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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Στη σύγχρονη εποχή, η οποία μαστίζεται από μία ευρεία οικονομική κρίση, οι 

επιχειρήσεις δέχονται μεγάλες πιέσεις τόσο από τους καταναλωτές όσο και από τους 

ανταγωνιστές. Η πίεση αυτή γίνεται όλο και πιο αισθητή και οι επιχειρήσεις 

καλούνται να τοποθετηθούν εκ νέου στην αγορά, μιας και κάθε κίνηση τους έχει 

στρατηγική σημασία. Σε αυτό το συνεχή αγώνα, κάθε επιχείρηση πρέπει να βρει 

τρόπους έτσι ώστε να αυξήσει ή έστω να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της.  

 Η επιχειρησιακή στρατηγική είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε επιχείρησης, 

αφού καθορίζει τους στόχους της με λεπτομέρεια και στη συνέχεια καθορίζει κάθε 

της κίνηση. Στο πλαίσιο αυτό, οι ανταγωνιστικές στρατηγικές είναι το κλειδί, αφού 

προσδιορίζουν τη στάση της επιχείρησης έναντι του ανταγωνισμού, αλλά και τις 

κατάλληλες πρακτικές για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 Μία από αυτές τις στρατηγικές είναι η στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών, η 

οποία βασίζεται στην καινοτομία ως μοχλό για την απόκτηση ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί η στρατηγική των γαλάζιων 

ωκεανών και θα παρουσιαστούν μελέτες περίπτωσης επιχειρήσεων που την έχουν 

εφαρμόσει. 

Λέξεις Κλειδιά:  στρατηγική, ανταγωνιστικές στρατηγικές, στρατηγική γαλάζιων 

ωκεανών 
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ABSTRACT 
 

In modern times, which are plagued by a widespread economic crisis, companies feel 

more than ever the heavy pressure of both consumers and competitors. This pressure 

becomes more and more noticeable and every company is invited to redefine its 

purposes and be replaced in the market. In this constant struggle, every business needs 

to find ways to increase or at least maintain its market share.  

 Business strategy is the cornerstone of any business, since it determines the 

goals as well as each move of the company. In this context, competitive strategies are 

the key, since they determine the attitude of the business towards the competition and 

suggest the appropriate practices in order to gain competitive advantage.  

 One of these strategies is blue ocean strategy, which uses innovation as a lever 

to gain competitive advantage. This dissertation aims to analyze blue ocean strategy 

and presents some cases of companies who have implemented this strategy.  

Keywords: strategy, competitive strategies, blue ocean strategy   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η δομή της παρούσας εργασίας έχει διαμορφωθεί κατάλληλα, έτσι ώστε να δίνει μία 

πλήρη εικόνα στον αναγνώστη. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία 

εισαγωγή στην επιχειρησιακή στρατηγική και στην έννοια του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, μιας και οι δύο αυτές έννοιες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

κατανόηση της στρατηγικής των γαλάζιων ωκεανών.  

Στη συνέχεια, στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύεται η στρατηγική των γαλάζιων 

ωκεανών. Ειδικότερα, αρχικά, γίνεται μία σύντομη αναφορά στην ιστορική αναδρομή 

της εν λόγω στρατηγικής, ενώ έπειτα γίνεται λόγος για τη στρατηγική των γαλάζιων 

ωκεανών σε αντίθεση με τη στρατηγική των κόκκινων ωκεανών. Στην επόμενη 

ενότητα τονίζεται ο ρόλος και η σημασία της καινοτομίας αξίας στη στρατηγική των 

γαλάζιων ωκεανών. Αργότερα, προβάλλεται η σχεδίαση της στρατηγικής, οι αρχές 

που τη διέπουν, καθώς και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν κατά την εφαρμογή της.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, έχουν επιλεχθεί μερικές μελέτες περίπτωσης σχετικά με 

την εφαρμογή της στρατηγικής των γαλάζιων ωκεανών από διάφορες επιχειρήσεις. 

Σκοπός της παράθεσης αυτή είναι η κατανόηση της εφαρμογής της στρατηγικής στην 

πράξη.  

Τέλος, η παρούσα εργασία συνοδεύεται από τα συμπεράσματα που 

απορρέουν από αυτή, αλλά και από προτάσεις για περαιτέρω ανάλυση και έρευνα του 

θέματος. Παράλληλα, παρατίθεται και ο πλήρης βιβλιογραφικός κατάλογος των 

πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 
 

1.1 Ορισμός στρατηγικής και σημασία  
 

Η στρατηγική των επιχειρήσεων είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα 

διοίκησης, αφού καθορίζει όλες τις πτυχές της επιχείρησης, έτσι ώστε αυτή να μπορεί 

να επιτύχει τους επιμέρους στόχους που έχει θέσει και εν τέλει να αυξήσει τα κέρδη 

της.  Σε αυτό το πλαίσιο, η αναγκαιότητα για τη χάραξη μίας σαφούς στρατηγικής 

έχει αναγνωριστεί από πολύ νωρίς στον επιχειρηματικό κόσμο και πολλοί είναι οι 

ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με ζητήματα στρατηγικής.  

 Πολλοί είναι οι ορισμοί που έχουν παρατεθεί από διάφορους οικονομολόγους 

σχετικά με την επιχειρησιακή στρατηγική. Μερικοί από τους σημαντικότερους 

αναφέρονται παρακάτω: 

 «Η στρατηγική είναι μία προσεκτική έρευνα για ένα σχέδιο δράσης που θα 

αναπτύξει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης και θα το επαυξήσει. 

Για κάθε επιχείρηση η έρευνα αυτή είναι μία συνεχής διαδικασία που ξεκινά με 

την αναγνώριση του παρόντος: που βρισκόμαστε και τι έχουμε τώρα» 

(Henderson, 1989, σελ. 139). 

 «Η στρατηγική είναι το σχέδιο των αντικειμενικών επιδιώξεων ή στόχων και οι 

βασικές πολιτικές και πλάνα (σχέδια) για την επίτευξή τους, που τοποθετούνται 

έτσι ώστε να ορίζεται τι είδους εργασίες κάνει ή πρόκειται να είναι» (Andrews, 

1971, σελ. 11). 

 Σύμφωνα με τον Chandler (1990), η στρατηγική καθορίζει τους 

μακροπρόθεσμους στόχους της επιχείρησης, υιοθετώντας ένα συγκεκριμένο 

τρόπο δράσης και επιμερίζοντας τα μέσα που είναι απαραίτητα για την 

επίτευξη των στόχων αυτών.  

Γενικότερα, η επιχειρησιακή στρατηγική δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία 

πρέπει να κινηθεί μία επιχείρηση, δηλαδή ποιες δραστηριότητες πρέπει να 

πραγματοποιεί, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να 

σχεδιαστούν και να διαχειριστούν. Στόχος κάθε επιχειρησιακής στρατηγικής είναι η 

απόκτηση ενός ισορροπημένου χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών. 
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Παράλληλα, η στρατηγική καθορίζει την πορεία όλων των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης και πιο συγκεκριμένα υποδεικνύει ποιες δραστηριότητες θα πρέπει να 

συνεχιστούν, να διακοπούν ή να ενταχθούν στην επιχείρηση, πάντα με γνώμονα την 

ανάπτυξη της εταιρίας σε όλα τα επίπεδα (Γεωργόπουλος, 2004). 

 Σύμφωνα με τον Grant (1991), η στρατηγική αποδίδεται ως ένα είδος 

καθοδήγησης, το οποίο διακρίνεται από τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά: 

1. Ο καθορισμός των αντικειμενικών στόχων της επιχείρησης θα πρέπει να 

περιλαμβάνει μακροπρόθεσμους, απλούς και αποδεκτούς στόχους. 

2. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να κατανοεί πλήρως και με κάθε λεπτομέρεια το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

3. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να αξιολογεί αντικειμενικά τους πόρους της.  

 

1.2 Ορισμός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
 

Η επιδίωξη απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι αναμφισβήτητα ένα 

από τα σημαντικότερα θέματα της στρατηγικής διαχείρισης (Furrer et al., 2008; 

Porter, 1996). Η επιχειρησιακή στρατηγική, όπως παρουσιάστηκε και σε 

προηγούμενη ενότητα, ουσιαστικά στοχεύει στην κατάρτιση μίας συγκεκριμένης 

οργανωτικής απόδοσης και στην επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Έτσι, η στρατηγική απόφαση που σχετίζεται με την απόκτηση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος είναι η μελέτη της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση και η σωστή τοποθέτηση του οργανισμού μέσα στη συγκεκριμένη αγορά, 

αναγνωρίζοντας ευκαιρίες και κινδύνους (Kotha and Vadlami, 1995). 

Σύμφωνα με τον Porter (1985), το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί τον 

καθοριστικό παράγοντα που καταδεικνύει την ανώτερη απόδοση μίας επιχείρησης. 

Γενικότερα, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί τη μοναδική θέση της 

επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών της, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των 

διαθέσιμων πόρων της (Hofer and Schendel, 1978). Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

αντιπροσωπεύει όλα εκείνα τα στοιχεία της επιχείρησης που την καθιστούν μοναδική 

έναντι των ανταγωνιστών της, αφού δεν μπορούν να τα συνδυάσουν και να τα 

εκμεταλλευτούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (Sandri and Lees, 2001). Τέλος, 
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συμπερασματικά, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δείχνει την ικανότητα της 

επιχείρησης να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες της με πιο ποιοτικό 

και αποτελεσματικό τρόπο έναντι των ανταγωνιστών (Saloner et al., 2001).  

  

1.3 Ανταγωνιστικές στρατηγικές 
 

Οι ανταγωνιστικές στρατηγικές αναφέρονται στις τεχνικές που εφαρμόζονται από τις 

επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε συγκεκριμένες αγορές. Οι τεχνικές 

αυτές πολλές φορές εμπλέκουν τον στρατηγικό τρόπο με τον οποίο οι επιχειρησιακές 

μονάδες μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω διάφορων 

τρόπων, αλλά πάντα μέσα στα πλαίσια του περιβάλλοντος της αγοράς. Ο Porter 

(1985), ήταν εκείνος που έκανε γνωστό στον ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό χώρο, 

αφού διέκρινε τις στρατηγικές ηγεσίας κόστους, διαφοροποίησης, καθώς και της 

στοχοποίησης συγκεκριμένων αγορών, κάθε μία από τις οποίες παρουσιάζει τις δικές 

της απαιτήσεις. 

Οι επιχειρήσεις πολλές φορές εφαρμόζουν ανταγωνιστικές στρατηγικές με 

σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Μία από αυτές είναι η 

στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών που θα αναλυθεί στην παρούσα εργασία. Ωστόσο 

υπάρχουν και άλλες ανταγωνιστικές στρατηγικές οι οποίες θα αναφερθούν εν 

συντομία παρακάτω για λόγους πληρότητας της εργασίας: 

 Η στρατηγική Τζούντο (Judo Strategy) 

Η ιδέα του Judo Strategy υπάρχει στο προσκήνιο εδώ και περίπου 20 χρόνια. 

