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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα εργασία μελετά τους τρόπους αύξησης της ανταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων σε ένα ασταθές οικονομικά περιβάλλον που υποφέρει από στασιμότητα 

και ύφεση. 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο με βάση το στρατηγικό εργαλείο της ανάλυσης PEST 

πραγματοποιείται προσπάθεια προσδιορισμού του μακροπεριβάλλοντος των 

επιχειρήσεων, εστιάζοντας στην ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας ως χώρα. Στόχος 

είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος στο οποίο 

δραστηριοποιούνται και λειτουργούν οι επιχειρήσεις, των ευκαιριών που αυτό 

προσφέρει και των δυσκολιών που συνεπάγεται. Επιπρόσθετα αναλύεται ο όρος της 

ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο χώρας αλλά και επιχείρησης και καθορίζονται οι 

προσδιοριστικοί παράγοντές της. 

 

Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται έμφαση στη βιβλιογραφία και εξηγούνται οι στρατηγικές 

ανάπτυξης που μπορούν να υιοθετήσουν τα ανώτερα και τα μεσαία στελέχη των 

επιχειρήσεων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρίας τους στην 

αγορά. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα εργαλεία που έχουν στην διάθεσή τους οι 

επιχειρήσεις για την αύξηση της ανταγωνιστικότητά τους. Συγκεκριμένα 

προσεγγίζονται ως εργαλεία η εταιρική κοινωνική ευθύνη, η καινοτομία, τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, η εξωστρέφεια και οι ανθρώπινοι πόροι, με τέτοιο τρόπο ώστε 

να υπάρχει αφενός μια κοινή, ενιαία δομή και αφετέρου να παρέχονται ουσιαστικές και 

χρήσιμες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό αναλύεται η έννοια του 

κάθε παράγοντα, ο βιβλιογραφικός συσχετισμός του με την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, βασισμένη σε 

έρευνες και στατιστικές. 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο πραγματοποιείται παράθεση της μελέτης περίπτωσης της Λιντλ 

Ελλάς και συνδέεται η θεωρία με την πράξη ώστε να γίνουν σαφείς μέσω 

παραδειγμάτων οι τρόποι με τους οποίους η εταιρεία χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα 

εργαλεία και τα αποτελέσματα αυτών. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση 

των συμπερασμάτων και τις προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αποτελέσει οδηγό προς τις επιχειρήσεις για την 

αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους την περίοδο που διανύουμε, που η ελληνική 

οικονομία μαστίζεται από την οικονομική κρίση και το επιχειρηματικό περιβάλλον 

είναι αβέβαιο. 

Η κρίση έχει φέρει τις ελληνικές επιχειρήσεις στα όρια τους με αποτέλεσμα οι 

οικονομικοί πόροι να είναι περιορισμένοι και οι επιχειρηματίες απρόθυμοι να 

αναλάβουν επενδυτικό ρίσκο. Κάτω από αυτό το πρίσμα έχουν συλλεχθεί τα 

κατάλληλα εργαλεία ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας τα οποία αφενός δεν 

απαιτούν τεράστιους πόρους αλλά μπορούν να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στην 

ευρωστία των επιχειρήσεων. Αφετέρου παρόλο που οι επιχειρήσεις γνωρίζουν την 

ύπαρξή τους, αμελούν την υιοθέτησή τους και δεν τους δίνουν την αξία που τους πρέπει. 

Πρόκειται για σύγχρονα εργαλεία, που τα τελευταία χρόνια οι οικονομολόγοι και 

marketers έχουν συνδέσει άρρηκτα με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.  
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ – Από μια άλλη σκοπιά 
 

Στη βιβλιογραφία έχει αποκωδικοποιηθεί η έννοια της ανταγωνιστικότητας η οποία θα 

αναλυθεί στο πρώτο κεφάλαιο εκτενώς. Επιπρόσθετα έχουν αναλυθεί μεμονωμένα οι 

έννοιες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της καινοτομίας, των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, των ανθρώπινων πόρων και της εξωστρέφειας, όπως επίσης έχουν συνδεθεί 

άρρηκτα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ο στόχος της παρούσας εργασίας 

είναι να καινοτομήσει στο επίπεδο συλλογής αυτών των διαφορετικών εργαλείων που ο 

σωστός συνδυασμός τους θα αυξήσει πολλαπλασιαστικά την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων. Το παρόν σύγγραμμα στοχεύει στο να αποτελέσει έναν σύγχρονο οδηγό 

που θα βοηθήσει ουσιαστικά τις ελληνικές επιχειρήσεις και θα αξιοποιηθεί από τα 

ανώτερα διοικητικά στελέχη τους.  

Η επιλογή των παραπομπών σε βιβλιογραφικές αναφορές γίνεται με λιτό και περιεκτικό 

τρόπο, με απώτερο κίνητρο την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των αναγνωστών, την 

απόλυτη κατανόηση της ορολογίας και την τελική υιοθέτηση των προτάσεων. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 

Η κύρια μεθοδολογία της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική έρευνα, καθώς 

στηρίζεται σε υφιστάμενο υλικό που παρουσιάζεται σε μια συνθετική μορφή για την 

υποστήριξη του ερευνητικού ερωτήματος. Οι πηγές προέρχονται από βιβλία, άρθρα σε 

επιστημονικά περιοδικά και πηγές του ίντερνετ με μια προσπάθεια συλλογής όσο πιο 

πρόσφατων και σύγχρονων θεωριών, χωρίς να αγνοούνται θεμελιώδεις αξίες από 

έγκριτους επιστήμονες (Porter, Schumpeter κ.α.). Ιδιαίτερη βάση σε κάθε κεφάλαιο 

δίνεται σε στατιστικές επίσημων φορέων (όπως Ε.Ε.) για την υποστήριξη των 

επιχειρημάτων της θεωρίας και τη διαπίστωση της ισχύουσας κατάστασης στην Ελλάδα. 

Για τη βαθύτερη μελέτη του ερωτήματος ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιείται η 

μελέτη περίπτωσης συγκεκριμένης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην ελληνική 

επικράτεια. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία έχει δεχθεί εκτενή κριτική επειδή στηρίζεται 

σε μεγάλο βαθμό στις υποκειμενικές κρίσεις των ερευνητών. Επιπλέον, αντικείμενο 

αμφισβήτησης αποτελεί και η δυνατότητα γενίκευσης και ελέγχου της εγκυρότητας 

γιατί τα αποτελέσματα που αναδύονται από μια μελέτη περίπτωσης ίσως να 

προέρχονται από την μελέτη μιας ιδιάζουσας περίστασης χωρίς όμως να υπάρχει γενικό 

ενδιαφέρον (Παρασκευόπουλος, 1993). Παρόλα αυτά ο σκοπός της μελέτης 

περίπτωσης είναι η επεξήγηση κυρίως της βιβλιογραφικής έρευνας ώστε όλα όσα 

αναλύθηκαν να στηριχθούν στην πράξη, και σε δεύτερο βαθμό σαφώς η εξερεύνηση 

και η συστηματικότερη ανάλυση των εργαλείων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της 

συγκεκριμένης επιχειρηματικής μονάδας και η λειτουργία ως παραδειγμάτων προς 

μίμηση για το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης συνδέεται άρρηκτα με την ανταγωνιστικότητα 

της εθνικής οικονομίας. Προτού αποκωδικοποιηθεί η έννοια της επιχειρησιακής 

ανταγωνιστικότητας και από ποιους παράγοντες αυτή εξαρτάται θα αναλυθεί το 

περιβάλλον λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων. Όταν αποδυναμώνεται η 

ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας έχει άμεσο αντίκτυπο στην 

ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την αποδυνάμωση του ιδιωτικού τομέα 

συνολικά. Μερικές από τις συνέπειες της είναι: 

 Αύξηση ποσοστού ανεργίας 

 Αύξηση πληθωρισμού 

 Επιδείνωση εμπορικού ισοζυγίου 

 Μείωση βιοτικού επιπέδου 

Η κάθε επιχείρηση αποτελεί ένα μόνο μέρος ενός ευρύτερου περιβάλλοντος από ένα 

μεγάλο σύνολο πολλών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με αλληλεπιδράσεις και 

επιπτώσεις. 

Κατά συνέπεια για να κατανοηθεί καλύτερα η έννοια της ανταγωνιστικότητας της 

επιχείρησης πρέπει να προηγηθεί παρατήρηση και αξιολόγηση του περιβάλλοντος της 

λειτουργίας της στην εθνική οικονομία.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Πηγή: Δερβιτσιώτης, Λαγοδήμος, Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

Παρατίθενται ορισμοί που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια για την ανταγωνιστικότητα 

από διάφορους συγγραφείς και οργανισμούς ώστε να υπάρχει κοινή βάση του τι αφορά 

ανταγωνιστικότητα μιας χώρας και πώς επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της 

επιχείρησης. 

Κατά το World Economic Forum (2007), «Η εθνική ανταγωνιστικότητα είναι το 

πλέγμα εκείνο των παραγόντων, πολιτικών και θεσμών που προσδιορίζουν το επίπεδο 

της παραγωγικότητας μιας χώρας. Το επίπεδο της παραγωγικότητας, με τη σειρά του, 

προσδιορίζει το διατηρήσιμο επίπεδο ευημερίας που μπορεί να απολαμβάνει μία 

οικονομία. Με άλλα λόγια, οι πιο ανταγωνιστικές οικονομίες τείνουν να είναι σε θέση 

να προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα εισοδήματος στους πολίτες τους. Το επίπεδο της 

παραγωγικότητας προσδιορίζει επίσης την απόδοση των επενδύσεων σε μια οικονομία. 

Καθώς οι αποδόσεις είναι οι καθοριστικοί προσδιοριστικοί παράγοντες στη μεγέθυνση 

των οικονομιών, μια πιο ανταγωνιστική οικονομία είναι μια οικονομία που πιθανότατα 

θα αναπτυχθεί ταχύτερα στο μεσο- και μακροπρόθεσμο ορίζοντα». 

Σύμφωνα με το Institute for Management Development, IMD, (2006), «Η 

ανταγωνιστικότητα των χωρών είναι το πεδίο εκείνο της οικονομικής θεωρίας που 
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αναλύει τα στοιχεία και τις πολιτικές εκείνες που διαμορφώνουν την ικανότητα μιας 

χώρας να δημιουργεί και να διατηρεί ένα περιβάλλον που υποστηρίζει μεγαλύτερη 

παραγωγή αξίας για τις επιχειρήσεις και μεγαλύτερη ευημερία για τους πολίτες».  

Κατά τον Aiginger (2006), «Ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα μιας χώρας ή 

περιοχής να δημιουργεί ευημερία». 

Κατά το World Economic Forum (1996), «Η ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα 

μιας χώρας να πετύχει διατηρήσιμα υψηλούς ρυθμούς αύξησης του κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ». 

Σύμφωνα με το OECD (1992), «Ανταγωνιστικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο ένα 

κράτος μπορεί, υπό συνθήκες ελεύθερης και δίκαιης αγοράς, να προσφέρει αγαθά και 

υπηρεσίες που πληρούν τα κριτήρια των διεθνών αγορών, διατηρώντας και αυξάνοντας 

ταυτόχρονα τα πραγματικά εισοδήματα των ανθρώπων μακροχρόνια». 

Σύμφωνα με το OECD (1996), «Ανταγωνιστικότητα σημαίνει υποστήριξη της 

ικανότητας των επιχειρήσεων, κλάδων, περιφερειών, χωρών ή διακρατικών περιοχών 

να δημιουργούν σχετικά υψηλά επίπεδα εισοδήματος και απασχόλησης των 

συντελεστών τους, ενώ παραμένουν εκτεθειμένες στο διεθνή ανταγωνισμό». 

Κατά τον Fagerberg (1996), «Η ανταγωνιστικότητα αναφέρεται στην ικανότητα μιας 

χώρας να πετύχει τους βασικούς στόχους της οικονομικής της πολιτικής, ιδιαίτερα την 

αύξηση του εισοδήματος και της απασχόλησης, χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα 

στο ισοζύγιο πληρωμών της». 

Σύμφωνα με τον Aiginger (1996), «Μια χώρα θεωρείται ανταγωνιστική αν πουλάει 

αρκετά προϊόντα και υπηρεσίες, με εισοδήματα για τους συντελεστές συμβατά με τις 

προσδοκίες και βλέψεις (τρέχουσες και συνεχώς μεταβαλλόμενες) της χώρας, υπό 

συνθήκες (μακροοικονομικές και κοινωνικές) που κρίνονται ως ικανοποιητικές από 

τους πολίτες». 

Κατά το Competitiveness Advisory (Ciampi) Group, “Enhancing European 

Competitiveness”, Second report to the President of the Commission, the Prime 

Ministers and the Heads of State, (Δεκέμβριος 1995), «Πρέπει να δούμε την 

ανταγωνιστικότητα ως το κύριο μέσο αύξησης του βιοτικού επιπέδου, απασχόλησης 

των ανέργων και εξάλειψης της φτώχειας». Και επίσης, (Ιούνιος 1995), «Η 

ανταγωνιστικότητα ενέχει στοιχεία παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και 

κερδοφορίας. Αλλά δεν είναι αυτοσκοπός ή απλός στόχος. Είναι ένα ισχυρό μέσο 
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αύξησης του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής ευημερίας – ένα εργαλείο για την 

επίτευξη στόχων. Αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα στα 

πλαίσια της διεθνούς εξειδίκευσης, η ανταγωνιστικότητα προσφέρει παγκοσμίως τη 

βάση για την αύξηση των εισοδημάτων κατά μη πληθωριστικό τρόπο». 

Κατά την Tyson (1992), «Ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητά μας να προσφέρουμε 

αγαθά και υπηρεσίες που πληρούν τα κριτήρια του διεθνούς ανταγωνισμού ενώ οι 

πολίτες μας απολαμβάνουν ένα βιοτικό επίπεδο που αυξάνεται και είναι διατηρήσιμο». 

Κατά τον Buckley (1988), «Η έννοια της ανταγωνιστικότητας περικλείει τόσο την 

αποδοτικότητα (επίτευξη στόχων με το μικρότερο δυνατό κόστος) όσο και την 

αποτελεσματικότητα (επιλογή των κατάλληλων στόχων). Αυτή η επιλογή 

βιομηχανικών στόχων είναι κρίσιμη. Η ανταγωνιστικότητα περιλαμβάνει τόσο τους 

στόχους όσο και τα μέσα για την επίτευξή τους». 

Όσον αφορά την Ελλάδα, το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και 

Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ 2008) με γνώμονα τη διεθνή βιβλιογραφία και την ελληνική 

εμπειρία, έχει προχωρήσει στην κατάρτιση του δικού του ορισμού της 

ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό η ανταγωνιστικότητα αναφέρεται 

στην «ικανότητα διατήρησης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της 

χώρας, αναβάθμισης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενίσχυσης της απασχόλησης 

και της πραγματικής συνοχής της περιβαλλοντικής προστασίας και αναβάθμισης της 

διαρκούς βελτίωσης της παραγωγικότητα- υπό συνθήκες παγκοσμιοποίησης». 

Τέλος, ο οικονομολόγος νομπελίστας Amartya Sen υποστηρίζει ότι «πρέπει να δούμε 

την ανάπτυξη ως μια διαδικασία διεύρυνσης των πραγματικών ελευθεριών που 

απολαμβάνουν οι πολίτες μιας χώρας. Αυτό σημαίνει έμφαση στην άρση εμποδίων 

όπως κακές οικονομικές ευκαιρίες και ανεργία, γραφειοκρατική δημόσια διοίκηση, 

έλλειψη πρόσβασης στο κεφάλαιο». 

Η έννοια της ανταγωνιστικότητας αποκτά τα τελευταία χρόνια ένα πιο ευρύ 

περιεχόμενο που υπερβαίνει το στόχο για τη βελτίωση δεικτών όπως την αύξηση του 

ΑΕΠ και ξεφεύγει από τη στενή αντίληψη του κόστους και των εξαγωγικών επιδόσεων, 

αντίθετα ενσωματώνονται παράμετροι σχετικά με την απασχόληση, την κοινωνική 

συνοχή, το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο της οικονομίας. Κατά συνέπεια το 

νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο της απασχόλησης και της γενικότερης οικονομίας στο 

οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες ή και να θέσει 

εμπόδια στην ανταγωνιστικότητά τους. 
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ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

World Economic Forum (W.E.F.) και Global Competitiveness Index 

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) δημοσιεύει, κάθε χρόνο την έκθεση 

ανταγωνιστικότητας. 

Από το 2005, το WEF στηρίζει την ανάλυση ανταγωνιστικότητας στον Δείκτη 

Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Index – GCI), ο οποίος 

εκτιμά και συνυπολογίζει τους μικροοικονομικούς και μακροοικονομικούς παράγοντες 

που επηρεάζουν, σύμφωνα με το WEF, την εθνική ανταγωνιστικότητα. Για την 

κατάρτιση του GCI, το WEF μετρά τις επιδόσεις των χωρών σε 12 βασικούς πυλώνες 

ανταγωνιστικότητας καθένας από τους οποίους απαρτίζεται από πλήθος μεταβλητών οι 

οποίοι σταθμίζονται με διαφορετικά βάρη, ανάλογα με τη σπουδαιότητα που τους 

αποδίδεται σε σχέση με την επίτευξη της εθνικής ανταγωνιστικότητας. 

Α. Βασικές απαιτήσεις.  

Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει τους εξής επιμέρους παράγοντες: 

1. Θεσμοί 

2. Υποδομές 

3. Μακροοικονομική κατάσταση 

4. Υγεία και βασική εκπαίδευση 

Β. Βελτίωση αποδοτικότητας 

Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει τους εξής επιμέρους παράγοντες: 

5. Ανώτερη (τριτοβάθμια) εκπαίδευση και κατάρτιση 

6. Αποτελεσματικότητα αγοράς αγαθών 

7. Αποτελεσματικότητα αγοράς εργασίας 

8. Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής αγοράς 

9. Τεχνολογική ετοιμότητα 

10. Μέγεθος αγοράς 

Γ. Παράγοντες καινοτομίας, που περιλαμβάνει: 
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11. Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων 

12. Καινοτομία 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΥΛΩΝΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Πηγή: WEF-The Global Competitiveness Report 2013-2014 

Σύμφωνα με την έκθεση, τα πλεονεκτήματα για την Ελλάδα αφορούν τους Πυλώνες: 

 “Υγεία και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση” που η χώρα έχει καταλάβει την 35η 

θέση, 

 “Υποδομές” που η χώρα έχει καταλάβει την 38η θέση,  

 “Τεχνολογική Ετοιμότητα” η Ελλάδα βρίσκεται στην 39η θέση, 

 “Τριτοβάθμια Εκπαίδευση & Κατάρτιση” που η Ελλάδα βρίσκεται στη 41η 

θέση και  

 “Μέγεθος Αγοράς” που η Ελλάδα έχει καταλάβει την 47η θέση. 

Από την άλλη η Ελλάδα φαίνεται να μην είναι καθόλου ανταγωνιστική στους  

παρακάτω τομείς που βρίσκεται στις παρακάτω θέσεις: 

 “Kαινοτομία” στην 87η θέση,  

 “Θεσμικά Όργανα”  στην 103η θέση, 
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 “Αποτελεσματικότητα Αγοράς Αγαθών” στην 108η θέση ,  

 “Αποδοτικότητα Αγοράς Εργασίας” στην 127η θέση, 

 “Οικονομική Ανάπτυξη της Αγοράς” η Ελλάδα βρίσκεται  στην 137η θέση,  

 “Μακροοικονομικό Περιβάλλον” όπου η Ελλάδα καταλαμβάνει την 

προτελευταία θέση (147η). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ 
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Πηγή: WEF-The Global Competitiveness Report 2013-2014, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 

10/2013 © 2013 World Economic Forum 

Η Ελλάδα από το 2001 και έπειτα ακολουθεί πτωτική τάση ως προς την 

ανταγωνιστικότητά της, ωστόσο συγκριτικά με τα έτη 2012-13 υπάρχει μια μικρή 

άνοδος.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. Η ΚΑΤΑΤΑΞΗΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2001 - 2014 

Πηγή: The Global Competitiveness Report 2013 - 2014, επεξεργασίαΣΕΠΕ, 10/2013 © 

2013 World Economic Forum. 

 

Οι πιο προβληματικοί παράγοντες για την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα, 

όπως παρουσιάζονται μέσα από την έρευνα, είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η 

αναποτελεσματική κυβερνητική γραφειοκρατία, το φορολογικό πλαίσιο, η αστάθεια 

των πολιτικών, η διαφθορά. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3. ΟΙ ΠΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

Πηγή: The Global Competitiveness Report 2013 - 2014, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 10/2013 © 

2013 World Economic Forum 

Κατανοώντας την παρούσα κατάσταση της χώρας ως προς τις ευκαιρίες 

ανταγωνιστικότητας το “Κόστος Γεωργικών Πολιτικών” χαρακτηρίζεται υψηλό ενώ η 

142η θέση στην “Έκταση και επιπτώσεις φορολογίας για επενδύσεις” καταδεικνύει 

πόσο δυσκολεύονται οι επιχειρήσεις με τα οικονομικά βαρίδια της φορολογίας. Οι 

“Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις από κανόνες Άμεσων Ξένων Επενδύσεων” είναι μεγάλες 

και ο μεγάλος “Αριθμός διαδικασιών για έναρξη επιχείρησης” αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα της ανταγωνιστικότητας. Το  “Σύνολο φορολογικού συντελεστή σε 

συνδυασμό με την “Αποτελεσματικότητα αντιμονοπωλιακών πολιτικών”  και 

την “Ένταση τοπικού ανταγωνισμού” δείχνει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα, γεγονός που επιδεινώνεται από την 

έλλειψη στην “Ποσότητα τοπικών προμηθευτών”.  Στον Πυλώνα που εξετάζει 

την “Πολυπλοκότητα Επιχειρήσεων” και την “Πολυπλοκότητα διαδικασιών 

παραγωγής”, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 83η και την 79η θέση αντίστοιχα. Η 

“Έκταση του μάρκετινγκ” και οι “Δαπάνες των επιχειρήσεων για Ε&Α” 

παρουσιάζονται μειωμένες ενώ οι “Κυβερνητικές προμήθειες προηγμένης τεχνολογίας 

και προϊόντων” είναι ανύπαρκτες. 

Κάπως πιο ελπιδοφόρα είναι τα μηνύματα που έρχονται από τις ακόλουθες μετρήσεις: 
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 Στον Πυλώνα “Υποδομές” (δρόμοι, λιμάνια, αεροπορικές συνδέσεις, 

τηλεπικοινωνίες) η Ελλάδα κατέχει την 38η θέση, 

 στην “Υγεία και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση” την 35η θέση,  

 στην “Τριτοβάθμια Εκπαίδευση & Κατάρτιση” την 67η θέση,  

 στην “Τεχνολογική ετοιμότητα” (διαθεσιμότητα τεχνολογιών και κυρίως 

υποδομές-χρήση διαδικτύου, δικτύου κινητής για φωνή - δεδομένα) την 39η 

θέση. 

Συνοψίζοντας, ενώ η Ελλάδα έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο και υψηλό επίπεδο 

ικανοτήτων σε στελέχη, δεν δίνεται η δυνατότητα του «επιχειρείν» και η ανάπτυξή τους 

στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Παρόλο επίσης που υπάρχουν διαθέσιμοι τεχνολογικοί 

παράγοντες, το ελληνικό σύστημα δεν υποστηρίζει έργα για καινοτομία. Η 

γραφειοκρατία που επικρατεί δυσχεραίνει την επιχειρηματική δράση και τελικά η 

στασιμότητας της οικονομικής ανάπτυξης της αγοράς δεν ευνοεί την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων. 

Η ανάλυση του Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα, 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΚΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 
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Πηγή: The Global Competitiveness Report 2013 - 2014, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 10/2013 © 

2013 World Economic Forum 

Η βαθμολογία είναι σε κλίμακα από το 1 (χειρότερη επίδοση) έως το 7 (καλύτερη 

επίδοση), διαφορετικά υπάρχει η ένδειξη με αστερίσκο (*). 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
 

Με το ξέσπασμα της ελληνικές κρίσης, το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 30% περίπου κατά 

τη διάρκεια 2007-2013, ενώ η ανεργία εκτινάχθηκε στο 27% το 2013. (ΟΟΣΑ 2014).  

Οι συνέπειες για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι σημαντικές, αφού στη χώρα έχουν 

επιβληθεί capital controls ενώ τον Ιούλιο του 2015 ίσχυσε τραπεζική αργία για 

διάστημα τριών εβδομάδων, τα αποτελέσματα αυτών στις ελληνικές επιχειρήσεις 

περιγράφονται όπως παρουσιάστηκαν από τον ΣΕΒ παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΒΟΛΗ CAPITAL CONTROLS ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ / ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Καθυστερήσεις στις διαδικασίες 
εισαγωγών Α’ και Β’ υλών από 
το εξωτερικό (εντός και εκτός 
Ε.Ε.). 

Ακύρωση παραγγελιών λόγω 
μεγάλης δυσλειτουργίας στη 
διαχείριση των 
αντικαταβολών. 

Στον τομέα των εισπράξεων, 
απαιτήσεις που έχουν 
ωριμάσει, καθυστερούν και 
επηρεάζουν τις χρηματοροές, 
τις λοιπές πληρωμές, κτλ. 

Ακυρώσεις από την πλευρά των 
προμηθευτών των παραγγελιών 
τους. 

Αναθεωρούνται οι όροι 
πληρωμής. 

Πλήττεται η αξιοπιστία των 
ελληνικών επιχειρήσεων 

100% προπληρωμή από τους 
προμηθευτές  

Ανάγκη για επιπρόσθετα 
μέτρα ασφάλειας. 

Πάγωμα των εμβασμάτων. 
Από τη στιγμή που τα 
εμβάσματα δεν εκκαθαρίζονται 
στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των 
προμηθευτών οι επιχειρήσεις 
δεν μπορούν να εκτελωνίσουν 
τα φορτία. 
 

Προβλήματα στην εξόφληση 
των εισαγωγών λόγω της 
απαιτούμενης έγκρισης από την 
αρμόδια Επιτροπή του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους μέσω 
της συνεργαζόμενης Τράπεζας. 

Αδυναμία διενέργειας 
πωλήσεων (and vice versa) 
στο εσωτερικό για εταιρικούς 
πελάτες χωρίς Internet 
banking (όριο των 500€ σε 
εμπορευματικές συναλλαγές 
B2B). 

Με την μη έκδοση εγγυητικών 
επιστολών, ήταν αδύνατη η 
ανάληψη έργων και 
αποκλείστηκαν οι επιχειρήσεις 
από τρέχοντες διαγωνισμούς 
σε Ελλάδα και εξωτερικό.  
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Η καθυστέρηση στην 
αποπληρωμή και παραλαβή 
παραγγελιών, συνεπάγεται 
κίνδυνο καταστροφής ευπαθών 
πρώτων υλών και προϊόντων (πχ 
τρόφιμα). 

Σε εταιρίες με παρουσία σε 
χώρες του εξωτερικού 
απαιτούνται διαρκώς 
μετακινήσεις και ταξίδια 
στελεχών. Η έλλειψη 
ρευστότητας και η μη χρήση 
(ή/και αποδοχή) ελληνικών 
πιστωτικών καρτών στο 
εξωτερικό προκαλεί 
αναβολές, ματαιώσεις 
ταξιδιών, καθυστερήσεις 
προθεσμιών, αθετήσεις 
συμβατικών υποχρεώσεων. 

Οι επιχειρήσεις που δεν 
χρησιμοποιούν e-banking  
αντιμετώπισαν προβλήματα 
στις πληρωμές των 
εργαζομένων τους. 

Οι εξαγωγές καθώς και οι 
παραγγελίες με ενέγγυες 
πιστώσεις (LC) δεν μπόρεσαν 
να εκτελεστούν λόγω της 
«αργίας» των τραπεζών. Το ίδιο 
ισχύει για όλους τους όρους 
πληρωμής που περιλαμβάνουν 
εμπλοκή της τράπεζας (π.χ. 
CAD).  
 

Έχουν δημιουργηθεί 
προβλήματα σε θέματα 
πληρωμών σε όσους 
εισπράττουν είτε μετρητά είτε 
πληρώνονται μέσω 
αντικαταβολής. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
είναι οι μεταφορείς. Αυτό 
συνεπάγεται με αδυναμία 
αποστολής προϊόντων σε 
πελάτες του εξωτερικού. 

 

Αδυναμία προστασίας έναντι 
συναλλαγματικών και 
παρεμφερών κινδύνων για 
αγορές και πωλήσεις σε 
νόμισμα διαφορετικό του € 
(USD, GBP, SEK κλπ). 
 

  

Πελάτες εξωτερικού που 
παραλαμβάνουν ex-works 
δυσκολεύονται να βρουν 
φορτηγά, ελλείψει φορτίων 
(εισαγωγών) προς Ελλάδα. 

  

Πηγή: ΣΕΒ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 
 

Η Grant Thornton, διεθνής επιχειρηματικός σύμβουλος, ερεύνησε και παρακολούθησε 

συστηματικά 4.997 ελληνικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε 88 

διαφορετικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. 

Η κλαδική ανάλυση είχε ως θέμα  την "Επανεκκίνηση της ελληνικής 

επιχειρηματικότητας στο νέο οικονομικό περιβάλλον", διενεργήθηκε την περίοδο 2009-
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2014 και απέφερε ως αποτέλεσμα ότι η συνολική κερδοφορία των 4.997 εξεταζόμενων 

επιχειρήσεων μειώθηκε συνολικά κατά 86% ήτοι 5,3 δισ. ευρώ. 

Επίσης από την ανάλυση, προκύπτει πως μία στις επτά επιχειρήσεις έχει δανεισμό 

υψηλότερο από τον κύκλο εργασιών της, ενώ περισσότερες από μία στις τέσσερις 

επιχειρήσεις δεν καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους με τα άμεσα 

ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού τους. 

Επίσης από την ανάλυση γίνεται εμφανές πως η συρρίκνωση της δραστηριότητας και 

αποδοτικότητας των επιχειρήσεων έχει πολλαπλασιαστικά αρνητικά αποτελέσματα στη 

φοροδοτική τους ικανότητα. Συγκεκριμένα ενώ η λειτουργική κερδοφορία των 

επιχειρήσεων έχει μειωθεί στο διάστημα 2009-2014 κατά 32%, ο φόρος εισοδήματος 

μειώθηκε κατά 60%. Αναλυτικότερα με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει 

ότι: 

 Η συνολική λειτουργική κερδοφορία του δείγματος εμφανίζεται μειωμένη κατά 

32% (€4,8 δισ.) από το 2009 στο 2014. 

 Η συρρίκνωση της λειτουργικής κερδοφορίας των εταιρειών συμπίεσε σχεδόν 

κατά 30% το σχετικό περιθώριο. 

 Η έλλειψη ρευστότητας παραμένει το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η 

αγορά και καλούνται να λύσουν οι επιχειρήσεις. Η περαιτέρω συμπίεση του 

εργασιακού κόστους ή αύξηση στους φόρους και η έλλειψη επενδύσεων που θα 

δημιουργούσαν συνθήκες ρευστότητας και νέων θέσεων εργασίας θα επιτείνουν 

το πρόβλημα με απρόβλεπτες συνέπειες στην απόδοση των επιχειρήσεων. 

 Οι μισές επιχειρήσεις έχουν δει την κερδοφορία τους να μειώνεται την 

εξεταζόμενη περίοδο. 

 Οι επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους είναι πιο προσαρμοστικές στις νέες 

συνθήκες. 

 Η συνολική κερδοφορία προ φόρων των επιχειρήσεων του δείγματος 

εμφανίζεται μειωμένη κατά 86% (5,3 δισ. ευρώ). 

 Κύρια συνέπεια της μείωσης της κερδοφορίας αποτέλεσε η μείωση κατά 60% 

του φόρου εισοδήματος που επιβάρυνε τις επιχειρήσεις στην εξεταζόμενη 

περίοδο, κάνοντας εμφανές ότι η συρρίκνωση της δραστηριότητας και 

αποδοτικότητας των επιχειρήσεων έχει πολλαπλασιαστικά αρνητικά 

αποτελέσματα στη φοροδοτική τους ικανότητα. 
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 Μία στις εφτά επιχειρήσεις κατά μέσο όρο έχει δανεισμό υψηλότερο από τον 

κύκλο εργασιών της. Η σχετική εικόνα είναι εντονότερη όσο μειώνεται το 

μέγεθος των επιχειρήσεων. Το 2014, καθαρός δανεισμός 18,2 δισ. ευρώ 

αποδίδεται σε επιχειρήσεις των οποίων ο δανεισμός υπερέβαινε τις πωλήσεις 

τους. 

