-ee-rio-20.html 

Πηγή (Source) : http://www.hellenicaid.gr/ellenike-anaptuxiake-politike/ 

Πάντως μέχρι την στιγμή αυτή επικρατεί ο όρος «αειφόρος  ανάπτυξη» (substainable 

development), καθώς περιλαμβάνει την σημασία της ανάπτυξης  αλλά και τις πιθανές 

λύσεις στο στάδιο τη άκρατης ανάπτυξης. 

Πάντως μέχρι την στιγμή αυτή επικρατεί ο όρος «αειφόρος  ανάπτυξη» (substainable 

development), καθώς περιλαμβάνει την σημασία της ανάπτυξης  αλλά και τις πιθανές 

λύσεις στο στάδιο τη άκρατης ανάπτυξης. 

1.9 Συμπεράσματα για την χρήση του όρου «ανάπτυξη» στα πλαίσια της 

υπάρχουσας διεθνούς πραγματικότητας 

Από τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη δεν έχει 

πλέον πια μια μονοσήμαντη και περιορισμένη προσέγγιση αλλά «είναι μια πολύπλευρη 

διεργασία που δεν μετριέται αποκλειστικά με στενά οικονομικά μέτρα». Στην 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2002-0448+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P5-TA-2002-0448+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.hellenicaid.gr/diethnes-plaisio/diethnes-plaisio/pagkosmia-diaskepse-gia-te-biosime-anaptuxe-ton-ee-rio-20.html
http://www.hellenicaid.gr/diethnes-plaisio/diethnes-plaisio/pagkosmia-diaskepse-gia-te-biosime-anaptuxe-ton-ee-rio-20.html
http://www.hellenicaid.gr/ellenike-anaptuxiake-politike/
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πραγματικότητα φυσικά μερικοί Διεθνείς φορείς οι οποίοι εξαρτώνται χρηματοδοτικά 

για την  υποβοήθηση της ανάπτυξης αλλά και αντίστοιχες εθνικές υπηρεσίες 

εξακολουθούν να εφαρμόζουν ίσως σε περισσότερο εξελιγμένη μορφή οικονομικά 

κριτήρια αλλά αυτό γίνεται είτε λόγω χρηματοδοτικών είτε λόγω απλουστευτικών 

λόγων. 

Η προσέγγιση αυτή πάντως θεωρείται πλέον ξεπερασμένη και ο τρόπος που 

χρησιμοποιείται και μεταβάλλεται  η ανάπτυξη τώρα και η προσέγγιση της  σε διεθνές 

επίπεδο , είτε ως διεργασία , είτε ως στόχος ,είτε ως δικαίωμα έχει ως χαρακτηριστικό 

της τον συνεχή εμπλουτισμό της με νέα κριτήρια και στοιχεία ,όχι μόνο οικονομικού ή 

τεχνικού χαρακτήρα αλλά με στοιχεία που άπτονται της ανθρώπινης φύσης , δηλαδή 

ανθρωπιστικά ,ούτως ώστε ό όρος αυτός να νοείται ως μια συνεχής διεργασία ,η οποία 

εξυπηρετεί την ανθρώπινη ευημερία όχι μόνο από πλευράς υλικών αναγκών αλλά και 

από την πλευρά των υπολοίπων ανθρώπινων αναγκών για την ολοκλήρωση της 

ανθρώπινης φύσης , όπως συναισθηματικών ,βιοτικών, πλευρών ισότητας ,καταξίωσης 

κλπ. ,χρησιμοποιώντας μπορούμε να πούμε πολλά στοιχεία από την πυραμίδα του 

Maslow και άλλες ψυχολογικές, πολιτιστικές και κοινωνικές επιστήμες όπως είχαμε 

προαναφέρει και στην αρχή. Σε αυτό το σημείο το συμπέρασμα μας θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι είναι το εξής: Στην ανάπτυξη υπερισχύει η δυναμική και όχι η στατική της 

έννοια ,η οποία την θέλει ως μια συνεχή διεργασία εξέλιξης την οποία αναλύσαμε σε 

προηγούμενες σελίδες. Η έννοια της ανάπτυξης αποτελεί κεντρική έννοια για την 

ευημερία όλων των λαών της γης ,στην διεθνή οικονομική πολιτική και κοινωνική 

σκηνή και την δικαιική τάξη , γεγονός που την καθιστά ισότιμη πλέον με τις έννοιες της 

ειρήνης και της δικαιοσύνης ,άσχετα από την επικράτηση των αρχών του 

νεοφιλελευθερισμού στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε , πάντοτε ,  ότι η προβληματική της έννοιας της ανάπτυξης 

εμπεριέχει πολλά θέματα προς συζήτηση. Όταν αναφερόμαστε στην έννοια της 

ανάπτυξης πρέπει να ξέρουμε, πάντοτε ,ότι ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε 

ομοιομορφίες οι οποίες υπάρχουν στην διεθνή σκηνή, σε σχέση με τις διεργασίες της 

ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο ,στην πράξη οι διεργασίες αυτές εκδηλώνονται στον 

εθνικό χώρο και υπόκεινται στην εθνική νομοθεσία και στα θεσμικά όργανα των 

κρατών και αφορούν εθνικές ενέργειες καθώς και ότι οι διεθνείς διεργασίες, οι οποίες 

γίνονται σε συνεργασία με διεθνείς φορείς και διεθνή εξωτερική χρηματοδότηση και 

χρησιμοποίηση διεθνών πόρων, όπως η συνεργασία με διεθνείς χρηματοδοτικούς 

οργανισμούς η διεθνικές επιχειρήσεις , βοηθούν ή στηρίζουν τις εθνικές προσπάθειες. Η 
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φιλοσοφία αυτή εκφράζεται και από την Παγκόσμια Τράπεζα και το Πρόγραμμα 

Ηνωμένων Εθνών. .Θα μπορούσαμε επομένως να συμπεράνουμε και να αντικρούσουμε 

στην κριτική για την έννοια της ανάπτυξης ότι είναι ψευδώς «οικουμενική , 

δημιουργώντας την εντύπωση μιας διεργασίας που είναι λίγο ή πολύ η ίδια σε όλες τις 

χώρες και κοινωνίες , αγνοώντας τις ιστορικές ,πολιτιστικές, και άλλες ιδιαιτερότητες 

της κάθε χώρας και του τρόπου που λειτουργεί η διεργασία σε κάθε χώρα» ,ότι όχι μόνο 

αυτή δεν ισχύει, καθώς όπως προείπαμε υπερισχύουν τα εθνικά θεσμικά όργανα και οι  

διεργασίες της κάθε χώρας , αλλά αντίθετα γίνεται μια προσπάθεια ώστε η ανάπτυξη να 

γίνει οικουμενική , γεγονός  το οποίο θα οδηγήσει στην εξάλειψη του φαινομένου των 

παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε όποιο βαθμό γίνεται σε κάθε χώρα. 

Φυσικά λογικό είναι ότι με την παγκοσμιοποίηση ,την δημιουργία διεθνών οργανισμών 

, φορέων και κινημάτων , την ελευθερία των συναλλαγών και την ελεύθερη διακίνηση 

προσωπικού ,καθώς και του ρόλου τον οποίο διαδραματίζουν σήμερα η διπλωματία και 

οι διεθνείς σχέσεις, η φύση της ανάπτυξης να έχει και νευραλγικό παγκόσμιο 

χαρακτήρα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 

2. Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων 

2.1 Εισαγωγικά 

  Η έννοια της ανάπτυξης των επιχειρήσεων είναι μια ευρύτερη έννοια .Οι τρόποι με 

τους οποίους εκδηλώνεται η ανάπτυξη στις επιχειρήσεις είναι πολυποίκιλοι. Η κάθε 

επιχειρηματική μονάδα ή όμιλος επιχειρήσεων έχει μια δικιά του στρατηγική 

ανάπτυξης ,η οποία εκδηλώνεται με την μορφή διεργασιών και ενεργειών με σκοπό να 

αποφέρει περισσότερα κέρδη στην εταιρεία, αν θέλουμε να μιλήσουμε μόνο για την 

οικονομική της πλευρά. Ασφαλώς υπάρχουν όμως εκτός από την οικονομική πολλές 

άλλες πλευρές της ανάπτυξης ,γεγονός το οποίο θα αναλυθεί και θα γίνει σαφές 

μετέπειτα  κατά την διάρκεια της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας. 

2.2 Τρόποι ανάπτυξης των επιχειρήσεων 

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους. Ο 

απλούστερος τύπος επιχείρησης είναι μια επιχειρηματική μονάδα που μπορεί να 

αποτελείται ακόμα και από ένα άτομο με καθήκον «να επιτελεί ένα συγκεκριμένο έργο» 

ή αποστολή «παρέχοντας συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία από μία ορισμένη θέση». Ο 

ορισμός αυτός αναφέρεται όπως γίνεται σαφές ακόμα και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις 

,στις οποίες το έργο όπως είπαμε το διεξάγει ακόμα και ένας μόνο άνθρωπος ,για 

παράδειγμα μόνο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης χωρίς να απασχολεί αναγκαστικά άλλο 

προσωπικό. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις λειτουργούνται από μόνο ένα 

ορισμένο άτομο , αλλά φυσικά το άτομο αυτό για να προσφέρει το προϊόν πρέπει να 

συνεργαστεί και να ανήκει σε όλη την αλυσίδα αξίας, όπως λέγεται ή στην εφοδιαστική 

αλυσίδα και τουλάχιστον στην απλούστερη περίπτωση να αντλεί τους πόρους του σε 

συνεργασία με ένα δίκτυο. 

Μια επιχείρηση λοιπόν μπορεί να επεκταθεί σε γεωγραφικό εύρος (δηλαδή οι μονάδες 

της να βρίσκονται και σε άλλα σημεία ασχολούμενες με την διανομή του προϊόντος 

,την παραγωγή του ή και τα δύο ), κατά πεδίο δραστηριότητας ή δραστηριοποίησης 

(όπως για παράδειγμα να παράγει διαφορετικά προϊόντα τα οποία ανήκουν σε 

διαφορετικό κλάδο της αγοράς , πράγμα το οποίο ονομάζεται στρατηγική 

διαφοροποίησης και θα αναλύσουμε σε άλλη ενότητα), και  κατά έργο , δηλαδή να 

παράγει και να διανέμει η ίδια τα προϊόντα της (ενέργεια η οποία ανήκει στα logistics) , 

γεγονός το οποίο αποτελεί κάθετη ολοκλήρωση διαδοχικών δραστηριοτήτων . 
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Συγκεκριμένα αυτή η ενέργεια και η τακτική υποδηλώνεται με την στρατηγική της 

κάθετης ολοκλήρωσης, όπως ονομάζεται. 

Παρατηρούμε ότι η ανάπτυξη της επιχείρησης  είναι πλήρως συνδεδεμένη με τις 

στρατηγικές της ενέργειες , γεγονός αναμενόμενο αφού προκειμένου  να επιτευχθεί η 

ανάπτυξη γίνεται κάτω από το πρίσμα και την διεξαγωγή συγκεκριμένων στρατηγικών 

τις οποίες επιλέγει η εταιρεία ,οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι αποτελούν κινήσεις 

τακτικής. Με αυτό  θέμα θα ασχοληθούμε σε επόμενο κεφάλαιο. 

Η επιχείρηση μπορεί επίσης να λαμβάνει πολυεθνικό χαρακτήρα και να αναπτύσσεται 

σε νέα πεδία και σε νέα αγορές, λαμβάνοντας πολλές κατευθύνσεις. Αυτό μπορεί να 

γίνει μέσω συγχωνεύσεων ,εξαγορών και λοιπών στρατηγικών κινήσεων . Εκτός των 

άλλων μια άλλη πολιτική ,είναι η πολιτική της εξειδίκευσης, δηλαδή ή επιχείρηση να 

παράγει και να διανέμει μικρότερο όγκο προϊόντων ή υπηρεσιών με την επικέντρωση 

σε μεγαλύτερο βαθμό και με περισσότερες ποιοτικές διαδικασίες σε μικρότερο αριθμό 

προϊόντων ,λειτουργιών ή θέσεων από ότι έκανε μέχρι τώρα. 

Η επιχείρηση μπορεί να εκδηλώσει επίσης μια «εσωτερική πρωτοβουλία , με την 

εξαγορά μιας άλλης εταιρείας» ή συνεργασία με μια άλλη επιχείρηση να πράξουν «ένα 

κοινό επιχειρηματικό τόλμημα». Ονομάζουμε αυτή την ενέργεια επιχειρηματικό 

τόλμημα καθώς ενέχει το περιθώριο του ρίσκου και του επιχειρηματικού κινδύνου, το 

οποίο σημαίνει ότι η σύσταση για παράδειγμα μιας κοινής επιχείρησης ή ομίλου μπορεί 

να αποτύχει στην αποστολή της και στην αύξηση της κερδοφορίας της.  

Για να εξαλειφθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ,χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί όμως ο 

κίνδυνος και το ρίσκο της πρωτοβουλίας πρέπει να προηγηθεί μια πολύ καλά 

καταρτισμένη μελέτη , των οικονομικών ,των αξιακών, των διαπραγματευτικών  αλλά 

και των οργανωτικών στοιχείων από ειδικούς συμβούλους ή έμπειρους managers . 

 Ένα τελευταίο στοιχείο ,το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η ανάπτυξη δεν έχει 

μόνο θετικό πρόσημο , αλλά μπορεί να είναι και αρνητική όταν οι επιχειρήσεις λόγω 

περιορισμένων πόρων ,αποτυχίας οργανωτικών δομών ,έλλειψη χρημάτων ,οικονομικής 

δυσπραγίας, έλλειψη ρευστότητας, άκρατη δανειοδότηση σε σημείο που να 

κινδυνεύουν με κατάσχεση ή πτώχευση και για διάφορους άλλους λόγους ,οι οποίοι 

συνήθως δεν γνωστοποιούνται , αναγκαστικά περιορίζουν τις δραστηριότητες τους ή 

μειώνουν το μέγεθος τους ,ανάλογα με τον βαθμό που χρειάζεται για να παραμείνουν 

βιώσιμες 
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Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων έγκειται επίσης στην νομική μορφή τους , είτε στην 

οργανωτική τους φύση. Οι νέες καινοτομίες μιας επιχειρηματικής μονάδας  

δημιουργούν μια νέα συνάρτηση παραγωγής Σύμφωνα με τον Schumpeter ο 

επιχειρηματίας πρέπει να έχει τις παρακάτω ικανότητες: 

1) Ηγετικές ικανότητες 

2) Πρωτοβουλία 

3) Κύρος 

4) Προβλεπτικότητα 

5) Χαρακτηριστικά ικανότητας λήψης «λογικών» αποφάσεων ακόμα και για την 

περίπτωση ανάληψης επιχειρηματικών κινδύνων μεγάλων διαστάσεων 

6) Επιδίωξη κέρδους διότι πρώτα από όλα «ο σουμπετεριανός επιχειρηματίας  έχει 

το όνειρο και την θέληση της ίδρυσης ενός ιδιωτικού βασιλείου και συνήθως ,αν και όχι 

απαραίτητα, μιας δυναστείας» 

7) Ανάληψη πρωτοβουλιών για την εφαρμογή και δημιουργία ενός έργου με  

ικανοποίηση της χαρά της δημιουργίας ,ενθουσιασμό, ενεργητικότητα και ταυτόχρονη 

εξάσκηση της ευφυΐας του επιχειρηματία. 

8) Εισαγωγή καινοτομιών ως κίνητρο για την προώθηση της επιχειρηματικής 

ανάπτυξης. 

9) Πεποίθηση ότι τα  μέσα χρηματοδότησης των πρωτοβουλιών αυτών είναι οι 

αποταμιεύσεις και η πιστοδοτική ικανότητα των τραπεζών «οι οποίες μπορούν να 

αυξήσουν την αγοραστική δύναμη πέρα από τα όρια της κοινωνικής αποταμίευσης 

 

Καταρχήν υπάρχουν τρείς μορφές νομικής υπόστασης των επιχειρήσεων οι οποίες 

είναι:  

1. Η Ομόρρυθμος Εταιρεία (ΟΕ)  

2. Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και 

 3. Η Ανώνυμη Εταιρεία  (ΑΕ).  

Η νομική υπόσταση της επιχείρησης εξαρτάται από το διοικητικό της διάγραμμα και τις 

νομικές υποχρεώσεις τις οποίες έχουν οι συμβαλλόμενοι της. .Για παράδειγμα η 

Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ) ονομάζεται έτσι λόγω της ύπαρξης  μετόχων της ,οι οποίοι 

ψηφίζουν ώστε να εκλέξουν το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) της επιχείρησης και από το 

καταστατικό της εταιρείας λαμβάνουν μέρισμα από τα κέρδη της επιχείρησης ,το οποίο 



49 
 

εξαρτάται από τα συμφωνηθέντα συμβόλαια με την εταιρεία. Η επιχείρηση μπορεί να 

εξελιχθεί νομικά , ανάλογα με την επέκταση της , δηλαδή για παράδειγμα οι εταιρείες 

αποκτούν «νέα θεσμοθετημένα δικαιώματα με την μετατροπή τους σε ανώνυμες 

εταιρείες», καθώς  όπως προείπαμε η Ανώνυμη Εταιρεία είναι μια ευρύτερη μορφή 

επιχείρησης. 

Η επιχείρηση μπορεί να αναπτυχθεί επίσης οργανωτικά ,γεγονός το οποίο έγκειται στο 

πεδίο της εσωτερικής ανάπτυξης , προϋποθέτοντας  αλλαγή στις δομές και διαδικασίες 

και νέα αναδιοργάνωση τους. 

Συνοψίζοντας τις κατευθύνσεις  της ανάπτυξης χωρίζοντας τις σε εσωτερικές  και 

εξωτερικές μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η λειτουργία της επιχείρησης αναπτύσσεται 

με την κάθετη ολοκλήρωση , η κλίμακα της επιχείρησης με την οριζόντια ολοκλήρωση, 

η γεωγραφική επέκταση με την ανάπτυξη πολλών θέσεων επιχειρηματικών μονάδων 

και προσωπικού και το εύρος των προϊόντων με την διαφοροποίηση . Η εσωτερική 

ανάπτυξη περιλαμβάνει σε νομικό επίπεδο την απόκτηση εταιρικής μορφής, ενώ σε 

οργανωτικό επίπεδο αναπτύσσοντας και αλλάζοντας και αναδιαρθρώνοντας τις 

οργανωτικές δομές. 

Στο σημείο αυτό καλό θα ήταν να επισημάνουμε ότι το 80% περίπου στις βιομηχανικές 

χώρες ανήκε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,. Συνοπτικά πρέπει να αναφέρουμε ότι η 

βιωσιμότητα και η ανάπτυξη τους σε σχέση με τις ευκαιρίες που τους δίνονται πρέπει 

να μας προβληματίσουν και με αυτό το θέμα ασχολήθηκε κυρίως η Συνθήκη του 

Άμστερνταμ καθώς και άλλες συνθήκες, ψηφίσματα Διεθνών Οργανισμών 

,κυβερνητικές και αυτοδιοικητικές πρωτοβουλίες. Το θέμα αυτό απασχολεί πλέον πολύ 

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις χώρες οι οποίες εντάσσονται σε 

Διεθνείς Οργανισμούς ή σε διάφορους ηπείρους ,όπως η Αυστραλία λόγω του ότι οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκτός από ότι κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό στο μερίδιο 

αγοράς ,απασχολούν και το πολυπληθέστερο ανθρώπινο δυναμικό Το θέμα αυτό θα 

εξεταστεί αναλυτικότερα σε άλλη ενότητα. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τον τελευταίο ενάμισι αιώνα 

αρχικά και μετέπειτα σε άλλες βιομηχανικές δυνάμεις από όλες τις ηπείρους και τις 

γεωγραφικές περιφέρειες όπως η στην Ευρώπη η Βρετανία , στην Ασία η Ιαπωνία και 

στην Αυστραλία ,όπου στην τελευταία κύριο ρόλο διαδραμάτισαν οι φυσικοί πόροι 

«υπήρξε μια συνεχής και επίμονη αύξηση του μεγέθους πολλών επιχειρήσεων» και της 
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επέκτασης τους ενώ παράλληλα μειούμενο προοδευτικά με την πάροδο των χρόνων 

ήταν το μέγεθος των μεγαλύτερων επιχειρήσεων.  

Στην επόμενη ενότητα θα διεξάγουμε μια ιστορική ανασκόπηση του φαινομένου αυτού 

από τη κλίμακα της επιχείρησης πριν από το 1850 ,μέχρι την δημιουργία μεγάλων 

κλίμακας επιχειρήσεων ,γεγονός το οποίο θα μας επιτρέψει την λεπτομερή εξέταση της 

εξέλιξης της σύγχρονης επιχείρησης καθώς και των στρατηγικών βημάτων τα οποία 

προϋποτίθενται. 

2.3 Οι τρόποι μέτρησης της ανάπτυξης  

Η μέτρηση πάντως της ανάπτυξης και της αλλαγής του μεγέθους των επιχειρήσεων 

γίνεται πολλά κριτήρια μερικά (συγκεκριμένα έξι ) τα οποία θα αναφέρουμε .  

Κατά πρώτον με το ενεργητικό της επιχείρησης ,κατά δεύτερον με τον τζίρο , κατά 

τρίτον με την παραγωγή , κατά τέταρτον με τις πωλήσεις ,κατά πέμπτον με το εργατικό 

δυναμικό και κατά έκτον αλλά όχι και τελευταίο με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς 

των μετόχων. Ένα άλλο σημαντικό κριτήριο μέτρησης της ανάπτυξης είναι το μερίδιο 

αγοράς. 

Η κεφαλαιοποίηση είναι η αξία του συνόλου των μετοχών μιας εταιρείας. Για 

παράδειγμα εάν η επιχείρηση έχει 1000000 μετοχές με αξία 2 ευρώ ανά μετοχή , η 

κεφαλαιοποίηση της εταιρείας Α είναι 2000000 ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση , στα αγγλικά 

ερμηνεύεται με τον όρο market capitalization ή market cap. Η κεφαλαιοποίηση των 

μετοχών δεν αποδεικνύει την αξία μιας εταιρείας λόγω του ότι μια επιχείρηση ,η οποία 

είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο μπορεί να έχει δάνεια από τράπεζες ή επενδυτές , 

οπότε οι μετοχές σε αυτή την περίπτωση δεν είναι η μόνη τους πηγή κεφαλαίου.  

Το ενεργητικό (assets) υποδεικνύει την περιουσία μιας επιχείρησης όπως για 

παράδειγμα κτίρια, επενδύσεις κλπ. Το ενεργητικό αποτελεί μαζί με το παθητικό 

,αποτελούν τον ισολογισμό ή στα αγγλικά  το balance sheet  (σε μετάφραση φύλλο 

ισολογισμού ,το οποίο δείχνει την οικονομική κατάσταση μιας εταιρείας. Όλες οι 

Ανώνυμες Εταιρείες παρουσιάζουν ισολογισμό στο τέλος κάθε οικονομικού έτους και 

ειδικότερα όσες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο το δημοσιεύουν στο Φύλλο της 

Κυβερνήσεως. 

Σκοπός του ισολογισμού είναι να ενημερώνει τους επενδυτές για την πορεία της 

επιχείρησης. Το άλλο ήμισυ του ισολογισμού δηλαδή το παθητικό δείχνει τα χρέη της 



51 
 

επιχείρησης, π.χ., δάνεια, και το χρέος ως προς τους επενδυτές είτε είναι οι μετοχές ή τα 

κέρδη της επιχείρησης. Βασικός όρος του ισολογισμού είναι ότι το σύνολο του 

ενεργητικού είναι ίσο με το σύνολο του παθητικού ώστε η επιχείρηση να είναι βιώσιμη. 

Ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται ο ισολογισμός διαφέρει από χώρα σε χώρα, και 

πρόσφατα δημιουργήθηκαν διεθνή οργανισμοί για να καθορίσουν διεθνή πρότυπα για 

ισολογισμούς..  

Ο τζίρος είναι το ποσό το οποίο παίρνει η εταιρεία από το σύνολο πωλήσεων της και 

όχι τα καθαρά της κέρδη. Οι παρατηρήσεις και οι επεξηγήσεις αυτές θεωρούνται πολύ 

σημαντικές για την ενδελεχή κατανόηση των παραγόντων της ανάπτυξης καθώς και για 

την σαφέστερη εικόνα της πορείας της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας ,χωρίς να 

παραμένουν «κενά κατανόησης». 

2.4 Οι κριτικές των μεθόδων μέτρησης της ανάπτυξης 

Υπάρχουν βέβαια κριτικές προς αυτά τα κριτήρια καθώς το καθένα εμπεριέχει και 

κάποια στοιχεία αδυναμίας και επομένως η εικόνα για την ανάπτυξη της επιχείρησης να 

βασιστούμε σε αυτό μπορεί να είναι παραπλανητική. 

Το εργατικό δυναμικό όταν εντάσσεται σε διακλαδικές συγκρίσεις σηματοδοτεί ότι 

υπάρχουν διαφορετικές απαιτήσεις κεφαλαίου-εργασίας.  

Κατά δεύτερον «οι αριθμοί που δείχνουν το ύψος της παραγωγής» ή τον όγκο των 

πωληθέντων προϊόντων βρίσκουν πρόσφορο έδαφος «μόνο όταν διακρίνουν την αξία 

που προσθέτει στο προϊόν η συγκεκριμένη επιχείρηση», το εμπόδιο όμως είναι ότι είναι 

δυσεύρετες και μπορούμε να πούμε ανύπαρκτες πέρα από το πρόσφατο παρελθόν.  

Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς είναι ένα μέτρο το οποίο επιτρέπει διακλαδικές 

συγκρίσεις αλλά το κύριο πρόβλημα στην εγκυρότητα του είναι «οι εξαιρετικά 

κυκλικές τιμές των μετοχών», γεγονός που σημαίνει ότι η αξία τους  οποίες μπορεί να 

ανεβαίνει  ή να κατεβαίνει, και έτσι «αντανακλούν μάλλον μελλοντικές προσδοκίες 

παρά το τρέχον μέγεθος της επιχείρησης». Το γεγονός αυτό δικαιολογείται και από τον 

ίδιο τον ορισμό και την σημασία των κυκλικών μετοχών.  

Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι  μετοχές αυτές περιλαμβάνουν «κυκλικές 

διακυμάνσεις στην αξία τους ανάλογα με την  πορεία της οικονομίας., δηλαδή οι τιμές 

τους τείνουν να ανεβαίνουν όταν η οικονομία ευημερεί ,ενώ πέφτουν όταν υπάρχει 

οικονομική ύφεση.  
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Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται μετοχές που ο τομές δραστηριότητας τους 

ανήκει στην αυτοκινητοβιομηχανία , στις αεροπορικές εταιρείες και στην οικοδομική 

δραστηριότητα.  

Ο δείκτης της κεφαλαιοποίησης όμως καθίσταται απρόσφορος σε χώρες όπως η 

Αυστραλία ,διότι για τις μη εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο δεν υπάρχουν 

στοιχεία κεφαλαιοποίησης αγοράς ,λόγω του ότι πολλές μεγάλες επιχειρήσεις εκεί 

παραμένουν ιδιωτικές από τις αρχές του 20ου αιώνα. Επίσης οι διαφορετικές τεχνικές 

λογιστικής και διαφάνειας σε κάθε κρατικό επιχειρηματικό πλαίσιο ή στον τρόπο με 

τον οποίο χρησιμοποιούνται από κάθε εταιρεία  δίνουν ανόμοια ποιοτικά στοιχεία για 

το ενεργητικό της επιχείρησης. 

2.5  Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τον τρόπο μέτρησης της ανάπτυξης 

Τα προβλήματα αυτά επέφεραν διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στον τρόπο 

μέτρησης της ανάπτυξης των επιχειρήσεων από διάφορους επιστήμονες τους οποίους 

θα αναφέρουμε παρακάτω : 

Καταρχήν ο Hannah μελέτησε τις βρετανικές εταιρείες το 1983 και εστίασε την 

προσοχή του στην κεφαλαιοποίηση τους ενώ Ο Chandler το 1990 μελέτησε τις 

αμερικανικές εταιρείες στην αρχή της ανάπτυξης τους κατά την πρώιμη περίοδο και 

χρησιμοποίησε το «ονομαστικό κεφάλαιο» για τις προαναφερόμενες αρχικά ενώ το 

ενεργητικό για τις μεταγενέστερες.  

Το ονομαστικό κεφάλαιο , όπου μερικές φορές αναφέρεται ως «εγκεκριμένο» κεφάλαιο  

ή "nominal capital" στα αγγλικά  «είναι το ποσό του κεφαλαίου που μια επιχείρηση 

μπορεί να προσφέρει στους μετόχους, με τη μορφή των μετοχών του αποθέματος». 

 Η ρύθμιση του στις περισσότερες χώρες διεξάγεται από κυβερνητικούς οργανισμούς 

«που καθορίζουν την οικονομική σταθερότητα της επιχείρησης και την ικανότητα της 

εταιρείας να καλύψει την αξία των μετοχών αυτών.  

Ενώ τα όρια από τους  κυβερνητικούς κανονισμούς για το ύψος των εκδιδόμενων 

μετοχών από μια εταιρεία είναι συγκεκριμένα , οι περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν 

να μην κάνουν  μια προσφορά που αποτελείται από ολόκληρο το ονομαστικό κεφαλαίο 

τους. Τις περισσότερες φορές, μόνο ένα τμήμα του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται για 

τη δημιουργία προσφοράς μετοχών , εκδίδει μετοχές του αποθέματος.  
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Αυτό δημιουργεί μια κατάσταση όπου η επιχείρηση είναι σε θέση να προσφέρει μια 

δεύτερη προσφορά μετοχών σε κάποιο σημείο στο μέλλον, όταν οι ιδιοκτήτες και οι 

διευθυντές καθορίζουν ότι η έκδοση επιπρόσθετων μετοχών θα ήταν προς το συμφέρον 

της εταιρείας». 

 Κατόπιν ο Fruin το 1992 διεξήγαγε μελέτες στις Ιαπωνικές εταιρείες όρισε για την 

ανάπτυξη του μεγέθους της επιχείρησης το ενεργητικό, το  καταβεβλημένο κεφάλαιο 

,και τις πωλήσεις ,ενώ οι Ville and Merret το 2000 για τις Αυστραλιανές επιχειρήσεις 

χρησιμοποίησαν το ενεργητικό της επιχείρησης.  

Πρέπει να επισημάνουμε για την ευκολότερη κατανόηση των όρων που 

χρησιμοποιούμε ότι καταβεβλημένο κεφάλαιο  ή paid up ως όρος στα αγγλικά ( μερικές 

φορές χρησιμοποιείται ως paid-in capital)  είναι ένα μέτρο του ποσού των χρημάτων 

που  οι επενδυτές έχουν διοχετεύσει στην εταιρεία από την ίδρυσή της με  αντάλλαγμα  

μετοχές της επιχείρησης . Είναι σημαντικό, γιατί υποδηλώνει  πόσο οι μέτοχοι έχουν 

πληρώσει για να δραστηριοποιηθεί περαιτέρω η εταιρεία και πληροφορεί τους μετόχους  

εάν η Διοίκηση αξιοποιεί αυτά τα χρήματα με σύνεση.  

Επειδή τα συγκριτικά στοιχεία της ανάπτυξης του μεγέθους της επιχείρησης είναι 

ανόμοια και διαφέρουν από χώρα σε χώρα ,ακόμα και ανάλογα από τους επιστήμονες 

και τους εμπειρογνώμονες από τους οποίους διεξάγεται η έρευνα πρέπει να αναλύονται 

με περίσκεψη. 

Το γεγονός το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

εξακολουθούσαν να μεγαλώνουν και εξακολουθούν τουλάχιστον την περίοδο πριν από 

την παγκόσμια οικονομική κρίση.  

Η US Steel  είναι ένα από τα παραδείγματα . Η US Steel το 1912 ήταν η μοναδική 

βιομηχανική εταιρεία στον κόσμο με εξαιρετικά υψηλή κεφαλαιοποίηση και έκδοση 

μετοχών ,η οποία ξεπερνούσε τα 500 εκατομμύρια δολάρια ,που ήτανε το υψηλότερο 

πλαφόν κεφαλαιοποίησης εκείνη την εποχή και συγκεκριμένα η κεφαλαιοποίηση της 

ανερχόταν στα 757 εκατομμύρια δολάρια.  

Κατά τον Smitz (1993) εικοσιπέντε  χρόνια αργότερα ξεπήδησαν άλλες 24 εταιρείες ,οι 

οποίες ήταν πάνω από αυτό το πλαφόν .  
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Στην πρώτη γραμμή και πρώτη ήταν η General Carry ,με αξία κεφαλαιοποίησης αγοράς 

2,4 δισεκατομμύρια δολάρια ,ξεπερνώντας κατά πολύ την προαναφερόμενη προκάτοχο 

της . 

 Παρατηρούμε πάντως ότι λόγω της ανάπτυξης η οποία διαχεόταν συνεχώς νέες 

επιχειρήσεις ξεπρόβαλλαν ραγδαία οι οποίες είχαν γιγάντια όσο περνούσε ο καιρός 

ποσοτικά και ποιοτικά οικονομικά στοιχεία, θέμα το οποίο θα ερευνήσουμε στην 

επόμενη ενότητα . 

 Η παγκόσμια οικονομική κρίση η οποία έπληξε ακόμα και γιγάντιους ομίλους 

εταιρειών αλλά και από την άλλη πλευρά μέσω της ευφυΐας ,του επιχειρηματικού 

πνεύματος και άλλων καινοτόμων χαρακτηριστικών ,μερικές εταιρείες όχι μόνο 

επιβίωσαν αλλά και άνθισαν δεν θα μας προβληματίσει ακόμη. 

2.6 Ο επιχειρηματικός κύκλος ,οι φάσεις και η περιοδικότητα του. 

Καταρχήν υπάρχει μια κατάσταση ισορροπίας ,όπου η οικονομία εξελίσσεται ομαλά , 

με ένα σταθερό και συγκεκριμένο ρυθμό μεγέθυνσης χωρίς διαταραχές. Η εισαγωγή 

ενός νέου καινοτομικού προϊόντος ή μιας πρωτοπορίας  θα παρασύρει στην επένδυση 

κεφαλαίων προς την κατεύθυνση αυτή. Στην πρώτη φάση η αύξηση των δαπανών θα 

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών και των εισοδημάτων, δημιουργώντας με 

αυτό τον τρόπο ευνοϊκές προβλέψεις για το μέλλον. Η επέκταση των παραγωγικών 

δραστηριοτήτων και των επιχειρηματικών επενδύσεων  θα διαμορφώσει νέες ευκαιρίες 

για κέρδη και αύξηση του ανταγωνισμού, με την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και την 

αναδιάρθρωση των παλαιοτέρων. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η άνθηση της 

παραγωγικής δραστηριότητας ,αναπροσαρμόζονται οι τιμές και οι ποσότητες και το 

προϊόν ενώ όσες εταιρίες δεν αντέχουν τον ανταγωνισμό κλείνουν. Παράλληλα λήγω 

της κυκλοφοριακής άνθισης νέων προϊόντων  και λόγω της «αύξησης των εισπράξεων» 

σε εταιρίες καινοτομικού χαρακτήρα εξασφαλίζουν την εξόφληση τραπεζικών δανείων 

με περιθώριο κέρδους και αύξηση του παγίου κεφαλαίου. 

Σε αυτό το στάδιο εξαντλούνται οι ευκαιρίες για καινοτομία και επενδυτικές 

πρωτοβουλίες και με αυτό τον τρόπο  διέρχεται η τάση ισορροπίας και εξισορρόπησης  

της οικονομίας  , με αυξημένο ανταγωνισμό ,πληρότητα της αέρας από προϊόντα και η 

οικονομία οδηγείται στην μείωση των τιμών με ανάλογες συνέπειες για τα κέρδη  και η 

μείωση των επενδύσεων στην καινοτομία ως δεύτερο αποτέλεσμα επιφέρει χρηματικά 

ποσά τα ποία αποσύρονται για την εξόφληση δανείων με αντιπληθωριστικές τάσεις στις 

τιμές και στα εισοδήματα. Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει κάμψη και 
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υπάρχει ένα νέο σημείο ισορροπίας και ομαλής εξέλιξης. Αυτός ο κύκλος του 

σουμπετεριανού επιχειρηματία δεν σταμάτα ποτέ.( Ρέππας Π,2002) 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

2.7 Ανάπτυξη κατά τομέα πριν από το 1850 

Η εμφάνιση της μεγάλης κλίμακας επιχείρησης πραγματοποιήθηκε μετά το 1850 , με 

συνέπεια η αύξηση του μέσου μεγέθους της επιχείρησης να επεκταθεί σε πολλούς 

κλάδους και ολιγοπώλια ,δηλαδή από την αυξημένη συγκέντρωση της παραγωγής σε 

λίγες επιχειρήσεις.  

Πριν από το 1850  οι επιχειρήσεις ήταν μικρής κλίμακας με το μέγεθος τους να 

εξαρτάται από την ποικιλία και το εύρος του χαρακτήρα τους ,την περιορισμένη έκταση 

της αγοράς σε γεωγραφικό και καταναλωτικό επίπεδο και τον κατακερματισμό της 

αγοράς που υπήρχε εκτός των μητροπολιτικών περιοχών ,όπου οι καταναλωτικές δομές 

ήταν πιο συμπαγείς. 

Το εμπορικό πλεόνασμα των επιχειρήσεων ανταλλασσόταν με αντιπραγματισμό όπως 

για παράδειγμα αυτή την μέθοδο εφάρμοζαν μικρές αγροτικές επιχειρήσεις, 

επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων και ρούχων ,καθώς και άλλων βασικών αναγκών.  

Μια άλλη κατηγορία ανήκε στους ανθρώπους οποίοι είχαν εξειδικευμένες ικανότητες 

(τεχνίτες ,ξυλουργοί ,σιδηρουργοί κλπ.) ενώ επικρατούσε τότε το πλανόδιο εμπόριο 

,καθώς μετέπειτα εμφανίστηκε το βιομηχανικό εμπόριο. 

Σε ορισμένους τομείς της εγχώριας οικονομίας ,όπως τα μεταλλεία, η ζυθοποιία ,οι 

οικοδομικές εργασίες και η βιομηχανία σιδήρου , όπου υπήρχε «μια ανθεκτική και 

σχετικά σταθερή ζήτηση» σε ορισμένες περιοχές , δηλαδή τα προϊόντα σε γερή σταθερή 

βάση πωλούνταν στο καταναλωτικό κοινό, εφαρμοζόταν η πολιτική της διαμόρφωσης 

«υψηλότερων κατώτατων κλιμάκων αποτελεσματικότητας». Παραδείγματα εταιρειών 

της συγκεκριμένης αναπτυξιακής διεργασίας ήταν η σκωτσέζικη βιομηχανία 

κατεργασίας σιδήρου Carron (Kirby,1994), η αγγλική βιομηχανία κατεργασίας σιδήρου 

Ambrose Crowley και τα μεγάλα ανθρακωρυχεία των Μόντατζι, Λίντεν και Μπόουις 

της βορειοανατολικής Αγγλίας (Pollard,1965). 

Οι περιπτώσεις αυτών των επιχειρήσεων είναι αξιοσημείωτες είτε λόγω της μεγάλης 

απασχόλησης ανθρωπίνου δυναμικού, είτε λόγω της υψηλής τους κεφαλαιοποίησης 
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,είτε λόγω του καλού προμηθευτικού τους συστήματος , της εφοδιαστικής  τους 

αλυσίδας και των logistics ,πάντα σε όρους εκείνης της εποχής ,είτε και των τριών 

συνδυαστικών στοιχείων. 

 Η συνεχής βελτίωση στις εσωτερικές μεταφορές και ειδικά της ναυτιλίας η οποία 

άνθιζε τον 18ο αιώνα και  θεωρείτο ο αποτελεσματικότερος τρόπος μεταφοράς, 

οδήγησε στην δημιουργία «μεγαλύτερων και ομοιογενέστερων αγορών» , με την 

συνεχή επέκταση της συναλλαγής με χρήμα και όχι με αντιπραγματισμό. 

 To γεγονός αυτό και η   επιτυχία των γρηγορότερων συστημάτων παράδοσης, τα οποία 

τώρα εξελίχθηκαν ως τρόπος και ως έννοια και ονομάζονται στην σημερινή εποχή 

συστήματα Just In Time, ήταν η αρχή της διεθνοποίησης των εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων των τότε επιχειρήσεων και για αυτό τον λόγο πολλές μεγάλες 

επιχειρήσεις εγκαταστάθηκαν στα πιο γρήγορα αναπτυσσόμενα λιμάνια, όπως τα 

λιμάνια της Λίβερπουλ και του Μπρίστολ.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι παρά τις μεγάλες πλοιοκτητικές 

επιχειρήσεις και την διεξαγωγή «του υπερπόντιου εμπορίου με έδρα το Λονδίνο», οι 

τεράστιες επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν κυρίως στον χώρο του εμπορίου εμπορευμάτων, 

όπως για παράδειγμα το εμπόριο καπνού του Εδιμβούργου, το οποίο διαχειριζόταν από 

ολιγοπώλια και συγκεκριμένα ο έλεγχος ασκείτο από τρείς ομάδες. (Chapman,1992) 

Οι αποικιακές αγορές είχαν ισχυρότατο δεσμό με τα αστικά εμπορικά κέντα με λιμάνια 

της Βρετανίας και με αυτό τον τρόπο οι πρώτες  είχαν πρόσβαση στο εξαγωγικό 

εμπόριο, σε πηγές προμηθειών και το προνόμιο της αντιγραφής των τεχνικών των 

παλαιοτέρων βρετανικών επιχειρήσεων. Εκείνη την εποχή και ήδη από την εποχή της 

Ανεξαρτησίας  «οι πρίγκιπες του εμπορίου» είχαν πρόσβαση στα μεγαλύτερα 

ναυτιλιακά κέντρα της Αμερικής , όπως αυτά της Βοστόνης, της Νέας Υόρκης και της 

Φιλαδέλφειας. Ο Οίκος Hancock ,που έδρευε στην Βοστόνη κατείχε τα πρωτεία των 

αμερικανικών αποικιακών επιχειρήσεων ,ενώ στην Αυστραλία ο Robert Campbell από 

το Σύδνεϋ ήταν ο μεγαλύτερος «έμπορος και εισαγωγέας από τις αρχές του 19ου 

αιώνα». 

Η ανάπτυξη επήλθε ταχέως και στην Ιαπωνία με καταστήματα σε ολόκληρη σχεδόν την 

γεωγραφική περιφέρεια (πόλεις και κωμοπόλεις), μέσω κυρίαρχων εμπορικών οίκων. 

 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αλυσίδας καταστημάτων λιανικής πώλησης ήταν η 

Mitsui , με έδρα το Τόκιο.  
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Στόχος αυτών των εμπορικών οίκων ήταν η «λαϊκή εγχώρια αγορά», ενώ ταυτόχρονα 

ένα περαιτέρω βήμα στρατηγικής ανάπτυξης ήταν οι καινοτόμες πολιτικές μάρκετινγκ 

που χρησιμοποιούσαν , οι οποίες ήταν Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής φύσεως και 

εμπνεύσεως ,όπως οι πωλήσεις με μετρητά, οι σταθερές τιμές και οι αλυσίδες 

καταστημάτων και πολυκαταστημάτων.(Roberts, 1973) 

 Ως συνέπεια ήρθε η τεράστια πληθυσμιακή αύξηση στα αστικά κέντρα ,όπως η Οσάκα 

και το Τόκιο (επονομαζόμενο και Κιότο) και σε αυτές που είχαν λιμάνια όπως ,τα 

λιμάνια του Σακάι και του Φούσιμι. 

Βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι οι στρατηγικές ανάπτυξης κινούνταν μέσα στο 

κυβερνητικό πλαίσιο ,το οποίο το χαρακτήριζαν διάφοροι περιορισμοί όπως στην 

μετανάστευση, στο εξωτερικό εμπόριο και στην ναυπήγηση και γενικά η πολιτική του 

απομονωτισμού , επονομαζόμενη στα Ιαπωνικά sakoku. 

Η πρώτη γενιά πολυεθνικών εταιριών , με τεράστιο μέγεθος μπορούμε να ισχυριστούμε 

ότι ήταν οι ευρωπαϊκές προνομιακές εταιρίες του 18ου αιώνα. 

 Οι ευρωπαϊκές προνομιακές εταιρίες εκείνης της εποχής ,ήταν κυρίως αγγλικής 

καταγωγής ,συναλλάσσονταν με απομακρυσμένες περιοχές και αντλούσαν το προνόμιο 

τους από το δικαίωμα στο μονοπώλιο ,δηλαδή μόνο εκείνες μπορούσαν να πουλάνε 

συγκεκριμένα προϊόντα του εθνικού εμπορίου και της παραγωγής της εγχώριας αγοράς 

της Αγγλίας σε συγκεκριμένες περιοχές. Τα μονοπωλιακά τους δικαιώματα και η 

ευρύτατη επέκταση τους πήγαζε από το γεγονός ότι χρησιμοποιούνταν από την 

κυβέρνηση για διάφορους λόγους.  

Ο πρώτος ήταν η χορήγηση προς την κυβέρνηση δανειακών κεφαλαίων, δηλαδή 

ουσιαστικά χρηματοδοτούσαν την κυβέρνηση μέσω δανείων.  

Έπειτα λόγω της διεθνούς επέκτασης τους και της εξαγωγικής τους δραστηριότητας σε 

άλλες χώρες χρησιμοποιούνταν ως «εθνικά οχήματα εξερεύνησης και αποικισμού».  

Η απλούστερη ερμηνεία η οποία μπορεί να δοθεί σε αυτό το γεγονός είναι ότι μέσω της 

εγκατάστασης τους σε άλλες χώρες και τροφοδοτώντας συγκεκριμένες γεωγραφικές 

περιφέρειες , κατά πρώτον εξυπηρετούσαν τα εθνικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα 

της χώρας τους , κατά δεύτερον λειτουργούσαν μέσω ενός είδους «κατασκοπείας», 

δηλαδή έβλεπαν και έλεγχαν την οικονομική και πολιτική ζωή εκείνης της περιοχής 
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είτε που εφοδίαζαν , είτε που έδρευαν και κατά τρίτον όλα αυτά πραγματοποιούνταν 

μέσω της μεταφοράς ανθρωπίνου δυναμικού το οποίο μετανάστευε ή «αποικούσε» εκεί.  

Παραδείγματα ευρωπαϊκών προνομιακών εμπορικών εταιριών οι οποίες ιδρύθηκαν ήδη 

από το 17ο αιώνα ήταν: η Αγγλική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών(1600) ,η οποία 

μεταρρυθμίστηκε σε Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών(1698), η Εταιρεία του Κόλπου 

Χάντσον (1670) και η Βασιλική Εταιρεία της Αφρικής (1672) 

Προστατευόμενοι έμποροι ,ειδικά δικαιώματα και προνόμια όπως συμβάσεις ή άδειες 

για εξωτερικό εμπόριο  υπήρχαν και στην Ιαπωνία ,κάτω από την ομπρέλα ενός 

φεουδαρχικού ρουσφετολογικού και πελατειακού συστήματος με κέντρο την 

οικογενειοκρατία. Η κατάσταση  αυτή  στα Ιαπωνικά αποδίδεται με τον όρο “goyo 

shonin”. 

Οι κρατικές επιχειρήσεις κατείχαν εξίσου σημαντικό μερίδιο αγοράς και μέγεθος  αλλά 

λόγω των «σποραδικών» πολέμων που πραγματοποιήθηκαν τον 18ο και τον 19ο αιώνα 

άρχισαν να φθίνουν και «νέες ευκαιρίες ανάπτυξης», με την διακύβευση εκατομμυρίων 

δολαρίων  ξεπήδησαν για τις επιχειρήσεις όπου τα προϊόντα τους χρησιμοποιούνταν για 

πολεμικούς, επεκτατικούς, εθνικούς, στρατιωτικούς και γεωστρατηγικούς σκοπούς 

όπως τα ναυτιλιακά συμβόλαια ,τα οποία γνώρισαν τρομερή άνθιση και τα προϊόντα 

σιδήρου και μηχανολογικού εξοπλισμού με συμβασιούχους τον Crowley και τον 

Maudslay.  

Ο Robert Morris ,ο οποίος διεξήγαγε συμβόλαια ήδη από την εποχή της Ανεξαρτησίας 

στην Αμερική ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα. 

Σημαντικό επίσης μερίδιο είχαν και οι κτηματικές περιουσίες με τον Pollard να 

ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιούνταν περισσότερο για «κοινωνικές παρά σε εμπορικές 

φιλοδοξίες» στην Βρετανία.  

Ένα παράδειγμα είναι στη Νέα Νότια Ουαλία ο John Macarthur και ο Samuel Marsden 

, οι οποίοι είχαν τεράστια συγκέντρωση παραγωγής στον τομέα τους που ήταν τα 

κοπάδια ζώων , καθώς συγκέντρωναν το 40% όλων των ιδιοκτητών κοπαδιών ζώων 

στην χώρα αυτή και ο Τζωρτζ Ουάσινγκτον ,μελλοντικός πρόεδρος της Αμερικής στον 

τομέα των μεγάλων φυτειών.  
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Ο Τζωρτζ Ουάσινγκτον ,όπως και άλλοι εκμεταλλεύθηκε όχι μόνο «την επαγγελματική 

διοίκηση» αλλά και «τις δημοσιευμένες εργασίες για την διοίκηση της ακίνητης 

περιουσίας». 

Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι η δομή που περιγράφουμε ,η οποία συνδεόταν με 

την κρατική υποστήριξη ,με τις γεωστρατηγικές και στρατηγικές συνθήκες και τις 

συνθήκες ασφαλείας όπως ο πόλεμος και η ειρήνη παρείχαν πολύ εξειδικευμένες 

περιστασιακές ευκαιρίες ανάπτυξης με αποτέλεσμα τα μονοπώλια ,και η τότε δομή 

,οργάνωση και στόχος των εταιρειών όπως οι προνομιακές εμπορικές εταιρίες  γρήγορα 

να αρχίζουν να παρακμάζουν  ,ειδικά στις αρχές του 19ου αιώνα ,δηλαδή όταν αυτές οι 

συνθήκες άρχισαν να σταματάνε να υφίστανται. Την θέση τους πήρε η ανάπτυξη των 

μικρών επιχειρήσεων ,η οποία απαιτούσε διαφορετικούς οργανωτικούς στόχους και 

στρατηγικά βήματα όπως η ευελιξία ,η συνεργασία ,το όραμα, ο καταμερισμός του 

κόστους εξειδικευμένη παραγωγή και προσωπικό, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 

κλπ.  

Ο Berg πρώτος υποστήριξε ότι το καπιταλιστικό σύστημα του 18ου αιώνα μπορούσαν 

να το αντικαταστήσουν οι «παραγωγές , σύγχρονης και μεγάλης κλίμακας» ,η οποία ως 

προϋπόθεση της έχει την μαζικοποίηση της παραγωγής ,την ομοιογένεια των αγορών 

και του καταναλωτικού κοινού , τα στοχευόμενα target group, την έγκαιρη παράδοση 

και παραλαβή και άλλες στρατηγικές που αναπτύχθηκαν μετέπειτα και θα αναλύσουμε 

σε άλλη ενότητα. 

 Επίσης ο Berg επισήμανε την σημασία της αλληλεξάρτησης των επιχειρήσεων και των 

ικανοτήτων των βιομηχάνων που συνεχώς βελτιώνονταν καθώς και την συνεργατική 

και ανθεκτική σχέση των μικρών επιχειρήσεων η οποία περιελάμβανε την ανάθεση των 

εργασιών από την μία επιχείρηση στην άλλη.  

Όλα τα παραπάνω συνέτειναν στην δημιουργία της μεγάλης κλίμακας επιχείρησης , 

γεγονός το οποίο θα εξετάσουμε στην επόμενη ενότητα. 

2.8 Η Εμφάνιση της Μεγάλης Κλίμακας επιχείρησης. 

Η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση εστιάζει στην μαζικοποιημένη παραγωγή και ο 

ορισμός δίνεται από το τι σημαίνει οικονομίες κλίμακας. Σύμφωνα με τον ορισμό 

λοιπόν « Οικονομίες κλίμακας είναι ένας όρος των οικονομικών, που αναφέρεται στην 

μείωση του κόστους που επιτυγχάνει μια επιχείρηση αυξάνοντας την ποσότητα του 

παραγόμενου προϊόντος και χαρακτηρίζει την παραγωγή ενός οποιουδήποτε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
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προϊόντος». Οικονομίες κλίμακας  ορίζονται επίσης ως «είναι η τάση του μακροχρόνιου 

μέσου συνολικού κόστους να μειώνεται όταν αυξάνεται η ποσότητα της παραγωγής.» 

Πηγή (Source) : 

http://www.euretirio.com/2010/06/oikonomies-klimakas.html#ixzz3EdvKLCDe  

www.euretirio.com  

2.9  Οι κατηγορίες των οικονομιών κλίμακας και η σημασία τους 

Οι οικονομίες κλίμακας εμφανίστηκαν μετά το 1850 και διαιρούνται σε τρεις 

κατηγορίες: 

1) σταθερές αποδόσεις κλίμακας παραγωγής (constant returns to scale ) 

2) αύξουσες αποδόσεις κλίμακας παραγωγής (increasing returns to scale) 

3) φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας παραγωγής (decreasing returns to scale). 

 

Στην πρώτη περίπτωση η ποιότητα του προϊόντος παραγωγής παραμένει σταθερή 

,δηλαδή αυξάνεται κατά το ίδιο ποσοστό 

Στην δεύτερη περίπτωση αυξάνεται κατά μεγαλύτερο ποσοστό 

Ενώ στην Τρίτη περίπτωση το ποσοστό μειώνεται. 

«Με σταθερές αποδόσεις κλίμακας παραγωγής, για να διπλασιαστεί, τριπλασιαστεί, 

τετραπλασιαστεί κ.ο.κ. η ποσότητα του προϊόντος, χρειάζεται να διπλασιαστούν, 

τριπλασιαστούν, τετραπλασιαστούν κ.ο.κ. οι ποσότητες των χρησιμοποιούμενων 

παραγωγικών συντελεστών. 

 

Στην περίπτωση των αυξουσών αποδόσεων κλίμακας παραγωγής, η ποσοστιαία 

αύξηση των ποσοτήτων των παραγωγικών συντελεστών θα είναι κάθε φορά μικρότερη 

από την αύξηση της ποσότητας του προϊόντος. 

Στην περίπτωση των φθινουσών αποδόσεων κλίμακας, για κάθε συγκεκριμένη 

ποσοστιαία αύξηση του προϊόντος θα απαιτείται μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των 

ποσοτήτων των συντελεστών.» 

Οι παραπάνω σχέσεις διαφαίνονται και στο παρακάτω διάγραμμα: 

http://www.euretirio.com/2010/06/synoliko-kostos.html
http://www.euretirio.com/2010/06/paragogi.html
http://www.euretirio.com/2010/06/oikonomies-klimakas.html#ixzz3EdvKLCDe
http://www.euretirio.com/
http://www.euretirio.com/2010/02/oikonomika-agatha.html
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Πηγή (Source) : 

http://www.euretirio.com/2010/06/oikonomies-klimakas.html#ixzz3Edx3ns9h  

www.euretirio.com  

Όταν μεγαλώνει η κλίμακα παραγωγής αυξάνονται οι απαιτήσεις εξειδίκευσης του 

παραγωγικού δυναμικού ,τεχνολογίας και αυτοματισμού της παραγωγής ,ώστε το 

προϊόν να είναι ποιοτικότερο, ενώ ταυτόχρονα όταν χρησιμοποιούνται είδη 

κεφαλαιουχικού εξοπλισμού ,όπως σωλήνες κλπ ο διπλασιασμός της διαμέτρου ή των 

διαστάσεων τους υπερδιπλασιάζει τη δυναμικότητα τους, με αποτέλεσμα να έχει η 

επιχείρηση την δυνατότητα διπλασιασμού της δυναμικότητας της ,όπως για παράδειγμα  

όταν υπάρχουν π.χ. σωλήνες πετρελαίου με διπλασιασμό των διαστάσεων της να 

υπάρχει  διπλή ποσότητα πετρελαίου 

Η τεχνολογικά προηγμένη και πολύπλοκη παραγωγική διαδικασία για να λειτουργήσει 

υγιώς προϋποθέτει την χρησιμοποίηση πολλαπλών μηχανημάτων,  με διαφορετική 

δυναμικότητα διαφορετικού μεγέθους παραγωγής. Σε αντίθετη περίπτωση η επιχείρηση 

και η τεχνολογία της υπολειτουργεί γιατί τα μηχανήματα της έχουν πλεονάζουσα 

παραγωγική δυναμικότητα η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί στην γραμμή παραγωγής 

προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε οικονομία μικρής κλίμακας ενώ όταν 

έχουμε οικονομία μεγάλης κλίμακας όλες οι παραγωγικές γραμμές αξιοποιούνται. Όταν 

προκύπτουν οικονομίες φθίνουσας κλίμακας η κυρία αιτία η όποια ευθύνεται γι αυτό 

είναι οι δυσκολίες που μπορεί να προκαλεί το μεγάλο μέγεθος της κλίμακας παραγωγής 

στη διοίκηση της επιχείρησης. Επίσης ενδέχεται να δημιουργούνται δυσκολίες 

http://www.euretirio.com/2010/06/oikonomies-klimakas.html#ixzz3Edx3ns9h
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συντονισμού, καθυστερήσεων στη λήψη και την υλοποίηση αποφάσεων, εποπτείας και 

ελέγχου, επικοινωνίας μεταξύ διευθυντικών στελεχών κ.ά. και γενικά απώλεια 

Διευθυντικής ικανότητας και ηγεσίας. Πάντως η αύξηση μεγέθους παραγωγής 

προϋποθέτει ειδικά εξειδικευμένα συντονισμένα τμήματα με εξειδικευμένα στελέχη. Σε 

αντίθετη περίπτωση η επιχείρηση δεν θα επιβιώσει. 

Εκτός αυτών ένας άλλος ορισμός των οικονομιών κλίμακας είναι : «Οικονομίες 

κλίμακας έχουμε όταν για την ίδια δραστηριότητα ελαχιστοποιούμε το κόστος όχι μόνο 

με ένα απλό εξορθολογήσω της οργάνωσης, αλλά και μέσα από τις δυνατότητες που 

μας δίνει η κλίμακα ή το μέγεθος»  

Με το παραπάνω για παράδειγμα εννοούμε ότι και μεγάλες επιχειρείς μπορούν να 

εκμεταλλευθούν το πλεονέκτημα μείωσης του παραγωγικού κόστους και διαμόρφωσης 

κατηγοριών παραγωγικής δυναμικότητας προϊόντων. 

2.10  Περαιτέρω διαχωρισμός των οικονομιών κλίμακας: Εσωτερικές και 

Εξωτερικές και οι υποκατηγορίες τους  

Οι οικονομίες κλίκας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :τις εσωτερικές και τις εξωτερικές 

οι οποίες περιλαμβάνουν και υποκατηγορίες. 

2.10.α Εσωτερική κλίμακα 

Α) Εσωτερική Κλίμακα: Αυτή η κατηγορία συνδέεται με την εσωτερική δυναμικότητα 

και την λειτουργία των επιχειρήσεων και για να γίνει πιο κατανοητή χωρίζεται στις 

παρακάτω κατηγορίες: 

1) Χρηματοδοτικές: Η κατηγορία αυτή εξετάζει τις πιστοληπτικές ικανότητες μιας 

επιχειρήσεις για παράδειγμα από ένα Πιστωτικό Ίδρυμα , αναδεικνύει τις πιστοληπτικές 

και επενδυτικές ικανότητες και την μείωση του δανειοληπτικού κόστους για κάθε 

μονάδα παραγωγής με ταυτόχρονη αντιμετώπιση του κόστους ευκαιριών της αγοράς με 

αξιοποίηση των τραπεζικών ευκαιριών. 

2) Εμπορικές οικονομίες κλίμακας: Σε αυτή την κατηγορία οι οικονομίες κλίμακας 

συνδέονται με το μικρότερο κόστος μεταφοράς ανά μονάδα προϊόντων και με την 

διαχείριση του κόστους πρώτων υλών, καθώς περιλαμβάνεται η διανομή ,ο εφοδιασμός 

και η διάθεση του προϊόντος 

3) Διοικητικές οικονομίες κλίμακας: Σε αυτή την κατηγορία η διόρθωση της 

εταιρίας είναι συνδεδεμένη με το μέγεθος και την οργάνωση της επιχείρησης 
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4) Τεχνικές οικονομίες κλίμακας με τις παρακάτω υποκατηγορίες: 

α ) Αυτές οι οποίες συνδέονται με μεγαλύτερη εξειδίκευση και καταμερισμό εργασίας 

β ) Αυτές οι οποίες συνδέονται με πιο αποδοτική και ρηματοποιημένη παραγωγή    

λόγω των τεχνολογικών μεσών και της προηγμένης τεχνολογικής εξέλιξης. 

γ ) Αυτές που συνδυάζουν έρευνα , γνώση ,μελέτη και εφαρμογή για την παραγωγή 

καινοτομίας 

δ) Αυτές που μας επιτρέπουν αξιοποίηση υπολειμμάτων και υποπροϊόντων μαζί με την 

ελαχιστοποίηση τους. 

2.10.β Εξωτερικές οικονομίες κλίμακας 

Β ) Οι εξωτερικές οικονομίες κλίμακας: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι εξωτερικοί 

παράγοντες οι όποιοι συντελούν στην διακύμανση και σε περίπτωση θετικής κλίμακας 

στην ελαχιστοποίηση του .Άδω υπάρχουν οι παρακάτω υποκατηγορίες: 

1) Οικονομίες συγκέντρωσης: Σε αυτή την υποκατηγορία εντάσσεται η 

χωροταξική συγκέντρωση επιχειρήσεων, όπως η «Natura» που αποτελείται από μια 

πλειάδα πράσινων επιχειρήσεων 

 

2) Οικονομίες εξειδίκευσης: Σε αυτή την υποκατηγορία αναφέρονται στην τοπική 

και θεματική εξειδίκευση ,όπως το δίκτυο «Natura» 

3) Οικονομίες πληροφόρησης: Σε αυτή την υποκατηγορία εντάσσονται οι 

αξιοποιήσεις ευκαιριών, με έργα υποδομής και δίκτυα ,ώστε να συνδέονται με 

χρηματοοικονομικά προγράμματα και επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

4) Θεσμικές οικονομίες: Στις θεσμικές οικονομίες συμπεριλαμβάνονται το θεσμικό 

πλαίσιο ,όπως για παράδειγμα οι χωροταξικοί νόμοι κλπ. 

2.11  Αντιοικονομίες κλίμακας και οι μορφές τους 

Υπάρχουν βέβαια και οι αντιοικονομικές κλίμακας στις οποίες εντάσσονται τρεις 

κατηγορίες και τις αναφέρουμε για την πληρέστερη κατανόηση του κειμένου: 

1) Διοικητικές και θεσμικές που περιλαμβάνουν : 

Α) την γραφειοκρατία διοικητική ,θεσμική ,ή πολιτισμική 

Β) Ο λειτουργικός γιγαντισμός οι οποίες προκαλούν οργανωτικές στρεβλώσεις και πιο 

απαιτητική διοίκηση λειτουργικών εξόδων 
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 2) Οι ηθικές και ψυχολογικές οι οποίες συνδέονται με το μέγεθος και την ποιότητα των 

υπαλλήλων και της Διοίκησης 

3 ) Εξωτερικές αντιοικονομίες : Συνδέονται με τον πληθωρισμό ομοειδών μονάδων ,σε 

τοπικά τμήματα ,που μπορεί να ανεβάζουν το κόστος π.χ. κλπ., όπως στις μονάδες 

συγκέντρωσης ,οι τελευταίες όμως δεν έπαιζαν με τις τιμές αλλά τις αφορούσε ο 

ομοειδής χώρος. 

Οι συνολικές οικονομίες κλίμακας σχετιζόμενες με το κόστος θεσμικό πλαίσιο και την 

χωροταξική διάταξη μπορούν να βοηθήσουν στην πράσινη επιχειρηματικότητα. 

Πηγή (Source) : http://www.solon.org.gr/downloads/prasino_epixeirein_473_480.pdf 

2.12 Οι τρόποι της  ανάπτυξης 

Σύμφωνα με την Αμερικανική ένωση ποτοποιίας όλες οι επιτυχημένες επιχειρήσεις 

δίνουν τεράστια σημασία στην ανάπτυξη και στην μεγέθυνση, η οποία γίνεται με 

διάφορα στρατηγικά εργαλεία όπως το μάρκετινγκ ,η άριστη τεχνογνωσία ,οι 

στρατηγικές συμμαχίες και τα εργαλεία ποιότητας. Ένα τέτοιο  παράδειγμα αποτελούν 

οι περισσότερες βιομηχανίες ποτών. Καταρχήν απαραίτητος  είναι ο εκσυγχρονισμός 

της εταιρείας μέσω λογισμικών Web-based, τα οποία ελέγχουν αμέσως τις on line 

παραγγελίες και τις προμήθειες ,καθώς και οι προηγμένες μέθοδοι πώλησης γίνονται 

μέσω live streaming και με ζωντανά βίντεο, τα οποία πραγματοποιούνται για να 

δείχνουν για παράδειγμα ακριβώς εκείνη την ώρα τις δημοπρασίες της εταιρείας και να 

συμμετέχουν ζωντανά με προσφορές και αγορές οι πελάτες μέσω του υπολογιστή. Η 

τελευταία αυτή πολιτική απέφερε τεράστιες πωλήσεις άνω των 2.600.000 δολαρίων για 

τις βιομηχανίες που εντάσσονται στον σύλλογο και τις εκθέσεις της οργανωμένης 

ποτοβιομηχανίας (BI). H ποιότητα επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ,το οποίο 

θα εξετάσουμε σε άλλη ενότητα ,πάντα σε συσχετισμό με την σύγχρονη φιλοσοφία της 

ποιότητας ,των ποιοτικών ελέγχων ,των συστημάτων ποιότητας και άλλων διεργασιών 

και εντάσσεται στην φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας ,που είναι η πλέον 

ευρύτατα διαδεδομένη πρακτική ποιότητας ,με σκοπό την ανάπτυξη ,την κερδοφορία 

και προπαντός την αφοσίωση του καταναλωτικού κοινού των επιχειρήσεων . Στην 

ποτοβιομηχανία σύμφωνα με το άρθρο η παραγωγή και η διανομή ποιοτικών προϊόντων 

εξελίχθηκαν μέσα από το σύστημα και το τμήμα R&D(Έρευνας και Ανάπτυξης) , με 

την εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων στην αγορά και την πρόσληψη καταξιωμένων 

ηγετών και managers με μεγάλη σταδιοδρομία με έμφαση στην έρευνα και στην 

http://www.solon.org.gr/downloads/prasino_epixeirein_473_480.pdf
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ανάπτυξη. Οι αποθηκευτικοί χώροι που χρειάζονται με στόχο την σωστή κατανομή και 

την άμεση παράδοση των προϊόντων καθώς και το καλαίσθητο περιβάλλον της 

επιχείρησης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι 

αποδίδουν περισσότερο σε ένα ευχάριστο περιβάλλον ,καθώς και ότι επίσης αυξάνεται 

η κατανάλωση των προϊόντων από τους πελάτες ,μέσω των σωστών συνδυασμών 

χρωμάτων τα οποία προκαλούν εύθυμη ατμόσφαιρα και αγοραστική επιθυμία ,σε 

συνδυασμό με άλλα στοιχεία του μάρκετινγκ. Για παράδειγμα ένα μέσο που 

χρησιμοποιείται για την αύξηση της καταναλωτικής επιθυμίας του πελάτη και για την 

διατήρηση της εύθυμης και χαρούμενης διάθεσης του είναι οι εγκατάσταση χώρου 

εκθέσεων (showroom) με ποιοτικά στοιχεία στο δάπεδο και στον φωτισμό ,όπου 

βρίσκονται τα πλεονάζοντα περιουσιακά στοιχεία ,δηλαδή τα προϊόντα προς πώληση. 

Εξέχοντα ρόλο για την επιτυχημένη πορεία μιας επιχείρησης και κατ’ επέκταση της 

ανάπτυξης της έχουν οι στρατηγικές συμμαχίες για παράδειγμα η συνεργασία στην 

τεχνογνωσία, δηλαδή οι κορυφαίοι μηχανικοί μιας ομάδας επιχειρήσεων να 

συνεργάζονται ,έτσι ώστε όλα τα τεχνικά προβλήματα να επιλύονται αμέσως , ενώ τα 

τεχνολογικά συστήματα της επιχείρησης να εξελίσσονται ραγδαία. Καίριο ρόλο κατέχει 

εκτός των άλλων η πρόσβαση στην πληροφόρηση ,οι πελάτες να πληροφορούνται 

δηλαδή για την εξέλιξη της επιχείρησης ,ασφαλώς μόνο με στοιχεία που αφορούν τους 

πελάτες και όχι τα «μυστικά της εταιρείας», δηλαδή στοιχεία τα οποία μπορούν να τα 

χρησιμοποιήσουν οι αντίπαλοι ώστε να εκτοπίσουν την εταιρεία.. Αυτό 

πραγματοποιείται μέσω παρουσιάσεων από έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο 

μπορεί να ενημερώνει για την γενική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρείας στους μετόχους , να δείχνει την εικόνα των ρευστοποιήσεων και όπως 

προείπαμε να πραγματοποιεί σωστά την διαδικασία αποθήκευσης με βάση την έγκαιρη 

ενημέρωση του συστήματος δεδομένων (data –based) , το οποίο λειτουργεί ως ένα 

σύστημα αποθήκευσης των στοιχείων των πελατών και κεντρικό του σημείο είναι το 

χρονοδιάγραμμα για τις παραγγελίες, ώστε να αποδοθούν την ώρα που ζήτησε ο 

πελάτης. Η παγκόσμια οργάνωση της ποτοποιίας (ΒΙ) ανέπτυξε πρόσφατα ένα 

πρωτοπόρο web-based  (ηλεκτρονικό σύστημα με καταγραφή στο κομπιούτερ το οποίο 

ονομάζεται (SAM) ,δηλαδή  Πλεόνασμα Ενεργητικού Μάνατζμεντ, το οποίο 

διαχειρίζεται τα πλεονάζοντα περιουσιακά στοιχεία ,που αναφέρει η κάθε επιχείρηση. 

Τέτοιες πρωτοβουλίες στοχεύουν στο αναπτυξιακό σύστημα των επιχειρήσεων και 

έχουν διεισδύσει και επεκταθεί και σε άλλους κλάδους, όπως ο κλάδος τροφίμων κλπ. 
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Κεφάλαιο 3:  Η νομική πλευρά των διαπραγματεύσεων και των στρατηγικών στα 

πλαίσιο της ελευθερίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας  

 

3.1 Εισαγωγικά 

Η ελευθερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα 

του ανθρώπου και συνδέεται τόσο με την αυτοολοκλήρωση του , όσο και με την 

ευημερία του. 

Για να προσδιορίσουμε όμως τα πλαίσια και τα όρια του δικαιώματος αυτού , κρίνεται 

απαραίτητο να αναφερθούμε στις σχετικές υφιστάμενες γενικές διατάξεις και στα 

απαράγραπτα δικαιώματα ,τα οποία  ισχύουν στην χώρα μας (σε ενδοκρατικό πλαίσιο), 

καθώς και μερικές επισημάνσεις   αναφορικά με το δικαιώματα αυτά . Συγκεκριμένα: 

3.2 Συνταγματικά πλαίσια άσκησης δικαιώματος ελεύθερης επιχειρηματικής 

δράσης , αθέμιτος ανταγωνισμός , ευθύνη εκ των διαπραγματεύσεων (Άρθρο 197 

και 198 Α.Κ.), και προστασία καταναλωτή 

1)Καταρχήν σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Ελληνικού Συντάγματος καθένας έχει 

το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητα του και να συμμετέχει στην 

κοινωνική , οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας , εφόσον δεν προσβάλλει τα 

δικαιώματα των άλλων και  δεν παραβιάζει το Σύνταγμα και τα χρηστά ήθη. 

2) Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ.1 του Συντάγματος  η ιδιοκτησία τελεί υπό 

την προστασία του Κράτους , τα δικαιώματα όμως τα οποία απορρέουν από αυτή δεν 

μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος. 

3) Επιπλέον το άρθρο 25 παρ. 2 του Συντάγματος κάνοντας λόγο για « απαράγραπτα» 

δικαιώματα του ανθρώπου , καθιστά σαφές ότι δεν νοείται παραίτηση από αυτά. Κατά 

συνέπεια και συνδυαστικά , για παράδειγμα , το εν λόγω άρθρο καθιστά άκυρη κάθε 

είδους ρήτρα , η οποία θα περιλαμβανόταν σε σύμβαση εργασίας και την οποία θα 

σύναπτε ένας εργοδότης με ένα άνεργο, όπου θα περιλαμβανόταν κάποιος όρος για 

παραίτηση του ανέργου από το δικαίωμα αμοιβής για ίσης αξίας εργασία (άρθρο 22 

παρ.1  εδ.β’ Συντάγματος) ή από το δικαίωμα της απεργίας (άρθρο 23 παρ. 2 Συντάγμ.) 

*1 ( Κ.Χρυσόγονος) 
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4) Οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν τον καθένα , ανεξαρτήτου εθνικότητας 

σύμφωνα με το τεκμήριο της ελευθερίας « in dupio pro libertate». 

5) Επίσης στο άρθρο 106 παρ.2 Συντ. ορίζεται ότι η ιδιωτική οικονομική 

πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας. 

6) Η ελευθερία της επιχειρηματικής δραστηριότητος ασκείται με το δικαίωμα ίδρυσης 

και εκμετάλλευσης ιδιωτικών επιχειρήσεων εμπορικού η βιομηχανικού χαρακτήρα. 

Είναι δε φανερό ότι επειδή στην σημερινή εποχή για την ανάληψη μεγάλων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων απαιτείται , κατά κανόνα , μεγάλος όγκος κεφαλαίων 

, τα οποία όμως δεν μπορεί εύκολα να διαθέσει ένα άτομο , οπότε για τον λόγο αυτό 

προκειμένου να υφίσταται αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος αυτού , 

απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η δυνατότητα του ατόμου να συνασπίζεται με άλλα 

άτομα , ώστε να αναπτύσσουν από κοινού επιχειρηματική δραστηριότητα. 

7) Επισημαίνεται ότι η ατομική πρωτοβουλία στοχεύει στην δημιουργία πλούτου , ο 

οποίος με την βοήθεια της προοδευτικής φορολόγησης  και άλλων μέτρων θα 

δημιουργήσουν συνθήκες ,οι οποίες θα βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο και όλες τις 

πτυχές της ζωής των πολιτών. 

8) Στα εν λόγω πλαίσια της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας ,πρωταρχικής σημασίας 

είναι η ελευθερία του ανταγωνισμού , η οποία συνίσταται στην ελευθερία πρόσβασης 

στην αγορά , στην ελευθερία του ανταγωνισμού μέσα σε αυτή, καθώς και στην 

απαγόρευση του αθέμιτου ανταγωνισμού. 

9) Η ελευθερία του ανταγωνισμού αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση της αναπτύξεως της 

εθνικής οικονομίας και είναι η περισσότερο χαρακτηριστική ελευθερία της οικονομίας 

της αγοράς. Επιπλέον αποτελεί την κινητήρια δύναμη της οικονομίας σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο και συνδέεται με την ελευθερία του εμπορίου , η οποία αποτελεί 

προϋπόθεση για την ύπαρξη και την ανάπτυξη της ελευθερίας του ανταγωνισμού   ( Α. 

Μανεσης ,1982 ) 

10) Η ελευθερία του ανταγωνισμού απειλείται όχι τόσο από την κρατική εξουσία , όσον 

εκ των «ένδον», όσο δηλαδή από ιδιωτικές συμφωνίες ή πρακτικές ,οι οποίες 

περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό , καθώς και από καταχρηστική εκμετάλλευση 

δεσπόζουσας ή μονοπωλιακής θέσης στην αγορά επιχειρήσεων με μεγάλη οικονομική 

δύναμη . Για  τον λόγο αυτό στην χώρα μας από πολύ παλαιά εκδόθηκε σχετικός νόμος 

και ειδικότερα ο νόμος ν. 146/1914 περί αθέμιτου ανταγωνισμού , όπου μεταξύ άλλων 
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στο άρθρο 1 αυτού αναφέρεται ότι απαγορεύεται κατά τις εμπορικές , βιομηχανικές ή 

γεωργικές συναλλαγές , κάθε προς τον σκοπό του ανταγωνισμού γενόμενη πράξη , 

αντικείμενη στα χρηστά ήθη . Επιπλέον ακολούθως είχε εκδοθεί ο νόμος ν. 12/12 

Νοεμβρίου 1927, περί τροποποιήσεως του από 8/6/1926 Ν.Δ. περί τρόπ. των περί 

ευρεσιτεχνίας και αθέμιτου ανταγωνισμού διατάξεων , ενώ τελευταία  ήρθε να 

προστεθεί μετά την προσχώρηση της Ελλάδος στην τότε Ευρωπαϊκή Κοινότητα , η 

οποία μετασχηματίστηκε σήμερα σε Ευρωπαϊκή Ένωση , καθώς και την θέσπιση του 

ισχύοντος Συντάγματος , ο ν.703/1977 περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και 

προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού. 

Συνεπώς το κράτος παίρνει τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα, ώστε να υπάρχει 

ισότητα μεταξύ των ανταγωνιστών. καθώς και αποτελεσματική προστασία από 

ανταγωνιστικές ενέργειες  ,προκειμένου να εξασφαλιστούν υγιείς συνθήκες 

ανταγωνισμού ,τόσο προς όφελος των καταναλωτών’ όσο και προς όφελος της εθνικής 

οικονομίας γενικότερα και πάντοτε μέσα στα πλαίσια των διεθνών συνθηκών  τις 

οποίες έχει υπογράψει η χώρα μας. 

11) Επισημαίνεται ότι πολλές από τις ανταγωνιστικές καταστάσεις ή ενέργειες 

συνιστούν κατάχρηση της ελευθερίας του ανταγωνισμού και για τον λόγο αυτό , στις 

περιπτώσεις αυτές ,η απαγόρευση εκ μέρους του κράτους μέτρων ,τα οποία εφαρμόζει 

ένας από τους ανταγωνιζόμενους ή όλοι μαζί ,δεν συνιστά περιορισμό αλλά 

αποκατάσταση του ελεύθερου ανταγωνισμού . Αυτό ισχύει τόσο για την κατάχρηση 

δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, όσο και για τις κρατικές ενισχύσεις που νοθεύουν τον 

ανταγωνισμό. 

12 ) Λόγω της μέγιστης σπουδαιότητας των μέτρων για την ομαλή λειτουργία της 

αγοράς , καθώς και της σημασίας τους για την ομαλή διεξαγωγή της πολιτικής ζωής , 

σε μερικές περιπτώσεις, οι εν λόγω κανόνες έχουν αναπτυχθεί σε ένα σύνθετο και 

συστηματικό σύνολο , το οποίο ονομάζουμε το δίκαιο του ανταγωνισμού (competition 

law , anti-trast law droit de concurrene , wettbpwwptbsttech , kattelltech ) . 

(Π.Δαγτόγλου , 1992 ) . Το εν λόγω Δίκαιο δεν είναι σκόπιμο να αναπτυχθεί στα 

πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας , πλην όμως όπως προαναφέρθηκε 

γίνεται μνεία περί αυτού , όσο και των λοιπών προηγούμενων Διατάξεων για να 

προσδιοριστούν τα όρια εντός των οποίων ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα 

και συνεπώς οι διαπραγματευτικές και στρατηγικές διαδικασίες , οι οποίες στοχεύουν 

στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων . 
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13) Ακόμη δεν πρέπει να λησμονούμε ότι όπου υπάρχει ισχύς, εκεί εγκυμονεί και ο 

κίνδυνος να υπάρχει και κατάχρηση της. Για τον λόγο αυτό και ο υγιής ανταγωνισμός 

μεταξύ των εταιρειών συντείνει στον περιορισμό των ανεπιθύμητων συμπεριφορών και 

οι εθνικές αντιμονοπωλιακές πολιτικές μπορούν να θέσουν φραγμούς σε ορισμένους 

τύπους αμφισβητήσιμων δραστηριοτήτων. Επιπλέον επισημαίνεται ότι επειδή οι 

συγκεντρώσεις πλούτου και ισχύος γεννούν ζητήματα στις πολιτικές , κοινωνικές και 

οικονομικές υποθέσεις και για τον λόγο αυτό απαιτείται διαρκής επαγρύπνηση , ώστε 

να εντοπίζονται και να εμποδίζονται οι κάθε λογής καταχρήσεις ισχύος .  (R.Gilpin , 

2006 )  

14) Ειδικότερα , επειδή στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας θα 

αναφερθούμε και στο θέμα των διαπραγματευτικών διαδικασιών , σε σχέση με την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων , για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε ότι ο 

Αστικός Κώδικας στα άρθρα 197 και 198 αναφέρεται στην ευθύνη εκ των 

διαπραγματεύσεων . 

Το στάδιο των διαπραγματεύσεων προηγείται του σταδίου της σύναψης της κύριας 

σύμβασης ή της σύναψης προσυμφώνου , του συμβατικού σταδίου , καθαυτό , και του 

μεταβατικού σταδίου . 

Στο προσυμβατικό αυτό στάδιο των διαπραγματεύσεων δεν υπάρχει ούτε δημιουργείται 

ακόμη μεταξύ των μερών που βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις κανένας συμβατικός 

δεσμός  , πλην όμως επειδή τα μέρη είναι τελείως ξένα , αλλά αντίθετα δημιουργείται 

μεταξύ τους μια κατά κάποιο τρόπο σχέση συνεργασίας και εμπιστοσύνης , ενόψει της 

σχέσης αυτής ορίζεται και επιβάλλεται κατά το στάδιο αυτό η συμπεριφορά των μερών 

να είναι αυτή ,η οποία υπαγορεύεται από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη 

(αρθρ. 197 Α.Κ.) 

15) Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι εκείνος που  υπαίτια προξενήσει στον άλλο ζημία 

κατά τις διαπραγματεύσεις προς σύναψη συμβάσεως είναι υποχρεωμένος να την 

ανορθώσει . (άρθρο 198 παρ.1 ) . (Σημαντήρας  Κ. , 1988 ). 

Ακόμη μπορεί να γεννηθεί υποχρέωση αποζημίωσης λόγω προσυμβατικής ευθύνης εάν 

η σύμβαση είναι άκυρη λόγω παρανομίας ή ανηθικότητας , έλλειψης δικαιοπρακτικής 

ικανότητας ή παρανόησης οφειλόμενης σε αμέλεια του αντισυμβαλλομένου ή αν η 

σύμβαση είναι έγκυρη και το ένα μέρος γνωρίζει και αποκρύπτει ότι μετά από μικρό 

διάστημα θα έχει λόγο να υπαναχωρήσει ή να καταγγείλει τη σύμβαση . 
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16) Καλή πίστη κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 197 Α. Κ. είναι η 

αντικειμενική καλή πίστη , δηλαδή η ευθύτητα και η εντιμότητα την οποία πρέπει να 

επιδεικνύει ένας μέσος λογικός και συνετός άνθρωπος στις συναλλαγές . 

Η αρχή της καλής πίστης συμπληρώνεται , ως προαναφέρθηκε , από τα συναλλακτικά 

ήθη που είναι συνηθισμένος τρόπος ενέργειας σε ορισμένο κύκλο προσώπων , όπως για 

παράδειγμα, σε ένα επαγγελματικό κύκλο. (Λαδάς Π. , 2009 ).  

17) Ακόμη πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι λόγω της ανάπτυξης του όγκου 

συναλλαγών , στην σύγχρονη εποχή, παρατηρείται το φαινόμενο να καταρτίζονται 

συμβάσεις χωρίς να προηγείται το πεδίο των διαπραγματεύσεων. Η αγορά προϊόντων 

από καταστήματα-υπεραγορές δεν αφήνει περιθώριο για διαπραγμάτευση . 

Το ίδιο συμβαίνει και στις εμπορικές συναλλαγές όταν πρόκειται για τυποποιημένα 

προϊόντα . Οι επιχειρήσεις προχωρούν στην σύνταξη προδιατυπωμένων όρων ,οι οποίοι 

ισχύουν για απεριόριστο αριθμό συναλλαγών . Η παρατηρούμενη συρρίκνωση του 

σταδίου των διαπραγματεύσεων έχει ως αποτέλεσμα τον ελλιπή σχηματισμό της 

δικαιοπρακτικής βούλησης του καταναλωτή . Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα 

αναπτύσσονται στην αγορά ορισμένες πρακτικές για την προσέλκυση πελατείας , έτσι 

ώστε η έλλειψη ενημέρωσης να μετατρέπεται και σε πηγή παραπληροφόρησης .Για 

τους λόγους αυτούς η πολιτεία έχει προχωρήσει στην θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για 

την προστασία του καταναλωτή με την οποία επιδιώκεται ή προστασία του προσώπου 

στις εκτεταμένες αστικές συναλλαγές του .  

18) Η παροχή προστασίας στον καταναλωτή ξεκίνησε με το ν.2251/1994 (προστασία 

των καταναλωτών) ο οποίος τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από νεώτερους νόμους 

και κανονιστικές αποφάσεις, κυρίως δε με τον ν. 3587/07. Σήμερα στο ισχύον δίκαιο 

περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με την πώληση καταναλωτικών αγαθών και 

εγγυήσεως , με συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος με ευθύνη του παραγωγού 

για ελαττωματικά προϊόντα , με απαγόρευση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, με 

παραπλανητικές πράξεις κλπ. Μάλιστα στην υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπονται 

σχετικές ποινικές , αστικές και διοικητικές κυρώσεις σε συντρέχουσες περιπτώσεις. 

3.3 Η διεθνής αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονομιών –Η θέση των επιχειρήσεων 

 Τέλος πρέπει να τονίσουμε ότι η αλληλεξάρτηση των εθνικών οικονομιών , η οποία 

έχει προκύψει από την διαδικασία απελευθέρωσης των εθνικών αγορών , που 

προωθείται στα πλαίσια της GATT και ήδη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
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(ΠΟΕ) έχει πολλαπλασιάσει την κατανάλωση στα πλαίσια των Αρχών του Διεθνούς 

Οικονομικού Δικαίου . Η απελευθέρωση της αγοράς κάθε κράτους , το οποίο 

συμμετέχει στον διεθνή ανταγωνισμό , είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη 

της εθνικής οικονομίας του , η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την διεθνή 

κατανάλωση , καθότι η ανάπτυξη μόνο εντός συνόρων έχει όρια τα οποία 

προσδιορίζονται από τα όρια της εθνικής κατανάλωσης. Συνεπώς η ανάπτυξη θα 

επέλθει μόνο μέσω του υγιούς διεθνούς ανταγωνισμού ,οπότε θα αυξηθεί η παραγωγική 

βάση της χώρας , με έμμεσο αποτέλεσμα να επέλθει η ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας , θα υπάρξει μείωση της 

ανεργίας , δημιουργία εμπορικού πλεονάσματος και κάλυψη του δημοσίου χρέους. Η 

διεθνής κυκλοφορία των εμπορευμάτων , των υπηρεσιών και των κεφαλαίων , που 

επιδιώκει συνεχώς να απελευθερώνει το Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (πέρα από το 

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ) δεν διεξάγεται (ή διεξάγεται όλο και λιγότερο 

σήμερα ) από τα ίδια τα κράτη , αλλά από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις τους. (Π. Γλαβίνης 

, 2009 ) 
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ΜΕΡΟΣ 1 

Κεφάλαιο 1:  Ο  ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

1.1 Εισαγωγικά 

Η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν έχει να προσφέρει ένα διεθνή ορισμό της στρατηγικής 

,αντίθετα οι απόψεις τους αναλώνονται σε αψιμαχίες, διαφορετικές γνώμες  και 

διαφορετική θεωρητική προσέγγιση των πραγμάτων. Εάν ρωτήσουμε επίσης τους 

διάφορους πετυχημένους managers κορυφαίων εταιριών θα μας διηγηθούν την εμπειρία 

τους και με βάση αυτή ο καθένας θα δώσει έναν διαφορετικό ορισμό στην στρατηγική 

,λόγω των προηγούμενων βιωμάτων τους και λόγω της αυλότητας και ευρύτητας της 

έννοιας. Ένα μόνο ορισμό μπορούμε να δώσουμε , οποίος είναι γενικά παραδεκτός από 

όλους και τον οποίο θα αναλύσουμε στην ενότητα «στρατηγική της καινοτομίας» ή 

«στρατηγική καινοτομία», ενότητα η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο μιας 

επιτυχημένης επιχείρησης και σύμφωνα με αυτόν :Στρατηγική είναι η απόλυτη 

ευθυγράμμιση των καλύτερων πρακτικών , δραστηριοτήτων και των ενεργειών μιας 

εταιρείας με σκοπό την εντόπιση ενός μοναδικού τμήματος πελατών και 

προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την κατάληψη μιας μοναδικής 

στρατηγικής θέσης στην αγορά, η οποία προσφέρει περισσότερη αξία στον πελάτη από 

ότι οι ανταγωνιστές, 

1.2 Οι διάφοροι ορισμοί της στρατηγικής και η σημασία τους 

Οι ρίζες της λέξης στρατηγικής βρίσκονται στην Αρχαία Ελλάδα και προέρχονται από 

την σύνθεση των λέξεων «στρατός» και «άγω», όπου το τελευταίο σημαίνει οδηγώ. 

Στην Αρχαία Ελλάδα η λέξη στρατηγική σήμαινε «την τέχνη του σχεδιασμού και της 

διεξαγωγής ενός πολέμου». Τρείς  ορισμούς θα δώσουμε μόνο ,οι οποίοι αποτελούν τον 

ακρογωνιαίο λίθο μιας πετυχημένης επιχείρησης και είναι γενικά παραδεκτοί  και είναι 

οι παρακάτω: 

1) «Στρατηγική είναι η απόλυτη ευθυγράμμιση των καλύτερων πρακτικών, 

δραστηριοτήτων και των ενεργειών μιας εταιρείας με σκοπό την εντόπιση ενός 

μοναδικού τμήματος πελατών και προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών , με 

αποτέλεσμα την κατάληψη μιας μοναδικής στρατηγικής θέσης στην αγορά, η οποία 

προσφέρει περισσότερη αξία στον πελάτη από ότι οι ανταγωνιστές» 

2) Στρατηγική είναι ένα συντεταγμένο ενεργειών που εκπληρώνουν τους στόχους, 

τους σκοπούς και τις επιδιώξεις μιας επιχείρησης. 
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3) Στρατηγική είναι το πλαίσιο το οποίο καθοδηγεί τις επιλογές που ορίζουν τη 

φύση και την κατεύθυνση ενός οργανισμού. 

Οι ρίζες της λέξης στρατηγικής βρίσκονται στην Αρχαία Ελλάδα και προέρχονται από 

την σύνθεση των λέξεων «στρατός» και «άγω», όπου το τελευταίο σημαίνει οδηγώ. 

Στην Αρχαία Ελλάδα η λέξη στρατηγική σήμαινε «την τέχνη του σχεδιασμού και της 

διεξαγωγής ενός πολέμου».  

Πρέπει να επισημάνουμε ότι μια πλειάδα πρόσφατων βιβλίων , αναλύουν την πολεμική 

στρατηγική του Sun Tzu , κορυφαίος στρατηγός που έζησε στην Βορειοανατολική Κίνα 

πριν από 2.500 χρόνια και θεωρείται ακόμα και σήμερα διάνοια στην πολεμική 

στρατηγική. Επομένως παρά την πατρότητα της ελληνικής λέξης στρατηγική τα βιβλία 

αυτά επιχειρούν να δώσουν μυστικά στρατηγικής επιτυχίας στα σημερινά διευθυντικά 

στελέχη επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην διεθνή βιβλιογραφία ,η οποία 

αφορά την Διοίκηση των Επιχειρήσεων η λέξη στρατηγική χρησιμοποιήθηκε για πρώτη 

φορά το 1951  στο βιβλίο του Newman W.H : «Administrative Action: The Techniques 

of Organization and Management» . 

Στην σημερινή πραγματικότητα ο  αρχαιοελληνικός όρος , ο οποίος προαναφέραμε 

(«στρατός»  και «άγω»)  έχει επεκταθεί σε πολλά επιστημονικά και πρακτικά  πεδία 

έρευνας και εφαρμογής  και κυρίως στο επιστημονικό πεδίο Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και κατ’επέκταση στην επιχειρηματική δραστηριότητα και διάσταση. 

Στην επιχειρηματική της διάσταση σύμφωνα με την επιχειρηματική ιστοσελίδα 

«επιχειρείν» είναι «η τέχνη της προετοιμασίας και της υλοποίησης του επιχειρηματικού 

πλαισίου ,όπου καθορίζονται οι βασικοί μακροχρόνιοι στόχοι της επιχείρησης ,αλλά και 

ο τρόπος υλοποίησης τους». 

 Όπως υποστηρίζεται ,στην εν λόγω ιστοσελίδα , ο σκοπός της επιχειρηματικής 

στρατηγικής έχει ως στόχο την αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης ,όπου εδώ 

πρέπει να σημειώσουμε ότι ο σκοπός αυτός και μόνο αυτός, μέσω διάφορων ενεργειών 

όπως ο επιτυχημένος ανταγωνισμός είναι μια μονοδιάστατη αντίληψη ,πράγμα το οποίο 

σύμφωνα με τον Porter η συγκέντρωση των ενεργειών μόνο στον ανταγωνισμό μπορεί 

να αποβεί καταστροφικό για την ανάπτυξη της επιχείρησης και συνεχίζοντας οι 

υπόλοιποι ορθοί τρόποι για την επίτευξη του σκοπού της επιχειρηματικής στρατηγικής 

εναπόκεινται στην σωστή συνεργασία, την ορθή λήψη αποφάσεων και την αύξηση του 

πελατολογίου της επιχείρησης. http://epixeirein.gr/ 
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 Τα στοιχεία αυτά όπως θα αναφέρουμε σε επόμενη υποενότητα είναι πολύ  λίγα καθώς 

η ανάπτυξη και η επιτυχία της επιχείρησης εδράζεται σε ένα πολύπλευρο πλαίσιο 

παραγόντων ,όπου απαραίτητο είναι η οργανωτική υποδομή και το  περιβάλλον της 

εταιρείας μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών να ενθαρρύνουν την 

ανάπτυξη και την καινοτομία της επιχείρησης ,ώστε να βρεθεί στην ορθή στρατηγική 

θέση μέσα στο αδυσώπητο ανταγωνιστικό καπιταλιστικό περιβάλλον στο οποίο η κάθε 

επιχείρηση προσπαθεί να βρει την ταυτοπροσωπία της. Επίσης λέγεται ότι  η 

στρατηγική  δημιουργεί κατευθύνσεις ,αναπτύσσοντας στόχους και με τον οραματισμό 

για το μέλλον μειώνει την αβεβαιότητα και βοηθάει στην «διαφοροποίηση» από τους 

ανταγωνιστές.  

Ο Yioggi Berra κάποτε είπε: «Εάν δεν ξέρεις προς τα πού πηγαίνεις το πιθανότερο είναι 

να καταλήξεις σε άλλο μέρος», ενώ ο Michael Porter έχει αναφέρει ότι όταν : « η 

οποιαδήποτε επιχείρηση κερδίζει πολύ μεγαλύτερη απόδοση από ίδιες επιχειρήσεις του 

κλάδου, αυτό οφείλεται σε μια διαφοροποιημένη και μια καλύτερη στρατηγική που 

ακολουθεί» .(erixeirein.gr) 

Σύμφωνα με τον M. Porter[το 1996] υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες σε μια 

επιχείρηση όπως η δημιουργία της παραγωγής, της πώλησης και της παράδοσης ενός 

προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, οι οποίες έχουν μια λογική αλληλουχία και στοχεύουν 

ανάλογα με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης στο ανταγωνιστικό της 

πλεονέκτημα . 

Η επιχειρηματική αποτελεσματικότητα προϋποθέτει την εφαρμογή και «εκτέλεση 

αυτών των δραστηριοτήτων με τον βέλτιστο τρόπο» ,που να είναι πιο γρήγορος από τον 

τρόπο εκτέλεσης των διάφορων δραστηριοτήτων των ανταγωνιστών , με την εισαγωγή 

νέων καινοτόμων προϊόντων στην αγορά και με λιγότερες «εισροές» καθώς και 

ελαττωματικά προϊόντα από αυτά των ανταγωνιστών. Οι Ιαπωνικές φίρμες είναι ένα 

παράδειγμα μιας τέτοιου είδους τοποθέτησης επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας 

όπως φάνηκε στην δεκαετία του ’70 και του ΄80, με την εφαρμογή της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας και την συνεχή βελτίωση.  

Βέβαια ένα πρόβλημα είναι ότι αυτές τις πρακτικές μπορεί κάποιος ανταγωνιστής 

εύκολα να τις αντιγράψει και να τις μιμηθεί.  

Όπως θα δούμε στην ενότητα της στρατηγικής της καινοτομίας ,όμως ,που ονομάζεται 

«η στρατηγική της καινοτομίας» ή «στρατηγική καινοτομία» ,ο Καθηγητής 
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Κωνσταντίνος Μαρκίδης το 2001, επιχειρηματολόγησε ότι αυτό δεν είναι εφικτό γιατί 

οι ανταγωνιστές πρέπει να μιμηθούν όλο το «παζλ» της επιχείρησης ,δηλαδή το 

οργανωτικό πλαίσιο ,το περιβάλλον και τις υποδομές το οποίο στηρίζει τις βέλτιστες 

πρακτικές της εταιρείας, πράγμα σχεδόν ανέφικτο και αδύνατο. Σε αυτό το σημείο 

πρέπει να επισημάνουμε ότι το περιβάλλον της εταιρείας αν είναι καλά δομημένο  

καθοδηγεί τις βέλτιστες συμπεριφορές μεταξύ των υπαλλήλων και επίσης ανάμεσα 

στους υπαλλήλους ,τους πελάτες και την Διοίκηση ενώ το οργανωτικό πλαίσιο 

υπαγορεύει την άριστη λειτουργία των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Όταν αυτά τα 

δύο στοιχεία συνεργάζονται και ευθυγραμμίζονται δημιουργούν τον ακρογωνιαίο 

πολυτιμότερο λίθο για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. 

Επανερχόμενοι στον M.Porter υποστηρίζει ότι εάν οι επιχειρήσεις εστιάσουν μόνο στο 

benchmarking, δηλαδή στην συγκριτική ανάλυση των ανταγωνιστών και στην μίμηση 

και όχι πρώτα από όλα στην εξέταση της ίδιας τους της εταιρείας τα αποτελέσματα 

μπορεί να αποβούν καταστροφικά. Πολλές εταιρείες χρεοκόπησαν λόγω της αποτυχίας 

να δημιουργήσουν μια μοναδική και ξεχωριστή θέση στον κλάδο ,γεγονός που είναι η 

πεμπτουσία της στρατηγικής. 

Σύμφωνα με τον Porter «τρεις βασικές αρχές διέπουν την στρατηγική τοποθέτηση» και 

είναι οι παρακάτω: 

1.Η στρατηγική είναι η δημιουργία μιας μοναδικής και πολύτιμης θέσης μέσα στον 

κλάδο με την συμμετοχή ενός διαφορετικού συνόλου δραστηριοτήτων. 

Η στρατηγική θέση προέρχεται και ανατροφοδοτείται από τις εξής τρείς πηγές: 

Α.Την εξυπηρέτηση λίγων αναγκών αλλά πολλών πελατών. 

Β.Την εξυπηρέτηση διευρυμένου φάσματος αναγκών αλλά σε ένα μικρό τμήμα 

πελατών. 

Γ. Την εξυπηρέτηση ενός ευρύ  όγκου αναγκών σε μια στενή γεωγραφική περιφέρεια. 

Η δεύτερη τοποθέτηση για την στρατηγική θέση αναφέρεται παρακάτω: Η στρατηγική 

απαιτεί «συμβιβασμούς στον ανταγωνισμό», δηλαδή η κάθε επιχείρηση με στόχο την 

ανάπτυξη της πρέπει να αποφασίσει τι θα προσφέρει και τι όχι. 

 Όπως υποστήριζε ο Κ.Μαρκίδης (2001) «δεν μπορούμε να προσφέρουμε τα πάντα σε 

όλους», γιατί κάτι τέτοιο κατά πρώτον απαιτεί απεριόριστους πόρους από πλευράς της 
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επιχείρησης και κατά δεύτερον η επιχείρηση θα αποπροσανατολιστεί και θα χάσει την 

μία και μοναδική στρατηγική της θέση στον κλάδο.  

Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι απαραίτητο είναι να αποφεύγεται η αδυναμία από την 

ηγεσία λήψης αποφάσεων και η χρονοτριβή χωρίς λόγο καθώς ο ηγέτης της εταιρείας 

επιβάλλεται πάντα να έχει τον τελικό λόγο για τα προϊόντα και το target group στο 

οποίο πρέπει να στοχεύσει η επιχείρηση ,έστω και αν αυτή η απόφαση στο τέλος 

αποδειχθεί λάθος. Στο σημείο αυτό πρεπει να καταλάβουμε ότι η λήψη μιας σωστής ή 

λανθασμένης αποφάσεις λειτουργεί με τον νόμο των πιθανοτήτων της αγοράς, απλά 

στην φάση του στρατηγικού σχεδιασμού η ζυγαριά πρέπει να κλίνει προς την σωστή 

απόφαση.(K.Marcides,2001) 

Η τρίτη αρχή της στρατηγικής είναι η εξής: Η στρατηγική περιλαμβάνει την δημιουργία 

ενός αρμονικού οργανωτικού συστήματος μεταξύ των δραστηριοτήτων εντός της 

εταιρείας. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο σημείο αυτό και να μην συγχέουμε όπως είπε 

ο Porter to 1996, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα με την στρατηγική. Η 

επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα είναι ένα συνονθύλευμα των αρμοδιοτήτων ,των 

καθηκόντων, εργαλείων ,τεχνικών  και της προσφοράς της επιχείρησης. Πολλές 

εταιρίες αδυνατούν να μεταφράσουν τα κέρδη τους ,τα οποία προέρχονται από την 

επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα σε βιώσιμη κερδοφορία. Μια εταιρεία μπορεί να 

αποδώσει αξία στον πελάτη έναντι των ανταγωνιστών μόνο αν καθιερώσει μια διαφορά 

από τις άλλες επιχειρήσεις που να είναι όμως διατηρήσιμη. Στην παρακάτω ενότητα θα 

αναφέρουμε και άλλα στοιχεία που επιβάλλεται να έχει αυτή η διαφορά ώστε να μην 

μπορεί να ξεπεραστεί από τους ανταγωνιστές. Αυτό πραγματοποιείται όπως προείπαμε 

με την προσφορά μεγαλύτερης αξίας στον πελάτη , με την «δημιουργία συγκρίσιμης» 

και ανταγωνιστικής τιμής, δηλαδή να κυμαίνεται τουλάχιστον στο ίδιο ύψος με τις τιμές 

όλης της αγοράς «ή και τα δύο».  

Οι δραστηριότητες είναι τα στρατηγικά εργαλεία για την απόκτηση ενός 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ,ενώ πολλές φορές πρέπει να αποφεύγεται το περιττό 

κόστος τους να μεταβιβάζεται στον πελάτη και το βασικότερο να υπολογίζεται με βάση 

τις δυνατότητες της επιχείρησης .Στα κόστη ανήκουν το κόστος παραγωγής ,το κόστος 

διανομής κλπ.  

Η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα είναι ένας ανασχηματισμός όπως ορίζεται από 

τον Porter παρόμοιων δραστηριοτήτων με τον καλύτερο τρόπο ή μέθοδο από αυτήν που 

χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές και μεταφράζεται πολλές φορές ως αποδοτικότητα 
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αλλά δεν περιορίζεται σε αυτή την εκδοχή. Ο λόγος είναι ότι περιλαμβάνει κάθε 

επιτυχημένη πρακτική ,μικρή ή μεγάλη και όλο το σύνολο των δραστηριοτήτων και των 

πολιτικών των επι μέρους τμημάτων που περιλαμβάνει η εταιρεία με σκοπό την 

ανάπτυξη της όπως για παράδειγμα ή μείωση των αδύναμων σημείων ενός προϊόντος 

και η αντικατάσταση τους με κάποια πετυχημένη καινοτομία ,η πολιτική μάρκετινγκ 

και πωλήσεων ,η ανάπτυξη νέων προϊόντων λειτουργία του τμήματος έρευνας και 

ανάπτυξης για την εισαγωγή πετυχημένων καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών στην 

αγορά κλπ. 

Η στρατηγική είναι η επίτευξη και ο σχεδιασμός μοναδικών δραστηριοτήτων ,η οποία 

θα οδηγήσει σε ένα διαφοροποιημένο σύνολο της αγοράς για να «παραδοθεί ένας 

μοναδικός συνδυασμός της αξίας».(Porter,1996) 

Τέλος ο Gary Hamel ,ο οποίος κέρδισε το πρώτο βραβείο το 1996 στον διαγωνισμό Mc 

Kinsey Awards με το άρθρο του “Strategy as a revolution” ,το οποίο στα ελληνικά 

μεταφράζεται ως «Η στρατηγική ως ανακάλυψη» επιχειρηματολογεί ότι για να 

χαρακτηριστεί ένας σχεδιασμός ως στρατηγική απαραίτητο είναι να συγκρούεται και να 

αμφισβητεί  το ισχύον status quo. Όπως υποστηρίζει η διαδικασία δημιουργία 

στρατηγικής χαρακτηρίζεται από απαιτητικότητα ,πρέπει να «παραβιάζει τους κανόνες 

του παιχνιδιού», δηλαδή να αναπτύξει μια δική της χάραξη στρατηγικής σε ένα 

ανεκμετάλλευτο τμήμα και μίγμα  πελατών, προϊόντων και ξεχωριστού τρόπου 

λειτουργίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας ,το οποίο ούτε καν μπορούν να 

φανταστούν οι ανταγωνιστές και το οποίο να κατακτήσει μια μοναδική θέση στην 

αγορά πριν καν προλάβουν να αντιδράσουν οι ανταγωνιστές. Με αυτή την άποψη 

συμφωνεί ο Κ.Μαρκίδης ο οποίος την ανέλυσε και την ανέπτυξε αναπτύσσοντας την 

στρατηγική καινοτομία, στο βιβλίο του «Όλοι οι σωστοί ελιγμοί». Επίσης η διαδικασία 

δημιουργίας στρατηγικής σύμφωνα με τον G.Hamel καθορίζεται από επαναστατικές 

ιδέες ,ευφυΐα, ευρηματικότητα, στοιχεία τα οποία επιβάλλεται για να συνδυαστούν 

πετυχημένα να διέπουν την βασική φιλοσοφία και την κουλτούρα μιας επιχείρησης. 

Σύμφωνα με τον Porter τα βασικά συστατικά της στρατηγικής είναι :η ενθάρρυνση των  

ευρηματικών  και ομαδικές ή ατομικών  πρωτοβουλιών, η συνεργασία δραστηριοτήτων 

,η επιλογή μιας στρατηγικής θέσης και η κατάκτηση της και οι στρατηγικοί 

συμβιβασμοί για την βιωσιμότητα ενός οργανισμού . Όλα αυτά τα στοιχεία συντελούν 

την εναρμόνιση ολόκληρου των δραστηριοτήτων σε ένα ομαδικό σύνολο ,με 
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αποτέλεσμα την εγκαθίδρυση του ως το βασικό στοιχείο που υποστηρίζει την 

βιωσιμότητα της εταιρείας και την στρατηγική της ανάπτυξη.(Mc Kinsey Awards,1996) 
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Κεφάλαιο 2 : ΟΙ ΔΕΚΑ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 

 

«Η στρατηγική έχει πολλούς μακροσκελείς κακούς ιστορικούς διαχωρισμούς: ευτυχώς 

η στρατηγική κάνει τον άνθρωπο να απολαμβάνει ένα νέο εκλεπτυσμό» 

               Henry Mitzberg and Joseph Lampel 

2.1 Εισαγωγικά  

Όπως προείπαμε το θέμα της έννοιας και της σημασίας, καθώς και της χάραξης 

στρατηγικής ,αντιμετωπίζεται «τυφλά» ή έστω μυωπικά από όλους τους εμπλεκόμενους 

στην χάραξη της ,δηλαδή τους συμβούλους, τους ακαδημαϊκούς και τους managers. 

Όπως υποστηρίζει η καθηγήτρια H.Mitzberg οι σύμβουλοι την αντιμετωπίζουν ως μια 

εγωιστική πρόκληση καριέρας, οι ακαδημαϊκοί αποστασιοποιημένα και θεωρητικά, ενώ 

οι διευθυντές μονόπλευρα. Όπως υποστηρίζεται από την εν λόγω καθηγήτρια υπάρχουν  

δέκα   μορφές /εκφάνσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν διαφορετικά την ¨λήψη 

αποφάσεων» , τα «διαφορετικά τμήματα της ίδιας διαδικασίας της στρατηγικής» και 

στην ουσία την ίδια την στρατηγική. στρατηγικής οι οποίες αναπτύχθηκαν σε 10 σχολές 

.Ο αριθμός 10 δεν είναι τυχαίος. Σε συνεργασία με τον  ψυχολόγο George Miller , ο 

οποίος ανέπτυξε την θεωρία ότι επτά περιοχές σε ένα τυπολόγιο μπορούν να 

διατηρηθούν εύκολα βραχυπρόθεσμα στην μνήμη του καταναλωτή, πράγμα το οποίο 

και εφάρμοσε με ιδιαίτερη επιτυχία, οι συγγραφείς προσπάθησαν να κινηθούν μέσα σε 

αυτά τα πλαίσια και να ξεπεράσουν ένα βήμα παραπάνω αυτή την θεωρία ,εισάγοντας 

δέκα περιοχές(10 σχολές). 

2.2   Οι δέκα σχολές και η επεξήγηση τους 

Πριν το 1965 όπου πρωτοεμφανίστηκε η πρώτη σχολή, εξέχοντες καθηγητές 

ασχολήθηκαν με την στρατηγική σκέψη  η οποία ορίζεται ως μια διαδικασία 

διανοητικής σύλληψης μιας ιδέας και χρονολογείται από τον Selznick και τον Chandler, 

ενώ τον επακριβή ορισμό τον έδωσε ο Andreous, ο οποίος μεταφράζει την δημιουργία 

χάραξης στρατηγικής με βάση την αρμονία των «εσωτερικών δυνατοτήτων και 

αδυναμιών» και των «εξωτερικών απειλών και ευκαιριών», δηλαδή με βάση την 

πασίγνωστη Swοt Analysis. 

 

Οι δέκα σχολές στρατηγικής σκέψης παρατίθενται παρακάτω: 
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2.2.1  Η σχολή του σχεδιασμού 

 

Η πρώτη σχολή είναι η σχολή του «σχεδιασμού», Η σκέψη αυτή εμφανίστηκε το 1965 

με τον Igor Ansoff , κυριαρχούσε μέχρι την δεκαετία του ’70 και άρχισε να φθίνει το 

1980. Υποστηρίζει ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι μόνο διαισθητική ή «εγκεφαλική» 

,όπως ήταν η κυρίαρχη άποψη πρωτύτερα αλλά είναι μια επίσημη διαδικασία 

«αποσυντιθέμενη σε διακριτά στάδια», δηλαδή χωρισμένη σε ξεχωριστά αλληλουχικά 

και αλληλένδετα τμήματα ,η οποία διεξάγεται και εφαρμόζεται με  μεθόδους όπως  « 

την οριοθέτηση πινάκων ελέγχου, και την δημιουργία τεχνικών ,οικονομικών και μη 

,όπως «στόχοι, προϋπολογισμοί επιχειρησιακά προγράμματα» κλπ. Τα ανώτερα 

διευθυντικά στελέχη έχουν τώρα την πλήρη ευθύνη και είναι οι ιθύνοντες νους της 

διαδικασίας της στρατηγικής. 

2.2.2  Η σχολή της τοποθέτησης 

Η δεύτερη σχολή είναι η σχολή «τοποθέτησης» η οποία υποστηρίζει την αναλυτική 

διαδικασία για την εφαρμογή της στρατηγικής και ξεκίνησε να διδάσκεται από τα 

καλύτερα αντίστοιχα Πανεπιστήμια Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ο Porter 

έδωσε την βασική «ώθηση» το 1980 για την πρωτοβουλία αυτή. Με βάση την άποψη 

αυτή οι σχεδιαστές κυρίως σε θέματα τεχνικής στρατηγικής φύσης γίνονται και 

αναλυτές για να κατανοήσουν αυτό που πραγματικά θέλουν να πράξουν ή να 

πραγματοποιήσουν. Η άποψη αυτή εξελίχθηκε σε μια πολύ επικερδή επιχείρηση για 

τους ακαδημαϊκούς και τους συμβούλους και με βάση αυτή την άποψη επινοήθηκαν 

όροι όπως «οι στρατηγικές ομάδες», η «αλυσίδα αξίας» και η «θεωρία παιγνίων». 

2.2.3  Η  Επιχειρηματική σχολή 

Η τρίτη σχολή είναι η «επιχειρηματική» σχολή ,η οποία είναι ο οραματιστής της 

στρατηγικής διαδικασίας ,υποστηρίζοντας ευθέως ότι κάθε επιχείρηση χρειάζεται και 

επιβάλλεται να έχει έναν άξιο και σωστό ηγέτη ,ο οποίος θα εμπνέει με το όραμα του 

τους υπαλλήλους με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας τους και θα διεξάγει ο ίδιος 

αυτοπροσώπως στενό έλεγχο για την κατάσταση της επιχείρησης με σκοπό να  

οδηγήσει την εταιρεία  στην ανάπτυξη της. 

2.2.4  Η γνωστική σχολή 

Η τέταρτη σχολή ονομάζεται «γνωστική» και ορίζεται ως μια «διανοητική διαδικασία». 

Στην σκέψη αυτή εξέχουσα σημασία έχει η προέλευση των στρατηγικών μέσα από 
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διανοητική επεξεργασία. Η μέσα από «πρότυπα και σχήματα». Από το 1980 μέχρι τώρα 

η έρευνα συνεχίζεται σε «γνωστικές προκαταλήψεις», ταμπού ,διανοητικά μοντέλα, 

στην ¨γνωστική λειτουργία και στην επεξεργασία των πληροφοριών». Ένα άλλο 

νεότερο τμήμα της σχολής αυτής έδωσε μια άλλη ερμηνεία στην στρατηγική σκέψη:  

«η γνωστική λειτουργία χρησιμοποιείται για την κατασκευή στρατηγικών και 

δημιουργικών ερμηνειών και όχι απλώς για να χαρτογραφήσει την πραγματικότητα». 

2.2.5  Η σχολή της εκμάθησης 

Η Πέμπτη σχολή είναι η σχολή της «εκμάθησης» η οποία  ορίζεται στην βιβλιογραφική 

επισκόπηση ως μια αναδυόμενη διαδικασία. Από όλα τα προηγούμενα και 

«περιγραφικά» μέτρα, η σχολή αυτή δημιούργησε ένα κύμα αλλαγής και αμφισβήτησης 

της κοινωνικής πραγματικότητας και του κοινωνικού κατεστημένου, δηλαδή του 

λεγόμενου status quo.Μεταπηδώντας από την «αποσπασματική» πολιτική της 

σταδιακής μεταρρύθμισης και όχι ξαφνική αλλαγή ή επανάσταση στην  «λογική» 

πολιτική της σταδιακής μεταρρύθμισης .οι Quinn’s, Mintzberg και Weick καθιέρωσαν 

την άποψη ότι οι στρατηγικές δεν είναι δεδομένες διαδικασίες ,αλλά αναδυόμενες ,που 

καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο χώρο στην επιστημονική βιβλιογραφία, στην 

προσοχή των managers και των συμβούλων, αλλά και των υπαλλήλων, καθώς 

διαχέονται σε όλη την επιχείρηση και εστιάζουν στην συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη 

τους. 

2.2.6 Η σχολή της «ισχύς» 

Η έκτη σχολή είναι η σχολή της «ισχύς», η οποία χαρακτηρίζεται ως μια «διαδικασία 

διαπραγμάτευσης» Η σχολή αυτή αποτελείται από δύο δυναμικές απόψεις. Αρχικά η 

πρώτη άποψη περιγράφει την ανάπτυξη των στρατηγικών της επιχείρησης με βάση την 

διαπραγμάτευση ,ή οποία ενέχει στοιχεία όπως η πειθώ και η αντιπαράθεση .Γι αυτό 

τον λόγο ονομάστηκε «πολιτική» άποψη. Η δεύτερη πλευρά η οποία ονομάζεται 

«μικροεξουσία» στηρίζεται σε στρατηγικές και συλλογικές συμμαχίες μεταξύ των 

εταιρειών. 

2.2.7.  Η πολιτιστική σχολή 

Η έβδομη σχολή στρατηγικής σκέψης ονομάζεται «πολιτιστική» και πραγματεύεται 

«κοινωνικές διαδικασίες». Η σχολή αυτή πραγματεύεται κοινωνικές διαστάσεις όπως το 

ομαδικό κοινό ενδιαφέρον και συμφέρον όλων των ενδιαφερόμενων μελών για την 

ανάπτυξη της επιχείρησης ,μέσω της αλλαγής και συνεχούς βελτίωσης της πολιτιστικής 
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της κουλτούρας , με αποτέλεσμα την συνεχή προαγωγή όλου του συνόλου της 

πολιτισμικής κατάστασης του κράτους. Πολλές άσχημες κριτικές δέχθηκαν η 

ιδιοτέλεια, ο κατακερματισμός των επιχειρήσεων και η αλαζονεία στις επαγγελματικές 

σχέσεις. Το φαινόμενο αυτό αποτέλεσε πηγή εμπνεύσεως για ένα «λεπτό ρεύμα της 

λογοτεχνίας» σχετικά με την επίδραση του πολιτισμού στην αλλαγή στρατηγικής. Στις 

ΗΠΑ και κυρίως στην Σουηδία ,που θα αναφερθούμε αμέσως τώρα ,τα μέσα της 

δεκαετίας του 1970 σημαδεύτηκαν από σημαντικά έργα εξέχοντων συγγραφέων όπως ο 

Rhemman και ο Normann, Ο Heddberg και ο πασίγνωστος Johnsson. 

2.2.8  Η περιβαλλοντική σχολή 

Η όγδοη σχολή ονομάστηκε «περιβαλλοντική» και χαρακτηρίστηκε ως μια 

«αντιδραστική διαδικασία». Η σχολή αυτή ασχολήθηκε με τα όρια του βαθμού 

ελευθερίας της δραστηριότητας των επιχειρήσεων σε σχέση με το περιβάλλον. Σε αυτή 

την κατηγορία ανήκουν οι λεγόμενες θεωρίες «έκτακτης ανάγκης» ,οι οποίες 

επιδρούσαν στις οργανώσεις σχετικά με την λήψη αποφάσεων σε ζητήματα 

οικολογικού χαρακτήρα και «οικολογίας πληθυσμών», με βασική αρχή της τις 

αυστηρές γραμμές χάραξης πολιτικών σε τέτοιου είδους ζητήματα. 

2.2.9 Η θεσμική σχολή 

 Επίσης εκείνη την εποχή αναπτύχθηκε η «θεσμική θεωρία» η οποία ασχολήθηκε με τις 

πολιτικές και θεσμικές πιέσεις(από εκεί άλλωστε πήρε την ονομασία) ,τις οποίες 

δέχονται οι οργανισμοί .Οι απαρχές της και οι ρίζες της λέγεται ότι βρίσκονται στις 

σχολές της» δύναμης και της γνωστικής σκέψης». 

2.2.10 Η σχολή της διαμόρφωσης 

Η δέκατη και τελευταία σχολή ονομάζεται σχολή της «διαμόρφωσης» και 

χαρακτηρίζεται ως μια «διαδικασία μετασχηματισμού». 

Σε αυτή την σχολή στρατηγικής σκέψης αναπτύχθηκαν οι πιο εκτεταμένες μελέτες και 

βιβλιογραφίες σε ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό επίπεδο. Η οργάνωση και γ 

διαμόρφωση θεωρούνται δύο αλληλένδετα και ανατροφοδοτούμενα στοιχεία και η κάθε 

διαδικασία , διεργασία και πρακτική  του οργανισμού έχει εξέχουσα σημασία και τον 

δικό της ρυθμιστικό ρόλο στην εταιρεία. Για παράδειγμα ο σχεδιασμός λόγω της φύσης 

του επικρατεί στις μηχανικές οργανώσεις ,οι οποίες χρειάζονται περισσότερη μελέτη 

για να παράξουν το προϊόν, ενώ το κάθε στρατηγικό βήμα έχει εκτός από μεγάλη και 
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μοναδική σημασία ,την αρμόζουσα σημασία. Στην οπτική αυτή πιστεύεται ότι είναι 

απαραίτητος ο μετασχηματισμός της επιχειρηματικότητας σε μια πιο δυναμική μορφή. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστούν τα «σημεία εκκίνησης» και «ανάκαμψης», τα 

οποία διαδραματίζουν στρατηγικό ρόλο. Οι οργανισμοί μπορούν να παραλληλιστούν με 

τα κράτη ,όπου το καθένα έχει την δική του αυτονομία και θεσμικό πλαίσιο αλλά με 

την αλλαγή στο παγκόσμιο περιβάλλον όλα υπόκεινται σε ένα ενιαίο σύνολο. 

2.3 Η σημασία αυτών των σχολών 

Οι σχολές αυτές μας καταδεικνύουν πόσο πολυεπίπεδες μπορεί να είναι οι προσεγγίσεις 

σχετικά με την στρατηγική. «Η στρατηγική δεν εξελίσσεται παθητικά, αλλά με τόσο 

δημιουργικό και απρόβλεπτο τρόπο , απλώς και μόνο επειδή οι εταιρείες αναζητούν να 

είναι μοναδικές». Από όσα αναφέραμε παραπάνω για τις δέκα σχολές στρατηγικής 

σκέψης επιβάλλεται να καταλάβουμε ότι η στρατηγική σκέψη δεν  είναι γραμμική αλλά 

περιέχει ένα σύνολο εμπειριών ,θεωριών, στρατηγικών βημάτων, τρόπων σκέψης, 

ιδεών και σύλληψης ιδεών , λήψης αποφάσεων ,ανάλυσης και σχεδιασμού , εμπειρικών 

και ποιοτικών στοιχείων ,ευφυΐας και εξυπνάδας ,επαγγελματισμού και επιχειρηματικής 

σκέψης , συστατικά από τα οποία το καθένα είναι μέρος της στρατηγικής και 

χρησιμοποιούνται κατά την χάραξη της εκεί όπου χρειάζεται, αναλόγως βέβαια και με 

τις περιστάσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Φυσικά 

πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή στον σχηματισμό στρατηγικής στο σύνολο 

της και όχι μόνο στα επι μέρους τμήματα στα οποία χωρίζεται ,χρησιμοποιώντας όλα τα 

συστατικά στοιχεία που αναφέραμε και πολλά άλλα που δεν αναφέραμε ως απαραίτητα 

συστατικά για την επιτυχία της και την ανάπτυξη της στον κλάδο. 

Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα νέα είδη στρατηγικών προκύπτουν μέσα από την 

μεγάλη δύναμη της πληροφορίας και του δικαιώματος στην πληροφόρηση, στην 

ανταλλαγή γνώσεων μέσα και έξω από την εταιρεία και στις συνεργατικές συμμαχίες ή 

σχέσεις. Η συνεχής μάθηση είναι ένα αποτέλεσμα ,το οποίο είναι παρακαταθήκη για 

την επιχείρηση όπως υποστηρίζουν η H.Mintzberg και ο Joseph Lampel.  Επίσης από 

τους εν λόγω συγγραφείς επιχειρηματολογείται ότι «η εξέλιξη της στρατηγικής ωθείται 

από τον ανταγωνισμό και την αντιπαράθεση», δηλαδή τον κατακερματισμό και την μη 

συνοχή και σύμπνοια των επιχειρήσεων και της αγοράς. Αυτό είναι αναμενόμενο στο 

καπιταλιστικό νεοφιλελεύθερο περιβάλλον στο οποίο ζούμε, όπου επικρατεί ο άκρατος 

ανταγωνισμός και επιβραβεύεται ο ανταγωνισμός με θεμιτά μέσα ,μέσω επιφανών 

εκδηλώσεων επιχειρηματικότητας, διαγωνισμών εφευρετικότητας  κλπ. 
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Εκτός των άλλων όλο και περισσότερες επιχειρήσεις καταφεύγουν στην μίμηση και 

μόνο στο benchmarking, κάτι για το οποίο επιχειρηματολογήσαμε σε προηγούμενη 

ενότητα ότι είναι λάθος. Επίσης «νέες στρατηγικές είναι συχνά ανάπλαση των 

παλαιών» και αυτό είναι λογικό στην αξιολόγηση αυτής της διπλωματικής ,καθώς 

αφενός η στρατηγική είναι μία και απλά λειτουργεί με διάφορες παραλλαγές ,ενώ κατά 

δεύτερον όλες οι στρατηγικές  έχουν παρόμοια στοιχεία και λογική και 

ανατροφοδοτούμενη αλληλουχία και η τελευταία διαπίστωση των συγγραφέων είναι ότι  

όπως είπαμε η στρατηγική  ενώ η  δημιουργία και η εφευρετικότητα έχει καταλυτικό 

ρόλο για την ανάπτυξη της επιχείρησης. (H.Mintzbeg and J.Lampel) 
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Κεφάλαιο 3:  Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ή Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

                 

3.1 Εισαγωγικά: Τα χαρακτηριστικά και η σημασία της 

 

«Η μέθοδος αυτού που καταστρώνει στρατηγικές είναι με πολύ απλά λόγια να 

αμφισβητήσει τις επικρατούσες απόψεις θέτοντας ένα και μόνο ερώτημα : Γιατί? Κι 

ακόμη να θέτει επίμονα και μέχρι να βαρεθούν το ίδιο ερώτημα σε όσους έχουν ευθύνη 

για τον τρόπο που λειτουργούν σήμερα τα πράγματα». 

                                                                                           

Kenichi Ohmae, the Mind of the Strategist: The Art of Japanese Business 

Η καινοτόμος στρατηγική ,είναι μια στρατηγική η οποία ανθίζει και αναζητείται 

απεγνωσμένα στην σημερινή εποχή λόγω των συνθηκών. Το καπιταλιστικό 

νεοφιλελεύθερο περιβάλλον στο οποίο ζούμε προάγει τον ανταγωνισμό ,τον 

κατακερματισμό της αγοράς και αμφότερες οι ώριμες καθώς και οι νεοεισερχόμενες 

επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις από το εξωτερικό περιβάλλον λόγω του 

αδυσώπητου ανταγωνισμού, της τεχνολογικής έκρηξης, του ρυθμιστικού 

περιβάλλοντος και της θεσμικής ,νομικής , περιβαλλοντικής, φορολογικής και 

ενεργειακής πολιτικής. Εκτός των άλλων αντιμετωπίζουν προκλήσεις στο εσωτερικό 

τους περιβάλλον όπου επιζητούν την αφοσίωση και την αποτελεσματικότητα των 

υπαλλήλων ,τους ορθούς τρόπους Διοίκησης και την αποφυγή της σύγκρουσης με τα 

εργατικά συνδικαλιστικά συνδικάτα καθώς και την πρόκληση της δημιουργίας ενός 

κατάλληλου οργανωτικού περιβάλλοντος, το οποίο θα λύνει τα προβλήματα όλων των 

τμημάτων θα προάγει την εναρμονισμένη συνεργασία και θα διαχειρίζεται όλες τις 

επιθυμίες και τις απαιτήσεις των πελατών ,μέσω της κατάλληλης υποδομής.(θέμα το 

οποίο θα αναλύσουμε πιο κάτω στην παρούσα ενότητα). Όπως καταλαβαίνουμε και 

από το παραπάνω ρητό η στρατηγική της καινοτομίας θέτει όλες τις συνισταμένες ,τις 

δραστηριότητες ,το οργανωτικό πλαίσιο ,τα νοητικά μοντέλα  και τον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργεί η επιχείρηση υπό συνεχή αμφισβήτηση με στόχο την συνεχή 

επαγρύπνηση της εταιρείας ,την συνεχή βελτίωση της και καινοτομία ,η οποία θα της 

δώσει την μία ,μοναδική και ξεχωριστή θέση μέσα στον κλάδο της. 
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Η επιχείρηση όπως είπαμε για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους είναι αναγκαίο να 

αναπτύξει μια μοναδική στρατηγική. Οι εταιρείες επομένως καλούνται να λάβουν 

αποφάσεις και να σχεδιάσουν την μια στρατηγική θέση στον κλάδο τους ,που με αυτήν 

να μπορεί η εταιρεία να καθιστά βιώσιμη την ανάπτυξη της , την συνεχή εξέλιξη της 

και «να μπορεί η εταιρεία να ισχυριστεί ότι της ανήκει». Αυτή είναι σύμφωνα και με 

τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Μαρκίδη η ουσία της στρατηγικής. 

Κατά τον Derek F. Abell  η στρατηγική θέση είναι «το άθροισμα των απαντήσεων, που 

δίνει η εταιρεία στα εξής τρία ερωτήματα: Σε ποιους πρέπει να στοχεύσω ως πελάτες 

μου? Τι προϊόντα ή υπηρεσίες μπορώ να τους προσφέρω ? Πως πρέπει να γίνει αυτό?» 

Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η επιχειρησιακή 

στρατηγική και αρχικά μπορούμε να πούμε πολύ απλουστευμένα ότι είναι το τρίπτυχο 

πελάτες/προϊόντα ή υπηρεσίες και επιχειρησιακή δραστηριότητα ή αλλιώς σε 

ποιους/τι/πως. Η ηγεσία  πρέπει να πραγματοποιήσει σαφείς επιλογές σε ποια target 

group θα στοχεύσει και σε ποια όχι, τι προϊόντα ή υπηρεσίες μπορεί ή θέλει να παράγει 

και τι όχι και με ποιο τρόπο θα οργανώσει την επιχειρησιακή της δραστηριότητα ώστε 

όλες οι ενέργειες στο εσωτερικό και εξωτερικό της περιβάλλον να είναι ασφαλείς, 

στοχευμένες ,άριστες, ποιοτικές ,αποδοτικές και κυρίως αρμονικές ,καθώς παράλληλα 

και τον βέλτιστο τρόπο τον οποίο θα χρησιμοποιήσει για να διοχετεύσει αυτά τα 

προϊόντα ή της υπηρεσίες στην αγορά με στόχο την υπεραξία και την προστιθέμενη 

αξία στην αλυσίδα αξίας ,την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών κλπ., 

προσδοκώντας την μέγιστη επιχειρηματική απόδοση. Τα παραπάνω η επιχείρηση θα τα 

πράξει αναλόγως με τα συμφέροντα της, την θέση της στον κλάδο, των βαθμό 

ωρίμανσης, την υφιστάμενη στρατηγική της θέση ,την πολιτική μάρκετινγκ και των 

άλλων τμημάτων, τις δυνατότητες της και πολλά άλλα κριτήρια τα οποία θα 

αναλύσουμε πιο κάτω στην παρούσα ενότητα. 

Η στρατηγική της καινοτομίας την οποία εξετάζουμε στο παρών κεφάλαιο μας 

αποδεικνύει ότι χρησιμοποιώντας μια εταιρεία την καινοτομία, την δημιουργικότητα 

,την ευφυή αντίληψη, την συνεχή αμφισβήτηση, την ανοικτή επικοινωνία, την 

προαγωγή του διαλόγου  , τον  σχεδιασμό της πραγματικότητας και του οράματος της 

εταιρείας, την προβλεπτικότητα και την επιχειρηματική σκέψη είναι εφικτό να 

καταλάβει μια σαφώς μοναδική και ξεχωριστή θέση μέσα στον κλάδο διαφοροποιημένη 

από τις υπόλοιπες ,απορρίπτοντας άλλου είδους επιχειρηματικής σκέψης και 

στοχεύοντας σε ανεκμετάλλευτα τμήματα της αγοράς. 
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3.2 Η  καινοτομία στην πράξη 

Καμία θέση φυσικά δεν μένει για πάντα μοναδική λόγω της μίμησης των στρατηγικών 

θέσεων της επιχείρησης από άλλους ανταγωνιστές και την ύπαρξη ώριμων και 

εγκαθιδρυμένων εταιριών στον κλάδο ,οι οποίες θα προσπαθήσουν να ανακαταλάβουν 

το χαμένο και ανεκμετάλλευτο τμήμα της αγοράς μέσω της εφαρμογής καλύτερου 

συστήματος στρατηγικών ,υποδομών και διεργασιών ή ακόμα  και ανερχόμενων, 

νεοεισερχόμενων παικτών στην αγορά ,οι οποίοι  θα έχουν κάποιο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα όπως για παράδειγμα την εφαρμογή καλύτερων ,προηγμένων και 

πρωτοπόρων τεχνολογικών μέσων ώστε να οδηγηθούν στην γρήγορη ανάπτυξη.. 

Σκοπός είναι να υπάρξει με πρωτοβουλία της εταιρείας μεγαλύτερη διαφοροποίηση 

θέσεων και αλλαγή στρατηγικής πολιτικής όταν η εταιρεία πρέπει να αναθεωρήσει τον 

τρόπο με τον οποίο κινείται. 

Δυο πολύ επιτυχημένα παραδείγματα διαφοροποίησης και αλλαγής πλεύσης της 

στρατηγικής πορείας της εταιρείας ήταν: 

 

3.3 Η περίπτωση της Edward Jones  

Η επιχείρηση Edward Jones  ήταν μια μεσαίου μεγέθους αρχικά (34η ) χρηματιστηριακή 

εταιρεία των ΗΠΑ και συγκεκριμένα το 1996 κατείχε κεφάλαια της τάξης των 465 

εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το 1981,χωρίς εξαγορά άλλων επιχειρήσεων 

,προχωρούσε με ετήσιο αριθμό της τάξης 15%,ο οποίος θεωρείται γρήγορος ρυθμός 

ανάπτυξης, κατά την τρίτη φάση  της αλλαγής της στρατηγικής αναπτυξιακής  πορείας 

την οποία πραγματοποιούσε μέχρι τότε. Η επιχείρηση  πέρασε από τρείς φάσεις .Η 

πρώτη φάση ήταν στα μέσα της δεκαετίας του ’60 με ιδρυτή και καθοδηγητή τον 

Edward Jones (από τον οποίο πήρε και το όνομα) και  ήταν ένα μεγάλο 

χρηματιστηριακό γραφείο ,το οποίο μπορούμε να παρουσιάσουμε ως «πολυκατάστημα 

όπου μπορούσαν να ικανοποιηθούν όλες οι χρηματιστηριακές ανάγκες ενός πελάτη», 

έπειτα καθώς ανέλαβε τα ηνία ο Ted Jones, γιος του ιδρυτή εξελίχθηκε σιγά σιγά ως σε 

ένα σύστημα παροχής χρηματιστηριακών υπηρεσιών σε στοχευόμενο κομμάτι της 

αγοράς, δηλαδή στις αγροτικές περιοχές των ΗΠΑ, και τέλος καθιερώθηκε με 

επικεφαλή τον Γενικό Διευθυντή ονόματι John Bachmann ως ένας «έμπορος» και όχι 

αντιπρόσωπος οποίος λειτουργούσε σαν ένας καλά ενημερωμένος αγοραστής που 

λειτουργούσε με βάση τις ανάγκες και τα συμφέροντα του τελικού καταναλωτή 

προσθέτοντας με αυτό τον τρόπο αξία στον τελικό καταναλωτή ,ενώ παράλληλα 
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κέρδιζε την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση του. Η διαφορά του αντιπροσώπου 

,στρατηγική η οποία δεν επιλέχθηκε από την Edward Jones με βάση τον Γενικό 

Διευθυντή το 2001 Bachmann είναι ότι «ο αντιπρόσωπος είναι οργανωμένος με βάση 

το προϊόν και προσπαθεί να πουλάει προϊόντα μόνο με υψηλό περιθώριο κέρδους. Από 

την άλλη μεριά ο έμπορος είναι οργανωμένος με βάση τον τελικό 

καταναλωτή.».Επεξηγώντας αυτή την διαφορά ανέφερε ότι ο έμπορος λειτουργεί» ως 

ενημερωμένος αγοραστής για λογαριασμό του τελικού επενδυτή ,επιλέγοντας πάντα 

εκείνα τα προϊόντα που είναι καλά για τον επενδυτή και όχι τα προϊόντα που 

δημιουργούν κέρδη για τους χρηματιστές .Οι περισσότερες επενδυτικές επιχειρήσεις 

θεωρούν πελάτες τους   χρηματιστές. Εμείς όχι .Για εμάς ο πελάτης είναι ο 

μεμονωμένος επενδυτής που πληρώνει» Η εταιρεία καταρχήν όσον αφορά την 

στόχευση των πελατών αποφάσισε να στοχεύσει σε μεμονωμένους και όχι σε 

θεσμικούς επενδυτές και συγκεκριμένα σε επαρχιακές περιοχές λόγω του ότι υπάρχει 

«μια αίσθηση κοινότητας», σε αντίθεση με την λογική των οικονομιών κλίμακας, ενώ η 

καθεμία εταιρεία είναι μονοπρόσωπη  ο υπάλληλος έχει το δικό του γραφείο και 

λειτουργεί ως ιδιοκτήτης .Παράλληλα βέβαια υπάρχει ένα δορυφορικό επικοινωνιακό 

δίκτυο ,το οποίο ενώνει όλους τους χρηματιστές από κάθε περιοχή το οποίο εκπέμπει 

«τηλεοπτικό πρόγραμμα εσωτερικής παραγωγής και αποτελεί το κεντρικό γραφείο, ενώ 

ταυτόχρονα η επιχείρηση είναι ένας συνεταιρισμός.  Όσον αφορά την προιοντική 

πολιτική η επιχείρηση  αποφάσισε να επενδύσει σε «διαφανή μακροπρόθεσμα 

προϊόντα» όπως σημαντικές μετοχές και υψηλής απόδοσης ομόλογα και όχι σε 

βραχυπρόθεσμες φαινομενικά επικερδείς επενδύσεις όπως αβέβαιες αρχικές δημόσιες 

εγγραφές και ούτω καθεξής οποίες ενέχουν μεγάλο ρίσκο για τον πελάτη  ενώ στο 

κρίσιμο  ερώτημα για τον βέλτιστο τρόπο προσφοράς υπηρεσιών στους πελάτες πήρε 

την απόφαση να μην κατασκευάζει δικά της προϊόντα αλλά να λειτουργεί ως έμπορος , 

σε αντίθεση με τους κυριότερους ανταγωνιστές της ,δηλαδή την Merrill Lynch ,την 

Smith Barley και άλλες εταιρείες που το εφάρμοζαν με απώτερο σκοπό την 

εξοικονόμηση πόρων και κερδών. Βέβαια λειτουργεί ως αντιπρόσωπος σε ελάχιστα 

ποιοτικά ελεγμένες και αξιόπιστες εταιρίες-κατασκευαστές» όπως η πασίγνωστες 

Capital Research , Putnam και Morgan Stanley. Ένα τελικό σημείο και προφανώς το 

μέγιστο είναι ότι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ όλων των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης είναι η φιλοσοφία της εταιρείας η οποία εντάσσει τους υπαλλήλους, την 

Διοίκηση και τους πελάτες σε μια μεγάλη οικογένεια ,όπου το ένα μέλος ενδιαφέρεται 

για το καλό του άλλου. 
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Το 2001 η επιχείρηση είχε προσελκύσει 2.500 μετόχους ενώ το 1981 είχε μόνο 1. 

 

3.4  Η περίπτωση Nespresso 

Ένα ακόμη παράδειγμα επιχείρησης η οποία δημιούργησε μια μοναδική στρατηγική 

θέση είναι η Nespresso με ένα καινοτόμο προϊόν, που είναι θυγατρική της Nestle. 

Στόχος αρχικά δηλαδή κατά την ίδρυση της το 1986 ήταν η «δυνατότητα ο 

καταναλωτής να μπορεί να φτιάξει ένα φρέσκο καφέ espresso στο σπίτι του». Η 

εταιρεία πριν από την εισαγωγή του προϊόντος Nespresso στην αγορά πραγματοποιούσε 

δέκα χρόνια μελέτες όσον αφορά το σύστημα το οποίο θα ανέπτυσσε ,δηλαδή την 

κάψουλα του καφέ και το μηχάνημα και για αυτό έκανε το προϊόν ευκολόχρηστο , 

ποιοτικό ,εύγεστο και λειτουργικό. Η στρατηγική το 1986 κατά την εισαγωγή του 

προϊόντος στην αγορά είχε σκοπό να ακολουθήσει την εξής στρατηγική. Η Nestle 

καταρχήν θα δημιουργούσε ανάμεσα στην Nespresso και την εταιρεία Sobal μια νέα 

κοινοπραξία με το όνομα Sobal Nespresso για τους εξής λόγους: 

Κατά πρώτον θα υπήρχε ένας αντιπρόσωπος και συγκεκριμένα η Sobal η οποία θα είχε 

ως έδρα της την Ελβετία, όπου θα είχε ευκολότερη και πιο στενή πρόσβαση και 

επικοινωνία αφού θα ήταν στην ίδια γεωγραφική έκταση ,δηλαδή στην ίδια χώρα με 

την μητρική εταιρεία και την Nespresso, δηλαδή  στην Ελβετία .Κατά δεύτερον η 

κοινοπραξία Sobal-Nespresso θα αγόραζε καφετιέρες από μια άλλη ελβετική εταιρεία 

την Turmix και τις κάψουλες καφέ από την Nestle. Επίσης έπειτα ο κοινοπραξία θα 

διένειμε και θα πουλούσε τα πάντα ως ενιαίο σύστημα, δηλαδή και την καφετιέρα και 

τον καφέ ως: ένα προϊόν ,μια τιμή. 

Άλλες πρωτοβουλίες υποστήριξης ήταν η ίδρυση μιας ξεχωριστής μονάδας μέσα στην 

Nestle ονόματι Espresso S.A η οποία θα πραγματοποιούσε βελτιωτικές κινήσεις και 

προσπάθειες στο τμήμα μάρκετινγκ και σέρβις , στο ένα με την προσπάθεια αύξησης 

των πωλήσεων και στο δεύτερο με την παροχή σέρβις στις καφετιέρες . Πελάτες-στόχοι 

ήταν μόνο τα γραφεία και οι καφετερίες και όχι το κάθε νοικοκυριό. 

Το πρόβλημα όμως το οποίο εντοπίζουμε με μια δεύτερη ματιά  είναι ότι η Nestle δεν 

ειδικεύεται στον χώρο των μηχανημάτων αλλά  του καφέ , με αποτέλεσμα να μην δίνει 

όλες τις δυνάμεις της στο κυριότερο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, να αυξάνει τα 

έξοδα μέσω αυτής της στρατηγικής που υπαγόρευε την κοινοπραξία  και τα 

μηχανήματα να μην είναι τα καλύτερα που θα μπορούσαν να είναι στην αγορά ,γεγονός 

το οποίο επιβαλλόταν σύμφωνα με τους πελάτες-στόχους που είχε και ειδικά τις 
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καφετέριες ,οι οποίες στηρίζονται στην αποτελεσματική και γρήγορη παραγωγή,  με 

αποτέλεσμα το 1988  το όλο εγχείρημα να μην προχωράει και να υπάρχει ενδεχόμενο 

παγώματος όλης αυτής της προσπάθειας. 

Ένας χαρισματικός managers όμως ο Jean -Paul Geilard ,ο οποίος στη αρχή εκτελούσε 

καθήκοντα εμπορικού διευθυντή της Nespresso S.A και στην συνέχεια Γενικός 

Διευθυντής της Nestle Coffee Specialties S.A, η οποία ήταν η νέα επωνυμία της 

προαναφερθείσας επιχείρησης, κατάλαβε αυτό το πρόβλημα και αδύναμο σημείο της 

υπάρχουσας στρατηγικής και την περίοδο 1988-1989  με την νέα στρατηγική, που 

εισήγαγε άλλαξε άρδην την δραστηριότητα της επιχείρησης ,κάνοντας την μια 

αποδοτική και ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση μέσα στο πλαίσιο της Nestle. 

Ο εν λόγω Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης πραγματοποίησε πολλές αλλαγές, 

διαθρώσεις και βελτιωτικές κινήσεις ,όπου όλες υπαγόρευαν την ανάγκη να διαχωριστεί 

η πλευρά του καφέ από της καφετιέρας και να στραφεί όλη η προσοχή στον καφέ. 

Για τον λόγο αυτό προχώρησε στις παρακάτω κινήσεις: 

Καταρχήν ανέθεσε την κατασκευή  της ειδικής καφετιέρας Nespresso σε μια γνήσια 

εταιρεία κατασκευής  μηχανημάτων με έδρα την Ελβετία ,επιλέγοντας αυτή την 

εταιρεία με σκοπό αφενός την τεχνογνωσία της και αφετέρου  την ποιότητα και την 

γεωγραφική της θέση και πραγματοποιώντας μια πιο στενή οργάνωση ,συνεργασία και 

επικοινωνία. Η εν λόγω εταιρία προμήθευε με την σειρά της προσεκτικά επιλεγμένους  

κορυφαίους κατασκευαστές όπως η Krups, η National, η Turmix και η Philips ,με 

σκοπό την κορυφαία ποιότητα και εύκολη χρήση, που είχαν αλυσιδωτά ως ευθύνη την 

διανομή του μηχανήματος της καφετιέρας σε  μεγάλα καταστήματα λιανικής όπως η 

Harrods, η Galeries, Lafayette και  Bloommingdale’s με σκοπό την ευρύτητα της 

γνωστοποίησης της καφετιέρας και την εύκολη πρόσβαση της στον τελικό καταναλωτή 

,που ήταν πλέον το κάθε νοικοκυριό. Υπό την συνεχή καθοδήγηση, παρακολούθηση  

και τον έλεγχο της Nespresso οι λιανοπωλητές αυτοί ήταν αρμόδιοι εκτός από την 

πώληση και για την προώθηση και την  επίδειξη της καφετιέρας. Η συνεργασία με την 

Sobal σταμάτησε και όλη την δραστηριότητα και τις ενέργειες τις ανέλαβε η Nespresso 

S.A ή αργότερα μετά την μετονομασία της σε Nestle Coffee Specialties S.A, ενώ 

ταυτόχρονα για την προώθηση αλλά και τον τονισμό του εκλεπτυσμού προϊόντας όσον 

αφορά τον καφέ  οργανώθηκε η λέσχη Nespresso Club, η οποία δεχόταν παραγγελίες 

από τον κάθε άνθρωπο, που ήταν μέλος από την στιγμή που αγόραζε μια καφετιέρα , 

εκείνη την περίοδο με φαξ ή τηλεφωνικά ενώ υπήρχε ταχύτατη εξυπηρέτηση και οι 
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κάψουλες του καφέ μέσα στο χρονικό διάστημα των 24 ωρών ήταν στο σπίτι του 

πελάτη. Το 2001 οι παραγγελίες που δεχόταν η λέσχη ήταν 7.000 την ημέρα. Όπως 

καταλαβαίνουμε  η συγκεκριμένη στρατηγική πραγματοποίησε μια τρομερή 

καινοτομική στροφή και οι πελάτες –στόχοι ήταν πλέον το ευρύ καταναλωτικό κοινό 

και τα νοικοκυριά. Αυτές οι δύο στρατηγικές αλλαγές δηλαδή οι προσοχή στο καφέ και 

η αλλαγή καταναλωτικού κοινού εκτόξευσαν τα κέρδη της εταιρείας ,καθώς και το 

brand name της στα ύψη.  

Η εταιρεία το 2001 είχε δυο φιλόδοξους στόχους τους οποίους και έχει πετύχει σήμερα 

με απόλυτη επιτυχία. Ο πρώτος ήταν η στόχευση στα μικρά γραφεία ,όπου πλέον έχει 

επεκταθεί ακόμη και στα πολύ μεγάλα και ο δεύτερος ήταν να προσελκύσει τους 

νεαρούς χρήστες του internet, γεγονός το οποίο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία γιατί 

έχει εισαχθεί στην επιχείρηση εδώ και αρκετό καιρό το e-commerce (ηλεκτρονικό 

εμπόριο), ενώ μερικά είδη κάψουλας καφέ και καφετιέρων βρίσκονται σε επιλεγμένα 

τεράστια υπερκαταστήματα λιανικής στην αγορά. Τελικός στόχος είναι «να μπει σε 

όλες τις κουζίνες του κόσμου μια καφετιέρα Nespresso», γεγονός το οποίο εξελίσσεται 

συνεχώς με ραγδαία βήματα. 

 

3.5 Συμπεράσματα από την μελέτη των δυο επιτυχημένων καινοτομικών 

στρατηγικών : χρηματιστηριακή υπηρεσία Edward Jones και  Nespresso 

Η  Nespresso και η Edward Jones κατάφεραν αυτό που κάθε επιχείρηση πρέπει να 

κάνει: Να μην μιμούνται ή να προσπαθούν μόνο να γίνουν καλύτεροι από τους 

ανταγωνιστές τους, «ανταγωνιζόμενοι απευθείας με αυτούς». Κατάφεραν να παίξουν το 

παιχνίδι της αγοράς με ένα καινοτόμο ,ευφυή και διαφορετικό τρόπο , δημιουργώντας 

,θέτοντας και χρησιμοποιώντας διαφορετικά αυτοί τους όρους της αγοράς και με αυτό 

τον τρόπο στήριξαν την επιτυχία τους στην ''εξεύρεση και την εκμετάλλευση 

μοναδικών στρατηγικών θέσεων στον κλάδο ,στον οποίο ανήκε η καθεμία» Πρέπει να 

θυμόμαστε ότι καμία θέση δεν μένει για πάντα μοναδική και είναι αναμφισβήτητο ότι η 

επιτυχία πηγάζει από την εκμετάλλευση μιας μοναδικής στρατηγικής θέσης» Οι  

καινούργιες θέσεις εμφανίζονται πάντα με ένα νέο «συνδυασμό των ερωτημάτων 

ποιους/πως/τι». 

Η επιτυχία της Edward Jones και της Nespresso στηρίζεται αρχικά στην αλλαγή 

πλεύσης της στρατηγικής και χρησιμοποιώντας την στρατηγική καινοτομία εστίασαν 

στο κατάλληλο target group και στους κατάλληλους πελάτες όπου για την πρώτη το 
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κατάλληλο προϊόν ήταν το σύστημα παροχής υπηρεσιών και η κατάλληλη «πρόταση 

αξίας (ένα νέο τι) και  ήταν οι αγροτικές περιφερειακές περιοχές των ΗΠΑ, οι οποίες 

ήταν ένα ανεκμετάλλευτο τμήμα της αγοράς ,όπου δεν δραστηριοποιούνταν οι 

ανταγωνιστές τους Με αυτό τον τρόπο όμως χρησιμοποιήθηκε μια αίσθηση συλλογικής 

κοινότητας ,επομένως ένα από τα στοιχεία του ήταν ότι η διαφήμιση με word of mouth 

ήταν ευκολότερη και αποδοτικότερη. Όσον αφορά τα προϊόντα επέλεξαν προϊόντα 

μακροπρόθεσμα και διαφανή ,χωρίς μεγάλο ρίσκο για τον πελάτη . Στην περίπτωση της 

Nespresso η στρατηγική καινοτομία εκδηλώθηκε με ανάλογο τρόπο αλλά με 

διαφορετικά στοχευόμενο καταναλωτικό κοινό και προϊόντα ,λόγω της διαφορετικής 

φύσης του κλάδου. Η προσοχή δόθηκε στο προϊόν καφές, ενώ ως target group  στόχος 

ήταν όλο το καταναλωτικό κοινό και τα νοικοκυριά. Όλα τα παραπάνω συνδέονται με 

«μια νέα μέθοδο διανομής η παραγωγής ενός προϊόντος (ένα νέο πως)», δηλαδή με μια 

διαφορετική καινοτομική και αποτελεσματική επιχειρηματική δραστηριότητα με 

επιλεγμένες ενέργειες και μια φιλοσοφία. Στην περίπτωση της εταιρείας Edward Jones 

δόθηκε αξία, προσπάθεια και αφοσίωση στην ικανοποίηση των αναγκών ,στην 

ευχαρίστηση και στα συμφέροντα του τελικού καταναλωτή, λειτουργώντας η εταιρεία 

ως «έμπορος» και όχι ως αντιπρόσωπος ,όπου εξηγήσαμε πιο πάνω την 

διαφορά.(επενδύοντας σε προϊόντα τα οποία συμφέρουν και έχουν αξία για τον τελικό 

επενδυτή ,που θεωρείται ο πελάτης). Αυτό ακριβώς έγινε και στην Nespresso. Με την 

διάλυση της κοινοπραξίας και την επιλογή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της 

Nestle στην παραγωγή καφέ , με τις δοκιμές, τις επιδείξεις και όλα όσα συνιστούν το 

επιτυχημένο μάρκετινγκ ,όπου πρόσφεραν αξιόπιστα μαγαζιά λιανικής πώλησης , την 

λέσχη του καφέ Nespresso S.A και τα σέρβις στις καφετιέρες ,πλέον για τους πελάτες 

το σύστημα του καφέ εξελίχθηκε σε μια «εμπειρία».  Επίσης δόθηκε έμφαση στην 

ποιότητα επιλέγοντας  να είναι αντιπρόσωπος ποιοτικά επιλεγμένων κατασκευαστών 

,πράγμα το οποίο πραγματοποιήθηκε και στην Nespresso, όπου επέλεξε για την 

παραγωγή της καφετιέρας προσεκτικά επιλεγμένους κατασκευαστές και ειδικευμένους 

στον τεχνογνωσιακό τομέα για την ταχύτερη εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση του 

καταναλωτικού κοινού. .Επίσης και στις δύο επιχειρήσεις υπήρχε ο έλεγχος και η στενή 

παρακολούθηση από τα κεντρικά γραφεία των υπηρεσιών της . Εκτός των άλλων οι 

εταιρείες επιδίωξαν την νομική μορφή και οργάνωση ,η οποία τους συνέφερε για την 

αποτελεσματικότερη δραστηριότητα και ανάπτυξη τους. Η Edward Jones διατήρησε 

την συνεταιριστική μορφή της εταιρείας αλλά σε κάθε περιοχή ήταν μονοπρόσωπη για 

να εμπνεύσει την αφοσίωση ,την υπευθυνότητα και την δέσμευση του υπαλλήλου 

,κάνοντας τον να νιώθει ως ιδρυτής, άμεσα αρμόδιος και υπεύθυνος, σε μια φιλική 
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οικογένεια, ενώ η Nespresso διέλυσε την κοινοπραξία με την Sobal και η ίδια ως 

θυγατρική της Nestle έγινε μια ταχέως αυξανόμενα αναπτυσσόμενη επιχείρηση μέσα 

στην επιχείρηση, ενώ για να παρακολουθεί και να συνεργάζεται πιο στενά με τις 

κατασκευαστικές της εταιρείες με σκοπό τον πλήρη συντονισμό ,ανέθεσε την 

κατασκευή της καφετιέρας της σε μια γνησία εταιρία κατασκευής μηχανημάτων ,όπως 

προαναφέραμε με έδρα όμως την Ελβετία, εκεί που εδρεύει και η μητρική εταιρεία 

όλης της πρωτοβουλίας ,η Nestle. 

Τέλος όσον αφορά τον κυριότερο συνδετικό κρίκο μεταξύ όλων των λειτουργιών και 

του φάσματος της κάθε επιχείρησης ,που είναι η φιλοσοφία ,η φιλοδοξία και το όραμα 

η Edward Jones στοχεύει στην γρήγορη ανάπτυξη μέσω της αφοσίωσης και της 

πιστότητας ( loyalty ) των πελατών και των υπαλλήλων σκοπεύοντας αφενός να 

προσφέρει τα καλύτερα προϊόντα στον πελάτη ,ενώ στους υπαλλήλους την αίσθηση ότι 

βρίσκονται σε μια μεγάλη πανεθνική οικογένεια (R.Teitelbaum,1997) ,ενώ η Nespresso 

στοχεύει και αυτή στην τελική ικανοποίηση και αφοσίωση του πελάτη, δουλεύοντας 

συνεχώς με βελτιωτικές κινήσεις και αλλαγές και προσφέροντας στον πελάτη την 

«εμπειρία» της απόλαυσης ενός καφέ. Τελικός στόχος της είναι να εξαπλωθεί σε όλα τα 

νοικοκυριά ,που είναι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος αναπτυξιακής  πορείας. Και οι δυο 

εταιρείες όπως παρατηρούμε έχουν ένα πολύ ισχυρό όραμα ,φιλοσοφία και κουλτούρα 

,συστατικά τα οποία προάγουν την γρήγορη αλλά σταθερή ανάπτυξη. 

3.6  Η απόλυτη καινοτομία :Το στρατηγικό παράδειγμα της Canon έναντι της 

Xerox. 

Κατά την δεκαετία του ’60 η Xerox, εταιρεία φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, 

εφάρμοσε μια πολύ καλά σχεδιασμένη στρατηγική ,με κρίσιμης σημασίας επιλογές, η 

οποία στέφθηκε από μεγάλη επιτυχία ,κατακτώντας μια ξεχωριστή θέση στον κλάδο, 

γεγονός το οποίο της απέδωσε μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ’70 απόδοση 

κεφαλαίου γύρω στο 20%. Τα κρίσιμα ερωτήματα ήταν σε ποιους θα διένειμε το προϊόν 

,στο οποίο αποφάσισε τις μεγάλες εταιρείες λόγω της τμηματοποίησης και που επέλεξε. 

Η Xerox τμηματοποίησε την αγορά με βάση τον όγκο και αποφασισμένη να κατακτήσει 

την αγορά φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων , εστίασε την προσοχή της στην μελέτη, 

σχεδιασμό και παραγωγή  φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων ,που να καλύπτουν τις 

ανάγκες για υψηλή ταχύτητα και μεγάλο όγκο εγγράφων . Η απόφαση και η υλοποίηση 

της απόφασης αυτής προσδιόρισε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ,δηλαδή την 

μεγάλη ταχύτητα ,τους πελάτες και την μέθοδο διανομής δηλαδή με απευθείας πώληση. 
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Επίσης αποφάσισε να κινηθεί με βάση με βάση μια ς στρατηγικής ,η οποία είχε καλά 

αποτελέσματα σο παρελθόν εναντίον της ανταγωνίστριας της 3Μ:να νοικιάζει αντί να 

πουλάει τα μηχανήματα της. 

Πολλοί νέοι ανταγωνιστές όπως η IBM και η Kodak, υιοθέτησαν με την μίμηση 

παρόμοιες ή ίδιες στρατηγικές ,εστιάζοντας στο να κάνουν καλύτερες βελτιωτικές 

κινήσεις ή να γίνουν καλύτεροι και όχι στο να καινοτομήσουν και ένα προσφέρουν ένα 

διαφορετικό  είδος στρατηγικής προιοντικής πολιτικής ,για να καταλάβουν μια 

μοναδική θέση στον κλάδο. Τέτοιες πολιτικές ήταν η βελτίωση των μηχανημάτων ή για 

παράδειγμα το καλύτερο σέρβις . Όλες αυτές οι προσπάθειες των διαφόρων εταιρειών 

έπεσαν στο κενό γιατί στηρίχθηκαν στην μίμηση και όχι στο να βρουν μια μοναδική 

ξεχωριστή θέση στο κλάδο τους. Επίσης γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τους κανόνες της 

αγοράς το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης οποίο είχε η Xerox ,ήταν 

αναντικατάστατο. 

H Canon όμως αποφάσισε να υλοποιήσει μια διαφορετική στρατηγική προσέγγιση ,στις 

αρχές της δεκαετίας του ’60 ,μέσω της διαφοροποίησης και μέσω αυτής έγινε leader 

στην αγορά φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων , «σε ένα χώρο ο οποίος ανήκε στην 

Xerox» .Η στρατηγική υπαγόρευσε την τμηματοποίηση της αγοράς με βάση τον τελικό 

χρήστη ,επιδιώκοντας καταρχήν να κερδίσει τις μικρές και μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, ένα τμήμα της αγοράς δηλαδή ανεκμετάλλευτο από όλες 

τις επιχειρήσεις κολοσσούς. Κατά δεύτερον επέλεξε να διαφοροποιηθεί από την Xerox 

μέσω της στροφής στην ποιότητα και στην τιμή όσον αφορούσε το προϊόν που 

πουλούσε ,ενώ η Xerox όπως είπαμε είχε στραφεί στην μεγάλη ταχύτητα. Τέλος η 

Canon χρησιμοποίησε μια διαφορετική μέθοδο διανομή ή αλλιώς ένα διαφορετικό πως 

θα προσφέρει το προϊόν στον πελάτη. Αποφάσισε λοιπόν η λειτουργία αυτή να γίνει με 

ένα δίκτυο αντιπροσώπων για να πουλάει τα φωτοαντιγραφικά της μηχανήματα σε 

αντίθεση με την Xerox ,που όπως είπαμε χρησιμοποιούσε την μέθοδο των άμεσων 

πωλήσεων για την ενοικίαση των μηχανημάτων της. 

Η  Canon «θριάμβευσε» επειδή προσέφερε ένα επιτυχημένο διαφορετικό σε 

ποιους/τι/πως και αλλάζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού ,δημιουργώντας η ίδια τους 

δικούς της τους οποίους χρησιμοποιούσε. Αυτό της εξασφάλισε την καινοτομική 

ξεχωριστή και μοναδική στρατηγική θέση. 
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3.7 Το συνεχές κυνήγι των νέων θέσεων των επιχειρήσεων στην αγορά και οι 

κυριότεροι ανταγωνιστές παγκοσμίως 

Οι νέες θέσεις εμφανίζονται πάντα και οι εταιρείες πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση για 

την ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών .Νέοι παίκτες από νεοδημιουργηθείσες θέσεις 

εισβάλλουν στην αγορά και αποκτούν μερίδιο μεγαλύτερο από επιχειρήσεις ,που μέχρι 

τώρα κρατούσαν τα ηνία .  «Οι καθιερωμένοι ανταγωνιστές πολεμούν μεταξύ τους για 

οριακά οφέλη από το ίδιο μερίδιο της αγοράς, ενώ οι στρατηγικοί καινοτόμοι 

εξασφαλίζουν τεράστια κομμάτια της αγοράς ,τα οποία συχνά αποτελούν μια νέα αγορά 

,την οποία βοήθησαν οι ίδιοι να δημιουργηθεί».  

Παρακάτω παρατίθεται ο πίνακας με τις κυριότερες παγκόσμιες εταιρείες ,οι οποίες 

είναι στρατηγικοί καινοτόμοι. Παράλληλα με την επωνυμία «κυρίαρχοι ανταγωνιστές» 

είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες κυριαρχούν στον κλάδο τους ,ενώ «παραδοσιακοί 

ανταγωνιστές είναι οι επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται τους leaders με βάση την 

μίμηση ή την ανταγωνιστικότητα των  στρατηγικών, η με την μέθοδο της προσπάθειας 

να διεξάγουν τις στρατηγικές αυτές όσο μπορούν με καλύτερες βελτιωτικές ενέργειες 

από τους ανταγωνιστές. 
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Για παράδειγμα ,σύμφωνα με τον P.Weever το 1996 και τον Α. Bailey ,η First Direct, η 

οποία ήταν η πρώτη τράπεζα παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο 

και ξεκίνησε την δραστηριότητα της το 1989,σε μια επταετία είχε κατακτήσει 70.000 

πελάτες, γεγονός που αποτελούσε όπως το αποκάλεσε κιόλας ο επιχειρησιακός τύπος 

«θαυματουργική θεραπεία», για τον «λιμνάζοντα βρετανικό τραπεζικό κλάδο» 

 

3.8  Η απαίτηση εκ μέρους των επιχειρήσεων  αναζήτησης νέων θέσεων συνεχώς 

και οι λόγοι αποτυχίας της Xerox 

Στο κατακερματισμένο και μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον ,όπου 

ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις και στο οποίο υπάρχει η ανάγκη ικανοποίησης των 

αναγκών η των προτιμήσεων των πελατών, οι γρήγορες αντιδράσεις των ανταγωνιστών 

σε διάφορα κίνητρα και ερεθίσματα συνεχής τεχνολογική πρόοδος και οι 
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αναπτυσσόμενες δυνατότητες μιας επιχείρησης κλπ. ,κάθε επιχείρηση υποχρεούται 

συνέχεια να θέτει υπό αμφισβήτηση το υφιστάμενο πλαίσιο της και να δημιουργεί νέες 

στρατηγικές ,δηλαδή έναν διαφορετικό συνδυασμό του ποιους/τι/πως. Αυτή η συνεχής 

αμφισβήτηση της στρατηγικής της επιχείρησης ,οδηγεί την επιχείρηση, στον συνεχή 

έλεγχο λαθών και αδυναμιών, σε βελτιωτικές κινήσεις, στην αφύπνιση και όχι στην  

επαγρύπνηση ,στις  γρήγορες στρατηγικά κινήσεις σε ένα ανεκμετάλλευτο τμήμα της 

αγοράς, και στην συνεχή πρόοδο και ανάπτυξη. 

Η Xerox έχασε το παιχνίδι από την Canon για τρεις βασικούς λόγους: 

1.Λογω απρόσμενων αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον. Ειδικότερα ενώ επεκτάθηκε 

και σε άλλες γεωγραφικές περιφέρειες των ΗΠΑ και προχώρησε στην βελτίωση του 

προϊόντος της ,την η δεκαετία του ’70 σημειώθηκε εκρηκτική αύξηση στην ζήτηση 

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό ναι μεν 

είναι ένα απρόβλεπτο γεγονός με την πρώτη ματιά ,αλλά μια καλή επιχείρηση οφείλει 

να πάρει τα μέτρα της για οποιαδήποτε περίσταση και  ειδικά όταν βλέπει ότι η νέα 

ανταγωνίστρια εταιρεία αποκτά εξαιρετικό έδαφος και μερίδιο στην αγορά. Το γεγονός 

αυτό συνδέεται με τον δεύτερο και βασικότατο λόγο: Την δεκαετία του’ 90 ο 

αντιπρόεδρος της Xerox John Seely Brown «παραδέχτηκε ότι η επιχείρηση αντέδρασε 

αργά στις ευκαιρίες που υπήρχαν στην αγορά για μικρά και μεσαία φωτοαντιγραφικά 

μηχανήματα, ενώ οι Ιάπωνες ανταγωνιστές μας ,όπως η Canon ήδη είχαν αρχίσει να 

περιορίζουν το μερίδιο μας στην αγορά» (J.S.Brown,1991)  

Τέλος η τελευταία αποτυχημένη στρατηγική κίνηση της Xerox ήταν η σφοδρή της 

επίθεση έναντι στην Canon με διάφορες βελτιωτικές ενέργειες ώστε να γίνει καλύτερη 

από την Canon, η Canon φυσικά είχε κάνει κι αυτή μεγάλη βελτίωση και αλλαγές στην 

προιοντική της πολιτική με αποτέλεσμα και οι δυο να κατέχουν από δυο ίδιες 

στρατηγικές θέσεις και συγκεκριμένη η μια τη θέση της άλλης ,με συνέπεια οι πελάτες 

να μην ξέρουν πιο προϊόν να διαλέξουν, να πραγματοποιείται πόλεμος τιμών, γεγονός 

το οποίο είναι καταστροφικό για τις επιχειρήσεις Αποτέλεσμα ήταν τα περιθώρια 

κέρδους να μειώνονται κατακόρυφα την δεκαετία του’80 , το 1982 η Canon να έχει 

περιθώρια κέρδους 1,8%  ,ενώ η Xerox να σημειώσει ζημία ύψους 1δις.δολαριων και 

να δημιουργηθεί ένα κλίμα πανικού και αβεβαιότητας μέσα στην επιχείρηση για την 

περαιτέρω ανάκαμψη της. 

Το κυριότερο σημείο που πρέπει να προσέχουν οι εταιρείες για την κατάληψη νέων 

θέσεων είναι το παρακάτω: «Οι επιχειρήσεις πιστεύοντας ότι όλες οι πιθανές θέσεις 
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έχουν ήδη αποικιστεί από τους ανταγωνιστές και στρέφουν την προσοχή τους στην 

προστασία και στην βελτίωση της σημερινής θέσης τους. Ελάχιστη προσοχή δίνεται 

στην αναζήτηση ή τον εντοπισμό νέων στρατηγικών θέσεων μέσα στον κλάδο» 

Οι επιχειρήσεις για να ξεφύγουν από αυτή την παγίδα πρέπει να βρουν και να 

«αποικήσουν» μια νέα στρατηγική θέση. 

3.9  Γιατί οι καθιερωμένες επιχειρήσεις είναι κακοί καινοτόμοι  

Συνήθως αναφέρεται στην βιβλιογραφία τεκμηριωμένα ότι «οι καθιερωμένες εταιρίες 

είναι κακοί καινοτόμοι». Είναι δύσκολο για μια επιχείρηση να αλλάξει τους κανόνες 

του παιχνιδιού στο οποίο εδρεύει και να επινοήσει ένα διαφορετικό παιχνίδι κανόνων 

αγοράς και στρατηγικής. 

Τα εμπόδια στην στρατηγική καινοτομία είναι τέσσερα . Καταρχήν η αυταρέσκεια και 

η ικανοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης μέσω του σκεπτικού ότι αφού η επιχείρηση 

είναι ικανοποιητική και έχει υψηλά περιθώρια κέρδους ακόμη γιατί να αλλάξει 

στρατηγική και να διακινδυνεύσει αυτά τα οποία έχει κτίσει. Κατά δεύτερον οι 

επιχειρήσεις δεν ξέρουν ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν και σε τι θα 

μεταμορφωθούν ,δηλαδή δεν ξέρουν πώς να χρησιμοποιούσουν τον συνδυασμό 

ποιους/τι/πως ,ώστε να εξυπηρετήσουν την στρατηγική την οποία θα χρησιμοποιήσουν. 

Κατά τρίτον η αβεβαιότητα του εγχειρήματος του φόβου μήπως ¨καταστρέψουν με τα 

ίδια τους τα χέρια τα υφιστάμενα προϊόντα τους» και όλη την πολιτική και οργανωτική 

δομή ,η οποία θα απαιτεί αλλαγές , καθώς και η έλλειψη κινήτρων συμβάλουν πολύ 

στην αύξηση του προβλήματος Η λογική αυτή υπαγορεύεται από την αβεβαιότητα η 

οποία υπάρχει για το αν αυτή η καινούργια θέση θα αναπτυχθεί και θα πετύχει και ποια 

θα είναι τα αποτελέσματα σε περίπτωση αποτυχίας. Το τέταρτο ερώτημα το οποίο θα 

συζητήσουμε σε άλλη υποενότητα στο παρών κεφάλαιο είναι εάν μπορούν να 

κρατηθούν και οι δυο στρατηγικές με ότι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή κρίσιμες 

αποφάσεις σε ποια δοθεί βάρος ,πόροι, έξοδα , οικονομική κατάσταση της εταιρείας 

,σωστές επιλογές, καλό οργανωτικό πλαίσιο στήριξης, η υποστήριξη των υπαλλήλων ή 

οποιονδήποτε παραγόντων που συμβάλλουν στην στρατηγική προσπάθεια ή 

αποφασίζουν  οι οποίοι  έχουν σημαντικά συμφέροντα από το όλο εγχείρημα 

ανθρώπινο δυναμικό και η κατανομή του, η τεχνογνωσία κλπ. Το πιο σημαντικό 

σκεπτικό  ,το οποίο αποθαρρύνει αυτή την προσπάθεια είναι ότι « επειδή υπάρχουν 

λιγότεροι ηγέτες στον κλάδο από ότι πιθανές νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις ,οι 
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πιθανότητες να εμφανιστεί ένας καινοτόμος από τις τάξεις των ηγετών είναι 

αναμφισβήτητα μικρές. 

 

3.10 Ποια είναι η πραγματική αλήθεια στο παραπάνω ερώτημα 

Πράγματι η στροφή προς την αλλαγή πλεύσης στρατηγικής είναι πολύ δύσκολη και 

πρέπει πρώτα για να προχωρήσει η εταιρεία σε κατάληψη μιας νέας ξεχωριστής θέσης 

να πραγματοποιήσει ένα ευέλικτο πολλές φορές μακροπρόθεσμο, αξιόπιστο  και καλά 

σχεδιασμένο πλάνο ,το οποίο θα περιέχει διάφορες φάσεις, όπως η φάση της ανάλυσης 

,του σχεδιασμού ,του πειραματισμού κλπ. , γεγονός το οποίο θα εξετάσουμε 

αναλυτικότερα σε επόμενη υποενότητα του κεφαλαίου αυτού. Οι αποφάσεις βέβαια 

μπορεί να είναι σκληρές και απαιτούν πολύτιμη σκέψη. 

Από την άλλη υπάρχει και το ρητό το οποίο αναφέρει «αν δεν διακινδυνεύσεις κάτι δεν 

κερδίζεις τίποτα». Ποια είναι όμως η σημασία του? Η σημασία του έγκειται στο 

γεγονός, όπου το βασικότερο είναι «να πραγματοποιηθεί μια ριζική αλλαγή στην 

αντίληψη για το αντικείμενο της επιχείρησης ,που με την σειρά της οδηγεί σε μια 

θεαματική διαφορετική μέθοδο διεξαγωγής του παιχνιδιού μέσα στον κλάδο», το οποίο 

μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και με μια επιτυχημένη απόπειρα να προστεθεί 

ακόμα μια δραστηριότητα στο υφιστάμενο σύνολο προϊόντων ,είτε γενικά του 

στρατηγικού συνδυασμού ποιους/τι/πως. Οι περιπτώσεις της Kregse/Kmart το 1959 και  

της Schwab, το 1998 (Fortune,1997), οι οποίες δεν συντρέχει ανάγκη λόγω της 

περιορισμένης έκτασης της εργασίας και την παροχή των πληροφοριών στην ανωτέρω 

πηγή την οποία και παραθέσαμε να αναλυθούν εδώ , αποτελούν δυο από τα πολλά 

παραδείγματα ότι η στρατηγική καινοτομία δεν είναι αναφαίρετο δικαίωμα μόνο των 

μικρών ή των νεοεισερχομένων επιχειρήσεων σε ένα κλάδο, γιατί εάν δεν 

εκμεταλλευτούν αυτές το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης και την 

εύρεση ανεκμετάλλευτου τμήματος της αγοράς τότε θα το χρησιμοποιήσει κάποιος 

άλλος. Πολλοί καθιερωμένοι ανταγωνιστές κατάφεραν να είναι οι πρωτοπόροι στον 

κλάδο τους μέσω της στρατηγικής καινοτομίας ,όπως η παγκοσμίου φήμης επιχείρηση 

Intel. 

Το κλειδί είναι η συνεχής αμφισβήτηση της υπάρχουσας στρατηγικής και η 

αναθεώρηση του πλαισίου της για δυο συγκεκριμένους λόγους: Κατά πρώτον η τυχόν 

επιδείνωση της θέσης και της κατάστασης της επιχείρησης μπορεί με αυτό τον τρόπο να 

προβλεφθεί έγκαιρα. Κατά δεύτερον και σημαντικότατο δίνεται στην επιχείρηση η 
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δυνατότητα και η ευκαιρία να εξετάσει την περαιτέρω επέκταση και ανάπτυξη της με 

την αναθεώρηση της στρατηγικής της θέσης, των στρατηγικών της επίλογων  και της 

επιχειρηματικής της δραστηριότητας. 

Για νε εγκαθιδρυθεί μια εταιρία στον κλάδο της πρέπει κατά πρώτον να προχωρήσει 

στον προσδιορισμό και στην επανεξέταση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, να 

στοχεύσει σε target group πελατών  και στο σύνολο των προϊόντων /υπηρεσιών τα 

οποία θα προσφέρει  και να απορρίψει κάποιους άλλους ,καθώς και να δημιουργήσει 

την αποτελεσματικότερη μέθοδο παραγωγής και διανομής τους (δηλαδή πως θα τα 

προσφέρει) ,ενώ τέλος σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει η δημιουργία «του κατάλληλου 

οργανωτικού περιβάλλοντος ,το οποίο θα υποστηρίξει τις επιλογές της». 

Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά είναι ο προσδιορισμός της επιχειρησιακής 

δραστηριότητας της επιχείρησης ,το οποίο θεωρείται ένα από τα σημαντικότατα βήματα 

για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Δυστυχώς όμως πολλές επιχειρήσεις δεν το έχουν 

καταφέρει και περιορίζονται σε μια άστοχη και συγκεχυμένη επιχειρησιακή 

στρατηγική. 

 

3.11 Τα νοητικά μοντέλα στην στρατηγική και στην επιχειρησιακή 

δραστηριότητα . 

Πάντοτε η διαχείριση της οργάνωσης των επιχειρήσεων πραγματοποιείται με βάση τα 

νοητικά μοντέλα ,τα οποία έχει αναπτύξει η εταιρεία και πηγάζουν συνήθως αρχικά από 

την ηγεσία. 

Το νοητικό μοντέλο είναι «ένας συγκεκριμένος τρόπος σκέψης για οποιοδήποτε θέμα 

είτε αφορά την οικογένεια μας, την επιχείρηση μας ή τον κόσμο όλο και διαμορφώνουν 

την συμπεριφορά μας λόγω του ότι λειτουργούν ως «φίλτρα» όσον αφορά το πώς θα 

κρίνουμε αυτό το οποίο βλέπουμε ή ακούμε. Επειδή ο κάθε άνθρωπος επομένως έχει 

ένα διαφορετικό αξιακό σύστημα πεποιθήσεων ή γενικότερα οπτική γωνία για αυτό δύο 

ή και περισσότερα άτομα ενώ ακούνε ή βλέπουνε το ίδιο πράγμα το αντιλαμβάνονται ή 

το ερμηνεύουνε διαφορετικά. Μια πρόσφατη ακαδημαϊκή έρευνα ανέδειξε 88 

διαφορετικές λέξεις ,οι οποίες είναι συνώνυμες των νοητικών μοντέλων όπως για 

παράδειγμα «ταμπού, απόλυτες απόψεις ,ερμηνευτικά πρότυπα, παραδοχές, διοικητική 

αντίληψη ,δογματικές δομές ,θεωρίες που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, γνωστικοί 

χάρτες ,στρατηγική μυωπία, σιωπηρή αποδοχή, στρατηγικά πλαίσια ,οργανωτική δομή, 
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οργανωτίστικες θεωρίες, προκαταλήψεις ,διευθυντική λογική ερμηνεία της 

πραγματικότητας ,κοινή οπτική γωνία, κυρίαρχη λογική ,μονομέρεια ,οργανωτικό 

σχήμα κλπ». 

Τα νοητικά μοντέλα καθορίζουν την συμπεριφορά της κάθε επιχείρησης . Δυο 

διαφορετικά παραδείγματα νοητικών μοντέλων από τα οποία το ένα καθορίζει την 

στάση ενός ανθρώπου στην ζωή του και τα άλλο την συμπεριφορά της επιχείρησης 

είναι τα παρακάτω: «Έχω καθήκον να πολεμήσω για την πατρίδα μου» (σαν 

κοσμοθεωρία) , « Ποτέ δεν μειώνουμε την τιμή των προϊόντων μας» (επιχειρησιακό). 

Τα νοητικά μοντέλα «αναπτύσσονται» με την μάθηση και την εμπειρία ,ενώ τα 

«οργανωτικά νοητικά μοντέλα με το πέρασμα των χρόνων ,όπου με αυτό τον τρόπο 

αποκτούν τον χαρακτήρα κουλτούρας ,φιλοσοφίας, τρόπου επικοινωνίας , άγραφων 

κανόνων και καθημερινών συνηθειών σε μια επιχείρηση, «μέσα από τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα της εταιρείας ,τον προφορικό λόγο και την εμπειρία». 

Τα νοητικά μοντέλα έχουν τεράστια συμβολή σε έναν οργανισμό και έχουν δύο βασικά 

πλεονεκτήματα : την γρήγορη προσβασιμότητα και διάχυση πληροφοριών και την 

γρήγορη λήψη αποφάσεων. Παρόλα αυτά ενέχουν δύο μεγάλων κινδύνων οι όποιοι 

είναι: 

1.Η παθητική σκέψη. Με την χρήση των νοητικών μοντέλων ,δηλαδή των κυρίαρχων 

απόψεων σε μια επιχείρηση παραβλέπει η εταιρεία το προφανές και μερικά πράγματα 

δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. 

2.Κατ’ επέκταση προκύπτει η απόρριψη νέων και δημιουργικών πληροφοριών και 

σχεδίων ειδικά όταν επικρατεί ένα πολύ ισχυρό νοητικό μοντέλο   ,η επανάπαυση, και 

«απορρίπτονται κατά κανόνα ως λανθασμένα ή άσχετα». 

Ο παράγοντας αυτός είναι η νούμερο ένα αιτία για την αποτυχία της καινοτομίας ,την 

αργή διαπίστωση της φθίνουσας στρατηγικής πορείας των επιχειρήσεων και το κύριο 

εμπόδιο στην ανάπτυξη τους. 

Επειδή τα νοητικά μοντέλα αποτελούν σιωπηρές παραδοχές ,οι οποίες βρίσκονται στο 

υποσυνείδητο και έχουν ως αποτέλεσμα την λήψη αποφάσεων χωρίς την απαραίτητη 

κατανόηση είναι πολύ  δύσκολο να ξεπεραστούν.  

Ο βασικός τρόπος για να ξεπεραστούν είναι να γίνουν ορατά ,δηλαδή να βγουν στην 

επιφάνεια και με αυτό τον τρόπο να « εξεταστεί η εγκυρότητα και η χρησιμότητα 
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τους». Αν δούμε ότι το συγκεκριμένο νοητικό μοντέλο δεν επιδέχεται αμφισβήτηση 

εξαιτίας του ότι εξασφαλίζει την επιτυχία τότε θα συνεχίσει να διέπει την φιλοσοφία 

του οργανισμού εάν όχι θα απορριφθεί . Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε μέσα στην 

εταιρεία μια ενεργητική συλλογιστική κρίση. 

Ένας άλλος τρόπος για να αμφισβητήσουμε το νοητικό μοντέλο είναι η δημιουργία μιας 

θετικής κρίσης, μέσα από την ανάδειξη ενός « νέου και φιλόδοξου στόχου», για τον 

οποίον θα προκαλέσουμε πρώτα την λογική δέσμευση και έπειτα την συναισθηματική 

δέσμευση των υπαλλήλων ότι θα τον πετύχουν (το γεγονός αυτό θα εξεταστεί σε 

επόμενη υποενότητα αυτού του κεφαλαίου) Την ίδια μέθοδο εφάρμοσε και ο πρόεδρος 

των ΗΠΑ Κένεντι την δεκαετία του ’60 με την πρόκληση αποστολής ανθρώπου στο 

φεγγάρι. Ο τρόπος για την κινητοποίηση της αλλαγής  είναι να διακηρύσσουμε ότι μια 

κατάσταση πρέπει να αλλάξει όχι γιατί είναι σημαντικό αλλά γιατί είναι επείγον, διότι 

τα άτομα συνέχεια παραγκωνίζουν κάτι σημαντικό με βάση τις προτεραιότητες τους. 

Ο Andrew Grove από την Intel υποστηρίζει ότι πρέπει να υπάρχει ανοικτός διάλογος 

,αποφυγή της γραφειοκρατίας ,εξάλειψη του φόβου , γρήγορη μεταφορά των 

πληροφοριών στην Διοίκηση και απρόσκοπτη ,δηλαδή χωρίς να χρονοτριβεί και  

περνάει από τα κατώτερα ,μεσαία και ανώτερα κλιμάκια προς την Διοίκηση και όλα 

αυτά για να μπορούν οι «Κασσάνδρες», δηλαδή αυτοί που θα προειδοποιήσουν για τον 

κίνδυνο έγκαιρα να μεταφέρουν κάποια άσχημα στοιχεία για την επιχείρηση από το 

εξωτερικό η εσωτερικό περιβάλλον προς την Διοίκησης ώστε να ληφθούν γρήγορα 

στρατηγικές αποφάσεις αντιμετώπισης των κινδύνων. Αυτά τα πρόσωπα από ότι 

υποστηρίζει είναι τα πιο σημαντικά μέσα στη εταιρεία. 

Εκτός των άλλων τα τρίτα  πρόσωπα μπορούν να παίξουν τον ρόλο « καταλύτη» στην 

αλλαγή των στρατηγικών μεθόδων ,καθώς βλέπουν αντικειμενικά από διαφορετική 

οπτική γωνία ,ενώ η «ενεργητική χρησιμοποίηση τρίτων ως σημείο αναφοράς», δηλαδή 

των ανταγωνιστών θα προκαλέσει την συλλογή συγκριτικών αποτελεσμάτων και την 

επανεξέταση των απόψεων ειδικά όταν ένας ανταγωνιστής είναι πολύ αποδοτικότερος. 

Τέλος « ο πειραματισμός με νέες ιδέες ,η παρουσίαση γεγονότων ή παραδειγμάτων» τα 

οποία αντιβαίνουν «στην συμβατική λογική , η παρακολούθηση ση αντικών δεικτών 

αποδοτικότητας της εταιρείας και η εξασφάλιση ανατροφοδότησης από πηγές οι οποίες 

βρίσκονται εκτός της εταιρείας ( πελάτες ,αντιπρόσωποι )» κλπ. Είναι παραδείγματα 

αλλαγής της συλλογιστικής πορείας ενός οργανισμού.     
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3.12 Ο προσδιορισμός και ο επαναπροσδιορισμός της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας της επιχείρησης 

Το μεγαλύτερο νοητικό μοντέλο και βασικό εργαλείο ανάπτυξης  κάθε επιχείρησης  

είναι ο ορισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας την οποία ασκεί. Για τον 

προσδιορισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι απαραίτητο να εντοπίσει ο 

οργανισμός ένα συγκεκριμένο ορισμό ,ο οποίος θα παρέχει στην επιχείρηση την 

δυνατότητα της μεγιστοποίησης των μοναδικών δυνατοτήτων της και ταυτόχρονα να 

ταιριάζει και να ευθυγραμμίζεται απόλυτα με αυτές στην συγκεκριμένη επιχείρηση από 

ότι στους ανταγωνιστές. 

Οι τρεις σχολές σκέψης παραθέτουν 3 διαφορετικούς ορισμούς της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας οι οποίες είναι: 

Ο παραδοσιακός ορισμός ήταν «σύμφωνα με το προϊόν» το οποίο πωλούσαν. Ο 

συγκεκριμένος ορισμός δέχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60 σφοδρή κριτική από 

τον Theodore Levitt στο άρθρο του "Marketing Myopia" , ο οποίος καθιέρωσε τον 

ορισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας «σύμφωνα με την λειτουργία την οποία 

πρέπει να επιτελεί για λογαριασμό του πελάτη» Ο Simon το 1996 με το βιβλίο του 

"Hidden Champions" αντίθετα υποστήριξε ,ερχόμενος σε αντιπαράθεση με την άποψη 

του Levitt ότι η επιτυχία και η καθιέρωση των γερμανικών εταιριών παγκοσμίως 

επήλθε λόγω του εξειδικευμένου ορισμού της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο 

τρίτος και πρόσφατος ορισμός σύμφωνα με τους Gary Hamel και C. K. Prahalad το 
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1994 είναι ο «προσδιορισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις 

βασικότερες δυνατότητες τους» 

Δεν υπάρχει βέβαια σωστός και λάθος ορισμός αλλά ο καλύτερος ορισμός διαφέρει από 

επιχείρηση σε επιχείρηση. 

Η γνώμη μας πάντως κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας είναι ότι ο τρίτος 

ορισμός είναι λιγότερο περιοριστικός και αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της 

επιχείρησης . Ο κίνδυνος όμως ο οποίος ενέχει είναι να παραγκωνιστούν προϊόντα που 

ναι μεν πουλάει η επιχείρηση αλλά δεν εντάσσονται στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

της. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο επαναπροσδιορισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

πρέπει να γίνεται πολύ συχνά με σκοπό την «διερεύνηση των οριζόντων της 

συλλογιστικής της επιχείρησης προς νέες στρατηγικές κινήσεις που θα μπορούσε να 

εφαρμόσει». Φυσικά όμως υπάρχει και το ενδεχόμενο αποτυχίας. Σκοπός είναι να 

ανευρεθούν όχι μόνο «καλύτερες αλλά διαφορετικές μέθοδοι ανταγωνισμού». Ένα 

παράδειγμα επιτυχημένης εφαρμογής επαναπροσδιορισμού στρατηγικής πέτυχε κατά 

τον Hal Rasenbluth το 1991 η Rosenbluth Travel η οποία από ταξιδιωτικό πρακτορείο 

,μετατράπηκε σε γραφείο πληροφοριών για τα ταξίδια, με θεαματική αύξηση του 

κύκλου εργασιών από 20 εκατομμύρια δολάρια το 1978 σε 1,3 δις. δολάρια το 1990. Η 

εκμετάλλευση, καθώς και η πρόβλεψη της πορείας  του εξωτερικού περιβάλλοντος 

είναι δύο σημαντικά στρατηγικά εργαλεία για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, γεγονός 

το οποίο εκμεταλλεύτηκε η εταιρεία με την άρση των ρυθμιστικών κανόνων σε σχέση 

με τα ταξίδια. 

Ο κίνδυνος βέβαια ενέχεται στη «υιοθέτηση τολμηρών και μεγαλόσχημων ορισμών για 

τη  επιχειρησιακή δραστηριότητα», γεγονός το οποίο οδήγησε σε καταστροφικά 

αποτελέσματα χιλιάδες εταιρίες στην Αμερική κατά το 1960-1980 ενώ το 1995 και 

1997 παρατηρήθηκε ένα «κύμα αναστροφής» αυτής της πολιτικής και πορείας 

σύμφωνα με τον K.Marcides στο βιβλίο του «Diversification ,Refocusing and 

Economic Performance, το 1995 ,καθώς και στο άρθρο του το 1997 “To Diversify or 

Not to Diversify”. 

Ο επαναπροσδιορισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελείται από 4 βήματα 

τα οποία συνοπτικά είναι: 

1. Η καταγραφή όλων των πιθανών ορισμών της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
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2. Η αξιολόγηση των ορισμών σύμφωνα με μια σειρά από κριτήρια τα οποία θα 

θεσπίσει η επιχείρηση. 

3. Η επιλογή ενός ορισμό τα ,το οποίο είναι και το πιο κρίσιμο στάδιο. 

4. Η σκέψη και η σωστή πρόβλεψη για τον πιθανό ορισμό τον οποίο θα έδινε ένας 

ανταγωνιστής εφόσον είχε την δική μας επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 

Με την απάντηση του τελευταίου ερωτήματος πετυχαίνουμε αφενός τις προβλεπόμενες 

ενέργειες του ανταγωνιστή είτε κρατήσει είτε επανεξετάσει την υφιστάμενη 

επιχειρηματική δραστηριότητα του. 

 

3.13 Ο προσδιορισμός του target group και της προσφοράς προϊόντων μέσω 

στρατηγικών  

 «Συχνά οι πελάτες μας κάνουν λάθος .Αυτού του είδους τους πελάτες δεν τους 

εξυπηρετούμε. Τους στέλνουμε μια επιστολή με την οποία τους λέμε: Λυπούμαστε 

,αλλά πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιαν άλλη εταιρεία» 

                  Herb Kelleher, Γενικός Διευθυντής της Southwest Airlines 

“Το να είσαι σπουδαίος σε όλα ,δεν είναι κάτι που σου αφήνει περιθώρια να κάνεις 

πολλά πράγματα» 

 

                Floris Maljers, πρώην ανώτατο στέλεχος της Unilever 

Τα παραπάνω ρητά έχουν τεράστια σημασία και καταδεικνύουν αφενός ότι ο 

προσδιορισμός των πελατών ,περνάει από το στάδιο της αποδοχής και της απόρριψης 

,πράγμα δύσκολο αλλά αναγκαίο, παρέχοντας ένα στρατηγικής σημασίας εργαλείο για 

την ανάπτυξη της επιχείρησης και αφετέρου ότι μια επιχείρηση για να έχει την 

δυνατότητα προσφοράς όλων των αγαθών ,επιβάλλεται να έχει απεριόριστους πόρους, 

γεγονός αδύνατο αλλά και μη συμφέρον για την επιχείρηση, εξαιτίας του ότι δεν θα έχει 

μια σαφή και ευέλικτη χάραξη στρατηγικής πορείας. Πολλές φορές όπως η εταιρεία 

Skill, την οποία και εξαγόρασε η γερμανική εταιρία Bosch τελικώς , κορυφαία εταιρεία 

στον τομέα ηλεκτρικών εργαλείων, με σκοπό να επιβάλλουν ή να διατηρήσουν το brand 

name τους, ή να επενδύσουν στους κατάλληλους πελάτες με στόχο την αύξηση των 
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πωλήσεων, την κερδοφορία και την ανάπτυξη προβαίνουν σε αυτή την τμηματοποίηση 

της υφιστάμενης πελατειακής τους βάσης και κυρίως στο ξεκαθάρισμα της. 

Η στρατηγική σκέψη με βάση την οποία θα επιλέξει η εταιρεία σε ποιο target group θα 

εστιάσει την προσοχή της ακολουθεί δύο ερωτήματα στα οποία πρέπει να γίνεται 

ανατροφοδότηση και η σειρά τους να μην είναι γραμμική. 

Κατά πρώτον πρέπει να σκεφτεί ποιοι είναι οι πιθανοί της πελάτες με βάση το προϊόν 

το οποίο πωλεί, γεγονός που απαιτεί εφευρετικότητα ,χρόνο ,δημιουργία , φαντασία και 

πνευματική προσπάθεια ,επανεξετάζοντας συνεχώς τα υφιστάμενα νοητικά της μοντέλα 

και κατά δεύτερον να αναπτύξει ένα σύνολο κριτηρίων για να αποφασίσει σε ποιους 

πελάτες θα στοχεύσει και ποιοι είναι οι κατάλληλοι. 

Οι επιχειρήσεις επιβάλλεται να αναπτύξουν πρώτα κάποια βασικά κριτήρια για την 

ελκυστικότητα του πελάτη ,τα οποία βέβαια είναι κοινά για όλες τις επιχειρήσεις και 

τους ανταγωνιστές τους όπως η έγκαιρη πληρωμή ,η αφοσίωση ηθικότητα του πελάτη 

,τα κέρδη τα οποία εισπράττει από αυτόν η εταιρεία κλπ. Ο σωστός ορισμός όμως του 

κατάλληλου πελάτη είναι ο εξής: «Καλός πελάτης είναι αυτός που εκτιμά με μοναδικό 

τρόπο να του προσφέρει η εταιρεία» 

Ο εντοπισμός των πιθανών πελατών έγκειται βέβαια και σε δυο βασικότατα στοιχεία: 

την λήψη της απόφασης από την επιχείρηση για την γεωγραφική περιοχή ή εύρος στην 

οποία θα δραστηριοποιηθεί και μια σαφής επιλογή για το ποιους πελάτες θα 

εξυπηρετήσει. Η χρηματιστηριακή εταιρεία Edward Jones ,την οποία μελετήσαμε και 

ως case study σε προηγούμενη υποενότητα αποφάσισε επιτυχημένα να στοχεύσει σε 

μικρές επαρχιακές κωμοπόλεις ,λόγω του αισθήματος της συλλογικότητα, το οποίο 

ήταν ένα ανεκμετάλλευτο ή αγνοούμενο από τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις τμήμα της 

αγοράς ,λειτουργώντας με αυτό τον τρόπο με γνώμονα το συμφέρον τεμενών 

αποφάσισε να εξυπηρετεί τον τελικό επενδυτή ως ένας καλά ενημερωμένος έμπορος. 

Όπως είδαμε οι κινήσεις της στέφθηκαν από τεράστια επιτυχία και κερδοφορία. Το 

θέμα βέβαια το οποίο είναι σημαντικό είναι η επιχείρηση να επιλέξει το «σωστό» 

κομμάτι   της αγοράς ,δηλαδή αυτό το οποίο είναι ταχέως αναπτυσσόμενο και 

καθιερώνεται ως κυρίαρχο κομμάτι ή μερίδιο της αγοράς. Το μυστικό της επιτυχίας για 

την μαζικοποίηση της αγοράς ενός προϊόντος και της επιλογής της σωστής αγοράς 

βρίσκεται σύμφωνα με τους Gerald Tellis και Peter Golder σε άρθρο τους το οποίο 

δημοσιεύτηκε το 1996  στην στόχευση της μαζικής αγοράς, παράγοντας ποιοτικά 

προϊόντα ποιοτικά προϊόντα σε χαμηλές τιμές έτσι ώστε να την εξυπηρετούν. Ο 
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καθηγητής Κωνσταντίνος Μαρκίδης βέβαια υποστηρίζει ότι σαφώς αυτή η οπτική 

γωνία είναι ορθή αλλά η επιτυχία ,η μαζικοποίηση της αγοράς και η ανάπτυξη της 

επιχείρησης σε μεγάλη κλίμακα με την επιλογή του «σωστού» κομματιού της αγοράς 

πρέπει να λαμβάνονται και υπό το πρίσμα της «τύχης ,του σωστού χρόνου και των 

εξωτερικών γεγονότων» ,προκειμένου να επιλέξουν το συγκεκριμένο κομμάτι την 

κατάλληλη στιγμή ,δηλαδή όταν είναι ευνοϊκές οι συνθήκες. 

 Στο θέμα της επιλογής του γεωγραφικού τμήματος το οποίο θα καλύψει η εταιρεία δεν 

χρειάζονται μεγαλεπήβολοι και ανέφικτοι στόχοι , γεγονός το οποίο οδηγεί στην 

καταστροφή αλλά μια στάθμιση μειονεκτημάτων –οφελημάτων , στρατηγικα 

περιουσιακά στοιχεία και πόροι και μια στάθμιση της ανάλυσης του κόστους για να 

αποφασίσει αν θέλει να επεκταθεί και σε μια ξένη η διεθνής αγορές. Για παράδειγμα η 

Δανέζικη τράπεζα Lan &Spar έκρινε ότι εφόσον η κύρια πηγή άντλησης των εσόδων 

της ήταν η χώρα της και η εγχώρια αγορά δεν έχει κορεστεί  θεώρησε σώφρον να 

συνεχίζει να δραστηριοποιείται μέσα στα πλαίσια της Δανίας. 

Η τμηματοποίηση πελατών εκ νέου είναι μια αναγκαία διαδικασία που βεβαίως 

υποδεικνύει το target group το οποίο στοχεύουμε αλλά παράλληλα κύριος σκοπός της 

είναι οι διαρθρωτικές βελτιωτικές κινήσεις στην άσκηση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και κυρίως την μεγιστοποίηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

και «τον αντίκτυπο των σχετικών δυνατοτήτων της επιχείρησης σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές». Ως μέθοδος για να επιτευχθούν τα παραπάνω χρησιμοποιείται η 

εκμετάλλευση της  «   βασικής λειτουργικότητας» του προϊόντος έτσι ώστε να 

ικανοποιούνται καλύτερα οι ανάγκες ή οι προτεραιότητες των πελατών, ξεκινώντας από 

διαφορετικά «σημεία εκκίνησης». Η αλλαγή των προτεραιοτήτων των πελατών είναι 

μια επιτυχημένη καινοτομική μέθοδος του μάρκετινγκ. Το τμήμα του μάρκετινγκ 

αναλαμβάνει να ανακατατάξει τις ανάγκες του πελάτη και να μεταμορφώσει το προϊόν 

το οποίο διαθέτει στο καταναλωτικό κοινό ως βασική προτεραιότητα. Η σημασία της 

παρακολούθησης όχι μόνο των αναγκών του πελάτη αλλά και της μεταστροφής των 

προτεραιοτήτων του πελάτη συζητείται πιο εκτενώς από τον Hiroyuki Itami στο άρθρο 

“Mobilizing Invisible Assets” το οποίο δημοσιεύτηκε το 1987 από Harvard University 

Press.  

 

3.13.1 Στρατηγικές Παγίδες 
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Μετά την επανεξέταση και αναδιάρθρωση της υφιστάμενης πελατειακής βάσης η 

επιχείρηση πρέπει να αποφύγει μερικές παγίδες οι οποίες είναι οι παρακάτω: 

1.Το κόστος ευκαιρίας. Η εταιρεία σε αυτή την περίπτωση εμμένει να εξυπηρετεί 

κάποιον ακατάλληλο πελάτη σπαταλώντας πόρους και χρήμα με την προσδοκία να γίνει 

ελκυστικός ,δηλαδή να αποφέρει κέρδη στη επιχείρηση 

2.Η αποφυγή τολμηρών αποφάσεων, γεγονός το οποίο αναλύσαμε παραπάνω με την 

αποφυγή υπέρμετρων φιλοδοξιών όταν δεν συμφέρουν την επιχείρηση ,όπως για 

παράδειγμα η επέκταση σε νέες αγορές. 

3. Η εμπλοκή στα γρανάζια της εσωτερικής πολιτικής ή οποία περιλαμβάνει την 

υπονόμευση τμημάτων ,ομάδων ή ατόμων έναντι βελτιωτικών στρατηγικών κινήσεων , 

τις οποίες θέλει να θεσπίσει για την ανάπτυξη της η εταιρεία ,λόγω του ότι είναι ενάντια 

στα συμφέροντα τους .Επίσης το πεδίο αυτό ενέχει πολιτικά παιχνίδια. 

4.Το 4ο και τελευταίο είναι η ασάφεια, η σύγχυση  και η αποφυγή ή μη λήψη της 

απόφασης για το ποιος είναι ο κατάλληλος πελάτης λόγω των αντικρουόμενων του 

χαρακτηριστικών. Στο σημείο αυτό απαιτείται στάθμιση των κριτηρίων και των 

συντελεστών βαρύτητας που σχεδιάσαμε και αποφασίσαμε να δίνουμε σε μια σειρά από 

κριτήρια. 

3.13.2 Περαιτέρω στρατηγικές 

Η στόχευση του target group είναι καθαρά μια σαφής απόφαση την οποία πρέπει να 

πάρει η Διοίκηση . Η πρόσφατη λογική η οποία υπαγορεύει να αναλαμβάνουν τέτοιου 

είδους στρατηγικές αποφάσεις τμήματα τα οποία είναι κοντά στον πελάτη, όπως το 

τμήμα πωλήσεων είναι πλήρως λανθασμένο γιατί με αυτό τον τρόπο δημιουργείται 

σύγχυση και η εταιρεία προχωράει χωρίς ένα στρατηγικό στόχο και όραμα, με 

αποτέλεσμα να προβεί σε αλλαγή στρατηγικής όπως υποστηρίζει ο Henry Mintzberg to 

1987 στο άρθρο του “Crafting Strategy”,το οποίο δημοσιεύτηκε στο Harvard Business 

Review. Η επιχείρηση οφείλει να ορίσει και να ξεκάθαρες παραμέτρους μέσα στα οποία 

θα κινούνται οι υπάλληλοι εξαρχής. Ένα παράδειγμα αυτής της καταστροφικής 

μεθόδου πέρασε και η Intel σύμφωνα με τον Burgelman και Grove, κατά την δεκαετία 

του 80, με αποτέλεσμα όπως ανέφερε ο Andrew Grove να ξεσπάσουν «διχαστικές 

εντάσεις « μέσα στον οργανισμό οι οποίες υπονόμευαν την επίσημη πολιτική. Βεβαίως 

οι υπάλληλοι πρέπει να ενθαρρύνονται στην λήψη αποφάσεων, στις ομάδες έρευνας, 

στην απρόσκοπτη πληροφόρηση προς την Διοίκηση , στην αποφυγή της 
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γραφειοκρατίας και τελικώς στην αξιοποίηση των μοναδικών ικανοτήτων ευελιξίας που 

διαθέτουν αλλά την τελική έγκριση για την εφαρμογή του σχεδίου επιβάλλεται να την 

δώσει η Ανώτερη Διοίκηση. 

Για την επιλογή της σωστής αγοράς και των σωστών στρατηγικών η Southwest Airlines 

είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα καινοτομίας καθώς εξοικονομεί πόρους 

χρησιμοποιώντας ένα τμήμα της αγοράς το οποίο το διαμόρφωσε η ίδια σύμφωνα με το 

περιοδικό Economist το 1991 .  

 Η δεύτερη στρατηγική απόφαση η οποία καλείται να αποφασίσει η επιχείρηση αφορά 

το παραγόμενο προϊόν, δηλαδή τι προϊόν πρέπει να πωλείται στους πελάτες της. Ο 

μύθος ότι η «επιτυχία της επιχείρησης έρχεται εφόσον δίνεις στον πελάτη αυτό το οποίο 

πραγματικά θέλει» μπορεί να καταρριφθεί αμέσως αν σκεφτούμε σε κοσμικό επίπεδο 

την περίπτωση κατά την οποία ο γιατρός αποφασίζει για τα κατάλληλα φάρμακα τα 

οποία πρέπει να πάρουμε και επιχειρησιακά για παράδειγμα σε ένα τομέα υπηρεσιών 

την πιθανότητα η εταιρεία να μην μπορεί να χειριστεί το θέμα άριστα ,όπως είθισται 

λόγω περιορισμένων δυνατοτήτων από όλες τις απόψεις , λόγω ανυπαρξίας 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ή ελλιπής πληροφόρησης για το θέμα.. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις εφόσον αναλάβουμε και διεκπεραιώσουμε ένα θέμα αλλά δεν το 

χειριστήκαμε με τον κατάλληλο τρόπο λόγω των παραγόντων που αναφέραμε 

παραπάνω (και πολλών άλλων) η προσπάθεια μας θα καταλήξει σε μπούμερανγκ 

,καθώς θα εισπράξουμε την δυσαρέσκεια του πελάτη. Επομένως πρέπει να 

δημιουργήσουμε καταρχήν ένα σύνολο κριτηρίων για το τι θα προσφέρουμε και τι όχι 

και κατά δεύτερον ένα κατάλληλο και μοναδικό συνδυασμό των κριτηρίων αυτών για 

κάθε περίσταση διαδικασία αυτή και πάλι δεν είναι γραμμική αλλά ανατροφοδοτείται 

συνεχώς θέτοντας πρώτα το ερώτημα ποια προϊόντα ή υπηρεσίες θα μπορούσα ίσως να 

προσφέρω στον πελάτη μου και δεύτερον από όλα αυτά τα πιθανά προϊόντα ποιο 

πραγματικά επιλέγω να προσφέρω με μια ανάλυση κόστους-οφελημάτων  και την 

στάθμιση κριτηρίων. Τα δύο στρατηγικά κλειδιά είναι πρώτον η συνεχής αμφισβήτηση 

σε «έντονα δεδομένες απόψεις σε σχέση με το ποια προϊόντα μπορώ να προσφέρω 

στους πελάτες» και κατά δεύτερον η αποδοτικότητα των κριτηρίων, η  χαρά της 

δημιουργίας και της ικανοποίησης των υπαλλήλων συμμετέχοντας σε αυτή τη 

διαδικασία ,ενώ τέλος βασικότατο είναι τα κριτήρια αυτά να μπορούν να συμβαδίσουν 

στις βασικές ικανότητες της επιχείρησης. 
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3.13.3 Τρόποι εντοπισμού του νέου προϊόντος  

Ένας πίνακας εντοπισμός των νέων προϊόντων υπάρχει παρακάτω: 

 

3.13.4 Περαιτέρω στρατηγικές κινήσεις και αναμφισβήτητα δεδομένα 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε μερικά αναμφισβήτητα δεδομένα : 

Καταρχήν η ερώτηση στον πελάτη ενέχει την παγίδα της απάντησης με 

υποκειμενικότητα και αοριστία και άρα του δύσκολου έργου της μετάφρασης της 

ανάγκης σε «πρωτότυπα προϊόντα ή υπηρεσίες»  αλλά είναι ο νούμερο ένα τρόπος που 

χρησιμοποιεί το τμήμα μάρκετινγκ ,πραγματοποιώντας έρευνες πελατών και εξάγοντας 

αποτελέσματα από το δειγματοληπτικό δείγμα. Δεύτερον μέσω της βαθύτερης  

κατανόησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας η επιχείρηση οφείλει να καταφέρει να 

καταλάβει με αφοσίωση τις ανάγκες του πελάτη πριν αυτός τις συνειδητοποιήσει  και 

έπειτα το τμήμα μάρκετινγκ ν προχωρήσει στην εισαγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων. 

Τέτοιου είδους στρατηγικές κινήσεις χρησιμοποίησαν καθιερωμένες εταιρίες 

παγκοσμίου φήμης στον κλάδο τους όπως η Sony και η Yamaha ,χρησιμοποιώντας την 

αξιοποίηση των υφιστάμενων βασικών δυνατοτήτων τους. Εκτός των άλλων ο γρήγορη 

λήψη της απόφασης σχεδιασμού του νέου προϊόντος είναι επιτακτική σύμφωνα τον 

Roger Appeldorn, ειδικό σε θέματα σχεδιασμού ,όπως παρουσιάζεται από τον T.Stuart 

στο άρθρο του στο περιοδικό Fortune το 1996. Επίσης η κατανόηση της λανθάνουσας 
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ανάγκης, απαιτεί τον πειραματισμό, κατά τους G.Hamel και C.K.Prahalad (1990). Ο 

πειραματισμός βέβαια ενέχει την μικρή και τμηματική εισαγωγή πολλών νέων 

προϊόντων στην αγορά, ανάλογα με τον πληθυσμό και άλλα δημογραφικά στοιχεία, από 

τα οποία ενδεχομένως ελάχιστα να καταλάβουν μερίδιο στην αγορά. Ένα τέτοιο 

παράδειγμα σύμφωνα με το περιοδικό Economist (1991)  είναι η Ιαπωνία με την 

εισαγωγή πάνω από 1.000 αναψυκτικών κάθε χρόνο και του κύκλου ζωής 1% μόνο από 

αυτά σε ένα μόνο χρόνο, γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι υπάρχει και ο κίνδυνος 

μικρού κύκλου ζωής. 

Επειδή θα υπάρχει πάντοτε αέναος ανταγωνισμός οι επιχειρήσεις πρέπει να 

αναπτύσσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε συνεχή βάση μέσω του συνδυασμού 

των δυνατοτήτων με ένα μοναδικό τρόπο, ώστε συνέχεια να εκπαιδεύονται και να 

«εξασφαλίζουν πρόσβαση σε νέες γνώσεις και εμπειρίες που δεν διαθέτουν οι άλλες 

επιχειρήσεις» με αποτέλεσμα την συνεχή μάθηση ,η οποία είναι ένα άυλο κεφάλαιο ή 

στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο για μία εταιρεία και «εφαλτήριο για την ανάπτυξη». 

Τέτοιου είδους επιτυχημένα παραδείγματα αποτελούν οι εταιρείες οι οποίες 

χρησιμοποιούν ως στρατηγική την διαφοροποίηση .  

Η σημασία των γνώσεων και του δικαιώματος της πληροφόρησης μέσω κινήσεων 

διαφοροποίησης αξιοποιούνται με τους παρακάτω τρεις τρόπους: 

1. Πρώτον την βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης σε μια νέα αγορά και σε 

διεθνείς αγορές μέσω της στρατηγικής market development.  

2. Δεύτερον η δημιουργία νέων δυνατοτήτων σε μια καινούργια αγορά με πιο 

γρήγορο ρυθμό ή πιο χαμηλό κόστος από τους ανταγωνιστές. 

3. Τρίτον η εκμετάλλευση της χρονικής σύμπτωσης ,δηλαδή το περιθώριο χρόνου 

για την ανάπτυξη των βασικών δυνατοτήτων της επιχείρησης ώστε να διεισδύσει και σε 

άλλες αγορές. 

Και τα τρία αυτά στοιχεία τα χρησιμοποίησε πολύ επιτυχημένα η Canon. 

Ένα προϊόν για να κριθεί ότι πρέπει να δοκιμασθεί να εισαχθεί στην αγορά επιβάλλεται 

όπως είπαμε να πληροί ορισμένα κριτήρια. 

3.13.4.α Ανάλυση κόστους οφελημάτων 

Κατά πρώτον μια ανάλυση κόστους-ωφελημάτων προσδιορίζει τους πόρους το 

κεφάλαιο και την επένδυση που απαιτείται για το συγκεκριμένο εγχείρημα αλλά και τις 

βασικές δυνατότητες της εταιρείας, τον χρόνο σχεδιασμού, προώθησης , τεχνογνωσίας 
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,έρευνας  τον οποίο μπορεί να διαθέσει η εταιρεία κλπ. «Καλό προϊόν για την εταιρεία 

είναι το προϊόν που ο πελάτης επιθυμεί πραγματικά και εκείνο που η προσφορά του 

δίνει στην εταιρεία κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» Ο συνδυασμός αυτός 

αποφέρει υψηλό περιθώριο κέρδους. Εφόσον κάποιος ανταγωνιστής μιμηθεί το προϊόν 

το θέμα είναι η εταιρεία να μην υστερεί έναντι αυτού και όχι να το εγκαταλείψει. 

Φυσικά τα προϊόντα όταν φτάσουν σε ένα στάδιο παρακμής και τέλος του κύκλου ζωής 

τους πρέπει να αποσύρονται και η εταιρεία λόγω του ανταγωνισμού να χρησιμοποιεί 

την μέθοδο time –competition, ώστε να εισάγει νέα πρωτότυπα προϊόντα έχοντας το 

πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης. 

3.13.4.β Πρόωρη αναγνώριση των αναγκών του πελάτη 

Μια δεύτερη μέθοδος για την ανάπτυξη των πωλήσεων και των σχεδιασμών νέων 

προϊόντων είναι η συνεχής αμφισβήτηση  για το «τι πραγματικά προσφέρουμε στον 

πελάτη» έτσι ώστε η εταιρεία να «επαγρυπνεί» διαπιστώνοντας «τις μεταβαλλόμενες 

ανάγκες του πελάτη, που θα μπορούσαν να απαξιώσουν οικονομικά το προϊόν της» με 

αποτέλεσμα να είναι η πρώτη η οποία θα ικανοποιήσει τις νέες ανάγκες ή 

προτεραιότητες του πελάτη όχι απαραίτητα με τον ίδιο αλλά με άλλο τρόπο. Η Canon 

είναι ένα πετυχημένο παράδειγμα πρόωρης αναγνώρισης των αναγκών του πελάτη και 

γι αυτό ανέπτυξε το προσωπικό φωτοαντιγραφικό μηχάνημα ,γλιτώνοντας τους 

ανθρώπους από την κούραση να περιμένουν στην ουρά για το κεντρικό μηχάνημα. Η 

συνεχής  αμφισβήτηση των υφιστάμενων νοητικών μοντέλων για το ποιες είναι οι 

ανάγκες του πελάτη και τι του προσφέρουμε ,καθώς και τα διαφορετικά «σημεία 

εκκίνησης» της σκέψης είναι μέθοδοι οι οποίες τονίζονται συνέχεια γατί είναι η βάση 

της στρατηγικής καινοτομίας και της ανάπτυξης. 

 

3.14 Ο τρόπος διεξαγωγής του παιχνιδιού 

Το τρίτο και σημαντικότερο στάδιο στρατηγικού σχεδιασμού αφορά το όραμα και την 

λήψη αποφάσεων για το όραμα της εταιρείας μέσω του οποίου θα ασκεί σωστά την 

επιχειρηματική της δραστηριότητα ,θα πωλεί τα κατάλληλα προϊόντα και θα στοχεύει 

στα «σωστά» και επικερδή target group με τελικό σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη. 

Απαραίτητο σε αυτό το σημείο είναι να καθορίσει τους παράγοντες επιτυχίας της έτσι 

ώστε να προσδιορίσει και να εφαρμόσει συνδυασμένα τις δραστηριότητες της «σε ένα 

σύστημα που δημιουργεί την κατάλληλη συμβατότητα ανάμεσα στις ανάγκες του 

περιβάλλοντος και τις ενέργειες που κάνει η εταιρεία». Το ζητούμενο είναι να 
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επιτευχθεί ένα εναρμονισμένο και ισορροπημένο σύστημα αλληλοεξαρτώμενων 

δραστηριοτήτων στο οποίο η μία θα ενισχύει την άλλη. Η επιχείρηση είναι ένα 

πολύπλοκο σύστημα αλληλοσυσχετίσεων σύμφωνα με τον Jay Forester και τον P. 

Senge (1990) με πολλές παρόμοιες αλληλεξαρτήσεις . Ένα πολύτιμο σημαντικό 

εργαλείο για την παρουσίαση της στρατηγικής της εταιρίας είναι το «διάγραμμα 

αιτιωδών σχέσεων πολλών ενεργειών» ,το οποίο χρησιμοποιούν οι managers των 

ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων το οποίο παρουσιάζει εκτενέστατα την 

αλληλοσυσχέτιση των τμημάτων μιας επιχείρησης και των διαδικασιών που ακολουθεί 

από την εκμετάλλευση των πόρων της εταιρείας μέχρι την διανομή του προϊόντος στην 

αγορά, με φυσική συνέπεια την δημιουργία μιας «κοινής άποψης» σε σχέση με την 

λειτουργία που επιτελεί η κάθε επιχείρηση. Ο P.Senge βέβαια σε μια συνέντευξη την 

οποία έδωσε στους Meen Keough ,ο οποίος είναι ένας από τους « ισχυρούς ηγέτες» της 

δυναμικής των συστημάτων αυτών εξέφρασε τον προβληματισμό του σετικά με την 

περιπλοκότητα της αναπαράστασης αυτού του εργαλείου αλλά από την άλλη 

παραδέχτηκε ότι είναι σημαντικό εργαλείο για την εμφάνιση των αλληλεξαρτήσεων και 

την διαδικασία σύνδεσης τους. Πρέπει βέβαια επειδή η μια διαδικασία επηρεάζει την 

άλλη να προσπαθήσουμε να μην γυρίσει η υλοποίηση της στρατηγικής αυτής 

μπούμερανγκ. Ένα παράδειγμα είναι το εξής : το ομαδικό πνεύμα βοηθάει στην παροχή 

κινήτρων για τους υπαλλήλους αλλά αν η διαδικασία δεν προάγει τον κατάλληλο 

χειρισμό μπορεί να εμποδίζει την ανάπτυξη ηγετών, η οριζόντια οργανωτική δομή 

συνήθως προάγει την επικοινωνίας των υπαλλήλων αλλά με άσχημο χειρισμό μπορεί να 

περιορίζει την επαγγελματική άνοδο, ενώ το προσωπικό υψηλής ποιότητας μπορεί να 

διευκολύνει την παραγωγικότητα αλλά να καθιστά δύσκολη την πρόσληψη και τη 

διατήρηση των στελεχών. Η Southwest Airlines ανέπτυξε ένα σύστημα ισορροπιών ή 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων ,το οποίο παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 

 Το πιο σύνηθες φαινόμενο είναι η προσοχή να εστιάζεται μόνο σε μια συγκεκριμένη 

δραστηριότητα αλλά αυτό είναι καταστροφικό, δείχνει εσωστρέφεια και μυωπική 

συμπεριφορά και αρνείται ένα από τα βασικότερα στοιχεία της εύρυθμης και εύρωστης  

λειτουργίας της επιχείρησης :την ύπαρξη συνέργιας. Εξάλλου ας μην ξεχνάμε ότι: « Τα 

πολυάριθμα επιμέρους άριστα υπονομεύουν το συνολικό άριστο». 