Η ανάπτυξη του σήμανε την εξέλιξη πολλών επιχειρήσεων που υιοθέτησαν 

άμεσα την στρατηγική και κατάφεραν να δημιουργήσουν συγκριτικό 

πλεονέκτημα. Αυτές οι επιχειρήσεις κατόρθωσαν αυτό που καλούμε «Judo», 

δηλαδή να εμποδίσουν τον ανταγωνισμό να αναπτύξει τις δυνάμεις του. Η 

στρατηγική αποφεύγει την «μετωπική» σύγκρουση που υπό φυσιολογικές 

συνθήκες θα βοηθούσε τον δυνατότερο και τον ισχυρότερο. Αντίθετα, το Judo 

Strategy υπηρετεί την ικανότητα, το δημιουργικό πνεύμα, την καινοτομία και 

την ταχύτητα, που κάνουν µια επιχείρηση να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό. 

  Σε γενικές γραμμές, θα λέγαμε ότι είναι µια στρατηγική που δίνει 

περισσότερη έμφαση στις ικανότητες των εργαζομένων, παρά στο μέγεθος της 



11 
 

επιχείρησης, στη δύναμη ή ακόμα και στο brand name. Ας υποθέσουμε ότι 

ένας νέος επιχειρηματίας ανοίγει µια μικρή επιχείρηση και πάει κόντρα στον 

ανταγωνισμό κάνοντας πολλές προσφορές και έχοντας πολύ χαμηλές τιμές. 

Είναι θέμα χρόνου να αντιδράσουν οι επιχειρήσεις µε το μεγάλο μερίδιο 

αγοράς, «χτυπώντας» τον νέο επιχειρηματία µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. 

Φυσικό επακόλουθο είναι να κερδίσουν την άνιση αυτή μάχη. Τα πράγματα 

όμως θα ήταν διαφορετικά, αν για παράδειγμα ο νέος επιχειρηματίας 

απασχολούσε, για αρχή τουλάχιστον, µόνο ένα μικρό target group. Σε αυτή 

την περίπτωση, οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι πολύ πιθανό να µην 

αντιλαμβάνονταν την απειλή. 

 Οι καμπύλες εμπειρίας (Experience Curves) 

Οι καμπύλες εμπειρίας έκαναν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους το 1935, 

όταν χρησιμοποιήθηκαν σαν εργαλείο υπολογισμού του κόστους για την 

κατασκευή των αεροπλάνων. Από τότε έγιναν αντικείμενο μελέτης από 

πολλούς επιστήμονες καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι εργατοώρες που 

απαιτούνται για την κατασκευή μιας οποιασδήποτε μονάδας, μειώνονται όσο 

ο αριθμός των μονάδων αυξανόταν. Αρκετά αργότερα, στα μέσα της 

δεκαετίας του 1960, η BCG (Boston Consulting Group) κατέληξε στο εξής 

συμπέρασμα: Κάθε φορά που η συσσωρευμένη εμπειρία μιας εταιρείας 

διπλασιάζεται, το πραγματικό κόστος μειώνεται κατά 20-30%, όπως 

υποστηρίζει η θεωρία της καμπύλης εμπειρίας. Αυτό σημαίνει ότι 

εξαιρουμένου του πληθωρισμού, το κόστος θα πρέπει να μειώνεται συνεχώς, 

ενώ όσο μεγαλύτερη είναι η ανάπτυξη, τόσο μεγαλύτερη είναι και η μείωση 

του κόστος και αντίστροφα. Είκοσι χρόνια αργότερα, το 1989, οι Pattison και 

Teplitz, περνώντας τα όρια του χώρου παραγωγής και των εργαζομένων σε 

αυτόν, έθεσαν για πρώτη φορά το θέμα της καμπύλης εμπειρίας σε άλλους 

τομείς που σχετίζονταν µε την μηχανική, την τεχνολογία και την εξέλιξη της 

παραγωγικής διαδικασίας. Ήταν πλέον φανερό ότι οι καμπύλες εμπειρίας 

μπορούν να έχουν αποτέλεσμα στα περισσότερα τμήματα μιας εταιρίας. 

Πρόκειται για ένα πολύ ισχυρό «όπλο» στα χέρια μιας πολύ καλά 

οργανωμένης επιχείρησης. 

Οι προεκτάσεις της εν λόγω θεωρίας είναι εντυπωσιακές: εάν το 

κόστος μειώνεται όσο η εμπειρία αυξάνει, και εφόσον η εμπειρία συνδέεται 

στενά µε το μερίδιο αγοράς στον κλάδο, τότε η επιχείρηση κατέχει σημαντικό 
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συγκριτικό πλεονέκτημα σε σύγκριση µε τους ανταγωνιστές της. Υπό αυτή 

την έννοια, η θεωρία υπαινίσσεται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να µπουν νέοι 

παίκτες στην εκάστοτε αγορά και να αναμετρηθούν µε τους ηγέτες τους. Στην 

πράξη, όμως, καινούργιες εταιρίες εμφανίζονται συνεχώς και σε όλους τους 

κλάδους και σε σύντομο χρονικό διάστημα πολλές από αυτές καταφέρνουν να 

αναδειχθούν στον ηγέτη του κλάδου. Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρίες αυτές 

κατάφεραν να παρακάμψουν την αναπόφευκτη αρνητική κλίση της καμπύλης. 

 Στρατηγική συνεργασίας (Co-branding) 

Η στρατηγική συνεργασίας (co-branding) είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στις 

αναπτυγμένες οικονομίες της δύσης και περισσότερο στις Ηνωμένες πολιτείες 

της Αµερικής. Η φιλοσοφία της στρατηγικής είναι η ανάπτυξη ενός προϊόντος 

µε την συμμετοχή δυο εταιριών. Τα οφέλη από µια τέτοια κίνηση μπορεί να 

είναι πολλά, προσφέροντας και στις δυο επιχειρήσεις την ανάπτυξη που δεν 

θα κατάφερναν μόνες τους. Μια τέτοια συνεργασία μπορεί να αυξήσει το 

μερίδιο της επιχείρησης στην αγορά, µε την προσέλκυση νέων πελατών. Νέες 

προοπτικές ανοίγονται για τις επιχειρήσεις στην παγκόσμια αγορά. Μια 

συνεργασία έχει συνήθως και θετική ψυχολογική επίπτωση στους πελάτες της. 

Αισθάνονται ότι η επιχείρηση που υποστηρίζουν έχει πλέον περισσότερα να 

τους προσφέρει, μέσα από µια συνεργασία.  

Τα οφέλη μιας συνεργασίας μεταφράζονται συχνά και σε νούμερα. 

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη είναι αύξηση του τζίρου και πολλές φορές 

η αύξηση των κερδών σε ετήσια βάση. Είναι µια στρατηγική που ανοίγει 

άλλους ορίζοντες στις εταιρίες που θα το επιχειρήσουν, ενώ η επιτυχία της 

προέρχεται μέσα από ανάπτυξη μιας win-win συνεργασίας μεταξύ των 

εμπλεκομένων εταιριών. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν συνεισφέρουν 

κεφάλαια, στελεχιακό δυναμικό, τεχνολογία τεχνογνωσία. Ο τρόπος 

διοίκησης της νέας επιχείρησης εξαρτάται από τη συμφωνία των επιχειρήσεων 

που συμμετέχουν στην κοινοπρακτική επιχείρηση.  

Το co-branding αποτελεί τα τελευταία χρόνια µια πολύ διαδεδομένη 

στρατηγική για μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 

στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, της εστίασης και των υπηρεσιών, που 

το co-branding, οδήγησε στην κορυφή εταιρίες που δεν ήταν κυρίαρχες στον 

τομέα τους. Μέσα από αυτές τις συνεργασίες οι επιχειρήσεις παρουσίασαν µια 

νέα, βελτιωμένη εικόνα, βελτιώνοντας την αναγνωρισιμότητα του brand name 
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τους, ενισχύοντας τον αριθμό των πελατών τους και κερδίζοντας την 

αφοσίωση των πελατών τους. Πολλές εταιρίες καταφεύγουν στο co-branding 

μόλις αντιληφθούν ότι ο ανταγωνισμός τους έχει ξεπεράσει κατά πολύ και 

φοβούμενοι το μέλλον. Καλό είναι να υλοποιείται συνειδητά από µια 

επιχείρηση στα πλαίσια μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής και όχι σαν 

βεβιασμένη λύση ανάγκης αποφυγής ενός επιχειρησιακού αδιεξόδου. Στην 

δεύτερη περίπτωση είναι βέβαιο ότι δεν µπορεί µια τέτοια κίνηση 

συνεργασίας να καρπωθεί τα οφέλη που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 Στρατηγική συγκριτικής προτυποποίησης (Benchmarking) 

Η στρατηγική του Benchmarking ήταν αυτή που προκάλεσε επανάσταση στις 

μεγάλες επιχειρήσεις των αναπτυγμένων χωρών της δύσης και άλλαξε πολλά 

στον τρόπο διοίκησης και οργάνωσής τους. Απόδειξη της αίσθησης που 

δημιουργήθηκε γύρω από την στρατηγική της συγκριτικής αξιολόγησης ή 

συγκριτικής προτυποποίησης είναι ο μεγάλος αριθμός των σεμιναρίων που 

διοργανώθηκαν την περίοδο που εμφανίστηκε και ο αριθμός των άρθρων που 

δημοσιεύτηκαν.  

Θα μπορούσαμε να ορίσουμε το Benchmarking (συγκριτική 

προτυποποίηση) σαν μια διαδικασία σύγκρισης μιας επιχείρησης ή ενός 

οργανισμού σε σχέση με μία επιχείρηση που παρουσιάζει ξεχωριστή απόδοση 

στην ανάπτυξή της ή με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων του ίδιου ή συναφούς 

κλάδου. Η σύγκριση δύναται να αφορά την επιχείρηση ως σύνολο ή διακριτές 

λειτουργίες (ή τμήματα) εντός της επιχείρησης και γίνεται σε έναν μεγάλο 

αριθμό από μετρήσιμες παραμέτρους λειτουργίας.  

Βασικός στόχος της τεχνικής είναι η βελτίωση οποιασδήποτε 

δεδομένης επιχειρηματικής διαδικασίας κυρίως με την αξιολόγηση 

«βέλτιστων πρακτικών», παρά απλώς με την μέτρηση δεδομένων. Οι 

βέλτιστες πρακτικές επιφέρουν, όπως είναι φυσικό, βέλτιστη επίδοση. Οι 

επιχειρήσεις που μελετούν τις βέλτιστες πρακτικές έχουν περισσότερες 

ευκαιρίες να αποκομίσουν στρατηγικό, λειτουργικό και οικονομικό 

πλεονέκτημα. Η συστηματική χρήση της τεχνικής αποβλέπει στον εντοπισμό, 

τη μελέτη, την ανάλυση και την προσαρμογή «βέλτιστων πρακτικών», καθώς 

και στην εφαρμογή των βέλτιστων αποτελεσμάτων.  

