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Η φυγή δεν είναι νίκη, 

Τ΄ όνειρο είναι τεμπελιά 

Και μόνο το έργο μπορεί να χορτάσει την ψυχή 

Και να σώσει τον κόσμο  

Ν. Καζαντζάκης 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Μέχρι πρότινος, οι συντελεστές παραγωγής περιλάμβαναν το κεφάλαιο, τη γη, το ανθρώπινο 

δυναμικό. Πρόσφατα, στους συντελεστές παραγωγής έχει προστεθεί και η πληροφορία. 

Χωρίς έγκυρη και έγκαιρη πληροφορία πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν. Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα που βασίζονται στον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή αναλύουν, αποθηκεύουν, συλλέγουν και διαχέουν πληροφορίες και δεδομένα. Με 

τον τρόπο αυτό υποστηρίζουν τις λειτουργίες μίας επιχείρησης και παρέχουν τις πληροφορίες 

που χρειάζονται στην διοίκησή της για αποτελεσματικότερες αποφάσεις.  

Τα πληροφοριακά συστήματα εκτός από τους υπολογιστές περιλαμβάνουν τους ανθρώπους 

που συλλέγουν και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες, τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται 

για την καταγραφή, την οργάνωση και την χρήση των πληροφοριών, τα μέσα στα οποία 

καταχωρούνται οι πληροφορίες, κλπ. Η εισαγωγή των πληροφοριακών συστημάτων σε μία 

επιχείρηση έχει πολλαπλές επιδράσεις στους εργαζομένους, στην επιχείρηση και στην 

κοινωνία. Είναι λοιπόν σαφές ότι η μελέτη των πληροφοριακών συστημάτων απαιτεί μία δι-

επιστημονική προσέγγιση.  

Στη δεκαετία του 1940 ερευνητές από όλους τους επιστημονικούς τομείς (την φιλοσοφία, τα 

μαθηματικά, τη βιολογία) άρχισαν να αναγνωρίζουν ότι κάθε αντικείμενο (οντότητα) μπορεί 

να θεωρηθεί ως μέρος ενός μεγαλύτερου όλου. Το γεγονός αυτό δεν μειώνει την σημασία της 

ατομικότητας μίας οντότητας, αλλά μετατοπίζει το ενδιαφέρον από το μέρος στο όλο.  

Η προσέγγιση αυτή θεμελίωσε ένα νέο τρόπο σκέψης που ονομάστηκε θεωρία συστημάτων. 

Ο τρόπος αυτός σκέψης έχει άμεση επίδραση στην αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο. Νέοι 

κλάδοι των επιστημών αναπτύχθηκαν βασισμένοι στη θεωρία συστημάτων: η διοίκηση 

επιχειρήσεων, οι επιχειρησιακές έρευνες και η ανάλυση συστημάτων είναι ορισμένοι από 

αυτούς. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δώσει στον αναγνώστη μια πρώτη εικόνα όσον 

αφορά τη λειτουργία της επιχείρησης ΙΚΕΑ. 

Στην παρούσα εργασία θα απαντηθούν ερωτήματα που αφορούν τόσο το γενικό προφίλ της 

συγκεκριμένης επιχείρησης όσο και τις δραστηριότητες της ΙΚΕΑ εντός και εκτός της 

επιχείρησης. Ο αναγνώστης θα μάθει να ξεχωρίζει έννοιες δυσνόητες που αφορούν κυρίως τις 
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εσωτερικές διεργασίες της ΙΚΕΑ και τα εργαλεία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ώστε η 

επιχείρηση να φέρει εις πέρας τις αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον της. 

Τέλος θα διευκρινιστούν και θα αναλυθούν οι στρατηγικές, τακτικές και λειτουργικές 

αποφάσεις που καλείται να πάρει η ΙΚΕΑ ώστε ο αναγνώστης να κατανοήσει πως 

λειτουργούν τα συστήματα αποφάσεων της επιχείρησης.  

Λέξεις – Κλειδιά: Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, Λήψη αποφάσεων, Διάγραμμα 

ροής, Διαχείριση Κινδύνων, Διοίκηση επιχειρήσεων, ΙΚΕΑ   
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ABSTRACT 

Until recently, the main components of the production contain the fund, the land and human 

personnel. The information has also been recently added to the components of production. 

Furthermore, many companies would be unable to maintain their productivity without valid 

and correct information. Modern day computer systems, that are based on electronic devices 

analyze, collect, save and send information and data. By doing this, they support the functions 

of a company and they provide the much-needed info, crucial on the management of the 

company and the decision-making aspect of it.  

The theoretical computer science contains within it except of the computers themselves the 

people who collect and use the info and the utilities required for the organization and the use 

of data needed for saving information. The introduction of systems like these in a company 

drastically affects the employees, the work environment and generally society. So, it becomes 

quite clear that to study the systems you need a scientific approach. 

In the 40s (1940) researchers from across all fields of knowledge (mathematics, philosophy, 

biology) started recognizing that every object (being) is part of a bigger whole. This statement 

doesn’t offend the theory of individual value and worth but swifts the interest from the one to 

the many.  

This approach welcomed a new way of thinking called systematic theory. This new way of 

thinking affected our modern view of the world. New fields of science were introduced based 

on the systematic theory including: business management, business research and the 

systematic analysis just to mention some.  

The main goal of this assignment is to introduce the reader to the way the IKEA company 

operates.  

Within the course of this fieldwork answers will be given about the general profile of the 

company and its many activities in and out of the country. The reader will learn to determine 

abstract meanings in respect to IKEA’s many integral operations and the tools, which are 

important for the realization of decisions crucial for the company’s future.  

Finally, the project intends to make clear that all strategic, tactic and operational decisions 

made by IKEA will be analyzed to the fullest, so that the reader will be able to understand the 

way systematic decisions take place inside the company. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση τόσο του εσωτερικού όσο και του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης ΙΚΕΑ. Στην παρούσα εργασία θα απαντηθούν 

ερωτήματα σχετικά τον ανταγωνισμό και τη λειτουργία της ΙΚΕΑ καθώς και θα τονιστούν 

τόσο οι ευκαιρίες όσο και οι απειλές της ίδιας. Έπειτα θα αναλυθεί το σημαντικότερο 

κομμάτι για μια επιχείρηση το οποίο είναι το διάγραμμα ροής. Κομβικό σημείο θα 

αποτελέσει η περεταίρω ανάλυση των αποφάσεων των διεργασιών του ίδιου του 

διαγράμματος. 

Ξεκινώντας την ανάλυση μας, στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μια περιγραφή του εταιρικού 

προφίλ της επιχείρησης και εν συνεχεία θα υπάρξει σχολιασμός των οικονομικών στοιχείων 

της επιχείρησης καθώς και μια εκτενής ανάλυση της S.W.O.T. της επιχείρησης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα γίνει μια συνοπτική περιγραφή του διαγράμματος ροής της 

επιχείρησης όπου ο αναγνώστης θα διαπιστώσει το διαχωρισμός μεταξύ του 

μακροπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου περιβάλλοντος και έπειτα θα 

αναλυθούν περεταίρω κάποιες από τις αποφάσεις που καλείται να πάρουν τα στελέχη και η 

διοίκηση της επιχείρησης με σκοπό την εύστοχη κατανόηση των εργαλείων που η επιχείρηση 

χρησιμοποιεί για να στεφθούν υπό επιτυχία οι αποφάσεις αυτές.  

Τέλος στο τρίτο κομμάτι της εργασίας θα παρατεθούν τα βασικά συμπεράσματα της 

παρούσας εργασίας για τη συγκεκριμένη λειτουργία της επιχείρησης. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
Πολλές έρευνες και μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί διεθνώς με αντικείμενο τη λήψη 

αποφάσεων και τα συστήματα υποστήριξής τους. Παρακάτω παρουσιάζονται παραδείγματα 

και συμπεράσματα διαφόρων επιστημόνων καθώς και μια θεωρητική προσέγγιση του 

θέματος. 

Ο άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή λαμβάνει ένα τεράστιο αριθμό αποφάσεων. Οι 

περισσότερες από αυτές λαμβάνονται υποσυνείδητα, άλλες λαμβάνονται μετά από λίγη 

σκέψη. Ενώ για τη λήψη κάποιων αποφάσεων είναι απαραίτητη η αφιέρωση χρόνου, η 

πραγματοποίηση υπολογισμών, η συσχέτιση δεδομένων αλλά και ο συνυπολογισμός 

παραμέτρων και παραγόντων. Έτσι κάποιες αποφάσεις είναι απλοϊκές έως ασήμαντες και 

κάποιες είναι ιδιαίτερα σημαντικές έως καθοριστικές για ανθρώπινες ζωές. 

 Οπότε στο μυαλό εκτελούνται καθημερινά μια σειρά από επεξεργασίες πληροφοριών 

προκειμένου να διαμορφωθούν οι επιλογές και να ληφθούν οι αντίστοιχες αποφάσεις. Η 

διαδικασία αυτή είναι γνωστή ως λήψη απόφασης (decisionmaking).  

1. Αποφάσεις 
Ανατρέχοντας σ’ ένα λεξικό, ο ορισμός της λέξης απόφαση περιγράφεται ως το αποτέλεσμα 

μιας επιλογής. Ο ορισμός αυτός όμως, παρόλη την απλότητά του, κρύβει από πίσω μια 

αρκετά σύνθετη διαδικασία ως προς το πώς θα πραγματοποιηθεί η επιλογή. 

 Ένας πιο αντιπροσωπευτικός ορισμός είναι ο ακόλουθος όπου σαν απόφαση (decision) 

θεωρούνται όλες εκείνες οι ενέργειες (σκέψεις, κρίσεις κ.λπ.), που γίνονται από έναν ή 

περισσότερους ανθρώπους με στόχο την επιλογή ενός τρόπου ενέργειας-δράσης μέσα από 

ένα σύνολο εναλλακτικών επιλογών. Απόφαση υπάρχει όταν ο αποφασίζων έχει τη 

δυνατότητα επιλογής μεταξύ τουλάχιστον δύο διαφορετικών εναλλακτικών ενεργειών. Στην 

περίπτωση ύπαρξης μιας μόνο επιλογής δεν αναφέρεται κάποιος σε απόφαση αλλά σε 

υποχρεωτική υλοποίηση της. Ενώ η δυνατότητα να μην πραγματοποιηθεί τίποτα μπορεί να 

θεωρηθεί ως μια εναλλακτική επιλογή, αφού και αυτή συγκρίνεται και αξιολογείται με τη 

δυνατότητα πραγματοποίησης κάποιας ενέργειας. (Ματσατσίνης, 2010) 

2. Λήψη Αποφάσεων 

 Η λήψη αποφάσεων (decision making) αποτελεί μια διανοητική διεργασία η οποία 

προηγείται της δράσης του ατόμου ή της οργάνωσης. Σε μια οργάνωση η λήψη αποφάσεων 

προσλαμβάνει και άλλες διαστάσεις, με την έννοια ότι τα διαφορετικά συμφέροντα 

συγκρούονται, κάθε άτομο αξιολογεί ανάλογα με το σύστημα αξιών, τις ανάγκες, τις 
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ικανότητες, τις γνώσεις και άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Επιπλέον η συμβολή 

της τεχνολογίας έχει ένα σημαντικό μερίδιο στην τεχνική διαδικασία καθώς βοηθάει τόσο 

στον ποσοτικό όσο και στον ποιοτικό προσδιορισμό της λήψης της απόφασης. 

 Η θεωρητική μελέτη της λήψης αποφάσεων διακρίνει μια σωστή απόφαση (την επιλογή που 

προέρχεται από προτιμήσεις και πιστεύω) από ένα καλό αποτέλεσμα (την έκβαση μιας 

επιλογής που τείνει να είναι επιθυμητή). Μπορεί δηλαδή κάποιος να προσπαθεί να αποσπάσει 

πιθανότητες του αποτελέσματος, να χρησιμοποιήσει αξίες, να εκτιμήσει εναλλακτικές 

επιλογές και παρόλα αυτά να καταλήξει σε μια επιλογή που οδηγεί σε ένα ανεπιθύμητο 

αποτέλεσμα. (Horvitzetal., 1988) 

Κατά τον Simon(1960) η λήψη αποφάσεων συνίσταται: α) στην εξεύρεση ευκαιριών για τη 

λήψη μιας απόφασης (διαφορά υφιστάμενης-επιθυμητής κατάστασης), β) στην εξεύρεση 

πιθανών τρόπων δράσης (εναλλακτικές) και γ) στην επιλογή μεταξύ των τρόπων δράσης 

(απόφαση). 

 Ένας εναλλακτικός ορισμός είναι ότι η λήψη αποφάσεων είναι αποτέλεσμα σύνθετων 

διαδικασιών που έχουν ως στόχο, αρχικά μεν να μελετήσουν και να αναλύσουν διεξοδικά τις 

επιπτώσεις όλων των εναλλακτικών αποφάσεων και στη συνέχεια δε να προχωρήσουν σε μια 

προσπάθεια σύνθεσης και σύγκλισης των απαιτήσεων όλων των εμπλεκόμενων στη 

διαδικασία απόφασης μερών, ώστε να καταλήξουν τελικά στην εύρεση της πλέον κοινά 

αποδεκτής λύσης. (Ματσατσίνης, 2010) 

 Επομένως, η λήψη αποφάσεων προσδιορίζεται ως μια διαδικασία αναγνώρισης και επίλυσης 

προβλημάτων και διακρίνεται σε δύο βασικά στάδια: 

 Αναγνώριση του προβλήματος: Στο στάδιο αυτό συγκεντρώνονται οι απαραίτητες 

πληροφορίες που αφορούν το πρόβλημα καθώς και οι αιτίες που οδήγησαν στο 

πρόβλημα. 

 Επίλυση του προβλήματος: Στο στάδιο αυτό εκτιμώνται και αξιολογούνται οι 

εναλλακτικοί τρόποι δράσης και στη συνέχεια μια από αυτές τις εναλλακτικές 

επιλέγεται και εφαρμόζεται. 

3. Τύποι Αποφάσεων 
 Για τη συστηματικότερη μελέτη των αποφάσεων αλλά και της διαδικασίας λήψης τους είναι 

αναγκαία η κατάταξή τους σε κατηγορίες σύμφωνα με διάφορα κριτήρια. Γι’ αυτό και κατά 

τη διάρκεια της εξέλιξης της έρευνας πάνω στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, προτάθηκαν 
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διάφορα κριτήρια για την κατηγοριοποίησή τους μερικά από τα οποία παρατίθενται 

παρακάτω . 

 Σύμφωνα με τον Simon (1960) αποφάσεις χωρίζονται σε: 

 Προγραμματιζόμενες (Programmed):Είναι αποφάσεις επαναλαμβανόμενες και καλά 

καθορισμένες. Είναι σωστά δομημένες καθώς τα κριτήρια επίδοσης είναι ξεκάθαρα, η 

κατάλληλη πληροφορία είναι διαθέσιμη, οι εναλλακτικές προσδιορίζονται εύκολα και 

υπάρχει μια σχετική βεβαιότητα ότι η επιλεγόμενη εναλλακτική θα είναι επιτυχημένη, 

αφού είναι δυνατή η πρόβλεψη των συνεπειών αλλά και των αποτελεσμάτων της 

απόφασης. 

 Μη προγραμματιζόμενες (Non programmed): Πρόκειται για ασυνήθιστες αποφάσεις. 

Το πρόβλημα που τις επιζητεί δεν έχει ξανά αντιμετωπιστεί στο παρελθόν, οπότε δεν 

υπάρχει και σχετική διαδικασία επίλυσής του. Γι’ αυτό και η διαδικασία λήψης τους 

στηρίζεται στη διαίσθηση, την κρίση και σε εμπειρικούς κανόνες. Δεν υπάρχουν 

ξεκάθαρα κριτήρια απόφασης και οι εναλλακτικές είναι ασαφής. Επιπλέον υπάρχει 

αβεβαιότητα στο κατά πόσο η προτεινόμενη εναλλακτική θα φέρει και τη λύση του 

προβλήματος. Αυτό σημαίνει ότι πολλές εναλλακτικές μπορούν να αναπτυχθούν για 

τις μη προγραμματιζόμενες αποφάσεις και κάθε μια είναι «κατάλληλα 

προσαρμοσμένη» στο πρόβλημα. 

ΟιKeenκαιScott-Morton (1978) και ο Keen (1980) διακρίνουν τις αποφάσεις ανάλογα με το 

βαθμό δόμησής τους σε: 

 Δομημένες (Structured):Είναι συνηθισμένες αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται πολύ 

συχνά, γι’ αυτό και η διαδικασία που ακολουθείται για τη λήψη τους είναι πάντα η 

ίδια. Υπάρχει εμπειρία στη λήψη τους και εμπεριέχουν τον μικρότερο κίνδυνο. Το 

αντικείμενο της απόφασης είναι σαφώς καθορισμένο και τα δεδομένα εισόδου καθώς 

και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας είναι συγκεκριμένα, σε σημείο να 

λαμβάνονται σχεδόν μηχανικά. Γι’ αυτό το είδος των αποφάσεων είναι πολύ εύκολη η 

επίλυσή τους από υπολογιστές μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες. 

 Αδόμητες (Unstructured): Οι αποφάσεις αυτές είναι οι δυσκολότερες καθώς δεν είναι 

ξεκάθαρο ποια είναι η σωστή διαδικασία για τη λήψη της απόφασης οπότε η 

διαδικασία που ακολουθείται κάθε φορά είναι διαφορετική. Δεν υπάρχει μεγάλη 

εμπειρία σε αυτές και ενέχουν υψηλό κίνδυνο. Το αντικείμενο της απόφασης, τα 

δεδομένα εισόδου καθώς και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας δεν είναι 
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καθορισμένα, άρα δεν είναι δυνατή και η αυτοματοποίηση της απόφασης. Ωστόσο 

μέσω διαφόρων εργαλείων είναι δυνατή η στήριξη της λήψης της απόφασης αλλά και 

η αύξηση της πιθανότητας να ληφθεί η βέλτιστη επιλογή. 

 Ημιδομημένες (Semi-structured): Οι αποφάσεις αυτές βρίσκονται στο ενδιάμεσο των 

δύο προηγούμενων τύπων. Κάποιες εργασίες είναι σαφώς καθορισμένες αλλά άλλες 

είναι εντελώς ασαφή. Υπάρχει μια εμπειρία, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί αλλά δεν 

είναι επαρκής. 

Κατά τον Anthony (1965) οι αποφάσεις κατατάσσονται ως προς το ιεραρχικό επίπεδο μιας 

απόφασης, δηλαδή τη θέση ευθύνης που κατέχει αυτός που λαμβάνει την απόφαση σε: 

1. Λειτουργικές (Operational): Είναι οι καθημερινές αποφάσεις επίλυσης λειτουργικών 

προβλημάτων, οι οποίες λαμβάνονται από απλούς υπαλλήλους (όπως η πώληση ενός 

προϊόντος, η έκδοση μιας προσφοράς σε πελάτη, η προμήθεια πρώτων υλών κτλ.) 

Είναι αποφάσεις χαμηλού κινδύνου και πολλές φορές στηρίζονται σε 

αυτοματοποιημένες διαδικασίες με μικρή πρωτοβουλία του υπαλλήλου. 

2. Διοικητικές/Τακτικές (Managerial): Είναι αποφάσεις που αφορούν την αποδοτική 

διαχείριση των απαραίτητων πόρων, μέσα στα πλαίσια επίτευξης των στόχων που 

έχουν τεθεί στο ανώτερο επίπεδο, έχουν δηλαδή μεγαλύτερο αντίκτυπο στην πορεία 

της επιχείρησης συγκριτικά με τις λειτουργικές αποφάσεις. Λαμβάνονται από 

ανώτερα στελέχη, όπως διευθυντές και μερικά παραδείγματα είναι η αγορά 

μηχανημάτων, άνοιγμα ή κλείσιμο καταστημάτων κτλ. 

3. Στρατηγικές (Strategic): Οι αποφάσεις αυτές είναι αρκετά σημαντικές αφού 

επηρεάζουν το μέλλον της επιχείρησης και γι’ αυτό είναι και αρμοδιότητα των 

ανώτατων στελεχών (επέκταση εταιρίας σε άλλη χώρα, κατασκευή εργοστασίων κτλ.) 

Οι αποφάσεις αυτές είναι μακροχρόνιες και έχουν να κάνουν με το μέλλον και την 

ύπαρξη της επιχείρησης, την κατανομή των πόρων αλλά θέτουν και στρατηγικούς 

στόχους. 

 Οι αποφάσεις μπορούν να καταταχθούν ανάλογα με το βαθμό βεβαιότητας (Lindley, 1973; 

1985) σε: 

 Αποφάσεις υπό βεβαιότητα: Ο αποφασίζων γνωρίζει το αποτέλεσμα εάν μια 

συγκεκριμένη εναλλακτική επιλεγεί. Υπολογίζονται για τις διαθέσιμες εναλλακτικές 

δράσης, τα αποτελέσματα που αυτές θα φέρουν και κατόπιν επιλέγεται η καλύτερη. 

Παρόλα αυτά παραμένουν ακόμα δυσκολίες στην απόφαση αν και θεωρητικά όλα 
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είναι ειδυλλιακά αφού υπάρχει η γνώση και τα αποτελέσματα κάθε εναλλακτικής, 

καθώς προκύπτουν προβλήματα λόγω του μεγάλου αριθμού των εναλλακτικών που 

είναι διαθέσιμες. 

 Αποφάσεις υπό αβεβαιότητα: Σ’ αυτή την κατηγορία για κάθε μια εναλλακτική 

επιλογή είναι πιθανά περισσότερα του ενός αποτελέσματα και οι πιθανότητες τους δεν 

είναι γνωστές. Έτσι οι αποφάσεις βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην 

υποκειμενικότητα, στις ελλιπείς πληροφορίες και στις προσωπικές προτιμήσεις του 

αποφασίζοντα. Ο βαθμός αβεβαιότητας κυμαίνεται από μερική έως πλήρη άγνοια. 

 Αποφάσεις κάτω από κίνδυνο: Οι αποφάσεις αυτής της κατηγορίας έχουν το 

χαρακτηριστικό ότι μια μόνο εναλλακτική μπορεί να έχει περισσότερες από μια 

εκβάσεις. Ειδικοί εμπειρογνώμονες χρησιμοποιούν τεράστιους όγκους δεδομένων και 

υπολογιστές για να υπολογίσουν τις πιθανότητες, τις οποίες χρησιμοποιούν οι 

αποφασίζοντες για να πετύχουν τους αντικειμενικούς τους στόχους (μέγιστο 

προσδοκώμενο κέρδος ή ελάχιστη προσδοκώμενη απώλεια). 

Οι δύο ακραίες περιπτώσεις είναι η λήψη αποφάσεων υπό απόλυτη βεβαιότητα από την 

μια πλευρά και απόλυτη αβεβαιότητα από την άλλη. Έτσι υποχρεωτικά υπάρχουν και 

ενδιάμεσα στάδια, στα οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται κάτω από συνθήκες κινδύνου. 

Κατά τον A.L.Debbeck2 οι αποφάσεις διακρίνονται σε: 

 Συνηθισμένες: Οι οποίες εμφανίζονται αρκετά συχνά και η λήψη τους είναι εύκολη. 

 Δημιουργικές: Για τις αποφάσεις αυτές δεν υπάρχει εμπειρία και για τη λήψη τους 

επιστρατεύεται η δημιουργικότητα και η επινοητικότητα του υπεύθυνου για τη λήψη 

της απόφασης. 

 Διαπραγμάτευσης: Στις αποφάσεις αυτές υπάρχει έντονο το στοιχείο της 

διαπραγμάτευσης και του κινδύνου. Οι παράμετροι της διαδικασίας λήψης απόφασης 

δεν είναι ξεκάθαροι και υπάρχει μεγάλη αλληλεπίδραση με άλλους παράγοντες οι 

οποίοι επιδιώκουν να οδηγήσουν το αποτέλεσμα προς όφελος τους. 

 Υπάρχουν αρκετές ακόμα προτάσεις από διάφορους συγγραφείς, όπως Raiffa (1997) που 

προτείνει κατηγοριοποίηση με βάση τον αριθμό των αποφασιζόντων, τη χρονική φάση του 

προβλήματος, την βεβαιότητα και τη μορφή των στόχων, οι Cooke και Slack (1984)που 

κατηγοριοποιούν τις αποφάσεις σε 3 διαστάσεις (στρατηγικές- λειτουργικές, αδόμητες-

δομημένες, εξαρτώμενες-ανεξάρτητες) κ.α. που όπως φαίνεται λίγο πολύ αλληλοκαλύπτονται 

από τις προαναφερθείσες κατηγορίες. Τέλος στην πράξη δεν παρουσιάζονται καθαρές 
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περιπτώσεις αποφάσεων που να ανήκουν σε μια κατηγορία αλλά ανήκουν σε συνδυασμούς 

τους, για παράδειγμα οι στρατηγικές αποφάσεις συνήθως είναι αδόμητες και εξαρτημένες 

ενώ οι λειτουργικές είναι συνήθως δομημένες και ανεξάρτητες.  

