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Περίληψη 

Όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο έχουν ως στόχο την 

μεγιστοποίηση των κερδών τους, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλό μερίδιο αγοράς σε 

σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να 

προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με 

τη στρατηγική αυτή, ο λιανέμπορος μπορεί να διακινδυνεύσει μείωση των κερδών του, 

αλλά έχει την ευκαιρία να ανακτήσει την απώλεια καταλαμβάνοντας μεγαλύτερο 

μερίδιο αγοράς στο μέλλον, ειδικά εάν ορισμένοι από τους ανταγωνιστές του φύγουν 

από την αγορά. 

Αυτή η στρατηγική μείωσης των τιμών μαζί με άλλες βρίσκονται στο επίκεντρο του 

πολέμου των τιμών που συμβαίνει όταν οι έμποροι λιανικής ανταγωνίζονται μεταξύ 

τους, μειώνοντας τις τιμές τους σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης των κερδών τους. 

Ωστόσο, οι πόλεμοι των τιμών οδηγούν συνήθως σε μια κατάσταση που όλοι είναι 

χαμένοι με πολύ μειωμένα κέρδη για τους λιανέμπορους. Σε μια προσπάθεια να 

κατανοήσουμε ποιες στρατηγικές τιμολόγησης λειτουργούν καλύτερα για την 

αντιμετώπιση του πολέμου των τιμών, χρησιμοποιήσαμε τη θεωρία των παιγνίων.  

Ένα κοινό σημείο όλων των στρατηγικών τιμολόγησης που παρουσιάσαμε είναι ότι 

όλες επιτρέπουν στον λιανέμπορο που μείωσε πρώτος τις τιμές του να ωφεληθεί 

περισσότερο. Οι άλλοι λιανέμποροι απλά ελαχιστοποιούν τις απώλειές τους (ή στην 

περίπτωση της αντιστροφής στρατηγικής του πολέμου τιμών, δέχονται ένα μικρό 

κέρδος ενώ ο πρώτος λιανέμπορος απολαμβάνει πολύ μεγαλύτερο κέρδος). Σε 

ανταγωνιστικές αγορές, οι λιανέμποροι μπορεί να μην θέλουν να επιτρέψουν σε έναν 

«άπληστο» ανταγωνιστή να πραγματοποιήσει μεγαλύτερα κέρδη, ακόμη και αν οι δικές 

τους εταιρείες πρέπει να υποστούν μεγαλύτερες απώλειες για να αποφύγουν να 

ωφεληθεί ο ανταγωνιστής. 

Μεταξύ αυτών των στρατηγικών που παρουσιάσαμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι 

υπάρχει κάποια που είναι καλύτερη από την άλλη επειδή καμία από τις στρατηγικές 

δεν είναι κυρίαρχη. Κάθε στρατηγική έχει τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της. Ο 

λιανέμπορος θα πρέπει να επιλέξει την καταλληλότερη στρατηγική για την 

αντιμετώπιση του πολέμου τιμών με βάση την προτίμησή του, την οικονομική 

κατάσταση στην οποία βρίσκετα και τις συνθήκες της αγοράς που αντιμετωπίζει. 

Η Θεωρία Παιγνίων ως ένα μαθηματικό εργαλείο της Θεωρίας Λήψης Αποφάσεων 

αποτελεί την μεθοδολογία για την διάρθρωση και ανάλυση των προβλημάτων 
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στρατηγικής επιλογής. Μέσω διάφορων κριτηρίων και θεωρημάτων εντοπίζεται η 

βέλτιστη λύση- συνδυασμός στρατηγικών για τις δεδομένες συνθήκες. Για τις εταιρείες 

που ενσωματώνουν τέτοιες μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης, μπορούν να είναι σε θέση 

να κρίνουν τις συνέπειες των ενεργειών πριν από την λήψη αποφάσεων. Αυτή η 

δυνατότητα μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. 

Και ενώ μια στρατηγική μπορεί ανεξάρτητα να φανεί καλή στο χαρτί, μπορεί στην 

πραγματικότητα να αποδειχθεί αδύναμη σε σύγκριση με τις στρατηγικές των 

ανταγωνιστών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο έχουν ως στόχο την 

μεγιστοποίηση των κερδών τους, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλό μερίδιο αγοράς σε 

σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να 

προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με 

τη στρατηγική αυτή, ο λιανέμπορος μπορεί να διακινδυνεύσει μείωση των κερδών του, 

αλλά έχει την ευκαιρία να ανακτήσει την απώλεια καταλαμβάνοντας μεγαλύτερο 

μερίδιο αγοράς στο μέλλον, ειδικά εάν ορισμένοι από τους ανταγωνιστές του φύγουν 

από την αγορά. 

Αυτή η στρατηγική μείωσης των τιμών μαζί με άλλες βρίσκονται στο επίκεντρο του 

πολέμου των τιμών που συμβαίνει όταν οι έμποροι λιανικής ανταγωνίζονται μεταξύ 

τους, μειώνοντας τις τιμές τους σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης των κερδών τους. 

Ωστόσο, οι πόλεμοι των τιμών οδηγούν συνήθως σε μια κατάσταση που όλοι είναι 

χαμένοι με πολύ μειωμένα κέρδη για τους λιανέμπορους. Σε μια προσπάθεια να 

κατανοήσουμε ποιες στρατηγικές τιμολόγησης λειτουργούν καλύτερα για την 

αντιμετώπιση του πολέμου των τιμών, θα χρησιμοποιούμε τη θεωρία των παιγνίων.  

Στη διπλωματική εργασία που παρατίθεται θα παρουσιαστούν στην πρώτη ενότητα οι 

έννοιες της Θεωρίας Παιγνίων, θα γίνει μια ιστορική αναδρομή και θα παρουσιαστούν 

οι σημαντικότεροι επιστήμονες στον τομέα. Θα αναλυθεί η μορφή και τα είδη ενός 

παιγνίου, η στρατηγική που ακολουθείται σε ένα παίγνιο και πότε συντρέχει η 

ισορροπία κατά Nash. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν τα πιο χαρακτηριστικά 

παραδείγματα της Θεωρίας Παιγνίων, καθώς και εφαρμογές της στην Επιχειρησιακή 

Πολιτική κα Λήψη Αποφάσεων. 

Μια από τις πιο σημαντικές εφαρμογές του είναι η περίπτωση του καθορισμού των 

τιμών στο λιανικό εμπόριο, όπου θα εξηγηθεί στην τελευταία ενότητα της εργασίας ο 

τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η Θεωρία Παιγνίων στη σύγχρονη επιχειρηματική 

πρακτική. Για να γίνει καλύτερα η σύνδεση της Θεωρίας Παιγνίων με το Λιανικό 

Εμπόριο, στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται οι τιμολογιακές πολιτικές 

που υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις γενικά. Πιο συγκεκριμένα, στην τρίτη ενότητα 

θα παρουσιαστούν οι λειτουργίες της επιχείρησης προκειμένου να κατανοήσουμε που 

εντάσσεται η διαδικασία τιμολόγησης. Θα αναλυθεί η έννοια της τιμής, τα 

χαρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν την τιμή, ο στρατηγικός της ρόλος για 

την επιχείρηση, ο ρόλος του κόστους στον προσδιορισμό της τιμής καθώς και οι 
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στρατηγικές τιμολογιακής πολιτικής που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία. 

Έχοντας κατανοήσει την σημασία της διαδικασίας τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις 

στο 4ο κεφάλαιο εστιάζουμε στο λιανικό εμπόριο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. 

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται κάποιες βασικές έννοιες του λιανεμπορίου, στη 

συνέχεια γίνεται αναφορά στον κύκλο ζωής του, στον ρόλο που παίζει το μέγεθος της 

επιχείρησης για τη συγκεκριμένη αγορά, στη δομή του ανταγωνισμού και στον τύπο 

των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην λιανική αγορά. Στη συνέχεια 

αναλύουμε τους στόχους τιμολόγησης στο λιανικό εμπόριο και τις τιμολογιακές 

στρατηγικές και πολιτικές που ακολουθούνται. Τέλος, έχοντας κατανοήσει τις 

τιμολογιακές στρατηγικές που ακολουθούν οι λιανέμποροι, θα μελετήσουμε πως η 

θεωρία παιγνίων εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου για τον 

προσδιορισμό των τιμών καθώς και τα αποτελέσματα από την υιοθέτηση κάποιας από 

τις στρατηγικές με βάση τη Θεωρία Παιγνίων. Τέλος, στην τελευταία ενότητα 

παρουσιάζονται τα σημαντικότερα συμπεράσματα της παρούσας εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

H θεωρία παιγνίων ως επιστήμη συγκαταλέγεται στον κλάδο των μαθηματικών, και 

ειδικότερα των εφαρμοσμένων μαθηματικών που γνώρισαν ιδιαίτερη ανάπτυξη μετά 

το πέρας του Β Παγκοσμίου Πολέμου. Η εξέλιξη αλλά και η ωρίμανση των 

εφαρμοσμένων μαθηματικών οδήγησε στη χρήση αυτών σε πολλά επιστημονικά πεδία 

όπως η διοίκηση επιχειρήσεων, οι μεταφορές, οι πολιτικές επιστήμες, η επεξεργασία 

της εικόνας και του σήματος, η πληροφορική και πολλά άλλα (Von Neumann, J. and 

Morgenstern, O., 1944). 

Συγγενέστερο επιστημονικό πεδίο της θεωρίας των παιγνίων είναι αυτό του 

μαθηματικού προγραμματισμού το οποίο εξετάζει ένα πρόβλημα υπό διάφορους 

περιορισμούς. Παραδείγματα προβλημάτων που πραγματεύεται ο μαθηματικός 

προγραμματισμός είναι αυτά της μεγιστοποίησης ή της ελαχιστοποίησης μιας 

συνάρτησης. Ο παράγων ο οποίος είτε μεγιστοποιεί είτε ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση 

καλείται «ελεγκτής», ενώ οι τιμές που χρησιμοποιούνται από αυτόν ώστε να επιτευχθεί 

ο στόχος καλούνται μεταβλητές ελέγχου (Von Neumann, J. and Morgenstern, O., 

1944).  

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται στη θεωρία παιγνίων είναι ανάλογο αυτού του 

μαθηματικού προγραμματισμού με τη διαφορά ότι στην περίπτωση αυτή εντοπίζονται 

δύο διαφορετικοί ελεγκτές που καλούνται «παίκτες». Το κόστος του κάθε παίκτη 

ορίζεται από διαφορετική συνάρτηση η οποία μάλιστα εξαρτάται από σειρά 

μεταβλητών ελέγχου. Οι μεταβλητές αυτές ελέγχονται από τους παίκτες ενώ το κόστος 

που θα λάβει κάθε ένας από αυτούς εξαρτάται τόσο από τις ίδιες τις μεταβλητές όσο 

και από τις σχετικές αποφάσεις των λοιπών παικτών. Έτσι, τόσο το κόστος όσο και η 

ωφέλεια του κάθε παίκτη ενδέχεται να έρχεται σε πλήρη σύγκρουση για τα ανάλογα 

στοιχεία κάποιου άλλου παίκτη (Li, L. and Whang, S., 2002).  

Στο επιστημονικό πεδίο της θεωρίας των παιγνίων οι διαθέσιμες λύσεις ενδέχεται να 

ποικίλουν για το ίδιο πάντα πρόβλημα και ακόμη και να είναι πλήρως αντιφατικές 

μεταξύ τους. Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει η θεωρία παιγνίων είναι να 

προσεγγίσει αλλά και να αντιμετωπίσει με μαθηματικές μεθόδους μοντέλα τα οποία 

βασίζονται τόσο στη σύγκρουση όσο και στη συνεργασία. Με στόχο το παραπάνω, 

χρησιμοποιεί σχέδια δράσης, στρατηγικές, επικοινωνία, εμπιστοσύνη και ακόμη και 

αυτοδέσμευση (Li, L. and Whang, S., 2002).  
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Οι προτεινόμενες κατά τη θεωρία παιγνίων λύσεις ζητούν από τους παίκτες να 

υιοθετήσουν συμπεριφορές ή ακόμη και να γνωρίζουν τις προτεινόμενες και 

διαθέσιμες για αυτούς λύσεις. Ο θεωρητικός σκελετός του επιστημονικού αυτού πεδίου 

είναι μερικώς ασαφής καθώς προσπαθεί να διερευνήσει μία πραγματικότητα η οποία 

ενδέχεται να είναι πλουραλιστική και πολλές φορές αντιφατική (Li, L. and Whang, S., 

2002).  

Μερικά από τα ερωτήματα που τίθενται σύμφωνα με τη θεωρία των παιγνίων είναι και 

τα παρακάτω (Brandenburger, A.M. and Nalebuff, B.J., 1995): 

 Τι ενέργειες μπορεί να εκτελέσει κάθε παίκτης. 

 Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών. Είναι τα αποτελέσματα 

θετικά για όλους τους παίκτες ; 

 Τι μπορεί να "μαντέψει" κάθε παίκτης για τις ενέργειες των υπολοίπων; 

 Παίζει ρόλο εάν οι παίκτες αλληλεπιδρούν περισσότερες από μία φορές; 

 Πώς επηρεάζει η γνώση για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά άλλων παικτών ; 

Τα τελευταία χρόνια, η σημασία της θεωρίας παιγνίων έχει αυξηθεί σημαντικά σε 

πολλούς τομείς των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών. Σε οικονομικό επίπεδο, 

χρησιμεύει όχι μόνο στην επίλυση των γενικών οικονομικών προβλημάτων, αλλά και 

στην ανάλυση των στρατηγικών προβλημάτων των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη των 

οργανωτικών δομών και συστημάτων παροχής κινήτρων. Η ενότητα που ακολουθεί 

παρουσιάζει τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα παίγνια προκειμένου να κατανοήσουμε 

σε μεγαλύτερο βαθμό την έννοια των παιγνίων. 

 

2.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Κάθε παίγνιο είθισται να αποτελείται από δύο παίκτες οι οποίοι διαθέτουν ένα σύνολο 

εναλλακτικών που καλούνται στρατηγικές. Ο συνδυασμός των στρατηγικών παράγει 

ένα αποτέλεσμα το οποίο με τη σειρά του περιγράφει τις αποδόσεις που θα λάβουν οι 

παίκτες. Τα παίγνια τα οποία μελετά επισταμένως η θεωρία παιγνίων είναι καλά 

ορισμένα μαθηματικά αντικείμενα τα οποία έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά 

(Von Neumann, J.; Morgenstern, O., 1944):  

 Παίκτες 

 Πληροφορία  

 Ενέργειες 

 Ανταμοιβές 
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Οι επιστήμονες που ασχολούνται με τη θεωρία των παιγνίων ορίζουν ένα σύνολο 

παραδοχών και σκοπεύουν στη δημιουργία στρατηγικών ισορροπιών οι οποίες με τη 

σειρά τους ορίζουν μία ισορροπία εντός του παιγνίου. Τα συνεργατικά παίγνια 

αναπαρίστανται στη συναρτησιακή τους μορφή ενώ τα μη συνεργατικά στην κανονική 

και την αναλυτική (Von Neumann, J.; Morgenstern, O., 1944).  

Η αναλυτική μορφή ενός παιγνίου χρησιμοποιείται ώστε να μοντελοποιήσει παίγνια τα 

οποία χαρακτηρίζονται από ακολουθίες κινήσεων. Τα παίγνια αυτά έχουν τη μορφή 

δέντρων στα οποία κάθε κορυφή συμβολίζει ένα σημείο επιλογής για τον παίκτη. Οι 

γραμμές του δέντρου αναπαριστούν τις πιθανές ενέργειές του ενώ τα φύλλα την 

ανταμοιβή του. Η μορφή αυτή των παιγνίων, αναπαριστά και κινήσεις οι οποίες 

γίνονται ταυτόχρονα χωρίς να υπάρχει η πλήρης πληροφόρηση. Η αναπαράσταση των 

κινήσεων αυτών γίνεται με διακεκομμένες γραμμές η οποίες συνδέουν τις κορυφές με 

στόχο να γίνει κατανοητό ότι βρίσκονται στα ίδια πλαίσια επικοινωνίας (Von 

Neumann, J.; Morgenstern, O., 1944).  

Η κανονική μορφή των παιγνίων έχει ως στόχο την αναπαράσταση ενός πίνακα ο 

οποίος καταδεικνύει τους παίκτες, τις στρατηγικές αυτών και τις ανταμοιβές τους. 

Ειδικότερα, μπορεί να αναπαρασταθεί οποιαδήποτε συνάρτηση η οποία σχετίζεται με 

έναν παίκτη, αφορά σε συνδυασμό ενεργειών και προσφέρει ανταμοιβή γι αυτόν.  

Οι παίκτες που συμμετέχουν στα παίγνια της μορφής αυτής έχουν δύο στρατηγικές οι 

οποίες κατά βάση καθορίζονται από τον αριθμό των γραμμών και των στηλών του 

πίνακα. Παράλληλα, οι ανταμοιβές των παικτών, περιγράφονται εντός των κελιών του 

πίνακα και με τη σειρά των παικτών που συμμετέχουν σε αυτό (Von Neumann, J.; 

Morgenstern, O., 1944).  

Τέλος, στη συναρτησιακή μορφή των παιγνίων, η χαρακτηριστική συνάρτηση αυτών 

περιγράφει την ανταμοιβή του κάθε παίκτη. Η ιδέα πάνω στην οποία βασίζεται η μορφή 

αυτή παιγνίων βασίζεται σε μονάδες με στόχο εάν μία μονάδα είναι κενή να μη λάβει 

καν ανταμοιβή (Von Neumann, J.; Morgenstern, O., 1944).  

Η μορφή αυτή παιγνίων βασίζεται στη θεωρία του Von Neumann η οποία υποθέτει ότι 

η ένωση στιγμιοτύπων C εμφανίζει το κλάσμα N/C το οποίο με τη σειρά του αφορά 

στην αντίστοιχη τιμή αυτών που συμμετέχουν σε ένα παίγνιο. Παράλληλα, ευνοούνται 

και διευκολύνονται οι συνέργειες των παικτών οι οποίες αμείβονται ανάλογα με 

ανταμοιβές που διαμοιράζονται στους παίκτες.   

Μία χαρακτηριστική συνάρτηση στη συναρτησιακή μορφή των παιγνίων μπορεί να 

αποδοθεί ως (Ν,ν) όπου Ν η ομάδα των ανθρώπων και ν η συνάρτηση που έχει ως πεδίο 
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ορισμού το δυναμοσύνολο των παικτών το οποίο ανήκει στους πραγματικούς αριθμούς 

(Von Neumann, J.; Morgenstern, O., 1944).  

Έχοντας ορίσει τα βασικά χαρακτηριστικά των παιγνίων, στην επόμενη ενότητα θα 

κάνουμε μια ιστορική αναδρομή προκειμένου να διερευνήσουμε το σημείο στο οποίο 

προτάθηκε η προσέγγιση της θεωρίας των παιγνίων στην επιστημονική κοινότητα της 

επιχειρησιακής έρευνας καθώς επίσης και να μελετήσουμε την εξελικτική της πορεία 

στο πέραμα των χρόνων (Von Neumann, J.; Morgenstern, O., 1944). 

 

2.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Ακριβές σημείο απαρχής για τη θεωρία των παιγνίων δεν έχει καθοριστεί ακόμη καθώς 

ακόμη και σήμερα αναγνωρίζονται στοιχεία αυτής σε διάφορα δημοσιευμένα 

προβλήματα των προηγούμενων αιώνων. Πρώτος που ασχολήθηκε συστηματικά με τη 

θεωρία των παιγνίων, στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν ο Emil Borel, ο οποίος 

ασχολήθηκε με το παίγνιο του μηδενικού αθροίσματος. Ο Borel, δεν κατόρθωσε να 

βρει την οριστική και καθολική λύση για το παιχνίδι αυτό και έτσι κατέληξε σε λύσεις 

ειδικών περιπτώσεων. Η λύση αλλά και η απόδειξή της ήρθε από τον John Von 

Neumann, στα τέλη της δεκαετίας του 20, διαμέσου ενός τοπολογικού θεωρήματος, 

αυτού του σταθερού σημείου του Brouwer. Το θεώρημα αυτό καλείται και θεώρημα 

MinMax. Η απόδειξη του συγκεκριμένου επιστήμονα δεν κάλυψε πλήρως και με 

επιστημονικό τρόπο τη λύση του προβλήματος και μάλιστα χρειάστηκαν 25 χρόνια 

ακόμη ώστε το πρόβλημα να επιλυθεί με τη μέθοδο Simplex. (Von Neumann, J.; 

Morgenstern, O., 1944) 

Τη δεκαετία του 50, ο πολύ διάσημος John Nash, προέβη σε μία γενίκευση του 

θεωρήματος MinMax, η οποία έμελε να τον καταστήσει μεταξύ των διασημότερων 

επιστημόνων λόγω της ιδιαίτερα επιτυχημένης εφαρμοσιμότητας της μεθόδου και 

εκτός του πεδίου των μαθηματικών. Σύμφωνα με όσα ιστορικά υποστηρίζονται, ο Von 

Neumman, καθηγητής του μεγάλου John Nash, τον αγνόησε παντελώς όταν αυτός του 

παρουσιάσε την ιδέα του απλά και μόνο επειδή δεν ήταν σε θέση να αντιληφθεί τα όσα 

ο φοιτητής του παρουσίαζε (Von Neumann, J.; Morgenstern, O., 1944).  

Σήμερα, η θεωρία παιγνίων αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τον κόσμο 

των επιχειρήσεων και δει των εφαρμοσμένων οικονομικών. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι 

οι επιστήμονες εκείνοι που ασχολούνται με τη θεωρία των παιγνίων και έχουν την τιμή 

να έχουν λάβει το βραβείο Nobel. Mάλιστα, ο John Nash, μοιράστηκε το βραβείο 
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Nobel, με άλλους επιστήμονες οι οποίοι γενίκευσαν και αυτοί της έννοια της 

ισορροπίας Nash και τη χρησιμοποίησαν σε σειρά άλλων παιγνίων (Von Neumann, J.; 

Morgenstern, O., 1944).  

Σημαντική πρόοδος για τη θεωρία των παιγνίων συντελέστηκε από τον Lloyed 

Shapley, ο οποίος με τη σειρά του εισήγαγε την τιμή Shapley στα παίγνια που παρέχουν 

τη δυνατότητα συνασπισμών. Τα τελευταία χρόνια, η θεωρεία των παιγνίων 

συγκεντρώνει το ενδιαφέρον πολλών επιστημονικών πεδίων καθώς αυτή παρουσιάζει 

ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Το παραπάνω, οφείλεται στη μαθηματική της δομή η 

οποία διαφέρει σημαντικά από όποια προηγούμενη προσπάθεια εύρεσης μαθηματικών 

λύσεων για τα κοινωνικά φαινόμενα. Ο ανθρώπινος παράγων είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός καθώς η συμπεριφορά χαρακτηρίζεται από ποικίλες αντιδράσεις τις οποίες 

η θεωρία των παιγνίων προσπαθεί να μοντελοποιήσει διαμέσου των ανταγωνιστικών 

τεχνικών, της συνεργασίας και της γνώσης ή μη του αντιπάλου (Ferreira, N. et al., 

2009).  

Η θεωρία των παιγνίων έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια και στον τομέα της 

βιολογίας, συνδυασμός ο οποίος προέκυψε από τις λογικές επιλογές των φυσικών 

διεργασιών. Στο πεδίο της βιολογίας, τα οφέλη για κάθε παίκτη εκφράζονται διαμέσου 

των καταστάσεων που ερμηνεύουν την εξέλιξη των ειδών. Η πλέον νγωστή θέση 

ισορροπίας για το πεδίο της βιολογίας είναι αυτή της εξελικτικής στρατηγικής η οποία 

εάν υιοθετηθεί από έναν οργανισμό είναι αδύνατο να παραβιαστεί (Ferreira, N. et al., 

2009). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μάλιστα παρουσιάζει η εφαρμογή της θεωρίας των παιγνίων αλλά 

και η αποδοχή που γνωρίζει αυτή στο πεδίο των διεθνών πολιτικών σχέσεων. Πέραν 

τούτου, ευρύ πεδίο αποδοχής γνωρίζει αυτή και στους τομείς των πολιτικών επιστημών 

και της ψυχολογίας. Με χρήση της θεωρίας των παιγνίων, ο David Lewis, κατόρθωσε 

να εξηγήσει την κοινή λογική ενώ άλλοι επιστήμονες προέβησαν σε αναζήτηση της 

ηθικής. Η πλέον πρόσφατη εφαρμογή της θεωρίας των παιγνίων εντοπίζεται στο 

επιστημονικό πεδίο της θεωρητικής πληροφορικής και στην μοντελοποίηση της 

αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τη μηχανή. Ακόμη αυτή χρησιμοποιείται στο 

σχεδιασμό των αλγορίθμων αλλά και στην επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων 

πρακτόρων (Ferreira, N. et al., 2009).   
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2.4 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ 

Έχοντας κάνει στην προηγούμενη ενότητα μια ιστορική αναδρομή στην εξελικτική 

πορεία της θεωρίας των παιγνίων, σε αυτή την ενότητα θα κάνουμε μια αναδρομή 

στους σημαντικότερους επιστήμονες της θεωρίας των παιγνίων και στο έργο τους. 

Ξεκινώντας από τον δέκατο όγδοο αιώνα η πρώτη γνωστή αναφορά στη Θεωρία των 

Παιγνίων έγινε από τους Γάλλους μαθηματικούς A. Cournot και J. Bertrand οι οποίοι 

μελέτησαν τα προβλήματα της παραγωγής σε συνθήκες ολιγοπωλίου με τρόπο 

παρόμοιο με τις σύγχρονες μεθόδους της θεωρίας των παιγνίων, προσφέροντας 

στρατηγικές και βέλτιστες λύσεις σε μαθηματικά μοντέλα, τα οποία αργότερα έγιναν 

από τα βασικότερα παραδείγματα της θεωρίας των παιγνίων. Το 1838 ο Cournot 

μελετούσε την κατάσταση δυοπωλίου χρησιμοποιώντας την έννοια της ισορροπίας, η 

οποία αργότερα με την ερευνητική δραστηριότητα του John Nash (Nash, 1951) έγινε 

το κλειδί στη θεωρία των παιγνίων (Βαρουφάκης, Γ. , 2007). 

Ωστόσο πατέρας της θεωρίας των παιγνίων θεωρείται ο Ούγγρος φυσικός και 

μαθηματικός, John von Neumann, ο οποίος κατάφερε να αποδείξει το 1928 ότι τα 

παιχνίδια μηδενικού αθροίσματος έχουν πάντα λύση και ότι η απώλεια ενός παίκτη 

είναι ίση με το κέρδος του δεύτερου, δηλ. το θεώρημα Minimax, τον σπουδαιότερο 

αλγόριθμο για την επίλυση παιγνίων. Αργότερα μέσω της ανάπτυξης του αλγόριθμου 

Simplex για την επίλυση προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού από τον G. 

B.Dantzig, επιλύθηκαν πολλά προβλήματα του γνωστικού αντικειμένου της θεωρίας 

των παιγνίων (Βαρουφάκης, Γ. , 2007). 

Το 1944 η δημοσίευση του βιβλίου με τίτλο “Theory of Games & Economic Behavior” 

από τους John von Neumann και Oskar Morgenstern ήταν καθοριστική για την 

μετέπειτα εξέλιξη και ανάπτυξη της θεωρίας των παιγνίων αφού για πρώτη φορά 

περιγράφονται οι μαθηματικές πτυχές και οι εφαρμογές της θεωρίας. Το βιβλίο αυτό 

θεωρείται το πρώτο βιβλίο στην θεωρία παιγνίων, καθώς εισάγει τις θεμελιώδεις 

έννοιες του παιγνίου, των παικτών, της στρατηγικής και τις κινήσεις των παικτών, τους 

κανόνες του παιγνίου και την έννοια της πληροφόρησης του παίκτη, προσπαθώντας να 

αναλύσει την ορθολογική συμπεριφορά των παικτών που αποτελούν την οικονομική 

κοινωνία. Οι συγγραφείς σε αυτό το βιβλίο υποστήριξαν ότι «η θεωρία των 
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στρατηγικών παιγνίων είναι το εργαλείο εκείνο με το οποίο θα αναπτύσσεται η θεωρία 

της οικονομικής συμπεριφοράς» (von Neumann, Morgenstern, 19441). 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 μέσω της έρευνας του στην θεωρία των παιγνίων, 

τη διαφορική γεωμετρία και τις μερικές διαφορικές εξισώσεις ο Αμερικανός 

μαθηματικός και οικονομολόγος John Forbes Nash, Jr, κατάφερε να δημιουργήσει τη 

γνώση σχετικά με τις δυνάμεις που διέπουν τις ευκαιρίες και περιγράφουν τα γεγονότα 

μέσα στην καθημερινή ζωή. Πιο συγκεκριμένα, εισήγαγε την έννοια της ισορροπίας 

για παιχνίδια μη-μηδενικού αθροίσματος, η οποία είναι ευρέως γνωστή ως ισορροπία 

Nash (Nash Equilibrium). Πρόκειται για την κατάσταση από την οποία κανέναν παίκτη 

δεν τον συμφέρει/δεν έχει κίνητρο να απομακρυνθεί αλλάζοντας στρατηγική, 

δεδομένων των επιλογών των αντιπάλων τους. Οι θεωρίες που ανέπτυξε ο Nash έχουν 

εφαρμογή  στους τομείς της οικονομίας, της πληροφορικής, της βιολογίας, της 

τεχνητής νοημοσύνης, της λογιστικής και την πολιτικής και επηρεάζουν σημαντικά τα 

παίγνια μη συνεργασίας και τη θεωρία των διαπραγματεύσεων (“Equilibrium points in 

n-person games, Non-cooperative game, The bargaining problem”, 1950- 51) 

(Βαρουφάκης, Γ. , 2007). 

Από εκεί και ύστερα η θεωρία παιγνίων άρχισε να εφαρμόζεται σε πάρα πολλούς τομείς 

και τις πολιτικές επιστήμες έχοντας αλματώδη ανάπτυξη ενώ παράλληλα πάρα πολλά 

ερευνητικά πειράματα άρχισαν να υλοποιούνται προκειμένου να επιλύσουν πολλά 

προβλήματα. Το 1965 ο Γερμανός οικονομολόγος R. Selten μελέτησε τα παίγνια που 

εξελίσσονται στην πορεία του χρόνου (δυναμικά παίγνια) γενικεύοντας τις ιδέες του 

Nash. Πιο συγκεκριμένα, εισήγαγε την έννοια της ισορροπίας στα υποπαίγνια 

(subgame perfect equilibrium) και της ισορροπίας τρεμάμενου χεριού (trembling hand 

perfect equilibrium), υποστηρίζοντας ότι ο οποιοσδήποτε παίκτης δεν αγνοεί κανένα 

στοιχείο από τις στρατηγικές όλων των άλλων παικτών όταν υπολογίζει την συνάρτηση 

βέλτιστης αντίδρασής του. Αντιθέτως, θεωρεί ότι ακόμα και οι μη βέλτιστες 

στρατηγικές επιλέγονται με μικρή αλλά θετική πιθανότητα.  

Το 1975 ο J. Harsanyi γενίκευσε τις ιδέες του Nash μελετώντας παίγνια μη-πλήρους 

πληροφόρησης αναφορικά με τις αποφάσεις και τις προτιμήσεις των άλλων παικτών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1994Οι οι Selten, Harsanyi και Nash τιμήθηκαν με το 

                                                           
1 Von Neumann, J.; Morgenstern, O. (1944) Theory of games and economic behavior. Princeton, NJ, 
US: Princeton University Press. 
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βραβείο Nobel της Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών στα οικονομικά (Βαρουφάκης, 

Γ. , 2007).  