Το οργανωτικό σύστημα της επιχείρησης πράττει με την σειρά τα ακόλουθα βήματα: 
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1) Λαμβάνει υπόψη και αναπροσαρμόζεται αναλόγως με τις ενέργειες που απαιτεί 

το εξωτερικό περιβάλλον και η αγορά εξασφαλίζοντας το ταίριασμα και την 

αποτελεσματικότητα των ενεργειών αυτών. 

2) Προσαρμόζει τις ενέργειες και τις διαδικασίες ώστε να μοιάζουν με ένα 

αλληλένδετο ψηφιδωτό ή πάζλ. 

3) Εξασφαλίζει την ισορροπία ανάμεσα στις διεργασίες. 

 

Η επιχείρηση για να είναι ευέλικτη πρέπει να προβλέπει τις αλλαγές στο εσωτερικό 

περιβάλλον ,διαθέτοντας ετοιμότητα, προβλεπτικότητα ,καλή ανάλυση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και εμβάθυνση στην Swot Analysis και στην ανάλυση Porter, 

προσαρμοστικότητα ,το απαιτούμενο καλάθι βασικών δυνατοτήτων και δεξιοτήτων 

όπως η συνεχής βελτίωση της τεχνογνωσίας και φυσικά ένα αξιοποιήσιμο πλεόνασμα 

στρατηγικών πόρων. Η ανάληψη δράσης πραγματοποιείται πριν ξεσπάσει η κρίση και 

ειδικότερα το κατάλληλο σημείο είναι όταν η επιχείρηση βρίσκεται στο αποκορύφωμα 

των κερδών της ,εξαιτίας του ότι το management υπαγορεύει ότι μετά θα υπάρξει η 

πτώση, σχηματίζοντας συνεχώς καμπύλες ανάπτυξης. Ένα σημείο το οποίο πρέπει να 

υπογραμμίσουμε εδώ είναι ότι κρισιμότατο ρόλο σε αυτή την περίπτωση διαδραματίζει 

η ισχυρή ηγεσία . 

3.14.1 Τακτικές για την επίτευξη δυναμικού συνδυασμού 

 Οι τακτικές για την επίτευξη ενός «δυναμικού» ταιριάσματος των δραστηριοτήτων των 

οποίων εφαρμόζουν πετυχημένες εταιρείες ώστε να είναι καινοτόμες παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 
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Καθιερωμένες εταιρίες παγκοσμίου φήμης οι οποίοι θεωρούνται στρατηγικοί 

καινοτόμοι σε αυτό τον τομέα εφαρμόζοντας μια σειρά τέτοιων μεθόδων και 

πολλών άλλων σύμφωνα με τους Robert A. Burgelman και τον  Leonard  R. Sayles 

αρχικά το 1986 και με τον  R. Moss Kanter το 1982 και τέλος με την Sumantra 

Ghosal και Christopher Bartlett το 1995 είναι η εταιρεία The Body Shop, 3M, OM 

Exchange, MCI,Leclerc, ενώ σύμφωνα με τον Tim Smart (1996) επιχειρήσεις με 

πανίσχυρο brand name όπως η Hewlett-Packard, η Intel, Johnson &Johnson και 

πάλι η πανίσχυρη 3Μ επανεξετάζουν συνέχεια την στρατηγική τους ευρωστία και 

προχωρούν σε διαρθρωτικές και αναπροσαρμοστικές πολιτικές και στρατηγικές σε 

πολύ συχνό χρονικό διάστημα μέσω των καμπυλών ανάπτυξης. 

3.14.2 Η στρατηγική ευρωστία και η μέτρηση της  

Εκτός από την οικονομική ευρωστία η οποία παρακολουθείται συνεχώς μέσω των 

κερδών ,της ταμειακής ροής, της μετοχικής αξίας και των ρυθμών ανάπτυξης, 

επιβάλλεται να επαναπροσδιορίζεται συνεχώς και η στρατηγική ευρωστία μέσω 

εκτός της συνεχούς αμφισβήτησης και επαναπροσδιορισμού, της συναισθηματικής 

δέσμευσης των υπαλλήλων ,πείθοντας τους υπαλλήλους να αποδεκτούν ένα 
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ανώτερο στόχο με την δημιουργία «θετικών κρίσεων»,, μέθοδος η οποία δεν είναι 

καινούργια (G. Hame and C.K. Prahalad, 1989; J.C.Collins and  J.I.Porras, 1994)  

και  γεγονός το οποίο περνάει από τρεις φάσεις δηλαδή την γνωστοποίηση και την 

εξήγηση του στόχου ,και  έπειτα  με την  πειθώ προς τους υπαλλήλους ότι ο στόχος 

είναι «ρεαλιστικός και επιτεύξιμος» και ότι είναι μέσα στις δυνατότητες τους να τον 

επιτύχουν ,δημιουργώντας άμεσες ,γρήγορες ακόμα και πλασματικές νίκες για την 

τόνωση του ηθικού τους. Μέχρι εδώ υπάρχει η «λογική αποδοχή». Το 

σημαντικότερο όμως είναι τέλος  να δημιουργηθεί η συναισθηματική αποδοχή για 

να επιτύχει ο στόχος , με την παγίωση της συναισθηματικής δέσμευσης προς το 

στόχο, το οποίο είναι το πιο δύσκολο. Σε αυτή την φάση η οποία απαιτεί χρόνο οι 

υπάλληλοι θα είναι γεμάτοι ενθουσιασμό και θα κάνουν τα πάντα για την επίτευξη 

του στόχου. Ένα παράδειγμα του πλούσιου χρόνου ,ο οποίος απαιτείται για την 

συναισθηματική δέσμευση των υπαλλήλων προς τον στόχο παρέχει ο J.A. N.Vam 

Diijk, γενικός διευθυντής της εταιρείας Douwe Egbets, ηγέτιδα στην παγκόσμια 

αγορά στον χώρο του καφέ, ο οποίος ανέφερε ότι για να επιτευχθεί μόνο η λογική 

δέσμευση πέρασαν τρία χρόνια σκληρής δουλειάς. 

Η στρατηγική ευρωστία είναι ένα στοιχείο το οποίο μετράται και άρα είναι βατό να 

το εξετάζουμε. Η μέτρηση του πραγματοποιείται με τα κριτήρια τα οποία 

δείχνει ο παρακάτω πίνακας και πολλά άλλα: 



117 
 

 

Δύο άλλοι τρόποι είναι πρώτον η πρόκληση ενός «σοκ στο σύστημα» , ώστε να 

απορριφθεί η παθητική λογική και να έρθει η ενεργητική η οποία υπαγορεύει γρήγορη 

προσαρμοστικότητα και γρήγορη λήψη αποφάσεων για στροφή προς άλλη κατεύθυνση 

χάραξης στρατηγικής και αναπτυξιακής πορείας και τέλος η δημιουργία όπως 

ονομάζεται «ενός βαθμού χαλαρότητας» μέσα στο σύστημα της επιχείρησης με κάποιο 

χαρτοφυλάκιο διαθέσιμων δυνατοτήτων,  το οποίο απαιτεί ευελιξία και γρήγορη και 

πάλι προσαρμοστικότητα στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος. Η επικράτηση 

του καπιταλιστικού συστήματος σε σχέση με την κατάρρευση του σοσιαλιστικού 

σύμφωνα με τον R.Nelson (1990) είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτής της 

περίπτωσης. Στο καπιταλιστικό σύστημα δεν υπάρχει όπως στο σοσιαλιστικό κεντρικός 

συντονιστικός μηχανισμός ,ο οποίος θα ρυθμίζει σύμφωνα με την ορθότητα την 

κατανομή των πόρων , ενώ αντίθετα πολλές επιχειρήσεις μπαίνουν στην αγορά και 

επικρατεί αυτός ο οποίος θα προτιμήσουν οι πελάτες ,μέσα από μια διαδικασία 

επιλογής ,η οποία βγάζει νικητές και ηττημένους. Έτσι και η επιχείρηση πειραματίζεται 

με ένα πλήθος προϊόντων όπου η επιτυχία τους θα εξαρτηθεί από τις προτιμήσεις των 
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καταναλωτών. Η επιχείρηση μπορεί να πειραματίζεται και με δυο συγκρουόμενα 

προϊόντα όπως έκανε και ο Bill Gates, ο οποίος επένδυσε ταυτόχρονα σε δυο 

στρατηγικές επιλογές σύμφωνα με τον E. D. Beincoher (1997) : στα Windows της 

Microsoft και στους ανταγωνιστές των Windows για να δει ποιο σύστημα θα 

καθιερωθεί στην αγορά, αγνοώντας τον Τύπο που τον κατηγόρησε ότι προκαλεί 

σύγχυση. 

 

3.15 Ο ρόλος των στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων και δυνατοτήτων 

3.15.1 Γενική εικόνα 

 Όπως υποστηρίξαμε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο απαραίτητη είναι η « 

συμβατότητα» μεταξύ των συνδυασμένων ενεργειών ,τις οποίες επιτελεί η επιχείρηση 

με σκοπό την άριστη παροχή του προϊόντος με βάση την ικανοποίηση του 

καταναλωτικού κοινού και των εξελίξεων που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό 

περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτό όμως είναι η δημιουργία ή 

η ύπαρξη ενός απαραίτητου χαρτοφυλακίου ικανοτήτων ,δυνατοτήτων ,πόρων και 

περιουσιακών στοιχείων.( Jay B. Barney , 1995) 

Είναι γνωστή η ύπαρξη δύο ειδών περιουσιακών στοιχείων που είναι τα υλικά ,όπως το 

απαιτούμενο κεφάλαιο και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως είναι η τεχνογνωσία, η 

εκπαίδευση ,η εκμάθηση ,η εμπειρία , γενικότερα οι ικανότητες για την αποδοτική 

διαχείριση και εύρωστη λειτουργία του εργοστασίου,  η αφοσίωση των διανομέων 

απέναντι στην εταιρεία κλπ.. Η επιχείρηση αφού μελετήσει τα ερωτήματα σε ποιους και 

τι οφείλει να καθορίσει τα περιουσιακά της στοιχεία ,της ικανότητες και τις 

δυνατότητες τις οποίες πρέπει να δημιουργήσει για να έχει την δυνατότητα της άριστης 

επιχειρηματικής δραστηριότητας ή πως θα αναπτύξει το σύνολο των δραστηριοτήτων 

της. Η συγκεκριμένη διαδικασία και πάλι δεν είναι γραμμική ,δηλαδή μπορεί και 

κρίνεται βέβαια  αναγκαίο να καθορίσει τα περιουσιακά της στοιχεία και τις ικανότητες 

για την κατανομή των πόρων σε συγκριμένες στρατηγικές ενέργειες αλλά μπορεί να 

σκεφτεί και αντίθετα με την λογική της γνώσης των βασικών δυνατοτήτων και τον 

επακόλουθο προσδιορισμό των ενεργειών των οποίων πρέπει να κάνει στην αγορά. 

Η εξασφάλιση των περιουσιακών δυνατοτήτων γίνεται είτε με την μεταβίβαση από την 

μια γενιά στην άλλη ,δηλαδή με την «προίκα», είτε με την απόκτηση στην πορεία των 

περιουσιακών στοιχείων  (για παράδειγμα εξαγοράζοντας ένα υλικό αγαθό ) είτε τέλος 
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με τη « δυνατότητα συνεκμετάλλευσης» είτε μέσω στρατηγικών συμμαχιών τις οποίες 

θα εγκαθιδρύσει ή με την συνεργασία θυγατρικών. 

3.15.2 Τα τρία χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων 

Τα τρία καίρια στοιχεία τα οποία δίνουν τον ορισμό του στρατηγικού περιουσιακού 

στοιχείου έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

Καταρχήν είναι σπάνια , δηλαδή δεν το κατέχει  κανένας ανταγωνιστής . Η συνέπεια 

είναι η διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της επιχείρησης. Ένα 

επιτυχημένο παράδειγμα είναι η Caterpillar, ηγέτιδα παγκοσμίως στον χώρο των 

εκσκαφικών μηχανημάτων, η οποιο έπαιρνε κρατικές επιχορηγήσεις κατά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο , «όταν έγινε αποκλειστικός προμηθευτής του Υπουργείου Άμυνας 

και με αυτό τον τρόπο ανέπτυξε γρήγορα και αποτελεσματικά , μέχρι και τώρα το 

«άριστο δίκτυο εξυπηρέτησης και προσφοράς» σε πάρα πολλες χώρες το κόσμου , με 

χαμηλότατο κόστος. .( Jay B. Barney , 1995) 

Κατά δεύτερον δεν μπορούν να αντιγραφούν εύκολα . Οι ανταγωνιστές θα κάνουν 

τρομερή προσπάθεια για να αποκτήσουν ένα στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο λόγω 

της μίμησης  και ειδικά εάν η αντιγραφή του είναι φθηνή ,θα το κάνουν σύντομα και το 

στρατηγικό πλεονέκτημα θα «εξανεμιστεί». Για τον λόγο αυτό πρέπει να οργανώσουμε 

μια δομημένη φιλοσοφία και ένα σύστημα που να μοιάζει όπως είπαμε με πάζλ ,το 

οποίο είναι σχεδόν αδύνατο να αντιγραφεί. Ένα αποτυχημένο παράδειγμα διατήρησης 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με αυτό τον τρόπο είναι η Wal Mart , η οποία 

έλεγχε αποτελεσματικότατα τα αποθέματα της και ανταποκρινόταν ταχύτατα και 

αποδοτικά στις αλλαγές των προτιμήσεων του καταναλωτικού κοινού, γεγονός το οποίο 

αντιγράφηκε από την Kmart. .( Jay B. Barney , 1995) 

Το τρίτο χαρακτηριστικό των στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων είναι ότι δεν είναι 

εύκολο να υποκατασταθεί. Ένα πολύ πετυχημένο παράδειγμα είναι η Coca Cola , η 

οποία κρατάει σε θυρίδα την συνταγή της και καμία έστω και τεράστια ανταγωνίστρια 

όπως η Pepsi δεν μπορεί να την μιμηθεί και να βρει το μυστικό της επιτυχίας της 

παράγοντας το ίδιο προϊόν. 

Η επιτυχημένη συσσώρευση των δραστηριοτήτων και των στρατηγικών επιλογών 

γίνεται με βάση όχι ενός οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου αλλά των στρατηγικών 

περιουσιακών στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται ως βάση για την ανάπτυξη της 

επιχείρησης. 
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3.15.3 Τα  πλεονεκτήματα-οφέλη των στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων 

Το πλεονέκτημα το οποίο προσπαθούν όλες οι επιχειρήσεις να κατακτήσουν με την 

συσσώρευση στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων είναι το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα όσον αφορά το κόστος στον κλάδο τους και τρία άλλα στοιχεία τα οποία 

ενέχονται μέσα στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της γρήγορης ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων με το χαμηλότερο κόστος (συγκεκριμένα στα δύο πρώτα): 

Το πρώτο είναι η συνεχής μάθηση σύμφωνα με τον C. Barlett (1996) την οποία πρέπει 

με την αναδιοργάνωση συνεχώς των νοητικών της μοντέλων και την αξιοποίηση των 

εμπειριών της , η επιχείρηση να καταφέρνει να μειώνει συνέχεια το κόστος , να αυξάνει 

την ταχύτητα συσσώρευσης των στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων, ενώ τέλος να 

επιτυγχάνει την συνεχή βελτίωση των υποδομών και των οργανωτικών δυνατοτήτων 

της με αποτέλεσμα αυτό να αντανακλάται σε δημιουργία μοναδικών και ξεχωριστών 

δυνατοτήτων. Ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα αυτής της πρακτικής είναι η 

τελειοποίηση των βασικών δυνατοτήτων και η ανάπτυξη δομών και διαδικασιών για 

την απρόσκοπτη πληροφόρηση, επικοινωνία και διάλογο αφενός από το ένα τμήμα 

προς το άλλο και τέλος από τα τμήματα προς την ανώτερη Διοίκηση. Οι πρακτικές οι 

οποίες υπαγορεύουν αυτό το αποτέλεσμα είναι η μετάθεση προσώπων με θέσεις-

κλειδια από την μια θέση στην άλλη ώστε να έχουν την ικανότητα αξιοποίησης της 

πληροφόρησης ενός ευρέως γνωστικού φάσματος ,η χρησιμοποίηση συντονιστών με 

ένα από τα καθήκοντα τους την ενημέρωση καλύτερων πρακτικών ,γεγονός το οποίο 

επιτυγχάνουν μέσω ελέγχου της ενδογενής κατάστασης της αποδοτικότητας των 

υπαλλήλων στην εταιρεία ακόμα και μέσα από μια βόλτα στα γραφεία ,δηλαδή μέσω 

της παρατήρησης, η παροχή κινήτρων όπως η δημιουργία «πρωταθλητών σε κάθε 

τομέα δυνατοτήτων κλπ. 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με την 

συσσώρευση νέων ,ταχύτερα αναπτυσσόμενων και με χαμηλότερο κόστος από τους 

ανταγωνιστές ,στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων είναι «η χρησιμοποίηση των 

δυνατοτήτων  της επιχείρησης». Η Canon είναι ένα πολύ επιτυχημένο παράδειγμα 

αυτής της πρακτικής καθώς μέχρι να στραφεί από τις φωτογραφικές μηχανές στα 

φωτοαντιγραφικά μηχανήματα ,μέσω της διαφοροποίησης η οποία ενέχει όλα αυτά τα 

στοιχεία ,έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα για την ανεύρεση ενός ανεκμετάλλευτου ή 

παραγκωνισμένου τμήματος της αγοράς ,το οποίο στην συνέχεια γίνεται κυρίαρχο και 

θα αναλύσουμε σε επόμενο κεφάλαιο είχε εκμεταλλευτεί τον χρόνο αναπτύσσοντας ένα 
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βασικό στρατηγικό χαρτοφυλάκιο δυνατοτήτων, ,όπως για παράδειγμα ο τρόπος 

ανάπτυξης νέων προϊόντων, το εκτενές δίκτυο αντιπροσώπων, η βελτίωση της 

παραγωγικότητας σε γραμμές μεγάλου όγκου κλπ. τις οποίες και χρησιμοποίησε ώστε 

να καθιερωθεί στην αγορά και να «επιβληθεί» στην Xerox. 

 

3.16 Η ανάλυση της στρατηγικής κλίμακας 

Το τρίτο και κυριότερο εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει μια επιχείρηση για 

να αναπτύξει ένα μεγαλεπίβολο στόχο σε κάποια χρόνια με την καθιέρωση της 

συνεχούς ανάπτυξης των στρατηγικών της δυνατοτήτων ,γεγονός το οποίο απαιτεί 

στρατηγικούς πόρους είναι «η στρατηγική κλίμακα» σύμφωνα με τους αρχικούς 

υποστηρικτές αυτής της οπτικής γωνίας ,δηλαδή  τους Michael Hay και Peter 

Williamson (1991) 

Η στρατηγική αυτή υπαγορεύει τα εξής βήματα: 

Καταρχήν πραγματοποιείται ένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός ή όραμα για 

παράδειγμα μετά από 20 χρόνια ,ορίζοντας μια στρατηγική φιλοδοξία η οποία πρέπει να 

έχει επιτευχθεί σε αυτόν τον χρονικό ορίζοντα . Το κλειδί σε ατή την απόφαση είναι ο 

εντοπισμός των στρατηγικών δυνατοτήτων οι οποίες θα χρειαστούν για την επίτευξη 

του στόχου και έπειτα η εστίαση της προσοχής των υπαλλήλων στα καθορισμένα 

μικρότερα στρατηγικά κομμάτια αυτής της διαφοράς χρόνου  , όπου και πάλι πρέπει να 

επιτευχθούν σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία κάποιοι στόχοι ,οι οποίοι να 

διευκολύνουν τον ανώτερο στόχο. Υπάρχει δηλαδή μια διαδικασία καθορισμένων 

αλλεπάλληλων στόχων ανα σταθερά  χρονικά διαστήματα τα οποία θα καθορίσει η 

ηγεσία της επιχείρησης προσεκτικά εστιάζοντας στις απαιτούμενες ικανότητες και 

δυνατότητες με χρονική σειρά. Επομένως επεξηγηματικά το δεύτερο βήμα είναι ο 

διαχωρισμός/χωρισμός  του τελικού στόχου σε μικρότερα χρονικά βήματα ,όπου το 

μυστικό της επιτυχίας έγκειται στην επίτευξη αυτών των ενδιάμεσων στόχων, ώστε να 

μοιάζει επιτεύξιμος και όχι «τρομερός». Η επίτευξη αυτών των χρονικά ενδιάμεσων 

νικών απαιτεί την συναισθηματική δέσμευση των υπαλλήλων , ώστε να δουλεύουν με 

πάθος , με ζωντάνια και να κάνουν τα πάντα για την επίτευξη του στόχου. Ενδιάμεσα 

θα επανελέγχονται οι δραστηριότητες της επιχείρησης και θα επανακαθορίζεται η 

στρατηγική της πορεία σύμφωνα με το τι έχουν καταφέρει να κάνουν οι υπάλληλοι και 

όλοι οι εμπλεκόμενοι ώστε να έχει φτάσει η εταιρεία στην κατάσταση στην οποία έχει 

καθορίσει ότι πρέπει να βρίσκεται χρονικά και στρατηγικά. Σε αυτό το σημείο πρέπει 
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να τονίσουμε ότι χρησιμοποιούμε όλη την φιλοσοφία και την κουλτούρα της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας, μέσω του οράματος ,της συναισθηματικής δέσμευσης, του 

ενθουσιασμού, των ανοικτών συστημάτων διαλόγου ,της συνεργασίας των υπαλλήλων, 

των τμημάτων ,της Διοίκησης και όλων των εμπλεκομένων με την φιλοσοφία των 360ο 

μοιρών ,σύμφωνα με την οποία οι υπάλληλοι και η κατάσταση της επιχείρησης κρίνεται 

από όλους τους εμπλεκομένους , δηλαδή από τους προμηθευτές ,τους υπαλλήλους 

μέχρι τους διανομείς, των συστημάτων διασφάλισης ποιοτικού ελέγχου ISO κλπ. Την 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας θα την μελετήσουμε βέβαια ξεχωριστά σε επόμενο 

κεφάλαιο ως στρατηγική διασφάλισης της αριστείας όλων των υποσυστημάτων  του 

οργανωτικού πλαισίου της επιχείρησης. Φυσικά πρέπει να τονίσουμε ότι για την 

εφαρμογή και την επιτυχημένη υλοποίηση του εργαλείου της «στρατηγικής κλίμακας» 

επιβάλλεται να γίνουν σαφείς και ξεκάθαρες επιλογές ειδικά από την Ανώτερη 

Διοίκηση για το ποιο χαρτοφυλάκιο δυνατοτήτων, ικανοτήτων και πόρων είναι αυτό 

στο οποίο θα επενδύσει η επιχείρηση.  

Η λογική πάντως η οποία υπαγορεύει την «στρατηγική κλίμακα»  έχει δύο 

χαρακτηριστικά: Είναι και εμπροσθοβαρής και οπισθοβαρής. 

Η ανάπτυξη των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων ενέχει την λογική ότι 

η επιχείρηση ξεκινάει την πορεία από τον μακροπρόθεσμο στόχο προς τα πίσω μέχρι το 

σημείο εκκίνησης. Για αυτό τον λόγο χαρακτηρίζεται οπισθοβαρής. 

Η λογική της στόχευσης του μακροπρόθεσμου στόχου και οράματος αναπτύσσοντας 

σύμφωνα με τις χρονικές κατακτήσεις που έχουν σχεδιαστεί με την εφαρμογή και τον 

συνεχή σχεδιασμό, ανάλυση και επαναπροσδιορισμό του απαιτούμενου χαρτοφυλακίου 

δυνατοτήτων και πόρων χαρακτηρίζεται εμπροσθοβαρής γιατί σκέφτεται από το σημείο 

εκκίνησης προς το μέλλον. 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά της «στρατηγικής κλίμακας» είναι τα χρονοδιαγράμματα 

για την ολοκλήρωση των διάφορων ενδιάμεσων στόχων και σταδίων , η ακριβής και 

επεξηγηματική  χρονική σειρά των δυνατοτήτων και των ικανοτήτων της επιχείρησης, 

και οι σαφείς αλλά δύσκολες επιλογές επένδυσης κεφαλαίων (Michael Hay and Peter 

Williamson (1991) 

Μια πολύ επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής κλίμακας εφάρμοσε η Canon η 

οποία ήθελε μέσα σε μια εικοσαετία , από το 1960-1980 να είναι καλύτερη από την 

Xerox στο πεδίο της τεχνολογικής διαφοροποίησης. 
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Απαραίτητη βέβαια είναι η παρακολούθηση των αλλαγών του εξωτερικού 

περιβάλλοντος ώστε η εταιρεία να συνεχίσει να αναπτύσσεται με βάση ένα σχεδιασμό 

από τους managers πολλών διαφορετικών συνόλων ποικιλόμορφων δυνατοτήτων και 

πόρων ,όπου η χρησιμοποίηση τους θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με την πρόβλεψη για 

την κατάσταση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ο σχεδιασμός αυτός γίνεται με μια πίτα 

όπου  υπάρχουν γραμμοσκιασμένες περιοχές για την καθεμιά κατάσταση ξεχωριστά 

,στις οποίες θα προσδιορίζονται και οι βασικές δυνατότητες της εταιρίας ανάλογα με 

την κατάσταση 

 

3.17 Η εξασφάλιση της συναισθηματικής δέσμευσης. 

Όπως έχουμε τονίσει η συναισθηματική δέσμευση είναι το μυστικό της επιτυχίας κάθε 

επιχειρηματικού στρατηγικού στόχου και προϋποθέτει την αφοσίωση των υπαλλήλων , 

ενώ προκύπτει αργά αλλά σταθερά όταν: 

1. «μια εταιρεία αποκτήσει δυναμική μέσα από άμεσες νίκες και επιτυχίες 

2. Με την προσωπική ευθύνη και δέσμευση των ηγετών προς τον στόχο και την 

ανάπτυξη της επιχείρησης με έργα. Ένας ηγέτης οφείλει να είναι το υπόδειγμα της 

αφοσίωσης στην εταιρεία για τον υπάλληλο και αυτό επιτυγχάνεται μέσω του 

προσωπικού ενδιαφέροντος ,του ελέγχου, της συνεργασίας και της σκληρής δουλειάς. 

3. Με την υποχρέωση του κάθε οργανισμού να δημιουργεί ένα χαρούμενο 

υποστηρικτικό  και λειτουργικό περιβάλλον το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες των 

υπαλλήλων και να τους επιτρέπει να εργαστούν αποτελεσματικότερα πάνω στο πλαίσιο 

καθηκόντων τους. 

4. Με  συμμετοχή των υπαλλήλων στην λήψη αποφάσεων μέσω πρωτοβουλιών 

εντός όμως του πλαισίου που έχει καθορίσει η Διοίκηση όσον αφορά το 

καθηκοντολόγιο. 

5. Μέσω των «χειροπιαστών πλεονεκτημάτων» και των «άμεσων επιτευγμάτων» 

στην αρχική φάση υλοποίησης της στρατηγικής αλλά και στην πορεία. 

6. Μέσω ανταμοιβών ,κινήτρων, δυνατοτήτων προαγωγής, με ευκαιρίες ανέλιξης 

και ανάδειξης ,ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας, καλής συμπεριφοράς εκ 

μέρους της Διοίκησης, ανοιχτού διαλόγου, συστημάτων επιβράβευσης και 

αναγνωρισιμότητα της χρησιμότητας των υπαλλήλων. 
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Η συναισθηματική δέσμευση προς ένα στόχο περνάει από 4 φάσεις τις οποίες δείχνει το 

παρακάτω σχεδιάγραμμα ,ενώ οι πρώτες δυο επιτυγχάνουν μόνο το στάδιο της λογικής 

αποδοχής. 

Εδώ απαιτούνται οι παρακάτω επισημάνσεις: 

Καταρχήν το πρώτο στάδιο το οποίο είναι η γνωστοποίηση και η εξήγηση της 

στρατηγικής είναι απαραίτητο για να καταλάβουν οι άνθρωποι της επιχείρησης ποια 

είναι η στρατηγική χωρίς να είναι απαραίτητη η συμφωνία τους. Το δεύτερο στάδιο το 

οποίο απαιτεί πειθώ για την συμφωνία των υπαλλήλων με την στρατηγική είναι πιο 

πιθανό να επιτύχει εάν συμμετέχουν και οι ίδιοι οι υπάλληλοι σε αυτό μέσω της 

ανταλλαγής απόψεων με την Διοίκηση. Το τρίτο στάδιο απαιτεί πειθώ για την 

υλοποίηση της στρατηγικής καθώς βλέπουμε άπειρες φορές να υπάρχει η συμφωνία για 

την επίτευξη ενός στόχου αλλά να μην πραγματοποιείται η υλοποίηση εκ μέρους των 

υπαλλήλων. Πέντε πολύ χρήσιμες στρατηγικές κινήσεις τακτικής εδώ πέρα είναι η 

μέτρηση όπως είχαμε εξηγήσει σε προηγούμενη ενότητα των στρατηγικών 

αποτελεσμάτων, το κατάλληλο περιβάλλον με  ,οι διαδικασίες αξιολόγησης και 

ανταμοιβής των υπαλλήλων  η αλλαγή των προτεραιοτήτων τους και τέλος το ξεκάθαρο 

πλαίσιο αρμοδιοτήτων. 

Τέλος όπως επέρχεται το ύψιστο αγαθό επιτυχίας, δηλαδή η συναισθηματική δέσμευση, 

για την οποία έχουμε αναφέρει την χρησιμότητα της και τους τρόπους επίτευξης της 

στην αρχή αυτής της υποενότητας. 

3.18 Η δημιουργία του κατάλληλου οργανωτικού περιβάλλοντος για την 

ανάπτυξη των υπαλλήλων και της στρατηγικής 

Το κατάλληλο οργανωτικό περιβάλλον υπαγορεύει την συμπεριφορά των υπαλλήλων , 

το οποίο παράγει την επιθυμητή συμπεριφορά για την ανάπτυξη της στρατηγικής 

καινοτομίας και θα αλληλοϋποστηρίζουν τις στρατηγικές αποφάσεις της επιχείρησης, 

με την συνεννόηση μέσω των τμημάτων, την συμμετοχή στην λήψη σημαντικών 

αποφάσεων, την διεκπεραίωση της επιχειρηματικής αριστείας μέσω του 

καθηκοντολογίου και εντος του πλαισίου της εταιρείας, την συμβολή στην ικανοποίηση 

του πελάτη, τις αποτελεσματικές και γρήγορες διαδικασίες κλπ. με τελικό στόχο την 

στρατηγική ευελιξία. Ένας πολύ αναποτελεσματικός άνθρωπος μπορεί να γίνει άκρως 

αποδοτικός όταν ευνοείται από τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Άπειρες φορές έχουμε 

παρατηρήσει εξαιτίας διάφορων λόγων , όπως τα συμφέροντα , η γραφειοκρατία , η μη 

σωστή αξιολόγηση και απόδοση κινήτρων, οι κλειστές πόρτες της Διοίκησης, η 
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κατάργηση της ομαδικότητας, η υποτίμηση της προσπάθειας των υπαλλήλων και άλλα 

στοιχεία φιλοσοφίας ,πρακτικής και κουλτούρας της επιχείρησης οι υπάλληλοι να μην 

υποστηρίζουν ή ακόμα και να υπονομεύουν την στρατηγική της εταιρείας. Όταν ένας 

υπάλληλος δεν είναι ευχαριστημένος από το οργανωτικό του περιβάλλον, το οποίο 

περιλαμβάνει το καθηκοντολόγιο του και τέσσερα άλλα στοιχεία τα οποία θα 

αναφέρουμε πιο κάτω δεν είναι αποδοτικός στην δουλειά του. Η άποψη αυτή σύμφωνα 

με την οποία το περιβάλλον και η υφιστάμενη δομή επηρεάζει ασυναίσθητα την 

συμπεριφορά των υπαλλήλων δεν είναι καινούργια αλλά έχει αποτελέσει αντικείμενο 

συζήτησης και αρθρογραφίας από έναν ευρύ κύκλο  ακαδημαϊκών  και managers στον 

χώρο της «δυναμικής των συστημάτων» όπως για παράδειγμα των C. Barlett and S. 

Ghoshal (1995) , καθώς και πολλών άλλων. 

Ο όρος «οργανωτικό περιβάλλον» ή με διαφορετικά λόγια  πλαίσιο 7S  όπως 

αναπτύχθηκε από τους MCKinsey &Company περιλαμβάνει 7 στοιχεία: 

α) Το στιλ της επιχείρησης, β) την στρατηγική της γ) την δομή της δ) τα συστήματα τα 

οποία εμπεριέχει η επιχείρηση ε) τις ικανότητες, στ) τους ανθρώπους και ζ) τέλος τους 

υπέρτατους στόχους. 

Πολύ απλούστερα το οργανωτικό περιβάλλον κατά τον Κ. Μαρκίδη (2001) αποτελείται 

και ορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω 4 στοιχεία: 

1. Τα πρότυπα ,τις αξίες και τις αδιαμφισβήτητες παραδοχές της επιχείρησης ,οι 

οποίες καθορίζουν την φιλοσοφία της εταιρείας. 

2. Η δομή της εταιρείας η οποία περιλαμβάνει την επίσημη ιεραρχία , την υλική 

της υπόσταση, τα στρατηγικά περιουσιακά της στοιχεία  αλλά κυρίως τα συστήματα 

της , δηλαδή τις διαδικασίες με τις οποίες επιτελεί ένα έργο ανά υπάλληλο ,τμήμα, 

ομάδα , μονάδα κλπ. όπως η έρευνα αναφοράς, η πληροφόρηση, η πρόσληψη και η 

στρατολόγηση των υπαλλήλων . 

3. Τα άυλα η υλικά κίνητρα της με βάση την αποδοτικότητα 

4. Οι άνθρωποι, στους οποίους ενυπάρχουν τα συμβαλλόμενα μέρη από τους 

προμηθευτές , μέχρι τους υπαλλήλους και τους διανομείς ή αντιπροσώπους, « 

συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων της 

Όλα αυτά τα στοιχεία δομούν την επιχειρησιακή κουλτούρα και συμπεριφορά και 

σημασία για την ανάπτυξη της κατάλληλης στρατηγικής έχει ο σωστός και 

εναρμονισμένος συνδυασμός τους ,η αλληλοσυμπλήρωση και αλληλοϋποστήριξη τους 

για την δημιουργία ενός συστήματος προώθησης της επιχειρηματικής στρατηγικής . 
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Όταν αυτά τα στοιχεία συγκρούονται μεταξύ τους όπως για παράδειγμα με την ύπαρξη 

μιας ιεραρχικής και γραφειοκρατικής οργανωτικής δομής παράλληλα με μια 

στρατηγική ,η οποία απαιτεί γρήγορη ανάπτυξη νέων προϊόντων ,υπηρεσιών 

,τεχνολογιών και συνεχή βελτίωση τους, τότε πρέπει να γίνει επανακαθορισμός του 

οργανωτικού περιβάλλοντος. Ο Κ. Μαρκίδης (2001) υποστηρίζει ότι μια επιχείρηση 

πρέπει να αναπτύξει την στρατηγική της και μετά να προχωρήσει στον σχεδιασμό του 

οργανωτικού της περιβάλλοντος. Ασφαλώς σε εγκαθιδρυμένες επιχειρήσεις επειδή η 

γρήγορη αλλαγή του υφιστάμενου οργανωτικού περιβάλλοντος είναι σχεδόν αδύνατο 

να γίνει ,ειδικά όταν τρέχουν οι εξελίξεις στο εξωτερικό περιβάλλον και απαιτείται 

άμεσος στρατηγικός επαναπροσδιορισμός ή επιχείρηση πρέπει να λάβει υπόψη της την 

υφιστάμενη δομή του οργανωτικού περιβάλλοντος (ακόμα και ως περιορισμό) και η 

«νέα στρατηγική να αντικατοπτρίζει την πραγματική κατάσταση της εταιρείας». 

Για να λειτουργεί σωστά το οργανωτικό πλαίσιο και να ενθαρρύνει τους υπαλλήλους 

για την ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας τους μερικές πρακτικές είναι η ενθάρρυνση 

της προσπάθειας του πειραματισμού με νέες ιδέες, η αξιολόγηση σύμφωνα με το 

περιεχόμενο των επιτυχημένων προγραμμάτων καινοτομίας που εισήλθαν στην αγορά, 

ο ορισμός ενός εφικτού στόχου πωλήσεων, το ομαδικό πνεύμα η οριζόντια δομή και η 

πολυεπίπεδη συνεργασία, η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών με ανοιχτό διάλογο, η 

εύρεση και  πρόσληψη ταλαντούχων ανθρώπων με πάθος για δουλειά ,το πνεύμα 

συνεργασίας, η επικράτηση των ικανότερων και ευφυέστερων στελεχών στις βασικές 

τεχνολογίες ,η διαίρεση του μεγέθους σε μικρές ομάδες και υποσύνολα, ο διαρκής 

επαναπροσδιορισμός των ομάδων και η μετάθεση στελεχών από θέση σε θέση και 

κυρίως η δημόσια και προσωπική αναγνώριση μέσω ευκαιριών σταδιοδρομίας καριέρας 

και χρηματικών κινήτρων σύμφωνα με την συνέντευξη του Paul Cook στον 

πασίγνωστο ακαδημαϊκό Taylor. 

Είναι σίγουρο ότι όση ευελιξία και εάν έχει αποκτήσει η επιχείρηση ,λαμβάνοντας 

υπόψη τις καθημερινά μεταβαλλόμενες επιχειρησιακές ,επιχειρηματικές, δημογραφικές, 

κοινωνικές, πολιτιστικές, νομοθετικές ,θεσμικές κλπ. συνθήκες οι οποίες αλλάζουν και 

απαξιώνουν τα προϊόντα , με συνέπεια την άμεση στροφή των στρατηγικών μιας 

επιχείρησης ,είναι απαραίτητη κάποια στιγμή η εγκατάλειψη και η ριζική 

αναδιαμόρφωση του οργανωτικού περιβάλλοντος . Η επιχείρηση πρεπει να είναι 

πρόθυμη και έτοιμη για τον επαναπροσδιορισμό μέσω της αναγνώρισης των 

καινούργιων αναγκών, τον εντοπισμό και την ανάπτυξη και τον σωστό και αρμονικό 

συνδυασμό  των κατάλληλων συνεργατών ,ανθρώπων, κινήτρων, φιλοσοφίας και 
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υποσυστημάτων  της επιχείρησης. (τα τελευταία εμπεριέχονται στην δομή της 

επιχείρησης. Πολύ χρήσιμες σε αυτό το σημείο θα φανούν οι στρατηγικές σημασίες, οι 

οποίες θα βοηθήσουν την επιχείρηση να επιτύχει αυτό το έργο. 
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3.19 Ο τρόπος της ανάπτυξης μιας ξεχωριστής στρατηγικής θέσης  

Η ανάπτυξη της στρατηγικής έγκειται σε δυο στοιχεία : Κατά πρώτον στο στάδιο του 

σχεδιασμού και κατά δεύτερον στην μέθοδο της δοκιμής –απόρριψης , η οποία 

υπεισέρχεται στο στάδιο του πειραματισμού. Με την τελευταία προαναφερθείσα 

μέθοδο εισάγεται δοκιμαστικά μια ποσότητα νέων προϊόντων στην αγορά με αργά και 

σταθερά βήματα ,  με την κωδικοποίηση πάγιων αρχών  (όπως στην περίπτωση της 

Edward Jones), τα οποία προέρχονται από εφευρετικές ιδέες από οποιονδήποτε από 

οπουδήποτε και οποτεδήποτε  και παρατηρούμε την εξέλιξη της ζήτησης τους. Με την 

ανάλυση και τον σχεδιασμό επιτυγχάνουμε τον περιορισμό των επιλογών μέσα σε ένα  

σαφές πλάνο της στρατηγικής πορείας της επιχείρησης με σκοπό έναν τελικό στόχο . Η 

άποψη η οποία είναι πολύ δημοφιλής  και υποστηρίζει ότι χρειάζεται μόνο η δοκιμή και 

η απόρριψη λόγω των ταχύτατων ρυθμών αλλαγής των κανόνων της αγοράς ,οι οποίοι 

υπαγορεύουν ταχύτατες εισαγωγές νέων προϊόντων πριν επέλθει η απαξίωση των 

καινούργιων ιδεών, λόγω της ανάλυσης,  κρίνονται ως λανθασμένες, γιατί όπως είπαμε 

με την ανάλυση και τον σχεδιασμό στοχοποιούμε τους πελάτες ,τα προϊόντα ,την 

επιχειρηματική διαδικασία και γενικά την κατεύθυνση της στρατηγικής της εταιρίας. 

Επίσης η ιδέα για την λήψη στρατηγικών αποφάσεων από όσο το δυνατόν περισσότερα 

άτομα ,η οποία έχει χαρακτηριστεί  πρόσφατα ως «δημοκρατική και ευέλικτη», με το 

σκεπτικό ότι όσο περισσότερα άτομα υπάρχουν τόσες περισσότερες καινοτόμες ιδέες 

θα δημιουργηθούν είναι εν μέρει σωστή αλλά δεν λαμβάνει υπόψη της την σημασία της 

λήψης των αποφάσεων από την Ανώτερη Διοίκηση, την οποία έχουμε υπερτονίσει, 

ώστε να μην υπάρχει σύγχυση και χάος στην επιχείρηση αλλά ένα καθορισμένο πλαίσιο 

αναφοράς ,το οποίο να απευθύνεται στους υπαλλήλους για να γνωρίζουν το πλαίσιο 

καθηκόντων τους.  

Οι ιδέες όπως προαναφέραμε μπορούν να γεννηθούν από οποιονδήποτε, οπουδήποτε 

και οποτεδήποτε αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο οργανωσιακό ,πολιτιστικό, αξιακά 

κλπ. περιβάλλον στην επιχείρηση. Αυτή την σημασία του οργανωτικού περιβάλλοντος 

την τονίσαμε αναλυτικά σε προηγούμενες υποενότητες. Η επίσημη μέθοδος προώθησης 

της καινοτομίας, η σύλληψη γρήγορων ιδεών, η απρόσκοπτη επικοινωνία και η 

αναφορά των καινοτόμων ιδεών στους αρμόδιους ,η «δίκαια και διαφανής αξιολόγηση 

των ιδεών ,ώστε ο υπάλληλος να γνωρίζει ακόμα και γιατί η ιδέα του απορρίφθηκε, η 

δομή των νέων ιδεών μέσω μιας ξεχωριστής μονάδας μέσα το εργοστάσιο που 

ασχολείται με ανεκμετάλλευτα και μη προσεγμένα θέματα, η επανεξέταση των 

απόψεων και των πεποιθήσεων, δηλαδή του νοητικού μοντέλου της εταιρίας σε όλη την 
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επιχειρησιακή δραστηριότητα και στις στρατηγικές κινήσεις ποιους/τι/πως, όχι 

απαραίτητα με την σειρά,  καθώς και οι απαραίτητοι πόροι για την ανάπτυξη των ιδεών 

είναι στρατηγικά εργαλεία τα οποία συντελούν στην ταχύτατη και απρόσκοπτη 

ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών. Επίσης ο εντοπισμός των προβλημάτων τα οποία 

αντιμετωπίζει η επιχείρηση, ο ορισμός των κυριότερων δυνατοτήτων, ο εντοπισμός των 

αλλαγών στον κλάδο και ο επαναπροσδιορισμός  της εγκυρότητας των θεσπισμένων 

κριτηρίων για την λειτουργία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και η 

επανεξέταση  του ιδίου του ορισμού  της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε 

συνδυασμό με το benchmarking και προβλέψεις στις στρατηγικές αλλαγές και στον 

καθορισμό των προτεραιοτήτων των ανταγωνιστών , ανάλογα με τις απαντήσεις τόσο 

θα υπάρχει συνεχής στρατηγική ανάπτυξη. 

Το σημείο το οποίο έχει μεγάλη σημασία για την ικανοποίηση των υπαλλήλων και τη 

εφαρμογή  της στρατηγικής καινοτομίας είναι ο σαφής διαχωρισμός ανάμεσα «στην 

φάση της δημιουργίας» νέων ιδεών και στο στάδιο της τελικής αξιολόγησης που να 

επιτρέπει την εφαρμογή τους. Με αυτό τον τρόπο παραγκωνίζονται οι αντιρρήσεις 

μόλις διατυπωθεί μια ιδέα και έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος να είναι στο περιθώριο. Η 

αξιολόγηση πρεπει να λαμβάνει υπόψη το όραμα του οργανισμού ,τις επιπτώσεις της 

ιδέας, την ουσιαστική αξιοποίηση των βασικών δυνατοτήτων της επιχείρησης , την 

συναισθηματική δέσμευση απέναντι στην ιδέα και τους επαρκείς πόρους και 

δυνατότητες για την υλοποίηση της. Ασφαλώς πρέπει να υπάρχουν ,όχι υποκειμενικά 

αλλά αντικειμενικά έγκυρα, αξιόπιστα, εφαρμόσιμα και  μετρήσιμα κριτήρια κατά την 

διαδικασία της αξιολόγησης της.  

Ένας από τους σκοπούς του πειραματισμού με νέες ιδέες είναι η συνεχής μάθηση σε 

όλα τα κλιμάκια του οργανισμού και  η εφευρετική φιλοσοφία με αποτέλεσμα την  

ανανέωση της επιχείρησης ώστε να μην βρεθεί στο στάδιο της παρακμής. 

Υπάρχουν τρεις προκλήσεις ή παγίδες στις οποίες δεν πρεπει να πέσει η επιχείρηση : η 

πρόκληση της αβεβαιότητας, η πρόκληση της αδράνειας και τέλος η οργανωτική 

πρόκληση . Επιπλέον κάποιες παγίδες είναι η ονειροπόληση ,δηλαδή η προσδοκία για 

έναν ανέφικτο στόχο, οι ατέρμονες αναλύσεις που περιλαμβάνουν και ατελείωτα 

οικονομικά στοιχεία, ο φόβος για την δέσμευση σε ένα στρατηγικό μονόδρομο ,ο 

οποίος είναι ουσιαστικά η πεποίθηση ότι εάν η επιχείρηση πραγματοποιήσει μια 

στρατηγική απόφαση για το σε ποιους/τι /πως δεν θα μπορεί να επαναπροσδιορίσει την 

στρατηγική της ,γεγονός το οποίο ονομάζεται «παράλυση της ανάλυσης» στην 
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βιβλιογραφία, η υπερβολική ανησυχία για τις λειτουργικές βελτιώσεις μετά την λήψη 

μιας απόφασης όπως ο τρόπος  περικοπής του κόστους , ικανοποίησης του πελάτη, 

βελτίωση διαδικασιών κλπ, και τέλος η ανυπαρξία επιλογής και ο επαναπροσδιορισμός 

της στρατηγικής σε μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

3.20 Η ανάπτυξη νέων στρατηγικών θέσεων 

Πρεπει να έχουμε υπόψη μας ότι λόγω του παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος ,της 

ταχύτατης αλλαγής των εξελίξεων της αγοράς, των θεσμικών και κυβερνητικών 

πολιτικών , της άρσης νομοθετικών ρυθμίσεων και γενικότερα των ταχύτατων αλλαγών 

στο εξωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον  πάντα θα εμφανίζονται νέες στρατηγικές 

θέσεις σε κάθε κλάδο με αποτέλεσμα την ύπαρξη συνεχούς ανάγκης του 

επαναπροσδιορισμού της επιχειρησιακής δραστηριότητας στα ερωτήματα ποιους 

/τι/πως, ώστε η επιχείρηση να προστατευτεί από την μίμηση των ανταγωνιστών και να 

αργήσει να φτάσει στο στάδιο της παρακμής. Οι επιλογές που κάνουμε σε αυτή την 

πρόκληση απεικονίζονται  πάνω στον παρακάτω στρατηγικό χάρτη: 

 

Με το πέρασμα των χρόνων λόγω της κατάληψης των περισσοτέρων στρατηγικών 

θέσεων οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να επενδύσουν στην επίτευξη των 

λειτουργικών τους βελτιώσεων ,ώστε να είναι καλύτεροι από τους ανταγωνιστές με 

σκοπό την επιχειρηματική αριστεία, η οποία αναφέρεται στη Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας. Ο συνεχής όμως εντοπισμός νέων πιθανόν στρατηγικών  θέσεων που θα 
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αναπτύξουν οι ανταγωνιστές προκαλώντας ζημιά στην επιχείρηση κρίνεται απαραίτητο 

να επανελέγχεται. Παρά τις τεράστιες δαπάνες οι οποίες προκύπτουν από τον πόλεμο 

τιμών, γεγονός καταστροφικό για τις επιχειρήσεις ,την αγορά, το καταναλωτικό κοινό 

που συγχέεται  ,αλλά και πράγμα απότοκο της διαδικασίας που προαναφέραμε και του 

εκφυλισμού της αγοράς, οι ανταγωνιστές κερδίζουν ένα οριακό ποσό χρημάτων της 

τάξης του 1-2%.Οι στρατηγικοί καινοτόμοι αντίθετα πετυχαίνουν την εγκαθίδρυση 

τους ενάντια στους καθιερωμένους ηγέτες  και αυξάνουν θεαματικά το μερίδιο τους 

στην αγορά ,κάνοντας το κομμάτι το οποίο αντιπροσωπεύουν το πλέον κυρίαρχο 

κομμάτι στην αγορά . Η στρατηγική τους βασίζεται στην διαφορετικότητα, στον 

σχεδιασμό, την ανάλυση και στον πειραματισμό μιας νέας στρατηγικής , η οποία 

επιφέρει μια νέα στρατηγική θέση ,με την οργάνωση των δραστηριοτήτων σε ένα νέο 

συμπαγές σύστημα, και της δημιουργίας της υποδομής του κατάλληλου οργανωτικού 

υποστηρικτικού περιβάλλοντος , με σκοπό την προστασία από την μίμηση και την 

δημιουργία δικών τους κανόνων παιχνιδιού. Οι στρατηγικοί καινοτόμοι όμως είναι 

ελάχιστοι .Το πιο πιθανόν είναι να υπάρχει ένα ανεκμετάλλευτο κομμάτι της αγοράς 

επειδή δεν είναι επικερδές και όλες οι εταιρείες το αγνοούν και ένα παράδειγμα  είναι 

ότι τα στατιστικά στοιχεία απεικονίζουν την πραγματικότητα. Οι νεοεισερχόμενες 

εταιρείες είτε διαρκούν μόνο για μια πενταετία είτε μόνο το 5% εξ αυτών επικρατεί σε 

ένα μικρό μερίδιο όμως της αγοράς μέσα σε μια πενταετία. Η μοναδική εξαίρεση στο 

προαναφερθέν παράδειγμα είναι η επικράτηση και η επίθεση των νεοεισερχομένων 

επιχειρήσεων μέσω μιας θεαματικής τεχνολογικής καινοτομίας που εξουδετερώνει επτά 

στους δέκα αντιπάλους σύμφωνα με μελέτη από τον J.M. Utterback το 1994. Οι 

καθιερωμένες εταιρείες δυσκολεύονται να γίνουν στρατηγικοί καινοτόμοι  λόγω της 

περιφρούρησης της θέσης τους, της αβεβαιότητας, της αυταρέσκειας ,των 

περιορισμένων πόρων ,ικανοτήτων, δυνατοτήτων ,οργανωτικού πλαισίου και 

δημιουργίας νέου  επιχειρησιακού οργανωτικού περιβάλλοντος. 

    

3.21Οι δυο αντίρροπες δυνάμεις: η διατήρηση δυο στρατηγικών θέσεων ή η 

εγκατάλειψη της παλιάς? 

«Κατά κανόνα η Ανώτερη Διοίκηση βρίσκεται ανάμεσα σε δυο αντίρροπες δυνάμεις : 

εκείνες που απαιτούν προσκόλληση στο παρελθόν και εκείνες που συνηγορούν υπέρ 

του μέλλοντος …Η κατανόηση και η ευφυής διαχείριση αυτής της έντασης μπορεί να 

ξεχωρίσει τελικά τους νικητές από τους ηττημένους» 
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                                        James Utterback, Mastering the Dynamics of Innovation 

Όπως είπαμε ελάχιστες επιχειρήσεις επιτυγχάνουν την στρατηγική καινοτομία στον 

ύψιστο βαθμό της και στην πραγματικότητα το περιοδικό Fortune το έτος 1996 

ανέδειξε  ανάμεσα στις επιχειρήσεις που σημείωσαν τα μεγαλύτερα κέρδη για τους 

μετόχους μόνο 2 στρατηγικούς καινοτόμους : τις εταιρίες  Microsoft και η Intel , ενώ 

σύμφωνα με τον R.Lieber ενώ το ίδιο επαναλείφθηκε και την επόμενη χρονιά. Αυτή η 

πραγματικότητα μας υπενθυμίζει ότι ενώ τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ραγδαία η 

δημοτικότητα και η δημοσιοποίηση της ιδέας της στρατηγικής καινοτομίας τα 

αποτελέσματα είναι κάπως διαφορετικά όπως είδαμε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο. Η 

φύση του κλάδου, ο τρόπος με τον οποιο δημιουργείται αξία και τίθενται οι κανόνες 

στον κλάδο, η φύση, η ηλικία και το μέγεθος της επιχείρησης , οι αλλαγές στις 

προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού , οι στρατηγικές κινήσεις των ανταγωνιστικών 

εταιρειών είναι γεγονότα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη προτού η 

εταιρεία πάρει την απόφαση να δραστηριοποιηθεί σε άλλη στρατηγική θέση και αγορά. 

Οι καθιερωμένες εταιρείες λόγω της αβεβαιότητας του περιβάλλοντος δεν πρέπει να 

παραλύουν αλλά να πραγματοποιούν μια ανάλυση κόστους-οφελημάτων προτού 

πάρουν μια τέτοια απόφαση  σκεπτόμενες την υφιστάμενη θέση τους στον στρατηγικό 

χάρτη και την κερδοφορία μιας νέας πρότασης, το άμεσο κόστος της καινούργιας 

επιχειρηματικής δραστηριότητας , τον περιορισμό τον οποίο επιβάλλουν τα στρατηγικά 

περιουσιακά στοιχεία και οι πόροι , το κόστος επένδυσης σε νέα προϊόντα (το οποιο 

εντάσσεται στην καινούργια επιχειρηματική δραστηριότητα που προαναφέραμε ), το 

κόστος μιας διαφορετικής μεθόδου διανομής λαμβάνοντας υπόψη τα μποϊκοτάζ που 

μπορεί να υπάρξουνε και το κόστος της πολυπλοκότητας κρατώντας δυο στρατηγικές 

θέσεις και επενδύοντας σε δυο διαφορετικά οργανωτικά περιβάλλοντα (με όλα τα 

στοιχεία τα οποία είχαμε πει ότι ενυπάρχουν σε αυτά: ανθρωποι ,φιλοσοφία ,δομή 

,κίνητρα), καθώς και την έμφαση στα μειονεκτήματα και όχι στα πλεονεκτήματα ,όπως 

διαπίστωσε ο R. Henkoff το 1996 ,μιλώντας για την περίπτωση της αλυσίδας 

καταστημάτων καφέ Starbucks. O Μ. Porter πίστευε ότι μια εταιρεία είναι μεγάλο 

λάθος να κρατάει δυο στρατηγικές θέσεις γιατί στο τέλος αποτυγχάνουν λόγω των 

προαναφερθέντων λόγων. Η εκμετάλλευση της αγοράς με σκοπό την ανάπτυξη δύο ή 

την εγκατάλειψη της παλαιάς στρατηγικής θέσης δεν πρέπει να κρίνεται με βάση το 

μέγεθος της αγοράς αλλά την εκμετάλλευση των ξεχωριστών και μοναδικών 

δυνατοτήτων της επιχείρησης σε ένα ευθυγραμμισμένο πλαίσιο με τα βασικά 

χαρακτηριστικά της. Ο νούμερο ένα παράγοντας αποτυχίας των καθιερωμένων 
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εταιρειών σύμφωνα με τους A. Cooper and C. Smith το 1992 είναι η αντιγραφή μιας 

εκπληκτικής τεχνολογικής καινοτομίας λόγω της έλλειψης υποστηρικτικών κεντρικών 

δυνατοτήτων όχι μόνο από ένα αλλά και περισσότερα τμήματα της επιχείρησης. 

Φυσικά υπάρχει και το κόστος αππόριψης μιας νέας στρατηγικής θέσης ,το οποιο 

πρέπει να αξιολογηθεί και να μετρηθεί. Η απόφαση αυτή είναι πολύ δύσκολη γατί 

μπορεί να μεταπηδήσει η επιχείρηση  από αγορά σε αγορά ,όπου στην τελευταία θα 

υπάρχουνε ριζικά διαφορετικές απαιτήσεις. Τέτοιες περιπτώσεις αναλύθηκαν από 

Turshman and O’ Reilly και Utterback όσον αφορά την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα 

στο παλιό και στο νέο καθεστώς. Η διαφορετικότητα και η δυσκολία ανάμεσα στις 

νεοεισερχόμενες και τις καθιερωμένες εταιρείες έγκειται στο γεγονός  ότι οι τελευταίες 

πρεπει παίζοντας ταυτόχρονα σε δυο έδρες πρέπει να γίνουν και καλύτερες αλλά και 

διαφοροποιημένες από τους ανταγωνιστές. Η καλύτερη μέθοδος για να υιοθετήσει μια 

καθιερωμένη επιχείρηση μια διαφορετική στρατηγική θέση είναι η δημιουργία μιας 

ξεχωριστής μονάδας η οποία θα αναλάβει αυτό το έργο, εξαλείφοντας με αυτό τον 

τρόπο και τον κίνδυνο υπονόμευσης μεταξύ των τμημάτων ,ενώ σε περίπτωση πλήρης 

εγκατάλειψης της παλαιάς θέσης να φροντίσει αυτή η μονάδα να γίνει όσο το δυνατόν 

ανώδυνα και προσεκτικότερα ,με αργά και σταθερά βήματα δημιουργώντας σιγά σιγά 

το κατάλληλο οργανωτικό περιβάλλον και πλαίσιο ,το οποίο απαιτεί η καινούργια θέση, 

κατανέμοντας όλο και περισσότερους  πόρους στην καινούργια θέση ,ρίχνοντας 

σταδιακά εξολοκλήρου εκεί το βάρος της προσοχής και λιγότερους στην παλιά, με 

αποτέλεσμα την δημιουργία μιας μεταβατικής διαδικασίας. Εφόσον η καινούργια θέση 

αναδειχθεί τελικά σε κύρια επιβάλλεται η απόλυτη εγκατάλειψη της παλιάς θέσης. 

3.22 Σύνοψη 

Συνοψίζοντας ελάχιστοι από ακαδημαϊκοί μέχρι managers συμφωνούν για τι  είναι 

στρατηγική λέγοντας διάφορους ορισμούς ξεκινώντας από το « όραμα» μιας εταιρείας 

και καταλήγοντας στην « κατάληψη μιας θέσης» στη αγορά. Επίσης αντίστοιχη 

διαμάχη υπάρχει για τον τρόπο κατάληψης μιας ανώτερης στρατηγικής καινοτομικής 

θέσης. Το χειρότερο από όλα είναι ότι η στρατηγική μιας επιχείρησης δεν εντάσσεται 

στο ιστορικό πλαίσιο της επιχείρησης δίνοντας οι εμπλεκόμενοι αντιφατικές συμβουλές 

από την αποφυγή της στρατηγικής καινοτομίας μέχρι την παθιασμένη καθιέρωση της. 

Μια άλλη αντιπαράθεση βρίσκεται στον ορισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

επισημαίνοντας τις αντικρουόμενες  απόψεις του Simon και του Levitt τις οποίες 

έχουμε αναφέρει σε ανάλογο κεφάλαιο για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην 

ουσία η στρατηγική περιλαμβάνει την δημιουργία όσο το δυνατόν περισσότερων ιδεών 
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σχετικά με το ποιους/τι/πως, την επιλογή των ιδεών βάση της αξιολόγησης και την 

απόρριψη εκείνων που δεν θα υλοποιηθούν ενώ τέλος έρχεται η εφαρμογή της ιδέας με 

την μέθοδο δοκιμής –απόρριψης και σχεδιασμού και την δημιουργία εναλλακτικών 

λύσεων και ευελιξίας για την αντιμετώπιση των ταχέως εξελισσόμενων αλλαγών του 

εξωτερικού περιβάλλοντος . Η αναθεώρηση των νοητικών μοντέλων ,η στάση 

αμφισβήτησης , η συνεισφορά στρατηγικών ιδεών από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε 

συνδυασμό με μια ισχυρή ηγεσία, η επίτευξη της συναισθηματικής δέσμευσης, η 

κατάρτιση μιας πρωτοποριακής στρατηγικής, η εξέταση του οργανωτικού 

περιβάλλοντος και των στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων καθώς και η μετάβαση 

απ την παλαιή σε μια καινούργια στρατηγική θέση ή η οριστική εγκατάλειψη της 

παλαιάς χάρη της καινούργιας ,γεγονός το οποίο συνιστά την δυναμική της 

στρατηγικής και άλλα πολλά  είναι συνοπτικά όλα όσα εξετάστηκαν ενδελεχώς στο 

κεφάλαιο με τίτλο «η στρατηγική της καινοτομίας». Σε αυτό το κεφάλαιο κατά την 

εκπόνηση της παρούσας εργασίας δόθηκε τόση σημασία και ανάλυση για δυο κυρίως 

λόγους: Αφενός η στρατηγική αυτή είναι η πιο κρίσιμη στο ταχέως εξελισσόμενο 

καπιταλιστικό παγκόσμιο περιβάλλον , όπου δεσπόζει ο ανταγωνισμός, οι αιφνίδιες 

αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος και κυρίως η σημασία της  καινοτομίας σε όλα 

τα πεδία της επιχείρησης με σκοπό την ανάπτυξη , πράγμα για το οποίο κρίνεται η 

ανάγκη οι επιχειρήσεις να έχουν ένα πλάνο μιας επιτυχημένης, εφαρμόσιμης και 

ρεαλιστικής στρατηγικής και κυρίως αφετέρου η στρατηγική αυτή εντάσσεται σε όλες 

τις διαδικασίες εφαρμογής των υπολοίπων στρατηγικών ανάπτυξης. 

 

3.23  Η καινοτομία και η τεχνολογία: Η  Στρατηγική Διαχείρισης της τεχνολογικής 

καινοτομίας  

3.23.1 Εισαγωγικά 

Πολλοί ακαδημαϊκοί και μάνατζερς μιλούν για την επιτακτική ανάγκη της στρατηγικής 

διαχείρισης της τεχνολογικής καινοτομίας ,η οποία είναι απαραίτητο πλέον στην 

σύγχρονη εποχή ,των ραγδαίων αλλαγών του εξωτερικού περιβάλλοντος ,των 

προτιμήσεων των καταναλωτών ,του σφοδρού ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και της 

ταχύτατης απαξίωσης των προϊόντων από την αγορά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες 

είναι επιτακτική η ανάγκη για την εισαγωγή της τεχνολογικής καινοτομίας ως πλαίσιο 

κουλτούρας ,στην δομή και στις λειτουργίες  και στις διαδικασίες όλου του οργανισμού 

,όπως για παράδειγμα στις γραμμές παραγωγής, στο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης 
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κλπ. Η  περιορισμένη βιβλιογραφική επισκόπηση ,η οποία είναι το πρώτο πρόβλημα 

και αναντιστοιχία ανάμεσα στα λεγόμενα και στην πράξη όμως ,παραθέτει την 

πραγματικότητα η οποία είναι πολύ διαφορετική. Καταρχήν το πεδίο αυτό ως πρώτο 

βήμα έχει αρχίσει να υπάρχει πρόσφατα σε εμβρυακό στάδιο, ενώ κατά δεύτερον και 

πιο σημαντικό οι επιχειρήσεις ειδικά στα Βαλκάνια και ιδιαίτερα στην Ελλάδα αγνοούν 

σχεδόν παντελώς την ένταξη της στρατηγικής διαχείρισης της τεχνολογικής 

καινοτομίας ως μέσο ανάπτυξης των επιχειρήσεων, υπό την μορφή κουλτούρας και 

φιλοσοφίας , η οποία πρέπει να διαπνέει όλο τον οργανισμό και το φαινόμενο αυτό 

ακόμα εμφανίζεται σε μεγαλύτερη έκταση ,εκτός από τις μεγάλου μεγέθους στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Πιο συγκεκριμένα βέβαια η χώρα μας εμφανίζεται να παρακολουθεί τις τάσεις στις 

τεχνολογικές εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον και κυρίως στην Αμερική, την Ιαπωνία 

και τις Σκανδιναβικές χώρες ,όπου το πνεύμα αυτό έχει αρχίσει να εντάσσεται στις 

περισσότερες leader επιχειρήσεις καθώς  έχουν κατανοήσει την αναγκαιότητα του .Στην 

Ελλάδα οι επιχειρήσεις τεραστίου μεγέθους, δηλαδή οι όμιλοι οι οποίοι είναι leader , 

ξεκίνησαν να το εφαρμόζουν και αυτές τα τελευταία πρόσφατα χρόνια ,αλλά οι 

υπόλοιπες είτε παρατηρούν μόνο τις εξελίξεις ενημερωτικά ,είτε το εφαρμόζουν όχι ως 

πνεύμα κουλτούρας αλλά ως μια απλή διαδικασία βελτιωτικών κινήσεων. 

Γενικότερα παγκοσμίως υπάρχει μια τάση χρησιμοποίησης της τεχνολογίας σε τελικά 

προϊόντα από τους καταναλωτές ,αλλά παράλληλα μια «δυσκολία αφομοίωσης και 

εμβάθυνσης τεχνολογικών καινοτομιών οι οποίες απαιτούν σύνδεση με την οργάνωση 

της εργασίας και της παραγωγής ,με θεσμικές μεταβολές , με αλλαγή νοοτροπιών , με 

συστηματική διαχείριση , με τη δυνατότητα  οργάνωσης , σχεδιασμού και υλοποίησης 

σύνθετων τεχνολογικών έργων στα οποία εμπλέκονται πολλοί και διάφοροι φορείς»  

(White M. G.Bruton , 2010)  

Οι εμπειρικές  μελέτες οι οποίες παραθέτουν αυτό το αποτέλεσμα  είναι το “Global 

Entrepreneurship Monitor -GEM”, δηλαδή στα ελληνικά «Το  Παγκόσμιο 

Παρατηρητήριο για την Επιχειρηματικότητα» , στο οποίο τα αποτελέσματα δείχνουν 

ότι για την χώρα μας ειδικά οι τεχνολογικές καινοτομίες υστερούν, ενώ οι περισσότερες 

από τις ελληνικές επιχειρήσεις που ακολουθούν τον κλάδο ,παράγουν νέα εγχειρήματα 

,τα οποία απλά «ενσωματώνουν τις νέες τεχνολογίες στις διαδικασίες τους» Η επίδοση 

της Ελλάδας ανάμεσα σε 29 Ευρωπαϊκές χώρες ,ήρθε στην 17η  θέση. 
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 Σε αυτό το σημείο έρχεται το ερώτημα με ποιο τρόπο θα ενσωματωθεί αυτή η νέα 

στρατηγική διαχείριση στις επιχειρήσεις. 

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι πολύπλοκη και πολύπλευρη.  

Συνοπτικά αφενός μπορούν να δανειστούν την εκμάθηση αυτής της τεχνοτροπίας από 

κάποια ξένη ή ελληνική επιτυχημένη ,επιχείρηση , αφετέρου πρέπει να κατανοηθεί από 

τις επιχειρήσεις η εξάρτηση και αλληλεπίδραση της καινοτομίας από την τεχνολογία 

,ενώ κατά τρίτον ως αρχικό βήμα είναι απαραίτητο να κατανοηθεί η ανάγκη αυτής της 

τεχνοτροπίας, 

Τα περαιτέρω βήματα θα είναι η ριζική αλλαγή στην οργανωσιακή ,συμπεριφορική  , 

φιλοσοφική και θεσμική δομή της επιχείρησης ,εντάσσοντας ως πνεύμα κουλτούρας 

και συνεργασίας την στρατηγική διαχείριση της τεχνολογικής καινοτομίας και 

μετέπειτα επιβάλλεται για να υπάρξει καινοτομία στην πράξη η συγκρότηση ομάδων, η 

γρήγορη ανταλλαγή και απρόσκοπτη ροή  πληροφοριών εντός και εκτός του 

οργανισμού από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη , με ανοιχτή επικοινωνία από τους 

υπαλλήλους στην Διοίκηση και στην προτροπή και ενθάρρυνση δημιουργίας 

τεχνολογικών καινοτομιών , μέσω της παροχής άυλων πόρων όπως η  καθοδήγηση ,τα 

κίνητρα κλπ , δεύτερον μέσω  υλικών πόρων όπως μέσω σύγχρονων συστημάτων 

πληροφορικής διαχείρισης , κατάλληλου οργανωτικού πλαισίου , στρατηγικών 

περιουσιακών στοιχείων και ασφαλώς χρηματοοικονομικών  πόρων . 

Πρεπει να επισημάνουμε όμως το εξής συμπέρασμα: 

Η στρατηγική διαχείριση της καινοτομίας εξαρτάται από την τεχνολογία , ενώ αντίθετα 

η διαχείριση της τεχνολογίας δεν εξαρτάται από την καινοτομία. 

3.23.2 Ορισμός της τεχνολογίας  

Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός για την τεχνολογία αλλά μερικοί από αυτούς 

είναι οι παρακάτω: 

1) Οι  εφαρμοσμένες διαδικασίες με σκοπό την μετατροπή των εισροών σε εκροές. 

2) Η εφαρμογή της γνώσης και των ικανοτήτων  στην δημιουργία ανάλυσης 

θέσεων εργασίας και στην εφαρμογή και εκτέλεση εργασιών 

3) Τα πανανθρώπινα  χρησιμοποιούμενα τεχνικά μέσα με σκοπό την βελτίωση του 

κοινωνικού πλαισίου  και της ζωής των ανθρώπων  
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4) «Η εφαρμογή της επιστήμης ,ιδιαιτέρως σε βιομηχανικά και εμπορικά 

αντικείμενα το σύνολο των μεθόδων και των υλικών που χρησιμοποιούνται για την 

επίτευξη τέτοιων στόχων 

5) Ο συνδυασμός των δεξιοτήτων με την πρακτική και την θεωρητική γνώση και 

το κατάλληλο υπόβαθρο ώστε  τα τεχνουργήματα « να  μπορούν  να χρησιμοποιηθούν 

για την ανάπτυξη τόσο των προϊόντων όσο και του συστήματος παραγωγής και 

διανομής τους» 

Οι παραπάνω προσεγγίσεις της στρατηγικής διαχείρισης της τεχνολογικής καινοτομίας 

εντάσσονται στην συστημική οπτική ,η οποία δίνει έμφαση στις εισροές ,τις εκροές ,τις 

διαδικασίες και τον μετασχηματισμό του τεχνολογικού εγχειρήματος. 

Παρακάτω ακολουθούν δύο ικανοποιητικοί και ευρύτεροι ορισμοί της τεχνολογίας. 

Γενικά από όλα τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ένας ευρύς ορισμός για την 

τεχνολογία , ο οποίος είναι: « Η τεχνολογία είναι η  πρακτική εφαρμογή της μάθησης 

και της γνώσης  από μεμονωμένα άτομα και οργανισμούς για την υποστήριξη της 

ανθρώπινης προσπάθειας .Τεχνολογία είναι η γνώση ,τα προϊόντα ,οι διαδικασίες ,τα 

εργαλεία και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται στην δημιουργία αγαθών ή στην 

παροχή υπηρεσιών.” 

Το National Research  Council Report το 1987 όρισε την στρατηγική διαχείριση της 

τεχνολογίας ως μια διασύνδεση επιστημονικών αντικειμένων ,τα οποία εφαρμόζουν τις 

διαδικασίες της ανάλυσης, του σχεδιασμού , της προετοιμασίας, της εφαρμογής ,της 

αξιολόγησης και του ελέγχου ,ώστε να πετύχουν ένα καινοτομικό τεχνολογικό 

εγχείρημα, σε ευθυγράμμιση με τις στρατηγικές ,τους στόχους ,την αποστολή και το 

όραμα της εταιρίας ,συνδυάζοντας μοναδικές ικανότητες. 

 

3.23.3 Οι στρατηγικές αποφάσεις  της διαχείρισης της τεχνολογικής καινοτομίας 

Η ανάγκη για τεχνολογία είναι παγκόσμια και διεθνοποιημένη  καθώς μια επιχείρηση 

για παράδειγμα μπορεί να διατηρεί τις βασικές εγκαταστάσεις της στις ΗΠΑ, αλλά τα 

logistics centre και οι εγκαταστάσεις παραγωγή να βρίσκονται στην Σουηδία και στην 

Κίνα αντίστοιχα. Ένα τέτοιο παράδειγμα παγκόσμιας τεχνολογίας είναι το ΙΚΕΑ. Το 

κλειδί είναι η άμεση και ορατή δημιουργία αξίας τόσο για την επιχείρηση , όσο και για 

τους τελικούς χρήστες -καταναλωτές. 
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Οι στρατηγικές αποφάσεις για τις οποίες είναι υπεύθυνη η Διοίκηση  για την 

τεχνολογία και την καινοτομία εξαρτάται από το « εάν η επιχείρηση θέλει να είναι 

ηγέτιδα στον κλάδο της,» έχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και το πλεονέκτημα της 

πρώτης κίνησης ,το οποίο της εξασφαλίζει την πρωτοπορία και παράλληλα με την 

επίτευξη της αποδοχής του καινούργιου τεχνολογικού προϊόντος/υπηρεσίας υπάρχουν 

μεγάλα περιθώρια κερδοφορίας ,αύξησης του μεριδίου αγοράς και ανάπτυξης της 

επιχείρησης , ή να «ακολουθεί τους ανταγωνιστές», περιορίζοντας την χρήση της 

τεχνολογίας μόνο για βελτιωτικές κινήσεις πάνω στα χαρακτηριστικά του προϊόντος. 

Μια άλλη πολύ σημαντική στρατηγική απόφαση είναι αν θα παράξει τα προϊόντα μόνη 

της , γεγονός το οποίο εξαρτάται από το κόστος και τους χρηματοοικονομικούς πόρους 

τους οποίους έχει να διαθέσει ή αν θα «αγοράσει την τεχνολογία « , δηλαδή αν θα 

χρησιμοποιήσει την ανάθεση σε τρίτους (outsourcing). Η τελευταία μέθοδος είναι πολύ 

διαδεδομένη τα τελευταία χρόνια ,λόγω του χαμηλού κόστους της παραγωγής εργασίας 

,που προσφέρεται κυρίως από αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας. Οι Αμερικανοί 

συνήθως συνεργάζονται σε αυτό το θέμα με την Κίνα, όπου η αμοιβή για μία ώρα 

παραγωγικής εργασίας είναι πολύ χαμηλή. Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση έχει 

χαμηλωμένα τα παραγωγικά της και κατά συνέπεια μερικά από τα λειτουργικά της 

κόστη  και δίνει έμφαση-επιδίδεται στις κύριες λειτουργίες της . Η μέθοδος του 

outsourcing όμως κρύβει την παγίδα της αντιγραφής της τεχνοτροπίας από τους 

ανταγωνιστές , καθώς η εταιρεία η οποία στην αρχή παρείχε ανάθεση έργων ,μπορεί 

μαθαίνοντας την τεχνοτροπία να αντιγράψει κάποιες από τις βασικές λειτουργίες της 

εταιρίας η οποία «αγοράζει τα προϊόντα» και να μετατραπεί σε ανταγωνιστή στον 

κλάδο. Για αυτό το λόγο υπάρχει ένας κανόνας βασικότατος ,τον οποίο ακολουθούν 

κυρίως οι Ιάπωνες : Ποτέ δεν εκχωρούνται και δεν δίνονται για ανάθεση κύριες ή 

βασικές λειτουργίες σε τρίτους. Σε επόμενο κεφάλαιο μελετάμε το παράδειγμα της 

Samsung  και την Sony ,όπου η πρώτη παρήγαγε σχεδόν μόνη της τα προϊόντα της σε 

αντίθεση με την Sony  και πέτυχε το υψηλότερο ποσοστό κερδοφορίας και μεριδίου 

αγοράς καθώς και τζίρου ,που αυξανόταν συνεχώς ,ακολουθώντας αυτή την πολιτική 

,την οποία ακολουθούν γενικά οι ιαπωνικές επιχειρήσεις. 

Η δημιουργία αξίας που θα παρέχει το προϊόν/υπηρεσία στον πελάτη είναι το κλειδί για 

την αποτελεσματική διαχείριση της στρατηγικής διαχείρισης της τεχνολογικής 

καινοτομίας ,μέσω ολοένα και περισσότερο σχεδιασμών ποιοτικού ελέγχου και γενικά 

γέννησης μιας ιδέας ,σχεδιασμού, ανάλυση της ιδέας με χρηματοοικονομικά και 

ποιοτικά κριτήρια , πειραματισμού, ανάλυσης κόστους-οφελημάτων, εισαγωγής του 
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νέου προϊόντας με σταδιακά αργά βήματα και περαιτέρω αποδοχή από το κοινό , όπου 

σε αυτή την περίπτωση εισάγουμε στην αγορά εντελώς το προϊόν ,με τεράστια 

περιθώρια κέρδους , λόγω της τεχνολογικής πρωτοπορίας  και ανακατάληψη 

στρατηγικής θέσης στον επιχειρησιακό στρατηγικό χάρτη, ακόμα και από 

ανεκμετάλλευτα τμήματα της αγοράς. 

Βασικά εργαλεία της στρατηγικής διαχείρισης είναι επίσης ο προσδιορισμός των 

δυνατών και αδυνάτων σημείων της εταιρίας, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 

εργατικού δυναμικού βάση της ανάλυσης θέσης εργασίας , η διεξαγωγή μιας ανάλυσης 

Swot , η οποία βοηθάει την επιχείρηση να εντοπίσει τα παραπάνω σημεία και να 

κινηθεί ανάλογα , καθώς και τις ευκαιρίες και τις απειλές. 

Μετέπειτα η Pest Analysis και οι δείκτες benchmarking και οι αριθμοδείκτες  θα 

καταδείξουν το εξωτερικό περιβάλλον , τα στρατηγικά στοιχεία όπως  

χρηματοοικονομικά στοιχεία των ανταγωνιστών ,ενώ παράλληλα είναι απαραίτητο να 

δημιουργηθούν συμμαχίες ή αλλιώς καλές σχέσεις με άτομα που γνωρίζουν τις 

ικανότητες και τις στρατηγικές κινήσεις των ανταγωνιστών. 

Το παρακάτω σχήμα καταδεικνύει όλη την στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας ,την 

οποία πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον και 

όλα τα συμβαλλόμενα μέρη: 
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ΣΧΗΜΑ 2.1 

 

 

Μια άλλη  στρατηγική απόφαση έγκειται  στο εύρος και την ποιότητα  των προϊόντων 

,τα οποία θα παράγει .Για τον λόγο αυτό η επιχείρηση είναι απαραίτητο « να αναπτύξει 

μια συνολική πλατφόρμα προϊόντων και διαδικασιών και μια κλίμακα προϊόντων σε 

συνάρτηση με τις στρατηγικές τιμολόγησης, στην τμηματοποίηση  και στον τόσο 

κατασκευής ,ώστε αυτές οι αποφάσεις εκτός από ότι είναι καθοριστικές για την 

τεχνολογία ,είναι και πολλαπλασιαστικές» 

Ειδικότερα όσο αναφορά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία  η μέθοδος υπολογισμού της 

καθαράς παρούσας αξίας η οποία είναι απαραίτητο να υπολογιστεί ,διότι η τεχνολογία 

θα «αποφέρει κάποια χρηματικά ποσά στην επιχείρηση , αλλά επειδή αυτά τα ποσά δεν 

θα εισρεύσουν αμέσως , αλλά μέσα σε ένα χρονικό διάστημα , θα αποπληθωριστούν ». 

Επίσης το ίδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί για ποσά , τα οποία έχουν επενδυθεί για μια 

τεχνολογική καινοτομία ,αλλά ενέχουν κίνδυνο ,καθώς δεν θα έχουν καμία αξία εάν μια 
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άλλη εταιρία φέρει στο προσκήνιο μια καλύτερη και πιο προηγμένη τεχνολογική 

καινοτομία. 

Η ριζική καινοτομία , επειδή δεν έχουν προλάβει να φανούν ακόμη τα αποτελέσματα 

της σε όλη την έκταση τους ,λόγω της αναγκαιότητας της διάνυσης κάποιου 

διαστήματος, ενέχει κινδύνους ,καθώς μπορεί να θεωρηθεί υποθετική. 

Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η κρίση της Διοίκησης . 

Μια δεύτερη σημαντική χρηματοοικονομική μέθοδος , η οποία αποφέρει μεγάλη 

βοήθεια στην διεξαγωγή χρηματοοικονομικών και στρατηγικών προβλέψεων στην 

αγορά από τις επιχειρήσεις ,όπως η πρόβλεψη τζίρου , μεριδίου της αγοράς κλπ. ,είναι η 

μέθοδος της περιόδου αποπληρωμής. Η μέθοδος αυτή «συγκρίνει την περίοδο 

αποπληρωμής της νέας τεχνολογίας με την αναμενόμενη διάρκεια ζωής , έτσι η 

επιχείρηση γνωρίζοντας  τον χρόνο απόσβεσης του νέου προϊόντας θα κρίνει εάν 

επιθυμεί να επενδύσει σε αυτό ή όχι ,δηλαδή ποια είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή. 

Η τεχνολογία είναι άμεσα εξαρτώμενη από την  στρατηγική διαδικασία και τις 

ικανότητες –δεξιότητες ,καθώς και από την οργανωτική δομή  της επιχείρησης 

 

 

 

Σχήμα 2.2 
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Στο παραπάνω σχήμα  παρατηρούμε την αλληλεπίδραση όλων των οργανωτικών 

παραγόντων για την  στρατηγική της διαχείριση της καινοτομικής τεχνολογίας . Η 

τεχνολογία όπως διαφαίνεται στο σχήμα επηρεάζει «την οργανωσιακή δομή, τους 

ανθρώπους ,τις διαδικασίες» και όλους τους εσωτερικούς παράγοντες που βλέπουμε 

,καθώς επίσης παρατηρούμε ότι η στρατηγική της διαχείρισης της καινοτομικής 

τεχνολογίας και όλοι οι εσωτερικοί παράγοντες με τους οποίους αλληλεπιδρά 

επηρεάζονται από το εξωτερικό περιβάλλον που είναι για παράδειγμα, το νομοθετικό 

πλαίσιο, το οικονομικό περιβάλλον ,ο ρυθμός εισαγωγής στην αγορά καινοτομικών 

προϊόντων κλπ. 

Επίσης είναι σκόπιμο να ληφθεί υπόψη για όλες τις στρατηγικές αποφάσεις τα 

ανταγωνιστικό μοντέλο των 5 δυνάμεων του Portrer το οποίο παρατίθεται παρακάτω: 

 

Χρησιμοποιείται για να έχουμε μια εικόνα της κατάστασης στον κλάδο και είναι 

απαραίτητο εργαλείο για την λήψη οποιοδήποτε στρατηγικών αποφάσεων 

 

3.32.4 Διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής της τεχνολογικής καινοτομίας 

Το παρακάτω σχήμα αναφέρει τα στρατηγικά στάδια υλοποίησης της διαχείρισης 

τεχνολογικής καινοτομίας η οποία ευθυγραμμίζεται με τα ακόλουθα στάδια της 

υλοποίησης της επιχειρησιακής στρατηγικής.  

Η δομή και το οργανωτικό περιβάλλον της επιχείρησης , το σύστημα αμοιβών, η 

κουλτούρα της εταιρίας ,η ανοιχτή επικοινωνία του υπαλληλικού προσωπικού με την 

Διοίκηση για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών,τα κίνητρα και το σύστημα 

προσλήψεων είναι μερικοί από τους καθοριστικούς παράγοντες για την εύρεση και 
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προσέλκυση ταλαντούχων εργαζομένων, οι οποίοι χειρίζονται άψογα τα τεχνολογικά 

και πληροφοριακά συστήματα και είναι πιθανό να εφεύρουν καινοτόμες ιδέες ,αλλά και 

να μεταφέρουν την τεχνογνωσία και τεχνοτροπία τους στην επιχείρηση. Οι νέες 

επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν τεχνολογικά συστήματα επόμενης 

γενιάς ,είναι πιθανό εάν δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους ,ώστε να καταβάλλουν 

υψηλούς μισθούς στους ταλαντούχους εργαζομένους  δίνουν δικαιώματα ,προαίρεσης 

μετοχών και εάν πάει καλά οι εταιρία ,έχουν πολύ υψηλές αποδοχές. Αυτή μέθοδος 

εγγυάται την πιθανότατη «μακροπρόθεσμη επιτυχία της επιχείρησης» 

 

«Οι ικανότητες είναι τα δομικά στοιχεία της επιχειρησιακής στρατηγικής» και κατ ‘ 

επέκταση της ολοκλήρωσης της τεχνολογικής καινοτομικής διαχείρισης ,καθώς 

αποτελούν την πηγή άντλησης καινοτόμων ιδεών , την ικανότητα και τις δεξιότητες 

παραγωγής καινοτομικών προϊόντων ,ενώ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 

1) Στις « τεχνικές ικανότητες,» δηλαδή στον τρόπο προσέγγισης  της υφιστάμενης, 

της νεοαποκτηθείσας ή της εν δυνάμει αποκτηθείσας τεχνολογίας. Υπάρχουν τρείς 

κατηγορίες της συγκεκριμένης προσέγγισης: 

Α) Η καταστροφή , δηλαδή η εξάλειψη των παλαιοτέρων τεχνολογιών και η 

αντικατάσταση με καινούργιες 
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Β) Η διατήρηση της υπάρχουσας τεχνολογίας και οι επένδυση μόνο σε βελτιωτικές 

κινήσεις 

Γ) Η ανάπτυξη νέων τεχνολογικών ικανοτήτων οι οποίες προσδίδουν ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. 

 

2) Οι « ικανότητες σε σχέση με την αγορά» που αφορούν την καταλληλότητα και 

την γνώση της χρήσης της καινούργιας  τεχνολογίας από τους καταναλωτές ,οι οποίοι 

θα την χρησιμοποιήσουν. 

 

Η επιχείρηση θα πρέπει να αποφασίσει αν θα καινοτομήσει με «ριζική τεχνολογία» 

,δηλαδή μια τεχνολογία η οποία αλλάζει τις ανάγκες των καταναλωτών και 

ενσωματώνεται στην κοινωνική κουλτούρα με το πέρασμα του χρόνου ,όπως η 

εισαγωγή των υπολογιστών ή του internet ή ανά θα πραγματοποιεί βελτιωτικές κινήσεις 

στην τεχνολογία της , γεγονός το οποίο ονομάζεται  χρησιμοποίηση ή διαχείριση 

«συνεχής τεχνολογίας» Στην μέση αυτών των πολιτικών βέβαια υπάρχουν και οι 

«τεχνολογίες επόμενης γενιάς (next-generation technologies)» ,οι οποίες 

πραγματοποιούνται με μικρά συνεχή βήματα . 
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3.23.5  Η σιγμοειδής καμπύλη της τεχνολογικής προόδου-Ο κύκλος ζωής της 

τεχνολογίας 

 

 

Ένα στρατηγικό εργαλείο είναι η σιγμοειδής καμπύλη τα τεχνολογικής προόδου ,για 

«να δούμε προς τα πού οδεύει η τεχνολογία» στο πέρασμα των χρόνων , η αλλιώς τον 

κύκλο ζωής της ,ώστε να λάβουμε τις κατάλληλες στρατηγικές αποφάσεις. 

Στο ανωτέρω σχήμα παρατηρούμε τις τέσσερις φάσεις της τεχνολογίας ,οι οποίες είναι : 

1) Η εμβρυακή φάση , όπου εφευρίσκεται μια ιδέα 

2) Η δάση της ανάπτυξης στην οποία πραγματοποιούνται βελτιωτικές κινήσεις της 

τεχνολογίας, 

3) Στην φάση της ωρίμανσης ,κατά την οποία εγκαθιδρύονται τα καινοτόμα 

προϊόντα στην αγορά και άρα υπάρχει υψηλή κερδοφορία 

4) Η φάση της γήρανσης  ,κατά την οποία «η χρησιμότητα της συγκεκριμένης 

τεχνολογίας φθίνει» 

5) Στην τελευταία περίπτωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μια τεχνολογική 

αναδιαμόρφωση με αποτέλεσμα η σιγμοειδής καμπύλη να ανανεώνει το προϊόν και τις 

διαδικασίες παραγωγής του  ,ενώ σε αντίθετη περίπτωση το προϊόν «ή η 

διεργασία/διαδικασία απαξιώνονται» 
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Η επιχείρηση σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να αποφασίσει ποια από τις δύο 

ενέργειες (ανανέωσης της τεχνολογίας και του προϊόντας /διαδικασίας ή παρακμή της 

τεχνολογίας και του προϊόντας ) θα ακολουθήσει ,με βάση ποια λύση είναι πιο 

συμφέρουσα και ανάλογα με τους πόρους τους οποίους διαθέτει. 

 

3.23.6 Τα επίπεδα στρατηγικής 

Στο παρακάτω σχήμα διαφαίνονται τα επίπεδα στρατηγικής και οι λειτουργίες τις 

οποίες επιτελούν.  Το κάθε επίπεδο περιλαμβάνει και διαφορετικές στρατηγικές 

αποφάσεις και η επιχείρηση είναι απαραίτητο στοιχείο να συμμορφωθεί με τις 

απαιτήσεις του κάθε επιπέδου όσον αφορά την διαχείριση των τεχνολογικών και 

καινοτομικών δυνατοτήτων και ικανοτήτων της. Η στρατηγική της διαχείρισης της 

τεχνολογικής καινοτομίας επιβάλλεται να συμμορφώνεται με την γενικότερη 

στρατηγική της επιχείρησης. 
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3.23.7 Η παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων λόγω της τεχνολογίας, οι τρείς 

μορφές των τεχνολογικών θεσμών  και η πρωτοφανής  μετατροπή   αλλαγής της 

αμοιβής της παραγωγικής εργασίας   

Ως αποτέλεσμα της ανάθεσης σε τρίτους μπορεί μια επιχείρηση να έχει την έδρα της 

στην Αμερική , να αναθέτει σε τρίτους την παραγωγή προϊόντων της στην Κίνα , ενώ 

να έχει άλλες θυγατρικές σε διάφορα μέρη του κόσμου ,όπως γενικότερα στην Ευρώπη 

,σε χώρες όπως η Ιταλία κλπ. Αυτό το γεγονός έχει ως άμεσο αποτέλεσμα η τεχνολογία 

να είναι διεθνής . 

 Στο θέμα της παγκοσμιοποίησης της τεχνολογίας πρέπει να αναφέρουμε ότι μια 

ανομοιομορφία παρουσιάζουν οι θεσμοί οι οποίοι υπάρχουν σε κάθε χώρα και 

χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες οι οποίες είναι οι παρακάτω: 

1) Οι «Ρυθμιστικοί θεσμοί» ,οι οποίοι περιλαμβάνουν τους κανόνες και το 

ρυθμιστικό νομοθετικό και κυβερνητικό πλαίσιο κάθε χώρας. 

2) Οι «κανόνες δεοντολογίας» οι οποίες είναι οι μόνες που παρουσιάζουν 

ομοιομορφία παγκοσμίως ,καθώς έγκεινται στα καθήκοντα, στην ανάλυση θέσης 

εργασίας και στους «κανόνες δεοντολογίας ή συμπεριφοράς» οι οποίοι καθορίζουν τα 

καθήκοντα και τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις κάθε επαγγέλματος. 

3) Οι «Γνωσιακοί θεσμοί» οι οποίοι ουσιαστικά έγκειται στις διαφορετικές 

συμπεριφορές των επιχειρήσεων και των ανθρώπων  ,κάθε χώρας λόγω της 

κουλτούρας. Με άλλα λόγια είναι η διαφορά κουλτούρας μεταξύ των χωρών που 

μεταφέρεται στις επιχειρήσεις. 

Ως δεύτερο αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης της εργασίας  «Η τεχνολογία έχει 

προχωρήσει στην ενθάρρυνση ,σε πρωτοφανή βαθμό στην ανάθεση καθηκόντων και 

εργασιών σε άτομα που λειτουργούν σε εργασιακά περιβάλλοντα χαμηλότερου 

κόστους. Για παράδειγμα  το κόστος ενός προγραμματιστή στις ΗΠΑ μπορεί να ανέλθει 

σε 90.000 δολάρια ,ενώ η ίδια θέση στην Ρωσία, την Κίνα ή την Ινδία κοστίζει λιγότερο 

από τα μισά» για την ίδια ποιότητα εργασίας. Οι αναπτυσσόμενες χώρες όπως 

προαναφέραμε ,ειδικότερα στην Ασία γνωρίζουν τρομερή άνθηση του εθνικού 

εισοδήματος τους ,του βιοτικού επιπέδου και κυρίως της επιχειρησιακής εξέλιξης και 

βιωσιμότητας ,θέμα κεντρικό στην ανάπτυξη της παρούσας εργασίας. 
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3.23.8 Η σημασία της τεχνολογικής διαχείρισης για τις επιχειρήσεις και την 

κοινωνία 

Η τεχνολογία ,οι διαδικασίες ,η υλοποίηση της και η εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων 

στην αγορά βοηθάει στην ανάπτυξη της επιχείρησης , καθώς βελτιώνει την θέση της με 

στρατηγικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα « και αποτελεί πηγή ώθησης για την 

επιχειρηματική δραστηριότητα «. Η τεχνολογική διαχείριση της καινοτομίας επιφέρει 

δραματικές αλλαγές στα χαρακτηριστικά των προϊόντων, επιβάλει ταχείς ρυθμούς 

ανάπτυξης των επιχειρήσεων στον κλάδο εάν επιθυμούν να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές και επιφέρει δραματική αύξηση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας  , αφού 

από το «1985 μέχρι το 2000, ο αριθμός των κατοχυρωμένων ευρεσιτεχνιών 

υπερδιπλασιάστηκε», όπως επίσης και οι μηνύσεις που περιελάμβαναν οι δικαστικές 

υποθέσεις που αφορούσαν κυρίως την αντιγραφή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

Επίσης η ανακάλυψη πρωτοπόρων ,καινοτόμων τεχνολογικά και λειτουργικά όπως το 

internet και το Google , άλλαξε ριζικά τις ανάγκες των καταναλωτών και άρα και τις 

προτεραιότητες τους ,ενώ παράλληλα ώθησε στην πληροφόρηση με την οποία 

επιτυγχάνεται περισσότερο διαφανή και αποτελεσματική τιμολόγηση από τις 

επιχειρήσεις. 

Επιπρόσθετα η έκρηξη της τεχνολογίας ως άμεσο αποτέλεσμα αύξησε την  ζήτηση και 

την προσφορά , από την οποία η τιμολόγηση επηρεάζεται άμεσα , με μείωση των τιμών 

, καθώς αυξήθηκε ο όγκος διαθέσιμης πληροφόρησης για τον καταναλωτή ,με 

αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να προσφέρουν καλύτερες τιμές , καθόσον κατά πρώτον  ο 

καταναλωτής έχει απεριόριστες αγοραστικές πηγές και κατά δεύτερον ο καταναλωτής 

έχει την δυνατότητα να αδράξει ευκαιρίες ,με άμεσο αποτέλεσμα την τυποποιημένη και 

καλύτερη πληροφόρηση και κυρίως τιμολόγηση. Ο καταναλωτής πλέον έχει την 

διαπραγματευτική ισχύ καθορισμού του ύψους των τιμών ,πιέζοντας για μείωση τιμών. 

Οι επιχειρήσεις όμως πλέον ακολουθούν ακατάλληλη πολιτική  για τις ίδιες ,καθώς 

διεξάγουν ένα καταστροφικό πόλεμο τιμών , με αποτέλεσμα το μερίδιο τους να 

αυξάνεται κατά ελάχιστο λόγω του ότι δεν έχουν εντάξει στην φιλοσοφία τους την 

στρατηγική διαχείριση της τεχνολογικής καινοτομίας, παρέχοντας έτσι παρόμοια 

προϊόντα. Το γεγονός αυτό προκαλεί σύγχυση στην αγορά και στον καταναλωτή. Η 

Wall-Mart όπως κα το ΙΚΕΑ ακολουθούν ένα επιτυχέστατο παράδειγμα τεχνολογικής 

καινοτομίας  ,μέσω της τεχνολογίας αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας. Η τεχνολογία 

αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας είναι μια ετικέτα μικρή ,σε κάθε τεμάχιο προϊόντας και 
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παρέχει «ενεργή παρακολούθηση του προϊόντας από το σημείο παραγωγής μέχρι το 

σημείο πώλησης» Η τεχνολογική αυτή καινοτομία βοηθάει στον έλεγχο των 

αποθεμάτων ,στην τεράστια βελτίωση της αποτελεσματικότητας του logistics centre  

και στην εφαρμογή των καινούργιων συστημάτων τεχνολογίας Just In Time Systems 

(JIT), τα οποία αποτελούν μια πρωτοφανή μετατροπή παροχής του προϊόντας ακριβώς 

την ώρα και την στιγμή που το επιθυμεί ο πελάτης, αφού έχουν προηγηθεί τα ανωτέρω 

βήματα .Όπως προείπαμε το παράδειγμα αυτό ακολουθεί και το ΙΚΕΑ ,το οποίο 

παραθέτουμε στο τέλος σαν μελέτη περίπτωσης καινοτομικής πολιτικής και 

καινοτομικής τεχνολογίας ,αλλά και στρατηγικής κατεύθυνσης , με το logistics centre-

σύστημα φυσικής διανομής να βρίσκεται χιλιόμετρα από τις χώρες στις οποίες 

δραστηριοποιείται που είναι πρόσφατα και η Κίνα, καθώς βρίσκεται στην Σουηδία. 

Επομένως τελικός στόχος της στρατηγικής διαχείρισης της τεχνολογικής καινοτομίας 

,είναι κατά πρώτον οι καταναλωτές και κατά δεύτερον το οποιο θα εξετάσουμε τώρα η 

κοινωνία 

Όπως προαναφέρθηκε η διαχείριση της τεχνολογικής καινοτομίας βοηθάει στην μείωση 

του κόστους.  . Όπως είπαμε επίσης η μείωση του κόστους και η παγκοσμιοποίηση της 

εργασίας βοηθάει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων ,μέσω της στρατηγικής διαχείρισης 

της τεχνολογικής καινοτομίας, ούτως ώστε για την ίδια ποιότητα εργασίας οι 

εργαζόμενοι στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας κυρίως να λαμβάνουν πολύ 

χαμηλότερο μισθό. Με την επιχειρηματική ανάπτυξη όμως εξασφαλίζεται η ανάπτυξη 

του ΑΕΠ του κάθε κράτους και το εισοδηματικό ,βιοτικό και δημογραφικό τους 

επίπεδο ,καθώς μπορούν να συντηρήσουν περισσότερα μέλη της οικογένειας. 

Η «αλληλεπίδραση τεχνολογίας και καινοτομίας μπορεί να παρουσιαστεί με την μέθοδο 

της ώθησης και με την μέθοδο της έλκυσης». Η τεχνολογία ωθεί την κοινωνία  όταν 

λανσάρονται τόσο μεγάλου βαθμού καινοτόμα προϊόντα ,ώστε να προκύψουν αλλαγές 

στις ανάγκες των καταναλωτών, στο επίπεδο χρηστικότητας και γενικότερα κοινωνικές 

αλλαγές ,όπως η είσοδος του διαδικτύου. 

Οι επιχειρήσεις έλκονται από «την κοινωνία για την δημιουργία τεχνολογίας ,όταν η 

κοινωνία για παράδειγμα μέσω νομικών εκπροσώπων» απαιτεί καινοτόμες 

τεχνολογικές αλλαγές στα χαρακτηριστικά του προϊόντας ,γεγονός το οποίο έλαβε χώρα 

στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Ολόκληροι κλάδοι και κατηγορίες επιχειρήσεων  ως άμεσο αποτέλεσμα της ταχύτατης 

απαξίωσης των προϊόντων και των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων είναι πολύ 



150 
 

πιθανό να εξαφανιστούν από τον στρατηγικό χάρτη.   Ένα παράδειγμα επιτυχημένης 

εσωτερικής καινοτομίας είναι η επιχείρηση Corning ,η οποία δραστηριοποιείται στον 

τομέα της τεχνολογίας ,συνεισφέροντας 53% από τα έσοδα και στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών (46% των εσόδων). 
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3 .24 Case study of innovation strategy: ΙΚΕΑ 

Η διατήρηση μιας ισχυρής κουλτούρας ΙΚΕΑ είναι ένας από τους πιο κρίσιμους 

παράγοντες πίσω από την συνεχιζόμενη επιτυχία της έννοιας ΙΚΕΑ ».  

                                         Ingvar Kamprad, founder of IKEA. 

Το ΙΚΕΑ αξιολογεί τα άτομα και είναι η δύναμη του.. Κάνουμε ανθρώπους να 

νιώθουν  άνετα εδώ και επιτρέπουμε  στους ανθρώπους να αναπτυχθούν."  

Jaime Martinez, Head of Human Resources at IKEA North America, in 2003 

Η εταιρεία ΙΚΕΑ, μια μικρή σουηδική εταιρεία, έγινε εξαιρετικά δημοφιλής και 

επιτυχημένη εταιρεία οικιακού εξοπλισμού σε όλο τον κόσμο . 

Η ΙΚΕΑ υιοθέτησε  καινοτόμες στρατηγικές για να προσφέρει  προϊόντα υψηλής 

ποιότητας σε προσιτές τιμές 

.Η ΙΚΕΑ είναι ένας από τους παγκόσμιους καθιερωμένους ανταγωνιστές για είδη 

οικιακού εξοπλισμού και έπιπλα σε όλο τον κόσμο. 

Το χαρακτηριστικό της από τις άλλες ομοειδείς επιχειρήσεις ,είναι το σχετικά σύντομο 

χρονικό διάστημα μέσα στο οποιο πέτυχε παγκόσμια φήμη και σημείωσε τεράστια 

οικονομική επιτυχία, χωρίς να έχει το πλεονέκτημα της τεχνολογικής καινοτομίας. 

 Η στρατηγική του ΙΚΕΑ στηρίζεται στην καινοτομία με ένα καινούργιο στρατηγικό 

μίγμα το οποιο αποτελείται από νέα στοχοθέτηση πελατών, η αξιοποίηση της 

εμφάνισης νέων αναγκών ή προτιμήσεων των πελατών οι οποίοι ενδεχομένως δεν 

εξυπηρετούνταν ικανοποιητικά από άλλους ανταγωνιστές  και μια πρωτοπόρα μέθοδο 

παράγωγης ,παράδοσης ή διανομής των νέων προϊόντων και υπηρεσιών στα 

υφιστάμενα ή νέα τμήματα πελατών, μέσω της νέας τεχνολογίας και των ευρηματικών 

ιδεών εξυπηρέτησης πριν ,κατά την διάρκεια και μετά την πώληση. 

 Οι ιδέες που εφαρμόστηκαν στο ΙΚΕΑ δεν ήταν τέλειες από την πρώτη στιγμή αλλά 

πέρασαν από την φάση της αξιολόγησης ,παίρνοντας ταυτόχρονα σχετικές 

πληροφορίες από την αγορά. 

. Πρεπει να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι πολλοί Σουηδοί ανταγωνιστές του 

Ingar Kamprad ,ιδρυτή του πρώτου καταστήματος της εταιρείας ΙΚΕΑ, μποϊκόταραν 
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και εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση σε πολλες από τις πρωτότυπες ιδέες του στα πρώτα 

στάδια ίδρυσης της εταιρείας , χρησιμοποιώντας το σωματείο του κλάδου τους και τις 

πολιτικές τους διασυνδέσεις υπονομεύοντας τα πρώτα του σχέδια.  

Η εξυπνάδα του όμως του έδωσε λύσεις: 

 Στην αρχή της προσπάθειας του για ίδρυση εταιρίας και είσοδο στην αγορά ο Kamprad 

συνάντησε πολλά εμπόδια βρίσκοντας όλες τις πόρτες κλειστές , εφόσον δεν του 

επέτρεπαν να πουλάει απευθείας στις εμπορικές εκθέσεις  και αναμενόμενο ήταν να 

καταφύγει σε διαφορετικές μεθόδους όπως η λήψη παραγγελίας μέσα στον χώρο 

των εμπορικών εκθέσεων  

Μετά όμως του το απαγόρευσαν και αυτό. Κατόπιν αυτής της απαγόρευσης και της 

συνέχειας των εμποδίων άρχισε να έρχεται σε απευθείας επαφή με τους πελάτες , με 

την έναρξη λειτουργίας μιας επικερδούς  επιχείρησης ταχυδρομικών παραγγελιών 

,η οποία σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο και προϋπόθετε ότι τα έπιπλα ήταν εύκολο να 

μεταφερθούν. 

Κατόπιν υπήρξαν και άλλα εμπόδια άλλα ο ιδρυτής τα ξεπέρασε: 

Οι Σουηδοί κατασκευαστές αρνήθηκαν να συνεργαστούν μαζί του και έτσι 

στράφηκε στην Πολώνια ,μια κοντινή χωρά, εξασφαλίζοντας από εκεί ακόμα 

χαμηλότερες τιμές. 

O Kamprad αφού δεν είχε στη διάθεση του τα παραδοσιακά καταστήματα πώλησης, 

μετέτρεψε ένα εργοστάσιο σε αποθήκη και έκθεση, «που ξεχώριζε επειδή πάνω στα 

διάφορα προς πώληση είδη υπήρχαν επιχειρηματικές καρτελίτσες, έγχρωμος 

κατάλογος, δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης και το σημαντικό δέλεαρ της άμεσης 

παραλαβής το οποιο οφειλόταν στην επιτόπια αποθήκευση» 

Η δύναμη που του έδινε ώθηση ήταν η αναγκαιότητα και η επιλογή…Βλέποντας την 

κατάσταση και την παγκοσμιοποίηση του ΙΚΕΑ στην σύγχρονη πραγματικότητα , η 

επιλογή θέσης ήταν μια ιδιαίτερα ευφυής κίνηση ,γεγονός το οποιο θα αναλύσουμε 

παρακάτω ενώ αποτελούσε και αποτελεί μια πηγή διαφοροποίησης από τους 

ανταγωνιστές. 
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Η θέση αυτή βέβαια ήταν αποτέλεσμα «αφενός προσαρμοστικότητας και αφετέρου 

στρατηγικής»  

Οι περιορισμένοι πόροι ήταν ένα αυστηρό όριο και ώθηση για την αυστηρή 

πειθαρχεία στην επιμονή και στον πειραματισμό καθώς έλαβαν χωρά και οι δυο 

αυτές κινήσεις ,που η μια έγκειται στην αξιοποίηση των ψυχολογικών ικανοτήτων και 

ορίων ,ενώ η άλλη είναι μια απαραίτητη τεχνική για την εφαρμογή εισόδου νέων 

προϊόντων στην αγορά, τα οποία δεν θα έχουν κανένα ελαττωματικό, θα είναι άψογα 

σχεδιασμένα, θα ελκύουν το καταναλωτικό κοινό με την αριστεία και την ποιότητα 

όλων των χαρακτηριστικών τους και θα αποτελέσει ένα προβλεπτικά προσοδοφόρο 

προϊόν με δυνατότητα ταχύτατης διάδοσης και τοποθέτησης στις προτιμήσεις 

,στην αντιληπτή αξία και στην συνείδηση των καταναλωτών. 

 Η επιμονή ,ο πειραματισμός και οι περιορισμένοι πόροι ήταν τα συστατικά 

στοιχεία τα οποία ανέπτυξαν το σύστημα franchisee της εταιρείας για τα έπιπλα 

της. 

Επομένως η αξιολόγηση καταιγισμού ιδεών –brainstorming, η επιμονή ,ο 

πειραματισμός και η μέθοδος της δοκιμής-απορριψης για την εισαγωγή νέων 

προϊόντων στην αγορά αποτέλεσαν την μαγιά της στρατηγικής επιτυχίας της ΙΚΕΑ. 

 

Το πρώτο κατάστημα με προϊόντα της εταιρείας 

άνοιξε στο Älmhult το 1958 και περιείχε το 

μεγαλύτερο εκθεσιακό χώρο επίπλων σε όλη τη 

Σκανδιναβία.  

Το 1963 εγκαινιάστηκε το πρώτο κατάστημα εκτός 

της Σουηδίας, κοντά στο Oslo της Νορβηγίας και το 

οποίο χτίστηκε ως κυκλικό κτίριο κατά μίμηση του 

μουσείου Guggenheim Museum στην Νέα Υόρκη, 

όπως φαίνεται και στην διπλανή εικόνα όπου παρουσιάζονται φωτογραφίες από την 

εσωτερική και εξωτερική άποψη του κτιρίου.  Επίσης όσον αφορά την βαρύτητα 

των θεσμικών  δυνάμεων και  το οργανωτικό πλαίσιο, ,εφαρμόζεται η πολιτική    

διάδοσης  των γνώσεων σε πολυεθνικές εταιρείες (ΤΜΧ) ή στα αγγλικά MSN 

(MULTINATIONAL CORPORATIONS) με την παράλληλη κατεύθυνση  σε  
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γνωστικά  ζητήματα και ανταλλαγή πληροφοριών όπως  η τεχνολογία και η 

καινοτομία, η στρατηγική διαχείριση, οργανωτική μάθηση και διαχείριση της 

γνώσης.  «Οι μελέτες εφαρμογής αυτής της πολιτικής σε μερικές εταιρίες 

καταδεικνύουν ότι η θέληση να μοιραστούν και να απορροφήσουν  τη γνώση οι 

εταιρείες  μέσω των MSN, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από θεσμικές δυνάμεις, 

καθώς και από τους τρόπους με τους οποίους οι οργανώσεις διαρθρώνονται και 

ελέγχονται..» . Η οργανωτική δομή εξασφαλίζει ανταλλαγή γνώσεων. Το  ΙΚΕΑ 

χρησιμοποίει για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής , μέσω   μιας «οργάνωσης 

μήτρας» εξασφαλίζοντας ότι η γνώση είναι κοινή σε όλη την οργάνωση και ότι  

παρέχεται με μια κοινή γραμμή και λειτουργίας σε  κάθε υποκατάστημα και τη 

χώρα του , αντίστοιχα.  Συγκεκριμένα η  λειτουργία μεταφοράς   γνώσης μοιράζεται 

μέσω ενός γραφείου παροχής υπηρεσιών σε κάθε χώρα σε μια παγκόσμια υπηρεσία 

γραφείου. Οι περιοχές οι οποίες  παρέχεται( εντός και μεταξύ) είναι έξι περιφερειών : 

Ευρώπη , Βόρεια Ευρώπη ,  Νότια Ευρώπη,  Βόρεια Αμερική,  Ασία Ειρηνικού και  

Ρωσία / Ουκρανία. . Ακρογωνιαίος λίθος  για την ανταλλαγή γνώσης μέσα στο  ΙΚΕΑ 

είναι η  εταιρική του  κουλτούρα. Όπως περιγράφεται σε εταιρικό επίπεδο: «Ένα μέρος  

του πολιτισμού είναι το πώς θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους όλοι οι εργαζόμενοι και τα 

δίκτυα , πώς μιλάμε ο ένας στον άλλο εργαζόμενος και παράγοντας .» Δεν είναι κατ 

'ανάγκην κάτι που είναι απτό Ωστόσο, τονίζεται ότι τα προσωπικά δίκτυα είναι ζωτικής 

σημασίας για την ανταλλαγή σχετικών γνώσεων και δεν επιτρέπεται να μην 

πληροφορηθεί ή να μην ακολουθηθεί  η  «οργάνωση μήτρας» . Η ομογένεια , η οποία 

υπάρχει   είναι πολύ σημαντικό συστατικό στοιχείο ,  ειδικά για την πληροφόρηση του 

νέου προσωπικού  και για τις πιο απομακρυσμένες αγορές. Συγκεκριμένα  ένας Ρώσος 

διευθυντής  υποστήριξε ότι «Αν θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα  καλό  IKEA τότε 

μπορούμε να το κάνουμε μόνο με ανθρώπους που ξέρουν τι  είναι IKEA .» ( Jonsson A, 

and  Kalling T. , 2007 ) . 

 Σύμφωνα με την  Salzer Miriam. άλλοι παράγοντες οι οποίοι εξετάζουν την οργάνωση 

μιας εταιρείας  και κατ ’επέκταση του ΙΚΕΑ είναι  η ταυτότητα , η οποία ορίζεται ως η  

άποψη των οργανωτικών μελών της οργάνωσης, το προφίλ  που είναι η συνειδητή 

επικοινωνία της ταυτότητας, και η εικόνα η οποία ορίζεται ως  ο τρόπος που  οι άλλοι 

αντιλαμβάνονται την οργάνωση. Η σχέση μεταξύ της εικόνας ,της ταυτότητας και του 

προφίλ, όπως εκφράζεται γενικά στη βιβλιογραφία της εμπορίας, εμφανίζεται στο  

παρακάτω σχήμα (Salzer M., 1994 ) : 
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Η Χωροταξική διάταξη του ΙΚΕΑ όπως αναφέρθηκε στην ιστορική αναδρομή 

εμπνεύστηκε αρχικά  από το New York Geinhamm Mouseum , το οποίο εδρεύει στην 

Νέα Υόρκη Συγκεκριμένα εφαρμόστηκε  στο πρώτο κεντρικό κατάστημα το οποίο 

εγκαινιάστηκε το 1965 στην Στοκχόλμη ,  είχε έκταση  45.800 τ.μ   και έγινε τελικά 

πρότυπο για όλα τα καταστήματα λιανικής πώλησης (υποκαταστήματα) της 

επιχείρησης .Ένα από χαρακτηριστικά του  στοιχεία, το οποίο αποτελούσε πρωτοτυπία 

για εκείνη την εποχή ήταν: ένα κέντρο φροντίδας παιδιών , ένα ρεστοράν , μία τράπεζα 

και  επαρκές χώρος για 1.000 αμάξια .Αποτέλεσμα  ήταν απόν την πρώτη στιγμή να 

γίνει  ο αγαπημένος προορισμός αγοράς επίπλων από όλους τους Σουηδούς, που ήταν 

ευαισθητοποιημένοι στην τιμή. (Normann R. and Raminez R, 1993 ) .Σύμφωνα με το 

άρθρο «A Marketing Adventure inside the IKEA Maze» (Through the eyes of  a 

marketer, 2012) Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των cfs systems , τα οποία είναι  

πληροφοριακά συστήματα και   χρησιμοποιούνται στην σχεδίαση κτιριακών 

εγκαταστάσεων καθώς και σε άλλες παροχές όπως συστήματα υγείας κλπ και θα 

αναλύσουμε  πιο κάτω  , η εταιρεία ΙΚΕΑ έχει υιοθετήσει μια εσωτερική διαρρύθμιση  

και ένα περιστροφικό design  που θυμίζει λαβύρινθο και αποτελεί ένα προσχεδιασμένο 

τρόπο εσωτερικής δόμησης όλων των καταστημάτων της, σε όλον τον κόσμο. . Ο 

χωροταξικός σχεδιασμός σχεδιάστηκε ώστε να έχει : μία μπροστινή θύρα (θύρα 

εισόδου) στην οποία δίνονται μετροταινίες , στυλό , notepaper με στόχο να διαλέξει ο 

πελάτης το καταλληλότερο , αποδοτικότερο και πιο εύχρηστο για αυτόν προϊόν και μια 

θύρα εξόδου  μετά την πληρωμή στην οποία δίνονται  καλαθάκια για την μεταφορά στο 

αμάξι των προϊόντων , τα οποία αγοράστηκαν, και  σχάρα οροφής αμαξιού  σε 
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περίπτωση μη χωρητικότητας του αμαξιού και μη ευκολία μετακίνησης του προϊόντος 

από τον πελάτη ,(Normann R. Richard R, 1993) 

Η προκατασκευασμένη δομή αντιμετωπίζεται από το ΙΚΕΑ και από πολλές εταιρείες 

διεθνώς  ως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος στις διαδικασίες κατασκευής επίπλων, 

διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα της κατασκευής και μειώνοντας τα κόστη και 

τον χρόνο. Τα προκατασκευασμένα υλικά δηλαδή που αξιοποιεί η ΙΚΕΑ στην 

παραγωγική της διαδικασία αποτελούν τη λύση για το πρόβλημα της απόδοσης και της 

αύξησης της κερδοφορίας των εταιρειών στον κλάδο της κατασκευής επίπλων. 

Συγκεκριμένα το ΙΚΕΑ χρησιμοποιεί την VP τεχνολογία με τις εξής διαδικασίες: 

: 1. Συντονισμός σχεδιασμού:   χρησιμοποιεί την μέθοδο DMF και DFL ώστε να 

ενισχύσει τον προκατασκευασμένο σχεδιασμό , την παραγωγή , την μεταφορά και 

την εγκατάσταση .Μέσω της VP για αυτό τον σκοπό αλλά και για την εξυπηρέτηση 

τους συνεργάζονται αρχιτέκτονες , μηχανικοί ,ιδιοκτήτες και εργολάβοι . 

2 . Βελτιστοποίηση προϊόντας : Πραγματοποιείται μέσα από 3D διδασκαλία 

παραγωγής  για να πραγματοποιηθεί ομαλά αυτή η παραγωγική διαδικασία ,  λόγω του 

ότι τα προκατασκευασμένα στοιχεία πρέπει να παράγονται και διατίθενται 

έγκαιρα, με λογική αλληλουχία προκειμένου η παραγωγική διαδικασία να 

ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της κατασκευαστικής διαδικασίας . 

 

 3. Βελτίωση εγκατάστασης. Με σκοπό να αποφευχθεί ο χρόνος κατασκευής και το 

κόστος υπέρβασης και να διατηρηθεί  η  ποιότητα, είναι αναγκαία μια  «λογική και 

σαφή ακολουθία εγκατάστασης και μια σαφή διαδικασία  στο στάδιο 

συναρμολόγησης.» Ωστόσο, επί του παρόντος  σε άλλες εταιρείες, η πρόοδος της 

κατασκευής έργων συχνά καθοδηγείται μόνο με την εφαρμογή ενός διαγράμματος, 

Gantt και με τη διαδικασία της εγκατάστασης κατά κύριο λόγο να βασίζεται στην 

εμπειρία, του εργοδηγού της αναφοράς. Η εξάρτηση αυτή είναι ανεπαρκής και 

συνήθως οδηγεί σε αυτά τα οποία προείπαμε ( εργασιακή καθυστέρηση, λάθη  

μεταξύ προκατασκευασμένων στοιχείων ή εξοπλισμό ,  σε παραβιάσεις των νόμων 

ασφάλειας περί  των ατυχημάτων κλπ.) 

Η καινοτομία του ΙΚΕΑ όμως με τις 3D δισκέτες καθοδήγησης που χρησιμοποιεί 

πετυχαίνει καλύτερο αποτέλεσμα. Στην διαδικασία αυτή το σύνολο του έργου θα 
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πρέπει να είναι κατανεμημένο σε τμήματα, καθένα από τα οποία είναι η   

«προσομοίωση»  για να βρεθεί μια κατάλληλη μέθοδο εγκατάστασης.  

Το σύνολο του έργου αποτελείται από τα εξής τμήματα : 1. Πρώτον ο διαχειριστής 

του έργου προσδιορίζει τις εργασίες εγκατάστασης  και στη συνέχεια συνεργάζεται 

με τους εργοδηγούς για την εφαρμογή του έργου.  

2.Έπειτα οι εργοδηγοί συγκρίνουν και ελέγχουν τις διαφορετικές μεθόδους 

εγκατάστασης για κάθε διαδικασία και καθορίζουν την κατάλληλη μέθοδο σε ένα 

εικονικό περιβάλλον (VP τεχνολογίας). Έτσι προκύπτουν οι οδηγίες εγκατάστασης 

σε τρισδιάστατα μοντέλα. Αυτό επιτρέπει σε όλους τους εργαζομένους να 

κατανοήσουν την ακολουθία της εγκατάστασης καλύτερα, από ότι αποκλειστικά 

στην εμπειρία. Οι εργαζόμενοι μπορούν εύκολα να ακολουθήσουν τις οδηγίες που 

εμφανίζονται για την εγκατάσταση προκατασκευασμένων στοιχείων. Απαλύνονται 

έτσι ολοκληρωτικά οι διαδικασίες εγκατάστασης  και μειώνονται οι κίνδυνοι των 

ατυχημάτων, δυσλειτουργιών και άλλων ζητημάτων, αφού μπορούν να ελεγχθούν 

στο εικονικό περιβάλλον και αν υπάρχει πρόβλημα να προστεθούν περισσότερες  

οδηγίες συναρμολόγησης πριν από την πραγματική κατασκευή. Έτσι επιτυγχάνεται 

η βελτιστοποίηση της οργανωτικής δραστηριότητας και της εξαγωγής ενός σχεδίου 

παραγωγής, καθώς και η συντριπτική μείωση του συνολικού κόστους .( Heng  Li, 

Guo H. L., Skitmore Martin,  Ting Huang ,  K. Y. N. Chan, Chan  Greg.  

i. Σύμφωνα με  στοιχεία που προέκυψαν προμηθευτή από συγκριτικές μελέτες 

περιπτώσεων της Σουηδικής προέλευσης  επίπλων ΙΚΕΑ και άλλες διεθνής 

επιτυχημένες εταιρείες , οι οποίες χρησιμοποιούν  τις πτυχές του service design και 

βασίζονται σε  αξίες στην επιχείρηση, οι επιχειρήσεις αυτές  υιοθετούν  την κυρίαρχη 

λογική σχεδιασμού εξυπηρέτησης , δηλαδή όπως ονομάζεται την  SD – logic, Τα 

αποτελέσματα των μελετών  ήταν τα εξής ; Το επίκεντρο του προτεινόμενου 

μοντέλου service design και των καινοτομιών  της εξυπηρέτησης είναι βασισμένο 

στις αξίες της  «αριστείας» υπηρεσίας ,της καινοτομίας  και των υπηρεσιών , με 

εφαρμογή των πρακτικών CRS. Ως βάση θέτουν  την ανάπτυξη ενός 

επιχειρηματικού μοντέλου για τις αξίες των υπηρεσιών και του σχεδιασμού 

προίόντος στις αειφόρες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πρέπει να επισημάνουμε 

ότι υπάρχουν δύο επιχειρησιακές λογικές : η GD –logic και η SD-logic , η οποία 

υιοθετείται από το IKEA ως προς τον σχεδιασμό εξυπηρέτησης.  Επεξηγηματικά: Η 

GD λογική βασίζεται κυρίως στην παραδοσιακή άποψη ότι οι επιχειρήσεις έχουν 
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μετα-δραστικές  -επιπτώσεις  σε σχέση με  την τιμή που προσφέρουν ,η οποία  είναι 

ενσωματωμένη  σε μονάδες παραγωγής (συνήθως κατασκευής  εμπορευμάτων) με τη 

χρήση των λεγόμενων «operant» πόρων (απτούς φυσικούς πόρους). 

 

Αντίθετα, η SD λογική ασχολείται κυρίως με την τιμή που είναι συν-δημιουργείται 

με τους πελάτες κατά την διάρκεια αλληλεπιδράσεων μέσω της χρήσης  

υπηρεσιών των λεγόμενων "operant "πόρων ,δηλαδή μέσω των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων από τα κατώτερα κλιμάκια (απλοί υπάλληλοι-εργαζόμενοι ) μέχρι τα 

ανώτατα διευθυντικά στελέχη , που καθορίζουν τον σχεδιασμό του service design 

του πελάτη (ΙΚΕΑ).(Edvarlsson B. and Enquist B. , 2011) . 

 

Η τεχνολογία VP σε αυτή την μελέτη περιλαμβάνει λογισμικό  που αναπτύχθηκε 

από την CVPL,  «προσαρμόζοντας τα δύο συστήματα λογισμικού, CATIA V5 και 

DELMIA V5 της DASSAULT SYSTEMES. και επεκτείνει τις τρέχουσες 

τεχνολογίες, όπως 4D CAD, τα οποία αντιπροσωπεύουν την πρόοδο της 

κατασκευής .»  (τα οποία είναι σκόπιμο  μόνο να αναφερθούν στην παρούσα εργασία ) 

. (Li H. , Guo H. L. , Skitmore M. , Huang T. , Chan A,Y,N and Chan G ,  2010 )  

 

PRODUCT/ SERVICE DESIGN 

Σχεδιασμός προϊόντων (Product Design) 

 Το ΙΚΕΑ χρησιμοποιεί κανονισμούς  στον σχεδιασμό των επίπλων μέσω της  

διαδραστικής τεχνολογίας . Η χρήση των οπτικοποιημένων  κανονισμών  

αξιολογήθηκε σε δύο περιπτώσεις: κατά την έναρξη, όταν η πρώτη σειρά των 

κανονισμών παρουσιάστηκε, και μετά από έξι χρόνια χρήσης όλων των κανονισμών. Η 

οπτική μέθοδος και οι κανονισμοί  ήταν το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας σχεδιασμού 

με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και των δυνητικών χρηστών, σε συνεργασία με το 

IKEA της Σουηδίας AB, η οποία  θα παρουσιαστεί παρακάτω.  Τα είδη  των 

απεικονίσεων όπως  η απεικόνιση των κατευθυντήριων γραμμών σχεδιασμού , 

εφαρμόστηκαν αρχικά  μέσω συμμετοχικής προσέγγισης  και τεχνογνωσίας  και 

οδήγησαν σε σαφής παρουσιάσεις σημαντικών εφαρμογών  και θεαματικές αντιδράσεις  

μεταξύ των χρηστών. σε διάφορους τομείς προϊόντων στην IKEA. Οι κανονισμοί  αυτοί 

στο ΙΚΕΑ χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό προϊόντας για την διασφάλιση της 

υψηλής ποιότητας και για την ποιότητα σε συστήματα διαχείρισης. (Επίσης 
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χρησιμοποιούνται στην παραγωγική και επικοινωνιακή διαδικασία ). Οι κανονισμοί 

είναι   ένα συμβατικό σύστημα , το οποίο εμπεριέχει μια  παραδοσιακή  « έκθεση-

αναφοράς», η οποία βασίζεται σε ένα κείμενο με μια λίστα  κλάσεων , οι οποίες   

συνοδεύονται από πίνακες και εικόνες, ή παρουσιάζονται ως έγγραφα .Η καλή χρήση 

αυτού του συστήματος στο ΙΚΕΑ οδήγησε στο να μην είναι χρονοβόρα και δαπανηρή 

η συγκεκριμένη διεργασία  όπως συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. .  Το ΙΚΕΑ 

μέσω της τεχνολογίας Web τεχνολογίας, απεικονίζει τον σχεδιασμό και επιτρέπει 

στους χρήστες να ανταλλάσουν  σε αυτόν    πληροφορίες , μέσω υπερσύνδεσης 

κειμένου, παροχή  εικόνων , κινουμένων σχεδίων και  δυναμικό πολυμέσων. Επίσης 

χρησιμοποιεί τα συστήματα ISO με στόχο την βελτιστοποίηση της ποιότητας 

σχεδιασμού , τα οποία είναι γρήγορα , περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές ασκήσεις μέγιστης 

παραγωγής, απαιτήσεις εκτίμησης και αποτίμησης . Μια  πειραματική εφαρμογή της 

οπτικής μεθόδου ,που προαναφέραμε στο ΙΚΕΑ της Σουηδίας (IOS)AB με σχηματική  

απεικόνιση  είναι η παρακάτω : 

 

 

 

 

 

Οι αστικοποιημένη μέθοδος- (κανονισμοί)  που απεικονίστηκε με εικόνες,  

κινούμενα σχέδια, τον έλεγχο εξοπλισμού  και τα σενάρια, απεικονίζεται στο σχήμα 

2 . 
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Οι αξιολογήσεις από τους χρήστες έδειξαν μια πολύ θετική στάση των χρηστών που 

ανταποκρίθηκαν στην χρήση  της οπτικής μεθόδου και σχεδίασης  Η συμμετοχική 

προσέγγιση σε συνδυασμό με τους οπτική μέθοδο, απεικονίζοντας τις κατευθυντήριες 

γραμμές σχεδιασμού του προϊόντας, οδήγησε σε σαφείς παρουσιάσεις και project 

προϊόντων και σε καταπληκτικές δυνατότητες των χρηστών . Αυτά τα είδη των 

οπτικών απεικονίσεων  έχουν αποδειχθεί ότι είναι εφαρμόσιμα  σε μια ευρεία γκάμα 

με δυνατότητα περαιτέρω διάδοσης σε άλλες εταιρίες και σε ακόμα και σε άλλους 

κατασκευαστικούς κλάδους.(Blome Μ., 2012) 

Αξιοσημείωτη ήταν η στρατηγική του ΙΚΕΑ για την κάθετη ολοκλήρωση , δηλαδή 

της παραγωγής των επίπλων όχι με τη μέθοδο outsourcing αλλά της δικής της 

παραγωγικής μονάδας επίπλων και αξιοσημείωτο είναι ότι το κόστος δεν μετακυλύετε 

στον καταναλωτή ,πράγμα το οποίο θα ήταν αναμενόμενο λόγω του κόστους που έχει 

η κάθετη ολοκλήρωση και προς τα πίσω ,την οποία πραγματοποίησε το ΙΚΕΑ Επιπλέον 
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επεξεργάστηκε η μέθοδος πακεταρίσματος flat pack το έτος 1956  με αποτέλεσμα 

να επιτυγχάνονται μειωμένα κόστη μεταφοράς, περιορισμό του αποθηκευτικού 

χώρου, μείωση των ελαττωματικών προϊόντων κατά τη μεταφορά και μείωση του 

εργατικού κόστους. Το IKEA Lovet, , ήταν το πρώτο προϊόν που σχεδιάστηκε flat 

pack.  Ένα σημαντικό είδος των έργων ανάπτυξης του δικτύου  ΙΚΕΑ αφορά τις νέες 

τεχνολογίες.  Στην πραγματικότητα, το  IKEA ψάχνει συνεχώς για τις τεχνολογίες 

που μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη μείωση του κόστους,  την βελτίωση της 

ποιότητας, ή να επιτρέπουν νέα σχέδιο-project. Συγκεκριμένα η τεχνολογία 

επίστρωσης, (όπως ονομάζεται) για παράδειγμα, είναι ζωτικής σημασίας για το ΙΚΕΑ 

και αποτελεί καίριο στοιχείο  στον σχεδιασμό προϊόντας του στην κατασκευή επίπλων ,  

επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό τον σχεδιασμό και  την ποιότητα, . Το μειονέκτημα 

της είναι ότι είναι δαπανηρή και  αν ο χειρισμός της είναι ακατάλληλος , μπορεί να 

γίνει επικίνδυνη για την υγεία και το περιβάλλον.  Το IKEA  επομένως  ασχολείται 

πολύ  με την τεχνολογία επικάλυψης  και έχει προωθήσει τα εκατοντάδες σχέδια του 

(project)  για τη βελτίωσή τους σε προμηθευτές της, με σκοπό να αποφύγει ή να 

προλάβει την αρνητική διαχείριση της  τεχνολογίας επίστρωσης  . Μια δεύτερη 

καινοτομία του ΙΚΕΑ όσον αφορά τα project  (τον σχεδιασμό)  των προϊόντων  του  

,είναι η "έντυπη  αποστολή project " που αφορούσε ένα τραπέζι.    το οποίο  

ονομάστηκε "Lack" . Το ΙΚΕΑ  σε συνεργασία με τους προμηθευτές  ασχολήθηκε με  

το κόστος του project. Αποτέλεσμα είναι να πωλούνται περισσότερα  από 2,5 

εκατομμύρια μονάδες τραπεζιού “Lack” ετησίως μέχρι σήμερα . 

Επίσης το   Σκανδιναβικό design , η απλότητα , η κομψότητα ,   η χαμηλής  τιμής 

άντληση πόρων των παραγωγικών στοιχείων ,  η δημιουργία επίπλων knock down 

και flat pack, με την εύκολη μεταφορά τους από τους ίδιους τους πελάτες και η 

εύκολη συναρμολόγηση τους ταυτόχρονα , είναι τα κλειδιά της παγκόσμιας 

επιτυχίας του ΙΚΕΑ και της ηγετικής θέσης του στην αγορά  παγκοσμίως, στον 

τομέα του  κατασκευαστικού κλάδου είναι πλεονεκτήματα για το ΙΚΕΑ. 

 

 

Παρακάτω  παρατίθεται ένα σχεδιάγραμμα , το οποίο αφορά το τραπέζι "Lack "  

(Baraldi E. , 2008 ): 
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Το ΙΚΕΑ εκτυπώνει καθημερινά περισσότερο από 45 εκατομμύρια καταλόγους σε 

δέκα διαφορετικές γλώσσες , οι οποίοι περιέχουν  λόγω της ευρείας γκάμας και της 

ευχέρειας τους το 30-40 % από τα 10.000 διαφορετικά προϊόντα ,τα οποία μετά 

γίνονται πρότυπα. . Σε όλα τα ράφια ή τα προϊόντα αναγράφεται πάνω η τιμή , οι 

διαστάσεις , τα κατασκευαστικά προϊόντα , τα χρώματα στα οποία είναι διαθέσιμα , 

οδηγίες για προσοχή όχι μόνο για τα μικρά παιδιά αλλά και για τον οποιοδήποτε 

ενήλικα παραθέτοντας στοιχεία επικινδυνότητας των συστατικών , των υλικών ή της 

χρήσης , καθώς και η συγκεκριμένη τοποθεσία και το τμήμα μέσα στο κατάστημα από 

το οποίο μπορούν να παραγγελθούν ή να αγοραστούν. Επίσης όσον αφορά τον 

σχεδιασμό προϊόντος τα έπιπλα είναι συνδυασμένα όλα μαζί  ( group together) με 

εύχρηστο και λειτουργικό τρόπο , ώστε να δείξουν ένα λειτουργικό και νέο – φρέσκο 

τρόπο ζωής , γεγονός το οποίο θα αναλυθεί αργότερα στην αναφορά της εμπειρίας και 

των μηνυμάτων που  το ΙΚΕΑ έχει να δώσει ως στόχο στον τελικό καταναλωτή , καθώς 

είναι αυτός ο κύριος λόγος παροχής του σχεδιασμού των προϊόντων και των 

υπηρεσιών : η εμπειρία του τελικού καταναλωτή και η αντιμετώπιση του όχι ως 

καταναλωτικό ον αλλά ως άνθρωπο. (Richard Normann and Rafael Ramírez , 1993 ) 

Η  διαχείριση των αποθεμάτων προέρχεται από ένα διεθνές δίκτυο 14 

αποθηκευτικών χώρων (warehouses). Η κάθε ταμειακή μηχανή σε ένα οποιοδήποτε 

κατάστημα σε παγκόσμιο επίπεδο μεταβιβάζει διαρκώς πληροφορίες πωλήσεων στα 

αρμόδια τμήματα διαχείρισης αποθεμάτων στο Almhult της Σουηδίας. . Το 

μεγαλύτερο από αυτά έχει έκταση 135.000 τ.μ. ,το οποίο βρίσκεται στο Almhult  της 

Σουηδίας και το οποίο έχει χωρητικότητα 30.000 τρίκλινων τμημάτων Εκεί γίνεται 

επεξεργασία των πληροφοριών, με στόχο την άψογη διακίνηση και μεταχείριση των 

αποθεμάτων. Οι αποθηκευτικοί χώροι (χώροι αποθεμάτων) δεν λειτουργούν απλά ως 

αποθήκες, αλλά στην πραγματικότητα   διαδραματίζουν ένα καίριο ρόλο: είναι σημεία 

ελέγχου των logistics (logistical control points),κι αποτελούν κόμβους 

διαμετακόμισης., κέντρα ενοποίησης ,σταθεροποίησης και παγιοποίησης μειώνουν την 
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ανάγκη αποθήκευσης της παραγωγής , το κεντρικό γραφείο επίβλεψης των 

πληροφοριών συνδέει  το απόθεμα με τα μεταφορικά  μέσα π.χ. ναυτιλιακά  μέσα τα 

οποία θα το μεταφέρουν  , κατέχουν ενεργητικό ρόλο όσον αφορά τα αποθέματα και 

την ζήτηση και βοηθάνε στην κάλυψη της ζήτησης (Normann R.  and  Raminez R. , 

1993 ) 

 Το ΙΚΕΑ απασχολεί 1.600 προμηθευτές περίπου, οι οποίοι βρίσκονται σε μεγάλο 

εύρος διασποράς και συγκεκριμένα σε πάνω από 50 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο . 

(Normann R. and Raminez R. , 1993). 

 

Επίσης το ΙΚΕΑ  στο  Amulet της Σουηδίας  απασχολεί 700 εργαζόμενους   , οι οποίοι 

κατέχουν ένα καίριο ρόλο : Είναι υπεύθυνοι από μία κεντρική θέση να συννενοηθούν 

, και να ασκήσουν αλληλεπίδραση  σε logistics προμηθευτές κλειδιά  , σε σχέση με  

στρατηγικά ζητήματα όπως ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός δυναμικότητας και 

απόδοσης της παραγωγής και ο σχεδιασμός μεγάλων τεχνικών έργων ανάπτυξης. 

Το ΙΚΕΑ χρειάζεται εταίρους που μπορούν συγκεκριμένα να παράγουν συνολικά 

12.000 αντικείμενα και η συνεργασία της με αυτούς εξαρτάται από τα σύνθετα 

προϊόντα παραγωγής , τα οποία πρέπει να εκτελέσουν, από την άποψη της παραγωγής  

.ενώ ο άψογος σχεδιασμός , ο χειρισμός και συντονισμός της παραγωγικής 

τεχνολογίας και των τεχνολογικών μέσων , είναι απαραίτητο κριτήριο. (Baraldi E. , 

2008 ) . 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των επιτυχημένων δικτύων του ΙΚΕΑ είναι η 

εξισορροπημένη σχέση εξουσίας μεταξύ των μεγαλύτερων ομολόγων του ,(όπως η 



164 
 

Akzo-Nobel  και Maersk) . Το ΙΚΕΑ δεν μπορεί να επηρεάσει εύκολα αυτούς τους  

μεγάλους  παίχτες και παράγοντες επιχειρηματικής δράσης  και  λόγω αυτού 

συμμορφώνονται με τα αιτήματα του ΙΚΕΑ μόνον εφόσον αποκτήσουν 

ένα πλεονέκτημα ή όφελος από μια συγκεκριμένη συνεργασία  (π.χ. η συνεργασία 

για εκμάθηση μέσω του ΙΚΕΑ μιας νέας τεχνολογίας.). 

 

Στον πίνακα 1 συνοπτικά παρατίθενται όλα τα συστατικά κλειδιά επιτυχίας του δικτύου 

διανομής , τα οποία εφαρμόζει το ΙΚΕΑ : 

 

 

Παρακάτω σχεδιαγραμματικά για λόγους σύνοψης  παρατίθενται όλα τα στοιχεία 

αλληλεπίδρασης με τους προμηθευτές  και αποδοτικότητας των ΙΤ logistics 

systems τα οποία εφαρμόζει το ΙΚΕΑ (Baraldi E, 2008 ): 
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Επίσης το IKEA απασχολεί 12 τεχνικούς ( technichians) , οι οποίοι αποκαλούνται 

Engineering, για τεχνική υποστήριξη των προμηθευτών. 
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Το 1973 η εταιρεία επεκτάθηκε στην Ελβετία, ενώ με γοργούς ρυθμούς αναπτύχθηκε 

στην Γερμανία, η οποία αποτελεί την χώρα με τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων για 

την εταιρεία σήμερα. 

 Έπειτα από τρία χρόνια η εταιρεία επεκτάθηκε σε δύο ηπείρους, το 1975 στην 

Αυστραλία και το 1976 στον Καναδά.  

Το 1985 είχαμε την IKEA-US (Η.Π.Α) ενώ το 1987 την IKEA UK(Μ. Βρετανία). 

Οι χώρες στις οποίες πουλάει πιο πολύ η εταιρεία είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η 

Αγγλία, η Σουηδία και οι Η.Π.Α . 

Σύμφωνα με το περιοδικό « Furniture Today » (30/1/2012) οι πωλήσεις της ΙΚΕΑ για 

το οικονομικό έτος 31/08/2011-31/08/2012 σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκαν κατά 

6,9% ενώ τα κέρδη αν κατά 10,3% παρόλο που αυξήθηκαν τα κόστη για 

ακατέργαστες πρώτες ύλες.  

Το ΙΚΕΑ το 1992 με πελατεία 96 εκατομμυρίων ανθρώπων και κέρδη που 

ανέρχονταν  το 1992 σε 4,3 δισεκατομμύρια   έχει μέσο όρο ανάπτυξης 15% τα 

τελευταία 5 χρόνια , με περιθώρια κέρδους 8-10 %, χωρίς έχει  καταφύγει  

καθόλου κιόλας  μέχρι τώρα  στο χρηματιστήριο για χρηματοδότηση. (Norman R. 

and Ramirez R., 1993)   . 

Οι  πωλήσεις του Ομίλου IKEA για το οικονομικό έτος 2006 ανήλθαν σε 17,3 δισ. 

Ευρώ (Baraldi E. 2008) ενώ το μέγεθος του επιτεύγματος του φαίνεται πιο ξεκάθαρα 

από  τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία  καταδεικνύουν ότι παρά τις τεράστιες δαπάνες 

που γίνονται μεταξύ των επιχειρήσεων μέσω του πόλεμου τιμών , οι ανταγωνιστές 

βλέπουν τις περισσότερες φορές οριακές αυξήσεις στο μερίδιο της αγοράς το οποιο 

έχουν στην κατοχή τους , ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των νεοεισερχομένων εταιριών 

όπως είπαμε και στην στρατηγική της καινοτομίας  ,ενός κλάδου τίθενται εκτός αγοράς 

μέσα σε μια πενταετία, ενώ λίγες καταφέρνουν να συγκεντρώσουν ένα μικρό μερίδιο 

αγοράς της τάξης του 5 % περίπου μέσα σε μια πενταετία. 

Οι συνολικές πωλήσεις ήταν συνολικά της τάξης των 24,7 δις. ευρώ ενώ τα κέρδη ήταν 

2,97 δις. Ευρώ , 12.000 προϊόντα και 104.00 υπαλλήλους. (Baraldi E., 2008) Σύμφωνα 

με τα στατιστικά, η εταιρεία υπολογίζει 301 καταστήματα σε 41 χώρες   
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Μία εικόνα του αρχικού προσφερόμενου χώρου-οικοπέδου ,όπου εκεί εν τέλει 

εγκαινιάστηκε το πρώτο κατάστημα στην Σουηδία παρατίθεται παρακάτω (Salzer 

M. , 1994 ) : 

   

Το IKEA στην Βόρεια Αμερική (ΙΚΕΑ), μια μεγάλη εταιρεία λιανικής πώλησης 

επίπλων και  αμερικανική θυγατρική της Σουηδίας  η οποία βασίζεται ΙΚΕΑ στον 

Όμιλο ΙΚΕΑ, ήταν 62η στον κατάλογο, του παγκοσμίως γνωστού περιοδικού 

Fortune τον Ιανουάριο του 2005 στην λίστα με τις  «100 Best Companies to Work 

For». 

Το  ΙΚΕΑ με την μοναδική εργασιακή κουλτούρα του διακρίθηκε για καινοτόμες 

πρακτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της, με  έμφαση στην ευελιξία 

και την ευημερία,  με παράλληλη εστίαση στην ανάπτυξη των εργαζομένων. 

  Οι εργαζόμενοι στο  ΙΚΕΑ αποκαλούνται συνεργάτες  ενώ ενθαρρύνονται για την 

ποικιλομορφία και την δημιουργικότητα τους από τον τρόπο σκεπτικού και λειτουργίας 

των απλών ατομικών ή εργασιακών ομάδων ,των  ομάδων επίλυσης προβλημάτων ,τον 

τρόπο με τον οποιο εκτελούν τα καθήκοντα τους ,την συνεννόηση μεταξύ 

διαλειτουργικών μονάδων και την ανοιχτή επικοινωνία με την Διοίκηση σε συνδυασμό 

με την υποβολή προτάσεων για την καλυτέρευση της εταιρείας. 

Ο Πρόεδρος του  ΙΚΕΑ, δήλωσε  τον ενθουσιασμό του για την αναγνώριση και 

αποδοχή της ΙΚΕΑ ως ένα από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα.. "Είμαστε 
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στην ευχάριστη θέση να είναι στο περιοδικό  Fortune μεταξύ των " 100 Best Companies 

to Work For. " 

Στο ΙΚΕΑ, ζούμε με τη φιλοσοφία ότι οι συνεργάτες σας έχουν την υποστήριξη και την 

ευελιξία για να κάνουν την προσωπική τους ζωή μια επιτυχία, που ευδοκιμεί στο χώρο 

εργασίας, πάρα πολύ, " είπε.  

Τον Σεπτέμβριο του 2004, λιγους μήνες νωρίτερα η ΙΚΕΑ έχει αναφερθεί ως ένας από 

τους «100 Best Companies for Working Mothers» λόγω της φροντίδας για τις 

μητέρες η οποία αποκαλύφθηκε σε μια έρευνα ,η οποία διεξήχθη εκείνη την περίοδο 

και «εκτίμησαν τις προσπάθειές της ΙΚΕΑ στη δημιουργία ενός εργασιακού 

περιβάλλοντος που φιλοξενούνται οι ανάγκες των μητέρων. 

 Τρία ζητήματα που τονίστηκαν ιδιαίτερα σε αυτή τη μελέτη - ευέλικτο 

προγραμματισμό εργασιών, το χρόνο μακριά για τους νέους γονείς, και τις 

εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας.»  

Ο τομέας της λιανικής πώλησης, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ήταν 

γνωστός για την φιλικότητα του προς τους υπαλλήλους , καθώς καταβάλλουν 

χαμηλούς μισθούς με την απαίτηση έξτρα ωρών εργασίας και η ΙΚΕΑ έκανε αυτή 

την διαφορά, με αποτέλεσμα να γίνει ένας από τους πιο δημοτικούς και δημοφιλείς 

προορισμούς απασχόλησης. 

Οι μη φιλικές πολιτικές αντιπροσώπευαν το γεγονός «ότι ο τομέας έχει ένα από τα 

υψηλότερα ποσοστά του κύκλου εργασιών όλων των κλάδων».  

Ως εκ τούτου, υποφέρει από υψηλό κόστος ανθρώπινων πόρων (HR), , ενώ οι εταιρείες 

έπρεπε να προσλαμβάνουν  και να εκπαιδεύουν συνεχώς τους νεοπροσλειφθέντες 

υπαλλήλους.. 

 «Στο πλαίσιο αυτό, η ΙΚΕΑ ξεχώρισε για τις φιλικές και γενναιόδωρες πολιτικές 

των εργαζομένων με πολλαπλά οφέλη και αντιπαροχές  τα οποία είναι η προτιμώμενη 

επιλογή εργοδότη στον τομέα του λιανικού εμπορίου» 

Πηγή 

(Source):http://www.icmrindia.org/casestudies/catalogue/Human%20Resource%20and

%20Organization%20Behavior/IKEA%20Innovative%20Human%20Resource%20Man

agement%20Practices%20and%20Work%20Culture.htm 

 

http://www.icmrindia.org/casestudies/catalogue/Human%20Resource%20and%20Organization%20Behavior/IKEA%20Innovative%20Human%20Resource%20Management%20Practices%20and%20Work%20Culture.htm
http://www.icmrindia.org/casestudies/catalogue/Human%20Resource%20and%20Organization%20Behavior/IKEA%20Innovative%20Human%20Resource%20Management%20Practices%20and%20Work%20Culture.htm
http://www.icmrindia.org/casestudies/catalogue/Human%20Resource%20and%20Organization%20Behavior/IKEA%20Innovative%20Human%20Resource%20Management%20Practices%20and%20Work%20Culture.htm
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Η Σουηδική ταυτότητα  

 

Παρόλο το γεγονός ότι το  ΙΚΕΑ σε ποικίλα κοινωνικό-πολιτισμικά περιβάλλοντα 

παγκοσμίως δεν είχε χάσει «σουηδική» την ταυτότητά του στις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες όπως για παράδειγμα το λογότυπο του «έχει σχεδιαστεί προσεκτικά 

ώστε να αντανακλά τα χρώματα του μπλε και του κίτρινου, που το ένα θα βρείτε 

στην εθνική σημαία της Σουηδία» καθώς επίσης και το βάψιμο των καταστημάτων 

ΙΚΕΑ έχει τα ίδια χρώματα.. 

 Οι σουηδικές σχεδιαστές στην παγκόσμια κεντρικά γραφεία στο Almhult σχεδιασμένα 

προϊόντα που  αντανακλούν σουηδικές τιμές . 

 

 

Ο τρόπος  Διεθνής επέκτασης του ΙΚΕΑ 

 

Η Διεθνή επέκταση της ΙΚΕΑ συνέβη με  σταδιακό τρόπο. 

Στην αρχή ιδρύθηκα ένα μόνο κατάστημα για να σηματοδοτήσει την παρουσία του 

και να αποτιμήσει τις πωλήσεις του και την στρατηγική του θέση στον κλάδο.. 

 Το επόμενο βήμα ήταν η πραγματοποίηση σταδιακής εξάπλωσης στην περιοχή και 

έπειτα σε μια χώρα. 

 Το ΙΚΕΑ στην χώρα αυτή καλλιέργησε πολύ καλά μια δυναμική άσκηση δημοσίων 

σχέσεων και με τις διαφημίσεων , στις οποίες τονίστηκαν οι νέες ιδέες , τις οποίες 

μέσω του λιανικού εμπορίου έφερνε στην αγορά. 

 Η πολιτική προώθησης ήταν αρκετά πρωτοπόρα. 

 

Επιχειρηματικό Περιβάλλον στην Κίνα  

 

«Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Κίνα είχε αναδειχθεί ως μία από τις 

πιο ανταγωνιστικές αγορές στον κόσμο, με διάφορους ξένους παίκτες που 

λειτουργούν σε πολλές βιομηχανίες στη χώρα.»,  με χαρακτηριστικό στοιχείο την 

μετάβαση  από μια κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας  σε μια αγορά η οποία 
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προσέλκυσε στη δεκαετία του 1980, πολλές πολυεθνικές από τις ΗΠΑ και την 

Ευρώπη ενώ μετέπειτα στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 η κινεζική κυβέρνηση 

επέτρεψε τις ξένες επενδύσεις στον κλάδο των ακινήτων.  

Στην Κίνα λόγω του ότι πραγματοποιείται αύξηση της ανοικοδόμηση και 

κατασκευής των εμπορικών και οικιστικών εγκαταστάσεων αυξάνονται με ταχέως 

αναπτυσσόμενο ρυθμό οι πωλήσεις για την διακόσμηση σπιτιών και υπάρχει 

τεράστια ζήτηση για εταιρίες επίπλων. κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και 

στις αρχές της δεκαετίας του 200Ο  επίσης η ζήτηση για κατοικίες αυξήθηκε 

σημαντικά λόγω του βελτιωμένου κατά πολύ ρυθμού της ιδιοκατοίκησης  και  

ενίσχυσε περαιτέρω βελτιώσεις  και διακοσμητικές αγορές. 

 Η ποιότητα του προϊόντος ήταν η μεγαλύτερη επιθυμία των καταναλωτών και ο 

μεγαλύτερος παράγοντας της ικανοποίησης τους. 

Με σκοπό την κάλυψη της συγκεκριμένης ανάγκης και της χωρητικότητας πολλών 

ατόμων και πραγμάτων στα έπιπλα π.χ .στην βιβλιοθήκη εταιρίες διακόσμησης και 

επίπλωσης , όπως η B & Q ξεκίνησαν την λειτουργία τους στην Κίνα κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του 1990.  

«Το  IKEA ξεκίνησε τις εργασίες του λιανικού εμπορίου της Κίνας με το άνοιγμα 

του πρώτου καταστήματος της στη Σαγκάη το 1998 και τον επανασχεδιασμό του 

το 2003. 

 Η τοποθεσία ήταν επιλεγμένη κατάλληλα. 

 Λόγω του γεγονότος ότι το 2004, η έξοδος της Σαγκάης ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη 

στην Ασία, μετά την μία στην Κουάλα Λουμπούρ, στην Μαλαισία, ,το ΙΚΕΑ 

εγκαταστάθηκε εκεί και προσέφερε περισσότερα από 7.000 προϊόντα.  

Το κατάστημα ήταν 33.000 m2 σε μέγεθος, και περιλαμβάνονται παιδότοπος 170 m2 

παιδιά και ένα εστιατόριο 500 θέσεων.  

Το 1999, η ΙΚΕΑ άνοιξε το δεύτερο κατάστημά της στην Κίνα, στο Πεκίνο ενώ 

συνοδεύτηκε και από παραρτήματα σε άλλα μέρη της Κίνας. 

 

Οι Μελλοντικές προκλήσεις  

Το ΙΚΕΑ αντιμετωπίζει πολλές πολιτιστικές και κοινωνικό-οικονομικές  προκλήσεις  

όσον αφορά τις πρακτικές των επιχειρήσεων και τις συνθήκες  στην Κίνα. 

 Σύμφωνα με  τον Smedberg, οι τρεις προκλήσεις  τις οποίες αντιμετωπίζει το ΙΚΕΑ 

είναι :  

1) η  τιμολογιακή πολιτική 

2) η πολιτική του Κινεζικού κράτους με τους  υψηλούς δασμούς  
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3) και η γραφειοκρατία.  

 

Στην Κίνα, τα ΙΚΕΑ συνεχίζουν να εστιάζονται σε  high-end προϊόντα για τους 

καταναλωτές, με παράλληλη αντίληψη της καλής τιμολογιακής πολιτικής και με 

αυτό τον τρόπο  το καταναλωτικό κοινό αυξάνεται και δεν στρέφεται στους 

ανταγωνιστές. 

Η εταιρεία ήταν δύσκολο να τιμολογήσει τα προϊόντα της σε ένα επίπεδο όπου θα 

μπορούσε να προσελκύσει μεγαλύτερο αριθμό πελατών, καθώς και  η επίτευξη της 

διατήρησης της εταιρείας σε επίπεδα κερδοφορίας. 

 Ένα πρόβλημα για την αλυσίδα επίπλων ΙΚΕΑ στην Κινέζικη αγορά ήταν οι υψηλοί 

φόροι εισαγωγής  η οποίοι πλήττουν  σημαντικά την κερδοφορία της εταιρείας . 

 

Πηγή (Source) : 

http://www.icmrindia.org/casestudies/catalogue/Business%20Strategy/IKEA%20Global

ization%20Strategies-Foray%20in%20China-

excerpts.htm#IKEAs_Globalization_Strategy 

 

Πολιτικές περιβαλλοντικού και κοινωνικού ρόλου του ΙΚΕΑ 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με διεθνείς μελέτες  οι απαιτήσεις των καταναλωτών 

διαμορφώνονται βάση «εθνικών , κοινωνικών ,οικονομικών και πολιτιστικών 

προτύπων και προδιαγραφών» και έχουν μια σημαντική επιρροή στους 

προμηθευτές,  και σε  όλα τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη .  Στη Σουηδία, για 

παράδειγμα,  οι εταιρείες δίνουν με μεγάλη βαρύτητα στην υψηλή κοινωνική αξία , η 

οποία  μεταφράζεται σε  κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη και εκφράζεται με 

δύο τρόπους: Κατά πρώτον υπάρχει μια χαμηλή ανοχή όσον αφορά την 

εκμετάλλευση των εργασιακών πρακτικών και σχέσεων  ή στην ανευθυνότητα 

όσον αφορά  τα κοινωνικά ή περιβαλλοντικά δίκτυα διανομής. Σύμφωνα με  τον 

Kampand,  «Για να εξασφαλιστεί ότι το ΙΚΕΑ θα συνεχίσει να αυξάνεται και να 

διατηρήσει την παραδοσιακή  φιλοσοφία και αντίληψη «στόχος  είναι να  

δημιουργήσουμε μια καλύτερη καθημερινή ζωή για  την  πλειοψηφία των 

ανθρώπων» .  Γνωρίζουμε ότι στο μέλλον μπορούμε να κάνουμε μια πολύτιμη 

συμβολή στη διαδικασία εκδημοκρατισμού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό   .»Όσον 

αφορά το περιβάλλον ο Robertson έχει δηλώσει «Έχουμε μια μακρά διαδρομή 

http://www.icmrindia.org/casestudies/catalogue/Business%20Strategy/IKEA%20Globalization%20Strategies-Foray%20in%20China-excerpts.htm#IKEAs_Globalization_Strategy
http://www.icmrindia.org/casestudies/catalogue/Business%20Strategy/IKEA%20Globalization%20Strategies-Foray%20in%20China-excerpts.htm#IKEAs_Globalization_Strategy
http://www.icmrindia.org/casestudies/catalogue/Business%20Strategy/IKEA%20Globalization%20Strategies-Foray%20in%20China-excerpts.htm#IKEAs_Globalization_Strategy
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επεξεργασίας χαρτιού μεταξύ όλων των ελαιοτριβείων και των μηχανών ,οι οποίες 

επεξεργάζονται την  ξυλεία μας και στο ΙΚΕΑ διασφαλίζουμε ότι η ξυλεία μας δεν 

προέρχεται από οποιαδήποτε παραδοσιακά η προστατευόμενα  δάση και εθνικά 

πάρκα, καθώς  και ότι η συγκομιδή γίνεται  με το σωστό τρόπο » . Στον τομέα των 

κοινωνικών πρακτικών  και των συνθηκών απασχόλησης, η προσέγγιση της ΙΚΕΑ 

είναι  « αυστηρή, αλλά διορατική..»Οι συνθήκες διασφάλισης των εργασιακών 

standars , με την πεποίθηση  ότι είναι κλειδί επιτυχίας στο ΙΚΕΑ,  εκφράζονται μέσω 

της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, και, κατά συνέπεια,   της 

ενθάρρυνσης τους για συμμετοχή , της  έκφρασης της διαφορετικότητας  όσον 

αφορά τις απόψεις ,τις ανοιχτές διαδικασίες και συζητήσεις και στην προθυμία για 

προσφορά στην εταιρεία , με αποτέλεσμα να δημιουργείται loyalty (πιστότητα )των 

υπαλλήλων απέναντι στο ΙΚΕΑ. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο (executive)) του ΙΚΕΑ η 

επιτυχία των εργαζομένων εξαρτάται από το  κατά πόσο    τα  άτομα 

ενστερνίζονται τις αξίες του ΙΚΕΑ και είναι πρόθυμοι να ενεργήσουν για τις ιδέες 

του . Όσον αφορά την κοινωνική υπευθυνότητα και πολιτική  του ΙΚΕΑ έχουμε να 

πεπισημάνουμε  τα εξής : «Το ΙΚΕΑ αντιμετωπίζει με μηδενική ανοχή την παιδική 

εργασία από τους προμηθευτές της  και έχει εργαστεί πολύ σκληρά για να κάνει 

την διαφορά σε αυτό λόγω του ανταγωνισμού των εταιριών στις σχέσεις της με 

τους διεθνείς προμηθευτές». Ένα βασικό κίνητρο για την ενεργητική προσέγγιση  και 

εφαρμογή αυτής της πρακτικής του  ΙΚΕΑ σε αυτόν τον τομέα ήταν το εξής γεγονός : 

Κατά τη διάρκεια του 1995. ο πυροβολισμός και ο ακαριαίος ανεξιχνίαστος  θάνατος 

ενός δωδεκάχρονου αγοριού από το Πακιστάν,  ονόματι Iqbal Masih στη γενέτειρά 

του Murikde, Punjab , από δολοφόνους οι οποίοι δεν βρέθηκαν αλλά λειτούργησαν 

μάλλον βάση οικονομικών αντεκδικήσεων.  Η τραγική αυτή ιστορία ξεκίνησε όταν ο 

Iqbal ήταν 4 ετών και είχε πωληθεί από τον πατέρα του για να εργαστεί σε ένα  

εργοστασιο στο Punjab.Ο πατέρας  χρειαζόταν ένα δάνειο για να πληρώσει για τους  

γάμους του γιου του. Για την αποπληρωμή του δανείου, Iqbal εργαζόταν  πάνω από 12 

ώρες την  ημέρα στο εργοστάσιο . αλλά το δάνειο δεν θα μπορούσε ποτέ ξανά να 

αποπληρωθεί λόγω του ότι οι τόκοι ήταν  υπερβολικοί. Ο Iqbal πριν την δολοφονία 

διασώθηκε από το Ομολογιακό Απελευθερωτικό Μέτωπο Εργασίας του Πακιστάν 

και  έγινε παράλληλα  ένα ισχυρό  «σύμβολο και σταυροφόρος» κατά της εργασίας 

των δούλων. Το 1994, πριν από την δολοφονία του  τιμήθηκε με το  Βραβείο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων « Reebok.». Αν και η καταναγκαστική εργασία 

καταργήθηκε το 1992 στο  Πακιστάν, η πρακτική της παιδικής εργασίας  παραμένει 

κοινή.   Εντωμεταξύ επί του θέματος  πραγματοποιήθηκε ένα τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ 
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, το οποίο ενέπλεκε το ΙΚΕΑ στην παιδική εργασία. Το ΙΚΕΑ ενοχλήθηκε και 

αφυπνίστηκε οπότε  δεσμεύτηκε να μην συναλλαγεί  ποτέ με προμηθευτές , οι 

οποίοι χρησιμοποιήσουν πρακτικές εκμετάλλευσης της παιδικής εργασίας, 

Ανέλαβε επίσης την υποχρέωση να δημιουργήσει έναν κώδικα συμπεριφοράς που 

εκτείνεται σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης. Το  

επερχόμενο αποτέλεσμα ήταν Κώδικας  IWAY. ο οποίος βασίζεται στις   οκτώ 

βασικές συμβάσεις , οι οποίες  καθορίζονται στις θεμελιώδεις αρχές των 

δικαιωμάτων για την Εργασία . Επίσης πραγματοποιήθηκε δήλωση της ΔΟΕ τον 

Ιούνιο του 1998, η Διακήρυξη του Ρίο για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 1992, καθώς 

και οι θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζονται από την 

«Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου .  Άλλα παραδείγματα 

είναι η συνεργασία με την UNICEF και με την WHO (Παγκόσμια Οργάνωση 

Υγείας ), για την πραγματοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού και συγκεκριμένα 

εκτελέστηκε ένα πρόγραμμα εμβολιασμού με την συνεργασία του ΙΚΕΑ  και κατά τη 

διάρκεια μιας πενταετούς περιόδου.140.000 και 150.000 βρέφη μητέρων σε  3.000 

χωριά ,   εμβολιάζονται υπό  την αιγίδα της UNICEF και της  Παγκόσμιας Οργάνωσης 

Υγείας(WHO) για την πρόληψη των σοβαρών ασθενειών. Επίσης τον Ιούλιος του 2003 

πωλείτο με πρωτοβουλία του “IKEA”  ένα αρκουδάκι  ,ονόματι «Brum» σε 

καταστήματα σε όλο τον κόσμο, με τιμή δύο ευρώ το καθένα  , για την υποστήριξη 

των παιδιών στην Αγκόλα και τον πόλεμο στην Ουγκάντα.  Δύο άλλα παραδείγματα 

είναι ην πραγματοποίηση στην Ουγκάντα προγραμμάτων εκπαίδευσης για το 1,3 

των παιδιών , τα οποία δεν πηγαίνουν στο σχολείο και κατά δεύτερον  η 

πραγματοποίηση στη Βόρεια Ουγκάντα , η οποία πλήττεται από  την έλλειψη των 

στοιχειωδών ποιοτικών αναγκών  και υποδομών  και κατά συνέπεια και των 

σχολικών προγραμμάτων εκπαίδευσης  , προγραμμάτων πρόληψης και 

εκπαίδευσης μεταφοράς του μηνύματος. των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και πόρων .  (Unicef Κέντρο Τύπου,Μάρτιος 2004). (Konzelmann S.,2005and 

Wilkinson, F. and Craypo, C. and Aridi, R. , 2005). 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Εισαγωγικά-Γενικές αρχές  

Ο M.Porter ανέπτυξε  την θεωρία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος , η οποία 

θεωρείται σαν δεύτερο επίπεδο στρατηγικής και είναι «η στρατηγική που ακολουθεί 

κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα (SBUs), προκειμένου να αντιμετωπίσει 

τους ανταγωνιστές της στα συγκεκριμένα πεδία δράσης στα οποία 

δραστηριοποιείται» Τα δύο βασικά είδη  ανταγωνιστικής στρατηγικής οπότε σύμφωνα 

με την άποψη του M.Porter ,την οποία ενστερνίζεται και ο Β. Παπαδάκης στο βιβλίο 

του «Στρατηγική των Επιχειρήσεων : Ελληνική και Διεθνής εμπειρία» είναι: η 

στρατηγική διαφοροποίησης και η στρατηγική ηγεσίας κόστους . Η ηγεσία 

κόστους ,είναι «η ικανότητα παραγωγής και προσφοράς ενός προϊόντας με το 

μικρότερο κόστος στην αγορά» και η στρατηγική διαφοροποίησης , δηλαδή η 

προσφορά ενός προϊόντας με ελκυστικά χαρακτηριστικά , «ώστε ο πελάτης να 

είναι διατεθειμένος να πληρώσει παραπάνω για να το αποκτήσει.» Σύμφωνα όμως 

με την άποψη του  Wheelen η διαφοροποίηση εντάσσεται στις στρατηγικές 

ανάπτυξης οι οποίες εφαρμόζονται σε μεγαλύτερο  βαθμό από τις επιχειρήσεις και 

έχουν ως στόχο «την ανάπτυξη των πωλήσεων ,των περιουσιακών στοιχείων, των 

κερδών ή κάποιο συνδυασμό όλων αυτών» ,ενώ παράλληλα χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες : 

1) «στην συγκέντρωση σε μια σειρά προϊόντων» 

2) και στην διαφοροποίηση. 

Η ανάπτυξη που προσφέρουν έγκειται σε επενδύσεις στην ανάπτυξη  νέων 

προϊόντων, δηλαδή με εσωτερική ανάπτυξη και διεργασίες ή με συγχωνεύσεις , 

εξαγορές και στρατηγικές συμμαχίες με σκοπό την εξωτερική ανάπτυξη . Εδώ 

πέρα παραθέτουμε την άποψη του Wheeleen και παραθέτουμε την στρατηγική 

διαφοροποίησης στις στρατηγικές ανάπτυξης με την σκέψη ότι η έννοια της 

ανάπτυξης εμπεριέχει και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 
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Κεφάλαιο 4:  Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ  

4.1 Γενικές Αρχές 

Η στρατηγική διαφοροποίησης είναι ένα απ τα είδη γενικών στρατηγικών και η 

επιχείρηση χρησιμοποιώντας αυτή προσπαθεί να παράγει μοναδικά προϊόντα σε μια 

λογική τιμή , τα οποία με τα χαρακτηριστικά τους προσφέρουν αξία για τους πελάτες 

στην γενική αλυσίδα αξίας απ τον προμηθευτή μέχρι τον καταναλωτή. (Porter, 1980). 

Όπως μεταφράζεται από το Bloomsbury Business Library - Business & Management 

Dictionary, 2007 η στρατηγική διαφοροποίησης είναι μια «μια στρατηγική για την 

αύξηση της ποικιλίας των επιχειρήσεων, των υπηρεσιών, ή τους τύπους του προϊόντος 

μέσα σε ένα οργανισμό» η οποία ονομάζεται και είναι μια στρατηγική ανάπτυξης της 

επιχείρησης καθώς αντιλαμβάνεται τις ευκαιρίες και βοηθού στην μείωση του κινδύνου 

από την «διάδοση των συμφερόντων των διαφόρων περιοχών. Για να επιτύχει στους 

τομείς που προαναφέραμε λειτουργεί με την μέθοδο της εξαγοράς ή μέσω εσωτερικής 

έρευνας και ανάπτυξης σε ποικίλες περιοχές, λειτουργιές και τμήματα της εταιρείας και 

μπορεί να περιλαμβάνει δυο η και περισσότερους «τομείς ενδιαφέροντος». Επίσης μια 

μεγάλη εταιρεία συμμέτοχων  με πλήρες και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μπορεί να 

δημιουργήσουν μια εταιρική στρατηγική επενδύσεων σε εξαγορές .Πρέπει να 

επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει η οριζόντια και η κάθετη διαφοροποίηση. 

Η οριζόντια διαφοροποίηση έγκειται  «στην επέκταση σε μια παρόμοια περιοχή του 

προϊόντος, για παράδειγμα, ένας εγχώριος κατασκευαστής επίπλων παραγωγή επίπλων 

γραφείου. Η  κάθετη διαφοροποίηση, έγκειται στο ότι μια εταιρεία κινείται σε 

διαφορετικό επίπεδο της αλυσίδας εφοδιασμού, για παράδειγμα, μια κατασκευαστική 

εταιρεία να γίνει ένας λιανοπωλητής. Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα της 

διαφοροποίησης είναι η κίνηση της BIC, ο κατασκευαστής στυλό, ο οποίος επεκτάθηκε 

στην παραγωγή των ξυραφάκια μιας χρήσεως. Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα 

της τα οποία θα εξετάσουμε στην συνέχεια είναι ότι με την χρησιμοποίηση 

διαφορετικών δραστηριοτήτων για την παραγωγή και την διάθεση του προϊόντος 

(συμπεριλαμβανομένων μέσα όλων των τμημάτων που ακολούθου συγκεκριμένες 

διαδικασίες π.χ. μάρκετινγκ,R&D κλπ.) από τους ανταγωνιστές μειώνει δραματικά την 

δυνατότητα μίμησης από τους ανταγωνιστές ,συνθέτοντας το μοναδικό της ξεχωριστό 

πάζλ δραστηριοτήτων το οποίο είναι δύσκολο να αντιγραφεί όπως είδαμε και στην 

στρατηγική της καινοτομίας. Η γενική αρχή η οποία δικαιολογεί την χρησιμοποίηση 

της στρατηγικής διαφοροποίησης είναι ότι επειδή όλοι δεν μπορούν να είναι ηγέτες 

κόστους , στρέφονται στην παραγωγή διαφορετικών προϊόντων από τους ανταγωνιστές. 
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Για να εξετάσουμε καλύτερα τι σημαίνει και που χρησιμεύει η στρατηγική 

διαφοροποίησης πρέπει να την χωρίσουμε στις δυο κατηγορίες οι οποίες την διέπουν:  

α)την ομόκεντρη σχετική ή συσχετισμένη διαφοροποίηση 

 Β)την ασυσχέτιστη διαφοροποίηση ή διαφοροποίηση ομίλου. 

4.2 Ομόκεντρη σχετική ή συσχετισμένη διαφοροποίηση και παραδείγματα 

1.Oμόκεντρη ( σχετική) ή  συσχετισμένη διαφοροποίηση (concerti or related 

diversification):  

Η ανάπτυξη με ομόκεντρη συσχετισμένη διαφοροποίηση χαρακτηρίζεται από την 

επέκταση μιας νέας εταιρείας σε ένα σχετικό κλάδο. 

 Ο λόγος είναι ότι το σύνολο δραστηριοτήτων  και προσφερόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών παρουσιάζει ομοιότητα  ως προς την τεχνολογία, τις μεθόδους παραγωγής 

και τις μεθόδου προώθησης των προσφερόμενων υπηρεσιών/προϊόντων δηλαδή την 

πολιτική μάρκετινγκ στην αγορά.  

Παραδείγματα τεράστιων τέτοιων επιτυχημένων εταιριών στην Ελλάδα είναι ο όμιλος 

Βιοπάλη, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της μεταλλουργίας και ο όμιλος  

τραπεζικών υπηρεσιών της Alpha Bank ο οποίος διαθέτει ένα σύνολο όπου η μια 

υπηρεσία ή τμήμα αλληλεπικαλύπτει και είναι επέκταση του άλλου με σκοπό να 

προσφέρει στον πελάτη όλες τις δραστηριότητες που μπορεί να χρειαστεί και 

σχετίζονται με την κεντρική του δραστηριότητα (τον τραπεζικό τομέα),δηλαδή 

τραπεζικό τομέα, τομέα ολοκληρωμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τομέα 

ασφαλιστικών υπηρεσιών, τομέα χρηματοδοτικών υπηρεσιών και τέλος τομέα 

επενδύσεων.( B M. Παπαδάκης, 2012) 

 Τέτοιου είδους παραδείγματα υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό στην διεθνή παγκόσμια 

σκηνή και μερικές επιχειρήσεις τέτοιου είδους είναι: PepsiCo (1997), 

Johnson&Johnson, Altria (η παλιά Philip Morris) κλπ.  (G.Brouton, K. Keels, C. Shook, 

1996 ;V.Wayham, S. Werner, 2000)  

Όπως ισχυρίζονται οι J. D.Hunger and T.L. Wheeleen (2004) η συσχετισμένη 

διαφοροποίηση ενδείκνυται όταν μια επιχείρηση κατέχει ισχυρή ανταγωνιστική θέση 

,αλλά η ελκυστικότητα του κλάδου είναι μικρή και η στρατηγική εφαρμογή της 

στηρίζεται στην παραδοχή της μάθησης, δηλαδή αφού ανέπτυξε το χαρτοφυλάκιο 

γνώσεων και δυνατοτήτων στην κεντρική της δραστηριότητα  η οποία είναι η αρχική 
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της θέση ,εφαρμόζει κυρίως τα δυνατά της σημεία και στην καινούργια της στρατηγική 

θέση ,στην οποία ο κλάδος στον οποίο εντάσσεται απαιτεί αυτό το σύνολο 

δυνατοτήτων.  

Επίσης η συνέργια και οι στρατηγικές συμμαχίες πιθανώς αποδίδουν σε αυτή την 

περίπτωση για την συνένωση και αύξηση των κερδών συνδυάζοντας δεξιότητες στο 

μάνατζμεντ, την διανομή την όμοια τεχνολογία ,την ομοιότητα των προϊόντων, την 

αξιοποίηση της πελατείας έτσι ώστε να υπάρχει όφελος και η μια εταιρεία να βοηθήσει 

στα αδύναμα σημεία την άλλη και να αποφευχθεί ο καταστροφικός πόλεμος τιμών και 

η σύγχυση των  πελατών λόγω της ομοιότητας του προσφερόμενου πακέτου 

προϊόντων/υπηρεσιών.  

Υπάρχουν όμως και άλλες σημαντικότατες αιτίες που για τις οποίες συνίσταται η 

στρατηγική συσχετισμένης διαφοροποίησης σύμφωνα με την R.Lynch το 2006 οι 

οποίες είναι: η μεταφορά ικανοτήτων, οι δημιουργία οικονομιών εύρους, η δύναμη την 

οποία διαθέτει η εταιρεία στην αγορά και άλλοι πρόσθετοι λόγοι όπως  η εποχικότητα 

των πωλήσεων ,η συμπλήρωση του εύρους των προϊόντων και η επίτευξη ισορροπίας, 

τα συμφέροντα των managers ,καθώς μειώνει η στρατηγική αυτή τον κίνδυνο απώλειας 

των αμοιβών των ανώτατων στελεχών και αντίθετα αυξάνονται καθώς τα χρηματικά 

κίνητρα συνδέονται με το μέγεθος της επιχείρησης. 

Καταρχήν η μεταφορά ικανοτήτων  δημιουργεί αξία με την βελτιωμένη  επένδυση τους 

σε νέες αγορές που εμφανίζουν ομοιότητες σε ότι ¨αφορά μία από τις λειτουργίες της 

αλυσίδας αξίας όπως η παραγωγή , η έρευνα ,η ανάπτυξη και το μάρκετινγκ.(C. Hill 

and G, Jones, 2012) και (Μ. Hitt, D.R.Ireland and R.E. Hoskisson, 2013). 

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα στην διαδικασία βελτίωσης των λειτουργιών της επιχείρησης. Η 

αξιοποίηση πόρων  με μεταβίβαση της τεχνογνωσίας , δικτύων διανομής και των 

ανταγωνιστών  ικανοτήτων της κεντρικής επιχείρησης σε θυγατρικές ή και το 

αντίστροφο κατά τους C.Hiil and G.Jonew (2012) εντάσσεται στις λογική ων 

οικονομιών εύρους, η οποία υπαγορεύει με αυτό τον τρόπο ότι τα κόστη μειώνονται ,με 

αποτέλεσμα το ύψος επένδυσης να είναι χαμηλότερο σε κάθε λειτουργιά και την 

αύξηση της αποδοτικότητας και της δυναμικότητας των κοινών δραστηριοτήτων, ενώ η 

δύναμη στην αγορά πετυχαίνει την αποτροπή σφοδρών επιθέσεων για την κατάληψη 

της θέσης της επιχείρησης από τους ανταγωνιστές .  
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Εκτός των άλλων η συσχετισμένη διαφοροποίηση ενδείκνυται α) για την απόκτηση 

πληροφοριών για την αφορά ,τους ανταγωνιστές και γενικότερα το εξωτερικό 

περιβάλλον, 

β) για την αύξηση των αναμενόμενων κερδών λόγω της εισόδου σε αγορές με μεγάλα 

περιθώρια κέρδους ,  

γ) υπάρχει διασπορά του κινδύνου επειδή η επιχείρηση λόγω της επέκτασης της σε νέα 

προϊόντα ή αγορές δεν εξαρτάται από τα παλιά ,ενώ ταυτόχρονα υπάρχει μείωση της 

κυκλικότητας των εσόδων 

 και τέλος δ) το όραμα του ηγέτη γίνεται πραγματικότητα  το πιθανό «κτίσιμο μιας 

αυτοκρατορίας». 

Ο όμιλος Sanyo και οι πανίσχυροι όμιλοι του Λάτση του Φειδακη και  Βαρδινογιάννη, 

ο οποίος κατέχει μεταξύ άλλων και το κανάλι Mega, ενώ είχε επεκταθεί πριν από 

χρόνια στο ποδόσφαιρο κατέχοντας την ομάδα Παναθηναϊκός ,καθώς και το ίδρυμα 

«Ελπίδα» για τα εγκαταλελειμμένα παιδιά, με πρόεδρο την γυναίκα του Μαριάνα 

Βαρδινογιάννη , η οποία κατέχει και την θέση της πρέσβειρας καλής θελήσεως, 

αποτελούν παραδείγματα συσχετισμένης διαφοροποίησης στην Ελλάδα, χτίζοντας 

πανίσχυρες αυτοκρατορίες ,στις οποίες όμως μπορεί να κρύβονται και συμφέροντα, 

θέμα το οποίο δεν είναι της παρούσης. 

 

4.3  Aσυσχέτιστη διαφοροποίηση ή διαφοροποίηση ομίλου και παραδείγματα 

 ασυσχέτιστη διαφοροποίηση είναι η επέκταση της εταιρείας σε στρατηγικές θέσεις οι 

οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την υφιστάμενη στρατηγική θέση και το μείγμα σε 

ποιους/τι/πως. Με άλλα λόγια είναι η διαφοροποίηση με τον σχηματισμό ομίλου σε 

έναν κλάδο ο οποίος είναι διαφορετικός από τον υφιστάμενο. 

 Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται κυρίως όταν η Διοίκηση και το μάνατζμεντ της 

επιχείρησης «συνειδητοποιήσει» ότι ο κλάδος στον οποίο υπάγεται τώρα δεν είναι 

πλέον ελκυστικός ,είτε λόγω υπερκορεσμού των στρατηγικών θέσεων ή των όμοιων 

προϊόντων/υπηρεσιών ,είτε για θεσμικούς λόγους όπως για παράδειγμα οι 

επιβαρυντικές φορολογικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και ούτω καθεξής.  

Ένας άλλος βασικός λόγος εφαρμογής στρατηγικής ασυσχέτιστης διαφοροποίησης μιας 

επιχείρησης είναι η αδυναμία του συνόλου των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων της 
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όπως η μεταφορά γνώσης με βάση τις ικανότητες να υποστηρίξει την στρατηγική της 

συσχετισμένης διαφοροποίησης, δηλαδή την κατάληψη μιας νέας στρατηγικής θέσης 

στο υφιστάμενο κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. 

 Επειδή σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν στην απόφαση αυτή οι ταμειακές ροές, η 

μείωση ή διασπορά του κινδύνου  και οι μεγάλες ευκαιρίες ρευστότητας μια καλή 

πρακτική σε αυτή την στρατηγική είναι οι συγχωνεύσεις, οι στρατηγικές σχέσεις  και οι 

εξαγορές ώστε να επιτευχθεί για παράδειγμα η ομαλή ταμειακή ροή. 

 Η επιχείρηση πραγματοποιεί αυτή την στρατηγική σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις στο 

στάδιο της ωρίμανσης, ( J.D.Hunger and T.L. Wheeleen ,2004) ώστε να ανανεώνεται 

και να επαναπροσδιορίζεται συνεχώς όπως εξηγήσαμε στην στρατηγική της 

καινοτομίας και να αποφεύγει τους παραπάνω κινδύνους για να εμποδίσει την μίμηση 

της στρατηγικής της θέσης από τους ανταγωνιστές και να κατακτά συνεχώς τα 

πλεονεκτήματα τα οποία αναφέραμε ή καλύτερα να αποφεύγει τα μειονεκτήματα της 

παρακμής της θέσης της ή οποία οδηγεί είτε σε χρεωκοπία , είτε σε οριακά περιθώρια 

κέρδους είτε στο κλείσιμο της εταιρείας .  

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται αέναη ανάπτυξη για την επιχείρηση. Οι πολλά 

υποσχόμενες επενδυτικές ευκαιρίες καθώς και το όραμα της ηγεσίας είναι επίσης δυο 

άλλα σημαντικά χαρακτηριστικά που οδηγούν στην εφαρμογή αυτής της στρατηγικής. 

Πολύ επιτυχημένη ασυσχέτιστη στρατηγική διαφοροποίησης έχει ακολουθήσει η 

αυτοκινητοβιομηχανία Toyota. (Β. Μ. Παπαδάκης,2012) 

 

4.4.Λόγοι εφαρμογής διαφοροποίησης: Πότε το έδαφος είναι πρόσφορο 

Ένας συνοπτικός πίνακας για το πότε ενδείκνυται η διαφοροποίηση σύμφωνα με τον 

καθηγητή  Ν. Θερίου Ν. (2014) παρουσιάζεται παρακάτω: 

ΠΟΤΕ ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣ 

Τροποποίηση Χαρακτηριστικών προϊόντος 

Σύνδεση μεταξύ λειτουργιών κατά την αγορά και μετά την αγορά με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των  καταναλωτών , αποσύνδεση πωλήσεων με σέρβις 

Ο κατάλληλος χρόνος εισαγωγής του προϊόντος 
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Τοποθεσία-ευκολία της πρόσβασης των πελατών 

Μείγμα προϊόντος 

Σύνδεση των προϊόντων της επιχείρησης με τα προϊόντα της άλλης επιχείρησης 

Φήμη της επιχείρησης 

 

 

 

Επίσης αναφέρονται στο παραπάνω σχήμα ,τα είδη διαφοράς δραστηριοτήτων στην 

συσχετισμένη και στην ασυσχέτιστη διαφοροποίηση. 

 

4.5 Τα γραφειοκρατικά κόστη 

Προχωρώντας και επιστρέφοντας στην γενική στρατηγική διαφοροποίησης πρέπει να 

εξετάσουμε τα γραφειοκρατικά κόστη, που την σημασία τους σε σχέση με τα όρια  της 

διαφοροποίησης δραστηριοτήτων ανέλυσαν οι C. Hill and G.Jones (2012), δηλαδή το 

κόστος της γραφειοκρατίας και του συντονισμού μέσω επισήμων εγγράφων και 

δραστηριοτήτων των δυνατοτήτων της εταιρίας στην συσχετισμένη και στην 

ασυσχέτιστη διαφοροποίηση. 
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Γενικά δύο είναι οι κύριοι παράγοντες οι οποίοι συντελούν στα γραφειοκρατικά κόστη 

και κατ’ επέκταση με βάση αυτά στα συμπεράσματα για το ποια από τις δυο 

στρατηγικές είναι πιο συμφέρουσα με βάση αυτά: 

1.Ο αριθμός δραστηριοτήτων. Ο ογκώδης αριθμός δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με 

την έλλειψη  βαθιάς πληροφόρησης κατά τους Campbell A. and D. Sadlter (1998) και 

έχουν ως αποτέλεσμα την δυσκολία χάραξης της επιχειρηματικής στρατηγικής λόγω 

της ελλιπής ροής του δικαιώματος της πληροφορίας στον οργανισμό με άμεσα 

αποτελέσματα την ανορθόδοξη ή μη σωστή κατανομή πόρων στις επενδυτικές 

δραστηριότητες που θα χρειαστούν  και την αύξηση της παραπλανητικής εικόνας από 

τα στελέχη για το εταιρικό κέντρο ,την κατάσταση της εταιρείας και κυρίως τις 

αδυναμίες οι οποίες μπορεί να οφείλονται στην δικιά τους αναποτελεσματικότητα, με 

αποτέλεσμα να απογοητεύονται οι αποδοτικοί εργαζόμενοι λόγω μη επιβράβευσης 

τους. 

2 η δυσκολία  συντονισμού και συνδυασμού  των δραστηριοτήτων σε ένα 

εναρμονισμένο σύνολο με στόχο τις οικονομίες εύρους. Ειδικά στην περίπτωση κατά 

την οποία «δυο δραστηριότητες μοιράζονται κάποιες λειτουργίες» λόγω του ότι το 

περιθώριο κέρδους είναι δύσκολα προσδιορισμό τα γραφειοκρατικά κόστη 

εκτοξεύονται. 

Η αρχική άποψη επομένως είναι ότι λόγω των γραφειοκρατικών κοστών « η 

εκτεταμένη διαφοροποίηση –διασπορά δραστηριοτήτων περισσότερο καταστρέφει 

παρά δημιουργεί αξία για την επιχείρηση». 

Πρέπει να θυμηθούμε ότι στην συσχετισμένη διαφοροποίηση αυξάνονται τα 

γραφειοκρατικά  κόστη περισσότερο από την ασυσχέτιστη λόγω του ότι ενώ η 

ασυσχέτιστη διαφοροποίηση λαμβάνει υπόψη μόνο τον αριθμό των δραστηριοτήτων , 

καθώς η προστιθέμενη αξία της έγκειται μόνο στην «αναδιοργάνωση των αποτεθεισών 

δραστηριοτήτων» ,ενώ η συσχετισμένη διαφοροποίηση απαιτεί και τον κατάλληλο 

συντονισμό των διαδικασιών ,ο οποίος είναι ο νούμερο δυο παράγοντας αύξησης του 

γραφειοκρατικού κόστους μέσω της προστιθέμενης αξίας της από την μεταφορά 

ικανοτήτων ,την εκμετάλλευση των οικονομιών εύρους και την αύξηση της δύναμης 

στην αγορά. 

Επομένως η συσχετισμένη διαφοροποίηση  δεν είναι σίγουρα περισσότερο αποδοτική 

από την ασυσχέτιστη διαφοροποίηση.(J Barney, 1999, 2002).  
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Επίσης η σημαντικότητα της επιτυχίας των κρίσιμων παραγόντων για την 

αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων και την εναρμόνιση τους στο νέο περιβάλλον ,οι 

οποίοι παίζουν τεράστιο ρόλο στην επιτυχή συσχετισμένη διαφοροποίηση (critical 

success factors) και η εξειδίκευση των γνώσεων και των ικανοτήτων των διαφόρων 

τμημάτων π.χ. εξειδικευμένη τεχνογνωσία στην παραγωγική διαδικασία ,στην έρευνα 

νέων προϊόντων κα στα πληροφοριακά συστήματα κλπ. ,οδηγούν σε αύξηση του 

κόστους. 

 

4.6 Οι παράγοντες της επιτυχημένης διαφοροποίησης 

Για να είναι επικερδής και να προσθέτει αξία τον τελικό καταναλωτή  η νέα και η 

κεντρική/αρχικη  στρατηγική θέση  με την στρατηγική διαφοροποίησης  ο M.Porter 

ανέπτυξε τρεις παράγοντες επιτυχίας ,επονομαζόμενοι ως «τεστ» και είναι οι 

παρακάτω: 

1. Το τεστ στόχευσης  ήδη υπαρχόντων η εν δυνάμει ελαστικών κλάδων. 

2. Το τεστ του κόστους εισόδου ,όπου το τελευταίο πρέπει να απορροφά ένα 

σχετικό όριο των κερδών της επιχείρησης 

3. Το τεστ του « κατά πόσο κερδίζει η επιχείρηση από την διαφοροποίηση» Στο 

σημείο αυτό επανεξετάζουμε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και συνεργίες. 

 

4.7 Είναι αποδοτικότερη η συσχετισμένη ή η ασυσχέτιστη διαφοροποίηση?  

Η δεκαετία του ‘60 και του ’70 σημαδεύτηκε από πολλές στροφές προς την στρατηγική  

διαφοροποίησης ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Δυτική Ευρώπη, ενώ οι 

εμπειρικές μελέτες εκείνη την εποχή καταδείκνυαν ότι: «Η συσχετισμένη 

διαφοροποίηση καταλήγει σε μεγαλύτερα κέρδη ενώ η ασυσχέτιστη διασπορά σε 

μεγαλύτερη ανάπτυξη» (G. Jones and C. Hill, 2010), κατατάσσοντας τις μελέτες 

σύμφωνα με την επίδραση της διαφοροποίησης σε τρεις βασικές κατηγορίες: 
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4.7.1 Μελέτες μέτρησης της απόδοσης βάση χρηματοοικονομικών δεικτών. 

Η Διαπίστωση σε αυτή την κατηγορία μελέτης ήταν ότι η απόδοση εξαρτάται από το 

εξωτερικό περιβάλλον ,τις συνθήκες του κλάδου, την ικανότητα επιτυχημένου πλαισίου 

διαδικασιών ,μελετώντας χρηματοοικονομικούς δείκτες όπως η απόδοση επενδυόμενων 

κεφαλαίων (return of investment), συνθήκες δηλαδή που καθορίζουν εάν η επιχείρηση 

εφαρμόζει συσχετισμένη ή ασυσχέτιστη διαφοροποίηση. Τα αποτελέσματα ήταν 

εντελώς αντιφατικά και λάμβαναν χώρα από το ένα άκρο στο άλλο σε σχέση με το στυλ 

της διαφοροποίησης ,η οποία αποδίδει περισσότερο. 

4.7.2  Μελέτες στηριγμένες στην κεφαλαιαγορά και εξετάζουν την τιμή της 

μετοχής. 

Σε αυτή την μελέτη δεν αμφισβητούνταν καταρχήν ότι η αγορά λειτουργεί 

αποτελεσματικά και «εκτιμά κατά τον καλύτερο τρόπο την μελλοντική απόδοση.» Έτσι 

κριτήριο ήταν η άνοδος της μετοχής  ενώ λόγω του ότι κατά τον N.W.C. Harper and 

P.S.Viguerie (2002) οι επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν συσχετισμένη 

διαφοροποίηση αντιμετωπίζονται πιο ευνοϊκά διότι οι επενδυτές πιστεύουν στην 

αποτελεσματικότερη κατανομή κεφαλαίων αυτής της μεθόδου. 

4.7.3 Μελέτες οι οποίες διερευνούν την μακροχρόνια απόδοση. 

Οι μελέτες αυτές διαπίστωσαν ότι «η προσεκτική επέκταση σε συγγενείς 

δραστηριότητες οδηγεί σε ανώτερη μακροχρόνια απόδοση ενώ η μεγάλη σε έκταση 

διαφοροποίηση μειώνει την απόδοση. (L.E.Palrich , L.B.Cardinal and C. Miller, 2000).  

Η καλύτερη μέθοδος αξιοποίησης της αποδοτικότητας και ελέγχου της ασυσχέτιστης 

διαφοροποίησης είναι ο ορισμός του «αποτελεσματικού ορίου» (efficient frontier) , το 

οποίο «αντιπροσωπεύει την υψηλότερη απόδοση για μια μονάδα κινδύνου» από ένα 

σύνολο πόρων. Πάντως έχουν επισημανθεί σε νεότερες έρευνες από την MCKinsey και 

άλλες  απόψεις για τις μετριοπαθώς διαφοροποιημένες επιχειρήσεις, οι οποίες ανάλογα 

με τον κλάδο οδηγούνται σε καλύτερα αποτελέσματα από τις άλλες. (M. Dalby and  

T.S.Smith , 2004 ) 
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Γενικότερα η διαφοροποίηση έχει ως στόχο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τις 

καλύτερες οργανωτικές διαδικασίες και οργανωτικό πλαίσιο ,τα οποία πρέπει να 

σχεδιαστούν με μοναδικότητα , συνεχή καινοτομία , με την φιλοσοφία της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας και με μια σαφής χάραξη της στρατηγικής και του μείγματος 

ποιους/τι/πως. 
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4.8 Οι 7 πηγές διαφοροποίησης του Porter 

Ο Porter το  1980 προσδιόρισε επτά πηγές διαφοροποίησης οι οποίες είναι: 

1)τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ,  

2)η σύνδεση μεταξύ των λειτουργιών του παραγόμενου προϊόντος και άλλων 

προϊόντων /υπηρεσιών όπως το σέρβις ,  

3) ο κατάλληλος χρόνος εισαγωγής του προϊόντος με τα πλεονεκτήματα της πρώτης 

κίνησης ,του εξωτερικού περιβάλλοντος, των αναγκών/προτεραιοτήτων των πελατών 

και την διαθεσιμότητα η μη στην αγορά συμπληρωματικών προϊόντων ή υπηρεσιών 

 4) η εύκολη πρόσβαση στην τοποθεσία και η κατάλληλη τοποθεσία της επιχείρησης  

5) το μείγμα του προϊόντος  , 

6) η σύνδεση με τις άλλες επιχειρήσεις ή οι στρατηγικές συμμαχίες , 

 7)η φήμη της επιχείρησης που είναι καλό να μην ξεχνιέται όσα χρόνια και αν 

περάσουνε, ακόμα και με την αλλαγή επωνυμίας  και το ενδεχόμενο εξαγοράς ή 

συγχώνευσης.  

Επίσης η πολυπλοκότητα του προϊόντος, η κατασκευή επί παραγγελία σύμφωνα με την 

χρήση για την οποία προορίζει το προϊόν ο πελάτης, με στόχο να μείνει ικανοποιημένος 

και η διαφορετική η περισσότερη προώθηση και γενικότερα το μάρκετινγκ είναι πολύ 

επιβοηθητικές λειτουργίες για την διαφοροποίηση .Η οργανωτική δομή που περιείχε : 

 α)την οργανωτική δομή με πνεύμα συνεργασίας, εξερεύνησης και ατομικής η ομαδικής 

εργασίας  

Β) τα συστήματα ελέγχου τα οποία πρέπει να έχουν ελαστικότητα ,ανοχή σε 

δημιουργικά άτομα και συσσώρευση γνώσης από τις διαδικασίες λαθών αποτυχημένων 

καινοτομιών ενώ τέλος 

Γ) οι πολιτικές αμοιβών ,με ενθάρρυνση και ανάλογες αμοιβές στην καινοτομία και 

στην δημιουργικότητα και όχι τιμωρία για την αποτυχία και ποιοτική μέτρηση της 

απόδοσης ανάλογα με το project το οποίο έχει ανατεθεί σε κάθε άτομο ή ομάδα πρέπει 

να προσεχθεί ιδιαίτερα για την επιτυχημένη διαφοροποίησης. 

 



186 
 

Ιδιαίτερα η ανοχή ακόμα και στις λάθος καινοτομίες και η επιβράβευση της 

δημιουργικότητας είναι στοιχεία που δείχνουν ότι όταν δεν υπάρχουν μια επιχείρηση 

μάλλον «δεν αναλαμβάνει έργα κινδύνου», οπότε το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα 

δεν θα κρατήσει για πολύ καθώς αυτό είναι η συνταγή της επιτυχίας όταν μια 

επιχείρηση αποφασίζει να εφαρμόσει στρατηγική διαφοροποίησης ( Ν. Θερίου, 2014) 

Η διαφοροποίηση στον αναπτυσσόμενο κόσμο έχει μια αντίθεση από ότι στις Ηνωμένες 

Πολιτείες και στην Δυτική Ευρώπη.  

Ενώ στις τελευταίες έχει γίνει μια στροφή τουλάχιστον προς την συσχετισμένη 

διαφοροποίηση σε αυτές όπως στην Ινδία, την Χιλή κλπ. αυξάνει την απόδοση των 

επιχειρήσεων εκεί ,ειδικά όν «συνδέονται με μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα» και αυτό 

γίνεται λόγω της απουσίας κυβερνητικής πολιτικής και ρυθμιστικού 

πλαισίου.(T.Khanna and K. Palepu, 2000).  

Με αυτό τον τρόπο όμιλος προσφέρει μια «προστατευτική ομπρέλα», όπου 

επιτυγχάνεται η ταχέως εξελισσόμενη ανάπτυξη με την εφαρμογή της στρατηγικής 

αυτής στις επιχειρήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών. 
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4.9 CASE STYDY OF DIVERSIFICATION STRATEGY: Singapore’s Airlines 

Η εταιρία Singapore Airlines κατά τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες έχει κερδίσει μια 

τεράστια φήμη στον κλάδο της εμπορικής αεροπλοΐας , λόγω των πολιτικών υψηλής 

ποιότητας , στοχευμένων καταναλωτικών τμημάτων , συνδυάζοντας την στρατηγική 

της διαφοροποίησης με την στρατηγική ηγεσίας κόστους. H Singapore Airlines είναι 

από της εταιρίες leader στον κλάδο της κερδίζοντας πολλές τιμητικές διακρίσεις και 

βραβεία. Η εταιρία έχει κερδίσει 22 από τις 23 φορές που ήταν υποψήφια το βραβείο 

«World’s Best Airline» από το «Condé Nast Traveler»  και το βραβείο «Skytrax’s 

Airline of the Year» τρείς φορές την προηγούμενη δεκαετία.. Εκτός αυτών είναι η πιο 

αποτελεσματική επιχείρηση μείωσης του κόστους ,καθώς «το κόστος  εξυπηρέτησης 

στις Ασιατικές αεροπορικές εταιρείες εμπορικής αεροπλοΐας ήτανε  5-7 σεντς, στην 

Αμερική 7-8σέντς , ενώ στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες 8-16 σεντς και οι οποίες 

ήτανε οι πιο ακριβές πριν εμφανιστεί  η EasyJet,” το κόστος της ανά αεροπορική θέση  

διαθέσιμων χιλιόμετρων (ASK)  ήταν μόλις 4,58 σεντ.» σύμφωνα με το Ινστιτούτο 

«International AirTransport Association» Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διττή στρατηγική 

η οποία έχει ,δηλαδή διαφοροποίησης και ηγεσίας κόστους και λειτουργεί επιτυχημένα 

με αυτή από την εποχή της ίδρυσης της ,με γνώμονα βέβαια την καινοτομία. Ο 

M.Porter για παράδειγμα υποστήριζε θερμά ότι αυτή η διττή στρατηγική δεν μπορεί να 

αποδώσει μακροχρόνια, εξαιτίας εκτός από του γεγονότος ότι είναι ασυμβίβαστη , 

επειδή χρησιμοποιείται για διαφορετικές καταστάσεις, αλλά και  λόγω του ότι « 

συνεπάγεται αντιφατικές επενδύσεις και οργανωτικές διαδικασίες». Πράγματι το 

γεγονός αυτό αληθεύει στις περισσότερες περιστάσεις αλλά η ανάγκη αυτή είναι 

επιτακτική λόγω της  αυξανόμενης ζήτησης ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στην 

σύγχρονη εποχή , ειδικά της οικονομικής ύφεσης, σε χαμηλές τιμές. Πάντως οι 

επιχειρηματίες της Ευρώπης και της Αμερικής αντιμετωπίζουν αυτή την διπλή 

στρατηγική διαφοροποιημένων προϊόντων σε χαμηλή τιμή  ένα πόλεμο τιμών από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, το οποίο οδηγεί σε πόλεμο τιμών και στην ζημία και των δύο 

πλευρών. Ενώ όμως στην Ευρωπαϊκή αγορά η ηγεσία κόστους, η διαφοροποίηση ,η 

παγκοσμιοποίηση, η τοποθέτηση ,το μέγεθος και η ευελιξία θεωρούνται «θεμελιωδώς 

αντιφατικά», καθώς πρέπει η επιχείρηση για να επιτύχει το καθένα από αυτά να 

πραγματοποιήσει μια σειρά διαφορετικών και όπως πιστεύεται στην Ευρώπη 

αντιφατικών λειτουργιών κατά πρώτον, ενώ κατά δεύτερον το οργανωσιακό πλαίσιο 

της εταιρείας ,η κουλτούρα και η φιλοσοφία της ,τα κίνητρα, η δομή και οι άνθρωποι 

δηλαδή όλα τα στρατηγικά περιουσιακά της στοιχεία δεν μπορούν να ανταποκριθούν 
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και να προσαρμοστούν σε αυτό το μοντέλο στην Ασία και σε εταιρίες όπως η Bayan 

Tree, η Toyota, η Haier,η  Samsung κλπ. εφαρμόζουν αυτή την διττή στρατηγική με 

μεγάλη επιτυχία. Πιθανόν αυτή η εφαρμογή να προέρχεται από την κουλτούρα των 

ανατολικών και ασιατικών χωρών για την έννοια του yin και yang στην ταοϊστική 

φιλοσοφία», το οποίο διακηρύσσει ότι ενσωματώνει το καλό με το κακό σαν τις δύο 

όψεις του φεγγαριού , για παράδειγμα. 

Πάντως καμία εταιρία δεν εκτελεί με καλύτερο τρόπο αυτή την στρατηγική από την 

Singapore Airlines η οποία από την ίδρυση της το 1972 τα οικονομικά της είναι 

υγιέστατα ,το οποίο εκφράζεται από το ότι δεν είχε ποτέ καμία ετήσια απώλεια 

χρημάτων, δεν υπάρχει κανένα ανεξόφλητο δάνειο , «και εκτός της αρχική 

κεφαλαιοποίηση, έχει χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της μέσω αδιανέμητων  κερδών 

ενώ παράλληλα ήταν συνεπείς καταβολή μερισμάτων» Η SIA μέσω τεσσάρων 

παραμέτρων οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω συνοπτικά εξασφαλίζει την επιτυχία: 

1) Άριστη και ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών 

2) Leader στα συστήματα τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 

3) Λειτουργία με ταυτόχρονη συγκέντρωση και αποκέντρωση μέσω συστημάτων 

καινοτομίας 

4) «τυποποίηση και εξατομίκευση στις διαδικασίες» 

Αναλύοντας την εταιρία περαιτέρω εξασφαλίζει ότι το προσωπικό της θα είναι πάντα 

νέοι υπάλληλοι ,με καινούργιες ιδέες και υψηλό μορφωτικό επίπεδο ενώ επενδύει 

σημαντικά στην εκπαίδευση των εργαζομένων ,για τους οποίους υπάρχουν ειδικά 

σχολεία και εγκαταστάσεις , εκπαιδεύοντας τους τέσσερις μήνες, δύο φορές παραπάνω 

από το μέσο όρο του κλάδου που είναι δύο μήνες. Τα έξοδα για την εκπαίδευση 

ανέρχονται σε 70 (εβδομήντα) εκατομμύρια ετησίως . εκπαιδεύοντας 14.500 

εργαζομένους το χρόνο ,με σκοπό ,να τους εισάγει στην παραγωγική αγορά και 

εξυπηρέτηση της εταιρίας και επανεκπαιδεύοντας τους ετησίως με 110 ώρες. Τα 

πληρώματα καμπίνας εκπαιδεύονται ,ώστε να εξυπηρετούν και να συναλλάσσονται με 

διαπολιτισμικούς πελάτες ,όπως για παράδειγμα Κινέζους , Αμερικανούς και Ιάπωνες  

με μια κατάρτιση η οποία περιλαμβάνει μαθήματα «deportment, εθιμοτυπία, την 

οινολογία, και πολιτιστική ευαισθησία». Τα μαθήματα περιλαμβάνουν ακόμα και την 

γλώσσα του σώματος όπως χαιρετισμούς ,υποκλίσεις και μάτια στραμμένα στο πάτωμα 

σε Ιάπωνες πελάτες. Αποτέλεσμα όλων αυτών καταρχήν είναι η μείωση του κύκλου 

εργασιών των πελατών και η ικανοποίηση τους η οποία φθάνει σε επίπεδο 

«αφοσίωσης» (loyalty). 
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Όσον αφορά το θέμα της τεχνολογία τα αεροπλάνα το 2009 για παράδειγμα ήταν 74 

μηνών ,κάτω από το μέσο όρο της αεροπλοικής βιομηχανίας ,το οποίο είναι 160 μήνες. 

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος υπάρχουν μικρότερες βλάβες, με αποτέλεσμα τα 

αεροπλάνα να μην καθυστερούν αλλά να ταξιδεύουν και με ταχύτητα, ενώ παράλληλα 

να μην υπάρχουν ουρές αναμονής. Τα αεροσκάφη δαπανούν περισσότερη ώρα στον 

αέρα , δηλαδή 13 ώρες σε σχέση με τον μέσον όρο του κλάδου που είναι 11,3 ώρες, ενώ 

η αναμονή του αεροπλάνου  στο υπόστεγο μειώνεται. Η SIA επενδύει σε νέα 

αεροπλάνα που οι επισκευές τους αντιστοιχούν στον 4% του συνολικού κόστους της 

εταιρείας ,ενώ ο μέσος όρος επισκευών στον κλάδο είναι 5.9% για τις αεροπορικές 

γραμμές της United AirLines και  4.8% για American Airlines. Το αποτέλεσμα είναι να 

μειώνεται το κόστος επισκευής και συντήρησης. Η SIA έχει επικεντρώσει σε δύο 

πολικές στους εξής τομείς: στον τομέα των ανθρώπων και στον τομέα των 

αεροσκαφών. Επίσης εκτελεί στοχευμένα δρομολόγια ,συχνότερα από τα υπόλοιπα σε 

δημοφιλείς προορισμούς των πελατών. Τα αεροσκάφη της πλέον το πολύ να είναι 15 

ετών σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου , ο οποίος είναι τα 25 έτη. 

Σε σχέση με τους μισθούς η εταιρία κρατάει τον βασικό μισθό πιο χαμηλά από άλλες 

εταιρίες αεροπλοΐας αλλά ανταμείβει τους υπαλλήλους με μπόνους (bonus) της τάξης 

του 50% ανάλογα με την ετήσια ή μηνιαία κερδοφορία της. Η εταιρία επίσης στηρίζεται 

στον αεροπορικό εξοπλισμό της  γιατί προσλαμβάνει τους αποδοτικότερους μηχανικούς 

,ενώ ταυτόχρονα δεν δίνει έμφαση και «είναι ένα βήμα πίσω , δηλαδή ακολουθεί χωρίς 

να είναι ηγέτης  τους ανταγωνιστές σε θέματα τα οποία δεν άπτονται και δεν 

«επηρεάζουν τους πελάτες». Πλέον έχει καταστεί η εταιρία εμπορικής αεροπλοΐας της 

προτίμησης των πελατών οι οποίοι πληρώνουν με μετρητά σε χαμηλές τιμές και 

επιθυμούν να ταξιδέψουν οπουδήποτε. Η Διοίκηση της εταιρίας καθώς και εσωτερικοί 

εμπειρογνώμονες συζητούν κάθε χρόνο την πορεία της επιχείρησης ,ενώ η Διοίκηση 

ακούει ευρηματικές ιδέες για καλυτέρευση από τους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα την 

συνεχή καινοτομία μέσω του στρατηγικού επαναπροσδιορισμού και την δημιουργία 

ανοικτών διαύλων επικοινωνίας στο εσωτερικό της εταιρίας. Τα οράματα της SIA τα 

οποία με την συμμετοχή, την συγκρότηση και τη συναισθηματική δέσμευση των 

υπαλλήλων που επιχειρεί να κάνει πραγματικότητα είναι: 

1)η παροχή υψηλής ποιότητας αερομεταφοράς 

2)η μεγιστοποίηση των αποδόσεων για τους μετόχους και τους υπαλλήλους 

Ένας επιπρόσθετος στόχος είναι η μείωση των αποβλήτων ,προστατεύοντας την 

εταιρική κουλτούρα της επιχείρησης. Για παράδειγμα όταν μελετηθεί και αναλυθεί ο 

μέσος όρος φαγητού, τα πληρώματα καμπίνας φροντίζουν να υπάρχει διαθέσιμο 
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φαγητό γύρω από αυτό το μέσο όρο, χωρίς βέβαια να δημιουργείται πρόβλημα στην 

εξυπηρέτηση των πελατών. Η SIA διαθέτει επιπλέον δύο κατοχυρωμένα εμπορικά 

σήματα  σαμπάνιας την οποία την διαθέτει στους πελάτες πρώτης κλάσης δωρεάν και οι 

οποίες είναι η Krug Grande Cuvée και η Dom Pérignon, ξοδεύοντας 8 εκατομμύρια για 

την σαμπάνια κάθε χρόνο. Επίσης λόγω του ότι σε πολλούς πολιτισμούς δεν αρέσει η 

μαρμελάδα , η εταιρία δεν εντάσσει στο πρωινό της την μαρμελάδα, ενώ σε πελάτες 

δεύτερης κατηγορίας φέρνει όποιο ποτό παραγγείλουν. Η εταιρία λόγω της φήμης της 

προσελκύει ανωτάτου εκπαιδευτικού επιπέδου αιτήσεις για προσωπικό, με υψηλές 

φιλοδοξίες για καριέρα και σταδιοδρομία, ανοιχτό μυαλό, εφευρετικές ιδέες και πάθος 

για την δουλειά , η οποία μπορεί να τους προσφέρει προοπτικές επαγγελματικής 

καταξίωσης και σταδιοδρομίας. 

Η SIA προσφέρει το βασικό μισθό , ο οποίος είναι ο μέσος όρος της Σιγκαπούρης και 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα είναι χαμηλός. Παρολαυτά όμως για τους λόγους που 

αναφέραμε παραπάνω οι εργαζόμενοι της είναι οι πιο αποδοτικοί μετά της πτήσεις της 

Νότιας Κορέας. Εξαιτίας του χαμηλού μισθού το κόστος εργασίας το 20008 ήταν μόλις 

16,6 %, σε σχέση με το συνολικό κόστος. «Η Singapore Airlines ακολουθεί τον κανόνα 

4-3-3 των δαπανών: 40% για  

εκπαίδευση, 30% για την αναθεώρηση των διαδικασιών και των διαδικασιών, και 30% 

για τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών κάθε χρόνο, ενώ αντίθετα η 

American Airlines 30,8% ,η British Air-27,5%  Lufthansa, 24,4%, και το Ηνωμένο Air 

Lines 22,5%» Τα πάντα στην εταιρεία ελέγχονται με τους εξής τρόπους: η εταιρεία 

ανάθεσε σε εξωτερικούς χαμηλόμισθους συνεργάτες από την Ινδία (outsourcing) την 

έκδοση των εισιτηρίων και τα προγράμματα πληρωμής. Η έδρα της εταιρίας δεν είναι 

σε ένα μεγάλο ουρανοξύστη με φανταχτερά γραφεία , σχεδιασμό κλπ. αλλά σε ένα 

παλαιό υπόστεγο στο Changi Airport και η ομάδα των εκεί υπαλλήλων είναι μικρή 

,αλλά αναλαμβάνει όλα τα καθήκοντα που της αρμόζουν. Για τα προγράμματα 

εκπαίδευσης χρησιμοποιεί δικές της εγκαταστάσεις , ενώ οι υπάλληλοι δεν έχουν 

δωρεάν γεύμα αλλά αντίθετα το αγοράζουν από το κυλικείο. Παράλληλα γίνονται 

σκληρές διαπραγματεύσεις από τους αρμοδίους για την τιμή των δωματίων των 

ξενοδοχείων που θα χρησιμοποιήσει το προσωπικό στα ταξίδια του. Η εταιρεία επίσης 

καινοτομεί στα παρακάτω πεδία: 

1) πεδίο της ζητούμενης διασκέδασης στα πλαίσια των κανονισμών της εμπορικής 

αεροπλοΐας 

2) στα  Dolby 

sound systems 
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4) Σε ένα βιβλίο το οποίο είναι μενού αλλά ταυτόχρονα και οδηγός μαγειρικής το 

οποιο επιτρέπει στον πελάτη να παραγγείλει οποιοδήποτε φαγητό από το μενού 

επιθυμεί 

5) Για τους τρόπους επιβίβασης , τα άνετα καθίσματα κλπ 

Επίσης υπάρχει τμήμα καινοτομικού προϊόντας το οποίο ονομάζεται «PDI» και 

διαχειρίζεται το λανσάρισμα όλων των καινούργιων και εφευρετικών προϊόντων 

εξυπηρέτησης το οποίο παράγει η επιχείρηση. 

Το μοντέλο αεροπλάνου Α380 ,μέσω των πρωτοπόρων χαρακτηριστικών του βοήθησε 

την εταιρία να πάρει τεράστια δημοσιότητα, ενώ η SIAπραγματοποίησε δημοπρασία με 

φιλανθρωπικό σκοπό της τάξης του  1.300.000 δολαρίων , μέσω του eBay για μια 

προσφερόμενη θέση σε αυτό το αεροπλάνο. 

«Το 1991 ήτανε η πρώτη αεροπορική εταιρία η οποία εισήγαγε υπηρεσίες τηλεφωνίας 

και τηλεομοιοτυπίας στο αεροσκάφος αλλά τις κατήργησε επειδή οι πελάτες 

δημιουργούσαν προβλήματα. Το 1998 εισήγαγε την μέθοδο check on line  για να 

κάνουν κράτηση και να  διαλέξουν οι πελάτες γεύμα, θέση κλπ Το 1981, εισήγαγε 

κουλοχέρηδες  στα ανώτερα καταστρώματα του Boeing 747s, αλλά τα κατήργησε , 

όταν οι ουρές που σχηματίζονται έγινε ένα κίνδυνο για την ασφάλεια.» Η Επιδημία 

SARS στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αντιμετωπίστηκε από την εταιρία με την 

εισαγωγή  ενός συστήματος ταυτοποίησης , ενώ παράλληλα απαγόρευσε και την είσοδο 

στους μετανάστες για να μην κολλήσει ο ένας πολίτης με τον άλλο  με βάση τη  

βιομετρική τεχνολογία, το οποίο επέτρεπε στον πελάτη σε 60 λεπτά να επιβιβαστεί 

αλλά στις ανταγωνίστριες εταιρίες δημιουργούνταν τεράστιες ουρές αναμονής . Το 

σύστημα αυτό καταργήθηκε όταν δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος και ανέλαβε το κράτος 

την πολιτική υγείας των συμβατικών μεταναστών. «Το 2004, SIA ανέθεσε σε 

εξωτερικούς συνεργάτες πολλές από λειτουργίες της –όπως τα συστήματα υπολογιστών  

IT της ως κέντρου δεδομένων και υποστήριξης-έτσι θα μπορούσε επικεντρωθεί στις 

βασικές δραστηριότητές της.» 

Η εξατομίκευση είναι έκδηλη με πολλές μεθόδους από αυτές τις οποίες   

αναφέραμε .     

              Αλλά ακόμη περισσότερο πολλές φορές το πλήρωμα ,γνωρίζει τα ονόματα των 

επιβατών και τους αποκαλεί με αυτά, γεγονός το οποίο δίνει την αίσθηση της 

οικογενειακότητας. 

Κατόπιν όλων αυτών βέβαια κατανοούμε για πιο λόγο η Singapore Airlines θεωρείται 

μια από τις ηγέτιδες και πιο επιτυχημένες και καινοτόμες εταιρίες στον κλάδο της 
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εμπορικής αεροπλοΐας, εφαρμόζοντας την στρατηγική διαφοροποίησης και ηγεσίας 

κόστους. 
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Κεφάλαιο  5 : Η  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

5.1 Γενικά  

Η στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης αναφέρεται επίσης στην βιβλιογραφία με τον 

ορισμό «οριζόντια διαφοροποίηση».  

Η στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης επιτυγχάνεται μέσω της οριζόντιας ανάπτυξης , 

δηλαδή κατά πρώτον μέσω «της επέκτασης» ή διεύρυνσης των προϊόντων της 

επιχείρησης, σε «άλλες γεωγραφικά περιοχές» ή  «της αύξησης της ποικιλίας των 

προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται στις υπάρχουσες αγορές» .»( J.D 

Hunger and T. L.Wheelen, 2004 ) 

 

5.2 Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα 

 Ουσιαστικά επομένως η στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης σημαίνει ότι η 

επιχείρηση προσφέρει το διευρυμένο εύρος της  προϊόντων της στον ίδιο κλάδο , και 

πολλές φορές απευθύνεται στους ίδιους τύπους πελατών ή αναπτύσσεται και 

επεκτείνεται σε ξένες ή διεθνείς αγορές μέσω συνήθως εξαγοράς, συγχώνευσης, «ή 

δημιουργίας παρόμοιων επιχειρήσεων ,οι οποίες λειτουργούν στο ίδιο στάδιο της 

αλυσίδας παραγωγής» ή με διαφορετικά λόγια  στο ίδιο σημείο της αλυσίδας αξίας του 

κλάδου ( Ν.Θερίου, 2014) . 

 Όταν δεν αναπτύσσεται εξωτερικά , δηλαδή με την δημιουργία τις παρουσίας της σε 

διεθνείς αγορές ή επιχείρηση βελτιώνει την εσωτερική της ανάπτυξη,  με στόχο την 

απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς, περισσοτέρων σημείων πώλησης μέσω της 

προώθησης του τμήματος μάρκετινγκ, με την εξειδικευμένη τεχνολογία κλπ.  

Πάντως η πιο δημοφιλής μέθοδος οριζόντιας ανάπτυξης είναι η επέκταση της 

δραστηριότητας της εταιρίας σε διεθνές επίπεδο ή γενικά έξω από τα σύνορα της 

χώρας. 

 Σύμφωνα με τον A. Delios and P.W.Beamish (1999) η δημιουργία παρουσίας και 

δραστηριότητας σε διεθνές επίπεδο έχει θετική σχέση με την αποδοτικότητα.  

Η οριζόντια ολοκλήρωση ενδείκνυται όταν ένας κλάδος πάει καλά καταρχήν και για 

αυτό δεν στρέφεται στην διαφοροποίηση ,αλλά η επιχείρηση διευρύνει τους τύπους 

προϊόντων της στον υπάρχων κλάδο, και κατά δεύτερον όταν η εταιρεία στοχεύει στην 

απόκτηση μονοπωλιακών δικαιωμάτων λόγω του ότι θέλει να επιτύχει σημαντικές 
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οικονομίες κλίμακας στην παραγωγή ή στην διάθεση του προϊόντος, και μεγαλύτερα 

μερίδια αγοράς , με άμεσο αποτέλεσμα την μείωση του ανταγωνισμού.  

Επίσης πολλές εταιρίες οραματίζονται την παρουσία τους στον διεθνή χώρο , έχοντας 

εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους στο στρατηγικό και οργανωτικό μάνατζμεντ και για 

αυτό τον λόγο μπορεί να προβούν ακόμα και στην αγορά μιας προβληματικής 

επιχείρησης με σκοπό καταρχήν να την διορθώσουν και έπειτα να την καθιερώσουν 

στην αγορά, εκτοξεύοντας τα κέρδη. Φυσικά αυτό απαιτεί πολλή προσπάθεια, χρόνο 

και πόρους (B.M. Papadaki,2012). 

Πιο κάτω θα παρουσιάσουμε τις αρνητικές συνέπειες της οριζόντιας ολοκλήρωσης και 

ειδικά τους κινδύνους που κρύβουν οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις. 