Η τεχνική θα πρέπει να εστιάζεται στον πελάτη και να υπαγορεύεται 

από τις ανάγκες του πελάτη και της επιχείρησης. Από την άλλη, η σύγκριση 
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από μόνη της αποτελεί μια πρακτική που συνίσταται στη μετριοπάθεια, έτσι 

ώστε να γίνεται αποδεκτή η υπεροχή κάποιου άλλου σε έναν τομέα, καθώς 

και στην σύνεση ώστε να γίνει αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει 

ισάξιος του ή ακόμη και να τον ξεπεράσει.  

Πρόκειται για μια μορφή συγκριτικής ανάλυσης. Η διαμόρφωση 

ορισμένων κοινών που θα αποτελέσουν τις βάσεις για τη σύγκριση είναι 

επίσης απαραίτητη. Συνήθως εντοπίζονται μια ή περισσότερες λειτουργικές 

περιοχές για ανάλυση και επιλέγονται ένα ή περισσότερα συστήματα 

μέτρησης ως ποσοτική βάση για σύγκριση. Οι περιοχές αυτές συγκρίνονται 

κατόπιν με αποδεκτά σημεία αναφοράς που προκύπτουν από αναγνωρισμένες 

πηγές βέλτιστης πρακτικής.  

Η στρατηγική συγκριτικής προτυποποίησης είναι μια στρατηγική δίνει 

την δυνατότητα σε μια επιχείρηση να εντοπίσει τα δυνατά και τα αδύνατα 

σημεία της, όσον αφορά της εσωτερική της λειτουργία, την σχέση της με τους 

πελάτες και τους προμηθευτές και τις δυνατότητες ανάπτυξης της. Δεν 

απευθύνεται σε επιχειρήσεις συγκεκριμένου μεγέθους, αλλά θα μπορούσε να 

εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΓΑΛΑΖΙΩΝ 

ΩΚΕΑΝΩΝ 
 

2.1 Ιστορική αναδρομή 
 

Διαχρονικά, πολλές επιχειρήσεις κατάφεραν να καινοτομήσουν, να γίνουν γνωστές 

στην αγορά και να επιτύχουν. Συνεπώς, το στοιχείο της καινοτομίας μπορεί να παίξει 

σημαντικό ρόλο στην επιτυχία και την κερδοφορία μίας επιχείρησης, όπως θα 

παρουσιαστεί αναλυτικότερα στις επόμενες ενότητες της παρούσας εργασίας. Είναι 

πλέον συνηθισμένο, καθημερινά να δημιουργούνται νέες αγορές- γαλάζιοι ωκεανοί- 

και αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των νέων εφευρέσεων και στο 

επιχειρηματικό δαιμόνιο πολλών ηγετών στον χώρο των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά, ο 

παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα πιο γνωστά προϊόντα γαλάζιων ωκεανών που 

έχουν μείνει στην ιστορία (Peters and Waterman, 1982). 

 

Πίνακας 1: Προϊόντα Γαλάζιων Ωκεανών 

Προϊόντα Γαλάζιων Ωκεανών Νέα ή Υπάρχουσα Εταιρεία 

Ford Model T: Το πρώτο αυτοκίνητο μαζικής 

παραγωγής- 1908. 

Νέα εταιρεία 

Chrysler Minivan: Το πρώτο πολυμορφικό όχημα-

1984. 

Υπάρχουσα εταιρεία 

Apple PC: Ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής με 

απλές προς τον χρήστη λειτουργίες-1978. 

Νέα εταιρεία 

Dell Built-to-Order: Δημιουργία εξατομικευμένου 

ηλεκτρονικού υπολογιστή- 90’s.  

Νέα εταιρεία 

Nickelodeon: Προβολή ταινιών μικρού μήκους όλο 

το 24ωρο- 1905. 

Νέα εταιρεία 

Palace Theatres: Δημιουργία αμφιθεατρικών 

αιθουσών- 1914. 

Υπάρχουσα εταιρεία 

 

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, πολλές είναι οι εταιρείες που 

καινοτομούν διαχρονικά και εφαρμόζουν τη στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών 

προκειμένου να αναπτυχθούν και να αυξήσουν τα κέρδη τους, αφού γίνονται 

πρωτοπόροι νέων αγορών-γαλάζιων ωκεανών.  



16 
 

2.2 Η στρατηγική των γαλάζιων και των κόκκινων ωκεανών 
 

Σύμφωνα με τους Kim και Mauborgne (2005), το σύνολο των αγορών που υπάρχουν 

σήμερα διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στους κόκκινους και τους 

γαλάζιους ωκεανούς. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των δύο κατηγοριών 

φαίνονται στο παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 2: Διαφορές μεταξύ κόκκινων και γαλάζιων ωκεανών 

Κόκκινοι Ωκεανοί Γαλάζιοι Ωκεανοί 

Η αγορά και τα μερίδιά της είναι 

δεδομένα 

Η αγορά και τα μερίδια της είναι σκιώδη 

ή ακόμη και άγνωστα 

Έντονος ανταγωνισμός Μικρός ανταγωνισμός 

Η επιχείρηση καλείται να παλέψει 

σκληρά για να αποκτήσει μερίδιο στην 

αγορά 

Η επιχείρηση δημιουργεί το δικό της 

μερίδιο στην αγορά ή ακόμη και ένα νέο 

είδος αγοράς 

Σημαντικό ρόλο παίζει η δημιουργία 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Σημαντικό ρόλο παίζει η αξιακή 

καινοτομία 

 

Με τον όρο «κόκκινοι ωκεανοί» παραλληλίζονται γνωστές αγορές, η οποίες έχουν 

γνωστά όρια και σαφείς κανόνες ανταγωνισμού. Η πίτα του ανταγωνισμού είναι 

δεδομένη και οι εμπλεκόμενοι παίκτες αγωνίζονται σκληρά για μία πιθανή 

ανακατανομή των κερδών προς όφελός τους, χωρίς όμως να παρουσιάζονται 

αυξητικοί ρυθμοί κερδοφορίας. Έτσι, λοιπόν, στην περίπτωση των κόκκινων 

ωκεανών, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις προσπαθούν συνεχώς να επικρατήσουν 

έναντι των αντιπάλων τους αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Συνεπώς, οι 

κόκκινοι ωκεανοί είναι στενά συνυφασμένοι με τον ανταγωνισμό που γίνεται όλο και 

πιο σκληρός και έχει ως αποτέλεσμα τις συνεχείς μειώσεις του κόστους (Kim and 

Mauborgne, 2005).  

 Από την άλλη, οι «γαλάζιοι ωκεανοί» αναφέρονται σε ανεξερεύνητες αγορές 

του σήμερα. Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης και 

κερδοφορίας, καθώς οι ανταγωνιστές είναι λίγοι και οι κανόνες του παιχνιδιού δεν 
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είναι σαφείς και διαμορφώνονται συνεχώς. Έτσι, λοιπόν, οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε κάποιον γαλάζιο ωκεανό δεν εστιάζουν στην απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μιας και ο ανταγωνισμός είτε είναι πολύ μικρός ή 

ακόμη και ανύπαρκτος. Η καινοτομία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των 

επιχειρήσεων αυτών, αφού ανοίγουν νέα μονοπάτια και αγορές αφήνοντας πίσω τον 

ανταγωνισμό (Kim and Mauborgne, 2005). 

 

2.3 Ανάλυση της στρατηγικής των γαλάζιων ωκεανών 
 

Ως μπλε ωκεανός νοείται ένας κλάδος ή μία αγορά που έως τώρα παραμένει άγνωστη 

και για τον λόγο αυτό πρέπει να δημιουργηθεί η ζήτηση από την αρχή για το προϊόν ή 

την υπηρεσία που θα προσφέρει. Ωστόσο, πολύ συχνά ένας γαλάζιος ωκεανός 

δημιουργείται από την επέκταση των δραστηριοτήτων μίας ήδη υπάρχουσας αγοράς, 

η οποία μέχρι τότε αποτελούσε έναν κόκκινο ωκεανό. Με αυτόν τον τρόπο 

δημιουργούνται καινούριες συνθήκες και κανόνες ανταγωνισμού (Yang, 2007). 

 Η στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα σε επιχειρήσεις που μέχρι τότε δραστηριοποιούνταν στα πλαίσια ενός 

κόκκινου ωκεανού και υπό συνθήκες σκληρού ανταγωνισμού. Έτσι, δίνεται η 

δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες που δεν είχε 

αναγνωρίσει ή δεν είχε εκμεταλλευτεί κανείς στο παρελθόν (Yang, 2007). 

Η στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών ενδείκνυται για μία επιχείρηση που 

προσφέρει προϊόντα στο στάδιο της ωρίμανσης ή της πτώσης μέσα στα πλαίσια ενός 

κόκκινου ωκεανού. Οι συνθήκες που χαρακτηρίζουν το προϊόν στο στάδιο της 

ωρίμανσης μέσα σε έναν κόκκινο ωκεανό είναι η μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της 

αγοράς, η μείωση των κερδών, η μείωση της ζήτησης, καθώς και η μείωση της 

ανταγωνιστικότητας, η οποία μπορεί να οφείλεται στο μικρό ενδιαφέρον των 

επενδυτών προς τη συγκεκριμένη αγορά. Μία άλλη συχνή περίπτωση είναι εκείνη 

κατά την οποία οι καταναλωτές γνωρίζουν το προϊόν, όμως το αποφεύγουν διότι 

πιστεύουν ότι δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες τους (Sheehan and Vaidyanathan, 

2009).  
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2.4 Η καινοτομία αξίας στην στρατηγική γαλάζιων ωκεανών 
 

Σύμφωνα με τους Kim και Mauborgne (2005), το στοιχείο που ξεχωρίζει τους νικητές 

από τους ηττημένους στη δημιουργία γαλάζιων ωκεανών είναι η προσέγγιση της 

στρατηγικής. Όσες επιχειρήσεις εφαρμόζουν τη στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών 

ακολουθούν τη λογική της καινοτομίας αξίας. Η εν λόγω καινοτομία αξίας είναι ένας 

νέος τρόπος σκέψης σχετικά με την εκτέλεση της στρατηγικής, η οποία στη συνέχεια 

δημιουργεί κάποιον γαλάζιο ωκεανό και ξεπερνά τον ανταγωνισμό. Σε αυτό το 

σημείο θα πρέπει να τονισθεί ότι η καινοτομία αξίας καταρρίπτει το καλά εδραιωμένο 

δόγμα, σύμφωνα με το οποίο μία επιχείρηση μπορεί να αυξήσει την αξία για τους 

καταναλωτές με υψηλότερο κόστος ή να προσφέρει λίγο κατώτερη αξία με μικρότερο 

κόστος. Έτσι, πολλές φορές οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το δίλλημα:  

«διαφοροποίηση ή χαμηλό κόστος;». Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις που 

προσανατολίζονται στη δημιουργία γαλάζιων ωκεανών επιδιώκουν τη διαφοροποίηση 

και το χαμηλό κόστος ταυτόχρονα (Kim and Mauborgne, 2005). 