Η θεωρία παιγνίων τη δεκαετία του 1970 άρχισε να εφαρμόζεται και στον κλάδο της 

βιολογίας, εξαιτίας της έρευνας που διεξήγαγε ο J. M. Smith αναφορικά με την 

“εξελικτικά σταθερής στρατηγικής”(evolutionary stable strategy). Ενώ στα τέλη της 

δεκαετίας του 1990 η θεωρία παιγνίων εφαρμόστηκε στον σχεδιασμό δημοπρασιών. 

Σε σχέση με αυτό αξίζει να συμπληρωθεί πως διάφοροι επιστήμονες μελέτησαν τον 

τρόπο κατανομής των δικαιωμάτων χρήσης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος στη 

βιομηχανία των κινητών τηλεπικοινωνιών.2 

Με το Νόμπελ για τις Οικονομικές επιστήμες τιμήθηκαν οι Τ. Schelling και ο R. 

Aumann το 2005 για την μεγάλη τους συμβολή στην εφαρμογή της θεωρίας παιγνίων 

“επειδή εμπλούτισαν την αντίληψη μας σχετικά με τις έννοιες του ανταγωνισμού και 

της συνεργασίας μέσω της παιγνιοθεωρητικής ανάλυσης ”. Τέλος, οι R. Myerson, L. 

Hurwicz και E. Maskin τιμήθηκαν με το ίδιο βραβείο το 2007 “για τη θεμελίωση της 

θεωρίας σχεδιασμού μηχανισμών”.3 

2.5 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 

Πέντε είναι τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγμα της θεωρίας των παιγνίων (Li, L. and 

Whang, S., 2002): 

1. Το παίγνιο του διλήµµατος του φυλακισµένου(Prisoner’s dilemma), 

2. Το παίγνιο “battle of the sexes” (η µάχη των φύλων), 

3. Το παίγνιο “Chicken Game”, 

4. Το κλασσικό παιχνίδι κυριαρχίας κινδύνου “Risk Dominance”, και 

5. Το παίγνιο “Matching Pennies”. 

Παρακάτω ακολουθεί μια σύντομη περιγραφή του κάθε χαρακτηριστικού 

παραδείγματος. 

2.5.1 Το παίγνιο του διλήµµατος του φυλακισµένου(Prisoner’s dilemma) 

Το πιο σηµαντικό και γνωστό παράδειγμα παιγνίου στην ιστορία της θεωρίας των 

παιγνίων είναι το παίγνιο του «διλήµµατος του φυλακισµένου» (Prisoner’s dilemma) 

(Li, L. and Whang, S., 2002). Σε αυτό το παίγνιο μελετώνται στρατηγικές επιλογές 

λογικά σκεπτόμενων παικτών που εμπλέκονται σε ανταγωνιστικές καταστάσεις. Πιο 

                                                           
2 Li, L. and Whang, S. (2002), “Game theory models in operations management and information 
systems”, in K. Chatterjee and W.F. Samuelson (eds.), “Game Theory and Business Applications”, Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht, pp. 95-125. 
3 Βαρουφάκης, Γ. (2007), “Θεωρία παιγνίων”, Gutenberg, Αθήνα. 
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συγκεκριμένα, με βάση το παίγνιο αυτό δύο άτομα συλλαμβάνονται από την αστυνομία 

ως ύποπτοι για τη διάπραξη ενός εγκλήματος. H αστυνομία επειδή δεν έχει τα 

αποδεικτικά στοιχεία για να τους κατηγορήσει, ενώ είναι σίγουρη για την ενοχή τους, 

τους βάζει σε ξεχωριστα δωμάτια προκειμένου να τους ανακρίνει, εμποδίζοντάς τους 

με αυτό τον τρόπο να έχουν οποιαδήποτε επικοινωνία. Στη συνέχεια τον καθένα 

ξεχωριστά επισκέπτεται ο εισαγγελέας κάνοντάς τους την εξής πρόταση: i) Αν o ένας 

καταθέσει εναντίον του άλλου (και ο άλλος δεν ομολογήσει) τότε η συνεργασία 

αμοίβεται με άμεση απελευθέρωση του ενός που κατέθεσε εναντίον του άλλου, ενώ ο 

«άλλος» που δεν ομολόγησε θα φάει 12 χρόνια, ii) Αν δεν ομολογήσει ούτε ο ένας ούτε 

ο άλλος θα φυλακιστούν και οι δύο για 1 χρόνο για ήσσονος σημασίας αδικήματα για 

τα οποία η αστυνομία έχει αποδείξεις, iii) Αν και οι δύο ομολογήσουν την ενοχή τους 

καρφώνοντας και οι δύο ο ένας τον άλλον τότε θα φάνε 4 χρόνια ο καθένας. 

Άξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το παράδειγμα, όπως και σε κάθε παίγνιο, θεωρούμε 

ως δεδομένο ότι οι παίκτες λειτουργούν με απόλυτα λογικό τρόπο με στόχο είτε την 

μεγιστοποίηση του κέρδους είτε, όπως στην προκειμένη περίπτωση, την 

ελαχιστοποίηση του κόστους. Συνεπώς, θα ανέμενε ίσως κανείς πως δύο απόλυτα 

λογικά άτομα θα θεωρούσαν ως βέλτιστη λύση η οποία θα ήταν προς όφελος και των 

δύο να μην ομολογήσει κανένας από τους δύο και να καταλήξουν στην φυλακή για ένα 

μόνο χρόνο. Παρόλα αυτά, κάθε παίκτης έχει ένα µεγάλο κίνητρο για να γίνει προδότης 

και να καταθέσει εναντίον του άλλου. 

Μεταφέροντας το δίληµµα του φυλακισµένου στην καθημερινότητα, αν και 

φαινομενικά φαίνεται άσχετο, µπορούµε να το διακρίνουµε παντού παρατηρώντας ια 

πράγματα που ενώ φαίνονται λογικές επιλογές τελικά οι παίκτες αποφασίζουν να 

επιλέξουν μια διαφορετική λύση που οδηγεί σε χειρότερα αποτελέσματα. Οι 

εφαρµογές του «διλλήματος του φυλακισμένου» στην καθηµερινότητα εκτείνονται 

από τον τομέα της οικονοµίας, της πολιτικής (π.χ. πρόβληµα που έχουν δύο κράτη µε 

την απόκτηση όπλων) και της κοινωνιολογίας (π.χ. συµπεριφορά των οδηγών στους 

δρόµους) έως την εθνολογία και την εξελικτική βιολογία. Κάθε σύγκρουση ατοµικών 

συµφερόντων ή συναλλαγή που θίγει τους ανθρώπους είναι προφανές πως εντασσεται 

στο «δίληµµα του φυλακισµένου».  

2.5.2 Το παίγνιο “battle of the sexes” (η µάχη των φύλων) 

Το παίγνιο «µάχη των φύλων» “battle of the sexes” αποτελεί ένα από τα πιο κλασσικά 

παραδείγματα της θεωρίας των παιγνίων (Li, L. and Whang, S., 2002). Πιο 

συγκεκριμένα, ένας άντρας και µια γυναίκα θέλουν να αποφασίσουν πως θα περάσουν 
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το απόγευµα τους. Η γυναίκα επιθυμεί να πάνε στην όπερα ενώ ο άντρας θέλει να δούν 

τον αγώνα που έχει στην τηλεόραση μένοντας στο σπίτι. Κοινή τους επιθυμία όμως 

είναι να περάσουν το απόγευμα μαζί και όχι να κάνουν κάτι ο καθένας ξεχωριστά από 

τον άλλο. Στο συγκεκριμένο παίγνιο, οι παίκτες πρέπει να συνεργαστούν, αν και 

θέλουν να επιλέξουν διαφορετικά πράγματα βάσει των προτιμήσεών τους, αφού σε 

καµία περίπτωση δεν επιθυμούν να µείνουν χώρια. Συνεπώς, αυτό το παίγνιο είναι 

συνεργατικό και όχι ανταγωνιστικό αφού εδώ µας ενδιαφέρει ο αντίπαλος παίκτης να 

µάθει τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε για να τη χρησιµοποιήσει προς όφελος 

και των δύο μας. Σε αυτό το παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό το ποιος θα είναι ο πρώτος 

παικτης που θα ανακοινώσει την απόφαση του στον άλλο. Αν για παράδειγµα τα 

εισιτήρια για την όπερα έχουν αγοραστεί ήδη από τη η γυναίκα είναι πολύ πιθανό ο 

άντρας να αποφασίσει από την αρχή να πάνε στην όπερα παρόλο που θα προτιµούσε 

να δει τον αγώνα. Σε πάρα πολλά παιχνίδια (όχι σε όλα) αυτός που κινείται πρώτος έχει 

και το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα. 

2.5.3 Το παίγνιο “Chicken Game” 

Από τα πιο γνωστά παραδείγματα παιγνίων είναι το Chicken Game (Li, L. and Whang, 

S., 2002). Το παιγνίδι αυτό έχει µείνει στην ιστορία από την ταινία «Επαναστάτης 

χωρίς αιτία» (1955) µε τον James Dean. Στο παίγνιο αυτό δύο οδηγοί κατευθύνονται 

µε µεγάλη ταχύτητα προς έναν γκρεµό. Αυτός που θα αλλάξει πρώτος την πορεία του 

αυτοκινήτου του για να µην πέσει από τον γκρεµό είναι το «κοτόπουλο» (chicken) και 

χάνει. Αν κανένας παίκτης δεν αλλάξει πορεία, τότε και τα δύο αυτοκίνητα θα πέσουν 

από τον γκρεµό και οι δύο οδηγοί θα πεθάνουν. 

Σε αυτό το παίγνιο ο κάθε παίκτης έχει δύο στρατηγικές επιλογές: είτε να συνεχίσει να 

οδηγεί είτε να αποκλίνει από την πορεία του. Αν και οι δύο παίκτες αποκλίνουν από 

την πορεία τους παραµένουν στη ζωή. Το πώς θα παίξει ο καθένας από αυτούς 

εξαρτάται από το τι πιστεύει ο ένας πως θα επιλέξει ο άλλος. Το καλύτερο που έχει να 

κάνει ο κάθε παίκτης είναι το αντίθετο του αντιπάλου του. Αν ο ένας παίκτης θεωρήσει 

πως ο άλλος παίκτης θα συνεχίσει να οδηγεί, η καλύτερη επιλογή θα είναι να αλλάξει 

πορεία και το ανάποδο. 

2.5.4 Το κλασσικό παιχνίδι κυριαρχίας κινδύνου “Risk Dominance” 

Σε αυτό το παίγνιο οι παίκτες πριν πάρουν κάποια απόφαση και διαλέξουν ποια 

στρατηγική θα ακολουθήσουν, κοιτάνε ποια στρατηγική πραγματικά τους ωφελεί, με 

ποια θα έχουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος ότι και να κάνει ο αντίπαλος τους και στη 

συνέχεια την επιλέγουν (Li, L. and Whang, S., 2002). Σε αυτό το σημείο η επιλογή 
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γίνεται με βάση την κυριαρχία των στρατηγικών. Μια στρατηγική θεωρείται ότι είναι 

κυρίαρχη εάν για όλους τους συνδυασμούς στρατηγικών των άλλων παικτών έχει το 

μεγαλύτερο όφελος σε σχέση με τις υπόλοιπες. Είναι πάντα καλύτερη ότι και να κάνει 

ο άλλος παίκτης αφού έχει το μεγαλύτερο κέρδος σε σχέση με τις άλλες εναλλακτικές 

επιλογές του. Αντιθέτως μια στρατηγική χαρακτηρίζεται ως κυριαρχούμενη όταν 

υπάρχει κάποια άλλη στρατηγική που είναι πάντα καλύτερη ό,τι και να κάνει ο άλλος 

παίκτης. 

 

2.5.5 Το παίγνιο “Matching Pennies” 

Το παίγνιο “matching pennies” µελετήθηκε το 1928 για πρώτη φορά από τον von 

Neumann (Li, L. and Whang, S., 2002). Σε αυτό το παιχνίδι υπάρχουν δύο παίκτες που 

ο καθένας έχει ένα κέρµα. Ταυτόχρονα θα πρέπει και οι δύο παίκτες να επιλέξουν 

κορώνα ή γράµµατα έχοντας υπόψη τους πως αν τα δύο νοµίσµατα δείχνουν και τα 

δύο ή κορώνα ή γράµµατα τότε ο ένας παίκτης κερδίζει ένα ευρώ από τον άλλο παίκτη. 

Ενώ στην περίπτωση που τα νομίσματα δε δείξουν το ίδιο, τότε ο δεύτερος παίκτης 

κερδίζει και παίρνει από τον πρώτο ένα ευρώ. Πρόκειται για ένα παίγνιο µηδενικού 

αθροίσµατος αφού το κέρδος του ενός παίκτη είναι ακριβώς ίσο µε τη ζηµιά του 

αντιπάλου του. Το κύριο γνώρισµα αυτού του παιγνίου είναι ότι κάθε παίκτης 

προσπαθεί να µαντέψει την κίνηση που θα κάνει ο άλλος. Αν όµως παιχτεί αρκετές 

φορές κατ’επανάληψη είναι πολύ πιθανό κάποιος παίκτης να καταφέρει να 

ψυχολογήσει τον αντίπαλο του και να προβλέψει την κίνηση του.  

 

2.6 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 

2.6.1 ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Τα τελευταία 30 χρόνια η θεωρία των παιγνίων χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλά 

επιστημονικά πεδία (Βαρουφάκης, Γ. , 2007). Στα οικονομικά, ολόκληροι κλάδοι 

στηρίζονται στις μεθόδους της, όπως για παράδειγμα η βιομηχανική οργάνωση, ο 

σχεδιασμός μηχανισμών (σχεδιασμός δημοπρασιών) κτλ. Επίσης, η θεωρία παιγνίων 

χρησιμοποιείται στην Πολιτική Οικονομία και ειδικά στη θεωρία της συλλογικής 

δράσης (Collective action), όπου εξηγεί ενδεχόμενα συνεργασίας μεταξύ των παικτών. 

Στη συγκεκριμένη εκδοχή, μιλάμε για παίγνια συνεργασίας (Cooperative Game 

Theory). Αυτό σχετίζεται άμεσα µε τον ρόλο των θεσµών και του κράτους σε θέµατα 

συνεργασίας. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η φορολογία και η παροχή 

δηµόσιων αγαθών.  
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Άλλοι τομείς στους οποίους έχει εφαρμοστεί η θεωρία παιγνίων είναι οι 

στρατιωτικές/πολεμικές επιχειρήσεις, η βιολογική εξέλιξη, η κοινωνική ψυχολογία, η 

φιλοσοφία, η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, τα διαδικτυακά παιχνίδια στον 

κυβερνοχώρο κ.α. 

Όλοι αυτοί οι επιστημονικοί τομείς, έχουν ως κοινό τη σημασία που δίνουν στη λήψη 

αποφάσεων σε καταστάσεις που η λέξη παιχνίδι χάνει το νόημά της και κατευθύνει 

περισσότερο στην ιδέα του ρίσκου. 

Στην επόμενη ενότητα θα παρουσιάσουμε μερικά παραδείγματα παιγνίων στον τομέα 

της Οικονομίας, των Πολιτικών Επιστημών, των στρατιωτικών/πολεμικών 

επιχειρήσεων, της βιολογικής εξέλιξης και της κοινωνικής ψυχολογίας. 

 

2.6.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Η θεωρία των παιγνίων χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολύ καιρό από τους 

οικονοµολόγους (λαμβάνοντας υπόψη τα πέντε βραβεία Νόµπελ στα οικονοµικά) 

προκειμένου να αναλύσουν διάφορους κλάδους όπως για παράδειγµα η βιοµηχανική 

οργάνωση (industrial organization), ο σχεδιασµός µηχανισµών (mechanism design) µε 

υποκλάδο τις δηµοπρασίες (π.χ. ραδιοτηλεοπτικών αδειών), τις συµφωνίες, τα 

ολιγοπώλια, τα µονοπώλια, τις καινοτόμες αντιμονοπωλιακές πολιτικές. (Βαρουφάκης, 

Γ. , 2007). Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, ο Γάλλος µαθηµατικός Κουρνό έγραψε το 

πρώτο µοντέλο δυοπωλίου το 18384. Επίσης τα συστήµατα για να µπορεί κάποιος να 

ψηφίσει αποτελούν εφαρμογή της θεωρίας των παιγνίων. Οι έρευνες αυτές για να 

πραγµατοποιηθούν εστιάζουν στην ισορροπία που υπάρχει στα παιχνίδια. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί εκτεταμένη εφαρμογή βρίσκει η θεωρία των παιγνίων στην 

Πολιτική Οικονοµία και ειδικά στη θεωρία της συλλογικής δράσης (Collective action), 

όπου μελετά και αναλύει ενδεχόµενα συνεργασίας µεταξύ των παικτών. Αυτό 

σχετίζεται άμεσα µε τον ρόλο των θεσµών και του κράτους σε θέµατα συνεργασίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η φορολογία και η παροχή δηµόσιων αγαθών5.  

Για την κατανόηση διαφόρων φαινομένων έχει χρησιμοποιηθεί στη βιολογία η θεωρία 

των παιγνίων. Πιο συγκεκρίμένα για πρώτη φορά εφαρμόστηκε για να μελετήσει την 

εξέλιξη της αναλογίας 1 προς 1 στα φύλα. Το 1930 προτάθηκε από τον R. Fisher ότι οι 

εξελικτικές δυνάμεις δρουν ανεξάρτητα και μεμονωμένα και έχουν ως αποτέλεσμα 

                                                           
4 http//:www.uni-bonn.de/~sgeorgan/Paihnidia.ppt 
 
5 http//:el.wikipedia.org/wiki/θεωρία παιγνίων 
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αυτή την αναλογία με στόχο την μεγιστοποίηση του αριθµού των εγγονιών! Επίσης, η 

εµφάνιση της επικοινωνίας στα ζώα και η επιθετική συµπεριφορά τους προσπάθησε 

να εξηγηθεί από τους επιστήμονες μέσω της θεωρίας των παιγνίων. Τέλος, μέσω της 

θεωρίας των παιγνίων οι σύγχρονοι βιολόγοι προσπαθούν να εντοπίσουν ποια είδη 

έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα εξαφάνισης. 

Επιπρόσθετα, η θεωρία των παιγνίων βρίσκει εφαρμογή στις πολεµικές στρατηγικές 

(π.χ. πολιτική για την πυρηνική ενέργεια και στρατηγική αποτροπή) και στην 

παγκόσµια διπλωµατία, επηρεάζοντας τη µοίρα των διαφόρων χωρών ακόµη και αν 

δεν είναι άµεσα ορατό6. Στην επιστήμη των υπολογιστών η θεωρία των παιδίων βρίσκει 

εφαρμογή στην εύρεση νέων αλγορίθμων και πρωτοκόλλων δρομολόγησης καθώς 

επίσης και στο γνωστικό αντικείμενο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ακόμη και στον 

τομέα της προπονητικής και του αθλητισμού η θεωρία των παιγνίων εφαρμόζεται στην 

τακτική που θα ακολουθηθεί από τους παίκτες κατά τη διάρκεια του αγώνα. 

Είναι ξεκάθαρο ότι µπορούν να αναφερθούν άπειρες εφαρµογές της θεωρίας των 

παιγνίων σε διάφορους τοµείς ακόµη και στην καθηµερινή μας ζωή, από τις πιο 

πολύπλοκες αποφάσεις ως και τις πιο απλές όπως για παράδειγµα ποιο σπίτι να 

αγοράσουµε, ποιο τρόπο διασκέδασης ή πιο ρούχο θα επιλέξουμε7. 

 

2.7 Η ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε μία συνοπτική αναφορά στους τομείς και σε 

παραδείγματα εφαρμογής ανά τομέα της θεωρίας των παιγνίων. Σε αυτή την ενότητα 

θα δώσουμε περισσότερη έμφαση στην εφαρμογή της θεωρίας των παιγνίων στην 

επιχειρησιακή πολιτική και στην λήψη αποφάσεων. 

Παραδείγματα εφαρμογών της θεωρίας των παιγνίων στην επιχειρησιακή πολιτική και 

στην λήψη στρατηγικών αποφάσεων περιλαμβάνουν την λήψη αποφάσεων σχετικά με 

την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει η επιχείρηση, την είσοδο σε νέες 

αγορές, τη συμπραξη σε συνεταιρισμούς και κοινοπραξίες, τον εντοπισμό και 

καθορισμό των ηγετών και μάνατζερς στον τομέα της καινοτομίας, την λήψη 

αποφάσεων αναφορικά με την υιοθέτηση της στρατηγικής κάθετης ολοκλήρωσης, κλπ. 

Με βαση τον R. Felker, εφόσον οι αποφάσεις αυτές επηρεάζονται από τις αποφάσεις 

                                                           
6 http//:giggle.ws 
7 en.wikipedia.org/wiki/Game_theory 
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και κινήσεις και άλλων παικτών, oι αρχές και οι κανονισμοί που διέπουν τη θεωρία των 

παιγνίων μπορούν να χρησιμοποιούνται για όλους τους τύπους επιχειρησιακών 

αποφάσεων. Ως παίκτες μπορεί να μην θεωρούνται μόνο οι ανταγωνιστές της 

επιχείρησης στην αγορά, αλλά και οι βασικοί πελάτες, οι προμηθευτές, οι συνεργάτες 

της επιχείρησης, καθώς και το προσωπικό της. 

Οι παρακάτω υποενότητες θα κάνουν μια σύντομη περογραφή των εφαρμογών της 

θεωρίας των παιγνίων στην επιχειρησιακή πολιτική και στον τομέα λήψης 

στρατηγικών αποφάσεων καθώς και σε κάποια προβλήματα που έχει η θεωρία στην 

πρακτική της εφαρμογή. 

 

2.8 ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Ολοένα και περισσότερο, οι εταιρείες χρησιμοποιούν την επιστήμη της Θεωρίας των 

Παιγνίων για να τους βοηθήσει να πάρουν υψηλού κινδύνου / υψηλής ανταμοιβής 

στρατηγικές αποφάσεις σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές και καταστάσεις 

(Βαρουφάκης, Γ. , 2007). Η σύγχρονη Θεωρία Παιγνίων εδώ και πάνω από 50 χρόνια 

έχει αποδείξει την ικανότητά της να βρίσκει την ιδανική στρατηγική επιλογή σε πολλές 

και διαφορετικές καταστάσεις, εταιρείες και βιομηχανίες. Οι αρχές της Θεωρίας των 

Παιγνίων μοχλεύονται μέσω της χρήσης των παιγνίων στρατηγικής. Αυτά τα παιχνίδια 

είναι καλά καθορισμένα μαθηματικά σενάρια που περιλαμβάνουν ένα σύνολο παικτών 

(ιδιώτες ή επιχειρήσεις), μια σειρά από στρατηγικές για τους παίκτες, και μια 

προκαθορισμένη ανταμοιβή για κάθε συνδυασμό στρατηγικών.  

Η Θεωρία των Παιγνίων είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την πρόβλεψη των 

αποτελεσμάτων ενός συνόλου αλληλεπιδρόντων επιχειρήσεων όπου η ενέργεια μιας 

επιχείρησης επηρεάζει άμεσα την ανταμοιβή των υπολοίπων επιχειρήσεων. Δεδομένου 

ότι κάθε εταιρεία λειτουργεί ως τμήμα ενός σύνθετου πλέγματος αλληλεπιδράσεων, 

κάθε επιχειρηματική απόφαση ή ενέργεια που λαμβάνεται από μια επιχείρηση 

επηρεάζει πολλαπλές οντότητες που αλληλεπιδρούν με ή μέσω της εν λόγω 

επιχείρησης, και το αντίστροφο. Με άλλα λόγια, κάθε υπεύθυνος για την εφαρμογή 

επιχειρησιακής πολιτικής είναι ένας παίκτης στο παιχνίδι των επιχειρήσεων. Ως εκ 

τούτου, κατά την επιλογή μιας στρατηγικής μιας επιχείρησης ο υπεύθυνος λήψης 

αποφάσεων, πρέπει να λάβει υπόψη του τις πιθανές επιλογές και ανταμοιβές των άλλων 

επιχειρήσεων, έχοντας κατά νου ότι και οι άλλες επιχειρήσεις κάνουν τις επιλογές τους 

λαμβάνοντας υπόψη τη δική του στρατηγική. Αυτή η κατανόηση – ποσοτικοποιημένη 
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μέσω υπολογισμών για την ανταμοιβή κάθε στρατηγικής επιλογής - επιτρέπει σε μια 

εταιρεία να διαμορφώσει τη βέλτιστη επιχειρησιακή πολιτική της. 

Η Θεωρία Παιγνίων είναι ιδανική για τη διαμόρφωση επιχειρησιακών στρατηγικών 

όπου ανταγωνιστικές ή ατομικές συμπεριφορές μπορούν να μοντελοποιηθούν. Αυτές 

οι επιχειρησιακές καταστάσεις περιλαμβάνουν (Βαρουφάκης, Γ. , 2007):  

 δημοπρασίες (π.χ., σφραγισμένες προσφορές για την ανάληψη ενός έργου), 

 δραστηριότητες διαπραγμάτευσης (π.χ., διαπραγμάτευση μεταξύ του 

συνδικαλιστικού οργάνου και της διοίκησης, διαπραγμάτευση τιμολόγησης 

επαναγοράς, διαπραγμάτευση επιμερισμού των εσόδων),  

 αποφάσεις που αφορούν το προϊόν της επιχείρησης ( π.χ. αγορές εισόδου ή εξόδου), 

 αποφάσεις που αφορούν τους προμηθευτές (π.χ., διαπραγματεύσεις αποζημίωσης) 

και  

 αποφάσεις σχετικά με το σχεδιασμό της εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ., διαχείριση 

της μέγιστης δυναμικότητας, κατασκευή από την ίδια την επιχείρηση ή ανάθεση 

κατασκευής σε τρίτους). 

Συνήθως, παίγνια πολλαπλών στρατηγικών χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση 

των διαφόρων ανταγωνιστών, τις διάφορες ανταμοιβές κάθε στρατηγικής και τις 

πιθανές στρατηγικές. Οι στόχοι αυτών των παιγνίων είναι να παρέχουν: 1) ένα σύνολο 

από συνιστώμενες στρατηγικές αποφάσεις οι οποίες θα καθοδηγήσουν την 

ανταγωνιστική συμπεριφορά σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, και 2) ανάλυση του πώς 

μια σειρά από πιθανές στρατηγικές κινήσεις μπορεί να προβλέψει διάφορα 

ανταγωνιστικά αποτελέσματα. Διαφορετικοί τύποι παιγνίων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ανάλογα με τη στρατηγική κατάσταση, τον αριθμό των παικτών, την 

ποσότητα της διαθέσιμης πληροφόρησης και των χρονικών περιορισμών. 

Αυτές οι μεθοδολογίες έχουν τα μειονεκτήματά τους τα οποία θα πρέπει να ληφθούν 

υπόψη κατά τη διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικής (Βαρουφάκης, Γ. , 2007). Πρώτον, 

η Θεωρία Παιγνίων υποθέτει ότι οι παίκτες ενεργούν ορθολογικά και προς το δικό τους 

όφελος. Γνωρίζουμε όμως ότι ως άνθρωποι με διαφορετικό τρόπο σκέψης, αυτό δεν 

ισχύει πάντα. Δεύτερον, η Θεωρία Παιγνίων υποθέτει πως οι παίκτες ενεργούν 

στρατηγικά λαμβάνοντας υπόψη τις ανταγωνιστικές αντιδράσεις των ενεργειών τους. 

Και πάλι, η εμπειρία μας λέει ότι κάθε διευθυντής δε σκέφτεται μέσα σε ένα 

στρατηγικό πλαίσιο. Τέλος, η Θεωρία των Παιγνίων είναι πιο αποτελεσματική όταν οι 

υπεύθευνοι διαμόρφωσης επιχειρησιακών πολιτικών κατανοούν πλήρως τις 
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αναμενόμενα θετικές και αρνητικές ανταμοιβές κάθε μίας από τις πιθανές πράξεις τους. 

Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες εταιρείες συχνά δεν έχουν αρκετή γνώση των 

δικών τους ανταμοιβών από την υλοποίηση μιας συγκεκριμένης επιχειρησιακή 

πολιτικής πόσο μάλλον εκείνων του ανταγωνισμού τους. 

Παρά τα μειονεκτήματά του, ένα σωστά ορισμένο παίγνιο μπορεί να μειώσει αισθητά 

τον κίνδυνο των επιχειρήσεων, να αποδόσει πολύτιμες ιδέες για την αντιμετώπιση του 

αντανταγωνισμού, να βελτιώσει την διαδικασία διαμόρφωσης επιχειρησιακών 

πολιτικών μεγιστοποιώντας τη χρησιμότητα των υλοποιούμενων στρατηγικών. Το 

περιοδικό Economist αναφέρει λακωνικά "Οι διοικούντες έχουν πολλά να μάθουν από 

την θεωρία των παιγνίων, εφόσον τη χρησιμοποιούν για να διευκρινίσουν τη σκέψη 

τους, και όχι ως υποκατάστατο για την αύξηση της εμπειρίας των επιχειρήσεων." 

 

2.9 ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Tο στρατηγικό μάνατζμεντ προϋποθέτει aναλυτική σκέψη (Παπαδάκης, Β.Μ. 2002). 

Πολλές αποφάσεις σχετικές με την αλλαγή υπάρχουσων πολιτικών, τη διαφοροποίηση 

υπηρεσιών ή προϊόντων, την μελλοντική πορεία της επιχείρησης, την τιμολογιακή 

πολιτική, τη διείσδυση ή μη σε νέες αγορές, καλούνται να πάρουν οι μάνατζερς των 

επιχειρήσεων σε καθημερινή βάση. 

Τρείς βασικοί τρόποι λήψης στρατηγικών αποφάσεων υπάρχουν σύμφωνα με τον Β. 

Παπαδάκη (Παπαδάκης, Β.Μ. 2002). 

Ο πρώτος είναι ο επιχειρηματικός ή οραματιστικός τρόπος (entrepreneurial) ο οποίος 

αφορά την προσπάθεια ενός καινοτόμου επιχειρηματία να πάρει σημαντικές αποφάσεις 

υπό συνθήκες αβεβαιότητας με βασικό στόχο την ανάπτυξη και επέκταση της 

επιχείρησης. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων σε άλλους είναι δύσκολη λόγω της ίδιας του 

της προσωπικότητάς, ο οποίος βασίζεται κυρίως στην διαίσθηση του, το 

επιχειρηματικό του δαιμόνιο το οποίο χαρακτηρίζεται από καινοτόμες ιδέες και 

δράσεις, την προσωπική του δύναμη, την πολύ καλή γνώση του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησής του αλλά και στην εμπειρία του. Αυτό το 

μοντέλο λήψης αποφάσεων χαρακτηρίζεται από αποφάσεις με μεγάλο ρίσκο και για να 

έχει θετικά αποτελέσματα θα πρέπει να περάσει σωστά το όραμα του ηγέτη στα 

διάφορα ιεραρχικά επίπεδα της επιχείρησης (Παπαδάκης, Β.Μ. 2002). 

Το δεύτερο μοντέλο λήψης αποφάσεων είναι εκείνο της προσαρμογής / μάθησης 

(adaptive) το οποίο χαρακτηρίζεται από την απουσία κάποιου ξεκάθαρου στρατηγικού 
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στόχου και προσανατολισμού. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό 

περιβάλλον οι μάνατζερ ασχολούνται περισσότερο με την επίλυση βραχυχρόνιων 

προβλημάτων, παρά με την εξεύρεση νέων ευκαιριών, ενώ οι κινήσεις τους 

χαρακτηρίζονται από μικρά βήματα. Επίσης, καθώς δεν υπάρχει ένας ξεκάθαρος 

στόχος, οι ληφθείσες αποφάσεις δεν έχουν ιδιαίτερη συνοχή μεταξύ τους (Παπαδάκης, 

Β.Μ. 2002). 