 Η αποπληρωμή του δανεισμού για αρκετούς κλάδους είναι σχεδόν αδύνατη υπό 

τις παρούσες συνθήκες, με τον δανεισμό τους να έχει διαμορφωθεί σε επίπεδα 

δραστηριότητας που δεν προβλέπεται να ανακτηθεί στο άμεσο μέλλον. 

 Οι μισές επιχειρήσεις παρουσιάζουν μείωση της καθαρής περιουσίας τους. 

 Ο καθαρός δανεισμός των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 7,5 δισ. ευρώ. Η 

μείωση στο συνολικό καθαρό δανεισμό των επιχειρήσεων έχει τις βάσεις της 

κυρίως στην αδυναμία πρόσβασης σε νέα δανειακά κεφάλαια και την 

αυξανόμενη πίεση από πλευράς χρηματοπιστωτικού τομέα για την αποπληρωμή 

δανειακών υποχρεώσεων που έχουν ως συνέπεια τη συρρίκνωση 

πραγματοποίησης νέων επενδύσεων. 

 Περισσότερες από μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν καλύπτουν τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τους με τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του 

ενεργητικού τους. Στις επιχειρήσεις αυτές, το συνολικό έλλειμμα κεφαλαίου 

κίνησης ανέρχεται στα 11,3 δισ. ευρώ, το οποίο θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί. 

(Grant Thornton, 2015) 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η ΕΝΝΟΙΑ 
 

Η έννοια της ανταγωνιστικότητας αναλύεται σε μικρο -και μακρο επίπεδο. Το 

μικροοικονομικό επίπεδο αναφέρεται στον ανταγωνισμό σε επίπεδο επιχείρησης, ενώ 

το μακροοικονομικό επίπεδο αναφέρεται στην εθνική ανταγωνιστικότητα. Σε επίπεδο 

χώρας η ανταγωνιστικότητα αφορά την κερδοφορία της οικονομίας μιας χώρας, η 

οποία εξαρτάται από την απόδοση των κλάδων βιομηχανίας της. (Ευρωπαική Επιτροπή, 

2008). 

Ο όρος της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων συναντάται στη βιβλιογραφία ήδη 

από το 1950. 

Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή, ο Ansoff καθόρισε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

ως μια διαδικασία «απομόνωσης των μοναδικών ευκαιριών που υπάρχουν μέσα στο 

χώρο, ο οποίος προσδιορίζεται από τη σχέση προϊόντος και αγοράς και του 

διανύσματος που περιγράφει τη μεγέθυνση της αγοράς και της επιχείρησης», ο Ansoff 

συνεχίζει αναφέροντας ότι «το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επιδιώκει να προσδιορίσει 

τις ιδιαίτερες ιδιότητες των μεμονωμένων αγορών, που θα προσδώσουν στην 

επιχείρηση μια ισχυρή ανταγωνιστική θέση». 

Σε επίπεδο επιχείρησης, η ανταγωνιστικότητα αναφέρεται σε συγκεκριμένους 

παράγοντες επιτυχίας και σε παράγοντες που μπορούν να φέρουν καινοτομία. H 

ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από το πόσο παραγωγικά και αποτελεσματικά οι εταιρίες 

χρησιμοποιούν την εργασία, το κεφάλαιο και τους φυσικούς πόρους για την παραγωγή 

υψηλής ποιότητας αγαθών και υπηρεσιών (Porter, 2002). Συνεπώς, η έννοια της 

ανταγωνιστικότητας εκφράζει αυτή τη δυνατότητα της επιχείρησης να προσφέρει 

καλύτερη ποιότητα και τιμή από τους ανταγωνιστές της. Σύμφωνα με τον Μπουραντά 

(2009) η παραγωγικότητα συνδέεται σ' ένα βαθμό με την ανταγωνιστικότητα. Αν μια 

επιχείρηση έχει υψηλή παραγωγικότητα, αυτό σημαίνει ότι θα έχει χαμηλό κόστος που 

θα της επιτρέπει να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές.  

Η ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο επιχείρησης αναφέρεται στην ικανότητά της να 

παράγει υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες με αποτελεσματικό και καινοτόμο 

τρόπο που ξεπερνά τους ανταγωνιστές της. Ο επιχειρησιακός ανταγωνισμός 

καθορίζεται κυρίως από τα επίπεδα τιμών και ποιότητας. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες 

μπορούν είτε να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προσφέροντας τα προϊόντα 
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και τις υπηρεσίες τους σε χαμηλότερες τιμές απ’ ότι οι ανταγωνιστές, είτε 

προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες σε παρόμοια τιμή, αλλά σε μοναδική ποιότητα 

δημιουργώντας μεγαλύτερη αξία στον αγοραστή. Η καινοτομία αποτελεί το βασικό 

εργαλείο της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η Ευρωπαϊκή 

Έκθεση Ανταγωνιστικότητας του 2008 και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

υπογραμμίζουν ότι είναι κυρίως οι μικρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες 

δρουν ως βασική κινητήριος δύναμη για την αύξηση της παραγωγικότητας και 

αποτελούν το πιο σημαντικό κομμάτι μιας οικονομίας. Η μεγαλύτερη οικονομική 

απόδοση δεν καθοδηγείται, όπως θα περίμενε κανείς, από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008).  

Κατά τους Δερβιτσιώτη, Λαγοδήμο (2007) η έννοια της ανταγωνιστικότητας 

αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο μια επιχείρηση ή μια εθνική οικονομία, κάτω από 

συνθήκες μιας ελεύθερης και δίκαιης αγοράς, μπορεί να παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες 

που ικανοποιούν τα κριτήρια αποδοχής της διεθνούς αγοράς και αυξάνουν το 

πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων». 

Κατά την εξέταση της ανταγωνιστικότητας από την οπτική της επιχείρησης, η έννοια 

αποκτά μια διαφορετική χροιά. Τώρα η ανταγωνιστικότητα μετράται από την ικανότητά 

της να αναπτύσσεται, να καινοτομεί και να παράγει όλο και υψηλότερης ποιότητας 

προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και από την ικανότητά της να διατηρήσει ή να 

επεκτείνει το μερίδιο αγοράς στις διεθνείς και εγχώριες αγορές. Πλέον ο ανταγωνισμός 

συναντάται σε επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου παγκοσμίως για το συμφέρον του 

καταναλωτή. (Porter, 1986). 

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ MANAGEMENT 
 

Το στρατηγικό management συσχετίζει την ανταγωνιστικότητα με τρεις σημαντικές 

θεωρίες, βασιζόμενες στην αγορά, τους φυσικούς πόρους και τη σχεσιακή άποψη 

(relational view). Καθεμία από αυτές επικεντρώνεται σε διαφορετικούς στρατηγικούς 

παράγοντες επιτυχίας. 

Μελετώντας την ανταγωνιστικότητα από την σκοπιά της αγοράς, το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα ενός οργανισμού σχετίζεται με το περιβάλλον και την ικανότητά του να 

δημιουργήσει φραγμούς εισόδου στην αγορά για τους δυνητικούς ανταγωνιστές. Τέτοια 

εμπόδια εισόδου στην αγορά μπορεί να σχετίζονται με την τιμή, την ποιότητα ή/και με 

την πολιτική εστίασης. Εμπόδια βασιζόμενα στο κόστη μπορεί να είναι τα χαμηλά 
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κόστη παραγωγής και οι οικονομίες κλίμακας. Εμπόδια ποιότητας αποτελούν η φήμη, 

τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και το ισχυρό brand name (brand loyalty). Όταν πρόκειται 

για εμπόδια που αφορούν την πολιτική συγκέντρωσης γίνεται λόγος για εταιρίες που 

εφαρμόζουν στρατηγική niche, ή γαλάζιων ωκεανών και επικεντρώνονται σε 

συγκεκριμένες γραμμές παραγωγής ή στοχεύουν σε συγκεκριμένα τμήματα αγοράς. 

Κατά συνέπεια, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί είτε να αποκτηθεί μέσω της 

ηγεσίας κόστους, της ηγεσίας ποιότητας ή / και την εστίαση σε κόστος / ποιότητα 

(Porter, 1986). 

Σύμφωνα με τον Βαρβιτσιώτη (2007), η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης 

συσχετίζεται από την προσφερόμενη αξία που λαμβάνει ο αγοραστής και το κόστος 

παραγωγής. 

Αναλύοντας την προσφερόμενη αξία που παρέχεται στον πελάτη από ένα προϊόν ή μια 

υπηρεσία, αυτή προσδιορίζεται από τα παρακάτω: 

 Υπερέχει σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό σε θέματα όπως η ποιότητα, η 

αξιοπιστία, η ασφάλεια χρήσης, η άνεση. 

 Προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή χωρίς να επηρεάζεται το επίπεδο ποιότητας. 

 Έχει καλύτερο χρόνο παράδοσης. 

 Είναι πιο λειτουργικό, ήτοι ευκολότερο στη χρήση. 

 Προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση στον τελικό χρήστη είτε από τα 

χαρακτηριστικά του είτε από τη λειτουργικότητά του. 

 Έχει καλύτερο after sales service, δηλαδή παρέχει εκπαίδευση σχετικά με τη 

χρήση του προϊόντος, υποστήριξη μετά την πώληση. 

Αναλύοντας την έννοια του κόστους της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αυτό 

προσδιορίζεται από : 

 Το άμεσο κόστος, που έχει να κάνει με την εργασία, τα υλικά, τα εξαρτήματα. 

 Το έμμεσο κόστος που αφορά τη διεκπεραίωση των συσχετιζόμενων ενεργειών 

για το συντονισμό, την επικοινωνία και τα λοιπά στάδια ως την πώληση του 

προϊόντος. 

Συνδέοντας τους πόρους με την ανταγωνιστικότητα (Barney, 1991), αυτοί 

χαρακτηρίζονται από τη στρατηγική τους σημασία και την ικανότητα των οργανισμών 

να τους χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά από τους ανταγωνιστές. Βιώσιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να δημιουργηθεί μόνο μέσω των πόρων, οι οποίοι 
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παρέχουν προστιθέμενη αξία σε έναν οργανισμό, είναι μοναδικοί, μη αντιγράψιμοι, και 

δύσκολα υποκαταστήσιμοι. Μεταξύ των πιο σημαντικών, σύμφωνα με την άποψη αυτή, 

είναι οι οικονομικοί, οι φυσικοί, οι ανθρώπινοι και οι οργανωτικοί πόροι.  

Σύμφωνα με τους Prahalad και Hamel (1990) οι ικανότητες (competencies) μιας 

επιχείρησης προκύπτουν από το σωστό συνδυασμό και την ολοκλήρωση μιας ομάδας 

πόρων και διακρίνονται σε οριακές (threshold competencies) και θεμελιώδεις (core 

competencies). Οριακές είναι αυτές που είτε διαθέτουν και οι ανταγωνιστές, είτε 

μπορούν αυτοί να τις μιμηθούν, ενώ θεμελιώδεις ή αλλιώς μοναδικές είναι αυτές που δε 

διαθέτουν οι ανταγωνιστές και δεν μπορούν εύκολα να τις μιμηθούν (όπως 

επιχειρησιακή κουλτούρα, κλίμα εργασίας).  Διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

(sustainable competitive advantage) προκύπτει όταν οι θεμελιώδεις ικανότητες 

αποτελούν τη βάση και οδηγούν στην στρατηγική ανταγωνιστικότητα. 

ΣΧΗΜΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Πηγή: Prahalad, C.K. and Hamel, G. (1990) “The core competence of the corporation” 

Σύμφωνα με τον Barton (1992) οι πόροι και οι ικανότητες για να προσφέρουν στην 

επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα πρέπει να έχουν μια σειρά από 

χαρακτηριστικά. Αυτά είναι διάρκεια και σταθερότητα ούτως ώστε να μην 

απαξιώνονται γρήγορα, διαύγεια το οποίο στην ουσία σημαίνει ότι οι ανταγωνιστές δεν 

μπορούν να προσδιορίσουν με ευκολία τους πόρους που δίνουν προβάδισμα στην 

http://km.camt.cmu.ac.th/mskm/952743/Extra materials/corecompetence.pdf
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επιχείρηση, μεταβασιμότητα  που αναφέρεται στη δυνατότητα των ανταγωνιστών να 

συγκεντρώσουν τους πόρους και τις ικανότητες προκειμένου να μιμηθούν τη 

στρατηγική μιας επιχείρησης και τέλος αντιγραψιμότητα δηλαδή η δυνατότητα των 

ανταγωνιστών να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους πόρους και να μιμηθούν τη στρατηγική 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. 

Η σχεσιακή άποψη (relational view) βασίζεται στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 

διεπιχειρησιακών σχέσεων και δικτύων. Αυτή η προσέγγιση προχωρά την έννοια των 

στρατηγικών πόρων ένα βήμα μπροστά και συσχετίζει την ανάπτυξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος με την ανάπτυξη ενός δικτύου από επιχειρήσεις κοινών ενδιαφερόντων 

που μοιράζονται γνώσεις, εμπειρίες και συνάπτουν συμμαχίες. (Dyer, Singh 1998). 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Ο Porter (1986) υποστήριξε πως η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης δεν στηρίζεται 

αποκλειστικά στο κόστος ή την απόδοση των δραστηριοτήτων της δικής της αλυσίδας 

αξίας, αλλά και σε εκείνες των προμηθευτών της, των καναλιών διανομής, ακόμη και 

των αγοραστών. Αυτό σημαίνει ότι μια επιχείρηση μπορεί να αυξήσει την 

ανταγωνιστικότητά της όχι μόνο μέσω της ποιότητας και της τιμής όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, αλλά σε μια πληθώρα άλλων παραγόντων. Η δημιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος αποτελεί συνάρτηση του τρόπου με τον οποίο η επιχείρηση 

διαχειρίζεται το σύστημα αξίας και συντονίζει τις δικές της δραστηριότητες με εκείνες 

των προμηθευτών, των καναλιών διανομής, και των αγοραστών. 

Για να κατανοηθεί βαθύτερα η ιδέα της έννοιας της ανταγωνιστικότητας παρατίθεται 

μια επισκόπηση των στρατηγικών παραγόντων επιτυχίας, με βάση τις τρεις θεωρίες του 

ανταγωνισμού (βλέπε πίνακα παρακάτω). Πρόσθετοι βασικοί παράγοντες επιτυχίας 

έχουν προέλθει από την περαιτέρω βιβλιογραφική έρευνα για τις στρατηγικές 

διαχείρισης (μεταξύ άλλων Grant, 2005). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΑΓΟΡΑ ΠΟΡΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ 

•Εμπόδια εισόδου στην 

αγορά  

•Υψηλή ποιότητα 

προϊόντος 

• Οικονομικοί πόροι 

• Ανθρώπινοι πόροι και 

οργανωτική κουλτούρα 

•Αποτελεσματικότητα 

• Στρατηγικές συμμαχίες 

και δίκτυα 

• Αποτελεσματική 

διαχείριση της 
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•Στρατηγικές ηγεσίας 

κόστους 

•Χαμηλό κόστος 

παραγωγής και χαμηλό 

κόστος εργασίας 

• Αξία και φήμη εμπορικού 

σήματος 

• Value for money 

•Στρατηγική 

διαφοροποίησης 

• Στρατηγική niche 

•Ευελιξία και γρήγορη 

απόκριση στις αλλαγές της 

αγοράς 

διαδικασιών 

•Τεχνολογίες και 

μηχανήματα 

• Έρευνα & Ανάπτυξη 

•Πρόσβαση στις πρώτες 

ύλες 

• Τοποθεσία 

• Πρόσβαση στις 

πληροφορίες, 

αποτελεσματική διαχείριση 

κινδύνου 

εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Ζώνες ελεύθερων 

συναλλαγών 

• Οι καλές σχέσεις με τους 

φορείς χάραξης πολιτικής 

και τις ομάδες 

ενδιαφερομένων 

• Σχέσεις με τους πελάτες 

• Άριστη εξυπηρέτηση 

πελατών 

• Σχέση με τους 

προμηθευτές  

 

Πηγή: Grant 2005, Barney 1991, Dyer 1998, Porter 1986 

Μια επιχείρηση, για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί, πρέπει ασφαλώς να είναι 

ανταγωνιστική. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της να 

προτιμώνται από τους καταναλωτές έναντι άλλων ανταγωνιστικών. Για να συμβεί αυτό, 

πρέπει η επιχείρηση να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες, των οποίων ο συνδυασμός 

ποιότητας και τιμής να είναι καλύτερος από αυτόν που προσφέρουν οι ανταγωνιστές 

της ή να φαίνεται καλύτερος, λόγω διαφήμισης, επωνυμίας και άλλα (Μπουραντάς, 

2009). 

Επίσης, αν έχει υψηλή παραγωγικότητα, θα έχει περιθώριο να δαπανήσει χρήματα για 

την ποιότητα και τη διαφήμιση, ώστε να κάνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της 

περισσότερο ανταγωνιστικά (Μπουραντάς, 2009). 

Ορμώμενοι από αυτήν την τοποθέτηση του Μπουραντά σε επόμενο κεφάλαιο 

αναλύονται ακριβώς οι παράγοντες που εξυψώνουν την επιχείρηση στη συνείδηση των 

καταναλωτών με αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Θα 

γίνει αναφορά σε τρόπους που μια επιχείρηση μπορεί να γίνει ελκυστική στα μάτια των 

καταναλωτών της και μακροπρόθεσμα να πετύχει τον στόχο της, ο οποίος δεν είναι 

άλλος από την αύξηση της κερδοφορίας της. Το πρώτο εργαλείο είναι η εταιρική 

κοινωνική ευθύνη, το δεύτερο αφορά την καινοτομία, η οποία είναι πολύ συζητημένος 

όρος και έχει ήδη αναφερθεί, γίνεται επιπρόσθετα λόγος για τα μέσα κοινωνικής 
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δικτύωσης και στο τέλος τα εργαλεία ολοκληρώνονται με την εξωστρέφεια και την 

ανταγωνιστικότητα που έρχεται μέσα από το προσωπικό μιας επιχείρησης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Η στρατηγική οδηγεί σε συνεπείς αποφάσεις εξασφαλίζοντας τη συνοχή μιας 

επιχείρησης, θέτει κατευθύνσεις, ορίζει την επιχείρηση, μειώνει την αβεβαιότητα, 

συγκεντρώνει την προσπάθεια, και τελικά προσδίδει ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. 

Η εταιρική στρατηγική (corporate strategy) είναι το πρώτο επίπεδο στρατηγικής και 

υπεύθυνη για αποφάσεις σχετικά με το εταιρικό όραμα και την αποστολή, το εύρος και 

το είδος των δραστηριοτήτων, την επίτευξη συνεργειών, την κατανομή πόρων μεταξύ 

επιχειρηματικών μονάδων, την οργάνωση και τον έλεγχο των επιχειρηματικών 

μονάδων. Οι πιο δημοφιλείς και ευρέως διαδεδομένες εταιρικές στρατηγικές ανάπτυξης 

σύμφωνα με τον Παπαδάκη (2007) έχουν σχεδιαστεί για να επιτύχουν ανάπτυξη των 

πωλήσεων, των κεφαλαίων, των κερδών ή κάποιο συνδυασμό αυτών. Η λογική που 

διέπει τις στρατηγικές ανάπτυξης είναι ότι, οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα 

δυναμικό περιβάλλον και πρέπει να αναπτυχθούν για να επιβιώσουν.  

Οι βασικές κατηγορίες στρατηγικής ανάπτυξης είναι οι ακόλουθες:   

 Κάθετη ολοκλήρωση (vertical integration)   

 Οριζόντια ολοκλήρωση (horizontal integration)   

 Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων (diversification), η οποία χωρίζεται σε 

συσχετισμένη (related diversification) και ασυσχέτιστη (unrelated 

diversification).  

Οι παραπάνω στρατηγικές αναφέρονται στην επέκταση μιας επιχείρησης σε νέες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και νέες αγορές. Ενώ, παρακάτω αναφέρονται οι 

στρατηγικές ανάπτυξης, με τις οποίες μία επιχείρηση μπορεί να εστιάσει, είτε στα 

υπάρχοντα προϊόντα και στις υπάρχουσες αγορές, ή να επεκταθεί σε νέες αγορές με τα 

υπάρχοντα προϊόντα της, ή να επεκταθεί με νέα προϊόντα στις υπάρχουσες αγορές.   

 Συγκέντρωση-διείσδυση στην αγορά (market penetration)   
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 Ανάπτυξη αγοράς (market development)   

 Ανάπτυξη προϊόντος (product development)  

 

ΣΧΗΜΑ 2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Πηγή: Kotler P., “Marketing Management: Analysis Planning Implementation and 

Control”, Prentice Hall, 2000, Millennium Edition  

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  
 

Αφορά την προσπάθεια μιας επιχείρησης να αποκτήσει παρουσία, είτε προς τα 

μπροστά, είτε προς τα πίσω. Η απόκτηση παρουσίας είναι δυνατόν να σημαίνει ότι η 

επιχείρηση, είτε δημιουργεί με δικές της δυνάμεις μία άλλη εταιρία, η οποία 

αναλαμβάνει τη διανομή των προϊόντων, των υπηρεσιών ή την προμήθεια των πρώτων 

υλών, είτε συγχωνεύεται με μία ήδη υπάρχουσα επιχείρηση. Εναλλακτικά, η επιχείρηση 

μπορεί να συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται 

σε προηγούμενα ή επόμενα στάδια παραγωγής και διάθεσης. Οι λόγοι που οδηγούν μία 

επιχείρηση να εφαρμόσει τη στρατηγική της κάθετης ολοκλήρωσης είναι για να 

προστατέψει την ποιότητα του προϊόντος της. Αν υπάρχουν στην αγορά λίγοι 

προμηθευτές, οι οποίοι τυγχάνει να προσφέρουν χαμηλή ποιότητα πρώτων υλών και 

ταυτόχρονα υπάρχει μεγάλος αριθμός ανταγωνιστών, τότε η επιχείρηση μπορεί να 

αποκομίσει σημαντικά οφέλη, αν έχει παρουσία στο συγκεκριμένο πεδίο παραγωγής. 

Από την άλλη μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει την κάθετη ολοκλήρωση επειδή στην 

αγορά υπάρχουν πολύ ακριβοί και απρόσιτοι προμηθευτείς ή διανομείς ή γιατί είναι 
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διατεθειμένη να αναλάβει επενδύσεις σε εξειδικευμένους πόρους που θα της 

προσδώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, φερ’ ειπείν στην απόκτηση μιας 

τεχνολογικής καινοτομίας, η οποία θα μειώσει το κόστος παραγωγής ή θα βελτιώσει 

την ποιότητα του προϊόντος. Η κάθετη ολοκλήρωση αποτελεί καλή ευκαιρία για τη 

δημιουργία φραγμών εισόδου ανταγωνιστών, δηλαδή προχωρώντας σε καθετοποίηση, 

είτε προς τα μπροστά για την απόκτηση ελέγχου στα κανάλια διανομής, είτε προς τα 

πίσω για τον έλεγχο των πρώτων υλών, μία επιχείρηση εμποδίζει την είσοδο 

ανταγωνιστών στην αγορά. Τέλος, με αυτό τον τρόπο η επιχείρηση αποκτά 

πλεονεκτήματα σταθερής παραγωγής, δηλαδή με την κάθετη ολοκλήρωση οι πόροι 

εισρέουν σε συνεχή βάση και έτσι πραγματοποιείται ευκολότερα ο προγραμματισμός 

και ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων σταδίων παραγωγής. Όπως όλες οι 

στρατηγικές έτσι και η κάθετη ολοκλήρωση έχει μειονεκτήματα. Αυτά αφορούν κυρίως 

τα εσωτερικά κόστη, όπως τα μειονεκτήματα κόστους και την αποτυχία επίτευξης 

συνεργασιών, τα οποία απορρέουν από την οργάνωση μιας πλήρως καθετοποιημένης 

επιχείρησης, αλλά και τους ανταγωνιστικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση 

από το περιβάλλον της, όπως η δυσκολία εξόδου από κάποιο συγκεκριμένο κλάδο και η 

διαιώνιση απαρχαιωμένων διαδικασιών.  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
 

Ο Παπαδάκης (2007) ορίζει την οριζόντια ολοκλήρωση και αναλύει πως σημαίνει ότι, 

μία επιχείρηση προσπαθεί να αναπτυχθεί μέσω εξαγοράς, συγχώνευσης ή δημιουργίας 

παρόμοιων επιχειρήσεων που λειτουργούν στο ίδιο στάδιο της αλυσίδας παραγωγής. Η 

οριζόντια ολοκλήρωση έχει ως στόχο την απόκτηση μονοπωλιακών πλεονεκτημάτων 

σε κάποια συγκεκριμένη αγορά, καθώς μέσω της στρατηγικής αυτής, μία επιχείρηση 

αυξάνει τα μερίδια αγοράς της κι επομένως μειώνεται ο ανταγωνισμός. Οι επιχειρήσεις, 

οι οποίες ακολουθούν στρατηγική οριζόντιας ολοκλήρωσης μακροχρόνια ταυτίζονται 

με τον κλάδο και τις προοπτικές του.  

Η οριζόντια ολοκλήρωση ενδείκνυται σε περιπτώσεις που ο κλάδος πηγαίνει καλά ενώ 

οι ανταγωνιστές αντιμετωπίζουν προβλήματα. Άλλοι παράμετροι που μπορούν να 

λειτουργήσουν ως κίνητρο είναι όταν υπάρχουν οι πόροι και το ταλέντο να διοικηθεί 

αποτελεσματικά η νέα επιχείρηση, όταν οι αυξανόμενες οικονομίες κλίμακας 

προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και όταν η επιχείρηση ανταγωνίζεται σε μια 

αναπτυσσόμενη οικονομία. 
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ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Συσχετισμένη διαφοροποίηση  

Η στρατηγική της διαφοροποίησης δραστηριοτήτων διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: τη 

συσχετισμένη και την ασυσχέτιστη διαφοροποίηση. Μία επιχείρηση εφαρμόζει 

συσχετισμένη διαφοροποίηση, όταν οι δραστηριότητες με τις οποίες ασχολείται 

συνδέονται μεταξύ τους, για παράδειγμα μία επιχείρηση μπορεί να προσφέρει προϊόντα 

ή υπηρεσίες που παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς την τεχνολογία, τις παραγωγικές 

μεθόδους ή τις μεθόδους προώθησης στην αγορά. Ο στόχος της συσχετισμένης 

διαφοροποίησης είναι η δημιουργία αξίας. Η συσχετισμένη διαφοροποίηση ενισχύει την 

ανταγωνιστικότητα και συνεπώς δημιουργεί αξία, πρώτον, μέσω της μεταφοράς 

ικανοτήτων μεταξύ των διαφορετικών δραστηριοτήτων, δεύτερον, μέσω της επίτευξης 

οικονομιών εύρους και τρίτον, μέσω της αύξησης της δύναμης της επιχείρησης στην 

αγορά. Η δημιουργία αξίας μέσω της μεταφοράς ικανοτήτων επιτυγχάνεται, όταν η 

επιχείρηση επεκτείνεται σε νέες δραστηριότητες, οι οποίες εμφανίζουν ομοιότητες με 

τις ήδη υπάρχουσες σε ότι αφορά μία τουλάχιστον από τις λειτουργίες της αλυσίδας 

αξίας, όπως η παραγωγή, η έρευνα, η ανάπτυξη και το μάρκετινγκ. Με αυτό τον τρόπο, 

οι ικανότητες που υπάρχουν σε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα μεταφέρονται στις 

υπόλοιπες δραστηριότητες, με συνέπεια τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

λειτουργιών των τελευταίων και άρα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους. Οι 

οικονομίες εύρους αναφέρονται στην εξοικονόμηση κόστους, η οποία επιτυγχάνεται, 

όταν δύο τουλάχιστον από τις δραστηριότητες της επιχείρησης μοιράζονται ένα ή 

περισσότερους πόρους, όπως παραγωγικές εγκαταστάσεις, κόστη έρευνας και 

ανάπτυξης, δίκτυα διανομής και διαφημιστικές καμπάνιες. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνο 

είναι χαμηλότερο το ύψος της επένδυσης κάθε δραστηριότητας σε κάθε κοινή 

λειτουργία, αλλά αυξάνεται και η χρήση της δυναμικότητας των κοινών λειτουργιών. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη οικονομιών εύρους είναι η ύπαρξη 

σημαντικών ομοιοτήτων μεταξύ των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ότι αφορά μία 

τουλάχιστον λειτουργία της αλυσίδας αξίας. Η συσχετισμένη διαφοροποίηση μπορεί να 

αποτρέψει τους ανταγωνιστές από την εξαπόλυση έντονων ανταγωνιστικών επιθέσεων 

έναντι της διαφοροποιημένης επιχείρησης. Αυτό συμβαίνει διότι η διαφοροποιημένη 

επιχείρηση έχει τη δυνατότητα αντεπίθεσης σε ένα μεγάλο εύρος αγορών.  

Ασυσχέτιστη διαφοροποίηση 
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Αντίθετα, μία επιχείρηση εφαρμόζει την ασυσχέτιστη διαφοροποίηση, όταν οι 

δραστηριότητες της δε συνδέονται μεταξύ τους. Οι επιχειρήσεις επιλέγουν την 

στρατηγική της ασυσχέτιστης διαφοροποίησης διότι θεωρούν ότι η απόκτηση κάποιων 

ασυσχέτιστων δραστηριοτήτων αντιπροσωπεύει τις πιο πολλά υποσχόμενες επενδυτικές 

ευκαιρίες. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των ώριμων κλάδων, η διαφοροποίηση είναι 

απαραίτητη για την επιβίωση των επιχειρήσεων μακροχρόνια. Στην απόφαση για την 

εφαρμογή της ασυσχέτιστης διαφοροποίησης οδηγεί και η αβεβαιότητα αναφορικά με 

τη μελλοντική πορεία ενός κλάδου. Επίσης, πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν μέσα από 

την ασυσχέτιστη διαφοροποίηση να επιτύχουν διασπορά κινδύνου. Άλλες έχουν 

πλεονάσματα κεφαλαίων, που όμως δε μπορούν να επενδύσουν στον κλάδο τους και 

έτσι αποφασίζουν να επεκταθούν σε μη συναφείς κλάδους. Τέλος, η δημιουργία αξίας 

μέσω της συσχετισμένης διαφοροποίησης μπορεί να επιτευχθεί με μεταφορά 

ικανοτήτων, εκμετάλλευση των οικονομιών εύρους και αύξηση της δύναμης της 

αγοράς. Αντίθετα, για τη δημιουργία αξίας μέσω της ασυσχέτιστης διαφοροποίησης 

πρέπει να γίνει εξαγορά και αναδιοργάνωση των αποκτηθείσων δραστηριοτήτων. Παρ’ 

όλα αυτά, τα αποτελέσματα ερευνών έχουν δείξει, ότι η συσχετισμένη διαφοροποίηση 

είναι ελάχιστα πιο αποδοτική από την ασυσχέτιστη. (Παπαδάκης 2007) 

Συγκέντρωση-διείσδυση στην αγορά  

Η στρατηγική συγκέντρωσης-διείσδυσης στην αγορά σημαίνει ότι, η επιχείρηση 

αποφασίζει να διαθέσει τους πόρους της, στην πιο επικερδή ανάπτυξη ενός προϊόντος, 

μιας αγοράς ή μιας κυρίαρχης τεχνολογίας. Οι βασικοί τρόποι για να επιτύχει τον στόχο 

της στρατηγικής διείσδυσης στην αγορά μια επιχείρηση είναι τρεις. Πρώτον, με την 

αύξηση της χρήσης του προϊόντος της από τους υπάρχοντες καταναλωτές. Για 

παράδειγμα, μπορεί, είτε να προσπαθήσει να αυξήσει τις ποσότητες αγορών από τους 

καταναλωτές, είτε να αυξήσει το ρυθμό απαξίωσης του προϊόντος, είτε να διαφημίσει 

νέες χρήσεις του προϊόντος, είτε να δώσει κίνητρα τιμής για αγορά περισσότερων 

μονάδων προϊόντων. Δεύτερον, με την προσέλκυση των πελατών των ανταγωνιστών. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη μείωση της τιμής του προϊόντος, την ενίσχυση των 

προσπαθειών της προώθησης του προϊόντος ή την διαφοροποίηση του προϊόντος στα 

μάτια του καταναλωτή. Τρίτον, η επιχείρηση μπορεί να θέσει ως στόχο την 

προσέλκυση μη χρηστών του προϊόντος. Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με τη 

διανομή δειγμάτων ή κουπονιών για δοκιμαστική χρήση. Η στρατηγική διείσδυσης 

στην αγορά ενδείκνυται όταν οι παρούσες αγορές δεν είναι κορεσμένες, υπάρχει το 

περιθώριο αύξησης της χρήσης του προϊόντος από τους υπάρχοντες καταναλωτές, τα 
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μερίδια αγοράς μειώνονται ενώ η αγορά αναπτύσσεται, οι οικονομίες κλίμακας 

προσφέρουν σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ο κλάδος δεν είναι αντικείμενο 

τεχνολογικών καινοτομιών και τέλος, υπάρχουν εμπόδια εισόδου νέων ανταγωνιστών. 