 Η στρατηγική της οριζόντιας ολοκλήρωσης πρακτικά είναι η κυρίαρχη πρακτική στην 

σύγχρονη εποχή , ειδικά σε κλάδους όπου οι συγχvωνεύσεις και οι εξαγορές οφείλονται 

σε αλλαγές του περιβάλλοντος τέτοιου «μεγέθους» και «συχνότητας» όπως οι 

τραπεζικοί κλάδοι, οι πετρελαϊκοί, οι αυτοκινητοβιομηχανικοί, οι τηλεπικοινωνιακοί, οι 

κλάδοι ψυχαγωγίας και κυρίως οι φαρμακευτικοί κλάδοι ,στους οποίους μια επιχείρηση 

δεν κατέχει μερίδιο αγοράς πάνω από  της τάξης του 10-12%.  

5.3  Οι μέθοδοι εισαγωγής στην διεθνή αγορά μιας επιχείρησης με την εφαρμογή 

της κάθετης ολοκλήρωσης 

 H επιχείρηση επιβάλλεται να πάρει μια στρατηγική απόφαση για τον τρόπο εισόδου με 

την ευκολότερη μέθοδο στην διεθνή αγορά  

Παρακάτω παρουσιάζουμε μερικές από τις πιο συνηθισμένες μεθόδους με ειδική 

αναλυτική αναφορά στην μέθοδο των εξαγορών: 

4. Εξαγωγές : Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην παραγωγή των αγαθών από την 

έδρα της εταιρείας με σκοπό την πώληση σε ξένες χώρες και το πλεονέκτημα της είναι 

ότι ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο 

5. Εκχώρηση άδειας : Η κεντρική επιχείρηση η οποία παράγει το προϊόν  δίνει το 

δικαίωμα σε μια άλλη επιχείρηση της χώρας «φιλοξενίας» να το παράγει και να το 

πουλάει μέσω μιας αμοιβής που δίνει η δικαιοπάροχος εταιρεία για την τεχνική 

εμπειρία , ενώ η μέθοδος αυτή είναι χρησιμότατη όταν η επωνυμία ή το brand name του 

προϊόντος της επιχείρησης είναι πολύ ισχυρό αλλά η εταιρεία δεν έχει επαρκή κεφάλια 

για την επέκταση της σε αυτή την αγορά . 
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6. Δικαιοχρήση (Franchising): Στην περίπτωση αυτή υπάρχει ο δικαιοπάροχος 

(franchiser) και ο δικαιοδόχος (franchisee), όπου ο τελευταίος καταβάλει ένα ποσοστό 

επί των πωλήσεων στον δικαιοπάροχο για να του δώσει το δικαίωμα να ανοίξει και να 

λειτουργεί ένα κατάστημα με την επωνυμία του και το σύστημα λειτουργιάς π.χ. 

μέθοδοι τεχνογνωσίας, παραγωγής κλπ. Η περίπτωση αυτή εφαρμόζεται κατά την 

προσπάθεια παρουσίας σε μια χώρα που όμως το μέγεθος και οι κατά κεφαλήν δαπάνες 

δεν επαρκούν για το άνοιγα μιας θυγατρικής επιχείρησης. 

7. Κοινοπραξίες: Είναι η πιο δημοφιλής στρατηγική εισόδου λόγω του ότι οι 

στρατηγικές συμμαχίες συνδυάζουν τους απαιτούμενους πόρους ,την γνώση ,την 

εμπειρία και την δυνατότητα εισόδου ενώ υπάρχουν θεσμικοί περιορισμοί για την 

έκταση της ξένης ιδιοκτησίας. Άρα η επιχείρηση με λιγότερα περιουσιακά στοιχεία και 

πόρους μπορεί να διεθνοποιηθεί απαλείφοντας τον κίνδυνο. »( J.D Hunger and T. 

L.Wheelen, 2004 ) 

8. Εξαγορές: (Ειδικότερη και πλέον εκτενής αναφορά για την μέθοδο αυτή θα γίνει 

και παρακάτω στο παρόν κεφάλαιο). 

Συνεχίζοντας τις συνηθισμένες επιλογές για την δραστηριότητα μιας επιχείρησης στην 

διεθνή σκηνή ακολουθούν οι παρακάτω επιλογές: 

6 Η εντελώς νέα επένδυση . Το πλεονέκτημα της είναι ότι δεν αγοράζει τα προβλήματα 

μιας άλλης εταιρείας αλλά από τη ν άλλη απαιτούνται πολλοί πόροι για την ανάπτυξη 

των δικών της στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων, τρόπου λειτουργίας   και 

οργανωτικού πλαισίου (φιλοσοφία,  δομή ,κίνητρα ,άνθρωποι) 

7) Ο Συνδυασμός παραγωγικών δυνατοτήτων που ενέχει την μεταφορά των ικανοτήτων 

και δυνατοτήτων της επεκτεινόμενης επιχείρησης π.χ. μεταφορά τεχνογνωσίας σε μια 

ανεπτυγμένη αγορά με χαμηλό κόστος εργασίας. 

8. Τα Ολοκληρωμένα συστήματα : δηλαδή συμβάσεις για την κατασκευή 

εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης οι οποίες παραδίδονται στην χώρα φιλοξενίας όταν 

ολοκληρωθούν έναντι κάποιου τιμήματος, όπου συνήθως ο πελάτης είναι κρατικός 

φορέας οποίος θέλει να έχει υπό τον έλεγχο του την παραγωγή των  προϊόντων 

9. Συμβάσεις μάνατζμεντ : Μετά την κατασκευή ενός ολοκληρωμένου συστήματος η 

εταιρεία έναντι κάποιας καθορισμένης αμοιβής ,συνήθως σε περιπτώσεις κρατικού 
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παρεμβατισμού και απαλλοτρίωσης των περιουσιακών στοιχείων της νεοϊδρυθείσας 

εταιρείας, βοηθάει στην λειτουργιά του τοπικού μάνατζμεντ. 

10. Η μέθοδος BOT (κατασκευή , λειτουργία, ,παράδοση): Η κεντρική επιχείρηση αντί 

να παραδώσει τις εγκαταστάσεις ,όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή τους, τις λειτουργεί 

μόνο για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο έναντι κάποιου τιμήματος ή εντελώς 

δωρεάν , ενώ κατά την διάρκεια λειτουργίας παίρνει τα κέρδη από τις επενδύσεις . (J.D 

Hunger and T. L.Wheelen, 2004) 

 

5.4 Μειονεκτήματα της οριζόντιας ολοκλήρωσης 

Τα μειονεκτήματα της οριζόντιας ολοκλήρωσης έγκεινται στην μη αξιοποίηση και μη 

σωστή χρησιμοποίηση των μεθόδων ή των κριτηρίων επιτυχίας που προαναφέραμε 

,ενώ  επιπρόσθετα μειονεκτήματα είναι και η αναγκαστική μακροχρόνια δέσμευση της 

επιχείρησης με την πορεία του κλάδου, καθώς η στρατηγική της οριζόντιας 

ολοκλήρωσης στοχεύει στην ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών του υφιστάμενου κλάδου 

στον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση Ταυτόχρονα ο κακός συντονισμός μεταξύ των 

διαφόρων επιχειρηματικών μονάδων και οι επιθετικές εξαγορές οποίες καλλιεργούν 

διαφορετικές κουλτούρες και αρνητικό κλίμα είναι ακόμα δύο ανασταλτικοί 

παράγοντες της επιτυχημένης οριζόντιας ολοκλήρωσης. (Β.Μ.Παπαδάκης, 2012 ) 

 

5.5  Εξαγορές 

 5.5.1 Εισαγωγικά-Πλεονεκτηματα 

Αποτελούν την πιο γρήγορη διαδικασία εισόδου σε άλλη χώρα και είναι «η συναλλαγή 

κατά την οποία μια επιχείρηση αποκτά ένα μέρος ή το σύνολο της συμμετοχής (μετοχές 

ή εταιρικά κέρδη) σε μια άλλη έναντι χρηματικού συνόλου Η πιο απλή διάκριση είναι 

μεταξύ απλών και συγχωνευτικών εξαγορών όπου στην πρώτη περίπτωση η επιχείρηση 

εξακολουθεί «να υπάρχει ως υποκείμενο του δικαίου», ενώ στην δεύτερη «μεταβιβάζει 

την περιουσία της έναντι χρηματικού  ανταλλάγματος» και παύει να είναι νομικά «το 

υποκείμενο του δικαίου». 
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5.5.2 Τα χαρακτηριστικά των εξαγορών 

Το είδος των εξαγορών είναι είτε οριζόντιο, είτε κάθετο , είτε συσχετισμένο ή με άλλα 

λόγια συμπληρωματικό. 

 Στην πρώτη περίπτωση είναι όταν οι δυο επιχειρήσεις παράγουν τα ίδια προϊόντα, στην 

δεύτερη υπάρχει σχέση πελάτη –προμηθευτή με στόχο την καθετοποίηση της 

παραγωγής, ενώ στην τρίτη περίπτωση η δραστηριότητα  των συγγενικών επιχειρήσεων 

είναι αλληλοσχετιζόμενες, παράγοντας ακόμα και υποκατάστατα προϊόντα  Όταν αυτό 

δεν συμβαίνει οι δραστηριότητες είναι ασυσχέτιστες. 

 Επίσης χαρακτηρίζονται ανάλογα με την διαδικασία πραγματοποίησης τους ως 

φιλικές, όταν επιθυμούν την εξαγορά ή επιθετικές/εχθρικές όταν η Διοίκηση της 

επιχείρησης δεν εγκρίνεται αυτή την πρόταση αλλά η επιτιθέμενη επιχείρηση αποκτά 

σιγά τον έλεγχο της ,με επιβοηθητικό παράγοντα την διασπορά του μετοχικού 

κεφαλαίου, ώστε να είναι πιο ευάλωτη στις πιέσεις η δεύτερη. 

Οι ίδιες παραπάνω κατηγορίες ισχύουν και για τις συγχωνεύσεις. 

 Εκτός αυτών υπάρχει η μοχλευμένη εξαγορά ( Leveraged Buy Out ) , όταν η 

χρηματοδότηση της προέρχεται από τουλάχιστον 75% τραπεζικό δανεισμό και όχι από 

ίδια κεφάλαια, (δηλαδή έντονη χρηματοοικονομική μόχλευση), με μεγάλη πιθανότητα 

αποτυχίας λόγω του κινδύνου.  

Η δεύτερη περίπτωση είναι η εξαγορά επιχειρήσεων από την Διοίκηση τους 

(Management Buy Out) , δηλαδή λόγω υψηλής κεφαλαιοποίησης της κεντρικής 

επιχείρησης η Διοίκηση εξαγοράζει μια περιφερειακή θυγατρική ή παραγωγική μονάδα 

της επιχείρησης. 
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5.5.3 Λόγοι πραγματοποίησης εξαγορών 

 

 

Συνοπτικά οι λόγοι πραγματοποίησης εξαγορών ή συγχωνεύσεων κατά τους M. Hitt, 

D.R.Ireland and R.E Hoskisson (2013), καθώς και σύμφωνα με τοn P.Steiners το 1975 

είναι οι παρακάτω: 

Α)Η εκμετάλλευση Οικονομιών Κλίμακας,  

Β) η εκμετάλλευση οικονομιών φάσματος , 

γ) ο συνδυασμός και η αλληλοσυμπλήρωση πόρων  

δ)η αύξηση της δυναμικής στην αγορά ,  

ε) η μείωση του κόστους και του χρόνου ανάπτυξης νέων προϊόντων  

και τέλος στ) η υπέρβαση εμποδίων εισόδου. 
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5.5.4 Συνοπτικά οι λόγοι επιτυχίας ή αποτυχίας των εξαγορών ή των 

συγχωνεύσεων είναι οι παρακάτω: 

 

1) Η επαρκής ή  ανεπαρκής αξιολόγηση –υπερεκτίμηση των προσδοκώμενων 

συνεργιών  

2) Οι δυσκολίες ενοποιητικού πλαισίου λόγω του ανθρωπίνου παράγοντα, δηλαδή 

με σειρά επιτυχίας και βαρύτητας σύμφωνα με τους  I.T.Kay and M.Shelton (2000) :της 

συγκράτησης εργαζομένων κλειδιά (76%), της ανοιχτής επικοινωνίας (71%), της 

συγκράτησης πολύτιμων στελεχών ( 67%) και της ενοποίησης εταιρικών κουλτούρων 

(51%) 

3)   Το χρέος (υπερβολικό η μη)  και τέλος  

4)  Ο ρόλος  των στελεχών . 

 

 Σύμφωνα με την διεθνή έρευνα οι κρίσιμοι παράγοντες είναι : 

 1) τα χαρακτηριστικά της ίδιας της απόφασης π.χ ύψος τιμήματος για την εξαγορά 

2) Τα χαρακτηριστικά της ίδιας της επιχείρησης  

3)  τα χαρακτηριστικά του επικοινωνιακού προγράμματος  

4)  τα χαρακτηριστικά του εξωτερικού περιβάλλοντος. 

 

Οι εξαγορές ή οι συγγενεύσεις στην Ελλάδα σύμφωνα με τα ευρήματα εγχώριων αλλά 

και διεθνών ερευνών παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά αποτυχίας, τα οποία κυμαίνονται 

από 50-60%. (Β.Μ . Παπαδάκης,2012)  
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Τα οφέλη συνέργιας είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τις εξαγωγές , αν 

εξαγοραστεί μια επιχείρηση με σειρά συμπληρωτικών προϊόντων ,καθώς και οι 

στρατηγικές συμμαχίες και τα κανάλια διανομής. 

 

5.5.5 Case-study Στρατηγικής οριζόντιας ολοκλήρωσης με την μέθοδο της 

εξαγοράς 

Με την πρόσφατη εξαγορά, Η επιχείρηση Groupworks χρησιμοποιώντας την 

στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης  έχει εδραιώσει ένα δίκτυο από 10 γραφεία και 

150 εργαζόμενους σε έξι επαρχίες που συνίσταται από τις εξαγορές της Λαϊκής 

Corporation η οποία είναι η μητρική εταιρία των εταιρειών εκμετάλλευσης 

HealthSource Plus Inc και People First HR Services Ltd. Η HealthSource Plus είναι 

μεταπωλητής των ασφαλιστικών προϊόντων και ο πάροχος της διαχείρισης τρίτων, με 

επίκεντρο κυρίως την παροχή παροχές προς τους εργαζομένους και ιδρύθηκε το 2001 . 

Είναι μια πλήρες εταιρεία Ανθρωπίνων Πόρων με ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων . Η 

τελευταία αγορά της εταιρείας Groupworks βασίζεται στην επιτυχία των προηγούμενων 

εξαγορών Groupworks της Gallivan & Associates, Gallivan & Associates, Buffet 

Taylor, The Investment Guild and White Willow Benefits consultants εταιρίες που όλες 

ήταν κυρίαρχες στον κλάδο τους.. O πρόεδρος Gallivan και οι συνεργάτες του 

επιχειρηματολογούν ότι οι πελάτες θέλουν όλο και περισσότερο δημιουργικές και 

έξυπνες λύσεις, οι οποίες αυξάνουν το κόστος και κατανέμουν την αγορά σε τμήματα. 
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Λόγω της υψηλής εξειδίκευσης και της αναγνώρισης των πελατών κάθε μια εταιρεία 

κρατεί το branding της «αλλά η εξυγίανση αναμένεται να παρέχει μόχλευση από την 

άποψη του σχεδιασμού προγράμματος, τα ασφάλιστρα και τα λειτουργικά έξοδα. 

Επίσης διατίθεται στους πελάτες η κατάλληλη τεχνογνωσία και ο πρόεδρος ισχυρίζεται 

«"Αγοράζουμε επιχειρήσεις ή  εταίρους, αν υπάρχει καλό οικονομικό νόημα για τις 

εταιρείες και τους μετόχους μας, παρέχοντας παράλληλα ένα μέλλον για αυτούς τους 

επαγγελματίες σε ένα πιο εύρωστο περιβάλλον με ισχυρότερες σχέσεις»( Smolkin, 

Sheryl, Employee Benefit News Canada in Brief, 4/14/2009). 
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Κεφάλαιο 6: Η  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

 

6.1 Γενικά - Εισαγωγικά 

 Ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί εκτός των άλλων μεθόδων με την κάθετη ανάπτυξη , 

«δηλαδή με την ανάληψη μιας λειτουργίας» ή ενός έργου «που προηγουμένως παρείχε 

ένας προμηθευτής ή ένας διανομέας και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η στρατηγική 

κάθετης ολοκλήρωσης (vertical integration ).  

6.2 Λόγοι εφαρμογής κάθετης ολοκλήρωσης 

H στρατηγική αυτή εφαρμόζεται για τους παρακάτω λόγους που δείχνει ο πίνακας: 

Πότε ενδείκνυται η Κάθετη Ολοκλήρωση 

 

Η προστασία της ποιότητας των προϊόντων της επιχείρησης 

Ηύπαρξη ακριβών ή  και αναξιόπιστων προμηθευτών ή διανομέων 

Η ανάληψη επενδύσεων σε εξειδικευμένους πόρους που θα προσφέρουν στην 

επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

Το χτίσιμο φραγμών εισόδου στους ανταγωνιστές 

Η ύπαρξη πλεονεκτημάτων σταθερής παραγωγής 

 

 

Η εταιρεία με αυτό τον τρόπο θέλει να αποκτήσει παρουσία ακολουθώντας όμως την 

μια ή και τις δύο υποκατηγορίες ,οι οποίες διέπουν την κάθετη ολοκλήρωση. 

6.3 Χαρακτηριστικά της κάθετης ολοκλήρωσης: η ενσωμάτωση προς τα εμπρός ,η 

ενσωμάτωση προς τα πίσω και το outsourcing (ανάθεση σε τρίτους) 

Ουσιαστικά η κάθετη ολοκλήρωση σημαίνει ότι μια επιχείρηση σημαίνει ότι μια « 

λειτουργεί κάθετα σε πολλά σημεία πάνω στην αλυσίδα αξίας ενός κλάδου», το οποίο 

σημαίνει ότι μπορεί να δραστηριοποιείται από την εξόρυξη των πρώτων υλών , μέχρι 

την διανομή του προϊόντος στα μαγαζιά και την λιανική πώληση. 
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 Συγκεκριμένα οι δυο υποκατηγορίες της κάθετης ολοκλήρωσης είναι  η «ενσωμάτωση 

προς τα πίσω», δηλαδή η επιχείρηση αναλαμβάνει να διατελέσει τα καθήκοντα ,τα 

οποία εφάρμοζε ο πρώην προμηθευτής της και η «ενσωμάτωση προς τα εμπρός», 

δηλαδή την ανάληψη και εφαρμογή του έργου το οποίο παρείχε ένας διανομέας. 

 Υπάρχουν βαθμοί κάθετης ολοκλήρωσης στην εταιρεία οι οποίοι μπορεί να 

κυμαίνονται από το 100%, δηλαδή την πλήρη ολοκλήρωση που σημαίνει ότι επιτελεί 

όλα τα στάδια παραγωγής άξιας μόνη της, από τον εφοδιασμό μέχρι την διανομή, την 

μερική ολοκλήρωση κατά την οποία παράγει «ίδια ή λιγότερα από τα μισά βασικά της 

εφόδια» , είτε η μηδενική ολοκλήρωση ,η οποία έγκειται η ανάθεση μακροχρόνιων 

συμβάσεων σε τρίτους για την παραγωγή ,την διανομή ή όποια επιχειρηματική 

δραστηριότητα προσδιορίσει η εταιρεία με σκοπό την μείωση του εσωτερικού της 

κόστους.  

Το πλεονέκτημα της ενσωμάτωσης προς τα πίσω είναι ότι είναι συνήθως πιο αποδοτική 

λόγω  της μείωσης του κόστους για την επιχείρηση ενώ το μειονέκτημα της είναι η 

πιθανότητα μείωσης της στρατηγικής ευελιξίας της εταιρείας, μέσω εμποδίων εξόδου 

από τον κλάδο, στον οποίο υπόκειται , τα οποία μπορεί να προκύψουν από την κατοχή 

περιουσιακών επιβαρυντικών στοιχείων της επιχείρησης οποία είναι δύσκολα προς 

πώληση 

Εναλλακτικές πρακτικές είναι οι οποίες  χρησιμοποιούνται ευρύτατα  είναι οι εξαγορές 

και οι συγχωνεύσεις, τις οποίες αναλύσαμε στην προηγούμενη στρατηγική ,οι 

στρατηγικές συμμαχίες για την πρόσβαση σε ένα πόρο  και για διάφορους άλλους 

λόγους, μέθοδος την οποία θα εξετάσουμε σε επόμενο υποκεφάλαιο αναφέροντας τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της και όπως είπαμε η ανάθεση έργων σε τρίτους 

(outsourcing), πρακτική την οποία θα εξετάσουμε πιο κάτω.  

Πάντως συνοπτικά η ανάθεση έργων σε τρίτους έχει αναπτύξει μεγάλη δημοτικότητα 

λόγω μείωσης του κόστους και αύξησης του ανταγωνισμού, κατά την οποία εκτιμάται 

ότι με αυτό τον τρόπο μια επιχείρηση θα αυξάνει την κερδοφορία της.  

6.4 Δύο εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις στο  outsourcing (ανάθεση 

εργασιών σε τρίτους): Η περίπτωση της Samsung και η περίπτωση της Sony 

Οι  εταιρείες  παραγωγής κινητών τηλεφώνων και οικιακών συσκευών (τηλεοράσεις 

κλπ) Sony και Samsung έχουν διαμετρικά αντίθετη άποψη για την ανάθεση έργων σε 

τρίτους . 
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Ενώ η Sony εκχωρεί συνέχεια αρμοδιότητες της και πουλώντας μονάδες της σε τρίτους, 

πιστεύοντας ότι με αυτή την στρατηγική θα αυξήσει την κερδοφορία της η Samsung 

έχει την ίδια άποψη σε αυτό το θέμα με την άποψη του ιδρυτή της Sony, Akio Morita « 

ο οποίος θεωρούσε την παραγωγή ιερή».  

Κατ’ επέκταση η Samsung πιστεύει ότι με την ανάθεση έργων σε τρίτους και ειδικά 

λειτουργιών που βρίσκονται στην «καρδιά « της επιχείρησης θα απολέσει σιγά τα 

ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα.  

Αδιαμφισβήτητα τουλάχιστον τα οικονομικά αποτελέσματα τα οποία δείχνουν 25% 

βελτίωση στα παγκόσμια μερίδια της Samsung ,,έναντι 14% της Sony , μέχρι το 2012 

και προχωρώντας η δεύτερη σε αναγκαστική τροποποίηση των χρηματοοικονομικών 

της εκτιμήσεων , προβλέποντας ζημιές της τάξης των 520 δις. Yen καταλαβαίνουμε ότι 

η Samsung εφάρμοσε την πιο κατάλληλη στρατηγική καθώς, η ανάθεση έργου σε 

τρίτους (outsourcing) εμπεριέχει πολλαπλούς κινδύνους.  

6.5 Οικονομική του κόστους συναλλαγών-Πότε ενδείκνυται το outsourcing 

στην στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης 

Η «οικονομική του κόστους συναλλαγών» υπαγορεύει ότι όταν κατά πρώτον δεν 

υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατική δομή ακόμα και λόγω μεγέθους της επιχείρησης, με 

συνέπεια μεγάλο ή μεγαλύτερο  διαχειριστικό κόστος «από την απλή αγορά των 

απαραιτήτων αγαθών από τρίτους», γεγονός το οποίο είναι η αιτία του outsourcing ,και 

κατά δεύτερον αν το κόστος συναλλαγών στην ελεύθερη αγορά είναι πολύ υψηλό, τότε 

η κάθετη ολοκλήρωση είναι αποδοτικότερη από άλλες στρατηγικές μεθόδους , 

χρησιμοποιώντας το outsourcing για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά. 

6.6 Η συνοπτική ανάλυση της σημασίας των παραγόντων που ενδείκνυνται για 

την εφαρμογή της κάθετης ολοκλήρωσης 

 

Προστασία της ποιότητας : Ο κίνδυνος είναι να υπάρχουν στην αγορά λίγοι 

προμηθευτές ,οι οποίοι για διάφορους λόγους, όπως η μείωση του κόστους, 

προσφέρουν χαμηλής ποιότητας πρώτες ύλες . 

 Σε αυτή την περίπτωση και ειδικά όταν υπάρχουν πολυάριθμοι ανταγωνιστές, τότε η 

επιχείρηση μπορεί να αναλάβει μόνη της την εξόρυξη ή την παραγωγή των πρώτων 

υλών. 
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 Με αυτό τον τρόπο δημιουργεί ενσωμάτωση ή κάθετη ολοκλήρωση προς τα πίσω.  

Επίσης κάτω από τις ίδιες συνθήκες κρίνεται πολλές φορές απαραίτητη και η 

ενσωμάτωση προς τα μπροστά για να «αποκτηθεί ή να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα της επιχείρησης στην εξυπηρέτηση των πελατών», ώστε με τελικό σκοπό 

να διατηρηθεί η ικανοποίηση και αφοσίωση (loyalty) του πελάτη. 

Ακριβοί προμηθευτές/διανομείς: Η στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης ενδείκνυται σε 

αυτή την περίπτωση. 

Προμηθευτές ή διανομείς ,οι οποίοι απολαμβάνουν μεγάλα περιθώρια κέρδους και δεν 

κατεβάζουν τις τιμές.  

Εφόσον η επιχείρηση διαθέτει «πλεόνασμα χρηματοοικονομικών πόρων» και τα 

απαραίτητα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία οδηγείται με αυτή την στρατηγική σε 

σημαντική εξοικονόμηση κόστους. 

Ανάληψη επενδύσεων σε εξειδικευμένους πόρους : Ένας εξειδικευμένος πόρος ,όπως 

για παράδειγμα η απόκτηση μιας τεχνολογικής καινοτομίας κλπ. , λόγω της 

μοναδικότητας του μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση διαπραγματευτική δύναμη ή 

πλεονέκτημα , έναντι του προμηθευτή της, όπως για παράδειγμα η μείωση της τιμής. 

Υπάρχει όμως η περίπτωση όταν η επιχείρηση εξαρτάται αποκλειστικά ,λόγω της 

μοναδικότητας του πόρου από ένα συγκεκριμένο προμηθευτή ,ο προμηθευτής να 

αρνηθεί να τον αντλήσει και με αυτό τον τρόπο να έχει αυτός διαπραγματευτική 

δύναμη.  

Η κατάσταση αμοιβαίας εξάρτησης και έλλειψης εμπιστοσύνης, όπως και η 

μοναδικότητα των πόρων ,πράγμα το οποίο συμβάλλει στην «βελτίωση της ποιότητας» 

και στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω της διαφοροποίησης του προϊόντος οδηγούν 

στην στρατηγική απόφαση της κάθετης ολοκλήρωσης. 

Το χτίσιμο φραγμών εισόδου στους ανταγωνιστές : Με την ενσωμάτωση προς τα 

μπροστά ή προς τα πίσω και παράγοντας όλες ή μερικές λειτουργίες μόνη της η 

εταιρεία , αποτρέπονται οι δυνητικοί νεοεισερχόμενοι ανταγωνιστές να μπουν στον 

κλάδο, μειώνεται ο ανταγωνισμός, και υπάρχει η περίπτωση της αύξησης της 

κερδοφορίας ,μέσω της αύξησης των τιμών του προϊόντος. 
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Πλεονεκτήματα σταθερής παραγωγής: Λόγω του ότι υπάρχει συνεχής εισροή των 

πόρων και συντονισμός των διαφόρων σταδίων παραγωγής, δημιουργείται εξομάλυνση 

της παραγωγής, χωρίς ανησυχητικές διακυμάνσεις. 

 Επιπλέον επιτυγχάνεται η κατάλληλη αποθήκευση και τα συστήματα Just in Time, 

δηλαδή το προϊόν προσφέρεται στον πελάτη από την επιχείρηση ακριβώς την στιγμή 

που το επιθυμεί, εξαιτίας του ότι είναι συνεχώς διαθέσιμο χωρίς πρόσθετα αποθεματικά 

,στις ποσότητες που χρειάζεται ,στον χώρο του. 

Το τελικό σημείο όμως που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι όλα τα παραπάνω 

πραγματοποιούνται εφόσον η πορεία του κλάδου είναι καλή και οι μελλοντικές 

προβλέψεις να είναι ευοίωνες. 

Ελληνικά παραδείγματα καθετοποιημένων επιχειρήσεων είναι ο όμιλος Βιοχάλκο, ο 

όμιλος Τιτάν, ο όμιλος Μυτιληναίος Α.Ε 

 

6.7 Τα μειονεκτήματα της κάθετης ολοκλήρωσης 

Η κάθετη ολοκλήρωση όπως όλες σχεδόν οι στρατηγικές έχει και κάποια 

μειονεκτήματα σύμφωνα με έρευνες των Hill C. and G. Jones (2012) και του 

A.Campbell (1995), τα οποία είναι τα παρακάτω: 

1.Μειονεκτήματα κόστους το οποίο μπορεί να εξελιχθεί σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα 

εάν οι εξωτερικοί προμηθευτές παράγουν το προϊόν φθηνότερα από τους «εσωτερικούς 

προμηθευτές» της εταιρείας. 

2.Εξασθένιση του κινήτρου της ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους και της 

καινοτομίας λόγω του ότι «οι εσωτερικοί προμηθευτές γνωρίζουν πως μπορούν πάντα 

να διαθέτουν την παραγωγή τους σε άλλες επιχειρηματικές μονάδες του ομίλου» 

Οι δύο παραπάνω κατηγορίες ανήκουν στα μειονεκτήματα εσωτερικού κόστους  

3.Ο κακός συντονισμός της μεγάλης επιχειρηματικής και λειτουργικής δραστηριότητας 

(δηλαδή των πολλών και διαφόρων παραγωγικών μονάδων), οι διαφορές στην εταιρική 

κουλτούρα , νοοτροπία και φιλοσοφία, οι συγκρούσεις μεταξύ στελεχών, στοιχεία τα 

οποία αυξάνουν τα γραφειοκρατικά κόστη σε μια καθετοποιημένη επιχείρηση μπορούν 

να οδηγήσουν ειδικά εάν η συγκεκριμένη στρατηγική εφαρμογή έχει προκύψει από 

εξαγορές και συγχωνεύσεως στην εξάλειψη των συνεργιών. 
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4. Η δυσκολία εξόδου από το συγκεκριμένο κλάδο λόγω της δέσμευσης και της 

εξάρτησης της καθετοποιημένης επιχείρησης από τον κλάδο . Σε αυτή την περίπτωση 

καθετί αρνητικό που συμβαίνει στον κλάδο όπως για παράδειγμα η πτώση της ζήτησης 

,η μελλοντική μείωση των συνολικών κερδών κλπ. συνδέεται στενά με την πορεία της 

επιχείρησης.(J.B.Barney and W.S. Hesterly, 2006) 

5.Η διαιώνιση απαρχαιωμένων διαδικασιών λόγω της μειούμενης ικανότητας αλλαγής 

προμηθευτών και της αλληλεξάρτησης τους όταν για παράδειγμα εμφανιστεί μια 

τεχνολογική καινοτομία, που δεν μπορεί να την παράγει ο προμηθευτής (ειδικά οι 

επιχείρηση εάν περιορίζεται σε ελάχιστους προμηθευτές). 

Τα παραπάνω τρία μειονεκτήματα ανήκουν στην κατηγορία των ανταγωνιστικών 

κινδύνων. 

6.8 Νέες τάσεις πέρα από την κάθετη ολοκλήρωση 

Σύμφωνα με μια σειρά μελετών από τους : Joston  R. and P.R.Lawrence (1991) , Grant 

R.M.(2010), Jones J and C.Hill (2010) και Fisher L.M. (2011) , τα τελευταία 15 χρόνια 

εξασθενεί η στρατηγική καθετοποιημένης ολοκλήρωσης ειδικά προς τα πίσω λόγω των 

μειονεκτημάτων τα οποία αναφέραμε και διάφορων άλλων που δεν είναι της παρούσης 

και υπερισχύουν από τα πλεονεκτήματα.  

Ο Peters T.(2010) όρισε σαν ένα ανάθεμα την ιδέα της καθετοποίησης, ενώ τόνισε ότι 

στην σύγχρονη εποχή οι γιγαντιαίες επιχειρήσεις διαχωρίζονται σε μικρότερες 

αυτόνομες ενεργητικές και ολοκληρωμένες μονάδες ,προσπαθώντας να αποφύγουν τα 

μειονεκτήματα του υπέρμετρου μεγέθους, όπως η γραφειοκρατία, το υψηλό κόστος 

διατήρησης όλου του δομικού και οργανωτικού πλαισίου κλπ. και τείνουν στις 

στρατηγικές συμμαχίες, όπως συμβαίνει διαδεδομένα στον κλάδο των υπολογιστών.  

Αυτές οι σύγχρονες τάσεις είναι οι παρακάτω: 

1. Μακροχρόνιες συνεργασίες/Στρατηγικές Συμμαχίες, μοντέλο το οποίο ξεκίνησε 

από την Ιαπωνία σε εταιρείες όπως η Toyota και η Nissan και διείσδυσε στην 

Ευρώπη και κυρίως στην Δυτική και την Αμερική. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη και 

τα αμοιβαία οφέλη είναι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχημένης συνεργασίας και 

πολιτικής. 

2. Βραχυχρόνιες συνεργασίες οι οποίες διαρκούν το πολύ για ένα χρόνο κυρίως σε 

περιπτώσεις δημοπρασίας ή «εξασφάλιση πρώτων υλών» είτε τέλος «για την διάθεση 
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ετοίμων προϊόντων». Η αμοιβαία εμπιστοσύνη και πάλι καθώς και η διατήρηση του 

σεβασμού των συμφωνηθέντων είναι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας. 

3. Συνεργασίες προστιθέμενης αξίας ,όπου αποφεύγονται τα μειονεκτήματα της 

κάθετης ολοκλήρωσης ,ενώ εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα της τελευταίας με την 

δημιουργία οικονομιών κλίμακας, επειδή οι εταιρείες σε αυτή την περίπτωση 

«συνεργάζονται για τη διακίνηση προϊόντων ή υπηρεσιών σε μια αλυσίδα αξίας». 

6.9 Case study κάθετης ολοκλήρωσης της επιχείρησης Global Hyatt Corp και 

Hilton Hotels Corp. 

 Η Global Hyatt Corp. Αναπτύχθηκε με την στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης όπου μόνο στις 

ΗΠΑ το έτος 2006 προβλεπόταν ότι σε λίγο καιρό θα απαριθμούσε 350 υποκαταστήματα. Το 

γεγονός αυτό πραγματοποιήθηκε με επενδύσεις της τάξης των περισσότερων από «1 δις. 

Δολαρίων στην αγορά» με την δημιουργία των Hyatt Hotels τα οποία εξέφραζαν την 

πολυτέλεια και την αριστοκρατικότητα με την ταχύτατη και πολυτελή εξυπηρέτηση 

τους και εκτάθηκε σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες  σε ξενοδοχεία, όπως το Hyatt Place 

το οποίο κατασκευάστηκε για  μακράς διαμονής πελάτες, και παρέχει τις καλοκαιρινές 

σουίτες Summerfield Suites και τις σουίτες Hawthorn Suites στην ξενοδοχεία οικονομίας 

κλίμακας , καθώς και σε ξενοδοχεία με περιορισμένες  υπηρεσίες  όπως το Microtel . 

«Ορισμένες θεμελιώδεις αλλαγές στην επιχείρηση περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες 

αλλαγή της στρατηγικής στάσης,  ενδιάμεση μετατόπιση στην τεχνολογία, και 

μακροπρόθεσμη τάση προς όφελος των διαμενόντων ».( Higley Jeff, 2006) Αυτή την 

στιγμή έχει επεκταθεί σε πολυτελή ξενοδοχεία τα οποία συνδυάζονται με καζίνο με την 

επωνυμία Hyatt Regency Hotel. 

Επίσης το Hilton Hotels Corp. που αποτελείτο από τα Beverly Hills, Carlie and London 

hotels, επένδυσε το 2006 5,7 δισεκατομμύρια για την εξαγορά του ενεργητικού και των 

παγίων στοιχείων των καταλυμάτων Hampton Inn, Hilton Garden  Inn ,  Homewood 

Suites και Embassy Suites, για να αναπτυχθεί και να «ανοίξει τα σύνορα του σε 

επιλεγμένες υπηρεσίες» υπερπολυτελείας. 
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Κεφάλαιο 7 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ 

7.1 Γενική εισαγωγή και ορισμός 

Η στρατηγική συμμαχία είναι σύμφωνα με τον ορισμό των Hamel g, Doz. Y. and 

C.Prahalad (1989) «μια συμφωνία συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

επιχειρήσεων, όπου όλα τα μέρη υιοθετούν μια προοπτική αμοιβαίου οφέλους και 

συνεισφέρουν τους απαραίτητους πόρους ή/και τα κεφάλαια για την επιτυχή λειτουργία 

της». 

 Οι αμοιβαία συμβατοί στόχοι, η σχέση συνεργασίας και το αμοιβαίο όφελος  παίζουν 

κυρίαρχο ρόλο στις στρατηγικές συμμαχίες.  

Η συμμαχία προτιμάται από την εξαγορά λόγω του συνεργατικού και μη επιθετικού 

χαρακτήρα της σε αντίθεση με εξαγορά ,παρόλο που μια επιχείρηση μπορεί να θεωρεί 

την σύμμαχο της εταιρεία ως υποψήφια αγοραζόμενη και να ελέγχει αν πληροί τις 

προϋποθέσεις. 

7.2 Στάδια δημιουργίας των στρατηγικών συμμαχιών 

Τα στάδια δημιουργίας των στρατηγικών συμμαχιών εξαρτώνται από το στάδιο του 

κύκλου ζωής στο οποίο βρίσκεται η επιχείρηση ,από την κατάσταση του κλάδου και 

την ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης και παρουσιάζονται παρακάτω: 
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7.3  Οι παράγοντες οι όποιοι οδηγούν στην επιτυχία την στρατηγική συμμαχία 

Υπάρχουν δυο βασικές εμπειρικές έρευνες για τους παράγοντες που οδηγούν στην 

επιτυχία μιας στρατηγικής συμμαχίας και αναφέρονται παρακάτω: 

Η πρώτη έρευνα την οποία θα παραθέσουμε και ανήκει στους Brouthers D.K., 

Brouthers E.L. and Wilkinson J.T και διεξήχθη το 1995 ονομάζεται ¨Τα 4 Cs των 

συμμαχιών» και παραθέτει τους 4 παράγοντες επιτυχίας των συμμαχιών που είναι: α) οι 

συμπληρωματικές ικανότητες οποίες προσφέρονται από την συνεργαζόμενη επιχείρηση 

, 

 β) οι συνεργατικές κουλτούρες μεταξύ των συμμαχόμενων επιχειρήσεων ,  

γ)οι συμβατοί στόχοι ,οι οποίοι είναι οι σαφής στρατηγικοί στόχοι με σκοπό την 

επιδίωξη ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος  

και τέλος δ)η ανάληψη συμμετρικών επιπέδων κινδύνου, δηλαδή ο επιμερισμός του 

κινδύνου μεταξύ των συνεργαζόμενων εταιρειών. 

Η δεύτερη εμπειρική μελέτη η ποία προέρχεται από την  Moss Kanter R, το 1994 

ονομάζεται τα 8 Ι των επιτυχημένων συμμαχιών , της οποίας η ονομασία πηγάζει από 

τα ίδια αρχικά δηλαδή I και των 8 παραγόντων παρουσιάζεται παρακάτω: 

Α) ατομική τελειότητα (individual excellence)  

 B) Σημασία της συμμαχίας, η οποία αναφέρεται στην κατάκτηση του επιτυχούς 

επιθυμητού αποτελέσματος 

 Γ) Αλληλεξάρτηση (η οποία πηγάζει από τον  συνδυασμό των μοναδικών δυνατοτήτων 

της κάθε επιχείρησης) , 

 Δ) Επένδυση (η οποία υποδεικνύει τον σεβασμό που τρέφουν μεταξύ τους τα 

συμβαλλόμενα μέρη  

Ε) Πληροφόρηση:(η ανατροφοδοτούμενη ροή και πρόσβαρη στις πληροφορίες και από 

τα δύο μέρη  

 ΣΤ ) Ολοκλήρωση  μέσω του συνδυασμού γνώσεων και ικανοτήτων , 

 Ζ)Θεσμοθέτηση :οι θεσμοθετημένες επίσημες διαδικασίες και αποφάσεις ,  

Η) Ακεραιότητα :ειλικρίνεια και αμοιβαία εμπιστοσύνη 
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7.4.Λόγοι αποτυχίας των στρατηγικών συμμαχιών 

Οι λόγοι αποτυχίας μιας στρατηγικής συμμαχίας είναι οι παρακάτω: 

1.Η συμμαχία δεν εξελίχθηκε όπως επιθυμούσαν τα συμβαλλόμενα μέρη 

2.Υπαρξη διαφόρων σε λειτουργιές και διαδικασίες 

3.Ρήξη της συμφωνίας λόγω μη τήρησης των συμφωνηθέντων. 

4. Σκοποί προσανατολισμένοι πλέον σε άλλο αποτέλεσμα 

5. Ο εταίρος αντιμετωπίζει χρηματοοικονομικές δυσκολίες 

6.Η στρατηγική συμμαχία επιτέλεσε τον σκοπό της. 

 

 

7.5  Η Ελληνική πραγματικότητα των στρατηγικών συμμαχιών 

Στην Ελλάδα υπάρχει μια δειλή τάση εφαρμογής στρατηγικών συμμαχιών καθώς 

υπάρχει «υπανάπτυξη του ελληνικού μάνατζμεντ σε σχέση με το δυτικοευρωπαϊκό 

μοντέλο.(Bourantas D. and V.Papadakis,1996) και (Spanos I. , Prastakos and 

V.Papadakis.2001) 

Παρόλο που υπάρχουν πενιχρές εμπειρικές μελέτες συνάγουμε αυτό το συμπέρασμα 

λόγω της οικογενειακής δομής και κουλτούρας των ελληνικών επιχειρήσεων, την 

έλλειψη διεθνούς προσανατολισμού και έντονων φιλοδοξιών από την πλευρά της 

επιχείρησης, την ύπαρξη πάρα πολλών μικρομεσαίων και πιο πολύ μικρών  

επιχειρήσεων με εργατικό δυναμικό 1-10 ατόμων, τις ιδιομορφίες μερικών κλάδων 

όπως συνήθως τα ολιγοπώλια και την μικρή σε μέγεθος εσωτερική εγχώρια αγορά που 

αποκλείει πολλές δυνατότητες ανάπτυξης.  

Τέλος η ελληνική κρίση ήρθε να επισφραγίσει αυτό το αποτέλεσμα. 

 Υπάρχουν όμως και επιτυχέστατοι ελληνικοί όλοι οι οποίοι διεξάγουν συμμαχίες εντός 

κα εκτός του εσωτερικού όπως : Βιοχάλκο, Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη 

(ΔΟΛ), η συμμαχία του ΟΤΕ με την  Yahoo.com και της ΔΕΛΤΑ με την Danone. 

Πάντως η στρατηγική συμμαχία πολλές φορές ορίζεται σαν μια στρατηγική από μόνη 

της αλλά «κατά μια άποψη νοείται ως ένας τρόπος υλοποίησης της στρατηγικής όχι ως 

μια στρατηγική per se». 
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7.6 Case study of strategic alliances:  Η Διαφορά στη κουλτούρα και στη 

νοοτροπία μεταξύ της Ιαπωνίας και της Σουηδίας ως λόγος αποτυχίας της 

στρατηγικής συμμαχίας των εταιριών Sony και Ericsson 

 

Η Sony ήταν ο Ιαπωνικός γίγαντας στην παραγωγή ηλεκτρικών ειδών και το όνομα της 

ήταν γνωστό σε όλο τον κόσμο. 

Η Sony (Πλήρες όνομα:Σόνιι Καμπούσικι-Γκάισ'α) (Ιαπ:ソニー株式会社) (Sonī 

Kabushiki Gaisha) είναι παγκόσμια ένα από τα συγκροτήματα επιχειρήσεων kai 

ιδρύθηκε στις 7 Μαΐου 1946 από τους Masaru Ibuka και Akio Morita με έδρα το 

Τόκυο. Η εταιρία της Sony είναι η μητρική εταιρεία της ομάδας της Sony και 

συμμετέχει στην επιχείρηση μέσω έξι λειτουργούντων τμημάτων της - ηλεκτρονική, 

μουσική, παιχνίδια, εικόνες, οικονομικές υπηρεσίες και άλλα. Σαν κατασκευαστή 

ημιαγωγών, η Sony είναι μεταξύ των παγκόσμιων κορυφαίων 20 ηγετών πωλήσεων 

ημιαγωγών. 

Στην Ελλάδα η Sony δραστηριοποιείται από το 1992. 

 H Sony και η Ericsson συγχωνευθήκαν και άρχισαν να λειτουργούν τον Οκτώβριο του 

2001,στον τομέα των κινητών τηλεφώνων. H κοινή επιχείρηση  είχε έδρα το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Συγκεκριμένα η έδρα της ήτανε στο Λονδίνο. Η κοινή επιχείρηση ιδρύθηκε 

από την Sony Fhmismeno κατασκευαστή καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών και την  

Swedenbased Ericsson και  συνδύαζε τις λειτουργίες κινητού τηλεφώνου και των δύο 

εταιρειών .Η κοινοπραξία τον Σεπτέμβριο του 2001 δημιούργησε την Ericsson Mobile 

Platforms (EMP) ,η οποία ήταν μια επιχειρηματική μονάδα του ομίλου Ericsson .Έγινε 

ως αποτέλεσμα της διαίρεσης Erickson Mobile Communications πριν από το 2001. 

H Sony Ericsson  ιδρύθηκε με σκοπό  η Sony να αντλήσει στοιχεία από την κυτταρική 

τεχνολογία της Ericsson , η οποία ήταν  κορυφαίος κατασκευαστής στον κόσμο του 

ασύρματου εξοπλισμού και παράλληλα να   αναπτύξει την εμπειρία της  στην ανάπτυξη 

δημοφιλών  ηλεκτρονικών  ειδών  ευρείας κατανάλωσης. . Τον αρχικό σκεπτικό και η 

αρχική πορεία βοηθούσαν στην εξέλιξη της Sony, στην παραγωγική της διαφοροποίηση 

και στρατηγική και στην επέκταση της και στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας ,ο 

οποίος ήταν τότε όπως και τώρα μια επικερδής επένδυση. 

Όμως υπήρχαν πολλά προβλήματα μετά την διαδικασία στρατηγικής συμμαχίας των 

δύο εταιριών λόγω του διαφορετικού και εντελώς αντίθετου διαπολιτισμικού τους 

http://el.wikipedia.org/wiki/7_%CE%9C%CE%B1%CE%90%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1946
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%8C%CE%BA%CF%85%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%8C%CF%82
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υπόβαθρου, οι οποίες δεν επιλύθηκαν κατόπιν δέκα χρόνια διαπραγματεύσεων, με 

αποτέλεσμα να υπάρχει μια μεσοπρόθεσμη επιτυχία στην κερδοφορία αλλά 

μακροπρόθεσμα η διαφωνίες αυτές να κοστίσουν στην συγχωνευμένη εταιρεία Sony 

Ericsson απώλεια κερδών, απώλεια τζίρου και ζημιές υψηλών χρηματικών ποσών, 

δηλαδή εκατομμυρίων .Η τελική απόφαση ήρθε το 2013 με την Sony να απαλλάσσεται 

από την Ericsson και να έχει τον πλήρη έλεγχο της παραγωγής κινητών τηλεφώνων και 

αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας. Η Sony πλέον δραστηριοποιείται στον κλάδο των 

κινητών Sony Xperia,τα οποία είναι high-end προϊόντα-κινητά , με υψηλά ποσοστά 

κερδοφορίας. 

Παρακάτω παραθέτουμε την διαφορά κουλτούρας καταδεικνύοντας λεπτομερώς την 

διαφορετικότητα του αντιληπτικού και πολιτιστικού υπόβαθρου, το οποίο έγινε η αιτία 

για την διάλυση της στρατηγικής συμμαχίας των δύο εταιριών και την απεμπλοκή της 

Sony από την Ericsson: 

Η Ιαπωνία χαρακτηρίζεται ως μια χώρα με υψηλό επίπεδο κολεκτιβισμού, 

ανδροπρέπεια , αποφυγή αβεβαιότητας και μακροπρόθεσμο προσανατολισμό .Η 

Ιαπωνία είναι   μια χώρα με έντονη την αίσθηση της ομάδας και της κολεκτιβιστικής 

κοινωνίας . Οι κοινωνικοί θεσμοί , όπως η οικογένεια , το σχολείο ή το πανεπιστήμιο 

έχουν   αυστηρά ομαδικό προσανατολισμό. Οι Ιάπωνες δίνουν πάντοτε έμφαση στις  

προσωπικές σχέσεις και στην αρμονία της ομάδας . Συγκεκριμένα επιδιώκουν 

συλλογικούς στόχους και να διατηρήσουν αρμονία της ομάδας .Οι Ιάπωνες πολίτες  

επιβάλλεται να θυσιάζουν  τα  δικά  τους συμφέροντα  με σκοπό  την προώθηση των 

συμφερόντων  της ομάδας . Στην Ιαπωνία οι άνθρωποι ακολουθούν πάντα τις 

κοινωνικές νόρμες και κανόνες που βοηθούν στη διατήρηση αρμονίας . Επίσης 

σημαντικό είναι ότι δικαιολογούν την  απόσταση των κατώτερων κλιμακίων από την  

εξουσία και την Διοίκηση. .Ειδικότερα αποδέχονται την " ανισότητα " σε ηλικιακές, 

μορφωτικές, φυλετικές ,κοινωνικές και άλλες πτυχές. . Κάθε κοινωνικός θεσμός στην 

Ιαπωνία χαρακτηρίζεται από μία κεντρική αρχή, η οποία καθορίζει τα πάντα..Υπάρχει 

πατερναλιστικό  ύφος της  διαχείρισης ,η οποία χωρίζεται σε ιεραρχικά επίπεδα όπου το 

κατώτερο επίπεδο υποχρεούται  να υπακούει στο ανώτερο .Ειδικότερα αν αναλύσουμε 

τους κοινωνικούς θεσμούς  τα παιδιά και οι μαθητές θα πρεπει να υπακούουν στους 

γονείς και τους δασκάλους τους και να  μην αμφισβητούν το καθεστώς στο οποίο  

υπόκεινται. . 

Οι Ιάπωνες επιπλέον αποφεύγουν την αβεβαιότητα σε όλες τις πτυχές και τους ρόλους 

,τους οποίους αναλαμβάνουν και οι αρχές τους διέπονται από μακροπρόθεσμο 



214 
 

προσανατολισμό. Η κοινωνία δεν αποδέχεται την ασάφεια και αποφεύγει τον κίνδυνο 

όσο το δυνατόν περισσότερο. Η αβεβαιότητα και οι διαφορές αντιμετωπίζονται  ως 

απειλή . Λόγω του ότι επιδίδονται στον μακροπρόθεσμο προσανατολισμό δίνουν 

έμφαση στην επιμονή , στην ιεραρχία και στο  υφιστάμενο  status qvuo.. Η κάθε 

εργατική ώρα στις επιχειρήσεις   θεωρείται ως επένδυση χρημάτων  και η σκληρή 

εργασία θεωρείται απολύτως απαραίτητη και αυτονόητη  . Επιπλέον , δεδομένου ότι η 

Ιαπωνία στηρίζεται στις Κομφουκιανικές αξίες, η σταθερότητα της κοινωνίας θα πρέπει 

να βασίζεται στην ιεραρχία και η  οικογένεια υποτίθεται ότι είναι ένα μοντέλο όλων 

των κοινωνικών οργανώσεων Οι γυναίκες δεν θεωρούνται ίσες με τους άνδρες. . Το 

χαρακτηριστικό αυτό δικαιολογεί τις κακές πρακτικές εργασίας ,όπως η σκληρή 

εργασία και τα περιορισμένα δικαιώματα των γυναικών στον εργασιακό χώρο. Κατ’ 

επέκταση  οι άνθρωποι στην Ιαπωνία έχουν ήδη γεννηθεί  σε αυτήν την υφιστάμενη 

νοοτροπία , η οποία δεν επιδέχεται καμία προσπάθεια αλλαγής , καθώς θα θεωρηθεί ως 

«επανάσταση» στις αρχές της πολιτείας και θα διωχθεί ποινικά.. Από τα νεαρά τους 

χρόνια κατά τη διάρκεια των σχολικών και πανεπιστημιακών χρόνων οι ανθρωποι από 

νεαρή ηλικία γαλουχούνται με   αξίες όπως ο κολεκτιβισμός , η  ιεραρχία , η  εξουσία 

και η  σημασία της . Ως αποτέλεσμα, τα χαρακτηριστικά αυτά μεταδίδονται αυτόματα 

στους χώρους εργασίας στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις.  

Αντίθετα η Σουηδία λειτουργεί με βάση το Ευρωπαϊκό Σκανδιναβικό Μοντέλο και 

διέπεται από τις αρχές του φιλελευθερισμού ,οι οποίες επικρατούν σε όλη την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ατομικά δικαιώματα και τα συλλογικά  δικαιώματα κατέχουν 

εξέχουσα θέση στο Σκανδιναβικό μοντέλο. Ακόμα και ο θεσμός της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης δεν είναι ομοσπονδιακός αλλά διαλειτουργικός , αφήνοντας τις χώρες να έχουν 

το δικό τους πολίτευμα ,τους δικούς τους θεσμούς ,οι οποίοι βέβαια να συμφωνούν με 

το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την συμμόρφωση στον Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Περαιτέρω με διάφορες Συνθήκες όπως η Συνθήκη  του Άμστερνταμ διασφαλίζει την 

πρόνοια στην Εργασιακή Πολιτική και στην Κοινωνική Ασφάλιση .Ειδικότερα στην 

Σουηδία στην οποία επικρατεί το Σκανδιναβικό μοντέλο η έμφαση στα δικαιώματα των 

εργαζομένων είναι πολύ μεγάλη και το κοινωνικό κράτος Πρόνοιας κατέχει εξέχουσα 

θέση. Τα μοντέλα ,τα οποία επικρατούν στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα 

με την γεωγραφική κατανομή είναι :1.Το ΒορειοΕυρωπαικό (Γερμανία κλπ.), 2. Το 

Σκανδιναβικό (Σουηδία, Φιλανδία κλπ.) και 3. το μοντέλο το οποίο επικρατεί στις 

μεσογειακές χώρες. Τα παιδιά την Σουηδία από τα πρώτα τους χρόνια στα σχολεία 

,μέσω των προγραμμάτων εκμάθησης ,των δωρεάν γευμάτων στα διαλλείματα , των 
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χώρων μέσα στα σχολεία για παιχνίδι κλπ. μαθαίνουν την ελευθερία της έκφρασης και 

την σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέτοιες πολιτικές κοινωνικής Πρόνοιας  

εφαρμόζονται περαιτέρω μέσω των αδειών μητρότητας, μέσω των χώρων που 

απασχολούνται τα παιδιά πέραν του κανονικού σχολικού ωραρίου εάν εργάζονται 

πολλές ώρες οι γονείς τους , των επιδομάτων για τους γονείς (άντρες ή γυναίκες  ) ,οι 

οποίοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν για λίγο καιρό την δουλειά τους για να 

φροντίζουν το παιδί τους κλπ. Η μέριμνα και τα δικαιώματα των εργαζομένων 

αποτελούν θεμέλιο λίθο για την εύρυθμη κοινωνική και θεσμική λειτουργία.  

Επίσης ακρογωνιαίο λίθο αποτελεί το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης και η 

έκφραση όλων των απόψεων ,ακόμα και αντίθετων σε περίπτωση ασυμφωνίας ή 

αδικίας από την Κεντρική Διοίκηση .Φυσικά όλα αυτά λειτουργούν σε ένα κανονιστικό 

πλαίσιο για την εξασφάλιση της τάξεως και  την κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας  

με βάση το Σύνταγμα της Χώρας ,του νομικού πλαισίου και της προσφυγής σε 

θεσμικούς φορείς σε περίπτωση αντιδικίας ,δηλαδή στα δικαστήρια . Όλη αυτή η 

νοοτροπία και η θεσμική λειτουργία  καταλαβαίνουμε ότι εμποτίζει με την σειρά της 

και τις εταιρείες. Επίσης το Ρυθμιστικό Πλαίσιο επιτρέπει στις επιχειρήσεις την 

ανάληψη του ρίσκου στις επενδύσεις καθώς θεωρείται συστατικό στοιχείο της 

επιχειρηματικής νοοτροπίας από ακαδημαϊκούς ,μελετητές και διάφορους φορείς σε 

σημείο όμως που να μην φθάνει σε ανεύθυνες κινήσεις. 

Τέλος μπορούμε να αναφέρουμε ότι λειτουργούμε σε ένα πλαισίου άκρατου 

φιλελευθερισμού και «μεταδημοκρατίας» σύμφωνα με τον Κόλιν Κράουτς , το οποίο 

οδηγεί στον ατομικισμό και  ακραίες  περιπτώσεις κατά παράβασιν του νόμου βέβαια. 

Αυτή η νοοτροπία  για παράδειγμα αφήνει το περιθώριο στις επιχειρήσεις για αθέμιτο 

ανταγωνισμό για παράδειγμα κλπ. 
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Κεφάλαιο 8 :  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ  

8.1  Γενικές αρχές και χαρακτηριστικά  

 Η ηγεσία κόστους μπορεί να αποτελέσει πολύτιμη ανταγωνιστική στρατηγική 

για μία επιχείρηση. 

 

 Μία επιχείρηση ακολουθεί στρατηγική ηγεσίας κόστους, όταν επιδιώκει να 

ξεπεράσει τους ανταγωνιστές της, καταφέρνοντας να παράγει τα προϊόντα ή τις 

υπηρεσίες  της με το χαμηλότερο κόστος και  ταυτόχρονα να τα διαθέτει στην αγορά σε 

χαμηλότερη τιμή. Η ηγεσία κόστους δεν περιλαμβάνει απλώς την ηγεσία κόστους, αλλά   

στοχεύει στην δημιουργία ενός διαχρονικού διατηρήσιμου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος μείωσης κόστους, χωρίς να μπορούν οι ανταγωνιστές να επιτύχουν 

γρήγορη μίμηση. 
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 Συνήθως οι επιχειρήσεις που ακολουθούν στρατηγική ηγεσίας κόστους 

απευθύνονται στο σύνολο της αγοράς και επιδιώκουν την παραγωγή μεγάλου όγκου 

προϊόντων που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής. Είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί 

σε έναν ολόκληρο κλάδο ή σε όλα τα προϊόντα μία  επιχείρησης. Το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, σύμφωνα με τον καθηγητή  Θερίου Νικόλαο (Στρατηγική Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, 2004, εκδόσεις Κριτική, σελίς 183 και επόμενες), το οποίο θα βασίζεται 

στην ηγεσία κόστους μπορεί να αναπτυχθεί μόνο σε σχέση με κάποια συγκεκριμένη 

αγορά ή κάποιο συγκεκριμένο προϊόν. 

 Σύμφωνα με τον καθηγητή Παπαδάκη Βασίλη  (Στρατηγική Επιχειρήσεων, 

Εκδόσεις ΜΠΕΝΟΥ, 2012) ο τυπικός ηγέτης κόστους συνήθως διαφημίζει ελάχιστα τα 

προϊόντα του και τονίζει ιδιαίτερα τη χαμηλή τους τιμή, σε σχέση με αυτά των 

ανταγωνιστών και επιδίωξη της ηγεσίας κόστους πρέπει να είναι η μείωση κάθε είδους 

κόστους που την επηρεάζει, προκειμένου να αποκτήσει πλεονέκτημα. Ειδικότερα δε η 

αλυσίδα αξίας κάθε επιχείρησης είναι ένας σωστός οδηγός για το πώς  κατανέμονται τα 

κόστη στις διάφορες λειτουργίες  και συνεπώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τεχνική για 

να υποστηρίξει μία στρατηγική μείωσης του κόστους. 

 Ο Μ. Porter του Harvard Business School υποστηρίζει ότι η αλυσίδα αξίας 

(value chain) περιλαμβάνει κύριες και δευτερεύουσες (υποστηρικτικές των πρώτων)  

δραστηριότητες. 

 Στις κύριες ανήκουν η διαχείριση  των εισερχομένων (inbound logistics), η 

διαχείριση των εξερχομένων (outbound logistics), η διοίκηση παραγωγής (operations),  

το μάρκετινγκ, οι πωλήσεις και οι  υπηρεσίες μετά την πώληση  (after sales services). 

 Στις υποστηρικτικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται οι προμήθειες, οι αγορές, 

η έρευνα και ανάπτυξη, η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων και στοιχεία που αφορούν 

στην εσωτερική υποδομή, όπως νομική υποστήριξη, σχεδιασμό ή προγραμματισμό, και 

έλεγχος της επιχείρησης), εφαρμογή της φιλοσοφίας της ολικής ποιότητας κλπ. 

 Για να υπάρξει ολοκληρωμένη κατανόηση για το πώς δημιουργείται  αξία στην 

επιχείρηση, δεν είναι αρκετό να εξεταστεί μόνο η εσωτερική θέση της επιχείρησης. 

Αρκετή από την αξία ενός προϊόντος δημιουργείται εκτός της επιχείρησης, 

συγκεκριμένα στις αλυσίδες αξίας των προμηθευτών, καναλιών διανομής και 

καταναλωτών, και ως εκ τούτου απαιτείται ανάλυση και κατανόηση όλης αυτής της 

διαδικασίας του «συστήματος αξίας». Η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

εξαρτάται  από τον τρόπο που η επιχείρηση διαχειρίζεται το εν λόγω σύστημα αξίας, 
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δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο συντονίζει τις  δικές της δραστηριότητες με τις 

δραστηριότητες των προμηθευτών, των καναλιών διανομής και των αγοραστών. 

 Για παράδειγμα η ποιότητα και συνεπακόλουθα η αξία ενός τροχόσπιτου που 

φτάνει στον τελικό καταναλωτή, δεν έχει διαμορφωθεί μόνο από τις ενέργειες της 

επιχείρησης που το κατασκεύασε, αλλά θα εξαρτηθεί  και από την ποιότητα των 

διαφορετικών εξαρτημάτων που κατασκεύασαν οι προμηθευτές για λογαριασμό της 

επιχείρησης. Επί πλέον  θα εξαρτηθεί από την εικόνα που θα διαμορφώσει ο 

καταναλωτής, καθώς και από την λειτουργία των  καναλιών διανομής που θα 

προωθήσουν το τροχόσπιτο αυτό (αντιπρόσωποι, έμποροι κλπ.). 

 

8.2  Πηγές ηγεσίας κόστους 

 Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μία επιχείρηση μπορεί να έχει 

πλεονεκτήματα κόστους έναντι των ανταγωνιστών της. Παρακάτω θα εξετάσουμε τους 

οδηγούς κόστους. Ειδικότερα οι οδηγοί κόστους είναι οι παράγοντες που καθορίζουν το 

κόστος ανά μονάδα προϊόντος και συγκεκριμένα : 

 

8.2.1  Διαφορές μεγέθους και «οικονομίας κλίμακας» 

 Μία από τις περισσότερες  διαδεδομένες πηγές του πλεονεκτήματος κόστους, 

για μία επιχείρηση που λειτουργεί σε κάποιο κλάδο είναι το μέγεθός της (Sherer, 1980). 

Όταν υπάρχουν σημαντικές «οικονομίες κλίμακος» στην παραγωγή, στο μάρκετινγκ, 

στη διανομή, στην εξυπηρέτηση πελατών ή σε άλλες λειτουργίες ενός κλάδου ή μιας 

δραστηριότητάς του, τότε οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου αυτού ή της 

δραστηριότητας αυτής έχουν πλεονέκτημα κόστους, μέχρι ενός σημείου, έναντι των 

μικρότερων επιχειρήσεων. Όταν αυξάνεται η ποσότητα που παράγεται, τότε έχουμε, 

πτώση στο κόστος παραγωγής κατά μονάδα (μοναδιαίο). 

 Καθώς η ποσότητα που παράγεται αυξάνει, το μοναδιαίο κόστος παραγωγής 

μειώνεται μέχρι να φθάσει η επιχείρηση σε μία βέλτιστη  ποσότητα παραγωγής Χ, 

πάνω από την οποία το μέσο μοναδιαίο κόστος παραγωγής αρχίζει να αυξάνεται, εξ 

αιτίας των «αντιοικονομιών κλίμακας, που οφείλονται σε διάφορους παράγοντες». 

Συνεπώς όπως αναφέρει ο καθηγητής  Θερίου, αν μία επιχείρηση του κλάδου παράγει 

τις μεγαλύτερες ποσότητες (αλλά όχι μεγαλύτερες από το σημείο Χ), τότε αυτή η 

επιχείρηση θα έχει πλεονέκτημα κόστους στον κλάδο. 

 Οι πιο σημαντικές πηγές οικονομιών κλίμακας είναι οι εξής : 

8.2.1.α) Ποσότητα παραγωγής και εξειδικευμένος μηχανολογικός εξοπλισμός 
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 Μία επιχείρηση με υψηλό επίπεδο παραγωγής είναι δυνατό να αγοράσει και να 

χρησιμοποιεί  εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και εργαλεία παραγωγής, τα 

οποία μία μικρότερη επιχείρηση δεν είναι οικονομικά χρήσιμο να χρησιμοποιήσει.  

8.2.1.β) Ποσότητα παραγωγής και κόστος κατασκευής παραγωγικών εγκαταστάσεων  

 Μία επιχείρηση όταν παράγει μεγάλες ποσότητες έχει τη δυνατότητα να 

κατασκευάσει παραγωγικές εγκαταστάσεις με χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος, με 

αποτέλεσμα να έχει χαμηλότερο  μέσο κόστος παραγωγής.  

8.2.1.γ) Ποσότητα παραγωγής και εξειδίκευσης προσωπικού  

 Μία επιχείρηση που παράγει μεγάλες ποσότητες εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο 

ειδίκευσης των εργαζομένων, καθόσον όταν οι εργαζόμενοι εξειδικεύονται για την 

επίτευξη περιορισμένου  καθήκοντος, μπορούν να γίνονται περισσότερο αποδοτικοί σ’ 

αυτό το καθήκον, με αποτέλεσμα να μειώνεται το μοναδιαίο κόστος της επιχείρησης 

τους. Η μικρή ποσότητα παραγωγής είναι  ο κύριος λόγος που οι μικρές επιχείρησης 

απασχολούν το προσωπικό τους σε πολλαπλές εργασίες γιατί δεν έχουν δουλειά για 

ολόκληρο το ωράριο εργασίας (για να  απασχολήσουν εξειδικευμένους εργάτες). Ήδη 

από το δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα (1776) ο Adam Smith είχε σχολιάσει ότι τα 

πλεονεκτήματα κόστους μπορούν  να συνδέονται με τον καταμερισμό εργασίας. 

8.2.1.δ) Ποσότητα παραγωγής και κόστος γενικών εξόδων 

 Μία επιχείρηση με μεγάλες ποσότητες παραγωγής έχει την δυνατότητα να 

μοιράζει τα γενικά της έξοδα σε περισσότερες μονάδες και με τον τρόπο αυτό να 

μειώσει το μοναδιαίο κόστος των γενικών εξόδων. 

8.2.2  Οι οικονομίες μάθησης 

 Γενικά το μοντέλο των οικονομιών μάθησης μπορεί να εννοηθεί ως μία 

δυναμική γενίκευση της αρχής των οικονομιών κλίμακας. 

 Αντί της απλής εξέτασης του όγκου παραγωγής και του μοναδιαίου κόστους σε 

ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, το μοντέλο της καμπύλης μάθησης επιχειρεί  να 

συσχετίσει τον όγκο παραγωγής και το κόστος ανά μονάδα στη διάρκεια του χρόνου. 

 Οι οικονομίες μάθησης στηρίζονται στο γεγονός ότι η επανάληψη μέσα στο 

χώρο εργασίας είναι δυνατόν να μειώσει το κόστος του προϊόντος, αφού μειώνεται ο 

αναγκαίος χρόνος για την εκπλήρωση μιας εργασίας, μειώνονται οι ζημίες και τα 

ελαττωματικά προϊόντα και βελτιώνεται ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων 

εργασιών. Οι οικονομίες μάθησης εμφανίζονται κυρίως σε βιομηχανίες που παράγουν 

πολύπλοκα προϊόντα. Με την συνεχή επανάληψη η ανάγκη για προγραμματισμό και 

έλεγχο μειώνεται, λόγω του ότι  οι εργασίες της επιχείρησης εκτελούνται, σχεδόν, 

αυτόματα. 
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8.2.3 Εκμετάλλευση της παραγωγικής δυναμικότητας  

 Η εκμετάλλευση της δυναμικότητας μιας επιχείρησης έχει σχέση με τη ζήτηση 

που έχουν τα προϊόντα της. Σε περιόδους χαμηλής ζήτησης  η παραγωγική 

δυναμικότητα δεν αναπτύσσεται στο μέγιστο βαθμό. Αντίθετα ότι αυξάνεται η ζήτηση 

η προσπάθεια για αύξηση της δυναμικότητας της επιχείρησης για την κάλυψη των 

προκυψάντων, επί πλέον, αναγκών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους. Η 

ικανότητα μιας επιχείρησης να προσαρμόζει εύκολα και γρήγορα τη δυναμικότητα της 

στο εκάστοτε επιθυμητό επίπεδο ζήτησης, μπορεί να αποτελέσει πολύ σημαντική πηγή 

κοστολογικού πλεονεκτήματος. 

 

8.2.4 Λοιποί οδηγοί κόστους 

Ο Grand R., 2005, δέχεται τους παραπάνω τρεις (3) οδηγούς κόστους και επί 

πλέον δέχεται και άλλους  τέσσερις (4) οδηγούς κόστους και συγκεκριμένα :  

 Τον σχεδιασμό του προϊόντος  

 Το κόστος των εισροών  

 Την σημασία της τεχνολογίας στην διαδικασία παραγωγής και  

 Την αποδοτικότητα της Διοίκησης,  

ενώ ο Porter πέρα από τις προαναφερθείσες  οικονομίες κλίμακας, τις οικονομίες 

μάθησης και την εκμετάλλευση της δυναμικότητας, αναφέρει επί πλέον και τους εξής 

επτά (7) οδηγούς κόστους : 

- Τις εσωτερικές σχέσεις  

- Την ολοκλήρωση 

- Τις αλληλεξαρτήσεις  

- Τον σωστό χρονισμό  

- Τις πολιτικές της επιχείρησης  

- Την τοποθεσία και  

- Το θεσμικό πλαίσιο  

 

8.2.5  Ανάλυση οδηγών κόστους  

   Αναλύοντας, περαιτέρω, συνοπτικά και ξεχωριστά τους ανωτέρω οδηγούς 

κόστους, τόσον αυτούς που αναφέρει ο Grant, όσο και αυτούς που αναφέρει ο Porter 

(πέραν των οικονομιών κλίμακας, οικονομιών μάθησης και της εκμετάλλευσης της 

δυναμικότητας), αναφέρουμε τα εξής για τον κάθε ένα από αυτούς :  

α) Σχεδιασμός προϊόντος  
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 Ο επανασχεδιασμός των προϊόντων επιτρέπει σε επιχειρήσεις να συνδυάζουν 

οικονομίες κλίμακας και διαφοροποίηση. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται τόσο η 

βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, όσο και  χαμηλότερο κόστος σε πολλές 

περιπτώσεις και γενικά σε κάθε περίπτωση αφενός βελτιώνεται η θέση του καταναλωτή  

στη σχέση κόστους και ωφέλειας και αφετέρου η επιχείρηση αποκτά  πλεονέκτημα 

κόστους έναντι των ανταγωνιστών της. 

β) Το κόστος των εισροών  

 Συντελεστές παραγωγής είναι όλες οι εισροές που χρησιμοποιούνται από μία 

επιχείρηση για την πραγματοποίηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και 

περιλαμβάνουν την εργασία, το κεφάλαιο, το έδαφος και τις πρώτες ύλες. Η επιχείρηση 

που προμηθεύεται  έναν ή περισσότερους από τους προαναφερθέντες συντελεστές  

παραγωγής με χαμηλότερο κόστος, είναι πιθανό να έχει χαμηλότερο κόστος από αυτό 

των ανταγωνιστών της. Η ένταση της παραγωγής μιας επιχείρησης όταν είναι πολύ 

υψηλή καθιστά την επιχείρηση ικανή να χρησιμοποιήσει το μερίδιο αγοράς της για να 

επιτύχει έκπτωση στις πρώτες ύλες και στις άλλες προμήθειες, σύμφωνα με τον Porter, 

1980. Αυτές οι εκπτώσεις είναι πολύ πιθανόν να μην είναι διαθέσιμες για μικρές 

επιχειρήσεις. Επίσης οι σχέσεις με τους προμηθευτές μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλό 

κόστος πρώτων υλών. Πολλές επιχειρήσεις έχουν αποφασίσει να μειώσουν τον αριθμό 

των προμηθευτών τους και να  αναπτύξουν στέρεες μακροχρόνιες σχέσεις, με στόχο και 

τη μείωση του κόστους, αλλά και την ασφαλή – ομαλή προμήθεια των πρώτων υλών. 

γ) Η τεχνολογία στη διαδικασία παραγωγής 

 Η ανάπτυξη ή η υιοθέτηση νέων τεχνικών παραγωγής, μπορεί να αποτελέσει μία 

συνεχή σημαντική πηγή πλεονεκτήματος κόστους, αφού θα δημιουργήσει σταθερές 

εκροές προϊόντων με αντίστοιχα μειωμένες εισροές πρώτων υλών. 

 Τα πλεονεκτήματα κόστους της τεχνολογίας υπάρχουν και στις επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών. Για παράδειγμα στις λογιστικές  επιχειρήσεις η εκτεταμένη χρήση 

της τεχνολογίας των υπολογιστών έχει ελαττώσει  σε μεγάλο βαθμό το κόστος των 

υπηρεσιών των εν λόγω επιχειρήσεων. 

 Στην αρχή της τεχνολογίας μπορεί να περιληφθεί πέραν των εργαλείων και των 

μηχανημάτων και κάθε διαδικασία που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις προς την 

κατεύθυνση αυτή (Perrow 1970, Mils 1980). Αυτή η τεχνολογία πέραν των υλικών 

εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων και των ρομπότ μετά των προγραμμάτων τους 

software) περιλαμβάνει και τις λειτουργικές διαδικασίες ή την «απαλή τεχνολογία» των 

επιχειρήσεων, που αφορούν ζητήματα, όπως την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των 

εργαζομένων και της διοίκησης, την κουλτούρα ενός οργανισμού, και την ποιότητα του  
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διοικητικού ελέγχου (Tomer, 1987). Έρευνες στην Ιαπωνία  απέδειξαν (η Ιαπωνία είναι 

μία κολεκτιβιστική  κοινωνία),  ότι μία αίσθηση αφοσίωσης των εργαζομένων στην 

επιχείρηση  και μία επιχειρηματική κουλτούρα που θα στοχεύει στην συνειδητοποίηση 

των εργαζομένων όσον αφορά στην μεγάλη σπουδαιότητα του ελέγχου του κόστους, 

αποτελούν, τουλάχιστον,  ένα παράγοντα ίσης σημασίας με «την υλική τεχνολογία» που 

οδηγεί στην επιτυχία των επιχειρήσεων. 

 Ο σωστός συνδυασμός μεταξύ της «υλικής» και της «απαλής» τεχνολογίας στην 

επιχείρηση, μπορούν να οδηγήσουν σε  χαμηλότερα κόστη την επιχείρηση, ακόμη και 

εάν δεν  υφίστανται τα πλεονεκτήματα οικονομικών κλίμακας ή μάθησης απέναντι των 

ανταγωνιστών.  

δ) Η αποδοτικότητα της Διοίκησης  

 Ο οδηγός αυτός κόστους αναφέρεται στην ικανότητα των στελεχών της 

Διοίκησης να οδηγούν την επιχείρηση στο υψηλότερο επίπεδο αποδοτικότητας  και να 

προβαίνουν, εγκαίρως, στην λήψη ορθών και αποτελεσματικών αποφάσεων, στα 

πλαίσια της λειτουργία της.  

ε) Οι εσωτερικές σχέσεις  

 Είναι δύσκολος ο προσδιορισμός των διασυνδέσεων μεταξύ της επιχείρησης και 

των προμηθευτών ή των καναλιών επικοινωνίας. Η εύρεση των εσωτερικών σχέσεων 

στην αλυσίδα αξίας της επιχείρησης είναι πολύ σημαντική, καθόσον θα δημιουργήσει 

μέσω των διαδικασιών αριστοποίησης ή συντονισμού μεταξύ των δραστηριοτήτων (στα 

πλαίσια της επιχείρησης) πλεονέκτημα κόστους. 

στ) Η ολοκλήρωση   

 Η κάθετη ολοκλήρωση (είτε προς τα μπροστά, είτε προς τα πίσω) μπορεί να 

δημιουργήσει κοστολογικό πλεονέκτημα, ιδιαίτερα όταν η επιχείρηση για την 

λειτουργία της χρειάζεται εισροές σημαντικής αξίας.   

ζ)  Οι αλληλεξαρτήσεις  

 Κάθε επιχείρηση είναι δυνατόν να μοιραστεί το κόστος κάποιων 

δραστηριοτήτων με άλλες επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου μειώνοντας το κόστος των 

δραστηριοτήτων αυτών ή να  συμπράξει με άλλες επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου για την 

μείωση του  κόστους εισροών (π.χ. τρεις ιδιωτικές κλινικές όταν διαπραγματεύονται 

από κοινού με εταιρεία πώλησης ιατρικών ειδών για την τιμή αγοράς συγκεκριμένων 

ιατρικών μηχανημάτων, το πλέον πιθανόν είναι να επιτύχουν μείωση στην τιμή αγοράς 

των συγκεκριμένων ιατρικών μηχανημάτων). 

η) Ο σωστός χρονισμός  
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 Όταν η επιχείρηση κινηθέν στον κατάλληλο χρόνο μπορεί να  αποκτήσει 

κοστολογικό πλεονέκτημα. Αυτό γίνεται συνήθως όταν η επιχείρηση κινηθεί πρώτη. 

Υπάρχει όμως και η περίπτωση μία καθυστερημένη είσοδος να δώσει το χρονικό 

περιθώριο στην επιχείρηση να αντλήσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά  με τον κλάδο 

στον οποίο ενδιαφέρεται να εισέλθει και έτσι να  εξασφαλίσει κοστολογικό 

πλεονέκτημα. 

θ) Οι πολιτικές της επιχείρησης 

 Ανάλογα με τις πολιτικές που ακολουθεί η επιχείρηση σε ορισμένες 

δραστηριότητες της αλυσίδας αξίας, το κόστος μεταβάλλεται.  

 Αυτές οι πολιτικές αφορούν στα χαρακτηριστικά του προϊόντος, στον τρόπο 

διάθεσης κλπ. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται  ότι είναι πολύ χρήσιμο η κάθε 

επιχείρηση να παρακολουθεί και τις αντίστοιχες πολιτικές των ομοειδών επιχειρήσεων 

για να  αντλεί επωφελείς ιδέες (τις οποίες θα αξιοποιεί περαιτέρω). 

ι) Η τοποθεσία  

 Η γεωγραφική τοποθεσία που βρίσκεται η επιχείρηση επηρεάζει το κόστος των 

πρώτων υλών, τα μεταφορικά κόστη, το κόστος της ενέργειας και γενικά τα επί μέρους  

κόστη, τα οποία όμως επηρεάζουν άμεσα το συνολικό κόστος της επιχείρησης  (π.χ. 

σήμερα γίνεται μεγάλη συζήτηση για το κόστος της  ενέργειας που απαιτείται για την 

λειτουργία  διαφόρων ομοειδών βιομηχανιών στις διάφορες χώρες,  με αποτέλεσμα στις 

χώρες όπου το κόστος είναι φθηνό να δημιουργείται πλεονέκτημα στις βιομηχανίες που 

είναι εγκατεστημένες στις χώρες αυτές έναντι των ομοειδών βιομηχανιών που 

λειτουργούν σε άλλες χώρες με υψηλότερο κόστος ενέργειας. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να τονίσουμε την πολύ μεγάλη σημασία των έργων 

υποδομής μιας χώρας (κατασκευή οδικών αξόνων, λιμένων, αεροδρομίων κλπ.) για την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων και γενικά της οικονομίας της χώρας αυτής). 

ια) Το θεσμικό πλαίσιο 

Όπου το θεσμικό πλαίσιο είναι ευνοϊκό, δηλαδή η νομοθεσία (περιβαλλοντικοί όροι, 

κλπ.), το σύστημα φορολόγησης, οι  δασμοί και οι κανόνες της τοπικής κοινωνίας, 

μπορεί να υπάρξει μείωση του κόστους. Για τον λόγο αυτό οι επιχειρήσεις προσπαθούν 

πάντοτε, να  επηρεάζουν το θεσμικό πλαίσιο. 

 

Σημείωση : Κάθε εταιρία που προσπαθεί να αποκτήσει ηγεσία κόστους θα πρέπει να 

προσπαθεί να συνδυάζει όσο πιο πολλούς οδηγούς κόστους. 
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8.3 Πλεονεκτήματα  από την εφαρμογή της στρατηγικής ηγεσίας κόστους 

Μια επιχείρηση που είναι ηγέτης κόστους προστατεύεται  από τους ανταγωνιστές της 

μέσω των πλεονεκτημάτων κόστους που διαθέτει. Ακόμη και αν αυξηθεί το κόστος των 

πρώτων υλών και παραγωγής, αυτή θα επηρεαστεί λιγότερο από τους ανταγωνιστές της. 

Ακόμη και εάν υπάρξει είσοδος νέων ανταγωνιστών στον κλάδο, αυτοί δύσκολα θα 

αντιμετωπίσουν το χαμηλό κόστος, εκτός και εάν υιοθετήσουν τεχνολογικές 

καινοτομίες που μειώνουν δραματικά το κόστος, οπότε ο ηγέτης κόστους θα πρέπει να 

αναπροσαρμόσει την στρατηγική του. 

Η επιχείρηση που ακολουθεί την στρατηγική ηγεσία κόστους  αντιμετωπίζει μικρότερες 

πιέσεις από τους καταναλωτές  για μείωση τιμών, διότι αυτές είναι ήδη χαμηλές. 

Εν κατακλείδι το κλειδί της επιτυχίας αυτών των επιχειρήσεων είναι η διατηρησιμότητα 

του χαμηλού κόστους. 

 

8.4 Κίνδυνοι που προκύπτουν από την αρχή της στρατηγικής ηγεσίας κόστους 

- Μεγάλες τεχνολογικές εξελίξεις είναι δυνατόν να εκμηδενίσουν τα 

πλεονεκτήματα του ηγέτη κόστους. 

- Όταν κάποιοι νεοεισερχόμενοι ανταγωνιστές στον κλάδο επενδύσουν σε 

περισσότερο εξελιγμένη τεχνολογία, από αυτή που χρησιμοποιεί ο ηγέτης κόστους και 

έχουν την δυνατότητα να παράγουν σε χαμηλότερο κόστος, ή εκμεταλλευτούν  το 

πλεονέκτημα των αργότερα εισερχομένων στον κλάδο για μίμηση και την αποφυγή 

τυχόν λαθών και υπό την προϋπόθεση ότι το πλεονέκτημα αυτό  είναι ικανό για να 

δημιουργήσει χαμηλότερο κόστος, τότε δημιουργούνται κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις 

που ακολουθούν τη στρατηγική ηγεσίας κόστους. 

- Πολλές φορές η αυστηρή προσήλωση στο χαμηλό κόστος, αποτρέπει  τον ηγέτη 

κόστους να δημιουργήσει νέα ελκυστικά καταναλωτικά προϊόντα  για τον καταναλωτή, 

με αποτέλεσμα αυτός να απαξιώσει στο μυαλό του τα υπάρχοντα προϊόντα του ηγέτη 

κόστους και να στραφεί σε νέα προϊόντα πιο ελκυστικά για αυτόν.  

- Η συνεχής προσπάθεια για μείωση του κόστους μπορεί να μειώσει την 

αξιοπιστία του προϊόντος και να δημιουργηθεί στο μυαλό του καταναλωτή ένα κενό 

των προσδοκιών του, όσον αφορά το προϊόν που διαθέτει ο ηγέτης κόστους και του 

προϊόντος που προσδοκούσε ή προσδοκεί να καταναλώσει. 
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8.5 Cost Leadership strategy :  Ryanair airlines  

  

Η Ryanair έχει την οικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα για να διατηρήσει τη θέση 

της ως o κυρίαρχος παίκτης σε χαμηλές τιμές, και μάλιστα να γίνει μία από τις 

μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης.»  

Stephen Furlong, airline analyst, Davy Stockbrokers 

  

Η αεροπορική εταιρεία Rayanair αποτελεί μια από τις παλαιότερες και πιο επιτυχημένες 

αεροπορικές εταιρίες της Ευρώπης ,  η οποία δραστηριοποιείται με την στρατηγική 

ηγεσίας κόστους. Ιδρύθηκε το 1985 στην Ιρλανδία ως ανεξάρτητη αεροπορική εταιρεία, 

επεκτάθηκε και έγινε η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία η οποία πραγματοποιούσε το 

δρομολόγιο Λονδίνο-Ιρλανδία ενώ μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990 ήταν η 

μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στην Ευρώπη. Το 2002 όμως η 

αντίπαλη της εταιρεία Easyjet , η οποία και αυτή λειτουργούσε με χαμηλό κόστος 

πέρασε στην πρώτη σειρά προτίμησης του καταναλωτικού κοινού. Οι δραστηριότητες 

της Ryanair βασίζονταν στο επιτυχημένο μοντέλο της μεγαλύτερης αεροπορικής 

εταιρίας περικοπής του κόστους και φθηνών εισιτήριων των Ηνωμένων Πολιτειών και 

γενικά όλων των εποχών South-west Airlines ,της οποίας το μοντέλο μπήκε σε 

εφαρμογή από το Ντάλας των ΗΠΑ. Η Ryainair υιοθέτησε όλες τις επιτυχημένες 

πολιτικές περικοπής και ηγεσίας κόστους της Southwest Airlines και μαζί με το 

επιχειρησιακό μοντέλο έμφασης στο κόστος η Rayanair εξαπέλυσε μια δριμεία 

διαφημιστική εκστρατεία με όλα τα μέσα του μάρκετινγκ , πραγματοποιώντας  πολλες 

φορές «αναιδή» δημοσιότητα, ώστε να καταστεί στο μυαλό του καταναλωτή η πιο 

δημοφιλής μάρκα. 

Πρεπει να επισημάνουμε ότι από τις αρχές του 2003 ο τομέας αεροπορικών εταιριών 

χαμηλού κόστους στην Ευρωπαϊκή επικράτεια σταθεροποιήθηκε με την Ryanair και 

την Easyjet να καθιερώνονται σε αυτό τον κλάδο και να είναι οι leader της αεροπορικής 

αγοράς. Ο τρόπος βέβαια με τον οποίο ανταγωνίζονται οι δύο αυτές εταιρείες μεταξύ 

τους δεν αποτελεί θέμα της παρούσας μελέτης περίπτωσης (case study) και για αυτό το 

λόγο δεν πραγματοποιείται αναλυτική μελέτη στον προαναφερθέν ζήτημα. Πάντως η 

εταιρεία Ryanair όντας η παλαιότερη αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους στην 

Ευρώπη, είχε κάποια πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών της.  

Κατά πρώτον είχε το πλεονέκτημα της εμπειρίας  και κατά δεύτερον το εμπορικό σήμα 

της απολάμβανε την ευρεία αποδοχή και αξιοπιστία από το καταναλωτικό κοινό. 

«Ωστόσο, μετά την απελευθέρωση των αεροπορικών μεταφορών στην Ευρώπη στα 
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τέλη της δεκαετίας του 1990» εισήλθαν στον κλάδο μια σειρά από νεοεισερχομένους 

παίκτες ,  οι οποίοι χρησιμοποιούσαν την ίδια στρατηγική. Το 1995 ιδρύθηκε η κύρια 

αντίπαλος ,δηλαδή η Easy jet από τον Έλληνα επιχειρηματία Στέλιο Χατζηιωάννου και 

η οποία «βασίστηκε στο αεροδρόμιο Λούτον του Λονδίνου και αγωνίστηκε σε μερικές 

από τις ίδιες διαδρομές, όπως η Ryanair.» Περαιτέρω το 2002 πραγματοποιήθηκε η 

αγορά της εταιρείας Go από την Easyjet , η θυγατρική εταιρεία χαμηλού κόστους της 

British Airways (BA), για να αποκτήσει η Easyjet  μια μεγαλύτερη αγορά και ένα 

μεγαλύτερο συνδυασμένο στόλο,γεγονος το οποιο έριξε κατακόρυφα το κόστος της 

αεροπορικής εταιρείας Easyjet εκτελώντας πολύ  φθηνά δρομολόγια και έγινε η πρώτη 

όπως είπαμε αεροπορική εταιρία ηγεσίας κόστους σε πωλήσεις εισιτηρίων και μερίδιο 

αγοράς ,ξεπερνώντας την Ryanair. « O διευθύνων σύμβουλος O'Leary της Ryanair 

δήλωσε ότι σύντομα θα αναπηδήσει πίσω για να διεκδικήσει εκ νέου το νούμερο ένα 

θέση του» Παρά το γεγονός ότι η Ryanair και η EasyJet και λειτουργουν με το ίδιο 

επιχειρησιακό μοντέλο , δηλαδή  τμήμα χαμηλού κόστους και, υπήρχαν ορισμένες 

εγγενείς διαφορές μεταξύ των δύο εταιρειών. Πρώτον, η Ryanair έκανε ένα σημαντικό 

μέρος των κερδών της με φέρουν σε δευτερεύοντα αεροδρόμια που ήταν μια μεγάλη 

απόσταση με τα πόδια από τις κύριες πόλεις της . Η ανίχνευση των ανεκμετάλλευτων 

αεροδρομίων ,επέφερε στην επιχείρηση μεγάλα κέρδη. Κατά δεύτερον η εταιρεία 

μοίρασε φυλλάδια , τα οποία  διαφήμιζαν το χαμηλό της κόστος και όχι την πολυτέλεια 

και σε αυτό επικεντρώθηκε. Το επιχειρησιακό μοντέλο της επιχείρησης διέπεται από τις 

εξής αρχές: 

1)Απλό στόλο. «Η  Ryanair πέταξε ένα στόλο που αποτελείται εξ ολοκλήρου από 

Boeing 737». Με αυτή την κίνηση δόθηκε έμφαση στην τυποποίηση η οποία ήταν ένα 

βασικό στοιχείο στη διατήρηση του κόστους της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού, 

επιτρέποντας έτσι  την πρόσφορα χαμηλών τιμών στα εισιτήρια, στις πτήσεις κλπ.. 

Πετώντας ένα «πρότυπο στόλου είχε το πλεονέκτημα της απλοποίησης της λειτουργίας 

συντήρησης των αεροσκαφών.» Επιπρόσθετα με αυτό τον τρόπο η  αεροπορική 

εταιρεία δεν έχει ανταλλακτικά αποθέματα για διαφορετικούς τύπους αεροσκαφών. Ως 

ανταλλακτικά και άλλα μέρη του αεροσκάφους θα μπορούσε να αγοράσει σε χονδρική 

ποσότητα και χονδρική τιμή  από διάφορους προμηθευτές της επιλογής της και αυτό το 

γεγονός « οδήγησε σε οικονομίες κλίμακας».  

2) Επιπρόσθετα μείωσε «τις απαιτήσεις κατάρτισης για τους πιλότους και το πλήρωμα 

θαλάμου επιβατών, καθώς είχαν μόνο να μάθουμε να λειτουργούμε ένα μόνο τύπο 
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αεροσκάφους» και την απάλλαξε από την κατάρτιση και την εκπαίδευση προσωπικού 

για διαφορετικά πολύπλοκα ζητήματα.  

3)Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair κήρυξε σφοδρό  πόλεμο εναντίον οποιασδήποτε 

άλλης  αεροπορικής εταιρείας. Το θέμα αυτό προκάλεσε εσκεμμένα το ενδιαφέρον των 

Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας-ΜΜΕ το οποιο χρησιμοποιήθηκε για την εγγύηση της 

δημιουργίας δημοσιότητας , και Ryanair αξιοποίησε αυτή τη  δημοσιότητα, φέρνοντας 

σε γνώση του κοινού ότι «τα ναύλα της EasyJet ήταν πολύ υψηλότερα από αυτές της 

Ryanair». Όταν εννοούμε «αναιδή δημοσιότητα» έχουμε υπόψη μας τις σφοδρές και 

οργανωμένες διαφημιστικές καμπάνιες , με παράλληλη χρησιμοποίηση λεπτών 

ζητημάτων στην διαφήμιση όπως τα θρησκευτικά θέματα. Τέτοιου είδους παράδειγμα 

αποτελεί  μια διαφήμιση ,   στην οποία διαφημιζόταν η απελευθέρωση από τις υψηλές 

τιμές στις αεροπορικές μεταφορές του κοινού και  παρουσιαζόταν ο  Πάπας να το λέει 

αυτό ψιθυριστά στο αυτί μιας καλόγριας. «Πολλοί θεώρησαν ότι η διαφήμιση είχε πάει 

πολύ μακριά και ήταν σε κακή γεύση. Το Βατικανό έστειλε ακόμη ένα δελτίο τύπου 

κατηγορώντας την αεροπορική εταιρεία για προσβολή του Πάπα.» Η απελευθέρωση 

του κοινού από τα υψηλά ναύλα και η επίθεση κυρίως σε ζητήματα στα οποία 

μειονεκτούσε η  EasyJet , έγιναν σύνθημα της εταιρίας και εντυπώθηκε ως στάση ζωής 

στο μυαλό των καταναλωτών προσέλκυσε τόση προσοχή που αναφερθεί στις 

εφημερίδες ταξίδεψε μέχρι την Ινδία, και δημιουργήθηκε  μια μεγάλη δωρεάν 

δημοσιότητα. "Νόμιζα ότι πέθανε και πήγε στον ουρανό," είπε ο O'Leary. Ο  David 

Bonderman, ο πρόεδρος της Ryanair αναφέρει  «Είναι δύσκολο να σκεφτώ άλλο CEO 

μιας εταιρείας με 4000 εκατομμύρια δολάρια πρόσθετα στην  αγορά που θα τρέξει 

αυτές τις διαφημίσεις ...» Μέσα από αυτό την « αντισυμβατικό ακροβατική επίδειξη 

δημοσιότητας, O'Leary ήταν σε θέση να πάρει το μήνυμά του σε ολόκληρη την επιτυχία 

και να δημιουργήσει θετική προσοχή των μέσων ενημέρωσης για την εταιρεία» 

4) Στην Ryanair τα εισιτήρια είναι πολύ φθηνά   και όπως και σε άλλες επιχειρήσεις 

είναι  ακόμα πιο φθηνά όταν τα κλείσει ο πελάτης  όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η 

επιχείρηση δεν δίνει έμφαση στην πολυτέλεια αλλά στις χαμηλού χρηματικού κόστους-

φθηνες ,ταχύτατες και ευρείας γκάμας επίλογων τοποθεσίας πτήσεις Για παράδειγμα 

δεν σερβίρεται φαγητό , ενώ οι αποσκευές πρεπει να έχουν ένα οριοθετημένο  βάρος 

ώστε να μειώνεται ο όγκος των αποθεματικών χώρων του αεροπλάνου και οι ευθύνες 

του προσωπικού. 
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5) Η  Ryanair δεν έχει αποπροσανατολισμένη στόχευση ,δηλαδή δεν στοχεύει σε όλα τα 

τμήματα της αγοράς αλλά στους καταναλωτές ,  οι οποίοι επιθυμούν 

αποτελεσματικότητα, ταχύτητα και φθηνές τιμές. 

«Πάντως η  Ryanair (Ράιαν Έιρ, συντομ: RYA) είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή 

αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους γνωστή επίσημα ως Ryanair Ltd,  Όπως είπαμε 

η έδρα της είναι στην  Ιρλανδία και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται στον 

αερολιμένα του Δουβλίνου. 

Η RYANAIR ιδρύθηκε το 1985 από τους Κρίστοφερ Ράιαν (Christopher Ryan), Λίαμ 

Λόνεργκαν (Liam Lonergan) και τον Ιρλανδό επιχειρηματία Τόνυ Ράιαν (Tony Ryan), 

απ'τον οποίο πήρε το όνομα της η εταιρία. Επιχειρησιακές βάσεις της Ryanair είναι ο 

αερολιμένας του Δουβλίνου και ο Stansted του Λονδίνου. Η εταιρεία διαθέτει στόλο 

τριακοσίων αεροσκαφών τύπου Boeing 737-800 και εκτελεί πάνω από 1100 

αεροπορικά δρομολόγια σε Ευρώπη και Μαρόκο. 

Από το 2010 ξεκίνησε δρομολόγια και στην Ελλάδα, από Ρόδο, Κω και Βόλο , ενώ από 

το 2011 ξεκίνησε δρομολόγια και από Θεσσαλονίκη . Η επέκταση των δραστηριοτήτων 

της στην Ελλάδα περιλαμβάνει την δημιουργία βάσης στα Χανιά» 
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rategy%20RyanAir%20Southwest%20of%20European%20Airlines.htm#The%20Recip

e%20for%20Low%20Fares 
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Κεφάλαιο 9 : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  

9.1  Γενικά – Εισαγωγικά  

Η παγκοσμιοποίηση  των αγορών και της τεχνολογίας, ιδιαίτερα την 10ετία του 

1990 έχει αυξήσει εντυπωσιακά το μέγεθος και την εμβέλεια πολλών διεθνών 

επιχειρήσεων και επηρέασε τους τρόπους  με τους οποίους οργανώνουν τις 

δραστηριότητες τους. Η άφιξη των ξένων επιχειρήσεων μπορεί να λειτούργησε ως μέσο 

για την οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας, μέσα από τις επενδύσεις, την μεταφορά της 

τεχνολογίας, της γνώσης και των διαφόρων ικανοτήτων – δεξιοτήτων. Σήμερα οι 

επιχειρήσεις διεθνοποιούνται  με ρυθμούς καταιγιστικούς. Σύμφωνα με τον καθηγητή 

Παπαδάκη Βασίλη, 2012, το εν λόγω έτος (2012) υπήρχαν περισσότερες από 65.000 

πολυεθνικές επιχειρήσεις στον κόσμο, με περισσότερες από 700.000 θυγατρικές και η 

διαρκώς αυξανόμενη επιρροή τους στην παγκόσμια οικονομία αποδεικνύεται από το 

γεγονός ότι τα έσοδα των 500 μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κόσμου από 9,4 τρις το 

1994, ανήλθαν σε  $ 29,5 τρις το 2011. Οι επιχειρήσεις πλέον θα πρέπει να σκέφτονται 

σε διεθνή επίπεδο. 

Οι διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες εμφανίζονται με πολλές  μορφές, 

μεταξύ των οποίων η πραγματοποίηση εξαγωγών, η ανάθεση  με σύμβαση εργασιών σε 

μία ξένη εταιρεία και η δράση που αναπτύσσουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η 

πολυεθνική επιχείρηση κατανοείται καλύτερα σαν μία επιχείρηση η οποία ελέγχει 

πηγές δημιουργίας εισοδήματος (στις οποίες περιλαμβάνονται παραγωγικές 

εγκαταστάσεις ή αγορές λιανικής πώλησης και μάρκετινγκ) σε περισσότερες από μία 

χώρες. 

Σύμφωνα με τον καθηγητή Θερίου, 2014, η διεθνής στρατηγική (global 

strategy) αποτελεί αναγκαιότητα και η διεθνοποίηση παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες 

διερεύνησης και ανάπτυξης βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αλλά η 

υλοποίηση της δεν είναι καθόλου  εύκολη υπόθεση. Επομένως, πριν 

δραστηριοποιηθούν, διεθνώς, τα στελέχη των επιχειρήσεων οφείλουν να γνωρίζουν τις 

σημαντικότερες  διαστάσεις της. 

Οι κολοσσιαίες εξαγορές και συγχωνεύσεις που ακούμε  κάθε ημέρα να 

λαμβάνουν χώρα έρχονται να επιβεβαιώσουν την τάση για ταχύτατη παγκοσμιοποίηση 

– διεθνοποίηση. Απ’ όλα τα προαναφερόμενα προκύπτει, σαφέστατα, η αναγκαιότητα 

ύπαρξης μίας διεθνούς στρατηγικής για τις επιχειρήσεις. Στην συνέχεια θα 

αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά της στρατηγικής αυτής.  
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9.2 Κίνητρα για Διεθνοποίηση  

 Κάθε επιχείρηση που αποκόπτεται από τον διεθνή ανταγωνισμό χάνει 

σημαντικές ευκαιρίες και επί πλέον η μη επέκταση μπορεί να της δημιουργήσει σοβαρά 

προβλήματα ανταγωνιστικότητας.  

 Τα κυριότερα κίνητρα είναι τα εξής : 

- Η εμπειρία δείχνει ότι οι επιχειρήσεις που διεισδύουν πρώτες σε μία διεθνή αγορά 

κερδίζουν μεγάλα μερίδια και παράλληλα μέσω των οικονομιών κλίμακας δημιουργούν 

συνθήκες, που δυσκολεύουν την είσοδο νέων ανταγωνιστών. 

- Λόγω της υπάρχουσας τάσης της διεθνοποίησης, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο της 

προέλευσης – εμφάνισης νέων ανταγωνιστών. 

Χαρακτηριστικό σχετικό παράδειγμα αποτελεί η αλματώδης ανάπτυξη των 

εταιρειών λογισμικού στην Ινδία, όπου παράγονται σχετικά προϊόντα υψηλής 

τεχνολογίας και εταιρείες της χώρας αυτής να συγκαταλέγονται στον εν λόγω κλάδο, 

στους σημαντικότερους παγκόσμιους ανταγωνιστές. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο 

γεγονός ότι από την μεγάλη αυτή χώρα υπάρχει μεγάλος αριθμός φοιτητών  που 

φοιτούν σε Βρετανικά και Αμερικανικά  Πανεπιστήμια, καθώς και στο γεγονός ότι 

εκείνο που χρειάζεται για την δημιουργία μιας επιχείρησης στον χώρο αυτό δεν είναι το 

μεγάλο χρηματικό κεφάλαιο, αλλά κυρίως το νοητικό κεφάλαιο (intellectual capital). 

- Οι αγορές των ανεπτυγμένων χώρων είναι κορεσμένες και συνεπώς υπάρχουν λίγες 

πιθανότητες δημιουργίας επιθυμητών αποτελεσμάτων στις χώρες αυτές, ενώ στις 

αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχουν οι μεγάλες ευκαιρίες για  ανάπτυξη (ο πληθυσμός της 

Κίνας, της Ινδίας και του Μεξικού, ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια άτομα περίπου). 

- Μεγάλες ευκαιρίες ανοίγονται για διείσδυση των επιχειρήσεων στις διάφορες Εθνικές 

αγορές λόγω της σημαντικής χαλάρωσης των εθνικών προστατευτικών μέτρων και 

εμποδίων στο χώρο του εμπορίου (δεν αναφερόμαστε στον ενιαίο χώρο των κρατών 

μελών της Ε.Ε.). 

- Πολλές εταιρείες που εφαρμόζουν στρατηγική διεθνοποίησης  ενθαρρύνουν τους 

προμηθευτές τους να επισκεφθούν μαζί τους  στις ίδιες χώρες, προκειμένου να 

εξασφαλίσουν την αξιοπιστία των πρώτων υλών τους.  Έτσι οι εταιρείες που 

διεθνοποιούνται ακολουθώντας τους πελάτες τους μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο 

από την διεθνοποίηση γιατί έχουν εξασφαλισμένο κάποιο επίπεδο πωλήσεων. 

Η διεθνοποίηση παρέχει οφέλη στην επιχείρηση τόσο στην εγχώρια όσο και στη 

διεθνή αγορά. Κατωτέρω θα αναπτύξουμε τόσο τα οφέλη, όσο και τα διλήμματα και 

προβλήματα που παρουσιάζονται στην προσπάθεια της επιχείρησης να διεθνοποιηθεί.  

 



231 
 

9.3 Οφέλη από την Διεθνοποίηση  

α) Αύξηση  στην κερδοφορία των επιχειρήσεων που έχουν διεθνή προσανατολισμό. 

Επισημαίνεται όμως ότι  η διεθνοποίηση είναι μια στρατηγική διαδικασία που πρέπει  

να γίνεται με περίσκεψη και όχι επειδή είναι μόδα της εποχής μας. Για να ληφθεί δε η 

απόφαση αυτή πρέπει να απαντηθούν τρία βασικά ερωτήματα από την επιχείρηση, 

προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσο αξίζει να διεθνοποιηθεί. Τα ερωτήματα αυτά είναι 

τα εξής, τα οποία έχουν σχέση με τους εθνικούς παραγωγικούς συντελεστές, με τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της επιχείρησης και με την εμπορευσιμότητα  και 

ειδικότερα : 

1) Ποιοι είναι οι κύριοι παραγωγικοί συντελεστές που απαιτεί η παραγωγή του 

προϊόντος ; Που είναι αυτοί διαθέσιμοι ; 

2) Σε ποιο βαθμό στηρίζεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της  επιχείρησης σε 

συγκεκριμένους συντελεστές και εάν αυτοί μπορούν να μεταφερθούν. 

3) Μπορεί το προϊόν να μεταφερθεί με χαμηλό κόστος ; Αν η απάντηση είναι αρνητική 

ή εάν υπάρχουν περιορισμοί στο εμπόριο τότε η παραγωγή του προϊόντος πρέπει να 

βρίσκεται κοντά στην αγορά.  

β) Οι μεγάλες αγορές είναι απαραίτητες για την απόδοση επενδύσεων μεγάλης 

κλίμακας όχι μόνο παραγωγικών μονάδων, αλλά και επενδύσεων σε έρευνα και 

ανάπτυξη. 

γ) Το αυξημένο μερίδιο αγοράς συνοδεύεται από οικονομίες κλίμακας, που αφορούν 

τόσο το μέγεθος της παραγωγής, όσο και τον τόπο παραγωγής, καθώς και από την 

εμπειρία και τη γνώση σχετικά με το προϊόν. 

δ) Το μερίδιο αγοράς δίνει στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη 

έναντι των προμηθευτών, επιτυγχάνοντας καλύτερες  τιμές πρώτων υλών, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος παραγωγής και να αυξάνεται το περιθώριο 

κέρδους. 

ε) Ο αυξημένος όγκος παραγωγής εξασφαλίζει καλύτερη εμπειρία σχετικά με το 

προϊόν. Όσο μεγαλύτερη είναι η παραγόμενη ποσότητα τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες 

για τον εντοπισμό ατελειών στο προϊόν, καθ’ όσον αυξάνονται οι καταναλωτές, που 

ενδεχομένως να εκφράσουν παρατηρήσεις και επομένως έτσι αυξάνονται οι ευκαιρίες 

για βελτίωση. 

στ) Οι επιχειρήσεις μπορούν να μεταφέρουν την παραγωγή από ένα μέρος σε άλλο 

μέρος, με σκοπό να επωφεληθούν από χαμηλότερο κόστος, είτε της εργασίας, είτε 

πρώτων υλών, είτε για να  βρίσκονται  κοντά στην αγορά που τους ενδιαφέρει. 
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ζ) Μία επιχείρηση που αντιμετωπίζει μικρό ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά μπορεί 

να χρησιμοποιήσει το εγχώριο αυξημένο περιθώριο κέρδους, ώστε να ενισχύσει τις 

λειτουργίες της διεθνώς.  

η) Μία επιχείρηση  που έχει αναπτύξει πολύ σημαντικές ικανότητες που της  

εξασφαλίζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην εθνική της αγορά, μπορεί να τις 

εκμεταλλευτεί, προκειμένου να ενισχύσει μία ανταγωνιστική διεθνή θέση. 

 

9.4 Κίνδυνοι Διεθνοποίησης  

 Οι περισσότερο σημαντικοί κίνδυνοι που παραμονεύουν είναι οι εξής : 

9.4.1 Οικονομική και πολιτική ρευστότητα περιβάλλοντος  

 Πρόκειται για το πλέον σημαντικό κίνδυνο που αντιμετωπίζει η κάθε 

επιχείρηση.  Η πολιτική ρευστότητα εκφράζεται με κυβερνητική αστάθεια ή με ένταση 

στις διακρατικές σχέσεις. Αν σκεφτούμε  για παράδειγμα το εμφύλιο πόλεμο στη Συρία 

που άρχισε από το 2012, τις εντάσεις στη Μ. Ανατολή, τον εμφύλιο στην Λιβύη κλπ., 

τότε πέραν των άλλων συνεπειών (που δεν αποτελούν αντικείμενο εξέτασης της 

παρούσας), αμέσως  γίνεται αντιληπτό το γεγονός των ζημιών που υπέστησαν οι 

επιχειρηματίες που είχαν επενδύσει στις χώρες αυτές. 

 Ωστόσο ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι των συναλλαγματικών ισοτιμιών, καθότι 

οι διακυμάνσεις τους είναι αρκετές, και μπορούν είτε   να καταστήσουν μία επιχείρηση 

κυρίαρχη δύναμη, είτε  να την βλάψουν και να την βγάλουν έξω από το παιχνίδι.  

- Επιπλέον είναι αναγκαίο μία επιχείρηση να εξετάζει και τα μακροοικονομικά στοιχεία 

κάθε αγοράς, στην οποία σκέφτεται να επενδύσει, όπως το επίπεδο δανεισμού, το 

επίπεδο πληθωρισμού, το ισοζύγιο πληρωμών κλπ., προκειμένου να προβλέψει πιθανές 

συναλλαγματικές διακυμάνσεις. 

-  Επί πλέον πρέπει να εξετάζει τις γενικότερες  προοπτικές της οικονομίας, το επίπεδο 

ανεργίας κλπ., ούτως ώστε να γνωρίζει την πιθανή αγοραστική ικανότητα των 

καταναλωτών κλπ. 

- Επίσης πρέπει να εξετάζει ζητήματα που άπτονται του εργασιακού καθεστώτος και 

των εργασιακών νόμων της χώρας, όπως και της πολιτικής απολύσεως, του ρόλου των 

εργατικών συνδικάτων κλπ. 

- Τέλος πρέπει να αξιολογείται τόσο ο πολιτικός όσο και ο οικονομικός κίνδυνος και 

ειδικότερα :  

1)  Αξιολόγηση πολιτικού κινδύνου 

 Μια χώρα που μαστίζεται από κοινωνικές αναταραχές (απεργίες, βίαιες 

διαδηλώσεις – συγκρούσεις, ανασφάλεια κλπ.) θεωρείται επικίνδυνη, ανεξάρτητα από 
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πιθανές οικονομικές ευκαιρίες που προσφέρει. Το ίδιο ισχύει και για χώρες  στις οποίες 

υπάρχουν ισχυρές αντιμαχόμενες εθνικές μειονότητες και προ παντός θεωρούνται 

επικίνδυνες οι χώρες, που βρίσκονται σε πόλεμο  (αυτές προφανώς δεν προσφέρονται 

για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας). 

 Οι επιχειρήσεις που υπάρχουν σε χώρες, που αντιμετωπίζουν τα παραπάνω 

προβλήματα, προφανώς έχουν μειωμένη κερδοφορία, επειδή πέραν των άλλων οι 

παραπάνω καταστάσεις είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε αλλαγές στο κυβερνητικό 

καθεστώς ή στην κυβερνητική πολιτική που ακολουθείται. Οι εν λόγω επιχειρήσεις 

απαιτείται, όπως προσαρμοστούν στις νέες καταστάσεις και επανεξετάσουν την 

στρατηγική τους. 

 Παράλληλα με τον πολιτικό κίνδυνο πρέπει να εξετάζεται και ο νομικός 

κίνδυνος, δηλαδή η πιθανότητα κάποιοι παράγοντες  που σχετίζονται με το νομικό 

πλαίσιο μιας χώρας να επηρεάσουν αρνητικά  τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων. 

Πολλές φορές ορισμένες κυβερνήσεις προκειμένου να δημιουργήσουν εμπόδια εισόδου 

σε ξένα προϊόντα  επιβάλουν νομοθεσίες που αναφέρονται σε συγκεκριμένα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν ή να μην έχουν τα προϊόντα που κυκλοφορούν. 

2) Αξιολόγηση οικονομικού κινδύνου 

 Οικονομικοί κίνδυνοι προκύπτουν από την αναποτελεσματική πολιτική της 

κυβέρνησης και συνήθως συνδέονται με πολιτικούς κινδύνους. Το εξωτερικό χρέος 

μιας χώρας και ο πληθωρισμός αποτελούν δείκτες που μπορούν να παρέχουν εικόνα για 

το επίπεδο του οικονομικού κινδύνου. 

 Πάντως δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι οικονομικοί κίνδυνοι 

πάντα συνεχίζονται με οικονομικές ευκαιρίες και την προοπτική επενδύσεων που θα 

έχουν ως αποτέλεσμα την κερδοφορία. 

 Οι χώρες που είναι οικονομικά αναπτυγμένες με υγιείς  οικονομίες προσφέρουν 

περιορισμένες ευκαιρίες για σημαντικές επενδυτικές αποδόσεις, ενώ αντίθετα χώρες 

που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και είχαν στο παρελθόν περιορισμένη 

οικονομική ανάπτυξη, διαθέτουν, ακόμα, ανεκμετάλλευτες επενδυτικές ευκαιρίες. Ο 

κίνδυνος όμως είναι εξίσου μεγάλος και μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή της 

επένδυσης. 

 Τέλος μεγάλος κίνδυνος προέρχεται από τις συνεχείς αλλαγές στις 

συναλλαγματικές τιμές. Αν υπάρξει ανατίμηση του νομίσματος στην χώρα παραγωγής 

των προϊόντων σε σχέση με το νόμισμα της χώρας εισαγωγής, τότε η επιχείρηση 

υπόκειται σε ζημία. 
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9.4.2  Ανάγκη  διαφοροποίησης προϊόντος  

 Η διεθνοποίηση της δράσης μιας επιχείρησης κινδυνεύει να υποστεί λίαν 

σημαντικά πλήγματα, στην περίπτωση που ο τρόπος εισόδου στις αγορές δεν 

προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες  αυτών και παραμένει ο ίδιος σε όλες.  

 

 

9.5 Θεωρητικά Μοντέλα Στρατηγικής Διεθνοποίησης  

 Τα εν λόγω Μοντέλα, τα οποία αναφέρονται παρακάτω, απαντούν στο ερώτημα 

πως επιλέγουν οι επιχειρήσεις τις γεωγραφικές περιοχές – χώρες, στις οποίες 

δραστηριοποιούνται :  

 

9.5.1 Θεωρία των σταδίων (stages strategy) 

 Η θεωρητική αυτή προσέγγιση διαχωρίζει κάθε επέκταση της δράσης μιας 

επιχείρησης σε στάδια. Το βασικό κριτήριο που χρησιμοποιείται είναι ο βαθμός 

δέσμευσης. Η απαρχή των δραστηριοτήτων της  επιχείρησης στο εξωτερικό 

χαρακτηρίζεται από τη μηδενική της δέσμευση, δηλαδή μία παθητική στάση απλής 

εξαγωγικής δράσης. Με το πέρασμα του χρόνου η επιχείρηση μαθαίνει τους 

μηχανισμούς και τους τρόπους της λειτουργίας των διεθνών αγορών και πάντοτε 

ανάλογα με την ωριμότητα και τις προθέσεις της αντικαθιστά αυτή την αρχική 

μηδενική της δέσμευση με μία περισσότερο αυξημένη δέσμευση. Το δεύτερο στάδιο 

χαρακτηρίζεται από ένα σχετικό βαθμό δέσμευσης (χωρίς καμία φυσική ή νομική 

παρουσία της επιχείρησης έξω από την χώρα που εδρεύει το κέντρο των 

δραστηριοτήτων της) και το τρίτο στάδιο χαρακτηρίζεται από την παρουσία της 

επιχείρησης στα δρώμενα. (Η παρουσία μπορεί να πάρει τη μορφή συνεργασιών, 

παραγωγής κατόπιν αδείας licensing, δικαιοχρήσης (franchising), κοινοπραξιών,   

στρατηγικών συμμαχιών ή ίδρυσης θυγατρικών). 

 Δεν υπάρχουν απόλυτα κριτήρια διαχωρισμού των επί μέρους σταδίων, για τον 

λόγο δε αυτό σε διάφορα συγγράμματα υπάρχει μία αυξομείωση του αριθμού των 

σταδίων. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που η δράση της επιχείρησης δεν διέπεται 

από την λογική αυτή και τα βήματα να γίνουν ανάλογα με τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος και των ευκαιριών που θα παρουσιαστούν.  

9.5.2 Μοντέλο Διεθνοποίησης της Ουψάλα (Uppsala Internationalization Model) 

 Θεμελιωτές του είναι οι Johanson and Wiedersheim – Paul (1975) και Johanson  

and Vahlue (1977 και 1990). To μοντέλο αυτό στηρίζεται στη θεωρία συμπεριφοράς 

και ανάπτυξης της επιχείρησης. Η επιχείρηση προχωρά σε όλο και μεγαλύτερες 
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δεσμεύσεις στο εξωτερικό, όσο μεγαλώνει η εμπειρία και οι γνώσεις της αναφορικά με 

τις αγορές αυτές. Στο πλαίσιο αυτό υφίστανται οι εξής τέσσερις (4) φάσεις 

διεθνοποίησης. 

- Ασθενής εξαγωγική δραστηριότητα  

- Η μόνιμη εξαγωγική δραστηριότητα μέσω αντιπροσώπου 

- Οι εξαγωγές μέσω υποκαταστήματος σε ξένη χώρα  

- Η παραγωγή στη ξένη χώρα. 

Η σειρά  επέκτασης σε νέες αγορές προβλέπεται σύμφωνα  με το μοντέλο  αυτό από την 

«ψυχική / ψυχολογική» τους απόσταση από την μητρική χώρα. Ως ψυχική απόσταση 

ορίζεται η δυσκολία ροής της πληροφόρησης μεταξύ των χωρών και ειδικότερα ο 

βαθμός διαφοροποίησης του πολιτικού, οικονομικού, νομικού πλαισίου, οι διαφορές  

στο επίπεδο ανάπτυξης και στη γενικότερη κουλτούρα του επιχειρείν (Παπαδάκης, 

2012). Υπάρχουν τόσο υποστηρικτές, όσο και επικριτές του μοντέλου αυτού, οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι το μοντέλο αυτό είναι ντετερμινιστικό και δεν λαμβάνει υπόψη του 

εξωγενείς προς την επιχείρηση παράγοντες (όπως σχετικούς με την αγορά και τον 

ανταγωνισμό). 

 

9.5.3 Θεωρίας της ολιγοπωλιακής αντίδρασης (Oligopolistic Reaction Theory) 

 H θεωρία αυτή υποστηρίχθηκε από τον  Knickerbocher (1973) και υποστηρίζει 

ότι οι επιχειρήσεις ευθυγραμμίζονται με την δραστηριότητα των ηγετικών επιχειρήσεων 

του κλάδου, και   συνήθως μιμούνται τη στρατηγική τους για διείσδυση στην αγορά. Η 

θεώρηση αυτή έχει το μειονέκτημα  ότι δεν λαμβάνει υπόψη ουσιώδη στοιχεία  όπως τα 

εσωτερικά χαρακτηριστικά της εταιρείας και τα κίνητρα της διεθνοποίησης της 

ηγετικής εταιρείας του κλάδου. 

 

9.5.4  Θεωρία του εκλεκτικού υποδείγματος (Eclectic Paradigm)  

 Το μοντέλο αυτό επιχειρεί να εξηγήσει τη διαδικασία διείσδυσης της 

επιχείρησης στις διεθνείς αγορές μέχρι την πλήρη παραγωγή σε         χώρα του 

εξωτερικού. Διακρίνει τρεις (3) κατηγορίες προϋποθέσεων που συνδράμουν στην 

διεθνοποίηση και ειδικότερα αυτές που αναφέρονται στην ιδιοκτησία (κατοχή 

τεχνολογίας κλπ.), αυτές που αναφέρονται σε εσωτερικότητες (περιπτώσεις που μία 

πολυεθνική μεταφέρει τεχνολογία σε μονάδες της σε άλλες χώρες) και αυτές που 

αναφέρονται στα πλεονεκτήματα του τύπου εγκατάστασης (π.χ. χαμηλό κόστος 

εργασίας σε μία χώρα). 
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9.5.5 Μοντέλο CAGE 

 Το μοντέλο αυτό είναι πρακτικό και το όνομα προέρχεται από τα αρχικά των 

τεσσάρων παραγόντων που εξετάζει. 

 Οι παράγοντες αυτοί είναι η ψυχική απόσταση των δύο κουλτούρων (Cultural 

distance), η απόσταση / διαφορές σε πολιτικά και διοικητικά θέματα (Administrative 

and  Political distance), η γεωγραφική απόσταση (Geographical distance) και οι 

διαφορές σε οικονομικό επίπεδο (Economic distance).  

 Σκοπός του μοντέλου είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των διαφορών ή 

ομοιοτήτων της αγοράς που ήδη δραστηριοποιούνται  και εκείνης στην οποία 

επιθυμούν να επεκταθούν, ώστε να καταστεί δυνατόν να σχεδιάσουν με μεγαλύτερη 

ακρίβεια τις στρατηγικές  κινήσεις στις οποίες θα προβούν. 

 

9.5.6 Το Μοντέλο 1-2-3 

 Το μοντέλο αυτό βασίζεται στο «διαμάντι της στρατηγικής» του Porter και 

σκοπό έχει την απάντηση σε τρεις (3) απλές ερωτήσεις, ώστε να γίνει η επιλογή της 

κατάλληλης, για επέκταση αγοράς. Οι ερωτήσεις αυτές είναι οι εξής :  

1) Γιατί να επεκταθεί κάποιος σε μία νέα αγορά. 

2) Που – ποια θα είναι αυτή η αγορά. 

3) Πως θα επεκταθεί, δηλαδή τις στρατηγικές μορφές διεθνοποίησης που θα 

χρησιμοποιήσει.  

 

 

 

9.6 Μορφές Διεθνοποίησης 

Για το θέμα αυτό υπάρχει η άποψη που βασίζεται στην εμπειρική έρευνα, ότι η 

επιχείρηση αλλάζει τον τρόπο που δραστηριοποιείται στις διεθνείς αγορές, καθώς 

μεγαλώνει η εμπειρία και η γνώση της σχετικά  με αυτές. 
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Βέβαια σε πολλές περιπτώσεις η μορφή διεθνοποίησης που θα ακολουθήσει η 

επιχείρηση, επιβάλλεται από τις υπάρχουσες συνθήκες σε σχέση με τον προϊόν που 

ενδιαφέρεται να εξάγει και τη χώρα στην οποία πρόκειται να εξάγει. 

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε  στις μορφές που μπορούν να πάρουν οι 

δραστηριότητες της επιχείρησης στις διεθνείς αγορές (ξεκινώντας από τις αρχικές 

μορφές εξαγωγικού τύπου και καταλήγοντας στις προχωρημένες μη εξαγωγικού τύπου 

μορφές). Ειδικότερα:  

 

9.6.1 Αρχικές εξαγωγικού τύπου μορφές διεθνοποίησης  

- Άμεση εξαγωγική δράση (Direct Exporting) 

 Τη μέθοδο αυτή την χρησιμοποιούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται για 

πρώτη φορά στην διεθνή αγορά και συνεπώς δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία ή 

μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν τα κεφάλαια για άμεση ξένη επένδυση. Ένας 

σχετικός τρόπος εξαγωγών της κατηγορίας αυτής τα τελευταία χρόνια, είναι μέσω 

INTERNET. Στις περιπτώσεις αυτές  η αναζήτηση πληροφοριών για την αγορά – 

στόχο, για τους πελάτες και τον ανταγωνισμό γίνεται μέσω του διαδικτύου. Κάθε 

επιχείρηση  που θα δημιουργήσει μία μόνο ιστοσελίδα μπορεί να πουλήσει παντού 

οτιδήποτε. Σύμφωνα με υπολογισμούς το 35 έως 40% του διεθνούς εμπορίου γίνεται με 

τον τρόπο αυτό. 

- Παραγωγή κατά παραγγελία (Contract manufacturing) 

 Ισχύει ότι και στην άμεση εξαγωγική δράση, με τη διαφορά ότι εδώ η εξαγωγική 

προσπάθεια δεν έχει συνέχεια και η επιχείρηση περιμένει από τους πελάτες της την 

παραγγελία και μόνο τότε προχωρά στην παραγωγή του προϊόντος. 

- Εξαγωγές με διαμεσολαβητές (Exporting through export intermediaries) 

 Η μέθοδος αυτή έχει σχέση με την προηγούμενη και επιπλέον τώρα η 

επιχείρηση συνεργάζεται με εταιρείες εξαγωγικού προσανατολισμού, με εταιρείες 

διεθνούς εμπορίου, με εξαγωγικούς οίκους ή με ενώσεις Web – Promerene με σκοπό να 

εξασφαλίσει τα κανάλια διανομής και το μάρκετινγκ της εταιρείας. Οι εταιρείες αυτές 

μπορούν να εκτελούν υπηρεσίες  πρακτόρευσης ή να αποκτούν ιδιοκτησία επί του 

προϊόντος. Οι εξαγωγές  του είδους αυτού έχουν τα μειονεκτήματα των άμεσων 

εξαγωγών που προαναφέρθηκαν, καθώς και επί πλέον  κόστος, είτε για την αμοιβή του 

διανομέα (όταν παρέχει υπηρεσίες πρακτόρευσης), είτε επειδή επιτρέπεται στον 

διανομέα να αυξήσει την τιμή για να καλύψει τα έξοδά του και να κερδίσει (οπότε 

λειτουργεί ως έμπορος και καρπούται το εμπορικό κέρδος). 
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 Στην Ελλάδα υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρίες που συμβουλεύουν τις 

επιχειρήσεις σχετικά με εξαγωγική δράση και τις φέρνουν σε επαφή με πελάτες του 

εξωτερικού. 

 Επίσης παρέχονται σχετικά στοιχεία από μη Ιδιωτικούς Οργανισμούς 

(EOMMEX, O.Π.Ε., τα Εμπορικά Επιμελητήρια κλπ.). 

- Παραγωγή κατόπιν αδείας (Licensing)  

 Στην περίπτωση αυτή ο αδειοδόχος (licensor) παραχωρεί το δικαίωμα στον 

αδειολήπτη (licensee) να παράγει και να διακινεί κάποιο προϊόν του πρώτου, με 

αντάλλαγμα κάποια αμοιβή με τη μορφή ποσοστού  επί της τιμής ανά μονάδα 

προϊόντος (royalties). Η ιδιοκτησία μπορεί να αφορά εμπορικά σήματα, πατέντα ενός 

προϊόντος, τεχνογνωσία, συγκεκριμένες τεχνικές μάρκετινγκ κλπ. Η εν λόγω μέθοδος 

διεθνοποίησης είναι η πλέον ανέξοδη, αλλά εξ αυτής απορρέει μία σειρά 

μειονεκτημάτων, όπως το ότι δεν ασκείται έλεγχος  στην παραγωγή και τη διακίνηση 

του προϊόντος κλπ. Το σημαντικότερο μειονέκτημα όμως είναι όταν η συμφωνία 

licensing  συνεπάγεται την παραχώρηση από την μητρική εταιρία θεμελιακών 

ικανοτήτων  πάνω στις οποίες στηρίζεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με τον 

τρόπο αυτό είναι πιθανόν μετά την λήξη του συμβολαίου ο αδειολήπτης να μετατραπεί 

σε ουσιαστικό ανταγωνιστή, παράγοντας παρόμοιο προϊόν με αυτό της μητρικής 

εταιρείας. 

- Συναρμολόγηση 

- Παροχή τεχνογνωσίας 

 Στην περίπτωση αυτή έχουμε μεταφορά τεχνογνωσίας από επιχείρηση σε 

επιχείρηση έναντι αμοιβής. 

- Δικαιόχρηση (franchising)  

 Παρουσιάζει ομοιότητες με το Licensing  όμως αφορά κυρίως την εξαγωγή 

υπηρεσιών και όχι άυλων περιουσιακών στοιχείων. Ο δικαιοδόχος (franchisee) είναι 

υποχρεωμένος να διεξάγει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που του παραχωρεί ο 

δικαιοπάροχος  (franchiser)  με συγκεκριμένο τρόπο. 

 

9.6.2 Προχωρημένες μη εξαγωγικού τύπου μορφές διεθνοποίησης  

Άμεση επένδυση στο εξωτερικό (foreign direct investment) 

 Τις επενδύσεις στο εξωτερικό μπορούμε να τις διακρίνουμε σε άμεσες ξένες 

επενδύσεις και σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου, που διενεργούνται στις παγκόσμιες 

κεφαλαιαγορές και χρηματαγορές. 
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 Στην παρούσα ενότητα θα αναφερθούμε στις άμεσες ξένες επενδύσεις, οι οποίες 

διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

- Πλήρης ιδιοκτησία (wholly owned subsidiary) 

 Αυτή η μορφή διεθνοποίησης μπορεί να στηρίζεται στην άποψη ότι χωρίς πλήρη 

ιδιοκτησία το μακροπρόθεσμο κόστος θα ήταν υψηλότερο  από την αντίστοιχη 

ωφέλεια. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι  η εταιρεία έχει τον πλήρη 

έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, το  οποίο αποτελεί στοιχείο καθοριστικής 

σημασίας για την επιλογή του τρόπου εισόδου στην  αγορά, σε πολλές περιπτώσεις. 

Επισημαίνεται το γεγονός ότι εάν η τεχνολογία της παραγωγής αποτελεί και το 

συγκριτικό πλεονέκτημα της επιχείρησης ή ότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το 

επίπεδο της ποιότητας του προϊόντος που θέλει να παρέχει η επιχείρηση, τότε είναι 

πολύ πιθανό να επιλεγεί αυτός ο τύπος της διεθνοποίησης.  

- Κοινοπραξίες (joint ventures)  

 Πρόκειται για συμφωνία μεταξύ διεθνών εταιρειών, στα πλαίσια της οποίας 

καθεμία παραχωρεί κάποιον ή κάποιους παραγωγικούς συντελεστές (π.χ. κεφάλαιο, 

εξοπλισμό, τεχνογνωσία κλπ.) και σχηματίζουν μία περιουσία, στην οποία όλοι οι 

εταίροι μοιράζονται τα περιουσιακά στοιχεία (όχι κατ’ ανάγκη σε ίση βάση). 

 Τα πλεονεκτήματα των κοινοπραξιών έγκεινται στο ότι κάθε εταιρεία που 

συμμετέχει, προσδοκά, βάσιμα, ότι θα κερδίσει σε γνώση από τον συνεργάτη τόσον 

όσον αφορά την τεχνογνωσία, όσο και την αγορά, και επί πλέον ότι στις περιπτώσεις 

όπου τα κόστη  εγκατάστασης και ο κίνδυνος της επένδυσης είναι μεγάλος, τότε αυτά 

μοιράζονται. Επίσης  ενδείκνυται αυτός ο τρόπος εισόδου στην αγορά, στις  

περιπτώσεις κατά τις οποίες μία κυβέρνηση δε διευκολύνει τις ξένες επενδύσεις , οπότε 

αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος εισόδου στα πλαίσια  κοινοπραξίας με εταιρεία της 

χώρας  - στόχου. 

 Το μειονέκτημα της κοινοπραξίας είναι ότι αυτή δεν δίνει στην επιχείρηση 

δυνατότητα απολύτου ελέγχου. 

 Στην χώρα μας και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα αρκετές επιχειρήσεις, 

προκειμένου να επεκταθούν στις αγορές των πλησίον ευρισκομένων βαλκανικών 

χωρών, δημιουργούν κοινοπραξίες με επιχειρήσεις των χωρών αυτών (με σκοπό την 

είσοδό τους στις αγορές των εν λόγω χωρών). 

 

Στρατηγικές συμμαχίες 

 Πρόκειται για ένα είδος κοινοπραξίας, πλην όμως η συνεργασία αφορά πιο 

στρατηγικούς, πιο μακροπρόθεσμους στόχους. Εδώ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η 
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κουλτούρα που χαρακτηρίζει τις επιχειρήσεις και η οποία μπορεί να αποτελέσει 

τροχοπέδη της συνεργασίας. 

 

Εξαγορές ή συγχωνεύσεις  

 Αυτές εξασφαλίζουν τον πιο γρήγορο τρόπο εισόδου και απόκτησης ισχύος σε 

μία αγορά. Το υψηλό κόστος και τα ενδεχόμενα  προβλήματα που προκύπτουν από την 

ενοποίηση και την ανάγκη συντονισμού αποτελούν τα βασικά μειονεκτήματα. Από την 

άλλη η νέα ιδιοκτησία εξασφαλίζει τον έλεγχο των πόρων και ικανοτήτων και 

διευκολύνει την ενοποίηση και τον συντονισμό δράσεων εκτός των εθνικών συνόρων. 

 

Συμβόλαια μάνατζμεντ  

 Στην περίπτωση αυτή ένας οργανισμός – προμηθευτής προσφέρει ένα πακέτο 

δεξιοτήτων σε ένα οργανισμό – πελάτη, δια μέσου απόσπασης εμπειριών στελεχών του 

οργανισμού – προμηθευτή  στον οργανισμό – πελάτη. Τα στελέχη αυτά ενεργούν ως 

εκπαιδευτές στον οργανισμό που αποσπώνται.  

 

9.7 Διεθνείς ανταγωνιστικές στρατηγικές  

 Οι εταιρείες που αναπτύσσονται διεθνώς επιδιώκουν να  δημιουργήσουν αξία, 

μεταφέροντας στις ξένες αγορές ικανότητες και προϊόντα,  τα οποία οι ξένοι 

ανταγωνιστές δεν διαθέτουν. Σημαντικό ρόλο στην διεθνοποίηση  μίας εταιρείας 

διαδραματίζουν οι συνθήκες που υπάρχουν στο μητρικό – εθνικό της περιβάλλον. Αυτό 

όμως που τελικά σηματοδοτεί την επιτυχία ή την αποτυχία είναι η στρατηγική της κάθε 

επιχείρησης, το πόσο κατάλληλη είναι, καθώς και η αποτελεσματικότητα της. Οι κύριες 

διεθνείς ανταγωνιστικές στρατηγικές  είναι οι εξής : 

α) Διεθνής στρατηγική ηγεσίας κόστους 

 Την ακολουθούν συνήθως οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρες με 

μεγάλη εγχώρια ζήτηση (οι οποίες έτσι επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας ή έχουν 

χαμηλούς μισθούς κλπ. και γενικά έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κόστους). 

β) Διεθνής Στρατηγική Διαφοροποίησης  

 Προτιμάται από επιχειρήσεις χωρών που κατέχουν εξειδικευμένους  και  

προχωρημένους συντελεστές παραγωγής. Η επιτυχία στηρίζεται στην διαφοροποίηση 

των προϊόντων, την οποία επιτυγχάνει το ειδικευμένο προσωπικό τους, το οποίο 

πολλάκις συνεργάζεται με διάφορα σοβαρά πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα. Επί 

πλέον την συγκεκριμένη τακτική μπορούν να εφαρμόσουν επιχειρήσεις που έχουν 
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ισχυρά παγκόσμια επώνυμα προϊόντα (brandnames) και κυρίως προϊόντα πολυτελείας, 

τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

γ) Διεθνής Στρατηγική Εστίασης   

 Επιχειρήσεις που ανήκουν  στον ίδιο κλάδο είναι δυνατόν να διαφοροποιήσουν 

εν μέρει το προϊόν τους, δίνοντας βαρύτητα σε διαφορετικούς παράγοντες και να 

εστιάσουν σε συγκεκριμένες καταναλωτικές ομάδες, με σκοπό να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις ομάδες αυτές στις οποίες στοχεύουν. 

δ) Διεθνής Στρατηγική Ταυτόχρονης Επίτευξης Ηγεσίας Κόστους και 

Διαφοροποίησης  

 Μερικές επιχειρήσεις, ταυτόχρονα, προσπαθούν να επιτύχουν ηγεσία κόστους 

και διαφοροποίησης. Μία επιτυχία σε αυτό το εγχείρημα αποτελεί, χωρίς αμφιβολία, 

την ιδανική διεθνή στρατηγική. Δεν πρέπει όμως να παραβλέπουμε το γεγονός ότι 

επειδή  αυτές οι δύο στρατηγικές είναι αντιφατικές για τον λόγο αυτό πολλές 

επιχειρήσεις στην προσπάθεια να τις επιτύχουν, ταυτοχρόνως, εγκλωβίστηκαν σε ένα 

τέλμα χαμηλών κερδών. Σε κάθε περίπτωση όμως όταν υπάρξει επιτυχία σε αυτή την 

προσπάθεια, είναι σίγουρη η εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που 

δύσκολα οι ανταγωνιστές μπορούν να ανατρέψουν. 

 

9.8 Εταιρική στρατηγική Διεθνοποίησης (Corporate Level international strategy)  

 Η επιλογή στρατηγικής σε ανταγωνιστικό επίπεδο πολλές φορές εξαρτάται από 

την επιλογή σε επιχειρηματικό / εταιρικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 

άλλες επιχειρήσεις δίνουν σχετική αυτονομία στις κατά τόπους μονάδες και άλλες 

επιβάλλουν την στρατηγική που σχεδιάζεται στα κεντρικά γραφεία. 

 Η διάκριση μεταξύ επιχειρηματικής και ανταγωνιστικής στρατηγικής στηρίζεται 

αφενός στο εύρος της γεωγραφικής διαφοροποίησης και αφετέρου της διαφοροποίησης 

του προϊόντος. Όταν η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε πολλά προϊόντα και χώρες τότε 

εφαρμόζεται επιχειρηματική / εταιρική στρατηγική  διεθνοποίησης, η οποία διακρίνεται 

σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το βαθμό διεθνοποίησης της σε σχέση με την 

ανταπόκριση στις τοπικές αγορές (Παπαδάκης 2014) και ειδικότερα :  

α) Πολυτοπική Στρατηγική (Multi domestic Strategy)  

 Σύμφωνα με τη στρατηγική αυτή δίνεται έμφαση στον ανταγωνισμό μέσα σε 

κάθε χώρα και όχι διεθνώς. Για να γίνει αυτό συνήθως απαιτείται η εγκατάσταση 

ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας, γεγονός που την κάνει αφενός ιδιαίτερα 

δαπανηρή και αφετέρου δεν της δίνει την δυνατότητα να κάνει οικονομίες κλίμακας. Η 

στρατηγική αυτή είναι αποτελεσματική όταν  προστίθεται αξία στο προϊόν η οποία 
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δικαιολογεί υψηλότερη τιμολόγηση, καθώς και όταν με την προσαρμογή του προϊόντος 

δημιουργείται αυξημένη τοπική ζήτηση, που οδηγεί σε μείωση του κόστους, μέσω 

οικονομιών κλίμακας.                                                                                                                                            

β) Παγκόσμια Στρατηγική (Global strategy)  

 Στην περίπτωση αυτή οι επιχειρήσεις που την ακολουθούν συγκεντρώνουν την 

παραγωγή σε μία ή σε λίγες άριστες περιοχές  και δεν διαφοροποιούν το προϊόν από 

χώρα σε χώρα. Στην προσπάθεια τους αυτή τους βοηθάει η παγκόσμια επωνυμία 

(brandname) που έχουν χτίσει. Οι εταιρείες αυτές έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

κόστους και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για «πόλεμο τιμών» στις διεθνείς αγορές. 

γ) Διεθνική Στρατηγική (Transnational Strategy)  

 Διεθνική Στρατηγική είναι εκείνη που επιδιώκει να συνδυάσει το χαμηλό 

κόστος με τη διαφοροποίηση του προϊόντος, σύμφωνα με τις ανάγκες του καταναλωτή. 

Υπάρχουν πέντε (5) τύποι διεθνικών στρατηγικών που μπορεί να ακολουθήσει μία 

επιχείρηση και ειδικότερα: 

- Η στρατηγική με βάση τη χώρα προέλευσης (the home base strategy) 

 Οι εταιρείες έχουν σαν βάση έρευνας και παραγωγής την μητρική εταιρεία και 

εξυπηρετούν τις αγορές – στόχους. 

- Η στρατηγική χαρτοφυλακίου (the portfolio strategy) 

 Στην περίπτωση αυτή εγκαθιδρύονται λειτουργίες και σε άλλες περιοχές  εκτός 

της έδρας για να καλύπτουν και περιοχές που δεν καλύπτονται με την προηγούμενη 

στρατηγική της εταιρείας. Ο έλεγχος γίνεται από την μητρική εταιρεία και στην 

περίπτωση αυτή δυσκολεύεται η προσαρμοστικότητα στον τοπικό ανταγωνισμό. 

- Η στρατηγική του «κεντρικού σημείου» (the hub strategy) 

 Στην περίπτωση αυτή οι επιχειρήσεις δημιουργούν κεντρικά σημεία ανά 

περιοχές που προμηθεύουν πολλές τοπικές αγορές και επιμερίζουν τα σταθερά κόστη 

στις περιοχές αυτές. 

- Η στρατηγική της πλατφόρμας (the platform strategy) 

 Σύμφωνα με τη στρατηγική αυτή η επιχείρηση προσπαθεί να επιμερίσει τα 

κόστη μεταξύ διαφόρων περιοχών. Η επιχείρηση προχωρεί στη δημιουργία 

πλατφόρμων που προσαρμόζονται, εύκολα στις εξειδικευμένες ανάγκες των πελατών. 

Για παράδειγμα στις αυτοβιομηχανίες, όπου διάφορες εταιρείες ενός ομίλου παράγουν 

μάρκες αυτοκινήτων, τα  οποία μοιράζονται τους ίδιους κινητήρες, καθίσματα κλπ. 

- Η στρατηγική εξουσιοδότησης (the mandate strategy) 
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 Στην περίπτωση αυτή οι επιχειρήσεις αναθέτουν σε διάφορες βάσεις 

διαφορετικών περιοχών την παραγωγή διαφόρων προϊόντων ή την υιοθέτηση διαφόρων 

ρόλων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οικονομίες εξειδίκευσης ή κλίμακας. 

 

9.9 Πως μικρές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται διεθνώς, με επιτυχία, μεγάλες 

επιχειρήσεις 

 Σύμφωνα με τον Θερίου, 2014, σε αντίθεση με την στρατηγική σταδιακής 

εξάπλωσης που ακολουθούν παραδοσιακά μεγάλες καθιερωμένες επιχειρήσεις, 

πρόσφατα, μερικές επιχειρήσεις, μικρού κυρίους μεγέθους, αναπτύχθηκαν, διεθνώς, με 

μεγάλη ταχύτητα από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής τους, χρησιμοποιώντας ένα μίγμα 

διαφορετικών τρόπων εισόδου σε νέες αγορές πολλών χώρων, ταυτόχρονα. Οι 

επιχειρήσεις αυτές ονομάζονται «γεννημένες παγκόσμιας επιχειρήσεις» (born global 

firms). 

 Οι επιχειρήσεις αυτές για να επιτύχουν την διεθνή εξάπλωσή τους αναπτύσσουν 

στρατηγικές και κατάλληλες οργανωτικές δομές, καίτοι δεν διαθέτουν την 

προσδοκώμενη γνώση και εμπειρία των νέων αγορών στις οποίες επιχειρούν. 

 Για παράδειγμα μία μικρή διεθνής επιχείρηση μπορεί να στοχεύσει σε περιοχές 

της παγκόσμιας αγοράς, στις οποίες οι υπάρχουσες πολυεθνικές παρουσιάζουν 

αδυναμίες, καθόσον λόγω του μεγέθους των πολυεθνικών  σε συνάρτηση με το 

απέραντο γεωγραφικό πεδίο που καλύπτουν (οι εν λόγω πολυεθνικές), δεν μπορούν να 

ασκήσουν πλήρη έλεγχο λόγω λειτουργικής δυσκαμψίας, οπότε οι εν λόγω περιοχές 

είναι πρόσφοροι στόχοι για μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες θα τις προσεγγίσουν με την 

απαιτούμενη πολιτισμική ευαισθησία, παρέχονται προϊόντα με τοπικά χαρακτηριστικά. 

Γενικά οι εν λόγω μικρές επιχειρήσεις προσεγγίζοντας μία αγορά – στόχο λαμβάνουν 

υπόψη τους κρίσιμους παράγοντες  όπως προτιμήσεις καταναλωτών, γλώσσα, 

κουλτούρα, γεωγραφική γειτνίαση, κυβερνητικές ρυθμίσεις και υπάρχοντα  δίκτυα 

διανομής. 

 Επιπλέον μία μικρή διεθνής επιχείρηση μπορεί να στοχεύσει σε μία αγορά 

επικεντρώνοντας σε χαρακτηριστικά του προϊόντος ή σε καλύτερες υποστηρικτικές 

λειτουργίες από άλλες ανταγωνίστριες επιχειρήσεις (π.χ. καλύτερες εξυπηρετήσεις μετά 

την πώληση, στα οποία εντάσσεται το σέρβις, πολυετείς εγγυήσεις κλπ). 
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9.10 Case study internalization strategy: General Motors in China: Coping with 

the Changes in the Automobile Industry  

Η General Motors Company, κοινώς γνωστή ως GM, είναι μια αμερικανική πολυεθνική 

εταιρεία που εδρεύει στην περιοχή  Ντιτρόιτ  της Πολιτείας  Μίσιγκαν, η οποία 

σχεδιάζει, κατασκευάζει, εμπορεύεται και διανέμει οχήματα και τα εξαρτήματα και 

πωλεί τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. General Motors κατασκευάζει αυτοκίνητα σε 

37 χώρες κάτω από δέκα μάρκες:. Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Holden, Opel, 

Vauxhall, Wuling, Baojun, Jie Fang, UzDaewoo [5] [6] General Motors και  κατέχει 

μερίδιο 20% στην ΜΕΥ, και ένα ποσοστό 96% στην GM Κορέα. Έχει, επίσης, μια 

σειρά από κοινές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Shanghai GM, SAIC-GM-

Wuling και FAW-GM στην Κίνα, GM-η Avtovaz στη Ρωσία, Ghandhara Industries στο 

Πακιστάν, Ουζμπεκιστάν GM, General Motors India, General Motors στην Αίγυπτο, 

και Isuzu Φορτηγό Νότια Αφρική. General Motors απασχολεί 212.000 άτομα και 

δραστηριοποιείται σε 157 χώρες [1] General Motors χωρίζεται σε πέντε 

επιχειρηματικούς τομείς:. GM North America (GMNA), Opel Ομίλου, Διεθνών 

Δραστηριοτήτων της GM (τομέα GMIO), GM Νότια Αμερική (ένωση GSM), 

General Motors ειχε επιτυχει παγκοσμιες πωλησεις οχηματων  για 77 συναπτά έτη από 

το 1931 , το έτος που ιδρύθηκε μέχρι το 2007, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 

αυτοκινητοβιομηχανία, και είναι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες 

αυτοκινητοβιομηχανίες του πλανήτη σε παγκόσμιο επίπεδο πωλήσεων. Η General 

Motors χρησιμοποίει για τις χώρες  , στις οποίες έχει επεκταθεί την στρατηγική 

διεθνοποίησης, μέσω πλήρως ελεγχόμενων θυγατρικών, αλλά δραστηριοποιείται στην 

Κίνα μέσω 10 κοινοπραξιών.: Η θυγατρική της GM OnStar παρέχει υπηρεσίες 

ασφάλειας των οχημάτων, την ασφάλεια και πληροφορίες. 

  

Το 2009, η General Motors αποεπένδυσε από πολλες μάρκες και γνωστές εταιρίες , 

κλείνοντας τις θυγατρικές ονόματι Saturn, Pontiac και Hummer, και έδωσε έμφαση 

στην αναδιοργάνωση της. Το 2010, η GM έκανε μια αρχική δημόσια προσφορά που 

ήταν ένα από τα κορυφαία 5 μεγαλύτερες IPOs, δηλαδή μια  αρχική δημόσια προσφορά 

(IPO)που στην ουσία είναι  η πώληση των μετοχών στο κοινό ως πρόδρομος στις 

μετοχές που κάνει εμπόριο σε μια ανταλλαγή για πρώτη φορά Η προσφορά ήταν η 

μεγαλύτερη που έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα στον τομέα των επιχειρήσεων και 

επέστρεψε στην κερδοφορία μετά από μερικούς μήνες το ίδιο έτος.  
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Η εισαγωγή της GM στην αγορά της Κίνας ήταν ιδιαίτερα επιτυχής το οποιο φάνηκε 

από το μέγεθος των πωλήσεων. Η GM πραγματοποίησε πωλήσεις 2.350.000 οχήματα 

σε FY  το έτος 2010, 29 τοις εκατό περισσότερο από ό, τι το 2009. Αυτή ήταν η πρώτη 

φορά στην 102χρονη ιστορία και εξέλιξη  GM, από την ημερομηνία ίδρυσης της  όπου 

είχε πουλήσει περισσότερα αυτοκίνητα και φορτηγά στην Κίνα από ό, τι στις ΗΠΑ. 

Από όλες τις κορυφαίες αγορές αυτοκινήτων, η Κίνα ήταν η αγορά με την υψηλότερη 

ανάπτυξη. Θέτοντας στόχους η GM  στην Κίνα είχε θέσει φιλόδοξα σχέδια για να 

συγκεντρώσει μερίδιο αγοράς 14 τοις εκατό και να παράγει 5 εκατομμύρια μονάδες 

μέχρι το 2015. Επιπλέον πήρε την απόφαση για την έναρξη ενός νέου εμπορικού 

σήματος, το Baojun 630  το 2011 ως μια προσπάθεια από την εταιρεία να στοχεύσει 

πρώτα φορά οι αγοραστές αυτοκινήτων που ζουν στις αγορές Tier II και Tier III στην 

Κίνα, αλλά και να ανταγωνιστούν ενάντια σε εγχώριους κατασκευαστές αυτοκινήτων 

στην Κίνα. 

Ορισμένοι  ειδικοί και εμπειρογνώμονες ανέφεραν ότι η στρατηγική αλλαγή της GM 

στην Κίνα ήταν μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την αλλαγή στη δομή της 

βιομηχανίας στην ταχέως αναπτυσσόμενη κινεζική αγορά αυτοκινήτων. Τον  

Σεπτεμβρίου του 2010 εκμαιεύθηκε ένα σχέδιο  από το Υπουργείο Πληροφοριών και 

Βιομηχανίας (MII) στην Κίνα, για τις ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες στην Κίνα, το οποιο 

διακήρυσσε ότι όφειλαν να μεταφέρουν την τεχνολογία τους στην κινεζική εταίρο τους.  

Το σχέδιο ήταν σε πλήρη αντίθεση με τις συμφωνίες συνεργασίας που οι ξένες 

αυτοκινητοβιομηχανίες είχαν με τους κινέζους εταίρους τους και ασύμφορο για τις 

εταιρείες αυτοκινητοβιομηχανίας  καθώς οι εταίροι είχαν 50:50 μερίδιο στην ΚΕ και με 

το πρότερο νομοθετικό πλαίσιο ο  ξένος εταίρος  θα μπορούσε να κρατήσει την 

πνευματική ιδιοκτησία και την τεχνολογία του και θα προσέφερε την τεχνογνωσία του 

χωρίς να επενδύει χρήματα για την εισαγωγή ενός καινούργιου προϊόντος στην αγορά, 

ενώ ο τοπικός εταίρος θα του προσφέρει πρόσβαση και μερίδιο  στην αγορά. «Το 

προτεινόμενο σχέδιο έλαβε τις μικτές αντιδράσεις με κάποιες ξένες 

αυτοκινητοβιομηχανίες  να έχουν την αίσθηση ότι η κίνηση αυτή ήταν μια "τεχνολογία 

shakedown", όπως αναγκάστηκαν να μοιραστούν την τεχνολογία τους με τους 

εγχώριους εταίρους και τελικά τους αντιπάλους τους. Επιπλέον, οι αναλυτές του 

κλάδου θεώρησαν ότι τα εμπορικά σήματα χαμηλού κόστους, όπως η Baojun θα 

μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τις υπάρχουσες μάρκες της GM. Ήταν της γνώμης 

ότι η κίνηση να πάει downmarket να στοχεύει στο τμήμα της μεσαίας τάξης θα 

μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εικόνα της μάρκας της GM, που απολαμβάνουν τη 

φήμη της στην αγορά σήματα ποιότητας στην κινεζική αγορά αυτοκινήτων». 



246 
 

Μετά την «κατάκτηση» της κινεζικής αγοράς και της συνεχώς ανελισσόμενης και 

επικερδούς πορείας στην Κίνα για την GM οι διατυπώσεις εμπειρογνωμόνων ότι η 

θυγατρική εταιρεία θα αγοραστεί από Κινέζους επιχειρηματίες απομακρύνονται, ενώ 

στο διάστημα αυτό η GM  διεισδύει στην αγορά της Κίνας όπως για παράδειγμα τον 

Μάιο του 2009 η επιχείρηση στόχευσε στα μεσαία τάξης εισοδήματα  και ανακοίνωσε 

τα σχέδιά της για την κατασκευή ενός αυτοκίνητου με στόχο την « μεσαία τιμή ταξική 

συνείδηση των καταναλωτών,» προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να προσφέρει τα 

προϊόντα της σε καταναλωτές που κατοικούν σε πόλεις Tier II και Tier III. Έπειτα η 

εταιρεία πραγματοποίησε επενδύσεις  στο τμήμα R&D και στο σχεδιασμό 

εγκαταστάσεων με τους κινέζους εταίρους της και εισήγαγε  το πρώτο μικρό 

αυτοκίνητο του για την μεσαία τάξη των καταναλωτών, ονόματι Baojun 630 Το 

αυτοκίνητο παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Σαγκάης τον Απρίλιο του 

2011 . 

 

Όμως παράλληλα  από  τον Απρίλιο του 2014, η GM ερευνάται από το Κογκρέσο των 

ΗΠΑ για ένα θέμα το οποιο αφορά πάνω από θανάτους 13 ανθρώπων που είχαν 

ελαττωματικά συστήματα ανάφλεξης , τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλά 

μοντέλα της GM οχημάτων, με κάποια ήδη ενσωματωμένα από το 1997 ενώ τον  Μάιο 

του 2014, η εταιρεία έλαβε πρόστιμο ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων για ελάττωμα 

ανάφλεξης. «Η αμερικανίδα υπουργός Μεταφορών Anthony Foxx, δήλωσε κατά τη 

χρονική στιγμή που είχε ζητήσει το Κογκρέσο να αυξήσει τα μέγιστα πρόστιμα NHTSA 

μπορεί να εισπράττει από $ 35 εκατομμύρια σε 300 εκατομμύρια δολάρια "στέλνοντας 

ένα ακόμη πιο ισχυρό μήνυμα ότι οι καθυστερήσεις δεν θα γίνουν ανεκτές."  
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Κεφάλαιο  10:  Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

10.1. Τρόπος λειτουργίας και χαρακτηριστικά 

 

 

Με την παγκοσμιοποίηση των σύγχρονων αγορών, ένας επενδυτής π.χ. ιαπωνικής ή 

οποιασδήποτε καταγωγής μπορεί να αγοράσει μετοχές από οποιαδήποτε χώρα 

προέλευσης και να επενδύσει σε  μια επιχείρηση που θα επιλέξει οποιουδήποτε κλάδου. 

 Επίσης τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι παγκοσμιοποιημένα και κατά την 

τελευταία 50κονταετία προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις, ενώ γίνεται μια τεχνολογική 

επανάσταση της πληροφορίας ,η οποία επέφερε αυτή την παγκοσμιοποίηση στις 

κεφαλαιακές αγορές. 

 Η δύναμη της πληροφορίας επιτρέπει στους επενδυτές να πραγματοποιούν τις 

κατάλληλες και σωστές και συμφέρουσες επενδυτικές αποφάσεις, ενώ η είσοδος του 

Διαδικτύου συμβάλλει πολύ σημαντικά στην δύναμη της πληροφόρησης.  

Βέβαια το έργο του επενδυτή για τν συλλογή ποιοτικών και αξιόπιστων πληροφοριών 

,το οποίο αναφέρεται από τους G.Boyce και  S. Ville (2005) ως «δεσμευμένη 

ορθολογικότητα του ανθρώπινου μυαλού», με τον καταιγισμό πληροφοριών, το 

ανταγωνιστικό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον που επικρατεί στην σύγχρονη 

επιχειρησιακή εποχή και τις άπειρες επενδυτικές ευκαιρίες έχει γίνει πιο δύσκολο από 

ότι στο παρελθόν. 
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 Όσον αφορά τις εταιρείες  που αναζητούν χρηματοδοτική στήριξη και κεφάλαια οι 

προαναφερθέντες συγγραφείς αναφέρουν ότι «η μετάδοση της εικόνας της αξίας τους 

γίνεται δυσκολότερη σε μια συνιστώμενη αγορά».  

Η σημασία της επένδυσης κεφαλαίων γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη για «όλες τις 

σύγχρονες οικονομίες των εταιρειών», οι οποίες χρησιμοποιούν τις νέες τάσεις της 

τεχνολογίας , ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ λόγω των επενδύσεων αυξάνεται συνεχώς 

στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες τελευταία έχουν γίνει πόλος 

έλξης για επενδυτικά κεφάλαια και νεοϊδρυόμενες ή θυγατρικές εταιρείες όπως η 

Αφρική.  

Πάντως στην Βρετανία αυξήθηκαν κατά 17% το 1980 ,ενώ σύμφωνα με τον 

McGrow,(1997), στην Ιαπωνία και στις ΗΠΑ ήταν ακόμη μεγαλύτερο.  

Πολλές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η Ελλάδα  στην σημερινή 

εποχή λόγω της οικονομικής ύφεσης όμως επενδύουν και μεταφέρουν τις επιχειρήσεις 

τους  πλέον σε χώρες των Βακκινίων, όπως Βουλγαρία κλπ. λόγω των οικονομικών και 

φορολογικών επιβαρύνσεων που λειτουργούν ως ανασταλτικός παράγοντας για την 

προσέλκυση επενδύσεων, ενώ σε αυτές τις χώρες, όπως και σε χώρες του πρώην 

Ανατολικού-Σοβιετικού  μπλοκ τα εργατικά χέρια είναι φθηνά.  

Το ίδιο γεγονός συμβαίνει και στις ΗΠΑ ,από εκεί όπου ξεκίνησε η κρίση ,που 

μεταφέρονται επενδύσεις ,θυγατρικές και εργοστάσια στην Κίνα λόγω του φθηνού 

εργατικού δυναμικού αλλά και του πολυπληθέστατου καταναλωτικού κοινού. 

Η στρατηγική της χρηματοδότησης πρέπει να ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την 

γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης, η οποία περιλαμβάνει τους επιχειρησιακούς 

στόχους με βάση χρηματοοικονομικά και ποιοτικά κριτήρια τα οποία έχει ως στόχο την 

επίτευξη τους και να έχει το χαρακτηριστικό  της ευελιξίας ώστε να προβλέπει και να 

προσαρμόζεται στους κινδύνους του εξωτερικού περιβάλλοντος αλλά και να μην 

δημιουργεί και η ίδια κινδύνους για την επιχείρηση.  

Καταρχήν το ύψος του δανεισμού ,λόγω του ότι όπως ξέρουμε οι επιχειρήσεις μικρού 

,μεγάλου η μεσαίου μεγέθους  καταφεύγουν σε τράπεζες  και σε  χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα γιατί τα ίδια κεφάλαια συνήθως δεν είναι επαρκής εξαιτίας του ότι δεν 

μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις λειτουργικές ταμειακές ροές και δεν  υπάρχει 

μεγάλη ρευστότητα λόγω μη  επιβράδυνσης της πληρωμής των πιστωτών.  
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Το τελευταίο είναι αναγκαίο στοιχείο για την ύπαρξη ρευστότητας  βεβαία χωρίς να 

γίνεται κατάχρηση του δικαιώματος αυτού, αλλά με αμοιβαία αλληλεξάρτηση πάντοτε 

σύμφωνα με τους όρους που έχουν θεσπίσει τα δυο συμβαλλόμενα μέρη ,δηλαδή οι 

επιχειρήσεις και οι πιστωτές.  

Επίσης το ύψος του δανεισμού πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τις πωλήσεις της 

εταιρείας. 

 Όλα τα στοιχεία από την πλευρά της επιχείρησης που έχουμε αναφέρει και θα 

αναφέρουμε βρίσκονται στο επιχειρηματικό σχέδιο μιας επιχείρησης ,το οποίο 

κατατίθεται στην τράπεζα όταν θα πάρει δάνειο και θα αναφερθούμε σε επόμενη 

υποενότητα του κεφαλαίου αυτού και σε ειδική ενότητα της παρούσας μεταπτυχιακής 

εργασίας.  

Σύμφωνα με μια άποψη το ύψος των ιδίων κεφαλαίων τα οποία κατέχει η εταιρεία 

εξαρτώνται από «την ένταση των πάγιων στοιχείων αλλά και τους λειτουργικούς και 

μακροπρόθεσμους κινδύνους του κλάδου». Σύμφωνα με την άποψη αυτή η εταιρεία 

πρέπει να χρηματοδοτείται με μακροπρόθεσμα δάνεια από τα πιστωτικά ιδρύματα (ΠΙ) 

όταν δεν μπορεί να καλύψει τα πάγια ή τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις ,υποχρεώσεις ή 

απαιτήσεις προς τους πιστωτές της.  

Η επιχείρηση στην περίπτωση δανεισμού από ΠΙ πρέπει να εξετάσει πιο επιτόκιο την 

συμφέρει, παίρνοντας ως γνώμονα την αβεβαιότητα στα μελλοντικά της κέρδη ,τον 

τζίρο, και άλλους αστάθμητους παράγοντες όπως οι μεταβολές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. 

 Για τον λόγο αυτό το σταθερό επιτόκιο κρίνεται πιο ασφαλές από το κυμαινόμενο που 

ναι μεν μπορεί στην αρχή να είναι χαμηλότερο αλλά μπορεί να αυξηθεί λόγω 

αστάθμητων παραγόντων που αντιμετωπίζουν τα ΠΙ.  

Τέλος μπορεί να γίνει αξιοποίηση κονδυλίων από διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως του ΕΣΠΑ, του Αναπτυξιακού Νόμου και γενικότερα 

των Κοινοτικών κονδυλίων για επενδύσεις ή μέσω ρυθμιστικών παραγόντων για την 

προσέλκυση και  εκμετάλλευση ξένων αμέσων ή έμμεσων επενδύσεων στην εγχώρια 

αγορά.(Α.Τακόπουλος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Εξωτερικός συνεργάτης της 

Specisoft Α.Ε,  

Πηγή (Source) :www.specisoft.gr 

http://www.specisoft.gr/
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10.2 Τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων 

Πάντως οι συμφωνίες χρηματοδότησης  εμπεριέχουν και τα τρία στοιχεία των 

συμβάσεων: 

 1. Είναι ατελείς,  

2. Χρειάζονται ένα μηχανισμό παρακολούθησης 

 και 3.χρειαζονται μια υποστηρικτική κουλτούρα  

Το πρώτο χαρακτηριστικό αναφέρεται στο ότι μια σύμβαση πρέπει να έχει συνταχθεί 

από νομικούς είτε μέσω μιας αμοιβαίας συμφωνίας τυφλής εμπιστοσύνης ,είτε μέσω 

ενός συμβολαίου όπως εφαρμόζεται στην χρηματοδότηση από ΠΙ που κατά τον 

συγγραφέα Πετράκη Π. το 2000 δεν μπορούν να περιλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια και 

είναι αδύνατο να προβλέψουν κάθε ενδεχόμενο που μπορεί να προκύψει με αποτέλεσμα 

την δημιουργία ενός βαθμού αβεβαιότητας ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη. 

 Κατά δεύτερον οι μηχανισμοί παρακολούθησης ,όπου εφαρμόζονται κυρίως από τα ΠΙ 

επιτρέπουν και στα δυο μέρη να κρίνουν αν η σύμβαση τηρείται και από τους δύο ,ενώ 

κατά τρίτον η υποστηρικτική κουλτούρα αποτελείται από «άγραφους κανόνες» που 

καθορίζουν το πνεύμα της συμφωνίας ( όχι τους νομικούς της όρους) αλλά το σύστημα 

αξιών και πεποιθήσεων.  

Όλα τα παραπάνω είναι πολύ χρήσιμες πληροφορίες που εφαρμόζονται από δυο 

εταιρίες που προχωρούν σε σύμβαση για λόγους χρηματοδότησης, εξαγοράς 

,συγχώνευσης ,στρατηγικών συμμαχιών και ούτω καθεξής, ενώ πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως ενιαίο σύνολο για να μην δημιουργούν κόστος, ενώ είναι ένα 

πλαίσιο και συνονθύλευμα διαδικασιών ,κουλτούρας και νοοτροπίας, όπου μεμονωμένα 

ένα στοιχείο δεν αποφέρει ικανοποιητικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με το «συμβατικό 

ερμηνευτικό πρότυπου ο οποίο διακηρύξει ότι οι «επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με 

πλήθος αντισυμβαλλομένων και έχουν διαπερατά σύνορα». 

Στην χρηματοδοτική περίπτωση οι συμβάσεις χρηματοδότησης ,οι οποίες σημαίνουν 

πληρωμές για ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα έχουν και κάποια προβλήματα.  

Οι ατέλειες αυτές έγκεινται κατά πρώτον στην δυσμενή επιλογή ή αλλιώς κρυφές 

πληροφορίες υποδηλώνουν ότι δεν είναι απαραίτητο ο δανειολήπτης να πάρει  την 
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υψηλότερη πρόσφορα επιτοκίου , διότι μπορεί να μην είναι φερέγγυος και αξιόπιστος 

αλλά επισφαλής.  

Εκτός αυτού η ηθική βλάβη (κρυφή δράση) συνεπάγεται ότι ο δανειολήπτης δεν είναι 

σωστός στις υποχρέωσης του ,όπως η πιθανότητα η εξόφλησης του χρέους του μέσα 

στην προκαθορισμένη περίοδο η και καθόλου και πηγάζει από την « ασυμμετρία 

πληροφόρησης» μεταξύ των δύο μερών.  

Σε αυτό ο σημείο πρέπει να επισημάνουμε δύο πρακτικές των ΠΙ για την δυσμενή 

επιλογή και την ηθική βλάβη.  

Οι χρεώστες με καλά πιστωτικά χαρακτηριστικά χρεώνονται επιτόκια  υψηλότερα από 

τους «κακούς» χρεώστες, οι οποίοι πληρώνουν θα πληρώσουν χαμηλότερο πραγματικό 

επιτόκιο από αυτό που θα έπρεπε βάση των πιστοληπτικών τους χαρακτηριστικών, και 

άμεσο αποτέλεσμα είναι οι τελευταίοι να οδηγούν την αγορά σε υψηλότερα επιτόκια με 

συνέπεια να απομακρύνονται οι φερέγγυοι χρεώστες.  

Το δεύτερο στρατηγικό στοιχείο των ΠΙ, το οποίο είναι ο ηθικός κίνδυνος σημαίνει τον 

δανεισμό με υψηλούς όρους που αυξάνει την πιθανότητα κινδύνου αθέτησης της 

υποχρέωσης του πιστωτή (Probability of Default), με συνέπεια όσο υψηλότερο είναι το 

επιτόκιο δανεισμού από το ΠΙ, τόσο μεγαλύτερη ώθηση κινδύνου προς τον οφειλέτη 

υπάρχει  και αυτό το γεγονός αυξάνει τα επιτόκια δανεισμού από τα ΠΙ.  

Τα  προαναφερθέντα γεγονότα πάντως οδηγούν σε πιστωτικό κενό (credit gap), από 

χαμένες επενδυτικές ευκαιρίες.  

Το γεγονός αυτό αντιμετωπίζεται με την δύναμη της πληροφόρησης εις βάθος που 

πρέπει να επιζητούν οι δανειστές, με προσεκτική παρακολούθηση των χορηγούμενων 

δανείων και των πιστοληπτικών ικανοτήτων και χαρακτηριστικών του οφειλέτη, με την 

διαφανή συμπεριφορά την συνεργασία ,την επεξήγηση των στόχων από τους 

δανειολήπτες στους δανειοδότες ,καθώς και την υποστηρικτική κουλτούρα μεταξύ των 

δύο συμβαλλόμενων μερών.  

Εκτός από  τα ΠΙ τα οποία μέσω του ελέγχου μειώνουν τις «ασυμμετρίες της 

πληροφόρησης» (information asymmetries), θεωρούνται οι εντιμότεροι διαμεσολαβητές 

μεταξύ δανειοδότη και δανειολήπτη. 

 Οι στενές σχέσεις, η ροή πληροφοριών και η δημιουργία εμπιστοσύνης εκ μέρους του 

δανειολήπτη χάρη της πείρας και της γνώσης τους είναι ιδιαίτερα διευκολυντικοί 
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παράγοντες για την οικοδόμηση μιας σωστής σχέσης και αποσκοπεί στην καταφυγή 

των δανειοληπτών στα ΠΙ, τα οποία έχουν αναπτύξει πλέον ένα ολοκληρωμένο 

χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών πέρα της δανειοδότησης όπως η ασφαλιστικές δραστηριότης 

και γνώσεων.  

Άλλα παραδείγματα ειδικών φορέων χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης είναι οι 

μεσίτες υποθηκών και οι διευθυντές εταιριών αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλής 

τεχνολογίας αλλά και άλλες μορφές εκτός των τραπεζών που χρησιμεύουν με 

διαφορετικό τρόπο. 

 Τα χρηματιστήρια συνδέουν τους επενδυτές με τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να 

λάβουν χρηματοδότηση, τα κοινωνικά δίκτυα παρέχουν αποτελεσματικό θεσμικό 

πλαίσιο για συμβάσεις χρηματοδότησης, ενώ τέλος οι τράπεζες στηρίζονται στην 

οικοδόμηση σχέσης παρόχου-καταναλωτή. 

 Η διάκριση ανάμεσα στο επιχειρηματικό κεφάλαιο (risk capital ), όπως οι μετοχές και 

το δανειακό κεφάλαιο έγκειται στο ότι στο πρώτο  εγγυάται πληρωμή στο ακέραιο και 

υπάρχει μια αίσθηση αβεβαιότητας της πληρωμής καθώς εξαρτάται από την διανομή με 

βάση τα κέρδη της εταιρείας ενώ στο πρώτο (που είναι ένα τραπεζικό δάνειο για 

παράδειγμα), εγγυάται μια πληρωμή στον δανειοδότη άρτια και δεν εξαρτάται από 

κανένα παράγοντα αστάθειας. 

 Η απόδοση της εταιρείας έχει καίρια σημασία για τον επενδυτή γιατί μπορεί να μην 

είναι αφοσιωμένος σε αυτήν και να αποδεσμεύσει τα κεφάλαια ,ως επένδυση ,τα οποία 

έβαλε (έξοδος), σε αντίθεση με κάποιον αφοσιωμένο επενδυτή ο οποίος μπορεί να 

αναδιαμορφώσει την πολική και την στρατηγική της επιχείρησης (φωνή ) σε δύσκολους 

καιρούς. 

 Ένας παράγοντας τον οποίο εξετάζει πολύ η θεωρία της χρηματοδότησης είναι  «η 

κατανόηση των παραγόντων που προσδιορίζουν την τρέχουσα αξία των μετοχών της 

εταιρείας».  

Οι μετοχές έχουν θανατικό και ριψοκίνδυνο χαρακτήρα και μπορεί να τις 

εκμεταλλευτούν διάφοροι άνθρωποι με καιροσκοπικά χαρακτηριστικά οι όπως 

promoters και διευθυντές εταιρειών, ειδικά όταν υπάρχει ελλιπή ροή πληροφόρησης, 

ενώ σε περιορισμένη αγορά κεφαλαίου είναι δύσκολα ρευστοποιήσιμες και μπορούν 

και πάλι να αποτιμηθούν δύσκολα. 
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 Σε τέτοιες περιπτώσεις οι «εξωτερικοί επενδυτές» προτιμάνε το δανεισμό και οι 

μετοχές αποκτιούνται από ανθρώπους αφοσιωμένους στενά με την μακροχρόνια 

ανάπτυξη της επιχείρησης στο εσωτερικό της .  

Πολλές φορές η αύξηση των ίδιων κεφαλαίων πετυχαίνεται με την καθοδική πορεία της 

οικονομίας και της διασποράς κινδύνου εξαιτίας του ότι με αυτό τον τρόπο οι επενδυτές 

δεν θέλουν να αποκομίσουν έκτακτα κέρδη, ενώ συσχετίζονται απόλυτα με την αύξηση 

των μερισμάτων.  

Πάντως η στρατηγική της διαφοροποίησης προσέφερε δυνατότητες διασποράς του 

κινδύνου λόγω του ότι η επιχείρηση είχε δραστηριότητα σε πολλά πεδία. 

Κατά μια οπτική γωνία μια ώριμη αγορά κεφαλαίου με δυνατότητες πληροφόρησης 

προσφέρει πολλές επενδυτικές ευκαιρίες και τολμήματα και είναι επιθυμητή 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις ενώ από την άλλη 

σύμφωνα με τον Davis (1996) οι ατέλειες της αγοράς κεφαλαίου είναι μια πηγή 

συγκριτικού πλεονεκτήματος.  

Πάντως η επαρκής χρηματοδότηση είναι απαραίτητος παράγοντας για την ανάπτυξη 

μιας επιχείρησης. 

 

10.3   Οι χρηματοοικονομικές προϋποθέσεις  κατά τις οποίες η ανεξέλικτη 

ανάπτυξη είναι επιζήμια 

Πρέπει οπωσδήποτε να επισημανθεί ότι η ανάπτυξη της επιχείρησης όταν είναι 

ανεξέλεγκτη μπορεί να αποδειχθεί μοιραία για την βιωσιμότητα της.  

Μια επιχείρηση είναι δυνατόν να παρουσιάζει αύξηση των πωλήσεων της αλλά η 

οικονομική της θέση να επιδεινώνεται και το βρίσκουμε διαιρώντας τους δείκτες 

ρευστότητα και ξένα κεφάλαια/συνολο του ενεργητικού.  

Όταν ένα αυξημένο κυκλοφορούν ενεργητικό χρηματοδοτεί σχεδόν εξολοκλήρου τις 

τρέχουσες υποχρεώσεις τότε η ρευστότητα μειώνεται και μπορεί να οδηγηθεί σε 

χρεοκοπία ή σε αλλαγή ιδιοκτησίας και για αυτό τον λόγο χρειάζεται αναπροσαρμογή 

στρατηγικής όπως για παράδειγμα με μακροπρόθεσμο δανεισμό η την μείωση των 

επενδύσεων σε κυκλοφορούν ενεργητικό στην περίπτωση που προαναφέραμε.  
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10.4 Ανάλυση του ρυθμού  και του  δείκτη αυτόνομης ανάπτυξης 

 Ο ρυθμός αυτόνομης ανάπτυξης σε μια επιχείρηση πηγάζει από τον τύπο : 

G=Παρακρατηθέντα κέρδη/Ίδια Κεφάλαια 

Οι εταιρείες με ταχεία ανάπτυξη γενικά κυμαίνονται στο 4% αυτού του δείκτη ενώ οι 

επιχειρήσεις οι οποίες ξεπερνούν το 4% του ρυθμού αυτόνομης ανάπτυξης 

αναπτύσσονται συνήθως πάνω από το ΑΕΠ και ασχολούνται συνολικά με την είτε με 

την εξαγορά άλλων συμφερουσών επιχειρήσεων, είτε με το πλεόνασμα των μετρητών 

που έχουν λόγω της αυξημένης ρευστότητας εισάγονται στο Χρηματιστήριο ,μέσα στο 

οποίο σε πολλές κερδοφόρες επιχειρήσεις, διορθώνεται ο « δείκτης της «δανειακής τους 

επιβάρυνσης (Ξένα Κεφάλαια/Συνολο Ενεργητικού)».  

Όσον αφορά την εξαγορά η χειρότερη περίπτωση είναι μια επιχείρηση με «υψηλή 

ανάπτυξη και χαμηλή κερδοφορία», ειδικά με χαμηλό «δείκτη κυκλοφορίας 

ενεργητικού» ,ο οποίος συνάγεται από τον δείκτη: «Πωλήσεις/Σύνολο Ενεργητικού» 

οδεύει προς την πτώχευση ενώ η καλύτερη περίπτωση εξαγοράς είναι οι εταιρίες με 

υψηλή ανάπτυξη και υψηλά κέρδη.  

10.5 Η χρηματοοικονομική μόχλευση ως εργαλείο μέτρησης της επιχειρησιακής 

ανάπτυξης 

Η χρηματοοικονομική μόχλευση είναι ένας άλλο εργαλείο που μέτριοι την ανάπτυξης 

της επιχείρησης, μέσω της του συνολικού δανεισμού της εταιρείας σε συσχέτιση με την 

ταμειακή ροή «που απορρέει από την επιχειρηματική δραστηριότητα και για αυτό 

υπολογίζονται τρεις αριθμοδείκτες»:  

1. Ξένα/ιδια κεφάλαια,  

2.Ξενα /Συνολικά κεφάλαια 

,3. Κάλυψη τόκων.  

Ο πρώτος δείκτης είναι από τους σημαντικότερους σε μια επιχείρηση, καθώς μετρά τα 

κεφάλαια που έχουν καταβληθεί στους μετόχους και αυτά που έχει δανειστεί η 

επιχείρηση. Όσο υψηλότερος είναι τόσο το χειρότερο για την επιχείρηση. 

.Ο δεύτερος δείκτης δείχνει το ποσοστό του ισολογισμού που χρηματοδοτείται από 

ξένα κεφάλαια και όσο υψηλότερος είναι τόσο υψηλότερο χρηματοοικονομικό κίνδυνο 

συνεπάγεται για την επιχείρηση και «μειωμένη ικανότητα περαιτέρω δανεισμού».  
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Ο  τρίτος δείκτης δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να αποπληρώνει τα δάνεια της  

και πρέπει να είναι υψηλός γιατί έτσι θεωρείται πιο αξιόπιστη η επιχείρηση. Την τιμή 

του επηρεάζουν το κέρδος εκμετάλλευσης σύνολο του δανεισμού και κυρίως το 

πραγματικό επιτόκιο. 

Πάντως η υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση , δηλαδή ο υψηλός δανεισμός αποτελεί 

κίνδυνο για την επιχείρηση καθώς εκτός των άλλων σημαίνει και υψηλή 

μεταβλητότητα κερδών. 

 Ο λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις συνάπτουν δάνεια είναι λόγω του ότι το κόστος 

των ξένων κεφαλαίων είναι χαμηλότερο  από αυτό των ιδίων κεφαλαίων ,σε κανονικό 

επίπεδο δάνειων , δηλαδή χωρίς να ξεπερνά το όριο.  

Τα ξένα κεφάλαια συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης μέσω της δυνατότητας 

αύξησης του τζίρους βελτίωσης των κερδών, την αύξηση της τιμής της μετοχής της και 

την αύξηση της περιουσίας των μετόχων και με αυτούς τους τρόπους να επιτυγχάνει 

μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης. 

 Φυσικά πρέπει να βρίσκονται σε ισορροπία  όλα τα παραπάνω με τα επίπεδα κίνδυνων 

,που δημιουργεί ο δανεισμός ,το οποίο είναι έργο της Διοίκησης. 

 Μια επιχείρηση με σταθερές και προβλεπόμενες ταμειακές ροές βρίσκονται σε 

ευνοϊκότερη θέση ώστε να αντιμετωπίσουν αυτό τον κίνδυνο.  

Από τα παραπάνω συνάγουμε ότι μια κανονική χρηματοοικονομική μόχλευση βοηθού 

την εταιρεία να αναπτυχθεί . 

10.6 Ο ρόλος των Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

Στα ΠΙ πάντως λειτουργεί και μια τάση εξειδίκευσης σε ορισμένους χώρους και 

εργασίες και εμφανίζεται σε περιοχές διαφοροποιημένων συγκριτικών πλεονεκτημάτων 

όπως είναι οι χονδρικές εργασίες (wholesale banking ), οι εργασίες επιχειρηματικών 

πιστώσεων (merchant banking),οι εργασίες ιδιωτικών συμφερόντων (private banking) 

,και οι εργασίες τοποθετήσεων υψηλού κινδύνου (venture capital).  

Οι πρώτες αξιοποιούν το πλεονέκτημα συναλλαγής με λίγους πελάτες, οι δευτέρες και 

οι τρίτες εργασίες αξιοποιούν τις ζητούμενες πιστώσεις από καταναλωτές οι οποίοι δεν 

έχουν την ικανότητα έκδοσης τίτλων άμεσης τοποθέτησης, ενώ οι τελευταίες 

αξιοποιούν την ζητούμενη υψηλή ανωνυμία κι το απόρρητο στις τραπεζικές 

συναλλαγές.  
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Υπάρχουν οι αμυντικές και οι επιθετικές στρατηγικές που πρέπει να εφαρμόσει ένα ΠΙ.  

Ως αμυντικές εννοούμε την προστασία των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων του ΠΙ 

απέναντι σε σφοδρές επιθέσεις όπως η ανάπτυξη πρωτοπόρας τεχνολογίας επέκταση 

και χαρτοφυλακίου υπηρεσιών ενώ ως χρηματοοικονομική επίθεση μπορεί να νοηθεί 

μια επιθετική εξαγορά από την πλευρά  ενός ΠΙ προς ένα άλλο. 

10.7 Διατήρηση βιωσιμότητας –Αναδιάρθρωση της επιχείρησης 

Η αναζήτηση κεφαλαίων όπως είδαμε και παραπάνω χρησιμοποιείται όταν η 

επιχείρηση θέλει να επιλύσει προβλήματα ή να αναπτυχθεί και ο σύνηθες τρόπος είναι 

ο δανεισμός, και όχι «η εισροή κεφαλαίων μέσω νέων μετόχων» γιατί η επιχείρηση 

φοβάται ότι θα χάσει τον στρατηγικό έλεγχο  

Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός για την χρηματοδότηση μακροχρόνιων υποχρεώσεων 

είναι καταστροφική κίνηση για την επιχείρηση ,εξαιτίας του ότι είναι η πιο 

συνηθισμένη αιτία πτώχευσης.  

Μια άλλη οπτική λύσης του προβλήματος της βιωσιμότητας της επιχείρησης είναι η 

αναδιάρθρωση της, φέρνοντας σε ισορροπία τα έσοδα με τα έξοδα ,μειώνοντας με αυτό 

τον τρόπο το κόστος και «μεταταχθέντας τις πληρωμές ή μέσω αύξησης των πωλήσεων 

ή πώλησης των παγίων». 

Το πρώτο βήμα είναι η αξιοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων με τρόπους όπως η 

χρηματοδότηση βάζοντας ως εγγύηση τα περιουσιακά της στοιχεία, πώληση 

ζημιογόνων περιουσιακών στοιχείων με απόδοση μικρότερη του κόστους κεφαλαίου 

της επιχείρησης. 

 Κατά δεύτερον η αναδιάρθρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις εξής κινήσεις: με 

την αναπροσαρμογή νέας στρατηγικής, με την μετακίνηση στελεχών που έβαλαν την 

εταιρεία σε κίνδυνο, με τις διαπραγματεύσεις για παράταση χρόνου των υποχρεώσεων 

προς τους προμηθευτές, με την μείωση του χρόνου πίστωσης για τους πελάτες, με 

συγχώνευση με άλλη εταιρεία, εξαγορά άλλης συμφέρουσας αναπτυξιακής 

επιχείρησης, η πώληση μεγάλου τμήματος της επιχείρησης . 

Το τρίτο βήμα είναι «η διαφοροποίηση των σχέσεων με τους δανειστές» το οποίο 

επιτυγχάνεται μέσω της διαπραγμάτευσης για επέκταση χρόνου αποπληρωμής των 

δανείων, αναδιοργάνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου, με έκδοση νέων τίτλων 

προνομιούχων μετοχών ή μετατρέψιμων σε ομολογίες κλπ. 
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Σημαντικότατο ρόλο πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι διαδραματίζουν οι αυξημένες 

πωλήσεις, τα κέρδη και η δυνατότητα αποπληρωμής των δανειακών απαιτήσεων της 

εταιρείας. Η δεξαμενή μετρητών ,άρα και ρευστότητας της επιχειρήσεις μπορεί να 

αντληθεί από 4 πηγές οι οποίες είναι:  

 

10.7.1 Οι 4 πηγές ρευστότητας 

α ) Έκδοση νέων κοινών μετοχών που αντλούνται μέσω του χρηματιστηρίου, αλλά 

έχουν υψηλότερο κόστος λόγω της «απαιτούμενης προμηθείας έκδοσης,  

β) Νέα μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζικά ή με έκδοση ομολογιών με αποδεικτικά 

στοιχεία για την αξιοπιστία της εταιρείας. Έχουν χαμηλότερο κόστος από την 

προηγούμενη κατηγορία αλλά όχου επιπλέον κινδύνους λόγω των τοκοχρεολυσίων που 

απατούν σταθερότητα στην πληρωμή, 

 γ) Η πώληση πάγιων στοιχείων της επιχείρησης μόνο όταν είναι ο μοναδικός δρόμος 

από την έξοδο από μια κρίση ρευστότητας της επιχείρησης 

 δ) τέλος οι κρατικές επιδοτήσεις ενισχύουν και στηρίζουν την ρευστότητα και την 

βιωσιμότητα της επιχείρησης. 

 

10.8 Μεθοδολογία της χρηματοδότησης και χαρακτηριστικά αποδοτικότητας 

και μόχλευσης των επιχειρήσεων. 

Τα πιστωτικά ιδρύματα βρίσκονται σε μια διαδικασία μετάβασης από την Βασιλεία ΙΙ 

στην Βασιλεία ΙΙΙ η οποία αποσκοπεί σε μεγαλύτερου βαθμού ελέγχους και 

συστημάτων διασφάλισης των πιστοληπτικών δυνατοτήτων αποπληρωμής των ΠΙ με 

μια σειρά από κριτήρια για την μέτρηση και την διαχείριση του κινδύνου των 

επισφαλών απαιτήσεων , καθώς επίσης πραγματοποιείται η ανάπτυξη υποδειγμάτων 

προσδιορισμού των χαρακτηριστικών μόχλευσης  και της αποδοτικότητας των 

επιχειρήσεων με σκοπό να βρεθούν τα χαρακτηριστικά που ευνοούν ή δυσχεραίνουν 

την θέση μιας επιχείρησης.  

Αυτό το γεγονός πραγματοποιείται λόγω της παγκόσμιας αλλά και της εγχώριας 

οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα ,η οποία αναγκάζει τα ΠΙ να λειτουργούν πιο 

συνεσταλμένα και σφικτά ως προς τις υπηρεσίες τους πχ .δανειοδότηση με κριτήριο το 
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business plan , την θέση της εταιρείας στον κλάδο, την φερεγγυότητα , τις σταθερές και 

γρήγορες πληρωμές ,την αξιοπιστία τούτο προφίλ της Διοίκησης ,τους σκοπούς 

επένδυσης πόρων σε μια επιχειρησιακή δραστηριότητα την φήμη της κλπ.  

Το τραπεζικό σύστημα για να μπορεί να εκπληρώνει τις ανάγκες του πελάτη στηρίζεται 

τις καταθέσεις, που «υποβοηθείται από τη λειτουργία του συστήματος πληρωμών». 

 Η χορήγηση δανειοδότησης από τα τραπεζικά ιδρύματα προς τις επιχειρήσεις, (η οποία 

είναι η κύρια δραστηριότητα τους), πραγματοποιείται με τις εξής μορφές: είτε με την 

«μορφή δάνειων τακτικής λήξης, κυρίως τοκοχρεολυτικών η χρεολυτικών ,είτε με την 

μορφή αλληλόχρεων τρεχούμενων ανοικτών λογαριασμών», ενώ από την άλλη οι 

επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το leasing , δηλαδή την χρηματοδοτική 

μίσθωση μέσω ενοικίου παγίων άλλα όχι στρατηγικών, περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρείας , όπως για παράδειγμα την ενοικίαση σε μια άλλη επιχείρηση ενός 

μηχανήματος κλπ. 

 Επίσης χρησιμοποιείται και το factoring, δηλαδή «η πρακτορεία επιχειρηματικών 

απαιτήσεων». 

Το επιτόκιο χορηγείται ανάλογα με τον πελάτη κα τα χαρακτηριστικά α οποία 

προαναφέραμε για τις επιχειρήσεις, το είδος δανεισμού και το ρυθμιστικό πλαίσιο της 

Βασιλείας ΙΙ στο οποίο υπάγονται ακόμη όλα τα ΠΙ.  

Τα επιχειρηματικά δάνεια συμβάλλουν αρκετά στην βιωσιμότητα και στην ανάπτυξη 

των ΠΙ καθώς αυτά αποτελούν μεγάλο μέρος ου κύκλου εργασιών των ΠΙ , με την 

βοήθεια βέβαια των πολλών προϊόντων και υπηρεσιών ,τα οποία έχει στο δανειακό 

χαρτοφυλάκιο του το ΠΙ και ρυθμίζουν καθώς και προσελκύουν όλο και περισσότερες 

υγιείς και φερέγγυες κατά προτίμηση επιχειρήσεις για την «κάλυψη της λειτουργιάς 

τους» και των διαφορετικών αναγκών της καθεμίας επιχείρησης. 

  

10.9 Βασικά χαρακτηριστικά χρηματοδοτήσεων των επιχειρήσεων 

Τα μεγέθη τα οποία ενδιαφέρουν την επιχείρηση για την υγιής ανάπτυξη ,την 

βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της στο παγκόσμιο νεοφιλελεύθερο 

καπιταλιστικό περιβάλλον είναι κυρίως οι πωλήσεις και τα κέρδη της. 

 Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από τα ΠΙ  γίνεται με δυο κυρίως παράγοντες :  



259 
 

1) την χρηματοδότηση βάση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης (πωλήσεις)  

2) και 2) μέσω της χρηματοδότησης επενδυτικών προγραμμάτων βάσει 

μελλοντικών κερδών. 

Η πρώτη κατηγορία χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, το οποίο 

χρησιμοποιείται για την πολιτική πιστώσεων, η της διατήρησης αποθεμάτων πρώτων 

υλών , και η χρηματοδότηση από τα ΠΙ πραγματοποιείται μέσω βραχυπρόθεσμης 

χρηματοδότησης με τρεις μορφές: 1. Με όριο κεφαλαίου κίνησης ανακυκλούμενο ή 

όριο υπεραναλήψεων 2.Εφαπαξ χρηματοδότηση , 

 3.Τέλος μέσω χρηματοδότησης με ενέχυρο επιταγές  και συναλλαγματικές πελατείας ή 

με την εκχώρηση επιχειρηματικών απαιτήσεων. 

 Η δεύτερη μορφή έγκειται σε μακροπρόθεσμα δάνεια από τα ΠΙ και άφορα 

επιχειρήσεις  που κάνουν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την ανάπτυξη και την 

μεγέθυνση τους, διαφυλάσσοντας την ρευστότητα τους για να επενδύσουν σε βάθος 

χρόνου. 

 Για να εγκρίνει την χρηματοδότηση τους το ΠΙ θέλει να είναι εξασφαλισμένο οπότε 

ζητεί γραπτά τα οποία να πιστοποιούν και να δικαιολογούν τον σκοπό και το 

χρονοδιάγραμμα της επένδυσης ,της εισφοράς κερδών και της υλοποίησης του 

επιχειρηματικού σχεδίου, τις εξασφαλίσεις τις οποίες προτείνει η επιχείρηση σε 

περίπτωση αποτυχίας προς την τράπεζα και την προβλεπόμενη δραστηριότητα που θα 

ασκήσει, δηλαδή με ποιο επιχειρησιακό στόχο και στρατηγική θα βαδίσει η επιχείρηση. 

 

10.10 Βασικές κατηγορίες δανειοδοτήσεων. 

Τα δάνεια από τα ΠΙ χορηγούνται κυρίως με τρεις τρόπους: 

1.Με βάση τον τρόπο πληρωμής ,όπου χωρίζονται σε Χρεολυτικά δηλαδή σε πληρωμή 

με ισόποσες δόσεις κεφαλαίου και η καταβολή του τόκου γίνεται στην λήξη της 

περιόδου εκτοκισμού και σε Τοκοχρεωλυτικά η αλλιώς ράντες  τα οποία 

αποπληρώνονται τμηματικά σε τακτές ισόποσες δόσεις και η κάθε δόση περιλαμβάνει 

τον τόκο και το τοκοχρεολύσιο ,δηλαδή μέρος του κεφαλαίου. 

2.Με βάση την σύμβαση η οποία χρησιμοποιείται .  



260 
 

Υπάρχουν δυο κατηγορίες αυτών των δανείων :η πιο διαδεδομένη μορφή 

χρηματοδότησης, αυξομειούμενου υπολείπου για την συνεχή κάλυψη των αναγκών του 

κεφαλαίου κίνησης της επιχείρησης που είναι τα Δάνεια Συμβάσεων ανοικτού 

(αλληλόχρεου) λογαριασμού και κατά δεύτερον τα δάνεια μέσω δανειακής σύμβασης 

,όπου μετά το τέλος της εξόφλησης παύει να υφίσταται η σύμβαση και είναι συνήθως 

τα μακροπρόθεσμα δάνεια. 

3.Με βάση το επιτόκιο που χρησιμοποιείται δηλαδή σταθερό , είτε κυμαινόμενο που 

μπορεί να είναι συνδεδεμένα με τον δείκτη Eurotate η Euribor,δείκτες οι οποίοι είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με την συναλλαγματική ζώνη και επιτόκια πολιτική της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

10.11 Η διαδικασία χορήγησης επιχειρηματικών δανείων 

Η διαδικασία χορήγησης επιχειρηματικού δανεισμού περιλαμβάνει τα παρακάτω 

στάδια , τα οποία φαίνονται στο σχήμα: 
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10.12 Χαρακτηριστικά πιστοληπτικής ικανότητας δανειοδοτούμενου 

Στο παρακάτω σχήμα καταδεικνύεται ποιοι επιχειρησιακοί και εξωτερικοί παράγοντες 

εμπλέκονται σε μια υγιή διαδικασία αξιολόγησης της επιχείρησης ,η οποία επιβάλλεται 

να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα: 

 

Καταρχήν το ΠΙ εξετάζει αρχικά τα βασικά πιστωτικά κριτήρια που πρέπει να πληροί η 

επιχειρήσω για να της παρέχει δάνειο ,ώστε να εξαλείψει όσο μπορεί τον πιστωτικό 

κίνδυνο αλλά και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του καταναλωτή πελάτη.  

Τα βασικά πιστωτικά κριτήρια είναι τα παρακάτω: 

1.Προσδιορισμός της πιστωτικής ανάγκης,  

2.Αναλυση των συνθηκών της αγοράς , 

3,Πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης με ποιοτικά  κριτήρια όπως το ιστορικό της 

επιχείρησης, η Διοίκηση , η  φήμη, η επιχειρηματική δράση, η λειτουργία του 

συναλλακτικού κυκλώματος της επιχείρησης αλλά και ποσοτικά κριτήρια όπως η 

εξέλιξη των πωλήσεων κατά ποιότητα και κατά αξία ,αύξηση ή μείωση των 

αποσβέσεων εξέλιξη του λειτουργικού και του τελικού αποτελέσματος, η εξέλιξη του 

τραπεζικού δανεισμού εξέλιξη των βασικών στοιχείων του ενεργητικού και του 

παθητικού κλπ.  

Έπειτα προχώρημα στα κριτήρια βιωσιμότητας του πιστούχου τα οποία είναι : 

 α)η φερεγγυότητα του,  



262 
 

β) τα οικονομικά του στοιχεία, 

 γ)η πηγή αποπληρωμής της δανειοδότησης , 

 και τέλος δ)οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις 

 

10.13Οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι 

Ο επιχειρηματικός κίνδυνος υπάρχει σε όλα τα σταδία της δραστηριότητας μιας 

επιχείρησης εφόσον δεν μπορούμε να προβλέψουμε τα αποτελέσματα τους. Η 

απρόσκοπτη ροή πληροφόρησης , η επανεξέταση και η αναπαράγω στρατηγικής ενώ 

τέλος  η ευελιξία, η οποία απαιτεί προσαρμοστικότητα και ευκινησία στις 

μεταβαλλόμενες αλλαγές είναι δυο καίριοι παράγοντες της αντιμετώπισης των 

μεταβαλλόμενων συνθηκών λόγω του κινδύνου, 

Υπάρχουν 4 κατηγορίες επιχειρηματικού κινδύνου οι οποίοι είναι 

 1. Ο λειτουργικός ο οποίος αφορά την εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης  και την 

αδυναμία εφαρμογής των κατάλληλων κινήσεων τακτικής και στρατηγικής όπως για 

παράδειγμα η εξάρτηση σε λίγους πελάτες ή προμηθευτές, η ασυνεχής παραγωγική 

διαδικασία κλπ. 

2.Ο κλαδικός κίνδυνος ο οποίος αφορά την είσοδο στην αγορά νέων ίσως και 

τεχνολογικά ή τεχνογνωσία προηγμένων ανταγωνιστών. Μπορούμε να τον ονομάσουμε 

κα κίνδυνο της αγοράς καθώς περιλαμβάνει ,την αγοραστών κλάδο και τους 

ανταγωνιστές. 

3.Ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος  που προέρχεται από την αδυναμία της επιχείρησης 

να αποπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες ή μακροχρόνιες υποχρεώσεις της, με συνέπειες 

την δραματική πτώση της μετοχής, την σημαντική άνοδο η διακυμάνσεις των επιτοκίων 

και των συναλλαγμάτων που επηρεάζει το κόστος εισαγωγών αρνητικά και ευνοεί τους 

ανταγωνιστές , την λανθασμένη πορεία των επενδυτικών αποφάσεων, την αύξηση του 

κόστους πρώτων υλών κα 

4. Το θεσμικό ή νομοθετικό πλαίσιο όπως το ορίζει ο Α.Τακοπουλος, ή ο Πολιτικός 

Κίνδυνος όπως αναφέρεται από τον Κέφι (2009). Ο κίνδυνος αυτός αφορά την 

αναποτελεσματικότητα των διάφορων κυβερνήσεων, από την δράση των lobbies,,των 

ομάδων πίεσης, μέχρι και την υιοθέτηση νόμων του Κοινοτικού Πλαισίου. 
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10.14 Case study of vendor capital: Χρηματοδότηση πωλητών 

Οι πωλητές πρέπει να βρίσκουν πηγές χρηματοδότησης για να προσφέρουν στην 

επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Ειδικότερα «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να ανταγωνιστούν μεγάλους 

κατασκευαστές όταν έχουν ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα» και έχουν μεγαλύτερη 

ευελιξία, «ενώ οι βιομηχανίες ‘έχουν «αιχμαλωτίσει» μια μονάδα χρηματοδότησης». 

Πολλές επιχειρήσεις ,ανάμεσα τους και οι μικρομεσαίες προσφέρουν εξυπηρετήσεις 

μετά την πώληση επιτόπου, όπως το επιτόπιο σέρβις, και άλλα τέτοια προγράμματα τα 

οποία δίνουν στον πελάτη την αίσθηση της οικογενειακότητας και είναι πιθανό με αυτό 

τον τρόπο να ελκύσουν πολλά ελκυστικά χρηματοδοτικά πακέτα τα οποία καλύπτουν 

τις ανάγκες όλου του καταναλωτικού κοινού. 

Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες οδηγίες/κανόνες για την προσέλκυση των 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων και είναι: 

1) Το ταίριασμα των στρατηγικών πώλησης με την χρηματοοικονομική 

στρατηγική 

2) Η εύρεση του κατάλληλου εταίρου της χρηματοδότησης. Ένα σημαντικό 

στοιχείο είναι η χρηματοδοτική σταθερότητα για την δυναμική του προγράμματος και 

προστατεύει από τις ανάγκες αντικατάστασης με ένα νέο πρόγραμμα. Επίσης βοηθάει 

στην πρόσβαση στο internet για να εφαρμόζεται η τακτική η οποία ονομάζεται leasing-

χρηματοδοτική μίσθωση η οποία σε μερικές περιπτώσεις δεν συνιστάται καθώς αλλάζει 

την στρατηγική πορεία της εταιρείας .Τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να πληροί ο 
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εταίρος είναι και άλλα όπως ,η τεχνολογική εξέλιξη, το μακροχρόνιο πλήρες 

χαρτοφυλάκιο του προγράμματος ,την εφαρμοσμένη επιτυχία του στο παρελθόν. 

3) Ολοκλήρωση της χρηματοδότησης μέσω της διαδικασίας πωλήσεων. Ο 

εταίρος επιβάλλεται να έχει το χαρακτηριστικό της υπευθυνότητας και επίσης τον 

χρόνο και τους πόρους για να εκπαιδεύσει τους εν δυνάμει και τους υφιστάμενους 

πωλητές ή διανομείς, είτε εκ ζώσης, είτε με on line σεμινάρια και με άλλους τρόπους. 

Οι πωλητές ή διανομείς μετά από την εκπαίδευση είναι απαραίτητο να είναι σε θέση να 

κλείνουν συμφωνίες, να ενσωματωθούν στο Ανθρώπινο Δυναμικό και γενικότερα να 

παρουσιάζουν έργο για την επιχείρηση. 

4) Η χρησιμοποίηση της χρηματοδότησης σαν ένα εργαλείο Μάρκετινγκ, με 

σκοπό την ανάπτυξη της επιχείρησης. 

Είναι απαραίτητη στρατηγική κίνηση να πάρει η επιχείρηση μας τα πλεονεκτήματα από 

την χρηματοδότηση της τεχνογνωσίας του ομολόγου. Κατά πρώτον υπάρχει ήδη μια 

πελατειακή βάση με την οποία μοχλεύουν τις πηγές χρηματοδότησης στην αγορά, 

χρησιμοποιώντας emails ή on line προωθήσεις (promotions), ακόμα και οι εμπορικές 

εκθέσεις οι οποίες είναι μια προώθηση χωρίς άμεσο μάρκετινγκ αλλά δια ζώσης. 

Η προσφορά ελκυστικών πακέτων με ελκυστικές οπτικές στις πληρωμές και στον 

εξοπλισμό και εφόσον υπάρχει χρηματοοικονομική δυναμικότητα οι διανομείς 

μετατρέπουν τους οργανισμούς τους σε dealers ώστε να αποκτούν ακόμα περισσότερο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και κύρος τον κλάδο,  ενώ χρησιμοποιούν την συνθετική 

win/win/ συνεργασία, κατά την οποία και τα δύο μέρη κερδίζουν .Το γεγονός αυτό 

ελκύει πιο στοχευμένους πελάτες και εξοπλιστικούς εταίρους με σκοπό την 

χρηματοδότηση. 

 

5) Δέσμευση σε ένα Χρηματοδοτικό εταίρο. 

Η κίνηση αυτή αποφέρει μακρόχρονες σχέσεις ,περισσότερα επίπεδα συνεργασίας ,με 

τελικό αποτέλεσμα την χρηματοδοτική δέσμευση και τις περισσότερες υπηρεσίες 

εξαιτίας της πιστότητας (loyalty). Εκτός αυτού η επιχείρηση της διανομής θα λειτουργεί 

λιγότερο πολύπλοκα ,έχοντας περισσότερη πίστωση για υπηρεσίες όπως το μάρκετινγκ 

και η εκπαίδευση των υπαλλήλων. 
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6) Για την χρηματοδότηση εκ μέρους των καταναλωτών στην επιχείρηση 

χρειάζονται οι υγιείς ταμειακές ροές ,η ταξινόμηση των φόρων η αχρήστευση και η 

απαρχαίωση των λιγότερο κερδοφόρων προσφερόμενων υπηρεσιών . Όλα αυτά 

είναι πλεονεκτήματα τα οποία καθιστούν την εταιρία περισσότερο ελκυστική και 

κερδοφόρα. Τα πλεονεκτήματα αυτά και η χρηματοδότηση των καταναλωτών βοηθάει 

στην σταθεροποίηση των σχέσεων τους με την εταιρία, στην διάχυση των 

ανταγωνιστών και στην επικέντρωση στις μακροπρόθεσμες επαναλαμβανόμενες 

ανταλλαγές μεταξύ πελατών και διανομέων. 

Εάν υφίσταται μόνο η πώληση εξοπλισμού από τους  dealers οι καταναλωτές θα τους 

χρησιμοποιήσουν για μια και μόνη χρήση  και θα βρουν μετέπειτα άλλες πηγές. Γι αυτό 

οι dealers είναι απαραίτητο να στοχεύουν σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών. 
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Κεφάλαιο 11 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

11.1  Εισαγωγικά 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επεξηγήσουμε την  στρατηγική προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων εντός των πλαισίων της χώρας, καθώς και να κατανοήσουμε πως επηρεάζει 

η οικονομικοπολιτική κατάσταση και το περιβάλλον της χώρας για την προσέλκυση 

των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. 

  

11.2   Συνολική εικόνα –προσέγγιση της Προσέλκυσης ξένων επενδύσεων  

Είναι απαραίτητο η κυβερνητική πολιτική μέσω των νομοθετικών αλλαγών και 

πρωτοβουλιών ,της οικονομικής πολιτικής και της πολιτικοοικονομικής σταθερότητας 

να δημιουργήσει ένα εύρωστο περιβάλλον για την ενθάρρυνση και την υποστήριξη 

ξένων επενδύσεων και οφείλει να το πραγματοποιήσει με σκοπό την ίδρυση, την 

στήριξη και την  ανάπτυξη των επιχειρήσεων , της Επιχειρηματικότητας, καθώς μέσω 

αυτών ωφελείται και το κράτος με την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος-

ΑΕΠ.  

Οι αρνητικές συνέπειες όλου του πολιτικοοικονομικού συστήματος επηρεάζουν 

δυσμενώς την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.  

Λόγω της παγκοσμιοποίησης των αγορών και της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίου 

,στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει και η Συνθήκη του Μάαστριχ όσον αφορά τις χώρες 

της Ευρωζώνης, σύμφωνα με την άποψη των συγκεκριμένων συγγραφέων 

καταρρίπτεται η άποψη ότι οι ξένες επενδύσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μια 

σειρά από κριτήρια ,όπως για παράδειγμα «λόγω ταυτότητας φορέα» η «τόπου λήψεως 

καίριων επιχειρηματικών αποφάσεων» ,εξαιτίας του ότι «τα ίδια θα μπορούσαν να 

ισχύσουν για επιχειρήσεις αποκλειστικά ή κυρίως ελληνικών συμφερόντων». Υπάρχουν 

όμως πολλοί συγγραφείς οι οποίοι διαφωνούν και υποστηρίζουν ότι ο ξένος επενδυτής 

έχει μια σειρά από τέτοιου είδους κριτήρια ,όπως για παράδειγμα ανάλογα με τα 

συμφέροντα της επένδυσης βάση του γεωστατικού χώρου την οποία κατέχει η 

τοποθεσία που επιλέγει. 

 



267 
 

11.2.1 Τα στάδια προσέλκυσης ξένων επενδύσεων 

 Πάντως η πολιτική πρέπει να αφορά συνολικά την επένδυση ,η οποία διακατέχεται από 

τα σταδία : Προσέλκυση-Διευκόλυνση-Συγκράτηση-Αναβάθμιση-Πολλαπλασιαμός 

,χωρίς να απομονώνουμε την προσοχή μας μόνο στην πρώτη φάση  (Προσέλκυση), 

καθώς και τα άλλα στάδια είναι εξίσου σημαντικά για μια επιτυχημένη επιχειρηματική 

και επενδυτική πολιτική.  

 

11.3   Περαιτέρω πολιτικές 

ΟΙ διεθνείς εταιρείες και οι διεθνείς όμιλοι τυγχάνουν πολλές φορές ευνοϊκότερης 

μεταχείρισης έναντι των μικρομεσαίων ή μεμονωμένων επιχειρήσεων εξαιτίας της 

προσοχής στο ρυθμιστικό πλαίσιο η οποία δίνεται από τα κράτη για την ενθάρρυνση 

και την ανάπτυξη τους . 

Αποτελούν επίσης μια «ιδιαίτερη ομάδα φορέων στην διεθνή αγορά» , καθώς διαθέτουν 

«βαθμούς ελευθερίας στις αποφάσεις εγκαταστάσεως και μετεγκαταστάσεως σε σχέση 

με άλλες εγχώριες εταιρίες, έχουν την δυναμική της διεθνούς επικοινωνίας με 

κρατικούς και επιχειρηματικούς φορείς , περισσότερη διαπραγματευτική δύναμη» και 

«δυνατότητα επηρεασμού και  αλληλοεπηρεάσμου  

Είναι απαραίτητο να έχουν συνεχώς την προσοχή τους στραμμένη από τις πιο άπλες 

κινήσεις τακτικής μέχρι τις στρατηγικές τους αποφάσεις δεδομένου του ότι 

εκπροσωπούν την χώρα τους στο εξωτερικό καθώς ανήκουν και «προκαλούν 

εντυπώσεις σε διευρυμένους επιχειρηματικούς κύκλους» και αυτό συνεπάγεται ότι μια 

άστοχη κίνηση τους μπορεί να επηρεάσει την εικόνα για τον όμιλο και την χώρα 

προέλευσης του.  

Κατά δεύτερον μέσα στην ολιστική προσέγγιση των επενδύσεων περιλαμβάνονται τόσο 

και οι επιπτώσεις τους και η κυβερνητική πολιτική σε συνδυασμό με την επιχείρηση 

πρέπει να εξετάζει και το ενδεχόμενο αρνητικών  επιπτώσεων για παράδειγμα στον 

τεχνολογικό τομέα, στην εργασιακή απασχόληση και στην ανεργία ή απόλυση 

ορισμένων εργαζομένων, στο ισοζύγιο πληρωμών κλπ.  

Η στρατηγική προσέλκυσης ξένων επενδύσεων γενικά πρέπει να αναδεικνύει και να 

μεγιστοποιεί τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να εξαλείφει ή να μην δίνει προβολή 

στα μειονεκτήματα . 
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Μερικές πολιτικές και κινήσεις τακτικής κατά την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και 

το κλείσιμο της συμφωνίας είναι « η ενθάρρυνση μικτών επιχειρήσεων επιλεκτική 

χορήγηση κόστους επένδυσης» κλπ.  

Η διαπραγματευτική δύναμη της χώρας υποδοχής και τα στελέχη τα οποία την 

απαρτίζουν διαδραματίζουν ειδικά στις σημαντικές επενδύσεις, η οικονομική πολιτική 

η οποία παρέχει κίνητρα, η υποδομή ,η επαφή με τους φορείς επιχειρηματικής δράσης 

και η «αποτελεσματική διασύνδεση με εγχώριες και διεθνείς πηγές πληροφοριών», 

είναι συστατικά στοιχεία μιας επιτυχημένης επιχειρησιακής στρατηγικής ανάπτυξης και 

διαδραματίζουν   καίριο ρόλο.  

Επίσης η παιδεία και η κουλτούρα της κάθε χώρας σε συνδυασμό με την πολιτική 

σταθερότητα και την δέσμευση προς τους ξένους επενδυτές είναι δύο άλλα πολύ 

σημαντικά στοιχεία κατάλληλης υποδομής της χώρας για την προσέλκυση ξένων 

κεφαλαίων. 

 

11.4 Σχεδιασμός και ανάπτυξη της στρατηγικής προσέλκυσης ξένων επενδύσεων 

Καταρχήν υπάρχει ο στρατηγικός σχεδιασμός ,όπου ένα μέρος του είναι η συλλογή 

πληροφοριών σχετικά με κυβερνητικές αποφάσεις, ανακοινώσεις επιχειρήσεων, τον 

οικονομικό τύπο ενημέρωση από πρεσβείες του εξωτερικού , από εξειδικευμένα 

περιοδικά κλπ.  

Η ανάπτυξη της στρατηγικής η οποία είναι η δεύτερη φάση παρακολουθεί αποφάσεις 

σχετικά με την «Επικοινωνιακή Πολιτική, την χρηματοδότηση του Σχεδίου Δράσης, και 

«την στελέχωση των φορέων τους»  

Η υποδομή της χώρας η οποία περιλαμβάνει τις τηλεπικοινωνίες με την «Εγκατάσταση 

Δορυφορικών Τηλεφωνικών Κέντρων και ευχερής παροχή συνδέσεων» . 

Η «Κατασκευή σε επιλεγμένες τοποθεσίες επιχειρηματικών Κέντρων και η δημιουργία 

«Επιχειρηματικών Ζωνών», με ειδικά προνόμια και πλεονεκτήματα εγκατάστασης 

υπηρεσιών επιτελείου , καθώς και η δημιουργία ελικοδρομίου σε δύσβατες τοποθεσίες, 

δηλαδή σε τοποθεσίες όπου τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πρέπει να προσφέρονται 

γρήγορα, καθώς και η δημιουργία Επιστημονικών Πάρκων (Science Parks) γίνονται 

αντιληπτά ως επιτελικά σημεία της αναπτυξιακής υποδομής και οργάνωσης μιας χώρας. 
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 Ένας άλλος παράγοντας είναι η αποτελεσματική Διοίκηση εκ μέρους της Πολιτείας 

,οπού να αποφεύγονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και οι ξένες επενδύσεις να 

λαμβάνουν υπόψη πάντοτε τις κρατικές αποφάσεις στο θέμα αυτό και αν όλα είναι 

συμβατά με τον νόμο και το ρυθμιστικό πλαίσιο να πραγματοποιούνται γρήγορα. 

 Η εξασφάλιση του δικαιώματος διασύνδεσης με όλους τους διεθνείς οικονομικούς 

φορείς και η παράλληλη άσκηση διπλωματίας. Καθώς και μια αποδοτική υπηρεσία 

ενημέρωσης των ξένων επενδυτών είναι παράγοντες, η υποκίνηση της 

ευαισθητοποίησης των ξένων επενδυτών, η διάχυση πληροφοριών η οργάνωση 

επισκέψεων ξένων επενδυτών με στόχο να αποκομίσουν την καλύτερη εντύπωση μέσω 

της προετοιμασίας, η υποστήριξη των ξένων επενδυτών σε σχέση με παράπονα τους 

προς την αργή διεκπεραίωση των διαδικασιών εγκατάστασης, ιδρύοντας τέτοιου είδους 

υπηρεσία, τα Newsletter και οι Εκδόσεις για την ενημέρωση τους ,οι Φάκελοι 

Τεκμηρίωσης , οι συναντήσεις ενημέρωσης από ειδική υπηρεσία ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα για την πορεία των επενδύσεων ,καθώς και τα videos τα οποία προβάλλουν 

τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των περιοχών εντός των συνόρων σε σχέση με άλλα 

κράτη και οι σχετικές ενημερωτικές ξενόγλωσσες εκπομπές,  και κυρίως οι καλές 

συνεργατικές σχέσεις με αυτούς και οι έλεγχοι των κινήσεων τους είναι παράγοντες και 

μέσα τα οποία κρίνονται πολύ χρήσιμα και εφαρμόζονται από το κράτος και τις 

επιχειρήσεις.  

Εκτός των άλλων ο ρόλος των περιφερειακών φορέων ,οι οποίοι μπορούν να 

εξασφαλίζουν χρηματοδότηση μόνοι τους και όχι αναγκαστικά από το κράτος μέσω 

επιχορηγήσεων από τοπικές επιχειρήσεις, πώλησης υπηρεσιών κλπ. είναι πολύ 

σημαντικός γιατί μπορούν να ανταγωνίζονται ακόμα και μεταξύ τους και να στέλνουν 

τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα σε έργα 

,υπηρεσιών,εγκαταστασεων,πόρων,υποδομών,τεχνολογίας,τεχνογνωσίας,καινοτομιας 

υπηρεσιών /προϊόντων στους εξωτερικούς επενδυτές για να έχουν μια πιο σαφής 

,ξεκάθαρη και πλήρη εικόνα των τοπικών κοινωνιών οι οποίες είναι προσφερόμενες για 

επενδύσεις.  

Σίγουρα στην σημερινή πραγματικότητα λόγω της οικονομικής κρίσης επιβάλλεται η 

σύσταση μιας αρμόδιας υπηρεσίας η οποία θα προφυλάσσει τους επενδυτές από τους 

κινδύνους και την πρόκληση ζημιών. 

«Η προσέλκυση συγκεκριμένων τύπων ξένων επενδύσεων στην χώρα δεν είναι δυνατό 

να αποδώσει παρά μόνο στον βαθμό που έχει προηγηθεί και έχει αποδώσει πολιτική 
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διεύρυνσης της προσφοράς και αναβάθμισης της ανταγωνιστικότατων κατάλληλων 

κάθε φορά συντελεστών παραγωγής», θέση με την οποία συμφωνεί και ο Porter στο 

βιβλίο του «Competitive advantage of Nations,1991» ο οποίος υποστηρίζει ότι πρέπει 

να προωθηθούν οι κλάδοι οι οποίοι έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 

υφιστάμενη αγορά μιας χώρας , μέσω της επιδίωξης διαμόρφωσης clusters. 

 

11.5 Οι τομείς με τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα  που έχει παρουσιάσει η 

Ελλάδα 

Οι ανταγωνιστικοί τομείς της ελληνικής οικονομίας , οι οποίοι πρεσβεύουν την Ελλάδα 

στο εξωτερικό είναι : 

1) Ο κλάδος του τουρισμού  

2) Ο κλάδος της αγροτικής παραγωγής 

3) Ο κλάδος γαλακτοκομικών 

4) Ο κλάδος οπωροκηπευτικών 

5) Ο κλάδος ενέργειας 

6) Ο κλάδος σκυροδέματος και ορυκτού πλούτου 

 

11.6 Τα δέκα βήματα της διαδικασίας στόχευσης 

Η διαδικασία στόχευσης εμπεριέχει τα εξής δέκα βήματα:  

α)Εντοπισμός θυλάκων (niches) ταχείας ανάπτυξης,  

β) Συγκέντρωση πληροφοριών-Αξιολόγηση-Προεπιλογή Επενδυτών-«ΣΤΟΧΩΝ» , 

γ) Επιλογή των πλέον κατάλληλων , 

δ) Επιλογή-Προετοιμασία Συμβούλων-Σκοπευτών , 

 ε) Τοποθέτηση «Σκοπευτών»,  

 

στ) Οργάνωση Αρχικών Προσεγγίσεων , 
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ζ) Συζητήσεις «σε βάθος» , 

ζ)Πρόσκληση των πιθανών επενδυτών να επισκεφτούν την Ελλάδα , 

η )Καλλιέργεια ενδιαφέροντος-Διαπραγματεύσεις  

Επίσης πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη προβολή και προώθηση των ελληνικών 

συμφερόντων επιχειρήσεων μέσω της επικοινωνίας, καναλιών ,ενημερωτικών 

εκπομπών κλπ στο εξωτερικό. 

Επίσης πρέπει να προσθέσουμε ότι το 2014 ο αριθμός των τουριστών   από άλλες χώρες 

που θα επισκεφτούν τη χωρά μας ,αναμένεται να ανέλθει  στο διπλάσιο του ελληνικού 

δυναμικού των πολιτών ,δηλαδή στα είκοσι και πλέον  εκατομμύρια, ενώ εξελίσσεται 

μεγάλο ενδιαφέρον από την Κίνα για την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών και για άλλες  

διακυβερνητικές συμφωνίες οποίες έχουν υπογραφεί και ειδικά από τον όμιλο Cosco.  