Τέλος, το τρίτο μοντέλο λήψης αποφάσεων είναι μέσω προγραμματισμού (planning). 

Το μοντέλο αυτό έχει ως στόχο την λήψη ορθολογικών αποφάσεων οι οποίες 

βασίζονται σε μακροχρόνιο προγραμματισμό και σε ποσοτικούς στόχους καθώς επίσης 

και σε μια συστηματική και δομημένη διαδικασία. Στόχος είναι η επίλυση 

προβλημάτων όσο και η συνεχής εύρεση νέων ευκαιριών. Υστερα από την λεπτομερή 

ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης λαμβάνεται 

η τελική απόφαση. Σε αυτό το μοντέλο λήψης αποφάσεων οι αντικειμενικοί σκοποί και 

οι στόχοι είναι γνωστοί και ξεκάθαροι εκ των προτέρων, μεταξύ όλων των πιθανών 

επιλογών οι μάνατζερς επιλέγουν την καλύτερη εναλλακτική λύση. Τέλος, οι συνέπειες 

κάθε στρατηγικής επιλογής είναι γνωστές εκ των προτέρων αφού υπάρχει πλήρης 

πληροφόρηση χωρίς αβεβαιότητα (Παπαδάκης, Β.Μ. 2002). 

Αξίζει να σημειωθει πως στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί και άλλα μοντέλα λήψης 

αποφάσεων. Στην πράξη όμως καθώς οι στόχοι δεν είναι πάντα ξεκάθαροι και δεν 

υπάρχει πλήρης πληροφόρηση και απεριόριστοι πόροι, πολλές φορές ο τρόπος που 

παίρνονται στρατηγικές αποφάσεις και διαμορφώνεται η στρατηγική χαρακτηρίζεται 

από περιορισμένη ορθολογικότητα. Επιπλέον δε θα πρέπει να αγνοηθεί η ύπαρξη του 

ανθρώπινου παράγοντα, όπως η θέληση των ατόμων να εξυπηρετήσουν προσωπικά 

τους συμφέροντα επηρεάζοντας τη διαμόρφωση στρατηγικής. Επίσης, σύμφωνα με τον 

Simon (1947), «η διαμόρφωση στρατηγικής στην πραγματικότητα επιδιώκει να 

επιτύχει κάτι κανοποιητικά καλό και όχι το βέλτιστο». Τέλος, συχνά κάτω από 

συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ τμημάτων ή στελεχών της ίδιας επιχείρησης λαμβάνει 

χώρα η λήψη στρατηγικών αποφάσεων (Παπαδάκης, Β.Μ. 2002). 

Με βάση τον Β. Παπαδάκη (Παπαδάκης, Β.Μ. 2002), «η λήψη στρατηγικών 

αποφάσεων είναι αναμφισβήτητα μεταξύ των πλέον προκλητικών καθηκόντων ενός 

μάνατζερ και πιθανόν μεταξύ των πιο ριψοκίνδυνων». Ακόμα και οι πιο ικανοί 

μάνατζερς μπορεί να λάβουν μια καταστροφική απόφαση εξαιτίας για παράδειγμα 

αδυναμίας συγκέντρωσης των αναγκαίων πληροφοριών, ή λάνθασμένης εκτίμησης 

όλων των εναλλακτικών επιλογών, ή λανθασμένης δόμησης του προβλήματος, ή 
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υπερβολικής εμπιστοσύνης στον εαυτό τους, ή απροθυμίας να αλλάξουν την 

υφιστάμενη κατάσταση κ.ά..  

Στο σύχρονο επιχειρηματικό χώρο, όπου αποφάσεις λαμβάνονται καθημερινά μέσα σε 

κλίμα αβεβαιότητας για το μέλλον, η Θεωρία των Παιγνίων μπορεί να υποστηρίξει 

σημαντικά τους μάνατζερς προσφέροντάς τους μια βάση για τη σωστή δημιουργία, 

περιγραφή και αξιολόγηση στρατηγικών αποφάσεων. Λόγω της μεθοδοτικότητας και 

της ακρίβειας του τρόπου ανάλυσης με την οποία περιγράφονται οι στρατηγικές 

καταστάσεις, η θεωρία των παιγνίων αποτελεί πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους 

μάνατζερς που θα πρέπει απαραίτητα να χρησιμοποιείται, παρόλο που δεν αποτελεί 

«συνταγή» σίγουρης επιτυχίας (Παπαδάκης, Β.Μ. 2002). 

Όπως έχει ήδη προαναφερθεί εξαιτίας τους ότι οι σημερινοί μάνατζερς θα πρέπει να 

λαμβάνουν αποφάσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 

εξωτερικό περιβάλλον, δεν μπορούν να στηριχθούν στα παραδοσιακά συστήματα 

διαχείρισης. Η επιτυχία των μάνατζερς στηρίζεται στην ικανότητά τους να επινοήσουν 

νέα δυναμικά συστήματα, τα οποία θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 

(Παπαδάκης, Β.Μ. 2002): 

 Να μπορούν να υποστηρίζουν τους μάνατζερς προσφέροντάς τους τα κατάλληλα 

εργαλεία για την ανάλυση των επιπτώσεων των συγκρουόμενων και μερικές φορές 

αντιφατικών καταστάσεων και δυνάμεων της αγοράς. 

 Να βοηθούν τους μάνατζερς να μπορούν να προβλέπουν όλες τις πιθανές συνέπειες 

των αποφάσεών τους. 

 Να βοηθούν και να καθοδηγούν τους μάνατζερς να προσαρμόζονται στις αλλαγές 

του περιβάλλοντος αλλάζοντας κατεύθυνση εάν κρίνεται σκόπιμο. 

 Να κάνουν όλα τα παραπάνω σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε η επιχείρηση να 

μπορεί να είναι ευέλικτη ώστε να κινηθεί ακριβώς την κατάλληλη χρονική στιγμή 

προς την κατάλληλη κατεύθυνση χωρίς καθυστερήσεις. 

Όλα τα παραπάνω προσφέρονται από τη θεωρία παιγνίων η οποία ενισχύει την ευελιξία 

των δομών λήψης αποφάσεων που απαιτείται σήμερα σε μια σύγχρονη επιχείρηση, 

ερευνώντας τις αλληλεπιδράσεις για την επιλογή της πλέον κατάλληλης στρατηγικής 

και αναπτύσσοντας τεχνικές για την ανάλυση διαφόρων σεναρίων. 

Η αποτελεσματική χρήση της θεωρίας των παιγνίων για την λήψη των πιο ορθολογικών 

επιχειρηματικών αποφάσεων απαιτεί από τις επιχειρήσεις να μάθουν να αναλύουν, να 
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προσαρμόζονται, ακόμα και να αλλάζουν τις επιμέρους στρατηγικές και πολιτικές 

τους, χωρίς να εγκαταλείπουν τους πρωταρχικούς αντικειμενικούς τους στόχους. 

 

2.10 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η πρακτική εφαρμογή των εργαλείων της θεωρίας 

παιγνίων έχει όρια και προβλήματα. Παρακάτω ακολουθεί μια λίστα με 

«προβληματικές» περιπτώσεις, όπου τα εργαλεία της θεωρίας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν μόνο υπό την προϋπόθεση της λήψης ή ύπαρξης επιπλέον 

πληροφοριών (Stuart, H.W., Jr., 2002). 

1) Όταν οι επιχειρήσεις δεν έχουν σωστή πληροφόρηση για τις δυνατότητες των άλλων 

παικτών ή όταν έχουν αναπτύξει διαφορετικές ιδέες και σκέψεις για το παίγνιο. Για 

παράδειγμα, μπορεί να μην υπάρχει σωστή ή ελλιπής πληροφόρηση σχετικά με τη 

διάρθρωση του κόστους ενός ανταγωνιστή. Αν η εν λόγω πληροφορία δεν είναι κρίσιμη 

ή περίπλοκη, τότε η κατάσταση αυτή πορεί να αντιμετωπιστεί με τη σύγκριση 

παρόμοιων περιπτώσεων, υπό προϋποθέσεις. 

2) Η εφαρμογή της θεωρίας των παιγνίων δυσχεραίνεται όταν υπάρχουν πολλές 

καταστάσεις ισορροπίας. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκύψει όταν οι παίκτες 

δύνανται να επιλέγουν ταυτόχρονα τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν ακόμη και σε 

απλά παίγνια. Έτσι σε αυτά τα παίγνια μπορούμε να εντοπίσουμε πολλές καταστάσεις 

ισορροπίας κατά Nash, αλλά στην πράξη να μην μπορούμε να επιλέξουμε μια από 

αυτές. 

3) Όταν οι μάνατζερς καλούνται να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις σε περίπλοκες 

καταστάσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις η βέλτιστη επιλογή είναι δύσκολο να βρεθεί από 

τους παίκτες. Μπορούμε να φανταστούμε για παράδειγμα ότι σε διαφορετικές χρονικές 

στιγμές μπορούν να ενταχθούν πολλές εταιρείες σε μια αγορά, ή η αντίδραση των 

επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται σε αυτή την αγορά μπορεί να είναι πιο 

περίπλοκη από ότι να είναι απλά φιλική ή επιθετική. 

4) Έχει αποδειχτεί πειραματικά πως στην επέκταση ενός παιγνίου εώς δέκα ή 

περισσότερα στάδια οι παίκτες δεν είναι σε θέση να συνεχίσουν να «παίζουν» με τις 

στρατηγικές ισορροπίας και να χρησιμοποιούν κατάλληλα τους αλγορίθμους. 

5) Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι αποδόσεις του παιγνίου καθορίζονται με 

διαφορετικό τρόπο από τους παίκτες. Παρόλο που οι χρηματικές απολαβές εννοούνται 

ως απόδοση/ανταμοιβή στην οικονομική επιστήμη, οι παίκτες δεν καθοδηγούνται 
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πάντοτε με στόχο την μεγιστοποίηση της ανταμοιβής τους. Για παράδειγμα, οι 

επιχειρήσεις με υψηλή ηθική υπάρχει περίπτωση να προτιμήσουν μια επιλογή που θα 

τους αποδώσει χαμηλότερα κέρδη παρά να τηρήσουν μια συμφωνία και να βλάψουν 

τον ανταγωνιστή τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η έννοια της εμπιστοσύνης 

μεταξύ των παικτών είναι πολύ σημαντική. 

6) Επίσης δεν είναι αδιαμφισβήτητη και η θεμελιώδης βασική παραδοχή της θεωρίας 

των παιγνίων για την λεγόμενη «κοινή γνώση». Για να ισχύει αυτή η παραδοχή θα 

πρέπει κατά την έναρξη ο κάθε παίκτης να έχει διαθέσιμες όλες τις πληροφορίες στους 

υπόλοιπους.παίκτες του παιγνίου και όλοι οι παίκτες να γνωρίζουν καλά όλους τους 

κανόνες του παιγνίου. Και όλα τα παραπάνω να ισχύουν από την αρχή ως το τέλος του 

παιγνίου. 

7) Μία από τις βασικές αρχές της θεωρίας των παιγνίων είναι πως οι αποφάσεις των 

παικτών χαρακτηρίζονται από ορθολογικότητα, δηλαδή η στρατηγική που 

διαμορφώνουν είναι εκείνη που θα τους εγγυηθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Όμως, με 

βάση τους Janis και Mann (1977) ο ορθολογισμός είναι μια ιδεατή κατάσταση που 

δύσκολα έχει πρακτική εφαρμογή αφού οι άνθρωποι δεν δρουν πάντα ορθολογικά και 

η στρατηγική εφαρμόζεται στην πράξη με περιορισμένη ορθολογικότητα (bounded 

rationality). 

8) Τέλος, η θεωρία των παιγνίων δεν αποτελεί τη μαγική συνταγή και δεν εγγυάται την 

νίκη σε οποιαδήποτε περίπτωση λήψης αποφάσεων. Η εφαρμογή της δεν είναι η 

«πανάκεια», που θα οδηγήσει στο μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, στο μεγαλύτερο κέρδος, 

ή στην επιτυχία. Αποτελεί ωστόσο ένα εύχρηστο εργαλείο το οποίο μπορεί να 

συμβάλλει στην επιτυχία των προσπάθειων που γίνονται από την ανώτατη διοίκηση 

της επιχείρησης αφού βοηθα την ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης. 

Εν κατακλείδι, η θεωρία παιγνίων είναι μια πολύ σύνθετο εργαλείο το οποίο πρέπει να 

χρησιμοποιείται με προσοχή και με σαφή γνώση των ορίων εφαρμογής. Αν ερμηνευτεί 

πολύ απλά μπορεί να οδηγήσει σε λήψη λανθασμένης απόφασης η οποία να κρύβει 

κινδύνους. Μόνο στους προβληματικούς ή/και κρίσιμους τομείς συνίσταται ανάλυση 

και προτάσεις βασισμένες στη θεωρία παιγνίων λόγω της πολυπλοκότητάς της. Πολλές 

εταιρείες έχουν φτάσει στο συμπέρασμα λόγω της εμπειρίας τους πως η χρήση των 

κατάλληλων εργαλείων της θεωρίας παιγνίων είναι προτιμότερη στη λήψη πολύ 

σημαντικών στρατηγικών αποφάσεων. Τέτοιες στρατηγικές επιλογές είναι εκείνες οι 

οποίες έχουν υψηλή επίδραση στις ενέργειες των ανταγωνιστών και αντίστροφα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

3.1 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ 

Μια επιχείρηση8 περιλαμβάνει οποιαδήποτε δραστηριότητα που συντελεί στην παροχή 

αγαθών ή υπηρεσιών στους καταναλωτές με σκοπό την πραγματοποίηση κέρδους. 

Όταν ο Steve Jobs και ο Steve Wozniak δημιούργησαν την Apple Computer στο 

οικογενειακό γκαράζ τou Jobs, ξεκίνησαν μια επιχείρηση. Το προϊόν ήταν το Apple I 

και οι ιδρυτές της εταιρείας ήλπιζαν να πουλήσουν τους υπολογιστές τους σε πελάτες 

για περισσότερα χρήματα από όσα κοστίζε η κατασκετυή και η προώθησή τους. Αν 

ήταν επιτυχείς (που ήταν), θα είχαν κέρδος9. 

Κάθε επιχείρηση έχει έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες, των οποίων ο πρωταρχικός 

ρόλος είναι να επενδύουν χρήματα στην επιχείρηση. Όταν ξεκινάει μια επιχείρηση, οι 

ιδιοκτήτες είναι εκείνοι που προωθούν την επιχειρηματική τους ιδέα και 

συγκεντρώνουν τους πόρους (οικονομικούς και ανθρώπινους) που χρειάζονται για να 

μετατρέψουν την ιδέα σε επιχείρηση. Οι ιδιοκτήτες προσλαμβάνουν επίσης 

εργαζόμενους για να εργαστούν για την εταιρεία και να την βοηθήσουν να επιτύχει 

τους στόχους της. Οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι εξαρτώνται από μια τρίτη ομάδα 

ενδιαφερόμενων μερών της εταιρείας, τους πελάτες. Ο στόχος οποιασδήποτε 

επιχείρησης είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών της. 

Οι δραστηριότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μπορούν να 

χωριστούν συους εξής λειτουργικούς τομείς: διοίκηση, διαδικασίες/λειτουργίες, 

μάρκετινγκ, λογιστική και χρηματοοικονομική. Παρακάτω θα αναφερθούμε συνοπτικά 

σε αυτές τις διαδικασίες. 

Διοίκηση 

Οι διευθυντές είναι υπεύθυνοι για τις εργασιακές επιδόσεις των υπαλλήλων τους. Η 

διοίκηση περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη στελέχωση, την καθοδήγηση 

και τον έλεγχο των πόρων μιας επιχείρησης ώστε να μπορέσει να επιτύχει τους στόχους 

της. Οι μάνατζερς θέτουν τους στόχους και αναπτύσσουν στρατηγικές για την επίτευξή 

τους. Οργανώνουν δραστηριότητες και πόρους για να εξασφαλίσουν την επίτευξη των 

στόχων της εταιρείας. Εξοπλίζουν την επιχείρηση με εξειδικευμένους υπαλλήλους τους 

οποίους κατευθύνουν για να επιτύχουν τους οργανωτικούς τους στόχους. Τέλος, τα 

                                                           
8 Το σύνολο των δραστηριοτήτων που οδηγούν στην παροχή αγαθών ή υπηρεσιών στους καταναλωτές 
με σκοπό την πραγματοποίηση κερδών. 
9 Η διαφορά μεταξύ των εσόδων που εισφέρει μια επιχείρηση από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών 
και του κόστους δημιουργίας αυτών των εσόδων 
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στελέχη σχεδιάζουν ελέγχους για την αξιολόγηση της επιτυχίας των στρατηγικών και 

των αποφάσεων και εφαρμόζουν διορθωτικές ενέργειες όταν αυτό απαιτείται. 

 

Διαδικασίες / Λειτουργίες  

Όλες οι εταιρείες πρέπει να μετατρέψουν πόρους (εργασία, υλικά, χρήματα, 

πληροφορίες κλπ.) σε αγαθά ή υπηρεσίες. Ορισμένες εταιρείες, όπως η Apple, 

μετατρέπουν τους πόρους σε απτά προϊόντα - iPhones, iPods, Macs. Άλλοι, όπως τα 

νοσοκομεία, μετατρέπουν τους πόρους σε άυλα προϊόντα-υγειονομική περίθαλψη. Το 

πρόσωπο που σχεδιάζει και εποπτεύει τη μετατροπή των πόρων σε αγαθά ή υπηρεσίες 

καλείται μάνατζερ λειτουργιών10. 

Μάρκετινγκ και δραστηριότητες προώθησης 

Το μάρκετινγκ αφορά όλες εκείνες τις δραστηριότητες που υλοποιεί μια επιχείρηση για 

να εντοπίσει τις ανάγκες των πελατών της και να σχεδιάσει προϊόντα για να καλύψει 

αυτές τις ανάγκες. Οι μαρκετίστες αναπτύσσουν στρατηγικές προκειμένου να 

ενημερώσονυν τους υποψήφιους πελάτες για τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της τιμής και της ποιότητας. Αποφασίζουν επίσης 

για την καλύτερη μέθοδο διανομής των προϊόντων και τα καλύτερα μέσα προώθησής 

τους για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους πελάτες. Διαχειρίζονται τις 

σχέσεις με τους πελάτες και τους κάνουν να συνειδητοποιήσουν την επιθυμία και την 

ικανότητα της επιχείρησης να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους. 

Λογιστήριο 

Οι μάνατζερς χρειάζονται ακριβείς, σχετικές και έγκαιρες οικονομικές πληροφορίες, 

τις οποίες παρέχουν οι λογιστές της επιχείρησης. Οι λογιστές υπολογίζουν, συνοψίζουν 

και γνωστοποιούν τις οικονομικές και διαχειριστικές πληροφορίες και συμβουλεύουν 

τους μάνατζερς για οικονομικά θέματα. Υπάρχουν δύο κατηγορίες λογιστών στις 

επιχειρήσεις: 1. Οι χρηματοοικονομικοί λογιστές, οι οποίοι συντάσσουν τις 

οικονομικές καταστάσεις για να βοηθήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο εντός όσο 

και εκτός του οργανισμού, να αξιολογήσουν την οικονομική ισχύ της εταιρείας, και 2. 

Οι λογιστές διοίκησης, οι οποίοι προετοιμάζουν τη διαθεσιμότητα πληροφοριών, όπως 

εκθέσεις σχετικά με το κόστος των υλικών που χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 

παραγωγής, μόνο για εσωτερική χρήση. 

                                                           
10 Το άτομο που σχεδιάζει και επιβλέπει τη διαδικασία μετατροπής των πόρων σε αγαθά ή υπηρεσίες. 
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Χρηματοδοτική Διοίκηση 

Η χρηματοδοτική διοίκηση περιλαμβάνει τον προγραμματισμό, την απόκτηση και τη 

διαχείριση των κεφαλαίων μιας εταιρείας. Οι οικονομικοί διευθυντές αντιμετωπίζουν 

ερωτήσεις όπως οι εξής: Πόσα χρήματα χρειάζεται η εταιρεία; Πώς και από πού θα 

πάρει τα απαραίτητα χρήματα; Πώς και πότε θα αποπληρώσει τα χρήματα που έχει 

πάρει; Τι πρέπει να κάνει με τα κεφάλαιά της; Ποιες επενδύσεις πρέπει να 

πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό; Πόσα πρέπει να 

δαπανηθούν για την έρευνα και την ανάπτυξη; Πώς πρέπει να επενδυθούν τα 

πλεονάζοντα κεφάλαια; Η καλή οικονομική διαχείριση είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν 

δημιουργείται μια επιχείρηση, επειδή οι ιδιοκτήτες νέων επιχειρήσεων συνήθως 

χρειάζεται να δανειστούν χρήματα για να ξεκινήσουν. 

3.2 Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MARKETING 

Όταν μελετάμε τις λειτουργίες μια επιχείρησης, δηλ. την λογιστική, τη χρηματοδοτική 

διοίκηση, το μάνατζμεντ, το μάρκετινγκ και των διαδικασιών/λειτουργιών, το 

μάρκετινγκ είναι αυτό που πιθανώς είναι περισσότερο γνωστό. Στο κάτω-κάτω, ως 

καταναλωτές είμαστε όλοι στόχοι όλων των ειδών διαφημιστικών μηνυμάτων, καθώς 

είμαστε οι τελικοί αποδέκτες των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ για το μεγαλύτερο 

μέρος της ζωής μας. Σύμφωνα με το American Marketing Association, το μάρκετινγκ 

είναι ένα σύνολο διαδικασιών με στόχο τη δημιουργία, την επικοινωνία και την παροχή 

αξίας στους πελάτες καθώς και τη δημιουργία και διατήρηση των σχέσεων με τους 

πελάτες11.  

Με άλλα λόγια, το μάρκετινγκ δεν περιλαμβάνει μόνο τις δραστηριότητες διαφήμισης 

και πώλησης. Περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων 

προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών τους: 

• Προτεινει νέα προϊόντα καθορίζοντας τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη τους 

• Καθοριζει την τιμή τους 

• Προσδιορίζει την αγορά-στόχο 

• Ενημερώνει τους πιθανούς πελάτες για τα προϊόντα 

• Μετατρέπει τους πιθανούς/υποψήφιους πελάτες σε πελάτες 

• Φροντίζει για την παράδοση των προϊόντων/υπηρεσιών στους πελάτες 

• Διαχειρίζεται τις σχέσεις με τους πελάτες μετά την παράδοσή τους 

                                                           
11 https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx (Last accessed 19/12/2017) 

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx
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Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το μάρκετινγκ είναι μια ομαδική προσπάθεια που 

περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους ενός οργανισμού. Σκεφτείτε μια τυπική 

επιχείρηση, για πάραδειγμα μια τοπική κινηματογραφική αίθουσα. Είναι εύκολο να 

κατανοήσουμε πώς το άτομο που αποφασίζει ποιες ταινίες θα προβληθούν εμπλέκεται 

στο μάρκετινγκ αφού αυτός-ή επιλέγει το προϊόν που πρόκειται να πουληθεί. Είναι 

ακόμα πιο εύκολο να κατανοήσουμε πώς το άτομο που βάζει διαφημίσεις στην 

εφημερίδα εργάζεται στο τμήμα μάρκετινγκ αφού αυτός-ή είναι υπεύθυνος για τη 

διαφήμιση που κάνει τους ανθρώπους να γνωρίσουν το προϊόν και να το αγοράσουν. 

Αλλά τι γίνεται με τον πωλητή εισιτηρίων και το πρόσωπο πίσω από το πάγκο που 

παίρνει το ποπ κορν και τη σόδα; Τι γίνεται με τον άνθρωπο που χειρίζεται τον 

προβολέα; Συμμετέχουν στις δραστηριότητες μάρκετινγκ της επιχείρησης; Απολύτως, 

αφού ο σκοπός κάθε εργασίας στο θέατρο ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών και 

όπως είδαμε, ο προσδιορισμός και η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών είναι το 

μάρκετινγκ.  

Αν ο κάθε υπάλληλος μέσα σε μια επιχείρηση είναι υπεύθυνος για το μάρκετινγκ, 

μπορεί ο μέσος οργανισμός να λειτουργεί χωρίς επίσημο τμήμα μάρκετινγκ; Η 

απάντηση είναι πως δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη του τμήμαοτος μάρκετινγκ σε όλες 

τις επιχειρήσεις, όμως οι περισσότεροι οργανισμοί διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ στα 

οποία τα άτομα συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων, την 

τιμολόγηση, την προώθηση, τις πωλήσεις και τη διανομή. Ως ειδικοί στον εντοπισμό 

και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, τα μέλη του τμήματος μάρκετινγκ 

διαχειρίζονται-σχεδιάζουν, οργανώνουν, κατευθύνουν και ελέγχουν τις συνολικές 

προσπάθειες μάρκετινγκ του οργανισμού. 

 

Η έννοια του μάρκετινγκ 

Το παρακάτω σχήμα συνοψίζει ολόκληρη την έννοια και τη σημασία του μάρκετινγκ. 

Πιο συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας για την επίτευξη επιχειρηματικής επιτυχίας, 

πρέπει να κάνει τρία πράγματα: 

1. Να Μάθει τι χρειάζονται οι πελάτες ή οι δυνητικοί πελάτες. 

2. Να σχεδιάσει και να αναπτύξει προϊόντα για την κάλυψη αυτών των αναγκών. 

3. Να ενεργοποιήσει ολόκληρο τον οργανισμό προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποίηση 

των πελατών. 
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Εικόνα 1: Η έννοια του μάρκετινγκ12 (P. T. Kotler, G. Armstrong , 2015) 

Ταυτόχρονα, πρέπει να επιτευχθούν και οι οργανωτικοί στόχοι που έχει θέσει η 

επιχείρηση, όπως η κερδοφορία και η ανάπτυξη. Αυτή η βασική φιλοσοφία που 

ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί τους οργανωτικούς 

στόχους - ονομάζεται η έννοια του μάρκετινγκ και, όταν εφαρμόζεται αποτελεσματικά, 

καθοδηγεί όλες τις δραστηριότητες μάρκετινγκ ενός οργανισμού (P. T. Kotler, G. 

Armstrong , 2015). 

Η έννοια του μάρκετινγκ τοποθετεί τον πελάτη ως το σημαντικότερο στόχο αφού η 

ικανοποίηση του πρέπει να είναι ο στόχος του κάθε οργανισμού. Αλλά αυτό δεν 

σημαίνει ότι αγνοείται η σημαντικότητα του κέρδους αφού εάν η επιχείρηση επιθυμεί 

να επιβιώσει και να αναπτυχθεί, πρέπει να δημιουργήσει κέρδος. Αυτό που αναζητά ο 

επιχειρηματίας είναι η σωστή ισορροπία μεταξύ των δεσμεύσεων για την ικανοποίηση 

του πελάτη και την επιβίωση της εταιρείας.  

Για παράδειγμα η εταιρεία Medtronic που ειδικεύεται στην κατασκευή ιατρικών 

συσκευών, όπως βηματοδότες και απινιδωτές, κατέχει περισσότερο από το 50% της 

αγοράς στις καρδιακές συσκευές και θεωρείται ο πρότυπος ρυθμιστής της βιομηχανίας. 

Όλοι στην επιχείρηση κατανοούν ότι τα ελαττωματικά προϊόντα δεν είναι αποδεκτά 

ειδικά στις περιπτώσεις προϊόντων που έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν τους 

ανθρώπους ζωντανούς. Έτσι, η δέσμευση των εργαζομένων για την επίτευξη 

προϊόντων μηδενικών ελαττωμάτων είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την πελατειακή 

                                                           
12 P. T. Kotler, G. Armstrong .Principles of Marketing (15th Edition), Pearson Education Limited, 2015, 
ISBN-13: 978-0134492513.  
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βάση της Medtronic όσο και για την επίτευξη του κέρδους της. "Ένα ζήτημα 

ποιότητας," εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Arthur D. Collins Jr., "μπορεί 

να καταποντίσει την εταιρεία"13. 

 

Στρατηγική μάρκετινγκ 

Το να δηλώνει μια επιχείρηση ότι σκοπεύει να αναπτύξει προϊόντα που ικανοποιούν 

τις ανάγκες των πελατών και ότι όλοι στην εταιρεία θα επικεντρωθούν στους πελάτες 

είναι εύκολη. Η πρόκληση είναι να υλοποιηθεί. Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω 

σχήμα για να υλοποιηθούν οι δραστηριότητες του μάρκετινγκ στην πράξη θα πρέπει 

να εφαρμοστεί μια στρατηγική μάρκετινγκ - ένα σχέδιο για την εκτέλεση δύο 

διαδικασιών: 

1. Επιλογή της αγοράς-στόχου 

2. Ανάπτυξη του πλάνου μάρκετινγκ για τη δημιουργία, την τιμολόγηση, την 

προώθηση και τη διανομή των προϊόντων που ικανοποιούν τους πελάτες. 

 

Εικόνα 2: Στρατηγική Μάρκετινγκ14 

Θα χρησιμοποιήσουμε το παραπάνω σχήμα ως πρότυπο αναφοράς για τη συζήτησή 

μας για την επιλογή της αγοράς-στόχου και θα αναλύσουμε λεπτομερέστερα την έννοια 

του μίγματος μάρκετινγκ στο επόμενο τμήμα του κεφαλαίου. 

 

Η Διαδικασία STP του Μάρκετινγκ 

Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ ξεκινά από την αποστολή και το 

όραμα μιας εταιρείας, την επιλογή των αγορών-στόχων, καθώς και τη διαμόρφωση 

συγκεκριμένου μίγματος μάρκετινγκ και στόχο χωροθέτησης για κάθε προϊόν ή 

υπηρεσία, που προσφέρει. Μια από τις πρώτες αρχές του σχεδίου μάρκετινγκ είναι η 

                                                           
13 Michael Arndt, “High Tech—and Handcrafted,” BusinessWeek Online, July 5, 2004, 
http://www.businessweek.com/magazine/content/04_27/b3890113_mz018.html (accessed 
December 21, 2017). 
14 Kotler, P. & Keller K. L. (2005), Marketing Management, 12th edition, Pearson Prentice Hall. 

http://www.businessweek.com/magazine/content/04_27/b3890113_mz018.htm
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τμηματοποίηση, η στόχευση και η χωροθέτηση επίσης γνωστή ως STP (Segmentation-

Targeting-Positioning). Η διαδικασία STP είναι μια σημαντική έννοια στη μελέτη και 

την εφαρμογή του μάρκετινγκ (Kotler, P. & Keller K. L., 2005). 

Το μάρκετινγκ μιας εταιρείας χτίζεται γύρω από το STP – Τμηματοποίηση, Στόχευση 

και Χωροθέτηση (Kotler & Keller, σ.310). «Μια εταιρεία σπάνια μπορεί να 

ικανοποιήσει τους πάντες σε μια αγορά. Δεν αρέσουν σε όλους τα ίδια δημητριακά, το 

δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, ένα εστιατόριο, ένα αυτοκίνητο ή μια ταινία. Ως εκ τούτου, 

η εταιρεία πρέπει να ξεκινήσει από τη διαίρεση της αγοράς σε τμήματα» (Kotler & 

Keller, 2005, σ.24). 

Η διαδικασία του STP καταδεικνύει τους δεσμούς μεταξύ μιας συνολικής αγοράς και 

το πώς μια εταιρεία επιλέγει να ανταγωνιστεί στην αγορά αυτή. Η εταιρεία θα 

χρησιμοποιήσει το STP κατά την εξέταση της αγοράς-στόχου της. Θα πρέπει πρώτα να 

προσδιορίσει μια αγορά και να βρει τους σωστούς πιθανούς πελάτες (Kotler, P. & 

Keller K. L., 2005). 