Επομένως, είναι προφανές, ότι τη στρατηγική διείσδυσης στην αγορά επιλέγουν 

επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ευάλωτες σε μεγάλες αλλαγές της αγοράς, αλλά και σε 

μεγάλες αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος. Επίσης, τη στρατηγική διείσδυσης 

την επιλέγουν οι επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ένα υψηλό κόστος ευκαιρίας, εξαιτίας 

της εμμονής τους σε ένα κλάδο και της απώλειας ευκαιριών επένδυσης σε άλλους 

κλάδους.  

Ανάπτυξη αγοράς  

Με τη στρατηγική ανάπτυξης αγοράς εννοείται η στρατηγική, την οποία αναλαμβάνει 

μία επιχείρηση προκειμένου να προωθήσει τα υπάρχοντα προϊόντα της σε νέες αγορές. 

Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη επιπλέον γεωγραφικών αγορών, για 

παράδειγμα η επέκταση σε μία συγκεκριμένη περιοχή, η επέκταση σε εθνικό επίπεδο ή 

διεθνές επίπεδο. Επίσης, η στρατηγική αυτή μπορεί να υλοποιηθεί με την προσέλκυση 

πελατών από άλλα τμήματα αγοράς. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν μία επιχείρηση να 

αναπτύξει νέες παραλλαγές προϊόντων που ζητούνται από άλλα τμήματα της αγοράς. 

Επιπλέον, μέσα από μία στρατηγική ανάπτυξης αγοράς, η επιχείρηση μπορεί να 

επιδιώξει να εισέλθει σε νέα κανάλια διανομής. Η στρατηγική ανάπτυξης αγοράς 

ενδείκνυται όταν υπάρχουν νέα, όχι ακριβά και ταυτόχρονα αξιόπιστα κανάλια 

διανομής. Επίσης, ενδείκνυται, όταν υπάρχουν ανεκμετάλλευτες ή μη κορεσμένες 

αγορές. Πολλές επιχειρήσεις «αναγκάζονται» να ακολουθήσουν τη στρατηγική αυτή, 

επειδή έχουν υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα, η οποία πρέπει κάπου να 

διοχετευθεί.  

Ανάπτυξη προϊόντος  

Η στρατηγική ανάπτυξης των προϊόντων σημαίνει ότι, αναπτύσσονται νέα προϊόντα για 

τις υπάρχουσες αγορές ή επιχειρούνται σημαντικές τροποποιήσεις των υπαρχόντων 

προϊόντων. Η στρατηγική ανάπτυξης προϊόντος μπορεί να επιτευχθεί με τρεις τρόπους:  

Πρώτον, η επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει προϊόντα με νέα χαρακτηριστικά. Για 

παράδειγμα, μπορεί να τροποποιήσει το χρώμα, τον ήχο, το σχήμα, να μεγεθύνει το 

προϊόν ή να προσπαθεί να επιτύχει κάποιο συνδυασμό γεύσεων ή ιδεών. Δεύτερον, η 

επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει ποιοτικότερες παραλλαγές του προϊόντος. Τέλος, η 

επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει επιπλέον μεγέθη και μοντέλα. Η στρατηγική 
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ανάπτυξης των προϊόντων ενδείκνυται σε δύο περιπτώσεις: πρώτον, όταν η επιχείρηση 

διαθέτει επιτυχημένα προϊόντα, τα οποία όμως βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης και 

δεύτερον, όταν η επιχείρηση ευνοείται από τις γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις σε ένα 

ορισμένο κλάδο.  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 

Μια εταιρία ακολουθεί στρατηγική ηγεσίας κόστους όταν έχει ως στόχο να ξεπεράσει 

τους ανταγωνιστές της επιτυγχάνοντας χαμηλότερο κόστος στην παραγωγή των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρει. Η κλασσική στρατηγική ηγεσίας κόστους 

αναφέρεται στην προσφορά απλών και συνηθισμένων προϊόντων σε τυπικούς πελάτες, 

στα πλαίσια μιας μεγάλης αγοράς – στόχου.  Η εταιρία που ακολουθεί στρατηγική 

ηγεσίας κόστους συνήθως απευθύνεται σε μια μεγάλη αγορά και επιδιώκει μεγάλους 

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

τεχνικές μαζικής παραγωγής και επενδύει μεγάλα ποσά στην προσπάθειά της να 

ανακαλύψει νέους τρόπους μείωσης του κόστους. Ο τυπικός ηγέτης κόστους διαφημίζει 

συνήθως ελάχιστα τα προϊόντα του και τονίζει ιδιαίτερα τη χαμηλή τους τιμή σε σχέση 

με τον ανταγωνισμό.  Μια εταιρία μπορεί να επιδιώξει να γίνει ηγέτης κόστους σε 

οποιοδήποτε τμήμα της αγοράς. Επιδίωξή της θα πρέπει να είναι η μείωση κάθε είδους 

κόστους που την επηρεάζει. Η αλυσίδα αξίας της κάθε εταιρίας είναι σωστός οδηγός 

για το πώς κατανέμεται το κόστος της σε κάθε της λειτουργία.  

Χρειάζεται ακόμα να αναφερθεί πως ο ηγέτης κόστους θα πρέπει να προσφέρει ένα 

προϊόν ή υπηρεσία που να μπορεί να είναι ποιοτικά συγκρίσιμο με το αντίστοιχο των 

ανταγωνιστών του. Αν το προϊόν της εταιρίας δεν γίνεται αποδεκτό από τους πελάτες 

ως ίσο με τα υπόλοιπα, θα πρέπει να μειωθεί περαιτέρω η τιμή του. Ωστόσο, η πολύ 

χαμηλή τιμή έχει συχνά ως αποτέλεσμα να δείχνει το προϊόν υποδεέστερο του 

ανταγωνισμού (ακόμα και χωρίς να είναι στην πραγματικότητα). Συνεπώς, η μείωσή 

της τιμής από κάποιο επίπεδο και κάτω δεν δημιουργεί επιπλέον πωλήσεις.  

Πηγές Ηγεσίας Κόστους  

Με βάση τον Grant, οι βασικοί οδηγοί κόστους που καθορίζουν το κόστος κατά μονάδα 

προϊόντος μέσα σε μια εταιρία είναι οι εξής:  

1) Οι οικονομίες κλίμακας (economies of scale). Οι οικονομίες κλίμακας συνδέονται 

άμεσα με όλων των ειδών τις οικονομικές δραστηριότητες και πηγάζουν από τη σχέση 



40 
 

εισροών – εκροών σε μια εταιρία. Όσο αυξάνει η κλίμακα παραγωγής, τόσο το σταθερό 

κόστος της εταιρίας επιμερίζεται σε περισσότερες μονάδες προϊόντων, μειώνοντας το 

τελικό κόστος της κάθε μονάδας. Επίσης, μέσα από το μεγαλύτερο όγκο των εισροών, 

είναι δυνατή η διαπραγμάτευση καλύτερων όρων με τους προμηθευτές της εταιρίας. 

Τέλος, η μεγαλύτερη κλίμακα παραγωγής συνδέεται και με την εξειδίκευση της 

εργασίας καθότι μέσα από την επανάληψη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων βελτιώνει 

συγκεκριμένες δεξιότητες, βελτιώνει την παραγωγικότητα και μειώνει το νεκρό χρόνο 

εργασίας.   

2) Οι οικονομίες μάθησης (economies of learning). Οι οικονομίες μάθησης στηρίζονται 

στο γεγονός ότι η επανάληψη κάποιων διαδικασιών στην παραγωγή μπορεί να μειώσει 

το κόστος του προϊόντος, εφόσον μειώνεται ο χρόνος που είναι αναγκαίος για την 

εκπλήρωση μιας εργασίας, μειώνονται οι φθορές και τα ελαττωματικά προϊόντα και 

βελτιώνεται ο συνδυασμός μεταξύ των διαφόρων εργασιών. Οι οικονομίες μάθησης 

εμφανίζονται πιο έντονες σε βιομηχανίες που παράγουν πολύπλοκα προϊόντα, όπως η 

αεροναυπηγική και η ναυπηγική.  

3) Η εκμετάλλευση της παραγωγικής δυναμικότητας (capacity utilization). Η 

εκμετάλλευση της παραγωγικής δυναμικότητας μιας εταιρίας εξαρτάται από τη ζήτηση 

που έχουν τα προϊόντα της. Σε περιόδους χαμηλής ζήτησης η δυναμικότητα δεν 

χρησιμοποιείται στο μέγιστο ενώ, αντίθετα, σε περιόδους υψηλής ζήτησης οι εταιρίες 

αναζητούν τρόπους επέκτασης, κάτι που οδηγεί σε αύξηση του κόστους τους.  

4) Σχεδιασμός του προϊόντος (product design). Ο επανασχεδιασμός των προϊόντων 

επιτρέπει σε επιχειρήσεις να συνδυάσουν οικονομίες κλίμακας και διαφοροποίηση.  

5) Το κόστος των εισροών (inputs cost). Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο 

κλάδο και προμηθεύονται τις εισροές τους από τις ίδιες αγορές, θα πρέπει να έχουν και 

παρόμοιο κόστος αγοράς αυτών των εισροών. Ωστόσο, διαφορές στο κόστος των 

εισροών μπορεί να δημιουργηθούν από τοπικές διαφορές στην τιμή των πρώτων υλών. 

Αυτές οι διαφορές οφείλονται κυρίως στο κόστος εργασίας, στο κόστος μεταφοράς και 

στις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Τέλος, οι στενές σχέσεις με τους 

προμηθευτές μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλό κόστος, ή σε βελτιωμένη ποιότητα, 

των πρώτων υλών.  

6) Η τεχνολογία της διαδικασίας παραγωγής (process technology). Η ανάπτυξη ή 

υιοθέτηση νέων τεχνικών παραγωγής μπορεί να αποτελέσει σημαντική πηγή 
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κοστολογικού πλεονεκτήματος, αφού συνεπάγεται είτε σταθερή παραγωγή με 

χαμηλότερο κόστος, είτε μεγαλύτερο όγκο παραγωγής για το ίδιο κόστος. Η υιοθέτηση 

νέων μεθόδων παραγωγής θα πρέπει να συνοδεύεται από αλλαγές στο σχεδιασμό της 

εργασίας και του προϊόντος, καθώς και από αναδιάρθρωση των οργανωτικών και 

διοικητικών δομών όταν αυτό είναι αναγκαίο. Τέλος, η υιοθέτηση των ευέλικτων 

βιομηχανικών συστημάτων (Flexible Manufacturing Systems), καθώς και του 

συστήματος της αυτοματοποιημένης κατασκευής (Computer – integrated 

Manufacturing) αποτελούν δυο σύγχρονους τρόπους για την αποτελεσματική 

εκμετάλλευση νέων τεχνολογιών.  

7) Η αποδοτικότητα της Διοίκησης (Managerial Efficiency). Αυτός ο οδηγός κόστους 

αναφέρεται στην ικανότητα των διοικητικών στελεχών να διατηρούν τη λειτουργία της 

επιχείρησης κοντά στο επίπεδο της μέγιστης αποδοτικότητας.  

Πέρα από τον Grant, ο Michael Porter έχει αναφερθεί στους οδηγούς κόστους. Εκτός 

από τις οικονομίες κλίμακας και μάθησης και την εκμετάλλευση της παραγωγικής 

δυναμικότητας, ο Porter αναφέρει τους επτά παρακάτω οδηγούς κόστους.  

1) Οι εσωτερικές σχέσεις (linkages). Η εύρεση των εσωτερικών σχέσεων μέσα στην 

αλυσίδα αξίας της επιχείρησης είναι πολύ σημαντική για τη δημιουργία 

πλεονεκτήματος κόστους. Μια τέτοια μείωση κόστους μπορεί να επιτευχθεί μέσα από 

διαδικασίες βελτιστοποίησης και συντονισμού μεταξύ των δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται άμεσα με το πλαίσιο της επιχείρησης.  

2) Η ολοκλήρωση (integration). Η κάθετη ολοκλήρωση αναφέρεται, για παράδειγμα, 

στην κατοχή εκ μέρους της εταιρίας μιας βιομηχανίας επεξεργασίας πρώτων υλών, από 

την οποία και τις προμηθεύεται (κάθετη ολοκλήρωση προς τα πίσω – backward 

integration).  

3) Οι αλληλεξαρτήσεις (interrelationships). Κάθε εταιρία έχει τη δυνατότητα να 

μοιρασθεί το κόστος κάποιων δραστηριοτήτων με άλλες εταιρίες του ίδιου κλάδου 

μειώνοντας έτσι το κόστος των δραστηριοτήτων αυτών.  

4) Ο χρονισμός (timing). Ο χρονισμός αναφέρεται στη χρονική στιγμή που αποφασίζει 

μια εταιρία να επιδιώξει κοστολογικό πλεονέκτημα. Συνήθως αποκτά κοστολογικό 

πλεονέκτημα η εταιρία που θα κινηθεί πρώτη. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις στις 

οποίες η καθυστέρηση μιας δραστηριότητας μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες 

στην εταιρία σχετικά με τον κλάδο στον οποίο ενδιαφέρεται να εισέλθει.  



42 
 

5) Οι πολιτικές της εταιρίας (policies). Ανάλογα με τις πολιτικές που ακολουθεί κάποια 

εταιρία μεταβάλλεται και το κόστος ορισμένων δραστηριοτήτων της αλυσίδας αξίας 

της. Οι πολιτικές που σχετίζονται άμεσα με το κόστος αναφέρονται στα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος, το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών, τα 

χαρακτηριστικά των εισροών, κλπ.  

6) Η τοποθεσία (location). Η χωροταξική τοποθέτηση της εταιρίας επιδρά άμεσα στο 

κόστος της, καθότι επηρεάζει το κόστος μεταφοράς, τους συντελεστές φορολογίας, το 

κόστος των πρώτων υλών και της ενέργειας, κλπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά την 

παγκοσμιοποίηση, σήμερα παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα επίκαιρη η απόκτηση 

πλεονεκτημάτων κόστους μέσα από τη σωστή τοποθέτηση των εταιριών (locational 

advantages). Η τοποθέτηση, ωστόσο, προσδιορίζει και τους προμηθευτές και τους 

πελάτες της επιχείρησης, καθώς και τους ανταγωνιστικούς και τους συμπληρωματικούς 

της παίκτες.  

7) Το θεσμικό πλαίσιο (institutional factors). Όταν το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή η 

νομοθεσία, το σύστημα φορολόγησης και οι κανόνες της τοπικής κοινωνίας είναι 

ευνοϊκοί, τότε μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κόστους. Σε κάποιες περιπτώσεις, 

η εταιρία μπορεί να επηρεάσει το θεσμικό πλαίσιο προς όφελός της.  

Πλεονεκτήματα από την Εφαρμογή της Στρατηγικής Ηγεσίας Κόστους  

Μια εταιρία η οποία είναι ηγέτης κόστους προστατεύεται από τους ανταγωνιστές της 

μέσω των πλεονεκτημάτων κόστους που διαθέτει. Συγκεκριμένα, τυχόν μεταβολές στις 

τιμές των εισροών την επηρεάζουν λιγότερο, καθότι οι δομές των εισροών της είναι 

προσανατολισμένες στη μείωση του κόστους τους, ενώ οι ίδιες οι εισροές αποτελούν 

μικρότερο τμήμα του συνολικού της κόστους. Παρομοίως, ο ηγέτης κόστους μπορεί να 

αντιμετωπίσει και να αντισταθμίσει τη δύναμη των υποκατάστατων προϊόντων με την 

ισχύ της χαμηλής τιμής των προϊόντων του, η οποία είναι δυνατή χάρη στο χαμηλό 

κόστος παραγωγής. Ακόμα και τυχόν νέοι ανταγωνιστές δύσκολα μπορούν να 

εισέλθουν στον κλάδο και να ανταγωνισθούν τον ηγέτη κόστους, καθότι θα πρέπει να 

επιτύχουν το χαμηλό κόστος που αυτός έχει κατορθώσει (εξαίρεση αποτελεί η είσοδος 

ανταγωνιστών που δημιουργούν ή υιοθετούν μια τεχνολογική καινοτομία, η οποία 

μειώνει σημαντικά το κόστος). Τέλος, σημαντικό πλεονέκτημα που προκύπτει από τη 

στρατηγική ηγεσίας κόστους είναι το γεγονός ότι οι εταιρίες αυτές αντιμετωπίζουν 

σχετικά μικρότερες πιέσεις από τους πελάτες τους για μείωση των τιμών των προϊόντων 

τους, εφόσον οι τιμές είναι ήδη χαμηλές σε σχέση με τις ανταγωνιστικές. 
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Μειονεκτήματα από την Εφαρμογή της Στρατηγικής Ηγεσίας Κόστους 

Η εταιρία που εφαρμόζει στρατηγική ηγεσίας κόστους αντιμετωπίζει κινδύνους 

αντιγραφής της τεχνολογίας της και της παραγωγικής διαδικασίας που επιτρέπει το 

μειωμένο κόστος. Επιπλέον είναι δυνατό οι ανταγωνιστές να επιτύχουν ακόμα 

χαμηλότερο κόστος παραγωγής με χρήση χαμηλά αμειβόμενου εργασιακού δυναμικού. 

Η εταιρία δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει ιδιαίτερα τις τιμές των προϊόντων σε 

περίπτωση που απαιτηθεί από τους πελάτες ενώ μπορεί οι προσπάθειες για μείωση του 

κόστους να επιφέρουν τη μείωση της ποιότητας. Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις 

είναι δυνατό να εκμηδενίσουν τις αρχικές επενδύσεις της εταιρίας στον τεχνολογικό 

τομέα με αποτέλεσμα η επιχείρηση να παράγει προϊόντα που να μην ικανοποιούν τις 

ανάγκες των πελατών  

Κίνδυνοι από την Εφαρμογή της Στρατηγικής Ηγεσίας Κόστους  

Αν η στρατηγική ηγεσίας κόστους δεν εφαρμοσθεί προσεκτικά, είναι σίγουρο πως η 

εταιρία θα αντιμετωπίσει σοβαρούς κινδύνους, οι οποίοι ενδεχομένως να της 

δημιουργήσουν πρόβλημα επιβίωσης. Συγκεκριμένα, από την εφαρμογή αυτής της 

στρατηγικής προκύπτουν οι εξής κίνδυνοι:  

Ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις (α) είναι δυνατό να εκμηδενίσουν το όποιο 

κοστολογικό πλεονέκτημα του ηγέτη κόστους. Οι θεμελιώδεις ικανότητες (β) κάποιου 

νεοεισερχόμενου ανταγωνιστή ενδεχομένως να θέσουν σε αμφισβήτηση το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ηγέτη κόστους, ειδικά αν ο πρώτος έχει τη δυνατότητα 

να παράγει χαμηλότερου κόστους προϊόντα είτε με τη χρήση ανώτερης τεχνολογίας, 

είτε με την εκμετάλλευση του πλεονεκτήματος που έχει εκείνος που εισέρχεται 

αργότερα σε έναν κλάδο (late mover) σε ότι αφορά το χρόνο που διαθέτει για μίμηση. 

Πολλές φορές (γ) ο αυστηρός προσανατολισμός στη μείωση του κόστους οδηγεί την 

εταιρία σε ανικανότητα να παράγει τα κατάλληλα προϊόντα για την ικανοποίηση των 

νέων και των υπαρχόντων προτιμήσεων των πελατών. Τέλος (δ), μια προσπάθεια για 

μείωση του κόστους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αξιοπιστίας του 

προϊόντος στα μάτια του πελάτη, δημιουργώντας ένα χάσμα μεταξύ των προσδοκιών 

για το προϊόν και αυτού που τελικά παίρνουν.  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

Η στρατηγική διαφοροποίησης (differentiation) στοχεύει στην απόκτηση ενός 

μοναδικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε σχέση με τις άλλες εταιρίες που 
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δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο. Το πλεονέκτημα αυτό δημιουργείται από την 

παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία γίνονται αντιληπτά από τους πελάτες ως 

μοναδικά και ποιοτικά. Μέσα από αυτή τη στρατηγική οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα 

να τιμολογούν τα προϊόντα τους σε υψηλότερη τιμή από τη μέση της αγοράς, ενώ η 

τιμή αυτή είναι σαφώς υψηλότερη εκείνης του προϊόντος του ηγέτη κόστους.  Παρόλο 

που η τιμή αυτών των προϊόντων είναι σχετικά υψηλή, η αγορά – στόχος στην οποία 

απευθύνονται είναι διατεθειμένη να πληρώσει αυτό το ποσό, γιατί τα θεωρεί καλύτερα 

ή διαφορετικά και, κάποιες φορές, σύμβολα κύρους. Κατά συνέπεια, μια εταιρία η 

οποία ακολουθεί στρατηγική διαφοροποίησης αποκτά το ανταγωνιστικό της 

πλεονέκτημα προσφέροντας υψηλού επιπέδου, διαφοροποιημένα προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών με ανώτερη 

ποιότητα, είτε με ανώτερη καινοτομικότητα ή/και με ανώτερη ανταπόκριση στις 

ανάγκες των πελατών.  

Όταν η διαφοροποίηση εστιάζει στην εξυπηρέτηση των πελατών, τότε είναι απαραίτητη 

η παροχή από τις επιχειρήσεις υψηλού επιπέδου υπηρεσιών μετά την πώληση. Η 

διαφοροποίηση ενός προϊόντος δεν είναι μόνο ουσιαστική και χειροπιαστή, αλλά 

μπορεί να είναι και αντιληπτή (perceived) και να αναφέρεται και σε κάποια άυλα 

χαρακτηριστικά του προϊόντος, πέρα από τα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του. 

Οι εταιρίες πρέπει να συνειδητοποιούν την ανάγκη για διαφοροποίηση των προϊόντων, 

καθώς και το γεγονός ότι αυτή η διαφοροποίηση θα πρέπει να γίνεται σε όσο το δυνατό 

περισσότερες διαστάσεις του προϊόντος, προκειμένου αυτό να είναι πραγματικά 

μοναδικό και δύσκολο να αντιγραφεί. Τα παραπάνω δεν συνεπάγονται πως η εταιρία 

που επιδιώκει τη διαφοροποίηση δεν υπολογίζει το κόστος. Και αυτές οι επιχειρήσεις, 

όπως όλες, επιδιώκουν τον έλεγχο του κόστους, προκειμένου αυτό να βρίσκεται όσο το 

δυνατό εγγύτερα στο κόστος της εταιρίας που είναι ηγέτης κόστους (cost proximity). 

Παρά τα αυξημένα έξοδα των εταιριών αυτών, τα οποία οφείλονται ακριβώς στον 

προσανατολισμό τους, πρέπει να υπάρχει προσεκτικός και αυστηρός έλεγχος του 

κόστους.  

Οι προσπάθειες όμως για μείωση του κόστους δεν πρέπει να γίνονται σε βάρος της 

ποιότητας, καθώς αυτή είναι βασική προϋπόθεση επιτυχίας. Η διαφοροποίηση ενός 

προϊόντος δημιουργείται από πολλές διαδικασίες μέσα στην αλυσίδα αξίας, όπως μέσα 

από την αυστηρή επιλογή και τον τρόπο χρήσης των πρώτων υλών, την ποιοτική 

παραγωγή και τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Μια άλλη διαδικασία που μπορεί να 

αποτελέσει πηγή διαφοροποίησης είναι η ίδια η διαδικασία παραγωγής του προϊόντος. 
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Τέλος, διαφοροποίηση μπορεί να έλθει και από το μοναδικό τρόπο χρησιμοποίησης του 

προϊόντος από τους πελάτες.  Η διαφοροποίηση δεν πρέπει να είναι ανεξέλεγκτη. 

Πρέπει πάντοτε να βρίσκεται μέσα στα αποδεκτά και επιτρεπτά όρια των πελατών, 

όπως και η τιμολογιακή πολιτική των προϊόντων. Η τιμή δεν μπορεί να αυξάνεται 

ανεξέλεγκτα απλώς επειδή το προϊόν είναι διαφοροποιημένο.  Συμπερασματικά, μια 

εταιρία που επιδιώκει στρατηγική διαφοροποίησης θα πρέπει να ακολουθήσει τα πιο 

κάτω βήματα:  

 

Κίνδυνοι από την Εφαρμογή της Στρατηγικής Διαφοροποίησης  

Η υιοθέτηση αυτής της στρατηγικής προϋποθέτει την ανάληψη κινδύνου λόγω των 

υψηλών απαιτήσεων που θέτει για έρευνα και ανάπτυξη, μάρκετινγκ, καθώς και για την 

όσο καλύτερη ικανοποίηση του στοχευμένου τμήματος της αγοράς. Συγκεκριμένα, η 

στρατηγική διαφοροποίησης συνεπάγεται τους πιο κάτω κινδύνους.  

1) Υπάρχει έντονη τάση μίμησης των ηγετών διαφοροποίησης, η οποία στο πέρασμα 

του χρόνου καταργεί τη μοναδικότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας.  

2) Η διαφοροποίηση απευθύνεται κύρια σε πελάτες με εξειδικευμένες απαιτήσεις, και 

όχι στο σύνολο της αγοράς, αυξάνοντας έτσι το κόστος ικανοποίησης και προσέγγισής 

τους.  

3) Υπάρχει συνήθως μεγάλο χάσμα μεταξύ του κόστους που επιτυγχάνουν οι ηγέτες 

κόστους και αυτού που επιτυγχάνουν οι ηγέτες διαφοροποίησης. Αυτό μπορεί να 

αποτελεί κίνδυνο για τους δεύτερους, καθώς οι πελάτες κάποιες φορές δεν λαμβάνουν 
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υπόψη τα όποια χαρακτηριστικά διαφοροποίησης, είτε αυτά αναφέρονται στις 

συνοδευτικές υπηρεσίες, είτε στην εικόνα του προϊόντος.  

4) Για κάποιες κατηγορίες προϊόντων (κυρίως τα ώριμα τεχνολογικά και τυποποιημένα, 

commodities) παρατηρείται η τάση να θεωρούν οι πελάτες όλα τα προϊόντα παρόμοια, 

χωρίς ουσιαστικά στοιχεία διαφοροποίησης. Επομένως, προσανατολίζονται προς τις 

χαμηλότερες τιμές ως μοναδικό στοιχείο διαφοροποίησης.  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  
 

Η στρατηγική εστίασης μπορεί να έχει στοιχεία τόσο από τη στρατηγική 

διαφοροποίησης, όσο και από τη στρατηγική ηγεσίας κόστους. Η βασική τους διαφορά 

είναι ότι η εστίαση βασίζεται στην ικανοποίηση ενός συγκεκριμένου τμήματος της 

αγοράς, ενώ η διαφοροποίηση και η ηγεσία κόστους απευθύνονται στο σύνολο της 

αγοράς. Επομένως, για να μπορέσει μια εταιρία να εφαρμόσει στρατηγική εστίασης θα 

πρέπει να ανακαλύψει και να εκμεταλλευθεί ένα τμήμα της αγοράς που έχει κάποιες 

ιδιαιτερότητες, στις οποίες μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα από ότι οι 

ανταγωνιστές.  Βασική προϋπόθεση επιτυχίας αυτής της στρατηγικής αποτελεί, λοιπόν, 

η διάκριση της αγοράς σε επιμέρους τμήματα και η επιλογή αυτού που ταιριάζει στις 

υπάρχουσες ή στις σχεδιαζόμενες ικανότητες της επιχείρησης. Η τμηματοποίηση 

στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε τρεις μεταβλητές: το γεωγραφικό χώρο, τον τύπο του 

πελάτη και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.  Η γεωγραφική τμηματοποίηση μπορεί 

να ορίζεται με βάση την περιοχή, τη χώρα ή το στάδιο ανάπτυξης μιας οικονομίας. Η 

τμηματοποίηση με βάση τον τύπο του πελάτη προϋποθέτει πως υπάρχουν πελάτες με 

ιδιαίτερες ανάγκες, οι οποίες δεν ικανοποιούνται πλήρως από τις εταιρίες που 

απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Τέλος, η τμηματοποίηση με βάση τα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος είναι εφικτή όταν υπάρχει μια ευρεία γραμμή προϊόντων και η εταιρία 

πιστεύει πως θα αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα παράγοντας για ένα 

συγκεκριμένο τμήμα αυτής. Έτσι μπορεί, για παράδειγμα, να παράγει πολυτελή 

αυτοκίνητα, επώνυμα βραδινά ρούχα, ή φαγητό για χορτοφάγους.  Δεύτερη 

προϋπόθεση επιτυχίας της στρατηγικής εστίασης είναι το τμήμα της αγοράς που 

επιλέγεται να έχει την κατάλληλη ελκυστικότητα. Κάθε τμήμα έχει τη δική του δομή, 

με αποτέλεσμα να διαφέρει όσον αφορά την απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών, τη 

διαπραγματευτική ισχύ των προμηθευτών, των αγοραστών, την ύπαρξη 

υποκατάστατων. Συνεπώς, επιλέγεται από την εταιρία το τμήμα της αγοράς στο οποίο ο 

συσχετισμός δυνάμεων είναι ευνοϊκότερος για εκείνη. Ορισμένα τμήματα της αγοράς, 
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παρά το ότι έχουν σαφείς ιδιαιτερότητες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν βάση 

τμηματοποίησης, δεν προσφέρονται για την επιδίωξη στρατηγικής εστίασης. Αυτό γιατί 

είτε η εταιρία δεν διαθέτει τις δυνατότητες να ανταποκριθεί στις ιδιαιτερότητες, είτε 

γιατί το τμήμα καλύπτεται ήδη επαρκώς από άλλες διαφοροποιημένες εταιρίες, είτε 

γιατί το μέγεθος και η δυναμική τους δεν υπόσχονται επαρκή όγκο πωλήσεων.  

Υπάρχουν δυο δυνατότητες για την επιδίωξη της στρατηγικής εστίασης: η εστίαση με 

ηγεσία κόστους και η εστίαση με διαφοροποίηση. 

ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΕ ΗΓΕΣΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 
 

Η εστίαση με ηγεσία κόστους προϋποθέτει ότι το κόστος ορισμένων δραστηριοτήτων 

και η αποτελεσματικότερη αλυσίδα αξίας της εταιρίας της προσφέρουν ένα 

πλεονέκτημα σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Στην περίπτωση αυτή 

αναφερόμαστε κυρίως σε εστίαση σε τμήματα της αγοράς με μεγάλη ελαστικότητα 

ζήτησης, δηλαδή σε τμήματα με ιδιαίτερη ευαισθησία στις μεταβολές της τιμής.  Πέρα 

από τη διαφοροποίηση με βάση τις διαφορετικές ανάγκες της αγοράς – στόχου, μια 

εταιρία μπορεί να επιδιώκει πλεονέκτημα κόστους εστιαζόμενη σε μια συγκεκριμένη 

γεωγραφική ζώνη, αντί να εστιάζει σε συγκεκριμένο προϊόν. Επίσης, μια εταιρία μπορεί 

να εστιάσει τις προσπάθειές της στην παραγωγή εξειδικευμένων προϊόντων, 

προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις μεμονωμένων πελατών. Στην περίπτωση αυτή το 

κοστολογικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών που παράγουν για τη μαζική 

αγορά πηγάζει από το γεγονός ότι αυτοί δεν μπορούν εύκολα να προσαρμόσουν την 

παραγωγή τους σε εξειδικευμένα προϊόντα.  Συμπερασματικά, η εστίαση κόστους 

προϋποθέτει την ανάπτυξη μιας διαφορετικής αλυσίδας αξίας, ή την ύπαρξη ενός 

οδηγού κόστους που συνδέεται άμεσα με τις ιδιαιτερότητες ενός τμήματος της αγοράς 

ή, τέλος, την παραγωγή προϊόντων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις συγκεκριμένων 

πελατών.  

ΕΣΤΙΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ 
 

Η στρατηγική εστίασης με διαφοροποίηση αποσκοπεί στον εντοπισμό των ιδιαίτερων 

αναγκών τμήματος της αγοράς και στην καλύτερη ικανοποίησή του, σε αντίθεση με τη 

γενική στρατηγική διαφοροποίησης, η οποία βασίζεται σε χαρακτηριστικά που επιθυμεί 

το ευρύ κοινό. Η αδυναμία από πλευράς των εταιριών που παράγουν για το σύνολο της 

αγοράς να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του συγκεκριμένου τμήματος συνεπάγεται 
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την ύπαρξη περιθωρίων για περαιτέρω διαφοροποίηση του προϊόντος. Το περιθώριο 

αυτό καλύπτουν οι εταιρίες που εφαρμόζουν στρατηγική εστίασης με διαφοροποίηση.  

Επιπλέον, η ανάπτυξη καινοτομιών επιταχύνεται από την παραγωγή περιορισμένου 

αριθμού προϊόντων, που επιτρέπει την εστίαση των προσπαθειών έρευνας και 

ανάπτυξης.  

Κίνδυνοι από την Εφαρμογή Στρατηγικής Εστίασης  

Οι κίνδυνοι που ενυπάρχουν στη στρατηγική εστίασης είναι οι ακόλουθοι:  

1) Η στρατηγική εστίασης είναι πολύ εύκολο να γίνει αντικείμενο μίμησης, όσον αφορά 

τα διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά του παραγόμενου προϊόντος.  

2) Η εταιρία που υιοθετεί τη στρατηγική εστίασης αναφέρεται σε ένα μικρό κομμάτι 

της αγοράς, κάτι που ενδεχομένως την οδηγεί σε προβλήματα αν για κάποιο λόγο 

σμικρυνθεί αυτό το τμήμα της αγοράς. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τον 

προσανατολισμό σε μεγαλύτερες αγορές είναι περισσότερα και εμπεριέχουν μικρότερο 

κίνδυνο. Οι εταιρίες με στρατηγική εστίασης στηρίζονται μόνο σε λίγους απαιτητικούς 

πελάτες, κατά κύριο λόγο καινοτόμους, πράγμα που τις καθιστά ευάλωτες σε 

οικονομικούς κινδύνους οι οποίοι μπορεί να προκύψουν από μείωση της ζήτησης σε 

αυτά τα τμήματα. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ (Blue Ocean Strategy) 
 

Ο όρος Blue Ocean επινοήθηκε από τους καθηγητές W.Chan Kim και Renee 

Mauborgne στο βιβλίο τους με τίτλο «Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested 

Market Space and the Make Competition Irrelevant» (2005). 

Οι συγγραφείς παρουσιάζουν την ιδέα μιας επιχείρησης που είναι σε θέση να 

λειτουργεί σε μια δική της αγορά, χωρίς έντονο ανταγωνισμό. Η εταιρεία είναι σε θέση 

να καθορίσει το δικό της ρυθμό και να δημιουργεί, να πουλάει και να επωφελείται από 

μοναδικά προϊόντα και υπηρεσίες σε νέες αγορές υψηλής δυναμικής. Το γαλάζιο του 

ωκεανού λαμβάνεται ως μεταφορά που εκπροσωπεί τις βιομηχανίες που μπορούν να 

προσφέρουν μεγαλύτερες ευκαιρίες ή μεγαλύτερες δυνατότητες κέρδους. Αυτός είναι ο 

στόχος κάθε blue ocean στρατηγικής, η αναζήτηση και η απόκτηση μη 

αμφισβητούμενου χώρου της αγοράς, αντί της συμμετοχής της στον παραδοσιακό 

ανταγωνισμό. 
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Στην ουσία,  η αγορά όπου ανταγωνίζονται οι επιχειρήσεις στο σύγχρονο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον χωρίζεται σε δύο πεδία μάχης τα οποία μπορούν να 

χαρακτηρισθούν και ως «ωκεανοί»: οι «κόκκινοι ωκεανοί»  (red oceans) και οι 

«γαλάζιοι ωκεανοί» (blue oceans). Οι κόκκινοι ωκεανοί  αντιπροσωπεύουν  τους  ήδη 

υπάρχοντες  οικονομικούς  κλάδους - πεδία μάχης στους οποίους  ανταγωνίζονται  οι  

επιχειρήσεις  και  μάχονται  προκειμένου  να  επιτύχουν  ανταγωνιστικό  πλεονέκτημα  

και  μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Χαρακτηρίζονται από προκαθορισμένα όρια αγοράς, 

κοινά αποδεκτούς από  όλους  κανόνες  ανταγωνισμού  και  έναν  ατέρμονο  

ανταγωνισμό  μεταξύ  των επιχειρήσεων  στη  προσπάθειά  τους  να  αποσπάσουν  

μεγαλύτερα  μερίδια αγοράς.  Έτσι,  οι  κόκκινοι  ωκεανοί  μετατρέπονται  σε  μια  

αιματοβαμμένη θάλασσα.  Οι  τρεις  γενικές  στρατηγικές  ανταγωνισμού  του  Porter  

που  αναλύσαμε παραπάνω αποτελούν τέτοιου είδους στρατηγικές.  Αντίθετα,  οι 

γαλάζιοι  ωκεανοί   συνθέτουν  ένα  ανεξερεύνητο  και  αδιεκδίκητο χώρο αγοράς με 

ανεκμετάλλευτη ζήτηση. Προσφέρουν ένα παρθένο χώρο προς εκμετάλλευση στις 

επιχειρήσεις, με πολλές ευκαιρίες για την επίτευξη υψηλών κερδών. Εδώ η έννοια του  

ανταγωνισμού  δεν  υφίσταται,  καθώς  οι  κανόνες  της  μάχης  του  ανταγωνισμού  δεν 

έχουν ακόμη διαμορφωθεί. Οι γαλάζιοι ωκεανοί μπορούν να δημιουργηθούν είτε από 

την επέκταση  των  ορίων  των  κόκκινων  ωκεανών,  είτε  από  επέκταση  των  ορίων  

των υφιστάμενων   βιομηχανιών.  

Το πλαίσιο των τεσσάρων ενεργειών 

Για να ανακαλύψουν ένα δυσδιάκριτο γαλάζιο ωκεανό, οι επιχειρήσεις και οι 

επιχειρηματίες θα πρέπει να εξετάσουν το «Πλαίσιο τεσσάρων ενεργειών (Four Actions 

Framework)». Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιείται  στην ανακατασκευή των συστατικών 

αξίας του αγοραστή και στη διαμόρφωση μιας νέας καμπύλης αξίας. Για να σπάσει ο 

συμβιβασμός μεταξύ διαφοροποίησης και χαμηλού κόστους, και να δημιουργηθεί μια 

νέα καμπύλη αξίας, το πλαίσιο θέτει τέσσερα βασικά ερωτήματα: 

 Αυξήστε: Ποιοι παράγοντες του κλάδου θα πρέπει να αυξηθούν πολύ πάνω από 

το πρότυπο; 

 Εξαλείψτε: Ποιοι παράγοντες στους οποίους ο κλάδος έχει βασιστεί θα πρέπει 

να καταργηθούν; 

 Μειώστε: Ποιοι παράγοντες θα πρέπει να μειωθούν πολύ κάτω από το πρότυπο 

του κλάδου; 



50 
 

 Δημιουργήστε: Ποιοι παράγοντες θα πρέπει να δημιουργηθούν που ο κλάδος 

δεν πρότεινε/υιοθέτησε ποτέ; 

Με την άσκηση αυτή ελέγχεται κάθε παράγοντας του ανταγωνισμού, και βοηθά τους 

managers των επιχειρήσεων να ανακαλύψουν το εύρος των υποθέσεων που ασυνείδητα 

κάνουν ενώ ανταγωνίζονται. Αυτή η άσκηση ωθεί επίσης τους managers να επιδιώξουν 

ταυτόχρονα, τη διαφοροποίηση και το χαμηλό κόστος. 

ΣΧΗΜΑ 3: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ 

Στρατηγική κόκκινων ωκεανών Στρατηγική γαλάζιων ωκεανών 

Ανταγωνισμός σε υπάρχουσες αγορές Δημιουργία νέων ανεξερεύνητων αγορών 

Ανταγωνισμός των αντιπάλων Παραμερισμός των αντιπάλων 

Εκμετάλλευση παρούσας ζήτησης Δημιουργία νέας ζήτησης 

Συμβιβασμός στην αλυσίδα αξίας – 

κόστους 

Κατάργηση της αλυσίδας αξίας – 

κόστους 

Συντονισμός ολόκληρου του συστήματος 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης με 

κριτήριο τη διαφοροποίηση ή το χαμηλό 

κόστος  

Συντονισμός ολόκληρου του συστήματος 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης με 

κριτήριο την επιδίωξη διαφοροποίησης 

και το χαμηλού κόστους 

Πηγή:  W.  Chan  Kim  &  Renee  Mauborgne,  «Η  Στρατηγική  των  Γαλάζιων  

yκεανών», Εκδόσεις Κριτική, 2006 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Co-opetition) 
 

Η θεωρία του συνανταγωνισμού αναπτύχθηκε από τους Adam Brandenburger 

καθηγητή του Harvard και τον Barry Nalebuff καθηγητή του Yale. Υποστηρίζουν ότι ο 

χώρος των επιχειρήσεων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παιχνίδι. Έτσι λοιπόν για να 

κερδίσει μια επιχείρηση δεν είναι απαραίτητο να χάσει κάποια άλλη. Υποστηρίζουν ότι 

ο ανταγωνισμός και η συνεργασία μπορούν να συνυπάρχουν. Στην ουσία οι 

επιχειρήσεις συνεργάζονται και συντονίζουν τις ενέργειές τους για την επίτευξη 
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αμοιβαίως ωφέλιμων αποτελεσμάτων. Παράλληλα ανταγωνίζονται μεταξύ τους λόγω 

αντικρουόμενων συμφερόντων. 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΓΩΝΣΙΜΟΥ 

Σύμφωνα με τους Brandenburger και Nalebuff τα πέντε βασικά συστατικά μέρη του 

συνανταγωνισμού είναι τα εξής: 

 Παίκτες: είναι οι συμμετέχοντες στο παιχνίδι 

 Αξίες: που προσφέρουν στο παιχνίδι οι παίχτες 

 Κανόνες: είναι οι κανονισμοί που ισχύουν στο παιχνίδι 

 Τακτικές: είναι οι κινήσεις που κάνουν οι παίκτες για να αλλάξουν το παιχνίδι 

προς όφελός τους 

 Όρια: Τα όρια μέσα στα οποία παίζεται το παιχνίδι 

Αλλάζοντας τα συστατικά του παιχνιδιού μπορεί μια επιχείρηση να μεταβάλλει την 

υφιστάμενη κατάσταση ώστε να αποκτήσει πλεονέκτημα. Μια επιχείρηση που θέλει να 

αλλάξει το παιχνίδι πρέπει να έχει βαθιά γνώση των παραμέτρων του, ώστε οι κινήσεις 

που θα επιλέξει να την ωφελήσουν. Αλλάζοντας για παράδειγμα τους παίκτες μπορεί να 

σημαίνει την προσθήκη νέων πελατών το οποίο θα μειώσει πιθανότατα την ένταση του 

ανταγωνισμού και επιπρόσθετα θα μειώσει την διαπραγματευτική δύναμη των 

υπόλοιπων πελατών. Η αλλαγή της προστιθέμενης αξίας μπορεί να προέλθει είτε από 

τη βελτίωση του προϊόντος, από τον περιορισμό της προσφοράς και την ανάπτυξη της 

αφοσίωσης (loyalty) των καταναλωτών.  Η αλλαγή στους κανόνες του παιχνιδιού 

μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγή στα συμβόλαια με τους πελάτες ή με τους 

προμηθευτές. Μια εταιρία με τις τακτικές της προσπαθεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις 

και τις συμπεριφορές των πελατών της. Τέλος η επιχείρηση του σήμερα πρέπει να 

οριοθετήσει και να αποκτήσει στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αγορές – 

περιοχές που ακόμα δεν έχουν υπάρξει. (Παπαδάκης, 2007) 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 
 

Τα βήματα για την επιτυχημένη επιλογή αγοράς στόχου που θα φέρει την επιτυχημένη 

πώληση είναι τα παρακάτω. 



52 
 

 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
 

Σύμφωνα με το Σιώμκο (2004) η διαδικασία της τμηματοποίησης αποτελεί συχνά, το 

κλειδί για την ανάπτυξη ενός διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Πρόκειται για τη διαδικασία βάσει της οποίας πραγματοποιείται η αναγνώριση και ο 

προσδιορισμός των ομάδων των καταναλωτών που ανταποκρίνονται διαφορετικά από 

τις υπόλοιπες ομάδες καταναλωτών στις στρατηγικές της επιχείρησης. 

Τα βασικότερα οφέλη που προκύπτουν από τη διαδικασία της τμηματοποίησης και 

επιβάλλουν την εφαρμογή της περιγράφονται παρακάτω: 

 Επιτυγχάνεται αρμονικότερος συνδυασμός των αναγκών των πελατών με τις 

διαφορετικές προσφορές μάρκετινγκ. 

 Βελτιώνεται η κερδοφορία καθώς δίνεται περισσότερη προσοχή στις διαφορές 

των καταναλωτών ως προς την ευαισθησία τους προς την τιμή. 

 Αυξάνονται οι ευκαιρίες για ανάπτυξη. 

 Με την προσφορά των κατάλληλων προϊόντων στα διάφορα τμήματα της αγοράς 

επιτυγχάνεται διατήρηση των πελατών. 

 Το μήνυμα μάρκετινγκ καθίσταται πιο αποτελεσματικό, καθώς τώρα στοχεύει σε 

ένα συγκεκριμένο και ομοιογενέστερο τμήμα της αγοράς. 

 Ενθαρρύνεται η καινοτομία. 

 Μία μικρή επιχείρηση μπορεί να προσπαθήσει να ηγηθεί σε ένα μόνο τμήμα της 

αγοράς και να απολαμβάνει έτσι τα πλεονεκτήματα της ηγεσίας. 

 

Για να είναι όσο το δυνατόν πιο χρήσιμα τα τμήματα της αγοράς θα πρέπει να πληρούν 

τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
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 Να είναι ικανοποιητικού μεγέθους. 

 Να είναι αναγνωρίσιμα. 

 Να είναι προσιτά με ενέργειες μάρκετινγκ. 

 Να είναι σταθερά για τον χρονικό ορίζοντα του σχεδίου μάρκετινγκ. 

 Να αντιδρούν διαφορετικά το ένα από τα υπόλοιπα στο ίδιο μίγμα 

μάρκετινγκ. 

 

Βασικές μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για την τμηματοποίηση αγορών-

καταναλωτικών κυρίως – είναι οι παρακάτω: (Kotler.,1991): 

Α) Γεωγραφικές: Η αγορά διαιρείται σε διαφορετικές γεωγραφικές μονάδες (π.χ. σε 

έθνη, περιφέρειες, επαρχίες, πόλεις, νομούς κ.τ.λ.). Μια επιχείρηση είναι δυνατό να 

δραστηριοποιείται σε μία ή περισσότερες γεωγραφικές περιοχές ή και σε όλες αλλά 

δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στις τοπικές διαφορές των γεωγραφικών αναγκών και 

προτιμήσεων. Ορισμένες γεωγραφικές μεταβλητές είναι η περιοχή, το μέγεθος της 

περιφέρειας, η πόλη, η πυκνότητα του πληθυσμού και το κλίμα. 

Β) Δημογραφικές: Οι δημογραφικές μεταβλητές είναι οι πιο δημοφιλείς βάσεις για τη 

διάκριση των ομάδων των πελατών. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι μετρούνται 

πιο εύκολα από τους περισσότερους άλλους τύπους μεταβλητών. Ορισμένες 

δημογραφικές μεταβλητές είναι η ηλικία, το φύλο, το μέγεθος της οικογένειας, το 

εισόδημα, το επάγγελμα, η μόρφωση, η θρησκεία, η φυλή, η εθνικότητα, η κοινωνική 

τάξη και η γενιά. 

Γ) Ψυχογραφικές: Είναι δυνατόν άτομα που ανήκουν στην ίδια δημογραφική ομάδα να 

παρουσιάζουν πολύ διαφορετικά ψυχογραφικά προφίλ. Οι κυριότερες μεταβλητές 

αυτής της κατηγορίας είναι η κοινωνική τάξη, ο τρόπος ζωής και η προσωπικότητα. 

Δ) Συμπεριφορικές: Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι μεταβλητές που έχουν σχέση με τη 

συμπεριφορά είναι το καλύτερο σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία τμημάτων αγοράς. 

Συνήθως, οι αγοραστές διαιρούνται σε ομάδες με βάση τις περιστάσεις χρήσης 

προϊόντος, το βαθμό προσήλωσης στο προϊόν, το βαθμό ετοιμότητας και τη στάση του 

καταναλωτή για το προϊόν. 
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ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ  
 

Το αμέσως επόμενο βήμα μετά τη διαδικασία της τμηματοποίησης της αγοράς είναι ο 

προσδιορισμός των κατάλληλων προς στόχευση τμημάτων. Στο στάδιο αυτό 

αξιολογούνται τα τμήματα που έχουν προκύψει από την τμηματοποίηση και στη 

συνέχεια λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με το ποια από αυτά θα εξυπηρετηθούν. 

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία της στόχευσης αφορά την αξιολόγηση των διαφόρων 

τμημάτων. Ο Κοtler (1991) προτείνει τρεις παράγοντες για τον καθορισμό της 

ελκυστικότητας του κάθε τμήματος της αγοράς: 

Μέγεθος και ανάπτυξη τμήματος. Το κατάλληλο μέγεθος για ένα τμήμα είναι ζήτημα 

σχετικής φύσεως για την κάθε επιχείρηση. Για παράδειγμα οι μεγάλες επιχειρήσεις 

κατευθύνονται προς τμήματα τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγάλο όγκο πωλήσεων 

ενώ οι μικρότερες αποφεύγουν τέτοια τμήματα εξαιτίας των ελλιπών διαθέσιμών τους 

πόρων. Όσον αφορά την ανάπτυξη, κάθε επιχείρηση επιθυμεί να δραστηριοποιείται σε 

τμήματα με αύξουσες πωλήσεις και κέρδη. 

Δομική ελκυστικότητα τμήματος. Κάποιο τμήμα είναι πιθανό να διαθέτει το κατάλληλο 

μέγεθος και να αναπτύσσεται γοργά όμως η ελκυστικότητα του από άποψη 

αποδοτικότητας μπορεί να είναι μικρή. Συνήθως προσδιορίζουμε την αποδοτικότητα 

ενός τμήματος χρησιμοποιώντας το προαναφερθέν μοντέλο των πέντε δυνάμεων του 

Porter. 

Στόχοι επιχείρησης και πόροι. Η επιχείρηση οφείλει πάντοτε να λαμβάνει υπόψη της 

τους στόχους που θέτει για το εκάστοτε τμήμα, όπως επίσης και τους σχετικούς πόρους 

που διαθέτει για την ανάπτυξη της σε αυτό. Είναι δυνατόν να απορρίψει κάποιο τμήμα 

ελκυστικό με το κατάλληλο μέγεθος και στην αρμόζουσα φάση ανάπτυξης αν αυτό δεν 

συμβαδίζει με τους μακροχρόνιους στόχους της. Και αυτό γιατί είναι πιθανό η 

επιχείρηση να εμπλακεί σε περιπέτειες αποπροσανατολισμού αν αγνοήσει τους 

πρωταρχικούς σκοπούς της. 

 

Επιπλέον η επιχείρηση οφείλει να ελέγχει τη διαθεσιμότητα των πόρων της καθώς και 

το εύρος των μοναδικών ή θεμελιωδών ικανοτήτων που διαθέτει, προτού αποφασίσει 

για κάποιο τμήμα. Τέλος οφείλει να εισέλθει σε εκείνο το τμήμα  που όχι μόνο την 

βοηθά να αναπτύξει περαιτέρω τις δεξιότητες της αλλά την οδηγεί σε εκείνο το 

προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού και στην προσφορά στους πελάτες της ανώτερης 

αξίας. 
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Αναφέρουμε εδώ ότι ο Doule (Doule 1998,στον Σιώμκος Γ.,2004,σελ 382) εντοπίζει 

πέντε παράγοντες για την επιλογή των κατάλληλων τμημάτων, οι οποίοι είναι τα 

μέγεθος της αγοράς, ο ρυθμός ανάπτυξης του τμήματος, η κερδοφορία του τμήματος, ο 

υπάρχων και ο δυνητικός  ανταγωνισμός στο τμήμα και οι ικανότητες της επιχείρησης 

που μπορούν να αξιοποιηθούν. 

Μετά τη διαδικασία της αξιολόγησης ακολουθεί η απόφαση για την επιλογή του 

αριθμού και της ταυτότητας των τμημάτων τα οποία θα εξυπηρετήσει η επιχείρηση .Η 

επιχείρηση έχει πέντε επιλογές: 

Συγκέντρωση σε ένα τμήμα. Αποτελεί την απλούστερη περίπτωση κατά την οποία η 

επιχείρηση αποφασίζει να δραστηριοποιηθεί σε ένα και μόνο τμήμα. Αυτό συμβαίνει 

διότι διαθέτει ιδιαίτερα περιορισμένους κεφαλαιακούς πόρους ευκαιρίες για περαιτέρω 

ανάπτυξη. 

Επιλεκτική εξειδίκευση. Η επιχείρηση επιλέγει ένα πλήθος τμημάτων προσέχοντας 

καθένα από αυτά να πληροί τους όρους ελκυστικότητας. Η συνεργασία ανάμεσα στα 

τμήματα είναι απίθανη, όμως σε καθένα από αυτά ενυπάρχει η πιθανότητα της 

αυξημένης απόδοσης. Το πλεονέκτημα αυτής της περίπτωσης έναντι της προηγούμενης 

είναι η εξασφάλιση ότι η επιχείρηση ακόμα και αν αποτύχει σε ένα από τα επιλεγμένα 

τμήματα θα συνεχίσει να έχει κέρδη στα υπόλοιπα. 

Εξειδίκευση προϊόντος. Η επιχείρηση παράγει ένα συγκεκριμένο προϊόν, το οποίο και 

διαθέτει σε πολλά τμήματα. Χρησιμοποιώντας αυτή την στρατηγική, η επιχείρηση είναι 

δυνατόν να αποκτήσει καλή φήμη στην παραγωγή και διάθεση του συγκεκριμένου 

προϊόντος. Ο κίνδυνος που ελλοχεύει, αφορά την ανακάλυψη μίας καινοτομικής 

τεχνολογίας, γεγονός που μπορεί να σημαίνει το τέλος του προϊόντος της επιχείρησης. 

Εξειδίκευση αγοράς. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση αναπτύσσει πολλά προϊόντα, 

με σκοπό την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών συγκεκριμένου τμήματος-

στόχου. Η επιχείρηση μπορεί και πάλι να αποκτήσει καλή φήμη στην εξυπηρέτηση 

αυτής της ομάδας καταναλωτών όμως οφείλει να είναι προσεκτική και να προβλέπει τις 

αλλαγές στις τάσεις και στις προτιμήσεις τους. 

Πλήρη κάλυψη της αγοράς. Η επιχείρηση επιδιώκει να εξυπηρετήσει όλα τα τμήματα 

της αγοράς με τη χρήση όλων των προϊόντων που ενδεχομένως, παράγει. Συνήθως 

τέτοια μεγαλεπήβολα εγχειρήματα αναλαμβάνουν οι μεγάλες οι μεγάλες και ισχυρές 

επιχειρήσεις. 
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Η επιχείρηση μετά την επιλογή των πιθανών τμημάτων-στόχων καλείται να εφαρμόσει 

μία από τις παρακάτω βασικές στρατηγικές στόχευσης. Οι στρατηγικές αυτές 

διαφέρουν ως προς δύο διαστάσεις τον αριθμό τμημάτων που αποφασίζεται να 

στοχευθούν και τον αριθμό των μειγμάτων μάρκετινγκ με τα οποία θα τοποθετηθεί το 

προϊόν της επιχείρησης στα στοχευόμενα τμήματα. (Σιώμκος, 2004): 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
 

Η τοποθέτηση είναι το επόμενο βήμα μετά την τμηματοποίηση και στόχευση. 

Πρόκειται για τη διαδικασία σχεδιασμού της επιθυμητής εικόνας της επιχείρησης και 

του προϊόντος της στο μυαλό του καταναλωτή ώστε να καταλαμβάνει σε αυτό μια 

ξεχωριστή θέση αξίας σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η τοποθέτηση χρησιμοποιείται 

σήμερα από τις επιχειρήσεις ευρέως προκειμένου να επιτύχουν μία ιδιαίτερη θέση στο 

μυαλό του καταναλωτή δεδομένου του τεράστιου αριθμού προϊόντων που 

κυκλοφορούν και του εύρους των παραγωγών τους-επιχειρήσεων. Η διαδικασία 

τοποθέτησης (Σιώμκος Γ., 2004) αποτελείται από επτά στάδια: 

1. Εντοπισμός των ορίων της αγοράς. 

2. Εντοπισμός των καθοριστικών χαρακτηριστικών. 

3. Προσδιορισμός των αντιλήψεων των καταναλωτών. 

4. Ανάλυση της θέσης του προϊόντος στην αγορά. 

5. Εντοπισμός εναλλακτικών θεμάτων(προτάσεων)τοποθέτησης. 

6. Φιλτράρισμα των εναλλακτικών θεμάτων τοποθέτησης με βάση το: α) Πόσο 

λογικά είναι για τους καταναλωτές β) Εάν η επιχείρηση μπορεί να ανταποκριθεί 

σε αυτά που υπόσχεται γ) Εάν η τοποθέτηση είναι δυνατό να διατηρηθεί και δ) 

Κατά πόσο η τοποθέτηση συμβάλλει στην ικανοποίηση των μακροπρόθεσμων 

στόχων. 

     7.    Σχεδιασμός προγράμματος μάρκετινγκ. 

Με την έννοια της τοποθέτησης η επιχείρηση δεσμεύεται στην διαδικασία της 

τμηματοποίησης, καθώς καλείται έμπρακτα να επιλέξει μόνο ορισμένα τμήματα στα 

οποία θα απευθυνθεί. Υπάρχουν τριών ειδών προσεγγίσεις τοποθέτησης: η λειτουργική, 

η συμβολική και η εμπειρική τοποθέτηση. Η πρώτη αφορά προϊόντα ,τα οποία επιλύουν 

προβλήματα, συσχετιζόμενα με εξωγενείς ανάγκες και στηρίζεται στα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος. Η δεύτερη χρησιμοποιείται σε προϊόντα τα οποία 

καλύπτουν ενδογενείς ανάγκες για αγάπη, αυτοεκτίμηση, κύρος και προβάλει στοιχεία 
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του προϊόντος με συμβολική αξία για τους καταναλωτές-στόχους. Η τελευταία 

βασίζεται στην προβολή της εμπειρίας της κατανάλωσης του προϊόντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ (EKE) 

ΕΝΝΟΙΑ 
 

Η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες 

και στις επαφές τους με άλλα «ενδιαφερόμενα μέρη» (stakeholders). (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή -Πράσινη Βίβλος 2001) 

H ευθύνη των επιχειρήσεων για τον αντίκτυπό τους στην κοινωνία. (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή –Ανακοίνωση 2011). 

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΚΕ) 
 

Ενώ πολλές εταιρίες συγχέουν τον όρο της κοινωνικής ευθύνης και θεωρούν ότι 

σχετίζεται αποκλειστικά με τη φιλανθρωπία και την παροχή οικονομικής κυρίως 

βοήθειας προς κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, ωστόσο υπάρχουν 

τέσσερις βασικοί άξονες που αφορούν στις δράσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 

όπως έχουν παρουσιαστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες αναλύονται 

παρακάτω. 

1) Ανθρώπινο Δυναμικό 

Οι εξελίξεις στον εργασιακό τομέα επιτρέπουν τις μειώσεις των αποδοχών των 

εργαζομένων, τις μετατροπές των συβάσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης σε άλλες 

ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Κυριότερες δράσεις ΕΚΕ που σχετίζονται με το 

ανθρώπινο δυναμικό είναι η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και η ανάπτυξη 

του ανθρώπινου δυναμικού. Μερικά παραδείγματα αποτελούν η παροχή ίσων 

ευκαιριών στους εργαζομένους, η πρόσθετη ιατροφαρμακευτική κάλυψη, οι 

δυνατότητες εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού, η παροχή 

διαφόρων διευκολύνσεων, τα προγράμματα εθελοντικής συμμετοχής των εργαζομένων 

σε κοινωνικές ή περιβαλλοντικές εκδηλώσεις (π.χ. αιμοδοσία, καθαρισμοί περιοχών).   

2) Περιβάλλον 



58 
 

 Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αειφόρο 

ανάπτυξη και βασικό πυλώνα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ένταξη στην 

επιχείρηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή 

πρότυπα (π.χ. ISO 14001, EMAS), η εφαρμογή εσωτερικών προγραμμάτων 

ανακύκλωσης, η ορθολογική και αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, ο έλεγχος 

της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, η καθιέρωση προγραμμάτων πρόληψης 

της ρύπανσης αποτελούν ενδεικτικές δράσεις που συμβάλλουν στην υλοποίηση της 

συγκεκριμένης κατεύθυνσης.   

3) Κοινωνία 

H προσφορά στο κοινωνικό σύνολο εμπίπτει στην κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. 

Η εφαρμογή δράσεων όπως η υποστήριξη μη κερδοσκοπικών, κυβερνητικών 

οργανώσεων ή της τοπικής κοινότητας μέσω χορηγιών και δωρεών, η υποστήριξη 

πολιτιστικών, καλλιτεχνικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων, η κάλυψη μέρους των 

αγορών τους από τοπικούς προμηθευτές συνεισφέρουν στην κοινωνία προβάλλοντας 

παράλληλα το κοινωνικό πρόσωπο των εταιρειών.   

4) Αγορά 

Οι βασικοί συντελεστές της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία είναι οι 

επιχειρηματικοί της εταίροι, οι πελάτες και οι προμηθευτές της. Στο πλαίσιο αυτό, 

ορισμένες δράσεις που αντανακλούν τη δέσμευση της εταιρείας στην έννοια και τις 

αρχές ΕΚΕ είναι η προώθηση της ιδέας ΕΚΕ σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η χρήση 

κριτηρίων ΕΚΕ κατά την επιλογή προμηθευτών ή συνεργατών, η εφαρμογή 

συστήματος διασφάλισης ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (π.χ. 

ISO 9000 κλπ.), οι διαδικασίες καταγραφής και αξιολόγησης παραπόνων από 

συνεργάτες και καταναλωτές, η εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας, η αποφυγή 

ενεργειών διαφθοράς κατά τις συναλλαγές και άλλα. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Σε αυτήν την ενότητα διερευνάται αν τελικά η εταιρική κοινωνική ευθύνη πράγματι 

συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης. Ο Beckmann το 2006 αναφέρει 

ότι μακροπρόθεσμα η άσκηση ΕΚΕ μπορεί να αυξήσει το μερίδιο αγοράς, να 

ενδυναμώσει την καλή φήμη μιας επιχείρησης, να βελτιώσει την εικόνα και την 

αξιοπιστία προς τους πελάτες, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αφοσίωση των πελατών, 

και από την άλλη πλευρά να οδηγήσει σε παρότρυνση του προσωπικού. Ο Porter (2006) 



59 
 

θεωρεί ότι η ΕΚΕ αποτελεί ευκαιρία για καινοτομία και δημιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος μέσα από την ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

Το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει έρευνα για να συμπεράνει αν τελικά η ΕΚΕ 

φέρνει αποτελέσματα στην ανταγωνιστικότητα. Ερευνά διαφορετικούς τομείς, ένας εκ 

των οποίων είναι ο κατασκευαστικός. Στηρίζεται σε μελέτες και έρευνες (Jin 2004, 

2008 και Errasti 2006, 2008) και καταλήγει πως η ανταγωνιστικότητα του κλάδου 

σχετίζεται με το project management όπου η σωστή διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου 

και του κόστους του έργου σε συνδυασμό με τους διαθέσιμους πόρους και την ποιότητα 

είναι οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας. Έπειτα αναλύει τα πεδία που βρίσκει πρόσφορο 

έδαφος η ΕΚΕ, κυρίως σε θέματα περιβαλλοντικής συνείδησης και σε θέματα υγιεινής 

και ασφάλειας (Shen, 2010). 

Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ένας δύσκολος τομέας με μεγάλες απαιτήσεις που τα 

χαρακτηριστικά του δεν ευνοούν τη λήψη μέτρων κοινωνικής ευθύνης. Συγκεκριμένα, 

χαρακτηρίζεται από περιοδικότητα (το κάθε έργο έχει συγκεκριμένη διάρκεια), από τον 

μεγάλο αριθμό και την ποικιλομορφία των εταιρειών που συμμετέχουν, από τον έντονο 

ανταγωνισμό των τιμών με υψηλής έντασης εργασίας (ήτοι βραχυπρόθεσμες συμβάσεις 

εργασίας, εποχιακή εργασία και μισθολογικό ντάμπιγκ) και από τη μεγάλη διάρκεια 

ζωής του τελικού προϊόντος (με τις αντίστοιχες επιπτώσεις στην κατανάλωση ενέργειας, 

της υγείας των κατοίκων, κ.λπ.). Ως τομέας παραμένει κατά κύριο λόγο μια τοπική 

βιομηχανία με την πλειοψηφία των επιχειρήσεων να είναι μικρές και μεσαίες ενώ ο 

ανταγωνισμός με τις επιχειρήσεις εκτός Ευρώπης είναι αμελητέος. 

Τρεις πλευρές αναλύουν τις επιπτώσεις του έργου στην κοινωνία και το περιβάλλον και 

αποφασίζουν για τη λήψη μέτρων ΕΚΕ: ο εργολάβος, ο ανάδοχος έργου και ο τελικός 

χρήστης. Εάν καμία πλευρά δεν αντιλαμβάνεται πως τα μέτρα ΕΚΕ είναι απαραίτητα, 

τότε η λήψη τους έρχεται σε αντίθεση με την υψηλή πίεση για το χαμηλό κόστος, το 

οποίο είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα στον τομέα των 

κατασκευών και τελικά δεν λαμβάνονται. 

Έτσι λοιπόν μοναδική πίεση για ΕΚΕ προέρχεται τελικώς από τα οφέλη που θα 

επιφέρει η κοινωνική ευθύνη στην επιχείρηση και τα οποία διαφέρουν αναλόγως των 

μέτρων υλοποίησης που θα αποφασισθούν και παρουσιάζονται παρακάτω. 

 Μέτρα για την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία τα οποία μπορούν να 

αποτρέψουν ατυχήματα και διακοπή της εργασίας και να συμβάλουν στην 
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επίτευξη των προθεσμιών, και ως εκ τούτου τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας.  

 Μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς που δύναται να επηρεάσουν 

θετικά τη φήμη των επιχειρήσεων, τη μείωση του κίνδυνου ακύρωσης της 

συμμετοχής της κατασκευαστικής από μελλοντικές διαδικασίες υποβολής 

προσφορών, άρα μιλάμε για αύξηση της απόδοσης μέσω της βελτίωσης της 

διαφάνειας. Αξίζει να σημειωθεί πως οι εταιρείες που δεσμεύονται να 

ανταγωνίζονται ισότιμα μπορεί να χάσουν την ανταγωνιστικότητά τους όταν η 

διαφθορά είναι «μέρος του παιχνιδιού». 

 Όσο η αειφόρος κατασκευή και κατά συνέπεια τα οικολογικά κτίρια δεν είναι  

συνηθισμένα, είναι μια καλή ευκαιρία για την διαφοροποίηση του προϊόντος σε 

τμήματα της αγοράς που είναι διατεθειμένα να αγοράσουν σε υψηλή τιμή.  

Με λίγα λόγια οι πολιτικές για την ΕΚΕ σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να 

κατευθύνονται προς την καθιέρωση προτύπων (π.χ. για την ενέργεια της κατανάλωσης), 

την επιβολή της εφαρμογής των ισχυόντων κανόνων και κανονισμών (π.χ. εργασιακή 

υγεία και ασφάλεια), και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Η έρευνα συνοψίζει και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να 

καταφεύγει σε εκείνη την πολιτική ΕΚΕ που είναι κατάλληλη για εκείνη. Πολλές 

εταιρίες από άγνοια θεωρούν την ΕΚΕ ως μια διαδικασία χρονοβόρα που κοστίζει 

πόρους στην επιχείρηση και δεν κατανοούν τη σύνδεσή της με την ανταγωνιστικότητά 

τους. Όμως η ΕΚΕ μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη νέων αγορών και να 

δημιουργήσει ευκαιρίες ανάπτυξης. Μακροπρόθεσμα κερδίζεται η εμπιστοσύνη των 

εργαζομένων και ενισχύεται η αξιοπιστία της εταιρίας. (European Commission, 2010) 

Η ΕΚΕ έχει ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση του πελάτη και την αύξηση της φήμης της 

επιχείρησης, η οποία προσφέρει υψηλότερο ρυθμό πωλήσεων. Στοίχημα για τις 

επιχειρήσεις είναι να διατηρούν την καλή φήμη τους αναλλοίωτη στο χρόνο. Η διαρκής 

ικανοποίηση του πελάτη οδηγεί στην αφοσίωσή του στο προϊόν. Οι ικανοποιημένοι 

πελάτες θα αγοράσουν συχνότερα και πιθανόν μεγαλύτερες ποσότητες του προϊόντος, 

ενδεχομένως να επεκταθούν σε άλλα προϊόντα της ίδιας επιχείρησης. 

ΕΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ CSR 2014 
 

Θα γίνει απόπειρα ανάλυσης σχετικά με το τι ισχύει στην Ελλάδα και πόση βάση 

δίνουν οι καταναλωτές για την ΕΚΕ μιας επιχείρησης το οποίο θα προσφέρει χρήσιμα 
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συμπεράσματα για το αν αξίζει η λήψη μέτρων ΕΚΕ εκ μέρους των επιχειρήσεων ή 

τελικά το ελληνικό καταναλωτικό κοινό δεν επηρεάζεται από το κοινωνικό έργο των 

επιχειρήσεων. 

Η τελευταία έρευνα για την «Υπεύθυνη Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη 2014» διεξήχθη στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2014, σε δείγμα 700 πολιτών. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 24 χώρες, από μεγάλους φορείς επικοινωνίας και έρευνας 

αγοράς σε κάθε χώρα, με την άδεια της καναδικής εταιρίας δημοσκοπήσεων Globe 

Scan Inc. η οποία ειδικεύεται σε θέματα διερεύνησης της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Ελλάδα η έρευνα για την Υπεύθυνη Κατανάλωση 

και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 10η φορά από 

το Ινστιτούτο Επικοινωνίας. Την συλλογή των στοιχείων και την ανάλυση της έρευνας 

έχει αναλάβει η MRB HELLAS. 

Στο σημείο αυτό, σημειώνεται ότι το Global Reporting Initiative (GRI) είναι ένας 

πολυμετοχικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ένα δίκτυο οργανισμών-μελών (με 600 

μέλη σε 65 χώρες), ο οποίος ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το 1997 από τον CERES (Συμμαχία 

για Περιβαλλοντικά Υπεύθυνες Οικονομίες) και το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των 

Ηνωμένων Εθνών (UNEP). Αποτελεί μία Διεθνή Πρωτοβουλία για την προώθηση και 

δημοσιοποίηση Απολογισμών Βιωσιμότητας οργανισμών και επιχειρήσεων, 

δημιουργώντας ολοκληρωμένα Πλαίσια Έκδοσης Απολογισμών Βιωσιμότητας που 

χρησιμοποιούνται διεθνώς. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δείξουν ότι σήμερα οι Έλληνες πολίτες-καταναλωτές 

αναγνωρίζουν ότι οι επιχειρήσεις ασκούν και πρέπει να ασκούν κοινωνικό έργο και 

αποδέχονται ότι υπάρχουν αξιόπιστα και υπεύθυνα προϊόντα τα οποία εμπιστεύονται. 

Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο όντως οι επιχειρήσεις παρέχουν 

ανιδιοτελώς κοινωνική βοήθεια ή αν τα κίνητρα πηγάζουν από την ανάγκη για προβολή 

και διαφήμιση.  

Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσματα της αντιπροσωπευτικής ποσοτικής έρευνας 

CSR 2010 για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση : 

1) Το πρώτο ερώτημα σχετίζεται με το κατά πόσο οι καταναλωτές προτιμούν να 

αγοράζουν προϊόντα από εταιρίες που ασκούν κοινωνική ευθύνη και συνειδητά 

αποφεύγουν αγορές από εταιρίες που δεν επιδείχνουν κοινωνικό έργο. 

Παρατηρείται ότι εδραιώνεται συνεχώς με ανοδικές τάσεις στη συνείδηση του 

Έλληνα Καταναλωτή η ενεργή πράξη επιβράβευσης και τιμωρίας (συνειδητός 
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καταναλωτισμός) καθώς ισχυρή πλειοψηφία των ερωτώμενων έχουν σκεφτεί να 

δράσουν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Το ποσοστό αυτών που 

επιβράβευσαν τις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις έχει αυξηθεί κατά δύο 

μονάδες σε σύγκριση με το 2013 που ήταν 34,2%, ενώ το ποσοστό των 

καταναλωτών που τιμώρησαν τις επιχειρήσεις έχει αυξηθεί από πέρυσι κατά 15 

ποσοστιαίες μονάδες (38,3% το 2013). 

 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΙΜΩΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Πράγματι το έκανα 

τον προηγούμενο 

χρόνο 

 

36,5% 

 

53,4%  

Το έχω σκεφτεί 

αλλά δεν το έκανα 
7,1% 4,7% 

Δεν το έχω σκεφτεί 
55,3% 

 
40,6% 

Πηγή: Ινστιτούτο Επικοινωνίας 

2) Η επόμενη ερώτηση διερευνά τη βαθύτερη συμπεριφορά των ενεργών και μη 

καταναλωτών, τα κίνητρα που τους οδηγούν στην τιμωρία ή την επιβράβευση 

των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό πλειοψηφικά και σταθερά αυξανόμενο 

καταγράφεται το κοινό των ενεργών καταναλωτών ΕΚΕ (64,5%), ωστόσο με 

έναν στους δύο ενεργούς καταναλωτές να καταγράφουν παρορμητικές 

συμπεριφορές ( 31,5%). Πάντως οι συνειδητοποιημένοι καταναλωτές που έχουν 

επιβραβεύσει και τιμωρήσει τις επιχειρήσεις έχουν αυξητική τάση αφού το έτος 

2013 το ποσοστό ήταν 19,7% και το έτος 2012 18,4%. 

ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ: 64,5% MH ΕΝΕΡΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ: 35,5% 

Οι συνειδητοποιημένοι (έχουν 

τιμωρήσει και επιβραβεύσει) 

26,7%  

 

Οι μάλλον αδιάφοροι (το πολύ έχουν 

σκεφτεί να το κάνουν) 

5,3% 

 

Οι μάλλον συνειδητοποιημένοι 

(έχουν τιμωρήσει ή επιβραβεύσει, 

αλλά τουλάχιστον το έχουν σκεφτεί) 

6,3% 
Οι αδιάφοροι (δεν έχουν σκεφτεί καν 

να το κάνουν) 

30,2% 

 

Οι παρορμητικοί (έχουν τιμωρήσει ή 31,5%   
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επιβραβεύσει, αλλά δεν έχουν 

σκεφτεί να κάνουν το αντίθετο) 

Πηγή: Ινστιτούτο Επικοινωνίας 

3) Αυξανόμενη και για πρώτη φορά με θετικό ισοζύγιο σημειώνεται η 

εμπιστοσύνη στις Ελληνικές επιχειρήσεις. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Πηγή: Ινστιτούτο Επικοινωνίας 

 

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

2012 2013 2014 

ΠΟΣΟΣΤΟ 27,2% 37,6% 48,3% 

Βάσει της έρευνας οι κλάδοι της Τεχνολογίας, των Σούπερ Μάρκετ και των 

Ηλεκτρικών Ειδών θεωρούνται ως οι πιο υπεύθυνοι κλάδοι. 

4) Τέλος, είναι αξιοσημείωτο σε ερώτηση προς το καταναλωτικό κοινό ότι 

προτιμούν να διατηρηθεί η σημαντικότητα των εταιρειών να επενδύουν σε 

θέματα που αφορούν την καλή εικόνα και φήμη της επιχείρησης και έπειτα στα 

προϊόντα και τις τιμές τους . 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

Πηγή: Ινστιτούτο Επικοινωνίας 

Η επένδυση στην εικόνα των επιχειρήσεων αφορά το να είναι ειλικρινής, αξιόπιστη, 

ηθική, διαφανής, να ασκεί υπεύθυνη καλή διοίκηση, να έχει καλή εταιρική εικόνα, να 

παραμένει κερδοφόρα στη χώρα, χωρίς να κάνει προσπάθειες μετεγκατάστασης αλλά 

μέσω της καλύτερης διαφήμισης, (έγκυρες προωθητικές ενέργειες, διαφανής 

δημοσιότητα).  

Η επένδυση στο προϊόν και την τιμή αφορά το να παράγει καλής ποιότητας, υγιεινά και 

ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες, μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, , καλύτερα προϊόντα, 

να χρεώνει χαμηλές, δίκαιες τιμές. Βάσει της έρευνας το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο 

24,4% και είναι χαμηλότερο από αυτούς που θεωρούν ότι οι εταιρίες πρέπει να 

επενδύουν στην εικόνα με ποσοστό 37%. 

Τέλος έρευνα που διεξήχθη από την ICAP σε δείγμα 93 ελληνικών επιχειρήσεων έδειξε 

πως παρά την κατανόηση για την σημαντικότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η 

πλειοψηφία των εταιρειών του δείγματος (53,6%) θεωρεί ότι ο βαθμός εφαρμογής των 

πρακτικών ΕΚΕ από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να 

κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. Οι ενέργειες των εταιρειών που αφορούν στην Κοινωνία 

καλύπτουν πλέον το μεγαλύτερο μερίδιο (31,1% το 2014) στο συνολικό τους 

προϋπολογισμό για δράσεις ΕΚΕ.  Ακολουθούν οι δράσεις σχετικά με το Ανθρώπινο 
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Δυναμικό (28,9% του συνολικού προϋπολογισμού ΕΚΕ), το Περιβάλλον (23,9%) και 

την Αγορά (16,1%). 

Το συμπέρασμα που διεξάγεται είναι πως ο Έλληνας καταναλωτής δίνει ολοένα και 

μεγαλύτερη σημασία την κοινωνική ευθύνη και κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις που 

προβαίνουν σε κοινωνικές πράξεις θα σημειώσουν μακροπρόθεσμα αύξηση της 

ανταγωνιστικότητάς τους έναντι των ανενεργών κοινωνικά ανταγωνιστών τους. 

Η μόνη σχετική νομοθεσία είναι η μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

Εκσυγχρονισμού (2003/52/EC) στο Εθνικό Δίκαιο με το Νόμο 3487/06. Η νομοθεσία 

αυτή θεσμοθετεί υπέρ της διαφάνειας και του ελέγχου των εταιρικών οικονομικών 

δεδομένων και υποχρεώνει οργανισμούς εισηγμένους στο χρηματιστήριο να 

δημοσιοποιούν τους κινδύνους που συνδέονται με τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού, 

ενώ επίσης υποχρεώνει τις ρυθμιστικές αρχές να αξιολογήσουν τους αναφερόμενους 

αυτούς κινδύνους. Τέλος, το οικονομικό κόστος (26,8%) θεωρείται ο κυριότερος 

ανασταλτικός παράγοντας υλοποίησης ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις και 

ακολουθεί η έλλειψη ενημέρωσης (22,0%) και η έλλειψη ειδικευμένων+ συνεργατών 

(17,6%). (ICAP). 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΕΝΝΟΙΑ 
 

Στη βιβλιογραφία περιγράφονται πολλοί ορισμοί και κατηγοριοποιήσεις για την 

καινοτομία, καθιστώντας συχνά δύσκολη την αποσαφήνιση της έννοιας στην πράξη.  

Ένας αρκετά εμπεριστατωμένος και δημοφιλής ορισμός για την καινοτομία είναι αυτός 

που προτείνεται από τον ΟΟΣΑ στο Oslo Manual (1997) και αναφέρει «Καινοτομία 

είναι η παραγωγή ενός νέου ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας), 

ή η εφαρμογή μιας διαδικασίας, ή μιας νέας μεθόδου μάρκετινγκ, ή μιας νέας 

οργανωσιακής μεθόδου στις επιχειρησιακές πρακτικές, την οργάνωση του εργασιακού 

χώρου ή τις εξωτερικές σχέσεις.». Πρόκειται για έναν διευρυμένο ορισμό της 

καινοτομίας καθώς καλύπτει πολλές πιθανές μορφές καινοτομίας.  

Με βάση τον οδηγό του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την περίοδο 2014-20 στην Ελλάδα η 

καινοτομία ορίζεται ως «η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή 

ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και 
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υπηρεσιών που βρίσκουν άμεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εμπορικής εφαρμογής». 

Και συνεχίζεται βάσει προγράμματος «Εναλλακτικά μπορεί να ορισθεί ότι η καινοτομία 

συνίσταται στην παραγωγή, την αφομοίωση και την εκμετάλλευση με επιτυχία των 

νέων επιτευγμάτων ή ιδεών στον οικονομικό και κοινωνικό τομέα.».  

Τέλος, το πρόγραμμα αναφέρεται στην τεχνολογική καινοτομία, η οποία πρέπει να 

βασίζεται στα αποτελέσματα νέων τεχνολογικών εξελίξεων, νέων συνδυασμών 

υπαρχουσών τεχνολογιών ή στη χρησιμοποίηση άλλου είδους γνώσεων που 

αποκτήθηκαν από την επιχείρηση.  

Το ελάχιστο προαπαιτούμενο, όπως παρατηρείται και στις δύο περιπτώσεις ορισμών, 

για να μπορεί ένα προϊόν, μία διαδικασία, μία μέθοδος μάρκετινγκ ή μία οργανωσιακή 

μέθοδος να περιγραφεί ως καινοτομία είναι να είναι νέα ή σημαντικά βελτιωμένη για 

την εταιρεία. Φερ’ ειπείν ένα προϊόν θεωρείται καινοτομία αν υπάρχουν εξελίξεις στα 

βασικά του χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, το ενσωματωμένο λογισμικό ή 

άλλα μη υλικά συστατικά, προστιθέμενες χρήσεις ή τη φιλικότητα προς τον χρήστη, 

προϊόντος (υλικού αγαθού ή υπηρεσίας). Χαρακτηριστικό γνώρισμα της καινοτομίας 

είναι ότι θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί. Ένα νέο ή βελτιωμένο προϊόν θεωρείται πως 

έχει «υλοποιηθεί» όταν εισέρχεται στην αγορά. Οι νέες διαδικασίες, μέθοδοι 

μάρκετινγκ ή οργανωσιακές μέθοδοι θεωρείται ότι «υλοποιούνται» όταν αρχίσουν να 

χρησιμοποιούνται στις εργασίες της επιχείρησης. Ο χαρακτήρας των καινοτόμων 

δραστηριοτήτων ποικίλλει σημαντικά από εταιρεία σε εταιρεία. Κάποιες εταιρείες 

αναλαμβάνουν έργα καινοτομίας τα οποία έχουν οριστεί επακριβώς, όπως για 

παράδειγμα έργα για την εισαγωγή και ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος. Άλλες συνήθως 

κάνουν διαρκείς βελτιώσεις στα προϊόντα, τις διαδικασίες και τις εργασίες τους. Και τα 

δύο είδη εταιρειών μπορούν να είναι καινοτόμα. Η καινοτομία μπορεί να συνίσταται 

στην υλοποίηση μίας και μόνο σημαντικής αλλαγής ή σε μία σειρά από μικρότερες 

σταδιακές αλλαγές οι οποίες συναποτελούν μία σημαντική αλλαγή. (Innosupport, EU). 

Το Oslo Manual επικεντρώνει την προσοχή του στις δυο πρώτες κατηγορίες (την 

καινοτομία προϊόντος και την καινοτομία διαδικασίας), συμφωνεί με τη θεωρία του 

Schumpeter (1942) και υποστηρίζει πως είναι πιο εύκολο να ορισθούν και να 

μετρηθούν στην πράξη. Μια καινοτομία προϊόντος μπορεί να αναφέρεται είτε σε 

κάποιο νέο ή σε βελτιωμένο προϊόν τα χαρακτηριστικά του οποίου διαφέρουν 

σημαντικά από τα προηγούμενα προϊόντα. Τα χαρακτηριστικά της μπορεί να διαφέρουν 

από αυτά των υπαρχόντων προϊόντων εξαιτίας της χρήσης νέων τεχνολογιών, γνώσεων 

ή υλικών. Μια καινοτομία διαδικασίας αναφέρεται στην εφαρμογή “νέων ή σημαντικά 
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βελτιωμένων παραγωγικών μεθόδων, περιλαμβάνοντας ακόμα και μεθόδους 

εφοδιασμού”. 

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικότερες κατηγοριοποιήσεις της καινοτομίας. 

Όπως προαναφέρθηκε, το Εγχειρίδιο Όσλο διακρίνει τέσσερα είδη καινοτομίας 

ανάλογα με το αντικείμενό τους: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διαδικασίας, 

καινοτομία μάρκετινγκ και οργανωσιακή καινοτομία.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ : ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

Πηγή: Oslo Manual, 3rd Edition. (2005), επεξεργασία κέντρου καινοτομίας κατασκευών 

του ΕΜΠ  

Καινοτομία προϊόντος (product innovation) είναι η εισαγωγή ενός αγαθού ή μιας 

υπηρεσίας που είναι νέο ή σημαντικά βελτιωμένο ως προς τα γνωρίσματά του ή τις 

χρήσεις για τις οποίες προορίζεται. Αυτό το είδος καινοτομίας συνεπάγεται σημαντικές 

βελτιώσεις των τεχνικών προδιαγραφών, των συστατικών μερών και των υλικών, του 

ενσωματωμένου λογισμικού, του φιλικού χαρακτήρα προς το χρήστη ή άλλων 

λειτουργικών χαρακτηριστικών.  

Καινοτομία διαδικασίας (process innovation) είναι η εφαρμογή μίας νέας ή σημαντικά 

βελτιωμένης μεθόδου παραγωγής ή παράδοσης. Αυτό το είδος καινοτομίας εμπεριέχει 

σημαντικές αλλαγές στις τεχνικές, την τεχνολογία, τον εξοπλισμό και/ ή το λογισμικό. 

Παραδείγματα νέων μεθόδων παραγωγής είναι η εφαρμογή νέου εξοπλισμού 
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αυτοματισμού σε μία γραμμή παραγωγής ή η εφαρμογή μιας μεθόδου για το σχεδιασμό 

της ανάπτυξης προϊόντων μέσω υπολογιστή.  

Καινοτομία στις υπηρεσίες ή καινοτομία μάρκετινγκ (marketing innovation) είναι η 

εφαρμογή μίας νέας μεθόδου μάρκετινγκ που περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στο 

σχεδιασμό των προϊόντων ή τη συσκευασία τους, την τοποθέτηση, την προώθηση ή την 

τιμολόγησή τους.  Η καινοτομία μάρκετινγκ στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των 

αναγκών του πελάτη, ανοίγοντας νέες αγορές ή επανατοποθετώντας το προϊόν της 

εταιρείας στην αγορά με στόχο την αύξηση των πωλήσεων. Το χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της καινοτομίας μάρκετινγκ σε σύγκριση με άλλες αλλαγές στα εργαλεία 

μάρκετινγκ της εταιρείας είναι ότι στην περίπτωση της καινοτομίας εφαρμόζεται μία 

μέθοδος μάρκετινγκ που δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από την εταιρεία. Η 

μέθοδος αυτή θα πρέπει να αντικατοπτρίζει μία νέα αντίληψη για το μάρκετινγκ και να 

σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα πέρα από τις υπάρχουσες μεθόδους μάρκετινγκ της 

εταιρείας. Οι νέες μέθοδοι μάρκετινγκ μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για τα νέα 

όσο και για τα υπάρχοντα προϊόντα.  

Οργανωσιακή καινοτομία (organisational innovation) είναι η εφαρμογή μίας νέας 

οργανωσιακής μεθόδου στις επιχειρησιακές πρακτικές της εταιρείας, στον εργασιακό 

χώρο, την οργάνωση ή τις εξωτερικές σχέσεις.  Η οργανωσιακή καινοτομία μπορεί να 

στοχεύει στην αύξηση της απόδοσης μέσω της μείωσης των διοικητικών ή 

συναλλακτικών δαπανών, τη βελτίωση της ικανοποίησης στον εργασιακό χώρο (και 

κατά συνέπεια την ενίσχυση της παραγωγικότητας), την απόκτηση πρόσβασης σε μη 

εμπορεύσιμα στοιχεία του ενεργητικού (όπως η μη κωδικοποιημένη εξωτερική γνώση) 

ή τη μείωση των δαπανών για προμήθειες.  Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

οργανωσιακής καινοτομίας σε σύγκριση με άλλες οργανωσιακές αλλαγές σε μία 

εταιρεία είναι η εφαρμογή μίας οργανωσιακής μεθόδου η οποία δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από την εταιρεία. (Innosupport, EU, 2007). 

Περαιτέρω κατηγοριοποιήσεις της καινοτομίας που βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση 

και τον εντοπισμό της τοποθέτησης της επιχείρησης ώστε να γίνει η στοχοθεσία και η 

επιλογή των καινοτομιών που θα υιοθετηθούν είναι οι ακόλουθες. 

1) Ριζική, επαναστατική και μικρής κλίμακας καινοτομία 

Η καινοτομία μικρής κλίμακας (Incremental innovation) περιλαμβάνει την 

τροποποίηση, τελειοποίηση, απλοποίηση, εδραίωση και βελτίωση υφιστάμενων 
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προϊόντων, διαδικασιών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων παραγωγής και διανομής. Οι 

περισσότερες καινοτομίες ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.  

Η ριζική καινοτομία (radical innovation) συνεπάγεται την εισαγωγή νέων προϊόντων ή 

υπηρεσιών που εξελίσσονται σε νέες μεγάλες επιχειρήσεις ή γεννούν νέους 

βιομηχανικούς κλάδους ή επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο σύνολο ενός 

βιομηχανικού κλάδου και κινούνται προς τη δημιουργία νέων αξιών. 

Οι επαναστατικές/ ριζοσπαστικές καινοτομίες (break through innovation) εκπλήσσουν. 

Συναντώνται σπάνια και είναι προϊόν μιας ξεχωριστής επιστημονικής ή μηχανικής 

έμπνευσης. Αποκαλούνται «επαναστατικές» ("breakthroughs") επειδή επιτυγχάνουν 

αυτό που οι περισσότεροι δεν είχαν καν συνειδητοποιήσει ότι είναι δυνατό. Οι 

επαναστατικές καινοτομίες παράγουν κάτι νέο ή ικανοποιούν μία ανάγκη που ήταν 

άγνωστη στο παρελθόν. Οι μεγάλες καινοτομίες αυτού του είδους έχουν συχνά 

εφαρμογές και συνέπειες οι οποίες ξεπερνούν κατά πολύ αυτό που είχαν στο μυαλό 

τους όσοι τις επινόησαν. Τέτοιου είδους καινοτομίες έχουν τη δύναμη να 

δημιουργήσουν νέους βιομηχανικούς κλάδους ή να μεταμορφώσουν τους ήδη 

υπάρχοντες. Μάλιστα είναι γνωστές και ως «Ανατρεπτικές Καινοτομίες». 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 : Η ΜΗΤΡΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ 

ΑΛΛΑΓΩΝ 
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2) Είδη καινοτομίας ανάλογα με την πηγή της καινοτομίας  

Ο ΟΟΣΑ στο Εγχειρίδιο Όσλο έκανε μία συστηματική ταξινόμηση των ειδών 

καινοτομίας διακρίνοντας τις πηγές καινοτομίας σε δύο ομάδες: Έ&Α και μη-Ε&Α. 

Σκοπός αυτής της μεθόδου ταξινόμησης ήταν να καταδειχθεί ότι δεν είναι απαραίτητο 

όλες οι διαδικασίες καινοτομίας στις επιχειρήσεις να αναπτύσσονται και να 

υλοποιούνται σε συνεργασία με οργανισμούς Ε&Α (πανεπιστήμια, ινστιτούτα ερευνών, 

ξεχωριστό τμήμα μέσα στην εταιρεία.). Μάλιστα, η πλειονότητα των καινοτόμων ΜΜΕ 

δεν συνδέονται με κάποιον οργανισμό Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α). Λίγες διαθέτουν 

τα δικά τους τμήματα Ε&Α (ενδοεταιρικά Τμήματα Ε&Α), ενώ άλλες καινοτομούν 

χάρη στο ικανό προσωπικό που διαθέτουν. 

3) Είδη καινοτομίας ανάλογα με τη στρατηγική 

 Η καινοτομία μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες σε σχέση με τη στρατηγική 

καινοτομίας της αντίστοιχης εταιρείας: ανοιχτού και κλειστού τύπου καινοτομία 

Η ανοιχτού τύπου καινοτομία (open innovation) περιλαμβάνει στρατηγικές με τις 

οποίες οι εταιρείες αποκτούν τεχνολογίες τις οποίες έχουν ανάγκη και αξιοποιούν 

τεχνολογίες που έχουν ήδη αναπτύξει. Στην περίπτωση του ανοιχτού τύπου καινοτομίας 

οι εταιρείες λαμβάνουν τεχνολογία από πολλαπλές πηγές. Οι στρατηγικές του ανοιχτού 

τύπου καινοτομίας επιδιώκουν να ενισχύσουν την αποδοτικότητα μέσω της 

οικοδόμησης αποτελεσματικών σχέσεων με άλλους εταίρους. Κανείς ποτέ δεν 

δημιούργησε μία επαναστατική καινοτομία με τη στρατηγική καινοτομίας ανοιχτού 

τύπου. Η κλειστού τύπου καινοτομία (close innovation) ακολουθεί τη στρατηγική της 

πρόσληψης των ευφυέστερων επαγγελματιών ενός κλάδου. Σύμφωνα με την 

καινοτομία κλειστού τύπου μία εταιρεία θα πρέπει να αναπτύσσει τα δικά της νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες και να είναι η πρώτη που τα διαθέτει στην αγορά. Η εταιρεία 

που πρωτοστατεί στις δαπάνες για Ε&Α αποκτά τελικά και την ηγετική θέση στην 

αγορά. Τέλος, μία εταιρεία θα πρέπει να διαφυλάσσει με προσοχή την πνευματική της 

ιδιοκτησία ώστε οι ανταγωνιστές της να μην επωφελούνται από τις ιδέες της.  

4) Καινοτομία «εκ των άνω προς τα κάτω» (top-down) και «εκ των κάτω προς 

τα άνω» (bottom-up) 

Στους περισσότερους οργανισμούς η καινοτομία συνήθως προέρχεται «εκ των άνω 

προς τα κάτω» ή «εκ των κάτω προς τα άνω». 
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H καινοτομία «εκ των άνω προς τα κάτω» έχει το πλεονέκτημα ότι οι έχοντες την 

εξουσία καθορίζουν «το ρυθμό» – είναι εκείνοι που θέτουν τους στόχους και παρέχουν 

χρηματοδότηση. Την υλοποίηση αναλαμβάνει το κατάλληλο προσωπικό. Όσοι 

απασχολούνται στο έργο δε χρειάζεται να επιζητούν χρηματοδότηση, καθώς τα 

ανώτερα κλιμάκια έχουν ζητήσει την καινοτομία και διαθέτουν πόρους. Αυτή η 

προσέγγιση έχει συνήθως τη μορφή μιας οδηγίας, όπως η εξερεύνηση νέας αγοράς, η 

κατάργηση κάποιου τμήματος, η επένδυση σε νέες τεχνολογίες και άλλα.  