 

 

 

4. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 

 Η έρευνα και η ανάπτυξη των Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) ξεκίνησαν στα 

τέλη του ’60 και επιδιώκουν τον συνδυασμό των δυνατοτήτων του ανθρώπου και του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη λήψη μη τυποποιημένων αποφάσεων, σε προβλήματα με 

μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, όπου τα αποτελέσματα της κάθε ενέργειας είναι δύσκολο να 

προβλεφθούν. Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις σχετικά με τον ορισμό τους, αφού η πρόοδος 

της τεχνολογίας και της επιστήμης των υπολογιστών έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, καθώς οι 

συνεχόμενες εξελίξεις δημιουργούσαν νέες αξιοποιήσιμες δυνατότητες για εκμετάλλευση. 
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Ένας ορισμός, ο οποίος παρουσιάζει αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των ΣΥΑ είναι ο 

ακόλουθος: 

Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων: ορίζεται ένα πληροφοριακό σύστημα που 

υποστηρίζει τη λήψη ημιδομημένων και αδόμητων αποφάσεων, οι οποίες δεν μπορούν να 

περιγραφούν αλγοριθμικά όσον αφορά τα δεδομένα και τις επεξεργασίες που απαιτούνται για 

τη λήψη τους. Ένα ΣΥΑ έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Υποβοηθά τους αποφασίζοντες (χωρίς να τους υποκαθιστά) επεκτείνοντας τις 

δυνατότητές τους και συγκεκριμένα: 

 Επιταχύνοντας την αναζήτηση δεδομένων. 

 Επιταχύνοντας την επεξεργασία δεδομένων. 

 Ενισχύοντας την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 Ενισχύοντας τη μνήμη του αποφασίζοντα. 

 Ενισχύοντας τις γνώσεις του αποφασίζοντα (π.χ. μέσω παροχής πρόσβασης σε 

σχετικές γνώσεις άλλων). 

 Είναι εύκολο και φιλικό (συνήθως παρέχει Γραφική Διεπαφή Χρήστη- GUI) 

προσαρμόσιμο στις ανάγκες, στις αξίες και στην διάθεση απέναντι στον κίνδυνο του 

αποφασίζοντος, ενσωματώνει τη γνώση αυτού ή των άλλων (δεδομένα, μοντέλα, 

επεξεργασίες, κανόνες κ.λπ.),δυνατότητες αλληλεπίδρασης με χρήστη. 

 Υποστηρίζει τον συνδυασμό των ανθρώπινων διανοητικών ικανοτήτων με τις 

δυνατότητες του Η/Υ για τη βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων. 

 Μπορεί να υποστηρίζει ημιδομημένες ή/και αδόμητες αποφάσεις ενός ή και 

περισσοτέρων ιεραρχικών επιπέδων, τόσο σε ατομική όσο και ομαδική λήψη 

αποφάσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:ΠΑΡΟΥΣΑ-ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

1.1 ΕΤΑΙΡΙΚΟ-ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

Η επιχείρηση ΙΚΕΑ αποτελεί ένα καταπληκτικό παράδειγμα επιχείρησης που 

μεταμορφώθηκε στον παγκοσμίως μεγαλύτερο λιανοπωλητή ειδών επίπλωσης και 

εξοπλισμού σπιτιού. 

Προέρχεται από τη Σουηδία. Η Σκανδιναβία έχει παράδοση στην ξυλεία και είναι ευρύτερα 

γνωστή για την ποιότητα στην οποία παράγει. 

Το 1943 ίδρυσε την εταιρεία ΙΚΕΑ που εμπορευόταν έπιπλα και είδη οικιακού εξοπλισμού. 

Οι ρίζες της Κουλτούρας και των Θεμελιωδών Αρχών, βάσει των οποίων αναπτύχθηκε η 

εταιρεία του Ingvar, εντοπίζονται στην περιοχή που γεννήθηκε, τη Smaland. 

Από το 1951 και κάθε χρόνο, τον Αύγουστο εκδίδεται και αποστέλλεται σε όλο τον κόσμο ο 

κατάλογος με τα προϊόντα ΙΚΕΑ. Αρχικά, η εταιρεία δούλευε μόνο με τον κατάλογο και με 

ταχυδρομικές παραγγελίες. Αργότερα στο Almhult του Smaland δημιουργήθηκε ο πρώτος 

εκθεσιακός χώρος, όπου το 1953 μετατράπηκε στο πρώτο κατάστημα ΙΚΕΑ. 

Η πορεία προς την κορυφή είναι σταδιακή και με δυσκολίες. Το 1965 εγκαινιάστηκε στη 

Στοκχόλμη το μεγαλύτερο για την εποχή κατάστημα με το όνομα Στρογγυλός Βασιλιάς 

(Kungens  Kurva), το οποίο καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1970 και ξανάνοιξε τον επόμενο 

χρόνο. Σήμερα, υπάρχουν σε 32 χώρες 186 καταστήματα. Συγκεκριμένα, 29 στη Γερμανία,15 

στις ΗΠΑ, 13 στη Σουηδία και τη Γαλλία, 11 στην Αγγλία, 10 στην Ολλανδία, 9 στον 

Καναδά, και σε άλλες χώρες της Ασίας, όπως η Κίνα, η Σαουδική Αραβία, η Ταϊβάν. 

Στη χώρα μας, το ΙΚΕΑ ήρθε το 2001 στη Θεσσαλονίκη. Στις 24 Απριλίου 2004  άνοιξε το 

κατάστημα της Ανατολικής Αττικής στο εμπορικό πάρκο του αεροδρομίου  Ελ. Βενιζέλος. 

Ο Ingvar συνέχισε να ταξιδεύει ώστε να βρίσκει εργοστάσια παραγωγής επίπλων και 

προϊόντων οικιακού εξοπλισμού, φροντίζοντας πάντα να μειώνει το κόστος του, τα 

εργοστάσια να είναι κοντά στις πρώτες ύλες, να κάνει μεγάλες παραγγελίες, να έχει καλό 

σύστημα διανομής χωρίς μεσάζοντες και τα προϊόντα να μην είναι συναρμολογημένα, αλλά 

σε επίπεδη συσκευασία ώστε να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται πιο εύκολα. 
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Έχοντας ανεπτυγμένο το αίσθημα της συναδελφικότητας, πάντα έβρισκε απλές λύσεις για να 

βοηθά τους προμηθευτές του όταν προέκυπταν προβλήματα,  χαρακτηριστικό δείγμα του 

σύγχρονου επιχειρηματικού πνεύματος. 

Η επιτυχία του βασίστηκε στο ότι εκεί που άλλες επιχειρήσεις ακολούθησαν τις τάσεις της 

αγοράς, ο Ingvar ανέπτυξε επαναστατικές και πρωτοποριακές ιδέες.  Αν σήμερα κανείς θέλει 

να αναζητήσει το κλειδί της επιτυχίας, ο οποιοσδήποτε υπάλληλος, από οποιοδήποτε 

κατάστημα ΙΚΕΑ στον κόσμο είναι σε θέση να δώσει την απάντηση μέσα από τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά στοιχεία: 

*   Τα μέσα επίτευξης στόχων και οι στόχοι είναι προσανατολισμένοι κυρίως στον άνθρωπο 

και όχι αποκλειστικά στην τεχνολογία. 

*   Το πνεύμα είναι πάντα για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. 

*   Χαμηλές τιμές. 

*   Η έκπληξη. 

*   Ξεκάθαρα μηνύματα. 

*   Σουηδικότητα. 

Η εμπειρία ΙΚΕΑ είναι κάτι παραπάνω από προϊόντα για τον εξοπλισμό του σπιτιού. Είναι 

μια μοναδική φιλοσοφία λιανεμπορίου. Για να δουλέψει πρέπει όλοι να είναι στη θέση τους 

και τα πάντα να είναι καλά ρυθμισμένα. 

Η εταιρεία αναμφισβήτητα κατατάσσεται μέσα στις επιχειρήσεις που έχουν  επιτύχει με 

συνέπεια το στόχο της μέσης αύξησης των πωλήσεων κατά 15%  ετησίως για μεγάλες 

χρονικές περιόδους. Αυτό κατέστη δυνατό παίρνοντας μερίδιο αγοράς από  τους 

ανταγωνιστές με την εκμετάλλευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και με εφευρέσεις νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών. 

Ο ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας σχετίζεται πιο στενά με την κουλτούρα και την προσδοκία 

για το τι είναι αποδεκτή ανάπτυξη, παρά με τις εξωτερικές συνθήκες της αγοράς. 

Η καινοτομία του ΙΚΕΑ συνίσταται στις πρωτοποριακές σχέσεις του με πελάτες και 

προμηθευτές αλλά και στις εσωτερικές διαδικασίες και σχέσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται 

από υψηλή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. 
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Οι άνθρωποι του ΙΚΕΑ με την κατάλληλη υποστήριξη βρίσκουν τον τρόπο να παράγουν 

ολοένα και μεγαλύτερες πωλήσεις. Η  δομή της εταιρείας απαλλάσσει  από  περιττές 

γραφειοκρατικές διαδικασίες. Κανάλια επικοινωνίας και καλές εργασιακές  σχέσεις 

διευκολύνουν τη ροή της πολύτιμης γνώσης. 

Σε ότι αφορά στις σχέσεις της επιχείρησης με τους πελάτες της, το ΙΚΕΑ δεν προσφέρει 

απλώς χαμηλές  τιμές, αλλά  εισάγει μια  καινοτομική διάσταση στον  καταμερισμό των 

ρόλων,  όπου   θέτει  την   ακόλουθη  συνθήκη:   το  ΙΚΕΑ   υπόσχεται  να   παραδώσει 

καλοσχεδιασμένα  προϊόντα σε  σταθερά  χαμηλές τιμές,  αν  οι πελάτες  αναλάβουν  να 

εκτελέσουν κάποιες  εργασίες που  παραδοσιακά γίνονται  από τους  κατασκευαστές και τους 

λιανοπωλητές,  όπως η συναρμολόγηση  των προϊόντων και η  παράδοσή τους  στα σπίτια 

των πελατών. 

Όσον αφορά στους προμηθευτές,  οι σχέσεις είναι σταθερές με  τη μορφή μακροχρόνιας 

συνεργασίας. 
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1.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα αναλυθούν διεξοδικά το εσωτερικό και εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης ΙΚΕΑ καθώς και θα μελετηθούν λεπτομερειακά οικονομικά 

λειτουργικά και διοικητικά μεγέθη ώστε να κατανοηθεί καλύτερα το προφίλ της εταιρίας. 

Πιο συγκεκριμένα αρχικά, θα γίνει μια σύντομη αναφορά για το ίδιο το κατάστημα της ΙΚΕΑ 

το οποίο θα συνοδευτεί από το όραμα και τις βασικές δραστηριότητές της. Έπειτα θα 

ακολουθήσει η βασική ιδέα της επιχείρησης που κρύβεται πίσω από τις θεμελιώδεις αρχές 

της για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη συλλέγοντας και προσφέροντας τα προϊόντα 

της σε χαμηλές τιμές.  

Εν συνεχεία θα αναφερθούμε στο οργανόγραμμα της εταιρίας και τους ανθρώπους που 

βρίσκονται πίσω από αυτό το μεγάλο όραμα και έπειτα θα περάσουμε στην ανάλυση των 

ισολογισμών και της S.W.O.T Analysis ώστε να διακρίνουμε με ακρίβεια τις απειλές που 

μπορεί να δεχθεί η επιχείρηση καθώς και τις ευκαιρίες που μπορεί να αποκτήσει σε σχέση 

πάντα με τους κύριους ανταγωνιστές της που ποικίλουν ανά τον κόσμο. Τέλος αναφερόμαστε 

και στη μεθοδολογία του Porter στην οποία βασίστηκε η ΙΚΕΑ για να μπορέσει να γίνει μια 

γνωστή και παγκόσμια μάρκα και εκτός Σουηδίας. 
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1.1.2 ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΕΑ 

 Περιγραφή και λειτουργία 

 

Τα καταστήματα σε  όλες τις περιοχές είναι  πανομοιότυπα, γεγονός που  επιτρέπει στον 

επισκέπτη  να  έχει  μια  αίσθηση  άνεσης  αν  έχει  ήδη  επισκεφτεί  κατάστημα  άλλης 

περιοχής. 

Ένα κατάστημα  ΙΚΕΑ συνεχώς  αγωνίζεται για  τη θέση του  ηγέτη στην  αγορά.  Είναι 

ουσιαστικής σημασίας να είναι μεγαλύτερο  σε διαστάσεις από τα ανταγωνιστικά και σε 

τέτοιο σημείο ώστε να διακρίνεται από μακριά. 

Το  μπλε-κίτρινο   κάνει  το   κατάστημα  εμφανές  από   απόσταση  προσθέτοντας   ένα 

αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα από πλευράς marketing. Πάντα υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα   

καταστήματα    ΙΚΕΑ,   τα    οποία   βρίσκονται    συνήθως   κοντά   σε μεγάλο 

αυτοκινητόδρομο,  κοντά σε  μεγάλο  αστικό  κέντρο,  σε εμπορικά  πάρκα,  με  parking 

μεγάλης  χωρητικότητας,   συχνά  κοντά   σε  άλλα  μεγάλα   καταστήματα.  Όλα   αυτά 

συνδράμουν στην  εύκολη πρόσβαση των επισκεπτών  και στην συνεχή  υπενθύμιση της 

δυναμικής ύπαρξης του ΙΚΕΑ στην αγορά. 

Ο επιχειρησιακός  στόχος κάθε  καταστήματος είναι  να μετατρέπει  τους επισκέπτες σε 

ικανοποιημένους πελάτες, οι οποίοι απολαμβάνοντας τα ψώνια στο ΙΚΕΑ, θα αγοράσουν όσο 

μπορούν περισσότερο  και θα επισκεφθούν το  κατάστημα πολλές φορές μέσα  στον ίδιο 

χρόνο. Για το λόγο  αυτό, το κατάστημα πρέπει να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο  ώστε όχι μόνο 

να εξυπηρετεί τις αναγκαίες αγορές των πελατών, αλλά επίσης να προκαλεί και αυθόρμητες 

αγορές, με το να κεντρίζει την προσοχή τους σε πράγματα που δεν γνώριζαν πως είχαν 

ανάγκη πριν μπουν στο κατάστημα, πάντα μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον. 

Όσο  μεγάλο   και   να  είναι   ένα  κατάστημα   ΙΚΕΑ  πρέπει   να  λειτουργεί   ομαλά, 

αποτελεσματικά και με λογικό  κόστος. Αυτό συνεπάγεται πως πρέπει να  είναι ικανό να 

δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών και να τους παρέχει τις προβλεπόμενες ευκολίες ώστε 

αυτοί να ξοδέψουν όσο χρόνο αυτοί θεωρούν αρκετό. 

Ο σχεδιασμός του καταστήματος πρέπει να προβλέπει τη σωστή παρουσίαση,  διαχείριση και 

πώληση  των  προϊόντων, και  να προκαλεί  την  ανάλογη εμπορική  εντύπωση στον πελάτη  

από  το  parking ως  την  έξοδο.  Η  εταιρεία  πάντα δίνει  μεγάλη  έμφαση  στην 

αρχιτεκτονική και στη χωροταξία των καταστημάτων. 
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Μια υγιείς και δυναμική συνεργασία μεταξύ των τμημάτων Πωλήσεων (Sales), Logistics και  

Επικοινωνίας  &  Εσωτερικής  Διακόσμησης  (Communication  &   Interior  Design) επιφέρει  

τα καλύτερα  αποτελέσματα,  όσον  αφορά  στην εφαρμογή  των  Θεμελιωδών 

Αρχών  του  ΙΚΕΑ,   και  κατά  συνέπεια  στην  εμπορικότητα   του  καταστήματος.  Οι 

Θεμελιώδεις Αρχές  του ΙΚΕΑ παίρνουν  σάρκα και οστά  μέσα στο κατάστημα,  με την 

επιτυχή παρουσίαση της συλλογής των προϊόντων. 

1.1.3 OΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ 

 

Το  όραμα: «να  δημιουργήσουμε  μια καλύτερη  καθημερινή  ζωή για  τους  πολλούς του 

κόσμου». 

Η Επιχειρηματική  ιδέα:  «να προσφέρουμε  μια μεγάλη  σειρά καλά  σχεδιασμένων και 

λειτουργικών προϊόντων, σε τιμές  τόσο χαμηλές ώστε να μπορούν να  τα αποκτήσουν όσο 

δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι». 

Η ιδέα του ανθρώπινου δυναμικού: «φτιάχνουμε το περιβάλλον μέσα  στο οποίο, απλοί, 

απέριττοι  άνθρωποι,  έχουμε  τη  δυνατότητα  να  αναπτυχθούμε  και  επαγγελματικά  και 

προσωπικά καλυτερεύοντας την καθημερινή ζωή – και τη δική μας και των πελατών μας». 

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη βασική ιδέα της ΙΚΕΑ που συνδυάζει χαμηλό κόστος, 

καλό σχεδιασμό προϊόντων και καλή λειτουργία καθώς αναφέρει πως οι σχεδιαστές της 

ΙΚΕΑ δεν χρησιμοποιούν την ικανότητα του σχεδιασμού ως μέσω αύξησης της τιμής 

αντιθέτως η ΙΚΕΑ χρησιμοποιεί την καινοτομία και την χαμηλού κόστους μέθοδο, χωρίς να 

ρίξει την ποιότητα των προϊόντων της, προς όφελος του τελικού καταναλωτή. 
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1.1.4 ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Ένα σύνολο κοινά αποδεκτών αρχών 

Η εταιρεία  Inter IKEA  Systems B.V. είναι ιδιοκτήτης  του ΙΚΕΑ  Concept, δηλαδή των 

Θεμελιωδών Αρχών  του  ΙΚΕΑ. Οι  χρήστες  έχουν δικαίωμα  να γίνουν  κοινωνοί  των 

Αρχών αυτών μέσω της άδειας franchise από την Inter IKEA Systems B.V. 

Οι αρχές αυτές συνίσταται στα εξής στοιχεία: 

Το product  range, δηλαδή τη συλλογή  των προϊόντων που ουσιαστικά αποτελεί την 

ταυτότητα του ΙΚΕΑ. 

Τα αποτελεσματικά συστήματα και μέθοδοι. 

 

Τα σύμβολα του ΙΚΕΑ (trademark, slogans κ.λπ.) 

Οι Θεμελιώδεις Αρχές του ΙΚΕΑ έχουν διαμορφωθεί μέσα σε μια  περίοδο πάνω από  50 

χρόνων και αποτελούν την εξέλιξη μιας σειράς εμπειριών σε πολλά διαφορετικά πεδία. 

Το  σημερινό  αποτέλεσμα  είναι ένα  δυνατό,  δοκιμασμένο  και  εφαρμοσμένο  σύνολο 

Αρχών,  που   αποδεικνύουν   το  πώς   είναι  δυνατό   να  συνδυαστεί   μια  παγκόσμια 

επιχειρηματική  ιδέα   με  τοπικές  επιχειρηματικές   ευκαιρίες,  ώστε  να   επιτευχθεί  η 

φιλοδοξία  «να  δημιουργήσουμε  μια  καλύτερη  καθημερινότητα  για  τους   πολλούς  του 

κόσμου». 

Οι Θεμελιώδεις  Αρχές είναι δυναμικές,  με την  έννοια ότι  ποτέ δε θα  τελειοποιηθούν. 

Εξελίξεις σημειώνονται καθημερινά σε όλα τα μέρη του κόσμου όπου δραστηριοποιείται το 

ΙΚΕΑ. Αποδεδειγμένα, η ραχοκοκαλιά της επιτυχίας διαμορφώθηκε από την πίστη και την 

προσκόλληση σε αυτές. 

Η επιτυχημένη και  επικερδής εφαρμογή των  Θεμελιωδών Αρχών του  ΙΚΕΑ εξαρτάται από 

τη διεκπεραίωση ενός αριθμού σημαντικών δραστηριοτήτων όπως οι προμήθειες, οι 

πωλήσεις,  η  παραγωγή,  η  ανάπτυξη,  το   marketing,  η  διοίκηση,  η  αποθήκευση, η 

μεταφορά, η εκπαίδευση, η συντήρηση κ.λπ. 

Οι εξελίξεις και η πρόοδος που έχουν σημειωθεί ακριβώς στον  τόπο διεκπεραίωσης των 

παραπάνω  δραστηριοτήτων,  δηλαδή  στο εργοστάσιο,  στο  γραφείο  προμηθειών,  στα 
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καταστήματα κ.λπ.  έχουν συμβάλει  ουσιαστικά στην  αποκρυστάλλωση των  ιδεών και 

Θεμελιωδών  Αρχών   του  ΙΚΕΑ.   Η  με   κόπο  κερδισμένη   εμπειρία  καθώς   και  η 

αποτελεσματική ανταλλαγή ιδεών έχουν επίσης συμβάλει σημαντικά. 

Οι αξίες, οι νόρμες, οι άτυποι κανονισμοί  είναι σταθερά στοιχεία τα οποία δημιουργούν 

ταυτότητα, δέσιμο και δύναμη μεταξύ των συναδέλφων του ΙΚΕΑ παγκοσμίως. Το  1976 ο   

Ingvar  Kamprad   έκανε  την  σύνοψη  αυτών   των  στοιχείων  τα  οποία   αργότερα 

αποτέλεσαν την «Παρακαταθήκη ενός Εμπόρου Επίπλων»: 

Οι λέξεις-κλειδιά που συνοψίζουν τις Θεμελιώδεις Αρχές είναι: 

•   Συναδελφικότητα και ενθουσιασμός 

•   Συνεχής διάθεση για ανανέωση – θέληση για αλλαγή 

•   Αίσθηση του κόστους 

•   Διάθεση για αποδοχή και καταμερισμό ευθυνών 

•   Ταπεινότητα στη συμπεριφορά και τις ιδέες 

•   Απλότητα – στη συμπεριφορά και στις λύσεις 

•   Ηγεσία μέσα από το παράδειγμα 

• Τόλμη για διαφορετικότητα – συνεχής δοκιμή μη συμβατικών λύσεων,  αποφεύγοντας την 

ανακάλυψη του τροχού από την αρχή 

•   Επαφή με την πραγματικότητα στις καθημερινές δραστηριότητες 

•   Η σημασία να παλεύεις για το στόχο – μεγαλύτερη αξία έχει η  πορεία προς το στόχο παρά 

αυτός ο ίδιος 

Η κατανόηση και η  εξοικείωση με την κουλτούρα του  ΙΚΕΑ είναι βασική προϋπόθεση για 

την πρακτική εφαρμογή των Θεμελιωδών Αρχών του ΙΚΕΑ. 
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1.1.5 ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

IKEA WAY – IWAY (Κώδικας Δεοντολογίας IWAY) 

 

Το 2000, η ΙΚΕΑ εξέδωσε κώδικα δεοντολογίας για τους προμηθευτές, γνωστός ως IWAY ( 

ΙΚΕΑ :τρόπος για την αγορά Οικιακού Εξοπλισμού Προϊόντων). Στόχος της ΙΚΕΑ είναι ότι 

όλα τα ΙΚΕΑ (προμηθευτές για σπίτι και επίπλωση) θα πρέπει να συμμορφώνονται με όλες 

τις απαιτήσεις του παρόντος κώδικα από το τέλος του 2012 . Νέοι προμηθευτές πρέπει να 

συμμορφώνονται με τις start-up απαιτήσεις IWAY (χωρίς καταναγκαστική εργασία και χωρίς 

παιδική εργασία) πριν τους επιτραπεί να παρέχουν στην ΙΚΕΑ, ενώ δίνεται ένα μέγιστο 

χρονικό όριο εκτέλεσης 12 μηνών από την πρώτη ημερομηνία παράδοσης για όλες τις άλλες 

απαιτήσεις IWAY. Το IWAY περιλαμβάνει την ακόλουθη απαίτηση προμηθευτή: ". Ενέργεια 

Μείωση - Ο προμηθευτής ΙΚΕΑ θα μετρήσει και την κατανάλωση ενέργειας ρεκόρ για όλα 

τα κτίρια και τις διαδικασίες με  στόχο τη μείωση, η οποία ορίζεται σε ετήσια βάση." 

 

Πρωτοβουλίες με τους προμηθευτές ξύλο και βαμβάκι 

 

Για το ξύλο, η ΙΚΕΑ έχει καθορίσει ένα σύστημα απαιτήσεων 4-επιπέδων για τους 

προμηθευτές της. Επίπεδο 1 είναι υποχρεωτική, και το επίπεδο 4 αντιστοιχεί σε 

πιστοποιημένα προϊόντα ξύλου (σύμφωνα με την ετικέτα FSC Stewardship Council Δασών). 

Η ΙΚΕΑ παρακολουθεί και δημοσιεύει το ποσοστό των προμηθευτών της συμμόρφωσης με 

Επίπεδο 2 (94% το FY07) και Επίπεδο 4 (6% το FY07) . Η ΙΚΕΑ διεξάγει σεμινάρια και 

μαθήματα κατάρτισης στη Ρωσία και την Κίνα, μαζί με εκπροσώπους από δασικές εταιρείες 

και αρχές, όπως τελωνεία. 

 

Η ΙΚΕΑ ενθαρρύνει επίσης τους προμηθευτές να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία της 

WWF για το Παγκόσμιο Δάσος & Trade Network (GFTN) ώστε να ενισχύσουν τη δέσμευσή 

τους για την εξάλειψη της παράνομης υλοτομίας και την προώθηση της υπεύθυνης 

δασοκομίας. Στην Κίνα, η ΙΚΕΑ συνεργάζεται με το πρόγραμμα Rainforest Alliance ,τη 

WWF Κίνα και την Κινεζική Ακαδημία των Δασών, εκτός από το Συμβούλιο Διαχείρισης 

Δασών (FSC), για τη βελτίωση των προτύπων της διαχείρισης των δασών και της 

διαθεσιμότητας των πιστοποιημένων ξύλων. 