Το STP σημαίνει Τμηματοποίηση, Στόχευση και Χωροθέτηση. Μερικές φορές 

αναφέρεται ως μια διαδικασία, με την τμηματοποίηση να διεξάγεται πρώτα, και μετά 

με την επιλογή ενός ή περισσοτέρων αγορών-στόχο και στη συνέχεια με την εφαρμογή 

της χωροθέτησης (Kotler, P. & Keller K. L., 2005). 

Υπάρχουν πολλοί τύποι των πελατών στην αγορά. Κάθε ένας από αυτούς έχει και μια 

μοναδική ανάγκη. Προκειμένου να αναπτυχθεί μια στρατηγική μάρκετινγκ, είναι πολύ 

σημαντικό για την εταιρεία να καταλάβει τους πελάτες-στόχους της. Το πρώτο βήμα 

σε αυτή τη διαδικασία μάρκετινγκ είναι να ορίσει με σαφήνεια την αγορά που η 

εταιρεία ενδιαφέρεται (Kotler, P. & Keller K. L., 2005). 

Τμηματοποίηση είναι απλά ένας τρόπος ομαδοποίησης των πελατών σε μικρότερες 

ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά. Κάθε τμήμα θα ανταποκριθεί σε μια διαφορετική 

στρατηγική του marketing mix, προσφέροντας εναλλακτικές ευκαιρίες ανάπτυξης και 

κέρδους. Με την τμηματοποίηση της αγοράς, προσδιορίζονται τα τμήματα εκείνα που 

μπορούν να είναι πιο ελκυστικά – αποδοτικά για την εταιρεία,  προκειμένου να 

διαμορφωθεί ένα αποτελεσματικό marketing mix για το/α τμήμα/τμήματα αυτά 

(Kotler, P. & Keller K. L., 2005). 

Οι καταναλωτές μπορεί να ομαδοποιηθούν ανάλογα με την ηλικία, το φύλο ή το 

εισόδημα, ενώ οι εταιρικοί πελάτες ανάλογα με την βιομηχανία ή από το μέγεθος. 

Ωστόσο, μια εταιρεία δεν μπορεί να απευθυνθεί μόνο σε μια ομάδα ανθρώπων, γιατί 

είναι σπατάλη πόρων. Η τμηματοποίηση βοηθά τους marketers να διαιρέσουν την 
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αγορά-στόχο τους σε μικρότερες ομάδες ή τμήματα. Ως εκ τούτου, η εταιρεία δεν 

εφαρμόζει την ίδια στρατηγική μάρκετινγκ για όλους τους δυνητικούς πελάτες της, 

αλλά μέσω της τμηματοποίησης είναι σε θέση να προσαρμόσει τη στρατηγική 

μάρκετινγκ σε μια συγκεκριμένη αγορά-στόχο. Αυτό οδηγεί σε καλύτερη αντιστοίχιση 

των αναγκών των πελατών, ενισχυμένα κέρδη για την επιχείρηση, καλύτερες ευκαιρίες 

για την ανάπτυξη και διατήρηση περισσότερων πελατών (Kotler, P. & Keller K. L., 

2005). 

Διάφορες μεταβλητές μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στην απόφαση αγοράς των 

πελατών. Υπάρχουν τέσσερις τρόποι που μπορεί να τμηματοποιηθεί μια καταναλωτική 

αγορά (Kotler, P. & Keller K. L., 2005): 

α) με βάση τα Δημογραφικά στοιχεία, τα οποία επικεντρώνεται στα χαρακτηριστικά 

του πελάτη και σχετίζονται με την ηλικιακή ομάδα, το φύλο, τον κύκλο ζωής και το 

εισόδημα. 

β) με βάση τα Ψυχογραφικά στοιχεία, που αφορούν στον τρόπο ζωής της ομάδας των 

πελατών. 

γ) με βάση την Συμπεριφορά που βασίζεται στη συμπεριφορά των πελατών, οι 

άνθρωποι εδώ ομαδοποιούνται από τους τρόπους χρήσης τους, την ευαισθησία τους 

στην τιμή, την εμπιστοσύνη στο brand και τα ζητούμενα οφέλη. 

δ) και τέλος, με βάση την γεωγραφική θέση που αφορά στην τμηματοποίηση της 

αγοράς μέσω χωρών, περιοχών, πόλεων, κλπ 

Μόλις τα τμήματα οριστούν, είναι δυνατό για το marketing να αξιολογήσει το ποια 

τμήματα παρουσιάζουν την μεγαλύτερη ελκυστικότητα για την επιχείρηση και να 

δημιουργήσουν μια προσφορά για τη στόχευση αυτού του συγκεκριμένου τμήματος 

(Kotler, P. & Keller K. L., 2005). 

Η Στόχευση είναι το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας του STP, και γίνεται όταν έχουν 

καθοριστεί τα τμήματα των αγορών-στόχων. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 

χρειάζεται να εξεταστούν, για την επιλογή μιας αγοράς-στόχο. Αυτοί οι παράγοντες 

περιλαμβάνουν το μέγεθος της αγοράς, το ρυθμό ανάπτυξης της και το πώς η ένταση 

του ανταγωνισμού έχει αντίκτυπο στην αντιληπτή ευκαιρία στόχευσης μιας 

συγκεκριμένης αγοράς (Kotler, P. & Keller K. L., 2005). 

Όταν υπάρχουν πολλά, διακριτά τμήματα αγοράς, συνήθως οι επιχειρήσεις 

προσαρμόζουν τις καμπάνιες μάρκετινγκ που απευθύνονται σε κάθε μία. Η εταιρεία 

επιλέγει ως αγορά-στόχο της, εκείνη που παρουσιάζει ισχυρότερη συγγένεια με ένα 
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συγκεκριμένο προϊόν ή brand της. Δηλαδή, στην ουσία, εκείνη ή εκείνες τις αγορές που 

είναι πιο πιθανό να αγοράσουν το προϊόν της (Kotler, P. & Keller K. L., 2005). 

Οι προσεγγίσεις που αφορούν την στόχευση είναι οι εξής (Kotler, P. & Keller K. L., 

2005): 

α) Αδιαφοροποίητο –  μαζικό marketing,  που δεν απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο 

τμήμα της αγοράς. Αυτή η στρατηγική δεν χρησιμοποιεί τη στόχευση και λειτουργεί 

μόνο για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που οι περισσότεροι καταναλωτές θεωρούν ότι 

είναι εμπορεύματα. 

β) Η εστιασμένη προσέγγιση από την άλλη πλευρά, στοχεύει σε διαφορετικά τμήματα 

της αγοράς με συγκεκριμένα μίγματα μάρκετινγκ ειδικά σχεδιασμένα για να καλύψουν 

τις ανάγκες αυτών των τμημάτων. Η εστιασμένη προσέγγιση έχει ως στόχο να 

δημιουργήσει ένα άκρως εξειδικευμένο προϊόν ή υπηρεσία που απευθύνεται σε μια 

μικρότερη ομάδα ανθρώπων. Η διαφορά μεταξύ μιας διαφοροποιημένης και μιας 

εστιασμένης στρατηγικής είναι ότι η διαφοροποιημένη προσέγγιση στοχεύει πολλά 

τμήματα, ενώ η εστιασμένη στοχεύει μόνο μία. 

Αυτό το βήμα στην διαδικασία του STP φανερώνει τις ομάδες πελατών που είναι 

πιθανότερο να αγοράσουν τα προϊόντα ή υπηρεσίες της εταιρείας και το είδος του 

μάρκετινγκ και των πωλήσεων που χρειάζεται να αναπτυχθεί, (Kotler, P. & Keller K. 

L., 2005). 

Μετά την τμηματοποίηση και τη στόχευση το τελευταίο βήμα είναι στη διαδικασία του 

STP είναι η χωροθέτηση (positioning). Η χωροθέτηση στον απλούστερο ορισμό της, 

ενσαρκώνει το πώς ένα προϊόν ή μια μάρκα εκπροσωπείται σε σχέση με την κατηγορία 

του και με τα ανταγωνιστικά προϊόντα σε αυτή την κατηγορία (Kotler, P. & Keller K. 

L., 2005).  

Η χωροθέτηση βοηθά τους marketers να δημιουργήσουν μια αντίληψη/μια εικόνα των 

προϊόντων στο μυαλό του κοινού-στόχου, στην ουσία αφορά το πώς θα ευθυγραμμιστεί 

το brand ή τα προϊόντα μιας επιχείρησης με την αγορά-στόχο. Τυπικά, αυτό η εταιρεία 

το επιτυγχάνει με το να γίνεται αντιληπτή από τους καταναλωτές ως διαφορετική, 

μοναδική, ανώτερη, ή ως παρέχοντας μεγαλύτερη αξία. Όταν υπάρχει πλήρη 

κατανόηση των ομάδων-στόχων των καταναλωτών, τότε το marketing μπορεί να 

αναπτύξει ή να τονίσει τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη που απευθύνονται σε αυτούς 

τους καταναλωτές. Η χωροθέτηση είναι η επικοινωνία της συνολικής πρότασης αξίας 

της εταιρείας, αυτή που δημιουργεί και διατηρεί τους πελάτες (Kotler, P. & Keller K. 

L., 2005). 
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Η διαδικασία του STP είναι ταυτόχρονα ένα εργαλείο και μια διαδικασία λήψης 

αποφάσεων με εγγενή ορόσημα ή πύλες. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει σε μια 

επιχείρηση και στο μάρκετινγκ, να διαμορφώσει μια στρατηγική μάρκετινγκ που να 

«δένει» την εταιρεία, το brand και τα οφέλη του προιόντος σε συγκεκριμένα τμήματα 

πελατών της αγοράς. Είναι σημαντικό ο σχεδιασμός της στρατηγικής μάρκετινγκ να 

υλοποηθεί από την πλευρά της εταιρείας ως η διαδικασία τμηματοποίησης των αγορών, 

στοχεύοντας συγκεκριμένους πελάτες, εστιάζοντας στο να χωροθετήσει 

αποτελεσματικά το προϊόν σε σχέση με τον ανταγωνισμό (Kotler, P. & Keller K. L., 

2005). 

 

3.3 MΕΙΓΜΑ MARKETINΓΚ 

Πριν ξεκινήσουμε να αναφέρουμε όλα τα στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ και για να 

αποφύγουμε τη σύγχυση μεταξύ των 4p, 7p και ακόμα και των 4c, το παρακάτω σχήμα 

παρουσιάζει όλα τα στοιχεία που αποτελούν ολόκληρο το μίγμα μάρκετινγκ. 

 

Εικόνα 3: Το μείγμα μάρκετινγκ15 

Η παραπάνω εικόνα είναι ένα απλουστευτικό διάγραμμα των στοιχείων που 

περιλαμβάνονται σε ένα μείγμα μάρκετινγκ. Δεν είναι μόνο μια βασική ιδέα, αλλά 

ταυτόχρονα είναι και η πραγματικότητα. Τα στοιχεία αυτά αν δεν κατανοηθούν πλήρως 

από τους υπεύθυνους μάρκετινγκ της εταιρείας, τότε υπάρχει μια αρκετά σίγουρη 

πιθανότητα να χάθούν τα βασικά συστατικά που θα εξασφαλίσουν επεκτατική επιτυχία 

από τους ανταγωνιστές. 

                                                           
15 http://marketingmix.co.uk/ 
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Έχει ειπωθεί από πολλούς πολλές φορές πως αν μια επιχείρηση δεν γνωρίζει καλά την 

αγορά-στόχο της και δεν κατανοεί τι ακριβώς θέλει, τότε θα δεσμευθεί σε μια 

επιχειρηματική αυτοκτονία και η αποτυχία θα είναι αναπόφευκτη. Από την άλλη 

πλευρά, η επίτευξη κέρδους μπορεί να υλοποιηθεί όταν η επιχείρηση γνωρίζει σε βάθος 

αυτές τις έννοιες. Αν κατανοήσει πλήρως η επιχείρηση τα συστατικά στοιχεία του 

μείγματος μάρκετινγκ τότε θα γνωρίζει ακριβώς πώς να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της 

ή θα βοηθηθεί να δημιουργήσει ή να εντοπίσει ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο στην 

εταιρεία μέσω του οποίου θα μεγαλώσει την πελατεαική της βάση. 

Ο ορισμός του μίγματος μάρκετινγκ είναι απλός. Πρόκειται για την τοποθέτηση του 

σωστού προϊόντος ή ενός συνδυασμού αυτού στην κατάλληλη θέση, την κατάλληλη 

στιγμή και στη σωστή τιμή. Το δύσκολο μέρος είναι να υλοποιηθεί αυτό επιτυχώς, 

καθώς πρέπει να γνωρίζουν οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ  πολύ καλά κάθε πτυχή του 

επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας. 

Όπως σημειώσαμε προηγουμένως, ο συνδυασμός μάρκετινγκ συνδέεται κυρίως με τα 

4P του μάρκετινγκ, τα 7P του μάρκετινγκ υπηρεσιών και τις θεωρίες των 4C τα οποία 

αναπτύχθηκαν στη δεκαετία του 1990. 

 

Τα 4Ρs του Μάρκετινγκ 

 

 

Εικόνα 4: Τα 4Ρs του Μάρκετινγκ 
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O E. Jerome McCarthy δημιούργησε τα 4Ps του μάρκετινγκ τη δεκαετία του 1960. 

Αυτή η ταξινόμηση έχει χρησιμοποιηθεί εκ τότε σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλα τα 

ακαδημαικά σχολεία διοίκησης διδάσκουν αυτή την έννοια σε βασικές τάξεις του 

μάρκετινγκ. 

Τα 4Ps του μάρκετινγκ είναι επίσης το θεμέλιο της ιδέας του μίγματος μάρκετινγκ. 

 

# 1 Μίγμα Μάρκετινγκ – Προϊόν (Product) 

Ένα προϊόν είναι οτιδήποτε κατασκευάζεται ή παράγεται για να ικανοποιήσει τις 

ανάγκες μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων. Το προϊόν μπορεί να είναι άυλο ή 

απτό, καθώς μπορεί να έχει τη μορφή υπηρεσιών ή αγαθών. 

Η επιχείρηση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι προσφέρει το σωστό τύπο προϊόντος που 

είναι προς ζήτηση από την αγορά της. Έτσι, κατά τη διάρκεια της φάσης ανάπτυξης 

του προϊόντος, οι μαρκετίστες θα πρέπει να κάνουν εκτενή έρευνα σχετικά με τον 

κύκλο ζωής του προϊόντος που δημιουργούν και προσφέρουν. 

Ένα προϊόν έχει έναν συγκεκριμένο κύκλο ζωής που περιλαμβάνει τη φάση ανάπτυξης, 

τη φάση ωριμότητας και τη φάση μείωσης των πωλήσεων. Είναι σημαντικό οι 

μαρκετίστες να επανα-δημιουργήσουν ζήτηση για τα προϊόντα τους για να τονώσουν 

τη ζήτηση τους μόλις φτάσουν στη φάση της πτώσης των πωλήσεων. 

Οι μαρκετίστες θα πρέπει επίσης να δημιουργήσουν το σωστό μείγμα προϊόντων. 

Συνεπώς, μπορεί να είναι συνετό να επεκτείνουν το υπάρχον μίγμα προϊόντων τους 

διαφοροποιώντας το και αυξάνοντας την γκάμα των προϊόντων τους. Συνοψίζοντας, οι 

μαρκετίστες θα πρέπει να αναρωτηθούν «τι μπορώ να κάνω για να προσφέρω ένα 

καλύτερο προϊόν σε αυτή την ομάδα ανθρώπων από τους ανταγωνιστές μου». 

Κατά την ανάπτυξη του σωστού προϊόντος, πρέπει να απαντηθούν οι ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

 Τι θέλει ο πελάτης από την υπηρεσία ή το προϊόν; 

 Πώς θα το χρησιμοποιήσει ο πελάτης; 

 Πού θα το χρησιμοποιήσει ο πελάτης; 

 Τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει το προϊόν για να καλύψει τις ανάγκες του πελάτη; 

 Υπάρχουν απαραίτητες λειτουργίες οι οποίες παραλήφθηκαν; 

 Υπάρχουν λειτουργίες που δεν απαιτούνται από τον πελάτη; 

 Ποιο είναι το όνομα του προϊόντος; 

 Έχει ένα λαμπερό όνομα; 
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 Ποια είναι τα διαθέσιμα μεγέθη ή χρώματα; 

 Πώς διαφέρει το προϊόν από τα αντίστοιχα προϊόντα των ανταγωνιστών; 

 Πώς μοιάζει το προϊόν; 

 

# 2 Μείγματος μάρκετινγκ – Τιμή (Price) 

Η τιμή του προϊόντος είναι βασικά το ποσό που ένας πελάτης πληρώνει για να το 

αποκτήσει/απολαύσει. Η τιμή είναι ένα πολύ σημαντικό συστατικό του ορισμού του 

μίγματος μάρκετινγκ. Είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό συστατικό ενός προγράμματος 

μάρκετινγκ καθώς καθορίζει το κέρδος και την επιβίωση της επιχείρησής. Η 

προσαρμογή της τιμής του προϊόντος έχει σημαντικό αντίκτυπο σε ολόκληρη τη 

στρατηγική μάρκετινγκ, καθώς επηρεάζει σημαντικά τις πωλήσεις και τη ζήτηση του 

προϊόντος. 

Αυτό είναι εγγενώς μια ευαίσθητη περιοχή όμως. Αν μια εταιρεία είναι νέα στην αγορά 

και δεν έχει αποκτήσει ακόμα φήμη, είναι απίθανο η αγορά-στόχος να είναι 

διατεθειμένη να πληρώσει υψηλή τιμή. Παρόλο που ενδέχεται να είναι πρόθυμοι στο 

μέλλον να δώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά για την απόκτηση των προϊόντων σας, είναι 

αναπόφευκτα δυσκολότερο να το επιτύχουν κατά τη γέννηση μιας επιχείρησης. 

Η τιμολόγηση πάντα βοηθά στη διαμόρφωση της αντίληψης του προϊόντος σας στα 

μάτια των καταναλωτών. Να θυμάστε πάντα ότι μια χαμηλή τιμή συνήθως σημαίνει 

ένα κατώτερο αγαθό στα μάτια των καταναλωτών καθώς το συγκρίνουν με το 

αντίστοιχο ενός ανταγωνιστή. Κατά συνέπεια, οι υπερβολικά υψηλές τιμές θα 

καταστήσουν το κόστος μεγαλύτερο από τα οφέλη στα μάτια των πελατών και συνεπώς 

θα εκτιμήσουν τα χρήματά τους παραπάνω από το προϊόν. Για αυτό θα πρέπει οι 

μαρκετίστες να παρακολουθούν την τιμολογιακή πολιτική που ακολουθούν οι 

ανταγωνιστές και να θέτουν τις τιμές αναλόγως. 

Κατά τον καθορισμό της τιμής του προϊόντος, οι μαρκετίστες θαι πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη την εκτιμώμενη αξία που προσφέρει το προϊόν. Υπάρχουν τρεις βασικές 

στρατηγικές τιμολόγησης, οι οποίες είναι οι εξής: 

- Χαμηλή τιμολόγηση για διείσδυση στην αγορά (market penetration 

pricing) 

- Υψηλή τιμολόγηση για διείσδυση στην αγορά (market skimming 

pricing) 

- Ουδέτερη τιμολόγηση (neutral pricing) 
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Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές από τις ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντούν οι 

μαρκετίστες για να καθορίσουν την τιμή ενός προϊόντος: 

 Πόσο κοστίσει η παραγωγή του προϊόντος; 

 Ποια είναι η αξία των προϊόντων όπως την αντιλαμβάνονται οι πελάτες; 

 Η ελαφρά μείωση των τιμών θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά το μερίδιο αγοράς 

του προϊόντος; 

 Μπορεί η τρέχουσα τιμή του προϊόντος να συμβαδίζει με την τιμή των 

ανταγωνιστικών προϊόντων; 

 

# 3 Μίγμα Μάρκετινγκ – Τοποθέτηση (Place) 

Η τοποθέτηση ή η διανομή είναι ένα πολύ σημαντικό τμήμα του μείγματος μάρκετινγκ 

των προϊόντων. Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται και να διανέμεται σε χώρο ο 

οποίος είναι προσβάσιμος στους πιθανούς αγοραστές. Αυτό συνεπάγεται πως θα πρέπει 

να υπάρχει μια βαθιά κατανόηση της αγοράς-στόχου. Οι μαρκετίστες θα πρέπει να 

κατανοούν τα προϊόντα από μέσα προς τα έξω προκειμένου να ανακαλύψουν τα πιο 

αποτελεσματικά κανάλια τοποθέτησης και διανομής που έχουν άμεση επαφή με την 

αγορά που έχει στοχεύσει η εταιρεία. 

Υπάρχουν πολλές στρατηγικές διανομής, όπως: 

 Εντατική διανομή 

 Αποκλειστική διάθεση 

 Επιλεκτική διανομή 

 Franchising 

Ακολουθούν μερικές από τις ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντήσουν οι μαρκετίστες 

για την ανάπτυξη της στρατηγικής διανομής: 

 Πού αναζητούν οι πελάτες την υπηρεσία ή το προϊόν το οποίο προσφέρει η 

εταιρεία; 

 Σε ποια καταστήματα πηγαίνουν οι πιθανοί πελάτες; Μήπως αγοράζουν το 

συγκεκριμένο τύπο προϊόντος σε ένα εμπορικό κέντρο, στο σούπερ μάρκετ ή 

στο διαδίκτυο, κτλ; 

 Πώς μπορεί να αποκτηθεί η πρόσβαση στα διάφορα κανάλια διανομής; 

 Πώς διαφέρει η στρατηγική διανομής της εταιρείας από εκείνη των 

ανταγωνιστών της; 

 Χρειάζεται η ύπαρξη ισχυρής ομάδας πωλητών; 
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 Είναι αναγκαία η συμμετοχή της εταιρείας σε εμπορικές εκθέσεις; 

 Χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικά καταστήματα για τις πωλήσεις; 

 

# 4 Μίγμα Μάρκετινγκ - Προώθηση (Promotion) 

Η προώθηση είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο του μάρκετινγκ καθώς μπορεί να 

ενισχύσει σημαντικά την αναγνώριση του brand της εταιρείας και τις πωλήσεις. Η 

προώθηση αποτελείται από διάφορα στοιχεία όπως: 

 Η οργάνωση των πωλήσεων 

 Δημόσιες σχέσεις 

 Διαφήμιση 

 Προώθηση πωλήσεων 

Η διαφήμιση συνήθως καλύπτει μεθόδους επικοινωνίας επί πληρωμή όπως 

τηλεοπτικές διαφημίσεις, ραδιοφωνικές διαφημίσεις, έντυπα μέσα και διαφημίσεις στο 

διαδίκτυο. Στη σημερινή εποχή, φαίνεται πως υπάρχει μια στροφή των διαφημίσεων 

από τις εκτός διαδικτύου στις διαδικτυακές διαφημίσεις. Οι δημόσιες σχέσεις, από την 

άλλη πλευρά, είναι όλη η επικοινωνία που υλοποιεί μια επιχείρηση με τον εξωτερικό 

κόσμο που συνήθως δεν είναι επί πληρωμή. Οι δημόσιες σχέσεις περιλαμβάνουν τα 

δελτία τύπου, τη συμμετοχή σε εκθέσεις, συμφωνίες χορηγίας, συμμετοχή σε 

σεμινάρια, συνέδρια και εκδηλώσεις. 

Η «από στόμα σε στόμα» διαφήμηση είναι επίσης ένας τύπος προώθησης προϊόντων, 

η οποία είναι μια μη-επίσημη επικοινωνία σχετική με τα οφέλη του προϊόντος από 

ικανοποιημένους πελάτες και απλούς ανθρώπους. Το προσωπικό της εταιρείας στον 

τομέα των πωλήσεων διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στις δημόσιες σχέσεις και 

στην «από στόμα σε στόμα» προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της. 

Επίσης «από στόμα σε στόμα» προώθηση μπορεί να υλοποιηθεί και στις διαδικτυακές 

πωλήσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως χρησιμοποιείται αποτελεσματικά τα τελευταία 

χρόνια και έχει τη δυνατότητα να είναι ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία 

που έχει μια επιχείρηση στη διάθεσή της για την ενίσχυση των κερδών της από τις 

πωλήσεις στο διαδίκτυο. Ένα εξαιρετικά καλό παράδειγμα είναι τα online κοινωνικά 

μέσα ενημέρωσης και η διαχείριση της online κοινωνικής παρουσίας των εταιρειών. 

Για τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής στρατηγικής προώθησης προϊόντων, οι 

μαρκετίστες θα πρέπει να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις: 
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 Πώς μπορεί η επιχείρηση να στείλει προωθητικά μηνύματα στους πιθανούς 

αγοραστές της; 

 Πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να προωθηθεί το προϊόν της εταιρείας; 

 Θα φτάσει το μήνυμα στο δυνητικό κοινό και στους αγοραστές μέσω 

τηλεοπτικών διαφημίσεων; 

 Είναι καλύτερο να χρησιμοποιούνται τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης για την 

προώθηση του προϊόντος; 

 Ποια είναι η στρατηγική προώθησης των ανταγωνιστών; 

Ο συνδυασμός των στρατηγικών προώθησης και ο τρόπος προώθησης θα εξαρτηθεί 

από τον προϋπολογισμό, το μήνυμα που θέλει η εταιρεία να επικοινωνήσει και την 

αγορά-στόχο που έχει οριστεί σε προηγούμενα βήματα. 

 

Τα 7Ps του Μάρκετινγκ 

Το μοντέλο των 7Ps είναι ένα μοντέλο μάρκετινγκ που τροποποιεί το μοντέλο των 4Ps. 

Τα 7Ρs χρησιμοποιούνται γενικά από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Παρακάτω 

παρουσιάζονται οι επεκτάσεις από τα 4Ps στο μοντέλο μάρκετινγκ των 7Ps: 
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Εικόνα 5: Τα 7Ρs του Μάρκετινγκ 

 

# 5 Μίγμα Μάρκετινγκ – Άνθρωποι (People) 

Είναι πολύ σημαντική η διεξοδική έρευνα για να ανακαλυφθεί εάν υπάρχουν αρκετά 

άτομα στην αγορά-στόχο της επιχείρησης που θα δημιουργήσουν ζήτηση για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση. Οι υπάλληλοι της εταιρείας είναι 

πολύ σημαντικοί για το μάρκετινγκ επειδή είναι αυτοί που παραδίδουν την υπηρεσία 

στους πελάτες. Για αυτό είναι πολύ σημαντικό για την επιχείρηση να προσελκύσει, να 

προσλάβει, και να εκπαιδεύσει τους κατάλληλους ανθρώπους οι οποίοι στη συνέχεια 

θα προσφέρουν ανώτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες, είτε διαχειρίζονται το γραφείο 

υποστήριξης/εξυπηρέτησης πελατών, είτε είναι προγραμματιστές, είτε copywriters, 

κλπ. 

Όταν μια επιχείρηση βρίσκει ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν στα προϊόντα ή 

τις υπηρεσίες που δημιουργεί, είναι πολύ πιθανό οι εργαζόμενοι αυτοί να εκτελέσουν 

τα καθήκοντά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, θα είναι πιο ανοιχτοί 

στην ειλικρινή ανατροφοδότηση απο τους πελάτες για την επιχείρηση και θα έχουν 

όρεξη να εισάγουν τις δικές τους ιδέες με πάθος με στόχο την περεταίρω ανάπτυξη της 

επιχείρησης. Το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης μπορεί να αποτελέσει, το 

"εσωτερικό" ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί να έχει έναντι των ανταγωνιστών 

της το οποίο που μπορεί να επηρεάσει εγγενώς τη θέση της επιχείρησης στην αγορά. 

 

# 6 Μίγμα Μάρκετινγκ - Διαδικασία (Process) 

Τα συστήματα και οι διαδικασίες οργάνωσης της επιχείρησης επηρεάζουν σημαντικά 

την διανομή της υπηρεσίας. Έτσι, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει μια καλά 

προσαρμοσμένη και οργανωμένη διαδικασία που να ελαχιστοποιεί το κόστος. Θα 

μπορούσε να είναι ολόκληρο το σύστημα πωλήσεων της επιχείρησης, το σύστημα 

αμοιβών, το σύστημα διανομής και άλλες συστηματικές διαδικασίες και βήματα τα 

οποία θα εξασφαλισουν την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης. Βελτιωτικές 

διαδικασίες μπορούν να ενσωματωθούν αργότερα για να ελαχιστοποιήσουν το κόστος 

και να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη. 

 

# 7 Μίγμα μάρκετινγκ - Φυσικές αποδείξεις (Physical Evidence) 

Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, θα πρέπει να υπάρχουν φυσικά αποδεικτικά 

στοιχεία ότι η υπηρεσία παραδόθηκε. Επιπλέον, τα φυσικά στοιχεία σχετίζονται με το 
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πώς μια επιχείρηση και τα προϊόντα της γίνονται αντιληπτά στην αγορά. Μέρος αυτού 

του συστατικού μάρκετινγκ είναι η φυσική απόδειξη της παρουσίας και εγκατάστασης 

μιας επιχείρησης. Μια έννοια αυτού είναι η επωνυμία. Για παράδειγμα, όταν κανείς 

σκέφτεται "γρήγορο φαγητό" μια επωνυμία που του έρχεται στο μυαλό είναι τα 

McDonalds. Όταν κανείς σκέφτεται τον αθλητισμό, οι επωνυμίες Nike και Adidas 

έρχονται στο μυαλό.  

Για αυτές τις εταιρείες οι καταναλωτές γνωρίζουν αμέσως ποια είναι η παρουσία τους 

στην αγορά, καθώς είναι γενικά ηγέτες της αγοράς και έχουν ενσωματώσει φυσικά 

στοιχεία καθώς και ψυχολογικά στοιχεία στις δραστηριότητες μάρκετινγκ. Αυτές οι 

εταιρείες έχουν διαχειριστεί την αντίληψη των καταναλωτών τους τόσο καλά, ώστε τα 

εμπορικά σήματα τους να είναι πρώτα στο μυαλό τους, όταν ένα άτομο καλείται γενικά 

να "κατονομάσει ένα εμπορικό σήμα" στη συγκεκριμένη αγορά. 

 

Τα 4Cs του Μάρκετινγκ 

Το μοντέλο των 4Cs του μάρκετινγκ αναπτύχθηκε από τον Robert F. Lauterborn το 

1990. Πρόκειται για μια τροποποίηση του μοντέλου των 4Ps. Δεν αποτελεί βασικό 

μέρος του ορισμού του μίγματος μάρκετινγκ, αλλά μάλλον επέκταση. Ακολουθούν τα 

στοιχεία αυτού του μοντέλου μάρκετινγκ: 

 Κόστος (Cost): Σύμφωνα με τoν Lauterborn, η τιμή δεν είναι το μοναδικό 

κόστος που προκύπτει από την αγορά ενός προϊόντος. Το κόστος ευκαιρίας 

αποτελεί επίσης μέρος του κόστους απόκτησης ενός προϊόντος. 

 Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των καταναλωτών (Consumers): Μια εταιρεία θα 

πρέπει να πουλήσει μόνο προϊόντα που να ανταποκρίνονται στη ζήτηση των 

καταναλωτών. Έτσι, οι μαρκετίστες θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τις 

επιθυμίες και τις ανάγκες των καταναλωτών. 