Καινοτομία «εκ των κάτω προς τα άνω» είναι η καινοτομία η οποία γεννιέται από την 

πυραμίδα του προσωπικού, δηλαδή από τα κατώτερα στελέχη της εταιρείας. Σε αυτήν 

την περίπτωση όλοι είναι ευπρόσδεκτοι αν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το είδος 

καινοτομίας. Η καινοτομία «εκ των κάτω προς τα άνω» αναγνωρίζει τη σημασία όλων 

των εργαζόμενων οι οποίοι καλούνται να συλλάβουν και να εξωτερικεύσουν τις ιδέες 

τους. 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Έχει ήδη αναπτυχθεί σε προηγούμενες ενότητες σε βάθος το πώς σχετίζεται η 

καινοτομία με την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης. Έτσι ως σύνοψη και δίνοντας 

περισσότερη βάση στην ελληνική βιβλιογραφία, μιας και γίνεται μελέτη των ελληνικών 

επιχειρήσεων, τότε μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται και 

διεθνοποιείται, η καινοτομία μπορεί να δώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη και 

στην ανταγωνιστικότητα μιας χώρας και να αποτελέσει οδηγό της ευημερίας των 

πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορθά επισημάνει ότι οι επιστημονικές και 

τεχνολογικές καινοτομίες αποτελούν τα γονίδια ανάπτυξης για την ευρωπαϊκή 

οικονομία. Η καινοτομία σήμερα θεωρείται ως η σημαντικότερη πηγή ανάπτυξης, τόσο 

σε εθνικό επίπεδο όσο και στο μικροεπίπεδο των επιχειρήσεων, και τείνει να γίνει κύρια 

προτεραιότητα όλων των εθνικών πολιτικών. (Λιούκας, 2009). 

Στη σύγχρονη εποχή που στόχος της επιχείρησης είναι να διατηρήσει και να αυξήσει το 

μερίδιο της στην αγορά και την κερδοφορία της αλλά έχει να αντιμετωπίσει το 

ευμετάβλητο του σημερινού επιχειρηματικού περιβάλλοντος η ικανότητα μιας 

επιχείρησης για καινοτομία αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Η 

αναγκαιότητα αυτή γίνεται μεγαλύτερη αν αναλογισθεί κανείς τις διαρκείς αλλαγές στα 

κοινωνικοοικονομικά δεδομένα και τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο ή στη νομοθεσία. 

Πόσο μάλλον αν οι ανταγωνιστές καινοτομούν, αυτό είτε έχει ως αποτέλεσμα η εταιρία 
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να ανταγωνίζεται σε επίπεδο τιμών είτε τα προϊόντα της να μην είναι πλέον ελκυστικά 

στον καταναλωτή. 

Η τεχνολογία εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα, αλλά και το σύγχρονο Marketing με 

τις καινοτόμες υποδείξεις του ανατρέπουν καθημερινά τα δεδομένα τόσο στην 

παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών όσο και στον τρόπο ικανοποίησης των αναγκών. 

Προβάλλεται έτσι επιτακτική η ανάγκη διάθεσης πόρων στην κατεύθυνση της έρευνας 

και της ανάπτυξης της επιχείρησης στα νέα τεχνολογικά δεδομένα και στην ανάγκη 

επικοινωνίας με το περιβάλλον της μέσα από ένα σύστημα δημοσίων σχέσεων υψηλού 

επιπέδου. (Μπουραντάς, 2009). 

Η λειτουργία της έρευνας και της ανάπτυξης γίνεται όλο και περισσότερο σημαντική, 

αφού η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων εξαρτάται όλο και 

περισσότερο από τις καινοτομίες που αφορούν νέα προϊόντα και μεθόδους παραγωγής 

ή βελτιώσεις όσων υπάρχουν. Ακόμη για τις μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν να 

επενδύσουν αρκετά κεφάλαια στην έρευνα και ανάπτυξη, η λειτουργία αυτή 

αναπτύσσεται σε απλές μορφές και υποστηρίζεται από δημόσιους ή ιδιωτικούς 

οργανισμούς, όπως από ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

το κράτος. (Μπουραντάς, 2009). 

Ο Michael Porter υποστήριξε ότι η επιχείρηση αποκτά πλεονέκτημα θέσης 

ακολουθώντας στρατηγική διαφοροποίησης. Μια επιχείρηση χρησιμοποιεί τους πόρους 

και τις δυνατότητές της για να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει 

ως αποτέλεσμα την ανώτερη δημιουργία αξίας 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα τόσο των 

επιχειρήσεων, των περιφερειών, όσο και των ίδιων των κρατών δεν είναι άλλος από τη 

καινοτομία, την ικανότητά τους για μάθηση αλλά και τη δημιουργία νέας γνώσης. 

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, η Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική υστέρηση σε αυτούς 

τους τομείς (Innovation Scoreboard, EU, 2012). Η Ελλάδα κατατάσσεται σημαντικά 

κάτω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο αναφορικά με τις επιδόσεις της στην καινοτομία, 

ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις υστερούν σημαντικά τόσο αναφορικά με την ικανότητά 

τους για παραγωγή νέας γνώσης όσο και στη συνολική ανταγωνιστικότητά τους σε 

σχέση με τις επιχειρήσεις των κρατών – μελών της ΕΕ, γεγονός που συνεπάγεται 

αδυναμία ανάπτυξης και κερδοφορίας. Ειδικότερα, οι επιδόσεις της Ελλάδας 
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αναφορικά με την καινοτομία υστερούν σημαντικά από το μέσο όρο της ΕΕ27 

(παρακάτω σχήμα) αν και ο ρυθμός βελτίωσης τους φαίνεται να είναι πάνω από τον 

αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ27. Οι δείκτες με τη χαμηλότερη επίδοση αφορούν την 

πνευματική ιδιοκτησία, την ευρυζωνική διείσδυση, τη δια βίου μάθηση, τις δαπάνες 

των επιχειρήσεων για έρευνα και τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου στο στάδιο 

εκκίνησης. Οι δείκτες που υπερβαίνουν, έστω ελάχιστα, το μέσο όρο της ΕΕ27 είναι οι 

ακαδημαϊκές επιδόσεις των νέων, η δημόσια χρηματοδότηση για την καινοτομία και η 

οργανωτική καινοτομία.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 : Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ 

 

Πηγή: European Innovation Scoreboard, EU, 2011 

Μάλιστα με βάση την κατηγοριοποίηση η Ελλάδα αναφέρεται ως moderate innovator, 

δηλαδή μετριοπαθείς ως προς την καινοτομία. 

Η υστέρηση αυτή μπορεί να ερμηνευτεί από κάποια δομικά χαρακτηριστικά της 

ελληνικής περίπτωσης, όπως ο μεγάλος αριθμός πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων 

που κατά κανόνα δεν επενδύουν σε καινοτομία, η έλλειψη ιδιωτικών επενδύσεων σε 

Ε&Α, η ανεπάρκεια σχέσεων μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρηματικού κόσμου, ο 

υψηλός βαθμός γραφειοκρατίας, καθώς και τα σοβαρά προβλήματα υποδομών σε 

θέματα επάρκειας επιστημονικού προσωπικού και συστημάτων εκπαίδευσης που δε 

συνδέονται με τις ανάγκες της αγοράς (ΑΣΟΕΕ, 2013). Στοιχεία από το πρόσφατο 

Innovation Scoreboard (EU, 2012) δείχνουν πως κατά τα τελευταία πέντε έτη, η 

καινοτομική επίδοση των επιχειρήσεων έχει επιδεινωθεί σημαντικά λόγω της έλλειψης 

χρηματοδότησης των επενδύσεων, της μείωσης των δαπανών για Ε&Α (-4,5%) και των 
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ελλείψεων σε δαπάνες για καινοτομία (- 22,7%). Αντίστοιχα, η παραπάνω υστέρηση 

μπορεί να συνδεθεί με τις εγγενείς ελλείψεις του εθνικού συστήματος καινοτομίας σε 

θέματα υποστήριξης καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας κ.α., πέρα από τις ελλείψεις 

σε μικροοικονομικό επίπεδο, πράγμα που καταδεικνύει την ανάγκη για την ανάπτυξη 

πιο αποτελεσματικών μηχανισμών υποστήριξης της καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση 

στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που στερούνται τους πόρους αλλά και τις 

εσωτερικές ικανότητες ανάπτυξης καινοτομιών. Πολλές από τις μικρές επιχειρήσεις 

αγνοούν είτε την έννοια, είτε τους τρόπους ανάπτυξης καινοτομιών (π.χ. οργανωτική, 

καινοτομία διαδικασιών), είτε τους τρόπους αξιοποίησης (αναπτύσσουν καινοτομίες 

χωρίς να το γνωρίζουν και έτσι δεν τις αξιοποιούν στο έπακρο), είτε την κατανόηση 

των πιθανών αναγκών τους για τη χρήση μηχανισμών υποστήριξης, το χαρακτήρα και 

τη φύση αυτών των μηχανισμών και τους τρόπους μέσω των οποίων θα μπορούσαν να 

υποστηριχθούν. Με άλλα λόγια, πέρα από τις παθογένειες της παραγωγικής 

διάρθρωσης μια “θεσμική” ερμηνεία στο πρόβλημα της καινοτομίας (πέραν της 

διαρθρωτικής), θα συνηγορούσε υπέρ της ανάπτυξης νέων μηχανισμών υποστήριξης 

της καινοτομίας ενταγμένων στο σύστημα της καινοτομίας. Τέτοιοι μηχανισμοί θα 

μπορούσαν να έχουν τη μορφή κέντρων υποστήριξης καινοτομίας, εκκόλαψης 

(θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων), ή μεταφορά τεχνολογίας με αποκλειστικό σκοπό τη 

διασύνδεση των φορέων και λειτουργιών του ευρύτερου συστήματος καινοτομίας. Οι 

μηχανισμοί αυτοί μπορούν να θεωρηθούν σημαντικοί παράγοντες κινητοποίησης και 

μεταβολής τόσο των συστημικών αδυναμιών (π.χ. χρηματοδότηση, συνεργασία) όσο 

και των θέματα στάσεων και αντιλήψεων, όπως η προσέγγιση της καινοτόμου 

επιχειρηματικότητας (Borras & Edquist, 2013). 

Αξιολογώντας το Εθνικό Σύστημα Καινοτομίας στη χώρα μας οι Σπανός και Βουδούρη 

(2010) τονίζουν ότι είναι κατακερματισμένο και πάσχον από έλλειψη μιας κοινής 

συνισταμένης που να κατευθύνει συντονισμένα τη δράση των φορέων που το 

απαρτίζουν. Κίνητρα και πολιτικές για καινοτομία υπάρχουν, αξιολογούνται και 

ανανεώνονται, αλλά η αποτελεσματικότητα τους μειώνεται από την έλλειψη 

ολοκλήρωσης και εστίασης σε μια ενιαία στρατηγική που περιλαμβάνει ως άξονά της 

την καινοτομία. Η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα χρηματοδοτείται πρωτίστως από το 

κράτος και την ΕΕ, και εκτός από το ότι οι σχετικές δαπάνες υπολείπονται κατά πολύ 

από το μέσο της ΕΕ, υλοποιείται κυρίως από τα ερευνητικά ιδρύματα και την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι επιχειρήσεις υστερούν σε δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. 

Επιπλέον, τα ερευνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν συνήθως (αν και όχι πάντα) 
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δεν αξιοποιούνται καθώς η διασύνδεση της έρευνας με την παραγωγή δεν είναι αυτή 

που θα έπρεπε να είναι. Πάρα ταύτα γίνονται σημαντικά βήματα προς τη βελτίωση της 

ποιότητας των μηχανισμών διασύνδεσης και διάχυσης της τεχνολογικής γνώσης. Το 

χρηματοδοτικό κεφάλαιο υψηλού κινδύνου ως θεσμός αλλά και ως νοοτροπία 

προσανατολισμένη προς την ανάληψη κινδύνου δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένο στη 

χώρα. 

Τέλος, το ανθρώπινο κεφάλαιο, ο σημαντικότερος ίσως πόρος του εθνικού συστήματος 

καινοτομίας, όταν δεν σταδιοδρομεί στο εξωτερικό, απλώς υπο-αξιοποιείται στην 

εγχώρια πραγματικότητα. Είναι ανοικτό μεν σε νέες ιδέες που σπάνια όμως φθάνουν 

στη τελική εμπορευματοποίηση της καινοτομίας. Σε αυτό το πλαίσιο η τυπική μικρή 

ελληνική επιχείρηση έχει ελάχιστα περιθώρια για να καινοτομήσει. 

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA) 
 

ΕΝΝΟΙΑ 
 

Σύμφωνα με τον Evans (2008), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετίζονται με 

αυθεντικές συνομιλίες μεταξύ των ανθρώπων για ένα συγκεκριμένο θέμα αμοιβαίου 

ενδιαφέροντος, γύρω από τις απόψεις και τις εμπειρίες των συμμετεχόντων. Ως εκ 

τούτου, τα social media στοχεύουν στην ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά τους είναι αφενός ότι αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, δεδομένου 

ότι επιτρέπεται στους χρήστες να παράγουν το περιεχόμενο με συμμετοχικό τρόπο ενώ 

τους δίνεται η δυνατότητα όποτε επιθυμούν να προσθέσουν ή να αλλάζουν 

οποιαδήποτε πληροφορία του παρελθόντος. Αφετέρου τα Social Media εξελίσσονται 

συνεχώς, δεδομένου ότι αποτελούν μέρος του διαδικτύου υψηλής τεχνολογίας, η οποία 

υπόκεινται σε αλλαγές, καινοτομίες, τροποποιήσεις. 

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 
 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναφερθεί σε πολλά άρθρα διάφορα κριτήρια 

κατηγοριοποίησης των social media. Χρησιμοποιώντας ως βάση τη σχετικά πρόσφατη 

μελέτη του Cavazza (2012), παρακάτω αναφέρονται τα μέσα που χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά στο επιχειρηματικό περιβάλλον και έχουν απομακρυνθεί τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης που εμπίπτουν σε προσωπική χρήση. 

1) ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 
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Αποτελούν ένα διαδραστικό μέσο και βοηθούν στη δικτύωση και την ανάπτυξη 

κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων. Οι πιο δημοφιλείς σελίδες αυτής της 

κατηγορίας είναι :  

 Myspace (2003),  

 LinkedIn (2003),  

 Facebook (2004),  

 Twitter (2006). 

Χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να 

δημιουργήσει ένα προσωπικό προφίλ που του επιτρέπει να χτίσει το δικό του κοινωνικό 

δίκτυο. Οι επιχειρήσεις επιλέγουν να δημιουργούν σελίδα που περιέχει όποιες 

πληροφορίες επιθυμεί ο χρήστης όπως περιγραφή αντικειμένου, στόχοι, όραμα της 

εταιρίας, στοιχεία επικοινωνίας κλπ. Η σελίδα μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τον 

χρήστη και ακόμη να περιλαμβάνει βίντεο, αρχεία μουσικής ή φωτογραφιών. Οι 

πελάτες ή οι εν δυνάμει πελάτες μπορούν να εγγραφούν στη σελίδα και να 

παρακολουθούν τις αναρτήσεις. 

1) ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ - BLOGS 

Ένα blog (προέρχεται από τη λέξη weblog) είναι ένα online περιοδικό όπου η εταιρεία 

παρουσιάζει μια καταγραφή των δραστηριοτήτων της. Υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες 

που επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργήσουν blogs χωρίς καμία καταβολή 

οποιασδήποτε αμοιβής όπως : 

 Wordpress.com,  

 Blogspot.com και  

 blogger.com.  

 

2) ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 

Με τα οποία οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται πολυμέσα όπως βίντεο, φωτογραφίες, 

αρχεία και παρουσιάσεις. 

 flicker.com 

 picasaweb 

 google.com 

 slideshare.com 

 youtube.com 
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 docstoc.com 

Οι χώροι αυτοί χρησιμεύουν ως ελεύθερο περιεχόμενο για όλους τους χρήστες του 

διαδικτύου. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περιεχόμενο, λήψη και να 

χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες αυτές, χωρίς 

καμία χρέωση. Το περιεχόμενο παράγεται επίσης από τους χρήστες. 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 

Τέτοιου είδους σελίδες είναι οι 

 www.tripadvisor.com  

 www.mouthshut.com 

 www.pagalguy.com 

Οι χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επιχείρησης. 

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
 

Η ευρεία διάδοση και χρήση των Social media αλλάζει τα δεδομένα για τον 

επιχειρηματικό κόσμο διεθνώς. Αναδύεται επιτακτική η ανάγκη για βέλτιστη 

αξιοποίηση των Social media. Μερικά οφέλη από τη χρήση τους που βοηθούν στην 

ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας αναλύονται κάτωθι. 

 Brand awareness: το μεγαλύτερο όφελος από τη χρήση των social media είναι η 

αύξηση της αναγνωσιμότητας του εμπορικού σήματος της επιχείρησης. Ο 

καταναλωτής βλέπει τη διαφήμιση, το προφίλ της εταιρίας και υποσυνείδητα 

χωρίς να το καταλάβει απομνημονεύει την πληροφορία. Με τον τρόπο αυτό 

αυξάνεται η φήμη της επιχείρησης και η δημοτικότητά της. (Stelzner, 2012). 

Επιτακτική γίνεται η ανάγκη αυτή για τις νεοσύστατες εταιρίες που χρειάζονται 

να γίνουν γνωστές στο ευρύ κοινό και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν 

πολλές ευκαιρίες. 

 Διάχυση πληροφορίας: αποτελεί ένα γρήγορο, εύκολο και ανέξοδο τρόπο οι 

επιχειρήσεις να ενημερώσουν τους πελάτες τους σχετικά με τα νέα τους, να 

προβάλουν τα νέα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, να πληροφορούν τους 

καταναλωτές για προσφορές ακόμα και να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης για ειδικές προσφορές ή και παροχή δώρων.   

http://www.tripadvisor.com/
http://www.mouthshut.com/
http://www.pagalguy.com/
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 Δημόσιες σχέσεις, marketing: η κοινωνική δικτύωση αποτελεί έναν τρόπο 

λήψης κριτικής για την εταιρία, τα προϊόντα, την εξυπηρέτηση, ενώ δύναται η 

ευκαιρία για παροχή ανατροφοδότησης σχετικά με τις τάσεις της αγοράς. 

 Customer service: τα social media είναι διαδραστικά, το οποίο σημαίνει ότι οι 

επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να πληροφορηθούν άμεσα για τα παράπονα 

των πελατών τους και να ανταποκριθούν σε αυτά. Επιπλέον οι καταναλωτές 

μπορούν να ζητήσουν βοήθεια ή πληροφορίες για οτιδήποτε χρειάζονται και να 

αλληλοεπιδράσουν με τις επιχειρήσεις σε μεγάλο βαθμό με μεγάλη συχνότητα. 

 Διαφήμιση με χαμηλό κόστος: τα social media αποτελούν ένα σχετικά ανέξοδο 

τρόπο προβολής της επιχείρησης, αφού οι πλατφόρμες δεν έχουν συνδρομή, σε 

αντίθεση με τον τύπο, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. 

 Εξοικονόμηση χρόνου: μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο χρήστης 

μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού να μεταφερθεί στην πληροφορία που τον 

ενδιαφέρει. 

 Internal communication: μέσα από την online ενδοεπικοινωνία οι εργαζόμενοι 

μιας επιχείρησης μπορούν να συνδεθούν εύκολα και να ανταλλάξουν μεταξύ 

τους πληροφορίες και απόψεις. Οι εργοδότες χρησιμοποιούν αυτές τις 

πλατφόρμες για να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για νέα, πληροφορίες, 

γεγονότα και να μοιραστούν πολύτιμες πληροφορίες. 

 Talent recruitment: ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα 

χρησιμοποιούν τα social media για την δημοσίευση αγγελιών αλλά και τη 

συλλογή βιογραφικών με στόχο την προσέλκυση ταλαντούχων υποψηφίων. 

Επιπλέον χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ταυτοποίηση 

των υποψηφίων, την εξακρίβωση και διερεύνηση σχετικά με το προφίλ τους. 

Ακόμη ένας τρόπος χρήσης τους είναι η επίτευξη νέων στρατηγικών στόχων όπως η 

επικοινωνία ενός ξεκάθαρου employer brand. 

 Παρακολούθηση του ανταγωνισμού: το Internet και τα Social Media έχουν 

μεταμορφώσει ριζικά την έρευνα αγοράς και τον τρόπο παρακολούθησης του 

ανταγωνισμού. Χάρη στον όγκο των δεδομένων που αρχειοθετούνται, η 

πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το target group, το κοινό-στόχο των 

ανταγωνιστών είναι πολύ εύκολη. Ως εκ τούτου, τα Social Media διευκολύνουν 

ιδιαίτερα την επίγνωση της αγοράς. 

 Εξωστρέφεια: τα μέσα κοινωνική δικτύωσης παίζουν καθοριστικό ρόλο για την 

προβολή της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, για την οποία θα μιλήσουμε σε 
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ξεχωριστό κεφάλαιο. Έτσι μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα social 

media για να προβληθεί εκτός συνόρων. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ 

SOCIALMEDIA 

 

 

Πηγή: Eurostat, 2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 

Η ετήσια Έρευνα Κοινωνικής Δικτύωσης για το 2013-2014 που διεξήχθη από το 

Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν-ELTRUN (www.eltrun.gr), του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών μελέτησε 1250 χρήστες των κοινωνικών δικτύων.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας, το πιο διαδεδομένο πλέον μέσο κοινωνικής 

δικτύωσης είναι το youtube (93%), στη δεύτερη θέση έρχεται το Facebook (82%), ενώ 

στις επόμενες θέσεις βρίσκονται το LinkedIn (61%), τα Reviewpages (58%), τα blogs 

(49%) και το Twitter (46%). Είναι εμφανές πλέον το στάδιο ωριμότητας που 

βρίσκονται οι Έλληνες όσον αφορά τα Social media αφού υπάρχει αυξητική τάση σε 

όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ αρχίζει και δημιουργείται μια ενδιαφέρουσα 

κοινότητα χρηστών και για τα όχι τόσο γνωστά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (instagram, 

foursquare, flickr και googleplus). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: Η ΑΠΗΧΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

 

Πηγή: Eltrun  

H χρήση του Facebook ορίζεται ως ενεργητική (Προβολή απόψεων, Επικοινωνία, 

Παίξιμο Παιχνιδιών κλπ.) και ως παθητική (Παρακολούθηση διαφημίσεων και απλή 

παρακολούθηση των εξελίξεων και φίλων). Η ωριμότητα των Ελλήνων χρηστών 

Facebook καταγράφεται από το γεγονός ότι η πλειοψηφία (64%) είναι κυρίως 

ενεργητικοί χρήστες και μόνο το 31% είναι παθητικοί. Ένα 5% δηλώνει ότι 

χρησιμοποιούν σε ίδια συχνότητα τις ενέργειες των δύο κατηγοριών. 

Κοντά στο 30% χρησιμοποιεί το youtube συχνά για να δουν γεγονότα της 

επικαιρότητας, που καταγράφει την δυναμικότητα του και ως εναλλακτικό κανάλι 

ειδησεογραφίας στην Ελλάδα, ενώ το twitter μετρά πλέον 210.000 Έλληνες χρήστες. 

Η διείσδυση του LinkedIn είναι πλέον ουσιαστική, κυρίως λόγω της ανεργίας και της 

εργασιακής αβεβαιότητας. Μετρά 511.291 μοναδικούς χρήστες σύμφωνα με την έρευνα. 

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του είναι η προβολή των προσωπικών/ 

επαγγελματικών στοιχείων των χρηστών του (95%) και η επαγγελματική στήριξη των 

ατόμων που βρίσκονται στο δίκτυο τους (ενίσχυση χαρακτηριστικών, congrats, likes) 

(78%). Λόγω της οικονομικής κρίσης και της επίδρασης για συνεχή επαγρύπνηση νέων 

εργασιακών δυνατοτήτων, αναμένεται ότι η συχνή χρήση του LinkedIn θα αυξάνεται 

συνεχώς. (Ετήσια Έρευνα των Ελλήνων Χρηστών Κοινωνικής Δικτύωσης, Εργαστήριο 

Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα 

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας). 



81 
 

Από την πλευρά των επιχειρήσεων έρευνα διεξήγαγε ο Σύνδεσμος Διοίκησης 

Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔΕ). Στην έρευνα πήραν μέρος 106 επιχειρήσεις, από τις 

οποίες το 59% είναι πολυεθνικές, το 44% δραστηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών, 

το 17% στη βιομηχανία και το 24,5% στο εμπόριο. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 89% των εταιρειών του δείγματος 

δηλώνει ότι κάνει χρήση των Social media. Η πλειοψηφία (43%) ξεκίνησε να τα 

χρησιμοποιεί πιο ενεργά, τα τελευταία δύο χρόνια. Πρώτα στη χρήση των Social media 

έρχονται τα τμήματα marketing (53%) ενώ τα τμήματα HR έρχονται δεύτερα με 

ικανοποιητικά ποσοστά χρήσης (34%). 

Πρώτο σε χρήση είναι το LinkedIn και ακολουθούν το Facebook, τα εταιρικά blogs, το 

youtube, το Twitter και το Yammer, ενώ εξαιρετικά περιορισμένη είναι η χρήση μέσων, 

όπως το Pinterest και το Instagram. 

Σημαντικότεροι στόχοι χρήσης από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι η 

αναζήτηση και προσέλκυση στελεχών (κυρίως, μέσω LinkedIn), η προώθηση του 

employer brand της εταιρείας (μέσω, κυρίως, LinkedIn, Facebook, καθώς και youtube 

και Twitter) και η διασταύρωση πληροφοριών του βιογραφικού υποψηφίου, (μέσω 

LinkedIn και Facebook). 

Σημαντικό είναι το αποτέλεσμα ότι το 46% των εταιρειών έχει εντάξει τη γνώση των 

Social media στα κριτήρια επιλογής junior στελεχών στη διεύθυνση ανθρώπινου 

δυναμικού. Το 75% των εταιρειών θεωρεί ότι η χρήση των Social media θα είναι 

σημαντική για το μέλλον της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Ως σημαντικότερα 

οφέλη τονίζουν την προσέλκυση ταλέντου (68%), το ξεκάθαρο employer brand (64%), 

την καλύτερη εσωτερική επικοινωνία (51%), την ενίσχυση του στρατηγικού ρόλου του 

τμήματος ανθρώπινου δυναμικού (45%) και το αίσθημα υπερηφάνειας εργαζομένων 

(45%). 

Ως σημαντικότερα εμπόδια εντοπίζονται η έλλειψη σχετικών γνώσεων (60%), η 

καχυποψία της ανώτατης διοίκησης (π.χ., φόβος δημόσιας έκθεσης της εταιρείας, 

χάσιμο χρόνου και μείωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων) (55%) και εμπόδια 

νομικής φύσεως (50%). (ΣΔΑΔΕ) 

Είναι έκδηλο το γεγονός ότι τόσο οι χρήστες των social media αυξάνονται ολοένα και 

περισσότερο, ενώ και οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα social media επίσης 

αυξάνονται. Κατά συνέπεια όσες επιχειρήσεις μείνουν πίσω, επειδή δεν μπόρεσαν να 

http://www.naftemporiki.gr/k/linkedin
http://www.naftemporiki.gr/k/facebook
http://www.naftemporiki.gr/k/twitter
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διαπιστώσουν τα οφέλη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα χάσουν μέρος της 

ανταγωνιστικότητάς τους. 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 

ΕΝΝΟΙΑ 
 

Η έννοια εξωστρέφεια  είναι ένας πολιτικός όρος που χρησιμοποιήθηκε αρκετά 

πρόσφατα προκειμένου να εκφράσει τη διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης της 

χώρας με τις παγκόσμιες αγορές σε ένα πλαίσιο απελευθέρωσης και ανοίγματος των 

διεθνών αγορών και ανάπτυξης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από εθνικές 

επιχειρήσεις. Οι εξωστρεφείς δραστηριότητες ουσιαστικά αναφέρονται σε 

επιχειρηματικές δραστηριότητες ατόμων, επιχειρήσεων ή οργανισμών που ξεπερνούν 

τα εθνικά σύνορα και επεκτείνονται σε άλλες χώρες. (Χατζηδημητρίου, 2003). 

Η παγκόσμια ολοκλήρωση έχει αλλάξει το ανταγωνιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο όλες 

οι επιχειρήσεις λειτουργούν απαιτώντας μια διεθνή στρατηγική επέκτασης που επιδρά 

θετικά στην μακροχρόνια ανάπτυξη και την επιβίωση των επιχειρήσεων. Ο 

συνεχόμενος ανταγωνισμός ως απόρροια της διεθνοποίησης και οι δυνατότητες που 

δίνονται σε μια επιχείρηση που επιλέγει να δραστηριοποιηθεί εκτός των συνόρων της 

χώρας της κάνει την εξωστρέφεια όχι απλά ελκυστική, αλλά απαραίτητη. (Rundh, 2003) 

ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 
 

Η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων μπορεί να εκδηλωθεί από άμεσες και έμμεσες 

εξαγωγές. Θα χρησιμοποιηθεί ως βάση ο Χατζηδημητρίου, 2003 για να εξηγηθούν τα 

είδη και άρα τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι επιχειρηματίες για το άνοιγμά 

τους στις διεθνείς αγορές, που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της 

ανταγωνιστικότητάς τους. Επίσης θα αναλυθούν οι άμεσες εξαγωγές για το λόγο ότι 

είναι πιο εύκολα υλοποιήσιμες από τις επιχειρήσεις. Αφενός είναι πιο εύκολες στην 

εφαρμογή τους καθώς η εταιρεία στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και αφετέρου 

απαιτεί λιγότερους οικονομικούς πόρους που είναι βασικός στόχος της παρούσας 

εργασίας. 

Στις άμεσες εξαγωγές η επιχείρηση ελέγχει όλα τα στάδια της εξαγωγικής 

δραστηριότητας. Από την εύρεση των πελατών έως την λήψη παραγγελίας, την 

εκτέλεσή τους και την αποστολή των εμπορευμάτων η επιχείρηση πραγματοποιεί όλες 
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τις απαραίτητες διαδικασίες. Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από αυτή τη 

στρατηγική είναι ότι λόγω του στενού ελέγχου που συνεπάγεται αυτή η πολιτική, η 

επαφή με τον πελάτη είναι πιο άμεση και η αλυσίδα διανομής μικρότερη άρα η 

επιχείρηση μπορεί να αντλήσει σωστή πληροφόρηση γύρω από τις εξαγωγικές 

συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον στόχο. Έτσι εξασφαλίζεται η κατάλληλη 

επιλογή στρατηγικών κινήσεων που θα επιφέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 

Ακόμη και ο έλεγχος των στοιχείων του μίγματος μάρκετινγκ είναι εφικτός ώστε να 

οδηγήσει σε αύξηση των κερδών. Τέλος, υπάρχουν διάφορες στρατηγικές άσκησης 

άμεσων εξαγωγών, οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 

Οργανωμένο τμήμα εξαγωγών εντός της επιχείρησης 

Σε αυτήν την περίπτωση η επιχείρηση έχει προσλάβει ειδικό προσωπικό που μελετά την 

αγορά στόχο, πραγματοποιεί ταξίδια για την διεξαγωγή έρευνας αγοράς, την αναζήτηση 

πελατολόγιου και την διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες. Αυτή η πολιτική 

μπορούμε να πούμε ότι είναι η λιγότερο κοστοβόρα, αφού αρκεί η σύσταση ενός 

τμήματος και η πραγματοποίηση ταξιδιών. 

Αντιπρόσωπος στη χώρα εξαγωγής 

Η επιχείρηση μπορεί να προβεί στην εύρεση ενός αντιπροσώπου στη χώρα στόχο, ο 

οποίος μπορεί είτε να είναι ο μοναδικός εισαγωγέας ενός προϊόντος και να έχει την 

αποκλειστικότητα σε κάποια γεωγραφική περιοχή είτε να αντιπροσωπεύει και άλλα μη 

ανταγωνιστικά προϊόντα ή να αντιπροσωπεύει διάφορα προϊόντα, ακόμη και 

ανταγωνιστικά. Οι αντιπρόσωποι εξωτερικού πωλούν συνήθως σε χονδρεμπόρους και 

λιανέμπορους της ξένης χώρας που εισάγει τα προϊόντα, έναντι προμήθειας που 

πληρώνεται από την εξαγωγική επιχείρηση. Ο εξαγωγέας φορτώνει τα εμπορεύματα 

απευθείας στους πελάτες του εξωτερικού με τους οποίους έχουν συμφωνηθεί όλες οι 

λεπτομέρειες για εκπτώσεις και πιστώσεις. Το πλεονέκτημα της χρήσης αντιπροσώπων 

είναι ότι γνωρίζουν πολύ καλά την τοπική αγορά, διαθέτουν ένα οργανωμένο δίκτυο 

επαφών και έχουν ισχυρό κίνητρο να αναπτύξουν τις πωλήσεις, αφού αμείβονται μέσω 

του συστήματος της προμήθειας. 