 Η δημιουργία γαλάζιων ωκεανών μειώνει τα κόστη, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει 

την αξία για τον καταναλωτή. Το γεγονός αυτό κάνει τη στρατηγική των γαλάζιων 

ωκεανών βιώσιμη, αφού από την μία πλευρά ο καταναλωτής απολαμβάνει 

μεγαλύτερη χρησιμότητα προϊόντος σε χαμηλότερη τιμή και από την άλλη η 

επιχείρηση δημιουργεί μία νέα αγορά, στην οποία δεν υπάρχει ιδιαίτερος 

ανταγωνισμός (Kim and Mauborgne, 2005). Το σύστημα αυτό, το οποίο στηρίζεται 

στην καινοτομία αξίας φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. 



19 
 

 

Εικόνα 1: Η λειτουργία της καινοτομίας αξίας 

  

2.5 Αρχές και κίνδυνοι εφαρμογής στρατηγικής γαλάζιων ωκεανών 
 

Σύμφωνα με τους Kim και Mauborgne (2004), υπάρχουν έξι βασικές αρχές που 

διέπουν την εφαρμογή της στρατηγικής των γαλάζιων ωκεανών. Αυτές οι αρχές 

αναλύονται στις επόμενες ενότητες (Kim and Mauborgne, 2004; Kim and M). 

 

2.5.1 1η Αρχή: Το πλαίσιο των έξι μονοπατιών 

 

Οι εταιρείες που ψάχνουν καινοτόμες διεξόδους σε κάποιον γαλάζιο ωκεανό θα 

πρέπει να εξετάσουν εναλλακτικές βιομηχανίες, στρατηγικές ομάδες στα πλαίσια των 

βιομηχανιών, την αλυσίδα των πιθανών αγοραστών, τα διαθέσιμα συμπληρωματικά 

προϊόντα και υπηρεσίες, τη λειτουργική ή συναισθηματική επίκληση προς τους 

αγοραστές, αλλά και το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να αφιερώσουν σε αυτή τη 

διερεύνηση. Το πλαίσιο των έξι μονοπατιών περιλαμβάνει όλους τους παραπάνω 

παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα: 

 Μονοπάτι 1: Στραφείτε προς εναλλακτικές βιομηχανίες 

 Μονοπάτι 2: Στραφείτε προς στρατηγικές ομάδες στα πλαίσια νέων βιομηχανιών 
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 Μονοπάτι 3: Στραφείτε προς την αλυσίδα αγοραστών 

 Μονοπάτι 4: Στραφείτε προς συμπληρωματικά προϊόντα και υπηρεσίες 

 Μονοπάτι 5: Στραφείτε προς τη λειτουργική και συναισθηματική επίκληση στους 

πελάτες 

 Μονοπάτι 6: Αφιερώστε ένα λογικό χρόνο διερεύνησης 

 

2.5.2 2η Αρχή: Εστίαση στη «Μεγάλη Εικόνα», όχι στους αριθμούς 

 

Οι σημερινές παραδοσιακές στρατηγικές επικεντρώνονται στην ανάλυση των 

παρουσών συνθηκών του κλάδου και του ανταγωνισμού. Παρόλα αυτά, η εστίαση 

της εταιρείας στην ευρύτερη «μεγάλη» εικόνα και όχι στους αριθμούς, της επιτρέπει 

να «σκεφτεί έξω από το κουτί» και να δημιουργήσει μία σαφή εικόνα για τις 

ευκαιρίες που υπάρχουν προς εκμετάλλευση, πάντα με στόχο να ξεπεράσει τον 

ανταγωνισμό. Σε αυτό το πλαίσιο οι Kim και Mauborgne προτείνουν μία διαδικασία 

που αποτελείται από τέσσερα απλά βήματα: 

 Βήμα 1ο : Οπτικοποίηση αφύπνισης. Συγκρίνετε τη στρατηγική της επιχείρησής 

σας με εκείνη των ανταγωνιστών και αποφασίστε ποια στοιχεία πρέπει να 

αλλάξουν.  

 Βήμα 2ο : Εξερευνητική οπτικοποίηση. Διερευνήστε τα έξι μονοπάτια που 

προαναφέρθηκαν με σκοπό τη δημιουργία μπλε ωκεανών. Παρατηρείστε τα 

σαφή πλεονεκτήματα των εναλλακτικών προϊόντων. Ορίστε ποιοι από τους 

παράγοντες θα πρέπει να εξαλειφθούν, να δημιουργηθούν ή να αλλάξουν.   

 Βήμα 3ο : Αντικειμενική οπτικοποίηση. Δημιουργήστε τη μοναδική στρατηγική 

της επιχείρησής σας βασιζόμενοι σε παρατηρήσεις πεδίου. Συλλέξτε 

ανατροφοδότηση σχετικά με εναλλακτικές λύσεις τόσο από τους δικούς σας 

πελάτες, όσο και από τους πελάτες των ανταγωνιστών, αλλά και από δυνητικούς 

πελάτες της αγοράς.  

 Βήμα 4ο : Επικοινωνιακή οπτικοποίηση. Διερευνήστε και καταγράψτε τις 

στρατηγικές που βάσει ερευνών μπορούν να αποφέρουν σημαντικά 

αποτελέσματα μελλοντικά. Αφιερώστε μία σελίδα στην κάθε στρατηγική 

αναλύοντάς τη συνοπτικά. Στη συνέχεια διαλέξτε τη στρατηγική εκείνη που 

ταιριάζει καλύτερα στη φιλοσοφία και στους στόχους της επιχείρησης.  
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Πίνακας 3: Εστίαση στη «Μεγάλη Εικόνα» 

Οπτικοποίηση 

Αφύπνισης 

Εξερευνητική 

Οπτικοποίηση 

Αντικειμενική 

οπτικοποίηση 

Επικοινωνιακή 

οπτικοποίηση 

 Σύγκριση της 

στρατηγικής της 

εταιρείας με εκείνη 

των ανταγωνιστών.  

 Δημιουργία 

στρατηγικού 

καμβά. 

 Αναγνώριση των 

σημείων που η 

στρατηγική πρέπει 

να αλλάξει. 

 Εξερεύνηση των 

ευκαιριών που 

προσφέρονται με 

βάση το πλαίσιο των 

έξι μονοπατιών. 

 Παρατήρηση του 

ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος για 

καθένα από τα 

προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που 

διατίθενται στην 

αγορά. 

 Αναγνώριση των 

παραγόντων που 

πρέπει να 

εξαλειφθούν, να 

δημιουργηθούν ή να 

αλλάξουν. 

 Απόκτηση 

ανατροφοδότησης 

για εναλλακτικούς 

επιχειρηματικούς 

καμβάδες από 

πελάτες της 

εταιρείας, από 

πελάτες  των 

ανταγωνιστών και 

από μη πελάτες της 

αγοράς. 

 Δημιουργία ενός 

ιδανικού 

επιχειρηματικού 

καμβά με βάση τις 

παρατηρήσεις 

πεδίου. 

 

 Δημιουργία μίας 

σελίδας που θα 

περιέχει συνοπτικά 

την παλιά και την 

καινούρια 

στρατηγική της 

επιχείρησης, με 

σκοπό την 

ευκολότερη 

σύγκριση.  

 Υποστήριξη μόνο 

εκείνων των 

πρότζεκτ και 

λειτουργικών 

ενεργειών που 

επιτρέπουν στην 

επιχείρηση να 

καλύψει τα κενά που 

έχει αναγνωρίσει 

στην αγορά.  

 

(Πηγή: Kim και Mauborgne, 2005) 

 

2.5.3 3η Αρχή: Στόχευση πέραν της υπάρχουσας ζήτησης 

 

Οι Kim και Mauborgne (2004) συμβουλεύουν τις επιχειρήσεις να μην 

επικεντρώνονται στις διαφορές των πελατών, αλλά στα εμπόδια που αποτρέπουν 

δυνητικούς πελάτες να γίνουν πελάτες της αγοράς αυτής. Ως εκ τούτου, 

παρουσιάζονται τρεις κατηγορίες δυνητικών πελατών λαμβάνοντας υπόψη την 

παρούσα κατάσταση της αγοράς, την απόσταση των δυνητικών πελατών από την 

αγορά και τη συμπεριφορά των δυνητικών πελατών: 

 Άμεσα δυνητικοί πελάτες: Οι εν λόγω πελάτες βρίσκονται κοντά στην παρούσα 

αγορά, δε χρησιμοποιούν τα προϊόντα της επιχείρησης ή τις υπηρεσίες της και 

ψάχνουν συνεχώς για καλύτερες προσφορές. Για αυτήν την κατηγορία δυνητικών 

πελατών συνίσταται η διεξαγωγή έρευνας με σκοπό να μάθει η επιχείρηση τι 

ακριβώς αναζητούν και να τους το προσφέρει.  
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 Αρνητικά δυνητικοί πελάτες: Αυτή η κατηγορία πελατών δεν μπορεί να αντέξει 

οικονομικά ή δεν ενδιαφέρεται για την απόκτηση των προϊόντων και των 

υπηρεσιών της επιχείρησης. Οι ανάγκες αυτών των δυνητικών πελατών 

καλύπτονται από άλλα μέσα ή απλά αγνοούνται.  

 Ανεξερεύνητοι δυνητικοί πελάτες: Οι ανάγκες αυτών των πελατών δεν έχουν 

διερευνηθεί ή οι επιχειρήσεις του κλάδου δεν έχουν σκεφθεί καν αυτή τη μερίδα 

πελατών.  

Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει κάποια ειδική οδηγία στο πώς μπορούν να αξιοποιηθούν 

αυτά τα τρία είδη δυνητικών πελατών και αυτό αφήνεται στην κρίση της εκάστοτε 

επιχείρησης.  

 

2.5.4 4η Αρχή: Σωστή εφαρμογή της στρατηγικής 

 

Η στρατηγική εξετάζει τη χρησιμότητα, την τιμή, το κόστος και την υιοθέτηση του 

προϊόντος από την πλευρά του πελάτη. Έτσι, απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη είναι η χρησιμότητα του πελάτη για την επιχείρηση, εάν τη τιμή του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας είναι σε  λογικά πλαίσια για τον πελάτη και η πιθανότητα 

το κόστος να μπορεί να μετατραπεί σε κέρδος. Όλα τα παραπάνω μπορούν να 

πραγματοποιηθούν μέσω ειδικών εργαλείων που ξεπερνούν τα όρια της παρούσας 

εργασίας. 

 

2.5.5 5η Αρχή: Υπέρβαση των οργανωσιακών εμποδίων 

 

Η εφαρμογή της στρατηγικής των γαλάζιων ωκεανών αποτελεί μία πραγματική 

πρόκληση για κάθε επιχείρηση και ως εκ τούτου ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 

δοθεί σε μερικά ζητήματα. Υπάρχουν ορισμένα εμπόδια, τα οποία καλείται η 

επιχείρηση να υπερβεί, έτσι ώστε να εφαρμόσει με επιτυχία τη στρατηγική των 

γαλάζιων ωκεανών. Ένα από αυτά τα εμπόδια εστιάζεται στο γνωστικό επίπεδο, το 

οποίο μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά προς οποιαδήποτε αλλαγή εντός της 

επιχείρησης. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι συχνά απρόθυμο να αλλάξει οποιαδήποτε 

διεργασία μη γνωρίζοντας τη σημαντικότητα και τη σημασία των στρατηγικών 

αλλαγών.  