 Επικοινωνία (Communication): Σύμφωνα με τον Lauterborn, η "προώθηση" 

είναι χειραγωγική δραστηριότητα ενώ η επικοινωνία είναι "συνεργατική" 

δραστηριότητα. Οι μαρκετίστες θα πρέπει να επιδιώκουν να δημιουργήσουν 

έναν ανοιχτό διάλογο με τους πιθανούς πελάτες τους με βάση τις ανάγκες και 

τις επιθυμίες τους. 

 Ευκολία (Convenience): Το προϊόν πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο στους 

καταναλωτές. Οι μαρκετίστες θα πρέπει να τοποθετούν στρατηγικά τα προϊόντα 

σε διάφορα ορατά σημεία διανομής. 
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Είτε χρησιμοποιεί μια επιχείρηση τα 4Ps, τα 7Ps είτε τα 4Cs, η στρατηγική μάρκετινγκ 

διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι σημαντικό οι μαρκετίστες να σχεδιάσουν 

ένα πλάνο μάρκετινγκ που να ισορροπεί το κέρδος, την ικανοποίηση των πελατών, την 

αναγνώριση της μάρκας και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Είναι επίσης εξαιρετικά 

σημαντικό να μελετηθεί το "πώς" θα υλοποιηθεί η στρατηγική μάρκετινγκ που θα 

καθορίσει τελικά την επιτυχία ή την αποτυχία της. 

 

3.4 Η ΤΙΜΗ (ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ) – ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ 

MARKETING  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Υπάρχουν τρεις τρόποι για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας ενός παραγωγικού 

συστήματος:  

- μείωση του κόστους παραγωγής,  

- αύξηση του μεριδίου αγοράς  και / ή  

- προσαρμογή των τιμών στην κατάσταση της αγοράς. 

Η προσαρμογή των τιμών ονομάζεται στρατηγική τιμολόγησης. Μια στρατηγική 

τιμολόγησης έχει ως στόχο να ορίσει τη βέλτιστη τιμή δεδομένης της τρέχουσας 

μεγιστοποίησης του κέρδους, μεγιστοποίησης του αριθμού των πωληθέντων μονάδων 

κλπ. Στον τομέα της διοίκησης παραγωγής, ιστορικά, οι στόχοι ήταν η μείωση του 

κόστους παραγωγής και η αύξηση των μεριδίων αγοράς. Σημαντικές (και δαπανηρές) 

προσπάθειες έχουν καταβάλλει εταιρείες για τη μείωση του κόστους. Για παράδειγμα, 

στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και του τραπεζικού τομέα, το κόστος μειώθηκε 

κατά 30% έως 50% τα τελευταία 10 χρόνια. Η αύξηση του μεριδίου αγοράς, η οποία 

είναι επίσης δαπανηρή διαδικασια, εξαρτάται από την ανταγωνιστικότητα της 

εταιρείας. Με τη σειρά της, η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται επίσης από την ικανότητα 

της εταιρείας να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πελάτη. Μετά από μια μακρά περίοδο 

που στη διοίκηση παραγωγής ο κύριος στόχος ήταν η μείωση του κόστους και η 

αύξηση του μεριδίου αγοράς, τώρα όλο και περισσότεροι ερευνητές προσπαθούν να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, της προσαρμογής των 

τιμών στην κατάσταση της αγοράς. Αυτή η ερευνητική περιοχή ονομάζεται 

τιμολόγηση (pricing) ή διαχείριση των εσόδων (revenue management). Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η αλλαγή της τιμής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι προφανώς 

ευκολότερη και ταχύτερη από την ανάπτυξη μιας διαδικασίας μείωσης του κόστους 



48 | P a g e  
 

παραγωγής ή αύξησης του μεριδίου αγοράς. Επιπλέον, η παράμετρος της τιμής 

επηρεάζει άμεσα και σε μεγάλο βαθμό το περιθώριο κέρδους καθώς και το μερίδιο 

αγοράς. Έχει αποδειχθεί ότι η τροποποίηση της τιμής κατά 1% έχει ως αποτέλεσμα την 

αλλαγή τουλάχιστον κατά 10% στην καθημερινή κατανάλωση. Έτσι, η τιμή ως 

παράμετρος προσαρμογής για το κέρδος είναι ο ευκολότερος και ταχύτερος τρόπος για 

την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 

Πράγματι, ο προσδιορισμός του ύψους της τιμής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι 

το πρώτο βήμα οποιασδήποτε διαδικασίας πώλησης, αλλά η στρατηγική τιμολόγησης 

είναι πολύ περισσότερα. Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική τιμολόγησης προσπαθεί να 

επωφεληθεί από:  

 Το χρόνο, παίζοντας για παράδειγμα με την εποχικότητα της ζήτησης. 

 Τις προτιμήσεις των πελατών και τη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της 

αγοραστικής διαδικασίας.  

 Γκάμα των διαθέσιμων προϊόντων.  

Αυτές οι παράμετροι είναι οι πιο σημαντικές για την τιμολόγηση. Όπως αναφέρεται  

από τους Talluri και Van Ryzin (2004)16, η στρατηγική τιμολόγησης είναι επωφελής 

όταν:  

 Οι πελάτες είναι ετερογενείς, που σημαίνει ότι η αγοραστική τους συμπεριφορά 

ποικίλλει ανάλογα με τον χρόνο, η προθυμία τους να πληρώσουν ποικίλλει από 

πελάτη σε πελάτη και προσελκύονται από διαφορετικά οφέλη που 

προσφέρονται από τον ίδιο τύπο προϊόντων.  

 Η διακύμανση της ζήτησης και η αβεβαιότητα είναι υψηλές, γεγονός που 

διασφαλίζει άνοδο των εσόδων για εκείνους που καθορίζουν τις τιμές.  

 Η παραγωγή είναι άκαμπτη, πράγμα που ενθαρρύνει το παιχνίδι με τις τιμές 

όταν η ζήτηση ποικίλλει. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα της τιμολόγησης είναι καινούριο για τον τομέα 

της διοίκησης παραγωγής έχει όμως μελετηθεί εκτενώς σε άλλους τομείς. Αρχικά, ο 

κλάδος των αεροπορικών εταιρειών (Belobaba, 1987, 1989 και Belobaba και Wilson, 

1997) χρησιμοποίησε σε πολύ μεγάλο βαθμό διάφορες στρατηγικές τιμολόγησης για 

να αυξήσει τα κέρδη του και στη συνέχεια ακολούθησε ο κλάδος των λιανεμπόρων 

(Bernstein and Federgruen, 2003) Mondschein, 1995, Bitran and Gilbert, 1996) και, πιο 

                                                           
16 Talluri,  K.,  Van Ryzin,  G., (2004).  Revenue  management  under  a general  discrete dedicated  
choice  model of consumer behaviour. Management Science 50(1): 15 – 33 
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πρόσφατα ακολούθησαν εταιρείες από τον τομέα της ενέργειας. Σημειώστε ότι αυτοί 

οι τομείς χαρακτηρίζονται από ακαμψία παραγωγής (ή προσφοράς), μεταβλητότητα 

της ζήτησης και ετερογένεια των πελατών. Ενδιαφέρουσες ερευνητικές εργασίες έχουν 

πραγματοποιηθεί στην περίπτωση προϊόντων που επηρεάζονται σημαντικά από το 

χρόνο (Gallego και Van Ryzin, 1994). 

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

Ο μέσος καταναλωτής θα όριζε ως τιμή το ποσό των χρημάτων το οποίο καταβάλλει ο 

αγοραστής στον πωλητή για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Με άλλα λόγια, η τιμή είναι η 

νομισματική αξία που έχουν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κατά την ανταλλαγή τους 

στο χώρο της αγοράς. Υπάρχουν και άλλοι ορισμοί που αναφέρονται στην έννοια της 

τιμής, οι οποίοι όμως είναι μάλλον θεωρητικοί. Από την άποψη της επιχείρησης, ο 

ορισμός που δίνουν οι μέσοι καταναλωτές αποτελεί τον πλέον αρμόζοντα, αφού αυτός 

εκφράζει την άποψη του ίδιου του καταναλωτή και επί πλέον είναι ευκολονόητος17 

(Τζωρτζάκης Κ. και Τζωρτζάκη Α. , 2002). Οι πελάτες βλέπουν την τιμή ως 

νομισματική έκφραση της αξίας για τις διαστάσεις της ποιότητας ή των ωφελειών για 

ένα δεδομένο προϊόν ή υπηρεσία σε σχέση με άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες. Αυτή η 

σχέση μπορεί να εκφραστεί ως εξής 

ΤΙΜΗ=ΠΟΙΟΤΗΤΑ/ΑΞΙΑ 

Η τιμή είναι η πληρωμή για την ποιότητα όπως ερμηνεύεται από το αξιολόγηση της 

αγοράς. Από μια ψυχολογική σκοπιά, η τιμή αντιπροσωπεύει μια ποσοτική εκτίμηση 

ή/και μια υποκειμενική εικόνα των ωφελειών από μια επιλεγμένη ομάδα 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων για ένα αγαθό ή μια υπηρεσία. 

Όταν γίνεται λόγος για την τιμολόγηση, η υπόθεση που συχνά γίνεται είναι ότι το 

κόστος πρέπει να είναι η βάση για τον καθορισμό της τιμής. Η τιμή πρέπει να 

περιλάμβάνει το κόστος του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας και ίσως κάποιο περιθώριο 

κέρδους πάνω από αυτό. Ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν πωλώντας τα 

προϊόντα τους σε μια δεδομένη τιμή να ανακτήσουν το κόστος παραγωγής του, μερικά 

προϊόντα ή υπηρεσίες πωλούνται κάτω του κόστους για ποικίλους επιχειρηματικούς 

λόγους. 

                                                           
17 Τζωρτζάκης Κ. και Τζωρτζάκη Α. (2002), Οργάνωση και Διοίκηση, 2η Έκδοση, Αθήνα: Rosili 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Η ελαστικότητα της ζήτησης από την πλευρά των καταναλωτών αποτελεί ένα βασικό 

χαρακτηριστικό που επηρεάζει την τιμή ενός προϊόντος. Η έννοια αυτή είναι ένα από 

τα σημαντικότερα αξιώματα της οικονομικής επιστήμης και υποθέτει ότι όσο 

αυξάνεται (μειώνεται) η τιμή ενός προϊόντος τόσο μειώνεται (αυξάνεται) και η 

ζητούμενη ποσότητα του. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την 

ελαστικότητα της ζήτησης για ένα προϊόν είναι οι ακόλουθοι : 

- Το είδος του προϊόντος, καθώς, για παράδειγμα, υπάρχουν προϊόντα, που 

χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ανελαστικότητα ζήτησης, λόγω του ότι η 

αξιολόγηση τους μπορεί να λάβει χώρα μόνο μετά την κατανάλωση τους (π.χ. 

μια ιατρική υπηρεσία) σε αντίθεση με άλλα προϊόντα των οποίων η αξιολόγηση 

μπορεί να κριθεί είτε κατά την κατανάλωση τους ή ακόμα και πριν από αυτή 

- Η ύπαρξη συμπληρωματικών ή υποκατάστατων προϊόντων 

- Η ενημέρωση και γνώση των πελατών σχετικά με ανταγωνιστικές τιμές 

- Η σημασία του προϊόντος για τους πελάτες 

- Τα οφέλη που σχετίζονται με τη χρήση του προϊόντος 

- Η συχνότητα αγοράς του προϊόντος 

- Ο βαθμός στον οποίο οι πελάτες αντιλαμβάνονται μια αλλαγή της τιμής 

- Ο βαθμός στον οποίο η αγορά του προϊόντος αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο 

χρηματικό κόστος για τον πελάτη σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα του 

- Ο βαθμός στον οποίο υπάρχουν υψηλά εμπόδια για τον πελάτη στο να αλλάξει 

μάρκα. 

- Ο βαθμός στον οποίο το προϊόν είναι υψηλής ή χαμηλής ποιότητας στα μάτια 

των πελατών 

- Ο κοινωνικός αντίκτυπος του προϊόντος (π.χ. μέσα μαζικής μεταφοράς) 

Επιπλέον, η ελαστικότητα της ζήτησης μπορεί να επηρεάζεται και από άλλους 

παράγοντες, όπως το φύλο, η ηλικία και η κοινωνική τάξη. Σε συνδυασμό με την 

ελαστικότητα της ζήτησης υπάρχουν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά από την 

πλευρά των καταναλωτών που επηρεάζουν την τιμή ενός προϊόντος. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν (Παπαβασιλείου N και Ήντουνας Κ. , 

2005)18: 

                                                           
18 Παπαβασιλείου N και Ήντουνας Κ. (2005), Η Τιμολογιακή Στρατηγική της Επιχείρησης, Αθήνα: Α. 
Σταμούλης 
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- Τη διαπραγματευτική δύναμη των πελατών, η οποία, όπως είναι κατανοητό, 

μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή εκείνων των τιμών που επιθυμούν οι ίδιοι 

- Την ποσότητα αγοράς του προϊόντος, καθώς όσο μεγαλύτερη είναι αυτή τόσο 

πιο ευνοϊκές είναι και οι τιμές που επιτυγχάνουν 

- Ο βαθμός συμμετοχής τους στην παραγωγική διαδικασία, η οποία οδηγεί στην 

αναζήτηση χαμηλότερων τιμών, αν αυτή λαμβάνει χώρα σε μεγάλο βαθμό 

- Η φερεγγυότητα, το μέγεθος και η πιστοληπτική τους ικανότητα, η οποία, όπως 

είναι εύλογο, οδηγεί στην επίτευξη πιο ευνοϊκών τιμών 

- Η αξία που προσδίδουν στο προϊόν 

- Το κατά πόσο επιζητούν ποσοτικές ή ποιοτικές αγορές, όταν λαμβάνουν μια 

αγοραστική απόφαση 

- Η γεωγραφική τους θέση  

 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 

Η τιμή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι ο αριθμός των νομισματικών μονάδων 

που ένας πελάτης πρέπει να πληρώσει για να λάβει μια μονάδα εκείνου του προϊόντος 

ή της υπηρεσίας. Ένας πελάτης θα αγοράσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία εάν η 

αντιλαμβανόμενη αξία της (που μετριέται σε νομισματικές μονάδες) είναι μεγαλύτερη 

από την τιμή. Εάν ο πελάτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ διάφορων ανταγωνιστικών 

προϊόντων, θα προτιμήσει πιθανότατα αυτό που προσφέρει την υψηλότερη καθαρή 

αξία, δηλαδή, τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση μεταξύ της αντιλαμβανόμενης αξίας και 

της τιμής. Γι’ αυτό το λόγο, η τιμή είναι ένας εξαιρετικά σημαντικό ανταγωνιστικό 

όπλο. Παρά τον αυξανόμενο σημαντικό ρόλο της στη στρατηγική ανταγωνισμού, η 

τιμή δεν πρέπει ποτέ να εξετάζεται και να κρίνεται απομονωμένα.  

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Τα κόστη δεν πρέπει ποτέ να καθορίζουν την τιμή, αλλά όμως διαδραματίζουν έναν 

κρίσιμο ρόλο στη διατύπωση μιας στρατηγικής τιμολόγησης. Οι αποφάσεις 

τιμολόγησης είναι στενά δεμένες με τις αποφάσεις για τα επίπεδα πωλήσεων και οι 

πωλήσεις περιλαμβάνουν το κόστος παραγωγής, marketing και διοίκησης. 

Το λάθος που κάνουν οι υπεύθυνοι τιμολόγησης δεν είναι ότι εξετάζουν τις δαπάνες 

στην τιμολόγησή τους αλλά ότι επιλέγουν τις ποσότητες που θα πουλήσουν και τους 

αγοραστές που θα εξυπηρετήσουν προτού προσδιορίσουν τις τιμές που μπορούν να 

χρεώσουν. Προσπαθούν έπειτα να επιβάλουν τιμές βασισμένες στο κόστος που 

μπορούν να είναι περισσότερο ή λιγότερο από αυτό που οι αγοραστές θα θελήσουν να 

πληρώσουν. Αντίθετα, οι αποτελεσματικοί υπεύθυνοι τιμολόγησης λαμβάνουν τις 



52 | P a g e  
 

αποφάσεις τους ακριβώς με την αντίθετη σειρά. Δηλαδή, αρχικά αξιολογούν ποιοι 

αγοραστές μπορούν να πειστούν για να αγοράσουν σε αυτή την τιμή και έπειτα 

επιλέγουν τις ποσότητες που θα παράγουν και τις αγορές που θα εξυπηρετήσουν. 

Συνεπώς, οι δαπάνες έχουν επιπτώσεις στις τιμές που χρεώνουν οι πωλητές. Ένας 

χαμηλού κόστους παραγωγός μπορεί να χρεώσει τις χαμηλότερες τιμές και να πωλήσει 

περισσότερα προϊόνγτα επειδή μπορεί επικερδώς να χρησιμοποιήσει τις χαμηλές τιμές 

για να προσελκύσει περισσότερους ευαίσθητους ως προς την τιμή αγοραστές. Ένας 

παραγωγός με υψηλό κόστο παραγωγής, δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά στον 

ανταγωνισμό των χαμηλού κόστους παραγωγών και βγαίνει εύκολα από την αγορά. 

Συνεπώς θα πρέπει να στοχεύσει σε εκείνους τους αγοραστές που είναι πρόθυμοι να 

καταβάλουν μια υψηλή τιμή. Ομοίως, οι αλλαγές στις δαπάνες πρέπει να αναγκάσουν 

τους παραγωγούς να αλλάξουν τις τιμές τους, όχι επειδή αλλάζει τι θα πληρώσουν οι 

αγοραστές, αλλά επειδή αλλάζει τις ποσότητες που η εταιρία μπορεί να παρέχει 

κερδοφόρα. Τέτοιες αποφάσεις για τις ποσότητες που πωλούν και τους αγοραστές που 

εξυπηρετούν είναι ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής τιμολόγησης για όλες τις 

εταιρίες (Nagle T. T. and Hogan J. E. , 2006)19. 

Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η έννοια της τιμολογιακής πολιτικής είναι ευρύτερη αυτής του καθορισμού μιας τιμής 

πώλησης για ένα προϊόν, και αυτό γιατί η έννοια της τιμολογιακής πολιτικής 

περιλαμβάνει τον καθορισμό πώλησης τόσο στους λιανοπωλητές όσο και στους 

χονδρέμπορους καθώς και την εκπτωτική πολιτική που θα καθιερωθεί στους παραπάνω 

«παίκτες» του λιανικού εμπορίου. Έτσι μπορεί να ειπωθεί ότι τιμολογιακή πολιτική 

δεν είναι ένας απλός τιμοκατάλογος μιας επιχείρησης αλλά το σύνολο των ενεργειών 

προκειμένου το προϊόν “να μεταβιβασθεί” από τον παραγωγό στον αγοραστή-

καταναλωτή (Κυριαζόπουλος Π. Γ. , 1992)20. 

Από όλες τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τη διοίκηση, η τιμολόγηση είναι 

αναμφισβήτητα η πιο ορατή λόγω του άμεσου αντίκτυπού της στην απόδοση μιας 

επιχείρησης στον αγοραστή αλλά και στο συνολικό επίπεδο κερδοφορίας. 

Οποιαδήποτε είναι η φύση της επιχείρησης, η επιτυχία αξιολογείται από το μέγεθος 

των εξόδων από τις πωλήσεις που υπερβαίνουν τις δαπάνες των δεσμευμένων πόρων. 

Η τιμή ή οι τιμές που τίθενται για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία θα εξασφαλίσουν το 

                                                           
19 Nagle T. T. and Hogan J. E. (2006), The strategy and tactics of pricing: a guide to growing more 
profitably, New Jersey: Prentice Hall 
20 Κυριαζόπουλος Π. Γ. (1992), Εφηρμοσμένο Marketing, Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική 
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υψηλότερο περιθώριο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του όγκου πωλήσεων, θα οδηγήσουν 

σε αξιολόγηση από την πλευρά των πελατών σχετικά με τα προϊόντα/τις υπηρεσίες, θα 

ανταποκριθούν στις ανταγωνιστικές απειλές και θα εμποδίσουν τις ανταγωνιστικές 

επιδρομές. 

Οι αλλαγές του αγοραστή παρουσιάζουν τρομερές προκλήσεις στην επιχείρηση και 

κατά συνέπεια στο marketing. Η παγκοσμιοποίηση, οι επιταχυνόμενες κοινωνικές και 

δημογραφικές αλλαγές στους πελάτες, οι μετατοπίσεις στη δημόσια πολιτική και οι 

τεχνολογικές αλλαγές έχουν όλες συνεισφέρει ώστε ο αγοραστής να είναι μια άγνωστη 

παράμετρος για τις εταιρείες. 

Η επιτυχής τιμολόγηση γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των εσωτερικών δαπανών και της 

εξωτερικής αγοραστικής ζήτησης για να επιτύχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι 

στρατηγικές επιλογές για μια εταιρία καθορίζονται από (1) τη δομή δαπανών της 

εταιρίας (2) την ανταγωνιστική θέση της εταιρίας (3) τις στρατηγικές marketing, 

ιδιαίτερα βασισμένες στον ανταγωνισμού και (4) τις οργανωτικές ικανότητες (Hanna 

N. and Dodge H. R. , 1995)21. 

Η πολιτική τιμών και η τιμολογιακή πολιτική επηρεάζεται σημαντικά από τον τύπο 

αγοράς στον οποίο λειτουργεί η επιχείρηση που καλείται να την εφαρμόσει. Σε 

απόλυτα ολιγοπωλιακές και αγορές, η επιχείρηση θεωρεί την τιμή ως δεδομένη και 

λειτουργεί σε σχέση με την πολιτική τιμών παθητικά. Εάν η τιμή της αγοράς μειωθεί 

κάτω από το κατώτερο όριο που προσδιορίσθηκε με βάση το κόστος της, τότε η 

επιχείρηση πρέπει να διακόψει την παραγωγή της. Σε μια μονοπωλιακή αγορά ή σε 

αγορές ατελούς πολυπωλίου και ολιγοπωλίου με μονοπωλιακές αγοραίες τιμές, μπορεί 

η επιχείρηση να διαμορφώσει ενεργητικά τις τιμές, τουλάχιστον εντός συγκεκριμένων 

ορίων. 

Χαρακτηριστικό στοιχείο μιας ενεργητικής πολιτικής τιμών είναι η διαμόρφωση της 

τιμής από την ίδιο τον επιχειρηματία. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες διαμορφώνουν τις τιμές 

με βάση την αρχή της κάλυψης του κόστους, δηλ. εργάζονται χωρίς κέρδος (π.χ. 

δημόσιες επιχειρήσεις κ.τ.λ.) καθορίζουν τις τιμές για τα προσφερόμενα αγαθά ή/και 

υπηρεσίες τους απολογιστικά, δηλ. με βάση το συνολικό κόστος τους. 

Ανεξάρτητα από τις μορφές αγοράς, τους εταιρικούς τύπους και τους στόχους των 

επιχειρήσεων, όλες οι επιχειρήσεις οικονομικής δράσης, αλλά και πολλοί μη 

                                                           
21 Hanna N. and Dodge H. R. (1995), Pricing- Policies and Procedures, London: Macmillan Press 
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κερδοσκοπικοί οργανισμοί, θα πρέπει να διαμορφώσουν συγκεκριμένες τιμές για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην αγορά. 

Πώς διαμορφώνονται όμως οι τιμές; Υπάρχουν δυο βασικές αρχές προσδιορισμού των 

τιμών, αυτής του ατομικού και αυτής του ενιαίου προσδιορισμού. Η ατομική τιμή 

διαμορφώνεται μεταξύ του αγοραστή και του καταναλωτή. Ο πωλητής στη περίπτωση 

αυτή απαιτεί συνήθως μια υψηλότερη τιμή από αυτή που σκέφτεται, ενώ ο/οι 

αγοραστές προσφέρουν συνήθως χαμηλότερη τιμή, από αυτή που είναι διατεθειμένη 

να πληρώσουν. Μέσω διαπραγματεύσεων, οι δυο πλευρές καταλήγουν σε μια 

αποδεκτή και για τις δυο πλευρές τιμή. 

Στην ενιαία τιμή, όλοι οι αγοραστές απολαμβάνουν το προϊόν στην ίδια τιμή. Οι 

βασικοί λόγοι για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής τιμών είναι πρώτον, ότι η γενική 

αρχή "μια τιμή για όλους" είναι αποδεκτή και τίμια από τους περισσότερους 

καταναλωτές, δεύτερον δεν είναι δυνατόν για πολλούς λόγους να εφαρμοστεί ατομικός 

προσδιορισμός της τιμής (λόγω κόστους, χρόνου, κ.τ.λ.) και τρίτον είναι αδύνατη η 

εφαρμογή της μεθόδου της ατομικής τιμής για επιχειρήσεις που παράγουν πολλά 

προϊόντα ή υπηρεσίες και έχουν πολλούς εργαζόμενους, για λόγους κυρίως 

διοικητικούς. Η ενιαία τιμή προσφέρει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όταν η 

επιχείρηση παράγει προϊόντα τυποποιημένα, με μαζικό τρόπο και σε μαζικές αγορές. 

Στις αγορές αυτές πρέπει να γνωστοποιηθεί στον καταναλωτή το ύψος της τιμής, για 

να μπορεί αυτός να τις συγκρίνει με αυτές του ανταγωνισμού και έτσι να μπορεί να 

αποφασίσει ποιο προϊόν θα επιλέξει. 

Για μεγάλο διάστημα στο παρελθόν, η τιμή αποτελούσε το σημαντικότερο κριτήριο 

της απόφασης για αγορά. Στις φτωχότερες χώρες, στα φτωχότερα λαϊκά στρώματα των 

χωρών, αλλά και στα μαζικά προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, η τιμή αποτελεί ακόμη 

και σήμερα το σημαντικότερο κριτήριο απόφασης αγοράς (Μαντζάρης Γ. , 2003)22. 

  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Στρατηγικές υψηλών και χαμηλών τιμών 

Η υψηλή τιμή γίνεται αποδεκτή εάν συμφωνεί με την αξία του προϊόντος όπως την 

αντιλαμβάνονται οι πελάτες, διαφορετικά μια τέτοια στρατηγική οδηγεί σε εμπορική 

αποτυχία. Σημειώστε ότι ενώ η τιμή διαδραματίζει κάποιο ρόλο, δεν είναι πάντοτε 

αποφασιστικός παράγοντας για την επίτευξη αγοραπωλησίας, ιδίως όταν το προϊόν 

                                                           
22 Μαντζάρης Γ. (2003), Δυναμικό Marketing Αγαθών και Υπηρεσιών, Αθήνα: Β. Γκιούρδας Εκδοτική 
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είναι καινούργιο στην αγορά. Ένα παράδειγμα αποτελεί η στρατηγική της Apple να 

κυριαρχήσει στην αγορά MP3 player. Η Apple βασίστηκε στη στρατηγική μάρκετινγκ 

που χρησιμοποιούσε για το i-Pod όπου η ποιότητα και η αισθητική κέρδισαν την ηγεσία 

στον τομέα αυτό παρά το γεγονός ότι το i-Pod ήταν το πιο ακριβό μεταξύ παρόμοιων 

προϊόντων. Έτσι, η υψηλή τιμή δεν εμπόδισε το i-Pod να γίνει ο ηγέτης στην αγορά 

MP3 player. Ένα άλλο σημαντικό παράδειγμα είναι τα οχήματα Α class της Mercedes-

Benz. Η τιμή αυτού του προϊόντος καθορίστηκε σε υψηλότερο επίπεδο από την 

ανάλυση του αρχικού κόστους που είχε κάνει η εταιρεία. Εντούτοις, η παραγωγική 

ικανότητα της εταιρείας χρησιμοποιήθηκε πλήρως κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους 

παραγωγής προκειμένου να ανταποκριθεί στις πωλήσεις. Η εξήγηση είναι η δύναμη 

της εταιρικής εικόνας της Mercedes-Benz. Πολλά άλλα παραδείγματα μπορούν να 

βρεθούν στη βιομηχανία καλλυντικών και, γενικότερα, στη βιομηχανία ειδών 

πολυτελείας. Στη βιομηχανία ειδών πολυτελείας, η υψηλή τιμή είναι περισσότερο 

πλεονέκτημα παρά μειονέκτημα πώλησης.  

Μια στρατηγική χαμηλών τιμών μπορεί επίσης να οδηγήσει σε εμπορική επιτυχία, 

ιδίως στον τομέα του λιανικού εμπορίου τροφίμων. Για παράδειγμα, οι λιανοπωλητές 

χαμηλής τιμής, όπως οι Lidl, Aldi ή Leader Price, έχουν αυτή την εποχή μεγάλη 

επιτυχία στην Ευρώπη. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο υπολογιστής Dell που επιτρέπει 

στους πελάτες να παραγγέλνουν τον υπολογιστή με βάση τις ανάγκες τους. Η 

Amazon.com κέρδισε ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς βιβλίων πολλές φορές 

μειώνοντας τις τιμές κατά 40% έως 50% και παρέχοντας περισσότερες επιλογές στους 

πελάτες της. Αυτές οι δύο τελευταίες εταιρείες βασίζουν τη στρατηγική τους στη χρήση 

του διαδικτύου για την άμεση διανομή των προϊόντων τους στους πελάτες, γεγονός που 

οδηγεί σε τεράστια μείωση του κόστους που με τη σειρά του επιτρέπει μια μεγάλη 

μείωση των τιμών και, ως εκ τούτου, βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά τους.  

Η επιτυχία μιας στρατηγικής χαμηλών τιμών εξαρτάται από τον αριθμό των πελατών 

που προσελκύονται από το προϊόν, δεδομένου ότι το χαμηλό περιθώριο κέρδους θα 

πρέπει να αντισταθμίζεται από τον μεγάλο αριθμό προϊόντων που πωλούνται. 

Ωστοσο, υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα για τις εταιρείες που εφαρμόζουν 

στρατηγική υψηλών ή χαμηλών τιμών. Για παράδειγμα, η εικόνα των ειδών που 

πωλούνται από την εταιρεία είναι κάπως «παγωμένη» και δημιουργείται 

μακροπρόθεσμη προσδοκία εσόδων, η οποία μπορεί να μειώσει την ευελιξία του 

συστήματος λήψης αποφάσεων.  
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Οι στρατηγικές υψηλών και χαμηλών τιμών θα μπορούσαν να περιγραφούν ως 

«παγωμένες» στρατηγικές, καθώς προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες 

αξιοποιώντας στο έπακρο την εταιρική εικόνα. Το μειονέκτημα αυτών των 

στρατηγικών είναι η αδυναμία τους να προσαρμοστούν σε αλλαγές/διαταραχές της 

οικονομίας. Για παράδειγμα, η γενική εξαθλίωση μιας χώρας μπορεί να επιβάλει 

αυστηρές κυρώσεις σε εταιρείες που έχουν εστιάσει σε πολυτελή και ακριβά είδη. 

Άλλες στρατηγικές είναι πολύ πιο ευπροσάρμοστες. Παρακάτω ακολουθεί μια 

σύντομη περιγραφή αυτών των στρατηγικών. 

 

Προσαρμοζόμενες στρατηγικές 

Στρατηγική κατάτμησης της αγοράς (ή διάκριση τιμών) (market segmentation strategy) 

Η ανάπτυξη ενός σχεδίου το οποίο βασίζεται στο ότι διαφορετικές ομάδες πελατών 

αποδίδουν διαφορετικά επίπεδα σπουδαιότητας στα διάφορα οφέλη που προσφέρονται 

από ένα προϊόν ή υπηρεσία ονομάζεται κατάτμηση της αγοράς. Για παράδειγμα, το ίδιο 

μοντέλο αυτοκινήτου μπορεί να προταθεί στους καταναλωτές σε διαφορετικές 

εκδόσεις (τρίθυρο ή πεντάθυρο, διαφορετική ισχύς κινητήρα, κ.λπ.) και κάθε έκδοση 

μπορεί να προσελκύσει έναν συγκεκριμένο τύπο πελάτη.  