 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης προμηθευτή καθώς και του λογιστικού ελέγχου 

 Η ΙΚΕΑ έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης προμηθευτή, το οποίο εργάζεται για να 

βελτιώσει τις επιδόσεις του προμηθευτή σε μια σειρά κριτηρίων αειφορίας 

(συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης). Όλοι οι 1.074 προμηθευτές ΙΚΕΑ σπίτι- 

επίπλωση από όλο τον κόσμο έχουν ταξινομηθεί με βάση την ικανότητα, την απόδοση και τις 

δυνατότητες τους μακροπρόθεσμα, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της αειφορίας. 

Αρχικά, περίπου 200 προμηθευτές με την υψηλότερη κατάταξη προτεραιότητας είναι 

επιλέξιμοι για να είναι μέρος ενός Προγράμματος Ανάπτυξης (SDP) Προμηθευτή. 

 

Κατά τη διάρκεια του SDP (φάση της ανάλυσης), η ΙΚΕΑ προσδιορίζει έναν περιορισμένο 

αριθμό προμηθευτών με ιδιαίτερο δυναμικό για τη βελτίωση των επιδόσεων σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή, και προσφέρει υποστήριξη για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Η 
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υποστήριξη αυτή μπορεί να παρέχεται μέσα σε έξι βασικές κατηγορίες: τη βιωσιμότητα, την 

αγορά (συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών), την εφοδιαστική ικανότητα, την 

κατασκευή, την ποιότητα και την ανάπτυξη του προϊόντος. Η SDP Βιωσιμότητα 

επικεντρώνεται σε δύο υποκατηγορίες: την ενέργεια και το νερό. Η υποστήριξη αυτή 

περιλαμβάνει βοήθεια στον εντοπισμό ευκαιριών ενεργειακής απόδοσης σε προμηθευτές για 

το σπίτι-επίπλωση και ευαισθητοποίηση των προμηθευτών για τα οφέλη της ενεργειακής 

απόδοσης. Το καθεστώς είχε ένα συγκεκριμένο στόχο για την αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης σε προμηθευτές σπίτι επίπλωση κατά 30%. 

 

  

Κλίμα θετικές ευκαιρίες για Προμηθευτές - WWF εταιρικής σχέσης 

 

Από το 2007, η ΙΚΕΑ έχει συνεργαστεί με τη WWF στο θέμα «Κλιματική αλλαγή, θετικές 

ευκαιρίες για Προμηθευτικά προγράμματα . Στο πλαίσιο αυτό, μια καινοτομία «πρόσκληση» 

συστάθηκε για να βρούμε νέες λύσεις για τον εντοπισμό των τεχνολογιών με  χαμηλή 

εκπομπή άνθρακα ώστε να κάνουν οι προμηθευτές πιο επιτυχή την επιχείρησή τους. Ως 

αποτέλεσμα αυτού, περισσότερες από 30 εταιρείες που προτείνουν καινοτόμες λύσεις για τη 

βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας, όπως η διαδικασία ξήρανσης για υγρά υφάσματα ή 

χύτευση με έγχυση σε πλαστικό. Η ΙΚΕΑ τώρα προχωρά σε αξιολόγηση των προτάσεων 

ώστε να βρει ευκαιρίες για συνεργασία με τους προμηθευτές. Οι Προμηθευτές δε 

συγκεντρώθηκαν στη Βαρσοβία και στην Πράγα στις ειδικές εκδηλώσεις για να μάθουν και 

να συζητήσουν λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας 

σύμβουλοι έχουν ετοιμάσει εκθέσεις για την Πολωνία και την Κίνα για την εξεύρεση κοινά 

κλιμακούμενων λύσεων σε εμπόδια που παρεμποδίζουν τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών. Το έργο αυτό διήρκεσε μέχρι το τέλος του 

2011. 

 

  

Προμηθευτής Αποδοτικότητας Energy Project - WWF εταιρικής σχέσης 

 

Εκτός από την εργασία της με τη WWF, η ΙΚΕΑ δημιούργησε ένα «Σχέδιο Ενεργειακής 

Απόδοσης Προμηθευτών (SEEP) το 2008 σε συνεργασίες με τη WWF, μεταξύ των έξι υλικά 

υψηλών εντάσεων ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων γυαλί. Οι βασικοί στόχοι του SEEP 

είναι να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και να αυξήσει την 

ανταγωνιστικότητα μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης .Η ΙΚΕΑ έχει επιλέξει 

δέκα προμηθευτές στην Κίνα και την Πολωνία, στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος 

για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Οι προμηθευτές πρέπει να συνεργαστούν με την 

IKEA και τη WWF και να εντοπίζουν τις ευκαιρίες της ενεργειακής απόδοσης, επιτρέποντας 

έτσι τους επί τόπου ελέγχους. 

 

Ένα σχέδιο εξ ορθολογισμού για τη Βελτίωση της IKEA 

 

Όπως έχει αποδειχθεί ανωτέρω, η ορθολογική σχεδίαση της βελτίωσης για την IKEA 

σχετίζεται άμεσα με την αλλαγή της ηγεσίας και της δημοκρατικής, παρά αυταρχικής 

διαχείρισης. Μια τέτοια δραματική και θεμελιώδη αλλαγή στην ΙΚΕΑ πρέπει να εφαρμοστεί 

με αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να εξαλειφθούν οι πιθανότητες αρνητικών επιπτώσεων της 
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αλλαγής σε διάφορες επιχειρηματικές διαδικασίες. 

 

Burke-Litwin μοντέλα των οργανωτικών αλλαγών μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή των προτεινόμενων αλλαγών στην ΙΚΕΑ. 

"Σύμφωνα με το μοντέλο Burke-Litwin της αλλαγής, όπου έχει προγραμματιστεί αλλαγή ρέει 

από την κορυφή (εξωτερικό περιβάλλον) προς τα κάτω (απόδοση). Στα βέλη που δείχνουν 

προς τα κάτω δίνονται πιο χαλαρό βάρος. Έτσι, σε σχέση με την οργανωτική αλλαγή, το 

εξωτερικό περιβάλλον έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο. Στο εσωτερικό της οργάνωσης, οι 

μετασχηματιστικοί παράγοντες έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο »(Sharma, 2006, σελ.65). 

 

 

Οι Ingols et al (2011) χωρίζουν τις μεταβλητές του Burke-Litwin μοντέλου σε δύο 

κατηγορίες: μετασχηματιστικοί παράγοντες και παράγοντες συναλλαγών . Κατά συνέπεια, το 

περιβάλλον, η ηγεσία, η αποστολή η στρατηγική και ο πολιτισμός θεωρούνται ότι είναι 

μετασχηματιστικοί παράγοντες, ενώ όλες οι υπόλοιπες μεταβλητές είναι συναλλαγής.  

Σύμφωνα με το μοντέλο θα πρέπει να προωθηθούν οι προτεινόμενες αλλαγές στο ΙΚΕΑ από 

την κορυφή προς τα κάτω. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να προωθηθεί το νέο δημοκρατικό στυλ 

διοίκησης που πρέπει να ενσωματωθεί στην εταιρική κουλτούρα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

μέσα από τον διορισμό ενός παράγοντα αλλαγής, ιδανικά ο κ Ohlsson να δώσει το 

παράδειγμα και να καταδείξει τα πλεονεκτήματα του δημοκρατικού στυλ διαχείριση με 

πρακτικό τρόπο. 
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Επιπλέον, προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της 

αλλαγής η προτεινόμενη δημοκρατική διαχείριση θα πρέπει να ενσωματωθεί στα στρατηγικά 

σχέδια της ΙΚΕΑ, την οργανωτική δομή της εταιρείας, καθώς και τα συστήματα και τις 

πολιτικές της. 

Με τον τρόπο αυτό το κλίμα εργασίες εντός της ΙΚΕΑ μπορεί να βελτιωθεί με έναν 

επιθυμητό τρόπο και οι ατομικές ανάγκες και αξίες μπορούν να τροποποιηθούν για να 

εκτιμήσουν τις αρχές του δημοκρατικού συστήματος διαχείρισης. 

 

1.1.6 Η  ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ ΠΙΣΩ  ΑΠΟ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ:  Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΕΠΙΠΛΩΝ  ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ 

 

Οι χαμηλές τιμές αποτελούν προϋπόθεση για την εκπλήρωση της κοινωνικής φιλοδοξίας η 

οποία καθορίζει το όραμα του  ΙΚΕΑ, που όπως προαναφέρθηκε είναι η βελτίωση της 

καθημερινότητας των πολλών του κόσμου. Τι σημαίνει όμως προϊόντα σε χαμηλές τιμές; 

Σίγουρα δε σημαίνει πως τα προϊόντα είναι φτηνά όσον αφορά στη λειτουργικότητα  και την  

τεχνική  ποιότητά   τους.  Τα  προϊόντα   ΙΚΕΑ  σίγουρα  δεν  είναι   προϊόντα  για 

περιορισμένη χρήση ή για ‘πέταμα’. Είναι πράγματι λειτουργικά  και καλοφτιαγμένα και 

συντροφεύουν για πολύ καιρό τον καταναλωτή. 

Η ποιότητα όμως δεν είναι αυτοσκοπός. Ο περισσότερος κόσμος  κατέχει περιορισμένο  

εισόδημα, και  σε αυτούς  ακριβώς απευθύνεται  πρωτίστως  το ΙΚΕΑ.  Ο βασικός κανόνας  

είναι να  διατηρείται το  επίπεδο των  τιμών  πολύ χαμηλό.  Το νόημα λοιπόν των χαμηλών 

τιμών είναι ότι δεν θυσιάζεται η ποιότητα  ή η λειτουργικότητα για να επιτευχθεί η χαμηλή 

τιμή. 

Πάντα  παρακολουθούνται οι  τιμές  του ανταγωνισμού  και εξασφαλίζεται  διαφορά  σε 

αυτές. Σε  κάθε οικογένεια προϊόντων  περιλαμβάνεται μια  προσφορά  value-for-money. 

Κάθε οικογένεια  προϊόντων επίσης,  διαθέτει και  BTI  (breath-taking item,  δηλαδή ένα 

προϊόν σε τιμή τόσο χαμηλή που οι πελάτες χάνουν την αναπνοή τους όταν τη βλέπουν). 

Φυσικά η  διατήρηση της  εικόνας  των χαμηλών  τιμών προκαλεί  απαιτήσεις από  τους 

εργαζόμενους στους τομείς της ανάπτυξης προϊόντων, σχεδιασμού, αγοραστές, πωλητές, 

αποθηκάριους κ.λπ. διότι από τις δραστηριότητες αυτές επιτυγχάνεται η  διαφορά στην 

τελική τιμή των προϊόντων. 
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1.1.7 Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΚΕΑ – ΤΟ  RANGE 

 

Κατάλογος 

 

Για να κάνετε τα ψώνια πιο εύκολη και άνετη εμπειρία, η IKEA παρέχει καταλόγους, 

μετροταινίες, λίστες αγορών και μολύβια για συγγραφή σημειώσεων και των μετρήσεων. 

Κύριος στόχος των καταστημάτων είναι να συγκεντρώσει τα πάντα για το σπίτι κάτω από μία 

στέγη. Υπάρχουν IKEA pick-up αυτοκίνητα / διαθέσιμα προς ενοικίαση ανάλογα με τις 

τελωνειακές αγορές ποδηλάτων. Επίσης, σχάρες οροφής αυτοκινήτου είναι διαθέσιμες για 

αγορά σε τιμή χαμηλού κόστους. Οι δαπάνες διατηρούνται υπό έλεγχο ξεκινώντας από το 

επίπεδο του σχεδιασμού της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας. Η ΙΚΕΑ διατηρεί επίσης το 

κόστος κάτω από τη συσκευασία των συμπαγή αντικειμένων με επίπεδη τυποποιημένη 

συσκευασία και στοίβαγμα όσο το δυνατόν περισσότερο για να μειώσει το χώρο 

αποθήκευσης κατά τη διάρκεια και μετά τη διανομή στη διαδικασία της εφοδιαστικής 

Το range 

 

Η  συλλογή  των  προϊόντων  επίπλωσης  και οικιακού  εξοπλισμού,  δηλαδή  το   range, 

θεωρείται η  ταυτότητα  του ΙΚΕΑ  και χρησιμεύει  και σαν  υπενθύμιση  της ιδέας  των 

χαμηλών τιμών. Τα  προϊόντα ΙΚΕΑ πωλούνται μόνο  στα καταστήματα που συνάπτουν 

σύμβαση franchising με την Inter IKEA Systems B.V. 

H συλλογή που διαθέτει ένα κατάστημα αποτελείται από αντικείμενα για όλο το οικιακό 

περιβάλλον, δηλαδή για κάθε μεριά του σπιτιού, μέσα και έξω. Μπορεί να περιλαμβάνει 

επίσης  εργαλεία,  σκεύη,  στολίδια, σύνεργα  για  απλές  κατασκευές,  ίσως  ακόμα  και 

αντικείμενα για  δημόσια κτίρια.  Πάντα όμως  πρέπει να  περιλαμβάνει τα  βασικά είδη κάθε 

οικογένειας προϊόντων. 

Στόχος του range είναι να καλύπτει όλους τους χώρους του σπιτιού με διαφορετικά, λιτά, 

καλοσχεδιασμένα  και λειτουργικά  προϊόντα  σε  τιμές  που οι  πολλοί  να  μπορούν να 

αντέξουν. 
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Κατηγοριοποιώντας τους επισκέπτες  και εν δυνάμει πελάτες  σε ομάδες ανάλογα με  τις 

συνθήκες  ζωής τους,  οι χαμηλών  τιμών προσφορές  του  ΙΚΕΑ βρίσκουν  έδαφος,  και 

εξασφαλίζουν μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές ευκαιρίες για κάθε αγορά του κόσμου. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη βασική συλλογή  προϊόντων, δηλαδή στα τυπικά προϊόντα 

ΙΚΕΑ. Η  βασική συλλογή έχει το  δικό της προφίλ,  αντικατοπτρίζει ένα τρόπο  σκέψης 

ευθύτητας και  απλότητας. Χαρακτηρίζεται  από αντοχή  και ενσωματώνεται εύκολα  σε κάθε 

στυλ διαβίωσης. Ακτινοβολεί τα στοιχεία ενός απλού, εύκολου και φυσικού τρόπου ζωής. 

Εκφράζεται μέσα από  τις απλές φόρμες, την πολυχρωμία,  το ανάλαφρο ύφος και τη 

νεανικότητα απευθυνόμενη στις νεανικές καρδιές των ανθρώπων κάθε ηλικίας. 

Η ύπαρξη επίσημης βασικής συλλογής προϊόντων είναι το κλειδί της εμπορικής επιτυχίας των 

Θεμελιωδών Aρχών του ΙΚΕΑ. Τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είναι: 

 Για  την  εταιρεία:  ότι  συντονίζονται  καλύτερα οι  διαδικασίες  και  περικόπτονται 

κόστη.   Η  μακροχρόνια   δέσμευση   για  χρήση   της   παραγωγικής  ικανότητας   

των προμηθευτών. Μαζική παραγωγή και παραγγελίες που μειώνουν το σταθερό ανά 

μονάδα κόστος (οικονομίες κλίμακας). Οι σχεδιαστές των προϊόντων δουλεύουν 

ενσωματωμένοι στην παραγωγή. Ενίσχυση της ταυτότητας και του λογότυπου ΙΚΕΑ. 

Μοναδικότητα.  

 Για τους πολλούς του κόσμου: ότι ανακαλύπτουν ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι, 

σε προσιτές τιμές, με σωστή σχέση τιμής – αξίας. 

Οι μόδες έρχονται και παρέρχονται. Η βασική συλλογή προϊόντων όμως, δεν ακολουθεί 

εποχιακές  τάσεις  και ρεύματα.  Μόνο  μακροπρόθεσμες  μεταβολές  σε  στυλ,  γούστα, 

συνήθειες και στάσεις ζωής επηρεάζουν την βασική συλλογή προϊόντων. 

Πέρα από  τη βασική  συλλογή, τα  διαφορετικά στυλ  της ευρύτερης σειράς  προϊόντων 

είναι: νεανικό,  σουηδικό,  μοντέρνο, παραδοσιακό.  Η κλίμακα  των  τιμών έχει  πολλές 

διαβαθμίσεις, όπως  back  off (ένα  προϊόν σε  πολύ χαμηλή  τιμή το οποίο  αποθαρρύνει τους 

ανταγωνιστές να προσφέρουν ένα συναφές  προϊόν στα καταστήματά τους λιανικής 

πώλησης),  BTI, χαμηλή,  μεσαία, υψηλή.  Άλλο χαρακτηριστικό  της σειράς  προϊόντων 

είναι  το  πλάτος και  το  βάθος  της.  Πλάτος  ορίζεται  η ικανότητα  της  συλλογής  να 

εντυπωσιάζει τους πολλούς του κόσμου  με την ποικιλία σε είδη που διαθέτει και βάθος είναι 

ο  αριθμός  των εναλλακτικών  λύσεων που  προσφέρονται  στον πελάτη  για κάθε είδος. 
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Το range αποτελεί ένα  καθιερωμένο οδηγό για την επιλογή των προϊόντων  που πωλούν τα 

καταστήματα, την κατανομή τους,  τη λειτουργικότητα και την ποιότητά τους. Όμως, πρέπει 

πάντα να ακολουθεί κάποιους περιορισμούς ώστε  να μην επηρεάσει αρνητικά το συνολικό  

προφίλ  των  χαμηλών  τιμών.   Κριτήρια  επιλογής  της  συλλογής  για  κάθε κατάστημα 

είναι η εμπορικότητα  σε ανάλογες αγορές, οι τάσεις της διεθνούς  αγοράς,  η τοπική  

πραγματικότητα, το  μέγεθος  του  καταστήματος, η  διασφάλιση  της εύρυθμης λειτουργίας 

1.2 IKEA GROUP AND ORGANIZATIONAL CHART 

Η ΙΚΕΑ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα καλά σχεδιασμένων, λειτουργικών και οικονομικών 

προϊόντων οικιακού εξοπλισμού. Ο ιδρυτής των ΙΚΕΑ, Ingvar Kamprad, ήθελε να 

δημιουργήσει μια ιδιοκτησιακή δομή που ξεχώριζε για την ανεξαρτησία της και μια 

μακροπρόθεσμη προσέγγιση. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, από το 1982, ο Όμιλος ΙΚΕΑ ανήκει σε ένα ίδρυμα στην 

Ολλανδία. Το ίδρυμα ονομάζεται Stichting INGK και σκοπός του είναι η ενίσχυση  του 

φιλανθρωπικού ταμείου στην Ολλανδία και η επανεπένδυση στην Ομάδα ΙΚΕΑ. 

Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε πόσους τομείς και προσωπικό απασχολείται για την 

παραγωγή, τον εφοδιασμό, τις επεκτάσεις της επιχείρησης και τις ομαδικές λειτουργίες του 

προσωπικού υπό την επίβλεψη πάντα του CEO. 
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Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην ολοκλήρωση της προϊοντικής αλυσίδας, στην ανάπτυξη 

προϊόντων για την παραγωγή, στη διανομή και στη λιανική. 

Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται το οργανόγραμμα και η δομή 

των εταιριών του Ομίλου ΙΚΕΑ (IKEA GROUP). 
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Όπως μπορεί να διακρίνει κανείς στο παραπάνω διάγραμμα διευθύνων σύμβουλος (CEO) της 

επιχείρησης είναι ο Micheal Ohlisson ο οποίος θεωρείται το πιο υψηλόβαθμος στέλεχος σε 

μια εταιρεία, καθώς οι πρωταρχικές ευθύνες του περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση 

σημαντικών εταιρικών αποφάσεων, τη διαχείριση των συνολικών εργασιών και των πόρων 

μιας επιχείρησης, και ενεργεί ως το κύριο μέσω επικοινωνίας μεταξύ του διοικητικού 

συμβουλίου και των εταιρικών πράξεων. Έπειτα ακολουθούν ο επικεφαλής των οικονομικών 

υπηρεσιών (CFO), ο νομικός σύμβουλος(LEGAL), ο υποδιευθυντής (VICE PRESIDENT) 

και ο υπεύθυνος της Βιομηχανίας (INDUSTRY I&D). 

 

1.2.1 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
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Η παρούσα οργανωτική δομή μπορεί να οριστεί ως εξαιρετικά λειτουργική με μια παγκόσμια 

στρατηγική στην αγορά. Εξ αυτού η ΙΚΕΑ είναι σε θέση να διατηρήσει τον κεντρικό έλεγχο 

πάνω στις λειτουργικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα να επωφεληθεί του χαμηλού κόστους 

και της βελτίωσης της ποιότητας από διεθνείς προμηθευτές. Στην κορυφή του διαγράμματος 

βρίσκεται ο έλεγχος της στρατηγικής κατεύθυνσης ο οποίος βελτιώνεται και οι λειτουργικές 

απολύσεις ελαχιστοποιούνται. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της 

διαδικασίας logistics, η οργάνωση έχει ενσωματώσει διαδικασίες προμήθειας και διανομής 

σύμφωνα με μία λειτουργία ομπρέλα. Καθώς η ΙΚΕΑ συνεχίζει να επεκτείνεται στο 

εξωτερικό, η σημασία της κεντρικής στρατηγικής κατεύθυνσης θα αυξάνεται. Η ταχεία 

διεθνοποίηση πυροδοτεί μια σειρά προκλήσεων που επιβλήθηκαν στην έδρα της, στη 

Σουηδία π.χ. αυξανόμενη δυσκολία να ανταποκριθούν στις εθνικές ανάγκες και πολιτιστικές 

αποχρώσεις, επιπτώσεις των αναδυόμενων δημογραφικών τάσεων αναγκάζοντας την ΙΚΕΑ 

για να διευρύνει τη στρατηγική εστίαση της και να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ομάδες 

καταναλωτών σε εθνικό επίπεδο κ.λπ. 

Αυτές οι αλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τη διατήρηση της παγκόσμιας οργανωτικής δομής 

της ΙΚΕΑ. Η λύση για το πρόβλημα είναι να βρεθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ του 

επιπέδου αυτονομίας της χώρας και της επικεντρωμένης παρέμβασης μέσω της αύξησης των 

θυγατρικών και της αυτονομίας franchise. Ταυτόχρονα με τις εφοδιαστικές επιπλοκές και τα 

μεγάλα χρονικά διαστήματα, η ΙΚΕΑ είναι αναγκασμένη να διατηρήσει υψηλό επίπεδο 

ελέγχου στους προμηθευτές της. Η μακροχρόνια σχέση με τους προμηθευτές εγγυάται την 

υψηλή ποιότητα, τη μεταφορά τεχνολογίας και τις οικονομίες κλίμακας και αποτρέπει 

δυνητικούς προμηθευτές από την προσπάθεια να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα για 
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τοπικούς ανταγωνιστές της ΙΚΕΑ. Τέλος χωρίς κεντρικό σύστημα logistics, η ΙΚΕΑ θα 

μπορούσε να οδηγηθεί σε σοβαρές ελλείψεις του καταστήματος. 

1.3 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΚΕΑ 

 

Η ΙΚΕΑ είναι ηγέτης του κόστους στην αγορά οικιακού εξοπλισμού. Για να παραμείνει σε 

αυτή τη θέση η ΙΚΕΑ αναγκάζεται να κάνει την εσωτερική παραγωγή όσο το δυνατόν 

αποτελεσματικότερη. Διαφορετικά, οι ανταγωνιστές θα αναλάβουν τη θέση του ηγέτη κόστος 

της ΙΚΕΑ. 

Οι προμηθευτές της ΙΚΕΑ που συνήθως βρίσκονται σε χώρες χαμηλού κόστους μπορούν να 

έχουν εύκολη πρόσβαση στις πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή και είναι σε 

θέση να φθάσουν στο κανάλι διανομής. Τα προϊόντα που οι προμηθευτές πωλούν στην αγορά 

είναι έπιπλα πρότυπα. Επειδή η ΙΚΕΑ είναι μια τέτοια μεγάλη εταιρεία μπορεί να αγοράσει 

χιλιάδες κομμάτια των επίπλων ταυτόχρονα. Με αυτές τις μαζικές παραγγελίες συνήθως 

παίρνει μεγάλες εκπτώσεις, αυτό ονομάζεται οικονομίες κλίμακας. Η IKEA παρέχει όχι μόνο 

χαμηλό κόστος επίπλων, αλλά και μια ορισμένη ποιότητα. Η ΙΚΕΑ έχει γίνει ένα τέτοιο 

ισχυρό εμπορικό σήμα, επειδή δημιουργεί ένα καλό μίγμα των χαμηλού κόστους επίπλων με 

υψηλή ποιότητα. Εκτός αυτού, η ΙΚΕΑ είναι ταυτόχρονα ένας πρόδρομος για καινοτομίες. 

Επίσης, η μάρκα IKEA είναι πραγματικά ισχυρή, η IKEA ξεχωρίζει για τις χαμηλές τιμές και 

την υψηλή ποιότητα. Αλλά επίσης το πιο ακριβό έπιπλα έχει μια συγκεκριμένη ομάδα-στόχο. 

Ο συνδυασμός του χαμηλού κόστους και πιο ακριβά έπιπλα, προβλέπει ότι ο καθένας μπορεί 

να βρει ό, τι ψάχνει στην ΙΚΕΑ. 