23 
 

Ένα άλλο εμπόδιο που καλείται να αντιμετωπίσει η επιχείρηση εστιάζεται στους 

πόρους της, αφού οι πόροι φαίνεται να είναι ανεξάρτητοι από το επίπεδο της αλλαγής 

που καλείται να εφαρμόσει η επιχείρηση. Έτσι, κάθε επιχείρηση θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη της σε οποιαδήποτε στρατηγική αλλαγή τους διαθέσιμους 

επιχειρησιακούς πόρους και κατά πόσο μπορούν να υποστηρίξουν την εν λόγω 

αλλαγή. Η απουσία κινήτρων για καινοτομία είναι ένα άλλο σημαντικό εμπόδιο, 

καθώς και τα πολιτικά εμπόδια τα οποία εστιάζουν στη νομοθεσία της χώρας όπου 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση.  

  

2.5.6 6η Αρχή: Ενσωμάτωση της εκτέλεσης μέσα στη στρατηγική 

 

Όλα τα άτομα που εμπλέκονται με την αλλαγή θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με την 

νέα στρατηγική. Η δημιουργία μιας επιχειρησιακής κουλτούρας που θα 

χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη και δέσμευση οδηγεί σε μία θεμελιώδη και 

απαραίτητη βάση, πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί η στρατηγική των γαλάζιων 

ωκεανών.  

 

2.5.7 Κίνδυνοι εφαρμογής της στρατηγικής των γαλάζιων ωκεανών 

 

Όταν οι παραπάνω αρχές εφαρμοστούν, ενέχουν κάποιους κινδύνους οι οποίοι 

αναφέρονται από τους ερευνητές, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (Kim and 

Mauborgne, 2004). 
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Πίνακας 4: Κίνδυνοι εφαρμογής της στρατηγικής γαλάζιων ωκεανών 

Αρχές Είδος κινδύνου 

1η Αρχή: Το πλαίσιο των έξι μονοπατιών Κίνδυνος αναζήτησης 

2η Αρχή: Εστίαση στη «Μεγάλη Εικόνα», 

όχι στους αριθμούς 

Σχεδιαστικός κίνδυνος 

3η Αρχή: Στόχευση πέραν της 

υπάρχουσας ζήτησης 

 

Κλιμακούμενος κίνδυνος 

4η Αρχή: Σωστή εφαρμογή της 

στρατηγικής 

Επιχειρηματικός κίνδυνος 

5η Αρχή: Υπέρβαση των οργανωσιακών 

εμποδίων 

Οργανωσιακός κίνδυνος 

6η Αρχή: Ενσωμάτωση της εκτέλεσης 

μέσα στη στρατηγική 

Διοικητικός κίνδυνος 

 

Η αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής των γαλάζιων ωκεανών θα πρέπει να 

επικεντρώνεται στη μείωση των κινδύνων και όχι στην ανάληψη πρόσθετων 

κινδύνων. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους κινδύνους 

που απορρέουν από την εφαρμογή των αρχών της στρατηγικής των γαλάζιων 

ωκεανών και είτε να λάβουν τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα είτε να τους 

αντιμετωπίσουν στο αρχικό στάδιο της εφαρμογής της νέας στρατηγικής (Kim and 

Mauborgne, 2004). 

 

2.6 Κριτική για τη στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών 
 

Η κριτική που έχει δεχθεί η στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών εστιάζει τόσο στη 

στρατηγική αυτή καθ’ εαυτή καθώς και στο θεωρητικό της υπόβαθρο. Σύμφωνα με 

τους Kim και Mauborgne (2004), η θεωρία τους περί γαλάζιων ωκεανών αντιτίθεται 

στις κλασικές θεωρίες στρατηγικής, όπως εκείνη του Porter, οι οποίες 

επικεντρώνονται μόνο σε εταιρείες που λειτουργούν στα πλαίσια κόκκινων ωκεανών. 

 Σύμφωνα με τον Herman (2008), η εν λόγω θεωρία περί γαλάζιων ωκεανών 

δεν είναι κάτι καινούριο που παρουσιάζεται στον επιχειρηματικό χώρο, απλά 



25 
 

ενσωματώνει τη σημασία της τεχνολογικής σημασίας, μόνο και μόνο επειδή είναι της 

μόδας. Παράλληλα, η στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών, σύμφωνα με τους Burke et 

al. (2009), βασίζεται σε δύο βασικές υποθέσεις που κρίνονται ως έωλες. Η πρώτη 

υπόθεση αφορά στην ανυπαρξία του ανταγωνισμού στο πλαίσιο ενός γαλάζιου 

ωκεανού και η δεύτερη υπόθεση δηλώνει ότι δεν υπάρχει πεπερασμένος αριθμός 

γαλάζιων ωκεανών, αλλά κάθε σημαντική διαφοροποίηση προϊόντος ή υπηρεσίας που 

βασίζεται στην καινοτομία αξίας μπορεί να δημιουργήσει έναν νέο γαλάζιο ωκεανό. 

Επιπρόσθετα, η στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών έχει δεχθεί αρνητική 

κριτική διότι μπορούν να μελετηθούν παραδείγματα εταιρειών που έχουν επιτύχει 

στην προσπάθειά τους για τη δημιουργία ενός γαλάζιου ωκεανού (Burke et al., 2009). 

Μάλιστα, το επιστημονικό άρθρο των Kim και Mauborgne (2004), το οποίο 

παρουσίασε τη στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών στην ακαδημαϊκή κοινότητα 

χρησιμοποιεί ως παραδείγματα εταιρείες που πέτυχαν στη δημιουργία γαλάζιων 

ωκεανών, με σκοπό να υποστηρίξουν τη θεωρία τους. Ωστόσο, το προηγούμενο 

επιστημονικό άρθρο των ίδιων με τίτλο “Value Innovation: The strategic logic of high 

growth”, στο οποίο και βασίστηκαν για το επόμενο τους βήμα, παρουσίαζαν τόσο 

παραδείγματα επιτυχημένων εταιρειών όσο και εταιρειών που απέτυχαν να 

εφαρμόσουν τη θεωρία της καινοτομίας αξίας (Kim and Mauborgne, 1997). 

Πολλοί είναι οι επιστήμονες που κρίνουν τον παραλληλισμό των κόκκινων 

και γαλάζιων ωκεανών αβάσιμο και παραπλανητικό, αφού δεν υπάρχει ακόμη η 

κατάλληλη βιβλιογραφία για να τον υποστηρίξει σε επιστημονικό επίπεδο, ενώ 

παράλληλα αναφέρουν ότι η εν λόγω μεταφορά έγινε για λόγους εντυπωσιασμού 

(Kraaijenbrink, 2012; Herman, 2008; Burke et al., 2009). 

Συγκρίνοντας τη θεωρία της στρατηγικής των γαλάζιων ωκεανών με το έργο 

του M. Porter, ενώ όπως δηλώνουν οι Kim και Mauborgne οι δύο θεωρίες είναι 

ασυμβίβαστες, παρατηρούνται πολλές ομοιότητες. Αρχικά και οι δύο προσεγγίσεις 

τονίζουν την αναγκαιότητα στροφής προς ανεκμετάλλευτα κομμάτια της αγοράς. Ο 

Porter υπογραμμίζει τη σημασία της διαφοροποίησης προϊόντος, με σκοπό τη 

δημιουργία ενός μοναδικού συνδυασμού χαρακτηριστικών που εν τέλει προσδίδει 

αξία στο προϊόν. Ουσιαστικά την ίδια φιλοσοφία προάγει και η στρατηγική των 

γαλάζιων ωκεανών. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η θεωρία 
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του Porter έχει εμφανιστεί πολλές δεκαετίες πριν, γεγονός που αμφισβητεί την 

αυθεντικότητα της θεωρίας των γαλάζιων ωκεανών (Kraaijenbrink, 2012).  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Herman (2008), μία επιχείρηση δεν είναι σε 

θέση να δημιουργήσει γαλάζιους ωκεανούς επειδή εάν επιτύχει στη δημιουργία 

κάποιου καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας, αργά η γρήγορα οι ανταγωνιστές θα 

προβούν σε αντιγραφή, η οποία μπορεί να μην αποδώσει επακριβώς το 

προσφερόμενο προϊόν, όμως αυτόματα αποτελεί μέρος του ανταγωνισμού. Μάλιστα, 

κατά τα τελευταία χρόνια, ο χρόνος που μεσολαβεί από την εμπορική δημοσιοποίηση 

ενός καινούριου προϊόντος μέχρι την αντιγραφή του, ιδιαίτερα σε προϊόντα νέας 

τεχνολογίας, είναι πολύ περιορισμένος. Σύμφωνα με τον παραπάνω ισχυρισμό 

αμφισβητείται η διάρκεια ύπαρξης ενός γαλάζιου ωκεανού, καθώς και η απουσία 

ανταγωνισμού που ήταν μία από τις βασικές υποθέσεις των Kim και Mauborgne 

(Herman, 2008; Burke et al., 2009). 

Σύμφωνα με όλες τις παραπάνω απόψεις, πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η 

στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών αποτελεί απλά μία έκφανση της θεωρίας του 

Porter (1991), η οποία εστιάζει στο παροδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχει 

μία εταιρεία που προσφέρει ένα καινοτόμο προϊόν για πρώτη φορά στην αγορά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΣΑΝ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ 
 

Σε αυτήν την ενότητα θα παρουσιαστούν διάφορες μελέτες περίπτωσης επιχειρήσεων που 

εφάρμοσαν τη στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών κυρίως με σκοπό την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Θα γίνει αναφορά σε διάφορες εταιρείες με εστίαση στην 

εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής, ενώ τα γενικά στοιχεία για την εκάστοτε επιχείρηση θα 

είναι αρκετά περιορισμένα, αφού σκοπός είναι η προβολή του τρόπου εφαρμογής της 

στρατηγικής των γαλάζιων ωκεανών.  

3.1 Apple 

 

Ίσως ένα από τις πιο χαρακτηριστικές εταιρίες που εφάρμοσαν τη στρατηγική των 

γαλάζιων ωκεανών είναι η Apple, η οποία παρουσιάζει σαφή προσανατολισμό προς 

την αξιακή καινοτομία. Μάλιστα, από τη στιγμή της ίδρυσής της μέχρι και σήμερα, η 

εν λόγω εταιρία αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση αφού συνεχώς καινοτομεί σε 

όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της. Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά και 

διαχρονικά οι έξι βασικότερες καινοτομίες που εφάρμοσε η εταιρεία και κατάφερε να 

δημιουργήσει έναν γαλάζιο ωκεανό δημιουργώντας ζήτηση για τα νέα προϊόντα της 

και αποκτώντας ένα από τα ισχυρότερα brand names σε παγκόσμιο επίπεδο: 

 iOS App Store: Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω του 

οποίου ο χρήστης των προϊόντων της εταιρίας μπορεί με τον πιο εύκολο τρόπο 

να κατεβάσει στη συσκευή του εφαρμογές, οι οποίες διατίθενται είτε δωρεάν 

είτε επί πληρωμή.  