Τοπικός έμπορος / διανομέας 

Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να συνεργάζονται με διανομείς- 

εισαγωγείς οι οποίοι έχουν την αποκλειστικότητα της εισαγωγής και διανομής των 

προϊόντων στην αγορά εξαγωγής. Οι έμποροι ουσιαστικά αγοράζουν τα εμπορεύματα 
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και τα μεταπωλούν, έχοντας πλήρη ελευθερία να καθορίσουν τους όρους συνεργασίας 

με τους δικούς τους πελάτες, δηλαδή τους όρους πώλησης και πληρωμής. Σε πολλές 

περιπτώσεις οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν ως χονδρέμποροι ή και λιανέμποροι που 

διατηρούν δικούς τους αποθηκευτικούς χώρους. Οι μεσάζοντες αγοράζουν το προϊόν 

της εξαγωγικής επιχείρησης για να το μεταπωλήσουν στον τελικό αγοραστή, 

μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο για τον εξαγωγέα. Το πλεονέκτημα της συγκεκριμένης 

στρατηγικής είναι ότι η επιχείρηση εφόσον πωλεί τα προϊόντα της δεν ανησυχήσει 

περαιτέρω το οποίο βέβαια  ταυτόχρονα αποτελεί και μειονέκτημα καθώς σημαίνει ότι 

η επιχείρηση δεν ελέγχει τις τελικές πωλήσεις, ελπίζοντας ότι για αυτό το σκοπό 

εργάζεται αποτελεσματικά το τμήμα πωλήσεων και οι εμπορικές επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιεί για αυτό βέβαια αποβλέπει στη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης, 

κατανόησης και συνεργασίας με τους διανομείς - εμπόρους, στοχεύοντας σε μια 

μακροχρόνια αξιόπιστη συνεργασία και προοπτική. 

Υποκατάστημα στη χώρα εξαγωγής 

Υπάρχει η επιλογή αν οι πωλήσεις αυξηθούν, η επιχείρηση να προχωρήσει σε σύσταση 

καταστημάτων στη χώρα εξαγωγής. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι μεσάζοντες 

και η επιχείρηση έχει την ευθύνη να προωθεί η ίδια τα προϊόντα της στην ξένη αγορά 

και να παρακολουθεί την μετέπειτα πορεία τους. Επιπλέον έτσι κερδίζει αξιοπιστία η 

επιχείρηση καθώς ο πελάτης αναγνωρίζει προσπάθεια εισόδου στην αγορά από την 

επιχείρηση, ενώ παράλληλα η επιχείρηση αποκτά πρόσωπο. Σε αυτή την περίπτωση το 

υποκατάστημα ελέγχεται κεντρικά από την μητρική επιχείρηση, υπάγεται ως προς τη 

νομική της φύση σε αυτήν. 

Θυγατρική εμπορική εταιρεία  

Με τη θυγατρική εμπορική εταιρεία στο εξωτερικό ο εξαγωγέας πλέον εκτός από 

υποκαταστήματα διατηρεί επίσης αποθήκες, αναλαμβάνοντας μεγαλύτερο κίνδυνο για 

το κόστος εκπαίδευσης και τις αμοιβές του δικού της δικτύου πωλήσεων, καθώς και για 

το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης. Το αντιστάθμισμα έγκειται στην αποφυγή των 

μεσαζόντων και την καλύτερη προώθηση των προϊόντων σε κάθε τοπική αγορά.  

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

Είναι γεγονός ότι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις παραμέλησαν την εξωστρέφειά τους 

και δεν έχουν ασχοληθεί σοβαρά με την επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Οι 

εξαγωγές αγαθών είναι μικρότερες από ότι οι εισαγωγές, ωστόσο το εμπορικό 
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έλλειμμα  καλύπτεται στο μεγαλύτερο τμήμα του κυρίως από τις εξαγωγές υπηρεσιών, 

όπως ναυτιλία, τουρισμός, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το ευτύχημα είναι ότι παρά 

την οικονομική κρίση το 2014 οι εξαγωγές παρέμειναν σταθερές, στα ίδια επίπεδα με 

το προηγούμενο έτος. Τα περιθώρια είναι πολύ μεγάλα ωστόσο, αφού σε σύγκριση με 

τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ η Ελλάδα βρίσκεται κάτω του μέσου όρους. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 2009-2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ( I.Α.1 -  
I.Α.2) -30.781,0 -28.290,4 -27.237,3 -19.651,2 -20.780,3 -22.279,4 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ  καυσίμων -7.596,5 -8.627,2 -11.126,9 -10.220,0 -6.913,5 -6.334,4 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα -23.184,5 -19.663,2 -16.110,4 -9.431,3 -13.866,8 -15.945,1 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ  πλοίων -3.356,9 -3.621,3 -3.261,2 -1.042,6 -1.483,3 -2.173,1 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς πλοία -27.424,1 -24.669,1 -23.976,1 -18.608,6 -19.297,0 -20.106,3 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα 
και πλοία -19.827,6 -16.041,9 -12.849,2 -8.388,6 -12.383,6 -13.771,9 

Εξαγωγές  αγαθών 15.043,0 16.794,3 19.718,6 21.716,9 26.895,6 26.788,0 

Εμπορεύματα 13.304,7 15.352,6 18.674,6 20.133,9 25.350,6 25.258,6 

    Καύσιμα 3.063,2 4.950,0 6.187,7 7.426,4 9.485,1 9.049,8 

    Πλοία (πωλήσεις) 771,7 798,6 754,7 737,8 443,0 626,0 

    Λοιπά 9.469,8 9.604,0 11.732,2 11.969,7 15.422,5 15.582,8 

Προμήθειες εφοδίων 1.696,7 1.446,1 1.363,1 1.712,2 1.613,5 1.497,6 

Τριγωνικές συναλλαγές 41,6 -4,4 -319,0 -129,2 -112,5 2,6 

Μη νομισματικός χρυσός 0,0 0,0 0,0 0,0 44,0 29,1 

Εισαγωγές  αγαθών 45.824,0 45.084,7 46.956,0 41.368,1 47.675,9 49.067,4 

Εμπορεύματα 44.934,5 43.930,7 45.197,1 39.354,4 46.177,0 47.500,5 

    Καύσιμα 10.659,8 13.577,1 17.314,6 17.646,3 16.398,5 15.384,2 

    Πλοία (πωλήσεις) 4.128,6 4.419,9 4.015,9 1.780,4 1.926,2 2.799,2 

    Λοιπά 30.146,1 25.933,7 23.866,6 19.927,7 27.852,3 29.317,1 

Προμήθειες εφοδίων 889,5 1.154,0 1.758,8 2.013,7 1.490,3 1.563,6 

Τριγωνικές συναλλαγές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Μη νομισματικός χρυσός 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 3,3 
 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 
 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων έχει άμεση συνάφεια με την εξωστρέφεια, η 

πρώτη μπορεί να εκτοξευτεί σε πολύ υψηλά επίπεδα με τη βοήθεια της δεύτερης. Για 

την κατανόηση αυτής της σύνδεσης θα χρησιμοποιηθεί η θεωρία των Westhead, 

Ucbasara και Binks οι οποίοι μίλησαν για τα κίνητρα που οδηγούν τις επιχειρήσεις στη 

διεθνοποίηση και αυτά χωρίζονται σε ενεργητικά (proactive) και παθητικά (reactive). 

Τα ενεργητικά κίνητρα αφορούν τις επιχειρήσεις που τους δημιουργήθηκε η επιθυμία, 
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όχι από ανάγκη, να διευρύνουν το αντικείμενο των εργασιών τους στο εξωτερικό και 

είναι τα ακόλουθα: 

 Αύξηση των πωλήσεων και μεγαλύτερα κέρδη: Η επέκταση σε νέες αγορές 

ανοίγει τους ορίζοντες σε νέο καταναλωτικό κοινό και νέους πελάτες. 

 Το μοναδικό προϊόν. 

 Το τεχνολογικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης. 

 Η τάση για μάθηση στη διεθνή αγορά: ανοίγονται νέοι ορίζοντες μάθησης νέων 

στρατηγικών από τη νέα αγορά, η επαφή με τη νέα κουλτούρα, νοοτροπία 

μπορεί να δώσει ώθηση για καινούριες ιδέες προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Αφενός δημιουργούνται ευκαιρίες για φρέσκιες, καινοτόμες ιδέες που θα 

αποφέρουν μελλοντικά προϊόντα και υπηρεσίες στην εγχώρια αγορά. Αφετέρου 

μπορεί να βελτιωθεί το know how μέσω της επαφής με εκσυγχρονισμένους 

τρόπους εργασίας στη νέα αγορά, όπως η βελτίωση της τεχνολογίας, των 

διαδικασιών κ.α. 

 Η καλή φήμη της επιχείρησης: Η επιχείρηση γίνεται ευρέως γνωστή και το 

εμπορικό σήμα της αναγνωρίζεται και στο εξωτερικό. Με αυτόν τον τρόπο 

αυξάνεται η αναγνωρισιμότητα και η αξιοπιστία της. 

 Η επιδίωξη οικονομιών κλίμακας: Πλέον η επιχείρηση είναι σε θέση να 

συνδυάζει τις παραγγελίες και να παράγει μεγαλύτερες ποσότητες με 

αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής. 

 Τα πλεονεκτήματα από απαλλαγές φόρου. 

Τα παθητικά κίνητρα συμβαίνουν όταν η επιχείρηση αναγκάζεται στην ουσία να 

διεθνοποιηθεί ώστε να μην χάσει την ανταγωνιστικότητά της απέναντι στους 

ανταγωνιστές της. Παρακάτω παρουσιάζονται τέτοιες περιπτώσεις: 

 Η πίεση από τους ανταγωνιστές: εάν οι ανταγωνιστές της έχουν ήδη αρχίσει τις 

εξαγωγές τότε το πιθανότερο είναι πως θα επωφεληθούν πρώτοι από τα 

πλεονεκτήματα της εξωστρέφειας, θα αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους και 

θα γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Αυτό λειτουργεί ως μοχλός πίεσης στην 

επιχείρηση που δεν εξάγει ώστε να ξεκινήσει τις διαδικασίες διεθνοποίησης 

προκειμένου να μη χάσει την ανταγωνιστικότητά της. 

 Η κορεσμένη ζήτηση και οι μειωμένες πωλήσεις στην εγχώρια αγορά: Ο 

συγκεκριμένος παράγοντας αντικατοπτρίζει την παρούσα κατάσταση στη χώρα 

μας, αφού η κρίση έχει μειώσει τις αγορές των Ελλήνων καταναλωτών. Η 
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εξωστρέφεια αποτελεί μια διέξοδο για τις επιχειρήσεις που μπορούν να πάρουν 

μια ανάσα ανανέωσης από νέες αγορές. 

 Η βιβλιογραφία αναφέρεται επίσης στην πλεονάζουσα παραγωγική 

δραστηριότητα και στα οικονομικά κίνητρα των κυβερνήσεων, ωστόσο δεν θα 

επεκταθούμε σε αυτούς τους παράγοντες καθώς δεν αντιπροσωπεύουν την 

ελληνική πραγματικότητα. 

Από τα παραπάνω διεξάγεται το συμπέρασμα ότι η εξαγωγική δραστηριότητα μπορεί 

να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές με μελλοντική αύξηση του 

κύκλου εργασιών τους. 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

Άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των 

επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητας. Γνωρίζοντας ότι η αφοσίωση του 

προσωπικού μιας επιχείρησης στους στόχους της αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για 

την εξέλιξη και ανάπτυξή της τίθεται το ερώτημα πως θα μπορέσει η επιχείρηση να 

αποκτήσει ένα ικανοποιημένο σύνολο εργαζομένων το οποίο θα μπορέσει να 

αποτελέσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.  

ΕΝΝΟΙΑ 
 

Ο όρος ανθρώπινοι πόροι ή ανθρώπινο δυναμικό, που έχει αντικαταστήσει τα τελευταία 

χρόνια τον όρο εργαζόμενοι ή προσωπικό, δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει 

ο ανθρώπινος παράγοντας στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Το ανθρώπινο δυναμικό 

αποτελεί σήμερα το πολυτιμότερο κεφάλαιο μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού γιατί 

στις σημερινές συνθήκες έντονου ανταγωνισμού, ο παράγοντας που βοηθάει μια 

επιχείρηση να ξεχωρίσει είναι οι άνθρωποί της. Τα προσόντα και η διάθεση των 

εργαζομένων, ο ενθουσιασμός τους, η ικανοποίηση που αντλούν από την εργασία τους, 

το αίσθημα της δίκαιης μεταχείρισής τους και η συμμετοχή τους στους κοινούς στόχους, 

διαμορφώνουν και επηρεάζουν την παραγωγικότητα της επιχείρησης, τη φήμη και την 

εικόνα της, το επίπεδο της εξυπηρέτησης των πελατών και τέλος την επιβίωσή της. 

Κατά τους Jackson και Schuler ο ορισμός των ανθρώπινων πόρων έχει ως εξής: 

«Ανθρώπινοι πόροι είναι το σύνολο των ταλέντων και της διάθεσης για απόδοση όλων 

των ανθρώπων μιας επιχείρησης που μπορεί να συντελέσουν στη δημιουργία και 
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ολοκλήρωση της αποστολής, του οράματος, της στρατηγικής και των στόχων της» 

(Παπαλεξανδρή- Μπουραντάς, 2003). 

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
 

Ο ρόλος της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού απεικονίζεται στο διάγραμμα και 

αναλύεται στους ακόλουθους πυλώνες: 

Προγραμματισµός – Στρατολόγηση και Επιλογή Ανθρώπινου ∆υναμικού 

Ενημερώνεται για τις ανάγκες της επιχείρησης σε ανθρώπινο δυναμικό και 

προγραμματίζει τον τρόπο κάλυψης των αναγκών με το κατάλληλο προσωπικό από την 

αγορά εργασίας. Αναλαμβάνει τις απαραίτητες διαδικασίες που χρησιμοποιούνται ώστε 

να προσελκύσει το ενδιαφέρον των υποψηφίων. Αυτό σημαίνει ότι σκιαγραφεί το 

προφίλ του υποψηφίου, καθορίζοντας τα απαραίτητα προσόντα, συντάσσει την αγγελία 

και την κοινοποιεί στην αγορά εργασίας. Επιλέγει τελικά το προσωπικό που θα 

στελεχώσει την ανοιχτή θέση. Η διαδικασία αυτή είναι πολύ σημαντική ώστε να γίνει η 

κατάλληλη τοποθέτηση του κατάλληλου προσωπικού για την κατάλληλη θέση, δηλαδή 

το matching, και έτσι ορίζεται η επιτυχία μιας επιχείρησης. Σύμφωνα με τον 

Κανελλόπουλο (1997) ο προγραμματισμός του ανθρώπινου δυναμικού είναι η βάση 

στην οποία θα στηριχθεί η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Προσωπικού 

Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού είναι η διαδικασία μάθησης που έχει ως 

σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων. Μπορεί να περιλαμβάνει 

εκπαίδευση και κατάρτιση του εργαζόμενου για τη βελτίωση των γνώσεων τους, των 

δεξιοτήτων τους, εκπαίδευση για την ανάθεση μεγαλύτερων ευθυνών, ή εκπαίδευση σε 

νέα συστήματα και άλλα. Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι ζωτικής σημασίας για 

την ανάπτυξη μιας επιχείρησης και ως ένα βαθμό απαραίτητη. Κρίνεται απαραίτητη, 

καθώς η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς, το περιβάλλον αποκτά νέες δομές και συνεπώς οι 

εργαζόμενοι σε κάθε επιχείρηση υποχρεώνονται από τις περιστάσεις να μπορούν να 

είναι ευέλικτοι και να ανταποκριθούν γρήγορα στα νέα δεδομένα παραμένοντας 

αποτελεσματικοί και παραγωγικοί (Παπαλεξανδρή-Μπουραντάς, 2003). Από την άλλη 

πρόκειται για μια προγραμματισμένη διαδικασία που σκοπεύει στην απόκτηση και 

βελτίωση των γνώσεων, στην ανάπτυξη ικανοτήτων και επαγγελματικών δεξιοτήτων 

των εργαζομένων που στοχεύει στην βελτίωση της παραγωγικότητας με απώτερο στόχο 

την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. Τέλος μέσω της 
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εκπαίδευσης μπορεί να επέλθει η αλλαγή της στάσης και της συμπεριφοράς των 

εργαζομένων μιας επιχείρησης, η καλύτερη αφομοίωσή τους στην κουλτούρα της 

επιχείρησης και η αφοσίωσή τους στους στρατηγικούς στόχους ώστε  

Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένου και σύστημα ανταμοιβών 

Η ΔΑΠ αξιολογεί την απόδοση του εργαζομένου µε βάση τους στόχους που του έχουν 

ανατεθεί. Στον όρο αυτό δεν περιλαμβάνεται µόνο ο μισθός του εργαζόμενου αλλά και 

τα στοιχεία που λειτουργούν σαν ανταμοιβή για την καλή του επίδοση, όπως έπαινοι, 

αναγνώριση και προαγωγές. Η ικανοποίηση των εργαζομένων σύμφωνα με την 

Ξηροτύρη (2001) είναι συνυφασμένη από το ύψος του μισθού του και η αμοιβή τους 

συνεισφέρει στο να παραμένουν αφοσιωμένοι και αποτελεσματικοί σε ένα περιβάλλον 

αμοιβαίας εκτίμησης. 

Διοίκηση Απόδοσης  

Σημείο κλειδί στον κύκλο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού αφού όλες οι 

λειτουργίες συνδέονται µε αυτή. Σκοπός όλων των λειτουργιών όπως η προσέλκυση 

και η επιλογή προσωπικού είναι η πλήρωση θέσεων µε σκοπό τη βελτιστοποίηση της 

απόδοσης. Απώτερος σκοπός της εκπαίδευσης-ανάπτυξης και των αμοιβών είναι η 

βελτίωση της απόδοσης για το σύνολο της επιχείρησης.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΑΠ 

 

Πηγή: Μπουραντάς-Παπαλεξανδρή, 2003 

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Η Deloitte πραγματοποίησε το 2014 έρευνα για τις τάσεις στο ανθρώπινο δυναμικό 

(Global Human Capital Trends 2014). Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερα από 

2.500 ανώτερα στελέχη και διευθυντές. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας εντοπίζεται ένα σημαντικό κενό ανάμεσα 

στα θέματα ανθρώπινου δυναμικού και διοίκησης που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις 

και στην ετοιμότητά τους να ανταποκριθούν σε αυτά. 

Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη να λάβουν δράση σε κρίσιμα ζητήματα 

συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν την ηγεσία (86%), τη διατήρηση και 

δέσμευση των εργαζομένων (79 %) καθώς και τον επανακαθορισμό της λειτουργίας της 

διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού (77 %). Εκφράζεται η επιφύλαξη σχετικά με τη 

δυνατότητα της ομάδας τους να ανταποκριθεί στα ζητήματα αυτά.  
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Σύμφωνα με τη Deloitte η πρόκληση που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων παγκοσμίως είναι ότι δεν είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις που επηρεάζουν το ανθρώπινο δυναμικό σήμερα. Οι ριζικές 

αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στα δημογραφικά δεδομένα όπως επίσης και στην 

τεχνολογία καθιστούν τις υφιστάμενες πρακτικές στον χώρο του ανθρώπινου 

δυναμικού ανεπαρκείς. Η επιχείρηση του σήμερα είναι παγκόσμια, τεχνολογικά 

προηγμένη και απαιτητική. Οι διοικήσεις και ειδικά οι επικεφαλής τμημάτων 

ανθρώπινου δυναμικού, χρειάζεται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα για να 

προσελκύσουν και να αναπτύξουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό στη σημερινή 

ανταγωνιστική αγορά. 

Σύμφωνα με την έρευνα, η ανάπτυξη ηγετών σε όλα τα επίπεδα είναι το πιο σημαντικό 

ζήτημα με το οποίο έρχονται αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις. Μόλις το 13% πιστεύει ότι 

γίνεται εξαιρετική δουλειά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας και διοίκησης, το 66% 

θεωρεί ότι παρουσιάζει αδυναμία στην ικανότητά του να παρέχει στοχευμένα 

προγράμματα δεξιοτήτων ηγεσίας και διοίκησης και άνω του 51% έχει περιορισμένη 

εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να διατηρήσει συνεπή προγράμματα διαδοχής. 

Η διατήρηση των εργαζομένων και το αίσθημα της δέσμευσης που αυτοί αισθάνονται 

απέναντι στην εταιρεία αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη πρόκληση για τις επιχειρήσεις 

διεθνώς. Περισσότερο από το ένα τρίτο (38%) των ερωτηθέντων αναφέρει «αδυναμία» 

της επιχείρησης στο να ενσωματώσει σχετικά εταιρικά προγράμματα που να ενισχύουν 

την ευθυγράμμιση των εργαζομένων με τους εταιρικούς στόχους. Επιπλέον, τέσσερις 

στους δέκα δηλώνουν ότι ο οργανισμός τους αδυνατεί να βοηθήσει τους εργαζομένους 

του να βρουν την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και εργασιακής ζωής. 

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι πολλές ομάδες ΔΑΠ παρουσιάζουν ελλείψεις στις δεξιότητες 

που απαιτούνται για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του σημερινού παγκόσμιου 

επιχειρησιακού περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από αλλαγές στα δημογραφικά 

δεδομένα, την τεχνολογία και τη διαρκώς μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας καθαυτής. 

Στην πραγματικότητα, μεγαλύτερο ποσοστό του ενός τρίτου των ερωτηθέντων (34%) 

πιστεύει ότι τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού και τα προγράμματα ανάπτυξης 

ταλέντων που εφαρμόζουν «υπολειτουργούν». Τέλος, λιγότερο από το 10% των 

επικεφαλή των τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού πιστεύει ότι οι άνθρωποί του 

διαθέτουν τις ικανότητες που απαιτούνται για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις του 

σημερινού παγκόσμιου περιβάλλοντος και μπορούν να δημιουργήσουν και να 
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εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα που να κάνουν τις επιχειρήσεις τους περισσότερο 

ανταγωνιστικές. 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Το ανθρώπινο κεφάλαιο διαφέρει από τα άλλα κεφάλαια. Οι εργαζόμενοι διαφέρουν 

από τους άλλους πόρους λόγω της ικανότητάς τους να αξιολογούν και να αμφισβητούν 

τις ενέργειες της διοίκησης, µε αποτέλεσμα η αφοσίωση και η συνεργασία τους να 

αποτελούν στοιχεία που αν κερδηθούν μπορούν να οδηγήσουν σε διατηρήσιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις, που όπως είδαμε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους έναντι στους 

ανταγωνιστές. Από την άλλη οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να σχηματίζουν 

συνδικάτα για να υπερασπίζονται τα δικά τους συμφέροντα (Τερζίδης-Τζωρτζάκης, 

2004). 

Ο ρόλος των εργαζομένων είναι βασικός για την επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος και για αυτό οι επιχειρήσεις στρέφουν την προσοχή τους στη 

στρατηγική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων. Οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης είναι 

αυτοί που θα καταστρώσουν την εταιρική στρατηγική, έπειτα θα βοηθήσουν στην 

μεταλαμπάδευση της προς όλες τις βαθμίδες στελεχών με στόχο την τελική υλοποίηση 

των εταιρικών στόχων. Το τμήμα των ανθρώπινων πόρων προσδιορίζει την αποστολή 

της επιχείρησης, σχεδιάζει πολιτικές διοίκησης και αξιοποίησης του ανθρώπινου 

δυναμικού σύμφωνα µε τις ανάγκες της επιχείρησης και τελικά εμπνέει όλο το 

προσωπικό προς την κατεύθυνση αυτή. Τα καλύτερα στρατηγικά προγράμματα δεν 

μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς την εμπλοκή και την αφοσίωση όλων των στελεχών, 

από τα κατώτερα έως και τις ανώτερα κλιμάκια. Είναι το ανθρώπινο δυναμικό που θα 

οργανώσει, θα εκτελέσει και θα ελέγξει τις απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση 

της επιχειρησιακής στρατηγικής. Έπειτα το δυναμικό είναι αυτοί που βοηθούν στη 

μετάδοση της κουλτούρας της επιχείρησης και την κατάκτηση της ανταγωνιστικής της 

θέση. Έτσι λοιπόν οι επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για τη σύνδεση της διοίκησης 

ανθρωπίνων πόρων µε στρατηγικούς στόχους και σκοπούς προκειμένου να αυξηθεί η 

απόδοση της επιχείρησης και να αναπτυχθεί η κουλτούρα που ευνοεί την καινοτομία 

και την ευελιξία. (Ξηροτύρη, 2001). Η διαμόρφωση των στρατηγικών είναι σημαντική 

για την επιχείρηση αφού είναι οι στρατηγικές που θα τη βοηθήσουν να πετύχει τους 

στόχους της και να αντιμετωπίσει τους ανταγωνιστές της. Είναι σημαντικό επομένως το 

επίπεδο της εκπαίδευσης και ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων μιας επιχείρησης, από 
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τη στιγμή που οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν αυτές 

τις στρατηγικές. (Τερζίδης-Τζωρτζάκης, 2004). 

Η επιχείρηση επιδιώκει την ανάδειξη των δυνατών σημείων της και εξουδετέρωση των 

απειλών και αδυναμιών της. Οι ανθρώπινοι πόροι βοηθούν στην πραγματοποίηση της 

SWOT ανάλυσης, προσφέρουν πληροφορίες σχετικά µε τα εσωτερικά δυνατά σημεία ή 

τις αδυναμίες της επιχείρησης συμμετέχοντας έτσι στη διαμόρφωση της στρατηγικής. 

(Τερζίδης-Τζωρτζάκης, 2004). 

Συνεχίζοντας με τη σύνδεση της ανταγωνιστικότητας με την διοίκηση των ανθρώπινων 

πόρων εάν μια επιχείρηση δεν δώσει σημασία στο προσωπικό της τότε θα χάσει την 

ανταγωνιστικότητά της. Σε ένα πλαίσιο συνεχών και σύνθετων αλλαγών οι σύγχρονες 

οργανώσεις απαιτείται να είναι ευέλικτες. Οι συνεχείς αλλαγές των συνθηκών και των 

απαιτήσεων όπως για παράδειγμα ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός και οι μεταβολές 

των συνθηκών της αγοράς αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να επιδιώκουν µε όλο και 

περισσότερο εντατικούς ρυθμούς την ανάπτυξη της γνώσης, των ικανοτήτων και της 

δημιουργικής σκέψης των στελεχών τους. Προϋπόθεση της ευελιξίας είναι η ύπαρξη 

υψηλού επιπέδου εκπαιδευμένων στελεχών (Ξηροτύρη, 2001).  

Αναγνωρίζεται όλο και πιο πολύ ότι η εκπαίδευση για νέες γνώσεις και δεξιότητες, 

αποτελεί επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο και όχι κόστος. Η επάρκεια της ίδιας της 

επιχείρησης εξαρτάται από το πόσο καλά είναι εκπαιδευμένοι οι εργαζόμενοι σ’ αυτήν. 

Η ανάπτυξη των ικανοτήτων ενός στελέχους το κάνει ικανότερο να αντιληφθεί τις 

δυνάμεις του εργασιακού του περιβάλλοντος γεγονός που διευκολύνει την αφοσίωσή 

του στην οργάνωση. Οι οργανώσεις επιζητούν την ανάπτυξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος µέσω υψηλής ποιότητας εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού. 

(Ξηροτύρη, 2001). 

Έρευνες σε επιχειρήσεις που βασίζονται στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και 

προϊόντων δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις αυτές, βασίζονται στις ικανότητες και την 

απόδοση των εργαζομένων που απασχολούν, ώστε να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημά. Επίσης σημειώνεται ότι η εξεύρεση κατάλληλων 

εργαζομένων µε τις απαραίτητες γνώσεις αλλά και στάσεις και δεξιότητες δεν είναι 

καθόλου εύκολη (Ξηροτύρη, 2001). 

Οι Armstrong & Long (1994) υποστηρίζουν πως οι άνθρωποι είναι αυτοί που ορίζουν 

τις αξίες της επιχείρησης, τις μεταδίδουν, δημιουργούν στόχους και όραμα και άρα 

δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Η προστιθέμενη αξία ενισχύεται με την απόκτηση και 
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ανάπτυξη των ικανοτήτων, την κινητοποίηση και την αποτελεσματική διοίκησή τους, 

την εξασφάλιση της δέσμευσής τους στις οργανωσιακές αξίες, τη διατήρηση σταθερών 

αξιών, την ανάπτυξη ολοκληρωμένης οργανωσιακής δομής και, τελικά την εύρυθμη 

λειτουργία μέσα σ’ αυτή. Τα μοναδικά ταλέντα και οι δεξιότητες που διαθέτουν οι 

εργαζόμενοι, όπως η υπεραπόδοση, η υψηλή παραγωγικότητα, η ευελιξία, η καινοτομία 

και η ικανότητα να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, 

είναι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι αποτελούν ένα κρίσιμο συστατικό στην 

ανάπτυξη της ανταγωνιστικής θέσης του οργανισμού. Οι στρατηγικές, οι πολιτικές, και 

οι πρακτικές της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού ενός οργανισμού, αποτελούν 

μοναδικό μείγμα προσωπικοτήτων, ικανοτήτων, στυλ, διαδικασιών και οργανωσιακής 

κουλτούρας. Επομένως, ένα από τα σαφή οφέλη που προκύπτουν από το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα που βασίζεται στην αποτελεσματική διοίκηση των ανθρώπων, είναι ότι 

τέτοιο πλεονέκτημα είναι δύσκολο άλλος οργανισμός να μιμηθεί. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΙΝΤΛ 
 

Η Lidl Ελλάς δραστηριοποιείται στο χώρο του Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου ειδών 

διατροφής με το πρώτο κατάστημα τη δεκαετία του τριάντα στη Νότια Γερμανία. Η 

επέκτασή της διεθνώς ξεκίνησε τη δεκαετία του ενενήντα και στην Ελλάδα η εταιρεία 

ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1999. 

Η Λιντλ ακολουθεί στρατηγική ηγεσίας κόστους βάσει της θεωρίας του Porter. Αυτό 

σημαίνει ότι η επιχείρηση στοχεύει στο μικρότερο δυνατόν κόστος στις εσωτερικές της 

διαδικασίες, ώστε να πετύχει χαμηλότερη τιμολόγηση των προϊόντων της έναντι των 

ανταγωνιστών της. Η Λιντλ απευθύνεται στο σύνολο της αγοράς και προσπαθεί να 

πετύχει μεγάλους όγκους παραγγελιών των εμπορευμάτων ώστε να έχει ισχυρή 

αγοραστική δύναμη και να διαπραγματεύεται χαμηλότερες τιμές με τους προμηθευτές 

της. Ενώ σε αυτήν την κατηγορία οι εταιρείες δεν ενδιαφέρονται και προσπαθούν να 

έχουν μειωμένα κόστη από επικοινωνιακές πολιτικές, διαφημίσεις και άσκηση 

κοινωφελούς έργου, η Λιντλ έρχεται να μας διαψεύσει και να αποδείξει ότι με αυτούς 

τους τρόπους αυξάνεται η ανταγωνιστικότητά της. Σε αυτό το κεφάλαιο θα 

προσπαθήσουμε να συνδέσουμε τη βιβλιογραφία με την πράξη, διαπιστώνοντας τα 

μέσα άσκησης ΕΚΕ, social media, καινοτομίας, εξωστρέφειας, διοίκησης του 
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προσωπικού της Λιντλ και πώς οι παραπάνω συνιστώσες έχουν επηρεάσει θετικά την 

ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
 

Το έργο της Λιντλ στον τομέα αυτό είναι σημαντικό. Με βάση τη θεωρία, εφαρμόζει 

και τα τέσσερα είδη καινοτομίας, ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, το περιβάλλον, την 

κοινωνία και την αγορά. Διερευνώντας τις ενότητες που απαρτίζουν την ΕΚΕ όπως 

αναλύθηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο, κατηγοριοποιούνται οι δράσεις αντίστοιχα. 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Η Λιντλ αναφέρει στις αξίες της ότι «αναλαμβάνει ενεργό και ουσιαστικό ρόλο στην 

κοινωνία. Συνεργάζεται με αναγνωρισμένους κοινωνικούς εταίρους στηρίζοντας το 

συνάνθρωπο και αναπτύσσοντας δράσεις για την βελτίωση της καθημερινότητάς του». 