Για να κρατήσει τη θέση αυτή είναι αναγκαίο για την ΙΚΕΑ να κρατήσει στην αναζωογόνηση 

και την βελτίωση του μοντέλου παροχής υπηρεσιών της. Αλλά και οι καινοτομίες και οι νέες 

τεχνικές είναι σημαντικό , αν θέλει να διατηρήσει τη θέση της. Η Παγκόσμια επέκταση της 

ΙΚΕΑ δίνει περισσότερες ευκαιρίες, όχι μόνο να επεκτείνει το εμπορικό σήμα της, αλλά και 

να μειώσει το κόστος ακόμη περισσότερο. (Thetimes, 2011) 

  

1.3.1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Η επιτυχία της ΙΚΕΑ βασίζεται στην σχετικά απλή ιδέα της διατήρησης του κόστους μεταξύ 

των κατασκευαστών και των πελατών προς τα κάτω. Η ΙΚΕΑ δεν διαθέτει δικές της 
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εγκαταστάσεις παραγωγής. Αντί αυτού, χρησιμοποιεί υπεργολάβους κατασκευαστές σε όλο 

τον κόσμο για τις προμήθειες (Swedwood) . Προκειμένου να διατηρηθεί χαμηλό το κόστος, 

οι πελάτες της ΙΚΕΑ πρέπει οι ίδιοι να αγοράζουν τα προϊόντα. Αυτό δημιουργεί την 

καινοτομία σε πρώιμα στάδια, τα οποία βοηθούν τους προμηθευτές να μειώσουν τις δαπάνες, 

προς τα κάτω, όπως η αυτο-συναρμολόγηση έγινε ένας μεγάλος αποταμιευτής κόστους για 

τους πελάτες. Από την άλλη πλευρά, όλες οι δραστηριότητες Ε & Α στα κεντρικά της ΙΚΕΑ 

στη Σουηδία ακολουθούν τη διεθνή επιχειρηματική στρατηγική. 

Η στρατηγική που ακολουθεί η ΙΚΕΑ δείχνει μια στρατηγική ηγεσίας κόστους. Ωστόσο, η 

εταιρεία εφαρμόζει επίσης μια έμμεση στρατηγική διαφοροποίησης λόγω του μοναδικού 

τρόπου ενσωμάτωσης του πελάτη στην αλυσίδα αξίας. Ο συνδυασμός αυτός υποδηλώνει μια 

στρατηγική εστίασης. 

Σε υψηλό επίπεδο, η ΙΚΕΑ σχεδιάζει διακριτικά προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί επίσης για 

την παραγωγή χαμηλού κόστους. Τα περισσότερα έπιπλα είναι σχεδιασμένα για τον πελάτη 

και έχουν επίσης σχεδιαστεί για να χωρέσουν σε μια αποτελεσματική τετράγωνη συσκευασία 

για τη μεταφορά τους, με χαμηλό κόστος, η οποία ωφελεί τόσο τον πελάτη όσο και την 

ΙΚΕΑ. Επειδή η εταιρεία έχει υψηλό όγκο λιανοπώλησης, παίρνει καλές τιμές για ό, τι 

προμηθεύεται. 

1.3.1.1. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ DESIGN 

 

Η ΙKEA επέλεξε τη θέση του καταστήματος στα προάστια της πόλης, καθώς τα καταστήματα 

της εταιρείας ήταν μεγάλα και απαιτούνταν τεράστιες θέσεις στάθμευσης. Η ΙΚΕΑ 

συνειδητοποίησε ότι οι πελάτες της επισκέπτονταν τα καταστήματα με τα αυτοκίνητά τους 

και αυτό οδήγησε σε υψηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ως εκ τούτου, η εταιρεία 

φρόντισε ώστε η τοποθεσία των καταστημάτων που επιλέχθηκε να είναι καλά συνδεδεμένη 

με τη δημόσια συγκοινωνία, έτσι ώστε το περιβάλλον να προστατεύεται και οι συνειδητοί 

πελάτες θα μπορούσαν να επισκεφθούν τα καταστήματα της ΙΚΕΑ με τη δημόσια 

συγκοινωνία. Τα καταστήματα έχουν σχεδιαστεί ως πολύ μεγάλα μπλε κτίρια με κίτρινες 

αποχρώσεις και καινοτόμα διάταξη στο εσωτερικό. Τα καταστήματα σχεδιάστηκαν με τέτοιο 

τρόπο, ώστε τα έπιπλα εμφανιζόταν σε ένα πραγματικό δωμάτιο, μαζί με τις λεπτομέρειες του 

καθενός προϊόντος. Στους πελάτες δόθηκαν μολύβια και χαρτιά στην είσοδο του 

καταστήματος για να απαριθμήσουν τις λεπτομέρειες του προϊόντος, όπως κωδικό είδους και 

τον αντίστοιχο αριθμό διαδρόμου στην αποθήκη του καταστήματος. Η πρόθεση της ΙΚΕΑ 
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ήταν να κάνει τους πελάτες να περάσουν από όλους τους διαδρόμους της και να δει όλα τα 

προϊόντα της, έτσι ώστε ακόμη και ένας πελάτης ο οποίος εισήλθε στο κατάστημα με μια 

προγραμματισμένη λίστα με τα ψώνια να δει και άλλα προϊόντα που θα μπορούσαν να  τον 

ενδιαφέρουν. 

1.3.2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 

Η ΙΚΕΑ προσπαθεί να τυποποιήσει τα προϊόντα της σε ανθρώπους. Ως εκ τούτου, ο ρόλος 

της στρατηγικής  επικοινωνίας είναι να κάνει τους ανθρώπους να αλλάξουν τη στάση και το 

ύφος τους και να τους δείξει, ότι η IKEA δεν είναι ό, τι έχουν σκεφτεί. Αυτό επιτυγχάνεται με 

μια ριζική αλλαγή του τόνου της πρόσκλησης επικοινωνίας. Η ανακοίνωση της ΙΚΕΑ προς 

τους καταναλωτές πραγματοποιείται σε τέσσερις τύπους των μεγάλων μέσων μαζικής 

ενημέρωσης: ο κατάλογος και άλλα φυλλάδια, οι ιστοσελίδες του ομίλου, άλλα διαφημιστικά 

μέσα, όπως η εφημερίδα, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση και ο κινηματογράφος, καθώς και οι 

ανακοινώσεις στα καταστήματα. Η προώθηση και διαφήμιση είναι ένα σημαντικό μέρος των 

στρατηγικών που χρησιμοποιούνται από το ΙΚΕΑ. Όλα τα φυλλάδια και τα διαφημιστικά 

είναι ευθύνη των αρχηγείων. 

1.3.3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

 

Επειδή οι λειτουργίες της ΙΚΕΑ έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, η διοίκηση οργάνωσε 

την εταιρεία σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές. Ο πρώτος τομέας είναι το εύρος και η 

ανάπτυξη του προϊόντος. Η δεύτερη είναι η αγορά, ακολουθούμενη από την υπηρεσία 

διανομής και η τελευταία περιοχή είναι το λιανικό εμπόριο. Όλα τα καταστήματα ΙΚΕΑ 

έχουν την ίδια έννοια λιανικής. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι μέθοδοι και οι υπηρεσίες είναι οι 

ίδιες σε όλα τα καταστήματα της ΙΚΕΑ. 

 

1.3.3.1. Ηγεσία και έλεγχος 

 

Η ΙΚΕΑ ελέγχεται από το Ingka Holding BV που βρίσκεται στην Ολλανδία. Ελέγχει τις 

λειτουργίες των περισσότερων καταστημάτων ΙΚΕΑ. Το ίδρυμα είναι υπό την προεδρία του 

Kamprad ο οποίος εξακολουθεί να έχει αυστηρό έλεγχο κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

1.3.3.2. Προϊόντα και υπηρεσίες  
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Η ΙΚΕΑ έχει μια ευρεία ποικιλία προϊόντων. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα για το σπίτι σας 

από τα φυτά και τα έπιπλα σαλονιού μέχρι παιχνίδια και συσκευές κουζίνας. 

Η IKEA είναι γνωστή για την υπέροχη εξυπηρέτηση που παρέχει. Η υπηρεσία είναι ένας από 

τους λόγους για τους οποίους η ΙΚΕΑ ήταν σε θέση να επεκτείνει τόσο πολύ. Το self-service 

είναι ένα μεγάλο μέρος του μοντέλου παροχής υπηρεσιών της ΙΚΕΑ. Είναι μια διαφορετική 

έννοια από αυτό που οι καταναλωτές έχουν συνηθίσει. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι 

πελάτες δεν έχουν πρόβλημα με το self-service, η ΙΚΕΑ προσφέρει βοήθεια με τη μεταφορά 

και τη συναρμολόγηση επιπλέον. (ΙΚΕΑ, 2011) 

1.3.3.3. Ανάλυση Αξίας της αλυσίδας ΙΚΕΑ 

 

Η ΙΚΕΑ έχει γρήγορα εξελιχθεί από ένα τοπικό σουηδικό κατασκευαστή οικιακού 

εξοπλισμού στην μεγαλύτερη εταιρεία οικιακού εξοπλισμού στον κόσμο με τους πελάτες 

τους να εκτελούν τις διαδικασίες μεταφοράς και συναρμολόγησης της αλυσίδας επίπλων 

αξίας της μεταποίησης. Η στρατηγική τους έχει εξελιχθεί με την οικοδόμηση ενός 

παγκόσμιου δικτύου προμηθειών των παγκόσμιων κατασκευαστών υψηλής ποιότητας για να 

υποστηρίξει την ανάπτυξή τους. 

1.3.3.4. Η μακροχρόνια σχέση με τον προμηθευτή 

  

Η ΙΚΕΑ δεν παράγει μόνο προϊόντα υψηλής ποιότητας, αλλά επίσης προσθέτει την 

εσωτερική αξία στους προμηθευτές. Επιπλέον, η τροποποίηση αυτή της αλυσίδας αξίας 

διαφοροποιεί την Ikea από την αλυσίδα εφοδιασμού που είναι παγκόσμια, με πωλήσεις σε  

αποθέματα σε περισσότερες από 24 χώρες και 32 εξωτερικά franchisees σε 16 χώρες. Τα 

καταστήματα  παρέχουν τα προϊόντα μέσα από 31 κέντρα διανομής, είτε απευθείας από τους 

1.350 προμηθευτές σε περισσότερες από 50 χώρες κατά συνέπεια, η εφοδιαστική αλυσίδα της 

ΙΚΕΑ έχει παγκόσμια εξάπλωση και με πωλήσεις και αγορές σε όλες τις σημαντικές περιοχές 

του κόσμου. Η ανάπτυξη της IKEA υπήρξε τεράστια και οι πωλήσεις εξακολουθούν να 

αυξάνονται. Επί του παρόντος η ΙΚΕΑ σχεδιάζει να ανοίξει 10-20 νέα καταστήματα κάθε 

χρόνο, με στόχο να διπλασιάσει τις πωλήσεις μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Λαμβάνοντας 

υπόψη το ρυθμό αύξησης των πωλήσεων, τα πολλά καταστήματα και οι αποθήκες, καθώς και 

το γεγονός ότι ορισμένοι τομείς δραστηριότητας αλλάζουν μέχρι και 30% της ποικιλίας της 

κάθε χρόνο, ο σχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μια πραγματική πρόκληση. Η 

αλυσίδα εφοδιασμού χρειάζεται αυστηρό έλεγχο και υψηλά επίπεδα ορατότητας στη 
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συγκράτηση του κόστους και την αποφυγή απαξίωση αποθεμάτων ή / και outs των 

αποθεμάτων. Η εφοδιαστική αλυσίδα της ΙΚΕΑ αναφέρεται κυρίως -σε-stock (MTS) και 

ελάχιστα σε προϊόντα από τις παραγγελίες των πελατών. Κατά συνέπεια, το σύνολο της 

αλυσίδας εφοδιασμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προβλέψεις. Οι περιοχές και τα 

καταστήματα έχουν παραδοσιακά μια ισχυρή δύναμη και υψηλό βαθμό τοπικής ελευθερίας 

όσον αφορά τον σχεδιασμό και την τοποθέτηση των αιτήσεων αναπλήρωσης. Αυτό έχει 

οδηγήσει σε ένα κατακερματισμένο σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας με τοπική 

βελτιστοποίηση και πολλή χειρωνακτική παρέμβαση με σχέδια σε όλη την αλυσίδα 

εφοδιασμού.  

1.3.4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

Πολλοί άνθρωποι μπορεί να είναι κάτω από την εντύπωση ότι το μάρκετινγκ είναι μόνο η 

πώληση και η διαφήμιση, δηλαδή αυτό που μπορούμε να δούμε. Ωστόσο, ο Armstrong και 

Kotler (2006) υποστηρίζουν ότι η πώληση και η διαφήμιση είναι μόνο η κορυφή του 

παγόβουνου. Υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο των ανθρώπων και των δραστηριοτήτων, που 

ανταγωνίζονται για την προσοχή και τις αγορές των πελατών. Στη σημερινή αγορά, το 

μάρκετινγκ πρέπει να νοηθεί υπό την νέα αίσθηση της ικανοποίησης των αναγκών των 

πελατών. Καθορίζουν το μάρκετινγκ ως η διαδικασία με την οποία οι εταιρείες δημιουργούν 

αξία για τους πελάτες και οικοδομούν ισχυρές σχέσεις με τους πελάτες, προκειμένου να 

συλλάβουν αξία ως αντάλλαγμα.  

Με βάση τον παραπάνω ορισμό, μπορούμε να περιγράψουμε τη διαδικασία της εμπορίας με 

λεπτομέρειες και να το διαιρέσουμε σε 5 βήματα. Τα πρώτα 4 βήματα δημιουργούν αξία για 

τους πελάτες και οικοδόμηση σχέσεων. Κατά το πρώτο βήμα, η εταιρεία πρέπει να καταλάβει 

την αγορά και τις ανάγκες των πελατών. Ως εκ τούτου, η εταιρεία πρέπει να ερευνήσει τους 

πελάτες της και την αγορά, προκειμένου να συγκεντρώσει και να διαχειριστεί την εμπορία 

πληροφοριών και στοιχείων των πελατών. Το δεύτερο βήμα, ο σχεδιασμός μιας 

πελατοκεντρικής στρατηγικής μάρκετινγκ, λαμβάνει χώρα στον τόπο αγοράς και των 

πελατών. Η εταιρεία θα επιλέξει ποιους πελάτες να υπηρετήσει μέσω του κατακερματισμού 

της αγοράς και στόχευσης. Μια πρόταση αξίας θα πρέπει επίσης να αποφασιστεί μέσω της 

διαφοροποίησης και τοποθέτησης. Μετά τη λήψη της απόφασης σχετικά με τη συνολική 

στρατηγική μάρκετινγκ, στο τρίτο στάδιο, η εταιρεία είναι έτοιμη να κατασκευάσει ένα 

πρόγραμμα μάρκετινγκ, το οποίο μετατρέπει αφηρημένες στρατηγικές σε πραγματική αξία 

για τους πελάτες. Το πρόγραμμα είναι επίσης γνωστή ως το μίγμα μάρκετινγκ που 
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αποτελείται από 4 στοιχεία (τα 4PS) - προϊόν, τιμή, τόπος και προώθηση. Το τέταρτο βήμα, 

το οποίο είναι στην πραγματικότητα όλη η διαδικασία μάρκετινγκ, είναι να δημιουργήσουν 

κερδοφόρες σχέσεις και να δημιουργήσουν απόλαυση των πελατών. Για την επίτευξη του 

στόχου αυτού, η εταιρεία οφείλει να διαμορφώσει ισχυρές σχέσεις με τους εταίρους. Το 

πέμπτο βήμα είναι όταν η εταιρεία μπορεί να γευτεί τελικά τους καρπούς της ισχυρής σχέσης 

με τους πελάτες της, με τη σύλληψη αξίας από τους πελάτες ως αντάλλαγμα. Μόλις η 

εταιρεία έχει δημιουργήσει ικανοποιημένους και πιστούς πελάτες, μπορεί να συλλάβει την 

αξία διάρκειας ζωής του πελάτη, με αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου της αγοράς και των 

πελατών. Ωστόσο, προκειμένου να πετύχει στη σημερινή μεταβαλλόμενη αγορά γεμάτη με  

ανταγωνιστές, η εταιρεία έχει επίσης να λάβει υπόψη τα νέα χαρακτηριστικά του τοπίου 

μάρκετινγκ: την προηγμένη τεχνολογία, την παγκοσμιοποίηση και την κοινωνική ευθύνη. 

Οι διεθνείς εταιρείες όπως η ΙΚΕΑ πρέπει να μετατρέψουν τις προκλήσεις που θέτει το νέο 

περιβάλλον εμπορίας σε ευκαιρίες, όπως το επιχείρημα που ειπώθηκα νωρίτερα  από τους 

Armstrong και Kotler - μια καλή στρατηγική μάρκετινγκ είναι must. 

 

1.3.4.1. Σχεδιάζοντας μια στρατηγική μάρκετινγκ 

 

Η στρατηγική μάρκετινγκ θα πρέπει να γίνει κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας 

μάρκετινγκ που βασίζεται σε μια βαθύτερη κατανόηση της αγοράς και των πελατών. Μόνο 

όταν πληρούται η προϋπόθεση αυτή, μπορεί κανείς να αναμένει ένα νικηφόρο στρατηγικό 

μάρκετινγκ από τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Στρατηγική μάρκετινγκ είναι η λογική 

μάρκετινγκ με την οποία η επιχειρηματική μονάδα ελπίζει να επιτύχει τους στόχους του 

μάρκετινγκ. Οι στρατηγικές μάρκετινγκ αποφασίζονται από τη διαχείριση της κυκλοφορίας, η 

οποία είναι η τέχνη και η επιστήμη της επιλογής αγοράς-στόχου και της οικοδόμηση 

κερδοφόρων σχέσεων μαζί τους. Αυτό το είδος της τέχνης και της επιστήμης ακολουθεί 

ορισμένες κατευθύνσεις, δηλαδή, την παραγωγή, το προϊόν, την πώληση, την εμπορία και τις 

κοινωνικές έννοιες μάρκετινγκ. Η εξέλιξη των παραπάνω εννοιών μπορεί να αποδοθεί στην 

ανάπτυξη της παγκόσμιας έννοιες μάρκετινγκ της ΙΚΕΑ. 

Η επιχείρηση  ΙΚΕΑ στην πραγματικότητα ξεκίνησε από την έννοια της παραγωγής, η οποία 

υποστηρίζει ότι οι καταναλωτές θα ευνοήσουν τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα και 

εξαιρετικά προσιτά.  
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Η έννοια του προϊόντος σήμαινε ότι οι καταναλωτές θα ευνοήσουν τα προϊόντα που 

προσφέρουν την περισσότερη ποιότητα, απόδοση, και καινοτόμα χαρακτηριστικά. Σήμερα, η 

εταιρεία έχει εργαστεί σε διασφάλιση της ποιότητας ακόμα και σε χαμηλές τιμές. Το έργο 

αυτό συνεχίζει και παραμένει ένα από τα σημεία εστίασης της εταιρείας. 

Το άλλο υποπροϊόν της να μποϊκοτάρει από τους αντιπάλους και τους προμηθευτές στη 

Σουηδία είχε ως αποτέλεσμα την αδυναμία της ΙΚΕΑ να ακολουθήσει την έννοια πώλησης 

για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αντί 'αυτού, διαπιστώθηκε η ιδέα μάρκετινγκ πιο χρήσιμη. Η 

έννοια πώλησης έρχεται σε αντίθεση με την έννοια μάρκετινγκ που ξεκινά με το εργοστάσιο, 

τα υπάρχοντα προϊόντα και εστιάζει στην πώληση και προώθηση για να πραγματοποιήσει ένα 

κέρδος. Το τελευταίο αρχίζει με μια καλά τεκμηριωμένη αγορά, εστιάζει στις ανάγκες του 

πελάτη και τα κέρδη από την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μέσω ολοκληρωμένου 

μάρκετινγκ. Τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος βλέπει μια ανοδική τάση έκκλησης για 

περισσότερη ηθική και κοινωνική ευθύνη. Ως εκ τούτου, η άνοδος της κοινωνικής ιδέας 

μάρκετινγκ, η ΙΚΕΑ υποστηρίζει ότι μια επιχείρηση πρέπει να παίρνει καλές αποφάσεις 

μάρκετινγκ. Οι εταιρείες, οι οποίες αγνοούν ηθικά ζητήματα και κοινωνικές ευθύνες, δεν 

μπορούν να γίνουν δεκτές σε διεθνείς επιχειρήσεις. Η ΙΚΕΑ είχε συνειδητοποιήσει ότι έπρεπε 

να ληφθούν μέτρα . Η εταιρεία ένωσε τις δυνάμεις της με τα παιδιά, Ταμείο των Ηνωμένων 

Εθνών (UNICEF) για την υλοποίηση του έργου της UNICEF-ΙΚΕΑ για την καταπολέμηση 

της παιδικής εργασίας και εγκωμιάστηκε ως ένα παράδειγμα για το πώς ο ιδιωτικός τομέας 

μπορεί να κάνει επιχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο 

(UNICEF 2005). Όπως μπορεί κανείς να δει στην ανάπτυξη της παγκόσμιας έννοιες 

μάρκετινγκ της ΙΚΕΑ, οι στρατηγικές μάρκετινγκ πρέπει να ταιριάζουν με το περιβάλλον 

μάρκετινγκ και το πιο σημαντικό πάντα να επικεντρώνονται σε πελάτες. Ως εκ τούτου, η 

πελατοκεντρική στρατηγική μάρκετινγκ έχει επιλεγεί ως το συνολικό στρατηγικό σχέδιο της 

εταιρείας. Καθοδηγούμενη από τη στρατηγική μάρκετινγκ, η εταιρεία σχεδιάζει ένα μίγμα 

μάρκετινγκ που αποτελείται από παράγοντες υπό τον έλεγχό της - προϊόν, τιμή, τόπος και 

προώθηση (οι 4PS). 

 

1.3.4.2. Το Marketing Mix (η 4PS) 

 

Το μίγμα μάρκετινγκ είναι μία από τις σημαντικότερες έννοιες του σύγχρονου μάρκετινγκ. 

Είναι το σύνολο των ελεγχόμενων τακτικών εργαλείων μάρκετινγκ - προϊόν, τιμή, τόπος, και 

προώθηση (4PS) - που η επιχείρηση συνδυάζει για να παράγει την απάντηση που θέλει στην 
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αγορά-στόχο. Κάποιος πρέπει να παρατηρήσει ότι το μοντέλο 4PS είναι ένα πλαίσιο 

σύμφωνα με το οποίο οι έμποροι μπορούν να σχεδιάσουν προγράμματα μάρκετινγκ πιο 

συστηματικά. Δεν παραβλέπουμε αυτές τις δραστηριότητες μάρκετινγκ των οποίων τα 

ονόματα δεν ξεκινούν με το P. Αντί αυτού, η μη-Ps μπορούν συνήθως να υπαχθούν σε μία 

από τις 4PS. Όπως μπορεί κανείς να δει στο Σχήμα 4.1 υπάρχουν διάφορα εργαλεία 

μάρκετινγκ για κάθε P. 

 

  

Το μίγμα μάρκετινγκ αρχίζει με τη στρατηγική του προϊόντος. 

Τα προϊόντα καλύπτουν περισσότερο από τα φυσικά αγαθά που η εταιρεία θέλει να πουλήσει. 

Είναι ο συνδυασμός εμπορευμάτων και υπηρεσιών που η εταιρεία προσφέρει στην αγορά-

στόχο. Έτσι, η ΙΚΕΑ προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, σχεδόν όλα όσα χρειάζεστε για 

το σπίτι σας. Η ίδια κατηγορία προϊόντων, για παράδειγμα, καναπέδες, ΙΚΕΑ σχεδιάζει 

μοντέλα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η ΙΚΕΑ τοποθετεί την πώληση σε προσιτές τιμές 

προσφέροντας ικανοποιητική ποιότητα. Προκειμένου να περιορίσει το κόστος, η ΙΚΕΑ δεν 

τύλιξε τα προϊόντα της φανταχτερά αλλά με απλό και φιλικό προς το περιβάλλον υλικό. Εδώ 

βλέπουμε και πάλι την κοινωνικό έννοια μάρκετινγκ να παίρνει σε ισχύ. Όσον αφορά τις 
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υπηρεσίες, η ΙΚΕΑ ενθαρρύνει τους πελάτες της να κάνουν τις αγορές μόνοι τους, do-it-

yourself (DIY), αλλά παρέχει επίσης τεχνική βοήθεια, αν χρειαστεί. 

ΤΙΜΗ  

Η τιμή είναι το ποσό των χρημάτων που εισπράττονται για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, 

προκειμένου να αποκτήσουν τα οφέλη από το προϊόν ή την υπηρεσία. Όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 4.1, όσον αφορά την τιμολόγηση, η αλλαγή των τιμών καταλόγου συμπληρώνεται με 

την προσφορά εκπτώσεων ή  την αλλαγή της προθεσμίας πληρωμής ή πιστωτικών όρων. 

Κάθε τώρα και τότε, η IKEA μειώνει την τιμή ορισμένων προϊόντων, διότι εάν είναι 

δημοφιλής μεταξύ των πελατών τότε μπορεί να κάνει μια μεγαλύτερη διαταγή, η οποία 

αφήνει το περιθώριο κέρδους ευρύτερο ώστε οι προμηθευτές να παραθέσουν χαμηλότερες 

προσφορές. Η εταιρεία προσφέρει επίσης διάφορες επιλογές πληρωμής και τους όρους 

πίστωσης  για τους πελάτες. Ως εκ τούτου, η ΙΚΕΑ χειρίζεται την τιμολόγηση ώστε η 

τιμολογιακή πολιτική της να  τονίζει αξίες των πελατών και ενσωματώνει με τα άλλα 3Ps. 