Έξαλλου υπάρχει και απαιτείται συντονισμένη συνεργασία μεταξύ όλων των αρμόδιων 

Υπουργείων της χώρας ,όπως το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το 

Υπουργείο Υποδομών, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ,το Υπουργείο 

Εξωτερικών, το Υπουργείο Τουρισμού κλπ.  
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11.7 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η χρηματοδότηση τους 

 

 

 

 

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις-ΜΜΕ σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές χώρες είναι λιγότερο 

κερδοφόρες με υψηλότερη σχέση δάνεια/πωλήσεις, δηλαδή 70% στην Ελλάδα μέχρι το 

2012 έναντι 46% στην Ε.Ε 

 Ιδιαίτερα η μείωση του λειτουργικού κόστους και ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών 

δαπανών είναι οι δυο κυριότεροι παράγοντες που πρέπει να τις απασχολούν και για να 

το επιτύχουν αυτό πρέπει να έχουν χαμηλό επίπεδο δανειακών κεφαλαίων ,δημιουργία 

cluster, 
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Τα cluster είναι δίκτυα που ανήκουν στον ίδιο κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και 

έχουν παρόμοια θέματα προώθησης, έρευνας και βασικών υποδομών . 

Πρέπει να πραγματοποιήσουν συγχωνεύσεις, για να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας 

ενώ για να ενισχυθεί η ρευστότητας τους σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και 

το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας πρέπει να αντλούν κεφάλαια από 

Κοινοτικούς φορείς όπως το ΕΣΠΑ, το Τοπ, να ενισχύσουν τις εξαγωγικές 

δραστηριότητας τους μέσω εγγυητικών επιστολών προς οίκους του εξωτερικού για να 

ξεπεραστεί το πρόβλημα της εισαγωγής και του  κόστους πρώτων υλών, χωρίς 

αναγκαία να καταβληθούν μετρητά. 

 Επίσης η εξαγωγική δραστηριότητα θα ενισχυθεί με training από αρμοδίους φορείς σε 

σχετικά θέματα, όπως μάρκετινγκ, εξαγωγών, διαχείριση κίνδυνων κλπ. 

 Τα κίνητρα και οι στρατηγικές συμμαχίες με χώρες του εξωτερικού για την διανομή 

των αγαθών διαδραματίζουν εξέχοντα ρόλο στην ανάπτυξη των ΜΜΕ.  

Τον Αύγουστο του 2014 η Ρωσική Κυβέρνηση κήρυξε μπάρκο στα Ευρωπαϊκά 

προϊόντα με αποτέλεσμα και η Ελλάδα η οποία είναι χωρά μέλος της Ε.Ε. πληγεί στις 

εξαγωγές ειδικά φρούτων όπως ροδάκινα και να αναζητούνται τρόποι αποκατάστασης 

της ζημία, όπως ένα εναλλακτικό δίκτυο διανομής, γεγονός χρονοβόρο για την διάρκεια 

των προϊόντων του αγροτικού τομέα ,καθώς τα φρούτα χαλάνε πολύ ή σχετικά γρήγορα 

(αναλόγως φυσικά με το είδος τους), οπότε η Κυβέρνηση μέσω Κυβερνητικών 

εξαγγελιών αποφάσισε να αποκαταστήσει την ζημία πλήρως είτε με πόρους από τον 

κρατικό προϋπολογισμό είτε με Κοινοτικούς πόρους που είναι και το πιθανότερο. 

 Πάντως το μεγαλύτερο πλήγμα το είχε η Γερμανία και η Γαλλία.  

Αυτό είναι ένα παράδειγμα που θα μπορούσε να πλήξει και μεγάλες εξαγωγικές 

επιχειρήσεις και καταδεικνύει ποσό σημαντική είναι η πολιτική στην επιχειρηματική 

ανάπτυξη.  

Εκτός των άλλων οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτυχθούν πρέπει να 

επενδύσουν οπωσδήποτε και στους παρακάτω τομείς:  

1. Έρευνα και Ανάπτυξη. 

2. Δραστηριοποίηση σε κυψέλες της αγοράς που δεν απαιτούν τεχνολογική 

πρωτοπορία, οικονομίες κλίμακας ,καινοτομία, όπου έχουν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα  
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3. Χρήση της πληροφορικής και του e-commerce (ηλεκτρονικό εμπόριο),  

4. Κατάργηση της γραφειοκρατίας και βελτίωση των φορολογικών και 

διοικητικών ρυθμίσεων  

5. Συνεργασίες με τους αρμόδιους φορείς όπως ο θεσμός των Εταιρειών 

Αμοιβαίων Εγγυήσεων  

6. Διεθνοποίηση των ΜΜΜΕ μέσω εξαγωγικού προσανατολισμού   

7. Πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την ιδιόκτητη επιχείρηση και  την 

πολιτική επενδύσεων και επιχειρηματικότητας όλων των κρατών ,  

8. Εκπαίδευση και πρόσληψη του κατάλληλου ανθρωπινού δυναμικού, σύμφωνα 

με τις ανάγκες της επιχείρησης. 

9.  Επίσης η ευελιξία είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας καθώς 

συσσωρεύονται αποθέματα, υπάρχει μειωμένη διαφήμιση κλπ.  

Η  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προτείνει συνολικά δάνεια προς τις ΜΜΕ, 

μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που θα συντελέσουν στην αύξηση 

της χρηματοδότησης και την μείωση των επιτοκίων τους.  

Η λειτουργία της ΕΤΕπ έγκειται στο ότι είναι το χρηματοδοτικό όργανο της Ε.Ε. που 

έχει ως στόχο την ισόρροπη ανάπτυξη και την οικονομική και κοινωνική συνοχή των 

κρατών μελών της Ε.Ε.  

Κατά δεύτερον η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) 

διευκολύνει χρηματοδοτικά με επενδυτικά εργαλεία την οικοδόμηση της αγοράς ε 

σύνολο 27 χωρώ από την κεντρική Ευρώπη ,μέχρι την κεντρική Ασία, προσφέροντας 

ευκαιρίες για πρόσβαση σε δάνεια και μετοχικές επενδύσεις στιχηρές της Κεντρικής και 

της Ανατολικής Ευρώπης μέσω ενδιαμέσων χρηματοδοτικών οργανισμών και μέσων 

,όπως μέσω της κύριας λειτουργίας της δηλαδή χρηματοδοτήσεων σε  τράπεζες και 

βιομηχανικές επιχειρείς. 

 Κατά τρίτον μέσω του ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ μικρών 

επιχειρήσεων) ενισχύεται η ρευστότητα των ΜΜΕ και η ευκολότερη πρόσβαση τους 

στο χρηματιστήριο με ευνοϊκούς ορούμε δάνεια χαμηλότοκα ή χωρίς τόκο.  
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11.8 Κινήσεις χρηματοδότησης επενδύσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το 

κράτος 

Ο θεσμός των Εταιρειών Αμοιβαίων Εγγυήσεων διευκολύνει την χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων, με μείωση της πιθανότητας κινδύνου  και βοηθού στην βιωσιμότητα των 

νεοσύστατων ΜΜΕ και στην κατηγορία επιχειρήσεων υψηλού επιχειρηματικού 

κινδύνου. «Εξάλλου το 2013 διατέθηκαν 150 εκατ. ευρώ σε δάνεια, μέσω του 

Ταμείου Εγγυοδοσίας με στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω 

της παροχής εγγυήσεων για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης  

Επίσης διατέθηκαν το 2013  50 εκατ. ευρώ στους τομείς Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών για την ενίσχυση νέων και νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων, , μέσω Geilard 

capital, 48 εκατ. ευρώ για δάνεια σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, μέσω 

του προγράμματος «Ευνοϊκά Δάνεια Επιμερισμού Ρίσκου και τέλος 177 εκατ. ευρώ για 

κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις στον κλάδο της Πληροφορικής, μέσω του 

προγράμματος «Συγχρηματοδότηση Επιχειρηματικών Δανείων». 

 Εκτός των άλλων οι Ε.Α.Ε είναι ανώνυμες εταιρίες με στόχο την παροχή εγγυήσεων σε 

ΠΙ, σε κατασκευαστικούς οίκους και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού 

δικαίου περί των μετόχων τους αλλά επιτρέπεται η λειτουργία τους μόνο μετά από 

ειδικά άδεια της Τράπεζας Ελλάδος (άρθρο 1., παρ.1) 

 Ο μηχανισμός εγγυήσεων υπέρ ΜΜΜΕ ο οποίος συστάθηκε τα τελευταία χρόνια 

καλύπτει εγγυήσεις για πολύ μικρά δάνεια, διασπορά του κινδύνου, εγγυήσεις 

μετοχικού κεφαλαίου και εγγυήσεις δανείων για τεχνολογίες πληροφοριών και 

επικοινωνιών. 

Το 2009  δημιουργήθηκε η ΝΕΧΑ (Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά )  δευτερογενούς 

αγοράς για ΜΜΕ η οποία συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.  

Επίσης η δανειοδότηση μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και 

Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ) με την διάθεση  550 εκατ. ευρώ για κεφάλαια κίνησης και 

χρηματοδότηση επενδύσεων, με χαμηλότοκα δάνεια, μέσω του Ταμείου 

«Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» είναι πρωτοβουλία με νόμο του 2013 και εκτός αυτού 

η διάθεση 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, με τη μορφή ανακυκλούμενων εγγυήσεων, για τη 

διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου. 
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« Με προβλεπόμενη συμφωνία με την  ΕΤΕπ η οποία  θα παράσχει στις τράπεζες με τις 

οποίες υπέγραψε σχετική συμφωνία στις 12 Ιουνίου στην Αθήνα (τρεις ελληνικές και 

τρεις ξένες), εγγυήσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των ελληνικών 

εξαγωγών και εισαγωγών. , σε συνεργασία με τις παρακάτω τράπεζες :Εθνική, 

Πειραιώς και Eurobank από ελληνικής πλευράς και HSBC, Commerzbank, Citi. 

 Σε ετήσια βάση το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο θα μπορεί να καλύψει συναλλαγές 

ύψους 1,5 δις. ευρώ, επειδή τα κεφάλαια θα είναι ανακυκλούμενα.»  

Πηγή (Source) : 

http://www.exedra.gr/oi-11-piges-xrimatodotisis-mikromesaion-epixeiriseon/ 

  Πάντως μέσα από Κοινοτικούς πόρους δόθηκε έμφαση το 1992 σε ενέργειες όπως : η 

εγκατάσταση λογισμικού, η εγκατάσταση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου εντός της 

μονάδας , πιστοποιήσεις ISO , προβολή και προώθηση προϊόντων ,διασύνδεση με 

Κέντρα Έρευνας και Τεχνολογίας και κατάρτιση προσωπικού, με σκοπό να ενισχυθεί η 

ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ ,να προωθηθεί μια λύση στα υπάρχοντα προβλήματα που 

είναι αυτού του είδους και να εξαλειφθούν οι αρνητικοί και ανασταλτικοί παράγοντες 

της αγοράς που υπονομεύουν την ανάπτυξη των ΜΜΕ και είναι σύμφωνα με τους Acs 

and Audretch και  Rober (1990) ,Droucopoulos και Thomadakis, (1993) ,οι 

συνδικαλιστικές ενώσεις των εργαζομένων τους, η εντατικοποίηση και το ύψος της 

διαφήμισης, η εντατικοποίηση του κεφαλαίου και ο βαθμός έντασης και τέλος η 

έλλειψη εφαρμογής νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. 

 Στην Ελλάδα μέχρι το 2010 παρέχονταν επιχορηγήσεις κεφαλαίων μέσα στα πλαίσια 

του Ν.2601/98, πρακτική που ήταν συνηθισμένη στην Ευρώπη, όπως επίσης τα 

συμμετοχικά δάνεια, το οποίο θα ήταν ένα ιδιαίτερο πετυχημένο σχέδιο στην Ελλάδα 

για την ανάπτυξη των ΜΜΕ κλπ.  

Πάντως διάφορες συζητήσεις γίνονται για τις διάφορες ανάμεσα στην Ελλάδα και στην 

Ε.Ε για την βοήθεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά το γενικό συμπέρασμα είναι 

το πρόβλημα των ΜΜΕ παγκοσμίως έγκειται στις ικανότητες και στην στάση της 

Διοίκησης τους.  

 Πηγή (Source) : http://www.mindev.gov.gr/el/ 

 

 

http://www.exedra.gr/oi-11-piges-xrimatodotisis-mikromesaion-epixeiriseon/
http://www.mindev.gov.gr/el/
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11.9   Η θέση του Ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

Γενικά το Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας πήρε 

πρωτοβουλίες για τις επιχειρήσεις μέσα στο 2013-2014, καθώς και για την προσέλκυση 

ξένων κεφαλαίων. Για παράδειγμα κατ εφαρμογή του Νόμου 4146/2013 πήρε 

πρωτοβουλία για την «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε 

στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄90),  

2. Πραγματοποίησε Ερμηνευτική Εγκύκλιο για την πιστοποίηση ενισχυόμενου κόστους 

επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια και Εγκύκλιο 

παροχής Οδηγιών για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων (με παροχή 

δυνατότητας προκαταβολής έως και ποσοστού 100% της επιχορήγησης με εγγυητική 

επιστολή καθώς και για τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικής επιστολής με δεσμευμένο 

λογαριασμό) 

3. Με τον Νόμο υπ’αριθ. 3908/2011«Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 

Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (ΦΕΚ 

Α’ 8). στόχος είναι  η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη 

διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η 

επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 

και η περιφερειακή συνοχή και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική 

λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της 

χώρας.  

Τέλος σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ΥΠΑΑΝ «Μνημόνιο Κατανόησης  για την 

Ενίσχυση της Διμερούς Οικονομικής και Επενδυτικής Συνεργασίας» υπέγραψαν στο 

Μέγαρο Μαξίμου ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νίκος Δένδιας  

και ο Υπουργός Εμπορίου της Κίνας κ. Gao Hucheng, στο πλαίσιο της επίσημης 

επίσκεψης του Κινέζου Πρωθυπουργού  κ. Li Keqiang στην Αθήνα. 

 Οι συμφωνίες αφορούν μεταξύ άλλων τους τομείς της ναυτιλίας, των κατασκευών, της 

ενέργειας, των τροφίμων κ.α. Στη σημερινή εκδήλωση θα υπογραφούν επίσης δύο 

μνημόνια κατανόησης από την Enterprise Greece με την China Development Bank 

Corporation και την China Energy Conservation and Environmental Protection Group 

αφενός και με την China State Construction & Engineering Corporation (CSCEC) 

αφετέρου». 
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Πηγές  (Sources) :  

http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=25&la=2&n=1881  και 

 http://www.minfin.gr/portal/ 

http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=25&la=2&n=1881
http://www.minfin.gr/portal/
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Κεφάλαιο 12:  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

12.1 Εισαγωγικά 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας εταιρίας γνωρίζουμε τι διαμορφώνεται με βάση 

την στρατηγική της και συνίσταται στα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία όπου 

περιλαμβάνονται τα κίνητρα και οι ανθρωποι,καθώς στους υλικούς, οργανωτικούς 

ανθρώπινους πόρους ,όπως η εμπειρία ,οι δεξιότητες και η ευφυΐα των υπαλλήλων ,τα 

οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο της επιχείρησης. 

 Όπως διαπιστώνουμε δύο από τις τρεις κατηγορίες πόρων ,δηλαδή οι οργανωτικοί και 

οι ανθρώπινοι  συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων.  

12.2 Η Στρατηγική Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων-ΣΔΑΠ 

Η στρατηγική διαχείριση είναι «μια διαδικασία ,μια προσέγγιση ,μια αντιμετώπιση των 

ανταγωνιστικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση», η οποία εμπεριέχει 

στόχους, πολιτικές και δράσεις.  

Η στρατηγική διαχείριση των ανθρωπίνων Πόρων –ΣΔΑΠ είναι «το πρότυπο της 

σχεδιασμένης ανάπτυξης και κατανομής των ανθρωπίνων πόρων και δραστηριοτήτων 

που αποσκοπούν στην διευκόλυνση της επίτευξης των στόχων μιας επιχείρησης» , η 

οποία περιέχει κάποια πλαίσια και δραστηριότητες τα οποία θα αναφέρουμε παρακάτω 

και πρέπει να ευθυγραμμίζεται πλήρως με την συνολική στρατηγική της επιχείρησης 

καθώς επίσης πλέον είναι ευρύτατα διαδεδομένος ο ρόλος της ο οποίος είναι να 

συνδιαμορφώνει την στρατηγική λαμβάνοντας υπόψη της πολλούς παράγοντες και τους 

οποίους θα εξετάσουμε ΣΔΑΠ υπαγορεύει τις πολιτικές τις οποίες θα ασκήσει το τμήμα  

Ανθρωπίνων Πόρων –ΑΠ ,καθώς και την υποκίνηση την παρακίνηση και γενικά την 

εργασιακή υποστήριξη που υποχρεούται να παρέχει με βάση την Οργανωσιακή –

ψυχολογία και Συμπεριφορά η οποία μελετάει τη συμπεριφορά ,τα ατομικά 

χαρακτηριστικά, την επικοινωνία, τα κίνητρα ,την υποκίνηση και γενικά το 

ισορροπημένο περιβάλλον μεταξύ της καλής ψυχικής υγείας σε συνδυασμό με τον 

χώρο εργασίας αλλά και άλλα διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν την ΔΑΠ ,σε 

σχέση με το νομικό πλαίσιο, την ισότητα δικαιωμάτων και ευκαιριών των γυναικών και 

μειονοτήτων σε σχέση με τους άνδρες, την κατάρτιση ,την πρόσληψη, την εκπαίδευση 

,την διαχείριση της απόδοσης ,τις αμοιβές κλπ.  
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Σύμφωνα με το παγκοσμίως γνωστό περιοδικό Fortune ο ρόλος του τμήματος ΑΠ και 

της ΣΔΑΠ είναι καθοριστικός για τους παράγοντες επιτυχίας και την ανάπτυξη μιας 

επιχείρησης.  

12.3 Οι αλλαγές των συνθηκών :από την παλαιή στην σύγχρονη πραγματικότητα  

 

Στα πλαίσια του ανταγωνισμού  το κυνήγι της εξεύρεσης και της διατήρησης ταλέντων 

αυξήθηκε  ειδικά στα τέλη της δεκαετίας του 1990, ιδιαίτερα με την ξέφρενη εμφάνιση 

των εταιριών dot-com αποφασίζοντας οι εταιρείες να γίνουν εργοδότες-επιλογής,,να 

καθιερώσουν σήματα απασχόλησης και να αναπτύξουν την αξία του υπαλληλικού 

προσωπικού.  

Αυτή η εποχή όμως χαρακτηρίστηκε και ως η εποχή μαζικών απολύσεων επειδή έγινε 

μια μαζική απόλυση υπαλλήλων ι όποιοι διέθεταν ξεπερασμένες δεξιότητες, με βάση 

κυρίως κάποια ελκυστικά πακέτα πρόωρης συνταξιοδότησης, για να μην αντιδράσει το 

νομικό πλαίσιο και να αποφευχθεί ο πόλεμος με τα σωματεία, ενώ ταυτόχρονα η 

επιχειρησιακή βάση ανατοποθετήθηκε σε νέες αγορές υψηλής ανάπτυξης. 

 Η IBM για παράδειγμα απέλυσε 69.256 υπαλλήλους και αύξησε το εργατικό δυναμικό 

της κατά 16.000 το 1996. (Challenger G, and Christmas, 1998).  

Η τάση αυτή συνδυάστηκε  με την επιδιωκόμενοo ανταγωνισμό μέσω της δημιουργίας 

συστημάτων υψηλής απόδοσης-High Performance Working Systems,δηλαδή 

«συστημάτων εργασίας που μεγιστοποιούν την εναρμόνιση υπαλλήλων και 

τεχνολογίας».  

Η ΣΔΑΠ ενέχει δύο κύριες συνιστώσες : την διαμόρφωση της στρατηγικής και την 

εφαρμογή της στρατηγική  
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12.4 Τα στάδια λήψης αποφάσεων 

Κατά το διαμορφωτικό στάδιο της λήψης στρατηγικών αποφάσεων το τμήμα ΑΠ 

πρέπει να υποβάλλει προτάσεις όσον αναφορά το κόστος και όλες τις πτυχές των 

υπαλληλικών αξιώσεων ,σύμφωνα με την στρατηγική κατεύθυνση ,η οποία συνάδει με 

την αποστολή, τους στόχους ,τα δυνατά και αδύνατα σημεία της επιχείρησης και την 

αναδιαμόρφωση της υπαλληλικής και άρα της εταιρικής κουλτούρας.  

Στο στάδιο της εφαρμογής της στρατηγικής , η το τμήμα ΑΠ πρέπει να κατανείμει τους 

πόρους σε κάθε απαιτούμενη δραστηριότητα και επένδυση της επιχείρησης όπως είναι 

η κατάρτιση των υπαλλήλων, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη την δομή της εταιρίας και να 

εξασφαλίσει ότι η επιχείρηση διαθέτει εξειδικευμένους υπαλλήλους, καθώς και να 

αναπτύξει αντιπαροχές που ευθυγραμμίζουν τη συμπεριφορά των υπαλλήλων με τους 

στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. 

Όπως είδαμε και στην στρατηγική καινοτομία η στρατηγική αυτή διαδικασία δεν είναι 

διαδοχική αλλά πραγματοποιείται ως ένας αέναος κύκλος. Η στρατηγική ΔΑΠ θα 

εφαρμοστεί επιτυχημένα αν απαντήσει στα ερωτήματα «με ποιον θα ανταγωνιστούμε, 

πως και που», δηλαδή σε ποιες αγορές/κλαδους,με ποια κριτήρια (κόστος ,ποιότητα 

,αξιοπιστία ,παράδοση κλπ. και  με ποια ανάπτυξη και κατανομή πόρων Η εταιρίες 

συνήθως αγνοούν αυτή την στρατηγική πλευρά και οδηγούνται τελικά σε αποτυχία της 

στρατηγικής τους.  

12.5 Τα τέσσερα στρατηγικά επίπεδα σύνδεσης του τμήματος Ανθρωπίνων 

Πόρων με την εταιρική στρατηγική 

Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα σύνδεσης της στρατηγικής του τμήματος ΑΠ με την 

γενικότερη στρατηγική της εταιρείας, τα οποία είναι η διοικητική σύνδεση όπου η 

προσοχή της ΔΑΠ εστιάζεται στις καθημερινές δραστηριότητες και επιτελεί μόνο 

διοικητικό έργο  ,οπότε είναι άσχετο με τις βασικές επιχειρηματικές ανάγκες και την 

στρατηγική διαμόρφωση, η μονόδρομη σύνδεση , όπου παραδίδεται το σχέδιο 

Ανθρωπίνων Πόρων στην Διοίκηση για να εξεταστεί για την διαμόρφωση στρατηγικών 

αποφύσεων, αλλά συνήθως αυτό δεν γίνεται ποτέ, η αμφίδρομη σύνδεση που επιτόπιε 

την εξέταση θεμάτων συναφών με το τμήμα ΔΑΠ και αφού ληφθεί η στρατηγική 

δίδονται οι κατάλληλες εντολές και ο προσανατολισμός στο τμήμα ΑΠ, και τέλος η 

ενοποιητική σύνδεση ,η οποία είναι η καλύτερη μέθοδος για την επιτυχία της 

επιχείρησης και την αναβάθμιση της ΔΑΠ, καθώς το αρμόδιο εκτελεστικό στέλεχος της 
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ΔΑΠ είναι πλήρες μέλος της ομάδας ανώτερων στελεχών με αποτέλεσμα το τμήμα και 

ο προϊστάμενος ΑΠ να συμβάλλουν και να συμμετέχουν στην διαμόρφωση της 

γενικότερης στρατηγικής της επιχείρησης.  

12.6 Στρατηγικές ενέργειες του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

Το τμήμα ΑΠ πρέπει να διεξάγει επίσης μιας SWOTκαι μια PEST Analysis αφενός για 

να εντοπιστούν τυχόν αδύνατα ή δυνατά σημεία σε σχέση με τις δεξαμενές των 

υπαλλήλων και μετά να γάντια μια συγκριτική αξιολόγηση –benchmarking με τους 

ανταγωνιστές όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον ενώ αφετέρου η ανάλυση SWOT 

εντοπίζει και εστιάζει την προσοχή της στην ποσότητα των και την ποιότητα των 

ανθρωπίνων πόρων που κατέχει η εταιρεία σε σχέση με τους ανταγωνιστές της και σε 

σχέση με την εναλλακτική δυνατότητα εξεύρεσης της καλύτερης λύσης . 

 Η χαμηλή εξειδίκευση στην σύγχρονη αγορά μπορεί να προκαλέσει στην ΔΑΠ έλλειψη 

ανθρωπινού κεφαλαίου καθώς και ύψος αμοιβών στον ανταγωνιστή ,παρέμβαση της 

κυβέρνησης μέσω αλλαγή του ρυθμιστικού πλαισίου και του εργατικού δικαίου για την 

απασχόληση κλπ.  

Πέντε παράγοντες έχουν καίρια σημασία κατά την επιτυχία της εφαρμογής της 

στρατηγικής :η οργανωτική δομή, ο σχεδιασμός καθηκόντων, η επιλογή, κατάρτιση και 

εξέλιξη του προσωπικότητα συστήματα αμοιβής και οι τύποι πληροφόρησης και 

πληροφοριακών στιμάτων ,ενώ συνεπάγεται ότι η ΔΑΠ έχει ευθύνη για τα καθήκοντα, 

τα άτομα και συστήματα αμοιβής ενώ μπορεί να επηρεάσει και τα άλλα δυο στοιχεία . 

Έπειτα η επιτυχής ομαδοποίηση αυτών των χαρακτηριστικών εγγυάται και την 

κατάλληλη στρατηγική.  

Συγκεκριμένα η ΔΑΠ έχει καθήκοντα για την ανάλυση/σχεδιασμό της εργασίας, 

πρόσληψη/επιλογη,καταρτιση και εξέλιξη ,διαχείριση της απόδοσης ,δομή 

αμοιβών/κινητρα,προσθετες παροχές και εργασιακές σχέσεις και εσωτερική 

επικοινωνία.  

Ο σχεδιασμός των απαιτούμενων θέσεων μαζί με τα κατάλληλα καθήκοντα τα οποία 

ανατίθεται σε κάποιο υπάλληλο μπορεί να οδηγήσει στην ικανοποίηση του πελάτη και 

τελικώς σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Επιπλέον μια επιχείρηση για να είναι leader στον κλάδο της πρέπει να ενισχύσει την 

καινοτομία μέσω της ελαστικότητας είτε ομαδοποιώντας και συγκεντρώνοντας την 
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εργασία σε «ολιστικά κομμάτια που εκτελούνται από ομάδες εργαζομένων με υψηλές 

δεξιότητες» ,είτε  μέσω αποκεντρωμένων ομάδων που έχουν δικά τους συστήματα 

λήψης αποφάσεων ,εξουσίας και σχετικής αυτονομίας σαφής προσδιορισμός του 

παραγωγικού αποτελέσματος της εργασίας έχει εξέχουσα σημασία για την διαδικασία 

ροής της εργασίας την οποία πρέπει να καθορίσει ο μάνατζερ, για τον καθορισμό των 

κατάλληλων δραστηριοτήτων σε κάθε άτομο ώστε να εξυπηρετείται η εταιρική 

κουλτούρα ,η ανάπτυξη ,το όραμα και η αποστολή της επιχείρησης ,παρέχοντας επίσης 

υψηλά συστήματα ποιότητας, καθώς και για την ανάλυση της παραγωγικότητας με την 

τακτική ProMES  (Productivity measurement and evaluation systems-σύστημα 

μέτρησης και αξιολόγησης της παραγωγικότητας,) όπου αξιολογούνται επίσης εκτός 

από τα αποτελέσματα μιας μονάδας ,η αποδοτικότητα κάθε επιπέδου προϊόντος στους 

πελάτες μέθοδοι εργασίας, όπως τα καθήκοντα, οι απαιτήσεις πρέπει και αυτά να 

αξιολογούνται ώστε να κατανείμει ο μάνατζερ τα κατάλληλα καθήκοντα στους 

κατάλληλους υπαλλήλους οι οποίοι διαθέτουν την απαιτούμενη γνώση για τον χειρισμό 

τους. 

Η πασίγνωστη Microsoft διαθέτει ολιγομελείς ομάδες καθηκόντων με συγκεκριμένη 

αποστολή για να εξασφαλιστεί η λιτή οργάνωση και το υψηλό επίπεδο κινήτρων. Οι 

τελικές εισροές της διαδικασίας ροής της εργασίας μιας επιχείρησης είναι «οι 

ανθρώπινες δεξιότητες και οι προσπάθειες που χρειάζονται για την εκτέλεση 

καθηκόντων».  

Όταν η εργασία είναι πολύπλοκή γίνεται και τόσο πιο δημοφιλής ο ομαδικός 

προσανατολισμός κατατετμημένων καθηκόντων και με αυτό τον τρόπο παρουσιάζεται 

αλληλεξάρτηση και ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων που απαρτίζουν τις 

διαλειτουργικές ομάδες.  

12.7 Ανάλυση εργασίας 

Η ανάλυση της εργασίας περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό της, τον προγραμματισμό 

ΑΠ, ,την επιλογή ,την κατάρτιση ,την εκτίμηση της απόδοσης, τον σχεδιασμό της 

σταδιοδρομίας και την αξιολόγηση της εργασίας. 

Για να αναλύσουμε την εργασία χρειαζόμαστε τρεις μεθόδους : 

1) το ερωτηματολόγιο για την ανάλυση της θέσης απασχόλησης-Position Analysis 

Questionnaire- PAQ το οποίο περιλαμβάνει 194 στοιχεία τα οποία ομαδοποιούνται στις 

παρακάτω κατηγορίες:  
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α)από που και πως ένας εργαζόμενος λαμβάνει τις πληροφορίες για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του (εισροή πληροφοριών, 

 β)οι εκροές εργασίας που είναι η σωματική προσπάθεια και ο τεχνολογικός εξοπλισμός 

που έχει ο εργαζόμενος για να επιτελέσει την εργασία του, 

γ).οι νοητικές διαδικασίες οι οποίες περιλαμβάνουν τον συλλογισμό ,την λήψη 

αποφάσεων κλπ. και όλες γενικά  τις διανοητικές διεργασίες που καταβάλλει ο 

εργαζόμενος για την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του, 

δ).οι σχέσεις με τα άλλα άτομα και η εξάρτηση του από αυτά ώστε να βγει το 

συγκεκριμένο project, 5. Το φυσικό και κοινωνικό πλαίσιο της εργασίας και τέλος 

ε).άλλα χαρακτηριστικά που δεν σχετίζονται με τα παραπάνω.  

Η αξιολόγηση της εργασίας γίνεται σύμφωνα με τον βαθμό χρήσης ,την ποσότητα 

χρόνου, την σημασία της εργασίας, την εφαρμοσιμότητα και άλλες ειδικές κλίμακες 

αξιολόγησης για κάθε στοιχείο.  

Επίσης η μέθοδος καταγραφής καθηκόντων CODAP την συγκρότηση ενός καταλόγου 

καθηκόντων και την βαθμολόγηση του κάθε καθήκοντος και το σύστημα ανάλυσης της 

εργασίας Fleishman ,το οποίο προσεγγίζει τις ικανότητες του υπαλλήλου και τις 

καθορίζει ως μόνιμα χαρακτηριστικά σε σχέση με την απόδοση, ενώ μετά τις 

κατατάσσει σε διαφορές κατηγορίες αποδείχθηκε ότι επιδιώκει τις πιο έγκυρες 

βαθμολογήσεις και την αξία αυτής της προσεγγίσεις για την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, 

την επιλογή και την κατάρτιση.  

O σχεδιασμός και ο επανασχεδιασμός εργασίας κατέχουν καίρια θέση στον κατάλογο 

προτεραιοτήτων του τμήματος ΑΠ καθώς ο σχεδιασμός εργασίας καθορίζει «πως θα 

εκτελεστεί η εργασία και ποια είναι τα καθήκοντα τα οποία απαιτούνται για δεδομένη 

εργασία», ενώ ο επανασχεδιασμός επιφέρει αλλαγές σε αυτά τα επίπεδα σύμφωνα με 

την χάραξη στρατηγικής της επιχείρησης.  

Απαραίτητο στοιχείο για την σωστή εκτέλεση της εργασίας είναι η πλήρης κατανόηση 

των υποχρεώσεων ,των δεξιοτήτων ,των καθηκόντων και των νοητικών λειτουργιών οι 

οποίες θα χρησιμοποιηθούν, πράγματα που θα εξηγηθούν με ξεκάθαρο τρόπο από τον 

manager στον υπεύθυνο της συγκεκριμένης θέσης.  
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Η μάθηση της θέσης σε αυτήν την περίπτωση   μπορεί να πραγματοποιηθεί με την 

μέθοδο on the job training,όπου ένας πιο έμπειρος υπάλληλος ή προϊστάμενος ο όποιος 

στα πρώτα του βήματα θα καθοδηγεί τον νεοεισερχόμενο υπάλληλο της εταιρείας.  

Εάν όμως πραγματοποιείται η κατάρτιση μέσω εναλλαγής θέσεων , ο υπάλληλος ο 

όποιος δεν είναι νεοπροσληφθείς θα πρέπει να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του χωρίς 

απαραίτητα μέντορα.  

12.8 Περαιτέρω στρατηγικές επιλογές 

Οι εταιρίες εκτός των άλλων πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν τα ταλέντα τους για 

παράδειγμα με την εναλλαγή ρόλων . 

Για παράδειγμα όταν ένας ικανός και καταξιωμένος υπάλληλος κοντεύει να 

συνταξιοδοτηθεί μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του δασκάλου και του μέντορα σε 

μικρότερες ομάδες νέων υπαλλήλων.  

Η διδασκαλία θεωρείται μια εργασία η οποία παρέχει μεγάλη ικανοποίηση έστω και με 

χαμηλότερες αμοιβές , λόγο του ότι θεωρείται ότι ικανοποίει τα ενδογενή ανθρώπινα 

κίνητρα.  

Ένα παράδειγμα είναι ότι από τον Οκτώβριο του 2000 έως τον ίδιο μήνα του 2001 «ενώ 

η εταιρική απασχόληση συρρικνώθηκε ,το εργατικό δυναμικό στον τομέα της 

διδασκαλίας αυξήθηκε κατά 3%» σύμφωνα με τον R.Noe. 

 Με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί το εργασιακό άγχος του υπαλλήλου το οποίο στατιστικά 

σύμφωνα με την Ακόλα και τον Ι. Νικολάου (2012)) ένας στους 4 εργαζόμενους 

βασανίζεται από αυτό είτε λόγω υπερφόρτωσης ή αποφόρτισης της δουλειάς την οποία 

εκτελεί , την σχέση του με τον προϊστάμενο , την επιδεκτικότητα κι την αλληλοβοήθεια 

των συναδέλφων του, τις προοπτικές καριέρας και άλλους παράγοντες τους οποίους θα 

εξετάσουμε παρακάτω.  

Εξάλλου μια εταιρεία συνεχώς πρέπει να βρίσκει λύσεις ώστε να μείνουν 

ικανοποιημένοι οι αποδοτικοί υπάλληλοι της παλαιάς γενιάς ,είτε αυτοί που θα 

συνταξιοδοτηθούν , μέσω ειδικών προγραμμάτων συνταξιοδότησης και υγειονομικής 

περίθαλψης κλπ. , γεγονός βέβαια το οποίο αφορά όλους τους υπαλλήλους μιας 

αναπτυγμένης ή ταχέως αναπτυσσόμενης επιχείρησης και θα αναφέρουμε παρακάτω.  

Ο κάθε manager διορθώνει τους τύπους εργασίας ανάλογα με την προσέγγιση που 

θεωρεί κατάλληλη για τους υπαλλήλους  , δηλαδή βάση τεσσάρων προσεγγίσεων. 
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12.9 Οι τέσσερεις προσεγγίσεις τύπου εργασίας 

 Κατά πρώτον η μηχανιστική προσέγγιση στηρίζεται στην παραδοχή ότι ο απλούστερος 

τρόπος εργασίας είναι και ο αποδοτικότερος και εμπεριέχει την επιστημονική 

διαχείριση η οποία συμφώνα με τον F.Taylor,(1911) όπου αρχικά προσδιοριζόταν ο 

βέλτιστος τρόπος για την εκτέλεση εργασίας , για τον οποίο εκπαιδεύονταν οι 

εργαζόμενοι και καθώς τον χρησιμοποιούσαν αμείβονταν , ενώ έπειτα επήλθε η 

μηχανιστική προσέγγιση στην διαχείριση εργασίας η οποία υπεραπλούστευσε τις θέσεις 

με σκοπό την μειούμενη εξάρτηση της εταιρίας από άτομα υψηλών ικανοτήτων ,άρα 

από μεμονωμένα άτομα ώστε να μορέα να επεκταθεί διεθνώς και σε άλλες φθηνότερες 

αγορές όπως η Κίνα.  

Η δεύτερη προσέγγιση ονομάζεται «προσέγγιση βάση κινήτρων» η οπού υποστηρίζει 

ότι ψυχολογικές μεταβλητές και ενδογενή κίνητρα όπως η συμμετοχή στην εργασιακή 

ικανοποίηση και σύμφωνα με τους R. Griffin and G. McMahan (1993), η 

πολυπλοκότητα ,  η «εμβάθυνση» και «η απασχόληση γύρω από τα κοινωνικοτεχνικά 

ζητήματα» είναι  κίνητρα τα οποία ικανοποιούν την ανθρωπινή φύση όπως επίσης οι 

επαινούμαι προαγωφες,τα βραβεία καλής συμπεριφοράς και ο σεβασμός από τον 

προϊστάμενο και τους συναδέλφους , καθώς και η σημασία της εργασίας και του 

καθηκοντολογία το οποίο εκτελείται σε αναλόγια με το τι προσφέρει στο συνολικό 

συμφέρον της επιχείρησης κατά τον F. Herzberg (1987) , είναι πιο σημαντικά για την 

αυτοϊκανοποίηση του εργαζομένου από ότι η αμοιβή. Σε αυτή την προσέγγιση υπάρχει 

το «Μοντέλο χαρακτηριστικών εργασίας» σύμφωνα με το οποίο οι θέσεις απασχόλησης 

περιγράφονται από πέντε χαρακτηριστικά :  

1. Την ποικιλία δεξιοτήτων ,  

2. Την ταυτότητα των καθηκόντων ,  

3.την σημασία των καθηκόντων .  

4. Την αυτονομία 

 και τέλος 5. Την ανατροφοδότηση.  

Μέσω αυτών των κινήτρων σύμφωνα με τον  M. Schrage το έτος 2001διατυπώθηκε η 

θεωρία ότι αναδεικνύονται με αυτό τον τρόπο η ψυχολογική κατάσταση της 

«δοκιμασμένης σημασίας, της υπευθυνότητας και της γνώσης των αποτελεσμάτων» και 

επομένως όσο υψηλότερα είναι τα κίνητρα τα οποία συνάδουν τέτοιες ψυχολογικές 
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καταστάσεις τόσο περισσότερο ποιοτική θα είναι η εργασία καθώς και η ικανοποίηση 

από αυτήν.  

Συνάγουμε επομένως το συμπέρασμα ότι ο λογικός εμπλουτισμός της εργασίας , η 

αυτοδιαχείριση από ομάδες , η αυτονομία στην λήψη αποφάσεων σε λογικά όρια 

,δηλαδή έως εκεί που υπάρχει διακριτική ευχέρεια , αυξάνει το ενδιαφέρον της  

εργασίας και την καθίστα ουσιαστική και δούρειο ίππο για την επίτευξη σημαντικών 

στόχων του ατόμου κατά τους R.C. Liden , S.J.Wayn and R.T.Sparrowe .  

H βιολογική προσέγγιση προέρχεται από την μελέτη των κινήσεων του σώματος, «την 

φυσιολογία της εργασίας και την ιατρική της εργασίας», όπου όλα αυτά ονομάζονται 

στο τέλος εργονομία, δηλαδή «επαφή μεταξύ των φυσιολογικών χαρακτηριστικών του 

ατόμου και του φυσικού εργασιακού περιβάλλοντος». 

Η βιολογική προσέγγιση είναι υποστηρικτής της τεχνολογικής προόδου και εξέλιξης ,σε 

καθήκοντα τα οποία απαιτούν υψηλό βαθμό σωματικής προσπάθειας και μπορούν να 

επιφέρουν εξαιτίας αυτού προβλήματα υγείας όπως η σωματική κόπωση ,το άλγος κλπ.  

Ακόμα και η σωστή διάταξη της καρέκλας ώστε να μην δημιουργεί σωματικά 

προβλήματα, όπως κύφωση ,κύρτωση, σκολίωση κλπ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. 

Οι έρευνες και τα πειράματα  οι οποίες εκπονήθηκαν επάνω σε αυτά τα θέματα 

κατέδειξαν το ίδιο.  

Για τους ανωτέρω λόγους συστάθηκαν το 2001 νέοι κανονισμοί για την υγεία και την 

ασφάλεια από την Αρχή για την Ασφάλεια και την υγεία η οποία ονομάζεται στα 

αγγλικά OSHA.  

Οι κανονισμοί αυτοί καθορίζουν το ανώτατο βάρος το οποίο μπορεί να σηκώσει 

κάποιος (δηλαδή η ανύψωση βάρους δεν πρέπει να ξεπερνά τις 75 λίβρες), την 

κατάλληλη χρησιμοποίηση δονούμενων εργαλείων , την χρήση πληκτρολογίου η οποία 

εάν είναι αδιάλειπτη δεν πρέπει να ξεπερνά τις 4 ώρες κλπ.  

Η τέταρτη και τελευταία προσέγγιση είναι η «νοητικό-κινητική προσέγγιση» και έχει 

σύμφωνα με τον W.Howell τα πρώτα στάδια εξέλιξης της στους ανθρωπίνους 

παράγοντες . 
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Σε αντίθεση με την προηγούμενη θεωρία η νοητικό-κινητικη προσέγγιση έχει ως στόχο 

ο manager να αξιολογεί την διανοητική επεξεργασία και την συλλογή πληροφοριών για 

την πλήρωση των καθηκόντων ,δίνοντας τα στα ανάλογα άτομα τα οποία έχουν τόση 

διανοητική ικανότητα όσο χρειάζεται για την εκτέλεση τους, απαλλάσσοντας τα βεβαία 

από την περάτη εγκεφαλική διεργασία. Οι manager πρέπει να έχουν απαιτήσεις 

αναλόγως με τις δυνατότητες ,την νοημοσύνη και την αντιληπτική ικανότητα του 

συγκεκριμένου ατόμου.  

Φυσικά οι μελέτες καταδεικνύουν ότι καμία από αυτές τις προσεγγίσεις δεν είναι 

πανάκεια για την στρατηγική του τμήματος ΑΠ αλλά η καθεμία αντιστοιχεί σε ανάλογα 

καθήκοντα , ακόμα και σε ανάλογες αμοιβές όπως ισχυρίζονται οι M. Champion and C. 

Berger το 1990. 

12.10 Διαδικασία προγραμματισμού του τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων 

Η διαδικασία προγραμματισμού των ΑΠ είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα. 

Πρωταρχικό του στοιχείο είναι η πρόβλεψη με βάση τους κανόνες της αγοράς, όπου η 

επιχείρηση πρέπει να διαθέτει μια αναλυτική βάση δεδομένων για τον προσδιορισμό 

της ζήτησης και της προσφοράς για να αποφευχθούν στους τομείς οι όποιοι 

κινδυνεύουν μελλοντικά ελλείμματα ή πλεονάσματα ανθρωπίνου δυναμικού.  

Για τον προσδιορισμό της ζήτησης εργασίας υπάρχει ο «προπορευόμενος δείκτης» που 

είναι «ένα αντικειμενικό μετρό το οποίο προβλέπει με ακρίβεια την μελλοντική ζήτηση 

εργασίας», όπου χρησιμοποιούνται μελέτες και δείκτες από τα προηγούμενα έτη.  
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Ο προσδιορισμός της προσφοράς εργασίας χρησιμοποίει σαν μέθοδο πρόβλεψης τους 

«μεταβατικούς πίνακες», οι όποιοι καταδεικνύουν την αναλογία ,ή το ποσοστό των 

υπάλληλων «σε διαφορετικές κατηγορίες απασχόλησης σε διαφορετικούς χρόνους», 

χρησιμοποιώντας στοιχειά παρελθόντων ετών και στοιχειά μετάβασης των υπαλλήλων 

από τη μια «κατηγορία απασχόλησης στην άλλη».  

Μόλις εκτελεστούν αυτές οι δυο ενέργειες ο υπεύθυνος ΑΠ μπορεί συγκρίνοντας να 

προσδιορίζει το έλλειμμα η το πλεόνασμα εργατικού δυναμικού ,όπως πραγματοποίησε 

πολύ επιτυχημένα η ιαπωνική εταιρία Matsusita Corporation ,λαμβάνοντας υπόψη και 

την συναλλαγματική ισοτιμία λόγω του ότι ήταν εξαγωγική εταιρία. 

 

 Το αμέσως επόμενο βήμα είναι η στοχοθέτηση των πρακτικών των οποίων θα 

χρησιμοποιεί το τμήμα ΑΠ σε περίπτωση τέτοιου προβλήματος.  

12.11 Η μείωση προσωπικού 

Το 2001 λόγω μη κατάλληλης αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού , 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο μαζικών απολύσεων πραγματοποιήθηκε ο μεγαλύτερος 

αριθμός «προσωπικών χρεωκοπιών» στις ΗΠΑ, ενώ αυξήθηκε η κοινωνική 

εγκληματικότητα σύμφωνα με τον Mc Colin(2001).  

Πολλές φόρες βέβαια η μείωση προσωπικού γίνεται με σκοπό την αποτελεσματικότητα 

και την ευελιξία της επιχείρησης  

Οι λόγοι βέβαια για τους οποίους πραγματοποιείται η μείωση προσωπικού είναι 

τέσσερις: 

1. Η μείωση του κόστους 
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 2. Το κλείσιμο παλαιών και αχρήστων πλέον εγκαταστάσεων και η αλλαγή 

τεχνολογιών, 

3.οι συγχώνευσης και οι εξαγορές, 

 4.η μεταφορά της έδρας δραστηριοτήτων της εταιρίας.  

Πάντως μια μελέτη του περιοδικού Fortune 100 καταδεικνύει ότι οι εταιρίες οι οποίες 

πραγματοποίησαν απολύσεις για λόγους υποτιθέμενου  οφέλους , τα επόμενα έτη είχαν 

χειρότερη οικονομική επίδοση σύμφωνα με τους K.S.Demise,Σ.Α.Vanderheiden and 

T.J. Bergmann (1994). 

Οι προσπάθειες αυτών των επιχειρήσεων μπορεί να απέτυχαν λόγω των χαμένων 

ταλέντων και της διαταραχής του οικονοκοινωνικού συστήματος, το οποίο δημιουργεί 

τα δίκτυα ευελιξίας συμφώνα με τον Σ.Σ.Shaw (2000) , λόγω απώλειας στρατηγικών 

περιουσιακών στοιχείων ,η υποβίβαση των κινήτρων και  η απώλεια του brand name 

κλπ. Εκτός από τη οικειοθελή αποχώρηση μέσω επικερδών πακέτων ,ένα πολύ 

δημοφιλές μέσο «μείωσης του πλεονάσματος εργατικού δυναμικού» ή απόσυρσης 

αρχαίων υπαλλήλων είναι το πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης, ενώ καθαρά για 

την πολιτική μείωσης ανθρωπινού δυναμικού είναι η απασχόληση προσωρινά 

εργαζομένων ανάθεση εργασιών σε τρίτους υπερωρίες και η επέκταση ωραρίου. 

 Όλα αυτά η επιχείρηση πρέπει να τα σκεφτεί πολύ καλά ώστε να μην εγείρουν έννομες 

συνέπειες ,μηνύσεις κλπ., η διαδικασία τους να είναι διαφανής και αξιοκρατική και 

μέσω της ανάλυσης κόστους –ωφελημάτων να δράση η Διοίκηση προς το στρατηγικό 

συμφέρον της επιχείρησης με σκοπό την ανάπτυξη της. 

Η πρόσληψη του προσωπικού καθώς και η κατάρτιση του είναι μια ειδική διαδικασία η 

οποία αρχικά στο πρώτο στάδιο της πρόσληψης θέλει να εξασφαλίσει ότι προσέλαβε 

τους ικανότερους και τους καταλληλότερους για την θέση (με τις κατάλληλες 

δεξιότητες ,γνώσεις και προσόντα) από την δεξαμενή βιογραφικών αλλά και από την 

δεξαμενή αγοράς και ελπίζει ότι πολλοί από αυτούς θα εξελιχθούν σε ταλέντα , με 

χαρακτηριστικά όπως η ηγετικότατα ,η συγκρότηση ομάδων ,η επιτυχής ανάληψη 

ρίσκου και πρωτοβουλιών αποφασιστικότητα ,η σαφής τήρηση των 

χρονοδιαγραμμάτων, η ικανότητα αντίδρασης σε ασφυκτικές συνθήκες πίεσης κλπ.  
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Για να φύγει από την εταιρεία ένας υπάλληλος υπάρχουν δύο είδη πολιτικών στις ΗΠΑ: 

1. Οι πολιτικές απασχόλησης κατά βούληση ,όπου οποιοδήποτε μέρος μπορεί να 

διακόψει την σχέση αυτή ανεξαρτήτου αιτίας  και 

 2. Οι πολιτικές δέουσας διαδικασίας , όπου ένας υπάλληλος καταθέτει προσφυγή με 

σκοπό την καταγγελία της σύμβασης  

πολιτικές δέουσας διαδικασίας διασφαλίζουν πολύ περισσότερο το δικαίωμα στην 

απασχόληση από ότι οι πολιτικός απασχόλησης κατά βούληση, όπου ανά πάσα στιγμή 

έχει δικαίωμα η Διοίκηση να απολύσει τον υπάλληλο ,ενώ σύμφωνα με τον M.Magnus 

(1985) οι πολιτικές δέουσας διαδικασίας παρόλο που γίνεται προσπάθεια εξαφάνισης 

τους στα υπαλληλικά χαρτιά είναι πιο ελκυστικές για να πιάσουν δουλεία υποψήφιοι 

εργαζόμενοι στην επιχείρηση που ασκεί ατές τις πολιτικές.  

12.12 Οι μέθοδοι επιλογής ανθρωπίνου δυναμικού και η σημασία τους 

 

12.12. 1 Γενικά χαρακτηριστικά της επιλογής προσωπικού 

 

 

 

 

Η διαδικασία επιλογής και προσέλκυσης  προσωπικού είναι μια από τι σημαντικότερες 

και κρισιμότερες  διαδικασίες του τμήματος ΑΠ . 
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Η προσέλκυση προσωπικού περιλαμβάνει «όλες εκείνες τις απαραίτητες ενέργειες  και 

διαδικασίες που προηγούνται της διαδικασίας επιλογής προσωπικού όπως η ανάλυση 

θέσης ,ο προγραμματισμός του Ανθρωπίνου Δυναμικού , η αναζήτηση προσωπικού» 

που είναι όλες οι διεργασίες τις οποίες αναπτύξαμε παραπάνω , ενώ η επιλογή 

προσωπικού «αναφέρεται κυρίως στην εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων επιλογής 

,όπως για παράδειγμα την συνέντευξη, τα ψυχομετρικά τεστ, τα κέντρα επιλογής και 

αξιολόγησης υποψηφίων άλλα αναφέρεται επίσης και σε θέματα όπως οι αντιδράσεις 

των υποψήφιων στις διαφορετικές μεθόδους επιλογής, η οργανωτική ελκυστικότητα και 

φήμη κλπ». 

 

12.12.2 Εσωτερικές πηγές 

 

 

Οι εσωτερικές πηγές προσλήψεων σε αντίθεση με τις εξωτερικές είναι όταν αντί να 

αναζητάμε υπαλλήλους από την αγορά εργασίας ,προάγουμε ή αντλούμε άτομα από την 

εσωτερική δεξαμενή υπαλλήλων της επιχείρησης και αυτό έχει μερικά πλεονεκτήματα 

όπως η συγκρότηση ομάδας υποψήφιων που γνωρίζει εκ των πρότερων η εταιρία 

ενημέρωση την οποία διαθέτουν οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι σχετικά με την θέση 

απασχόλησης , οι προαγωγές και οι ευκαιρίες καριέρας και σταδιοδρομίας εντός της 

επιχείρησης, οι εσωτερικές μεταθέσεις οι οποίες κάνουν τον υπάλληλο να έχει πλήρη 

επίγνωση και εικόνα όλων των θεμάτων της εταιρίας και παράλληλα μπορεί να αδράξει 

την ευκαιρεί της μάθησης ή να φύγει από την καθημερινή ρουτίνα ,ιδιαίτερα εάν τα 

καθήκοντα τα οποία εκτελούσε ήταν περιορισμένα ,συνηθισμένα και μονότονα και η 

μείωση του κόστους «παραλαβής και επεξεργασίας πολυαρίθμων αιτήσεων».  
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12.12.3 Εξωτερικές πηγές 

Όμως και οι εξωτερικές πηγές οι οποίες περιλαμβάνουν τους «απευθείας υποψήφιους», 

δηλαδή αυτούς οι όποιοι μόνοι τους υπέβαλλαν τα χαρτιά τους για πρόσληψη ,τους 

υποψήφιους κατόπιν σύστασης κλπ. μπορεί να αποτελέσουν ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα καινοτομίας ,τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων. Οι τρόποι που χρησιμοποιούν 

οι επιχειρήσεις για την στελέχωση τους από την αγορά εργασίας είναι :οι αγγελίες σε 

περιοδικά και εφημερίδες ,τα δημόσια γραφεία ευρέσεως εργασίας ιδιωτικά γραφεία 

ευρέσεως εργασίας και τα κολλέγια και τα πανεπιστήμια που αποτελούν μια πολύ καλή 

λύση. Λόγω της διάδοσης του διαδικτύου η πρόσληψη μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά 

αφού υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους. 

12.12.4 Οι 5 κανόνες οι οποίοι πρεπει να τηρούνται κατά την διαδικασία επιλογής 

προσωπικού  

Κατά την διαδικασία επιλογής προσωπικού πρέπει να τηρούνται πέντε κανόνες: η 

αξιοπιστία, η οποία μετράται με στατιστικά δεδομένα, η εγκυρότητα η οποία μέτριοι 

τον «βαθμό στον οποίο η μέτρηση της απόδοσης αξιολογεί όλες τις συναφείς και μόνο 

τις συναφείς πτυχές της εργασιακής απόδοσης».  

Η αξιοπιστία είναι ναι μεν προϋπόθεση για την εγκυρότητα αλλά είναι και ανεπαρκής 

προϋπόθεση και ενέχει την «επιβεβαίωση βάση κινήτρων» η οποία σημαίνει ότι 

συγκρίνουμε την βαθμολογία της δοκιμασίας την οποία εκτελεί ο εργαζόμενος και την 

βαθμολογία εργασιακής απόδοσης και καταλήγουμε στο ότι συσχετίζονται 

,αλληλοεξαρτώνται και γενικά υπάρχει εγκυρότητα ανάμεσα σε αυτά τα δυο στοιχεία. 

 Η επιβεβαίωση μπορεί να γένι βάση δυο κριτηρίων : της γνωστικής επιβεβαίωσης ,η 

οποία προσπαθεί να «προσδιορίσει μια εμπειρική σχέση μεταξύ της βαθμολογίας των 

δοκιμασιών», πριν την πρόσληψη και προτού εμφανιστεί η εργασιακή απόδοση , με την 

προϋπόθεση ότι πρωτύτερα ο υποψήφιος υπέστη δοκιμασίες και τα αποτελέσματα θα 

βγουν άμεσα και κατά δεύτερον της παράλληλης επιβεβαίωσης η οποία ασκείται πρώτα 

στους ήδη εργαζόμενους και κατόπιν στους  υποψηφίους , συσχετίζοντας «την 

βαθμολογία της δοκιμασίας» με τις υφιστάμενες μετρήσεις απόδοσης στους ήδη 

αργάζοντες.  

Η λογική αυτή προέρχεται από την πεποίθηση ότι η δοκιμασία είναι έγκυρη εφόσον η 

βαθμολογία είναι υψηλότερη στους νυν εργαζόμενους από αυτούς που δοκιμάζονται 

για την θέση εργασίας. 
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 Το τρίτο  χαρακτηριστικό είναι η «επιβεβαίωση ως προς το περιεχόμενο» και 

πραγματοποιείται θέτοντας υποτιθέμενες πραγματικές καταστάσεις οι οποίες 

παρουσιάζουν πρόβλημα και χρειάζονται επίλυση από τους υποψηφίους, δηλαδή 

λειτουργεί ως προσομοιωτής της θέσης εργασίας  

,ενώ η τέταρτη προϋπόθεση είναι η « δυνατότητα γενίκευσης».  

Η « δυνατότητα γενίκευσης» μέτριοι κατά πόσον μια μέθοδος επιλογής μπορεί να 

εφαρμοστεί  σε διαφορετικές θέσεις απασχόλησης ή καταστάσεις , ακόμα και σε 

διαφορετικές επιχειρήσεις, σε διαφορετικά δείγματα ατόμων και σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους ή γενικότερα σε διαφορετικά πλαίσια.  

Τέλος η νομιμότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των κανόνων της διαδικασίας επιλογής 

.  

12.12.5 Οι διαφορετικοί τύποι των μεθόδων επιλογής και η σημασία τους 

 Οι τύποι των μεθόδων επιλογής ανθρωπίνου δυναμικού είναι δύο :οι εισαγωγικές 

μέθοδοι, κατά τις οποίες παρέχονται διαφορές δοκιμασίες στους υποψηφίους και 

ξεχωρίζουν οι καταλληλότεροι όπως το βιογραφικό σημείωμα και οι συνοδευτική 

επιστολικοί έντυπες αιτήσεις συστατικές επιστολές συστάσεις και η εισαγωγική 

συνέντευξη ,οι οποίες καταλήγουν στον δεύτερο τύπο επιλογής προσωπικού οι οποίες 

ονομάζονται βασικές-κύριες μέθοδοι επιλογής και είναι τα τεστ νοημοσύνης και 

γνωστικών ικανοτήτων, το τεστ προσωπικότητας ερωτηματολόγια βιογραφικών 

πληροφοριών, τα δείγματα έργου, τα κέντρα επιλογής/αξιολόγησης και η συνέντευξη 

επιλογής η οποία πρώτα στην Ιταλία και μετά στην Ελλάδα έρχεται σαν πρώτη 

χρησιμοποιούμενη μέθοδος επιλογής.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε μερικά πράγματα . 

Παρόλη την έκρηξη της τεχνολογίας το βιογραφικό σημείωμα και η συνοδευτική 

επιστολή παραμένουν παραδοσιακά τα πρώτα στοιχειά τα οποία κοιτάζει ο εργοδότης 
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για την καταλληλότητα πλήρωσης της θέσης τόσο στην Ελλάδα ,όσο και στο εξωτερικό 

(Eleftheriou &Romberson 1999; Kantas, Kalogera &Nikolaou,1997 ). 

 O Heneman βέβαια υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζουμε κατά πόσο είναι αξιόπιστες οι 

πληροφορίες, καθώς οι υποψήφιοι για να καταλάβουν τη θέση τονίζουν τα δυνατά τους 

σημεία και αποσιωπούν αρνητικά γεγονότα ή αδύναμα σημεία.  

Για αυτό τον λόγο η διασταύρωση πληροφοριών είναι μια σημαντική διαδικασία. 

Πάντως η πορεία αναδεικνύει εάν ήταν ψέματα η αλήθεια τα γεγραμμένα του 

υποψηφίου. (Heneman and all,2011) .  

 

Εκτός από τις απλές έντυπες αιτήσεις υπάρχουν και οι «σταθμισμένες έντυπες 

αιτήσεις», οι οποίες περιέχουν ένα σύνολο κριτήριων και ένα συντελεστή βαρύτητας 

για το καθένα. 

Οι συστατικές επιστολές έχουν μέτρια προβλεπτική ικανότητα του εξής εύρους: 

r=14,ως r=27 (Hunter &Hunter, 1984 ; Reilly&Chao,1982), λόγω του ότι αποκλείεται 

να αναφέρουν αρνητικά στοιχεία ,μπορεί να ενδυναμώνουν τα δυνατά σημεία και 

μπορεί ν μην έχουν σχέση οι δεξιότητες οι οποίες περιγράφονται με τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για την πλήρωση της θέσης.  

Οι έρευνες των Ryan , Mcfarland, Barron &Page (1999) καταδεικνύουν ότι είναι πια 

μια διαδεδομένη μέθοδος με φαξ ,με τηλέφωνα ,μέσω mail κλπ.  

Η εισαγωγική συνέντευξη ενδείκνυται να κρατήσει 20 μόνο λεπτά. 
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12.12.6 Τα ψυχομετρικά τεστ και τα τεστ προσωπικότητας  για την επιλογή 

προσωπικού: η σημασία και ο ρόλος τους 

 Όταν οι υποψήφιοι φτάσουν στο βασικό στάδιο που είναι το στάδιο επιλογής η 

συνέντευξη με δυο υποψηφίους, που ο ένας θα κρατά τα πρακτικά σε συνδυασμό με τα 

ψυχομετρικά τεστ και τα τεστ νοημοσύνης ικανοτήτων στα οποία αποφεύγεται ο όρος 

νοημοσύνη και προτιμούνται οι όροι αφαιρετική ικανότητα, αναλυτική ικανότητα τεστ 

δεξιοτήτων κλπ. καθώς οι υποψήφιοι αντιδρούν αρνητικά και αμήχανα όταν νιώθουν 

ότι θα τους εξετάσουν την νοημοσύνη ,τόσο στην Ελλάδα (Nikolaou &Judge,2007) 

όπως και στο εξωτερικό (Anderson,Salgado&Hulsheger,2010) σε συνδυασμό με ένα 

τεστ προσωπικότητας των πέντε παραγόντων, που εμπνεύστηκαν κατόπιν πολλών 

διεργασιών οι Mount & all το έτος 1999 και  οι οποίοι είναι:  

1.η εξωστρέφεια,  

2.η συγκαταβατικότητα,  

3. Η συναισθηματική σταθερότητα,  

4.η ευσυνειδησία και τέλος  

5. Η δεκτικότητα στην εμπειρία θα δοθεί η μεγαλύτερη προβλεπτικότητα πιθανής 

καταλληλότητας για τον κάθε υποψήφιο. 
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 Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι η νοημοσύνη «αποτελεί έναν από τους 

πιο προβλεπτικούς παράγοντες της εργασιακής απόδοσης», σύμφωνα με τους 

Saldago&Anderson,2002; Scmitdt &Hunter, 2004 and Smitdt &Hunter το έτος 1998. 

Επίσης η νοημοσύνη «συσχετίζεται με την πρόβλεψη της μάθησης, τόσο σε 

εκπαιδευτικά όσο και σε εργασιακά περιβάλλοντα» όπως διατύπωσε η Μαρία Βακόλα 

και ο Ιωάννης Νικολάου το 2012 σύμφωνα με τον Ones ,et all,(2005) Στην δοκιμασίες 

γνωστικής ικανότητας περιλαμβάνονται οι «έκφραση του λόγου, ικανότητα ποσοτικού 

προσδιορισμού και ικανότητα λογικής σκέψης» 

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει με διαφορετικά λόγια τις «Πέντε Μεγάλες» διαστάσεις 

της προσωπικότητας ,σύμφωνα με τους M, R. Barrack and M.K.Mount (1991) και 

περιέχονται στο βιβλίο « Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρωνn του   R. Noel 
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. 

Επίσης τα δείγματα εργασίας ή δείγματα έργου (in basket test) μεταφέρουν τους 

υποψηφίους σε μια κατάσταση «υποθετικής διαχείρισης» η οποία πρέπει να επιλυθεί.  

Τέλος υπάρχει και η «δοκιμασία εντιμότητας και δοκιμασία για τη χρήση ναρκωτικών 

ουσιών»  

Παλαιοτέρα υπήρχαν ανιχνευτές ψεύδους αλλά με το νόμο που ψηφίστηκε το 1998  και 

κατάργησε τον πολύγραφο αποσύρθηκαν. Η ανάλυση στοιχείων του σωμάτων κλπ. για 

ναρκωτικές ουσίες κωλύονται από τον νόμο. 

Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχει δομή συνέντευξη  δηλαδή ένας «βασικός 

κορμός ερωτήσεων που έχει δημιουργηθεί βάση της ανάλυσης της θέσης», το 

περιεχόμενο της συνέντευξης το οποίο χωρίζεται στην «συμπεριφορική συνέντευξη» 

(behavioral description interview), (Salgado &Moscoso,2002) κατά την οποία 

ερωτώνται πράγματα για το παρελθόν με την αρχή στιφτό παρελθόν είναι ο καλύτερος 

καθρέφτης του μέλλοντος», αλλά πρέπει να μην υπάρχει αδιακρισία και οι ερωτήσεις 

να αναφέρονται μόνο για την δουλεία, τις ασχολίες και γενικά επιτρεπτά πράγματα, ενώ  

Απίης υπάρχει και η «καταστασιακή συνέντευξη» (Latham,Saari, Pursell &Champion 

,1980) στην οποία αποκαλύπτονται οι προθέσεις για το μέλλον σε υποθετικές 

καταστάσεις όπως «Τι θα έκανες εάν …?» ειδικά καταστάσεις κρίσης –«κρίσιμα 

συμβάντα» (critical incidents technique) 
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 O Nikolaou (2011) ισχυρίστηκε ότι οι Έλληνες προτιμούν την καταστασιακή 

συνέντευξη. 

 

12.13 Οι  τρόποι κατάρτισης και μάθησης 

Η κατάρτιση η οποία συνδυάζεται και με τη μάθηση διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στις 

εταιρίες διότι το τελικό αποτέλεσμα είναι η ικανοποίηση του πελάτη ,μέσω της 

ταχύτητας ,της γρήγορης εξυπηρέτησης ,της ευγένειας αλλά και των ποιοτικών 

προϊόντων.  

Η κατάρτιση παρόλο που απαιτεί πόρους είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την 

εταιρεία καθώς αποτελεί στρατηγικό περιουσιακό της στοιχείο, βοηθά στην εφαρμογή 

των νέων τεχνολογιών και δεξιοτήτων ,ενθαρρύνει την καινοτομία και διευκολύνει την 

συνεργασία. 

Ως κατάρτιση ορίζεται «η σχεδιασμένη προσπάθεια που καταβάλλεται προκειμένου οι 

υπάλληλοι να αποκτήσουν σχετικές με την εργασία τους γνώσης και συμπεριφορές 

κατά τους I.I. Goldstein and P.William ,(2000). 

 Η «κατάρτιση υψηλής στόχευσης» συνδέεται στενά με τους στρατηγικούς 

επιχειρηματικούς στόχους της εταιρίας  και περνά από το στάδιο του «διδακτικού 

σχεδιασμού» 
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Η μάθηση ορίζεται «ως μια σχετικά μόνιμη αλλαγή της συμπεριφοράς που είναι το 

αποτέλεσμα μιας εμπειρίας» και πρέπει να έχει ένα μόνιμο και όχι παροδικό 

χαρακτήρα. 

 Υπάρχουν δυο κατηγορίες μάθησης : η διαδικαστική η οποία σχετίζεται με την 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιώ κάποιες δραστηριότητες και η 

«δηλωτική μάθηση» η οποία σχετίζεται με «την αποθήκευση στη μνήμη αποδείξεων 

και γνώσεων». 

 Σε ένα επιχειρησιακό σεμινάριο κατάρτισης χρησιμοποιούνται και οι δύο τύποι 

μάθησης ,ειδικά η δηλωτική μάθηση χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των νέων 

δεδομένων στον εγκέφαλο ενώ η διαδικαστική μάθηση εφαρμόζεται πάνω στην δουλειά 

και στα καθήκοντα που τώρα μετά δηλαδή την κατάρτιση χρησιμοποιούνται και 

εκτελούνται με διαφορετικό και πιο άνετο τρόπο. 

Η εταιρεία που επιδιώκει την συνεχή μάθηση των υπαλλήλων της ονομάζεται 

«οργανισμός μάθησης». 

 Η διαδικασία διδακτικού σχεδιασμού παίρνει από έξι μέρη.  

Το πρώτο στάδιο υνί η αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης. 

Το δεύτερο «εξασφαλίζει» ότι οι υπάλληλοι έχουν τα απαιτούμενα κίνητρα και 

δεξιότητες για να εμπεδώσουν τα καινούργια πράγματα που θα μαθαίνουν στην 

διδασκαλία  

τρίο στάδιο αφορά τις ανάγκες που πλήρη το μαθησιακό περιβάλλοντα  

τέταρτο στάδιο εξασφαλίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν τις καινούργιες τους 

γνώσεις στο καθηκοντολογία τους, με απαραίτητη προϋπόθεση την υποστήριξη του 

manager. 

Το πέμπτο στάδιο «περιλαμβάνει την επιλογή της μεθόδου κατάρτισης» ενώ το 

τελευταίο στάδιο είναι η αξιόλογη των γνώσεων ,δηλαδή κατά ποσό αφομοίωσαν το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας και το έθεσαν σε πράξη οι υπάλληλοι.  

Η κατάρτιση πονάτε είναι ανάλογη της επιχειρηματικής στρατηγικής η οποία 

χρησιμοποιείται.  
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Επιπλέον πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας προϋπολογισμός των πόρων και των 

δαπανών που θα απαιτηθούν για αυτή τη διαδικασία από το τμήμα ΑΠ ,ώστε να σταλεί 

στην Διοίκηση.  

Συνήθως αυτό γίνεται μέσω ενός έγγραφου το οποίο ονομάζεται Request for Proposal-

RFP και το οποίο «σκιαγραφεί τους δυνητικούς πωλητές και συμβούλους, τον τύπο και 

τον αριθμό των απαιτούμενων συστάσεων, τον αριθμό των υπαλλήλων που χρειάζονται 

κατάρτιση ,τη χρηματοδότηση του σχεδίου, τη διαδικασία παρακολούθησης, την 

αναμενόμενη ημερομηνία περάτωσης του σχεδίου και την ημερομηνία  κατά την οποία 

οι προτάσεις πρέπει να παραληφθούν από την εταιρία.» 

Τα ατομικά χαρακτηριστικά διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο στην αναμενόμενη απόδοση 

του υπαλλήλου. Η λεγόμενη «εισροή» έχει σχέση και άφορα τις οδηγίες  με το ποια 

καθήκοντα εκτελούν οι υπάλληλοι χρόνο που διαθέτουν για αυτά και τον τρόπο τον 

οποίο χρησιμοποιούν. 

 Το αποτέλεσμα είναι ο βαθμός αποδοτικότητας στην επιχείρηση ενός υπαλλήλου ,ενώ 

η ανάδραση είναι οι παρεχόμενες συμβουλές και πληροφορίες που πρέπει να διαθέτουν 

οι υπάλληλοι για την σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους από τους manager ή 

ομοβάθμιους. 

 Τα κίνητρα για μάθηση επιβάλλεται να είναι πολύ υψηλά για να πετύχει η 

επανεκπαίδευση , καθώς επίσης και η αυτενέργεια των υπαλλήλων ,δηλαδή η 

βεβαιότητα τους ότι έχουν το κατάλληλο υπόβαθρο για να μελετήσουν επιτυχώς το 

περιεχόμενο του προγράμματος κατάρτισης.  

Επίσης οι στόχοι που έχουν οι υπάλληλοι ,για παράδειγμα αν αναζητούν προοπτικές 

ανέλιξης ή καριέρας και το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον έχουν ιδιαίτερη σημασία 

για την επιτυχία του προγράμματος. 

Η γνωστική ικανότητα η οποία περιλαμβάνει την κατανόηση του λόγου ,την ποσοτική 

ικανότητα και τη συλλογιστική ικανότητα εφόσον είναι υψηλή είναι ισχυρός 

παράγοντας θετικού επηρεασμού της απόδοσης και των high performance working 

systems-HPWS.  

Για να δημιουργηθεί ένα ισχυρό μαθησιακό περιβάλλον η ροή της πληροφόρησης 

πρέπει να είναι απρόσκοπτη, να υπάρχει σαφής και ξεκάθαρη ενημέρωση για το σκοπό 

του προγράμματος ,καθώς και το ίδιο να είναι μεστού περιεχομένου, επιβάλλεται να 
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υπάρχει πρακτική εξάσκηση ή κοινότητες πρακτικής εξάσκησης ,όπου μεγάλο ρόλο 

διαδραματίζει η συνδιαλλαγή, καθώς και οι καινούργιες δεξιότητες και ικανότητες οι 

οποίες εφαρμόζονται στην πράξη, επαναλαμβανόμενη μάθηση , δηλαδή συνεχής 

πρακτική της νεοαποκτηθείσας γνώσης και εν τέλει απαραίτητο είναι να υπάρχει 

διαθέσιμο το κλίμα για τη μεταφορά της κατάρτισης εάν είναι θετικό ή αρνητικό. 

 Η υποστήριξη από τους manager και τους ομοβάθμιους συναδέλφους είναι απαραίτητη 

,καθώς επίσης και τα ηλεκτρονικά συστήματα υποστήριξης της απόδοσης-ΕΣΥΑ, τα 

οποία παρέχουν συμβουλές και καθοδήγηση από εμπειρογνώμονες. 

 Ένα άλλο στοιχείο είναι η καλλιέργεια αυτοδιαχείρισης , δηλαδή να χειρίζονται πλέον 

μόνοι τους τις νέες δεξιότητες και καθήκοντα και να είναι προετοιμασμένοι ότι είναι 

φυσιολογικό και εναπόκειται στην ανθρωπινή φύση ότι θα αντιμετωπίσουν κάποιες 

δυσκολίες μέχρι να προσαρμοστούν. 

Οι μέθοδοι κατάρτισης ποικίλουν . 

Υπάρχουν οι μέθοδοι με παρουσίαση ,οι οποίες διακρίνονται σε δυο τύπους :την 

διδασκαλία σε αίθουσα και την μάθηση εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου η CD-

ROM.  

Σε αυτό τον τύπο καταρτείς οι εκπαιδευόμενοι είναι παθητικοί δέκτες ,δηλαδή ακούνε 

και γράφουν μόνο ή υποβάλλουν ερωτήσεις στην διδασκαλία σε αίθουσα, χωρίς 

συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Ο δεύτερος τύπος μεθόδων είναι οι πρακτικές μέθοδοι ,όπου συμμετέχει και ο 

παρακολουθών και συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω μέθοδοι :  

1.Καταρτιση κατά την εργασία –ΚκΕρ  

2. Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση .  

Στην περίπτωση αυτή οι υπάλληλοι οργανώνουν ένα project και μετά την εκτέλεση του 

το παρουσιάζουν στον manager  

Στην εταιρεία Corning Glass οι υπάλληλοι κατασκεύασαν ένα τεχνικό έργο, το οποίο 

ονομάστηκε SMART,(self-managed,awareness,responsibility,and technical 

competence), δηλαδή αυτοδιαχείριση, ενημέρωση ,ευθύνη και τεχνική ικανότητα,  

απάντησαν σε ερωτήσεις και αξιολογήθηκαν από επιτροπή ομοβάθμιων η οποία ήδη 

είχε τελειώσει το Smart. 
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Η μαθητεία η οποία περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για μερικούς 

συγκεκριμένους μήνες και η προσομοίωση είναι δυο άλλες μέθοδοι κατάρτισης. 

 Η πρόσφατη εξέλιξη στις προσομοιώσεις είχε σαν αποτέλεσμα το έργο «ιδεατή 

πραγματικότητα , οποία είναι μια τεχνολογία βασισμένη σε υπολογιστή που παρέχει 

στους εκπαιδευόμενους τρισδιάστατη μαθησιακή εμπειρία και λειτουργεί σε ένα 

προσομοιωμένο περιβάλλον το οποίο ανταποκρίνεται στις συμπεριφορές και τις 

αντιδράσεις τους».  

Η ηλεκτρονική μάθηση δηλαδή το e-learning με την έκρηξη του διαδικτύου 

καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο καθώς συντρίβει τις γεωγραφικές αποστάσεις 

και τα σύνορα. 

Τέλος υπάρχει η μάθηση μέσω «βιωματικών υπαιθρίων δραστηριοτήτων (Adventure 

Learning» η οποία χρησιμοποιείται για την επανατοποθέτηση και επανασχεδιασμό των 

γνώσεων πάνω στην ομαδική δραστηριότητα.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι η μάθηση ,η διδασκαλία ,η κατάρτιση 

και η επιμόρφωση αποτελούν επενδύσεις και για αυτό ενέχουν το άμεσο και το έμμεσο 

κόστος.  

Το άμεσο κόστος εμπεριέχει το κόστος της κατάρτισης ,τους μισθούς και τις πρόσθετες 

παροχές όλων των υπαλλήλων που συμμετείχαν , καθώς επίσης και το ηλικιώτις 

προμηθεύεσαι όλα τα πάφιλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία χρειάστηκαν για το 

πρόγραμμα κατάρτισης.  

Το εσμό κόστος δεν σχετίζεται άμεσα με το διδακτικό πρόγραμμα. 

 Η αξιολόγηση του προγραμματίζομαι η ανάλυση κόστους-οφελημάτων πρέπει 

σαφέστατα να μελετηθούν.  

Υπάρχουν βεβαία και νομικά ζητήματα τα οποία είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίσει η 

εταιρεία κατά την διάρκεια του προγράμματος όπως ο τραυματισμός ενός υπαλλήλου 

κατά την διάρκεια κατατόπισης τραυματισμός εκτός του χώρου κατάρτισης ,παραβίαση 

του απορρήτου ή η δυσφήμηση, η αναπαραγωγή και η χρήση υλικού με δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας, η όση μεταχείριση και ο μη αποκλεισμός των μειονοτήτων 

και των γυναικών από το πρόγραμμα, απουσία διακρίσεων κι η διευκόλυνση των 

ατόμων με αναπηρίες. 
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Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν δυο κατηγορίες μάθησης :η 

συντελεστική κατά την οποία «η επανάληψη μιας συμπεριφοράς εξαρτάται από την 

ενίσχυση ή τη μη ενίσχυση που βιώνει το άτομο από τις συνέπειες της συμπεριφοράς 

σύμφωνα με τους Huczynski&Buchanan (2007) και στο εργασιακό περιβάλλον η 

παροδική ενίσχυση ,δηλαδή οι επισκέψεις σε ανύποπτο χρόνο του διευθυντή στα 

γραφεία συμβάλλει στην αποδοτικότητα των εργαζομένων. 

Η άλλη είναι η κλασσική εξαρτημένη μάθηση που πραγματοποιήθηκε από τον Pavlov 

με το ποντίκι και δεν μπορούμε να την ανάγουμε εύκολα στο εργασιακό περιβάλλον.  

 

12.14 Η αξιολόγηση της απόδοσης και οι τρόποι 

Η αξιολόγηση της απόδοσης και τα συστήματα σχεδιασμού αξιολόγησης της απόδοσης 

–PPE, τα οποία χρησιμεύουν στο να «συνδέουν την τυπική αξία αξιολόγησης της 

απόδοσης με τις στρατηγικές της εταιρείας ,ενώ παράλληλα καθορίζουν στην αρχή της 

περιόδου αξιολόγησης τους τύπους και το επίπεδο της απόδοσης που πρέπει να 

επιτευχθούν για την εφαρμογή στρατηγικής» είναι απαραίτητη διαδικασία για την 

εταιρεία αρκεί να αποτελεί στρατηγικότερο ή σκοπό της προωθώντας την ευελιξία του 

συστήματος ,την μετριότητα ,την εγκυρότητα ,την αξιοπιστία και τον προκαθορισμό 

των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας , την ανάλυση των θέσεων εργασίας 

και την συγκεκριμενοποίηση των καθηκόντων  καθώς και του τι προσδοκά η εταιρεία 

από αυτούς και με καθοδήγηση να γίνει η εκμάθηση αυτών των προσδοκιών πριν να 

αρχίσουν να αξιολογούνται οι υπάλληλοι.  

Η εργασιακή απόδοση οφείλει να συμβαδίζει με την στρατηγική, τους στόχους και την 

κουλτούρα της επιχείρησης  και αυτό μπορεί να μετρηθεί μέσω της στρατηγικής 

αντιστοιχίας ,ο όποιος μας δείχνει αυτό το βαθμό.  

Οι προσεγγίσεις μετρήσεων της απόδοσης είναι η απλή αξιολογική κατάταξη (από τον 

καλύτερο μέχρι τον χειρότερο), η υποχρεωτική κατανομή η οποία υποχρεώνει τον 

manager να δημιουργήσει κατάταξη κατηγοριών, η σύγκριση κατά ζεύγη, η προσέγγιση 

με βάση τα προσόντα κλπ. 

Σημαντικό ρόλο ανάμεσα σε όλα αυτά διαδραματίζει η κλίμακα BARS-Behaviorally 

Anchored Rating Scales) η οποία είναι βασισμένη στην συμπεριφορά και ενέχει 
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κλιμακωτά παράγοντες ,όπου με βάση αυτούς προβλέπεται η απόδοση του κάθε 

υπαλλήλου.  

Ο manager οφείλει να συμμετέχει και να κατασκευάζει μια αποτελεσματική διαδικασία 

ανάδρασης τις παρακάτω τακτικές: 

Η ανάδραση να πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα το κατάλληλο πλαίσιο 

συζήτησης. Επίσης ο προϊστάμενος για να αποφευχθεί κάθε παρεξήγηση μπορεί να 

ζητήσει από τον υπάλληλο να βαθμολογήσει την απόδοση του πριν από τη συνεδρίαση 

και έτσι να καταλάβει μόνος του τα λάθη τούτη ενθάρρυνση της συμμετοχής του 

υπαλλήλου στην συνεδρίαση είναι βασικότατο γεγονός.  

Πάντοτε δεν πρέπει η συζητήσει να ξεφεύγει από κάποια πλαίσια τα οποία θα ορίσει ο 

αρμόδιος manager ,οπότε πρέπει να επικεντρωνόμαστε στα αίτια και στις πιθανές 

λύσεις του προβλήματος, επικεντρώνοντας πάντοτε με σεβασμό στον άνθρωπο και 

χαρακτηρίζοντας τις πράξεις σε μια κριτική και όχι τον ίδιο. Η ελαχιστοποίηση των 

επικρίσεων ,η σωστή ανατροφοδότηση συμβουλές και τα feedback τα οποία δόθηκαν 

στον υπάλληλο είναι χρήσιμα για την βελτίωση της απόδοσης του έως την επόμενη 

συνεδρία για την επανεξέταση της προόδου ,ιδιαίτερα σε υπαλλήλους με οριακή 

απόδοση ,οι όποιοι είναι επικίνδυνοι για την εταιρία. 

12.15 Το νομικό μέρος των συστημάτων απόδοσης 

Όσον αφορά το νομικό κομμάτι των συστημάτων υψηλής απόδοσης σύμφωνα με τον 

Briton v.Zia Co (1985) εκείνο τον καιρό σάλο ξεσήκωσε η υπόθεση Briton κατά Zia με 

αφορμή την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το οποίο αποφάνθηκε ότι «οι Ενιαίες 

Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Επιλογής Υπαλλήλων ισχύουν και για την 

αξιολόγηση της επάρκειας ενός μέσου αξιολόγησης της απόδοσης» εξισώνοντας 

ουσιαστικά τις μετρήσεις απόδοσης με τις διαδικασίες αξιολόγησης.  

Ένα νομικά αλώβητο σύστημα απόδοσης κατά τους G.Barrett and M.Kernan, 1987 

;H.Feild and W.Holley (1982) πρέπει να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά όπως την 

έγκαιρη ανάλυση εργασίας, την γνωστοποίηση των προϋποθέσεων για την επιτυχία και 

το όραμα της εταιρίας με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο, η αποφυγή αμφιλεγόμενων 

χαρακτηριστικών ,η υποχρεωτική κατάρτιση των βαθμολογητών πριν αξιολογήσουν, η 

δυνατότητα επανεξέτασης του αποτελέσματος ,η δημιουργία βραχυπρόθεσμων και 

μακροπροθέσμων στόχων όπως η σύσταση επιτροπής συμβούλων για την καθοδήγηση 
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ενός υπαλλήλου με χαμηλή απόδοση πριν απολυθεί και τέλος η χρησιμοποίηση 

περισσότερων του ενός βαθμολογητών για αντικειμενική κάλυψη των ζητημάτων. 

12.16 Μέθοδοι εξελικτικής πορείας του υπαλλήλου 

Η χρήση της τεχνολογίας για την παρακολούθηση των υπαλλήλων την οποία εφαρμόζει 

π.χ. η General Electric και η American Airlines πρέπει να γνωστοποιείται στους 

υπαλλήλους πριν χρησιμοποιηθεί. 

Ως εξέλιξη ορίζεται «η απόκτηση γνώσεων ,δεξιοτήτων και συμπεριφορών που 

βελτιώνουν την ικανότητα ενός υπαλλήλου ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις 

αλλαγές στις εργασιακές απαιτήσεις, στους πελάτες και στους καταναλωτές» . 

Λόγω του μελλοντικού προσανατολισμού περιλαμβάνει σύμφωνα με τον Μ.London 

(1989),, όποια δεν σχετίζεται με τις υφιστάμενες απαιτούμενες δεξιοτεχνίες.  

12.17 Οι ευκαιρίες και οι τρόποι εξέλιξης ,καριέρας και επαγγελματικής 

σταδιοδρομίας 

Η έννοια της καριέρας και της σταδιοδρομίας «είναι ένα σημαντικό κομμάτι της 

Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ψυχολογίας» και θεωρείται ίσως το πιο κρίσιμο 

στοιχείο για την παραμονή και την εύρεση ταλέντων στην επιχείρηση.  

Σύμφωνα με τον D.T.Hall (1996) η σταδιοδρομία μπορεί να αποκαλείται «πρωτεϊκή 

σταδιοδρομία» από τον θαλάσσιο θεό Πρωτεύς που ήταν ποιμένας των ποιμνίων 

Ποσειδώνα και Μυριόμορφος θεός ο οποίος άλλαζε πολλές μορφές. Η πρωτεϊκή 

σταδιοδρομία αναφέρεται οπότε  «στην σταδιοδρομία που μεταβάλλεται συχνά λόγω 

των αλλαγών ,οι οποίες παρατηρούνται στα ενδιαφέροντα ,στις ικανότητες ,στην αξία 

του ατόμου και αφετέρου στο εργασιακό περιβάλλον.»  

Η ψυχολογική επιτυχία η οποία είναι επιχειρησιακός όρος διαμορφώνεται από το 

αίσθημα αυτοϊκανοποίησης και περηφάνιας ,όταν επιτευχθούν επαγγελματικοί στόχοι 

,όπως μια προαγωγή και οι ευκαιρίες καριέρας και σταδιοδρομίας.  

Η νέα γενιά «Χ» δείχνει έκδηλο ενδιαφέρον για αυτό. Πλέον οι υπάλληλοι για να 

επιτύχουν πρέπει να ξέρουν το «γιατί εκτελούν τα συγκεκριμένα καθήκοντα και για 

«ποιον» Η συνεχής μάθηση βοηθά αποτελεσματικά στην συνεχή σταδιοδρομία. «Η 

πλέον ενδεδειγμένη θεώρηση μιας σταδιοδρομίας είναι σύμφωνα με τον M.B.Arthur 

(1994) και άλλους ότι «δεν έχει όρια». 
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Όσον άφορα την εξέλιξη τα προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης αφορούν την 

σταδιοδρομία ,χρησιμοποιώντας κύκλους μαθημάτων, οι οποίοι προσφέρονται από 

συμβούλους, πανεπιστήμια κλπ.  

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την παροχή ανάδρασης με βάση τις πληροφορίες που 

έχουν συλλεχθεί και μπορούν να εκφραστούν από ομοβάθμιους,manager και πελάτες.  

Ο δείκτης τύπου Myers-Briggs-Type Indicator-MBTI  είναι μια ψυχολογική δοκιμασία 

ή τεστ για την ανάπτυξη ικανοτήτων ηγεσίας «προκειμένου να γίνουν γνωστές οι 

προτιμήσεις των υπαλλήλων όσο άφορα στην ενέργεια ,στην συλλογή πληροφοριών 

,στη λήψη αποφάσεων και στον τρόπο ζωής» και προετοιμάζει το άτομο για ευκαιρίες 

καριέρας.  

Oι δείκτες σύγκρισης ή benchmarks πραγματοποιούν συγκριτική αξιολόγηση σε 

κρίσιμα συμβάντα της σταδιοδρομίας των εκτελεστικών στελεχών.  

Η «ανοδική ανάδραση» είναι οι αξιολογήσεις των υφισταμένων προς τον manager και 

πάντοτε πρέπει να γίνονται δεκτές με σεβασμό για να βελτιωθεί και ο ίδιος.  

Υπάρχουν επίσης και τα συστήματα σφαιρικής ανάδρασης τα οποία εμπεριέχουν 

αξιολογήσεις από το επαγγελματικό φάσμα των ανθρώπων του manager. 

Η εναλλαγή θέσεων εργασίας μπορεί να μεταβληθεί σε ευκαιρία σταδιοδρομίας εκ των 

εσω και στο εξωτερικό περιβάλλον διότι ο υπάλληλος συγκεντρώνει πληροφορίες για 

κάθε θέση που του ανατίθεται. 

Υπάρχει βέβαια και η μετάθεση αλλά η μετακίνηση προς τα κάτω δεν είναι αρχικά 

καλό σημάδι για κάποιον αλλά έπειτα μπορεί να σκεφτούμε ότι το επιδίωξε ο ίδιος για 

να ελέγχει μετά αποτελεσματικότερα το κατώτερο κλιμάκιο. 

 Εκτός των άλλων εφαρμόζεται το externship το οποίο είναι οι παροχή υπαλλήλων σε 

μια άλλη εταιρεία ,όπου εκεί θα αποκτήσουν μανική απασχόληση και θα έχουν 

περισσότερες ευκαιρίες σταδιοδρομίας γιατί τέτοιου είδους ευκαιρίες δεν υπάρχουν για 

τους part-time υπαλλήλους.  

Ο Android όρισε την έννοια της καριέρας ως «αλληλουχία των εργασιακών ρόλων 

,θέσεων και δραστηριοτήτων που βιώνει ένας άνθρωπος. Η  λέξη αλληλουχία έχει ως 

σκοπό να υποδείξει και την μελλοντική ανέλιξη του εργαζόμενου ατόμου, η έννοια του 

βηματισμού εμπεριέχει και το στοιχείο της εμπειρίας το οποίο είναι απαραίτητο για την 
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ανέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ,ενώ όρος εργασιακές εμπειρίες αναφέρεται 

σε όλες τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και δράσεις 

.Λόγω του ότι η θεωρία υποστηρίζει ότι τα άτομα διαφέρουν ως προς τα ατομικά τους 

χαρακτηριστικά κι τα επαγγέλματα διαφέρουν ως προς τα χαρακτηριστικά για την 

πλήρωση της θέσης , άμεσο αποτέλεσμα είναι η «επιτυχημένη επαγγελματική επιλογή 

να στηρίζετε στο ταίριασμα των ατομικών χαρακτηριστικών με τις απαιτήσεις τις 

θέσεις εργασίας, κι αυτό αναφέρεται ως συνταίριασμα του ανθρώπου με το περιβάλλον 

του  (person environment fit).  

Πάντως όλες οι μελέτες και οι έρευνες καταδεικνύουν ότι όταν σε ένα εργασιακό 

περιβάλλον υπάρχουν ευκαιρίες καριέρας και σταδιοδρομίας υπάλληλοι είναι πιο 

χαρούμενοι, πιο αποδοτικοί και πιο ικανοποιημένοι με την εργασία τους ,όποτε 

μειώνεται δραματικά η έλλειψη προσωπικού και ταλέντων ,το ποσοστό turnover κλπ., 

ενώ η επιχείρηση διατηρεί το brand name της ως μια επιχείρηση στην οποία όποιος 

συμμετέχει εξαλλάσσεται. 

12.18 Οι τρόποι λύσης εργασιακών συμβάσεων και η επίλυση συγκρουσιακών 

καταστάσεων 

Η λύση εργασιακών συμβάσεων πραγματοποιείται είτε με την ακούσια  αποχώρηση , 

δηλαδή η συμφωνία λύεται αμέσως και ένας υπάλληλος μπορεί να απολυθεί για μη 

επαρκείς λόγους σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση των Αμερικανικών δικαστηρίων 

,είτε με την εκούσια αποχώρηση, δηλαδή σε αντίθεση με την προηγούμενη περίπτωση 

όχι με πρωτοβουλία της εταιρίας αλλά του ίδιου. 

Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις (στην τελευταία) προτιμάται η παραμονή του 

υπαλλήλου.  

Υπήρχε το δόγμα παλαιοτέρα «απασχόληση κατά βούληση», που αν ένα από τα δυο 

μέρη δεν συμφωνούσε λυνόταν η εργασιακή σύμβαση.  

Σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης υπάρχει η «ευθυκρισία αποτελέσματος», 

δηλαδή « η κρίση που διατυπώνει κάποιος για τα παραδεδεγμένα αποτελέσματα  σε 

σχέση με τα αποτελέσματα που αποδέχονται άλλοι με τους οποίους ταυτίζεται»  

Βέβαια εάν αισθανθεί αδικία ο υπάλληλος μπορεί να προσφύγει σε επικίνδυνα μέσα 

,ακόμα και για την ασφάλεια της ζωής του εργοδότη ,προσπαθώντας να πάρει εκδίκηση 

αντί δικαστικά με αυτό τον τρόπο.  
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Η διακρατική δικαιοσύνη αφορά τον «διαπροσωπικό χαρακτά του τρόποι εφαρμογής 

των αποτελεσμάτων» Μερικά χαρακτηριστικά της είναι: η εξηγήσιμη κοινωνική 

ευαισθησία ,η αβρότητα σε σχέση ε το ενδιαφέρον για τις ανησυχίες του ατόμου και η 

κατανόηση.  

Υπάρχει βεβαία και οι δικονομική δικαιοσύνη η οποία στηρίζεται στις αρχές: της 

συνέπειας των διαδικασιών ,στην αποφυγή προκαταλήψεων, στην ακρίβεια στοιχείων, 

στην αντιπροσωπευτικότητα μέσω ομάδων υπεράσπισης και διαμαρτυρίας του 

απολυμένου  και η τήρηση δεοντολογίας.  

Η απόλυση πρέπει να γίνεται μετά από μια σειρά προειδοποιήσεων και όχι ξαφνικά. 

Αυτό ονομάζεται προοδευτική πειθαρχία ,δηλαδή κατά πρώτον γίνεται σε ένα σφάλμα 

του εργαζόμενου σύσταση ,μετά παρατήρηση, έπειτα μετάταξη θέσης και στο τέλος 

επέρχονται οι κυρώσεις.  

Η εναλλακτική επίλυση διαφόρων ΕΕΔ εφαρμόζεται μέσω τεσσάρων σταδίων  

Δηλαδή πρώτα με την πολιτική ανοικτών θυρών τα άτομα προσπαθούν να καταλήξουν 

σε συμβιβασμό. 

Εάν δεν τα καταφέρουν το δεύτερο στάδιο είναι η Επανεξέταση από ομοβάθμιους που 

εκπροσωπείται από μια ομάδα ατόμων αναλόγων συμφερόντων ,τα οποία επιδιώκουν 

το συμβιβασμό. 

Εάν δεν επιτύχει ούτε αυτό πάμε στο στάδιο τέσσερα το οποίο είναι η διαμεσολάβηση 

,όπου ένα τρίτο ουδέτερο μέρος της εταιρίας προσπαθεί παρακολουθώντας την υπόθεση 

τα δύο μέρη να καταλήξουν σε συνδυασμό.  

Εάν δεν επιτευχθεί η συμφωνία ούτε με αυτό τον τρόπο το στάδιο 4 είναι η διαιτησία, 

όπου ένας επαγγελματίας διαιτητής που δεν ανήκει στην εταιρία εξετάζει την υπόθεση 

και την επιλύει μονομερώς.  

Εκτός όσων αναφέρονται υπάρχουν και προγράμματα αρωγής υπαλλήλων όπως τα 

ΠΑΥ. Αυτά είναι μια προσπάθεια των εργοδοτών μέσω προγράμματος να 

επιδιορθώσουν τα ψυχολογικά η συναρτησιακά προβλήματα των εργαζόμενων. 
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12.19 Το εργασιακό άγχος και οι μορφές δυσαρέσκειας στον χώρο εργασίας και η 

ικανοποίηση της εργασίας 

 Υπάρχει επιπλέον στην εταιρεία μία «προοδευτική κλίμακα αποχώρησης» ,όπου «τα 

δυσαρεστημένα άτομα ακολουθούν ένα σύνολο συμπεριφορών για να αποφύγουν την 

εργασιακή τους κατάσταση» με σκοπό την εκούσια αποχώρηση.  

Υπάρχουν δυο απομακρύνσεις απ την εργασία: η σωματική η οποία εκδηλώνεται με 

ποσοστό αποχώρησης,turnover,απουσιών και αργοπορημένων αφίξεων και η 

ψυχολογική απομάκρυνση κατά την οποία ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρεται καθόλου για 

την δουλεία τούτη ασάφεια του ρόλου ,η σύγκρουση του ρόλου και υπερφόρτωση ή η 

υπερφόρτωση του ρόλου επηρεάζουν αρνητικά τους εργαζομένους στα καθήκοντα 

τους. 

 Επίσης όταν οι συνάδελφοι δεν είναι φιλικοί, δηλαδή δεν υπάρχει κοινωνική 

επιδεκτικότητα και όταν το ύψος της αμοιβής και των αντιπαροχών μειώνεται αποτελεί 

πηγή δυσαρέσκειας για τους υπαλλήλους.  

Ο Περιγραφικός Δείκτης Εργασίας-Job  Descriptive evaluation δίνει έμφαση στην 

εποπτεία ,στους συναδέλφους και σε άλλες πηγές ικανοποίησης των υπαλλήλων. Τα 

προγράμματα για τους υπαλλήλους καθώς κι η ικανοποίηση τους πέμπει να 

αξιολογούνται και να ελέγχονται. 

Όπως γνωρίζουμε υπάρχουν πιέσεις στην αγορά, ανταγωνισμός της αγοράς προϊόντος 

και στην αγορά εργασίας παραλλάσαμε την θεωρία και τον νόμο περί ισότητας και 

δίκαιης μεταχείρισης. 

 Οι υπάλληλοι ειδικά είτε οι ταλαντούχοι είτε οι εργαζόμενη με υψηλή απόδοση 

αποτελούνε πόρο για την εφτάρια γιατί βγαίνοντας στην αγορά πιο γρήγορα το 

παραγόμενο προϊόν μειώνεται το συνολικό κόστος της εταιρίας σε αντίθεση με αυτούς 

που τάσσονται υπέρ της λογικής ότι είναι έξτρα δαπάνη.  

12.20 Η πολιτική αμοιβών 

Η «θεωρία της αποτελεσματικότητας της αμοιβής» λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι 

συνολικές αποδοχές επηρεάζουν την παραγωγικότητα του εργαζομένου καθώς ο 

εργαζόμενος μέσα του ταυτίζει την εργασία που παράγει με το ποσό αξίζει ο ινδιάνοι 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το κόστος εργασίας και συνεπώς την αμοιβή του 

εργαζομένου είναι η ελαστική ή ανελαστική ζήτηση, η μεταβαλλόμενη ζήτηση ανάλογα 
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με την τιμή του προϊόντος , οι συγκεκριμένες δεξιότητες των υπαλλήλων για αυτή την 

αγορά , προσέλκυση και η παραμονή των υπαλλήλων οι οποίοι διαθέτουν ειδικές 

δεξιότητες, το κόστος της πρόσληψης αντικαταστατών κλπ.  

Υπάρχουν επίσης οι βασικές θέσεις απασχόλησης ,δηλαδή οι θέσεις κλειδιά και οι 

περιφερειακές που θεωρούνται μη βασικές.  

Για να δοθεί η κατάλληλη αμοιβή στον κατάλληλο άνθρωπο πρέπει να μετρηθούν η 

παραγωγικότητα και αλλά πολλά αστοιχείωτο σύστημα Point Factor παρέχει τους 

αντισταθμιστικούς παράγοντες για κάθε εργασία  με ένα σύστημα στάθμισης.  

Η «γραμμή πολιτικής για την αμοιβή» στηριζόμενοι στα στοιχεία της βασικής θέσης 

απασχόλησης και στην αξιολόγηση εργασίας βγάζοντας με αυτό τον τρόπο ένα 

συντελεστή για τις προβλεπόμενες μηνιαίες αποδοχές. 

 Επίσης εναλλακτικά υπάρχει η κλίμακα αμοιβών στην οποία όμως μπορούν να 

δημιουργηθούν αδικίες στην συνείδηση των υπαλλήλων καθώς ένας υφιστάμενος 

μπορεί να παίρνει το ίδιο με κάποιον ο οποίος είναι ιεραρχικά ανώτερος. 

Οι υπάλληλοι επίσης πραγματοποιούν εξωτερικές συγκρίσεις μεταξύ της δικής τους 

αμοιβής και των άλλων υπάλληλων σε άλλες εταιρίες, γεγονός το οποίο μπορεί να 

επιφέρει σύγχυση και δυσαρέσκεια τρόπος σχεδιασμού ,λήψης αποφάσεων 

,κοινοποίησης ενός νέου προγράμματος είναι εξίσου σημαντικό με την κοινοποίηση 

των αμοιβών.  

Οι μισθοί καθώς και όλες οι αντιπαροχές επηρεάζουν πλούτο βιοτικό επίπεδο και την 

ψυχολογία του εργαζόμενου.  

Η αμοιβή μπορεί να αποτελέσει έναν υψηλό παράγοντα υποκίνησης . 

 Με την κατάλληλη στρατηγική θα εφαρμοστούν και οι ανάλογες πολιτικές αμοιβών.  

Αμεροληψία της αμοιβής είναι ένα μείζον ζήτημα το οποίο αφορά τους εργοδότες. 

Τα προγράμματα αμοιβής ξανατονίζουμε ότι πρέπει να αποσαφηνίζονται πλήρως ,ο 

κάθε εργαζόμενος να ξέρει γιατί πήρε αυτό το μισθό, ποιες είναι οι αδυναμίες του ,τα 

λάθη του και τα δυνατά του σημεία με σκοπό να κατανοήσει πλήρως το σύστημα 

αμοιβών και να αυτοβελτιωθεί. 

 Οι στρατηγικές διαχείρισης αμοιβών σαφώς διαφέρουν από εταιρία σε εταιρία και αυτό 

εξαρτάται από πολλά στοιχεία όπως το πλαίσιο κανόνων και αξιών κλπ. προγράμματα 
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συγκριτικής αξιολόγησης μας πληροφορούν για τι κάνουν οι αντίπαλες επιχειρήσεις, 

και εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε πως ότι είναι καλό για εκείνους μπορεί να είναι 

καταστροφικό για εμάς. 

 Η Ισόρροπη Κάρτα Βαθμολογίας-Balanced Scorecard αναλύεται πλήρως σε επόμενο 

κεφάλαιο. 

12.21 Κοινωνικές Πολιτικές στο επιχειρησιακό πλαίσιο 

ΟΙ κοινωνικές πολιτικές των εταιριών πρέπει να αυξηθούν.  

Το κόστος βέβαια παροχών αυξάνεται στην περίπτωση της υγείας μέσω της κοινωνικής 

ασφάλισης και περίθαλψης κλπ. «Ο έλεγχος τέτοιων δαπανών είναι απαραίτητος για 

τον ανταγωνισμό στην αγορά προϊόντος».  

Για να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίες οι επιχειρηματίες πρέπει 

να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο πρόσθετων παροχών ,όπως συνταξιοδοτικά 

προγράμματα κλπ.  

Οι υπάλληλοι επίσης για να διατηρηθούν πρέπει να ενημερωθούν για το προσθετό 

πακέτο παροχών και πολλές φόρες αυτό να προσαρμοστεί στα μέτρα τους. Συνήθως οι 

εργοδότες παρέχουν ασφάλιση υγείας, συνταξιοδοτικές παροχές, φροντίδα των παιδιών 

των εργαζομένων, φιλικές προς την οικογένεια πολιτικές, αμοιβές για μη εργασθέντα 

χρόνο όπως είναι οι αναρρωτικές ή εκπαιδευτικές άδειες, εργατικές αποζημιώσεις 

,ασφάλιση κατά της ανεργίας κλπ.  

Οι συνέπειες από τέτοιες πολιτικές επηρεάζουν εργοδότες και εργαζόμενους, ενώ 

παράλληλα οι εργαζόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη ότι θα έχουν όλο και περισσότερη 

ευθύνη για την δική τους οικονομική ασφάλεια συνταξιοδοτικές παροχές θα εξαρτώνται 

από τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις τις οποίες παίρνουν για λογαριασμό τους οι 

υπάλληλοι και ο σχεδιασμούς των παροχών για τη φροντίδα υγείας «αλλάζει ώστε να 

ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να γίνουν πιο ενημερωμένοι καταναλωτές στις ΗΠΑ.  

Παρατηρούμε ότι αυτή η νεοφιλελεύθερη στάση γίνεται προσπάθεια να εφαρμόστε 

εκτός από την Γεύεσαι στην Ελλάδα που είναι μέλος τους αλλάζοντας μερικά 

δικαιώματα ,όπως το δικαίωμα ασφάλισης καθώς απατούνται πλέον ένας 

συγκεκριμένος αριθμός ενσήμων για την δημιουργία και την ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας. 
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12.22 Ο ρόλος των θεωριών των κινήτρων στην επαγγελματική πορεία και η 

σημασία του 

Ο Murray το έτος 1938 ήταν ο πρώτος ο οποίος πραγματοποίησε αναφορά στο κίνητρο 

επίτευξης , θεωρώντας ότι η ανθρωπινή προσωπικότητα «μπορεί να περιγραφεί από μια 

σειρά θεμελιωδών αναγκών» και τα διάφορα άτομα δεν έχουν τα ιδία ατομικά 

χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά προσωπικότητας και το γεγονός αυτό αντανακλάται 

στην προσωπικότητα του. 

 Η θεωρία αυτή εξηγεί γιατί στον επαγγελματικό βίο τα ιδία γεγονότα και καθήκοντα 

ένας άνθρωπος τα αντιλαμβάνεται ή τα διαχειρίζεται διαφορετικά ,καθώς και την 

διαφορετική αναγκαιότητα του κάθε υπαλλήλου για μάθηση και εκπαίδευση. 

 Ο Murray εφεύρε το ψυχομετρικό τεστ ή διαγνωστικό εργαλείο το οποίο ονομάζεται  

Thematic Apperception Test –ΤΑΤ , για την μέτρηση αυτών των πεποιθήσεων λόγω 

του ότι βρίσκονται στο ασυνείδητο και δεν εκφράζονται εμφανώς στην καθημερινότητα 

της επαγγελματικής ζωής. 

 Έπειτα η θεωρία της επίτευξης συνεχίστηκε με  πρόοδο των αποτελεσμάτων από τους 

McClelland and Atkinson και οι οποίοι έγραψαν το  βιβλίο « Το κίνητρο επίτευξης» 

(1953) μαζί με τους Clark and Lowell.  

Οι προαναφερόμενοι συγγραφείς εξετάζουν την ικανοποίηση ,η οποία δημιουργείται 

μετά την περάτωση ενός έργου και μεγιστοποιείται όσο δυσκολότερο είναι το εργάτη 

συμπέρασμα είναι ότι τα μονότονα και εύκολα καθήκοντα του εργαζομένου σε 

αντίθεση με τα πολύπλοκα καθήκοντα λογικής δυσκολίας προκαλούν την ανάγκη 

ικανοποίησης του εγώ του εργαζομένου.  

Επιπρόσθετα η ανάγκη επίτευξης  λειτουργεί αυξητικά ή «διεγείρεται» όταν τα 

αποτελέσματα συνδέονται με αμοιβές για την επίτευξη του στόχου. 

 Φυσικά εκτός από τα θετικά αισθήματα τα οποία δημιουργεί η ανάγκη επίτευξης όπως 

η υπερηφάνεια ,υπάρχουν και τα αρνητικά συναισθήματα όπως για παράδειγμα η 

ντροπή φόβος αποτυχίας κλπ.  

Καθημερινά στην εργασία μας παρατηρούμε καταστάσεις «συναγωνισμού» όπως 

ορίζεται και από την  ψυχολογία  «υπό την παρουσία ενός επιπέδου τελειότητας» , 
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δηλαδή με άμεση συσχέτιση με εσωτερικά συναισθήματα όπως η ασφάλεια φόβος ,η 

ικανοποίηση κλπ. Ο McClelland εξέτασε αυτές τις καταστάσεις  και υπέθεσε ότι το 

κίνητρο των ανθρώπων για να επιτύχουν σε μια κατάσταση συναγωνισμού πρέπει να 

μετρηθεί ανεξάρτητα από τις «επιδόσεις σε συγκεκριμένα έργα».  

Το μετρούμενο κίνητρο το ονόμασαν «ανάγκη για επίτευξη» -need to achieve: nAch.  

Οι McClelland and Atkinson δημιούργησαν ένα εργαλείο μέτρησης το οποίο βασίζεται 

στις λέξεις που σχετίζονται με την επιτυχία όταν κάποιος διηγείται μια ιστορία. 

 Ο McKelland υποστηρίζει ότι είναι τρεις οι αναγκαίες συνθήκες για την διέγερση του 

κίνητρου επίτευξης και όπως της ορίζει είναι: 

 1.το άτομο να θεωρεί προσωπικά υπεύθυνο τον αυτό του  για το αποτέλεσμα,  

2.να έχει γνώση του αποτελέσματος  

και τέλος 3. Να υπάρχει κάποιο ρίσκο όσον αφορά τις πιθανότητες επιτυχίας του.  

Και οι τρεις αυτοί κανόνες εμφανίζονται στην ανάθεση νέων καθηκόντων . 

 Ο εργαζόμενος επιθυμεί να γνωρίζει τι αφορά η θέση απασχόλησης του, τι 

προσδοκάται από αυτόν ,ποιος είναι ο στόχος του οργανισμού κλπ ,καθώς και να 

συμμετέχει ενεργά στο εργασιακό  του περιβάλλον για να παραμένει σε ανεκτά ή 

υψηλά επίπεδα ικανοποίησης από την επιχείρηση στην οποία εργάζεται.  

Ο McKelland μετά το 1953 και την συγγραφή του βιβλίου που αναφέραμε έστρεψε την 

προσοχή του  «στην διερεύνηση των συστατικών του κινήτρου επίτευξης που συνδέεται 

με την οικονομική πρόοδο και κοινωνική ανάπτυξη . 

 Ο Atkinson αφετέρου διερεύνησε τον μηχανισμό μέσα στον οποίο λειτουργεί αυτό το 

κίνητρο και επηρεάζει την συμπεριφορά. 

 Αποτέλεσμα ήταν να ανάπτυξη την τάση  για επίτευξη επιτυχίας, την τάση για 

αποφυγή της  αποτυχίας και το τελικό κίνητρο επίτευξης.  

Η «τάση για επίτευξη επιτυχίας» προσδιορίζεται ως « η περίσταση επίτευξης είναι 

οποιαδήποτε περίσταση στην οποία το άτομο γνωρίζει ότι η επιτέλεση του θα 

αξιολογηθεί  από τον ίδιο ή από άλλους με βάση κάποια τυπικά κριτήρια ποιότητας και 
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ότι οι συνέπειες των ενεργειών του  θα είναι είτε μια ευνοϊκή αξιολόγηση ,είτε μια μη 

ευνοϊκή κρίση» 

 Το κίνητρο για επίτευξη επιτυχίας χαρακτηρίζεται από την δύναμη του κινήτρου  για 

επίτευξη επιτυχίας (Motive for Success)  το οποίο αποτιμάται με το τεστ ΤΑΤ , 2. Την 

πιθανότητα που δίνει το άτομο κατά την κρίση του για την σωστή διαχείριση του έργου 

το οποίο πρέπει να χειριστεί (Probability of success) και τέλος 3. To εξωτερικό κίνητρο 

της άξιας του επιτυχημένου έργου. 

Η θεωρία του ανακαθορισμού διατυπώθηκε από τους Deco and Aryan το έτος 1985 

επικαλούνται ότι είναι θεμελιώδης και στοιχειώδης ανθρωπινή ανάγκη και αφορά την 

επιθυμία των άλλων να είναι υπεύθυνοι ανεξάρτητοι και κύριοι του εαυτού τους άσχετα 

με την επιλογή την οποία θα ακολουθούσουν και μπορεί να αυτοδεσμευτούν από μόνοι 

τους. 

Επίσης η ανάγκη για σχέση με τους άλλους περιλαμβάνει την επιδεκτικότητα, την 

προθυμία σύναψης φιλικών σχέσεων ,τον σεβασμό κλπ. και όπως μελετήσαμε στην 

ενότητα της στρατηγικής διοίκησης ανθρωπίνων πόρων ένας εργαζόμενος παίρνει καλά 

στο εργασιακό του περιβάλλον όταν οι συνάδελφοι του είναι φιλικοί και πρόθυμοι και 

γενικά του φέρονται καλά. Η αντίθετη περίπτωση αποτελεί αρνητικό παράγοντα για την 

επίδοση. 

Τέλος η ικανοποίηση της ανάγκης για ικανότητα, δηλαδή το άτομο να μπορεί να 

επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσα δοκιμάζεται συνεχώς στο εργασιακό περιβάλλον 

καθώς ο υποκινούμενος εργαζόμενος εκτελώ και ασκεί σωστά τα καθήκοντα του ώστε 

να έχει ευκαιρίες ανάπτυξης, εξέλιξης, καριέρας , σταδιοδρομίας και προαγωγή. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι τεράστιο ρόλο διαδραματίζει η θεωρία 

του Roger για το κίνητρο της αυτό-πραγματωσης ,μέσω των ίδιων των πράξεων του ή 

των σχέσεων του με τους άλλους σε συνάρτηση με την πυραμίδα την οποία ανέπτυξε ο 

Maslow  το έτος 1954 με τα πέντε επίπεδα αναγκών ,στην οποία το τελευταίο και 

βασικότερο επίπεδο είναι η αυτοολοκλήρωσή. 

 Συνίσταται επομένως στους επιχειρηματίες να αναδιοργανώσουν το οργανωτικό τους 

πλαίσιο και την ανάλυση θέσεων εργασίας στο τμήμα ανθρωπίνων Πόρων ούτος ώστε  

να διατηρούν τα ταλέντα τους ,να μειωθεί το ποσοστό turnover και να είναι 

ικανοποιημένοι από το ενδιαφέρον της εργασίας τους. 
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Τέλος πρέπει να επισημάνουμε ότι η μάθηση έχει συμπεριφορισμό χαρακτήρα και 

μαθαίνετε με την επανάληψη ένα αντικείμενο ,οπότε οι manager πρέπει να δίνουν 

προτεραιότητα σε αυτό στα σεμινάρια κατάρτισης και εκπαίδευσης, ώστε η διδασκαλία 

να είναι μια ευχάριστη μαθησιακή εμπειρία. 
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Κεφάλαιο 13:  Η ΜΕΘΟΔΟΣ  ΤΗΣ BALANCED SCORECARD ΩΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

13.1  Εισαγωγικά 

Στην παρούσα ενότητα μελετούνται οι τρόποι με τους οποίους υπεισέρχεται με ταχύς 

ρυθμούς η ανάπτυξη από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ,ώστε να εξελιχθούν σε 

επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας με την μέθοδο της Balanced Scorecard ,δηλαδή με την 

Κάρτα Ισσόροπης Απόδοσης. Η διεργασία αυτή αποδίδεται στα αγγλικά με τον όρο 

FGSMMEς .Στην συγκεκριμένη ενότητα διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι οι τρόποι με τους 

οποίους επιτυγχάνεται η ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα μιας πολυεπίπεδης προσέγγισης, 

συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών πηγών και πλαισίων για την μέτρηση της 

απόδοσης ,που όμως καταλήγουνε και πάλι στην ανάπτυξη. 

13.2 Γενικές αρχές και χαρακτηριστικά 

Κατά πρώτον μπορούμε να πούμε ότι τα κέρδη αποτελούν μια συνηθισμένη προσέγγιση 

με χρηματοοοικονομικούς δείκτες και επιδόσεις. Κατά δεύτερον όμως πολύ σημαντικό 

ρόλο διαδραματίζουν και άλλες άυλες πτυχές όπως η μέτρηση της ικανοποίησης των 

πελατών, η επίτευξη βραβείων τα οποία δίνονται στις καλύτερες βιομηχανικές και 

γενικά λειτουργικές μονάδες, όπως για παράδειγμα το βραβείο Deming στην Ιαπωνία, 

το βραβείο Malcom Baldrige στην Αμερική ή το βραβείο EFQM στις χώρες της 

Ευρώπης(θέμα το οποίο θα μελετήσουμε σε άλλη ενότητα), η παραλαβή των εκθέσεων 

των πελατών που αντικατοπτρίζουν την επιχείρηση , όπως λίστες παραπόνων κλπ. και η 

δημοτικότητα της ιστοσελίδας. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν βέβαια και τα 

τεχνολογικά μέσα με τα οποία λειτουργεί η εταιρεία, ο αριθμός και κυρίως η ποσότητα 

των επιτυχημένων καινοτομιών, οι οποίες εγκρίθηκαν επίτευξη των στόχων των 

δεικτών απόδοσης των εργαζομένων, καθώς και η διατήρηση ή η εναλλαγή (turnover) 

του προσωπικού. Επίσης ευρέως διαδεδομένη σημασία τα τελευταία χρόνια με σκοπό 

την ανάπτυξη της επιχείρησης δίνεται στην αποδοτικότητα των υπαλλήλων η οποία έχει 

γίνει γνωστό ότι εξαρτάται από άυλα στοιχεία αυτοολοκλήρωσης και ικανοποίησης, 

δηλαδή στοιχεία της επιστήμης της ψυχολογίας, όπως το ευέλικτο εργασιακό 

περιβάλλον και οι ευκαιρίες καριέρας και σταδιοδρομίας. Στην Ελλάδα υπάρχει ένας 

ανάλογος θεσμός ο οποίος ονομάζεται Best Workplace , ο οποίος αποτιμά καίρια 

στοιχεία στην διαμόρφωση ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος, όπως η ανοιχτή 

επικοινωνία η συνεννόηση ,η σχέση με τους ανθρώπους της Διοίκησης, δηλαδή η 
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σχέση μεταξύ υφισταμένων και προϊσταμένων ,οι αμοιβές , οι ευκαιρίες εξέλιξης κλπ., 

το οποίο συναινεί την καλή επίδοση, ικανοποίηση και απόδοση των εργαζομένων.  

Αυτά ονομάζονται άυλα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία και εξισορροπούν την σχέση 

των κινήτρων των εργαζομένων και της ικανοποίησης των πελατών. Πρέπει σε αυτό το 

σημείο να επισημάνουμε επίσης ότι αυτά τα στοιχεία ευθυγραμμίζονται με τις 

στρατηγικές της εταιρείας . 

13.3 Τα συστήματα μέτρησης απόδοσης ,η σημασία και ο ρόλος τους 

 Τα συστήματα μέτρησης των επιδόσεων ,γνωστά και ως PMMς αναγνωρίζονται ως 

κύριοι παράγοντες μέτρησης της βελτίωσης των επιχειρηματικών επιδόσεων και άρα 

και της ανάπτυξης τους σε γνωσιακό επίπεδο και σε επίπεδο αποτελεσματικότητας και 

πάντοτε είναι ευθυγραμμισμένα με τους στρατηγικούς στόχους των εταιρειών 

(Kennerley and Noely , 2003). 

Ο ρόλος των συστημάτων απόδοσης έγκειται εκτός των άλλων  στο να βοηθήσουν τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις να διαχειριστούν την αβεβαιότητα απέναντι στην ζήτηση την 

οποία προβλέπουν ότι θα έχουν από τους πελάτες και κατ΄επέκταση  στις 

καταναλωτικές επιθυμίες και αποφάσεις ,οι οποίες δημιουργούν την ζήτηση. Σε γενικές 

γραμμές επίσης βελτιώνουν την θέση της επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών και 

κατά συνέπεια για να πραγματοποιηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησης μέσα στον 

κλάδο ή σε άλλους κλάδους ,απαραίτητο στοιχείο είναι η καινοτομία των προϊόντων ή 

των υπηρεσιών και η εξέλιξη των συστημάτων αλλαγής καταρχήν στο 

ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον με αποτέλεσμα η εταιρεία να ανταποκρίνεται στις 

ραγδαίες ανταγωνιστικές διαδικασίες αλλαγής στο εγχώριο ή παγκόσμιο 

νεοφιλελεύθερο καπιταλιστικό κατεστημένο ,το οποίο βιώνουμε. Οι περισσότερες 

έρευνες πάντως μέχρι πρόσφατα επικεντρώνονταν κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις 

,παραλείποντας την διερεύνηση της σημασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 

αναπτυξιακό επίπεδο. (Zaman , 2003) . Η ολοκλήρωση της κατανόησης των 

επιχειρηματικών συστημάτων απόδοσης σε αναπτυξιακό επίπεδο πάντως απαιτεί την 

κατανόηση μιας σειράς παραγόντων όπως για παράδειγμα την κατανόηση της 

διαμόρφωσης οικονομιών κλίμακας, τον ρόλο των περιορισμένων πόρων (Hills , 1999) 

και την κατανόηση του στρατηγικού προσανατολισμού της διαχείρισης της απόδοσης. 

Πρέπει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι ο Stokes το 2000 υπογράμμισε ότι 

ανάλογα με το είδος της επιχείρησης επιδιώκονται διαφορετικές στρατηγικές οι οποίες 
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εξαρτώνται από εσωτερικούς (ενδοεπιχειρησιακούς) και εξωτερικούς παράγοντες όπως 

το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Απαραίτητη είναι η κατανόηση του τρόπου που λειτουργούν οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις ώστε να αυξήσουν το μέγεθος τους. Οι σύγχρονες μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στην ανάπτυξη με γρήγορους ρυθμούς, 

χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα της μέτρησης των επιδόσεων το οποίο θα αναφέρουμε 

στην παρούσα ενότητα και επικεντρώνονται στους δείκτες οι οποίοι έχουν σχέση με τον 

ανθρώπινο παράγοντα , δηλαδή στις οργανώσεις των εργαζομένων και φυσικά στην 

ικανοποίηση και στην αφοσίωση των πελατών. 

 

13.4 Η σύγχρονες μέθοδοι προσέγγισης και μέτρησης της ανάπτυξης βάση της BCS 

και η σημασία και η αξιολόγηση τους 

Η παραδοσιακή προσέγγιση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων έχει ως επίκεντρο τον 

ρόλο και την σημασία των χρηματοοικονομικών στοιχείων όπως για παράδειγμα τους 

δείκτες αποδοτικότητας των επενδύσεων, την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων κλπ. ΟΙ 

FGSMEς ακολουθούν ένα διαφορετικό είδος προσέγγισης της ανάπτυξης όπου καίριο 

ρόλο διαδραματίζει η  Κάρτα Ισσόροπης Απόδοσης (Balanced Scorecard) ,με σκοπό να 

κατανοήσουν τις ανάγκες των υπαλλήλων αλλά και των πελατών. Μέσω αυτού του 

τρόπου πιστεύουν ότι επιτυγχάνεται έμμεσα η ανάπτυξη ,της οποίας τα στοιχεία 

ακολουθούν παρακάτω. 

ΟΙ FGSMEs επιτυγχάνουν το ελάχιστο 20% ετήσια αύξηση των πωλήσεων σε μια 

περίοδο πέντε ετών. Οι συγκεκριμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ταχείας ανάπτυξης 

καταλαμβάνουν το 10% όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παγκόσμια και η 

σημασία τους είναι πολύ μεγάλη καθώς συμβάλλουν ουσιαστικά στο εθνικό εισόδημα. 

.(Tan, 2007). Όπως παρατηρούμε κατά πρώτον Ο Tan αναγνωρίζει  την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων ως μία συνιστώσα αύξησης του εθνικού εισοδήματος ,οπότε κατά 

δεύτερον αυτό το γεγονός κάνει παραδεκτό και τεκμηριώνει την σημασία της έννοιας 

της ανάπτυξης σε μακροοικονομικό και εθνικό επίπεδο. Επιστρέφοντας στις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις ,πρέπει να επισημάνουμε ότι ονομάζονται αλλιώς και 

«γαζέλες», λόγω του αυξανόμενου ρυθμού ανάπτυξης τους. Στις περισσότερες από 

αυτές τις επιχειρήσεις αναλύοντας την δομή τους παρατηρούμε ότι ο ιδρυτής κατέχει 

και τον ρόλο του Διευθύνοντα συμβούλου, δηλαδή υπάρχει ταύτιση των ιδρυτών και 
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της Διοίκησης γενικότερα, ενώ το όραμα της εταιρείας κατευθύνεται από τους 

ανθρώπους που προαναφέραμε (ΟΟΣΑ,2002). Μεγάλο ρόλο επομένως διαδραματίζει η 

ισχυρή ηγεσία , η οποία δίνει τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές. Επίσης από 

μελέτες για μια υγιή εταιρεία σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζει η εκτίμηση της αξίας των 

πελατών μέσα στο πλαίσιο της αλυσίδας αξίας, η πελατοκεντρική φιλοσοφία εκμάθηση 

, τα προγράμματα εκπαίδευσης (training), η εκμάθηση από τους παλαιοτέρους 

καινοτομία και η εξερεύνηση ,μέσω του τμήματος R&D(Έρευνα και Ανάπτυξη). Αυτές 

οι πολιτικές ,οι οποίες δημιουργούν τις αξίες της έρευνας ,της επικοινωνίας, της 

χρηστής διοίκησης ,του οράματος ,του προγραμματισμού ,της αξιοπιστίας ,της 

ποιότητας ,του ελέγχου και ούτω καθεξής αντικατοπτρίζουν την εταιρεία και γίνονται 

μέρος της κουλτούρας της. Οι αναδυόμενες FGFS έχουν διαφορετικές οργανωσιακές 

πρακτικές ,που διευκολύνουν την ανάπτυξη τους από ότι οι μεγαλύτερες, ώριμες 

επιχειρήσεις (Barriger, Jones and Lewis ,1998). Ένα παράδειγμα είναι οι πρακτικές και 

ο τομέας διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (HRM) στους τομείς της κατάρτισης, της 

ανάπτυξης των εργαζομένων ,των οικονομικών κινήτρων ενώ οργανωσιακά ένα 

παράδειγμα είναι ο διαφορετικός τρόπος μεταχείρισης της διαθεσιμότητας των 

αποθεμάτων( Barriger,Jones and Neuman,2005). Ο πειραματισμός επίσης είναι μέρος 

της κουλτούρας των FGF .Οι ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις έχουν ως στόχο την 

ισσοροπία μεταξύ των χρηματοοικονομικών δεικτών, των μακροπρόθεσμων 

δυνατοτήτων απόδοσης της επιχείρησης και παράλληλα την ενίσχυση των σχέσεων 

τους με τους πελάτες ,ακολουθώντας την πελατοκεντρική φιλοσοφία. (Tange, Larsen 

and Ito, 1998). Ταυτόχρονα είναι προσανατολισμένες στο εξωτερικό γίγνεσθαι  και 

στην αγορά ,εφαρμόζοντας συνήθως στρατηγικές διαφοροποίησης, οι οποίες όπως 

διαπιστώνεται από τον διεθνή οργανισμό ΟΟΣΑ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις 

στενές σχέσεις με τους πελάτες και τις εξατομικευμένες επαφές μαζί τους, σε αντίθεση 

με τις ήδη ώριμες επιχειρήσεις που είναι περισσότερο απρόσωπες. Οι ανάγκες των 

πελατών καθώς και η ικανοποίηση τους είναι μια από τις υψηλότερες προτεραιότητες 

των FGFs, , καθώς προσθέτουν αξία στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όπως συμπεραίνουμε 

λοιπόν εκτός από την εστίαση στον πελάτη, απαραίτητη είναι η ανταλλαγή 

πληροφοριών ,συμβάλλοντας και σε αυτό η ανοικτή επικοινωνία ,ο διάλογος και η 

ανταλλαγή απόψεων εντός και εκτός του επιχειρησιακού περιβάλλοντος (Barriger and 

Jones ,2002) (Tan and Smyrnios ,2005a) 

Οι ακαδημαϊκές έρευνες για την μέτρηση της απόδοσης προέρχονται από ένα ευρύ 

φάσμα επιστημονικών κλάδων όπως η λογιστική οικονομική επιστήμη, η Διοίκηση 
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Ανθρωπίνων Πορών , το μάρκετινγκ , η διοίκηση επιχειρήσεων , το στρατηγικό 

management , η ψυχολογία και η κοινωνιολογία. (Marr and Schiumg, 2003). Στόχος 

είναι η ποσοτικοποίηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων των 

επιχειρήσεων(Targen,2003) και αυτό επιτυγχάνεται μέσω ποσοστών και δεικτών. Το 

κατά πόσο είναι ορθό αυτό βέβαια απασχολεί τους φορείς της επιχειρηματικής έρευνας 

(Fuhy et all, 2000) Επίσης επιζητείται η μεθοδολογική ετερογένεια, για την εξέταση 

πρόσθετων πηγών , δηλαδή η μεθοδολογία της έρευνας παίρνει πολύπλευρες και 

διαφορετικές μορφές για την εξέταση όλων των ενδεχόμενων πτυχών της γρήγορης 

ανάπτυξης μέσω της Balanced Scorecard (Conzalez-Benito Conzalez and Benito ,2005). 

Η ηλικία της εταιρείας και το μέγεθος είναι δύο σίγουροι παράγοντες για την μελέτη 

της ανάπτυξης και της αποδοτικότητας μιας εταιρείας, καθώς γνωρίζουμε ότι η εταιρεία 

διέπεται από 4 στάδια ανάπτυξης μέχρι την παρακμή της (στάδιο ωριμότητας κλπ.) 

Πρέπει να επισημάνουμε όσον αφορά την Balanced Scorecard ότι πλέον είναι μία από 

τις πιο δημοφιλέστερες μεθόδους ένδειξης της καλής και υγιούς λειτουργίας μιας 

εταιρείας και εισήχθη από τον Kaplan και τον Norton,η οποία βασιζόταν σε μια μελέτη 

ενός χρόνου σε 12 εταιρείες ,με στόχο την αποτελεσματική μέτρηση της επίδοσης των 

υπαλλήλων και της συνολικής απόδοσης της εταιρείας σε πολλαπλά επίπεδα τα οποία 

θα αναφέρουμε μετέπειτα (Kaplan and Norton ,1992). 

Οι αρχές της BCS παρέχουν μια ολιστική άποψη και εξετάζουν 4 σημαντικές πτυχές 

της εταιρείας: 1.την χρηματοοικονομική πτυχή,2.τους ελάτες 3.την καινοτομία και την 

μάθηση  και 4. τις εσωτερικές διεργασίες της επιχείρησης. Ο Kaplan και ο Norton to 

2005 πρότειναν αυτούς τους 4 παράγοντες ισσοροπίας για να διασφαλιστεί η 

μακροπρόθεσμη επιβίωση και η ανάπτυξη της εταιρείας. 

Πρέπει να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι  η  επιτυχία της BSC είναι τεράστια 

καθότι από την έναρξη της εφαρμογής της ,περισσότερο από το 50% του Fortune 

,δηλαδή περισσότερες από 500 εταιρείες χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο για την 

μέτρηση της απόδοσης. (Gumbus,2005; Marr and Schiuma,2003). Πάντως η έρευνα του 

de Wall (2005) κατέδειξε ότι η μέθοδος της BSC δεν είναι κατάλληλη για όλες τις 

επιχειρήσεις λόγω της πολυπλοκότητας των παραγόντων και την ύπαρξη ευρύ μεγέθους 

δεικτών. 

Οι Vorhies και Morgan, το 2005 υποστήριξαν ότι απαραίτητος είναι ο διαχωρισμός των 

στοιχείων μέτρησης της BCS σε “hard quantitative measures”, δηλαδή σε «σκληρά 

ποσοτικά μέτρα, και σε “soft qualitative measures”, δηλαδή σε «απαλά ποιοτικά 
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μέτρα». Σύμφωνα με αυτούς τους ερευνητές υπάρχουν 3 συνηθισμένοι τρόποι για να 

μετρηθούν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και είναι οι παρακάτω : 

1.το περιθώριο κέρδους /απόδοση επί των πωλήσεων 

2.η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων 

3.η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων 

Με βάση αυτή την οπτική οι συγκεκριμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν το 1ο μέτρο 

καθορίζει την ικανότητα της επιχείρησης να αντέξει τον ανταγωνισμό και περιλαμβάνει 

τις δυσμενείς αυξήσεις του κόστους, την μείωση των τιμών και τις προβλεπόμενες ή 

απρόβλεπτες μειούμενες μελλοντικές πωλήσεις. Το 2ο οικονομικό μέτρο ισχυρίζονται 

ότι καθορίζει την ικανότητα των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν περιουσιακά στοιχεία 

ενώ ο 3ο μέτρο καταδεικνύει την καταβολή των μερισμάτων στους μετόχους. 

Είναι σημαντικό πάντως να γνωρίζουμε ότι πολλές βελτιωτικές κινήσεις ,οι οποίες 

καταγράφονται στην BSC είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν άμεσα σε νομισματική 

αξία καθώς αποτελούνε άυλα στοιχεία και χαρακτηριστικά της επιχείρησης. (Ghalayer, 

Noble and Grave ,1997) 

Τα soft qualitative measures αποτελούνται από στοιχεία που είναι άυλης φύσης όπως η 

ικανότητα ,η γνώση κλπ. 

Οι Stone and Bank το 1997όπως προείπαμε επιχειρηματολόγησαν και αυτοί ότι οι 

μεγάλες επιχειρήσεις κλίνουν υπέρ των οικονομικών προτεραιοτήτων για να 

προσδιορίσουν την ανάπτυξη τους όπως για παράδειγμα η κερδοφορία κλπ. Όσο 

περνάει ο καιρός βέβαια γίνεται κατανοητό ότι τα soft qualitative measures όπως κατά 

πρώτον ειδικά η πελατοκεντρική φιλοσοφία και η δέσμευση στην ικανοποίηση των 

καταναλωτών και τα στοιχεία της ποιότητας οδηγούν στην αύξηση της κερδοφορίας της 

επιχείρησης (Stone and Bank ,1997) ενώ επίσης βοηθούν στην αλλαγή της κουλτούρας 

της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων την βελτίωση της επικοινωνίας, την βελτίωση του 

ηθικού των υπαλλήλων και του ομαδικού πνεύματος ,στην βελτίωση της ποιότητας 

,στην αφοσίωση του πελάτη και κατ 'επέκταση στην αύξηση των πωλήσεων. 

Είναι γνωστό ότι οι επιχειρήσεις επιθυμούν και έχουν ως προτεραιότητα πάντα την 

ρευστότητα τους. Γ ια αυτό τον λόγο σύμφωνα με τον Jarris , Carran Kitching και 

Geoffrey , το 2002 τα μετρητά διαδραματίζουν πολύ εντονότερο ρόλο για την επιβίωση 

της επιχείρησης έναντι της ομαλής ταμειακής ροής. 
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Ο Mackhave όμως το 1995 πραγματοποίησε μια διαφορετική διαπίστωση όσον αφορά 

τις ταχέως εξελισσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατατάσσοντας σε φθίνουσα σειρά 

σπουδαιότητας τα βασικά ποιοτικά στοιχεία. Κατά τον Mackhave λοιπόν πρώτη σε 

σπουδαιότητα έρχεται η ποιότητα, έπειτα οι ανταγωνιστικές επιδόσεις ,κατόπιν η 

αξιοποίηση των πόρων, τέταρτη η ευελιξία και πέμπτη η καινοτομία. Αυτή η άποψη 

έρχεται σε σύγκρουση με διατυπωμένες απόψεις άλλων συγγραφέων όπου ισχυρίζονται 

ότι ειδικά η καινοτομία και η αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων της επιχείρησης 

έρχονται σε πολύ υψηλότερη θέση όσον αφορά την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ειδικά 

στην σημερινή εποχή η καινοτομία διαδραματίζει καίριο ρόλο και σε αυτό το 

αντικείμενο πραγματοποιούνται διαγωνισμοί μεταξύ των εταιριών ,σεμινάρια και 

training όχι μόνο υπαλλήλων αλλά και αποφοίτων των πανεπιστημίων καθώς βασικό 

και σπουδαιότατο της στοιχείο είναι η εφευρετικότητα, η ευστροφία και η έξυπνη 

επιχειρηματικότητα. 

Έξι κύρια ευρήματα προέρχονται από την έρευνα των Mohamed B. , Fauzia J. και 

Mohammed P. το έτος 2014 , η οποία προσανατολίζεται στην ανάπτυξη των ταχέως 

εξελισσόμενων επιχειρήσεων και είναι τα παρακάτω:  

 

1.Τα μέτρα απόδοσης δεν προέρχονται από την σχέση με τους ανταγωνιστές. 

2.Οι FGSMEs υιοθετούν μια μεθοδική προσέγγιση μέτρησης των οικονομικών 

επιδόσεων 

3.Η εσωτερική υγεία της επιχείρησης εξαρτάται από τον καθορισμό στόχων και τον 

καθορισμό των target group της αγοράς 

4.Η σταθερή αξιολόγηση των επιδόσεων δίνει ισχυρή έμφαση στον πελάτη-

καταναλωτή 

5.Οι FGSMES υιοθετούν μια προσαρμοσμένη πολυδιάστατη προσέγγιση για την 

μέτρηση της απόδοσης της επιχείρησης. 

Όλα τα παραπάνω ευρήματα είναι πολύ φυσιολογικά ,γνωρίζοντας τον τρόπο με τον 

οποίο λειτουργούν οι ταχέως αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τους εξής 

λόγους: 

Καταρχήν οι FSFMES σε αντίθεση με τις μεγάλες ώριμες επιχειρήσεις οι οποίες 

ελέγχουν συστηματικά τις στρατηγικές των ανταγωνιστών (π.χ. η εταιρεία Virgin 
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Atlanhe ,Quantus κλπ. ) (Washighton,2005) ναι μεν έχουν επίγνωση για τις ενέργειες 

των ανταγωνιστών τους, αλλά οι ανταγωνιστές δεν είναι στο επίκεντρο. Οι ταχέως 

αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις υιοθετούν τα δικά τους standards ,ώστε να επιτύχουν την 

ανάπτυξη. Στην άποψη αυτή προστέθηκε και μια ιδιαίτερα σημαντική  παρατήρηση των 

Armstrong και Green το 2007, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι οι στόχοι οι οποίοι είναι 

προσανατολισμένη στον ανταγωνιστή (competitor-oriented) μπορεί να είναι επιζήμιοι 

για την κερδοφορία της επιχείρησης. Φυσικά είναι λογικό ότι οι  ήδη μεγάλες 

επιχειρήσεις είναι πολύ πιο πιθανό να προβούν σε συγκρίσεις (benchmarking) σε 

σύγκριση με τις πολύ μικρές επιχειρήσεις (Small Business Research Programm,1997). 

Κατά δεύτερον όλες οι υγιείς επιχειρήσεις πρέπει να ακολουθούν μια μεθοδική  

προσέγγιση για την μέτρηση των οικονομικών τους στοιχείων και ιδίως οι FGMES ,που 

χρησιμοποιούν την μέθοδο της BCS ,η οποία περιέχει και άλλες τρεις πτυχές εκτός των 

οικονομικών, για να οδηγηθούν στην εγκυρότητα και στην αξιοπιστία των στοιχείων 

τους. Με αυτό τον τρόπο γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή σε ποια οικονομική κατάσταση 

βρίσκονται. Έπειτα όλες οι επιχειρήσεις καθορίζουν τα βήματα τους μέσω στρατηγικών 

διαδικασιών ,ενώ ο καθορισμός των target group είναι αναπόσπαστο κομμάτι του 

μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Σε αυτό το σημείο οι ταχέως αναπτυσσόμενες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει και είναι λογικό να δίνουν βαρύνουσα σημασία γιατί 

δεν απευθύνονται σε μια μαζικοποιημένη αγορά όπως πολλές μεγάλες επιχειρήσεις,  

που έχουν ευρεία γκάμα προϊόντων αλλά λόγω της παραγωγής τους σε εξειδικευμένο 

καταναλωτικό κοινό. Τέλος το 5ο και το 6ο εύρημα είναι γνωστό λόγω της 

σεληνοκεντρικής φιλοσοφίας ,η οποία τις διέπει ,ενώ εφαρμόζουν παράλληλα της 

μέθοδο BSC ,η οποία έχει όπως είπαμε και παραπάνω 4 διαστάσεις. 

Η έννοια της ισορροπίας στην BSC καταδεικνύει μια ανάγκη για χρησιμοποίηση 

διαφορετικών μέτρων και προοπτικών ,οι οποίες στο τέλος συγκλίνουν παρέχοντας μια 

ολική προβολή της κατάστασης των επιχειρήσεων.(Kaplan and Norton,1996) 

 

13.4.1 Χρηματοοικονομικές πτυχές 

Οι χρηματοοικονομικές πτυχές της BSC χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν το 

ποσοστό της αποδοτικότητας  σε αυτές τις πτυχές και τα αποτελέσματα με δείκτες όπως 

: ο  ROE, ο ROI η ταμειακή ροή ,τα κέρδη και η αποτελεσματικότητα του project, 

δηλαδή της αποδοτικότητας του έργου που ανέλαβε η εταιρεία σε σχέση με τις 

πωλήσεις.(Kaplan and Norton, 2002).Όλες οι FGMES χρησιμοποιούν αυτούς τους 



325 
 

τύπους των οικονομικών δεικτών και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται  από τους 

ειδικούς και τους εμπειρογνώμονες που έχει ορίσει η επιχείρηση μέσω εκθέσεων. 

Επίσης οι ισολογισμοί και οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις μελετώνται σε σημαντικό 

βαθμό. Τα ευρήματα των μελετών που έχουν γίνει στις ταχέως αναπτυσσόμενες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις αυτές δαπανούν σημαντικό 

χρόνο για την ανάλυση της οικονομικής ευρωστίας τους, διεξάγοντας δηλαδή 

εσωτερικό έλεγχο επί των οικονομικών. Σε αντίθεση με τις FGMEs οι βραδύτερες 

επιχειρήσεις (SMEs) δεν τείνουν να αναλύουν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως τις 

ταμειακές ροές σε συνεχή βάση (Barnes et all). Τα οικονομικά στοιχεία στις ταχέως 

αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρέχονται μετά από επεξεργασία από 

λογιστές για σκοπούς υποχρεωτικής αναφοράς και όχι για το στρατηγικό οικονομικό 

management. Άλλα μέτρα έκβασης όπως ο ROI  και ο ROE δεν χρησιμοποιούνται από 

την πλειονότητα των Διευθυντικών Συμβούλων ,ειδικά σε κλάδους παροχής υπηρεσιών 

, διότι η επένδυση της επιχείρησης έγκειται στο ανθρώπινο δυναμικό. 

 

13.4.2 Εσωτερικές διεργασίες 

Οι εσωτερικοί δείκτες αποδοτικότητας των διεργασιών της επιχείρησης περιλαμβάνουν 

παραδοσιακά αλλά και καινοτομικά στοιχεία όπως το ποσοστό επιτυχίας της 

προσφοράς, και άρα κατ΄έπέκταση την ζήτηση των καταναλωτών στα προϊόντα που 

προσφέρει η εταιρεία, τα ποσοστά απόρριψης δεδομένων τον χρόνο που καταναλώνεται 

για την έγκαιρη εξυπηρέτηση ενός πελάτη (Kaplan and Norton,2000), τον αριθμό των 

νέων προϊόντων τα οποία εισήχθησαν στην αγορά και τα ελλατωματικά προϊόντα τα 

οποία παρήγαγε η επιχείρηση ,σπαταλώντας χαμένους πόρους και χρόνο 

(Zman,2003).Παραδείγματα managers στον τομέα του μάρκετινγκ και υπεύθυνοι 

πωλήσεων δηλώνουν ότι η μέτρηση των πωλήσεων ,το μερίδιο αγοράς ,καθώς και οι 

επισκέψεις των πελατών ανά κατάστημα είναι σημαντικοί δείκτες που καταδεικνύουν 

εάν η υπεύθυνη ομάδα για το μάρκετινγκ  ομάδα συνεργάζεται άριστα. Τα συστήματα 

Just In Time επίσης ,τα οποία περιλαμβάνουν την καλή κατανομή των προϊόντων στους 

αποθηκευτικούς χώρους, τους επαρκείς αποθηκευτικούς χώρους,τα μικρά αποθέματα 

(όσα χρειάζεται η εταιρεία για μια μόνο μια συγκεκριμένη περίοδο σύμφωνα με τις 

προβλέψεις της ζήτησης) και η έγκαιρη και γρήγορη παράδοση ή διανομή  του 

προϊόντος στον πελάτη εγγυώνται την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Υπάρχουν 

παραδείγματα πολλών εταιρειών τα οποία χρησιμοποιούν αυτούς τους δείκτες 
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απόδοσης για τις εσωτερικές διεργασίες της επιχείρησης. Ομοίως η εταιρεία Dixon 

Appointments χρησιμοποιεί ένα σύστημα περιοδικού ελέγχου όλων των 

επιχειρηματικών διαδικασιών ,το οποίο περιλαμβάνει ελεγκτικά καθήκοντα από 

αρμόδιους τα οποία σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών ,προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι οι πελάτες εξυπηρετούνται άριστα. Η ανάλυση δεδομένων, η 

ακεραιότητα και η αξιοπιστία των εκθέσεων, τα υποψήφια αρχεία ,τα άρια εργασίας και 

η ακεραιότητα της εργασίας είναι πολύ σημαντικοί πρακτικοί τομείς αυτού του 

μοντέλου. Ο Brand Giles ,στέλεχος μιας εξαιρετικά ταχέως αναπτυσσόμενης 

επιχείρησης , προτείνει επίσης ότι ο έλεγχος του πραγματικού  αριθμού των ωρών 

εργασίας σε σχέση με τον αριθμό των ωρών οι οποίες αναφέρονται , ο έλεγχος των 

παραγωγικών ωρών ανα εβδομάδα και οι ? πωλήσεις αποτελούν και αυτά πολύ 

σημαντικά στοιχεία της επιχειρησιακής απόδοσης. 

13.4.3 Εστίαση στο Ανθρώπινο Δυναμικό  

Σύμφωνα με τους Kaplan και Norton το 2000 η καινοτομία, η μάθηση και οι 

προοπτικές σταδιοδρομίας των εργαζομένων οδηγούν στην βελτίωσης της 

ικανοποίησης τους ,με άμεσο αποτέλεσμα την δέσμευση στην εταιρεία ,  στην 

ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων των υπαλλήλων και ταυτόχρονα στο αυξημένο 

επίπεδο εμπλοκής των προαναφερθέντων στον σχεδιασμό και στη υλοποίηση 

καινοτόμων σχεδίων. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποκαλύπτει την βαρύνουσα 

σημασία του προσωπικού στην ταχεία ανάπτυξη των επιχειρήσεων (Nicolli-

Nixon,2005, Tan,2002) .Το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, η βελτίωση της ανοιχτής 

επικοινωνίας ,η ανταλλαγή γνώσης ,η συμμετοχή στις αλλαγές και ο σεβασμός από την 

Διοίκηση στους εργαζομένους, συμβάλλουν με πολύ σημαντικό τρόπο στην αφοσίωση 

(loyalty) των υπαλλήλων στην εταιρεία. Επίσης οι Βασικοί Δείκτες Απόδοσης που στα 

αγγλικά ορίζονται ως KPIS είναι ένας τρόπος για την αξιολόγηση των εργαζομένων. Οι 

δείκτες με βάση τους οποίους η επιχείρηση κρίνει την επίδοση των εργαζομένων είναι η 

αύξηση των εσόδων, η αύξηση των καινοτόμων προϊόντων τα οποία εισήχθησαν στην 

αγορά ,καθώς και των ιδεών που προτάθηκαν ή εφαρμόστηκαν  και η ποιότητα των 

προϊόντων συνήθως με βάση την μείωση των σφαλμάτων που διαπιστώθηκαν. Τα 

bonus του προσωπικού σε πολλές επιχειρήσεις εξαρτώνται από αυτή την μέθοδο και τα 

αποτελέσματα των προαναφερθέντων δεικτών , καθώς και από τους στόχους που 

επιτεύχθηκαν. Στόχος είναι η βελτίωση των οργανωτικών και λειτουργικών ικανοτήτων 

των εργαζομένων , η βελτίωση και η επιβράβευση της ομαδικής προσπάθειας ,αλλά 

παράλληλα και των ατομικών στόχων. Σημαντικό ρόλο επίσης διαδραματίζει η μέθοδος 
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των 360 μοιρών κατά την οποία όλα τα συμβαλλόμενα μέρη (πελάτες, προμηθευτές , 

προϊστάμενοι ,συνάδελφοι , αξιολογούν τους υπαλλήλους ,δίνοντας με αυτό τον τρόπο 

μια πιο σφαιρική εικόνα των ικανοτήτων του Ανθρωπίνου Δυναμικού μιας επιχείρησης. 

 

13.4.4. Εστίαση στον πελάτη 

Οι FGSMEs υιοθετούν όπως προείπαμε την πελατοκεντρική φιλοσοφία, λαμβάνοντας 

υπόψη τις επιθυμίες και τις απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού ,όπως επίσης έχουν 

την πρόθεση να ανταπεξέλθουν επιτυχημένα στα αιτήματα και στα παράπονα 

τους.(Tan,2007). Το παραπάνω μπορεί να ακουστεί ως κλισέ (Shah, Rust ,Parasumaran, 

,Stuelin and Day ,2006). Οι επιχειρήσεις ταχείας ανάπτυξης εφαρμόζουν επίσης πολλά 

στοιχεία του μάρκετινγκ για την διατήρηση των πελατών τους, ανταποκρινόμενες 

πάντα στις σύγχρονες εξελίξεις  όπως για παράδειγμα η εισαγωγή νέων προϊόντων στην 

αγορά που είναι εύχρηστα και παράλληλα καλύπτουν τις απαιτήσεις και τις επιθυμίες 

των καταναλωτών. Σύμφωνα με την BSC τα θέματα μάρκετινγκ ,όπου σε αυτά 

εντάσσονται το μερίδιο αγοράς , η ικανοποίηση και η πιστότητα (loyalty)  του πελάτη, 

η εξυπηρέτηση, η αξιολόγηση της ποιότητας , η αξιολόγηση της εμπιστοσύνης των 

πελατών με έρευνες μάρκετινγκ και η αντιληπτή αξία κατέχουν καίριο ρόλο στην 

Κάρτα Ισσόροπης Απόδοσης (Kaplan and Norton, 2000).Εκτός των άλλων οι FGMES 

τείνουν να αντιδρούν γρήγορα στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος και της 

αγοράς και έχουν άμεση επικοινωνία και σχέση με τους τελικούς πελάτες. Αυτό το 

γεγονός γίνεται στην πράξη με την γρήγορη απάντηση σε ένα e-mail, όπου ο πελάτης 

εκφράζει τις ανάγκες, τις επιθυμίες ή τα παράπονα του ή με πλήρη έλεγχο του 

πελατολογίου. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο 

και επικοινωνία που στα  αγγλικά αποδίδεται με τον όρο e -commerce και λειτουργεί με 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες διαχείρισης και επικοινωνίας κατέχει εξέχοντα ρόλο στην 

εξυπηρέτηση των πελατών και στην γρήγορη ανάπτυξη της επιχείρησης και είναι ένας 

τρόπος λειτουργίας που αποκτάει ραγδαία και ολοένα εντονότερη παρουσία και 

σημασία για την ανάπτυξη και την επέκταση μιας επιχείρησης. Όσον αφορά τα 

υποκαταστήματα ή τα franchisees τους οι επιχειρήσεις διεξάγουν επιτόπιο έλεγχο από 

αρμόδιους εμπειρογνώμονες για να επιβλέψουν τις συνθήκες που επικρατούν εκεί πέρα 

,σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στο πεδίο της εύρυθμης λειτουργίας και της σωστής 

εξυπηρέτησης, με σκοπό να επιτύχουν την μέγιστη απόδοση του προσωπικού και να 

προβούν σε βελτιωτικές κινήσεις και τακτικές ,εφόσον χρειαστεί. Όσον αφορά επίσης 
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το ηλεκτρονικό εμπόριο και εξυπηρέτηση πολλές επιχειρήσεις διαθέτουν ένα 

ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο για όλες τις παροχές της εταιρείας  ,το οποίο 

διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας ανά τακτά χρονικά διαστήματα και υπάρχουν 

σχόλια και ανατροφοδότηση των σχολίων, δηλαδή διάλογος μεταξύ των πελατών σε 

ειδικά forum και μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών σε ειδικά πλαίσια διαλόγου. 

Επανερχόμενοι  στην ποιότητα στις FGMES ,παρατηρούμε ότι εφαρμόζεται συνήθως η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας , ή οποία στοχεύει στην συνεχή βελτίωση ,αλλαγή και 

ικανοποίηση του πελάτη .Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι ένα εργαλείο ,και μια 

κουλτούρα διαχείρισης της ποιότητας η οποία είναι απαραίτητο συστατικό στοιχείο των 

αναπτυγμένων και ταχέως αναπτυσσόμενων  εταιριών για την οποία έχει γίνει νύξη 

παραπάνω  και θα αναλυθεί σε παρακάτω κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Υπάρχει 

επιπλέον ένας ανεξάρτητος οργανισμός οποίος διασφαλίζει την ακεραιότητα των 

ερευνών σε σχέση με την αντίληψη της απόδοσης και τα ζητήματα ,τα οποία έχουν αξία 

για τους πελάτες. 

13.5 Άλλες μεθόδοι  μέτρησης της επίδοσης 

Ένα παράδειγμα μεθόδου μέτρησης της απόδοσης είναι η Smart Advertising , η οποία 

χρησιμοποιεί 3 τρόπους μέτρησης της απόδοσης: 

1.τους χρηματοοικονομικούς δείκτες απόδοσης 

2.τις εκθέσεις των πελατών 

3.τα βιομηχανικά βραβεία αριστείας 

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες συμπεριλαμβάνουν στόχους απόδοσης  και τον 

ισολογισμό εσόδων- εξόδων. Οι εκθέσεις των επιχειρήσεων καταδεικνύουν πόσο 

επιτυχημένα ακολουθεί η επιχείρηση τις εξελίξεις στον κλάδο της , ενώ ταυτόχρονα 

συμπεριλαμβάνουν υποχρεώσεις για επίσημες εκτιμήσεις με όλους τους πελάτες ανά έξι 

μήνες. Τα βραβεία αριστείας χρησιμοποιούνται ως ένδειξη για το ποσοστό επιτυχίας 

καλής λειτουργίας της επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών. Επιπλέον 

συγκαταλέγονται σε αυτά και διάφορα βραβεία διαφήμισης. 

Κάποιοι έχουν διατυπώσει εν τέλει ότι όσον αφορά τις επιχειρήσεις που εξετάζουμε τα 

σημαντικότερα μέτρα απόδοσης είναι η απόδοση αξιολογήσεων, το μικτό περιθώριο 

κέρδους , οι ταμειακές ροές και φυσικά η ικανοποίηση του πελάτη σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές. 
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13.6 Προβληματισμοί σε σχέση με την μέθοδο της BSC 

Υπάρχουν τρείς κύριες επιπτώσεις της μεθόδου BSC. Κατά πρώτον η μέτρηση της 

απόδοσης δεν γίνεται "ad hoc". Αυτό είναι λογικό και εξηγείται ως εξής: Οι FGSMEs 

κατόπιν χρόνου και έρευνας χρησιμοποιούν συνδυασμούς οικονομικών και μη 

οικονομικών μέτρων ή αλλιώς ποιοτικών και ποσοτικών ,με στόχο την ολοκληρωμένη 

εικόνα της επιχείρησης, μέσω των στρατηγικών βημάτων που χρησιμοποιεί  για να 

οδηγηθεί την ανάπτυξη και στην αύξηση του μεγέθους της. Είναι ευνόητο επομένως η 

διαδικασία αυτή που περιλαμβάνει την μέτρηση της απόδοσης να είναι χρονοβόρα 

,καθώς περιέχει πολύπλευρες πτυχές όπως είπαμε παραπάνω ,με τελικό στόχο τα 

στοιχεία τα οποία αφορούν την κατάσταση της επιχείρησης και την θέση της μέσα στον 

κλάδο να επιβάλλεται να είναι έγκυρα και αξιόπιστα. Κατά δεύτερον σύμφωνα με την 

διαπίστωση που έκαναν οι Stone και Bank ,το 1997,η σταθερή απόδοση αξιολογείται με 

βάση τον πελάτη, κάτι που έχουμε αναφέρει επανειλημμένως όσον αφορά την μέθοδο 

BSC . Επειδή όμως τα στοιχεία αυτά είναι πολλές φορές υποκειμενικά καθώς 

περιλαμβάνονται οι ανάγκες και οι επιθυμίες των πελατών οι CEOs τις περισσότερες 

φορές σύμφωνα με τους συγγραφείς δυστυχώς διαμορφώνουν υποκειμενικές απόψεις 

και με αυτό τον τρόπο επηρεάζονται προς λάθος κατεύθυνση οι στόχοι των 

επιχειρήσεων. Η άποψη μας σε αυτό είναι ότι είναι λογικό λόγω της ανθρώπινης φύσης 

εξαιτίας των υποκειμενικών στοιχείων να δημιουργούνται διαστρεβλωμένες αντιλήψεις 

αλλά ένας έμπειρος και καλός Γενικός Διευθυντής πρέπει να διεξάγει πάντα σωστή 

αξιολόγηση ,καθώς φέρει το βάρος της ευθύνης της εξέλιξης της επιχείρησης. Ως εκ 

τούτου κατά την διερεύνηση οι ταχέως αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα 

πρέπει να αξιολογούν την σταθερή απόδοση σε σχέση με προεγκατεστημένους πάγιους 

στόχους, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα με τις προσδοκίες. Μία άλλη ενδεχόμενη 

λύση θα ήταν να καταλάβουν την θέση του Γενικού Διευθυντή ,πιο έμπειροι managers 

ή τεχνοκράτες και όχι ως συνήθως ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. 

Επίσης σύμφωνα με τον Tan ,το 2007,υπάρχει μια απλοϊκή αντίληψη για την απόδοση 

της επιχείρησης ,γεγονός που δημιουργεί λανθασμένες στρατηγικές κινήσεις και 

προσανατολισμό . Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η Νέα Ζηλανδία , χώρα στην οποία 

χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις κατεξοχήν  χρηματοοικονομικοί και ποιοτικοί  

δείκτες ,αγνοώντας την πλευρά και την σημασία των ανθρωπίνων πόρων και της 

καινοτομίας. (Knuckey,et all,2002). Γνωρίζουμε βέβαια ότι όντως σε πολλές 
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επιχειρήσεις διαφόρων χωρών ,ανάλογα με την κουλτούρα της καθεμίας χώρας δίνεται 

διαφορετική βαρύτητα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ,ενώ σε πολλές επιχειρήσεις 

δεν υπάρχει καν ανάλογο τμήμα. Οι επιχειρήσεις όμως οι οποίες είναι leader στον 

κλάδο τους δίνουν ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία στο Ανθρώπινο Δυναμικό ,καθώς από 

αυτό εξαρτώνται όλες οι επιτυχημένες διαδικασίες στην επιχείρηση ,ενώ η καινοτομία 

αποτελεί το μεγαλύτερο όπλο των επιχειρήσεων που αναπτύσσονται με ραγδαίους 

ρυθμούς. Στο σύγχρονο κλίμα του αδυσώπητου ανταγωνισμού μεταξύ των 

επιχειρήσεων η εφευρετικότητα , η επιχειρηματική ευφυΐα και η μέθοδος time –

competition , δηλαδή ένα νέο πρωτοπόρο προϊόν να βγαίνει στην αγορά πιο γρήγορα 

από τους ανταγωνιστές ,αποτελούν καίρια στοιχεία ,τα οποία συνιστούν την καινοτομία 

και καταδεικνύουν την τεράστια σημασία της .Όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι 

εξοπλισμένες με τμήματα R&D ,τα οποία διεξάγουν έρευνες για την εύρεση έξυπνων 

και καινοτόμων προϊόντων ,υπηρεσιών ,ακόμα και λύσεων σε προβλήματα. Κατά 

τρίτον όπως είπαμε οι ταχέως αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

διαπιστώθηκε όπως είπαμε και πιο πριν ότι δεν είναι προσανατολισμένες στους 

ανταγωνιστές αλλά στον πελάτη. 

Το εύρημα αυτά είναι συνεπή με την έρευνα των Deshpande ,Farley και Webster Jr,η 

οποία διεξήχθη το 1993. Σε αυτές τις έρευνες διαχώρισαν τις Μ.Ο από τον 

προσανατολισμό στους ανταγωνιστές , επιχειρηματολογώντας ότι το να 

επικεντρώνονται μόνο στα δυνατά σημεία των ανταγωνιστών είναι «ανήθικο» προς τον 

πελάτη, καθώς αυτού το συμφέρον πρέπει να κοιτάξουν. Τα ευρήματα τους 

υποδεικνύουν επίσης ότι όσον αφορά τα μέτρα απόδοσης συχνά οι CEOs επικαλούνται 

την καταγραφή του κύκλου εργασιών του προσωπικού/ποσοστά διατήρησης των 

εργαζομένων ,δίνοντας έτσι πραγματικό περιεχόμενο προς τον προσανατολισμό τους 

παράλληλα με τον πελάτη και στο ανθρώπινο δυναμικό. Τέλος οι Philips και Shanka, το 

έτος 2002,διαπίστωσαν επίσης ότι οι πωλήσεις και η μέτρηση των εσόδων 

χρησιμοποιούνται ευρέως μεταξύ των νεότερων επιχειρήσεων (οι οποίες λειτουργούν 

έως 10 χρόνια) ,ενώ τα μέτρα των κερδών και ζημιών χρησιμοποιούνται στις 

επιχειρήσεις οι οποίες είναι γηραιότερες ,δηλαδή λειτουργούν πάνω από 10 χρόνια. Με 

αυτό τον τρόπο συμπεραίνουμε ότι υπάρχει μια σχετική ανομοιογένεια των μέτρων 

απόδοσης της BSC ανάλογα με την ηλικία της επιχείρησης. 
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13.7 Συμπέρασμα 

Συνοψίζοντας τα ποιοτικά στοιχεία της BSC και των PMSs, παρατηρουμε ότι 

υπερισχύουν των χρηματοοικονομικών δεικτών για την αξιολόγηση της ανάπτυξης στις 

ταχέως αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (FGMEs) και φυσικά πάντα 

υποστηρίζουν τις στρατηγικές ανάπτυξης της επιχείρησης. (Mohamed B. , Fauzia J. 

and Mohammed P. , 2014) 

 

 

13.8 Case study of Human Resources: The survival, Sustenance and Success of 

Technology Starts Up: The role of Human Resource of Planning and Policy 

Development. 

Είναι γενική επικρατούσα αντίληψη ότι σ κάθε έναρξη τεχνολογικού εγχειρήματος οι 

Ανθρώπινοι Πόροι δεν έχουν κάτι να προσφέρουν, καθώς αυτό γίνεται όταν το στάδιο 

του προϊόντος ή της εταιρίας ωριμάσει. Αυτό ονομάζεται επιχειρηματική μυωπία. 

Αντιστρόφως όμως η θνησιμότητα των επιχειρήσεων στην περίπτωση των ώριμων 

τεχνικά εργασιών ξεπερνάει τα όρια της τεχνογνωσίας και άπτεται στα θέματα των 

Ανθρωπίνων Πόρων, καθώς η έναρξη απαιτεί από τους Ανθρώπινους Πόρους την 

συνεργασία των υπαλλήλων και προσδιορίζει τις πολιτικές Ανθρωπίνων Πόρων. 

Η επιτυχία των επιχειρήσεων στην Ινδία και στο εξωτερικό τράβηξε την προσοχή των 

ερευνητών και βρέθηκε ότι ειδικά στον τομέα των υπηρεσιών η επιτυχία ή αποτυχία της 

επιχείρησης εξαρτιόνταν από την πολιτική του ανθρώπινου δυναμικού, ως ρόλου 

κινητήρα ,ποιότητας κλπ. 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον τομέα της έναρξης ενός τεχνολογικού 

τεχνουργήματος , το φως της ανάπτυξης και της εξέλιξης και η διαδικασία της 

«δημιουργικής καταστροφής» χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία, 

που υπάρχει και η γρήγορη απαξίωση του προϊόντος ,με αποτέλεσμα το ποσοστό 

θνησιμότητας να είναι πολύ υψηλό και ειδικά στην Αμερική όπου οι μισές από τις 

καινούργιες εταιρίες επιβιώνουν σε 4 χρόνια ,ενώ οι πτωχεύσεις λαμβάνουν ποσοστό 

της τάξης 60-70% στις τεχνολογικές υπηρεσίες. 

Το ποσοστό θνησιμότητας στην Ινδία είναι επίσης πολύ υψηλό λόγω της απουσίας 

ταλαντούχου ανθρωπίνου δυναμικού στην τεχνολογικές επιχειρήσεις οι οποίες 
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πραγματοποιούν το ξεκίνημα τους. Επιπλέον οι υπολογιστές υπηρεσιών δεν έχουν 

σχεδιαστεί καλά και περιμένουν από το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων να καλύψει αυτό το 

κενό. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν τεράστιο φόρτο εργασίας οι υπάλληλοι λόγω της 

προσπάθειας εισαγωγής της τεχνολογίας στην αγορά και πολλές φορές ο προϊστάμενος 

διαχωρίζει την θέση του από τους υφιστάμενους, γεγονός  το οποίο προκαλεί 

δυσαρμονία στην λήψη αποφάσεων, στην συνοχή του τμήματος και όχι μόνο . 

Οι υπάλληλοι δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι και η εταιρία καταλήγει σε χαμηλότερη 

παραγωγικότητα ,ανοδική εναλλαγή απουσιών –turnover,δραματική μείωση της 

ικανοποίησης των καταναλωτών και των υπαλλήλων. 

Κατά παράδοξο τρόπο στην Ινδία  η απουσία σοβαρών μελετών σε σχέση με το ρόλο 

του σχεδιασμού της εργασίας των ΑΠ  και την πολιτική της ανάπτυξης για την έναρξη 

τεχνολογικών προγραμμάτων, δημιουργεί αναπόφευκτα ζήτηση ενός «σταθερού 

δρόμου» νέων ταλέντων και διατήρηση της δεξαμενής ταλέντων για την παραγωγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Η απαίτηση των κατάλληλων υπαλλήλων στις κατάλληλες θέσεις για την μείωση του 

χάσματος ανάμεσα στην ακαδημαϊκή και θεωρητική βιβλιογραφία και πλαίσια ,απαιτεί 

πόρους που θα διοχετεύονται στο τμήμα ΑΠ για τον σχεδιασμό και την ανάλυση των 

θέσεων εργασίας και των καθηκόντων. 

Η εμφάνιση της γνώσης βασίζεται σε οικονομίες οι οποίες έφεραν μα βαθιά αλλαγή στο 

στρατηγικό μάνατζμεντ ΑΠ, πρώτα για τις υπηρεσίες γενικότερα και ειδικότερα για την 

εκκίνηση μονάδων υψηλής τεχνολογίας. Ο αυξανόμενος κρίσιμος ρόλος των 

κορυφαίων υπαλληλικών  ταλέντων θεωρείται ότι ορίζει την επιτυχία για τους 

οργανισμούς. Το κλειδί είναι ο συμβιβασμός των κορυφαίων ταλέντων με τι αμοιβές 

στην αγορά. 

Η ανάγκη των στρατηγικών ΑΠ είναι αναπόφευκτη στην θεώρηση του φαινομένου της 

¨δημιουργικής καταστροφής¨» στην σφαίρα της τεχνολογίας και στα υψηλά ποσοστά 

θνησιμότητας των τεχνολογικών τολμημάτων. 

Επίσης μπορούμε να καταλάβουμε την συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης εργασίας και 

της καθιέρωσης ισχυρού brand name της εταιρίας. Εκτός των άλλων δυστυχώς οι 

προϊστάμενοι δεν εκπαιδεύουν επίσημα τους υπαλλήλους στον τομέα των εργασιακών 
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πρακτικών του τμήματος ΑΠ , αγνοώντας τον κρίσιμο ρόλο των πρακτικών ΑΠ, στην 

ενθάρρυνση της εξέλιξης των υπαλλήλων που οδηγεί ,στη μείωση του turnover και 

στην ικανοποίηση των εργαζομένων. 

Η επιτυχία και η αποτυχία της τεχνολογίας επιχειρηματολόγησε το 1999 ο Nucci 

στηρίζεται στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών τα οποία παρέχονται στην 

καταναλωτική αγορά ,γεγονός το οποίο εξαρτάται από τον ανταγωνισμό των 

διαθέσιμων ΑΠ κατά το ξεκίνημα της τεχνολογίας και την εισαγωγή της στην αγορά. 

Οι Horshy and Karakto (1990)  ανέφεραν ότι η συσχέτιση του τμήματος ΔΑΠ , 

εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης ,υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι ακόμα και 

μικρότερες εταιρίες χρειάζονται τους αρμοδίους της ΔΑΠ για να επιτύχουν μελλοντική 

ανάπτυξη. 

Οι Chandler and McEvoy  (2000)  αποκάλυψαν ότι η παρουσία και η λειτουργία των 

αρμοδίων τμημάτων ΔΑΠ και των πολιτικών τους θα προωθήσει την παρακίνηση ,τις 

δεξιότητες ,τις ικανότητες και την παραγωγικότητα των υπαλλήλων ακόμα και σε 

μικρότερες εταιρίες οι οποίες ξεκινάνε την λειτουργία τους τώρα. 

Οι Braid &Mesholym το 1998 ,εξέφρασαν την γνώμη ότι η στρατηγική προσλήψεων 

και επιλογής οφείλει να λειτουργεί σε συγχρονισμό  με το οργανωτικό στάδιο  

ανάπτυξης ,εξέλιξης και στοχοθέτησης του μάνατζμεντ . 

Ομοίως δεν μπορούμε να έχουμε μια μόνο πολιτική στελέχωσης για όλες τις 

τεχνολογικές εξελίξεις κατά την έναρξη τους, καθώς χρειάζονται διαφορετικούς 

ανθρώπους, με διαφορετικά ατομικά ,κοινωνικά αι συμπεριφορά χαρακτηριστικά αι 

ικανότητες. 

Ο σχεδιασμός της εργασίας ,ο ρόλος ,η αποτίμηση ,η ανταμοιβή ,η συμμετοχή και η 

εμπλοκή των υπαλλήλων πρέπει να διεξάγεται μέσα σε ένα οργανωτικό πλαίσιο στόχων 

–κλειδιά κατά την τεχνολογική έναρξη. 

Η παρουσία εσωτερικής καριέρας και  το επίσημο σύστημα εκπαίδευσης καταλήγουν 

σε προσανατολισμένη αξιολόγηση απόδοσης , σε ασφάλεια των εργαζομένων και 

ορίζονται για την ενίσχυση των εργασιών οι οποίες απαιτούν ευελιξία και 

παραγωγικότητα από τους υπαλλήλους καθώς επίσης βοηθά τον οργανισμό να 

καταφέρει τους στόχους του (Mallins,2002) 



334 
 

O Lakas το 1978 ανέφερε ότι η καλύτερη ποιότητα ανθρωπίνου δυναμικού επιτρέπει 

στην εταιρία να κατορθώσει την μείωση του κόστους της σε κάθε παραγωγικό στάδιο, 

επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο την μεγαλύτερης κλίμακας παραγωγή. 

Ο Hess  (1978) ανέφερε ότι οι μικρές εταιρίες κατατάσσουν την διαχείριση του 

προσωπικού ως δεύτερη και πιο σημαντική δράση του μάνατζμεντ. 

Επιπρόσθετα τουλάχιστον μία έρευνα βρέθηκε να οδηγεί τις πρακτικές ΔΑΠ στην 

επιτυχία ή στην αποτυχία των μικρών εταιριών (McEvoy,1984) 

Οι πολιτικές ΔΑΠ είναι επίσης ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση σε 

σχέση με τις παραπάνω έρευνες. Επίσης  βρέθηκε ότι αυτές οι έρευνες  σχηματίζονταν 

με τον ρόλο της ΔΑΠ στις μικρές επιχειρήσεις και στην έναρξη της τεχνολογίας, αλλά 

όμως υπάρχει απόλυτη απουσία ποιοτικών μελετών που υποστηρίζονται πιο μόνιμες 

στρατηγικές ΔΑΠ για την  εισαγωγή της τεχνολογίας ,ειδικά στην Ινδία 
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Κεφάλαιο 14:  Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

“H πώληση αιτιάζεται στις ανάγκες του πωλητή, ενώ το Μάρκετινγκ στις ανάγκες  του 

αγοραστή. Η πώληση ασχολείται με την ανάγκη του πωλητή να μετατρέπει το προϊόν 

σε χρήμα, ενώ το Μάρκετινγκ ασχολείται με την ικανοποίηση των αναγκών του 

καταναλωτή» 

                     Theodore Levitt, Marketing Myopia, 1960. 

14.1 Γενικά  και ορισμοί του μάρκετινγκ 

Ο Gary Armstrong και ο Phillip Kotler ορίζουν το μάρκετινγκ ως εξής: « Μάρκετινγκ 

είναι η διαδικασία κατά την οποία οι εταιρείες σήμερα ανεξαρτήτως αν είναι μικρές ή 

μεγάλες, κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές, εγχώριες ή παγκόσμιες , δημιουργούν 

αξία για τους πελάτες και διατηρούν ισχυρές σχέσεις με αυτούς ,με αντάλλαγμα τη 

δέσμευση αξίας από τους πελάτες».  

Ένας άλλος απλός ορισμός του μάρκετινγκ είναι αυτός που ορίζει «το Μάρκετινγκ ως 

τη διαδικασία που συνδυάζει τα μέσα της επιχείρησης με τις ανάγκες  του πελάτη» 

σύμφωνα με τον Γ.Πετρώφ , Τζωρτζάκη και  Α.Τζωρτζάκη, ενώ το Βρετανικό 

Ινστιτούτο χρησιμοποιεί τον παρακάτω ορισμό για το μάρκετινγκ: « Μάρκετινγκ είναι 

η διαδικασία της διοίκησης, με την οποία εντοπίζονται ,προβλέπονται και 

ικανοποιούνται οι ανάγκες του καταναλωτισμέ κάποιο κέρδος για την επιχείρηση».  

Επίσης ο Β.Κεφης (2009) ορίζει το μάρκετινγκ ως «ένα σύνολο διαδικασιών που 

στοχεύουν στην καθιέρωση εκ μέρους της επιχείρησης που στοχεύουν στην καθιέρωση 

και αποδοχή των προϊόντων της». 

 Βλέπουμε λοιπόν ότι η στρατηγική διαδικασία του μάρκετινγκ σε αρχικό στάδιο 

σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς, διαχειρίζεται κερδοφόρες πελατειακές σχέσεις 

με επίκεντρο τις ανάγκες και τις επιθυμίες του πελάτη , δημιουργεί αξία για τον 

καταναλωτή και επιδιώκει την ανταπόδοση αξίας από αυτόν.  
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Η επιτυχία επομένως μιας στρατηγικής διαχείρισης μάρκετινγκ έγκειται στον υψηλό 

βαθμό ικανοποίησης των πελατών μέσω διαφόρων ενεργειών ,διαδικασιών και 

προγραμμάτων μάρκετινγκ.  

Ο ικανοποιημένος πελάτης σε έρευνες αγοράς διαφαίνεται κυρίως από τέσσερα 

χαρακτηριστικά: 

1) αγοράζει επανειλημμένα το προϊόν ή την υπηρεσία,  

2)διαφημίζει την εταιρεία ή το προϊόν υπό την ευρεία έννοια με word of mouth, 

κλιπάκια στο internet και με άλλες μεθόδους,  

3) δεν δίνει τόση σημασία στις ανταγωνιστικές μάρκες και την διαφήμιση ,λόγω του ότι 

βασίζεται στην εμπειρία την οποία αποκόμισε από το προϊόν και την επιχείρηση  

και τέλος 4) αγοράζει και άλλης σειράς προϊόντα ή τελείως διαφορετικά προϊόντα από 

την ίδια επιχείρηση (Γ.Πετρώφ, Κ.Τζωρτζακης ,  Α.Τζωρτζακη).  

Πάντως το μάρκετινγκ εμπεριέχει τόσα πολλά στοιχεία που αφενός είναι αδύνατον να 

διατυπωθεί με μια λέξη και αφετέρου συμπεριλαμβάνει πολύ περισσότερα στοιχεία και 

διεργασίες από τον ορισμό που του δώσαμε (Aaker D.,1992) 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι πολλοί ,ακόμα και στελέχη 

επιχειρήσεων συγχέουν το μάρκετινγκ με τις πωλήσεις, γεγονός το οποίο μπορεί να 

φέρει κινδύνους και δυσάρεστα αποτελέσματα στην εφαρμογή χάραξης στρατηγικής 

της εταιρίας.  

Οι πωλήσεις είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα του μάρκετινγκ και ορίζονται ως: «η 

διασφάλιση ικανού αριθμού παραγγελιών  ,οι οποίες θα οδηγήσουν στην αύξηση του 
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κύκλου εργασιών της επιχείρησης». Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα διαφαίνονται οι 

διαφορές  μεταξύ του μάρκετινγκ και των πωλήσεων ως προς 4 κύριες διαστάσεις.  

14.2 Στρατηγικός σχεδιασμός 

 Ο στρατηγικός σχεδιασμός του μάρκετινγκ  περιλαμβάνει μια διαδικασία εκπόνησης 

αναλύσεων και προγραμμάτων τα οποία θα εναρμονίσουν τους στόχους , τις 

δυνατότητες και της γενικής στρατηγικής κατεύθυνσης της επιχείρησης με τις 

ευμετάβλητες ευκαιρίες του εξωτερικού ή εσωτερικού περιβάλλοντος.  

Καταρχήν η εταιρία πρέπει να κάνει σαφέστατο το όραμα και την αποστολή της,, 

έπειτα θα προσδιοριστεί το συνολικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων της επιχείρησης κατά 

πρώτον που υπάρχει και κατά δεύτερον το επιθυμητό σε σχέση πάντοτε με τους πόρους 

και τα κεφάλαια τα οποία απαιτούνται για την δημιουργία, την παραγωγή, την 

εισαγωγή και την προώθηση ενός επανασχεδιασμένου ή εντελώς καινούργιου 

χαρτοφυλακίου προϊόντων/υπηρεσιών.  

Με το πέρασμα του χρόνου νέες σειρές προϊόντων προωθούνται στην αγορά και η 

επιχείρηση κινδυνεύει να παρεκκλίνει της πορείας της.  

Σε αυτό το σημείο χρειάζεται όπως είδαμε και στην στρατηγική της καινοτομίας η 

επανεξέταση ή ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής, του χαρτοφυλακίου προϊόντων 

και της προστιθεμένης αξίας του για τον καταναλωτή, την ύπαρξη δυνητικών 

καινούργιων αναγκών ή προσχεδιασμός προτεραιοτήτων κλπ.  

Με αυτό τον επαναπροσδιορισμό στρατηγικής χαρτοφυλακίου προϊόντων ώστε να 

συμβαδίζει και τις περισσότερες φόρες να προλαβαίνει τις σημερινές εξελίξεις ή 

επιθυμίες του καταναλωτικού κοινού πραγματοποιείται μια «σαφής διακήρυξη 

αποστολής» ,όπου σε αυτό το στάδιο κατά τους Frank  Buytendijk, 2006, J.Peyrefitte 

and F.David,2006 και τέλος J.Adams,2007 οι οποίοι δημιούργησαν εκτενείς αναλύσεις 

στις δηλώσεις αποστολής ,οι επιχειρήσεις καλυτερεύουν σε οργανωτικό και 

χρηματοοικονομικό πλαίσιο, αλλά φυσικά πρέπει να είναι και ρεαλιστικές ,για μην 

απογοητευτούν οι προσδοκίες των πελατών ,καθώς επίσης  συγκεκριμένες και να 

παρέχουν κίνητρα, ώστε να απασχολούν ικανοποιημένους εργαζόμενους με μέγιστη 

απόδοση για να επιτεύξου υψηλότερες πωλήσεις και μερίδιο στην αγορά και να 

εμπνέουν το καταναλωτικό κοινό ενώ παράλληλα να συνάδουν και με το δημογραφικό, 
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πολιτιστικό ,οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, θέμα το οποίο θα εξετάσουμε 

αργότερα.  

Η στρατηγική επιβάλλει τις επιχειρήσεις «προσανατολισμένες στην αγορά», δηλαδή 

στους πελάτες αποφεύγοντας τη μυωπική συμπεριφορά η οποία είναι 

προσανατολισμένοι στο «προϊόν» ή στην «τεχνολογία».  

Η αποστολή κάθε επιχείρησης καθορίζει τους « όρους ικανοποίησης των βασικών 

αναγκών των πελατών»  

Ένα από τα χιλιάδες παραδείγματα είναι η εταιρία αθλητικού εξοπλισμού Nike η οποία 

εμπεριέχει ένα συναισθηματικά ασυνειδήτου μηνύματος : «Εάν έχεις σώμα είσαι 

αθλητής», με το οποίου θέλει να εμπνεύσει όλους τους ανθρώπους να γυμνάζονται και 

να «καινοτομήσει σε κάθε αθλητή», προσφέροντας όχι απλώς το προϊόν αλλά μια 

ολόκληρη «εμπειρία», θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε και αργότερα. 

Όπως είπαμε μετά την διατύπωση της αποστολής ακόλουθη ο καθορισμός των 

αντικειμενικών στόχων και επιδιώξεων της στρατηγικής μάρκετινγκ, η οποία σκοπεύει 

στην αύξηση των πωλήσεων, στην βελτίωση των κερδών και στην μείωση όσο το 

δυνατόν περισσότερο του κόστους.  

Για παράδειγμα μια επιχείρηση η οποία θέλει να αυξήσει το μερίδιο της στην αγορά 

σκοπεύει σε περισσότερη προβολή στις υπάρχουσες αγορές , ενώ εάν θελήσει να 

επεκταθεί σε νέες γεωγραφικές περιοχές μπορεί «να δημιουργήσει συνεργασίες στις 

αγορές –στόχους». 

Είναι σημαντικό να επαναλάβουμε ότι η στοχοθέτηση και ο επαναπροσδιορισμός ή 

προσδιορισμός των τμημάτων της αγοράς είναι αναγκαίος.  

Το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο πρέπει να αναλυθεί και τις περισσότερες φορές 

χρησιμοποιείται μια «στρατηγική επιχειρησιακή μονάδα-ΣΕΜ», η οποία ακολουθεί 

ξεχωριστούς και δικούς της αντικειμενικούς στόχους ή οποία παίρνει τρεις 

διαφορετικές μορφές: «τμήμα της εταιρίας , σειρά προϊόντων ή μεμονωμένο προϊόν η 

μάρκα». 
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14.3  Η Boston Consulting Group 

 Συνήθως για να καταταγούν όλες οι ΣΕΜ  χρησιμοποιείται η «μήτρα μεριδίου 

ανάπτυξης» ή Boston Consulting Group-BGG  

Ο κάθετος άξονας καταδεικνύει τον «ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς» ενώ ο οριζόντιος 

άξονας «το σχετικό μερίδιο αγοράς». 

Τα αστέρια κατέχουν υψηλό μερίδιο αγοράς και υψηλές πωλήσεις αλλά αργότερα με 

την κλήρωση του κύκλου ζωής τους μετατρέπονται σε αγελάδες ,δηλαδή προϊόντα με 

υψηλό μερίδιο αγοράς αλλά χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης.  

Υψηλό ρυθμό αγοράς αλλά χαμηλό μερίδιο αγοράς έχουν τα ερωτηματικά για τα οποία 

η στρατηγική μάρκετινγκ πρέπει να επινοήσει μια λύση ,ώστε να τα μετατρέψει σε 

αστέρια.  

Το πρόβλημα της επιχείρησης είναι τα σκυλιά τα οποία έχουν χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης 

και χαμηλό σχετικό μερίδιο αγοράς . 

Εφόσον η εταιρεία δεν μπορεί να τα λανσάρει ξανά επαναπροσδιορισμένα θα πρέπει να 

αρχίσει να τα αποεπενδυει ή να τα πουλήσει. 

 Σε αυτά τα τετράγωνα με τα σύμβολα τοποθετούνται τα διάφορα προϊόντα βάση του 

σχετικού εμβαδού της το οποίο δείχνει τις πωλήσεις της επιχείρησης σε αυτά τα 

προϊόντα. 

Οι προσεγγίσεις αυτές είναι χρονοβόρες και εστιάζουν στην υφιστάμενη κατάσταση της 

εταιρείας και όχι τόσο στον μελλοντικό σχεδιασμό σύμφωνα με τους G.Armstrong and 

P.Kotler. 

Επίσης οι περισσότερες εταιρίες αποκεντρώνουν την Διοίκηση τους  και αναθέτουν 

έργα σε «δυσλειτουργικές ομάδες», όπως για παράδειγμα πρόσφατα λειτουργεί η Wall 

Disney , η οποία εκτός από θεματικά πάρκα ανέπτυξε πολλαπλές δραστηριότητες ,όπως 

κινηματογραφικά στούντιο ονόματι Walt Disney Pictures,Touchstone 

Pictures,Hollywood Pictures κλπ. 
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14.4 Ευκαιρίες επέκτασης 

Η «κερδοφόρα ανάπτυξη» είναι ο αυτοσκοπός μιας στρατηγικής μάρκετινγκ ,η οποία 

αξιολογεί, αναγνωρίζει και επιλέγει το πλέγμα διεύρυνσης προϊόντων /αγοράς, το οποίο 

περιέχει την διείσδυση αγοράς ,που περιλαμβάνει αύξηση των πωλήσεων μέσω 

στρατηγικών εργαλείων με την υφιστάμενη μορφή τους ,ανάπτυξη αγοράς, δηλαδή 

επέκταση και σε άλλες εγχώριες ή διεθνείς αγορές με ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

ανάπτυξη προϊόντων, δηλαδή την εισαγωγή νέων ή τροποποιημένων προϊόντων στις 

αγορές που κατέχει και την ολοκλήρωση, δηλαδή εν μέρει την διαφοροποίηση 

,εννοώντας το ξεκίνημα ή την εξαγορά επιχειρήσεων με διαφορετικά προϊόντα.  

Οι ευκαιρίες επέκτασης είναι: 

1.Νεο προϊόν σε νέα αγορά  : Σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση εισάγει ένα νέο 

προϊόν συνήθως σε μια αγορά εκτός των γεωγραφικών της συνόρων. Η προετοιμασία 

ειδικά των δίαυλων, της εφοδιαστικής αλυσίδας  και των logistics είναι απαραίτητη 

καθώς και η ενδελεχής ερευνά αγοράς πριν την εισαγωγή του προϊόντος (market 

research) και ειδικότερα ερευνά μάρκετινγκ (marketing research) για τον προσδιορισμό 

εκτός ίππο των αναγκών και των επιθυμιών αλλά και του σεβασμού της κουλτούρας κι 

του πολιτισμού που διαθέτει αυτή η χώρα, γεγονός καίριας σημασίας όπως θα δούμε σε 

επόμενη υποενότητα. 

2.Νεο προϊόν σε ήδη υπάρχουσα αγορά: Η περίπτωση αυτή είναι η πιο εύκολη 

περίπτωση σχεδιασμού στρατηγικής του τμήματος μάρκετινγκ , εφόσον η πορεία του 

προϊόντος εξαρτάται από την εταιρία και το αντίστροφο , δηλαδή «αν η εταιρία και τα 

προϊόντα της έχουν καλή φήμη στην αγορά, τότε μεγιστοποιείται η υπεραξία σε 

δύσκολους οικονομικούς καιρούς». Παράλληλα όμως  σε αυτή την περίπτωση κρίνεται 

απαραίτητος ο διαχωρισμός μεταξύ της εταιρικής φήμης και της μάρκας του προϊόντος 

,καθώς η μάρκα μπορεί να είναι πολύ καλή αλλά η εταιρεία να χρησιμοποιεί 

ανθυγιεινές περιβαλλοντικές για παράδειγμα πρακτικές. Για τον σκοπό αυτό 

δημιουργήθηκε μια «νέα μορφή μάνατζμεντ» η οποία αποκαλείται «reputation 

management-διαχείριση της φήμης» με στόχο οι εταιρίες με μια σειρά πρακτικών να 

στρέφονται στο μάρκετινγκ το οποίο εξυπηρετεί όλη την κοινωνία (φυσικό περιβάλλον 

κλπ.) 
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3.Ηδη υπάρχον προϊόν σε νέα αγορά: Σε αυτή την περίπτωση ισχύουν όλα τα 

παραπάνω και η στρατηγική μάρκετινγκ  επιβάλλει την κατάστρωση, δημιουργία και 

εφαρμογή όλων των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων ,ώστε οι καταναλωτές να μην το 

βλέπουν με δυσπιστία με στόχο την τελική καθιέρωση του. 

4.Ηδη υπάρχον προϊόν σε ήδη υπάρχουσα αγορά: Σε αυτό το σημείο η αγορά είναι 

κορεσμένη και δεν υπάρχουν πιθανότητες επέκτασης του προϊόντος αλλά η στρατηγική 

μάρκετινγκ απαιτεί βελτιωτικές κινήσεις σε όλα τα χαρακτηριστικά του προϊόντος π.χ. 

συσκευασία, εξυπηρέτηση μετά την  πρόβλεψη,  βελτίωση της ποιότητας κλπ. 

Το πλέγμα διεύρυνσης προϊόντων/αγορας είναι ένας άλλος παρόμοιος εναλλακτικός 

σχεδιασμός των παραπάνω και απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

 

1.Η διείσδυση στην αγορά είναι η αύξηση πωλήσεων «χωρίς μεταβολή του 

προϊόντος». Αυτό επιτυγχάνεται με την έναρξη νέων καταστημάτων με τα πωλούμενα 

προϊόντα κλπ. 

2.Η ανάπτυξη αγοράς είναι η επέκταση σε άλλες γεωγραφικές περιοχές των 

υφιστάμενων προϊόντων. Η αττική αυτή ακολουθείται μετά από ανίχνευση του 

περιβάλλοντος ,όπου θέλει να εγκαθιδρυθεί η εταιρία (ανάγκες, προτεραιότητες, 

επιθυμίες, κουλτούρα, πολιτισμός ,νοοτροπία , δημογραφικές εξελίξεις κολπικά λαού ) 
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3.Η ανάπτυξη προϊόντων έγκειται πρόσφορα «νέων τροποποιημένων προϊόντων» στις 

υφιστάμενες αγορές ,με αλλαγές και την ανάπτυξη ευρείας γκάμας των 

χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των προϊόντων. 

4. Η ολοκλήρωση  αποτελεί εν μέρει διαφοροποίηση ,εξαγοράζοντας επιχειρήσεις με 

διαφορετικά προϊόντα και δραστηριότητες. Ένα παράδειγμα είναι η απόκτηση το 199 

της Hear Music από την Starbucks,πασίγνωστη αρχικά αλυσίδα καφέ υψηλής ποιότητας 

καφέ και περιβάλλοντος , με αποτέλεσμα την δημιουργία του τμήματος Starbucks 

Entertainment, η οποία αρχικά έβαζε ανθολογία μουσικών CD στα καφέ με στόχο την 

αναψυχή αλλά “σήμερα έχει τον δικό της ραδιοφωνικό σταθμό XM Satellite Radio”. 

14.5  Τμηματοποίηση και στοχοθέτηση –Επεξεργασία-ανάλυση υπάρχουσας 

κατάστασης 

 

 

Απαραίτητο γεγονός είναι η συνεργασία με τα αλλά τμήματα της επιχείρησης για την 

παροχή της τελικής εξάς στον πελάτη μέσω της αλυσίδας αξίας. 

 Για παράδειγμα το μάρκετινγκ χρειάζεται πληροφορίες από το τμήμα R&D και το 

τμήμα προμηθειών πριν προχωρήσει στην σχεδίαση ενός προϊόντος. 

 Το μίγμα μάρκετινγκ το οποίο αποτελείται από τα 4 P, δηλαδή, 

product,price,place,promotion(προϊόν, τιμή, τόπος ,προβολή) θα καθορίσει τον 

προγραμματισμό ,την εφαρμογή και τον έλεγχο , καθώς και την αναπτυξιακή πορεία 

της εταιρίας, μετά την τμηματοποίηση και την στοχοθέτηση και θα αναφερθούμε και 

πιο κάτω σε αυτό . 

 Ο πελάτης είναι πάντα στο επίκεντρο στην στρατηγική μάρκετινγκ και καταρχήν τον 

καθορίζουμε σε αγορές στόχους , συμφώνα με δημογραφικά, ατομικά ,ψυχολογικά κλπ. 

κριτήρια ,ώστε να πραγματοποιήσουμε έπειτα την στοχοθέτηση στο target group, το 
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οποίο επιθυμούμε να είναι οι πελάτες μας ,με βάση την ελκυστικότητα καθενός από 

αυτά ή ακόμα και περισσότερων του ενός τμημάτων . 

 Η στόχευση μερικές φορές πραγματοποιείται σε «φωλιές» καταναλωτών , δηλαδή σε 

πολύ μικρά τμήματα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία εξυπηρετούν τον σκοπό της 

επιχείρησης για την παραγωγή προϊόντων σε αυτά και ονομάζεται niche marketing. 

Αν και όπως αναφέραμε στην στρατηγική της καινοτομίας μια επιχείρηση δεν μπορεί 

να καλύψει όλη την αγορά κάποιες εταιρίες γίγαντες όπως η General Motors 

προσπαθούν να καλύψουν πολλά ή σχεδόν όλα τα τμήματα της αγοράς όπως λέει η 

GM: «κατασκευάζω ένα αυτοκίνητο για κάθε άτομο ,πορτοφόλι και προσωπικότητα» 

 Εδώ πέρα σε αυτό το σημείο υποστηρίζουμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει απλά 

πραγματοποιείται μια ευρείας γκάμας κατηγοριοποίηση , γιατί αλλιώς η εταιρία θα 

χάσει τον στρατηγικό της προσανατολισμό, σκορπίζοντας παντού την επιχειρηματική 

της δραστηριότητα.  

Η διαφοροποίηση και η τοποθέτηση στην αγορά ,γεγονότα τα οποία διεξάγονται μετά 

την στοχοθέτηση κατακτούν ένα στοχευόμενο αγοραστικό κοινό, σε σχέση με τα 

προϊόντα των ανταγωνιστών και διαφοροποιούν την εμπειρία της χρήσης τους στο 

μυαλό του κάθε καταναλωτή, καταλαμβάνοντας μοναδικές και ξεχωριστές θέσεις. 

 Η διαφοροποίηση μπορούμε να πούμε ότι έγκειται στην «διαφοροποίηση της 

προσφοράς της εταιρίας ,έτσι ώστε να παρέχει στους καταναλωτές περισσότερη αξία» 

 Οι προσδοκίες οι οποίες δημιουργούν τα μέσα προβολής των προϊόντων πρέπει να 

είναι ρεαλιστικές ώστε να μην απογοητευτεί ο πελάτης ,αλλά να ενθουσιαστεί από την 

παραπάνω επιπέδου αντιλαμβανόμενη αξία για το προϊόν, λόγω του ότι ξεπερνά ότι 

προσδοκίες του, γεγονός καθαρά υποκειμενικό.  

Επίσης σε αυτή την πολυκεντρική φιλοσοφία η οποία διέπει τις επιχειρήσεις 

προτείνεται από τον R.Lauterborn, 1990, με τελευταίο τον P.Kotlier από τα τέσσερα P 

πιθανόν να πρέπει οι επιχειρήσεις να επικεντρωθούνε στα 4 C: 1) customer solution-

λύση για τους πελάτες, 2) customer cost-έξοδα πελατών, 3) convenience-

άνεση/ευκολία, και τέλος 4) communication- επικοινωνία.  
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Εκτός των άλλων μια ανάλυση SWOT είναι απαραίτητη για την ανεύρεση των δυνατών 

και των αδυνάτων σημείων της εταιρίας ,των ευκαιριών που μπορεί να αδράξει και των 

κίνδυνων για τους οποίους μπορεί να μην έχει επίγνωση.  

Η εφαρμογή του μάρκετινγκ μετατρέπει τα σχεδία και τις αναλύσεις της στρατηγικής 

σε πραγματικά δεδομένα.  

Πάντως η πιο συνηθισμένη οργάνωση είναι η «λειτουργική οργάνωση» ακόμα και σε 

εταιρίες –κολλήσεις, και συμφώνα με αυτήν ένας ειδικός επί των διαδικασιών διευθύνει 

όλες τις δραστηριότητες του μάρκετινγκ.  

Επίσης υπάρχει η «γεωγραφική οργάνωση», η οποία χωρίζει τους manager ανάλογα με 

τις περιοχές, πόλεις ή χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται.  

Η «διαχείριση προϊόντος» είναι επιτακτική ανάγκη για την διευθέτηση της και η οποία 

πρωτοεμφανίστηκε στην Procter&Gamble,το έτος 1929 και σύμφωνα με αυτήν «ένας 

διευθυντής προϊόντος αναπτύσσει και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

στρατηγικής για ένα προϊόν ή μάρκα», ενώ για ομοειδής πελάτες και προϊόντα υπάρχει 

η «οργάνωση διαχείρισης αγοράς πελατών» η οποία μοιάζει με την παραπάνω 

εφαρμογή . 

Οι πολυεθνικές εταιρίες με σκοπό την καλύτερη κατάτμηση των καθηκόντων 

χρησιμοποιούν  «έναν συνδυασμό της λειτουργικής και γεωγραφικής οργάνωσης, 

καθώς και της οργάνωσης πελατών και αγοράς». 

 Με αυτό τον τρόπο ταξινομείται η ευθύνη για τις κατηγοριοποιήσεις προϊόντων. Πλέον 

η πελατοκεντρική προσέγγιση έχει δημιούργησε την ευνόητη ορολογία «κεφάλαιο 

πελατών».  

14.6  Έλεγχος στρατηγικής εφαρμογής 

Τέλος πραγματοποιείται ο «λειτουργικός» και ο «στρατηγικός» έλεγχος, που στην 

πρώτη περίπτωση αξιολογεί την επίδοση σε σχέση με το ετήσιο σχέδιο και την λήψη 

οργανωτικών και διαθρωτικών δράσεων εκεί που απαιτείται ,ενώ στην δεύτερη 

περίπτωση εξετάζει σε πιο βαθμό συμβαδίζει η στρατηγική μάρκετινγκ με την 

επιχειρησιακή στρατηγική. 
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 Τέλος ένα βασικό εργαλείο του ελέγχου είναι «η ελεγκτική μάρκετινγκ» την οποία 

έννοια χρησιμοποίησαν οι Kotie and Keller και είναι μια ανεξάρτητη , περιεκτική 

,συστηματική εξέταση του περιβάλλοντος ,των στόχων που είχαν τεθεί και των 

δράσεων της επιχείρησης σε όλα τα πεδία με στόχο τον εντοπισμό ευκαιριών και 

τομέων που έχουν πρόβλημα. 

Η μέτρηση και η διαχείριση της απόδοσης μάρκετινγκ από το τμήμα στρατηγικός 

οργάνωσης μετράται με τον ROI, δηλαδή την «καθαρή απόδοση μιας επένδυσης 

μάρκετινγκ διαιρούμενη με τα κόστη μάρκετινγκ» Αυτή η μέθοδος είναι η πιο 

συνηθισμένη αλλά έχει και μερικούς επικριτές.  

Άλλες μετρήσεις γίνονται με «πίνακες μάρκετινγκ» οι οποίες παρέχουν οδηγίες στα 

στελέχη για τις μετρήσεις και την θεώρηση των στρατηγικών.(Gary Armstrong and 

Philip Kotler, 2009). 

14.7  Στρατηγικό και τακτικό μάρκετινγκ 

Το μάρκετινγκ για λόγους ανάγκης και αποτελεσματικότητας χωρίζεται σε δύο τύπους 

οι οποίοι παρόλο που είναι διαφορετικοί αποτελούν χρήσιμες τακτικές κινήσεις της 

εταιρίας και περιλαμβάνονται σε ένα business plan-επιχειρηματικό σχέδιο. 

Οι δυο αυτοί διαφορετικοί τύποι είναι το στρατηγικό και το τακτικό μάρκετινγκ και 

αναλύονται παρακάτω: 

Το στρατηγικό μάρκετινγκ εστιάζεται στις μακροχρόνιες προβλέψεις, ενώ ταυτόχρονο 

ρηματοποιεί την αγορά σε target group και ταξινομεί τις αγορές –στόχους. Παράλληλα 

πραγματοποιείται μια ενδελεχής μελέτη για τις ανάγκες των καταναλωτών ,συγχρόνως 

με μια συγκριτική αξιολόγηση των ανταγωνιστών –benchmarking.Επίσης 

πραγματοποιείται προσεκτικός σχεδιασμός των καναλιών διανομής και των 

επιχειρηματικών δίαυλων, με παράλληλη αναζήτηση και εύρεση πρωτότυπων τρόπων 

ανάπτυξης του προϊόντος και τέλος εκτελείται μετά τον πειραματισμό η δοκιμή σε 

κομμάτια της αγοράς. 

Το τακτικό μάρκετινγκ δίνει περισσότερη έμφαση στο μάνατζμεντ των πωλήσεων, 

καθώς και σε ένα κατάλληλο και πρωτότυπο σχεδιασμό διαφημιστικής καμπάνιας και 

τρόπου προώθησης και προβολής του προϊόντος. Περαιτέρω αξιολογείται ο βαθμός 



346 
 

επιτυχίας της διαφημιστικής εκστρατείας και προώθησης ,με παράλληλα ανάλυση και 

σχεδιαγράμματα των πωλήσεων οι οποίες επιτεθήκαν. 

14.8Το μείγμα μάρκετινγκ. 

 

 

 

Οι επιτυχείς μεταβλητές οι οποίες καθορίζουν τον στρατηγικό σχεδιασμό μιας 

επιχείρησης σε άλλους συγγραφείς όπως ο Armstrong and Kotler συνίστανται στα 

τέσσερα 5 : product-προϊόν, price-τιμή,place-τόπος ,promotion-προβολή ενώ σε 

διαφορετικούς συγγραφείς όπως ο Άκεφης (2009) συνίστανται στην ομαδοποίηση των 

5Ps, προσθέτοντας τον ανθρώπινο παράγοντα: People-οι άνθρωποι,Product-το 

προϊόν,Price-η τιμή,Place-ο τόπος and Promotion-διαφήμιση.   

Για πολλές δεκαετίες ατό το πρότυπο ή μείγμα μάρκετινγκ ήταν επιτυχημένο λόγω της 

λειτουργικότητας του αλλά όπως υποστηρίζει ο Φώτης Πεντάπυλος από την ιστοσελίδα 

Travel Day News δεν μπορούσε να υποστηρίξει την αρκετά την προώθηση και τις 

δραστηριότητες μάρκετινγκ  των υπηρεσιών καθώς διαφέρουν από την φύση τους από 

τα «χειροπιαστά προϊόντα». ,όπως είναι οι ξενοδοχειακές μονάδες. 

Για τον ανωτέρω λόγο οι Booms και Bitner την δεκαετία του ’80 «πρότειναν την 

επέκταση του Μίγματος σε 7 P, δηλαδή People, Processes and  Physical evidence. Η 
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προσέγγιση τον 7 P σύμφωνα με τον προαναφερθέντα έχει «ωριμάσει στον τομέα των 

υπηρεσιών παρόλο που πολλοί επιχειρηματίες δεν έχουν καταλάβει ακόμα την σημασία 

αυτού του μίγματος.  

Πρώτος στόχος είναι η ανάδειξη του Ανθρωπίνου Δυναμικού , δηλαδή «People» στον 

τομέα των υπηρεσιών λόγω του ότι συμμετέχουν στην παραγωγή και εκτέλεση μιας 

υπηρεσίας και οι ενέργειες τους αποσκοπούν στην ικανοποίηση του καταναλωτή. 

Όπως ισχυρίζεται  ο Φώτης Παντόπουλος (2010) ο οποίος δραστηριοποιείται στον 

τομέα των ξενοδοχειακών υπηρεσιών  «Η ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή 

από τις  υπηρεσίες που αγοράζει εξαρτάται από την ποιότητα, αλλά και τη φύση της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ του καταναλωτή και των ατόμων που παρέχουν κάθε φορά την 

υπηρεσία. 

 Αν ο καταναλωτής νιώθει άνεση και ασφάλεια κατά τη διάρκεια της  αλληλεπίδρασης, 

τότε θα δημιουργηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ του καταναλωτή και του παρόδου 

της υπηρεσίας. 

 Τα στοιχεία της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας δημιουργούν εμπόδια για κάθε 

ανταγωνιστή, που είναι δύσκολο να ξεπεραστούν». 

 Σε αυτό το σημείο κρίνεται απαραίτητο να κατανοούμε ποιες είναι οι διαφορές 

μεταξύ των προϊόντων και των υπηρεσιών παραθέτοντας τα χαρακτηριστικά των 

υπηρεσιών που είναι τα παρακάτω: 

1.Η αυλότητα: Οι υπηρεσίες δεν είναι απτό στοιχείο , δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να 

τις αντιληφθεί με τις αισθήσεις του ,όπως να τις δει , να τις γευτεί, να τις αισθανθεί ή να 

τις οσφρανθεί «πριν αυτές αγοραστούν» 

2. Η αναποσπασμικότητα ή αδιαιρετότητα: Οι υπηρεσίες παράγονται και 

καταναλώνονται την ίδια στιγμή από τον πρόχεα προς τον πελάτη, δεν «μπορούν να 

διαχωρίσουν από τον πρόχεα τους» 

3.Η μεταβλητότητα : «η ποιότητα τους μπορεί να ποικίλει ευρέως εξαρτωμένη από το 

ποιος ,ποτέ, και πως τις προσφέρει 

4. Η φθαρτότητα: Οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αποθηκευθούν για «περαιτέρω χρήση 

ή πώληση». 
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Λόγω των παραπάνω χαρακτηριστικών απαιτείται ένα εκπαιδευμένο ,ευγενικό και 

άρτιο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να διατηρήσει την υψηλή ποιότητα και την 

πελατοκεντρική φιλοσοφία στις επιχειρήσεις . 

Ο Β. Κεφης ο οποίος όπως υποστηρίξαμε παραπάνω στο βιβλίο του «Το επιχειρηματικό 

όραμα σε business plan» (2009) υποστηρίζει ότι σε κάποιες περιπτώσεις ως έκτο P 

εντάσσουμε το Packaging, δηλαδή την συσκευασία. 

 Ο ανώτερο πανεπιστημιακός-ακαδημαικός συγγραφέας όπως είπαμε αναφέρεται στα 5 

P, εντάσσοντας και τους ανθρώπους-people αλλά ως ανθρώπους εννοεί τους 

καταναλωτές. 

 Για περαιτέρω επεξήγηση παρέχουμε παρακάτω το διάγραμμα για το μίγμα 

μάρκετινγκ το οποίο υπάρχει στο βιβλίο του.  

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό όμως να επισημάνουμε ότι ως μίγμα μάρκετινγκ θα 

αναφέρουμε την παραδοσιακή προσέγγιση των 4P, σύμφωνα με τον Armstrong and 

Kotler  ,ενώ η έννοια προϊόν θα χρησιμοποιείται με ευρεία σημασία ώστε ανάλογα με 

την περίπτωση να περιλαμβάνει και τις υπηρεσίες. 

 

14.9Τμηματοποίηση της αγοράς 

14.9.1 Αρχές και χαρακτηριστικά 

 Η μετακίνηση μεγάλου όγκου των εταιριών από την μαζικοποίηση της παραγωγής και 

το μαζικό μάρκετινγκ στο στοχευόμενο μάρκετινγκ είναι ένα φαινόμενο της σύγχρονης 

εποχής.  

Το στοχευόμενο μάρκετινγκ περιλαμβάνει την διαίρεση της αγοράς σε τμήματα-

στόχους , όπου ανάμεσα σε αυτά η επιχείρηση θα επιλέξει σε ποιο να στοχεύσει 

,δηλαδή να πωλεί τα προϊόντα της με βάση αποτιμήσεις κερδοφορίας που σχεδιάζει για 

το κάθε ένα. 

 Η διαίρεση αυτή σε τμήματα σημαίνει ότι τα τμήματα έχουν ξεχωριστές ανάγκες 

,ατομικά χαρακτηριστικά, δημογραφικά χαρακτηριστικά ή συμπεριφορές , διαφορετικό 

στυλ ,τρόπο ζωής κλπ. ,οπότε απαιτούν από κάθε προϊόν να εκπληρώσει μια ανάγκη με 

βάση αυτά τα χαρακτηριστικότατους.  
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Έπειτα όπως προαναφέραμε πραγματοποιείται η στόχευση σε αυτά τα τμήματα με βάση 

την «αξιολόγηση της ελκυστικότητα τους» και ως αποτέλεσμα έχει την επιλογή εισόδου 

στα τμήματα αυτά.  

Λόγω του ότι πάντοτε οι επιχειρήσεις πρέπει να προσφέρουν αξία και ικανοποίηση 

στους πελάτες τους πρέπει να διαφοροποιούν το προϊόν που προσφέρουν με δυο 

τρόπους: με τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα βάση των οποίων θα τα επιλέξουν οι 

πελάτες και με την διαφοροποίηση της εικόνας που θα έχουν οι πελάτες στο μυαλό τους 

για το προϊόν σε χάση με τα ανταγωνιστικά προϊόντα. 

 Το μήνυμα το οποίο πρέπει να εκπέμπει το προϊόν επιβάλλεται να είναι ξεκάθαρο, 

σαφές και ξεχωριστό.  

14.9.2 Οι 4 παράγοντες τμηματοποίησης της αγοράς 

Η τμηματοποίηση της αγοράς πραγματοποιείται με βάση τέσσερεις παράγοντες 

σύμφωνα με τον Armstrong and Kotler οι οποίοι είναι:  

1. Γεωγραφικοί,  

2.δημογραφικοι,  

3.Ψυχογραφικές  μεταβλητές 

 και 4.μεταβλητες συμπεριφοράς, δηλαδή συμπεριφορικοί και τους οποίους θα 

αναλύσουμε παρακάτω: 

14.9.2.α 

Γεωγραφική τμηματοποίηση: Η γεωγραφική τμηματοποίηση απαιτεί την διαίρεση 

των τμημάτων της αγοράς με βάση τον γεωγραφικό προσδιορισμό ,όπου θα 

λανσαριστεί το προϊόν και μπορεί να περιλαμβάνει , διαφορετικές χώρες, ηπείρους, 

πολιτείες, περιοχές, επαρχίες ,ακόμη και γειτονιές. 

 Για παράδειγμα στην Αμερική σε μια περιοχή ,όπου κατοικούν πολλοί ισπανόφωνοι 

αναπτύχτηκε προϊόν με διαφορετικά διατροφικά συστατικά και όνομα  ,τα Δημητρακά 

ονόματι  Post’s Fiesta Fruity Pebbles , ενώ η Coca Cola διαφοροποιεί την ποσότητα 

ζάχαρης την οποία προσθέτει σε κάθε κουτί ανάλογα με τα διατροφικά συστατικά και 

κατά πόσον καταναλώνουν ζάχαρη στις διαφορετικές χώρες παγκοσμίως ,όπου 

αποστέλλει τα προϊόντα της.  
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Επίσης σύμφωνα με τις μελέτες και τα άρθρα των Darell K.Risby and Vijay Vish-

wanath  (2006) ένα άλλο παράδειγμα είναι η κατασκευή τεσσάρων διαφορετικών 

καφέδων ετοίμων από την Coca Cola σε κουτί ,που ο καθένας στόχευε σε μια 

διαφορετική γεωγραφική περιοχή της Ιαπωνίας.  

Αλλά καταστήματα λανσάρουν ένα προϊόν αντί για αστικές για αγροτικές πόλεις ,όπου 

η κουλτούρα και οι συνήθειες είναι διαφορετικές όπως η Home Depot σύμφωνα με 

πληροφορίες από  το άρθρο της P.Bond (2007). 

 

14.9.2.β  

Δημογραφική τμηματοποίηση: Στην δημογραφική τμηματοποίηση οι άνθρωποι 

χωρίζονται με βάση παράγοντες όπως η ηλικία φύλο, το μέγεθος της οικογένειας, τον 

κύκλο ζωής της οικογενείας, το εισοδηματιών εργασία , την μόρφωση , την θρησκεία, 

την φυλή την γενιά και την εθνικότητα.  

Σίγουρα διαφορετικά προϊόντα χρειάζονται οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας οι οποί 

συνήθως ενδιαφέρονται για συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα σε σχέση με 

τους νέους οι οποίοι επικεντρώνονται στην ψηφιακή τεχνολογία όπως τα iPod της 

Apple κλπ. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι ένας επαγγελματίας με πολύ υψηλό 

εισόδημα μπορώ να πάρει ευκολότερα και να προτιμήσει ένα αυτοκίνητο μάρκας 

BMW,από ένα νέο φοιτητή. 

Η ηλικία και το στάδιο κύκλου ζωής όπως ο διαχωρισμός παιδιά ,έφηβους ,κλπ .όπως 

επίσης και το φύλο ή το εισόδημα απαιτούν άλλες ανάγκες.  

Για παράδειγμα τα καλλυντικά και τα προϊόντα της Nivea ενώ τόσο καιρό 

αποσκοπούσαν στο γυναίκειο κοινό τώρα αναπτύσσονται και για το αντρικό κοινό 

όπως την Nivea for Men, μια κρέμα εμπλουτισμένη με χαρακτηριστικά για την 

φροντίδα του δέρματος μετά το ξύρισμα ,ενώ οι κιθάρες στις οποίες το σχεδιαστικό 

στυλ ήταν κυρίως φτιαγμένο για άνδρες και κατά 96% αγοράζονταν από άνδρες 

,εισήλθε στην αγορά η κιθάρα Daisy Rock η οποία έχει ένα λεπτό και κομψό 

σχεδιαστικό στυλ , με την κιθάρα να βγαίνει σε πολλά κοριτσίστικα σχήματα όπως 

πεταλούδες, μαργαρίτες κλπ. ,ενώ η εταιρία η οποία ιδρύθηκε το 2000 βλέπει τις 

πωλήσεις της να διπλασιάζονται σε χρόνο ,φθάνοντας το ετήσιο ποσό των 2,4 

εκατομμυρίων δολαρίων το 2007 κατά την Solvej Schou (2007). 
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14.9.2.γ 

3)Ψυχογραφική τμηματοποίηση: Η ψυχογραφική τμηματοποίηση χωρίζει την αγορά 

σύμφωνα με τους αγοραστές με βάση την κοινωνική Νταίητον τρόπο ζωής ή τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας.  

Σε αυτή την περίπτωση οι εταιρίες προβάλλονται με μηνύματα με συναισθηματικής 

νοημοσύνης  περιεχόμενο ,όπως για παράδειγμα η « American Express  υπόσχεται μια 

κάρτα που να ταιριάζει στην ζωή του κάθε καταναλωτή» με διαφημιστικό μήνυμα «Η 

Ζωή μου .Η Κάρτα μου».  

Παρατηρούμε σε αυτό το διαφημιστικό μήνυμα για να εντυπωθεί στο μυαλό του 

καταναλωτή διαφοροποιημένο και να τονίσει το ιδανικό της ζωής μέσα στο οποίο 

εμπεριέχεται όπως θέλει να λέει και η κάρτα και η λέξη ζωή και κάρτα είναι γραμμένα 

με κεφάλαια γράμματα. 

14.9.2.δ 

4)Τμηματοποίηση με βάση την συμπεριφορά: Η τμηματοποίηση αυτή διαιρεί τις 

αγορές-στόχους με βάση «τη γνωστής στάσεις, τις χρήσεις και τις αντιδράσεις απέναντι 

σε ένα προϊόν. 

Πολλοί αναλυτές ισχυρίζονται ότι αυτή είναι η πιο αποτελεσματική τμηματοποίηση.  

Η περιστασιακή τμηματοποίηση όπως είναι η Γιορτή της Μητέρας, του Πατερά ,του 

Άγιου Βαλεντίνου κλπ. υπόσχονται μια διαφορετική εμπειρία και ένα διαφορετικό 

συμβολισμό σε κάθε ημέρα.  

Για παράδειγμα στην Γιορτή της Μητέρας αγοράζουμε λουλούδια, γλυκίσματα κλπ. 

Το μάρκετινγκ πραγματοποιεί εκστρατεία ώστε ανάλογα με την περίσταση να 

δημιουργηθεί και να πωληθεί το κατάλληλο προϊόν ,ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να 

καθιέρωση ορισμένες περιστάσεις εκτός από τις γιορτές για παράδειγμα οι αθλητές που 

πίνουν χυμό το πρωί , είναι μια ευκαιρία για το μάρκετινγκ να αποδείξει ότι ο χυμός 

πορτοκαλιού λόγω των θρεπτικών του συστατικών πρέπει να πίνεται από όλους σε όλες 

τις φάσεις της ημέρας. Επιπλέον υπάρχει και η κατηγοριοποίηση με βάση τα 

«αντιλαμβανόμενα οφέλη» ,όπως για παράδειγμα τα διαφημιστικά μηνύματα της 
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οδοντόπαστας Crest, η οποία διακηρύσσει τα οφέλη από τα καθαρά υγιεινά και 

γυαλιστερά δόντια.  

Το μέγεθος του χρηστή , δηλαδή πόσοι καταναλώνουν το προϊόν και το καθεστώς 

πιστότητας είναι άλλες δυο κατηγοριοποιήσεις  

Ένα παράδειγμα πιστότητας είναι οι macolytes, δηλαδή οι οπαδοί της Apple, οι οποίοι 

χαράζουν μέχρι και τατουάζ στο σώμα τους με το μήλο το οποίο είναι το σήμα 

κατατεθέν της Apple σύμφωνα με τον Alan T. Saracevic (2004) και παραδείγματα τα 

οποία βρίσκονται στην ιστοσελίδα της. 

14.10 Η πολλαπλή τμηματοποίηση και η σημασία της  

 

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες όμως λειτουργούν με «την χρησιμοποίηση βάσεων 

πολλαπλής τμηματοποίησης»  , με την οποία αναγνωρίζουν όχι Μον τα χαρακτηριστικά 

ενός target, αλλά τα χαρακτηριστικά όπως το εισοδηματιών τρόπο ζωής ,την στέγαση 

κλπ. του κάθε ατόμου ξεχωριστά το οποίο βρίσκεται μέσα σε αυτό το target 

.Για παράδειγμα αυτό είναι πολύτιμο εργαλείο για μια τράπεζα καθώς ελέγχει τα 

περιουσιακά στοιχειακό εισοδηματιών τρόπο ζωής την στέγαση , τις αποταμιεύσεις, τις 

προτιμήσεις ανάληψης κίνδυνου του κάθε πελάτη με αποτέλεσμα να καλλιεργεί 

μακροχρόνιες σχέσεις με πελάτες ή επιχειρηματίες οι οποίοι την ενδιαφέρουν και 

πιστεύει ότι η επένδυση χρημάτων σε αυτούς θα καρποφορήσει και θα αυξήσει την 

μελλοντική της κερδοφορία.  