 Siri: Η ενσωμάτωση της Siri, της πρώτης ψηφιακής βοηθού, στις συσκευές 

της εταιρίας δημιούργησε ένα περιβάλλον ενεργούς αλληλεπίδρασης του 

χρήστη με τη συσκευή με τη χρήση της φωνής.  

 64 bit A7 επεξεργαστής: Η δημιουργία ενός τόσο ισχυρού επεξεργαστή για 

κινητές συσκευές ξάφνιασε τους ανταγωνιστές και έδωσε τη δυνατότητα 

δημιουργίας ισχυρών εφαρμογών μέσω της διαχείρισης περισσότερης μνήμης.  
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 Touch ID: Η εταιρεία ενσωμάτωσε στις συσκευές της την αναγνώριση 

δακτυλικού αποτυπώματος, η οποία χρησιμοποιείται τόσο για το ξεκλείδωμα 

των συσκευών όσο και για τις ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω Apple Pay, ενώ 

προσφέρει έναν αξιόπιστο και γρήγορο τρόπο αυθεντικοποίησης του χρήστη 

αξιοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. 

 3D Touch: H Apple έχει ενσωματώσει επίσης στις συσκευές της μηχανισμό 

που αναγνωρίζει την πίεση που ασκεί ο χρήστης στην οθόνη, επιτρέποντας 

του να εκτελεί με αυτόν τον τρόπο πολλές διαφορετικές εντολές.  

 Apple Pay: Αυτή τη στιγμή, η εταιρεία λανσάρει ακόμη μία νέα τεχνολογία, 

εκείνη του ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Ωστόσο, η εν λόγω καινοτομία θα 

ολοκληρωθεί παρέχοντας όλο και περισσότερες διευκολύνσεις στον τομέα του 

ηλεκτρονικού εμπορίου μέσα στην επόμενη διετία.  

Συνοψίζοντας, η Apple δημιουργεί συνεχώς νέους γαλάζιους ωκεανούς δαπανώντας 

πολλά χρήματα για έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών επενδύοντας με αυτόν 

τον τρόπο στην επονομαζόμενη τεχνολογία αξίας, τη βάση της στρατηγικής γαλάζιων 

ωκεανών. Δεδομένου, όμως, ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της 

τεχνολογίας, μία αγορά με πολύ σκληρό ανταγωνισμό, πολλά από τα παραπάνω 

στοιχεία έχουν αντιγραφεί από άλλες εταιρίες σε μία συνεχή προσπάθεια απόκτησης 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ωστόσο, το κλειδί της επιτυχίας της Apple είναι η 

συνεχής δημιουργία γαλάζιων ωκεανών, γεγονός που την έχει φέρει στην κορυφή των 

καινοτόμων τεχνολογικών επιτευγμάτων παγκοσμίως (Blueoceanstrategy Apple, 

2016).  

 

3.2 Curves 

 

Με μία στρατηγική κίνηση στα πλαίσια της στρατηγικής των γαλάζιων ωκεανών τα 

όρια μεταξύ των γυμναστηρίων και των προσφερόμενων προγραμμάτων άσκησης για 

το σπίτι άλλαξαν σημαντικά. Σε αυτό το περιβάλλον, η εταιρία γυμναστηρίων 

Curves, η οποία ιδρύθηκε το 1995 στις Η.Π.Α., διαμόρφωσε τη στρατηγική της, έτσι 

ώστε να δώσει στον πελάτη ένα μοναδικό ανταγωνιστικό προϊόν. 
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 Αρχικά η εταιρία φάνηκε να εντάσσεται στην κορεσμένη αγορά προσφοράς 

εκγύμνασης, όμως έπειτα αποδείχθηκε ότι δημιούργησε μία καινούρια αγορά-γαλάζιο 

ωκεανό, ο οποίος βασίστηκε στην ανάγκη των γυναικών να κρατηθούν σε φόρμα. 

Μάλιστα, η επιτυχία της εταιρείας βασίστηκε στο μάρκετινγκ από στόμα σε στόμα 

(word of mouth) και σε συστάσεις και έφτασε σήμερα να είναι το μεγαλύτερο 

franchise κέντρων εκγύμνασης γυναικών στον κόσμο.  

 Η ερώτηση στην οποία βασίστηκε η διαμόρφωση της στρατηγικής της 

εταιρίας ήταν η εξής: Τι έκανε τις γυναίκες να αλλάζουν συχνά τρόπο εκγύμνασης 

περνώντας από τα γυμναστήρια στα προγράμματα εκγύμνασης στο σπίτι, αλλά και 

αντίστροφα; Πολλές γυναίκες προτιμούν τα γυμναστήρια, αναφέροντας ως λόγους τα 

εξειδικευμένα μηχανήματα, τα αποδυτήρια, άλλες παροχές των γυμναστηρίων, όπως 

το μασάζ και η σάουνα, αλλά ακόμη και την πιθανότητα να γνωρίσουν κάποιον 

άνδρα. Από την άλλη, λίγες είναι οι γυναίκες που μπορούν να διαθέσουν 2 ώρες από 

το χρόνο τους για να επισκεφτούν κάποιο γυμναστήριο πολλές φορές την εβδομάδα. 

Παράλληλα, η πρόσβαση στο γυμναστήριο πολλές φορές συνοδεύεται από άγχος, 

αφού είναι πολύ πιθανό να επικρατεί κίνηση στο δρόμο. Ωστόσο, πολλές γυναίκες 

προτιμούν τα γυμναστήρια επειδή η γυμναστική στο σπίτι είναι πολύ εύκολο να 

παραληφθεί βρίσκοντας κάποια δικαιολογία. Ενώ εκείνες που τελικά καταφέρνουν να 

τηρήσουν ένα πρόγραμμα εκγύμνασης στο σπίτι απολαμβάνουν την ιδιωτικότητα 

τους, καθώς και εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος.  

 Η στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών της εταιρίας Curves βασίστηκε στα 

δυνατά σημεία της εκγύμνασης σε γυμναστήριο και της εκγύμνασης στο σπίτι. 

Αρχικά, τα γυμναστήρια της εταιρίας Curves απευθύνονται μόνο σε γυναίκες, 

αποφεύγοντας έτσι τα αδιάκριτα βλέμματα των ανδρών. Επιπρόσθετα, όλη η εμπειρία 

σε ένα γυμναστήριο Curves είναι διαφορετική από ένα τυπικό γυμναστήριο. Το μέλος 

εισέρχεται στην αίθουσα με τα μηχανήματα, όπου αυτά δε βρίσκονται τοποθετημένα 

μπροστά από κάποια τηλεόραση, αλλά είναι διατεταγμένα κυκλικά. Με αυτόν τον 

τρόπο ενθαρρύνεται η επικοινωνία με τα άλλα μέλη κάνοντας την εμπειρία 

περισσότερο διασκεδαστική. Επιπρόσθετα, το γυμναστήριο εφαρμόζει το Quickfit 

πρόγραμμα εκγύμνασης που περιλαμβάνει υδραυλικά μηχανήματα, τα οποία δεν 

απαιτούν κάποια προσαρμογή, ενώ είναι εύκολα και ασφαλή στη χρήση. Καθώς 

γυμνάζονται, λοιπόν, τα μέλη του γυμναστηρίου μπορούν να συνομιλούν, τα 

υποστηρίζουν το ένα το άλλο σε ένα όμορφο κλίμα εκγύμνασης, από το οποίο 
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εκλείπουν τα αδιάκριτα βλέμματα των ανδρών. Η τοποθέτηση καθρεπτών είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένη, αφού μόνο λίγοι καθρέπτες τοποθετούνται στο ταβάνι. Αυτό 

συμβάλλει στη μείωση του άγχους των γυναικών κατά τη διάρκεια της εκγύμνασης.  

 Το αποτέλεσμα της εφαρμογής όλων των παραπάνω τεχνικών οι οποίες 

βασίζονται στην απλότητα, ήταν και η μείωση του κόστους των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, κάνοντας το προσιτό σε μεγάλη μερίδα γυναικών. Παράλληλα, όμως, η 

αξία που απολαμβάνει ο πελάτης είναι αναβαθμισμένη. Έτσι, η εταιρία δεν εισήλθε 

απλά στη σκληρά ανταγωνιστική αγορά των εταιρειών εκγύμνασης, αλλά 

δημιούργησε νέα ζήτηση, δηλαδή έναν καινούριο μπλε ωκεανό (Blueoceanstrategy 

Curves, 2016). 

 

3.3 Cirque du Soleil 
 

 

Το Τσίρκο του Ήλιου, παγκοσμίως γνωστό και ως Cirque du Soleil, δημιουργήθηκε 

από περιπλανώμενους καλλιτέχνες το 1984, μία εποχή που ο κλάδος των τσίρκων 

χαρακτηριζόταν από ισχυρό ανταγωνισμό, ενώ κάθε επιχείρηση προσπαθούσε να 

εφαρμόσει διάφορες τεχνικές για να ξεχωρίσει. Ωστόσο, τα περιθώρια βελτίωσης 

ήταν πολύ στενά και επικεντρώνονταν απλά στη συχνή αλλαγή των καλλιτεχνών που 

προβάλλονταν, σε μία προσπάθεια αύξησης του μεριδίου αγοράς της εκάστοτε 

επιχείρησης. Παράλληλα, το κόστος αυξανόταν συνεχώς και η ζήτηση για τέτοιου 

είδους θεάματα παρουσίαζε σημαντική πτώση. Σημαντικό ρόλο έπαιξε η εξέλιξη της 

διασκέδασης μέσω της συνεχούς εξέλιξης της τεχνολογίας με αποτέλεσμα πολλοί 

θεατές να στρέφονται προς άλλα είδη, όπως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ήταν, λοιπόν, 

εμφανές ότι η αγορά των παραδοσιακών τσίρκων έχρηζε ανανέωσης, αφού οι 

στρατηγικές των κόκκινων ωκεανών οδήγησαν τις επιχειρήσεις αυτές σε αδιέξοδο. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλά από τα διασημότερα τσίρκο να σταματήσουν τη 
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λειτουργία τους, ενώ ο κλάδος λόγω των ασφυκτικών ανταγωνιστικών πιέσεων 

κρινόταν ακατάλληλος για την εισαγωγή νέων επιχειρήσεων.  

 Δεδομένης της κατάστασης που περιγράφηκε παραπάνω, το Cirque du Soleil 

κατάφερε να αναδειχθεί δημιουργώντας έναν καινούριο γαλάζιο ωκεανό. 

Προχώρησε, λοιπόν, στην εξάλειψη των παλιών και συνηθισμένων σκηνών και 

προσέθεσε νέα στοιχεία δίνοντας μία σημαντική ώθηση στην επιχείρηση και 

αλλάζοντας τελείως τα δεδομένα που ίσχυαν μέχρι τότε στον κλάδο των 

παραδοσιακών τσίρκο.  