ΤΟΠΟΣ 

Ο Τόπος περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της εταιρείας που κάνουν τα προϊόντα να είναι 

διαθέσιμα για να προσελκύει πελάτες. Οι σχετικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο 

Σχήμα 4.1, όπως τα κανάλια, η κάλυψη, οι ποικιλίες, οι θέσεις, η απογραφή, μεταφορών και 

logistics. Με τα χρόνια, η ΙΚΕΑ έχει δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό δίκτυο διανομής 

προϊόντων από τους προμηθευτές προς τους πελάτες της. Αρκετά κέντρα logistics σε όλο τον 

κόσμο έχουν πλέον τη μεταφορά των προϊόντων σε διαφορετικές χώρες και εδάφη. Οι 

επίπεδες συσκευασίες ΙΚΕΑ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μεταφορά για να κρατήσει 

το κόστος σε χαμηλά επίπεδα. Ο εντοπισμός των καταστημάτων στα προάστια των πόλεων 

βοηθά επίσης στο να μειωθούν οι δαπάνες. 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ  

Όπως και το μίγμα μάρκετινγκ, η προώθηση είναι ένας συνδυασμός των εργαλείων. Λέγεται 

επίσης Marketing Mix επικοινωνίας, που αποτελείται από το συγκεκριμένο μείγμα 

διαφήμισης, προώθησης πωλήσεων, δημόσιες σχέσεις, προσωπικές πωλήσεις, και τα 

εργαλεία άμεσης εμπορικής προώθησης που χρησιμοποιεί η εταιρεία για να επικοινωνήσει 

πειστικά με τον πελάτη και να οικοδομήσει σχέσεις με αυτούς. Στην ιδανική περίπτωση, η 

εταιρεία ενσωματώνει τα παραπάνω εργαλεία για να επικοινωνεί καλά με τους πελάτες της. 

Εκτός από την διαφήμιση στην τηλεόραση, στις εφημερίδες και την παροχή φυλλαδίων με τις 
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τελευταίες προσφορές στο σπίτι των ανθρώπων, η ΙΚΕΑ δίνει πολλή προσοχή στα 

περιβαλλοντικά και ηθικά ζητήματα. Συνεργασία ΙΚΕΑ με ΜΚΟ όπως η UNICEF και το 

Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) συμβάλλει πολύ στην οικοδόμηση μιας ευνοϊκής 

εικόνας της εταιρίας και στις καλές δημόσιες σχέσεις. Με μια λέξη, ένα αποτελεσματικό 

πρόγραμμα μάρκετινγκ συνδυάζει όλα τα στοιχεία του marketing mix σε ένα συντονισμένο 

πρόγραμμα για την επίτευξη των στόχων μάρκετινγκ της εταιρείας με την παράδοση αξίας 

στους καταναλωτές. 

Ωστόσο, πολυεθνικές εταιρείες, όπως η ΙΚΕΑ, λειτουργούν σε διάφορες αγορές και 

αντιμετωπίζουν πελάτες από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα. Ως εκ τούτου, συνδυάζει τις 

4PS σε ένα συντονισμένο πρόγραμμα σε κάθε μία από τις παγκόσμιες αγορές της, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να κατανοήσουν πώς ο πολιτισμός επηρεάζει τις αντιδράσεις των 

καταναλωτών να καταλάβουν τις τοπικές παραδόσεις, τις πολιτιστικές προτιμήσεις και 

συμπεριφορές. 
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1.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η επίδοση της ΙΚΕΑ με βάση τον τζίρο, τους καταλόγους, τους επισκέπτες και τις προμήθειες 

 

Η επίδοση της ΙΚΕΑ με βάση τις πωλήσεις από το 1999-2009 
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2013-2014 

 

 

 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ΙΚΕΑ Α.Ε. ανήλθε σε 191.144€ το 2014. Όσον αφορά το 

μεικτό κέρδος της εταιρίας, ανέρχεται στο ποσό των 73.847€ καθώς το κόστος πωληθέντων 

είναι αρκετά υψηλό. Τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανέρχονται σε 2.698€. Τέλος τα 

αποτελέσματα μετά φόρων της εταιρίας διαμορφώθηκαν σε 649€. Συνεπώς η εταιρία τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο γνώρισε μείωση των καθαρών κερδών κυρίως λόγω του 

μεγάλου κόστους πωληθέντων της. 
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   Επιπλέον τα χρηματικά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο ποσό των 19.247€ σε σχέση με το 

2013 που άγγιζε τις 10.896€.  

   Οι απαιτήσεις από πελάτες και χρεώστες για την εταιρία ύψους 125€ παρέμειναν στα ίδια 

επίπεδα σε σχέση με το έτος 2013 και συγκριτικά με τις υποχρεώσεις της εταιρίας ύψους 

96.245€ που αυξήθηκαν σε σχέση με το 2013 από 74.327€ μαρτυρούν την μη συνεπή 

οικονομική πολιτική της εταιρίας και τη μη αξιοπιστία απέναντι στους πιστωτές της. 

Μολονότι, η εταιρία έχει πολλές υποχρεώσεις και είναι πολυδάπανη είναι βιώσιμη καθώς έχει 

ένα μεγάλο και ευρύ πελατολόγιο αποτελώντας κολοσσό για τον κλάδο των επίπλων. 

Φόρος εισοδήματος 

   Ο συντελεστής φορολόγησης κερδών ανέρχεται σε 26%.  

 

1.5 ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T 

 

Σε αυτό το σημείο θα γίνει επεξεργασία τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος της επιχείρησης, η οποία θα μετρηθεί σε κλίματα από (1-3) με το 1 να είναι το 

πιο αδύναμο και 3 το πιο δυνατό. Η ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) συμβάλλει στον εντοπισμό των δυνατών και μη σημείων της επιχείρησης τα οποία 

μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν μελλοντικές ευκαιρίες και απειλές αντίστοιχα. Επίσης, 

βοηθά στη δημιουργία της κατάλληλης και πλέον ιδανικής στρατηγικής για την υπό ανάλυση 

επιχείρηση.  

Στη συγκεκριμένη ανάλυση έχουν επιλεγεί τρεις ανταγωνιστές της ΙΚΕΑ οι δύο εκ των 

οποίων εξειδικεύονται στην παραγωγή επίπλων όπως είναι η επιχείρηση American 

Woodmark Corporation (Έπιπλα – Έπιπλα κουζίνας) και η επιχείρηση «Tesco» (Έπιπλα- 

Τρόφιμα). Επιπροσθέτως, επιλέχθηκε η εταιρία «Wal-Mart Stores, Inc.» που βρίσκεται στην 

Αμερική και ειδικεύεται πέραν από τον κλάδο των επίπλων και στα είδη παντοπωλείου καθώς 

και σε ηλεκτρονικά κ.α.  
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT IKEA HOUSEMARKET
ΔΥΝΑΜΕΙΣ IKEA American Woodmark Tesco Walmart

Γνώση Πελατών 3 2 3 3

Iσχυρή παγκόσμια μάρκα 3 2 2 3

 Eυρύ φάσμα απο καλά σχεδιασμένα 

λειτουργικά προϊόντα σε χαμηλές τιμές
3 2 2 1

Οργανωτικά / Διοικητικά Πλεονεκτήματα 2 2 2 3

Χρηματοικονομικά Πλεονεκτήματα 2 2 2 3

Πλεονεκτήματα σε Ανθρώπινο Δυναμικό 3 2 3 3

Δίκτυα Πελατών - Διανομής 3 1 1 2

Μέτρηση δύναμης με βασικούς δείκτες 

επιδόσεων (Key Performance Indicators)
3 2 2 2

Επένδυση σε εγκαταστάσεις 2 2 2 3

Χρήση καινοτομιών για μείωση δαπανών 2 2 3 3

Ολοκληρωμένη εφοδιαστική αλυσίδα 3 2 3 2

Εμπειρία - Γνώση 2 3 3 1

Φιλικότητα προς τον χρήστη 3 2 2 3

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

Χαμηλός δείκτης εξυπηρέτησης πελατών 2 3 2 2

Αντιδραστική ανταπόκριση στις απαιτήσεις των 

πελατών
2 1 2 1

Αρνητική Δημοσιότητα 1 2 2 1

Μεγάλες ουρές στα ταμεία 3 1 1 2

Μείωση της ποιότητας 2 2 2 2

Τυποποιημένα ΠροΙόντα 2 2 2 1

Εμπειρία - Γνώση 1 1 1 3

Ανάγκη για μείωση κόστους προοϊόντων 2 1 1 3

 

 

Ξεκινώντας από την ανάλυση των δυνάμεων και των αδυναμιών της House market IKEA  

όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα αξίζει να αναφερθεί το επίπεδο γνώσεως των πελατών 

το οποίο διατηρεί η εταιρία. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία κατανοεί τους παράγοντες που 

επηρεάζουν την αγοραστική δύναμη των πελατών της και εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές 

για να προκαλέσει την εν λόγω απόφαση. Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί πως δύο από 

τους ανταγωνιστές της (Wal-Mart & Tesco) διατηρούν επίσης πολύ καλό και προσιτό το 

επίπεδο γνώσης όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των πελατών τους σε αντίθεση με την 

American Woodmark που βρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα από τους ανταγωνιστές της. 

Όσον αφορά τη μάρκα του καταστήματος είναι θετικό το γεγονός πως αποτελεί έναν ισχυρό 

κολοσσό για την παγκόσμια αγορά. Στο ίδιο επίπεδο είναι και η εταιρία Wal-Mart ενώ η 

Tesco και η American Woodmark λόγω της εξειδίκευσής τους στην παραγωγή επίπλων 

βρίσκονται λίγο παρακάτω στην κλίμακα της φήμης. 
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Στο κομμάτι που αφορά την γκάμα και τις τιμές των προϊόντων, η εταιρία IKEA φαίνεται να 

υπερισχύσει σε μικρό βαθμό σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Πιο συγκεκριμένα, η ΙΚΕΑ 

προσφέρει χαμηλές τιμές για μια τεράστια γκάμα προϊόντων. Οι σχεδιαστές εισάγουν 

συνεχώς νέα προϊόντα κομψά στην εμφάνιση στα μάτια των πελατών. Όλα τα προϊόντα είναι 

σχεδιασμένα έτσι ώστε να είναι εύκολα στη μεταφορά και τη συναρμολόγηση. Επιπλέον, η 

εταιρεία προσφέρει το ευρύτερο φάσμα των προϊόντων της και μια θετική εμπειρία αγορών 

για τους καταναλωτές της. Τα καταστήματα American Woodmark και Tesco διαθέτουν ως 

επί το πλείστων ευρύ φάσμα προϊόντα όσον αφορά τον τομέα των επίπλων, ενώ η εταιρία 

Wal-Mart υστερεί καθώς δεν παράγει η ίδια τα έπιπλα που πουλάει όπως και δεν 

εξειδικεύεται καθαρά και μόνο στον τομέα αυτόν. 

Αναφορικά με τα οργανωτικά/διοικητικά πλεονεκτήματα, η επιχείρηση ΙΚΕΑ, American 

Woodmark και Tesco φαίνεται να αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα, σχετικά με την 

οργάνωση καθώς κάποιες από αυτές ακολουθούν ένα παραδοσιακό μοντέλο οργάνωσης και 

διοίκησης. Σε καλύτερη θέση βρίσκεται η Wal-Mart καθώς έχει καλύτερη οργάνωση όσον 

αφορά το προσωπικό και τα καταστήματά της. 

Στην ίδια θετική θέση βρίσκονται οι τρεις αυτές επιχειρήσεις όσον αφορά και τα 

χρηματοοικονομική πλεονεκτήματα, καθώς οι ισολογισμοί τους είναι βιώσιμοι και έχουν τη 

δυνατότητα να ανταπεξέρχονται με επάρκεια στις υποχρεώσεις τους (βραχυπρόθεσμες & 

μακροπρόθεσμες). Σε μία καλύτερη θέση φαίνεται να βρίσκεται η επιχείρηση “Wal-Mart 

Stores”, η οποία φαίνεται μέσα από τους ισολογισμούς της πως βρίσκεται σε μια πιο 

πλεονασματική θέση σε σχέση με τις άλλες.  

Ένα άλλο κομμάτι που απασχολεί την επιχείρηση ΙΚΕΑ είναι του ανθρώπινου δυναμικού όσο 

και αυτό της εξειδίκευσης. Το προσωπικό που απασχολείται τώρα είναι σε μεγάλο βαθμό 

επαρκές καθώς ανταποκρίνεται με ευκολία στις καθημερινές απαιτήσεις και ταυτόχρονα 

εμφανίζει μεγάλη εξειδίκευση. Οι δύο αυτές έννοιες είναι αλληλένδετες καθώς αν δεν 

υπάρχει η οικονομική δυνατότητα για απασχόληση του κατάλληλου αριθμού εργαζομένων, ο 

κάθε ένας από αυτούς αναγκάζεται να κάνει πολλές δουλειές παράλληλα. Επίσης και οι 

επιχειρήσεις Tesco και Wal-Mart έχουν μεγάλη γκάμα σε προσωπικό και εξειδικευμένο στον 

τομέα του. Παρόλα αυτά, η επιχείρηση American Woodmark αντιμετωπίζει κάποια μικρά 

προβλήματα όσον αφορά το προσωπικό και αυτό φαίνεται και από τους ισολογισμούς της τα 

τελευταία χρόνια. 
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Σε πλεονεκτική επίσης θέση βρίσκονται τα καταστήματα της Wal-Mart και της ΙΚΕΑ όσον 

αφορά τα δίκτυα προμηθευτών – πελατών και διανομής. Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το 

πλεονέκτημα παίζει το γεγονός πως είναι και οι δύο αλυσίδες με δικό τους δίκτυο διανομής 

και προμηθευτών, καθώς και με ένα γνωστό brand name. Το σημαντικότερο πρόβλημα τόσο 

όσον αφορά το δίκτυο προμηθευτών – πελατών – διανομής όσο και το brand name 

αντιμετωπίζει το κατάστημα με τα έπιπλα American Woodmark και της Tesco. 

Αναφορικά με τη μέτρηση της δύναμης με ειδικούς δείκτες επιδόσεων η ΙΚΕΑ φαίνεται να 

ξεχωρίζει σε σχέση με τους υπόλοιπες επιχειρήσεις καθώς καινοτομεί σε αυτόν τον τομέα. 

Παρόλα αυτά,  και οι άλλες επιχειρήσεις έχουν και αυτές τις δικές τους ενδείξεις για να 

μετρούν τις επιδόσεις τους. 

Όσον αφορά τις επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, απ’ όλες τις επιχειρήσεις αυτή που ξεχωρίζει 

για τις καινοτόμες και πολυδάπανες επενδύσεις είναι η Wal-Mart καθώς δεν απασχολείται 

μόνο σε έναν τομέα (επίπλων) επομένως βασίζεται πολύ στις μεγάλες εγκαταστάσεις της για 

την τεράστια γκάμα των προϊόντων της. Σαφώς και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις αφοσιώνονται 

σε αυτό το κομμάτι αλλά όχι τόσο πολύ όσο η Wal-Mart. 

Επιπλέον οι καινοτομίες για τη μείωση δαπανών απασχολούν ιδιαίτερα τις συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις με πρωτοπόρες την Tesco και την Wal-Mart. 

Τέλος η εταιρία ΙΚΕΑ μαζί με την Wal-Mart αποτελούν πρωτοπόρες όσον αφορά τα φιλικά 

προς τον χρήστη προϊόντα τους. Αυτό έδωσε ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στους πελάτες να 

καταναλώνουν τα δικά τους προϊόντα και όχι των ανταγωνιστών τους. 

Σοβαρό πρόβλημα φαίνεται να αντιμετωπίζει η επιχείρηση ΙΚΕΑ στο κομμάτι των μεγάλων 

ουρών στα ταμεία, όπως και η Wal-Mart αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Όπως είναι φυσικό 

με τόση μεγάλη γκάμα πελατείας καθημερινά και με τόσα λίγα ταμεία σε κάθε κατάστημα οι 

πελάτες βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση λόγω της μεγάλης αναμονής στην ουρά να 

αποχωρούν αφήνοντας πίσω τα προϊόντα που είχαν σκοπό να αγοράσουν. Τέτοιο πρόβλημα 

δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν βέβαια οι υπόλοιπες δύο επιχειρήσεις. 

Μία άλλη αδυναμία είναι η μείωση της ποιότητας η οποία φαίνεται να αποτελεί ένα από τα 

μειονεκτήματα της ΙΚΕΑ καθώς προσπαθώντας να μειώσει το κόστος των προϊόντων της 

μειώνει και την ποιότητα. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις κινούνται και αυτές προς την ίδια 

κατεύθυνση. 
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Περαιτέρω επέκταση σε αναπτυσσόμενες 

οικονομίες
3 2 2 3

Εξελίξεις στον Κλάδο 3 2 2 3

Προβλήματα του Ανταγωνισμού 2 3 2 2

Αυξανόμενη ζήτηση για οικολογικά προϊόντα 2 2 2 1

Τεχνολογικές Εξελίξεις και Καινοτομίες 3 2 2 3

Ύπαρξη Νέων Αγορών 3 2 2 3

Οικονομίες κλίμακας στη διαχείριση κόστους 2 2 2 3

Αύξηση Online Πωλήσεων 3 2 2 3

Ευκαιρίες που δεν αξιοποιούνται από 

ανταγωνιστές
3 2 2 3

Τάσεις στο τρέχον οικονομικό κλίμα μπορεί να 

οδηγήσουν σε συναλλαγές καταναλωτών για 

περισσότερο ακριβά προϊόντα

3 1 2 3

Δυνατότητα Συνεργασιών 2 2 2 3

Επέκταση στην αναπτυσσόμενη αγορά 

τροφίμων
3 1 2 2

ΑΠΕΙΛΕΣ

Οικονομική / Πολιτική Συγκυρία 1 1 1 2

Εξελίξεις στον Κλάδο 2 2 2 3

Ένταση του Ανταγωνισμού 2 2 2 3

Τεχνολογικές Εξελίξεις και Καινοτομίες 3 2 2 3

Λανθασμένη αντίληψη της σχέσης των 

χαμηλών τιμών με την ποιότητα
2 1 1 2

Επιτυχημένες Επιχειρηματικές Πρακτικές των 

Ανταγωνιστών
3 2 3 3

Λήξη Συνεργασιών 1 1 2 3

Αύξηση του μέσου εισοδήματος των 

καταναλωτών
1 2 2 3

Ανάμεσα στις αδυναμίες βρίσκονται και τα τυποποιημένα προϊόντα κυρίως για την ΙΚΕΑ την 

American Woodmark και την Tesco ενώ για την Wal-Mart αποτελούν μια μικρή απειλεί σε 

σχέση με το εύρος των προϊόντων που πουλάει. 

Τέλος η ανάγκη για μείωση του κόστους δεν παύει να αποτελεί απειλεί κυρίως για την Wal-

Mart και ακολουθεί η ΙΚΕΑ καθώς σαν κολοσσοί όσον αφορά την φήμη τους οφείλουν να 

ικανοποιούν τους πελάτες τους και ταυτόχρονα να αυξάνουν τα κέρδη τους επομένως η 

μείωση του κόστους θα αποτελέσει δύσκολη διαδικασία καθώς μπορεί να φθείρει την 

ποιότητα των προϊόντων τους. 

  

Όσον αφορά τις ευκαιρίες και τις απειλές που μπορεί να δημιουργήσει το εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης, ο πιο σημαντικός από τον οποίο πρέπει να ξεκινήσει η ανάλυση 

είναι η υφιστάμενη οικονομική και πολιτική κατάσταση, η οποία μπορεί να είναι μεγαλύτερη 

απειλή για τη Wal-Mart λόγω της μεγάλης γκάμας κωδικών που διαθέτει σαν επιχείρηση, 

όπως μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και κυρίως για την ΙΚΕΑ, 

λόγω του επιπέδου τιμών των προϊόντων που διαθέτουν προς πώληση.  

Η ύπαρξη νέων αγορών όπως είναι για παράδειγμα η διαδικτυακή αγορά, φαίνεται να 

αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική ευκαιρία για την ΙΚΕΑ και τη Wal-Mart καθώς δίνουν τη 
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δυνατότητα στον καταναλωτή να έχει τα προϊόντα που επιθυμεί στην ακριβή τοποθεσία του 

μέσα σε λίγες ώρες χωρίς να χρειαστεί να προσέλθει στο αντίστοιχο κατάστημα. Όσον αφορά 

τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, δεν αποτελεί ιδιαίτερη ευκαιρία, καθώς πωλούν προϊόντα (έπιπλα, 

ηλεκτρικές συσκευές κ.α.) τα οποία ο καταναλωτής προτιμά να τα δει και να τα συγκρίνει 

από κοντά, παρά να αγοράσει μέσω διαδικτύου. 

Αναφορικά με τον ανταγωνισμό οι επιχειρήσεις American Woodmark και Tesco βρίσκονται 

σε δυσχεραίνουσα θέση καθώς η υφιστάμενη οικονομική κατάσταση σε συνδυασμό με την 

εισαγωγή νέων επιχειρήσεων στον κλάδο αυξάνει τον ανταγωνισμό. Από την άλλη μεριά η 

ΙΚΕΑ και η Wal-Mart δεν θα αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα λόγω της μεγάλης φήμης 

που έχουν αποκτήσει στην αγορά.    

Όσον αφορά τις τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο φαίνεται πως θα αποτελέσουν μεγάλη 

ευκαιρία για την ΙΚΕΑ, την Wal-Mart και την Tesco καθώς θα προσφέρουν μεγαλύτερα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα λόγω του μεγάλου εύρους των προϊόντων τους το οποίο με τη 

σειρά του θα φέρει ακόμη περισσότερη πελατεία. Ταυτόχρονα, για την American Woodmark 

δε θα προσδώσει κάποια ευκαιρία λόγω του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. 

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την ΙΚΕΑ αποτελεί η επέκταση στην αναπτυσσόμενη αγορά 

τροφίμων μιας και είναι η μοναδική γνωστή εταιρία που προσφέρει μαζί με τα προϊόντα της 

και σουηδικό φαγητό. Ακολουθεί η Tesco και η Wal-Mart καθώς και αυτές ξεκίνησαν ως 

“πωλητές” ειδών παντοπωλείου.  

Τέλος μια ευκαιρία που προστίθεται ακόμη στα πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων της ΙΚΕΑ 

και της Wal-Mart είναι οι online αγορές οι οποίες αυξάνονται χρόνο με το χρόνο 

προσφέροντας ένα κλίμα ικανοποίησης στους αγοραστές. Παρόλα αυτά, η Tesco και η 

American Woodmark έχουν κάνει εξίσου μεγάλες προσπάθειες διαμορφώνοντας έτσι τις 

ιστοσελίδες τους προσπαθώντας να προσελκύσουν και αυτοί online αγοραστές. 

Όσον αφορά τις απειλές που προκύπτουν για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις σημαντική 

κρίνεται η λανθασμένη αντίληψη που επικρατεί της σχέσης μεταξύ τιμής και ποιότητας. Η 

ΙΚΕΑ και η Wal-Mart αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα συχνά λόγω των 

προϊόντων που πωλούν καθώς έχει περαστεί το μήνυμα στους καταναλωτές της χαμηλής 

τιμής αλλά ταυτόχρονα και της σχετικά χαμηλής τους ποιότητας. Απεναντίας η American 

Woodmark και η Tesco δεν αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους απειλές στον τομέα τους. 
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Τέλος μερικές ακόμα απειλές που εμφανίζονται στο προσκήνιο των επιχειρήσεων αυτών είναι 

τόσο η λήξη συνεργασιών όσο και οι επιτυχημένες επιχειρηματικές πρακτικές των 

ανταγωνιστών. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος η ΙΚΕΑ και η American Woodmark δεν 

αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλο κίνδυνο στη λήξη συνεργασιών καθώς διαχέονται από 

εμπιστοσύνη και επίσης δεν υπάρχει μεγάλη γκάμα προμηθευτών. Εν αντιθέτως με τη Wal-

Mart η οποία λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών και της περίπτωσης μη 

ολοκλήρωσης κάποιων καθηκόντων της (οφειλή σε προμηθευτές, δανειστές) μπορεί να 

αντιμετωπίσει τέτοιο κίνδυνο. Εν συνεχεία, οι επιτυχημένες προσπάθειες των ανταγωνιστών 

μπορεί να αποβούν μοιραίες για την ΙΚΕΑ, τη Wal-Mart και την Tesco καθώς υπάρχουν 

μεγάλες περιπτώσεις καινοτομίας όσον αφορά τον κλάδο των επίπλων όπως επίσης και η 

διείσδυση σε πολλές και ποικίλες αγορές ενισχύει τέτοιου είδους προβλήματα.   

1.6  TWO EDGES SWORD OF ANALYSIS 

Η μεθοδολογία του Porter χρησιμοποιήθηκε από την ΙΚΕΑ ώστε να μπορέσει να 

ανταπεξέλθει και εκτός της Σουηδίας και να καταφέρει να γίνει μια γνωστή και ισχυρή 

παγκόσμια μάρκα. 

Το Μοντέλο αυτό των 5 δυνάμεων του Porter αποτελεί ένα εργαλείο ανάλυσης που εστιάζει 

σε 5 ανταγωνιστικές δυνάμεις ενός κλάδου. Επιτρέπει την αναλύσετε της ανταγωνιστικής 

θέση της επιχείρησής στον τομέα που ανήκει ώστε να μπορέσει να βελτιωθεί όσον αφορά 

κυρίως το εξωτερικό της περιβάλλον.  