Η στρατηγική αυτή συνήθως εφαρμόζεται σε προϊόντα μονοπωλιακής αγοράς. Η 

συγκεκριμένη στρατηγική περιλαμβάνει κατάτμηση της αγοράς και χρέωση 

διαφορετικής τιμής για κάθε τμήμα, ανάλογα με την προθυμία των πελατών να 

πληρώσουν περισσότερο ή λιγότερο για την απόκτηση ενός προϊόντος ή μιας 

υπηρεσίας. Η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής προυποθέτει την εισαγωγή ορισμένων 

«φρακτών τιμών» προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πελάτες ενός τμήματος θα 

πληρώσουν την τιμή που αποδίδεται στο τμήμα αυτό. Αυτοί οι «φράκτες τιμών» μπορεί 

να αφορούν την προώθηση ορισμένων ωφελειών που έχει το προϊόν, οι οποίες 

προσελκύουν τους πελάτες μιας συγκεκριμένης κατηγορίας ή την προσφορά κάποιων 

συγκεκριμένων υπηρεσιών στους πελάτες ενός τμήματος. Και πάλι, οι πελάτες που 

ανήκουν σε ένα δεδομένο τμήμα πρέπει να είναι όμοιοι ή, με άλλα λόγια, να 

χαρακτηρίζονται από τις ίδιες παραμέτρους και να είναι διαφορετικοί από τους πελάτες 

άλλων τμημάτων της αγοράς. Η ομοιότητα και η ανομοιογένεια σχετίζονται με τις 

αγοραστικές συνήθειες.  

Η προσέγγιση για την κατάτμηση της αγοράς είναι μια διαδικασία τεσσάρων σταδίων 

που μπορεί να συνοψιστεί ως εξής:  
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- Προσδιορισμός παραμέτρων που ενδιαφέρουν τους πελάτες. Για παράδειγμα, 

στην αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, η εκπαίδευση, το ενσωματωμένο 

λογισμικό, το μέγεθος μνήμης, το μέγεθος του σκληρού δίσκου, η υπολογιστική 

ικανότητα της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας και η ποιότητα της 

εξυπηρέτησης μετά την πώληση είναι παράμετροι ενδιαφέροντος για τους 

πελάτες. Ο προσδιορισμός αυτών των παραμέτρων γίνεται συνήθως με τη 

διεξαγωγή έρευνας αγοράς στους πελάτες του συγκεκριμένου προϊόντος.  

- Προσδιορίσμός των χαρακτηριστικών των παραμέτρων, δηλ. των ωφελειών 

στις οποίες επικεντρώνεται το ενδιαφέρον των πελατών.  

- Αντιστοίχιση των ομάδων ωφελειών σε ομάδες πελατών  

- Προσδιορισμός των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν τους πελάτες ενός 

τμήματος, για παράδειγμα η γεωγραφική θέση, οι καταναλωτικές συνήθειες, το 

φύλο, η θρησκεία, η ηλικία, κ.λπ.  

Η κατάτμιση της αγοράς είναι η σχέση μεταξύ των υποσύνολων πελατών και των 

υποσυνόλων ωφελειών. Κάθε υποσύνολο ωφελειών είναι ένα τμήμα της αγοράς. 

Για να είναι αποδεκτά, τα τμήματα πρέπει να είναι ομοιογενή εντός και διακριτά το 

ένα τμήμα από το άλλο.  

 

Εκπτωτική στρατηγική (Discount Strategy) 

Η εκπτωτική στρατηγική αφορά την πώληση ενός συγκεκριμένου συνόλου προϊόντων 

σε μειωμένη τιμή για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η μείωση στη τιμή θα πρέπει 

να παράγει αρκετές συμπληρωματικές πωλήσεις για την αντιστάθμιση της μείωσης του 

εισοδήματος. Ωστόσο, σπάνια συμβαίνει αυτό. Λίγες εταιρείες συνειδητοποιούν το 

πραγματικό κόστος της έκπτωσης. Όταν προσφέρεται έκπτωση για ένα συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα, ισχύει για όλες τις πωλήσεις του προϊόντος, οι οποίες συχνά 

οδηγούν σε καταστροφικές συνέπειες. 

 

Στρατηγική ξαφρίσματος (Price skimming) 

Στη στρατηγική αυτή, καθορίζεται μια σχετικά υψηλή τιμή και στη συνέχεια μειώνεται 

με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η στρατηγική είναι παρόμοια με τη διάκριση των 

τιμών αλλά με τον παράγοντα χρόνου. Η μείωση τιμών συνήθως ισχύει όταν οι πελάτες 

είναι σχετικά λιγότερο ευαίσθητοι στις τιμές (για παράδειγμα οι πελάτες της αγοράς 

των καλλυντικών) ή όταν επιθυμούν να αγοράσουν ένα προϊόν λόγω κάποιας 
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καινοτομίας την οποία εμπεριέχουν (ιδίως ηλεκτρονικά αντικείμενα όπως 

υπολογιστές).  

Η στρατηγική αυτή είναι εξαιρετικά χρήσιμη για την συγκομιδή των χρημάτων που 

έχουν επενδυθεί για έρευνα και ανάπτυξη. Πράγματι, μια υψηλή τιμή δεν μπορεί να 

διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά μόνο εφόσον η εταιρεία βρίσκεται σε 

μονοπωλιακή κατάσταση όσον αφορά την πρωτοτυπία του προϊόντος. 

 

Τιμολόγηση διείσδυσης (penetration pricing) 

Η τιμολόγηση διείσδυσης συνίσταται στον καθορισμό μιας αρχικής τιμής χαμηλότερης 

από αυτήν της αγοράς. Η προσδοκία είναι ότι αυτή η τιμή είναι αρκετά χαμηλή ώστε 

να αλλάξει τις αγοραστικές συνήθειες των πελατών. Στόχος είναι να επιτευχθεί 

μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Αυτή μπορεί να οριστεί ως μια παραλλαγή της 

στρατηγικής χαμηλών τιμών η οποία εμπλουτίζεται από τον παράγοντα χρόνου. Η 

τιμολόγηση διείσδυσης οδηγεί σε μείωση των τιμών και αποθαρρύνει την είσοδο 

ανταγωνιστών στην αγορά μιας και οι τιμές έχουν μειωθεί σημαντικά καθώς και το 

αντίστοιχο περιθώριο κέρδους. 

 

Διαχείριση απόδοσης (διαχείριση εσόδων) (Yield / Revenue Management) 

Ο στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η πρόβλεψη της συμπεριφοράς των πελατών και 

των ανταγωνιστών τους, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα έσοδα. Οι εταιρείες που 

χρησιμοποιούν τη στρατηγική αυτή αναθεωρούν περιοδικά τις προηγούμενες 

καταστάσεις για να αναλύσουν τις επιδράσεις των γεγονότων σε προηγούμενες 

συμπεριφορές πελατών και ανταγωνιστών. Μπορούν επίσης να εκτιμήσουν την 

επίδραση μελλοντικών γεγονότων για να προσαρμόσουν τις αποφάσεις τιμολόγησης 

τους. Η στρατηγική αυτή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για προϊόντα στα οποία ο χρόνος 

έχει πολλή μεγάλη σημασία όπως για παράδειγμα τα αεροπορικά εισιτήρια, ή τα 

φρούτα, τα τρόφιμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

4.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Το λιανικό εμπόριο αφορά την πώληση προϊόντων σε τελικούς καταναλωτές για 

προσωπική, μη επιχειρηματική χρήση. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με αυτήν τη 

διαδικασία καλούνται επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου. Οι επιχειρήσεις λιανικού 

εμπορίου πραγματοποιούν πωλήσεις όχι μόνο μέσω καταστημάτων, αλλά και μέσω 

καταλόγων, ταχυδρομικών παραγγελιών, και διαδικτύου. 

Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μεσολαβούν μεταξύ των προμηθευτών τους και των 

τελικών καταναλωτών. Οι προμηθευτές της επιχείρησης λιανικού εμπορίου μπορεί να 

είναι παραγωγοί των προϊόντων ή και ενδιάμεσοι διανομείς των προϊόντων, όπως 

χονδρέμποροι και εισαγωγείς. Αυτό εξαρτάται από τη δομή του δικτύου διανομής του 

κάθε προϊόντος που διατίθεται από την επιχείρηση λιανικού εμπορίου. 

Το λιανικό εμπόριο διευκολύνει τις συναλλαγές, αποτελώντας τον τελικό συνδετικό 

κρίκο μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Ο ρόλος του λιανικού εμπορίου δεν 

εξαντλείται στην απλή μεταβίβαση προϊόντων στο τελικό στάδιο της διανομής, αλλά 

επεκτείνεται και στην εκτέλεση σημαντικών λειτουργιών, όπως είναι η δημιουργία 

συλλογής εμπορευμάτων που απλουστεύει και διευκολύνει τον εφοδιασμό των 

καταναλωτών, και η παροχή διαφόρων εξυπηρετήσεων στους πελάτες (π.χ. 

χρηματοδότηση και πληροφόρηση). 

Η ειδικότερη διανεμητική λειτουργία του λιανικού εμπορίου είναι η διάθεση διαφόρων 

εμπορευμάτων (συλλογή) σε ένα ενιαίο σημείο πώλησης, η οποία απλουστεύει και 

καθιστά αποτελεσματική τη διαδικασία της ανταλλαγής. Το λιανικό εμπόριο 

ουσιαστικά εξομαλύνει τις κρίσιμες διαφορές χώρου, χρόνου και όρων συναλλαγής 

που υπάρχουν μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. 

 

4.2 Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Το λιανικό εμπόριο είναι ένας τομέας οικονομικής δραστηριότητας με ταχεία εξέλιξη 

και ενίοτε ραγδαίες αλλαγές. Οι αλλαγές στο λιανικό εμπόριο είναι συχνά θεμελιώδεις 

και αφορούν τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό. 

Η εξέλιξη δημιουργεί νέες μορφές εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες παραμερίζουν ή 

εκτοπίζουν τις παλαιότερες. Για παράδειγμα, κατά τη δεκαετία του 1970 άρχισε στην 

ελληνική αγορά η ανάπτυξη των σούπερ μάρκετ, τα οποία σταδιακά αντικατέστησαν 
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τα παραδοσιακά παντοπωλεία, και οδήγησαν σταδιακά μέχρι σήμερα στον οριστικό 

εκτοπισμό αυτού του τύπου καταστημάτων λιανικού εμπορίου. 

Οι μεγάλες δυνάμεις πίσω από την εξέλιξη του λιανικού εμπορίου είναι οι μεταβολές 

στις οικονομικές, κοινωνικές, και τεχνολογικές συνθήκες, σε συνδυασμό με αλλαγές 

στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Για παράδειγμα, αλλαγές στη δημογραφία, τον 

τρόπο ζωής και την καταναλωτική συμπεριφορά ανάγκασαν το λιανικό εμπόριο να 

προσαρμοστεί στην μεγαλύτερη μέση ηλικία του πληθυσμού, στην έλλειψη ελεύθερου 

χρόνου και στην ευαισθησία των καταναλωτών ως προς την τιμή. 

Η συνεχής εξέλιξη και ανανέωση των μορφών του λιανικού εμπορίου περιγράφεται με 

απλό τρόπο από τη θεωρία του «κύκλου του λιανικού εμπορίου» ή «wheel of retailing». 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου διαγράφουν έναν 

κύκλο, ο οποίος ολοκληρώνεται άλλοτε σύντομα και άλλοτε αργά, κάτω από την 

επίδραση παραγόντων οι οποίοι είναι συχνά εξωγενείς και δεν υπόκεινται στον έλεγχο 

τους. 

Ο κύκλος του λιανικού εμπορίου αρχίζει με την εμφάνιση μίας καινοτόμου 

επιχείρησης, η οποία εκπροσωπεί ένα νέο τύπο λιανεμπορικής επιχείρησης. Η νέα, 

καινοτόμος μορφή λιανικού εμπορίου προσελκύει πελατεία χάρη, κυρίως, στις 

χαμηλότερες τιμές τις οποίες μπορεί να προσφέρει λόγω αποτελεσματικότερων 

διαδικασιών και λειτουργιών σε σχέση με τις καθιερωμένες μορφές λιανικού εμπορίου. 

Για παράδειγμα, στα πρώτα στάδια της ζωής τους, τα σούπερ μάρκετ προσέλκυσαν 

πελατεία βασιζόμενα στο χαμηλότερο επίπεδο λιανικών τιμών, το οποίο κατέστη 

εφικτό από οικονομίες κλίμακας, υποκατάσταση εργασίας από κεφάλαιο, σύστημα 

αυτοεξυπηρέτησης και γενικά αποτελεσματικότερη οργάνωση των εμπορικών 

λειτουργιών. 

Στη συνέχεια, η νέα μορφή διέρχεται σε στάδιο ανάπτυξης ή αναβάθμισης (trading up), 

όπου αναπτύσσονται άλλα χαρακτηριστικά της, όπως η συλλογή των εμπορευμάτων, 

η ατμόσφαιρα των σημείων πωλήσεως και το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών. Οι 

βελτιώσεις αυτών των σημείων, όμως, επιφέρουν σχετική αύξηση του λειτουργικού 

κόστους, η οποία είτε θα μεταφερθεί στις λιανικές τιμές, είτε θα μειώσει το περιθώριο 

κέρδους. 

Με την πάροδο του χρόνου επέρχεται το στάδιο της ωριμότητας και αυξάνεται ο 

ανταγωνισμός, καθώς πληθαίνουν οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην καινοτόμο μορφή. 

Ταυτοχρόνως αυξάνονται οι δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας. Σταδιακά, η μορφή 

αυτή χάνει το πλεονέκτημα χαμηλού κόστους που την ανέδειξε και δημιουργούνται οι 
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συνθήκες για μία νέα περιστροφή του λιανεμπορικού κύκλου, η οποία θα αρχίσει με 

την εμφάνιση μίας άλλης, νέας καινοτόμου μορφής που θα εισέλθει στην αγορά με 

πλεονέκτημα χαμηλού κόστους. 

Στάδιο 

εξέλιξης 

Αριθμός 

ανταγωνιστών 

Εξέλιξη 

πωλήσεων 

Κέρδη Γενικός στόχος 

επιχείρησης 

Διοικητικός 

έλεγχος 

Επενδύσεις 

Καινοτομία Πολύ μικρός Έντονα Θετική Χαμηλά - Αύξηση 

πωλήσεων 

- Βελτίωση της 

μορφής 

Ελάχιστος Περιορισμένη 

επένδυση με 

ανάληψη 

υψηλών 

κινδύνων 

Ανάπτυξη Μέτριος Θετική Υψηλά - Αύξηση 

μεριδίου 

- Καθιέρωση 

στην αγορά 

Μέτριος Εκτεταμένη 

επένδυση για 

ανάπτυξη 

Ωριμότητα Μεγάλος Στάσιμη Οριακά 

Θετική/αρνητική 

Μέτρια - Διατήρηση 

μεριδίου 

- Αύξηση 

δυναμικότητας 

- Επιμήκυνση 

του σταδίου  

Εντατικός Ελεγχόμενη 

απόδοση 

Εικόνα 6: Ο κύκλος του λιανικού εμπορίου (Berman and Evans, 2013, p.149)23 

Συμπερασματικά, ο κύκλος του λιανικού εμπορίου είναι μία εξελικτική θεώρηση της 

αλλαγής των μορφών του λιανικού εμπορίου (Εικόνα 6). Περιγράφει την εμφάνιση, 

ανάπτυξη, ωριμότητα και αντικατάσταση τύπων λιανικού εμπορίου. Η εμφάνιση και 

εξαφάνιση των διαφόρων μορφών ερμηνεύεται κυρίως από την απόκτηση και απώλεια 

συγκριτικού πλεονεκτήματος κόστους. Το συγκριτικό πλεονέκτημα κόστους πηγάζει 

από χαρακτηριστικά της νέας μορφής όπως οικονομίες κλίμακας, αποδοτικότερη 

ενσωμάτωση τεχνολογίας, οικονομικότερο εφοδιασμό, οικονομικότερη έκθεση και 

πώληση εμπορευμάτων, αποτελεσματικότερη διαφήμιση, κ.τ.λ. 

 

4.3 Ο ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Ο κύκλος του λιανεμπορίου μπορεί να επεκταθεί με την έννοια του κύκλου ζωής των 

διαφόρων μορφών, ο οποίος διακρίνει τέσσερα στάδια εξέλιξης: την καινοτομία, την 

ανάπτυξη, την ωριμότητα, και την παρακμή. Ο κύκλος ζωής των μορφών λιανικού 

εμπορίου αποτελεί θεώρηση παρόμοια με τον κύκλο ζωής προϊόντος, όπου 

διαγράφονται τα στάδια εξέλιξης ενός προϊόντος. 

                                                           
23 Berman, B.R., and J.R. Evans (2013), Retail Management: A strategic approach, 12th edition, Pearson. 
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Ο κύκλος ζωής προϊόντος (product life cycle) είναι μία θεωρία η οποία περιγράφει την 

εξέλιξη ενός προϊόντος στην αγορά. Σύμφωνα με τη γνωστή αυτή θεωρία, η ζήτηση 

και οι πωλήσεις ενός προϊόντος εξελίσσονται διαχρονικά και διέρχονται από στάδια 

εισαγωγής, ανάπτυξης, ωριμότητας, και παρακμής. Η ζήτηση αυξάνεται διαχρονικά 

στα στάδια εισαγωγής και ανάπτυξης, σταθεροποιείται στο στάδιο της ωριμότητας και 

μειώνεται στο στάδιο της παρακμής. Ο κύκλος ζωής προϊόντος προδιαγράφει την 

πορεία του προϊόντος. Για παράδειγμα, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας έχουν εξέλιξη 

ζήτησης που ταιριάζει με τις προδιαγραφές της θεωρίας. Ωστόσο, πολλά προϊόντα ή 

υπηρεσίες δεν ακολουθούν την εξέλιξη μίας τυπικής καμπύλης κύκλου ζωής. Η 

χρησιμότητα της θεωρίας είναι μεγάλη, διότι σε κάθε στάδιο του κύκλου οι συνθήκες 

της αγοράς μεταβάλλονται και, κατά συνέπεια, οι συνιστώμενες στρατηγικές 

διαφέρουν. Ουσιαστικά, η θεωρία του κύκλου ζωής συνδέει τη διαχρονική εξέλιξη της 

αγοράς με τη στρατηγική του marketing. 

Ο κύκλος ζωής των μορφών λιανικού εμπορίου έχει παρόμοια εξέλιξη. Το πρώτο 

στάδιο είναι η καινοτομία. Εμφανίζεται ένας νέος τύπος λιανεμπορικής επιχείρησης, ο 

οποίος ενσωματώνει ένα ή περισσότερα ουσιώδη πλεονεκτήματα έναντι των 

υπαρχόντων τύπων. Τα πιθανά πλεονεκτήματα μπορεί να είναι οικονομικής φύσεως, 

αλλά μπορεί να επεκτείνονται και σε άλλα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, όπως 

συλλογή εμπορευμάτων, διευκόλυνση των πελατών, πρόσθετες υπηρεσίες, κ.τ.λ. Ο 

κύκλος εργασιών αυξάνεται ραγδαία, αλλά παραμένει οπωσδήποτε χαμηλός, ούτως 

ώστε τα κέρδη να παραμένουν σχετικά μικρά. Η χαμηλή κερδοφορία του πρώτου 

σταδίου σχετίζεται και με τα αυξημένα κόστη που παρατηρούνται μέχρι να 

ομαλοποιηθεί η γενικότερη λειτουργία της καινοτόμου επιχείρησης. 

Η ανάπτυξη είναι το δεύτερο στάδιο του κύκλου ζωής. Παρατηρείται άνοδος 

πωλήσεων και κερδών και γενικότερη επέκταση αυτής της μορφής του λιανικού 

εμπορίου, οι επιχειρήσεις της οποίας απορροφούν αυξανόμενο μερίδιο αγοράς. Η 

επίτευξη μεγαλύτερων πωλήσεων υποστηρίζει οικονομίες κλίμακας, οι οποίες δρουν 

συμπιεστικά στο κόστος. Προς το τέλος του αναπτυξιακού σταδίου, πωλήσεις και 

κέρδη προσεγγίζουν το μέγιστο ύψος τους. Το τελευταίο διαγράφεται στο στάδιο της 

ωριμότητας, και μετά η τάση είναι μάλλον πτωτική. Το μερίδιο αγοράς δεν μπορεί να 

αυξηθεί περισσότερο, ενώ εμφανίζονται διοικητικά και διαχειριστικά προβλήματα. Ο 

ανταγωνισμός είναι εντονότερος, καθώς το πλήθος των ομοειδών επιχειρήσεων έχει 

αυξηθεί και επίσης έχουν εμφανισθεί νέοι τύποι ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Το 

στάδιο της παρακμής δεν είναι βέβαιο ότι θα παρατηρηθεί εμπειρικά, καθώς συχνά 
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αποφεύγεται μέσω της ανανέωσης και επανατοποθέτησης της επιχείρησης στην αγορά. 

Όπου παρατηρείται, όμως, χαρακτηρίζεται από ύφεση του μεριδίου αγοράς, πτώση του 

απολύτου ύψους των πωλήσεων, οριακά κέρδη ή ζημίες και γενικευμένη αδυναμία της 

παρακμάζουσας μορφής έναντι του ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, τα παραδοσιακά 

παντοπωλεία δεν κατόρθωσαν να αποφύγουν την είσοδο τους στο τελευταίο εξελικτικό 

στάδιο, όντας ανίκανα να αναμορφωθούν και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. 

Η καθιέρωση των σούπερ μάρκετ τα εισήγαγε στο στάδιο της παρακμής και τελικά 

οδηγήθηκαν στον οριστικό εκτοπισμό τους. 

Μία άλλη εναλλακτική θεώρηση της εξέλιξης του λιανικού εμπορίου είναι το 

«ακορντεόν του λιανικού εμπορίου» ή retail accordion model (Hollander, S.C., 1966)24. 

Η θεώρηση αυτή υποστηρίζει ότι το λιανικό εμπόριο εναλλάσσεται μεταξύ μορφών με 

μεγάλο εύρος και μικρό βάθος συλλογής και μορφών με μικρό εύρος και μεγάλο βάθος 

συλλογής. Η θεωρία αυτή, δηλαδή, περιγράφει την εναλλαγή γενικών και 

εξειδικευμένων καταστημάτων ως την εκάστοτε κυρίαρχη μορφή του λιανικού 

εμπορίου. 

 

4.4 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Η συγκέντρωση του λιανικού εμπορίου σε λιγότερες, μεγαλύτερες επιχειρήσεις 

απετέλεσε και αποτελεί χαρακτηριστικό πολλών εμπορικών κλάδων. Το λιανικό 

εμπόριο ήταν ανέκαθεν ένας τομέας οικονομικής δραστηριότητας με σχετικά μεγάλο 

αριθμό επιχειρήσεων. Τα χαμηλά εμπόδια εισόδου και εξόδου από την αγορά και οι 

ιδιομορφίες της διανομής πολλών προϊόντων συντελούν στη διατήρηση έντονου 

ανταγωνισμού και μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων σε διάφορους εμπορικούς κλάδους. 

Εντούτοις, παρατηρείται αυξανόμενη συγκέντρωση σε ορισμένες αγορές, στις οποίες 

το μεγάλο μέγεθος αποτελεί σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα. Για παράδειγμα, στις 

αγορές τροφίμων, ποτών και ειδών οικιακής χρήσεως, κυριαρχούν μεγάλες 

επιχειρήσεις με αλυσίδες καταστημάτων, και οι γενικότερες συνθήκες κάνουν την 

επιβίωση μικρότερων επιχειρήσεων σημαντικά δυσκολότερη. Τα κύρια 

πλεονεκτήματα που πηγάζουν από το μεγάλο μέγεθος, δηλαδή, οι οικονομίες κλίμακας 

του λιανικού εμπορίου, είναι τα εξής: 

                                                           
24 Hollander, S.C. (1966) 'Notes on the retail accordion', Journal of Retailing 42 (Summer): 29–40. 
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i) Οικονομίες στην αγορά των προϊόντων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού 

εμπορίου αγοράζουν από τους προμηθευτές σε μεγαλύτερες ποσότητες και, 

λόγω της σπουδαιότητας τους, έχουν τη δύναμη να επιβάλλονται. Επομένως, 

εξασφαλίζουν καλύτερους όρους προμήθειας και χαμηλότερες τιμές. 

ii) Αποφυγή μεσαζόντων. Συχνά, μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου 

εφοδιάζονται απευθείας από τους παραγωγούς, χωρίς τη μεσολάβηση 

χονδρεμπόρων ή άλλων ενδιαμέσων. 

iii) Προνομιακή πρόσβαση σε εμπορεύματα. Οι μεγάλοι έμποροι εφοδιάζονται 

ευκολότερα, ταχύτερα και φθηνότερα με όποιο προϊόν θελήσουν για τη 

συλλογή τους, αφού είναι σπουδαίοι πελάτες για παραγωγούς και διανομείς. 

iv) Εξειδίκευση προσωπικού και υψηλή παραγωγικότητα, η οποία καθίσταται 

δυνατή λόγω της μεγάλης κλίμακας των εργασιών. 

v) Αποτελεσματικότερη διαφήμιση. Οι μεγάλοι έμποροι έχουν στη διάθεση τους 

μεγάλη ποικιλία μέσων και μπορούν να διαφημιστούν αποτελεσματικότερα. 

Πρώτον, μπορούν να διαφημιστούν με μέσα μαζικής επικοινωνίας ή εθνικής 

εμβέλειας, εφόσον η πελατεία τους είναι ευρύτερη και δεν περιορίζεται τοπικά. 

Δεύτερον, λόγω της μεγάλης κλίμακας των εργασιών τους, ο καταμερισμός των 

διαφημιστικών εξόδων γίνεται σε μεγάλο όγκο πωλήσεων και η μικρή μέση 

επιβάρυνση είναι χαμηλότερη. Τρίτον, έχουν την οικονομική δυνατότητα να 

επιλέξουν μεταξύ πολλών εναλλακτικών τρόπων διαφήμισης και προβολής, η 

οποία συχνά γίνεται με τη συνεργασία των προμηθευτών τους. 

vi) Τεχνολογική υπεροχή. Οι μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου έχουν το 

μέγεθος και τους πόρους για την οικονομική εφαρμογή προηγμένης 

τεχνολογίας στις λειτουργίες τους. Η ενσωμάτωση υψηλής τεχνολογίας σε 

διαδικασίες διαχείρισης, διοίκησης και πώλησης οδηγεί σε 

αποτελεσματικότερη λειτουργία. 

Ωστόσο, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δεν έχουν καθολικό 

πλεονέκτημα έναντι των μικρών. Διάφοροι παράγοντες που διαφέρουν κατά περίπτωση 

καθιστούν δυσχερή τη διατύπωση ενός απόλυτου κανόνα. Για παράδειγμα, οι 

μικρότερες επιχειρήσεις μπορεί να έχουν πλεονέκτημα σε χαρακτηριστικά όπως είναι 

η λειτουργική ευελιξία, η ιδιαιτερότητα της συλλογής, η ατμόσφαιρα του 

καταστήματος, το επίπεδο εξυπηρέτησης, οι προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες, 

κ.τ.λ. 
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4.5 Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Μία άλλη διαφωτιστική έννοια σχετικά με τον ανταγωνισμό στη λιανική αγορά είναι η 

δομή του ανταγωνισμού. Η δομή της λιανικής αγοράς διακρίνεται σε τέσσερις βασικές 

μορφές: τον τέλειο ανταγωνισμό, τον μονοπωλιακό ανταγωνισμό, το ολιγοπώλιο και 

το μονοπώλιο. 

Ο τέλειος ανταγωνισμός χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό λιανοπωλητών, οι οποίοι 

διαθέτουν στην αγορά ομοιογενή εμπορεύματα. Τα εμπόδια εισόδου στην αγορά είναι, 

ουσιαστικά, ανύπαρκτα. Δεν χρειάζονται οικονομίες κλίμακας για να επιβιώσεις στην 

αγορά, ούτε μεγάλα κεφάλαια για έναρξη εμπορικής δραστηριότητας. Τα νομικά 

εμπόδια είναι ασήμαντα ή ανύπαρκτα και η πρόσβαση στα δίκτυα διανομής 

(χονδρέμπορους, παραγωγούς) είναι εύκολη. Ο ανταγωνισμός τιμών είναι τόσο 

έντονος που καθίσταται εξισωτικός, δηλαδή, κάθε λιανοπωλητής πρέπει να αποδεχθεί 

την αγοραία τιμή που διαμορφώνεται συνολικά από τις δυνάμεις της προσφοράς και 

της ζήτησης. Παράδειγμα τέλειας ανταγωνιστικής λιανικής αγοράς είναι οι ανοικτές ή 

«λαϊκές» αγορές αγροτικών προϊόντων. 

Ο μονοπωλιακός ανταγωνισμός χαρακτηρίζεται από μέτριο αριθμό λιανοπωλητών, οι 

οποίοι εμφανίζονται στην αγορά διαφοροποιημένοι σε χαρακτηριστικά όπως τη 

συλλογή, ατμόσφαιρα, εξυπηρέτηση, κ.τ.λ. Τα εμπόδια εισόδου στην αγορά είναι 

μέτρια, διότι απαιτούνται μεταξύ άλλων σημαντικές επενδύσεις. Ο ανταγωνισμός 

τιμών είναι έντονος. Παράδειγμα μονοπωλιακού ανταγωνισμού είναι ο κλάδος των 

σούπερ μάρκετ, ο οποίος στην Ελλάδα δεν έχει λάβει ακόμη χαρακτηριστικά 

ολιγοπωλίου. 

Η ολιγοπωλιακή λιανική αγορά έχει μικρό αριθμό πωλητών, με μεγάλη συγκέντρωση 

των πωλήσεων σε ακόμα λιγότερες επιχειρήσεις. Η διαφοροποίηση των λιανοπωλητών 

μπορεί να είναι από μικρή μέχρι έντονη, σε χαρακτηριστικά όπως τη συλλογή, 

εξυπηρέτηση, κ.τ.λ. Οι στρατηγικές κινήσεις κάθε λιανοπωλητή γίνονται άμεσα 

αντιληπτές από τους υπόλοιπους και επιφέρουν αντιδράσεις. Συχνά, η ολιγοπωλιακή 

δομή της αγοράς υποκινεί συνεργασίες μεταξύ των πωλητών με σκοπό τον περιορισμό 

του ανταγωνισμού. Όταν παρατηρείται αυτό, ο στρατηγικός συντονισμός των 

ολιγοπωλίων μπορεί να προκύπτει από μεταξύ τους συνεννόηση ή ως άθροισμα 

ατομικών στρατηγικών. Ο ανταγωνισμός τιμών είναι σχετικός με τη συγκεκριμένη 

αγορά, αλλά γενικά αποφεύγεται μακροχρονίως. Παράδειγμα μονοπωλιακής λιανικής 

αγοράς είναι οι αλυσίδες καυσίμων και οι αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών. 
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Οι μονοπωλιακές λιανικές αγορές είναι πολύ σπάνιες, ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο. 

Ωστόσο, μονοπωλιακά φαινόμενα μπορεί να παρατηρηθούν σε μικρές τοπικές αγορές. 

Για παράδειγμα, μία μικρή πόλη μπορεί να έχει ένα μόνο κατάστημα αθλητικών ειδών. 

Η ισχύς αυτών των τοπικών μονοπωλίων εξαρτάται, φυσικά, από την ευχέρεια 

πρόσβασης των πελατών σε γειτονικές αγορές, τη διάθεση μέρους της συλλογής από 

διαφορετικά καταστήματα, και τη γενικότερη ελαστικότητα της ζήτησης σε σχέση με 

τα σχετικά εμπορεύματα. 