 Η βασικότερη αλλαγή που εφαρμόστηκε εντοπίζεται στη μη χρησιμοποίηση 

ζώων για την παραγωγή θεαμάτων. Οι παραστάσεις με ζώα είχαν πλέον κουράσει το 

κοινό, ενώ εκτόξευαν το κόστος των παραστάσεων λόγω των εξόδων αγοράς,  

σίτισης, μεταφοράς και περίθαλψης των ζώων. Επιπρόσθετα, πολλές φιλοζωικές 

οργανώσεις είχαν αρχίσει να αντιδρούν έντονα εκείνη την εποχή κατά της χρήσης 

ζώων σε τέτοιου είδους θεάματα.  

 Ένα άλλο στοιχείο που άλλαξε το Cirque du Soleil ήταν ο περιορισμός της 

φάρσας και της επιδίωξης του γέλιου, αφού είχαν παρατηρήσει ότι τέτοιες τεχνικές 

άρχισαν να φθίνουν. Ωστόσο, οι σκηνές με κλόουν διατηρήθηκαν με προσανατολισμό 

προς ένα είδος πιο εκλεπτυσμένου χιούμορ, κρίνοντας ότι οι κλόουν αποτελούσαν 

αναπόσπαστο και χαρακτηριστικό κομμάτι των παραστάσεων αυτών. Τα ακροβατικά 

νούμερα ενισχύθηκαν και εξελίχθηκαν, αφού γίνονταν όλο και περισσότερο 

εντυπωσιακά.  

 Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό η μεγάλη αλλαγή στο περιβάλλον του 

τσίρκου, το οποίο εκσυγχρονίστηκε, έγινε πιο άνετο για τους θεατές, κάνοντας επίσης 

και μία προσπάθεια να δοθεί περισσότερη αίγλη στο χώρο. Η επιχείρηση συνδύασε 

στοιχεία από το θέατρο και τον κινηματογράφο, κάνοντας τον χώρο και όλα τα 

σκηνικά που τον απαρτίζουν περισσότερο πλούσια και κατ’ επέκταση εντυπωσιακά. 

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε και στη μουσική επένδυση των σκηνών, η οποία μέχρι 

τότε χαρακτηρίζονταν από επαναλήψεις και στην παράσταση ενεπλάκησαν πολλά 

χορογραφικά στοιχεία.  

 Με βάση όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν παραπάνω, το Cirque du Soleil 

κατάφερε να δημιουργήσει έναν γαλάζιο ωκεανό θεάματος, συνδυάζοντας το 
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παραδοσιακό τσίρκο με τις σύγχρονες τάσεις του θεάτρου και της τέχνης. Η 

στρατηγική που εφαρμόστηκε ήταν ιδιαίτερα προσεγμένη και αυτό συνέβαλλε 

καθοριστικά στη δημιουργία ενός νέου, διαφοροποιημένου και ίσως και μοναδικού 

προϊόντος (Blueoceanstrategy Cirque du Soleil, 2016).   

 

3.4 Ford Model T 

 

Ίσως ένα από τα πρώτα παραδείγματα εφαρμογής της στρατηγικής γαλάζιων 

ωκεανών είναι η εισαγωγή του μοντέλου Ford T στην αγορά το 1908. Η κατασκευή 

του εν λόγω μοντέλου το έκανε προσιτό οικονομικά σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού 

αψηφώντας τις συμβάσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών στις Η.Π.Α..  

 Μέχρι εκείνη την εποχή, η αγορά αυτοκινήτων των Η.Π.Α. απαρτιζόταν από 

πεντακόσιες αυτοκινητοβιομηχανίες οι οποίες κατασκεύαζαν εξατομικευμένα 

μοντέλα κατά παραγγελία. Παρά τον μεγάλο αριθμό των αυτοκινητοβιομηχανιών, η 

αγορά ήταν μικρή και μη ελκυστική, προσφέροντας σχετικά αναξιόπιστα και ακριβά 

αυτοκίνητα, τα οποία κόστιζαν περίπου $1500, ποσό που αντιστοιχούσε εκείνη την 

εποχή στο διπλάσιο του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος μίας μέσης οικογένειας. 

Αυτή η κατάσταση άλλαξε άρδην με την κατασκευή του Ford Model T.  

 Η εταιρία προώθησε το αυτοκίνητο προβάλλοντας ότι είναι κατασκευασμένο 

από τα καλύτερα υλικά. Παρόλο που το αυτοκίνητο προσφερόταν μόνο σε ένα 

μοντέλο και μόνο σε μαύρο χρώμα, το αυτοκίνητο ήταν αρκετά αξιόπιστο, ανθεκτικό 

και εύκολο στην επισκευή. Παράλληλα, η πολιτική τιμολόγησης που ακολουθήθηκε 

εστίαζε στο να είναι προσιτό στην πλειονότητα του κόσμου. Έτσι, το πρώτο μοντέλο 

που κυκλοφόρησε κόστιζε $850, δηλαδή είχε περίπου το μισό κόστος συγκριτικά με 

τα αυτοκίνητα που παρέχονταν στην αγορά ως τότε. Μία χρονιά αργότερα η τιμή του 

μειώθηκε στα $609, ενώ το 1924 προσφερόταν στην τιμή των $240.  

 Η επιτυχία της εταιρίας ενισχύθηκε από ένα κερδοφόρο επιχειρηματικό 

μοντέλο. Με την υψηλή τυποποίηση που εφάρμοσε στο προϊόν της προσφέροντας 
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περιορισμένες επιλογές και περιφερειακά εξαρτήματα, η εταιρία κατάφερε να 

εφαρμόσει μία επαναστατική γραμμή συναρμολόγησης, αντικαθιστώντας τους υψηλά 

εξειδικευμένους τεχνίτες με απλούς ανειδίκευτους εργάτες, οι οποίοι είχαν μία 

συγκεκριμένη και τυποποιημένη επαναλαμβανόμενη εργασία. Με αυτόν τον τρόπο, η 

συναρμολόγηση του εκάστοτε οχήματος γινόταν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, 

μειώνοντας τις ώρες εργασίας κατά 60%. Επιπρόσθετα, μειώθηκε το κόστος 

κατασκευής, δίνοντας τη δυνατότητα στην εταιρία να προσφέρει το προϊόν σε πολύ 

χαμηλή τιμή και κάνοντας το προσιτό σε πολλούς ανθρώπους.  

 Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα την εκτίναξη του μεριδίου αγοράς της 

εταιρίας από 9% το 1909 σε 61% το 1921. Μάλιστα, η επιτυχία ήταν τόσο μεγάλη 

που η εταιρία κατάφερε να αντικαταστήσει την άμαξα με το αυτοκίνητο ως βασικό 

μέσο μεταφοράς στις Η.Π.Α..  

 Η παρούσα μελέτη περίπτωσης αναδεικνύει τη σημαντικότητα της 

δημιουργίας γαλάζιων ωκεανών με ταυτόχρονη επιδίωξη διαφοροποίησης και 

χαμηλού κόστους (Blueoceanstrategy Ford Model T, 2016).      

 

3.5 Dell Computers 
 

 

 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 η εταιρεία Dell Computers δημιούργησε έναν 

γαλάζιο ωκεανό στον τομέα της πώλησης προσωπικών υπολογιστών. Παραδοσιακά, 

εκείνη την εποχή οι εταιρείες προσπαθούσαν να διαθέσουν στην αγορά 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές με περισσότερες λειτουργίες σε επίπεδο λογισμικού και 

με σημαντικές βελτιώσεις σε επίπεδο υλικού. Ωστόσο, η Dell επέλεξε να μην 

ακολουθήσει αυτή τη στρατηγική. Αντ’ αυτού επικεντρώθηκε στην αλλαγή της 

διαδικασίας της πώλησης και παράδοσης των προϊόντων στους πελάτες. Αποφάσισε 
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λοιπόν να αρχίσει να πουλά τα προϊόντα της απευθείας στους καταναλωτές 

πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο να ρίξει την τιμή των προϊόντων της έως και 40% 

λιγότερο από τον βασικό της ανταγωνιστή, την IBM, ενώ παράλληλα αποκτούσε 

κέρδος από την αύξηση των πωλήσεών της.  

 Οι απευθείας πωλήσεις στους καταναλωτές έδωσαν στην εταιρεία ένα ισχυρό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κυρίως επειδή ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων της 

ελαχιστοποιήθηκε τόσο που καμία άλλη εταιρεία δεν είχε καταφέρει στο παρελθόν. 

Για παράδειγμα, ο χρόνος που μεσολαβούσε από την παραγγελία μέχρι την παράδοση 

του προσωπικού υπολογιστή στον καταναλωτή ήταν μόλις τέσσερις ημέρες, ενώ οι 

ανταγωνιστές της κατέγραφαν χρόνο δέκα εβδομάδες ή και περισσότερο. 

Επιπρόσθετα, η εταιρεία εφάρμοσε ένα σύστημα ηλεκτρονικών και τηλεφωνικών 

πωλήσεων, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα στους πελάτες της να 

εξατομικεύσουν το προϊόν που παράγγελλαν, όπως αυτοί επιθυμούσαν. Παράλληλα, 

η εφαρμογή του εν λόγω συστήματος μείωσε κατά πολύ το κόστος αποθεμάτων της 

επιχείρησης.  

 Σήμερα η Dell είναι μία από τις πιο ισχυρές εταιρείες κατασκευής 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, σημειώνοντας αυξανόμενα κέρδη από $5,3 δις το 1995 

σε $35,5 δις το 2003. Αντίστοιχα, το μερίδιο αγοράς που κατείχε αντίστοιχα για το 

1995 ήταν 2%, ενώ στη συνέχεια εκτινάχθηκε στο 30% το 2003 (Kim and 

Mauborgne, 2005).  
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3.6 Nickelodeons     
 

 

 

Μέχρι το 1905, το θέατρο και αποτελούσε μία πολυτελή ψυχαγωγία. Η μέση 

οικογένεια είχε εβδομαδιαίο εισόδημα $12, ενώ το εισιτήριο για όπερα ήταν $2 και 

για θέατρο $0,5. Έτσι, για τη μέση οικογένεια το θέατρο ήταν απλά πολύ ακριβό, ενώ 

για τους περισσότερους ήταν παράλληλα και πολύ «σοβαρό». Ο μέσος πολίτης είχε 

αρκετά χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και κατά συνέπεια το θέατρο και η όπερα ως 

προϊόν δεν ήταν ελκυστικό για αυτή τη μερίδα πελατών που απαρτιζόταν από άτομα 

της εργατικής τάξης. Ένας άλλος παράγοντας που καθιστούσε το θέατρο και την 

όπερα απαγορευτικά για τους περισσότερους καταναλωτές ήταν ότι οι παραστάσεις 

λάμβαναν χώρα συγκεκριμένες ώρες και λίγες φορές την εβδομάδα, ενώ οι χώροι 

βρίσκονταν σε περιοχές που διέμενε η υψηλή κοινωνία και όπου η πρόσβαση για την 

εργατική τάξη δεν ήταν εύκολη.  