Οι πέντε δυνάμεις όπως περιγράφονται στο παρακάτω διάγραμμα είναι: 

 Απειλή νέων εισροών 

 Διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών 

 Απειλή υποκατάστατων προϊόντων ή υπηρεσιών 

 Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 

 Ανταγωνισμός μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων 
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Πιο αναλυτικά:  

1. Απειλή των νεοεισερχόμενων 

 

Κερδοφόρες αγορές με τις εξόδους των υψηλών αποδόσεων είναι ελκυστικά ανατροπείς 

κεφάλι με φρέσκα νέους επιχειρηματίες και άλλες εταιρείες που επιθυμούν να επεκταθούν 

στην αγορά-στόχος. Η απειλή των νεοεισερχόμενων θα μπορούσε να έχει άμεσο αντίκτυπο σε 

όλους τους υπάρχοντες παίκτες της βιομηχανίας μεγάλων και μικρών όσο και θα οδηγήσει σε 

μείωση των εσόδων για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με Benett et. Αλ. 

(2013), το 40% των νεοεισερχομένων εξόδου εντός του πρώτου έτους και ενός άλλου εξόδου 

34% μέσα στο δεύτερο. Με τέτοια λεπτή επιβίωσης, οι νεοεισερχόμενοι και άλλες εταιρείες 

που επιθυμούν να επεκτείνουν είναι πιθανό να εισέλθουν με προσοχή. Στην περίπτωση της 

ΙΚΕΑ, οι νεοεισερχόμενοι συναγωνίζονται για να είναι μια έκπτωση λιανοπωλητή επίπλων 

σε παγκόσμια κλίμακα είναι ιδιαίτερα αδιανόητη λόγω της τρέχουσας κορεσμένη αγορά, η 

οποία συνεπάγεται σημαντικές οικονομικές επενδύσεις και απαραίτητη τεχνογνωσία. Ως εκ 

τούτου, μπορούμε να πούμε ότι η απειλή των νεοεισερχόμενων που ενέχουν για την ΙΚΕΑ 

είναι σχετικά χαμηλό. 

2. Απειλή των υποκατάστατων 
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Υποκατάστατα είναι τα προϊόντα που είτε είναι παρόμοια ή ίδια. Ένα παράδειγμα 

υποκατάστατα θα ήταν ότι αν το κόστος της Coke ήταν να έχουμε μια ξαφνική σημαντική 

άνοδο, οι καταναλωτές θα είναι πιο πιθανό να στραφούν άλλη εναλλακτική λύση, όπως η 

Pepsi. Pepsi τότε θα ήταν ένα υποκατάστατο κοκ. Σύμφωνα με Gupta (2014), οι αγοραστές 

είναι πιο επιρρεπείς να δεχτούν τις τιμές των προϊόντων, αν και άλλες εναλλακτικές λύσεις 

δεν είναι άμεσα διαθέσιμα ή εάν οι υπάρχουσες ιδιότητες των υποκατάστατων δεν είναι 

ικανοποιητικά. Στην περίπτωση της ΙΚΕΑ, με στόχο οι καταναλωτές είναι ιδιαίτερα απίθανο 

να στραφούν σε υψηλότερα τέλη εναλλακτικές λύσεις λόγω της άκαμπτης αγοράς και η 

έλλειψη των ανταγωνιστών. Ως εκ τούτου, η απειλή των υποκατάστατων είναι σχετικά 

χαμηλό, καθώς υπάρχουν λίγα εναλλακτικές λύσεις που προσφέρουν τις σειρές προϊόντων 

και του κόστους που προσφέρει ΙΚΕΑ. 

3. Προμηθευτές 

 

Οι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της εταιρείας με την 

αύξηση των εισροών του κόστους. Παρά το γεγονός αυτό, οι προμηθευτές δεν κρατούν πολύ 

διαπραγματευτική ισχύ έναντι ΙΚΕΑ λόγω εκεί είναι διαθέσιμες πολλές άλλες εναλλακτικές 

λύσεις σε όλο τον κόσμο. Με τις τεχνολογικές προόδους σε όλο τον κόσμο, πολλά 

εργοστάσια έχουν πλέον την απαιτούμενη τεχνογνωσία για να σχηματίσουν μια συνεργασία 

με ΙΚΕΑ. Ωστόσο, σύμφωνα με (ΙΚΕΑ, 2014), η ΙΚΕΑ έχει δεσμευτεί για τη δημιουργία 

μακροπρόθεσμων στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με τους προμηθευτές τους. Ως εκ τούτου, 

θα μπορούσε να αναφερθεί ότι η απειλή των προμηθευτών είναι σχετικά χαμηλή, λόγω των 

συνθηκών των προμηθευτών και η εταιρική πιστεύω αναφέρθηκε ΙΚΕΑ η προώθηση των 

στενών σχέσεων με τους προμηθευτές των προϊόντων τους έχει μεγάλη σημασία για αυτούς. 

4. Πελάτες 

 

Οι πελάτες που διαθέτουν υψηλή διαπραγματευτική ισχύ λόγω της έντονης αντιπαλότητας 

και έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των ΙΚΕΑ και αντίπαλες ομολόγους της. Σύμφωνα με τις 

Insights Πελατών Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρουν δήλωσε Verdict, μια μελέτη περίπτωσης 

των πελατών της ΙΚΕΑ στη Μεγάλη Βρετανία έδειξε ότι, οι πελάτες της ΙΚΕΑ δεν είναι 

ικανοποιημένοι με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τόσο της εταιρείας και την αγορά 

προϊόντων από άλλες εταιρείες. Επιπλέον, η ΙΚΕΑ αναφέρθηκε και κατηγορήθηκε για την 

τοποθέτηση χαμηλόμισθων εργαζομένων σε επισφαλείς συνθήκες εργασίας όπως δηλώνεται 

από Szkotak, Associated Press, (2011). Με τέτοια αρνητική δημοσιότητα που κυκλοφορεί, η 
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αποζημίωση θα μπορούσε να επιφέρει τη φήμη της μάρκας ΙΚΕΑ και το αποτέλεσμα θα 

μπορούσε να οδηγήσει σε διέλευση των υφιστάμενων πελατών πάνω από τους ανταγωνιστές 

για τις αγορές των προϊόντων τους. Αυτό θα μπορούσε να επιφέρει άμεσες συνέπειες για την 

επιχείρηση, τόσο με τη μορφή των απωλειών στα περιθώρια κέρδους και το χαμένο της 

πίστης από τους υπάρχοντες πελάτες 

5. Ο Ανταγωνισμός 

 

Ακόμη και με την κορεσμένη αγορά και το χαμηλό απειλή των νεοεισερχόμενων στον κόσμο 

της παγκόσμιας έκπτωση έπιπλα, αντιπαλότητα στην αγορά επίπλων είναι εντατική. Ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των ΙΚΕΑ και άλλα υφιστάμενα σημαντικούς παράγοντες του κλάδου, 

όπως η Home Depot, Wal-Mart, το Άργος και άλλοι, κυρίως λόγω των παρόμοιων 

χαρακτηριστικών που μοιράζονται με ΙΚΕΑ, με παράγοντες όπως τα προϊόντα χαμηλού 

κόστους, τεράστια παρουσία στην αγορά και μια καλά διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Με τέτοια παρόμοια ανταγωνιστές χαρακτηριστικά θα μπορούσε κάλλιστα να κερδίσουν ένα 

κομμάτι από το μερίδιο αγοράς της ΙΚΕΑ με την παροχή υψηλού επιπέδου προϊόντων, 

χαμηλότερο κόστος, καλύτερες υπηρεσίες και αρπάζοντας πάνω από τους υπάρχοντες 

πελάτες ΙΚΕΑ μέσω της δημοσιότητας που έχει αποκτηθεί από τη διαφήμιση. Ως εκ τούτου, 

θα μπορούσε να αναφερθεί ότι ακόμη και με την μειοψηφία του ανταγωνισμού η απειλή των 

αντιπάλων εξακολουθούν να είναι σχετικά μεγάλη ταυτόχρονα. 
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1.7 VALUE CHAIN ANALYSIS 
 

 

Η ανάλυση της αλυσίδας αξίας, μια έννοια που εισήχθη από τον Porter το 1985 και 

χαρακτηρίζει τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης ως πρωταρχικές δραστηριότητες καθώς 

και δραστηριότητες υποστήριξης. Οι κύριες δραστηριότητες είναι απαραίτητα στοιχεία για να 

διευθύνουν μια επιχείρηση όπου οι δραστηριότητες υποστήριξης καθορίζουν το πώς οι 

επιχειρήσεις αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά. Τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται παρακάτω είναι η ανάλυση της αξιακής αλυσίδας του ΙΚΕΑ.  

1.7.1 Εισερχόμενα logistics 

Το ΙΚΕΑ διαθέτει και αναπτύσσει μια καλά δομημένη, εισερχόμενη εφοδιαστική διαχείρισης 

από 10.000 προϊόντα που κατασκευάζονται από 2000 προμηθευτές, διανέμονται και 

μεταφέρονται στα καταστήματα ΙΚΕΑ από 27 κέντρα διανομής. Η λειτουργία της 

εφοδιαστικής λειτουργίας αντιπροσωπεύει το 25% της απασχόλησης του κάθε καταστήματος 

(ΙΚΕΑ εταιρική ιστοσελίδα, 2012) 

1.7.2. Λειτουργίες  

Ο παγκόσμιος κολοσσός δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 38 χώρες. Οι 

δραστηριότητές του αποτελούνται από 208 ιδιόκτητα καταστήματα σε όλη την Ευρώπη, ενώ 

τα υπόλοιπα καταστήματα είναι δικαιόχρηστα. Η κατασκευή ανατίθεται συνήθως σε 

εξωτερικούς συνεργάτες, γεγονός που αφήνει τις επιχειρήσεις εστίασης και σε άλλες βασικές 

δραστηριότητες.  

1.7.3. Εξερχόμενη Εφοδιαστική Αλυσίδα  

Οι πελάτες μεταφέρουν το τελικό προϊόν, γεγονός που επιτρέπει στην επιχείρηση τη 

διατήρηση μη περαιτέρω προστιθέμενης αξία στα προϊόντα της, διατηρώντας το τελικό 

κόστος χαμηλό.  
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1.7.4. Μάρκετινγκ και Πωλήσεις  

Η αγορά-στόχος είναι σαφώς καθορισμένες, και αποτελούνται από άτομα με  χαμηλά 

εισοδήματα, φοιτητές και νεαρά ζευγάρια που ξεκινούν την οικογένειά τους. Η ΙΚΕΑ δεν 

βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη διαφήμιση, πολύ περισσότερο τα καταστήματα αποτελούν 

διαφήμιση για τον εαυτό τους με την παροχή φιλικού και οικογενειακού περιβάλλοντος, όπου 

οι πελάτες μπορούν πραγματικά να δούνε και να ελέγξουν τα προϊόντα πριν από οποιαδήποτε 

αγορά. 

1.7.5 Υπηρεσίες 

Η επιχειρηματική στρατηγική της παροχής περιορισμένης εξυπηρέτησης πελατών σημαίνει μείωση 

του κόστους παραγωγής, με αποτέλεσμα οι χαμηλές τιμές των προϊόντων να δείχνουν ότι το 

μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που παρέχονται στον πελάτη πραγματώνονται μέσω 

καταλόγων και οθονών. Ο χαμηλός αριθμός του προσωπικού πώλησης των καταστημάτων σημαίνει 

επίσης εξοικονόμηση κόστους σε επιχειρήσεις και σε σχέση με τις ανταγωνιστικές τιμές. 

Η Αξιακή Αλυσίδα σε Πυραμίδα 

 

 

1.7.6.Υποδομή  

Ο όμιλος IKEA ελέγχεται από INGKA Holding Β.ν., είναι μια ιεραρχική οργανωτική δομή, που 

λειτουργεί μέσω μεγάλου μεγέθους καταστημάτων. 5.7. Η διαχείριση των ανθρώπινων πόρων ΙΚΕΑ 

αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο της δέσμευσης για τις πρακτικές του ανθρώπινου δυναμικού, 

παρέχοντας σταθερές επενδύσεις στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού. 5.8. Τεχνολογία 

ΙΚΕΑ επενδύει τακτικά σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης της, που διεξάγονται στη Σουηδία. 

Πρόθυμη να χρησιμοποιεί την τεχνολογία των πληροφοριών στο πλαίσιο των επιχειρηματικών 
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διαδικασιών η εταιρία κάνει πλέον χρήση της τεχνολογίας, ώστε να παρέχει ποιοτικά προϊόντα 

χαμηλής τιμής και να καλυτερεύει την εμπειρία του καταναλωτή.  

1.7.7. Προμήθεια  

Ο γίγαντας λιανικής θεσπίζει μακράς - διάρκειας σχέση με τους προμηθευτές του, την επένδυση 

στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την ανάπτυξή τους. Εργασία κοντά με τις κοινότητες στις οποίες 

δραστηριοποιείται, η ΙΚΕΑ διευκολύνει τους τοπικούς προμηθευτές. Σύνοψη  

Με δεδομένη την επιτυχία της ΙΚΕΑ ως ένα παγκόσμιο brand, βελτιωμένα επίπεδα απόδοσης μπορεί 

να επιτευχθούν μέσα από στενή εξέταση των εξωτερικών παραμέτρων και ένα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον που με τη σειρά του επιτρέπει στην επιχείρηση να δίνει περισσότερες από τις 

διαθέσιμες ευκαιρίες. Η ανάλυση προσδιορίζει ότι μια ενεργητική και δυναμική προσέγγιση είναι 

προσαρμοσμένη από το ΙΚΕΑ για να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, επιπροσθέτως 

μετατρέποντας τις αδυναμίες της σε δυνάμεις μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω το εμπορικό σήμα. 

Με στόχο να προσθέσει περαιτέρω αξία στην αλυσίδα αξίας της, η ΙΚΕΑ έχει τεράστια ευκαιρία για 

τη δημιουργία μιας ισχυρότερης σχέσης με τους πελάτες της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται εξονυχιστικά στο επιχειρηματικό μοντέλο που 

χρησιμοποιεί η επιχείρηση μέσα από το καλά οργανωμένο διάγραμμα ροής του.  Το 

συγκεκριμένο μοντέλο συνδυάζει μακροπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες 

περιόδους καθώς και την εκτέλεση κάθε απόφαση. Στην ουσία το διάγραμμα ροής 

αποτελείται από όλες τις αποφάσεις που παίρνει μια επιχείρηση, από την πιο μικρή μέχρι την 

πιο μεγάλη, σε κάθε περίοδό της, από την παραγωγή του προϊόντας μέχρι και την παράδοσή 

του στον τελικό καταναλωτή. 

Πιο συγκεκριμένα, αρχικά θα γίνει μια συνοπτική περιγραφή του διαγράμματος ροής της 

ΙΚΕΑ και έπειτα θα ακολουθήσει μια αναλυτική αναφορά στις αποφάσεις που βλέπουμε στην 

κάθε περίοδο. Στη συνέχεια αφού κατανοηθούν κάποιες βασικές έννοιες θα προχωρήσουμε 

στους στόχους και τη μεθοδολογία των συστημάτων αποφάσεων όπου και θα εξηγήσουμε 

κάθε κατηγορία του διαγράμματος ροής ξεχωριστά αναφέροντας τις μεθόδους και τους 

τρόπους τους οποίους χρησιμοποιεί η ΙΚΕΑ για να πάρει τις αποφάσεις της για κάθε 

κατηγορία. 

Τέλος μέσα από την ανάλυση αυτή του κεφαλαίου θα γίνει κατανοητό το πόσο σημαντικό 

είναι το σύστημα αποφάσεων μιας επιχείρησης και η σημασία που έχει τόσο για το εσωτερικό 

όσο και για το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης.  
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2.1.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Συνοπτική Περιγραφή: 

Στο παραπάνω διάγραμμα περιγράφεται το διάγραμμα ροής της εταιρίας ΙΚΕΑ. Το flowchart 

πραγματεύεται όλες τις δραστηριότητες που γίνονται εντός της επιχείρησης, σε 

μακροπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη περίοδο καθώς διαφαίνεται και η τελική 

τους εκτέλεση, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Οι αποφάσεις που καλείται να πάρει η 

ΙΚΕΑ εντοπίζονται στο διάγραμμα ροής της επιχείρησης και χωρίζονται σε κατηγορίες 

ανάλογα με την περίοδο και την δραστηριότητα: 

Οι στρατηγικές αποφάσεις είναι αυτές που καθορίζουν τους στόχους και την πορεία όλου του 

οργανισμού και παίρνονται συνήθως από ανώτερα διοικητικά στελέχη. Είναι κυρίως 

απρογραμμάτιστες αποφάσεις και καθορίζουν τη σχέση της επιχείρησης με το εξωτερικό της 

περιβάλλον. Καλύπτουν όλες τις πτυχές της επιχειρησιακής πολιτικής, του σχεδιασμού, της 

οργάνωσης και του ελέγχου και αφορούν την μακροπρόθεσμη περίοδο.  

Οι τακτικές αποφάσεις αφορούν διαδικασίες υλοποίησης στρατηγικών στόχων που τέθηκαν 

από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη. Είναι πιο συγκεκριμένες και σαφείς, προσανατολισμένες 

σε δράση και αφορούν κυρίως τη μεσοπρόθεσμη περίοδο. 
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Οι λειτουργικές αποφάσεις συνδέονται με τα κατώτερα στελέχη και αφορούν καθημερινές 

λειτουργίες. Πιο συγκεκριμένα καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται οι τακτικές 

αποφάσεις των μεσαίων στελεχών. Διαδραματίζονται στη βραχυπρόθεσμη περίοδο. 

Τέλος το Flowchart της επιχείρησης χωρίζεται σε τέσσερεις μεγάλες και βασικές κατηγορίες: 

 Προμήθεια 

 Παραγωγή 

 Διανομή 

 Πωλήσεις 

Μακροπρόθεσμη Περίοδος: 

Στη μακροπρόθεσμη περίοδο περιγράφεται η στρατηγική της επιχείρησης για το Network 

Panning (design) για το οποίο η διοίκηση καλείται να πάρει κάποιες αποφάσεις σχετικά με 

την προμήθεια, την παραγωγή, τη διανομή και τις πωλήσεις. Πιο συγκεκριμένα αποφασίζει 

για την επιλογή των κατάλληλων προμηθευτών, τις συμβάσεις με ιδιώτες γαιοκτήμονες, την 

παραγωγική ικανότητα, το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων, την χωρητικότητα της αποθήκης 

και την τοποθεσία, τη μεταφορική ικανότητα καθώς και να ικανοποιήσει στόχους όπως της 

αγοράς προϊόντων, τις συμβάσεις με πελάτες και την πολιτική των τιμών-υπηρεσιών της 

επιχείρησης. 

Μεσοπρόθεσμη Περίοδος: 

Στη μεσοπρόθεσμη περίοδο διενεργούνται άλλου είδους δραστηριότητες όσον αφορά τη 

διαχείριση υλικών και προγραμματισμό των προμηθειών (Material Management & 

Procurement Planning), τον συγκεντρωτικό σχεδιασμό (Aggregate Planning) και τον 

προγραμματισμό της ζήτησης (Demand Planning). Οι στόχοι που καλείται να 

πραγματοποιήσει η επιχείρηση όσον αφορά το Aggregate Planning αφορούν κυρίως το 

συγκεντρωτικό προγραμματισμό της παραγωγής, την κατηγοριοποίηση της ποιότητας του 

προϊόντος, τα προγράμματα για τα φθαρμένα προϊόντα, το σχεδιασμό για την κατάλληλη 

χρήση του ξύλου, τις πολιτικές παραγωγής, την ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων, το 

συγκεντρωτικό προγραμματισμό των μεταφορών και τις πολιτικές του.  

Εν συνεχεία παρουσιάζονται οι στόχοι του Material Management and Procurement Planning 

οι οποίοι αφορούν θέσεις όπως ο σχεδιασμός κατηγοριοποίησης των κορμών ξύλου, ο 

σχεδιασμός (design) των πρώτων υλών (κορμοί ξύλων), οι πολιτικές διαχείρισης των πρώτων 

υλών (κορμοί ξύλων) και ο συγκεντρωτικός προγραμματισμός προμήθειας των πρώτων υλών. 
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Τέλος αναφορικά με το Demand Planning, οι διεργασίες που καλείται να επιτύχει 

αναφέρονται σε αποφάσεις σχετικά με το μάρκετινγκ, τη τμηματοποίηση της αγοράς, τις 

προβλέψεις για το μέλλον, την ανάγκη για συγκεντρωτικό ATP (Available To Promise) 

σχεδιασμό, την κατανομή των προϊόντων σε απόθεμα (ATP), τους κανόνες προσφορών και 

τους κανόνες σχετικά με την άμεση αναπλήρωση των προϊόντων της επιχείρησης. 

Βραχυπρόθεσμη Περίοδος: 

Στη βραχυπρόθεσμη περίοδο γίνονται συγκεκριμένες διεργασίες καθώς το χρονικό περιθώριο 

είναι μικρό. Αρχικά αναφέρεται η συγχρονισμένη παραγωγή και η μεγάλου μεγέθους διανομή 

( Synchronized Production-Distribution Lot-Sizing) και κάποιες από τις δραστηριότητες τους 

Material Management and Procurement Planning και του Demand Planning. 

Ξεκινώντας με το κομμάτι του Synchronized Production-Distribution Lot-Sizing, 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα αποτελούν οι διαδικασίες σχετικά με την ποσότητα κοπής των 

κορμών, το σχεδιασμό της ξήρανσης των ξύλων, η τελειοποίηση του σχεδιασμού παραγωγής, 

ο σχεδιασμός φόρτωσης των φορτηγών, η δυνατότητα προγραμματισμού των κατάλληλων 

δικτύων διανομής καθώς και ο σχεδιασμός της κατάλληλης και λιγότερο δαπανηρής 

διαδρομής. 

Ακολουθεί η δραστηριότητα του λεπτομερή προγραμματισμού προμήθειας των πρώτων 

υλών, η οποία είναι κομμάτι του Material Management and Procurement Planning και έπεται 

ο λεπτομερής προγραμματισμός του ATP καθώς και οι πολιτικές διαχείρισης των 

αποθεμάτων που ανήκουν στο κομμάτι του Demand Planning της επιχείρησης. 

Εκτέλεση: 

Όσον αφορά την εκτελεστική διαδικασία του διαγράμματος ροής παρατηρείται ο 

διαχωρισμός του σε τέσσερεις κατηγορίες, τον έλεγχο του χειρισμού των πρώτων υλών (Log 

Handling Control), τον παραγωγικό έλεγχο (Production Control), τον έλεγχο μεταφοράς 

(Transportation Control) και την εκπλήρωση της ζήτησης (Demand Fulfillment/OP). 

Αρχικά αναλύοντας το Log Handling Control παρατηρούνται συγκεκριμένες διεργασίες όπως 

η εκφόρτωση και ο χειρισμός των πρώτων υλών, η σίτιση της γραμμής παραγωγής και ο 

έλεγχος της απογραφής. 

Έπειτα ακολουθούν οι δραστηριότητες του Production Control όπως η τμηματοποίηση των 

πρώτων υλών, η σίτιση της τελικής γραμμής και ο έλεγχος της απογραφής.  

Στη συνέχεια οι διεργασίες του Transportation Control είναι η επιλογή και η φόρτωση και 

τέλος όσον αφορά την εκπλήρωση της ζήτησης (Demand Fulfillment) οι δραστηριότητες από 
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τις οποίες διέπετε είναι κρίσιμες και καθοριστικές και αφορούν την κατανάλωση των 

αποθεμάτων (ATP), τις online παραγγελίες και την απογραφή για την αναπλήρωση των 

πρώτων υλών σύμφωνα με τη ζήτηση των πελατών. 

Σύμφωνα λοιπόν, με το παραπάνω διάγραμμα ροής παρατηρείται πως όλες αυτές οι 

διεργασίες που γίνονται μεταξύ των διαφόρων περιόδων συνδέονται μεταξύ τους με άλλες 

μικρότερες δραστηριότητες όπως είναι η πληροφόρηση η οποία διανέμεται στο κατάλληλο 

χρονικό διάστημα στην ανάλογη κατηγορία ώστε να παίρνονται οι σωστές αποφάσεις για 

κάθε μία από τις ενέργειες αυτές. 

Στην παρακάτω πυραμίδα βλέπουμε ιεραρχικά και επιγραμματικά πως γίνεται η διαδικασία 

του διαγράμματος ροής. Παρατηρούμε πως στη βάση της πυραμίδας βρίσκονται οι 

προϋποθέσεις και η στήριξη, δηλαδή οι πηγές, το ανθρώπινο δυναμικό κ.α. Ανεβαίνοντας ένα 

σκαλοπάτι έχουμε τις διάφορες διαδικασίες και λειτουργίες του Flowchart, δηλαδή τη 

μεταφορά, την παραγωγή, τον αποθηκευτικό χώρο κ.α. Έπειτα έχουμε τις δομές και τον 

σχεδιασμό όπως είναι ο σχεδιασμός του δικτύου της επιχείρησης. Τέλος στην κορυφή της 

πυραμίδας είναι οι αγορές και οι στρατηγικές που είναι το προϊόν του τελικού καταναλωτή.      