 

4.6 ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με το 

ιδιοκτησιακό και νομικό καθεστώς τους, και με τη στρατηγική τους. 

Με βάση το κριτήριο της ιδιοκτησίας, διακρίνουμε τους ακόλουθους τύπους 

(Παπαβασιλείου N και Ήντουνας Κ. , 2005): 

- Ανεξάρτητες επιχειρήσεις: Πρόκειται για εμπόρους με ένα κατάστημα, οι 

οποίοι λειτουργούν ανεξάρτητα και δεν αποτελούν μέρος μίας αλυσίδας ή ενός 

καθέτου συστήματος διανομής (π.χ., franchising). Ο τύπος αυτός 

αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου 

και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος στην Ελλάδα. 

Υπάρχουν μικρά εμπόδια εισόδου στην αγορά για μία ανεξάρτητη μικρομεσαία 

επιχείρηση λιανικού εμπορίου, κυρίως λόγω των σχετικά μικρών κεφαλαίων 

και των απλών παραγωγικών συντελεστών που απαιτούνται για τη λειτουργία 

της. Εντούτοις, ο ανταγωνισμός είναι γενικά έντονος και πηγάζει κυρίως από 

το μεγάλο πλήθος των επιχειρήσεων αυτού του τύπου σε μία αγορά. 

Η συγκεκριμένη ιδιοκτησιακή μορφή δεν είναι απαραίτητο να σχετίζεται με 

ορισμένες στρατηγικές marketing. Συνήθως, όμως, παρατηρούνται 

χαρακτηριστικά στρατηγικές που συνδέονται με μικρότερο μέγεθος, όπως 

μικρότερη συλλογή και σχετικά υψηλότερο επίπεδο τιμών σε σχέση με ομοειδή 

καταστήματα μεγαλύτερου μεγέθους. 

- Μεγάλες εταιρικές αλυσίδες: Πρόκειται για αλυσίδες καταστημάτων που 

εμπορεύονται παρόμοιες συλλογές, ανήκουν στην ίδια εταιρεία και έχουν 

ενιαίο κεντρικό σχεδιασμό. Διαθέτουν πολλαπλά καταστήματα, τα οποία 

σχηματίζουν ένα χωρικά κατανεμημένο δίκτυο σημείων πωλήσεως. 
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Οι αλυσίδες λιανικού εμπορίου προμηθεύονται εμπορεύματα είτε κατευθείαν 

από τον παραγωγό, είτε από μεγάλους μεσάζοντες. Γενικά, το μείγμα marketing 

μίας αλυσίδας είναι κεντρικά σχεδιασμένο, αν και μπορεί να παρουσιάζει 

τοπικές διαφοροποιήσεις, οι οποίες αντανακλούν τις ιδιαιτερότητες της 

αντίστοιχης τοπικής αγοράς του κάθε καταστήματος. Στο σύγχρονο λιανικό 

εμπόριο, τα εμπορικά πλεονεκτήματα των εταιρικών αλυσίδων είναι διάφορα. 

Η αλυσίδα μπορεί να πωλεί σε χαμηλότερες τιμές από άλλα καταστήματα με 

ομοειδή συλλογή εμπορευμάτων.. 

- Συνεργατικές αλυσίδες καταστημάτων: Πρόκειται για μορφές συνεργασίας 

ανεξάρτητων εμπορικών επιχειρήσεων, οι οποίες σχηματίζουν ένα ενιαίο 

δίκτυο σημείων πωλήσεως. Οι συνεργατικές αλυσίδες δημιουργούνται από τα 

μέλη τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό των εταιρικών 

αλυσίδων και να εξασφαλίσουν τα οφέλη από μία πολλαπλάσιας κλίμακας 

επιχείρηση, όπως συγκεντρωτικές προμήθειες και ισχύ στα δίκτυα διανομής, 

εκτενέστερη αγορά και αξιοποίηση διαφημιστικών μέσων, ανάπτυξη κοινής και 

ευρύτερα γνωστής επωνυμίας, αποτελεσματικότερες λειτουργίες και 

συστήματα. 

- Συνεταιριστικά καταστήματα: Τα συνεταιριστικά καταστήματα ανήκουν σε 

συνεταιρισμούς καταναλωτών ή παραγωγών. Οι συνεταιρισμοί καταναλωτών 

είναι οργανισμοί λιανικού εμπορίου που ανήκουν σε ενώσεις καταναλωτών και 

λειτουργούν προς όφελος των τελευταίων. Οι συνεταιρισμοί καταναλωτών δεν 

είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος τύπος επιχείρησης λιανικού εμπορίου. Οι 

αγροτικοί συνεταιρισμοί διατηρούν ενίοτε σημεία πώλησης, στα οποία 

διαθέτουν προϊόντα παραγωγής τους απευθείας στον τελικό καταναλωτή. 

- Μισθωμένα τμήματα καταστημάτων: Ο τύπος αυτός αφορά τη μίσθωση ή 

παραχώρηση ενός τμήματος μέσα σε ένα μεγάλο κατάστημα. Ο μισθωτής είναι 

έμπορος με εξειδίκευση σε κάποια συγκεκριμένα εμπορεύματα ή γνωστή 

μάρκα προϊόντων, όπως Gucci, Channel, κ.τ.λ. 

- Πρατήρια κατασκευαστή: Τα πρατήρια κατασκευαστή είναι καταστήματα 

ιδιοκτησίας μίας βιομηχανικής επιχειρήσης, η οποία χρησιμοποιεί ιδιόκτητα 

σημεία λιανικής πώλησης για να διανέμει κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή. 

Τα βιομηχανικά πρατήρια μπορεί να συνδυάζονται και με διανομή των 

προϊόντων της ιδιοκτήτριας βιομηχανίας μέσω εναλλακτικών δικτύων. Σε 
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ορισμένες περιπτώσεις, τα πρατήρια εργοστασίων διαθέτουν εμπορεύματα υπό 

εκκαθάριση. 

- Καταστήματα αποκλειστικότητας (franchising): Το κατάστημα 

αποκλειστικότητας ανήκει σε δίκτυο σημείων πώλησης φέρει το δικαίωμα 

χρήσεως της επωνυμίας και διάθεσης των προϊόντων μίας επιχείρησης, η οποία 

τα παραχωρεί με αντάλλαγμα οικονομικές απολαβές και συμμόρφωση με 

συγκεκριμένες προδιαγραφές λειτουργίας. Πρόκειται για καθετοποιημένο 

σύστημα marketing. Διακρίνονται δυο είδη δικτύων franchising. 

Το πρώτο είδος αφορά μία συμφωνία παραχώρησης του δικαιώματος διάθεσης 

των προϊόντων του κατασκευαστή και της χρήσεως της μάρκας του για 

επικοινωνιακούς σκοπούς, όπως προβολή και διαφήμιση. Ειδικοί όροι διέπουν 

τη συνεργασία της μητρικής εταιρείας (franchiser) και της επιχειρηματικής 

μονάδας που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο σημείο πώλησης (franchisee). 

Το δεύτερο είδος προϋποθέτει εκτενέστερη συνεργασία και αυστηρότερη 

ρύθμιση της λειτουργίας της επιχειρηματικής μονάδας. Η μητρική εταιρεία 

παραχωρεί στον franchisee όχι απλώς το δικαίωμα χρήσεως μάρκας και 

διάθεσης προϊόντων, αλλά ένα συνολικό σύστημα λειτουργίας. 

Με βάση το κριτήριο της εμπορικής στρατηγικής, διακρίνουμε τους εξής βασικούς 

τύπους (Παπαβασιλείου N και Ήντουνας Κ. , 2005): 

- Καταστήματα ευκολίας (convenience stores): Τα καταστήματα ευκολίας έχουν 

μικρό εύρος και βάθος συλλογής, Ασχολούνται κυρίως με ορισμένα τρόφιμα 

και είδη καθημερινής χρήσεως. Λειτουργούν συχνά με διευρυμένο ωράριο και 

παραμένουν ανοικτά ακόμα και κάποιες αργίες. Χαρακτηριστικό των 

εμπορευμάτων της συλλογής τους είναι η συχνή αγορά και κατανάλωση (π.χ. 

γάλα, παγωτά, αναψυκτικά) και η μικρή δαπάνη που απαιτείται για την 

προμήθεια τους. Εξυπηρετούν τις ανάγκες ατόμων που κατοικούν, εργάζονται 

ή διέρχονται από τον τόπο εγκατάστασης τους. Πωλούν σε σχετικά υψηλότερες 

τιμές, αλλά λόγω της εγγύτητας τους και του ωραρίου τους προσφέρουν 

ευκολία στους πελάτες τους. Ο πελάτης κινείται με γνώμονα την ευκολία 

(convenience shopping) και προτιμά κοντινά σημεία πωλήσεων. 

- Εξειδικευμένα καταστήματα (specialty stores): Τα εξειδικευμένα καταστήματα 

προσφέρουν ένα πολύ μικρό εύρος και πολύ μεγάλο βάθος συλλογής. Είναι 

λιανεμπορικές επιχειρήσεις που εξειδικεύονται σε μία πολύ συγκεκριμένη 

γραμμή προϊόντων, την οποία διαθέτουν, φυσικά, σε μεγάλη ποικιλία. 
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Οι τιμές σε αυτά είναι υψηλές και εξίσου υψηλό είναι το επίπεδο εξυπηρέτησης 

των πελατών. Απευθύνονται σε πελάτες που θέλουν μεγάλη ποικιλία σε κάποιο 

συγκεκριμένο προϊόν, εκτεταμένη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και ποιοτικό 

περιβάλλον. Πολλά εξειδικευμένα καταστήματα είναι ανεξάρτητες 

επιχειρήσεις μικρού μεγέθους. Απευθύνονται συχνά σε ένα ιδιαίτερο τμήμα της 

αγοράς, και μπορεί να έχουν σταθερή πελατεία. 

- Καταστήματα ποικιλίας προϊόντων (variety stores): Τα καταστήματα ποικιλίας 

προσφέρουν ποικιλία προϊόντων καθημερινής χρήσεως, με έμφαση στα 

τρόφιμα, και σε τιμές οι οποίες είναι χαμηλότερες από ότι στα καταστήματα 

ευκολίας αλλά υψηλότερες από ότι στα σούπερ μάρκετ. Συχνά λειτουργούν με 

σύστημα αυτοεξυπηρέτησης (μίνι μάρκετ), αν και παραδοσιακά έχουν 

προσωπική εξυπηρέτηση (παντοπωλεία). 

- Σούπερ μάρκετ: Τα σούπερ μάρκετ χαρακτηρίζονται από σχετικά μεγάλο εύρος 

και βάθος συλλογής, χαμηλές ή μέτριες τιμές, και σύστημα αυτοεξυπηρέτησης 

(self service). Η έμφαση στις τιμές δεν είναι ίδια μεταξύ των σούπερ μάρκετ, 

αυτές όμως είναι πάντα ανταγωνιστικές σε σχέση με άλλους τύπους 

καταστημάτων. Σε κάθε περίπτωση, τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν με μικρό 

περιθώριο κέρδους και τα κέρδη τους, φυσικά, πηγάζουν από τον μεγάλο όγκο 

πωλήσεων. 

Τα σούπερ μάρκετ εμφανίζονται με σημαντικές διαφορές μεγέθους, αλλά 

χαρακτηρίζονται ως επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου όπου εξοπλισμός και 

τεχνολογία είναι κρίσιμες παράμετροι της λειτουργίας τους. Οι αρχές 

λειτουργίας και διοίκησης των σούπερ μάρκετ αποτελούν σήμερα πρότυπα για 

άλλες μορφές λιανικού εμπορίου, λόγω της εξαιρετικής αποτελεσματικότητας 

και της ενσωμάτωσης προηγμένων μεθόδων μάνατζμεντ και τεχνολογιών. 

- Πολυκαταστήματα (department stores): Τα πολυκαταστήματα είναι μορφές 

λιανικού εμπορίου με πολύ μεγάλο εύρος και βάθος συλλογής. Το μέγεθος των 

εν λόγω καταστημάτων είναι μεγάλο. Τα πολυκαταστήματα διαθέτουν 

οργάνωση εκτεταμένης συλλογής σε πολλά τμήματα για κάθε ομάδα 

προϊόντων, όπως ένδυση, υπόδηση, παιχνίδια, ηλεκτρικά είδη, αθλητικά είδη. 

Οι τιμές τους δεν είναι οι χαμηλότερες της αγοράς στα συγκεκριμένα 

εμπορεύματα και μπορεί να είναι κατά περίπτωση αρκετά υψηλές. Το επίπεδο 

εξυπηρέτησης είναι υψηλό και προσφέρουν διάφορες περιφερειακές υπηρεσίες 

στον πελάτη. Τα πολυκαταστήματα προσφέρουν συνήθως περιβάλλον και 
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εγκαταστάσεις υψηλού επιπέδου. Ο τόπος εγκατάστασης είναι κεντρικός και 

τοποθετούνται σε κύριες εμπορικές ζώνες, όπου το κόστος είναι αξιόλογο. Η 

προσωπική εξυπηρέτηση είναι εκτεταμένη, αλλά δεν ασκείται πίεση στον 

πελάτη. Τα πολυκαταστήματα συχνά έχουν τη μορφή αλυσίδων με εθνική 

κάλυψη στις χώρες όπου λειτουργούν. Το λειτουργικό κόστος τους είναι υψηλό, 

διότι απασχολούν πολλούς εργαζόμενους και χρησιμοποιούν υψηλής ποιότητας 

κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. Τα πολυκαταστήματα είναι μία μορφή επιχείρησης 

εντάσεως εργασίας, λόγω της υψηλής συμμετοχής των δαπανών προσωπικού 

στο κόστος λειτουργίας. Εντούτοις, τα μεγάλα πολυκαταστήματα και 

ιδιαιτέρως οι αλυσίδες πολυκαταστημάτων απολαμβάνουν σημαντικές 

οικονομίες κλίμακας, οι οποίες προκύπτουν από το μέγεθος τους. 

- Γενικά εκπτωτικά καταστήματα (discount stores): Χαρακτηριστικό αυτών των 

καταστημάτων είναι οι χαμηλές τιμές. Η συλλογή τους μπορεί να είναι ενίοτε 

εκτενής, αλλά έχει πάντα μικρό βάθος σε κάθε ομάδα προϊόντων. Έχουν μικρές 

δαπάνες προσωπικού, χαμηλά ενοίκια και φθηνό εξοπλισμό. Η εξυπηρέτηση 

είναι περιορισμένη και, επομένως, το κόστος εργασίας μικρό. Ανάλογες 

εξοικονομήσεις γίνονται στον τομέα της εγκατάστασης, για την οποία 

επιλέγονται περιοχές με χαμηλό κόστος ακινήτων. Επιδιώκεται η μεγάλη 

ταχύτητα κυκλοφορίας εμπορευμάτων, ώστε να μεγιστοποιείται η 

αποδοτικότητα του εκθεσιακού χώρου. 

- Εξειδικευμένα εκπτωτικά καταστήματα (category killers): Πρόκειται για 

εκπτωτικά καταστήματα με ιδιαίτερα μικρό εύρος και μεγάλο βάθος συλλογής. 

Εξειδικεύονται σε μία πολύ συγκεκριμένη γραμμή προϊόντων, την οποία 

διαθέτουν σε ποικιλία και σε πολύ χαμηλές τιμές. Οι συνήθεις γραμμές 

εξειδίκευσης είναι, μεταξύ άλλων, έπιπλα, υπολογιστές και περιφερειακά, και 

εργαλεία. Οι τιμές είναι τόσο χαμηλές, ώστε εξοντώνουν τον ανταγωνισμό στη 

συγκεκριμένη κατηγορία εμπορευμάτων, γι' αυτό και αποκαλούνται category 

killers. 

Τα εμπορεύματα ανήκουν σε μία γραμμή προϊόντων (π.χ. προσωπικοί 

υπολογιστές) ή σε λίγες σχετικές (π.χ., προσωπικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, 

περιφερειακά και εξαρτήματα υπολογιστών). Είναι κρίσιμη η εξειδίκευση σε 

περιορισμένο εύρος εμπορευμάτων, για διάφορους λόγους. Πρώτον, η 

εξειδίκευση οδηγεί σε όγκους πωλήσεων οι οποίοι επιτρέπουν εφοδιασμό σε 

χαμηλές τιμές χονδρικής, ή καθιστά συμφέρουσα την ανάληψη της παραγωγής 
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από την ίδια την επιχείρηση σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις ή σε φασόν. 

Δεύτερον, η εξειδίκευση απλοποιεί σημαντικά τη λειτουργία και τα συστήματα 

της επιχείρησης, μειώνοντας το κόστος. Τρίτον, η εξειδίκευση συνδέει το 

όνομα του καταστήματος με τη σχετική κατηγορία και προκαλεί εύκολους 

συνειρμούς στον καταναλωτή, π.χ., «για φθηνό υπολογιστή θα πάω στο τάδε 

κατάστημα». 

Η επιβίωση αυτού του τύπου καταστήματος χρειάζεται, εκτός από συστηματική 

και μεγάλη συμπίεση του κόστους, μεγάλο όγκο πωλήσεων και κυκλοφορία. 

Για να γίνει αυτό εφικτό, η εξειδικευμένη εκπτωτική επιχείρηση επιλέγει 

περιοχές με ικανή δυναμικότητα πελατείας. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να είναι 

πολύ κοντά στον πελάτη. Συνήθως, τα προϊόντα είναι κάποιας αξίας και 

δικαιολογούν την αναζήτηση καλύτερης προσφοράς σε μακρινά καταστήματα. 

Ένα καλύτερο προϊόν ή μία συμφέρουσα τιμή μπορεί να αντισταθμίσει την 

απώλεια που υπέστη ο αγοραστής για να φτάσει στο μακρινό σημείο πώλησης. 

Καθώς, επίσης, οι καταναλωτές δεν προβαίνουν συχνά σε αγορές τέτοιων 

εμπορευμάτων, δεν έχει γι’ αυτούς ιδιαίτερο σωρευτικό κόστος η κάλυψη της 

απόστασης που μεσολαβεί μεταξύ πελάτη και καταστήματος. 

- Καταστήματα (αποθήκες) καταλόγου (catalogue showrooms): Τα καταστήματα 

καταλόγου προσφέρουν μία ευρεία αλλά ρηχή συλλογή εμπορευμάτων σε 

ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Τα χαρακτηρίζει η πολύ περιορισμένη εξυπηρέτηση. 

Τα εμπορεύματα δεν εκτίθενται προς πώληση σε φυσική μορφή μέσα στο 

κατάστημα, εκτός από μερικά δείγματα τους. Η επιλογή των προϊόντων από τον 

πελάτη γίνεται μέσω καταλόγων, οι οποίοι περιγράφουν τα εμπορεύματα. Η 

παραγγελία γίνεται μέσω ειδικών εντύπων, στα οποία ο πελάτης σημειώνει ποια 

προϊόντα θέλει. Κατόπιν, τα προϊόντα ανασύρονται από την αποθήκη του 

καταστήματος. Με το σύστημα πωλήσεων μέσω καταλόγων, η επιχείρηση 

κάνει σημαντική εξοικονόμηση σε εκθεσιακό χώρο, προσωπικό πωλήσεων, 

διαμόρφωση περιβάλλοντος και εξοπλισμό. Τα καταστήματα ή αποθήκες 

καταλόγου πωλούν μη φθαρτά, τυποποιημένα προϊόντα που δεν επηρεάζονται 

πολύ από τη μόδα, όπως ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, έπιπλα, κ.τ.λ. Οι επιχειρήσεις 

αυτές οργανώνονται ενίοτε σε αλυσίδες, όπως είναι η βρετανική αλυσίδα 

καταλόγων Argos. Στη διαμόρφωση χαμηλών τιμών συμβάλλουν, εκτός από το 

ιδιαίτερο σύστημα πώλησης, οι μεγάλες ποσότητες εφοδιασμού.  
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4.7 ΣΤΟΧΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Ο στόχος κάθε λιανέμπορου, όπως συμβαίνει με τους άλλους επιχειρηματίες όλων των 

κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας, είναι η μεγιστοποίηση των κερδών του. Ένα 

από τα βασικότερα μέτρα, που πρέπει να λάβει ο λιανέμπορος, προκειμένου να επιτύχει 

τον παραπάνω στόχο είναι η καθιέρωση μιας ορθής τιμολογιακής πολιτικής για τα 

προϊόντα που διαχειρίζεται. Υπάρχουν ορισμένα σημεία, που έχουν σχέση με την 

τιμολόγηση για μεγιστοποίηση των κερδών και τα οποία πρέπει να είναι ξεκάθαρα στο 

λιανέμπορο από την αρχή. 

i) Ο λιανέμπορος θα πρέπει να αποβλέπει σε μια μακροχρόνια τιμολογιακή 

πολιτική. Όταν αυτός ξεκινήσει την επιχείρηση του, ίσως να πωλεί τα 

εμπορεύματα του σε χαμηλές τιμές, για να δημιουργήσει πελατεία. 

Βραχυχρόνια, μια τέτοια πολιτική μπορεί να μη μεγιστοποιεί τα κέρδη της 

επιχείρησης, αλλά αν αυτή η πολιτική προσελκύει πελατεία και αυξάνεται ο 

όγκος των πωλήσεων ίσως μακροχρόνια η επιχείρηση να μεγιστοποιεί τα κέρδη 

της. 

ii) Όταν ο λιανέμπορος τιμολογεί τα εμπορεύματα του, με στόχο τη μεγιστοποίηση 

των κερδών του, αυτό δε σημαίνει πως κάθε ένα εμπόρευμα πρέπει να δίδει και 

ένα κέρδος στην επιχείρηση. Αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει το λιανέμπορο 

είναι η μεγιστοποίηση των συνολικών κερδών της επιχείρησης του, που θα 

προέρχεται από το σύνολο των εμπορευμάτων που διαχειρίζεται και όχι από 

κάθε ένα εμπόρευμα χωριστά. Κατά την τιμολόγηση των εμπορευμάτων ο 

λιανέμπορος θα πρέπει να αποδεχθεί το γεγονός, ότι κάτω από ορισμένες 

συνθήκες της αγοράς, δεν είναι δυνατό να περιμένει απ’ όλα τα προϊόντα που 

διαχειρίζεται να έχουν το ίδιο περιθώριο κέρδους. Οπωσδήποτε, όμως, ο 

λιανέμπορος όταν τιμολογεί κάθε ένα προϊόν που πουλά δε θα πρέπει να ξεχνά 

τα περιθώρια κέρδους. Όταν ένα προϊόν έχει αρνητικά περιθώρια κέρδους ή 

προσθέτει πολύ λίγα στα υπόλοιπα προϊόντα, που διαχειρίζεται ο λιανέμπορος, 

τότε θα πρέπει να το εγκαταλείπει. 

iii) Η μεγιστοποίηση των κερδών δεν επιτυγχάνεται κατ' ανάγκη με υψηλές τιμές. 

Κέρδος είναι το αποτέλεσμα των σχέσεων μεταξύ των πωλήσεων, των τιμών, 

του κόστους των εμπορευμάτων και των εξόδων λειτουργίας της επιχείρησης 

λιανικής πώλησης. Οι παράγοντες αυτοί, ορισμένες φορές, ίσως να 

αποδεικνύουν ότι, για να πετύχει μια επιχείρηση υψηλά κέρδη, θα πρέπει να 
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καθορίσει υψηλότερες τιμές για τα εμπορεύματα της, από εκείνες που ήδη 

πωλούνται. Μπορεί, όμως, οι ίδιοι παράγοντες να εισηγούνται στην επιχείρηση 

τη μείωση των τιμών, προκειμένου να αυξήσει τα κέρδη της. 

iv) Τιμολόγηση για τη μεγιστοποίηση των κερδών δεν είναι μόνο επιστήμη αλλά 

είναι και τέχνη. O λιανέμπορος θα πρέπει να χρησιμοποιεί, εκτός από τις 

επιστημονικές μεθόδους που υπάρχουν, τη διαίσθηση του και την εμπειρία του, 

αν θέλει η τιμολόγηση του να είναι επιτυχής. 

 

4.8 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Οι λιανέμποροι δεν περιορίζονται μόνο στην πρόσθεση ενός ποσού στην τιμή κόστους 

των εμπορευμάτων, προκειμένου να καθορίσουν την τιμή πώλησης, αλλά προχωρούν 

και σε άλλες μεθόδους και στρατηγικές. Όσον αφορά στις διάφορες στρατηγικές 

τιμολόγησης από τις οποίες ο λιανέμπορος μπορεί να επιλέξει ποια θα χρησιμοποιήσει 

παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά διάφορες τέτοιες στρατηγικές (Κιουλάφας Κ. και 

Κυριαζόπουλος Π. , 1994): 

1. Μεταβλητή και ειδική τιμολόγηση. Ειδική τιμολόγηση έχουμε όταν ο λιανέμπορος 

θέτει τιμές σε αγαθά και υπηρεσίες που προσπαθεί να διατηρήσει για μια εκτεταμένη 

χρονική περίοδο. Οι τιμές μένουν αμετάβλητες σ' αυτήν την χρονική περίοδο. Όταν ο 

λιανέμπορος δεν μπορεί να διατηρήσει τις τιμές αμετάβλητες, τότε υποχρεωτικά 

χρησιμοποιεί την μεταβλητή τιμολόγηση. 

2. Ευέλικτη τιμολόγηση, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να κερδίζουν 

αγοράζοντας μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων και πληρώνοντας χαμηλότερες τιμές. 

3. Ψυχολογική τιμολόγηση στην οποία οι τιμές τίθενται ελάχιστα λιγότερο από μια 

"άρτια τιμή". Π.χ. € 9,90. 

4. Τιμολόγηση του ηγέτη τιμών. Ο λιανέμπορος διαφημίζει και πωλεί προϊόντα με 

χαμηλότερα από τα συνηθισμένα περιθώρια κέρδους. Στόχος του είναι η προσέλκυση, 

όσο το δυνατόν περισσότερων πελατών που ελπίζει να αγοράζουν εκτός από τα 

προϊόντα με τις χαμηλές τιμές και τα υπόλοιπα που οι τιμές τους είναι σε φυσιολογικά 

επίπεδα. 

5. Τιμολόγηση πολλαπλών μονάδων που αντανακλά την προσπάθεια του λιανέμπορου 

να πείσει τον πελάτη να αγοράσει πολλαπλάσια ποσότητα προϊόντος προσφέροντας 

την χαμηλότερη τιμή. Π.χ. η τιμή ενός προϊόντος είναι € 100, αν αγοραστούν δύο τότε 
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ο πελάτης πληρώνει € 180 (και όχι € 200), αν αγοραστούν τέσσερα πληρώνει € 300, 

κλπ. 

6. Γραμμική τιμολόγηση όπου οι λιανέμποροι πωλούν εμπορεύματα σε μια 

περιορισμένη ποικιλία τιμών που η καθεμιά αντιπροσωπεύει μια διαφορετική 

ποιότητα. Αυτή η τιμολόγηση βοηθά την διαδικασία αγοράς και διαχείρισης 

εμπορευμάτων. Ο λιανέμπορος συνεργάζεται με προμηθευτές που έχουν προϊόντα στα 

επίπεδα τιμών που αναζητούν. 

7. Διευθετήσεις τιμών που επιτρέπουν στους λιανέμπορους να χρησιμοποιούν τιςτιμές 

σαν ένα διορθωτικό μηχανισμό. Η έκπτωση από την αρχική τιμή ενός αντικειμένου 

μπορεί να είναι η απάντηση στις χαμηλότερες τιμές ενός ανταγωνιστή, μπορεί να 

διορθώνει λάθη υπεραποθεματοποίησης, να κινεί γρηγορότερα ένα προϊόν με αργή 

κυκλοφορία και να αυξάνει τον αριθμό των πελατών που μπαίνουν στο κατάστημα. Το 

πρόσθετο κέρδος είναι αύξηση στις τιμές, επιπλέον του αρχικού καθορισμένου 

περιθωρίου κέρδους και χρησιμοποιείται όταν η ζήτηση είναι απροσδόκητα υψηλή ή 

το κόστος έχει απρόσμενα αυξηθεί. Τέλος, οι εκπτώσεις στους υπαλλήλους, 

αναφέρονται σαν μια διευθέτηση τιμών επειδή επηρεάζουν τους υπολογισμούς μικτών 

και καθαρών κερδών μιας επιχείρησης από πώληση εμπορευμάτων.  

Οι Παπαβασιλείου N. και Ήντουνας Κ. (2005) αναλύουν διεξοδικά τη τιμολογιακή 

στρατηγική σταθερών τιμών (Every-Day-Low-Price) και μεταβλητών τιμών (high/low 

pricing): 

Στρατηγική σταθερών και μεταβλητών τιμών 

Ορισμένες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου διακρίνονται, ανάλογα με τη στρατηγική 

τους στο πεδίο των τιμών, σε επιχειρήσεις σταθερών τιμών και σε επιχειρήσεις 

μεταβλητών τιμών. Η στρατηγική σταθερών τιμών αναφέρεται συνήθως στη διεθνή 

βιβλιογραφία ως EDLP (everyday low pricing) και η στρατηγική μεταβλητών τιμών 

ως HILO (high/low pricing). Η στρατηγική σταθερών τιμών αποφεύγει τις 

αυξομειώσεις τιμών και διατηρεί ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο τιμών στα προϊόντα της 

συλλογής. Η στρατηγική μεταβλητών τιμών εφαρμόζει συχνές μειώσεις τιμών, κυρίως 

μέσω μεθόδων τιμολογιακής προώθησης πωλήσεων. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της στρατηγικής σταθερών τιμών είναι τα εξής: 

- Αποφυγή πολέμου τιμών με ανταγωνιστές, εφόσον οι τιμές παραμένουν 

σταθερές και δεν αρχίζει ένας κύκλος μειώσεων. 

- Μειωμένη διαφημιστική δαπάνη υποστήριξης εκπτώσεων και προσφορών, οι 

οποίες αποφεύγονται. 
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- Ομαλότερη λειτουργία καταστήματος και καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών, 

επειδή δεν δημιουργείται συνωστισμός σε περιόδους μειωμένων τιμών ή 

μεγάλων προσφορών. 

- Βελτιωμένη διαχείριση αποθεμάτων, εξαιτίας μικρότερης διακύμανσης στη 

ζήτηση. Η σταθερότητα της ζήτησης σημαίνει λιγότερες ελλείψεις 

εμπορευμάτων (stock-outs) και μειωμένο ύψος αποθεμάτων ασφαλείας 

(backup stock). 

- Αποφυγή εξόδων αλλαγής τιμών, εφόσον αυτές διατηρούνται σταθερές (menu 

cost). 

- Μεγαλύτερο μέσο περιθώριο κέρδους, καθώς αποφεύγονται οι μειώσεις 

λιανικών τιμών. 

Ωστόσο, η πολιτική σταθερών τιμών είναι δύσκολο να εκτιμηθεί από τους πελάτες. 

Προϋποθέτει ότι ο πελάτης συγκρίνει τιμές μεταξύ καταστημάτων και αναγνωρίζει 

ότι το κατάστημα προσφέρει μονίμως καλές τιμές. Η στρατηγική σταθερών τιμών, 

για να εκτιμηθεί δεόντως από τον πελάτη, προϋποθέτει ότι ο τελευταίος έχει 

επίγνωση του επιπέδου τιμών και αντιλαμβάνεται ότι οι τιμές του καταστήματος 

είναι πράγματι χαμηλές. Επίσης, η κόπωση της πελατείας από το σταθερό επίπεδο 

τιμών και την απουσία προσφορών και εκπτώσεων μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα 

για τους εμπόρους που ακολουθούν στρατηγική σταθερών τιμών. 