 Σε αυτήν την εποχή, ο Harry Davis, κατάφερε να δημιουργήσει έναν γαλάζιο 

ωκεανό, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

Δημιούργησε, λοιπόν, στο Pittsburgh της Pennsylvania το πρώτο Nickelodeon, έναν 

κινηματογράφο. Η κίνηση του αυτή έφερε στο προσκήνιο μία νέα μορφή 

διασκέδασης, η οποία δε βασίζεται στη ζωντανή παράσταση, αλλά στην προβολή 

μαγνητοσκοπημένων έργων σε μία μεγάλη οθόνη. Η τιμή που έθεσε ήταν τα $0,05- 1 

nickel, όπως ονομάζεται στην Αμερική. Από αυτό πήρε και το όνομά του αυτή η νέα 
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μορφή διασκέδασης που έμελλε να αποτελέσει σταθμό για τη δημιουργία της τέχνης 

του κινηματογράφου.  

 Ο Davis κατάφερε να κρατήσει τόσο χαμηλά την τιμή του εισιτηρίου 

εξοπλίζοντας τον χώρο μόνο με τα απαραίτητα: πάγκους για καθίσματα και μία οθόνη 

από πανί. Ο κινηματογράφος στεγάστηκε σε χώρο στην περιοχή όπου διέμενε η 

εργατική τάξη, γεγονός που αφενός διευκόλυνε την προσέλευση και αφετέρου μείωσε 

κατά πολύ το κόστος. Παράλληλα, ο Davis επένδυσε τη μαζική προσέλευση των 

πελατών προσφέροντας συνεχόμενες προβολές από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το 

βράδυ. Ο κινηματογράφος Nickelodeon προέβαλλε κωμωδίες, οι οποίες γίνονταν 

εύκολα κατανοητές από τον κόσμο, με αποτέλεσμα ο καθένας να μπορεί να 

απολαμβάνει το θέαμα ανεξάρτητα από την εκπαίδευση, τη γλώσσα ή την ηλικία του.  

 Η εργατική τάξη συνέρρεε στον κινηματογράφο, ο οποίος μέσα σε μικρό 

χρονικό διάστημα άνοιξε και άλλους χώρους και έφτασε να έχει επισκεψιμότητα της 

τάξεως των 7000 ατόμων την ημέρα. Ενδεικτικά, το 1907, δηλαδή μόλις δύο χρόνια 

από το άνοιγμα του πρώτου κινηματογράφου Nickelodeon, η επισκεψιμότητα 

εκτοξεύθηκε στα 2 εκατομμύρια άτομα ανά ημέρα. Η αλυσίδα άρχισε να επεκτείνεται 

σε όλη την Αμερική και το 1914 αριθμούσε 18.000 χώρους και είχε προσέλευση 7 

εκατομμύρια άτομα ανά ημέρα. Ο γαλάζιος ωκεανός που δημιουργήθηκε 

μετατράπηκε σε έναν κλάδο με έσοδα μισό δισεκατομμύριο δολάρια (Kim and 

Mauborgne, 2005).  

 

3.7 Chrysler’s Minivan 
 

 

 

 

To 1984 η Αμερικανική εταιρεία παραγωγής αυτοκινήτων Chrysler βρισκόταν στα 

πρόθυρα της χρεωκοπίας, όταν δημιούργησε έναν γαλάζιο ωκεανό διαθέτοντας στην 

αγορά το πρώτο minivan. Το minivan, δημιούργησε μία νέα κατηγορία οχήματος, το 
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οποίο δεν ήταν ούτε ένα συμβατικό Ι.Χ. αλλά ούτε και βαν. Το εν λόγω όχημα ήταν 

μικρότερο σε μέγεθος από ότι ένα βαν, αλλά παρείχε περισσότερο χώρο από ότι ένα 

κλασικό για εκείνη την εποχή station wagon. Αποτελούσε, ουσιαστικά, ό,τι 

χρειαζόταν μία μέση οικογένεια, έτσι ώστε να μπορεί να μετακινεί πολλά άτομα μαζί 

με τα πράγματα, τα ποδήλατα και τα κατοικίδιά τους. Επιπρόσθετα, το minivan ήταν 

πιο εύκολο στην οδήγηση από ότι ένα φορτηγάκι ή ένα βαν.  

 Το minivan βασίστηκε στο μοντέλο Chrysler K, και μπορούσε να οδηγηθεί με 

ευκολία, προσφέροντας παράλληλα χώρο για όλη την οικογένεια, ενώ χωρούσε και 

στα συμβατικά γκαράζ των κατοικιών. Η Chrysler, ωστόσο, δεν ήταν η πρώτη 

εταιρεία που δούλεψε πάνω σε αυτό το εγχείρημα. Κατά τα προηγούμενα χρόνια 

σχέδια για τη δημιουργία ενός παρόμοιου οχήματος είχαν δημιουργήσει τόσο η Ford 

όσο και η GM, παρόλα αυτά δεν προχώρησαν στην παραγωγή επειδή έκριναν ότι η 

προσφορά ενός τέτοιου οχήματος θα μείωνε τις πωλήσεις των συμβατικών station 

wagon που πωλούσαν. Έτσι, αυτή η σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία πέρασε στα 

χέρια της Chrysler, η οποία είδε τις πωλήσεις της να εκτοξεύονται. Μέσα σε ένα 

χρόνο, το minivan είχε τις περισσότερες πωλήσεις από όλα τα μοντέλα που διέθετε 

στην αγορά η εταιρεία, θέτοντας την επιχείρηση μέσα στους τρεις κυρίαρχους της 

αυτοκινητοβιομηχανίας. Μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, η εταιρεία είχε κέρδη από το 

minivan της τάξεως του $1,5 δις (Kim and Mauborgne, 2005).  

 Το συγκεκριμένο παράδειγμα υποδεικνύει τη δημιουργία ενός γαλάζιου 

ωκεανού από μία ιδέα που προϋπήρχε στην αγορά, αλλά κανείς μέχρι τότε δεν είχε 

αναλάβει το επιχειρηματικό ρίσκο να την εφαρμόσει.    
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στην εποχή που διανύουμε η διεθνής αγορά λειτουργεί υπό το καθεστώς σκληρού 

ανταγωνισμού σχεδόν σε όλους τους κλάδους και είναι ιδιαίτερα δύσκολη η 

ανατροπή των κανόνων του ανταγωνισμού, αφού το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς 

κατέχουν επιχειρήσεις με ισχυρό brand name και με εδραιωμένη θέση στην αγορά. Σε 

αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναδειχθούν μικρότερες επιχειρήσεις ή 

ακόμη και να δημιουργηθούν νέες βιώσιμες επιχειρήσεις.  

 Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της επιτυχίας οποιασδήποτε 

επιχείρησης είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο αναφέρεται σε έναν 

παράγοντα ή ένα σύνολο παραγόντων που είναι ικανό να την ξεχωρίσει από τον 

ανταγωνισμό και να ωθήσει τους καταναλωτές να την προτιμούν. Το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα μπορεί να είναι το ίδιο το προϊόν ή η υπηρεσία, κάποιο χαρακτηριστικό 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας, η διαδικασία παραγωγής, η διαδικασία παράδοσης 

του προϊόντος στον πελάτη και ακόμη πολλοί άλλοι παράγοντες, οι οποίοι είτε 

μεμονωμένα είτε συνδυαστικά προσδίδουν μοναδικότητα στο προϊόν ή την υπηρεσία. 

Έτσι, κύριος στόχος της στρατηγικής κάθε επιχείρησης πρέπει να είναι η εύρεση και 

η απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, φυσικά με απώτερο σκοπό την αύξηση 

της κερδοφορίας.  

 Μία από τις στρατηγικές που θέτουν ως κεντρικό τους στόχο την απόκτηση 

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι η στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών, η 

οποία παρουσιάστηκε στην παρούσα εργασία. Σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική, οι 

αγορές όπου επικρατεί σκληρός ανταγωνισμός παραλληλίζονται με κόκκινους 

ωκεανούς, ενώ νέες αγορές που περιλαμβάνουν την προσφορά μοναδικών προϊόντων 

και χαρακτηρίζονται από μηδενικό ανταγωνισμό παραλληλίζονται με γαλάζιους 

ωκεανούς.    

 Η εν λόγω στρατηγική παρουσιάστηκε από τους Kim και Mauborgne το 2004 

και ανέδειξε σημαντικά την έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

Ουσιαστικά, οι επιχειρήσεις προτρέπονται να καινοτομήσουν έτσι ώστε να 

δημιουργήσουν μοναδικά προϊόντα και κατ’ επέκταση νέες αγορές και ζήτηση για 

νέα προϊόντα. Θεμέλιος λίθος της στρατηγικής των γαλάζιων ωκεανών είναι η 

καινοτομία αξίας, σύμφωνα με την οποία προσδίδεται περισσότερη αξία στο προϊόν ή 
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την υπηρεσία και εν τέλει δημιουργείται ένα μοναδικό προϊόν. Η δημιουργία 

γαλάζιων ωκεανών με βάση την καινοτομία αξίας μειώνει τα κόστη, ενώ ταυτόχρονα 

αυξάνει την αξία για τον καταναλωτή. Το γεγονός αυτό κάνει τη στρατηγική των 

γαλάζιων ωκεανών βιώσιμη, αφού από την μία πλευρά ο καταναλωτής απολαμβάνει 

μεγαλύτερη χρησιμότητα προϊόντος σε χαμηλότερη τιμή και από την άλλη η 

επιχείρηση δημιουργεί μία νέα αγορά, στην οποία δεν υπάρχει ιδιαίτερος 

ανταγωνισμός. 

 Η εφαρμογή της στρατηγικής των γαλάζιων ωκεανών, ωστόσο δεν είναι μία 

εύκολη υπόθεση, αφού προϋποθέτει συστηματικό και κατάλληλο σχεδιασμό. Οι 

αρχές που διέπουν την εν λόγω στρατηγική αποτελούν έναν άτυπο οδηγό για την 

εφαρμογή της, αφού οδηγούν την επιχείρηση στην εύρεση νέων ιδεών με σκοπό τη 

δημιουργία ενός γαλάζιου ωκεανού. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία παίζει η 

κατάρτιση ενός κατάλληλου διερευνητικού σχεδίου και ενός ή και περισσότερων 

επιχειρηματικών καμβάδων. Εξάλλου, εξ ορισμού η καινοτομία και η εύρεση 

καινοτόμων ιδεών και λύσεων δεν είναι μία εύκολη υπόθεση. 

 Παρόλα αυτά, ακόμη και εάν η επιχείρηση ακολουθήσει όλη τη διαδικασία 

πιστά, αφενός ενδέχεται να βρεθεί σε κάποιο αδιέξοδο και αφετέρου ενέχουν κάποιοι 

επιχειρηματικοί κίνδυνοι, οι οποίοι συχνά δεν είναι εύκολο να προβλεφθούν. 

 Κατά το παρελθόν πολλές είναι οι επιχειρήσεις που έχουν καταφέρει με 

επιτυχία να δημιουργήσουν κάποιον γαλάζιο ωκεανό, ενώ παράλληλα η συντριπτική 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών κατάφεραν να εδραιώσουν τη θέση τους στον 

ευρύτερο κλάδο τους και είναι στο επιχειρηματικό προσκήνιο ακόμη μέχρι και 

σήμερα.     
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