Ένα από τα «ηγετικά συστήματα τμηματοποίησης» είναι το PRIZM NE (New 

Evolution) to οποίο ταξινομεί όλα τα νοικοκυριά της Αμερικής με βάση όλους τους 

παράγοντες τους οποίους προαναφέραμε. 

 

14.11  Επιπρόσθετες μέθοδοι τμηματοποίησης 

Επιπρόσθετα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι επιχειρήσεις τμηματοποιούν και με βάση 

πρόσθετα χαρακτηριστικά όπως «τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, οι αγοραστικές 

προσεγγίσεις, οι περιστασιακοί παράγοντες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά των 

πελατών. 
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 Για περαιτέρω εξυπηρέτηση τους μερικές εταιρίες ακόμα και παγκοσμίου φήμης λόγω 

του τεράστιου μεγέθους τους όπως η EXXON/Mobile ,IBM κλπ λειτουργούν με 

πολλαπλές εγκαταστάσεις μέσα από ένα πλαίσιο αντιπροσώπων οι οποίοι 

αναλαμβάνουν να πουλήσουν και να προωθήσουν τα προϊόντα των εταιριών-γιγάντων 

στην αγορά καταναλωτικού κοινού. 

 

14.12  Η vals analysis 

Επίσης υπάρχει και η κατηγοριοποίηση Vals η οποία αναπτύχτηκε το 1978 από το 

Stanford Research Institute-SRI και βασίζεται σε δυο διαστάσεις : την βασική 

υποκίνηση από τα ιδανικά ,τα επιτεύγματα την αυτοεξέταση και τους πόρους, όπως 

εισόδημα, καινοτομικότητα ,αυτοπεποίθηση κλπ. 

 Με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση υπάρχουν 8 ομάδες καταναλωτών : 

1) Innovators:καινοτόμοι ,με εκλεπτυσμένο γούστο ,προσωπική ανάπτυξη και υψηλό 

εισόδημα  

2)Survivors:χαμηλή μόρφωση και επαγγελματικές ικανότητες ,χαμηλό εισόδημα-

ποροι,περιορισμένα ενδιαφέροντα και καθόλου καινοτόμοι, με πρωταρχικό σκοπό το 

αίσθημα της ασφάλειας. 

3)Believers: ιδεολόγοι, με ήρεμη και άνετη ζωή με το τρίπτυχο «πατρίδα-θρησκεία-

οικογένεια να αντιπροσωπεύει όλες τις καταναλωτικές τους αποφάσεις, 

 4)Achievers: έντονος εργασιακός προσανατολισμός ,αγώνας για ανέλιξη και αρκετά 

ευκατάστατοι, 

 5)Strivers: Λιγότερο ευκατάστατοι από τους Believers με πιο περιορισμένη κοινωνική 

παρουσία 

,6) Experiencers:  Νεώτεροι καταναλωτές, με αρκετούς πόρους και ενεργητικότητα για 

κοινωνικές και αθλητικές δραστηριότητες, αυθόρμητοι ,με επιζήτηση την ποικιλία και 

τον ενθουσιασμό,  

7)Thinkers: Χαρακτηρίζονται από ωριμότητα και υπευθυνότητα, με υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο και υποκίνηση από συγκεκριμένα ιδανικά και αξίες , 
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8)Makers: Ιδιαίτερα πρακτικοί λόγω των περιορισμένων πόρων, με ιδανικά την 

οικογένεια και την εργασία 

 

14.13  Τμηματοποίηση σε διεθνείς αγορές  

 

Οι διεθνείς εταιρίες όπως και οι εγχώριες απαιτείται να τμηματοποιούν τις αγορές τους 

με ομαδοποίηση των παγκόσμιων αγορών σε ξεχωριστά τμήματα, για παράδειγμα 

καταρχήν ανάλογα με τη γεωγραφική θέση. 

Η Μέση Ανατολή, η Δυτική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, οι χώρες του Ειρηνικού βρίσκονται 

σε διαφορετικές ομάδες. Φυσικά όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ομοιογένεια των 

χαρακτηριστικών τους με μερικές εξαιρέσεις να εντοπίζονται. Για παράδειγμα , η 

Βόρεια Αμερική περιλαμβάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό , 

αλλά το Μεξικό διαφέρει πολύ στην κουλτούρα, και στον πολιτισμό καθώς και στην 

οργανωτική δομή των θεσμών, όπως ακριβώς επίσης χώρες οι οποίες ανήκουν σε 

ξεχωριστές γεωγραφικές ομάδες μπορεί να μοιάζουν πολύ μεταξύ τους όπως η Ιταλία 

με την Σουηδία. 

Οπότε μια άλλη πιο αποτελεσματική κατηγοριοποίηση είναι βάση της οικονομικής 

ανάπτυξης και ακόμα καλύτερη η ομαδοποίηση βάση των πολιτικών και νομικών 

παραγόντων ή πολιτιστικών, όπως είναι η θρησκεία, τα έθιμα, τα πρότυπα 

συμπεριφοράς κλπ.  

Η πιο αποτελεσματική τμηματοποίηση βέβαια η οποία συνδέεται άμεσα με κοινά 

χαρακτηριστικά των καταναλωτών είναι η «τμηματοποίηση σε διεθνείς αγορές», με την 

δημιουργία καταναλωτικών τμημάτων παρόμοιων αναγκών και καταναλωτικής 

συμπεριφοράς, «ακόμη και αν βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες».  

Η Coca Cola έχει θέσει σε εφαρμογή αυτή την πολιτική με μια παγκόσμια ιστοσελίδα η 

όποια περιέχει video clips και post casts, που απευθύνονται στους νέους και είναι η 

ιστοσελίδα : http:// www.coke.com, ενώ παράλληλα καλωσορίζει όσους μπαίνουν στην 

ιστοσελίδα της με το μήνυμα “Welcome to the Coke side of Life”. 

Η αποτελεσματική τμηματοποίηση βέβαια στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε 

ότι προϋποθέτει τα τμήματα-στοχοι να είναι : 

http://www.coke.com/
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1. μετρήσιμα,  

2. προσβάσιμα, 

3. ουσιαστικά, δηλαδή κερδοφόρα,  

4. διαφοροποιήσιμα και τέλος 

5. λειτουργικά , δηλαδή ο σχεδιασμός τους να είναι αποτελεσματικός. 

 

14.14  Επιλογή τμημάτων-στόχων της αγοράς 

Μια επιχείρηση έχει το καθήκον να αναλάβει πολλές στρατηγικές αποφάσεις για το 

είδος του μάρκετινγκ το οποίο  θα ασκήσει ανάλογα με τους στόχους της. 

 Εάν για παράδειγμα θέλει να επεκταθεί περισσότερο σε μεγέθη αγοράς προϊόντων και 

διαθέτει τους απαραίτητους πόρους μπορεί να επιλέξει την άσκηση του μη 

διαφοροποιημένου μάρκετινγκ επικεντρώνοντας στις κοινές και όχι στις διαφορετικές 

ανάγκες των καταναλωτών.  

Επομένως σύμφωνα με τον Armstrong and Kotler (2009), «μη διαφοροποιημένο η 

μαζικό μάρκετινγκ είναι μια στρατηγική κάλυψης της αγοράς κατά την όποια μια εταιρία 

αποφασίζει να αγνοήσει τις διάφορες μεταξύ τμημάτων της αγοράς και να επιδιώξει  την 

κατάκτηση ολόκληρης της αγοράς με μία και μόνο προσφορά».  

Μια άλλη λύση είναι το διαφοροποιημένο μάρκετινγκ το οποίο προσπαθεί να καλύψει 

τις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών με επέκταση των τμημάτων της αγοράς 

που εξυπηρετούν και με ξεχωριστές προσφορές στοχεύουν σε κάθε ένα από αυτά. 

 Πολλές εταιρίες εφαρμόζουν επίσης την στρατηγική των συνδυασμένων μαρκών μέσω 

συνεργασίας ή κοινοπραξίας των εταιριών οι οποίες προσφέρουν το προϊόν με σκοπό 

τις υψηλότερες συνολικές  πωλήσεις και την κατάκτηση ισχυρής θέσης στον κλάδο. 

 Για παράδειγμα, οι μάρκες της Estee Lauder και της Clinique κατέχουν μερίδιο αγοράς 

της τάξης του 40% στον κλάδο των καλλυντικών, ενώ διαφοροποιημένο μάρκετινγκ με 

πολλαπλές μάρκες εφαρμόζει και η Procter&Gamble.  

Το μειονέκτημα όμως του διαφοροποιημένου μάρκετινγκ είναι ότι τις περισσότερες 

φόρες είναι πιο δαπανηρό από το μη-διαφοροποιημενο γιατί παράγει πολλαπλές σειρές 

προϊόντων, αντί για μία. Ένα άλλο είδος μάρκετινγκ είναι το «συγκεντρωτικό ή niche 
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marketing», το οποίο βρίσκει μια φωλιά, δηλαδή ένα μικρό τμήμα της αγοράς στο 

οποίο δραστηριοποιείται αλλά είναι πολύ κερδοφόρο, και στο οποίο η επιχείρηση 

διαθέτει κυρίαρχο μερίδιο. 

 Οι ανάγκες είναι εξειδικευμένες. Τα περαιτέρω οφέλη είναι ότι μπορεί να πωλεί και να 

λειτουργεί αποτελεσματικότερα με τον τέλειο συντονισμό των προϊόντων, των τιμών 

και των προγραμμάτων ανάγκης, και αποδοτικότερα λόγω της εξειδικευμένης 

στόχευσης, του καλύτερου συντονισμού των καναλιών διανομής και των 

επικοινωνιακών δίαυλων με τους πελάτες. 

 Για τις μικρότερες εταιρίες οι οποίες έχουν περιορισμένους πόρους είναι η πιο 

ενδεικτική στρατηγική. 

Τα τμήματα της αγοράς μπορεί στην αρχή να είναι μικρά αλλά κρύβουν μεγάλες 

επενδυτικές ευκαιρίες και ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης που δεν προέβλεψαν οι 

ανταγωνιστές. 

 Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Southwest Airlines και η Enterprise Rent-A-Car η 

οποία τώρα είναι παγκόσμια ηγέτιδα στον κλάδο της ενοικίασης αυτοκινήτων, με τις 

εφαρμογές της καινοτομίας.  

Επίσης υπάρχει το «μικρό μάρκετινγκ» που είναι «η πρακτική επί παραγγελία 

προϊόντων και προγραμμάτων μάρκετινγκ που αντιστοιχούν στις ανάγκες και στις 

επιθυμίες συγκεκριμένων ατόμων και τοπικών ομάδων πελατών», κι επομένως οδηγεί 

στο εξατομικευμένο και τοπικό μάρκετινγκ.  

Αυτές οι τάσεις μάρκετινγκ έχουν αρχίσει και λαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερο 

μερίδιο και περισσότερη ανάπτυξη στην αγορά μάρκετινγκ καθώς δεν υπάρχει τίποτε 

πιο μοντέρνο από την εξατομίκευση του μάρκετινγκ, δηλαδή ο κάθε πελάτης να μπορεί 

να παραγγείλει το προϊόν του, όπως ακριβώς θέλει και να βρίσκεται σε μια συνεχή 

επικοινωνία και στενή συνεργασία με την επιχείρηση. 

Αλλιώς ονομάζεται μάρκετινγκ one-to one. 

Αυτή η μορφή μάρκετινγκ εφαρμόζεται κυρίως μέσω του Διαδικτύου, όπου μπορεί 

ακόμη ο πελάτης να σχεδιάσει το προϊόν που θέλει, και επομένως να οδηγηθούμε σε 

μια ανεπτυγμένη και εξατομικευμένη πελατοκεντρική φιλοσοφία και ικανοποίηση του 

πελάτη, η οποία είναι εκφρασμένη σε όρους κερδοφορίας. 
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Επειδή το μάρκετινγκ έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις, ακόμα και καταγγελίες, μηνύσεις 

(όπως στην περίπτωση των Mc Donald’s, η οποία κατηγορήθηκε από τους γονείς ενός 

κοριτσιού για το ότι προκάλεσε την παχυσαρκία του παιδιού τους), με τους ισχυρισμούς 

ότι επηρεάζουν μικρά ή έφηβα παιδιά σε ανθυγιεινές συνήθειες όπως το κάπνισμα και 

το ποτό. Συνεπώς, οδηγούμαστε σε μια εποχή κοινωνικά υπεύθυνου στοχευόμενου 

μάρκετινγκ, δηλαδή του μάρκετινγκ που θα πετυχαίνει καλύτερα κοινωνικά 

αποτελέσματα και στόχους. 

 

14.15 Διαφοροποίηση και τοποθέτηση προϊόντος 

Μείζονος σημασίας θέμα για τους υπευθύνους μάρκετινγκ είναι η θέση η οποία θα 

«καταλάβει το προϊόν στο μυαλό των καταναλωτών» . 

Η εικόνα αυτή πρέπει να είναι διαφοροποιημένη, δηλαδή ο πελάτης να έχει μια εικόνα 

στο μυαλό του η όποια εκπέμπει ένα διαφορετικό μήνυμα αξίας και μια απάντηση στο 

γιατί θα πρέπει να αγοράσει το συγκεκριμένο, κι όχι το ανταγωνιστικό προϊόν. 

 Όπως λέγεται οι «πελάτες πρέπει να βιώνουν το σλόγκαν». Οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ 

μπορούν να τοποθετήσουν το προϊόν και να το διαφοροποιήσουν βάση των φυσικών 

χαρακτηριστικών του και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που κατέχει, την 

επίδοση, τα στυλ, το σχεδιασμό «των εμπορικών χαρακτηριστικών», δηλαδή τον 

ορισμό της τιμής, σε σχέση με την ποιότητα, την καινοτομία , την καλή εξυπηρέτηση 

μετά την πώληση κλπ.  

Η διαφορά από τα ανταγωνιστικά προϊόντα πρέπει να είναι :  

1. Διακριτή,  

2. σημαντική,  

3. εξαιρετική, 

 4. ανακοινώσιμη, δηλαδή φανερή, 

5. προνομιακή, δηλαδή να μην μπορεί να αντιγραφεί εύκολα 

6. οικονομικά εφικτή, και  

7. κερδοφόρα για την επιχείρηση. 
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Πολλές εταιρίες ασκούν «διαφοροποίηση διαύλου», όπως η Amazon. Σε αυτήν την 

περίπτωση ο πελάτης παραγγέλλει χωρίς μεσάζοντα, κατευθείαν το προϊόν (βιβλίο κτλ) 

το οποίο επιθυμεί και το οποίο προέρχεται από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Σε 

άλλες περιπτώσεις όπως η Disney αυτό πραγματοποιείται μέσω της εκπαίδευσης του 

προσωπικού το οποίο μαθαίνει να εκφράζει φιλικότητα, αμεσότητα, ξενάγηση, 

συνεννόηση/κατανόηση, σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη βρίσκεται ο πελάτης και 

προσφέροντας μια ξεχωριστή και μοναδική εμπειρία για τον κάθε πελάτη, πετυχαίνει να 

πραγματοποιεί «τη διαφοροποίηση των ανθρώπων».  

Τα σύμβολα επίσης μένουν ανεξίτηλα και διαφοροποιούν την εταιρεία και τα προϊόντα 

της στο μυαλό των ανθρώπων. 

Πολύ γνωστά παραδείγματα είναι: πρόσωπα, όπως ο Air Jordan για τα παπούτσια της 

εταιρίας Nike, σχήματα όπως οι χρυσές αψίδες της McDonald,,η κόκκινη ομπρέλα της 

Travelers, ή και χρώματα όπως το κόκκινο της Coca-Cola ή το μπλε της IBM. 

Υπάρχει σαν τεχνική απεικόνισης της διαφοροποίησης των προϊόντων η χαρτογράφηση 

τοποθέτησης. Στην χαρτογράφηση αυτή απεικονίζεται στον κάθετο άξονα η τιμή (σε 

χιλιάδες δολάρια) και στον οριζόντιο ο προσανατολισμός, με την πολυτέλεια στο ένα 

άκρο και στο άλλο άκρο την επίδοση. Σύμφωνα με την ανάλυση RISK, η λήψη 

αποφάσεων των καταναλωτών πραγματοποιείται όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
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Οι επιχειρήσεις πάντως είναι απαραίτητο να πραγματοποιούν μια συνολική στρατηγική 

τοποθέτησης, η όποια να προσφέρει αξία και να δύναται να λάβει τις παρακάτω 

μορφές: 

1. Περισσότερα οφέλη σε υψηλότερη τιμή: Συνήθως αυτή η στρατηγική κίνηση 

εκφράζεται με προϊόντα υψηλής ποιότητας τα όποια στο μυαλό του καταναλωτή 

καταδεικνύουν την κοινωνική θέση, μέσω του στυλ ,της επίδοσης ή του κύρους και για 

αυτό η πρόσφορα προϊόντος είναι υψηλότερη. 

 Οι επιχειρήσεις πρέπει να επαγρυπνούν για την εισαγωγή μιας τέτοιας κατηγορίας 

προϊόντος, ώστε να έχουνε το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης. Από την άλλη πλευρά, 

το ευάλωτο αυτής της τακτικής διαφαίνεται έντονα σε περιόδους οικονομικής κάμψης ή 

ύφεσης, κι από τον κίνδυνο πιθανών μιμητών. 
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2. Περισσότερα οφέλη στην ίδια τιμή: Η πολιτική αυτή χρησιμοποιείται με 

παρεμφερή ποιότητας οφέλη σε χαμηλότερη τιμή με σκοπό να επιτεθεί στην 

προαναφερθέν στρατηγική κίνηση. 

Ένα παράδειγμα είναι το Lexus της Toyota, με ποσοστό επαναγοράς 60%, δηλαδή 

διπλάσιο ποσοστό επαναγοράς από το μέσο όρο της βιομηχανίας. Με αυτό τον τρόπο το 

Lexus αντεπιτέθηκε στην BMW και την Mercedes. 

3. Ιδία οφέλη σε χαμηλότερη τιμή: Η στρατηγική κίνηση αυτή αποσκοπεί όχι στο 

καλύτερο και στο διαφορετικό αλλά στην μαζική παραγωγή, με εκπτωτικές τάσεις κι η 

όποια συνήθως αποφέρει μεγάλη αγοραστική δύναμη και λειτουργίες χαμηλότερου 

κόστους. 

Μερικές επιχειρήσεις αναπτύσσουν απομιμήσεις ώστε να αποσπάσουν πελάτες από την 

εταιρία η όποια προσφέρει με μεγάλη επιτυχία το γνήσιο πρωτότυπο. 

4. Λιγότερα οφέλη σε πολύ χαμηλότερη τιμή: Η τοποθέτηση αυτή αποσκοπεί στους 

πελάτες που στοχεύουν πρακτικά σα χαμηλότερες τιμές χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις. 

 Η Southwest Airlines είναι το πιο επιτυχημένο παράδειγμα αυτής της πολιτικής με 

τεραστίους τζίρους και κολοσσός στην αγορά. 

 

14.16  Η στρατηγική του προϊόντος: το πρώτο P 

Το προϊόν είναι συνήθως το πρώτο και βασικό στάδιο εφαρμογής του στρατηγικού 

μίγματος μάρκετινγκ στην αγορά και αποτελεί την καρδιά αυτού του συγκερασμού. 

Απάντηση όμως για το τι είναι προϊόν δεν είναι τόσο απλή, όσο δείχνει. 

Ως προϊόν μπορεί να οριστεί, κατά τον Armstrong and Kotler (2009) «οτιδήποτε μπορεί 

να προσφερθεί σε μια αγορά με σκοπό την προσέλκυση της προσοχής, την κτήση, την 

χρήση ή την κατανάλωση, στο οποίο μπορεί να ικανοποιεί μια επιθυμία ή ανάγκη». 

Τα προϊόντα γενικότερα, μπορούν να περιλαμβάνουν και τις υπηρεσίες (καθώς και 

αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως μια μορφή προϊόντος) και συνεπάγονται ή 

εμπεριέχουν προσφερόμενες προς πώληση ενέργειες και δραστηριότητες, «οφέλη ή 

ικανοποιήσεις που είναι ουσιαστικά άυλες». Στην ενότητα των υπηρεσιών εξετάσαμε το 

ενδεχόμενο ότι τα διακριτά χαρακτηριστικά γνωρίσματα–ιδιότητες σε σχέση με τα 

προϊόντα είναι η αυλότητα, η αδιαιρετότητα και η φθαρτότητα. 
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Αν επεκτείνουμε τον ορισμό, οι υπηρεσίες «δεν καταλήγουν σε ιδιοκτησία 

οποιουδήποτε πράγματος», λόγου χάρη οι ταξιδιωτικές, οι ξενοδοχειακές και οι 

τραπεζικές μονάδες/τμήματα τα oποία προσφέρουν μια εμπειρία στον καταναλωτή. 

 Με αυτή την ευρύτερη σημασία είχαμε επισημάνει ότι χρησιμοποιώντας τον όρο 

προϊόν, στο κεφάλαιο της στρατηγικής του μάρκετινγκ, και μέσα στα προϊόντα, μπορεί 

να αναφερόμαστε και σε υπηρεσίες. 

 Οι κύριοι Γ.Περτωφ, Κ.Τζωρτζάκης και Α. Τζωρτζάκη το έτος 2002 υποστήριξαν ότι 

μια επιχείρηση όταν πωλεί ένα προϊόν και συνεπώς όταν κάποιος τα αγοράζει 

«ουσιαστικά αγοράζει οφέλη ή πιο σωστά την ελπίδα της ωφέλειας η όποια πηγάζει από 

το προϊόν/υπηρεσία». 

Η συνολική προσφορά περιλαμβάνει ως πρωταρχικό στοιχείο την προσφορά των 

διατιθέμενων προϊόντων.  

Το προϊόν καταρχήν οφείλει να σχεδιαστεί κατά τρόπο που να προσφέρει αξία στις 

αγορές-στόχους, τις οποίες έχει προκαθορίσει η επιχείρηση.  

Από την μια πλευρά η πρόσφορα μπορεί να είναι ένα «αμιγές προϊόν», δηλαδή ένα 

απτό αγαθό ενώ από την άλλη πλευρά βρίσκονται οι «αμιγείς υπηρεσίες», όπως η  

εξέταση ενός γιατρού, μια εκπτωτική πρόσφορα με κυμαινόμενο επιτόκιο ενός 

Χρήματα-Πιστωτικου Ιδρύματος (ΠΙ) κα. 

Για την διαφοροποίηση του προϊόντος και την κατοχή μιας ξεχωριστής θέσης της 

μάρκας στο μυαλό του καταναλωτή, οι επιχειρήσεις φροντίζουν να προβάλλεται το 

προϊόν ως  δημιουργία μιας ιδιαίτερης «εμπειρίας», στοιχείο το οποίο ενέχει  την 

πρόκληση για δόκιμη. 

Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει τα τρία επίπεδα του προϊόντος. Στο κέντρο βρίσκεται 

η θεμελίωση της αξίας των πελατών, η όποια είναι το πρώτο επίπεδο  του προϊόντος 

δηλαδή το τι πραγματικά αγοράζουν οι πελάτες. Αυτό μπορεί να είναι: ελευθερία, 

συντροφικότητα, σύνδεση με άλλους ανθρώπους όπως για παράδειγμα μέσω των 

υπολογιστών κλπ. Τα περαιτέρω επίπεδα του  προϊόντος είναι: το πραγματικό προϊόν 

που περιέχει μια μαρκασιτών ποιότητα και την συσκευασία, κατά δεύτερο επίπεδο ένα 

ολοκληρωμένο προϊόν το οποίο περιέχει τα οφέλη. 
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14.16.1 Κατηγοριοποιήσεις προϊόντων 

Τα προϊόντα χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες που είναι : 

1)  τα καταναλωτικά προϊόντα, δηλαδή αυτά που αγοράζονται από τους πελάτες 

για τελική κατανάλωση και έχουν τις παρακάτω τρεις μορφές:  

1. τα προϊόντα ευκολίας, που σημαίνει ότι καταναλώνεται ευρέως ,έχουν συχνή 

επαναγορά και δεν καταβάλλεται προσπάθεια για την σύγκριση του με άλλα 

ανταγωνιστικά προϊόντα όπως το γάλατα τρόφιμα κλπ, 

 2. τα προϊόντα επιλογής τα οποία ονομάζονται και εμπορικά τα οποία υποβάλλονται σε 

σύγκριση από τους καταναλωτές με βάση τα χαρακτηριστικά τους, όπως για 

παράδειγμα η καταλληλότητα, το στυλ, την ποιότητα και την τιμή τας όπως για 

παράδειγμα τα ρούχα, τα έπιπλα, οι τουριστικές-χρηματοοικονομικές-ταξιδιωτικές 

υπηρεσίες κλπ.  

3. τα εξειδικευμένα προϊόντα για τα οποία καταβάλλεται ιδιαίτερα χαρακτηριστική 

προσπάθεια για την επιλογή τους, μέσω της σύγκρισης χαρακτηριστικών που είναι 

μοναδικά και διακριτά. 

Τέτοιου είδους προϊόντα  είναι τα αυτοκίνητα, η απόφαση αγοράς ενός σπιτιού το οποίο 

πωλείται, οι υπηρεσίες εξειδικευμένων γιατρών και νομικών κλπ.  

Τέλος τα αζήτητα προϊόντα μπορεί να είναι νέες καινοτομίες μεταφρασμένες σε προϊόν 

ή και γενικά καταναλωτικά προϊόντα, τα όποια οι άνθρωποι δεν τα γνωρίζουν ή τα 

αναγνωρίζουν αλλά δεν πρόκειται να τα πάρουν . 

Στη δεύτερη κατηγορία μπορεί να ανήκουν προϊόντα με ανύπαρκτο brand name  και 

ποιότητα. 

2) Τα βιομηχανικά προϊόντα είναι η κατηγορία προϊόντων η όποια αγοράζεται από 

άτομα ή άλλες επιχειρήσεις για επαγγελματική χρήση η επεξεργασία στον 

επιχειρηματικό κόσμο. 

Η διάφορα μεταξύ των καταναλωτικών και των βιομηχανικών προϊόντων έγκειται στον  

σκοπό τους, για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο το οποίο το χρησιμοποιεί ο αγοραστής για 

βόλτες και ψυχαγωγία θεωρείται καταναλωτικό προϊόν, ενώ το ίδιο αυτοκίνητο, εάν 

χρησιμοποιηθεί για επαγγελματικό σκοπό μιας εταιρείας (για μεταφορά) θεωρείται 

βιομηχανικό. 
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14.16.2  Οι αποφάσεις εξατομικευμένων Προϊόντων και υπηρεσιών 

Συνοπτική παρουσίαση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

Καταρχήν πρέπει να επισημάνουμε ότι από τα πιο σημαντικά εργαλεία τοποθέτησης 

προϊόντων στο μυαλό του καταναλωτή είναι η ποιότητα. 

 Για την ποιότητα έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί, όπως ;  

1.  «Τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που ικανοποιούν πλήρως ή 

και ξεπερνούν τις προσδοκίες του πελάτη»  

2. «Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος/υπηρσιας που ικανοποιούν δεδομένες 

προδιαγραφές», 

3.  «Το σύνολο των ιδιοτήτων και των στοιχείων του μάρκετινγκ, της κατασκευής, της 

παραγωγής και της συντήρησης, μέσω των οποίων ένα προϊόν ή μια υπηρεσία 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του πελάτη»  

4. «Ο βαθμός στον οποίο ένα συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις 

προδιαγραφές του σχεδίου του»  

5. «Η εκπλήρωση συγκεκριμένων απαιτήσεων των πελατών με τον ορθολογικότερο 

τρόπο».  

Επομένως η ποιότητα ενέχει ποικίλα στοιχεία, όπως της καταλληλότητας για χρήση, 

«του πιο σύγχρονου ενδεδειγμένου, ευέλικτου και αποτελεσματικού τρόπου διοίκησης 

μιας επιχείρησης, το να κανείς κάτι σωστά από την πρώτη φορά και κάθε φορά να 

πληρώνεις για αυτό που πραγματικά παίρνεις» κα.  

Η ποιότητα εντούτοις είναι καθαρό κέρδος και προσδίδει αξία στην φήμη, στο κόστος 

και στο μερίδιο των αγοραστών, και υπευθυνότητα παράλληλα με αξιοπιστία, στην 

διεθνή εικόνα της, εφόσον υπάρχει διεθνής επέκταση της επιχείρησης 

Οι διαστάσεις της ποιότητας είναι :  

1) τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος,  

2) η αξιοπιστία και η ανθεκτικότητα,  

3) η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές,  
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4) η διάρκεια ζωής και η επισκευασιμότητα,  

5) η εξυπηρέτηση πριν και μετά την πώληση,  

6) η  αισθητική και η εμφάνιση  

7) η υποκειμενική αντίληψη της ποιότητας.  

Η ποιότητα συνδέεται  με την επίδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας, κι εν τέλει  με 

την ικανοποίηση του πελάτη. 

Για τον λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια λαμβάνει χωρά ως μορφή μάνατζμεντ η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας –TQM, η  οποία ξεκίνησε από την Ιαπωνία το 1950, 

επεκτάθηκε αρκετά χρόνια αργότερα στην Αμερική και την δεκαετία του 1980 

πρωτοεμφανίστηκε στην Ευρώπη. Η Δ.Ο.Π. ορίζεται ως «το σύνολο των 

δραστηριοτήτων και μεθόδων που εφαρμόζονται από τον οργανισμό, με στόχο την 

ικανοποίηση του πελάτη και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου του δυναμικού 

(εμψύχου και αψύχου) του οργανισμού με το μικρότερο δυνατό κόστος». Οι κορυφαίοι 

της ποιότητας ήταν ο DR.Edwards Deming, ο εμπνευστής των 14 σημείων της 

ποιότητας και του γνωστού κύκλου του Deming, στο οποίο υποστηρίζει ότι η 

επιχείρηση με έναν αέναο κύκλο πρέπει να εφαρμόζει τον σχεδιασμό (Plan),την 

συλλογή στοιχείων (Do), την Ανάλυση-τον Έλεγχο (Check) και την Υλοποίηση και 

Αξιολόγηση (Act). 

Άλλοι διακεκριμένοι είναι ο Phillip Crosby που εξέφρασε την θεωρία των μηδενικών 

ελαττωματικών (zero defects), o Armand V.Feigenbaum με την θεωρία της Ποιότητας 

από την Πηγή και τον Έλεγχο Ολικής Ποιότητας, ο Dr.Kaoru Ishikawa με τους 

Κύκλους Ποιότητας, και τέλος ο Dr.Genichi Taguchi με «την πρόκληση ελαχίστων 

απωλειών στο κοινωνικό σύνολο από τη στιγμή που το προϊόν διατίθεται στον 

καταναλωτή». Ακολουθούν τα παρεμφερή συστήματα ελέγχου ποιότητας τύπου ISO 

που επικράτησαν σε ορισμένες περιοχές ανά τον κόσμο : 

1) αυτό του Deming στην Ιαπωνία, 

2) Malcolm Baldridge στην Αμερική   

3) το βραβείο EFQM στην Ευρώπη.  

Τα βραβεία αυτά κατοχυρώνουν την εγκυρότητα ποιότητας και την αξιοπιστία  της 

μάρκας, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μεγάλες, θα επιδιώξουν να 
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βάλουν τα δυνατά τους για την προσήλωση στην ποιότητα και φυσικά στην πιθανή 

κατάκτηση ενός βραβείου.  

Για την Ελλάδα, το ανώτερο Βραβείο EFQM (που ισχύει για τις ευρωπαϊκές χώρες) το 

πήρε μόνο η εταιρεία στρωματοποιείας Cocomat, ενώ τιμητικές διακρίσεις έχουν πάρει 

και άλλες επιχειρήσεις όπως η Siemens Τηλεβιομηχανική κλπ. 

Επανερχόμενοι στις αποφάσεις των ατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να 

επισημάνουμε ότι παρεμβάλαμε την επεξήγηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, λόγω 

του ότι η ποιότητα είναι χαρακτηριστικό στοιχείο ανάπτυξης και απόφασης 

στρατηγικών κινήσεων των προϊόντων και είναι χρεία να εξετάσουμε την σύγχρονη 

μορφή μάνατζμεντ που την παράγει. 

Επανερχόμενοι στις αποδόσεις για μεμονωμένα προϊόντα, η επιχείρηση οφείλει να 

κατοχυρώσει την αξιοπιστία και ανάπτυξη των ιδιοτήτων του προϊόντος, μέσω της 

καθιέρωση μάρκας στην  συσκευασία, την σήμανση και στις υπηρεσίες υποστήριξης 

προϊόντος, στο στυλ και στο σχεδιασμό. 

 

14.16.3  Αποφάσεις σειράς προϊόντων 

Η σειρά προϊόντων αποτελείται από μια ομάδα προϊόντων, τα οποία είναι στενά 

συνδεδεμένα εξαιτίας του ότι λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο, «πωλούνταν στις ίδιες 

αγορές–στόχους και προωθούνταν μέσω ιδίου τύπου καταστημάτων, εμπίπτοντας σε 

δεδομένα πλαίσια τιμών». Οι αποφάσεις των εταιρειών περιλαμβάνουν το εύρος της 

σειράς δηλαδή των αριθμών των ίδιων προϊόντων μέσω της μαζικοποίησης της 

παραγωγής, και την κερδοφορία ή την διεύρυνση της σειράς, η οποία σημαίνει 

προσθήκη περισσότερων ειδών που ορίζονται τιμολογιακά προς τα πάνω ή προς τα 

κάτω της τιμής ενός συγκεκριμένου προϊόντος (ή και προς τις δύο κατευθύνσεις), ώστε 

η πλήρωση του κενού να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί από κανένα ανταγωνιστή ο 

οποίος ψάχνει για ευκαιρίες. 

Όλες οι σειρές προϊόντων και ειδών που προσφέρονται σε πελατειακό κοινό ή ακόμη 

και σε έναν συγκεκριμένο  πωλητή συνθέτουν το μείγμα προϊόντων. 

Το μείγμα περιλαμβάνει τις παρακάτω 4 διαστάσεις, που είναι τα εργαλεία στρατηγικής 

ανάπτυξης ων προϊόντων της επιχείρησης: το πλάτος, το μήκος, το βάθος και τη 

συνέπεια. 



366 
 

 

14.16.4 Αποφάσεις καθιέρωσης μάρκας 

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις αφορούν την στρατηγική που έχει ως στόχο να καθιερωθεί 

μια μάρκα στον αγοραστικό χώρο και το καταναλωτικό κοινό. Αφορά τη επιλογή της 

ονομασίας της μάρκας, που να είναι τέτοιου είδους, που θα εντυπώνεται εύκολα στο 

μυαλό του καταναλωτή, ακόμη κι αν μεταφράζεται σε άλλες ξένες χώρες του κόσμου. 

Επίσης, η ονομασία θα πρέπει να συμπίπτει με την κουλτούρα, να μην -από 

παρανόηση- προσβάλει τα ήθη και τα έθιμα, ούτε να εντάσσεται στην αργκό μιας 

χώρας. Η ονομασία του προϊόντος θα πρέπει να είναι διακριτή, διαφοροποιημένη και 

όχι μιμούμενη τους ανταγωνιστές, να εκφράζει τις καταναλωτικές ανάγκες με τρόπο 

που να εγείρει επιθυμία αγοράς, να υπάρχει γνώση για το πόσοι καταναλωτές την 

ξέρουν και ακόμα και με το όνομα να διεγείρει την προτροπή περαιτέρω 

δημοσιοποίησή της, σεβόμενη πάντοτε τους καταναλωτές.  

Αυτά τα στοιχεία παρέχουν επίσης και την αντιλαμβανόμενη αξία μιας μάρκας. 

2. Τοποθέτηση της μάρκας: Αυτή η στρατηγική κίνηση πραγματοποιείται, σύμφωνα 

με τον Scott Davis (2006) σε τρία επίπεδα:  

Α) το επιθυμητό όφελος από τα χαρακτηριστικά της, 

Β) την επίδραση στις πεποιθήσεις και τις αξίες ή την συναισθηματική επίδραση. Για 

παράδειγμα, σύμφωνα με τους J.A.Ottman ,E.R.Strattford and C.L.Hart-man (2006), η 

αλυσίδα καλλυντικών The Body Shop διακηρύσσει ότι η ίδια εκφράζει μια στάση ζωής, 

καθώς οι καταναλώτριες της εκτός από το να ομορφαίνουν, αποδεικνύουν μια ισχυρή 

στάση ζωής για την προστασία του περιβάλλοντος  

Γ) την τοποθέτηση υπόσχεσης για το τί ευεργετικό θα κάνει στον καταναλωτή-πελάτη 

το προϊόν 

3. Χορηγία μάρκας: Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά το αν θα είναι εθνική, ιδιωτική ή 

κοινή μάρκα. 

Επίσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την συσκευασία της μάρκας η οποία παρέχει μια 

νομική κατοχύρωση, μια πιστοποίηση ποιότητας, την προστασία λόγω αδυναμίας 

αντιγραφής της πατέντας, κι εκτός των άλλων οικονομία, ευκολία και το απρόσβλητο, 

τα οποία είναι ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 
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Οι ετικέτες διαδραματίζουν βασικό ρόλο, καθώς προσδιορίζουν, περιγράφουν και 

προωθούν το προϊόν. 

Επιπλέον υπάρχουν υπηρεσίες υποστήριξης προϊόντων που βοηθούν στην παροχή 

υπηρεσιών με στόχο την ικανοποίηση των πελατών και της προστασίας από τον 

αθέμιτο ανταγωνισμό (unfair competition). 

Η ισχυρή αξία της μάρκας αποτελεί ένα πολύτιμο στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο το 

οποίο δεν μπορεί να το μιμηθούν άλλοι ανταγωνιστές, ούτε να αντιγράφει και εμφανίζει  

σπανιότητα. 

Πάντως η τοποθέτηση της μάρκας πρέπει να προβάλλεται συνεχώς στους καταναλωτές 

και να διαφημίζεται με οποιοδήποτε μέσο  επιτρέπει ο προϋπολογισμός της 

επιχείρησης.  

Όσον άφορα την εμπειρία από την χρήση της συγκεκριμένης μάρκας, έχουμε 

προαναφερθεί στην βαρύτητα της διαφήμισης, η οποία πρέπει να κυοφορεί μια τέτοια 

εκφραστικότητα και αποτύπωση, ώστε να αποτελεί επιθυμία-πρόκληση που επιθυμεί να 

αναβιώσει ο καταναλωτής. 

Οι εταιρείες στην σύγχρονη εποχή, ειδικά οι μεγάλες μάρκες, οργανώνουν και 

δημιουργούν αποτελεσματικές ομάδες διαχείρισης της μάρκας (με ένα υπεύθυνο-

αρχηγό) και  εξορμούν μέσω διαφημιστικών εκστρατειών.  

Η επιχείρηση επιβάλλεται, λόγω των ραγδαίων αλλαγών των καταναλωτικών 

προτιμήσεων, να διεξάγει τακτικά και περιοδικά μια ανάλυση SWOT, ώστε να ελέγχει 

τα δυνατά και τα αδύνατα της σημεία, όσον αφορά στην μάρκα, τις ευκαιρίες και τους 

κινδύνους.  

Για όλη αυτή τη στρατηγική ανάπτυξη και την διαχώριση/διαφοροποίηση της μάρκας 

όμως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. 

 

14.16.5. Στρατηγικές μάρκετινγκ για υπηρεσίες. 

Στο προηγούμενο υποκεφάλαιο αναλύοντας τα συστατικά στοιχεία του μάρκετινγκ 

αναλύσαμε παράλληλα και τις διαφορές των υπηρεσιών από τα προϊόντα, οι οποίες 

συνοπτικά συγκεντρώνονται στα εξής: στην αϋλότητα, στην αδιαιρετότητα 

τους/αναποσμασματικότητα, στη μεταβλητότητα και μη φθαρτότητα τους. 
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Η πρώτη στρατηγική ανάπτυξης των υπηρεσιών είναι η αλυσίδα υπηρεσιών-κερδών, 

κατά την οποία πρέπει να προέχει : 

1)  η εσωτερική ποιότητα των υπηρεσιών, όπως η επιλογή, στελέχωση και 

κατάρτιση των υπάλληλων, ειδικά εκείνων που έρχονται σε επαφή με τους 

πελάτες καθώς αποτελούν το πρόσωπο της επιχείρησης 

2)   η ικανοποίηση και η παραγωγικότητα των υπάλληλων μέσω κινήτρων 

3) η μεγαλύτερη κατά το δυνατόν αξία υπηρεσιών, που στοχεύει σε υψηλότερης 

ποιότητας παροχής υπηρεσία με σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη 

4)  η ικανοποίηση και η ισότητα των πελατών 

5) τα υγιή  κέρδη της επιχείρησης που πηγάζουν από την παροχή υπηρεσιών, και 

η υγιής ανάπτυξη (χωρίς αθέμιτο ανταγωνισμό) και ει δυνατόν με εξαιρετική 

επίδοση. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η διαφοροποιημένη Southwest Airlines. 

 Οι επιχειρήσεις επιβάλλεται να προσέξουν αρχικά το εσωτερικό μάρκετινγκ, το οποίο 

περιλαμβάνει τα κίνητρα, την υποκίνηση, την προσοχή και τον προσανατολισμό εκ 

μέρους των  υπάλληλων που έρχονται σε επαφή με τους πελάτες «καθώς και την 

υποστήριξη ατόμων στην παροχή υπηρεσιών με στόχο την ικανοποίηση των πελατών». 

Επιπροσθέτως, το διακρατικό μάρκετινγκ χρήζει ιδιαίτερης προσοχής καθώς οι 

εργαζόμενοι/αντιπρόσωποι της επιχείρησης έρχονται (χωρίς την μεσολάβηση της 

επιχείρησης) σε άμεση επαφή με τον καταναλωτή (για παράδειγμα μέσω μιας 

τηλεφωνικής επικοινωνίας με την γραμμή εξυπηρέτησης πελατών κινητής τηλεφωνίας),  

με σκοπό να προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, ευγένεια, διακριτικότητα και 

«πάθος για εξυπηρέτηση». 

 Η στόχευση της στρατηγικής των υπηρεσιών εναπόκειται σε τρία αποτελέσματα: 

1) στην διαχείριση της διαφοροποίησης των υπηρεσιών, 

2) στην διαχείριση της ποιότητας των υπηρεσιών,  

3) στην διαχείριση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών. 
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14.17 Η στρατηγική της ανάπτυξης νέου προϊόντος και στρατηγικές κύκλου ζωής 

προϊόντος 

14.17.1 Αρχές και χαρακτηριστικά  

Η ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος προϋποθέτει την παράγωγη πρωτότυπων, καινοτόμων 

προϊόντων ή «βελτιώσεις προϊόντων, τροποποιήσεις προϊόντων και νέες μάρκες μέσω 

προσπαθειών» της στρατηγικής ανάπτυξης προϊόντων της επιχείρησης. 

Η καινοτομία μπορεί να αποδειχθεί παράλληλα πολύ δαπανηρή και επικίνδυνη, εάν δεν 

στοχεύσει σε ταχέως εξελισσόμενα τμήματα της αγοράς με τον κατάλληλο τρόπο, 

δηλαδή να πραγματοποιήσει λανθασμένες προβλέψεις και στόχευση, εάν για 

παράδειγμα το ύψος του προϋπολογισμού του τμήματος R&D και όλης της 

παραγωγικής διαδικασίας, των δίαυλων διανομής και της διαφήμισης ή των δημοσίων 

σχέσεων αποδειχτεί εξαιρετικά μεγάλο, χρονοβόρο και άρα μη υλοποιήσιμο.  

Εξάλλου όπως φαίνεται επί παραδείγματι στην στρατηγική της καινοτομίας, το 1% από 

τα 1.000 προϊόντα που λανσάρονται στην Ιαπωνία βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Για αυτό 

το λόγο η διαδικασία ανάπτυξης η οποία αποτελείται από τα παρακάτω στάδια πρέπει 

να προχωρεί με πολύ προσοχή στο προσδιορισμό αντικειμενικών σκοπών και 

ρεαλιστικών οικονομικών προβλέψεων: 

1ο στάδιο: Σύλληψη ιδεών η οποία αποτελείται από εσωτερικές πηγές δηλαδή 

εργαζόμενους (από τους απλούς υπαλλήλους έως τα ανώτερα στελέχη) στην 

επιχείρηση, όπως συνέβη στην ιαπωνική εταιρία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας 

Samsung,  από την οποία λαμβάνει χώρα το Value Innovation Program - VIP 

(πρόγραμμα με σκοπό την ενθάρρυνση πρωτοβουλιών εσωτερικής καινοτομίας), ενώ 

παράλληλα ενθαρρύνονται και οι εξωτερικές πηγές ιδεών. Για παράδειγμα οι 

διανοούμενοι προμηθευτές επιδίδονται σε παρακολούθηση των ανταγωνιστικών 

μεθόδων καινοτομίας ή της προώθησης προγραμμάτων, σε εταιρίες παροχής 

σύμβουλων, ακόμη και πελάτες κλπ. 

2ο στάδιο: Ανάπτυξη και δόκιμη ιδεών. Η διάνθιση και επιλογή των 

δημιουργικότερων ιδεών γίνεται με στόχο την εφαρμογή της καταλληλότερης, 

ευρηματικότερης μεθόδου ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τους πόρους και τα 

κεφάλαια που διαθέτει μια εταιρεία. Η δοκιμή των ιδεών αυτών μπορεί να 

πραγματοποιείται, επί παραδείγματι, για αυτοκίνητα από τα μελή μιας ομάδας-στόχου , 
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από τα οποία ζητείται έπειτα να συμπληρώσουν ένα σχετικό ερωτηματολόγιο, ώστε να 

καταγραφεί με βάση συγκεκριμένα κριτήρια η εμπειρία που αποκόμισαν. 

3ο στάδιο: Ανάπτυξη στρατηγικής μάρκετινγκ η οποία αποτελείται από διατύπωση 

της στρατηγικής μάρκετινγκ. Αρχικά, οριοθετείται η αγορά-στόχος, σχεδιάζεται η  

πρόταση για ανάπτυξη πωλήσεων και του μεριδίου αγοράς, καθώς και τους 

επιθυμητούς στόχους κέρδους τα πρώτα χρόνια. Όλα αυτά διεξάγονται σε τρία βήματα. 

Το πρώτο είναι η δόκιμη και η εισαγωγή στην αγορά-στόχο, το δεύτερο βήμα αφορά τη 

σχεδίαση της τιμολογιακής πολιτικής του προϊόντος, τους διαύλους διανομής και τον 

προϋπολογισμό μάρκετινγκ (διαφημίσεις κλπ) για τον πρώτο χρόνο, ενώ το τρίτο βήμα 

περιγράφει τις προγραμματισμένες μακροπρόθεσμες πωλήσεις, τα επιδιωκόμενα 

επίπεδα κερδών και η στρατηγική του μίγματος μάρκετινγκ (των 4P). 

 Προϋπόθεση για εξέλιξη σε κάθε ένα επόμενο βήμα είναι η επιτυχία του 

προηγούμενου. 

4ο στάδιο: Επιχειρηματική ανάλυση.  Εδώ αναφερόμαστε στην ανασκόπηση του 

κόστους, των προβλεπόμενων πωλήσεων και σχετικών παραγόντων, με απώτερο σκοπό 

να φανεί το αν η επερχόμενη εισαγωγή του προϊόντος πετύχει τους αντικειμενικούς 

σκοπούς (π.χ. κερδοφορίας) που είχαν τεθεί αρχικά. 

5ο στάδιο: Ανάπτυξη προϊόντος Η εφαρμογή σε ρεαλιστική πραγματικότητα του 

μοντέλου που ανέπτυξε το τμήμα R&Δ σε ένα πραγματικό προϊόν το οποίο θα δοθεί 

στο ευρύ καταναλωτικό κοινό. 

6ο στάδιο: Δόκιμη μάρκετινγκ. Το προϊόν σε αυτό το στάδιο δοκιμάζεται σε 

πραγματικές συνθήκες αγοράς. 

7ο στάδιο: Εμπορική ανάπτυξη, είσοδος του νέου προϊόντος στην αγορά. Θα 

αποφασιστεί ο κατάλληλος χρόνος κατά τον οποίο θα διανεμηθεί / πωληθεί το προϊόν, η 

κατάλληλη τοποθεσία, (η οποία περιλαμβάνει αντιπροσωπείες, γεωγραφικές περιοχές) 

και άλλα διλλήματα σχετικά με την ποσότητα και τα μέρη στα οποία θα πωλείται. 

14.17.2 Διοίκηση ανάπτυξης νέων προϊόντων 

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες διοίκηση ανάπτυξης νέων προϊόντων: η πελατοκεντρική, η 

προσεγγίσιμη ομαδική ανάπτυξη και η συστηματική ανάπτυξη. 
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Η πρώτη εστιάζει στην καταβολή προσπάθειας επίλυσης προβλημάτων των 

καταναλωτών (ακόμη και επίλυση αναγκών που δεν είχαν φανταστεί ότι υπάρχουν) και 

ικανοποίηση των αναγκών τους, ή αλλαγή των προτεραιοτήτων τους. 

Η δεύτερη προσέγγιση απαιτεί μια διακομματική προσπάθεια συνεργασίας του συνόλου  

της εταιρείας. 

Είναι δυνατόν, στα στάδια ανάπτυξης του προϊόντος που προέρχονται από όλα τα 

τμήματα της επιχείρησης, (δηλαδή στα οποία εμπλέκονται η παραγωγή, η κατασκευή, η 

επιδιόρθωση, ο σχεδιασμός, το μάρκετινγκ), μέσω του σχηματισμού δημιουργικών 

ομάδων, να εξοικονομείται χρόνος, να αυξάνεται η αποτελεσματικότητα και η γρήγορη 

διείσδυση στην αγορά (πιθανό για να προλάβει κάποιον ανταγωνιστή, με σύστημα 

δηλαδή just in time competition). 

Παρολαυτά απαιτείται πολύ προσοχή, καθώς και η αποφυγή σύγχυσης  ή ο 

αποπροσανατολισμός και οι συγκρούσεις, ώστε να μην καταντήσει ένα βραχύβιο 

εργαλείο για την επιχείρηση, αλλά ένα μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Η συστηματική ανάπτυξη νέου προϊόντος εγκαθιστά ένα σύστημα και ένα κέντρο 

πρωτοβουλιών, ιδεών και λήψης αποφάσεων, καινοτομιών και εποικοδομητικού 

διαλόγου που εξυψώνει το εταιρικό πνεύμα και τη σύλληψη και ταχεία ανάπτυξη των 

ιδεών. 

 

14.17.3 Στρατηγικές κύκλου ζωής προϊόντος. 

Οι φάσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων είναι η εισαγωγή του προϊόντος, η ανάπτυξη 

,έπειτα η ωριμότητα και τέλος η παρακμή . 

Όλες οι φάσεις του κύκλου ζωής προϊόντος βέβαια έχουν ως σημείο αναφοράς τον 

χρόνο. 

Όταν αρχίζει η ανάπτυξη του προϊόντος οι πωλήσεις είναι μηδενικές και το κόστος 

επένδυσης της επιχείρησης για το προϊόν αυξάνει. 

Κατά την εισαγωγή, λαμβάνει χώρα μια αργή αύξηση των πωλήσεων ενώ δεν υπάρχουν 

κέρδη λόγω των μεγάλων δαπανών, οι οποίες δαπάνες απαιτούνται για την 

δημοσιοποίηση στο ευρύ καταναλωτικό κοινό του προϊόντος. 
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Έπειτα, κατά την ανάπτυξη τα κέρδη αυξάνονται ραγδαίως και το προϊόν τυγχάνει 

αποδοχής από την αγορά. 

Εν συνεχεία, στην φάση της ωριμότητας, οι πωλήσεις επιβραδύνονται επειδή έχει 

επιτευχθεί η αποδοχή και τα κέρδη περιορίζονται λόγω του αυξημένου μάρκετινγκ που 

έλαβε χώρα για να εγκαθιδρυθεί το προϊόν στην αγορά. 

Τέλος, στο  στάδιο της παρακμής τα κέρδη και οι πωλήσεις πέφτουν σταδιακά, μέχρι το 

προϊόν να αποσυρθεί από την αγορά. 

Στο εισαγωγικό στάδιο θα πρέπει να επιδιωχθεί μια στρατηγική που να είναι σύμφωνη 

με την προστιθέμενη αξία του προϊόντος. Απαιτούνται  πολλά χρήματα για την εύρεση 

των κατάλληλων διαύλων διανομής, ώστε να δημιουργηθεί μια σωστή πολιτική 

αποθεμάτων, και να ενημερωθεί και προσελκυστεί ευρύτερα το καταναλωτικό κοινό. 

Σε αυτό το στάδιο λόγο των ταχύτατων ρυθμών ανταγωνισμού, το προϊόν υφίσταται 

ποιοτική βελτίωση, προσθήκη ελκυστικών  και διακριτικών ιδιοτήτων και 

χαρακτηριστικών και μοντέλων με διεύρυνση της σειράς, εκπτωτικές προσφορές, πειθώ 

για την λειτουργικότητα του προϊόντος κλπ. 

Στο στάδιο της ωριμότητας, η συνήθης στρατηγική που ακολουθείται είναι η 

τροποποίηση ή η βελτίωση των χαρακτηριστικών του προϊόντος ώστε να 

επανεμφανιστεί, να συμβαδίσει με την σύγχρονη εποχή και να αναζωογονηθούν οι 

πωλήσεις. Τα στυλιστικά χαρακτηριστικά και το μείγμα μάρκετινγκ συνήθως 

τροποποιείται.  

Στο στάδιο παρακμής η εταιρεία επειδή δεν την συμφέρει οικονομικά, είναι πιθανόν να 

κρατήσει το προϊόν χωρίς αλλαγές ελπίζοντας να αποσύρουν και να απαξιώσουν το 

προϊόν οι ίδιοι οι πελάτες. Ενδεχομένως μπορεί να το απαξιώσει και να το αποσύρει  η 

ιδία η επιχείρηση ή να εκμεταλλευτεί το προϊόν με σταθερά κόστη αλλά με μείωση των 

τιμών, και υιοθέτηση πολιτικών stock / ξεπούλημα σε τιμή κόστους όλων των 

προϊόντων. 

Πάντως το μάρκετινγκ έχει κοινωνική ευθύνη, την οποία υλοποιεί μέσω των επιθετικών 

εξαγορών που δεν ασκεί, και την τήρηση των νομικών δεσμεύσεων με τους διανομείς 

και προμηθευτές, αποφεύγοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την μίμηση πατεντών 

άλλων εταιρειών, ενώ φυσικά δείχνει υπευθυνότητα χρησιμοποιώντας έντιμες 
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πολιτικές, όπως η αποφυγή της τακτικής του ξαφρίσματος των ελαττωματικών 

προϊόντων στον πελάτη κλπ.  

Οι καταναλωτές στο διεθνές μάρκετινγκ διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Με την 

τμηματοποίηση και εφαρμόζοντας έπειτα την διεθνοποίηση, μειώνεται το κόστος 

σχεδιασμού, κατασκευής και μάρκετινγκ. Το θέμα της συσκευασίας είναι ένα άλλο 

λεπτό ζήτημα καθώς ακόμη και το χρώμα δεν πρέπει να συμβολίζει κάτι αρνητικό στις 

χώρες στις όποιες εξάγει η επιχείρηση. Ένα άλλο θέμα του υπεύθυνου μάρκετινγκ είναι 

έως ποίου βαθμού θα προσαρμόσουν τις τιμές (λόγω της κυμαινόμενης 

συναλλαγματικής ισοτιμίας) και θα τις ορίζουν σε άλλες χώρες οι εταιρείες. 

14.18  Η στρατηγική τιμολόγησης-το δεύτερο P 

14.18.1 Αρχές και χαρακτηριστικά 

Οι πελάτες στην σημερινή εποχή ασκούν ιδιαίτερη διαπραγματευτική δύναμη σχετικά 

με την πορεία της τιμολόγησης. 

Η τιμή είναι το δεύτερο από τα 4P και έχει ιδιαίτερη αξία για την μεσοπρόθεσμη και 

βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη μιας επιχείρησης.  

Ο μέσος καταναλωτής «θα όριζε την τιμή ως το ποσό των χρημάτων το οποίο 

καταβάλλει ο αγοραστής στον πωλητή για ένα προϊόν ή υπηρεσία, με άλλα λόγια η τιμή 

είναι η νομισματική άξια που έχουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κατά την ανταλλαγή 

τους στο χώρο αγοράς».  

Το κέρδος όμως κάθε επιχείρησης εξαρτάται από τρεις παράγοντες: «την τιμή, το 

κόστος και την ποσότητα».  

Επομένως η τιμολόγηση των αγαθών είναι μια από τις βασικότερες ευθύνες των 

στελεχών μιας εταιρίας. (Γ.Πετρωφ, Κ.Τζωρτζακης, Α.Τζωρτζακη,2002)  

Σύμφωνα με τους Armstrong και Kotler (2009) η τιμή είναι, «το χρηματικό ποσό  για 

ένα προϊόν η μια υπηρεσία ή το σύνολο αξιών από τις οποίες παραιτούνται οι πελάτες για 

να αποκτήσουν τα οφέλη κατοχής ,ή χρήσης ενός προϊόντας ή μιας υπηρεσίας».  

Το μόνο κερδοφόρο στοιχείο από τα 4 P, που παράγει δηλαδή έσοδα, είναι η τιμή.  

Όλες οι εταιρείες αναζητούν αποτελεσματικούς τρόπους περικοπής της τιμής με 

αποτέλεσμα να μην είναι συμφέρουσα για τους καταναλωτές η αγορά, δηλαδή να 

γίνεται πόλεμος τιμών. 
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Η παρακάτω απεικόνιση δείχνει τα βασικότερα ζητήματα τα οποία προκύπτουν κατά 

τον καθορισμό της τιμής και σύμφωνα με τα οποία οι αντιλήψεις των πελατών περί της 

αξίας του προϊόντος, θέτει ένα ανώτατο όριο τιμολόγησης ενώ το κόστος παραγωγής 

και γενικά όλα τα κόστη που οφείλονται στην διάθεση του προϊόντος ορίζουν ένα 

κατώτατο όριο τιμής. 

Όταν αυξάνουν τα λειτουργικά κόστη, το κόστος παραγωγής, διανομής κλπ, αυτά 

μετακυλίονται στον πελάτη και η τιμή αυξάνει. Αντίθετα, η τιμολόγηση με βάση την 

αξία προσδιορίζεται από τις αντιλήψεις για τα οφέλη των πελατών από το προϊόν.  

Η τιμή εξετάζεται από τους υπεύθυνους του μάρκετινγκ μαζί με όλα τα στοιχεία του 

μείγματος μάρκετινγκ και όχι ξέχωρα.  

Η τιμολόγηση καλής αξίας που είναι  η τάση της σύγχρονης εποχής, τιμολογεί το 

προϊόν με βάση την ποιότητα σε συνδυασμό με τις μετά-την-πώληση εξυπηρετήσεις (σε 

μια ενδεχομένως λογική τιμή).  

Παράδειγμα περικοπής τιμής αλλά και διατήρησης της καλής ποιότητας, είναι σύμφωνα 

με την DianaT Kuryiko (2007) το αυτοκίνητο Rabbitt, το οποίο κατασκεύασε η 

Volkswagen με βασική τιμή κάτω από 15.000 δολάρια, με σκοπό να βάλει την εταιρεία 

«στην λίστα με τα ψώνια περισσότερων αγοραστών».  

Η τιμολόγηση προστιθέμενης αξίας αποτελεί δύναμη για την επιχείρηση γιατί 

δημιουργεί ή διατηρεί την ήδη υπάρχουσα αξία που εκφράζεται σε τιμή στα προϊόντα 

τους με μια τροποποιημένη διαφοροποίηση, χωρίς να χαμηλώνει τα περιθώρια κέρδους 

ή να χάνει μερίδιο στην αγορά.  

Η στρατηγική κίνηση αυτή υπαγορεύει την προσθήκη ορισμένων χαρακτηριστικών 

ακόμα και υψηλής ποιότητας και υπηρεσιών εξυπηρέτησης, ώστε να πραγματοποιείται 

μια διαφοροποίηση του προσφερόμενου αγαθού και να δημιουργείται προστιθεμένη 

αξία. 

 

14.18.2 Κόστος εταιρείας και προϊόντος 

Η τιμολόγηση με βάση το κόστος αποτελείται από το κόστος παραγωγής, διανομής και 

πώλησης και σύμφωνα με αυτές τις λειτουργιές καθορίζεται η τιμή.  
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Οι εταιρείες έχουν δύο κόστη: το σταθερό το οποίο είναι τα έξοδα τα οποία δεν έχουν 

σχέση με το επίπεδο παραγωγής ή πωλήσεων και το μεταβλητό κόστος, το οποίο 

διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο παραγωγής.. 

Το συνολικό κόστος προκύπτει όταν προσθέσουμε το σταθερό και μεταβλητό κόστος 

«για οποιοδήποτε δεδομένο επίπεδο της παραγωγής». Παρακολουθείται με ιδιαίτερη 

προσοχή από την Διοίκηση της επιχείρησης εξαιτίας του ότι εάν η παραγωγή και η 

πώληση του προϊόντος κοστίζει στην επιχείρηση πιο πολύ από ότι στους ανταγωνιστές 

πρέπει είτε να χρεώσει μια υψηλότερη τιμή στον καταναλωτή, είτε να αποφασίσει να 

πουλάει με μικρότερο περιθώριο κέρδους.  

Η τιμολόγηση με βάση το κόστος έχει ως επίκεντρο το προϊόν. Η εταιρεία θέτει ένα 

στοχευόμενο κέρδος και σύμφωνα με αυτό σχεδιάζει, κοστολογώντας τις παραμέτρους 

και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και ανακοινώνει την τελική τιμολόγηση 

λαμβάνοντας υπόψη πέρα από αυτά, κι ένα περιθώριο κέρδους. 

 

14.18.3 Εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες επηρεασμού τιμολόγησης 

 

Υπάρχουν και εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν το 

κόστος. 

 Ως εσωτερικούς παράγοντες θεωρούνται η στρατηγική μάρκετινγκ της επιχείρησης, οι 

αντικειμενικοί στόχοι πωλήσεων, κόστους  κλπ, το μίγμα μάρκετινγκ και η οργάνωση 

τιμολόγησης.  

Η εταιρία απαιτείται να έχει προσδιορίσει προσεκτικά την αγορά-στόχο και την 

τοποθέτηση της μέσα σε αυτήν, ώστε η στρατηγική του μίγματος μάρκετινγκ και 

φυσικά η τιμή να είναι σε σωστές κατευθυντήριες γραμμές.  

Μερικές εταιρίες ξεκινάνε πρώτα από την προσαρμογή της τιμής και έπειτα 

αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή και άλλων στοιχείων του μίγματος 

μάρκετινγκ που θέλουν να χρεώσουν ανάλογα με το ύψος των πωλήσεων, των κερδών 

και γενικά την επιτυχία της στρατηγικής τιμολόγησης, γεγονός το οποίο ονομάζεται 

«στοχευμένη τιμολόγηση». Αυτό το είδος τιμολόγησης, ξεκινάει με μια ιδανική τιμή 

πώλησης βασισμένη στην αντίληψη περί της αξίας του προϊόντος από τους πελάτες και 

στην συνεχεία σε προσαρμογή του κόστος στην απαιτούμενη τιμή. Αυτή είναι η 
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αντίστροφη διαδικασία όπου προηγείται η παραγωγή και κατασκευή ενός νέου κυρίως 

προϊόντος και ακολουθεί η τιμολόγηση του. 

Αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε για το αυτοκίνητου Yards. 

Οι γενικοί αντικειμενικοί σκοποί τιμολόγησης πιθανόν να εμπεριέχουν την επιβίωση 

της εταιρίας με ένα ηγετικό μερίδιο στον κλάδο και στη σύναψη και διατήρηση 

μακροχρόνιων δεσμών και σχέσεων με τους πελάτες. Η επιχείρηση μπορεί να καθορίσει 

επίσης μια συγκεκριμένη τιμή με σκοπό την προσέλκυση νέων πελατών, την 

κερδοφορία των ήδη υφιστάμενων πελατών ή μπορεί να επιδιώξει την διαμόρφωση 

χαμηλών τιμών για να αποτρέψει ή να καθορίσει τα ανταγωνιστικά επίπεδα.  

Κάποιες άλλες επιχειρήσεις δεν δίνουν τόση έμφαση στην τιμή όπως η διαφοροποίηση 

της προσφοράς μάρκετινγκ ώστε να αξίζει και να πληρώσει ο καταναλωτής μια 

υψηλότερη τιμή. Χρησιμοποιούν άλλα εργαλεία του μίγματος μάρκετινγκ όπως η 

διαφοροποίηση και η ανέλιξη της ποιότητας του προϊόντος για να δημιουργήσουν 

«τοποθετήσεις μη –βασιζόμενες στην τιμή». 

Άλλες εξωτερικές συνιστώσες τιμολόγησης είναι η φύση και η αγορά της ζήτησης, οι 

στρατηγικές και οι τιμές των ανταγωνιστών και οι άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες 

όπως οι οικονομικές ανάγκες των μεταπωλητών και οι κρατικές ενέργειες. 

Ανάλογα με τον τύπο της αγοράς αποτυπώνεται και ο τυπικός βαθμός ελευθερίας 

τιμολόγησης του πωλητή. Υπάρχει ο αμιγής ανταγωνισμός στον οποίο όλοι χρεώνουν 

την τρέχουσα τιμή για ομοιόμορφα αγαθά, οι πωλητές δεν έχουν επίδραση πάνω σε στη 

τιμή, ενώ και κατά δεύτερον υπάρχει ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός κάτω από τον 

οποίο όλοι συναλλάσσονται σε μια συγκεκριμένη τιμή.  

Στον ολιγοπωλιακό ανταγωνισμό, τον τρίτο τύπο ανταγωνισμού, υπάρχουν λίγοι 

πωλητές με ισχυρή δύναμη φραγμών εισόδου σε νεοεισερχόμενους ανταγωνιστές, οι 

πωλητές είναι λίγοι και είναι ευαίσθητοι στην άνοδο ή πτώση των τιμών.  

Πάντως ο πελάτης καθορίζει το εάν η επιχείρηση καθόρισε την σωστή τιμή για το 

προϊόν και το εκδηλώνει αγοράζοντας το ή όχι. 

Η εταιρεία οφείλει για στρατηγικούς λόγους να καταρτίσει καμπύλες προσφοράς και 

ζήτησης των προϊόντων και ελαστικότητας του προϊόντος ως προς την τιμή, δηλαδή 

«την ευαισθησία των καταναλωτών ως προς τις τιμές».  
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Μέσα από αυτές τις καμπύλες, οι οποίες υπάρχουν στο μακροοικονομικό περιβάλλον 

καθορίζονται οι ανάγκες των καταναλωθέντων και προσφερόμενων αγαθών και η 

αντίδραση τους σε μια αύξηση ή μείωση της τιμής, έχοντας ένα μέτρο σύγκρισης 

μεταξύ των διαφόρων τιμών των επιχειρήσεων. 

 

14.18.4 Οι κυριότερες στρατηγικές τιμολόγησης νέων προϊόντων 

 

Οι κυριότερες στρατηγικές τιμολόγησης εισαγωγής νέου προϊόντος στην αγορά είναι: η 

τιμολόγηση ξαφρίσματος αγοράς και η τιμολόγηση διείσδυσης αγοράς.  

Η πρώτη στρατηγική χρησιμοποιείται για την επίτευξη των μέγιστων εσόδων με μια 

υψηλή τιμή για ένα νέο προϊόν, λόγω της ποιοτικότερης εμφάνισης και της επιθυμίας 

πολλών αγοραστών  να το κατέχουν, πληρώνοντας την συγκεκριμένη τιμή. και 

δεύτερον το κόστος επιβάλλεται να είναι χαμηλότερο από το μέγεθος-όγκο της 

παραγωγής του προϊόντος. 

Οι πωλήσεις σε αυτή την περίπτωση είναι λιγότερες άλλα πιο κερδοφόρες. Ένα 

παράδειγμα είναι η εισαγωγή της πρώτης τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας-HDTV στην 

Ιαπωνική αγορά το 1990.  

Με το πέρασμα του χρόνου μειωνόταν το ποσό εξαγοράς της και κατέληξε σε λιγότερα 

από 500 δολάρια στις ΗΠΑ το 2009 σύμφωνα με τους P.Knottier and K.L.Keller 

(2006). 

Η δεύτερη στρατηγική είναι αυτή της διείσδυσης αγοράς η οποία πραγματοποιείται 

όταν κατά πρώτον η αγορά είναι ευαίσθητη στις υψηλές τιμές, δεύτερον όταν το κόστος 

παραγωγής και διανομής μειώνεται καθώς αυξάνεται ο όγκος των πωλήσεων και τέλος 

όταν η χαμηλή αυτή τιμή διατηρείται χωρίς να θίγεται νένας κρατώντας το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συνεχώς. 

Η στρατηγική αυτή υπαγορεύει «τον καθορισμό μιας χαμηλής τιμής για ένα νέο 

προϊόν» με σκοπό την προσέλκυση μεγάλου αριθμού αγοραστών και τη κατάκτηση 

μεγάλου μεριδίου στην αγορά.  

Ένα παράδειγμα είναι η Dell και τα καταστήματα Wal-Mart. 
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14.18.5 Στρατηγικές τιμολόγησης νέων προϊόντων 

Οι στρατηγικές τιμολόγησης νέων προϊόντων είναι η παρακάτω: 

1. Τιμολόγηση προαιρετικών προϊόντων , δηλαδή προϊόντων τα οποία εφόσον επιθυμεί ο 

αγοραστής τα αγοράζει  μαζί με το βασικό προϊόν. 

2. Τιμολόγηση εξαρτημένων προϊόντων όπως οι λάμες ξυραφιών, τα βιντεοπαιχνίδια ,η 

μελανή του εκτυπωτή τα οποία συνοδεύουν το βασικό προϊόν και συχνά οι πωλητές των 

βασικών προϊόντων τα τιμολογούν χαμηλά, καθορίζοντας υψηλό μικτό περιθώριο στις 

προμήθειες. 

3. Η τιμολόγηση υπό-προϊόντων για τα οποία η επιχείρηση θέλει να απαλλαγεί από 

αυτά, καθώς δεν έχουν καμία άξια για αυτήν με σκοπό είτε να αυξήσει την τιμή του 

βασικού προϊόντος και να γίνει υψηλότερη, είτε να τα κάνει κερδοφόρα μέσω 

μετατροπής σε ένα άλλο προϊόν. 

4. Η τιμολόγηση δέσμης προϊόντων, η οποία προσφέρεται με μειωμένη τιμή για να 

προωθήσει τις πωλήσεις αυτών των προϊόντων που σε διαφορετική περίπτωση οι 

καταναλωτές δεν θα τα αγόραζαν και αποτελούν ένα συνδυασμός προϊόντων. 

 

14.18.6 Στρατηγικές αναπροσαρμογής τιμών 

Οι στρατηγικές αναπροσαρμογής τιμών είναι οι παρακάτω: 

1.Η τιμολόγηση έκπτωσης και αντιπαροχής , δηλαδή η αναπροσαρμογή της τιμής με 

ανταμοιβή όπως οι εκπτώσεις, λόγω του ότι οι πελάτες εξόφλησαν νωρίτερα από την 

τελευταία ημερομηνία δόσης το προϊόν, αγόρασαν μεγάλη ποσότητα και άρα 

επένδυσαν  αρκετά χρήματα-υψηλή κερδοφορία, αγόρασαν σε εποχιακές περιόδους 

κλπ. 

2.Η χρηματοποιημένη τιμολόγηση «σύμφωνα με την οποία η εταιρεία πουλάει ένα 

προϊόν σε δυο ή περισσότερες τιμές  για να προσαρμόζεται σε διαφορετικούς πελάτες, 

διαφορετικές μορφές προϊόντων, τόπους ή χρόνους». Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι τα 

μουσεία τα οποία προσφέρουν εκπτωτικά κουπόνια σε ηλικιωμένους και παιδάκια. 

3.Η ψυχολογική τιμολόγηση λόγω αποκόμισης εμπειριών από τον πελάτη, υψηλή 

ποιότητα, στυλ ή κυρός. Η συγκεκριμένη μορφή «η τιμή χρησιμοποιείται για να λέει 

κάτι για το προϊόν» χωρίς να λαμβάνεται υπόψη από τον πελάτη το οικονομικό κόστος. 



379 
 

Τέτοια παραδείγματα είναι τα γυαλιά Armani,Dolce Campania , αυτοκίνητο Cadillac 

κλπ. Μια άλλη πλευρά αυτής της στρατηγικής είναι «οι τιμές αναφοράς» που 

πραγματοποιούνται στο μυαλό των καταναλωτών που στοχεύουν στο να συγκρίνουν 

τιμές. 

4.Η  γεωγραφική τιμολόγηση που πραγματοποιείται με την κατάταξη πελατών σε 

μακρινές ή κοντινές περιοχές για παράδειγμα και μπορεί να προσφέρουν μια εκπτωτική 

τιμή σε ένα πιστό πελάτη ο οποίος βρίσκεται μακριά. 

5.Η δυναμική τιμολόγηση που είναι «η διαρκής προσαρμογή τιμών με στόχο την 

ανταπόκριση των τιμών στα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες εξατομικευμένων πελατών 

και καταστάσεων». Για παράδειγμα εάν το ίδιο προϊόν βρίσκεται σε αγγελία πώλησης 

στο Διαδίκτυο με χαμηλότερη τιμή, ο πωλητής θα μειώσει την τιμή ώστε να το 

αγοράσει ο πελάτης. 

6.Η διεθνής τιμολόγηση η οποία είναι μια συγκεκριμένη τιμή για κάθε χώρα και 

εξαρτάται από παράγοντες οικονομικούς, ανταγωνιστικές καταστάσεις, νομικού 

πλαισίου και κανονισμών και την ανάπτυξη των δίαυλων διανομής όπως οι 

χονδρέμποροι και οι λιανέμποροι. Το κόστος σε αυτή την στρατηγική διαδραματίζει 

εξαιρετικά σημαντικό ρόλο καθώς είτε από τα διαδίκτυο είτε μέσω ταξιδιών στο 

εξωτερικό ο πελάτης μπορεί να συγκρίνει τις τιμές. Μια αυξημένη τιμή μπορεί να 

προέρχεται από την φορολογική πολιτική του κράτους υποδοχής, τους δασμούς κλπ. 

 

14.18.7 Αλλαγές τιμών 

Σε περίπτωση κατά την οποία μια εταιρεία σκοπεύει να αλλάξει την τιμή της πρέπει να 

σκεφθεί με ποιό τρόπο θα αντιδράσουν οι πελάτες και οι ανταγωνιστές, όπου οι 

τελευταίοι μπορεί να σαμποτάρουν τα προϊόντα μέσω πολέμου τιμών κλπ. 

Η υπερβάλλουσα παραγωγικότητα και η πτώση της ζήτησης ενόψει πολέμου τιμών 

συντελούν δραστικά στην πρωτοβουλία μείωσης της τιμής. 

 Η επιχείρηση μπορεί να μειώσει την τιμή άλλα να αυξήσει το μέγεθος προσφοράς , 

ώστε να αυξήσει το μερίδιο της στην αγορά.  

Από την αντίθετη πλευρά η πρωτοβουλία αύξησης τιμής με σταθερό όγκο πωλήσεων 

αυξάνει το περιθώριο κέρδους 
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Επίσης ο πληθωρισμός και οι γενικές μακροοικονομικές συγκυρίες η αύξηση του 

κόστους, η υπερβολική ζήτηση ανάκαμψη από περιόδους οικονομικής ύφεσης, είναι και 

αυτοί παράγοντες πρωτοβουλίας αύξησης της τιμής 

 Θα είναι καταστροφικό για την επιχείρηση εάν οι πελάτες νομίζουν ότι η εταιρεία τους 

εξαπατά για αυτό πρέπει να δοθούν οι κατάλληλες και απαραίτητες επεξηγήσεις στους 

πελάτες.  

Τα χαμηλότερης ποιότητας ή  φθηνότερα υλικά παραγωγής και η μείωση του κόστους 

των προμηθευτών μπορεί να αποτελούν μια καλή εναλλακτική λύση για να μην 

μετακυληθεί η αυξημένη τιμή στον πελάτη. 

Επίσης το παρακάτω σχήμα επεξηγεί την εκτίμηση και την αντίδραση σε αλλαγές των 

τιμών των ανταγωνιστών, οι οποίες  μπορεί να κυμαίνονται από την μείωση τιμών-

πολεμος τιμών, την  αύξηση της αντιληπτής αξίας για τον πελάτη, την ισχυροποίηση 

ποιότητας ή την εισαγωγή ενός νέου επιθετικού προϊόντος ή μάρκας στην αγορά. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αλλαγές στις 

τιμές καθορίζονται από το δίκαιο του ανταγωνισμού, από το νομικό και κανονιστικό 

σύστημα και επηρεάζονται από της αντιδράσεις του θεσμού του Κέντρου Προστασίας 

του Καταναλωτή για αυτό δεν είναι πλήρες ελεύθερες ή ανεξέλεγκτες οι επιχειρήσεις 

να αυξομειώνουν τις τιμές ούτε βέβαια και να παραβαίνουν ένα ανώτατο επιτρεπτό 

όριο. 

 

14.19 Η στρατηγική του συστήματος διανομής –το τρίτο P  

14.19.1 Γενικές αρχές και χαρακτηριστικά 

Τα στοιχεία του συστήματος διανομής είναι επιφορτισμένα με το καθήκον να 

παραδώσουν την στιγμή ακριβώς που το θέλει ο πελάτης το προϊόν.  

Εάν συνδυαστεί όλο το υπόλοιπο μίγμα μάρκετινγκ  σωστά άλλα η διανομή δεν είναι 

καλή, δηλαδή τα προϊόντα δεν παραδίδονται στην ώρα τους ο πελάτης θα φύγει 

δυσαρεστημένος. 

 Για την πραγματοποίηση της έγκαιρης διανομής η Διοίκηση της επιχείρησης πρέπει : 

 α) να εκτελέσει «λειτουργίες οι όποιες αναφέρονται στην έννοια της μεταβίβασης της 

κυριότητας / αγοραπωλησία» 
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 β) να εκτελέσει επιτυχημένα «λειτουργίες της φυσικής διανομής, δηλαδή μεταφορά, 

αποθήκευση και έλεγχο των αποθεμάτων».  

Οι λειτουργιές της διανομής μπορούν να αναληφθούν από ένα τμήμα άλλα στις 

περισσότερες επιχειρήσεις αναλαμβάνονται από άλλες εξειδικευμένες επιχειρήσεις σε 

αυτό ον τομέα οι όποιες ονομάζονται «φορείς εμπορίας και διακίνησης προϊόντος» η 

αλλιώς ονόματι στα αγγλικά «Marketing Institutions» (Γ.Πετρωφ ,Κ.Τζωτζακης, 

Α.Τζωρτζακη). 

 

14.19.2 Οι επιλογές του δικτύου διανομής και η σημασία του-Παραθεση 

παραδειγμάτων 

 

 Η επιλογή των δικτύων διανομής περιλαμβάνει πολλούς παρόντες . Σύμφωνα με τον 

S.Silbiger συνήθως υπάρχουν περισσότερες από μια επιλογές, βασικά όμως τρις είναι οι 

χαρακτηριστικοί παράγοντες:  

1) Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος (η πολυπλοκότητα νεωτερισμός ,η τιμή) 

2) Η ανάγκη για έλεγχο (η επαρκής  ικανότητα  δραστηριοποίησης των δικτύων 

για την αποτελεσματική διακίνηση του προϊόντος) 

3) Τα επιθυμητά περιθώρια κέρδους, εφόσον τα δίκτυα διανομής συνεισφέρουν 

στον προσδιορισμό των δυνητικών κερδών. 

Πάντως η επιχείρηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη αν το δίκτυο, το οποίο επέλεξε 

καλύπτει τις ανάγκες του πελατών , εάν  το δίκτυο διανομής είναι συμβατό με τον 

κύκλο ζωής του προϊόντος πχ τα τρόφιμα για να μην χαλάσουν χρειάζονται γρήγορη 

παραδοση , εάν το υφιστάμενο δίκτυο βοηθά στην αύξηση των πωλήσεων και εάν είναι 

συμβατό με το όνομα ,την ιστορία και το κυρός της επιχείρησης και  επίσης να υπάρχει 

γνώση των δικτύων  διανομής που χρησιμοποιούν οι ανταγωνιστές ενώ παράλληλα 

απαραίτητος είναι ο προσδιορισμός του κόστους διχτυού διανομής της εταιρείας. 

(Κεφης, 2009). 

 

Η επιτυχία μιας εταιρείας δεν εξαρτάται μόνο από το πόσο καλύτερη δουλειά 

πραγματοποιεί ο δίαυλος της σε σχέση με αυτού των ανταγωνιστών άλλα κυρίως στην 
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καλή διαχείριση με τους συνεργάτες/εταιρους με αποτέλεσμα η τελική ικανοποίηση του 

καταναλωτή η οποία εξαρτά από αυτό τον παράγοντα.  

Η επιχείρηση και οι συνεργάτες της ανήκουν το δίκτυο μιας ευρύτερης εφοδιαστικής 

αλυσίδας αξίας.  

Η εφοδιαστική αλυσίδα εμπεριέχει «ανοδικής και καθοδικής κατεύθυνσης συνεργάτες.  

Η εταιρία από  την οποία προμηθεύεται η επιχείρηση τις πρώτες  ύλες αποτελείται από  

, τις πληροφορίες, την τεχνογνωσία και όλα τα απαραίτητα στοιχεία πάσης φύσεως για 

να κατασκευάσει πληρεστέρα το προϊόν της αποτελούν τους ανοδικούς συνεργάτες. 

 Οι καθοδικοί συνεργάτες είναι αυτοί στους οποίους η επιχείρηση στηρίζεται για την 

αύξηση των πωλήσεων ,δηλαδή για παράδειγμα  στους χονδρέμπορους και στους 

λιανέμπορου ,όπου στις περισσότερες επιχειρήσεις  οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ δώνουν 

την μεγαλύτερη προσοχή σε αυτούς.  

Ο όρος εφοδιαστική αλυσίδα εμπεριέχει ην έννοια της προμηθείας, της κατασκευής και 

της πώλησης  και γενικά υποδηλώνει «ότι οι πρώτες ύλες ,οι παραγωγικές εισροές και η 

παραγωγική ικανότητα ου εργοστασίου θα πρέπει να εξυπηρετούν ως αφετηρία του 

προγραμματισμού πωλήσεων στην αγορά»  

Επειδή αυτός ο όρος είναι περιοριστικός όσον άφορα όλα τα καθήκοντα και τη σημαία 

της εφοδιαστικής αλυσίδας εναλλακτικά η εφοδιαστική αλυσίδα θα μπορούσε να 

ονομαστεί «αλυσίδα ζήτησης», διότι περιέχεται η αίσθηση και η ανταπόκριση. ( 

Armostrong and Kotler,2009) 

Το δίκτυο παροχής αξίας συνίσταται από την εταιρεία, τους προμηθευτές, τους διανύεις 

και τους τελικούς καταναλωτές ε απαραίτητη προϋπόθεση την συνεργασία τους για την 

βελτίωση της επίδοσης του συνολικού συστήματος.  

Ένας δίαυλος η κανάλι διανομής το οποίο ορίζεται από τον Armstrong and 

Kotler,(2009) ως «μια ομάδα αλληλεξαρτώμενων οργανισμών που βοηθούν στο να 

καταστεί διαθέσιμο ένα προϊόν ή μια υπηρεσία προς κατανάλωση από τον καταναλωτή 

ή τον επιχειρηματία». 
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Η απόφαση τιμολόγησης εξαρτά από την διαθεσιμότητα ,της συνεργασίες και το 

κόστος ενός καναλιού διανομής , ενώ Απίης τώρα έχουν αναπτυχτεί και οι on line 

συναλλαγές στις όποιες η επιχείρηση μιλεί κατευθείαν με τον πελάτη. 

 Το προσωπικό πωλήσεων επιπλέον εξαρτάται από το πόση πειθώ ,επικοινωνία κλπ. 

ανταλλάσουνε με τους συνεργάτες του δικτύου διανομής.  

Η Dell πωλώντας προσωπικούς υπολογιστές απευθείας στο καταναλωτικό κοινό 

παρακάμπτοντας τους μεσάζοντες, όπως ακριβώς έκανε και η εταιρεία πωλήσεως 

βιβλίων Amazon.com τους έδωσε ένα πανίσχυρο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Πολλές εταιρίες βέβαια όπως ια παράδειγμα τα Mc Donald’s έχον δεσμεύει νομικά 

απέναντι στους διαύλους τους που μπορεί να πάρουν την μορφή είτε δικαιοδόχων, 

ανεξάρτητων αντιπροσώπων ,καταστημάτων κλπ. , οπότε  δεν έχουν την ευχέρεια 

οποιαδήποτε στιγμή το αποφασίσουν να αλλάξουν τον δίαυλο τους. 

 Η πολιτική αυτή ναι μεν ενέχει τον κίνδυνο της ζημίας εφόσον ο δίαυλος δεν 

λειτουργήσει αποτελεσματικά άλλα δημιουργεί μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με 

τους συνεργάζονται. 

 Οι παράγωγοι πολλές φορές χρησιμοποιούν μεσολαβητές λόγω της μεγαλύτερης 

αποτελεσματικότητας στις πωλήσεις στα target group . 

 

14.19.3 Περαιτέρω σημασία του διαύλου μάρκετινγκ 

 

Το παρακάτω σχήμα μας δείχνει την σημασία της αποτελεσματικότητας της ύπαρξης 

διανομέων  οι οποίοι  θα αναλάβουν  την διαχείριση των πωλήσεων και των σχέσεων 

του κατασκευαστή με τους πελάτες : 
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Από την εφαρμογή των συστημάτων just in time  ,γνωρίζουμε ότι οι καταναλωτές 

επιθυμούνε ευρείες ποικιλίες προϊόντων σε μικρές ποσότητες και  το γεγονός ότι 

απαιτείται  μια πιο αποτελεσματική μέθοδος για τα αποθεματικά και το κέντρο 

logistics,για το οποίο θα αναφερθούμε σε επομένη ενότητα.  

Για τον λόγο αυτό οι δίαυλοι μάρκετινγκ αγοράζουν μεγάλες ποσότητες από πολλούς 

παραγωγούς και τις επιμερίζουν σε μικρότερες ποσότητες και ευρύτερες ποικιλίες στα 

ράφια.  

Τα μελή του καναλιού μάρκετινγκ είναι επιφορτισμένα με: 

1)  την πληροφόρηση, την προώθηση και την προβολή  των υφιστάμενων και 

καινούργιων προϊόντων/υπηρεσιών στους πιθανούς συνεργάτες  

2)  την επαφή με ενδεχόμενους εταίρους και την εφαρμογή της πειθούς για τον 

συνονθύλευμα  και τον συνδυασμό της προσφοράς στις ανάγκες των αγοραστών που 

μπορεί να εκδηλωθεί μέσω της συσκευασίας, της συγκέντρωσης , της διαβάθμισης και 

της μεταποίησης  

3)  με την διαπραγματευτική δύναμη  για μια επιτυχή συμφωνία σχετικά με την 

τιμή ή άλλους όρους της αγοράς ώστε να μεταβιβασθεί η ιδιοκτησία , 
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4)  καθώς επίσης και στην φυσική διανομή των προϊόντων για την  απόκτηση 

κεφαλαίων με  σκοπό  την κάλυψη του κόστους λειτουργιάς του διαύλου και τέλος την 

ανάληψη κίνδυνων που μπορεί να εμπεριέχουν κάποιες αποφάσεις σχετικά με τον 

δίαυλο.  

Όταν ο κατασκευαστής διεξάγει αυτές  τις λειτουργιές το κόστος του ανεβαίνει και 

κατακόρυφα για αυτό συνήθως εκχωρούνται αυτές οι δραστηριότητες στον 

διαμεσολαβητή άλλα και αυτός ασφαλώς χρεώνει μια τιμή στον κατασκευαστή για το 

κόστος των εργασιών, η οποία βέβαια είναι μικρότερη από το κόστος ,το οποίο 

δαπανούν οι κατασκευαστές για την διεξαγωγή αυτών των λειτουργιών.(Outsourcing)  

 

14.19.4 Οι μορφές του διαύλου 

Το παρακάτω σχήμα καταδεικνύει τις μορφές που μπορεί να πάρει ο δίαυλος : 

 

 

 

Καταρχήν υπάρχει ο δίαυλος στον οποίο ο παραγωγός πουλάει κατευθείαν στον 

καταναλωτή  χωρίς κανένα ενδιάμεσο επίπεδο η διαμεσολαβητή και ονομάζεται 

«δίαυλος άμεσου μάρκετινγκ». 

 Οι υπόλοιποι δίαυλοι στους οποίους εμπλέκονται και άλλα επίπεδα όπως ο 

χονδρέμπορος ο λιανέμπορος ή ακόμα και οι επιχειρήσεις οι οποίες πωλούνε  σε άλλες  



386 
 

επιχειρήσεις μέσω εκπρόσωπων ή διανομέων και  ονομάζονται  «δίαυλοι έμμεσου 

μάρκετινγκ».  

Σε αυτές τις σχέσεις υπάρχει αλληλεξάρτηση και το ένα μέλος εξαρτάται  από το άλλο, 

οπότε όλοι μαζί πρέπει να παλέψουνε για το κοινό καλό.  

Μερικές φορές όμως προκύπτουν διαφωνίες από ένα μέλος το οποίο σκοπεύει να 

εξυπηρετήσει τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα του  και διαφωνία για το ποιος  είναι 

αρμόδιος για συγκεκριμένα καθήκοντα 

Αυτή η κατάσταση ονομάζεται «σύγκρουση εντός διαύλου» κι οι μορφές που λαμβάνει 

είναι δύο : η οριζόντια και κάθετη  σύγκρουση . 

Η οριζόντια άφορα τις εταιρείες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο διαύλου ,όπως οι 

αντιπρόσωποι ,ενώ η κάθετη σύγκρουση είναι πιο συνηθισμένη και περιλαμβάνει 

σύγκρουση διαφορετικών  επιπέδων  του διαύλου.  

Τελικός σκοπός προς το συμφέρον όλων είναι η επίλυση της σύγκρουσης και η 

ολοκλήρωση του συστήματος. 

Ο δίαυλος αποδίδει καλύτερά εφόσον  περιλαμβάνει μια εταιρεία ,αντιπροσωπεία ή 

μηχανισμό ο οποίος  είναι υπεύθυνος  για την διαχείριση μιας σύγκρουσης , λόγω των 

ηγετικών χαρακτηριστικών που έχει. 

 Όμως ιστορικά στους συμβατούς διαύλους που υπάρχουνε  συγκρούσεις  είναι πιο έντονες 

λόγω της απουσίας ηγετικών χαρακτηριστικών.  

Ο συμβατικός δίαυλο διανομής   «αποτελείται από έναν ή περισσότερους ανεξαρτήτους 

παραγωγούς ,χονδρέμπορους και έμπορους λιανικής πώλησης ,κάθε ένας εκ των 

οποίων αποτελεί μια ξεχωριστή επιχείρηση  ,επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση των 

κερδών  ακόμη και σε βάρος των κερδών του συνολικού συστήματος ». 

 Για να αποφεύγονται αυτές οι καταστάσεις , μια επαναστατική προσέγγιση η οποία 

δημιουργήθηκε σχετικά πρόσφατα είναι το «κάθετο μάρκετινγκ» 

 Στο κάθετο μάρκετινγκ όλοι οι προαναφερθέντες εμπλεκόμενοι ενεργούν ως ενιαίο 

σύστημα με ενιαία οφέλη και απαραίτητη την ανάγκη της συνεργασίας όλων αμελών 

για την μεγιστοποίηση της επίτευξης των στόχων .  
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14.19.5  Οι 3 μεθόδοι του τμήματος μάρκετινγκ 

Το σύστημα  κάθετου μάρκετινγκ-ΣΚΜ  αποτελείται από: «το εταιρικό, το συμβατικό 

και το διαχειριζόμενο» μάρκετινγκ τα οποία θα εξετάσουμε αμέσως : 

1)Εταιρικό ΣΚΜ: Η συγκεκριμένη μορφή συστήματος σημαίνει ότι ο κατασκευαστής 

εκτελεί όλα  τα επίπεδα  λειτουργίας από την παραγωγή μέχρι την πώληση , δηλαδή 

«ενσωματώνει διαδοχικά σταδία παραγωγής και διανομής υπό μια και μόνο 

ιδιοκτησία.»  

 Ένα παράδειγμα τέτοιου είδους είναι η ιαπωνική αλυσίδα ρούχων Zara. 

2) Συμβατικό ΣΚΜ: Η πιο συνηθισμένη μορφή αυτού του είδους είναι τα franchisee, 

δηλαδή ο δικαιοπάροχος. 

Επομένως ένα συμβατικό ΣΚΜ «αποτελείται από ανεξάρτητες εταιρείες σε  διάφορα 

επίπεδα παραγωγής και διανομής ,οι όποιες συνδέονται μέσω συμβάσεων για να 

πετύχουν περισσότερα αποτελέσματα  οικονομιών ή πωλήσεων από ότι θα μπορούσε 

κάθε μια εξ’ αυτών μόνη της»  

Η εταιρεία κατασκευής αυτοκίνητων Ford και η Coca Cola χρησιμοποιούν το σύστημα 

των franchisee με τεραστία επιτυχία και μερίδια αγοράς. 

3)Διαχειριζόμενο ΣΚΜ: Σε αυτό το σύστημα ένα μέλος έχει ηγετικά χαρακτηριστικά  

και μπορεί να ασκήσει μεγάλη διαπραγματευτική πίεση ώστε για παράδειγμα ο 

λιανέμπορος να προωθήσει ή να προβάλει τα προϊόντα το μέσω επιδείξεων των 

προϊόντων ,μπροστινού χώρου στα ράφια κλπ.  

Δηλαδή «η ηγεσία  δεν αναλαμβάνεται μέσω κοινής ιδιοκτησίας συμβατικών δεσμών 

άλλα  μέσω του μεγέθους και της δύναμης ενός ή λίγων κυρίαρχων μερών του διαύλου» 

η αλλιώς «είναι ένα σύστημα κάθετου μάρκετινγκ που συντονίζει τα διαδοχικά στάδια  

παραγωγής και διανομής» ,σύμφωνα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά τα οποία 

αναφέραμε.  

Τέτοιες πρακτικές  εφαρμόζει η General Electric, η Procter &Gamble ,η Kraft και άλλες 

επιχειρήσεις. 
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14.19.6 Ο μεσάζων, ο χονδρέμπορος και ο λιανέμπορος 

Ο μεσάζων είναι ο φορέας  οποίος γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στον παράγωγο κει 

στον τελικό καταναλωτικό μεσάζοντας μπορεί να ενταθεί σε δυο κατηγορίες: έμπορος ή 

αντιπρόσωπος. 

 Έμπορος αγοράζει κατευθείαν και απευθείας τα προϊόντα και γίνεται κύριος ατών ,ενώ 

ο αντιπρόσωπος μεσολαβεί «για τη διενέργεια εμπορικών συναλλαγών που επιφέρουν 

αλλαγή της κυριότητας των αγαθών, χωρίς όμως ο ίδιος να γίνεται κύριος των αγαθών 

αυτών». (Πετρώφ Κ., 2002 ) 

Καθένας ανεξάρτητα από τις   κατηγορίες στις όποιες αναφέραμε ότι μπορεί να ανήκει 

θα εμπίπτει σε μια άλλη κατηγορία :είτε του χονδρέμπορου ,είτε του λιανέμπορου. 

 Ο χονδρέμπορος ανήκει στους μεσάζοντες , αγοράζει και μεταπωλεί τα εμπορεύματα 

σε περαιτέρω κανάλια/διαυλους διανομής ,όπως στους λιανέμπορους, στους 

βιομηχάνους , στα ιδρύματα κλπ άλλα δεν έχει την αρμοδιότητα να πώληση στον 

τελικό καταναλωτή.  

Ο λιανέμπορος  διαθέτει την ιδιότητα και του μεσάζοντα και του εμπόρου ,αλλά  

σπάνια του αντιπρόσωπου και πωλεί το προϊόν κατευθείαν στους τελικούς 

καταναλωτές. 

 

14.19.7 Οι σύγχρονες τάσεις διαύλων μάρκετινγκ και ο ρόλος τους 

Οι εταιρείες συνήθως διαθέτουν εναλλακτικές λύσεις και η σύγχρονη τάση είναι «τα 

συστήματα πολλαπλών καναλιών διανομής» ή αλλιώς «υβριδικά κανάλια μάρκετινγκ» . 

Το γεγονός αυτό  σημαίνει ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί περισσότερα από ένα κανάλια 

διανομής παράλληλα για  να φτάνουν σε πολλές αγορές-στόχους . 

Οι νέες τεχνολογικές αλλαγές όμως και η έκρηξη του  διαδικτύου όπως προείπαμε 

υποχρεώνουν την εταιρεία να διαθέτει πολλές εναλλακτικές λύσεις άλλα και επιλογές 

διόρθωσης των καναλιών της.  

Εάν η επιχείρηση δεν είναι δεσμευμένη νομικά και θεώρει ότι με μια Άκη μέθοδο 

διανομής θα μπορούσε να αυξήσει την κερδοφορία της κυρίως με on line προσφορές 

παρακάμπτει τους διαμεσολαβητές και αποκλείει τους ενδιαμέσους διαύλους που 
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υφίσταντο και στην συνέπεια τους αντικαθιστά με «ριζοσπαστικούς νέου τύπου 

διαμεσολαβητές» 

Πάντως οι διαμεσολαβητές ξεχωρίζουν με βάση τον τύπο τους δηλαδή μπορεί να είναι 

προσωπικό πωλήσεων της εταιρείας, αντιπρόσωποι βιομηχανίας διανύεις βιομηχανικών 

προϊόντων, τον αριθμό τους , την μέθοδο διανομής τους η οποία μπορεί να είναι 

εντατική ,δηλαδή μαζική, αποκλειστική, δηλαδή μού ένας η μικρός αριθμός δικαιούχων 

να έχει το προνόμιο της πώλησης ή επιλεκτική δηλαδή το προνόμιο της προφοράς να 

έγκειται σε περισσότερους από έναν άλλα επιλεγμένους ρυθμούς καταστημάτων. 

Μια άλλη  διάκριση συνίσταται και όση των ευθυνών που έχουν τα μελή στον δίαυλο 

όπως ο πολιτικές τιμολόγησης ,οι συνθήκες πώλησης στα δικαιώματα ανά περιοχή και 

στις συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται στον πελάτη. 

Η κάθε εναλλακτική λύση πάντως πρέπει να κρίνεται με κριτήρια «οικονομικά, ελέγχου 

και προσαρμογής».  

Τα οικονομικά κριτήρια περιλαμβάνουν την μέτρηση της ενδεχόμενης αύξησης ή 

μείωσης των πωλήσεων, την πιθανή  κερδοφορία, το ποσοστό επενδύσεων κλπ. 

Ο βαθμός έλεγχου κρένεται ανάλογα με το σε ποιο τμήμα θέλουμε να εκχωρήσουμε 

περισσότερες ηγετικές και ελεγκτές αρμοδιότητες ενώ η προσαρμογή άφορα την 

ευελιξία του διαύλου, τις νομικές δεσμεύσεις , κλπ.  

Πάντως πάντοτε  είναι απαραίτητο να γίνεται η κατάλληλη επιλογή και αξιολόγηση των 

μελών του διαύλου με βάση τις ικανότητες και τα προσόντα των διαμεσολαβητών 

μάρκετινγκ, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αξιολογείται  η επίτευξη των αντικειμενικών 

στόχων , καθώς και να παρέχονται συνεχώς κίνητρα στα μέλη , να δημιουργούνται 

ισχυρές σχέσεις μεταξύ τους και να δημιουργηθεί ένα σύστημα  εκπλήρωσης των 

αναγκών του κάθε μέλους. 

Όλα όσα αναφέραμε ισχύουν και γα τις διεθνείς αγορές, δηλαδή τον  τρόπο λειτουργίας 

των διεθνών δίαυλων διανομής ,πράγμα όμως το οποίο εξαρτάται  από την χώρα και 

την έκταση της ,το μέγεθος της ,  την αποκέντρωση της, τα νομικά και τα οικονομικά 

στοιχεία καθώς και τους παράγοντες πολιτισμού και κουλτούρας .  

Επομένως είναι πιθανόν να προστίθεται πολύ περισσότερη προσπάθεια και ένα 

μεγαλύτερο σύνολο κριτήριων απόφασης και επιλογής. 
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14.20 Φυσική διανομή- Logistics 

Η μέθοδος των logistics ή αλλιώς «η φυσική διανομή» αποτελεί ένα καίριο τρόπο 

πετυχημένης η αποτυχημένης επιχειρηματικής δραστηριότητας   

Η εταιρεία επιβάλλεται  να παρέχει τις κατάλληλα διαμορφωμένες και συστηματικές 

μεθόδους αποθήκευσης και διανομής , ούτως ώστε ο πελάτης να βρίσκει το εμπόρευμα 

ακριβώς την ώρα που το χρειάζεται και στον χρόνο τον οποίο επιθυμεί να το παραλάβει 

ή να το αγοράσει για να  επέλθει η ικανοποίηση του . 

 Τα logistics τα οποία λειτουργούν με βάση την παγκοσμιοποίηση της αγοράς και το 

ελεύθερο εμπόριο το οποίο πρόεκυψε από την συνθήκη Gatt έχουν κάποιο 

συγκεκριμένο κόστος ανάλογα με την αποτελεσματικότητα της διανομής τους  και  η 

επιχείρηση πρέπει να είναι  θέση να με τους απαραιτήτους πόρους να το καλύψει αλλά 

οφείλει να προχωράει και σε συνεχή επαναξιολόγηση του εκσυγχρονισμού και της 

αποτελεσματικότητας του.  

Τα logistics δεν είναι μονό η αποτελεσματική αποθήκευση και διανομή άλλα 

εμπεριέχουν τον αποτελεσματικό και  τον σχεδιασμό του προϊόντος/υπηρεσίας 

σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. 

 Επίσης είναι επιφορτισμένα με το καθήκον  του «ελέγχου της φυσικής ροής των 

προιόντων, υπηρεσιών και σχετικών πληροφοριών από τα σημεία προέλευσης στα 

σημεία κατανάλωσης  με σκοπό την ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών έναντι 

κάποιου κέρδους». 

 Για παράδειγμα ο σχεδιασμός μιας πολυθρόνας στο ΙΚΕΑ ,είτε  μερικών τμημάτων της 

μπορεί να γίνουν στην Ιταλία ενώ τα υπόλοιπα εξαρτήματα να τελειοποιηθούν  σε 

διαφορετικές χώρες αλλά ταυτόχρονα  υπάρχει ένα κεντρικό γραφείο logistics στην 

Σουηδία το οποίο ελέγχει τον σχεδιασμό του προϊόντος και συντονίζει όλες τις 

δραστηριότητες με απολυτή επιτυχία ,ώστε το εμπόρευμα να είναι διαθέσιμο στις 

επιδείξεις χώρου επίπλων ΙΚΕΑ σε όλο τον κόσμο εγκαίρως ,πριν εξαντληθούν τα  

αποθέματα.  

Επιπρόσθετα  στην σύγχρονη εποχή τα  logistics περιλαμβάνουν την εφαρμογή των  

just in time systems, τα οποία απαιτούν μικρό όγκο αποθεμάτων ,όποτε και μείωση του 

κόστους, αλλά ταυτόχρονα και την  πρόσφορα και επίδειξη του προϊόντος στον πελάτη 

ακριβώς την ώρα που το θέλει.  
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Τα  logistics εμπεριέχουν και την «εισερχόμενη διανομή η οποία περιλαμβάνει 

διακίνηση προϊόντων και υλικών από τους προμηθευτές στο εργοστάσιο αντίστροφη 

εφοδιαστική αλυσίδα , που ονομάζεται «αντίστροφη διανομή (διακίνηση 

ελαττωματικών ,ανεπιθύμητων ή πλεοναζόντων προϊόντων που επιστρέφονται από τους 

καταναλωτές ή τους μεταπωλητές» πίσω στο εργοστάσιο. 

Η μορφή αυτή όμως εμπεριέχει αξία για τις επιχειρήσεις γιατί μπορεί να 

πραγματοποιήσουν μετατροπή του προϊόντος σε ένα άλλο αγαθό προς πώληση ή 

τουλάχιστον για οικολογικούς λόγους  ,όπως η μη αππόριψης χημικών αποβλήτων.  

Η πιο διαδεδομένη εφαρμογή της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας είναι η 

ανακύκλωση. 

Το μεγαλύτερο κόστος τα οποιο  ανέρχεται σε 20% στα logistics είναι το κόστος 

μεταφοράς. 

 Εφόσον  πραγματοποιηθεί σωστή πρόβλεψη ,προμήθεια υλικών, ροη πληροφοριών 

,σχεδιασμός παραγωγής, επεξεργασία παραγγελιών και αποθεμάτων ,αποθήκευση 

,σχεδιασμός μεταφοράς και διανομής,  η επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει ένα τεράστιο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μειώνοντας τα κόστη και τις τιμές ενώ ταυτόχρονα 

αυξάνουν οι πωλήσεις.  

Ο στόχος των μάρκετινγκ logistics πρεπει να είναι η εξυπηρέτηση των πελατών με το 

μικρότερο δυνατό κόστος ειδικά για τον πελάτη και την επιχείρηση. 

 Οι κυριότερες λειτουργιές των logistics είναι :  

1) Η αποθήκευση εμπορευμάτων , 

2) Η διαχείριση αποθεμάτων 

3) Η μεταφορά  

4) Η διαχείριση πληροφοριών logistics  

Όλα τα ανωτέρω καθήκοντα πραγματοποιούνται από διατμηματική ομαδική εργασία 

στο εσωτερικό της επιχείρησης μέσω της δημιουργίας  συνεργασιών πάνω σε αυτό το 

θέμα. 

Κάποιες εταιρίες για να απαλλάσσονται από όλο αυτό τον κόπο των logistics και να 

δίνουν βαρύτητα στις εσωτερικές ή βασικές τους λειτουργιές αναθέτουν αυτά τα 
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καθήκοντα «σε ένα ανεξάρτητο παροχέα logistics που εκτελεί οποιαδήποτε η και όλες 

τις λειτουργιές που απαιτούνται ,ώστε να εισάγει το προϊόν του πελάτη του στην 

αγορά». 

Αυτός ονομάζεται παροχές 3PL Third –Party Logistics 

 

14.21 Η προβολή – το 4ο P 

14.21.1 Γενικές αρχές και χαρακτηριστικά  

Στις παραπάνω τρεις ενότητες ,είδαμε ότι για να πουληθεί ένα προϊόν πρέπει να 

ικανοποιεί συγκεκριμένες καταναλωτικές ανάγκες και να  πωλείτε σε μια εφικτή για τον 

καταναλωτή τιμή  Επιπρόσθετα οι δίαυλοι διανομής του να είναι απαραίτητο να  έχουν 

προνοήσει για την αποτελεσματική χρονικά προσδιορισμένη πώληση. 

Παρολαυτά οι παραπάνω ενέργειες ή  τα συστατικά του μείγματος μάρκετινγκ δεν 

επαρκούν και δεν είναι ολοκληρωμένα εάν δεν προσθέσουμε την αποτελεσματική 

προβολή και προώθηση ενός προϊόντος ώστε να το γνωρίζει το ευρύ καταναλωτικό 

κοινό.  

Μέσω του συστήματος επικοινωνίας η επιχείρηση σκοπεύει να επισημάνει στους 

καταναλωτές ότι χρειάζονται αυτό ακριβώς το προϊόν αναλόγως με την εκάστοτε χρήση 

του. 

Το συνολικό μείγμα προβολής μιας επιχείρησης το οποίο αποκαλείται και μείγμα 

επικοινωνιών μάρκετινγκ «συνίσταται  από ένα ειδικό μείγμα διαφήμισης, δημοσίων 

σχέσεων, προσωπικών πωλήσεων , προώθησης πωλήσεων και εργαλείων άμεσου 

μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί η εταιρεία ώστε να προβάλλει πειστικά την αξία των 

πελατών και να οικοδομεί σχέσεις με τους πελάτες». 

Στην σημερινή εποχή οι επιχειρήσεις δαπανούν τεραστία ποσά στα Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας-ΜΜΕ αλλάζοντας θεμελιακά το τοπίο των επικοινωνιών μάρκετινγκ, με 

σκοπό την αύξηση των πωλήσεων του προϊόντος /υπηρεσίας και την αύξηση της 

κερδοφορίας διαθέτοντας πρωτόγνωρα εργαλεία ,όπως για παράδειγμα το on line 

marketing. 
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 Καταρχήν οι ίδιοι οι καταναλωτές αλλάζουν ,με αποτέλεσμα στην σημερινή ψηφιακή 

εποχή να είναι καλύτερα ενημερωμένη για όλα τα προϊόντα της αγοράς και να 

προβαίνουν σε μεγαλύτερο έλεγχο πριν αγοράσουν κάτι. 

 Εκτός αυτού  μπορούν να συνδέονται με δίκτυα καταναλωτών και να ανταλλάσουν 

πληροφορίες.  

Οι στρατηγικές μάρκετινγκ προοδεύουν , βελτιώνονται και αλλάζουν ραγδαία ,με την 

μαζική παραγωγή να έχει τμηματοποιηθεί ,ενώ οι σύγχρονη τάση είναι η απομάκρυνση 

από την μαζική παραγωγή με προσανατολισμό στην εξειδίκευση πάω στις 

καταναλωτικές επιθυμίες και ανήκες του κάθε πελάτη.  

Αυτή η στρατηγική οδηγεί σε στενότερες σχέσης μεταξύ πελατών –επιχειρήσεις και 

στην δημιουργία μικρό-αγορών. 

 Η μετακίνηση προσανατολίζεται προς το τμηματοποιημένο μάρκετινγκ. 

 Η ψηφιακή εποχή δημιούργησε ένα τρόπο νέων διαφημίσεων με τα iPods, τα κινητά 

τηλέφωνα και τα σήματα δορυφορικής και καλωδιακής τηλεόρασης, ενώ ταυτόχρονα οι 

υπεύθυνοι του μάρκετινγκ μέσω του Face book,του Twitter και των άλλων τέτοιων 

σύγχρονων μεσών δημοσίου περιεχομένου καταλαβαίνουν περισσότερο τις ανάγκες ,τις 

επιθυμίες , το lifestyle και τις προτιμήσεις των καταναλωτών από το επίπεδο μόρφωσης 

, τα χόμπι τους, τις δραστηριότητες , τα ενδιαφέροντα τους κλπ. 

Οι καταναλωτές πλέον βομβαρδίζονται από διαφημιστικά μηνύματα ,συχνά 

αντικρουόμενα μεταθετούς τα οποία καταλήγουν σε ένα επικοινωνιακό πανδαιμόνιου 

και σε σύγχυση όσον άφορα την εικόνα των μάρκων και της εταιρεία που τις εμπεριέχει 

,του σκοπού των προϊόντων ,την ανάγκη που εκπληρώνουν και την 

διαφορετικότητα/διαφοροποιηση του προϊόντος της εταιρείας σε σχέση με τους 

ανταγωνιστές. 

Πολλές φορές υπάρχει μη συντονισμός η αποτυχία των επικοινωνιακών δίαυλων της 

εταιρείας με αποτέλεσμα η διαφήμιση να πρεσβεύει διαφορετικά χαρακτηριστικά και 

αξίες από  την ιστοσελίδα της.  

Για τους λόγους αυτούς οι περισσότερες επιχείρησης σήμερα οι όποιες θέλουν να έχουν 

και να πρεσβεύουν ένα συντονισμένο διαφημιστικό μήνυμα «υιοθετούν την φιλοσοφία 

των επικοινωνιών ολοκληρωμένου μάρκετινγκ-ΕΟΜ»  
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Η φιλοσοφία αυτή αναπαρίσταται στον παρακάτω πίνακα και αποτελεί «προσεκτική 

ενοποίηση και συντονιστών πολλών επικοινωνιακών δίαυλων/καναλιών της εταιρείας 

,με στόχο τη μεταφορά ενός ξεκάθαρου , συνεπούς και συναρπαστικού μηνύματος 

σχετικά με τον οργανισμό και τα προϊόντα του». 

 

 

 Σε αυτό το μείγμα περικλείεται όπως βλέπουμε η διαφήμιση, η προσωπική πώληση, οι 

δημοσιές σχέσεις, το άμεσο μάρκετινγκ και η προώθηση πωλήσεων. 

 Ένα βασικό πλεονέκτημα αυτής της στρατηγικής είναι η ισχυροποίηση των σχέσεων 

και των δεσμών με τους πελάτες-καταναλωτες ,διότι η φιλοσοφία αυτή δείχνει ότι τα 

προϊόν της εταιρείας ή καλύτερα η ιδία η εταιρεία καταλαβαίνει και ικανοποιεί την 

κάθε τους ανάγκη πριν αυτοί το ζητήσουν. 

 Μια άλλη τακτική πλεονεκτήματος αυτής της φιλοσοφίας είναι ότι  χρησιμοποιεί το 

κάθε μέσο για να επιτελεί ένα και διαφορετικό  σκοπό η κάλυψη ανάγκης , δηλαδή το 

κάθε ένα μέσο λειτούργει με βάση ένα συγκεκριμένο ρόλο και η εναρμόνιση του 

πλαισίου ρόλων επιβάλλεται να είναι συντονισμένη προσεκτικά , με στόχο ένα γενικό 

εξειδικευμένο σχέδιο μάρκετινγκ. 

 Η Nikon, παγκόσμια εταιρεία φωτογραφικών μηχανών εφάρμοσε με θαυματουργά 

αποτελέσματα την φιλοσοφία ΕΟΜ ,  με σκοπό την προώθηση της Nikon D40, η οποία 

πρέσβευε ότι καθημερινοί απλοί άνθρωποι μπορούν να τραβήξουν εξαιρετικά όμορφες 

ψηφιακές φωτογραφίες με αυτή την μηχανή  
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Έτσι αξιοποίησε όλα τα στοιχεία του μίγματος που προαναφέραμε. 

Ένα σημαντικό σημείο το οποίο είναι απαραίτητο να τονιστεί είναι ότι πάντα οι 

επιχειρήσεις πραγματοποιούν ότι μπορούν για να πετύχουν αυτό τον αντικειμενικό 

σκοπό, δηλαδή το ξεκάθαρο και σαφές μήνυμα κλπ.  

Οι επιχειρήσεις επιβάλλεται να διορίσουν έναν υπεύθυνο διευθυντή επικοινωνιών 

μάρκετινγκ ,ο οποίος θα έχει καθήκοντα τη συνολική ευθύνη των επικοινωνιακών 

εγχειρημάτων και δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

 

14.21.2 Τα μέρη του μίγματος προβολής-Παραθεση Παραδειγμάτων  

Η διαμόρφωση του  συνολικού μίγματος προβολής αποτελείται από  τα παρακάτω 

συστατικά μέρη: 

1) Η διαφήμιση: Είναι το πιο δημοφιλές μέσο για μαζική προβολή σε τεράστια 

ακροατήρια ,τα οποία μπορεί να διεσπαρμένα σε όλο το μέρος του πλανήτη, με χαμηλό  

κόστος ανά προβολή. Σύμφωνα με τον Scott Collins 37,3 εκατομμύρια ακροατές είδαν 

την Πέμπτη σεζόν του εναρκτήριου επεισοδίου American Idol, ενώ 93 εκατομμύρια 

Αμερικανοί τηλεθεατές παρακολούθησαν τουλάχιστον ένα μέρος του πιο πρόσφατου 

Super Bowl. Εκτός των άλλων επειδή η διαφήμιση έχει δημόσιο χαρακτήρα θεωρείται 

πιο νομιμοποιημένη και έγκυρη , ενώ ταυτόχρονα είναι εκφραστικότατη με ήχους, 

φώτα, κλπ. , γεγονός το οποίο οδηγεί σε θεαματικές αυξήσεις πωλήσεων ,καθώς ο 

τηλεθεατής βιώνει αυτό που βλέπει. 

 Η μεγάλης κλίμακας διαφήμιση καταδεικνύει και προβάλει κάποια θετικά στοιχεία για 

την επιχείρηση όπως το μέγεθος έκταση δημοτικότητα και η επιτυχία της. 

 Το βασικό της μειονέκτημα είναι ότι εκ φύσεως είναι απρόσωπη καθώς δεν μπορεί να 

προχωρήσει σε εξατομίκευση  και με αυτό τον τρόπο  να δει τις ανάγκες καθενός 

καταναλωτή. 

2) Η προσωπική πώληση:  

 

Η προσωπική πώληση πραγματοποιείται στο στάδιο της απόφασης για την αγοραστική 

και αντιληπτική  άξια του προϊόντος από τον καταναλωτή και μπορεί να επιστρατεύσει 

την πειθώ, την διακριτική και όχι ενοχλητική πιεστικότητα και την δημιουργία 
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αποτιμήσεων και προτεραιοτήτων ,ειδικά αν ο πωλητής διαθέτει ευελιξία ανάλογα με 

τον άνθρωπο τον οποίο έχει απέναντι ,οπού εκ φύσεως μπορεί να καταλάβει την 

αντιληπτική του ικανότητα από κάποια διακριτά γνωρίσματα όπως η ηλικία βάρος και 

κατ’επέκταση τον τρόπο ζωής κλπ.  

Με αυτή την μέθοδο δημιουργούνται μακροπρόθεσμες και σφυρηλατημένες ισχυρές 

σχέσεις  με πιθανότητες να οδηγήσουν σε φιλικές σχέσεις ,πάντοτε με επίκεντρο τις 

ανάγκες του πελάτη. 

 Βέβαια η προσωπική πώληση που είναι ευρύτερα διαδεδομένο μέσο προβολής στις 

ΗΠΑ από την διαφήμιση σε τριπλάσιο ποσοστό, δεν διαθέτει ευελιξία , δηλαδή είναι 

δύσκολο να απολυθεί το εργατικό δυναμικό της και επιπλέον  πολύ δαπανηρή 

,συγκεκριμένα 329 δολάρια ανά επίσκεψη με σκοπό την πώληση 

3) Οι Δημόσιες σχέσεις: Μια εκστρατεία δημοσίων σχέσεων , η οποία χρησιμοποίει 

και άλλα στοιχεία του μίγματος προβολής μπορεί να είναι αποτελεσματικότατη . 

Οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ έχουν σαν δεύτερη σκέψη τις δημόσιες σχέσεις οι οποίες 

όμως έχουν πολλά πλεονεκτήματα, με πρώτο και βασικό ότι οι πολίτες την θεωρούν πιο 

αξιόπιστη από την διαφήμιση και τα υπόλοιπα μέσα του μείγματος προβολής και έχει 

την δυνατότητα να εμφανίζεται με μορφή κειμένων ή άρθρων σε εφημερίδες, χορηγίες , 

εκδηλώσεις κλπ., ενώ κατά δεύτερον την προτιμούν αυτοί που θεωρούν τα 

διαφημιστικά φυλλάδια ως ενόχληση. 

4) Άμεσο μάρκετινγκ: Σε αυτή την τακτική χρησιμοποιούνται το άμεσο ταχυδρομείο 

και οι κατάλογοι τηλεφώνων , το τηλεφωνικό μάρκετινγκ, οι on line διαφημίσεις και  οι 

εκπτώσεις μάρκετινγκ, αλλά υπάρχουν στο άμεσο μάρκετινγκ 4 διακριτά 

χαρακτηριστικά , τα οποία είναι :  

1) Η μη δημοσιοποίηση του , 

 2)η ταχύτητα 

 3) Η εξειδίκευση του προϊόντος στα μέτρα και στις επιθυμίες του πελάτη  

4) Η διαδραστικότητα. 
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14.21.3 Οι στρατηγικές του μείγματος προβολής 

Υπάρχουν καταρχήν δυο τύποι στρατηγικών : 

 1) η στρατηγική ώθησης  

και 2) η στρατηγκή ελξης. 

Ο παραγωγός προωθεί το προϊόν στα μέλη των διαύλων , παρακινώντας τους να 

διαθέτουν και να προωθούν  το τελικό προϊόν στον τελικό καταναλωτή.  

Η στρατηγική έλξης από την άλλη πλευρά είναι ακριβώς το αντίθετο , δηλαδή οι 

πελάτες θα ζητήσουν το προϊόν από  τον κατασκευαστή ή γενικά από τους διαύλους 

επικοινωνίας και διακίνησης των εμπορευμάτων ,όπου τα τελευταία εν τέλει θα πάρουν 

και αυτά το προϊόν κατόπιν συνεννόησης από τον παραγωγό.  

Για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής όμως απαιτούνται μεγάλες δαπάνες για την 

διαφήμιση και την προβολή προς το καταναλωτικό κοινό. 

Η διαφήμιση έχει τις ρίζες της από την αρχαία εποχή , με τους Ρωμαίους βάση των 

ανασκαφών να ζωγραφίζουν τους τοίχους για να ανακοινώνουν αγώνες μονομάχων ενώ 

οι Φοίνικες να «ζωγραφίζουν πίνακες που προωθούσαν τα εμπορεύματα τους πάνω σε 

μεγάλους βράχους κατά Μήλος παρελάσεων.  

Ακόμα και στην Αρχαία Ελλάδα όμως υπήρχαν κατά την διάρκεια του Χρυσού Αιώνα 

του Περικλή τελάληδες.  

Η διαχείριση μάρκετινγκ σε σχέση με την διαφήμιση του προϊόντος πρεπει να 

περιλαμβάνει τέσσερεις σημαντικές αποφάσεις για την ορθή εφαρμογή της διαφήμισης 

που  είναι: 

1) Ο Προσδιορισμός και ο καθορισμός των αντικειμενικών στόχων της 

διαφήμισης το οποιο είναι ένα συγκεκριμένο επικοινωνιακό έργο ή μήνυμα σε ένα 

καθορισμένο target group ,το οποιο πρεπει να χρησιμοποιηθεί σε μια προκαθορισμένη 

χρονική περίοδο με στόχο να ενημερώσει για παράδειγμα για μια νέα κατηγορία 

προϊόντων συνήθως με σκοπό την δημιουργία ετερογενούς ζήτησης, να πείσει όπως για 

παράδειγμα  με έμμεσες συγκριτικές διαφημίσεις όπως π.χ. πραγματοποιεί  το Ariel ,  

το οποιο συγκρίνει τα αποτελέσματα από το πλύσιμο ενός λεκέ σε ένα πουκάμισο , με 

τα αποτελέσματα κρυμμένων μαρκών ανταγωνιστικών προϊόντων η με έρευνες που 
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έχουν διεξάγει χημικοί ή κατασκευαστές όπως το σλόγκαν του Skip που λέει «Εκατό 

κατασκευαστές συνιστούν Skip». 

 Η άλλη περίπτωση είναι για να υπενθυμίζει και χρησιμοποιείται σε ώριμης φάσης 

κύκλου ζωής προϊόντων όπως οι διαφημίσεις της Coca Cola. 

2) Καθορισμός του διαφημιστικού προϋπολογισμού: Υπάρχουν τέσσερεις 

βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του κόστους: 

 α) η οικονομικά εφικτή μέθοδος , η οποία πληροφορεί εάν θα αντέξει το budget η 

εταιρεία,  

β) η μέθοδος με βάση το ποσοστό επί των πωλήσεων η οποία είναι απλή στην χρήση 

της ναι μεν αλλά από την άλλη θεωρεί «τις πωλήσεις ως αιτία της προβολής και όχι ως 

αποτέλεσμα ,γεγονός το οποίο είναι προβάλει παραπλανητική εικόνα» 

 γ) η μέθοδος ανταγωνιστικής ισοτιμίας , η οποία καθορίζεται με βάση τις δαπάνες 

των ανταγωνιστών για προβολή 

 δ) η μέθοδος αντικειμενικού στόχου-εργου η οποία είναι ένας προϋπολογισμός με 

βάση τι θέλει να πετύχει η εταιρεία εξαρτώμενη από τους παρακάτω παράγοντες : τον 

προσδιορισμό συγκεκριμένων αντικειμενικών και μετρήσιμων στόχων προβολής, τον 

καθορισμό του έργου και της παραγωγικής διαδικασίας με απαραίτητα στοιχεία την 

μέτρηση και υπολογισμό του κόστους αυτής της προσπάθειας-εγχειρήματος 

 

14.21.4 Ανάπτυξη διαφημιστικής στρατηγικής 

Η διαφημιστική στρατηγική έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την δημιουργία 

διαφημιστικών μηνυμάτων και την επιλογή διαφημιστικών μέσων για να επιτύχει τους 

αντικειμενικούς της στόχους. 

 Παλαιοτέρα πρώτα δημιουργούνταν από το προσωπικό μάρκετινγκ καλοσχεδιασμένες 

διαφημίσεις και μετά πραγματοποιούνταν από τους υπευθύνους η επιλογή των 

διαφημιστικών μέσων, με συχνές τριβές μεταξύ των δυο αυτών ομάδων. 

Σύμφωνα όμως με τους B.Steinberg and S.Vranica, (2006) πλέον στις μέρες μας με την 

ανάπτυξη πολλαπλών δικτύων ροής της πληροφόρησης για τα προϊόντα /υπηρεσίες 

,επομένως και του υψηλού  επιπέδου ενημερωμένου κοινού, την αύξηση του κόστους 

της διαφήμισης και των ΜΜΕ, καθώς και των πιο στοχευμένων ανταγωνιστικών 
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στρατηγικών μάρκετινγκ  η επιλογή διαφημιστικού μέσου έχει καταστεί η πιο κρίσιμη 

λειτουργιά, ενώ υπάρχει αντιστροφή των παλαιοτέρων ρόλων.  

Πιο συγκεκριμένα: 

Όσον αφορά την δημιουργία του διαφημιστικού μηνύματος επιτυχαίνει μόνο όταν τα 

διαφημιστικά μηνύματα προσελκύουν την προσοχή, μένουν στο μυαλό του καταναλωτή 

,οδηγούν σε μια ιδιαίτερη αντιληπτική αξία σε βαθμό πρόκλησης εμπειρίας και 

προβάλλονται σωστά και στην κατάλληλη ώρα και στις κατάλληλες συνθήκες ανάλογα 

με την αγορά-στόχο  

Σήμερα υπάρχει ένα συγκεχυμένο διαφημιστικό περιβάλλον με πάνω από 263 

συνδρομητικά κανάλια ,όπως το Nova, ,μόνο στην Ελλάδα περίπου 20 ελευθέρα 

κανάλια και στην Αμερική περισσότερα από 22.000 περιοδικά το 2009 σύμφωνα με μια 

αμερικανική ιστοσελίδα, με το Αμερικανικό κοινό να εκτίθεται σύμφωνα με την Louise 

Story (2007)  καθημερινά σε 3.000 έως 5.000 διαφημιστικά μηνύματα. Πολλοί 

διαφημιστές σήμερα υπογράφουν το Madison &Vine που είναι η συγχώνευση της 

διαφήμισης με την ψυχαγωγία για να αποκατασταθεί η σύγχυση και να υπάρχουν πιο 

δεσμευτικά μηνύματα.  

Σκοπός της διαφήμισης είναι η ανάπτυξη μιας ξεκάθαρης και σαφής «δημιουργικής 

ιδέας» η οποία «είναι η στρατηγική ,όπου με ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα ή 

προβολή «μπορεί να ζωντανέψει με ένα σαφή τρόπο καθώς και με ένα τρόπο που να 

εντυπώνεται στην μνήμη» και ο άνθρωπος να νιώσει μια πρόκληση να βιώσει την 

εμπειρία που πρεσβεύει το διαφημιστικό μήνυμα. 

Η εκτέλεση του μηνύματος επίσης είναι σημαντική και μπορεί να γίνει με τους 

παρακάτω τρόπους : 

1) Στιγμές ζωής , κατά τις οποίες προβάλλονται μερικοί ανθρωποι να 

χρησιμοποιούν το προϊόν 

2) Lifestyle, το οποιο καταδεικνύει  με ποιο τρόπο  ένα συγκεκριμένο προϊόν 

αντιπροσωπεύει μια  στάση ζωής 

3) Φαντασία 

4) Ψυχική κατάσταση ή εικόνα 

5) Μουσική 
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6) Σύμβολο προσωπικότητας 

7) Τεχνική εξειδίκευση 

8) Επιστημονικά στοιχεία 

9) Μαρτυρίες ή επιδοκιμασίες 

Επίσης πολλοί καταναλωτές παράγουν μόνοι τους διαφημιστικά μηνύματα 

Όσον αφορά την επιλογή μέσων διαφήμισης  οι παράγοντες , οι οποίοι προσμετρούνται 

είναι οι παρακάτω : 

1) Η απόφαση σχετικά με το εύρος ,την συχνότητα και την απήχηση , κατά την 

διάρκεια των οποίων  ο παραγωγός  θα πρεπει να μετρήσει πιθανολογικά πόσοι 

ανθρωποι από το target group θα καθίσουν εκείνη την ώρα για παράδειγμα στην 

τηλεόραση να δουν το μήνυμα, πόσες φορές θα εκτεθούν στο μήνυμα και πιο μέσο 

παρέχει περισσότερη απήχηση ,οπότε το διαφημιστικό για παράδειγμα πρεπει να 

προβάλλεται σε ένα μεγάλο κανάλι όπως το Mega ,Ant1 στην Ελλάδα ή στο CNN, 

Nickelodeon κλπ.. 

2) Κατά δεύτερο επιβάλλεται να ληφθεί υπόψη η επιλογή συγκεκριμένων 

διαφημιστικών οχημάτων , δηλαδή σε ποιο μέσο θα προβληθεί  το διαφημιστικό 

μήνυμα για να το δει η αγορά –στόχος, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση η οποία είναι 

ένα μαζικό μέσο ,ή στο internet ,όπου είναι πιο πιθανό να το δουν οι νέοι.  

3) Είναι απαραίτητο να αποφασιστεί αφού επιλεγεί το μέσο διαφήμισης , το προφίλ  

των κατηγοριών του μέσου όπως για παράδειγμα ενδείκνυται να τοποθετηθεί σε 

περιοδικό από τον τομέα των περιοδικών ,το οποιο το διαβάζουν ακόμα και ώριμες 

γυναίκες όπως το  Elle ή το Madame Figaro , στο cosmopolitan ,το οποιο είναι κυρίως 

για μικρότερες ηλικίες, ή   στο Beauty and Health , το οποιο διαβάζεται από ανθρώπους 

που έχουν περισσότερο ως χόμπι τον αθλητισμό και ως στάση ζωής την υγιεινή 

διατροφή. 

Τέλος πρεπει να σχεδιαστεί η «απόφαση για τον συγχρονισμό των μέσων»  και σε ποιες 

εποχές θα προβάλετε το διαφημιστικό σποτ, ,δηλαδή  η διατήρηση μια «εποχικότητας , 

γεγονός το οποίο είναι καθήκον των υπεύθυνων διαφήμισης. 
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Η αξιολόγηση της διαφήμισης επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί με βάση την απόδοση 

της διαφημιστικής επένδυσης ,η οποία είναι «η καθαρή απόδοση της διαφημιστικής 

επένδυσης διαιρούμενη με το κόστος της διαφημιστικής επένδυσης». 

14.21.5 Οι δημόσιες σχέσεις 

Οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν ένα πολύ καλό εργαλείο μαζικής προώθησης και 

προβολής, διασφαλίζουν τις καλές σχέσεις με τα διάφορα είδη κοινού, βελτιώνουν την 

οικοδόμηση αξιόπιστης εταιρικής εικόνας και brand name , με αποτέλεσμα  πάντα σε 

κάθε μεγάλη τουλάχιστον επιχείρηση υπάρχει το τμήμα δημοσίων σχέσεων , το οποιο 

είναι επιφορτισμένο με την επικοινωνία με το Γραφείο Τύπου της επιχείρησης, την 

δημοσιότητα του προϊόντος ,τα λόμπυ δηλαδή τις παρασκηνιακά καλές σχέσεις με το 

ΕΣΡ ( Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ) ή και η καλή σχέση με κυβερνητικούς ή 

νομοθετικούς παράγοντες  , χωρίς βέβαια σε καμιά περίπτωση αυτό να σημαίνει 

πελατειακό-ρουσφετολογικό σύστημα, καθώς οι Αρχές είναι γνωστό ότι 

πραγματοποιούν τα καθήκοντα τους απρόσκοπτα.  

Επίσης περιλαμβάνεται η οικοδόμηση σχέσεων με επενδυτές και με μη-κερδοσκοπικα 

ιδρύματα ή μη-κυβερνητικες οργανώσεις.  

Οι δημόσιες σχέσεις μπορούν να έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από την διαφήμιση 

παντός είδους ,με πολύ χαμηλότερο κόστος, εφόσον  χειριστούν σωστά . 

Το βιβλίο το οποιο έγινε best seller ονόματι Harry Poter αποτελεί ένα τέτοιο 

παράδειγμα. 

 Τα βασικά εργαλεία των δημοσίων σχέσεων είναι οι ειδήσεις ,οι ομιλίες, το έντυπο 

υλικό ,τα DVD, το οπτικοακουστικό υλικό , τα εταιρικά έντυπα, οι εταιρικές κάρτες ,τα 

φυλλάδια , τα λογότυπα ακόμα και οι στολές τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά της 

επιχείρησης, μπορεί να αποτελούν εργαλεία δημοσίων σχέσεων . 

Σε αυτό το σημείο πρεπει να επισημάνουμε ότι το word of mouth το οποιο προσελκύει 

σύμφωνα με μελέτες 8 άτομα ,ενώ αν είναι αρνητικό απωθεί 22 είναι ένα από τα 

αποτελεσματικότερα εργαλεία δημοσίων σχέσεων. 

Οι ιστοσελίδες και κυρίως οι δραστηριότητες «κοινωνικού συνόλου», δηλαδή οι 

φιλανθρωπίες όπως για παράδειγμα το So you Can dance , το Just the Two of Us ,το  

Your Face Sounds Familiar, τα οποία ήταν τηλεοπτικά ψυχαγωγικά προγράμματα , τα 

οποία ξεκίνησαν από την Αμερική και μεταφέρθηκαν με τεράστια επιτυχία και 
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εκατομμύρια θεατές στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, ενώ παράλληλα υπήρχε 

συνεργασία  με φιλανθρωπικά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στην 

Κύπρο  , όπως  Το Χαμόγελο του Παιδιού ,ο Ερυθρός Σταυρός κλπ με ποσοστό επί των 

κλήσεων ή επί των μηνυμάτων και γενικά χαρακτηρίστηκε ως μια πολύ καλή  

πρωτοβουλία δημοσίων σχέσεων ,  η οποία εκτός από το επιχειρηματικό συμφέρον , αν 

και σε πολύ μικρότερο βαθμό , ενίσχυε και το κοινωνικό καλό. 

 

 

 

14.21.6 To άμεσο marketing και το on line marketing 

Το άμεσο μάρκετινγκ και όλες οι μορφές του αποτελεί ένα εργαλείο του μίγματος την 

προώθησης αλλά εξετάζεται ξεχωριστά λόγω του ότι αποτελεί ένα σύγχρονο μέσο και 

αντιπροσωπεύει ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον μάρκετινγκ , στο οποίο  η 

παραδοσιακή αγορά με τους μεσολαβητές και διανομείς τείνει να εξαφανιστεί και την 

θέση της παίρνει η απευθείας συνεννόηση του πελάτη με την επιχείρηση και τα 

εξατομικευμένα προϊόντα. 

Στο άμεσο μάρκετινγκ ,το οποιο ονομάζεται και προσωπικό ή B2B marketing η 

επικοινωνία με τους πελάτες είναι σε ατομικό ,προσωπικό επίπεδο, διαλογική  με την 

επιχείρηση να επικοινωνεί άμεσα με τον καταναλωτή και η μέθοδος αυτή έχει ως 

επίκεντρο τον πελάτη, καθώς είναι εξατομικευμένη, διακατέχεται από ένταση 

πληροφοριών και μακροπρόθεσμου προσανατολισμού και εστιάζεται στο μερίδιο του 

πελάτη και όχι της αγοράς. 

Η φιλοσοφία αυτή, δηλαδή η πώληση περισσότερων αγαθών σε λιγότερους 

καταναλωτές είναι πιο αποδοτική και κερδοφόρα.  

Ένας άλλος ορισμός είναι ότι το άμεσο μάρκετινγκ είναι  «άμεση επαφή με προσεκτικά 

στοχευόμενους εξατομικευμένους καταναλωτές ,με σκοπό την επίτευξη τόσο μιας 

άμεσης ανταπόκρισης όσο και την καλλιέργεια μιας διαρκούς πελατειακής 

σχέσης»¨.(Armstrong and Kotler, 2009). 

Το άμεσο μάρκετινγκ  έχει εξελίχθη στην ταχύτερη αναπτυσσόμενη μορφή μάρκετινγκ. 
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Τα ποσοστά δαπανών των εταιριών για το άμεσο marketing   αγγίζουν τα 165,5 δις. 

δολάρια που με την σειρά τους επέφεραν  συνεχώς αυξανόμενες πωλήσεις αξίας 

περίπου 1954 τρις, δηλαδή το 10% των συνολικών πωλήσεων των ΗΠΑ το 2009, 

σύμφωνα με την Ένωση Άμεσου Μάρκετινγκ-Direct Marketing Association. 

 Το διαδίκτυο το 2009 κατείχε μόνο το 18% των πωλήσεων άμεσου μάρκετινγκ. 

Πάντως αυτή η μορφή μάρκετινγκ προσφέρει πολλά οφέλη και για τους πωλητές και 

για τους αγοραστές. 

 Οι αγοραστές σε κάθε ιστοσελίδα , η οποία τους ενδιαφέρει βρίσκουν ένα πλούτο 

προϊόντων και μπορούν να αγοράσουν προϊόντα από άλλες χώρες, αφού τα σύνορα 

πώλησης καταργούνται. 

Επίσης υπάρχει υπερβολική ροη πληροφόρησης ειδικά λόγω του διαδικτύου , η οποία 

προσφέρει συγκριτική πληροφόρηση των προϊόντων και αναφέρει  τον πάροχο του 

προϊόντος/υπηρεσιας , ο οποίος προσφέρει τα περισσότερα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα. 

Εκτός των άλλων το προϊόν είναι εξατομικευμένο ,δηλαδή ο πελάτης μπορεί να 

παραγγείλει την μορφή του, ή να το σχεδιάσει ο ίδιος και επιπρόσθετα εξοικονομείται 

ενέργεια από  όλη τη φυσική ταλαιπωρία και καταπόνηση από το ψάξιμο στην αγορά 

μιας πόλης. 

Τα πλεονεκτήματα για τους πωλητές είναι πολλαπλά. 

Καταρχήν επειδή είναι πελατοκεντρική εργαλείο ,δηλαδή με την επαφή ένας προς ένα  

πληροφορείται αποτελεσματικότερα για τους ανάγκες των πελατών από τους ιδίους 

τους πελάτες , μπορεί να δημιουργήσει πιο στοχευόμενες αγορές και μακροπρόθεσμες 

σχέσεις συνεργασίας. 

Επίσης προσφέρει ένα αποτελεσματικότερο ,χαμηλότερου κόστους και ταχύτατο τρόπο 

προσέγγισης των αγορών και ειδικότερα στο διεπιχειρησιακό μάρκετινγκ ,όπου οι 

προσωπικής πώλησης επισκέψεις είναι ιδιαίτερα δαπανηρές και ανέρχονται κατά μέσο 

όρο  σε περισσότερα από 320 δολάρια ανά επαφή, οπότε αναγκαστικά οι επισκέψεις  

πραγματοποιούνται  μόνο εάν είναι απαραίτητες σε πιθανούς , υψηλής δυναμικής 

πελάτες. 

Το τηλεμάρκετινκ, το άμεσο ταχυδρομείο και οι ιστοσελίδες συχνά αποδεικνύονται 

οικονομικότερα μέσα , ενώ παράλληλα το on line μάρκετινγκ είναι χαμηλότερου 
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κόστους, και πραγματοποιεί ταχύτερο  χειρισμό των καναλιών και διαύλων logistics 

,διαχείρισης αποθεμάτων και παράδοσης ,με ένα παράδειγμα τέτοιου είδους την 

Amazon .com, η οποία κατέχει η μπορεί να εντοπίσει μεταφρασμένα βιβλία ή 

πρωτότυπα βιβλίου από σχεδόν όλες τις χώρες του κόσμου. Οι βάσεις δεδομένων είναι 

απαραίτητες για την σωστή ταξινόμηση του πελατολογίου από τις επιχειρήσεις οι 

οποίες συνιστούν το άμεσο μάρκετινγκ και περιλαμβάνουν δημογραφικά ,γεωγραφικά 

,ψυχογραφικά και συμπεριφορικά στοιχεία των πελατών, και εκτός των άλλων  στοιχεία 

τα οποία ονομάζονται RFM, δηλαδή  recency-πρόσφατος χρόνος, frequency-συχνότητα 

και monetary value-χρηματική αξία. 

Επίσης στο διεπιχειρησιακό μάρκετινγκ περιλαμβάνουν τα προϊόντα που είχε αγοράσει 

,ο πελάτης ,τις ποσότητες ,τα είδη, την τιμή ,τις βασικές επαφές που είναι οι ηλικίες , τα 

γενέθλια , τα χόμπι, και τα αγαπημένα φαγητά, δηλαδή πληροφορίες , οι οποίες μπορεί 

να βρίσκονται ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ,όπως το Facebook ,Twitter 

κλπ.  

Μια βάση δεδομένων είναι και η Yahoo, που με κάθε πάτημα του ποντικιού σε αυτήν 

βάζει το άτομο στην βάση δεδομένων και πιθανόν να συγκεντρώνει περίπου 400 

δισεκατομμύρια  bytes την ημέρα , δηλαδή ίσα με 800.000 βιβλία. 

 Επίσης σύμφωνα με τον Daniel Lyons (2007) και η Walt-Mart χρησιμοποίει μια 

τεράστια βάση δεδομένων , δηλαδή 570 bytes "πολύ μεγαλύτερη από την αποθηκευτική 

ιπποδύναμη 100.000 προσωπικών υπολογιστών". 

14.21.7 Μορφές  άμεσου μάρκετινγκ 

Οι μορφές άμεσου μάρκετινγκ είναι οι παρακάτω : 

1) Μάρκετινγκ Άμεσου Ταχυδρομείου :  μέσω ταχυδρομικών λιστών που 

περιλαμβάνουν τις αγορές-στοχους αποστέλλεται μια «προσφορά, γνωστοποίηση ή 

υπενθύμιση σε ένα συγκεκριμένο άτομο» ταχυδρομικώς Περιλαμβάνονται τα CD ή  

DVD ,τα φαξ , το φωνητικό ταχυδρομείο και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). 

2) Μάρκετινγκ μέσω καταλόγου: Έντυπα ,διαφημιστικοί κατάλογοι , βιντεοκατάλογοι 

και ηλεκτρονικοί κατάλογοι , οι οποίοι αποστέλλονται σε κάθε ένα επιλεγμένο πελάτη 

,ανάλογα με τις ανάγκες του και διατίθενται σε καταστήματα ή αποστέλλονται on line. 
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3) Τηλεφωνικό μάρκετινγκ:  Περιλαμβάνεται η χρήση του εξωτερικού τηλεφώνου για 

την ενημέρωση των καταναλωτών και τα εισερχόμενα τηλεφωνά για παροχή 

πληροφοριών 

4) Τηλεοπτικό μάρκετινγκ άμεσης ανταπόκρισης: Έχει 2 μορφές: την τηλεοπτική 

διαφήμιση άμεσης ανταπόκρισης ( direct response television advertising DRTV) , όπου 

διαφημίζεται στην τηλεόραση ένα προϊόν με πειστικότητα και οι καταναλωτές παίρνουν 

σε ένα τηλεφωνικό νούμερο χωρίς χρέωση ή σε μια ιστοσελίδα για να αγοράσουν το 

προϊόν . Τέτοια παραδείγματα βλέπουμε καθημερινά το μεσημέρι ή αργά το βράδυ , 

ακόμα και στα ελληνικά κανάλια με την επωνυμία του προγράμματος : τηλεμάρκετινκ. 

Το πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις είναι ότι έχουν χαμηλότερο κόστος και ο 

τηλεοπτικός χρόνος είναι πιο φθηνός. 

Η δεύτερη μορφή είναι τα κανάλια αγορών από το σπίτι , στα οποία όλο το 

καθημερινό τους 24ωρο  πρόγραμμα αφιερώνεται σε διαφημίσεις όπως το Home 

Shopping Network  (HSN), Quality Value Channel (QVC) ή έστω έχουν την μορφή 

τηλεοπτικών προγραμμάτων. 

5)Μάρκετινγκ σε κιόσκια: Είναι μηχανήματα αυτοεξυπηρέτησης πληροφοριών και 

παραγγελιών , τα οποία αναπτύσσονται σε πληθώρα και σε τοποθεσίες όλο και 

ταχύτερα και τα συναντάμε σε αεροδρόμια για παράδειγμα για λόγους κράτησης 

ξενοδοχείων κλπ. 

6)Νέες ψηφιακές τεχνολογίες άμεσου μάρκετινγκ. Περιλαμβάνουν μάρκετινγκ 

δηλαδή διαφημίσεις και μηνύματα μέσω κινητού τηλεφώνου, postcasts και Vodcasts, οι 

οποίες είναι οι πιο πρόσφατες ζητούμενες τεχνολογίες με την ονομασία Postcasts   να 

προέρχεται από το πασίγνωστο παγκοσμίως iPod της Apple και σημαίνει κατέβασμα 

αρχείων ήχου ,εν τω Vodcasts κατέβασμα βίντεο και εφαρμογών. Ένα άλλο μέσο είναι 

η διαδραστική τηλεόραση (Interactive TV) ,όπου οι τηλεθεατές με το τηλεχειριστήριο 

τους αλληλεπιδρούν με αυτή και τέλος το on line marketing ,η ταχύτερα 

αναπτυσσομένη μορφή μάρκετινγκ , το οποίο αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες της 

επιχείρησης να προωθήσει προϊόντα/υπηρεσιες  στην αγορά και να αναπτύξει 

μακροχρόνιες και εξατομικευμένες σχέσεις με τους πελάτες μέσω του Διαδικτύου. 

 

14.21.8 On line Οργανωμένα πεδία μάρκετινγκ: Από την σχέση Β2C στην σχέση 

C2B 
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Υπάρχουν 4 μορφές  on line πεδίων , οι οποίες αναλύονται παρακάτω : 

1) Επιχείρηση προς Καταναλωτή-B2C: Η μορφή αυτή αντιπροσωπεύει την 

πώληση προϊόντων μέσω του internet από την επιχείρηση στους καταναλωτές ,ενώ 

πρεπει να επισημάνουμε ότι αυτό το πεδίο αναπτύσσεται με υγιή ρυθμό και με μεγάλο 

όγκο καταναλωτών , οι οποίοι αγοράζουν τα πάντα πλέον από το διαδίκτυο εκτός από 

προϊόντα , τα οποία έχουν ημερομηνία λήξης όπως τα τρόφιμα , το γάλα σε λίγες 

ημέρες. Αυτό το  είδος μάρκετινγκ περιέχει ένα ενεργητικό ακροατήριο , το οποιο 

πληροφορείται από πολλούς ιστοχώρους και διαλέγει τους ιστότοπους , από τους 

οποίους εν τέλει ψωνίζει αγαθά. 

2) Μεταξύ επιχειρήσεων-B2B :  Οι υπεύθυνοι του B2B μάρκετινγκ παρέχουν 

απρόσκοπτη πληροφόρηση , προσφορές , on line καταλόγους προϊόντων , on line 

εμπορικά δίκτυα και πληροφορίες για παροχή υπηρεσιών προς διευκόλυνση 

ηλεκτρονικά σε άλλους επιχειρηματίες. Και αυτό το πεδίο βρίσκεται στο στάδιο 

ανάπτυξης του. Επίσης στόχος είναι η οικοδόμηση μακροπρόθεσμων ισχυρότερων 

σχέσεων με τους πελάτες-επιχειρηματίες. Η Cisco Systems ,εταιρεία κατασκευής 

δικτυακού εξοπλισμού, παίρνει το 80% των παραγγελιών της μέσω διαδικτύου ,ενώ η 

εταιρεία υπολογιστών Dell  προσφέρει εξατομικευμένες σελίδες ονόματι Premier 

Dell.com , στις οποίες εμπεριέχονται εξατομικευμένες πληροφορίες , υπηρεσίες , 

απάντηση σε ερωτήματα ,τεχνικές λεπτομέρειες για κάθε πελάτη της. 

3) Μεταξύ Καταναλωτών –C2C. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα ,όπως τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης , οι ομάδες σχολιασμού συζήτησης και ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ καταναλωτών , οι οποίοι έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα ,χόμπι , 

διατροφικές συνήθειες , τρόπο ζωής σε  ιστοχώρους και blogs , τα οποία 

εκμεταλλεύονται οι επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα η General Motors ,πωλήσεων 

όπως η σελίδα της Amazon.com ,εταιρεία πώλησης βιβλίων, επιχειρήσεις on line 

streaming δημοπρασιών όπως το eBay  το οποιο έχει πάνω από 220 εκατομμύρια 

εγγεγραμμένους χρήστες παγκοσμίως , με προσέλκυση 30.000 πωλητών B2B και 

μεγάλες επιχειρήσεις , οι οποίες ρευστοποιούν τα υπερβάλλοντα αποθεματικά τους σε 

δημοπρασίες σύμφωνα με το άρθρο του Kim Wright Willey το έτος 2007,με 

συναλλαγές της τάξης των 52 δις. Δολαρίων το 2006. ,συλλογής αντικειμένων κλπ. 

4) Μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων –C2B: Οι καταναλωτές παρέχουν 

ανάδραση στην σχέση τους με τις on line επιχειρήσεις όπως η διατύπωση ερωτημάτων , 

προσφορών , αναζήτηση πληροφοριών  ,ακόμα και αποστολή επαίνων σε επιχειρήσεις 
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κλπ. Αύτη η μορφή on line marketing καταδεικνύει ξεκάθαρα την μετάβαση από την 

παθητικότητα στην ενεργητικότητα των καταναλωτών σε σχέση με τις επιχειρήσεις. 

14.21.9 Η ανάπτυξη του on line marketing-Διαδικασία 

Πρεπει να επισημάνουμε ότι επιχειρήσεις όλων των ειδών βρίσκονται στην σύγχρονη 

εποχή στον προσανατολισμό του on line marketing καθώς παρέχει ένα δίκτυο αλυσίδας 

αξίας για τους καταναλωτές που είναι το επίκεντρο και για τις επιχειρήσεις , οι οποίες 

αποκομίζουν διάφορα οφέλη και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα , τα οποία αναλύσαμε. 

Το διαδίκτυο επηρεάζει και τις off-line αγορές και για αυτό οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ 

διεκδικούν την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου μάρκετινγκ , εφαρμόζοντας 

ταυτόχρονα διάφορες διαφορετικές στρατηγικές διανομής και πολλαπλών 

διαύλων/καναλιων διανομής , ανάλογα με την φύση της επιχείρησης , προσπαθώντας να 

κατευθύνουν τις πώλησης μέσω του Δικτύου σε άλλους διαύλους μάρκετινγκ, διαύλους 

επικοινωνίας, προβολής , τοποθέτησης  και γενικά μίγματος μάρκετινγκ. 

Το Διαδίκτυο επέτρεψε σε πολλές παραδοσιακές εταιρίες brick and mortal να 

μετατραπούν σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις  click and mortal. Οι click only 

επιχειρήσεις έχουν μεγάλο μερίδιο και αυτές αλλά σε αυτή τη μέθοδο στρέφονται 

λιγότερες παραδοσιακές εταιρίες . Γενικά οι επιχειρήσεις  , οι οποίες χρησιμοποίησαν 

το Διαδίκτυο δημιούργησαν click only dot.com επιχειρήσεις.  

Η διεξαγωγή του on line μάρκετινγκ επικεντρώνεται σε 4 διαδοχικά πεδία τα οποία 

είναι: 

1) Η εγκατάσταση on line κοινωνικών δικτύων 

2) Η δημιουργία ιστοσελίδας είτε εταιρικής ή αλλιώς μάρκας , η οποία 

σχεδιάστηκε γα να δημιουργεί και να αποφέρει υπεραξία πελατών , να συλλέγει την 

ανάδραση των πελατών δηλαδή ερωτήματα ,κέντρα παροχής βοήθειας , προσφορές και 

προτάσεις από τους πελάτες κλπ., δημιουργώντας κινητοποίηση γύρω από την μάρκα 

,υποκινώντας τα κοινωνικά δίκτυα και επίσης να συμπληρώνει άλλους διαύλους 

πωλήσεων χωρίς να πωλεί απευθείας τα προϊόντα της επιχείρησης.  

Για παράδειγμα δεν μπορούμε να αγοράσουμε το απορρυπαντικό Tide από την 

ιστοσελίδα του αλλά μπορούμε να μάθουμε τα πάντα για τα χαρακτηριστικά ,τις 

ιδιότητες ,τα αποτελέσματα του κλπ..  
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Ο δεύτερος τύπος είναι η ιστοσελίδα μάρκετινγκ , η οποία χρησιμοποίει την ώθηση των 

καταναλωτών σε αμοιβαίες ενέργειες  και την προβολή των προϊόντων με σκοπό να 

τους φέρει  μια άμεση αγορά προϊόντος/υπηρεσιας με όλη την πληροφόρηση γύρω από 

αυτήν μέσω ειδικών εκθέσεων που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της « η σε κάποιο άλλο 

αποτέλεσμα του μάρκετινγκ»  

Ο σχεδιασμός αποτελεσματικών ιστοσελίδων μέσω του πλαισίου ,του περιεχομένου, 

τους τρόπους δυνατής επικοινωνίας (κοινότητα), την εξατομίκευση, τους τρόπους 

επικοινωνίας, την σύνδεση με άλλες πιθανό συνεργαζόμενες ιστοσελίδες και τον τρόπο 

εμπορικών συναλλαγών αποτελεί καίριο στοιχείο μιας επιτυχημένης και καλά 

δομημένης ,σχεδιασμένης ,οργανωμένης με ευκολία προσβασιμότητας ιστοσελίδας. 

3) Η τοποθέτηση διαφημίσεων η προβολών on line 

4) Τέλος η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αποφυγή των spam δηλαδή 

των ιογενών  ανεπιθύμητων εμπορικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων , καθώς και η 

προσβασιμότητα και εύκολη αποστολή των διαφημίσεων, καταλόγων και γενικά 

προωθήσεων στους καταναλωτές βάση ενός εύχρηστου τεχνογνωσιακά και πρακτικά 

ηλεκτρονικού συστήματος. 

 

14.21.10 Επικέντρωση στην ηθική του άμεσου και on line marketing 

 

Το Διαδίκτυο επιτρέπει στους καταναλωτές να βρίσκουν όποια πληροφορία επιθυμούν  

με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού αποφεύγοντας την ταλαιπωρία και την κούραση. 

Για παράδειγμα ακόμη και στον επιμορφωτικό τομέα ,όπου παραδοσιακά υπήρχαν οι 

χειρόγραφες εγκυκλοπαίδειες αυτή την στιγμή έχουν  αντικατασταθεί από  σύγχρονες  

ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες όπως η  Wikipedia ή στα Ελληνικά Βικιπαιδεια ,την 

βιβλιοθήκη  το Google scholar , διάφορα ηλεκτρονικά άρθρα και  εφημερίδες κλπ. 

.Πρεπει πάντα όμως να μην λησμονούμε να αξιολογούμε την αξιοπιστία των 

πληροφοριών ,καθώς ο κάθε χρήστης μπορεί να ανεβάσει ότι θέλει και για αυτό το λόγο 

υπάρχει το όνομα του παροχέα σε κάθε ιστοσελίδα. 
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Έπειτα πρεπει να προσέχουμε τις ιογενείς ιστοσελίδες , ώστε να μην επιτρέπουμε το 

άνοιγμα τους με αποτέλεσμα την δημιουργία  δυσάρεστων  συνεπειών στον υπολογιστή 

μας. 

Πάντως όπως είπαμε άλλοι ισχυρίζονται ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο παρουσιάζει 

υγιή ρυθμό ενώ άλλοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι αποτελεί μια μεγάλη έκρηξη 

πληροφοριών , η οποία πρεπει να προσεχτεί από τους γονείς προς τα παιδιά καθώς οι 

έφηβοι παρουσιάζουν  πολλες φόρες εθιστικές συνέπειες στο internet με διάφορες 

μορφές για παράδειγμα παίζοντος συνεχώς βιντεοπαιχνίδια , γεγονός το οποιο 

επηρεάζει την ολοκλήρωση της προσωπικότητας τους και την υγιή ψυχολογική τους 

κατάσταση , καθώς βρίσκονται σε μια εικονική πραγματικότητα χάνοντας όλα τα δώρα 

και τις απολαύσεις της ζωής.  

Εκτός των άλλων μερικές φορές χρησιμοποιούνται «σκοτεινές», επιθετικές τακτικές 

μάρκετινγκ , οι οποίες μπορούν να βλάψουν όλο τον κλάδο.  

Οι πράξεις αυτές πολλες φορές είτε παραβιάζουν τα ατομικά δικαιώματα με την 

πρόσβαση σε πληροφορίες καταναλωτών , οι οποίες είναι απολύτως ιδιωτικές και 

φθάνουν μέχρι πράξεις  καταχρήσεων από απλές υπερβάσεις που εξοργίζουν τους 

καταναλωτές όπως η δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων , τα ενοχλητικά 

spam, ο βομβαρδισμός από είτε έντυπες είτε ηλεκτρονικές διαφημίσεις, μέχρι 

περιπτώσεις αθέμιτων πρακτικών ή ακόμα και εμφανούς παραπλάνησης ή εξαπάτησης, 

όπως τα κανάλια informecial , τα οποία στοχεύουν σε αγορές προϊόντων από 

εθισμένους καταναλωτές χρησιμοποιώντας μια ψεύτικη ευγένεια ,φιλικότητα και 

ασυνείδητα μηνύματα, όπως επιπλέον και ταχυδρομικές διαφημίσεις ή ιστοσελίδες οι 

οποίες προβάλλονται από ψεύτικες εταιρείες που μονό στόχο έχουν να εκμεταλλευτούν 

οικονομικά τους καταναλωτές, 

Τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η εταιρεία λαχειοφόρων προγραμμάτων Publishers 

Clearing House ,η οποία κατηγορήθηκε για απάτη καθώς επέφερε σύγχυση κυρίως σε 

ηλικιωμένους καταναλωτές ότι θα κερδίσουν ή είχαν κερδίσει βραβεία με την αγορά 

του περιοδικού της επιχείρησης ,σύμφωνα με το άρθρο Sweepstakes Groups Settles 

with States (2001) και  

Επενδυτικές κομπίνες ή πλαστές συγκεντρώσεις χρημάτων για φιλανθρωπίες ή η  

απόσπαση κωδικών πιστωτικών καρτών αποτελούν άλλα μέσα εξαπάτησης. Υπάρχει 

αυτό που ονομάζεται ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) και είναι ένα είδος κλοπής 
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ταυτότητας για να αποκαλυφθούν στους απατεώνες τα προσωπικά στοιχειά ώστε ακόμα 

και να παίρνουν δάνεια εκ μέρος του θύματος.  

Το ιογενές υλικό εκτός των άλλων  η το κατασκοπευτικό υλικό (spyware)  μπορεί να 

κολλήσει ιό το σκληρό δίσκο του υπολογιστή και να καταστρέψει όλα τα αρχεία, να 

διαβάζει τα μηνύματα , να επιβραδύνει τον υπολογιστή ή να τον καταστρέψει τελείως. 

Οι μη εξουσιοδοτημένες ομάδες αποτελούνται κυρίως από εφήβους , οι οποίοι 

αγοράζουν αγαθά χρησιμοποιώντας  τα στοιχεία και τις πιστωτικές κάρτες των γονιών 

τους κλπ.. 

 Το on line απόρρητο αποτελεί από την άλλη ιδιαίτερη ανησυχία όπως προαναφέραμε. 

Διάφορες κυβερνήσεις παίρνουν δραστικά μετρά όπως η απαγόρευση των καταλόγων 

πελατειακής βάσης με βάση τα στοιχεία και τις ενοχλήσεις με πολλούς τρόπους ( η 

ενόχληση ακόμα και στο τηλέφωνο).Στην Αμερική ψηφίστηκε ο νόμος περί 

Προστασίας OnLine Απορρητου Παιδων μετα το οποιο οι επιχειρησεις πρεπει να εχουν 

την συναινεση των γονεων για παιδια εως 13 ετων για τη συλλογη πληροφοριών.Στην 

Ελλαδα ο  Νόμος 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄/ 1994) - 

N_2251_1994_final_3587_2007.pdf  προστατευει και τους εμπορους και τους 

καταναλωτες από όλα τα προβληματα που μπορει να προκυψουνε,όπως μιμηση μαρκας, 

προσωπικο απορρητο κλπ..Επιπλέον δημιουργήθηκαν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 

όπως η Trustee , οι οποίοι συνεργάζονται με επιχειρήσεις όπως η Microsoft , AT&T 

κλπ.H Ένωση Αμερικανικού Μάρκετινγκ έδωσε την υπόσχεση ότι η συλλογή 

πληροφοριών θα διέπεται από κανόνες ασφαλείας . Εν τέλει οι περισσότερες 

επιχειρήσεις άμεσου μάρκετινγκ επιθυμούν τα ίδια δεδομένα που επιθυμούν οι 

καταναλωτές: ειλικρίνεια και καλό σχεδιασμό στις προσφορές μάρκετινγκ ,  οι όποιες 

να στοχεύουν μόνο  καταναλωτές ,  οι οποίοι τις εκτιμούν και ανταποκρίνονται σε αυτό. 

Και ας μην ξεχνάμε: και το ίδιο το άτομο πρεπει να μπαίνει στην διαδικασία της 

προστασίας των προσωπικών του δεδομένων και στην ενημέρωση. 

 

 

 

http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/N_2251_1994_final_3587_2007.pdf
http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/N_2251_1994_final_3587_2007.pdf
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14.22 Case study of marketing strategy: Taking purchasing decisions by 

consumers today: an empirical investigation of the buying public mobile telephony 

in Thessaloniki. 

 

Το παρών case-study-μελέτη περίπτωσης εκπονήθηκε σε εργασία του Β΄ Εξαμήνου στο 

μάθημα «Συμπεριφορά Καταναλωτή» από μια τριμελή ομάδα η οποία αποτελούνταν 

από: 

1) Την  Κυριακή-Μαρία Παπαδημητρίου  

2) Την Αθηνά Σπανού  

3) την Κωνσταντινίδου Ναταλία. 

Η εργασία στηρίχθηκε σε διανομή και ανάδραση 52 ερωτηματολογίων ,καθώς και σε 

συνέντευξη η οποία διεξήχθη από την Κυριακή –Μαρία Παπαδημητρίου στην αλυσίδα 

καταστημάτων κινητής τηλεφωνίας «Γερμανός» Τέλος χρησιμοποιήθηκε και ποιοτική 

έρευνα με δευτερογενείς πηγές ,( όπως άρθρα, βιβλία κλπ) σχετικές με το θέμα και το 

τελικό βήμα για την πραγματοποίηση της ήταν ο έλεγχος της αξιοπιστίας μέσω της 

πιστοποίησης του παροχέα και της αναζήτησης σε ακαδημαϊκά περιοδικά, ιστοσελίδες 

,βιβλία , αρθρογραφίες κλπ. 

Παρακάτω αναφέρονται τα αποτελέσματα της μελέτης περίπτωσης αγοραστικών 

αποφάσεων στον τομέα των καταναλωτών , σύμφωνα με ηλικιακά ,φυλετικά 

,συμπεριφορικά , δημογραφικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά τα οποία παρατίθενται 

υπό μορφή ερωτήσεων  (ως ερωτηματολόγιο στο τέλος της παρούσης μεταπτυχιακής 

εργασίας. Απαραίτητο στοιχείο κρίθηκε ότι είναι και η εισαγωγή των στρατηγικών 

επιπτώσεων , οι οποίες ερευνήθηκαν και προτάθηκαν από τις προαναφερόμενες ,καθώς 

τα αποτελέσματα συγγραφής των στρατηγικών επιπτώσεων ,αφορούν το παρών θέμα 

της μεταπτυχιακής μου εργασίας. Κρίθηκε σκόπιμο να εισαχθούν και τα 

σχεδιαγράμματα της λήψης αποφάσεων και των περαιτέρω απαντήσεων των 52 ατόμων 

σε διαγραμματική μορφή για την πληρέστερη κατανόηση των αποτελεσμάτων. Η θερμή 

ευχαρίστηση προς τις προαναφερθείσες συναδέλφους  μου θεωρώ ότι είναι σκόπιμο να 

ειπωθεί. Τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν ήταν τα εξής: 

Μέσα από ερωτηματολόγια και την συνέντευξη με τον υπεύθυνο του καταστήματος 

Γερμανός, προέκυψε για το δείγμα μας συμπερασματικά,  
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 Πρώτον ότι οι μικρές ηλικίες όπως 15 με 35 έτη προβαίνουν στην αγορά 

κινητών τελευταίας τεχνολογίας όπως τα smartphones και δείχνουν ένα ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για το ιντερνέτ, τις εφαρμογές και τα παιχνίδια. Για νέους ηλικίας έως 20 

ετών υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον μόνο για το ιντερνέτ. Έπειτα, για άτομα ηλικίας 

25 με 30 ετών, εκφράζεται έντονο ενδιαφέρον για την μάρκα και την ποιότητα του προς 

αγορά κινητού. Μάλιστα από σχετική ερώτηση στο επιλεγμένο δείγμα ατόμων, το 

100% των ατόμων ηλικίας 15 με 40 ετών λαμβάνουν τον παράγοντα ποιότητα κινητού 

υπόψη πολύ κατά την αγορά. Παρ όλα' αυτά φαίνεται να υπάρχουν αρκετοί 

ανικανοποίητοι καθώς μόνο το 78,57% των ατόμων ηλικίας 26-40 δηλώνει 

ικανοποιημένο πολύ από την ποιότητα του κινητού που διαθέτει ενώ οι νέοι ηλικίας 15 

με 25 είναι όλοι πολύ ικανοποιημένοι.  

 Προχωρώντας, βλέπουμε ότι τα άτομα ηλικίας 30 με 40 ετών προτιμούν να 

αγοράζουν ένα απλό τηλέφωνο με εύκολη παροχή ιντερνέτ και email. Επίσης, τα άτομα 

ηλικίας 40 ετών και άνω προτιμούν αγορές κινητών με σκοπό να επικοινωνούν και που 

διαθέτουν πλήκτρα. Όπως φάνηκε και στο δείγμα μας, το 78,5% της ηλικιακής ομάδας 

41 με 65 έτη, χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση το κινητό για την κάλυψη αναγκών 

επικοινωνίας.  

 Η μόδα μετράει για τα άτομα ηλικίας έως τα 25 έτη. Πάνω από 25 ετών, 

λαμβάνονται υπόψη σοβαρά οι διάφορες προσφορές κατά την αγορά και μετέπειτα. 

Συγκεκριμένα, το 64,2% των ατόμων ηλικίας 26 με 40 έτη λαμβάνει υπόψη του τον 

παράγοντα των προσφορών και εκπτώσεων πολύ, συγκριτικά με το 50% των ατόμων 

ηλικίας 41 με 65. Παρ όλα αυτά για τα άτομα ηλικίας 65 και άνω, υπάρχει μια πλήρη 

αδιαφορία για τον παράγοντα αυτό κατά την αγορά. Βέβαια, ορισμένοι παράγοντες 

τιμής αφορούν το τι θα επιλέξει ο εκάστοτε αγοραστής και ποιός θα πληρώσει σε 

αγορές από νεαρές ηλικίες (υφίσταται πληρωμή γονιών ή όχι).  

 Το κινητό θεωρείται ως είδος ανάγκης από την πλειοψηφία του δείγματος 

μας(92%). Ο ειδικός αποφάνθηκε ότι το εισόδημα συσχετίζεται με την τιμή του κινητού 

που θα επιλεγεί από το αγοραστικό κοινό. Παρόλα αυτά δεν παίζει σημαντικό ρόλο σε 

ορισμένες μάρκες (οι οποίες είναι και ακριβές) λόγω του ότι υπάρχει ο παράγοντας 

μόδα. Αναλυτικότερα, το γεγονός αυτό αφορά τα άτομα ηλικίας 15 με 35 έτη. Αυτό, 

αποτυπώθηκε στο δείγμα μας με το 57% των ατόμων ηλικίας 15 με 25 έτη να 

αναφέρουν ότι η μόδα επηρεάζει από μέτρια έως πολύ τις αγοραστικές επιλογές τους.  

 Όσον αφορά την αλλαγή του κινητού, τα άτομα ηλικίας 20 με 25 έτη έχει 

παρατηρηθεί ότι θα προβούν σε αλλαγή κινητού κάθε χρόνο. Συνεπώς, αυτό πράττεται 

και από το 71,4% των ατόμων ηλικίας 15 με 25 έτη του δείγματος μας. Συνεχίζοντας, η 
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επίσκεψη στο κατάστημα για ηλικίες 15 με 25 έτη είναι κυρίως για (επισκευή)service 

των κινητών, ενώ για άτομα 40 ετών και άνω (ειδικά 65 ετών και άνω) είναι κυρίως για 

ερωτήσεις και απορίες για την χρήση του κινητού τηλεφώνου.  

 Κατά την αγορά κυρίως οι μεγάλες ηλικίες επηρεάζονται από τον περιβάλλον 

χώρο του καταστήματος. Πράγματι, στο δείγμα μας παρατηρήθηκε ότι στα άτομα 

ηλικίας 15 με 40 ετών το 57,1% επηρεάζεται από τον περιβάλλον χώρο του 

καταστήματος κατά την αγορά, αντίστοιχα το 64,2% των ατόμων 41 με 65 έτη και το   

100% για άτομα ηλικίας 65 και άνω.  

 Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν παράπονα από όλες τις ηλικιακές 

ομάδες. Οι νεαρότερες ηλικιακές ομάδες προτιμούν να εκφράζουν τον κύριο όγκο των 

παραπόνων τους μέσω του τηλεφώνου και του διαδικτύου και επομένως, μικρότερος 

όγκος παραπόνων εκφράζεται εντός του καταστήματος από τις μικρότερες ηλικίες. Από 

μια γενικότερη ανασκόπηση στο διαδίκτυο, παρατηρήσαμε ότι οι νεαρότεροι προτιμούν 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαδώσουν τα προβλήματα που συναντούν παρά 

να τα εκφράσουν στην εταιρία είτε παροχής δικτύου είτε την κατασκευαστική. 

Θεωρούμε ότι κι αν ακόμη αποφασίσουν να εκδηλωθούν προτιμούν με απρόσωπα 

τεχνικά μέσα και όχι με ίδια επίσκεψη στο κατάστημα από όπου προμηθεύτηκαν το 

κινητό. Στο δείγμα μας φάνηκε ότι το 71,4% των ατόμων ηλικίας 15 με 25, έχει 

εκφράσει τα παράπονα του από μερικές έως πολλές φορές στην εταιρεία παροχής 

δικτύου μέσω τηλεφώνου. Εν αντιθέσει με τις ωριμότερες ηλικίες που εκφράζουν τα 

προβλήματα τους εντός του καταστήματος και το δημιουργούν προβλήματα μέσα στο 

κατάστημα. Στο δείγμα μας μόλις το 42% των ατόμων ηλικίας 26 με 40 έτη προτιμάει 

να εκφράσει παράπονα με κάποιο τεχνικό μέσο, σε αντιστοιχία με το 35,7% των 

ατόμων ηλικίας 41 με 65 έτη.  

 Τα μέσα προσέλκυσης πελατών που δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν οι εταιρείες 

είναι:  

i. η διαφήμιση, η οποία παίζει μεγάλο ρόλο για το αγοραστικό κοινό έως 30 ετών 

περίπου. Από το δείγμα μας αυτό φάνηκε όταν τα άτομα ηλικίας 15 με 25 έτη δηλώσαν 

ότι ενημερώνονται σε ποσοστό 100% από την τηλεόραση προτού αγοράσουν κινητό, σε 

αντιστοιχία με το 85,7 % των ατόμων ηλικίας 26 με 40 έτη και το 50% των ατόμων 

ηλικίας 41 με 65 έτη, ενώ δεν επηρεάζει καθόλου τα άτομα άνω των 65 ετών),  

ii. η καλή εξυπηρέτηση, όπως υποστηρίζεται και στην έρευνα του Santouridis 

(Investigating the impact of service quality and customer satisfaction on customer 

loyalty in mobile telephony in Greece, 2010),  δηλαδή από το προσωπικό και κυρίως 

από την ευγένεια εξυπηρέτησης, την συμπεριφορά, την προθυμία και την ενδυμασία 
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του. Για την ποιοτική εξυπηρέτηση, έχει δηλωθεί ότι συσχετίζεται από πολύ έως πάρα 

πολύ με την επιλογή του καταστήματος αγοράς από το 100% των ατόμων που 

επηρεάζονται από τον περιβάλλον χώρο του καταστήματος, και που αποτελούν το 

57,1% των ατόμων ηλικίας 15 με 40, το 64,2% των ατόμων 41 με 65 έτη και το 100% 

των ατόμων που είναι 65 ετών και άνω. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την έρευνα του 

Goode (Determining Customer Satisfaction From Mobile Phones: A Neural Network 

Approach, 2005), πράγμα όμως που δικαιολογείται από την διαφορετικότητα του 

δείγματος και της χρονικής στιγμής που έγινε η έρευνα. 

iii. η ταχύτητα εξυπηρέτησης, για την οποία ισχύουν τα ίδια με αμέσως παραπάνω, 

πλην το ότι το 66,7% του δείγματος των ηλικιωμένων ατόμων θεωρεί την ταχύτητα ως 

ένα σημαντικό παράγοντα για την επιλογή του καταστήματος από όπου θα 

πραγματοποιηθεί η αγορά. 

iv. η διαφήμιση από στόμα σε στόμα. Αποτελεί το γνωστό word of mouth. Αυτός ο 

τρόπος διαφήμισης είναι ιδιαίτερα σημαντικός για το συγκεκριμένο κατάστημα λόγω 

της τοποθεσίας του. 

v.  προσπάθεια να παρέχει μεγάλη γκάμα προϊόντων, δηλαδή διαφορετικών μαρκών 

και επιλογών κινητών. Αυτό αντανακλάται στο δείγμα μας με το ποσοστό 50% των 

ατόμων ηλικίας 15 με 65 ετών να επηρεάζεται από  μέτρια έως πάρα πολύ από αυτόν 

τον παράγοντα, εν αντιθέσει με το 100% των ατόμων που είναι 65 ετών και άνω και 

που δεν επηρεάζεται καθόλου από τον παράγοντα αυτό.  

 Έχει παρατηρηθεί από τους πωλητές στα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας ότι 

το φύλο δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο κατά την επιλογή του κινητού πέραν του 

σχεδιασμού (design) και της επιλογής χρώματος. Κατά τα άλλα, δεν παρατηρείται 

καμιά διαφορά στις προτιμήσεις και όλοι οι καταναλωτές χωρίς διάκριση φύλου 

προτιμούν τις ίδιες μάρκες και τις ίδιες εταιρείες παροχής δικτύου. 

 Τέλος, εντοπίσαμε ότι στο δείγμα μας, τα άτομα ηλικίας 15 έως 25 ετών 

ενημερώνονται περισσότερο από όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες. Σε πηγές 

πληροφόρησης όπως η τηλεόραση, το διαδίκτυο, τα διαφημιστικά φυλλάδια, η έρευνα 

σε πολυκαταστήματα και η επίσκεψη σε καταστήματα κινητής τηλεφωνίας 

παρατηρείται ότι όλα τα άτομα τις προτιμούν, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό προτιμά τα 

περιοδικά(85,7%) και την επίσκεψη σε καταστήματα ηλεκτρικών συσκευών(71,4%). 

Επίσης για τις ηλικίες 26 με 65, τα διαφημιστικά φυλλάδια είναι προτιμότερη πηγή 

ενημέρωσης από ότι η τηλεόραση. Εν αντιθέσει, η ενημέρωση για μια επικείμενη αγορά 

γίνεται λιγότερο μέσω του ραδιοφώνου παρά μέσω των εφημερίδων. Επίσης, όλα τα 
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άτομα του δείγματος μας ηλικίας 15 με 40 προτιμούν το Διαδίκτυο και την επίσκεψη σε 

ίδια καταστήματα. 

Οι αρχικές μας υποθέσεις είχαν να κάνουν με το ότι το δείγμα μας είναι αρκετά 

αντιπροσωπευτικό και ισομερές κατανεμημένο. Δίνεται βέβαια λίγο μεγαλύτερη 

βαρύτητα κατά την σύνθεση του στις νεότερες ηλικίες ήτοι των 15 με 25 ετών από ότι 

στους ηλικιωμένους, καθώς αυτές οι ηλικίες αποτελούν μεγαλύτερο μέρος του 

αγοραστικού κοινού από ότι οι συνταξιούχοι. Υποθέσαμε ότι έχουμε ένα μοντέλο 

λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με τον Kotler (Principles of Marketing, 2010), τα βήματα 

του οποίου ακολουθούν οι καταναλωτές κατά την αγοραστική τους συμπεριφορά και 

πράξη. Τα βήματά αυτά είναι   

i. η αναγνώριση της ανάγκης, δηλαδή οι καταναλωτές  παραδέχονται ότι νιώθουν/ 

έχουν μια έλλειψη στη ζωή τους για κάποια ωφέλεια/χρησιμότητα. Αυτή η διαπίστωση 

έγινε είτε από τη δημιουργία ενός κινήτρου είτε από μια πληροφορία που προέρχεται 

από το εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον. 

ii. η αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών, δηλαδή οι καταναλωτές επιδίδονται 

σε αναζήτηση πληροφοριών στον εαυτό του, δηλαδή ανατρέχοντας σε προηγούμενες 

εμπειρίες από τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Επίσης στρέφεται 

και στο εξωτερικό περιβάλλον όπως τους συγγενείς, φίλους, γνωστούς και σε μέσα 

όπως το διαδίκτυο, την τηλεόραση, τα περιοδικά , ή προβαίνοντας σε έρευνα αγοράς με 

ιδία παρουσία στα σημεία πώλησης. Αφού συλλέξει τις απαραίτητες όπως θεωρεί 

πληροφορίες, τις επεξεργάζεται και τις αποθηκεύει στο μυαλό του ως γνώμες, απόψεις 

και στάσεις. 

iii. η σύγκριση μαρκών/ επιλογών, δηλαδή ο καταναλωτής σχηματίζει έναν 

αντιληπτικό χάρτη, όπως αναφέρεται και στην έρευνα του Sugai (Mapping the mind of 

the mobile consumer across borders, 2005) των επιλογών του και δημιουργεί μια λίστα 

κατάταξης των προτιμήσεων του. Μετά από περαιτέρω ίσως συλλογή πληροφοριών θα 

προβεί σε κάποια αναθεωρημένη κατάταξη των επιλογών του, από την οποία θα κάνει 

την τελική του επιλογή. 

iv. η αγορά επιλογής. Σε αυτή τη φάση ο καταναλωτής θα εκδηλώσει την πρόθεση 

του να αγοράσει ένα συγκεκριμένο κινητό. Μέχρι όμως την αγορά της επιλογής του 

παρεμβάλλονται αστάθμητοι παράγοντες όπως η γνώμη του περίγυρου για την 

προτίμηση του, όπως αναφέρει και η Σκαλκώτου στην μελέτη της (Η στάση των 

Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στο φρέσκο γάλα: μια μελέτη σχετικά με το ποια 
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κριτήρια οι Έλληνες καταναλωτές αγοράζουν το φρέσκο γάλα και ποια είναι η γνώμη 

τους για τις μεγαλύτερες γαλακτοκομικές εταιρείες, 2007). 

v. η αξιολόγηση μετά την αγορά. Ο πελάτης μετά την αγορά του κινητού 

χρησιμοποιεί το προϊόν και αξιολογεί περαιτέρω την επιλογή του και τους συντελεστές 

(πηγές πληροφόρησης και επιρροής) που τον οδήγησαν στην επιλογή του αυτή. 

Συγκρίνει την προσδοκώμενη ωφέλεια από τη χρήση του κινητού με αυτήν που 

αντιλαμβάνεται ότι απολαμβάνει και εκτιμά το επίπεδο ικανοποίησης του.  

 Υποθέτουμε ότι οι καταναλωτές τουλάχιστον για την αρχική επιλογή κινητού 

τους, ακολουθούν την εκτεταμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων όπως αναφέρεται και 

στην μελέτη της Τυρέλλη (Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ικανοποίηση 

των πελατών στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας., 2009), σύμφωνα με την οποία ισχύει 

ότι ο καταναλωτής θα αξιολογήσει διαφορετικές μάρκες προϊόντος με λεπτομερή και 

διεξοδικό τρόπο, δηλαδή ασχολείται σοβαρά με την συλλογή πληροφοριών, τον 

καθορισμό κριτηρίων επιλογής και την αξιολόγηση των εναλλακτικών του επιλογών. Η 

συμμετοχή του πελάτη είναι ενεργής και δρα για την συλλογή όλων των απαραίτητων 

γι αυτόν πληροφοριών.  

 Το προϊόν για το οποίο μιλάμε είναι το κινητό, το κόστος αγοράς του οποίου 

κυμαίνεται από 15 €1 έως 8 εκατομμύρια δολάρια2.  

 Το κινητό είναι ένα προϊόν υψηλής τεχνολογίας για την παραγωγή του οποίου 

χρησιμοποιούνται πολύπλοκες διαδικασίες σε σχέση με την λειτουργικότητα, το 

σχεδιασμό και την σύνθεση των υλικών από τα οποία αποτελείται. Με βάση την εταιρία 

ΝΟΚΙΑ, μια συσκευή κινητού τηλεφώνου περιέχει από 500 έως 1,000 διαφορετικά 

συστατικά.3  

 

 Ένα χαρακτηριστικό αυτού του προϊόντος είναι ότι είναι ένα προϊόν με μεγάλο 

κύκλο ζωής. Στο διπλανό διάγραμμα μας παρουσιάζεται το πλήθος των ατόμων ανά 

ηλικιακή ομάδα (τέσσερις ηλικιακές ομάδες γι αυτό και τέσσερα διαγράμματα). Σε 

                                                           
1 Αυτό έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 2013.πηγή: http://www.zougla.gr/technology/article/i-nokia-lansari-to-pio-f8ino-kinito 
2 Το iPhone 4 από την Stuart Hughes θεωρείται το ακριβότερο κινητό. Η εταιρεία έχει αναδημιουργήσει την κακόγουστη ζώνη 

γύρω από τις πλευρές του iPhone, καθώς επίσης και το backplate. Η ζώνη περιβάλλεται από τα 100 καρατίων άψογα διαμάντια, και 

το λογότυπο της Apple διαμορφώνεται με πενήντα τρία διαμάντια. Το κεντρικό κουμπί παίρνει την πιο πολύ αξία, καθώς έχει 

λευκόχρυσο και ένα σπάνιο ρόδινο διαμάντι 7.4 καρατίων. πηγή: https://sites.google.com/a/ta10kalytera.com/1010/archike/home. 
3 Μια τυπική συσκευή κινητού τηλεφώνου – εξαιρουμένων της μπαταρίας και των αξεσουάρ που συνήθως το συνοδεύουν – 

περιέχει πλαστικό (43%), γυαλί (14%), χαλκό (13%), σίδηρο (7%), αλουμίνιο (5%), μαγνήσιο (3%), και ασήμι (0,35%), νικέλιο, 
κασσίτερο και μόλυβδο (1%) και χρυσό (0,04%). Επιπρόσθετα, τα κινητά τηλέφωνα περιέχουν τα ακόλουθα τέσσερα μέταλλα: 
αντιμόνιο (0,1%), παλλάδιο (0,02%), βηρύλλιο (0,01%) και λευκόχρυσο (0,01%).πηγή: 
http://www.bianatt.gr/contents_gr.asp?id=105  
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κάθε διάγραμμα υπάρχει το πλήθος των ατόμων ανά έτος που έχει προβεί στην αγορά 

του κινητού που χρησιμοποιεί σήμερα. Πάνω αριστερά, παρατηρούμε ότι για τα άτομα 

ηλικίας 15 με 25 έτη το 28,6% έχει αγοράσει κινητό το 2003 και το διατηρεί μέχρι 

σήμερα, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 14,3% το 2006. Επομένως ένα ποσοστό 

περίπου 42% έχει πάνω από 6 χρόνια το σημερινό κινητό του. Για τα άτομα ηλικίας 26 

με 40 ετών, χονδρικά πάνω από το 28% έχει το κινητό του τουλάχιστον εδώ και 3 

χρόνια. για τα άτομα 41 με 65 ετών γύρω στο 50% έχει το κινητό του τουλάχιστον εδώ 

και 3 χρόνια.  Τέλος το 66% περίπου των ατόμων ηλικίας 65 και άνω έχει το κινητό του 

εδώ και 4 χρόνια. (έτος σύγκρισης το 2012).   

 

 Το προϊόν αυτό υποθέτουμε ότι είναι υψηλής ανάμειξης, όπως αυτό ορίζεται και 

στο βιβλίο του Σιώμκου (Συμπεριφορά Καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ, 

2002). Κι αυτό γιατί γνωρίζουμε ότι η μεγάλη και εκτενής αναζήτηση πληροφοριών 

από τους καταναλωτές 

αποτελεί ένα 

καθοριστικό 

παράγοντα για την 

διαμόρφωση των 

στάσεων, το χρόνο που 

θα αφιερώσει ο 

καταναλωτής για να 

αναζητήσει αυτές τις 

πληροφορίες και το 

βαθμό ανάμιξης του 

καταναλωτή με το προϊόν. Στο διπλανό διάγραμμα έχουμε τις κύριες πηγές 

πληροφόρησης που υπάρχουν στον ελλαδικό χώρο (τηλεόραση, περιοδικά, εφημερίδες, 

διαδίκτυο, διαφημιστικά φυλλάδια, ραδιόφωνο, έρευνα αγοράς σε πολυκαταστήματα, 

ίδια επίσκεψη σε καταστήματα κινητής τηλεφωνίας και σε καταστήματα ηλεκτρικών 

συσκευών) και το ποσοστό των ατόμων ανά ηλικιακή ομάδα που τις προτιμά. 

Παρατηρούμε ότι τα πάνω από τα μισά άτομα ηλικίας 15 με 25 ετών χρησιμοποιούν 

όλα τα δηλωθέντα μέσα πληροφόρησης, ενώ όσο αυξάνεται η ηλικία των καταναλωτών 

παραμένουν ως πηγές πληροφόρησης κυρίως η τηλεόραση, τα διαφημιστικά φυλλάδια, 

το διαδίκτυο, και η έρευνα αγοράς σε πολυκαταστήματα και καταστήματα κινητής 

τηλεφωνίας. Εξαίρεση αποτελούν οι συνταξιούχοι (65 ετών και άνω) που 
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πληροφορούνται μόνο από την ίδια επίσκεψη στα καταστήματα. Συμπερασματικά, 

εφόσον τα άτομα του δείγματος μας στην πλειοψηφία τους επιλέγουν σε μεγάλο βαθμό 

να ενημερώνονται από τα διαθέσιμα μέσα, θεωρούμε ότι κατ αυτόν τον τρόπο 

εκδηλώνουν την υψηλή ανάμειξη τους για το συγκεκριμένο προϊόν.  

 Τέλος, σύμφωνα πάλι με το ίδιο βιβλίο, υποθέτουμε ότι το προϊόν αυτό είναι 

προϊόν υψηλού κινδύνου εφόσον ο καταναλωτής νιώθει την επιλογή του πολύ 

σημαντική και αναζητεί σε υψηλό βαθμό πληροφορίες για την επιλογή του αυτή. 

 

Όσον αφορά το κόστος απόκτησης των κινητών συνολικά από τους πελάτες έως 

σήμερα, σημειώνουμε ότι  

i. τα άτομα ηλικίας 15 με 25 ετών κατά μέσο όρο ξοδεύουν 711,42€   

ii. τα άτομα ηλικίας 26 με 40 ετών κατά μέσο όρο ξοδεύουν 241,07€   

iii. τα άτομα ηλικίας 41 με 65 ετών κατά μέσο όρο ξοδεύουν 414,64€   

iv. τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω κατά μέσο όρο ξοδεύουν 333,3€   

Όσον αφορά το ετήσιο κόστος χρήσης των κινητών αξίζει να σημειωθεί ότι στο δείγμα 

μας 

i. τα άτομα ηλικίας 15 με 25 ετών κατά μέσο όρο ξοδεύουν 210,71€   

ii. τα άτομα ηλικίας 26 με 40 ετών κατά μέσο όρο ξοδεύουν 335€   

iii. τα άτομα ηλικίας 41 με 65 ετών κατά μέσο όρο ξοδεύουν 545,71€   

iv. τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω κατά μέσο όρο ξοδεύουν 105€   

  

Το διπλανό διάγραμμα μας δείχνει 

παραστατικά το ποσό των χρημάτων 

όπως αναλύθηκε παραπάνω που 

ξοδεύουν σε ευρώ οι τέσσερις ηλικιακές 

ομάδες του δείγματός μας για την αγορά 

και χρήση των κινητών τηλεφώνων τους. 

Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι τα άτομα 

ηλικίας 15 με 25 προτιμούν τα 

ακριβότερα κινητά (γιατί τους παρέχουν τις συγκεκριμένες λειτουργίες που επιθυμούν 

και θα αναφέρουμε παρακάτω στα αποτελέσματα), ενώ τα άτομα ηλικίας 41 με 65 

φαίνεται να ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα για τη χρήση τους. Αυτό το 

ερμηνεύουμε με το γεγονός ότι συχνά ή καθημερινά, οι περισσότεροι από αυτήν την 
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ηλικιακή ομάδα (το 85,7%) δηλώνουν ότι το χρησιμοποιούν για την ικανοποίηση 

ευρύτερων αναγκών επικοινωνίας. (βλ. αμέσως παρακάτω)  

 Υποθέτουμε επίσης ότι ανάλογα με τις απαντήσεις που δόθηκαν στο 

ερωτηματολόγιο μας4, και σύμφωνα με την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια της 

Wikipedia, το δείγμα μας μπορεί να οριστεί σε ένα σύστημα Σύστημα VALS (Values, 

Attitudes & Lifestyles)5. 

Οι κύριες διαστάσεις ενός συστήματος VALS framework είναι το βασικό κίνητρο (η 

οριζόντια διάσταση) και οι διαθέσιμοι από τα άτομα πόροι (η κάθετη διάσταση). Η 

οριζόντια διάσταση χωρίζει τους ανθρώπους με βάση το βαθμό που είναι ευρηματικοί 

και καινοτόμοι, και έχουν πόρους όπως εισόδημα, μόρφωση, αυτοπεποίθηση, ευφυΐα, 

ηγετικές ικανότητες, και ενεργητικότητα. Η οριζόντια διάσταση αναπαριστά τα βασικά 

κίνητρα των καταναλωτών και περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες καταναλωτών: 

 Καταναλωτές που οδηγούνται από την γνώση και τις αρχές τους, από τα ιδανικά 

τους. Αυτοί οι καταναλωτές περιλαμβάνουν τις ομάδες των Thinkers και των Believers. 

 Καταναλωτές οδηγούνται από την επιδίωξη της επιτυχίας και κινητοποιούνται 

από την επιτυχία. Αυτοί οι καταναλωτές περιλαμβάνουν τις ομάδες των Achievers και 

των Strivers. 

 Καταναλωτές οδηγούνται από την επιθυμία για κοινωνική ή φυσική 

δραστηριότητα, την ποικιλία, την ανάληψη ρίσκου και κίνητρο τους είναι η ελεύθερη 

έκφραση του εαυτού τους. Αυτοί οι καταναλωτές περιλαμβάνουν τις ομάδες των 

Experiencers και των Makers. 

Στην κορυφή του τριγώνου τοποθετούμε τους Innovators, οι οποίοι διαθέτουν τόσους 

πόρους, που θα μπορούσαν να επιδιώξουν να βρεθούν σε οποιαδήποτε από τις τρείς 

κατηγορίες. Στα χαμηλά του τριγώνου βρίσκονται οι Survivors, οι οποίοι ζουν 

                                                           
4 Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός ερωτήσεων που αφορούσε το εισόδημα, την μόρφωση 

αλλά και ψυχογραφικά ιδιώματα όπως η ερώτηση 19: «Είστε άνθρωπος που προτιμάει (σημειώσατε χ 

σε όποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά σας εκφράζουν-προτιμάτε): την λογική-ορθολογισμό, την 

ωριμότητα, την δημιουργία, την αναγνώριση, την αυτοεκτίμηση, την καταξίωση, την ηρεμία και την 

ασφάλεια, την περιπέτεια και την συχνή εναλλαγή των καταστάσεων, την καινοτομία, την εμπειρία –

την  συνήθεια, την αυτοπροβολή, τις νέες τεχνολογίες, την άνετη οικονομική κατάσταση, τις αθλητικές 

δραστηριότητες &ενεργητικότητα, την οικογένεια, τα ταξίδια.»                                                                                  

5 Σύστημα VALS: αποτελεί μία προσέγγιση στο να εξηγηθούν καταναλωτικές συμπεριφορές βάσει 

αυτών «αξιών» (ηθικών, ανθρωπιστικών, κλπ., όχι αυστηρά χρηματικών δηλαδή), 

«στάσεων/προσεγγίσεων» (προς τη ζωή) και «τρόπων ζωής». Επειδή το μοντέλο αυτό δέχτηκε κριτική 

ότι κατηγοριοποιεί τους καταναλωτές μόνο ως προς τρεις βασικούς άξονες (βάσει των πραγματικών 

αναγκών τους, της εξωστρέφειας ή εσωστρέφειάς τους) και ότι πλέον οι καταναλωτικές συμπεριφορές 

έχουν γίνει πιο σύνθετες, το SRI (Stanford Research Institute ) αναθεώρησε το μοντέλο αυτό το ‘89 στο 

VALS 2. Αυτό είναι και το μοντέλο που υιοθετήσαμε. 

http://www.businessdictionary.com/definition/research.html
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συμβατικά και με το μέτρο των δυνατοτήτων τους και δεν έχουν κάποιο βασικό 

αγοραστικό κίνητρο όπως τα προαναφερθέντα.  

Επομένως συνολικά έχουμε οκτώ κατηγορίες ατόμων, στις οποίες μπορέσαμε να 

εντάξουμε τα άτομα της κάθε ηλικιακής ομάδας, με βάση τα ψυχογραφικά και τα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά τους.  

i. Innovators (Ευρηματικοί). Οι καταναλωτές αυτοί χαρακτηρίζονται από την τάση 

τους να ακολουθούν την καινοτομία, να έχουν τα υψηλότερα εισοδήματα και τους 

περισσότερους πόρους που τους επιτρέπουν να καλλιεργήσουν την προσωπική τους 

ανάπτυξη. Τείνουν να επιλέγουν «τα καλύτερα πράγματα στη ζωή αυτή». 

Αυτά τα χαρακτηριστικά τείνουν να έχουν τα ωριμότερα άτομα του δείγματος μας που  

είναι οι ηλικίες 41και άνω έτη. Το εντυπωσιακό είναι ότι δεν είναι οι νέοι 26 με 40 με 

βάση τις απαντήσεις του δείγματος για το εισόδημα. 

ii. Thinkers (Βαθιά Σκεπτόμενοι). Οι καταναλωτές αυτοί διακρίνονται για την 

ωριμότητα, την υπευθυνότητα, την πίστη τους σε ιδανικά. Διεκδικούν υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική εμπειρία. Η διασκέδαση τους περιτριγυρίζει την 

οικογενειακή τους εστία αλλά είναι πολύ ενήμεροι και επιδεκτικοί αλλαγής σε νέες 

ιδέες. Χαρακτηρίζονται και ως ορθολογικοί καταναλωτές. Αυτά τα χαρακτηριστικά 

τείνουν να έχουν οι ηλικίες από 26 έως 65 ετών. 

iii. Survivors (Επιβιώσαντες). Αυτοί οι καταναλωτές έχουν το χαμηλότερο 

εισόδημα, τους λιγότερους πόρους, χαμηλή μόρφωση και περιορισμένες 

επαγγελματικές δυνατότητες. Νιώθουν ως πρωταρχικό το αίσθημα ασφάλειας. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά αφορούν τα άτομα ηλικίας 65 και άνω. 

iv. Believers (Αυτοί που πιστεύουν). Οι καταναλωτές της ομάδας αυτής ανήκουν σε 

αυτούς που έχουν ιδανικά αλλά τους πιο περιορισμένους πόρους σε αυτήν τη 

κατηγορία. Διάγουν ήρεμη ζωή, υπακούουν στην εξουσία, είναι συντηρητικοί στις 

επιλογές τους. Η ζωή τους συγκεντρώνεται στην οικογένεια, στην δράση της 

κοινότητας και στο έθνος. Αυτά τα χαρακτηριστικά χαρακτηρίζουν τις ηλικίες από 41 

και άνω. 

v. Achievers (Επιτυχημένοι). Αυτοί οι καταναλωτές εμπνέονται από την επιτυχία 

και είναι από τους πιο ευκατάστατους σε αυτήν την κατηγορία. Λαμβάνουν μεγάλη 

ικανοποίηση από την επιτυχία στην εργασία τους και τις οικογένειες τους. Οι 

συμπεριφορές αυτές αφορούν κυρίως τις ηλικίες από 41 με 65.  
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vi. Strivers (Αγωνιστές). Αυτοί οι καταναλωτές εμπνέονται από την επιτυχία και 

είναι από τους λιγότερους ευκατάστατους σε αυτήν την κατηγορία. Διαθέτουν 

περιορισμένη κοινωνική παρουσία/φήμη και τους ενδιαφέρει πολύ το στυλ. Οι 

συμπεριφορές αυτές αφορούν κυρίως τις ηλικίες από 26 με 40. 

vii. Experiencers (Εμπειρικοί). Οι καταναλωτές ανήκουν στην κατηγορία των 

ατόμων που κινητοποιούνται με βάση την ελεύθερη έκφραση. Τα άτομα της κατηγορίας 

αυτής είναι τα πλουσιότερα της κατηγορίας. Χαρακτηρίζονται ως άπληστοι 

καταναλωτές που επιδιώκουν να ξοδεύουν μεγάλα ποσά σε ρουχισμό, γρήγορο 

φαγητό(fast food), και σε άλλα αγαθά που ενθουσιάζουν τους νέους με έμφαση σε 

οτιδήποτε νέο. Εκδηλώνουν μια πλούσια ενεργητικότητα. Τα άτομα που ανήκουν στην 

ομάδα αυτή θεωρούμε ότι είναι της ηλικιακής ομάδας 15 με 25 ετών. 

viii. Makers (Πρακτικοί). Οι καταναλωτές ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων που 

κινητοποιούνται με βάση την ελεύθερη έκφραση. Τα άτομα της κατηγορίας αυτής είναι 

τα φτωχότερα της κατηγορίας. Χαρακτηρίζονται ως πρακτικοί καταναλωτές που 

εκτιμούν ιδιαίτερα το αίσθημα της αυτάρκειας. Επικεντρώνονται κυρίως στην 

οικογένεια και τους οικείους τους, την εργασία και την δημιουργική απασχόληση 

(κυρίως φυσική άσκηση). Εκδηλώνουν μια αδιαφορία για τον ευρύτερο κόσμο ενώ ως 

καταναλωτές εκτιμούν ιδιαίτερα τα πρακτικά και λειτουργικά προϊόντα. Τα άτομα που 

ανήκουν στην ομάδα αυτή θεωρούμε ότι είναι της ηλικιακής ομάδας 26 με 40 και 65 

και άνω ετών. 

 

 Παρακάτω και για περαιτέρω επιβεβαίωση των προαναφερθέντων, παραθέτουμε 

την ιεραρχία αναγκών κατά Maslow, όπως αναλύεται και στο βιβλίο του Σιώμκου 

(Συμπεριφορά Καταναλωτή και Στρατηγική Μάρκετινγκ, 2002) και έναν πίνακα που 

φανερώνει με ποσοστά και ανά ηλικιακή ομάδα που φαίνεται να ανήκουν οι 

καταναλωτές του δείγματος μας. Με βάση την ιεραρχία αναγκών κατά Maslow και τον 

πίνακα παρατηρούμε ότι η ηλικιακή ομάδα των 15 με 25 έτη φαίνεται σε ποσοστό 

71,4% να προτιμά την οικογένεια, την αγάπη, και την αποδοχή πέρα από την απόλαυση 

των καινοτόμων προϊόντων και την ενεργητικότητα. Αυτό ερμηνεύεται ως φυσιολογικό 

αν αναλογιστεί κανείς την επιρροή του θεσμού της οικογένειας για την ελληνική 

κοινωνία σήμερα. Τα άτομα ηλικίας 26 με 40 φαίνεται να προτιμούν την 

δημιουργικότητα ως Makers και Strivers  που είναι αλλά και παραδόξως την ασφάλεια, 

την τάξη και τον νόμο και λειτουργούν και σαν Believers και όχι σαν Thinkers. Αν 

αναλογιστεί όμως κανείς την παρούσα οικονομική ύφεση στη χώρα μας, δεν 

εκπλήσσεται κανείς με τα υψηλά ποσοστά ανάγκης για ικανοποίησης του αισθήματος 
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ασφαλείας ανάμεσα και σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα και τα χαμηλά εισοδήματα που 

διεκδικεί (το 42,9% πληρώνεται ετησίως κάτω από 10.000€). Εν συνεχεία, για τα άτομα 

ηλικίας 41 με 65 παρατηρούμε ότι το 85,7% συγκεντρώνεται γύρω από την οικογένεια 

και αμέσως μετά γύρω από την ασφάλεια, τη νομοταγή συμπεριφορά και την 

σταθερότητα, και μετέπειτα γύρω από την αυτοεκτίμηση. Αυτή η συμπεριφορά 

εκφράζει πλήρως την κατηγορία των Achievers, των Believers, των Thinkers και των 

Innovators στην οποία ανήκουν. Επίσης σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα παρατηρούνται 

υψηλοί μισθοί, πράγμα που δικαιολογεί εν μέρει την ένταξη τους σε ορισμένες από τις 

προαναφερθείσες ομάδες. Αυτό επιβεβαιώνεται Τέλος, η ηλικιακή ομάδα των 65 και 

άνω, επιζητεί την ασφάλεια, την νομιμοφροσύνη, και την οικογενειακή ζεστασιά 

εκφράζοντας πλήρως την ομάδα των Makers, των Believers, των Survivors και των 

Innovators στις οποίες ανήκουν. Πράγματι η ηλικιακή αυτή ομάδα έχει χαμηλή 

μόρφωση αλλά αρκετά υψηλά εισοδήματα, δικαιολογώντας έτσι εύλογα την κατάταξη 

τους στις προαναφερθείσες ομάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποκλίσεις στα επίπεδα 

των εισοδημάτων και της μόρφωσης των ηλικιακών ομάδων σε σχέση με τις 

συμπεριφορικές ομάδες στις οποίες εντάσσονται, θεωρούνται εύλογες αν αναλογιστεί 

κανείς το γεγονός ότι το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε με δείγμα από μια κοινωνία (την 

αμερικάνικη) με διαφορετικές αντιλήψεις, δομή και κουλτούρα από ότι η ελληνική. 

 



423 
 

Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Από τα παραπάνω αποτελέσματα θα μπορούσε αναλόγως να διαμορφώσουν τα 

εργαλεία μάρκετινγκ, τα καταστήματα της αγοράς των κινητών του ελληνικού χώρου. 

  Ένα από τα πλέον σημαντικά βοηθήματα στην κατανόηση της συμπεριφοράς των 

καταναλωτών και απαραίτητο βήμα για τον σχεδιασμό στρατηγικών μάρκετινγκ , οι 

οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προτιμήσεις της αγοράς  είναι η 

τμηματοποίηση (Wedel and  Kamakura , 1999). Διαιρώντας το σύνολο των 

καταναλωτών της αγοράς με κριτήριο κοινές ανάγκες , συμπεριφορές και προτιμήσεις , 

η επιχείρηση είναι σε θέση να επιλέξει τις πλέον ελκυστικές ομάδες , και , κατόπιν , να 

σχεδιάσει και να εφαρμόσει εξειδικευμένα μείγματα μάρκετινγκ για κάθε επιλεχθέν 

τμήμα καταναλωτών (Μπαλτάς Γ. , Παπασταθοπούλου , 2003) . Για τον λόγο αυτό 

χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο  στην παράθεση της παρούσας εργασίας και 

συγκεκριμένα στον τομέα των στρατηγικών επιπτώσεων . 

Τιμολογιακή πολιτική 

Ξεκινώντας από την πολιτική αυτή παρατηρούμε ότι το 71,4% των ατόμων 15 με 25 

έτη και το 100% των ατόμων 26 με 40 έτη έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα κάτω των 

10.000€. Επίσης γνωρίζουμε ότι αυτές οι ηλικίες είναι που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα στα 

κινητά τους να έχουν σύνδεση ιντερνέτ, τα παιχνίδια και τις εφαρμογές. Επίσης το 50% 

των ατόμων ηλικίας 15 με 25 έτη και το 42,8% των ατόμων ηλικίας 26 με 40 έτη είναι 

άνεργοι. Επομένως, εφόσον παρατηρείται οικονομική δυσχέρεια σε αυτές τις ομάδες, 

θα μπορούσαν οι διάφορες εταιρείες να οργανώσουν καλύτερες προσφορές και τιμές, 

να χορηγούν εκπτωτικά κουπόνια, διάφορα δώρα και συμπληρωματικές υπηρεσίες σε 

αυτούς. Επίσης η  προσφορά οικογενειακών πακέτων στους γονείς τους και ομαδικών 

πακέτων για τους φίλους αποτελεί μια καλή πρακτική. Επίσης στις ηλικιακή ομάδα τον  

65 και άνω η γενικότερα στις ηλικακές ομάδες η ακόμα και σε μεμονωμένα άτομα , τα 

οποία έχουν μεγάλο αριθμό παραπόνων θα μπορούσαν να δοθούν αντικίνητρα όπως για 

παράδειγμα δωρεάν επισκευή (servis) κινητού τηλεφώνου , μικρότερες χρεώσεις 

,βασικές παροχές ( όπως δωρεάν ενημέρωση μέσω ,πληροφοριών από τον παροχέα 

στον πελάτη, δωρεάν  περιοδικών κλπ.). Τα τεχνάσματα αυτά  αυτά εφαρμόζονται από 

τις  πιο κερδοφόρες Ευρωπαϊκές εταιρίες παροχής υπηρεσιών , δίνοντας δωρεάν 

παροχές και ακόμα και προϊόντα ,  σε ένα μέρος των πελατών της ανάλογα με τις 

ανάγκες τμηματοποίησης .Η εφαρμοσμένη αυτή στρατηγική ορίζεται  και ως 

στρατηγική χαμηλών τιμών. Επιπλέον η επιχείρηση βρισκόμενη συνεχώς σε μια 
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αναζήτηση νέων τρόπων μείωσης κόστους  όπως για παράδειγμα μέσω του δωρεάν 

servis  , με το οποίο θα αποφευχθούν οι συνεχόμενες επιστροφές  οι καταναλωτικές 

ηλικιακές ομάδες αποκομίζουν τα οφέλη αυτής της οικονομίας με την πιστότητα και 

την επαναγορά προϊόντος από το κατάστημα. Φυσικά η στρατηγική αυτή πρέπει να 

εφαρμοστεί εξεταζόμενη από όλες τις πλευρές ώστε να μην οδηγήσει σε απώλεια τιμών 

και σε επιζήμιο πόλεμο τιμών Μια άλλη εφαρμογή είναι η παροχή αξίας στο 

καταναλωτικό κοινό των ηλικιακών ομάδων  οι οποίες ενδιαφέρονται για την ποιότητα 

της μάρκας του κινητού , (όπως για παράδειγμα των 65 και άνω , οι οποίοι σύμφωνα με 

το δείγμα μας δεν είναι ικανοποιημένοι από τον παράγοντα της πριοσφερόμενης 

ποιότητας κινητού σύμφωνα με τις κλίμακες μέτρησης της ικανοποίησης στο 

ερωτηματολόγιο μας    )    , Η επιχείρηση πρέπει να πείσει  τους πελάτες ότι η 

καταβολή υψηλότερης τιμής για την μάρκα της εταιρείας , δικαιολογείται από την 

μεγαλύτερη αξία ,που αυτοί αποκομίζουν .Η επιχείρηση πρέπει να πουλάει αξία όχι 

τιμή , με στόχο την πιστότητα (loyalty) των πελατών. (Armsrong G. and Kotler P. , 

2009 ) 

 Διανομή  

Προχωρώντας στην διανομή, παρατηρούμε ότι το 100% των ατόμων από 65 και άνω, 

το συνυπολογίζουν σημαντικά το κριτήριο αυτό για τις αγορές τους, ενώ εκδηλώνουν 

αδιαφορία για την περαιτέρω εξειδίκευση στην τεχνολογία. Επομένως, εάν υπάρχει 

πρόθεση από τις εταιρείες να προσελκύσουν και αυτό το μερίδιο της αγοράς θα πρέπει 

να επιτευχθεί μια καλύτερη οργάνωση logistics με την παροχή περισσότερων 

υποκαταστημάτων και τόπων διανομής προϊόντων και δυνατοτήτων εύκολης 

πρόσβασης για ηλικιωμένους. Σε παρόμοιο πνεύμα , οι αγοραστικές συνήθειες του 

τμήματος μας κατευθύνουν στην επιλογή των κατάλληλων στοιχείων διανομής για το 

προϊόν. ( Μπαλτάς Γ.,  Παπασταθοπούλου ,2003 ) 

Κατά δεύτερον οι  εταιρείες κινητών  μπορούν να έχουν “εξωτερικές πηγές ιδεών “.Η 

συγκεκριμένη  στρατηγική διανομής στηρίζεται στο ότι  οι εταιρείες μπορούν επίσης να 

αποκτήσουν καλές ιδέες καλών προϊόντων από τους διανομείς που είναι κοντά στην 

αγορά  και μπορούν να δώσουν πληροφορίες σχετικά με προβλήματα πελατών και 

δυνατότητες νέων προϊόντων. Οι προμηθευτές μπορούν να αναφέρουν στην εταιρεία 

νέες ιδέες , τεχνικά και υλικά τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στην βελτίωση του 

κινητού. Οι ανταγωνιστές επίσης είναι μια σημαντική πηγή , λόγω του ότι οι μάνατζερ 

της επιχείρησης μπορούν να παρακολουθούν την πορεία και τα διαφημιστικά  σπότ των 

ανταγωνιστών (Armstrong G and Kotler P. ,2009)  Η στρατηγική αυτή προτείνεται για 



425 
 

να επιλυθούν τυχόν προβλήματα π.χ στην ηλικιακή ομάδα των νέων 15-25 ,οι οποίοι 

είναι οι συχνότεροι κατεξοχήν αγοραστές κινητού και  στην ηλικιακή ομάδα των 65 και 

άνω λόγω της δυσαρέσκειας , καθώς και των παραπόνων που εκφράζουν. 

Μία άλλη ριζοσπαστική  στρατηγική διανομής είναι η εξάπλωση (εισαγωγή) των 

προιόντων – κινητών της επιχείρησης , εξετάζοντας όλους τους παράγοντες σε άλλες 

,μη εγχώριες αγορές , όπου εκεί θα υπάρχει η κατάλληλη δομή υποστήριξης του 

προϊόντος.  Για παράδειγμα η  ηλικιακή ομάδα των 65 και άνω , η οποία έχει 

γενικότερα μια αδιαφορία για τα κινητά , καθώς και πρόβλημα στην χρησιμοποίηση 

τους σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες σε κάποια άλλη ανεπτυγμένη χώρα , αυτή η 

ηλικιακή ομάδα μπορεί να χειρίζεται με μεγάλη ευχέρεια τις τεχνολογικές εξελίξεις των 

κινητών και να ενδιαφέρεται για αυτές. Επομένως η επέκταση της επιχείρησης σε μία 

τέτοια αγορά πιθανόν να έφερνε κερδοφόρα αποτελέσματα. Εντούτοις η πρόωρη 

εισαγωγή ενός προϊόντος στην αγορά μπορεί να είναι εσφαλμένη , εάν  η αγορά δεν 

είναι έτοιμη για να δεχθεί το προϊόν. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε προϊόντα που 

ενσωματώνουν ριζικές καινοτομίες και δεν είναι απλώς σταδιακές εξελίξεις της 

υπάρχουσας τεχνολογίας. Όταν όμως οι συνθήκες στην αγορά είναι ώριμες (Μπαλιάς 

Γ.,Παπασταθοπούλου Π., 2003 )και έχουν  εξεταστεί όλες οι παράμετροι και οι 

κατηγοριοποιήσεις , όπως είναι το μέγεθος της αγοράς , η ανάπτυξη τη αγοράς , το 

κόστος επιχειρηματικότητας , το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς και το επίπεδο 

κινδύνου, τότε μόνο η επιχείρηση επιτρέπεται να δραστηριοποιηθεί και να εισέλθει σε 

νέες αγορές. (Armstrong G. and Kotler P. , 2009) 

 Προϊόν 

Παρατηρούμε ότι τα άτομα ηλικίας 26 με 40 ετών είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από 

την αγοραστική τους επιλογή. Το ίδιο ισχύει και για όλες τις υπόλοιπες ηλικιακές 

ομάδες όπου υπάρχει μια κανονική νόρμα με τους περισσότερους να είναι 

ικανοποιημένους. Πλην όμως των ηλικιωμένων, οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι 

ούτε από την ποιότητα, ούτε από την ευκολία εύρεσης του κινητού, ούτε από την 

φιλικότητα (κατά πόσο χρησιμοποιούν το κινητό εύκολα, τους είναι φιλικό/οικείο), 

ούτε από την εικόνα της εταιρείας από την οποία το αγόρασαν. Επίσης δεν νιώθουν 

ικανοποιημένοι από τις υποσχέσεις της διαφήμισης (που βλέπανε πριν το αγοράσουν) 

και απέχει πολύ από τις ιδανικές αντιλήψεις (την ιδανική εταιρεία) που είχαν στο μυαλό 

τους πριν την αγορά. Επομένως, εάν θα ήθελαν να συμπεριλάβουν κι αυτήν την 

ηλικιακή ομάδα στο πελατειακό τους κοινό, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας θα έπρεπε 

να λάβουν υπόψη την δυσαρέσκεια των ηλικιωμένων και να φροντίσουν να τους 
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παρέχει πιο εύχρηστα και ποιοτικά προϊόντα. Επίσης αυτή η ηλικιακή ομάδα 

συνυπολογίζει πολύ κατά την αγορά, τους παράγοντες της τιμής, καλής ακουστικής, 

καλής λήψης σήματος και της αντοχής. Άρα, θα μπορούσαν οι εταιρείες να βελτιώσουν 

κι αυτές τις συνιστώσες, όπως προτείναμε και παραπάνω. Αναφέρουμε αυτήν την 

ηλικιακή ομάδα γιατί παρουσίαζε τα πιο ολοκληρωτικά ποσοστά δυσαρέσκειας και 

ακολουθούσε μια ξεκάθαρη πορεία αγοραστικών κριτηρίων. Οι υπόλοιπες ομάδες 

έχουν μια τάση που διαφοροποιείται σημαντικά.  Αν υπολογίσουμε επίσης τον 

παράγοντα της  καινοτομία, βγάζοντας  η εταιρεία στην αγορά ένα νέο βελτιωμένο 

προϊόν (κινητό )μπορεί να ακολουθηθεί σταδιακή καινοτομία .Στην μελέτη μας 

σταδιακή καινοτομία είναι η εξέλιξη  των χαρακτηριστικών του κινητού ,τα οποία 

αναφέραμε παραπάνω (ποιότητα κλπ.), μέσω των σταδιακών βελτιώσεων της 

τεχνολογίας και των χαρακτηριστικών απόδοσης του . (Μπαλτάς Γ. , 

Παπασταθοπούλου Π., 2003) Μια ακόμα εφαρμογή προιοντικής στρατηγικής είναι ο 

ανταγωνισμός με βάση τον χρόνο (time based competition).Η στρατηγική αυτή 

ταιριάζει καλύτερα στην ηλικιακή ομάδα των 15-25 και γενικότερα των νεαρών 

ομάδων , λόγω του ότι στρέφονται στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον τομέα 

των  κινητών  ,όπως για παράδειγμα η αγορά κινητών Αandroid Η επιχείρηση πρέπει να 

εξετάζει το εξωτερικό περιβάλλον τον ανταγωνιστών της και να βγάζει καλύτερα 

προϊόντα , γρηγορότερα από αυτούς . 

 Προβολή και media 

Με βάση τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω αξίζει να αναφερθεί ότι: 

i. θα μπορούσαν να προτιμώνται οι μέθοδοι διαφήμισης που προτιμώνται 

περισσότερο από όλες τις ηλικίες όπως τα διαφημιστικά φυλλάδια εν συγκρίσει με το 

ραδιόφωνο. Παρατηρούμε ότι ανάλογα με το τμήμα της αγοράς που επιθυμεί να 

προσελκύσει ή να διατηρήσει μια εταιρεία, μπορεί να δώσει την ανάλογη έμφαση. Για 

παράδειγμα, εάν επιθυμούσε να αυξήσει το μερίδιο της αγοράς της μεταξύ των ατόμων 

ηλικίας 26 με 40 ετών προσεγγίζοντας τους, δεν θα επιχειρούσε να μεταδώσει το 

μήνυμα της μέσω των περιοδικών, των εφημερίδων και του ραδιοφώνου, αλλά 

πρωτίστως μέσω του διαδικτύου, έπειτα των διαφημιστικών φυλλαδίων και τέλος μέσω 

της τηλεόρασης. 

ii. εφόσον όλες οι ηλικίες προτιμούν την ιδία επίσκεψη σε καταστήματα κινητής 

τηλεφωνίας, αν υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στην προσέγγιση του πελάτη στο 

κατάστημα και λιγότερο του περιβάλλοντος χώρου, (δεδομένου ότι η καλή και γρήγορη 

εξυπηρέτηση είναι ευνοϊκότερος παράγοντας από ότι ο περιβάλλον χώρος του 
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καταστήματος που επηρεάζει κυρίως τους μεγαλύτερους), διαχωρίζουμε το αγοραστικό 

μας κοινό και προσεγγίζουμε μόνο ένα τμήμα του, τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Αυτό 

δεν είναι απαραίτητα προβληματικό αν σκεφτούμε ότι οι ενήλικες είναι αυτοί που λίγο 

παραπάνω από ότι οι νεότεροι προτιμούν να ενημερώνονται με ιδία επίσκεψη στο 

κατάστημα.  Συγκεκριμένα το 90,4% κατά μέσο όρο των νέων ηλικίας 15 με 25 έτη 

προβαίνει σε έρευνα αγοράς επισκεπτόμενος καταστήματα και πολυκαταστήματα 

ηλεκτρικών ειδών και κινητής τηλεφωνίας, σε αντιστοιχία με το 64,3% των ατόμων 

ηλικίας 26 με 40 ετών ,και το 92,86% των ατόμων ηλικίας 41 με 65 ετών. Επομένως, 

ανάλογα με το τμήμα της αγοράς που επιθυμεί να προσελκύσει κάποια εταιρεία μπορεί 

να διαμορφώσει είτε το προσωπικό της σε συνδυασμό με τον περιβάλλοντα χώρο (για 

άτομα ηλικίας 41 με 65), είτε μόνο το προσωπικό της κατά προτεραιότητα για να 

προσελκύσει τα άτομα ηλικίας 15 με 40 ετών. Επίσης για τα άτομα που τους νοιάζει ο 

περιβάλλον χώρος του καταστήματος, θα μπορούσαν να γίνουν δοκιμές και 

παρουσιάσεις στα σημεία πώλησης των αγαθών.  
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Κεφάλαιο 15:  ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΟΕ) και GATT 

Η επονομαζομενη Gatt είναι Η Γενικη Συμφωνια Δασμων και Εμποριου (GATT- 

General Agreement  on Tariffs and Trade) με ετος εναρξης –ίδρυσης το 1947 ,η οποία 

απαριθμεί 67 χρόνια υλοποίησης των θεσμών μέσω των Συνθηκών για την προώθηση 

του παγκοσμίου εμπορίου μέσω μείωσης δασμών  και άρσης άλλων διεθνών εμπορικών 

φραγμών. 