Τα χαρακτηριστικά της στρατηγικής μεταβλητών τιμών είναι τα εξής: 

- Προσέλκυση διαφορετικής πελατείας, αναλόγως του επιπέδου τιμών που 

επικρατεί. Όταν οι τιμές είναι κανονικές, αγοράζουν άτομα με μικρότερη 

ευαισθησία ως προς την τιμή, ενώ όταν οι τιμές είναι μειωμένες, αγοράζουν 

άτομα με μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς την τιμή. Ο έμμεσος καθορισμός 

διαφορετικών τιμών για διαφορετικούς πελάτες δημιουργεί ένα μηχανισμό 

διαφοροποίησης τιμών (price discrimination). Ωστόσο, οι μειώσεις της τιμής 

είναι ένας ατελής μηχανισμός διαφοροποίησης τιμών, διότι ορισμένοι πελάτες 

θα αγόραζαν το προϊόν ακόμα και στην κανονική τιμή. Δηλαδή, τα άτομα με 

μικρότερη ευαισθησία ως προς την τιμή δεν μπορούν να αποκλειστούν από 

αγορές σε μειωμένες τιμές. 

- Ταχεία πώληση των εμπορευμάτων σε περιόδους εφαρμογής μειωμένων τιμών. 

- Οι υψηλές τιμές δίνουν στους πελάτες μήνυμα ποιότητας και οι μειωμένες τιμές 

τους δίνουν μήνυμα ευκαιρίας. 
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- Η μείωση των τιμών (εκπτώσεις) είναι ευκολότερα αναγνωρίσιμη από τον 

πελάτη, γιατί η σύγκριση γίνεται με τις προηγούμενες τιμές του ίδιου 

καταστήματος. Επίσης, η μεταβολή της ζήτησης σε εκπτώσεις είναι συχνά 

μεγάλη, διότι το μέγεθος της μείωσης είναι μεγάλο και η ενέργεια παροδική. 

- Αύξηση της συνολικής κίνησης στο κατάστημα εξαιτίας των προωθούμενων 

εμπορευμάτων, ώστε να ωφελούνται και εκείνα που δεν είναι σε προσφορά και 

πωλούνται σε κανονικές τιμές. 

- Η εφαρμογή τιμολογιακής προώθησης ορισμένων εμπορευμάτων προσελκύει 

πελατεία στο κατάστημα, η οποία μπορεί να αγοράσει και προϊόντα που 

διατίθενται σε κανονικές τιμές. 

Η πολιτική του κάθε λιανοπωλητή, για την τιμολόγηση των εμπορευμάτων, πρέπει να 

είναι μακροχρόνια και να αποβλέπει στη μεγιστοποίηση των κερδών. Ίσως η πολιτική 

αυτή να μην αποφέρει άμεσα κέρδη, αλλά αν η πολιτική αυτή προσελκύει πελατεία τα 

κέρδη θα ακολουθήσουν στο μέλλον. Μεγιστοποίηση των κερδών μιας επιχείρησης, 

μακροχρόνια ή βραχυχρόνια, δεν σημαίνει ούτε αύξηση της τιμής του εμπορεύματος 

ούτε μεγιστοποίηση του ποσοστού κέρδους για κάθε εμπόρευμα του καταστήματος. Η 

μεγιστοποίηση των κερδών έχει μακροχρόνιο στόχο, αλλά η πολιτική των τιμών που 

ακολουθεί η επιχείρηση εξυπηρετεί άμεσα κάποιους ειδικότερους στόχους, οι οποίοι 

αν επιτευχθούν θα εξασφαλιστεί η μακροχρόνια μεγιστοποίηση των κερδών.  

 

4.9 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Όπως προαναφέραμε οι βασικές μορφές αγορών, είναι ο τέλειος ανταγωνισμός, το 

μονοπώλιο, το ολιγοπώλιο, και ο ατελής ανταγωνισμός. Με βάση το 2ο κεφάλαιο της 

εργασίας και την ανάλυση που διενεργήθηκε για το λιανικό εμπόριο στο 3ο και 4ο 

κεφάλαιο της εργασίας, μπορούμε να συμπεράνουμε πως η θεωρία παιγνίων θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί στο λιανικό εμπόριο προκειμένου να προσδιοριστεί η 

τιμολογιακή στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει ένας λιανέμπορος για να 

αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό.  

Όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο έχουν ως στόχο την 

μεγιστοποίηση των κερδών τους, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλό μερίδιο αγοράς σε 

σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να 

προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με 

τη στρατηγική αυτή, ο λιανέμπορος μπορεί να διακινδυνεύσει μείωση των κερδών του, 



77 | P a g e  
 

αλλά έχει την ευκαιρία να ανακτήσει την απώλεια καταλαμβάνοντας μεγαλύτερο 

μερίδιο αγοράς στο μέλλον, ειδικά εάν ορισμένοι από τους ανταγωνιστές του φύγουν 

από την αγορά. 

Αυτή η στρατηγική μείωσης των τιμών μαζί με άλλες βρίσκονται στο επίκεντρο του 

πολέμου των τιμών που συμβαίνει όταν οι έμποροι λιανικής ανταγωνίζονται μεταξύ 

τους, μειώνοντας τις τιμές τους σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης των κερδών τους. 

Ωστόσο, οι πόλεμοι των τιμών οδηγούν συνήθως σε μια κατάσταση που όλοι είναι 

χαμένοι με πολύ μειωμένα κέρδη για τους λιανέμπορους. Σε μια προσπάθεια να 

κατανοήσουν ποιες στρατηγικές τιμολόγησης λειτουργούν καλύτερα για την 

αντιμετώπιση του πολέμου των τιμών, οι ερευνητές χρησιμοποιούν τη θεωρία των 

παιγνίων για να διαμορφώσουν στρατηγικές τιμολόγησης λιανικής μεταξύ πολλών 

λιανοπωλητών που πωλούν ένα συγκεκριμένο προϊόν με στόχο την παράλληλη 

μεγιστοποίηση του κέρδους και του μεριδίου αγοράς.  

Ένας πόλεμος τιμών ξεκινά όταν μια εταιρεία προσπαθεί να αυξήσει το μερίδιό της 

στην αγορά μειώνοντας τις τιμές, με το μειονέκτημα να διακινδυνεύει να πετύχει 

χαμηλότερα κέρδη. Άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν 

το στόχο να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, ακολουθούν το παράδειγμα, μειώνοντας 

επίσης τις τιμές τους επιλέγοντας τη βέλτιστη στρατηγική τους με δεδομένη την 

επιλεγμένη στρατηγική του πρώτου λιανέμπορου καταλήγοντας στην ισορροπία Nash. 

Αυτή η συμπεριφορά προκαλεί μια αλυσιδωτή αντίδραση μεταξύ όλων των 

λιανεμπόρων για να μειώσουν τις τιμές τους. Τελικά, όλες οι εταιρείες υφίστανται 

απώλεια κερδών. Σύμφωνα με τους ερευνητές Chiu και (2009)25, οι πολέμοι των τιμών 

φαίνεται να συμβαίνουν λόγω της εσφαλμένης πεποίθησης ότι η μείωση των τιμών 

κάτω από τις τιμές των ανταγωνιστών αποτελεί ανταγωνιστική στρατηγική.  

Όπως είδαμε στο 2ο κεφάλαιο, η θεωρία των παιγνίων συνδέεται με την επιλογή της 

καλύτερης ή της πιο αισιόδοξης στρατηγικής σε καταστάσεις διαμάχης. Αν εφαρμοστεί 

η θεωρία αυτή στο λιανικό εμπόριο, δείχνει πως μια ολιγοπωλιακή επιχείρηση 

λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις με σκοπό να αποκομίσει ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι ενός ανταγωνιστή ή παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο θα 

ελαχιστοποιήσει την πιθανή βλάβη από μια στρατηγική κίνηση ενός ανταγωνιστή. 

                                                           
25 Chiu, Chun-Hung & Choi, Tsan-Ming & Li, Duan. (2009). Price Wall or War: The Pricing Strategies for 
Retailers. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part A. 39. 331-343. 
10.1109/TSMCA.2008.2010753. 
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Με βάση τη θεωρία του 2ου κεφαλαίου, το παίγνιο στο οποίο το κέρδος του ενός παίκτη 

είναι εις βάρος και ακριβώς ίσο με τη ζημιά του άλλου παίκτη, ονομάζεται παίγνιο 

μηδενικού αποτελέσματος. Το παίγνιο στο οποίο τα κέρδη ή η ζημιά ενός παίκτη δεν 

είναι εις βάρος του άλλου, ή του προσφέρει ίσα κέρδη, ονομάζεται παίγνιο μη 

μηδενικού αποτελέσματος. Η κυρίαρχη στρατηγική είναι η καλύτερη ή η βέλτιστη 

επιλογή για έναν παίκτη, ανεξάρτητα από το τι κάνει ο άλλος παίκτης. Η ισορροπία 

Nash επέρχεται όταν κάθε παίκτης έχει επιλέξει τη βέλτιστη στρατηγική του με 

δεδομένη την επιλεγμένη στρατηγική του άλλου.  

Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου σε ένα ολιγοπώλιο συχνά αντιμετωπίζουν «το 

δίλημμα του φυλακισμένου». Όπως είδαμε στο 2ο κεφάλαιο, αυτό αναφέρεται σε μια 

κατάσταση στην οποία κάθε μια από τις επιχειρήσεις επιλέγει την κυρίαρχη στρατηγική 

της ενώ θα μπορούσε να έχει καλύτερα αποτελέσματα (π.χ. μεγαλύτερα κέρδη) εάν 

αποφάσιζε τη συνεργασία με τους ανταγωνιστές της. Οι επιχειρήσεις λιανικού 

εμπορίου σε ένα ολιγοπώλιο μπορεί να αντιμετωπίσουν το «δίλημμα του 

φυλακισμένου» όταν αποφασίζουν π.χ. για τη στρατηγική τους σχετικά με τις τιμές, τη 

διαφήμιση ή για το εάν θα παραβιάσουν τους κανόνες σε ένα καρτέλ. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις και οι δύο εταιρίες θα κέρδιζαν εάν άλλαζαν από ένα μη συνεργατικό 

παίγνιο σε συνεργατικό. 

Στο λιανικό εμπόριο, «το δίλημμα του φυλακισμένου» έχει απασχολήσει τους 

επιχειρηματίες για δεκαετίες. Σε μια αγορά όπου οι αλλαγές των τιμών λιανικής 

πραγματοποιούνται σε συχνή βάση λόγω πρόσθετων χαρακτηριστικών που μπορεί να 

ενσωματώνονται στα προϊόντα ή των προωθητικών ενεργειών των επιχειρήσεων (π.χ. 

εκπτώσεις), οι λιανέμποροι είτε μπορούν να αντιδρούν σε κάθε αλλαγή των τιμών που 

γίνεται από τους ανταγωνιστές τους ή μπορούν να παρακολουθούν τις μεσοπρόθεσμες 

τάσεις ενώ παράλληλα να εκτελούν την τιμολογιακή και προωθητική στρατηγική τους 

ανεξάρτητα. Η εμπειρία δείχνει ότι μια εξαιρετικά αντιδραστική αγορά μπορεί να 

οδηγήσει σε δραματικό αποπληθωρισμό, να πλήξει τα περιθώρια των πελατών του 

λιανεμπορίου και συχνά να οδηγήσει σε απώλειες διανομής και απαιτήσεις 

αποζημίωσης από τους κατασκευαστές. 

Οι ερευνητές Chiu και Choi (2009) βρήκαν αρκετές στρατηγικές που οι λιανοπωλητές 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να αντιδράσουν σε έναν λιανέμπορο που 

μείωσε τις τιμές του. Αντί να βασίσει τη στρατηγική του στη μεγιστοποίηση του 

κέρδους, ένας λιανέμπορος μπορεί να αντιδράσει είτε μη- αλλάζοντας την τιμή του, ή 

αυξάνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρει στους πελάτες του, ή αυξάνοντας 
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την τιμή του. Κάθε μία από αυτές τις στρατηγικές μπορεί να λειτουργήσει ως εμπόδιο 

στον πόλεμο των τιμών και να μειώσει την συνολική απώλεια κερδών. 

Χρησιμοποιώντας τη θεωρία των παιγνίων για να διαμορφώσουν αυτές τις 

στρατηγικές, οι ερευνητές Chiu και Choi (2009) απέδειξαν ότι η μοναδική στρατηγική 

που εγγυάται την μη-πτώση των τιμών ολόκληρης της βιομηχανίας είναι να μην 

αλλάξουν τιμές οι λιανέμποροι. Ωστόσο, ο λιανέμπορος που επιλέγει να μην αλλάξει 

την τιμή του εξακολουθεί να υφίσταται κάποια απώλεια τόσο στο μερίδιο αγοράς όσο 

και στο κέρδος του, ενώ ο πρώτος λιανέμπορος (που ξεκίνησε τον πόλεμο τιμών 

μειώνοντας την τιμή του) απολαμβάνει αυξημένο μερίδιο αγοράς. Σύμφωνα με τους 

ερευνητές αν και προκαλεί έκπληξη το ότι η μη-μείωση των τιμών από τους υπόλοιπους 

λιανέμπορους της αγοράς είναι η μόνη στρατηγική που μπορεί να εγγυηθεί την 

εξάλειψη της γενικής πτώσης των τιμών ολόκληρης της αγοράς, στην πραγματικότητα 

όμως αυτό απαιτεί μια ισχυρή νοοτροπία «συνεργατικής επανάστασης» (αντί για 

ανταγωνισμό) από όλους, προκειμένου να έχει επιτυχία αυτή η στρατηγική. 

Στη δεύτερη στρατηγική που προτείνουν οι ερευνητές Chiu και Choi (2009), ένας 

λιανέμπορος μπορεί να επιλέξει να αυξήσει το επίπεδο εξυπηρέτησής του, το οποίο 

περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά που δεν έχουν αξία, όπως η φήμη της εταιρείας, 

ο χρόνος παράδοσης, η πολιτική επιστροφής χρημάτων, η περίοδος εγγύησης και η 

εξυπηρέτηση πελατών. Οι ερευνητές αξιολόγησαν δύο στρατηγικές βασιζόμενες στην 

προσαρμογή του επιπέδου εξυπηρέτησης και διαπίστωσαν ότι η στρατηγική αυτή 

μπορεί να μην εξαλείψει εντελώς την πτώση των τιμών του κλάδου, αλλά ο 

λιανέμπορος μπορεί να ελαχιστοποιήσει εν μέρει τη δική του απώλεια κερδών και 

μεριδίου αγοράς. Παρόλα αυτά, παρόμοια με τη στρατηγική μη αντίδράσης που 

παρουσιάστηκε παραπάνω, ο πρώτος λιανοπωλητής μπορεί να αποκομίσει τα 

περισσότερα από τα οφέλη κερδίζοντας μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. 

Τέλος, οι ερευνητές Chiu και Choi (2009) έδειξαν ότι, αν αυξήσει τις τιμές του ο 

λιανέμπορος σε αντίδραση των χαμηλότερων τιμών ενός ανταγωνιστή, μπορεί να 

αυξήσει τα δικά του κέρδη, σε βάρος της μείωσης του μεριδίου αγοράς. Ωστόσο, αυτή 

η στρατηγική του "αντίστροφου πολέμου τιμών" λειτουργεί μόνο εάν ο πρώτος 

λιανέμπορος (ο οποίος ξεκίνησε τον πόλεμο τιμών μειώνοντας την τιμή του) 

ακολουθήσει το παράδειγμα αυξάνοντας την τιμή του ως αντίδραση στην αύξηση των 

τιμών του δεύτερου λιανέμπορου. Στη συνέχεια, οι δύο λιανέμποροι ωφελούνται, αν 

και ο πρώτος λιανέμπορος με τη χαμηλότερη τιμή ωφελείται σημαντικά περισσότερο 

τόσο ως προς τα κέρδη όσο και ως προς το μερίδιο αγοράς συγκριτικά με τον δεύτερο 
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λιανέμπορο. Σε περίπτωση όμως που ο πρώτος λιανέμπορος δεν ακολουθήσει τον 

δεύτερο λιανέμπορο αυξάνοντας την τιμή του, ο δεύτερος λιανέμπορος θα αποτύχει 

χρησιμοποιώντας αυτή τη στρατηγική, αντιμετωπίζοντας χαμένο κέρδος και μερίδιο 

αγοράς. Αυτός ο «αντίστροφος πόλεμος τιμών »είναι μια ενδιαφέρουσα και δύσκολη 

στρατηγική στην πράξη, ενώ μπορεί να είναι μια πολύ καλή στρατηγική αν ο «ηγέτης» 

της αγοράς μπορεί να προβλέψει πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι λιανέμποροι μετά την 

αύξηση των τιμών. 

Ένα κοινό σημείο όμως όλων αυτών των στρατηγικών, όμως, είναι ότι όλες επιτρέπουν 

στον λιανέμπορο που μείωσε πρώτος τις τιμές του να ωφεληθεί περισσότερο. Οι άλλοι 

λιανέμποροι απλά ελαχιστοποιούν τις απώλειές τους (ή στην περίπτωση της 

αντιστροφής στρατηγικής του πολέμου τιμών, δέχονται ένα μικρό κέρδος ενώ ο πρώτος 

λιανέμπορος απολαμβάνει πολύ μεγαλύτερο κέρδος). Σε ανταγωνιστικές αγορές, οι 

λιανέμποροι μπορεί να μην θέλουν να επιτρέψουν σε έναν «άπληστο» ανταγωνιστή να 

πραγματοποιήσει μεγαλύτερα κέρδη, ακόμη και αν οι δικές τους εταιρείες πρέπει να 

υποστούν μεγαλύτερες απώλειες για να αποφύγουν να ωφεληθεί ο ανταγωνιστής. 

Μεταξύ αυτών των στρατηγικών, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια που είναι 

καλύτερη από την άλλη επειδή καμία από τις στρατηγικές δεν είναι κυρίαρχη. Κάθε 

στρατηγική έχει τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της. Ο λιανέμπορος θα πρέπει να 

επιλέξει την καταλληλότερη στρατηγική για την αντιμετώπιση του πολέμου τιμών με 

βάση την προτίμησή του, την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκετα και τις 

συνθήκες της αγοράς που αντιμετωπίζει. Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν πολλά 

παραδείγματα στη βιβλιογραφία ολιγοπωλιακών αγορών όπου οι επιχειρηματίες κατά 

την προσπάθειά τους να κερδίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εφήρμοσαν τη Θεωρία 

Παιγνίων δημιουργώντας συμπράξεις σε βάρος του ανταγωνισμού, οι οποίες επί το 

πλείστον κρίνονται ως παράνομες από το δίκαιο ανταγωνισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο έχουν ως στόχο την 

μεγιστοποίηση των κερδών τους, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλό μερίδιο αγοράς σε 

σύγκριση με τους ανταγωνιστές τους. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι να 

προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Με 

τη στρατηγική αυτή, ο λιανέμπορος μπορεί να διακινδυνεύσει μείωση των κερδών του, 

αλλά έχει την ευκαιρία να ανακτήσει την απώλεια καταλαμβάνοντας μεγαλύτερο 

μερίδιο αγοράς στο μέλλον, ειδικά εάν ορισμένοι από τους ανταγωνιστές του φύγουν 

από την αγορά. 

Αυτή η στρατηγική μείωσης των τιμών μαζί με άλλες βρίσκονται στο επίκεντρο του 

πολέμου των τιμών που συμβαίνει όταν οι έμποροι λιανικής ανταγωνίζονται μεταξύ 

τους, μειώνοντας τις τιμές τους σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης των κερδών τους. 

Ωστόσο, οι πόλεμοι των τιμών οδηγούν συνήθως σε μια κατάσταση που όλοι είναι 

χαμένοι με πολύ μειωμένα κέρδη για τους λιανέμπορους. Σε μια προσπάθεια να 

κατανοήσουν ποιες στρατηγικές τιμολόγησης λειτουργούν καλύτερα για την 

αντιμετώπιση του πολέμου των τιμών, οι ερευνητές χρησιμοποιούν τη θεωρία των 

παιγνίων για να διαμορφώσουν στρατηγικές τιμολόγησης λιανικής μεταξύ πολλών 

λιανοπωλητών που πωλούν ένα συγκεκριμένο προϊόν με στόχο την παράλληλη 

μεγιστοποίηση του κέρδους και του μεριδίου αγοράς.  

Ένας πόλεμος τιμών ξεκινά όταν μια εταιρεία προσπαθεί να αυξήσει το μερίδιό της 

στην αγορά μειώνοντας τις τιμές, με το μειονέκτημα να διακινδυνεύει να πετύχει 

χαμηλότερα κέρδη. Άλλες ανταγωνιστικές εταιρείες, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν 

το στόχο να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους, ακολουθούν το παράδειγμα, μειώνοντας 

επίσης τις τιμές τους επιλέγοντας τη βέλτιστη στρατηγική τους με δεδομένη την 

επιλεγμένη στρατηγική του πρώτου λιανέμπορου καταλήγοντας στην ισορροπία Nash. 

Αυτή η συμπεριφορά προκαλεί μια αλυσιδωτή αντίδραση μεταξύ όλων των 

λιανεμπόρων για να μειώσουν τις τιμές τους. Τελικά, όλες οι εταιρείες υφίστανται 

απώλεια κερδών. Σύμφωνα με τους ερευνητές Chiu και Choi (2009), οι πολέμοι των 

τιμών φαίνεται να συμβαίνουν λόγω της εσφαλμένης πεποίθησης ότι η μείωση των 

τιμών κάτω από τις τιμές των ανταγωνιστών αποτελεί ανταγωνιστική στρατηγική.  

Όπως είδαμε στο 2ο κεφάλαιο, η θεωρία των παιγνίων συνδέεται με την επιλογή της 

καλύτερης ή της πιο αισιόδοξης στρατηγικής σε καταστάσεις διαμάχης. Αν εφαρμοστεί 

η θεωρία αυτή στο λιανικό εμπόριο, δείχνει πως μια ολιγοπωλιακή επιχείρηση 



82 | P a g e  
 

λαμβάνει στρατηγικές αποφάσεις με σκοπό να αποκομίσει ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα έναντι ενός ανταγωνιστή ή παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο θα 

ελαχιστοποιήσει την πιθανή βλάβη από μια στρατηγική κίνηση ενός ανταγωνιστή. 

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία παρουσιάσαμε στην πρώτη ενότητα τις έννοιες της 

Θεωρίας Παιγνίων, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή και παρουσιάζοντας τους 

σημαντικότερους επιστήμονες στον τομέα. Αναλύθηκε η μορφή και τα είδη ενός 

παιγνίου, η στρατηγική που ακολουθείται σε ένα παίγνιο και πότε συντρέχει η 

ισορροπία κατά Nash. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα πιο χαρακτηριστικά 

παραδείγματα της Θεωρίας Παιγνίων, καθώς και εφαρμογές της στην Επιχειρησιακή 

Πολιτική κα Λήψη Αποφάσεων. 

Μια από τις πιο σημαντικές εφαρμογές της Θεωρίας Παιγνίων είναι η περίπτωση του 

καθορισμού των τιμών στο λιανικό εμπόριο, όπου εξηγήθηκε στην τελευταία ενότητα 

της εργασίας ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η Θεωρία Παιγνίων στη σύγχρονη 

επιχειρηματική πρακτική. Για να γίνει καλύτερα η σύνδεση της Θεωρίας Παιγνίων με 

το Λιανικό Εμπόριο, στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάστηκαν οι 

τιμολογιακές πολιτικές που υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις γενικά. Πιο 

συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν οι λειτουργίες της επιχείρησης προκειμένου να 

κατανοήσουμε που εντάσσεται η διαδικασία τιμολόγησης, αναλύθηκε η έννοια της 

τιμής, τα χαρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν την τιμή, ο στρατηγικός της 

ρόλος για την επιχείρηση, ο ρόλος του κόστους στον προσδιορισμό της τιμής καθώς 

και οι στρατηγικές τιμολογιακής πολιτικής που εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. 

Έχοντας κατανοήσει την σημασία της διαδικασίας τιμολόγησης για τις επιχειρήσεις 

στο 4ο κεφάλαιο εστιάσαμε στο λιανικό εμπόριο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. 

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάσαμε κάποιες βασικές έννοιες του λιανεμπορίου, στη 

συνέχεια έγινε αναφορά στον κύκλο ζωής του, στον ρόλο που παίζει το μέγεθος της 

επιχείρησης για τη συγκεκριμένη αγορά, στη δομή του ανταγωνισμού και στον τύπο 

των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην λιανική αγορά. Στη συνέχεια 

αναλύουμε τους στόχους τιμολόγησης στο λιανικό εμπόριο και τις τιμολογιακές 

στρατηγικές και πολιτικές που ακολουθούνται. Τέλος, έχοντας κατανοήσει τις 

τιμολογιακές στρατηγικές που ακολουθούν οι λιανέμποροι, μελετήσαμε πως η θεωρία 

παιγνίων εφαρμόζεται από τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου για τον 

προσδιορισμό των τιμών καθώς και τα αποτελέσματα από την υιοθέτηση κάποιας από 

τις στρατηγικές με βάση τη Θεωρία Παιγνίων. 
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Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου σε ένα ολιγοπώλιο συχνά αντιμετωπίζουν «το 

δίλημμα του φυλακισμένου». Όπως είδαμε στο 2ο κεφάλαιο, αυτό αναφέρεται σε μια 

κατάσταση στην οποία κάθε μια από τις επιχειρήσεις επιλέγει την κυρίαρχη στρατηγική 

της ενώ θα μπορούσε να έχει καλύτερα αποτελέσματα (π.χ. μεγαλύτερα κέρδη) εάν 

αποφάσιζε τη συνεργασία με τους ανταγωνιστές της.  

«Το δίλημμα του φυλακισμένου» έχει απασχολήσει τους λιανεμπόρους για δεκαετίες. 

Σε μια αγορά όπου οι αλλαγές των τιμών λιανικής πραγματοποιούνται σε συχνή βάση 

λόγω πρόσθετων χαρακτηριστικών που μπορεί να ενσωματώνονται στα προϊόντα ή των 

προωθητικών ενεργειών των επιχειρήσεων (π.χ. εκπτώσεις), οι λιανέμποροι είτε 

μπορούν να αντιδρούν σε κάθε αλλαγή των τιμών που γίνεται από τους ανταγωνιστές 

τους ή μπορούν να παρακολουθούν τις μεσοπρόθεσμες τάσεις ενώ παράλληλα να 

εκτελούν την τιμολογιακή και προωθητική στρατηγική τους ανεξάρτητα.  

Οι ερευνητές Chiu C.-H. και T.-M. Choi ( 2009) διατύπωσαν τις στρατηγικές που οι 

λιανοπωλητές θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να αντιδράσουν σε έναν 

λιανέμπορο που μείωσε τις τιμές του. Με βάση τους προαναφερθέντες ερευνητές, ο 

λιανέμπορος αντί να βασίσει τη στρατηγική του στη μεγιστοποίηση του κέρδους, 

μπορεί να αντιδράσει είτε μη κάνοντας τίποτα (δηλαδή μη αλλάζοντας την τιμή του), 

ή αυξάνοντας το επίπεδο εξυπηρέτησης που προσφέρει στους πελάτες του, ή 

αυξάνοντας την τιμή του. Κάθε μία από αυτές τις στρατηγικές μπορεί να λειτουργήσει 

ως εμπόδιο στον πόλεμο των τιμών και να μειώσει την συνολική απώλεια κερδών. 

Χρησιμοποιώντας τη θεωρία των παιγνίων για να διαμορφώσουν αυτές τις 

στρατηγικές, οι ερευνητές Chiu και Choi (2009) απέδειξαν ότι η μοναδική στρατηγική 

που εγγυάται την μη-πτώση των τιμών ολόκληρης της βιομηχανίας είναι να μην 

αλλάξουν τιμές οι λιανέμποροι. Ωστόσο, ο λιανέμπορος που επιλέγει να μην αλλάξει 

την τιμή του εξακολουθεί να υφίσταται κάποια απώλεια τόσο στο μερίδιο αγοράς όσο 

και στο κέρδος του, ενώ ο πρώτος λιανέμπορος (που ξεκίνησε τον πόλεμο τιμών 

μειώνοντας την τιμή του) απολαμβάνει αυξημένο μερίδιο αγοράς. Σύμφωνα με τους 

ερευνητές αν και προκαλεί έκπληξη το ότι η μη-μείωση των τιμών από τους υπόλοιπους 

λιανέμπορους της αγοράς είναι η μόνη στρατηγική που μπορεί να εγγυηθεί την 

εξάλειψη της γενικής πτώσης των τιμών ολόκληρης της αγοράς, στην πραγματικότητα 

όμως αυτό απαιτεί μια ισχυρή νοοτροπία «συνεργατικής επανάστασης» (αντί για 

ανταγωνισμό) από όλους, προκειμένου να έχει επιτυχία αυτή η στρατηγική. 

Ένα κοινό σημείο όλων των στρατηγικών είναι ότι όλες επιτρέπουν στον λιανέμπορο 

που μείωσε πρώτος τις τιμές του να ωφεληθεί περισσότερο. Οι άλλοι λιανέμποροι απλά 
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ελαχιστοποιούν τις απώλειές τους (ή στην περίπτωση της αντιστροφής στρατηγικής 

του πολέμου τιμών, δέχονται ένα μικρό κέρδος ενώ ο πρώτος λιανέμπορος 

απολαμβάνει πολύ μεγαλύτερο κέρδος). Σε ανταγωνιστικές αγορές, οι λιανέμποροι 

μπορεί να μην θέλουν να επιτρέψουν σε έναν «άπληστο» ανταγωνιστή να 

πραγματοποιήσει μεγαλύτερα κέρδη, ακόμη και αν οι δικές τους εταιρείες πρέπει να 

υποστούν μεγαλύτερες απώλειες για να αποφύγουν να ωφεληθεί ο ανταγωνιστής. 

Μεταξύ αυτών των στρατηγικών, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάποια που είναι 

καλύτερη από την άλλη επειδή καμία από τις στρατηγικές δεν είναι κυρίαρχη. Κάθε 

στρατηγική έχει τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες της. Ο λιανέμπορος θα πρέπει να 

επιλέξει την καταλληλότερη στρατηγική για την αντιμετώπιση του πολέμου τιμών με 

βάση την προτίμησή του, την οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκετα και τις 

συνθήκες της αγοράς που αντιμετωπίζει. Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν πολλά 

παραδείγματα στη βιβλιογραφία ολιγοπωλιακών αγορών όπου οι επιχειρηματίες κατά 

την προσπάθειά τους να κερδίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εφήρμοσαν τη Θεωρία 

Παιγνίων δημιουργώντας συμπράξεις σε βάρος του ανταγωνισμού, οι οποίες επί το 

πλείστον κρίνονται ως παράνομες από το δίκαιο ανταγωνισμού. 

Η Θεωρία Παιγνίων ως ένα μαθηματικό εργαλείο της Θεωρίας Λήψης Αποφάσεων 

αποτελεί την μεθοδολογία για την διάρθρωση και ανάλυση των προβλημάτων 

στρατηγικής επιλογής. Μέσω διάφορων κριτηρίων και θεωρημάτων εντοπίζεται η 

βέλτιστη λύση- συνδυασμός στρατηγικών για τις δεδομένες συνθήκες. Για τις εταιρείες 

που ενσωματώνουν τέτοιες μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης, μπορούν να είναι σε θέση 

να κρίνουν τις συνέπειες των ενεργειών πριν από την λήψη αποφάσεων. Αυτή η 

δυνατότητα μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. 

Και ενώ μια στρατηγική μπορεί ανεξάρτητα να φανεί καλή στο χαρτί, μπορεί στην 

πραγματικότητα να αποδειχθεί αδύναμη σε σύγκριση με τις στρατηγικές των 

ανταγωνιστών. 
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