 

Τέλος η ΙΚΕΑ χρησιμοποίησε το παρακάτω μοντέλο των τεσσάρων δυνάμεων (Expanded 

Four Forces Model) ώστε να βρει το δρόμο για να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Το υπόδειγμα 

αναφέρεται στις προϋποθέσεις που χρειάζονται ώστε να πάρει η επιχείρηση τις καλύτερες 

αποφάσεις για αυτήν. Αυτές είναι: 

 περιβαλλοντικές δυνάμεις 

 υποστηρικτικές ανάγκες 

 οργανωτικές δυνάμεις 

 προσωπικές ανάγκες 
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 απαιτήσεις δουλειάς 

 αναδυόμενη συμπεριφορά 

.  

 

Παρακάτω θα αναλυθούν περεταίρω κάποια από τα συστήματα αποφάσεων του 

διαγράμματος ροής έτσι ώστε να επιτευχθεί η καλλίτερη κατανόηση της λειτουργίας των 

διαδικασιών αυτών. 
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2.2 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 

AGGREGATE PLANNING 

Το Aggregate Planning αποτελεί την επιχειρηματική διαδικασία που βοηθά τις επιχειρήσεις 

να σχεδιάζουν και να συντονίζουν τις δραστηριότητές τους και τις αποφάσεις της 

εφοδιαστικής αλυσίδας κατά τη διάρκεια μιας τακτικής χρονικής περιόδου. 

Ο συγκεντρωτικός σχεδιασμός είναι μια επιχειρησιακή δραστηριότητα ζωτικής σημασίας για 

την ΙΚΕΑ, αφού φαίνεται να ισορροπεί το μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό με τη 

βραχυπρόθεσμη επιτυχία της παραγωγής. Οι ακόλουθοι παράγοντες είναι ζωτικής σημασίας 

πριν από μια συνολική διαδικασία σχεδιασμού.  

 Η πληρότητα των πληροφοριών που απαιτούνται για τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις 

παραγωγής και τις πρώτες ύλες. 

 Μια αξιόπιστη πρόβλεψη της ζήτησης που καλύπτει την περίοδο μέσου βεληνεκούς 

 Ο οικονομικός σχεδιασμός γύρω από το κόστος παραγωγής, το οποίο περιλαμβάνει 

πρώτες ύλες, εργατικό δυναμικό, απογραφή σχεδιασμού, κ.λπ. 

 Πολιτική οργάνωση γύρω από τη διαχείριση της εργασίας, τη διαχείριση της 

ποιότητας, κ.λπ. 

 Για να είναι επιτυχημένος ο συνολικός σχεδιασμός, απαιτούνται τα ακόλουθα: 

 Μια συνολική πρόβλεψη της ζήτησης για την εν λόγω περίοδο 

 Αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων μέσων για τη διαχείριση του σχεδιασμού 

ικανότητας, όπως η υπεργολαβία, η εξωτερική ανάθεση, κ.λπ. 

 Υφιστάμενες λειτουργικές κατάσταση του εργατικού δυναμικού (αριθμός, σύνολο 

ικανοτήτων, κλπ), επίπεδο των αποθεμάτων και της αποδοτικότητας της παραγωγής 

Ο συγκεντρωτικός σχεδιασμός θα εξασφαλίσει ότι η ΙΚΕΑ μπορεί να προγραμματίσει το 

επίπεδο του εργατικού δυναμικού, το επίπεδο των αποθεμάτων και το ποσοστό της 

παραγωγής σε συνάρτηση με στρατηγικό στόχο και τον στόχο της. 

Συμπληρωματικά, η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιεί η ΙΚΕΑ για να φέρει εις πέρας το 

Aggregate Planning της, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας , είναι το διάγραμμα Gantt με το 

οποίο συντονίζει και ελέγχει τις δραστηριότητες των αρμόδιων φορέων που είναι υπεύθυνοι 

για την πληρότητα του σχεδιασμού. 
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PRODUCTION PLANNING AND CONTROL 

Αυτό που κάνει την ΙΚΕΑ μοναδική ως οργανισμό, είναι ότι δεν είναι μόνο το άλφα και το 

ωμέγα του σχεδιαστή και του πωλητή, αλλά μέσω της θυγατρικής της Swedwood, ελέγχει 

επίσης την προμήθεια υλικών, την κατασκευή και τη διανομή μεταξύ της ίδιας και του 

καταναλωτή. Η ΙΚΕΑ έχει ένα εγγυημένο δίκτυο διανομής που την βοηθά να αποκτήσει 

μεγάλο μερίδιο αγοράς. Επίσης η ΙΚΕΑ θα έχει τον τελικό έλεγχο της ποιότητας παραγωγής 

των πρώτων υλών που εισάγονται από την Swedwood . Με το να έχει τον έλεγχο ολόκληρου 

του αγωγού παραγωγής, μπορεί να επιτύχει αύξουσες οικονομίες κλίμακας. Αυτή η κάθετη 

ολοκλήρωση επιτρέπει στην ΙΚΕΑ να κάνει ευρεία την διάθεση των κομψών προϊόντων 

σταθερής ποιότητας, τα οποία έχουν αλλάξει τον τρόπο που οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 

σκέφτονται για τα έπιπλα. 

Τα βασικά βήματα για να στεφθεί υπό επιτυχία το Production Plan της ΙΚΕΑ είναι:  

 Ανάλυση σχεδίου των εξαγωγών και των πωλήσεων. 

 Διαχωρισμός του με το MRP ( Υλικό Απαιτούμενο για Προγραμματισμό) εργαλείο. 

 Προετοιμασία σχεδίου παραγωγής για να ταιριάζει με τις πωλήσεις και τις απαιτήσεις 

των εξαγωγών. 

 Αποστολή αίτησης στην αγοράς στο Τμήμα Προμηθειών για να χειριστεί μετά τον 

υπολογισμό της πραγματικής ανάγκης, μετά την αφαίρεση των αποθεμάτων. 

 Ακολουθεί το τμήμα αγορών και η διαδικασία προμήθειας. 

 Παρακολούθηση του αποθέματος για να εξασφαλίσει την non-stop παραγωγή. 

Αυτά τα βήματα προς την επιτυχία του Production Plan υλοποιούνται με διάγραμμα Gantt 

καθώς μέσω αυτού του εργαλείου προγραμματίζονται οι διαδικασίες και ο ακριβής χρόνος 

υλοποίησής τους. Επίσης με τη βοήθεια συστημάτων Database καθώς και με τη χρήση 

αλγεβρικών τύπων, επιτυγχάνεται ο καλύτερος δυνατός έλεγχος με την καλύτερη δυνατή 

οργάνωση, αποφεύγοντας κάθε είδους προβλήματα, όπως διαφαίνεται και από το παρακάτω 

ταμπλό. 
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IKEAS’ SUPPLY CHAIN 

Η ΙΚΕΑ είναι μια κορυφαία διεθνής εταιρεία οικιακού εξοπλισμού. Με το όραμα για «τη 

δημιουργία μιας καλύτερης καθημερινής ζωής για τους πολλούς ανθρώπους", η εταιρεία έχει 

φτάσει σε ετήσιες πωλήσεις € 23,1 δισεκατομμυρίων και έχει 127000 υπαλλήλους. Η ΙΚΕΑ 

έχει περισσότερους από 620 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως στα 280 καταστήματα σε όλο 

τον κόσμο, που διοικούνται από τους δικαιοδόχους στο εσωτερικό του ομίλου ΙΚΕΑ (με 

επιπλέον 34 καταστήματα να ανήκουν και να διοικούνται από τους δικαιοδόχους εκτός του 

Ομίλου ΙΚΕΑ). Επιπλέον, 712 εκατομμύρια επισκέπτες παρακολουθούνται να εισέρχονται 

στην ιστοσελίδα της ΙΚΕΑ. Κύριο κανάλι μάρκετινγκ της ΙΚΕΑ είναι ο κατάλογός της, με 

197 εκατομμύρια αντίτυπα (σε 61 διαφορετικές εκδόσεις και 29 διαφορετικές γλώσσες) που 

διανέμονται σε όλο τον κόσμο. Ο κατάλογος εμφανίζει περισσότερα από 9.500 αντικείμενα. 

Η εφοδιαστική αλυσίδα της ΙΚΕΑ έχει παγκόσμια εξάπλωση σε πωλήσεις και αγορές σε όλες 

τις μεγάλες περιοχές του κόσμου. Τα καταστήματα, τα οποία χωρίζονται σε τρεις 

γεωγραφικές περιοχές, παραδίδονται με 30 κέντρα διανομής και από 1400 προμηθευτές σε 55 

χώρες. Περισσότερο από το ήμισυ του όγκου των πωλήσεων διανέμεται απευθείας από τους 

προμηθευτές στα καταστήματα. Όσον αφορά την προμήθεια (αγορά), η Ευρώπη 

αντιπροσωπεύει το 62% (Πολωνία είναι η μεγαλύτερη περιοχή αγορών), ακολουθούμενη από 

την Ασία με 34% (Κίνα η μεγαλύτερη), και τη Βόρεια Αμερική με 4%. Η πλειοψηφία των 

πωλήσεων πραγματοποιούνται στην Ευρώπη (79%), με τη Γερμανία να είναι η κορυφαία 

χώρα σε πωλήσεις. Η Βόρεια Αμερική αντιπροσωπεύει το 15% των πωλήσεων, και η Ασία με 

την Αυστραλία μαζί αντιπροσωπεύουν το 6%. 

Μια σειρά από παράγοντες συνέβαλαν στην ύπαρξη ενός περιβάλλοντος σχεδιασμού που 

ήταν κατάλληλο για την προσέγγιση του κεντρικού σχεδιασμού. Η ΙΚΕΑ έχει υψηλό ρυθμό 

ανάπτυξης, σχεδιάζει να ανοίξει 10 με 20 νέα καταστήματα κάθε χρόνο και ένας από τους 

στόχους της είναι να διπλασιάσει τις πωλήσεις κάθε πέντε χρόνια. Επιπλέον, με δεδομένο τα 
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πολλά καταστήματα και αποθήκες και το γεγονός ότι το 20-25% της συλλογή της μπορεί να 

αλλάζει από χρόνο σε χρόνο, ο προγραμματισμός της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι μια 

πρόκληση για τους υπεύθυνους του management. Η IKEA κατέχει μόνο ένα μέρος της 

δυναμικότητας στην αλυσίδα εφοδιασμού της από την άποψη ότι η ΑΧ και ο Όμιλος 

Swedwood αποτελούν περίπου 8-9% της τιμής αγοράς. Η εφοδιαστική αλυσίδα της ΙΚΕΑ 

είναι σε κάποιο βαθμό καθετοποιημένη και αποτελείται κυρίως από απόθεμα (MTS), με 

περιορισμένο εύρος, διαμορφωμένο για μοναδικούς πελάτες. Το σύνολο της αλυσίδας 

εφοδιασμού σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις προβλέψεις και τα προϊόντα που τυπικά θα 

πρέπει να ταξινομούνται ως λειτουργικά. 

Η ΙΚΕΑ ξεκίνησε την εφαρμογή ενός νέου προγράμματος, με σκοπό να ξεπεράσει την 

εμφάνιση κάθε είδους προβλημάτων και στόχο τον καλύτερο έλεγχο της αλυσίδας 

εφοδιασμού της, τη βελτίωση της υπηρεσίας και του κόστους παράδοσης. Αυτή η έννοια 

είναι μια ολοκληρωμένη, συνολική διαδικασία σχεδιασμού, η οποία σκιαγραφείται στο 

παρακάτω σχήμα, και τυπικά βρίσκεται σε μια κεντρική λειτουργία σχεδιασμού που 

ονομάζεται ΙΚΕΑ της Σουηδίας. Το ΙΚΕΑ της Σουηδίας εποπτεύει τον Όμιλο ΙΚΕΑ και 

αναπτύσσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές μάρκετινγκ, logistics, και στρατηγικές 

προμηθειών. Το ΙΚΕΑ της Σουηδίας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις που αφορούν 

τον αριθμό των αντικειμένων που μεταφέρει, την αγορά, τους προμηθευτές, τη διανομή, το 

συντονισμό του καταστήματος και ούτω καθεξής. Η συνολική διαδικασία σχεδιασμού ξεκινά 

με την πώληση και τη ζήτηση του σχεδιασμού(1), η οποία ορίζει τα πλαίσια στα οποία θα 

παράγει μελλοντικά δεδομένα της ζήτησης για 12 επιχειρηματικές περιοχές του ΙΚΕΑ. Τα 

δεδομένα της ζήτησης είναι μια συνεχή συμβολή στη διαδικασία του παγκόσμιου υλικού 

σχεδιασμού (2), τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν στον όγκο της προμήθειας από τον 

έκαστο προμηθευτή(Supplier Capacity) και των διαδικασιών σχεδιασμού του φορτίου (3) και 

στον σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας διανομής. (μεταφορές, αποθήκευση κτλ.) 

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις διαδικασίες που χρειάζονται για την παγκόσμια αλυσίδα 

εφοδιασμού της ΙΚΕΑ. Το διάγραμμά μας χωρίζεται σε τρεις περιόδους: σε στρατηγικές 

μακροπρόθεσμες αποφάσεις, τακτικές μεσοπρόθεσμες αποφάσεις και λειτουργικές 

βραχυπρόθεσμες αποφάσεις. Έπειτα προχωράμε στον παραγωγικό σχεδιασμό μέσω των 

προμηθευτών ο οποίος μας οδηγεί στον κεντρικό σχεδιασμό όπου και ακολουθούν οι 

διαδικασίες του σχεδιασμού προσφοράς και ζήτησης, ο σχεδιασμός των υλών που θα 

χρειαστούν για την παραγωγή καθώς και ο σχεδιασμός των ικανοτήτων που έχουν οι 

προμηθευτές. Στη συνέχεια αφού παρθούν και οι αποφάσεις των παραγγελιών των προϊόντων 
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η ΙΚΕΑ προχωράει στον σχεδιασμό της μεταφοράς τους καθώς και στο σχέδιο αποθήκευσής 

τους ακόμα και στην περίπτωση προϊόντων σε απόθεμα. Τέλος γίνεται ο σχεδιασμός του 

καταστήματος που αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο θα φθάσουν τα προϊόντα στο 

αντίστοιχο κατάστημα καθώς και το πώς θα τοποθετηθούν στον εσωτερικό του χώρο.   

 

IKEA’s global supply chain planning processes 

SUPPLIER MANAGEMENT 

 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι προμηθευτές αναγνωρίζουν τους στόχους της 

βιωσιμότητας, η ΙΚΕΑ ανέπτυξε την IWAY (ΙΚΕΑ Way), η οποία επιβάλλει ελάχιστα 

πρότυπα για το περιβάλλον, την ασφάλεια, τις κοινωνικές συνθήκες και τις συνθήκες 

εργασίας. Ο κώδικας IWAY της πρακτικής αναμένει από τους προμηθευτές να: 

• Ακολουθούν τους εθνικούς και διεθνείς νόμους 

• Μη χρησιμοποιούν ερασιτεχνική εργασία 

• Μη χρησιμοποιούν ξύλο και κόλλες από μη βιώσιμα δάση 

• Μειώσουν τα απόβλητα και τις εκπομπές τους 

• Συμβάλουν στην ανακύκλωση 

• Έχουν υγεία και ασφάλεια  

• Φροντίζουν για το περιβάλλον 

• Φροντίζουν για τους υπαλλήλους τους. 
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Η εφαρμογή του κώδικα αυτού θέτει κάποια πρότυπα. Κάθε μία από τις απαιτήσεις στο 

πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας συμβάλλει στην ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων και έχουν θετικό αντίκτυπο στο επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

λειτουργούν οι προμηθευτές. Μπορούν επίσης να βελτιώσουν την εμπειρία των ανθρώπων 

που εργάζονται για τις επιχειρήσεις. 

Για την παρακολούθηση των προμηθευτών, η ΙΚΕΑ πραγματοποιεί τακτικά έλεγχο IWAY. 

Αυτό πραγματεύεται μιλώντας με τους εργαζόμενους και ελέγχοντας τα κατάλληλα έγγραφα 

και αρχεία. Η IKEA επισκέπτεται τους προμηθευτές σε διάφορες χρονικές στιγμές για να 

εξασφαλίσει ότι ακολουθούν τον κώδικα δεοντολογίας (IWAY). Ο κώδικας συμπεριφοράς 

για τους προμηθευτές και το έργο με άλλους οργανισμούς υπογραμμίζει τη δέσμευση της 

ΙΚΕΑ σε «χαμηλή τιμή, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα». Αν η ΙΚΕΑ θέλει τους πελάτες 

της να απολαμβάνουν χαμηλές τιμές, αυτό δεν πρέπει να συμβεί εις βάρος των 

επιχειρηματικών αρχών της. 

IKEA SUPPLIERS 

Οι κύριοι προμηθευτές των υλών της ΙΚΕΑ, έχουν ως στόχο τους να παράγουν προϊόντα 

καλής λειτουργίας και σχεδιασμού στην χαμηλότερη δυνατή τιμή. Τα σουηδικά δάση γύρω 

από τη γενέτειρα του ΙΚΕΑ θεωρούνται ο κυριότερος προμηθευτής πρώτων υλών. Άλλοι 

έχουν τις μονάδες παραγωγής τους στην Κίνα, την Πολωνία ή τη Γερμανία, η ΙΚΕΑ όμως 

είναι πάντα δεσμευμένη για τη μακροπρόθεσμη συνεργασία. Αγοράζει παραγωγική 

ικανότητα και όχι το προϊόν σε ποσότητες, μέσω της κεντρικής αποθήκης της, με την λογική: 

Large volumes + flat packs = low costs 

H Swedwood είναι ο βιομηχανικός όμιλος της ΙΚΕΑ. Η κύρια λειτουργία είναι η παραγωγή 

και διανομή επίπλων. H Swedwood «pull system» στην αλυσίδα εφοδιασμού για να μειώσουν 

το κόστος και να υπάρχει αποτελεσματική διανομή των προϊόντων. Είναι ανοικτή σε κάθε 

πιθανό τύπο της μείωσης του κόστους, και το σύνθημα της ΙΚΕΑ "Τίποτα δεν είναι 

αδύνατο», είναι η κατευθυντήρια αρχή σε όλη την επιχείρηση. 

H Swedwood έχει εξελιχθεί σε ένα προμηθευτή της ΙΚΕΑ με προηγμένες εγκαταστάσεις 

παραγωγής, και στην πορεία έχει προσφέρει στην ΙΚΕΑ, μέσα από τον περαιτέρω 

εξορθολογισμό, ένα ολοκληρωμένο σύστημα σχεδιασμού, παραγωγής και διανομής τους. 

Κάθε εργοστάσιο Swedwood έχει μια προσανατολισμένη παραγωγική διαδικασία, όπου 

χρησιμοποιεί σύγχρονες παραγωγικές τεχνικές, μια βάση πρώτων υλών και ένα περιορισμένο 

φάσμα προϊόντων. Αυτό το είδος της κατασκευής βελτιστοποιεί την απόδοση και την 
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παραγωγή. Η αλυσίδα εφοδιασμού είναι κυρίως make-to-stock και μόνο λίγα προϊόντα 

κατασκευάζονται με τις παραγγελίες των πελατών. Κατά συνέπεια λοιπόν, το σύνολο της 

αλυσίδας εφοδιασμού σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις προβλέψεις.  

Τέλος η ΙΚΕΑ έψαχνε να διορίσει έναν προτιμώμενο σύμβουλο για κεραμική ιχνηλασιμότητα 

των προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Το σύμβουλο αυτόν τον βρήκε στο πρόσωπο της Ceram. Η 

Ceram έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο προμηθευτή των καταλυτών και βιομηχανικών 

κεραμικών και σήμερα έχει πελάτες σε 38 χώρες. Η ΙΚΕΑ αγοράζει από αυτή μεγάλες 

ποσότητες, τοίχου, τζακιού και πορσελάνης για την πώληση τους στα 300 καταστήματά της. 

Η Ceram έχει ήδη διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την ΙΚΕΑ σε ποικίλους τομείς:  

 Υποστηρίζοντας σημαντικές επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια σε 

επενδυτικά σχέδια για το εργοστάσιο κατασκευής και επέκτασης  

 Εκπαιδεύοντας το προσωπικό 

 Εισάγοντας νέα προϊόντα 

 Βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα των επιδόσεων 

 Μειώνοντας τα απόβλητα 

 Εντοπίζοντας τις αποτυχίες 

Τα πολύ υψηλά πρότυπα της ΙΚΕΑ τηρούνται μέσω συστημάτων ελέγχου υψηλής ποιότητας 

και δοκιμής των προϊόντων καθώς και τη συμμόρφωση. Η Ceram έχει διαδραματίσει 

κεντρικό ρόλο στο να βοηθήσει τους προμηθευτές στην επίτευξή τους, συμπεριλαμβανομένης 

της ανάπτυξης και εγκατάστασης των συστημάτων ποιότητας στα εργοστάσιά τους και την 

κατάρτιση των εργαζομένων ώστε να λειτουργούν κατά τρόπο συνεπή.  

Τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ΙΚΕΑ για να οργανώσει σωστά το Supply Chain της είναι 

κυρίως μοντέλα έρευνας και δεδομένων, ώστε να εξάγει σωστές και ακριβείς πληροφορίες 

για να έχει μια επιτυχημένη εφοδιαστική αλυσίδα αποφεύγοντας προβλήματα και 

δυσλειτουργίες. 
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Επίσης, ως εργαλεία χρησιμοποιεί το διάγραμμα Pert καθώς οργανώνει σωστά και στο 

κατάλληλο χρονικό περιθώριο τις δραστηριότητές της, καθώς και τη μέθοδο των παιγνίων, 

ώστε να αναλύσει τις στρατηγικές των ανταγωνιστών και να πάρει τις σωστές αποφάσεις 

σχετική με τη στρατηγικές που θα ακολουθήσει η ίδια.   

IKEA’S WOOD SOURCING SYSTEM 

Όντας μια μεγάλη αλυσίδα με είδη οικιακής χρήσης η ΙΚΕΑ χρησιμοποιεί περίπου έξι και 

μισό εκατομμύρια κυβικά μέτρα ξυλείας ετησίως στα προϊόντα της. Η ΙΚΕΑ έχει ένα ευρύ 

φάσμα προμηθευτών σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Το 2007 η ΙΚΕΑ ξεκίνησε ένα 

πρόγραμμα για την εισαγωγή GIS (Geographic Information System) συστήματος για την 

προμήθεια ξύλου.  

Η ΙΚΕΑ πουλάει μια ποικιλία προϊόντων με χαμηλές τιμές, συμπεριλαμβανομένων των 

επίπλων, αξεσουάρ, καθώς και ειδών υγιεινής και έπιπλα κουζίνας σε καταστήματα λιανικής 

πώλησης σε όλο τον κόσμο, ενώ βασική της δραστηριότητα είναι να πουλήσει οικιακά 

έπιπλα. Ο Όμιλος ΙΚΕΑ δραστηριοποιείται σε 44 χώρες, 45 γραφεία συναλλαγών-υπηρεσιών, 

σε 31 χώρες, με 300 προμηθευτές σε 54 χώρες, 26 κέντρα διανομής και 10 κέντρα διανομής 

των πελατών σε 16 χώρες. Η ΙΚΕΑ χρησιμοποιεί ευρέως το ξύλο στα προϊόντα της και είναι 

το κύριο υλικό σε πολλά από τα έπιπλα για το σπίτι.  

Οι προμηθευτές της ΙΚΕΑ των προϊόντων ξυλείας έχουν εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Οι 

πέντε κορυφαίες χώρες προμήθειας ξύλου της ΙΚΕΑ, σύμφωνα με την Έκθεση Κοινωνικής 

Ευθύνης (2006) είναι:  

 Ρωσία 

 Πολωνία 

 Κίνα 

 Ρουμανία 

 Σουηδία 

Τα πέντε είδη δέντρων που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα ΙΚΕΑ, σύμφωνα με την Έκθεση 

Κοινωνικής Ευθύνης (2006) είναι: 

 Pine sp. - 42% 

 Birch sp.- 18% 

 Spruce / Fir sp. - 16% 

 Beech sp. - 10% 
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 Oak sp. - 3% 

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο δασικός τομέας αντιμετωπίζει πολλές νέες προκλήσεις. 

Παραδειγματικές αλλαγές έχουν συμβεί στη δασική πολιτική σε παγκόσμια κλίμακα. Η 

αυξανόμενη γενική ανησυχία για τη μη βιώσιμη χρήση των δασικών πόρων, της παράνομης 

υλοτομίας με την εξάπλωση της αποψίλωσης των δασών, της απερήμωσης και των απειλών 

για τη βιοποικιλότητα είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία διαφορετικών συστημάτων 

πιστοποίησης των δασών. Το πιο ευρέως αναγνωρισμένο σύστημα πιστοποίησης είναι το 

(Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών) σύστημα πιστοποίησης FSC που ακολουθείται από το PEFC 

(Πρόγραμμα για την Υποστήριξη Πιστοποίησης Δασών), το SFI (Βιώσιμη δασική 

πρωτοβουλία) και άλλα.  

Σε αυτό το πλαίσιο, μεγάλες δασικές εταιρείες και δασικές βιομηχανίες σε όλο τον κόσμο 

δεσμεύτηκαν να εξασφαλίσουν ότι το ξύλο που χρησιμοποιούν προέρχεται από νόμιμες 

πηγές. 

Ο μακροπρόθεσμος στόχος της ΙΚΕΑ είναι να προμηθευτεί όλο το ξύλο της περιοχής της 

ΙΚΕΑ από τα δάση τα οποία έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με ένα πρότυπο διαχείρισης των 

δασών αναγνωριζόμενο από την ίδια. Η ΙΚΕΑ χρησιμοποιεί το "μοντέλο σκάλα» με τους 

προμηθευτές ξύλο της, προκειμένου να υιοθετηθεί σταδιακή αύξηση των απαιτήσεων. 