 Στα ελληνικά το ακρωνύμιο της είναι ΓΕΣΔΕ και λειτουργεί μέσω «θεσμοθετημένων 

συνεδρίων – διαπραγματεύσεων και  επιβάλει κανόνες αναγκαστικού χαρακτήρα, επί 

της αρχής της αμοιβαιότητας, επιδιώκοντας την βελτίωση και επέκταση των όρων και 

δυνατοτήτων του διεθνούς εμπορίου»  

Το 1945 οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία πήραν την πρωτοβουλία της εισαγωγής  στη 

διεθνή κοινότητα της ίδρυσης ενός παγκόσμιου οργανισμού «που να επιλαμβάνεται 

θεμάτων των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, εμπορικών επενδύσεων και της εξ 

αυτών ανάπτυξης των χωρών και των καρτέλ.» 

Την περίοδο 1947 - 1948 στη κίνηση αυτή  των παραπάνω δύο χωρών ανταποκρίθηκαν 

23 χώρες μεταξύ των ανεπτυγμένων, οι οποίες έπειτα από μια πολλαπλή σειρά 

διαπραγματεύσεων για ένα αρχικό σχέδιο και στάδιο το οποιο ονομάστηκε  "Χάρτης 

της Αβάνας" κατέληξαν σε ένα ευρύτερο ,πιο ολοκληρωμένο και πληρέστερο «σχέδιο 

κανόνων που αφορούσε δασμούς και την προστασία του ελεύθερου εμπορίου που 

έλαβε την ονομασία "Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου".» 

Η πρώτη συνεδρία, ή "γύρος διαπραγματεύσεων", των αντιπροσώπων 

πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη (1947) την Συμφωνία αυτή υπέγραψαν 18 Χώρες (24 

Σεπτεμβρίου 1947) ,η οποία άρχισε να εφαρμόζεται  στις 1 Ιανουαρίου του 1948 με 

κύριο σκοπό « την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου με παράλληλη χαλάρωση 

δασμολογικής προστασίας και κατάργησης συναφών περιορισμών.»Μετά  ακολούθησε 

η διάσκεψη της Ανεσύ, (Annecy) (1949), της Τόρκι (Torquay) (1951) και της Γενεύης 

(1956), οι οποίες είχαν ένα κοινό στόχο : «η δραστική αμοιβαία μείωση των δασμών εκ 

μέρους των κρατών - μελών.» 

«Την περίοδο 1960 - 1961 επιδιώχθηκε συμφωνία με την ΕΟΚ ως προ ένα κοινό 

εξωτερικό δασμολόγιο. Στις συζητήσεις εκείνες αντιπροτάθηκε από την ΕΟΚ μείωση 

μέχρι και 20% κατά προϊόν. Τελικά η μείωση αυτή δεν υπερέβη το 7 - 8%» 

http://el.wikipedia.org/wiki/1945
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CE%92%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1948
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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Την περίοδο 1964 - 1967 αν και τα διάφορα θέματα δασμολογικών εμποδίων δεν 

παρουσίαζαν καμία πρόοδο, η προσοχή στράφηκε στα γεωργικά προϊόντα και στην 

απελευθέρωση των τιμών τους καθώς και σε θέματα που αφορούσαν αθέμιτους 

ανταγωνισμούς και πρακτικές, όπως π.χ. ανταγωνισμοί μέσω επιδοτήσεων. Συνέπεια δε 

αυτών των διαπραγματεύσεων ήταν η μείωση των δασμών των διακινουμένων 

βιομηχανικών προϊόντων κατά 35 μέχρι 40%, ενώ η ΕΟΚ αποδέχθηκε τη 

φιλελευθεροποίηση των διεθνών συναλλαγών καθώς και την ισχύ κοινού εξωτερικού 

δασμολογίου. 

Την περίοδο 1973 - 1979 στις διαπραγματεύσεις του Τόκιο εκτός των συζητήσεων για 

τα προαναφερθέντα θέματα έγινε προστέθηκε η διακήρυξη για την  «εξάλειψη ή 

μέγιστη δυνατή μείωση όλων των μη δασμολογικών περιορισμών και ότι συναφών 

μέτρων περιοριστικών στον ελεύθερο εμπορικό ανταγωνισμό, καθώς και η ευνοϊκότερη 

διακρατική αντιμετώπιση των λιγότερο αναπτυγμένων και αναπτυσσομένων χωρών. 

Την πρωτοβουλία του "γύρου" αυτού είχαν η ΕΟΚ, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία οι οποίες και 

καθόρισαν τις επιδιώξεις τους με επιπλέον δασμολογικές μειώσεις στη λεγόμενη 

"Διακήρυξη του Τόκιο".»  

Πηγή (Source) : 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%

AE_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_

%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%C

E%B9_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%8

5 

Τα αποτελέσματα δηλαδή ήταν οι χώρες σε οκτώ διαπραγματευτικούς γύρους στα 

πλαίσια της Gatt η επανεκτίμηση των εμπορικών φραγμών και η θεσμοθέτηση νέων 

κανόνων  διεθνούς εμπορίου , οι οποίοι «μείωσαν τους μέσους δασμούς παγκοσμίως σε 

βιομηχανικά προϊόντα  από 45% σε μόλις 5 % σύμφωνα με την ιστοσελίδα: 

Πηγή ( Source ) : www.wto.org/english/twewto_e/whatis_e.htm,(2007) 

Οι πιο πρόσφατες διαπραγματευτικές συσκέψεις κράτησαν 7 χρόνια και ονομάστηκαν 

Γύροι της Ουρουγουάης, μέχρι που έληξαν το 1994 και τα αποτελέσματα αυτών των 

διαπραγματεύσεων διακήρυσσαν πολλαπλά οφέλη καθώς η συμφωνία «προωθούσε την 

μακροχρόνια ανάπτυξη του παγκοσμίου εμπορίου» Οι πρωτοβουλίες ήταν οι εξης:1) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%CE%94%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://www.wto.org/english/twewto_e/whatis_e.htm,(2007)
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συμφωνία επέκτασης της Gatt σε εμπορικά γεωργικά προϊόντα 2) καθώς και σε μια 

ευρεία γκάμα υπηρεσιών , 3) ισχυροποίηση της διεθνής προστασίας πνευματικών 

δικαιωμάτων , πατεντών, εμπορικών σημάτων και γενικά τομέων , οι οποίοι 

σχετίζονταν με την πνευματική ιδιοκτησία. 

Οι οικονομικές συνέπειες είναι δύσκολο να μετρηθούν «άλλα οι έρευνες υποθέτουν ότι 

η άρση εμπορικών φραγμών σε αγροτικές και βιομηχανικές υπηρεσίες στο ένα τρίτο 

του κόσμου  αύξησε την παγκοσμία οικονομία κατά 613 δις. Δολάρια μέχρι το 2008» 

Το αποτέλεσμα αυτό είναι ίσου βαθμού  με το σαν να είχε προστεθεί «και μια ακόμα 

Αργεντινή» στην συμφωνία. 

Πηγή (Source) : (www.wto.org/english/twewto_e/whatis_e.htm,(2008) ) 

Επίσης ο Γύρος της Ουρουγουάης ίδρυσε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου –ΠΟΕ, 

ο οποίος επιφορτίστηκε με το καθήκον να ενισχύει την GATT μέσω : 1) της επιτήρησης 

της , 2) την διευθέτηση παγκόσμιων διενέξεων  3) την επιβολή εμπορικών κυρώσεων. 

«Ο προηγούμενος οργανισμός  GATT δεν είχε πότε τέτοιες εξουσίες» . Ο ΠΟΕ είναι 

σαν ένας οργανισμός –ομπρέλα προστασίας.  

Ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων Doha , ο οποίος ονομάστηκε έτσι από την πόλη Doha 

του Κατάρ στα τέλη του 2001, είχε προγραμματιστεί να τελειώσει μέχρι το 2005 , άλλα  

σύμφωνα  με τον Peter Coy (2007) οι διαπραγματευτικές διαδικασίες συνεχίζονταν. 

Ο οργανισμός ΠΟΕ ιδρύθηκε συγκεκριμένα την 1η Ιανουαρίου 1995 και έχει έδρα την 

Γενεύη. Στα αγγλικά αποδίδεται ως World Trade Organization και είναι ο μοναδικός 

οργανισμός ο όποιος ασχολείται με θέματα ,  τα οποία έχουν σχέση με το εμπόριο και 

συγκεκριμένα «που διέπουν το εμπόριο μεταξύ χωρών». Η σειρά Συνθηκών την οποία 

περιλαμβάνει έχει επικυρωθεί από το εθνικό κοινοβούλιο της κάθε χώρας. Στόχος του 

ΠΟΕ είναι η « διευκόλυνση τόσο των παραγωγών αγαθών και υπηρεσιών, όσο και 

εξαγωγέων και εισαγωγέων».  

Πηγή (Source): 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%8

3%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%C

E%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%8

0%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85 

http://www.wto.org/english/twewto_e/whatis_e.htm,(2008)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
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Κεφάλαιο 16 : Η  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

H επιχειρηματική ευφυΐα –Business intelligence (BI) παλαιότερα εφαρμοζόταν και 

έγκειτο στην εκτέλεση πληροφοριακών συστημάτων σε ένα ευρύ πεδίο 

δραστηριοτήτων και σε «πιο διάχυτες ομάδες χρηστών» Στην σύγχρονη εποχή 

μετεξελίχθηκε σε μια διαδικασία διαχείρισης γνώσεων και πληροφοριών , παρέχοντας 

λύσεις σε διάφορα προβλήματα. Η δημοτικότητα της παρόλο που είναι τεράστια, η 

χρησιμότητα της για την στόχευση των target group έχει αμφισβητηθεί ,καθώς υπήρξαν 

πολλές περιπτώσεις αποτυχίας manager οι οποίοι θεωρούνταν ότι είχαν μεγάλη 

επιχειρηματική ευφυΐα. Η μέτρηση της είναι δύσκολή αφενός λόγω της αυλότητας της 

κατά πρώτον και κατά δεύτερον οι αποτυχίες δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν . 

Πλέον όμως η μέτρηση της πραγματοποιείται με αντικειμενικούς παράγοντες  όπως «η 

αξία της παροχής έγκαιρης ενημέρωσης , την επίτευξη του οργανωτικού στόχου και οι 

σχετικές υπηρεσίες υποστήριξης αποφάσεων», την καλύτερη εφαρμογή των 

καθηκόντων, την επίτευξη των στόχων, στην περιβαλλοντική διαχείριση , στον 

σχεδιασμό ,στην εφαρμογή και τον έλεγχο της παραγωγής. 

Η επιχειρηματική νοημοσύνη με άλλα λόγια έγκειται  «στην διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, την επιτυχημένη αποτελεσματικότητα,, την μόχλευση των πόρων, στην 

αναμόρφωση του οργανωσιακού πλαισίου και δομής , την ποιότητα των αποφάσεων 

διαχείρισης σε επείγουσες ,κρίσιμες ή μη καταστάσεις διαχείρισης ,όπως ο σχεδιασμός  

,στην επιτάχυνση των αποφάσεων  η οποία έχει ως στόχο την παροχή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος για την εταιρεία και βελτίωση της διαχειριστικής ικανότητας της 

εταιρείας. Πολλές επιτυχημένες περιπτώσεις εταιριών καταδεικνύουν ότι η 

επιχειρηματική νοημοσύνη  μέσω όλων των παραπάνω κινήσεων και τακτικών  ότι 

μπορεί να βελτιώσει τον ρόλο της οργανωτικής απόδοσης με αποτέλεσμα την ταχεία 

ανάπτυξη της επιχείρησης. Η BI δεν είναι αποκλειστική ικανότητα μόνο των 

επιχειρήσεων leader στον κλάδο τους αλλά έχει επεκταθεί και σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις ενώ σύμφωνα, σύμφωνα με έρευνα της Gartner . Τα ευρήματα επίσης ήταν 

και άλλα .  Περισσότεροι από 1.500 CEOs  (Διευθύνοντες Σύμβουλοι) παγκοσμίως 

χρησιμοποιούν την επιχειρηματική νοημοσύνη για την δημιουργία καινοτόμων 

προϊόντων στον τεχνολογικό τομέα, με δημιουργία ακόμα και λογισμικών 

επιχειρηματικής νοημοσύνης  το 2009, έστω και αν υπάρχει οικονομική και κατ ‘ 

επέκταση καταναλωτική και επιχειρηματική ύφεση. Επίσης αναμένεται ότι τα 

προγράμματα λογισμικού BI θα δημιουργήσουν περισσότερα από 12 δισεκατομμύρια 

δολάρια σε έσοδα το 2014 στις επιχειρήσεις και , έναντι 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 
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2008, σύμφωνα με το «Northeast Decision Sciences Institute Conference Proceedings 

τον Μάρτιο του  έτους 2012, ενώ θα συμβάλει στην αύξηση του  ΑΕΠ της κάθε χώρας. 

Πολλοί ερευνητές προσπαθούν να παρέχουν έναν ορισμό για την επιχειρηματική 

νοημοσύνη , ενώ ο ορισμός του Raisinghani την αναφέρει ως μια διαδικασία η οποία 

είναι «ένα γενικός όρος που συνδυάζει αρχιτεκτονικές, εργαλεία , βάσεις δεδομένων, 

αναλυτικά εργαλεία, εφαρμογές και μεθοδολογίες» Ο Turban πρόσθεσε ότι αυτή η 

μορφή διαδικασιών ενέχει ένα μεγάλο βαθμό ελευθερίας ,εξαιτίας του ότι οι ανθρωποι 

μπορεί να εκφράσουν μία μόνο πτυχή της ή την καταλαβαίνουν διαφορετικά. Οι Inmon, 

Imhoff & Sousa την ορίζουν ως «την ικανότητα η οποία βοηθάει τις επιχειρήσεις να 

κάνουν την στροφή της επιτυχίας, κατανοώντας τα εργαλεία για αυτό το σκοπό  και ότι 

τις βοηθάει να πραγματοποιούν μελλοντικές προβλέψεις και να χειρίζονται εργαλεία 

του Benchmarking,ώστε να έχουν την δυνατότητα να κατανοήσουν και να 

επαναπροσδιορίσουν την στρατηγική τους θέση με καινοτόμες στρατηγικές. 

Η επιχειρηματική νοημοσύνη από μια μορφή θεωρητικού δείκτη ευφυΐας και 

ικανότητας μεταφράστηκε στην πράξη  σε προγράμματα λογισμικού τα οποία είναι 

επιφορτισμένα με αυτά τα καθήκοντα 

Η νέα αυτή τάση έφερε επανάσταση στην τεχνολογία ,στα πληροφοριακά συστήματα 

και στην ανάπτυξη της επιχείρησης μέσω λογισμικών διαδικασιών οπότε περαιτέρω 

επομένως αναπτύχθηκαν θεωρίες για την φύση αυτών των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων λογισμικού από διάφορους ερευνητές  όπως για παράδειγμα ο Moss  και 

ο Gattes που αναφέρουμε παρακάτω.  

Ο Μoss  αναφέρεται στην επιχειρησιακή νοημοσύνη ως μια μορφή νέας πειθαρχίας 

,κατά την οποία όλα τα λειτουργικά συστήματα ακόμα και τα συστήματα ERP και 

CRM (Εφοδιαστικής αλυσίδας ) θα πρεπει να ακολουθούν αυτή την επιχειρησιακή 

αρχιτεκτονική για μια ολοκληρωμένη πληροφοριακή υποστήριξη ,καθώς εμπεριέχει 

βάσεις δεδομένων οι οποίες καταγράφουν τις εφαρμογές και τις αποφάσεις της 

επιχείρησης σε μορφή δεδομένων . Επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα για 

να τελειοποιήσει την εφαρμογή διαχειριστικών και στρατηγικών αποφάσεων 

Ο   Οates όρισε τα συστήματα επιχειρηματικής νοημοσύνης ως συστήματα αναλυτικού 

λογισμικού τα οποία προσφέρουν την έμφαση σε μια αναγκαία λειτουργία ,την 

εδραίωση , την ανάλυση και την παροχή πρόσβασης πληροφοριών στους επικεφαλής 
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των εταιριών ώστε να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις για την επιχείρηση τους μετά 

από ανάλυση δεδομένων ,όσον αφορά το αποθηκευτικό σύστημα , τα αποθέματα, τις 

γραμμές παραγωγής ,τα δεδομένα για την ανάλυση και το σχεδιασμό ενός προϊόντος 

,τις πρώτες ύλες που υπάρχουν και ούτω καθεξής.  παραγωγή  και άλλες 

επιχειρηματικές λειτουργίες  Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν λογισμικό ETL ενώ 

χρησιμοποιούν αποθήκευση δεδομένων , ερωτήματα βάσεως δεδομένων , εκθέσεις 

,πολυδιάστατες προσομοιώσεις κλπ. 

«Τα περισσότερα από αυτά τα οφέλη είναι στην πραγματικότητα σχετικά με την 

παροχή στήριξης για τις δραστηριότητες διαχείρισης, ιδιαίτερα, το σχεδιασμό, την 

εκτέλεση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο» 

Εκτός των άλλων χρήσεων αυτού του συστήματος ο επικεφαλής μπορεί να εντάξει σε 

αυτά πληροφορίες σε σχέση με : 

 (α) τα επιχειρησιακά γεγονότα για να εξάγει με την βοήθεια του συστήματος 

συμπεράσματα για την συνάφεια των γεγονότων με τον επιχειρηματικό κίνδυνο ή 

ευκαιρία  

ευκαιριών / κινδύνου  

β) διαγραμματικές  παραστάσεις με σκοπό την  παρακολούθηση των αποκλίσεων 

(γ) την κοινοποίηση γεγονότων για έγκαιρη προειδοποίηση ενός αποτελέσματος ή 

κινδύνου σε ορισμένες περιπτώσεις.. Επιπρόσθετα τα συστήματα αυτά 

χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των θέσεων εργασίας σχετικά με την απόδοση του 

εργαζομένου και γενικότερα της επιχείρησης. 

Τα συστήματα επιχειρηματικής νοημοσύνης είναι λειτουργικά  και χρησιμεύουν εκτός 

των άλλων ,μέσω του προηγμένου λογισμικού τους το οποίο δίνει σε ένα τρίτο άτομο 

την εντύπωση ότι είναι ένας νοήμων νους  πρόσβαση στην επιχειρησιακή κατάσταση 

,δηλαδή στην επίτευξη ή όχι των χρηματοοικονομικών και ποιοτικών στόχων, στην 

ανάλυση κερδοφορίας, στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και η εταιρία δεν μπορεί να 

εξελιχθεί περαιτέρω, στην ανάλυση των τάσεων παντός τύπου στην , αναφορά των 

εξαιρέσεων, στην παρακολούθηση των κρίσιμων δεδομένων, στην ανάλυση των 

δυνατοτήτων της επιχείρησης και στην επεξήγηση του προβλήματος. 
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Παρολαυτά όμως οι ερευνητές ανακάλυψαν και μια πλειάδα κυρίως συμπεριφορών 

παραγόντων ι ερευνητές έχουν εντοπίσει μια παρτίδα των πιθανών παραγόντων οι 

οποίοι  επηρεάζουν την επιτυχία της εφαρμογή της μεθόδου BIκαι είναι οι παρακάτω:  

 1) Η σωστή και κατάλληλη χρήση του συστήματος για υγιείς σκοπούς και προπάντων 

για το καλό της εταιρείας. 

 Γνώμη και την επιρροή των άλλων ανθρώπων  

2) Η οργανωτική υποστήριξη του συστήματος 

3) O τρόπος σκέψης με επιχειρηματική ευφυΐα και νοημοσύνη διότι διαφορετικά 

το σύστημα δεν είναι επαρκές, καθώς δεν μπορεί να αναλάβει αποφάσεις αλλά μόνο να 

καθοδηγήσει ή να βοηθήσει στην σωστή επιχειρηματική απόφαση 

4) Η συμμετοχή των ερευνητών του συστημάτων και των ατόμων τα οποία είναι 

επιφορτισμένα με την λήψη αποφάσεων 

5) Τα χαρακτηριστικά της εργασίας  

6) Δημογραφικά χαρακτηριστικά  

7) Το στυλ εργασίας και η προσωπική ευθύνη και υπευθυνότητα του χρήστη  

8) Γνώση του χρήστη για τον σκοπό του συστήματος  

9) Οργανωτική αλλαγή που προκαλείται από το σύστημα,  

10) Γνώμη και την επιρροή των άλλων ανθρώπων  

11) Οργανωτική υποστήριξη 
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Κεφάλαιο 17 :  Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 

 «Η Νοημοσύνη και η ανάλυση είναι μια ευρύτερη διαδικασία  της επίλυσης 

προβλημάτων, οι οποίες αφορούν τη συλλογή δεδομένων και αναλύσεων για την 

επιχειρηματική κατάσταση της εταιρίας, τους κινδύνους ,τις εξελίξεις, τα πρότυπα, τις 

απειλές, κινδύνους  και ευκαιρίες.» Ως Στρατηγική νοημοσύνη μπορεί να θεωρηθεί μια  

ιδιαίτερη μορφή έρευνας που ασχολούνται  τα προβλήματα στο επίπεδο της 

συνεργασίας των εταίρων, η οποία επιλύει τις διαφορές και τις συγκρούσεις στο 

εσωτερικό της επιχείρησης αλλά ταυτόχρονα διεξάγει συγκριτικό έλεγχο με τους 

ανταγωνιστές μέσω του benchmarking . Επιπλέον αναγνωρίζει τα δυνατά και τα 

αδύνατα σημεία της εταιρείας , τις ευκαιρίες και τους κινδύνους του εξωτερικού 

περιβάλλοντος διεξάγοντας Swot Analysis και Pest Analysis (ανάλυση εξωτερικού 

περιβάλλοντος προκειμένου να βοηθήσει την εταιρεία να είναι εξελίξιμη και 

ανταγωνιστική με τελικό σκοπό την διαχείριση όλων των προβληματικών καταστάσεων 

της επιχείρησης προκειμένου να επιτευχθούν οι αναπτυξιακές πολιτικές και τακτικές 

της . Η  Στρατηγική Νοημοσύνη έχει εφευρεθεί πάνω από δύο χιλιετίες αλλά στην 

σημερινή εποχή δόθηκε έμφαση στην σημασία της και μεταφράστηκε σε μια νέα 

επιχειρησιακή τάση.  Ακόμα και σήμερα όμως στον 21ο αιώνα η εφαρμογή της είναι 

όπως είπαμε μια νέα τάση για εξειδικευμένες επιχειρήσεις και κυρίως εταιρίες leader 

στον κλάδο τους, ενώ οι έρευνες είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Η λέξη νοημοσύνη 

στην επιχειρηματική πραγματικότητα χρησιμοποιείται είτε για να δηλώσει το τελικό 

διανοητικό αποτέλεσμα μέσω της επεξεργασίας πληροφοριών. Το λεξικό Concise 

Oxford English Dictionary ορίζει την νοημοσύνη ως : «νοημοσύνη νοείται  το 

άθροισμα της γνώσης   σε συνδυασμό με  νέες πληροφορίες και στο τέλος,  η 

επεξεργασία προκειμένου να προσδιοριστεί η έννοια.» ως τελικό αποτέλεσμα. 

Στην επιχειρησιακή πραγματικότητα η διαχείριση της στρατηγική νοημοσύνη είναι η 

προσαρμογή των συνεχώς και ραγδαίων μεταβαλλόμενων αναγκών των οργανισμών, με 

συνεχές επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής θέσης της εταιρίας και της προσαρμογής 

ανάλογα με τις εξελίξεις στο νέο οργανωσιακό και οργανωτικό πλαίσιο και στα 

υφιστάμενα η νέα στρατηγικά περιουσιακά της επιχείρησης τα οποία είναι η κουλτούρα 

, η φιλοσοφία , η δομή , τα κίνητρα και οι άνθρωποι ώστε να υπάρχει αποτελεσματική 

διαχείριση αυτών με αποτέλεσμα η εταιρεία να προσαρμόζεται και να είναι συνεχώς 

ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό Το εργαλείο της στρατηγικής νοημοσύνης  

καθίσταται ένα  πολύ σημαντικό και ευέλικτο εργαλείο  για την ανάπτυξη της 

επιχείρησης ,αν χρησιμοποιηθεί σωστά ,από την Διοίκηση και τους managers, καθώς 
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εξυπηρετεί δύο λειτουργίες με μεγάλη ευέλικτες διαδικασίες εκεί όπου χρειάζεται και 

είναι οι έξης:  

1) Η διαχείριση των λειτουργικών και των διαλειτουργικών δραστηριοτήτων , 

ομάδων και τμημάτων 

2)  Και στην διαχείριση των σκοπών και των στόχων της εταιρίας. 

Η δεύτερη περίπτωση περιλαμβάνει την διαχείριση της αποστολής ,των 

μακροπρόθεσμων ή βραχυπρόθεσμων στόχων της επιχείρησης , η διαχείριση των 

προγραμμάτων όλων των φύσεων, δηλαδή λογιστικών ,εκπαιδευτικών 

,πληροφοριακών, προγραμμάτων λογισμικού , τον προγραμματισμό των φυσικών και 

των ανθρωπίνων πόρων κλπ. Σε πολλές ακαδημαϊκές βιβλιογραφίες αυτό αναφέρεται 

ως στρατηγική ευφυΐα ,λόγω της κερδοφορίας το οποίο αποφέρει στην εταιρία. Εκτός 

αυτών η διαχείριση της στρατηγικής νοημοσύνης « πληροί τις καθημερινές ανάγκες των 

διαχειριστών χαμηλότερο επίπεδο, ειδικά για τις τρέχουσες ,άμεσες και συνήθεις 

δραστηριότητες» και καθήκοντα γεγονός το οποίο στην επιχειρηματική ορολογία 

ονομάζεται  «λειτουργική  τακτικών πληροφοριών.» Η στρατηγική νοημοσύνη μπορεί 

να θεωρηθεί ως ένα ευρύτερο «πνευματικό κεφάλαιο» με δύο ρεύματα σκέψης: 

1) την στρατηγική  

2) και την ποσοτικοποίηση 

Ο πρώτος τομέας έγκειται στην ανάγκη της δημιουργίας ,της χρήσης ,της ανταλλαγής 

και της ελεύθερης ροής της γνώσης μέσα στην επιχείρηση, γεγονός το οποίο έχει 

προστιθέμενη αξία. 

Η ποσοτικοποίηση στοχεύει στην ανάγκη της αποτελεσματικής μέτρησης 

χρηματοοικονομικών στοιχείων , γεγονός παραδοσιακό αλλά κυρίως σε συνδυασμό με 

νέα συστήματα πληροφοριών και των πόρων και των ικανοτήτων της εταιρείας . Όπως 

παρατηρούμε υπάρχουν και άυλα στοιχεία τα οποία απασχολούν την στρατηγική 

διαχείριση της νοημοσύνης. Οι πόροι εντάσσονται συνήθως στην παραγωγική 

διαδικασία σύμφωνα με την επικρατούσα αντίληψη  ,ενώ σαν δεξιότητα μπορεί να 

θεωρηθεί η λειτουργία και η συνεργασία ομάδων με στοχοποιημένα αποτελέσματα Η 

στρατηγική νοημοσύνη  σε εκτός από τους υλικούς σε άυλους πόρους οι οποίοι μπορεί 

να είναι : δεξιότητες διαχείρισης των καθηκόντων και της θέσης εργασίας , οι 
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δυνατότητες στον τεχνολογικό τομέα, η αποτελεσματική  πληροφόρηση των 

καταναλωτών, « η φήμη, το εμπορικό σήμα και εταιρική κουλτούρα.» 

Η στρατηγική νοημοσύνη παράγει σχέδια με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ή με 

βάση τις προβλέψεις για την αλλαγή του , ενώ γενικά επιχειρησιακά ως μέλος ενός 

γενικότερου σωματείου ασκεί ορθολογική πίεση για την προάσπιση των συμφερόντων 

της και το κοινό καλό. Εκτός αυτού βοηθάει τα στελέχη να αντιληφθούν τις τρέχουσες 

και μελλοντικές εμπορικές τάσεις  ,την αλλαγή των προτιμήσεων των καταναλωτών 

,την εισαγωγή μιας καινούργιας τεχνοτροπίας από το εξωτερικό από μία ανταγωνίστρια 

επιχείρηση και γενικά τις τάσεις της αγοράς  σε συνδυασμό ακόμη και με πρακτικές 

τάσεις στο εσωτερικό των πετυχημένων εταιριών. Κατά δεύτερον η διαχείριση της 

στρατηγικής νοημοσύνης είναι υπεύθυνη για την συμπεριφορά και τους κώδικες 

δεοντολογίας των εργαζομένων της ,για παράδειγμα δεν θα παραμείνει στη θέση του 

ένας υπάλληλος ο οποίος έστω και στο ελάχιστο διασάλευσε την δημόσια ασφάλεια και 

τάξη. Κατά τρίτον πρέπει να έχει την δυνατότητα να ελέγχει τις δράσεις της εταιρείας 

,πραγματοποιώντας τακτούς ελέγχους στην παραγωγή , στην συντήρηση και σε άλλα 

τμήματα και κατά τέταρτον για να επιτευχθεί η ανάπτυξη της επιχείρησης είναι 

υπόχρεη να αναπτύξει καινοτόμα προγράμματα ως απάντηση στους ανταγωνιστές  

Επιπρόσθετα τα στελέχη της πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οποιαδήποτε τροποποίηση 

στο νομοθετικό , εργασιακό κλπ. πλαίσιο ώστε να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις  με 

την νομιμοποίηση της πρωτοβουλίας του πλήρες δυναμικού της με σκοπό την επίλυση 

δύσκολων προβλημάτων. Η διαχείριση της στρατηγικής νοημοσύνης οφείλει να 

εναρμονίσει όλο το προσωπικό και τις πολιτικές των τμημάτων με την στρατηγική και 

του στρατηγικού στόχου της εταιρίας. 

Ο κύριος στόχος της στρατηγικής νοημοσύνης είναι για να υποστηρίξει την επίτευξη 

του οργανισμού μακροπρόθεσμων στόχων ,μέσω της πρόβλεψης των μελλοντικών 

προκλήσεων.  

Ένα τμήμα εκπαίδευσης στρατηγικής διαχείρισης είναι απαραίτητο και γενικά υπάρχει 

η Μια άλλη ανάγκη είναι η εξεύρεση πληροφοριών για τους ανταγωνιστές από πηγές 

εκτός της εταιρίας για περαιτέρω σημαντικά σημεία και αξιοπιστία, ενώ η δημιουργική 

σκέψη είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού των προγραμμάτων , των 

εφαρμογών καινούργιων ιδεών και των καθηκόντων, προσφέροντας συνεχώς κίνητρα 

και επαγγελματικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας στους εργαζομένους , ώστε να είναι 

«εσωτερικοί πελάτες» και να αντιμετωπίζονται με αυτό τον τρόπο , με στόχο την 

ικανοποίηση και κατ’επέκταση την αύξηση της αποδοτικότητας τους. Ένα άλλο 
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απαραίτητο στοιχείο για την επιβίωση και την ανάπτυξη του οργανισμού είναι η 

μακροχρόνια σύνδεση με επαγγελματίες  με μια καλή και υγιή σχέση ,ώστε ο ένας να 

βοηθάει με ιδέες ή με ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών από την αγορά με τον 

άλλο. Είναι πιθανό για όλες τις εταιρίες στο μέλλον να προκύψει μια συνεργασία η 

οποία πρέπει  να «βασίζεται στο σεβασμό και την εγγύτητα στον πελάτη με μια σχέση η 

οποία είναι  άμεσα ευεργετική για την επίτευξη των στόχων ενός όλα τα ενδιαφερόμενα 

μέρη. Σε αυτή την περίπτωση η διαχείριση της στρατηγικής νοημοσύνης υπαγορεύει τις 

διαπραγματεύσεις win/win, δηλαδή την συνθετική προσέγγιση της διαπραγμάτευσης 

λόγω των αμοιβαίων σκοπών ,στόχων και οφελημάτων και την οικοδόμηση μιας 

μακροχρόνιας συμμαχίας. 

Η αξιοπιστία των πληροφοριών και των  μετρήσιμων προβλέψεων σε τακτά χρονικά 

διαστήματα  από τα αρμόδια στελέχη είναι απαραίτητο καθήκον για την εφαρμογή Το 

υποστηρικτικό περιβάλλον της εταιρίας είναι ακόμα ένα στοιχείο Για να είναι  

αποτελεσματική, η στρατηγική νοημοσύνη «πρέπει να βασίζεται σε μια σειρά από 

διαχείριση πρακτικές, σαφώς προσδιορισμένες»: 

Ένα από τα στοιχεία αυτά είναι η ενεργή αξιολόγηση των πελατών της εταιρίας με 

επικοινωνία C2B. “Συγχρόνως, είναι σημαντικό για τους διαχειριστές, επαγγελματίες 

να διαπραγματεύονται και να καταλήγουν σε συμφωνία ,όπου είναι εφικτό  - πριν από 

την έναρξη των εργασιών – για και να υπάρχει ένας κατάλληλος μηχανισμός  

περαιτέρω επανεξέταση, επαναξιολόγησης και ποσοτικοποίησης της απόδοσης και  των 

αποτελεσμάτων  του έργου.» 

 Μέσα στην εταιρεία πρέπει να υπάρχει ανοιχτό κλίμα επικοινωνίας και ένας έμπιστος 

άνθρωπος της Διοίκησης ο οποίος θα μεταφέρει τυχόν παρασπονδίες των εργαζομένων 

στην Διοίκηση, ενώ οι Διευθυντές «πρέπει να κάνει σαφείς  και συνειδητές επιλογές για 

μια σειρά από σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με το προσωπικό, την καταβολή  

μισθών» , την έμφαση σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα όπως η επίλυση διενέξεων μέσα 

σε μια ομάδα έργου  σε ένα βραχυπρόθεσμο σχέδιο-εργο το οποίο πρέπει να παραδοθεί 

και φυσικά οι Διευθυντές «είναι υπεύθυνοι για τον αντίκτυπο αυτών των αποφάσεων 

για τους πελάτες, το προσωπικό και διαχείριση: «Τα στελέχη και συγκεκριμένα η 

Διοίκηση υποχρεούται να έχει στην διάθεση της μια βάση δεδομένων η οποία πρέπει να 

αποτελείται από πίνακες με τα δεδομένα των τιμών , του μεριδίου της αγοράς και όλων 

των στοιχείων κατάστασης πορείας και ανάπτυξης της επιχείρησης τιμές, αλλά 

επιβάλλεται να μοντελοποιηθεί στατιστικά. «Άλλες βάσεις δεδομένων μπορούν να  
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αποτελούνται από συνεντεύξεις με τους καταναλωτές σχετικά με το πώς  

χρηματοδοτούν τις δαπάνες τους» και άλλες έρευνες αγοράς. Αυτά τα δεδομένα  

τύπος αντιπροσωπεύει νέες προκλήσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης  και ομαλής 

λειτουργίας της εταιρίας. 

Η διαχείριση της στρατηγικής νοημοσύνης για να εκτελεστεί και να εφαρμοστεί σωστά 

και παραγωγικά πρέπει να έχει διεξάγει ένα καλό σχεδιασμό , ο οποίος με την 

κατάλληλη πληροφόρηση συμβάλλει θεμελιωδώς στην επιτυχία και στην στρατηγική 

ανάπτυξη της επιχείρησης.  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 

Κεφάλαιο 18 :  ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

Με τον όρο διαπραγμάτευση νοείται «η διεξαγωγή συνομιλιών για τη διεκπεραίωση  

θέματος ή την επίλυση διαφοράς». (Μπαμπινιώτης ,2002) Η ανθρωπινή φύση 

προστάζει οι άνθρωποι να διαπραγματεύονται άλλοτε σημαντικά θέματα και άλλοτε 

αμελητέα ζητήματα. Η δομή και οι διαδικασίες των διαπραγματεύσεων είναι βασικά οι 

ίδιες σε προσωπικό επίπεδο ,όσο και σε διπλωματικό και επιχειρησιακό επίπεδο (Roy 

Lewicki, D. Saunders and J.Miton, 2004), γεγονός το οποίο εξαρτάται από τους 

διαφορετικούς ρόλους στην κοινωνική πραγματικότητα που επιτελούν οι άνθρωποι και 

την θεωρία τους ανάπτυξαν οι ακαδημαϊκοί Berger and Luckman, το έτος 1966,με 

μετάφραση του 2003 .Για παράδειγμα σύμφωνα με αυτή την θεωρία ένα άτομο μπορεί 

να είναι πατέρας, σύζυγος, επαγγελματίες, μέλος μια μη κυβερνητικής οργάνωσης κλπ 

επομένως η φύση του διαπραγματευτικού ζητήματος προσαρμόζεται πάντα στον ρόλο 

τον οποίο επιτελεί την συγκεκριμένη χρονική στιγμή το άτομο. Πρέπει να 

επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι η διαπραγμάτευση έγκειται στην ανθρώπινη φύση 

από την στιγμή την οποία ο άνθρωπος καταλαβαίνει τον εαυτό του και αρχίζει να 

συναναστρέφεται με άλλους ανθρώπους , δηλαδή από την παιδική ηλικία όπως για 

παράδειγμα για να υποστηρίξει την θέση του απέναντι στους γονείς του η στα αλλά 

παιδιά του σχολείου σύμφωνα με τους κανόνες της συναισθηματικής νοημοσύνης και η 

συμπεριφορά του ερμηνεύεται ακόμα και με την γλώσσα του σώματος, στοιχειά τα 

οποία θα εξετάσουμε σε ξεχωριστά κεφάλαια. Πάντως πρέπει να τονίσουμε ότι παρόλη 

την έμφυτη τάση της διαπραγμάτευσης ,οι ικανότητες και οι δεξιοτεχνίες της 

διαπραγμάτευσης αναπτύσσονται και εξελίσσονται όσο περνά η ηλικία του ατόμου 

,αρχικά και πρωτογενώς σύμφωνα με τις εμπειρίες του, και φυσικά η περαιτέρω εξέλιξη  

διδάσκεται με πολυποίκιλους τρόπους όπως από τα πανεπιστήμια σε σεμινάρια ,σε  

συνέδρια και σε μαθήματα γεγονός το οποίο δημιουργήθηκε από  την αρχαιότητα στην 

Αρχαία Ελλάδα όπως με τις διδασκαλίες του Αριστοτέλη προς τον Μεγάλο Αλέξανδρο 

κλπ. Το παγκοσμίως γνωστό Αμερικανικό περιοδικό Newsweek έγραψε ότι : «η 

διαπραγμάτευση είναι το παιχνίδι της ζωής», εννοώντας πιθανά ότι πολλά από τα 

θέματα τα οποία μας απασχολούν στην ζωή μας έγκεινται στην κατάλληλη 

διαπραγμάτευση. Η  σωστή διαπραγμάτευση μπορεί να συμβάλλει τόσο στην επίλυση 

του πιο απλού ζητήματος (το οποίο μπορεί να μας φαίνεται σύνθετο εάν δεν έχουμε τις 
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κατάλληλες διαπραγματευτικές ικανότητες), δηλαδή στην βελτίωση των καθημερινών 

συνθηκών ζωής των διαπραγματευόμενων ατόμων , όσο  και στην εκπληκτική πρόοδο 

επίλυσης σοβαρών ζητημάτων όπως στην επικράτηση «δίκαιης» ειρήνης μεταξύ  

αντιμαχόμενων κρατών. Στα πλαίσια αυτά η διαπραγμάτευση θεωρείται απαραίτητο και 

κρίσιμο εργαλείο τόσο για την επίτευξη των στόχων διαφόρων εγχώριων ή διεθνών 

οργανισμών, όσο και στην περαιτέρω ανάπτυξη στο διεπιχειρησιακό και εσωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης ,καθώς και στο εξωτερικό περιβάλλον , το οποίο μπορεί να 

διέπεται από την εγχώρια ανάπτυξη σε ένα κράτος  των επιχειρήσεων ή την διεθνή, το 

οποίο προϋποθέτει παρουσία σε εκτός των συνόρων χώρες. Καθημερινά παρατηρούμε 

ότι η έλλειψη πρωτοβουλιών για την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με σκοπό την 

επίλυση διαφόρων παγκοσμίων ζητημάτων  όπως το πρόβλημα στην Λωρίδα της Γάζας 

στο οποίο όμως ενυπάρχουν συμφέροντα αλλά το θέμα δεν είναι της παρούσης, αλλά 

επίσης και με σκοπό την επίλυση διαφόρων θεμάτων  λιγότερο πολύπλοκων οδηγεί είτε 

σε οξύνσεις καταστάσεων , είτε σε αδιέξοδα τόσο σε θέματα εσωτερικού όσο και σε 

θέματα εξωτερικού ενδιαφέροντος. 

 

18.1 Οι διαπραγματεύσεις ως επιχειρηματική δραστηριότητα στα πλαίσια του 

οικονομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 τα οικονομικά ζητήματα στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποιημένης οικονομίας  αποκτούν μία καίρια σημασία για τις διεθνείς 

πολιτικές και οικονομικές υποθέσεις, η οποία είναι η κρισιμότερη μετά τα τέλη του 19ου 

αιώνα . Μια πλειάδα ειδικών επιμένουν ότι έκτατε έχουμε ένα βαθύ μετασχηματισμό 

του κόσμου , στον οποίο μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα κυριαρχούσε το κράτος, σε ένα 

άλλο σύγχρονο περιβάλλον, όπου κυριαρχεί η αγορά. Παρατηρούμε μια συνεχή άνθηση 

της σημασίας της αγοράς η οποία αντανακλάται στις αυτόνομες ροές διεθνών αγαθών 

,κεφαλαίου και υπηρεσιών. Τη συγκεκριμένη εξέλιξη ενθάρρυνε η μείωση του κόστους 

μεταφοράς και επικοινωνίας, η κατάρρευση των κατευθυνόμενων από τον τόπο 

οικονομιών, η έκρηξη της τεχνολογικής ανάπτυξης και της τεχνογνωσίας καθώς και η 

εντεινόμενη επιρροή μιας συντριπτικής οικονομικής ιδεολογίας , βασιζόμενης στις 

πολιτικές συνταγές που δημιουργούσαν τα οικονομικά σύμφωνα με τον R.Gilpin το 

έτος 2007. Στο σύγχρονο διεθνοποιημένο περιβάλλον κάθε επιχείρηση για να επιβιώσει 

σύμφωνα με τους κανόνες του σκληρού ανταγωνισμού οι οποίοι επικρατούν ,πρέπει να 

μπορέσει τα προϊόντα η τις υπηρεσίες τα οποία παράγει να τύχουν αποδοχής από το 
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ευρέως καταναλωτικό κοινό και ειδικότερα οι μεγάλης κλίμακας και πολυεθνικές  

επιχειρήσεις για να επιβιώσουν επιβάλλεται να αναζητήσουν καταναλωτές πέρα από τα 

σύνορα-ορια της χώρας προέλευσης τους και προπάντων όταν η μητρική χώρα είναι 

μικρού η μεσαίου μεγέθους , όπως είναι η χώρα μας και κατ 'επέκταση το 

καταναλωτικό κοινό είναι περιορισμένο και οι στρατηγικές θέσεις αγοράς κορεσμένες. 

Ειδικότερα η χώρα μας στηρίζεται κατά 95% στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις 

οποίες δεν παρέχονταν τις προηγούμενες δεκαετίες  πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης 

σύμφωνα με το νομικό, γραφειοκρατικό ,οικονομικό και φορολογικό καθεστώς  εκτός 

από την οικονομικοπολιτική  κρίση που ξέσπασε όπως και στις Ευρωπαϊκές χώρες αλλά 

έχει γίνει μια στροφή προς την ανάκαμψη και μεγέθυνση τους μέσω Κοινοτικών και 

νεοϊδρυομένων εγχώριων φορέων ,θέμα το οποίο εξετάσαμε στο κεφάλαιο των 

στρατηγικών και συγκεκριμένα στην στρατηγική χρηματοδότησης. Έξαλλου δεν πρέπει 

να λησμονούμε ότι στις χώρες της Ε.Ε. ,στην οποία ανήκει και η χώρα μας δεν 

υφίστανται περιορισμοί στην διακίνηση προσώπων ,εμπορευμάτων και υπηρεσιών και 

η οικονομική ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωζώνη θεωρείται ενιαία . Σύμφωνα 

με τον ιδρυτή και διευθυντή της Vantage Partners, εταιρίας συμβούλων με έδρα την 

Βοστόνη οι διαπραγματεύσεις δεν είναι πλέον προβλέψιμα αλλά περιστασιακά 

συμβάντα, τα οποία λίγοι επαγγελματίες μπορούν να χειριστούν αύξηση των 

στρατηγικών αναθέσεων και των ολοκληρωμένων πωλήσεων και η αυξημένη 

προσφυγή των επιχειρήσεων σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, έχουν καταστήσει τις 

διαπραγματεύσεις πιο πολύπλοκες ,δυναμικές και σημαντικές. Μαζί με τις αλλαγές 

αυτές έρχεται η ευκαιρία για την δημιουργία μιας νέας οργανωτικής δεξιότητας. 

Ακολουθώντας μια στρατηγική και συστηματική προσέγγιση απέναντι στις 

διαπραγματεύσεις, όχι μόνο κατά τον χρόνο στον οποίο διενεργούνται οι 

διαπραγματεύσεις με την άλλη πλευρά ,αλλά και στις φάσεις προετοιμασίας και 

αναθεώρησης ,οι εταιρείες μπορούν να μετατρέψουν τη διαπραγμάτευση σε μια 

επιχειρησιακή διαδικασία με άφθονα εργαλεία για την δημιουργία άξιας μέσα από κάθε 

διαδικασία. 

 

18.2 Οι διαπραγματευτικές ικανότητες μιας επιχείρησης  ως απαραίτητο 

στοιχείο για την συνολική επιτυχία της. 

Οι διαπραγματευτικές ικανότητες είναι απαραίτητες τόσο για το εσωτερικό ,όσο και για 

το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και ειδικότερα είναι απαραίτητες για μια 



443 
 

επιτυχημένη αλληλεπίδραση ανάμεσα σε διευθυντές και στους υφισταμένους τους  και 

γενικότερα μεταξύ της Διοίκησης της επιχείρησης και του προσωπικού της ,των 

εργατικών σωματείων κλπ. αλλά και μεταξύ των υπαλλήλων, ούτος ώστε να 

εξασφαλίζεται στο εσωτερικό της εταιρίας «εργασιακή ειρήνη» και οι εργαζόμενοι της 

επιχείρησης να επιτελούν το έργο τους και τον καλύτερο τρόπο και με αυξημένη 

αποδοτικότητα όπως καταδεικνύουν όλες οι μελέτες ξεπερνώντας το εργασιακό άγχος 

και καλύπτοντας την ανάγκη της κοινωνικής επιδεκτικότητας, αισθανόμενοι ότι 

αποτελούν μέλη μιας ομάδας ,το οποίο συνεπάγεται χαρά ,υπερηφάνεια και ταύτιση με 

την εταιρική κουλτούρα .Επίσης υπάρχει επιτυχημένη αλληλεπίδραση ανάμεσα στην 

επιχείρηση και στο εξωγενές περιβάλλον της όπως οι προμηθευτές ,οι πελάτες, τα 

συνδικάτα κλπ. Η επιτυχία στα παραπάνω συμβάλλει στην συνολική επιτυχία της 

επιχείρησης, καθώς και σε δυο αλληλένδετες έννοιες που επιτυγχάνουν οι 

διαπραγματεύσεις :την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της. Συνεπώς οι επιχειρήσεις 

πρέπει να σκεφθούν με ποιο τρόπο θα καταφέρουν να βελτιώσουν τις 

διαπραγματευτικές ικανότητας των «ανθρώπων» τους. Όσες εταιρίες έχουν αναπτύξει 

επιτυχημένα την διαπραγματευτική τους ικανότητα το έχουν κατορθώσει μέσα από 

τέσσερις αλλαγές σε επίπεδο πρακτικής και προοπτικής. Καταρχήν έχουν καθιερώσει 

μια διαπραγματευτική υποδομή η οποία καλύπτει όλη την εταιρεία και γίνεται μέρος 

της εταιρικής κουλτούρας, εξασφαλίζοντας ότι οι προτεραιότητες  των 

διαπραγματευτών παραμένουν συνδεδεμένες με την κουλτούρα και την στρατηγική της 

εταιρίας, αλλά επίσης και  όλη αυτή η υποδομή να διαχέεται στους υπαλλήλους της 

επιχείρησης. Κατά δεύτερον οι επιχειρήσεις αυτές έχουν εμπλουτίσει τα κριτήρια μέσα 

από τα οποία αξιολογείται η απόδοση των διαπραγματευτών προχωρώντας πέρα από 

την τιμή και το κόστος. Παραδείγματα είναι η σφυρηλάτηση σχέσεων συνεργασίας με 

προμηθευτές και πελάτες, η τελική συμφωνία να εξυπηρετεί όχι μόνο τα συμφέροντα 

της εταιρίας αλλά και των άλλων πλευρών ή συμβαλλόμενων μερών για παράδειγμα σε 

μια συγχώνευση, η μακροβιότητα των σχέσεων με τους πελάτες κλπ. Κατά τρίτον 

χαράσσουν μια σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις επιμέρους συμφωνίες και τις 

σχέσεις διάρκειας. Τέλος δίνουν στους διαπραγματευτές τους την άνεση  της 

αποχώρησης από συμφωνίες οι οποίες δεν εξυπηρετούν το βέλτιστο γενικό συμφέρον 

της εταιρίας. Πριν από 30 χρόνια περίπου οι Roger Fisher and William Ury εισήγαγαν 

στις διαπραγματεύσεις τον όρο ΒΑΤΝΑ, μια καίριας σημασίας διαπραγματευτική 

εφαρμογή/πρακτική η οποία προέρχεται από ένα αρκτικόλεξο το οποίο σημαίνει (Best 

Alternative to Negotiated  Agreement ), δηλαδή «Άριστη Εναλλακτική  στην υπό 

Διαπραγματευτική Συμφωνία» , όρος ο όποιος στα ελληνικά μεταφράζεται και 
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χρησιμοποιείται σε μερικές περιπτώσεις ως ΚΕΛΣΥ. Οι έρευνες πάνω σε αυτό το θέμα 

υπέδειξαν ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων  μπορούν να βελτιωθούν σε 

πολύ μεγάλο βαθμό από την στιγμή και με την προϋπόθεση ότι εντοπίζεται η καλύτερη 

εναλλακτική λύση  σε σώσει με την ολοκλήρωση της συμφωνίας και στην συνέχεια 

αξιολογείται με προσοχή η συμφωνία που προτείνει και πρόεκυψε από την 

διαπραγμάτευση  σε σύγκριση με την εναλλακτική λύση. Εάν η συμφωνία η οποία 

πρόκυψε από τη διαπραγμάτευση είναι καλύτερη τότε πρέπει να κλεισθεί από τον 

διαπραγματευτή. Σε αντίθετη περίπτωση ο διαπραγματευτής πρέπει να αποχωρήσει από 

την διαπραγμάτευση . Με αυτό τον τρόπο οι διαπραγματευτές θα πρέπει να θεωρούν ότι 

ο ρόλος τους είναι να πραγματοποιούν τις κατάλληλες και σωστές επιλογές σίφωνα με 

την στρατηγική αποτελεσματικότητα της επιχείρησης   και όχι να παράγουν συμφωνίες. 

Αν  μάλιστα  δεν καταλήξουν σε συμφωνία ακολουθώντας αυτή την μέθοδο ,δηλαδή 

την ΒΑΤΝΑ ,η οποία μπορεί να εκφραστεί με διαφορές μορφές όπως την απόνιψη της 

συμφωνίας επειδή είναι υποδεέστερη της ΒΑΤΝΑ , όχι μόνο δεν απέτυχαν αλλά έχουν 

επιτύχει την αποστολή τους. 
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Κεφάλαιο 19:  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ – ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 

19.1 Ο προσδιορισμός των πλαισίων του προβλήματος-Καθορισμός τοποθεσίας 

Πρωταρχικά είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν τα πλαίσια της διαπραγμάτευσης. 

Πριν από την διαπραγμάτευση επιβάλλεται να προσδιορίζονται επακριβώς τα ζητήματα 

τα οποία αφορούν την εταιρεία και θα είναι υπό διαπραγμάτευση , γιατί-ποιος είναι ο 

λόγος για τον οποίο  θα πρέπει να διαπραγματευτεί η άλλη πλευρά  με την επιχείρηση 

και ο καθορισμός των εναλλακτικών λύσεων οι οποίες υπάρχουν. Όσο πιο ευρύ είναι το 

ζήτημα /ζητήματα στα οποία θα πραγματοποιηθεί η διαπραγμάτευση ,τόσο πιο 

σημαντικό είναι να ζητούνται συμβουλές από μια ευρεία γκάμα ατόμων τα οποία έχουν 

σχέση με τις διαπραγματευτικές δεξιότητες και παγίδες αλλά βέβαια πρόσφορο έδαφος 

υπάρχει και για τις συμβουλές από το προσωπικό της εταιρείας το οποίο είναι πιθανόν 

να έχει παρατηρήσει κάτι για την αντίπαλη πλευρά και θα αποτελέσει για την 

επιχείρηση χρήσιμη πληροφορία. Ορισμένα παραδείγματα από τα προαναφερθέντα 

είναι οι σύμβουλοι, τα γραφεία παροχής συγκριτικών στοιχείων, πρόσωπα τα οποία 

είναι πρόθυμα να δώσουν συστάσεις ακόμη και από το προσωπικό του αντιπάλου κλπ. 

Επισημαίνεται ότι οι Ιάπωνες χρησιμοποιούν ευρύτατα την τελευταία μέθοδο και 

ιδιαίτερα όταν πρόκειται να πραγματοποιήσουν καινούργιες επαγγελματικές επαφές 

κατά τον Peter Filpming (….) 

Κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό της διαπραγμάτευσης πρέπει πάντοτε να ενθυμούμεθα 

την ρήση του αείμνηστου Έλληνα μεγαλοεφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση ο οποίος έζησε 

από το 1906 έως το 1975 ,ο οποίος έλεγε : «Το μυστικό των επιχειρήσεων είναι κάτι 

που δεν το ξέρει ο άλλος». Οι στόχοι είναι συνήθως υλικοί αλλά ενδέχεται να 

περιλαμβάνονται και αυλές αξίες , όπως η διατήρηση μιας συμφωνίας ανεξάρτητα από 

το κόστος ή η υπεράσπιση μιας αρχής . Ένα παράδειγμα είναι κατά της συγχώνευσης η 

συμφωνία για το ποια εταιρική κουλτούρα και οργανωτικό πλαίσιο θα κρατηθεί και θα 

διαδοθεί στους υπαλλήλους ανάμεσα στις δυο επιχειρήσεις οποίες συγχωνεύονται. 

Υπάρχει πάντως μια έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ της επιλογής των στόχων και του 

προσδιορισμού του πλαισίου. (R.Lewicki, 2010) 

Εφόσον προσδιοριστεί ο στόχος και κατανοηθεί πλήρως , τότε προχωρώντας η 

διαπραγμάτευση είναι πολύ πιθανό να προκύψει ο καλύτερος τρόπος για να πεισθεί η 

άλλη πλευρά ότι ο στόχος είναι κατά πρώτον δικαιολογημένος και επομένως κατά 

δεύτερον και σημαντικότατο ενδιαφέρει την άλλη πλεύρισε πολλά σεμινάρια 

διαπραγματεύσεων διδάσκεται συχνά ότι αυτός ο οποίος διενεργεί μια διαπραγμάτευση 
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για να επιτύχει μια αποτελεσματική διαπραγμάτευση και να πραγματοποιήσει το 

συντομότερο δυνατό το στόχο του πρέπει να αναρωτιέται «ποιος είμαι εγώ, ποιοι είναι 

αυτοί-η άλλη πλευρά  και γι πιο πράγμα χρειάζεται να πείσω την άλλη πλευρά?» και 

ακολούθως ανάλογα με τα ισχύοντα και υφιστάμενα δεδομένα τα οποία κατέχει να 

πραγματοποιεί τις κατάλληλες κινήσεις. Επισημαίνεται ότι οι περισσότεροι 

επιχειρηματίες οι οποίοι δεν διαθέτουν φυσική κλίση προς τις διαπραγματεύσεις και 

ειδικά στην Αμερική , μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει κουλτούρα παζαριού , οπότε 

συνεπώς η απόκτηση πληροφοριών και γνώσεων  για την διαδικασία με σκοπό την 

πνευματική εξοικείωση με αυτή την κουλτούρα είναι εκπληκτικά εποικοδομητικό , 

διότι προβαίνει με τον τρόπο αυτό στην απόκτηση ενός άκρως πολύτιμου εργαλείου για 

την επιτυχία του στόχου του. 

 

19.2Έρευνα-Αναλυση της άλλης πλευράς 

Μια από τις πρώτες προτεραιότητες της διαπραγματευόμενης επιχείρησης πρέπει να 

είναι η μάθηση όσο των δυνατόν περισσότερων πληροφοριών για τους σκοπούς και 

τους στόχους του ομόλογου μακάρι συγκεκριμένα μέσα σε αυτά περιλαμβάνονται δύο 

καίριες πληροφορίες οι οποίες είναι : τι θέλει από την επιχείρηση και πως θα ήθελε να 

το πάρει εφόσον η επιχείρηση το έδινε. Επιπλέον δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το 

γεγονός ότι αυτό το οποίο η επιχείρηση μας θεωρεί ως ζήτημα πρώτης σπουδαιότητας 

στην λίστα των στόχων μας, μπορεί να έχει μικρότερο βαθμό η μικρή σπουδαιότητα 

στην λίστα των στόχων της άλλης πλευράς και για τον λόγο αυτό η άλλη πλευρά να μην 

δίνει σημασία στο ζήτημα αυτό. Ακόμη ιδιαίτερα επωφελές θα ήταν εάν η επιχείρηση 

μας γνώριζε σε τι κατάσταση βρίσκεται η άλλη πλευρά και συγκεκριμένα ποιούς 

ακριβώς ανάγκες αντιμετωπίζει. Είναι χρήσιμο στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι 

σύμφωνα με την πυραμίδα ανθρωπίνων αναγκών , την οποία διετύπωσε ο Maslow 

ιεραρχικά οι ανθρώπινες ανάγκες εντάσσονται σε πέντε επίπεδα εκ των οποίων το 

πρώτο και χαμηλότερο επίπεδο αφορά στοιχειά των καθημερινών βιολογικών αναγκών 

,όπως στέγη ,νερό ,τροφή, το δεύτερο επίπεδο της ανάγκες ασφάλειας, το τρίτο τις 

κοινωνικές ανάγκες, το τέταρτο τις ανάγκες του ΕΓΩ και το πέμπτο και υψηλότερο 

κατά το οποίο ολοκληρώνεται ο άνθρωπος τις ανάγκες αυτοπραγμάτωσης , μετά την 

ικανοποίηση των δυο πρώτων επίπεδων , ενώ οι άλλες τρεις ανάγκες ανώτερης 

βαθμίδας, οι οποίες κατά τον P. Gforces (1997) έχουν σχέση με νοητικές λειτουργίες. Η 

πυραμίδα αυτή μπορεί να μας υποδείξει δύο διδάγματα σε επιχειρηματικό και 
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διαπραγματευτικό επίπεδο: Κατά πρώτον για την κατάκτηση των δυο τελευταίων 

επιπέδων σε επιχειρηματικό επίπεδο, όπως η καταξίωση ευκαιρίες σταδιοδρομίας και η 

καριέρα πρέπει να διαπραγματεύονται συνεχώς ενώ συνεπάγεται κατά δεύτερον ότι μια 

εταιρεία στο εσωτερικό της μπορεί να έχει μη αποδοτικούς ,δυσαρεστημένους 

υπαλλήλους ,οι οποίοι δεν κατέχουν το πέμπτο επίπεδο της πυραμίδας λογά π.χ. μη 

ανοικτής επικοινωνίας και συνεργασίας με την Διοίκηση συνδικάτο τους να μην είναι 

ευχαριστημένο κλπ. και αυτό να ωθεί την άλλη επιχείρηση προς μια διαπραγματευτική 

κίνηση με κάποιο σκοπό προς την δική μας επιχείρηση. Τέλος επιβάλλεται να 

βεβαιωθούμε ποιος είναι ο τυπικός εξουσιοδοτημένος ομόλογος και αφετέρου ποιος 

είναι το πρόσωπο νομικού η ιδιωτικού δικαίου το οποίο επηρεάζει ουσιαστικά την 

λήψη αποφάσεων ,ο οποίος είναι ο πραγματικός ομόλογος ορισμένες φόρες. Μέσα στο 

καλάθι των προτεραιοτήτων μας θα πρέπει να είναι η συλλογή στοιχείων για το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται η άλλη πλευρά  στις διαφορές πτυχές του ,δηλαδή 

το στενό και το ευρύ επίπεδο. Μια επιτόπια επίσκεψη στο υποκατάστημα της άλλης 

επιχείρησης θα μας βοηθήσει πολύ ,μέσω της ακοής ,της όρασης, δηλαδή μέσω αυτών 

που βλέπουμε και που λέγονται να αποκομίσουμε περισσότερες πραγματικές 

πληροφορίες ,ακόμα και πληροφορίες που η άλλη πλευρά θα ήθελε να μην μας 

εμφανίσει. Εκτός των άλλων απαιτείται να μάθουμε για τον πραγματικό ομόλογο τον 

χαρακτήρα του και γενικότερα την προσωπικότητα του προκειμένου να 

διαμορφώσουμε την ανάλογη στρατηγική. Είναι χρήσιμο να μάθουμε όσες 

περισσότερες πληροφορίες μπορούμε για την διεξάγοντας ερωτήσεις ,συναλλασσόμενοι 

με ανθρώπους οι οποίοι την γνωρίζουν ,εξερευνώντας σε σχετικές σελίδες στο 

διαδίκτυο  , σε ετήσιους ισολογισμούς της ειδικά εφόσον είναι εισηγμένη στο 

χρηματιστήριο και τους δημοσιεύει κάθε έτος, χρησιμοποιώντας ως πηγή όχι μόνο το 

έτος που περάσει αλλά και μια χρονοσειρά από παρελθόντα έτη για να κατανοήσουμε 

την πορεία της και ίσως να μάθουμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η 

αντιμετώπιζε, τις μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιούσε σε άλλες διαπραγματεύσεις ,εάν 

πραγματοποιούσε επιθετικές η φιλικές εξαγορές  κλπ. Οποιαδήποτε τακτική 

διαπραγμάτευσης  και αν ακολουθηθεί η κατανόηση των διαπραγματεύσεων της άλλης 

πλευράς  είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και σημαντική. Θέματα όπως ποια ήταν τα 

αποτελέσματα για την άλλη επιχείρηση  σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις, στις 

οποίες συμμετείχε  με διαφορετικά συμβαλλόμενα μέρη εντός η εκτός του χώρου της 

εταιρείας, εάν  ακολουθούσε  σκληρή ,αδίστακτη, παθητική η επιθετική μορφή κατά 

την διαδικασία των διαπραγματεύσεων της , ποια είναι τα δυνατά καθώς και τα 

αδύναμα σημεία της ή τα συμφέροντα τα οποία θέλει να εξυπηρετήσει μέσω της 



448 
 

διαπραγμάτευσης , η συγκριτική θέση της στον κλάδο έναντι των ανταγωνιστών της , 

βοηθούν την πλευρά μας στην συλλογή γνώσεων και πληροφοριών για την άλλη 

πλευρά ,οι οποίες θα βοηθήσουν την επιχείρηση μας να αξιολογήσει και γενικά να έχει 

μια καλύτερη διαμορφωμένη εικόνα για την κατανόηση της κατάστασης και επομένως 

μπορεί να διαμορφώσει μια καλύτερη στρατηγική διαπραγματευτική θέση (Harvard 

Business School, Negotiating Outcomes, 2008) 

 

19.3Προσδιορισμός χρήσιμων στοιχείων με βάση την κουλτούρα της άλλης 

πλευράς. 

Στην σημερινή εποχή καθώς αυξάνεται η αλληλεπίδραση των επιχειρήσεων λόγω του 

παγκοσμιοποιημένου καπιταλιστικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν και 

καθώς οι επιχειρήσεις έχουν την τάση για εξωστρέφεια και συναλλαγή με άλλες 

εταιρίες από οποιοδήποτε κράτος του κόσμου είναι απαραίτητο η ανάπτυξη εκ μέρους 

της επιχείρησης μιας διαπολιτισμικής διαπραγματευτικής κουλτούρας ,γεγονός το οποίο 

θα ενέχεται στην πολιτιστική εταιρική κουλτούρα με όλους τους συναλλασσόμενους  

και επομένως ο κάθε διαπραγματευτής να γνωρίζει και να σέβεται την κουλτούρα των 

ομολόγων του ,το οποίο οδηγεί στην αποφυγή απρόβλεπτων και άσκοπων 

παρεξηγήσεων και συγχύσεων ,τα οποία μπορούν να φέρουν σοβαρά πλήγματα στην 

διαπραγματευτική διαδικασία. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο συναφές με την 

κουλτούρα είναι το ιστορικό της κάθε επιχείρησης ,πως ιδρύθηκε , πως προχώρησε με 

ποια πλαίσια αξιών κλπ , στοιχείο το οποίο πρέπει να μελετάται προσεκτικά από τον 

κάθε διαπραγματευτή και να  εντάσσεται σε ένα ιστορικό πλαίσιο της άλλης εταιρείας  

με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας. Ένα παράδειγμα είναι οι εταιρείες  με μεγάλη 

περήφανη παράδοση ανεξαρτησίας οι οποίες  θα αντιμετωπίσουν τις συζητήσεις για 

ενδεχόμενη συγχώνευση με πολύ διαφορετική συμπεριφορά από εταιρίες οι οποίες δεν 

διέπονται από αυτό το πνεύμα. Στη συνεχεία στα πλαίσια της παρούσης  παραγράφου 

θα εκθέσουμε αποσπασματικά σχετικές διαπιστώσεις. 

Όταν η επιχείρηση μας αντιμετωπίζει  πολιτιστικές διαφορές στα διαπραγματευτικά 

στυλ , έχει σημασία «να έχουμε υπόψη τα ενδεχόμενα δυσμενή αποτελέσματα ενός 

ευέλικτου, μικτού στυλ» αναφέρει ο καθηγητής Willed Mastpnbropk, διευθυντής του 

Holland Consulting ,του Άμστερνταμ και καθηγητής γνωστικής κουλτούρας και 

επικοινωνίας στο ελεύθερο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. «Εάν το στυλ αυτό δεν γίνει 

κατανοητό , οι άνθρωποι μπορούν να το εκλάβουν ως εσκεμμένη μελιστάλαχτη 
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συμπεριφορά και να την θεωρήσουν προσβλητική. Επειδή  δεν είναι σε θέση να 

αντιπαρατάξουν την ίδια ευελιξία , μπορεί να αισθανθούν αδέξια και αμήχανα  και κατά 

κάποιο τρόπο ακόμα και κατώτεροι. Μπορεί επίσης να τους γίνει δύσκολο να 

πιστέψουν την ειλικρίνεια της άλλης πλευράς η ακόμη μπορεί να το δουν σαν μια 

προσπάθεια της άλλης πλευράς να τους δελεάσει σε ένα προκαθορισμένο παιχνίδι που 

θα τους φέρει σε μειονεκτική θέση». Κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης οι 

Κινέζοι ,συνήθως πραγματοποιούν μια πρόσφορα ύστερα από την άλλη για να ελέγξουν 

τα όρια μιας πιθανής συμφωνίας. Σύμφωνα με τον Ninters η μη λεκτική επικοινωνία με 

τον Κινέζο επιχειρηματία μπορεί να είναι αρκετά σημαντική. Ο Κινέζος συνομιλητής 

μπορεί να απαντά με λίγα λόγια στις ερωτήσεις  και να περιμένει να αντλήσει ενδείξεις 

ο διαπραγματευτής της άλλης πλευράς από τις χειρονομίες του και από τα 

συμφραζόμενα του. Στους δυτικούς πολιτισμούς οι οποίοι είναι περισσότερο δεκτικοί , 

αυτή η συμπεριφορά μπορεί να φανεί ότι δυσκολεύει την συνεργασία αλλά εάν ο 

διαπραγματευτής της άλλης πλευράς έχει εγκράτεια και επιστράτευση υπομονής και 

γρήγορο παραγωγικό συλλογισμό είναι σε θέση να κατανοήσει πολλά. 

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι κατά την διεξαγωγή μιας διαπραγμάτευσης , δεν θα 

διέκοπταν ποτέ τις συζητήσεις εκτός και αν προσβληθούν βαθιά , ενώ οι Ασιάτες  

διαπραγματευτές δεν διστάζουν να διακόψουν η να παρατήσουν το έργο αυτό εφόσον 

αισθάνονται άβολα με κάποια σημεία της διαπραγμάτευσης. Πρέπει όμως στο σημείο 

αυτό να επισημάνουμε ότι πέρα από την προσοχή μας για την κουλτούρα του πιθανού 

εταίρου δεν πρέπει να βλέπουμε τα χαρακτηριστικά του ιδίου του ατόμου. Είναι πάντα 

καλύτερο κάποιος να συλλέγει όσο περισσότερη ροή πληροφοριών μπορεί για την 

προσωπικότητα και το επικοινωνιακό ύφος του διαπραγματευτή της άλλης πλευράς. 

Χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα ο διαπραγματευτής την γνώση της κουλτούρας της 

άλλης πλευράς, την προσοχή και την παρατηρητικότητα του είναι πιθανό να επίτευξη 

την δημιουργία μιας νέας αποδεκτής κουλτούρας , ειδικά μόνο για το συγκεκριμένο 

διαπραγματευτικό εγχείρημα . 

Ακόμη και οι διαπραγματεύσεις μέσω Διαδικτύου όσο περίεργο και αν φαίνεται λόγω 

του ότι συνήθως οι αλληλογραφούντες δεν βλέπουν τους συνομιλητές τους , σχετική 

έρανα έχει καταδείξει ότι οι πολιτισμικές διαπραγματεύσεις επηρεάζουν τους 

διαπραγματευτές οι οποίοι χειρίζονται την εξ αποστάσεως διαπραγμάτευση , σχεδόν 

,όσο και στις παραδοσιακές διαπραγματεύσεις. 



450 
 

Οι Αμερικανοί τείνουν να προσφέρουν αξία στις γρήγορες και ευκίνητες συμφωνίες και 

στο έντονο και επιδέξιο μάρκετινγκ, το οποίο χρησιμοποιούν στην διαπραγματευτική 

διαδικασία , ενώ δεν δίνουν ιδιαίτερη αξία στις προσωπικές σχέσεις στις επιχειρήσεις, 

ειδικά σε περίπτωση εμπλοκής διαφορετικών κουλτούρων, εξηγεί η Ann  McDonagh 

Bengtsson , η διεθνής σύμβουλος η οποία έχει τη βάση της στην Γαλλία και ειδικεύεται 

στο management-διαχείριση της αλλαγής. Όπως αναφέρει : « Σε αντίθεση με τους 

Αμερικανούς διαπραγματευτές  οι Ευρωπαίοι και πολλοί Ασιάτες θέλουν να 

αναπτύξουν μια στερεά προσωπική σχέση πριν σκεφθούν καν για μια συμφωνία  και 

στη συνεχεία αναμένουν πολύ αναλυτική και σχολαστική έρευνα για την προετοιμασία  

της συμφωνίας». 

 

19.4 Οι διαπραγματευτικές ικανότητες ενός αποτελεσματικού διαπραγματευτή 

 « Τα σοβαρά επιχειρήματα του αντιπάλου να τα αντιμετωπίζεις με χιούμορ ενώ τα 

αστεία με σοβαρότητα» 

Γοργίας, Αρχαίος Έλληνας σοφιστής,485-380 π.χ. 

Σύμφωνα με το βιβλίο « Η τέχνη της διαπραγμάτευσης ,το οποίο  αποτελεί μετάφραση 

του βιβλίου Harvard Business Essentials-Negotiation το έτος 2009, για να 

επιτυγχάνεται ένα ξεχωριστό διαπραγματευτικό αποτέλεσμα , ο  διαπραγματευτής ο 

οποίος χειρίζεται τα ζητήματα της εταιρίας είθισται  να έχει τα χαρακτηριστικά τα 

οποία θα αναφέρουμε παρακάτω: 

     Καταρχήν ευθυγραμμίζει τους στόχους του με τους στόχους του οργανισμού του 

οποίου εξυπηρετεί τα συμφέροντα και ειδικότερα λειτούργει μέσα σε ένα πλαίσιο 

στόχων το οποίο καθορίζει η Ανώτατη Διοίκηση οποία γενικά μεταφέρει τους 

στρατηγικούς στόχους και εμπνέει με αυτούς όλους τους υπαλλήλους και  ειδικά στο 

προσωπικό το οποίο ορίζει ως διαπραγματευτές της επιχείρησης. Κατά δεύτερον 

χρησιμοποιεί κι αξιοποιεί  τις συναντήσεις των διαπραγματεύσεων για να αντλήσει 

όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί σχετικά με τα ζητήματα τα οποία 

διακυβεύονται και την καλύτερη εναλλακτική της άλλης πλευράς καθώς και την τιμή 

επιφύλαξης της. Κατά τρίτον έχει την διανοητική δεξιότητα να αναγνωρίζει τα 

συμφέροντα και των δυο πλευρών και την δημιουργικότητα να επινοήσει επιλογές 

επίλυσης προβλημάτων και επίλογων οι οποίες δημιουργούν καταστάσεις κέρδους και 

για τις δυο πλευρές (win-win). Έπειτα έχει την ικανότητα και την δεξιοτεχνία να 
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αναγνωρίζει πιθανά εμπόδια σε μια συμφωνία και να επινοήσει τρόπους για να τα 

υπερβεί. Κατά πέμπτον έχει την επιδέξια τέχνη της δημιουργίας στρατηγικών 

συμμαχιών. Επιπλέον έχει την ικανότητα  να γνωρίζει τα προβλήματα τα οποία μπορεί 

να προκαλέσει κατά την διαπραγμάτευση η διαφορετική κουλτούρα των 

διαπραγματευόμενων , σέβεται την κουλτούρα του ομολόγου του, και ακόμη και 

διαθέτει ένα background χειρισμού διαπολιτισμικών κουλτούρων καθώς και την 

απαιτούμενη προσαρμοστικότητα. Κατά έβδομον καλλιεργεί την φήμη της αξιοπιστίας 

και της φερεγγυότητας και του ιδίου αλλά και του οργανισμού τον οποίο εξυπηρετεί. 

Επιπρόσθετο χαρακτηριστικό υποστηρίζει o συγγραφέας ….του βιβλίου Negotiation 

Outcomes,2008 αποτελεί και η αναγνώριση της αξίας των μακροχρόνιων σχέσεων 

,καθώς και των επιδέξιων χειρισμών για την καλλιέργεια του σύμφωνα με το 

πρόγραμμα επιτυχημένων διαπραγματεύσεων το οποίο παρουσιάζεται στο 

συγκεκριμένο βιβλίο. 

Παρατηρώντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού διαπραγματευτή 

,επισημαίνεται ότι και οι Αρχαίοι Έλληνες έτρεφαν μεγάλη τιμή για την «Ρητορική» 

μέσω του γενικού νοήματος της γλώσσας με ένα τρόπο τον οποίο να εντυπωσιάζει τους 

ακροατές και να τους επηρεάζει «υπέρ η κατά» του διακυβευόμενου ζητήματος. Ήδη 

παρόλο ότι ο λόγος λογαριαζόταν δώρο των θέων , φαίνεται ότι μπορούσε να γίνει και 

αντικείμενο διδασκαλίας. Σύμφωνα με τις αρχαίες μακαρίες ο Συρακούσιος δάσκαλος 

της Ρητορικής Κόραξ , ο οποίος ήταν και συγγραφέας εκ των πρώτων εγχειριδίων 

ρητορικής τέχνης, επιθυμούσε οι  ρητορικοί του λόγοι να απαρτίζονται από τα εξής τρία 

μέρη: α) από το προοίμιο ,δηλαδή τον πρόλογο , β) από τους αγώνες , δηλαδή τα 

επιχειρήματα και τέλος από τον επίλογο . Συγκεκριμένα υπήρχαν τα εξής πέντε μέρη: 

1.το προοίμιο, 2.η διήγησιν ,δηλαδή η εξιστόρηση, 3.οι αγώνες-τα επιχειρήματα, 4. Οι 

παρεκβάσεις , δηλαδή τα πρόσθετα βοηθητικά στοιχεία του λόγου  και τέλος τον 

επίλογο. Επίσης σύμφωνα με την Αρχαία παράδοση στον Κόρακα οφειλόταν ο ορισμός 

ότι η ρητορική είναι «πειθούς δημιουργός», δηλαδή δημιουργεί την πειθώ. Επίσης οι 

Αρχαίοι Αθηναίοι  Έλληνες χρησιμοποιούσαν την Εκκλησία του Δήμου για να 

επιχειρηματολογήσουν και να πείσουν το κοινό ,το οποίο αποτελείτο μόνο από άνδρες 

προς την κατεύθυνση ή τη λύση που υποστήριζε ο καθένας  ομιλώντας. Από τα 

παραπάνω καταδεικνύεται η μεγάλη αξία του επιχειρήματος , η οποία κατέχει εξέχουσα 

θέση κατά τις διαπραγματεύσεις και η γενική ανάγκη προετοιμασίας για την επιτυχία 

της διαπραγμάτευσης. 
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19.5 Η διαπραγμάτευση ως διαδικασία 

Η μετατροπή των διαπραγματεύσεων από μια πρόχειρη προσέγγιση σε μια γνησία 

επιχειρηματική διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί επένδυση με σημαντική απόδοση. Θα 

πρέπει πάντοτε όπως προείπαμε όταν ένας διαπραγματευτής προσέρχεται σε αυτή τη 

διαδικασία να διαθέτει πάντοτε μια καλύτερη εναλλακτική λύση. 

Στην διαδικασία της συζήτησης των εναλλακτικών λύσεων πιθανόν ο διαπραγματευτής 

να ανακαλύψει ότι η αντίπαλη πλευρά μπορεί να είναι πιο ελαστική  από την εικόνα 

που είχε σχηματιστεί για αυτήν σε προηγούμενα χρονικά στάδια. Η γνώση της 

καλύτερης εναλλακτικής διευκολύνει τον διαπραγματευόμενο να καθορίσει τους 

χειρότερους όρους τους οποίους μπορεί να δεχτεί ,καθώς και το σημείο οπισθοχώρησης 

και συνεπώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να είναι πολύ λιγότερο πιθανό να οδηγηθεί σε 

μια συμφωνία ,από φόβοι την οποία αργότερα θα μετανιώσει επιφέροντας δυσμενή 

αποτελέσματα στην επιχείρηση. Οι επιδέξιοι διαπραγματευτές αναγνωρίζουν ότι 

μεγάλο μέρος της διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων ,τα οποία θα προκύψουν από τις 

διαπραγματεύσεις , συντελούνται πριν τα μέρη καθίσουν το ένα απέναντι στο άλλο και 

για τον λόγο αυτό προσπαθούν να διαμορφώσουν την βασική δομή της 

διαπραγματευτικής διαδικασίας , φροντίζοντας για την συμμετοχή των κατάλληλων 

ανθρώπων στελέχωσης της διαπραγματευτικής ομάδας της επιχείρησης, τον έλεγχο των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και ατζέντας , την δημιουργία συνδέσμων οι οποίοι 

ενισχύουν την διαπραγματευτική δύναμη και την διοχέτευση της ροής της διαδικασίας 

στον κατάλληλο χρόνο. Εκτός των απλών διαπραγματεύσεων στις οποίες συμμετέχουν 

τα δυο μέρη και διεκπεραιώνουν την διαπραγμάτευση σε μία φάση, οι περισσότερες 

διαπραγματεύσεις περιλαμβάνουν περισσότερες από δύο πλευρές και μερικές φόρες 

πραγματοποιούντα σε διαφορετικές φάσεις , με την κάθε φάση να αφορά συγκεκριμένα 

ζητήματα .Στις περιπτώσεις αυτές καθώς τα δύο μέρη προχέανε σε κάθε φάση 

τηρώντας τις αντίστοιχες υποχρεώσεις για τις οποίες δεσμεύτηκαν ,προκύπτουν 

μελλοντικός συμφωνάς. Η διαδικασία αυτή των πολλαπλών φάσεων επιτρέπει στα δύο 

μέρη να διαπραγματεύονται έχοντας πλήρη εποπτεία των θεμάτων καθώς επίσης 

απαραίτητο συστατικό στοιχείο είναι και η συνεχής επικοινωνία. Οι επιχειρηματικές 

και επαγγελματικές διαπραγματεύσεις συνήθως περιλαμβάνουν περισσότερη δύναμη 

από οποιαδήποτε μεμονωμένη πλευρά κατά την διάρκεια της διαπραγματευτικής 

διαδικασίας.  
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Ύστερα από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω ,τα οποία αφορούν την προετοιμασία για 

την εφαρμογή της στρατηγικής και την φάση του σχεδιασμού , ακολούθως 

πραγματοποιείται η επιλογή της στρατηγικής με τις ανάλογες τακτικές οι οποίες θα 

ακολουθήσουν κάθε διαφορετική διαπραγματευτική διαδικασία. Ειδικότερα 

επισημαίνεται ότι τα είδη της στρατηγικής φύσης των διαπραγματεύσεων είναι τέσσερα 

και αναφέρονται παρακάτω: 

1. Η στρατηγική και οι τακτικές  της επιμεριστικής διαπραγμάτευσης , δηλαδή της 

διαπραγμάτευσης νίκη/ήττα(της αντίπαλης πλευράς). 

2. Η στρατηγική και οι τακτικές της συνθετικής διαπραγμάτευσης ,η οποία 

ονομάζεται νίκη/νικη (win-win), καθώς και τα δυο διαπραγματευόμενα μέρη κερδίζουν. 

3. Η διαπραγμάτευση ήττα/νίκη-της αντίπαλης πλευράς. 

4. Η διαπραγμάτευση ήττα /ήττα ,δηλαδή ήττα και των δυο πλευρών.  

Σε αυτό το σημείο όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι κατά συντριπτική πλειοψηφία 

χρησιμοποιούνται οι δύο πρώτες στρατηγικές διαπραγμάτευσης, ενώ παράλληλα οι 

περισσότερες διαπραγματεύσεις συνδυάζουν και τους δύο αυτούς διαπραγματευτικούς 

τύπους . Εξάλλου η ανάπτυξη των επιχειρήσεων ,το οποίο είναι το καίριο σημείο για το 

οποίο συνδυάζονται οι διαπραγματευτικές  ικανότητες και διαδικασίες προϋποθέτουν 

τους πρώτους δύο στρατηγικούς τύπους. Για τον λόγο αυτό στα πλαίσια της παρούσης 

μεταπτυχιακής εργασίας θα αναλύσουμε τους δυο αυτούς συγκεκριμένους 

διαπραγματευτικούς τύπους :την επιμεριστική και την συνθετική διαπραγμάτευση. 

Όπως αναλύσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο με τον όρο «στρατηγική» νοείται η 

εργασία η οποία πραγματοποιείται για να καθορίσει η επιχείρηση τον τελικό συνολικό 

στόχο ή αποτέλεσμα , ενώ με τον όρο «τακτική» εννοείται η εργασία η οποία 

πραγματοποιείται για την επιλογή τρόπων ,μεθόδων ,εργαλείων, τα οποία θα 

χρησιμοποιήσει η επιχείρηση για να επιτύχει τον στρατηγικό στόχο/αποτελεσμα . Στην 

συνέχεια σε ξεχωριστά κεφάλαια θα αναλύσουμε τις εν λόγω δυο στρατηγικές. 
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Κεφάλαιο 20 :  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ  

(WIN/LOSE) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

“Οι επιμεριστικές διαπραγματευτικές στρατηγικές και τακτικές είναι πολύ χρήσιμες 

όταν ένας διαπραγματευτής θέλει να μεγιστοποιήσει την αξία που επιτυγχάνεται με μια 

μόνο συμφωνία και όταν η σχέση με την άλλη πλευρά δεν είναι σημαντική». 

Roy Lewicki, David Saunders and John Minton, Essentials of Negotiation. 

 

20.1Ο ρόλος των εναλλακτικών λύσεων-σημείο συμβιβασμού. 

Στην περίπτωση της επιμεριστικής διαπραγμάτευσης οι εμπλεκόμενες πλευρές 

ανταγωνίζονται η μια την άλλη για την κατανομή ορισμένου ποσού η αξίας. Στις 

περισσότερες επιμεριστικές διαπραγματεύσεις το κέρδος της μιας πλευράς ισοδυναμεί 

με απώλεια μέρους συμφερόντων της άλλης πλευράς. Επίσης είναι γνωστή ως 

διαπραγμάτευση μηδενικού αθροίσματος (zero-sum). Ελάχιστες από τις 

διαπραγματεύσεις μιας επιχείρησης θα είναι καθαρά επιμεριστικές. Παρόλο που ο 

άμεσος ανταγωνισμός μεταξύ συμφερόντων και στόχων των διαπραγματευόμενων 

πλευρών είναι κάτι συνηθισμένο , υπάρχουν πάντα ευκαιρίες για την ενσωμάτωση των 

συμφερόντων και των προτιμήσεων της κάθε  πλευράς. 

Στην επιμεριστική διαπραγμάτευση γενικά δύο σημεία είναι σημαντικά : 

1) Η ανακάλυψη του σημείου αντίστασης της άλλης πλευράς και  

2) Ο επηρεασμός του. 

Η πληροφόρηση διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το είδος της 

διαπραγμάτευσης. 

Σύμφωνα με τον Riaffa (1982) όσο λιγότερες πληροφορίες γνωρίζει η άλλη πλευρά για 

τις αδυναμίες και την διαπραγματευτική δύναμη της επιχείρησης μας, τόσο καλύτερη 

είναι η θέση της εταιρείας μας. Οι πληροφορίες τις οποίες θα συλλέξουμε για την άλλη 

πλευρά είναι πολύ πιθανό να μας ευνοήσουνε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να μάθουμε 

όσα περισσότερα μπορούμε για τις περιστάσεις και τα συμφέροντα της άλλης πλευράς , 

συμπεριλαμβανομένων και του γιατί επιθυμούν αυτή την συμφωνία , τα πραγματικά της 

κίνητρα και τους επαγγελματικούς περιορισμούς της άλλης πλευράς καθώς και τις 

προτιμήσεις τους σε συγκεκριμένα ζητήματα ,επιλογές και εναλλακτικές λύσεις. 
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Επιβάλλεται να έχουμε μια δεξαμενή πληροφοριών για την άλλη πλευρά ,γνωρίζοντας 

την και να πραγματοποιήσουμε μια καλή αρχική προσφορά. Επιπλέον δεν πρέπει να 

υπερβάλλουμε , καθότι εάν διεκδικήσουμε κάτι με επιθετικότητα η απληστία η άλλη 

πλευρά μπορεί να αποχωρήσει και με αυτό τον τρόπο θα επέλθει το χάσιμο για το 

κλείσιμο της συμφωνίας. Ο στόχος τις περισσότερες φόρες μαθαίνεται η συνάγεται 

καθώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις. Η πρώτη πρόσφορα συνήθως ορίζει το 

διαπραγματευτικό εύρος. Οι έρευνες  καταδεικνύουν ότι τα αποτελέσματα της 

διαπραγμάτευσης σχετίζονται συχνά με την πρώτη πρόσφορα ,οπότε πρέπει να 

αρχίσουμε από το σωστό σημείο εκκίνησης. Όταν έχουμε μια βάσιμη αίσθηση για το 

σημείο αποχώρησης της άλλης πλευράς η πρόσφορα μας θα πρέπει να είναι σε αυτό το 

νούμερο ή λίγο υψηλότερη. Όπως προαναφέραμε δεν θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί ή 

άπληστοι , διότι υπάρχει το ενδεχόμενο η άλλη πλευρά να αποχωρήσει. Εάν στην 

συνέχεια ανακαλύψουμε ότι το σημείο της προηγούμενης προσφοράς της επιχείρησης 

μας βρίσκεται έξω από το εύρος της τιμής της άλλης διαπραγματευτικής πλευράς είναι 

απαραίτητο να υποχωρήσουμε διακριτικά και να αποφύγουμε τον υπαινιγμό ότι η 

πρώτη πρόσφορα μας είναι οριστική ενώ επίσης επιβάλλεται να έχουμε 

προετοιμασμένο ένα έτοιμο σκεπτικό για να υποστηρίξουμε τν μετατόπιση μας σε μια 

λιγότερο επιθετική προσφορά. όμως για τις θέσεις κατά την διαπραγμάτευση και τον 

ρόλο των παραχωρήσεων θα αναφερθούμε παρακάτω. 

Το άνοιγμα ανάμεσα στα σημεία αντίστασης των δύο πλευρών (σημείο αντίστασης 

νοείται το σημείο πέρα από το οποίο το άτομο δεν προτίθεται να προχωρήσει και 

προτιμάει να αποχωρήσει) ονομάζεται διαπραγματευτικό φάσμα , φάσμα 

διακανονισμού  ή ζώνη δυνητικής συμφωνίας κατά τον R. Lewicki, (2004). Εκτός από 

τις αρχικές προσφορές, τους στόχους και τα σημεία αντίστασης ένας τέταρτος 

παράγοντας ενδέχεται να εισαχθεί στις διαπραγματεύσεις: ένα εναλλακτικό αποτέλεσμα 

το οποίο μπορεί να επιτευχθεί φτάνοντας σε μια άλλη συμφωνία  με μια διαφορετική 

πλευρά. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι σε κάποιες διαπραγματεύσεις το ένα η και τα 

δύο μέρη ,ενδεχομένως έχουν την δυνατότητα της επιλογής περάτωσης μιας 

εναλλακτικής συμφωνίας. Η βασική διαδικασία της επιμεριστικής διαπραγμάτευσης 

είναι να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός μέσα στα όρια ενός θετικού διαπραγματευτικού 

φάσματος. Για να επιτευχθεί μια συμφωνία είναι απαραίτητο και οι δυο πλευρές να 

πιστεύουν ότι το σημείο συμβιβασμού είναι ότι καλύτερο μπορούν και είναι 

διατεθειμένοι να πετύχουν , άσχετα αυτό είναι λιγότερο επιθυμητό από αυτό το οποίο 

θα προτιμούσαν. 
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20.2 Πως θα επηρεάσουμε το σημείο αντίστασης της άλλης πλευράς 

Το σημείο αντίστασης της άλλης ορίζεται  από την αναμενόμενη αξία  ενός 

συγκεκριμένου αποτελέσματος. Η εν λόγω αξία με τη σειρά της είναι προϊόν της αξίας 

και του κόστους ενός αποτελέσματος. Επίσης το σημείο αντίστασης επηρεάζεται από το 

κόστος που έχει για ένα άτομο  η καθυστέρηση δυσκολία και η κωλυσιεργεί στην 

διαπραγμάτευση ή η διακοπή της διαπραγμάτευσης. Κατόπιν των ανωτέρω οι 

ακόλουθοι παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια επηρεασμού 

της αντίστασης της άλλης πλευράς : α) Η αξία την οποία δίνει η άλλη πλευρά σε ένα 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα , β) Το κόστος το οποίο προσδίδει η άλλη πλευρά στις 

καθυστερήσεις ή στις δυσκολίες της διαπραγμάτευσης , γ) το κόστος που έχει για την 

άλλη πλευρά η διακοπή των διαπραγματεύσεων. Επιπλέον  αντίστοιχα στην 

προϋπόθεση επηρεασμούς  της άποψης των άλλων ,πρέπει  να φροντίσουμε να 

καταλάβει η άλλη πλευρά την αξία την οποία δίνει η επιχείρηση μας  σε ένα 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα , το κόστος που προσδίδουμε στις καθυστερήσεις ή στις 

δυσκολίες και τις κωλυσιεργίες της διαπραγματευτικής διαδικασίας, καθώς και το 

κόστος για την διακοπή των διαπραγματεύσεων. Συνεπώς για παράδειγμα ,όσο 

περισσότερο μπορούμε να πείσουμε την άλλη πλευρά ότι το κόστος που θα έχουμε από 

την διακοπή της διαπραγματευτικής διαδικασίας θα είναι χαμηλό , τόσο πιο 

συγκρατημένο θα είναι το σημείο αντίστασης της άλλης πλευράς και αντίστοιχα όσο 

περισσότερο η διακοπή της διαπραγμάτευσης είναι δαπανηρή για την άλλη πλευρά , 

τόσο πιθανότερο είναι να ορίσει ένα μετριοπαθές σημείο αντίστασης. Επιπλέον επειδή 

όπως προαναφέραμε ,ένα σημείο αντίστασης  μεταβάλλεται ανάλογα  με την αξία την 

οποία προσδίδει στο συγκεκριμένο  αποτέλεσμα ? συνεπώς εάν κατορθώσουμε να 

πείσουμε την άλλη πλευρά να μειώσει την αξία που πιστεύει πως θα έχει αυτό το 

αποτέλεσμα , τότε το σημείο αντίστασης της μπορεί να γίνει πιο μετριοπαθής. 

Παράλληλα όσο περισσότερο μπορούμε να πείσουμε την άλλη πλευρά ότι για την 

επιχείρηση μας έχει αξία ένα αποτέλεσμα τα οποίο βρίσκεται έξω από το 

διαπραγματευτικό της εύρος , τόση περισσότερη πίεση μπορούμε να ασκήσουμε στην 

άλλη πλευρά να ορίσει ένα πιο μετριοπαθές σημείο αντίστασης σχέση με αυτό το 

αποτέλεσμα. (R.Lewicki,2004) .Από την περιγραφή των βασικών στρατηγικών της 

επιμεριστικής διαπραγμάτευσης , που πραγματοποιήσαμε παραπάνω, συνάγονται οι 

παρακάτω τέσσερις κινήσεις τακτικής που επιβάλλεται να πραγματοποιεί ένας 
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διαπραγματευτής ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση επιμεριστικής διαπραγμάτευσης για 

να επιτύχει το καλύτερο αποτέλεσμα και είναι οι ακόλουθες: 

1. Η αποτίμηση των αξιών της άλλης πλευράς για το αποτέλεσμα και το κόστος 

της διακοπής των διαπραγματεύσεων 

2. Ο επηρεασμός της εντύπωσης που έχει η άλλη πλευρά για τις αξίες του 

διαπραγματευτή ο οποίος αντικατοπτρίζει την επιχείρηση όταν συναλλάσσεται με την 

άλλη πλευρά ,για το αποτέλεσμα. 

3. Η αλλαγή των αντιλήψεων  της άλλης πλευράς για  τις δικές της άξιες για το 

αποτέλεσμα  

4. Να «παίξει» με το πραγματικό κόστος των κωλυσιεργιών ή της διακοπής των 

διαπραγματεύσεων 

20.3Κινήσεις τακτικής  

Από την περιγραφή των βασικών στρατηγικών της επιμεριστικής διαπραγμάτευσης , 

που πραγματοποίησε παραπάνω συνάγονται οι παρακάτω τέσσερις (4) κινήσεις 

τακτικής που πρέπει να πραγματοποιεί ένας διαπραγματευτής που βρίσκεται σε 

κατάσταση επιμεριστικής διαπραγμάτευσης  για να επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα 

: 

α) Να αποτιμήσει τις αξίες της άλλης πλευράς για το αποτέλεσμα και το κόστος της 

διακοπής των διαπραγματεύσεων. 

β) Να επηρεάσει την εντύπωση που έχει η άλλη πλευρά για τις αξίες του (του 

διαπραγματευτή) για το αποτέλεσμα. 

γ) Να αλλάξει την αντίληψη της άλλης πλευράς για τις δικές της αξίες για το 

αποτέλεσμα και  

δ) Να «παίξει» με το πραγματικό κόστος των κωλυσιεργιών ή της διακοπής των 

διαπραγματεύσεων.    

20.4 Θέσεις κατά την διαπραγμάτευση 

«  Όταν παζαρεύεις για λεφτά  ποτέ μην αναφέρεις πρώτος   για ποσά»                                           

Σεΐχης Γιαμανί, Σαουδαράβας Υπουργός πετρελαιου,1930 



458 
 

Οι αποτελεσματικοί διαπραγματευτές είναι απαραίτητο να κατανοήσουν κατά την 

διαπραγματευτική διαδικασία πώς να παίρνουν μια εναρκτήρια πρόσφορα η στάση , 

καθώς και τον ρόλο των παραχωρήσεων κατά την διαδικασία αυτή. 

Η αρχική θέση της κάθε πλευράς συνήθως αλλάζει στην συνέχεια ως αντίδραση στις 

πληροφορίες τις οποίες καταθέτει η άλλη πλευρά  ή λόγω της συμπεριφοράς της άλλης 

πλευράς, ακόμα των διαπραγματευτικών ικανοτήτων και επιδέξιων χειρισμών του 

διαπραγματευτή της άλλης πλευράς. Οι αλλαγές θέσεις συνοδεύεται από μια 

καινούργια ροή πληροφοριών  σχετικά με τις προθέσεις και την αξία των 

αποτελεσμάτων των αντιπάλων , καθώς και για τις πιθανές ζώνες διακανονισμού. 

20.5  Εναρκτήρια πρόσφορα –εναρκτήρια στάση 

Όταν ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις ο διαπραγματευτής  έχει  να αντιμετωπίσει 

δύσκολες αποφάσεις τόσο όσον αφορά την εναρκτήρια πρόσφορα /στάση και 

ειδικότερα αντιμετωπίζει τα ερωτήματα : « Ποια θα είναι η εναρκτήρια πρόσφορα? 

Υπάρχει το ενδεχόμενο να θεωρηθεί αρκετά χαμηλή και απορριφθεί η εναλλακτικά 

υπερβολικά υψηλή  από την άλλη πλευρά και απποριφθεί. Υπάρχει το ενεχόμενο να 

θεωρηθεί μετριοπαθής , ενώ θα μπορούσε ίσως να είναι υψηλότερη ούτος ώστε να  

αφήνει περιθώριο για ελιγμούς , είτε για να επιτευχθεί  κάποια στιγμή ένας καλύτερος 

διακανονισμός?» Οι μελέτες σύμφωνα με τους Brodt (1994), Chertkoff and Conley 

(1967) και από μια πλειάδα άλλων επιστημόνων καταδεικνύουν ότι οι διαπραγματευτές 

οι οποίοι πραγματοποιούν ακραίες προσφορές πετυχαίνουν υψηλότερους 

διακανονισμούς σε σχέση με αυτούς οι οποίοι κάνουν χαμηλές η μετριοπαθείς 

προσφορές .Περαιτέρω μελέτη για τα πλεονεκτήματα των ακραίων προσφορών έχουν 

πραγματοποιήσει οι Putnam and Jones to 1992 και ο Yukl, to 1974.. Οι ακραίες 

προσφορές όμως  έχουν δυο μειονεκτήματα: αφενός υπάρχει η πιθανότητα να 

απορριφθούν άμεσα  από την άλλη πλευρά και αφετέρου  δείχνουν μια τάση 

σκληρότητας ,η οποία μπορεί να είναι τροχοπέδη και να ζημιώσει τις μακροπρόθεσμες  

σχέσεις και για εξαιτίας αυτού οι διαπραγματευτές οι οποίοι ενεργούν με τον τρόπο 

αυτό θα πρέπει να έχουν και άμεσες προετοιμασμένες εναλλακτικές λύσεις στο 

χαρτοφυλάκιο τους , τις οποίες να χρησιμοποιήσουν εφόσον ο αντίπαλος 

διαπραγματευτής  αρνηθεί να συζητήσει μαζί τους. 
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20.6  Επιλογή της στάσης που πρέπει να υιοθετήσει ο διαπραγματευτής κατά το 

ξεκίνημα της επιμεριστικής διαπραγμάτευσης . Ανταγωνιστικότητα ή 

μετριοπάθεια ? 

Ορισμένοι διαπραγματευτές υιοθετούν εριστική στάση και επιτίθενται στις θέσεις, τις 

προσφορές ακόμη και στον χαρακτήρα της άλλης πλευράς ,η οποία αντιδρώντας 

ενδέχεται να συμπεριφερθεί με τον ίδιο τρόπο αντιπαραβάλλοντας και η ιδία 

επιθετικότητα στην επιθετικότητα της άλλης πλευράς. Ακοή και εάν δεν έχει ανιδρύσει 

με αυτό τον τρόπο η άλλη πλευρά το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα αντιδράσει με 

εγκάρδιο τρόπο. Άλλοι διαπραγματευτές τηρούν μια πιο μετριοπαθή στάση , με 

αποτέλεσμα ο τρόπος αντίδρασης της άλλης πλευράς να είναι πιο συγκρατημένος 

μπροστά σε μια τέτοιου είδους στάση. 

Συνήθως μια λογική διαπραγματευτική θέση συνοδεύεται από μια φιλική στάση , ενώ 

μια ακραία διαπραγματευτική θέση από μια σκληρή και ανταγωνιστική στάση. Σε κάθε 

περίπτωση όταν αλληλοσυγκρούονται τα μηνύματα της εναρκτήριας προσφοράς και 

στάσης  η άλλη πλευρά θα δυσκολευτεί να τα ερμηνεύσει και να απαντήσει σε αυτά. 

Πάντως σύμφωνα με τους Eyouboglou and Buja, το έτος 1993 η αποτελεσματική 

διαπραγμάτευση προϋποθέτει ένα σαφές, ξεκάθαρο μήνυμα μέσω της εναρκτήριας 

προσφοράς και της στάσης του διαπραγματευτή. 

20.7  Τακτικές για μια καλή αρχή λογικής διαπραγμάτευσης 

Σύμφωνα με το βιβλίο «Επιτυχημένες διαπραγματεύσεις μέσα σε μια εβδομάδα» του 

British Institute of Management και σύμφωνα με το Harvard Business Essentials το 

έτος 2008 τακτικές για μια καλή αρχή διαπραγματεύσεως  είναι οι παρακάτω: 

1. Παγίωση μιας θετικής ατμόσφαιρας με τις αρχικές παρατηρήσεις της δικής μας 

επιχείρησης. Η απόδοση τιμής στην άλλη πλευρά με την έκφραση σεβασμού για την 

πείρα και τις γνώσεις τους είναι σημαντικό στοιχείο. Ο προσδιορισμός της 

διαπραγμάτευσης ως μια κοινής υπόθεσης με έκφραση κατανόησης  και συμπάθεια στις 

ανησυχίες της άλλης πλευράς είναι απαραίτητο στοιχείο. 

2. Πραγματοποίηση μιας ανασκόπησης των θεμάτων/ζητηματων της 

διαπραγματευτικής ατζέντας, ούτος ώστε όλες οι πλευρές να επιβεβαιώσουν τα 

ζητήματα για τα οποία θα διεξαχθεί η συζήτηση. 

3. Πραγματοποίηση  συζήτησης περί των προσδοκιών σχετικά με την διαδικασία. 
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4. Πραγματοποίηση συζήτησης σχετικά με την διαδικασία, δηλαδή με το εάν θα 

γίνουν προτάσεις από την πρώτη στιγμή ή εάν θα υπάρξει προηγουμένως μια ανοικτή 

συζήτηση των θεμάτων. Από την συγκεκριμένη συζήτηση θα αποκαλυφθούν πολλά 

στοιχεία για το διαπραγματευτικό στυλ της άλλης πλευράς. 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανεπίσημη συζήτηση βοηθού ούτος ώστε όλες οι πλευρές 

να νιώσουν λιγότερο αμυντικές η μια προς την άλλη/άλλες και περισσότερο 

συνεργάσιμοι και επικοινωνιακοί. Επιπλέον   δίνει στην πλευρά της επιχείρησης μας 

την δυνατότητα καλύτερης κρίσης για την ειλικρίνεια της ομιλίας του αλλού 

διαπραγματευτή οποιαδήποτε στιγμή θέλουμε, και επιπλέον την δυνατότητα άντλησης 

στοιχείων για το ύφος και την συμπεριφορά της άλλης πλευράς. 

Όταν έρθει η ώρα να γίνει η πρόταση για πρόσφορα από τον αντίπαλο να τον 

ενθαρρύνουμε σε αυτό  εκτός των άλλων λεκτικών διεργασιών ,με τα κατάλληλα μη 

λεκτικά σήματα όπως θερμό χαμόγελο, ήρεμα νεύματα και μεγάλη προσήλωση όταν 

κοιτώντας τον στα μάτια,, ενώ επίσης καθόμαστε γυρισμένο πάντοτε κατά πρόσωπο 

,ελαφρά γερμένοι προς τα πίσω. 

Δ) Αρχικές παραχωρήσεις-προσεγγιση μέση αμοιβαίων παραχρήσεων 

 

20.8 Αρχικές παρατηρήσεις – προσέγγιση μέσω αμοιβαίων παραχωρήσεων - 

Τελική προσφορά 

«Η ανάγκη δεν έκανε ποτέ καλά παζαρέματα» 

Βενιαμίν Φραγκλίνος, Αμερικανός πολιτικός και συγγραφέας , 1706-1790. 

Είναι σκόπιμο να μην σπεύσουμε να δεχτούμε την πρώτη πρόταση ή την παραχώρηση 

η οποία θα γίνει προς την πλευρά της επιχείρησης μας. Ενδέχεται αν δεν απαντήσουμε 

«όχι» ή «ναι» και μένοντας σιωπηλοί ή αφήνοντας το θέμα ανοιχτό να οδηγήσει σε 

αναγκασμό της άλλης πλευράς  να πραγματοποιήσει μια καλύτερη πρόταση. Συνήθως η 

αντίπαλη πλευρά παρατηρεί με ενδιαφέρον όταν πραγματοποιήσει μια παραχώρηση και 

βλέπει την αντίδραση μας με απώτερο σκοπό να συμπεράνει ορισμένα στοιχειά , τα 

οποία περιλαμβάνουν και τα δυνατά και αδύναμα μας σημεία, ενώ παράλληλα 

διαμορφώνει την στάση την οποία θα κρατήσει στην συνεχεία. Άλλος τρόπος 

αντίδρασης στην πρώτη πρόταση ή παράχρηση είναι η «δυσάρεστη έκπληξη» .Με αυτό 

τον τρόπο η πλευρά μας δείχνει έκπληξη , στέλνοντας ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά με 
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απώτερο στόχο να καταλάβει ότι βρίσκουμε την πρόταση απαράδεκτη. Η έκπληξη 

μπορεί να εκδηλωθεί είτε με λόγια ,είτε με την γλώσσα του σώματος. 

Οι δυο πλευρές αισθάνονται καλύτερα όταν η διαπραγμάτευση περιλαμβάνει 

προοδευτικές παραχωρήσεις ,παρά όταν δεν συμβαίνει ένα Τάτιου είδους γεγονός. 

Αυτό ενδεχομένως να συμβαίνει εξαιτίας του ότι οι διαπραγματευτικές πλευρές και 

γενικότερα οι διαπραγματευτές αρέσκονται να θεωρούν ότι είναι ικανοί  να 

διαμορφώσουν την συμπεριφορά της άλλης πλευράς. Και να την οδηγήσουν στην 

επιλογή. 

Με σκοπό να ενθαρρύνουν περισσότερες παραχωρήσεις από την άλλη πλευρά , οι 

διαπραγματευτές μερικές φόρες συνδέουν τις παραχωρήσεις τους με μια προηγούμενη 

παραχώρηση την οποία έκανε η άλλη πλευρά και έτσι η πλευρά η οποία 

πραγματοποίησε πρώτη την αρχική παραχώρηση δεν αισθάνεται ότι μειώθηκε το κύρος 

της  και δεν προσβλήθηκε η υπόληψη της. 

Όταν η πρόσφορα ή αντιπροσφορά έχει πλησιάσει στο σημείο ,όπου ο διαπραγματευτής 

ελπίζει να πραγματοποιηθεί ο διακανονισμός ή η  νέα παραχώρηση είναι μικρότερου 

μεγέθους από την προηγούμενη ή τις προηγούμενες ,προκειμένου ο διαπραγματευτής 

οφείλει να μην οδηγηθεί περά από το σημείο αντίστασης του. Όταν συνεχίσει  να 

διαπραγματεύεται ένας διαπραγματευτής  είναι σημαντικό  να δώσει στην άλλη πλευρά 

να καταλάβει , με την συμπεριφορά του αλλά και με τα λόγια του ότι οι παραχωρήσεις 

πλησιάζουν στο τέλος. Η τελική πρόσφορα απαιτείται να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να 

εντυπωσιάσει ,άλλα όχι και τόσο μεγάλη ώστε να αλλά  ο διαπραγματευτής της 

επιχείρησης μας συγκρατιόταν και επομένως υπάρχει η δυνατότητα να 

πραγματοποιηθούν και άλλες παραχωρήσεις κατά τους Walton and McKersie (1965) το 

οποίο συνεπάγεται επίσης και  το χάσιμο του ελέγχου του διαπραγματευτή, επί των 

ζητημάτων του υπάρχοντος διαπραγματευτικού μείγματος. 

 

20.9 Ανακεφαλαίωση-κλεισιμο της συμφωνίας 

Καθώς πλησιάζουμε σε μια συμφωνία οποία επιθυμούμε να είναι η τελική ,είναι 

απαραίτητο να ανακοινώσουμε την απόφαση μας σχετικά με αυτό, ώστε η άλλη πλευρά 

να μην περιμένει άλλες παραχωρήσεις. Επίσης επιβάλλεται να επαναλάβουμε, εφόσον 

απαιτείται ,την ανωτέρω ανακοίνωση της επιχείρησης μας ,όχι ως απειλή η ως 

τετελεσμένο γεγονός, το οποίο ως προσέγγιση ονομάζεται  Μπλοφαρισμένος και έχει 
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εγκαταλειφθεί σαν τακτική  αλλά και για λόγους  ευγένεια , ειδικά όταν ο άλλος 

διαπραγματευτής μοιάζει να περιμένει τις περισσότερες κινήσεις από εμάς. Εάν είναι 

εμφανές ότι καταλήγουμε σε μία οριστική συμφωνία ,η οποία είναι αποδεκτή από την 

άλλη πλευρά  και όπως εννοείται και από την Διοίκηση της επιχείρησης μας και είναι 

ίσως ευνοϊκή για την επιχείρηση μας , πρέπει να αποθαρρύνουμε περαιτέρω πιέσεις και 

να επιδιώξουμε την έκφραση της προθυμίας μας να δεχτούμε το ολοκληρωμένο πακέτο 

,χωρίς αλλαγή και να εξηγήσουμε στην άλλη πλευρά ότι μια προσαρμογή που την  

ευνοεί σε έναν όρο θα πρέπει να αντισταθμιστεί με μια προσαρμογή σε ένα όρο που θα 

ευνοεί την δική μας πλευρά. Στο σημείο αυτό και πριν κλείσουμε την συμφωνία είναι 

σκόπιμο να προβούμε σε μια ανακεφαλαίωση στο διαπραγματευτικό πεδίο έχει 

εξέχουσα σημασία και είναι αναγκαία αλλά και απαραίτητη. 

Με την ανακεφαλαίωση σύμφωνα με το British Institute of Management (1993) 

αποσαφηνίζονται οι προτάσεις και οι όροι της συμφωνίας. Είναι χρήσιμο πάντα κατά 

την διάρκεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης να γίνονται ανακεφαλαιώσεις, 

προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση και οποιαδήποτε παρανόηση από 

τα διαπραγματευόμενα μέρη. Επιπλέον δίνεται δυναμική στη διαπραγμάτευση ακόμη 

και εάν δεν έχει τελειώσει  καθότι  με αυτή  δηλώνονται τα σημεία στα οποία τα μέρη 

συμφωνούν μέχρι την στιγμή εκείνη. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει και τα δυο μέρη να 

συμφωνούν με το περιεχόμενο της ανακεφαλαίωσης , ούτος ώστε να αποκλεισθεί το 

ενδεχόμενο να παραλειφθεί ή να τροποποιηθεί κάτι για το οποίο η μια πλευρά θεωρεί 

ότι έχει διευθετήσει η έχει διασαφηνιστεί πλήρως. 

Μετά το κλείσιμο της συμφωνίας είναι πολύ σημαντικό να πάρουν και τα δύο μέρη ένα 

επιβεβαιωμένο κείμενο της συμφωνίας. Από την διαπραγμάτευση προκύπτει τις 

περισσότερες φορές η δέσμευση των δυο ή περισσότερων μερών και πολλών ατόμων , 

συνεπώς είναι επιτακτική ανάγκη να συνταχθεί μια τυπική επιβεβαίωση. 

Ένα θέμα το οποίο επιβάλλεται και θα πρέπει να προβλέπεται είναι η πρόκυψη από την 

συμφωνία κάποιας νομικής δυνατότητας- δέσμευσης ,ολόσωστε εάν κάτι πάει στραβά 

να μπορεί η κάθε πλευρά να κινηθεί κατά του υπαιτίου νομικά. Επίσης η κάθε πλευρά  

μετά το κλείσιμο της συμφωνίας πρέπει να υπάρξει μιας σύγκριση της επιβεβαίωσης με 

τις σημειώσεις τασσόταν τα πρακτικά τα οποία θα καθαρογραφούν σε ένα 

συγκεκριμένο και συμφωνημένο χρονικό διάστημα μεταβάλλουν το γράμμα και το 

πνεύμα της συμφωνίας είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια έντονη και επίσημη 
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διαμαρτυρία. Κάθε αδράνεια στο θέμα αυτό μπορεί να θεωρηθεί σύμφωνα με τον Peter 

Fleming,(1993), ως αποδοχή της νέας κατάστασης. 

Επιπρόσθετα πρέπει να προσέχει η πλευρά μας (όπως φυσικά και όλες οι πλευρές) πολύ 

τα ψιλά γράμματα καθότι μπορεί να περιέχουν ένα νοίκι στοιχείο η οποιοδήποτε 

στοιχείο της συμφωνίας το οποίο η πλευρά μας μπορεί να μην αποδέχεται η να μην 

ήταν πρόθυμη να αποδεχτεί  και γι αυτό αποκρύπτεται. 

 

 

20.10  Συμπεράσματα-Αξιολογηση 

Μετά το πέρας της κάθε διαπραγμάτευσης ,πάντοτε επιβάλλεται να γίνεται διεξοδική 

και προσεκτική  αξιολόγηση των αποτελεσμάτων , τόσο απ την Διοίκηση της 

επιχείρησης με δικαίωμα έκφρασης φυσικά όλου του προσωπικού ,όσο και από τον 

διαπραγματευτή. 

Στην διαδικασία αξιολόγησης εντοπίζονται τυχόν λάθη η παραλείψεις οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν με σκοπό να μην επαναληφθούν  σε παρόμοιες διαπραγματεύσεις 

στο μέλλον, τις οποίες θα διεξάγει είτε η επιχείρηση μέσω αντιπροσώπου είτε ο 

διαπραγματευτής. 

Ειδικότερα δε ο διαπραγματευτής μετά την λήξη της διαπραγμάτευσης ,πάντοτε θα 

πρέπει να μελετά οποιοδήποτε  σχετικό υλικό υπάρχει και δημοσιεύεται για το θέμα 

των διαπραγματεύσεων (και φυσικά για το εφόσον υπάρχει για το θέμα το οποίο 

χειρίστηκε) , είτε σε άρθρα εφημερίδων, είτε σε εξειδικευμένα περιοδικά, σε βιβλία  

καθώς να και να έχει εισάγει την μέθοδο της συζητήσεις με έμπειρους ανθρώπους 

σχετικά με διαπραγματεύσεις, προκειμένου να βελτιώνονται συνεχώς οι γνώσεις του 

στο αντικείμενο του με σκοπό να γίνεται καλύτερος και αποτελεσματικότερος. 

 

20.11  Επιθετικές τακτικές  

«Δεν θα πρέπει να διαπραγματευόμαστε από φόβο. Αλλά να μην φοβόμαστε να 

διαπραγματευόμαστε» 

Τζον Κένεντυ, Αμερικανός Πρόεδρος ,    1960-1963  
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Οι επιθετικές τακτικές αποσκοπούν στην άσκηση πίεσης στους αντιπάλους για να 

κάνουν πράγματα , τα οποία δεν θα έκαναν υπό άλλες συνθήκες, και αυτός ο οποίος 

χρησιμοποιεί τέτοιου είδους μεθόδους σίγουρα έχει υιοθετήσει επιμεριστική 

διαπραγματευτική προσέγγιση. Πολλοί άνθρωποι όμως θεωρούν προσβλητικές αυτές 

τις τακτικές , οπότε αρχίζουν να αισθάνονται τα κίνητρα για εκδίκηση, όταν 

χρησιμοποιηθούν αυτές οι τακτικές εναντίον τους. 

Πολλοί διαπραγματευτές δεν τις υιοθετούν αλλά απεναντίας τις θεωρούν απαράδεκτες 

για οποιαδήποτε είδους διαπραγμάτευση. Η κάθε μια από αυτές τις τακτικές 

αντιμετωπίζει ρίσκο για αυτούς που την υιοθετούν διότι μπορεί να δημιουργήσει ζημία 

στην υπόληψη τους ,αποτυχημένες διαπραγματεύσεις, αρνητική δημοσιότητα  και 

γενικά ζημία σε κάθε περίπτωση γα την επιχείρηση και την φήμη της , όταν 

χρησιμοποιεί  διαπραγματευτές με αυτές τις μεθόδους τις οποίες αναφέρουμε  

.Όταν ένας διαπραγματευτής βρεθεί αντιμέτωπος με αυτές , λόγω χρησιμοποίησης τους 

από την αντίπαλη πλευρά έχει τέσσερις εναλλακτικές δυνατότητες αντιμετώπισης τους 

και ειδικότερα : 

1. Την αγνόηση  

2. Την συζήτηση  με την αντίπαλη πλευρά με σκοπό να την πειθώ της αντίπαλης 

πλευράς ότι δεν είναι προς το συμφέρον καμίας πλευράς , διότι και αυτή θα απαντήσει 

σκληρά 

3. Η αντίδραση με τον ίδιο τρόπο 

4. Η προσπάθεια σύναψης φιλικής σχέσης με την αντίπαλη πλευρά , προκειμένου 

αυτή να μην υιοθετήσει τέτοιες μεθόδους. Η προσπάθεια αυτή μπορεί να στηριχθεί 

στην επιχειρηματολογία ότι και οι δύο πλευρές έχουν κοινά σημεία και συμφέροντα και 

συνεπώς δεν αρμόζει η χρησιμοποίηση τέτοιων μεθόδων. 

Είναι σκόπιμο σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε τις σύνηθες επιθετικές τακτικές: 

20.11.α) Η τακτική του καλού και του κακού.:  

Ένας από τους διαπραγματευτές της άλλης πλευράς παριστάνει τον καλό ,ενώ ένας 

άλλος διαπραγματευτής της παριστάνει τον κακό χρησιμοποιώντας επιθετική στάση, 

τόνο φωνής, προτάσεις ή μη αποδοχή των προτάσεων της πλευράς μας κλπ. 

20.11.β)  Πολύ υψηλή /Πολύ χαμηλή προσφορά: 
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Οι διαπραγματευτές οι οποίοι χρησιμοποιούν την τακτική αυτή ξεκινούν με 

απαράδεκτα με απαράδεκτα υψηλή η χαμηλή εναρκτήρια πρόσφορα ,η οποία εξαρτάται 

από την θέση της οποία κατέχουν (πωλητής η αγοραστής) που γνωρίζουν ότι 

αποκλείεται να γίνει δεκτή με σκοπό η άλλη πλευρά να επανεκτιμήσει την εναρκτήρια 

προσφορά της και να πλησιάσει περισσότερο στο σημείο αντίστασης της. 

20.11.γ ) 3.Η παραπλάνηση: 

Οι διαπραγματευτές χρησιμοποιούν την τακτική της προσποίησης  για ένα θέμα σχετικά 

με την σημαντικότητα του, δηλαδή είτε ότι έχει πολύ είτε ότι έχει ελάχιστη σημασία για 

αυτούς , με στόχο η άλλη πλευρά την πραγματοποίηση μεγάλης κλίμακας 

παραχωρήσεων από την άλλη πλευρά  σε αλλά θέματα ως ανταλλαγή για το θέμα το 

οποίο στην πραγματικότητα  έχει ελάχιστη σημασία για την άλλη πλευρά και στο οποίο 

πραγματοποιεί υποτιθέμενες παραχωρήσεις. 

20.11.δ ) .Το δόλωμα : 

Οι διαπραγματευτές αυτοί πραγματοποιούν μια μικρή αναλογικά παραχώρηση  για ένα 

θέμα το οποιο δεν είχε συζητηθεί προηγουμένως και ζητάτε από την άλλη πλευρά 

αντάλλαγμα μεγαλύτερου μεγέθους. Η τακτική αυτή είναι μια μέθοδος εξαπάτησης. 

 20.11.ε)Η επιθετική συμπεριφορά: 

Ο διαπραγματευτής ο οπούς χρησιμοποιεί αυτή την τακτική ακολουθεί μια σκληρή , 

αδιάλλακτη θέση ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να πιέσει την άλλη πλευρά να 

πραγματοποιήσει πολλές παραχωρήσεις για να καταλήξουν σε συμφωνία.  

20.11.στ)    Ο δειλός  

Οι διαπραγματευτές οι οποίοι χρησιμοποιούν την μέθοδο αυτή  συνδυάζουν μια μεγάλη 

μπλόφα με μια απειλή για να εξαναγκάσουν την άλλη πλευρά να δειλιάσει και να 

πάρουν αυτό το οποίο επιθυμούν. 
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Κεφάλαιο 21 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

«Εφόσον κανένας δεν θα έχει μείνει για να συζητήσει για την ειρήνη μετά τον 

πόλεμο, είναι καλή ιδία να κάνουμε την διάσκεψη ειρήνης πρώτα» 

William Glaser, Αμερικανός ψυχοθεραπευτής, 1925-2013 

 

21.1  Γενικά  

 Στη συνθετική διαπραγμάτευση οι στόχοι των δύο πλευρών δεν βρίσκονται σε 

αντιπαράθεση και οι διαπραγματευτές αναζητούν λύσεις επωφελείς και για τα δύο 

μέρη. Η κύρια δομή της διαπραγμάτευσης  είναι τέτοια που να επιτρέπει και στις δύο 

πλευρές να επιτύχουν αυτό που θέλουν. 

 Όσοι επιθυμούν την διαδικασία της συνθετικής διαπραγμάτευσης πρέπει να 

συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο, ώστε τόσο για το περιεχόμενο, όσο και για την 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης αφ’ ενός να υπάρχει πρόθυμη συνεργασία και 

αφετέρου δέσμευση όλων των εμπλεκομένων μερών.  

 

21.2  Οι απαραίτητες διαδικασίες της συνθετικής(win/win) διαπραγμάτευσης 

 

 Οι παρακάτω διαδικασίες είναι συνήθως σημαντικές για να επιτευχθεί ο 

επιδιωκόμενος σκοπός της συνθετικής διαπραγμάτευσης :  

1) Απρόσκοπτη και ανοιχτή ροή πληροφοριών  

 Σύμφωνα με τον Pruitt το έτος 1981 και τον Thompson το έτος 1991 η ανταλλαγή 

πληροφοριών προάγει αποτελεσματικά την ανάπτυξη επιτυχημένων συνθετικών 

λύσεων.  Για να προκύψει η απαραίτητη ανταλλαγή οι διαπραγματευτές θα πρέπει να 

είναι πρόθυμοι να αποκαλύψουν τους πραγματικούς τους στόχους και να ακούσουν 

προσεκτικά ο ένας τον άλλον. 

 Συνεπώς για να προκύψει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα θα πρέπει, μεταξύ των 

άλλων, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για μία ανοιχτή συζήτηση και 

γενικά οι συζητήσεις να ξεκινήσουν ομαλά χωρίς εντάσεις. Για να επιτευχθεί  ο 

περιορισμός  της έντασης θα είναι εποικοδομητικό ο διαπραγματευτής μας να εκφράσει 

το σεβασμό του για τις εμπειρίες και τις ικανότητες της άλλης πλευράς, να εκφράσει με 

σαφήνεια  το  πόσο κατανοεί  τις ανησυχίες και τους στόχους της άλλης πλευράς και να 

διατυπώσει καθαρά το ζήτημα της διαπραγμάτευσης σαν μία προσπάθεια για την 

επίλυσή του από κοινού με την άλλη πλευρά. 
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2) Διερεύνηση συμφερόντων της άλλης πλευράς 

 Ο διαπραγματευτής μας πρέπει :  

α) Να ρωτήσει ποιες είναι οι ανάγκες, τα συμφέροντα, οι ανησυχίες και οι στόχοι της 

άλλης πλευράς και να αξιολογήσει την προθυμία της να κάνει ανταλλαγές.  

β) Να ερευνήσει τα συμφέροντα της άλλης πλευράς, ρωτώντας γιατί ορισμένες 

συνθήκες και ορισμένα στοιχεία  (για τα οποία  του δημιουργούνται απορίες) είναι 

σημαντικά. 

γ) Να ακούει με προσοχή τις απαντήσεις της άλλης πλευράς, χωρίς να επεμβαίνει για να 

ανακρίνει, να διορθώσει ή να προβάλλει τις αντιρρήσεις του. 

δ) Να εκφράζει την κατανόησή του για την προοπτική, τις ανάγκες και τα συμφέροντα 

της άλλης πλευράς. Η  κατανόηση, είναι ιδιαίτερα σημαντική σε καταστάσεις που είναι 

ιδιαίτερα φορτισμένες. 

δ) Να προσαρμόσει τις υποθέσεις βασισμένες σε ότι επί πλέον μαθαίνει, διότι 

ενδεχομένως οι υποθέσεις που είχε κάνει προηγουμένως, κατά την διάρκεια  της 

προετοιμασίας, για τα συμφέροντα και τις καταστάσεις της άλλης πλευράς, βάσει των 

πληροφοριών που έλαβε, να είναι λάθος, οπότε  κατά τους Kemp and Smith (1994) και 

Olekans, Smith and Walsh το έτος 1996 στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 

επανεξετάσει την τακτική του και να κινηθεί αναλόγως. 

 

3) Παροχή σημαντικών πληροφοριών για την κατάσταση της επιχείρησής  μας 

 Ο διαπραγματευτής  μας θα πρέπει να είναι πρόθυμος να μιλήσει για τις  

ανάγκες, τα συμφέροντα και τις ανησυχίες της δικής μας επιχείρησης. Είναι εξίσου 

σημαντικό να εξηγήσει τι έχει ανάγκη η επιχείρησή μας και τι θέλουμε (και γιατί), όσο 

σημαντικό είναι να ακούσουμε την άλλη πλευρά. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μία 

ισορροπία μεταξύ της κατανόησης και του δυναμισμού, που αποτελούν κρίσιμα 

στοιχεία για μία αποτελεσματική διαπραγμάτευση.  

4) Έμφαση στα κοινά σημεία των  δύο  (2) πλευρών και ελαχιστοποίηση των 

διαφορών 

 Κατά την διαπραγμάτευσης απαιτείται, όπως και οι δύο πλευρές εστιάσουν στα 

κοινά σημεία, και ελαχιστοποιήσουν τις διαφορές, προκειμένου να προσδιοριστούν και 

ακολούθως να επιτευχθούν οι μείζονες στόχοι, οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες και 

τους στόχους και των δύο (2) πλευρών. 

 Για να επιτύχουν οι διαπραγματευτές τον στόχο αυτό είναι  απαραίτητη η 

συνεχής  ροή και ανταλλαγή πληροφοριών, η οποία, ενδεχομένως, δεδομένης και της 

αλληλοκατανόησης των δύο πλευρών, μπορεί να οδηγήσει τους διαπραγματευτές σε 
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επανακαθορισμό των ατομικών στόχων και στην υιοθέτηση διαφορετικής αντίληψης ή 

πλαισίου αναφοράς, από αυτό που είχαν αρχικά. 

 Μερικές φορές ο συλλογικός στόχος είναι ξεκάθαρος και προφανής, άλλες 

φορές όμως δεν είναι ξεκάθαρος, ούτε και πολύ εύκολα αντιληπτός και στις 

περιπτώσεις όμως αυτές βρίσκεται η επιθυμητή λύση όταν τα δύο μέρη εστιάσουν στα 

κοινά σημεία και καταφέρουν να προσδιορίζουν τους μείζονες στόχους. 

5) Αναζήτηση λύσεων κοινά αποδεκτών και από τις δύο πλευρές 

 Οι διαπραγματευτές των δύο (2) πλευρών δεν θα πρέπει να  αισθάνονται 

πιεσμένοι να κλείσουν τη συμφωνία πολύ σύντομα. Αντίθετα πρέπει να δημιουργούν 

επιλογές που  προσφέρουν αμοιβαίο όφελος. 

 Για τον λόγο αυτό δεν θα πρέπει να μπαίνουν στον πειρασμό να κλείνουν πολύ 

γρήγορα τη συμφωνία και μάλιστα όταν υπάρχει πρώτη αποδεκτή πρόταση, έχοντας 

όμως ανταλλάξει ελάχιστες  πληροφορίες. Πρέπει να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 

για  να καταλήξουν σε μία συμφωνία που είναι πιο επωφελής  και για τις δύο σας 

πλευρές. Πρέπει να υπάρξουν μεν κάποιες παραδοχές ότι η πρόταση αξίζει να 

εξετασθεί, αλλά να τονισθεί , όμως ότι πιθανώς στη συνέχεια να βελτιωθεί και να 

υπάρξει καλύτερο αποτέλεσμα, αν προκύψουν και κάποια  άλλα στοιχεία για τα 

ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες άλλης πλευράς. Επίσης επιβάλλεται σύμφωνα με τους 

Fisher, Ury and Patton (1991) και Pruitt and Rubin (1986) να υποστηρίζουν σταθερά τα 

υφιστάμενα πρωταρχικά συμφέροντα της επιχείρησης τους αλλά να είναι και ευέλικτοι 

ως προς τον τρόπο ικανοποίησης των αναγκαίους 

 

21.3   Τα βασικά βήματα  στη διαδικασία της συνθετικής διαπραγμάτευσης  

21.3.1 Εντοπισμός και ορισμός του προβλήματος, κατά αποδεκτό τρόπο και από τις 

δύο πλευρές 

 Ο ορισμός του προβλήματος είναι συχνά το δυσκολότερο βήμα. Το πρόβλημα 

πρέπει να ορίζεται από κοινού και από τις δύο (2) πλευρές, προκειμένου να συνάγονται 

με ακρίβεια οι ανάγκες και οι προτεραιότητες  και των δύο  (2) πλευρών. Η διατύπωσή 

του πρέπει να είναι ξεκάθαρη και απλή. Ο κύριος στόχος της διαπραγμάτευσης είναι η 

επίλυση του αρχικού προβλήματος. 

 Τυχόν υπάρχοντα δευτερεύοντα θέματα πρέπει να αναφέρονται μόνο όταν είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένα με το αρχικό πρόβλημα. Αν υπάρχουν πολλά θέματα, θα πρέπει 

οι διαπραγματευτές να ορίσουν σαφώς την μεταξύ τους σχέση και να συμφωνήσουν εάν 

θα τα προσεγγίσουν σαν ξεχωριστά προβλήματα ή σαν ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. 
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 Τα μέρη πρέπει να ορίσουν το πρόβλημα σαν ένα ειδικό  και συγκεκριμένο 

στόχο, που πρέπει να επιτευχθεί (τι θέλουμε να πετύχουμε) παρά σαν μία διαδικασία 

(πως θα το πετύχουμε). Η κατανόηση του ποια εμπόδια αντιμετωπίζονται και ποια δεν 

μπορούν να αντιμετωπιστούν είναι  μία πολύ κρίσιμη και άκρως σημαντική προσέγγιση 

στο είδος αυτής της διαπραγμάτευσης (συνθετική), διότι πέραν των άλλων μας 

προσδιορίζει για το τι είναι διαπραγματεύσιμο και τι δεν είναι. 

 Για να έχουμε θετική έκβαση πρέπει το πρόβλημα να ορίζεται με ουδέτερους 

όρους αποδεκτούς και από τις δύο (2) πλευρές και όχι έτσι ώστε να κατηγορεί το ένα 

μέρος το άλλο ότι η διατύπωση ευνοεί τις προτιμήσεις και τις προτεραιότητες της άλλης 

πλευράς (LEWICKI κλπ., η φύση της διαπραγματεύσεως , εκδόσεις Κρητικός 2004, 

σελίδα 179 και επ.). 

 

21.3.2 Πλήρης κατανόηση προβλήματος – προσδιορισμός συμφερόντων και 

αναγκών 

 Σύμφωνα με τους Fisher, Uri and Patton (1991) στο παγκοσμίως γνωστό βιβλίο 

τους «Getting to Yes» με αρχική επισήμανση από τον Follet το έτος 1940  το κλειδί για 

την επίτευξη μιας συνθετικής συμφωνίας είναι η ικανότητα των πλευρών να 

κατανοήσουν η μία τα συμφέροντα της άλλης πλευράς. Διακεκριμένοι συγγραφείς της 

διαδικασίας των διαπραγματεύσεων υποστηρίζουν ότι παρόλο που οι διαπραγματευτές 

ενδεχομένως να δυσκολευτούν να ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες θέσεις του 

καθενός, μια κατανόηση των βασικών συμφερόντων μπορεί να τους δώσει την 

δυνατότητα να επινοήσουν λύσεις που να  καλύπτουν τα συμφέροντα αυτά. 

 Όταν από τη συζήτηση αναδειχτούν τα  διαφορετικά συμφέροντα που 

υπάρχουν, τότε οι δύο πλευρές θα αντιληφθούν ότι ενδιαφέρονται  για διαφορετικά 

πράγματα και θα προσπαθήσουν να βρουν μια λύση που να  καλύπτει τα συμφέροντα 

και των δύο εμπλεκομένων πλευρών. 

 Τα συμφέροντα εκτός από ουσιαστικά μπορεί να είναι και διαδικαστικά, αρχών  

ή και σχέσεων και για αναδειχτούν στο προσκήνιο είναι σημαντικό οι άνθρωποι (της 

κάθε πλευράς) να ζητήσουν εσωτερικές απαντήσεις και να ανακαλύψουν και να 

προσδιορίσουν το σχετικό εσωτερικό τους περιεχόμενο που περιλαμβάνει τους φόβους, 

τις φιλοδοξίες, τις ελπίδες και τις επιθυμίες τους. 

 Σε μια ομάδα διαπραγματευτών η κοινή τους στάση βασίζεται σε μία ενιαία 

θέση παρά σε ένα σύνολο συμφερόντων. 
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21.3.3 Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων 

 Παρακάτω παρατίθενται μερικές προτάσεις για την ανεύρεση εναλλακτικών 

λύσεων επωφελών και για τις δύο (2 ) πλευρές : 

- Να υπάρξει μετακίνηση από ένα συγκεκριμένο ζήτημα σε μία γενικότερη περιγραφή 

του  προβλήματος και ακολούθως αφού γίνει αναφορά σε θεωρητικές λύσεις, στη 

συνέχεια η συζήτηση να επανέλθει στο συγκεκριμένο ζήτημα που απασχολεί τις δύο (2) 

πλευρές.  

- Να δοθεί και πάλι προσοχή στα κοινά συμφέροντα και να συζητηθούν ευκαιρίες για 

συνεργασία.  Με τον τρόπο αυτό η άλλη πλευρά θα κατανοήσει πλήρως ότι η πλευρά 

μας είναι πρόθυμη και προσπαθεί να ικανοποιήσει  και τα συμφέροντα της άλλης 

πλευράς. 

- Να γίνει ανταλλαγή ιδεών από κοινού με την άλλη πλευρά, σε καθορισμένα πλαίσια 

κανόνων μέσα στα οποία οι συμμετέχοντες να εκφράσουν οποιαδήποτε σχετική ιδέα 

τους, όσο και αν φαίνεται παράτολμη ή ανεδαφική.  

Εξυπακούεται ότι, στην περίπτωση αυτή (στη φάση αυτή) δεν θα επικριθεί  ούτε θα 

αποδοκιμαστεί καμία πρόταση, διότι   σε διαφορετική περίπτωση οι συμμετέχοντες  θα 

διστάσουν να εκφέρουν άλλες παρόμοιες προτάσεις και θα αχρηστευτεί αυτή η 

πρωτοβουλία. 

-  Η παρουσίαση των προτάσεων να γίνει με όρους περιγραφής κέρδους και όχι 

απώλειας για την άλλη πλευρά, δηλαδή για παράδειγμα, εάν η άλλη πλευρά περίμενε 

μία αύξηση της προσφοράς της δικής μας πλευράς, η πρόταση πρέπει να  διατυπωθεί με 

όρους κέρδους για την άλλη πλευρά και όχι απώλειας εάν η προσφορά μας δεν 

καλύπτει όλο το εύρος της διαφοράς των δύο (2) πλευρών. Δηλαδή εάν η άλλη πλευρά 

ζητούσε αύξηση της προσφοράς κατά 30%, κι εμείς θέλουμε να αυξήσουμε την 

προηγούμενη προσφορά μας κατά 10% θα πούμε ότι σας «αυξάνουμε την προσφορά 

μας κατά 10%» και δεν θα πούμε  «αυξάνουμε την προσφορά μας, μειωμένη όμως κατά 

20% από αυτό που θέλετε». 

- Να ξεχωρίσουμε και να απομονώσουμε οποιαδήποτε ανταγωνιστική τακτική που 

τυχόν υπάρχει στη γενικότερη συμπεριφορά μας επίλυσης των υπαρχόντων 

προβλημάτων. 

- Επί πλέον εάν το αντικείμενο της διαφοράς ήταν ο προσδιορισμός του ύψους της 

τιμής ενός ακινήτου που θα αγόραζε η πλευρά μας από την άλλη πλευρά  και η άλλη 

πλευρά ήθελε, για παράδειγμα, 500.000 ΕΥΡΩ, ενώ η δική μας πλευρά είχε την 

δυνατότητα να δώσει 430.000 ΕΥΡΩ, σε μετρητά, τότε θα μπορούσε η πλευρά μας  να 

πει στην άλλη πλευρά «Γνωρίζουμε πως θέλετε 500.000 ΕΥΡΩ και ίσως κάποια μέρα 
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να σας προσφερθεί το ποσό αυτό. Εμείς όμως μπορούμε να σας δώσουμε 430.000 

ΕΥΡΩ, τώρα, εάν κλείσουμε τη συμφωνία». 

- Στην προκειμένη περίπτωση η άλλη πλευρά μπορεί να συμφωνούσε και να απέφευγε 

το ρίσκο να περιμένει να εισπράξει 500.000 ΕΥΡΩ από άλλο αγοραστή, ο οποίος δεν  

θα είχε να δώσει όλα τα χρήματα αμέσως όπως θα έδινε η πλευρά μας. 

 

21.3.4 Αξιολόγηση και επιλογή εναλλακτικών λύσεων  

 Η επόμενη κίνηση είναι να αξιολογήσουμε τις εναλλακτικές λύσεις που 

προέκυψαν κατά την προηγούμενη φάση και να διαλέξουμε τις καλύτερες για να 

εφαρμόσουμε. 

 Όταν το πρόβλημα που μας απασχολεί είναι σχετικά απλό, το στάδιο 

αξιολόγησης και επιλογής μπορεί να γίνει ένα. Όταν όμως  οι διαπραγματευτές είναι  

άπειροι ή δεν αισθάνονται ασφαλείς πρέπει να ακολουθήσουν με την σειρά τα εξής 

ξεχωριστά βήματα :   

Θα πρέπει να αξιολογήσουν την κάθε εναλλακτική λύση με βάση τα κριτήρια τους. Αν 

καμία επιλογή ή ομάδα δεν φαίνεται αποδεκτή και κατάλληλη αυτό αποδεικνύει ότι το 

πρόβλημα δεν έχει οριστεί με σαφήνεια και θα πρέπει  να γίνει προσπάθεια σαφούς 

ορισμού του και πάλι. Αν τα πρότυπα που καθορίστηκαν δεν είναι λογικά, ή ρεαλιστικά 

πρέπει να γίνει προσπάθεια και πάλι καθορισμού τους. Τέλος θα πρέπει  να συζητήσουν 

τα πλεονεκτήματα όλων των  προτεινόμενων επιλογών της κάθε πλευράς και να  βρουν 

τις καλύτερες εναλλακτικές λύσεις.  Για την αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων 

μπορούν να εφαρμοστούν οι παρακάτω κανόνες ώστε να οδηγηθούμε σε μία συμφωνία 

: 

-  Περιορισμός των εναλλακτικών λύσεων σε όσες υποστηρίζονται ζωηρά από έναν ή 

περισσότερους διαπραγματευτές. Οι λύσεις που δεν υποστηρίζονται σθεναρά από ένα 

τουλάχιστο διαπραγματευτή πρέπει να αποσυρθούν.  

 - Κατά τους Fisher, Ury and Patton (1991) πρέπει  γίνει συμφωνία στα κριτήρια, με τα 

οποία θα αξιολογηθούν οι εναλλακτικές λύσεις, προκειμένου να καθοριστούν δίκαια, 

σωστά κατάλληλα και αντικειμενικά κριτήρια, έτσι θα αποκλειστούν προσωπικές 

προτιμήσεις. Αργότερα εφόσον συμφωνούν τα μέρη, αναλόγως, μπορεί να γίνει και 

επανακαθορισμός των κριτηρίων. 

 Οι προτεινόμενες εναλλακτικές να αξιολογούνται με τα κριτήρια της ποιότητας 

και της αποδοχής από αυτούς που θα τις εφαρμόσουν. Στα πλαίσια  αυτά μπορούν να 

αναζητηθούν και προηγούμενα παρόμοια δίκαια αποτελέσματα, με πρότυπα την 

δικαιοσύνη και την ποιότητα κατά τους Fisher, Uri and Patton (1991) όταν υπήρχαν 
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παρόμοιες εναλλακτικές προτάσεις για αξιολόγηση, ούτως ώστε να υπάρξει και 

ανάλογη νέα χρησιμοποίηση τους στις  υπό κρίση περιπτώσεις, στιες οποίες έχουμε 

εμπλακεί.  

-  Για τις προτάσεις που υποβάλλουμε να είμαστε πρόθυμοι να τις αιτιολογήσουμε. 

- Στην επιλογή εναλλακτικών λύσεων να λαμβάνουμε υπόψη και τις υπάρχουσες άυλες 

αξίες.  Αυτό αποτελεί μία  καλή πρακτική να βοηθούμε  και την άλλη πλευρά να 

επιζητεί και να εντοπίζει τις αξίες αυτές και να τις εκφράζει δημόσια σαν ένα 

παράγοντα της διαδικασίας αξιολόγησης. 

- Να χρησιμοποιούνται υποομάδες για την αξιολόγηση πολύπλοκων λύσεων, όταν 

συζητούνται πολλές λύσεις ή όταν μία λύση πρόκειται να επηρεάσει πολλά άτομα. Οι 

υποομάδες συγκροτούνται από εκπροσώπους της κάθε πλευράς. 

- Να γίνονται διαλείμματα, όταν απαιτείται, προκειμένου να επανέρχεται η ψυχική 

ηρεμία των διαπραγματευτών. 

 Όταν έχουμε να επιλέξουμε διαπραγματευτικά πακέτα, τότε πρέπει να 

διερευνώνται και τρόποι ανταλλαγής παροχών (logroll). 

- Όταν η επιλογή λύσεων απαιτεί ρίσκο τότε οι δύο πλευρές πρέπει να επινοήσουν μία 

λύση που θα μοιράζεται τόσο τις ευκαιρίες ενός καλού μέλλοντος, όσο και το κόστος 

ενός αρνητικού μέλλοντος. 

- Όλες οι αποφάσεις πρέπει να είναι προσωρινές και υπό αίρεση μέχρι να 

ολοκληρωθούν όλες οι πλευρές της τελικής πρότασης. 

- Να υπάρχει περιορισμός των διατυπώσεων και των πρακτικών μέχρι να κλείσουν οι 

τελικές συμφωνίες. 

- Όσο περισσότερο λιγότερα είναι τα γραπτά στην φάση  επινόησης των λύσεων, τόσο 

το καλύτερο. 

- Να αποφεύγεται η ευκολία της ψηφοφορίας στις τελικές συμφωνίες ή πακέτα, διότι η 

πλευρά που χάνει νοιώθει αρνητικά και ενδεχομένως οι «χαμένοι» να αισθάνονται 

λιγότερο δεσμευμένοι από το αποτέλεσμα που συμφωνήθηκε. 

 

21.4 Παράγοντες που διευκολύνουν μία συνθετική προσέγγιση 

 Όπως έχουμε αναφέρει παραπάνω για να υπάρξει μία επιτυχημένη συνθετική 

διαπραγμάτευση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα δύο (2) μέρη να βρουν μια αμοιβαία 

αποδεκτή βάση. Εκτός όμως από την παραπάνω αναμφισβήτητη διαπίστωση, 

υπάρχουν, επί πλέον, επτά (7) παράγοντες  που επιδρούν στην προδιάθεση για να 

επιλυθούν τα προβλήματα και στη προθυμία για να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. 

 Οι επτά παράγοντες είναι οι εξής : 
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21.4.1  Κοινός αντικειμενικός σκοπός ή στόχος  

 Τρία είδη στόχων διευκολύνουν την ανάπτυξη συνθετικών συμφωνιών. Οι 

στόχοι αυτοί είναι οι κοινοί, οι αμοιβαίοι, και οι συλλογικοί και ειδικότερα :  

 Ένας κοινός στόχος είναι αυτός που τον θέτουν και οι δύο πλευρές και η 

καθεμία πλευρά ωφελείται κατά τρόπο, που δεν θα ήταν δυνατός αν δεν υπήρχε η 

συνεργασία των δύο πλευρών και ο ορισμός του κοινού στόχου. 

 Ένας αμοιβαίος στόχος είναι αυτός  που θέλουν να επιτύχουν οι δύο πλευρές, 

αλλά έχοντας διαφορετική ωφέλεια η κάθε πλευρά.  

 Ένας συλλογικός στόχος είναι αυτός που θέτουν άτομα με διαφορετικούς 

προσωπικούς στόχους, που συμφωνούν όμως να τους συνδυάσουν σε μια συλλογική 

προσπάθεια. 

 Στην κατάσταση της συνθετικής διαπραγμάτευσης το βασικό στοιχείο που 

κυριαρχεί είναι η πεποίθηση  ότι όλες οι πλευρές μπορούν να ωφεληθούν.  

 Επί πλέον έχει παρατηρηθεί ότι οι πολιτισμικές διαφορές επηρεάζουν τον τρόπο 

με τον οποίο οι άνθρωποι θα κρίνουν τους στόχους. Ειδικότερα οι άνθρωποι με 

ατομιστική κουλτούρα συνεργάζονται με την άλλη πλευρά επειδή έχουν ανάγκη την 

άλλη πλευρά για να πετύχουν τους δικούς τους στόχους, ενώ άνθρωποι με 

κολεκτιβιστική κουλτούρα  συνεργάζονται με την άλλη πλευρά έχοντας ανεπτυγμένο το 

αίσθημα αυτοθυσίας για το κοινό καλό. Αυτές τις νοοτροπίες οι επιδέξιοι 

διαπραγματευτές τις χρησιμοποιούν ανάλογα για να επηρεάσουν την άλλη πλευρά. 

21.4.2 Πίστη στην ικανότητα να λύνουμε προβλήματα  

 Οι πλευρές που πιστεύουν ότι μπορούν να δουλέψουν μαζί για την επίλυση των 

προβλημάτων, συνήθως τα καταφέρνουν. Επιπλέον η εμπειρία του διαπραγματευτή 

στην ουσία του προβλήματος ενισχύει αυτή την ικανότητα, καθότι γνωρίζει το 

πρόβλημα σε βάθος και συνεπώς για τις πιθανές λύσεις του υπάρχουν.  Επίσης   η 

εμπειρία του διαπραγματευτή, όσο και η αυτοπεποίθηση του τον βοηθούν στο να 

αντιληφθεί το πρόβλημα και τις πιθανές λύσεις με πιο ανοιχτό μυαλό. 

21.4.3 Πεποίθηση στην αξία της θέσης μας και της άποψης των άλλων  

 Στη συνθετική διαπραγμάτευση οι διαπραγματευτές αποδέχονται ως έγκυρες και 

ακριβείς τις απόψεις, τις επιθυμίες και τις πληροφορίες τόσο της δικής τους, όσο και 

της άλλη πλευράς και προσπαθούν να ενσωματώσουν τις απόψεις τους στην ομαδική 

λύση και έτσι επειδή οι δύο πλευρές αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, αμοιβαία 

επωφελείς, αυξάνονται οι πιθανότητες  εξεύρεσης λύσης. 

21.4.4 Το κίνητρο και η δέσμευση για συνεργασία 
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 Οι δύο πλευρές διευκολύνουν την επιτυχημένη συνθετική διαπραγμάτευση όταν 

έχουν κίνητρο για να συνεργαστούν και όχι για να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, καθώς 

και όταν δεσμευτούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία επωφελή και για τις δύο 

πλευρές.  

21.4.5 Εμπιστοσύνη 

 Οι άνθρωποι που δεν εμπιστεύονται ο ένας τον άλλο ενεργούν αμυντικά ή 

επιφυλακτικά και έτσι δεν εμπιστεύονται τις πληροφορίες της άλλης πλευράς, 

φοβούμενοι την παραπλάνηση. Έτσι όμως υπονομεύεται η διαπραγματευτική 

διαδικασία. Για τον λόγο αυτό η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, μετουσιώνεται σε 

κλίμα συνεργασίας, καθώς αντιμετωπίζει η μια πλευρά την άλλη με εντιμότητα και 

ειλικρίνεια και με διάθεση να καταλήξουν σε αμοιβαία επωφελή λύση. 

21.4.6 Ξεκάθαρη και ειλικρινής επικοινωνία 

 Όταν η επικοινωνία είναι ειλικρινής και ξεκάθαρη, τότε αποφεύγονται οι 

γενικότητες και αοριστίες και εφευρίσκονται τρόποι για να αντιμετωπίζονται 

προβλήματα που ανακύπτουν, όπως η δημιουργία επίσημης δομημένης διαδικασίας, με 

ατζέντα όταν ένα ή περισσότερα μέρη σε πολυμερείς διαπραγματεύσεις έχουν τάσεις 

κυριαρχίας. Με τον τρόπο αυτό ακούγονται όλες οι πλευρές και σημειώνεται η 

συμβολή του καθενός εκ των συμμετεχόντων στη διαπραγμάτευση.  

21.4.7 Κατανόηση της δυναμικής της συνθετικής διαπραγμάτευσης 

 Η εκπαίδευση των διαπραγματευτών στην συνθετική διαπραγμάτευση αυξάνει 

την ικανότητα των μερών να ακολουθήσουν με επιτυχία μία διαδικασία του είδους 

αυτού. 

 

21.5 Γενικές παρατηρήσεις 

 Αν τα μέρη δεν καλύψουν τις παραπάνω επτά (7)  προϋποθέσεις θα 

δημιουργηθούν προβλήματα κατά την διαδικασία  της συνθετικής διαπραγμάτευσης και 

θα υπάρξει ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων που θα ανακύψουν σε αυτά τα 

αντικείμενα (κατά την εξέλιξη της συνθετικής διαπραγμάτευσης). 

 

21.6  Κλείσιμο  συμφωνίας - Ανακεφαλαίωση 

 Η καλύτερη κατάληξη της διαπραγματευτικής σύσκεψης είναι όταν τα  δύο 

μέρη που συμμετέχουν στην διαπραγμάτευση πετύχουν αυτό που είχαν 

προγραμματίσει, μετά στα πλαίσια που είχαν θέσει και το μόνο που απομένει είναι η 

επισημοποίηση της συμφωνίας. Σε κάθε περίπτωση πριν το κλείσιμο της συμφωνίας 

απαιτείται να γίνει μία ανακεφαλαίωση προς άρση κάθε παρεξήγησης. 
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 Με την ανακεφαλαίωση αποσαφηνίζονται οι προτάσεις και οι όροι της 

συμφωνίας. Οι ανακεφαλαιώσεις που γίνονται κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης 

έχουν πάντοτε θετικά αποτελέσματα, καθότι αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγχυση και 

οποιαδήποτε παρανόηση από τα διαπραγματευόμενα μέρη.  Επί πλέον  δίνεται μία 

δυναμική στην διαπραγμάτευση  ακόμη και εάν δεν έχει τελειώσει. Επισημαίνεται ότι 

απαιτείται και τα δύο (2) διαπραγματευόμενα μέρη να συμφωνούν με το περιεχόμενο 

της ανακεφαλαίωσης, ούτως ώστε να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο να παραλειφθεί ή να 

τροποποιηθεί  κάτι για το οποίο η μία πλευρά θεωρεί ότι έχει διευθετηθεί ή 

διασαφησθεί πλήρως. 

 Μετά το κλείσιμο της συμφωνίας είναι απαραίτητο  να πάρουν και τα δύο (2) 

εμπλεκόμενα μέρη ένα επιβεβαιωμένο κείμενο της συμφωνίας. Από την 

διαπραγμάτευση προκύπτει τις πιο πολλές φορές η δέσμευση των δύο (2) ή 

περισσοτέρων μερών και γενικά πολλών ατόμων, συνεπώς είναι ανάγκη να συνταχθεί 

μία τυπική επιβεβαίωση. 

 Ένα επίσης θέμα που θα πρέπει να προβλέπεται είναι να προκύπτει από τη 

συμφωνία κάποια νομική δέσμευση – δυνατότητα, ούτως ώστε εάν κάτι δεν πάει καλά 

να μπορεί η κάθε πλευρά να κινηθεί νομικά κατά του υπαιτίου. 

 Επίσης  μετά από το κλείσιμο της συμφωνίας πρέπει να συγκρίνουμε την 

επιβεβαίωση με τις σημειώσεις μας. Όταν τα πρακτικά που θα καθαρογραφούν 

μεταβάλλουν το γράμμα και το πνεύμα της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί θα πρέπει να 

γίνει μια έντονη και επίσημη  διαμαρτυρία  για να γίνει η απαιτούμενη διόρθωση. 

 Κάθε αδράνεια στο θέμα αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως αποδοχή  της νέας 

κατάστασης. Επί πλέον δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στα ψιλά γράμματα (επιτυχημένες 

διαπραγματεύσεις, σελίς 93 και επ. Porter Flaming, Εκδόσεις ANUBIS 1993). 

 

21.7 Συμπεράσματα – Αξιολογήσεις  

 Μετά το πέρας της κάθε διαπραγμάτευσης, πάντοτε, να γίνεται αξιολόγηση 

διεξοδική  και προσεκτική, τόσο από την επιχείρηση, όσο και από τον διαπραγματευτή. 

 Στην αξιολόγηση εντοπίζονται και επισημαίνονται τυχόν λάθη ή παραλείψεις 

που έγιναν κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης, προκειμένου στο μέλλον, να μην 

επαναληφθούν παρόμοιες παραλείψεις ή λάθη (σε άλλες ή παρόμοιες 

διαπραγματεύσεις). 

 Ειδικότερα δε ο διαπραγματευτής μετά τη λήξη της διαπραγμάτευσης και 

ασχέτως αποτελέσματος, θα πρέπει να μελετά συνεχώς ότι σχετικό υλικό προκύπτει  

και δημοσιεύεται για το θέμα των διαπραγματεύσεων είτε σε άρθρα εφημερίδων, είτε 
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σε εξειδικευμένα περιοδικά, είτε σε βιβλία, καθώς και να συζητά σχετικά με 

διαπραγματεύσεις με έμπειρους ανθρώπους, προκειμένου να βελτιώνει πάντοτε τις 

γνώσεις του με σκοπό να γίνεται ικανότερος και αποτελεσματικότερος. 

 



477 
 

Κεφάλαιο 22 : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ 

22.1 Γενικές αρχές  

Πολλές έρευνες έχουν απομονώσει τους παράγοντες, που προάγουν το συγκρουσιακό 

κλίμα στον εργασιακό τομέα.  Κάθε διευθυντικό στέλεχος έχει τύχει να παρευρίσκεται 

σε διένεξη μεταξύ υπαλλήλων, ομάδων, τμημάτων της επιχείρησης κλπ. «Η σύγκρουση 

ως φαινόμενο συνδέεται με αρνητικές καταστάσεις και έντονα συναισθήματα, με 

συμφέροντα που διαπλέκονται, με ηττημένους και νικητές, με πικρίες, πάθη, ίντριγκες 

και άλλες αμφιλεγόμενες έννοιες « όμως το τέλος με τον κατάλληλο χειρισμό επέρχεται 

η ισορροπία «Η σύγκρουση σε τελική ανάλυση δεν είναι παρά μια διαστρεβλωμένη 

μορφή επικοινωνίας, μεταξύ μερών, που θεωρούν ότι οι στόχοι τους Οι συγκρούσεις 

στο χώρο τον επιχειρήσεων συνήθως αφορούν διαμάχες για πραγματικά γεγονότα, για 

διαδικασίες ή κανόνες, για στόχους και αξίες ή τυπικές και άτυπες κουλτούρες.» 

σύμφωνα με τον ορισμό της ψυχολογίας. Επίσης ο ρόλος της οικογένειας έχει 

αλλοιωθεί από το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Για να λυθεί όμως πραγματικά 

το πρόβλημα το οποιο δημιουργεί την διένεξη πρεπει να κατανοηθεί ο χαρακτήρας της 

διαφοράς και του προβλήματος , προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή πορεία της 

εργασίας και η ομαλή πορεία του οργανισμού. Οι παράγοντες οι οποίοι διαδραματίζουν 

ενεργό ρόλο στην αύξηση των επαγγελματικών διενέξεων είναι το  άγχος , λόγω του  

υπερβολικού  φόρτου εργασίας ,της ταχύτητας με την οποία πρεπει να εκτελεστούν τα 

καθήκοντα ώστε οι υπάλληλοι να συμβάλλουν στην παραγωγή ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος,, η κουλτούρα της επιχείρησης, η σύγχυση ρόλων και η επικάλυψη των 

αρμοδιοτήτων, η οργανωσιακή αλλαγή, η ανασφάλεια και η έλλειψη εργασιακής 

ικανοποίησης, το χαμηλό αίσθημα εργασιακής δικαιοσύνης, η απώλεια ή η αυστηρή  

ηγεσία, η διαφορετικότητα και ο ανταγωνισμός των ομάδων και των υποσυστημάτων 

στην επιχείρηση. Στην Ελλάδα ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο είναι «είναι η πολιτική και 

συνδικαλιστική πόλωση, γεγονός που συσχετίζεται με την ιδιαιτερότητα του δημοσίου 

τομέα, την ανομία και την πελατειακή κουλτούρα». Οι ανάλογα με την ομοιομορφία 

τους  μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε ψυχολογικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και 

επιχειρηματικούς και άπτονται των αντίστοιχων επιστημών 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τον χαρακτήρα της σύγκρουσης και τους 

τρόπους αντιμετώπισης της. 

Καταρχήν όπως είπαμε κάθε στέλεχος έχει παρακολουθήσει μια διαμάχη μεταξύ των 

μελών της επιχείρησης αλλά η δυσκολία έρχεται όταν και ο ίδιος ο Διευθύνων έχει 
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αλληλοσυγκρουόμενες επιθυμίες. Από την μία πλευρά πιθανόν να επιθυμεί την 

ελεύθερη πρωτοβουλία των εργαζομένων ,με σκοπό την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

τους και από την άλλη πλευρά πρεπει να τους επιβάλλει κάποιες  πρωτότυπες, 

,δημιουργικές μεθόδους λύσης προβλημάτων. Επίσης τον απασχολεί και το θέμα της 

έγκαιρης σύστασης μιας αρμονικής ομάδας εργαζομένων ,ώστε να αναλάβουν ,ένα 

καινούργιο έργο, γεγονός που όσο καθυστερεί τόσο περισσότερο αυξάνεται το κόστος 

για την εταιρία καθώς δεν αξιοποιεί τους παραγωγικούς συντελεστές και δεν προβάλει 

το πλεονέκτημα της πρώτης κίνησης στην αγορά. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η 

ανυπαρξία αντικειμενικότητας περιγραφής της αιτίας από τα στελέχη, με αποτέλεσμα 

να κινδυνεύει να μην βρεθεί ποτέ η αιτία της διένεξης και να επιδεινωθούν οι σχέσεις 

των υπαλλήλων. Η φύση της διαφοράς όπως αναφέραμε ποικίλει ανάλογα με το είδος 

του ζητήματος για το οποιο υπάρχει η διαφορά αντιμετώπισης του. Προϋπόθεση για την 

λύση του προβλήματος είναι όταν το διευθυντικό στέλεχος κατανοεί απόλυτα την ίδια 

την διαφορά και την φύση της, δηλαδή ποιος είναι ο παράγοντας ο οποίος την 

προκαλεί. 

 

22.2 Η κατανόηση της διαφοράς 

 Για να κατανοήσει  το στέλεχος την διαφορά πρεπει να ισχύουν οι παρακάτω 

παράγοντες: 

1)η ικανότητα του διευθυντικού στελέχους να πραγματοποιεί διάγνωση των διαφορών 

και να τις κατανοεί 

2)  Ο βαθμός επίγνωσης ότι υπάρχουν πολλες μέθοδοι και συμπεριφορές επίλυσης 

διενέξεων, να ξέρει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της καθεμίας και να 

επιλέγει την καταλληλότερη από τις υπάρχουσες 

3)  Τον βαθμό στον οποίο έχει επίγνωση των ίδιων του των συναισθημάτων ,γεγονός το 

οποίο σχετίζεται με την συναισθηματική του νοημοσύνη όπως την διατύπωσε ο Daniel 

Goldman, πατέρας της συναισθηματικής νοημοσύνης και ορίζεται ως η λογική του 

συναισθήματος 

4) Να έχει επίγνωση των συναισθημάτων του τα οποία μπορεί να μειώσουν το βαθμό 

της κοινωνικής του ευαισθησία ,γεγονός το οποίο ορίζεται ως «διαγνωστική 
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οξυδέρκεια» και οι ενέργειες του να είναι ευέλικτες με ικανότητα να παίρνει τις 

κατάλληλες και σωστές αποφάσεις. 

 

22.3 Οι δύο παραδοχές σε σχέση με την διαφορά 

Η κάθε διαφορά βασίζεται σε δύο επιστημονικά κατοχυρωμένες παραδοχές: 

1) «Οι διαφορές μεταξύ ατόμων δεν πρεπει να θεωρούνται από την φύση τους 

καλές ή κακές». Καθώς μπορεί να είναι το υβριδικό στάδιο για την αναδιοργάνωση της 

εταιρίες ή να γίνει ένας εποικοδομητικός διάλογος με γόνιμες αποφάσεις αλλαγής για 

την επιχείρηση. 

2) «Δεν υπάρχει ένας μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης των διαφορών», λόγω του 

ότι η μέθοδος επίλυσης διενέξεων θα εξαρτηθεί από την κατάσταση του οργανισμού, 

μπορεί να κατασταλεί ,να επιλυθεί κλπ. 

 

22.4 Οι έξι παράγοντες του βαθμού δυσκολίας της επίλυσης διενέξεων 

Υπάρχουν έξι παράγοντες  του βαθμού δυσκολίας επίλυσης της διαφωνίας οι οποίοι 

είναι : 

1) Η φύση της διαφοράς  

2) Η βασική αιτία της διαφοράς 

3) Το στάδιο στο οποίο έχει φτάσει η διαφωνία 

4) Τα διαπροσωπικά χαρακτηριστικά του καθένα από τους διαφωνούντες 

5) Η κλίμακα ιεραρχίας στην οποία ανήκει ο καθένας 

6) Η αντικειμενικότητα των λεγόμενων ή η παντελής υποκειμενικότητα κατά την 

οποία τα άτομα γεμίζουν με εκρηκτικά συναισθήματα και δεν παραδέχονται την 

πραγματική έκβαση της κατάστασης μέχρι να φθάσουν σε διαφωνία, γεγονός το οποιο 

είναι βασικό χαρακτηριστικό της σύγκρουσης. Σε αυτή την περίπτωση άλλα λέει ο ένας 

και άλλα ο άλλος 

7) Εάν θέτουν το θέμα στο ίδιο πλαίσιο με διαφορετικά λόγια  
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22.5 Οι προϋποθέσεις οι οποίες προκαλούν την διαμάχη και γιατί 

Τα βασικά αίτια της διαφοράς δημιουργούνται κάτω από τις εξής προϋποθέσεις: 

1) Ίδια ροή πληροφοριών στους διαφωνούντες 

2) Διαφορετική αντίληψη των πληροφοριών που είναι κοινές σε όλους από τους 

διαφωνούντες 

3) Εάν ο ρόλος του διαφωνούντος στον οργανισμό επηρεάζει σημαντικά αυτό τον 

εργαζόμενο. 

Οι διαφωνίες προκύπτουν στην πρώτη περίπτωση λαμβάνουν χώρα όταν οι 

διαφωνούντες αντιλαμβάνονται διαφορετικά την φύση του ζητήματος αλλά πρεπει να 

συνεργαστούν για την επίλυση του 

Οι διαφωνίες στην δεύτερη περίπτωση λαμβάνουν χώρα όταν τα νοητικά μοντέλα τα 

οποία φιλτράρουν και εκφράζουν τις αντιλήψεις για ένα θέμα είναι διαφορετικά μεταξύ 

των διαφωνούντων. 

Στην Τρίτη περίπτωση ο εργαζόμενος ανάλογα με την θέση του μπορεί να έχει 

κάποιους περιορισμούς οι οποίοι δεν τον αφήνουν να λύσει το θέμα με τον τρόπο που 

προτείνει ο διάδικος του. 

22.6 Τα στάδια εξέλιξης της διαφωνίας 

 Το διευθυντικό στέλεχος λόγω του ότι δεν δημιουργείται μια διαφωνία απρόσμενα 

αλλά υπάρχει ένα υπόβαθρο το οποίο υπέβοσκε απλά τώρα ξέσπασε και βγήκε στην 

επιφάνεια πρεπει να εξακριβώσει σε ποιο στάδιο εξέλιξης βρίσκεται η διαφωνία. 

Τα στάδια  της διαφωνίας είναι τα παρακάτω: 

1)Το πρώτο στάδιο –η φάση της πρόβλεψης  όπως για παράδειγμα η αναμενόμενη 

αντίδραση των εργαζομένων σε περικοπές των υπαλλήλων 

2) το δεύτερο στάδιο είναι η φάση της αντιληπτής αλά μη εκφρασμένης λεκτικά 

διαφοράς. Όταν για παράδειγμα η εταιρεία εισάγει μια τεχνολογική καινοτομία και δεν 

υπάρχει το απαραίτητο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό οι υπάλληλοι ανησυχούν 

και εκφράζουν την ανησυχία μεταξύ τους. 

3) Το τρίτο στάδιο είναι η φάση της συζήτησης ,κατά την οποία εάν υποθέσουμε ότι 

ισχύει το παραπάνω παράδειγμα υποβάλλονται ερωτήσεις γίνεται διάλογος, 
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εκφράζονται οι αντιρρήσεις παντός είδους  με στόχο να διερευνηθούν οι προθέσεις της 

Διεύθυνσης  και να δοκιμαστεί «η σταθερότητα της άποψης που λήφθηκε», εάν 

υπάρχουν επαρκείς και κατάλληλες απαντήσεις για το θέμα συζήτησης. 

4) Το τέταρτο στάδιο είναι η φάση της ανοιχτής διαφωνίας, κατά την οποία για 

παράδειγμα ο επικεφαλής των συνδικαλιστών εκφράζει ανοιχτά την Διαφωνία του με 

τις αποφάσεις της Διοίκησης. 

5) Το 5ο στάδιο είναι το στάδιο ανοιχτής σύγκρουσης , κατά το οποιο κάθε άτομο έχει 

μια αμετακίνητη διαφωνία στην θέση του που είναι πλέον ολοφάνερη. Σε αυτό το 

στάδιο χρειάζονται η win/lose και η win/win διαπραγμάτευση. Το διευθυντικό στέλεχος 

έχει μεγαλύτερες πιθανότητες επίλυσης της διαφωνίας όσο μικρότερο είναι το στάδιο 

και πριν μεταφραστεί η διαφορά σε σύγκρουση. Στην τελευταία περίπτωση το είδος 

των διαπραγματεύσεων θα το καθορίσουν τα ανώτατα στελέχη της επιχείρησης. 

 

22.7 Μέθοδοι επίλυσης διαφωνιών 

Οι μέθοδοι επίλυσης διαφωνιών τις οποίες έχει στην διάθεση του το  διευθυντικό 

στέλεχος ποικίλουν ανάλογα με το ποια είναι η καταλληλότερη για αυτόν και είναι οι 

παρακάτω: 

1) Καταστολή: πραγματοποιείται με την έμφαση  των αξιών της συνεργασίας της 

αφοσίωσης και της συνεργασίας . Η επιχείρηση εφαρμόζει αυτή την μέθοδο όταν 

στοχεύει σε ένα βραχυχρόνιο αποτέλεσμα και δεν έχει χρόνο. Ο κίνδυνος σε αυτή την 

περίπτωση είναι η υποβόσκουσα εχθρότητα η οποία μπορεί να εκφραστεί μέσω της 

υπονόμευσης του υπαλλήλου. 

2) Αποφυγή: μέσω του ελέγχου της εργασιακής σχέσης των υπαλλήλων και την 

τοποθέτηση ατόμων με διαφορετικές ιδεολογίες και αξίες σε άλλη ομάδα. Η εταιρία 

εφαρμόζει αυτή την μέθοδο όταν χρειάζεται την ομοιομορφία των ομάδων. Ο κίνδυνος 

είναι ο περιορισμός της συνολικής δημιουργικότητας του προσωπικού τα εταιρίας. 

3) Όξυνση σε συγκρουσιακό επίπεδο: Το διευθυντικό στέλεχος αφήνει 

ελεύθερους τους ανθρώπους σε αντίπαλες ομάδες να τα βρούνε μεταξύ τους. Οι 

πραγματικές σχέσεις ενός οργανισμού αποσαφηνίζονται και αναγνωρίζονται από την 

Διοίκηση. Ένα πρόβλημα είναι η δαπανηρότητα αυτής της πολιτικής λόγω του χρόνου 

που χρειάζεται. 
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4) Η «μετουσίωση σε τρόπο επίλυσης προβλημάτων»: Σε αυτή την περίπτωση 

οι διαφορές νοούνται ως «εμπλουτισμός των απόψεων» πάνω σε ένα θέμα και η 

επιχείρηση επιζητεί εναλλακτικές λύσεις Συχνά και αυτή διαδικασία είναι χρονοβόρα. 

Ο τέταρτος τρόπος συνήθως αποφέρει περισσότερα κέρδη στην επιχείρηση και είναι η 

μετατροπή σε ένα εποικοδομητικό διάλογο όπου θα γίνου κάποιες συμφωνίες προς 

όφελος της εταιρίας αλλά και του εργαζομένου ,δηλαδή και των δύο συμβαλλόμενων 

μερών. Επίσης πρόσθετες κινήσεις που μπορεί να κάνει είναι  

 

22.8 Πρόσθετες κινήσεις επίλυσης διαφορών από το διευθυντικό στέλεχος 

Α) Το καλωσόρισμα διαφορών στον οργανισμό 

Β) Ακοή της κατάστασης με κατανόηση χωρίς καμία επικριτική διάθεση. 

Γ) Μπορεί να αποσαφηνίσει την φύση της σύγκρουσης 

Δ) Αναγνωρίζει και αποδέχεται τα συναισθήματα των αντιπάλων μερών 

Ε) Αναφέρει την απόφαση ηγεσίας για την επίλυση του θέματος 

Στ) Προτείνει βασικούς κανόνες επίλυσης διαφορών 

Ζ)Δημιουργεί διαύλους και κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα στους διαφωνούντες 

 

22.9 Οι τρόποι κράτησης αντικειμενικής στάσης 

Το διευθυντικό στέλεχος το οποίο αναλαμβάνει την επίλυση της διαφωνίας είναι πιθανό 

να δεχτεί ως αντίκτυπο αρνητικά συναισθήματα, όπως οργή ,θυμό από τους 

διαφωνούντες υπαλλήλους που δεν δικαιώθηκαν ,ενώ είναι πιθανό να ανησυχεί έντονα 

για τις αποδιοργανωτικές τάσεις μιας διαφωνίας ή της διαιώνισης της και τις 

επιπτώσεις. Τα προσωπικά συναισθήματα  βρίσκονται στο επίπεδο του ασυνείδητου 

σύμφωνα με τον Froyd S. για αυτό η καλύτερη μέθοδος για να τηρήσει την 

αντικειμενικότητα του είναι η επίγνωση του εαυτού του, η επίγνωση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης του ή του IQ του , να μην περιστοιχίζεται από 

δουλοπρεπή άτομα, να δίνει έμφαση στην συνεργασία και στην αφοσίωση με 

αποτέλεσμα Κάθε σύγκρουση να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη ,σχεδόν ως 

ανταρσία, να μην έχει την τάση να τονίζει σημεία της σύγκρουσης, να προσπαθεί να 
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υποβαθμίσει τις διαφορές και να μην οδηγείται σε αμφιλεγόμενου αποτελέσματος 

λύσεις ,καθώς επίσης  να μην εκμεταλλεύεται τις διαφορές για την τόνωση της 

προσωπικής του θέσης. 

 

Το διευθυντικό στέλεχος πρεπει και το ίδιο να συγκρατεί τα συναισθήματα του, να τα 

αναγνωρίζει , μια συνέπεια η οποία είναι αποτέλεσμα υψηλού δείκτη νοημοσύνης και 

ευφυΐας –EQ αλλά και υψηλός δείκτης συναισθηματικής νοημοσύνης IQ.  Το 

διευθυντικό στέλεχος μπορεί να φοβάται την αποδιάρθρωση της εταιρίας από την 

διαιώνιση της διαφωνίας αλλά πότε δεν πρεπει να κυριεύεται από φόβο ,αντίθετα 

πρέπει να αναζητά τις κατάλληλες προσοδοφόρες λύσεις που αναφέραμε. Σημασία έχει 

το διευθυντικό στέλεχος κατόπιν όλων αυτών να κρατήσει την αντικειμενικότητα του, 

και αυτό προϋποθέτει «γνώθι αυτόν», συγκράτηση των συναισθημάτων, αποφυγή της 

έμφασης σε μια συζήτηση στα σημεία διαφωνίας , υποβάθμιση της διαφωνίας στα 

μάτια των υπαλλήλων του ,οι μη περιστοιχίσεις από δουλοπρεπής ανθρώπους γιατί δεν 

έχουν το θάρρος της γνώμης και της συμβουλής , η έμφαση στην συνεργασία και την 

αφοσίωση ,που θα καθιστά οποιαδήποτε συγκρουσιακή πολιτική ως ανταρσία στο 

εσωτερικό της επιχείρησης , ενώ δεν πρεπει ποτέ να διαλέγει λύσεις η οποίες θα έχουν 

αμφιλεγόμενα αποτελέσματα. 

Η εργασιακή ειρήνη και ο προσανατολισμός στην συνοχή και στην ομαδικότητα με την 

συγκατάθεση των σωματείων, εξασφαλίζει εκτός από την βιωσιμότητα και την 

ανάπτυξη της επιχείρησης. Οι διαπραγματεύσεις με τα σωματεία και τα συνδικάτα των 

εργαζομένων πρεπει να υιοθετούν μια συνθετική win/win, διαπραγματευτική τάση, 

ώστε να τονίζονται τα κοινά συμφέροντα και με αμοιβαίες παραχωρήσεις και οφέλη να 

προχωράει η ανάπτυξη της επιχείρησης ,καθώς στο εργασιακό της σώμα θα είναι 

ενταγμένοι ικανοποιημένοι εργαζόμενοι ή αλλιώς «εσωτερικοί πελάτες», με κατ’ 

επέκταση την αύξηση της αποδοτικότητας τους. 

22.10 Η  επίλυση συγκρούσεων μέσα σε ομάδα-κανόνες αποφυγής 

Σε μια περίπτωση ομάδων στις οποίες ένα στέλεχος συνεχώς συγκρούεται και διαφωνεί, 

με απώλεια ηγετικών ικανοτήτων από τον ηγέτη της ομάδας  και συμπαρασύρει σε 

συγκρούσεις και τα υπόλοιπα μέλη οι λύσεις είναι: 

1) Η απομάκρυνση από την ομάδα του προσώπου το οποίο δημιουργεί σύγχυση 

στους εργαζόμενους 
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2) Η τοποθέτηση αυτού του ατόμου ως συμβουλευτικού συνεργάτη εκτός ομάδας 

για προβλήματα όμως τα οποία αφορούν την ομάδα ή η επανατοποθέτηση του με άλλο 

ρόλο από αυτόν που του είχε δοθεί. 

3) Είναι εμφανές για να επιτύχουν οι ομάδες οι οποίες συνεργάζονται επιβάλλεται 

να έχουν ένα κοινό στόχο και σκοπό και κοινή μέθοδο εργασίας. 

4) Είναι σαφές ότι απαραίτητο συστατικό για την επιτυχή λειτουργία των ομάδων 

είναι οι ηγετικές ικανότητες του ηγέτη της ομάδας ,δημιουργώντας σαφείς κανόνες 

«πλεύσης», δηλαδή προσανατολισμού σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και στην 

παραγωγή του έργου με συγκεκριμένο πεδίο συνεισφοράς από τον καθένα μέλος. 

5) Τα άτομα τα οποία παίρνουν τα ηνία είναι απαραίτητο να έχουν ανάλογη πείρα 

σε διευθέτηση κανόνων και έργου διαλειτουργικών ομάδων. 

6) Η αποστολή πρεπει να είναι το κεντρικό θέμα συζήτησης  παρά τα 

συναισθήματα και παρελθοντικές κόντρες και απόψεις 

7) Μια ομάδα δεν πρέπει να επιδιώκει την συναίνεση αλλά την  εκπλήρωση των 

στόχων της . 

8) Επιβάλλεται να υπάρχει μια πειθαρχημένη μέθοδος εργασίας με 

χρονοδιαγράμματα και με σαφή εκτέλεση συγκεκριμένης αποστολής 

9) Τα μέλη μιας ομάδας πρεπει να θεωρούνται υπεύθυνα και για την επιτυχία αλλά 

και για την αποτυχία εκτέλεσης του έργου, δηλαδή να υπάρχει «αμοιβαία ευθύνη και 

υπευθυνότητα» 

10) Η ομάδα πρεπει να καλύπτει τις προδιαγραφές του προϊόντος ή της υπηρεσίας  

που επιθυμούν οι πελάτες  

11) Ο στόχος και η αποστολή της ομάδας επιβάλλεται να είναι σαφής 

12) Ποτέ ο ηγέτης της ομάδας ή ένα στέλεχος της δεν πρεπει να απεμπολεί ευθύνες 

και να μετακυλύει τις ευθύνες για πράγματα που δεν πήγαν καλά σε άλλο συνάδελφο. 

13) Ένας μη ομαδικός τύπος υπαλλήλου θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμες και 

οξυδερκείς παρατηρήσεις ,ακόμα και αν είναι εκτός ομάδας ,αναθέτοντας του τη θέση 

του ερευνητή του προβλήματος που αντιμετωπίζει η επιχείρηση , ειδικά όταν βρίσκεται 

κοντά σε πελάτες . 
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14) Το πρόβλημα στην περίπτωση που συζητάμε έγκειται στην «ψυχολογική 

συγχώνευση» , η οποία είναι μια διαταραχή που κυριαρχεί στο περιβάλλον των 

μεγάλων επιχειρήσεων στην εποχή μας . Η μορφή του είναι ότι ένα ή περισσότερα 

στελέχη χαλάνε την διάθεση και των υπόλοιπων μελών ή τους οδηγούν σε 

συγκρουσιακές καταστάσεις ,ενώ αυτά δεν είχανε πρόθεση εξαρχής , μόνο και μόνο 

επειδή άφησαν την άσχημη διάθεση και συμπεριφορά  των μεμονωμένων στελεχών να 

διαχυθεί και σε αυτούς. Είναι γενικά επιστημονικά παραδεκτό ότι τα συναισθήματα 

διαχέονται ασυναίσθητα από τον ένα άνθρωπο στον άλλο. Ποτέ ένα στέλεχος δεν 

πρεπει να σκέφτεται ότι αυτά που θα πει πρεπει να τύχουν αποδοχής από τους 

ομότιμους τους. Η συγχώνευση οδηγεί σε αποστασιοποίηση από την όλη 

διαπραγματευτική προσπάθεια. 

15) Δεν υπάρχουν μεσοβέζικες λύσεις και όλοι πρεπει να λογοδοτούν στον 

επικεφαλή της ομάδας για τις ενέργειες τους. 

16) Πρέπει να απαντηθούν όλες οι απορίες για την αποστολή με ακρίβεια διότι οι 

ανησυχίες κάποιων στελεχών της ομάδας μπορεί να φθάσουν στο σημείο της 

αντίστασης και της απροκάλυπτης υπονόμευσης. 

 

22.11 Επίλυση διενέξεων μεταξύ ομάδων  

Καταρχήν σε περίπτωση αλληλοσυγκρουόμενων στόχων μεταξύ των ομάδων πρεπει να 

εντοπιστεί η αιτία του προβλήματος και επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν συσκέψεις 

,στις οποίες  κατά την διάρκεια της συζητήσεις τα μέλη να μιλάνε με ηρεμία και όχι με 

έκρηξη συναισθημάτων και αυθόρμητο συναισθηματισμό προσβάλλοντας την αντίπαλη 

πλευρά. Μερικές κινήσεις άμβλυνσης της έντασης είναι: 

1) Η δημιουργία προσδοκιών  

2) Ο έλεγχος της συζήτησης 

3) Η αντιστροφή των ρόλων των αντιπάλων πλευρών 

4) Η άμβλυνση της έντασης 

5) Η μεταβίβαση πληροφοριών από την μία ομάδα στην άλλη 

6) Η διατύπωση προτάσεων από τα μέλη. 
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7) Η εκπροσώπηση από ένα άτομο των δύο αντιπάλων πλευρών 

8) Η επίλυση των συγκρούσεων μέσω διαπραγματευτών 

 

22.12 Οι δύο τύποι  διαπραγματεύσεων στην επίλυση διενέξεων :  διαπροσωπικές 

διαπραγματεύσεις ή διαπραγματεύσεις μέσω επαφής 

Για τις περιπτώσεις επίλυσης διενέξεων χρησιμοποιούνται ανάλογα με την κατάσταση 

τα εταιρίας , την φύση και το μέγεθος της σύγκρουσης και τους στόχους της 

επιχείρησης δύο τύποι διαπραγματευτών: ο διαπροσωπικός μεσολαβητής όταν: 

Α) υπάρχει εμπλοκή μόνο δύο ατόμων 

Β)η ποιότητα των σχέσεων είναι τόσο κακή ούτος ώστε  δεν μπορούν οι επικεφαλής να 

συζητήσουν μεταξύ τους 

Γ) η συναίνεση του επικεφαλή σε τυχόν αλλαγές δεν έχει δυσμενή αποτελέσματα στην 

αποδοχή του ως ηγέτη 

Δ) Ο ι επικεφαλής γνωρίζουν βαθιά και σε εύρος το πρόβλημα 

Ε) η αλλαγή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε συναινετική βάση ή «χωρίς συμφωνία όσον 

αφορά την ορθότητα της» 

Στ) Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος και πλησιάζει η εκπνοή κάποιας προθεσμίας και 

επιβάλλεται η λήψη αποφάσεων ,έστω και αν είναι ατελείς , «ώστε να αποφευχθεί η 

πλήρης διακοπή» 

Ζ) Δεν υπάρχει κοινή θέση ή κοινό συναίσθημα  λόγω πλήθος απόψεων 

 Το μοντέλο επίλυσης προβλημάτων μέσω επαφής χρησιμοποιείται όταν: 

1)Υπάρχει υποστήριξη τω μελών της ομάδας για οποιαδήποτε αλλαγή 

2)Τα προβλήματα στις σχέσεις είναι μικρά και δεν εμποδίζουν την συμμετοχή των 

μελών. 

3)Η συναίνεση του επικεφαλή «σε τυχόν αλλαγές θέτει σε κίνδυνο την ηγετική του 

θέση» 
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4)Η αλλαγή υλοποιείται μόνο μέσω της κατανόησης της ορθότητας και της 

αμοιβαιότητας της συμφωνίας 

5)Ο χρόνος είναι άφθονος για την ανάπτυξη βασικών λύσεων  

6) Οι ομάδες έχουν βαθιά χαραγμένο στην κουλτούρα τους πρόβλημα επαφής. 

 

22.13 Γενικά χαρακτηριστικά του διαπραγματευτή  

Γενικά ένας διαπραγματευτής κατά την διαδικασία επίλυσης διενέξεων δύο ομάδων 

μπορεί  να καθορίζει προσδοκίες , να θέτει βασικούς κανόνες για τα χρονοδιαγράμματα 

των συνελεύσεων , να προσδιορίζει τη σειρά του αντιπροσώπου της κάθε ομάδας , να 

ελέγχει το βαθμό ειλικρινείας των δύο πλευρών και τέλος να συγκρατεί την 

απροκάλυπτη έκφρασης εχθρότητας ανάμεσα στις ομάδες. 

 

22.14 Διαχείριση σύγκρουσης με ένα σημαντικό πελάτη. 

Όταν οι εταιρίες έχουν αντίθετα συμφέροντα από αυτά των πελατών τους για να βρεθεί 

μια κοινή λύση και μια χρυσή τομή, ειδικά σε ένα πελάτη ο οποίος είναι πολύ 

προσοδοφόρος  οι διαπραγματευτές των επιχειρήσεων ακολουθούν τα παρακάτω 

βήματα: 

1) Ύπαρξη ενός σημείου αποχώρησης και συσσώρευση των μεταβλητών που θα 

βοηθήσουν κατά την διάρκεια της διαπραγματεύσεως 

2) Προσεκτική ακοή των αναγκών του πελάτη ,ακόμα και αν επιτίθεται  

3) Τελευταία συζήτηση θα είναι η συζήτηση για τα δυσκολότερα θέματα 

Η διαπραγμάτευση γίνεται εταιρική δύναμη όταν υπάρχουν τα κατάλληλα 

επιχειρησιακά και οργανωτικά πλαίσια ως  συστήματα υποδομής τα οποία την βοηθούν 

να εξελιχθεί και να βελτιωθεί. Η ανοιχτή επικοινωνία επίσης μεταξύ των υπαλλήλων 

και ανάμεσα στους υπαλλήλους και τη Διοίκηση αποτελεί καθοριστική  παράμετρο για 

την επιτυχία μίας επιχείρησης «και λειτουργεί συμπληρωματικά στη λήψη αποφάσεων 

και στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας.» και κυρίως ως 

αποτρεπτικός παράγοντας διενέξεων και συγκρούσεων διότι δεν υπάρχουν κρυφά 

συμφέροντα και στόχοι. 
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22.15 Η συναισθηματική νοημοσύνη και ο ρόλος της στην διαπραγματευτική 

διαδικασία 

Οι ερευνητές έχουν μελετήσει την σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης με την 

διαπραγμάτευση στηριγμένοι κυρίως σε εμπειρικά δεδομένα και πειραματικές για να 

εντοπίσουν  τις κοινωνικές και νοητικές διεργασίες που καθορίζουν τις στρατηγικές 

επιλογές και τα αποτελέσματα στα διαπραγματευτικά πλαίσια.  

Ως ένα καθημερινό όχημα για τη διαπροσωπική αλληλεπίδραση, η διαπραγμάτευση 

έχει προσελκύσει φυσικά την προσοχή των κοινωνικών επιστημόνων, ιδιαίτερα των 

κοινωνικών ψυχολόγων  και άλλων κατηγοριών επιστημόνων. 

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι μια δεξιότητα επίκτητη αλλά και καλλιεργήσιμη 

και περιλαμβάνει την διαχείριση όλων των καταστάσεων στην ζωή μας με 

συναισθηματικά φίλτρα με τα οποία αποφεύγουμε ή βρίσκουμε ταχύτατα λύσεις σε 

κάποιο πρόβλημα ,χωρίς να κατακλυζόμαστε από αρνητικά συναισθήματα 

,χρησιμοποιώντας «την λογική του συναισθήματος» ,ενώ ταυτόχρονα χειριζόμαστε 

όλες τις καταστάσεις με επιτυχία.  

Οι ατομικές διαφορές στη νοημοσύνη και την ιδιοσυγκρασία έχουν εδώ και καιρό 

θεωρηθεί ότι φυσικά έχουν σχέση με την διαφορετική συναισθηματική νοημοσύνη που 

έχει ο καθένας μας και η οποία εξαρτάται από αυτά τα κριτήρια.  

 

Η θετική σχέση μεταξύ των μέτρων της γνωστικής ικανότητας και της διαχείρισης είναι 

μεταξύ των πιο ισχυρών ευρημάτων  στην εφαρμοσμένη ψυχολογία και τη διαχείριση 

των ανθρώπινων πόρων (Rynes, Colbert, Brown, 2002).  

Ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας   αποδείχθηκε ότι έχουν σχέση και 

προγνωστική εγκυρότητα στην εργασιακή απόδοση( και Barrick, 1995).  

Συγκεκριμένα επομένως η διαπραγμάτευση η όποια είναι μια διαδικασία η όποια 

εμπεριέχει την διαχείριση των συναισθημάτων και το φιλτράρισμα όλων των 

καταστάσεων στην λογική ,ακόμη και του συναισθήματος για να έχει μια επιτυχή 
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έκβαση στηρίζεται όπως αναφέραμε στις διαπραγματευτικές ικανότητες του 

διαπραγματευτή και τις οποίες αναλύσαμε μια προς μια . 

Οι διαπραγματευτικές ικανότητες όμως εμπεριέχουν και βασίζονται κατά ένα μέρος 

στην συναισθηματική νοημοσύνη  η όποια συμβολίζεται με IQ. 

Οι  ατομικές  διαφορές δεν χωρούν στην διαπραγματευτική διαδικασία, ασυναίσθητα 

όμως προβάλλονται και έχουν μεγάλη συσχέτιση με την απόδοση των 

διαπραγματεύσεων 

 Η επίλυση συγκρουσιακών καταστάσεων για παράδειγμα και η διαχείριση των 

διαφορών μεταξύ των συναδέλφων και υφισταμένων αντιπροσωπεύουν εξαιρετικά 

δύσκολες και λεπτές  πτυχές και χειρισμούς της συναισθηματικής νοημοσύνης.  

Πολλοί συγγραφείς όμως, όπως σε λογοτεχνικά βιβλία  ισχυρίζονται ότι είναι θέμα 

«απλών ατομικών διαφορών» και με αυτό τον τρόπο  προσφέρουν περιορισμένες 

δυνατότητες για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των διαπραγματεύσεων (Bazerman, 

et al, 2000 ) 

Το  πρότυπο της γνωστική προσέγγιση λήψης αποφάσεων  το οποίο διαποτίζει στην 

σύγχρονη εποχή για την μελέτη της συναισθηματικής νοημοσύνης, των ατομικών 

διαφορών σε σχέση με τη διαπραγμάτευση (βλέπε Bazerman, Curhan, Moore, & 

Valley, το 2000, για την επανεξέταση) τείνει να τονίσει καθοριστικούς παράγοντες της 

συμπεριφοράς του διαπραγματευτή, 

Κατά την διάρκεια των πειραμάτων  δίνεται μια συγκεκριμένη κατάσταση ή το πλαίσιο 

ενός προβλήματος ,στο οποίο διαπιστώνουμε ότι παρόλο που ο ορθολογισμός 

διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο ,καθώς σε ορισμένες πτυχές χειρίστηκαν το θέμα με 

τον ίδιο τρόπο ή υπέπεσαν στα ίδια «λάθη» σε μερικά λεπτά σχεδόν ανεπαίσθητα 

ζητήματα τα οποία απαιτούσαν μεγάλη και αποτελεσματικότατη διαπραγματευτική 

ικανότητα αντέδρασαν διαφορετικά. 

 «Η συμβολή στην επιρροή αυτής της προοπτικής ήταν μια γενική αντίληψη, 

θεμελιωμένη στα μικτά αποτελέσματα των πρώτων μελετών των διαπραγματεύσεων, 

ότι οι ατομικές διαφορές, όπως η νοημοσύνη ή η προσωπικότητα εξηγήσει μικρές 

αποκλίσεις στη συμπεριφορά του διαπραγματευτή ή τα αποτελέσματα (βλέπε Rubin & 

Brown, 1975, για την αναθεώρηση των μελέτες έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970).»  
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Ερευνητές της νόησης των διαπραγματευτών έχουν υποστηρίξει  από το ότι, ακόμη και 

αν οι ατομικές διαφορές έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, 

είναι περιορισμένο ενδιαφέρον, λόγω του ότι εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν τον 

διαπραγματευτή περισσότερο. 

 

 

Στο «διανεμητικό παιχνίδι της διαπραγμάτευσης ,« η συμφωνία απαιτείται για ένα μόνο 

θέμα, αλλά οι αντίπαλες πλευρές έχουν συνήθως τιμές συμβιβασμού που καθιερώνουν 

μια σταθερή ζώνη της δυνητικής συμφωνίας.  

Επειδή κάθε πλευρά ξέρει μόνο τη δική της τιμή επιφύλαξης, ένας έξυπνος 

διαπραγματευτής, με υψηλό δείκτη νοημοσύνης EQ αλλά και υψηλό δείκτη 

συναισθηματικής νοημοσύνης IQ μπορεί να πείσει την αντίπαλη πλευρά ότι 

χρησιμοποιεί παραχωρήσεις χωρίς να το κάνει. Αυτή η πρακτική έγκειται στην 

επιμεριστική διαπραγμάτευση με αμφίβολα «οικονομικά αποτελέσματα.» (π.χ. Larrick 

& Wu, 2007). 

 Διάφορα μέτρα για πτυχές της κοινωνικής ψυχολογίας στην συνθετική 

διαπραγμάτευση έχουν επινοηθεί συμπεριλαμβανομένης ικανοποίηση για τη συμφωνία, 

διαπροσωπική εμπιστοσύνη, τις προτιμήσεις, και την προθυμία τους να συνεργαστούν 

στο μέλλον.  

Η «Υποκειμενική αξία απογραφής» όπως ονομάστηκε στην ψυχολογία η αντιληπτή 

αξία  (Curhan, Elfenbein, και Xu, το 2006) μετρά τις πτυχές των διαπραγματεύσεων 

συμπεριλαμβανομένων συναισθήματα για "οικονομικά" αποτελέσματα, τα 

συναισθήματα για τον εαυτό του που έχει ο διαπραγματευτής , τα συναισθήματα 

σχετικά με τη διαδικασία και τα συναισθήματα για τη σχέση.  

Οι  Salovey και Mayer (1990) ορίζουν την  συναισθηματική νοημοσύνη (EI) ως 

«ικανότητα  να παρακολουθεί κάποιος  τα δικά του αλλά και άλλων ατόμων 

συναισθήματα, να κάνουν διακρίσεις μεταξύ τους, και να χρησιμοποιήσουν τις 

πληροφορίες για να καθοδηγούν τη σκέψη και τις ενέργειες κάποιου" (p.189).  

Οι Fulmer και Barry (2004) υπέθεσε ότι οι διαπραγματευτές με περισσότερο  ΙQ  θα 

έχουν αυξημένη ικανότητα να ελέγχουν και να διαχειρίζονται τον κίνδυνο και τα 

αισθήματα των άλλων. 
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Οι πέντε παράγοντες  δομής της προσωπικότητας, έχουν  ένα διαφορετικό σύνολο 

χαρακτηριστικών και έχει αποδειχθεί ότι γενικεύσουν ευρέως χαρακτηριστικά ης 

συναισθηματικής νοημοσύνης (McCrae & John, 1992) ,  

Οι πέντε παράγοντες νοημοσύνης είναι: 

1)  Η Εξωστρέφεια η οποία αντιπροσωπεύει την τάση να είναι κοινωνικός, κυρίαρχος,, 

διεκδικητικός και  θετικός άνθρωπος. 

2)   Η  δεκτικότητα στην εμπειρία αντικατοπτρίζει την τάση να συνεργάζεται ένα άτομο 

και  να εμπνέει  εμπιστοσύνη.  

3) Η προσήνεια αντιπροσωπεύει άτομα που  αναφέρονται στην «ποιότητα¨» των 

κοινωνικών σχέσεων και εμφανίζουν ισχυρότερη αίσθηση της κατεύθυνσης να 

εργαστούν  σκληρότερα για την επίτευξη των στόχων . 

4) Η συνέπεια  αξιολογεί την καλή οργάνωση κοινωνικότητα συνέπεια και 

ευσυνειδησία και τα άτομα τα οποία εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία έχουν την  

τάση να είναι ευφάνταστα, πολυμήχανα, και διορατικά. Follett (1924) πολύ καιρό πριν 

εξήγησε ότι η εν λόγω ικανότητα είναι απαραίτητη για την ένταξη - την εξεύρεση 

λύσεων που επιτρέπει σε όλα τους διαπραγματευόμενα μέρη να ικανοποιήσουν 

συμφέροντά τους.  

5) Ο νευρωτισμός αντιπροσωπεύει ανθρώπους οι οποίοι είναι  περισσότερο ανήσυχοι, 

κυκλοθυμική, και επιρρεπείς σε συναισθηματικές διαταραχές (Costa & McCrae, 1992), 

ένα πρότυπο που θα μπορούσε να υπονομεύσει την κοινωνική ψυχολογικά 

αποτελέσματα και τις διαπραγματεύσεις. 

 

Η άποψη η οποία διακηρύσσει ότι οι  ατομικές διαφορές στην προσωπικότητα και η 

ευφυΐα είναι άσχετα στοιχεία  με  την διαπραγμάτευση διαψεύδεται από πειράματα.  

Η Γνωστική ικανότητα και η συναισθηματική νοημοσύνη συνδέονται θετικά με την 

έκβαση των διαπραγματεύσεων. 

 Η  Εξωστρέφεια για παράδειγμα  ενδείκνυται στην επιμεριστική διαπραγμάτευση  Τα 

άτομα με χαρακτηριστικό την προσήνεια ενδείκνυνται για την  εύρεση και την επιτυχή 
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αξιοποίηση των ευκαιριών για κοινό  κέρδος στην κατασκευή μια πιθανής συμφωνίας, 

ή στην επίλυση αλλεπάλληλων διενέξεων.  

Έχουν  αναπτυχθεί από την ακαδημαϊκή κοινότητα ερευνητικές προτάσεις που 

περιγράφουν πώς η γνωστική ικανότητα και η συναισθηματικό νοημοσύνη βοηθούν 

στην  απόκτηση πληροφοριών, τη λήψη αποφάσεων, και στην ευχέρεια των 

απαντήσεων που δίνει ο διαπραγματευτής. 

Ένα σημαντικό σώμα των επιστημονικών στοιχείων σχετικά με τα αποτελέσματα της 

γενικής γνωστικής ικανότητας σε διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής έχει 

αναδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια και εκφράζεται από τους ερευνητές με το αγγλικό 

γράμμα απλά g (π.χ., Spearman, 1904), ενώ αναδεικνύονται ως εξής: 

 1)η ικανότητα στο λόγο, το σχέδιο, την επίλυση προβλημάτων,  

2) η κατανόηση σύνθετων ιδεών , η γρήγορη εκμάθηση και η εκμάθηση από την 

εμπειρία άσκησης των καθηκόντων τους. 

3) ο υπολογισμός των συνεπειών των καταστάσεων και η γνώση για τις συνέπειες τις 

οποίες θα αποφέρει η πράξη τους. 

Επίσης η γνωστική ικανότητα συνδέεται με τις δυνατότητες η μνήμης και η μάθησης, 

ευφυΐας, γνωστικής ταχύτητας, την ικανότητα ανάκτησης, οπτικής και ακουστικής 

αντίληψης , και με ακόμα πιο ειδικές ικανότητες, όπως η ορθογραφική ικανότητα και η 

ικανότητα εκτέλεσης γρήγορων μαθηματικών πράξεων.(Carroll, 1993).  

Ο ορισμός της νοημοσύνης έχει καταλάβει  το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονικής 

έρευνας και χρησιμοποιείται πιο συχνά στην πρακτική εφαρμογή, ιδιαίτερα στον τομέα 

της απασχόλησης και στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (Neisser et al., 1996). 

 Επειδή όπως είπαμε υπάρχουν σεμινάρια κατάρτισης των σχέσεων της γνωστικής-

συναισθηματικής νοημοσύνης με τις διαπραγματεύσεις , οι μαθητές μπορούν να 

αναπτύξουν προσωπικές στρατηγικές διαπραγμάτευσης που θα τους επιτρέπουν να 

κάνουν την καλύτερη δυνατή χρήση των ευεργετικών χαρακτηριστικών των ατομικών 

χαρακτηριστικών και να διορθώσουν τυχόν λάθη τους. 

Η  διαπραγμάτευση απαιτεί γενικά τα άτομα να συμμετάσχουν στην απόκτηση και 

επεξεργασία πληροφοριών, τη λήψη αποφάσεων, και τη μάθηση, και πολλές 



493 
 

καταστάσεις διαπραγματεύσεων δεν συνεπάγονται  πολύπλοκες και δυναμικές 

αλληλεπιδράσεις, η έλλειψη της προσοχής που δίνεται σε γνωστική νοημοσύνη ως 

προγνωστικός δείκτης της αποτελεσματικότητας των διαπραγματεύσεων αποτελεί μια 

δυνητικά σημαντική παράλειψη.  

Η γνωστική ικανότητα είναι γνωστό ότι επηρεάζει  την απόδοση σε διάφορες 

καταστάσεις όπως: 

1)απόδοση στην εργασία,  

2) την επιτυχία της κατάρτισης, 

3) το μορφωτικό επίπεδο,  

 Η γνωστική αντίληψη –συναισθηματική νοημοσύνη γίνεται ακόμη πιο χρήσιμη για την 

μέτρηση των  επιδόσεων  σε σύνθετες καταστάσεις π.χ., σε διευθυντικές θέσεις και 

κάτω από συνθήκες απρόσμενη αλλαγή (π.χ., Hunter & Hunter, 1984? Lepine, Colquitt, 

και Ερέζ, 2000)].   

Επίσης βρέθηκε ότι δύο διαπραγματευτές οι οποίοι έχουν τον ίδιο βαθμό 

συναισθηματικής νοημοσύνης ,έχουν καλύτερες σχέσεις και οδηγούν τη 

διαπραγμάτευση στην επιτυχία με αμοιβαία οφέλη. 

Άλλοι ερευνητές συμφωνούν: με τον ορισμό και της διαστάσεις της συναισθηματικής 

νοημοσύνης .Οι ερευνητές  Mayer και Salovey  Salovey, και οι συνεργάτες τους 

επικεντρώνονται σε ένα αυστηρά προκαθορισμένο σύνολο ικανοτήτων :  

«(α) η δυνατότητα τόσο με ακρίβεια αντιλαμβάνονται και να εκφράσουν 

συναισθήματα,  

(β) τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση συγκίνηση στη διευκόλυνση της σκέψης,  

(γ) την ικανότητα να κατανοήσουν και να αναλύσουν το συναίσθημα ,  

και (δ) την ικανότητα να ρυθμίζει το συναίσθημα του εαυτού και των άλλων (Mayer & 

Salovey, 1997). Mayer, Caruso και Salovey (2000)» 

‘Όλα αυτά τα στοιχεία είναι χρήσιμα σε ένα διαπραγματευτή και ένα άλλο 

χαρακτηριστικό το οποίο αποτελεί μέρος της συναισθηματικής νοημοσύνης σε σχέση 
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με την διαπραγμάτευση είναι η σοφία, δηλαδή η ικανότητα να μαθαίνουν τα άτομα όχι 

από τα δικά τους αλλά από τα λάθη των άλλων. 

«Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι  τα αποτελέσματα των  διαπροσωπικών διεργασιών  

και οι αντιδράσεις των μεμονωμένων διαπραγματευτών.  

Θεωρούμε τέσσερις περιοχές της διαπραγματευτικής διαδικασίας που είναι πιθανόν να 

σχετίζονται με τη γνωστική ικανότητα και τη συναισθηματική νοημοσύνη: απόκτηση 

πληροφοριών, τη λήψη αποφάσεων, την επιλογή της τακτικής, και την ικανότητα να 

επηρεάζει τα συναισθήματα του αντιπάλου διαπραγμάτευσης.  

Θεωρούμε ότι η γνωστική ικανότητα και η συναισθηματική νοημοσύνη  σε σχέση με 

τις ατομικές διαφορές έχουν σημασία στη διαπραγμάτευση, αν και με διαφορετικούς 

τρόπους. Προτείνουμε κύριες επιπτώσεις για κάθε είδος νοημοσύνης, και περιγράφουν 

πιθανό αλληλεπιδράσεις με παράγοντες της κατάστασης.» 

Οι συναισθηματικά ευφυείς  διαπραγματευτές είναι πιο πιθανό να αντιληφθούν  την 

ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν  και να επιλέξουν  διαπραγματευτικές στρατηγικές / 

τακτικές που αφορούν τη χειραγώγηση  των δικών τους συναισθημάτων και των 

συναισθημάτων των αντιπάλων τους, γεγονός το οποίο χρησιμοποιείται  και είναι 

περισσότερο αναγκαίο στην επιμεριστική διαπραγμάτευση. 

Οι συναισθηματικά ευφυείς διαπραγματευτές είναι πιο επιτυχείς στην πρόκληση 

επιθυμητών  συναισθημάτων  στην άλλη διαπραγματευτική πλευρά. 

Επίσης οι συναισθηματικά ευφυείς διαπραγματευτές διακρίνουν ή καλύτερα 

προβλέπουν τον επερχόμενο κίνδυνο ή παγίδα που μπορεί να ενέχει η διαπραγμάτευση 

και έχουν μια ή περισσότερες εναλλακτικές λύσεις-ΒΑΤΝΑ 

Άλλοι έχουν πιο απλά λόγια: «Γενικά γνωστική ικανότητα είναι ουσιαστικά η 

ικανότητα να μαθαίνουν" (Schmidt, 2002) 

«Η τριαρχική θεωρία Sternberg του (1985, 1988, 1997) προτείνει τρεις 

αλληλεπιδρώντας πτυχές της νοημοσύνης: εσωτερική επεξεργασία πληροφοριών: 

 (αναλυτική νοημοσύνη, παρόμοια με την παραδοσιακή γνωστική ικανότητα), η 

ικανότητα να ταιριάζει με τις ικανότητες ενός ατόμου με το περιβάλλον του (πρακτική 
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νοημοσύνη), και την ικανότητα να αντιμετωπίσει με νέες και άγνωστες καταστάσεις 

(δημιουργική νοημοσύνη)» 

Οι πρακτικές συνέπειες είναι σαφείς.  

Είναι  σε καλύτερη θέση ο διαπραγματευτής ο οποίος έχει μεγαλύτερη γνωστική και 

συναισθηματική ικανότητα και βαθιά γνώση του ρόλου του ότι εκπροσωπεί τα 

συμφέροντα της εταιρίας.  

Οι συγκεκριμένοι διαπραγματευτές είναι πιθανότερο να δημιουργήσουν  περισσότερα 

"κοινά οικονομικά αποτελέσματα" από τους όρους της συμφωνίας και μακροχρόνιες 

σχέσεις. 

 Οι επιχειρηματίες και οι διευθυντές πρέπει να προσλάβει όσους θα διαπραγματευτεί 

αποτελεσματικά για λογαριασμό της οργάνωσής τους. 

 Η διαδικασία πρόσληψης θα έχει  μεγαλύτερη σημασία για τις επιχειρήσεις που 

απασχολούν τους επαγγελματίες των πωλήσεων, προμηθειών, ή σε τραπεζικό θέσεις 

όπου η συμφωνία  αποφάσεων δηλαδή στις  συναλλαγές υψηλής συχνότητας είναι ο 

πρωταρχικός στόχος, χρησιμοποιώντας  ισχυρές συσχετίσεις των g,IQ, και τα μέτρα της 

προσωπικότητας, με αυτό τον τρόπο αποτελεί υγιή επιχειρηματική πρακτική, ανάλογα 

με το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης που επιθυμούν.  

Εξερευνώντας τις  ατομικές διαφορές  οι οποίες έχουν σημασία για την επιτυχία της 

διαπραγμάτευσης και υπό ποιες προϋποθέσεις, δηλαδή ποιο στυλ διαπραγμάτευσης 

θέλουμε :την επιμεριστική ή την συνθετική τις οποίες εξετάσαμε διεξοδικότατα 

παραπάνω, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη επιλογή διαπραγματευτή. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

Κεφάλαιο 23 : CASE-STUDIES-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ALUMIL ΚΑΙ ΜΑΣΟΥΤΗ, 

SPEATY A.E., MEDITEREANEAN COSMOS, ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ 

ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ALUMIL 

CASE STUDY-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1Η  : ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

ALUMIL 

 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALUMIL 

H εταιρεία διέλασης αλουμινίου Alumil, η οποία αποτελεί μια αμιγώς ελληνική 

εταιρεία, παγκοσμίου φήμης λόγω της επέκτασης της στο εξωτερικό και συγκεκριμένα 

στις χώρες των Βαλκάνιων, στην Δυτική Ευρώπη, στην Ρωσία , στην Αμερική και 

προσφάτως στην Αφρική ,δηλαδή αποτελεί μια διεθνοποιημένη επιχείρηση η οποία 

δραστηριοποιείται με πλήρη επιτυχία, κατακτώντας τις αγορές παγκοσμίως , ιδρύθηκε 

το 1988 από τους νυν μετόχους της ,την οικογένεια Μυλωνά μετά την αποχώρηση τους 

από την Βιομηχανία Αλουμινίου Βορείου  Ελλάδος Α.Ε.. (Β.ΑΛ.Β.Ε Α.Ε) , η οποία 

επίσης δραστηριοποιείτο  στην παραγωγή προφίλ αλουμινίου. Η έδρα της είναι η 

βιομηχανική περιοχή –ΒΙ.ΠΕ. του Σταυροχωριου Κιλκίς. Η ανέγερση των 

εγκαταστάσεων της σε αυτή την περιοχή έγινε τον Μάρτιο του έτους  1988 .Το 1989 η 

εταιρεία διενέργησε την πρώτη της συμμετοχή στην ΔΕΘ με τα τρία πρώτα συστήματα 

αλουμινίου ,τα οποία παρήγαγε. Τα συστήματα αυτά παράχθηκαν στην Ιταλία  

για λογαριασμό της  Alumil από δικά της καλούπια και ήταν πολύ καινοτόμα για εκείνη 

την εποχή . Σημείωσαν μεγάλη επιτυχία καθώς χρειάζονταν μικρότερες ποσότητες 

προφίλ, πράγμα το οποίο σημαίνει λιγότερα αποθέματα για τους εμπόρους προφίλ και 

λιγότερα ρετάλια για τους κατασκευαστές των συστημάτων. 
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Το 1990 ήταν ένας πρωταρχικός σημαντικός σταθμός για την εταιρεία καθώς ξεκίνησε 

η πρώτη  γραμμή  παραγωγής διέλασης αλουμινίου ,παραγωγικής δυναμικότητας 7.000 

(χιλιάδων) τόνων ετησίως. Το 1993 ιδρύεται η πρώτη θυγατρική εταιρεία Alousys με 

έδρα την Αθήνα και σκοπό την πώληση εξαρτημάτων και προφίλ αλουμινίου στην 

νότια Ελλάδα και την τεχνική υποστήριξη των πελατών της. Στη Βιομηχανική Περιοχή 

–ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωριου  δημιουργηθήκαν οι πρώτες εγκαταστάσεις του πρώτου 

οριζοντίου βαφείου το οποίο λειτουργούσε με ειδικές προδιαγραφές όπως ,η 

θερμοδιακοπή στο νέο τμήμα παραγωγής με στόχο την παραγωγή προφίλ αλουμινίου 

με βελτιωμένες τεχνικές προδιαγραφές, και επίσης η δημιουργία τμήματος 

επιφανειακής προστασίας προφίλ με επικάλυψη ειδικών αυτοκόλλητων film 

πολυπροπυλενίου. Οι επενδύσεις αυτές που ολοκληρωθήκαν το 1994, είχαν ως 

αποτέλεσμα την καθετοποίηση της παραγωγής και την επέκταση της εταιρείας  σε νέα 

προϊόντα εξειδικευμένων χρήσεων με υψηλή προστιθεμένη αξία. Αξιοσημείωτα 

γεγονότα για την εταιρεία πραγματοποιηθήκαν επίσης τα έτη : 

 1994: Iδρύθηκε το πρώτο τμήμα Ερευνάς και Ανάπτυξης –R&D (Research and 

DDevelopment) της εταιρείας και τον Σεπτέμβριο εγκαινιάστηκε το πρώτο τμήμα 

ποιοτικού ελέγχου ηλεκτροστατικής βαφής , το οποίο παρακολουθείτο από μηχανήματα 

του γερμανικού οργανισμού GSB. 

 1995: Ξεκίνησαν οι διαδικασίες απόκτησης του πιστοποιητικού ISO 9001 για τα 

τμήματα ηλεκτροστατικής βαφής του αλουμινίου και τα τμήματα παραγωγής προφίλ 

αλουμινίου. Επίσης ξεκίνησε η εγκατάσταση της νέας πρωτοποριακή γραμμής διέλασης 

αλουμινίου παραγωγικής δυναμικότητας 12.000 (χιλιάδων ) τόνων ετησίων και των 

τριών νέων φούρνων νέα αυτή γραμμή υπερδιπλασίασε την παραγωγική δυναμικότητα, 

διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την αυξημένη ζήτηση των προϊόντων της εταιρεία 

στην εγχωρία αγορά και την συστηματική επέκταση στις αγορές του εξωτερικού. 

 1996 : Iδρύθηκε η δεύτερη θυγατρική Αλουφόντ , η οποία διέθετε 

υπερσύγχρονο χυτήριο ,με σκοπό την περαιτέρω καθετοποίηση της παραγωγής. Τον 

Νοέμβριο του ιδίου έτους πραγματοποιήθηκε η συμφωνία για την παραγωγή προφίλ 

αλουμινίου ,σχεδιασμένα από την Porsche Design. Η Alumil ήταν η πρώτη εταιρεία η 

οποία πραγματοποίησε τέτοιου είδους συμφωνία με την Porsche Design. 

 1997: Σύμφωνα με τον αναπτυξιακό νόμο Ν.1892/90  πραγματοποιήθηκε μια 

τεραστία επένδυση ύψους 4,46 εκατομμυρίων ευρώ ,η οποία αφορούσε την τοποθέτηση 

κάθετης ηλεκτροστατικής γραμμής βαφείς  ,με την εντυπωσιακή δυναμικότητα των 

12.000(χιλιάδων) τόνων ετησίως .Ένα ακόμα πιο αξιοσημείωτο γεγονός είναι η 
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επέκταση της εταιρείας στην βαλκανική αγορά ,με την ίδρυση θυγατρικής στην 

Ρουμάνια με την επωνυμία Alumil rom . Επίσης πραγματοποιήθηκε η αγορά αποθηκών 

στο Βουκουρέστι και η ενοικίαση αποθηκών σε τέσσερεις άλλες πόλεις της Ρουμανίας. 

Ακόμα η εταιρεία τον Δεκέμβριο εισήχθη στην κύρια αγορά του χρηματιστηρίου 

Αθηνών. 

 1998-2014: Ανοίγονται νέες θυγατρικές εταιρείες στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό και γίνεται ευρεία επέκταση σε αγορές των Βαλκάνιων ,της Μέσης 

Ανατολής  και των 4 ηπείρων(Ευρώπη, Αμερική, Αφρική ,Ασία).Πραγματοποιείται η 

πλήρης πιστοποίηση όλων των προϊόντων και των σταδίων παράγωγης με διεθνώς 

αναγνωρισμένα πιστοποιημένα πρότυπα. Mερικές από τις θυγατρικές είναι π.χ. η 

Alumil Polska και η Alumil Ukraine. Πολλες από τις θυγατρικές εισάγονται στο 

χρηματιστήριο. Επίσης πραγματοποιούνται εξαγορές όπως τον Μάιο του 2004 η 

εξαγορά της εταιρείας αλουμινίου Aal ,με πάγια στοιχειά 10 εκατομμύρια περίπου. 

 

Ο κλάδος διέλασης του αλουμινίου στον οποίο δραστηριοποιείται η Alumil είναι όπως 

προείπαμε ένας από τους ανταγωνιστικότερους  και  από τους πρώτους κλάδους που 

αποφέρει σημαντικά ποσά στην χωρά μας μέσω των εξαγωγικών δραστηριοτήτων σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ένας υγιείς κλάδος της οικονομίας ,ο οποίος συνδέεσαι με την 

οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδος και την βελτίωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος 

των πολιτών. 

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα: 

«Η παρουσία της Εταιρίας στις αγορές του εξωτερικού έγινε εμφανής ιδιαίτερα μετά 

την επέκταση των βιομηχανικών και αποθηκευτικών της χώρων και την εγκατάσταση 

νέων γραμμών ηλεκτροστατικής βαφής και θερμομονωτικών προφίλ ( thermal brake) 

μέσω των θυγατρικών της . Για την προώθηση των πωλήσεων της στο εξωτερικό , η 

εμπορική παρουσία είναι σε πάνω από 45 χώρες, η Alumil αφενός ισχυροποιεί συνεχώς 

τα δίκτυα πωλήσεων της διεθνώς και αφετέρου ιδρύει θυγατρικές με παραγωγικές και 

εμπορικές δραστηριότητες . Στις περισσότερες χώρες λειτουργούν αποθήκες, είτε σε 

ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (όπως Ρουμανία, Γερμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, 

Βοσνία κλπ), είτε σε μισθωμένες (όπως Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Αίγυπτο, 

Σκόπια, Κύπρο, Τουρκία και αλλού), για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. 

Σήμερα, στις αγορές των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η ALUMIL διαθέτει 

το μεγαλύτερο δίκτυο retail με 70 ιδιόκτητα κέντρα / αποθήκες εξυπηρέτησης. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Όπως ανέφερε ο Αλέξανδρος Μυλωνάς  σε σχέση με τα ερωτήματα α) τι νοείται και 

πως μετράται η ανάπτυξη στην επιχείρηση Aloumil β)ποια είναι η στρατηγική της 

εταιρίας και τι στρατηγικές κινήσεις πραγματοποιούνται όπως εξαγορές ,  

συγχωνεύσεις, στρατηγικές  συμμαχίες κλπ.  γ)αν υπάρχουν διαπραγματευτικές 

διαδικασίες και με πιο τρόπο γίνονται, όπως για παράδειγμα ποιο είναι το κατάλληλο 

σημείο συμβιβασμού και ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας και τέλος δ)ποιες είναι οι 

πολιτικές ανθρωπινού δυναμικού  αναφέρονται τα έξης: 

«Η Aloumil ορίζει  και τμηματοποιει την ανάπτυξη με τρεις τρόπους: 

 Καταρχήν όταν η εταιρεία έχει μια υγιή ταμειακή ροη (cash flow η οποία καταδεικνύει 

υγιή ρευστότητα ) η επιχείρηση βρίσκεται σε ένα στάδιο το οποίο ονομάζεται «φάση 

επιβίωσης» Η «φάση ανάπτυξης» έγκειται όταν η επιχείρηση αυξάνει τον τζίρο και έχει 

ένα ευημερία και αναπτυσσόμενο μερίδιο αγοράς (market share). 