Φαίνεται πως η κοινωνική ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της 

επιχείρησης. Στο πλαίσιο των Σελφ Σέρβις Εxcellence Αwards 2015 της απονεμήθηκε 

Gold βραβείο στην κατηγορία «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη / Άνθρωπος»  για τη 

χορηγία των εκστρατειών προληπτικής ιατρικής που πραγματοποιεί η εταιρεία σε 

συνεργασία με την ΜΚΟ  «Ανοιχτή Αγκαλιά» σε ακριτικές περιοχές της χώρας μας. 

Περαιτέρω έργα που αποδεικνύουν την δράση της στην εταιρική κοινωνική ευθύνη ως 

προς την κοινωνία αναφέρονται παρακάτω. 

Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας του Οργανισμού "Το Χαμόγελο του 

Παιδιού " 

H Lidl έχει παραχωρήσει συνολικά δεκατρία καταστήματα που λειτουργούν ως κέντρα 

στήριξης για το χαμόγελο του παιδιού. Το τελευταίο κέντρο παραχωρήθηκε το Μάιο 

του 2015 στη Νέα Μάκρη Αττικής στο πλαίσιο της συνεχούς στήριξης προς τον 

εθελοντικό οργανισμό.  

Για να δημιουργηθεί ο χώρος κατάλληλος προς χρήση η εταιρεία προχώρησε σε μια 

σειρά εργασιών και ανακαινίσεων και σε παροχή κατάλληλου  υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού για την αποθήκευση, διατήρηση και διανομή των ειδών. Η επένδυση αυτή 

για το τρέχον έτος (2015) άγγιξε τις 150.000 Ευρώ.  Τα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και 

Οικογένειας είναι στελεχωμένα από εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού» και παρέχουν ολιστική υποστήριξη σε παιδιά και τις 

οικογένειές τους που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης και χρήζουν κοινωνικής 
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και ψυχολογικής στήριξης. Οι χώροι λειτουργούν καθημερινά, είναι επανδρωμένοι με 

Κοινωνικό Λειτουργό, Αποθηκάριο και Προσωπικό Καθαριότητας και παρέχουν υλική 

στήριξη στα παιδιά και στις οικογένειές τους, αλλά και κοινωνική και συμβουλευτική-

ψυχολογική υποστήριξη.  

Οργανώθηκε επίσης ένα τριήμερο εκδηλώσεων (14-16/5) στο πλαίσιο του οποίου 

παρευρέθηκαν στο χώρο: 

 Ο «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης και Τεχνολογίας, στον 

οποίο από ομάδα Ψυχολόγων του Οργανισμού πραγματοποιήθηκαν 

διαδραστικές παρεμβάσεις σε παιδιά και γονείς για κάθε θέμα τους απασχολεί. 

 Κινητή Μονάδα Ιατρικής και Οδοντιατρικής για Παιδιά του Οργανισμού, στην 

οποία από Γιατρούς θα παρέχονται προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε παιδιά. 

 

Πηγή: Λιντλ Ελλάς 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ : ΤΑ ΨΩΝΙΑ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ 

Η Lidl Hellas προσέφερε σε πέντε συνολικά οικογένειες τα ψώνια τους για δεκαπέντε 

χρόνια μέσα από διαγωνισμό που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του Σεπτέμβρη 2015. 

Συγκεκριμένα από μία έως τριάντα Σεπτεμβρίου και με την αγορά προϊόντων από τα 

Lidl αξίας είκοσι ευρώ και άνω, κάθε πελάτης παραλάμβανε από το ταμείο του 

καταστήματος ένα δελτίο συμμετοχής. Μέσω της σελίδας www.lidl-hellas.gr/ta-psonia-

tis-zois-sou.htm και εισάγοντας τον κωδικό του δελτίου του διαπίστωνε αν το δικό του 

δελτίο ήταν το τυχερό. Αγορές τριακόσια Ευρώ μηνιαίως και για δεκαπέντε χρόνια 

http://www.lidl-hellas.gr/ta-psonia-tis-zois-sou.htm
http://www.lidl-hellas.gr/ta-psonia-tis-zois-sou.htm
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ήταν το έπαθλο του διαγωνισμού «Τα ψώνια της ζωής σου», συνολικής αξίας 54.000 

για κάθε έναν από τους πέντε μεγάλους νικητές. 

Βάσει των δηλώσεων της εταιρίας «Σε μία δύσκολη περίοδο η Lidl Hellas αναδεικνύει 

το κοινωνικό της πρόσωπο και προσαρμόζεται στις ανάγκες της εποχής προς όφελος 

των πελατών της». Κάτωθι φωτογραφικό υλικό με τους νικητές του διαγωνισμού από 

το αρχείο της εταιρείας. 

 

Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης «Μέλισσα» 

Η Λιντλ στηρίζει το Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης «Μέλισσα». Το τελευταίο 

γεγονός που διοργανώθηκε ήταν στο πλαίσιο της ετήσιας γιορτής που λαμβάνει χώρα 

κάθε χρόνο από την εταιρεία για τους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους την 

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015. Εκεί παράλληλα έλαβε χώρα μια ξεχωριστή δράση για 

την υποστήριξη του Ορφανοτροφείου «Μέλισσα», υπό τον τίτλο «Μαζί για τη 

Μέλισσα». Συγκεκριμένα,  στις Κεντρικές Εγκαταστάσεις στη Σίνδο στήθηκε ένα 

περίπτερο όπου όλοι οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να ενισχύσουν το 

Ορφανοτροφείο προσφέροντας ένα συμβολικό ποσό κατά τη βούλησή τους και 

επιλέγοντας στη συνέχεια έναν τυχερό λαχνό, με τον οποίο ενημερώνονταν για το δώρο 

όσοι κέρδιζαν. Η συμμετοχή ήταν μαζική και το ενδιαφέρον μεγάλο. Η εταιρεία 

τριπλασίασε το ποσό που συγκεντρώθηκε και το πρόσφερε στη «Μέλισσα» για την 

κάλυψη βασικών αναγκών του Ιδρύματος.  
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Αντίστοιχες εταιρικές δηλώσεις αναφέρουν «Στη Lidl Hellas στεκόμαστε αρωγοί στο 

έργο της «Μέλισσας», μέσω χρηματικών και προϊοντικών δωρεών, δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και ενισχύοντας το έργο που επιτελούν οι 

τοπικοί φορείς και τα ιδρύματα.» 

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι η Λιντλ δείχνει έμπρακτα την υποστήριξή της 

προς την κοινωνία διαθέτοντας πόρους από τα κέρδη της. Αφού πραγματοποιήσει τις 

δωρεές, η Λιντλ μοιράζεται την πληροφορία είτε στην επίσημη ιστοσελίδα της, είτε 

μέσω των social media, όπως θα δούμε παρακάτω. Ο καταναλωτής πλέον έχει πολλούς 

τρόπους πληροφόρησης των κοινωνικών δράσεων και όπως είδαμε στη θεωρία 

υποσυνείδητα αναγνωρίζει και συνδέει το brand name της εταιρείας με το κοινωνικό 

της έργο. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ως προς το περιβάλλον, η Λιντλ εφαρμόζει φιλικές καινοτομίες όπως η βέλτιστη 

ενεργειακή απόδοση των κτιριακών εγκαταστάσεων για την περιβαλλοντικά φιλικότερη 

λειτουργία. 

H Lidl Hellas στο πλαίσιο των Environmental Awards 2014 κατέκτησε δύο διακρίσεις 

στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 Ozone Depleting Substances Minimization με το βραβείο: SILVER AWARD 

και  

 Fleet Management με το βραβείο: ΒRONZE AWARD. 

Αναφορικά με τη διάκριση στην κατηγορία μείωσης επιβλαβών ουσιών για τη στοιβάδα 

του όζοντος, η επιχείρηση αποτύπωσε, παρακολούθησε και διαχειρίστηκε τη μείωση 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκύπτουν κυρίως από την λειτουργία 

των ψυκτικών και των κλιματιστικών της εγκαταστάσεων. Στα πλαίσια αυτά 

καθιερώθηκε υποχρεωτική η τήρηση αρχείου χρήσης για όλα τα φθοριούχα αέρια του 

θερμοκηπίου (HFCs) που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις κλιματισμού και 

ψυγείων ενώ έγινε πλήρης εναρμόνιση με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου του 

Μόντρεαλ και τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς κοινοτικούς κανονισμούς. Επίσης 

δρομολογήθηκε και είναι ήδη σε εξέλιξη αλλαγή των υφιστάμενων καταψυκτών με 

νέους τεχνολογίας inverter με χρήση φυσικού ψυκτικού μέσου (προπάνιο). 

Αναφορικά με τη διαχείριση του στόλου αυτοκινήτων οι μεταφορικές εταιρείες που 

συνεργάζονται με την Lidl Hellas πρέπει να τηρούν αυστηρές προδιαγραφές 
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προστασίας του περιβάλλοντος. Έχοντας ως προτεραιότητα την προστασία του 

περιβάλλοντος η εταιρεία υιοθετεί σύγχρονα προγράμματα δρομολόγησης με στόχο την 

βέλτιστη δρομολόγηση των οχημάτων και την ταυτόχρονη μείωση της επιβάρυνσης του 

περιβάλλοντος. Η μεταφορά αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό συντελεστή της κλιματικής 

αλλαγής αλλά ταυτόχρονα και σημαντικό πυλώνα της ανάπτυξης της οικονομικής ζωής. 

Στο περιβάλλον η Lidl καινοτομεί με την υιοθέτηση σύγχρονων προγραμμάτων και την 

επιλογή των κατάλληλων οχημάτων για την μεταφορά των προϊόντων της. 

Παιδική HELMEPA  

Η Lidl Hellas διευρύνει το περιβαλλοντικό της πρόγραμμα, στηρίζοντας ως εταιρικό 

μέλος την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) και 

συγκεκριμένα την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και τις 

δράσεις του προγράμματος «Παιδική HELMEPA» σε όλη την Ελλάδα. 

Η «Παιδική HELMEPA» αποτελεί ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε 

με πρωτοβουλία της HELMEPA και με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων προσφέρει κάθε χρόνο τη δυνατότητα σε 4.000 - 6.000 μικρούς 

μαθητές που γίνονται εθελοντικά μέλη του, να ενημερωθούν και να αναλάβουν δράση 

για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της πατρίδας μας. 

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές εμπειρίες, να 

ευαισθητοποιούνται και να γίνονται πιο αποτελεσματικοί φορείς σωστών 

περιβαλλοντικών μηνυμάτων στην τοπική τους κοινωνία. 

Τα μέλη της Παιδικής HELMEPA, μαθητές ηλικίας 5-13 ετών, αναλαμβάνουν και 

πραγματοποιούν με την καθοδήγηση των εθελοντών εκπαιδευτικών καθαρισμούς 

ακτών, εκθέσεις ζωγραφικής και ενημερωτικές εκστρατείες με θέμα την προστασία του 

περιβάλλοντος, σχολικές εργασίες και απλά επιστημονικά πειράματα, προγράμματα 

ανακύκλωσης υλικών και πολλές άλλες περιβαλλοντικές δραστηριότητες. Επιπλέον, 

χιλιάδες μαθητές Δημοτικών Σχολείων της Αττικής επισκέπτονται κάθε χρόνο με έξοδα 

του Προγράμματος τις μόνιμες περιβαλλοντικές εκθέσεις που λειτουργεί η HELMEPA 

στην Αθήνα με θέμα το θαλάσσιο περιβάλλον και τους κινδύνους που το απειλούν. 

Η έννοια της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια 

δραστηριοποίησης της εταιρείας, μία από τις βασικές της αρχές. Για το λόγο αυτό η 

Lidl Hellas λαμβάνει ενεργό δράση με σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν 

από μικρή ηλικία περιβαλλοντική συνείδηση. (Lidl, 2015). 
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Δράση «Υιοθετούμε πάρκα και δίνουμε το πράσινο πίσω στους πολίτες» 

Περαιτέρω, η Lidl Hellas εγκαινίασε τον Ιούνιο του 2011 το πρόγραμμα «Υιοθετούμε 

πάρκα και δίνουμε το πράσινο πίσω στους πολίτες» με την ολοκλήρωση της ανάπλασης 

του πάρκου της «Πλατείας Εθνικής Ενότητας», στη συμβολή των οδών Αιλιανού και 

Σερίφου, στο 5ο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, στα Πατήσια. 

Στο πάρκο της «Πλατείας Εθνικής Ενότητας» πραγματοποιήθηκαν οικοδομικές 

εργασίες ανάπλασης του χώρου πρασίνου, εγκαταστάθηκε νέο αρδευτικό δίκτυο, 

τοποθετήθηκε χλοοτάπητας στο μεγαλύτερο μέρος του πάρκου, φυτεύτηκαν δέντρα και 

κατασκευάστηκε σιντριβάνι. Εκτός από την ανάπλαση του πάρκου, η Lidl έχει 

πραγματοποιήσει και τη συντήρησή του έως και σήμερα. «Τα πάρκα στις μεγάλες 

πόλεις αποτελούν πνοή δροσιάς και χαλάρωσης για τους κατοίκους, γι’ αυτό και η Lidl 

στοχεύει στην αξιοποίηση τους, χρωματίζοντας την καθημερινότητα των κατοίκων στις 

μεγαλουπόλεις.» (Lidl, 2011) 

Η Lidl Hellas στηρίζει την πρωτοβουλία του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης για 

τον επιφανειακό καθαρισμό του Θερμαϊκού Κόλπου από επιπλέοντα απορρίμματα και 

πετρελαιοκηλίδες. Το έργο «αντιρρύπανση και καθαρισμός του Θερμαϊκού Κόλπου», 

βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2014 και εφαρμόζεται από το λιμάνι 

της Θεσσαλονίκης μέχρι το Μέγαρο Μουσικής και αντιστρόφως, ενώ όποτε υπάρξει 

ανάγκη η περιοχή εφαρμογής επεκτείνεται στην Αγία Τριάδα, καθώς και γύρω από το 

Δέλτα του Αξιού και του Αλιάκμονα. Η «Αλκίππη» είναι το μοναδικό ειδικά 

διαμορφωμένο αντιρρυπαντικό σκάφος που μπορεί να αναλάβει τον επιφανειακό 

καθαρισμό του Θερμαϊκού Κόλπου, καθώς το αντίστοιχο σκάφος του Δήμου 

Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα που το κρατούν δεμένο στο 

λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Έχει αποδειχθεί ότι η μορφολογία του Θερμαϊκού καθιστά 

απαραίτητη και επιτακτική την καθημερινή απομάκρυνση των επιπλεόντων 

απορριμμάτων, του φυτοπλαγκτόν και της κόκκινης παλίρροιας, που επιβαρύνουν τον 

κόλπο δημιουργώντας εστίες ρύπανσης. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

Στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως προς το προσωπικό, η Λιντλ 

προσπαθεί να δείξει πως δρα υπεύθυνα χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με συνεργάτες 

και προμηθευτές. Η εταιρική κουλτούρα είναι θεμελιωμένη σε εταιρικές αρχές, κανόνες 

διοίκησης και συμπεριφοράς.  
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Αρχικά πραγματοποιείται σε τριμηνιαία περίπου βάση εθελοντική αιμοδοσία. Το 

προσωπικό έπειτα μπορεί να κάνει χρήση από τις φιάλες που έχουν συλλεχθεί και σε 

περίπτωση ανάγκης να λάβει χρήσιμη βοήθεια. 

Έπειτα παρέχεται ομαδική ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους 

εργαζομένους. Παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης των προστατευόμενων μελών για 

όσους το επιθυμούν, καθώς και τηλεφωνική γραμμή για την αποκλειστική εξυπηρέτηση 

των ασφαλισμένων. 

Η Λιντλ παρέχει στους εργαζόμενούς της πέρα από τα δώρα του καλοκαιριού, του 

Πάσχα και των Χριστουγέννων δωροεπιταγές για αγορές εντός των καταστημάτων 

Λιντλ για αυτούς και τις οικογένειές τους. 

ΑΓΟΡΑ  

Η Λιντλ διατείνεται πως προσπαθεί μέσα από διάφορες δράσεις να στηρίζει τους 

συνεργάτες και τους προμηθευτές της. Μέσα στο 2014 πραγματοποιήθηκε η έκθεση 

ελληνικών προϊόντων με το όνομα Food Expo Eridanous. 

Έκθεση Ελληνικών Προϊόντων «Food Expo Eridanous» 

Τον Ιούνιο του 2014 πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη της πρώτης Έκθεσης 

Ελληνικών Προϊόντων «Food Expo Eridanous» στο ξενοδοχείο Intercontinental της 

Αθήνας. Στόχος της έκθεσης είναι η προώθηση και η εξαγωγή των ελληνικών 

προϊόντων στα δέκα χιλιάδες καταστήματα των είκοσι έξι χωρών δραστηριότητας της 

Λιντλ. Η Έκθεση απευθύνεται σε στελέχη και μέλη των Διοικήσεων των είκοσι έξι 

χωρών της Ευρώπης και. Τα στελέχη της Lidl από το εξωτερικό έχουν τη δυνατότητα 

να επιλέξουν έως και διακόσια πενήντα ελληνικά προϊόντα για τα καταστήματά τους 

στο εξωτερικό. Επιπλέον τα τελευταία εννέα χρόνια διεξάγει τις λεγόμενες ελληνικές 

θεματικές εβδομάδες σε είκοσι έξι χώρες της Ευρώπης, προωθώντας τα ελληνικά 

προϊόντα.  

Η επίσημη δήλωση της εταιρείας αναφέρει «Σκοπός μας, μέσω της Food Expo 

Eridanous είναι να καταστήσουμε γνωστά τα ελληνικά προϊόντα και να μυήσουμε τους 

Ευρωπαίους πολίτες στη γεύση, την ποιότητα και την παράδοσή τους». 

Μέσα από το συνολικό έργο γύρω από την κοινωνική ευθύνη η Λιντλ επιδιώκει τα 

τελευταία χρόνια να βελτιώσει την εικόνα και τη φήμη της προς τον καταναλωτή, με 

βαθύτερο αποτέλεσμα να καθιερωθεί στη συνείδησή του ως μία κοινωνικά 

ευαισθητοποιημένη επιχείρηση, την οποία οι καταναλωτές τελικά επιβραβεύουν 
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πραγματοποιώντας τις αγορές τους από αυτήν, όπως αναφέρθηκε στην αντίστοιχη 

έρευνα που διεξήχθη από την Eltrun, στο κεφάλαιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

SOCIAL MEDIA 
 

Η Λιντλ διαδραματίζει ενεργό ρόλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από τους 

οπαδούς της στα social media διεξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τη δημοτικότητα 

της εταιρείας στο κοινό, σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό.  

Η εταιρεία διαθέτει: 

- Σελίδα στο Facebook 

- Λογαριασμό LinkedIn 

- Κανάλι στο YouTube 

Facebook 

Η παρουσία της Lidl Hellas στο Facebook ξεκινά το 2012. Το προφίλ της Lidl Hellas 

στο Facebook κατάφερε να καταλάβει μια θέση ανάμεσα στα 15 πρώτα εταιρικά 

προφίλ της χώρας, συγκεντρώνοντας μέχρι στιγμής 386.514 fans. 

Ο τρόπος που χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης από τη 

Λιντλ δεν αποσκοπεί μόνο στην παροχή διαφημιστικών πληροφοριών αλλά αποτελεί 

μια ανοιχτή και αμφίδρομη επικοινωνίας με τους πελάτες. Η Lidl συνδέει τους Fans 

ενεργά με τη δημιουργία των κλασικών παιχνιδιών. Έτσι έχουν ήδη δημιουργηθεί από 

κοινού με τους fans του Facebook προϊόντα (Crowdsourcing) όπως επίσης 

πραγματοποιήθηκαν και χορηγίες (Crowdfunding). Ακόμη και στη διαμόρφωση των 

προσφορών οι fans διαδραματίζουν ενεργό ρόλο. Σε μερικές χώρες οι Fans έλαβαν την 

απόφαση, για το ποιοι κωδικοί από την γκάμα της Lidl θα βρίσκονται σε προσφορά στα 

καταστήματα. Καινοτόμες δραστηριότητες στο Facebook προφίλ της Lidl Hellas 

περιλαμβάνουν εφαρμογές και διαγωνισμούς με την ενεργή συμμετοχή του κοινού, 

όπως ο διαδικτυακός διαγωνισμός για την ανάδειξη του καλύτερου σάντουιτς στην 

Ελλάδα με περισσότερες από πέντε χιλιάδες συμμετοχές όπου οι παίκτες είχαν τη 

δυνατότητα να κερδίσουν δωρεάν τα ψώνια τους από τα καταστήματα Lidl για έναν 

ολόκληρο χρόνο. 

Σήμερα η Lidl έχει είκοσι έξι εταιρικές σελίδες στο Facebook και μια κοινότητα που 

απαρτίζεται από πάνω από δέκα εκατομμύρια Fans, με μέσο όρο βαθμού διείσδυσης 

στο Facebook 5,9% στα δραστηριοποιούμενα κράτη. Έτσι βρίσκεται η Lidl, μετά από 
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περίπου δυόμιση έτη παρουσίας διεθνώς στο Facebook, ήδη στην 1η θέση ανάμεσα στις 

εταιρείες στο λιανεμπόριο τροφίμων στην Ευρώπη και στη 2η θέση σε παγκόσμιο 

επίπεδο (Lidl, 2015). 

Η μελέτη της Social bakers έδειξε, ότι η Lidl αποτελεί την πρώτη εταιρεία λιανικού 

εμπορίου τροφίμων στην Ευρώπη με τις περισσότερες αλληλεπιδράσεις (Engagement) 

και έχει το μεγαλύτερο αριθμό απαντημένων ερωτημάτων. Αυτό δείχνει πως η εταιρία 

λαμβάνει σοβαρά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φροντίζει για τη συνεπή στάση 

της απέναντι στους καταναλωτές – οπαδούς της.  

 

Πηγή: Social Bakers, 2014 
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Πηγή: Social Bakers, 2014 

LINKEDIN 

Μόλις το 2015 η εταιρεία δημιούργησε λογαριασμό στο LinkedIn στην Ελλάδα. Ο 

τρόπος που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο δίκτυο, βασιζόμενοι στη θεωρία που 

αναπτύχθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι ότι ο Τομέας Προσωπικού φροντίζει για την 

άρτια εικόνα της Λιντλ ως εργοδότη, την ενημέρωση των εγγεγραμμένων χρηστών 

(μέλη) για τις δράσεις της εταιρείας και για την ανεύρεση κατάλληλων υποψηφίων σε 

θέσεις - κλειδιά της εταιρίας. Τα μέλη από την πλευρά τους μπορούν, συμπληρώνοντας 

online το προφίλ τους, να συνδεθούν με την εταιρεία, να ενημερώνονται για τις 

εξελίξεις και τις διαθέσιμες θέσεις. 

YOUTUBE 

Ακόμη ένα μέσο που χρησιμοποιεί η Λιντλ είναι το Youtube. Μέσω του επίσημου 

καναλιού της οι πληροφορίες που μοιράζεται με τους χρήστες είναι διαφημιστικά σποτ 

με όλες τις προσφορές και εταιρικά βίντεο σχετικά με τις ευκαιρίες καριέρας στην 

εταιρεία.  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
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Ως προς τα είδη της καινοτομίας από το εγχειρίδιο του Oslo, η Λιντλ λόγω της φύσης 

της δραστηριότητάς της εστιάζει περισσότερο στην καινοτομία Μάρκετινγκ, την 

καινοτομία διαδικασιών και την οργανωσιακή καινοτομία. Καθώς δεν πρόκειται για 

επιχείρηση με παραγωγική δραστηριότητα και εργοστάσιο παρασκευής, αλλά στην 

ουσία εστιάζει σε δραστηριότητες μεσάζοντος, η καινοτομία προϊόντος δεν βρίσκει 

πρόσφορο έδαφος στην προκειμένη  περίπτωση.  

Στα βραβεία Σελφ Σέρβις Εxcellence Αwards 2015 κατέκτησε Gold βραβείο στην 

κατηγορία «Μάρκετινγκ & Διαφήμιση» για την πρωτοποριακή και επιτυχημένη 

καμπάνια «Σκαρμούτσος εναντίον Λαζάρου»  

LIDL FOOD ACADEMY 

Τον Νοέμβριο του 2015 εγκαινιάστηκε η Lidl Food Academy.  Οι υπηρεσίες της 

Ακαδημίας είναι τα μαθήματα μαγειρικής, τα σεμινάρια διατροφής, η γευσιγνωσίας και 

η οινογνωσίας και προσφέρονται δωρεάν στους πελάτες της εταιρείας μετά από 

κλήρωση. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν μια αίτηση συμμετοχής και τη ρίχνουν σε 

ειδική κάλπη, τοποθετημένη πίσω από τα ταμεία όλων των καταστημάτων στην Κύπρο. 

«Η Ακαδημία Lidl αποτελεί την απόδειξη ότι το ‘Quality for Less’ είναι ό,τι πιο 

αληθινό μπορεί να χαρακτηρίσει τη μάρκα Lidl και ταυτόχρονα αναβαθμίζει την 

υπόσχεση του  ‘Quality for Less’ σε ' Quality for Life '» (Lidl, 2015). 
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Πηγή: Lidl Hellas 

Ένα ακόμα παράδειγμα καινοτομίας μάρκετινγκ αποτελεί ο σχεδιασμός συσκευασίας 

των κατεψυγμένων λαχανικών VEGETERRA η οποία κατέκτησε το βραβείο Red Dot 

για τον επικοινωνιακό σχεδιασμό 2015. Το λογότυπο που σχεδιάστηκε αποτελεί το 

συμβολισμό του ονόματος Vegeterra και οι γραμμές του απεικονίζουν μια 

καλλιεργούμενη γη. Η σοδειά αυτής της γης προσφέρεται σε χάρτινη σακούλα 

«παντοπώλη» και η εικόνα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας της 

συσκευασίας, στο μπροστινό και πίσω μέρος. Στόχος είναι να απεικονιστεί η φρεσκάδα 

στη συσκευασία. Η διεθνής κριτική επιτροπή έκρινε συνολικά 7.451 συμμετοχές και τις 

βράβευσε, μετά από αξιολόγηση. (red dot, 2015). 

Από τα παραπάνω παραδείγματα και με βάση τη θεωρία που εξηγήθηκε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο η Lidl ακολουθεί: 

 Μικρής κλίμακας καινοτομία, ήτοι μέσα από μικρές αλλαγές αποδίδεται 

προσπάθεια βελτίωσης των διαδικασιών, των καθημερινών λειτουργιών της 

επιχείρησης. 

 Η πηγή προέλευσης δεν έρχεται από εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και 

ανάπτυξης, το οποίο αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο καθώς ένας όμιλος τόσο 

μεγάλος καταφέρνει την αλλαγή μέσα από άλλες διαδικασίες χωρίς επιπρόσθετη 

δαπάνη συντήρησης ενός επιπλέον τμήματος. 
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 Καινοτομία εκ των κάτω προς τα άνω, το οποίο σημαίνει ότι όλα τα στελέχη της 

εταιρείας εμπλέκονται στην άντληση ιδεών που θα έχουν ως αποτέλεσμα την 

παραγωγή καινοτομίας. 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 
 

Το μοντέλο της εξωστρέφειας που ακολουθεί η Λιντλ είναι η επέκταση με τη μορφή 

θυγατρικών εταιρειών στα κράτη κόστους αναπτύσσοντας ιδιόκτητο δίκτυο 

καταστημάτων. 

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1996 αλλά δραστηριοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1999. Το 2001 

η νομική μορφή της άλλαξε από ετερόρρυθμη σε ομόρρυθμη εταιρεία. Εντάσσεται στην 

κατηγορία των discount σούπερ μάρκετ και διαθέτει καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. 

Ανήκει στο γερμανικό όμιλο Lidl & Schwarz. (Icap, 2012). 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

Η Lidl ακολουθεί δράσεις σύμφωνα με τους στόχους της διοίκησης ανθρώπινου 

δυναμικού. Διαθέτει οργανωμένο τμήμα διοίκησης ανθρώπινων πόρων το οποίο 

φροντίζει για την δημοσίευση των ανοιχτών θέσεων, τη συλλογή βιογραφικών, τις 

συνεντεύξεις και τελικά την εξεύρεση του ανθρώπινου δυναμικού. Κατόπιν για την 

εκπαίδευση και την ανάπτυξη του προσωπικού υπάρχει διαφορετικό τμήμα το οποίο 

φροντίζει για την διαρκή ανάπτυξη και κατάρτιση των ανθρώπων της επιχείρησης. 

Ως προς την παροχή κινήτρων στους εργαζόμενούς της για την αύξηση της 

παραγωγικότητας ένα καλό παράδειγμα για τη Λιντλ αποτελεί το παρακάτω, το οποίο 

αφορά την εξέλιξη των εργαζόμενων. 

Σύμφωνα με δημοσίευση της εταιρεία, το έργο «Δυναμικός διευθυντής καταστήματος» 

αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ανάπτυξης προσωπικού στην ιστορία της Lidl Hellas. 

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η στρατηγική αναβάθμιση της θέσης των 

Διευθυντών καταστημάτων της μέσα από μια σειρά παροχών και μέτρων που θα 

ληφθούν.  

Στόχος είναι η κατάρτιση των Διευθυντών Καταστημάτων με ειδικές εκπαιδεύσεις για 

να αποκτήσουν μια σειρά από δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για να 

ανταποκριθούν στις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις της θέσης τους.  



108 
 

Πιο συγκεκριμένα, ο διευθυντής καταστήματος θα αφιερώνει μελλοντικά λιγότερη ώρα 

σε καθημερινές λειτουργίες και θα επικεντρώνεται σε μια διαχείριση 

προσανατολισμένη στον πελάτη, καθώς βασικό της εταιρείας αποτελεί η σωστή 

εξυπηρέτηση των πελατών.  Στο πλαίσιο αυτής της αναβάθμισης οι «Δυναμικοί 

διευθυντές καταστήματος» θα αποκτήσουν εταιρικό αυτοκίνητο και για προσωπική 

τους χρήση, κάρτα καυσίμων και όλο τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για να 

διενεργούν τις καθημερινές τους εργασίες, ενώ ο μηνιαίος μισθός τους θα διαμορφωθεί 

στις 2.250 Ευρώ. (vima.gr) 

Σχετικά με τις δυνατότητες εκπαίδευσης του προσωπικού, από την έναρξη της 

συνεργασίας αλλά και εσαεί παρέχεται εκπαίδευση, με ένα καλό παράδειγμα το 

πρόγραμμα duales Studium. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον 

εργαζόμενο να εργάζεται ενώ παράλληλα φοιτά στο πανεπιστήμιο. Οι θεωρητικές 

σπουδές εναλλάσσονται με εργασία κάθε τρεις μήνες σε καταστήματα της Lidl, ενώ με 

τη λήξη της τριετούς φοίτησης αποκτάται ο τίτλος σπουδών Bachelor of Arts.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 

Το μερίδιο αγοράς της εταιρείας Λιντλ Ελλάς & Σία Ο.Ε., δεν είναι διαθέσιμο καθότι η 

συγκεκριμένη εταιρεία λόγω της νομικής της μορφής (ομόρρυθμη) δεν υποχρεούται σε 

δημοσίευση οικονομικών στοιχείων. Έτσι η διεξαγωγή συμπερασμάτων από το αν 

αυξήθηκε το μερίδιο αγοράς ή ο κύκλος εργασιών δεν είναι εφικτή.  

Παρόλα αυτά ο αριθμός των οπαδών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως 

επισημάνθηκε είναι ολοένα και αυξανόμενος, γεγονός που δείχνει την αυξανόμενη 

απήχηση της εταιρείας στους καταναλωτές. Μέσα από τη μελέτη περίπτωσης 

διαφαίνεται τη σημασία που μια πολυεθνική εταιρεία δίνει στις εναλλακτικές μορφές 

ανάπτυξης της ανταγωνιστικότητας. Συμπερασματικά, η άσκηση εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης, η καινοτομία, η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η προσπάθεια για 

εξωστρέφεια και η σωστή χρήση των ανθρώπινων πόρων μπορούν να ενισχύσουν 

μακροπρόθεσμα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και όπως αναφέρθηκε στα 

αντίστοιχα κεφάλαια να αποτελέσουν μοχλό αύξησης της κερδοφορίας της επιχείρησης. 

Ενδιαφέρουσα θα ήταν εκτενέστερη έρευνα μέσω ερωτηματολογίων για το κατά πόσο 

οι επιχειρήσεις θεωρούν πως έχουν αυξήσει την ανταγωνιστικότητά τους τελικά από τις 

προτεινόμενες πρακτικές του παρόντος συγγράμματος. 
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