 

IKEA’s staircase model   

Επίπεδο 1: Start-up conditions. Σε αυτό το επίπεδο ανήκουν οι βασικές απαιτήσεις  που 

πρέπει να πληρούν οι προμηθευτές των προϊόντων ξυλείας, πριν από την έναρξη συνεργασίας 

τους με την ΙΚΕΑ. Η προέλευση του ξύλου πρέπει να είναι γνωστή. Ο προμηθευτής πρέπει 

να είναι σε θέση να αναφέρει από ποια περιοχή και από ποια  χώρα κατάγεται η ξυλεία. Το 

ξύλο δεν πρέπει να προέρχεται από άθικτα φυσικά δάση (INF) ή δάση υψηλής αξίας 
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διατήρησης (HCVF) και πρέπει να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το Συμβούλιο 

Διαχείρισης Δασών (FSC). 

Επίπεδο 2: Minimum requirements. Στο επίπεδο 2 υπάρχει μια σειρά από ελάχιστες 

απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι προμηθευτές. Το ξύλο πρέπει να παράγεται σύμφωνα 

με τις εθνική και περιφερειακή δασική νομοθεσία και υπόλοιπους ισχύοντες νόμους. Το ξύλο 

δεν πρέπει να προέρχεται από τις προστατευόμενες περιοχές.  

Επίπεδο 3: 4Wood to ease transition. To 4Wood είναι ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε για 

τους προμηθευτές, από την ΙΚΕΑ το 2005, για να διευκολυνθεί η μετάβαση από το Επίπεδο 2 

στο Επίπεδο 4. Το 4Wood τονίζει τη χρήση των διαδικασιών παρακολούθησης ξύλου και 

άλλες ρουτίνες, για τον καλύτερο έλεγχο του ξύλου από τις δημόσιες συμβάσεις μέσω της 

παραγωγής. 

Επίπεδο 4: Forests certified as responsibly managed. Η προσδοκία στο επίπεδο 4 είναι ότι η 

διαχείριση των δασών και η αλυσίδα των προτύπων επιμέλειας πρέπει να παράγεται σε μια 

ισορροπημένη συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών 

φορέων και πιστοποίησης τους από ανεξάρτητο τρίτο μέρος. Επί του παρόντος, το Συμβούλιο 

Διαχείρισης Δασών είναι το μόνο, στο Επίπεδο 4, σύστημα πιστοποίησης που έχει 

αναγνωριστεί από το ΙΚΕΑ. 

Βραχυπρόθεσμος στόχος της ΙΚΕΑ είναι να εξασφαλίσει ότι όλοι οι προμηθευτές πληρούν το 

επίπεδο 2 προτύπων στο «μοντέλο σκάλα» και το 30% του ξύλου που έχουν να έχει 

πιστοποιηθεί σύμφωνα με το επίπεδο 4. 

Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με το ξύλο καταγωγής, ο όγκος και τα είδη από τα μέσα 

ετήσια ερωτηματολόγια, αποτελεί τη βάση του Συστήματος Εντοπισμού Δασών της ΙΚΕΑ 

(FTS).  

GIS SYSTEM 

Το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) είναι ένα σύστημα που βοηθά στην 

καταγραφή, την αποθήκευση, την ανάλυση και τη διαχείριση των δεδομένων και των 

σχετικών χαρακτηριστικών που έχουν γεωαναφορά στη Γη. Στην ουσία είναι ένα σύστημα 

πληροφοριών που επιτρέπει την ενσωμάτωση, την αποθήκευση, την επεξεργασία, την 

ανάλυση, την ανταλλαγή εμφανίζοντας γεωγραφικά στοιχεία. 

Το GIS αντιπροσωπεύει αντικείμενα του πραγματικού κόσμου με ψηφιακά δεδομένα. 

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι δεδομένων: vector και raster data. Τα δεδομένα Raster 
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αποτελούνται από σειρές και στήλες, όπου κάθε κελί αντιπροσωπεύει μια ορισμένη τιμή. Τα 

δεδομένα σε πλέγμα (vector) χρησιμοποιούνται για να αντιπροσωπεύσουν τα συνεχή πεδία, 

ενώ τα διανυσματικά δεδομένα αντιπροσωπεύουν διακριτά αντικείμενα. Υπάρχουν τρεις 

κύριοι τύποι διανυσματικών δεδομένων: σημεία, γραμμές και πολύγωνα.  

Σύμφωνα με τους Päivinnen και Κολ μπορούν να διακριθούν τρία βασικά στοιχεία του GIS 

(τα οποία ακολουθούνται από την ΙΚΕΑ): (i) συλλογή δεδομένων και εισόδου, (ii) 

αποθήκευση και διαχείριση δεδομένων, (iii) ανάκτηση πληροφοριών. Η δομή αυτή 

παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα. 

  

Τέλος κάποια από τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η ΙΚΕΑ, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει 

το σύστημα GIS για τη συλλογή ξυλείας με τι κατάλληλες προδιαγραφές, είναι τα συστήματα 

database όσον αφορά τις χώρες προέλευσης των ξύλων και το σωστό προγραμματισμό κοπής 

και επεξεργασίας των ξύλων.  

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα των χωρών που επιλέγει η ΙΚΕΑ 

 

Πίνακας βάσης δεδομένων της ΙΚΕΑ των δασικών πόρων 
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Πίνακας δεδομένων των προμηθειών ξυλείας  

 

TRANSPORTATION SYSTEM & CONTROL 

Σήμερα υπάρχουν περίπου 60 %  εμπορεύματα της ΙΚΕΑ που μεταφέρονται οδικώς. Με 

φορτηγό, μόνο 1% ή ίσως και λιγότερο από τον αέρα. Το φορτηγό είναι φθηνότερο από τα 

αεροπλάνο, αλλά έχουν μεγαλύτερο χρόνο παράδοσης από τον αέρα. Ακόμα κι αν το 

αεροπλάνο είναι ακριβό, αξίζει, επειδή η εταιρεία μπορεί να πάρει λιγότερο κίνδυνο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς, ενώ οι πελάτες μπορούν να λαμβάνουν τα προϊόντα 

τους στην αναμενόμενη ώρα τους.  
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Τα Container είναι ο κύριος τρόπος μεταφοράς της ΙΚΕΑ καθώς μπορεί να σώσει πολύ 

χρόνο. Ωστόσο, τα Containerς ίσως είναι πάρα πολύ βαριά για να μεταφέρουν ακόμη και αν 

μπορούν να φορτώσουν πολλά προϊόντα μόνο μια φορά και το βάρος και ο όγκος του 

φορτηγού μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ως εκ τούτου, οι 

αποφάσεις της ΙΚΕΑ πρέπει να οδηγούν στην βελτίωση της αποδοτικότητας και στη μείωση 

του χρόνου παράδοσης. 

Για να διατηρήσει τις χαμηλές τιμές της, η ΙΚΕΑ χρειάζεται να πάρει τα εμπορεύματα από 

τους προμηθευτές προς τον πελάτη με τον πιο άμεσο και αποδοτικό τρόπο, και με τη 

μικρότερη βλάβη στο περιβάλλον. Αυτό ισχύει τόσο για τη μεταφορά εμπορευμάτων με 

φορτηγό, πλοίο ή τρένο, όσο και ο χειρισμός των κέντρων διανομής και πολυκαταστημάτων. 

Για παράδειγμα, επίπεδες συσκευασίες και στοιβαγμένα προϊόντα, επιτρέπουν τη μεταφορά 

περισσότερων προϊόντων ανά ταξίδι. Αυτό σημαίνει λιγότερα φορτηγά στο δρόμο και 

λιγότερες εκπομπές CO2. 

Ο παρακάτω πίνακας μας δείχνει πως η ΙΚΕΑ προβλέπει πιο πολλές μεταφορές με τρένο στο 

μέλλον. Στόχος είναι η μεταφορά των προϊόντων όσο το δυνατόν περισσότερο να γίνεται με 

το τρένο καθώς συμφέρει την ΙΚΕΑ όσον αφορά τη μείωση του κόστους της στον 

συγκεκριμένο κλάδο όπως επίσης βοηθάει και στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.  

 

Υπάρχουν ρόλοι Logistics σε κάθε στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού της ΙΚΕΑ, από τη 

στιγμή που ένα προϊόν εξέρχεται από τον κατασκευαστή έως τη στιγμή που βρίσκεται στα 

χέρια του πελάτη. 

Αφού βεβαιωθεί ότι οι μεγάλες ποσότητες των προϊόντων είναι διαθέσιμες στους πελάτες και 

σε άριστη κατάσταση και με ελάχιστο κόστος, αποτελεί ακόμη μια πρόκληση που απαιτεί 

βελτίωση στο λεπτομερή σχεδιασμό και την ευελιξία σε ένα συνεχή κινούμενο ρυθμό του 

περιβάλλοντος. 
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Ως κύρια εργαλεία σχεδιασμού του συστήματος μεταφοράς και διανομής των προϊόντων 

καθώς και του κατάλληλου ελέγχου η ΙΚΕΑ, με βάση ειδικών συστημάτων ελέγχου μέσω 

υπολογιστή, διαγράμματος pert, τη θεωρία παιγνίων για την επιλογή της κατάλληλης 

στρατηγικής σύμφωνα με τους ανταγωνιστές και το γραμμικό προγραμματισμό για την 

ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς, καταφέρνει σύμφωνα με έρευνες να βρίσκεται 

πρώτη στη λίστα με τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις όσον αφορά τη μεταφορά και τη 

διανομή των προϊόντων της. 

 

WAREHOUSE CONTROL 

Οι βασικές υποχρεώσεις /καθήκοντα της υπεύθυνης ομάδας για την αποθήκευση των 

προϊόντων είναι: 

Α)  Παραλαβές 

 Δημιουργία και παρακολούθηση εβδομαδιαίου προγράμματος παραλαβών.  Με βάση 

το ετήσιο πλάνο παραλαβών καταρτίζεται και το εβδομαδιαίο. Οι μεταβλητές είναι το 

ιστορικό των πωλήσεων, οι αναμενόμενες πωλήσεις και οι αφίξεις των containers  και 

των  φορτηγών.   Το   πρόγραμμα  κοινοποιείται   στη  συνεργαζόμενη   μεταφορική 

εταιρεία για καλύτερο συντονισμό. 

Φορτοεκφόρτωση φορτηγών / containers. 

 Παραλαβή    container   –   καταγραφή    στο   σύστημα   ERP.    Η   εισαγωγή   των 

παραληφθέντων προϊόντων ενός container  στο σύστημα γίνεται την ημερομηνία που 

αναγράφεται  στο  δελτίο αποστολής  του   container για  φορολογικούς  λόγους.  Τα 

συνοδευτικά έγγραφα  (δελτία  αποστολής,  κ.λπ.) παραδίδονται  στον υπεύθυνο  του 

Stock Control μαζί με το μανιφέστο παραλαβής. 

Β) Διαχείριση προϊόντων 

 Εσωτερικές  παραγγελίες. Η  σωστή  και  γρήγορη εκτέλεση  των  παραγγελιών που 

γίνονται  από τους  πωλητές, για  να καλύψουν  ανάγκες  σε προϊόντα  τα οποία  δεν 

υπάρχουν στις αναμενόμενες παραλαβές της επόμενης μέρας. 
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 Διαχείριση  Back  Flow.  Η  γρήγορη  και  σωστή τοποθέτηση  των  παραληφθέντων 

προϊόντων στις  παλετοθέσεις του  Self  Serve και  Full  Serve για  προϊόντα που  δεν 

προορίζονται άμεσα για τα σημεία πώλησης. 

 Παράδοση  παραγγελίας πελάτη  –  Παραδόσεις  Μεγάλων  Συσκευασιών. Γρήγορη 

συλλογή  από τους  pickers  των παραγγελιών  (pos  orders)  από  το  Full  Serve και 

σωστή παράδοση των προϊόντων στο γραφείο Παραδόσεις Μεγάλων Συσκευασιών. 

Αναπλήρωση των picking locations του Self Serve και Full Serve από παλετοθέσεις. 

Τα σημεία πώλησης του Self Serve και τα picking locations του Full Serve θα πρέπει 

να έχουν αρκετό απόθεμα ώστε να αποφεύγεται ο ανεφοδιασμός  ενώ το κατάστημα 

είναι ανοιχτό, δηλαδή σε περιπτώσεις που ο  πελάτης επιθυμεί προϊόν, το οποίο ενώ 

υπάρχει σε παλετοθέση, το picking location του είναι άδειο. 

Καθημερινά   με   το   κλείσιμο   του   καταστήματος   εκδίδεται   παραγγελία   για 

ανεφοδιασμό από  το ήδη υπάρχον απόθεμα  της αποθήκης ή από τις  παραλαβές.  Η 

διαδικασία του  ανεφοδιασμού του Self  Serve και  Full Serve ακολουθεί  σε γενικές 

γραμμές τους  ίδιους κανόνες με  τον ανεφοδιασμό του  Market  Hall, για  τον οποίο 

γίνεται παρακάτω εκτενής αναφορά. 

 Επείγουσες παραγγελίες στο Self  Serve. Ανεφοδιασμός του ανοιχτού καταστήματος, 

σε περιπτώσεις  ελλιπούς ανεφοδιασμού ή  απρόβλεπτα μεγάλων πωλήσεων.  Ειδικοί 

κανονισμοί ασφαλείας για την προστασία των πελατών. 

Γ) Ασφάλεια και Συντήρηση 

 Χειρισμός παλετοφόρου,  Power Stacker,  Counter Balance και  Reach Truck. Στόχος 

είναι η ασφάλεια των υπαλλήλων της αποθήκης, ο σωστός χειρισμός των  προϊόντων 

για τη διατήρηση αυτών σε καλή κατάσταση  και ο σωστός χειρισμός των οχημάτων 

για τη διατήρηση αυτών σε άριστη λειτουργική ικανότητα 

 Για   την   εκφόρτωση   θα   πρέπει   να   χρησιμοποιούνται   περονοφόρα  οχήματα 

counterbalance, δεδομένου  ότι αυτά είναι τα  πλέον αποτελεσματικά στο  εσωτερικό 

ενός εμπορευματοκιβωτίου. Ανυψωτικά περονοφόρα  μηχανήματα χρησιμοποιούνται 

για  τον  ανεφοδιασμό  του   Self  Serve  και  Full   Serve.  Χειροκίνητο  παλετοφόρο 

χρησιμοποιείται   για    τη    διακίνηση   των    εμπορευμάτων   από    τις   περιοχές 

διαμετακόμισης στα σημεία πώλησης. 

 Ημερήσιος προληπτικός έλεγχος και συντήρηση οχημάτων. Στόχος είναι η διατήρηση 

της ασφάλειας των υπαλλήλων της αποθήκης, ο σωστός χειρισμός των προϊόντων για 
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τη διατήρηση αυτών σε καλή κατάσταση και ο σωστός χειρισμός  των οχημάτων για 

τη διατήρηση αυτών σε άριστη λειτουργική ικανότητα 

 Απομάκρυνση  άχρηστων   υλικών  συσκευασίας.  Στόχος   είναι  η  διατήρηση   της 

καθαρής αποθήκης. 

 Διαχείριση κατεστραμμένων προϊόντων. Στόχος  είναι η ταχύτερη δυνατή διαχείριση 

των   κατεστραμμένων  προϊόντων.   Καθημερινά   παρακολουθείται  ο   όγκος   των 

εμπορευμάτων που  έχουν υποστεί ζημιά, μόλις  φτάνουν ένα προκαθορισμένο  όγκο 

μεταφέρονται  στο Recovery  με  έγγραφο εσωτερικής  διακίνησης.  Ενημέρωση του 

συστήματος  ERP. 

Δ) Πιστότητα Συστήματος  ERP 

 Αναφορά ασυμφωνιών  αποθέματος. Κατά τη συλλογή  παραγγελιών, είτε  πρόκειται 

για pos  order  (παράδοση στους πελάτες  μέσω του γραφείου  Παραδόσεις Μεγάλων 

Συσκευασιών),   είτε   για   εσωτερική   παραγγελία   κατά   τον   ανεφοδιασμό   του 

καταστήματος, αν η  παραγγελία δεν συμφωνεί με  το πραγματικό απόθεμα  ως προς 

τις θέσεις των κωδικών ή ως προς τις ποσότητες, γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις 

στο σύστημα  και ενημέρωση του Stock Control. 

 Πραγματοποίηση κυκλικών  ελέγχων παλετοθέσεων στην  αποθήκη. Στόχος είναι  το 

σύστημα να  είναι πάντα  ενημερωμένο με  τους σωστούς  κωδικούς και  τις σωστές 

ποσότητες των προϊόντων που βρίσκονται στις παλετοθέσεις. 

Τέλος η ΙΚΕΑ για να μπορέσει να ελέγξει την αποθήκη και της δραστηριότητες που 

διαδραματίζονται από τους υπευθύνους χρησιμοποιεί το παρακάτω διάγραμμα με τις 

διαδικασίες που ενδείκνυνται: 

1. Έλεγχος τακτικών αποθηκεύσεων 

2. Σύστημα διαχείρισης παραγγελιών 

3. Σύστημα διαχείρισης αποθήκης 

4. Σύστημα τεχνικού ελέγχου 

5. ΡΕΟ-συστήματα 

6. Σύστημα ενεργοποίησης αισθητήρων 

7. Συστήματα ραδιοσυχνοτήτων 
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The interaction between a WMS and its surrounding management systems 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

Υπάρχουν τόσοι πολλοί λόγοι που κάνουν την ΙΚΕΑ τόσο δημοφιλή και ένας από αυτούς 

είναι η συνεργασία της με προμηθευτές απ’ όλον τον κόσμο και φυσικά η χρήση του “Life 

System” για να εντοπίσει τις ανάγκες των καταναλωτών. Ακολουθώντας τη βασική ιδέα, η 

ΙΚΕΑ προσπαθεί να δίνει στον κάθε της πελάτη αυτό που του έχει υποσχεθεί. Δηλαδή καλά 

σχεδιασμένα προϊόντα σε χαμηλές τιμές δημιουργώντας έτσι μια καλύτερη καθημερινή ζωή 

για τους πελάτες της. 

Όντας μία από τις πιο φημισμένες, διεθνώς, εταιρία η ΙΚΕΑ διεισδύει όλο και περισσότερο σε 

νέες αγορές καθώς με ένα δυνατό concept και διαπνέοντας εμπιστοσύνη τόσο στους πελάτες 

όσο και στου προμηθευτές της καταφέρνει και να προσφέρει στους πελάτες της αυτό που 

επιθυμούν και να αυξήσει τα συνολικά της έσοδα. 

Η ΙΚΕΑ προσπάθησε να ακολουθήσει την θεωρία του λιανικού μάρκετινγκ, δηλαδή την 

προσφορά ποιοτικών και καλοσχεδιασμένων προϊόντων σε χαμηλές τιμές.  Κατάφερε μέχρι 

σήμερα να είναι μια από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στον κλάδο του οικιακού  

εξοπλισμού με την καλύτερη πιο πρωτοποριακή ιδέα σχεδιασμού επίπλων παγκοσμίως. 

Για να γίνει ένας παγκόσμιος παίκτης, η ΙΚΕΑ έχει τυποποιήσει τις περισσότερες 

δραστηριότητές της. Η ΙΚΕΑ αυστηρά παρακολουθεί τα τοπικά καταστήματα καθώς πρέπει 

να κρατήσει μετά την κεντρική ιδέα της ΙΚΕΑ για να διατηρηθεί η παγκόσμια μάρκα.  

Όσον αφορά το περιβάλλον της ΙΚΕΑ, μπορεί να διαπιστώσει κανείς πως ο ανταγωνισμός 

είναι σχετικά έντονος καθώς υπάρχουν και άλλες επιχειρήσεις οι οποίες κατέχουν ένα ισχυρό 

Brand Name και άλλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα έναντι της ΙΚΕΑ. Όμως σύμφωνα με 

την ανάλυση SWOT αποτελεί ένας κολοσσός στον κλάδο τον οποίο δραστηριοποιείται καθώς 

οι πελάτες της την στηρίζουν και ακολουθεί ανταγωνιστική στρατηγική έναντι όλων των 

ανταγωνιστών της. 

Αναφορικά, με το διάγραμμα ροής της ΙΚΕΑ παρατηρείται πως όπως και στο εξωτερικό 

περιβάλλον έτσι και στο εσωτερικό οι δραστηριότητες της ΙΚΕΑ αποτελούν μοναδικές και 

εξίσου επιτυχημένες. Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει η ΙΚΕΑ είναι από τις πρώτες, στο 

είδος της, επιχειρήσεις που κατέχει στον Όμιλό της τη βιομηχανία Swedwood από την οποία 

και προμηθεύεται τις πρώτες ύλες σε σουηδικό ξύλο τις οποίες μέσω της διαδικασίας της 

παραγωγής διαμορφώνει τα προϊόντα της. Επομένως η ΙΚΕΑ είναι υπεύθυνη να ελέγχει την 
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κάθε λεπτομέρεια της εφοδιαστικής της αλυσίδας από την πολύ αρχή μέχρι και την τελευταία 

λεπτομέρεια πριν παραδοθούν τα προϊόντα της στον τελικό καταναλωτή. 

Εν συνεχεία και σύμφωνα με τις αναλύσεις που έγιναν σε διάφορες εσωτερικές διεργασίες 

του διαγράμματος ροής διαπιστώνεται πως η ΙΚΕΑ φροντίζει να καινοτομεί πάντα ώστε τα 

προϊόντα της να είναι η επέκταση της εικόνας της (δηλαδή σύμφωνα με το concept της 

επιχείρησης) και να φτάνουν στον τελικό καταναλωτή σε άριστη κατάσταση και στη σωστή 

χρονική στιγμή.  

Η ΙΚΕΑ έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε ο καταναλωτής να βρίσκει πάντα αυτό που επιθυμεί στο 

τέλος του καταστήματος και με ευκολία να μπορεί να το συναρμολογήσει μόνος του. Η ΙΚΕΑ 

φροντίζει με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει ο καταναλωτής, με το λιγότερο δυνατό κόστος για 

αυτόν, να μεταφέρει ο ίδιος τα προϊόντα στο σπίτι του. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι 

εφικτό η ΙΚΕΑ έχει φροντίσει να μεταφέρονται τα προϊόντα της σε οποιοδήποτε σημείο της 

χώρας επίσης χωρίς επιπλέον κόστος. 

Επιπλέον, με όλες τις παραπάνω πληροφορίες, ακόμη και αν ΙΚΕΑ σήμερα στέκεται ως η 

κορυφαία μάρκα στα έπιπλα μέσα από συνεχείς καινοτομίες τους, η εταιρεία δεν θα πρέπει να 

εφησυχάζουμε σχετικά με τη θέση τους ή θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε απώλειες των 

περιθωρίων κέρδους και πτώση της εταιρείας στην το χειρότερο σενάριο. Μεγαλύτερη 

έμφαση και προσοχή θα πρέπει να κατευθύνονται στη βελτίωση των επιπέδων των 

υπηρεσιών τους και τη δημιουργία πιο θετικής δημοσιότητας σε μια προσπάθεια να 

διατηρήσει την αφοσίωση των πελατών και να αυξήσει τις γραμμές βάσης των πελατών τους. 

Η ποιότητα των προϊόντων θα πρέπει επίσης να εξεταστεί για να παρέχει η εταιρεία με ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων τους ομολόγους τους. Λόγω των 

περιορισμών αυτής της έρευνας, η έκθεση αυτή θα μπορούσε να επωφεληθεί σε μεγάλο 

βαθμό από την έρευνα της υψηλότερης αποτίμησης της εταιρείας μέσα από γόνιμο εργασίας 

με τη διερεύνηση των στρατηγικών συμπεριφοράς των εργαζομένων και των εργοδοτών. Τι 

είναι ξεκάθαρο όμως είναι ότι αν αυτές οι στρατηγικές αλλαγές υλοποιούνται με θετικά 

αποτελέσματα, το καθεστώς των ΙΚΕΑ στην αγορά των επιχειρήσεων θα είναι αυξημένη σε 

ένα εντελώς νέο επίπεδο. 

Εν κατακλείδι παρατηρείται πως η ΙΚΕΑ έχει στην κατοχή της τα κατάλληλα εργαλεία ώστε 

να φέρει εις πέρας τις δύσκολες αποφάσεις που έχει να πάρει για την σωστή υλοποίηση των 

δραστηριοτήτων της. Η ΙΚΕΑ έχει ήδη τις γνώσεις που απαιτούνται όμως αυτό δε σημαίνει 

πως δεν υπάρχουν και περιθώρια βελτίωσης καθώς οι εξελίξεις στον τεχνολογικό κλάδο είναι 
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μοιραίες και δεν μπορούν να αποφευχθούν. Επομένως βρίσκεται συνεχώς σε ετοιμότητα 

καθώς και η ίδια επιθυμεί να είναι η πρώτη στον τομέα της. 

Η ΙΚΕΑ προσπάθησε να ακολουθήσει την θεωρία του λιανικού μάρκετινγκ, δηλαδή την 

προσφορά ποιοτικών και καλοσχεδιασμένων προϊόντων σε χαμηλές τιμές.  Κατάφερε μέχρι 

σήμερα να είναι μια από τις πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στον κλάδο του οικιακού  

εξοπλισμού με την καλύτερη πιο πρωτοποριακή ιδέα σχεδιασμού επίπλων παγκοσμίως.  
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