 Όλες οι επιχειρήσεις βεβαία όταν μιλάμε ειδικά για παγκόσμιες /διεθνοποιημένες  είναι 

λογικό να αχούνε «στάδιο αποεπένδυσης», λόγω διαφόρων παραγόντων όπως των 

οικονομικών και πολιτικών θεσμών και κανονιστικού πλαισίου στην χώρα υποδοχής, 

πολιτικής ή οικονομικής κρίσης (ύφεσης), υψηλών δασμών , κορεσμού της αγοράς και 

διαφόρων άλλων παραγόντων επιχείρηση έχει αναπτύξει το μοντέλο market 

development, δηλαδή ανάπτυξη αγοράς. Η εταιρεία κατόπιν πολλαπλών ερευνών 

αγοράς , τμηματοποιει την αγορά και στοχοθετεί το δυνητικό target group,όπου εκεί 

υπάρχει μια ευκαιρία ή ένα κενό που οι άλλες εταιρίες δεν εντόπισαν. 

 Ανάμεσα στους δυνητικούς πελάτες-στοχους υπάρχει ένας μεγάλος πιθανός πελάτης ,ο 

όποιος μπορεί να αποφέρει καρπούς. 

Έπειτα πραγματοποιείται η διαδικασία επιχειρηματικής προσέγγισης συμφώνα με τους 

κανόνες της αγοράς και το θεμιτό δίκαιο του ανταγωνισμού και ξεκινάμε οι 

διαπραγματευτικές διαδικασίες. 

 Η Alumil στην Ελλάδα λόγω της μικρής έκτασης της αγοράς ,δηλαδή του μικρού 

μεγέθους καταναλωτικού κοινού σε συνδέαμε με τον κορεσμό στον κλάδο του 

αλουμινίου και ειδικότερα της διέλασης στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και 
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εξαιτίας κυρίως της οικονομικής ύφεσης  προσπαθεί να διατηρήσει το μερίδιο της στην 

αγορά, στο εξωτερικό όπως για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λόγω 

του μεγάλου μεγέθους της αγοράς και της ποιοτικής κατασκευής  των προφίλ και των 

άλλων προϊόντων αλουμινίου, στην Ρωσία για τους ίδιους λόγους αλλά επιπρόσθετα 

εξαιτίας του ότι παρουσιάζει δυο τάξεις: την μικρή και την μεγάλη τάξη εισοδήματος η 

οποία πραγματοποιεί μεγάλες κατασκευαστικές επενδύσεις και στην Αφρική ,όπου έχει 

επεκταθεί η επιχείρηση (π.χ.Γκάνα ) λόγω του αχανούς καταναλωτικού κοινού και της 

προσπάθειας –φαινόμενου ταχέως εξελισσόμενης ανάπτυξης , η Alumil βρίσκεται σε 

στάδιο ανάπτυξης όπως το ορίσαμε. 

Στην Ουκρανία όμως λόγω των αιματηρών πολιτικών αναταραχών η εταιρία βρίσκεται 

όπως είναι λογικό σε φάση αποεπένδυσης για να προστατέψει τα συμφέροντα της. 

Οι οικονομικό πολιτικοί λόγοι οι όποιοι λαμβάνουν μορφή με αιματηρές κοινωνικές 

συγκρούσεις, ασταθές πολιτικό , θεσμικό και νομοθετικό περιβάλλον , της υποτίμησης 

του νομίσματος  και το μπλοκάρισμα των τελωνείων και των συνόρων όσον αφορά τα 

προϊόντα  ,έχει ως αποτέλεσμα τεραστία ζημία καθώς τα εμπορεύματα αχούνε μείνει 

στα τελωνειακοί καταναλωτές δεν έχουν καν την δυνατότητα να αγοράσουν προϊόντα 

σε ένα τόσο ασταθές οικονομικό περιβάλλον και υπάρχουν και οι δυσάρεστες συνέπειες 

της  ακύρωσης της υπόσχεσης για έγκαιρη παράδοση στον πελάτη.  

Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αυτή την χωρά αντιμετωπίζουνε 

αυτά τα προβλήματα.  

Οπότε είναι λογικό οι επιχειρήσεις να αποεπενδύουν και η Alumil να στοχεύσει σε πιο 

συνεπείς σταθερές και προσοδοφόρες αγορές όπως είναι η Αμερική ,όπου εκεί μεγάλες 

εταιρίες ανέλαβαν την κατασκευή ,οικοδόμηση, συντήρηση και επαναοικοδόμηση των 

κτιρίων αλλά και όλων των εργολαβικών έργων  τον τελευταίο χρόνο λογά του ότι η 

οικονομική κρίση στην Αμερική μπορούμε να πούμε ότι έλαβε τέλος και έτσι πολλά 

χρήματα προωθούνται στην επανεπένδυση.  

Η Αlumil είναι leader στην αγορά στα Βαλκάνια και δραστηριοποιείται με το ύψος της 

τάξης του 60% ,όπως επίσης και στην Ελλάδα με ποσοστό 30%. Στις άλλες χώρες ,που 

αναφέραμε είναι από τις κυρίαρχες  ανταγωνιστικές εταιρείες στην αγορά και ο τζίρος 

της καθώς και το μερίδιο αγοράς της πολλαπλασιάζεται με γρήγορους ρυθμούς.  
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Για να επανέλθουμε στην στρατηγική της εταιρείας η οποία όπως είπαμε είναι η 

ανάπτυξη αγοράς, στοχεύοντας  σε ένα μεγάλο πιθανό υποψήφιο πελάτη, η  Alumil σε 

πολλές χώρες οι οποίες στερούνται τεχνογνωσίας όπως στην Αφρική , τοποθετεί ως 

κεφάλαιο την τεχνογνωσία και οι ντόπιοι επενδυτές  αναλαμβάνουν την 

χρηματοδότηση του έργου.  

Η Alumil πραγματοποιεί στρατηγικές συνεργασίες οι οποίες στηρίζονται στην 

ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη και στην σφυρηλάτηση μακροχρόνιων σχέσεων με τους 

πελάτες. Ποτέ δεν έχει χρησιμοποιήσει επιθετικές εξαγορές. Η πιο χαρακτηριστική 

στρατηγική συνεργασία  είναι να δώσει  η επιχείρηση τον πελάτη της το προνόμιο της 

αποκλειστικότητας . 

Αυτή είναι μια μέθοδος στρατηγικών κινήσεων την οποία πραγματοποιεί η εταιρεία. 

Για παράδειγμα εάν ο πελάτης δρα π.χ. Βόρειο Ιράκ  η επιχείρηση εγγυάται ότι  ο 

πελάτης θα είναι ο μοναδικός αντιπρόσωπος της, δηλαδή δεν θα πουλήσει προϊόντα ή 

κατασκευαστικές ύλες σε κανέναν άλλο εκτός από αυτόν.  

Επεξηγηματικά είναι η συμφωνία (γραπτή με όρους) ότι θα έχει ο πελάτης την 

αποκλειστικότητα και ότι δεν θα πωλούνταν προϊόντα της Zaloumi  σε κανέναν άλλο 

στην περιοχή  ,ενώ ο πελάτης είναι δεσμευμένος με σύμβαση /συμβόλαιο και αμοιβαία 

ανταλλάγματα να παράγει ένα μεγάλο τζίρο και για την επιχείρηση Alumni ,το οποίο 

συμφωνείται ανάλογα με την περιέχουμε αυτό τον τρόπο ο πελάτης έχει σχετική 

αυτονομία, δηλαδή η επιχείρηση του χαρίζει την περιοχή εκείνη ώστε να 

δραστηριοποιείται ελεύθερα υπάρχουν οφέλη για την μητρική επιχείρηση τα οποία 

είναι ότι καταρχήν δεν χρειάζονται πολλές επενδύσεις και κατά δεύτερον δεν 

χρειάζονται πολλά χρόνια για την απόσβεση , δηλαδή για να πάρει η εταιρεία πίσω τα 

λεφτά τα οποία επενδύει. 

 Υπάρχουν περιπτώσεις στρατηγικών συνεργασιών όπου για παράδειγμα μεγάλοι 

πελάτες  αν δεν φέρουν το συμφωνημένο τζίρο μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα χάνεται ,σπάει βάση της ρήτρας του συμβολαίου η αποκλειστικότητα.  

Αυτό γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς η Alumni βοηθού τον πελάτη της 

ακόμη και με τεχνικά μέσα, μέσα εξυπηρέτησης πελατών ή ακόμα και με ένα μίγμα 

μάρκετινγκ προβολής /προώθησης , δηλαδή δ διαθέτει μια ομάδα 100 έμπειρων 

μηχανικών για τεχνική υποστήριξη σε 45 διαφορετικές χώρες, Τεχνική υποστήριξη 

και εκπαίδευση των συνεργατών κατασκευαστών αλλά και των μηχανικών κάθε 
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σπιτιού και διαθέτει  οργανωμένα Show Room  ακόμα και στους πελάτες της για την 

ολοκληρωμένη παρουσίαση των προϊόντων της σε γνωστές πόλεις όπως Ν. Υόρκη, 

Λονδίνο, Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Λευκωσία, Φρανκφούρτη κλπ.  

Η Alumil διέπεται και από μια ανθρωπιστική πολιτική ακόμα κι στους πελάτες της και 

τους δίνει μια παράταση ανάλογα με την περίσταση για να τηρήσουν την συμφωνία. 

Πελάτες της Alumil είναι μεγάλοι έμποροι ή μεγάλοι κατασκευαστές  σε χώρες όπως η 

Βουλγαρία. Ένας μεγάλος πελάτης είναι η Precizal. 

Το προϊόν της επιχείρησης εντάσσεται στα βιομηχανικά προϊόντα ,δηλαδή στα 

προϊόντα τα οποία δεν πωλούνταν για απευθείας κατανάλωση αλλά για 

επαγγελματικούς σκοπούς.  

Το δίκτυο διανομής της Alumil είναι τεράστιο  και πολύ πολύπλοκο λόγω του μεγέθους 

της αγοράς και του στόχου για αποτελεσματική διανομή η οποία μπορεί να κριθεί 

ακόμη και στις λεπτομέρειες, οπότε τα logistics είναι πλήρως εκσυγχρονισμένα ,με την 

τελευταία λέξη της τεχνολογίας ώστε να εξυπηρετείται ο πελάτης  έγκαιρα την στιγμή 

που θέλει το προϊόν. Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συγχωνεύσεις σε εσωτερικές, 

θυγατρικές εταιρείες 

. Ένα παράδειγμα είναι η συγχώνευση της Aloucom ,η οποία εδρεύει στην Κομοτηνή 

με την Alumil. Η πολιτική της επιχείρησης επειδή δεν είναι στυγνή αποδεικνύεται και 

από την αγορά ενός πελάτη ,ο όποιος δεν απέδιδε τα χρήματα στην εταιρεία, δεν 

μπορούσε δηλαδή να την πληρώσει  και το ποσό ήταν πολύ υψηλού βαθμού λόγω της 

οικονομικής ύφεσης  . 

 Η Alumil σε αυτή την περίπτωση είχε τον έλεγχο  και την υψηλή εποπτεία της εταιρίας 

που δεν μπορούσε να αποπληρώσει  το χρέος της στην Alumil, ήτανε περιουσιακό 

στοιχειό τρανώθηκε στην Alumil και η Alumil  διόρισε τον επιχειρηματία ως μισθωτό 

υπάλληλο με πλήρη εργασιακά δικαιώματα .  

Οι σημαντικότερες εταιρείες διέλασης αλουμινίου με βάση τον τζίρο τους (κύκλο 

εργασιών τους ή σύνολο πωλήσεων) για το 2012 είναι οι ακόλουθες: 

 Alumil    

 Exalco 

 Alko    
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 Europa 

 Eτέμ    

 Αλουμίνκο 

 Bιοκαρπέτ 

 Ελβιάλ  

 Σανλέβ 

Οι κυριότεροι ανταγωνιστές με ηγέτιδα την  Alumil  στον κλάδο διέλασης είναι: η 

EUROPA, η ETEM, η EXALCO  και  η Ελβιάλ 

Οι προμηθευτές της Alumil χωρίζονται σε δυο κατηγορίες : 

1) σε εγχώριους 

2)  και σε ξένους 

Οι εγχώριοι προμηθευτές της εταιρείας είναι 

 ο όμιλος    ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε , 

 ΤΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 και ο κολοσσός  GLEΝCOR ,ο οποίος κάνει τεράστιους τζίρους και έχει 

απίστευτη κερδοφορία. 

 

Οι ξένοι προμηθευτές της Alumil είναι : 

 Η ΡΩΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ RUSAL-(RUSIAN 

ALUMINIUM) 

 DUBAL (ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ) 

 EMAX 

Οι κορυφαίοι ανταγωνιστές της  Alumil στην παγκοσμία αγορά είναι οι παρακάτω: 

1.HYDRO . Είναι όμιλος έχει στην κατοχή της τις εξής τεράστιες θυγατρικές  εταιρείες: 

WICONA (ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ)-αγόρασε πρόσφατα την SUPA(ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ),και την 

TECHΝAL 

2.SCHUCO: Είναι  γερμανική και ίσως η καλύτερη στον κόσμο 
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Οι στρατηγικές συνεργασίες μπορεί να θεωρηθούν μειονέκτημα όταν για παράδειγμα 

υπάρχει το διαφυγόν κέρδος ,δηλαδή να μπορούσε να πουλήσει  με αυξημένο τζίρο σε 

αυτήν την περιοχή. Αλλά κανείς δεν μπορεί να το υποσχεθεί ,ούτε να το υπογράψει. 

Η στρατηγική της καινοτομίας  για την Aloumil προέρχεται από το μίγμα της 

στρατηγικής καινοτομίας σε ποιους/τι/πως.Η Aloumil  δεν καινοτομεί στις τεχνολογίες 

παραγωγής ή στα δίκτυα καθώς τα υφιστάμενα δίκτυα και οι τεχνολογίες είναι 

υπερσύγχρονες. Η Aloumil εστιάζει την στρατηγική καινοτομία της στην στόχευση 

δυνητικών πελατών, την επιχειρησιακή λειτουργία ,δηλαδή ακόμα και η εξυπηρέτηση 

όπως για παράδειγμα 50 Μηχανικοί που μπορούν άμεσα να βοηθήσουν τον πελάτη στη 

σωστή επιλογή τυπολογίας κουφώματος. 

Σε αγορές όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση των προϊόντων, η Εταιρεία δημιουργεί 

μονάδες επεξεργασίας προφίλ για την πληρέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των 

πελατών της. Στόχος της Εταιρείας είναι η δημιουργία αυτόνομων μονάδων παραγωγής 

προφίλ (πρέσα, βαφείο και χυτήριο) στις χώρες εκείνες που η ζήτηση είναι επαρκής και 

μπορεί να απορροφηθεί. 

 

Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής η Εταιρεία προχώρησε από το 2000 σε ανέγερση (ή 

εξαγορά) ολοκληρωμένων παραγωγικών εγκαταστάσεων στο εξωτερικό. Από το 2005 

λειτουργούν: 

 Ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής και βαφής προφίλ αλουμινίου στην Αλβανία. 

 Ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής και βαφής προφίλ αλουμινίου στη Βοσνία.  

 Ολοκληρωμένη γραμμή παραγωγής και βαφής προφίλ αλουμινίου στη Σερβία.  

 Ολοκληρωμένες γραμμές βαφής προφίλ αλουμινίου και θερμομονωτικού προφίλ 

στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. 

 

Σε εξέλιξη βρίσκονται επενδύσεις και δημιουργία θυγατρικών εταιρειών στην περιοχή 

του Κόλπου, καθώς επίσης και στην αγορά των ΗΠΑ. 

Επανερχόμενοι στο θέμα μας για την στρατηγική της καινοτομίας η Alumil καινοτομεί 

κυρίως στο τι, δηλαδή στην ανάπτυξη καινούργιων πρωτοπορών προϊόντων. 
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 Επιπλέον ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής είναι σε ετήσια και άρα σε τακτική 

βάση , με όλο και περισσότερη ανοικτή επικοινωνία. 

 Κάθε εταιρεία το κάνει. 

 Το θέμα είναι ποσό οργανωμένα και συνειδητά το πραγματοποιεί.  

Συνεχώς η επιχείρηση ψήνει ποιους/πως/τι και βασικό αποτέλεσμα στην Aloumil είναι 

η καινοτομία του προϊόντος.  

Πάντα θέλουμε να περάσουμε σε αναβαθμισμένα target group. Στοχεύουμε σε αυτά 

άλλα και σε αλλά κομμάτια των επιδιώξεων μας που είναι τα high-end προϊόντα, 

δηλαδή η καλή γκάμα προϊόντων. 

Υπάρχουν βελτιωμένες πωλήσεις σε αυτά  αλλά δεν είναι ο πυρήνας της δουλειάς μας ή 

η κυρίαρχη επιδίωξη μας, ενώ πουλάμε ακόμα και φθηνά  ποιοτικά προϊόντα. Η μάρκα 

της Alumil έχει κατοχυρωθεί νομικά σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα προϊόντα. Είναι 

όλα δίκες μας πατέντες. 

Οι διαπραγματεύσεις  που διαχειριζόμαστε στην Alumni έχουν ως στόχο να είναι 

συνθετικές ,δηλαδή win –win. 

Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει μονοπώλιο , όλοι έχουνε τα δικά τους οφέλη και κάνεις 

δεν εκβιάζει κανέναν.  

Η ισχυρή διαπραγματευτική επιρροή  προκύπτει ανάλογα με την περίσταση . Η κάθε 

εταιρεία έχει το πάνω χέρι και έχει διαπραγματευτική δύναμη όταν είναι σε φάση 

αποεπένδυσης .  

Σε αυτή την φάση απαιτεί κάποια πράγματα παραπάνω όπως για παράδειγμα να 

αποτραβηχτεί από εμπορικές περιοχές  διότι θέτει το δίλλημα ή να την κλείσουν ,όπου 

σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχουν δυσάρεστες συνέπειες όπως η απώλεια 

εργασιακών θέσεων ,μείωση του ΑΕΠ είτε πρέπει ο εκάστου αρμόδιος ή φορέας να 

βοηθήσει  για να αποφευχθούν οι δυσάρεστες συνέπειες.  

Οι παράγοντες διαπραγμάτευσης είναι πολλαπλοί, όπως ο ίδιος ο συνεργάτης, ο 

οργανισμός ,το μονοπωλίου ιδιοσυγκρασιακή συμπεριφορά και το ποσό δυνατός είσαι 

εσύ σε σχέση με την αγορά. 

 Η πραγματικότητα πάντως είναι μια: Υπάρχουν πολλοί που είναι σκληροί ,ακόμη και 

στις διαπραγματεύσεις που έτυχαν στην επιχείρηση.  
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Το κλειδί στις διαπραγματεύσεις είναι να ξέρεις παρά πολύ καλά τις ανάγκες και τις 

αδυναμίες αυτού που έχεις απέναντι σου. 

 

Με βάση την ιστοσελίδα μας καινοτομούμε σε πολλούς τομείς διαχρονικά: 

Όσον αφορά την ποιότητα και την περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας όπως 

αναφέρει και η ιστοσελίδα: Το εργοστάσιο της Alumil, στην ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, διαθέτει 

όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά ενός σύγχρονου εργοστασίου που αφορούν 

Συστήματα Διαχείρισης, Διεργασίες Παραγωγής και Ελέγχων Ποιότητας και 

Προϊόντα. 

   

   

   

   

 

 Η κουλτούρα της στρατηγικής διαχείρισης της τεχνολογικής καινοτομίας στην Alumil 

εκφράζεται με τις παρακάτω πρωτοβουλίες αλλά και με και τις πιστοποιήσεις ISO ,τις 

οποίες αναφέραμε παραπάνω: 

 

1) Η Διεύθυνση Έρευνας και Ανάπτυξης συνεργάζεται με πάνω από 10 διεθνώς 

αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα σε Ελλάδα και εξωτερικό στα παρακάτω θέματα: 

 Σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις 
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 Αξιοποίηση του αλουμινίου για νέες χρήσεις 

 Νέα δομικά υλικά και κατεργασίες τους 

 Θερμομονωτικά υλικά και εξοικονόμηση ενέργειας 

 Αυτοματισμοί 

2)Η ALUMIL επίσης συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα (ΠΑΒΕ, ΠΕΠΕΡ, 

ΕΠΑΝ) για την ανάπτυξη νέων καινοτομικών προϊόντων καθώς και σε Ευρωπαϊκά 

ερευνητικά προγράμματα (I.S.T.) για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των 

παραγωγικών διαδικασιών. 

 

3)Το τμήμα Ελέγχου Ποιότητας της Εταιρίας ιδρύθηκε το 1997. Για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία και έπειτα από τη νέα οργανωτική δομή της Εταιρείας 

το 2002 κρίθηκε σκόπιμο και επιβεβλημένο, εκτός του τμήματος Ελέγχου Ποιότητας, 

να δημιουργηθεί και Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος με κύρια 

αρμοδιότητα την πιστοποίηση των εγκαταστημένων Συστημάτων Διαχείρισης, την 

εφαρμογή, συντήρηση και βελτίωση των διαδικασιών μέσω των οποίων διασφαλίζεται 

η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και η ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

πελατών, σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος και των εργαζομένων. 

 

4) Η φιλοσοφία αυτή, σύμφωνα με την πολιτική της βιώσιμης ανάπτυξης, είχε σαν 

αποτέλεσμα την απόφαση της Διοίκησης της εταιρείας για την εγκατάσταση, εφαρμογή 

και πιστοποίηση το 2002 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το 

διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 14001:1996 για τα τμήματα διέλασης, ηλεκτροστατικής 

βαφής, βαφής σε απομίμηση ξύλου και παραγωγής θερμομονωτικών προφίλ και 

περαιτέρω την αναβάθμιση του πιστοποιητικού σύμφωνα με την βελτιωμένη έκδοση 

του προτύπου ΕΝ ISO 14001:2004 το έτος 2005.   

Η παρακάτω δήλωση αρχών και προθέσεων που αποτελεί και την Περιβαλλοντική 

Πολιτική της επιχείρησης στόχο έχει να προδιαγράψει το πλαίσιο για την ανάπτυξη 

και εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

   Ενεργή Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Αλουμινίου 

Η Alumil έχει πάρει πολλά βραβεία και τιμητικές διακρίσεις. 



508 
 

Μεγάλη διεθνή αναγνώριση για την ALUMIL και κατ’ επέκταση για τον κλάδο της 

διέλασης αλουμινίου στην Ελλάδα αποτελεί η ανάδειξη της εταιρίας μας το 2008 σε 

συνδεδεμένο μέλος (associated member) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου. 

Η ALUMIL είναι η πρώτη Ελληνική βιομηχανία διέλασης αλουμινίου που εισέρχεται 

στο κλειστό club των συνδεδεμένων μελών, για τους παραγωγούς συστημάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλουμινίου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί για την ALUMIL 

αναγνώριση της σημαντικής της προσφοράς στον κλάδο σχεδιασμού, παραγωγής και 

διάθεσης αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου, καθώς επίσης και διατομών 

βιομηχανικής χρήσης, γεγονός που πιστοποιεί την ηγετική θέση που κατέχει η εταιρία 

στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα άλλα δυο μέλη 

αυτού του κλειστού club οι γνωστές διεθνείς εταιρίες Schüco και Reynars. 

 

Growth Plus 

Οκτώ βραβεύσεις (1996, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 & 2007) από τον διεθνούς 

φήμης οργανισμό “Growth Plus”, για τις 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενες Ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις.  

 

ΕΒΕΑ 

Βραβεύσεις από το ΕΒΕΑ – 1999, 2001, 2003, 2004 – λόγω σημαντικής εξαγωγικής 

δραστηριότητας, διαρκών επενδύσεων & αύξησης της απασχόλησης στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό. 

 

Great Place to Work Europe® 

Διάκριση από τον οργανισμό Great Place to Work Europe®, για τις επιχειρήσεις με το 

καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ευρώπη για το 2004. 
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Trade & Investment Leaders Awards by Helexpo 

Στο πλαίσιο της 74ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, τον Σεπτέμβριο του 2009, και 

του 5ου Business Forum με θέμα: «Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Αδράξτε τις Ευκαιρίες 

της Εποχής» η ALUMIL παρέλαβε το βραβείο «Trade & Investment Leaders Awards 

by Helexpo».  

 

Sales Excellence Awards 

Στο πλαίσιο των εργασιών του 3ου Συμποσίου Πωλήσεων απονεμήθηκαν από το 

Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος, τα βραβεία «Sales Excellence Awards» στις κορυφαίες 

ομάδες πωλήσεων. Βραβείο για τον κλάδο Industrial απονεμήθηκε στην ομάδα 

Πωλήσεων της ALUMIL για την Αφοσίωση,την Εμπειρία και τη Στρατηγική κατά το 

έτος 2007  

 

5) Διαγωνισμό Οικολογικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας  

Στο Διαγωνισμό Οικολογικής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας που διοργανώθηκε 

στο πλαίσιο του 4ου Business Forum τον Σεπτέμβριο του 2008 για τη συμβολή του 

στην ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης . Μεταξύ των άλλων ο φάκελος της 

συμμετοχής της Alumil αφορούσε τα Φωτοβολταϊκά συστήματα Υαλοπετασμάτων. 

 

6) Βραβείο Καλύτερης Δημιουργίας από την Helexpo 
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Energy Tech 2009 

7) Το περίπτερο της ALUMIL, στην "2η Διεθνή Έκθεση Ψύξης-Θέρμανσης, 

Συμβατικών & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Energy Tech 2009", έλαβε το Βραβείο 

Καλύτερης Δημιουργίας από την Helexpo Α.Ε. για την ολοκληρωμένη, λειτουργική και 

αισθητικά άψογη οργάνωση του.  

 

8) Βραβείο Καλύτερης Δημιουργίας από την Helexpo  

Infacoma 2011 

Το περίπτερο της ALUMIL, "28η Διεθνή Έκθεση Δομικών υλικών Infacoma 2011", 

έλαβε το Βραβείο Καλύτερης Δημιουργίας από την Helexpo Α.Ε. για την 

ολοκληρωμένη, λειτουργική και αισθητικά άψογη οργάνωση του.  

 

Βράβευση του ομίλου Alumil από την ICAP Group ως TRUE LEADER 

Ο όμιλος Alumil βραβεύτηκε ως TRUE LEADER από την ICAP που είναι ο μοναδικός 

θεσμός που βραβεύει όλες τις εταιρείες και ομίλους που πληρούν συγκεκριμένα 

αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, σημειώνοντας υψηλές αποδόσεις και πρόοδο το 

2010. 

Το όραμα της Alumil  όπως το διατυπώνει η εταιρεία είναι: «να είμαστε ο κορυφαίος, 

πρωτοπόρος, καινοτόμος και διαπολιτισμικού χαρακτήρα όμιλος στο χώρο μας, με 

κέντρο τον άνθρωπο και σεβασμό στο περιβάλλον». Ενώ παράλληλα Η φιλοσοφία 

μας στηρίζεται στο τρίπτυχο: 

Καινοτομία | Δυναμισμός | Ισχυρές ανθρώπινες αξίες. 

 

Αυτό που θέλουμε είναι να  γίνουμε η κορυφαία, πρωτοποριακή, καινοτόμος και 

πολυεθνικού χαρακτήρα εταιρεία του χώρου, με στόχο: 
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 τη συνεχή εξάπλωση σε νέες αγορές 

 τη δημιουργία αφοσιωμένων πελατών, συνεργατών και καταναλωτών 

 την επίτευξη υψηλών αποδόσεων για τους μετόχους της. 

Οι άξιες της Alumil είναι: 

 Η ακεραιότητα  

 Η πρωτοπορία 

 Η εστίαση στον πελάτη επιχειρηματικότητα  

 Η συνεχής μάθηση  

 Η  κοινωνική ευθύνη   

 Η πρωτοβουλία (για συνεχή βελτίωση, η ειλικρίνεια, η ομαδικότητα, η αφοσίωση , 

η εργατικότητα) 

 

Τα καινούργια μας προϊόντα είναι: 

1) Το MB850 το οποίο είναι σύστημα αντικωνωπικής προστασίας 

2) Το Alumilcal που είναι ένα πρόγραμμα λογισμικού και αποτελεί μια μοναδική και 

ολοκληρωμένη λύση για τους κατασκευαστές αλουμινίου. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για 

τα συστήματα Alumil. Εξειδικευμένοι τεχνικοί και μηχανικοί της Alumil σε 

συνεργασία με τη διεθνή εταιρεία λογισμικού ORGADATA, εργάστηκαν για τη 

δημιουργία του. 

3) το  θερμομονωτικού υλικού Alumil Kooltherm. 

To  Alumil Kooltherm ως υλικό προσφέρει διπλάσια απόδοση σε σχέση με άλλα υλικά 

όπως π.χ ο αφρός πολυουρεθάνης PU που χρησιμοποιείται κατά κόρον σε 

θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου και επομένως εξασφαλίζει μεγαλύτερη 

οικονομία για ψύξη και θέρμανση. 

4)on line κατάλογος εξαρτημάτων 

 

Σε σχέση με το εργατικό δυναμικό οι άνθρωποι είναι το κλειδί της επιτυχίας μας. 

Πάντα η δύναμη είναι οι άνθρωποι σου.  

Τα πάντα είναι οι ανθρωποι , ούτε συστήματα, ούτε μοντέλα στο χαρτί. Όλα είναι οι 

άνθρωποι.  

Άποψη της εταιρείας είναι ότι πάντα σέβεται τους ανθρώπους της.  
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Οι χρηματικές ανταμοιβές είναι πολύ λίγες  λόγω της κρίσης ,αλλά το επεξηγούμε αυτό 

στους εργαζόμενους μας, αλλά ακόμα και για τους καιρούς στους οποίους βρισκόμαστε 

δίνουμε ειδικά ψυχολογικά κίνητρα, και κυρίως προοπτικές και ευκαιρίες καριέρας και 

σταδιοδρομίας  ακόμα και με τους υπάλληλους τους οποίους θεωρούμε «εσωτερικούς 

πελάτες» και τους στέλνουμε στο εξωτερικό να ανοίξουν εγκαταστάσεις κλπ.  

Το μοντέλο παραγωγικότητας μας και ικανοποίησης των εργαζομένων μας απέχει πολύ 

από το κρατικό γραφειοκρατικό μοντέλο για αυτό δεν έχουμε προβλήματα. 

Τα προβλήματα της επιχείρησης μας  είναι εσωτερικά :τα μεγάλα δάνεια και εξωτερικοί 

παράγοντες δηλαδή η κρίση στα Βαλκάνια. Πάντως εργαζόμαστε σκληρά για να τα 

ξεπεράσουμε». 

Αλέξανδρος Μυλωνάς, Area Manager of Alumil. 
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ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ: 

Καταρχήν η εταιρεία Alumil λόγω των διεθνικών λειτουργιών που ενεργεί , των 

καθηκόντων  των υπάλληλων, των μεγάλων τμημάτων παράγωγης ,διανομής κλπ ώστε 

να χειρίζονται τα προκύπτοντα θέματα/ζητηματα παγκοσμίως  και κυρίως λογά του 

μεγέθους της ,το οποίο εμπεριέχει μια μεγάλη και σύνθετη δομή είναι απαραίτητο να 

προχωρήσει στις εξής στρατηγικές κινήσεις: 

1) Μείωση και απλοποίηση της δομής ,ακόμα και με αποκεντρωμένα συστήματα. 

Τα γραφειοκρατικά κόστη με αυτό τον τρόπο για την εταιρεία θα πάψου να είναι 

μεγάλα ,ενώ οι αποκεντρωμένες μονάδες μπορούν να χωριστούν σε τμήματα ή σε 

ομάδες υπεύθυνες για κάθε θέμα της επιχείρησης. Όταν η δομή της επιχείρησης είναι 

μεγάλη και σύνθετη τότε δεν υπάρχει ευελιξία κινήσεων και καθηκόντων. Η 

απλοποιημένη δομή θα βοηθήσει στην ευελιξία των «εσωτερικών πελατών» της 

εταιρίας καταρχήν δηλαδή των εργαζομένων ,καθώς θα συνεννοούνται ταχύτερα, θα 

υπάρχει διάλογος των υπάλληλων απευθείας με την Διοίκηση και έτσι θα δημιουργηθεί 

και μια στρατηγική ευελιξία με την γρήγορη προσαρμοστικότητα στις καταστάσεις, 

ταχυτάτη επίλυση ενός ζητήματος ή μιας βλάβης , ταχύτερη αποτελεσματικότητα όλων 

των τμημάτων όπως τα logistics, με αποτέλεσμα την ικανοποίηση των εσωτερικών 

αλλά και των εξωτερικών πελατών, καθώς οποιοδήποτε πρόβλημα αντανακλάται στον 

πελάτη. 

2) Λογά του κορεσμού της ελληνικής καταναλωτικής αγοράς και την κρίση –

οικονομική ύφεση των χωρών των Βαλκάνιων η εταιρεία θα πρέπει να αναπτύξει-

επεκτεινει την παρουσία της και σε άλλες προσοδοφόρες χώρες με προσεκτικά βεβαία 

βήματα εκτελώντας έρευνες αγοράς. Σε αυτό το σημείο πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση 

καθώς υπάρχουν χώρες είτε με υψηλό εισοδηματικό κοινό όπως κάποιες τάξεις στην 

Ρωσία, είτε με τεράστιο –ευρύ καταναλωτικό κοινό στο οποίο γίνονται επενδύσεις στον 

κατασκευαστικό κλάδο όπως για παράδειγμα στην Αμερική, είτε υπάρχουν 

ανεκμετάλλευτα σημεία στρατηγικών θέσεων όπως στην Αφρική ,όπου το 

καταναλωτικό κοινό είναι τεράστιο και υπάρχουν ανάγκες τεχνογνωσίας λόγω μη 

επαρκούς εκπαίδευσης των πολιτών ,που κατοικούν εκεί. Άλλες χώρες συνδυάζουν όλα 

τα παρακάτω στοιχειά: υψηλό βιοτικό επίπεδο, ευρύ καταναλωτικό κοινό, ανάγκες για 

κατασκευή και επένδυση , ανάγκες για τεχνογνωσία και ανεκμετάλλευτα τμήματα 

αγοράς. 
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3) Η Alumil πρέπει να συνεχίσει να κατασκευάζει προϊόντα εναλλακτικής χρήσης 

,δηλαδή όχι μονό κουφώματα ,ενώ παράλληλα να συνεχίσει για παράδειγμα να φτιάχνει 

αλουμίνια για τα ψυγεία των αναψυκτικών. Αυτή η διαφοροποίηση της αποφέρει άμεσα 

καθαρά κέρδη ,νέες αγορές που καλύπτει και της προσφέρει όλα τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα της ομόκεντρης στρατηγικής διαφοροποίησης , αυξάνοντας ή 

κρατώντας το μερίδιο της στην αγορά. 
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ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 3 :  

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ 

Τα σχεδιαγράμματα ανάλυσης ανταγωνισμού για το έτος 2013 εξήχθησαν κατόπιν 

επεξεργασίας όλων των εταιριών του κλάδου διέλασης ,  με το πρόγραμμα excel , ,ενώ 

με τον ίδιο τρόπο εξαγάγαμε τα ποσοστά των εταιριών του κλάδου διέλασης προς το 

συνολικό ποσοστό του κλάδου διέλασης αλουμινίου. Πολύτιμη ήτανε η βοήθεια του 

Αλέξανδρου Μυλωνά, ο οποίος μας παρέθεσε όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, 

Παραθέτουμε παρακάτω τα σχεδιαγράμματα ανάλυσης ανταγωνισμού για τις κύριες 

εταιρίες ,οι οποίες καταλαμβάνουν το 99,9% του κλάδου διέλασης , μαζί με τον 

σχολιασμό των αποτελεσμάτων  για τα προαναφερθέντα σχεδιαγράμματα ανάλυσης 

ανταγωνισμού  του κλάδου διέλασης αλουμινίου ,προκειμένου να σχολιάσουμε ,να 

κατανοήσουμε και να καταλάβουμε την πορεία της εταιρίας Alumil , η οποία ανήκει 

στον κλάδο αυτό όπως αναφέραμε κατά την διεξαγωγής της συνέντευξης: 

 

1.1 Αύξηση –μείωση του τζίρου 

 

Οι σημαντικότερες εταιρείες διέλασης αλουμινίου με βάση τον τζίρο τους (κύκλο 

εργασιών τους ή σύνολο πωλήσεων) για το 2012 είναι οι ακόλουθες: 

 ALOYMYL    

 ΕΞΑΛΚΟ 

 ALKO     
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 ΕΥΡΟΠΑ 

 ETEM    

 ΑΛΟΥΜΙΝΚΟ 

 BIOKAΡΠΕΤ  

 ΕΛΒΙΑΛ  

 ΣΑΝΛΕΒ 

 Στο γράφημα αυτό παρατηρούμε ότι η μόνη εταιρία ,  η οποία αύξησε τον τζίρο 

της κατά 1,7 εκατομμύρια σε σχέση με το 2011 είναι  η  Aluminco. Η Ελβιαλ παρόλο 

που είναι η μόνη ελληνική  κερδοφόρος εταιρεία στον κλάδο διέλασης του αλουμινίου 

και στην εγχώρια παραγωγή είχε μείωση της τάξης του 9,1% την σημαντικότερη και 

τεραστία ποσοστιαία μείωση του τζίρου την είχε η εταιρεία Europa  με ποσοστό -

25,3%.παρατηρουμε ότι όλες οι εταιρείες διέλασης του αλουμινίου εκτός από την 

Ελβιαλ είχαν μείωση του τζίρου και από μελέτες  γνωρίζουμε ότι όλες είναι ζημιογόνες 

στο εσωτερικό. Για παράδειγμα η Alumil στηρίζεται σε πωλήσεις του εξωτερικού.  

Η εταιρεία Ετεμ είχε την μικρότερη ποσοστιαία μείωση -0,7% ενώ η Alumil ακολουθεί 

τρίτη με -2,6%.η Alco και η  Exalco και η Βιοκαρπετ είναι σχετικά κοντά με αντίστοιχη 

μείωση 4,2%, 5,2% και 6,0%. 

Τέλος τεράστια μείωση με κορυφαία , όπως είπαμε την Europa  είχε και η εταιρεία  

Σανλεβ με ποσοστιαία μεταβολή -21,1%. 

1.2 

 

 

Σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα αυτό βλέπουμε ότι τον υψηλότερο τζίρο κατέχει η 

εταιρεία Αlco με 257 εκατομμύρια. Δεύτερη έρχεται η Alumil με 198,1 εκατομμύρια 
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Τρίτη η εταιρεία Ετέμ με μικρή απόσταση από την Βιοκαρπέτ και την Εξάλκο με το 

ποσό των 99,6 εκατομμυρίων .Οι εταιρείες Elbial  (33,7) ,eyropa(29,5) ,Aluminco 

(28,3) ακλουθούν με πολύ μικρότερα ποσοστά τζίρου ενώ η εταιρεία Σανλεβ έρχεται 

τελευταία σε απόλυτα νούμερα  τζίρου από τις κύριες ανταγωνίστριες και κατέχει πολύ 

μικρό ποσοστό -2,9 εκατομμύρια 

1.3  

 

Στο σχεδιάγραμμα αυτό φαίνεται η ποσοστιαία αύξηση η μείωση του καθαρού 

δανεισμού. Γνωρίζουμε ότι ο δανεισμός αποτελεί ένα αβέβαιο , επικίνδυνο και αδύναμο 

στοιχείο μιας εταιρείας και σημαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια που κατέχει δεν φθάνουν για 

την κάλυψη των διαφόρων αναγκών της και καταφεύγει σε δανεισμό από τράπεζες η 

ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το ύψος των δανειακών κεφαλαίων αποτελεί επίσης 

ένα κρίσιμο συστατικό στοιχείο για την βιωσιμότητα της επιχείρησης και την επιλογή 

των στρατηγικών αποφάσεων που θα ακολουθήσει. 

Βάση του σχεδιαγράμματος οι εταιρείες Ελβιαλ, , Europa , Alumil και  Etem 

πραγματοποίησαν μια ποσοστιαία μείωση του καθαρού δανεισμού σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος (2011). 

Αξιοσημείωτη είναι η τρομερή ποσοστιαία μείωση του δανεισμού της εταιρείας Ελβιαλ 

με ποσοστό 535,8%., δηλαδή πάνω από πενταπλάσια μείωση του καθαρού της 

δανεισμού. Αυτό δείχνει συν τοις άλλοις ότι η εταιρεία πραγματοποιεί καλή διαχείριση 

και δεν κάνει σπατάλες. Στο business plan θα αναλύσουμε διεξοδικότερα τις μεθόδους 

αυτής της επιχείρησης ,καθώς αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση στον κλάδο διέλασης 

του αλουμινίου. 

Η εταιρεία Europa έρχεται δεύτερη με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες ,με 

ποσοστιαία μείωση 14,7%. 
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Τρίτη και τέταρτη πάρα πολύ κοντά  έρχεται η Etem  και η Alumil  με ποσοστά 

αντίστοιχα -2,8%β και -2,7%. Όλες οι υπόλοιπες εταιρείες πραγματοποίησαν αύξηση 

του δανεισμού σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Συγκεκριμένα η Σανλέβ πραγματοποίησε μια τεράστια ποσοστιαία αύξηση των 

καθαρών δανειακών της κεφαλαίων με ποσοστό 135%. 

Σημαντική αύξηση πραγματοποίησε και η Aluminco με ποσοστό 37,3%. 

Τρίτη έρχεται η Exalco με ποσοστιαία αύξηση 6,9% ενώ τέλος οι δυο εταιρείες , οι 

οποίες απέμειναν ,δηλαδή η Eτέμ και η Βιοκαρπέτ  πραγματοποίησαν μια οριακή 

αύξηση ,ειδικά η Βιοκαρπέτ με ποσοστιαία αύξηση αντίστοιχα 1,1% και 0,3%. Την 

περίπτωση της Alumil θα την αναλύσουμε διεξοδικά στο δεύτερο μέρος (Business 

plan). 

1.4 

 

Παρατηρούμε ότι τέσσερεις  μεγάλες εταιρείες του κλάδου μείωσαν κατά πολύ το μικτό 

τους αποτέλεσμα .Πρώτη έρχεται η Βιοκαρπέτ με ποσοστό 36,5% , δεύτερη η Εξάλκο 

με ποσοστό μείωσης 32,7 % και τρίτη η Europa με ποσοστό -35,2%.παρατηρουμε ότι οι 

τιμές μείωσης του ποσοστού μικτού αποτελέσματος σε αυτές τις τρεις εταιρείες έχουν 

μικρή διαφορά. Επίσης μείωση υπέστη και η Αλκο σε μικρότερο ποσοστό 10,1%. Με 

ελάχιστη-οριακη μείωση του μικτου αποτελέσματος από τον προηγούμενο χρόνο 

έρχεται η Ελβιαλ με ποσοστό 1,5%. 
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Οι εταιρείες ,  οι οποίες είχαν αύξηση του ποσοστιαίου μικτού αποτελέσματος είναι οι 

υπόλοιπες τέσσερεις , δηλαδή με σειρά αύξοντος αριθμού αύξησης η Aluminco με 

ποσοστό 30,9% ,η οποία και απέχει πολύ από τις υπόλοιπες και σε μικρότερο βαθμό η 

Ετεμ 9,7% και η Αlumil με ποσοστο 3 %. Τέλος μικρή μείωση όπως και η Αlumil είχε 

η Σανλέβ με ποσοστο 2,6%. 

1.5 ΜΙΚΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ (% ΕΠΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ)+ 

 

Όπως εξηγήσαμε παραπάνω το μικτό περιθώριο κέρδους είναι πολύ θετικό για την 

ανάπτυξη της εταιρείας. 

Το Νεκρό Σημείο, το οποίο χρησιμεύει στην κατανόηση της μεθόδου του Μικτού 

Περιθωρίου Κέρδους μπορεί να εκφράζεται ως αξία επί των πωλήσεων (μας δείχνει 

πόση είναι η χρηματική αξία των πωλήσεων που πρέπει να κάνει η επιχείρηση ώστε να 

μην έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία), ως ποσοστό επί των πωλήσεων (μας δείχνει σε ποιο 

ποσοστό επί των πωλήσεων που έκανε ή αναμένεται να κάνει η επιχείρηση, δεν έχει 

ούτε κέρδος ούτε ζημία), ως ποσότητα πωλήσεων (μας δείχνει πόσα τεμάχια από το 

παραγόμενο προϊόν πρέπει να πουλήσει η επιχείρηση ώστε να μην έχει ούτε κέρδος 

αλλά ούτε και ζημία) και ως χρόνος (πόσο χρόνο αναμένεται ότι θα χρειαστεί η 

επιχείρηση ώστε να πουλήσει τον απαραίτητο αριθμό μονάδων προϊόντος, τέτοιον ώστε 

να μην έχει ούτε κέρδος ούτε ζημία). [1] 

Στον πίνακα αυτό παρουσιάζεται το μικτό περιθώριο κέρδους σαν ποσοστο επί των 

πωλήσεων . 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7
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Τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω: 

 Η εταιρεία Εuropa, μαζί με την εταιρεία Αluminco  με αντίστοιχα ποσοστά 28,3% και 

24,8%. Στην τριτη θέση ακολουθεί η Alumil με ποσοστο 20 % ενώ στην τέταρτη θέση η 

εταιρεία Ελβιαλ με 18%.Παρατηρουμε ότι από εδώ και πέρα υπάρχει μια ομοιομορφία 

και δεν υπάρχουν σημαντικές διάφορες. Έπειτα ακολουθούν οι εταιρείες : Αλκο , Σανλεβ 

,Ετεμ , Βιοκαρπετ , με τελευταία την εταιρεία Εxalko .Τα αντίστοιχα ποσοστα τους ειναι 

14,3%,  13,6%, 11,7%,11% και 10,6%. 

 

1.6 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2011 

+ 

 

 

Στις περισσότερες εταιρείες του κλάδου (πάντα από τις εννέα ) επήλθε μείωση του 

μικτού περιθωρίου κέρδους ως ποσοστο επί των πωλήσεων σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος (2011). Σε τρεις εταιρείες του κλάδου , δηλαδή στην Βιοκαρπέτ( - 

36,5%,), Εξάλκο (-32,7%), Εuropa (-35,2% ) το μικτό περιθώριο κέρδους μειώθηκε 

σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος . Επίσης μείωση επήλθε στην εταιρεία 

Αlco (-10,1%),και οριακά στην εταιρεία  Εlvial (-1,5%) . Την μεγαλύτερη αύξηση με 

διαφορά είχε η εταιρεία  Aluminco με ποσοστο 30,9% και έπειτα σε πιο μικρά 

ποσοστά η Ετεμ (9,1%), η Alumil 3% και η Σανλέβ με ποσοστο 2,6%. 
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     1.7  EBITDA ΣΕ ΕΚΑΤΟΜ. ΕΥΡΩ και ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ + 

 

 

ΤΟ EBITDA ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ . ΤΟ 

EBITDA είναι τα αρχικά του Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and 

Amortization δηλαδή τα κέρδη μίας επιχείρησης πριν αφαιρεθούν τόκοι, φόροι, 

και απόσβεση. Το κέρδος και κόστος μιας επιχείρησης υπολογίζονται ως εξής: 

Έσοδα – Κόστος πωλήσεων = Μικτό κέρδος 

Μικτό κέρδος – Κόστος λειτουργίας = EBITDA 

EBITDA – Φόρους – Τόκους – Απόσβεση = Λειτουργικό Κέρδος 

Το EBITDA χρησιμοποιείται από οικονομικούς αναλυτές και επενδυτές 

χρηματιστηρίου για να καταλάβουν την ανάπτυξη και το πραγματικό κέρδος 

επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις που έχουν εισήχθη σε χρηματιστήρια είναι 

υποχρεωμένες να δημοσιοποιούν τα οικονομικά τους στοιχεία, όπως το EBITDA, και 

ME επιχειρήσεων 

Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα βλέπουμε ότι μόνο η Βιοκαρπέτ και η Ετέμ έχουν 

μειωμένο Ebitda που είναι  αντίστοιχα για την Βιοκαρπέτ -33,2% και η ετήσια 

μεταβολή του είναι  - 583,5%, , η οποία είναι τεράστια. Η Ετεμ έχει οριακά αρνητικό 

Ebitda 0,08 me ποσοστιαία πτώση  97,5 %. Γενικά μεγάλες ετήσιες ποσοστιαίες 

μειώσεις έχουν περαιτέρω οι εταιρείες Εξάλκο(-87,2%) και οριακό  θετικό Ebitda 

(0,58), η Σανλέβ με ποσοστιαία μείωση 88,1% και οριακό θετικό Ebitda (0,58) και η 
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Europa me θετικό Ebitda 2,20 αλλά με ποσοστιαία πτώση 59% από το προηγούμενο 

ετος. Μικρότερες ποσοστιαίες πτώσεις έχουν η Ελβιαλ (-14,7%) και θετικό Ebitda 5,81 

και η   Aluminco  me ποσοστιαία μικρή μείωση της τάξης του 1,7% και θετικό Ebitda 

3,44.η εταιρεία Alco έχει το μεγαλύτερο  Ebitda  (14,03) με αύξηση της τάξης του 

2,7%..Είναι και η μοναδική μεταξύ των κύριων ανταγωνιστικών εταιρειών του κλάδου 

διέλασης ,που έχει ποσοστιαία αύξηση του Ebitda. Δεύτερη έρχεται η Alumil  με θετικό 

Ebitda 9,55 ενώ υπέστη ποσοστιαία μείωση 7% από το προηγούμενο έτος. Όπως 

προαναφέραμε η Εξάλκο έρχεται τελευταία σε ορούς Ebitda 0,58%  αλλά με 

ποσοστιαία μείωση της τάξης του 82%. 

1.8  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ Μ.Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ  

 

 

 

Το σχεδιάγραμμα αυτό δείχνει σε πόσες ημέρες πληρώνονται οι υποχρεώσεις έναντι 

των προμηθευτών. 

Η εταιρεία Europa  έχει την  μεγαλύτερη κυκλοφοριακή ταχύτητα των προμηθευτών 

που έγκειται  σε 258 ημέρες κατά μέσο όρο, ενώ με μικρή διαφορά ακολουθεί η 

εταιρεία Aluminco (228 Best) και μετά η εταιρία Βιοκαρπέτ  (172 ημέρες ).Έπεται 

τέταρτη η Alumil (166) ημέρες και η Ετεμ με 130 ημέρες. Ακολούθως έρχεται η 

Εξάλκο με 100 μέρες ενώ τις μικρότερες κυκλοφοριακές ταχύτητες προμηθευτών έχουν 

η Ελβιαλ και η Σανλέβ με 64 ημέρες και τέλος η Α με 57 ημέρες. 
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Την μεγαλύτερη ετήσια ποσοστιαία μεταβολή αύξησης έχει η Σανλέβ (59%), η 

Βιοκαρπέτ (30,5%) και η Aluminco (26,7%). Μικρότερες ποσοστιαίες ετήσιες αυξήσεις 

έχουν οι :Εξάλκο (4,9%), η Europa ( 4,7 %), και οριακά η Ελβιαλ (1,9%) και κυρίως η 

Alco (0,1%). 

Ποσοστιαίες ετήσιες μειώσεις της κυκλοφοριακής ταχύτητας των προμηθευτών η 

Alumil (-2,8%) και οριακά η al (-0,7%) 

1.9 ΚΥΚΛ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ Μ.Ο. ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (σε ΗΜΕΡΕΣ) 

ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ - 

 

Οι εταιρείες προσπαθούν να ατυχούν το απόθεμα τους να φεύγει γρήγορα, να 

διατηρούν το ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο αποθεμάτων ώστε να ελαχιστοποιούν το 

δεσμευμένο σε αυτο κεφαλαιο. To σχεδιάγραμμα αυτό μας δείχνει σε πόσες ημέρες 

φεύγουν τα αποθέματα από την εταιρεία. 

Το σχεδιαγραμμα αυτο περιλαμβανει τα ιδια στοιχεια με το προηγουμενο. 

Η εταιρεία Εuropa  έχει την  μεγαλύτερη κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων  (258 

ημέρες ) κατά μέσο όρο, με μικρή διαφορά ακολουθεί η εταιρεία Aluminco (228 

ημέρες) και μετά η εταιρεία Βιοκαρπέτ  (172 ημέρες ), γεγονός  το οποιο δεν συμφέρει 

τις εταιρείες αυτές καθώς τα αποθέματα τους αργούν να φύγουν. Έπεται τέταρτη η 

AAlumil (166) ημέρες και η Ετεμ με 130 ημέρες. Ακολούθως έρχεται η Εξάλκο με 100 

μέρες ενώ τις μικρότερες κυκλοφοριακές ταχύτητες προμηθευτών έχουν η Ελβιαλ και η 

Σανλέβ με 64 ημέρες και τέλος η Alco με 57 ημέρες. Η Ελβιαλ και η Σανλέβ έχουν την 

πιο επιτυχημένη πολιτική σε αυτό το θέμα ,καθώς μειώνουν το κόστος και έχουν την 

δυνατότητα να παραλάβουν έγκαιρα νέα προϊόντα. 
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Την μεγαλύτερη ετήσια ποσοστιαία μεταβολή αύξησης έχει η Σανλέβ (59%), η 

Βιοκαρπέτ (30,5%) και η Aluminco (26,7%). Μικρότερες ποσοστιαίες ετήσιες αυξήσεις 

έχουν οι :Εξάλκο (4,9%), η Europa ( 4,7 %), ,οριακά η Ελβιαλ (1,9%) και κυρίως η Aα 

(0,1%). 

Ποσοστιαίες ετήσιες μειώσεις της κυκλοφοριακής ταχύτητας των προμηθευτών η 

Alumil (-2,8%) και η οριακά η al (-0,7%),γεγονός το οποιο είναι αρνητικό για αυτές 

καθώς διαφαίνεται ότι το προηγούμενο έτος τα αποθέματα τους έφευγαν πιο γρήγορα. 

 

1.10 ΚΥΚΛ. ΤΑΧΥΤΗΤΑ Μ.Ο. ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (σε ΗΜΕΡΕΣ) 

ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ – 

 

Το σχεδιάγραμμα αυτό μας δείχνει σε πόσες ημέρες οι εταιρείες εισπράττουν τις 

απαιτήσεις τους. Όσο πιο γρήγορα εισπράττονται οι απαιτήσεις της εταιρείας, τόσο 

μικρότερο κεφάλαιο δεσμεύεται σε απαιτήσεις και το οποιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αποδοτικότερα κάπου αλλού π.χ ανάπτυξη της εταιρείας. 

Πιο γρήγορα εισπράττονται οι απαιτήσεις της εταιρείας Αlco (45 ημέρες) και έπειτα της 

AAlumil και της  Σανλέβ (86 ημέρες). Η  AAlumil έχει αλλάξει πρόσφατα την πολιτική 

της και άτι σε 135 ημέρες εισπράττει τώρα τις απαιτήσεις σε 70 ημέρες 

Ακολουθούν η Ετεμ (118 ημέρες) , η Εξάλκο (150 ημέρες) ,  η Βιοκαρπέτ (172 ημέρες ) 

,η Ελβιαλ(178 ημέρες) και τέλος η AAluminco ( 210 ημέρες) και η Europa(341 ημέρες) 

Οι παραπάνω εταιρείες με πρώτη την Europa πρεπει να αλλάξουν την πολιτική τους και 

να εισπράττουν γρηγορότερα τα χρήματα ,για να βοηθήσουν την ρευστότητα τους. 
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Μείωση του χρόνου είσπραξης των απαιτήσεων από το προηγούμενο έτος (το οποιο 

είναι επικερδής πολιτική ) είχαν η Ελβιαλ (13,3%) , η Alumil (- 7,3%), η al (-6,6%) και 

η Ετεμ  (- 4,3%) . 

Αύξηση των ήμερων είσπραξης των απαιτήσεων είχαν: 

Η Europa( 17,5%), η Σανλέβ ( 19,11% ), η Εξάλκο ( 7,6 %), η Βιοκαρπέτ ( 6,6 %) και  

η AAluminco (6,1%). 
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ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 4 : 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ: 

 

Η AAloumil έχει σχετικά  μέτριο   κόστος πωληθέντων –υψηλό  κόστη   διάθεσης, και 

διοίκησης χρηματοοικονομικών (τόκοι) . Δουλεύει με  χαμηλό περιθώριο κέρδους.  

1.10                                                                        1.11 

 

1. Τα έξοδα διάθεσης της είναι πάρα πολύ μεγάλα και ξοδεύει πολλά λεφτά για την 

προώθηση των προϊόντων της 

2. Το μικτό αποτέλεσμα ταυτίζεται απολύτως με τον κλάδο. Ο κλάδος (παρόλο 

κάθε εταιρεία λειτουργεί διαφορετικά) και η Alumil έχουν μέτριο  κόστος πωληθέντων 

και χαμηλό περιθώριο κέρδους 

3. Τελικά έχουμε ζημιά  . Η επιχείρηση και ο κλάδος έχουν ζημιά. Δηλαδή ο 

κλάδος και η εταιρεία έχουν  μειωμένο τζίρο. 

4. Η σημασία ελληνικής κρίσης είναι απίστευτη. 

           Οι  9 εταιρείες του κλάδου  αποεπενδύουν  την  συμμέτοχη τους σε συγγενείς και 

ξένες επιχειρήσεις Aloumil μειώνει το άνοιγμα σε συγγενείς επιχειρήσεις με την 

συγχώνευση εταιρειών και στόχο  την μείωση των εξόδων .  Επίσης  πραγματοποιεί 

μείωση των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων της. 



527 
 

5. Η Alumil ενε αντιπροσωπευτική του κλάδου. Ενώ όμως ο κλάδος αποεπενδύουν 

η εταιρεία πραγματοποιεί αντικατάσταση νέου εξοπλισμού  για να γίνει 

ανταγωνιστικότερη στην αγορά 

6. Η  επιχείρηση έχει θετικό Ebitda  

7. Αυτό που της τρώει λεφτά είναι οι τόκοι 

8. Ο κλάδος μειώνει τα έξοδα  σημαντικά 

9. Ο κλάδος αύξησε τα χρεωστικά έξοδα κατά 15,2 % , ενώ η εταιρεία μόνο κατά 

4,5% . Ο κλάδος έχει μικρότερη έκθεση σε δάνεια  αλλά με αυξανομένη ταχύτητα. 

10. Ενώ οι πωλήσεις μειωθήκαν κατά -2,6% ο κλάδος μειώθηκε κατά 64,4%. Η 

εταιρεία έχει μεγάλη πιστότητα πελατών η άνοιγμα καινούργιων αγορών. 

11. Η επιχείρηση έχει μεγάλο βαθμό έκθεσης σε μακροπρόθεσμα δάνεια. 

12. Το κόστος πωληθέντων μειώθηκε κατά 4,9% Αυτό σημαίνει ότι αυξήθηκε η 

αποδοτικότητα της επιχείρησης .με λιγότερους πόρους από ότι ο κλάδος πτωχαίνει 

σχεδόν το ίδιο επίπεδο πωλήσεων του προηγούμενου έτους. 

13. Η  Aloumil έχει μέτρια  δυνατότητα κάλυψης των τρεχουσών δανειακών 

υποχρεώσεων αλλά όχι κακιά. Δεν κινδυνεύει γιατί η κυκλοφοριακή ρευστότητα είναι 

γύρω στο 2 και η άμεση γύρω στο 1. 

14. .Η επιχείρηση φαίνεται να έχει αυξημένη μόχλευση και χρήση ξένων 

κεφαλαίων. 

15. Η ταχύτητα αποθεμάτων της επιχείρησης είναι ίδια με τον κλάδο. 

16. Πληρώνει τους προμηθευτές  σε 62 ημέρες ενώ τα λεφτά από τους πελάτες τα 

παίρνει σε 181 ημέρες . Πρόσφατα  άλλαξε σημαντικά την πολιτική τάστα χρήματα τα 

παίρνει σε περίπου 70 μέρες. 

17. Η επιχείρηση έχει παγιοποίηση ίση  με τον κλάδο  και το μέσο ενεργητικό της 

είναι σε πάγια γεγονός αναμενόμενο από μια επιχείρηση εντάσεως κεφαλαίου 

18. Χαρακτηριστική  είναι η  μείωση των απαιτήσεων τόσο της Aloumil όσο και 

του κλάδου. Πιθανό σενάριο είναι η σφιχτή πολιτική πιστώσεων  η διαγράφη 

επισφαλειών στα πλαίσια εξορθολογισμού των απαιτησεων 

19. Η ρευστότητα της εταιρείας είναι ικανοποιητική. Ενδιαφέρουσα είναι η  αύξηση 

των ταμειακών διαθεσίμων σε αντίθεση με το σύνολο των εταιρειών του κλάδου 
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ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 5 : 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  ALUMILΚΑΙ ΟΛΟΥ 

ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Παρακάτω έχουμε επεξεργαστεί τα δεδομένα όλων των εταιριών του κλάδου διέλασης 

του αλουμινίου και της Alumil με την μέθοδο excel και έχουμε εξάγει όλα τα 

χρηματοοικονομικά δεδομένα μέσω του κλάδου διέλασης του αλουμινίου: 

 ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALUMIL 

ΚΑΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΚΑΤΟΠΙΝ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΔΩ:  

1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΕΛΑΣΗΣ KAI  

ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALUMIL 

ΑΛΟΥΜΥΛENOPOIHMENA STOIXEIA KLADOY DIELASISΚάδος Μεταλλικά προϊόντα και κατασκευές

2012 2012

ΒΑΣΙΚΟΙ  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

1. Άμεση ή Ταχεία (φορές) 1,30 1,97

2. Κυκλοφοριακή  (φορές) 1,82 2,67

ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

1. Σύν. Υποχρ. / Ίδ. Κεφ. 3,10 1,76

2. Σύν. Δανείων / Ίδ. Κεφ. 2,32 1,31

3. Μακροπρ. Τραπ. Υποχρ. / Σύν. Δανείων 0,70

4. Μακροπρ. Υποχρ. / Ίδια Κεφάλαια 1,95 0,65

5. Σύν. Πάγιου Ενεργητ. / Σύν. Ενεργ. 0,49 0,47

6. Σύν. Πάγιου Ενεργητ. / Ίδ. Κεφ. 2,02 1,47

7. Δικαιώματα μειοψηφίας / Κέρδη προ φόρων Ομίλου 0,00 0,00

8. Καθαρός Δανεισμός / EBITDA 0,00 0,00

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

1. Κυκλοφ. Ταχύτ. Μ.Ο. Αποθεμάτων (ημέρες) 119 116,81

2. Κυκλοφ. Ταχύτ. Μ.Ο. Απαιτήσεων (ημέρες) 181 213,75

3. Κυκλοφ. Ταχύτ. Προμηθευτών (ημέρες) 62

4. Καθαρές Λειτουργικές Ανάγκες (ημέρες) 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Κέρδη μετά από Φόρους / Ίδ. Κεφ. % -15,34% -0,32

2. EBITDA  / Ίδ. Κεφ. % 9,35% -0,16

3. Έξοδα Διοικητ. Λειτουργίας / Μικτό Κέρδος % 46,79% 0,55

4. Έξοδα Διάθεσης / Μικτό Κέρδος % 81,03% 0,77

5. Χρηματ/κά Έξοδα / Μικτό Κέρδος % 47,63% 0,45

6. Χρηματ/κά Έξοδα / Κέρδη μετά από φόρους % -90,61% 0,56

7. Φορολογικός Συντελεστής
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2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΕΛΑΣΗΣ 

KAI ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALUMIL-ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

DIAFORES ALOUMYL -KLADOU

Balance Sheet-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 12Μ % μετ. % Ενεργ. 12Μ % μετ. % Ενεργ.

ASSETS

Intangible assets  -  (Ασώματες ακινητοποιήσεις) 350 5,4% 0,1% 2.887,19 19,5% 0,4% -68,6%

Property, plant and equipment  -  (Ενσώματες ακινητοποιήσεις) 103.372 11,3% 36,9% 272.132,69 -9,9% 37,5% -1,6%

Investments in affiliates  -  (Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις) 30.612 -44,1% 10,9% 65.489,31 -99,2% 9,0% 21,1%

Investments in associates  -  (Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις) 0 0,0% 1.498,23 -41,0% 0,2% -100,0%

Investments properties   -  (Επενδύσεις σε ακίνητα) 0 0,0% 2.619,73 0,0% 0,4% -100,0%

Available for sale  -  (Επενδύσεις σε χρεόγραφα για πώληση) 717 0,0% 0,3% 1.019,63 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,1% 82,2%

Deferred tax  assets  -  (Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση) 0 0,0% 616,64 17,2% 0,1% -100,0%

Loans, advances, and LT assets  -  (Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις) 2.740 -36,6% 1,0% 8.530,48 73,4% 1,2% -16,8%

Total long term assets 137.792 -9,9% 49,2% 354.793,90 -36,4% 48,9% 0,6%

Inventories  -  (Αποθέματα) 40.773 0,1% 14,6% 104.346,95 18,6% 14,4% 1,2%

Accounts receivable  -  (απαιτήσεις) 70.478 -3,4% 25,2% 198.368,50 -110,2% 27,3% -8,0%

Other receivables & Prepayments  -  (Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές) 16.179 10,6% 5,8% 18.478,31 5363,6% 2,5% 126,8%

Cash and cash equivalents  -  (Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα) 14.988 35,3% 5,3% 49.725,84 -182,5% 6,9% -21,9%

Total current assets 142.419 2,2% 50,8% 370.919,60 -71,3% 51,1% -0,6%

Total Assets 280.211 -4,2% 100,0% 725.713,50 -71,7% 100,0% 0,0%

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS EQUITY

Share capital  -  (Μετοχικό κεφάλαιο) 8.146 0,0% 2,9% 99.210,84 -18,8% 13,7% -78,7%

Share premium account  -  (Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο) 33.153 0,0% 11,8% 79.275,84 #ΔΙΑΙΡ/0! 10,9% 8,3%

Retained Earnings  -  (Αποτελέσματα εις νέον) -26.638 248,3% -9,5% -87.916,00 711,4% -12,1% -21,5%

Reserves   -  (Αποθεματικά και Διαφορές Αναπροσαρμογής) 53.702 0,5% 19,2% 179.784,07 14,4% 24,8% -22,6%

Συναλλαγματικες διαφορες

Δικαιωματα τριτων

Total shareholders equity 68.363 -21,5% 24,4% 270.354,76 -135,9% 37,3% -34,5%

0,0% 0,00 0,0% 0,0%

Long-term borrowings  -  (Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις) 110.588 89615,7% 39,5% 162.727,16 #ΔΙΑΙΡ/0! 22,4% 76,0%

Other long-term liabilities (Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις) 0 0,0% 1.069,07 -189,8% 0,1% -100,0%

Government Grants  -  (Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων) 16.835 19,2% 6,0% 17.517,62 657,4% 2,4% 148,9%

Provisions  -  (Προβλέψεις) 1.544 2,7% 0,6% 3.439,46 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,5% 16,3%

Deferred income tax liabilities  -  (Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση) 4.565 -18,0% 1,6% 8.758,08 -30,7% 1,2% 35,0%

Total long term liabilities and shareholder's equity 133.532 526,6% 47,7% 193.511,39 329,4% 26,7% 78,7%

Trade payables  -  (Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις) 22.128 11,0% 7,9% 61.436,30 18,1% 8,5% -6,7%

Other sort term liabilities and accrued expenses (Λοιπές βραχ/μες υποχρεώσεις) 5.434 -3,7% 1,9% 24.042,63 -104,0% 3,3% -41,5%

Income tax payable  -  (Φόρος εισοδήματος πληρωτέος) 2.722 88,9% 1,0% 4.617,98 18,3% 0,6% 52,6%

Current portion of long term borrowings  -  (Βραχυπρ. τμήματα Μακρ/μων υποχρεώσεων) 15.269 -88,0% 5,4% 17.955,14 -95,1% 2,5% 120,2%

Short term borrowings  -  (Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 32.763 9,9% 11,7% 153.794,71 1001,9% 21,2% -44,8%

Dividend payable   -  (Μερίσματα πληρωτέα)

Total current liabilities 78.316 -57,4% 27,9% 261.846,77 158,8% 36,1% -22,5%

Total liabilities and shareholder's equity 280.211 -4,2% 100,0% 725.712,92 -71,7% 100,0% 0,0%

ΕΛΕΓΧΟΣ

NET DEBT

 Statement of Income-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 12M % μετ. % Πωλ. 12M % μετ. % Πωλ.

Sale proceeds  -  (Κύκλος εργασιών) 144.609 -2,6% 100,0% 408.691,13 -64,9% 100,0% 0,0%

Sales taxes, excise duties and similar levies  -  (Έμμεσοι φόροι πωλήσεων)

Net proceeds 144.609 -2,6% 100,0% 408.691,13 -64,9% 100,0% 0,0%

0,0%

Cost of sales  -  (Κόστος πωληθέντων) 124.655 -4,8% 86,2% 352.491,25 -75,5% 86,2% -0,1%

Gross profit 19.954 14,2% 13,8% 56.199,89 76,3% 13,8% 0,3%

Other operating income  -  (Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης) 4.661 38,1% 3,2% 6.756,36 -269,6% 1,7% 95,0%

Selling, distribution expenses  -  (Έξοδα διάθεσης) 16.169 -5,8% 11,2% 43.954,90 -13,6% 10,8% 4,0%

Administrative expenses  -  (Έξοδα διοίκησης) 9.337 21,0% 6,5% 26.401,65 12,2% 6,5% -0,1%

Research and Development  -  (Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης) 639 1,3% 0,4% 5.027,69 -30,4% 1,2% -64,1%

Operating profit 1.531 -67,2% -1,1% 26.117,55 379,4% -6,4% -83,4%

EBITDA 6.393 83,0% 4,4% 1.482,39 98,4% 0,4% 1118,9%

Interest and related income  -  (Τόκοι και συναφή έσοδα) 204 -26,7% 0,1% 2.749,99 -246,3% 0,7% -79,0%

Income from investments  -  (έσοδα συμμετοχών) 155 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,1% 710,76 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,2% -38,3%

Interest expense  -  (Τόκοι και συναφή Έξοδα) 9.204 4,4% 6,4% 19.231,41 152,5% 4,7% 35,3%

Currency exchange gains/ (losses)  -  (Συναλλαγματικές διαφορές [κέρδη / ζημίες]) 59 -246,3% 0,0% 58,53 -246,3% 0,0% 182,6%

Income before exceptional items 10.317 -22,1% -7,1% 41.829,68 41,9% -10,2% -30,3%

Exceptional items  -  (Έκτακτα Αποτελέσματα) 0,0% 1.385,52 -652,3% 0,3% -100,0%

Income before tax 10.317 -22,1% -7,1% 42.258,16 264,9% -10,3% -31,0%

0,0%

Taxation-current  -  (Φόρος εισοδήματος τρέχουσας χρήσης διάθεσης) 1.250 -0,9% 672,06 #ΔΙΑΙΡ/0! -0,2% 425,7%

Previus years taxation  (Διαφορές φορολογ. ελεγχου προηγ.χρησ) 0 0,0%

Taxation deferred  -  (Αναβαλλόμενη φορολογία διάθεσης) 1.078 -1208,6% 0,7% 1.077,61 -1208,6% 0,3% 182,6%

Income after taxation 10.490 -25,5% -7,3% 42.591,07 240,7% -10,4% -30,4%

Income/(loss) applicable to Minority Interests  -  (Δικαιώματα μειοψηφίας)

Net income for the year 10.490 -25,5% -7,3% 42.591,07 240,7% -10,4% -30,4%

Dividend payable [of distribution]  -  (Μερίσματα πληρωτέα διανομής)

Retained Profit for the year 10.490 -25,5% -7,3% 42.591,07 240,7% -10,4% -30,4%

ΒΑΣΙΚΟΙ  ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

DIAFORES

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

1. Άμεση ή Ταχεία (φορές) 1,30 142,1% 1,97 -34,0%

2. Κυκλοφοριακή  (φορές) 1,82 140,0% 2,67 -31,8%

ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

1. Σύν. Υποχρ. / Ίδ. Κεφ. 3,10 31,4% 1,76 75,9%

2. Σύν. Δανείων / Ίδ. Κεφ. 2,32 28,6% 1,31 77,6%

3. Μακροπρ. Τραπ. Υποχρ. / Σύν. Δανείων 0,70 88750,8% #ΔΙΑΙΡ/0!

4. Μακροπρ. Υποχρ. / Ίδια Κεφάλαια 1,95 698,2% 0,65 199,2%

5. Σύν. Πάγιου Ενεργητ. / Σύν. Ενεργ. 0,49 -6,0% 0,47 5,3%

6. Σύν. Πάγιου Ενεργητ. / Ίδ. Κεφ. 2,02 14,7% 1,47 36,9%

7. Δικαιώματα μειοψηφίας / Κέρδη προ φόρων Ομίλου 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00

8. Καθαρός Δανεισμός / EBITDA 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,00

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

1. Κυκλοφ. Ταχύτ. Μ.Ο. Αποθεμάτων (ημέρες) 119 6,7% 116,81 2,2%

2. Κυκλοφ. Ταχύτ. Μ.Ο. Απαιτήσεων (ημέρες) 181 -14,7% 213,75 -15,3%

3. Κυκλοφ. Ταχύτ. Προμηθευτών (ημέρες) 62 -5,1% #ΑΝΑΦ!

4. Καθαρές Λειτουργικές Ανάγκες (ημέρες) 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. Κέρδη μετά από Φόρους / Ίδ. Κεφ. % -15,34% -5,1% -0,32 -52,4%

2. EBITDA  / Ίδ. Κεφ. % 9,35% 133,1% -0,16 -158,4%

3. Έξοδα Διοικητ. Λειτουργίας / Μικτό Κέρδος % 46,79% 6,0% 0,55 -15,4%

4. Έξοδα Διάθεσης / Μικτό Κέρδος % 81,03% -17,5% 0,77 5,0%

5. Χρηματ/κά Έξοδα / Μικτό Κέρδος % 47,63% -8,9% 0,45 6,6%

6. Χρηματ/κά Έξοδα / Κέρδη μετά από φόρους % -90,61% 39,6% 0,56 -263,0%

7. Φορολογικός Συντελεστής

ΑΛΟΥΜΥΛ

2012

ENOPOIHMENA STOIXEIA KLADOY DIELASIS STOIXEIA KLADOY

2012
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4. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ALUMIL ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΕΛΑΣΗΣ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

DIAFORES 

ALOUMYL-KLADOU

Balance Sheet-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 12Μ % μετ. % Ενεργ. 12Μ % μετ. % Ενεργ.

ASSETS

Intangible assets  -  (Ασώματες ακινητοποιήσεις) 350 5,4% 0,1% 2.887,19 0,20 0,4% -68,6%

Property, plant and equipment  -  (Ενσώματες ακινητοποιήσεις) 103.372 11,3% 36,9% 272.132,69 -0,10 37,5% -1,6%

Investments in affiliates  -  (Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις) 30.612 -44,1% 10,9% 65.489,31 -0,99 9,0% 21,1%

Investments in associates  -  (Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις) 0 0,0% 1.498,23 -0,41 0,2%

Investments properties   -  (Επενδύσεις σε ακίνητα) 0 0,0% 2.619,73 0,00 0,4%

Available for sale  -  (Επενδύσεις σε χρεόγραφα για πώληση) 717 0,0% 0,3% 1.019,63 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,1% 82,2%

Deferred tax  assets  -  (Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση) 0 0,0% 616,64 0,17 0,1%

Loans, advances, and LT assets  -  (Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις) 2.740 -36,6% 1,0% 8.530,48 0,73 1,2% -16,8%

Total long term assets 137.792 -9,9% 49,2% 354.793,90 -0,36 48,9% 0,6%

Inventories  -  (Αποθέματα) 40.773 0,1% 14,6% 104.346,95 0,19 14,4% 1,2%

Accounts receivable  -  (απαιτήσεις) 70.478 -3,4% 25,2% 198.368,50 -1,10 27,3% -8,0%

Other receivables & Prepayments  -  (Λοιπές απαιτήσεις και προκαταβολές) 16.179 10,6% 5,8% 18.478,31 53,64 2,5% 126,8%

Cash and cash equivalents  -  (Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα) 14.988 35,3% 5,3% 49.725,84 -1,83 6,9% -21,9%

Total current assets 142.419 2,2% 50,8% 370.919,60 -0,71 51,1% -0,6%

Total Assets 280.211 -4,2% 100,0% 725.713,50 -0,72 100,0% 0,0%

ΑΛΟΥΜΥΛ ENOPOIHMENA STOIXEIA KLADOY DIELASIS

2012 2012

 

 

5. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ALUMIL ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ 

ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ENOPOIHMENA STOIXEIA KLADOY DIELASIS

ALOUMYL -KLADOU

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS EQUITY

Share capital  -  (Μετοχικό κεφάλαιο) 8.146 0,0% 2,9% 99.210,84 -18,8% 13,7% -78,7%

Share premium account  -  (Διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο) 33.153 0,0% 11,8% 79.275,84 #ΔΙΑΙΡ/0! 10,9% 8,3%

Retained Earnings  -  (Αποτελέσματα εις νέον) -26.638 248,3% -9,5% -87.916,00 711,4% -12,1% -21,5%

Reserves   -  (Αποθεματικά και Διαφορές Αναπροσαρμογής) 53.702 0,5% 19,2% 179.784,07 14,4% 24,8% -22,6%

Συναλλαγματικες διαφορες

Δικαιωματα τριτων

Total shareholders equity 68.363 -21,5% 24,4% 270.354,76 -135,9% 37,3% -34,5%

0,0% 0,00 0,0% 0,0%

Long-term borrowings  -  (Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις) 110.588 89615,7% 39,5% 162.727,16 #ΔΙΑΙΡ/0! 22,4% 76,0%

Other long-term liabilities (Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις) 0 0,0% 1.069,07 -189,8% 0,1% -100,0%

Government Grants  -  (Επιχορηγήσεις παγίων στοιχείων) 16.835 19,2% 6,0% 17.517,62 657,4% 2,4% 148,9%

Provisions  -  (Προβλέψεις) 1.544 2,7% 0,6% 3.439,46 #ΔΙΑΙΡ/0! 0,5% 16,3%

Deferred income tax liabilities  -  (Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση) 4.565 -18,0% 1,6% 8.758,08 -30,7% 1,2% 35,0%

Total long term liabilities and shareholder's equity 133.532 526,6% 47,7% 193.511,39 329,4% 26,7% 78,7%

Trade payables  -  (Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις) 22.128 11,0% 7,9% 61.436,30 18,1% 8,5% -6,7%

Other sort term liabilities and accrued expenses (Λοιπές βραχ/μες υποχρεώσεις) 5.434 -3,7% 1,9% 24.042,63 -104,0% 3,3% -41,5%

Income tax payable  -  (Φόρος εισοδήματος πληρωτέος) 2.722 88,9% 1,0% 4.617,98 18,3% 0,6% 52,6%

Current portion of long term borrowings  -  (Βραχυπρ. τμήματα Μακρ/μων υποχρεώσεων) 15.269 -88,0% 5,4% 17.955,14 -95,1% 2,5% 120,2%

Short term borrowings  -  (Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) 32.763 9,9% 11,7% 153.794,71 1001,9% 21,2% -44,8%

Dividend payable   -  (Μερίσματα πληρωτέα)

Total current liabilities 78.316 -57,4% 27,9% 261.846,77 158,8% 36,1% -22,5%

Total liabilities and shareholder's equity 280.211 -4,2% 100,0% 725.712,92 -71,7% 100,0% 0,0%

ΑΛΟΥΜΥΛ

2012 2012 DIAFORES 
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5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ALUMIL ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΕΛΑΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAFORES ALOUMYL -KLADOU

 Statement of Income-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 12M % μετ. % Πωλ. 12M % μετ. % Πωλ.

Sale proceeds  -  (Κύκλος εργασιών) 144.609 -2,6% 100,0% 408.691,13 -64,9% 100,0% 0,0%

Sales taxes, excise duties and similar levies  -  (Έμμεσοι φόροι πωλήσεων)

Net proceeds 144.609 -2,6% 100,0% 408.691,13 -64,9% 100,0% 0,0%

0,0%

Cost of sales  -  (Κόστος πωληθέντων) 124.655 -4,8% 86,2% 352.491,25 -75,5% 86,2% -0,1%

Gross profit 19.954 14,2% 13,8% 56.199,89 76,3% 13,8% 0,3%

Other operating income  -  (Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης) 4.661 38,1% 3,2% 6.756,36 -269,6% 1,7% 95,0%

Selling, distribution expenses  -  (Έξοδα διάθεσης) 16.169 -5,8% 11,2% 43.954,90 -13,6% 10,8% 4,0%

Administrative expenses  -  (Έξοδα διοίκησης) 9.337 21,0% 6,5% 26.401,65 12,2% 6,5% -0,1%

Research and Development  -  (Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης) 639 1,3% 0,4% 5.027,69 -30,4% 1,2% -64,1%

Operating profit 1.531 -67,2% -1,1% 26.117,55 379,4% -6,4% -83,4%

EBITDA 6.393 83,0% 4,4% 1.482,39 98,4% 0,4% 1118,9%

Interest and related income  -  (Τόκοι και συναφή έσοδα) 204 -26,7% 0,1% 2.749,99 -246,3% 0,7% -79,0%

Income from investments  -  (έσοδα συμμετοχών) 155 ####### 0,1% 710,76 ####### 0,2% -38,3%

Interest expense  -  (Τόκοι και συναφή Έξοδα) 9.204 4,4% 6,4% 19.231,41 152,5% 4,7% 35,3%

Currency exchange gains/ (losses)  -  (Συναλλαγματικές διαφορές [κέρδη / ζημίες]) 59 -246,3% 0,0% 58,53 -246,3% 0,0% 182,6%

Income before exceptional items 10.317 -22,1% -7,1% 41.829,68 41,9% -10,2% -30,3%

Exceptional items  -  (Έκτακτα Αποτελέσματα) 0,0% 1.385,52 -652,3% 0,3% -100,0%

Income before tax 10.317 -22,1% -7,1% 42.258,16 264,9% -10,3% -31,0%

0,0%

Taxation-current  -  (Φόρος εισοδήματος τρέχουσας χρήσης διάθεσης) 1.250 -0,9% 672,06 ####### -0,2% 425,7%

Previus years taxation  (Διαφορές φορολογ. ελεγχου προηγ.χρησ) 0 0,0%

Taxation deferred  -  (Αναβαλλόμενη φορολογία διάθεσης) 1.078 -1208,6% 0,7% 1.077,61 -1208,6% 0,3% 182,6%

Income after taxation 10.490 -25,5% -7,3% 42.591,07 240,7% -10,4% -30,4%

Income/(loss) applicable to Minority Interests  -  (Δικαιώματα μειοψηφίας)

Net income for the year 10.490 -25,5% -7,3% 42.591,07 240,7% -10,4% -30,4%

Dividend payable [of distribution]  -  (Μερίσματα πληρωτέα διανομής)

Retained Profit for the year 10.490 -25,5% -7,3% 42.591,07 240,7% -10,4% -30,4%

ΑΛΟΥΜΥΛ

2012

ENOPOIHMENA STOIXEIA KLADOY DIELASIS

2012
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2) Case Study-ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

 

Η εταιρεία  Μασουτης Α.Ε. η οποία είναι  πασίγνωστη αλυσίδα σουπερμάρκετ στην 

Ελλάδα ιδρύθηκε τα ο 1976 από τον  κ. Διαμαντής Μασούτη ο όποιος εγκαινίασε το 

πρώτο κατάστημα της αλυσίδας στην οδό Κ. Κρυστάλλι, στην καρδιά της 

Θεσσαλονίκης. 

Η δημιουργία του πρώτου καταστήματος της ,ήταν η απαρχή της μετέπειτα επέκτασης 

στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας. Ο κλάδος των σουπερμάρκετ λιανικής 

πώλησης χαρακτηρίζεται από μεγάλο ανταγωνισμό ,ανάγκη παροχής ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών και όχι μονό διάνο μείς προϊόντων ,γεγονότα τα οποία προϋποθέτουν 

επίκεντρο τον καταναλωτή με   νούμερο ένα παράγοντες την ποιοτικότατη έγκαιρη 

παράδοση, την καλή αποθήκευση και τις παροχές στον πελάτη. 

Σήμερα, η εταιρεία Διαμαντής Μασούτη Α.Ε., διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο 

καταστημάτων στη Βόρεια Ελλάδα και σημαντική θέση στο χώρο του λιανικού 

εμπορίου, ενώ σε πανελλαδικό επίπεδο βρίσκεται ανάμεσα στις τέσσερις μεγαλύτερες 

αλυσίδες. 

Με 252 καταστήματα, 233 σούπερ μάρκετ και 19 καταστήματα χονδρικής Cash & 

Carry, καλύπτει γεωγραφικά όλες τις περιφέρειες της Μακεδονίας, της Θράκης, της 

Θεσσαλίας, της Ηπείρου, την Εύβοια και τα νησιά Λήμνο και Λέσβο. Απασχολεί 

περισσότερους από 6.200 εργαζόμενους. 

Η εταιρεία είναι αμιγώς ελληνική, έχει οικογενειακό χαρακτήρα και εφαρμόζει πρότυπη 

στρατηγική ανάπτυξης που χαρακτηρίζεται από σταθερά και μεθοδικά βήματα 
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εξέλιξης, πάντα με επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό και το συμφέρον του 

καταναλωτή. 

Η εταιρεία το 2014 βραβεύτηκε με το βραβείο Best Workplace, ένα διεθνή θεσμό που 

μετράει την ικανοποίηση των υπάλληλων στο χώρο εργασίας τους. 

Όπως ανέφερε η κυρία Ζαφείρια Μασούτη , κόρη του ιδρυτή της επιχείρησης η οποία 

κατευθύνει την εταιρεία, σε σχέση  με α) πως μετράται και νοείται η ανάπτυξη ,β) ποιες 

διαπραγματευτικές αρχές χρησιμοποιεί η εταιρεία και πως εκτελείται η 

διαπραγματευτική διαδικασία ,γ) ποια στρατηγική και ποιούς στρατηγικές κινήσεις 

σκοπεύει να πραγματοποιήσει η επιχείρηση , δ)ποια είναι τα μέσα με τα οποία 

διαφημίζεται η εταιρεία και γιατί δ)αν συνάπτει στρατηγικές συμμαχίες, ε)πως 

χειρίζεται το ανθρώπινο δυναμικό και γενικά στα ερωτήματα τα οποία αναφέρονται 

παρακάτω στην λίστα ερωτημάτων την οποία παραθέτουμε στο τέλος των 

συνεντεύξεων και των μελετών περίπτωσης  λάβαμε τις έξης απαντήσεις: 

« Η ανάπτυξη μετράται /νοείται συμφώνα με τον τζίρο και το μερίδιο της αγοράς. 

  Το πιο σημαντικό είναι να μεγαλώνει το μερίδιο της επιχείρησης στον χώρο τον οποίο 

βρίσκεται με υγιής πάντα οικονομικούς δείκτες. 

 Στόχος μας είναι καταρχήν να υπάρχει διατήρηση των μεριδίων της επιχείρησης σε 

υφιστάμενες περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται  και ένα επόμενο πιθανό βήμα 

κατόπιν προσεκτικής σκέψης ,σχεδιασμού και ερευνών αγοράς η επέκταση σε νέες 

γεωγραφικές περιοχές όπως για παράδειγμα στην Νότιο Ελλάδα 

. Η στρατηγική καθορίζεται συμφώνα με τους κανόνες της αγοράς, άλλοτε μπορεί να 

είναι επιθετική και άλλοτε ήπια . 

Στην επιχείρηση ακολουθητέοι η μέθοδος της εντατικοποίησης: Αφού παραλάβουν οι 

αρμόδιοι το προϊόν από τους προμηθευτές, κατευθείαν το προϊόν στέλνεται στις 

κεντρικές αποθήκες στο Γαβαλάρι  ,όπου βρίσκεται το υπερσύγχρονο logistics centre 

και σε ταχύτατο χρονικό διάστημα πηγαίνει στα υποκαταστήματα ,όπου ταχτοποιείται 

μεθοδικά στα ράφια. 
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Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την έγκαιρη παραλαβή φρέσκων εμπορευμάτων  όπως τα 

τρόφιμα ,τα ψάρια κλπ και την παράδοση και διαθεσιμότητα του προϊόντος στον 

καταναλωτή την ώρα και την στιγμή που το χρειάζεται.  

Επίσης με το σύστημα αυτό που μπορούμε να πούμε ότι είναι just in time , η αποθήκη 

δεν είναι υπερφορτωμένη με αποθέματα τα όποια θα έπρεπε να είχαν ήδη παραδοθεί.  

Δεν υπάρχουν μεσάζοντες αλλά κεντρικοί αγοραστές ανάλογα με τα είδη , γεγονός το 

οποιο διευκολύνει στην αμεσότητα της  επικοινωνίας με τον πελάτη. Φυσικά όπως σε 

όλες τις επιχειρήσεις διεξάγονται προβλέψεις και  συγκριτικές αναλύσεις με τους 

ανταγωνιστές.  

Όσον αφορά το προϊόν το επίκεντρο της εταιρείας εστιάζεται στην ποιότητα καθώς 

διεξάγονται έλεγχοι ποιότητας και όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα με συστήματα 

ISO. Όλες οι μάρκες είναι κατοχυρωμένες νομικά.  

Όσον αφορά το θέμα της μίμησης  των προϊόντων μας εμπιστευόμαστε τους θεσμούς , 

καθώς υπάρχει ειδική νομοθεσία , η όποια προστατεύει ένα κατοχυρωμένο προϊόν. 

Στρατηγικές συμμαχίες δεν έχουμε πραγματοποιήσει  γιατί θέλουμε να διαχειριζόμαστε 

τα θέματα και να λειτουργούμε επιχειρησιακά μονοί μας λόγω του μεριδίου της αγοράς 

που έχουμε ,οπότε δεν θα ήταν συμφέρον.  

Επίσης δεν χρησιμοποιήσαμε για τον προαναφερόμενο λόγο του πλήρους ελέγχου των 

θεμάτων της επιχείρησης που θέλουμε να έχουμε την μέθοδο outsourcing/εξωτερικής 

ανάθεσης.  

Συγχωνεύσεως δεν έχουν πραγματοποιηθεί ,όμως έχουν πραγματοποιηθεί εξαγορές 

αλλά πότε με επιθετικό τρόπο αλλά με μια αμοιβαία συνεργατική μέθοδο.  

Η χρηματοδότηση της εταιρείας προέρχεται ατά πρώτον από Ιδία Κεφάλαια και κατά 

δεύτερον κυρίως από Τραπεζικά Ιδρύματα ανάλογα με την περίσταση. Η 

χρηματοδότηση από Τραπεζικά Ιδρύματα πραγματοποιείται λόγω του ότι είναι ο πιο 

άμεσος και φθηνότερος τρόπος της αγοράς και με αυτό τον τρόπο επιτυχαίνουμε την 

μετακύλυση μικρότερων τιμών στον καταναλωτή , ανάλογα με τον χρόνο πληρωμής. 

Τα μέσα προώθησης /προβολής , τα οποία χρησιμοποιούμε είναι  κυρίως η τηλεόραση  

επειδή είναι ο πιο αποτελεσματικότερος μαζικός τρόπος καθώς στοχεύουμε σε όλα τα 
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target group ανεξαρτήτως ηλικίας , φύλου , εισοδήματος  κλπ, ενώ επιπρόσθετα  

διαφημιζόμαστε στο ραδιόφωνο , με φυλλάδια προσφοράς , αφίσες δίπλα από πινακίδες 

,πινακίδες του Μασούτη ,διαφημιστικές αφίσες δίπλα από στάσεις ώστε να μας βλέπει 

και να μας γνωρίζει όλο και περισσότερος κόσμος και παράλληλα on line μέσω της 

ιστοσελίδας μας στο internet και διακριτικά στα social media.  

Όλη αυτή η ειδική  διαφημιστική καμπανιά γίνεται ανάλογα με το budget , το οποιο 

μπορούμε να διαθέσουμε . Οι δίαυλοι και τα κανάλια διανομής , πράγματα που 

αναφέραμε πως λειτουργούν  (χωρίς μεσάζοντες , με κεντρικούς αγοραστές ανάλογα με 

τα είδη κλπ) και οι δημόσιες σχέσεις πραγματοποιούνται μέσα από το τμήμα 

μάρκετινγκ. Η εταιρεία προσπαθεί να κρατήσει πολύ χαμηλό προφίλ , επειδή τα 

αποτελέσματα φαίνονται στην πράξη. 

 Το κριτήριο για την πρόσληψη νέων υπάλληλων είναι ανάλογα με την θέση και τα 

καθήκοντα , τα οποία απαιτούνται. Άλλα κριτήρια χρησιμοποιούνται για ανώτερα 

στελέχη , άλλα για τους υπάλληλους άλλα για την κάθε θέση όπως του ταμία. Η 

καταλληλότητα των προσόντων ποικίλει άλλα διασφαλίζουμε ένα πράγμα σίγουρα: τα 

διαφανή κριτήρια ανάλογα με την θέση. 

 Πραγματοποιείται επίσης συνεχής καινοτομία όπως συνεχής επαναπροσδιορισμός της 

στρατηγικής σύμφωνα με τα ζητήματα που θα προκύψουν ή είναι πιθανό να προκύψουν 

όπως για παράδειγμα οι ανάγκες του καταναλωτή , οι οποίες μεταβάλλονται συνεχώς 

,οι συνθήκες και οι ανάγκες της αγοράς , του γενικού περιβάλλοντος εσωτερικού και 

εξωτερικού ,ο ανταγωνισμός κλπ.  

Στις συσκέψεις ένα πολύ καλό στοιχείο είναι ότι υπάρχει αμεσότητα. 

Οι συσκέψεις μπορεί να γίνονται οποιαδήποτε ημέρα και ώρα παρουσιαστεί η ανάγκη 

λόγο της οικογενειακής φύσης της επιχείρησης.  

Η Balanced Scorecard μετράει και έχει μεγάλη απήχηση στην εταιρία και ήταν ένας 

από τους λόγους για τους οποίους πήραμε το πανευρωπαϊκό Βραβείο Best Workplace to 

Work το 2014. 

Ο θεσμός αυτός στηρίζεται σε απαντήσεις ερωτηματολόγιων  το οποιο στέλνεται σε 

εργαζόμενους της εταιρίας κατ’ επιλογή του φορέα ο όποιος διοργανώνει τον 

οργανισμό και όχι της εταιρείας. Οι απαντήσεις των υπάλληλων βρίσκονται σε 
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κωδικοποιημένα φυλλάδια και για αυτό η Διοίκηση δεν μπορεί να ξέρει το περιεχόμενο 

και τα πρόσωπα που απάντησαν. 

 Η διάκριση σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι μεγάλη τιμή για εμάς γιατί οι δύναμη μας 

είναι οι ανθρωποι μας.  

Φυσικά και οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα που ορίζει ο 

νόμος άλλα τους δίνουμε και κίνητρα όπως τα bonus ανάλογα με την στοχοποίηση, την 

αποδοτικότητα και τον τομέα στον οποιο δουλεύουν , τα οποία μετρώνται με ποσοτικά 

αλλά και ποιοτικά κριτήρια όπως για παράδειγμα η επίτευξη αύξησης του τζίρου 

σύμφωνα με τους στόχους τους , ποσοστά μισθοδοσίας σε εργατοώρες , ελάχιστες 

ετήσιες  απώλειες κατόπιν υπογραφής κλπ.  

Λαμβάνουμε υπόψη όμως και τα έξοδα όπως ΔΕΗ,ΟΤΕ Καθαριότητα και λοιπά έξοδα.. 

Οι υπάλληλοι συμμετέχουν στην λήψη των αποφάσεων . Κυρίως η επιχείρηση παίρνει 

την γνώμη των ανώτερων στελεχών αλλά υπάρχει και ένα ερωτηματολόγιο στο οποιο 

διατυπώνονται προτάσεις υπαλλήλων. 

Το θέμα της κατάρτισης είναι πολύ σημαντικό για εμάς. 

 Η εκπαίδευση είναι συνεχής στην πράξη. Υπάρχουν δια βίου καταρτισμένοι 

εκπαιδευτές , οι οποίοι εκπαιδεύουν έκτος από τους υπάλληλους εξωτερικούς και 

εσωτερικούς συνεργάτες. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται ανά group/τμήμα ανάλογα 

με την κατηγορία θέσεως στην οποία ανήκει κάποιος με έως 20 άτομα το μέγιστο.  

Η ύπαρξη ειδικών αιθουσών με όλα τα τεχνολογικά μέσα ,την ύπαρξη διακρατικών 

πινάκων και η χρήση της πιο απλής μεθόδου από την διδασκαλία μέχρι τους 

προσομοιωτές εγγυάται την μαθησιακή εμπειρία , την οποία βιώνουν οι εργαζόμενοι 

μας. 

Πάντα βέβαια αξιολογείται η εκπαίδευση με ερωτηματολόγια στους εκπαιδευομένους.  

Όλοι μαζί αυτοί οι παράγοντες όσον αφορά το προσωπικό έπαιξαν ρολό για την 

κατάκτηση του βραβείου Best Workplace το οποιο δείχνει ότι η εταιρεία είναι από τα 

καλύτερα περιβάλλοντα εργασίας με ικανοποιημένους εργαζόμενους Η ικανοποίηση 

των εργαζόμενων έχει τεράστια σημασία για εμάς καθώς αντικατοπτρίζουν και είναι ο 

καθρέφτης της επιχείρησης  
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.Δεν υπάρχουν σωματεία επειδή δεν έχουμε δυσαρεστημένους εργαζόμενους. 

Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις δεν κάνουμε διαπραγματεύσεις με τους πελάτες μας 

,καθόσον προσπαθούμε να δίνουμε πάντα τα προϊόντα μας σε λογική τιμή για τους 

καταναλωτές όλων των εισοδηματικών τάξεων αλλά υπάρχουν οι αγοραστές κατά 

κατηγορία , οι οποίοι διεξάγουν τις διαπραγματεύσεις με τους αντίστοιχους 

προμηθευτές. 

 Η διαπραγμάτευση είναι πάντοτε συνθετική , δηλαδή win/win,καθώς με αυτό τον 

τρόπο πετυχαίνονται καλύτερα αποτελέσματα και για τους δυο.  

Μερικές φόρες χρησιμοποιείται και η μέθοδος της πίεσης για αμοιβαία συμφέροντα , 

μέχρι το σημείο που δεν δημιουργείται πρόβλημα ενώ πότε δεν χρησιμοποιούμε 

επιθετικές τακτικές διαπραγμάτευσης , που ανήκουν στην συνθετική διαπραγμάτευση . 

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται επίσης με επαγγελματίες χονδρεμπόρους και 

παντοπώλες.   

Έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή προμηθευτή αλλά όχι για λόγους αποτυχίας της 

διαπραγμάτευσης αλλά λογω καλύτερης τιμής ή ποιότητας στην γκάμα των προϊόντων.  

Με τους προμηθευτές υπάρχει αμοιβαία συνεργασία καθώς γνωρίζουν οι προμηθευτές 

την δύναμη της επιχείρησης και το μερίδιο αγοράς της και ανταποκρίνονται.  

Η τιμή μιας και ρωτήθηκε παίζει ρολό λογω πολλών παραγόντων όπως ο ανταγωνισμός 

,η κυκλοφοριακή ταχύτητα των εμπορευμάτων κλπ.  

Η οικονομική κρίση που είναι μέσα σε αυτούς τους παράγοντες διαδραματίζει 

σπουδαίο ρολό και η στρατηγική κίνηση που πρεπει να γίνεται και εφαρμόζουμε είναι 

:ναι μεν να κερδίζεις λιγότερα αλλά οι πελάτες γίνονται περισσότεροι και μεγαλώνει το 

μερίδιο αγοράς.  

Όπως είπαμε στοχεύουμε σε όλα τα target group. 

Τα μυστικά για μια επιτυχημένη διαπραγμάτευση  είναι να είναι επικερδής και για τις 

δυο πλευρές. Θέλει και απαιτεί υπομονή από τον διαπραγματευτή , ευγένεια και 

διαπραγματευτική ικανότητα η οποία είναι ταλέντο. 

 Υπάρχουν βέβαια και τα  αρνητικά της οικογενειακής επιχείρησης. 
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 Εμείς πάντως επιλύουμε τα θέματα μας βάζοντας τα σε μια ζυγαριά και επιλέγουμε με 

βάση την πιο ανώδυνη επιλογή κατά την κρίση μας. Πότε δεν ξέρεις βέβαια τι θα γίνει. 

Οι στόχοι μας είναι : 

 Να αναπτύσσουμε συνεχώς την πολύτιμη σχέση που έχουμε οικοδομήσει όλα 

αυτά τα χρόνια με τους ανθρώπους της εταιρείας μας, δημιουργώντας ένα εξαιρετικό 

περιβάλλον εργασίας. 

 Να προβλέπουμε και να ικανοποιούμε τις ανάγκες και επιθυμίες των πελατών 

μας, με επαγγελματισμό. 

 Να προσφέρουμε στους καταναλωτές τις οικονομικότερες τιμές, υψηλής 

ποιότητας προϊόντα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 

 Να διατηρούμε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και να αυξάνουμε την 

παραγωγικότητα μας. 

 Να προωθούμε τα ελληνικά προϊόντα, να στηρίζουμε τους Έλληνες 

παραγωγούς, στηρίζοντας έτσι την απασχόληση στην Ελλάδα και την 

ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. 

 Να κρατάμε ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας με τους καταναλωτές, ώστε να 

ενημερωνόμαστε για τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται στις καταναλωτικές 

συνήθειες και να διαπιστώνουμε την εικόνα της εταιρείας μας προς τον καταναλωτή. 

 Να διατηρούμε καλές σχέσεις συνεργασίας με τους προμηθευτές και τους 

συνεργάτες μας, καλλιεργώντας ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης που θα λειτουργεί 

θετικά στην επίτευξη των στόχων και των δύο πλευρών, και πάντα προς το συμφέρον 

των καταναλωτών. 

 Να παραμένουμε πιστοί στη φιλοσοφία μας και να διατηρούμε την ευαισθησία 

μας απέναντι σε κοινωνικά και οικολογικά θέματα, πραγματοποιώντας δράσεις και 

αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. 

 

Η τεχνολογία αποτελεί κλειδί στη στρατηγική της Διαμαντής Μασούτη Α.Ε. 

: 

Υπάρχει εταιρική κοινωνική ευθύνη που εκφράζεται για παράδειγμα με το πρόγραμμα 

με τίτλο «Αγαπώ & φροντίζω την κοινωνία» και «Αγαπώ & φροντίζω το 

περιβάλλον»  
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Εδώ και 15 χρόνια λειτουργεί η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων, με σκοπό τη συνεχή 

βελτίωση των εργασιακών συνθηκών και σχέσεων.  

Η εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης της καινοτομικής τεχνολογίας  

πραγματοποιείται με τους παρακάτω τρόπους: 

1) Η εταιρεία μας επικεντρώνεται στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών για τους 

καταναλωτές (κάρτα mas card) και στην εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων (EDI, 

spaceman και category management) σε συνεργασία με τους προμηθευτές. 

2) Μια άλλη πρωτοβουλια για την προστασία του περιβάλλοντος ήταν τα 

«πρασινα καταστηματα» του Μασουτη  

Το Δεκέμβριο του 2009 εγκαινιάσαμε το πρώτο μας και πρώτο στην Ελλάδα πράσινο 

κατάστημα στη Χλόη Καστοριάς. 

Για το πρώτο πράσινο κατάστημα στην Ελλάδα απονεμήθηκε βραβείο καινοτομίας 

στον κ. Διαμαντή Μασούτη, για το έργο και την πολύτιμη συμβολή του στην 

προώθηση και ανάδειξη της καινοτομίας με τη δημιουργία του πράσινου 

καταστήματος. 

3) Για μικρότερο ενεργειακό κόστος, στα ψυγεία χρησιμοποιείται το σύστημα 

multisystem inverter με οικολογικό φρέον, τεχνολογία e-cube και σύστημα hot gas. 

4) Επιπρόσθετα όσον αφορά τις υπηρεσίες διευκόλυνσης/ εξυπηρέτησης μετά την 

πώληση  έχουμε καταρχήν την κάρτα μασούτης Visa που χρησιμοποιώντας την αντί να 

πληρώνει ο πελάτης  μετρητά παντού κερδίζει ποσοστό επί των αγορών του ως 

έκπτωση σε επόμενες αγορές, αποκλειστικά στα καταστήματα λιανικής μασούτης. 

 Κάθε φορά που χρησιμοποιείται η κάρτα μασούτης Visa στην αλυσίδα 

καταστημάτων λιανικής μασούτης, οι πελάτες συγκεντρώνουν ένα χρηματικό ποσό  

ευρώ , το οποίο αντιστοιχεί στο 4% των αγορών τους. 

 Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη μασούτης Visa για τις αγορές σας σε 

οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση με το σήμα Visa στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, 

συγκεντρώνετε ευρώ που αντιστοιχούν στο 1% των αγορών σας * 

 Τα ευρώ που έχουν συγκεντρώσει μπορούν  να τα εξαργυρώσουν  σε επόμενη 

αγορά τους αποκλειστικά στα καταστήματα λιανικής μασούτης. 
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Η μασούτης Visa  προσφέρει επιπλέον προνόμια: 

 Δωρεάν συνδρομή για πάντα 

 Αγορές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπου υπάρχει το σήμα Visa 

 Αγορές με άτοκες δόσεις σε περισσότερες από 60.000 επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα 

 Δυνατότητα μεταφοράς υπολοίπου από κάρτες άλλων τραπεζών με 

προνομιακό επιτόκιο 

5) Η κάρτα μπορεί να αποκτηθεί on line από την ιστοσελίδα ή από ένα κατάστημα 

Eurobank.  

Επίσης υπάρχει η mas-club card με την οποία πολλες κατηγορίες προϊόντων έχουν 

έκπτωση ,οι δωροεπιταγές  Μασουτης για δώρα δωρεάν σε αγαπημένους φίλους και 

κοντινούς ανθρώπους του πελάτη και η διανομή κατ’οικον για προϊόντα άνω των 60 

ευρώ κατόπιν παραγγελίας  

6) Η υπηρεσία «Μασούτης κατ’ οίκον - παράδοση στο σπίτι» που προσφέρουν 

κάποια καταστήματά μας, είναι πάρα πολύ χρήσιμη, κυρίως, για ανθρώπους που έχουν 

προβλήματα μετακίνησης (ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, μητέρες με μωρά παιδιά κ.α.), αλλά 

και για αυτούς που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν έχουν χρόνο ή δεν μπορούν να 

επισκεφτούν κάποιο κατάστημα για αγορές, χωρίς χρέωση της υπηρεσίας παράδοσης 

ανάλογα με την περιοχή , την οποία εξυπηρετεί το κατάστημα, δωρεάν σύνδεση με το 

facebook μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησης, ενώ διαθέτει και η ιδία η εταιρία 

σελίδα στο facebook ώστε το καταναλωτικό κοινό να συνεννοείται , να φτιάχνει ομάδες 

διαλόγου και να συζητάει για τα προϊόντα , τις παροχές ή ακόμα και οποιοδήποτε 

παράπονο για την εταιρεία, να θέτει ερωτήματα ,όπου και για αυτό η εταιρία προνόησε 

και στην ιστοσελίδα της έβαλε ένα σύνδεσμο με τις πιο συχνές ερωτήσεις και 

απαντήσεις  και εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας στο newsletter ώστε να αποστέλλονται 

ενημερωτικοί κατάλογοι προϊόντων ,προσφορές ,συγκεντρώσεις , on line φυλλάδια 

προσφορών  κλπ. 

Έκτος αυτών ενημερώνει μέσα από την ιστοσελίδα της για το ποιοι κέρδισαν ένα 

χρηματικό ποσό ή ένα πακέτο προϊόντων/υπηρεσιων από διάφορες επιχειρήσεις 

παγκοσμίου φήμης όπως η Trident,Veet and School κλπ. 
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7) Η εταιρεία προωθεί το διαδραστικό μάρκετινγκ και το C2B μάρκετινγκ με 

όλους τους τρόπους . Μια άλλη πρωτοβουλία είναι η εξόφληση της ΔΕΥΑΘ σε 150 

καταστήματα Μασουτης , τα οποία έχουν το παρακάτω σήμα :              

 

8) Μια ακομη πρωτοβουλια είναιη  Western Union - Ηλεκτρονική Μεταφορά 

Χρημάτων ,κατά την οποία ο πελάτης στέλνει ή λαμβάνει χρήματα σε όλη την Ελλάδα 

ή οπουδήποτε στον κόσμο, με άμεση διαθεσιμότητα στον παραλήπτη, σε λίγα λεπτά της 

ώρας, χωρίς τραπεζικό λογαριασμό, με μια τυπική διαδικασία από το internet. 

 

 9) Επιπρόσθετα στις 16.10.2013 πραγματοποιήθηκε το Πρωτοποριακό έργο 

τεχνολογίας Aluminco , το οποίο είναι μια επένδυση στην τεχνολογία και την 

καινοτομία καθώς είναι πλατφόρμα πληροφόρησης και ανάλυσης δεδομένων με την 

ονομασία Aluminco (κωδικό όνομα λύσης QlikView σε συνεργασία με τη DCW 

Software Hellas)  

 Το πρωτοποριακό αυτό έργο απέσπασε κορυφαία διάκριση στον διαγωνισμό 

Business IT Excellence Awards, για τον κλάδο της Πληροφορικής, στην κατηγορία 

«Business Intelligence/Analytics». Ουσιαστικά, η Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. είναι η 

πρώτη εταιρεία λιανεμπορίου που έχει εξοπλίσει όλα τα στελέχη της με ταμπλέτες 

με δυνατότητα πρόσβασης  στην «πραγματική πληροφορία» όπως για παραδειγμα  

 Ασφαλής πρόσβαση με κινητές συσκευές σε πραγματικά δεδομένα. 

 Κοινή πλατφόρμα για την ανάπτυξη και του MIS της εταιρείας και της 

προσωποποιημένης πληροφόρησης. 

 Συνδυασμός δεδομένων από 4 διαφορετικές εφαρμογές / πηγές δεδομένων στις 

οποίες συμπεριλαμβάνονται DB2, MS-SQL κλπ. 

 Η χρήση και η ανάλυση πάνω από 500 εκατομμυρίων αρχείων. 

 

Τα οφέλη χρήσης της λύσης Masinfo είναι πολλά και επιγραμματικά θα μπορούσαν να 

αναφερθούν: 
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Όπως είπε για αυτήν την τεχνολογική καινοτομία ο πατέρας μου κ. Διαμαντης 

Μασουτης « χάρη στη λύση Masinfo μπορούμε τώρα να αξιολογήσουμε και να 

σχεδιάσουμε πιο αποτελεσματικά τις προωθητικές ενέργειες και τις καμπάνιες μας.  

Η δυνατότητα προσομοίωσης σεναρίων και What if Ανάλυσης επιτάχυναν σημαντικά 

τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

 Η λύση Masinfo διευκολύνει τη γρήγορη και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων που θα 

μας κρατήσουν ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό». 
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 

Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα στα οποία υπάρχει περιορισμένη βιβλιογραφική 

αναφορά είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των επιτυχημένων και 

πολλές φορές leader στην αγορά (εγχώρια ή παγκόσμια) οικογενειακών αλυσίδων 

,ειδικά λιανικής πώλησης.  

Παρακάτω συνοπτικά θα εκθέσουμε τις  διάφορες απόψεις και προσεγγίσεις 

ακαδημαϊκών συγγραφέων   για το ποια είναι τα πλεονεκτήματα και το ποια είναι τα 

μειονεκτήματα μιας μεγάλου μεγέθους αλυσίδας οικογενειακής επιχείρησης. 

Η απάντηση κανονικά θα έπρεπε να έχει δοθεί με την θεωρία του κόστους 

συναλλαγών, η έρευνα όμως  για το συγκεκριμένο θέμα βρίσκεται σε εμβρυακό 

επίπεδο και επίσης παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση της συγκριτικής 

αποτελεσματικότητας των εναλλακτικών μορφών οργανώσεων 

Οι συγγραφείς διαπίστωσαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της οικογενειακής 

επιχείρησης με την εύρεση του όρου GNTs, ο οποίος σημαίνει  γενικά μη 

εμπορεύσιμα ( nontreadables ) περιουσιακά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά όπως 

αναφέραμε και στην στρατηγική καινοτομία συνδέονται με τα στρατηγικά περιουσιακά 

στοιχεία της εταιρίας ,αλλά μόνο με τα ποιοτικά στοιχεία. Τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της οικογενειακής επιχείρησης  μεγάλης κλίμακας έγκεινται στα 

GNTs. 

Τα πλεονεκτήματα της οικογενειακής επιχείρησης μεγάλης κλίμακας είναι τα 

παρακάτω: 

1) Η ευελιξία 

2) Η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της οικογενείας ,στοιχείο που δεν 

αγοράζεται ,άρα είναι σπάνιο 

3) η πρόθεση να διατηρήσει τον έλεγχο στην επιχείρηση η οικογένεια 

4) , η ύπαρξη οράματος ,η οποία υπάρχει από την οικογένεια  

5) Η συνεργασία για την εύρεση πόρων ,οι οποίοι  από τη συμμετοχή της 

οικογένειας στην εταιρεία. 

6) Τα Διακριτά κίνητρα 

7) Οι ιδιοκτήτες-διευθυντές λειτουργούν με λιγότερους εσωτερικούς 

περιορισμούς, και μπορούν οι ίδιοι να εξαλείφουν   τα εσωτερικά 
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γραφειοκρατικά εμπόδια που περιορίζουν την άσκηση διοίκησης σε 

άλλους τρόπους διακυβέρνησης. 

8) Ιδιαίτερη ,λεπτομερή και διαισθητική λήψη αποφάσεων , η οποία πηγάζει 

από την προσωποποίηση της εξουσίας 

9) μοναδικά προσόντα την κινητοποίηση  τις μορφές σύνδεσης του 

κοινωνικού κεφαλαίου και των ανθρωπίνων πόρων ,λόγω της ικανότητάς 

τους να συμμετέχουν ελεύθερα στις δραστηριότητες των κοινωνικών 

δικτύων και κοινοτήτων των οποίων οι αξίες που συμμερίζονται 

10)  οι διαχειριστές έχουν την αναγκαία εξουσία για να χρησιμοποιήσουν 

ιδιαίτερα και λεπτομερή κριτήρια για την επιλογή των προμηθευτών, οι 

σύμβουλοί τους, και χρηματοδότες και όλων των συμβαλλόμενων μερών 

τους , οι οποίοι θα δημιουργήσουν το παζλ της οργανωσιακής λειτουργίας 

και της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρίας με άμεσο 

αποτέλεσμα οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να ενσωματώνονται 

σε συγκεκριμένα δίκτυα και τις κοινότητες που τους παρέχει πρόσβαση 

σε ειδικούς πόρους. 

11) Πολλές φορές προσλαμβάνουν διοικητικά στελέχη από άλλες 

οικογένειες επιχειρήσεις , με τις οποίες μοιράζονται τις ίδιες αξίες. 

12) Άμεσο αποτέλεσμα είναι η πρόσβαση σε μια οικογενειακή κοινότητα 

,όπου μπορούν να μιλάνε και να βρίσκουν λύσεις στα  προβλήματα τους 

13)  Κυρίαρχο άμεσο αποτέλεσμα είναι το κτίσιμο μακροχρόνιων σχέσεων 

και σχέσεων διαπροσωπικής εμπιστοσύνης και συναισθηματικής 

δέσμευσης , οπότε μπορεί να υπάρξουν  έμπιστες συμμαχίες και 

στρατηγικές συνεργασίες, ενώ η κοινωνική δικτύωση μπορεί να 

μετατρέψει την κοινωνική αξία σε οικονομική αξία. 

14) Σύνδεση με πολιτικά ,κυβερνητικά και κοινωνικά λόμπυ και διασύνδεση 

με δημόσιους φορείς 

15) Αυτο-επιβολή εγγυήσεων που υποστηρίζουν τη συνέχειά τους ,οι οποίες  

σε σύγκριση με τυπικές συμβάσεις που έχουν μεγαλύτερο και υψηλό 

κόστος , είναι ένα φειδωλό μέσο συναλλαγής διακυβέρνησης  

16) Συσσώρευση  περιουσιακών στοιχείων 

17) Διακριτική ευχέρεια για γρήγορη λήψη αποφάσεων  επένδυσης πόρων, οι 

οποίοι θα μετατραπούν σε ευκαιρίες 
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18) Ανθρώπινη επαφή με τους πελάτες (κυρίως σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις) η οποία οδηγεί  αφοσίωση (loyalty) των καταναλωτών και 

σε δημιουργία brand (φήμης) 

19) Εξασφάλιση σταθερής συνέχειας 

20) Λιγότερος εξωτερικός και εσωτερικός έλεγχος και αν ο CEO είναι  

αξιόπιστος αναπτύσσει την φήμη , την ακεραιότητα, την συνέχιση των 

μελλοντικών γενεών (λόγω του ότι πραγματοποιούν στα παιδιά τους 

προγράμματα  μαθητείας για το πώς να συνεχίσουν και να εξελίξουν-

αναπτύξουν περαιτέρω την επιχείρηση όταν αναλάβουν τα ηνία της 

εταιρίας) ,το όραμα τις εταιρίας και κερδίζει την συναισθηματική 

δέσμευση των υπαλλήλων. 

21) Άρρηκτη και σιωπηρή γνώση (σπάνιο περιουσιακό στοιχείο) ,η οποία 

διαφυλάσσει από κινδύνους πληροφόρησης και στρέβλωση των 

λεγομένων δυνατοτήτων της εταιρίας και εντοπισμός ταλαντούχων 

υπαλλήλων. 

 

Μειονεκτήματα 

1) Αυστηρές μερικές φορές διευθυντικές ιεραρχίες , με αποτέλεσμα να μπορεί 

να αγνοήσουν  ή να καταστρέψουν  την αξία των GNTs, όπως η άρρηκτη 

γνώση ή τη γεφύρωση , οι μακροχρόνιες σχέσεις και η συναισθηματικ΄ή 

δέσμευση  

2) Η ανύπαρκτη  αξιολόγηση και το πελατειακό οικογενειοκρατικό καθεστώς 

οδηγούν σε καταστροφικές αποφάσεις 

3) Εάν το παραπάνω δεν συνδυάζεται με σπουδές των Διευθυντικών στελεχών 

και εξειδίκευση ,η μόνο διαισθητική σκέψη μπορεί να προκαλέσει πολλαπλά 

μοιραία για την εταιρία προβλήματα 

4) Η οικονομική αξία των πολιτικών συνδέσεων μπορεί να αποδειχθεί 

καταστροφική φια την επιχείρηση και δημιουργεί ισόβια δέσμευση στην 

προσήλωση σε αυτό το πολιτικό σχήμα ,καθώς με κάθε αλλαγή των 

πολιτικών προτιμήσεων η οικονομική αξία χάνεται αμέσως και ενδεχομένως 

κεφάλαια τα οποία έχουν επενδυθεί για την στήριξη της εταιρίας 

5) Μη αξιοκρατική διαδικασία προσλήψεων , με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η 

στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας της καινοτομίας 
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6) Η ιδιωτικοποίηση ,η οποία υπάρχει ως κουλτούρα και πνεύμα νοοτροπίας 

σχετίζεται με το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο 

7) Δημιουργία ολιγοπωλίων και κατ» επέκταση αθέμιτου ανταγωνισμού, 

καθώς το πνεύμα της δηκτικότητας με την σώρευση του πλούτου  αντίκειται 

στην πρόσβαση νεοεισερχόμενων η ήδη υφιστάμενων παικτών στην αγορά 

8) Η φιλαργυρία λόγω του κινήτρου για σώρευση πλούτου στην οικογένεια , η 

ιδιαιτερότητα και  το πνεύμα ιδιοκτησίας ( personalism ) χαρακτηρίζουν τα 

κίνητρα ,τους στόχους, τις δομές εξουσίας, και τους κανόνες λογοδοσίας 

στην οικογενειακή διακυβέρνηση 

9) Οι οικογενειακοί διευθυντές αντιμετωπίζουν σύμφωνα με τις έρευνες που 

έχουν γίνει την κατάρτιση ,την εκπαίδευση, την αποζημίωση κλπ. ως δαπάνη 

και όχι ως επένδυση. 

10)  Η πολιτική αμοιβών πραγματοποιείται με βάση οικογενειακά και όχι 

αντικειμενικά κριτήρια. Στο πλαίσιο αυτό, οι διαχειριστές εταιρεία της 

οικογένειας μπορεί να αποφεύγουν επίσημες πολιτικές ανθρωπίνων πόρων 

πάνω από τις ανησυχίες ότι οι πολιτικές αυτές μπορούν να εμποδίσουν την 

άσκηση της εξουσίας τους πάνω από την πρόσληψη, προαγωγή, και τις 

αποφάσεις. (Gedajlovic,E. And C. Michael ,2010) 

11)  Αίσθηση αδικίας στο προσωπικό      

12)  Νεποτισμός 

13)  Αποφυγή καινοτομικών δραστηριοτήτων ή της στρατηγικής της 

καινοτομίας 

14)  Απαρχαιωμένοι θεσμοί της επιχείρησης. 

Το ηγετικό και το οικογενειακό αρχετυπικό και πλαίσιο, το οποίο όμως εφαρμόζεται 

στις περισσότερες επιχειρήσεις πλαίσιο που αναπτύχθηκε εδώ «στηρίζεται σε ορισμένες 

απλουστευτικές υποθέσεις» που δεν μπορεί να είναι κατάλληλες  για όλους τους τύπους 

των οικογενειακών επιχειρήσεων. «Ο χαρακτηρισμός των αρχετυπικών της αγοράς 

όπως εξετάστηκε από τον Williamson ,το έτος 1985 έναντι των ιεραρχικών  

συναλλαγών  αντιπροσωπεύουν ακραία σημεία σε ένα θεωρητικό συνεχές στο οποίο η 

μέση λύση της υβριδικού τομέα συναλλαγών της αγοράς και της ιεραρχίας αποτελούν 

μια πλούσια και ποικίλη κυρίαρχη οργανωμένη λειτουργία (Hennart, 1993), και 

ακριβώς όπως ιεραρχίες ενσωματώνουν οι οιονεί αγορές και συναλλαγές στην αγορά 

εμποτισμένη με τους κανόνες και έγκυρες στοιχεία (Stinchcombe, 1985), οπότε μπορεί 

η αρχετυπική οικογενειακή επιχείρηση ενσωματώνουν ιεραρχική και αγορά στοιχείων.» 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Carney%2C%20Michael%22%7C%7Csl~~rl','');
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Η περίπτωση του Μασούτη αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα οικογενειακής μεγάλης 

κλίμακας επιχείρησης , το οποίο προσπαθεί να ξεπεράσει τα μειονεκτήματα της 

οικογενειακής επιχείρησης ,διαποτίζεται από την κουλτούρα της φερεγγυότητας , της 

αξιοπιστίας , της στρατηγικής διαχείρισης της τεχνολογικής καινοτομίας και την 

ικανοποίηση των εργαζομένων και για αυτό του απονεμήθηκε το πανευρωπαϊκό 

βραβείο «Best Workplace», το οποίο περιλαμβάνει ένα σύνολο αξιόπιστων ποιοτικών 

κυρίως κριτηρίων. Επομένως διαφυλάσσει ενεργά τα στρατηγικά περιουσιακά του 

στοιχεία και τα πλεονεκτήματα ,τα οποία προσφέρουν τα GNTs .Ένα παράδειγμα είναι 

το υπερσύγχρονο σύστημα «φυσικής  διανομής» -logistics centre, στο Γαβαλάρι , το 

οποίο χρησιμοποιεί τα συστήματα Just In Time ,οπότε υπάρχουν λίγα αποθέματα και 

χαμηλό κόστος αποθεμάτων και ο πελάτης βρίσκει φρέσκο το προϊόν ακριβώς την 

στιγμή που το θέλει χωρίς ελλείψεις και καθυστερήσεις. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 

είναι leader  στον κλάδο λιανικής πώλησης και σουπερμάρκετ της αγοράς. 

Λόγω του μεγάλου μεγέθους του ο Μασούτης πρέπει να αποφύγει τις γραφειοκρατικές 

δομές και η εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και η «φυσική διανομή» ή με διαφορετικά 

λόγια το logistics centre είναι απαραίτητο να είναι υπερσύχρονο , ενώ γενικότερα 

επιβάλλεται η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογικής καινοτομίας και της 

καινοτομίας. 

Οι ακαδημαϊκοί συγγραφείς πρέπει να διεξάγουν ένα πλήθος ερευνών ,ώστε  να 

πραγματοποιείται αποφυγή  της εξέτασης μόνο του υβριδικού και αρχέτυπου στοιχείου 

της οικογενειακής επιχείρησης  αλλά να προωθηθεί η εξέταση της κλιμακωτής 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων ή σουπερμάρκετ λιανικής πώλησης, ώστε να υπάρχουν 

ευρήματα για την μετατροπή τους στην σύγχρονη εποχή. 

 

 

 

 

 

 

 



548 
 

Case study 3. Μελέτη περίπτωσης και συνέντευξη  SPEATY A.E. 

 

 

Η αλυσίδα καταστημάτων press and coffee  Speaty A.E εξελίσσεται με ραγδαίους 

ρυθμούς ανάπτυξης.  

Το Speaty A.E πρωτοδημιουργήθηκε το έτος 2013, φέρνοντας μια διαφορετική 

τεχνοτροπία και στυλ μαγαζιών παντός πώλησης με έμπνευση από την Αμερική και την 

Ιταλία και μέσα σε ένα χρόνο ανέπτυξε 8 μαγαζιά σε διαφορετικές περιοχές εντός της 

Θεσσαλονίκης. 

 Σε συνέντευξη η οποία διεξήχθη σχετικά με α) τι νοείται ως ανάπτυξη και ως 

στρατηγική και πως εκφράζεται, β) ποιες είναι οι διαπραγματευτικές τακτικές της 

επιχείρησης γ) πώς γίνεται η χρηματοδότηση και ποια μέσα θεωρούνται 

αποτελεσματική διαφήμιση και άλλες επιλεγμένες ερωτήσεις οι οποίες εντάσσονται στο 

ερωτηματολόγιο , που παραθέτουμε στο τέλος της παρούσης μεταπτυχιακής εργασίας 

,ο ιδιοκτήτης του καταστήματος Δημήτριος Ουστογιαννίδης μας απάντησε: 

« Το Speaty ιδρύθηκε το 2013 και μέσα στα μέσα του 2014 απαριθμεί 6 μαγαζιά-

υποκαταστήματα ,τα οποία λειτουργούν ως franchisee εντός Θεσσαλονίκης 

 Ανάπτυξη για εμάς σημαίνει η ευχαρίστηση και ικανοποίηση του κάθε ατόμου-

καταναλωτή από τα προϊόντα μας και την φιλική συμπεριφορά μας και κατ’ επέκταση η 

ανάπτυξη της αλυσίδας. Θέλουμε οι πελάτες να νιώθουν ένα κλίμα ζεστασιάς  και 

καλλιεργούμε μια αίσθηση οικογενειακότητας με φιλική και πρόσχαρη συμπεριφορά 

όταν τους εξυπηρετούμε. Ακόμα και η χωροταξική δομή μαζί με τον φωτισμό των 

χρωμάτων παίζουν ρόλο σε αυτό. 

Μετράμε την ανάπτυξη βάση του τζίρου.  
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Το όραμα και ο σκοπός μας είναι η ανάπτυξη μιας πρωτότυπης ιδέας στην Ελλάδα , τα 

convenience store , τα οποία είναι καταστήματα που έχουν τα πάντα ή αλλιώς 

καταστήματα «άνεσης». Αρχικά εμπνεύστηκε αυτός ο τύπος μαγαζιού στην Αμερική 

και μετέπειτα μεταφέρθηκε στην Ιταλία. 

 Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που εφαρμόζουμε μια τόσο πρωτότυπή ιδέα.  

Άμεσος στόχος λοιπόν είναι η καινοτομία ,καθώς λανσάρουμε ένα τέτοιο μαγαζί στην 

Ελλάδα , το οποίο δεν υπάρχει σε καμία  άλλη  χώρα του κόσμου εκτός από την Ιταλία 

και την Αμερική.  

Στρατηγικός μας στόχος είναι η επέκταση και σε άλλες περιοχές πρώτα εντός του 

νομού Θεσσαλονίκης , έπειτα στην Βόρειο Ελλάδα  και μετά σε όλη την ελληνική 

επικράτεια. Η αιτία εφαρμογής αυτής της στρατηγικής είναι να γίνουμε πιο γνωστοί 

στον κόσμο και να υπάρχει αναγνωσιμότητα και κατ ‘επέκταση η κερδοφορία. Η 

στρατηγική μας έγκειται επίσης στο να έχει ο κόσμος την δυνατότητα να απολαύσει τα 

πάντα και για αυτό διευρύνουμε ποιοτικά τις ποικιλίες προϊόντων στο μαγαζί.  

Εφαρμόζουμε επίσης την στρατηγική καινοτομία επαναπροσδιορίζουμε την στρατηγική 

μας και κάνουμε αξιολόγηση της στρατηγικής που χρησιμοποιήσαμε ,όχι μόνο ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα αλλά  ανά ένα μήνα. 

 Ο καφές Speaty Espresso είναι αποκλειστικότητα δικιά μας και τον εισάγουμε από την 

Βραζιλία. Είναι ένας πολύ ποιοτικός και εύγεστος καφές , ο οποίος σε συνδυασμό με 

την πολιτική του μαγαζιού για χαμηλές τιμές σε οποιοδήποτε προϊόν , εξυπηρετεί πάρα 

πολύ τον κόσμο τώρα , στην εποχή της οικονομικής κρίσης ,οι πελάτες φεύγουν 

ικανοποιημένοι από την «εμπειρία» του καφέ στο μαγαζί μας και έτσι αναπτυσσόμαστε 

περαιτέρω. 

 Η χρηματοδότηση μας πηγάζει μόνο από Ίδια Κεφάλαια και καθόλου από τραπεζικό 

δανεισμό ,γιατί αποφεύγουμε την εξάρτηση από τις τράπεζες οι οποίες δημιουργούν 

περιορισμένες κινήσεις τακτικής και θέλουμε να έχουμε τον πλήρη έλεγχο. 

 Για λόγους πλήρους ελέγχου της εταιρίας από τους μετόχους της δεν πραγματοποιούμε 

στρατηγικές συμμαχίες , συγχωνεύσεις και εξαγορές. 

 Χρησιμοποιούμε την μέθοδο της Balanced Scorecard και κυρίως την αξιολόγηση των 

υπαλλήλων ανά δύο μήνες. 
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 Διεξάγουμε επίσης σε όλα τα προϊόντα μας συγκριτικό έλεγχο ISO και κατοχυρώνουμε 

τις πατέντες νομικά. Δεν μπορεί κανένας επιχειρηματίας να διαφυλαχθεί από τον 

κίνδυνο μίμησης Μπορεί να έρθει κάποιος απέναντι και να ανοίξει το ίδιο μαγαζί. Το 

νομοθετικό πλαίσιο όμως διαφυλάσσει τα κατοχυρωμένα νομικά προϊόντα ,όπως ο 

καφές Speaty Espresso. 

 Η πολιτική ανθρωπίνων Πόρων εκφράζεται πρωτίστως με την εκπαίδευση που 

παρέχουμε στους υπαλλήλους για τρείς μήνες πριν βγούνε στην παραγωγική αγορά. 

 Επίσης εκφράζεται με το ότι ο καθένας πρέπει να είναι στην θέση του και να 

εφαρμόζει τα ανάλογα καθήκοντα τα οποία του αντιστοιχούν.  

Βέβαια δίνονται βασικός μισθός, ένσημα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ αλλά τα 

μπόνους δεν δίνονται αμέσως  μπόνους ,αλλά αφού περάσει ένα χρονικό διάστημα το 

οποίο θα κατοχυρώνει την υγιή πορεία ,σταδιοδρομία και συμπεριφορά του 

προσωπικού. 

 Τα βασικότερα κριτήρια για την πρόσληψη ενός υπαλλήλου είναι : η προϋπηρεσία, η 

μυστικότητα και ο καλός χαρακτήρας. 

 Ο βαθμός ποιότητας και διαφάνειας των προϊόντων μας φαίνεται από το ότι τα 

ροφήματα φτιάχνονται εκείνη την ώρα κατά την οποία είναι μπροστά ο καταναλωτής 

και μπορεί να δει την μάρκα των υλικών που χρησιμοποιούμε.  

Τους διαύλους διανομής τους αναλαμβάνει η μητρική εταιρεία Speaty και όχι τα 

παραρτήματα-franchisee. 

Η καλύτερη διαφήμιση είναι το word of mouth το οποίο θα φέρει άλλους 8 πελάτες. 

Δεν δαπανάμε πολλά για διαφημιστική εκστρατεία γιατί δεν είναι ο καλύτερος τρόπος. 

 Ο καλύτερος τρόπος είναι η διαφήμιση από στόμα σε στόμα από ένα ευχαριστημένο 

πελάτη που όπως είπαμε θα φέρει άλλους 8. 

Οι δημόσιες σχέσεις είναι κάτι το οποίο αναπτύσσεται με τον καιρό .Τα περισσότερα 

μαγαζιά διευρύνουν τις δημόσιες σχέσεις τους με την ανάπτυξη φιλικότητας και 

οικειότητας με τον πελάτη κι με άλλες μεθόδους. 

Οι δίαυλοι επικοινωνίας διευρύνονται μέσω των social media και συγκεκριμένα του 

internet ,το οποίο είναι πιο αποτελεσματικό. 
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Το Speaty στοχεύει σε όλα τα target group από νέους μέχρι ηλικιωμένους καθώς 

κατέχει προϊόντα για την κάθε ηλικιακή ομάδα και φύλο. 

Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας υφίσταται ως πνεύμα κουλτούρας ,καθώς 

θέλουμε να έχουμε την μέγιστη ευχαρίστηση  των καταναλωτών και εκδηλώνεται με τις 

εξής κινήσεις: 

22) Υπερσύγχρονος εξοπλισμός παραγωγής καφέ και άλλων ροφημάτων  

23) Σύνδεση με Wi/Fi μέσω του κινητού από το internet 

24) Συνεργασία με φούρνο υψηλής ποιότητας ,ώστε τα είδη εστίασης, όπως τα 

κρουασάν κλπ. να ην είναι προκατασκευασμένα άλλα φρέσκα 

25) Επίσης πουλάει βιβλία από τα εκδόσεις Ιανός και μπορεί να γίνει on line 

επιτόπου στο κατάστημα μια παραγγελία βιβλίου που θέλει ο πελάτης και μπορεί να 

μην το βρίσκει. 

26) Πιστοποιήσεις ISO όλων των προϊόντων 

27) Εισαγωγή και πιστοποίηση της πατέντας Speaty Espresso ,ο οποίος όπως είπαμε 

εισάγεται από την Βραζιλία 

 

Οι διαπραγματεύσεις γίνονται μόνο με προμηθευτές από υψηλά ιστάμενο προσωπικό 

που τους εκπαιδεύει η εταιρεία ώστε να εξελιχθούν σε διαπραγματευτές. 

Η τακτική που ακολουθείται πάντα είναι η επιμεριστική τακτική ,δηλαδή win/win  γιατί 

ο στόχος είναι τα αμοιβαία οφέλη . 

Το μυστικό της επιτυχίας ενός διαπραγματευτή είναι οι τεκμηριωμένες θέσεις και 

επιχειρήματα που λαμβάνει. 

Φυσικά υπάρχει ένα σημείο συμβιβασμού κάτω από το οποίο ο διαπραγματευτής της 

εταιρείας μας θα αποχωρήσει από την διαπραγμάτευση και αυτό θα θεωρηθεί επιτυχία 

και όχι αποτυχία. 

Οι ικανότητες ενός αποτελεσματικού διαπραγματευτή είναι: 

1)η ευχέρεια λόγου 

2)η Πειθώ  
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3) η σωστή ικανότητα διαπραγμάτευσης και οι τεκμηριωμένες θέσεις. 

Το να είσαι διαπραγματευτής είναι ταλέντο. Γεννιέσαι δεν γίνεσαι. 

Οι διαπραγματεύσεις οι οποίες γίνονται με τους προμηθευτές αφορούν την τιμή . 

Οι διαπραγματευτές μας δεν έχουν ασκήσει ποτέ επιθετικές τακτικές αλλά και εγώ που 

είμαι ιδιοκτήτης έπεσα θύμα επιθετικών διαπραγματεύσεων, όπως για παράδειγμα σε 

μια περίπτωση όπου ένας αντιπρόσωπος μιας εταιρείας ήθελε να μου πουλήσει 

περισσότερα πράγματα από αυτά που είχε ανάγκη το μαγαζί, η γενικότερα για 

οικονομικά θέματα μου έχει ασκηθεί έντονη πίεση..Η αντίδραση μου ήταν η 

αποχώρηση από την διαπραγμάτευση. Είναι νίκη η αποχώρηση από την 

διαπραγμάτευση η οποία δεν συμφέρει. Επίσης έχω συναντήσει δύσκολους ανθρώπους 

κυρίως για οικονομικά θέματα και επανέλαβα πάλι την ίδια αντίδραση.» 

 

Δημήτριος Ουσταγιαννίδης, ιδιοκτήτης franchisee Speaty  
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Σχολιασμός  

Τα convenience stores είναι μια νέα τεχνοτροπία και πνεύμα κουλτούρας ,η οποία 

ξεκίνησε από την Αμερική και επεκτάθηκε στην Ιταλία και το 2013 στην Ελλάδα ,όπως 

προαναφέραμε και έχουν πολλά πλεονεκτήματα τα οποία αναφέρθηκαν στην 

συνέντευξη και θα επισημανθούν συνοπτικά και πιο κάτω στην παρούσα μελέτη 

περίπτωσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρησιμοποιείται μισθωμένος εξοπλισμός , 

αλλά δεν είναι σίγουρο λόγω της διαφορετικής πολιτικής και φύσης του κάθε 

υποκαταστήματος. Παρόλο όμως τα πολλά πλεονεκτήματα τους και την ανταπόκριση 

του καταναλωτικού κοινού ,έχουν και αυτά όπως όλες οι επιχειρήσεις τα  

μειονεκτήματα τους τα οποία έγκεινται σε δύο σημεία :στην μίσθωση 

μεταχειρισμένου εξοπλισμού (γεγονός το οποίο έχει και κάποια πλεονεκτήματα ,τα 

οποία θα αναφέρουμε) και   στην μέθοδο franchising , η οποία έχει και αυτή τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. 

Τα πλεονεκτήματα τους είναι: 

1) Ο μισθωμένος εξοπλισμός , ο οποίος επιτρέπει : 

a) Ευκολότερη είσοδο στους νεοεισερχόμενους παίκτες σε αυτό τον τομέα 

και «διατηρεί την μηνιαία δημοσιονομική δαπάνη σταθερή 

b) Επιτρέπει την αξιοποίηση της στρατηγικής διαχείρισης της 

τεχνολογικής καινοτομίας 

c)  Υπάρχει η δυνατότητα εξοικονόμησης του κόστους ,καθώς η 

συντήρηση του εξοπλισμού μπορεί να περιλαμβάνεται στην μίσθωση 

d)  «Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να πραγματοποιήσουν ένα ενδεχόμενο 

φορολογικό πλεονέκτημα, διότι μίσθωσης ή ενοικίασης των πληρωμών 

μπορεί να εκπίπτει εξ ολοκλήρου.» Φυσικά το γεγονός αυτό 

πραγματοποιείται κατόπιν συμβουλής του λογιστή της εταιρίας. 

2) Υπάρχει η ευκολότερη δυνατότητα εξόδου από τον κλάδο ,εάν η επιχείρηση ή ο 

κλάδος έχει φθίνουσα πορεία 
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Μειονεκτήματα 

1) Ο συνολικός  εξοπλισμού υπάρχει περίπτωση να έχει υψηλό κόστος ,διότι 

η επιχείρηση πληρώνει με την πάροδο του χρόνου και με ενδιαφέρον 

2) Υπάρχει η πιθανότητα παγίδας στα ψιλά γράμματα σε σύνθετες συμφωνίες 

μίσθωσης .Για τον λόγο αυτό απαιτείται ανάγνωση όλη ς της σύμβασης. 

3) Κατά το χρονικό διάστημα και μέχρι την λήξη της μίσθωσης εξοπλισμού 

,είναι πιθανόν να μην μπορεί η επιχείρηση,  λόγω των όρων της σύμβασης 

και του κόστους να εκσυγχρονίσει ή να αναβαθμίσει τον εξοπλισμό της 

4) Η αποφασιστικότητα να πληρώνει η επιχείρηση την μίσθωση του 

εξοπλισμού εφόσον δεν χρησιμοποιεί συσκευές. 

5) «Δεν κατέχει τον εξοπλισμό μέχρι το τέλος της περιόδου μίσθωσης (δεν 

υφίσταται η προώθηση της ισότητας στην πορεία). 

Όσον αφορά τον τομέα του μεταχειρισμένου εξοπλισμού οι έμποροι 

αγοράζουν μεταχειρισμένο εξοπλισμό κατά τη διάρκεια δημοπρασιών με 

εξοπλισμό επιχειρήσεων , οι οποίες πτώχευσαν και μετά να προβαίνουν σε 

ανακαίνιση του εφόσον κριθεί απαραίτητο ,διαφορετικά πωλούν τον 

εξοπλισμό κατά μέσο όρο σε διεθνές επίπεδο σε ποσοστά περίπου 80 έως 85 

τοις εκατό του κόστους ,σε νέα (βελτιωμένη) έκδοση. Οι ιδιοκτήτες των 

convenience –stores μπορούν να αγοράζουν τον εξοπλισμό εκτός από τους 

εμπόρους ,όμως ,και από το Διαδίκτυο. Οι  περισσότεροι φορείς  δεν 

συνιστούν να πραγματοποιούν την διαδικασία αγοράς εξοπλισμού για νέα 

μαγαζιά ,αλλά αξιολογούν ότι χρειάζεται στα υφιστάμενα μαγαζιά για τον 

έλεγχο, τον συντονισμό  και την καλύτερη λειτουργία των αποθεμάτων τους, 

η οποία συνεπώς συνδέεται με το κέντρο «φυσικής διανομής» ή με 

διαφορετικά λόγια logistics centre. 

Ορισμένες συμβουλές για τους κατόχους convenience –stores σχετικά με τον 

τρόπο χρησιμοποίησης και λειτουργίας του μεταχειρισμένου εξοπλισμού 

είναι οι παρακάτω: 

1) Η εξοικονόμηση του κόστους σε βαθμό της τάξης του 15-20 %. 
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2) Πιθανόν να είναι καλύτερα ο πελάτης να μην βλέπει τον παρασκηνιακό 

εξοπλισμό .Η άποψη αυτή είναι του  συγγραφέα ,η οποία όμως δεν 

ισχύει στην μελέτη περίπτωσης Speaty A.E. και δεν υποστηρίζουμε στα 

πλαίσια της παρούσης μεταπτυχιακής εργασίας και της μελέτης 

περίπτωσης των Convenience-stores και δη του συγκεκριμένου, καθώς 

από την έκθεση όλου του τεχνολογικού εξοπλισμού και της παρασκευής 

ροφημάτων στον καταναλωτή ,αντλεί την δύναμη και την αφοσίωση των 

πελατών. 

3) Ο συγγραφέας παραθέτει μια καταφανώς ακριβώς αντίθετη άποψη από τις 

δικές μας και από την πολιτική την οποία ασκεί το convenience store Speaty 

A.E., για τους λόγους τους οποίους παραθέσαμε ακριβώς παραπάνω (λόγω 

της αξιοπιστίας και της φήμης του) ,η οποία είναι: Λόγω του υψηλού 

κινδύνου ,ο οποίος όντως ναι μεν ενυπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις 

franchisee και εισαγωγής νέας τεχνοτροπίας και κουλτούρας  στην αγορά , 

να αγοραστεί όχι τόσο προηγμένος τεχνολογικά εξοπλισμός. Ως σωστή 

προσέγγιση επισημαίνουμε μόνο το πρώτο σκέλος ,δηλαδή τον υψηλό 

κίνδυνο της μακροχρόνιας  αποδοχής των καταναλωτών της νεοεισαγόμενης 

αυτής τεχνοτροπίας και νοοτροπίας και προτείνουμε την εισαγωγή και 

επέκταση με σταθερά βήματα και σαφής στρατηγική ,η οποία θα προκύψει 

μέσω της στρατηγικής κλίμακας ,την οποία αναλύσαμε στην στρατηγική της 

καινοτομίας και αναφέρουμε συνοπτικά ότι είναι η συγκεκριμενοποίηση 

ενός φιλόδοξου αλλά ρεαλιστικού στόχου σε συγκεκριμένο έτος στο μέλλον, 

, ο οποίος θα επιτευχθεί με μεσοπρόθεσμα συγκεκριμένα χρονολογικά 

διαστήματα και μεσοπρόθεσμους επιτυχημένους στόχους ,οι οποίοι θα 

τονώνουν το ηθικό των υπαλλήλων της επιχείρησης και θα θεωρούν τον 

τελικό στόχο πιο ρεαλιστικό. 

4) Ο εξοπλισμός δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει λόγω φθοράς με το πέρασμα 

του χρόνου για αυτό εμείς προτείνουμε άμεση αντικατάσταση του, 

λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και τον χρόνο απόσβεσης του. 

5) Ο εξοπλισμός σε αντίθεση με τα αυτοκίνητα για παράδειγμα είναι 

δυσκολότερο να αποτιμηθεί ειδικά από ένα άπειρο μάτι στο πόσο χρονικό 

διάστημα και πώς χρησιμοποιήθηκε. 
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6) Οι καταστηματάρχες οι οποίοι χρησιμοποιούν μεταχειρισμένο εξοπλισμό να 

προσέχουν ούτος ώστε να χρησιμοποιείται σωστά ,σταθερά με προσοχή και 

καταλληλότητα, διότι δεν υπάρχει εγγύηση επιστροφής του. (Convenience 

Store News, 2014)  

7) Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα τα οποία σχετίζονται με το 

franchising 

Η στροφή προς την μέθοδο franchising καταδεικνύεται από τον 

παγκόσμιο επιχειρηματικό κόσμο ,στον οποίο αμείωτα είναι η πρώτη 

επιλογή για τον τρόπο λειτουργίας επέκτασης του brand των 

επιχειρήσεων.  

Η μέθοδος αυτή διαφέρει από τις άλλες μεθόδους πωλήσεων ,όσον αφορά 

για παράδειγμα τις ρυθμίσεις διανομής και άδειας. 

Η κύρια διαφορά πάντως είναι ότι στα μάτια του καταναλωτή ο 

δικαιοπάροχος και ο δικαιοδόχος είναι «το ίδιο πράγμα» Ο δικαιοδότης 

εκμεταλλεύεται το brand του δικαιοπάροχου και ο δικαιοπάροχος 

παρακολουθεί προσεκτικά τις κινήσεις του δικαιοδότη. 

Τα μειονεκτήματα σαφώς είναι λιγότερα από τα πλεονεκτήματα για αυτό η 

εφαρμογή του franchising βρίσκει ολοένα και περισσότερο πρόσφορο 

έδαφος. Παρολαυτά μπορούν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα στους 

δύο συμμετέχοντες στην μέθοδο αυτή δηλαδή τον δικαιοπάροχο και τον 

δικαιοδότη ,ακόμα και στον τελικό καταναλωτή. 

 

Πλεονεκτήματα δικαιοπάροχου 

1) Ο δικαιοπάροχος (franchisοr) με την μέθοδο του franchising μπορεί να 

δημιουργήσει οικονομίες κλίμακος , ανοίγοντας νέα καταστήματα –

franchisee σε μια περιοχή ή ακόμα και χώρα βάση της γεωγραφικής, 

δημογραφικής, ψυχογραφικής ή συμπεριφορικής τμηματοποίησης. Οι 

πολιτικές ,οι οποίες είναι απαραίτητο να δημιουργήσει και να εφαρμόσει 

για τον δικαιοδότη (franchisee) είναι οι παρακάτω: 

a) Να είναι αυτοαπασχολούμενος 
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b) Ο δικαιοπάροχος είναι απαραίτητο να εξασφαλίσει στον 

δικαιοδότη καθοδήγηση ,βοήθεια και στήριξη σχετικά με νέες 

ικανότητες , δυνατότητες και δεξιότητες στον τομέα του 

management. 

c) Η φήμη και το brand  του δικαιοπάροχου εξασφαλίζει μειωμένο 

εργατικό και συνολικό κόστος και ταχύτητα λήψης αποφάσεων 

d) Η αγοραστική ικανότητα του δικαιοπάροχου εξασφαλίζει στον 

δικαιοδότη την ενασχόληση και την συμμετοχή σε άλλες 

πρωτοβουλίες σε επίπεδο σχετικής κλίμακας 

e) Η διασπορά κινδύνου φθίνει για τον δικαιοδότη ,με το ισχυρό 

Brand του δικαιοπάροχου 

2) Ο δικαιοπάροχος μπορεί να αποκτήσει κέρδη από τα franchisees ,ενώ τα  

franchisees είναι πιθανό να πραγματοποιήσουν μια ευχάριστη έκπληξη 

στον δικαιοπάροχο με την συμμετοχή και την αύξηση στα κέρδη 

3) Ο καλός και κατάλληλος δικαιοδότης επιβάλλεται να προσαρμόζεται 

ταχύτατα στις αλλαγές ,τις οποίες σκοπεύει η επιθυμεί να 

πραγματοποιήσει ο δικαιοπάροχος ή να δημιουργήσει αύξηση της 

ζήτησης. 

4) Επίσης οφείλει να καταβάλει  σε προσυμφωνημένα τακτά και σταθερά 

χρονικά διαστήματα στον franchisor το συμφωνημένο ποσό των κερδών 

,το οποιο συγκαταλέγεται στους όρους της σύμβασης. 

5) Μέσα στα καθήκοντα του δικαιοπάροχου είναι και το να  

ανταπεξέρχεται σε όλες τις δυσκολίες ,τις αλλαγές και τα προβλήματα , 

με δυνατότητες ευελιξίας. 
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Μειονεκτήματα για τον δικαιοπάροχο (franchisor) 

1) Η επίλυση καθημερινών πλήθος καθημερινών προβλημάτων τα οποία 

προκύπτουν από την προσωπικότητα, τα ψυχογραφικά και τα 

συμπεριφορικά στοιχεία του κάθε πελάτη 

2) Η τάση των δικαιοδόχων για ανεξαρτητοποίηση τους με το πέρασμα του 

χρόνου, οι οποίοι μπορούν να εξελιχθούν σε εν δυνάμει ανταγωνιστές. 

3) Η προβληματική πορεία ενός δικαιοδόχου ,η οποία προκαλεί 

αναταράξεις και προβλήματα στο συνολικό δίκτυο , καθώς είναι πιθανό 

να χαλάσει εν μέρει την φήμη –brand της μητρικής επιχείρησης, να 

προκαλέσει οικονομικά προβλήματα και να επιφέρει δυσαρεστημένους 

καταναλωτές. 

4) Η επιλογή του κατάλληλου δικαιοδόχου είναι στρατηγική απόφαση ,η 

οποία απαιτεί χρόνο ,κόστος ,σχεδιασμό και ανάλυση, ανάλυση του 

κόστους και των οφελημάτων, , αποδοχή ή απόρριψη , καθώς είναι ένας 

κρίκος της αλυσίδας του δικτύου , ο οποίος εάν χρεοκοπήσει θα 

αποφέρει τεράστια οικονομικά προβλήματα στο σύνολο της αλυσίδας 

του δικτύου και την μητρική εταιρία. 

5) Εφόσον είχε τους πόρους ο δικαιοπάροχος να ανοίξει και άλλα δικά του 

μαγαζιά ,δεν θα χρειαζόταν την μέθοδο του franchising , καθώς του 

αποφέρει λιγότερα κέρδη από την πρώτη περίπτωση. 

6) O δικαιοπάροχος παραχωρώντας την άδεια πώλησης των προϊόντων του 

εύχεται κάθε μέρα να αξιοποιηθούν κατάλληλα από τον δικαιοδότη. 

7) Η ευκαιρία επέκτασης του δικαιοπάροχου με το σύστημα franchising 

ενέχει ένα μοναδικό και κύριο πρόβλημα και μειονέκτημα: Την απώλεια 

ελέγχου του franchisee, παρόλες τις ρήτρες , οι οποίες υπάρχουν. Σε 

αυτή την περίπτωση με την αξιοποίηση του νομοθετικού πλαισίου και 

της σύμβασης μεταξύ δικαιοπάροχου και δικαιοδότη ,ο δικαιοπάροχος 

τερματίζει την συνεργασία με τον δικαιοδότη 

8) Επίσης η διοχέτευση της γνώσης στο franchisee είναι απαραίτητο βήμα 

του δικαιοπάροχου. Εάν ο δικαιοδόχος προσπαθήσει να 
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ανεξαρτητοποιηθεί πλήρως ή να την χρησιμοποιήσει προς όφελος του , 

ώστε να γίνει εν δυνάμει ανταγωνιστής και πάλι η σύμβαση τερματίζεται 

από τον δικαιοπάροχο με τις ανάλογες κυρώσεις, οι οποίες έχουν 

ρυθμιστεί στην μεταξύ τους σύμβαση. Για να προστατευτεί από την 

μίμηση του ανταγωνισμού ο δικαιοπάροχος πρέπει να επενδύσει σε ένα 

δικό του μοναδικό οργανωσιακό παζλ με νέες και βελτιωμένες 

δεξιότητες. 

Μειονεκτήματα για τον δικαιοδότη (franchisee) 

1) Ο δικαιοδότης υπόκειται πολλές φορές σε πολύ αυστηρό και ασφυχτικό 

έλεγχο από τον δικαιοπάροχο, υποδεικνύοντας του ακόμα και με πιο 

τρόπο να χαιρετάει τους πελάτες ή μη έχοντας το δικαίωμα να 

τακτοποίησει ο δικαιοπάροχος τον dress-code ή να προσθέσει μια 

ευρύτερη γκάμα κερδοφόρων προϊόντων στο franchisee. 

2) Ο δικαιοδότης μπορεί να θέλει άμεσα ή έμμεσα να συνεισφέρει στην 

κεντρική εκπαίδευση ή στα κόστη διαφήμισης , ή να  χαμηλώσει τα 

κόστη και τον κίνδυνο /ρίσκο, ο οποίος εμπλέκεται στην επέκταση ,  ενώ 

παράλληλα είναι πιθανό παρά τις καλλές προθέσεις του δικαιοδότη , ο 

δικαιοπάροχος να ωφελείται από την εισροή κεφαλαίων του δικαιοδότη . 

3) Ο δικαιοδότης είναι πιθανό να λειτουργήσει πολύ καλύτερα σχετικά 

ανεξάρτητα , αναλαμβάνοντας δικές του πρωτοβουλίες για την 

ισχυροποίηση του brand  της επιχείρησης αλλά η μητρική επιχείρηση να 

μην τον αφήνει. 

4) Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατόπιν προσεκτικής σκέψης, καθώς μια 

άστοχη ενέργεια ή στρατηγική κίνηση μπορεί να διαλύσει όλο το 

franchisee. (Cabinet Maker 2012) 

 

5) Η ύπαρξη ρήτρας μη ανταγωνισμού για ένα προκαθορισμένο χρονικό 

διάστημα και η «ρήτρα για τη μη δυνατότητα μεταβίβασης του 

δικαιοδότη σε άλλο πρόσωπο χωρίς την συναίνεση του δότη» (Ρίζος. Γ. , 

2009) 
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Πηγή (Source): 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13333/2/RizosMsc2008 

 

Ο καταναλωτής όταν εγκλωβιστεί σε ένα μη ελεύθερο και μη ενιαίο 

τιμολογιακό καθεστώς , κατόπιν συνεννόηση των εταιριών, δεν είναι 

ευχαριστημένος από το δεύτερο στοιχείο του μείγματος marketing , το 

οποίο είναι η τιμολογιακή πολιτική και όλες αυτές οι ενέργειες 

αποβαίνουν εις βάρος του , με αποτέλεσμα με το word of mouth , το 

οποίο εντάσσεται σο τέταρτο στοιχείο του μείγματος marketing που 

είναι η προβολή μπορεί να απωθήσει άλλους 22 περίπου καταναλωτές 

να επισκεφτούν τα μαγαζιά ,τα οποία εφαρμόζουν αυτή την αθέμιτη 

μέθοδο εις βάρος του καταναλωτή. 

 

Οι ίδιοι σχεδόν  κανόνες του παιχνιδιού και πλεονεκτήματα-

μειονεκτήματα υπάρχουν και σε περίπτωση γεωγραφικής επέκτασης 

διεθνώς .Αναλυτικότερα τα βήματα είναι τα παρακάτω: 

1) Πρώτα βήματα είναι η στοχοθέτηση και η τμηματοποίηση της αγοράς σε 

target group, σύμφωνα με τις αρχές , τις οποίες εξετάσαμε στο 

marketing. 

2) Η κυριότερη δυσκολία για να πραγματοποιηθεί όμως η είσοδος σε 

διεθνής αγορές με ασφάλεια είναι ότι πρέπει να υπάρχουν επαρκείς 

εφεδρικοί  πόροι ,κεφάλαια και στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία, ώστε 

να μειωθεί ο κίνδυνος της αβεβαιότητας και της κατάρρευσης της 

επιχείρησης. 

3) Ο δικαιοπάροχος πρέπει να απολέσει την εξοικείωση με τις τετριμμένες 

πρακτικές , τις οποίες εφάρμοζε και να ετοιμάζεται να αδράξει μέσω της 

εγρήγορσης κάποια μεγάλη ευκαιρία ,η οποία μπορεί να του δοθεί. 

Επίσης επιβάλλεται να μην έχει προβλήματα με την ξένη γλώσσα για 

αυτό τα franchisee είναι απαραίτητο να είναι στελεχωμένα με 

εξειδικευμένες θέσεις εργασίας ,οι οποίες απαιτούν ως προϋπόθεση 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13333/2/RizosMsc2008
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πλήρωσης της θέσης την γλωσσική άνεση της χώρας , στην οποία 

βρίσκεται το franchisee. 

4) Πρέπει να επισημάνουμε ότι η εισαγωγή της νέας τεχνοτροπίας, 

franchisee κλπ. πρέπει να υλοποιηθεί με σταθερά, αποφασιστικά και 

σίγουρα βήματα κατόπιν προσεκτικού σχεδιασμού , στρατηγικού 

προσανατολισμού ,ανάλυσης και σχεδιασμού ,ανάλυσης κόστους και 

οφελημάτων, ,χρήση της μεθόδου αποδοχή-αππόριψη , αρχικά σε 

πειραματικό στάδιο ,όπου θα εισαχθούν ελάχιστα franchisee σε μια άλλη 

χώρα. Εφόσον τα υποκαταστήματα τύχουν της αποδοχής της 

καταναλωτικής αποδοχής , θα πραγματοποιηθεί εκ νέου αυτή η 

διαδικασία , με επαναπροσδιορισμό του στρατηγικού προσανατολισμού 

και όλων των κινήσεων τακτικής. 

5) Μια άλλη κίνηση είναι η δημιουργία μιας κεντρικής ναυαρχίδας 

franchisee ,η οποία θα ελέγχει όλα τα sub-franchisees για να υπάρχει 

ένας καθοδηγητής και ελεγκτής  του στρατηγικού προσανατολισμού και 

το δίκτυο franchising  να μην ξεφύγει από την στρατηγική του πορεία , 

ενώ και το ίδιο θα ελέγχεται από ένα τρίτο μέρος ,που θα είναι τοπικός 

φορέας. Αυτή η κίνηση βέβαια αυξάνει τον βαθμό του κόστους αλλά 

είναι άκρως εποικοδομητική για την διαφύλαξη της στρατηγικής πορείας 

του δικτύου επιχειρήσεων. 

6) Τέλος δύο άλλου είδους  στρατηγικές κινήσεις είναι : 

a) Η εγκατάσταση και εγκαθίδρυση μιας θυγατρικής εταιρίας με 

ένα τρίτο συμβαλλόμενο μέρος ,το οποίο θα λαμβάνει ένα 

προκαθορισμένο , συμφωνημένο και προσοδοφόρο ποσό ,να 

δίνει πολύτιμες συμβουλές τοπικής κουλτούρας, νοοτροπίας και 

αξιόπιστες, μείζων σημασίας  συμβουλές άλλων τοπικών 

θεμάτων, τα οποία θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της επιχείρησης 

,όλου του δικτύου franchising και της θυγατρικής εταιρίας. 

b) Η κοινοπραξία με ένα τρίτο μέρος , το οποίο θα ανήκει στο ίδιο 

target με την επιχείρηση και θα έχουν κοινούς και αμοιβαίους 

στόχους προς το συμφέρον και το όφελος και των δύο εταιριών . 

(Cabinet Maker 2012) 
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Η συνθετική διαπραγμάτευση win/win είναι η καταλληλότερη για αυτή την 

περίπτωση ,καθώς μια ειλικρινής και ανοικτή επικοινωνία ,με σκοπό την επιδίωξη της 

κάλυψης των αναγκών της κάθε πλευράς με την βοήθεια της άλλης πλευράς , 

διαφυλάσσει την εμπιστοσύνη και καλλιεργεί τις μακροπρόθεσμες σχέσεις, γεγονός το 

οποίο είναι απαραίτητο για μια στρατηγική συνεργασία.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



563 
 

 

Συνέντευξη και μελέτη περίπτωσης 4η : Mediterranean Cosmos 

 

 

To Mediterranean Cosmos είναι ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο, το οποίο 

αναπτύχθηκε και είναι μέρος του ομίλου   LAMDA Development. 

Η LAMDA Development, εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 

είναι εταιρεία συμμετοχών και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, επένδυση και 

διαχείριση ακινήτων στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Διαδραματίζει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο των μεγάλων εμπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων 

στην Ελλάδα και έχει διαφοροποιηθεί με επιτυχία σε οικιστικές αναπτύξεις πρώτης και 

δεύτερης κατοικίας καθώς και σε αναπτύξεις κτιρίων γραφείων και χώρους logistics 

τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

 Στις αναπτύξεις της LAMDA Development περιλαμβάνονται τρία άλλα δύο τεράστια  

εμπορικά και ψυχαγωγικά κέντρα τα οποία εδρεύουν στην Αθήνα και είναι τα : Τhe 

Mall Athens και Golden Hall , ενώ η Lamda Development με  τα τρία εμπορικά και 

ψυχαγωγικά κέντρα διαθέτει   : 1) διαθέσιμο προς χρήση χώρο 147.000 τ.μ., οικιστικών  

συγκροτημάτων στην Ελληνική Επικράτεια  και στη Ρουμανία, 2 ) συγκροτήματα 

γραφείων και 3 )την  Μαρίνα Φλοίσβου στο Φάληρο. 

 Η εταιρεία είναι μέλος του Ομίλου Λάτση και διατηρεί στρατηγικές συμμαχίες με 

διεθνείς και ελληνικές εταιρείες. 

Το  Mediterranean Cosmos το οποίο βρίσκεται στην ανατολική περιοχή της 

Θεσσαλονίκης και οι τοπικοί πελάτες όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς  μπορούν να 

πάνε με ταξί ,με το λεωφορείο 45 ή με τα αμάξια τους είναι  το μεγαλύτερο εμπορικό 
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και ψυχαγωγικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον 

Οκτώβριο του 2005. Ο σημαντικός αριθμός καταστημάτων, οι χώροι εστίασης και 

ψυχαγωγίας, η δυνατότητα επιλογής πολλών διαφορετικών δραστηριοτήτων για όλα τα 

μέλη της οικογένειας στον ίδιο χώρο, καθώς και οι ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

διαχείρισης που διαθέτει το κέντρο αποτελούν τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του. 

Το Mediterranean Cosmos βρίσκεται σε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 250.000 τ.μ., 

ιδιοκτησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και αναπτύσσεται σε δυο κύρια επίπεδα 

που αναλογούν σε 46.000 τ.μ. διαθέσιμου προς χρήση χώρου (GLA) και τα οποία 

εξυπηρετούνται με εσωτερικούς πεζόδρομους. Το εμπορικό κέντρο διαθέτει περίπου 

3.000 θέσεις στάθμευσης. Το Mediterranean Cosmos με 209 καταστήματα συνολικά, 37 

εστιατόρια και καφέ, σούπερ μάρκετ, κινηματογράφους και αίθουσα bowling, υπαίθριο 

αμφιθέατρο 400 θέσεων, παιδότοπο, ορθόδοξη εκκλησία, πρότυπες βοηθητικές 

υπηρεσίες και παραδοσιακό ελληνικό χωριό, είναι ο καθημερινός ασφαλής προορισμός 

για όλους. Διαθέτει εύκολη πρόσβαση από το κέντρο της πόλης και τις γύρω περιοχές, 

ενώ απέχει μόλις πέντε λεπτά από το διεθνές αεροδρόμιο «Μακεδονία» και από 

μεγάλες οδικές αρτηρίες.  

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 ετών, με την απόκτηση του 100% της ιδιοκτησίας 

και της διαχείρισης το 2010, η LAMDA Development έχει ολοκληρώσει μια πλήρη 

μεταστροφή του Κέντρου. Περισσότερα από 60 νέα καταστήματα από διεθνείς μάρκες 

έχουν προστεθεί στην αναβαθμισμένη σύνθεση των μισθωτών (που αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 35% του GLA), ολοκληρώθηκε μια ανακαίνιση 5 εκατ. € σε όλους τους 

κοινόχρηστους χώρους και ένα αναθεωρημένο σχέδιο στρατηγικής μάρκετινγκ και 

επικοινωνίας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. 

Το Mediterranean Cosmos προσελκύει περισσότερα από 7,5 εκατομμύρια επισκέπτες 

ετησίως από την Ελλάδα και το εξωτερικό και η αξία του υπολογίζεται στα €150 εκατ. 

Ο διευθυντής του Cosmos  κ. Κυριάκος Κονταξιάν σε σχέση με τα ρωτήματα τα οποία 

αφορούν τους άξονες: α) τι νοείται ως ανάπτυξη και πώς μετράται β) τι νοείται ως 

στρατηγική , ποια στρατηγική χρησιμοποιείται και με ποιες πρωτοβουλίες-στρατηγικές 

κινήσεις εκδηλώνεται , γ) με ποιο τρόπο χρησιμοποιείται τις διαπραγματευτικές σας 

δυνατότητες, ποια μέθοδο διαπραγμάτευσης προτιμάται και γιατί και ποια είναι τα 

μυστικά ενός αποτελεσματικού διαπραγματευτή και μιας επιτυχημένης 

διαπραγμάτευσης , δ) με ποιο διαφημιστικό μέσο επιλέγεται να διαφημιστείτε και γιατί, 
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ε) ποια είναι τα κανάλια διανομής ,προώθησης και επικοινωνίας, , στ) εάν 

χρησιμοποιείται η διαχείριση της στρατηγικής τεχνολογικής καινοτομίας και γενικά της 

καινοτομίας, κλπ ( υποερωτήματα ,τα οποία κινούνται σε αυτούς τους άξονες )σε 

συνέντευξη η οποία μας δόθηκε μας έδωσε τις εξής απαντήσεις: 

« Το Mediterrenean Cosmos είναι το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στην Ελλάδα και 

γενικά σε όλα τα Βαλκάνια και παρέχει μια άριστη υποστήριξη , εξυπηρέτηση και 

«εμπειρία στον πελάτη ,την οποία θα αναλύσουμε μετέπειτα. 

Ο όρος ανάπτυξη στο εμπορικό μας κέντρο μπορεί να οριστεί με τους παρακάτω 

τρόπους: 

28) Αύξηση της επισκεψιμότητας 

29) Παροχή νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές 

30) Με την προσθήκη νέων καταστημάτων ή κατηγοριών καταστημάτων τα οποία 

δεν υπήρχανε μέσα στο εμπορικό κέντρο ή ακόμα και εντός της Ελληνικής Επικράτειας 

μέχρι σήμερα και έρχονται για να εγκατασταθούνε εδώ από το εξωτερικό. 

Ο όρος στρατηγική είναι κάτι γενικό το οποίο δεν έχει μόνο έναν ορισμό αλλά πολλές 

πλευρές. Πάντως συνδέεται με τον σκοπό τον οποίο επιθυμεί να επιτύχει η κάθε 

εταιρεία και πώς θα τον πετύχει , δηλαδή με ποιες πολιτικές και στρατηγικές κινήσεις. 

Όσον αφορά την στρατηγική  όλοι οι παραπάνω παράγοντες είναι και στρατηγικοί 

παράγοντες –στόχοι ανάπτυξης και υλοποιούνται μετά από σχεδιασμό και εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος από εταιρίες ελληνικές ή ξένες  ,ώστε να εγκατασταθούνε  στο εμπορικό 

μας κέντρο. Κατόπιν προχωράμε σε αξιολόγηση για το εάν η πρόταση είναι 

συμφέρουσα για το εμπορικό κέντρο ,όσον αφορά ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια, 

όπως χρηματοοικονομικά π.χ. με το ποσό , το οποίο θα καταβάλουνε για την ενοικίαση 

του χώρου , το brand ή την φήμη της εταιρίας, την ελκυστικότητα ενδιαφέροντος για 

τους πελάτες κλπ. 

Η διαχείριση της στρατηγικής καινοτομικής τεχνολογίας διαδραματίζει μεγάλο ρόλο 

στον τρόπο με τον οποίο εκτελούμε τις στρατηγικές μας. Οι τρόποι με τους οποίους 

εκδηλώνεται οι στρατηγική μας μπορεί να αποτυπωθεί με τα παρακάτω παραδείγματα: 

 Όσον αφορά την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους πελάτες πρόσφατα 

δημιουργήσαμε μια συνεργασία με την εταιρία ΜΕΓΑ ,η οποία πραγματοποιεί branding  
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στους ειδικούς εμπορικούς χώρους ,τους οποίους έχουμε με ταξινόμηση ανά κατηγορία 

αναγκών της μητέρας και των γονέων ,γενικά ,όπως  

               Α) Οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι θηλασμού 

               Β) Οι χώροι βρεφικής φροντίδας 

                Γ) Οι χώροι παιδικών αναγκών . 

Σε αυτούς λοιπόν τους χώρους η εταιρεία βρεφικής φροντίδας ΜΕΓΑ, μοιράζει 

μωρομάντηλα, πάνες ,μπιμπερό ,πιπίλες και προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα για τις 

μητέρες που μπορεί να τα χρειαστούν κατά την διάρκεια της επίσκεψης τους στο 

εμπορικό κέντρο, ενώ παράλληλα διαφημίζεται και γίνεται ευρύτερα γνωστή ,με 

αποτέλεσμα να αυξάνει την κερδοφορία της. 

Μια δεύτερη παρεχόμενη υπηρεσία  είναι η υπηρεσία ταχυφόρτησης Cosmote,όπου εάν 

έχει μείνει κάποιος άνθρωπος από μπαταρία στο κινητό του ,το φορτίζουνε αμέσως. Με 

αυτό τον τρόπο θα έχει την δυνατότητα να λάβει κάποιο επείγον τηλεφώνημα που 

μπορεί να έχει και γενικά να είναι «εντός δικτύου» ,με αποτέλεσμα να πραγματοποιεί ή 

να λαμβάνει τα τηλεφωνήματα που επιθυμεί . 

Μια Τρίτη παροχή είναι η υπηρεσία Information Desk, δηλαδή τα γραφεία 

πληροφοριών ,όπου μπορεί να ρωτήσει και να λάβει απάντηση για ότι θέλει από το πού 

βρίσκεται και ποιο είναι το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων , μέχρι ποια ώρα 

φεύγει το επόμενο λεωφορείο. Επίσης εάν βρέχει μπορούνε από τα γραφεία αυτά να 

προμηθευτούν ομπρέλες δωρεάν. Γενικά όλες οι υπηρεσίες στις οποίες αναφερθήκαμε 

και θα αναφέρουμε είναι δωρεάν. 

Μια τέταρτη παροχή είναι τα γραφεία εκτύπωσης του εισιτηρίου ,εάν το έχει ξεχάσει ο 

καταναλωτής και ονομάζεται «εκτύπωση check in»του εισιτηρίου με το boarding pass. 

Μια Πέμπτη παροχή είναι τα κουτάκια ραπτικής ,εάν  έχει φύγει για παράδειγμα ένα 

κουμπί και ένας εργαζόμενος βρίσκεται σε επαγγελματική συζήτηση σε έναν από τους 

πολλούς χώρους αναψυχής μας (καφετέριες κλπ) 

Επίσης μια Πέμπτη παροχή είναι τα ειδικά καταστήματα του εμπορικού κέντρου για το 

φτιάξιμο τακουνιών, τα οποία μπορεί να χάλασαν κατά την διάρκεια που ο πελάτης 
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είναι στο εμπορικό με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περπατήσει άνετα. Εκτός αυτού 

υπάρχουν καταστήματα για φτιάξιμο κλειδιών ,καταστήματα κομμωτικής κλπ. 

Η προσθήκη καταστημάτων ,τα οποία δεν υπήρχαν είναι στόχος ανάπτυξης και 

στρατηγικός στόχος και προσφάτως για παράδειγμα πραγματοποιήθηκε με την 

εγκατάσταση της αλυσίδας καλλυντικών Attica, η οποία διαθέτει ποιοτικά και 

παγκοσμίου φήμης προϊόντα. 

Όσον αφορά την αύξηση της επισκεψιμότητας ια παράδειγμα τα τελευταία 3 χρόνια 

έχει ανακαινιστεί πλήρως όλο το εμπορικό κέντρο και οι χώροι του ,όπως το Σιντριβάνι 

,το οποίο μαζεύει παιδιά που παίζουν αλλά και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας οι 

οποίοι θέλουν να ηρεμήσουν απολαμβάνοντας τον χώρο και την θέα. 

Σε σχέση με την μέτρηση της ανάπτυξης ,όπως για παράδειγμα την μέτρηση της  

επισκεψιμότητας χρησιμοποιούμε την στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας. Η 

Footfall με ένα προηγμένο πληροφοριακό σύστημα και έναν ειδικό τρόπο με τσιπάκια 

μετράει τους ανθρώπους που μπαίνουν και που βγαίνουν. 

Επίσης πραγματοποιούμε μετρήσεις manual και κάνουμε σύγκριση με το κατά πόσο 

κοντά στην πραγματικότητα είμαστε. 

Η επιτυχία μας έγκειται σε δύο σημεία: 

1) Στην αύξηση της επισκεψιμότητας 

2) Στην Αύξηση των Πωλήσεων από τους καταστηματάρχες ,η οποία 

επιτυγχάνεται με το να έρχεται περισσότερος κόσμος 

3) Στην αύξηση της εισόδου και εγκατάστασης  νέων ποιοτικών καταστημάτων ,τα 

οποία θα προσελκύουνε κόσμο. 

Ο βασικός μας σκοπός έγκειται σε ποιοτικά και ποιοτικά κριτήρια : 

Οι ποσοτικοί μας στόχοι είναι η αύξηση του traffick, δηλαδή της προσέλευσης 

μεγαλύτερου τμήματος ανθρώπων και η αύξηση των πωλήσεων. 

Οι ποιοτικοί μας στόχοι είναι η δημιουργία μιας ευχάριστης ατμόσφαιρας και μιας 

αξέχαστης καταναλωτικής «εμπειρίας» και «εμπειρίας ζωής», πραγματοποιώντας για 

παράδειγμα την ανακαίνιση , προσφέροντας υπηρεσίες που ευχαριστούν, εκπληρώνουν 

προσδοκίες σε ανάγκες ή προτιμήσεις και προτεραιότητες του καταναλωτή και  
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διευκολύνουν τον πελάτη σε πολλές πλευρές της ζωής και των αναγκών του και αυτό το 

πετυχαίνουμε με τις εκατοντάδες παρεχόμενες υπηρεσίες, το ευχάριστο ψυχαγωγικό 

κλίμα μέσω της ανακαίνισης με σκοπό ένα ζεστό, οικογενειακό και φιλικό προς τον 

χρήστη και τον άνθρωπο περιβάλλον ,μέσω των ειδικών χώρων ψυχαγωγίας και 

εστίασης όπως τα Goody’s, Everest και άλλες πολλές αλυσίδες εστίασης ,και ωραίου 

περιβάλλοντος όπως η προσθήκη λουλουδιών και τα μπαλκόνια με θέα των καφετεριών 

, , μέσω των εκατοντάδων καταστημάτων όλων των ειδών, που κυμαίνονται οι τιμές 

τους από τα πιο υψηλά μέχρι τα πιο χαμηλά εισοδήματα-πορτοφόλια των ανθρώπων, 

μέσω της προσέλκυσης καινούργιων target group ,όπως απέφερε η συνεργασία με τα 

Attica, μέσω της εύκολης πρόσβασης ,για την οποία έχουμε να πούμε ότι ακόμα και το 

λεωφορείο , το οποίο έρχεται εδώ είναι το ταχύτερο της πόλης , μέσω της εύκολης 

κυκλοφορίας εντός του μαγαζιού με κυλιόμενες σκάλες , ασανσέρ και μπάρες για τα 

ΑμεΑ, κλπ.. Στο θέμα των ΑμεΑ είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι και θα 

αναφερθούμε σε αυτό αναλυτικότερα στην πορεία. 

Η Balanced Scorecard δεν χρησιμοποιείται τοπικά  ,διότι δεν έχει και νόημα . 

Η Διοίκηση αποτελείται από 10 άτομα , τα οποία προσλήφθηκαν πριν 10 χρόνια στην 

αρχή της ίδρυσης του Cosmos. 

Έχουμε συνεργεία με τα οποία συνεργαζόμαστε  για την παροχή υπηρεσιών 

outsourcing,όπως η Συντήρηση, η Φύλαξη ,Η Καθαριότητα κλπ. Τα άτομα αυτά 

συνεργάζονται μαζί μας με συμβάσεις. 

Η εταιρεία ,η οποία έχει την Διαχείριση  είναι η Lamda Development, η οποία ανήκει 

στον όμιλο Λάτση  και έχει ποσοστά ως δεύτερος μέτοχος . Στην Αθήνα επίσης η 

Lamda Development κατέχει το : 1) Golden Hall και 2) το  The Mall Athens 

Η Lamda Development πραγματοποιεί εξαγορές και κάνει στρατηγικές συμμαχίες και 

στο εξωτερικό. Στην επιχειρηματική ζωή προσφέρεις κάτι για να έχεις 

 Το εμπορικό Cosmos δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα. 

Αρχικά η Lamda Development συνεργαζότανε με τη Sonay Siera και με τον όμιλο 

Χαραγκιόνη. Έπειτα τα ποσοστά τα εξαγόρασε η Lamda Development. 
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Το Cosmos είναι ένας οργανωμένος χώρος ,όπου συνυπάρχουν οι υπηρεσίες με τα 

καταστήματα, τα οποία όμως έχουν συνυπάρχουν και έχουν δεσμευθεί με 

συγκεκριμένους κανόνες και παραμέτρους λειτουργίας. 

Η διαφοροποίηση η οποία επιτυγχάνει το Cosmos είναι ότι μπορεί όποιος έρχεται να 

βρει συγκεκριμένα και πολλά αντικείμενα , αγαθά , χώρους και υπηρεσίες ,οπότε έχει 

πολλές επιλογές σε ένα χώρο φυλασσόμενο και ελεγχόμενο , με parking. 

Η διαφορά του έγκειται στο ότι καταρχήν  δεν χρειάζεται ο καταναλωτής να γυρίσει 

όλη την πόλη για να βρει κάτι που θέλει αλλά το βρίσκει σε ένα καλά οργανωμένο 

,ευχάριστο ,άνετο , με πολλές υπηρεσίες για κάτι που αν ήταν στην πόλη θα είχε 

πρόβλημα ,όπως μια ομπρέλα όταν βρέχει ,ένα τακούνι που μπορεί να σπάσει και όλες 

τις υπηρεσίες που αναφέραμε , ενώ ταυτόχρονα είναι ασφαλής καθώς ο χώρος 

φυλάσσεται και ελέγχεται. 

Το κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε αφορά όλες τις ηλικίες από τα παιδιά και τις 

μητέρες με βρέφη ,μέχρι τους ηλικιωμένους , για τους οποίους έχουμε να πούμε ότι 

προσφάτως με πρωτοβουλία ενός οίκου ευγηρίας ,ήρθε με πούλμαν.  

Γενικά βέβαια οι συχνότερες ηλικίες που συναντάμε είναι από 18-45. 

Δημιουργούμε ένα περιβάλλον , το οποίο είναι άνετο για τις ζωές των ανθρώπων και 

επικροτούμε τις θέσεις ΑΜΕΑ , με μπάρες ,ειδικούς χώρους στάθμης πολύ κοντά στο 

εμπορικό κέντρο , με προσβασιμότητα σε όλα τα επίπεδα. Τα ασανσέρ για παράδειγμα 

έχουνε χώρο. Είναι ένας άνετος χώρος , όπου κάποιος μπορεί να κυκλοφορήσει 

ελεύθερα. Πολλές μητέρες με παιδιά ,προτιμάνε το Cosmos  , καθώς όπως είπαμε έχει 

ειδικούς χώρους παιδικής και βρεφικής φροντίδας ,ακόμα και αίθουσα θηλασμού ,ενώ 

ασφαλώς υπάρχουν παιδικές τουαλέτες. 

Επίσης διοργανώνονται events δωρεάν για όλο τον κόσμο όπως : 

1)Συναυλίες 

2) Συνεργασίες για παροχή events με την Disney, την Lego ,το Αριστοτέλειο, το Νοεσις 

κλπ. 

3) Συνεργασίες με σχολεία για εκδρομή και παροχή δωρεάν παρακολούθησης στα 

σχολεία και στο κοινό μερικές μέρες ταινιών στα Village Cinemas. 
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Βέβαια υπάρχει και το κόστος ανάλογα με τα events  ,το οποίο εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες όπως από πού θα έρθει (που μπορεί να έρθει από το εξωτερικό) κλπ. 

Το Mediterranean Cosmos είναι customer experience ,και με αυτό τον προσανατολισμό 

τόσο περισσότερα οφέλη έχει. 

Η καινοτομία χρησιμοποιείται με : 

1) Energy Saving σε τομείς όπως το νερό, τα οικολογικά υλικά κλπ. 

2) Με την ανανέωση της χωροταξικής διάταξης 

3) Με την ανακαίνιση των χώρων ,ώστε να είναι φιλικοί ευχάριστοι και άνετοι για 

τον πελάτη. 

4) Με επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής 

πραγματοποιείται εάν δεν έχεις πετύχει  τα αποτελέσματα που έχεις θέσει ως στόχους. 

Εάν συμβεί αυτό θα προβείς σε αλλαγές και αναπροσαρμογές. 

Στο Cosmos δεν χρειάστηκε να γίνει αυτό γιατί όλες οι κινήσεις ,ήταν επιτυχημένες. 

Όσον αφορά τους εργαζομένους τους δίνεται η δυνατότητα να εκφράσουν ιδέες και 

προτάσεις και υπάρχει πολύ ανοιχτή επικοινωνία με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη όπως 

οι συνεργάτες κλπ. 

Ακόμη και οι πελάτες μπορούν να γράφουν προτάσεις καθώς υπάρχει τμήμα το οποίο 

διαθέτει κουτάκι για ιδέες, προτάσεις και παράπονα , τα οποία μετέπειτα 

επεξεργάζονται από την Διοίκηση. 

Συνολικά μαζί με τους καταστηματάρχες στο Mediterranean Cosmos εργάζονται 2.000 

άτομα . 

Επεξηγηματικά ο παραπάνω αριθμός απασχολουμένων  όσον αφορά το υπαλληλικό 

προσωπικό του Mediterranean Cosmos υπάρχει η Διοίκηση ,οι Συνεργάτες-Πάροχοι 

υπηρεσιών , τα συνεργαζόμενα τμήματα της Φύλαξης, της Συντήρησης και της 

Καθαριότητας, οι καταστηματάρχες και το προσωπικό των καταστηματαρχών. 

Η εταιρία είναι διεθνοποιημένη ,καθώς έχει παρουσία στο εξωτερικό. 
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Το διαφημιστικό μέσο το οποίο χρησιμοποιούμε εξαρτάται από το σε ποια φάση του 

κύκλου ζωής βρίσκεται η εταιρεία. 

Διαφημιζόμαστε πάντως με τους εξής τρόπους: 

1) Μέσω ενεργειών οι οποίες αφορούν τα τουριστικά target group και γενικά τον 

τουριστικό τομέα και εκδηλώνονται με ενέργειες όπως : 

α) η συνεργασία με το Hyatt Hotel, όπου πάνω στο κλειδί βρίσκεται το λογότυπο του 

Cosmos 

β) Τα λογότυπα μας τα οποία βρίσκονται στην αεροπορική εταιρεία Aegean 

γ) Στα σύνορα της Βουλγαρίας ,στους Εύζωνες διανέμονται χάρτες του εμπορικού 

κέντρου ,εκτός από τους χάρτες της χώρας μας που το περιέχουν ως τοποθεσία. 

2) Περαιτέρω χρησιμοποιούμε το ραδιόφωνο ,διότι έχει απήχηση σε ένα ευρύ κοινό ,με 

φθηνό οικονομικό τρόπο. 

3) Επίσης υπάρχει συνεργασία με τον Αγγελιοφόρο και  2 φορές το χρόνο μαζί με το 

Close up,εκδίδεται το περιοδικό Summer and Cosmos και Christmas and 

Cosmos,ανάλογα με την χριστουγεννιάτικη ή την καλοκαιρινή περίοδος. 

4)Τέλος χρησιμοποιούμε ενημερώσεις στους διαδρόμους, in door  διαφήμιση , banners 

και panels. Οι δίαυλοι διανομής ,επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων 

πραγματοποιούνται από την μητρική εταιρία, δηλαδή την Lamda Development. 

Το outsourcing χρησιμοποιείται για την καθαριότητα ,την φύλαξη και άλλες εργολαβίες 

και υπεργολαβίες. 

Οι εργαζόμενοι της Διοίκησης εκπαιδεύονται ανάλογα με τις ανάγκες κι κυρίως οι 

τομείς είναι: 

1) Τα πληροφοριακά συστήματα 

2) Το μάρκετινγκ 

3) Τα Social Media 

Η πολιτική αμοιβών και τα bonus καθορίζονται από την μητρική-κεντρική  εταιρία. 
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Υπάρχει πιστοποίηση ISO όσον αφορά την συνεργαζόμενη εταιρία φύλαξης , 

ασφάλειας , καθαριότητας κλπ ενώ υπάρχει επίσης αυτή η πιστοποίηση για τους 

χώρους του εμπορικού κέντρου και τα εργαλεία όπως οι κυλιόμενες σκάλες , τα 

ασανσέρ κλπ. 

Η  διαφύλαξη των στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων από τον κίνδυνο της μίμησης 

είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουμε κατά πόσο εύκολα γίνεται. Σε κάθε περίπτωση 

προσπαθώντας να διαφυλάξουμε τα στρατηγικά περιουσιακά μας στοιχεία από τον 

κίνδυνο μίμησης  τα κάνουμε πιο ισχυρά, δυνατά, ιδιαίτερα και ανταγωνιστικά. 

Διαπραγματεύσεις: 

Οι διαπραγματεύσεις του εμπορικού κέντρου πραγματοποιούνται: 

1) με τους προμηθευτές σε σχέση με το ποιοτικότερο και ευρύτερο επίπεδο 

υπηρεσιών , 

2) με καταστηματάρχες για προσθήκη καταστημάτων , για συμβάσεις για 

οικονομικούς όρους , 

3) με τους πάροχους υπηρεσιών όπως η εταιρεία Φύλαξης , Καθαριότητας , 

Συντήρησης αναφορικά με το υψηλότερο και ποιοτικότερο επίπεδο υπηρεσιών . 

Σε καμία περίπτωση δεν διαπραγματευόμαστε με τους πελάτες γιατί σε αυτούς έγκειται 

ο στόχος ικανοποίησης σε λογικά πλαίσια. Τηρούμαι το ρητό «Ο πελάτης έχει πάντα 

δίκαιο» 

Η μέθοδος των διαπραγματεύσεων που χρησιμοποιούμε είναι η συνθετική (Win/Win), 

συνήθως επειδή αυτοί που συνεργαζόμαστε είναι ισχυροί στη αγορά και το προϊόν 

/υπηρεσία , η οποία μας παρέχουν χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητα. 

Το μυστικό επιτυχίας μιας διαπραγμάτευσης έγκειται στο ότι η διαπραγμάτευση 

εξαρτάται από την θέση στην οποία βρίσκεσαι όπως για παράδειγμα εάν η επιχείρηση 

είναι μονοπώλιο έχει ισχυρή διαπραγματευτική δύναμη. 

Οι ικανότητες ενός αποτελεσματικού διαπραγματευτή είναι: 

1) η αποφασιστικότητα 

2) και η  σταθερότητα  των βημάτων κατά την διαπραγματευτική διαδικασία και με 

το μέτρο δεκτικότητα 
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Δεν υπάρχει ειδικός διαπραγματευτής για την επίλυση διενέξεων . 

Δεν έχουμε ασκήσει ,ούτε μας έχουν ασκήσει επιθετικές διαπραγματευτικές τακτικές . 

 

Τέλος χρησιμοποιούνται τα συστήματα ελέγχου , μέτρησης της προσβασιμότητας, 

εκπαίδευσης, διαφήμισης και χώρων-εργαλείων του χώρου όπως οι κυλιόμενες σκάλες , 

τα ασανσέρ, καθώς και στον τομέα των υπηρεσιών την στρατηγική διαχείριση της 

τεχνολογικής καινοτομίας , εφόσον όσα προαναφέραμε είναι η τελευταία λέξη της 

τεχνολογίας ,  η οποία χρησιμοποιείται συνειδητά για στρατηγικούς σκοπούς όπως η 

προσέλκυση μεγαλύτερου καταναλωτικού πληθυσμού, η ικανοποίηση της 

καταναλωτικής εμπειρίας και ο έλεγχος επίτευξης των στρατηγικών μας στόχων.» 

Κυριάκος Κονταξιάν , Διευθυντής του εμπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos 
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Σχολιασμός 

Στην παρούσα μελέτη περίπτωσης θα παρουσιάσουμε ένα συνοπτικό σχολιασμό 

του ρόλου της ανάπτυξης του νέου αυτού φαινομένου ,το οποίο ξεκίνησε από την 

Αμερική ως σύγχρονη μορφή και επεκτάθηκε την τελευταία δεκαετία και στην 

Ελλάδα. 

Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται μια στροφή του μοντέλου  λειτουργίας του 

λιανικού εμπορίου  παγκοσμίως .  Ιστορικά υπάρχουν πολλές διαφωνίες για αυτή την 

μέθοδο λειτουργίας κατά την οποία μερικοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι σε υβριδική 

κατάσταση  υπήρχαν στην Αρχαία Ελλάδα  και Ρώμη ,μέσω της αγοράς των πόλεων , 

ενώ άλλοι τοποθετούν την αρχή στην Βρετανία τον 18ο και τον 19ο αιώνα. Η σύγχρονη 

μορφή όμως των εμπορικών κέντρων ,με τις πολλαπλές υπηρεσίες και καταστήματα 

στα προάστια  περιοχών ξεκίνησε αναμφισβήτητα από την Αμερική «κατά την δεύτερη 

ή την Τρίτη δεκαετία του περασμένου αιώνα, με τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα να 

εγκαινιάζονται την δεκαετία του 1980  στις ΗΠΑ. Στις περισσότερες χώρες 

ακολουθείται ένα πολεοδομικό σχέδιο για την εγκατάσταση εμπορικών κέντρων. Στην 

Ελλάδα ,όπου περίπου την τελευταία δεκαετία πραγματοποίησε την εμφάνιση του ως 

μοντέλο λιανικού τρόπου λειτουργίας υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και 

άλλων εμπορικών κέντρων ,καθώς στην Ελλάδα τα εμπορικά κέντρα υπάρχουν μόλις 

σε  μόλις 36 τ.μ. ανά 1.000 κατοίκους σε μέσο όρο , όταν σε άλλες χώρες όπως η 

Γαλλία είναι 241 τ.μ. ανά 1.000 κατοίκους.  

Στην Ελλάδα η οικονομική κρίση  άλλαξε το χάρτη του λιανικού εμπορίου όπως 

παραθέτει η on line εφημερίδα πραγματοποιώντας μια τεράστια ανησυχία και κίνδυνο 

στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και ειδικότερα στους καταστηματάρχες , οι οποίοι 

βρίσκονται ελεύθερα (όχι σε ένα συγκεντρωμένο χώρο με φύλαξη)  στην αγορά των 

πόλεων Η  εταιρεία Focus Bari και πραγματοποίησε μελέτες σχετικά  παρουσιάστηκε 

στο πλαίσιο του συνεδρίου «Shopping Destinations Forum. Retail, Sponsorships & 

Entertainment Strategies for enriched customer experiences» που πραγματοποιήθηκε 

στα τέλη του 2013 και αποδείχθηκε ότι «όλο και περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές 

προτιμούν για τις αγορές τους τα μεγάλα εμπορικά κέντρα». 

Ειδικότερα, τέσσερις στους δέκα ερωτηθέντες καταναλωτές (ποσοστό 38%) δήλωσαν 

ότι επισκέφθηκαν τουλάχιστον ένα εμπορικό κέντρο τον τελευταίο μήνα και ποσοστό 

47% πραγματοποίησε τουλάχιστον μία αγορά. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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Ποσοστό 23% των ερωτηθέντων πραγματοποιεί αγορές σε εμπορικά κέντρα, 22% σε 

μεμονωμένα καταστήματα και 55% και στα δύο. 

Πηγή (Source): Η οικονομική κρίση άλλαξε το χάρτη του λιανικού εμπορίου - Που κάνουν 

πλέον οι καταναλωτές τα ψώνια τους | iefimerida.gr 

http://www.iefimerida.gr/node/122146#ixzz3GmvuOkh3 

 

Τα  εμπορικά κέντρα όμως εκτός από τα πλεονεκτήματα τα οποία ισχύουν και 

αναφέρθηκαν στην συνέντευξη έχουν και μειονεκτήματα τα οποία θα αναφερθούν πιο 

κάτω στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης . Καταρχήν είναι γενικά 

παραδεκτό ότι τα εμπορικά κέντρα έχουν πλεονεκτήματα όπως: 

1) Συγκέντρωση υπηρεσιών οι οποίες διευκολύνουν τον καταναλωτή 

2) Ασφάλεια λόγω φύλαξης του χώρου 

3) Καθαριότητα 

4) Συγκέντρωση των καταστημάτων σε ένα οργανωμένο χώρο ,χωρίς ο 

καταναλωτής να περνάει από την διαδικασία ταλαιπωρίας στην πόλη 

5) Συγκέντρωση καταστημάτων μέσα σε ένα οργανωμένο χώρο με αγαθά και 

υπηρεσίες ευρύτατης γκάμας 

6) Ασφάλεια από τα καιρικά φαινόμενα 

7) Ευκαιρία για τον συνδυασμό των αγορών με την ψυχαγωγία 

8) Μεγάλες ποικιλίες εμπορευμάτων 

9) Πρόσβαση ΑΜΕΑ (εξαιρετική ευαισθητοποίηση του συγκεκριμένου 

εξεταζόμενου εμπορικού κέντρου σε αυτό το θέμα και η λύση η διαχείριση της 

τεχνολογίας και η γενικότερη διευκόλυνση σε όλες τις μορφές της) 

10) Φθηνή σε σύγκριση με άλλες μορφή ψυχαγωγίας , λόγω της ικανοποίησης της 

κοινωνικής ενσωμάτωσης και την βόλτα χιλιάδων ανθρώπων μέσα στο 

εμπορικό κέντρο 

11) Προσέλκυση πολλών καταστηματαρχών και κατά επέκταση επενδυτών εκτός 

από το εγχώριο ,σε διεθνές επίπεδο 

12) Προσέλκυση πολλών αγοραστών 

13) Άνετη κυκλοφορία των πεζών  

 

http://www.iefimerida.gr/node/122146#ixzz3GmvuOkh3
http://www.iefimerida.gr/node/122146#ixzz3GmvuOkh3
http://www.iefimerida.gr/node/122146#ixzz3GmvuOkh3
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Τα εμπορικά κέντρα όμως έχουν και μειονεκτήματα τα οποία αναφέρονται 

παρακάτω: 

1) Το κόστος ενοικίασης ή αγοράς του χώρου ,όπου θα εγκατασταθεί το 

κατάστημα είναι υψηλότερο από τα καταστήματα τα οποία εγκαθίστανται 

στην πόλη ή γενικά όχι σε ένα οργανωμένο και φυλασσόμενο χώρο ,όπως το 

εμπορικό κέντρο 

2) Το κατευθυνόμενο εμπόριο ,καθώς ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει μόνο 

ανάμεσα σε συγκεκριμένες μάρκες και φίρμες-brands καταστημάτων 

3) Οι έμποροι είναι αναγκασμένοι να βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του 

εμπορικού κέντρου και υπόκεινται σε κανόνες , μέσω συμβάσεων και 

δεσμεύσεων  

4) Αυστηροί κανόνες , οι οποίοι έχουν σχέση με τις κάμερες που μπορεί να 

τοποθετούνται ακόμα και μέσα στα καταστήματα και την σήμανση (στην 

συνέντευξη δεν αναφέρθηκε κάποια τέτοια πολιτική ) 

5) Έντονος ανταγωνισμών εξαιτίας του ότι παρόμοια αγαθά ή υπηρεσίες 

τοποθετούνται σε πολύ κοντινή απόσταση 

6) Τυπική απρόσωπη σχέση ((40% του δείγματος (έλληνες) δήλωσε αυτό το 

μειονέκτημα στην έρευνα της εταιρείας Focus Bari, την οποία 

προαναφέραμε) 

7) Περισσότερη κατανάλωση και αγορά αγαθών , την οποία την δημιουργεί το 

περιβάλλον άρα μπορεί ο καταναλωτής να παρασύρει σε υψηλά ποσά 

αγορών ( το 52% Ελλήνων ερωτηθέντων επεσήμανε το προαναφερθέν ως 

μειονέκτημα στην ίδια έρευνα.) 

8) Ύφεση του εμπορίου στο κέντρο της πόλης  

Πιστεύουμε ότι η εμφάνιση των εμπορικών κέντρων είναι μία πολύ καλή πολιτική , 

κυρίως λόγω της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και εξυπηρέτησης των 

καταναλωτών   εφόσον χρησιμοποιηθεί σωστά και μετρημένα . Ο κίνδυνος οι 

ιδιοκτήτες κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ,οι οποίοι δεν 

διαθέτουν τα χρήματα για την εγκατάσταση του καταστήματος τους σε ένα τέτοιο χώρο 

πρέπει να προληφθεί . Επίσης η κακή πολεοδομική οργάνωση μπορεί να προκαλέσει 

πολλά προβλήματα, τα οποία δεν εντάσσονται στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία. 

Το παρών θέμα μπορεί να γίνει αντικείμενο μελέτης σε άλλη μεταπτυχιακή εργασία, 

λόγω του περιορισμένου χρόνου και αριθμού σελίδων που έχουμε. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με στόχο να περιγράψει τα στρατηγικά 

και τα διαπραγματευτικά εργαλεία ,τα οποία χρησιμοποιούν οι κυρίως μεγάλου 

μεγέθους αναπτυγμένες ή ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρίες οι οποίες είτε είναι 

διεθνοποιημένες , είτε είναι εν δυνάμει διεθνοποιημένες λόγω των στόχων ανάπτυξης 

τους ή της ταχείας ανάπτυξης τους ,αλλά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την 

ανάπτυξη τους. 

 Συγκεκριμένα στόχος ήταν η ανάδειξη της καταλληλότητας και των περιστάσεων κάτω 

από τις οποίες συντρέχουν  οι κατάλληλες στρατηγικές και διαπραγματευτικές 

ικανότητες της επιχείρησης , με τελικό σκοπό την ανάλυση μία προς μία των 

στρατηγικών ανάπτυξης: οριζόντιας και κάθετης ολοκλήρωσης  , ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος: διαφοροποίησης και ηγεσίας κόστους  και διεθνοποίησης , καθώς και 

των γενικών στρατηγικών οι οποίες αποτελούνται από  την χρηματοδότηση, την 

προσέλκυση ξένων άμεσων ή έμμεσων επενδύσεων , της στρατηγικής ανθρωπίνων 

πόρων και μάρκετινγκ ,ενώ περαιτέρω εξετάστηκαν βήμα προς βήμα οι 

διαπραγματεύσεις μέσω τεσσάρων κεφαλαίων ,τα οποία περιέχουν  α) γενικές αρχές 

των διαπραγματεύσεων , β), με ποιο τρόπο γίνονται οι προετοιμασίες και οι τακτικές 

των επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων,  γ) την ανάλυση των απαραίτητων σταδίων 

της επιμεριστικής (win/lose) διαπραγματεύσεων και τέλος δ) εκτενή ανάλυση των 

σταδιακών προσεγγίσεων της συνθετικής ( win/win)  διαπραγμάτευσης  . 

 Η πρώτη στρατηγική όμως η οποία παρατέθηκε στο Α Μέρος του κυρίου θέματος ήταν 

η στρατηγική της καινοτομίας καθώς η πρωτοπόρες μέθοδοι για την κατάληψη μιας 

μοναδικής στρατηγικής θέσης σε συνδυασμό με την εξάπλωση της κυρίως στις 

επιτυχημένες επιχειρήσεις κρίθηκε σκόπιμο να τεθεί ως βάση για όλες τις υπόλοιπες 

στρατηγικές και για αυτό το σκοπό να διερευνηθεί διεξοδικά, ενώ σε περαιτέρω 

υποκεφάλαιο αμέσως μετά (στο ίδιο κεφάλαιο)  συνδυάζεται με την τεχνολογία λόγω 

της ευρύτατης διάδοσης της τεχνολογικής καινοτομίας και της στρατηγικής διαχείρισης 

της τεχνολογικής καινοτομίας  ,η οποία είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις 

ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, επιπλέον αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο 

παρουσιάζει αλληλεπίδραση αλλά όχι αλληλεξάρτηση, καθώς διαπιστώσαμε από την 

βιβλιογραφική επισκόπηση και τις μελέτες περιπτώσεων ότι η διαχείριση της  

τεχνολογίας δεν εξαρτάται από την διαχείριση της καινοτομίας,  καθώς υπάρχει η 

δυνατότητα να αναπτυχθούν νέα καινοτόμα τεχνολογικά προγράμματα , στα οποία 
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όμως ο κύκλος ζωής τους δεν θα κρατήσει πολύ εάν δεν αντιμετωπιστεί και εισαχθεί  η 

ΔΚΤ, δηλαδή  η διαχείριση της  καινοτομικής τεχνολογίας ως πνεύμα κουλτούρας , το 

οποίο θα εμποτίσει και θα ενσωματωθεί ή διαφορετικά θα αλλάξει την δομή , την 

κουλτούρα ,τους θεσμούς και την φιλοσοφία της επιχείρησης . Πρέπει όμως σε αυτό το 

σημείο να επισημάνουμε ότι κατά την συγγραφή , στα πλαίσια της παρούσας 

μεταπτυχιακής εργασίας η συντάκτρια του παρόντος μελέτησε ιδιαίτερα τα αντίστοιχα 

βιβλία των Καθηγητών κ, Μαρκίδη Κ., και κ. Β.Παπαδάκη στην συγγραφή της 

βιβλιογραφίας, τα οποία και την βοήθησαν σημαντικά στην προσπάθεια εμβάθυνσης 

και ανάπτυξης των σκέψεων της στα θέματα ,τα οποία πραγματεύονται τα εν λόγω 

βιβλία και το μέρος που αφορούν το πεδίο της παρούσης μεταπτυχιακής εργασίας λόγω 

του καλογραμμένου στυλ , της λογικής αλληλουχίας και αξιοσημείωτης στόχευσης και 

εμβάθυνσης τους. Επίσης συνήθως σε ώριμες εταιρίες και σταθερά περιβάλλοντα η 

καινοτομία είναι πιθανό να μην χρησιμοποιείται, για αυτό έχουμε ένα ειδικό 

υποκεφάλαιο στο πρώτο κεφάλαιο με τους λόγους που «όλες οι καθιερωμένες εταιρίες 

είναι κακοί καινοτόμοι» ,το οποίο εμπνευστήκαμε από το βιβλίο του Καθηγητή Κ. 

Μαρκίδη ,το οποίο ονομάζεται «Όλοι οι σωστοί ελιγμοί».  Αντίθετα η διαχείριση της 

καινοτομίας εξαρτάται από την τεχνολογία ,καθώς η καινοτομία «είναι μέρος της 

διαχείρισης της τεχνολογίας , αλλά λόγω των νεωτερικών στοιχείων που περιέχει είναι 

μοναδική στον τρόπο διαχείρισης και ανάπτυξης της». White M. , G.Bruton , 2010) 

Παραθέτουμε αυτή την εξήγηση αυτολεξεί, διότι οποιαδήποτε επεξήγηση με 

διαφορετικό τρόπο είναι πιθανό να επιφέρει σύγχυση.  Για   συνειδητοποιήσουμε αυτό 

το συμπέρασμα χρειάστηκε ενδελεχής και προσεκτική ,επαναλαμβανόμενη ανάγνωση 

των βιβλιογραφικών δεδομένων ,καθώς και κριτική σκέψη. 

 Επίσης  Θεωρήσαμε απαραίτητο ως μια λογική αλληλουχία πρωτίστως να εντάξουμε 

την ανάπτυξη σε εισαγωγικά πλαίσια αναλύοντας την εκτενέστατα  καθώς είναι ο 

στόχος της μεταπτυχιακής και στο μέρος Α και Β να τοποθετηθούν με μια λογική σειρά 

επιχειρηματικής διαδικασίας αντίστοιχα στο μέρος Α ο ορισμός και οι στρατηγικές 

,καθώς και στο Μέρος Β’ οι διαπραγματεύσεις τα οποία είναι τα μέσα για την ανάπτυξη 

επίτευξης του στόχου. 

 Ο τελικός στόχος σε σχέση με την βιβλιογραφική ανάλυση των διαπραγματεύσεων 

ήταν αφενός να επισημανθεί σε ποιες περιστάσεις και κάτω από ποιες συνθήκες 

χρησιμοποιούμε αυτά τα είδη διαπραγματεύσεων ,ώστε να επιτύχουμε το μέγιστο  

όφελος για την επιχείρηση και αφετέρου να επισημανθούν οι βασικές αρχές οι οποίες 

διέπουν μια αποτελεσματική διαπραγμάτευση.  
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Όσο αφορά τις στρατηγικές που ήτανε το πρώτο μέρος και τις διαπραγματεύσεις οι 

οποίες ήτανε το δεύτερο μέρος της εργασίας οι ερευνητικές υποθέσεις κατά άξονες 

ήτανε οι εξής : 1 ) Κατά πόσο και σε πιο βαθμό βοηθάνε την επίτευξη της ανάπτυξης  , 

2)  Ποιες είναι οι κατάλληλες στρατηγικές και ποιες οι κατάλληλες διαπραγματευτικές 

μέθοδοι για την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης, 3) Ποιες στρατηγικές και ποιο είδος 

διαπραγματεύσεων χρησιμοποιείται ευρέως στις μεγάλες και κυρίως leader εταιρίες  

στην αγορά και ποιος είναι ο λόγος που εφαρμόζουν τις συγκεκριμένου είδους 

στρατηγικές και διαπραγματεύσεις  4) Ποια είναι τα στρατηγικά και τα 

διαπραγματευτικά μυστικά της επιτυχίας των ηγετικών επιχειρήσεων  5 ) Ποια ήταν τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε στρατηγικής και του κάθε είδους 

διαπραγμάτευσης  6)  Για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται οι στρατηγικές συμμαχίες ,οι 

εξαγορές και οι συγχωνεύσεις ,κάτω από ποιες περιστάσεις και συνθήκες και πώς 

μπορεί να αποδώσουν στην πορεία της επιχείρησης  σύμφωνα με τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα τους  7)  Για ποιους λόγους είναι τόσο διαδεδομένες οι στρατηγικές 

συμμαχίες ,οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις και τι κρύβεται στο παρασκήνιο αυτών των 

στρατηγικών κινήσεων? 8 ) Εφαρμόζουν τους κανόνες του νομοθετικού πλαισίου ,περί 

του αθέμιτου ανταγωνισμού , των χρηστών ηθών της διαπραγμάτευσης και των 

εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων ,  9) Ποιο είναι το κανονιστικό πλαίσιο της 

Διοίκησης για την ικανοποίηση όλων των συνεργαζομένων μερών όπως οι πελάτες, οι 

υπάλληλοι, οι προμηθευτές κλπ. και εάν  το εφαρμόζουν στην ουσία του 10) Κατ 

‘επέκταση υπάρχει ένα πλαίσιο διαφάνειας στις στρατηγικές και διαπραγματευτικές 

διαδικασίες ,όπως η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων ,η πολιτική αμοιβών ,η πολιτική 

στελέχωσης ,επιλογής και εκπαίδευσης για παράδειγμα στην Διοίκηση Ανθρωπίνων 

Πόρων , 11) Με ποιες πολιτικές πραγματοποιείται η επίλυση διενέξεων και 

επιτυγχάνεται η εργασιακή ειρήνη. Επομένως είναι μύθος ή πραγματικότητα η 

εργασιακή ειρήνη και υπάρχει μια σαφής, αντικειμενική και όχι υποκειμενική πολιτική ,  

12) Ποια είναι τα αποτελεσματικότερα εργαλεία του μάρκετινγκ ,πώς χρησιμοποιούνται 

και για ποιους λόγους.  Υπάρχει άραγε ηθική στο μάρκετινγκ ,  12)   Ποιο τρόπο 

προτιμούν να χρηματοδοτούνται οι εταιρίες για πιο λόγο και με ποια κριτήρια, 13) 

Χρησιμοποιείται η Κάρτα Ισσόροπης Βαθμολογίας ,ποια κριτήρια εντάσσει και την 

χρησιμοποιούν στην πραγματικότητα εκτός από τις μεγάλες οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις? 14)Ποια είναι η φύση των δαπραγματεύσεων ,ποιο είδος 

διαπραγμάτευσης χρησιμοποείται (win/win ή win /lose) για πιο λόγο και με πιο σκοπό  

και σε ποια συμβαλλόμενα μέρη χρησιμοποιούνται  15 ) Πως νοείται ο όρος ανάπτυξη 

στα πλαίσια των παγκόσμιων Διεθνών Οργανισμών και τι προσφέρει πραγματικά σε 
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κάθε χώρα,  16 ) Πώς λειτουργούσαν οι επιχειρήσεις πριν την εμφάνιση της μεγάλης 

κλίμακας επιχείρησης και πώς εξελίχθηκαν μετά, 17) Πως νοείται ο όρος 

επιχειρηματική ανάπτυξη και ποια είναι τα κριτήρια μέτρησης  της  Είναι αντικειμενικά 

και ποιες κριτικές υπάρχουν 17) Πως νοείται η στρατηγική και επιχειρησιακή 

ανάπτυξη, πώς νοείται ο κάθε όρος και πώς χρησιμοποιείται στα πλαίσια της 

επιχειρηματικής ανάπτυξης, 18 ) Τι είναι η στρατηγική καινοτομία και στρατηγική 

διαχείριση της τεχνολογίας , ποια στοιχεία περιλαμβάνει, γιατί είναι τόσο ταχέως 

διαδεδομένη , ποια είναι η χρησιμότητα στην ανάπτυξη της επιχείρησης (γιατί 

χρησιμοποιείται) , και σε ποιες επιχειρήσεις (μεγάλες, μικρές ή μικρομεσαίες ) 

χρησιμοποιείται  19). Ποια είναι τα κριτήρια ενός αποτελεσματικού διαπραγματευτή 

και ποιο το μυστικό επιτυχίας μιας επιτυχημένης διαπραγμάτευσης Πώς νοείται και πώς 

και σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η διαχείριση της επιχειρηματικής, στρατηγικής 

και συναισθηματικής νοημοσύνης . Επηρεάζει η τελευταία των διαπραγματευτή στον 

τομέα της επίλυσης διενέξεων  και σε ποιο βαθμό. 20 ) Ποια είναι η αληθινή 

επιχειρησιακή πραγματικότητα. 

 Για την απάντηση αυτών των ερωτημάτων χρησιμοποιήσαμε  βιβλιογραφικά και 

εμπειρικά δεδομένα από 4 εταιρίες leader στον κλάδο τους υπό οργανωμένη και 

δομημένη  μορφή συνέντευξης με  ανοιχτές  ερωτήσεις , σε φιλικό κλίμα, ώστε να 

εκμαιεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες μπορούσαμε και να 

αφήσουμε ελεύθερο τον ερωτηθέντα να σκεφθεί και να απαντήσει σε όποια έκταση 

θέλει. 

 Η προϋπόθεση για την διεξαγωγή της συνέντευξης την οποία θέσαμε εμείς ήτανε να 

απαντήσει σε όσες ερωτήσεις επιθυμεί ,από μια ευρεία γκάμα ερωτήσεων, λόγω του 

θέματος της παρούσης μεταπτυχιακής εργασίας το οποίο επιδέχεται απεριόριστη 

ανάλυση και να δώσει τις απαντήσεις τις οποίες επιθυμεί ,χωρίς καμία πίεση. 

 Πραγματοποιήσαμε αυτή   την μέθοδο συνέντευξης διότι κατά πρώτον οι ερωτήσεις 

είναι πολύ λεπτές και δεν δίνονται εύκολα απαντήσεις από τις επιχειρήσεις ,κατά  

δεύτερον για να αποφύγουμε την απόρριψη της συνέντευξης λόγω των παραπάνω 

δεδομένων, τρίτον για να αφήσουμε ελεύθερη την ροή της σκέψης του ερωτώμενου 

ώστε να αποσπάσουμε περισσότερες πληροφορίες και τέλος για να δημιουργήσουμε 

μια ελεύθερη και απρόσκοπτη ροή πληροφοριών, συνδιαλλαγής και φιλικής 

ατμόσφαιρας λόγω του σεβασμού προς το πρόσωπο των ερωτηθέντων κυρίως και 

δεύτερον για να αποφύγουμε οποιαδήποτε δυσφορία όσον αφορά τον χρόνο της 
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συνέντευξης , με σκοπό να τον επιμηκύνουμε. Ασφαλώς διάχυτο ήτανε το πνεύμα του 

σεβασμού προς τον ερωτηθέντα και της ευχαριστίας  για τον  πολύτιμο χρόνο , τον 

οποίο , στέρησε από άλλες δραστηριότητες τις οποίες έπρεπε να πραγματοποιήσει ή 

ακόμη και από το διάλλειμα του και η εγγύηση ότι τα λεγόμενα του θα καταγραφούν 

ακριβώς με τον τρόπο που ειπώθηκαν ,χωρίς στρεβλώσεις, γεγονός το οποίο θα ήταν 

ανήθικο , δίνοντας του την δυνατότητα να δει και ο ίδιος την συνέντευξη μέσω της 

ψηφίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Περαιτέρω προβήκαμε σε σχολιασμό , σε ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των 

μειονεκτημάτων κάθε περίπτωσης, στο περιθώριο το οποίο έχει η παρούσα 

μεταπτυχιακή εργασία ,καθώς και σε προτάσεις και διαπιστώσεις για τις επιχειρήσεις, 

οι οποίες μελετούνται ως case-study. Η παράθεση της ανωτέρω της εφαρμογής 

στηρίχθηκε αποκλειστικά σε βιβλιογραφικές πηγές στον τομέα των πλεονεκτημάτων 

και των μειονεκτημάτων ,αλλά στην παράθεση προτάσεων,  διαπιστώσεων και 

συμπερασμάτων για την κάθε μελέτη περίπτωσης στο κεφάλαιο 23 ,στο οποίο 

πραγματοποιούνται συνεντεύξεις από τον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο και 

ειδικότερα σε τέσσερις αντιπροσωπευτικές εταιρίες ,όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω  

,ώστε να συγκριθούν με τα βιβλιογραφικά δεδομένα . Τα συμπεράσματα τα οποία 

εξάγαμε ήταν πλούσιου περιεχομένου και αξίας. 

Οι δυσκολίες τις οποίες συναντήσαμε στην εύρεση των εμπειρικών δεδομένων ,λόγω 

του λεπτού θέματος της εργασίας και επομένως την απροθυμία των απαντήσεων και 

του περιορισμού του χρόνου λόγω φόρτου εργασίας ,που είχαν στην διάθεση τους οι 

διευθυντές ή επιχειρηματίες ήταν πολλές και θα αναφερθούν κατόπιν της ανάλυσης του 

πρώτου βήματος το οποίο πραγματοποιήσαμε για την εκπόνηση της παρούσης εργασίας 

,το οποίο ήταν η αναζήτηση της πηγών για την βιβλιογραφική επισκόπηση. 

Πρωτίστως ανατρέξαμε σε βιβλιογραφικά δεδομένα για να μελετήσουμε τα πλαίσια 

των απαντήσεων αυτών  στην βιβλιογραφική επισκόπηση , σύμφωνα με τις 

επικρατούσες θεωρίες Η έρευνα μας  αρχικά για την εκπόνηση και την συγγραφή της 

παρούσης μεταπτυχιακής εργασίας, κατά πρώτον  στηρίχθηκε σε βιβλιογραφικά 

δεδομένα  με σκοπό την άντληση και την παράθεση των επικρατέστερων θεωριών και 

δεδομένων για τα είδη  στρατηγικών, των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων τους, 

τις στρατηγικές συμμαχίες ,την μελέτη των εξαγορών και των συγχωνεύσεων , τα 

επιτυχημένα παραδείγματα  και ειδών διαπραγμάτευσης , με παράλληλη εξέταση των 

γενικών διαπραγματευτικών αρχών και γενικά ότι αφορά την επιχειρησιακή διαδικασία 
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σε σχέση με τα στρατηγικά και διαπραγματευτικά εργαλεία και ότι εμπεριέχεται σε 

αυτά ,ενώ  αντλήθηκαν στοιχεία από δευτερογενής πηγές όπως βιβλία, διεθνή 

επιστημονικά άρθρα και ακαδημαϊκές διατριβές ,καθώς και από το διαδίκτυο, όπως  

πανεπιστημιακές ιστοσελίδες και ιστότοπους, ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, λεξικά 

και οικονομικά ιστoλόγια , τα οποία όλα ήταν συναφείς με το θέμα της παρούσης  

μεταπτυχιακής εργασίας . Ένα πολύ χρήσιμο οικονομικό  και επιχειρηματικό ιστολόγιο 

,ήταν η βάση δεδομένων Business Source Complete, η οποία παρείχε έγκυρα και 

αξιόπιστα ακαδημαϊκά άρθρα από όλα τα πανεπιστήμια και τις πανεπιστημιακές 

εφημερίδες του κόσμου. Οι πηγές είναι πρόσφατες, από συγγραφείς που έχουν κυρίως 

ακαδημαϊκό προφίλ, αλλά και αξιόπιστο επιχειρηματικό προφίλ , καθώς για το θέμα 

που παρουσιάζουμε έχουν συγγράψει έγκυροι managers ,διαπραγματευτές και 

σύμβουλοι επιχειρήσεων από παγκοσμίου φήμης  επιχειρήσεις το οποίο ( η αξιοπιστία ) 

διαπιστώθηκε σε όλες της περιπτώσεις από έρευνα σε εγκεκριμένους  και έγκυρους  . Η 

έρευνα μας εστιάστηκε πρώτα εισαγωγικά στον εννοιολογικό προσδιορισμό της 

ανάπτυξης και στους τρόπους επιχειρηματικής ανάπτυξης  με αναζήτηση λέξεων όπως 

definition or ways of  sustainable development or suceffull ways for  enterprises  

growth. Η λέξη growth or sustainable development and enterprises και σε πολλές 

στρατηγικές αναζητήσεις οι λέξεις advantages and disadvantages ,consequences κλπ. 

ακολουθούσε επιπρόσθετα όλες τις στρατηγικές  μεθόδους που ψάχναμε με λέξεις όπως 

strategic innovation ,horizontal integration strategy ,vertical integration strategy 

,diversification strategy ,cost leadership strategy, internalization strategy, mergers and 

acquitions , strategic alliances, financial or vendor capital strategy ,human resources 

strategy , marketing strategy ,management of business intelligence ,management of 

strategic intelligence ,ενώ σε κάθε στρατηγική παραθέταμε και ένα αντιπροσωπευτικό 

case study , προσθέτοντας αυτήν την λέξη σε όλα τα παραπάνω . 

 Η παράθεση του case study σε κάθε στρατηγική ,πραγματοποιείτο για την καλύτερη 

πρακτική κατανόηση της εν λόγω στρατηγικής.  

Επιπλέον η εγγραφή κατά πρώτον στην   ιστοσελίδα από το Google «Harvard Law 

School» βελτίωσε και βοήθησε πολύ την έρευνα με αξιόπιστες προσεγγίσεις 

επιχειρηματικών θεμάτων και κατευθείαν εισαγωγή στο θέμα ,ενώ επίσης οι 

ιστοσελίδες «Harvard Business Review”, «Academy of Journal» , «Sloan Management 

Review» παρείχαν πολύτιμη βοήθεια ,καθώς και η εγγραφή στις ιστοσελίδες «Willey 

Library», «Sage», «Enterprenial» κλπ. προσέφεραν επιχειρηματικά case studies  για 

περαιτέρω μελέτη.  
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Καθοριστικό ρόλο από τα περιοδικά διαδραμάτισε το περιοδικό «Emerald» και η 

ιστοσελίδα η οποία αναζητείτο με το όνομα «Kotler and Francis». 

 Σε όλες τις ιστοσελίδες στις οποίες πραγματοποιήθηκε εγγραφή εστάλη ένα email  το 

οποίο ζητούσε την παροχή βοήθειας με άρθρα, βιβλία και μελέτες περιπτώσεων οι 

οποίες να αφορούν το θέμα , πραγματοποιήθηκε download στα free reports τα οποία 

είχαν σχέση με το θέμα της εργασίας και έγινε αίτηση για ενημέρωση των ομιλιών ή 

άλλων διαδικασιών  ιδιαίτερα στις διαπραγματευτικές σελίδες μέσω newsletter, 

αποκτώντας με αυτό τον τρόπο ένα πλούτο αξιόπιστων, επιστημονικού ενδιαφέροντος 

ευανάγνωστων πηγών. 

 Επίσης ο χώρος της βιβλιοθήκης διαδραμάτισε τεράστιο ρόλο λόγω των έγκυρων και 

άφθονων βιβλίων σχετικών με τις λέξεις –κλειδιά τις οποίες προαναφέραμε στα πλαίσια 

του θέματος της παρούσης μεταπτυχιακής εργασίας. 

 Επιπρόσθετα αξιοποιήθηκαν μεμονωμένα τροποποιημένα κομμάτια εργασιών δύο 

μαθημάτων  του Β’ και του Γ’ Εξαμήνου η συγγραφή των οποίων πραγματοποιήθηκε 

από την υποφαινόμενη , από τις οποίες (εργασίες) η μία περιέχει την συλλογή 52  

ερωτηματολογίων και την επεξεργασία τους , που πραγματοποιήθηκε με άλλες δύο 

συνάδελφους, ονόματι κ. Κωνσταντινίδου Ναταλία και κ.Αθηνά Σπανού στο μάθημα 

Β’ Εξαμήνου «Συμπεριφορά Καταναλωτή» , το οποίο αποτελεί πολύτιμο case –study  

για την μελέτη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στο κεφάλαιο της στρατηγικής του 

μάρκετινγκ ,ενώ η άλλη εργασία  πραγματοποιήθηκε μόνο από την υποφαινόμενη στο 

μάθημα « Βελτίωση συστημάτων ποιότητας μέσω του Ανθρώπινου Δυναμικού » του Γ’ 

Εξαμήνου το οποίο περιέχει πολύτιμες πληροφορίες για τον τομέα των κινητών 

τηλεφώνων στον τομέα των Ανθρωπίνων Πόρων και πολύτιμα δεδομένα για μελέτη 

περίπτωσης αποτυχίας στρατηγικής συμμαχίας λόγω διαφοράς κουλτούρας. 

  Όσον αφορά το εμπειρικό κομμάτι στο οποίο επανερχόμαστε και  το οποίο αναφέρεται 

στο Μέρος Γ παραθέτοντας την στρατηγική και επιχειρησιακή πραγματικότητα , 

πραγματοποιήθηκαν όπως είπαμε τέσσερεις  συνεντεύξεις από τέσσερις  διαφορετικούς 

επιχειρήσεις , διαφορετικών κλάδων  οι οποίοι εκφράζουν το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα της χώρας και είναι : α) ο κλάδος αλουμινίου ,δηλαδή ορυκτού 

πλούτου , β) ο κλάδος τροφίμων και ποτών  γ) ο κλάδος εστίασης και δ) 

παρατίθεται  ο κλάδος λιανικής πώλησης (retail development) υπό την μορφή 

ανάπτυξης διεθνούς βεληνεκούς εμπορικών κέντρων ,τομέα δηλαδή προσέλκυσης 

ξένων επιχειρήσεων και επενδύσεων ,στον οποίο υστερεί κατά κάποιο τρόπο η χώρα 
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μας. Οι εν λόγω εταιρείες είναι οι επιχειρήσεις 1) Alumil , 2) Μασούτης ι 3) Speaty A.E 

και 4) το τεράστιο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos,  το οποίο είναι το 

μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο των Βαλκανίων ,ανήκει στην Lamda Development , η 

οποία με την σειρά της ανήκει στον όμιλο Λάτση και παρατίθεται ως μια πρωτοπορία 

της χώρας μας σε επιχειρηματική δράση τέτοιου είδους ,μεγέθους, κερδοφορίας, 

καινοτομικής νοοτροπίας και βεληνεκούς, όσον αφορά την προσέλκυση ξένων 

επιχειρήσεων και επενδύσεων. Οι εταιρίες αυτές είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της 

ανάπτυξης μέσω στρατηγικών και επιχειρηματικών διαδικασιών , κατά πρώτων λόγο 

της ταχείας ανάπτυξης τους, κατά δεύτερον λόγω των πρωτοποριακών μεθόδων που 

ακολουθούν και την στρατηγική καινοτομία ,ώστε να είναι οι δύο πρώτες  και η 

τέταρτη  leader στην αγορά ,ενώ στην τρίτη περίπτωση η εφαρμογή της στρατηγικής 

καινοτομίας σε συνδυασμό με την ταχεία ανάπτυξη εκφράζεται μέσω μιας νέας 

τεχνοτροπίας εστίασης η οποία εμπνεύστηκε από την Αμερική και επεκτάθηκε στην 

Ιταλία και προσφάτως το 2013 στην Ελλάδα και δεν έχει προς το παρόν ανταγωνιστές 

στον τομέα της . Ένας άλλος αντιπροσωπευτικός παράγοντας  είναι  κατά τρίτον ο 

αυξημένος  τζίρος τους και το μερίδιο στην αγορά λόγω του μεγέθους τους στις δύο 

πρώτες περιπτώσεις και στην περίπτωση ιδιαίτερα του Mediterranean Cosmos ,ενώ η  

Τρίτη και η τέταρτη περίπτωση   συγκλίνουν στο γεγονός της επιλογής μιας  μοναδικής 

στρατηγικής θέσης στον κλάδο τους. 

Επιπλέον εστάλθησαν ένα άλλο αξιοσημείωτο φαινόμενο το οποίο μας κέντρισε την 

προσοχή στις επιχειρήσεις από τις οποίες πήραμε συνέντευξη από υψηλά ιστάμενα 

στελέχη και ιδιοκτήτες ήταν η αυξανόμενη ανάπτυξη και βαθμού κερδοφορίας τους 

στην εποχή της κρίσης ,γεγονός το οποίο μόνο στην περίπτωση της Aloumil προήλθε 

από τις επενδύσεις και την επέκταση στο εξωτερικό ,όπως στην Αμερική ,Αφρική, 

Ρωσία κλπ , στην περίπτωση του  Mediterranean Cosmos λόγω του brand του, της 

υψηλής ποιότητας και άνεσης  καινοτομικών υπηρεσιών, εύκολης προσβασιμότητας 

ακόμη και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις 5.000 χώρους parking ,του 

οργανωμένου χώρου, της απεριόριστης γκάμας αγαθών η οποία απευθύνεται σε όλα τα 

target group, της υποστήριξη καινοτόμων πολιτικών ,όπως η πολιτική για τα ΑμεΑ και 

τέλος η δημιουργία «customer experience», όχι μόνο λόγω των προαναφερόμενων 

αγαθών και υπηρεσιών ,αλλά και του ευχάριστου, φιλικού και εύκολα προσβάσιμου  

χώρου με υπηρεσίες και καταστήματα εστίασης και ψυχαγωγίας., σε συνδυασμό με το 

αίσθημα ασφάλειας λόγω της φύλαξης και του ελέγχου του χώρου . Η περίπτωση της 

Alumil επεξεργάστηκε μέσω του προγράμματος excel παρέχοντας αποτελέσματα όχι 
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μόνο για την Alumil αλλά και όλα τα οργανωτικά στοιχεία επενδύσεων όλων των 

εταιριών του κλάδου διέλασης τα οποία παρέχουμε σε σχεδιαγράμματα και 

προβαίνουμε σε ανάλυση τους ,ενώ επίσης παραθέτουμε τις διαπιστώσεις για την 

χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας αυτής και τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις όπως το ενεργητικό, το παθητικό ,οι αριθμοδείκτες ,η κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης και η ανάλυση ανταγωνισμού για όλο τον κλάδο. . Οι 

ερωτήσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν βρίσκονται μετά τις συνεντεύξεις των 

μελετών περιπτώσεων. Η αλυσίδα σουπερμάρκετ  Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. επιβίωσε 

λόγω της χρήσης της τελευταίας τεχνολογίας μηχανημάτων και καλών πρακτικών του 

logistics centre, το οποίο έστελνε μετά την εύρεση απώλειας αποθεμάτων αμέσως τα 

προϊόντα ,ώστε να είναι φρέσκα και ο καταναλωτής να τα βρίσκει ακριβώς την ώρα και 

την στιγμή , την οποία επιθυμεί σε καλά οργανωμένους και ταξινομημένους χώρους, 

όπως οι όροφοι και οι διαδρομή  με ταμπέλες και τα ράφια (χρήση του συστήματος Just 

In Time), παρέχοντας ταυτόχρονα προσφορές ενώ η αλυσίδα Speaty A.Ε. λόγω μιας 

καινούργιας τεχνοτροπίας και νοοτροπίας από την Αμερική ,η οποία δεν υπήρχε στην 

Ελλάδα, δηλαδή τα μαγαζιά press and coffee «άνεσης» , τα οποία αποκαλούνται 

convenience –stores και ο καταναλωτής μπορεί να βρει τα πάντα από καφέ και 

κρουασάν ,μέχρι βιβλία, μυθιστορήματα και εφημερίδες. Παράλληλα συνδύασε τον 

καφέ και τα ροφήματα υψηλής ποιότητας σε πολύ φθηνή τιμή , η οποία είναι κάτω από 

το όριο της αγοράς ,γεγονός το οποίο έστρεψε το ενδιαφέρον των καταναλωτών στην 

οικονομική κρίση την οποία βιώνουμε στην σύγχρονη εποχή, ιδιαίτερα  στην Ελλάδα. 

Έπειτα στην παράθεση και τον σχολιασμό των ευρημάτων εντοπίσαμε τα πρωτότυπα 

στοιχεία της βιβλιογραφικής έρευνας σε συνδυασμό με τις συνεντεύξεις των 

επιχειρηματιών ή Διευθυντών ,πρωτίστως τα παραθέσαμε και έπειτα υποβάλλαμε όλα 

τα στοιχεία σε κριτικό έλεγχο και σε αντιπαραβολή με την πραγματικότητα ,την οποία 

ζούμε ,ακούμε και βλέπουμε γύρω μας ,καθώς και στο επιστημονικό μας υπόβαθρο  και  

με τον συνδυασμό ανάγνωσης άλλων επιστημονικά κατοχυρωμένων βιβλίων ,τα οποία 

παρουσιάζουνε την πραγματικότητα διαφορετική , για να εντοπίσουμε καίρια σημεία τα 

οποία βοηθάνε στην κατανόηση του σκοπού της εργασίας και ο οποίος είναι η εξέλιξη 

των επιστημονικών δεδομένων . 

 Σύγκριση επίσης υπέστησαν τα παρατιθέμενα στοιχεία με τις εμπειρίες μας και την 

ανταλλαγή γνώσεων μέσω άλλων ομάδων συζητήσεις πανεπιστημίων , συμμετοχή σε 

διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων με θέμα «η επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη». 

Προσπαθήσαμε να ξεφύγουμε πάντως από τα ισχυρά νοητικά μοντέλα και τα δικά μας 
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στερεότυπα και να αναζητήσουμε την εάν όχι απόλυτη ,κατά προσέγγιση  αληθινή 

πραγματικότητα ,όσον αφορά τον κόσμο των επιχειρήσεων ,παίρνοντας γνώμες και από 

πετυχημένους επιχειρηματίες , ώστε να προσεγγίσουμε με περισσότερο βάθος την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω στρατηγικών και διαπραγματευτικών εργαλείων . 

Ακόμα και η παράθεση των λέξεων στον τίτλο δεν είναι τυχαία καθώς υποδηλώνει ότι 

οι διαπραγματεύσεις είναι φυσικό και αναπόσπαστο επακόλουθο της 

επιχειρηματικότητας για να επιτευχθεί η ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Τέλος οδηγός μας 

ήταν η εύρεση απάντησης στα ερευνητικά μας ερωτήματα/υποθέσεις αλλά για ένα τόσο 

βαθύ και ευρύ θέμα θεωρήσαμε σκόπιμο να επεκταθούμε και πέραν αυτών των 

συγκεκριμένων υποθέσεων, διατυπώνοντας και άλλες ερευνητικές υποθέσεις ,οι οποίες 

προέκυπταν στην πορεία της ανάγνωσης και εξέτασης της βιβλιογραφικής επισκόπησης 

και των μελετών-περίπτωσης –συνεντεύξεων. Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι 

εξετάσαμε όλο τον κλάδο διέλασης του αλουμινίου ,κατά πρώτον γιατί το αλουμίνιο 

είναι ορυκτός πλούτος ,που όπως είπαμε είναι ένας κερδοφόρος και αντιπροσωπευτικός 

κλάδος της Ελλάδας στο εξωτερικό , όπου ειδικά στην Αμερική ,στην Ρωσία και στην 

Αφρική ,η οποία αποτελεί αναδυόμενη και με πολλες υποσχόμενες προοπτικές 

κερδοφορίας αγορά διέλασης αλουμινίου, ανθίζουν οι κατασκευαστικές εταιρίες  και το 

αλουμίνιο τους είναι απαραίτητο. Γι αυτό με το πρόγραμμα excel αθροίσαμε όλες τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις όλων των τμημάτων (Έρευνας και Ανάπτυξης , 

μάρκετινγκ κλπ)  και με περαιτέρω διεργασίες στο excel εξάγαμε όλες τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις του κλάδου διέλασης και αποτυπώσαμε σε 

διαγράμματα ανάλυσης ανταγωνισμού τα αποτελέσματα μας. Περαιτέρω εξετάσαμε 

συγκριτικά την θέση της Alumil μέσα στον κλάδο ,αλλά πραγματοποιήσαμε και 

αντιπαραβολή των μέσων χρηματοοικονομικών  ορών  του κλάδου διέλασης ,με την 

εταιρία Alumil  και διεξήγαμε πάλι μέσω του excel συγκριτικό έλεγχο. Οι υπόλοιπες 

εταιρίες που παραθέσαμε στον κλάδο διέλασης του αλουμινίου αποτελούν  το 99.9% 

του κλάδου και επομένως το δείγμα θεωρήθηκε επαρκές. Κατόπιν παραθέσαμε τα 

χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Alumil ,σχολιάζοντας ποια είναι τα 

πλεονεκτήματα της και σε ποιο σημείο υστερεί ,ενώ στην τελευταία υποενότητα της 

πρώτης μελέτης περίπτωσης παραθέσαμε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όπως 

ενεργητικό , παθητικό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης ,ανάλυση ανταγωνισμού και 

αριθμοδείκτες σε πίνακες και σε μορφή του αυτούσιου φύλλου του excel ,όπου εκεί 

περιέχονται όλες οι πληροφορίες για να ελέγξει όποιος επιθυμεί την αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων μας. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αφοράνε το 2012 μέχρι σήμερα  

,καθώς πήραμε  συνέντευξη από τον Area Manager Α.Μυλωνά για σκοπούς παράθεσης 
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των στοιχείων αυτών σε μια μεταπτυχιακή μας εργασία ,η οποία αφορούσε το business 

plan της εταιρείας Alumil, την οποία επιλέξαμε εμείς ,στα πλαίσια του μαθήματος του 

Γ’ Εξαμήνου «Στρατηγική Διοίκηση» ο οποίος μας επιβεβαίωσε και τότε και τώρα 

όμως την εγκυρότητα των όλων των ευρημάτων ,καθώς τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα .Πρέπει να επισημάνουμε ότι χωρίς την βοήθεια του δεν 

θα είχαμε την δυνατότητα να διεξάγουμε μια τόσο έγκυρη και αξιόπιστη μελέτη 

αποτελεσματικά ,καθώς μας βοηθούσε σε μεγάλο  βαθμό με την παροχή 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων τα τελευταία τέσσερα έτη της εταιρίας Alumil κλπ..   

Οι περιπτώσεις θα εξεταστούν αναλυτικότερα στο Μέρος της ανάλυσης 

συμπερασμάτων. 

Οι δυσκολίες και οι περιορισμοί στην εμπειρική έρευνα ,μέσω συνεντεύξεων και 

αποστολής ερωτηματολογίων  ,κατόπιν προφορικής επικοινωνίας οποίες συναντήσαμε 

ήταν: 

1) Η απροθυμία διεξαγωγής συνέντευξης και απάντησης στα ερωτηματολόγια 

ερωτηματολόγια ,τα οποία εστάλθησαν ηλεκτρονικά και σε άλλες μεγάλου μεγέθους 

και τζίρου επιχειρήσεις ,όπως το ΙΚΕΑ   από την Διοίκηση λόγω του μεγάλου φόρτου 

εργασίας ,όπως ανέφεραν αλλά στην πραγματικότητα λόγω της απροθυμίας 

αποκάλυψης των στρατηγικών τους κινήσεων και των διαπραγματευτικών τους 

πολιτικών 

2) Η απροθυμία αυτή σε πολλές περιπτώσεις πήγαζε από τον κίνδυνο μάθησης των 

στρατηγικών κινήσεων από τους ανταγωνιστές ,οπότε υπήρχε ο φόβος της αντιγραφής , 

της μίμησης ή της απώλειας του πλεονεκτήματος της πρώτης κίνησης λόγω του ότι θα 

επιτάχυνε και θα προλάβαινε να την πραγματοποιήσει ένας ανταγωνιστής 

3) Η μυστικότητα για αυτά τα θέματα, η οποία είναι κανόνας πολλών 

ανταγωνιστικών εταιριών, ειδικά στην προσπάθεια κυριαρχίας και κατάληψης της 

πρώτης θέσης στην αγορά. 

4) Ο χρονικός περιορισμός της συνέντευξης λόγω της πραγματοποίησης 

δραστηριοτήτων από τους επιχειρηματίες ή τους Διευθυντές για άλλες δραστηριότητες 

και επιφορτισμένα καθήκοντα. 

5) Λόγω των ανωτέρω λόγων και του λεπτού ζητήματος της φύσης της εργασίας οι 

επιχειρηματίες ή οι Διευθυντές δεν απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις και σε μερικές 
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λεπτής φύσεως ερωτήσεις που απάντησαν δεν προέβησαν σε μια αναλυτική ή 

επεξηγηματική απάντηση. 

6) Λόγω των παραπάνω προσέξαμε ότι ο συνήθης χρόνος διεξαγωγής όλων των 

συνεντεύξεων κυμαινόταν από 50 λεπτά έως μιάμιση ώρα , ενώ παράλληλα η 

γραμματέας μετά από ένα προκαθορισμένο χρόνο έμπαινε και ενημέρωνε για ένα 

συνεργάτη ο οποίος περιμένει ή για ένα καθήκον το οποίο ήταν επείγον να εκτελεστεί. 

Επιπρόσθετα ο επιχειρηματίας ή ο Διευθυντής στο πέρασμα του χρόνου απαντούσε 

γρηγορότερα και συνοπτικότερα ,ενώ συνοδευόταν και από άλλες κινήσεις , οι οποίες 

χρησιμοποιούνται στην διαπραγμάτευση και δείχνουν ότι ο χρόνος τελείωσε ,όπως το 

κοίταγμα του ρολογιού ή το κλείσιμο του air condition. 

 

Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι σε επιχειρήσεις τόσο πετυχημένες η μια-με δύο ώρες 

συνέντευξη που μας δόθηκε , με τον τόσο φόρτο εργασίας , για την εκπόνηση της 

διπλωματικής αξίζει ευχαριστήρια. Αξιοπρόσεκτη ήταν η ταπεινότητα των 

επιχειρηματιών ή τον Διευθυντών και το φιλικό πνεύμα ,το οποίο τους διακατείχε. 
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ΠΑΡΑΘΕΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ  

Στην παρούσα εκπόνηση της μεταπτυχιακής μας εργασίας ανακαλύψαμε ποια είναι 

υφιστάμενα  διαπραγματευτικά και στρατηγικά εργαλεία ,τα οποία οδηγούν στην 

ταχύτατη ανάπτυξη της επιχείρησης και στην εγκαθίδρυση της στην αγορά. Πρωτίστως 

όμως θεωρούμε πριν την παράθεση των ανωτέρω ευρημάτων για την πληρέστερη 

κατανόηση της παρούσας εργασίας κρίναμε σκόπιμο  να πραγματοποιήσουμε μια 

συνοπτική ιστορική  αναδρομή στον όρο  ανάπτυξη, επεξηγώντας τι θεωρείται 

πραγματικά ανάπτυξη , ποιους Διεθνείς Οργανισμούς απασχόλησε και, ποια είναι τα 

κριτήρια μέτρησης της ,πως μετεξελίχθηκε από ο όρος ανάπτυξη  από την Αρχαία 

Ελλάδα μέχρι σήμερα, ποιες ήταν οι επιπτώσεις του στην επιχειρηματικότητα και γιατί 

θεωρείται τόσο σημαντική η ανάπτυξη για την Διεθνή κοινωνικοοικονομική και 

κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα , και κυρίως για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η 

παράθεση των ευρημάτων μας επομένως για να έχει μια λογική αλληλουχία 

πραγματοποιείται σύμφωνα με την ροή της παρούσης μεταπτυχιακής εργασίας. 

Ξεκινώντας από την εισαγωγική υποενότητα 1 τα αξιοσημείωτα ευρήματα μας ήταν τα 

παρακάτω: 

Η έννοια της ανάπτυξης ,έχει επικρατήσει εκτός από την επιχειρηματική και 

οικονομική ζωή και   στα πλαίσια των Διεθνών Οργανισμών , καθώς και σε 

πολυσέλιδες μελέτες από μια ευρεία γκάμα επιστημών ,όπως οι ανθρωπιστικές 

επιστήμες, οι επιστήμες οικονομίας και διοίκησης, οι χρηματοοικονομικές 

,κοινωνιολογικές και διεθνολογικές πολιτικές επιστήμες κλπ.  

Το γεγονός αυτό είναι λογικό καθώς για να διερευνηθεί διεξοδικά επιβάλλεται εφόσον 

περιλαμβάνει πολύπλευρες πτυχές να μελετηθεί από ιστορική ,εννοιολογική 

,επιχειρηματική ,κοινωνική ,πολιτιστική κλπ. πλευρές ,καθώς αποτελεί μια έκφραση 

όλων των επιχειρηματικών ,νομοθετικών ,κυβερνητικών και οικονομικών θεσμών. Στο 

ερώτημα το οποίο γεννιέται :και γιατί να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές ,η 

απάντηση είναι ότι η επιχειρηματικότητα και η επιχειρηματική ανάπτυξη επηρεάζεται 

και είναι αλληλένδετη και μερικές φορές αλληλοεξαρτώμενη από θεσμούς του 

εξωτερικού περιβάλλοντος μιας χώρας. 

  Οι ρίζες της ενασχόληση με αυτό το θέμα , υπάρχουν  ακόμα και στην Αρχαία Ελλάδα 

, ορίζοντας την έννοια της ανάπτυξης ως μια διάσταση η οποία εμπεριέχει την πρόοδο 
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και ως «μία βιολογική μεταφορά στην οποία υποκρύπτεται η έννοια της ανάπτυξης» 

σύμφωνα με τον Καθηγητή Φατούρα Α. (1998,σελις.)  

Η οργανωμένη μελέτη της ανάπτυξης ξεκίνησε από τις νεοφιλελεύθερες επιστήμες της 

οικονομικής σκέψης, κατά  την διάρκεια του Διαφωτισμού , από Σκώτους 

οικονομολόγους με την πρώτη εκδοχή της να είναι «growth», δηλαδή όχι ανάπτυξη 

αλλά «μεγέθυνση.»  

Ως αμιγής οικονομική εκδοχή συναντήθηκε στον 20ο αιώνα και αναλύθηκε από τους 

αξιοσημείωτους επιστήμονες Schumpeter και John Maynard Keynes, , δίνοντας την 

αφορμή να πραγματοποιηθούν πρώτα η Ίδρυση του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου και 

η Παγκόσμια Τράπεζα ,κατά την διάσκεψη του Bretton Woods , τα οποία 

δημιουργήθηκαν ως  ένα πρώτο βήμα την δέσμευση της εφαρμογής της ανάπτυξης σε 

διακρατικό επίπεδο, την μελέτη και ανάπτυξη της συναλλαγματικής των ισοτιμιών και 

την διεθνή κατάταξη των χωρών σύμφωνα με το βιοτικό και αναπτυξιακό τους επίπεδο. 

Εκτός αυτού μια πλειάδα επιστημόνων παγκοσμίας εμβέλειας ασχολήθηκαν 

συστηματικά με την μελέτη του όρου  της  ανάπτυξης ξεκινώντας από τον Α 

Παγκόσμιο Πόλεμο , μέχρι σήμερα ,ενώ περιελάμβαναν την μετεξέλιξη της λέξης και 

της έννοιας της ανάπτυξης , συνδέοντας την με νεοφιλελεύθερες έως νεομαρξιστικές  

,περιβαλλοντικές προσεγγίσεις και  κοινωνικοοικο- νομικοπολιτικές εκδοχές .   

Επίσης οι σύγχρονοι Διεθνείς οργανισμοί  και η ευρύτερη οικογένεια των Ηνωμένων 

Εθνών με επίσημα κείμενα της Γενικής Συνέλευσης , όπως οι αποφάσεις , τα 

ψηφίσματα και οι Συνδιασκέψεις , αλλά και άλλα επίσημα κείμενα των Ηνωμένων 

Εθνών  εξέτασαν ενδελεχώς τον όρο και την σημασία της ανάπτυξης . Για ποιο σκοπό 

όμως η ανάπτυξη διαδραματίζει τόσο μεγάλο ρόλο για αυτές ? Παρακάτω παρατίθενται 

οι λόγοι : 

1) Η επιθυμία  να προσφέρουν πίσω από κάθε έννοια της ανάπτυξης μια κοινωνική, 

οικονομική ,πολιτική και πολιτιστική σημασία 

2) Άμεσο αποτέλεσμα του προηγουμένου είναι η αντιμετώπιση της παγκόσμιας 

πραγματικότητας 

3) Η διεθνής κατάταξη των χωρών  σε δύο ειδών κατηγοριών ανάπτυξης  με βάση το 

βιοτικό επίπεδο  και την διάκριση πλούσιων και φτωχών : Το γεγονός αυτό 

πραγματοποιήθηκε ορίζοντας την ανάπτυξη και την επόμενη παραδοχή που είναι η 
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μέτρηση με ένα σαφές κριτήριο ανάπτυξης ,αποφεύγοντας όμως  τον όρο 

«αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες», ο οποίος όμως είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός και 

καθιερώθηκε πρόσφατα και  η οποία ήταν: αρχικά χώρες «χαμηλού  εισοδήματος και 

υψηλού εισοδήματος», μετέπειτα «υψηλού εισοδήματος και ελάχιστα αναπτυγμένων 

χωρών» , ενώ μετέπειτα  ο όρος «χώρες σε μετάβαση» ,που ήθελε να καταδείξει την 

μετάβαση από το σοσιαλιστικό στο καπιταλιστικό κατεστημένο, και να επιτύχει την 

διάκριση των τέως σοσιαλιστικών χωρών από τις αναπτυσσόμενες. 

4) Η παρακολούθηση του βιοτικού επιπέδου , μέσω της βρεφικής θνησιμότητας, 

οικονομικών και δημογραφικών παραγόντων, η εκπαίδευση ,ο αλφαβητισμός, η 

υγειονομική περίθαλψη ,οι οποίες ονομάστηκαν  από τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας 

«βασικές ανάγκες» κλπ. και η «κήρυξη κατά της φτώχειας» με πρωτοβουλία της 

Παγκόσμιας Τράπεζας  και κυρίως του Προέδρου Robert McNamara 

5)Η μέτρηση των ποσοτικών και ποιoτικών πλευρών της ανάπτυξης : Αρχικά μετριόταν 

μόνο η οικονομική πλευρά της ανάπτυξης με το ΑΕΠ , το οποίο όμως δέχτηκε κριτικές 

λόγω της μειωμένης αξιοπιστίας του , λόγω π.χ. της παραπλανητικής εικόνας επίδρασης 

των συναλλαγματικών ισοτιμιών και της έλλειψης ποιοτικών κριτηρίων ,με άμεσο 

αποτέλεσμα την δημιουργία των «ανθρώπινων δεικτών ανάπτυξης», όπου σε αντίθεση 

με το ΑΕΠ ,το οποίο είναι ένα απλουστευτικό και διαστρεβλωτικό κριτήριο ακόμα και 

της οικονομικής ανάπτυξης, μετρούσε όλες τις ποιοτικές διαστάσεις κοινωνικής , 

οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, όπου αυτός ήταν εξάλλου και ο 

τελικός στόχος ,αφού η ανάπτυξη δεν είναι μονόπλευρη και μονοδιάστατη . 

6) Η δημιουργία για την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας και της πρακτικής της 

ανάπτυξης ,μερικοί από τους οποίους είναι :η Γενική Συμφωνία για τους Δασμούς και 

το Εμπόριο (GATT),  o Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) ,άλλοι Οργανισμοί 

Διεθνής Εμβέλειας και άλλοι εξειδικευμένοι οργανισμοί όπως η Διεθνής Οργάνωση 

Εργασίας, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας  και οικονομικές επιτροπές των 

Ηνωμένων Εθνών κλπ. 

7)Τον συνδυασμό της δυναμικής και της στατικής έννοιας της ανάπτυξης 

8)Την σύνδεση της διεθνής ανάπτυξης με την διεθνή και εγχώρια επιχειρηματικότητα 

Παρατηρούμε επομένως ότι μια σειρά παραγόντων υποκρύπτεται πίσω από τον όρο 

ανάπτυξη. Θεωρούμε ότι η μέτρηση με το ΑΕΠ είναι ανεπαρκής και η εύρεση 

ανθρώπινων δεικτών ήταν ένα απαραίτητο βήμα για να μετρηθεί η ανάπτυξη σε όλες τις 



592 
 

ανθρωπιστικές και κοινωνικές πτυχές της. Επιπρόσθετα εκτός από τους «ανθρώπινους 

δείκτες ανάπτυξης» θεωρούμε ότι πρεπει να βρεθεί ένα σαφέστερο εργαλείο τρόπου 

μέτρησης και των κοινωνικών αλλά και των οικονομικών αποτελεσμάτων , το οποίο να 

ενέχει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία ,η οποία θα βοηθήσει σε εθνικό αλλά και σε 

επιχειρηματικό επίπεδο στην καλύτερη αντιμετώπιση της πραγματικότητας και στην 

εξάλειψη της φτώχιας ,η οποία σχετίζεται ακόμα και με τις αμοιβές των εργαζομένων 

στις επιχειρήσεις ,οι οποίες ιδιαίτερα στις Ασιατικές αναδυόμενες αγορές και 

αναπτυσσόμενες χώρες είναι εξευτελιστικές. Το ΑΕΠ από την άλλη πλευρά είναι ο 

δείκτης ο οποίος καταδεικνύει τη συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες των τελικών 

αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα σε ένα συγκεκριμένο έτος. Τα 

μειονεκτήματα του σαν μέτρο βιοτικού επιπέδου και ευημερίας των πολιτών  είναι : 

1) Το Α.Ε.Π. δεν περιλαμβάνει την αξία παραγωγής που αφορά την 

ιδιοκατανάλωση, γιατί αυτή δε γίνεται αντικείμενο αγοραπωλησίας 

2) Το Α.Ε.Π.  είναι ποσοτικός και όχι ποιοτικός δείκτης 

3) Το Α.Ε.Π. αγνοεί τη σύνθεση και την κατανομή της παραγωγής 

4) Το Α.Ε.Π. δεν συμπεριλαμβάνει την αξία των αγαθών και υπηρεσιών της 

παραοικονομίας και για τους ανωτέρω λόγους παραθέσαμε την παραπάνω άποψη.  

Επίσης η γλωσσολογία των Διεθνών Οργανισμών πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένη και 

σαφής ,λόγω του ότι για παράδειγμα «ανθρωπιστικοί δείκτες» είναι κάτι πολύ γενικό Η 

αλλαγή της γλωσσολογίας θα επιφέρει και αλλαγές στην πράξη. 

. Οι όροι της ανάπτυξης πήραν την μορφή από τον όρο growth, modernization 

(εκσυγχρονισμός στα ελληνικά) ο οποίος θεωρείται «προϋπόθεση αλλά και συνέπεια 

της οικονομικής ανάπτυξης» , dessallorismo (λατινοαμερικανικός όρος ο οποίος στην 

ελληνική εκδοχή μεταφράζεται ως «αναπτυξικισμός»,  ο οπoίος είναι άμεσα 

συνδεδεμένος με τις θεωρίες και τις πρακτικές του καπιταλιστικού συστήματος, 

βιομηχανική , διεθνή ανάπτυξη, ώστε να τονιστεί από το επίθετο ο οικουμενικός 

χαρακτήρας της ανάπτυξης , αλλαγή (change),  ο οποίος σηματοδοτούσε θετικές 

αλλαγές  και εξελίξεις, μέχρι σήμερα ,όπου έχει καθιερωθεί ο όρος «αειφόρος 

ανάπτυξη» στην Διάσκεψη του Ρίο το έτος  1995 που ήταν «ρητά αφιερωμένη στο 

περιβάλλον και την ανάπτυξη» και περιλαμβάνει περιβαλλοντικά στοιχεία ,όπως τις 

Διεθνείς και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες με σεβασμό στο περιβάλλον , τα σύγχρονα 

συστήματα ποιοτικού ελέγχου όπως επιβάλλονται ιδιαίτερα Διοίκηση της νέες 
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φιλοσοφίας μάνατζμεντ Διοίκηση Ολικής Ποιότητας που όμως δεν είναι προϋπόθεση 

της εφαρμογής των πιστοποιημένων συστημάτων ποιοτικού ελέγχου ISO , τα οποία 

ανάμεσα σε όλο τον έλεγχο των υπόλοιπων καθηκόντων της επιχείρησης εξετάζουνε 

την προστασία του περιβάλλοντος κλπ. 

Ο όρος sustainable development ,  ο οποίος καθιερώθηκε στην Διάσκεψη του Ρίο ντε 

Τζανέιρο και τέθηκε σε πράξη το έτος 2002 στην Σύνοδο του Γιοχάνεσμπουργκ με 

πρωτοβουλία του αρχηγού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρομάνο Πρόντι με ψηφίσματα 

τα οποία περιείχαν κείμενα για την άμεση επανασυγκρότηση των Διεθνών Οργανισμών 

όπως ο ΠΟΕ κατεπείγοντος χαρακτήρα ,ώστε να κινητοποιηθούν οι Διεθνείς 

Οργανισμοί και να πάρουν πρωτοβουλίες ,οι οποίες κυρίως  αφορούσαν την εξυγίανση 

,την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας ,χρησιμοποιείται μέχρι 

σήμερα και οι άλλες διασκέψεις όπως η Παγκόσμια Συνάντηση Κορυφής  της 

Κοπεγχάγης ,το 1995 που καθιέρωσε τον όρο «Κοινωνική Ανάπτυξη» με καίριο ζήτημα 

το Δικαίωμα στην Απασχόληση και η Παγκόσμια Διάσκεψη της Βιέννης ,το 1993 η 

οποία αφορούσε τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και διακήρυξε ότι η « έλλειψη ανάπτυξης 

δεν δικαιολογεί την παραβίαση των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων» , συνέδεσαν την 

επιχειρηματική ανάπτυξη πολλές πλευρές της οι οποίες παραβιάζονταν και 

παραβιάζονται ακόμα και έθεσαν τις βάσεις ,  σε συνδυασμό με τον «Χάρτη 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» , για την σωστή και εύρυθμη επιχειρηματική λειτουργία 

σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Επίσης πριν την Σύνοδο του Γιοχάνεσμπουργκ , η 

οποία αποτέλεσε κομβικό σημείο για την αναθεώρηση του ρόλου και της σημασίας της 

επιχειρηματικότητας και της εξάλειψης της «φτώχειας» ,με δραστικά μέτρα «με την  

Επιτροπή  να ασκεί πιέσεις ώστε να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα και η 

παγκοσμιοποίηση να αποβεί προς όφελος όλων» ,όπως δήλωσε ο Ρομάνο Πρόντι 

προηγήθηκαν Διεθνείς Συναντήσεις Κορυφής και Διασκέψεις  Με την Διακήρυξη για τη 

Χιλιετία, το σχετικό με την ανάπτυξη πρόγραμμα της Ντόχα και την Συναίνεση του 

Μοντερέυ, η Παγκόσμια Κοινότητα προχώρησε σε σημαντικά βήματα εις ό,τι αφορά την 

διεθνή συστράτευση. «Συμφωνήσαμε στη βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές και στην 

αύξηση της η αναπτυξιακής βοήθειας. Στο Γιοχάνεσμπουργκ, οι ανεπτυγμένες και οι 

αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να συνεργαστούν στενά, προκειμένου η παγκοσμιοποίηση 

να αποβεί προς όφελος όλων, συμφωνώντας σε στόχους και σε συμπράξεις ώστε η 

ανάπτυξη να καταστεί αειφόρος και να αντιστραφεί η πορεία υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος»  
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Τέλος ακολούθησε το έτος 2012 η τελευταία Παγκόσμια Διάσκεψη για την ανάπτυξη για 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των ΗΕ «Rio+20», η οποία έθεσε μια φιλόδοξη ατζέντα 

παγκόσμιων στόχων, η οποία όσον αφορά τον τομέα των αξιοπρεπών αμοιβών και 

της ενεργειακής πολιτικής να ορίζονται  νέα σχέδια για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας και την διασφάλιση των αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας των 

υπαλλήλων  και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Παρολαυτά το κάθε κράτος όπως για παράδειγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση , ακολουθεί 

τους κανόνες του δικού του Συντάγματος και νομοθετικού πλαισίου και δεν είναι 

δεσμευμένο να εφαρμόσει τους παραπάνω κανόνες αυτολεξεί αλλά έχει μια διακριτική 

ευχέρεια στον τρόπο εφαρμογής τους. Εξάλλου και οι Διεθνείς Διασκέψεις και 

Οργανισμοί παραθέτουν ένα γενικό πλαίσιο αρχών, τουλάχιστον μέχρι την Διάσκεψη 

του Γιοχάνεσμπουργκ στις 26 Σεπτεμβρίου 2002. 

Καταρχήν ο όρος «αειφόρος ανάπτυξη « πιστεύουμε ότι επικράτησε μέχρι σήμερα γιατί 

ορίζει το περιβαλλοντολογικό και τα οικολογικά προβλήματα. Και πάλι όμως δεν 

δίνονται σαφείς λύσεις από την οικογένεια των Ηνωμένων Εθνών ,τους Διεθνείς 

Οργανισμούς  και τους περαιτέρω πιο ειδικευμένους Οργανισμούς ,οι οποίοι 

συστάθηκαν για λύσεις σαφείς, οι οποίες θα έχουν κατά ένα βαθμό ,όχι βέβαια με την 

παράβλεψη του Συντάγματος και της κυβερνητικής και νομοθετικής πρωτοβουλίας της 

Κάθε χώρας για ένα πιο δεσμευτικό οργανισμό εφαρμογής όλα όσα διακηρύσσουν οι 

Διεθνείς Διατάξεις και ψηφίσματα ,όπου τα δικαιώματα του ανθρώπου και η επιβίωση 

του περιβάλλοντος σε μερικές χώρες όπως είπαμε καταπατώνται οικτρά. Μια άλλη 

λύση θα ήταν να ληφθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες από την ίδια την κυβέρνηση της 

κάθε χώρας για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών και άλλων και είτε οι 

επιχειρήσεις να συμμορφωθούν μόνες τους σε αυτές τις απαιτήσεις ,είτε να 

υποχρεωθούν . Βέβαια όπως είδαμε και από όλα τα case που εξετάσαμε οι επιχειρήσεις 

που είναι ή θέλουν να είναι leader στον κλάδο τους εφαρμόζουν πρώτες και μόνες τους 

αυτές τις απαιτήσεις, με πιστοποιητικά ISO, με πολιτικές προστασίας του 

περιβάλλοντος και εξοικονόμησης της ενέργειας με χρήση της τεχνολογικής 

διαχείρισης ,με την ικανοποίηση των εργαζομένων ,το ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον 

και τις αξιοπρεπείς αμοιβές των εργαζομένων κλπ. και πρέπει να επισημάνουμε ότι 

υπάρχουν διεθνή βραβεία ξεχωριστά για περιβαλλοντικά ,ποιοτικά ,κίνητρα των 

εργαζομένων κλπ. στα οποία βραβεύονται Για παράδειγμα πολλά βραβεία ποιότητας 

και ενεργειακής πολιτικής έχει πάρει η Alumil, ενώ το ίδιο και ο Μασούτης με την 

κατάκτηση του βραβείου Best Workplace , ενώ από την άλλη στο Mediterranean 
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Cosmos υπάρχουν ειδικοί  χώροι στάθμευσης για ΑΜΕΑ κοντά στο μαγαζί ,ειδικές 

τουαλέτες, μπάρες και γενικά όλοι οι τρόποι για να έχουν πρόσβαση οι άνθρωποι ,οι 

οποίοι ανήκουν στα ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους του εμπορικού κέντρου. Επίσης το 

Speaty συνεργάζεται με ιδρύματα και έχει κουτάκια φιλανθρωπίας ,κουτάκια 

ανακύκλωσης των μπαταριών και πιστοποιητικά ISO στα προϊόντα του. 

Στην εισαγωγική υποενότητα 2 όσον αφορά τα ευρήματα μας σε σχέση με την 

ανάπτυξη των επιχειρήσεων παραθέτουμε τα παρακάτω ευρήματα: 

 

Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς τρόπους : 

1) Επέκταση σε γεωγραφική περιφέρεια 

2) Επέκταση ή διαφοροποίηση του πεδίου δραστηριότητας και του εύρους 

παραγωγής των προϊόντων  

3) Επέκταση κατά έργο , δηλαδή να επιλέξει αν θα παράγει και θα διανέμει τα 

προϊόντα μόνη της, αν θα χρησιμοποιήσει την ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους 

κλπ. 

4) Πολιτική της εξειδίκευσης, δηλαδή μείωση της επέκτασης ή της υφιστάμενης 

δραστηριότητας παραγωγής ευρέων καταναλωτικών προϊόντων και παραγωγή 

εξειδικευμένων προϊόντων 

5) Αρνητική ανάπτυξη λόγο μείωσης πόρων κλπ. 

6) Ανάπτυξη της επιχείρησης μέσω νομικής μορφής , δηλαδή από Ομόρρυθμος 

εταιρεία μπορεί να γίνει Ανώνυμη Εταιρία ,λόγω ταχείας ανάπτυξης , με την απόκτηση 

νέων θεσμοθετημένων δικαιωμάτων  

7) Οργανωτική ανάπτυξη  με αναδιοργάνωση και αλλαγή των δομών και των 

θεσμών και των διαδικασιών της. 

Υπάρχει ο διαχωρισμός σε εσωτερικές και εξωτερικές κατευθύνσεις της ανάπτυξης  

Η εξωτερική ανάπτυξη αφορά τις εξωτερικές δραστηριότητες της όπως την διεθνή 

επέκταση ,ενώ η εσωτερική οτιδήποτε αφορά το οργανωσιακό πλαίσιο της εταιρίας. 

Στο κεφάλαιο 21 , το οποίο αφορούσε το μέρος των μελετών περιπτώσεων εξετάσαμε 

ότι η ανάπτυξη επιτυγχάνεται στην Alumil ,εξωτερικά και εσωτερικά  ,αφενός 
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αντίστοιχα με την επέκταση ,την διεθνοποίηση της και την εγκατάσταση στο εξωτερικό 

,σε χώρες όπως τα Βαλκάνια, η Αμερική, η Γκάνα στην Αφρική και η Ρωσία, με 

επέκταση του πεδίου δραστηριότητας και παραγωγής και διανομής νέων προϊόντων 

,όπως το καινούργιο αντικωνωπικό σύστημα ΜB850,το σύστημα λογισμικού που 

βοηθάει τους κατασκευαστές αλουμινίου Alumilcal, το θερμομονωτικό υλικό Alumil 

Kooltherm και on line  κατάλογο εξαρτημάτων. Επίσης η εξωτερική επέκταση 

επιτυγχάνεται την δημιουργία αφοσιωμένων πελατών, συνεργατών και καταναλωτών, 

ενώ συνάπτει στρατηγικές συνεργασίες ,οι οποίες όπως δηλώθηκε στηρίζονται στην 

ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη και την σφυρηλάτηση μακροχρόνιων σχέσεων και 

πραγματοποιείται δίνοντας το προνόμιο της  αποκλειστικότητας ,σε αντάλλαγμα με ένα 

προκαθορισμένο και αμοιβαία υπογεγραμμένο συμβόλαιο με συμβάσεις και συμφωνίες 

τζίρο ή τοποθετώντας την τεχνογνωσία σε μια ξένη επιχείρηση και οι ιδιοκτήτες της 

επιχείρησης επενδύουν το χρηματικό ποσό. Επίσης πραγματοποιεί εξαγορές, με την 

απόκτηση θυγατρικών όπως η ίδρυση της Alufont σε συμφωνία τεχνογνωσίας με την 

Porsche Design, το έτος 1996, της  Alumil .rom στην Ρουμανία στην πόλη  

Βουκουρέστι το 1997  και έχει το μεγαλύτερο δίκτυο retail , στις αγορές των χωρών της 

Νοτιανατολικής Ευρώπης με 70 ιδιόκτητα κέντρα/αποθήκες εξυπηρέτησης. Εκτός 

αυτών η εξωτερική επέκταση πραγματοποιείται μια έμπειρη ομάδα 100 μηχανικών ,σε 

45 χώρες για την τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση των συνεργατών κατασκευαστών 

αλλά και των μηχανικών κάθε σπιτιού. 

Η εσωτερική επέκταση πραγματοποιείται : 

1) Με την απόκτηση περισσοτέρων πιστοποιητικών ISO 

2) Με την συνεχή επέκταση των γραμμών διέλασης και ηλεκτροστατικής βαφής 

3) Με την υποστήριξη και ενθάρρυνση των εργαζομένων 

Στην μελέτη περίπτωσης 2 ,που είναι η αλυσίδα σουπερμάρκετ Μασούτη Α.Ε. η έννοια 

της ανάπτυξης ταυτίζεται με τον τρόπο μέτρησης της και εξωτερικά είναι η ανάπτυξη 

του μεριδίου της αγοράς, με υγιής πάντα οικονομικούς δείκτες , και η διασφάλιση όλων 

των προϊόντων με πιστοποιητικά ISO, ενώ εσωτερικά κατά πρώτον  με την παροχή 

όλων των εργασιακών δικαιωμάτων, τα οποία ορίζει ο νόμος και με τα κίνητρα 

αποδοτικότητας ανάλογα στον τομέα τον οποίο δουλεύουνε και τους στόχους τους 

οποίους επιτυγχάνουν με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια , την συμμετοχή στην λήψη 

αποφάσεων *, καθώς παρατίθεται ένα ερωτηματολόγιο με προτάσεις υπαλλήλων . Για 



597 
 

αυτό τον λόγο αλλά και γα άλλους λόγους τους οποίους θα αναφέρουμε στην συνέχεια 

,πραγματοποιήθηκε η κατάκτηση του βραβείου Best  Workplace ,το οποίο δείχνει ότι η 

εταιρεία Μασούτη είναι από τα καλύτερα περιβάλλοντα εργασίας ,με ικανοποιημένους 

εργαζομένους. Το βραβείο είναι όπως ισχυρίζεται η Κυρία Ζαφειρία Μασούτη τιμητική 

διάκριση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο , ενώ η Balanced Scorecard ήταν ένας από τους 

λόγους του βραβείου. Τελευταίος παράγοντας εσωτερική ς  ανάπτυξης είναι η 

διαχείριση της τεχνολογικής καινοτομίας με την κάρτα Masinfo , έργο το οποίο είναι 

μία επένδυση στην τεχνολογία και την καινοτομία  καθώς είναι μια πλατφόρμα 

πληροφόρησης και ανάλυσης δεδομένων .  

Η αλυσίδα convenience stores Speaty A.E. ορίζει την ανάπτυξη ως την ευχαρίστηση  

του κάθε ατόμου ,το οποίο μπαίνει στο μαγαζί , από την εύρεση ποιοτικών και ευρείας 

γκάμας προϊόντων και του στόχου ανάπτυξης της αλυσίδας. 

Η ανάπτυξη του εκφράζεται εξωτερικά με : 

1) Την εισαγωγή της τεχνοτροπίας convenience –stores  ,την οποία θα αναφέρουμε 

και ως στρατηγική 

2) Την επέκταση σε ένα χρόνο (2013- 2014) σε 6 μαγαζιά εντός της Θεσσαλονίκης  

και την σχεδίαση επέκτασης πρώτα εντός του νομού Θεσσαλονίκης, με πιο πολλά 

μαγαζιά σε κάθε περιοχή , έπειτα στην Βόρεια Ελλάδα και μετά σε όλη την ελληνική 

επικράτεια 

3) Την εισαγωγή της μοναδικής πατέντας καφέ στην Ελλάδα Speaty Espresso , ο 

οποίος έρχεται κατά αποκλειστικότητα από την Βραζιλία 

4) Την πιστοποίηση όλων των προϊόντων με συστήματα διασφάλισης ποιότητας 

ISO 

Εσωτερική ανάπτυξη επιτυγχάνεται με : 

1) Την καινοτομία με επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής κάθε ένα μήνα 

2) Την στρατηγική Διαχείριση Της Τεχνολογικής καινοτομίας με υπερσύγχρονα 

για παράδειγμα μηχανήματα παραγωγής καφέ, on line παραγγελίες βιβλίων κλπ. 

3) Την αξιολόγηση των υπαλλήλων ανά δύο μήνες  

4) Τα συστήματα μισθοδοσίας. 
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Τέλος η μελέτη και η συνέντευξη του Mediterranean Cosmos , του τεράστιου και 

μοναδικού μεγέθους όλων των Βαλκανίων εμπορικού κέντρου , το οποίο ανήκει στην 

Lamda Development, η οποία με την σειρά της ανήκει στον όμιλο Λάτση και ο χώρος 

υπάγεται στο Ελληνικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης όρισε τον όρο ανάπτυξη 

για το εμπορικό κέντρο με τους παρακάτω παράγοντες: 

1) Η αύξηση της επισκεψιμότητας  

2) Η παροχή νέων υπηρεσιών προς τους πελάτες –καταναλωτές 

3) Η προσθήκη νέων καταστημάτων ή κατηγοριών καταστημάτων τα οποία δεν 

υπήρχανε μέσα στο εμπορικό κέντρο και μπορεί να εγκατασταθούν ακόμη και από το 

εξωτερικό . 

Στο σημείο αυτό καλό θα ήταν να επισημάνουμε δύο αξιοσημείωτα ευρήματα σύμφωνα 

με την βιβλιογραφία: 

1) Το 80 %  περίπου των βιομηχανικών χωρών ,δραστηριοποιείται με 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις  και το θέμα αυτό απασχόλησε τους Διεθνής Οργανισμούς , 

κυβερνητικές και αυτοδιοικητικές πρωτοβουλίες ,ενώ το πρώτο βήμα ήταν η  Συνθήκη 

του ,στην οποία Άμστερνταμ περιλαμβάνονταν και οι όροι για την ανάπτυξη των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων .Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση παρείχε κονδύλια για την 

ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων , ενώ από την δεκαετία του 90 

δημιουργούνται θεσμοί για την ανάπτυξη και την προστασία των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. 

2)  Στις ΗΠΑ καθώς και σε χώρες άλλων ηπείρων ,όπως η Ιαπωνία, Η Βρετανία 

και η Αυστραλία υπήρξε αρχικά στην δεκαετία 90 μια κλιμακωτή επένδυση στην 

ανάπτυξη ,με ξέφρενος ρυθμούς ,ενώ μετέπειτα ήταν προοδευτικά μειούμενο με την 

πάροδο των χρόνων το μέγεθος των μεγαλύτερων επιχειρήσεων ,για λόγους ευελιξίας 

και διασποράς κινδύνου. 

3) Επίσης δύο άλλα αξιοσημείωτα ευρήματα σχετικά με τις επιχειρήσεις Alumil, 

Μασουτης και Mediterranean Cosmos είναι ότι στις δύο πρώτες περιπτώσεις δεν 

ακολουθείται το νεποτιστικό ,δεσποτικό ,αρχέτυπο των οικογενειακών επιχειρήσεων , 

το οποίο αναφέρεται στα πενιρά βιβλιογραφικά δεδομένα και για αυτό είναι τόσο 

επιτυχημένες , ενώ το δεύτερο εύρημα αφορά την στροφή των καταναλωτών στα 

εμπορικά κέντρα ,αλλάζοντας με αυτό τον τρόπο τον χάρτη του λιανικού εμπορίου, ενώ 
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εκφράζονται ανησυχίες από τον εμπορικό σύλλογο για τον μελλοντικό μαρασμό των 

καταστημάτων στο κέντρο της πόλης.  Όλες οι επιχειρήσεις ,τις οποίες εξετάσαμε και 

αναλύσαμε ως μελέτες περιπτώσεων στο κεφάλαιο 22 έχουν τα μειονεκτήματα και τα 

πλεονεκτήματα τους. Εναπόκειται σε αυτές ο τρόπος να χρησιμοποιήσουν σωστά και 

κατάλληλα τα πλεονεκτήματα τους. 

4) Η μέθοδος του franchising ,η οποία εφαρμόζεται στο Speaty A.Ε. εναπόκειται 

σε αυτή την κατηγορία. 

Περαιτέρω τρόποι ανάπτυξης σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση ποτοποιίας είναι : 

1) Η έμφαση στο μάρκετινγκ  

2) Η άριστη τεχνογνωσία  

3) Ο εκσυγχρονισμός της εταιρίας μέσω λογισμικών Web-based  

4) Οι προηγμένες μέθοδοι on line πώλησης και δημοπρασιών 

5) Η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών/προϊόντων  

6) Η  εξέλιξη της διανομής μέσω του ερευνών του τμήματος R&d και η εφεύρεση 

καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών ή πολιτικών 

7) Η πρόσληψη καταξιωμένων ηγετών και μάνατζερ 

8) Το καλαίσθητο περιβάλλον της επιχείρησης  

9) Οι σωστή κατανομή στους αποθηκευτικούς χώρους και η εφαρμογή της άμεσης 

παράδοσης προϊόντων ή των συστημάτων Just In Time 

10) Η πρόσβαση των πελατών στην ελεύθερη απρόσκοπτη πληροφόρηση 

11) Οι στρατηγικές συμμαχίες 

Οι προϋποθέσεις 2,3,5,6,8,,9, και 10 τηρούνται στις μελέτες περιπτώσεων και στις 

συνεντεύξεις, οι οποίες εξετάστηκαν κατά τα λεγόμενα πάντα των επιχειρηματιών , ενώ 

μόνο η Alumil δήλωσε ότι επενδύει σε στρατηγικές συνεργασίες ,με τον τρόπο με τον 

οποίο αναφέραμε πιο πάνω. 

Οι τρόπο μέτρησης της ανάπτυξης γίνεται με έξι κριτήρια στα οποία στο καθένα υπήρχε 

και ένα χάσμα μεταξύ της πραγματικότητας, καθώς και βιβλιογραφικές κριτικές 

σύμφωνα με τον R. Chandler και είναι: 
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1) το ενεργητικό της επιχείρησης 

2) ο τζίρος 

3)η παραγωγή  

4)η αύξηση ή μείωση των πωλήσεων  

5) η μέτρηση σύμφωνα με το εργατικό δυναμικό  

6)η κεφαλαιοποίηση της αφοράς των μετοχών της επιχείρησης. 

 Οι κριτικές εστίασαν στο ότι κατά πρώτον η μέτρηση με το εργατικό δυναμικό όταν 

εντάσσεται σε διακλαδικές συγκρίσεις σηματοδοτεί τις διαφορετικές απαιτήσεις 

κεφαλαίου-εργασίας, ενώ η κεφαλαιοποίηση της αγοράς των μετοχών υπόκειται σε 

εξαιρετικά κυκλικές τιμές των μετοχών , γεγονός που σημαίνει ότι περισσότερο 

αντανακλώνται οι μελλοντικές προσδοκίες των μετόχων της επιχείρησης ,παρά το 

τρέχον μέγεθος της εταιρίας. Οι κυκλικές διακυμάνσεις τους σύμφωνα με την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς τείνουν α ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν ανάλογα με την οικονομική 

άνθιση ή ύφεση της χώρας. 

Ο Chandler ο οποίος εξέτασε το ονομαστικό ή εγεκριμενο κεφάλαιο ,το έτος 1990 ,στην 

αρχική φάση της ανάπτυξης των αμερικανικών επιχειρήσεων ως μέτρο μέτρησης , 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ρύθμιση του στις περισσότερες χώρες ,διεξάγεται από 

κυβερνητικούς οργανισμούς που καθορίζουν την οικονομική σταθερότητα της 

επιχείρησης  και την ικανότητα της εταιρίας να καλύψει την αξία των μετοχών αυτών. 

Συνεπώς όσο αναφορά την κεφαλαιοποίηση της αγοράς ,το ύψος των εκδιδόμενων 

μετοχών έχει όρια από τους κυβερνητικούς οργανισμούς και έτσι η επιχείρηση επιλέγει 

να εκδίδει μετοχές του αποθέματος  ,με την ευκαιρία έκδοσης σε άλλα σημεία της 

επιχείρησης, εάν είναι συμφέρον περισσότερων  εκδιδόμενων μετοχών στο μέλλον. 

Ο Fruin κατόπιν, το έτος1992  όρισε την σωστή μέτρηση της ανάπτυξης με όρους του 

ενεργητικού ,μετά από μια σειρά μελετών στις Ιαπωνικές εταιρίες , ενώ οι Ville and  

Merret επισήμαναν και αυτοί το ίδιο προαναφερόμενο ,μέτρο μέτρησης της ανάπτυξης 

μετά από μια σειρά μελετών στις Αυστραλιανές επιχειρήσεις. 

Όμως το καταβεβλημένο κεφάλαιο είναι σημαντικό μέτρο μέτρησης της ανάπτυξης της 

επιχείρησης γιατί υποδηλώνει την αξία που έχει για τους μετόχους ,σύμφωνα με το 

χρηματικό κεφάλαιο το οποίο έχουν επενδύσει στην εταιρεία και ένας επιπρόσθετος 
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λόγος είναι ότι τους πληροφορεί για τις δραστηριότητες τα εταιρίας και εάν η Διοίκηση 

χρησιμοποιεί τα  χρήματα με συνετές κινήσεις. 

Πρέπει να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι τα συγκριτικά στοιχειά μέτρησης 

ανάπτυξης της επιχείρησης διαφέρουν από χώρα σε χώρα και από επιστήμονες σε 

επιστήμονες και εμπειρογνώμονες επομένως πρέπει να αναλύονται με περίσκεψη. 

Πάντως οι μεγαλύτερες και επιτυχημένες  επιχειρήσεις παγκοσμίως εξακολούθησαν να 

αυξάνουν τα χρηματοοικονομικά τους αποτελέσματα και να αναπτύσσονται ακόμη και 

μετά την ύφεση όπως η US Steel me 575  εκατομμύρια δολάρια κεφαλαιοποίησης από 

το 1912 και η General Motors , με 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια κεφαλαιοποίησης τον 

19ο αιώνα, ενώ συνέχισαν να ξεπηδάνε και άλλοι νεοεισερχόμενοι παίχτες πριν και 

μετά την ύφεση επιβίωσαν, άνθισαν και έγιναν ακόμα και leader στην αγορά λόγω του 

πρωτοποριακού ,καινοτομικού και ευφυούς πνεύματος το οποίο είχαν πορευόμενες με 

την στρατηγική της καινοτομίας ,την οποία θα εξετάσουμε λίγο πιο κάτω. 

Η Alumil και η αλυσίδα convenience stores (μαγαζιά άνεσης-ευκολίας , μετράνε την 

ανάπτυξη με τον τζίρο, η αλυσίδα σουπερμάρκετ Μασουτης με την αύξηση ή μείωση 

του τζίρου και το μερίδιο αγοράς, ενώ το τεράστιο εμπορικό κέντρο Mediterranean 

Cosmos μετράει με την βοήθεια της τεχνολογίας της καινοτομίας ,την επισκεψιμότητα, 

κατά πρώτον σε συνεργασία με την εταιρία Footfall, με ένα προηγμένο πληροφοριακό 

σύστημα με τζιπάκια ,το οποίο μετράει όσους μπαίνουν και βγαίνουν κατά την διάρκεια 

λειτουργίας του εμπορικού κέντρου και κατά δεύτερον με μετρήσεις manual από τους 

ίδιους τους εργαζόμενους του εμπορικού κέντρου ,ενώ μετέπειτα ακολουθούν οι 

συγκρίσεις με το κατά πόσο κοντά στην πραγματικότητα έγκειται η μέτρηση ,όπως 

υποστήριξε ο κύριος Κυριάκος Κονταξιάν, Διευθυντής του Mediterranean Cosmos. 

Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι πριν από τα μέσα του 1850 οι επιχειρήσεις ήταν 

μικρής κλίμακας και το εμπορικό πλεόνασμα αρχικά ανταλλασσόταν με 

αντιπραγματισμό.  

 

Η  ανάπτυξη μερικών μεγάλων επιχειρήσεων σε ορισμένους τομείς της εγχώριας 

οικονομίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία εδραζόταν στη διαμόρφωση , 

κατά τον G. Boyce and S.Ville σε μια ανθεκτική και σταθερή ζήτηση όπως τα 

μεταλλεία, την ζυθοποιία, τις οικοδομικές εργασίες και την βιομηχανία σιδήρου με την 

βιομηχανία Carron. Επίσης εμπορικοί οίκοι υπήρχαν στα παραθαλάσσια λιμάνια των 

πόλεων οι οποίες είχαν εμπορικούς δεσμούς με την Βρετανία , καθώς οι συνεχείς 
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βελτιώσεις στις μεταφορές και ειδικά στην ναυτιλία ,η οποία ήταν ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος μεταφοράς  δημιούργησαν ομοιγενέστερες αγορές με τη 

μεσολάβηση του χρήματος και εμπορικούς παραθαλασσίους οίκους στα λιμάνια  του 

Λίβερπουλ και του Μπρίστολ, όπου εκεί οι αγορές ήταν ταχύτατα  αναπτυσσόμενες . 

 

Στην Ιαπωνία υπήρχε το σύστημα των προστατευόμενων εμπόρων από το κράτος ,οι 

οποίοι είχαν ειδικά προνόμια και αποδίδεται αυτό με τον όρο goyo shonin , στα 

Ιαπωνικά  

 

Μετά το 1850 έγινε η εμφάνιση της μεγάλης κλίμακας επιχείρησης  η οποία σημαίνει 

μαζικοποίηση των προϊόντων ,σε φθηνότερη τιμή και κόστος λειτουργίας της 

επιχείρησης. Η αύξηση του μεγέθους της επιχείρησης  συνοδεύτηκε σε πολλούς 

κλάδους από την αυξημένη  συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγες επιχειρήσεις και την 

δημιουργία των κριτηρίων μέτρησης ,όπως το ενεργητικό και όλα αυτά που 

προαναφέραμε και ισχύουν μέχρι σήμερα ,καθώς ακόμη επικρατεί η επιχείρηση 

μεγάλης κλίμακας ,η οποία περιέχει την εσωτερική κλίμακα ,που αφορά το 

οργανωσιακό πλαίσιο της επιχείρησης και την εξωτερική κλίμακα, η οποία αφορά τους 

θεσμούς και το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.  

 

Παρατηρούμε όμως τα τελευταία χρόνια μια έντονη στροφή από την μεγάλη κλίμακας 

επιχείρηση με υψηλή συγκέντρωση λειτουργιών και μονάδες αποφάσεων , σε μικρές 

αποκεντρωμένες μονάδες και το πιο χαρακτηριστικό :μια τάση προς την εξειδίκευση ,η 

οποία όπως θ αναφέρουμε και στο μάρκετινγκ οι επιχειρήσεις ειδικά on line προτιμούν 

να στρέφονται στις εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε καταναλωτή ,λόγω των 

διαφορετικών συμπεριφορών , ψυχογραφικών στοιχείων ,στοιχείων προσωπικότητας 

,στυλ και διαφορετική ροή ζωής (γυναίκα ,η οποία έχει παιδιά, με ένα νέο κορίτσι). 

Είναι λογικό ότι οι ανάγκες τους είναι διαφορετικές κι ότι οι επιχειρήσεις για να 

επιβιώσουν και να αναπτυχθούν συμπορεύονται με τις ραγδαίες αλλαγές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος και των συνεχώς μεταβαλλόμενων καταναλωτικών 

προτεραιοτήτων και προτιμήσεων. 

Η νομική πλευρά των διαπραγματεύσεων και των στρατηγικών στα πλαίσια της 

ελευθερίας της επιχειρηματικής δράσης 
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- Η ελευθερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελεί ένα θεμελιώδες 

δικαίωμα του ανθρώπου και συνδέεται τόσο με την αυτοολοκλήρωσή του, όσο και με 

την ευημερία του 

- Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του συντάγματος καθένας έχει το δικαίωμα να 

αναπνεύσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, εφόσον δεν παραβιάζει τα δικαιώματα των 

άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα και τα χρηστά ήθη. 

- Η ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος 

της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας. 

- Η ελευθερία της επιχειρηματικής δραστηριότητας ασκείται με το δικαίωμα 

ίδρυσης και εκμετάλλευσης ιδιωτικών επιχειρήσεων εμπορικού ή βιομηχανικού 

χαρακτήρα. 

- Στα πλαίσια της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, πρωταρχικής σημασίας είναι η 

ελευθερία του ανταγωνισμού, η οποία συνίσταται στην ελευθερία πρόσβασης στην 

αγορά, στην ελευθερία του ανταγωνισμού μέσα σε αυτή, καθώς και στην απαγόρευση 

του αθέμιτου ανταγωνισμού. 

- Η ελευθερία του ανταγωνισμού απειλείται όχι τόσο από την Κρατική εξουσία, 

όσον εκ των «ένδον», όσο δηλαδή από ιδιωτικές συμφωνίες ή πρακτικές, οι οποίες 

περιορίζουν ή νοθεύουν τον ανταγωνισμό, καθώς και από την καταχρηστική 

εκμετάλλευση δεσπόζουσας ή μονοπωλιακής θέσης στην αγορά επιχειρήσεων με 

μεγάλη οικονομική δύναμη. 

- Υπάρχει το δίκαιο του ανταγωνισμού το οποίο στοχεύει στην ομαλή λειτουργία 

της αγοράς και έχει μέγιστη σημασία στην ομαλή διεξαγωγή της πολιτικής ζωής της 

χώρας. 

- Ο υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών μειώνει τον κίνδυνο της 

κατάχρησης της ισχύος. 

- Οι διαπραγματευτικές διαδικασίες έχουν μέγιστη σημασία στην ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων και για το λόγο αυτό ο Αστικός Κώδικας  στα άρθρα 197 και 198 

αναφέρεται στην ευθύνη εκ των διαπραγματεύσεων, δηλαδή, τα άρθρα αυτά 

αναφέρονται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων, που προηγείται του σταδίου της 

σύναψης της κύριας σύμβασης ή της  προσυμφώνου, του συμβατικού σταδίου, 

 καθαυτό και του μεταβατικού σταδίου. 
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- Η πολιτεία για την προστασία του καταναλωτή έχει προβεί στην θέσπιση 

ειδικής νομοθεσίας, με την οποία ο καταναλωτής προστατεύεται στις εκτεταμένες 

αστικές συναλλαγές του. 

- Η απελευθέρωση της αγοράς κάθε κράτους, το οποίο συμμετέχει στον διεθνή 

ανταγωνισμό είναι απαραίτητη η προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας 

του, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την διεθνή κατανάλωση, καθόσον η 

ανάπτυξη μόνο εντός των συνόρων του κράτους έχει όρια, τα οποία προσδιορίζονται 

από τα όρια της εθνικής κατανάλωσης.  Συνεπώς η ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι 

ζήτημα πρωταρχικής-ζωτικής σημασίας για την αύξηση παραγωγής βάσης της χώρας. 

- Επισημαίνεται ότι η ατομική πρωτοβουλία στοχεύει στην δημιουργία πλούτου, 

ο οποίος με την βοήθεια της προοδευτικής φορολόγησης και άλλων μέτρων, συντελεί 

στην μείωση της ανεργίας, και γενικά στην δημιουργία συνθηκών, οι οποίες βελτιώνουν 

το ποιοτικό επίπεδο και γενικά όλες τις πτυχές της ζωής των πολιτών κάθε χώρας. 

Ο ορισμός της στρατηγικής είναι πολύπλευρος και πολυδιάστατος και πολλές φορές 

αντικρουόμενος. Η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν έχει να προσφέρει ένα διεθνή ορισμό της 

στρατηγικής και οι απόψεις τους αναλώνονται σε αψιμαχίες και διαφορετική 

προσέγγιση των πραγμάτων, ενώ και οι πετυχημένοι μάνατζερς κορυφαίων εταιριών θα 

δώσουν ένα διαφορετικό ορισμό στη στρατηγική λόγω των προηγούμενων εμπειριών 

τους και βιωμάτων τους . Τρείς  ορισμούς θα δώσουμε μόνο ,οι οποίοι αποτελούν τον 

ακρογωνιαίο λίθο μιας πετυχημένης επιχείρησης και είναι γενικά παραδεκτοί  και είναι 

οι παρακάτω: 

4) «Στρατηγική είναι η απόλυτη ευθυγράμμιση των καλύτερων πρακτικών, 

δραστηριοτήτων και των ενεργειών μιας εταιρείας με σκοπό την εντόπιση ενός 

μοναδικού τμήματος πελατών και προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών , με 

αποτέλεσμα την κατάληψη μιας μοναδικής στρατηγικής θέσης στην αγορά, η οποία 

προσφέρει περισσότερη αξία στον πελάτη από ότι οι ανταγωνιστές» 

5) Στρατηγική είναι ένα συντεταγμένο ενεργειών που εκπληρώνουν τους στόχους, 

τους σκοπούς και τις επιδιώξεις μιας επιχείρησης. 

6) Στρατηγική είναι το πλαίσιο το οποίο καθοδηγεί τις επιλογές που ορίζουν τη 

φύση και την κατεύθυνση ενός οργανισμού. 
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Οι ρίζες της λέξης στρατηγική βρίσκονται στην Αρχαία Ελλάδα και προέρχονται από 

την σύνθεση των λέξεων «στρατός» και  «άγω», όπου το τελευταίο σημαίνει οδηγώ. 

Εκτός αυτού μια πλειάδα πρόσφατων βιβλίων , αναλύουν την πολεμική στρατηγική του 

Sun Tzu , κορυφαίος στρατηγός που έζησε στην Βορειοανατολική Κίνα πριν από 2.500 

χρόνια και θεωρείται ακόμα και σήμερα διάνοια στην πολεμική στρατηγική. Επομένως 

παρά την πατρότητα της ελληνικής λέξης στρατηγική τα βιβλία αυτά επιχειρούν να 

δώσουν μυστικά στρατηγικής επιτυχίας στα σημερινά διευθυντικά στελέχη 

επιχειρήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην διεθνή βιβλιογραφία ,η οποία αφορά την 

Διοίκηση των Επιχειρήσεων η λέξη στρατηγική χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 

1951  στο βιβλίο του Newman W.H : «Administrative Action :The Techniques of 

Organization and Management. Η στρατηγική είναι απαραίτητη λόγω του 

προσανατολισμού των κατευθύνσεων που δίνει στις διαδικασίες ,στους ανθρώπους της 

και σε όλο το οργανωτικό της πλαίσιο, επομένως για να το πετύχει αυτό λαμβάνει 

ομοιόμορφες αποφάσεις ,περιέχει τον σχεδιασμό τον έλεγχο και την ΄ 

αξιολόγηση ,πετυχαίνοντας μείωση του κινδύνου άστοχων ενεργειών και αύξηση της 

παραγωγικής βάσης λόγω αποφυγής της αβεβαιότητας ,προχωράει στον συντονισμό 

των δραστηριοτήτων  ,ορίζει την επιχείρηση και την θέση της απέναντι στον 

ανταγωνισμό και τελικός στόχος είναι μετά από όλες αυτές τις κινήσεις η διατήρηση 

ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Όπως είπαμε υπάρχουν και άλλοι πολλοί ορισμοί της στρατηγικής , όμως ο Porter 

υποστήριξε κάτι αξιοσημείωτο ότι η εστίαση μόνο στον επιτυχημένο ανταγωνισμό μιας 

επιχείρησης μέσω της στρατηγικής της και η συγκέντρωση των ενεργειών μόνο σε 

αυτόν  μπορεί να αποβεί καταστροφικό για την ανάπτυξη της επιχείρηση και εάν 

εγκλωβιστούν μόνο στους δείκτες συγκριτικής ανάλυσης (benchmarking) και στην 

μίμηση  και όχι πρώτα από όλα στην εξέταση της θέσης και της κατάστασης της 

επιχείρησης τους υπάρχουν πολλά παραδείγματα πετυχημένων εταιριών που 

χρεοκόπησαν ή πτώχευσαν λόγω της αποτυχίας να δημιουργήσουν μια μοναδική και 

ξεχωριστή θέση στον κλάδο ,γεγονός το οποίο είναι η πεμπτουσία της στρατηγικής ενώ 

πρεπει να αποφασίσουν τι θα προσφέρουν και τι όχι ,σε ποιους θα προσφέρουν και σε 

ποιους όχι  έχοντας σαν οδηγό τις παρακάτω τρείς πηγές: 

1) Την εξυπηρέτηση λίγων αναγκών ,αλλά πολλών πελατών  

2) Την εξυπηρέτηση διευρυμένου φάσματος αναγκών αλλά πολλών πελατών  
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3) Την εξυπηρέτηση ενός ευρύ όγκου αναγκών σε μια στενή γεωγραφική 

περιφέρεια. 

 Η σωστή συνεργασία ,η ορθή λήψη αποφάσεων και η αύξηση των πελατών  είναι πολύ 

λίγα για την εφαρμογή της στρατηγικής. Σημασία έχουν  και άλλοι πολύπλευροι 

παράγοντες και κυρίως το στοιχείο της καινοτομίας σε όλες τις διαδικασίες του 

οργανισμού , η ανάπτυξη στόχων και οραματισμών για το μέλλον και τα άλλα 

προαναφερόμενα στοιχεία τα οποία έγκειται στην σημασία της στρατηγικής , ενώ 

σύμφωνα με τον Μ.Porter ,το έτος 1996 υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες σε μια 

επιχείρηση ,οι οποίες έχουν μια λογική αλληλουχία και στοχεύουν ανάλογα με την 

αποτελεσματικότητα της  επιχείρησης στο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Οι 

Ιαπωνικές φίρμες είναι ένα τέτοιο παράδειγμα .  

Την θεωρία αυτή την εξέλιξε πολύ ο Καθηγητής Κ.Μαρκίδης ο οποίος διακήρυσσε ότι 

μια επιχείρηση για να είναι πετυχημένη πρέπει να έχει προσανατολισμένη και 

καινοτόμα στρατηγική , δημιουργώντας ένα οργανωσιακό πάζλ , το οποίο είναι 

δύσκολο ,μα μιμηθούν ή να αντιγράψουν  οι ανταγωνιστές ,με ισχυρή ηγεσία λήψης 

αποφάσεων και φυσικά το μυστικό της επιτυχίας είναι γενικά το ρητό που είπε «καμία 

επιχείρηση για να είναι επιτυχημένη δεν μπορεί να προσφέρει τα πάντα σε όλους». Το 

αρμονικό ταίριασμα των δραστηριοτήτων , η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα  ,η 

οποία λανθασμένα πολλές φορές μπερδεύεται με την στρατηγική , ο υπολογισμός του 

κόστους  και η σωστή χρησιμοποίηση των δραστηριοτήτων και των τμημάτων της 

επιχείρησης ,όπως το μάρκετινγκ και η διανομή και τέλος όπως είπε ο Gary Hamel  στο 

βιβλίο του Strategy as a Revolution ,στο οποίο υποστήριξε ότι η στρατηγική είναι 

απαραίτητο να αμφισβητεί και να συγκρούεται με το status quo και να παραβιάζει τους 

κανόνες του παιχνιδιού είναι απαραίτητα στοιχεία για την σύσταση μιας επιτυχημένης 

στρατηγικής. 

Εκτός αυτών ο Porter υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική είναι η επίτευξη και ο 

σχεδιασμός μοναδικών δραστηριοτήτων , με την βοήθεια και την ενθάρρυνση των 

ευρηματικών ομαδικών/ατομικών πρωτοβουλιών , την επιλογή μιας στρατηγικής θέσης 

κλπ. η οποία θα οδηγήσει σε ένα διαφοροποιημένο σύνολο της αγοράς για να 

παραδοθεί ένας μοναδικός συνδυασμός  της αξίας ,υποστηρίζει την στρατηγική 

ανάπτυξη της εταιρίας ,συμβαδίζει με τα λόγια του Yioggi Berra ,ο οποίος υποστήριξε 

«Εάν δεν ξέρεις προς τα πού πηγαίνεις το πιθανότερο είναι να καταλήξεις σε άλλο 

μέρος». 
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Οι δέκα σχολές της στρατηγικής σκέψης κατεγράφησαν από τους Μitzberg H . and J. 

Lampel  για να αναδείξουν την πορεία της μορφής της στρατηγικής πριν από το 1965 

,χρονολογία κατά την οποία εμφανίστηκε η πρώτη σχολή , να καταγράψουν τις 

μεταβολές στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος με αποτέλεσμα οι στρατηγική 

να μετασχηματίζεται και να αποφύγουν την μυωπική αντίληψη της χάραξης 

στρατηγικής ,η οποία αντιμετωπίζεται τυφλά όπως λένε από όλους τους 

εμπλεκόμενους. Ο αριθμός δέκα επιλέχθηκε σε συνεργασία με τον ψυχολόγο Miller G  

βάση της αντιληπτικής μνήμης των αναγνωστών ,οι οποίοι θυμούνται τον αριθμό δέκα.  

 Οι σχολές αναφέρονται παρακάτω: 

1)Η σχολή του σχεδιασμού : Ήταν η πρώτη σχολή η οποία έθεσε το θέμα ότι η 

στρατηγική δεν είναι μόνο διαισθητική. 

2)Η σχολή της τοποθέτησης : O Porter έδωσε την ώθηση για την υποστήριξη της 

αναλυτικής διαδικασίας πριν την εφαρμογή της στρατηγικής Άμεσο αποτέλεσμα ήταν η 

επινόηση της  θεωρία παιγνίων , της  «αλυσίδα αξίας» και των στρατηγικών ομάδων 

3)Η επιχειρηματική σχολή: Η σχολή αυτή έδωσε ώθηση στην σκέψη ότι για την 

εφαρμογή της σωστής επιχειρηματικής στρατηγικής ,η ηγεσία ,δηλαδή η Διοίκηση 

πρέπει να είναι αξία και να φέρει την αποδοτικότητα και άλλα επιτυχημένα 

επιχειρηματικά αποτελέσματα στην εταιρία. 

4)Η γνωστική σχολή: Η σχολή αυτή υποστηρίζει ότι η χάραξη της στρατηγικής  

πραγματοποιείται μέσω διανοητικής διαδικασίας. 

5) Η σχολή της εκμάθησης : Η στρατηγική εδώ πέρα υποστηρίζεται ότι είναι μια 

αναδυόμενη διαδικασία μέσω πολυάριθμων παραγόντων  και όχι μια ξαφνική 

εφεύρεση. 

6)Η σχολή της ισχύς: Η στρατηγική υποστηρίζεται ότι περιλαμβάνει την 

διαπραγμάτευση και τα στοιχεία επιτυχίας αλλά και της διαδικασίας της  όπως πειθώ 

και αντιπαράθεση. Αυτή η άποψη ονομάστηκε «πολιτική άποψη». Η δεύτερη πτυχή 

(«μικροεξουσία) υποστηρίζει την δημιουργία στρατηγικών και συλλογικών συμμαχιών 

7)  Η πολιτιστική σχολή : Υποστηρίζει ότι για την ανάπτυξη της στρατηγικής και την 

επιτυχία της επιχείρησης πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αναβαθμιστεί η πολιτιστική 

κουλτούρα και οι κοινωνικές διαστάσεις. 
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8) Η περιβαλλοντική σχολή: Η σχολή αυτή πραγματεύτηκε την διαμόρφωση της 

στρατηγικής και την επιχειρηματική δράση με σαφείς περιορισμούς οικολογικών 

κριτηρίων και προστασίας του περιβάλλοντος. 

9) Η θεσμική σχολή:  Όπως διεκήρυσσε αυτή σχολή η εφαρμογή της στρατηγικής και η 

επιχειρηματικότητα δέχεται θεσμικές πιέσεις. 

10) Η σχολή της διαμόρφωσης:  Αυτή ήταν μια διαδικασία μετασχηματισμού όπου 

μελετήθηκε η πραγματικότητα της επιχειρηματικής ζωής και η χάραξη στρατηγικής 

σύμφωνα με όλους τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. 

Τα συμπεράσματα τα οποία εξάγουμε είναι: 

1) Η στρατηγική δεν είναι μια γραμμική διαδικασία και δεν εξελίσσεται παθητικά 

αλλά περέχει ένα σύνολο εμπειριών, βημάτων, σταδίων και ιδεών (διανοητικής 

σκέψης). 

2)  Τα νέα είδη στρατηγικών προκύπτουν μέσα από την δύναμη της πληροφορίας, 

την ανταλλαγή γνώσεων ,τις στρατηγικές συμμαχίες/συνεργασίες κλπ. 

3) Η συνεχής μάθηση επομένως είναι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  

4) Η εξέλιξη της στρατηγικής ωθείται από τον ανταγωνισμό και τις δυνάμεις του 

εξωτερικού περιβάλλοντος 

5) Η εφευρετικότητα σε αντίθεση με την μίμηση κατέχει καίριο ρόλο για την 

επιτυχημένη χάραξη της στρατηγικής και την αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης. 

 

1. Η Στρατηγική της καινοτομίας. 

Η καινοτόμος στρατηγική ανθίζει και αναζητάται λόγω του καπιταλιστικού 

νεοφιλελεύθερου περιβάλλοντος ,το οποίο προάγει έχει φέρει σαν αποτέλεσμα τον 

αδυσώπητο ανταγωνισμό της αγοράς , τον αγώνα για την ανάπτυξη , την εγκαθίδρυση 

και την επιβίωση των επιχειρήσεων , τον κατακερματισμό τις αγοράς και την εξάρτηση 

της ανάπτυξης των επιχειρήσεων από εξωτερικούς παράγοντες όπως η θεσμική , νομική 

, ενεργειακή πολιτική καθώς και από εσωτερικούς παράγοντες όπως η αφοσίωση των 
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εργαζομένων ,η επίλυση συγκρούσεων με τα συνδικάτα και ότι περιλαμβάνει το 

οργανωσιακό πλαίσιο και τα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία. 

Οι επιχειρήσεις για να επιτύχουν επιβάλλεται να έχουν μια μοναδική ,ξεχωριστή 

στρατηγική σε σχέση με το ποιο είναι το target group στο οποίο θα απευθυνθούν , ποια 

θα είναι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και ποιο προϊόν θα τους προσφέρουν καθώς 

και με πιο τρόπο θα πραγματοποιήσουν την επιχειρηματική τους λειτουργία 

αποτελεσματικότερα, δηλαδή τα καθήκοντα των εσωτερικών τμημάτων της 

επιχείρησης όπως μάρκετινγκ ,διανομή , logistics κλπ και πως θα τα εφαρμόσουν  αυτά 

επιτυχημένα σε πραγματικές επιχειρηματικές συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον , 

ώστε να επιτευχθεί ο τελικός σκοπός , ο οποίος είναι η ικανοποίηση του πελάτη. 

Κατά τον Derek f.Abell η στρατηγική θέση αποτελείται από τα εξής τρία ερωτήματα: 

1) Σε ποιους πρεπει να στοχεύσω ως πελάτες μου 

2) Τι προϊόντα ή υπηρεσίες μπορώ να προσφέρω  

3) Πώς πρέπει να γίνει αυτό  

Επίσης απαιτείται ισχυρή ηγεσία  η οποία να πραγματοποιεί σαφείς επιλογές και να 

λαμβάνει  σαφείς ,σωστές ή αλλιώς κατάλληλες ανάλογα με τις συνθήκες στρατηγικές 

αποφάσεις  

Η στρατηγική της καινοτομίας περιλαμβάνει την δημιουργικότητα/εφευρετικότητα,την 

προαγωγή του διαλόγου , το σχεδιασμό του οράματος της εταιρίας και πώς αυτό θα 

γίνει πραγματικότητα και τέλος την διαφοροποιημένη ,μοναδική και ξεχωριστή θέση 

μέσα στον κλάδο ,με στόχευση σε ανεκμετάλλευτα τμήματα της αγοράς. 

Καμία θέση δεν μένει για πάντοτε μοναδική λόγω της μίμησης των στρατηγικών 

θέσεων  της επιχείρησης από άλλους ανταγωνιστές και την ύπαρξη εγκαθιδρυμένων 

εταιριών στον κλάδο , οι οποίες θα προσπαθήσουν να ανακαταλάβουν το χαμένο 

ανεκμετάλλευτο τμήμα της αγοράς  εφαρμόζοντας επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής 

τους και εφαρμογή καλύτερων ή βελτιωτικών πρακτικών. Για τον λόγο αυτό οι 

επιχειρήσεις πρέπει συνεχώς να βρίσκονται σε επαγρύπνηση  για την εκμετάλλευση 

νέων στρατηγικών θέσεων και ανεκμετάλλευτων τμημάτων της αγοράς και είναι 

απαραίτητο να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την διαφοροποίηση των θέσεων τους 

και τον συνεχή επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής. Οι καθιερωμένοι ανταγωνιστές 

πολεμούν μεταξύ τους για οριακά οφέλη από το ίδιο μερίδιο αγοράς ,ενώ οι 
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στρατηγικοί καινοτόμοι εξασφαλίζουν τεράστια κομμάτια της αγοράς , τα οποία συχνά 

αποτελούν μια νέα αγορά, την οποία βοήθησαν οι ίδιοι να δημιουργηθεί. Η 

πραγματικότητα όμως δείχνει ότι ελάχιστες είναι οι εταιρίες ,οι οποίες εφαρμόζουν 

αυτή την μέθοδο και ένας λόγος είναι ότι πιστεύουν ότι όλες οι στρατηγικές θέσεις 

έχουνε καταληφθεί. Οι καθιερωμένες εταιρίες έχει αποδειχτεί ότι είναι οι πιο κακοί 

καινοτόμοι λόγω της αυταρέσκειας αυτών που έχουνε πετύχει ,οπότε ισχυρίζονται ότι οι 

πολιτικές τους είναι επιτυχημένες και δεν χρειάζεται να τις αλλάξουν, λόγω  

αβεβαιότητας και φόβου σε τι θα μεταμορφωθούν  κι τρίτον λόγω του φόβου μήπως 

καταστρέψουν οι ίδιες τους παράγοντες της επιτυχίας τους. ΣΕ αυτό το θέμα πρέπει να 

πραγματοποιήσουν μια ανάλυση κόστους-οφελημάτων για να εξετάσουν εάν η 

καινούργια προτεινόμενη στρατηγική θα είναι συμφέρουσα. Πάντως η επίδραση των 

νοητικών μοντέλων ,τα οποία ονομάζονται αλλιώς ταμπού, στερεότυπα κλπ. 

διαδραματίζουν βασικότατο ρόλο στις στρατηγικές αποφάσεις της εταιρίας. Τα νοητικά 

μοντέλα είναι ένας συγκεκριμένος τρόπος σκέψης  για οποιοδήποτε θέμα και σε σχέση 

ακόμα και με την οικογένεια και με το φιλικό μας περιβάλλον και διαμορφώνουν την 

συμπεριφορά μας ,αφού είναι ένα ολόκληρο αξιακό σύστημα. Για τον λόγο αυτό οι δύο 

διαφορετικοί ανθρωποι για παράδειγμα θα ερμηνεύσουν διαφορετικά ένα φαινόμενο. 

Τα νοητικά μοντέλα έχουν τεράστια συμβολή σε έναν οργανισμό καθώς προκαλούν:  

i. Παθητική σκέψη  

ii. Απόρριψη νέων δημιουργικών πληροφοριών  

iii. Στερεότυπα ,στρατηγικές, συγκεκριμένο οργανωσιακό πλαίσιο ,δομή και αξίες,, 

πράγματα τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. 

Η επιχειρησιακή δραστηριότητα είναι το μεγαλύτερο νοητικό μοντέλο της κάθε 

επιχείρησης και πηγάζουν από την ηγεσία η οποία θέτει τους κανόνες.  

Τα νοητικά μοντέλα τα οποία δεν αλλάζουν είναι ο νούμερο ένα παράγοντας της 

στρατηγικής αποτυχίας και της αποτυχίας ή της απαξίωσης των προϊόντων της 

εταιρείας από  την αγορά. Ασφαλώς κατά την άποψη μας οι καθιερωμένες εταιρίες ή 

τουλάχιστον οι περισσότερες είναι κακοί καινοτόμοι για τι τα τόσο ισχυρά νοητικά 

μοντέλα τα  οποία έχουν εγκαθιδρυθεί και είναι αναμφισβήτητα λόγω της μέχρι τώρα 

επιτυχίας της εταιρείας , οπότε κάθε ευρηματική , καινοτόμα καινούργια ιδέα 

απορρίπτεται λόγω του φόβου της απώλειας της επιτυχίας . Πάντως μέχρι τώρα 

διαπιστώσαμε από τα ευρήματα των συνεντεύξεων ότι μόνο η αλυσίδα convenience 
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stores Speaty A.E επαναπροσδιορίζει σε προκαθορισμένα σε τακτά χρονικά διαστήματα 

την στρατηγική του ,(ανά δύο περίπου μήνες),παρόλο που και οι τρείς άλλες 

επιχειρήσεις στηρίζονται στην καινοτομία με διαφορετικό όμως τρόπο. ενώ η Alumil 

δεν καινοτομεί σε τεχνολογίες παραγωγής ή στα δίκτυα ,καθώς τα υφιστάμενα δίκτυα 

και οι τεχνολογίες τους είναι υπερσύγχρονες . Η Alumil καινοτομεί σε προϊόντα όπως 

για παράδειγμα σε αγορές όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση δημιουργεί μονάδες 

επεξεργασίας προφίλ για την πληρέστερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της  

με στόχο την δημιουργία αυτόνομων μονάδων επεξεργασίας προφίλ  και εξυπηρέτηση 

με 50 μηχανικούς, οι οποίοι βοηθούν τον πελάτη στην σωστή επιλογή τυπολογίας 

κουφώματος, Από την άλλη ο Μασουτης πραγματοποιεί συσκέψεις σε όποια ώρα και 

στιγμή χρειαστεί λόγω της οικογενειακής φύσης της επιχείρησης, ενώ το εμπορικό 

κέντρο Cosmos θεωρεί ότι θα επαναπροσδιορίσει την στρατηγική ,όποτε αυτό χρειαστεί 

αλλά οι κινήσεις τακτικής και στρατηγικής ήταν τόσο πετυχημένες που δεν χρειάστηκε 

να επαναπροσδιορίσει την στρατηγική του. Αυτό βέβαια μας γεννά κάποια ερωτήματα , 

καθώς δεν είναι δυνατόν όσο επιτυχημένες στρατηγικές κινήσεις και αν γίνονται να μην 

έχει επαναπροσδιοριστεί η στρατηγική του εδώ και 10 χρόνια από την ίδρυση του. 

Ακόμα και κινήσεις όπως η ανακαίνιση καταδεικνύουν στρατηγικό 

επαναπροσδιορισμό. Χρησιμοποίει εκτεταμένα βέβαια την καινοτομία παρέχοντας  

έναν προσανατολισμό customer experience καθώς περιέχει υπηρεσίες για φόρτιση του 

κινητού, ανάληψη χρημάτων, για check in των εισιτηρίων  (βλέπε συνεντεύξεις 

κεφάλαιο 23) για επαναδιόρθωση χαλασμένου τακουνιού, κλειδιού ή ραψίματος 

κουμπιού  σε συνδυασμό με μια πληθώρα καταστημάτων και χώρων ψυχαγωγίας ,σε 

ένα καλά οργανωμένο περιβάλλον ,όπου έχει ο καταναλωτής την αίσθηση της 

ασφάλειας ,καθώς φυλάσσεται από ειδικά συνεργεία φύλαξης. Σε όλες τις περιπτώσεις 

συνεντεύξεων τις αποφάσεις για την λήψη αποφάσεων σχετικά με την επιλογή 

στόχευσης του group και της προσφοράς προϊόντων λαμβάνει η Διοίκηση. 

Η επιχειρηματική δραστηριότητα διακρίνεται σε τρείς κατηγορίες : 

1.  Ο παραδοσιακός ορισμός με «βάση το προϊόν», ο οποίος δέχτηκε εντονότατη 

κριτική για επιχειρηματική μυωπία από τον T.Levitt στο άρθρο του “Marketing 

Myopia”. 

2. O προαναφερόμενος ακαδημαϊκός συγγραφέας πρότεινε η επιχειρηματική 

δραστηριότητα να οριστεί «σύμφωνα με την  

λειτουργία την οποία πρέπει να επιτελεί για λογαριασμό του πελάτη  
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3. Ο τρίτος και πρόσφατος ορισμός των Hamel G. and C.K.Prahalad ,  

το έτος 1994 είναι «ο προσδιορισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας σύμφωνα με 

τις βασικές δυνατότητες τους.» 

Ο Simon άσκησε σφοδρή κριτική  στο ορισμό του Levitt, υποστηρίζοντας ότι ο 

εξειδικευμένος προσδιορισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας ,έφερε στην 

κορυφή πολλές γερμανικές επιχειρήσεις. 

Πάντως σύμφωνα δεν υπάρχει κατάλληλος ορισμός λόγω της διαφορετικής φύσης και 

άρα της διαφορετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκούν οι εταιρίες. Η κάθε 

επιχείρηση έχει τον κατάλληλο ορισμό της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ,εμείς 

όμως αναφέραμε ότι πιστεύουμε σε γενικές γραμμές ότι ο τρίτος ορισμός είναι πιο 

αληθινός,, λιγότερο περιοριστικός και αναδεικνύει τα ανταγωνιστικά σημεία του 

προϊόντος /υπηρεσίας της επιχείρησης Φυσικά όπως πιστεύουμε ενέχει τον κίνδυνο τα 

προϊόντα τα οποία δεν είναι στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της να παραγκωνηθούν 

και να απαξιωθούν από τους καταναλωτές. 

Η υιοθέτηση όμως τολμηρών και μεγαλόσχημων ορισμών οδήγησε κατά το 1960-1980 

σε καταστροφικά αποτελέσματα χιλιάδες εταιρίες στην Αμερική ,με αποτέλεσμα  το 

1995 ,1997 να υπάρξει μια μεταστροφή προς πιο εφικτούς στόχους και 

προσδιορισμούς. Είναι λογικό η κάθε εταιρία ακόμη και ο κάθε άνθρωπος να τοποθετεί 

εφικτούς στόχους ,ώστε να μπορεί σύμφωνα με τις ικανότητες και τις δεξιότητες που 

κατέχει να τους επιτύχει. 

Ο προσδιορισμός του target group και της προσφοράς προϊόντων πρεπει να περάσει 

από το στάδιο της αποδοχής και της απόρριψης  και του κόστους –οφελημάτων,  για να 

εξετάσει η επιχείρηση ποιο θα είναι το στοχευόμενο πελατολόγιο της και ποια προϊόντα 

,με τι χαρακτηριστικά θα προσφέρει στους πελάτες ,καθώς όπως είπαμε για να έχει μια 

επιτυχημένη πορεία η επιχείρηση δεν μπορεί να προσφέρει τα πάντα σε όλους . Αυτή 

την επιτυχημένη συνταγή επιλογής πελατών και προσφοράς  προϊόντων ακολούθησε 

κορυφαία στον κόσμο εταιρία ηλεκτρικών ειδών Skill, την οποία εξαγόρασε η 

γερμανική Bosch, με σκοπό να επιβάλει και να διατηρήσει το brand name της και τα 

κέρδη αυξήθηκαν κατακόρυφα , με αποτέλεσμα να γίνει leader  στην παγκόσμια αφορά 

ηλεκτρικών ειδών. 

Η επιχείρηση όμως πρεπει να προσέξει τις παρακάτω στρατηγικές παγίδες: 
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1)  Το κόστος ευκαιρίας 

2)   Η αποφυγή τολμηρών αποφάσεων και υπέρμετρων φιλοδοξιών 

3) Η ασάφεια και η σύγχυση της καταλληλότητας του πελάτη , λόγω των 

αντικρουόμενων του χαρακτηριστικών  Αποφεύγεται με στάθμιση των κριτηρίων που 

έχει θέσει η εταιρεία για την καταλληλότητα του πελάτη και η στάθμιση των 

συντελεστών βαρύτητας 

4)  Η εμπλοκή στα γρανάζια της εσωτερικής πολιτικής  η οποία περιλαμβάνει την 

υπονόμευση τμημάτων ,ομάδων, προσώπων κλπ, λόγω προσωπικών και πολιτικών 

συμφερόντων. 

Ο μύθος ότι στον πελάτη πρέπει να δίνει η επιχείρηση πάντα αυτό που θέλει πρεπει να 

καταρριφθεί. 

Τις αποφάσεις στόχευσης πελατών και προσφοράς  προϊόντων επιβάλλεται να τις 

αναλαμβάνει η Διοίκηση και όχι τα τμήματα τα οποία είναι κοντά στον πελάτη για να 

υπάρχει μια ενιαία κατευθυντήρια γραμμή στρατηγική και στόχος. 

Η άποψη του πελάτη ως τρόπος εντοπισμού νέου προϊόντος είναι αναπόφευκτο λογικά 

ότι  θα οδηγήσει ε υποκειμενικές αντιλήψεις ανάλογα με τις επιθυμίες τους και πρέπει 

να επισημάνουμε ότι οι εταιρίες πρέπει να αξιολογούν με πολλή ανάλυση τον 

συγκεκριμένο τρόπο σχεδιασμού νέων προϊόντων, καθώς τα αποτελέσματα είτε μπορεί 

να μην είναι αναμενόμενα ,είτε καταστροφικά για την επιχείρηση. 

Η αναγνώριση των πόρων αναγκών του πελάτη , το σωστός οργανωτικός συνδυασμός 

με τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος ,η στρατηγική ευρωστία, η φύλαξη από 

την μίμηση και την αντιγραφή  των σπάνιων περιουσιακών στοιχείων , η ανάλυση της 

στρατηγικής κλίμακας, η εξασφάλιση της συναισθηματικής δέσμευσης των 

εργαζομένων και κατά την άποψη μας η σταδιακή εγκατάλειψη της παλαιάς θέσης 

,επενδύοντας περισσότερους πόρου σταδιακά στην νέα εφόσον είναι πιο προσοδοφόρα 

στρατηγική θέση σε συνδυασμό με την στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας, η οποία 

δεν αλληλεξαρτάται αλλά αλληλεπιδρά με την καινοτομία και αποτελεί ένα νέο πνεύμα 

κουλτούρας διαχείρισης της τεχνολογίας , η οποία πρέπει να εμποτίσει όλο τον 

οργανισμό  συνιστούν τα μυστικά της επιτυχημένης καινοτομικής συνταγής μιας 

επιχείρησης. 
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Η στρατηγική διαχείριση ης καινοτομίας εφαρμόζεται από όλες τις επιχειρήσεις, στην 

Αlumil και στον Μασούτη με  το υπερσύγχρονο κέντρο logistics, ενώ στη πρώτη με την 

καινοτομία στα προϊόντα , στο Cosmos με υπερσύχρονες μετρήσεις προσβασιμότητας 

κλπ. , και στο Speaty εφαρμόζεται μόνο η καινοτομική τεχνολογία με υπερσύγχρονα 

μηχανήματα παραγωγής κλπ. 

 

 

2) Η στρατηγική διαφοροποίησης  

 Επειδή όλες οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να είναι ηγέτες κόστους στρέφονται 

στην παραγωγή διαφορετικών προϊόντων από τους ανταγωνιστές με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, ώστε ο πελάτης να είναι διατεθειμένος να  πληρώσει παραπάνω για να 

το αποκτήσει. 

 Γενικά η διαφοροποίηση έχει ως στόχο το  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τις 

καλύτερες  οργανωτικές διαδικασίες και οργανωτικό πλαίσιο, τα οποία πρέπει να 

σχεδιαστούν με μοναδικότητα, συνεχή καινοτομία, με την φιλοσοφία της Διοίκησης 

ολικής ποιότητας, με μία σαφή χάραξη  της στρατηγικής και του μείγματος ποιος / τι / 

πως, αλλά  λαμβάνοντας  υπόψη και όλα τα δεδομένα της επιχείρησης για τον ορθότερο 

τρόπο υλοποίησης της στρατηγικής της διαφοροποίησης.  

3) Η στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης   

Η στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης επιτυγχάνεται μέσω της οριζόντιας ανάπτυξης, 

δηλαδή κατά πρώτον μέσω  «της επέκτασης» ή διεύρυνσης  των προϊόντων της 

επιχείρησης σε άλλες γεωγραφικές  περιοχές ή της αύξησης της ποικιλίας των 

προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρονται στις υπάρχουσες αγορές. 

Η στρατηγική της οριζόντιας ολοκλήρωσης πρακτικά είναι η κυρίαρχη πρακτική στη 

σύγχρονη εποχή, ειδικά σε κλάδους  όπου οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές οφείλονται 

σε αλλαγές του περιβάλλοντος και μεγέθους όπως οι τραπεζικοί, οι πετρελαϊκοί, οι 

αυτοκινητοβιομηχανικοί, τηλεπικοινωνιακοί, κλάδοι ψυχαγωγίας και κυρίως 

φαρμακευτικοί όπου μία επιχείρηση δεν  κατέχει μερίδιο αγοράς άνω της τάξης του 10-

12%. 

 

4) Οι εξαγωγές και οι συγχωνεύσεις πρέπει να γίνονται με πολύ προσοχή, καθόσον 

κρύβονται πολλοί κίνδυνοι, όπως αναφέρθηκαν αναλυτικά στο οικείο κεφάλαιο της 

παρούσας εργασίας. 
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5) Η στρατηγική της κάθετης ολοκλήρωσης. 

Ενδείκνυται, όταν, απαιτείται η προστασία της ποιότητας των προϊόντων της 

επιχείρησης, καθώς και όταν διαπιστώνεται η ύπαρξη ακριβών ή και αναξιόπιστων 

προμηθευτών ή διανομέων, όταν θα υπάρχουν πλεονεκτήματα από την σταθερή 

παραγωγή, όταν η επιχείρηση αναλαμβάνοντας επενδύσεις θα αποκτήσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  από εξειδικευμένους  πόρους, καθώς και όταν με τον 

τρόπο αυτό θα θέσει φραγμούς εισόδου στους ανταγωνιστές. Υπάρχουν και 

μειονεκτήματα όπως αυτά αναλύονται στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας. Επί πλέον  

δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στη σημερινή εποχή εμφανίζονται και νέες τάσεις πέρα 

από την κάθετη ολοκλήρωση, όπως περιγράφονται αναλυτικά στο ίδιο κεφάλαιο, ως 

ανωτέρω. 

 

6) Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ηγεσία κόστους μπορεί να  επιτευχθεί μόνο σε 

σχέση με κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ή με κάποια συγκεκριμένη αγορά και η αλυσίδα 

αξίας της κάθε επιχείρησης είναι ένας σωστός οδηγός για να υποστηρίξει  την 

στρατηγική μείωση του κόστους, λαμβάνοντας υπόψη τα κόστη που αντιστοιχούν στις 

διάφορες επί μέρους λειτουργίες της επιχείρησης, όχι μόνο στην εσωτερική θέση της 

επιχείρησης, αλλά και  εκτός της επιχείρησης, στις αλυσίδες αξίας των προμηθευτών, 

των καναλιών διανομής και των καταναλωτών. 

Ειδικότερα για να επιτευχθεί πλεονέκτημα κόστους απαιτούνται οικονομίες  κλίμακας 

και οι περισσότερες σημαντικές οικονομίες κλίμακας έχουν σχέση με την ποσότητα 

παραγωγής, σε συνάρτηση με τον εξειδικευμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, με το 

κόστος κατασκευής παραγωγικών εγκαταστάσεων, με την εξειδίκευση προσωπικού, με 

το κόστος γενικών εξόδων, καθώς και με τις οικονομίες μάθησης, ως επίσης με την 

εκμετάλλευση της παραγωγικής δυναμικότητας, με το κόστος των εισροών, με την 

αποδοτικότητα της Διοίκησης, με αλληλεξαρτήσεις με άλλες επιχειρήσεις, όταν είναι 

επωφελές με το σωστό χρονισμό και γενικά με τις πολιτικές της επιχείρησης. 

Στην προσπάθεια  όμως για την  μείωση του κόστους  η επιχείρηση θα πρέπει να 

προσπαθήσει επιπλέον να μην απαξιωθούν τα προϊόντα της στο μυαλό του  

καταναλωτή (και να αναζητήσει αυτός νέα ελκυστικά προϊόντα)  και γενικά να μην 

μειωθεί η αξιοπιστία του προϊόντος της. 

 

7) Σήμερα, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης οι επιχειρήσεις διεθνοποιούνται με 

καταιγιστικούς ρυθμούς και η διεθνής στρατηγική αποτελεί αναγκαιότητα για την 
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ανάπτυξη βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η μη διεθνής επέκταση μπορεί 

να της δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ανταγωνιστικότητας. 

 Μεγάλες ευκαιρίες ανοίγονται για διείσδυση των επιχειρήσεων στις διάφορες 

εθνικές αγορές λόγω της σημαντικής χαλάρωσης των εθνικών προστατευτικών μέτρων 

και εμποδίων. 

 Η διεθνοποίηση εξασφαλίζει πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις εφόσον γίνει με 

περίσκεψη και εφόσον ληφθούν υπόψη τα σχετικά  κριτήρια, όπως προαναφέρθηκαν 

στο σχετικό κεφάλαιο, προκειμένου να διεθνοποιηθεί η  επιχείρηση. 

 Ειδικότερα εφόσον διεθνοποιηθεί παρουσιάζεται αύξηση στην κερδοφορία, 

εξασφαλίζεται καλύτερη εμπειρία σχετικά με το προϊόν, μπορεί να μεταφέρει την 

παραγωγή της από ένα μέρος σε άλλο μέρος με σκοπό να ρίξει το κόστος παραγωγής 

(μικρότερο κόστος πρώτων υλών, μεταφορικών, κόστος εργασίας). 

 Η επιχείρηση πρέπει να λάβει υπόψη της και τους κινδύνους από την 

διεθνοποίηση, όπως την οικονομική και πολιτική ρευστότητα του περιβάλλοντος. 

 Οι συγκεκριμένες μορφές που θα ακολουθήσει η επιχείρηση κατά την 

διεθνοποίησή της, επιβάλλονται από τις υπάρχουσες συνθήκες,  σε σχέση με το προϊόν 

που ενδιαφέρεται να εξάγει και την χώρα στην οποία πρόκειται να εξάγει. Σημαντικό 

ρόλο στην διεθνοποίηση μίας εταιρείας διαδραματίζουν οι συνθήκες που υπάρχουν στο 

μητρικό – εθνικό της περιβάλλον. 

 Η τελική όμως επιτυχία ή αποτυχία  εξαρτάται από την καταλληλότητα και την 

αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που θα  ακολουθήσει η επιχείρηση. 

 Υπάρχουν όμως και μικρές επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται, διεθνώς, με 

επιτυχία, μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν ταυτόχρονα ένα μίγμα 

διαφορετικών τρόπων εισόδου σε νέες αγορές πολλών χωρών, ταυτόχρονα. Οι 

επιχειρήσεις αυτές προσεγγίζοντας την αγορά – στόχο λαμβάνουν υπόψη διάφορους 

παράγοντες (κουλτούρα, γλώσσα,  δίκτυα  διανομής κλπ.). 

 

8) Η στρατηγική συμμαχία προτιμάται από την εξαγορά λόγω του συνεργατικού και μη 

επιθετικού χαρακτήρα της,  σε αντίθεση με την εξαγορά, παρόλο που μια επιχείρηση 

μπορεί να θεωρεί την σύμμαχό της εταιρία ως υποψήφια αγοραζόμενη και να ελέγχει 

εάν πληρεί τις προϋποθέσεις. Γενικώς σε κάθε περίπτωση  για να επιτύχει μία 

στρατηγική συμμαχία απαιτείται αλληλοσυμπλήρωση των ικανοτήτων των 

στρατηγικών συμμάχων, καθώς και η ύπαρξη συνεργατικής κουλτούρας μεταξύ των. 

Στο οικείο κεφάλαιο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά και για άλλους λόγους που οδηγούν 
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στην επιτυχία μίας στρατηγικής συμμαχίας, ως και για τους λόγους που μία στρατηγική 

συμμαχία μπορεί να οδηγηθεί σε αποτυχία. 

 

9) Η στρατηγική της χρηματοδότησης της επιχείρησης πρέπει να ευθυγραμμίζεται 

απόλυτα με την γενικότερη στρατηγική της επιχείρησης, η οποία  περιλαμβάνει τους 

επιχειρηματικούς στόχους με βάση χρηματοοικονομικά και ποιοτικά κριτήρια και να 

έχει το χαρακτηριστικό της ευελιξίας, ώστε να προβλέπει και να προσαρμόζεται στους 

κινδύνους του εξωτερικού περιβάλλοντος, αλλά και να μην δημιουργεί η ίδια  

κινδύνους για την επιχείρηση. 

 

10) Είναι ζωτικής σημασίας για την χώρα, η πολιτική της Κυβέρνησης, μέσω 

νομοθετικών αλλαγών και λοιπών πρωτοβουλιών, να καταβάλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια ώστε να οικοδομηθεί μία πολιτικοοικονομική σταθερότητα στη χώρα που 

θα κατατείνει στην δημιουργία ενός εύρωστου περιβάλλοντος, το οποίο θα ενθαρρύνει 

και θα υποστηρίζει  τις ξένες επενδύσεις στην χώρα μας,  ούτως ώστε να ιδρυθούν, να  

στηριχθούν και να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις και γενικά να ευδοκιμήσει η 

επιχειρηματικότητα. Διότι μόνο έτσι θα  οδηγηθεί η κοινωνία σε ευημερία και θα 

μειωθεί ο αριθμός των ανέργων και θα επέλθει η αύξηση του ακαθαρίστου εγχώριου 

προϊόντος, γεγονός που θα ωφελήσει τη χώρα και γενικά όλους τους πολίτες. 

 

11) Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας εταιρείας γνωρίζουμε ότι συνίσταται στα 

στρατηγικά περιουσιακά της στοιχεία όπου περιλαμβάνονται οι άνθρωποι,  πέραν των 

υλικών και οργανωτικών πόρων.  Όπως διαπιστώνεται δύο από τις τρεις κατηγορίες 

πόρων, δηλαδή οι οργανωτικοί και οι ανθρώπινοι συνδέονται άμεσα με την λειτουργία 

της διαχείρισης των  ανθρωπίνων πόρων. Η πολιτική της επιχείρησης πρέπει να 

στοχεύει στην ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, διότι χωρίς τα 

στοιχεία αυτά, η επιχείρηση είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. 

 Για την επιτυχία του στόχου αυτού είναι απαραίτητη η εφαρμογή διαφόρων 

πολιτικών σε σχέση με κίνητρα, με βελτίωση  των ικανοτήτων του προσωπικού, με 

καλλιέργεια εταιρικής  κουλτούρας, με τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους 

χώρους εργασίας, με το γενικότερο κλίμα εντός της επιχείρησης  κλπ., ως αναλύεται 

διεξοδικά το θέμα αυτό στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 

 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 
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- Με τον όρο διαπραγμάτευση νοείται η διεξαγωγή συνομιλιών για την 

διεκπεραίωση θέματος ή επίλυση διαφοράς (Γ.Μπαμπινιώτης , Λεξικό Νέας Ελληνικής 

Γλώσσας, 2002, σελ. 491). 

- Οι άνθρωποι διαπραγματεύονται άλλοτε σημαντικά θέματα και άλλοτε 

αμελητέα ζητήματα. 

- Η δομή και οι διαδικασίες των διαπραγματεύσεων είναι βασικά οι ίδιες τόσο σε 

προσωπικό επίπεδο, όσο σε διπλωματικό και επιχειρησιακό επίπεδο. 

- Η σωστή διαπραγμάτευση μπορεί να συμβάλει τόσο στην επίλυση του πιο 

απλού ζητήματος, δηλαδή στην βελτίωση των καθημερινών συνθηκών ζωής των 

διαπραγματευομένων ατόμων, όσο και στην πρόοδο επίλυσης κρίσιμων ζητημάτων, για 

ολόκληρους λαούς προκειμένου να επέλθει «δίκαια ειρήνη» μεταξύ αντιμαχομένων 

κρατών. 

- Σήμερα παρατηρούμε μια συνεχή αύξηση της σημασίας «της αγοράς»  σε 

ολόκληρο τον κόσμο.  Η εν λόγω αύξηση της σημασίας της αγοράς αντανακλάται στις 

αυξανόμενες ροές διεθνών αγαθών, κεφαλαίων και υπηρεσιών.  Στα πλαίσια αυτά, 

σήμερα, κάθε επιχείρηση για να επιβιώσει στον υφιστάμενο σκληρό ανταγωνισμό, 

πρέπει να μπορέσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα παράγει να διαθέσει στο 

καταναλωτικό κοινό, ώστε, να τύχουν αποδοχής από αυτό και ειδικότερα οι μεγάλες 

επιχειρήσεις για να επιβιώσουν πρέπει να αναζητήσουν καταναλωτές πέρα από τα όρια 

της χώρας προέλευσης, προπαντός, όταν η χώρα αυτή είναι μικρού ή μεσαίου μεγέθους 

όπως είναι η χώρα μας. 

- Στην σημερινή εποχή οι επιχειρηματικές διαπραγματεύσεις δεν είναι πλέον 

προβλέψιμα, αλλά περιστασιακά συμβάντα που λίγοι επαγγελματίες μπορούν να τα 

χειριστούν.  Η αύξηση των στρατηγικών αναθέσεων και των ολοκληρωμένων 

πωλήσεων και η αυξημένη προσφυγή των επιχειρήσεων σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, 

έχουν κάνει τις διαπραγματεύσεις πιο πολύπλοκες, δυναμικές και σημαντικές.  Μαζί με 

τις αλλαγές αυτές έρχεται η ευκαιρία για την δημιουργία μιας νέας οργανωσιακής 

δεξιότητας.  Ακολουθώντας μια στρατηγική και συστημική προσέγγιση απέναντί τους, 

όχι μόνο κατά τον χρόνο που διενεργούνται οι διαπραγματεύσεις με την άλλη πλευρά, 

αλλά και στις φάσεις προετοιμασίας και αναθεώρησης, οι εταιρίες μπορούν να 

μετατρέψουν την διαπραγμάτευση σε μια επιχειρηματική διαδικασία με άφθονα 

εργαλεία για την δημιουργία αξίας μέσα από την διαδικασία. 

- Οι διαπραγματευτικές ικανότητες μιας επιχείρησης αποτελούν απαραίτητο 

στοιχείο για την επιχείρηση. 
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- Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αναλύσαμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά 

ενός καλού διαπραγματευτή, καθώς και τις στρατηγικές και τις τακτικές τόσο της 

επιμεριστικής (win/Lose), όσο και της συνθετικής (win/win) διαπραγμάτευσης μέχρι το 

κλείσιμο των συμφωνιών  καθώς και την διαδικασία της αξιολόγησης που πρέπει να 

ακολουθείται, πάντοτε, μετά από κάθε διαπραγμάτευση. 

- Ανεξάρτητα από τις διαφορές που εμφανίζουν αυτά τα δύο είδη της 

διαπραγμάτευσης παρατηρούμε ότι και οι δύο εμφανίζουν σημαντικές ομοιότητες σε 

αρκετά σημεία.  Σε κάθε περίπτωση αντικειμενικός σκοπός της κάθε πλευράς είναι 

κυρίως, μέσα από διαδικασίες και μεθόδους να προσεγγίσει την άλλη πλευρά, ώστε να 

την οδηγήσει στα σημεία που αυτή θεωρεί ότι είναι ευνοϊκότερα για αυτήν. 

- Όλες οι φάσεις που προαναφέρθηκαν, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, 

πρέπει να τηρούνται από τον κάθε ικανό διαπραγματευτή, διότι σε διαφορετική 

περίπτωση, μπορεί, τα αποτελέσματα να είναι παντελώς αρνητικά. 

- Όπως εν τέλει προείπαμε η διαπραγμάτευση είναι αναγκαία τόσο για το 

εσωτερικό της επιχείρησης, προκειμένου να επικρατεί «εργασιακή ειρήνη», όσο και για 

το εξωτερικό της επιχείρησης, με τους προμηθευτές, με τα κανάλια διανομής, με 

άλλους επιχειρηματίες κλπ. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει, καταφανέστατα, η μέγιστη σημασία των 

Στρατηγικών και των Διαπραγματευτικών διαδικασιών, τόσο για την βιωσιμότητα, όσο 

και για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

Όσον αφορά την επίλυση των διενέξεων είναι απαραίτητη για την εργασιακή 

ειρήνη, την πρόοδο και την ανάπτυξη της επιχείρησης ,πηγάζει από μια γκάμα 

παραγόντων  και κλιμακώνεται από το πρώτο στάδιο, όπου υποκρύπτεται δειλά ως 

ασυμφωνία μέχρι το στάδιο της σύγκρουσης. Επομένως πρεπει να βρεθεί ένας έμπειρος 

διαπραγματευτής που θα επιλύσει διαπραγματεύσεις μεταξύ ατόμων, μέσα σε μία 

ομάδα ,μεταξύ ομάδων ,μεταξύ της επιχείρησης και του πελάτη ο οποίος αποφέρει 

κέρδη και μεταξύ των σωματείων με διαφορετικούς κανόνες-τρόπους ,με 

αντικειμενικότητα και βάζοντας στην άκρη τα συναισθήματα του , χρησιμοποιώντας 

επίσης και το εργαλείο της ευφυούς συναισθηματικής νοημοσύνης ώστε να υπάρχει 

εργασιακή ειρήνη και ικανοποίηση των εργαζομένων 
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Το μείγμα μάρκετινγκ περιέχει τα 4 P  : 1) Product – προϊόν, 2) Price – τιμή, 3) 

Promotion – Διαφήμιση ή προώθηση, 4) Place – τοποθέτηση, διανομή.  

Το Βρετανικό Ινστιτούτο μάρκετινγκ, για να αποδώσει την έννοια του 

μάρκετινγκ χρησιμοποιεί τον ακόλουθο ορισμό «μάρκετινγκ» είναι η διαδικασία της 

διοίκησης με την οποία εντοπίζονται, προβλέπονται και ικανοποιούνται οι ανάγκες του 

καταναλωτή με κάποιο κέρδος για την επιχείρηση.  

Ένας άλλος ορισμός του μάρκετινγκ είναι αυτός που ορίζει το μάρκετινγκ ως 

την διαδικασία που συνδυάζει τα μέσα της επιχείρησης με τις ανάγκες του καταναλωτή.   

Σε μία επιχείρηση θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις που θα παίρνουν υπόψη τους 

το σύνολο των προϊόντων, που παράγει αυτή  καθώς και τις μεταξύ τους 

αλληλεπιδράσεις. Οι αποφάσεις αυτές που αφορούν στην χάραξη των κατευθύνσεων 

και στον μακροχρόνιο προγραμματισμό του μάρκετινγκ μπορούν να περιγράφουν με 

τον όρο «διαδικασία στρατηγικού προγραμματισμού αγοράς».  Ο αντικειμενικός 

σκοπός του στρατηγικού προγραμματισμού αγοράς είναι αφενός μεν να καθορισθούν οι 

ανάγκες της αγοράς τις οποίες μπορεί να εξυπηρετήσει η επιχείρηση και αφετέρου πως 

θα επιτύχει και διατηρήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σ’ αυτές.    

 Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται γι’ αυτό το σκοπό είναι ένα, η 

τμηματοποίηση της αγοράς μέσω γεωγραφικής τμηματοποίησης, δημογραφικής 

τμηματοποίησης, ψυχογραφικής τμηματοποίησης και τμηματοποίηση με βάση την 

συμπεριφορά. Η βάση ανάλυσης η οποία αναπτύχθηκε το 1978 είναι το δεύτερο 

εργαλείο και περιλαμβάνει  οκτώ ομάδες καταναλωτών που αναφέρθηκαν στην 

βιβλιογραφική επισκόπηση. 

 Η τμηματοποίηση σε διεθνείς αγορές πραγματοποιείται  ακριβώς όπως η 

τμηματοποίηση στις εγχώριες αγορές.  

 Το τρίτο εργαλείο είναι η επιλογή τμημάτων στόχων της αγοράς.  Το τέταρτο 

εργαλείο η διαφοροποίηση και τοποθέτηση προϊόντων, η οποία είναι πολύ σημαντική, 

καθώς είναι η θέση η οποία θα καταλάβει το προϊόν στο μυαλό των καταναλωτών.  

 Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται με τέσσερις μορφές 1) περισσότερα οφέλη σε 

ψηλότερη τιμή, 2) περισσότερα οφέλη στην ίδια τιμή, 3) ίδια οφέλη σε χαμηλότερη 

τιμή και 4) λιγότερα οφέλη σε πολύ χαμηλότερη τιμή.  

 Η στρατηγική του προϊόντος είναι το πρώτο P, όπου το προϊόν είναι συνήθως 

και το πρώτο και βασικό  στάδιο εφαρμογή του στρατηγικού μείγματος μάρκετινγκ 

στην αγορά και αποτελεί την καρδιά αυτού του συγκερασμού. Περιλαμβάνει  τις 

κατηγοριοποιήσεις προϊόντων σε α) καταναλωτικά και β) βιομηχανικά.  
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 Η μάρκα καθιερώνεται ανάλογα με την προτίμηση του αγοραστικού κοινού  ενώ 

υπάρχουν και στρατηγικές μάρκετινγκ για υπηρεσίες που είναι παρόμοιες. Οι διαφορές 

των υπηρεσιών από το προϊόν είναι 1) η αυλοτητα, 2) η φθαρτότητα, 3 η ετερογένεια 

και 4) η αδιαιρετότητα.  

 Ένα προϊόν έχει ένα συγκεκριμένο κύκλο ζωής ο οποίος αποτελείται από στάδια 

εισαγωγής, ανάπτυξης , ωρίμανσης και παρακμής.  

 Το δεύτερο Ρ είναι η στρατηγική τιμολόγησης, την οποία στη σημερινή εποχή 

της πληροφόρησης οι πελάτες έχουν ασκήσει ιδιαίτερα διαπραγματευτική δύναμη 

σχετικά με την πτώση της τιμολόγησης.   

 Η στρατηγική του συστήματος διανομής που είναι το τρίτο Ρ, είναι 

επιφορτισμένη με το καθήκον να παραδώσει το προϊόν τη στιγμή ακριβώς που το θέλει 

ο πελάτης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο φυσικής διανομής ή logistics  και τα συστήματα 

just in time.  

 Η προβολή που είναι και το τελευταίο Ρ, υπαγορεύει ότι χωρίς αυτήν τα 

υπόλοιπα συστατικά του μάρκετινγκ δεν επαρκούν και δεν είναι ολοκληρωμένα εάν δεν 

την προσθέσουμε ώστε να γνωρίσει το προϊόν το ευρύ καταναλωτικό κοινό. 

 Οι επιχειρήσεις σήμερα πρεσβεύουν ένα συντονισμένο διαφημιστικό μήνυμα 

και  υιοθετούν την φιλοσοφία των επικοινωνιών ολοκληρωμένου μάρκετινγκ –  Ε.Ο.Μ. 

Η διαφήμιση, η προσωπική πώληση, οι δημόσιες σχέσεις και το άμεσο μάρκετινγκ είναι 

τα μέρη του μείγματος προβολής. 

 Το άμεσο μάρκετινγκ και το   online μάρκετινγκ έχει καταλάβει πολύ χώρο στη 

σημερινή πραγματικά και έχουμε οδηγηθεί από την επικοινωνία   b 2 c  στην 

επικοινωνία C2B , ενώ πολλοί προβληματισμοί υπάρχουν για την επικέντρωση της 

ηθικής στο μάρκετινγκ λόγω των social media της ευρείας χρήσης του διαδικτύου, της 

πληροφόρησης των προσωπικών στοιχείων από τα  social media του κάθε ατόμου και 

την παραβίαση του απορρήτου.  

 

Η στρατηγική της διαφοροποίησης εφαρμόζεται σε όλες τις μελέτες περιπτώσεις. Η 

στρατηγική ηγεσίας κόστους εφαρμόζεται επιπρόσθετα στο  Speaty A.E.και η  

στρατηγική διεθνοποίησης στην Alumil και στο Cosmos. Η στρατηγική της οριζόντιας 

ολοκλήρωσης εμφανίζεται στον Μασούτη. Οι εταιρείες Alumil και Cosmos έχουνε 

πραγματοποιήσει εξαγορές όπως ισχυρίζονται φιλικές αλλά η επιχειρησιακή 

πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Η Alumil μόνο παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιεί 

στρατηγικές συνεργασίες ,ενώ στις διαπραγματεύσεις όλοι υποστήριξαν ότι 

χρησιμοποιούν την διαπραγμάτευση συνθετική μέθοδο διαπραγμάτευσης win/win , 
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αλλά σε ένα αδυσώπητο επιχειρησιακό περιβάλλον ,όπου  καθένας προσπαθεί να γίνει 

ο ανταγωνιστικός και προφυλάσσει τα συμφέροντα του και τα στρατηγικά περιουσιακά 

του στοιχεία ή επιμεριστική διαπραγμάτευση win/lose στον επιχειρηματικό κόσμο ,μας 

φαίνεται πιο αληθινή, εκτός των περιπτώσεων κατά τις οποίες θέλει η επιχείρηση να 

διατηρήσει μακροχρόνιες σχέσεις με την αντίπαλη πλευρά.  

Επίσης η επιχειρησιακή και η στρατηγική νοημοσύνη ,’έννοιες  που η εξέταση και η 

μελέτη τους βρίσκεται  σε εμβρυακό στάδιο  ,οι  οποίες αναπτύχθηκαν  σε υπερσύχρονα 

πληροφοριακά προγράμματα λήψης στρατηγικών  θεμάτων όσον αφορά το εσωτερικό 

και το εξωτερικό περιβάλλον αποφάσεων της εταιρίας  της εταιρείας , τα οποία τα 

συναντάμε σε διάφορες εκδοχές και σε διαφορετικές περιπτώσεις λήψης αποφάσεων 

όπως για παράδειγμα στην διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση τους επερχόμενους 

πιθανούς κινδύνους στο εξωτερικό περιβάλλον , την επιτυχημένη αποτελεσματικότητα,, 

την μόχλευση των πόρων, στην αναμόρφωση του οργανωσιακού πλαισίου και δομής , 

την ποιότητα των αποφάσεων διαχείρισης σε επείγουσες ,κρίσιμες ή μη καταστάσεις 

διαχείρισης ,όπως ο σχεδιασμός  ,στην επιτάχυνση των αποφάσεων  η οποία έχει ως 

στόχο την παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την εταιρεία και βελτίωση της 

διαχειριστικής ικανότητας της εταιρείας, οι προβλέψεις στόχων στο υφιστάμενο και στο 

πιθανό τροποποιημένο νομικό πλαίσιο , η διαχείριση μέσα από υπερσύχρονες web-

based και on line βάσεις δεδομένων της εφοδιαστικής αλυσίδας , του τμήματος logistics  

και των άλλων λειτουργιών της επιχείρησης , η παροχή πιθανών λύσεων ακόμα και για 

την επίλυση προβλημάτων των εργαζομένων , είναι τα μυστικά  στρατηγικής 

επιχειρηματικής τεχνολογίας του μέλλοντος ,τα οποία έχουν να υποσχεθούν πολλά για 

την επιχείρηση, αλλά λόγω της πρόσφατης ανακάλυψης τους, κυρίως χρησιμοποιούνται 

από τις  επιχειρήσεις leader στο εξωτερικό αλλά και από ταχύτατα αναπτυσσόμενες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 Στον τομέα πάντως της στρατηγικής διαχείρισης της τεχνολογίας η χώρα μας και οι 

επιχειρήσεις παρακολουθούν τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομικές τάσεις , αλλά 

δυσκολεύονται στην εφαρμογή. Πιο συγκεκριμένα βέβαια η χώρα μας εμφανίζεται να 

παρακολουθεί τις τάσεις στις τεχνολογικές εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον και κυρίως 

στην Αμερική, την Ιαπωνία και τις Σκανδιναβικές χώρες. Επίσης «γενικότερα 

παγκοσμίως υπάρχει μια τάση χρησιμοποίησης της τεχνολογίας σε τελικά προϊόντα από 

τους καταναλωτές ,αλλά παράλληλα μια «δυσκολία αφομοίωσης και εμβάθυνσης 

τεχνολογικών καινοτομιών οι οποίες απαιτούν σύνδεση με την οργάνωση της εργασίας 

και της παραγωγής ,με θεσμικές μεταβολές , με αλλαγή νοοτροπιών , με συστηματική 
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διαχείριση , με τη δυνατότητα  οργάνωσης , σχεδιασμού και υλοποίησης σύνθετων 

τεχνολογικών έργων στα οποία εμπλέκονται πολλοί και διάφοροι φορείς» (White M. 

G.Bruton , 2010)   

Η επίδοση της Ελλάδας ανάμεσα σε 29 Ευρωπαϊκές χώρες ,ήρθε στην 17η  θέση 

σύμφωνα με «Global Entrepreneurship Monitor –GEM», δηλαδή στα ελληνικά «Το  

Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηματικότητα», το έτος 2010. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο παγκοσμιοποιημένο νεοφιλελεύθερο καπιταλιστικό  

περιβάλλον αδυσώπητου ανταγωνισμού ,ραγδαίων αλλαγών των εξωτερικών συνθηκών 

και εσωτερικών συνθηκών  ξεκινώντας από τα πολιτικοοικονομικά και 

κοινωνικοπολιτιστικά χαρακτηριστικά ,μέχρι των συνεχών αλλαγών στις προτιμήσεις 

και τις ανάγκες των καταναλωτών, του  κυνηγιού επιλογής των ταλέντων, των 

συστημάτων υψηλής απόδοσης , του ολοένα υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου και 

διάφορων άλλων χαρτοφυλακίων προσόντων γνώσης, προσωπικότητας, ατομικών 

χαρακτηριστικών και επικοινωνίας, τον αναπροσδιορισμό τα στρατηγικής θέσης και 

την αναδιαμόρφωση του οργανωτικού πλαισίου,  οι επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες να 

αναπτύσσονται με ραγδαίο ρυθμό ,ώστε να ανταποκρίνονται στον ανταγωνισμό ,να 

είναι ένα βήμα μπροστά από τους ανταγωνιστές και να έχουν το πλεονέκτημα της 

πρώτης κίνησης μέσω της μεθόδου time-based competition, με αποτέλεσμα να μην 

παρακμάσουν ,να μην απαξιωθούν από την αγορά τα προϊόντα τους και να 

εξασφαλίσουν την βιωσιμότητα τους, μέσω της ανάπτυξης ,της καινοτομίας, και των 

κατάλληλων στρατηγικών και διαπραγματευτικών κινήσεων. To θέμα της ανάπτυξης σε 

εθνικό ,κοινωνικό πολιτικό ,πολιτιστικό και επιχειρηματικό πλαίσιο  ακόμα και σε 

εθνικό επίπεδο απασχόλησε με έντονο ενδιαφέρον τους Διεθνείς Οργανισμούς .Μετά 

από μια σειρά αλλεπάλληλων θεωριών, νέο-μαρξιστικών μέχρι και φιλελευθέρων, 

Συνεδρίων ,Συσκέψεων και Ψηφισμάτων από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα 

,καθιερώθηκε ο όρος «αειφόρος ανάπτυξη» (sustainable development) στην Διάσκεψη 

του Ρίο το 1992 ,ενώ η Παγκόσμια Διάσκεψη του Γιοχάνεσμπουργκ επισφράγισε αυτό 

τον όρο και με πρωτοβουλία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ρομάνο Πρόντι 

όπως δήλωσε «είναι καιρός να περάσουν από τα λόγια στ έργα» Η αειφόρος ή βιώσιμη 

ανάπτυξη είναι όρος ο οποίος περιλαμβάνει την ευθύνη της περιβαλλοντικής και 

κοινωνικής  εταιρικής κουλτούρας των επιχειρήσεων. Το 2012 με την Παγκόσμια 

Διάσκεψη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των ΗΕ «Rio+20» τέθηκαν περαιτέρω φιλόδοξοι 

στόχοι. 
Η ανάπτυξη της επιχείρησης  επιτυγχάνεται με εσωτερικά και εξωτερικά 

κριτήρια. Τα εξωτερικά κριτήρια λαμβάνουν χώρα με την γεωγραφική επέκταση και 

την διεθνοποίηση, , με την διεύρυνση των δίαυλων διανομής, προώθησης και 

επικοινωνίας  και  με την επέκταση του εύρους  των προϊόντων με την  στρατηγική της 

διαφοροποίησης . Η εσωτερική ανάπτυξη περιλαμβάνει σε νομικό επίπεδο την 

απόκτηση εταιρικής μορφής, ενώ σε οργανωτικό επίπεδο αναπτύσσεται με βελτιωτικές 

κινήσεις ή επιχειρηματικού εγχειρήματος και αναδιάρθρωση –αναμόρφωση του 
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οργανωσιακό πλαισίου όπως με εξαγορές ,συγχωνεύσεις και στρατηγικές συμμαχίες . Η 

μέτρηση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων γίνεται με κριτήρια κεφαλαιοποίησης αγοράς 

με τον  τζίρο, το μερίδιο αγοράς, το ενεργητικό της επιχείρησης, την παραγωγή, με τις 

πωλήσεις και με το ποσοστό Ανθρωπίνου Δυναμικού. Στην παρούσα μεταπτυχιακή 

εργασία τα ευρήματα μας καταδείκνυαν την μέτρηση με τον τζίρο ως κυρίαρχο δείγμα 

βαθμού ανάπτυξης. Μελετήσαμε τα δυνατά και  τα αδύνατα σημεία κάθε μεθόδου 

μέτρησης  , αλλά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το μερίδιο αγοράς  είναι ένα πολύ 

καλό κριτήριο μέτρησης της ανάπτυξης ,καθώς καταδεικνύει την στρατηγική και 

επιχειρηματική θέση την οποία κατέχουμε στον κλάδο, βγάζοντας κατ’επέκταση 

συμπεράσματα έμμεσα για τον τζίρο και τις πωλήσεις  και συμπεράσματα σχετικά με το 

αν είμαστε ψηλά ή χαμηλά στον στρατηγικό χάρτη ,στον οποίο καταδεικνύονται ακόμα 

και το αν είμαστε σε κλάδο υψηλής ανάπτυξης με χαμηλή κερδοφορία και το 

αντίστροφο ,επιτρέποντας  στις εταιρείες με αυτό τον τρόπο να διεξάγουν βελτιωτικές ή 

διορθωτικές κινήσεις. Η ιστορική αναδρομή των επιχειρήσεων μας αποκάλυψε ότι η 

εμφάνιση της μεγάλης κλίμακας επιχείρησης, η οποία είναι χαρακτηριστικό της 

σύγχρονης εποχής με την μαζικοποιημένη ποσότητα παραγωγής και την επιλεγμένη 

στόχευση στα τμήματα αγοράς πραγματοποιήθηκε μετά το 1850, ενώ πριν στην 

διεξαγωγή μελέτης ανάπτυξης κατά τομέα αποκάλυψε ότι στην αρχή οι συνδιαλλαγές 

πραγματοποιούνταν με αντιπραγματισμό, ενώ μετά πραγματοποίησαν την εμφάνιση 

τους εξειδικευμένες ομάδες παραγωγών, όπως ξυλουργοί, τεχνίτες κλπ, οι οποίοι 

συναλλάσσονταν με χρήμα. Έπειτα  εφαρμοζόταν η πολιτική της διαμόρφωσης 

«υψηλότερων κατώτατων κλιμάκων αποτελεσματικότητας». Παραδείγματα εταιρειών 

της συγκεκριμένης αναπτυξιακής διεργασίας ήταν η σκωτσέζικη βιομηχανία 

κατεργασίας σιδήρου Carron (Kirby,1994), η αγγλική βιομηχανία κατεργασίας σιδήρου 

Ambrose Crowley και τα μεγάλα ανθρακωρυχεία των Μόντατζι, Λίντεν και Μπόουις 

της βορειοανατολικής Αγγλίας (Pollard,1965). 

Οι περιπτώσεις αυτών των επιχειρήσεων είναι αξιοσημείωτες είτε λόγω της μεγάλης 

απασχόλησης ανθρωπίνου δυναμικού, είτε λόγω της υψηλής τους κεφαλαιοποίησης 

,είτε λόγω του καλού προμηθευτικού τους συστήματος , της εφοδιαστικής  τους 

αλυσίδας και των logistics ,πάντα σε όρους εκείνης της εποχής ,είτε και των τριών 

συνδυαστικών στοιχείων. 

 Η συνεχής βελτίωση στις εσωτερικές μεταφορές και ειδικά της ναυτιλίας η οποία 

άνθιζε τον 18ο αιώνα και  θεωρείτο ο αποτελεσματικότερος τρόπος μεταφοράς, 
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οδήγησε στην δημιουργία «μεγαλύτερων και ομοιογενέστερων αγορών», με την συνεχή 

επέκταση της συναλλαγής με χρήμα και όχι με αντιπραγματισμό. 

 To  γεγονός αυτό και η   επιτυχία των γρηγορότερων συστημάτων παράδοσης, τα 

οποία τώρα εξελίχθηκαν ως τρόπος και ως έννοια και ονομάζονται στην σημερινή 

εποχή συστήματα Just In Time, ήταν η αρχή της διεθνοποίησης των εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων των τότε επιχειρήσεων και της εγκατάστασης στα ταχέως 

αναπτυσσόμενα λιμάνια, όπως τα λιμάνια της Λίβερπουλ και του Μπρίστολ. Με τις 

αποικιακές αγορές να συνδέονται στενά με ισχυρότατους δεσμούς με αυτά τα λιμάνια 

έχοντας πρόσβαση στο εξαγωγικό εμπόριο, σε πηγές προμηθειών και το προνόμιο της 

αντιγραφής των τεχνικών των παλαιοτέρων βρετανικών επιχειρήσεων λεγόμενοι 

κυρίαρχοι ή  «οι πρίγκιπες του εμπορίου» είχαν πρόσβαση στα μεγαλύτερα ναυτιλιακά 

κέντρα της Αμερικής , όπως αυτά της Βοστόνης, της Νέας Υόρκης και της 

Φιλαδέλφειας ,όπως ο οίκος Hancock ο οποίος κατείχε τα πρωτεία των αμερικανικών 

αποικιακών επιχειρήσεων ,ενώ στην Αυστραλία ο Robert Campbell από το Σύδνεϋ ήταν 

ο μεγαλύτερος «έμπορος και εισαγωγέας από τις αρχές του 19ου αιώνα». 

Η ανάπτυξη επήλθε ταχέως και στην Ιαπωνία με καταστήματα σε ολόκληρη σχεδόν την 

γεωγραφική περιφέρεια (πόλεις και κωμοπόλεις), μέσω κυρίαρχων εμπορικών οίκων. 

Στόχος αυτών των εμπορικών οίκων ήταν η «λαϊκή εγχώρια αγορά», ενώ ταυτόχρονα 

ένα περαιτέρω βήμα στρατηγικής ανάπτυξης ήταν οι καινοτόμες πολιτικές μάρκετινγκ 

που χρησιμοποιούσαν , οι οποίες ήταν Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής φύσεως και 

εμπνεύσεως ,όπως οι πωλήσεις με μετρητά, οι σταθερές τιμές και οι αλυσίδες 

καταστημάτων και πολυκαταστημάτων.(Roberts,1973)με συνέπεια τεραστία 

πληθυσμιακή αύξηση στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις πόλεις με λιμάνια όπως ,τα 

λιμάνια του Σάκοι και του Σουσάμι. Βέβαια υπήρχαν διάφοροι περιορισμοί στο εμπόριο 

των χώρων του τότε απομονωτισμού πολιτική αυτή ονομάζεται στα ιαπωνικά Sakoku. 

Η πρώτη γενιά πολυεθνικών εταιριών , με τεράστιο μέγεθος μπορούμε να ισχυριστούμε 

ότι ήταν οι ευρωπαϊκές Αγγλικές προνομιακές εταιρίες του 18ου αιώνα, με δικαίωμα στο 

μονοπώλιο για κυβερνητικούς λόγους, όπως η χορήγηση δανειακών κεφαλαίων και ως 

«εθνικά οχήματα εξερεύνησης και αποικισμού». 

Το ρουσφετολογικό-πελατειακό και οικογενειοκρατικό σύστημα που υπήρχε στα 

Ιαπωνικά αποδίδεται με τον όρο “goyo shonin”. 
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Τα ναυτιλιακά συμβόλαια ,τα οποία γνώρισαν τρομερή άνθιση και τα προϊόντα σιδήρου 

και μηχανολογικού εξοπλισμού με συμβασιούχους τον Crowley και τον Maudslay.  

Ο Robert Morris ,ο οποίος διεξήγαγε συμβόλαια ήδη από την εποχή της Ανεξαρτησίας 

στην Αμερική ήταν ένα τέτοιο παράδειγμα. 

Σημαντικό επίσης μερίδιο είχαν και οι κτηματικές περιουσίες με τον Pollard να 

ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιούνταν περισσότερο για «κοινωνικές παρά σε εμπορικές 

φιλοδοξίες» στην Βρετανία.  

 Την θέση τους πήρε η ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων ,η οποία απαιτούσε 

διαφορετικούς οργανωτικούς στόχους και στρατηγικά βήματα όπως η ευελιξία ,η 

συνεργασία ,το όραμα, ο καταμερισμός του κόστους εξειδικευμένη παραγωγή και 

προσωπικό, η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού κλπ.  

Οι όλο και συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, καθώς και της ανάγκης επεκτασιμότητας, διεθνοποίησης και αλλαγή 

του οργανωσιακού πλαισίου όμως δημιούργησαν τις οικονομίες κλίμακας 

Στόχος μας στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία είναι να αναδείξουμε με ποιο τρόπο οι 

στρατηγικές και οι διαπραγματεύσεις  βοηθάνε στην  οικοδόμηση ανάπτυξη της 

επιχείρησης η οποία έγκειται κυρίως στην αφοσίωση (loyalty) ,την ικανοποίηση και την  

συναισθηματική δέσμευση των καταναλωτών, σύμφωνα με τα κριτήρια 

αποτελεσματικής τμηματοποίησης, στοχοθέτησης  και λήψης αποφάσεων των 

καταναλωτών .Η έρευνα όσον αφορά τους καταναλωτές κατέδειξε ότι πρέπει για την 

ικανοποίηση τους να πληρούνται ορισμένα κριτήρια όπως καταρχήν το προϊόν να 

ξεπερνά τις προσδοκίες του καταναλωτή και τα χαρακτηριστικά του να είναι 

ταυτισμένα με τις επιθυμίες  των target group,που αντιπροσωπεύουν Ο ορισμός της 

στρατηγικής πάντως σε όλα τα άρθρα τα οποία μελετήσαμε είναι διαφορετικός .Πρέπει  

να κατανοήσουμε ότι δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός της στρατηγικής, 

καθώς καθορίζεται από τις εμπειρίες, τις γνωστικές προκαταλήψεις, την αντιληπτική 

ικανότητα και τις τακτικές τις οποίες χρησιμοποιεί ο επιχειρηματίας ή ο manager. Ένα 

μόνο στοιχείο σύμφωνα με την έρευνα μας είναι κοινά αποδεκτό: ότι η στρατηγική 

βοηθάει την εταιρία στην κατάληψη μιας μοναδικής στρατηγικής και ξεχωριστής θέσης 

στον κλάδο, τα περισσότερα πλεονεκτήματα και αυτό επιτυγχάνεται μέσω της 

στρατηγικής καινοτομίας. Η στρατηγική καινοτομία βοηθάει στην κατάληψη αυτής της 

μοναδικής θέσης στον στρατηγικό χάρτη μέσω της άδραξης ευκαιριών 
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ανεκμετάλλευτων τμημάτων της αγοράς ,τα οποία έχουν αγνοήσει οι ανταγωνιστές 

αλλά στην πραγματικότητα με την μέθοδο του σταδιακού πειραματισμού και εισαγωγής 

προϊόντων, της δοκιμής και της απόρριψης, της ανάλυσης και του σχεδιασμού ,του 

επαναπροσδιορισμού σε τακτά διαστήματα της στρατηγικής, της προσεκτικής 

σχεδίασης και τακτικής επαναξιολόγησης του μείγματος σε ποιους απευθυνόμαστε, τι 

προσφέρουμε και με πιο τρόπο ,αποδεικνύονται τόσο προσοδοφόρα και ταχέως 

αναπτυσσόμενα . ώστε οι κάτοχοι των  εταιριών οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτά 

γίνονται leader του κλάδου και της αγοράς. Οι εταιρίες οι οποίες κατέχουνε μια τέτοιου 

είδους θέση είναι απαραίτητο να διαφυλάξουν τα στρατηγικά περιουσιακά τους 

στοιχεία, από την μίμηση ,τα οποία είναι :η φιλοσοφία,η δομή,το οργανωσιακό πλαίσιο 

,τα κίνητρα και οι ανθρωποι. Όλα τα παραπάνω στοιχεία συνθέτουν ένα παζλ το οποιο 

πολλες επιχειρήσεις προσπάθησαν να μιμηθούν την επιτυχία τους αλλά κατέληξαν σε 

παταγωδη αποτυχία. Η καινοτομία πρεπει να διαχειρίζεται προσεκτικά ,όπως και το 

γεγονός της διατήρησης δύο στρατηγικών θέσεων, στα πλαίσια της παρούσας 

μεταπτυχιακής εργασίας με αργά και σταθερά βήματα να εγκαταλειφθεί η παλαιά θέση 

,η οποία είναι λιγότερο προσοδοφόρα λόγω του κόστους ,των περιορισμένων πόρων και 

της επιχειρηματικής έμφασης ,η οποία είναι αδύνατο να δίνεται ισόποσα σε δύο 

επιχειρήσεις και πιστεύουμε ότι θα καταλήξει στην αποτυχία και των δύο στρατηγικών 

θέσεων, αφότου ήδη έχει ξοδευτεί πολύς χρόνος και χρήμα. Έπειτα χωρίσαμε την 

εργασία σε δυο διαφορετικά μέρη στρατηγικών ,:των στρατηγικών ανάπτυξης και της 

στρατηγικής ηγεσίας κόστους η οποία είναι ανταγωνιστική στρατηγική και το άλλο 

ξεχωριστό μέρος αποτελείται από τις γενικές στρατηγικές οι οποίες εφαρμόζονται 

παντού σε κάθε αναπτυγμένη επιχείρηση. Στις στρατηγικές ανάπτυξης  εντάσσονται: η 

στρατηγική διαφοροποίησης, οριζόντιας ολοκλήρωσης και κάθετης ολοκλήρωσης, ενώ 

στις γενικές στρατηγικές εντάσσονται η στρατηγική της χρηματοδότησης, των 

Ανθρωπίνων Πόρων και του Μάρκετινγκ . Επίσης υπάρχει η στρατηγική διεθνοποίησης 

κατά την οποία το πιο μεγάλο εύρημα μας είναι ότι οι επιχειρήσεις επεκτείνονται πρώτα 

στα όμορα κράτη για ψυχολογικούς λόγους. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά .Το 

σημείο το οποιο πρεπει να τονιστεί είναι ότι δεν υπάρχει μια στρατηγική πανάκεια ,η 

οποία επιβάλλεται να εφαρμοσθεί σε όλες τις επιχειρήσεις. Η καθεμία στρατηγική 

εφαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Για παράδειγμα η συσχετισμένη 

διαφοροποίηση εφαρμόζεται όταν η επιχείρηση αυξάνοντας την γκάμα των προϊόντων 

της ,στοχεύει σε περισσότερη κερδοφορία, ενώ η ασυσχέτιστη διαφοροποίηση όταν ο 

κλάδος δεν πάει καλά και η επιχείρηση επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους για να 

πάρεση χρήματα. Η οριζόντια ολοκλήρωση εφαρμόζεται όταν μας βολεύει το σύστημα 
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των μεσαζόντων και των λοιπών παραγόντων που εμπλέκουμε καθώς δεν έχουμε την 

δυνατότητα να εισάγουμε και να προβάλλουμε το προϊόν μόνοι μας στην αγορά, ενώ η 

κάθετη ολοκλήρωση εφαρμόζεται με δυο εκδοχές: προς τα πίσω ,δηλαδή καταργώντας 

τους προμηθευτές και αναλαμβάνουμε να προμηθευτούμε το προϊόν μόνοι μας λόγω 

υψηλού κόστους ή κακής ποιότητας ,ενώ με την ολοκλήρωση προς τα μπροστά 

καταργούμε τους διανομείς και η επιχείρηση αναλαμβάνει να διανείμει το προϊόν μόνη 

της. Πάντως ο ευρύτερος λόγος κάθετης ολοκλήρωσης είναι ο έλεγχος όλων των 

παραγωγικών διαδικασιών από την προμηθεύσει μέχρι την πώληση. Το outsourcing 

είναι η ανάθεση έργου σε τρίτους και γίνεται όλο και περισσότερο διαδεδομένο λόγω 

εξοικονόμησης κόστους. Βέβαια όπως είδαμε και στην μελέτη περίπτωσης Sony and 

Samsung ,λόγω της εκχώρησης αρμοδιοτήτων η εταιρεία χάνει μέρος ελέγχου και 

φυσικά ποτέ δεν πρέπει να παραδίδονται κύριες λειτουργίες. Οι στρατηγικές συμμαχίες 

είναι χρήσιμες σε περιπτώσεις κοινού οφέλους και αμοιβαίων στόχων παραχωρώντας 

για παράδειγμα την τεχνογνωσία ,με συμφωνία η άλλη εταιρεία να βάλει τα κεφάλαια. 

Η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι καθοριστικό στοιχείο επιτυχίας της στρατηγικής 

συμμαχίας ,ενώ λόγοι αποτυχίας είναι για παράδειγμα η αθέτηση της συμφωνίας από 

την μία πλευρά, η απόκρυψη στοιχείων και η αταίριαστη εταιρική κουλτούρα. Πιο πριν 

εξετάσαμε αναλυτικά την μέθοδο των εξαγορών η όποια μπορεί να πάρει επιθετική ή 

φιλική μορφή ,ένα από τα πλεονεκτήματα της είναι η εξαγορά μιας επιτυχημένης 

εταιρείας με καλή φήμη στην αγορά η οποία θα αυξήσει το μερίδιο της επιχείρησης , 

ενώ ένα από τα μειονεκτήματα είναι η εξαγορά μιας εταιρείας μαζί με όλα της τα 

προβλήματα. Η μέθοδος των συγχωνεύσεων έχει παρόμοια χαρακτηριστικά. Η 

στρατηγική της χρηματοδότησης εξαρτάται από τα Πιστωτικά Ιδρύματα και για να 

παρέχουν κάποιο δάνειο πρέπει να πλήρη κάποια χαρακτηριστικά και μερικές 

εγγυήσεις ο δανειολήπτης. Για την έγκριση ενός δανείου για παράδειγμα εξετάζεται  το 

business plan  της επιχείρησης ,η καλή φύματα οικονομικά στοιχεία και οι δυνατότητες 

αποπληρωμής ,το οργανόγραμμα σκοπός του επενδυόμενου ποσού από την εταιρεία 

κλπ. Η στρατηγική Ανθρωπίνων Πόρων ή ΣΔΑΠ ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την 

στρατηγική και τους στόχους της εταιρίας, ενώ ελέγχει και παρουσιάζει στο Γενικό 

Συμβούλιο μέσω ενός υπεύθυνου στελέχους όλες τις στοχευόμενες λειτουργίες τις 

οποίες επιτελέσει το τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων ,όπως η ροή εργασίας και η ανάλυση 

εργασίας και καθηκόντων επιλογή ,η στελέχωση με το πιο ταλαντούχο και ικανό 

ανθρώπινο δυναμικό βάση κριτηρίων μόρφωσης, αποδοτικότητας, ηλικίας κλπ, η 

εκπαίδευση μάθηση και η παροχή συνταξιοδοτικών και προγραμμάτων κοινωνικής 

περίθαλψης ,καθώς και η συμφωνία με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο εργασιακών 
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δικαιωμάτων της χώρας. Η μέθοδος της Balanced Scorecard είναι ένας τρόπος 

μέτρησης της απόδοσης ,της ανάπτυξης και της επιτυχίας της εταιρείας ,η οποία 

εξετάζει όχι μόνο ποσοτικά ,δηλαδή οικονομικά κριτήρια αλλά και ποιοτικά κριτήρια 

,δίνοντας έμφαση εκτός από τις χρηματοοικονομικές πτυχές  όπως ο δείκτης ROI και 

ROE, οι ταμειακές ροές, τα κέρδη κλπ. , στις εσωτερικές διεργασίες όπως  η εισαγωγή 

καινοτόμων προϊόντων με στόχο να βραβευτούν, τα μικρά αποθέματα, τις προβλέψεις 

ζήτησης και προσφοράς  κλπ., η εστίαση στο ανθρώπινο δυναμικό όπως οι ευκαιρίες 

κατάρτισης ,μάθησης, σταδιοδρομίας ,καριέρας και εξέλιξης κλπ, ενώ τέλος εστιάζει 

στην ικανοποίηση του πελάτη μέσω της έγκαιρης παράδοσης ,της κάλυψης των 

αναγκών του με ευρεία γκάμα προϊόντων ,την διαχείριση με ηλεκτρονικές πλατφόρμες 

και την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.  Αυτή η τακτική αποκτά ραγδαίο 

ρυθμό ανάπτυξης  και στις ταχέως αναπτυσσόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις οποίες 

ονομάζονται γαζέλες λόγω του ραγδαίου ρυθμού ανάπτυξης τους ή στα αγγλικά 

FFGMEs. Οι FGSMEs επιτυγχάνουν το ελάχιστο 20% ετήσια αύξηση των πωλήσεων 

σε μια περίοδο πέντε ετών. Οι συγκεκριμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ταχείας 

ανάπτυξης καταλαμβάνουν το 10% όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων παγκόσμια 

και η σημασία τους είναι πολύ μεγάλη καθώς συμβάλλουν ουσιαστικά στο εθνικό 

εισόδημα.(Tan, 2007). Εξετάστηκαν επίσης και οι προβληματισμοί που διατυπώνονται 

απέναντι στην BSC  όπως ότι τα ποιοτικά στοιχεία ικανοποίησης είναι πολλές φορές 

υποκειμενικά καθώς περιλαμβάνονται οι ανάγκες και οι επιθυμίες των πελατών οι 

CEOs τις περισσότερες φορές σύμφωνα με τους συγγραφείς δυστυχώς διαμορφώνουν 

υποκειμενικές απόψεις και με αυτό τον τρόπο επηρεάζονται προς λάθος κατεύθυνση οι 

στόχοι των επιχειρήσεων. 

Η άποψη μας σε αυτό είναι ότι είναι λογικό λόγω της ανθρώπινης φύσης εξαιτίας των 

υποκειμενικών στοιχείων να δημιουργούνται διαστρεβλωμένες αντιλήψεις αλλά ένας 

έμπειρος και καλός Γενικός Διευθυντής πρέπει να διεξάγει πάντα σωστή αξιολόγηση 

,καθώς φέρει το βάρος της ευθύνης της εξέλιξης της επιχείρησης. Επίσης πρέπει να 

κινείται συμφώνα με συγκριτικές αναλύσεις ( benchmarking) των ανταγωνιστών 

,προβλέψεις, αντικειμενικά στοιχεία για παράδειγμα ποσοστού των πωλήσεων, τα 

οποία απεμπλακούν την υποκειμενική φύση και προβάλουν την αντικειμενική 

πραγματικότητα. Φυσικά επειδή υπάρχει μια τάση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο 

ιδιοκτήτης να είναι και σύμβουλος, επιβάλλεται αλλαγή αυτής της στάσης και 

αντικατάσταση από έμπειρους managers και  εμπειρογνώμονες οι οποίοι διεξάγουν 

όλες τις κατάλληλες αντικειμενικές διαδικασίες μέτρησης. 
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Η  στρατηγική μάρκετινγκ διακατέχεται από την σωστή τμηματοποίηση, τοποθέτηση 

του προϊόντος στο μυαλό των καταναλωτών μέσω των social media και των ΜΜΕ ως 

βιωματική εμπειρία πρόκλησης προσφέροντας κίνητρα δοκιμής στο στάδιο εισαγωγής 

του προϊόντος/υπηρεσίας ,ενώ ταυτόχρονα διακατέχεται από τις στρατηγικές του 

μείγματος των 4 P: product,price,place,promotion.Φυσικά έχουμε κάνει συνοπτική 

μνεία στην σύγχρονη τάση μετακίνησης από τα 4  P στα 4 C,τα οποία αφορούν την 

εξυπηρέτηση του καταναλωτή (consumer). Η συσκευασία (Packaging))και ειδικά οι 

Ανθρωποι (People) θεωρούνται απόπλους ως δύο επιπρόσθετα P. αλλά στην ανάλυση 

του μάρκετινγκ επικεντρωνόμαστε στην παραδοσιακή αντίληψη ,δηλαδή στα 4 πρώτα 

τα οποία αναφέραμε . Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στην επικέντρωση της ηθικής στο on 

line marketing, καθώς υπάρχουν πολλές απάτες οι οποίες έλαβαν και λαμβάνουν χώρα, 

όπως ψεύτικες φιλανθρωπίες ή ψεύτικα δώρα απ ό ιστοσελίδες ,ενώ επίσης 

παραβιάζεται ταξιδιωτικό  απόρρητο. Ένα άλλο εύρημα είναι η μεταστροφή από την 

επικοινωνία της επιχείρησης με τους πελάτες B2C , στην σύγχρονη τάση πλέον οι 

πελάτες είτε για διάφορες πληροφορίες ,διαπραγματεύσεις ,ανάγκες ,είτε παράπονα να 

έρχονται πρώτοι αυτή σε επαφή με την εταιρεία ,σύστημα το οποίο ονομάζεται C2B. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι σε αυτό το κεφάλαιο ,όπως και στο κεφάλαιο των νομικού 

πλαισίου των στρατηγικών και των διαπραγματεύσεων ορίσαμε τους παγκόσμιους 

θεσμούς Gatt και ΠΟΕ ,καθώς κι την σημασία τους και τον ρόλο τους στην προστασία 

ελεύθερων συναλλαγών ,εποπτικού ελέγχου και εφαρμογής θεμιτού ανταγωνισμού στα 

27 κράτη μέλη που ανήκουν σε αυτές. Στο επόμενο μέρος αναλύουμε τις 

διαπραγματεύσεις: τα μυστικά μιας επιτυχημένης διαπραγμάτευσης τα οποία έγκεινται 

κυρίως στην προετοιμασία, τον σχεδιασμό, την εξεύρεση εναλλακτικών και τις 

ικανότητες ενός αποτελεσματικού διαπραγματευτή. Οι ανθρωποι από την φύση μας 

διαπραγματευόμαστε κάθε μέρα με το φιλικό, οικογενειακό, επαγγελματικό κλπ 

περιβάλλον στο οποίο ανήκουμε ανάλογα με τους διαφορετικούς ρόλους που 

επιτελούμε: πατέρα, συζύγου, επαγγελματία, μέλους  μιας κυβερνητικής οργάνωσης για 

την προστασία του περιβάλλοντος κλπ. θεωρία των ρόλων ανήκει στους Berger and 

Luck man ,οι οποίοι έγραψαν το βιβλίο « Η Κοινωνική Κατασκευή της 

Πραγματικότητας», το οποιο έχει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς επεξηγεί όλα τα κοινωνικά 

φαινόμενα τα οποία βλέπουμε αλλά δεν μπορούμε να εξηγήσουμε .Περαιτέρω 

αναλύονται η  επιμεριστική win/lose διαπραγμάτευση ,η οποία χρησιμοποιείται για 

βραχυχρόνιες συνεργασίες  κατά τις οποίες θέλουμε να επιτύχουμε μια όσο το δυνατόν 

συμφέρουσα συμφωνία για εμάς σε σχέση με την άλλη πλευρά και επίσης 

χρησιμοποιείται όταν το κίνητρο της μιας πλευράς τουλάχιστον δεν είναι φανερό, ενώ 
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αναλύεται και η συνθετική διαπραγμάτευση win/win κατά την οποία υπάρχουν 

αμοιβαία οφέλη ,κοινοί σκοποί και συμφέροντα ,στην οποία και οι δυο βγαίνουν 

κερδισμένοι και ευχαριστημένοι από το διαπραγματευτικό αποτέλεσμα, επιδιώκοντας 

μακροχρόνιες σχέσεις και συνεργασίες. Στο τελευταίο μέρος παρέχονται τέσσερις 

συνεντεύξεις :από την Alumil, η οποία είναι διεθνοποιημένη  εταιρεία leader διύλισης 

αλουμινίου και παράγει αλουμινένια προϊόντα ενώ ταυτόχρονα είναι ,την τεράστιο 

αλυσίδα σουπερμάρκετ  Μασούτη. Η τρίτη συνέντευξη προέρχεται από την ταχέως 

αναπτυσσόμενη αλυσίδα εστίασης  press and coffee Speaty Α.Ε. και είναι μια 

πρωτόγνωρη αλυσίδα την Ελλάδα convenience-store,  η οποία εμπνεύστηκε αρχικά 

στην Αμερική και έπειτα στην Ιταλία και η τέταρτη συνέντευξη από το μεγαλύτερο 

εμπορικό κέντρο των Βαλκανίων το Mediterranean Cosmos, το οποίο κατέχει η εταιρία 

Lamda Development του Ομίλου Λάτση, ενώ ο χώρος που εδρεύει είναι ιδιοκτησία  του 

Ελληνικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης.  

 Οι ερωτήσεις οι οποίες παρατίθενται σε ερωτηματολόγιο στον πίνακα διαγραμμάτων 

και αφορούν τις διαπραγματευτικές και στρατηγικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν 

καταδεικνύουν διαφορετικά αποτελέσματα ,με κοινά στοιχεία όμως τα εξής: η 

διαπραγματευτική ικανότητα θεωρείται έμφυτο ταλέντο, και οι 4 εταιρίες εφαρμόζουν 

την διαπραγμάτευση win/win,ώστε να έχουν αμοιβαία οφέλη και καλή συνεργασία με 

την άλλη πλευρά, ενώ η Alumil και το Speaty απάντησαν ότι μετράνε την ανάπτυξη 

βάση τζίρου, ο Μασούτης με το μερίδιο αγοράς  και το ΜMediterranean Cosmos, με 

βάση την επισκεψιμότητα, τις πωλήσεις των καταστηματαρχών και την προσθήκη 

καταστημάτων και υπηρεσιών. Πάντως σε κάθε στρατηγική παρατίθεται και ένα case-

study για την καλύτερη κατανόηση της εφαρμογής της στρατηγικής που εξετάζουμε.  

Η στροφή των καταναλωτών προς τα εμπορικά κέντρα ,που κάποιοι ακαδημαϊκοί το 

δικαιολογούν λόγω της οικονομικής ύφεσης, άλλαξε τον χάρτη του λιανικού εμπορίου 

και αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά τα πλεονεκτήματα του και η μετρημένη χρήση του 

από τους καταναλωτές , θέτει βάσιμες ανησυχίες για τον μαρασμό των φτωχότερων 

καταστημάτων στην αγορά της πόλης. Επιπλέον μπορεί να φαίνεται σαν ένας φθηνός 

τρόπος ψυχαγωγίας ,αλλά πολλοί ερωτηθέντες καταναλωτές σε έρευνα λένε ότι 

δαπανούν ένα μεγάλο ποσό των χρημάτων τους όταν πηγαίνουνε στα εμπορικά κέντρα 

λόγω του ότι παρασύρονται από την ευχάριστη ατμόσφαιρα , ευχάριστο περιβάλλον και 

πλήθος αγαθών και υπηρεσιών. 
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Η βιβλιογραφία δεν έχει ασχοληθεί αρκετά με τα πλεονεκτήματα και κυρίως τα 

μειονεκτήματα μιας μεγάλης κλίμακας οικογενειακής επιχείρησης όπως είναι ο 

Μασούτης κυρίως και η Alumil. Πάντως ο δεσποτισμός και το οικογενειοκρατικό 

αδιαφανές καθεστώς ,γεγονότα τα οποία ισχυρίζεται η βιβλιογραφία ,τα οποία 

υπάρχουν όπως αναφέρει στις οικογενειακές ακόμα και μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις 

, δεν ισχύουν στην περίπτωση της Alumil και της αλυσίδας σουπερμάρκετ Μασούτης 

και σε αυτό στηρίζεται η επιτυχία τους και οι βραβεύσεις τους τόσο σε εγχώριο , όσο 

και σε διεθνές επίπεδο. Φυσικά πρέπει να επισημάνουμε ότι πολλές από τις 

βιβλιογραφικές διαπιστώσεις ισχύουν ακόμα και σε αυτές τις επιτυχημένες εταιρείες 

,καθώς ορισμένα χαρακτηριστικά είναι σύμφυτα με την φύση τους και με τον τρόπο 

διεξαγωγής του παιχνιδιού στην αγορά ,αλλά οι εταιρίες που προαναφέραμε 

μετατρέπουν ταχύτατα τα μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα . Βέβαια σε κάθε μορφή 

επιχείρησης υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ,αλλά η επιχείρηση είναι 

απαραίτητο για την ανάπτυξη και όχι τον κατακερματισμό της να μεταβάλει τα 

μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα, με εφευρετικές ιδέες και βήματα, καθώς και την 

παρακολούθηση της στρατηγικής πορείας άλλων επιτυχημένων επιχειρήσεων της ίδιας 

κατηγορίας. 

Οι προτάσεις για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι η εκμετάλλευση όλων των 

παραπάνω εργαλείων , με μια μοναδική στρατηγική για κάθε επιχείρηση , ανάλογα με 

την θέση της στον κλάδο , με την πορεία του κλάδου με το εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης. Ένα από τα σημαντικότερα βήματα είναι η αξιοποίηση της 

στρατηγικής καινοτομίας και τεχνολογίας , καθώς οι επιχειρήσεις για να επιβιώσουν 

και να αναπτυχθούν στο ραγδαία μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον ,το οποίο 

περιλαμβάνει το νομοθετικό, κυβερνητικό ,θεσμικό και επιχειρηματικό πλαίσιο ,καθώς 

και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών ,επιβάλλεται πλέον να 

ξεφύγουν από τα τετριμμένα νοητικά μοντέλα και στερεότυπα ,καθώς και τις 

παραδοσιακές αντιλήψεις για την επιχειρηματικότητα  ,τα οποία διαμορφώνουν την 

άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας τους  και να προβούν σε εφαρμογή 

καινοτόμων βημάτων και ευρηματικών ιδεών , ώστε αφενός να  βελτιώσουν εκτός από 

την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους , αλλά κυρίως να προχωρήσουν σε 

αναδιάρθρωση του οργανωσιακού τους περιβάλλοντος , της επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας και ειδικότερα σε επαναπροσδιορισμό των στόχων ,μέσω της αλλαγής 

της στρατηγικής τους , με βασικό εργαλείο την ανάπτυξη της στρατηγικής κλίμακας 

τους, η οποία υπαγορεύει ένα μακροπρόθεσμο στόχο σε συγκεκριμένο χρονικό 



634 
 

διάστημα  , κατά τον οποίο θα μεσολαβούν μεσοπρόθεσμοι στόχοι ,οι οποίοι θα 

επιτυγχάνονται ,με αποτέλεσμα να τονώνεται το ηθικό της εταιρίας και των υπαλλήλων 

,ώστε να θεωρούν τον μακροπρόθεσμο στόχο πιο προσεγγίσιμο, εφικτό και ρεαλιστικό. 

Η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας πρέπει να εμποτίσει τον οργανισμό-

επιχείρηση ως πνεύμα κουλτούρας , με έμμεσα αποτελέσματα τρία βασικά στρατηγικά 

εργαλεία : την ποιότητα, τα logistics centre ή το σύστημα «φυσικής διανομής» και τα 

συστήματα Just in Time Competition. H διαδικασία  περιλαμβάνει  ένα υπερσύχρονο 

logistics centre ή  σύστημα «φυσικής διανομής » το οποίο χρησιμοποιώντας τα 

συστήματα Just in Time σε συνδυασμό με τα υπερσύχρονα μηχανήματα  και τεχνολογία 

,η οποία είναι ένα μέρος της στρατηγικής διαχείρισης της τεχνολογίας της καινοτομίας 

,θα βελτιώσει αφενός την ποιότητα των προϊόντων και αφετέρου θα οδηγήσει στην 

ικανοποίηση και αφοσίωση (loyalty) του πελάτη ,καθώς θα παραλαμβάνει ή θα 

αγοράζει ο καταναλωτής το προϊόν την στιγμή ακριβώς που το χρειάζεται. 

Όλες οι εταιρίες leader στην αγορά τις οποίες εξετάσαμε ως μελέτη περίπτωσης 

,κινούνται με γνώμονα αυτό το πνεύμα στρατηγικής . 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν αποτελούν εξαίρεση αυτής της στρατηγικής 

διαχείρισης, αλλά ακολουθούν ακριβώς τα ίδια βήματα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

μέχρι πρόσφατα είχαν πρόβλημα στην χρησιμοποίηση αυτών των στρατηγικών 

εργαλείων ,λόγω έλλειψης χρηματοδοτικών πόρων. Τα τελευταία χρόνια όμως η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Διεθνείς Οργανισμοί πραγματοποίησαν αλλεπάλληλες 

συσκέψεις για την στήριξη και λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Αποτέλεσμα ήταν η αλλαγή σε διεθνές αλλά και σε εθνικό επίπεδο του νομοθετικού 

πλαισίου. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με πρωτοβουλία του και 

την ενίσχυση Κοινοτικών Πόρων ,διέθεσε τα πρόσφατα κονδύλια για την ανάπτυξη των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου υπάρχουν 

πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και για την 

ίδρυση επιχειρήσεων από νέους επιχειρηματίες , με την προσέγγιση βέβαια της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπαγορεύει ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν 

περισσότερα βήματα σε αυτό τον τομέα, άποψη την οποία επικροτούμε και 

εξελίσσουμε στα πλαίσια της παρούσης μεταπτυχιακής εργασίας. 

Η συμμόρφωση με τους Κοινοτικούς Κανόνες και η αλλαγή του νομοθετικού 

,ρυθμιστικού και θεσμικού πλαισίου θα βοηθήσει στην εξάλειψη της γραφειοκρατικής 

δομής και  των χρονοβόρων διαδικασιών για την επένδυση στην επιχειρηματικότητα 
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και θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων ,καθώς και στην προσέλκυση 

ξένων επενδύσεων από το εξωτερικό. 

Το Mediterranean Cosmos αποτελεί ένα επιτυχές παράδειγμα συγκέντρωσης 

καταστημάτων σε ένα καλά φυλασσόμενο χώρο , μια ιδέα  ή οποία προσελκύει 

καταναλωτές ,ενώ κατά δεύτερον αποτελεί πηγή εκτός από εγχώριων και ξένων 

επενδύσεων , εφαρμόζοντας πολιτικές ,οι οποίες αναλύθηκαν στην μελέτη περίπτωσης 

του ,οι οποίες εντάσσονται στην καινοτομική και τεχνολογική διαχείριση. 

Επομένως ,όπως είπαμε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε 

συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Διεθνείς Οργανισμούς , καθώς και με 

την εφαρμογή ενός συνόλου βημάτων , τα οποία αναλύσαμε στην στρατηγική 

προσέλκυσης ξένων Επενδύσεων , πρέπει να επενδύσει στην εφαρμογή ενός θεσμικού 

και επιχειρηματικού πλαισίου , το οποίο θα διευκολύνει την προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων, με αποτέλεσμα την άνοδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας , το οποίο 

εξαρτάται άμεσα από την πορεία και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού κόσμου. 

Οι επιχειρήσεις επιπρόσθετα για να αναπτυχθούν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουν 

καταρχήν αποτελεσματική τμηματοποίηση και στοχοθέτηση  και κατά δεύτερον 

επιτυχημένα την στρατηγική εφαρμογή του μείγματος των τεσσάρων P. 

 Παρατηρούμε όμως ότι η μεγάλης κλίμακας επιχείρηση έχει αρχίσει να μην είναι η 

κατάλληλη μορφή επιχείρησης για την σημερινή εποχή. 

Οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις του καταναλωτή, λόγω των συνεχώς 

μεταβαλλόμενων  προτιμήσεων του καταναλωτή , με τάσεις προς την εξειδίκευση , 

στροφή  στα  on line πεδία αγοράς και  εναλλαγή της επικοινωνίας από B2C σε C2B 

είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη τους να στραφούν σε αποκεντρωμένες , 

εξειδικευμένες μονάδες παραγωγής , με αποτέλεσμα την αποφυγή της γραφειοκρατικής 

διαδικασίας και των δύσβατων διαύλων επικοινωνίας , ειδικά εάν είναι μεγάλου 

μεγέθους , με αποτέλεσμα της επιτάχυνσης της λήψης των στρατηγικών αποφάσεων και 

την ικανοποίηση των αναγκών του κάθε καταναλωτή , με στόχο την πιστότητα του 

(loyalty). 

Η διαχείριση της στρατηγικής και της επιχειρηματικής νοημοσύνης , οι οποίες έχουν 

εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε υπερσύχρονα προγράμματα στρατηγικού 

πληροφοριακού λογισμικού, το οποίο λειτουργεί με υπερσύγρονες on line και web-

based βάσεις δεδομένων , βοηθάει στην λήψη αποφάσεων και στην διεκπεραίωση όλων 
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των λειτουργιών της επιχείρησης , ακόμη και για την διαχείριση της εφοδιαστικής 

αλυσίδας σε συγκεκριμένο οργανόγραμμα και χρονοδιάγραμμα , στην διαδικασία 

λήψης αποφάσεων, την επιτυχημένη αποτελεσματικότητα,, την μόχλευση των πόρων, 

στην αναμόρφωση του οργανωσιακού πλαισίου και δομής , την ποιότητα των 

αποφάσεων διαχείρισης σε επείγουσες ,κρίσιμες ή μη καταστάσεις διαχείρισης ,όπως ο 

σχεδιασμός  ,στην επιτάχυνση των αποφάσεων  η οποία έχει ως στόχο την παροχή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την εταιρεία και βελτίωση της διαχειριστικής 

ικανότητας της εταιρείας, στην πρόβλεψη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων , με 

βάση το υφιστάμενο και το προβλεπόμενο νομοθετικό πλαίσιο και επομένως 

καθιστάται  είναι ένα πρόσφατο στρατηγικό εργαλείο , το οποίο πρέπει να 

χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να αυξήσουν την αποδοτικότητα τους και να 

πετύχουν την ικανοποίηση των αναγκών του κάθε καταναλωτή. 

Η ελληνικές επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν περισσότερο την 

στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας ,καθώς το 2010 από τις 26 Ευρωπαικές χώρες 

κατετάχθη στην 17η  θέση από το «Global Entrepreneurship Monitor –GEM», δηλαδή 

στα ελληνικά «Το  Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηματικότητα», με την 

τάση να παρακολουθούν τις υπερσύχρονες εξελίξεις ειδικά στις Σκανδιναβικές χώρες 

,στην Ιαπωνία και στην Αμερική αλλά οι περισσότερες να προχωράνε σε βελτιωτικές 

κινήσεις στον τεχνολογικό τος εξοπλισμό και όχι στην αναδιοργάνωση κουλτούρας , 

οργανωσιακών θεσμών ,στρατηγικής νοοτροπίας, συστηματική και μεθοδευμένη 

καινοτομική οργάνωση όλων των λειτουργιών, ώστε να βρεί πρόσφορο έδαφος η 

στρατηγική διαχείριση της τεχνολογίας της καινοτομίας, και  οι επιχειρήσεις να 

αποσκοπούν σε ταχεία ανάπτυξη και  μελλοντική επιτυχία και εγκαθίδρυση στον κλάδο 

τους. Ακόμα και οι επιχειρήσεις leader στο εξωτερικό αλλά κυρίως στο εσωτερικό της 

χώρας μας  είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσουν και άλλα βήματα προς την επίτευξη 

αυτού του στόχου . 

Επιπλέον  οι Διεθνείς Οργανισμοί ,όπως η Gatt και ο ΠΟΕ πρέπει να διαφυλάσσουν τον 

υγιή επιχειρηματικό ανταγωνισμό και να επιβάλλουν κυρώσεις στις εταιρίες ,οι οποίες 

χρησιμοποιούν τον αθέμιτο ανταγωνισμό , καθώς επίσης και να κινητοποιηθούν μαζί με 

τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και άλλους Διεθνείς Οργανισμούς , με σκοπό την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, την αποφυγή του αθέμιτου ανταγωνισμού, αλλά 

παράλληλα και την διαφύλαξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του δικαιώματος 

ίσων ευκαιριών στην εργασία ,σε συνδυασμό με την ύπαρξη ενός κατώτατου ορίου 

μισθού παγκοσμίως , ώστε ιδιαίτερα οι χώρες της Ασίας και κυρίως η Κίνα , η Ταιβάν 
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κλπ. να μην χρησιμοποιούν ένα εξευτελιστικό σύστημα αμοιβών και ωραρίου ,με κάθε 

καταστρατήγηση της ανθρώπινης προσωπικότητας , όπως διαπιστώσαμε .  

Με τα προαναφερθέντα θέματα οι Διεθνείς Οργανισμοί  ασχολήθηκαν πιο συστηματικά 

στην Σύνοδο του Γιοχάνεσμπουργκ, το 2002  , καθώς άρχισαν να θέτουν  τα ψηφίσματα 

της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Ανάπτυξη του Ρίο ντε Τζανέιρο (1992) σε πράξη 

και επέβαλαν μέτρα κατεπείγοντος χαρακτήρα για την ανασυγκρότηση των Διεθνών 

Οργανισμών ,όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου-ΠΟΕ (World Trade 

Organization ) , καθώς  τέθηκαν και  νέα  μέτρα για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας, ενώ στην  Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των 

ΗΕ «Rio+20» το 2012, τέθηκε από τους ηγέτες των κρατών ,τους κυβερνητικούς 

εκπροσώπους και τους κοινωνικούς εταίρους μια ακόμα πιο φιλόδοξη ατζέντα 

επιχειρηματικότητας και αειφόρου ανάπτυξης, ενώ οι προσπάθειες συνεχίζονται ακόμα. 

Παράλληλα όμως οι πρωτοβουλίες αυτές πρέπει να ενταχθούν στα πλαίσια και στην 

αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής και κυρίως εθνικής ύφεσης ,την οποία 

βιώνουμε και η οποία επηρεάζει τον επιχειρηματικό κόσμο σε τεράστιο βαθμό. 

Τέλος η διαπραγμάτευση όπως αναφέραμε είναι το δεύτερο εργαλείο επίτευξης της 

ανάπτυξης και τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται ως μέσο εφαρμογής της 

στρατηγικής της επιχείρησης. Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία προκρίνουμε ως 

καλύτερη μέθοδο διαπραγμάτευσης κάτω από φυσιολογικές συνθήκες την συνθετική 

win/win , διαπραγμάτευση ως καταλληλότερο μέσο επίτευξης των επιχειρηματικών 

στόχων, διότι προκρίνει την ειλικρινής κατανόηση των αναγκών της άλλης πλευράς και 

δημιουργεί πιστούς συνεργάτες και μακροχρόνιες σχέσεις. Πρέπει να λάβουμε όμως 

υπόψη το γεγονός ότι στον αδυσώπητο διαπραγματευτικό κόσμο των επιχειρήσεων , 

χρησιμοποιούνται επιθετικές διαπραγματευτικές τακτικές και άλλα μέσα άσκησης 

πίεσης της επιχείρησης από την άλλη πλευρά. Επιπλέον στα ευρήματα ανακαλύψαμε με 

βάση τις συνεντεύξεις όπως αναφέραμε στην παράθεση και ανάλυση ευρημάτων  ότι η 

κάθε επιχείρηση διαπραγματεύεται και θέτει κανόνες και όρους ανάλογα με την 

διαπραγματευτική ισχύ , την οποία έχει ,με βάση τους δείκτες ανάπτυξης της όπως το 

μερίδιο αγοράς ,ο τζίρος κλπ.. Λόγω των προαναφερόμενων πολλές φορές η επιχείρηση 

για να διαφυλάξει  την θέση της πρέπει να χρησιμοποιεί την συνθετική διαπραγμάτευση 

win/lose. Το συμπέρασμα επομένως , το οποίο εξάγουμε είναι ότι το κάθε είδος 

διαπραγμάτευσης ,δηλαδή η συνθετική διαπραγμάτευση win /win και η επιμεριστική  

διαπραγμάτευση win /lose ,εφαρμόζεται ανάλογα με τις προθέσεις της άλλης πλευράς.  
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Πάντως η διαπραγμάτευση , με την εναλλαγή του είδους της ανάλογα με τις 

περιστάσεις και τις συνθήκες , αποτελεί το δεύτερο βασικό εργαλείο μαζί με τις 

στρατηγικές για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

Προτείνουμε στο μέλλον να διεξαχθεί μια παρόμοια έρευνα με το θέμα της παρούσης 

μεταπτυχιακής εργασίας σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο ,με εμπειρικά δεδομένα σε 

συνδυασμό με την ίδια έρευνα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις όποτε να μπορούν να 

πραγματοποιηθούν συγκρίσεις στον τρόπο αξιοποίησης των στρατηγικών και των 

διαπραγματευτικών διαδικασιών και εργαλείων στις επιχειρήσεις , ανά χώρα, ανά 

κατηγορία και κλάδο και σε σύγκριση με το μέγεθος της επιχείρησης. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 

1.Ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνθηκε στις επιχειρήσεις για την συνέντευξη 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

1) Τι νοείται για σας ως ανάπτυξη της επιχείρησης  ,πως την μετράται και ποιες 

στρατηγικές κινήσεις ή κινήσεις τακτικής ακολουθείτε για να την επιτύχετε? 

2) Τι νοείται για εσάς γενικά ως ανάπτυξη των επιχειρήσεων/μιας επιχείρησης  και 

ποιες στρατηγικές κινήσεις ή κίνησης προς την επίτευξη αυτού του στόχου  θεωρείται 

ότι πρέπει να κάνει  η επιχείρηση? 

3) Πως ορίζεται την στρατηγική  και ποια στρατηγική χρησιμοποιείται? 

4) Ποια είναι τα μειονεκτήματα και πια τα πλεονεκτήματα της στρατηγικής σας? 

5) Χρησιμοποιείται ήπια ή επιθετική στρατηγική και για πιο λόγο? 

6) Ποιες είναι μερικές από τις στρατηγικές κινήσεις που σκοπεύετε να κάνετε? 

7) Ποιος είναι κατά την γνώμη σας ο σωστός στρατηγικός ελιγμός και σε ποιες 

περιπτώσεις χρησιμοποιείται? 

8) Εκτελείτε σχεδιασμό ,στόχευση πιθανού τμήματος πελατών, εισαγωγής νέου 

προϊόντος ή αλλαγής του υφιστάμενου οργανωτικού πλαισίου και για πιο λόγο? 

9) Στοχεύετε σε ένα νέο τμήμα πελατών, μια δημιουργία νέου προϊόντος ή σε ένα 

άλλο τρόπο άσκησης της υφιστάμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας  και γιατί? 

10) Η Εταιρία έχει παρουσία στο εξωτερικό και αν ναι σε ποιες χώρες ? 

11) Ποιοι είναι οι καθοριστικοί παράγοντες οι όποιοι παίζουν ρόλο  σε σχέση με την 

κουλτούρα και όλα τα χαρακτηριστικά της διεθνοποίησης σας και για πιο λόγο? 

12) Σκέπτεστε το θεσμικό, νομικό ,οικονομικό κλπ πλαίσιο προτού εγκατασταθείτε 

σε μια χωρά ή σε μια περιοχή και με πια κριτήρια γίνεται η εγκατάστασης σας  

καταρχήν στην χώραι κατά δεύτερον στην περιοχή όπου επιλέγετε να τοποθετηθείτε? 

13) Ποσά άτομα απασχολεί η εταιρεία συνολικά ? 

14) Πραγματοποιείται ή πραγματοποιήσατε εξαγορές ή συγχώνευσης και ποιες είναι 

αυτές ή πια ήταν η πιο σημαντική? 

15) Για πιο λόγο χρησιμοποιείτε εφόσον χρησιμοποιείται εξαγορές ή συγχωνεύσεις 

και ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τα οποία σας δίνουν? 

16) Εφόσον πραγματοποιείται εξαγορές είναι φιλικές, δηλαδή συνεργατικές ή 

επιθετικές? 

17) Χρησιμοποιείται στρατηγικές συμμαχίες και αν ναι γιατί? ποια είναι τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τα οποία σας δίνει? 

18) Λειτουργείται με το σύστημα franchisee?Δηλαδή τα υποκαταστήματα είναι 

franchisee? 
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19) Χρησιμοποιείτε την καινοτομία και με ποιο τρόπο? 

20) Επαναπροσδιορίζετε την στρατηγική σας , για πιο λόγο και ανά πόσο διάστημα? 

21) Χρησιμοποιείται την στρατηγική διαχείριση της καινοτομικής τεχνολογίας και 

με ποιους τρόπους? 

22) Χρησιμοποιείτε υπερσύχρονα μηχανήματα τεχνολογίας και γενικά πως 

χειρίζεστε την τεχνολογία ,ποιες μορφές παίρνει στην πράξη και γιατί? 

23) Χρησιμοποιείται την μέθοδο της Balanced Scorecard/Κάρτα Ισόρροπης 

Απόδοσης ,με πιο τρόπο και για πιο λόγο? Χρησιμοποιείτε κυρίως ποσοτικά ή ποιοτικά 

κριτήρια και τι θεωρείται ότι μπορεί να προσφέρει η Κάρτα Ισόρροπης Απόδοσης? 

24) Κατοχυρώνονται νομικά τα προϊόντα σας, και καθιερώνετε σήμα μάρκας ? 

25) Διαφυλάσσετε τα στρατηγικά περιουσιακά σας στοιχειά και πως κατοχυρώνετε 

ότι δεν αντιγράφεστε ή δεν μιμείστε από ανταγωνιστές? 

26) Διεξάγετε προβλέψεις, συγκριτικό έλεγχο και ποιοτικό έλεγχο? Πιστοποιείται τα 

προϊόντα σας με το σύστημα ISO? 

27) Με ποιο τρόπο διεξάγεται την χρηματοδότηση σας ? Για παράδειγμα από ιδία ή 

ξένα κεφάλαια και γιατί? Τι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα πιστεύετε ότι σας προσφέρει ή 

γενικά τι πλεονεκτήματα? 

28) Με πιο τρόπο  προτιμάτε να διαφημίζεστε και γιατί? Κατά πόσο διαδραματίζει 

ρόλο το budget το οποίο διαθέτει η επιχείρηση για την διαφημιστική καμπανιά? 

29) Πως χειρίζεστε τους διαύλους/καναλια διανομής ? 

30) Πως χειρίζεστε τα κανάλια επικοινωνίας ,προβολής, προώθησης και δημοσίων 

σχέσεων? 

31) Έχετε ένα αποκεντρωμένο ή ένα κεντρικοποιημένο σύστημα και πως  φαίνεται 

αυτό στην πράξη? 

32) Ποιο θεωρείται ότι είναι το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σας? 

33) Πως χειριστήκατε την οικονομική κρίση και με ποιες μεθόδους  επιβιώσατε ή 

την ξεπεράσατε? 

34) Όλα αυτά τα έτη της οικονομικής κρίσης είδατε κάποιο σημάδι για την εταιρεία 

,το οποίο δεν θα θελατε ,όπως μείωση των πωλήσεων, των κερδών κλπ. ? 

35) Που θεωρείται ότι οφείλετε η επιτυχία σας ?  

36) Πως λειτούργει το logistics centre της επιχείρησης?  

37) Με ποιο τρόπο χειρίζεστε την λειτουργιά των υποκαταστημάτων σας και την 

εξυπηρέτηση πριν την πώληση ,κατά την διάρκεια της πώλησης και μετά την πώληση 

στους πελάτες σας και με ποιους τρόπους επιδιώκετε και εξασφαλίζετε  την 

ικανοποίηση τους? 

38) Πως/ Με ποιο τρόπο  πραγματοποιείται η επιλογή και η στελέχωση των 

εργαζομένων σας? Πια κριτήρια χρησιμοποιείται ,ποια προσόντα , τι απαιτήσεις έχετε 



661 
 

από αυτούς και για ποιο λόγο πραγματοποιούνται ή με πιο στόχο όλα τα 

προαναφερθέντα? 

39) Ποιο τύπο σύμβασης χρησιμοποιείτε μεταξύ της επιχείρησης σας και των 

εργαζομένων? Π.χ. συμβάσεις αορίστου χρόνου? 

40) Υπάρχουν εργατικά σωματεία και πως τα χειρίζεστε ή διαπραγματεύεστε μαζί 

τους? 

41) Χρησιμοποιείται την μέθοδο κατάρτισης των υπάλληλων σας , ποια είναι αυτή 

,για πιο λόγο την χρησιμοποιείτε η με πιο στόχο και ανά πόσο χρονικό διάστημα 

περίπου? 

42) Αντίστοιχα ποια είναι η μέθοδος  την οποία χρησιμοποιείται για τους 

εκπαιδευτές τους καταρτίζετε, είναι έμπειροι τους εναλλάσσεται συχνά κλπ? 

43) Πιστεύετε ότι η μάθηση αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα? 

44) Θεωρείται τους εργαζόμενους ως «εσωτερικούς πελάτες» όποτε μέτριοι για 

εσάς η ικανοποίηση τους και με ποιους τρόπους επιτυγχάνετε αυτή την ικανοποίηση? 

45) Παρέχετε κίνητρα απόδοσης στους εργαζόμενους και με πιο τρόπο? Παρέχεται 

κινητά καριέρας ,σταδιοδρομίας κλπ? 

46) Θεωρείται ότι οι γυναίκες ή άλλες μειονότητες  απαιτούν πιο πολλή προσπάθεια 

για να ανέλθουν στην ιεραρχία  και γενικά εάν εμφανιστεί ένα τέτοιο περιστατικό πως 

το χειρίζεστε? 

47) Οι εργαζόμενοι παίρνουν πρωτοβουλίες με κάποιον τρόπο? 

48) Ποιο είναι το όραμα της επιχείρησης και ποια είναι η αποστολή ,ποιες είναι οι 

άξιες και ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους έχετε θέσει? 

49) Πιστεύετε ότι το περιβάλλον και ο εργασιακός χώρος αποτελούν κίνητρα ή 

πηγές ικανοποίησης για τους εργαζόμενους και για πιο λόγο? 

50) Υπάρχει απλοποιημένη ή σύνθετη και γραφειοκρατική δομή στην εταιρεία? 

51) Προσπαθείτε να αποτρέψετε τους υπαλλήλους από το εργασιακό άγχος? 

52) Πως βλέπετε το μέλλον της επιχείρησης? 

 

 

Διαπραγματεύσεις 

1) Χρησιμοποιείτε διαπραγματευτές? 

2) Χρησιμοποιείτε διαπραγματεύσεις μεταξύ της επιχείρησης και των προμηθευτών 

,των πελατών ή κάποιου άλλου συμβαλλόμενου μέρους? 

3) Χρησιμοποιείτε την διαπραγμάτευση win/win, όπου κερδίζουν και οι δυο πλευρές  ή 

την διαπραγμάτευση ,όπου ένας από τους δυο κερδίζει και είστε εσείς? 
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4) Έχετε κάποιο σημείο συμβιβασμού και κάποιο  διαπραγματευτικό φάσμα/ζωνη 

προκαθορισμένο πριν την κατάσταση της διαπραγμάτευσης? Μετακινείστε από αυτό 

και σε ποιες περιπτώσεις? 

5) Οι διαπραγματευτές σας προετοιμάζονται πριν την διαπραγμάτευση και με πιο 

τρόπο? 

6 ) Θεωρείται σημαντικό στοιχείο την διαπραγματευτική διαδικασία και για πιο λόγο? 

7) Ποια χαρακτηριστικά πιστεύετε ότι πρέπει να έχει ένας καλός διαπραγματευτής  και 

πιο πιστεύετε ότι είναι το μυστικό της επιτυχίας σε μια διαπραγμάτευση? 

8)  Χρησιμοποιήσατε ή αντίστοιχα χρησιμοποίησαν σε εσάς ποτέ επιθετικές μορφές 

διαπραγμάτευσης και αν ναι πως το χειριστήκατε? 

9) Χρησιμοποιείτε την διαπραγματευτική σας δύναμη και σε ποιες περιπτώσεις? 

10) Χρησιμοποιείτε μια ήπια ή μια σκληρή διαπραγματευτική γραμμή 

11) Έχει τύχει τα συμφέροντα σας να μην συμπίπτουν με τα συμφέροντα της άλλης 

πλευράς και πως το χειρίζεστε? 

12) Σας έχει τύχει κάποιο περιστατικό ,στο οποίο η αντίπαλη πλευρά άσκουσε 

διαπραγματευτική πίεση πάνω σας και με ποιους τρόπους, πως αντιδράσατε? 

13) Υπάρχει ανοικτή επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και της Διοίκησης? 

14) Ποια είναι τα μυστικά μιας επιτυχημένης διαπραγμάτευσης και τι δεξιότητες πρέπει 

να έχει ένας αποτελεσματικός διαπραγματευτής? 

15) Από ποια πηγή αντλείτε τους διαπραγματευτές? π.χ. γραφεία συμβούλων 

εργασίας κλπ? Συνεργάζεστε με συμβουλευτικά γραφεία διαπραγματεύσεων? 

16) Έχετε αφήσει κάποια άλλη πλευρά να κερδίσει εσκεμμένα? 

17) Χρησιμοποιείται μεθόδους επίλυσης διενέξεων και ποιες μορφές λαμβάνουν? 

18) Με ποιο τρόπο πρέπει να αποφεύγονται συγκρουσιακές καταστάσεις κατά την 

διαπραγμάτευση? 

19) Σας έχει τύχει ένας διαπραγματευτής σας να αποχωρήσει από μια μη καλή 

διαπραγματευτική κατάσταση και πως θεωρήσατε αυτό το γεγονός? επιτυχία, αποτυχία 

ή κάπως αλλιώς? 

20) Σας έχει τύχει ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων να αποπροσανατολίζουν 

εσκεμμένα ή όχι και τα αλλά μελή σε ένα meeting, όπως να μην είναι συνεργάσιμοι και 

πως το χειριστήκατε? 

21)  Τι θεωρείται ότι πρέπει να προσέχουν οι διαπραγματευτές ? 

22)  Ποιες θεωρείται ότι μπορεί να είναι οι παγίδες της διαπραγμάτευσης?  
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23)  Διαπραγματεύεστε με σωματεία εργαζομένων και αν όχι στην Ελλάδα σε 

οποιαδήποτε χωρά και σε ποια και πως αντιμετωπίζετε την κατάσταση/πως τους 

αντιμετωπίζετε 

24) Ποια είναι τα βασικά διαπραγματευτικά λάθη και πως πρέπει να αποφεύγονται? 

   Ποιος είναι ένας καλός διαπραγματευτικός ελιγμος,πως τον ορίζετε και σε ποιες 

περιστάσεις? 

25)   Ποιο ρόλο πιστεύετε ότι διαδραματίζει η κουλτούρα,εφόσον είστε μια 

διεθνοποιημένη επιχείρηση  και πως χειρίζεστε ανάλογες περιστάσεις, όπως για 

παράδειγμα το γεγονός  η αντίπαλη πλευρά μπορεί  να προέρχεται από άλλη χωρά και 

ειδικότερα από κάποιες  συγκεκριμένες χώρες? 
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2ο Ερωτηματολόγιο εργασίας: «Η λήψη των αγοραστικών αποφάσεων : Μια εμπειρία 

στο καταναλωτικό κοινό της Θεσσαλονίκης» στο μάθημα :«Συμπεριφορά καταναλωτή» 

(το οποίο όπως προείπαμε συντάχθηκε από την υπογεγραμμένη ,την κα Ναταλία 

Κωνσταντινίδου και κα Αθηνά Σπανού 

 

                   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

                       Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 

 

  Παρακαλούμε πολύ συμπληρώσατε προσεκτικά το παρακάτω ερωτηματολόγιο.  

  Για τις επιλογές σας χρησιμοποιήσατε κάποιον ευδιάκριτο τρόπο σήμανσης όπως π.χ. 

με το να βάζετε Χ ή να κάνετε μπλε τη γραμματοσειρά των επιλογών σας.   

  Για ερωτήσεις, διευκρινίσεις και απορίες σχετικά με την υποβολή του 

ερωτηματολογίου επικοινωνήστε στο eco074@yahoo.gr. 

  Παραδώσατε το έως την Λαμπροτρίτη (07/05/2013). 

  Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και Καλό Πάσχα!. 

 

1.Φύλο 

 Ανδρας    

 Γυναίκα 

 

    

2.Οικογενειακή Κατάσταση?  

o Άγαμος 

o Έγγαμος 

o Διαζευγμένος 

 

3.Έχετε παιδιά? 

o Ναι  

o Όχι 

 

4.Ηλικία? 

o 15-25 

o 26-40 

o 41-65 

o 65 ++ 

       

5. *Ποιο  είναι το υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης που έχετε ολοκληρώσει? 

 Δημοτικό 

 Γυμνάσιο 

 Λύκειο 

 1-3 έτη Κολεγίου 

 Κολέγιο (4 έτη) 

 Απόφοιτος ΑΕΙ 

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού 

 Κάτοχος Διδακτορικού 

mailto:eco074@yahoo.gr
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6. Είστε άνεργος ή εργάζεστε ? 

 Εργαζόμενος 

 Άνεργος 

 

 

 

7 .Πόσα κινητά διαθέτετε και ποιο έτος από τα προηγούμενα έτη το αγοράσατε ? 

o 1                                    έτος ……….. 

o 2                                    έτος ……….. 

o 3 και άνω                     έτος ……….. 

 

 

8.Για ποιο σκοπό από τους παρακάτω  χρησιμοποιείται το κινητό σας και πόσο 

συχνά; 

 

*9.Ποιο ήταν το συνολικό (οικογενειακό ) σας εισόδημα προ φόρων το 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος  (Ιανουάριος εώς Δεκέμβριος ) ? (Παρακαλώ 

αναφέρετε το εισόδημα από όλες τις πηγές  , συμπεριλαμβανομένων μισθών , 

συντάξεων , τόκων , μερισμάτων , επιδομάτων , κερδών κλπ. ) 

 

 Κάτω από 10.000 ευρώ 

 10.000-14.999 

 15.000-19.999 

 20.000-24.999 

 25.000-29.999 

 30.000-39.999 

 40.000-49.999 

 50.000-74.999 

 75.000 και ανω 

 

     10.Τι μέρος αυτού του παραπάνω ποσού ξοδεύετε/ξοδέψατε για την αγορά συνολικά 

των κινητών σας έως σήμερα? .................................€. 

 

11.Τι μέρος αυτού του παραπάνω ποσού ξοδεύετε για την χρήση συνολικά των κινητών 

σας (σύνδεση, κάρτες κπλ.) ετησίως ?..................................€. 

 

 

Ανάγκες Ποτέ Σπάνι

α 

Συχνά  Καθημερινά  Άλλο… 

Επικοινωνίας (τηλέφωνα-μηνύματα)      

Ψυχαγωγίας (μουσική, παιχνίδια, 

ταινίες) 

     

Ενημέρωσης (νέα, καιρός, χάρτες)      

Business use (επαγγελματική χρήση)      

Ευρύτερες ανάγκες επικοινωνίας 

,ψυχαγωγίας ή εκτόνωσης (π.χ 

συχήτηση με ένα φίλο ) 

     

Επείγουσες κλήσεις      

Άλλο… (σημειώσατε τι)      
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12.Κατά πόσο αυτό το ποσό της χρήσης  σας καλύπτει αυτήν την ανάγκη  ? 

o Καθόλου 

o Λίγο  

o Μέτρια 

o Πολύ 

o Δεν ξέρω/δεν απαντώ 

 

 

13. Αν συνηθίζετε να αλλάζετε κινητό, πόσο συχνά το κάνετε;  

o 1 φορά το χρόνο 

o 2-3 φορές το χρόνο 

o 4 φορές και άνω το χρόνο 

 

14. Ποια είναι τα κριτήρια αγοράς σας για ένα κινητό και κατά πόσο σας 

επηρεάζει το καθένα?; 

 

Σπουδαιότητα ΚΑΘΟΛΟΥ 

ΣΠΟΥΔΑΙ

Ο 

ΛΙΓΟ 

(ΣΠΟΥΔΑΙ

Ο ) 

ΜΕΤΡΙ

Α 

ΠΟΛ

Υ 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛ

Υ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ      

ΤΙΜΗ      

ΑΝΤΟΧΗ      

ΣΧΕΔΙΑΣΗ      

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ      

ΒΑΡΟΣ      

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ? (το έχει 

στο βιβλίο ως κριτήριο 

για τα κινητά  ) 

     

 ΣΥΜΒΑΔΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΜΟΔΑ 

     

ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΣΤΕΝΟ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

     

ΤΡΟΠΟΣ ΑΓΟΡΑΣ (Π.Χ 

ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ , ΜΕ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ) 

     

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ –

ΣΥΜΒΑΔΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

     

ΛΗΨΗ ΣΗΜΑΤΟΣ 

ΠΑΝΤΟΥ 

     

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

     

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

     

ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ( ΦΙΛΟΙ 

,ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΛΠ. ) 

Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ 

ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ( 

ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ 

ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ 

ΤΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ 

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΘΑ 

ΘΕΛΑΤΕ, ΒΙΑΖΕΣΤΕ 

ΚΛΠ.) 

     

ΛΟΓΟΣ Η ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ 

ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΓΙΑ 

ΔΩΡΟ , ΓΙΑ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΧΡΗΣΗ ΚΠΛ ) 

     

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΟΣ      

ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ      

ΣΥΝΔΕΣΗ INTERNET      

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩ

Ν ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

     

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΧΡΗΣΗ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ-

ΣΥΝΗΘΕΙΑ 

     

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Π.Χ 

ΕΓΓΥΗΣΗ , 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΛΠ 

     

Επηρεασμός από 

διαφήμιση ή από 

συγκεκριμένα διάσημα 

πρόσωπα που κάνουν την 

διαφήμιση  

     

 

15. Θεωρείται ότι το κινητό είναι είδος πολυτελείας ή είδος ανάγκης ? 

 Πολυτελείας 

 Ανάγκης 

 

16. Θεωρείται ότι (η ποιότητα) του κινητού αντανακλά την προσωπικότητας σας ? 

 Ναι 

 Όχι 
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 (Στοιχεια ψυχογραφικά και άλλα από το βιβλίο για να ταξινομήσουμε τους 

καταναλωτές των ηλικιών σε ποια ομάδα από το βιβλίο (από αυτά που έχουμε μάθει, 

μέθοδος VALS  κ.α) ανήκουν ανάλογα με αυτό που επιλέγουν) 

17. Είστε άνθρωπος που προτιμάει (σημεώσατε χ σε όποια από τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά σας εκφράζουν-προτιμάται ): 

 Την εμπειρία –την  συνήθεια 

 Την καινοτομία 

 Την περιπέτεια και την συχνή ενναλλαγή των καταστάσεων 

 Την ηρεμία και την ασφάλεια 

 Την καταξίωση και την  

 Την αυτοεκτίμηση 

 Την αναγνώριση 

 Την δημιουργία 

 Την λογική-ορθολογισμό 

 Την ωριμότητα 

 Την αυτοπροβολή 

 Τις νεες τεχνολογιες 

 Την ανετη οικονομικη κατασταση 

 Τις αθλητικες δραστηριοτητες και ενεργητικότητα 

 Την οικογενεια 

 Τα ταξιδια 

18 .Αν συνηθίζετε να εναλλάσσετε το κινητό σας πόσο συχνά το κάνετε και με βάση 

ποιους παράγοντες?»  

 

 

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΑΔΙΖΩ ΜΕ 

ΤΗΝ ΜΟΔΑ 

     

ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΜΒΑΔΙΖΩ 

ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 

     

ΘΕΛΩ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ 

ΜΑΡΚΑ 

     



669 
 

ΛΟΓΩ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ(ΘΕΛΩ 

ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ 

ΠΙΟ ΠΟΛΛΕΣ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ 

ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ 

ΔΙΑΜΕΝΩ ΚΛΠ.) 

     

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

(ΜΕΤΡΗΤΑ ,ΔΟΣΕΙΣ) 

     

ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΥΜΒΑΔΙΖΩ 

ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ 

ΝΕΕΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

(ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ INTERNET, 

ΤΑΙΝΙΩΝ,ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

ΚΛΠ.) 

     

ΚΑΛΥΤΕΡΗ 

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

     

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

     

ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ- 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ 

ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

     

ΛΟΓΩ ΣΥΝΕΧΩΝ 

ΒΛΑΒΩΝ 

     

ΛΟΓΩ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΒΛΑΒΗΣ 

     

ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΛΩΝ –ΜΗ 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΔΕΝ 

ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

,ΔΕΝ 

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ Η 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ΜΙΑ ΒΛΑΒΗ  

     

ΑΛΛΟ (ΣΗΜΕΙΩΣΑΤΕ ΤΙ       

 

19.Απο που συνηθίζετε να ενημερώνεστε για την αγορά ή την αλλαγή του κινητού σας 

? 

ΠΗΓΕΣ: 

 ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ  ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΩΝ  
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,ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 

Κ.Λ.Π ) 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-INTERNET  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ  

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ  

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΣΑΣ 

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΣΑΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΣΕ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (γερμανος ,Vodafone, 

cosmote κλπ. ) 

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 

ΑΛΛΟ (σημεώσατε τι )  

 

20. Από που συνηθίζετε να ψωνίζετε η να αλλάζετε το κινητό σας ? 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑΓΗ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ( 

cosmote ,γερμανος ,vodafone 

κλπ.) 

  

πολυκαταστηματα   

Καταστήματα ηλεκτρικών 

συσκευών (κωτσόβολος 

,σαραφίδης κλπ) 

  

Διαδίκτυο -internet   

Χρησιμοποιημένα ( από 

φίλους κλπ.) 

  

ΑΛΛΟ (σημειώσατε τι )   

 

21. Ο περιβάλλον χώρος του κινητού (κατάστημα) επηρεάζει την αγορά σας από αυτό 

το κατάστημα? Και αν το κατάστημα πώλησης του κινητού επηρεάζει την αγορά σας, 

πως ακριβώς θα την επηρέαζε?  

Ή αλλιώς ποια είναι τα κριτήρια επιλογής του καταστήματος από το οποίο θα 

πραγματοποιήσετε την αγορά ή την αλλαγή του κινητού σας και σε ποιο βαθμό 

επηρεάζουν την αγορά σας ? 

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ(αν είναι κοντά 

στο σπίτι σας) 

     

ΠΟΙΚΙΛΙΑ (διαφορετικών 

μαρκών και επιλογών κινητών) 

     

ΕΚΤΑΣΗ(αν είναι μεγάλο , 

μικρό ,έχει πολλά προιόντα 

κλπ.) 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ(ευγένεια 

εξυπηρέτησης 

,συμπεριφορά,προθυμία, 

ενδυμασία κλπ. 

     

Ταχύτητα εξυπηρέτησης      

Ατμόσφαιρα καταστήματος 

(εξωτερική διαμόρφωση 

:αρχιτεκτονική καταστήματος 

,χρώματα ,περιβάλλον χώρος 

κλπ.)Εσωτερική διαμόρφωση 

:διαρρύθμιση ,διάταξη και 

παρουσίαση των εμπορευμάτων 

     

Τιμές      

Είδος πελατείας (κοινωνικά 

στοιχεία ατμόσφαιρας 

μαγαζιού) 

     

Χρόνος αναμονής του πελάτη      

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΩΣ: παροχή 

πίστωσης 

     

Δυνατότητα πληρωμής 

(μετρητοίς ,με πιστωτική 

κάρτα, σε δόσεις ,αποδοχή 

πιστωτικών καρτών και 

επισκευών 

     

Δυνατότητα άμεσης παράδοσης 

κατ οίκον παράδοση 

,συσκευασές δώρου ,επισκευές 

προιόντων(κινητών),επιστροφές 

κινητών, αλλαγές προιόντων 

,χώρος στάθμευσης, επίδειξη 

χρήσης των προιόντων, 

υποδοχή για άτομα με ειδικές 

ανάγκες 

     

Προβολή και προώθηση των 

προιόντων (κληρώσεις 

,διαγωνισμοί και παιχνίδια 

Εκπτώσεις , και προσφορές που 

παρέχει το κατάστημα ως 

κίνητρο επίσκεψης ,δελτία 

επιστροφής χρημάτων ,δώρα, 

προγράμματα τακτικών 

πελατών εκθετήρια 

εμπορευμάτων) 

     

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ηλεκτρονικά 

συστήματα, ράφια ,ταμεία, 

κλιματισμό ,χώρους 

στάθμευσης ,ανελκυστήρες) 

     

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ      

ΑΛΛΟ(σημειώσατε τι )      

22. Έχετε αντιμετωπίσει προβληματικές καταστάσεις κατά την επιλογή του 

κινητού/κινητών σας?  Ειδικότερα   
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 Ποτέ 

  λίγες φορές 

 Μερικές φορές 

  αρκετές φορές 

  Πάντα-Συνεχώς 

23.« Με ποιες από τις παρακάτω προβληματικές καταστάσεις ήρθατε αντιμέτωποι κατά 

την αγορά ή και χρήση του κινητού/κινητών σας?» 

(μπορεί να ακολουθεί ένας πίνακας και η συχνότητα τους (ποτέ λίγες φορές κλπ. ), 

όπου θα εκτίθενται ενδεικτικά μερικά τέτοια προβλήματα, όπως: παράδοση 

λανθασμένου προϊόντος, παράδοση ελαττωματικού προϊόντος, καθυστερημένη 

παράδοση, μεγάλη αναμονή για την παραλαβή του προιόντος ,δυσκολίες στην 

παραλαβή του προιόντος λανθασμένη χρέωση αγοράς, απουσία εγγύησης, άρνηση 

επισκευής ή αντικατάστασης…) 

24.Μπορείτε να μας αναφέρετε το κατάστημα όπου συνήθως κάνετε την αγορά του 

κινητού (ακολουθούν  καλύτερα bullets )π.χ  

 Κωτσοβολος 

 Σαραφίδης  

 Ηλεκτρονική 

 Γερμανός 

 Vodafone 

 Wind 

 Άλλο (σημειώσατε τι ) 

 Δεν ξέρω / δεν απαντώ 

Ή μπορούν να συμπληρώσουν σε κενό οι ίδιοι(αλλά το άλλο είναι πιο καλό γιατί 

αναγκαστικά  θα απαντήσουν ανάλογα με τα δεδομένα που θα επεξεργαστούμε εμείς 

,έστω δεν ξέρω δεν απαντώ για όσους δεν θέλουν 

25. Επιπλέον ποια είναι η εταιρεία παροχής δικτύου  που έχετε επιλέξει  ?  

 Cosmote 

 Vodafone 

 Wind 

 Κλπ(με τον ίδιο τροπο.Ναταλία έτσι θα μπορούμε να κάνουμε μετρήσεις 

και ως προς τις εταιρείες και τα μαγαζιά που επιλέγουν οι ηλικιακές ομάδες που έχουμε 

διαλέξει και μπορούμε να βγάλουμε και ευκολότερα βαθμό ικανοποίησης με αυτή την 

ερώτηση ) 
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26. Σε κλίμακα βαθμού ικανοποίησης από το 1 μέχρι το 5 (καθόλου .λίγο .μέτρια, πολύ, 

πάρα πολύ) τι ικανοποίηση λαμβάνεται σε σχέση με τους παρακάτω παράγοντες οι 

οποίοι σχετίζονται με την αγορά του κινητού σας ? 

Βαθμος ικανοποιησης 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΥ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΟΥ      

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ      

ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ 

ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ(ΚΙΝΗΤΟΥ) 

     

Φιλικότητα (κατά πόσο  

χρησιμοποιείται τον 

κινητό εύκολα, σας είναι 

φιλικό ) 

     

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από την 

οποία το αγοράσατε 

     

Εκπλήρωση προσδοκιών      

Κατά πόσο έφτασε κοντά 

στις ιδανικές αντιλήψεις-

στην ιδανική εταιρεία που 

είχατε στο μυαλό σας πριν 

την αγορά 

     

Κατά πόσο είστε 

ικανοποιημένοι από τις 

υποσχέσεις της 

διαφήμισης (που βλέπατε 

πριν να το αγοράσετε 

     

Πόσο ικανοποιημένοι 

είστε από προηγούμενες 

εμπειρίες που είχατε 

     

Κατά πόσο είστε πιστοί 

και αφοσιωμένοι στην 

εταιρεία 

     

Κατά πόσο είστε 

ικανοποιημένοι στο πως 

αντέδρασε η εταιρεία σε 

τυχόν παράπονα σας 

     

 

(Ο ίδιος πίνακας μπορεί να γίνει και για τις συνδέσεις άμα μας ενδιαφέρει εκτός 

Ναταλία άμα υπάρχει κόλπο να ενσωματωθούν με ευδιάκριτο τρόπο σε ένα πίνακα.Εσύ 

τα ξέρεις καλύτερα αυτά! Τα δεδομένα αυτά αναφέρονται-εκμαιεύονται από το βιβλίο 

ως παράγοντες για την μοντελοποίηση της ικανοποίησης) . 

27. Έχετε εκφράσει ποτέ παράπονο για κάποιο σφάλμα για την εταιρεία αγοράς του 

κινητού ( ή σύνδεσης) ,με ποιο τρόπο και με ποια συχνότητα (εάν μπορείτε αναγράψτε 

και τον αριθμό )? 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΤΡΟΠΟΙ 

ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ 

ΚΑΘΟΛ

ΟΥ 

ΕΛΑΧΙΣ

ΤΕΣ 

ΦΟΡΕΣ 

ΛΙΓ

ΕΣ 

ΜΕΤΡΙ

ΕΣ 

ΠΟΛΛ

ΕΣ 

ΠΑΡΑ 

ΠΟΛΛΕΣ(ΣΥΝ

ΕΧΩΣ) 
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΙΔΙΑ ΤΗΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

      

(ΤΟ ΙΔΙΟ) με το 

διαδικτυο 

      

(ΤΟ ΙΔΙΟ)με το 

ταχυδρομείο 

      

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΙΔΙΑ ΤΗΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ  

cosmote, 

Vodafone,wind 

κλπ. Με 

τηλέφωνο 

      

(ΤΟ ΙΔΙΟ) με το 

διαδίκτυο 

      

(ΤΟ ΙΔΙΟ) με το 

ταχυδρομείο 

      

Απευθυνθήκατε 

για την εταιρεία 

αγορά του 

κινητού σε 

ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ με 

τηλέφωνο 

(καταγγελίες ) 

      

(το ιδιο) με 

διαδίκτυο 

      

(το ίδιο) με 

ταχυδρομείο 

      

Για την εταιρεια 

παροχής 

δικτύου σε 

ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Σ με τηλέφωνο 

      

Συνεχίζεται με 

τον ίδιο τρόπο 

      

ΑΠΕΥΘΥΝΘΗ

ΚΑΤΕ 

(καταγγελίες) 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 

ΤΗΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ 

ΚΙΝΗΤΟΥ 

ΣΑΣ ΣΕ ΜΗ 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚ

ΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ

ΩΝ (π.χ ΙΝ.ΚΑ, 

ΚΕ.Π.ΚΑ κλπ.) 

με τηλέφωνο 

Συνεχίζεται με 

τον ίδιο τρόπο 

      

 

28.Ποια είναι η ιδανική εταιρεία πωλήσεως κινητών που σας έρχεται στο μυαλό ή 

σύμφωνα με την εμπειρία σας στην ελληνική εγχώρια αγορά? Συμπληρώστε στον 

παρακάτω κενό χώρο  

                                                            ……………………………………….. 

       

*Η ΑΝΩΝΥΜΙΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΘΩΣ ΔΕΝ ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ 

ΑΝΑΓΡΑΨΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΟΝΟΜΑ ,ΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΠ.) 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ. 

 




